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والبروتینات الدھنیة في ) IDDMدراسة العالقة بین داء السكري المعتمد على األنسولین النوع األول (

 جسم اإلنسان

  
  عمار محمد كاظم

  جامعة دیالى - الرازي-كلیة التربیة  -قسم الكیمیاء 

  

 2011-04- 12قبول النشر:  - 2011-02- 10استالم البحث:

  

  الخالصة 

إناث ) مصابون بداء السكري المعتمد على األنسولین (النوع األول)  20ذكور و 30) مریضاً ( 50شملت الدراسة (       

)IDDM اث) 10ذكور و  10شخصا من األصحاء ( 20) راجعوا مستشفى الخالص ومستشفى بعقوبة العام إضافة إلى إن

  ) سنة.30-15وكانت اعمارھم تتراوح بین (  31/12/2010ولغایة  1/1مجموعة السیطرة للفترة من 

  -أظھرت النتائج  باستخدام التحالیل اإلحصائیة:

ـ    دم بال ل ال ي مستوى كلوكوز مص وي ف ى األنسولین  ولكال (mmol/Lارتفاع معن د عل ى داء السكري المعتم ) لمرض

ة تشیر ) على التوالي والنتائج المسجل5.68،5.62) مقارنة بمجموعة السیطرة (ذكور,إناث )(11.9،  12.3المجموعتین (

ة ( دھون البروتینی ول ال وي لمص اع معن ود ارتف ى وج ـ  Ch. , T.G , VLDL , LDLإل )  (mmol/L) بال

 })7.26، 7.4)، (2.28،1.98) , (0.96،0.83) , ( 4.04،3.76( {وللمجموعتـــــــــین الذكور واإلناث  وكانت النتائـــج

) ، 1.14،1.12)،( 0.408،0.438) ،(2.97،2.72({لتي قیمھا على التوالي مقارنة بمجموعة السیطرة ( ذكور ، إناث ) ا

ل  })3.44،3.25( ین أن تحلی ي ح والي  ف ى الت وعتین  (HDLعل ال المجم وي لك اض معن ود انخف ر وج ) اظھ

اع 1.83،1.96)  مقارنة بمجموعة السیطرة (0.809،0.912( )  للذكور واإلناث على التوالي وبالتالي  لوحظ وجود ارتف

ي ن وي ف بة معن وعتین ( )(LDL/HDLس ال المجم اث ) 5.03،4.14ولك ور ، إن یطرة ( ذك ة الس ة بمجموع ) مقارن

)1.62،1.41.(  

  

  داء السكر ، البروتینات ، الدھون ، الكولسترول ، الكیلسیراید.لكلمات المفتاحیة: ا
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  المقدمة

  ) Diabetes Mellitus( داء السكري 
وعدم توازن في ایض الكاربوھیدرات والبروتینات والدھون والماء یتسم داء السكري بحدوث اضطراب ھرموني 

) نتیجة لنقص إفراز hyperglycemia( وااللكترولیتات مصحوبا بارتفاع غیر طبیعي في مستوى الكلوكوز في الدم

  ).1األنسولین أو خلل في تأثیره الحیوي أو كلیھما(

 ، االحمضاضزیادة التبول،العطش،أخرى تتمثل بالھزال ااضوفضال عن ارتفاع مستوى سكر الدم فان لداء السكري أعر

الجوع وفقدان ،الضعف العام،ھزال العضالت،ارتفاع نسبة الكلیسیریدات الثالثیة، ارتفاع نسبة كولسترول الدم،الكیتوني

  .)2الوزن(

  

  )Types of Diabetes Mellitus( أنواع داء السكري

  نوع األول):(ال داء السكري المعتمد على األنسولین .1

   Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) 

) ویسمى 3وھو الشكل الشدید لداء السكري وینتج عن فقدان األنسولین كلیا بسبب التلف التام لخالیا بیتا البنكریاسیة(

ع بارتفاع شدید ویمتاز ھذا النو .)4وھو یصیب األشخاص دون الثالثین( )Juvenile onset typeأیضا سكري األحداث (

ة( ام الكیتونی دم وتكون األجس وز ال ي  ).Ketons bodiesفي مستوى كلوك ة ف دھون المخزون ل ال ذا النوع تحل ي ھ تم ف وی

تشكل عامال في حدوث الغیبوبة وفقدان الوعي للمصابین لھنیة حرة مؤدیة إلى ارتفاع مستواھا في الدم دالجسم إلى أحماض 

دان  ام , فق ن الضعف الع وزن السریع فضال ع ب السریع(وال أثیرات 2التع ى الت ود ال وع یع ذا الن ابة بھ ) وان سبب اإلص

ص  ى نق ؤدي ال ا ی اس مم ي البنكری انس ف زر النكرھ ي ج ا ف ا بیت امة لخالی ة الس واد الكیماوی ات والم ة للفیروس التراكمی

  ).5األنسولین(

  

  . داء السكري غیر المعتمد على األنسولین (النوع الثاني) 2

Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM)      

ي ایشكل ھذا النوع معظم حاالت داء السكري ویكون فیھ مستوى األنسولین طبیعی از  أو قد یتجاوز الحد الطبیع ویمت

إنھا أي  لألنسولین, (الكبد , العضالت واألنسجة االدھنیة) )Target tissuesھذا النوع بانخفاض حساسیة األنسجة الھدف (

اط  المقاومة لألنسولین العدید من أنواعوھناك  ).Insulin resistance( تكون مقاومة لألنسولین ا یتضمن االرتب م منھ قس

و قد یكون ھناك نقص في أعداد أ .)1تأثیرات ما بعد المستقبالت ( تشمل أنواع أخرىبین المستقبالت واألنسولین في حین 

دم ا) 6وھذا ما یحدث في حاالت السمنة عادة (نواقل الكلوكوز الحساسة لألنسولین  و وجود أجسام مضادة لألنسولین في ال

ة نشوئھ,ما وعادة ي بدای ي یحدث ھذا النوع في كبار السن ویصعب تشخیصھ ف االت وف ان  ح ة ف رة طویل عدم المعالجة لفت

  .)7بصار والكلى واألعصاب(حدوث مضاعفات مصاحبة لداء السكري مثل إصابة اإل ارتفاع مستوى سكر الدم سیؤدي إلى
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  )(LipoProteins (LP)نیة الدھ اتالبروتین

ر ادھون البالزما التي تشتق من الغذاء  ھي ل عب اء تنتق ي الم ة ف ر ذائب و یتم تخلیقھا من قبل الجسم,والتي تكون غی

من الدھون مع الجزء المعقدات التي تتكون تعرف  و ).Apoproteinsالبالزما بعد ارتباطھا ببروتینات متخصصة تعرف (

  .)Lipoproteins)(8( نیةالدھ اتالبروتینب ألبروتیني

ثتختلف  ذاء حی ة الغ اختالف طبیع ل  كمیة ونوع الدھون الموجودة في بالزما الدم لإلنسان ب ة تنتق األحماض الدھنی

ا ویوجد أربعة أنواع مختلفة من البروتینات  ) .9الحرة في البالزما بارتباطھا مع األلبومین ( الدھنیة تصنف حسب وظیفتھ

  -) ھي:10وخواصھا الفیزیاویة(
  

1.  CM.الكایلومایكرونات : 

2. VLDL-C .كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا :  

3. LDL-C .كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة :  

4. HDL-C .كولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة : 

  

  )                                 Chylomicrons (CM)الكایلومایكرونات ( .1

اء  ي األمع ا ف تم تكوینھ ة وی ة الكثاف م وواطئ رة الحج ي تكون كبی ھي عبارة عن نوع من أنواع الدھون البروتینیة الت

ونقل كولسترول  إلى العضالت الھیكلیة واألنسجة الدھنیة, )TGمسئولة عن نقل الكلیسیریدات الثالثیة لدھون الغذاء(ھي و

  ).10لغذاء إلى الكبد (ا

   

  . كولسترول البروتینات الدھنیة الواطئة الكثافة جدا2

)Very Low Density Lipoproteins (VLDL-C)(  

د بوس نیةالدھ اتتخلق البروتین ي الكب ل اذات الكثافة الواطئة جدا ف ى نق ل عل ي تعم ة وھ ریة الكبدی ا القش طة الخالی

  . )10الدھون الفوسفاتیة إلى بقیة األنسجة(ثالثیة والكولسترول والالكلیسیریدات 

  

  . كولسترول البروتینات الدھنیة الواطئة الكثافة 3

( Low Density Lipoprotein (LDL-C)  

ى LDLینتج البروتین الدھني واطئ الكثافة ( د إل ن الكب ) في الكبد ویعمل على نقل الكولسترول والدھون األخرى م

  ).  11واألنسجة واألعضاء (القلب)(مختلف أجزاء الجسم مثل العضالت 
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  . كولسترول البروتینات الدھنیة العالیة الكثافة 4

)High Density Lipoproteins (HDL-C)(  

اء  جة واألعض ن األنس ینتج البروتین الدھني عالي الكثافة في الكبد حیث یقوم بنقل الكولسترول والدھون األخرى م

  ).12ان البروتین الدھني عالي الكثافة المتبقي یتحول إلى حوامض الصفراء(إلى الكبد لتحللھا وفي نفس الوقت ف

وفي الحقیقة یساعد البروتین الدھني عالي الكثافة على حمایة القلب ضد خطر النوبات  القلبیة الحتوائھ على نسبة عالیة من 

  البروتین مقارنة ببقیة البروتینات الدھنیة.

  

  المواد وطرق العمل

  والمرضىعینات الدم  

) إناث یعانون من داء السكري المعتمد على األنسولین (النوع (20) ذكور و(30) مریضا (50أخذت عینات الدم من 

إناث) 10ذكور و  10نموذج () (20) راجعوا مستشفى الخالص ومستشفى بعقوبة العام وعینات السیطرة IDDMاألول) (

 15-وكانت أعمارھم تتراوح بین ( 31/12/2010ولغایة 1/1من أخذت من أشخاص أصحاء  الیعانون من إمراض للفترة 

اعة خالل 30 ا عشره) س ى اثن ) سنة . تم اخذ العینات من المرضى واألصحاء بعد انقطاع عن الطعام  دام من ( عشرة إل

حرارة  ) من المرضى واألصحاء وتركت النماذج بدرجة(5ml)  بحجم (whool Bloodفترة النوم لیال.  اخذ نموذج الدم 

دة (15الغرفة لمدة( از الطرد المركزي لم ى 10) دقیقة ، ثم فصل النموذج بواسطة جھ ل إل ل المص م  نق دھا ت ائق  بع ) دق

  -أنابیب اختبار جدیدة لكي نقوم بأجراء الفحوصات التالیة:

  -تقدیر مستوى كلوكوز الدم: .1

دة ال  تخدام ع ة باس ة األنزیمی دم بالطریق وز ال توى كلوك دیر مس م تق ل ت ن  (Kit)تحلی ركة م  ,Biocompany(ش

Germany) (13.(  

   

 Glucose + O2 + H2O  Gluconate  +  H2O2 

 

2H2O2 + phenol  + 4-Amino phenazone  red quinoneimine(dye) + 4H2O 

كلوكوز ومن خالل االمتصاصیة یحسب تركیز ال (500nm)عند طول موجي  (quinoneimine)حیث تقاس امتصاصیة 

  :تیةحسب المعادلة اال )mmol/l 5.55بالمقارنة مع تركیز المحلول القیاسي( في مصل الدم

Glucose con. (mmol/l) = 
dardtans

sample

A
A

 × St.con. (5.55 mmol/l) 

  

  

Glucose 
oxidase 

Peroxidase 
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  -تقدیر مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم: .2

ل ابوس لطریقة األنزیمیةتم تقدیر مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم باستخدام ا ن شركة  (Kit)طة عدة التحلی م

(Syrbio, Syria))13.(  

 

Cholesterol ester   cholesterol  +  free fatty acids 

 

Cholesterol  cholest-4-ene-3-one + H2O2 

 

2H2O2 + phenol + 4-amino antipyrine  quinoneimine + 4H2O 

 

نانومیتر ومن خالل االمتصاصیة یتم حساب تركیز الكولسترول  (500)المتصاصیة عند طول موجي حیث یتم قیاس ا

 :تیةحسب المعادلة اال )mg/100ml 200بالمقارنة مع تركیز المحلول القیاسي ( الكلي

  

Cholesterol(mg/dl) = 
dardtans

sample

A
A

 × St.con.(mg/dl)(200 mg/dl) 

 

mg/dL (Ch). × 0.0259 = mmol/L (Ch.) 

 

  -تقدیر مستوى الكلیسیراید الثالثي في مصل الدم: .3

وھي من  (Syrbio, Syria) من شركة (Kit)تم تقدیر مستوى الكلیسیراید الثالثي في مصل الدم باستخدام عدة التحلیل 

  ).13( ق األنزیمیةائالطر

     

 Triglycerides  glycerol + free fatty acids                           

 

Glycerol + ATP  glycerol-3-phosphate + ADP                 

  

Glycerol-3-phosphate + O2  dihydroxyacetone phosphate + H2O2 

 

H2O2 + 4-amino phenazone + 4-chlorophenol  quinoneimine dys + 4H2O 

Cholesteryl 
esterase 

Cholesteryl 
oxidase 

Peroxidase 

Lipase 

Glycerol 
kinase 

Glycerophosphate 
oxidase 

Peroxidase 
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بالمقارنة مع تركیز المحلول القیاسي  ثم یتم حساب التركیزنانومیتر،  (500)موجي حیث یتم قیاس االمتصاصیة عند طول

  :تیةباستخدام المعادلة االو

T.G (mg/dL) = 
dards

sample

A
A

tan
 × St.con.(200mg/dl)                                    

 
(mg/dL) T.G × 0.0113 = mmol/L T.G                   

 

  -في مصل الدم: (HDL-C)وى كولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة تقدیر مست .4

دیرتم  ل تق دم باستخدام عدة التحلی ل ال ي مص ة  ف الي الكثاف دھني ع روتین ال ن شركة (Kit) مستوى كولسترول الب  م

(Syrbio, Syria) 14( ق األنزیمیةائوھي من الطر.(  

HDL-C (mg/dL) = 
dards

sample

A
A

tan
 × 50 St.con.(mg/dL) × 1.1                                    

(mg/dL) HDL-C × 0.0259 = mmol/L(10) HDL-C 

  : تركیز المحلول القیاسي  50 (mg/dL)حیث ان 

  : معامل التخفیف1.1            

  

  -في مصل الدم: (VLDL-C)تقدیر مستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا  .5

  ):15(تیةمستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا باستخدام العالقة الریاضیة االتم تقدیر 

  

VLDL - C (mmo\L) = TG / 2.22 

 

  -في مصل الدم: (LDL-C)تقدیر مستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة  .6

    : )(16عادلة الریاضیة تم تقدیر مستوى  كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة  باستخدام الم

LDL-C = Total  cholesterol - (VLDL-C + HDL-C) 
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  النتائج والمناقشة

  )FBS( مستوى الكلوكوز في مصل الدم

ى  دم لمرض ل ال وز مص توى كلوك ي مس وي  ف اع معن ود ارتف ى وج ع إل ا متوق ة كم ذه الدراس ائج ھ ارت نت أش

وع  ولین (الن ى األنس دین عل كري المعتم یطرةIDDMاألول) (داء الس وعتي الس ع مجم ة م اث)  ) مقارن (ذكور،إن

  .)1) والشكل رقم (1موضح في الجدول(ھو كماو

  

  ).Chمستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم (

أشارت النتائج التي تم الحصول علیھا من ھذه الدراسة إلى وجود ارتفاع معنوي في مستوى الكولسترول الكلي لمصل 

  .)1) والشكل رقم (1موضح في الجدول( ھوكما، ومع مجموعتي السیطرة ) مقارنةIDDMالدم (

) أو قد یكون بسبب عدم وجود أو عدم كفاءة مستقبالت الجزء LDLویعزى ذلك إلى تحلل البروتین الدھني واطئ الكثافة (

الك یساھم   في زیادة ) في األنسجة الھدف وبذLDL) الخاصة بالبروتین الدھني الواطئ الكثافة (Apo-B-100( ألبروتیني

و یتفق ھذا مع ما توصلت ألیھ عدة دراسات حدیثة حیث بینت تلك الدراسات وجود ارتفاع  )17مستوى الكولسترول الكلي(

معنوي في مستوى كولسترول مصل الدم لدى األشخاص المصابین بداء السكري (النوع األول) مقارنة مع مجامیع السیطرة 

)18,19(.  

  

  )TGاید الثالثي في مصل الدم (مستوى الكلیسیر

) في مصل الدم  لمرضى داء TGأشارت نتائج ھذه الدراسة إلى وجود ارتفاع معنوي في مستوى الكلیسیراید الثالثي (

  .)1) والشكل رقم (1(موضح في الجدول  ھوكماو) مقارنة مع مجموعتي السیطرة. IDDMالسكري(النوع األول)(

فقدان األنسولین أو عدم كفاءة عملھ تؤدي إلى تحلل الدھون وانطالق األحماض الدھنیة  أن وقد یعزى السبب في ذلك إلى

) والذي یؤدي إلى ارتفاع مستوى الكلیسیریدات VLDL-Cللحصول على الطاقة,وفي نفس الوقت ینخفض معدل استھالك (

  ).20الثالثیة في مصل الدم(

وجود ارتفاع معنوي أشارت الدراسات إلى ي دراسات حدیثة، حیث ن فیماتوصل إلیھ عدد من الباحث النتائج مع هھذوتتفق 

  ). 21(في مستوى الكلیسیراید الثالثي في مصل الدم لمرضى داء السكري

  

  )VLDL-Cمستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا في مصل الدم (

 ) لذلكVLDL-C( اطئ الكثافة جدااإلشارة مسبقا إلى طریقة حساب مستوى كولسترول البروتین الدھني و تتم

) في مصل الدم وعلیھ وجد أن نتائج TG( على مستوى الكلیسیراید الثالثي نیةالدھ اتمستوى ھذا النوع من البروتینسیعتمد 

) وان التركیز TG) تكون مشابھة لنتائج مستوى الكلیسیراید الثالثي(VLDL-Cھذه الدراسة لھذا النوع من الكولسترول(

) یشكل عامل خطورة إلمراض القلب وتصلب الشرایین بسبب احتوائھ على نسبة عالیة من VLDL-Cـ (العالي لل

) VLDL-Cفي مستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جداً( اوجد أن ھناك ارتفاعالكلیسیریدات الثالثیة و
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موضح في ھوكما للذكور واإلناث، و ) مقارنة مع مجموعتي السیطرةIDDMلمرضى داء السكري النوع األول (

  ).1) والشكل رقم (1الجدول(

والذي یسبب زیادة في مستوى ، )LPL( ویعزى السبب في ذلك إلى انخفاض فعالیة أنزیم الالیوبروتین الیبیز

قد یعود  )22في الوقت نفسھ إلى زیادة مستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا( یؤديالكلیسیراید الثالثي و

  ).23بسبب فقدان األنسولین( السبب كذلك إلى زیادة بناء وتكوین ھذا النوع من البروتین الدھني وقلة إزالتھ من البالزما
  

VLDL-C 

mmol\L 

T.G 

mmol\L 

Cholestrol 

mmol\L 

F.B.S 

mmol\L 

n Patiant Group 

0.438±0.0021 1.14±0.054 3.44±0.182 5.68±0.137 10  Control (male) 

0.96±0.0011 

>0.001*P 

2.28±0.18 

>0.001*P 

7.4±0.102 

>0.001*P 

12.3±0.31 

>0.001*P 

30 IDDM 

(male) 

0.408±0.0198 1.12±0.061 3.25±0.179 5.62±0.126 10 Control 

(female) 

0.83±0.016 

>0.001**P 

1.98±0.03 

>0.001**P 

7.26±0.105 

>0.001**P 

11.9±0.23 

>0.001**P 

20 IDDM 

(female) 

0.4  * **P 0.8 * **P 0.9 ***P 0.54 ***P  مستوى االحتمالیة 

  
  )1جدول رقم (

  في مجامیع المرضى والسیطرة VLDL-Cو  TGو  .Chو  FBSتركیز 

  

  ) S.E    Mean( الخطأ المعیاري القیم معبر عنھا بالمعدل 

  :حیث أن

n .عدد العینات :  

 IDDM (male)ى األنسولین (النوع  األول) ذكور= داء السكري المعتمد عل  

IDDM (Female) داء السكري المعتمد على  األنسولین (النوع األول) إناث =  

p* : النوع األول ذكور مع مجموعة السیطرة ذكور داء السكري من مستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى.  

p**: إناث. مع مجموعة السیطرة النوع األول إناث داء السكري من مستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى  

p***: مستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى النوع األول ذكور مع مرضى النوع الثاني إناث.  
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  )1شكل رقم (

  لكال المجموعتین ومجموعة السیطرة VLDL-Cو  TGو  .Chو  FBSیوضح متوسط 

  

  )HDL-Cمستوى كولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة في مصل الدم  (

-HDLرت نتائج ھذه الدراسة إلى وجود انخفاض معنوي في مستوى كولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة (أشا

C )لمرضى داء السكري النوع األول ( IDDM( موضح في  ھوكما، والسیطرة ( ذكور،اناث )  تيمقارنة مع مجموع

  .)2) والشكل رقم (2الجدول (

الذي یؤدي إلى تثبیط تحلل الكلیسیریدات ، )LPLإنزیم الیوبروتین الالیببز(ویعزى السبب في ذلك إلى انخفاض فعالیة 

 سیكونحیث ، )Hepatic lipase( وكذلك زیادة فعالیة الالیبیز الكبدي ) إلى أحماض دھنیة وكلیسرول.TGالثالثیة (

سیة التي یعمل علیھا أنزیم الالیبیز بالكلیسیریدات الثالثیة وبذلك یصبح من المواد األسا اغنی البروتین الدھني عالي الكثافة

إلى سرعة إزالة البروتین الدھني عالي الكثافة من جھاز الدوران مما یؤدي إلى خفض مستوى سیؤدي  الكبدي وبالتالي

  .)21) في مصل الدم وزیادة مستوى الكولسترول الكلي(HDL-Cكولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة (

) حیث كانت نتائجھم تشیر إلى وجود انخفاض معنوي في مستوى (24مع ما توصل إلیھ الباحثون  وكانت ھذه النتائج متفقة

  مقارنة مع مجموعتي السیطرة. )IDDMكولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة لمرضى داء السكري النوع االول (

  

  )LDL-Cمستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة في مصل الدم (

) LDL-Cنتائج ھذه الدراسة إلى وجود ارتفاع معنوي في مستوى كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة(أشارت 

موضح ھوكما و السیطرة (ذكور، اناث) تي) مقارنة مع مجموع(IDDMفي مصل الدم لمرضى داء السكري النوع األول 

  ).2) والشكل رقم (2( في الجدول
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) الذي یؤدي إلى عدم تحلل LPLفاض فعالیة إنزیم الالیبوبروتین الیبیز (إلى انخ أما وقد یعود السبب في ذلك

) إلى البروتین الدھني متوسط VLDL-C) وتحول معظم البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا (TGالكلیسیراید الثالثي (

ولسترول البروتین الدھني ) مما یؤدي إلى ارتفاع مستوى كLDL-Cالكثافة ومن ثم تكوین البروتین الدھني واطئ الكثافة (

 ا) التي تلعب دورApo B-100عدم كفاءة  المستقبالت الكبدیة ( ، أوالى (20)) في مصل الدمLDL-Cواطئ الكثافة (

) إلى األنسجة الكبدیة وبالتالي زیادة مستواه في LDL-Cمن خالل تقلیل تحول البروتین الدھني واطئ الكثافة ( اوكبیر امھم

كون أو قد ی .إلى ارتفاع غیر مرغوب فیھ لكونھ یشكل عامل خطورة لتطور أمراض القلب التاجیة مصل الدم مما یؤدي

) مما B-100ارتباط البروتین الدھني واطئ الكثافة بالمستقبالت المنظفة في الكبد من خالل الجزء البروتیني ( الخلل في

دم والذي یؤدي إلى ارتفاع مستوى الكولسترول في ھذا یؤدي إلى ارتفاع مستوى البروتین الدھني واطئ الكثافة في مصل ال

  .    )(25النوع من البروتین الدھني 

  

LDL-C/HDL-C 

Ratio 

HDL-C 

mmol\L 

LDL-C 

mmol\L 

n Patiant Group 

1.62±0.06 1.83±0.531 2.97±0.205 10 Control 

(male) 

5.03±0.196  

>0.001*P 

0.809±0.011 

>0.001*P 

4.04±0.12 

>0.001*P 

30 IDDM  

(male) 

1.41±0.05 1.96±0.66 2.72±0.108 10 Control 

(female) 

4.14±0.156 

>0.001**P 

0.912±0.04 

>0.001**P 

3.76±0.88 

>0.001**P 

20 IDDM  

(female) 

0.3 ***P 0.1 ***P 0.8 ***P  مستوى االحتمالیة 
  )2جدول رقم (

  ى والسیطرةلمجامیع المرض  LDL-C\HDL-Cو  HDL-Cو  LDL-Cتركیز 

  :حیث ان

n .عدد العینات :  

p* : ذكور. النوع األول ذكور مع مجموعة السیطرة داء السكري من مستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى  

p**: اناث. النوع االول اناث مع مجموعة السیطرة داء السكري من مستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى  

p***: ع األول ذكور مع مرضى النوع الثاني اناثمستوى االحتمالیة لمقارنة مرضى النو.  

  



 
 

  ) IDDMدراسة العالقة بین داء السكري المعتمد على األنسولین النوع األول (

 والبروتینات الدھنیة في جسم اإلنسان

  عمار محمد كاظم

  

29 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

  
  

  )2شكل رقم (

  لمجامیع المرضى والسیطرة  LDL-C\HDL-Cو  HDL-Cو  LDL-Cتركیز 

  

وكان عامل  LDL-C\HDL-Cو   LDL-Cلوحظ وجود عالقة ترابطیة موجبة عالیة المعنویة بالنسبة للذكور بین الـ 

HDL\C-LDL-و C-HDLابطیــة سالبــة بالنسبة للذكور واإلناث بین الـ ووجود عالقة تر  0.762**) لھما rاالرتباط (

C)) اط ل االرتب ا r) وكان عام ـ   -0.698**) لھم ین ال اث ب ة بالنسبة لإلن ة المعنوی ة عالی ة ترابطی د لوحظ وجود عالق وق

C -LDL  وC-HDL  ) وكان عامل االرتباطr 0.72**) لھما .  

  
  )IDDMالكیمیاویة الحیاتیة لمرضى داء السكري من النوع األول (تاثیر الجنس على بعض المتغیرات 

تشیر العدید من الدراسات الى أھمیة الجنس وتأثیره المباشر على المتغیرات الكیمیاویة الحیاتیة للعدید من األمراض 

في تحدید  اوموثر اكبیر ا) حیث یلعب دورIDDMالتي تصیب الجنسین (ذكور, إناث) ومنھا داء السكري (النوع األول) (

  ).(26مستوى البروتینات الدھنیة من خالل العدید من اآللیات أھمھا العامل الھرموني الذي یختلف بین الذكور واإلناث

  )IDDMتأثیر المتغیرات الكیمیاویة الحیاتیة على مرضى داء السكري من النوع األول (

 ،المتغیرات الكیمیاویة الحیاتیة ( الكلوكوز معنوي في مستوى أشارت نتائج ھذه الدراسة الى وجود ارتفاع

 ،الكلیسیراید الثالثي  ) ،البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا  ،البروتین الدھني واطئ الكثافة  ،الكولیستیرول الكلي

 معنوي في مستوى  البروتین الدھني عالي الكثافة في مصل الدم لمرضى داء السكري من النوع األول ولكال  وانخفاض

) ، ویعود السبب 2) وجدول رقم (1موضح في  جدول(ھو كما وإناث) مقارنة مع مجموعتي السیطرة. و الجنسین (ذكور

الخلل في ایض كل من السكریات والدھون والبروتینات والتي توثر في مستویات وجود في ذلك الى ماتم ذكره سابقا من 

  وع من داء السكري.عدم افراز األنسولین في ھذا الن بھذه المتغیرات بسب
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 ،معنوي في مستوى المتغیرات الكیمیاویة الحیاتیة (الكلوكوز, الكولسترول الكليغیر ولوحظ في ھذه الدراسة وجود ارتفاع

وانخفاض  ،الكلیسیراید الثالثي) ،كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة جدا ،كولسترول البروتین الدھني واطئ الكثافة

وى  كولسترول البروتین الدھني عالي الكثافة في مصل الدم لمرضى داء السكري من النوع األول معنوي في مست غیر

الى دور الھورمونات  یعود السبب في ذلك ان ) ،1موضح في الجدول(ھوكما وللذكور مقارنة مع مستویاتھا في اإلناث 

ھذه الفئة  ) سنة. حیث تتمیز35- 15اعمارھم ( الفئة العمریة التي تتراوح هفي ھذ تأثیر كبیر ومؤثرالجنسیة التي لھا 

  اختالفات واضحة بین الجنسین. بتطور

 ي،في تقلیل الخلل الناتج عن فقدان األنسولین في النوع األول من داء السكر امھما الھورمونات الجنسیة تلعب دور ان

صابة بھذا النوع من داء السكري في وتعمل كوقایة لالناث من االصابة بداء السكري وعلیھ تكون االناث اقل عرضھ لال

 امھم ادور (الستیرویدیة)الذكور، وفي حالة اإلصابة بداء السكري تلعب الھورمونات الجنسیة مقارنة مع ھذه الفئة العمریة 

   ).(27الدھون والبروتینات  مقارنة مع الذكور و في وقایة االناث من تطور داء السكري وزیادة الخلل في ایض السكریات

  

  االستنتاجات

  ان نتائج ھذه الدراسة تبین ان عامل الجنس یلعب دوراً كبیراً ومؤثراً في التأثیر على مستوى المتغیرات

 .لكیمیاویة الحیاتیة ا

  ان نتائج ھذه الدراسة تبین ایضاً ان عامل العمر لھ اھمیة كبیرة حیث یلعب دوراً كبیراً ومؤثراً في التأثیر على

 .یة الحیاتیةالكیمیاوالمتغیرات 

  ان طول فترة المرض تلعب دوراً كبیراً ومؤثراً في زیادة الخلل ، وتطور داء السكري ویؤدي ذلك الى الخلل

 .الكیمیاویة الحیاتیةفي المتغیرات 
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