
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٤٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

  عنيزي محمد صالح العنيزي ثـــــاسم الباح
تقييم نشاط الغدة الدرقية فـي النـساء األصـحاء           ثــــعنوان البح

  الحوامل وغير الحوامل
  القاهرة ةـــــــجامع

  الصيدلة ةــــــــكلي
  يةليدالعلوم الص م ــــــــقس

  )م١٩٨١(الماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 تختلف القيمة الطبيعية لهرمون الثيروكسين وتـراي أيـدوثيرونين         
الهرمون المنشط للغدة الدرقية في النساء األصحاء اختالفا كبيرا في عـدد            و

  حيث أن قيمة الهرمون المنشط للغدة الدرقيـة وجـدت          ،من المراجع الدولية  
 وميكروحدة دولية لكل ملى لتـر وكـذلك   ٦٦ ومنخفضة مثل   ١٩عالية مثل   

 علـى   ٦,٨تتراوح قيمة الثيروكسين في النساء الحوامل وغير الحوامل بين          
 ميكروجران على التوالي إمـا      ١٣,١ إلى   ٩,٢ ميكروجرام في المئة و      ٨,٩

فـي   نـانوجرام  ١٥٠ إلى ١٢١قيمة اراي ايدوثيرونين فإنها تتراوح ما بين  
 نانوجرام في المئة في النساء غير الحوامل والحوامل ١٢٠ على   ١٨٧المئة و 

على التوالي وقد دفعتنا هذه االختالفات الواسعة في هرمونات الغدة الدرقيـة            
إلى تقدير قيمة الهرمون المنشط للغـدة الدرقيـة والثيروكـسين والتـراب             
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 ٥٤٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

ات األصـحاء فـي     ايدوثيرونين في الزما الدم في الدم في النساء المـصري         
  .مراحل أعمارهن المختلفة

  منهج الدراسة
 الحوامل األصحاء قسمن حسي فترة      ت من السيدا  ٣٦شملت الدراسة   

 إلى ثالث مجموعات فرعية وقد وجد أن معدل الهرمون المنشط للغدة ،الحمل
 ٣٠٣,١٠١١± ٢٠٨الدرقية في فترات الحمل األولى والثانية والثالثة كاألتي         

 واثبت . ميكروحدة دولية في الملي لتر على التوالي١٠٦٦ ± ٣٠١,١٠٢٦ ±
التقييم اإلحصائي لهذه النتائج أنه ال يوجد اختالف جوهري فـي الهرمـون             

  .المنشط للغدة الدرقية خالل فترة الحمل بأكملها

  استنتاجات الدراسة 
وقد شمل هذا البحث دراسة مستفيضة عن طريق معايرة الهرمونات          

ة النتائج التي حصلنا عليها وذلك بـالطرق     قعية وذلك لتقييم د   بالمناعة اإلشعا 
  :اآلتية 
 مقارنة تمثيل جميع الطرق الخاصـة بالقياسـات اإلشـعاعية علـى           :أوال  

 االستجابي للجرعة وقد تم تقييم معدل هرمون التراي ايودوثيرونين          المنحنى
 .في الدم بوساطة المنحنيات المعيارية
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تخلصة من هذه المنحنيات المختلفة لم تظهر       وقد ثبت أن النتائج المس    
 وهذا يوضح لنا أن أي منحنى مـن المنحنيـات           ،اختالفا جوهريا فيما بينها   

  .السابقة الذكر يمكن استخدامه لتقدير معدل الهرمونات
   : رقابة الجودة :ثانيا 

 .ثم مراجعة وتصحيح النتائج بإدخال عينات خارجية ضابطة للجودة
 .ائج في التركيز المختلفة دقة النت:ثالثا 

تعتمد هذه الدقة على كل من ميل منحنى الجرعة المعياري والخطـأ            
عند قياس المصطلحات المستجيبة عند النقطة المتماثلة وتقاس الدقة بمعامـل           
التغير بين العينة المعادة عند تراكيز مختلفة وكان معامل التغير في معظـم             

لمثال فإن التغير في الهرمون المنشط      وعلى سبيل ا  % ٦المعدالت ال يتجاوز    
 ميكروحدة دوليـة    ٢,٥إلى   ٢٠للغدة الدرقية عند الترايكز التي تتراوح بين        

 ومعامل التغير فـي تـراي       ، في المئة  ٨لى   إ ١في الملي لتر تراوحت بين      
 نانوجرام في الملي لتر     ١-٨ايودوثيرونين عند التراكيز التي تتراوح ما بين        

  . في المئة٦,٥لى  إ١,٩وجدا تتراوح 
 بين متوسط العد اإلشعاعي فـي     ) ر( تم تقدير معامل العالقة      :رابعاً

الدقيقة واالنحراف المعياري للعد اإلشعاعي لنختبر العالقة الخطية المستقيمة         
بين التركيز والمقياس اإلشعاعي وعلى سبيل المثال كـان معامـل العالقـة             

  .٠,٠٦= لهرمون تراي ايودوثيرونين ر 
 هذا وقد شمل البحث أيضا مقارنـة بـين طريقـة القيـا              :ا  خامس

 وقـدرنا   . بواسطة المناعـة اإلنزيميـة     س اإلشعاعية وطريقة القيا   بالمناعة
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وغيـر الحوامـل    معدالت هرمون الثيروكسين في الدم في النساء الحوامل         
  .والمرضعات بطريقة كل من المناعة االشاعية والمناعة اإلنزيمية

 هرمون الثيروكسين في النساء غيـر الحوامـل         وقد وجدنا أن معدل   
متقارب في كال الطريقتين أما معدل هرمون الثيروكسين الذي عين بطريقـة       

 مرتفعا ارتفاعا جوهريا بالنسبة :المناعة اإلنزيمية في فتر الحمل األولى كان 
عن نظيره الذي قدر بواسطة المناعة اإلشعاعية أما الفترة الثالثة من فتـرات     

 كان معدلي هرمون الثروكسين اللذين عينا بواسطة المناعة اإلنزيمية          الحمل
والمناعة اإلشعاعية متشابهين وفـي النـساء المرضـعات كـان هرمـون             
الثيروكسين منخفضا انخفاضا ملحوظا في طريقة المناعة اإلنزيمية عن طرق 

قـة  المناعة اإلشعاعية وقد استنتج أن طريقة المناعة اإلنزيمية ليست من الد          
بمكان حتى يمكن استخدامها في تعيين هرمون الثيروكـسين خـالل فتـرة             

 الن طريقة المناعة اإلنزيمية تتأثر بالتغيرات الفسيولوجية والكيميائية         ،الحمل
 وقد أثبتت الدراسة أن .التي تحدث في الحمل مثل تغير اإلنزيمات في دم األم      

ا أفـضل عـن طريقـة       طريقة المناعة اإلشعاعية رغم أن بها العيوب لكنه       
  صحة النتـائج  ةساالمناعة اإلنزيمية من ناحية الدقة والحساسية ألنه عند در      

في الطريقتين باستخدام عينات خارجية ضابطة ظهـر عنـد مقارنـة دقـة              
الطريقتين بحساب معامل التغير عند تراكيز مختلفة أن النتائج كانت أكثر دقة      

  .مناعة اإلنزيميةفي المناعة اإلشعاعية عنها في طريقة ال
  

  


