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دراسة كيموحيوية لمستوى مضادات االكسدة في أمصال دم ولعاب االشخاص البدينين الذين لديهم
تاريخ عائمي بمرض السكر من النوع الثاني

مها أمجد حميد السامرائي  ، 1رفاه رزوق حميد السامرائي ، 1آمنة حميد أحمد العبيدي
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الممخص

تضمى البحث اجراء دراسة كيموحيوية مقارنة ما بيى الدو والمعاب لبعض المؤشرات كتشخيص مبكر لمرض السككر مكى النكوع اليكان فك االشكخاص
البدينيى والكوزى ال ازدكد ,اذ اجريكت الد ارسكة لمك 151لينكة ذذككور وانكاثن مكى ملكه الكدو والمعكاب  ,حيكث تميكه المجمولكة االولك األشكخاص البكدينيى
ذووالوزى الزادد الذيى لكدييو تكاريع لكادم لبلكابة بكداء السككر والمجمولكة اليانيكة األشكخاص البكدينيى ذووالكوزى ال ازدكد الكذيى لكيس لكدييو تكاريع لكادم
لبلابة بداء السكر ذكمجمولة ضابطةن .
تككو قيككاس تركيككز الكموكككوز, glucoseالكموتايككايوى  ,glutathioneفعاليككة ان كزيو كموتايككايوى بيروكسككديز , glutathione peroxidaseالكتميككز
 , Catalaseالمكالوى ينكاد الدييايكد , Malondialdehydeالبيروكسك نتريكت  , Peroxy nitritمقيكاس كتمكة الجسكو ذBMIن Body Mass
 Indexوالعمر لكه لينة  .أشارت النتادج إل وجود ارتفاع معنو فك مسكتوا الكموككوز لملكه الكدو والمعكاب لنكد االشكخاص البكدينيى والكوزى ال ازدكد
الككذيى لنككدىو تككاريع لككادم لالككابة بككداء السكككر لنككد مقارنتيككا مككح مجمولككة السككيطرة فك حككيى كككاى مسككتوا الكموتايككايوى مرتفعككا فك ملككه الككدو ولككو
يظير فرم معنو ف المعاب ,وانخفاض معنو ف مله الدو والمعاب ألنزيو كموتايايوى بيروكسكديز ,لكدو وجكود فكرم معنكو لملكه الكدو وانخفاضكو
فك المعكاب زنكزيو الكتميكز ,وارتفكاع معنكو فك ملكه الكدو و لكدو وجكود فكرم معنكو فك المعكاب لمسكتوا المكالوى ينكاد االلدييايكد ,ارتفكاع معنكو فك
مله الدو والمعاب لمستوا بيروكس نتريكت ,لكدو وجكود فكرم معنكو فك ملكه الكدو وانخفاضكو فك المعكاب لمسكتوا حكامض اليوريكن ,ارتفكاع معنكو
ف مله الدو وانخفاضو ف المعاب لمستوا البروتيى الكم ولوحظ لكدو وجكود فكرم معنكو فك ملكه الكدو وانخفاضكو فك المعكاب لمسكتوا االلبكوميى
لالشخاص الذيى لدييو تاريع لادم لالابة بداء السكر .
لذلن تعد ىذه النتادج كتشخيص مبكر لمرض السكر مى النوع اليان ف مله الدو والمعاب لالشكخاص البكدينيى الكذيى لكدييو تكاريع لكادم لالكابة
بالسكر .

الكممات الدالة :الوراية ,البدانة ,مرض السكر مى النوع اليان ,مضادات االكسدة

المقدمة

تنتشكر البدانككة بككيى افكراد المجتمككح اذ تلككيب الرجكاه والنسككاء إضككافة الك
ذ1ن

بدان ككة األطف ككاه

االمكراض القمبيككة او ارتفككاع ضك ط الككدو اذ ال يمكككى لانسككاى الككتحكو فك

وتع ككرل لمك ك اني ككا الزي ككادة الناتج ككة فك ك حج ككو ووزى

النسيج الدىن والت بدورىا تؤد ال زيادة الوزى الكم لانسكاى

ذ2ن

جينات ككو الموروي ككة ،ولكن ككو بالت كي ككد يمكن ككو اى يس ككالد نفس ككو وافك كراد اسك كرتو
ذ8,7ن

لم ك ك ك الوقايك ك ككة او ت ك ك ك خير ازلك ك ككابة بك ك ككالمرض

.

وبالت ككال ت ككؤد الك ك تك كراكو الطاق ككة لمك ك ىيد ككة ش ككحوو مت ازي ككدة بالجس ككو

أيبتك ك ككت العديك ك ككد مك ك ككى

الد ارسككات أى ىنالككن لالقككة موجبككة مككا بككيى الحككامض النككوو الرايبككوز

ولنددككذ تحلككه البدانككة .تعككد السككمنة او البدانككة مشكككمة فسككمجيو تحلككه

acid- RNA

خاللي ك ككا العدي ك ككد م ك ككى االمك ك ك ارض مي ك ككه ضك ك ك ط ال ك ككدو ،Hypertension

الورايي ككة وب ككيى التياب ككات المي ككة مم ككا ي ككده لمك ك امكاني ككة اس ككتخداو المع ككاب

امكراض القمككب  ،Heart diseaseداء السكككر Diabetes mellitus

كوسككيمة تشككخيص مبكككر لبمكراض المزمنككة كالسككرطاى وداء السكككر

11ن

خال ككة الن ككوع الي ككان عي ككر المعتم ككد لمك ك نس ككبة االنس ككوليى ،ل ككدد م ككى

 Ribonucleicالمسك ككؤوه لك ككى ترجمك ككة المعمومك ككات

,كمككا تسككبب البدانككة وزيككادة الككوزى تك يي ار لمك

ذ-9

انخفككاض معككده التككدفم

الحك ك ككاالت السك ك ككرطانية  ،التيك ك ككاب المفالك ك ككه والربك ك ككو Asthmaذ4,3ن .اى

المعاب ,وبيذا يمكى التبار المعكاب اداة لتشكخيص العديكد مكى االمكراض

انتشككار مككرض السكككر ف ك السككنوات العشككر األخيككر بككدأ يككزداد بلككورة

كم ك ككرض الس ك كككر م ك ككى الن ك ككوع الي ك ككان

كبي كرةذ (5أذ بمككا الككداد البككال يى الملككابيى بالسكككر لم ك مسككتوا العككالو

لالشعاع

ذ14ن

ذ12ن

 ,متالزم ك ككة داوىذ13نوالتع ك ككرض

.

المواد وطرائق العمل

يتخط ك  381مميككوى ،مككى بيككنيو  181مميككوى إلككابة عيككر مكتشككفة لككذا
فمى الميو االىتماو بالتشخيص المبكر لممكرض خالكة لكدا األشكخاص

تو جمح ذ151ن لينة مله دو ولعاب ألشكخاص بكدينيى عيكر ملكابيى

الككذيى يمتمكككوى لامككه خطككورة لال ككابة بالسكككر ميككه التككاريع الع ككادم

بداء السككر مكى ككال الجنسكيى بعكد انقطكاليو لكى تنكاوه الطعكاو ذ– 11

لالككابة بككالمرض إضككافة ال ك لامككه البدانككةذ6ن .تمعككب العوامككه الوراييككة

12ن سككالة والككذيى تت كراوح ألمككارىو مككا بككيى ذ41-18ن سككنة وبمككا لككدد

دو ار كبيك ار فك ازلككابة بمككرض السكككر إضككافة الك وجككود إلككابة ب حككد

األشككخاص الككذيى لككدييو تككاريع لككادم لمككرض السكككر م كى النككوع اليككان
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ذ71ن لينة تميه المجمولكة االولك  ,ولكدد األشكخاص الكذيى لكيس لكدييو

ذ(21

تك ككاريع لك ككادم لمك ككرض السك كككر ذ 81ن لينك ككة تميك ككه المجمولك ككة اليانيك ككة

مرحمكو االوليكة حيكث أى ىكذه الجكذورتحطو خاليكا البنكريكاس نكوع بيتكا
ا

يير مضك ك ار فك ك اح ككداث داء الس كككر فك ك
كم ككا اى لمج ككذور الحك كرة تك ك ا

ذ,22

ذالض ككابطةن وذل ككن بالتع ككاوى م ككح الش ككركة العام ككة لمل ككنالات الدوادي ككة-

( 23

سامراء وطمبة االقساو الداخمية ف جامعة سامراء,

الحالي ك ك ك ك ك ككة اى متوس ك ك ك ك ك ككط االنحك ك ك ك ك ك كرال المعي ك ك ك ك ك ككار لمكموك ك ك ك ك ك ككوز بم ك ك ك ك ك ككا

تكو اسكتعماه العكدة الجكاىزة  Kitالمسكتوردة مكى شكركة Bio maghreb

)4.469±2.146ن مم ك ككو/س ك ككو 3فك ك ك لع ك ككاب المجمول ك ككة

لدراسة المت يكرات فك املكاه الكدو والمعكاب لتحميكه الكموككوز ,االلبكوميى

ذكمجمول ككو س ككيطرةن فك ك ح ككيى بم ككا ) (7.995+5.384مم ككو/س ككو 3فك ك

,الب ك ككروتيى الكمك ك ك  ,حك ك ككامض اليوري ك ككن ,بينم ك ككا تك ك ككو تق ك ككدير الكموتايك ك ككايوى

لعاب المجمولة  G2كما ف الجدوه )  3-1ن.

باس ككتعماه الطريق ككة المح ككورة المتبع ككة م ككى قب ككه الباح ككث

.ام ككا بالنس ككبة لتقك كدير الكموكككوز فك ك المع ككاب اظي ككرت نت ككادج الد ارس ككة
Csalive

تظير النتادج ارتفاع مستوا الكموكوز معنويا فك لعكاب االشكخاص ذو

Sedlak

 ,Lindsayقيك ك ككاس فعاليك ك ككة ان ك ك كزيو  GPXبوسك ك ككاطة اسك ك ككتعماه الطريقك ك ككة

الكوزى ال ازدكد والبكدينيى والككذيى لكدييو تكاريع لككادم لالكابة بكداء السكككر

المونيككة ,قيككاس تركيككز جككذر بيروكسك نتريككت باسككتعماه الطريقككة المحككورة

ذIIن مقارنة بالسيطرة وكما ف الشكه ذ3-4ن.

لمبك ككاحييى  Al-Zamelyوجمالتك ككو ذ15ن,حيك ككث تك ككو تحديك ككد فعاليك ككة ان ك كزيو
الك ك ككاتميز م ك ككى انخف ك ككاض فك ك ك قي ك ككاس االمتلال ك ككية بس ك ككبب بيروكس ك ككيد
اليي ك ككدروجيى وتق ك ككدير تركيك ك ككز الم ك ككالوى ين ك ككاد االلدييايك ك ككد فك ك ك الملك ك ككه
باسككتعماه الطريقككة المحككورة المتبعككة مككى البككاحييى

ذ16ن.

 Guidetو Shah

النتائج والمناقشة

 -1مستوى الكموكوزفي مصل الدم و المعاب

شكل( (3- 4معدل مستوى الكموكوز في عينات لعاب قيد الدراسة

اظي ك ككرت نتك ك ككادج الد ارسك ك ككة الحالي ك ككة اى متوسك ك ككط االنح ك ك كرال المعيك ك ككار

وىذه النتيجة تتفم مح مكا جكاء بكو Sayeeda

لمكموكك ك ككوز بمك ك ككا )73.927+12.007ن مم ك ك ككو/سك ك ككو 3ف ك ك ك ملك ك ككه الك ك ككدو

ذ(24

أذ أشكار وجكود لالقكة

قويو بيى مستوا الكموككوز المعكاب ومسكتواه فك الكدو لمرضك ملكابيى

المجمول ك ككة  Cserumفك ك ك ح ك ككيى بم ك ككا متوس ك ككط االنحك ك كرال المعي ك ككار

بككداء السكككر ,لككذا أقتككرح اسككتخدامو ك ك داة تشخيلككية أو مراقبككة مسككتوا

)(78.511+11.539مم و/سو 3ف مله الدو المجمولة  G1كما ف

سكر الدو ،وقد اشارت العديكد مكى الد ارسكات الك وجكود لالقكة قويكة بكيى

الجدوه) 3-1ن .

مسككتوا كموكككوز ملككه الككدو مككح مسككتواه ف ك المعككاب

يتضككم مككى النتككادج الككاله اى مسككتوا الكموكككوز أرتفككح معنويككا فك ملككه

ذ26,,5ن

 .كمككا وتككو

د ارسككة العالقككة مككا بككيى مسككتوا الكموكككوز بككيى الملككه والمعككاب وكمككا فك

الدو مجمولة  G1مقارنة بمجمولة السيطرة وكما ف الشكه ذ.(3-3

الشكه ذ3-5ن.

شكل ( :(3-3معدل مستوى الكموكوز في عينات مصل الدم قيد الدراسة

يالحك ك ككظ ارتفك ك ككاع الكموكك ك ككوز معنويك ك ككا وىك ك ككذا يتفك ك ككم مك ك ككح نتك ك ككادج الباحيك ك ككة
السككامراد

ذ17ن

شكل ( (3-5قيم معامل االرتباط الكموكوز بين مصل الدم ولعاب العينات قيد

لسككنة 2114اذ اى الكموكككوز يميككه ملككدر طاقككة االنسككجة

الدراسة

ولككو لالقككة مباشكرة بالعديككد مككى العمميككات االيضككية داخككه الجسككو واى ا

أظيرت النتادج وجود لالقة ارتباط موجبة بكيى مسكتوا الكموككوز فك دو

خمككه ف ك لمميككة ايككض الكموكككوز تككؤد ال ك احككداث اض كرار وت ييككر ف ك
الكيير مى ىذه العمميات االيضية

ذ18ن

ولعاب العينات قيد الدراسة وكانت قيمو معامه االرتبكاط ذ(r 0.2968

.اما بالنسبة لمبدانكة ,فإنيكا تكؤد

= ,لو تشر االدبيكات الك وجودلالقكة لمسكتوا الكموككوز فك ملكه الكدو

ال ك احككداث خمككه ف ك لمميككو ايككض الكموكككوز لككذا ف ك ى االشككخاص الككذيى

والمعككاب ألشككخاص ذو وزى ازدككد وبككدينيى لككدييو تككاريع لككادم لالككابة

يعككانوى مككى البدانككة فككإنيو يتعرضككوى لخطككر االلككابة بككداء السكككر مككى
ذ19ن

الن ككوع الي ككان ,اذ إى البدان ككة تس ككبب مقاوم ككو االنس ككوليى
االنسوليى اقه فعالية واكير ضر ار ف لممياتو االيضية

ذ21ن

ب ككداء الس كككرالنوع الي ككان ,اال اى م ككا ج ككاء ب ككو ك ككه م ككى Sayeeda

وى ككذا يجع ككه

Gauri

لكالوة لمك

ذ27ن

)24ن

أيب ككت وج ككود لالق ككة موجب ككة قوي ككة لمس ككتوا الكموك ككوز فك ك

مله الدو ولمعاب ألشخاص ملابوى بالسكر مى النوع اليان .

اى خطر االلابة يزداد لند وجود تاريع لادم لالابة بكداء السككر
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االجيككاد الت كسككد وبالتككال التشككخيص المبكككر لالككابة بالسكككر مككى

 -2مستوى الكموتاثايون في مصل الدم والمعاب

ذ24ن

ال ك ت يككر مسككتوا مضككادات

ام ككا بالنس ككبة لمس ككتويات الكموتاي ككايوى اظي ككرت نت ككادج الد ارس ككة الحالي ككة اى

النككوع اليككان ,وقككد اشككارت Sayeeda

متوسك ك ك ك ك ك ككط االنح ك ك ك ك ك ك كرال المعيك ك ك ك ك ك ككار لمسك ك ك ك ك ك ككتوا الكموتك ك ك ك ك ك ككاييوى بمك ك ك ك ك ك ككا

االكسككدة ف ك لعككاب المرض ك الملككابيى بككداء السكككر مككى النككوع اليككان
مقارن ككة باألل ككحاء ل ككذا اقترح ككت اس ككتخدامو كمؤش ككر تشخيلك ك لحال ككة

ذ15.327+2.874ن ممك مكوه/لتكر فك املكاه المجمولكة Cserum

االجيكاد الت كسكد التك يمككى اى يتعكرض ليكا المكريض نتيجكة لالككابة

ذكمجمول كة سككيطرةن ف ك حككيى كككاى ذ17.039+4.989ن مم ك مككوه/لتككر

ذ32ن

أى

ف املاه دو المجمولة  G1كما ف الجدوه ذ3-1ن .

ب ككداء الس كككر م ككى الن ككوع الي ككان  .فك ك ح ككيى اقت ككرح Al- Rawi

يظيككر النتككادج ارتفككاع مسككتوا الكموتايككايوى معنويككا ف ك املككاه دو ذو

مس ككتوا الكموتاي ككايوى لك ككو يس ككجه فروق ككات معنويك ككة فك ك لع ككاب المرض ك ك

الوزى الزادد والبدينيى والذيى لكدييو تكاريع لكادم لالكابة بكداء السككر

الملابيى بالسكر مى النوع اليكان مقارنكة بالعينكة الضكابطة وىكذا يتفكم

ذIIن مقارنو بالسيطرة وكما ورد ف الشكهذ3-6ن.

مح نتادج دراستنا الحالية.
كما وتو دراسة العالقكة بكيى مسكتوا الكموتايكايوى الملكم والمعكاب وكمكا
ف الشكه ذ .(3-8

شكل ) (3-6معدل مستوى الكموتاثايون في مصل دم العينات قيد الدراسة

يمكى اى يعكزا سكبب ارتفكاع مسكتوا الكموتايكايوى فك ملكه الكدو نتيجكة

شكل (  (3-8قيم معامل االرتباط لمستوى الكموتاثايون بين مصل الدم

انخفاض مستوا االجيكاد الت كسكد ,تختمكل نتادجنكا د ارسكتنا الحاليكة مكح
نت ك ككادج الس ك ككامراد

ذ17ن

ولعاب العينات قيد الدراسة

أذ ل ك ككو تس ك ككجه ف ك ككروم معنوي ك ككة فك ك ك أمل ك ككاه دو

أظي ك ككرت النت ك ككادج وج ك ككود لالق ك ككة ارتب ك ككاط موجب ك ككة ض ك ككعيفة ب ك ككيى مس ك ككتوا

االشكخاص البكدينيى الكذيى لكدييو تكاريع لكادم لالكابة بكداء السككر مككى

الكموت ككاييوى فك ك دو ولع ككاب العين ككات قي ككد الد ارس ككة وكان ككت قيم ككو معام ككه

النككوع اليككان رعككو ارتفككاع مسككتواه مقارنككة بالعينككة الضككابطة  ,كمككا أشككار

االرتبككاط ذ (r = 0.001لككو تشككر االدبيككات ال ك

 Sanchesو جمالتككوذ28ن الك لككدو وجككود تك يير لمبدانككة لمك مسككتوا

مسككتوا ملككه الككدو والمعككاب لمسككتوا الكموتايككايوى ألشككخاص ذو وزى

الكموتايايوى ف مله الدو لند االشخاص ف متوسط العمر ,فك حكيى
ذ29ن

يلككبم التك يير اكبككر لنككد التقككدو فك العمككر ,امككا Al- Kinany

ازد ككد وب ككدينيى ل ككدييو ت ككاريع ل ككادم لال ككابة ب ككداء الس كككر

فقككد

ذ(33

اليان ,إال أى ما جاء MojganوAfsaneh

وجد أى البدانة ال تؤير لمك قيمكة الكموتكاييوى فك ملكه دو ذو الكوزى

م ككى الن ككوع

ال وجكود لالقكة موجبكة

قوية ف مستوا الكموتاييوى ف الدو ولعاب العينات قيد الدراسة .

الزادد مقارنة بذو الوزى الطبيع .

أذ لك ككوحظ إى مسك ككتوا الكموتايك ككايوى ف ك ك التجويك ككل الفمك ككو يك ككتو تنظيمك ككو

اظيرت نتادج الد ارسكة الحاليكة اى متوسكط ±االنحكرال المعيكار لمسكتوا

بنوليى مى االنزيمات ىما:

الكمويككاييوى بمككا ذ4.484±2.048نممك مككوه/لتككر فك لعككاب المجمولككة

البيروكس ك ككيديز المع ك ككاب peroxidase–SPO

 Csalivaذكمجمولككو سككيطرةن فك حككيى بمككا ذ3.905±2.549ن مم ك

salivary

والميموبيروكسيداز myeloperoxidase- MPO

موه/لتر ف لعاب المجمولة  G1كما ف الجدوه ذ3-1ن .

والمككذاى ليمككا دو ار فك النظككاو المنككال الككدفال لمجسككو ضككد العديككد مككى

يظيككر النت ككادج ل ككدو وج ككود ف ككرم ف ك مس ككتوا الكموتاي ككايوى معنوي ككا س ككوا
انخفككاض بسككيط ف ك لعككاب المجمولككة

د ارسككة العالقككة بككيى

االمراض كمرض السكر وتلمب الشراييى القمبية ذ34ن,لكى طريكم الحكد

 G2مقارنككو بالسككيطرة

مك ككى ت ك ك يير الض ك ككار لمجك ككذور الحك ك كرة ,أذ لك ككوحظ ارتف ك ككاع مسك ككتوا ى ك ككذيى

Csalivaكما ف الشكه ذ3-7ن .

المك ككركبيى لنك ككد التعك ككرض لاجيك ككاد التاكسك ككد الت ك ك تسك ككببيا العديك ككد مك ككى
لبمك ك كراض المزمنك ك ككة والت ك ك ك

ت ارفك ك ككم حك ك ككدوث اضك ك ككطرابات ف ك ك ك مسك ك ككتوا

الكموتاي ككايوى ال ككدو نتيج ككة التك ك يير الض ككار لمج ككذور الحك كرة مم ككا يمك ككى أى

يكوى اشارة محتممة الضطرابات ف الميةذ35ن.

 -3فعاليةةةة انةةةزيم الكموتاثةةةايون بيروكسةةةيديز  GPXفةةةي مصةةةل الةةةدم

شكل ( (3- 7معدل مستوى الكموتاثايون في لعاب العينات قيد الدراسة

والمعاب

أى انخفك ككاض مسك ككتوا الكموتايك ككايوى المعك ككاب الطفيك ككل رعك ككو كونك ككو عيك ككر
معنو

اظيككرت نتككادج الد ارسككة الحاليككة اى متوسككط  ±االنحكرال المعيككار ألنكزيو

يعزا ال زيادة أنتاج الجذور الحرة مما يؤد ال حكدوث حالكة

االجيكاد التاكسكد

ذ31,31ن

 GPXبمكا ذ0.453 ±0.221ن مكوه/لتكر فك املكاه دو المجمولكة

لكذا يمككى التبكاره مؤشك ار أوليكا لحكدوث حالككة
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يككنخفض الك اكيككر مككى  % 40فك لعككاب ذو الككوزى ال ازدككد مككى أطفككاه

 Cserumذكمجمول ك كة سك ككيطرةن ف ك ك حك ككيى بمك ككا ذ0.225±0.108ن
موه/لتر ف املاه دو المجمولة  G1كما ف الجدوه ذ3-1ن .

المككدارس مقارنككة بانخفككاض يلككه ال ك ح كوال  % 65لبطفككاه ال ككذيى

يظير النتادج انخفاض مستوا كموتايكايوى بيكرو كسكيد معنويكا فك ملكه

يعككانوى مككى السككمنة المفرطككة .كمككا ويككنخفض مسككتوا  GPXف ك لعككاب
المرض الملابيى السكر مى النوع اليان

الدو المجمولة  G1مقارنو بالسيطرة  Cserumكما ف الشكه).(3-9

ذ41ن

.

كمككا وتككو د ارسككة العالقككة بككيى مسككتوا الكموتايككايوى بيروكس كيديز الملككم
والمعاب وكما ف الشكهذ3-11ن.

شكل ( (3-9معدل مستوى الكموتاثايون بيروكسديزفي مصل دم العينات قيد
الدراسة

تتفككم نتادجنككا مككح نتككادج السككامراد ذ17ن ,أذ سككجمت انخفاضككا معنويككا فك
مستوا فعالية االنكزيو فك املكاه دو البكدينيى الكذيى لكدييو تكاريع لكادم

شكل ( :)3-11قيم معامل االرتباط لفعالية انزيم الكموتاثيون بيروكسيديز

لالابة بداء السكر مى النكوع اليكان ,وىكذا االنخفكاض ممككى اى يعكزا

بين مصل الدم ولعاب العينات قيد الدراسة

ال ك ك دورة كمضك ككاد لبكسك ككدة إذ أنك ككو يمنك ككح اض ك كرار االوكسك ككجيى الفعالك ككة

حيككث أظيككرت النتككادج وجككود لالقككة ارتبككاط موجبككة ضككعيفة بككيى مسككتوا

وبالت ك ك ككال التقميك ك ك ككه م ك ك ككى ت ك ك ك ك يير الج ك ك ككذور الح ك ك ك كرة أ تقمي ك ك ككه االجيك ك ك ككاد
التاكسد

ذ36ن

فعالية اه GPXف دو ولعاب العينكات قيكد الد ارسكة وكانكت قيمكو معامكه

.

االرتباط ) . (r = 0. 0031لو تشر االدبيات ال لالقكة لملكه الكدو

يعمه أنكزيو  GPXلمك تيكبط اكسكدة وبيركسكدة الكدىوى وىكذا يكؤد الك

ولعككاب لمسككتوا  GPXألشككخاص ذو وزى ازدككد وبككدينيى لككدييو تككاريع

اسكتيالكوذ37ن ,إذ إى التعككب وازجيكاد لنككد االشكخاص البككدينيى ذوخالككة

لادم لالابة بداء السكرمى النوع اليان

ال ك ككذيى يع ك ككانوى م ك ككى البدان ك ككة المفرط ك ككة ن ي ك ككؤد الك ك ك زي ك ككادة إس ك ككتيالن

إال أى العالقككة فسككرت مككى قبككه MojgranوAfsanen

االوكسجيى الضرور زجراء العمميات االيضكية المختمفكة توانتكاج الطاقكة

)33ن

وحسككب مككا

ذكر سابقا.

,وبالتككال زيككادة تركيككز االوكسككجيى ف ك االنسككجة ممككا يككؤد ال ك زيككادة

 -4مستوى فعالية انزيم الكتميز في مصل الدم والمعاب

توليد ألنال االوكسجيى الفعالة وزيكادة تولكد الجكذور الحكرةذ38ن,لكذا فكإى

اظي ك ككرت نتك ك ككادج الد ارسك ك ككة الحالي ك ككة اى متوسك ك ككط  ±االنح ك ك كرال المعيك ك ككار

فعالي ككة االنك كزيو ت ككنخفض ألن ككو يق ككوو بوظيف ككة دفالي ككو ض ككد الج ككذور الحك كرة

لمسككتوا ان كزيو الكتميككز بمككا ذ0.523±0.355ن مككوه/لتككر ف ك املككاه دو

وخالة تمن الت تستيدل االعشية الخمويةذ39ن.

المجمولك ك ك ك ك ككة  Cserumذكمجمول ك ك ك ك ك ككو س ك ك ك ك ك ككيطرةن فك ك ك ك ك ك ك ح ك ك ك ك ك ككيى بم ك ك ك ك ك ككا

أظيرت نتادج الدراسة الحالية اى متوسط  ±االنحرال المعيكار لمسكتوا

ذ0.529±0.383ن مككوه/لتككر ف ك املككاه دو المجمولككةG1

كموت ك ككاييوى بيروكس ك ككيد بم ك ككا ذ0.209±0.1336ن م ك ككوه/لت ك ككر فك ك ك لع ك ككاب

كمككا ف ك

الجدوه ذ3-1ن .

المجمولك ك ك ك ك ككة  Csalivaذكمجمولك ك ك ك ك ككو سك ك ك ك ك ككيطرةن ف ك ك ك ك ك ك حك ك ك ك ك ككيى بمك ك ك ك ك ككا

ل ككوحظ ل ككدو وج ككود فروق ككات معنوي ككة لمس ككتوا نش ككاط انك كزيو الكتمي ككز ب ككيى

ذ0.137±0.105ن موه/لتر ف لعاب المجمولة  G2كما فك الجكدوه

مجاميح قيد الدراسة  G1مقارنو مكح مجمولكو السكيطرة  Cserumوكمكا

ذ3-1ن .

ف الشكهذ3-12ن.

يظيككر النتككادج انخفككاض مسككتوا كموتككاييوى بيروكسككيد معنويككا فك لعككاب
المجمولة  G2مقارنو بالسيطرة  Csalivaكما ف الشكه.(3-10).

شكل ( (3- 12معدل مستوى الكتميز في مصل دم العينات قيد الدراسة

شكل ( (3-10معدل مستوى الكموتاثايون بيروكسديزفي لعاب العينات قيد

وىذا يتفم مح نتادج Gothذ 42نالكذ أشكار الك وجكود ارتفكاع طفيكل فك

الدراسة

مسككتوا نشككاط االن كزيو ويككزداد ىككذا االرتفككاع مككح تقككدو العمككر ,وىككذا مككا

لككو تشككر االدبيككات الك مسككتوا فعاليككة انكزيو الكموتايككايوى بيروكسككديز ف ك

يفسككر نتككادج د ارسككتنا الحاليككة ضككمى فدككة الشككباب الككذيى تت كراوح المككارىو

لعاب االشكخاص البكدينيى الكذيى لكدييو تكاريع لكادم لالكابة بالسككر
ذ41ن

,لك ككى أظي ككرت نت ككادج  Pannunzioوجمالتي ككا

بيىذ24.16-22,49ن سكنة  .اظيكرت نتكادج الد ارسكة الحاليكة اى متوسكط

اى مس ككتوا GPX
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 ±االنحك كرال المعيك ككار لمس ككتوا ان ك كزيو الكتمي ككز بمك ككا ذ3.067±1.768ن

يظير الجدوه ارتفاع  MDAمعنويا فك املكاه الكدو المجمولكة G1

مكوه/لتكر فك لعككاب المجمولكة Csalivaذكمجمولككو سكيطرةن فك حككيى

مقارنو بمجمولة السيطرة  Cserumوكما ف الشكه ذ3-15ن.

بمككا ذ2.242±1.284نمككوه/لتككر ف ك لعككاب المجمولككة

 G2كمككا ف ك

الجدوه ذ3-1ن .
تظي ك ككر النت ك ككادج أى مس ك ككتوا الكتمي ك ككز ق ك ككد انخف ك ككض معنوي ك ككا فك ك ك لع ك ككاب
المجمولك ككة  G2مقارنك ككو مك ككح مجمولك ككو السك ككيطرة  Csalivaوكمك ككا ف ك ك
الشكه ذ3-13ن.
شكل ( (3-15معدل مستوى  MDAفي مصل دم العينات قيد الدراسة

تتفم نتادجنا دراستنا مح نتادج الباحية السامراد ذ17ن أذ سكجمت ارتفكاع
معنويا مستوا المالوى يناد الدييايكد فك املكاه البكدينيى الكذيى لنكدىو
تكاريع لككادم لالككابة بككداء السكككر النككوع اليككان  ,ف ك حككيى لككو تسككجه
نتادج  Wysockaوجمالتو ذ43ن اختالفكا معنويكا فك مسكتوا MDA

شكل ( (3-13معدل مستوى الكتميز في لعاب العينات قيد الدراسة

لككو تشككر االدبيككات ال ك مسككتوا الكتميككز المعككاب ف ك لككدا اشككخاص ذو

ف ك ك ك أملك ك ككاه دو داء السك ك كككر مك ك ككى النك ك ككوع االوه .إى ارتفك ك ككاع مسك ك ككتوا

وزى زادد والبدينيى الذيى لدييو تاريع لادم لبلابة بمرض السككر مكى

اه MDAممككى أى يت ارفككم مككح البدانكة وخالككة االشككخاص ذو البدانككة

النكوع اليككان  ,إال أى 24 ) Sayeedaن درسكت مسككتوا مضككادات األكسككدة

المفرط ككة إذ الح ككظ Sankhlaذ 44نزي ككادة معنوي ككو فك ك مس ككتوا MDA

نكوع  IIإذ سكجه انكزيو

.إى ارتفككاع مسككتوا  MDAيت ارفككم مككح حلككوه

المعابية ف لعاب مجمولكو الملكابيى بالسككر

بزيككادة قككيو BMI
االسككتيالن العككال

الكتميز انخفاضا ف مستوا فعاليتو .

لمضككادات االكسككدة وزيككادة االكسككدة نتيجككة لمبدانككة

وزيادة بيرو كسدة الدىوى داخكه اجسكاو االشكخاص ذو البدانكة وخالكة

كمك ككا وتك ككو د ارسك ككة العالقك ككة بك ككيى مسك ككتوا فعاليك ككة ان ك كزيو الكتميك ككز الملك ككم

المفرط ك ككة م ك ككنيو

والمعاب وكما ف الشكه ذ.(3-14

ذ45ن

 .اظي ك ككرت نت ك ككادج الد ارس ك ككة الحالي ك ككة اى متوس ك ككط ±

االنح ك ك ك ك ك كرال المعيك ك ك ك ك ككار لمسك ك ك ك ك ككتوا ينك ك ك ك ك ككاد مك ك ك ك ك ككالوى الدىايك ك ك ك ك ككد بمك ك ك ك ك ككا
ذ0.033±0.026ن ممك ك م ككوه/لت ككر فك ك لع ككاب المجمول ككة

Csaliva

ذكمجمولو سيطرةن ف حيى بما ذ0.052 ±0.025ن مم مكوه/لتكر فك
لعاب المجمولة  G2كما ف الجدوه ذ3-1ن .
تظي ككر النت ككادج ل ككدو وج ككود فروق ككات معنوي ككة فك ك مس ككتوا  MDAفك ك
لعككاب المجمولككة  G2مقارنككة بالمجمولككة السككيطرة  Csalivaوكمككا ف ك
الشكه ذ3-16ن.

شكل ( :(3-14قيم معامل االرتباط أنزيم الكتميز بين مصل الدم ولعاب
العينات قيد الدراسة

أظيرت النتادج وجكود لالقكة ارتبكاط موجبكة ضكعيفة بكيى مسكتوا فعاليكة
ان كزيو الكتميككز ف ك دو ولعككاب العينككات قيككد الد ارسككة وكانككت قيمككو معامككه
االرتبكاط )  , (r = 0. 0005لكو تشكر االدبيكات الك وجكود لالقكة لقكيو
فعاليككة ان كزيو الكتميككز ف ك ملككه الككدو والمعككاب ألشككخاص ذو وزى ازدككد
وبدينيى لدييو تاريع لكادم لالكابة بكداء السككر النكوع اليكان  ,إال إى
ذ(33

العالق ككة فس ككرت م ككى قب ككه MojgranوAfsanen

شكل ( (3-16معدل مستوى  MDAفي لعاب العينات قيد الدراسة

وحس ككب م ككا ذك ككر

لك ككو تشك ككير االدبيك ككات ال ك ك نتك ككادج تتعمك ككم بمسك ككتوا اه MDAف ك ك لعك ككاب

سابقا.
-5

اشك ككخاص ذو وزى ازدك ككد وبك ككدينيى لك ككدييو تك ككاريع لك ككادم لالك ككابة بك ككداء

مستوى مالون ثنائي االلدهايد في مصل الةدم والمعةاب

الس كككرالنوع اليك ككان  ,إال اى Yasذ(46اشك ككارت الك ك ارتفك ككاع مسك ككتوا اه

اظيرت نتادج الدراسة الحالية اى متوسط  ±االنحرال المعيكار لمسكتوا
مالوى يناد االلدىايد بما ذ0.019±0.008نمم

MDAفك ك لع ككاب ذو ال ككوزى ال ازد ككد والب ككدينيى  ,فك ك ح ككيى س ككجه Al-

موه/لتر ف املكاه

ذ(32

دو المجمول ك ك ك ككة  Cserumذكمجمول ك ك ك ك كة سك ك ك ك ككيطرةن ف ك ك ك ك ك حك ك ك ك ككيى بمك ك ك ك ككا

Rawi

فرقا معنويا كبيك ار فك مسكتوا المكالوى االلدييايكد المعكاب لكدا

المرض ك الملككابيى بالسكككر مككى النككوع اليككان مقارنككة باأللككحاء ,لككذا

ذ0.499±0.359ن ممك مكوه/لتكر فك املكاه دو المجمولكة  G1كمكا
ف الجدوه ذ3-1ن .
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اقتككرح اسككتخداو المعككاب ك ك داة تشخيلككية لتقيككيو حالككة االجيككاد الت كسككد

لملككمود أمككاو فعككه الجككذور الحكرة نتيجككة لقمككة مسككتوا مضككادات االكسككدة

لدا المرض السكر النوع اليان .

والتك تعتبككر ملككدر وقككاد لمجسككو ضكد ىجمككات الجككذور الحكرة وبالتككال
ذ(47

.كمككا قككد يعككود السككبب الك أى جككذر

كمككا وتككو د ارسككة العالقككة بككيى مسككتوا المككالوى ينككاد االلدىايككد الملككم

يككزداد مسككتوا البيروكسك نتريككت

والمعاب وكما ف الشكه ذ.(3-17

البيروكسك نتريككت يتكككوى نتيجككة تفالككه  Nitric Oxide-NOوجككذر
السككوبر أوكسككايد السككالب  2أذ أى زيككادة مسككتوا 2يككؤد ال ك
تركيز بيروكس نتريت

ذ48ن

زيككادة

,اضكافة لكذلن فكإى نقلكاى تراكيكز مضكادات

االكس كدة االنزيميككة ف ك بالزمككا الككدو وبخالككة فعاليككة انزيمككات كموتايككايوى
بيروكسديز نتيجة التعرض لاجيكاد الت كسكد تكؤد الك زيكادة معكدالت

تكويى جذر بيروكس نتريت ذ49ن.

اظيرت نتادج الدراسة الحالية اى متوسط  ±االنحرال المعيكار لمسكتوا
بيروكس نتريت بما ذ13.979±8.815ن موه/لتر ف لعاب المجمولكة

شكل ( :(3-17قيم معامل االرتباط  MDAبين مصل الدم ولعاب العينات

 Csalivaذكمجمولك ككو سك ككيطرةن ف ك ك حك ككيى بمك ككا ذ22.02±8.368ن

قيد الدراسة

موه/لتر ف لعاب المجمولة  G2كما ف الجدوه ذ3-1ن .

أظيرت النتادج وجكود لالقكة ارتبكاط موجبكة بكيى مسكتوا اه MDAفك

تظيك ككر النتك ككادج ارتفك ككاع مسك ككتوا البيروكس ك ك نتريك ككت معنويك ككا ف ك ك لعك ككاب

دو ولعاب العينكات قيكد الد ارسكة وكانكت قيمكو معامكه االرتبكاط)0. 1333

المجمولككة  G2مقارنككة بالمجمولككة السككيطرة  Csalivaوكمككا ف ك الشكككه

=  .(rل ككو تش ككر االدبي ككات الك ك لالق ككة لمل ككه ال ككدو ولع ككاب لمس ككتوا

ذ3-19ن.أى ارتفككاع مسككتوا جككذر البيروكس ك نتريككت ف ك لعككاب العينككات

 MDAألشخاص ذو وزى زادد وبدينيى لكدييو تكاريع لكادم لالكابة
بككداء السكككر مككى النككوع اليككان اال اى مككا جككاء بككو Al-Rawi

ذ32ن

قيد الدراسة يترافم مح زيادة مستواه ف مله الدو كما ذكر سابقا .

أذ

الحظ وجود لالقة قوية بكيى ملكه الكدو ولعكاب اه MDAألشكخاص
ملابيى بمرض السكر مى النوع اليان .
 -6تقدير مستوى البيروكسي نتريت في مصل الدم والمعاب
اظيرت نتادج الدراسة الحالية اى متوسط  ±االنحرال المعيكار لمسكتوا
بيروكس ك نتريككت بمككا ذ87.488±28.370ن مككوه/لتككر ف ك املككاه دو
المجمولك ك ك ككة

Cserumذكمجمولك ك ك ككو سك ك ك ككيطرةن ف ك ك ك ك حك ك ك ككيى بمك ك ك ككا

ذ96.808±38.639ن مككوه/لتككر ف ك املككاه دو المجمولككة

 G1كمككا

شكل ( : (3-19معدل مستوى بيروكسي نتريت في لعاب العينات قيد الدراسة

ف الجدوه ذ3-1ن .

كما وتو دراسة العالقة بيى مسكتوا البيروكسك نتريكت الملكم والمعكاب

تظير النتادج ارتفاع ف مستوا بيروكس نتريت معنويا فك املكاه دو

وكما ف الشكه ذ(3-21

المجمولك ك ككة  G1مقارن ك ك ككو بالمجمولك ك ككة الس ك ك ككيطرة  Cserumوكمك ك ككا فك ك ك ك
الشكهذ3-18ن .

شكل ( :(3-21قيم معامل االرتباط بيروكسي نتريت بين مصل الدم ولعاب
العينات قيد الدراسة

شكل (  :(3-18معدل مستوى بيروكسي نتريت في مصل دم العينات قيد

أظي ككرت النت ككادج وج ككود لالق ككة ارتب ككاط موجب ككة ب ككيى مس ككتوا البيروكسك ك

الدراسة

نتريت ف دو ولعاب العينات قيكد الد ارسكة وكانكت قيمكو معامكه االرتبكاط

يرتف ككح مس ككتوا ج ككذر البيروكسك ك نايتريك كت لن ككد االل ككابة ب ككداء الس كككر

) (r = 0. 0462لكو تشكر االدبيككات الك لالقكة لملكه الكدو ولعككاب

بنوليك ك كو االوه واليك ك ككان ,وقك ك ككد يع ك ككود سك ك ككبب االرتفك ك ككاع الك ك ك قك ك ككدرة جك ك ككذر

لمس ككتوا البيروكسك ك نتري ككت ألش ككخاص ذو وزى ازد ككد وب ككدينيى ل ككدييو

البيروكسك نايتريكت لمك تيبكيط لككدد مكى مضكادات االكسككدة فضكال لككى

ت ككاريع ل ككادم لال ككابة ب ككداء الس كككر م ككى الن ككوع الي ككان  .إال أى العالق ككة

اكسدتو لمكونات الجسو المختمفة كالكدىوى المفسكفرة Phospho lipids

ذ(33

فسرت مى قبه MojgranوAfsanen

الداخمككة فك تركيككب االعشككية الخمويككة ممككا يككؤد الك لككدو مقككدرة الجسككو
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االستنتاجات

المعاب كمؤشر تشخيل ميو لاجياد الت كسد وكذلن كمؤشكر أولك
لال ككابة ب ككداء الس كككر وق ككد أش ككارت العدي ككد م ككى الد ارس ككات الك ك أمكاني ككة

يتضككم مككى نتككادج الد ارسككة الحاليككة أى مسككتوا مضككادات االكسككدة الت ك

ال ك ك أمكانيك ككة, اسك ككتخداو المعك ككاب ف ك ك تشك ككخيص العديك ككد مك ككى االم ك كراض

,وانك ك كزيو الكتمي ك ككز, انك ك كزيو الكموتاي ك ككايوى بيروكس ك ككديز, تش ك ككمه الكموتاي ك ككايوى

اسككتخداو المعككاب ف ك مراقبككة مسككتوا االجيككاد لككدا مرض ك السكككر مككى

أض ككافة الك ك مس ككتويات ك ككه م ككى معطي ككات اكس ككدة ال ككدىوى والتك ك تش ككمه
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Abstract
The study includes a comparative study biochemical comparative study between the blood and saliva at some
pointers early diagnosis for diabetes type II in obese people and over weight ,as this study was conducted on 150
sample (males and females) of blood serum and saliva ,as she was the first set of blood serum of fat people with
over weight and they have not family history of second type ΙΙ diabetes obese and over weight people have a
family history of diabetes.
The concentration of glucose was measured, glutathione, the effectiveness of the enzyme glutathione peroxidase,
Catalase, malondialdehyde, peroxy nitrit nitrit peroxy, uric acid, total protein, albumin, triglycerides s,
cholesterol, fat high_ density HDL_C, fat low -density LDL-C-very low fat density VLDL-C, the proportion of
body mass index- BMI and age of each sample.
Results indicated that the presence of artificial increasing in the level of glucose to blood serum and obese of
fat people who are over wight and who have family history of diabetes they are comparred whith the control
group, while the level of glutathione is high in the blood serum and there are no artificl difference in the saliva
enzayme glutathione the lack of artifical diffrence of plasma and the decline in the saliva of the enzyme catalase,
high moral in the blood serum and no difference in the saliva of the level of dual malondialdehyde, an artifical
increaing in blood serum and saliva to the level of peroxy nitrit, no signifigant diffrence in the serum of blood
and decreasing in the saliva of he level of uric acid ,a significant increasing in blood serum and saliva decline in
the level of total protein was observed ,no significant diffrence in blood serum and saliva decreasing in the level
of albumin people who have a history of diabetes.
the level of fat in the serum of blood and saliva (triglycerides, cholesterol, high_ density fat, low fat and very
density) were studied among the groups .The results showed a significant increasing in serum blood, saliva tripal
fat, cholesterol, fat low density, and very few fat density aggregates while there is no significant diffrence of fats
serum high_ density and high in the saliva obese people have a family history of diabetes is. so observed .So
these results are early diagnosis for diabetes type II in the blood serum and saliva of obese people who have a
family history of diabetes.
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