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مع جماميع قيمة  تهاومقارن السكري ابلداءللمرضى املصابني  الدم جتلط عوامل دراسة
 الطول والوزن

جامعة  –التقنية الطبية  كلية-املختربات الطبيةعضو هيئة تدريس بقسم  - إحممد حممد أبو ختالة
 مصراته
 مصراته-ة كلية التقنية الطبي-بقسم املختربات الطبية طالبة - مانيطــةبشيــر  بــدور

 مصراته-كلية التقنية الطبية -بقسم املختربات الطبية طالبة -الصالبـي ساملـــة بشيــر 
 مصراته-كلية التقنية الطبية -بقسم املختربات الطبية طالبة - حممـد املاطونـــي فاطمــة 
 

 امللخص
راابت حدوث خلل مرض السكرى من االمراض اليت تسبب العديد من املشاكل الصحية ومن هذه االضط

عوامل التجلط وذلك  لفحصهذه الورقة  هتدف .خاصًة القلب واألوعية الدمويةو  جتلط الدم، يف عوامل
يف إبجراء بعض اختبارات ختثر الدم، وتعداد الصفائح الدموية، وكذلك قياس مستوى أيون الكالسيوم 

لكي يتم تقييم  ب الطول والوزناملقسمة للمجموعات حس ، وقياس سكر الدم الصائم ملريض السكريالدم
 .احلالة السريرية

وجود فروق معنوية الختبار زمن الثرمبوبالستني اجلزئي بني احلاالت الطبيعية واملصابة اوضحت النتائج ب
( وكذلك وجود فروق معنوية بني الرجال املصابون ابلسكري والغري مصابون 0.0001) ابلسكرى للسيدات

الدراسة فروق  ظهرت(. ا0.01بني الرجال املصابون ابلسكري والغري مصابون ) وجود فروق معنوية(، 0.04)
وكان الفارق معتدًا به إحصائياً  ،لدى جمموعات الطول وزمن الربوتروبني من الثرمبوبالستنيز توسط مل معنوية
(P<0.0001،) لدملكالسيوم اباعنصر مع د فروقات معنوية بني جماميع الطول و واظهرت هذه الدراسة وج .

 توجدكما اظهرت النتائج   لعمر،اموعات جمنتائج الدراسة وجود فروق معنوية لزمن الثرمبوبالستني بني وكانت 
ويبني  جمموعات الدراسة.فروقات معنوية بني جماميع العمر ابلنسبة للكالسيوم حيث كانت الفروق املعنوية بني 

معنوية،  السكرى فروقجمموعات  والكالسيوم لدىني الربوتروب املصلية وزمنمتوسط زمن الثرمبوبالستني  أن
مرض السكر له أتثري على بعض أعضاء جسم اإلنسان فال . (P<0.0001وكان الفارق معتداً به إحصائياً )

وخبالصة نؤكد أنه جيب متابعة عوامل التجلط عند مرضى  هلا. ةالتقييميبد من مراقبتها وإجراء االختبارات 
 سيولة الدم. يفاهنا تلعب دور مهم السكرى بشكل روتيين أل

 ، عوامل التجلط الدم، الطول، الوزن، العمر: مرض السكرىالكلمات املفتاحية
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 املقدمــــة -1
يف  ارتفاع مستوايت السكر يف الدم  تسببداء السكري هو جمموعة من االضطراابت األيضية اليت 

املستقبالت لألنسولني مما يؤدي إىل بسبب نقص يف إفراز هرمون األنسولني أو عدم استجابة  وكذلك
 زايدة مستوى اجللوكوز )السكر( يف الدم

(Basu et al., 2013; and Institute, 2013) قد تسبب املضاعفات  اليت طويلة، لفرتات
واألوعية الدموية،  وميثل  مرض السكري   العصبيةاالنسجة  مثلخطرية يف العديد من أجهزة اجلسم 

 ,American Diabetes Association, 2014)٪ 95-90  حوايل الثاينمن النوع 
2011; WHO, 2016) وهو السبب األكثر شيوعا  والبالغني،، ويؤثر على األطفال واملراهقني

 العالمة وهذا، طبيعيالدم، وارتفاع مستوى السكر يف الدم بشكل غري  يف السكر  مستوايت الرتفاع
 .II (Drouin et al., 2009) و Iالنوع  السكريبداء السكري  االصابة
٪ من الوفيات 6، بلغت الوفيات النامجة عن املضاعفات املرتبطة مبرض السكري حوايل 2000يف عام 

% من املرضى  45إن داء السكري تسبب يف إصابة  .(Tate et al., 2012)يف مجيع أحناء العامل
بضيق الشرايني  25% مبشاكل يف شبكية العني، و 30هبذا الداء ابعتالل يف األعصاب الطرفية، و

التاجية والطرفية. داء السكري يزيد يف خطورة اإلصابة أبمراض القلب والشرايني اليت ترتفع نسبة 
درية وجلطة القلب واملخ والساق، وعرقلة التئام جروح القدم اإلصابة هبا يف مرض السكر، الذحبة الص

% 50والساق بسبب تكون جلطة الساق واليت تعرقل وصول الدم إىل أنسجة القدم والساق، وحوايل 
 ,Lévigne et al., 2013; Sumpio)من املصابني ابلسكري توفوا نتيجة هلذه األمراض

. الدم يبقي سائاًل يف احلاالت العادية طاملا هو يف حركة دائمة داخل األوعية الدموية، فإذا (2012
حدث جرح ما يف وعاء دموي فالطبيعي انسياب الدم من خالل هذا اجلرح إىل خارج الوعاء ومن مث 

ويف  بعض األمراض ال يتخثر الدم أو يتخثر بصعوبة،  رح ووق  النزي .ختثره فيؤدي إىل إغالق اجل
 Martin, 1997; Monroe)هلذا مهما كان اجلرح بسيطًا سيؤدي إىل فقدان مستمر للدم.

and Hoffman, 2012; Wolberg, 2007) 
ويف  بعض احلاالت األخرى مثل داء السكري تتعرض األوعية الدموية للتل  بسبب زايدة السكر يف   

الدم لفرتات طويلة وأهم هذه األوعية هي الشرايني الكبرية اليت حتمل الدم املغذي لعضلة القلب 
 والساقني واملخ واألوعية الدقيقة مما يؤثر على قدرة اجلسم على التئام اجلروح بشكل
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 ,Martin, 1997; Monroe and Hoffman, 2012; Prabhakar)طبيعي.
2016; Wolberg, 2007)   ويعمل الكبد كجهاز مهم جدًا يف  تنظيم مستوى اجللوكوز يف

الدم عن طريق خزنه على صورة جليكوجني يف  حالة ارتفاعه، أو عن طريق حتريره يف الدم عند حدوث 
ولذلك فعند حدوث خلل يف    (Agius, 2008; Nordlie et al., 1999)نقص يف  تركيزه

وظائ  الكبد يصبح من الصعب احلفاظ على مدى ضيق من تركيز جلوكوز الدم، أيضًا حيدث خلل 
يف  عملية إنتاج عوامل التجلط واليت تلعب الدور املهم يف  ختثر الدم نتيجة لسلسله من التفاعالت 

 (Gylfe, 2016; Miyake et al., 2002)م هبا هذه العوامل. الكيميائية اليت تقو 
دموية على عدد من الربوتينات تسمى عوامل التخثر املوجودة داخل البالزما. لطة الاجلويعتمد تكوين 

 ;Hess et al., 2012)عادة، تكون عوامل التخثر يف حالة غري نشطة وال تتسبب يف ختثر الدم
Nikolajsen et al., 2014) .  بعد اإلصابة، يتم تنشيط عوامل التخثر إلنتاج اجللطة. هذا

التنشيط هو عملية معقدة تنطوي على العديد من التفاعالت الكيميائية، وبعضها يتطلب أيوانت 
فوسفوليبيدات وعامل التخثر  واجلزيئات على السطح لتنشيط الصفائح الدموية، مثل الكالسيوم

V.(Bodnár and Sequeira, 2008; Heemskerk et al., 2013; Kaibara, 
يبدأ تنشيط الربوتينات التخثر مع املسارات اخلارجية والداخلية، وهذه املسارات تتالقى  (1996

لتشكيل املسار املشرتك، مما يؤدي إىل تشكيل جلطة الفيربين. ويسمى املسار اخلارجي ابمسه ألنه يبدأ 
ت الدهنية ابلكيماوايت اليت تكون خارج الدم أو خارجه. األنسجة التالفة تطلق خليط من الربوتينا

(، واملعروف أيضا ابسم عامل األنسجة Thromboplastinوالفوسفورية تسمى ثرومبوبالستني )
Tissue factor (TF) أو العامل ،III( يشكل الثرومبوبالستني .Thromboplastin يف ،)

، الذي هو بداية املسار Xاملركب مع العامل السابع، الذي ينشط العامل  وتشكيل، Ca2وجود 
األوعية الدموية ابألضرار ويتعرض الكوالجني يف النسيج الضام حتت  تصاب انك. ميكن املشرت 

مع  يرتبط XII، عندما عامل البالزما الثاين عشرالدمويةلبطانة األوعية   الطالئية االنسجة
، والذي بدوره ينشط XIوحتفيز العامل احلادي عشر  XIIالكوالجني، ويتم تنشيط العامل عشر

 IX .(Giesen et al., 1999; Rao et al., 1995)اسع العامل الت
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من هذا املبدأ سنقوم هبذه الدراسة للكش  عن عوامل التجلط وذلك إبجراء بعض اختبارات ختثر 
دم الدم، وتعداد الصفائح الدموية، وكذلك قياس مستوى أيون الكالسيوم يف الدم، وقياس سكر ال

لتقييم احلالة السريرية  أيضا الدراسةالصائم ملريض السكري لكي يتم تقييم احلالة السريرية. هتدف هذه 
 مستوايت جماميعمقارنة اختبارات ختثر الدم مع و  لعوامل التجلط للمرضى املصابني بداء السكرى

دم مع جماميع ، ومقارنة اختبارات ختثر الملغ / ديسيلرت 350 – 121و 120 – 71السكر اقل و
كغم   50.00)>= والوزن  سم(175 – 165و 175 – 165سم و155- 135الطول )قيمة 
+  100.26كغم و  100.25- 83.51كغم و  83.50- 66.76كغم و  66.75- 50.01و

 كغم(
  Materials and methods)املواد والطرائق  -2
 (Case of Studyحاالت الدراسة ) 2-1

بة مبرض السكرى، وقسمت هذه احلاالت إىل جمموعتني، ( حالة، مصا50مشلت هذه الدراسة )
( 34( حالة، أما اجملموعة الثانية من النساء وعددها )16اجملموعة األوىل كانت من الرجال وعددها )

مجعت هذه احلاالت من املرضى الذين و  ( سنة.50حالة، واملتوسط العمري للمجموعتني حوايل )
تنظيم وعالج مرض السكرى، خالل الفرتة الزمنية  يفيرتددون على املركز الصحي املتخصص 

( حالة من احلاالت الضابطة حيث كان عدد 15اشتملت هذه الدراسة أيضًا على ) ( ف.2017)
 ( حاالت، وكان10( حاالت، وعدد احلاالت الضابطة من النساء )5احلاالت الضابطة من الرجال )

 ( سنة.40املتوسط العمري هلم )
 (Samplesالعينات ) 2-2

مت جتميع العينات من الدم الوريدي ووضعت يف أانبيب االختبار اخلاصة هبا. وقسمـت كمية الدم لكل 
عينة على ثالثة أانبيب، كانت األنبوبة األوىل خالية من املادة املانعة للتجلـط، وذلك للحصول على 

يز أيون الكالسيوم. ( إلجراء اختبار قياس السكر يف الدم وكذلك لقياس تركSerumمصل الدم )
(، Sodium Citrateواألنبوبة الثانية فكانت حتتوي على املادة املانعة للتجلط سرتات الصوديوم )

( وزمن الثرمبوبالستني اجلزئي PTوذلك إلجراء بعض اختبارات جتلط الدم مثل زمن الربوثرومني )
(aPTTأما األنبوبة الثالثة فكانت حتتوي على املادة املانعة ل .)( لتجلط أيضًا وهيEDTA )

 وذلك إلجراء اختبار تعداد الصفائح الدموية.
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 (Methodsالطرائــق) 2-3
 (Fasting Blood Sugarطريقة قياس سكر الدم الصائم ) 2-3-1

(، واجلهاز املستخدم لالختبار هو Serumالعينة املستخدمة يف هذا االختبار هي املصل )
Spectrophotometer على الطول املوج( 546يnm( ودرجة احلرارة )c 37 تـم إحضـار .)

 ، Reagent Blank( وعلم على كل واحدة منها، األوىل حمللول التصفري Cuvettes) 3عـدد 

Conc. of Standard     ×drdSofAb

SampleofAb

tan..

..

   Conc. Of Sample = 
 قياس تركيز الكالسيوم يف الدم: 2-3-2 

( Spectrophotometerم ابستخدام جهاز الطي  الضوئي )مت قياس تركيز الكالسيوم يف الد
( وحجرة c25( وبدرجة حرارة الغرفة)505( والطول املوجي املستخدم )Serumلعينة املصل )
 ( وتصفري اجلهاز ابهلواء.ml1التفاعل )

( من حجرة التفاعل وعلم على كل واحدة منها فاألوىل لوضع احمللول القياسي، 3مت إحضار عدد )
وضع يف حجرة  R¬1( ميكرون من 500(، مت نقل ابملاصة )Sampleانية لوضع العينة )والث

ووضع أيضًا يف حجرة التفاعل ¬ 2R( ميكرون من 500التفاعل األوىل والثانية، ونقل ابملاصة )
( ميكرون من العينة )املصل( إىل حجرة التفاعل الثانية، ومت 25األوىل والثانية، مث نقل ابملاصة )

( دقائق يف درجة حرارة الغرفة 10( ملزج العينات جيدًا مث تركت ملدة )Para filmام )استخد
( ومت حساب تركيز Absorbanceْم(. ومتت قراءة العينة يف اجلهاز عن طريق االمتصاص )25)

 ( Peers Lowالكالسيوم عن طريق قانون بري )
 

Conc. of Standard     ×drdSofAb

SampleofAb

tan..

..

   Conc. Of Sample = 
 قياس تعداد الصفائح الدموية 2-3-3

 Complete Blood)مث قياس الصفائح الدموية بواسطة جهاز تعداد الدم الكامل 
Count) C.B.C  

 (Prothrombin timeطريقـة إجـراء االختبـار زمن الربوثرومبني ) 2-3-4
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دقائق  10هاز الطرد املركزي ملدة العينة املستخدمة يف هذا االختبار هي البالزما عن طريق فصلها جب
ومت إجراء هذا االختبار ابستخدام  ( أل  دورة يف الدقيقة.25بسرعة )
 (.CoaTRON.MIجهاز)
( ابستخدام املاصة ووضعت يف حجرة التفاعل اخلاصة Plasma( ميكرون من البالزما )25نقل )

( اثنية مت نقل حجرة 52ايل )( وبعد مرور حو Timerابجلهاز، مت الضغط على الزر اخلاص ابلوقت )
( مع الضغط على هذا الزر يف نفس الوقت، مث Opticالتفاعل املوجود هبا العينة إىل مكان القراءة )
( بعد ظهور كلمة Thromboplastin Calciqueوضع احمللول اخلاص هبذا االختبار )

(activeعلى شاشة اجلهاز، مث أخذت قراءة العينة وتعاد هذه اخلطوات ل ) كل عينة ثالث مرات
 ألخذ متوسط القراءات.

 Active Partialطريقـة إجـراء االختبـار زمن الثرمبوبالستني اجلزئي ) 2-2-5
thrompoplastin time) 

( عن طريق فصل عينة الدم جبهاز الطرد Plasmaالعينة املستخدمة يف هذا االختبار هي بالزما )
 ة يف الدقيقة. ( دور 25( دقائق بسرعة )10املركزي ملدة )

( ابستخدام املاصة ووضعت يف حجـرة التفاعل Plasma( ميكرون من عينة البالزما )25نقـل )
( ومت الضغط Cephaline Kaolin( ميكرون من احمللول )25اخلاصة ابجلهاز، وأضيفت إليها )

املوجودة  ( اثنية مت نقل حجرة التفاعل293(، وبعد مرور حوايل )Timerعلى الزر اخلاص ابلوقت )
( مع الضغط على هذا الزر يف نفس الوقت، ومن مت وضع احمللول Opticهبا العينة إىل مكان القراءة )
( على شاشة active( بعد ظهور كلمة )Chlorure.de.Calciumاخلاص هبذا االختبار )

 اجلهاز مث أتخذ قراءة العينة.
 حصائيةالتحاليل اال 2-4

خطأ معياري للمتوسط ± حصائي حلساب املتوسط احلسايب وكمتوسط مت استخدام برانمج التحليل اال
(S.E.M ،واالحنراف املعياري )متت املقارانت املتعددة ابستخدام اختبار حتليل التباين يف  وكذلك

( بعد اختبارات 0.05ملعرفة الفروق املعنوية )   LSD(، واستخدمت اختبار ANOVAsاجتاهني)
 ق ذات احصائية بني اجملموعات.املقارنة، وكذلك حتليل الفرو 
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 (Resultsالنتائـــج ) -3
 وصف حاالت الدراسة: 3-1

(،  34( وعدد حاالت النساء)16( حالة وكان عدد حاالت الرجال )65مشلت حاالت الدراسة )
كلهم مصابون ابلداء السكري، ولوحظ يف بعض املرضى خاصة الذين ال يتعاطون العالج بشكل 

م مرتفعة، ولكن املرضى الدين يتعاطون العالج بشكل منتظم كانت قيم مناسب كانت قيم سكر الد
 سكر الدم معتدلة.

  واالانث للذكور الدم ختثرمستوايت عوامل  3-2
حالة مريضة ابلسكرى وعددهم  ذكور جملموعة احلاالت( مت تقسيم 4-3-2-1من خالل الشكل)

( 34الة مريضة ابلسكرى وعددهم )ح اانث وجمموعة (،5الطبيعية وعددهم ) ذكور ( وجمموعة16)
(. مت قياس املتوسطات احلسابية للمجموعة املتغريات مثل عدد 10وجمموعة اانث الطبيعية وعددهم )

الصفائح الدموية وزمن الثرمبوبالستني وزمن الربوتروبني والكاسيوم لدى اجلنس ملرضي السكرى، لوحظ 
تني اجلزئي بني احلاالت الطبيعية واملصابة ابلسكرى حدوث وجود فروق معنوية الختبار زمن الثرمبوبالس

( وكذلك وجود فروق معنوية بني الرجال املصابون ابلسكري والغري مصابون 0.000) للسيدات
زمن  لوحظ حدوث ال وجود للفروق املعنوية الختبار  (.2( كما هو موضح ابلشكل )0.04)

( بينما وجود فروق 0.098لسكرى للسيدات )بني احلاالت الطبيعية واملصابة اب PTالربوثرومبني 
 (.3)ابلشكل ( كما هو موضح 0.01معنوية بني الرجال املصابون ابلسكري والغري مصابون )

  
اختبار طريقـة عدد  ( متوسط قيم1الشكل )

السكري للرجال الصفائح الدموية حلاالت املرضي 
 والسيدات واحلاالت الضابطة

الثرمبوبالستني  ر زمناختبا ( متوسط قيم2الشكل )
السكري للرجال حلاالت املرضي  aPTTاجلزئي 

 والسيدات واحلاالت الضابطة
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 إجـراء زمن اختبار طريقـة ( متوسط قيم3الشكل )
السكري للرجال حلاالت املرضي  PTالربوثرومبني 

 والسيدات واحلاالت الضابطة

تركيز  اختبار طريقـة قياس( متوسط قيم 4الشكل )
املرضي السكري للرجال  ابلدم حلاالتالسيوم الك

 واحلاالت الضابطةوالسيدات 
 
 جملاميع السكرى الدم ختثرمستوايت عوامل  3-3

( مت تقسيم مستوى تركيز السكرى ابلدم اىل ثالثة جمموعات 8- 7 – 6- 5من خالل الشكل )
وعددها  120 – 71 ( واجملموعة الثانية27وعددهم ) 70حيت كانت اجملموعة االوىل اقل من 

(. مت قياس املتوسطات احلسابية للمجموعة 8وعددها ) 350 – 121( واجملموعة الثالثة 30)
املتغريات مثل عدد الصفائح الدموية وزمن الثرمبوبالستني وزمن الربوتروبني والكاسيوم لدى جمموعة 

الصفائح الدموية بني  ( الذي يبني أن متوسط تراكيز عدد5ملرضي السكرى، ويظهر هذا يف الشكل )
اجملموعات ال وجود للفروق املعنوية ابلنسبة لداء السكرى. ويبني أن متوسط لزمن الثرمبوبالستني 

( بني P<0.0001املصلية لدى جمموعات السكرى فروق معنوية، وكان الفارق معتدًا به إحصائيًا )
(. 6( كما هو واضح يف الشكل )0.003( وبني االوىل والثالثة )0.241اجملموعة االوىل والثانية )

حيت كان جماميع السكرى لزمن الربوتروبني وجود الفارق معتداً به إحصائياً بني اجملموعة االوىل والثانية 
( كما هو واضح يف 0.705( ولكن بني اجملموعة االوىل والثالثة ال وجود للفروق املعنوية )0.025)

( عدم وجد فروقات معنوية بني 8ضح يف الشكل )(. واظهرت هذه الدراسة كما هو وا7الشكل )
جماميع السكرى لعنصر للكالسيوم ابلدم، حيث كانت الفروق املعنوية بني اجملموعة االوىل والثانية 

 (.0.001( واجملموعة االوىل والثالثة )0.03)
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املرضي السكري  ابلدم حلاالت PT( متوسط قيم زمن الربوثرومبني 6الشكل )

واجملموعة الثانية من  70توايت السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من ملعدل مس
 .350-121واجملموعة الثالثة  71-120

املرضي السكري ملعدل  الدموية حلاالت( متوسط قيم الصفائح 5الشكل )
 120-71واجملموعة الثانية من  70مستوايت السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من 

 .350-121واجملموعة الثالثة 

  
ابلدم حلاالت املرضي السكري ملعدل  ( متوسط قيم الكالسيوم8الشكل )

-71واجملموعة الثانية من  70مستوايت السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من 
 .350-121واجملموعة الثالثة  120

حلاالت املرضي  ابلدم aPTT( متوسط قيم زمن الثرمبوبالستني اجلزئي 7الشكل )
واجملموعة الثانية  70عدل مستوايت السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من السكري مل

 .350-121واجملموعة الثالثة  120-71من 
 
 جملاميع الفئات العمرية الدم ختثرمستوايت عوامل  3-4

 40- 22( مت تقسيم العمر اىل جمموعات خمتلفة 12- 11 – 10 – 9من خالل الشكل )
وعددهم  78 – 59( واجملموعة الثالثة 25وعددهم ) 58 – 41ثانية ( واجملموعة ال18وعددهم )

(. لوحظ ان عدد الصفائح الدموية بني اجملموعات ال وجود للفروق املعنوية ابلنسبة للعمر كما 22)
(. يف حني بيّنت نتائج هذه الّدراسة وجود فروق معنوية لزمن الثرمبوبالستني بني 9ابلشكل )
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( كما 0.000( وبني االوىل والثالثة )0.018انت اجملموعة االوىل والثانية )اجملموعات للعمر، حيت ك
( أّن جماميع العمر لزمن الربوتروبني ال توجد فروق 11(. حيث بّينت النتائج ابلشكل )10ابلشكل )

(. اظهرت النتائج وجد 0.255( واجملموعة االوىل والثالثة )0.38معنوية بني اجملموعة االوىل والثانية )
فروقات معنوية بني جماميع العمر ابلنسبة للكالسيوم حيث كانت الفروق املعنوية بني اجملموعة االوىل 

 (. 12( كما ابلشكل )0.001( واجملموعة االوىل والثالثة )0.03والثانية )
 

  
( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 9الشكل )

واجملموعة الثانية  40-22 موعة االوىل منالسكري جملاميع الفئات العمرية اجمل
 .78-59واجملموعة الثالثة  58-41من 

( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 10الشكل )
واجملموعة الثانية  40-22السكري جملاميع الفئات العمرية اجملموعة االوىل من 

 .58-41 واجملموعة الثالثة 58-41من 
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( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 11الشكل )

الثانية  واجملموعة 40-22السكري جملاميع الفئات العمرية اجملموعة االوىل من 
 .78-59 واجملموعة الثالثة 58-41من 

( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 12الشكل )
واجملموعة الثانية  40-22ىل من السكري جملاميع الفئات العمرية اجملموعة االو 

 .78-59 واجملموعة الثالثة 58-41من 

 
 جملاميع الطول الدم ختثرمستوايت عوامل  3-5

( مت تقسيم الطول اىل جمموعات خمتلفة حيت كانت 16- 15 – 14 – 13)من خالل الشكل 
 (30دهم )وعد 175 – 165( واجملموعة الثانية 27سم وعددهم )155-135اجملموعة االوىل 
(. مت قياس املتوسطات احلسابية للمجموعة املتغريات 8وعددهم ) سم175 – 165واجملموعة الثالثة 

جمموعة الطول  لدى موالكالسيو  وزمن الربوتروبني وزمن الثرمبوبالستنيمثل عدد الصفائح الدموية 
صفائح الدموية بني ال تراكيز عدديبني أن متوسط  ( الذي13ويظهر هذا يف الشكل ) السكرى،ملرضي 

للفروق املعنوية ابلنسبة للطول. بينت هذه الدراسة أن متوسط لزمن الثرمبوبالستني  دال وجو اجملموعات 
( بني اجملموعة P<0.0001وكان الفارق معتدًا به إحصائيًا ) معنوية،لدى جمموعات الطول فروق 

(. حيت كان 14هو واضح يف الشكل )( كما 0.003( وبني االوىل والثالثة )0.241االوىل والثانية )
( 0.025الربوتروبني وجود الفارق معتدًا به إحصائيًا بني اجملموعة االوىل والثانية ) الطول لزمنجماميع 

( كما هو واضح يف الشكل 0.705املعنوية ) وجود للفروقولكن بني اجملموعة االوىل والثالثة ال 
معنوية بني جماميع الطول لعنصر للكالسيوم ابلدم، (. واظهرت هذه الدراسة عدم وجد فروقات 15)

(  0.001الثالثة )( واجملموعة االوىل و 0.03حيث كانت الفروق املعنوية بني اجملموعة االوىل والثانية )
 (16كما ابلشكل )
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( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 13الشكل )

 70جملموعة االوىل اقل من السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم ا
 .350-121واجملموعة الثالثة  120-71واجملموعة الثانية من 

( متوسط قيم تركيز الصفائح 14الشكل )
الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت 

واجملموعة  70السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من 
 .350-121واجملموعة الثالثة  120-71الثانية من 

  
( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي 15الشكل )

 70السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم اجملموعة االوىل اقل من 
 .350-121واجملموعة الثالثة  120-71واجملموعة الثانية من 

( متوسط قيم تركيز الصفائح 16الشكل )
الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت 

واجملموعة  70ابلدم اجملموعة االوىل اقل من السكر 
 .350-121واجملموعة الثالثة  120-71الثانية من 
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 جملاميع الوزن الدم ختثرمستوايت عوامل  3-6
( مت تقسيم الوزن اىل جمموعات خمتلفة، حيت كانت 20- 19 – 18 – 17من خالل الشكل )

 اجملموعة االوىل
( 11كغم وعددهم )  66.75- 50.01وعة الثانية ( واجملم3كغم وعددهم )  50.00>=  

 83.51( واجملموعة الرابعة 30كغم وعددهم )  83.50- 66.76واجملموعة الثالثة واجملموعة الثالثة 
(. مت قياس 5+ كغم وعددهم )100.26( واجملموعة اخلامسة 16وعددهم ) كغم  100.25-

ح الدموية وزمن الثرمبوبالستني وزمن املتوسطات احلسابية للمجموعة املتغريات مثل عدد الصفائ
( الذي يبني 17الربوتروبني والكالسيوم لدى جمموعة الوزن ملرضي السكرى، ويظهر هذا يف اجلدول )

حيت  أن متوسط تراكيز عدد الصفائح الدموية بني اجملموعات ال وجود للفروق املعنوية ابلنسبة للوزن، 
( الذي يبني أن 18(.  ويظهر هذا يف اجلدول )P > 0.05كان الفرق املعنوي بني اجملموعات )

 < Pمتوسط لزمن الثرمبوبالستني لدى جمموعات الوزن، وكان الفارق غري معتدًا به إحصائيًا )
( بني اجملموعات اخلمسة. حيت كان جماميع الوزن لزمن الربوتروبني ال وجود الفارق اإلحصائي 0.05

(. واظهرت هذه الدراسة عدم وجد فروقات معنوية بني 19بني اجملموعات كما هو واضح يف الشكل )
( كما P > 0.05جماميع للوزن لعنصر للكالسيوم ابلدم، حيث كانت الفروق املعنوية بني اجملموعات )

 (.20ابلشكل )
 

 

 
( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم 17الشكل )

 83.50- 66.76واجملموعة الثالثة  66.75- 50.01واجملموعة الثانية من  50.00االوىل اقل من >= اجملموعة 
 +100.26واجملموعة اخلامسة     100.25- 83.51واجملموعة الرابعة 
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ة االوىل ( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم اجملموع18الشكل )

واجملموعة الرابعة  83.50- 66.76واجملموعة الثالثة  66.75- 50.01واجملموعة الثانية من  50.00اقل من >= 
 +100.26عة اخلامسة    واجملمو  100.25- 83.51
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موعة االوىل اقل ( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم اجمل19الشكل )
- 83.51واجملموعة الرابعة  83.50- 66.76واجملموعة الثالثة  66.75- 50.01واجملموعة الثانية من  50.00من >= 

 +100.26واجملموعة اخلامسة     100.25

 
وعة االوىل اقل ( متوسط قيم تركيز الصفائح الدموية حلاالت املرضي السكري ملعدل مستوايت السكر ابلدم اجملم20الشكل )

- 83.51واجملموعة الرابعة  83.50- 66.76واجملموعة الثالثة  66.75- 50.01واجملموعة الثانية من  50.00من >= 
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 املناقشة -4
 الدم هو انسداد يف أحد االوعية الدموية اليت ميكن أن تؤدي إىل األضرار لبعض االعضاء لعدم ختثر

العديد من االختبارات  وصول الغذاء، هذه ميكن أن يؤدي يف حلاالت خطرية تسبب املوت، يوجد
 Badimon) التجلط للجسم مستوايتعوامل التجلط الدم ومعرفة عمل وظيفة لتقييم مستوى أداء 

et al., 1988; Journeycake and Buchanan, 2003)  ومن هذه االختبارات ،
( زمن الرتمبوبالستني اجلزئي النشط، aPTT( زمن الربوترمبني، واختبار )PTاختبار)اختبار قياس و 

الداخلي لتنشيط  النظام تفاعل الكالسيوم. وحيدثواختبار تعداد الصفائح الدموية واختبار قياس نسبة 
 الدهين او إبفراز ابلربوتني اخلارجي اوعوامل التجلط يف بالزما الدم، ولكن يبدأ النظام العامل النسيجي 

تدل إىل  نسبة استخدام املمكن ومن، (PT) اختبار زمن الربوثرومبني استخدامليبوبروتني، كما ميكن 
. يعترب مرض السكري من العالجية اجلرعات تقديرلغرض  (INR) قيمة مقياس مدى سيولة الدم

غري قادر على األمراض الشائعة ويرتفع مستوي السكر يف الدم عن احلد الطبيعي، ويصبح اجلسم 
التخلص من السكر. يؤثر مرض السكر على الوظيفة الفسيولوجية لبعض أجزاء جسم اإلنسان، واليت 
ترتتب عليها ضرر يف هذه األنسجة، مما يؤدي إىل قلة أو عدم نشاط العضو املتضرر يف أتدية وظيفته 

اكم السكر يف الدم ويرجع سبب حدوث ارتفاع قيمة السكر لدي املرضى نتيجة لرت  ،على أكمل وجه
وعدم قدرة البنكرايس على إفراز األنسولني للتخلص من السكر الزائد. ونتيجة الرتفاع نسبة السكر يف 

 الدم.
 لإلصابة عرضهيكون أكثر  ابلسكركما لوحظ من خالل هذه الدراسة أن األشخاص املصابني 

قياس عوامل جتلط الدم بسبب  امهية . وترى الدراسة ضرورةالدم جتلط عومل لرتاكيز خمتلفةبتغيريات 
األنسجة بشكل مباشر أو غري مباشر فتؤدي إىل ضع  يف املضاعفات املصاحبة ملرض السكري وتتأثر 

فاعلية بعض أعضاء اجلسم ومن هذه األعضاء الكبد الذي يقوم إبفراز عوامل التجلط وعند أتثر هذا 
هذه الدراسة  أظهرت. الدمعب الدور يف جتلط العضو سوف تتأثر كمية إفراز هذه العوامل واليت تل

 للمريض متابعة نظام وجود لعدميرجع  ابلدم انتظامه وعدم السكر مستوي ارتفاعأيضًا أن السبب يف 
 حدوث حاالت. أما يف ابلدم التجلط عوامل مستوايت ارتفاع او اخنفاضيؤثر  ممكن منالذي 
ج عوامل جتلط الدم بشكل املطلوب، مما يؤدي إىل زايدة الكبد، وابلتايل ال يقوم الكبد إبنتا  يف مشاكل

 . نزي احتمال حدوث 
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يرتبط  مستوايت الصفائح الدموية تلعب دورا رئيسيا يف حتديد مقاومة أنسولني عن طريق اختبار بسيط.
مرض السكري بزايدة الصفائح الدموية واليت تشمل بعض العوامل مثل االضطراابت األيضية الرتفاع 

يف الدم وزايدة الدهون يف الدم، ومقاومة األنسولني )نقص األنسولني النسيب( ونقص األنسولني  السكر
 املطلق، وأيضا يرتبط بعض احلاالت املرضية مثل اإلجهاد التأكسدي وااللتهاابت.

الدم، ولالرتباط عنصر الكالسيوم  جتلطعملية يف  دورا يلعب الكالسيوم انوما توصلت اليه دراسة 
 ابلدم مستواها ينخفض الكالسيوم، كمـا أن الدم جتلط( هلا أثر يف ظهور IVالعامل ) اووسفوليبيد ابلف

وهناك أسباب توضح زايدة زمن  التجلط، عوامل نشاط اخنفاض يف يسببيف مرض السكري قد 
 الربوثرومبني مثل نقص فيتامني ك وبعض أمراض الكبد ونقص الربوثرومبني والعالج مبضادات التخثر

( X( عامال مساعدا للعامل )Vالعامل ) ويعترب(. X( او )VII( او )Vالفموية ونقص العامل او )
( و IX( يقوم بتنشيط العاملني )VIIالذي يشرتك معه يف تكوين مركب الربوثرومبينيز، والعامل )

(X( والعامل ،)X ينشط العامل )II ( ويشرتك مع العاملVيف تكوين مركب الربوثرومبينيز ) 
 (Capoor et al., 2015; Onitilo et al., 2007) . زمن الثرمبوبالستني اجلزئي

(Partial thromboplastin time هـو الزمـن الـالزم لتخثر البالزما بعد مزجها مع الكاولني )
( اثنية، 35ـ  25دماغ )سيفالني( والكالسيـوم، والقيمـة الطبيعيـة هلذا الزمن ترتاوح من )وخالصات ال

(، Iوهو اختبار لوظيفة التخثر بشكل عام، بينما يتطاول هذا الزمن عند حدوث نقص يف العوامل)
(II( ،)IX( ،)XI( ،)XII( ،)VII .)(Poller and Thomson, 1972)  أظهرت هذه

( وهذه Partial thromboplastin timeلزمن الثرمبوبالستني اجلزئي )الدراسة ارتفاع طفيفا 
اليت أثبتت دراساهتم وجود عالقة بني لزمن الثرمبوبالستني ات األخرى النتيجة تتفق مع نتـائج دراسـ

يف ارتفاع مرض السكر  اليت تسبب االيضية االضطراابتاجلزئي و الزمـن الـالزم لتخثر، وكذلك وجود 
 .(Capoor et al., 2015; Dhule and Gawali, 2014)  لدى الذكور واإلانث
العوامل تؤدي لضيق األوعية  وهذه، الدماىل حاالت جتلط  تؤذي اليتعوامل اخلطر هناك العديد من ال

التدخني ومرض و  السكريومرض  وارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم ارتفاع ضغط الدم مثل الدموية
الغري  األشخاصيصيب  انميكن  وكذلك تصلب الشرايني الطرفية يف مرضى السكر وحتدث .السرطان
، ولكن تصلب الشرايني حيدث أكثر يف مرضى السكر، يصيب مرضى السكري ابلسكرياملصابون 
 % من جمموع مرضى تصلب الشرايني الطرفية. 30 – 20نسبة  حوايل
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سبب أتخر برآء اجلرح منها التهاب اجلرح وتلوثه ابلبكترياي، نقص يف تناك أسباب عديدة ميكن أن ه
وء التغذية والسمنة، أي سبب يؤدي إىل قلة تدفق الدم، أمراض عامة مثل العناصر األساسية من س

الشيخوخة. ومن  او ابلعمرمرض السكري وقصور الكلى وغريها، األدوية مثل الكورتيزون، التقدم 
األسباب اليت تقلل من ختثر الدم نقص يف ُصفيحات الدم أو خلل يف عملها، نقص يف عوامل 

نتيجة قلة تصنيعها بسبب مرض ما مثل تلي  الكبد. طبعاً إذا فعاًل فيه مشكلة، التجلط، إما وراثياً أو 
تعمل حتاليل عامة لعمل الكبد والكلى واألمالح والسكري وحتليل للدم وختثره. ويف الغالب سوف 
يكون طبيعياً. مع التقدم ابلعمر يتغري لون اجللد وهذا طبيعي، أو ال مسح هللا بسبب مرض ما أو دواء 

مراجعة الطبيب وعمل الالزم. فحص منظومة  التعرض لشيء أو نقض تغذية سليمة، وللتأكد جيب أو
( على تنشيط منظومة التخثر اخلارجية PTالتخثر عرب اختبارات التخثر االستطالعية: يعتمد اختبار )

(Extrinsic( ويقوم بفحص عوامل )VII والعوامل املشرتكة )(V) ،(X) و-(II ويف اختبار .)
(PTT( يتم تنشيط منظومة التخثر الداخلية )Intrinsic وجيري فحص عوامل التخثر )(XII)، 

(XI)، (IX) و-(VIII والعوامل املشرتكة أيضا. أما يف اختبار حتديد زمن الثرومبني ونسبة )
( fibrin( فيتم تقييم املرحلة النهائية من حتول الفيربينوجني إىل فيربين )Fibrinogenالفيربينوجني )

 وتكّون جلطات الدم.
 Prothrombin Timeاختبارات تقييم أداء منظومة التخثر: يتم إجراء اختبار زمن الربوثرومبني )

- PT من أجل حتديد الفرتة اليت حيتاج إليها مصل املريض حىت يتخثر بوجود منشط التخثر )
 ;Levi and van der Poll, 2010; Raber, 1990)النسيجي وأيوانت الكالسيوم.

Tripodi, 2009)  اثنية. من املمكن أن يكون  14و  10ترتاوح مدة التخثر الطبيعية بني
(PT( طويال بسبب نقص عامل التخثر )VII والعوامل املشرتكة )(X) ،(II) و- (II أو بسبب )

 Internationalالعالج مبضادات التخثر، ويتم التعبري عنه بواسطة فحص نسبة التطبيع العاملية )
Normalized Ratio - INR.)(Raber, 1990)  يف اختبار زمن الثرمبوبالستني اجلزئي

( تتم إضافة الدهون PTT - Activated Partial Thromboplastin Timeاملنشط )
 ،(XI) ،(XII)السيوم إىل مصل املريض. تؤثر عوامل التخثر الفوسفاتية ومنشطات املسطح والك

(IX) و-(VIII :والعوامل املشرتكة )(X) ،(V) و-(II( على اختبار )PTT قد تشري نتائج .)
( غري الطبيعية، واليت تعرب عنها مدة التخثر الطويلة، لضرورة اللجوء PTT( أو )PTاختبار )
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نقص بعوامل التخثر اخلاصة، ولفحص وجود مثبطات  الختبارات أخرى من أجل التأكد من وجود
التخثر اليت تكون مضادات ذاتية، تسبب إطالة الفرتة الزمنية الالزمة لتخثر الدم. تتعلق هذه املثبطات 

 ابحلاالت ذاتية املناعة وبفرط التخثر.
 اخلالصــة-5
مث إمهال املرض.  ولذا يتطلب  مـرض السكر يعترب من األمراض الشائعة واليت تؤدي إىل الوفاة إذا ما 

دومًا متابعة مرضى السكري، لكي تتم إعطاء العالج الفعال للمرضى ومبا أن مرض السكر له أتثري 
على بعض أعضاء جسم اإلنسان فال بد من مراقبتها وإجراء االختبارات التقييمية هلا. وخبالصة نؤكد 

 روتيين ألاهنا تلعب دور مهم يف سيولة الدم. أنه جيب متابعة عوامل التجلط عند مرضى السكرى بشكل
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