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  )2009/  12/ 28 ؛  تاريخ القبول 2009 / 10/ 5تاريخ االستالم (
  

  الملخص

، والتي جمعت  Type-1 عينة دم لتشخيص التهاب الكبد المناعي الذاتي من النمط األول167تم فحص        

كبد والمراجعين لعيادات مستشفى حلب الجامعي ومستـشفى        من المرضى الذين يشتكون من أعراض التهاب        

 بغية التحري عـن     2009-4 و   2008-4في حلب، وذلك خالل الفترة بين       ) مستشفى الحميات (زاهي ازرق   

غيـر   وتقنيـة الفلـورة المناعيـة    ELISAاالضداد الذاتية الخاصة بالتهاب الكبد وذلـك باسـتخدام تقنيـة         

.   المستخدمةت من التهاب الكبد المناعي الذاتي بالتقنياType-2جود النمط الثاني لم يتم إثبات و  IFA.المباشرة

، أما  ANA 13.33%، كما تبين أن نسبة االضداد الذاتية للنواة       %27.0وقد كانت نسبة اإلصابة بالنمط األول       

  AMA، وألضـداد الميتوكونـدريا   %33.33 فكانـت   ASMA للعـضالت الملـساء  االضداد الذاتيةنسبة 

 والخاصة بالنمط LKM-1 وكذلك أضداد للنمط األول،  SLA ، ولم تظهر االضداد الذاتية من نوع13.33%

  . الثاني من التهاب الكبد المناعي الذاتي أي ايجابية لدى العينات المفحوصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

The diagnosis of Autoimmune hepatitis type-1 was studied in 167 blood samples 
which collected from Aleppo university and Zahi Azrak Hospitals  in Aleppo, patients were 
complain in symptoms of hepatitis during the period from  4 – 2008  to 4 - 2009 . By 
determining special auto antibodies existence and in the comparison technique will be  used 
the (ELISA), and the (IFA)  technique. The results did not showed any infection with 
autoimmune hepatitis type-2, while the disease  percentage in the type-1(AIH)  27.0%,  the 
ANA was 13.33%,  ASMA percentage 33.33%, and the AMA , 13.33%,  The results did not 
show  LKM-1 & SLA. (LKM-1 special in the Autoimmune hepatitis type-2) of the studied 
patients. 
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