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مراض الدم أتقييم بعض المؤشرات الصحية واالجتماعية في مرضى الثالسيميا الكبرى المسجلين في مركز 
 الوراثية في مستشفى الكرامة في بغداد

 
   يالعزيز عمر عل وليد عبد

 

 الملخص

كبابكر  بلاريو اذك : تعتبر بيتا ثالسيييايا كبربرم ضر ييا اييا عا  ا بحر كببير كلبيو كباتحسييإ ىتالو اب  كبح ا  الخلفية
 بم يتم عالجها ىها ضشكلة صيية عاضة  ا كبعديد ضن كببلدكن.

: تقييم بعو كباااييييركص كب يييييية ىك جتاارية  ا ضر يييي  بيتا ثالسيييييايا كبربرم كباترللين عل  ضر   كضركر كبد  فاهداأل
 كبحركثية )ضر   كبثالسيايا(  ا ضستشف  كبرركضة  ا بغدكل.

كبثالسيييايا(  ا   ا ضر   كضركر كبد  كبحركثية )ضر   2022ة أجريت  ا كبفتر  ضا بين نيسييان ىأيلح  : لركسيية ضقي يالطرائق
بغدكل. كبار   كبذين االتهم كبدركسة تم تشخي هم ىتسجيلهم  ا ضر   كبثالسيايا عل  أنهم بيتا ثالسيايا بضستشف  كبرركضة 

 كبرم. كباعلحضاص ضأخحذ  ضن ضلفاص كبار  .
٪( 57.4سيييبعة ىأرنعحن ) سيييوة. 39-1سيييوة ىكبادم  ان  17.2ضريضيييا.  ان ضتحسيييإ أعاارهم  82لت كبدركسييية : اييياالنتائج

٪( عر ييحك ىاييخ ييحك عل  أنهم ثالسيييايا  برم 74.4ضعظم كبار يي  ) ٪( ضن كإلناث.42.6)35ضريضييا  انحك ضن كبذ حر ى
 ٪( ضريو بفيرىس كبتهاب كبربد1.2) 1اصيييابة أظهرص نتا ج  يص كبتهاب كبربد كبفيرىسيييا   ا كبسيييوة كلىب  ضن كبعار.

B  ( ض ييياب بفيرىس كبتهاب كبربد 26.8) 22ى٪C  تم  يص جايع كبار ييي  كبخا يييعين بلدركسييية بلرشييي  عن كلجسيييا .
٪( ضريضيييا  سيييت  يييا  18.3( ى انت كبوتا ج سيييلبية. خضيييع خاسييية عشييير )HIVكباضيييال  بفيرىس نقص كباواعة كببشيييرية )

٪( أسيير  بديها أبن ىكبد ض يياب  57.3) 47٪( ضريضييا  سييت  ييا  كباركر . أظهرص كبدركسيية أن 4.9كبييا  ىخضييع أرنعة )
٪( أسر  أظهرص 72أاقاء ىأكثر. تسعة ىخاسحن ) 3٪( أسر  بديها 14.6) 12٪( عا لة بديها اقيقان ض ابان ى28) 23ى

 .٪( أسر  بيس بديها قركبة بين كبحكبدين28) 23لرجة قركبة بين كبحكبدين بيواا 
: ضعظم كبار يي  اعانحن ضن نحش اييديد ضن كبثالسيييايا برحن كبعالضاص كبسييريرية ظهرص عليهم  ا كبسييوة كلىب  االستتتنتاتا 

. هواك  ييييييييع   ا كإلجركءكص HIVى HBVأكثر بكثير ضن كإلصييييييييابة بفيرىس  HCVضن كبعار.  انت كإلصييييييييابة بفيرىس 
ن ض يييييييييياب.  ا ضعظم كبعا الص  تحجد عالقة قركبة بين كبحكبدين  ضاا كبحقا ية بيث أن كبعديد ضن كبعا الص بديها أكثر ضن كب
 ي يد ضن نسبة كإلصابة بارر بيتا ثالسيايا كبربرم.

 .الكلما  المفتاحية: الثالسيميا الكبرى، مستشفى الكرامة، التهاب الكبد الفيروسي، القرابة
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 عراض العصبية لمرضى كورونا الراقدين في مدينة االمامين الكاظميين الطبيةاأل

 
 مصطفى فالح حمزة، منذر طاهر الجبوري

 

 الملخص

ثم كنتشييييييييرص كب ييييييييين  ا  تهاب كبر حو كباجهحبة  ا ىىهانب  بدثت كبعديد ضن با ص ك 2019  انحن كلى  ا :  الخلفية
كد ضن كن سيييبذ هذل كبفاايييية هح  ايرىس  حرىنا أتم كبت كب  كج كء كخرم ضن كب يييين  ثم كب  كىرىنا ىكضريكا كبشييياابية ىكسييييا.

(. بعو كبار   كبا ابحن بابفايرىس كباستجد كاترحك ضن كعركر ع بية ضثل 2019 كباستجد ) ايرىس  حرىنا كباستجد
كثر خيحر  أخاصييييية  ا كبار ييييي  كبذين اعانحن ضن ضسيييييار  عل أ وحناص كب يييييررية باعد  كبسيييييكتة كبدضااية ىكبى   قدكن كبحعا

 بلفايرىس كباستجد.
 لركسة ك عركر كبع بية بار    حرىنا كبركقدين  ا ضديوة ك ضاضين كبراظايين كبيبية.: فاهداأل

كبراظايين كبيبية بلفتر  بين ب يركن بسيييييوة لركسييييية با ص ضر ييييي   حرىنا كبركقديين  ا ىبد  كبع   باديوة ك ضاضين : الطرائق
(  لهم تم 72خالبها تم كنتقاء كبار ييييي   بيريقة عشيييييحك ية. تم كختيار كثوان ىسيييييبعحن ضريضيييييا ) 2020ىبغااة كيلح   2020

. كبيا ص كب يييي بة ع ر ت بسييييذ كب ييييالر ضن ضوظاة كب ييييية كبعاباية كبتحجيها كبااقت أتشييييخي ييييهم با عتاال عل  كبابد
جايع كببياناص ضاثلة باباتحسييييييييييييإ ىكبقياة ىكبترركر. تم  .كإلراييييييييييييالاة كبدىبية بالبتهاب كبر حو كباكتسييييييييييييذ ضن كباجتاعكبد  ل 

ىكبتاريخ كبيبا ىكلعركر ىكبعالضاص كبسيييريرية ىنتا ج كبت يييحير  كبوتا ج كبسيييريرية بلار ييي ى  كسيييتخالل كببياناص كبدااحفرك ية
تم ت ويف كلعركر كبع بية اب  ثالثة ضجا ص ر يسية: أعركر كبجهاز . كباقيعا كبايحسذ بل در ضن كبسجالص كبيبية

 . ىأعركر كبعضالص كبع با كبار  و  ىأعركر كبجهاز كبع با كبايييا
٪( 86.1٪( ضن كبذ حر.  ان كثوان ىسيييييييييتحن )65.2) 47/72سيييييييييوة   ى  11.7±  60.9 أعاارهمكان ضتحسيييييييييإ النتائج : 

ا اعانحن ضن أعركر كبجهاز كبع يييييييبا: كبجهاز كبع يييييييبا كبار  و   45  كبجهاز كبع يييييييبا كبايييا (٪80.6) 58ضريضيييييييو
   انت كبار  و  ٪(.  ا كبار ييييييييي  كبذين اعانحن ضن أعركر كبجهاز كبع يييييييييبا54.2) 39٪( ىكبعضيييييييييالص كبهيكلية 62.5)

.  ا كبار يييييي  كبذين اعانحن ضن أعركر كبجهاز كبع ييييييبا كبايييا  (٪54.2) 39كبشييييييكاىم كلكثر ايييييييحعوا ها كب ييييييدكش 
ا 56.9) 41   ان ى قوا باعايير كبتشيييخيص ٪(.56.9) 41ق ذى ىم كلكثر اييييحعوا ها نقص باسييية كبكانت كبشيييكا ٪( ضريضيييو
 عركر اديد .أ اعانا ضن 

  ى ان ك يييركب 2019  ايرىس  حرىنا كباسييتجد كباظاهر كبع ييبية اييا عة  ا كبار يي  كبا ييابين بعدىم  ستتتنتاتا  :اال
كبشيييييديد   بيواا ااكن أن تيدث كبسيييييكتة كبدضااية بوفس  2019  ايرىس  حرىنا كباسيييييتجد كبحعا أكثر كنتشيييييارك عود ضر ييييي 

 .كببسيإ ىكبشديد 2019  ايرىس  حرىنا كباستجد كلنتشار  ا  ل ضن ضر  
 .19-، كوفيدفايروسي، عصبي: الكلما  المفتاحية 
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 العالقة بين وجود عدوى سابقة بالمتدثرة الحثرية واحتمالية حصول الحمل خارج الرحم
 دراسة سيرولوجية 

 
 رؤى ناصر، اسماء راجح العاني، مها البياتي

 

 الملخص

اشييييكل كبيال خارر كبربم ضشييييكلة ر يسييييية بل ييييية كبعاضة بيث اسييييبذ كبرثير ضن با ص كبح ا  خال  كبيال  ضاا : الخلفية
ألم كب  ك هتاا  بدركسييية ضسيييببات   بيث بحبز كن كزلاال نسيييبة بدىث  تتعلع باسيييباب عد  أهاها كبتهاب كبيحر كبواتج عن 

 ك صابة باببكتريا كبيثرية.
 بتقييم كبعالقة بين ىجحل عدىم سابقة باباتدثر  كبيثرية ىكضكانية كرتفاش نسبة بدىث كبيال خارر كبربم.  ف:اهداأل

تضيياوت كبدركسيية ضا ة كضرأ  باضل  ضقسيياة  قسييم كبوسييا ية ىكبتحبيد  ا ضسييتشييف  كبيرضحك كبتعلياا.تات كبدركسيية  ا  الطرائق: 
ين  بيث تضييييياوت كباجاحعة ك ىب  خاسيييييين كضرأ  ض يييييابة بابيال خارر كبربم. كضا كباجاحعة كبثانية ايييييالت عل  ضجاحعت

با ص بال طبي ية ىندىن ضضيييياعفاص  ىقد كعتبرص هذل كباجاحعة ها ضجاحعة كبقياسييييية بلاقارنة بهذل كبدركسيييية. تم ضقارنة 
ابتواسيييييل ى تاريخهم كبار يييييا ى كبيال ى ضن ثم تم  يص كال كباجاحعتين ضن بيث كب يييييفاص كبعاضة ى كب يييييفاص كباتعلقة ب

عيواص ض يييييل كبد  برال كباجاحعتين بتشيييييخيص ك صيييييابة كبسيييييابقة باباتدثر  كبيثرية بحكسيييييية ضيلل ضقااسييييية كباات  كباواعا 
 كبارتبإ با ن يم.

 انت  تر  كب ىكر طحيل  اا ي لكل كبتاا  بدىث كبيال خارر كبربم  لاا  ان عار كبارأل عود كب ىكر صييييييييييييغير كى   :النتائج
ىجد كن ثاانحن باباا ة ضن كبوسيييياء ذىكص كبيال خارر كبربم بديهم كصييييابة سييييابقة باباتدثر  كبيثرية  ىكن هوابا كرتبا  كاجابا 

 (.0.001كبير بين هذل ك صابة ىبا ص كبيال خارر كبربم )نسبة ك بتاا  = 
كبيثرية ي يد ضن أبتاابية بدىث كبيال خارر كبربم بوسيييييييبة  بير  ضقارنة ضع ن كلصيييييييابة كباسيييييييبقة باباتدثر  ا :ا ستتتتتتنتاتاال

 كبوساء كبلحكتا بم ا بن.
 .الكلما  المفتاحية: المتدثرة الحثرية، حمل خارج الرحم
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 الخطورة لمرض السكري من النوع األول لدى األطفال دون خمس سنوات من العمرعوامل 
 

 شروق طالب سعدون، ضحى جاسم محمد، بان طالب فاضل، إسراء عبد الحميد
 

 صخملال

 .لكء كبسييكرو ضن كبوحش كلى  هح ضرر ضواعا ذكتا ض ضن ا يييذ كلاييخال كبذين بديهم كسييتعدكل ىركثا أسيياسيياالخلفية: 
 .ا عتقد أن لكء كبسكرو ضن كبوحش كلى  ناتج عن ضشغالص بي ية بم يتم ككتشا ها بعد

بدم كلطفا  لىن سن كبخاضسة  ىضقارنتها بدركساص أخرم  كلى بدركسة عحكضل كبخيحر  بار   كبسكرو ضن كبوحش  ف:اهداأل
  ا كبعركق ىلى  أخرم.

 يال  كبخارجية باسييييييييتشييييييييف  كبيفل كبتعلياا كبار  و باد  عا  ىكبد. لركسيييييييية ضقي ية أجريت  ا فر ة كبيحكر  ىكب ق:ائطر ال
سييييييييييوحكص ضقسيييييييييياة اب   5ضريو تقل أعاارهم عن  300تترحن كبدركسيييييييييية ضن ج أين  ا جاع كببياناص: كبج ء كلى  اييييييييييال 

سييييييوحكص ىتم تشييييييخي ييييييهم بديثوا عل  أنهم ضر يييييي   5ضريو تقل أعاارهم عن  100ضجاحعتين: ضجاحعة كبيا ص اييييييالت 
سوحكص بضر بلشكحم بخالف ضرر  5ضريو تتركىح أعاارهم أقل ضن  200ىضجاحعة كباركقبة االت  1سكرو ضن كبوحش كب

 كبسكرو. 
سييييوحكص  5بدم كلطفا  كبذين تقل أعاارهم عن  1 ا هذل كبدركسيييية   ان ضعد  كإلصييييابة بارر كبسييييكرو ضن كبوحش  النتائج:

. ىقد بحبظت أعل  نسبة 2020 كيد  ل عا  بت ل اب  أعل  ضعد   ا عا  بين جايع كلطفا  كبذين تم تشخي هم بديثوا يت
بشييييكل ضليحن بين أىب ا كبذين تم تشييييخي ييييهم بديثوا.  1ضن كلطفا  كبذين تم تشييييخيص اصييييابتهم بديثوا بابسييييكرو ضن كبوحش 

كبوا يييييجين  ىكبذين بديهم   جم   ا كلطفا  3.5كبذين ا يشيييييحن  ا كباواطع كبيضيييييرية  ىأىب ا كبذين بديهم ىزن عود كبح ل 
 تاريخ عا لا ااجابا بارر كبسكرو ضن أقارب ضن كبدرجة كلىب   ىأىب ا كبذين بديهم نحش كبر اعة كب وارية. 

 سوحكص 5تيدل كبدركسة كبيابية ستة عحكضل بها كرتبا   بير بييييييارر كبسكر كبوحش كلى    ا كلطفا  لىن سن  :ا االستنتات
  يخ كبعا لا كإلاجابا بارر كبسكرو   كبح ل  عود كلىكن  كبتار  جم 3.5  ىزن كبح ل  ضويقة بضريةكإلقاضة  ا : ىها تشال

 .كبر اعة باب جاجة  نقص  يتاضين ل
 

 الكلمات المفتاحية: عوامل الخطورة، داء السكري من النوع األول، األطفال دون خمس سنوات.
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 ةاللويحي ةعالج الميثوتركيست في الصدفي ةالتعلم اآللي في التنبؤ بنتيج ةدور دق

 
 أسماء عاصم صاحب، عزام محسن السالمي، ندى فاضل التاجر، صبيح المشهداني

 

 خصملال

تم ااكن تعريف خحكرزضية كبتعلم كبآلبا ببسيييييييييييييياطة عل  كنها كعياء بياناص بلرحضبيحتر بالجابة عل  سيييييييييييييياك  بيث : الخلفية
كبجلداة بلتوبا بوتا ج طرق كبعالر  كسييييييييييييتخدك  كبتعلم كنبا ضاخروك ضن قبل كبعديد ضن كبفرىش كبيبية باا  ا ذبا طذ كلضركر

 ن كلضركر ضع نتا ج جيد .كباختلفة ىكبارك ة ىكبح ياص بلعديد ض
 تقييم لقة كبتعلم كنبا  ا كبتوبا بوتيجة عالر كبايثحتريكسيت  ا كب د ية كبلحييية. األهداف:
هذل لركسييييية تيليلة قا اة عل  كباالبظة  أجريت  ا ضر   ك ضركر كبجلداة ىكبتواسيييييلية  ا ضديوة كبيذ ببغدكل  ا  :الطرائق

. تم تضييياين كبار ييي  كبذين اعانحن ضن كب يييد ية كبلحييية كبذين ىصيييلحك 2020اب  آذكر   2018كبعركق ضن تشيييرين كلى   
اب  كب يال  كبخارجية كبذين يتواىبحن عقار كبايثحتريكسييت  ا كبدركسية  ىتم اجركء تقيياا لااحفرك يا بلاريو  ضعايير كبارر  

ة ية كبسييكباساب ةجايع كبفيحصاص ىنسب ر. تم تسجيلاهأ ةثالث  اهريا باد ىضعايير كللىية   ثم  ضتابع  جايع كبار  
ىتم ترتيذ جايع هذل كببياناص   عركر كبجانبية بلدىكء  ا  ل زيالباستعاا  ضقياس كبباسا ىكل  ضاار كبشد ةىلرج كبا ابة

 ثم كلخابها كب  برناضج كبتعلم كنبا. أكسل  ا برناضج
تم اجركء ضعييابجيية ضجاحعية كببيييانياص  . ٪( كنث32.7) 68ر ى ذ  ٪(67.3) 140ضريضيييييييييييييييا    208ضيا ضجاحعي   :النتائج

   إن لقة ضربلة تدريذ كنبة  0.5ىجد أن  اذك  ان بد كبخيأ .ىناسييتخدك  ناحذر ثوا ا أضازىن  بحكسييية  برناضج كبتعلم كنبا
٪ ضع 84اب  ت يييييل كبدقة  0.6٪   ىعود زيال  بد كبخيأ اب  82٪ ىنحرية  76٪ ضع بسييييياسيييييية بحكبا  80ترحن بحكبا  

 ٪ .93٪ ىنحرية بحكبا 71بساسية بحكبا 
كب د ية كبلحييية بدقة  ااكن كستخدك  خحكرزضية كبتعلم كنبا بلتوبا باستجابة عالر كبايثحتريكسيت  ا ضر    االستنتاتا :

 .٪80تتجاىز 
 

 .الميثوتريكسا ، الصدفية ،، التعلم اآللي الخط : النموذج الثنائي، عتبةالكلما  المفتاحية
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 مستويات فيتامين )د( لدى المرضى المصابين بالصدفية 

 دراسة حاالت وشواهد
 

 ندى التاجر، جمال الراوي، سما عاصم صاحب

 

 الملخص

طحيل كلضد  يوتج عن تفاعل بين كبعديد ضن كبعحكضل كباسببة  كبدكخلية ىكبخارجية  ضن  كب د ية ضرر ضواعا ذكتا الخلفية:
بين هذل كبعحكضل  يتاضين )ل(  كبذو ااتلا تأثيركص تعديل ضوارية ضهاة  ا كب ييد ية  باإل ييا ة اب  تأثيركت  كباضييال  بلتراثر 

بتحبد كلىرية كبدضحية  كبتا يتم  قدكنها  ا بابة ىجحل عج   ا ضسييييييتحياص  يتاضين كبخلحو  كباضييييييال  بالبتهاباص ىكباضييييييال  
 )ل(.

( بدم ضر   كب د ية  ىضقارنة كبقيم كبتا تم كبي ح  عليها ضع تلا كبخاصة بال ركل ۳: تقييم ضستحياص  يتاضين )لاألهداف
  ية.كلصياء  ىنابتابا تح يح كبعالقة بين نقص هذك كبفيتاضين ىضرر كب د

ل  ص ىاحكهد  أجريت  ا ضر   كلضركر كبجلداة  ا لك ر  ضديوة كبيذ بين ضركقبة : هذل كبدركسة ربار  عن لركسة الطرائق
ضشار او  ا هذل كبدركسة ىتم ت ويفهم اب  ضجاحعتين:  ۲۸۰. تم تسجيل ۲۰۲۰ىآذكر )ضارس(  ۲۰۱۹كانحن كبثانا )يواير( 

 برلتا كباجاحعتين.  ) ۳ل( رل ض اب باب د ية. تم تقييم ضستحم  يتاضين  ۱۰۰ى  ابيوا صييوا  ۱۸۰
( بدم كبعيوة كبضييييييييييييييابية ضتقارنا عود ضقارنة كبذ حر ىكإلناث  ا هذل كباجاحعة ۳:  ان ضعد  ضسييييييييييييييتحياص  يتاضين )لالنتائج

(  بيث ۳ضسييييتحياص  يتاضين )ل(. بحبز كن كبتغير  ا   ييييح  كبسييييوة كبدم تأثيرك ضليحظا عل  ۰ ۲6۳ )كبقياة ك بتاابية =
ا كظهر تأثيرك ۰ ۰۰۱سيييجلت ألن  كبقركءكص  ا   يييل كبشيييتاء ىأعل  كبقركءكص  ا كبخريف )كبقياة ك بتاابية   (. كبحزن أاضيييو

(  ا هذل كباجاحعة  بيث تم تسييجيل أعل  كباسييتحياص بدم ك  ركل ذىو كبوياق كبيبيعا بااايير ۳عل  ضسييتحياص  يتاضين )ل
 (.۰ ۰۰۲=يواا تم تسجيل ألن  كباستحياص عود كل ركل ناق ا كبحزن )كبقياة ك بتاابية كتلة كبجسم  ب

( برال ۳أضا  ا ضجاحعة كب د ية  بحبز  رق ىك ح بين كبذ حر ىكإلناث  ا هذل كباجاحعة عود ضقارنة ضستحياص  يتاضين )ل
بم ترن هواك كختال اص ضها  كب يييا يا عود ضقارنة كبف اص كبعارية كباختلفة )كبقياة  .(۰  ۰۰7 كبجوسيييين )كبقياة ك بتاابية=

(  ۳( عل  ضسييييتحياص  يتاضين )ل۰ ۳۸7(  كى عود ضقارنة تأثير تغير   ييييح  كبسييييوة )كبقياة ك بتاابية=۰ ۱4۲ ك بتاابية=
 ركل  ا ضجاحعة كب يييييييييييييييد ية )كبقياة ( بدم ك ۳كاا أن ىزن كبجسييييييييييييييم بم اكن ب  تأثير  بير عل  ضسييييييييييييييتحياص  يتاضين )ل

( عود ضقارنة كبعيوة كبضييابية ضع ضجاحعة ضر يي  كب ييد ية ۳(.  ان هواك  رق  بير بين قيم  يتاضين )ل۰ 676ك بتاابية=
 (.۰ ۰۰۱   )كبقياة ك بتاابية

 .( أقل بشكل ضليحن  ا ضجاحعة كب د ية باباقارنة ضع كبعيوة كبضابية۳:  ان  يتاضين)لا االستنتات
 الكلما  المفتاحية: الصدفية، نقص فيتامين )د(، الشدة، األشخاص األصحاء.
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 تقييم نقاط ماالمباتي بالمقارنة مع نقاط كورماك ولين للتنبيب الرغامي

 
 ميثم حسينرشا العبيدي، 
 

 الملخص

ت ويف ضا ضباتا هح تقييم قياسا بجانذ كبسرير استخد  بتيديد كبار   كبذين قد ايتاجحن اب  ضياى ص توبيذ  :الخلفية
ضتعدل  بتقليل كبارك ييية ىكبح ياص كبارتبية بابتخدير  ضثل كبتهاب كبيلع ىبصييياباص ضجرم كبهحكء كبربير   باإل يييا ة اب  ايييفإ 

 .ضيتحياص كباعد 
قاوييا بتيليييل كبحقحش ىكإللكر  ىكبتوبا ب ييييييييييييييعحنية كبتوبيييذ بيأثر رجعا   ىكبتا ع ر يت ضن خال  كبيييا ص كبعالييية     :هدافاأل

باقارنة كبفا د  كبتوباية بت يييويف ضا ضباتا ضع ت يييويف  حرضاك ىبيهان بلتوبيذ كبرفاضا ىضعر ة ضدم كرتباطهاا أثواء توظير 
 .كبيوجر  كباباار

 ا فر ة عالياص كبجركبة  2021ب يركن  30أجريت لركسييييييييييييييية ضقي ية ضقارنة ضن كلى  ضن  انحن كبثانا بت   :الطرائق
ا بابغوا تتركىح أعاارهم بين  72كايييييتالت كبدركسييييية عل  . كبعاضة  ا ضسيييييتشيييييف  بغدكل كبتعلياا ٪ 81.9)عاضوا  70-25ضريضيييييو

 .٪ ضن اجاابا عدل كبار  43.1ا تم تضاين جركبة كبغد  كبدرقية  ا بحكب(. ٪ ذ حر18.1اناث ى 
ك اب  بد ضا ى ان هذك ك تفاق ذك ل بة اب يييييييييا ية  النتائج: ى قوا بلدركسييييييييية   كتفع ضقياسيييييييييا ضا ضباتا ضع  حرضاك ىبيهان جيدو

(Kappa = 0.241   P = 0.004 .) اا . ٪91.7٪ ىلقة 100٪ ىخ ييييييحصييييييية 40 انت نتيجة ضا ضباتا بسيييييياسييييييية 
٪ ضن 28  ى  2٪ ضن با ص كبدرجة 46.2  ى  1٪ ضن با ص كبدرجة 84نجيت نتيجة ضا ضباتا  ا كبتوبا بوسييييييييييييييبة 

بابة ضع كبدرجة  50  ككتش  ضقياس  حرضاك ىبيان. ضن صعحنة كبتوبيذ 4٪ ضن با ص كبدرجة 66.7  ى 3با ص كبدرجة 
 .خال  ضقياس ضا ضباتا بابة ضوها ضن 33كلىب  ضن كبتوبيذ كب عذ   تم تأكيد 

 ا كبختا     ان هواك كتفاق عال  بين ضقياسا ضا ضباتا ضع  حرضاك ىبيهان ى انت هذل ك تفاقية ذكص ل بة  :االستنتاتا 
هذك هح كبسيييييييبذ  ا أن كبتقييم قبل كبجركبة ضفيد  ا تقليل ضخاطر كبتوبيذ كب يييييييعذ ضع الكر  ضجرم كبهحكء . اب يييييييا يةضهاة

 .كبافضلة
 .ليهان -تحدي التنبيب ، درتة ماالمباتي ، تقييم مجرى الهواء ، كورماك  :الكلما  المفتاحية
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 اإلخصاب في المختبرمعدل النجاح بين األزواج الذين خضعوا للتلقيح داخل الرحم مقابل 

 
 شوق خالص األشعب، سراء هيثم مرتضىإ

 

 الملخص

ىقت كإلبا ة   اكبييحكناص كباوحية بل ىر أى كباتبرش  باستخدك  كبتلقيح لكخل كبربم هح تقوية ضساعد  عل  كإلنجاب :خلفيةال
كإلخ ييييييييياب  ا كباختبر هح طريقة    بيتم ى يييييييييعها  ا تجحيف كبربم أى  ا قوا  عوع كبربم.لىر  بشيييييييييكل طبيعا أى ضيف 

 اعال.كببلاساعد  عل  كإلنجاب يتم  يها لضج كبييحكناص كباوحية بلرجل ىنحيضاص كبارأ  خارر كبجسم  ا 
بتيييديييد ضعييد  كبوجيياح  ا كبتلقيح لكخييل كبربم ىكبتخ يييييييييييييييييذ  ا كباختبر   كبعحكضييل كبتا ااكن أن تتوبييأ بييابوتيجيية  :هدافاأل

 . اا  كبساضرك ا ا ص ك جتاارية ىكبدااحفرك ية بألزىكر كبذين ي ىرىن ضستشف  كبواجية  ا  ل ضوهاا   كبخ
. تم كسيييييترجاش 2016اب   انحن كلى   2016ايييييبا   4تم اجركء لركسييييية ىصيييييةية )ضركجعة كبسيييييجالص( كعتباروك ضن  :الطرائق

سييجالص جايع كلزىكر كبذين ب ييلحك عل  نتيجة ناجية ضن  ال كإلجركءين ضن كبحبد  كإلب ييا ية  ا كباسييتشييف  ىضركجعتها 
 بلي ح  عل  كباعلحضاص كبايلحنة.

  ( بإلخ اب خارر كبجسمبابة 82٪ )15.1بابة( بلتلقيح لكخل كبربم   ى  18٪ )1.3بلغ ضعد  كبيال كإلجاابا  :ائجنتال
  (ثانحو أى  ىعار كب ىجة ىكب ىر أهم عاضل  ا ضعد  كبوجاح. ضع زيال  ضد  كبعقم. كنخفار ضعد  كبوجاح. نحش كبعقم )كبتدك ا

 ان ضعد   كبتلقيح لكخل كبربم بيواا  ا  ا كبذين اعانحن ضن كبعقم كبثانحو ضعد  كبيال  ا كبتلقيح ك صيييييييييييييييواعا عود أىب 
ك بألاييييييييخال كلصييييييييغر سييييييييووا ىضد   كبيال أعل   ا أىب ا كبذين اعانحن ضن كبعقم كلىبا. ا عد كبتلقيح لكخل كبربم خياروك جيدو

 كبعقم أق ر.
هح  كبتلقيح لكخل كبربمابدركسيياص كبحطوية ىكبدىبية. ب انت ضعد ص كبوجاح  ا  ال كإلجركءين ضوخفضيية ضقارنة  :االستنتاتا 
ك ىترلفة.خيار ضواس  ذ ىجيد بلعديد ضن كلزىكر قبل كبتفرير  ا تقوياص كإلنجاب كباساعد  كلكثر تعقيدو

 .الكلما  المفتاحية: العقم ، التكنولوتيا اإلنجابية المساعدة ، اإلخصاب في المختبر ، التلقيح داخل الرحم
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 معدل اإلصابة بفايروس الورم المتعدد في مرضى زراعة الكلى 

 
 الزهيري   لدين جميلا، صفاء عالوي ، علي عبد المجيدجواد إبراهيم رشيد

 

  الملخص

 يرىس كبحر  كباتعدل هح  يرىس بشيييرو ضوتشييير  ا  ل ضكان ضع ذرى  بدىث كبعدىم كلىبية  ا كلطفا  ضن عار  الخلفية:
  .٪ بين كبسكان كببابغين  ا جايع أنياء كبعابم90٪ اب  60سوحكص ىضعد  كنتشار ض لا ي يد عن  5اب   2
 . لركسة ضعد  كإلصابة باعتال  كبرلية كبخيفا  ا كبحر  كباتعدل بين ضر   زركعة كبرل  كبعركقيين :فاهداأل
  بابة 162 ا ضديوة بغدكل كبيبية )تم كعتبار جايع كبار يييي  كباعيوين ضن أضركر كبرل  ىزرش كب يالكص كبخارجية  :قائطر ال

  كبذين اعانحن ضن خلل  ا كبرسيييذ فير كباشيييرىش عل  تم تسيييجيل كبار ييي 2015 كلى   ا  انحن أنث (.  65ذ حر ى 97
  نحش كلنظاة كباثبية بلاواعة  أى باسيييليكسيييااب ريفا كبجلحنيحبين كباضييال بلخالااىرقة بياناص ضعد  بابفعل بوحش كبعالر كبتع

  كباحجاص كبتعاىن كبحنا ا  كبا ضن ضعالبة كختبار ىظا   كبرل  عن طريع تقدير ضعد  كبترايح كبربيبا بحكسية ضرر كبرل
 سييييييكحنا  حق كب ييييييحتية لىنلر كبرلحو   كببح  بخلية كبيعم ىخ عة كبرسييييييذ فير كباشييييييرىش كبرلحو بلضييييييحء كباجهرو صييييييبغة

 ىكبرياياء كباوارية. 
 20  ىتتركىح أعاارهن ضن عاضوا 65 انت كإلناث  بيواا 97تم تسيييييجيل هذل كبدركسييييية كلتركبية ى ان كبار ييييي  كبذ حر النتائج:

 لقحن كبجلحنيحبين كباضييييييييييييييال بلخالاابين كبار يييييييييييييي  كبذين يت  يرىس كبحر  كباتعدلعاضوا.  ان هواك ضعد  ضرتفع ضن  60اب  
٪(.  انت هواك زيال   ا ضعد  كإلصيييابة باعتال  كبرلية كبواجم عن  يرىس  3٪( ضقارنة باجاحعة باسييييليكسييييااب ) 28.6)

 Mycophenolate+ سييييييييييييييتيرىيد +  Calcineurin (CNIs)اىبحك ضثبياص بين كبار يييييييييييييي  كبذين تو  يرىس كبحر  كباتعدل
mofetil( ضجاحعة   )( ضر يييييي     ان ك ختالف ذك ل بة اب ييييييا ية )1p = 0.012 ان هواك زيال   ا بدىث خالاا  .)

 ٪(.  PVAN 100 ) كبيعم  ا بح  كبار   كبذين اعانحن ضن
فيرىس كبحر  ضتلقا كب رش. كباي كص كبوسيييييييجية ببين ضر يييييي   كبحر  كباتعدل يرىس  ان هواك نسييييييبة عابية ضن  االستتتتتنتاتا :

 ها ألىكص تشخي ية ضحثحقة ىيجذ أخذها  ا ك عتبار  ا  ل ضريو زرش  ل . كباتعدل
 ، زراعة الكلية.فيروس الورم المتعددالكلما  المفتاحية: 
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 ةوالجراح ةالنزفي ىالحم
 ةمرضي ةتسجيل حال
 

 زيد عبدالخالق ضياء، محمد محمد نوري

 

 الملخص

كرياء اديد قد ت ل كبيانا كب   ةقد تحلو كبئ تشحيش ها   ا تحزكن كبجسم ضسبب      ا ضريو كبيحكر بائ كبضوا كبشديد
بليا  ىتشيييييييخيص ضتاخر بليا    اعانا ضن كعركر اييييييياذ ةسيييييييو 24باريو يبلغ ضن كبعار  ةضر يييييييي ة. ن ييييييي  باب كبح ا
 ةكاا  كثواء كبفيص ىجحل كبم كبتركزو  ا كبجه ةكرنع  . عود كسيييييتقبا  كباريو  ان اعانا ضن كبم كببين ضع بائ بادةكبو  ي

كبسحنار ى يص كبافركس ىتبين كن  ىجحل كبفيص. كجرو ب   يص  ةساع ةك ضعاء ضحجب ةكبياوئ كبعليا بلبين ىكصحكص بر 
تيت  ة. كلخل كباريو كب  كبعواا كباعقد ةلكخل تجحيف كببين بيوها  ان كبتشييييييييييييييخيص كبتهاب كب ك د  كبدىلا  سييييييييييييييحك ل بر 

كباريو اعانا ضن كنتفاخ كببين ىعسر كبتوفس  أ. بعد ثاانا ساعاص بدةىكباضالكص كبييحي ةىكعياء كبسحك ل كبحريدا ةكباركقب
 ا تجحيف   ىتبين ىجحل سحك ل بر  ةتقييم كباريو ىكخذ كبفيحصاص كبالزض  بح  كبضغإ ىتسارش  رناص كبقلذ  ىتم كعالىه

 تح بين  ةىتبين كن كبسيييييييحك ل ل . كجريت ب  عالي  ضن هذل كبسيييييييحك ل عن طريع كبحخ  با بر  ةكببين ىكب يييييييدر. تم كخذ عيو
 ةعن نضحح ضن  ا   يحجد سبذ ر يسا بلو ف  جايع كبو ف  ان ربار  كسترشا ا بلبيث عن ض الر كبو ف كبدضحو برن  

 ة  ىخياط ةكبدىلا  . تم ر ع كب ك دةىثقذ بسيإ  ا ك ضعاء كبدقيق ةك ضعاء كبدقيق ةك عضاء . ضع ىجحل تجلإ بسيإ  ا كىري
ىبسييييييييييييحء كبيز بم نليز أو  ةبليا  كبو  ي ةبضحج ةتيجوضن تجاع كبد  ىتم كرسييييييييييييابها كب  كبفيص ى انت كب ةكبثقذ ىكخذ عيو

 ةي ك  كنبحب كبتخدير  ا كبق يييييييب ى   كبار    ةبيث كخرر كباريو كب  كبعواا ةتيسييييييين  ا  عابياص كباريو بعد كجركء كبعالي
ى يييييييييع برر ضن نضيييييييييحح كبسيييييييييحك ل لكخل   ة كبضاقبل كبعالي  ضن نحعها بيث ضر كباريو  ا  تر    ريد ة. هذل كبيابةكبهحك ي
اييييييا ىتحقع  بير   ىرو  ا ضثل هذل كبيا ص تيتار كبكبو ف. ضن كبضيييييير   كببين ضن لىن ظهحر عالضاص تد  علف تجحي

 . ة ك عضاء  ا ضثل هذل كبار تشخيص ضبكر ىكعياء كبعالر كبايلحب ىبااا  بلحصح  كب
 الكلما  المفتاحية: التهاب الزائدة الدودية، حالة بطن حادة، حمى نزفية.
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 متالزمة شرنقة البطن أو التهاب الصفاق المصلب مجهول السبب
 سبب نادر للغاية النسداد األمعاء

 تسجيل حالة
 

 محمد حلو سريح
 

 الملخص

. سيايا  بلغااة  نسيدكل كلضعاء بيث يتم تغليف كلضعاء كبدقيقة بغشياء بيفا  ح جيوا ضتالزضة ايرنقة كببين ها سيبذ نالر
ا  ا كللبياص باسيييييم كبتهاب كب يييييفاق كبات يييييلذ  عل  .   يحجد سيييييبذ ضعرىف بها ى ا ضعظم كبيا ص  ت عرف كبيابة أاضيييييو

 . ا كلضعاء ضتررر ج  اكبرفم ضن أن فاببية كبار   تظهر عليهم عالضاص ىأعركر طحيلة كلضد  نسدكل 
كو ضعرى ة ىبيس بديها  كخرم  كو كضركر ضعحيةعاضوا تعانا ضن كنسييييييدكل ضعحو  اضل ضع عد  ىجحل  15تبلغ ضن كبعار   تا 

ىعل   ة  تم كبعثحر عل  كلضعاء كبدقيقة بأكالها ضغلفة  ا  يس بيفا  ثيفيكبجركب كبعالية أثواء .كببينعالية سييييييييييييييابقة  ا 
ك ضعاء  ك بت اقاص بين ىتيرير تم كست  ا  كبريس كببريتحنا    ضعاء كبالتفة لكخل  يس  ح جيوا سايااكل  تلة ضن ك 

 . ىكببقاء عل  ك ضعاء كبدقيقة ىكبغليظة لىن كو كست  ا  كب ك د  كبدىلاةكبدقيقة ضع كست  ا  
اعانا ضعظم كبار يييي  كبذين اعانحن ضن ضتالزضة اييييرنقة كببين ضن أعركر كنسييييدكل كلضعاء كبدقيقة كبيال أى كبا ضن كباتررر 

ا بسييييبذ ضجاحعة ضغلفة ضن بلقاص كلضعاء ى أى  ييييغإ كلضعاء لكخل اييييرنقة  /نتيجة كبتحكء ى  قد تحجد  تلة  ا كببين أاضييييو
 .كبدقيقة كباتحسعة

ىهح سييبذ نالر  نسييدكل . ا ضرر كبتهابا يتاي  بغشيياء بيفا  ح جيوا سييايا اغل  كلضعاء كبدقيقةه ضتالزضة اييرنقة كببين
 . كبسبذ كبسبذ ىضتالزضة ثانحية ةكلضعاء كبدقيقة ىيوقسم اب  ضتالزضة ضجهحب

كباتررر  ضن كنسييييدكل اجذ أن ياخذ  ا ك عتبار  ا كبتشييييخيص كبتفريقا  نسييييدكل كلضعاء كبدقيقة خاصيييية  ا با ص كبوحناص 
  عل  كبرفم ضن أن كببين عالية  تحتوظير كببين أى  ضتالزضة اييييييييييييييرنقة ك ضعاء هحبتشييييييييييييييخيص  كبا يار كبذهبا.كلضعاء

كبعالر  يبق . اتالزضة ارنقة كببين قد ككتسذ ضكانة  ا كبتشخيص قبل كبجركبة بييييييي (كبافركس كبيل ىنا) كبت حير كباقيعا 
  ضتالزضة اييييرنقة ك ضعاءأى  ا كبيا ص كبشييييديد  ضن  كبتيفظاكبجركبا هح كبخيار كبعالجا كبفعا   ا با ص  شييييل كبعالر 

 .ىعال  ضا ترحن كبوتيجة ضر ية
 .، شق البطن الطارئ صلبت، التهاب الصفاق المشرنقة االمعاءانسداد األمعاء الدقيقة، : المفتاحيةالكلما  
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