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 الخالصة  

هاب الكبد الفايروسي في محافظة كرربء  بنوواهرا الملتمفرة تلمرضى ال إحصائياسة مسحًا االدر  تشمم
(A,B,C)  حالرة مرضرية.كما  (588)ان هدد الحاالت المسرجمة درد بمر   .وجد من لءل البحث 2006لمعام

حيرررث بمررر  هررردد  ا لرررري فررري المحافظرررةمرررا  ( وسررريادتا همرررى بنيرررة ا وAشررريول الررروم  ) الرررىالوترررائ  اشرررارت 
( همرى التروالي  7و 69) (B,C)في حين كاوت االهداد المسجمة لكل  من الوم رين (548)الحاالت المسجمة

فري الحسريوية  اإلصرابة ت وسربةيرث كاورح التري يسركوها المصرابترنيير معورول لممو نرة  الوتائ  وجود . وبيوت
الوتررائ  الررى  ن  كرركلب بيوررت (16%وكاوررت ) حرري الضرربا  فرري مو نررة الوسرربة االدوررى ت(  بيومررا كاورر%24)

لمفصررل مررن السرروة تررنييرًا ايجابيررًا حيررث  و ن  .( سرروة8-47 همررى وسرربة لءصررابة كاوررت ضررمن الفئررة العمريررة )
 معورول بيومرا لرم يظهرر  ل ترنيير ( 5.4%)البالغرة رورًة بشرهر اكار(  همى مستوياتها منا15.4%بمغت في حزيران )

 لمجوس.

 -:الوتائ   شارتو   

معوول همى مستوي تراكيز االوزيمات في الردم حيرث وجرد ارتفرال معورول فري مسرتوي فعاليرة  ان هوالب تايير
 ِ  AST&ALT )) Alanine aminotransferase&Aspartate aminotransferaseاوزيمي 

 ( لردي افرراد العيورة التجريبيرة منارورة بالعيورة الضراب ة. Total cholesterol ( )TCHالكمسترول الكمري)ومستوي 
 وككلب تؤكد الدراسة ان هواب تنيير معوول لمتوزيع الجغرافي والمستوي االدتصادل.

   

 

 
 



 مقدمة  ال
هرررردة  ومررررا  التهرررراب الكبررررد الفايروسرررري مررررن االمررررراب الوبائيررررة والترررري تصرررريب الكبررررد ويصررررو  الررررى  

A,B,C,D,E,G  اكيرهررا شرريوها هررو الرروم  لررا تبعررًا اوررول الفررايروس المسرربب ,B حيررث ينرردر هرردد المصررابين
 مميون ويعد االدل ل ورًة من االوروال االلرري  مرا الورول633بهكا الوبا  في موا ق ملتمفة من العالم بحولي 

A  4.7فتشكل االصابة با( مميونWHO,1999)  ورًة فهرو  ما الوم  االكير لC  حيرث تبمر  االصرابة برا
 . leadin (Wasley & Alter,2000)مميون المتسبب هن الفايروس 3:حوالي 
إضافًة الى ما يسببا المرب من تدهور في وظرائ  الكبرد والحالرة العامرة لمجسرم فنورا درد يكرون ورا   

لفئرررات تعرضرررًا لل رررر  ن  كيرررر او  تمررر  الكبرررد ودرررد يصرررل االمرررر ان يكرررون السررربب الصرررابة الكبرررد بالسرررر ان
 Alter and) (% 53.8)االصرابة هرم مرضرى الفشرل الكمرول اك وصرمت وسربة اوتشرار المررب بيروهم الرى 

Seef ,2000.) 
مررن المرضررى المصررابين بنلتهرراب الكبررد الفايروسرري يت ررور  (80%)و بنررا لموظمررة الصررحة العالميررةفان       

مرررروهم يصررررابون  (5%)يصررررابون بتميرررر  الكبررررد و (20%)الررررى التهرررراب الكبررررد المررررزمن ومرررروهم  لررررديهم المرررررب
 C. حاليرا يعتبرر الفشرل الكبردل بسربب التهراب الكبرد ورول بسر ان الكبد لرءل العشرر سرووات التاليرة لءصرابة

شررلس سرروويا وينرردر هرردد  (180000)المررزمن السرربب الرئيسرري لزراهررة الكبررد.وفي الواليررات المتحرردة يصرراب 
شرلس ويتودرع ارتفرال هركا  (10000)برر  (C)بد الفايروسري مرن الروم  الكين يموتون سوويا بسبب التهاب الك

 . (WHO,1999) لءل العشر سووات المنبمةالعدد الى يءية  ضعا  
  كد حردوث ارتفرال معورول فري مسرتوي اوزيمري (Alvarez ,et al.,1999)وفي دراسة اجراها الباحث       

AST&ALT )) فايرسي وولال في مصل دم المصابين بالتهاب الكبد (B & C)  حيث كاوت الوسبة غير  بيعيرة
 بالمعدالت ال بيعية لءوزيمات في الدم.

 كد فيها ان في الواليات المتحدة االمريكية تسرجل سروويا ماينرارب  (Pruss,et al.,1991)وفي دراسة اجراها       
اصررابة  (2-15)ت  هوهرا حرواليولرز ابرر لمعراممين فري معمررل التحميرل بالمستشرفيات يور اصرابة (7500-8000)مرن 

وهورد اجررا  الفحروس الملتبريرة  (C)والحالة اسو  بالوسبة الرى التهراب الكبرد ومر   (B)بفايروس التهاب الكبد الوم 
( وككلب ارتفرال معورول فري مسرتوي الردهون بالردم لردي ( AST&ALT وجد ارتفال معوول باوزيمي لهؤال  المرضى

 لفايروسي.المرضى المصابين بالتهاب الكبد ا

همرى وسرا  حوامرل وجرد الرتءل فري وظرائ  الكبرد  اجراهرا (Morgan ,et al.,2002)وتشير دراسرة لمباحرث       
 المصررابات بالتهرراب الكبررد الفايروسرري مناروررةً ( فرري دم (AST&ALTوحصررول ارتفررال معوررول فرري مسررتوي اوزيمرري 

 بمعدالتا ال بيعية.
    



الديمغرافية همرى إحرداث االومرا  الملتمفرة اللتهراب الكبرد الفايروسري همى اير العوامل  لمتعر الدراسة  هدفت
 بالمرب من لءل دياس بعب المعايير الكيموحيوية في الدم. اإلصابةالوظيفي لمكبد وتيجة  وا دا .
 

 المواد وطرق العمل : 
لمعررررام المصرررابين بالتهرررراب الكبرررد الفايروسررري  دا هرررد هتمررردت بياورررات الملتبررررر المركرررزل فررري كررررربء  

   حيررث صرروفت إحصررائيا تبعررًا لعمررر المررريب وجوسررا ومو نررة سرركوات وومرر  اإلصررابة كمررا تررم  لررك هيوررة 5339
لتنردير مسرتوي  ( (Aمصاب بالتهاب الكبد الفايروسي من الروم   اً مريض 73الدم لر  مندارها واحد سيسي من

 وتضررررموت .ائ  الكبرررردكمؤشررررر لوظرررر فرررري الرررردم الكمرررري الكولسررررترولومسررررتوي  ALTو  AST إوزيمرررري فعاليررررة
 . فردا  غير مصاب بالمرب كمجموهة ضاب ة )سي رة ( جل المناروة 53الدراسة 

 

 الفحوصات الكيموحيوية
 AST) )AST Activityتندير فعالية اوزيم   *

يرررتم فيهرررا تنررردير  Colorimetric method وهررري  رينرررة لوويرررة ( Kitاسرررتلدمت هررردة االلتبرررار الجررراهز )
 (.  Reitman&Frankel,1957) (ASTزيم الوادل لمجموهة االمين )مستوي فعالية االاو

   ALT Activity( ALTتندير فعالية إوزيم )  *
 رينرة ( الفروسرة وهري Syrbio( والتي تتبرع المصروعة مرن دبرل شرركة )Kitاستلدمت هدة االلتبار الجاهز )

 (ALT)لوادل لمجموهة االمين يتم فيها تندير مستوي فعالية االاوزيم ا Colorimetric methodلووية 
(Reitman&Frankel,1957  ) 
   Total cholesterol levelمستوي الكوليسترول الكمي   *

( في دياس تركيز مادة الكوليسترول الكمي في مصرل الردم والمصروعة Kitتم استعمال هدة االلتبار الجاهزة )
الكوليسرررترول واسرررترات الكوليسرررترول وهررري  رينرررة اوزيميرررة يرررتم فيهرررا تحويرررل  Biomaghrebمرررن دبرررل شرررركة 

cholrsterol esters الى صبغةQuinoneimine ( .Face,1982 ) 
 
 
 
 

 :والمناقشة  النتائج  



 الحسريويةمن حاالت االصابة بالتهاب الكبد الفايروسري كاورت فري مو نرة  ( (24% ظهرت الوتائ  ان
مررن بررين اجمررالي االصررابات   (13%)تمتهررا فرري كلررب مو نررة حرري العامررل الرركل ميمررت االصررابات فرري وسرربة 

المؤشرررررة فرررري حررررين كاوررررت مو نررررة حرررري الضرررربا  هرررري االدررررل مررررن حيررررث هرررردد االصررررابات حيررررث بمغررررت وسرررربة 
 (4دم)وكما هو موضح في الشكل ر  ( (0.16%االصابات فيا 
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 سيف سعد
 يبين وسب االصابات حسب الموا ق السكوية (4شكل )

 
لرة  درات كات داللرة  حصرائية هورد مسرتوي الدالوتائ  التحميل االحصائي وجرود فرو  ودد تبين من لءل

 .بين معظم الموا ق السكوية في محافظة كربء  متنيرة بالفروق االدتصادية لمموا ق المدروسة  (0.05)

 السرروة  شررهرتبعررًا  اإلصررابةاظهرررت وتررائ  تحميررل البياوررات إحصررائيًا وجررود تفرراوت فرري معرردالت كمررا 
يررم تررءت شررهرل اب وكرراوون اليرراوي  (15.4%)صررابة حيررث بمغررتشررهر زحزيررران اهمررى مسررتوي لء حيررث سررجل
همررى الترروالي فرري حررين كاوررت ادررل مسررتويات االصررابة دررد سررجمت فرري شررهر  10.6%)و11.1%ا )حيررث بمغرر

وكمررا  همررى الترروالي (5.4%)و (7.0%)و (9.3%)وويسرران واكار حيررث سررجمت وسرربة االصررابة فيهمررا  تمرروز
 (5ردم ) الشكلهو موضح في 
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تكرار الوسبة المئوية لءصابة بمرب التهاب الكبد الفايروسي تبعا الشهر السوة  مل   لمضمع( 5شكل )
5339 

 

 نيرررة وب( Aالورررول )برررين كرررل مرررن  3.38هورررد مسرررتوي داللرررة  إحصرررائياهوررراب فرررروق دالرررة كمرررا وجرررد ان 
 (5.46 ± 4.69 )( فكررررانB) م  مررررا الررررو (57.;4 ±  >:.56 ) حيررررث كرررران متوسرررر االمدروسررررة  ومررررا ا 

كمررا هررو موضررح   3.94 ± >3.5حيررث بمغررت  اإلصرراباتبررين  ا دررل( تميررل C) م بررالو اإلصررابةوظهررر ان 
فرررررررررررررررررررررررررررررررررري 

 (6)الشكل
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 متوس  االصابة لءوما  اليءية لمرب التهاب الكبد الفايروسي( يبين 6شكل ردم )



 
 
 
 

الفئة العمرية الياويرة  بين( 3.38)وهود مستوي داللة  إحصائيادات دالة و الوتائ  وجود فر   ظهرتكما 
ودرد كاورت  (:8.7 ± ;45.4 )هكت الفئرةحيث بم  متوس   االلرينية الفئات العمرية من الجهة من جهة وب

 .ا ولىبالمرب تميا في كلب الفئة العمرية  لإلصابةتعرضًا  ا كيرهكت الفئة العمرية هي 
وبنيررة  االولررىكرركلب دلررت الوتررائ  همررى وجررود فرودررات دالررة وبرروفس مسررتوي الداللررة بررين الفئررة العمريررة 

            الت االصررررابة لمفئررررات العمريررررةدبيومررررا تراوحررررت معرررر (7.59 ± 5;.; )الفئررررات العمريررررة حيررررث بمرررر  متوسرررر ها
همرررررى التررررروالي ويبرررررين ( 6:.3 ±6;.4 )و ( 4.59 ± 5;.4 ) )فرررررنكير 78 (والفئرررررة العمريرررررة ( 77 -48 )

 . ا همار( الفروفات بين 7الشكل ردم )

العمر
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 ( يبين الفرودات في متوس  االصابة تبعًا لممرحمة العمرية7شكل ردم )

 
بيومرا لررم تظهررر الوتررائ  تررنيير معورول لمجرروس همررى االصررابة بهرركا المررب حيررث كرران متوسرر  االصررابة 

    ( .;8.9 ± ;;.8)وكان لدي اإلواث  (>;.8 ± 6>.9 )لدي الككور
حصرول ارتفرال معورول دال إحصررائيا وترائ  المنارورة االحصرائية لعيوتري البحرث التجريبيرة والضراب ة  و ظهررت
و   (;55.3±8.44حيرررررررررث كررررررررران ) (ASTزيم )اورررررررررفررررررررري مسرررررررررتوي فعاليرررررررررة  3.38مسرررررررررتوي الداللرررررررررة  هورررررررررد



بمغرررررت  ( حيرررررثALT( كررررركلب كاورررررت الفرودرررررات دالرررررة بالوسررررربة الرررررى مسرررررتوي فعاليرررررة اورررررزيم )6.4±46.55)
( لكررء العيوترررين همررى التررروالي . كرركلب بالوسررربة الررى مسرررتوي الكوليسرررترول 38.>±7.65( و)57.:±4:7.6)

 ( لمعيوتررين التجريبيررة والضرراب ة7.5±4.94( و )4>.:±;>.5حيررث كرران ) Total cholesterolالكمرري 
   (9وكما هو موضح في الشكل ردم )

0

5

10

15

20

25

التجريبية  الضابطة

AST

ALT

T cholesterol

 
 ريبية والضاب ة في مستوي فعالية معايير الدم( يبين الفرودات بين العيوتين التج9شكل ردم )

 
فرري دراسررة اجراهررا همررى مرضررى التهرراب الكبررد الفايروسرري وتميرر  الكبررد  (Coodly,1971)ودررد اشررار       

يعية . وهكا يتفرق مرع وترائ  ( مناروة بمعدالتها ال ب(AST&ALTالى حدوث ارتفال معوول في مستوي اوزيمي 
 الدراسة الحالية.

هرن معردالتهما ال بيعيرة  ((AST&ALTاوزيمري دراسة الري لوحظ ايضا ارتفرال معورول فري مسرتوي وفي        
 (10-100)و (30-50)في الدم لدي المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفايروسي وكان وسربة االرتفرال تترراوي برين 

 .  (Klaus,et al.,1990;France,2004)لكء االوزيمين همى التوالي باوواها الملتمفة 
  فررري الكبرررد وتيجرررة لءصرررابة بالتهررراب  الكبرررد فنرررد برررين ان حررردوث  ل تمررر (Everson,1998)امرررا الباحرررث       

 .   الفايروسي سو  يزيد من افراز الكوليسترول لءل مجري الدم وهكا يتفق مع وتائ  الدراسة الحالية
مررن  (%84.5 )ن بررين هيوررة الدراسررةفرري دراسررة اجريررت فرري بوغررازل بالجماهيريررة العربيررة الميبيررة كرران مرر      

 )مصرابين بالتهراب الكبرد مرن الورول (%>.79 )ووسربة (B )هؤال  المرضرى مصرابين بالتهراب الكبرد مرن الورول
C) الركين هرم  صرغر همررًا هرم  كيرر ضرى مصابين بكء الوم ين . كما  ظهرت الدراسرة ان المر ( % >.4)و

 لإلصررابةهمرررًا  كيررر هرضررة  ا كبرررين كرران المرضررى فرري حرر (B م )صررابة بالتهرراب الكبررد مررن الرروهرضررة لء
حيرث  هرر لرديواظالتمفرت همرا   وهراهركت الوترائ  اتفنرت مرع وترائ  البحرث الحرالي بيرد  (C )م بالمرب من الو

كركلب هو االكير شيوهًا في بوغرازل ( B )هو االكير شيوهًا في المحافظة في حين كان الوم ( A )ان الوم 



هواب فرق معوول في مستوي االصابة بين الككور واإلواث في حين لم تظهرر لرديوا  نبااشارت الدراسة لديهم 
 .( Kutrani, 2007) واإلواثبين الككور  اإلصابةمستوي  فرودات معووية في

 
 

An Epidemical study on viral hepatitis and its effects on some of the indicative 
functions of the liver in the province of Karbella 

 
Ghosson Kanem Ghaim           Jasim Wahab Mohammed       Ehsan .K .Kadim 

 

Abstract 
      This studyincluded a statistic survey of viral  hepatitis patients in its 

different types(A,B,C) for the year 2006. 

   From this research,it was found that there was 588 infected cases officially 

registered.And the resultsalso demonstrated clearly that the type A was the 

most commonest and it prevailed among the other types in the province 

where as the number of registered cases was 548  hand the number of 

registered cases for the types (B,C) Were (4,36) Respectively.Furthemor the 

results showed a distinctive effect on the region resided by the patient for the 

rate of infection in Al-Hussainia was%24 where as the minimum rate at Al 

thabbat  was approximetly (%16). 

The results also showed that the maximum rate of infection was within the 

age group (5-14) years moreover ,the season of infection had aclear  positive 

effect for  instance,the ratio of infection in June reached its maximum rate 

(%15.4) comparing with march (%5.4).While showing no clear influence on 

sex.The conclusions refered to an increase in the level of enzymes (AST,ALT) 
  )Alanine aminotransferase&Aspartate aminotransferase( and in the 

level of (Total cholesterol)(TCH).For it obviouslyincreased.The results also 

confirm that there is a relevant effect by the geographical location and the 

econimacal state.    
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