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ABSETRACT 

Twenty Blood samples were collected from healthy people of both 

sexes before and after 20 days of fastingRamadan.  

The phagocytic activity was determined using Candida spores,  
itsrate was (11 ± 1.9%) before fasting which was increased to (23 ± 3.2%) 

during fasting this increase showed a highly  significant difference at less 

than 0.05 . 
The level of IgGwasdetermined for 14 subject, and IgM for 20 

subject, and itappears that they were (838.4 ± 393.1 mg / 100 ml) and 

(53.4 ± 0.91 mg / 100 ml) for IgG and IgM respectively before fasting, 
while they were (1363.4 ± 609.4 mg / 100 ml) and (54.4 ± 2.06 mg / 100 

ml) for IgG and IgM respectively after fasting. 

The increase in IgGlevel was significant for IgG while it was not 
forIgM. 

The level of  C4 was (24.4 ± 13.1 mg / 100 ml) and (29.3 ± 8.7 mg / 

100 ml) before and after fasting respectively with no significant 
differences between them. The level of IgG was higher in female (1393.1 

mg / 100 ml) the male which was (1168.6 mg/100ml)with no difference 

in other immunological factors between the sexes during fasting, and the 

study confirmed the effect of fasting in increasing the immune activities 
as it appears clearly with increasing age. 
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 الملخص

يؾم مؽ  02عيشة دم مؽ أشخاص أصحاء ولكال الجشديؽ قبل الرؾم وبعد  02جسعت 
، عهرت الفعالية البمعسية Candidaة البمعسية باستخدام سبؾرات خسيرة الـ ، تؼ تحديد الفعاليبدايته



 

 .تأثير الريام على بعض العهامل المناعية

13 

%( بعد الريام وبفرق معشؾي عالي عشد 3.2±23) %( قبل الريام وبسعدل1.9 ±11) بسعدل
 41لـ  IgGكسا تؼ تحديد قيؼ الكمؾيؾليشات السشاعية مؽ نؾع  ،2020مدتؾى معشؾية اقل مؽ 

 مل( و422ممغ/ 393.1 ±838.4غت قبل الريام )شخص، وبم 02لـ  IgMشخص ونؾع  
 مل( لكال الشؾعيؽ عمى التؾالي وخالل الريام كانت بسعدل422ممغ/ 0.91 53.4±)
مل( لكميهسا عمى التؾالي، مع وجؾد 422ممغ/ 2.06±54.4) مل( و422ممغ/1363.4±609.4)

 C4امل الستسؼ تقيؼ ع ، وكانIgMوعدم وجؾد فروقات معشؾية لمـ  IgGفروقات معشؾية لمـ 
( خالل مل422ممغ/ 8.7±29.3مل( قبل الريام وبسعدل )422ممغ/ 13.1 ±24.4بسعدل )

قيسة أعمى لدى  IgGأعهر معدل تركيز الـ الريام، مع عدم وجؾد فروقات معشؾية واضحة. 
مل( لدى 422ممغ/ 441301مل( فيسا بمغ )422ممغ/ 494904اإلناث خالل الريام بمغت )

 ر باقي العؾامل السشاعية فروقات واضحة بيؽ اإلناث والذكؾر خالل الريام،الذكؾر، ولؼ تغه
وأثبتت الدراسة تأثير الريام في زيادة الشذاط السشاعي والتي عهرت بذكل أوضح عشد تقدم 

 العسر. 
 .IgG ،IgM  ،C4الكلمات المفتاحية: الفعالية البلعمية، المناعة والريام، 
 

 المقدمة
أن أجهزة وأعزاء  رصة كبيرة لدعؼ الرحة الجددية والشفدية، إذتعد فريزة الريام ف

الجدؼ السختمفة تأخذ فترة راحة ضرورية لتجديد نذاطها واستعادة وعائفها وتخمص الجدؼ مؽ 
ولعل مؽ تتبع سشؽ الرسؾل صمى هللا  الرواسب السؾجؾدة به، باإلضافة إلى تجديد الدورة الدمؾية.

حكسًا طبية دقيقة ال يعرفها إال أهل االختراص والباحثؾن  تحققعميه وسمؼ في الريام يجدها 
قؾل الرسؾل صمى هللا عميه وسمؼ "صؾمؾا  ، وانالعمسية الحديثة والسظمعؾن عمى الدراسات

ترحؾا" يحسل بيؽ طياته أسرارًا وفؾائد ال حرر لها، فهي ال تقترر عمى الفؾائد الرحية فقط 
تدعؾ إلى تهذيب الشفس وتعؾيدها عمى الربر وقؾة التحسل  لتيابل تستد إلى الشفحات الروحانية 

 .(4واإلحداس باآلخريؽ)
بهـذا  % وهـؾ1-0يفيد الرؾم كبار الدـؽ فهـؾ يجـدد ندـبة خاليـا ا ندـجة بشدـبة ترـل إلـى 

أن الخيــر  م بســا يدكــد0222يقــاوم زحــش الذــيخؾخة كســا أثبتــت ذلــػ مجمــة الظبيعــة البريظانيــة عــام
)َوَعَمــى اِلــِذيَؽ : ( وقــد قــال تعــالى4يام عمــى عكــس مــا يتؾهســه عامــة الشــاس )لمسدــشيؽ هــؾ فــي الرــ

 َتْعَمُسؾَن(. َخْيرًا َفُهَؾ َخْيٌر َلُه َوَأْن َتُرؾُمؾا َخْيٌر َلُكْؼ ِإْن ُكْشُتؼْ  ُيِظيُقؾَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْدِكيٍؽ َفَسْؽ َتَظِؾعَ 
الدـسؾم اذ يتعــر   مـؽ لمرـؾم مشهـا الــتخمص وهشـاك العديـد مـؽ الفؾائــد التـي حـددها العمســاء

أندـجته ويقــؾم الكبــد بتشغيــ   الجدـؼ البذــري لكثيــر مـؽ الســؾاد الزــارة والدــسؾم التـي قــد تتــراكؼ فــي
خاليـــاع بعــض الخمـــل  ســبا  مرضـــية أو  ســـبا   بظاقـــة محــدودة وقـــد يعتــري  ولكــؽ الجدــؼ مشهـــا

. الجدــؼ وخرؾصــًا السخــازن الدهشيــةالســؾاد فــي أندــجة  خمقيــة كتقــدم الدــؽ فيترســب جــزء مــؽ هــذع
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مــؽ الذـحؾم السختزنـة فــي الجدـؼ إلـى الكبــد حتـى تدكدـد ويشتفــع  وفـي الرـيام تتحــؾل كسيـات هائمـة
الذائبـة ويـتخمص الجدـؼ مشهـا مـع نفايـات الجدـد، وبسـا أن عسميـة الهـدم  بها وتدـتخرج مشهـا الدـسؾم

ذائي فـنن فرصـة طـرح الدـسؾم الستراكسـة الرـيام تغمـب عسميـة البشـاء فـي التسثيـل الغـ في الكبـد أثشـاء
ســسية كثيــر  خاليــا الجدــؼ تــزداد خــالل هــذع الفتــرة ويــزداد أيزــًا نذــاط الخاليــا الكبديــة فــي إزالــة فـي

واالعتـــدال والحركـــة والشذـــاط أثشـــاء الرـــيام تعتبـــر  كســـا أن وجبـــة الدـــحؾر (.0مـــؽ الســـؾاد الدـــامة)
 .(9)نغامًا غذائيًا ناجحًا في عالج الدسشة

وا حســـا  الشاتجـــة مـــؽ  تتجســـع ا حســـا  االميشيـــة القادمـــة مـــع الغـــذاء ثشـــاء الرـــياموفـــي أ
ا حسا  ا ميشية في الكبد ويحدث فيها تحؾل داخمـي واسـع الشظـاق، ليـتؼ  عسمية الهدم في مجسع

الخمؾيـــة  بعـــد ذلـــػ وســحبها فـــي جزئيـــات أخـــرى ويرـــشع مشهــا كـــل أنـــؾاع البروتيشـــات إعــادة تؾزيعهـــا
يعســل عمــى تجديــد  زمــا والهرمؾنــات وغيــر ذلــػ مــؽ السركبــات الحيؾيــة وهــذا بــدورعوبروتيشــات البال

ويشذــط  (1والشسـاء والعافيـة) الخاليـا ورفـع كفاءتهـا الؾعي يـة مســا يعـؾد عمـى الجدـؼ البذــري بالظاقـة
وتزيــد  الرـيام الجيشـات السدـةؾلة عــؽ إفـراز هرمؾنـات تدــاعد الخاليـا فـي مؾاجهــة زحـش الذـيخؾخة

فعـــل  أن الرـــيام قـــد يـــددي إلـــى رد 0223ذـــاط الجدـــؼ وأكـــدت نتـــائم لدراســـة قاســـؼ مـــؽ حيؾيـــة ون
 ( وعــؽ0الذــيخؾخة) يجعــل الخاليــا تقــاوم الســؾت وت ــيش فتــرة أطــؾل مســا يــدثر إيجابيــًا فــي مقاومــة

 الرــيام بــأن حديثــة جــرت فــي كميــة الظــب جامعــة القــاهرة طبيــة دراســة أفــادت ،أيزــاً  الرــؾم فؾائــد
%  90الستراكسـة التــي ترــيب جدـؼ اإلندــان بشدــبة  الدــسؾم مــؽ الجدـؼ ويخمــص الذــيخؾخة يـدخر
(0.) 

جهــاز السشاعــة ويقــي الجدــؼ مــؽ أمــرا  كثيــرة حيــ  يتحدــؽ السدشــر  أيزــاً  ويقــؾي الرــيام
السزـــادة  السشاعــة الشؾعيـــة إذ تــزداد زيـــادة كبيــرة كســـا ترتفــع ندـــبة بعــض ا جدـــام الــؾعيفي لخاليـــا

نتيجـــة زيــــادة  لألمـــرا  فــــي الجدـــؼ وتشذــــط السقاومـــة السشاعيــــة لـــبعض الكائشــــات الدقيقـــة السدــــببة
 (.6) البروتيؽ الدهشي مشخفض الكثافة
الــــــ  وقـــــدرة نذـــــاط يزيـــــد الرـــــؾم أن إلـــــىWing و  Coghillوأشـــــارت دراســـــة كـــــل مـــــؽ 

"Microphageالسشاعــــة نذــــاط يــــزداد وكــــذلػ  , الغريبــــة ا جدــــام وتحظــــؼ " السدــــدولة عــــؽ التهــــام 
 الرــؾم أن ا طبـاء ويدكـد (.8,7)التـي تشـتم ا جدـام السزــادة  المسفاويــة خاليـاال وأساسـها الخمؾيـة
 تــزداد والــذي الــدم، فــي الكؾلدــترول ندــبة يخفــض أنــه إذ وبــدنيًا، نفدــياً  الجدــؼ لراحــة كبيــرة فرصــة
 الــتخمص فــي الجدــؼ ويبــدأ العــام أشــهر طــؾال تتــراكؼ التــي الجدــؼ فــي الــدهؾن  ندــبة بزيــادة معدالتــه
 (.4,3الريام) فترة خالل مشها

 السؾاقـش لسؾاجهـة اإلندان لدى والدوافع القدرة يزيد الرؾم أن أكدوا فقد الشفدييؽ ا طباء أما
 القمــق إلــى تقــؾدع التــي الشفدــية بــاآلالم وتذــعرع والجــؾارح والترــرفات، الشــؾازع فــي والــتحكؼ الرـ بة،
 (.4واالكتةا )
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و  IgGليــة البمعسيــة والكمؾبيؾليشــات السشاعيــة الرــيام عمــى الفعا تــأثير: تحديــد الهدددم مددن البحدد 
IgM  والجزءC4 .مؽ الستسؼ 

 
 طرائق العمل

أصحاء قبل أداء فريزة الريام ، كسا وتـؼ جسـع عيشـات  عيشة دم مؽ أشخاص 02تؼ جسع 
يؾم مؽ الريام خالل شـهر رمزـان، ولمفتـرة مـؽ شـهر  00-02الدم مؽ نفس ا شخاص بعد فترة 

)نهايـــة شـــهر رمزـــان السبـــارك(، ومـــؽ كـــال الجشدـــيؽ، وزع  0240آ / ولغايـــة شـــهر 0240تســـؾز/
الدم في أنابيب حاوية عمى مادة مانعة لمتخثر لمحرؾل عمى خاليا الـدم ووضـع البـاقي فـي أنابيـب 

 خالية مؽ مادة مانعة لمتخثر لمحرؾل عمى السرل، وتؼ إجراء االختبارات التالية:
 

 :Candidaالد  خميرة سبهرات باستخدام لعدلةا للخاليا البلعمية الفعالية عن الكذف (1
 

 الكذف: مبدأ
 خالل مؽ البمعسة عسمية لحدوث كدليل Candida سبؾرات استخدام عمى التجربة تعتسد
العدلة، بعد عسل مدحة  الخاليا داخل المؾن  سؾداء دائرية كأجدام السبتمعة الدبؾرات مالحغة

 ة.دم وصبغها بربغة لذسان لتسييز الخاليا العدل
 

 طريقة العمل:
 مل مشالدم الؾريدي ووضع في انبؾ  حاوي عمى مانع تخثر.  0تؼ سحب  -

مايكروليتر مؽ السعمق الدبؾري )الذي حزر بأخذ حسمة لؾ  مؽ مزرعة الـ  40مزج  -
Candida  9مل مؽ السحمؾل الفديؾلؾجي، مع مالحغة تجديد السعمق كل  0و مزج مع-

 الؾريدي. أيام( مع حجؼ مداوي له مؽ الدم 1

 مةؾية. 92حزؽ السزيم لسدة نرش ساعة بدرجة  حرارة  -

        ونذرت باستخدام شريحة الثانية وضعت قظرة مؽ الدم عشد حافة شريحة زجاجية -
(Slide Spreader) . 

 تركت السدحة لتجش في الهؾاء. -

 لسدة دقيقتيؽ.  Leishmanغسرت الذريحة بربغة -

 ( دقائق.42-3سدة )لD.Wأو    Leishman bufferخففت الربغة باستخدام -

 . D.Wغدمت الذريحة باستخدام محمؾل البفر أو -
 تركت الذريحة لتجش بالهؾاء. -

فحرت الذريحة تحت العدسة الزيتية لسذاهدة عسمية البمعسة، وحدا  الشدبة السةؾية  -
 لمفعالية البمعسية.

 في المرل.  IgGتحديد مدتهى الكلهبيهلين المناعي من نهع  (2
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في السرل بظريقة العكارة التي  IgGمدتؾى الكمؾبيؾليؽ السشاعي مؽ الشؾع  تؼ تحديد
 Anti-IgGالسرمي مع  IgGلـ تعتسد عمى قياس شدة االمتراصية الشاتجة عؽ تفاعل ا

الس ياري. واستخدم  IgG(، وتؼ رسؼ مشحشي قياسي باستخدام خسدة تراكيز متدرجة مؽ الـ 42)
نانؾمتر وباستخدام العدة  012العكارة عشد طؾل مؾجي جهاز السظياف الزؾئي لقياس شدة 

 االسبانية. Biosystemالسجهزة مؽ شركة 
 
 :في المرل  IgMتحديد مدتهى الكلهبيهلين المناعي من نهع  (3

وتؼ حدا   IgGباستخدام تقشية العكارة وبشفس خظؾات تحديد قيسة الـ  IgMتؼ تحديد قيسة الـ 
واستخدم جهاز السظياف الزؾئي لقياس  .IgMسي لمـ التركيز باستخدام السشحشى القيا

 Biosystemنانؾمتر وباستخدام العدة السجهزة مؽ شركة  012عشد طؾل مؾجي  االمتراصية
 (.44)االسبانية

 
 في المرل: C4تحديد تركيز عامل المتمم  (4

. باسـتخدام السشحشـى القياســي C4وذلـػ بنتبـاع نفــس الخظـؾات الدـابقة وتــؼ اسـتخراج قـيؼ الـــ 
ـــــاس االمتراصـــــية عشـــــد طـــــؾل مـــــؾجي  ـــــاف الزـــــؾئي لقي نـــــانؾمتر  012واســـــتخدم جهـــــاز السظي

 (.40)االسبانية Biosystemوباستخدام العدة السجهزة مؽ شركة 
 

 النتائج والمناقذة
شــــخص قبــــل وخــــالل الرــــيام الشتــــائم السؾضــــحة  02أعهــــرت نتــــائم اختبــــار الفعاليــــة البمعسيــــة لـــــ 

 بالجدول اآلتي:
 

 قبل وبعد الريام الفعالية البلعمية لألشخاص :(1) جدول رقم

 Status 

 

No. of 

sample 

Mean± S. D.  

% 

Extreme 

Values 

% 

P Sig. 

Phagocytic 

cell 

Before 

After 

20 

20 

11± 1.9 
23±3.2 

8-14 
18-30 

p≤0.05 0.000* 

 
 404± %44% وبسعدل 41-3الشدبة السةؾية لمفعالية البمعسية تراوحت بيؽ  أن إذ يتبيؽ

خالل الريام بيؽ  قبل الريام، في حيؽ تراوحت الشدبة السةؾية لمفعالية البمعسية لشفس ا شخاص
، وان الشدبة الظبي ية لمفعالية البمعسية لدى البالغيؽ تتراوح 900% ±09% وبسعدل 43-92
(، مع وجؾد فرق معشؾي واضح في الفعالية البمعسية قبل وخالل الريام وعشد %49 )40-41
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و قاسؼ، التي Wing و  Coghill. وهذا يشظبق مع دراسات كل مؽ p≤0.05دتؾى معشؾية م
أن الريام يزيد مؽ قدرة الخاليا البمعسية عمى االبتالع كسا ويزيد إنتاجها مؽ نخاع العغؼ،  أثبتت
 NK-clles (7,8،0.)والـ  Macrophageإلى تأثيرع في زيادة عدد خاليا الـ  إضافة

 
 قبل وبعد الريام لدى األشخاص IgGتحديد مدتهيات الكلهبيهلين المناعي  :(2) جدول رقم

Ig Status 

 

No. of 

Sample 

Mean± S. D. 

mg/100ml 

Extreme 

Values 

mg/100ml 

P Sig. 

IgG 
Before 

After 

14 

14 

838.4± 393.1 

1363.4±609.4 

237.1-1422.7 

474.2-2726.9 
p≤0.05 0.012* 

 
شخص قبل وخالل الريام وأعهرت  41في  IgGؾليؽ السشاعي كسا حدد تركيز الكمؾبي

-09204مل وبسدى 422ممغ/ 39301±94904الشتائم أن الكمؾبيؾليؽ السشاعي قبل الريام بمغ
ل الريام بسعدل خال ا شخاص عشد نفس مل، في حيؽ كان تركيزع422ممغ/ 410002
مل، عمسا ان القيسة 422ممغ/ 020104-12100مل وبسدى بمغ 422ممغ/ 491901±12401

مع وجؾد فرق معشؾي واضح عشد  مل،422ممغ/ 4122- 222تتراوح بيؽ IgGالظبي ية لمـ 
في دراسة جرت في بريظانيا ان  Kjeldsen-Kragh. وهذا ما أكدع الباح  p≤0.05مدتؾى 

(. كسا 6تؾى الكمؾبيؾليشات السشاعية في الجدؼ ويقمل مؽ حدوث السر )الريام يزيد مؽ مد
في  ا خرى والخاليا المسفاوية  T-cellخاليا  إنتاجان الريام يحفز زيادة  أخرى بيشت دراسة 

 (.8الجدؼ)
 

 قبل وبعد الريام لدى األشخاص IgMتحديد مدتهيات الكلهبيهلين المناعي  :(3جدول رقم )

Ig status 
No. of 

Sample 

Mean± S. D. 

mg/100ml 

Extreme 

Values 

mg/100ml 

P Sig. 

IgM 
Before 

After 

20 

20 

53.4± 0.91 

54.4±2.06 

51.7-55.3 

53-62.3 
p≤0.05 0.053 

 
لدى ا شخاص قيد الدراسة  IgM( أن قيسة الكمؾبيؾليؽ السشاعي 9) يتبيؽ مؽ الجدول رقؼ 

مل وبمغ السعدل بعد 422ممغ/-040955.3وبسدى مل 422ممغ/ 2044± 0901بمغت قبل الريام 
مل، ولؼ يغهر فرق معشؾي بيؽ 422ممغ/ 62.3-09مل وبسدى 422ممغ/ 2.06±54.4الريام 

-10لدى ا شخاص الظبيعييؽ  IgMهذع القيؼ قبل وخالل الريام. عمسا أن القيسة الظبي ية لمـ 
أجريت عمى الحيؾانات وقد أشار الباحثؾن خالل التجار  التي  (.49مل)422ممغ/ 402

 (.15,14ا ولى مؽ الرؾم) تبدأ باالرتفاع خالل ا يام IL-10و Th2السختبرية أن خاليا 
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 لدى األشخاص قيد الدراسة C4تحديد قيمة جزء المتمم  :(4) جدول رقم

C status 
No. of 
Sample 

Mean± S. D.  
mg/100ml 

Extreme 
Values 

mg/100ml 
P Sig. 

C4 
Before 
After 

14 
14 

24.4± 13.1 
29.3±8.7 

6.6-46.4 
16.6-44.2 

p≤0.05 0.258 

 
مل لدى 422ممغ/ 12-02مؽ الستسؼ تتراوح بيؽ  C4ان القيسة الظبي ية لمجزء 

ا شخاص قبل الريام كانت  أن-1-الشتائم السبيشة في الجدول  وأوضحت(، 49ا صحاء)
مل، في حيؽ كان السعدل خالل 422ممغ/ 46.4-6.6مل وبسدى 422ممغ/ 13.1 ±24.4بسعدل 
مل، ورغؼ وجؾد فرق واضح 422ممغ/ 44.2-16.6مل وبسدى بمغ 422ممغ/8.7±29.3الريام 

لدى ا شخاص قبل وبعد الريام إال انه لؼ يغهر هشاك أي فرق معشؾي  C4بيؽ معدل تركيز 
م تأثر هذا ، وهذا يعشي عد2020واضح لهذع القيؼ قبل وبعد الريام عشد مدتؾى معشؾية اقل مؽ 

أن  العامل بالريام لسدة عذريؽ يؾما تقريبا وبذكل واضح، رغؼ أن اغمب الدراسات تذير إلى
( وهذا 0تأثير الريام يغهر بذكل واضح عمى السشاعة الخمؾية وخاصة عسمية البمعسة الخمؾية)

ندبة الفعالية  الدراسة الحالية مؽ خالل التغيير في قيؼ الكمؾبيؾليشات السشاعية وزيادة ما أثبتته
وأكدع العديد مؽ الباحثيؽ في أن الريام  كسا بذكل كبير لألشخاص قيد الدراسة بعد الريام.
 (.16,2ساعة ا ولى مؽ الرؾم) 01يزيد مؽ الشذاط السشاعي والظاقة الحيؾية مشذ الـ 
 

 المتغيرات المناعية قيد الدراسة تبعًا للجنس :(5) جدول رقم
C4 IgM IgG phagocytosis 

Status 
 

Sex 
 

Mean 
mg/100ml 

No. 
Mean 

mg/100ml 
No. 

Mean 
mg/100ml 

No. 
Mean 

% 
No. 

0901 2 0900 40 311 2 4201 40 Before 
Male 

9004 2 0100 40 441301 2 09 40 After 

0004 2 0901 3 22201 2 4004 3 Before 
Female 

0409 2 0104 3 494904 2 0904 3 After 

 

ستجابة السشاعية عادة في الشداء أعمى مشها في الرجال بدبب تداخمها مع الشذاط تكؾن اال
أن تأثير الريام عمى هذع االستجابة  (، إال42الهرمؾني الذي يغهر في الشداء بشدبة اكبر)

لؼ يتزح فرق  وبذكل واضح في كال الجشديؽ ولهذا الدبب السشاعية قد ال يسكؽ تسييزع احياناً 
في هذا البح  بالشدبة لزيادة الشذاط السشاعي بعد الريام، إذ عهر  ؾر واإلناثُيذكر بيؽ الذك

في  في كال الجشديؽ بعد الريام،بقيؼ متقاربة C4والـ  IgMالفعالية البمعسية وتركيز الـ  معدل
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 494904بقيسة أعمى لدى اإلناث بعد الريام بمغت  IgGحيؽ عهر معدل تركيز الـ 
 قات معشؾية واضحة لمعؾامل السشاعية السدروسة في كال الجشديؽ.مل، ولؼ تغهر فرو 422ممغ/

وأثبتت الدراسات أن الجهاز السشاعي لمرجال يشذط بذكل اكبر مؽ الجهاز السشاعي لمشداء 
إلى ذلػ وجد  بعد الرؾم وذلػ مؽ خالل ارتفاع بروتيشات البالزما خالل فترة الرؾم إضافة

خالل الريام وان هذا االرتفاع كان لدى الرجال والشداء  Th2وخاليا   L-10ارتفاع في تركيز الـ
أن العؾامل السشاعية التي  (، وهذا يتفق مع الشتائم التي حرمشا عميها إذ18,19) عمى حد سؾاء

تؼ تحديدها في هذا البح  قد ارتفعت لدى الرجال والشداء معًا بعد الريام. في حيؽ أشارت 
ا جدام السزادة تبدأ بالشذاط واالزدياد بعد اليؾم  عؽ إنتاجأن الخاليا السدؾؤلة  دراسات أخرى 

( وهذا يختمش مع 14,15) الثال  مؽ الريام وان هذا االزدياد يغهر بذكل اكبر لدى الرجال
لدى الشداء أكثر مؽ الرجال بعد الرؾم في  IgGالشتائم التي حرمشا عميها اذ ارتفع مدتؾى الـ 

 بعد الريام. بيؽ الشداء والرجال IgMارتفاع الـ حيؽ لؼ يكؽ هشاك فارق كبير في 
 

 المتغيرات المناعية حدب الفئات العمرية: (6جدول رقم)
C4 

Mean 
mg/100ml 

IgM 
Mean 

mg/100ml 

IgG 
Mean 

mg/100ml 

Phagocytosis         
Mean %   

Status No. Age 

0002 0901 29004 4403  Before 
0 15-25 

9301 0901 40103 00 After 

0100 0901 42000 4201 Before 
3 26-35 

0409 0903 492100 0900 After 

0900 0901 22201 4404 Before 
2 36-53 

0004 0003 419104 0104 After 

 
( الستغيرات السشاعية عشد الريام وحدب الفةات العسرية، إذ عهر 1يؾضح الجدول رقؼ )

يؾليشات السشاعية ترتفع بذكل واضح بعد أداء فريزة الريام أن كل مؽ الفعالية البمعسية والكمؾب
-91مع تقدم العسر اذ كانت اعمى ندبة لمفعالية البمعسية بعد الريام في الفةة العسرية الثالثة )

بأعمى تركيز بعد الريام في الفةة  IgMوالـ  IgG%، وكذلػ عهر الـ 0104سشة( بمغت  09
بعد الريام في الفةة  C4نت أعمى ندبة لمزيادة في ارتفاع الـ ، في حيؽ كاأيزاً العسرية الثالثة 
مل، وهذا يتفق مع العديد مؽ الدراسات 422ممغ/9301سشة( بمغت  00 -40) العسرية ا ولى
 (. 1,4,5) أهسية الريام بالشدبة لألشخاص ذو ا عسار الكبيرة عمى عكس ما يعتقد التي أثبتت

 
 المرادر 
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