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   Diabetes Mellitus (DM)الداء السكري.  1

  تعریف الداء السكري .  1.1

ھو مرض مزمن یحدث عندما یعجز البنكریاس عن إنتاج مادة األنسولین بكمیة كافیة، أو  الداء السكري

األنسولین ھو ھرمون ینّظم مستوى السكر ، حیث أن  عندما یعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال

الدم ، و یعد ارتفاع مستوى السكر في الدم من اآلثار الشائعة التي تحدث جّراء عدم السیطرة على الداء  في

السكري، وھو یؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخیمة في الكثیر من أعضاء الجسد، وبخاصة في 

  . ]1[ والكلیة ومضاعفات قلبیة  األعصاب واألوعیة الدمویة

حیث كان العدد  ، بالداء السكري في العالم  بشكل كبیر خالل العقدین األخیرین بةاإلصاارتفع معدل ولقد 

 أكثر إلىویتوقع أن یصل .  2000ملیون في عام  177 إلىوارتفع  1985ملیون إصابة عام  30بحدود 

  . ]2[  2030ملیون عام  360من 

  

  الداء السكري  أعراض. 2.1

ً لمرض السكري  األعراضمن  وبالتالي   polyuria &Polydipsiaعطاش وبوال المتعارف علیھا تقلیدیا

ً، خالل أسابیع أو . الطعاملتناول  الشھیةزیادة تناول السوائل وزیادة  ویمكن لھذه األعراض أن تتطور سریعا

ً إ وعلى العكس من ذلك فإن تطور األعراض في . ذا كان المریض طفالً شھور، في النمط األول خصوصا

ً النمط الثاني أكثر بط ً  ئا ویمكن أن یسبب النمط األول . وصعبة المالحظة بل ویمكن أن تكون غائبة تماما

ً فقدان ً سریع ا ً وتعب ،كما یمكنھ أن یسبب خموالً Weight loss للوزن  ا ً مستمر ا وتظھر كل ھذه األعراض . ا

وعندما یرتفع  . [3] فقدان الوزن في مرضى النمط الثاني الذین ال یولون المرض الرعایة الكافیة ماعدا

تركیز غلوكوز الدم أعلى من الحد األقصى لقدرة الكلى، ال تكتمل إعادة امتصاص الغلوكوز في األنبوب 

ویبقى جزء من الغلوكوز في البول ویزید الضغط   Proximal convuluated Tubuleالملتف الداني

مما یؤدي إلى زیادة إنتاج البول وبالتالي فقدان  ،للبول ویمنع إعادة امتصاص الماء بواسطة الكلیة تناضحيال

ً ویحل الماء الموجود في خالیا الجسم محل الماء المفقود من الدم . سوائل الجسم وینتج عن ذلك  تناضحیا

  .  [4,2]عطشوجفاف 
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  تصنیف داء السكري  .3.1

ً على اآل ، حیث تقسم منظمة  [5]لیات اإلمراضیة التي تؤدي الى ارتفاع غلوكوز الدم یتم التصنیف اعتمادا

  :الصحة العالمیة الداء السكري إلى ثالثة أنماط رئیسة وھي 

  الداء السكري النمط االول  Type 1 Diabetes Mellitus 

 الداء السكري النمط الثاني  Type 2 Diabetes Mellitus 

  الداء السكري الحمليGestational Diabetes Mellitus 

 

ن لكل نمط أسباب و أماكن انتشار في العالم ، ولكن تتشابھ كل ھذه األنماط في أن سببھا ھو عدم إنتاج إ

عن ذلك تختلف كمیة كافیة من األنسولین من قبل خالیا بیتا في البنكریاس ولكن أسباب عجز ھذه الخالیا 

وجود أصناف أخرى من الداء السكري لم ترد في تصنیف إلى مع وجوب االشارة  .  [6]باختالف النمط

WHO  )[2] )4.3.1ُذكرت في الفقرة  .  

  

 Type 1 Diabetes Mellitus  :الداء السكري النمط االول  1.3.1

  

ً كان یدعى ،  من مرضى السكري% 10 -5 حوالي بھ  صابی بداء السكري المعتمد على االنسولین  سابقا

Insulin-Dependant Diabetes mellitus(IDDM)  الشبابي  السكريأو .  

نتیجة  نسولین من خالیا بیتا في جزر النغرھانس في البنكریاس یحدث نتیجة عوز مطلق في افراز األ

  لخالیا بیتا المنتجةي ھو اضطراب مزمن ناجم عن تدمیر مناعي ذاتي أ، عملیة مرضیة مناعیة ذاتیة 

 . [7]نسولین لأل 

ظھر بأنھا ذات صلة  یجھل العلماء مؤھبات االستجابة المناعیة الذاتیة لكنھم كشفوا الغطاء عن عدة عوامل

  :بالمرض وھي 

  ویتضمن مستضدات  6على الصبغي رقم  1یتواجد الجین األساسي المترافق مع النمط : الجینات ،

 . Human Leucocyte antigens (HLAs)الكریات البیض البشریة 
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فإن  1عند جمیع البشر ، ومن بین األشخاص المصابین بالسكري النمط  HLAتورث جینات الـ 

، ولكن   HLA-DQ-BETA و HLA-DR4 و  HLA-DR3منھم یملكون % 95حوالي 

وإن كان یشیر   HLAنمط الـ  وجودھا لدى اإلنسان الیعني بالضرورة إصابتھ بالداء لذا فإن اختبار

إلى االختطار المرتفع لتطور الداء السكري فھو غیر جازم حیث یحتمل أن ھناك عوامل أخرى 

ً لإلصا ً أكثر استعدادا  1بة بالداء السكري نمط تؤھب لحدوث المرض عند األشخاص الذین ھم جینیا

.  

  أو تلك التي تسبب یعتقد بعض العلماء بأن فیروسات معینة مثل فیروسات كوكساكي : الفیروسات

 .  1النكاف والحصبات األلمانیة یمكن أن تفّعل السكري نمط 

  بین شرب حلیب البقر و أكل منتدات الحنطة في بدایة : األغذیة ً أظھرت بعض الدراسات ترافقا

فیما بعد وذلك إلن بعض األطفال المصابین بھذا الداء یمتلكون 1ة وبین تطور السكري نمط الحیا

ً لبروتین موجود في حلیب البقر أو للغلوتین   ) .البروتین المكون للقمح (أضدادا

 . [2]لكن العلماء یحتاجون إلى دراسات إضافیة مطولة لتأكید ماسبق 

  

 

  Type 2 Diabetes Mellitus  الداء السكري النمط الثاني  .2.3.1

 

ً  من مرضى  الداء السكري وكان یدعى%  95 - 90یشكل حوالي  السكري غیر المعتمد على  سابقا

 . [7]السكري الكھلي  أو Insulin-Dependant Diabetes mellitus(NIDDM)  nonنسولین األ

تؤدي ھذه  ، األنسولین إفرازوخلل في  لألنسولینیتمیز ھذا النمط بفرط غلوكوز الدم نتیجة ظھور مقاومة 

 إفرازنقص و لألنسولینمقاومة  األشخاصھؤالء یملك . في األنسولین ولیس مطلقنقص نسبي  إلىالمقاومة 

مختلفة لھذا النمط  أسبابك لھنا أن األرجحمن  .لألنسولین للبقاء أحیاء ونوال یحتاجحیاة الطوال  األنسولین

معظم المرضى  ،یكونتدمیر مناعي ذاتي للخالیا بیتا وال یوجدالسبب المرضي الدقیق غیر معروف  أنمع 

ین لدیھم زیادة نسبیة في ینوالمرضى غیر البد األنسولینالبدانة بحد ذاتھا درجة من مقاومة وتسبب  ،بدیننین

  . [1] دھن الجسم الموجود في منطقة البطن
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ً مع اضطرابات أخرى تتضمن ارتفاع ضغط الدمغالب 2یترافق الداء السكري نمط   Hypertension ا

 2، والتي تشابھ السكي نمط   HDLالمستویات المصلیة لـوانخفاض   LDLوارتفاع المستویات المصلیة لـ 

، ویسمى ھذا المعقد من   Cardiovascular riskفي أنھا تزید من االختطار القلبي الوعائي 

  . Metabolic syndrome or syndrome Xضطرابات السریریة بالمتالزمة االستقالبیة اال

 65وباالضافة إلى األشخاص البدینین والذین الیمارسون أي نشاط فیزیائي فإن األشخاص فوق سن الـ 

ً ویلعب تأثیر العر. ھم في اختطار مرتفع لإلصابة بھ  2والذین لدیھم قصة عائلیة للداء السكري نمط  ق دورا

ً في المرض حیث یعد النمط  ً بین األمریكیین واألفریقیین من البیض  2حاسما   .أكثر شیوعا

، یحتمل أنھا تملك ) مقاومة األنسولین والخلل في إفراز األنسولین (وأسبابھ المعروفة  2إن ااسكري نمط 

ً في مع ً رئیسیا ً دورا ً ، إال أن العوامل البیئیة تلعب أیضا ً جینیا ظم الحاالت حیث یالحظ عند الناس أساسا

ً بأن تأثیر العمر المتقدم والبدانة المفرطة ونمط الحیاة المقعدة جمیعھا تكشف القناع عن  الحساسین جینیا

  . [2]النزعة إلى تطور الداء السكري 

   . [8]من داء السكري  2والنمط  1مقارنة بین النمط   1یوضح الجدول 

  

    .من داء السكري  2والنمط  1مقارنة بین النمط ): 1(جدول    

 من داء السكري 2 النمط من داء السكري 1النمط  

 تدریجي فجأة  البدایة 

ً  عمر البدایة  ً   في الطفولة  غالبا  بعد البلوغ غالبا

ً  طبیعي  وأنحیف  شكل الجسم  بدین غالبا

 نادر  شائع  تحمضن كیتوني 

 غائبة   موجودةعادة  الذاتیة  األضداد

 منخفض  غائب  ذاتي المنشأ  األنسولین

 %90 %10 االنتشار 
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  وألیة عملھاألنسولین  

ھو ھرمون بروتیني ینتج من خالیا بیتا في جزر النغرھانس في البنكریاس ، یتكون األنسولین من سلسلتین 

ً  A  )21السلسلة:  ً أمینیا ً  30(  Bوالسلسلة ) حمضا ً أمینیا ، ترتبط السلسلتان بجسرین ثنائیي ) حمضا

ً ضمن السلسلة    . Aالكبریت، وھنالك جسر ثنائي الكبریت أیضا

  :وآلیة عملھ كالتالي 

 .زیادة اصطناع الغلیكوجین وتحلل الغلوكوز  - 1

 .زیادة اصطناع الشحوم  - 2

 . إنقاص تحطم الغلیكوجین  - 3

  

وتجري فسفرتھ بإنزیم   GLUT2الغلوكوز الى خالیا بیتا في البنكریاس عن طریق ناقل الغلوكوزیدخل 

  .  ATPالغلوكونیكاز ، مما یؤدي إلى تولید 

، مما یؤدي إلى زوال استقطاب غشاء الخالیا  ATPیثبط قنوات البوتاسیوم الحساسة للـ  ATPإن ازدیاد الـ 

  .بیتا فینجم عن ذلك تدفق شوارد الكالسیوم عبر قنوات الكالسیوم الحساسة للفولتاج فیتحفز إفراز األنسولین 

. یرتبط األنسولین بمستقبالتھ والتي بعبر عنھا بشكل كبیر في النسیج الشحمي والخالیا العضلیة والكبدیة 

وإن ربط األنسولین إلى مستقبلھ یؤدي إلى   وتحت وحدتین   ألنسولین من تحت وحدتینوبتألف مستقبل ا

إلى الغشاء البالزمي ، مما  GLUT4فسفرة مواقع التیروزین والذي یؤدي إلى جلب قناة ناقل الغلوكوز 

  . [1]یسمح بدخول الغلوكوز إلى داخل الخلیة 

  

  

   Gestational Diabetes Mellitus (GDM) الداء السكري الحملي.  3.3.1

من كل حاالت %  4الداء السكري الحملي ھو حالة من عدم تحمل الغلوكوز تحدث خالل فترة الحمل بنسبة 

إلى تنتج عن تولید الجسم لھرمونات خالل فترة الحمل تؤدي . إال أنھا تتطور أو تختفي بعد الوالدة ،الحمل 

أة المصابة ربشكل طبیعي عن طریق زیادة إفراز األنسولین، إال أن الم ألنسولین تعاوضاحدوث مقاومة 
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 مما ، األنسولین ى تأمین المستویات المطلوبة والمتزایدة مندرة علبالداء السكري الحملي تكون غیر قا

 إصابة اختطارتشیر الدراسات إلى أن الداء السكري الحملي یزید من و . األنسولین یؤدي الى خلل في إفراز

ً خالل حیاتھا    .[9] السیدة بالداء السكري من النمط الثاني الحقا

 من السكري  أخرىنوعیة  أنماط .4.3.1

 

 Maturity Onset Diabetes of the Young: [2] للیافعین الداء السكري الذي یبدأ في سن الرشدـ 

  

(MODY) .وھو داء سكري من النمط الثاني إال أنھ یصیب الشباب.  

 Latent Autoimmune Diabetes in:[10]الكھول  لدىالداء السكري  المناعي الذاتي الكامن ـ 

Adults (LADA)  . یصیب الكھول سببھ وجود نشاط مناعي ذاتي ضد  األولھو داء سكري من النمط

 .خالیا بیتا البنكریاسیة 

 . النكاف ،صبة األلمانیةمثل الح:الداء السكري الناجم عن العداوى الفیروسیة  ـ

،   Down's syndromeمتالزمة داون: [11] [12]الداء السكري المترافق مع المتالزمات الوراثیة ـ 

  .  Cystic fibrosisالتلیف الكیسي  ،Turner's syndromeمتالزمة تیرنر 

 مضاعفات داء السكري . 4.1

 مضاعفات حادة   
 . [14,13]تحمضن الدم الكیتوني السكري .1

 .ي ال كیتونیةتناضحغیبوبة ضغط  .2

 . [15]القصور الدوراني الوعائي   .3

  

 مضاعفات مزمنة: 
 . [16] اعتالل الشبكیة السكري .1

 . [17] اعتالل الكلیة السكري .2
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 . [19,18]اعتالل االعصاب السكري .3

 . [21,20]الدماغیة السكتة،احتشاء العضلة القلبیة :القلب واالوعیة الدمویة .4

 . [22]القدم السكریة  .5

   الداء السكري استقصاءات. 5.1

  اختبارات البول   .1.5.1

ویتم باستخدام ، جراء االعتیادي للتحري عن الداء السكريالبول ھو اإل في الغلوكوزن اختبار إ :الغلوكوز 

كبر سیئة الستخدام الغلوكوز البولي كوسیلة للتحري أن إ.والحساسة للغلوكوز   Dipstickالغمائس النوعیة

ً .في العتبة الكلویة ھي االختالفات الفردیة   وشیع سبب للبیلة السكریة ھأن إعن الداء السكري ف وبعیدا

لذلك في حال وجود السكر في البول  ،وھو شائع خالل الحمل وعند الشبانانخفاض العتبة الكلویة للغلوكوز 

  .داء السكري الیطلب فحص غلوكوز الدم لتشخیص 

ل اللوني بینھا وبین نتروبروسید الصودیوم باستعمال یمكن كشف الكیتونات عن طریق التفاع: الكیتون 

و القیام بتمارین مجھدة أسویاء في حاالت الصیام شخاص األتوجد البیلة الكیتونیة عند األ یمكن أن .الغمائس 

البیلة  عدولھذا السبب الت .و تناول قوت غني بالدھن وفقیر بالسكریاتأقیاء المتكرر و اإلألفترات طویلة 

 تشخیص الداء السكري یكون محتمالً  فإنة للداء السكري لكن اذا ترافقت مع بیلة سكریة مشخصالكیتونیة 

 . [23]  بشدة

  اختبارات الدم . 2.5.1

  الغلوكوز  
  Random Blood Glucose (RBG)غلوكوز الدم العشوائي  .1

 . ]24[ طعام وجبة خرآیجرى ھذا االختبار في أي وقت من  أوقات الیوم بغض النظر عن موعد 

 Fasting Blood Glucose (FBG)غلوكوز الدم الصیامي  .2

ساعات ، حیث ُیطلب من المریض االمتناع عن  8تقل عن  یجرى ھذا االختبار بعد صیام مدة ال

  . ]25[ التحلیلالسكریات منذ منتصف اللیلة التي تسبق 

  Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)اختبار تحمل الغلوكوز الفموي  .3
أیام  3كریات لمدة یتم  اختبار تحمل الغلوكوز الفموي للمریض بعد إخضاعھ لحمیة غیر مقیدة من الس

 .ویطلب منھ الصیام اللیلة السابقة لالختبار ، قبل االختبار
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ویقاس غلوكوز الدم بعد  ،غ من الغلوكوز 75ثم یعطى المریض یقاس غلوكوز الدم الصیامي كما 

  .[26]ساعة ثم بعد ساعتین 

   Glycated Hemoglobin الھیموغلوبین السكري .4

الدم المرتبطة إلى الغلوكوز ویعكس  ھذا االختبار  ھیموغلوبین وھو اختبار یعبر عن نسبة جزیئات

  .]27[) اشھر 3-2(مستویات الغلوكوز في الدم خالل الفترة السابقة للتحلیل 

  معاییر تشخیص الداء السكري . 6.1

 45فإن على األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  [28,24] األمریكیةبحسب توصیات منظمة الغذاء الدواء 

ً ینبغي ویجب أن ،  لم یشخص لدیھم الداء السكري إذا،  الغلوكوز الصیامي كل ثالث سنواتقیاس  عاما

ً  في عمر أصغرتجرى االختبارات   :  [2]األشخاص الذین یظھرون ما یلي لدىأو بشكل أكثر تواترا

  بدانة(BMI˃25 kg/m²).  

 قصة عائلیة للداء السكري. 

  كغ  4.1والدة طفل وزنھ اكبر من  أوقصة داء سكري حملي. 

  ملم ز 140/ 190˂( ضغط الدم ارتفاع في. ( 

  البروتین الشحمي عالي الكثافة تركیزانخفاض فيHDL  ) دل/ملغ 35اقل من. ( 

 ثالثیات الغلیسیرید االرتفاع في تراكیز TG)دل / مغ 250كبر من أ. ( 

  الغلوكوز           اضطراب في  تحمل/ قصة اضطراب  في الغلوكوز الصیامي 

                      2013معاییر تشخیص داء السكري حسب توصیات جمعیة االمریكیة لداء السكري 

باعتماد احد معاییر التشخیصیة التالیة لتشخیص الداء  2013لداء السكري عام  األمریكیةالجمعیة  أوصت

 : ]29[وھي تتضمن) 2الجدول ( السكري

  % HbA1c ≤ 6.5الھیموغلوبین السكري  - 1

میلي   (7.0دل/ ملغ  Fasting plasma glucose (FPG) ≤ 126  الصیامي  البالزما غلوكوز - 2

 )ل/مول 

 ) ل /میلي مول 11.1(دل /ملغ  200≥ )  غ من الغلوكوز 75بعد حمولة ( غلوكوز البالزما  بعد ساعتین - 3

 سریریة الرتفاع سكر الدم  أعراضدل مع /ملغ  200≥غلوكوز عشوائي  - 4
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 ]29,2[معاییر التشخیصیة لداء السكريال)2( الجدول    

HbA1c OGGT FBG CLassification 

≥6.5% ≥200 mg/dl ≥ 126 mg/dl Diabetes 

5,7–6.4 

% 

Impaired glucose 

tolerance 

(IGT)≥140mg/dl 

and˂200 mg/dl 

Impaired fasting 

glucose (IFG)≥100 

mg/dl and˂126 

mg/dl 

Prediabetes 

˂ 5,7% ˂140 mg/dl ˂100 mg/dl Normal 

          

 

 Glycated Hemoglobin (HbA1c)الھیموغلوبین السكري  .2

  تعریف الھیموغلوبین  .1.2

یعد الھیموغلوبین المكون الرئیسي لكریات الدم الحمراء وتكمن أھمیتھ في  نقل األوكسجین من الرئتین إلى 

یتكون ھذا الجزيء من أربع سالسل غلوبین ترتبط كل . من األنسجة إلى الرئتین  Co2األنسجة ، ونقل 

  :[31] التالیة لھیموغلوبیناتمن ا یتألف الھیموغلوبین البشري الطبیعي) . 1الشكل([30] منھا مع مجموعة ھیم

   Hb A  2ویتألف من سلسلتي ،%97ھیموغلوبین البالغین الذي یشكل حوالي  2وسلستي، 

ً  141على  السلسلة حیث تحتوي  ً أمینیا ً  146على   بینما السلسلة ،حمضا ً أمینیا   .           حمضا

 Hb A2  2ویتألف من سلسلتي  .%2.5یشكل حوالي  2وسلسلتي .      

 Hb F   2ویتألف من سلسلتي  .%0.5ھیموغلوبین الجنیني الذي یشكل حوالي  2وسلسلتي      

 HbA1منھ ومن % 94- 92الذي یمثل   HbA0من مكون رئیسي ھو  HbAھیموغلوبین البالغ  یتألف

بدوره من مجموعة من  A1  )  (HbA1 الھیموغلوبینیتكون   [32]%46-الذي یشكل حوالي  

HbA1c [33]و HbA1b وHbA1a الثانویة وھي  الھیموغلوبینات
  .)3 الجدول(  
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 ، حیث ترتبط أنماط HbAمن % 5و  HbA1من %80حیث یشكل ،المكون الرئیسي  HbA1c دویع 

HbA1  مجموعة ھذه الھیموغلوبینات إلى تشیر وبالتالي  [33]مع السكاكر بأحد سالسل الغلوبین جمیعھا

glycated haemoglobins(GH) [34].  

  

                [30] البالغبنیة جزيء ھیموغلوبین  :)1(الشكل                                
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  HbA      [31]ھیموغلوبین البالغ  انواع) : 3(الجدول 

  

  

 

Name Component (s) 

Hb A  Constitutes ~ 97& adult Haemoglobin  

Hb A0  Nonglycated hemoglobin :usually Synonymous with Hb A  

Hb A1a1  
Hb A with frucrose-1,6-diphosphate attached to the N-terminal of 

the ß-chain  

Hb A1a2  
Hb A with glucose-6-phosphate attached to the N-terminal of the ß-

chain  

Hb A1a  Comprises Hb A1a1 and Hb A1a2  

Hb A1b  Hb A with pyruvic acid attached to the N-terminal of the ß-chain  

Hb A1c  Hb A with glucose attached to the N-terminal of the ß-chain  

Hb A1  Consists of Hb A1a, Hb A1b,  and  Hb A1c  

Total Glycated 

Haemoglobin(Total 

GHB) 

Consists of Hb A1 and other haemoglobin-carbohydrate adducts  
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  الھیموغلوبین السكري . 2.2

عن أشكال  HbA1c أول من فصل الھیموغلوبین 1958 عامفي  Meyering و Huismanكان 

ى أنھ بروتین وصف ألول مرة علو ُ. [35] )كروماتوغرافیاال(االستشراب باستخداماألخرى لھیموغلوبین ا

أول مساعدیھ  و Samuel Rahbar كانو.  [36]1968 عامفي  Gallopو Bookchinسكري بواسطة 

 لھیموغلوبیناإقتراح استخدام  وجرى. [37] 1969 وذلك في عاممن وصفھ بأنھ یزید في البول السكري 

HbA1c  بواسطة 1976 عامالسكري  الداء لمرضى استقالب الغلوكوزلتحكم في عملیة المراقبة الدرجة 

Koenig [38]و مساعدیھ .  

الھیموغلوبین السكري بأنھ الھیموغلوبین الذي یرتبط مع السكر بشكل غیر عكوس بالنھایة االمینیة  ُعّرف

من  أخرىھذا التعریف الھیموغلوبین الذي یرتبط بالسكر في مواقع ال یستبعد . بیتا لثمالة الفالین من السلسلة

 [39]  االف أو بیتا السلسة
.   

ً  األكثراالختبار  HbA1c قیاس دیع  لدىالدم  على نطاق واسع لمراقبة ضبط غلوكوز الً وقبو استخداما

ھذا االرتباط  نإف أن یرتبط جزيء الھیموغلوبین بالسكروبمجرد  .داء السكريالالمصابین ب األشخاص

ً یوم 120حوالي  أيیستمر طیلة فترة حیاة الكریات الحمراء  نستطیع اخذ فكرة عن  ھعند قیاس لذلك، ]40[ا

ً  أوحیث یقاس مرة الثالث الماضیة ،  األشھرضبط سكر الدم خالل  نھ إعلى ھذا النحو ف [41].مرتین سنویا

متوسط  HbA1cال تعكس مستویات .یؤمن معلومات حول درجة ضبط غلوكوز الدم على مدى طویل

  .]40[من غلوكوز الدم  األخیرةنھ یتناسب مع المستویات أومن المرجح  غلوكوز الدم بدقة ،

  وغلوكوز البالزما HbA1c العالقة بین الھیموغلوبین السكري . 3.2

الكریات الحمراء نفوذة  وبما أن،  [42] األشھر الماضیة 3- 2متوسط غلوكوز الدم خالل  HbA1cیعكس  

  . [40]ة ییتناسب مباشرة مع تراكیز الغلوكوز المحیط HbA1cن معدل تشكل إف، للغلوكوز

 وغلوكوز البالزما فأي ارتفاع في غلوكوز بالزما یؤدي إلى ارتفاع في HbA1cتوجد عالقة طردیة بین 

HbA1c  ]42،43[ على مقدار %50، حیث یؤثر مستوى غلوكوز البالزما في الشھر األخیر بنسبة

HbA1c  وأیضا  60- 30فقط في الفترة السابقة مابین % 25، وحوالي ، ً في الفترة السابقة %25یوما

ً  120-60مابین    .[44]یوما

 وفق المعادلة التالیة estimated Average Glucose(eAG)حساب متوسط غلوكوز الدم  جريی
[43]   
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eAG(mg/dl) = 28.7 × A1C − 46.7 

eAG(mmol/l) = 1.59 × A1C − 2.59            

  

  . [43]المقابلة لمستوى الغلوكوز  HbA1cقیم ) : 4(الجدول 

  

                                

   (HbA1c)الھیموغلوبین السكري  تشكیل. 4.2

 الغلكزةموغلوبین لغلوكوز البالزما عبر طریق تفاعل یتشكل الھیموغلوبین السكري عند تعرض الھی 

Glycation ]45[
على مرحلتین  یجريتفاعل غیر انزیمي  يھ Glycationوالغلكزة  ).2الشكل  ( 

 β مینیة للفالین من السلسلة بیتاالنھایة األلدھیدیة للغلوكوز مع ترتبط فیھا المجموعة األ األولىالمرحلة ،

ھذا  ویكون   aldimine ( pre Hba1c ,labile Hba1c) أوشیف  اساسللھیموغلوبین فینتج مركب 

ً التفاعل عكوس مادوري فینتج من خالل تفاعل أ  aldimine ترتیب لمركب إعادةھي فالمرحلة الثانیة أما  . ا

ketoamine  یسمىHbA1c 3الشكل   ( ]46[ ھذا التفاعل غیر عكوسیعد و (.                             
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مینیة للفالین النھایة األغیر  أخرىحدث في مواقع للھیموغلوبین قد یَ  Glycation أنمن المھم التأكید على 

   β [33] أو وثمالة اللیزین من السلسلة ، مینیة لثمالة الفالین من السلسلةمثل النھایة األ، βمن السلسلة بیتا

 . glycated haemoglobin [47] ـ المكون الرئیسي لل  HbA1c دولكن یع     

 

 . ]HbA1c  ]48 الھیموغلوبین السكري  تشكیل): 2(الشكل 

 

 

]HbA1c  ]33 الھیموغلوبین السكري  التفاعالت التي تؤدي الى تشكیل) : 3(الشكل 
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  داء السكري الومضاعفات   HbA1cالعالقة بین الھیموغلوبین السكري . 5.2

 واعتالل الكلیة مماالشبكیة مع احتمال فقدان الرؤیة ، اعتالل  مثلمضاعفات مزمنة بداء السكري الیرتبط 

،  األطرافبتقرح القدم وبتر  اإلصابةر اطتخاالطرفیة مع  األعصابواعتالل فشل كلوي ،  إلىیؤدي 

لقد أجریت  العدید من الدراسات السریریة  الھامة على مرضى السكري  .الدمویة  واألوعیةالقلب  وأمراض

 The Diabetes Control and Complications Trial، مثل دراسة 2والنمط  1من النمط 

(DCCT)   ودراسة  [49]1التي أجریت على مرضى السكري النمط ، The UK Prospective 

Diabetes Study (UKPDS)  بعد إخضاعھم لعالج مكثف أو تقلیدي  2على مرضى السكري النمط
كان الھدف من الدراستین الحفاظ على مستوى غلوكوز الدم أقرب إلى المستویات الطبیعیة قدر  . [50]

كما یظھر ( [50,49]%7إلى  A1cاإلمكان ، حیث أن ضبط سكر الدم بعد العالج المكثف خفضت مستویات 

من خالل  إن نتائج ھذه  الدراسات تبین أن تطور وتقدم مضاعفات السكري یمكن أن تخفض) . 4في الشكل 

ً .  مرضى السكري لدىضبط غلوكوز الدم  لضبط غلوكوز الدم ھي غلوكوز  إن االختبارات األكثر استخداما

  HbA1c في %1في الواقع تبین أن انخفاض . HbA1c[51]والھیموغلوبین السكري  الدم الصیامي

ن تحسین مستویاتھ یقلل من إوبالتالي ف. % 40یخفض مخاطر العدید من مضاعفات الداء السكري بنسبة 

  . [49 ]خطر مضاعفاتھ 

  

 .  DCCT [25]دراسة في  1داء السكري نمط الومضاعفات   HbA1cمستویاتالعالقة بین ) :  4(الشكل 
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   HbA1cاالستخدام السریري للھیموغلوبین السكري . 6.2

ت لصخُ و.داء السكري اللتشخیص   HbA1c استخدام إلى 2009دعا تقریر لجنة الخبراء الدولیین عام 

واألشخاص الذین  ≤ HbA1c %6.5 أن النقطة الفاصلة لتشخیص داء السكري یجب أن تكون إلى اللجنة

ً اطتخایجب النظر أن لدیھم    ) HbA1c  6.0-6.4%mmol ⁄ mol ) 42-47لدیھم قیم  ً زائدا را

، وفي عام  [27]العتبة المطلقة التخاذ التدبیر الوقائي دلتطویر الداء السكري ولكن ھذا المجال ال یجوز أن یع

) American Diabetes Association )ADAاعتمدت الجمعیة األمریكیة لداء السكري  2010

 ⁄ mmol% 6.4-5.7لتشخیص داء السكري وقیم  HbA1c ≥ 6.5% (mmol ⁄ mol  48≤)قیمة

mol ) 39-47 (   لإلصابة بالداء السكري  في المستقبللتحدید الفئة التي لدیھا اختطار أكبر  ) 5الجدول(  

حول استخدام الھیموغلوبین السكري في  WHOنص تقریر منظمة الصحة العالمیة  2011وفي عام .  [52]

ھي النقطة الفاصلة  HbA1c ≥ 6.5% (≥48  mmol ⁄ mol)تشخیص الداء السكري على أن 

ال تستبعد تشخیص الداء السكري ) mmol ⁄ mol 48)  6.5% لتشخیص داء السكري والقیم األقل من

  . ]53[باستخدام معایرة الغلوكوز 

ً على  1وتجدر اإلشارة أنھ ال یجوز تشخیص الداء السكري من النمط   ألنھ من المرجح  HbA1c اعتمادا

 ً ً ضعیفا ال  HbA1c وكذلك عند المرضى الذین لدیھم ارتفاع سریع في الغلوكوز حیث أن ، أن یكون مؤشرا

  . [52]ة یرتفع في البدای

 

      

  HbA1cالھیموغلوبین السكري قیم  :)5(الجدول

  HbA1c ھیموغلوبین السكريالقیم   صیالتشخ
  

  HbA1c˂ 5,7%  طبیعي

  % HbA1c= 5,7–6.4  السكري الداء ماقبل

  HbA1c ≥6.5%  داء السكريال
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  HbA1cالھیموغلوبین السكري  قیاس العوامل التي تؤثر على . 7.2

 رغایالھیموغلوبین الم variant hemoglobins في مستویات  بدالً سبب تقد ی ذيالHbA1c   وذلك

 أنالشائعة التي یمكن  ةرمغایالھیموغلوبین ال انواع أكثرمن  .ولكن لیس كل الطرق حسب طریقة المعایرة

تتأثر بھذه ي ال تولكن یوجد بعض الطرق ال ، HbF،HbC،HbSھي  HbA1cتتداخل مع طرق معایرة 

[55] راتالمتغی
على سبیل المثال بیانات ، واألعراقبین البلدان  غایرنتشار الھیموغلوبین الموجود وا یختلف . 

USA یملكون  األمریكیین المواطنینفریقین من من اإل% 10یقل عن  ال تقدر ماHbS ،HbC [56]. 

 فقر الدم االنحاللي یؤدي إلى قیم منخفضة من  إن:  فقر الدمHbA1c   االنخفاض في معدل حیاة بسبب

میلي   11-16بحوالي   HbA1cنھ یؤدي إلى ارتفاع في قیم أما فقر الدم بعوز الحدید فإ الكریة الحمراء ،

غیر  األشخاص لدى  HbA1cؤثر على ی،  [57]والتي تنخفض بعد المعالجة بالحدید (1-1.5%)مول /مول 

 . [58]المرض  بھذاالمصابین  لدىالسكري ولكن لیس كما ھو ملحوظ داء المصابین بال

  یستمر :كریات الدم الحمراءعمر Glycation لھیموغلوبین خالل الدورة الدمویة ،ببطء طوال عمر ا 

حمراء مدة تعرض الھیموغلوبین للغلوكوز وبالتالي تحدد نسبة مستویات عمر الكریات الیحدد وبالتالي 
[59]HbA1c .  ینخفضHbA1c  الكریات الحمراء وبالتالي  إنتاجعند العالج باالریتروبیوتین بسبب زیادة

ینخفض فیھا عمر الكریات الحمراء مثل  أخرىحاالت  توجد. وسط عمر الكریات الحمراء انخفاض مت

  Rheumatoid Arthritisالتھاب المفاصل الروماتیزمي ،الت الھیموغلوبین وتضخم الطحال اعتال

ً في قیم وتن ، أما عند   HbA1cاول بعض األدویة مثل مضادات الفیروسات القھقریة والتي تسبب انخفاضا

  ترتفع HbA1cزیادة عمر كریات الدم الحمراء كما ھو الحال عند استئصال الطحال فان قیم 
[54].  

  

  مستویات أنالدراسات  أظھرت  :الحمل HbA1c  المرأة  لدىني من الحمل ینخفض خالل الربع الثا

 ھي طفیفة جداً  بدالتھذه التإن  .رتفع خالل الربع الثالث من الحمل السكري ویالداء مصابة بالغیر الحامل 

كر الدم كعامل مساعد لضبط س  HbA1cعند استخدام ، الھیموغلوبین  إجماليمن  %1ل من اق إلىتصل 

  . [60] [61]بعین االعتبار  بدالتتؤخذ ھذه الت أنیجب مرضى السكري الحملي ،  لدى

 لوحظ وجود اختالف في مستویات:  العرق  HbA1c  عرقیة مختلفة  أصولالمنحدرین من  األفرادبین ،

 ـب  HbA1cفي  أعلىافریقیة زیادة  أصولمن  األشخاص ديیبحیث 

 mmol⁄ mol (0.4%)  4   من جنوب  األفرادوقد لوحظ نفس االختالف بین وبین ، البیض االورمن

  . [62]  اسیا والبیض االوروبین من المملكة المتحدة
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 Labile HbA1c:  ھوHbA1c  یسمى غیر الثابت ً  Labileأو Pre HbA1c وأیضا
[63]Hemoglobin  یتمیز بارتباط عكوس للغلوكوز ، ھومركب وسیط في اصطناع الھیموغلوبین السكري

متغیرة لحٍد ما من مریض آلخر وتشكلھ مستمر بشكل  Labile HbA1c ، كمیة [64]مع الھیموغلوبین 

   [65] . بشكل دقیق HbA1cسریع ، لذلك إزالتھ أمر ضروري لقیاس 

  یظھر كبار السن غیر المصابین بالسكري مستویات أعلى  :العمرHbA1c  ً ،  من األفراد األصغر سنا

ً  70عند عمر  mmol⁄mol (0.4%4 ( ـتقریبا أعلى ب ً  40من الذین عمرھم  عاما    عاما

  أنبعض الدراسات  أظھرت: أخرىعوامل HbA1c  فیتامین ،  األسبرینعند تناول  ینخفض c  وE  

جرعات ب ھاعند تناول HbA1c و c  ،E فیتامین أنھ ال یوجد عالقة بین  أثبتتولكن بعض الدراسات 

 كما  ،  HbA1cیزداد فرط شحوم الثالثیة وعلى العكس من ذلك فعند  . مجال الطبیعيسریریة ضمن ال

ً ایجابیة كاذبة ل عند القیاس بالطرق المعتمدة على  HbA1c ـ تعطي عینات مرضى الیرقان الشدید قیما

 .اختالف الشحنة

  كتلة الجسم  نسبم أن اإلشارة یجدر وأیضاBMI  وبالتالي مستویات عالیة  لألنسولینالمرتفع یسبب مقاومة

 مستویاتبعض الدراسات  أظھرتوقد  ، HbA1cو BMIك ارتباط ایجابي بین لھنا أي،من سكر الدم 

  . BMI˃28 [67-66]المصابین بالبدانة المفرطة  األشخاصعند   A1cعالیة من

  وغلوبین السكري معایرة الھیم. 3

  الھیموغلوبین السكري  معایرة توحید. 1.3

لم تكن  HbA1c  طرق معایرة أنولكن حقیقة  یقة لمعایرة الھیموغلوبین السكري،من طر أكثریوجد 

الدراسات مزایا وجدوى  أظھرتقد لو .لالختبار  األمثلمن االستخدام ذلك منع ف ،موحدة بین المختبرات

  للكیمیاء السریریة الجمعیة األمریكیةأنشأت ، 1993في عام . HbA1c  [69,68]توحید مقایسات 

American Association for Clinical Chemistry(AACC)  اختبار  طرق لجنة لتوحید

 .[70]الھیموغلوبین السكري 

 NGSP البرنامج الوطني لتوحید الھیموغلوبین السكري برنامج خاص یدعى تم إنشاء 1996وفي عام 

)National Glycohemoglobin Standardization program ( لتنفیذ بروتوكول لجنة

AACC ،حیث كان الھدف منNGSP   نتائج اختبار الھیموغلوبین السكري إلى نتائج طریقة  تعییرھو
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DCCT [71]   عایرة ، حیث تتألف طریقة مHbA1c  في دراسةDCCT  منHPLC BIO Rex 70   ،

وتحوي قمة  نفسھا في القمة  HbA1a  ،HbA1bولكن الفصل في ھذه الطریقة ضعیف حیث ترحل 

HbA1c  ـال HbF  وتتداخل مع ھذه الطریقة الھیموغلوبینات المتغیرة الشائعة ، فھذه الطریقة غیر ، ً أیضا

  .نوعیة

ولكن بقیت قیم .بین المختبرات HbA1c  وعلى الرغم من أن ھذه الجھود أدت إلى انخفاض في تباین نسبة

HbA1c لذلك شكل االتحاد الدولي للكیمیاء السریریة والطب المخبري ، مختلفة دولیا إلى حد كبیر

)IFCC(International Federation of Clinical Chemistry   ، مجموعة عمل تضم خبراء

، لكن ھذه  حیث قامت ھذه المجموعة بتطویر واعتماد طریقة مرجعیة لمعایرة الھیموغلوبین السكري

ً وتستغرق ً و ال یتم استخدامھا كطریقة لمعایرة العینات وتستخدم  الطریقة ھي مكلفة وشاقة جدا ً طویال وقتا

 قل منأ IFCC ـباستخدام الطریقة المرجعیة ل HbA1cوقد بینت الدراسات أن قیم  . ییر النتائج عفقط لت

NGSP[72,43]حسب المعادلة) 5الشكل (عالقة خطیة بین النتائج  توجدو%  2 -% 1.5 ـب:  

= (0.915×IFCC) + 2.15NGSP  

  

  NGSP  . [72]و  IFCCبین   HbA1c ھیموغلوبین السكري مقارنة قیم :)5(الشكل 
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  الطریقة المرجعیة المعتمدة من قبل االتحاد الدولي للكیمیاء السریریة والطب المخبريIFCC 

International Federation of Clinical Chemistry 

الدم الكامل بوساطة إنزیم حال للبروتین  الھیموغلوبین ببتیداتطوات ھذه الطریقة بتحریر تتلخص خ 

Endoproteinase.فصل البیبتدات المرتبطة بالغلوكوز عن تلك غیر المرتبطة بوساطة  جريبعد ذلك ی

حساب ب  HbA1c ھیموغلوبینأخیرا یتم حساب مقدار ال. HPLCاالستشراب على العمود عالي الكفاءة 

الرحالن  المرتبطة بالغلوكوز إلى الببتیدات غیر المرتبطة بواسطة مطیاف الكتلة أونسبة الببتیدات 

ً ومع ذلك دتع.الكھربائي الشعري  تم اعتماد ھذه الطریقة كطریقة  ھذه الطریقة طریقة مكلفة وشاقة جدا

م كافة الطر Reference System مرجعیة   . [73]ق مع ھذه الطریقةویجب أن تقوَّ

 

  DCCTخطوات لضمان عدم وجود خلط بین نتائج طریقتھ ونتائج طریقة  IFCCاتخذ   2007في عام 

من النسبة المئویة وبالتالي ، یتم  بدالً  SI عن طریق تغییر واحدتھ وكتابة القیم حسب النظام الدولي للقیاس 

 millimoles of HbA1c/ mole of HbA0 ، أي   /mole millimolesب  IFCCالتعبیر عن قیم 
[74] .  

   [75]:التالیة التالمعاد  تستخدم  IFCCنتائج طریقةو NGSP نتائج طریقة لتحویل بینل

NGSP = 0.09148(IFCC) + 2.152  

   IFCC=10.93(NGSP) – 23.50  
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لكتابة قیم  NGSP  طریقةواحدة و  IFCCالطریقة المرجعیة  واحدة حسنات وسیئات المقارنة بین: )6(الجدول 

 HbA1c [76]ھیموغلوبین السكري 

 NGSP طریقة واحدة IFCCطریقة  واحدة   

  تعكس النتائج الحقیقیة للمرضى   الحسنات

 والعاملین األطباءتثقیف  إلعادةتعطي الفرصة  

لھیموغلوبین ا HbA1c أھمیةالصحیین حول 

 يسكرال

 HbA1cتعریف  إعادة 

الصحیین  والعاملین األطباءمألوفة لدى 

  والمرضى

 إلعادةالكلفة المادیة المرتفعة والوقت الالزم    السیئات

 األطباءتثقیف 

اختالف كبیر بین  إلىالتطبیق الجزئي یؤدي  

 نتائج المخابر 

مع نتائج سكر الدم التي یعبر عنھا  أحیاناتختلط  

 دسل /بال ملغ 

  االستھانة بالتغییرات الطفیفة  

 النتائج المعطاة لیست حقیقیة  

مع نتائج سكر الدم التي یعبر  أحیاناتختلط  

 ل/عنھا بال میلي مول

لھیموغلوبین ا أھمیةالفرصة لتأكید  إضاعة 

  يسكرال

  

 داء السكريالفي تشخیص   HbA1cمیزات ومساوئ استخدام معایرة الھیموغلوبین السكري . 2.3

ك للیست ھنا أوالً . اختبار الغلوكوز الصیامي  مقارنة معالعدید من المزایا الھامة  HbA1cیقدم اختبار 

مما یقلل ،ال یلتزموا بمتطلبات الصیام  األشخاصالعدید من  أنإلى  واألدلةتشیر البحوث و.حاجة للصیام 

 .الصیامي وتحمل الغلوكوز الفموي  الدم من دقة اختبارات الغلوكوز
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ً أ  HbA1c إن  اختبار الغلوكوز الصیامي مقارنة مع ،باختالفات غلوكوز البالزما من یوم إلى یوم قل تأثرا

 السبب في ذلك أنھ، النظام الغذائي ،  األدویة،التدخین ،التمارین الریاضیة  بسبب ھذه االختالفات و تكون ،

  .من قیاس ذلك في لحظة واحدة  بدالً  أسابیعیعكس متوسط نسبة سكر الدم على مدى ستة إلى ثمانیة 

أي الغلوكوز الدم الصیامي ، ن تأثیرھا على قیمقل مبشكل أ HbA1c  على معایرةالتقلبات البیولوجیة تؤثر 

لو نھ االختالف اكثر من اربعة اضعاف م یكون نفسھ لشخصلالغلوكوز الصیامي مرتین  اذا أجري اختبار 

ة الكاذبة مع تكرار االیجابیعني أن احتمال النتائج السلبیة وھذا یو ،HbA1c ھو معایرة كان االختبار

  . غلوكوز الصیاميالاختبارمن   HbA1cـقل بأاالختبار ھي 

وبالتالي تقدیم وجھة نظر و رؤیة ھامة  سكر الدم بدال من القیمة الحادة ،التعرض المزمن ل  HbA1cیقیس 

 ھو الحال في غلوكوز كما .  [77]المستقبلي للمضاعفات االختطارسكر الدم على المدى الطویل و عن نسبة

، [78]وخطر اعتالل الشبكیة المستقبلیة   HbA1cھناك  ارتباط وعالقة بین قیمة ،  البالزما الصیامیة

   .[79] ھي مؤشر ھام لخطر المضاعفات القلبیة الوعائیة HbA1cمستویات  أنعلى  أدلةوھنالك 

ً   HbA1cـعینة الدم لل, في أخذ العینات ومتطلبات التحلیل  یوجد سھولة أما عینات ,بعد الجمع  مستقرة جدا

 ً لم تتم  إذا،تكون القیم مضللة  أنویمكن  HbA1cمن  الغلوكوز الصیامیة  فأن احتیاجاتھا أكثر تعقیدا

ك الغلوكوز یستمر في الدم الن استھال قبل التحلیل  وذلك بسبب عدم االستقرار ما،معالجة العینة على الفور

  .[80] لألنبوب Glycotic ـمثبتات مضادة لل إضافةبعد اخذ العینات وحتى لو تم 

اختبار  بالمقارنة معلتشخیص داء السكري ھو ارتفاع تكلفة االختبار   HbA1cمساوئ استخدام  إحدى  من

كبیر  نھ غیر متوفر في عددأإلى  باإلضافة ،من حیث كلفة الكواشف والمعدات غلوكوز البالزما الصیامي

سابقا لم  ألنھلتشخیص داء السكري  HbA1cكذلك كان یوجد مخاوف بشأن استخدام ،   [77] من دول العالم

الختبارات الغلوكوز  للتوحید مساوٍ  ولكن االن یوجد مستوى عالٍ  ، یكن ھنالك  توحید لھذه المقایسة

   .الصیامیة 

 HbA1cشائع في مناطق كثیرة من العالم، وأنھ یتداخل بشكل كبیر مع فحص  ھو رغایالھیموغلوبین الم إن
العدید من الحاالت السریریة التي تؤثر على دوران كرات  وجدتأیضا، . كاذبة  ، مما یؤدي إلى نتائج [81]

على سبیل المثال، والمالریا، وفقر الدم المزمن، وفقدان الدم الرئیسیة، انحالل الدم، یوریمیة، (الدم الحمراء 

التي ھي المسؤولة عن تضلیل بیانات اختبار ) والحمل، والتدخین، واإلصابة باألمراض المعدیة المختلفة
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HbA1c .االختالفات العرقیة تؤثر على قیم  أنعلى  أدلة كما توجدوHbA1c ،  ًعن تأثیر  فضال

ً . الشیخوخة   . [82]السكري الداءبسھولة لتشخیص  استخدامھال یمكن HbA1c  إذا

  

  

    HbA1cطرق معایرة الھیموغلوبین السكري . 4

  الطرق التي تعتمد على االختالف في الشحنة. 1.4

نھ في أھذا یعني ،  HbA1cو  HbA0ھیموغلوبین لل اختالف دقیق في نقطة التساوي الكھربائي  یوجد

رق الطمن  .[83]فصلھماعلى ھذا األساس سوف یتم و ،ظروف تحلیلیة معینة لدیھما شحنة كھربائیة مختلفة 

الرحالن و HPLC، على عمود التبادل األیوني )كرماتوغرافیا(استشراب  التي تعتمد على ھذا المبدأ ھي

  . الكھربائي

ً  األكثرھي التقنیة  التبادل األیوني ن استشرابإ  بیبتید  لفصل وتنقیة البروتینات وعدیدات استخداما

  .المشحونة األخرىض النوویة والجزیئات الحیویة حماواال

 Ion Exchange Chromatography  األیونيالتبادل   )كرماتوغرافیا(استشراب  الفصل بطریقة إن

المثبتة والتي  األیونيیعتمد على االمتزاز القابل للعكس لجزیئات مذابة مشحونة على المجموعات التبادل 

عندما تكون   cation exchangers یدعى بمبادالت االیونات الموجبة.  [56]تحمل شحنة معاكسة

 ادالت االیونات السالبةویدعى بمب. المجموعات الوظیفیة المثبتة على الطور الثابت مشحونة بشحنة سالبة 

anion exchangers  عندما تكون المجموعات الوظیفیة المثبتة على الطور الثابت مشحونة بشحنة

   [84] . موجبة

من قبل  1970في عام   عمودالعلى  األیونيالتبادل  )كرماتوغرافیا(استشراب  تطویر طریقة جرى

Trivelli, ن عملیةإ Glycation   لذلك ، خفض الشحنة الموجبة للھیموغلوبینلسلسلة بیتا تللنھایة االمینیة

من الھیموغلوبین  أسرعویزال من العمود بشكل  .شكل ضعیف مع الراتنج سلبي الشحنةب HbA1c یرتبط 

  .  [85] سكريالغیر 

  : أنھا ھذه الطریقة من مشاكل 
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یؤدي الى زیادة  واحدةدرجة مئویة حیث كل زیادة بدرجة الحرارة بمقدار،تتأثر بدرجة الحرارة   - 1

HbA1   لذلك یجب الحفاظ على حرارة ثابتة، [86] %0.25بمقدار . 

الذي یزال  HbFمثل الھیموغلوبین الجنیني غایروھنالك مشكلة اخرى ھي وجود الھیموغلوبین الم - 2

تزال بالمشاركة HbS و  HbC في حین ان ، ویعطي قراءات عالیة كاذبة HbA1بالمشاركة مع 

ً  لكن بشكل طفیف HbA1التقلیل من  إلىوتؤدي   HbAمع  لذلك   [87]واالختالف لیس مھم سریریا

 .یجب استخدام ھذه الطریقة بحذر غایرعند وجود الھیموغلوبین الم

لذلك  HbA1ـقیم عالیة لل إعطاء إلىیؤدي  أنیمكن  ) (Pre HbA1cأي Labile haemoglobinإن  

فقر الدم االنحاللي وفقر الدم بعوز  مراضأإلى انھ في  اإلشارةویجدر  . [88]یجب التخلص منھ قبل المعایرة

  .[89]لذلك یجب توخي الحذر في ھذه الحاالت ، متوسط عمر الكریة الحمراء یتبدل ، الحدید

التفریق كان .  HbA1cزاد عدد طرق معایرة لضبط سكر الدم ، واصمك  HbA1cالـمع االھتمام المتزاید ب

قد أدى التقدم في تكوین لو .HbA1cلتحدید نسبة  اآللیة األنظمة أولى HPLC األداءاللوني السائل عالي 

 HbA1c  الراتنجات المستخدمة للتبادل األیوني في  تطویر راتنجات أكثر نوعیة  بكثیر وفصل أفضل لل

   [90].الذي استخدم كطریقة مرجعیة في السوید Mono Sراتنج  األمثلةمن ,  HbA0 و

 نفسھ األیونيالتبادل  )كرماتوغرافیا(استشراب  ھو نفس مبدأ HbA1و  HbA1cلقیاس  HPLCمبدأ  إن 

 دتعدقة بالفصل ولكنھا  وأكثر أسرعذلك فھي  إلى باإلضافةتستخدم ضغوط تدفق عالیة ،  بأنھالكن تختلف ،

   .  [92,91]طریقة مكلفة

 pH 6.3=تعتمد على ھجرة حالالت الدم الكامل في وسط حمضيوتوجد طریقة الرحالن الكھربائي التي 

فیھا  توضع في القطب الموجب حیث یتم فصل الخضابات المختلفة بما أنبعد ، غارباستخدام ھالمات األ

HbA1 مكوناتھا الفرعیة  إلى. HbF  نفس نقطة  إلىیھاجرHbA1  ,أما HbS  و HbC لىإفتھاجر 

 Labile ثابت الغیر الھیموغلوبین ومن الضروري التخلص من. تداخل إلىنقط مختلفة وال تؤدي 

haemoglobin [94,93]في ھذه الطریقة .  

  

  الطرق التي تعتمد على االختالفات البنیویة  .2.4

 Affinity Chromatographyو زمالؤه طریقة كروماتوغرافیا االلفة   Malliaوصف  1981في عام 

یل البورونیك تستخدم ھذه الطریقة عمود یحتوي على حمض امینوفین ، [95] لفصل الھیموغلوبین السكري
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قوى ، والتي لدیھا الفة أ cis-diol من مجموعات عدیدالھیموغلوبین السكري الیمتلك  المقترن باالغاروز ،

للغلوكوز  cis-diolمجموعاتحمض امینوفینیل البورونیك بشكل نوعي مع یتفاعل  . لحمض البورونیك

 الھیموغلوبینن أي ، أ HbA0  [97]وبالتالي فھي تزال في وقت الحق من  ، [96]المرتبط بالھیموغلوبین

الھیموغلوبین غیر یمر یمتص بالھالم بینما  glycated haemoglobin (GHB) السكري

القیاس الكمي بواسطة مقیاس الطیف  جريثم ی،  non glycated haemoglobin [98]السكري

تقیس ھذه الطریقة الھیموغلوبین  ، [99]نانومتر 415بطول موجة  spectrophotometryالضوئي 

موغلوبین السكري في مواقع یوالھ  HbA1cالذي یتضمن  total glycated GHbالسكري الكلي 

استشراب  قل من طریقةأدرجة الحرارة وشروط التخزین بدرجة ھذه الطریقة بتتأثر  .[96]اخرى

 Labile haemoglobinك أراء متضاربة حول التداخل مع ال،وھن[97]التبادل االیوني  )كرماتوغرافیا(

  .فال یوجد تداخل معھ  غایرلذلك فمن األفضل التخلص منھ ، أما الھیموغلوبین الم

لالستخدام  مرجعیة طریقة معترف بھا باعتبارھامنذ فترة طویلة و ، HbFال تعاني ھذه الطریقة من تداخل 

  .المغایر الھیموغلوبین المرضى الذین یعانون من لدى

ً مت )كرماتوغرافیا(استشراب  تعطي طریقتا المرضى غیر المصابین  لدىماثلةاأللفة والتبادل االیوني قیما

- %40م فإن قیم طرق األلفة أعلى ب بداء السكري  ولكن عند المرضى ذو الضبط الضعیف لسكر الد

  . [99]من طرق التبادل األیوني % 50

  الكیمیائیة)التفاعل (الطرق التي تعتمد على الفاعلیة . 3.4

  :Thiobarbituric acidالطریقة اللونیة باستخدام حمض  1.3.4

یعتمد  حیث,المستخدمة لمعایرة الھیموغلوبین السكري المعایرات  أولىالطریقة كانت ھذه  ،1977في عام 

  oxalic acidاوكزالیك مع حمض في الھیموغلوبین المجموعة االمینیة السكریة تفاعل مبدؤھا على  

مع  5HMFالمعقد المتشكل بعد تفاعل. furfural (5HMF)-(hydroxymethyl)-5بالتسخین  لیتشكل 

 دتع .[97]نانومتر 443بمقیاس الضوئي بطول موجة امتصاصھ یقاس   Thiobarbituric acidحمض 

و شروط  PHبدرجات الحرارة و تأثراً  واألقلتكلفة  األقلھذه الطریقة من الطرق الصعبة والشاقة ولكن 

الغلوكوز  إزالةولكن من المستحسن  HbA1c labile الھیموغلوبین الغیر ثابتب وكذلك ال تتأثر ،التخزین 

عیاري من الھیموغلوبین موبما انھ من الصعب الحصول على . من العینات بغسل الكریات الحمراء قبل حلھا

و  HbA1a وأیضا  HbA1cتقیس ھذه الطریقة  .عیاري من الفركتوزمالسكري لذلك من الممكن استخدام 
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HbA1b  الھیموغلوبین وتكون قیم .% 2-1من طریقة التبادل األیوني ب  أعلىوبالتالي تعطي نتائج

-8٪، ˃8ى ذو الضبط الضعیف والمتوسط والجید على النحو التالي بھذه الطریقة عند المرض السكري

  .  [100] رتیبتعلى ال10% ˂ و٪ 10

  

  المقایسات المناعیة  2.3.4
 ـلل  radioimmunoassayة المناعیة الشعاعیةقایسوزمالؤه الم Javidوصف  1978في عام 

HbA1c  نوعي بشكل نسبي  المضادإن ھذا المصل .   [101]باستخدام مصل مضاد تم إنتاجھ من الخروف

لكن ھذه ،  HbA0و ال یتفاعل مع  HbA1a  ، HbA1bویملك فاعلیة تصالبیة طفیفة مع ،  HbA1cلل 

تستخدم على نطاق واسع   HbA1cـسات المناعیة للبدأت المقای. أبداً المعایرة لم یتم تطویرھا بشكل تجاري 

نوعیة  أضدادعلى الطرق المناعیة تعتمد  حیث .[102]مع ظھور التحالیل المناعیة االلیة  1990في منتصف 

 10-4 أولض االمینیة في سیاق الحمال  glycatedتتعرف على النھایة االمینیة المرتبطة بالغلوكوز 

ً لسلسلة بیتا ً امینیا ، و  GHbال تتعرف ھذه األضداد على أساس شیف أو األنواع األخرى من .  [103]حمضا

 ً   .  [104]التي تتضمن المشتقات المعدلة كیمیائیا

متغیر یتراوح من المناعیة العكریة إلى المناعیة العكریة التنافسیة المعززة  صمیم المعایرات المناعیةت إن

الكاشف الذي یحوي  إلىحاللة الدم من العینة إضافة في االختبارات المناعیة العكریة جري ی ،[105]بالالتكس

مستضد  –ومقدار العكر المتشكل بسبب معقد ضد إن  HbA1c بأضدادجزیئات الالتكس المغلفة 

(HbA1c)  ً وحیدة النسیلة الموجودة في الكاشف  األضدادن إاالختبارات التنافسیة ففي أما .  [99] یقاس لونیا

ً تسبب تراص ،  HbA1c ـمشابھ لتتالي النھایة االمینیة للبتید سكري ب علق جزیئات الالتكس التي تقترنلم ا

  ، HbS وألن . [100]یحدث تثبیط للتراص وبالتالي األضدادالموجود في العینة مع ھذه   HbA1cفیتنافس 

HbC لسلسلة  على مقربة من النھایة االمینیة β من خالل وجود المناعیةولیس كل الطرق  بعض، تتأثر 

الطرق  ال یؤثر على ، β على سلسلة بعیدا Hb D أو  Hb E وجود ولكن. ھذه الھیموغلوبینات المغایرة

  . [103] [95]المناعیة 

  نزیمیةاإلالمعایرات . 3.3.4

حیث تخضع عینات الدم المنحلة للبروتیاز .  2000الحدیثة في عام  األنزیمیةتطویر االختبارات  جرى

Protease ، زةكثماالت الفالین المغلبمافیھا  ،ض االمینیةحماتتحرر بواسطة ھذه العملیة االف     
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Glycated Valines   تستخدم .من سالسل بیتا للھیموغلوبینGlycated Valines  المتحررة كركازة

بشكل نوعي  نزیماإلیشطر ھذا .   (FVO)النوعي المؤشب  fructosyl valine oxidaseالنزیم 

یقاس   .Hydrogen peroxidase(H2O2)النھایة االمینیة ثمالة الفالین وینتج بیروكسید الھیدروجین 

    .  [106]ومولد لون horseradish peroxidase (POD)باستخدام بدوره 

 الموثوقیة التشخیصیة  .5

حلیلیة تذات الموثوقیة ال إن الموثوقیة التشخیصیة لطرق التشخیص المخبري ھي التي تحّدد اختیار الطرق
دة تساعد  على حل تلك الطرق التي تتسم بموثوقیة جی ن الطرق الكثیرة العدد یجب انتقاءالجیدة ، فمن بی

ة عن: المھمات االساسیة الملقاة على عاتق الطبیب المعالج وھي حَّ ، والكشف عن المرض تفریق حاالت الصِّ
  .طبیعة إصابة الجسم ودرجة اإلصابة، وتحدید رةالمرضیة في مراحل تطورھا المبكالفعالیات 

 : إن الموثوقیة التشخیصیة لطرق التشخیص تتمثل في

   الحساسیة التشخیصیة Diagnostic Sensitivity احتمال الحصول على نتیجة إیجابیة عندما و

 ً  . یكون الشخص مریضا

 النوعیة التشخیصیة Diagnostic Specficity  نتیجة سلبیة عندما الیكون احتمال الحصول على

 ً  . [107] الشخص مریضا
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  Study Aimھدف الدراسة .1

ً لمراقبة غلوكوز الدم  عدی ً ذھبیا حیث یدل  ،مرضى الداء السكري لدىقیاس الھیموغلوبین السكري معیارا

  .لقیاس قبل اعلى مستویات غلوكوز الدم خالل االشھر الثالث الماضیة 

موثوقیة تلك  ستخدم في سوریة عدة طرق لقیاس الھیموغلوبین السكري لذلك كان الھدف من بحثنا دراسةتُ 

 :الطرق المستخدمة في سوریة وذلك من خالل

 عند تطبیق طرق مختلفةنفسھا العینة اختالف نتائج  دراسة. 

  ثلى ، وتعیین القیم الحدیة الملك الطرقدراسة موثوقیة ت حیث الحساسیة والنوعیة وبالتاليمقارنة الطرق من

  .ى الداء السكري االصحاء ومرض لدىمن خالل قیاس مستویات الھیموغلوبین السكري 
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 Study Groups and Sampling مجموعات الدراسة واالعتیان  .2

  

 Study Groups مجموعات الدراسة. 1.2

ً موزعین إلى المجموعات  175شملت دراستنا    )1الشكل : (التالیة فردا

   المجموعة الشاھدة 1.1.2

ً  65شملت ھذه المجموعة  ً أسویاء ظاھریا ً ،  38(فردا ال یعانون من الداء السكري وال ) أنثى  27ذكرا

قصة مرضیة وال یتناولون أیة أدویة تؤثر على المتثابتات الحیویة المدروسة ، متوسط  ةیشكون من أی

ً  10.85±  47.73 االنحراف المعیاري ±أعمارھم   .عاما

  مجموعة مرضى الداء السكري  2.1.2

ً مصابا بالداء السكري من النم 110شملت  ً  48( ط الثاني فردا  ±، متوسط اعمارھم  )أنثى  62، ذكرا

ً  11.18± 58.16االنحراف المعیاري    .عاما

  
  

  .توزع مجموعات الدراسة ل النسب المئویة: )1(الشكل 

  :مرضى الدراسة  ات التالیة منمجموعالاستثناء جرى 

 النساء الحوامل والمرضعات. 

 دمأمراض ب المصابین. 

  یدات القشریةاالدویة مثل الستیروالمرضى الین یتناولون بعض   Corticosteroids  االدویة المضادة ،

  .Antipsychotic   للذھان

المجموعة 
الشاھدة

37%
مجموعة 

مرضى الداء 
السكري

63%
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استمارة البحث. 2.2   

: 2استبیان مبینة في الشكل سجلت البیانات الفراد الدراسة في بطاقات   

كلیة الصیدلة / جامعة دمشق   

رنیم لقطینة: الطالبة   

شادن حداد . د: األستاذ المشرف   

موثوقیة الطرق المستخدمة لمعایرة الھیموغلوبین السكري في سوریة: عنوان البحث   
 استمارة البحث

:الرقم  

الجنس                                                  :                                          اسم المریض  

:                              الطول                             الوزن :                                                                    العمر  

 القصة السریریة:

 قیمة الغلوكوز الصیامي 

BMI                       مدخن            

 مالحظات اخرى

 

 االدویة المستعملة لدى المریض

:منذ متى تم تشخیص داء السكري لدى المریض   

) :سوابق مرضیة(یعاني من امراض اخرى غیر السكري  

:الفحوص المخبریة  

  :قیم الھیموغلوبین السكري 

 % طریقة المناعیة العكریة 
  

  %طریقة التبادل االیوني

    

 

                                 رقم الھاتف- ا لعنوان:                                                                         تاریخ جمع العینة

  بطاقة استبیان الدراسة): 2(الشكل 

  



40 
 

   Informed Consentالموافقة المستنیرة . 3.2

بالمشاركة في الدراسة بتوقیعھم بعد اطالعھم على  جمیعھم الحصول على موافقة المرضى واالسویاء جرى

  .لخاصة بالبحث وتسلیمھم نسخة عنھااستمارة الموافقة المستنیرة ا

  Samplingاالعتیان . 4.2
اساة ى الموشفستمن مراجعي م 2014/ 3الشھرو  2013 /10الشھر  جمع العینات في الفترة بین  جرى

جمع عینات المجموعة الشاھدة من متطوعین اصحاء ال یراجعون اي مركز  جرىو. الجامعي في دمشق 

  .صحي 

  EDTA)مل دم وریدي على أنبوب حاوي على مضاد التخثر 1( أخذت عینات الدم 

  .وریدي على انبوب جافمل دم  5

 .المقایسةجراء إیام حتى وقت أ10-2حفظ العینات في البراد مدة من جرى 

  

  الطرق المستخدمة. 5.2

  HbA1cمقایسة الھموغلوبین السكري  .1.5.2

 طریقة التبادل األیوني على عمود باستخدام  HbA1cمقایسة الھموغلوبین السكري    1.1.5.2

  النمساویة   Dialabت المقایسة باستخدام عتیدة لشركة جر

  مبدأ االختبار 

ص ستخلثم یُ . راتین مبادل للشوارد كاتیونياحتجاز الھیموغلوبین بواسطة  جريی، بعد تحضیر الحاللة

ً بعد غسل االنماط   HbA1cالھیموغلوبین السكري  وتحدد كمیتھ بالقراءة اللونیة  .HbA1a+bنوعیا

  .نم  415 ھاطولموجة المباشرة في 

  

  مكونات العتیدة: 

  ل /میلي مول 50فتاالت البوتاسیوم : 1الكاشف، pH=5.0)( 

  ل /میلي مول 30دارئة الفسفات : 2الكاشف،)pH=6.5 ( 
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   ل /میلي مول 72دارئة الفسفات : 3الكاشف،)pH=6.5 ( 

 ل/میلي مول 72دل بدارئة الفسفات تحوي كمیة موزونة مسبقا من الراتین المع:األعمدة الدقیقة،)pH=6.5 

( 

 Test parameters 

 نم 415: طول الموجة 

  21- 26 :درجة الحرارة °C 

 یمكن استخدام ,الدم الكامل: العیناتEDTA  أو الھیبارین كمضاد تخثر 

 ثباتیة وتخزین العینة: 

  C°8 -2یام بالدرجة أ 10الھیموغلوبین السكري ثابت لمدة 

  طریقة العمل:  

  Hemolysateتحضیر الحاللة الدمویة 

بدرجة حرارة الغرفة لمدة ویمزج االنبوب ویترك  1مكرولتر من الدم الكامل إلى الكاشف رقم  50یضاف 

  .ثم یحضر االنبوب , دقیقة 15 -10

  :فصل وقراءة الھیموغلوبین السكري 

  50یضاف  ً  نبوب الراتینأإلى  مكرولتر من الحاللة المحضرة مسبقا

  ُ2مكرولتر من الكاشف رقم  200نتظر حتى انتھاء االستشراب ثم یضاف ی 

 2مكرولتر من الكاشف رقم 2000نتظر حتى انتھاء االستشراب ثم یضاف ی 

  ً ف بعدھا یضاإلى انبوب اخر لجمع الخالصة و نقل انبوب الراتنجینتظر حتى انتھاء االستشراب یایضا

  3مكرولتر من الكاشف رقم  4000

 قرأ االمتصاص الھیموغلوبین السكري یHbA1c  االمتصاص  ،نم  415مقابل الماء المقطر یطول موجة

 على االقل  ثابت لمدة ساعة واحدة

  :قراءة الھیموغلوبین الكلي 

 مكرولتر من الحاللة المحضرة  50ف یضاثم  3مكرولتر من الكاشف رقم  12000ضع یو  

 صاص ثابت لمدة االمت ،نم  415 طولھا موجةب المتصاص مقابل الماء المقطرمزج االنبوب جیدا ثم نقرأ ای

 قلساعة واحدة على األ

  حساب الھیموغلوبین السكري وفق المعادلة التالیة 
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= %HbA1cالنسبة المئویة للھیموغلوبین السكري للعینة 
امتصاص	الھیموغلوبین	السكري
امتصاص	الھیموغلوبین	الكلي

×
ퟏퟎퟎ
ퟑ

  

  استخدام طریقة المناعیة العكریة ب HbA1cمقایسة الھموغلوبین السكري    .2.1.5.2

  النمساویة  Dialabتمت المقایسة باستخدام عتیدة لشركة 

  مبدأ االختبار 

یمتلك الھیموغلوبین  ،في الدم الكامل  HbA1cمستضد لقیاس نسبة  - تستخدم ھذه الطریقة تفاعل ضد 

عندما  .نوعي لجزیئات الالتكس الغیر نفسھ معدل االمتصاص  HbA1cالكلي والھیموغلوبین السكري 

نھ إف )  2كاشف رقم ( HbA1c  وحیدة النسیلة للھیموغوبین السكري البشري تضاف االضداد الفأریة 

یتم تشكیل  .وحیدة النسیلة للھیموغوبین السكري البشري االضداد الفأریة  -  HbA1c-یتشكل معقد التكس

تتناسب كمیة التراص مع  .أریة لالضداد الفIg G مع  التراص عندما تتفاعل أضداد الماعز متعددة النسیلة

 .ویجري قیاس كمیة التراص كأمتصاصیة.الُممتصة على سطح جزیئات الالتكس HbA1cكمیة 

    

 مكونات العتیدة: 

  ل/ میلي مول  20                        دارئة الغلیسین ،%0.13التكس : 1الكاشف رقم 

  2 الكاشف رقمA  : ل/ میلي مول  80                                       دارئة الغلیسین 

  2الكاشف رقمB  : 

 مل/ملغ   HbA1c 0.05وحیدة النسیلة للھیموغوبین السكري البشري  االضداد الفأریة 

  دسل/ملغ                        0.08لالضداد الفأریة  Ig Gأضداد الماعز متعددة النسیلة 

  

  معلومات عامة: 

  660 طول الموجةnm  

  37درجة حرارة المعایرة °C  

  دم كامل مأخوذ على :العینةEDTA  

  تحضیر الكواشف: 

  جاھز لالستخدام 1الكاشف رقم 

 القارورة محتویات عن طریق سكب 2رقم   الكاشف یتم تحضیر  R2B  القارورةفي R2A ،یمزج بلطف. 
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 تحضیر العینة: 

  یجب ان یتم تحضیر حاللة دمویة لكل عینة ,  HbA1cلقیاس 

 مل من كاشف الحاللة الدمویة في انبوب1أخذ  - 1

 .ویمزج الممزوج جیدا من الدم الكامل میكرولتر 20  إضافة -2
 و احتى اكتمال التحللأدقائق  5انتظار  -3
  اجراء اختبار على جھازHITACHI 717  اآللي 

  الغلوكوزمقایسة  2.5.2

  المبدأ 

حیث یجري تحدید مستویات الغلوكوز . الطریقة اإلنزیمیة لمعایرة مستویات الغلوكوز في المصل استخدمت

ً للتفاعالت التالیة  ،بطریقة إنزیمیة لونیة بدرجة حرارة المختبر    :وفقا

  

glucose + O2+ H2O                 gluconate +H2O2 

H2O2 + phenol +4-Aminoantipyrine     pyroxidase  

4 – (p – benzoquinone – mono – imino) phenazone + 4 H2O 

 

وبوجود  البیروكسیداز .الغلوكوز بإنزیم الغلوكوز أكسیداز إلى غلوكونات وماء أكسجیني حیث یؤكسد 

 550الناتج في موجة طولھا  ملون ، تقاس شدة اللون (quinonimin)لتشكیل  AAP – 4یتفاعل الفنول 

  .لون الناتج مع تركیز الغلوكوز في العینة تتناسب شدة ال. نم 

  

  جمع النموذج ومعاملتھ 

  مصل طازج ، غیر منحل 

 ً وعند إضافة  C° 8 -2 وسبعة أیام عند الدرجة  C 25 - 20ساعة عند الدرجة  24یكون الغلوكوز ثابتا

یجب فصل المصل عن الكریات الحمر مباشرة لمنع تحلل .  KF ، NaFمثبط لتحلل الغلوكوز مثل 

كل ساعة ، عندما یترك بتماس مع الكریات الحمر، عند تأخر % 7یتناقص الغلوكوز بحدود . الغلوكوز 

  . التحلیل یستخدم المصل المأخوذ على الفلوراید 
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 الدراسة االحصائیة  .3

 استخدام برنامج  ىجرMicrosoft office Excel 2007   , وبرنامجSPSS 19   لمعالجة البیانات

 .وتحلیلھا ورسم المنحنیات البیانیة 

  والوسیط . االنحراف المعیاري± وجرى التعبیر عن القیم باستخدام المتوّسط الحسابيMedian   والحد

ً، فقد  Maxوالحد االقصى  Minاالدنى  بما أّن توّزع قیم بعض المتثابتات المدروسة لم یكن طبیعّیا

-حیث جرى اختبار الفرضّیات باستخدام اختبار مان ،nonparametricتخدمنا اختبارات غیر متثابتّیة اس

ً  Mann-Whitney )        Testویتني  في (لمعرفة ما إذا كان الفارق بین المتغیرات یعتد بھ إحصائیا

  . )0.05أصغر من  P valueحال كانت قیمة 
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 : نتائج الدراسة السریریة .4
  لدى افراد الدراسة بطریقة التبادل األیوني على عمود  HbA1cتعیین قیم الھیموغلوبین السكري  . 1.4

  

  مستویاتHbA1c   65(لدى المجموعة الشاھدة  ً ً سویا   ) :فردا

المتوسط % Min 4، والحد االدنى% Max 6.4، والحد االقصى%   Median  5.2الوسیطكان 

 %  SD 0.56واالنحراف المعیاري، Mean 5.28%الحسابي

  

  مستویاتHbA1c   فرداً  110(مجموعة مرضى الداء السكري لدى: (  

المتوسط % Min   4.7، والحد االدنى% Max12.4، والحد االقصى % Median8 الوسیط كان 

 .%  SD1.72، واالنحراف المعیاري% Mean 8.27الحسابي

  

  . 3الشكل ولقد جرى تمثیل ھذه القیم في 

  

  ط قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل االیوني على عمود لدى مجموعات الدراسةیوس): 3(الشكل 

ً   Mann-Whitney testوبتطبیق اختبار  بین متوسط قیم ) P<0.001(لوحظ فارق یعتد بھ احصائیا

السكري ولدى الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل االیوني على عمود لدى مجموعة مرضى الداء 

  .المجموعة الشاھدة 
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  ة العكریة  یطریقة المناعاللدى افراد الدراسة ب HbA1cتعیین قیم الھیموغلوبین السكري   2.4. 

  مستویاتHbA1c   65(لدى المجموعة الشاھدة  ً ً سویا   ) :فردا

، واالنحراف % 5.07المتوسط الحسابي % 4، والحد االدنى %6.2، والحد االقصى%5الوسیط كان 

  %  0.54المعیاري

  مستویاتHbA1c   مریض 110( مجموعة مرضى الداء السكريلدى ً   ) :ا

، واالنحراف %268.المتوسط الحسابي % 4، والحد االدنى %15.3، والحد االقصى%7.6الوسیط كان 

)4الشكل(% 2.42المعیاري 

  

  العكریة لدى مجموعات الدراسةط قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة المناعة یوس):4(الشكل

ً   Mann-Whitney test وبتطبیق اختبار بین متوسط قیم P<0.001 لوحظ فارق یعتد بھ احصائیا

ة العكریة لدى مجموعة مرضى الداء السكري ولدى المجموعة یطریقة المناعالالھیموغلوبین السكري ب

  .الشاھدة 
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  لوحظ فارق  ً ة یطریقة المناعالمتوسط قیم الھیموغلوبین السكري ببین  P=0. 42ال یعتد بھ احصائیا

تبادل االیوني و متوسط قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة ال ،العكریة لدى مجموعة مرضى الداء السكري

  )5الشكل ( . لدى مجموعة مرضى الداء السكري على عمود

  

  

لدى  تبادل االیوني على عمودبطریقة الوة العكریة یطریقة المناعالبالمقاس HbA1cمقارنة بین متوسطي قیم ): 5(الشكل 

  مجموعة مرضى الداء السكري

  

  لوحظ فارق  ً ة یطریقة المناعالبین متوسط قیم الھیموغلوبین السكري بP=0.051ال یعتد بھ احصائیا

دى ل تبادل االیوني على عمودو متوسط قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة ال ،الشاھدةالعكریة لدى مجموعة 

  )6الشكل ( .المجموعة الشاھدة 
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لدى  تبادل االیوني على عمودة العكریة بطریقة الیطریقة المناعالبالمقاس HbA1cمقارنة بین متوسطي قیم  ):6(الشكل

 الشاھدةمجموعة ال
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  وكوز الصیامي لدى افراد الدراسة تعیین قیم الغل  3.4.

  :طریقة االنزیمیة وكانت النتائج على الشكل التالي الت مقایسة مستویات الغلوكوز الصیامي بجر

  قیم الغلوكوز لدى المجموعة الشاھدة: 

 دل /ملغ87.20الحسابي المتوسطكان 

  

 قیم الغلوكوز لدى مجموعة مرضى الداء السكري: 

 )7الشكل (دل /ملغ  187.23المتوسط الحسابي كان 

  

  

 
  

  .لدى مجموعات الدراسةط مستویات الغلوكوز الصیامي یوس) : 7(الشكل
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ة العكریة لدى یطریقة المناعالدراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني و .5
 :المجموعة الشاھدة 

ً   قویة  بدراسة العالقة بین الطریقتین لوحظ وجود عالقة ارتباط ایجابیة  ,R=0.89)یعتد بھا احصائیا

p<0.00001(   ) 8الشكل( 
  

  

 

  
ة العكریة لدى المجموعة یطریقة المناعالعالقة االرتباط بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني و) : 8(الشكل

 .  الشاھدة
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ة العكریة لدى یطریقة المناعالدراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني و .6
 مجموعة المرضى  

ً  قویة بدراسة العالقة بین الطریقتین لوحظ وجود عالقة ارتباط ایجابیة  ,R=0.94)یعتد بھا احصائیا

p<0.00001  (  ) 9الشكل(  

  

    

 

 
 

ة العكریة لدى المجموعة یطریقة المناعالعالقة االرتباط بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني و): 9(الشكل
. المرضىالشاھدة ومجموعة   
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 2 4 6 8 10 12 14H
bA

1c
(%

)(I
m

m
un

ot
ur

bi
di

m
e

tr
ic

HbA1C(%) (Ion Exchange)



52 
 

دراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني وقیم الغلوكوز الصیامي لدى  .7
   الشاھدة  المجموعة

 

دراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني وقیم الغلوكوز الصیامي لدى ب
ً  ضعیفة  ارتباط  ایجابیةالمجموعة الشاھدة لوحظ وجود عالقة   (R=0.28,P=0.023)یعتد بھا احصائیا

  ) 10الشكل  (

  

 

 

 
یم الغلوكوز الصیامي لدى مجموعة عالقة االرتباط بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني وق ) :10(الشكل

. الشاھدة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.0161x + 3.8769
R² = 0.0992
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یم الغلوكوز الصیامي لدى التبادل األیوني وقدراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة  .8
  :  مجموعة مرضى الداء السكري

 
 

مجموعة لوكوز الصیامي لدى دراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني وقیم الغب
ً  قویة  لوحظ وجود عالقة ارتباط  ایجابیة مرضى الداء السكري  ,R=0.782) یعتد بھا احصائیا

p<0.00001 (  
 ( )11الشكل 

 
 

 
 

 
عالقة االرتباط بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل األیوني وقیم الغلوكوز الصیامي لدى مجموعة  ) :11(الشكل 

. المرضى  
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.024x + 3.748
R² = 0.608
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دراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة المناعة العكریة وقیم الغلوكوز الصیامي لدى  .9
 المجموعة الشاھدة

وقیم الغلوكوز الصیامي لدى  المناعة العكریةدراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة ب
ً  ضعیفة  المجموعة الشاھدة لوحظ وجود عالقة ارتباط  ایجابیة   (R=0.32,P=0.0093)یعتد بھا احصائیا

 ) 12الشكل (

  

 
وقیم الغلوكوز الصیامي لدى مجموعة ة العكریة یالمناعطریقة الالھیموغلوبین السكري بعالقة االرتباط بین قیم  ) :12(الشكل

. الشاھدة   

  

  

  

  

  

  

  

  

y = 0.0167x + 3.6022
R² = 0.1025
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العالقة بین قیم الھیموغلوبین السكري بطریقة المناعة العكریة وقیم الغلوكوز الصیامي لدى دراسة  .10
 مجموعة مرضى الداء السكري

  
 

لوكوز الصیامي لدى وقیم الغ المناعة العكریة السكري بطریقة دراسة العالقة بین قیم الھیموغلوبینب
ً  قویة  لوحظ وجود عالقة ارتباط  ایجابیة مجموعة مرضى الداء السكري  ,R=0.77)یعتد بھا احصائیا

p<0.00001(  
 
  ) 13الشكل (
  
  

 
 
 

مجموعة وقیم الغلوكوز الصیامي لدى ة العكریة یالمناعطریقة العالقة االرتباط بین قیم الھیموغلوبین السكري ب ) :13(الشكل
. مرضى السكري  

 
 
 
 
 
 
 

y = 0.033x + 1.997
R² = 0.590
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HbA1c (Ion 

لكٍل من طریقتي معایرة  )14الشكل () منحنى خاصیة التشغیل المتلقي( ROC curve  منحنىولقد أنشئ 
HbA1c  المستخدمتین وذلك لتعیین الحساسیة والنوعیة األفضل لكل منھما.  

  

 
 

 
 

    
مقابل قیم االیجابیات الكاذبة ) الحساسیة( ، تمثیل قیم االیجابیات الحقیقیة   HbA1cـل ROCمنحنى :  )14(الشكل

  .عند كل القیم الحدیة المحتملة) النوعیة -1(
 

  

ریقتین المستخدمتین في لكلتا الطقیم بدرجات مختلفة من الحساسیة والنوعیة  2و1كما تبین الجداول 

  .بكلتا الطریقتین  ROCالمساحة تحت منحني  3المقایسة ، ویبین الجدول 

Ion exchange 

Immunoturbidimetric 
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لتشخیص الداء   HbA1cل % 6.5حسب توصیات الجمعیة األمریكیة لداء السكري اوصت بالقیمة الحدیة 

لإلصابة بالداء السكري  في  لتحدید الفئة التي لدیھا اختطار أكبر% 6.4 - % 5.7والقیمة الحدیة  السكري 

 )1(و كانت نتائج دراستنا كما في الجدول .  [52]المستقبل 

 عند تطبیق كلتا الطریقتین% 6.5، % 5.7الحساسیة والنوعیة عند القیمتین الحدیتین ) : 1(الجدول

 الطریقة HbA1c القیم الحدیة ل الحساسیة النوعیة

 تبادل ایوني على عمود 6.5% 85% 100%

 مناعة عكریة 6.5% 72% 100%

 تبادل ایوني على عمود 5.7% 94% 63%

 مناعة عكریة 5.7% 89% 95%

  
 
 
 
 

 . عند بعض القیم الحدیة) المقاس یطریقة التبادل األیوني على عمود( HbA1c نوعیة وحساسیة : )2(جدولال
 
 

6.5%   6.1%   5.8%   5.7%   5.3%   HbA1c  

85%   87%   87%   94%   97%   الحساسیة  

100%   89%   84%   63 %  27%   النوعیة  
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 عند بعض القیم الحدیة ) ة العكریةیطریقة المناعالالمقاس ب( HbA1cحساسیة ونوعیة : ) 3(جدولال
 

6.5%   6.3%   6.1%   5.8%   5.7%   HbA1c  

%72  75%   77%  %89  92%   الحساسیة  

%100  100%   %98   %95  87%   النوعیة  

 
 

  
  .بكلتا الطریقتین  ROCالمساحة تحت منحني : ) 3(جدول ال

 الطریقة AUCمساحة تحت المنحني 

 Ion exchangeطریقة التبادل األیوني 0.945

 Immunoturbidimetricطریقة المناعة العكریة  0.962
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   :المناقشة . 11

ً في مجال رعایة مرضى الداء السكري ، قدم ی ً كبیرا قیاسھ وأصبح اختبار الھیموغلوبین السكري تطورا
ً ال یتجزأ من ضبط ھذا الداء  مضاعفات الداء  اختطارخفض  وتوجد عالقة بین ضبط سكر الدم و .جزءا

   108،109[السكري الداءیمكن أن یستخدم لتشخیص ، وأیضا السكري 

السكري المنتشر على نطاق واسع في العالم ، نحتاج الختبار لھ نوعیة جیدة لتقلیل من أجل داء مثل 
  [110].االیجابیات الكاذبة الكبیرة ألحداث االنذار

أعلى من   )%5.2متوسط (كانت مستویات الھیموغلوبین السكري المقاس بطریقة التبادل االیوني على عمود

بشكل ال عند المجموعة الشاھدة %) 5(ة العكریةیطریقة المناعالمستویات الھیموغلوبین السكري المقاس ب

  )P=0.051( یعتد بھ احصائیا

أعلى  )%8.27متوسط (كانت مستویات الھیموغلوبین السكري المقاس بطریقة التبادل االیوني على عمودو

مجموعة  لدى%)  8.26متوسط ( ة العكریةیطریقة المناعالمن  مستویات الھیموغلوبین السكري المقاس ب

وبدراسة العالقة بین مستویات ھیموغلوبین  ، )P=0.42( بشكل ال یعتد بھ احصائیامرضى السكري 

لوحظ وجود عالقة ة العكریة یطریقة المناعالمستویاتھ بالسكري بطریقتي التبادل االیوني على عمود و

ً  ارتباط ایجابیة قویة   R=0.89, p<0.00001) المجموعة الشاھدة ، حیث كانت لدىیعتد بھا احصائیا

  R=0.94, p<0.00001)(  مجموعة مرضى الداء السكريولدى 

عند تطبیق طرق مختلفة لمعایرة الھیموغلوبین نفسھا وھذا یقترح أنھ الیوجد اختالف في نتائج العینة 
، ولم یسبق ة العكریة مرتبطة بطریقة التبادل االیوني على عمود  بشكل جید یطریقة المناعالن وإالسكري ، 

 .أن قامت دراسة بمقارنة ھاتین الطریقتین 

 ىدل دراسة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري والغلوكوز الصیامي وكذلك أظھر بحثنا عند
  :مجموعات الدراسة النتائج التالیة 

مجموعة لدى  عالقة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري والغلوكوز الصیامي كانت أقوى 

المجموعة الشاھدة عند تطبیق  لدىمن عالقة االرتباط بینھما  (R=0.782, p<0.00001)المرضى

  )(R=0.28, p=0.023طریقة التبادل االیوني على عمود 

والغلوكوز الصیامي كانت  عالقة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكريوایضا بالمثل لوحظ وجود 

المجموعة  لدىمن عالقة االرتباط بینھما )  (R=0.775, p<0.00001 مجموعة المرضى أقوى لدى

  . ة العكریةیطریقة المناعالعند تطبیق  )(R=0.32, p=0.0093 الشاھدة
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  توافقت ھذه النتائج مع مجموعة من الدراسات العالمیة

  حیث أظھرت دراسة  Gun Woo Kim  بلغ عدد أفراد الدراسة(في كوریا   2009عام وزمالئھ 

10,111  ً ة العكریة  یطریقة المناعالعند  دراسة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري ب )فردا

المجموعة الشاھدة وجود عالقة ارتباط ایجابیة یعتد یھا إحصائیا      لدىومستویات الغلوكوز الصیامي 

(R=0.728, p<0.01) .   [111] 

 

 أظھرت دراسة  وEsther van 't Riet  وقد بلغ عدد أفراد الدراسة  (في ھولندا  2007عام وزمالئھ 

6800  ً  االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل االیوني على عمود أن) فردا

HPLC   مجموعة المرضى  لدىومستویات الغلوكوز الصیامي(R=0.71, p<0.01)  كان أقوى من

عالقة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل االیوني على عمود  ومستویات 

 [112]   .   (R=0.46, p<0.01) المجموعة الشاھدة لدىالغلوكوز الصیامي 
 أظھرت دراسة   كماBhavna Nayal 59بلغ عدد أفراد الدراسة (الھند في   2011عام وزمالئھ  ً   )فردا

مجموعة  لدىعند دراسة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري ومستویات الغلوكوز الصیامي 

أقوى من عالقة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري  أنھ (R=0.99,p<0.001)المرضى 

  [113]  المجموعة الشاھدة لدىومستویات الغلوكوز الصیامي 

 أظھرت دراسة  و Tasnim Farasat  بلغ عدد افراد الدراسة (  باكستانفي   2009عام وزمالئھ 

508  ً عند  دراسة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري بطریقة التبادل االیوني على عمود   ،)فردا

HPLC  مجموعة مرضى الداء السكري وجود عالقة ارتباط ایجابیة  لدىومستویات الغلوكوز الصیامي

 [114].(R= 0.460, p<0.005)یعتد یھا إحصائیا     

  
دراسة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین السكري ومستویات بینت  ھاجمیعحیث أن ھذه الدراسات 

مجموعة المرضى  كانت أقوى من عالقة االرتباط بین مستویات الھیموغلوبین  لدىالغلوكوز الصیامي 

ویفسر ذلك بسبب االختالفات التي تؤثر .  المجموعة الشاھدة ىدلالسكري ومستویات الغلوكوز الصیامي 

ً یمكن أن نفسر ذلك بأن قیم الغلوكوز لدى المجموعة  .   [115]على مستویات الغلوكوز الصیامیة وأیضا

مجموعة  لدىشاھدة لم تكن مرتفعة بالقدر الكافي لترتبط جمیعھا بالھیموغلوبین ، أما قیم الغلوكوز ال

ً وارتبطت بالھیموغلوبین وشكلت الھیموغلوبین السكري فالمرضى     .كانت عالیة مسبقا
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ة العكریة یطریقة المناعال ىالمساحة تحت منحنأن   ROC curve ىأظھرت دراستنا عند دراسة منحن

AUC   طریقة التبادل األیوني ىالمساحة تحت منحنأكبرمن ،  0.962ھي AUC   0.945ھي  

ً إذا كانت المساحة تحت منحنى عدوبما أن الفحص ی فكلتا .  0.9أكبر من  ROC curve  ممتازا

 Esther van 't Rietممتازتین وقد توافقت نتیجتنا مع دراسة   دانأي تع 0.9الطریقتین كانت أكبر من  

  AUCطریقة التبادل االیوني  ىمنحنحیث أظھرت أن المساحة تحت  ، في ھولندا 2007وزمالئھ عام 

 [112] .0.895ھي 

 

على ان االختبار التشخیصي یحتاج لنوعیة عالیة فكلتا الطریقتین كانت تمتلكان نوعیة عالیة عند  وبناءً 

ً بناءً   %6.5القیمة الحدیة  فكلتا الطریقتین  [116]اختبار التحري یحتاج لحساسیة عالیة على ان  ، وأیضا

  %5.7كانت تمتلكان حساسیة عالیة عند القیمة الحدیة 

  أنھ عند تطبیق طریقة التبادل عند كلتا الطریقتین عند دارسة الحساسیة والنوعیة للقیم قد أظھربحثنالو

نوعیة % ( 6.5من أجل تشخیص الداء السكري ھي   HbA1c ـالقیمة المثلى ل فإن االیوني على عمود

 87حساسیة% ( 6.1من أجل تحري   HbA1c ـأما القیمة المثلى ل،  %) 85وحساسیة % 100

من أجل  HbA1c ـة العكریة كانت القیمة المثلى لیطریقة المناعالوعند استخدام  .) 89%ونوعیة%

من   HbA1c ـأما القیمة المثلى ل %) 75وحساسیة % 100نوعیة % ( 6.3تشخیص الداء السكري ھي 

 .) 95%ونوعیة 89.5%حساسیة% ( 5.8أجل تحري 

ة یمناعال الطریقة الطریقة المتبعة(2012وزمالئھ في تركیا عام  Zeynepتوافقت دراستنا مع دراسة 

% 6.1عند القیمة % 80والنوعیة % 81، حیث كانت حساسیة )  فرداً  292وعدد أفراد الدراسة عكریة

حیث بلغت الحساسیة % 6.5الدراسة عند قیمة  باستخدام طریقة المناعیة ، وتعارضت نتائجنا مع نفس

    [117]%89والنوعیة % 56

الطریقة و 1972بلغ عدد افراد الدراسة (  2010 وزمالئھ في الھند عام  Kumarأظھرت دراسة  

% 81الحساسیة  ھي القیمة المثلى لتحري % 6.1أن القیمة    ،)یونياألتبادل ال ھي طریقة المتبعة

 أنKumar ،  وأیضا ً أظھر،  حیث توافقت نتائجھ مع نتائج كلتا الطریقتین في دراستنا ، %81والنوعیة 
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 [118] %88والنوعیة % 65حیث بلغت الحساسیة  ،ھي القیمة المثلى لتشخیص داء السكري % 6.5القیمة 

   .ختلفت مع نتائج دراستنا اقد ل، و

حیث أظھرت  العدید من  ،عدد أفراد الدراسةیمكن أن یفسر اختالف الحساسیة ذلك بسبب أختالف العرق و

 من أجل تشخیص السكري)   HbA1cالدراسات أن االختالفات العرقیة لھا تأثیر قوي على القیم الحدیة ل
[120]   

 بلغ عدد افراد الدراسة ( 2014 عام  فلسطین وزمالئھ في  Akramأختلفت نتائج بحثنا مع  كما

ً و1370  %94 والنوعیة %65 حیث بلغت الحساسیة   ،)طریقة التبادل األیونيھي  الطریقة المتبعةفردا

  [119]. %6.3 عند القیمة الحدیة
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 :االستنتاج . 12

حسب توصیات الجمعیة االمریكیة لداء ،  HbA1c  6.5%نھ عند القیمة الحدیة أدراستنا  أظھرت

ة یالمناعالطریقة التبادل االیوني على عمود وعند تطبیق طریقتي السكري  جل تشخیصأمن  ،السكري 

وان القیمة الحدیة  المثلى في دراستنا لتشخیص داء السكري %. 100العكریة  تمتلك نوعیة ممتازة 

ة یطریقة المناعالعند تطبیق أما  ، HbA1c  6.5%ھي عند تطبیق طریقة تبادل االیوني على عمود

 .معایرة الغلوكوز الصیامي إلى  باالضافة  HbA1c  6.3%العكریة القیمة الحدیة المثلى ھي
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  : التوصیات والمقترحات. 13

  :اعتمادا على نتائج بحثنا نوصي یمایلي 

 لضبط   والتبادل االیوني على عمودأ ة العكریةیطریقة المناعالمقایسة الھیموغلوبین السكري ب 
  .السكري 

 :ونقترح مستقبًال 

   الحمل، المعالجة بالحدید ، تناول االسبرین وفیتامین (دراسة تأثیر بعض العوامل مثلC  فرط ،
 .المقاس بعدة طرق مختلفة على مستویات الھیموغلوبین السكري) الشحوم الثالثیة 
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 Abstractالملخص 

ً في العالم   :الخلفیة ً شائعا ً .یعد الداء السكري مرضا ً في تشخیص  یلعب الھیموغلوبین السكري دورا ھاما
  . الداء السكري وضبطھ ، ویوجد عدة طرق تستخدم لمعایرة الھیموغلوبین السكري

 حیث من، السكري لوبینالھیموغ لمعایرة المستخدمة الطرق مقارنة الى الدراسة ھذه تھدف :الھدف
 قیاس خالل من المثلى الحدیة القیم وایجاد ، الطرق تلك موثوقیة دراسة وبالتالي والنوعیة الحساسیة
 . مختلفتین بطریقتین السكري ا ومرضى االصحاء لدى السكري الھیموغلوبین مستویات

ً بالداء السكري ومری 110قیست مستویات الھیموغلوبین السكري لدى  :الطرق  أفراد شواھد أصحاء 65ضا
  . قیاس مستویات الغلوكوز الصیامي جرىكما .

من  كانت مستویات الھیموغلوبین السكري المقاس بطریقة التبادل االیوني على عمود أعلى  :النتائج
جموعتي الدراسة وكانت الفروقات م عة العكریة لدىمستویات الھیموغلوبین السكري المقاس بطریقة المنا

  .عتد بھا احصائیا غیرم

عالقة ارتباط ایجابیة بین مستویات الھیموغلوبین السكري المقاس بطریقة التبادل االیوني على كانت ھنالك 
مجموعة الشاھدة ومجموعة  یة العكریة لدىطریقة المناعالعمود ومستویات الھیموغلوبین السكري المقاس ب

طریقة التبادل تطبیق عند  %6.5 حدیة كانت قیمة ال  ROCتحلیل المنحنى وباالعتماد على .المرضى 
النوعّیة  و، %85االیوني على عمود ھي التي جمعت بین أفضل حساسّیة ونوعّیة، حیث كانت الحساسّیة 

ھي التي جمعت بین أفضل  %6.3ة العكریة یطریقة المناعالتطبیق عند  حدیة كانت قیمة ال ،بینما % 100
  .% 100النوعّیة و%75حساسّیة ونوعّیة، حیث كانت الحساسّیة 

وعند مقارنة الطریقتین   .سكريال بین الھیموغلوبین السكري و وجود عالقة أكدت ھذه الدراسة :االستنتاج
 وتبین .عمود  بشكل جید طریقة المناعة العكریة مرتبطة  بطریقة التبادل االیوني على  أن أظھرت دراستنا

طریقة التبادل االیوني على عمود ھي  ،لكنة العكریة ھي االفضل من ناحیة النوعیةیطریقة المناعالأن 
حسب توصیات ،HbA1c  6.5%تظھر دراستنا انھ عند القیمة الحدیة  .االفضل من ناحیة الحساسیة

ة العكریة  تمتلك یتطبیق طریقتي التبادل االیوني على عمود والمناع فإنالجمعیة االمریكیة لداء السكري ، 
المثلى في دراستنا لتشخیص داء السكري عند تطبیق طریقة  وان القیمة الحدیة %). 100(نوعیة ممتازة 

القیمة الحدیة فة العكریة یطریقة المناعالعند تطبیق أما  HbA1c  6.5%ھي تبادل االیوني على عمود
  .معایرة الغلوكوز الصیامي إلى باالضافة  HbA1c  6.3%المثلى ھي

  موثوقیة طرق معایرة الھیموغلوبین السكري  :العنوان المختصر

 HbA1c،  موثوقیة : الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Background: Diabetes mellitus (DM) is a common disease in the world. 

the Glycated hemoglobin have an important role in the diagnosis and 

control of diabetes, and there are several methods used to measure 

Glycated hemoglobin                                                                                                                        

Objective: This study aims to compare the methods used to assay the 

glycated hemoglobin in terms of sensitivity, specificity, and therefore the 

study of the confidence of these methods, and find the optimal cut off 

values by measuring glycated hemoglobin levels in healthy subjects and 

patients with diabetes in two different ways 

 

Methods: glycated hemoglobin levels were Measured in 110 patients with 

diabetes mellitus and 65 control healthy subjects. Fasting glucose levels  

were measured 

Results: glycated hemoglobin  levels measured by ion exchange column 

method were higher than glycated hemoglobin levels measured by 

immunoturbidimetric method in the two groups of the study . the differences 

were not statistically significant. 

There was a positive correlation between hemoglobin levels measured by ion 

exchange column method and glycated hemoglobin levels measured  by 

immune  way in the two study groups. Based on the analysis of the curve 

ROC the cut off value 6.5%, when applying the method of ion exchange 

column , is collected among the best sensitivity and specificity, where the 

sensitivity of 85%, while the specificity was 100%, while the cut off value 
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when applying immune method  6.3% is collected among the best sensitivity 

and specificity, where the sensitivity of 75%, while the specificity was 100% 

Conclusion: This study confirmed the existence of a relationship between 

glycated hemoglobin and diabetes mellitus. When comparing the two 

methods ,our study  showing good correlation between the ion exchange 

column  and immunoturbidimetric method. 

For specifity , the immunoturbidimetric method was the best ,but the 

sensitivity was the best by ion exchange column method . 

According to the recommendations of the American  Diabetes Association 

(ADA) ,In cut off value of HbA1c 6.5% had excellent  specificity of100%  

when applying the ion exchange column  and immunoturbidimetric method. 

 
And that the optimal cut off value of HbA1c  is (6.5%) when use ion 
exchange column method , and (6.3%) when use immunoturbidimetric  
method  for the diagnosis of diabetes in addition to measure the level of 
fasting glucose 
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