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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
أن  عىل   simplified Arabic وبخط  كلمة   )10000  -5000( بحدود 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
هو مرض وراثي جسمي متنحي منترش بصورة واسعة يف العامل، تكمن 
امهية الدراسة احلالية يف تقييم النواحي اجلزيئية يف مرىض فقر الدم البحري 
اجلزيئية.  التقنيات  باستخدام  العراق   / املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  )بيتا( 
مجعت عينات الدم من )36( مريضًا مصابًا باإلصابة الكربى و)20( مصابًا 
البحري- الدم  فقر  مركز  من  )بيتا(  البحري  الدم  لفقر  الوسطى  باإلصابة 
مدينة احلسني )A( الطبية يف حمافظة كربالء املقدسة و)20( شخصًا من 
عينات  من   )DNA( النووي  احلمض  استخالص  ،تم  ظاهريا  االصحاء 
من  انواع  ألربعة  اجلزيئي  التشخيص  اجراء  ،وتم  بالدراسة  املشمولة  الدم 

الطفرات الوراثية املسببة لفقر الدم البحري )بيتا( وهي :-
 IVS1-110(G˃C) ،CD8/9(+G) ،-87 (C˃G) ،CD

(TCTT-)41/42 باستعامل احدى التقنيات املعتمدة عىل تقنية تفاعل 

 (Amplification Refractory -: واملسامة(PCR)  الكوثرة املتسلسل
Mutation System''ARMS'')

بينت الدراسة ان الطفرة IVS1-110 هي من الطفرات الشائعة يف 
الطفرة  عن  الكشف  شكلت(%70)14 وتم  التي  املدروسة  العينات 
CD8/9(+G) ألول مرة يف حمافظة كربالء املقدسة حيث بلغت نسبة 

االصابة هبا (%10 ) 2 وشخصت الطفرة (C˃G)87- ألول مرة يف 
 CD 41/42 العراق وبنسبة  (%20 ) 4  وكشفت الدراسة ان الطفرة

مل يتم الكشف عنها ضمن العينات املدروسة.
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مّتت دراسة التوزيع اجلغرايف للطفرات املشخصة ملعرفة توزيع الطفرات 
املسببة للمرض ضمن مناطق املحافظة وكان قضاء املركز باملرتبة االوىل يف 

الطفرات املشخصة ّكاًم ونوعًا.
بينت الدراسة ان اعىل نسبة اصابة عىل مستوى الطراز اجليني هي االصابة 
وكانت   20  (74.07%) بنسبة    (Heterozygote) الزجية  متباينة 
االصابة  املتامثلة الزجية (Homozygote) باملرتبة الثانية(18.52%) 
5 وسجلت االصابة املركبة (Compound) بنسبة بلغت(7.41%) 

2 من الطفرات املدروسة.
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Abstract
Beta- thalassemia is autosomal recessive disease that spread in 

high percentages around the world. the importance of the present 
study was in evaluating the disease in holy Kerbala، Iraq using molecular 
techniques.

A total of 36 of blood samples were collected from beta- thalassemia 
major patients، 20 samples intermedia thalassemic patients from 
thalassemia center- AL-Hussain medical city in holy Kerbala 
governorate، and 20 samples from apparently healthy individuals as a 
control group.

The DNA molecules were extracted from all samples for molecular 
characterization of four β- thalassemia mutations are [IVS1-
110(G>C)،CD8/9(+G)،-87(C>G)،CD41/42(-TCTT)] using PCR based 
technique called Amplification Refractory Mutation System (ARMS).

The results revealed that IVS1-110 is the common mutation 
14(70%) in the studied samples، the CD8/9(+G) mutation was 
diagnosed for first time in holy Kerbala 2(10%)، the -87(C>G) was 
diagnosed for the first time in Iraq in percentage 4(20%) and finally the 
CD 41/42 was not diagnosed in the studied samples.

Geographical distribution of diagnosed mutations were studied the 
distribution of mutations within Kerbala regions، the results showed 
that the city center was more affected with diagnosed mutations.

Finally، results also revealed that heterozygotes were the more 
genotypic patterns 20(74.07%) of mutations in comparison with 
homozygotes with were 5(18.52%)، and the compound cases were 
2(7.41%) of studied mutations.

Key words: Thalassemia، ARMS-PCR، Mutations، IVS1-110(G>C)، 
CD8/9(+G)،-87(C>G)،CD41/42(-TCTT)، Kerbala.
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المقدمة:-
البحري )ثالسيميا  الدم  فقر  ما يسمى  او  املتوسط  فقر دم بحر االبيض 
 autosomal)هو مرض خلقي وراثي جسمي متنحي ( thalassemia

تصنيع  يف  اضطراب  وهو   ،(recessive congenital disease

او  بغياب  يتميز  الذي   (  hemoglobin اهليموغلوبني) الدم  خضاب 
منترش  االضطراب  هذا  ان  وجد  وقد  الغلوبني،  سالسل  تصنيع  انخفاض 
يف مناطق تفيش املالريا واملناطق االستوائية وشبة االستوائية لبلدان حوض 
البحر االبيض والرشق االوسط والقوقاز ووسط اسيا وشبة القارة اهلندية 

وجنوب اسيا وجنوب رشق اسيا )1()2( .
يقسم املرض رسيريا وحسب شدة االصابة اىل: االصابة الكربى وتتطلب 
نقل الدم للمريض بصورة منتظمة طيلة مّدة حياته، واإلصابة املتوسطة التي 
الدم بصورة  نقل  تتطلب  الكربى وال  اقل شدة من  الدم ولكن  بفقر  تتميز 
للصفة  املصاب حاماّل  يكون  احلالة  الصغرى ويف هذه  ،واإلصابة  مستمرة 

وناقاًل للمرض بدون ظهور االعراض املرضية عليه)3()4( .
يؤدي املرض غري املعالج او نقل الدم غري اجليد وغري املنتظم يف اإلصابة 
شحوب  النمو،  تأخر  اىل  النامية  البلدان  بعض  يف  مسجل  هو  كام  الكربى 
والطحال  الكبد  بتضخم  مصحوبًا  العضيل  اجلهاز  تكوين  وسوء  ويرقان 
التوسع يف نخاع العظم.  التي تنجم عن  وقرحة الساق والتغريات اهليكلية 
 regular transfusion) املنتظم  الدم  نقل  بواسطة  العالج  ان  كام 
 iron overload) احلديد  فرط  مضاعفات  اىل  يــؤدي   (therapy
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related complication) بام يف ذلك مضاعفات الغدد الصم (تأخر 

النمو، وعدم النضج اجلنيس وداء السكري وقلة كفاءة الغدد اجلار درقيه 
والدرقية واقل شيوعا الغدتان الكظريتان) ويف احلاالت املتأخرة اعتالل 

العضلة القلبية وتليف الكبد(5)(6) .
درس (7) التوصيف اجلزيئي لبعض الطفرات املسببة لفقر الدم البحري 
(بيتا) يف العراق باستخدام تقنية (ARMS-PCR) وشملت الدراسة سبعة 
 IVS1-1، IVS1-5 ،IVS1-6 ،Codon 39 ،IVS2-1) طفرات
and IVS2-745 ) ومجعت العينات من ثالثة مراكز لفقر الدم البحري 

كشف  وقد  والديوانية)  وكربالء  بغداد  يف  البلدي  (ابن  العراق  يف  (بيتا) 
التوزيع اجلغرايف للعينات ان الدراسة شملت مخسة عشـر حمافظة توزعت 

عىل مناطق اجلنوب والرشق والغرب واملناطق الوسطى من العراق.
قامت الباحثة(8) بدراسة سبعة طفرات مسببة لفقر الدم البحري (بيتا) 
 IVS1-5، Codon 8/9 ،Codon 15 ،Codon 8 ،Codon)

Codon41/42 ،88- ،30) ومّتت دراسة االساس اجلزيئي يف املرىض 

املصابني بفقر الدم البحري (بيتا) يف ثالثة مراكز لفقر الدم البحري (ابن 
البلدي والكرامة يف بغداد و مستشفى هيوى يف السليامنية)

الهدف من الدرا�صة:-
ألمهية املرض ولتسليط الضوء عىل واقع املرض يف حمافظة كربالء املقدسة 
الدم  بفقر  املصابني  للمرىض  اجلزيئية  النواحي  :-تقييم  اىل  الدراسة  هتدف 

البحري )بيتا( واملشمولني بالدراسة.
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المواد وطرائق العمل:-
جمع العينات

البحري  الدم  فقر  قسم  يراجعون  الذين  املرىض  من  العينات  مجع  تم 
يف  الطبية   (A) احلسني  االطفال/مدينة  مستشفى  يف   (Thalassemia)
حمافظة كربالء املقدسة. شملت الدراسة (56) مريضًا مراجعًا لقسم فقر 
الدم البحري ،واعتامدا عىل التشخيص الطبي السـريري قسمت العينات 
 (thalassemia major) الكربى  باإلصابة  مصابًا  مريضًا  اىل (36) 
 (thalassemia intermedia) الوسطى  باإلصابة  مريضًا  و(20) 
ومتت مقارنتها مع (20) فردًا من االصحاء ظاهريا وللمدة من 1 تشـرين 
الثاين2014 ولغاية 10 نيسان 2014وتم استثناء املرىض الذين يكون 
تركيز خضاب الدم لدهيم اعىل من 7 غم\ دييس لرت وكذلك الذين لدهيم 
ثالسيميا-  الدم  بفقر  مثل (املصابني  املرض  مع  متداخلة  دموية  اصابات 

منجيل).
Blood sample collection مجع عينات الدم

تم سحب (2 مل) من الدم الوريدي بواسطة حمقنة طبية من املرىض 
مانعة  أنابيب  يف  وضعها  تم  و  السيطرة  وجمموعة  بالدراسة  املشمولني 
للتخثر EDTA إذ تم رجها بشكل خفيف ملنع ختثر الدم ومن ثم نقلت 
كلية  احلياة-  علوم  قسم  العليا-  الدراسات  خمترب  إىل  مربد  صندوق  يف 
الرتبية للعلوم الرصفة يف جامعة كربالء إلجراء الفحوصات اجلزيئية هلا.

التوصيف الجزيئي
تم استخالص احلمض النووي الـ DNA من عينات الدم للعينات 
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املشمولة  للطفرات  اجلزيئي  الفحص  إجراء  لغرض  بالدراسة  املشمولة 
 ARMS)(Amplification Refractory) بالدراسة باستخدام تقنية

Mutation System) ومّتت دراسة اربعة انواع من الطفرات

 IVS1-110(G˃C) ،CD8/9(+G) ،-87 (C˃G) ،CD  

وكام  بالطفرات  اخلاصة  الــبــوادئ  اختيار  وتــم   (TCTT-)42/41

الطفرات  عىل  اجلزيئي  الكشف  اجــراء  لغرض   (1) باجلدول  موضح 
املدروسة(6،7،8،9،10)

عن  اجلزيئي  الكشف  يف  املستخدمة  البوادئ  يوضح   (1) اجلــدول 
الطفرات املدروسة

SequenceName of Primer

(5› CAC TTA GAC CTC ACC CTG TGG 
AGC CAC CCG 3›)

1)-87(C→G) 
Mutant:

(5› CAC TTA GAC CTC ACC CTG TGG 
AGC CAC CCC 3›)

2)-87(C→G) 
Normal :

(5› GAG TGG ACA GAT CCC CAA AGG 
ACT CAA CCT 3›)

3)CD 41/42
(-TCTT) Mutant:

(5›GAG TGG ACA GAT CCC CAA AGG 
ACT CAA AGA 3›)

4)CD 41/42(-
TCTT) Normal:
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(5› ACC AGC AGC CTA AGG GTG GGA 
AAA TAG AGT 3›)

5)IVS1-110 
(G→A)Mutant:

(5› ACC AGC AGC CTA AGG GTG GGA 
AAA TAC ACC 3›)

6) IVS1-
110(G→A) 

Normal:
(5› CCT TGC CCC ACA GGG CAG TAA 

CGG CAC ACC 3›)
7) CD 8/9 (+G) 

Mutant:
(5› CCT TGC CCC ACA GGG CAG TAA 

CGG CAC ACT3›) 
8)CD 8/9 (+G) 

Normal:

5› CCC CTT CCT ATG ACA TGA ACT 
(TAA 3›)

9) Primer A:-

5› ACC TCA CCC TGT GGA GCC ACC 
( 3›)

10)Primer B: 

(5› CAA TGT ATC ATG CCT CTT TGC 
ACC 3›)

11) Control 
1(Forward):

(5› GAG TCA AGG CTG AGA GAT GCA 
GGA 3›)

12)Control 2 
(Reverse):

ويوضح اجلدول االحق الربنامج املستخدم يف الكشف اجلزيئي باستخدام 
(ARMS) (7) تقنية

اجلدول رقم )2( الربنامج املستخدم يف الكشف اجلزيئي عن الطفرات املدروسة
No. Steps Temperature Time

No. of 
cycles

1 Initial Denaturation 94C° 2 min. 1
2 Denaturation 94C° 1 min. 253 Annealing 65C° 1 min.
4 Extension 72C° 1.5 min
5 Final Extension 72C° 3 min. 1
6 Final hold 4 C° -
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 Loadingحتميل ناتج تفاعل البلمرة املتسلسل والرتحيل الكهربائي
PCR product & Electrophoresis

تم حتميل (l˃2) من الـ DNA ladder كمعيار للرتحيل الكهربائي 
وبرتكيز  األكاروز  جل  يف   PCR نواتج من   (˃l  10) برتكيز  للعينات 
كهربائية  طاقة  عىل  الرتحيل  تم  إذ   (1X TBE Buffer)  (2%)

مقدارها (70V) وملدة ساعة ونصف ُصبغ اجلل بصبغة بروميد األثيديوم 
السائلة وبكمية (l˃2) مّتت مشاهدة احلزم بواسطة مطياف األشعة فوق 
جهاز  باستخدام  تصويرها  وتم   ،UV transiluminater البنفسجية 

.Photo documentation systemالتوثيق الفوتوغرايف
التحليل االح�صائي

لغرض حتليل النتائج احصائيا، تم استخدام برنامج التحليل االحصائي 
Statistical Analysis System (SAS) 2001/V 6.12 حيث 

تم اعتامد مستوى املعنوية (P≤0.01) و(P≤0.05) لتحديد الفروقات 
االحصائية واملعنوية للنتائج .

Discussion &Results النتائج والمناقشة
استخالص الـ (DNA) الكروموسومي .

املشمولة  العينات  جلميع  الدم  عينات  من   DNA الـ  استخالص  تم 
 DNA بالدراسة، وتم إجراء الرتحيل الكهربائي للتأكد من وجود حزم الـ
فولت   70 عند   (%0.8) وبرتكيز  االكاروز  جل  عىل  الكروموسومي 
وملدة ساعة ومشاهدهتا باستخدام جهاز االشعة فوق البنفسجية بعد صبغها 
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باالثيديوم برومايد، إذ أظهرت النتائج وجود حزم الـ DNA الكروموسومي 
يف معظم العينات املستخلصة ومتت إعادة عملية االستخالص للعينات التي 

مل تظهر نواتج حلزم الـ DNA الكروموسومي الشكل(1).

الشكل (1) يوضح الـ (DNA) الكروموسومي
التوصيف الجزيئي للطفرات المدروسة

تم اجراء التوصيف اجلزيئي باستخدام تقنية ARMS-PCR ألربع طفرات 
 IVS1-110(G˃A)، CD 8/9 (+G)، وهــي  بالدراسة  شملت  وراثية 
البيتا  جلني  االليلني  عىل  واملوجودة   -87(C˃G)، CD 41/42(-TCTT
لنواتج  الكهربائي  الرتحيل   (1) الشكل  ويوضح  املدروسة،  للعينات  غلوبني 
ARMS-PCR للطفرة IVS1-110 والشكل (2،3،4) الرتحيل الكهربائي 
للطفراتCD 8/9 (+G)، -87(C˃G)، CD 41/42 (TCTT)) عىل التوايل.

 IVS1-110 للطفرة   ARMS-PCR نتائج  يوضح   (1) الشكل 

حزم الـ )DNA( الكروموسومي

987654321 900 bp

Internal control 
bands(861 bp)

IVS1-110 bands 
(419 bp)
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لفقر الدم البحري(بيتا) عىل%2 جل االكاروز عند70 فولت وملدة ساعة ونصف.
كان  املرىض  جمموعة  يف  إصابة  نسبة  أعىل  أن  اجلدول(3)  نتائج  من  يتبني 
للطفرة(IVS1-110) وبلغت 14 (%70) بالنسبة للطفرات االخرى املدروسة.

اما يف جمموعة السيطرة فقد ظهرت الطفرة IVS1-110 بنسبة عالية حيث 
شخصت يف (5) اشخاص من بني (20)شخصًا من االصحاء ظاهريا ومل يتم 

الكشف عن الطفرات االخرى املدروسة يف جمموعة السيطرة.
احصائيا وباستخدام اختبار T.test بمستوى احتامل 0.05 وجد ان هناك 
املدروسة  املرىض  عينات  بني  ما   IVS1-110 الطفرة تكرار  يف  معنوية  فروقًا 
الطفرات  من  هي  الطفرة  هذه  ان  عىل  واضح  مؤرش  وهذا  السيطرة  وجمموعة 
الشائعة يف حمافظة كربالء املقدسة. وقد ذكر(7)ان الطفرة IVS1-110 هي واحدة 
من ضمن ثالث طفرات شائعة يف املجتمع العراقي وكان تسلسل الطفرة باملرتبة 
الثانية بعد الطفرة CD 39 يف تكرار االصابة يف العينات املدروسة وكانت الطفرة 
IVS1-5 هي باملرتبة الثالثة يف تكرار االصابة واشار (11) يف دراسة اجراها عىل 

 IVS1-110 اربعني مريضًا من مرىض فقر الدم البحري بيتا يف العراق ان الطفرة
هي طفرة شائعة يف املجتمع العراقي.

IVS1- اثبتت دراسة (52) نوعًا من الطفرات يف املجتمع العريب، وإن الطفرة
مجيع  يف  ظهرت  وقد  العريب  املجتمع  يف  عاٍل  وبتكرار  شائعة  طفرة  هي   110

البلدان العربية مع وجود ارتفاع بنسبة االصابة يف املناطق العربية غري املتوسطية 
يف اجلنوب الشـرقي من الوطن العريب مثل اململكة العربية السعودية (20%) 
جدا يف مناطق حوض البحر  والبحرين (%24) وظهرت بتكرار عاٍل 
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األبيض املتوسط الرشقية للوطن العريب (12)
ذكر(13)يف الدراسات العربية اجلزيئية عن فقر الدم البحري (بيتا) ان هناك 
اختالفات يف مستويات االصابة مع وجود اختالفات يف انواع الطفرات ونسبة 
IVS1- حاميل الصفة املرضية التي ترتاوح ما بني (11-1%) ولكن الطفرة

وتونس  ومرص  وسوريا  واالردن  لبنان  يف  انتشارا  االكثر  الطفرة  هي   110

واجلزائر.
(بيتا)  البحري  الدم  لفقر  املسببة  الطفرات  من  نوعًا  دراسة( 19)  اظهرت 
يف االردن واّن الطفرة G˃A( IVS1-110) هي الطفرة االكثر شيوعا بنسبة 

بلغت (25%) من الطفرات املدروسة (6)
البحري  الدم  بفقر  مصابًا  شخصًا  عىل (130)  اجريت  جزيئية  دراسة  يف 
(بيتا) يف حمافظة غزة/فلسطني يف املدة من (1999-2005) وجد ان اعىل نسبة 

IVS1-110 (14) (22.2%) كانت من نصيب الطفرة

ذكر(15) يف دراسة ثامين طفرات االكثر شيوعا يف ماليزيا وايران ان الطفرة 
IVS1-110 هي الطفرة االكثر ظهورا بنسبة بلغت (15.4%) من الطفرات 

املدروسة.
مّتت دراسة (754) شخصًا من املصابني بفقر الدم البحري (بيتا) يف ست 
اظهرت  تركيا.  يف  اجلنوب  اىل  وصوال  الوسط  اىل  الشامل  من  تتوزع  مناطق 
الدراسة ان الطفرة IVS1-110 هي الطفرة االكثر شيوعا يف تركيا بنسبة(16) 

(%39.3)

درست جمموعة تتألف من (87) شخصًا من املصابني بفقر الدم البحري 
(بيتا) يف سلوفاكيا وتم اجراء الفحص اجلزيئي هلم لتشخيص الطفرات املسببة 
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نسبة  اعىل  ان  ووجد  منهم  يف (70)شخصًا  الطفرات  تشخيص  فتم  للمرض 
 IVS1-110 بنسبة (28.5%) والطفرة IVS2-1 للطفرات كانت الطفرة

بنسبة (25.6%) مع ثامين طفرات اخرى تم الكشف عنها يف الدراسة(17).
يتبني من نتائج اجلدول (3) ظهور الطفرة  CD8/9(+G )  يف جمموعة 
املدروسة  االخــرى  للطفرات  بالنسبة   (10%) بنسبة  فقط  بعينتني  املرىض 

وسجلت هذه الطفرة ألول مرة يف حمافظة كربالء املقدسة.
الطفرة  وكانت  العراقي  املجتمع  يف  الطفرات  من  انواع  سبعة  دراسة  مّتت 
CD 8/9 هي الطفرة االكثر شيوعا يف الطفرات املدروسة وكان انتشار الطفرة 

يف حمافظات الوسط والشامل ومل يتم الكشف عن هذه الطفرة يف حمافظة كربالء 
املقدسة(10)

دهوك  حمافظة  يف  (بيتا)  البحري  الدم  لفقر  املسببة  الطفرات  درست(18) 
شامل العراق وتم الكشف عن الطفرةCD8/9(+G )بنسبة بلغت (7.7%) 
ودرست(19) الطفرات الشائعة املسببة لفقر الدم البحري (بيتا ) يف بغداد وتم 
العينات  يف   (4.1%) بلغت  بنسبة   CD8/9(+G الطفرة(  عن  الكشف 

املدروسة
 CD8/9(+G  ) الطفرة   اهلندي  االسيوي  االصل  ذات  الطفرات  من 
تردد  اعىل  اىل  ووصلت  العربية  البلدان  بعض  يف  منخفضة  برتددات  وجدت 
هلا يف بلدان شبه اجلزيرة العربية (20) واثبتت دراسة (52) نوعًا من الطفرات 
يف املجتمع العريب ان الطفرة CD8/9 (+G ) هي من الطفرات ذات االصل 
االسيوي- اهلندي وسجلت بنسب منخفضة يف معظم البلدان العربية وسجلت 
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بأعىل مستوى هلا يف بلدان شبه اجلزيرة العربية (12)
ذكر (13) يف الدراسات العربية اجلزيئية عن فقر الدم البحري (بيتا) ان هناك 
اختالفات يف مستويات االصابة مع وجود اختالفات يف انواع الطفرات ونسبة 
حاميل الصفة املرضية التي ترتاوح ما بني (11-1%)وان الطفرة CD 8/9 هي 
احدى الطفرات املوجودة يف بلدان الوطن العريب وسجلت بنسب منخفضة.

مّتت دراسة (754) شخصًا من املصابني بفقر الدم البحري (بيتا) يف 
ست مناطق تتوزع من الشامل اىل الوسط وصوال اىل اجلنوب يف تركيا. 
اظهرت الدراسة ان الطفرة IVS1-110 هي الطفرة االكثر شيوعا يف 
من   1.3% منخفضة  بنسبة   CD 8/9 الطفرة عن  الكشف  وتم  تركيا 

جمموع الطفرات االخرى املدروسة (16)
سجلت الطفرة  CD8/9(+G )  بنسبة (%2.8) بعد اجراء دراسة 
جزئية عىل 130 شخصًا مصابًا بفقر الدم البحري (بيتا) يف حمافظة غزة /

فلسطني يف املدة (2005-1999) (14)
درست الطفرات املسببة ملرض فقر الدم البحري (بيتا) يف ايران يف سكان 
حمافظة كرمان-ايران وتم الكشف عن الطفرة  CD8/9(+G )  بنسبة 
بلغت (%4.9) يف سكان املحافظة(21) و متت دراسة ثامين طفرات شائعة 
  CD8/9(+G ) لفقر الدم البحري بيتا يف ماليزيا وايران وسجلت الطفرة
بنسبة بلغت (%5.8) بالنسبة للطفرات املدروسة (15) ويف دراسة 100 
شخص حامل للصفة املرضية ملرض لفقر الدم البحري (بيتا) يف حمافظة 

مشهد /ايران سجلت الطفرةCD8/9(+G ) بنسبة (%5) (22)
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متت دراسة الطفرات املسببة لفقر الدم البحري (بيتا) يف كراتيش/باكستان 
 عىل 350 مصابًا باملرض بني العامني (2004-2006) واحتلت الطفرة
CD8/9(+G ) املرتبة الثانية بنسبة (20%) من الطفرات املدروسة (23) 

وذكر(24) يف دراسة 648 شخصًا مصابًا بفقر الدم البحري (بيتا) للتعرف 
عىل الطفرات الشائعة يف باكستان ان الطفرة CD8/9(+G ) هي يف املرتبة 
ان  وأشار(9)  الشائعة.  الطفرات  بني  من   (%15.7) بلغت  بنسبة  الثانية 
الطفرة CD8/9(+G ) هي الطفرة االكثر شيوعا يف باكستان بنسبة بلغت 

. (%35.5)

CD 8/9 (+G) للطفرة ARMS-PCR الشكل (2) يوضح نتائج
وملدة  فولت  عند70  االكاروز  جل  عىل%2  (بيتا)  البحري  الدم  لفقر 

ساعة ونصف.
يتبني من نتائج اجلدول (3) ظهور الطفرة 87-(C˃G)بنسبة بلغت 
الطفرة  هذه  وسجلت  املدروسة  االخرى  للطفرات  بالنسبة   (%20)4

Internal 
control 

(861 bp)

CD 8/9
 band

(225bp)

900bp

987654321
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ألول مرة يف العراق.
اثبتت دراسة (52) نوعًا من الطفرات يف املجتمع العريب ان الطفرة 
وكان  متوسطي  البحر  االصل  ذات  الطفرات  من  هي    -87 ه   (C˃G)

متركزها يف سوريا ولبنان واالردن ومصـر بنسب بلغت
 (%2 , %1.5 ,%1.5,and %1.2)

عىل التوايل(12) و متت دراسة( 19) نوعًا من الطفرات املسببة لفقر الدم 
بنسبة   (C˃G)-87 الطفرة وظهرت  االردين  املجتمع  يف  البحري (بيتا) 
 -87 ه   (C˃G) الطفرة وان   (6) املدروسة  الطفرات  من  بلغت (1.3%) 

هي من الطفرات املنترشة يف مناطق حوض البحر االبيض املتوسط (25)
متت دراسة (754) شخصًا من املصابني بفقر الدم البحري (بيتا) يف 
ست مناطق تتوزع من الشامل اىل الوسط وصوال اىل اجلنوب يف تركيا. 
اظهرت الدراسة ان الطفرة (C˃G) ه 87- موجودة من ضمن الطفرات 
االخــرى  الطفرات  جمموع  من   (%0.8) بنسبة  وسجلت  املــدروســة 

املدروسة (16)

987654321

Internal 
control  

band(861bp)

-87 band 
(683 bp)900bp
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لــلــطــفــرة  ARMS-PCR ــج  ــائ ــت ن  (3) ــل  ــك ــش ال  يـــوضـــح 
عند70  االكاروز  جل  عىل2 %  (بيتا)  البحري  الدم  لفقر     (C˃G) 

فولت وملدة ساعة ونصف.
الطفرة  عــن  الكشف  يتم  مل  أّنـــه   (3) ــدول  اجلـ نتائج  مــن   يتبني 
   )TCTT) (CD 41/42) التي مل تظهر يف الكشف اجلزيئي للعينات 

املدروسة.
متت دراسة سبعة انواع من الطفرات يف املجتمع العراقي ومتت دراسة 
الطفرة   )TCTT) (CD 41/42) ولكن مل يتم الكشف عنها يف مجيع 
العينات املدروسة يف العراق (10) وهي من الطفرات ذات االصل االسيوي 
اهلندي (26). اثبتت دراسة (52) نوعًا من الطفرات يف املجتمع العريب ان 
االصل  ذات  الطفرات  من  هي   (CD 41/42) (TCTT( الطفرة    
االسيوي-اهلندي ومل تسجل يف مجيع البلدان العربية ما عدا البحرين فقد 
سجلت بنسبة منخفضة جدا بلغت (1.5%) باملشاركة مع طفرة نادرة 
اخرى (12)، وأوضح (25) ان الطفرة CD 41/42 هي من طفرات احلذف 

الشديدة ˃β0 وذات اصل اسيوي-هندي .
يف  (بيتا)  الــبــحــري  الـــدم  فقر  ــرض  مل املسببة  الــطــفــرات  درســـت 
الطفرة  عــن  الكشف  ــم  وت كرمان-ايران  حمافظة  ســكــان  يف  ــران   ايـ
سكان  يف   (0.8%) جدا  منخفضة  بنسبة   (CD 41/42) (TCTT(
يف  (بيتا)  البحري  الدم  لفقر  املسببة  الطفرات  دراسة  (21).متت  املحافظة 
2006-) العامني  بني  باملرض  مصاب   350 عىل  كراتيش/باكستان 
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2004) واحتلت الطفرة )TCTT) (CD 41/42) املرتبة الثالثة بنسبة 

(%15) من الطفرات املدروسة (33) وملعرفة الطفرات الشائعة متت دراسة 

الطفرة )TCTT) (CD 41/42) وكانت يف املرتبة الثالثة من الطفرات 
االكثر شيوعا يف املجتمع الباكستاين بنسبة بلغت 76(14.8%) بالنسبة 

للطفرات املدروسة (9).

ــطــفــرة ــل ل  ARMS-PCR ــائـــج  ــتـ نـ يـــوضـــح   (4)  الـــشـــكـــل 
)TCTT) (CD 41/42) لفقر الدم البحري (بيتا) عىل%2 جل االكاروز 

عند70 فولت وملدة ساعة ونصف
هذه  عن  والكشف  فيه  شائعة  طفرات  بوجود  ينفرد  أوجمتمع  منطقة  كل 
الطفرات لكل جمتمع يكون ذا امهية كبرية يف اسرتاتيجيات االستشارة الوراثية 

واجراء فحوصات ما قبل الزواج (27،3)
توجد يف كل املجتمعات التي هي يف نطاق االصابة بفقر الدم البحري (بيتا) 
خصوصية يف توزيع الطفرات التي تكون حمصورة يف مناطق معينة من العامل دون 

987654321

Internal 
control 

(861 bp)

CD41/42
 band

(439bp)

900bp
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اخرى حيث تكون فيها طفرات شائعه فضال عن وجود عدد من الطفرات النادرة 
(3) تتوزع الطفرات اخلاصة بفقر الدم البحري (بيتا) يف املواقع اجلينية املختلفة (اي 

موقع الطفرة باجلني ونوع الطفرة) ووجد ان هناك 20% من الطفرات منتشـرة 
يف مجيع املجتمعات املشمولة باإلصابة بفقر الدم البحري و80%هي طفرات 
متخصصة يف مناطق معينة دون االخرى وتتوزع توزيعا جغرافيا خاصا هبا (26،28).
تم الكشف عن االساس اجلزيئي لفقر الدم البحري (بيتا) يف خمتلف الدول 
العربية وتكشف عن وجود (52) نوعًا من الطفرات املسببة للمرض التي كان 
معظمها متشابه االصل وهو البحر املتوسط واسيا وعىل الرغم من ذلك ظهرت 
طفرات فريدة يف بعض الدول العربية (12) تشمل الدول العربية يف املنطقة املمتدة 
متاما  متجانسة  غري  سكانية  جمتمعات  االطليس  املحيط  اىل  العريب  اخلليج  من 
بسبب تأثري العديد من الغزوات واهلجرات عرب التأريخ و هبذا االساس من عدم 
التجانس العرقي جيب ان ينعكس عىل اخللفية الوراثية لفقر الدم البحري (بيتا) 
ويعد مرضًا متوطنًا يف مجيع بلدان العامل العريب ومتثل نسبة حاميل الصفة املرضية 

(%1-5) من سكان الوطن العريب (12،26،29)
اجلدول (3) يوضح الكشف اجلزيئي للطفرات املدروسة يف حمافظة كربالء 

وعدد الكروموسومات املدروسة.

الطفرات

جمموعة السيطرةجمموعة املرىض
السالبةاملوجبةالسالبةاملوجبة

النسبةالعدد%العدد%العدد%العدد
IVS1-11014709822.9051003522.58

-8742010825.23004025.81

CD8/921011025.70004025.81
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CD41/420011226.17004025.81

201004281005100155100املجموع

متت دراسة التوزيع اجلغرايف للعينات املصابة بفقر الدم البحري (بيتا) 
يف حمافظة كربالء املقدسة وقسمت الدراسة اىل اربعة مواقع جغرافية وهي 
موضح  هو  التمر)كام  عني  و  ،اهلندية،  احلسينية  (املركز،  املحافظة  اقضية 

باجلدول(4)
اظهرت الدراسة اجلغرافية للطفرات ان قضاء املركز، حيتل املرتبة االوىل 
املركز  قضاء  يف  الطفرات  يف  تنوع  وجود  مع  لإلصابة  االكرب  النسبة  يف 
يف  عنها  الكشف  تم  التي  الطفرات  من  ان(70.83) 17  وجد  حيث 
الدراسة هي يف قضاء املركز، واحلسينية حلت باملرتبة الثانية بنسبة بلغت 
املركز  قضاء  يف   IVS1-110 الطفرة عن  الكشف  وتم   (20.83%)
يف جمموعة املرىض(%57.14) 8 وتم الكشف عن الطفرة يف جمموعة 
السيطرة يف اربعة اشخاص من اصل مخسة تم الكشف عن وجود الطفرة 
وتم  املركز.  قضاء  سكان  من  وهم  املرضية  للصفة  حامل  بصورة  لدهيم 
الكشف عن وجود طفرة بصورة حامل للصفة املرضية يف جمموعة السيطرة 

يف احلسينية.
تم الكشف عن الطفرة (87-) يف (4) من العينات املدروسة للمرىض 
االقضية  يف  الطفرة  الكشف عن  يتم  ومل  املركز  من سكان قضاء  وكانوا 
الطفرة  عن  الكشف  تم  وايضا  املقدسة  كربالء  ملحافظة  التابعة  االخرى 
CD 8/9 يف عينة من قضاء املركز واالخرى تم الكشف عنها يف احلسينية
مل يتم الكشف عن الطفرة CD 41/42 يف حمافظة كربالء عىل العينات 
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(بيتا)  البحري  الدم  بفقر  فعليا  مصابًا  مريضًا  بلغت 56  التي  املدروسة 
 (A) واملسجل يف مركز امراض الدم يف مستشفى االطفال /مدينة احلسني
الطبية يف حمافظة كربالء املقدسة و 20 من االصحاء ظاهريا كمجموعة سيطرة 
ولكن تم الكشف عن الطفرة IVS1-110 بنسبة بلغت (5) من اصل (20) 
كمجموعة السيطرة التي كانت غالبيتها العظمى من اشخاص يسكنون قضاء 
املركز واحلسينية. وهذا مؤرش واضح ان اعىل نسبة انتشار للمرض واالصابة 

بالطفرة IVS1-110 هي يف قضاء املركز واحلسينية.
اظهرت الدراسة ان الطفرة CD 41/42 مل يتم الكشف عنها يف العينات 
املدروسة وهذا يتفق مع: دراسة سبعة انواع من الطفرات يف املجتمع العراقي 
ومتت دراسة الطفرة CD 41/42 ضمن الطفرات املدروسة ولكن مل يتم 

الكشف عنها يف مجيع العينات املدروسة يف العراق(10)
 (C-G -87) اظهرت نتائج الدراسة احلالية انه تم الكشف عن الطفرة
ألول مرة يف العراق بصورة اصابة مركبة مع الطفرة IVS1-110 وبصورة 
منفردة يف قضاء املركز فقط وان الطفرة املذكورة هي طفرة موجودة ضمن 

منطقة حوض البحر االبيض املتوسط (26،25)
عند مقارنة تكرار ظهور الطفرات وانواعها يف املناطق املدروسة نالحظ 
االختالف الواضح بني الطفرات من حيث النوع وتكرار الطفرة وهذا يتفق مع 
املالحظات السابقة حيث ان توزيع األليالت املصابة بفقر الدم البحري (بيتا) 
يظهر اختالفًا واضحًا بني املناطق اجلغرافية املدروسة وان العديد من الطفرات 
اظهرت اختالفًا واضحًا من منطقة اىل اخرى وكانت الطفرات اخلاصة باملرض 
غري متجانسة جدا، و كانت هناك انامط التوزيع حمددة من شأهنا ان تساعد يف 

حتديد اخللفية العرقية للطفرات(7،30،10)
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تشمل املنطقة العربية منطقة واسعة بام يف ذلك شامل افريقيا، وادي النيل 
اجلغرافية  االختالفات  اىل  باإلضافة  العربية  اجلزيرة  شبه  و  اسيا  وغرب 
بسبب  السكانية  التغريات  من  العديد  العربية  البلدان  من  بلد  كل  .شهد 
البلدان  بني  اهلجرة  فان  ذلك  عىل  عالوة  التأريخ  عرب  اخلارجية  الغزوات 
العربية مستمرة دون انقطاع وهناك بعض الدول مشرتكة اىل الوقت احلارض 
و عدم التجانس انحرص يف (52) نوعًا من الطفرات ذات اصل من البحر 
من  فريدة  طفرات  لدهيا  الدول  بعض  ان  ورغم  اسيوي  واصل  املتوسط 
نوعها و لكن ال تصل اىل حد يظهر ان العرب يتميزون بطفرة معينة(12،29).

أشارت النتائج املذكورة أعاله ان انواع الطفرات اخلاصة بمرض فقر 
الدم البحري (بيتا) يف حمافظة كربالء املقدسة توزعت جغرافيا يف مجيع انحاء 
املحافظة مع وجود نسبة مرتفعة وخصوصية بالطفرات من منطقة اىل اخرى 
وقد يكون السبب يف العدد القليل للعينات او الن بعض املناطق تستقبل 
اهلجرة من مناطق اخرى وقد يكون السبب راجعا اىل تأريخ االصابة باملالريا 

الذي يؤهب مليزة االنتقائية ضد انتشار فقر الدم البحري (بيتا )(31،32) 

السكن

IVS1-110-87CD 8/9
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اجلدول (4) يوضح التوزيع اجلغرايف للطفرات املدروسة

العالقة بني النمط املظهري للمرض والطفرات املدروسة
فقر  ملرض  املسببة  والطفرات  املظهري  النمط  بني  العالقة  درست 
الدم البحري (بيتا) ومتت مقارنتها بمجموعة السيطرة، اظهرت الدراسة 
الكربى  االصابة  حالة  يف  هي  املشخصة  الطفرات  من  ان(72%) 18 
للمرض و(%8) 2 يف حالة االصابة الوسطى اما يف جمموعة السيطرة 

فقد بلغت(%20) 5 كام هو موضح باجلدول (5).
بني   (P<0.01) احصائيا  دالة  معنوية  فروق  تسجيل  تم  احصائيا 
االكرب  النسبة  كانت  حيث  الوسطى  واالصابة  الكربى  االصابة  جمموعة 
من الطفرات املشخصة يف جمموعة االصابة الكربى باملقارنة مع االصابة 
االصابة  بني  معنوية  فــروق  تسجل  ومل  السيطرة.  وجمموعة  الوسطى 
الوسطى وجمموعة السيطرة. وذكر(7) ان هناك فروق معنوية بني جمموعة 
االصابة الكربى واالصابة الوسطى من حيث العالقة بني النمط املظهري 
والطفرات املشخصة ملرض فقر الدم البحري (بيتا).وهذا مؤرش واضح 
عىل ان اسباب ظهور شدة االصابة بصورة شديدة حتى مع وجود اصابة 
يف جني واحد مصاب وآخر سليم عىل احتاد العوامل البيئية مع االصابة 
اجلينية من جهة او وجود امراض اخرى فسلجية كانت او وراثية تشرتك 
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سوية يف اظهار االصابة الشديدة بفقر الدم البحري (بيتا)(33،34) .
اجلدول(5) يوضح العالقة بني النمط املظهري للمرض والطفرات 

املدروسة.

الطفرات
املجموعجمموعة السيطرةجمموعة املرىض

االصابة الوسطىاالصابة الكربى
%العدد%العدد%العدد%العدد

IVS1-110
+1266.67210051001976
-2419.051823.0815205720.43

-87
+422.220000416
-3225.402025.642026.677225.81

CD8/9
+211.11000028
-3426.982025.642026.677426.52

CD41/42
+00000000
-3628.572025.642026.677627.24

18722852025100+املجموع
-12645.167827.967526.88279100

وجمموعة  (املرىض  املدروسة  العينات  يف  للطفرات  الدراسة  اظهرت 
ان   (6) باجلدول  موضح  هو  كام  اجليني  الطراز  عىل  باالعتامد  السيطرة) 
اليل  يف  االصابة  ان  (وهي   (Heterozygote) الزجية متباينة  االصابة 
انواع  باقي  من  نسبة  اعىل  هي  املدروسة)  للطفرة  سليم  واآلخر  واحد 
االصابة حيث بلغت(%74.07) 20 وكانت (%18.52) 5 بالنسبة 
ملتامثل الزجية (Homozygote)(وهي ان الطفرة تصيب االليلني جلني 
البيتا غلوبني) وتم الكشف عن اصابة مركبة (وهي تشخيص اكثر من نوع 

واحد من الطفرات يف نفس الشخص) وبلغت (7.41%) 2.
اظهرت االصابة متباينة الزجية نسبة عالية يف العينات املدروسة باملقارنة 
مع االنواع االخرى من االصابة وهذا قد يعود اىل العدد القليل املدروس 
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من الطفرات من جهة وان الطفرة IVS1-110 هي طفرة شائعة مقارنة 
نسبة  كانت  عام  وبشكل  املدروسة  الطفرات  من  االخرى  االنــواع  مع 
الطفرات املدروسة تتوزع ما بني اصابة وسطى للمرض وجمموعة سيطرة 
الذين هم اصحاء ظاهريا وتكون نسبتهم جمتمعة اكثر من عينات االصابة 
الكربى ومع ذلك تم تشخيص سبع اصابات من االصابة متامثل الزجية 
واالصابة املركبة وقد تكون هناك اصابات مركبة مع طفرات اخرى غري 

مشمولة بالدراسة.
تعود  (بيتا)  البحري  الــدم  فقر  يف  مشخصة  مرضية  نسبة  اعىل  ان 
لإلصابات متامثل الزجية واالصابة املركبة اما االصابة متباينة الزجية فهي 
قد تكون غري مؤثرة او غري مشخصة والسبب يعود اىل تأثري الطفرة نفسها 
وموقعها اجليني باإلضافة اىل وجود جني آخر سليم يؤدي الوظيفة بصورة 
جيدة مع تصنيع خلضاب الدم يصل اىل %80 من النسبة الكلية(26،28،35)

اجلدول (6)يوضح الطراز اجليني لإلصابة يف العينات املدروسة

Geno- زالطرا اجليني
type

النسبة املئويةالعدد

Hetero- نمتباي الزجية
zygote

2074.07

Homo- لمتامث الزجية
zygote

518.52

Com- ةاالصاب املركبة
pound

27.41

27100املجموع
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or 
nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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