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 الخالصة

     

ت االيضية التي تؤدي الى ارتفاع في مستوى مجموعة من االضطرابا هو مرض السكري         

السكر في الدم وارتفاع سكر الدم المزمن يرجع الى النقص في إفراز األنسولين او عمل االنسولين 

هذه الدراسة في محافظة ديالى لمرضى السكر لكال النوعين)النوع االول والنوع اجريت  او كليهما.

هدفت إلى تقييم  قدو  2016ى نهاية ايارال 2015اب ر شه من بداية مدةالثاني( والتي أستمرت لل

باستخدام  الثالث والرابع بعض المؤشرات المناعية عن طريق قياس مستوى بروتينات المتمم

 وانترفيرونالفا  مستويات عامل التنخر الورمي وتحديد المناعي الشعاعي المفرد، االنتشارطريقة 

قياس مستوى الدهون لدى  فضال عن ,ELISAباالنزيم االمتصاص المناعي المرتبط طة اسبو كاما

 وكذلك VLDL وCholesterol ,Triglyceride , HDL, LDLالتي شملت  مرضى السكري

   T.S.Bو ALT , AST , ALP والتي شملت قياس مستويات انزيمات الكبد لدى المرضى  تم

من مرضى السكري  عينة دم110. تم جمع Creatinine وUrea قياس وظائف الكلى  فضال عن

من  32من الذكور و  23وتضم  النوع االولمن عينة لمرضى السكري  55شملت  لكال النوعين

من  28من الذكور و 27النوع الثاني وتضم  من مصابين بمرض السكريلعينة ل 55االناث و

في العيادة االستشارية في مستشفى بعقوبة  تصاصياالناث بعد التشخيص من قبل الطبيب االخ

حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتشخيص بالتعليمي في محافظة ديالى و

من  12من الذكور و 18تضم ضابطة عينة كمجموعة  30مرض السكري لكال النوعين , وتم جمع 

 االناث.

عدد  أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان نسبة عدد االناث المصابات بالمرض اكثر من نسبة         

الذكور المصابين بالمرض لكال النوعين مع عدم وجود فرق معنوي ذي داللة احصائية بين 

اظهرت نتائج هذه الدراسة ان متوسط عمر المرضى المصابين  فقد الجنسين.اما من ناحية العمر

مع وجود فرق معنوي ذي داللة احصائية الضابطة مجموعة البداء السكري لكال النوعين اعلى من 

كاما في مصل  -ملحوظاً في تركيز االنترفيرون النتائج ارتفاعااظهرت  عالية بين مجاميع الدراسة.

إذ بلغ التركيز في مصل دم المصابين بداء , المصابين لكال النوعين بالمقارنة مع العينة القياسية 

، بينما كان تركيزه في مصل دم وغرام/مليلتربيك (46.9± 740.1)النوع االول  من السكري

, وكان تركيزه في بيكوغرام/مليلتر( 45.6±738.5النوع الثاني ) من المصابين بداء السكري

ارتفاع تركيز  وكذلك اظهرت نتائج الدراسة بيكوغرام/مليلتر)  30.3±431.9)المجموعة الضابطة

إذ بلغ  ,المجموعة الضابطةوعين بالمقارنة مع عامل التنخر الورمي الفا في مصل المصابين لكال الن

وكان  لتر/نانوغرام (20.56± 339.2)التركيز في مصل دم المصابين بداء السكري النوع االول 

, وكان لتر/نانوغرام (22.46± 228.4تركيزه في مصل دم المصابين بداء السكري النوع الثاني ) 



اظهرت النتائج انخفاض مستويات  .لتر/غرامنانو (29.6±107.8تركيزه في العينة القياسية )

 C3ان مستوى تركيز  ضابطة اذلدى المرضى مقارنة بمجموعة ال الثالث والرابع بروتينات المتمم

لدى  C3مستوى تركيز و ملي غرام/ ديسي لتر (15.8± (86.9لدى المصابين بالنوع االول

 ضابطةمجموعة الالمقارنة ب ملي غرام/ ديسي لتر (16.1± 90.2المصابين بالنوع الثاني)

 للدى المصابين بالنوع االوC4 اما بالنسبة لمستوى تركيز,  ملي غرام/ ديسي(126.2±17.1) 

لدى المصابين بالنوع الثاني  C4ومستوى تركيز  لتر ملي غرام/ ديسي (16.3±2.32)

ام/ ملي غر (4.85±36.8مقارنة مع مجموعة السيطرة ) ملي غرام/ ديسي لتر (14.8±2.11)

اظهرت النتائج ارتفاع مستوى تركيز الدهون والبروتينات الدهنية عند مرضى السكري  .ديسي لتر

 باستثناءمصابين بمرض السكري الغير  لألشخاص الضابطةوعة ممجاللكال النوعين مقارنة مع 

اظهرت النتائج انخفاض مستوى تركيزه مقارنة مع  اذHDL البروتينات الدهنية عالية الكثافة 

في مستوى تركيز انزيمات الكبد  اطفيف ا.اظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاعالضابطة  مجموعةال

اظهرت الدراسة ايضا ارتفاع و ة الضابطةمجموعاللدى مرضى السكري ولكال النوعين مقارنة مع 

 .يوبفرق معنوي عال الضابطةمجموعة المستوى تركيز كل من اليوريا والكرياتنيين مقارنة مع 

 

 


