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 (HbA1cواهليموجلوبني السكري ) (FBSالصيامي )
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 مصراتة جامعة الطبيةكلية التقنية 

 
   Abstractامللخص 

يعرف مبرض السكري ادلعتمد علي  (Diabetes mellitus type1)  مرض السكري النوع األول
(  خلالاي بيتا Autoimmuneاألنسولني حيت يتميز ىذا ادلرض بوجود تدمري مناعي تلقائي )

(Beta cellsادلنتجة لإلنسولني ) فيتامني  ىذه الدراسة لتقييم معدل مستوايت يف البنكرايس. أجريت
الفيتامني  لدى مرضى السكري من النوع األول ومقارنتها ابألصحاء وإجياد العالقة بني مستوايت د

. ( يف مرضى السكريFBSالصيامي )السكر ( و HbA1cمستوايت السكر الرتاكمي ) وكل من
ادلرتددين على من  من النوع األولطفل ومراىق مصاب ابلسكري  7=مشلت رلموعة الدراسة على 

أصحاء من نفس العمر كمجموعة  :7مستشفى مصراتو لعالج مرض السكري والغدد الصماء و
د كما دتت ادلقارنة بني معدالت فيتامني   د حتكمية ودتت ادلقارنة بني اجملموعتني يف معدل فيتامني

أن إىل أشارت نتائج الدراسة ي. والسكر الصيامي واذليموجلوبني السكري يف رلموعة مرضى السكر 
ملل( مقارنة  /اننوجرام   59,=±  9=,:5)بشكل واضح يف ادلرضى كان منخفظا و   دمعدل فيتامني 

 (P<0.05ملل( وكان الفرق ذو داللة إحصائية معنوية ) /اننوجرام  :6.5±  9:,77ابألصحاء )
وطبيعي  %(59,5)كايف وغري   %(6;)يف ادلرضى مابني نقص  د ، وتراوحت معدالت فيتامني

ينت أيضا عدم وجود عالقة ببينما يف األصحاء كانت كل العينات طبيعية. نتائج الدراسة  %(=,56)
السكر الصيامي واذليموجلوبني السكري يف رلموعة مرضى السكري. وكل من  د معنوية بني الفيتامني

وعالقتو مبرضى السكري النوع األول وأن الفيتامني ميكن أن  دستنتج من ىذه الدراسة أمهية فيتامني ن
 يكون لو دور يف العالج والوقاية من مرض السكري.  

 السكري < فيتامني د ، السكرى النوع االول، السكر الصيامى ، واذليموجلوبنياالفتتاحية الكلمات
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 Introductionاملقدمة  
ارتفاع مزمن إىل ( يؤدي Metabolic disturbanceقاليب )استمرض السكري ىو إضطراب 
نتيجة لضعف افراز ىرمون  (Chronic hyperglycemia) الدم يف مستوى سكر اجللوكوز يف

عدة انواع ومنها النوع األول والنوع إىل األنسولني أو خلل يف فعاليتو أو اإلثنني معاًّ ، حيت يصنف 
ل من ادلرض بوجود تدمري مناعي تلقائي . يتميز ىذا النوع األو (5)اين وسكر احلمل وغريمهاثال
(Autoimmune خلالاي بيتا  )(Beta cellsادلنتجة لإلنسولني )  يف البنكرايس ويعرف مبرض

. ومن السيمات (9)حيت يصيب كل من األطفال والبالغني (8-5)السكري ادلعتمد علي األنسولني 
واحتمال حدوث مضاعفات كحموضة الدم  (Polyuria) ادلميزة ذلذا النوع يف األطفال كثرة التبول

 . وقد وجد مؤخرا أن(:)( وقد تكون أكثر تنوعاً يف البالغنيDiabetic ketoacidosisالكيتونية )
مستوايت  من النوع األول لديهمحديثاًّ ني صشخادل زمنني وادلمرضى سكري  من مصل عدد كبري

حيتاجها اجلسم   فسيولوجيو يف عدة عمليات جدا . حيت يعترب فيتامني د مهم(;)دمنخفضة من فيتامني 
( Innate and adaptive immunityوادلناعة الطبيعية و ادلتكيفة )كإمتصاص الكالسيوم 

. (>)( لعدة أعضاء يف جسم اإلنسانHomeostasisالتوازن للعناصر )احلفاظ على إىل ابإلضافة 
عليو من الغداء ومن التعرض  يصنع ىذا الفيتامني يف الكبد و الكليتان كما ميكن احلصولو 

رتباط مبخاطر اإلصابة والوقاية من مرض السكري ادراسات أن فيتامني د لو ال أفرتحت. (51،=)للشمس
. صنفت معدالت فيتامني د يف ادلصل (55،56)النوع األول كما لو دور يف ختفيف مضاعفات السكري

مل، غري   /اننوجرام  61( ويكون فيو ادلعدل أقل من Deficiency، نقص )ثالت مستوايتإىل 
 مل، وطبيعي  /اننوجرام  71إىل  61ويكون فيو ادلعدل من  (Insufficiencyكايف )

(Normal) إىل هتدف ىذه الدراسة . (57)مل /اننوجرام  71حيت يكون فيو الفيتامني اكثر من
ع األول ومقارنتها بغري ادلرضى كما لدى مرضى السكري من النو فيتامني د  معرفة معدل مستوايت

و مستوايت السكر الرتاكمي  فيتامني د هتدف ىذه الدراسة إلجياد العالقة بني معدل مستوايت
(Glycated haemoglobinو )  السكر( الصياميFasting blood sugar يف مرضى )

  .األصحاءورلموعة السكري 
 Materials and Methods املواد وطرائق العمل
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سنة ادلرتددين على  ;5إىل  8عينة دم من األطفال وادلراىقني اليت ترتاوح أعمارىم من  7=مث مجع 
مستشفى مصراتو لعالج مرض السكري والغدد الصماء ادلصابني مبرضى السكري من النوع األول ؛ 

عينة من األصحاء )الغري مصابني مبرض  :7وعدد عينة من الذكور  >7عينة من اإلانث و  99
عينة من  ;5عينة من الذكور و  =5(؛ Controlلسكري( من نفس العمر كعينة حتكمية )ا

لكل  hydroxy vitamin D (25OHD)-25 دمت قياس مستوى فيتامني  ، و قداإلانث
 Electrochemiluminescenceتبار التوىج الكهرابئي )اخخدام ستاألصحاء ابو  ادلرضى من

assay) ( الذي يعتمد على تنافسية االرتباط للربوتنيProtein binding competition) ،
خدام ست( صنع ادلاين وابCobas e 411) 855إي تبار على اجلهاز كوابس خحيت مت إجراء اال

 تباراخكما مت إجراء   (.Roche, Germanyزلاليل حسب الطريقة ادلتبعة من الشركة ادلصنعة )
 ، (Immunotubidimetricallyاذليموجلوبني السكري ادلعتمد على قياس التعكر ادلناعي )

خدام إنزمي اذليكسوكينيز ستتبار السكر الصيامي ادلعتمد على طريقة ادلرجعية اإلنزميية اباخو 
(Enzymatic reference method with hexokinase على جهاز كوابس إنتقرا )

811 (Cobas Integra 400واب )تبار حسب الطريقة ادلتبعة اخخدام احملاليل اخلاصة لكل ست
  (. Roche, Germanyمن الشركة ادلصنعة )

 
  Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي 

 ,SPSS Inc. Chicago, ILخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )استمت 
USA اإلحنراف ادلعياري )± ( حيت مت التعبري عن النتائج بواسطة ادلتوسط احلسايبMean± 

SD)  اخخدم است، حيت( تبارStudent’s t-testللتأكد من أمهية الفروق بني متوسطات )  قيم
 correlationتبار بريسون لتقييم معامل اإلرتباط )اخخدم است، كما الفيتامني بني اجملموعتني

coefficient  Pearson’s اذليموجلوبني السكري( بني الفيتامني وكل منHbA1c   و السكر
 .P<0.05. الداللة اإلحصائية ادلعنوية عرفت على أساس   والعمر واجلنس FBSالصيامي 
 Resultsالنتائج  

( أن كل العينات التحكمية حتتوي على مستوى طبيعي من فيتامني د حيت  5-أظهرت النتائج )جدول
ملل بينما متوسط معدل الفيتامني عند  /اننوجرام  :6,5±  9:,77كان متوسط ادلعدل للفيتامني 
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ملل  /اننوجرام   59,=±  9=,:5ادلصابني مبرض السكري إخنفض عن ادلستوى الطبيعي وكان 
 ، %(=,56%( وطبيعية )59,5%( ومعدالت غري كافية )6;راوحت معدالتو بني نقص )حيت ت

ىذه الفروق يف مستوايت فيتامني د بني ادلرضى و العينات التحكمية وجدت ذات داللة إحصائية 
اذليموجلوبني  معدل(.  كما أظهرت النتائج أن متوسط معدل السكر الصيامي و P<0.05معنوية )

% على  :7,7±  7,98ديسيلرت و  /مليجرام  75,;6± 9;,517السكري للعينات التحكمية 
مليجرام  ==,=:± >7,=:5السكري  بينما متوسط معدل السكر الصيامي للمصابني مبرض ،التوايل

 %. 6,69±  79,=ديسيلرت و متوسط معدل اذليموجلوبني السكري  /
 فيتامني د والسكري يف مرضى السكري واألصحاءمتوسط مستوايت  :1-جدول

Control T1DM Variables )ادلتغريات( 
9.61±4.23 10.13±3.84 (Mean±SD)    العمر 

 
5= 
5; 

 
7< 
99 

 اجلنس
 ذكر
 أنثى

33.65±2.16 16.95±9.15 (Mean±SD)           فيتامني د 
 

36(100%) 
 

12(12.9%) 
14(15.1%) 

67(72%) 

 د مستوايت فيتامني
 }عدد )%( {طبيعي 

 }عدد )%( {غري كايف
 }عدد )%( {نقص 

103.75±27.31 
3.54±3.36 

169±69.99 
9.35±2.25 

(Mean±SD) السكر الصيامي  
(Mean±SD) السكر اذليموجلوبيين 
T1DM= Type1 diabetes mellitus 

بينت النتائج عدم وجود ارتباط معنوي بني مستوايت السكر الصيامي و اذليموجلوبني السكري و  
للعينات ادلرضية كما اليوجد إرتباط معنوي يف مستوايت الفيتامني مع اجلنس  دمعدالت فيتامني 

 (.    P>0.05والعمر )
 Discussionاملناقشة 
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عدة عمليات وظيفية كإمتصاص الكالسيوم وادلناعة الفطرية  من الفيتامينات ادلهمة يف ديعترب فيتامني 
 ، كما أن(>)لعدة أعضاء يف اجلسم (Homeostasis)والتكيفية واحلفاظ على حالة التوازن للعناصر 

بعض الدراسات احلديثة إقرتحت وجود إرتباط بني ىذا الفيتامني و مرض السكري من النوع األول 
% من مرضى السكري من النوع األول لديهم نقص يف 6;بينت أن  نتائج ىذه الدراسة .(:58،59،5)

وىذه النسبة  ،بينما اليوجد أي نقص يف الفيتامني يف عينات األصحاء )العينة التحكمية( دفيتامني 
 (;) % يف سويسرا1,9:و  (;5)% يف قطر:,1=إىل رى حيت وصلت اخإىل تلفت من دراسة اخ
% يف كل من إيطليا وأمريكا الشمالية على 59% و 69إىل وىبطت  (>5) اليااسرت % يف 87و

. الفرق يف متوسط معدالت الفيتامني بني مرضى السكري والعينات التحكمية يف الدراسة (61،=5)التوايل
، وىذا يتفق مع عدة دراسات أجريت يف سويسرا (P<0.05احلالية وجد ذو داللة إحصائية معنوية )

يف حني التتفق مع دراسة أجريت يف  (58،65،66،67،68،;) ينيا والكويتوإيطاليا والسعودية واذلند وفرج
فلوريدا و أظهرت عدم وجود فرق معنوي يف معدالت فيتامني د بني العينة التحكمية وادلرضى ادلصابني 

عكسي بني مستوايت  دراسات سابقة بينت وجود إرتباط . عدة(69)مبرض السكري النوع االول
وىذا اليتفق مع الدراسة  (;6،:58،6) مرضى السكري النوع االولفيتامني د واذليموجلوبني السكري يف 

احلالية اليت أظهرت عدم وجود عالقة بني الفيتامني و اذليموجلوبني السكري يف حني إتفقت الدراسة 
 .(=6،>6،;)رى اخلسكري مع دراسات سابقة احلالية يف عدم وجود عالقة بني الفيتامني واذليموجلوبني ا

رى أجريت على مرضى السكري النوع الثاين اخيف مصر و  الدراسة احلالية إتفقت أيضا مع دراسة سابقة
بينما مل تتفق مع دراسة  (71،:6)يف عدم وجود عالقة بني الفيتامني وكل من العمر واجلنس يف إيران

كما بينت   ،(>6) ية يف معدل الفيتامني بني الذكور واإلانثأجريت يف السويد واليت أظهرت فروق معنو 
رى يف إيران على اخالدراسة عدم وجود عالقة بني الفيتامني والسكر الصيامي وىذا اليتفق مع دراسة 

 . (76)اليا على نساء بعد سن اليأساسرت ويف  (75)(Prediabetesابلغني لديهم مقدمات سكري )
ادلنخفضة يف مرضى السكري من النوع األول نضرا  دمن األمهية معرفة أتثري مستوايت فيتامني 

خلالاي بيتا  (Autoimmune destruction)إلحتمالية أتثريه على ميكانيكية التحطم ادلناعي 
سية التاثري اإلجيايب احملتمل ذلذا الفيتامني يف إفراز وحساإىل ادلوجودة يف البنكرايس ابإلضافة 

ادلشخصني حديثا ميكن أن يساعد يف  ةهبذا معرفة وضع الفيتامني يف ادلرضى وخاص ،(77،78)اإلنسولني
بواسطة ادلكمالت ابلفيتامني أو نظائره. تعرض أجزاء كبرية  ري اإلعتماد على اإلنسولنيخالوقاية أو ات
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 انتشار وتطورمن اجلسم للشمس يعترب ذو أمهية كبرية يف احلصول على الفيتامني ومن مت التقليل من 
، حيت بينت دراسة يف الكويت أن من أسباب نقص الفيتامني إرتداء مرض السكري من النوع األول
ظم أجزاء اجلسم عن الشمس والذي بسببو يعزى اإلنتشار الكبري دلرض الزي الشعيب الذي حيجب مع

توعية إىل الدراسات السابقة تبني احلاجة ادللحة إىل . الدراسة احلالية ابإلظافة (68) السكري النوع األول
وعالقتو مبرض السكري الذي يشكل عبئ كبري على نظام الرعاية الصحية  دأبمهية فيتامني  بشرال

تقييم إىل دراسة مستقبلية حتتوي على عدد أكرب من ادلرضى ابإلضافة القيام ببصفة عامة.  واجملتمع
الشمس ومدى أتثري مكمالت الفيتامني على التحكم يف إىل تناوذلم الغدائي للفيتامني وتعرضهم 

 مبرض السكري النوع اإلول. دالسكري ميكن أن يعطي نتائج أكثر دقة يف عالقة فيتامني 
 Conclusionنتاج  ستاال

يستنتج من الدراسة احلالية أن معدالت فيتامني د يف مرضى السكر من النوع األول تكون منخفظة 
، كما يستنتج عدم وجود عالقة داللة إحصائية معنوية لومقارنة ابلناس األصحاء وىذا اإلخنفاض 

ابلرغم من أن و والعمر واجلنس. وكل من السكر الصيامي واذليموجلوبني السكري  د معنوية بني الفيتامني
يف تنظيم السكري غري مفهوم إال أن الكم اذلائل من الدراسات توضح أن الفيتامني  د دور الفيتامني

 ميكن أن يكون لو دور يف الوقاية وتطور مرض السكري من النوع األول.
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