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الفصل االول

المقدمــــة واستعراض المراجع



Diabetes)السكرداء• mellitus) َِصف هوَ إذَ ،السنيناآلفمنذالسكرداءُعِرف

لمةبكأالغريققبلمنمرةألولالمرضتسميةوتمتقديماوالرومانالفراعنة

Diabetesفيلوالحللمذاقالمسببةالمادةاكتشافتمللميالدالثامنالقرنوفي

Mellitusكلمةاضيفتاالساسهذاوعلىالكلوكوزسكرأنهاعلىالمصابينبول

Diabetesالتسميةلتصبحالعسلوتعني Mellitusأول،أماالسكريالبولأي

عربياكانفقد(Gangrene)األطرافتعفنحدوثهوالسكربداءيتعلقاكتشاف

إلىينتميأيضيمرضهوالسكرداء.م1000عامسيناابنالعالمقبلمن

نسبةبزيادةيتميزووراثياسريرياالمتباينةاألمراضمنمجموعة

اضطرابوقوعنتيجةيحصل((hyperglycemiaالدمفي(الكلوكوز)السكر

والماءوالدهونوالبروتيناتالسكرياتأيضفيتوازنوعدمهرموني

اأالدمفيالكلوكوزمستوىفيطبيعيغيرارتفاعمعوااللكتروليتات خللبسببمَّ

.عملهاداءمناالنسولينيمنعخللوجودبسببأواالنسولينافرازفي



ر هنالك نوعين لداء السك

داء السكر النوع الثاني
Type 2 

غير المعتمد على (
ة ، باالضاف( االنسولين 

الى سكري الحمل

داء السكر من النوع 
Type 1االول 

(نالمعتمد على االنسولي)



التشخيص السريري لداء السكر •
-:التاليةاألعراضعليهمتظهربأنواعهالسكرداءمنيعانونالذينالمرضى

 osmoticارتفاع الضغط التناضحيوأسبابها والخمولالعطشوكثرة التبول 
pressure جل الواقع على الكلى بسبب خروج كميات كبيرة من الماء مع البول من أ

ختلفةتخفيفه من السكر الذي فيه، مما يسبب جفافًا شديدًا ألنسجة الجسم الم
السكرالتشخيص المختبري لداء •

لتري يجرب ان فري الردم واالسركرتمييز المررض مختبريرا عرن طريرا قيراد زيرادة نسربة يمكن 
لك وكرررذ، فرري حالرررة الوررريام وقيررراد نسرربته فررري ا درار أيضرررا126mg/dlتكررون اقرررل مرررن 

وهو هيموغلوبين متحد مع السركر موجرود فري(HbA1c)عمل تحليل الهيموغلوبين المسكر 
% .6.5حيث تكون نسبته اقل من الحمراءكريات الدم 



IGF-1لالنسولينعامل النمو المشابه 

Insulin Like Growth Factor-1
موَنوعينَمنَاألنظمةَالهرمونيةَالمنظمةَأليضَالكلوكوزَهيَاألنسولينَوعاملَالنهناكَ

افضَلسكرَالدمشبيهَاالنسولينَويعدَعاملَالنموَالثانيَبعدَهرمونَاالنسولينَفيَتأثيرهَالخ

حامضَأمينيََولهَوزنَجزيئي70َهوَهرمونَعديدَالببتيدَيتألفَمنَ IGF-1عاملَالنموَ

1978َسنةHumbleَوRinderَوقدَوجدَالعالمانََ(.Daَ 7,649)يقدرَبـَ تسلسلَإنَّ

لهرمونَاالنسولينَاالوليَالبشريَ%48َمشابهَبنسبةIGF-1َاالحماضَاالمينيةَفيَ

Human proinsulin hormoneَوالذيَ،لذلكَاطلقَعليهَمصطلحَشبيهَاالنسولين

يفرزَبصورةَرئيسةَمنَالكبدَ



مضادات أالكسدة
سجينَمنَمضاداتَأألكسدةَفيَالحاالتَالطبيعيةَتعملَعلىَازالةَاالصنافَالفعالةَلألوكإّنَ

الكربَالجسمَوباستمرارَبواسطةَاالنظمةَالدفاعيةَلهاَوبذلكَتحميَالجسمَمنَحدوثَحاالت
ةَإلزالةَالتأكسدي،َوقدَلوحظَحدوثَالكربَالتأكسديَفيَحالَعدمَقدرةَهذهَااللياتَالدفاعي

بينالتوازنَالتأثيراتَالتأكسديةَللجذورَالحرةَ،َويعرفَالكربَالتأكسديَبانهَاضطرابَفي
لمضاداتَالمؤكسدةََالتيَتشملَاالصنافَالفعالةَلألوكسجينَوبينَاالنظمةَالدفاعيةالمواد

ارنةَمعَويمكنَتعريفَمضاداتَاألكسدةَبأنهاَأيَمادةَعندَوجودهاَبتراكيزَقليلةَمقاألكسدة
.َالموادَاألساسيةَالمؤكسدةَتعملَعلىَازالةَاوَتثبيطَعمليةَاالكسدةَللمادةَاالساس

:طبيعتهاوصنفت مضادات االكسدة الى نوعين اعتماداً على 

وغيرها SODمضادات االكسدة االنزيمية مثل الكلوتاثايون بيروكسيديز والكتاليز و-1

يتامين مضادات االكسدة غير االنزيمية مثل االلبومين والبليروبين والكلوتاثايون وف-2
C,A,Eوالتي مصدرها الغذاء.



انزيم الالكتيت ديهايدروجينيز

لَکفيالمتناظرةَويوجدَمنَاالنزيماتَ(َ (LDHميزندَأيع•
تَلعضالبَوَالقلدَوَالکباعلیَفيَأزکيرابتو،ملجساخاليا

لکليََا  LDHميزنونَأيتکراءلحماتَيارلکوَالکليةَوَالهيکليةَا
يعـدَهـذاَاألنـزيمَمـسؤوالَعـنَإذَيميةزنأرَائظخمسةَننَم

وحـامضَاالتجـاهَالعكـسيَللتفاعـلَبـينَحـامضَالبيروفيـك
منَالتحويلَبتحفيزLDHَإنزيمَيقومَحيثَالالكتيـك

تحتَالظروفَالالهوائيةَالبيروفاتَالىَالالكتاتَ



العناصر المعدنية النزرة 

تمتلكَ،َا َهيَموادَكيماويهَفعالةَموجودةَفيَجميعَالكائناتَالحيةَوتركيزهاَثابتَنسبي•

هذهَالمعادنَشحناتَسالبةَأوَموجبةَتمتصَمنَقبلَالجهازَالهضمي

العناصرَالمعدنيةَالضئيلةَهيَمعادنَيحتاجهاَالجسمَبكمياتَضئيلةَمقدارهاَ•

(100mg)َ،َيَالمعادنَبنسبَقليلةَفالرغمَمنَوجودَهذهَعلىَأوَاقلَفيَاليومَالواحد

مَوتنظيمَالجسمَولكنهاَتؤديَدوراَرئيساَفيَصحةَاإلنسانَإذَتحافظَعلىَتركيبَالعظا

ملَمرافقةَوتعملَبوصفهاَعواالقلبيَ،نشاطَالعضالتَبماَفيهاَعضالتَالجهازَالوعائيَ

(Cofactorَ)َالجسمَإذَتساعدالضروريةَلوظائفَللعديدَمنَالهرموناتَواألنزيمات

ومنَالعظامَعلىَعملياتَإنتاجَالطاقةَوالنموَوتشتركَفيَالتركيبَالكيمياويَلألسنانَو

.االمثلةَعليهاَالنحاسَوالخارصينَوالحديدَوالسيلينيومَوغيرهاَ





                               specimen collectionجمع العينات 
(  طرةالسي)لنوع الثاني و لالوحاء االسكر دم من مرضى داء ستون عينة 60جمع تم •

:مجموعتينعلىوقسمت القيارة العامفي مستشفى 
( 21)من الدم تضمنت عينة اربعون ( 40)جمعت : Patientى مجموعة المرض•

من المرضى من اإلناث وتسعة عشر عينة( 19)، ذكورعينة احدى وعشرون 
ام القيارة العالمراجعين لمستشفى النوع الثاني ومن بداء السكر الموابين 

(11)عينة من الدم تضمنت ( 20)عشرونجمعتControl :مجموعة السيطرة •
المراجعين من إناث ألشخاص أوحاء اتعينتسعة ( 9) عينة ذكور، احدى عشر

.  بالدمللفحووات الروتينية والمتبرعين لمستشفى القيارة العام 



                                      Materials & methodsالمواد وطرق العمل

باقيواالنسولينشبيةالنموعاملمستوىلتقديرجاهزةتشخيصيةدعداستخدامتم

.مختلفةعالميةمناشئمنومجهزةبالبحثالخاصةالكيموحيويةالمتغيرات

النموعامللتقديراالليزاجهازاستخدامتمIGF-1

جهازاستخدامتمكماSpectrophotometer



االجهزة المستخدمة

Chromate 4300جهازَاالليزاَ•



(well)الحفر





ستوىموIGF-1مستوىَعاملَالنموَشبيهَاالنسولينَتمَقياس

االخرىالكيموحيويةوالمتغيراتLDH,GPx,CATَاالنزيماتَ

ومقارنتهاَمعَمجموعةَلمرضىَداءَالسكرَالنوعَالثاني

:ََاليةالسيطرةَمنَاالشخاصَاالصحاءَحيثَاظهرتَالنتائجَالت

ةبقيماالحتماليةمستوىعندعاليةمعنويةزيادةوجودالىالنتائجتوضح
(P<0.0006)منلسكرابداءالمصابينللمرضىالدممصلفيالكلوكوزتركيزفي

الطبيعييناالشخاصفيبمستواهمقارنةالثانيالنوع



IGF-1عامل النمو شبيه االنسولين مستوى قياس 

(ََحاءالمرضىَواالص)تبينَانهَلمَيالحظَوجودَفرقَمعنويَبينَالمجموعتينَ
-IGF)بالنسبةَلعاملَالنموَشبيهَاالنسولينَ (P≤0.05)مستوىَاالحتماليةعندَ
.االصحاءعلىَالرغمَمنَارتفاعَمستواهَلدىَمجموعةَالمرضىَمقارنةَمعَ (1



االنزيمات

ةَمعَمعنويَعاليَلدىَمجموعةَالمرضىَبالمقارنرتفاعتبينَوجودَا•
تَمجموعةَاالصحاءَعندماَتمَقياسَمستوىَفعاليةَانزيمَالالكتي

.االحتماليةعندَمستوىَ(P≤0.0002َ)ديهايدروجينيزَبقيمةَ

ايونَلوحظَوجودَانخفاضَمعنويَعاليَفيَمستوىَانزيمَالكلوتاث•
لدىَالمرضىَمقارنةَمعَمجموعةَالسيطرةَ(GPxَ)بيروكسيديز

.(P≤0.0002)عندَمستوىَاالحتماليةَ(َاالصحاء)

وعتينَولمَيالحظَوجودَفرقَمعنويَعندَمستوىَاالحتماليةَبينَالمجم•
.عندَقياسَمستوىَانزيمَالكتاليز



الدهون وعامل الخطورة

فيَمستوىَالكوليسترولَلدىَ(P≤0.024َ)َوجدَارتفاعاَمعنوياَعندَمستوىَاالحتماليةَ•

.مجموعةَالمرضىَمقارنةَمعَمجموعةَاالصحاءَ

فيَمستوىَالدهونَ(P≤0.008َ)َلوحظَوجودَزيادةَمعنويةَعاليةَعندَمستوىَاالحتمالية•

.السيطرةالثالثيةَلدىَمجموعةَالمرضىَبالمقارنةَمعَمجموعةَ

فيَمستوىَالدهونَ(P≤0.051َ)َمعنوياَعندَمستوىَاالحتماليةَبقيمةرتفاعاكماَوجدَا•

االصحاءلمجموعةَالمرضىَمقارنةَمعَمجموعةَبالنسبةَ(LDL-Cَ)واطئةَالكثافةَ

نَواطئةَفرقَمعنويَبالنسبةَلمستوىَالدهونَعاليةَالكثافةَوالدهوأيَوجودَولمَيالحظَ•

قارنةَووجدَارتفاعاَمعنوياَعالياَلدىَمجموعةَالمرضىَم،َبينَالمجموعتينجداالكثافةَ

بالنسبةَلعاملَالخطورةَ(P≤0.001َ)َمعَمجموعةَاالصحاءَعندَمستوىَاالحتماليةَبقيمة

AF))



العناصر النزرة
نصرَلوحظَوجودَارتفاعَمعنويَعاليَعندماَتمَقياسَتركيزَع-•

النحاسَلدىَمجموعةَالمرضىَمقارنةَمعَمجموعةَاالصحاءَ
.(P≤0.0003)وكانَهذاَاالرتفاعَبقيمةَ

وجدَانخفاضَمعنويَعاليَفيَمستوىَالخارصينَلدىَ-•
مجموعةَالمرضىَمقارنةَمعَمجموعةَاالصحاءَبنسبةَ

(P≤0.0003َ)َاالحتماليةعندَمستوى

الـَكماَتمَاجراءَمقارنةَلنتائجَالمرضىَحسبَالعمرَوالجنسَو•
BMIوفترةَاالصابة



المستخلص

قياس مستوى
االنزيمات

LDH,GPx,CAT

قياس مستوى الكلوكوز 
والدهون وعامل الخطورة

قياس مستوى 
العناصر النزرة 

النحاس 
والخارصين



شكراً لحسن اصغائكم 

اتمنى ان يكون العرض قد اعجبكم 


