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دراسة لوظائف الغدة الدرقية وعالقتها بأمراض الكمى المختمفة
سعيد زيدان خمف

عزالدين عطية البيار

جامعة االنبار -كمية التربية لمعموم الصرفة
جامعة االنبار  -كمية العموم

الخالصة
أجريت الدراسة في مستشفى الرمادي التعميمي في محافظة األنبار لمفترة من  6116 /4/1ولغاية  ,6116 /11/1شممت الدراسة
المزمن والتياب الكمى الحاد والتحصي الكموي ,جمعت  135عينة دم ,وزعت عمى النحو اآلتي:
المصابين بأمراض الفشل الكموي ُ
المرضى ُ
المزمن و ( )15عينة دم لمرضى التياب الكمية الحاد ,و( )41عينة دم لمرضى التحصي الكموي,
( )41عينة دم لمرضى الفشل الكموي ُ
باإلضافة إلى مجموعة السيطرة المتكونة من ( )41عينة دم .تراوحت أعمار أفراد العينات األربعة المدروسة بين ( )61 - 31سنة جميعيم
الدرقية ,إذ لوحظ وجود إنخفاض معنوي
الغدة ً
من الذكور ,أظيرت النتائج وجود فروق معنوية ( )P<0.05في متوسطات ىرمونات ُ

المزمن والتياب الكمية الحاد والتحصي الكموي
( )P<0.05في مستوى ىرموني  T3و  T4لدى المرضى المصابين بأمراض الفشل الكموي ُ
لمدرقية
المحرض ً
ُمقارنةً مع مجموعة السيطرة ,في حين لم تظير نتائج التحميل اإلحصائي أية فروق معنوية في قيم متوسطات اليرمون ُ

 TSHلممرضى المصابين بأمراض الكمى المختمفة.

الكممات المفتاحية :أمراض الكمى T4 ، T3 ،و .TSH

المقدمة

الدرقية ضرورية من أجل الحياة ,وذلك ألن
تُعد الغدة ً
القصور في إفرازىا يُسبب بُطئاً ذىنياً ووظيفياً وضعف في مقاومة

المترقب لمعمل اليومي في المستشفيات يجد نسبة
إن ُ
عالية من المرضى الذين يعانون من الفشل الكموي Renal

الدرقية الى إنقاص الوزن,
الغدة ً
البرودة ,في حين يؤدي فرط ُ

العصبية  ,nervousnessالزيادة في سرعة ضربات القمب,

 ,Failureإذ يعد ىذا المرض من األمراض الشائعة في العصر

الرعشة  Tremorوزيادة توليد الح اررة ) .(Ganong,2005تفرز

الحديث ,وال سيما في السنوات األخيرة ,وىذا ما أشارت إليو
ُمنظمة الصحة العالمية (الدجيمي ,)6111 ,وتُعد الديمزة الدموية
من أفضل الطرق المتبعة في الوقت الحاضر لعالج الفشل

الدرقية ىرمون الـ L- thyroxine T4و(3,5,3- tri- )T3
الغدة ً
ُ
الدرقية
دة
لمغ
الوظيفية
الوحدة
من
iodo-L-thytronine
ً
ُ

الحديثة

المرتبط بالـﮔلوبيولين ( TBG) Globulin
الثايروكسين ُ
المرتبط
 Thyroxine – Bindingأقل من الثايروكسين ُ

الدرقية) الى مجرى الدم ,إن أكثر من  %99من
( ُجريبات ً
ىرموني ( )T4,T3يرتبطان مع بروتينات بالزما الدم,

المزمن ,فيي ضرورية إلستمرار حياة المريض وتحسين
الكموي ُ
أدائو الوظيفي ,إالً أنيا تترك آثا اًر سمبية عمى حياة المريض ,مما
جعميا

من

أىم

الميادين

الخصبة

لمدراسات

( .)Checherita, et al.,6111يعتبر ىذا المرض السبب
الرئيس التاسع لموفاة في الواليات المتحدة األمريكية ,وكذلك في

باأللبومين

ُمعظم الدول الصناعية في جميع أنحاء العالم ( (Meyer and
المزمن ()CRF
ُ ,Hostetter 2007ي ً
عرف مرض الفشل الكموي ُ

حيث تبقى كميات قميمة فقط من  T3,T4حرة
,albumin
ُ
 %1.113من  T4و  %1.3من Zilva and ( T3

Thyroxine Binging Pre-albumin and

.)Philip,2002

 Chronic Renal Failureبإنوُ نقص دائم ومستمر في
وظائف الكمية (النفرونات) يؤدي الى فقدان فعاليتيا اإلفراغية

اليدف من الدراسة الحالية ىو التعرف عمى الخمل

 ,Excretionاأليضية  Metabolicواليرمونية ,Hormonal

الحاصل في وظائف الغدة الدرقية وعالقتيا بالتغيرات

إذ تصبح الكميتان غير قادرتين عمى حفظ توازن األيض ,السوائل

المصابين بأمراض الكمى
البايوكيميائية الحاصمة لألشخاص ُ
المختمفة ,ولغرض تسميط الضوء عمى ذلك تم قياس فعالية

والشوارد ,مما يزيد من تراكم الفضالت األيضية خاصةَ اليوريا

في الدم ,فتسبب خمالً في الكمى يؤثر عمى أداء وظائفيا ,مما

ىرمونات الغدة الدرقية واليوريا والكرياتنين وشممت المرضى

يؤدي الى خمل في البيئة الداخمية لمجسم فتختل بذلك وظائف

المصابين بإلتياب
المزمن .والمرضى ُ
المصابين بالفشل الكموي ُ
ُ

بقية أعضاء الجسم (الميداوي.)6116 ,
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المصابين بالتحصي الكموي .ومجموعة
الكمى الحاد .والمرضى ُ
السيطرة (اشخاص اصحاء).

تحديد مستوى اليوريا في مصل الدم:

المواد وطرائق العمل:

استعمال Colorimetric Method

تم تحديد مستوى اليوريا في مصل الدم عن طريق

المجيزة من قبل شركة  Randoxالبريطانية.
التشخيصية ُ

تم سحـب ( )5mlمن الدم الوريدي لممجاميع

مبدأ العمل Principle



المدروسة (الفشل الكموي المزمن ,التياب الكمى الحاد ,التحصي

يقوم إنزيم  ureaseبالتحمل المائي لميوريا وانتاج

الكموي ومجموعة السيطرة) وبواقع  41 ,15 ,41و  41عينة دم

األمونيا ,وفي الوسط القاعدي تتفاعل أيونات األمونيوم الناتجة

عمى التوالي بمحقنة طبية ذات أستخدام لمرة واحدة

من التفاعل مع  Salicylateو Hypochloriteلتُعطي المون
األخضر لألندوفينول ( )2-2dicarboxyl-indophenolوىذا

( )Disposable syringeبعد تعقيم منطقة الذراع المراد سحب
الدم منيا بالكحول ,وضع الدم في أنابيب بالستيكية نظيفة وجافة

التفاعل ُيحفز بإضافة  Sodium Nitroprussideوتتناسب
شدة المون تناسباً طردي ًا مع تركيز اليوريا في مصل الدم
(Fawcett
and
;Scott,1960
pattion
and
).Crouch,1977

وخالية من أية مادة مانعة لمتخثر ,سجمت عمييا المعمومات
الخاصة بكل عينة وتركت ىذه األنابيب لمدة  15دقيقة في درجة
ح اررة المختبر لغرض تخثر الدم ,وضعت ىذه األنابيب في جياز
الطرد المركزي بسرعة  3000دورة/دقيقة لمدة  15دقيقة لضمان

طريقة العمل Procedures



الحصول عمى قدر كاف من المصل الخالي من آثار كريات الدم

يتم تحضير محمول التفاعل Working Solution

الحمراء ,بعد ذلك سحب مصل الدم(الراشح) بأستخدام ماصة

عن طريق إضافة  Reagent R1aالى R1b

دقيقة ( ,)Micropipetteوضعت عينات المصل في أنابيب

 ) 2م. °

ح اررة ( )-20c°لحين أجراء الفحوصات الكيموحيوية واليرمونية.

تم تقدير اليوريا بحسب الجدول أدناه :

يوضح الجدول ( )2طريقة العمل المستعممة لتحديد تركيز اليوريا
Reagent blank
Standard
--10 µl
----1 ml
1 ml

Mix and Incubate for 3 minute at 37cº
200 µl
200 µl
200 µl
Mix and Incubate for 3 minute at 37cº and Perform photometry
 الحسابات : Calculation
يتم قراءة األمتصاصية لمحمولي النموذج ( A

 )sampleوالقياسي ( )A standardعند طول موجي ()600

Standard
Sample
Work solution
Reagent 2

تم حساب تركيز اليوريا في العينة بوحدة ( )mg/dlوفق

نانوميتر مقابل المحمول الكفء (.)Blank
تركيز اليوريا

Reagent

ويرج جيداً ,وتكون ثبوتية المحمول لمدة شير في درجة ح اررة (8-

أبندروف ) )Appendroffوحفظت في حالة التجميد عند درجة

Sample
--10 µl
1 ml

وذلك بإستخدام العدة

القانون اآلتي:

امتصاصية محمول االختبار)

(

امتصاصية المحمول القياسي)

(

تحديد تركيز الكرياتنين في مصل الدم



تم تحديد تركيز الكرياتنين في مصل الدم عن طريق

تركيز المحمول القياسي

مبدأ العمل  : Principleيتفاعل الكرياتنين في الوسط

ليعطي معقدا لونياً
القاعدي مع ُ (picric acid) Picrate
).)Henry,1974

إستخدام الطريقة المونية  Colorimetric Methodوذلك
المجيزة من قبل شركة RANDOX
بإستخدام العدة التشخيصية ُ



البريطانية.

الكواشف المستعممة  :Reagentsتحتوي عدة التركيز
عمى الكواشف اآلتية:

يوضح الجدول ( )3الكواشف المستعممة لتحديد تركيز الكرياتنين
Contents
Initial concentration of solutions
Standard
)173 µmol/L (1.98 mg/dL
Picric acid
35 mmol/L
Sodium hydroxide
0.32 mol/L
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ويرج جيدا  ,و تستمر ثبوتية المحمول Stability
المحمول ُ R1b

تم تحضير خميط التفاعل ) (Working Reagentبحسب

ل ُمدة  3أيام عند درجة ح اررة ( ) 25-15م.°

اإلرشادات المدونة في ورقة التعميمات الخاصة بالعدة التشخيصية,
عن طريق مزج كمية من المحمول  R1aمع كمية متساوية من



طريقة العمل Procedures

تم تقدير الكرياتنين حسب الجدول أدناه :
يوضح الجدول ( )4طريقة العمل المستعممة لتحديد تركيز الكرياتنين
Standard
Sample
1.0 ml
1.0 ml
0.1 ml
--0.1 ml
 الحسابات Calculation
تمزج األنابيب جيدا وتوضع بجياز المطياف وبعد 30

Reagent
)Working Reagent (WR
Standard Solution
Sample

ثانية يتم قراءة االمتصاصية األولى) )A1لمحمول النموذج ( A

تم حساب تركيز الكرياتنين بوحدة ) (mg/dlحسب المعادلة

 )sampleوالمحمول القياسي ) .(A standardوبعد مرور

اآلتية:

دقيقتين  ,يتم أخد القراءة الثانية ( )A2عند طول موجي ()492
نانوميتر.
تركيز الكرياتنين

( لمحمول االختبار)

)

( لممحمول القياسي)

)

الفحوصات الهرمونية:

(
(

تركيز المحمول القياسي

ووضعيا في الحفرة الخاصة بيا عمى أشرطة (TSHالحفرة رقم
 )1وكذلك بالنسبة لمسيطرة والمحمول القياسي .

تم تحديد تركيز ىرمونات الغدة الدرقية المتكونة من

التحميل اإلحصائي Statistical analysis

( T3و  T4و  )TSHفي مصل الدم بإستخدام جياز

تم تحميل البيانات بطريقة التصميم العشوائي الكامل

المجيز من قبل شركة  BioMerieuxالفرنسية .
ُ Minividas

()CRD

تحديد ُمستوى هرمون الـ  T4في مصل الدم

تم تحديد تركيز ىرمون الـ  T4في مصل الدم ,وذلك

 Complete Random Designوحسب نظام

مكررات كل حالة مرضية وذلك بإستخدام البرنامج اإلحصائي
الجاىز )(SPSS

المرافقة لعدة الفحص الخاصة بيرمون
بإتباع خطوات التعميمات ُ
المجيزة من قبل شركة  BioMerieuxالفرنسية ,عن
الـ ُ ,T4

Statistical Package for Social

 , Scienceوقد أُجريت مقارنة المتوسطات بإستخدام ()LSD
وحسب معامل اإلرتباط
ُ ,Least significant differences
بين الفحوصات المختمفة بإستخدام معامل اإلرتباط بيرسون

طريق سحب ( )611مايكروليتر ووضعيا في الحفرة الخاصة بيا
عمى أشرطة ( T4الحفرة رقم  )1وكذلك بالنسبة لمسيطرة و

العزومي لالرتباط Person's moment correlation

المحمول القياسي.

النتائج والمناقشة

تحديد تركيز هرمون  T3في مصل الدم
تم تحديد تركيز ىرمون  T3في مصل الدم ,من خالل

أظيرت نتائج الدراسة الحالية إنخفاضاً معنويا في

ىرمون  T3والمجيزة من قبل شركة  BioMerieuxالفرنسية ,

والتياب الكمية الحاد مقارنةً بمجموعة السيطرة .وىذا يتفق مع ما

 T4عمى ان يتم سحب ( )111مايكروليتر من عينة مصل الدم

يكون مرتبط باإللتيابات وأمراض القمب واألوعية الدموية ,وربما

إتباع خطوات التعميمات المرفقة لعدة الفحص الخاصة بقياس

مستوى ىرمون  T3في مصل الدم لدى مجموعتي الفشل الكموي

وقد تم إتباع الخطوات ذاتيا المستعممة في قياس تركيز ىرمون

توصل اليو ( ,)Jusufovic, et al.,2011وىذا اإلنخفاض

بدال من ( )611مايكروليتر ووضعيا في الحفرة الخاصة بيا

يكون ىذا اإلنخفاض كعالمة مبكرة بحدوث المرض ( Tatar, et

عمى أشرطة ( T3الحفرة رقم  )1وكذلك بالنسبة لمسيطرة و

 al., 2011؛  ,)Zoccali, et al., 2006وقد أشار

المحمول القياسي .

الباحثان( )Palmer and Henrich, 2000الى أن السبب في

تحديد تركيز هرمون  TSHفي مصل الدم

إنخفاض مستويات ىرمون  T3في مرضى الفشل الكموي والتياب

تم تحديد تركيز ىرمون  TSHفي مصل الدم ,من

الكمية الحاد بعود الى إن  %01من  T3مشتق من إزالة اليود

خالل إتباع خطوات التعميمات المرفقة لعدة الفحص الخاصة
بقياس

ىرمون

TSH

المجيزة
و ُ

من

قبل

ُيحفز

حيث
من ,T4
ُ
 5-monodeiodinaseفي األعضاء مثل الكبد والكميتين,

شركة

BioMerieuxالفرنسية  ,وقد تم إتباع الخطوات ذاتيا المستعممة

ىذا

التفاعل

بوساطة

إنزيم

وينخفض تركيز ىذا اإلنزيم في المرضى المصابين بسوء التغذية

لقياس تركيز ىرمون  ,T4عن طريق سحب ( )611مايكروليتر

وىنالك العديد من
المزمنة غير أمراض ً
الدرقيةُ ,
وبعض األمراض ُ
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المنخر
اآلليات التي تُبين ىذا الفعل االنزيمي ,مثل تأثير العامل ُ
,Tumor Necrosis Factor (TNF),
لمورم

الكرياتنين ,األندوالت والفينوالت والتي تُثبط من إرتباط ىرمون
 T4بالبروتينات الناقمة .وقد يعود السبب في إنخفاض الـ  T4الى

حيث يزداد تركيزىا عند اإلصابة ,إن إنخفاض
Interleukines
ُ
مستوى ىرمون  T3في مصل دم المرضى ال يعود الى تحطم أو

زيادة إف ارزه مع البول في المرضى.
في الدراسة الحالية لم تظير نتائج التحميل اإلحصائي

الدرقية ,ولكن سببوُ يعود الى
الغدة ً
ضعف إفراز ىذا اليرمون من ُ
قمة تحول  T4الى .)Biff and Palmer,2002( T3

لمدرقية
المحرض ً
أية فروقات معنوية في قيم متوسطات اليرمون ُ

 ,TSHوىذا يتفق مع ما توصل اليو الباحثان (Zoccali )2012

كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود إنخفاض
معنوي في مستوى ىرمون  T4عند مجموعتي مرضى الفشل

 , and Mallamaci,ويتفق أيضاً مع ما توصل اليو الميداوي,

( )6116و) ,Malyszko et al.,(2006وىذا ال يعود الى

الكموي والتياب الكمية الحاد ,وىذا يتفق مع ما توصل اليو كل

فشل محور النخامية ,hypothalamic – pituitary axis

من ) Irini et al., (2008), Alsaran,et al. (2011ويعود

المحرر
وانما بسبب كون إستجابة ىرمون الـ TSHلميُرمون ُ
ومتأخرة في مرضى
لمثيروتروبين ( )TRHغالباً ما تكون قميمة ُ

المرتبطة بالـ TBG
السبب في ىذا اإلنخفاض الى أن اليرمونات ُ
ال يُمكن ترشيحيا عن طريق الكميتين ,لذا فإن مستويات TBG

الفشل الكموي ,وا ًن إنخفاض معدل الترشيح الكبيبي ُربما يُسيم
في ىذا التأخير ,وقمة األستجابة لكون الـ  TSHو  TRHتُرشح

تبقى طبيعية في معظم األمراض ,وان اإلنخفاض الحاصل في

أو تُصفى بشكل طبيعي عن طريق الكمى( Biff and
.)Palmer,2002

( )T4, T3في الدوران وعدم اإلرتفاع ال يعود الى فشل محور
النخامية  hypothalamic – pituitary axisوانما بسبب

المتمثمة باليوريا,
لممذيبات اليوريمية
السمية ُ
ً
التأثيرات المركزية ُ
جدول ( )5فعالية تركيز اليوريا والكرياتنين لدى األشخاص المصابين بأمراض الكمى المختمفة ومجموعة السيطرة.
المتغيرات ( المعدل  +االنحراف المعياري )
نوع المرض
S.Creatinine
Bl.urea
0.7-1.4mg/ dl
20-45 mg/dl
8.52 ± 1.56
141.02 ± 26.70
الفشل الكموي
a
a
2.84 ± 0.55
75.79 ± 10.10
التياب الكمية الحاد
b
b
0.65 ± 0.12
29.82 ± 5.76
التحصي الكموي
c
c
0.70 ± 0.13
28.28 ± 1.84
مجموعة السيطرة
c
c
الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية بمستوى ).) P≤0.05
جدول ( )6يبين فعالية بعض اليرمونات لدى األشخاص المصابين بأمراض الكمى المختمفة ومجموعة السيطرة.
نوع المرض
الفشل الكموي
التهاب الكمية الحاد
التحصي الكموي
مجموعة السيطرة

المتغيرات ( المعدل  +االنحراف القياسي )
T4
T3
65-156 nmol /L
0.91-2.2 nmol/L
59.32 ± 0.61
0.85 ± 0.50
d
c
60.42 ± 0.98
0.88 ± 0.29
c
b
72.51 ± 0.85
1.45 ± 0.93
a
a
86.16 ± 0.76
1.36 ± 0.59
b
a
الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية بمستوى ).) p˂0.05

المصادر

TSH
0.5-5 µlU/L
2.31 ± 0.70
a
2.12 ± 0.62
a
2.47 ± 0.34
a
1.68 ± 0.49
b

محافظة النجف األشرف ,رسالة ماجستير ,كمية
العموم ,جامعة الكوفة ,قسم عموم الحياة.

[ ]1الدجيمي ،عمي عبد الزىرة ميدي :)6111(.دراسة بعض

[ ]2المهداوي ،فاطمة كاظم إبراىيم ( ,)2012دراسة العالقة

التغيرات الفسمجية والكيموحيوية المرافقة لمرضى

الدرقية لدى مرضى
الغدة ّ
بين مؤشرات الدم ووظائف ُ
الفشل الكموي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية لمعموم

الفشل الكموي المزمن تحت الديمزة الدموية في
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