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  امنيوني وسائل مصل دم  الفوسفاتيز القاعدي والحامضي في أنزيميفعالية 

  النساء الحوامل في محافظة نينوىمشيمة و
  

  رجاء عبد الرحمن الطائي

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
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  الملخص

عينة دم وسـائل     60 الفوسفاتيز القاعدي والحامضي في      أنزيميدراسة الحالية قياس فعالية     تضمنت ال        

 ،محافظة نينـوى   صالة الوالدة في مستشفى البتول التعليمي في         ن دخوله أثناءامنيوني ومشيمة لنساء حوامل     

وجـود ارتفـاع    بينت النتائج    .ستبياناالجمعت معلومات وفق استمارة      سنة و  17-40 بين   أعمارهنتراوحت  

في مصل دم الحامل والسائل االمنيوني والمـشيمة         الفوسفاتيز القاعدي والحامضي     أنزيميمعنوي في فعالية    

  طفيفا  سنة ارتفاعا معنويا   17-20 الفئة العمرية    أظهرت سنة، في حين     31-40 و   21-30 تينالعمريفي الفئتين   

دم والسائل  ال معنويا في فعالية االنزيمين في مصل         النتائج ارتفاعا  أظهرتكما  . مقارنة مع مجموعة السيطرة   

السكري مقارنة مـع مجموعـة       داء    الحوامل المصابات بمرض ضغط الدم و      مشيمة في النساء  لاالمنيوني وا 

  . السيطرة
  

  .السائل االمنيوني، المشيمة، ألحامضيالفوسفاتيز القاعدي، الفوسفاتيز : الكلمات الدالة
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ABSTRACT 
The present study included estimation of the alkaline phosphatase and acid 

phosphatase activity in 60 samples of blood, amniotic fluid and placenta of pregnant women 
which entered labouring unit in Al-Batol teaching hospital in Ninavah Governorate whose 
ages between 17-40 years, the data were collected using special questionnaire form. 
       The results showed a significant increase in the activity of alkaline phosphotase and 
acid phosphotase in blood serum, amniotic fluid and placenta in both age groups 21-30 and 
31-40 years, while there was significant change in age group 17-20 years, compared with 
control group. The results also showed a significant increase in the enzymes activity in 
blood serum, amniotic fluid and placenta of hypertensive and diabetic pregnant women 
compared with control group. 
 
Keywords: Alkaline phosphatase (ALP), Acid phosphatase (ACP), Amniotic fluid,   

Placenta. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

) Waltzer, 1981(يعد الحمل حالة فسيولوجية طبيعية تتضمن عدة تغيرات في المحيط الداخلي لـألم        

 تسبب انحرافـا    ، لذا رمونية وأيضية وكيموحيوية  و وتغيرات ه  Hemodynamicمنها تغيرات في حركية الدم      

بالمقارنة مع غير الحوامل، وهذه المتغيرات تجعل        المتغيرات الكيموحيوية عند النساء الحوامل       في قيم بعض  

تـوفر  ف). El-Hazmi and Jabber, 1987(جميع المتطلبات الضرورية لنمو الجنـين  على توفير األم قادرة 

 تسهل نقـل    أخرىحية   حماية من مخاطر الحمل والوالدة، ومن نا       لألم الحامل المتغيرات األيضية   هذه  جميع  

 نميز تشريحيا ووظيفيا ذراعين لنظام أنيمكن . )Korda and Horvath, 1979(الغذاء والغازات الى الجنين 

 يةوالذي يقوم بوظائف عديدة تشمل التغذ  Placenta arm هو ذراع المشيمة األول: الجنيني-االتصال األمي

 وله وظائف عديدة منها الحفاظ على الحمل Paracrine armية، والثاني هو ذراع المنطقة الرأسية هورمونوال

 تعد  ،هي دم الجنين والمشيمة ودم األم      التشريحية لذراع المشيمة     األجزاء ، للجنين والوالدة والحماية الفيزيائية   

 األجـزاء  أمـا . ية في الحمل  هورمونطة المهمة في نقل الغذاء بين األم والجنين ولها وظائف           االمشيمة الوس 

منيوني والغـشاء  غشاء االل واAmniotic fluid (AF)شريحية لذراع المنطقة الرأسية هو السائل االمنيوني الت
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 مـن  أكثر AFيوجد في ). Gunningham et al., 1989(ومن المحتمل عضل الرحم ) المصلي(الكوريوني 

ـ  التطبيقات الهادفة للتحليل     أكثر انزيما، اصل وجودها غير معروف وان        30  هـو تحديـد الخطـأ     ياألنزيم

 وأنـزيم  ALP (Alkaline Phosphatase(  الفوسفاتيز القاعديأنزيم ،األنزيماتالوالدي لأليض، ومن هذه 

  ).ACP (Acid Phosphatase) Gadd , 1977 (ألحامضيالفوسفاتيز 

 نـزيمين اإل لهـذين    أن ، إذ  ومنها المـشيمة   اإلنسانمن جسم    عديدة   أنسجة في   األنزيمانيوجد هذان          إذ

 في عملية النقل الفعال لبعض      أساسيا لها دورا    أنعالقة بعملية أيض الكاربوهيدرات والدهون المفسفرة، كما        

 الموجود في المـشيمة  ALP أنزيم يفرز). Jeacock  et al., 2005(عبر المشيمة النواتج الوسطية األيضية 

 مـن   )  من الحمـل   9-7التي تشمل الشهر    ( الثة والث ) من الحمل  6-4التي تشمل الشهر    (في المرحلتين الثانية  

 دورا مهما في انقسام الخلية      األنزيم لهذا   أن إذ،  Syncytiotrophoblastsية  ذخالل خاليا المشيمة الخلوية الغا    

 الطفل، ويساعد علـى امتـصاص       إلى من األم    IgGكلوبيولين  وهو مسؤول عن النقل الفعال للفوسفات ونقل        

فـي   األنـزيم  هذا تزداد فعالية. ر الجنين مهم لنمو وتطو   أمر ويعد هذا    األخرى المواد   المواد الغذائية وفسفرة  

هـذا  فعاليـة    يرتبط نقصان    أنمن الحمل، وفي النساء الحوامل يمكن       المشيمة خالل الفترتين الثانية والثالثة      

ـ                 بتـأخير    في المـصل     األنزيم   رةنمـو الجنـين فـي الـرحم وتمـزق الغـشاء المبكـر والـوالدة المبك

)Mangal et al., 2005(.  

 فعاليته خالل فترة إضعاف 2-3 بمعدل ALP أنزيم ارتفاع فعالية إلى  et al., (1999)  Sembaj أشار      

 Pia و   Choi)  2000 (وأوعز  . النساء غير الحوامل  فعاليته الطبيعية في مصل دم      قبل الوالدة مقارنة مع      ما

 أشـار كمـا   .  فـي الـدم    الكولـسترول  يكـون موازيـا الرتفـاع         لدى الحوامل  ALP أنزيمارتفاع فعالية   

Vongthavarravat et al., (2000)   أنزيمفعالية  سبب ارتفاع أن ىإل ALP بنائـه  إلى خالل الحمل يعزى 

  .األنزيموتحريره الى الدورة الدموية من قبل المشيمة ألن المشيمة تحتوي على تراكيز عالية من هذا 

 في كل من مـصل دم        ألحامضي  الفوسفاتيز القاعدي و   أنزيميالحالية الى قياس فعالية     تهدف الدراسة         

 المصابة بها النـساء     األمراضوبعض  العمر  ا مع   مالحامل والسائل االمنيوني والمشيمة عند الوالدة وعالقته      

مـصحوب   ودورها في الحمل الطبيعـي والحمـل ال        األنزيمات أهميةتؤكد هذه الدراسة على     كما  الحوامل،  

 من خالل الحفاظ على التوازن في مصل دم الحامل والـسائل            ،من اجل الحفاظ على سالمة الجنين     بأمراض  

 عـدم   أو من الناحية الطبية مؤشرا لحـدوث األمـراض          األنزيماتيعد قياس فعالية     إذاالمنيوني والمشيمة،   

 فـي تـشخيص     األنزيمـات  أهميةهنا   انخفاضها، لذا تأتي     أو األنزيماتفعالية تلك    ارتفاعحدوثها من خالل    

  . ومعالجتهااألمراض
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  طرائق العملالمواد و

  جمع العينات

 عينة دم وسائل امنيوني ومشيمة من النساء الحوامل المراجعات لمستشفى البتول التعليمـي              60تم جمع         

 إذ،  اسـتبيان ارةجمعت معلومات منهن وفق استم   سنة، و   17-40في مدينة الموصل وبأعمار تراوحت مابين       

 عينة لحوامل مـصابات بمـرض       16 عينة لحوامل مصابات بمرض ضغط الدم و         24اشتملت العينات على    

  .مجموعة سيطرةك عينة لحوامل سليمات من أي مرض اعتبرت 20السكري و 

  

   المدروسةالعينات

   عينات الدم-1

 وتمصالة الوالدة بوساطة محقنة معقمة،       دخولهن   أثناء عينة دم وريدي من النساء الحوامل        60تم جمع         

 فـصل  تم،  دقائق10 لمدة  دقيقة/ دورة 3000 بسرعة    بجهاز الطرد المركزي    الدم نبذثم   ، دقائق 10تركه لمدة   

 بالستيكية محكمة الغطاء ووضعت فـي المجمـدة     أنابيبأخذ الراشح ووضع في     بعدها  الراسب عن الراشح،    

  . ألحامضي انزيمي الفوسفاتيز القاعدي و حين قياس فعاليةإلىم  °20 -بدرجة 

 AF  عينات السائل االمنيوني-2

 من النساء الحوامل في صالة الوالدة قبل الوالدة ببضع ساعات عبر المهبـل              AF عينة من    60تم اخذ         

Trans vaginalوتم جمع  ، بعد الفحص والتأكد من عدم تمزق األغشية الجنينية وذلكAF   باسـتخدامSim's 

speculum     أنبوبـة ، ومن ثم سحب السائل بهدوء بوساطة محقنة معقمة ونقل الى المختبر مباشرة ووضع في 

Plane tube، دقـائق،  10دقيقة لمدة / دورة3000 وأجري للسائل عملية النبذ بجهاز الطرد المركزي بسرعة 

م الـى   °20 -دة بدرجـة   في المجمووضع ثانية أنبوبة إلىثم فصل الراشح عن الراسب وأخذ الراشح ونقل 

  .امضيحال  الفوسفاتيز القاعدي وإنزيميحين قياس فعالية 

   عينات المشيمة-3

 بعد الوالدة مباشرة، وقبل     AF عينة مشيمة من النساء الحوامل اللواتي سحب منهن الدم و            60تم جمع         

الـى قطـع    قطعت  ة مشيمة و   غم من كل عين    5 الفوسفاتيز القاعدي والحامضي تم وزن       أنزيميقياس فعالية   

 من المحلـول الملحـي الفـسلجي        ³سم 10 إليهاسطة المقص ووضعت في هاون خزفي وأضيف        اصغيرة بو 

Normal salin عمليـة الـسحق   أثناءالحرارة درجة  سحق العينة سحقا جيدا بوجود الثلج لتفادي ارتفاع وتم 

 لغرض سـحق العينـة      Ultrasonicق الصوتية    جهاز الترددات فو   م، وبعدها استخد  األنزيمفتؤثر على فعالية    

عرضت الى عملية نبذ    و أنابيب المزيج في     وضع سحقالبعد االنتهاء من عملية     . بصورة جيدة وبوجود الثلج   

 دقائق وفصل الراشح عن الراسب وأخذ الراشـح         10لمدة   دقيقة/ دورة 3000جهاز الطرد المركزي بسرعة     ب
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 حـين قيـاس فعاليـة    إلىم  °20 - بدرجةاء ووضعت في المجمدة  بالستيكية محكمة الغطأنابيبووضع في 

  . الفوسفاتيز القاعدي والحامضيأنزيمي

   الفوسفاتيز القاعدي والحامضييميأنز فعالية قياس

  أنـزيم  الفرنـسية فـي قيـاس فعاليـة     bio Merieuxاستخدمت عدة التحليل الجاهزة مـن شـركة         

ALP )EC.3.1.3.1 (لونية من قبل  الطريقة البإتباع)Kind and King, 1954 .( كما استخدمت عدة التحليل

 الطريقـة  بأتبـاع ) ACP )EC.3.1.3.2 أنـزيم  الفرنسية في قياس فعالية bio Merieux من شركةالجاهزة 

  ).Fishman and Lerner, 1953(اللونية من قبل 

  اإلحصائيالتحليل 

 للعينات  tيطرة وكل من مجاميع الدراسة باستخدام اختبار         مقارنة مع مجموعة الس    إحصائياحللت النتائج        

  للمتوسط واالنحراف القياسي وعدت النتائج معنوية عند مـستوى احتماليـة            اإلحصائيالمستقلة مع الوصف    

P ≤ 0.05.  
  

  النتائج والمناقشة

ي والحامضي  يز القاعد ـ الفوسفات يـأنزيمية  ـنوي في فعال  ـاع مع ـوجود ارتف  )2و1(يوضح الجدول         

   تتطابق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة     و ةـي والمشيم ـل االمنيون ـل والسائ ـواماء الح ـفي مصل دم النس   

)1986( et al., Harada  سبب االرتفاع الى انسداد القنوات الصفراوية داخل الكبد ممـا يحـدث   أوعز إذ 

 فـي  ALP االرتفاع في فعالية أنالى   et al.,(2000)  Vongtharavarvatأشارركود المادة الصفراء، كما 

 معقدة مثل ركود الـصفراء      أمراض الى وجود    يعزىخالل الحمل   مصل دم الحوامل فوق المستوى الطبيعي       

ارتفـاع فعاليـة    الى أشار إذ   et al.,(2007) Bashiri كما تتطابق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة. الكبدي

ــاءلحامــضي  الفوســفاتيز القاعــدي واأنزيمــي  HELLP)( فتــرة الحمــل بارتباطهمــا بمتالزمــة أثن

Hemolysis,elevated liver enzymes,and low platelet countيتحلل  من الحملاألخيرةفي المرحلة  ، إذ 

هناك دراسات تشير الـى   فضال عن ذلك. انزيمات الكبدفعالية  الصفيحات الدموية وترتفع   عدد نخفضالدم وي 

هـذين   Isoenzymes المـشيمي لمتنـاظرات      اإلنتاج يأتي من خالل زيادة      األنزيمينة هذين    ارتفاع فعالي  أن

 وجود زيـادة فـي متنـاظرات هـذين           يضاف الى ذلك   , من الحمل  األخيرةوالسيما في المرحلة     األنزيمين

  Tietz (2000) ,كما بـين  ). Alonso, 2006 ( والكلية مثل الكبدأخرى وأعضاء مصدرها العظام األنزيمين

هذه وتهاجم   الذي يمر به جسم المرأة الحامل،        ألتأكسدي اإلجهاد زيادة الجذور الحرة في فترة الحمل بسبب         إن

 الى الدورة   وأنزيماتها الخاليا وتسبب لها التلف مما ينتج عن ذلك ترشيح قسم من مواد الخلية               أغشيةالجذور  

 أنزيمـي يتفق االرتفاع المعنوي فـي فعاليـة      . الحمل خالل فترة    األنزيمات هذه   فعاليةرتفع  ت، وبذلك   الدموية

 من انـه    )Pia) 2000 و   Choi إليهأشار    مع ما  أيضاالقاعدي والحامضي في مصل دم الحوامل       الفوسفاتيز  

 إضـافية  أخرى في الدورة الدموية، فإنه يتم بناء وتحرير كميات    األنزيمينفضال عن وجود متناظرات لهذين      
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 من قبل المشيمة التي تحتوي على تركيز عال منهما، وبالتالي تزداد فعاليتهما في السائل               األنزيمينمن هذين   

  .االمنيوني والمصل
  

   الفوسفاتيز القاعدي في مصل دم الحوامل والسائل االمنيوني والمشيمة حسب الفئات            أنزيمفعالية   : 1جدول  ال

  . مقارنة مع مجموعة السيطرةالعمرية
  

  الخطأ القياسي± المعدل ) لتر/وحدة عالمية (األنزيمفعالية 
  )ةسن(الفئات العمرية 

  المشيمة  السائل االمنيوني  مصل دم الحامل

 21.60 ± 229.46 1.32 ± 10.70 1.74 ± 13.78  السيطرة
20-17 15.78 ± 2.45 11.00 ± 2.15 240.16 ± 8.40 
30-21 20.03 ± 5.75 * 17.69 ± 6.62 * 254.26 ± 42.30 * 
40-31  22.82 ± 4.20 * 20.49 ± 4.41 * 286.63 ± 18.21 * 

  )P ≤ 0.05 ( مستوى احتمالية وجود فرق معنوي عند*
  

 الفوسفاتيز الحامضي في مصل دم الحوامل والسائل االمنيوني والمشيمة حسب الفئات            أنزيمفعالية  : 2جدول  ال

  . مقارنة مع مجموعة السيطرة العمرية
  

  الخطأ القياسي± المعدل ) لتر/وحدة عالمية (األنزيملية فعا
  )سنة(الفئات العمرية 

  المشيمة  السائل االمنيوني  مصل دم الحامل

 4.68 ± 103.38 1.10 ± 10.18 1.74 ± 11.17  السيطرة
20-17 13.10 ± 2.41 11.09 ±1 .46 105.90 ± 2.76 
30-21 18.34 ± 4.74 * 15.36 ± 5.26 * 123.55 ± 20.18 * 
40-31  21.25 ± 4.20 * 18.99 ± 4.00 * 136.33 ± 18.92 * 

  )P ≤ 0.05 (احتمالية وجود فرق معنوي عند مستوى *
  

 الفوسفاتيز القاعدي والحامضي    أنزيميوجود ارتفاع معنوي في فعالية      ) 2( و   )1(ويتبين من الجدولين           

  21-30يتين فــي كــل مــن مــصل دم الحامــل والــسائل االمنيــوني والمــشيمة فــي الفئتــين العمــر

 مع مجموعة السيطرة، وان      طفيفا  سنة ارتفاعا معنويا   17-20 الفئة العمرية    أظهرت سنة، في حين     31-40و  

 الفوسفاتيز القاعدي والحامضي في كل من مصل دم الحامل والـسائل االمنيـوني              أنزيمياالرتفاع في فعالية    

 أثنـاء  باألمراض إصابتها بالعمر تزداد احتمالية     عمر قد يعزى الى انه كلما تقدمت المرأة       الوالمشيمة مع تقدم    

  . الفوسفاتيز القاعدي والحامضيأنزيميمما يؤدي الى ارتفاع فعالية  سنا من النساء األصغر أكثر احمله

 الفوسفاتيز القاعدي في كل من مصل دم الحامـل          أنزيمان فعالية   ) 2( و   )1( من الجدولين    أيضاويتبين        

 الفوسفاتيز  أنزيم فعالية   إن الفوسفاتيز الحامضي، حيث     أنزيممن فعالية    أعلى والمشيمة هي    والسائل االمنيوني 
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 المعدل الطبيعي لدى النساء غير الحوامل، فـي         إضعاف 2-3القاعدي ترتفع خالل فترات الحمل حتى يصل        

مع نتـائج دراسـة      الفوسفاتيز الحامضي تدريجيا مع تقدم فترة الحمل، وهذا متفق           أنزيمحين تنخفض فعالية    

)Jeacock  et al., 2005.(  

 الفوسفاتيز القاعدي والحامضي    أنزيميارتفاعا معنويا في فعالية     ) 4( و   )3( نتائج الجدولين    كما أظهرت       

في الحوامل المصابات بمرض ضغط الدم مقارنـة مـع          في مصل دم الحوامل والسائل االمنيوني والمشيمة        

تهمـا فـي    ة فعالي  في مصل دم الحوامل الى زياد      اإلنزيمينادة مستوى هذين    تؤدي زي إذ  . مجموعة السيطرة 

 والذي قد ينتج عن اضطراب وظيفي في كبد وكلى األم، وهنالك مصدر آخر لهذه الزيـادة                  االمنيوني السائل

دم  األم الحامل بضغط الإصابة، لذا فإن )Martin et al., 1985( فيها األنزيمينوهو وجود هذين في المشيمة 

 في المشيمة وبالتالي في مصل دم الحوامل وبالتالي في السائل االمنيوني مما             األنزيمين فعاليةيؤدي الى زيادة    

  .الطفليسبب اإلجهاد عند 

  

 الفوسفاتيز القاعدي في مصل دم الحوامل والسائل االمنيوني والمشيمة فـي النـساء              أنزيمفعالية  : 3جدول  ال

  . مع مجموعة السيطرةمقارنة األمراضالمصابات ببعض 

   
  الخطأ القياسي± المعدل ) لتر/عالمية وحدة (األنزيمفعالية 

  األمراض
  المشيمة  السائل االمنيوني  مصل دم الحامل

 21.60 ± 229.46 1.32 ± 10.70 1.74 ± 13.78  السيطرة

 * 13.79 ± 290.81 * 2.72 ± 22.65 * 2.44 ± 24.64  ضغط الدم

 * 13.13 ± 288.12 * 1.84 ± 21.25 * 2.21 ± 23.37 السكريداء 

  )P ≤ 0.05 (مستوى احتماليةوجود فرق معنوي عند  *

  

 في مصل دم الحوامل والسائل االمنيوني والمشيمة في النـساء           ألحامضي الفوسفاتيز   أنزيمفعالية  : 4جدول  ال

  . مقارنة مع مجموعة السيطرةاألمراضالمصابات ببعض 

  
  الخطأ القياسي± المعدل ) لتر/عالمية وحدة (األنزيمفعالية 

  األمراض
  المشيمة  السائل االمنيوني  مصل دم الحامل

 4.68 ± 103.38 1.10 ± 10.18 1.71 ± 11.17  السيطرة

 * 6.72 ± 147.28 * 2.28 ± 20.56 * 2.67 ± 22.96  ضغط الدم

 * 12.40 ± 129.89 * 3.33 ± 18.67 * 2.46 ± 21.06 السكريداء 

  )P ≤ 0.05(مستوى احتمالية معنوي عند  وجود فرق*
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 الفوسفاتيز مع زيادة ضغط دم األم الحامل مباشرة، وتـؤدي زيـادة             أنزيميتتناسب الزيادة في فعالية           

 قلـة   أو Ischemia القادم من المشيمة بسبب قلة وصول الـدم          األنزيم فعاليةضغط دم األم الحامل الى زيادة       

 في المشيمة ومن ثم مصل      األنزيمينى المشيمة مما يؤدي الى ارتفاع فعالية         ال Hypoxia األوكسجينوصول  

 في  Lysomsomal  الحالة األجسام  في فعالية  أيضاهناك زيادة   . دم وبالتالي ارتفاعهما في السائل االمنيوني     ال

دالـة  مشيمة الحوامل ذوات الضغط العالي كنتيجة لقلة وصول الدم الى المشيمة التي تـسبب تغيـرا فـي ال                  

 يؤدي الـى تحطـم      بدوره الحالة وهذا    األجسام والذي يؤدي الى تحفيز نشاط       ،تروفوبالستلل pHالحامضية  

Syncytial   من حويصالت المشيمة الى السايتوبالزم وبالتالي يؤدي الى ارتفـاع فعاليـة             األنزيمين وتحرير 

 ,.Mangal et al(لسائل االمنيوني دم وفي اال الفوسفاتيز القاعدي والحامضي في المشيمة وفي مصل أنزيمي

2005.(  

ـ  الفوسفاتيز القاعدي في مصل      أنزيمارتفاع معنوي في فعالية     ) 3(ويالحظ من الجدول           دم والـسائل   ال

 السكري مقارنة مع مجموعة السيطرة، حيث تـزداد فعاليـة           المشيمة في الحوامل المصابات بداء    االمنيوني و 

 الكبد، وفي   جينس في   أضرارعدد من الحاالت المرضية، ويدل ذلك على حدوث         انزيم الفوسفاتيز القاعدي في     

 األشـخاص  إنلقـد عـرف   ). Martin et al., 1985( في العظام وبعض الحاالت السرطانية أخرىحاالت 

 Koimeda and( العظـام  أمـراض المصابين بمرض السكري يعانون من اضطرابات عديدة من ضـمنها  

Inaba, 2002 .(وذكرet al., (2000)  Inaba  االنزيميـة  لزيادة في الفعالية لها عالقة مع المتنـاظرات  اإن 

 داء السكر ربما تعود الى ضـعف إفـراز   مع العظام أمراض أنالموجودة في العظام، وافترض  للفوسفيتيز

 فـي   بالتالي يؤدي الى زيادة فعالية الفوسفاتيز القاعـدي ،Parathyroid horamoneقية ر جنب الدهورمون

  .مصل دم الحوامل والمشيمة والسائل االمنيوني

دم والسائل  ال الفوسفاتيز الحامضي في مصل      أنزيم في فعالية    ا معنوي ا ارتفاع إن) 4(ويتبين من الجدول          

 السكري مقارنة مع مجموعة الـسيطرة قـد يكـون نتيجـة             داءاالمنيوني والمشيمة في الحوامل المصابات ب     

فـي  فعاليته   الى الدورة الدموية وبالتالي ارتفاع       األنزيمالحامل مما يؤدي الى تسرب      اضطراب في كلى األم     

 الفوسـفاتيز   أنزيمـي نستنتج من هذا البحث ارتفاع تركيـز         .مصل دم الحامل والسائل االمنيوني والمشيمة     

م وداء  القاعدي والحامضي في مصل دم وسائل امنيوني ومشيمة النساء الحوامل المصابات بمرض ضغط الد             

     .السكري مقارنة مع مجموعة السيطرة
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