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النتائج والمناقشة

الديبونكتينهرمون 

هرمون تركيز الشكل المجاور يوضح

كري االديبوتكتين لدى المصابين بالس

مقارنة مع الغير مصابين بالسكري

ز ان هذه التغيرات الحاصلة في تراكي

ونكتين هو االديبونكتين تشير الى ان االديب

احد اهم االسباب المؤدية الى تطور 

مرض السكري النوع الثاني،وهذا 

ن راجع االرتفاع في تراكيز االديبونكتي

لذي الى التأثرات الدوائية لنوع العالج ا

او يستخدمه الشخص المصاب بالسكري

تنتيجة لنقص الوزن اللشخاص 
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كريتأثير تراكيز السكر التراكمي على الس

يوضح الشكل المجاور ان تراكيز 

سكري السكر التراكمي لدى المصابين بال

اع االسيطرة، حيث نجد ارتفمقارنة مع 

ارنة معوي في تركيز السكرالتراكمي مق

بمجموعة السيطرة 

وبين ارتفاع النسبة المئوية للهيموغلان 

ات الكلوكوزي ناتجة من ارتفاع مستوي

لسكر وبما ان تراكيزاالكلوكوز سكر الدم 

دير التراكمي هي مقياس غير مباشر لتق

6-8مستويات السكر في الدم خالل من 

ستويات اسابيع فمن الطبيعي ان ترتفع م

سكريبالالسكر التراكمي لدى المصابين 



مستويات الكلوكوز على السكريتأثير 

ارتفاعنالحظ،حيثبالسيطرةمقارنةبالسكريالمصابينلدىالسكرتراكيزادناهالشكليوضح

السيطرةبمجموعةمقارنةبالسكريالمصابينلدىالسكرتراكيزفيمعنويا

لعبتكماااللنسولينمقاومةحصولمنناتجبالسكريالمصابينلدىCRPتراكيزارتفاعان

تسببنيةالوزالزيادةانكماالدمضغطوارتفاعالسكريمرضتطورفيرئيسادورآااللتهابات

الدهنيةاالحماضمنكبيرةكمياتبتحريرالبطندهونفتقومالمناعيالنظامتحفيزفيزيادة

السايتوكيناتمنالعديدبتحريروتقومالكبدداخلالىالحرة



القلبيةعند المصابين بالسكري واالمراض  αTNFتأثير عامل التنخر

يث ، حعلى المصابين بالسكري مقارنة بالسيطرة  TNFαالشكل المجاور تاثير يظهر لنا 

)عنويةنجد ارتفاعا معنويا في تراكيز عامل التنخر مقارنة بالسيطرة وعند مستوى م

ناتجه بسبب مقاومة االنسولين التي  TNFαان هذه الزيادة الحاصلة في تراكيز . 05

هو احد انواع الحركيات  TNFα،وبما ان 2تحصل عند االشخاص المصابين بالسكري 

زيادة الوزنية في الدهنية فأن مستوياته تتأثر بتراكيز الدهون في الجسم وكذلك تتأثر بال

0الجسم 



واالمراض القلبيةعلى المصابين بالسكري االبلين تأثير 

حيث ، يطرةاالبلين على المصابين بالسكري مقارنة بمجموعة السالمجاور تأثير يظهر لنا الشكل 
السيطرةعة مجمومعنوي لدى لدى المصابين بالسكري وانخفاض االبلين في تراكيز انخفاض نجد 

بين بالسكري ان تراكيز االبلين مرتبطة ارتباط معنوي مع الزيادة في تراكيز السكر لدى المصا•
النوع

ن السمنة الثاني، هذا االرتباط يشير الى ان بعض االشخاص المصابين بالسكري قد يعانون م•
حيث ذكرت

لين وكذلك العديد من االبحاث ان االشخاص المصابين بالبدانة يمتلكون مستويات عالية من االب•
يعانون من

على قطر ارتفاع ضغط الدم وهذا امر طبيعي الن االبلين يؤثر على ضغط الدم من خالل تاثيره•
االوعية الدموية



لبيةالقتأثير اللبتين على المصابين بالسكري واالمراض •

مصابين اللبتين في المرضى الالشكل المجاور تأثير يظهر لنا •
ي نجد ارتفاعا فحيث بالسكري مقارنة مع مجموعة السيطرة 
حاصلة هذه التغايرات الان تراكيز اللبتين عن مجموعة السيطرة 

وظيفة في تراكيز لللبتين ناتجة من حصول خلل فسلجي في
لجسم من اللبتين تحديد ، ا فاللبتين منظم فعال لوزن ولدهون ا

خالل تعديل السلوك الغذائي



السكري تأثير الكولسترول على المرض المصابين ب

واالمراض القلبية 

الشكل المجاور تأثيريظهر لنا •
الكولسترول في المرضى 

المصابين بالسكري مقارنة مع
نجد عدم حيث مجموعة السيطرة 

وجود فروق معنوية في تراكيز
الكولسترول لدى مجموعة 

المصابين بالسكري ومجموعة 
ز ان تراكياليعني وهذا . السيطرة

ويات على مستالتأثر الكولسترول 
الكلوكوز غير ان االشخاص 

واالمراضالمصابين بالسكري 
جية عالالقلبية يتناولون عقاقير 



كري على المصابين بالسالثالثية تأثير الدهون 

واالمراض القلبية
لشكل لنا يظهر •

لى عالمجاورتأثيرالدهون الثالثية 
المصابين بالسكري مقارنة 

نالحظ حيث بمجموعة السيطرة 
دهون ارتفاعا معنويا في تراكيز ال
كري الثالثية لدى المصابين بالس
ان هذهمقارنة بمجموعة السيطرة 

دات الزيادة في تراكيز الكليسري
الثالثية هي مرتبطة مع 
ها المستويات الغير مسيطر علي

للسكر كما

ية ان العالقة مابين الدهون الثالث•
والسكر هي عالقة طردية



السكري تأثير الدهون عالية الكثافة على المصابين ب

واالمراض القلبية

المجاورتأثيريظهر لنا الشكل •

ض الدهون عالية الكثافة على المر

المصابين بالسكري مقارنة مع

نجد عدم حيث مجموعة السيطرة 

وجود فروق معنوية في تراكيز

الدهون عالية الكثافة بل نجد 

الية انخفاضا في تراكيز الدهون ع

حاصل االنخفاض الكثافة، هذا 

في اختالفات نتيجه لحصول 

هون والدالحركيات الدهنية تراكيز 

الثالثية،



LEPR K109Rالتعدد الشكلي لجين اللبتين  rs1137101  الدراسةلمجموعة

تمت الدنا المجيني بعد انالمجاورحزم يظهر لنا الشكل يظهرالشكل  المجاور 
تم اروز هالم االلكتنقيته وتوحيد التراكيز لجميع العينات وترحيلها على 

ن والذي وذلك للكشف عن التعدد الشكلي لجين اللبتي RFLP-PCRاستخدام تقنية 
لذي تتم يتميز بمقدرته على الكشف عن اي تغاير يحصل على شريط الدنا ا

دراسته 



التقطيعقبل  PCRناتج 



PCR_RFLP:استعمال تقنية 

لظهور الحزم هو االمثل وكان التركيز  MSP11لجين اللبتين باستخدام االنزيم القاطع  PCRقطع ناتج 
بعد تقطيعه لعينات  PCR،بعد ذلك تم اجراء ترحيل كهربائي لناتج تفاعل عينة /االنزيموحدة من 10

المقطع  PCRاظهرت نتائج الترحيل لناتج . 2%بتركيز هاللم االكاروز المرضى واالصحاء على 
جة وجود ثالث قطع من الطرز الوراثية وهي طراز وراثي طبيعي متماثل الزي MSP11بوساطة انزيم 

 )Homozygous wild ) 101المتمثل بالحزمه ذات الوزن الجزيئيbp، وطراز وراثي متباين غير
bp(المتمثل بالحزم ( mutant Heterozygous(متماثل الزيجة  وطرز وراثي طافر ( 30-70-101

30و70الزيجة يتمثل بحزمتين متماثل 



ية مقارنة تكرار التراكيب الوراثالجدول يوضح 

للمرضى  K109R LEPRاللبتينواالليالت لجين 

والسيطرة المصابين بالسكري 



وعند تطبيق معادلة هاردي وينبرك كانت المعادلة غير متوازنة،•
فعندما يكون المجتمع غير

متوازن يعني هذا ان التطور قد حدث في هذا المجتمع ولي هذا لم •
تتحقق على االقل احدى فرضيات التوازن

لتطور لمعادلة هاردي وينبرك فالمجتمع يقع تحت تأثير احدى قوى ا•
والتي ادت الى اختالل توازنه فمن الممكن

بحيث اثرت هذه القوى على  Mutationان يكون تحت تأثير طفرة •
تركيب المجتمع و التكرار االليلي فيه



ين الى وجود فروق معنوية بالنتائج الموجوده في الجدول ادناه تشير 

تراكيز تركيز اللبتين وحسب التركيب الوراثي حيث نالحظ انخفاض

مقارنة بمجموعة مرضى KKاللبتين لمجموعة مرضى التركيب الوراثي 

08.0عند مستوى معنوية Krالتركيب الوراثي 
كما نالحظ انخفاض تركيز . •

اللبتين لمجموعة مرضى 
مقارنة KKالتركيب الوراثي 

بمجموعة مرضى التركيب 
كما نالحظ ارتفاع rrالوراثي

ضى تركيز اللبتين لمجموعة مر
مقارنة rrالتركيب الوراثي

بمجموعة مرضى التركيب 
Krالوراثي 



  ى تر            LEPR K109R rs1137101( )تأث ر    ر  ب      ث   ج      ب   

   حر           ه   ال         ق ب ه

من اجل معرفة تأثير كآل من•
 Gواالليل  Aاالليل 

ل للتركيب الوراثي المتماث
لى والمتغاير لجين اللبتين ع
–ن تركيزكآل من االديبونكتي

السكر-السكر-CRPال -اللبتين
عامل -تروبونين-التراكمي
الدهون تم -ALT-AST-التنخر

اجراء مقارنة بين التركيب
ركيز الوراثي لجين اللبتين وت
االديبونكتين لمجموعه 

المرضى كما في

الجدول •



لمجموعة المرضى الحاملين للطراز  CRPارتفاع تراكيز ال ونالحظ •
بمجموعةمقارنة rrالوراثي 

هناك نجد ان ومن خالل النتائج  Krالحاملين للطراز الوراثي المرضى •
والتركيب الوراثي لجين  CRPالمعنوية في تراكيز فروق عالية 

من خالل النتائج نجد ان تواجد.اللبتين

يعمل على  rوتواجد االليل  CRPيعمل على خفض مستويات  Kاالليل •
من خالل، CRPرفع مستويات ال 

. CRPويات ال النتائج نجد ان التعدد الشكلي لجين اللبتين يؤثر على مست•

لمجموعة المرضى الحاملين  CRPحيث نالحظ انخفاض تراكيز ال •
مقارنة بمجموعة المرضى الحاملين للطراز KKللطراز الوراثي 

ونالحظ انخفاض تركيز ال 0.01وعند مستويات معنوية  Krالوراثي 
CRP  لمجموعة المرضى الحاملين للطراز الوراثيKK مقارنة

وعند مستويات معنوية rrبمجموعة المرضى الحاملين للطراز الوراثي •

0.06



لمجموعة  HbA1Cنالحظ انخفاض تراكيز ال •
مقارنة KKالمرضى الحاملين للطراز الوراثي 

 Krبمجموعة المرضى الحاملين للطراز الوراثي 
ونالحظ

لدى مجموعة المرضى  HBA1Cانخفاض تراكيز •
بمجموعةمقارنة rrالحاملين للطراز الوراثي 

ونالحظ  KKالمرضى الحاملين للطراز الوراثي •
لدى مجموعه المرضى  HBA1Cتراكيز ال انخفاض 

بمجموعة مقارنة rrالحاملين للطراز الوراثي 
المرضى

نالحظ ان التعدد .  Krالحاملين للطراز الوراثي •
 HbA1cعلى مستويات ال له تأثير الشكلي للبتين 

هذه غير ان هذا التأثير ال ُيعد ذا مستوى معنوي ان
التغايرات هي ربما تكون

ى ناتجة من تأثير االدوية المستخدمة من قبل مرض•
ث السكري وخاصة االنسولين او الميتفورمين حي

تعمل على

ض قيمه خفض مستويات السكر بالدم وبالتالي تنخف•
الهيموغلوبين الكلوكوزي



  ج             LEPR Q223R ) rs1137100   ب             ش     ج   

بعد تقطيعه لعينات المرضى واالصحاء على هالم االكاروز PCRاجراء ترحيل كهربائي لناتج تفاعل ال 

وجود ثالث قطع من HAE IIIالمقطع بوساطة انزيم  PCRاظهرت نتائج الترحيل لناتج ال % .2بتركيز 

المتمثل بالحزمه ذات ) wild Homozygous( الطرز الوراثية وهي طراز وراثي طبيعي متماثل الزيجه 

المتمثل ) mutant Heterozygous( وطراز وراثي متباين غير متماثل الزيجة ،100bpالحجم الجزيئي 

20bp-80-100( بالحزم  يتمثل ) GG ( Homozygous mutantوطرز وراثي طافر متماثل الزيجة  )

كما في الشكل ) (20bp-80بالحزمتين 



للمرضى  LEPR Q223R( )مقارنة تكرار التراكيب الوراثية واالليالت لجين اللبتينالجدول وضح 

المصابين بالسكري والسيطرة

لبتين اظهرت نتائج التنميط لجين ال

21.8( )قيمة اختبار مربع كاي 

0.000( تساوي  p-valueوقيمة 

وهذا يدل على وجود فرق ) 

معنوي بين مجموعة المرضى 

وع واالصحاء لجين اللبتين المقط

. HAE11بوساطة انزيم ال 



واالليلQاالليلتأثيرمعرفةاجلومن

rالوراثيالتركيببينةمقارناجراءتماللبتينتركيزعلىاللبتينلجينوالمتغايرالمتماثلالوراثيللتركيب

الجدولفيكماالمرضىلمجموعهوالتركيز

ن تشير النتائج الى وجود فروق معنوية بي•
ي حيث تركيز اللبتين وحسب التركيب الوراث

نالحظ انخفاض

ب تراكيز اللبتين لمجموعة مرضى التركي•
بمجموعة مرضى مقارنة  QQالوراثي 
Qrالوراثي التركيب نالحظ انخفاض كما )

تركيز اللبتين لمجموعة مرضى

بمجموعة مقارنة  QQالتركيب الوراثي •
كما نالحظ . rrمرضى التركيب الوراثي 

ارتفاع تركيز اللبتين لمجموعة مرضى 
rrالتركيب الوراثي 

بمجموعة مرضى التركيب الوراثي مقارنة •
Qr

طية بين تبين لنا النتائج على وجود عالقة ارتبا•
للبتين، تركيز اللبتين والتعدد الشكلي لجين ا

حيث ان التعدد

ز اللبتينالشكلي لجين اللبتين يؤثر على تراكي•



  ج             rs2235306         ش     ج      قبل  الب     

rs2235306لجين مستقبل االبلين  Tetra-ARMS-PCRتقنية  PCRاظهرت نتائج الترحيل لناتج ال •
ثالثة أنواع من الطرز الوراثية طرز وراثي طبيعي  X chromosome (Xq25-26.1للموقع •

TTمتماثل 
•( Homozygous wild (  458يتمثل بحزمة رئيسةbp وطراز وراثي غيرالمتماثل الزيجةTc (
•Heterozygous mutant (  حامل للطفرة يتمثل بالحزم ثالثة )bp208bp - 295bp-458bp ( 

وطراز وراثي

458bp-295b (يتميز بحزمتين و  Homozygous mutant ) ccطافرمتماثل الزيجة •



جدولاوضحت النتائج المبينة بال

هذه النتائج تشير الى وجود ارتباط

ن ومرض بين التعدد الشكلي لجين االبلي

لبية السكري النوع الثاني واالمراض الق

وهذا يعني انه باالمكان الكشف

كري المبكر عن االستعداد لالصابة بالس

.واالمراض القلبية 



االستنتاجات
. االديبو نكتين تقل تراكيزه بزيادة مستويات السكر-1•

.  اللبتين هرمون يحفز على زيادة الوزن وزيادة مقاومة االنسولين وبالتالي زيادة شدة السكري النوع الثاني -2•

.  بيةااالستقالالتراكيز المرتفعه البلين تساعد في التقليل من شدة االمراض القلبية والتقليل من شدة االمراض -3•

.  يرتبط االبلين واالديبونكتين بعالقة ايجابية تؤثر في مستويات الدهون والسكر بالدم-4•

ر قلت تراكيز االديبونكتين يرتبط االديبونكتين بعالقة سلبية مع تراكيز السكر والسكر التراكمي وبالتالي كلما زادت تراكيز السك-5•
.  وبالعكس

.الحالمن شدة االلتهاب وبالتالي يزيد من شدة تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وكذلك  CRPتزيد تراكيز -6• TNFα
دة االصابة الدراسة الحالية واقع تحت تأثير طفرة اثرت على تراكيز الحركيات الدهنية وبالتالي اثرت على تطور شمجتمع -7•

.  باالمراض القلبية والسكري النوع الثاني

متنحي يعمل على حماية المصابين من تطور شده االمراض القلبية وبالتالي تواجد االليل ال R109Kلجين اللبتين  rوجود االليل -8•
.يقلل من فرصة االصابة بالسكري النوع الثاني واالمراض القلبية

.  يعمل على زيادة شدة االصابة وتطور االمراض القلبية  R109Kلجين اللبتين  Kوجود االليل السائد -9•

سبب على تراكيز الدهون والتراكيز الحركيات الدهنية في مستوياتها وهذا التباين ي Q223Rالتعدد الشكلي لجين اللبتين يؤثر -10•
.  زياده خطورة االمر مسببآ تباينا اض القلبية والسكري النوع   الثاني

بالتالي كان الذكور التعدد الشكلي لجين االبلين على الذكور واالناث المرضى وسبب تباين في تراكيز الحركيات الدهنية واثر -11•
.  االعلى تأثيرآ بالتعدد الشكلي لجين االبلين

باالمكان استخدام الكشف المبكر للجين االبلين -13. التعدد الشكلي لجين االبلين في الفئات العمرية المأخوذه بالدراسةاليؤثر -12•
وجين اللبتين عن استعداد الشخص اللصابة باالمراض القلبية والسكري النوع الثاني



التوصيات
. ض القلبيةدراسة فعالية االنسولين والتعدد الشكلي لجين االنسولين في االشخاص المصابين باالمرا.1•

. دراسة تأثير جين االديبونكتين في االشخاص المصابين بالفشل الكلوي.2•

.  في االشخاص المصابين بأعتالل الشبكية CRPوالتعدد الشكلي لجين ال CRPدراسة تأثير تراكيز .3•

.  دراسة تأثير االبلين وجين االبلين لدى االسخاص المصابين بسرطان الكبد.4•

سكري النوع دراسة تأثير هرمون الرززستين على مستويات هرمون اللبتين في االشخاص المصابين بال.5•
. الثاني

. دراسة تأثير هرمون اللبتين على النساء المصابات بالعقم االولي.6•

.دراسة فعالية االبلين وجين االبلين في االشخاص المصابين بفشل القلب االحتقاني.7•

.دراسة تأثير هرمون الفاسفاتين لدى االشخاص المصابين بسرطان الرئة.8•

. لوزندراسة تأثير هرمونات الغدة الدرقيه على فعالية هرمون االديبونكتين في االشخاص قليلي ا.9•
. قلبيةعلى مستويات اللبيتن في االشخاص البدناء المصابين باالمراض ال10دراسة تأثير االنترلوكين .10
. دراسة تأثير الحركيات الدهنية على االشخاص المصابين بالربو المزمن.11

.  نفرونيةعلى مستويات بعض الحركيات الدهنية في االشخاص المصابين بالمتالزمة ال IGFتأثير دراسة .12•
دراسة مناعية جزيئية لبعض الحركيات الدهنية في النساء المصابات بسرطان الرحم.13



شكراً لحسن اصغائكم


