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دراسة مستوايت املغنسيوم املصلية لدى مرضى السكري النوع الثاين ابملقارنة مع حالة 
 انضباط السكري ومضاعفات مرض السكري 

، فاطمة عبد السالم 2، عبدهللا رمضان القنيدى1، عصام عبد السالم الفقيه1 إحممد حممد أبو ختالة
 3الفقيه

 .مصراتة –كلية التقنية الطبية   -عضو هيئة تدريس بقسم املختربات الطبية .1
 . مصراتةجامعة  – التمريضكلية   -التغذية العالجيةعضو هيئة تدريس بقسم  .2
 . 2016مصراته  –كلية التقنية الطبية   –طالبة بقسم املختربات الطبية  .3

 امللخص
اخنفاض املغنسيوم معروف احلدوث عند مرضى السكري النوع الثاين مقارنة ابالشخاص االصحاء. اخنفاض 

( وكذلك Poor glycemic controlاملغنسيوم يرتبط بتطور مرض السكري وعدم انضباط السكري )
استهدفت هذه الدراسة تقدير مستوايت  (.Diabetic complicationمبضاعفات مرض السكري )

( Glycemic statuesنسيوم املصلية عند مرضى السكري النوع الثاين وعالقتها حبالة السكري )املغ
مريض سكري من  62حالة منهم  86مشلت هذه الدراسة عدد  وكذلك عالقتها مبضاعفات مرض السكري.

 النوع الثاين ممن يعانون من مضاعفات مرض السكري ومن ال يعانون من مضاعفات مرض السكري وكانت
 11حالة ضابطة منهم  24حالة من املرضى ومشلت هذه الدراسة عدد  25حالة من الرجال و  37منهم 

( املصلية حلاالت الدراسة وكدلك قياس Mgمت قياس مستوايت املغنسيوم ) حالة رجال. 13حالة نساء و 
ت  حلاالت (. كما مت ايضا بتجميع البياانت عن طريق االستبياانHbA1cمستوايت السكر الرتاكمي )

ات داللة احصائية ملستوايت املغنسيوم املصلية بني احلاالت ذاظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات  الدراسة.
(. كما اظهرت هذه الدراسة وجود دالالت احصائية بوجود P˃ 0.005املرضية واحلاالت الضــابطة )

ات داللة ذمل تكن هناك فروقات  السكري. كما انه املضاعفات وعدم وجود املضاعفات الناجتة عن مرض
بني مستوايت املغنسيوم و انضباط السكري ونستنتج هنا ان معدل املغنسيوم له عالقة قوية من هده احصائية 

 الدراسة امهية قياس مستوى املغنسيوم ابلدم للحفاظ على مستوى السكر ابلدم.
 الكلمات املفتاحية

 اخنفاض املغنسيوم. ، املغنسيوم، HbA1Cاهليموجلوبني السكري،   ،مرض السكري النوع التاين
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 املقدمة .1
يعترب املغنيسيوم أحد أكثر األيوانت وفرة يف السائل داخل اخللية، حيث يعد العنصر الثاين وفرة داخل 
خالاي اجلسم البشري بعد البواتسيوم، كما يلعب دورا أساسيا يف جمموعة واسعة من التفاعالت احليوية 

يًا من تفاعالت تفاعاًل إنزمي  300يف أكثر من   Cofactorالضرورية، كما أنه عامل مساعد 
، ونقصه يؤدي إىل التغريات احليوية يف  (1)استقالب الطاقة و اصطناع الربوتينات واألمحاض النووية

ت يعترب مرض السكري أحد األمراض األيضية املتعلقة ابرتفاع مستواي .(5–2)أعضاء اجلسم املختلفة 
، كما يرتبط (5) جلوكوز الدم، وهو يعترب املرض األكثر عالقة ابخنفاض مستوايت املغنسيوم يف اخللية

نقص املغنيسيوم يف الدم ومقاومة األنسولني العكسية وعندما يكون اخنفاض املغنيسيوم مزمنا فإنه يؤذي 
أي كلما زاد نقص املغنسيوم كلما زادت حدوث مضاعفات  ،(6) لظهور مضاعفات مرض السكري

ت . على الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة أظهرت اخنفاض مستواي(7)مرض السكري
املغنسيوم املصلية إال أن هذه الدراسة هتدف ملقارنة ضبط السكري واملضاعفات ملرضى السكري 
مستوايت املاغنسيوم ابلدم. تناولت هذه الدراسة الضوء حول مقارنة مستوايت املغنيسيوم املصلية لدى 

 حاالت املصابة ابلسكري وجمموعة ضابطة وايضا تقدير حدوث املضاعفات.
 األهداف .2

الدراسة احلالية إىل قياس مستوايت املغنسيوم املصلية ملرضى السكري النوع الثاين مع احلاالت  هدفت
الضابطة، تعيني قيم املاغنسيوم ابلدم لدى جمموعات الدراسة املصابون بضغط الدم و التهاب 

إىل النفروانت و السكر الرتاكمى و ابلتهاب الشبكية و مبرض القلب و القدم السكرى، ابإلضافة 
 دراسة العالقة بني مستوايت املاغنسيوم.

 املواد والطرائق .3
 حاالت الدراسة 1.3

( لتقييم Comparative cross sectional studyأجريت هذه الدراسة املقطعية املقارنة )
حالة من   86مستوايت املغنسيوم عند حاالت الدراسة املرتددة على خمترب مصراته املركزي واليت مشلت 

كال اجلنسني، حيث كان اجملموع الكلي للحاالت املصابة مبرض السكري النوع الثاين بوجود 
صابني حالة حبيث كان عدد الرجال امل 62مضاعفات أو بدون وجود مضاعفات مرض السكري هو 

حالة. بينما كان اجملموع الكلي  25حالة وعدد حاالت النساء املصاابت ابلسكري  37ابلسكري 
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حالة وعدد  13حالة وكان عدد حاالت الرجال هلذه اجملموعة  24للحاالت الضابطة األصحاء 
 حالة.  11حاالت النساء 

 العينة 2.3
ملليرت من الدم الوريدي يف أنبوب حيتوي  3مت مجع الدم من حاالت الدراسة يف حالة صيام ومت وضع 

ملليرت من الدم  3لقياس نسبة السكر الرتاكمى. كذلك مت جتميع  EDTAعلى مادة مانعة للتخثر 
الوريدي ووضعت أبنبوب ال حيتوي على مادة مانعة للتجلط لقياس نسبة املاغنسيوم والسكر الرتاكمي.  

لدراسة عن طريق االستبيان مثل العمر واجلنس ونوع مرض كما مت مجع البياانت من احلاالت اخلاضعة ل
السكري ونوع العالج املستخدم وفرتات اإلصابة مبرض السكري وما إذا كان املريض يف حالة صيام 
وإذا ما كان يعاين أي من مضاعفات مرض السكري مثل التهاب األعصاب الطرفية  ملرضى ضغط 

وامراض الكلى و تقرحات القدم السكري وذلك بعد موافقة  الدم  وأمراض شبكية العني وامراض القلب
 حاالت الدراسة واطالعهم على أمهية وأهداف الدراسة.

 طريقة العمل 3.3
( Centrifugeمت فصل العينة املوضوعة ابالنبوب اخلايل من املواد املضافة جبهاز الفصل املركزي )

( Elecsys 2010ستخدام جهاز )للحصول على املصل لقياس نسبة السكر الصائم ابملصل اب
( كما مت Biosystemsوكذلك قياس نسبة مغنسيوم املصلية ابستخدام جهاز الطيف الضوئي.)

( HbA1cاستخدام عينة دم كامل حاوية على مادة مانعة للتجلط لقياس نسبة السكر الرتاكمي )
 (.Elecsys 2010ابستخدام جهاز )

 التحليل االحصائي 4.3
(( وذلك MedCalcج ابستخدام برامج إحصائية مناسبة مثل الربانمج اإلحصائي مت حتليل النتائ

(. ومعاجلة البياانت وحتليلها ورسم P valueلتحليل ومقارنة النتائج ابستخدام الدالالت اإلحصائية )
ا املنحنيات البيانية. مت  التعبري عن القيم املختلفة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، كم

لتحديد ما إذا كان الفارق بني املتوسطات معتدًا به. ومت  Two Way Anovaاستخدم اختبار 
 لدراسة قوة عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة.  Pearsonاستخدام معامل االرتباط 
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 النتائج .4
 تعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جمموعات الدراسة 1.4

أظهرت النتائج مستوايت املتوسط احلسايب املغنيسيوم منخفضة لدى جمموعة مرضى السكري النوع 
( إن هذه النتائج تكون 1الرجال والنساء، كما يوضح الشكل ) يفالثاين مبقارنتها ابحلاالت الضابطة 

 (  بني جمموعات الدراسة.p<0.05هلا داللة إحصائية معنوية )

 
احلساىب للمغنيسيوم للحاالت الضابطة واملرضية لألشخاص املصابون ابلسكرى للرجال ( املتوسط 1الشكل )

 والنساء
 املصابون بضغط الدم  تعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جملموعات الدراسة 2.4

 أظهرت قيم املغنيسيوم ابلدم لدى العينات الضابطة ارتفاعا بينما اخنفاض مستوى املغنيسيوم ىف
( وجد داللة 2احلاالت املصابة بـالضغط الدم ملرضى السكري النوع الثاين، كما موضح ابلشكل )

 ( بني جمموعة املرضى وجمموعة الضابطة.P<0.001إحصائياً  معنوية )
 تعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جملموعات الدراسة املصابون التهاب النفروانت 3.4

ى العينات الضابطة ارتفاعا بينما حدث اخنفاض مبعدل قيم املغنيسيوم اظهرت قيم املغنيسيوم ابلدم لد
رضى السكري النوع الثاين. حيت مل املصاحبىف احلاالت املصابة ابلتهاب النفروانت جملموعة الدراسة  

كما موضح    الضابطة( بني جمموعة املرضى وجمموعة P<0.001وجد داللة إحصائيًا  معنوية )
 (.3ابلشكل )
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 الشبكيةلتهاب ابتعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جمموعات الدراسة املصابون  4.4
اظهرت قيم املغنيسيوم ابلدم لدى عينات الضابطة ارتفاعا بينما حدث اخنفاض مبعدل قيم املغنيسيوم ىف 

جد جملموعة الدراسة  املصحوبة مبرضى السكري النوع الثاين. حيت و  الشبكيةابلتهاب احلاالت املصابة 
كما موضح ابلشكل    الضابطة( بني جمموعة املرضى وجمموعة P<0.001داللة إحصائيًا  معنوية )

(4.) 
 مبرض القلبتعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جملموعات الدراسة املصابون  5.4 

اظهرت قيم املغنيسيوم ابلدم لدى العينات الضابطة ارتفاعا بينما حدث اخنفاض مبعدل قيم املغنيسيوم 
جملموعة الدراسة  املصحوبة مبرضى السكري النوع الثاين. حيت وجد مبرض القلب ىف احلاالت املصابة 

موضح ابلشكل كما    الضابطة( بني جمموعة املرضى وجمموعة P<0.001داللة إحصائيًا  معنوية )
(5.) 

 ابلقدم السكرى تعيني قيم املغنيسيوم ابلدم لدى جملموعات الدراسة املصابون  6.4
اظهرت قيم املغنيسيوم ابلدم لدى العينات الضابطة ارتفاعا بينما حدث اخنفاض مبعدل قيم املغنيسيوم 

السكري النوع الثاين. املصحوبة مبرضى  جملموعة الدراسةمبرض السكرى القدم ىف احلاالت املصابة 
كما موضح    الضابطة( بني جمموعة املرضى وجمموعة P<0.001حيت وجد داللة إحصائياً معنوية )

 (.6ابلشكل )
 

  
املصابون  لألشخاصط قيم املغنيسيوم س( متو 2الشكل )

 ابملضاعفات والغري مصابون ابملضاعفات بضغط الدم
املصابون ابملضاعفات  لألشخاص( متوسط قيم املغنيسيوم 3الشكل )

 والغري مصابون ابملضاعفات ابلتهاب النفروانت
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املصابون  لألشخاص( متوسط قيم املغنيسيوم 4الشكل )
 ابملضاعفات والغري مصابون ابملضاعفات لشبكية العني

املصابون ابملضاعفات  لألشخاص( متوسط قيم املغنيسيوم 5الشكل )
 والغري مصابون ابملضاعفات ابلقلب

 

 
املصابون ابملضاعفات  لألشخاصط قيم املغنيسيوم س( متو 6الشكل ) 

 والغري مصابون ابملضاعفات ابلقدم السكرى
 دراسة العالقة بني املغنيسيوم و السكر الرتاكمى للرجال والنساء  7.4

( بني قيم املغنيسيوم وقيم r=-0.083هناك عالقة ارتباط سلبية )كما أظهرت نتائج الدراسة ليست 
(. وكذلك الرجال ال توجد عالقة ارتباط ا -7السكر الرتاكمى جملموعة املرضى النساء كما ابلشكل )

 (. ب -7( وهذه العالقة غري معتداً هبا إحصائياً  كما ابلشكل )r=0.21اجيابية  )
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( ا عالقة االرتباط بني املغنيسيوم والسكر الرتاكمى للنساء. ب عالقة االرتباط بني املغنيسيوم والسكر 7الشكل )

 الرتاكمى للرجال
 املناقشة .5

عملية االستتباب لسوائل  يفيعترب عنصر املغنيسيوم من العناصر املهمة للجسم واليت تلعب دورا مهما 
اجلسم مع عدة عناصر أخرى، وكذلك تعمل على حفظ التوازن الفسيولوجي لسوائل اجلسم. حيث 
هناك العديد من الدراسات اليت تشري إىل أن نقص او زايدة مستوى عنصر املاغنسيوم ابلدم يرتبط 

يشكل نقص . (8,9)الثاينــــــــــوع ابلعديد من األمراض ومن هــذه األمـــراض مرض السكري من النــــــ
-٪ 13.5عنصر املاغنسيوم ابلدم يف املرضى الذين يعانون من داء السكري مـــــــــن النوع الثاين ما بني 

47.7٪(10) . 
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من خالل نتائج هذه الدراسة لوحظ اخنفاض مستوايت املاغنسيوم ابلدم لدى مرضى السكرى النوع 
ة ابلدم. أظهرت النتائج هبذا البحث اخنفاض مقارنة مبستوايت املغنيسيوم للحاالت الطبيعي الثاين

واضحًا يف مستوايت املغنيسيوم مبصل الدم لدى جمموعة املصابون ابلسكري النوع الثاين، مقارنة مع 
(. ولقد توافقت نتائج دراستنا مع  دراسة P=0.0001اجملموعة الضابطة وبفارق معتد به إحصائيًا )

، (11,12)وم ابلدم حيث كان مستوى املاغنسيوم منخفضواليت جرى فيها قياس تراكيز املاغنسي
واسطة الطرق املعملية، مث مقارنة النتائج مع تركيز املغنيسيوم ابلدم لدى جمموعة ضابطة غري مصابون 

مقارنة مع  2النتائج نقص تركيز املغنيسيوم لدى مرضى السكرى نوع  ابلداء السكري، حيث أظهرت
 (.P <0.0001اجملموعة الضابطة وبفرق خمـــــــتلف إحصــــــــائياً )

وتشري هذه الدراسة إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عنصر املغنيسيوم مع معدل مستوى 
جسم االنسان.  يف متساوي ال يكونم مبصل الدم احياان . من املالحظ ان املغنيسيو الرتاكميالسكر 

. معظم حاالت نقص  1.8mg/dlاإلنسان عندما يصل نسبة أقل  يفواخنفاض مستوى املغنيسيوم 
 يفاملاغنسيوم ابلدم قد حتدث بدون أعراض مرضية واضحة ولكن حيدث نقص املاغنسيوم ابلدم 

حظ أن نقص املغنيسيوم مبصل الدم يصل حواىل احلاالت املرضية ذات االعراض املرضية، حيث لو 
1.2mg/dl ميكن أن حيدث نقص املغنيسيوم مبصل الدم للعديد من األسباب وآليات خمتلفة. بعض .

من أسباب نقص املغنيسيوم هي إعادة توزيـــــــــــــــــــــع املغنيسيوم، واحلد من املدخـــــــــول الغــــــــذائي 
ألمعـــــــــــاء، وفقدان الكلى، وأسباب الغــــــــــــدد الصماء والسكـــــــــري والكحـــــــــول وامتصـــــــاص ا
وإفــــــــــــراز  الرتاكميصائم يف الـدم و مـعدل السكـرى يرتبط مستوى السكر ال  .(13,14)واملخــــــــــــــدرات

م ابلـدم بـروتــــــــني االلبـوميـــــــــــــــــن ومــــــدة اإلصــــــــــابة مبرض السكـــــــري بنقص مسـتوى عنصـــــــر املغنيسيو 
 .(16,17) للسكرى 2ونقص عنصر املغنيسيوم يسبب الوفيات ابلنوع  .(15)

ولقد حاولنا دراسة مستوايت عنصر املغنيسيوم يف البول، لكن بسبب نقص احملاليل الطبية واملعدات مل 
قياس مستوى املغنيسيوم ابلبول. واملضاعفات املصاحبة ملرضى السكري تؤثر أيضا على معدل  نستطيع

مستوى املاغنسيوم ابلدم لدى جمموعات الدراسة. اخنفاض مستوى املاغنسيوم ابلدم لدى احلاالت 
 يفاملصابة بضغط الدم و وشبكية العني و ومرضى الكلى ومرضى القلب والقدم السكرى بينما 

ت الضابطة كان مستوى املغنيسيوم مرتفعا.  بينت نتائج االختبارات املعملية وجود فروقات داللة احلاال
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إحصائية معنوية بني جمموعات الدراسة، حيث أظهرت نتائج دراسات أخرى اخنفاض مستوى 
 .(18,19)املاغنسيوم ابلدم لدى مرضى السكري املصابني واملضاعفات املرضية

  االستنتاج .6
أثبتت هذه الدراسة اخنفاض املستوايت املصلية املغنيسيوم لدى مرضى السكري النوع الثاين. وهذا 

 يقرتح إمكان استخدام مستوايت املغنيسيوم املصلية كواصم التنبؤ بتطور السكري.
  التوصيات .7

هذه الدراسة إبجراء دراسات مستقبلية على ذات املوضوع وبصفة وبشكل عام من حيث  يفنوصي 
عدد احلاالت وكذلك بدراسة عناصر املغنيسيوم بتقنيات أخرى متقدمة ، وكذلك حماولة دراسة العناصر 

 الفوسفور(. وذلك من أجل الوصول نتائج أكثر دقة. –الكالسيوم  –البواتسيوم  –احلديد  –) الزنك 
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