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دراسة مستويات الكلوبيولينات المناعية  IgA ، IgGوالبروتين الفعال C-لدى مرضى داء السكر
المصحوب بإصابة السبيل ومقارنته مع مرضى داء السكر من غير المصابين
زياد ذنون الرسام و أديبة يونس شريف

قسم علوم الحياة ،كلية العلوم ،جامعة الموصل ،الموصل ،جمهورية العراق

الملخص:
تممم س ارس ممة مس ممتوو الكلوايوليع مما

المعاعي ممة  IgA ,IgGل ممسو مر م م

سا

للمعاعة  ،والذو يار تما يرا ممن خمالل خلمة اعتماك الكلوايوليعما

السكر ومقارعتها ااالشخاص غير المصااين اهذا المسا  ،كمما سرم مسمتوو

 IgGو . IgA

الا ممروتين اللع ممال  C -ل ممسو ممذا المج مماميل ول ممم تس ممجل يروق مما مععوي ممة يم م

البروتين الفعال C -

مس ممتويا

المعاعي ممة  IgGو  IgAيم م مجموع ممة مر م م سا

الكلوايوليع مما

الس ممكر مقارع ممة امجموع ممة الس مميررة  ،واده ممر الس ارس ممة ي مماسة يم م
الاممروتين اللعممال –  Cلممسو المصممااين اممسا السممكر  ،وارتار م

مس ممتوو
ممذا ال يمماسة

يم ممل الاممروتين اللعممال  C -اح ممس اروتيعمما

السكر المصحوب اإصااة السايل الاول .

ي م مرتار مم ممل مم مماسة متعم ممسس السم ممكريا

 Cو سا السكر .

تلعمب األجسمام الم مماسة سو ار أساسميا يم ترموير المعاعمة العوعيممة للجسمم مممن
خممالل تحلي م عمليممة الالعمممة و تلعيممل عمممل الممتمم  ،واألجسممام الم مماسة م
مممن عمموه الكلوايممولين لهمما القممسرة عل م التلاعممل اص ممورة

عوعيم ممة مم ممل المست م ممس الم ممذو حل م م تكويعهم مما  ،ويرلم ممق عليهم مما الكلوايوليعم مما
المعاعيم ممة  ، )Immunoglobulinتقسم ممم األجسم ممام الم م مماسة إل م م خمس م ممة
أصمعا

رئيسممة اعتممماسا علم التركيمب الج يئم للسلسمملة ال قيلممة و م ، IgG

 IgD ، IgM ، IgAو . [ 5, 4 , 3 , 2 ,1] IgE
االسمتجااة المعاعيمة لللئمران المصمااة تجريايما امسا

مع

السمكر ععمس تمعميعهم امالاومين المصمل الاقمرو  .ووجمس ]  [ 7يماسة مععويمة
ي مستويا

الم ممس ع الموجم مموس ي م م الجم ممسار الخلم مموو

 ،و ممو ا ممذلم يش مماا عم ممل االجس ممام الم مماسة اذ ي ي ممس م ممن ش ممهية

الخاليمما الالعميممة اللتهممام معقممس الاممروتين والج م ار يم  ،كممما يعمممل عل م تعشممير

الكلوايولين الممعل  IgAي االشخاص المصمااين امسا السمكر

الذين تم عالجهمم االمركاما

الاممروتين اللعممال  C -عل م يعالي مة الخاليمما الكاسيممة المحل م ة اوسممارة اعممة
اعم م م م م مواه الس م م م م ممايتوكيعا

م م م م م ممل  IL-6و  IL-8و  IFN-عع م م م م ممس ح م م م م ممسو
الم ان ارتلماه

الحالمة االلتهاايمة ]  . [ 12 , 4وقمس اشمار اعمة الس ارسما

مستوو الاروتين اللعال  C -يكون مرتارا ممل االرتلماه يم مسمتوو كلوكمو
ال ممسم ل ممسو مر م م سا الس ممكر م ممن ال ممعمر ال مماع والمت اري ممق م ممل االص ممااا
الوعائية م مل تصملب الشمرايين او االصمااا

الجها يمة وقرحمة القمسم [15 ,

] . 14 , 13

طرائق العمل:

األجسام المضادة وعالقتها بداء السكر:
اشمار ]  [ 6إلم

لللرري مما

من مكوعا

الجسار الخلوو لاعة اعواه الاكتريما ،كمما

المتمم من خمالل ارتاارم ممل الجم  C1qللممتمم  ،تعتممس ال يماسة يم مسمتوو

المقدمة:

عاممارة عممن اروتيعمما

مترااق ممة  ،يمت مما

الامروتين اللعمال  C -اقسرتم علم االرتامار ممل Phosphoryl choline

اعالقممة لوغارتميممة مممل ال يمماسة ي م تركي م كلوكممو المصممل لممسو مر م سا
كلمات المفتاح  :الكلوايوليعا

الحالممة الح مماسة الت م تعتم م الم م

مجموع ممة  Pentroxinوالتم م تتك ممون م ممن خم ممم وح ممسا
 proteinالموجوس

المعاعية و سا السكر  ،الامروتين اللعمال –

المعاعيمة

ت مممع

الس ارس ممة جم ممل  )45عيع ممة سم م ممن المر م م المم مراجعين للعي مماسا

االستشارية لمستشل السمالم  ،اامن سميعا ومركم الويما الاحما

وعمالك سا

السممكر ي م مسيعممة الموصممل لللت مرة مممااين تمممو  2002وآذار  ، 2003معهمما

الكيميائيمة المخل مة للكلوكمو التم تعرم عمن

 )15عيع ممة سم م ممن المر م م المص ممااين ا ممسا الس ممكر غي ممر المعتم ممس علم م

رريممق اللممم او الحميممة المذائيممة مقارعممة مممل ارتلمماه متوسممر ي م مسممتواا لممسو

مصااين اسا السكر غير معتممس علم

مر م سا السممكر الممذين عولجموا ااالعسممولين  ،وسممجل اعخلا مما مععويمما يم
مس ممتويا

 IgGللمر م م ال ممذين عولجم موا ااالعس ممولين  ،واعخلا مما متوس ممرا

ي مستواا لسو مستخسم مخل ما
ولم تسجل أية اختاليا

الكلوكمو عمن رريمق اللمم او الحميمة ،

االعسولين و  )15عيعة سم لمر

االعسم ممولين والمصم ممحوب اإصم ممااة السم ممايل الام ممول و  )15عيعم ممة سم لمر م م
السممايل الا ممول يق ممر  ،وق ممس تراوح م

يعمماعون م ممن إص ممااا

 )71-11عامم مما .كمم مما جمع م م

 )15عيعم ممة سم ألشم ممخاص أصم ممحا كعيعم ممة

مععوية ي مسمتويا

 IgMيم كلتما المجمموعتين .

واشار سراسة ]  [ 8ال عسم وجوس اختاليا

كمل ممن

لتح ير المصل وذلم اتعري مها للرمرس المركم و اسمرعة  )3000 xgلممسة

 IgM , IgGو IgAلسو المصااين وغيمر المصمااين امسا السمكر  .وامين

 )10سقممائق ]  . [ 16اسممتخسم المصممل لقيممام تراكي م كممل مممن سممكر

مععوية ي مستويا

للس مميررة  ،و ممع

عيع مما

أعم ممار م م مما ا ممين

]  [ 9وجوس ياسة مععويمة يم مسمتوو  IgAممل معمسل رايعم يم مسمتويا

الكلوكو  ،الكلوايوليعا

كم ممل مم ممن  IgGو  IgMلم ممسو مر م م سا السم ممكر مقارعم ممة مم ممل االصم ممحا .

.C-

واشممار ]  [ 10الم وجمموس اختاليمما
مر

يم مسممتويا

 IgAو  IgDلممسو

سا السكر من العمر االول وي اللئة العمريمة المحصمورة امين 15-

 )13عامم مما  ،مم ممل اقم مما المسم ممتويا

م مممن المعم ممسل الرايع م م لاقيم ممة اللئم مما

العمريممة  ،واشممار ]  [ 11ال م ان سا السممكر مممن االم مراة الم ارممة

ال ممسم الوري ممسو يم م حاوي مما

معقم ممة واس ممتخسم

المعاعيمة  IgGو  IgAو تركيم الامروتين اللعمال

 .1قياس تركيز السكر في حالة الصيام :

أجم م ممرو االختام م ممار ويم م ممق الرريقم م ممة اللوعيم م ممة اإلع يميم م ممة

&Enzymatic

 Colorimetric Methodوااستخسام عسة اللحص  Kitالمجه ة من قامل
شركة :
SYRBIO diagnostic reagents for laboratories under
license of EUROBIO laboratories Paris-FRANCE. .
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 .6قياس تركيز الكلوبيولينات المناعية في المصل :
تم ممم قيم ممام تراكي م م الكلوايعم مما

المعاعيم ممة  IgGو  IgAارريقم ممة االعتشم ممار

الشممعاع المع مماع المل ممرس الاس ممير
Single Method

و مذا العتيجمة ال تتلمق ممل مما ذكمرا ] [11امان سا السمكر يعمس ممن األممراة

Radial Immuno Diffusion

وااس ممتخسام ارا مماق خاص ممة مجهم م ة م ممن قا ممل ش ممركة

. )SANOFI Diagnostics Pasteur, Inc

مممل  50مممايكروليتر مممن المست ممس الخمماص ااالختاممار والمجهم مممن

قال شركة  Biomaghrebاوسارة اله ا الكهرامائ

 )Shakerلممسة سقيقتمين  ،تمم

ق م ار ة العتممائال امالحدممة الممتال ن اوسممارة المجهممر ال مموئ  ،كممذلم تممم قيممام تركي م
الموجاممة اللحممص اتح ممير تخممايي

م مماعلة مممن عيعممة المصممل

ي م محلممول الملمما اللسمميولوج  ،تممم اج م ار التلاعممل السممااق عل م التخممايي

تركي م الا ممروتين اللعممال C -ا ممرب  )6ملمرام/لت ممر× مقلمموب التخليم م
الذو حس

مع التال ن ] . [ 14

ت ممث ير سا الس ممكرعل معاع ممة الجس ممم م ممن خ ممالل ت ا ممير يعالي ممة الكلوايوليع مما

وحسممب
االخي ممر

اللعاليممة الالعميممة للخاليمما العسلممة لممسو مر م سا السممكر عمماتال عممن التل م
الحاصممل ي م مسممتقاال
سمرو

الج م  Fcللكلوايممولين الممعممل  IgGالموجمموسة عل م

ممذا الخاليمما امالرغم مممن اقمما عممسس ا

ممن المعممسل الرايعم  .كممذلم

قممس يلس ممر عممسم وج مموس اللممرق المعع مموو ي م مس ممتويا

المعاعي ممة

الكلوايوليعمما

 IgGو  IgAي مجموعمة مر م سا السمكر مقارعمة ممل مجموعمة مر م
سا السممكر المصممحوب اإصممااة السممايل الاممول اممثن سا السممكر غيممر المعتمممس
العممر وامما

عل األعسولين من األمراة الت تصيب االعسان اعس معتصم

أن غالايممة مر م سا السممكر الممذين شممملتهم الس ارسممة كمماعوا كاممار السممن وقممس

النتائج والمناقشة:

أده ممر عت ممائال التحلي ممل اإلحص ممائ لمقارع ممة تركيم م الكلوايوليع مما

المعاعي ممة  IgGو

 IgAي م كممل مممن المر م المصممااين اممسا السممكر غيممر المعتمممس عل م األعس ممولين
ومجموعة السيررة  ،عسم وجوس يرق مععوو ي تراكي الكلوايوليعا

المعاعية IgG

و  IgAي كلتا المجموعتين الشكل  . )1و ذا العتيجة تتلق مل ما توصل إلي [
] 10اعمسم وجموس يمرق مععموو يم مسمتويا

مجموعة مر

والمتم لممة اممعقص ي م إعتمماك كممل مممن  IgAو  . IgGومممن المممرجا ان يكممون

اللعاليم ممة الالعمي م ممة للخاليم مما العسل م ممة إذ أشم ممار ] [17إلم م م أن االعخلم مماة يم م م

تممم اج م ار قيممام  ) C-RPوذلممم اعقممل  50مممايكروليتر مممن مصممل الم مرية ال م

 ) C-RPللعيعمما

الم ارة للمعاعة الت تار من خالل تمث يرا يم إعتماك الكلوايوليعما

المعاعيممة للممرية سون ان يرممر اعخلا مما لتراكي مما يم المصممل شممثعها شممثن

 .3قياس تركيز البروتين الفعال C -
شمريحة وم جم

المعاعيمة

الكلوايمولين المعماع  IgAيم كمل ممن

سا السكر غير المعتمس عل األعسولين و مجموعة السيررة .

ع مما وا ال  45ع ممام  ،ي ممان االس ممتجااة المعاعي ممة لالص ممااا
تده ممر اش ممكل ي مماسة يم م مس ممتويا

الجها ي ممة والت م م

الكلواي ممولين الممع ممل  IgGتك ممون

ممعيلة

عوعا ما لسيهم مقارعمة االشمااب والامالمين و مذا يتلمق ممل مما أشمار إليم ][11
.
تده ممر العت ممائال المايع ممة يم م الش ممكل  ، )3إن تركيم م الا ممروتين اللع ممال C -
 )C-RPي م مصممول مجموعممة السمميررة كممان اقممل مممن  )6ملمم/لتممر  ،ي م
حممين ال م تركي م ا ي م مصممول المر م المصممااين االتهاامما
 )6ملم ممم  /لت ممر واعس مماة
الحاال

السممايل الاممول

 )18و )12ملم ممم /لت ممر واعس مماة

 )28م ممن

المسروسة  ،و ال تركي  C-RPي مجموعة المر م المصمااين

اممسا السممكر لوحممسا  )6ملمممم /لتممر واعسمماة
المر م م المص ممااين االتهاا مما

 . )188واعلممرس

مجموعممة

الس ممايل الا ممول المترايق ممة م ممل اإلص ممااة ا ممسا

السم ممكر اارتلم مماه مسم ممتوو C-RP

اذ ال م م تركي م م ا )12ملمم/لتم ممر واعسم مماة

. )188
الشكل ( )1تركي الكلوايوليعا
من مجموعة مر

المعاعية  IgAو  IgGي مصل كل
سا السكر ومجموعة السيررة .

كما أدهر عتائال التحليل اإلحصائ عسم وجوس يروقما
الكلوايوليعا
مر

مععويمة يم تراكيم

المعاعية  IgGو  IgAي مجموعمة مر م السمكر ومجموعمة

السكر المترايق اإصااا

السايل الاول  ،الشكل . )2

* يرق مععوو عن مجموعة السيررة  ** ،يرق مععوو عن مجموعة  ، UTI
يرق مععوو عن مجموعة السكرو

الشكل ( )3تركي الاروتين اللعال  Cي مصول مجاميل ،السيررة ،اصااا
السايل الاول ،سا السكر و سا سكر المصحوب ااصااة السايل الاول
الشكل ( )6تركي الكلوايوليعا

السكر ومجموعة مر

المعاعية  IgAو  IgGي مصل كل من مجموعة مر
سا السكر المصحوب ااصااا

السايل الاول .

سا

يدهمر التحليمل اإلحصمائ للعتممائال وجموس يمروق مععمموو امين المجماميل الم ال
عن مجموعة السيررة  ،و ذا يتلق مل ماذكرا ]  .[ 12 , 4امان ال يماسة يم
تركي م الاممروتين اللعممال C -

ي م المصممل يعمموس للعاليممة الخاليمما الكاسيممة
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 ععممس وجمموس حالممة-INF  وIL-8  وIL-6

المحلم ة اوسممارة السممايتوكيعا

 اعمممل مشمماا لعممملC - يقمموم الاممروتين اللعممال

التهاايممة ي م الجسممم حي م

 ممن خممالل تعشممير اللعاليمة الالعميممة و يماسة شممهية الخاليمما، األجسمام الم مماسة
 كممما يعمممل عل م تعشممير المممتمم، الالعميممة الاممتاله معقممس الاممروتين والجر مموم
 كم مما أده ممر.  م ممن الم ممتممC1q ا ممالرريق الكالس مميك اارتاارم م م ممل الجم م
عت ممائال اع ممة الس ارس ممة وج مموس ارتا ممار ا ممين تركيم م كلوك ممو المص ممل ومس ممتوو
سا السكر المصمحوب اإصمااة السمايل الامول

 لمرC - الاروتين اللعال

 [ امان15 , 14 ]عتمائال الس ارسمة الحاليمة ممل عتمائال

 وقمس اتلقم. ) 4 الشمكل

 للمصممل يكممون مرتارمما اعالقممة لوغاريتميممة ممملC-RP االرتلمماه ي م مسممتوو
االرتلمماه ي م مسممتوو سممكر الكلوكممو ي م المصممل لممسو مر م سا السممكر
. المصحوب اوجوس إصااة جها ية

 ي مصلC) العالقة اين تركي الكلوكو وتركي الاروتين اللعال4( الشكل
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Estimation of Immunoglobulin IgG, IgA and the C-reactiv protein levels in
diabetic patients with and without urinary tract infections in comparison with
normal controls
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Abstract:
The levels of immunoglobulins IgG and IgA were
studied and compared among diabetic patients and non
diabetic control subjects .
No significant differences
were found between diabetics and healthy people on the
levels of IgA, IgG . The study showed an increase in the
Key words : immunoglobulins and diabetes, C-reactive
protein and diabetes.

level of C-RP among the diabetic patients. A logarithmic
relationship binds the increases occurred in both Creactive protein and serum glucose concentrations of the
diabetics with urinary tract infections.

