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تقدير تراكيز هرمونات الغدة الدرقية وبعض الهرمونات ذات العالقة في الحمل الطبيعي والحمل المهدد
باإلجهاض لدى نساء في مدينة تكريت
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( تاريخ االستالم ---- 2212 / 3 / 4 :تاريخ القبول) 2212 / 5 / 11 :

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار العالقة ما بين تراكيز هرمونزات الةزدة الدرقيزة ( Thyroid hormonesالثزايرونين ثالثزي اليزود  ,T3الثايروكسزين) T4

وبين حدوث حاالت الحمل المهدد باإلجهاض  ،threatened abortion pregnancyباإلضافة إلى دراسة التةيرات الحاصلة فزي تراكيز هرمزوني
األستروجين  E2والبروالكتين  PRLو الهرمزون المحزز للدرقيزة  TSHأثنزا الحمزل الطبيعزي والحمزل المهزدد باإلجهزاض  ،وقزد تزملت الد ارسزة 280
عينززة دم تززم أ ززذها مززن النسززا الالتززي تت زراو أعمززارهن بززين  36 -15سززنة و ممززن راجعززن مستتزززى تكريززت التعليمززي والعيززادات ال ارجيززة لززبعض
األطبا .
أظهرت نتائج هذه الدراسة ارتزاعاً معنوياً في تركي هرمونات الدرقيزة  T3و  T4فزي مجموعزة النسزا ذوات الحمزل الطبيعزي (ولجميزه أتزهر الحمزل)
عنززد مسززتون معنويززة ( ) p < 0.01مقارنززة مززه مجموعززة السززيطرة  ،و كززذلف حصززول ان زززاض معنززوا فززي تركيز هرمونززات الدرقيززة  T3و  T4فززي
مجموعززة النسززا ذوات الحمززل المهززدد باإلجهززاض (ولةتززهر األربعززة األولززى مززن الحمززل) عنززد مسززتون معنويززة ( ) p < 0.01مقارنززة مززه مجموعززة

السيطرة  ،بينما لم تسجل النتائج وجود فرو ٍ
ق معنوية بين مجموعة النسا ذوات الحمل الطبيعي (ولجميه أتهر الحمزل) ومجموعزة السزيطرة فزي تركيز

هرمززون  TSHإذ كانززت ضززمن الحززدود الطبيعيززة  ،فززي حززين تززم تسززجيل ارتزززار معنززوا فززي تركي ز هرمززون  TSHفززي مجموعززة النسززا ذوات الحمززل
المهدد باإلجهاض ( لةتهر األربعة األولى من الحمل) عند مستون معنوية ( ) p < 0.01مقارنة مه مجموعة السيطرة .
وبينزت النتززائج ارتزاعزاً معنويزاً فززي تركيز هرمززون االسززتروجين  E2فززي مجموعزة النسززا ذوات الحمززل الطبيعززي ( ولجميززه أتززهر الحمززل ) مقارنززة مززه
مجموعة السيطرة وعند مستون معنويزة ( ) p < 0.01وعلزى زالذ ذلزف أظهزر تركيز هرمزون االسزتروجين  E2ان زاضزاً معنويزاً فزي مجموعزة النسزا

ذوات الحمل المهزدد باإلجهزاض ( لةتزهر األربعزة األولزى مزن الحمزل ) مقارنزةً مزه مجموعزة السزيطرة وعلزى مسزتون معنويزة ( ، ) p < 0.01وسزجلت

النتززائج ارتزاع زاً معنوي زاً فززي تركي ز هرمززون البززروالكتين  PRLفززي مجمززوعتي النسززا ذوات الحمززل الطبيعززي والنسززا ذوات الحمززل المهززدد باإلجهززاض
(ولجميه أتهر الحمل) عند مستون معنوية ( ) p< 0.01مقارنة مه مجموعة السيطرة.

المقدمة:

يعد اإلجهزاض مزن المتزاكل الطبيزة ال طيزرة والمهمزة التزي تزيدا أحيانزا

هرمون ز ززات الدرقي ز ززة حي ز ززث إن أا ا ز ززتالل ف ز ززي وظيز ز ززة الة ز ززدة الدرقيز ز ززة

إل ززى حص ززول مت ززاكل نزس ززية واقتص ززادية للنس ززا المجهض ززات وعز زوائلهن

كان زز ز ززاض نت ز ز ززاطها  Hypothyroidismيمك ز ز ززن أن يس ز ز ززبب س ز ز ززارة

عل ززى ح ززد سز زوا .يع ززرذ اإلجه ززاض م ززن قب ززل منظم ززة الص ززحة العالميز زة

الجنين وحدوث اإلجهاض (.)5

 WHOبأنززا انزصززال الجنززين الززذا ي ز ن ح زوالي  500غززم أو أقززل عززن

ي ز داد حجززم الةززدة الدرقيززة أثنززا فت زرة الحمززل وت ز داد متطلباتهززا لليززود مززن

رحم األم قبل  20أسبوعاً من الحمل في حزين تز داد قابليزة نجزا الحمزل

أجزل أن تززر تراكيز عاليززة مزن هرموناتهزا والتززي تكزون مسزيولة وبتززكل
كبيزر عزن عمليزات األيزض المت ايززدة لزةم وجنينهزا أثنزا فتزرة الحمززل ()6

عندما يصل عمر الجنين بين  24أسبوعاً فزي المملكزة المتحزدة إلزى 28

 ،إال أن هززذه ال يززادة فززي الحجززم ال تعززد حالززة مرضززية إذ ال تظهززر علززى

أسززبوعاً فززي اغلززب دول العززالم المتطززورة بضززمنها الهنززد ( (1ان فززي كززل

عززام ح زوالي مليززون ام زرأة أمريكيززة علززى األقززل تعززاني مززن اإلجهززاض فززي

النسز ززا الحوامز ززل أع ز زراض فز ززرط نتز ززاط الةز ززدة الدرقيز ززة ألن هز ززذه ال يز ززادة

الواليات المتحدة و هذا يتير إلى حدوث حالة إجهاض واحزدة بزين كزل

يصز ززاحبها أيض ز زاً ارتزز ززار فز ززي مسز ززتون البروتينز ززات الناقلز ززة لهز ززا ()TBG

أربه حاالت حمل(والتوجد معلومات احصائية دقيقة في هذا المجزال فزي

 Thyroxine binding globulinإذ تُ َحزَز هزذه البروتينزات بزالتراكي
العاليززة مززن هرمززون االسززتروجين  Estrogenوهرمززون محززرض المناسززل

و اصة أثنا الثلث األول . )2،3 ( First trimester

الكوريز ز ززوني البتز ز ززرا )) HCG

العزراق) و غالبزاً مززا يحززدث اإلجهززاض فززي الم ارحززل المبكزرة مززن الحمززل

Chorionic

Human

إن حدوث اإلجهاض يعود ألسباب عدة منها ذاتية تزرتبط بنتزو الجنزين

 gonadotropinالتززي توجززد فززي دم األم الحامززل ( )6وهززذا مززا يزسززر

نزسز ززا ومنهز ززا مز ززا يتعلز ززق بز ززاألم الحامز ززل كز ززبعض األسز ززباب التت ز زريحية و

لن ززا لم ززاذا يك ززون و ن الة ززدة الدرقي ززة ف ززي النس ززا أكب ززر م ززن الرج ززال وف ززي

الهرمونيزة ( ،)4إن لزبعض الهرمونزات التززي توجزد فزي جسزم األم الحامززل

النسا الحوامل أكبر منا فزي النسزا العاديزات لزذلف فالنسزا الحوامزل أو

أثنا فترة الحمل دو اًر مهماً في استمرار الحمل وعدم سارة الجنين مثزل

الالت ز ززي يتع ز ززاطين حب ز ززوب من ز ززه الحم ز ززل
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(الحاويززة علززى مركبززات اسززتروجينية) توجززد فززي دمهززن تراكيز عاليززة مززن

قياس تركيز هرمون االستروجين E2في مصل الدم :

 T3و . )1( T4إن ان ز ززاض تراكي ز ز هرمونز ززات الدرقي ززة يعمز ززل علز ززى

تز ززم تقز ززدير تركي ز ز هرمز ززون  )E2( Estrogenباسز ززت دام عز ززدة الزحز ززا

إحززداث تةي زرات تززكلية فززي دا ززل طبقززة بطانززة الززرحم Endometrium

الجززاه ة ( )Kitال اصززة بتقنيززة  ELISAوالمجه ز ة مززن قبززل تززركة

وقن ززاة الب ززيض

 Oviductبت ززكل كبي ززر ممز زا ق ززد يتس ززبب عن ززا مت ززاكل

فسز ز ززلجية ع ز ز ززدة منه ز ز ززا إعاق ز ز ززة ح ز ز ززدوث التلق ز ز ززي

Biocheckالمصنه في انكلت ار (.)11
قياس تركيز هرمون البروالكتين PRLفي مصل الدم :

Fertilization

 obstructionويعززرض الحمززل لم ززاطر عززدة منهززا يززادة عززدد حززاالت

تززم تقززدير تركيز هرمززون  )PRL( Prolactinباسززت دام عززدة الزحززا

اإلجهاض المهدد و انزصزال المتزيمة  Abruptio placentaو تسزمم

الجززاه ة ( )Kitال اصززة بتقنيززة  ELISAوالمجه ز ة مززن قبززل تززركة

ما قبل الحمل .)1( Preeclampsia

 Monobindالمصنه في الواليات المتحدة األمريكية (.)12

طرائق العمل والعينات :Methods & Samples

عينات الدراسة :Study Samples

التحليل اإلحصائي :

حللت البيانات إحصزائيا باسزت دام ا تبزار تحليزل التبزاين () ANOVA

ت ززم جم ززه  280عين ززة دم م ززن نس ززا حوام ززل متطوع ززات و مم ززن راجع ززن

 Analysis of varianceوقورنززت المتوسززطات الحسززابية للصزززات

مستتزززى تكري ززت التعليم ززي والعي ززادات ال ارجي ززة لع ززدد م ززن األطب ززا ف ززي

باسزت دام ا تبزار دانكزن متعزدد الحزدود Duncun multiple range

مدينزة تكريززت و للمزدة مززن تتزرين األول  2007/ولةايززة اذار ، 2008/

باست دام نظام . SPSS

 -3المجموعة األولى -:وضمت ( )40عينة دم من النسزا المت وجزات

تراكي هرمونات الدرقيزة  :الثزايرونين ثالثزي اليزودTriiodothyronine

وقد تم تقسيم العينات المدروسة إلى ثالث مجاميه وكما يأتي :

النتائج والمناقشة :

غير الحوامل كمجموعة سيطرة . control

) ، )T3الثايروكسز ززين  ،(T4) Thyroxineالهرمز ززون المحز ز ز للدرقيز ززة

 -2المجموع ززة الثاني ززة  -:وض ززمت ( )160عين ززة دم م ززن النس ززا ذوات

) Thyroid stimulating hormone (TSHفي مصل الدم

الحمزل الطبيعزي واللزواتي تراوحزت مزدة حملهزن مزن تزهر واحزد – ثمانيزة

أظهززرت نتززائج تحليززل التبززاين فززي التززكل ( )1وجززود ا تالفززات معنويززة

أتهر (حيث جمه دم الحوامل ضمن التهر الذا هن فيا) .

بززين المجموعززات المدروسززة بالنسززبة لتركيز هرمززون  ,T3حيززث نجززد أن

 -1المجموع ز ززة الثالث ز ززة  -:وض ز ززمت( )80عين ز ززة دم م ز ززن النس ز ززا ذوات

مجموعز ززة النسز ززا ذوات الحمز ززل الطبيعز ززي (المجموعز ززة الثانيز ززة ) تُظهز ززر

واحد – أربعة أتهر .

و(  )0.978 ± 0.020نانوغرام/مززل علززى الت زوالي عنززد مقارنتهمززا مززه

الحمززل المه ززدد باإلجه ززاض و اللز زواتي تراوحززت م ززدة حمله ززن م ززن ت ززهر

ارتزاعاً معنوياً ولكال فئتيهزا العمزريتين  Bو ) 0.971 ± 0.020 ( : A

كما وقسمت كل مجموعة حسب العمر إلى فئتين عمريتين هما:

مجموعززة السززيطرة لززنزت الزئتززين العم زريتين  Bو 0.765 ± ( : A

*الزئز ززة العمريز ززة األولز ززى  : Aتتز ززمل النسز ززا الل ز زواتي تت ز زراو أعمز ززارهن

 ) 0.018و(  )0.762 ± 0.020نانوغرام/م ززل علززى الت زوالي وعل ززى

مابين( )25-15سنة.

مسزتون معنويزة ( ، ) p < 0.01وكزان ذلزف بالنسزبة للتزهر األول مزن

*الزئة العمرية الثانية  : Bتتمل النسا اللواتي تتراو أعمزارهن مزا بزين

الحمل ،أما بالنسبة لةتزهر الثزاني والثالزث وال اربزه مزن الحمزل فنجزد مزن

( )35-26سنة.

التززكل نزسززا إن المجموع ززة الثانيززة تظه ززر ارتزاع زاً معنويز زاً لكززال الزئت ززين

طرائق العمل :Methods

العمزريتين  Bو Aعنززد مقارنتهمززا مززه مجموعززة السززيطرة للزئززات نزسززها ،
إذ سجلت الزئة العمرية  Aلةتهر الثاني والثالث والرابه

قياس تركيز هرمون  T3في مصل الدم :

(1.210 ±

تز ززم تقز ززدير تركي ز ز هرمز ززون ( Triiodothyronin )T3باسز ززت دام عز ززدة

 )0.018و ( ) 1.399 ± 0.014و (  )1.586 ± 0.017نانوغرام/مزل

الزحززا الجززاه ة ( )Kitال اصززة بتقنيززة ال  ELISAوالمجهز ة مززن قبززل

علززى التز زوالي  ،بينم ززا س ززجلت الزئززة العمري ززة  Bلةت ززهر الث ززاني والثال ززث

تركة  Monobindالمصنعة في الواليات المتحدة األمريكية (.) 8

وال اربزه ( ) 1.162 ± 0.016و ( )1.386 ± 0.019و( 1.545 ±

قياس تركيز هرمون  T4في مصل الدم :

 ) 0.023نانوغرام/مل وعلى مستون معنوية (. ) p < 0.01

تززم تقززدير تركي ز هرمززون ( Thyroxine )T4باسززت دام عززدة الزحززا

ولك ززن عن ززد مقارنز ززة مجموع ززة النس ززا ذوات الحمز ززل المه ززدد باإلجهز ززاض

الج ز ززاه ة ( )Kitال اص ز ززة بتقني ز ززة  ELISAوالمجهز ز ز ة م ز ززن قب ز ززل ت ز ززركة

(المجموعة الثالثة ) مه مجموعة السزيطرة يظهزر لنزا العكزت فقزد سزجلت

 Monobindالمصنعة في الواليات المتحدة األمريكية (.)9

نتائج الزئة العمرية  Aلةتهر األول والثاني والثالث والرابه (0.528 ±
 ) 0.008و (  ) 0.451 ± 0.008و (0.276 ( ) 0.360 ± 0.020

قياس تركيز هرمون TSHفي مصل الدم :
ت ززم تق ززدير تركيز ز هرم ززون ()TSH

stimulating

0.020

Thyroid

 )±نانوغرام/م ززل عل ززى التز زوالي ان زاض ززا معنوي ززا مقارن ززة م ززه

hormoneباسززت دام عززدة الزح ززا الجززاه ة ( )Kitال اص ززة بتقنيززة

مجموعز ززة السز ززيطرة للزئز ززة العمريز ززة نزسز ززها وكز ززذلف الحز ززال بالنسز ززبة للزئز ززة

 ELISAوالمجهز ة مزن قبزل تزركة  Biocheckالمصزنه فزي انكلتز ار

العمريززة  Bلةتززهر نزسززها والتززي كانززت األول)) 0.548 ± 0.010
والثززاني (  )0.440 ± 0.006والثالززث ( ) 0.330 ± 0.006وال اربززه

).)12

( )0.257 ± 0.008نانوغرام/مزل وعلزى مسزتون ( .) p < 0.01وعنزد
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الربززه للمجموعززة الثانيززة
المقارنززة فيمززا بززين أتززهر الحمززل نجززد أن التززهر ا

العمز زريتين  Aو Bمقارن ززة م ززه مجموع ززة الس ززيطرة للزئ ززات نزس ززها وعل ززى

يظهززر ارتزاعززا معنويززا فززي حززين يظهززر التززهر نزسززا للمجموعززة الثالثززة

مسزتون ( ، ) p < 0.01أمزا عنزد إجز ار مقارنزة فيمزا بزين أتزهر الحمزل

ان زاضززا معنويززا مقارنززة ببقيززة األتززهر ولكززال الزئتززين العم زريتين  AوB

نجز ززد إن الزئز ززة العمريز ززة  Aال تظهز ززر فروقز ززا معنويز ززة بالنسز ززبة للتز ززهرين

وعلى مستون (.) p < 0.01

الس ززادت والس ززابه ف ززي ح ززين تظه ززر ا تالف ززا م ززه بقي ززة األت ززهر ويس ززجل

أمز ززا عنز ززد مقارنز ززة تركي ز ز هرمز ززون  T3لمجموعز ززة النسز ززا ذوات الحمز ززل

التززهر الثززامن ارتزاعززا معنويززا مقارن ززة مززه بقيززة األتززهر للزئززة العمري ززة

الطبيع ززي والالت ززي تتز زراو م ززدة حمله ززن ( م ززن مس ززة أت ززهر إل ززى ثماني ززة
أتززهر) مززه مجموعززة السززيطرة فيظهززر لنززا مززن التززكل ( )2إن مجموعززة

نزسززها أمززا فززي حالززة الزئززة العمريززة  Bفنجززد أنهززا ال تظهززر فروقزاً معنويززة

للتززهرين ال ززامت والسززادت فززي حززين إن التززهر الثززامن يظهززر ارتزاعززا

النسز ز ززا ذوات الحمز ز ززل الطبيعز ز ززي تظهز ز ززر ارتزاعز ز ززا معنويز ز ززا لكز ز ززال فئتيهز ز ززا

معنويا مقارنة مه األتهر األ رن وعلزى مسزتون معنويزة (. ) p<0.01
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شكل ( )1يبين تركيز هرمون الثايرونين ثالثي اليود  T3في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والنساء ذوات الحمل المهدد باإلجهاض
( لألشهر األربعة األولى من الحمل ) مقارنة مع مجموعة السيطرة
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تركيز هرمون ng/ml T3

2

0

شكل ( )2يبين تركيز هرمون الثايرونين ثالثي اليود  T3في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والالتي تتراوح مدة حملهن (من خمسة أشهر
إلى ثمانية أشهر) مقارنة مع مجموعة السيطرة .

اظهزر التحليزل اإلحصزائي لنتزائج هرمزون  T4وجزود ا تالفزات إحصززائية

)مايكروغرام/دسز ززم فز ززي حز ززين سز ززجلت الزئز ززة العمريز ززة  Bفز ززي المجموعز ززة

بين المجاميه المدروسة فعنزد النظزر إلزى التزكل ( )3نجزد إن المجموعزة

الثانيزة للتزهر األول (  )8.225± 0.041والثزاني ()8.925 ± 0.142
والثال ز ززث ( 0.176

الثانية ولةتزهر األربعزة األولزى مزن الحمزل تظهزر ارتزاعزاً معنويزاً ولكزال

±

 )9.775وال ارب ز ززه (

±

11.543

فئتيهززا العم زريتين  Bو Aعنززد مقارنتهززا مززه المجموعززة السززيطرة ولززنزت

)0.289مايكروغرام/دسم وعلى مستون معنوية (. ) p < 0.01

الزئات  Bو Aوالتزي كانزت ( )5.347 ± 0.179و()5.272 ± 0.171

أم ززا عن ززد مقارن ززة المجموع ززة الثالث ززة م ززه مجموع ززة الس ززيطرة فيظهز زر لن ززا

مايكروغرام/دس ز ز ززم عل ز ز ززى التز ز ز زوالي ،إذ س ز ز ززجلت الزئ ز ز ززة العمري ز ز ززة  Aف ز ز ززي

العكز ززت إذ تظهز ززر هز ززذه المجموعز ززة (لةتز ززهر األربعز ززة ) ولكز ززال الزئتز ززين

المجموعزة الثانيزة للتزهر األول ( )8.208 ± 0.058والثزاني ( 9.0 ±

العم زريتين  Bو Aان زاض زاً معنوي زاً مقارنززة مززه السززيطرة لززنزت الزئززات ،

إذ سجلت الزئة العمرية  Aفي المجموعة الثالثة للتهر األول (4.422

 ) 0.102والثالز ز ز ززث ( )10.008±0.182وال اربز ز ز ززه (11.762±0.191
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 )± 0.049والثزاني ( 3.566 ± 0.095والثالزث ()2.300 ± 0.200

أمز ززا عنز ززد مقارن ز ززة تركي ز ز هرمز ززون  T4لمجموع ز ززة النسز ززا ذوات الحم ز ززل

وال اربززه ( )2.200 ± 0.115مايكروغرام/دسززم  ،بينمززا سززجلت الزئززة

الطبيع ززي وال ت ززي تتز زراو م ززدة حمله ززن (م ززن مس ززة أت ززهر إل ززى ثماني ززة

العمريززة  Bفززي المجموعززة الثالثززة للتززهر األول ()4.090 ± 0.076

أتززهر) مززه مجموعززة السززيطرة فيظهززر لنززا مززن التززكل ( )4أن مجموعززة

والثززاني ( )3.142 ± 0.083والثالززث ( )2.427 ± 0.059وال اربززه
( )1.958 ± 0.97مايكروغرام/دسزم وعلزى مسزتون (. ) p < 0.01

النس ز ززا ذوات الحم ز ززل الطبيع ز ززي تظه ز ززر ارتزاعز ز زاً معنويز ز زاً ولك ز ززال فئتيه ز ززا

العم زريتين مقارنززة مززه مجموعززة السززيطرة و للزئززات نزسززها وعلززى مسززتون

أمززا عنززد إج ز ار مقارنززة فيمززا بززين أتززهر الحمززل نجززد أن التززهر ال اربززه

( .) p < 0.01ومززن ا تبززار دانكززن للمتوسززطات الحسززابية نجززد عنززد

للمجموعة الثانية يظهر ارتزاعاً معنوياً أمزا فزي المجموعزة الثالثزة فيظهزر

المقارنززة فيمززا بززين أتززهر الحمززل انززا ال توجززد أيززة فززروق إحصززائية تززذكر
فيم ززا ب ززين الت ززهرين الس ززابه والث ززامن ولك ززال الزئت ززين العمز زريتين  Bو Aإذ

التززهر نزسززا ان زاض زاً معنوي زاً مقارنززة مززه بقيززة األتززهر و لكززال الزئتززين

ُيظهر األ يران ارتزاعا معنويا مقارنة مه األتزهر األ زرن مزن الحمزل و
للزئات العمرية نزسها وعلى مستون (. ) p < 0.01

العمريتين  Aو Bوعلى مستون (.) p < 0.01
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شكل ( )3يبين تركيز هرمون الثايروكسين  T4في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والنساء ذوات الحمل المهدد باإلجهاض ( لألشهر
األربعة األولى من الحمل ) مقارنة مع مجموعة السيطرة
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شكل ( )4يبين تركيز هرمون الثايروكسين  T4في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والالتي تتراوح مدة حملهن (من خمسة أشهر إلى
ثمانية أشهر) مقار نة مع مجموعة السيطرة
أمزا بالنسزبة لهرمزون  TSHفقزد أظهزرت النتزائج فزي التزكلين ()5و ()6

للزئتززين العم زريتين  B,Aمقارنززة مززه مجموعززة السززيطرة و للزئززات نزسززها،

تقززارب المعززدالت ولززم يتززر التحليززل اإلحصززائي ألا فززرق معنززوا يززذكر

كمززا وأظهززر ا تبززار دانكززن للمتوسززطات الحسززابية عززدم وجززود أيززة فززروق

مززابين مجموعززة النسززا ذوات الحمززل الطبيعززي (ولجميززه أتززهر الحمززل)

معنوية واضزحة فيمزا بزين أتزهر الحمزل الم تلززة وعلزى مسزتون معنويزة
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الثالززث وال اربززه ارتزاع زاً معنوي زاً واضززحاً قياس زاً ببقيززة األتززهر وكززان تركي ز

(، ) p < 0.01فززي حززين أظهززرت نتززائج المجموعززة الثالثززة (ولةتززهر

الهرمزون فزي التزهر الثالزث 6.272 ± ( B ، )6.350 ± 0.150( A

األربع ززة األول ززى م ززن الحم ززل ) وكمز ززا موضز ز ف ززي الت ززكل ( )5ارتزاع ز زاً

 )0.043والتزهر ال اربزه 6.700 ± ( B ،)6.700 ± 0.115 ( A

معنوي ز زاً ولكز ززال الزئتز ززين العم ز زريتين  B,Aعنز ززد مقارنتهمز ززا مز ززه مجموعز ززة

 ,)0.033وحززدة دوليززة/مل وعلززى مسزتون معنويززة (.) p < 0.01

السزيطرة لزنزت الزئزات العمريزة  B,Aوالتزي كانزت ()3.380 ± 0.304

و ( )2.748 ± 0.211وحدة دولية/مل على التزوالي ،إذ يظهزر التزهران
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شكل ( )5يبين تركيز الهرمون المحفز للدرقية  TSHفي مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والنساء ذوات الحمل المهدد باإلجهاض (
لألشهر األربعة األولى من الحمل ) مقارنة مع مجموعة السيطرة

4

3

تركيز هرمون TSH

3.5

2.5
السيطرة

2

الحوامل الطبيعيات

1

IU/ml

1.5

0.5
الشهر
الثامن B

الشهر
الثامن A

الشهر
السابع B

الشهر
السابع A

الشهر
الشهر
الشهر
الشهر
السادس  Bالسادس  Aالخامس  Bالخامس A

0

شكل ( )6يبين تركيز الهرمون المحفز الدرقية  TSHفي مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والالتي تتراوح مدة حملهن (من خمسة أشهر
إلى ثمانية أشهر) مقارنة مع مجموعة السيطرة
مم ز ز ز ز ززا تق ز ز ز ز ززدم نج ز ز ز ز ززد أن نت ز ز ز ز ززائج ه ز ز ز ز ززذه الد ارس ز ز ز ز ززة تتز ز ز ز ز ززق م ز ز ز ز ززه ع ز ز ز ز ززدة

للز ز  ، TSHوكززذلف فززرن الهرمززون الجنسززي االسززتروجين

دراسات) ) 17,16,15,14,13,4التي تزسر ارتزار مستويات هرمونزات
الدرقية في الحمل بأن لبعض الهرمونزات الجنسزية التزي توجزد بمسزتويات

الذا يزر بكميات عالية أيضاً أثنا الحمل لا تأثير محزز ل يزادة إنتزاج

هرمونزات الدرقيزة ) .(21,20وذلزف عززن طريزق تحزيز ه ل يزادة مسززتويات

عالية في دم المرأة الحامل تأثي اًر مبات اًر علزى عمزل الةزدة الدرقيزة مسزببة

تراكيز البروتينزات الرابطزة لهرمونزات الدرقيزة Thyroxine binding

Estrogen

تحزي ها ل يادة أنتاج هرموناتها ( . (19,18من هذه الهرمونزات الجنسزية

.(17,15,6) )TBG( globulin

هرمز ز ز ززون محز ز ز ززرض المناسز ز ز ززل الكوريز ز ز ززوني البتز ز ز ززرا gonadotropin

يز داد حجززم الةززدة الدرقيززة أثنززا فتزرة الحمززل وتز داد متطلباتهززا لليززود مززن

 (HCG) Human chorionicالززذا يزززر مززن المتززيمة بتراكي ز

أج ززل أن تزز ززر مس ززتويات عاليز ززة م ززن هرموناتهز ززا والت ززي تكز ززون مسز ززيولة

عالي ززة ف ززي بداي ززة الحم ززل و اص ززة الثل ززث األول إذ يمتل ززف ه ززذا الهرم ززون

وبت ززكل كبي ززر ع ززن عملي ززات األي ززض المت اي ززدة ل ززةم وجنينه ززا أثن ززا فتز زرة

 -subunitفززي

الحمل( .)1,6إن ان ززاض تراكيز هرمونزات الدرقيزة يعمزل علزى إحزداث

تركيبا) وبذلف يمكنا من تحزي إنتزاج هرمونزات الدرقيزة بطريقزة متزابهة

تةيز زرات ت ززكلية ف ززي دا ززل طبق ززة بطان ززة ال ززرحم  Endometriumوقن ززاة

تركيززب متززابا لتركيززب الز ز ( TSHكالهمززا يمتلززف
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البيض بتكل كبير مما قد يتسبب عنا متاكل فسزلجية عزدة منهزا إعاقزة

أظهززرت نتززائج تحليززل التبززاين أنززا توجززد ا تالفززات معنويززة بززين المجززاميه

ويعززرض الحمززل لم ززاطر عززدة منهززا يززادة عززدد حززاالت

الززثالث المدروسززة والموضززحة فززي تززكل ) )1ومززن ا تبززار دانكززن متعززدد

اإلجهززاض المهززدد( ، )22والدة طزززل ميززت  ، Still birthالتتززوهات

الحززدود للمتوسززطات الحسززابية نجززد أن المجموعززة الثانيززة تظهززر ارتزاعزاً

حززدوث التلقززي

Abruptio

معنوي زاً ولكززال فئتيهززا العم زريتين  Bو  Aعنززد مقارنتهمززا مززه مجموعززة

الوالدي ززة الت ززي ق ززد تص ززيب الجن ززين  ،انزص ززال المت ززيمة

سز ززبب هز ززذا االن زز ززاض فز ززي تراكي ز ز هرمونز ززات الدرقيز ززة إلز ززى ان زز ززاض

) ) 28.600و(19.1

 )386.1بيكوغرام/م ززل عل ززى التز زوالي ،إذ

مستويات هرمون االسزتروجين المحزز إلنتزاج بروتي ز ززنات الز ز ز  TBGأو

سزجلت الزئزة العمريزة  Aللتزهر األول /

ق ززد يك ززون بس ززبب إص ززابة الة ززدة الدرقي ززة ب ززبعض األمز زراض الت ززي تزق ززدها

 ) 706.3 ± 11.0والثالزث ( ) 835.1 ± 13.1وال اربزه ( 1020.1 ±

فعاليتهزا فقزد الحزظ األطبزا منزذ وقززت طويزل إن اإلجهزاض كزان منتتز اًر

 Bللتززهر األول

السززيطرة و لززنزت الزئتززين العمزريتين  Bو  Aوالتززي كانززت 378.2 ±

 ، placentaتسزمم مزا قبزل الحمزل  (1) Preeclampsiaوقزد يُعز ن

بصززورة كبي زرة جززداً لززدن النسززا ذوات الةززدد الدرقيززة ال املززة أو الكسززولة
التي تزر هرموناتها بقلة ).) 23

±

( )610.6±15.1والثزاني (

 )18.6بيكوغرام/مززل بينمززا سززجلت الزئززة العمريززة

 ) 617.0 ± 12.9والثزاني ( )734.14 ±9.49والثالزث ( 833.0 ±
 ) 15.6والرابه ( )997.9 ± 15.5بيكوغرام/مل وعلى مسزتون معنويزة
(. ) p < 0.01

تركيز هرمون االستروجين  )E2) Estrogenفي مصل الدم:
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شكل ( )7يبين تركيز هرمون االستروجين  E2في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والنساء ذوا ت الحمل المهدد باإلجهاض ( لألشهر
األربعة األولى من الحمل ) مقارنة مع مجموعة السيطرة

يظهززر التززهر نزسززا للمجموعززة الثالثززة ان زاض زاً معنوي زاً مقارنززة مززه بقيززة

أمززا عنززد مقارنززة المجموعززة الثالثززة مززه مجموعززة السززيطرة فيظهززر لنززا أن

األتهر ولكال الزئتين العمريتين  Aو  Bوعلى مستون (. )p < 0.01

هززذه المجموعززة (لةتززهر األربعززة األولززى مززن الحمززل ) تظهززر ان زاض زاً

يظهززر لنززا تحليززل التبززاين لنتززائج هرمززون االسززتروجين وكمززا موض ز فززي

معنوي زاً لكززال الزئتززين العم زريتين  Bو Aمقارنززة مززه مجموعززة السززيطرة و

التكل ( )8إن مجموعة النسا الحوامزل ولجميزه األتزهر تسزجل ارتزاعزاً

للزئزات نزسززها  ،إذ سززجلت الزئزة العمريززة  Aللتززهر األول ( 97.44 ±

معنويزاً لكزال الزئتزين العمزريتين  Bو  Aمقارنزة مزه مجموعزة السزيطرة و

 ) 5.02والثززاني ( )65.0 ± 9.97والثالززث ( )33.0 ± 5.0وال اربززه
( )22.0 ± 2.89بيكوغرام/مل  ،بينما سجلت الزئة العمريزة  Bللتزهر

لنزت الزئات العمرية  Aو ، Bأمزا عنزد المقارنزة فيمزا بزين أتزهر الحمزل

األول ) ) 117.64 ± 6.17والثززاني ( )69.21 ± 5.47والثالززث

نجززد إنززا ال توجززد أا ا تالفززات إحصززائية تززذكر فيمززا بززين الزئززة العمريززة

( ) 30.72 ± 1.75وال اربززه ( )18.76 ± 1.30بيكوغرام/مززل وعلززى

 Aللتززهر السززابه والزئززة العمريززة  Bللتززهر السززادت كمززا وال توجززد أا

مستون معنوية ( ، ) p < 0.01أما عند المقارنة فيما بين أتزهر الحمزل

ا تالف ززات إحص ززائية فيم ززا ب ززين الت ززهرين الس ززابه والث ززامن ولك ززال الزئت ززين

نجد إن التزهر ال اربزه للمجموعزة الثانيزة يظهزر ارتزاعزاً معنويزاً فزي حزين

العمريتين إذ يظهر األ يران ارتزاعاً معنوياً مقارنة مه األتزهر األ زرن

وعلى مستون (. ) p < 0.01
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شكل ( )8يبين تركيز هرمون االستروجين  E2في مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والالتي تتراوح مدة حملهن (من خمسة أشهر إلى
ثمانية أشهر) مقارنة مع مجموعة السيطرة
مم ز ززا س ز ززبق نج ز ززد أن ه ز ززذه الد ارس ز ززة تتز ز ززق م ز ززه م ز ززا ج ز ززا ب ز ززا ك ز ززل م ز ززن
) .(25,24,6ي داد إف ار االستروجين بتقزدم أتزهر الحمزل إذ يبلزل أعلزى

نالحظ من التكل ( )9أن هناف ارتزاعاً معنوياً ( ) p < 0.01ذو داللزة
إحصائية لتركي الهرمون عند المجمزوعتين الثانيزة والثالثزة ولكزال الزئتزين

مستون لا الل األتهر الستة األ يزرة مزن الحمزل( .)36وقزد تبلزل هزذه

العمز زريتين  Aو  Bبالمقارن ززة م ززه مجموع ززة الس ززيطرة للزئ ززات نزس ززها إذ

ال يادة  30مرة ضعذ مستواه في األم غير الحامل فهو يززر فزي بدايزة

كانزت الزئزة العمريزة  Aللسزيطرة ) (4. 149± 0.103و (5.057 ( B

الحم زل مززن الجسززم األصزززر ثززم تتززولى بعززد ذلززف المتززيمة مهمززة إف ز ار ه و

 ± 0.085نانوغرام/م ززل  ،ف ززي ح ززين س ززجل هرم ززون الب ززروالكتين ف ززي

بتراكيز ز عالي ززة أثن ززا الحم ززل وذل ززف ألهميت ززا الكبيز زرة ف ززي الحز ززاظ عل ززى

المجموعة الثانيزة للزئزة العمريزة  Aفزي التزهر األول ((6.283±0.181

الحمززل واسززتم ارره إذ إن عمليززة االنةزرات  Implantationللجنززين فززي

والثززاني( )7.475 ± 0.077والثالززث ()8.942 ± 0.143وال اربززه

بطان ز ززة الز ز ززرحم تعتمز ز ززد علز ز ززى التز ز زوا ن مز ز ززا بز ز ززين هرمز ز ززوني االسز ز ززتروجين

( )11.546±0.259نانوغرام/م ز ز ززل و س ز ز ززجلت الزئ ز ز ززة العمري ز ز ززة  Bف ز ز ززي

والبروجسترون ( ، )25ويمكن تزسير ارتزار تركيز هرمزون االسزتروجين

المجموعة الثانية للتهر األول ( )6.200± 0.151و الثاني ( 7.513±

فززي الحمززل بززأن هرمززون البززروالكتين (الززذا يزززر بمسززتويات عاليززة أثنززا

 )0.106والثالززث ( )9.075 ± 0.193وال اربززه ()11.457 ±0.334

فت زرة الحمززل وهززذا أصززب واضززحاً لنززا مززن ززالل نتززائج هززذه الد ارسززة لززا

نانوغرام/مززل بينمززا سززجل الهرمززون فززي المجموعززة الثالثززة للزئززة العمريززة
 Aفي التهر األول ( )6.110 ± 0.224والثزاني ()7.467 ± 0.123

تأثير مثبط لتحرير الهرمونات المحررة للهرمونزات المحرضزة للقنزد Gn-

والثالزث ( )8.450 ± 0.950وال اربزه ( )7.500 ± 0.252نانوغرام/مزل

) ، )26( )RHوأن إصززابة المب زيض بززبعض األض زرار التززي تززيثر سززلباً

فززي حززين سززجلت الزئززة العمريززة  Bفززي المجموعززة الثالثززة للتززهر األول

ف ززي فعاليت ززا أو يس ززتوجب بس ززبب بعض ززها استئص ززالا ت ززيدا أيضز زاً إل ززى

ان ز ز ززاض ف ز ززي مس ز ززتويات االس ز ززتروجين وبالت ز ززالي ت ي ز ززد فرص ز ززة ح ز ززدوث

( )6.191 ± 0.166و الثزاني ( )7.464 ± 0.081و الثالزث ( 8.661

اإلجهاض السيما الل الثلث األول من الحمل حيث ال تكزون المتزيمة

 )± 0.162وال اربزه ( )7.753 ± 0.120نانوغرام/مزل  ،أمزا عنزد إجز ار

قد تولت مهمة إف ار االستروجين بعد ( . )21،6

مقارنززة فيمززا بززين أتززهر الحمززل نجززد أن التززهر ال اربززه للمجموعززة الثانيززة

تركيز هرمون البروالكتين

يظهر ارتزاعاً معنوياً مقارنة ببقية األتهر في حين يظهر التزهر الثالزث

) Prolactin (PRLفي مصل الدم:

للمجموعزة الثالثززة ارتزاعزاً معنويزاً مقارنززة مزه بقيززة األتزهر وعلززى مسززتون
معنوية (. ) p < 0.01
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شكل) (9يبين تركيز هرمون البروالكتين  PRLفي مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والنساء ذوات الحمل المهدد باإلجهاض ( لألشهر
األربعة األولى من الحمل ) مقارنة مع مجموعة السيطرة
نجززد أن التززهر الثززامن مززن الحمززل يظهززر ارتزاع زاً معنوي زاً مقارنززة ببقيززة

تظه ززر لن ززا النت ززائج المحلل ززة إحص ززائيا والموض ززحة ف ززي الت ززكل ( )10أن

األتز ز ز ز ز ز ززهر ولكز ز ز ز ز ز ززال الزئتز ز ز ز ز ز ززين  Aو  Bوالتز ز ز ز ز ز ززي سز ز ز ز ز ز ززجلت

مجموعة النسا الحوامزل ولجميزه األتزهر تظهزر ارتزاعزاً معنويزاً واضزحاً

()31.171±0.589و( ) 31.200 ±1.000نانوغرام/مزل علزى التزوالي

و لكزال الزئتزين العمزريتين  ( B, Aلجميزه األتزهر) مقارنزة مزه مجموعزة

وعلى مستون معنوية (.)p < 0.01

السززيطرة للزئززات نزسززها عنززد مسززتون معنويززة ( ،) p < 0.01أمززا عنززد
إجز ار مقارنززة مززا بززين أتززهر الحمززل و لكززال الزئتززين العمزريتين  Aو B
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تركيز هرمون ng/ml PRL

25

0

شكل ( )10يبين تركيز هرمون البروالكتين  PRLفي مصل دم النساء ذوات الحمل الطبيعي والالتي تتراوح مدة حملهن (من خمسة أشهر إلى
ثمانية أشهر) مقارنة مع مجموعة السيطرة

تطابق ز ززت نت ز ززائج د ارس ز ززتنا ه ز ززذه م ز ززه ( ، )28,6يمك ز ززن تزس ز ززير ارتزز ز ززار

تحز االستروجينات إف ار البروالكتين بآليزات م تلززة إذ يمكزن أن تزيدا

مسز ز ززتويات هرمز ز ززون البز ز ززروالكتين أثنز ز ززا الحمز ز ززل بسز ز ززبب تز ز ززأثير هرمز ز ززون

إلززى تثبززيط تصززنيه الززدوبامين ضززمن الز ز

 ، Hypothalamusوتقليززل

االستروجين الذا يمتلف تأثي اًر محز اً إلفز ار البزروالكتين إذ إن استئصزال

ع ززدد مس ززتقبالت ال ززدوبامين  ، D2وتحزز ز تص ززنيه الب ززروالكتين بتأثيره ززا

المب ز ززايض ي ز ززيدا إل ز ززى حص ز ززول ان ز ز ززاض ف ز ززي ع ز ززدد ال الي ز ززا الز ز ززار ة

المباتزر علزى ال اليزا الززار ة لزا  Lactotrophic cellsكمزا وتتزدا ل

للبروالكتين وحجمها ).(29

أيضاً في تحزي القابلية االنقسامية لهذه ال اليا ) . )30,7
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Abstract
This study goaled to show the relationship between thyroid gland hormone concentrations Triiodothyronine
(T3), Thyroxine (T4) and the incidence of threatened abortion pregnancy. the changes in Estrogen (E), Prolactin
(PRL) and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) were also investigated. The work performed through using 280
blood samples taken from women (15---36 years age) , attended Tikrit Teaching Hospital and some private
medical clinc s.
The results revealed a significant increase (p < 0.01) in the concentration of thyroid hormones ( T3, T4 ) in the
normal pregnant women ,for all the pregnant months, when compared with the control group. A significant
decrease ( p < 0.01) was also detected in the abortive threatened pregnancy women (ATPW), when compared
with control group women , regarding T3 and T4 hormones concentration for the first four months of pregnancy.
Non significant difference between the normal pregnant women group and the control group.
It was evident that TSH concentration increase significantly ( p < 0.01 ) in the (ATPW) for the first four
pregnancy months when compared with the control group women. Estrogen hormone concentration was found to
be higher significantly ( p < 0.01) in the normal pregnant women for all pregnancy months as compared with the
control group women. On the contrary a significant decrease in the estrogen hormone concentration in (ATPW)
for the first four pregnancy months was found when compared with the control group.
Prolactin was found to be higher significantly (p < 0.01) in both the normal pregnant women and the (ATPW)for
all the pregnancy months pregnant women when compared with the control group.
Key words: Thyroxine (T4), Triiodothyronine (T3), Thyroxine binding globulin(TBG),Thyroid stimulating
hormone, threatened abortion.
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