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ABSTRACT 

The study included measurement of the level of glucose, iron, ferritin, 

transferrin‚ Total iron binding capacity, Ceruloplasmin Ferroxidase activity, 

peroxidase activity and lipid peroxidation in the serum of people with type 2 diabetes 

mellitus (T2DM). The study included (90) blood samples and divided into three 

groups (I‚ II‚ III) each of them (30) samples‚ (I) control group, (II, III) Type 2 

diabetes patients with complications and without of complications, respectively. The 

results showed a significant increase in the level of glucose, iron, ferritin and lipid 

peroxidation in patients with type 2 diabetes with and without complications 

respectively compare with control group. While a decrease was observed efficacy of 

peroxidase and ferroxidase in patients Compare with control group as well as 

decreased transferrin and total iron binding capacity.  
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 الخالصة

سععة ارتبعاا الحديعد الكليعة و الترانسفرين و الفريتين و الحديد و قياس مستوى كل من الكلوكوز  ةتضمنت الدراس
شعاا  المصعانين البيروكسيديز والمالوندايالديهايد في مصعل مم اأو فعالية انزيم السيرويلوبالزمين فيرواوكسيديز و 

(عينععة  30لكععل مععنهم   الث مجععامي عينععة مم وقسععمت العع   عع  90)وشععملت الدراسععة   .بععالنوا النععاني مععن ماء السعع ر
 I   مجموعة السيطرة )III ‚ II ) مجموعة المرض  المصانين بعالنوا النعاني معن ماء السع ر نوجعوم المضعاعفاتو 

 والحديعععد الكلوكعععوز مسعععتوى  فعععي معنويعععة زيعععامة وجعععوم الععع  اشعععارت النتعععا   .وععععدم وجعععوم المضعععاعفات علععع  التعععوالي
ضاعفات الموجوم عند الس ر  المصانين بالنوا الناني من ماءمم المرض   كسيدة الدهن في مصلو ير وب والفريتين

 فعاليعة انافاض لوحظ في حين .السيطرة مجموعة م  ( عل  التوالي مقارنةIII ‚ IIفي المجموعة   وعدم وجومها
 انسععفيرينالتر  انافعاض العع  ضعافةإ السععيطرة مقارنعة معع  مجموععة المرضعع  فعي وكسععيديزأوالفيرو  البيروكسعيديز نعزيمإ

  .الكلية الحديد ارتباا وسعة
 

   وكسيديز  سعة ارتباا الحديد الكليةأالفيرو  ماء الس ر من النوا الناني  الفريتين  الحديد  الكلمات الدالة:
 

 

 Introduction المقدمة

حبه اضعطرابات فعي : مرض مزمن يتميز بارتفاا الس ر في الدم ويصا Diabetes mellitus ماء الس ر
[ 1].وكليهمعاأنسعولين عمعل اأ وأنسعولين فعراز اأإالبروتينعات النعات  ععن عيعو  فعي و الدهون و يض الكاربوهيدرات أ

كنععر أشععاا  الععيين يعيشععون معع  ماء السعع ر مععن النععوا النععاني هععم ن اأإنحععاء العععالم  و أانتشععارف فععي جميعع  ويتزايععد 
اععتالل الكلع  وريرهعا معن المضعاعفات التعي و عصعا  اععتالل اأو  عرضة لالصابة بمضاعفات منل اعتالل الععين

 [.2ل  وفاتهم المب رة ]إما تؤمي  با  رال
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ويععرتبت توازنععه ريععر الطبيعععي معع  التسععب  فععي  للااليععا فععي الجسععم  اعنصععر انتقععالي مهععم جععد   الحديععد هععو 
 نهععا يتأكسععد يي السععهولة التعع هميععة الحديععد فعع أ كمععن ت. و 3]بمععا فععي ملععا مععرض السعع ر ] مععراض المزمنععة الماتلفععةاأ

ن ترسعع  ألعع  إضععافة إ .[5نسععولين مععن البنكريععاس ]فععراز اأإ[  ويععؤ ر زيععامة تععراكم الحديععد علعع  تاليعع  و 4وياتععزل ]
نتعا  الكلوكعوز إنسعولين علع  كبعت وملا عن طري  التدخل فعي قعدرة اأ نسولين الحديد في الكبد يسب  مقاومة اأ

العع  جزيتععات  (2O 2Hمنععل   يءالجععيور الحععرة المتفاعلععة بشعع ل سعع فععز تحويععل الحديععد يح نألعع  إضععافة إالكبععدي  
ضعععرار ألععع  إتنتشعععر وتعععؤمي  أنهعععا تبعععدإي فوبالتعععال كسعععدة شعععديدة التفاععععل منعععل جعععير الهيدروكسعععيل وانيعععون فعععا   اأ

   .[6]مؤكسدة
مؤشعععر  وهععو  ويقعععوم نتاععزين الحديعععد  عبعععارة عععن نعععروتين يوجععد فعععي كععل م ععان ماخعععل الااليععا الفععريتين هععو

يجاني م  ارتفاا كلوكوز الدم فعي ههعور النعوا إهيف الماازن في الجسم بش ل  لماازن الحديد في الجسم  وترتبت
  .[7الناني من ماء الس ر ]

وزن  ولععهبعععام للتاععزين الععدينامي ي للحديععد  وحععدة فرعيععة تترتعع  بشعع ل  ال ععي اأ 24يتكععون الفععريتين مععن  
وكسععيديز أيعمععل كفيرو  وبهععيا فهعو  مخالععهإعععزل الحديعد و  للفععريتين هعو الععر ي  والعدور .[8كيلومالتععون ] 420جزيتعي 
نعه أكمعا   نسعجة الماتلفعةليعات اأآليوفر الحديد  [  ولكنه9وتازينه في تجويفه المركزي ] 3Fe+ال  Fe +2لتحويل 
حعععامض  679[. الترانسعععفرين هعععوبروتين سععع ري ويحتعععوي علععع  10 يرات السعععامة للحديعععد ]أنسعععجة معععن التععع يحمعععي اأ
ويعمععل علعع  نقععل الحديععد فععي البالزمععا  3Fe+كيلومالتععون الععيي يععرتبت بالحديععديا  80لععه وزن جزيتععي يبلعع    امينععي

انععزيم  [ وهععوEC 1.16.3.1فيرواوكسعيديز ] السععيرويلوبالزمينو  [ 11اتلفعة حسعع  الحاجععة ]لعع  خاليععا مإوتسعليمها 
عبارة ععن نعروتين سع ري يحمعل النحعاس فعي العدم   ووه  Cpتم ترميزف نواسطة جين  نسان الفيرواوكسيديز في اإل

خعر آوهنعا  نعروتين   م1948ول معرة فعي ععام فعي اسعتقال  الحديعد وتعم وصعفه أ ال  ملا فانه يلعع  مور  إضافة إ
[  ويعتم تكوينعه فعي الكبعد 12يضا في اسعتقال  الحديعد والنحعاس ]أيشار   يسم  هيفاستين يشبه السيرويلوبالزمين 

المعتمعد علع  النحعاس  Oxidase ويظهعر السعيرويلوبالزمين نشعاا .مرات معن النحعاس فعي هي لعه 6ويحتوي علع  
 وبالتالي يساعد عل  نقله في البالزما بالتعاون مع  الترانسعفرين  3Fe+ال   2Fe+كسدة المحتملة ل اليي يرتبت باأ

[. انعععععزيم 13تعععععون ]ومالكيل 151العععععيي يم عععععن ان يحمعععععل الحديعععععد فعععععي حالعععععة الحديعععععديا فقعععععت  ولعععععه وزن جزيتعععععي و 
نسععجة منععل رلعع  اأأ يوجععد فععي  كسععدة ازنزيميععة هععم مضععامات اأأ حععد أ[ يعععد مععن EC 1.11.1.7البيروكسععيديز ]
كسعدي أيعداف  ععن الاليعة ضعد الكعر  التو  للب تريعا  امضعام   اوجدار المععدة  ويمتلعا هعيا ازنعزيم مور   الطحال والكبد
ربععة وحعدات أكيلومالتعون  ويتكعون معن  75-100لعوزن الجزيتعي لعه   ايبلع  وكسعجين الفعالعة صعنا  اأأالنات  ععن 
معراض أ[. الجعيور الحعرة مسعؤولة ععن 14فعي الموقع  الفععال] كعل وحعدة تحتعوي علع  مرة السعلينيومو   انوية متما لة 

رشعععية لتفععاعالت تلععا الجععيور الحععرة هععي اأ الععر ي لحععاا الضععرر بم ونععات الاليععة والهعععد  إوتعمععل علعع   كنيععرة
كسعدة رشعية الالويعة معن خعالل اأوكسعجين علع  تعدمير اأصنا  الفعالعة لأام تعمل هيف الجيور م  اأالوية  ال

معععا تتضعععرر العععدهون ممعععا يسعععب   ارالبععع   رشعععية لمشعععبعة الموجعععومة فعععي تلعععا اأحمعععاض الدهنيعععة ريعععر االفوقيعععة لأ
هوالمالوندايالديهايععد عععن طريعع  تحويععل [. النععات  النهععا ي لعمليععة نيروكسععيدة الععدهن 15‚16‚17نيروكسععيدة الععدهن ]

فاععل حعامض اليي يقاس عامة نواسطة ت  ل  المالوندايالديهايدإحماض الدهنية رير المشبعة أيدة الدهن لنيروكس
 [.18كسدي كما في ماء الس ر]أنه يع   حازت زيامة توليد الجيور الحرة والكر  التأ يوباربيتوريا  و 
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  الهدف من البحث
الفريتين و الحديد  و وايجام العالقة نين س ر الصيام    ال  الحديد في النوا الناني من ماء الس ر استق  مراسة 

وكسيديز وكيلا المالونالديهايد. نالحظ معن خعالل ايجعام العالقعة نعين المت يعرات الفيرواو  البيروكسيديزو الترانسفرين و 
حديد والكلوكوز في المرض  المصعانين نعداء السع ر المقاسة في المرض  م  تركيز الكلوكوزر وجوم عالقة نين ال

 .من النوا الناني نوجوم المضاعفات
 Materials and methods المواد وطرق العمل

شعععاا  يعععانون مععن ماء السععع ر مععن النععوا النعععاني مععن كعععال أ مم ( عينععة60الدراسعععة علعع   جريععت هععيف أ 
-إلع  فبرايعر  2017-المحصعورة معن أكتعوبر الفتعرة  سعنة خعالل28-64) الجنسين وبفتات عمرية ماتلفة  تتراوح  

شعععاا  عينعععة مم ز 30)لععع   إضعععافة إفعععي محافظعععة نينعععوى   (مستشعععف  السعععالم التعليمعععي العععيين راجععععوا  2018
 ل   الث مجامي :إاصحاء لي ونوا كمجموعة السيطرة  وقسمت هيف العينات 

ي أ ا  زيععععانون معععن ماء السععع ر أواشععع عينعععة مم أ 30)وتضعععم    مجموععععة السعععيطرة -ولععع :المجموععععة اأ •
 .خرآمرض 

شععععاا  يعععععانون مععععن ماء السعععع ر مععععن النععععوا النععععاني  نععععدون ( عينععععة مم أ30وتضععععم   -المجموعععععة النانيععععة: •
 .سنوات 7قل من أصانتهم إوكانوا عل  تح م في مستوى الس ر في الدم  ومدة   اعفات(مض

 ر مععععن النععععوا النععععاني  نوجععععوم مععععن ماء السعععع  شععععاا  يعععععانون ( عينععععة مم أ30وتضععععم   -:المجموعععععة النالنععععة •
 .سنوات 7كنر من أصانتهم إالمضاعفات(  ومدة 

م تم تقدير مستوى إجموعتي المرض  والسيطرة  تم جم  عينات الدم الوريدي في حالة الصيام لكل من م 
 [19]( الفرنسية Biolabo‚ Franceالكلوكوز في مصل الدم باستادام عدة التحليل الجاهزة من شركة  

الحديد وسعة ارتباا الحديد الكلية في مصعل العدم باسعتادام ععدة التحليعل  وكيلا تم تقدير مستوى كل من 
 .[20‚21لمانية ]( اأWiesbaden ‚ Germanyالجاهزة من شركة  

وقيعاس  [22(المصعرية ]Cairo‚ Egyptقدر مستوى الفريتين باستادام عدة التحليل الجاهزة من شركة    
الدم  الفيرواوكسيديز في مصل وتم تقدير فعالية  Transferrin = 0.7* TIBC عاملة :ين باستادام المالترانسفر 

 وبيروكسعععععععيدة العععععععدهون  [24قعععععععدرت كععععععل معععععععن فعاليعععععععة البيروكسعععععععيديز]يضعععععععا أ[  و 23باسععععععتادام الطريقعععععععة اللونيعععععععة ]
Malondialdehyde  (MDA [25] في مصل الدم. 

 
 حصائيالتحليل اإل
فعاليعة و سعة ارتباا الحديعد الكليعة و الترانسفرين و الفريتين و الحديد و الكلوكوز يات كل من نتا   مستو  حللت 

 anovaوملا باستادام اختبار تحليعل التبعاين  المالوندايالديهايدضافة ال  إالبيروكسيديز و كل من الفيرواوكسيديز 

(Dunncun) On wayة عععععععوى ازحتماليعععععععععععععد مستعععععععععع  عنP˂ 0.05 [26.] 
 

 Results and discussion النتائج والمناقشة

لكععل  ي مسععتوى الكلوكععوزأن هنععا  زيععامة معنويععة عاليععة فعع  (1والشعع ل   أههععرت النتععا   فععي الجععدول التععالي 
علععع  التعععوالي مقارنعععة مععع   ملعععي معععول/لتر ((0.74 ±12.47 (0.65±10.39)معععن المجمعععوعتين النانيعععة والنالنعععة 
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فعععي مسعععتوى  ايتفععع  مععع  مراسعععات عديعععدة وجعععدت ارتفاعععع   وهعععيا  ملعععي معععول/لتر (0.03±6.33) مجموععععة السعععيطرة
. [27] وبععدم وجومهعا ء الس ر نوجوم المضعاعفاتالكلوكوز في مصل مم المرض  المصانين بالنوا الناني من ما

لع  قلعة إالسع ر المرض  المصانين بعالنوا النعاني معن ماء  ويعوم سب  ازرتفاا في مستوى الكلوكوز في مصل مم
مم هععؤزء  نسععولين فععي الجسععم  وزيععامة سعع ر الععدم لفتععرات طويلععة فععي مصععلخلععل فععي مقاومععة اأ وأنسععولين فععراز اأإ

لع  ههعور مضعاعفات ماتلفعة مرتبطعة إتسري  تلف الجزيتات واأرشية الحيوية  مما يؤمي  المرض  قد يسب  في
 [.28بالس ري ]
لععع  وجعععوم زيعععامة معنويعععة فعععي مسعععتوى الحديعععد فعععي إ (2والشععع ل   فعععي الجعععدول أععععالف وكعععيلا تشعععير النتعععا   

 ي المجموععععة النانيعععةمليلتعععر وكعععيلا زيعععامة ريعععر معنويعععة فععع  100( مي رورعععرام/(4.62±101.20المجموععععة النالنعععة 
  مليلتععر100مي رورععرام/ (4.09±59.61)مليلتععر مقارنععة معع  مجموعععة السععيطرة 100مي رورععرام/ (66.82±3.67)
ة فععععععععععععععي مسععععععععععععععتوى الفععععععععععععععريتين فععععععععععععععي المجمععععععععععععععوعتين النانيععععععععععععععة والنالنععععععععععععععة معنويعععععععععععععع  زيععععععععععععععامة توكععععععععععععععيلا وجععععععععععععععد

 (7.52±46.45)يطرة مي روررام/لتععر علعع  التععوالي مقارنععة معع  مجموعععة السعع  (84.98±8.076)(74.03±8.30)
هيا يتف  مع  مراسعات سعابقة أشعارت الع  وجعوم زيعامة معنويعة فعي و  P˂ 0.05عند مستوى احتمالية  لتر/مي روررام
ويععععوم سعععب  هعععيف  [29][30]ديعععد والفعععريتين فعععي المرضععع  المصعععانين بعععالنوا النعععاني معععن ماء السععع ر مسعععتويات الح
  ن الحديععد يععؤ ر علعع  اسععتقال  الكلوكععوزأبمعنعع    ا يععة ازتجععافن العالقععة نععين الحديععد والكلوكععوز  نألعع  إالزيععامة 

أنواا اأوكسجين التفاعلية تتعداخل وكيلا يؤ ر الكلوكوز عل  استقال  الحديد  والحديد مؤكسد قوي  وقد  بت أن 
   والفريتين عبارة عن نروتين متاصع  لتاعزين الحديعد  العيي يع ع م  إشارات اأنسولين عل  المستوى الالوي 
ههععرت ألعع  ملععا إضععافة إفععي الحفععاى علعع  تععوازن الحديععد ماخععل الااليععا.  اماععازن الحديععد فععي الجسععم  ويلععع  مور  
ن زيعامة أ[  ووجعد 31] [32 [ ]33] سع رسعتويات الفعريتين وزيعامة ماعاطر ماء المراسات سعابقة وجعوم ارتبعاا نعين م

 ضععع  العععيين يععععانون معععن النعععوا النعععاني معععن ماء فعععي اععععتالل الكليعععة فعععي المر  مسعععتقال   اخطعععر   الفعععريتين تكعععون ععععامال  
 [. 34الس ر ]
 (3.05±204.34)الترانسععععععععفرين  ريععععععععر معنععععععععوي فععععععععي مسععععععععتوى كععععععععل مععععععععن اأههععععععععرت النتععععععععا   انافاضعععععععع   

 100مي رورعععععرام/ (3.88±211.06مععععع  مجموععععععة السعععععيطرة   مقارنعععععة مليلتعععععر100مي رورعععععرام/ (204.26±3.14 
مليلتععععر مقارنععععة معععع  100مي رورععععرام/ (4.48±291.80  (4.36±291.91مليلتععععر وسعععععة ارتبععععاا الحديععععد الكليععععة  

يلا تشعععير وكعع   (4 ,5  كمعععا موضععا فعععي الشعع ل  مليلتععر100مي رورعععرام / (5.55±301.51  مجموعععة السععيطرة
 (0.10±2281.73)نافععاض معنععوي فععي مسععتوى الفيرواوكسععيديز فعععي المجمععوعتين النانيععة والنالنععةإلعع  إالنتععا   

  كمععا وحععدة/لتر (0.15±2282.89)علعع  التععوالي مقارنععة معع  مجموعععة السععيطرة  وحععدة/لتر .(2281.39±0.12)
مسعتوى الفيرواوكسعيديز فعي مصعل مم ي فع  اوهيا يتفع  مع  مراسعات سعابقة وجعدت انافاضع   ( 6موضا في الش ل  

انافعاض مسعتويات السعيرويلوبالزمين فيرواوكسعيديز بسعب  مضعامات اأكسعدة  ويععوم سعب   [35] [36]المرضع  
ولية  وهيف يم ن أن تعمل عن طري  من  تش يل جيور تفاعلية منل البروتينات التي تتح م في مسعتوى الحديعد اأ

ووجعد  .[37] الترانسعفرين والسعيرويلوبالزمينو  المايوكلوبينو  لبومينمنل اأ (Cu+2(ايون النحاس  ( أو2Fe+الحر  
ماء السعع ري و  تشععوف الشععب يةو فععرام متما ععل الزيجععة نقعع  ورا ععي لسععيرويلوبالزمين فيرواوكسععيديز فععي أربعع  حععازت أ

 .[[40‚39‚38الار  و 
( 1.22±5.30  تشير النتا   الموضحة في الجدول ال  انافاض رير معنوي في مستوى البيروكسعيديزو  

  (7كمععا موضععا فععي الشعع ل    ( وحععدة/لتر1.64±9.22  ( وحععدة/لتر مقارنععة معع  مجموعععة السععيطرة8.79±1.47 
 ± 32.20(  2.09 ± 30.57النانيعة والنالنعة   المجمعوعتين في المالوندايالديهايد مستوى  في معنوي  ووجوم ارتفاا
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  كمعا موضعا فعي ( نعانومول/لتر0.69 ± 17.06  السعيطرة مجموععة مع  مقارنعة التعوالي علع  ( نعانومول/لتر1.64
حعرة الناتجعة ععن نشعوء حالعة لع  حعدوث نيروكسعيدة العدهن وملعا بسعب  زيعامة الجعيور الإيععوم السعب  (  8الش ل  
جهععععام واإل .[41نسععععجة والااليععععا ]لعععع  تحطععععيم اأإبالتععععالي تععععؤمي   المرافقععععة لمرضعععع  ماء السعععع ر كسععععديأالكععععر  الت

نسععولين  ويععرتبت الحديععد لعع  مقاومععة اأإبالتععالي يععؤمي  كععل مععن الكلوكععوز والحديععد  كسععدي يععؤ ر علعع  اسععتقال أالت
يضعا معن خعالل تفاععل فنتعون فعي تكعوين جعيور حعرة عاليعة السعمية منعل أشعار  ي كسعدي أجهام التباإل او يق   اارتباط  
 [.4القامر عل  تحفيز نيروكسيدة الدهن ] وكسايدأوبر س

 Conclusionsات االستنتاج

يم عععن أن تكعععون مراسعععة الحديعععد  وبالتعععالي فعععي التعععوازن  ا  مهمععع  ا  يسعععتنت  معععن هعععيف الدراسعععة بعععان للحديعععد مور  
ن أن ي عون عا مفيدا للدراسات التحويليعة علع  معرض السع ري ومضعاعفاته  وبالتعالي يم ع والمت يرات مات الصلة فر 

تقليل الحديد الزا د المرتبت بسوء التح م في نسبة الس ر في الدم عل  أنه عالمة متاحة لمرض الس ري لي  فقت 
 .أقربا هم من الدرجة اأول   فيولكن أيضا   في مرض  الس ري من النوا الناني

 
 مستوى المتغيرات الكيموحيوية للمجاميع الثالثة المدرسة  :(1ل )الجدو 

 رات الكيموحيوية المتغي
 مرضى بمضاعفات 

 30العدد =
Mean ± SE 

 مرضى بدون مضاعفات 
 30العدد = 

Mean ± SE 

 مجموعة السيطرة 
 30 =العدد 

Mean ± SE 

 mmol/L الكلوكوز
12.47 ± 0.74 

c 
10.39 ± 0.65 

b 
6.33 ± 0.03 

a 
 g/dLµ 101.20 ± 4.62 ديدالح

b 
66.82 ±3.67 

a 

59.61 ± 4.09 

a 

 g/Lµ 84.98±8.08 الفريتين

b 

74.03±8.30 

b 

46.45±7.52 

a 

 g/dLµ 204.26±3.14 الترانسفرين

a 

204.34±3.05 

a 
211.06±3.88 

a 

سعة ارتباا الحديد الكلية 
g/dLµ 

291.80±4.48 

a 

291.91±4.36 

a 

301.51±5.55 

a 

 U/L ديزالفيرواوكسي 
2281.39±0.12 

a 

2281.73±0.10 

a 

2282.89±0.15 

b 

 U/L 5.30±1.22 البيروكسيديز

a 

8.79±1.47 

a 

9.22±1.64 

a 

 المالوندايالديهايد
nmol/L 

32.20±1.64 

b 

30.57±2.09 

b 

17.06±0.69 

a 

 .( P˂0.05د مستوى احتمالية  ل  اختالفات معنوية عنإفقي تشير أحر  ازنكليزية الص يرة الماتلفة الموجومة بش ل اأ 
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 مستوى الحديد في المجاميع الثالثة  :(2الشكل )
 
 
 

 

 جاميع الثالثة مستوى الفريتين في الم :(3الشكل )
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 نسفرين في المجاميع الثالثة مستوى الترا :(4الشكل )
 
 
 

 

 مستوى سعة ارتباط الحديد الكلية في المجاميع الثالثة  :(5الشكل )
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 جاميع الثالثةمستوى الفيرواوكسيديز في الم :(6الشكل )
 
 
 

 

 يروكسيديز في المجاميع الثالثة مستوى الب :7)الشكل ) 
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 مستوى المالوندايالديهايد في المجاميع الثالثة  :(8الشكل )
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