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 الكيمياء الضريرية للضكريات

حشٙل الع٘شياث الٓعم ألانكم مً الٓوث وجخٙون بشٙل سئيس ي مً:الع٘شيذاث املخهذدة: مشل اليشا ء و    

ؾشئ الًزاء و الع٘شيذاث الشىائيت:  مشل  لوص وحهخبر الشٙل الشئيس ي للع٘شياث املخىاولت نًو الًليٙوظين و العل

و الع٘شيذاث ألاحاديت:  مشل ( و الع٘شوص )ظ٘ش الٓطب ()ظ٘ش الشهير و املالخوص  ()ظ٘ش الحليب الالٖخوص 

خوص و الًاالٖخوص و بهؼ العٙاٖش الخماظيت. وص و الُٖش  الًلٗو

 هظم و امحصاص الضكريات:

ت فة  الُةم ج ةذ جةإزير بهةضيم ؤلُةا ؤمةيالص اللهةايق الةزل يٓةو    لمهةت جخػو الع٘شياث لهملياث حلمهةت ظضئيةت ْليلة   

ًليٙوصيذيت، ؤما ف  املهذة َال جخػو الع٘شياث لهملياث حلمهةت بعة ب نةذ  وظةود بهضيمةاث ال( 4ةة  1) الشوا ـ ؤلُا

ُةةةةا ؤمةةةةيالص املهش٘ ةةةة  مةةةةا  ةةةةذؤ   هةةةةضيم اللهةةةةايق ٘ةةةة   هاغةةةةمت للعةةةة٘شياث َ ألاةةةةا، وفةةةة  ألامهةةةةاء يخةةةةابو بهةةةةضيم ؤل و رلةةةةٚ  خُ٘ي

ًليٙوصيذيةةةت لى طةةةل ن ةةةا دٖعةةةيريىاث و ظةةة٘شيذاث زىائيةةةت و ؤحاديةةةت، و بهةةةذها يٓةةةو  بهةةةضيم ال( 4ةةةةة  1) للةةةشوا ـ ؤلُةةةا

( 6ةةةةةةةة  1) ًليٙوصيذيةةةةةةت املوظةةةةةةودة فةةةةةة  الذٖعةةةةةةيريىاث ؤمةةةةةةا الةةةةةةشوا ـ ؤلُةةةةةةاال( 4ةةةةةةةة  1) الذٖعةةةةةةيريىاص  خُ٘يةةةةةةٚ الةةةةةةشوا ـ ؤلُةةةةةةا

( يليٙوصيةةةةذاص   لمهلألاةةةةا لى طةةةةل ن ةةةةا زىائيةةةةاث 6ةةةةةة  1) املوظةةةةودة نىةةةةذ هٓةةةةاؽ الخُةةةةشم َيٓةةةةو  بهةةةةضيم ؤلُةةةةا ًليٙوصيذيةةةةتال

بهضيمةةاث جُةةشص مةةً الااه٘شيةةاط ومخاؾيةةت امل ةة  و  ةة :  ؾتاعةة٘شيذ  وظةةالجخ لمةة   ةةذوسها بحةةا ؤحاديةةاث التةةي عةة٘شيذ ال

 
 
 شاص و املالخاص و الالٖخاص. الع٘

وص بشٙل سئيس ي بغاَت بحا ظ٘شيذاث ؤحاديت ؤخشى و يخم امخطاص نىذ اهلألااء نمليت الهػم ه طل     ن ا الًلٗو

وص الةزل ششةٙل  )دون ؤن يخهةشع يل  مةً العةٙاٖش املمخطةت : 99الع٘شيذاث ألاحاديت َٓـ، حيض يمخظ الًلٗو

 هةةوم مةةً الخًيةةراث( بشةةٙل سئيسةة ي فةة  النةةضء العةةُ   مةةً الهُةةه، و نمليةةت ومخطةةاص هةةز   ةة  نمليةةت حيويةةت جخؿلةةب

وص  الىٓل الُهاٛ(.  وظود ؾاْت  )يمخظ الًلٗو
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 اصحقالب الضكريات املمحصة: 

بن العةةةة٘شيذاث ألاحاديةةةةت املمخطةةةةت فةةةة  الٓىةةةةاة الهػةةةةميت ج مةةةةل بحةةةةا ال٘اةةةةذ نةةةةً ؾشيةةةةٔ الةةةةذوسة الاا يةةةةت حيةةةةض ج ةةةةٛو    

وص  وظود خوص بحا الًلٗو  بهضيماث هونيت. الًاالٖخوص و الُٖش

وص  ف  خاليا ال٘اذ    وص بحا يلٗو وص  -6–)ٖما ف  خاليا النعم ألاخشى( يخ ٛو الًلٗو َعُاث ) الشٙل الُهاٛ للًلٗو

يىاص )الزل يخواظذ بشٙل سئيس ي ف  ال٘اذ ويخإزش  ايوعولين ويهخبر  ٖو ( و يخم هزا الخ ٛو  وظود بهضيم الًلٗو

وص  وص َٓـ وال يخصاـ  الًلٗو يى-6-هوع  للًلٗو اص) الزل يخواظذ بشٙل سئيس ي ف  َوظُاث( ؤو بهضيم اله٘عٖو

 الذماى و الٙليت ويُعُش العٙاٖش العذاظيت وال يخإزش  ايوعولين(.

يزة    يىاص بال نىذ جشاٖيز ناليت للٖش ٖو يىاص نىةذ جشاٖيةز مىخُػةت  ال شهمل الًلٗو وص( فة  حةين شهمةل اله٘عةٖو )الًلٗو

يىاص يةةةةةزة و لهةةةةةزا ؤهميةةةةةت َيزيولوظيةةةةةت حيةةةةةض شعةةةةةخؿيو اله٘عةةةةةٖو ةةةةةوص املوظةةةةةود فةةةةة  الةةةةةذماى مهمةةةةةا  للٖش ؤن يُعةةةةةُش الًلٗو

وص. يز  و رلٚ لخإمين الخًزيت الالصمت للذماى الزل شعخمذ يزائ  مً الؿاْت الىاظمت نً الًلٗو  اهخُؼ جٖش

 

 

 

 فضفات: -6–الضبل الاصحقالبية للغلىلىز 

 جهخةةةةاط  :  Glycolysis صببببتيل ثالببببل الضببببكر  .1
ت
ش ماديةةةةا ٖميةةةةاث ْليلةةةةت مةةةةً الؿاْةةةةت وفةةةة  حالةةةةت نةةةةذ  جةةةةَو

وص بحا ظضيئين مً حمؼ الالٖخيٚ و ييخه نً هز  الهمليت ظضيئين  ألاٖسنين الٙاف  يخ ٛو ظضلء يلٗو

 َٓـ مً الُعُاث الًىيت  الؿاْت.

 والخُانل الها  لهزا املعلٚ :
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2Glucose + 2ADP +2Pi 2Lactate ( or pyruvate ) + 2ATP + 2H2O 

 جهخةةاط  :Citric acid cycle صببتيل قلقببة لببريتط .2
ت
فةة   ٖميةةاث ٖايةةرة مةةً الؿاْةةت بغةةاَت لةةذوسها ماديةةا

لل٘شيةةةةةر مةةةةةً الحمةةةةةوع وميييةةةةةت اهؿالْةةةةةا مةةةةةً معةةةةةخٓلاا ألاا ٖمةةةةةا لهةةةةةا دوس فةةةةة  اضةةةةةؿىام وضةةةةةؿىام الحيةةةةةول 

 الحموع الذظمت واضؿىام الهيم ووظعا  ال٘يخوهيت بغاَت لذوسها ف  اظخ ذار الع٘ش
وص مً مطادس ْوجيت مخخلُت  :Glycogenesisصتيل ثكىن الغليكىجين . .3 يمً٘ ؤن ُيضود الًلٗو

ٗالع٘شوص والالٖخوص واملالخوص، ٖما ويشٙل ٗل مً الهياٗل  ومخهذدة، مشل اليشاء والع٘شياث الشىائيت 

خوص والًاالٖخوص واملالخوص( والهياٗل ال٘شبوهيت لل حموع ال٘شبوهيت للع٘شيذاث ألاحاديت )الُٖش

 
ً
ألاميييت )املطىُت ٖمولذة للع٘ش( والع٘شياث ال عيؿت )الًليعيروٛ والًليعيرؤلذهيذ( مطذسا

وصيت(. وص )ؾالئو يلٗو  للًلٗو
ً
 ؤظاظيا

وص            بحا يلٗو
ً
ااث وظخٓالب املخوظؿق ويمً٘ ؤن جخ ٛو نألاائيا  جذخل هز  املٖش

وص  واظؿت ظ يل اظخ ذار الع٘ش. بن املذخل الٓوح         وص وؾالئو الًلٗو  ق مً الًلٗو

وص الذ .        مً ؤظل يلٗو
ً
 مخٓؿو، وهو مطذس ال شهخمذ نلي  دائما

وص بشٙل          ، َهىذما شعدىُزيليٙوظينلزلٚ ؾوس النعم آلياث لخخضيً َائؼ الًلٗو

 الحموع ألامي       
ً
( معخخذما

ً
 )ظذيذا

ً
 حيويا

ً
وصا  ييت الًليٙوظين املخضون يطؿىو النعم يلٗو

 لبروجيىاث النعم ٖمطذس سئيس ي لزساث ال٘شبون.        

هزا الع يل ها  ف  وسج مشل  : Pentose Phosphate Pathway صتيل البيحىز أقادي الفىصفات .4

اليسج الصحميت و ال٘اذيت و يذد الشذل و ْشش ال٘كش، ويشٙل خاص ف  ٖشياث الذ  الحمشاء ورلٚ 

 لهذ  وظود ؾشئ  ذيل جهخاط اٛ
ً
 مً اNADPHٛهكشا

ً
 ٖايرا

ً
 NADPH.حيض ُيضود هزا الع يل ظضءا

عذ(  عذاث  النعيميت الزل شهمل ٖمشظو ٖيميائق حيول )بسظام الًلوجاجيون املٖا و ٖزلٚ ف  املٖا

شيم  الشياولوص َوظُاث املؿلوب ف   HMPييخه ظ يل اٛ ٖما(.P450الذْيٓت )حلٓت العيخٖو
ً
ؤيػا

  ضؿىام الحيول للىوويذاث.

ى مةً الًليٙةوظين لةزلٚ  599الشعةخؿيو ال٘اةذ ادخةاس ؤٖمةر مةً :Lipogenesisصتيل اصبؼىا  السصبم  .5

وص ؤن يخ ٛو بحةا الًليعةيروٛ الةزل يخ ةذ جخضن الضيادة مً الع٘شياث ٖمواد  دهىيت، حيض يمً٘ للًلٗو

 الًليعشيذاث الشالزيت.
ً
 مو الحموع الذهىيت مش٘ال

 

 اصؼىا  العسًس مً املرلبات املفيسة للجضم: 
َ
 وأخيرا

اةةاث العةةامت و حعةة   هةةز  الهمليةةت  اصببؼىا  قمببع الغلىلىكوهيبب : -ؤ الةةزل يٓيةةرن فةة  ال٘اةةذ مةةو ال٘شيةةر مةةً املٖش

Detoxication  ًلؿشحهةا نة 
ً
اةاث جمهيةذا وسوهيٚ ف  ال٘اذ مو ٖشير مةً املٖش )بصالت العميت( ٖما يخ ذ حمؼ الًلٗو

وسوهاث مشل الايليروبين.  ؾشئ الاٛو بشٙل يلٗو
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ةوص ؤن يٙةُون بهةؼ الحمةوع ألاميييةت نبةر نمليةاث هٓةل الضمةشة  -ب اضؿىام بهؼ الحموع ألاميييت: يم٘ةً للًلٗو

 ألاميييت.

 غلىلىز السم: مصادك 

خةةةةةوص و جخ ةةةةةٛو  .1 ةةةةةوص، يةةةةةاالٖخوص ؤ  َٖش ٗاهةةةةةذ يلٗو العةةةة٘شيذاث ألاحاديةةةةةت املمخطةةةةةت مةةةةةً ْاةةةةةل ألامهةةةةةاء ظةةةةواء ؤ

وص.  ظميهها ف  ال٘اذ بحا يلٗو

ةةلج .2
ّ
ةةوص يةةزهب للةةذ ، حيةةض ؤن  Glycogenlysisالًليٙةةوظين   ل و هةةو ج ةةٛو الًليٙةةوظين فةة  ال٘اةةذ بحةةا يلٗو

ةةةوص ؤمةةةا الًليٙةةةوظين املوظةةةود فةةة  ألاوسةةةنت و الهػةةةالث  يليٙةةةوظين ال٘اةةةذ َٓةةةـ يم٘ةةةً ؤن يخ ةةةٛو بحةةةا يلٗو

ةةةةةوص   لهةةةةةذ  وظةةةةود  هةةةةضيم يلٗو
ً
ةةةةةوص الحةةةةش هكةةةةشا  -6–َةهةةةة  شعةةةةخهمل ٖمطةةةةةذس للؿاْةةةةت دون ؤن شهؿةةةةق الًلٗو

 َعُاجاص َ ألاا.

 مةةةةةةً الحمةةةةةةوع ألاميييةةةةةةت ؤوGlyconeogenesisاظةةةةةةخ ذار العةةةةةة٘ش .3
ً
ةةةةةةوص  ةةةةةةذءا  : و  ةةةةةة  حشةةةةةةٙل الًلٗو

 الًليعيروٛ. 

 العمليات الىاظمة ملضحىي غلىلىز السم:

ةةةةوص الةةةةذ  فةةةة  الحةةةةاالث الؿايهيةةةةت العةةةةويت مةةةةا  ةةةةين     مةةةةل َالطةةةةيا  الؿويةةةةل ال 199مةةةةٌ/ 115-65ييةةةةراوت معةةةةخوى يلٗو

و هةزا املعةخوى 199مٌ/ 65يخُؼ املعخوى نً  مل و ٖزلٚ َةن جىاٛو ٖميت ٖايرة مً الع٘شياث يجب ؤن ال جَش

 )ورلٚ نىذ الصخظ العليم( . مل199مٌ/165نً 

وص نً     وص نً  Hypoglycemiaجذعا هٓظ ظ٘ش الذ   :مٌ  65بن اهخُاع الًلٗو  :مٌ 189،  ؤما اسجُام الًلٗو

 .Hyperglycemiaَخذعا َشؽ ظ٘ش الذ  

ةةوص الةةذ  مةةً ْاةةل نةةذة آليةةاث ؤهمهةةا الًةةذد الطةةماء، و  مةةا ؤن هٓةةظ     جةةخم نمليةةت الحُةةاف ن ةةا معةةخوى زا ةةذ لًلٗو

ةةةو معةةةخوى   ن ةةةا الةةةذماى مةةةً اسجُانةةة  لةةةزا َةةةةن نةةةذة هشموهةةةاث حهمةةةل ن ةةةا َس
ً
ةةةوص فةةة  الةةةذ  ؤٖمةةةر خؿةةةشا معةةةخوى الًلٗو

وص ف  الذ  ف  حين شهمةل هشمةون واحةذ َٓةـ ةوص فة  الةذ ، و ظيشةشت  )ألاوعةولين( ن ةا خُةؼ الًلٗو معةخوى الًلٗو

:
ً
 ؤ  اهخُاغا

ً
ٗان رلٚ اسجُانا وص ظواًء ؤ  َيما ي   ٖيِ يخطٍش النعم ف  حالت اه شاٍ معخوى الًلٗو

 ي ةةذر مشةةل هةةزا وسجُةةام بهةةذ جىةةاٛو وظاةةت يزائيةةت يىيةةت  العةة٘شياث، و بن هةةزا وسجُةةام ي ةةشع ماا ةةشة الخاليةةا    

اه٘شيةةاط ن ةةا بَةةشاص ألاوعةةولين)ؤل ؤن اسجُةةام العةة٘ش يواصيةة  اسجُةةام ووعةةولين( الةةزل املوظةةودة فةة  الا  B- cells يخةةا

ٗان نلي  ْال جىاٛو الع٘شياث وص بحا الحذ الزل   .شهمل ن ا بنادة معخوى الًلٗو

وص )   إه  يوظذ خمعت ؤهوام مً النمل املعوئلت نً هٓل الًلٗو
ً
 ( بحا الخاليا و  :Glucose Transportنلما

 GLUT1خواظذ ف  ؤوسنت النعم املخخلُت.: ج 

 GLUT2.جخواظذ بشٙل ؤظاس ي ف  ال٘اذ، الااه٘شياط، الٙليت وألامهاء : 

 GLUT3.جخواظذ ف  ألامهاء : 
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 GLUT4.)جخواظذ ف  ألاوسنت الحعاظت لألوعولين )الهػالث الهيٙليت واليعيه الصح ي : 

 GLUT5.  جخواظذ ف  الذماى والخص : 

وص  Uptakeْاـ  الذماى ، الٙليت ، املشيمت،  ال٘شياث الحمشاء ،  الًلٗو

 الٓولون 

GLUT-1 

وص  الاى٘شياظيت ، ألامهاء الذْيٓت ،  βال٘اذ ، الخاليا  الٓاـ و الخ شيش العشيو للًلٗو

 الٙليت

GLUT-2 

وص   GLUT-3 الذماى ، الٙليت ، املشيمت ْاـ الًلٗو

وص املحش ع  ايوعولين  GLUT-4 الهيٙليت ، اليعيه الصح يالٓلب ، الهػالث  ْاـ الًلٗو

وص   GLUT-5 ألامهاء الذْيٓت امخطاص الًلٗو

 ضوديو  ( : –وهىإ ؤيػا الىٓل الخأصسل ) ظ٘ش ؤحادل 

يز ، و يالحل هزا الىمـ  وص ن٘غ مذسوط اليٖر و    نمليت معلألال٘ت للؿاْت يخم َ ألاا هٓل الًلٗو

 لألمهاء ، ألاها يب الٙلويت ، و ف  الػُائش املشيميت . مً الىٓل ف  الخاليا ال ششويت

 و جخلخظ آليت جإزير ألاوعولين  ما ي  : 

 الظخًالل . -1
ً
وص بحا الخاليا املخخلُت ف  النعم جمهيذا  جيشيـ دخٛو الًلٗو

وص.  -2 يىاص الزل يٓو   ُعُشة الًلٗو ٖو جيشيـ بهضيم الًلٗو  

ةةزلٚ يصةةاـ نمليةةت   FFAو  الخةةاح  يةةىٓظ ٖميةةت الحمةةوع الذظةةمت الحةةشة ج لةةل الصةةحمجش ةةيـ نمليةةت  -3 فةة  الةةذ ، ٖو

 جٙون ألاظعا  ال٘يخوهيت.

جش ةةةيـ نمليةةةت اظةةةخ ذار العةةة٘ش مةةةً مطةةةادس ال ظةةة٘شيت ٖمةةةا  -4

 
ّ
 ل الًليٙوظين.يصاـ نمليت ج ل

  ّىةةاًء بر ؤهةة  شعةةاهم فةة  حُةةل الحمةةوع  -5
ً
يملةةٚ ألاوعةةولين جةةإزيرا

ت اضةةةةةةةةةؿىام البةةةةةةةةةروجين )يصةةةةةةةةةاـ ج ؿةةةةةةةةةم ألاميييةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةً ؤظةةةةةةةةةل نمليةةةةةةةةة

وص فة  بهخةاط الؿاْةت ممةا يةادل  البروجين( و  الخاح  شعخخذ  الًلٗو

 الهخُاع مهذل  ف  جياس الذ .

ةةوص نةةً مهذلةة  الؿاي ةة  َخخةةذخل     ؤمةةا نىةةذما يةةىخُؼ الًلٗو

ةةوص  فة  هةز  الحالةةت نةذة ةةو معةخوى يلٗو هشموهةةاث حهمةل ن ةا َس
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ةوص الذ  وإنادج  بحا الحالت الؿايهيت،  ةو معةخوى الًلٗو ٗايون الزل شهمل ن ةا َس ف  الاذايت جُشص الااه٘شياط الًلو

بهمليةاث مهاٖعةةت للتةةي يٓةو  سألاةةا ألاوعةةولين وحعةانذ  فةة  رلةةٚ هشموهةاث الىمةةو وألادسيىةةالين وهشموهةاث ْشةةش ال٘كةةش 

.  الع٘شيت وهشمون الذّس

  Growth Hormone : هرمىن الىمى

: وص الذ  بهذة ؾّش و معخوى يلٗو  يَش

وص مً ْال الهػالث و يمىو  -1   لل الع٘ش.جيصاـ نمليت ْاـ الًلٗو

ل الصحو  ييشـ ج -2
ّ
 ( وييشـ جٙون ألاظعا  ال٘يخوهيت.FFA) و ج شس الحموع الذهىيت الحشة ل

يب البروجين واظخ ذار الع٘ش. -3  ييشـ جٖش

 : Adrenalin ألادكيىالين

وص الذ   الؿّش الخاليت: و معخوى يلٗو  يَش

 ف  جيشيـ نمليت جيملٚ  -
ً
 هاما

ً
ل جإزيرا

ّ
 الًليٙوظين ف  ال٘اذ. ل

وص. -  ييشـ نمليت اظخ ذار الع٘ش وج ٛو الالٖخاث بحا الًلٗو

 يصاـ نمليت حشٙل البروجيىاث. -

 : Corticoseroide Hormone هرمىهات قشر الكظر الضكرية

و معخوى ظ٘ش الذ  ن ا الشٙل الخاح :  و    جَش

-  
ً
 ف  جيشيـ نمليت اظخ ذار الع٘ش.جملٚ جإزيرا

ً
 َهاال

 جيشـ نمليت جُ٘يٚ الًليٙوظين وج لل الصحم وجٙون ال٘يخون. -

 :Thyroid Hormoneية السكق اتهرمىهال

  اليعات للبروجيىاث والحموع ألاميييت. -
ً
 هذاما

ً
 يملٚ جإزيرا

وص مً ألامهاء. -  يضيذ مً امخطاص الًلٗو

 

 اطؼرابات اصحقالب الضكريات

 إمراطيات صتيل ثالل الضكر 

 بمشاغياث هزا الع يل مشجاؿت مو بمشاغياث ألاهضيماث :

 عىز الغلىلىليىاز : .1
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 يادل بحا اسجُام ظ٘ش الذ  .             

 : PFK-1عىز الب  .2

خوص         يت للهػالث ، و رلٚ نىذ ونخماد -6-يادل بحا جشاٖم الُٖش َوظُاث مما يٓود بحا ْلت العهت الحٖش

 بشٙل مؿلٔ ن ا الع٘شياث ف  الؿها  .

 عىز البيروفات ليىاز : .3

 ف  ظ يل ج لل الع٘ش ، يادل بحا َٓش د  اه الح  ين ال٘شياث الحمش حهخمذ بشٙل 
ً
هو الهيب ألاٖمر  يونا

 لٔ ن ا ج لل الع٘ش جهخاط الؿاْت .مؿ

 عىز ألالسوالز : .4

خوص   بحا َٓش د  اه الح  ، و يادل بحا جشاٖم الُٖش
ً
 مً ظ يل -1,6-يادل ؤيػا

ً
زىائق الُوظُاث ) يإحق ؤيػا

وص الوساسق . خوص ( و هو ما شهٍش بهذ  ج مل الُٗش  اظخٓالب الُٖش

 : A-COإمراطيات جشكل ألاصخيل 

 : PDHعىز أهسيم  .1

 ) شًلب نىذ الزٗوس ( . Xمشع خلٓق وساسق مشجاـ  الطاغ  النيس ي 

 للحماع اللاني نىذ الولذان . و َي  حش  الذماى مً الؿاْت َي ذر جإخش 
ً
شهذ الع ب ألاٖمر  يونا

ق و موث .  جؿوس سوح  حٗش

 ف  حاٛ الدصخيظ املا٘ش يً٘ الهالط   زٍ الع٘شياث مً الًزاء و ونخماد ن ا الذظم .

  وليت املضمىت :ال٘ .2

وظُاث       PDHمما يصاـ ؤهضيم TPPجادل بحا نوص الخيامين  يرَو

 قلقة لريتط :  إمراطيات

عيىاث دل  Malonateالخش يـ  املالوهاث .1 عيىاث ن ا وسجااؽ  إهضيم ظٖو : جدىاَغ مو العٖو

 هيذسوظيىاص 

ِ الحلٓت   يض ال يمً٘ اضؿىام  Arsenite ووعما   الضسهيخ .2 و هو الضسهيخ خماس ي الخٙاَا  ، يْو

عيييل  َي ذر َٓش د  و موث .   CO-Aالهيم مً    العٖو
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 . Fluoroacetateالخش يـ  الُلوسو اظدياث  .3

 :  H.M.Pصتيل البيحىز أقادي الفىصفات إمراطيات

 :(G6PD)فىصفات ده هيسكوجيىاز-6-عىز اهسيم الغلىلىز 

 ف  ال٘شياث الحمش يه  يضودها  اHMPٛالع يل)يٙون 
ً
الالصمت جسظام الًلوجاجيون NADPH( هاما

عذ:  املٖا

G-S-S-G + NADPH + H+                   →                      NADP+ 

عذ يلوجاجيون مشظو   يلوجاجيون مٖا

الًلوجاجيون ، لهزا يآى NADPHبحا  NADPن ا بسظام اٛ مٓذسة غهيُتG6PDلل٘شياث الحمش املهوصة ٛ

عذ عيذ الهيذسوظين  املٖا  ال٘شياث الحمش. )2o2H(بشٙل ٖايرداخل ال٘شيت، مما يادل بحا جشاٖم  يرٖو
ً
 مخشبا

 ٛ  بن قشٍو ال٘شِ نً هزا الهوص   : نىذ الاالًين: جىاٛو الُو

ان                                                                  نىذ الولذان: اظخمشاس اليْر

د  ي ذر لذيألام َٓش  G6PD، وبالخاح  َايشخاص املطا ين بهوص اٛوساسقهو نوص  G6PDو نادة نوص اٛ

عذاث مشل :الُواٛ ، ؤو ف  حاالث ال٘شب )وهخان(ؤو جىاٛو بهؼ ألادويت  اه الح  نىذما يخهشغون للمٖا

مشل  Antibiotic،بهؼ الطاداث الحيويت(Primaquine and Quinine)مشل  Anti-malarialٖمػاداث املالسيا

(Sulfonamides)مػاداث وللألااب يير العخيروئيذيت،Antipyritec ( مشلAspirin){ 

يادل بحا هٓظ  G6PDمو ما شع   الوس  الحاياومق املضمً حيض ؤن نوص  G6PDييرأَ نوص اٛ

يزة جهضيم اٛ NADPHاٛ ف  ال٘شياث الايؼ  H2O2و  الخاح  يٓل بهخاط  NADPH Oxidaseو الزل شهذ ٖس

 الاالهت مما يادل ملحذوديت الذَام غذ النشازيم.

 و يخكاهش نىذ الزٗوس ؤٖمر مً  هار. Xهزا املشع مشجاـ  الطاغ      

 صتيل الغليكىجين  : إمراطيات

حيض جادل ٗلها بحا حش٘يل  جيخه ؤمشاع هزا الع يل نً نيب ف  خؿوة مً خؿواث وضؿىام ؤو الخذٕس

 يليٙوظين رو  ييت  ارة ؤو بحا جشاٖم يليٙوظين ف  وسج خاضت وبالخاح  جوضِ هز  ج ذ نىوان:

  Glycogen Storage Diseasesأمراض ثخسيً الغليكىجين       

ضيً و ةةةة  حةةةةةاالث وسازيةةةةةت هةةةةادسة جخكةةةةةاهش  خلةةةةةل فةةةةة  اظةةةةخٓالب الًليٙةةةةةوظين، و ْةةةةةذ وظةةةةةذث نةةةةذة ؤهمةةةةةاؽ يمةةةةةشاع جخةةةةة   

 الًليٙوظين ورلٚ   عب وقيُت  هضيم املُٓود و   عب الهػو املطاب. 
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I. داء ( فىن جيركVon Gierkes disease:)  وص وص  -6–وظ ا  نوص  هضيم يلٗو َعُاجاص الزل ي ٛو الًلٗو

ةةةوص حةةةش  -6 ةةةوص مةةةً فةةة  ال٘اةةةذ والٙليةةةت وألامهةةةاء الذْيٓةةةت َعةةةُاث بحةةةا يلٗو وبالخةةةاح  ي طةةةل النعةةةم ن ةةةا الًلٗو

نملياث اظخ ذار الع٘ش وج لل الصحو  ألامش الزل يادل بحا جشاٖم ألاظعةا  ال٘يخوهيةت.مً هاحيةت ؤخةشى 

 ييراٖم الًليٙوظين ف  ال٘اذ والٙليت، ول  ج ذ ضٍُو   : 

 Ia  وص  َعُاجاص. -6–نوص يلٗو

 Ib ةةةوص ؾُةةةشاث فةةة  ظيىةةةاث النمةةةل الىاْلةةةت لل  glucose-6-phosphate ُاث بحةةةا اللمهةةةت.َعةةة -6–ًلٗو

transporter gene 

 Ic وص ؾُشاث ف  النيىاث املماٖات لل  glucose-6-phosphate translocase geneَعُاث   -6–ًلٗو

II. ((داء بىمبPompe disease) وظةود ؾُةشة وسازيةت فةة  حشة٘يل بهةضيم املالخةاص الحامػةةيت : acid alpha-1,4-

glucosidase .َيىٓظ ف  الهػالث الٓلايت والهيٙليت 

III.  داء لبببببىكيCori's disease: وهةةةةةو هةةةةةاظم نةةةةةً هٓةةةةةظ ؤو اوهةةةةةذا   هضيمةةةةةاث الىاصنةةةةةت للخُةةةةةشم Amylo-1,6-

Glucosidase  ممةا يةادل بحةا حشة٘يل الذٖعةيريىاث وججمههةا  فة  ال٘اةذ والهػةالث ويهةؼ ال٘شيةاث الذمويةت

 خ .ف  ال٘اذ مما يادل بحا ضخام
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IV. (ًداء آهسكصببAndersen's disease:)  يةةةادل و  فةة  ال٘اةةذ والةةذماى والٓلةةب والهػةةالثييةةاب بهةةضيم الخُشيةةو

 ليراٖم نذيذاث العٙاٖش راث الخُشناث الٓليلت.

V. داء ( مببباك آكدdisease MacArdle:)  هةةةو نةةةوص ؤو هٓةةةظ فةةة  بهضيمةةةاث الُعةةةُوسيالص الهػةةةليت والتةةةي حهخمةةةذ

عةةاٛ َعةةُاث ويةةادل هٓطةةها بحةةا  ةةب الايريذٖو  حةةذور حهةةب نػةة   وخاضةةت بهةةذ الخمةةاسيً الشياغةةيتن ةةا مٖش

.   وجلون الاٛو  اللون ألاحمش الًامٔ هديجت ؾشت امليويلوبين ف  الاٛو

VI. هيببببببرز داء(Hers' disease) ًبحةةةةةةا اسجُةةةةةةام م خةةةةةةوى ال٘اةةةةةةذ مةةةةةة 
ً
: نةةةةةةوص الُعةةةةةةُوسيالص ٖيىةةةةةةاص ال٘اةةةةةةذل ماديةةةةةةا

 .واهخُاع ظ٘ش الذ  الًليٙوظين

VII.  ثاوكيداء(Tarui's disease:)  يىاص ف  الهػالث نوص خٖو ٖش حةذور حهةب نػة   و َٓةش د  ماديا لالُعَُو

ٛ  و اجغاَت السجُام معخوى حمؼ الاٛو  هاجه نً ج لل الذ    .ؾشت امليويلوبين ف  الاو

VIII.   أوIX  ال٘يىاص  ف  الهػالث وال٘شياث الايػاء. عىز إهسيمات 

X   .  داء فببببباهكىو- (بيكبببببلFanconi-Bickel)  عبببببىزglucose transporter-2(GLUT-2   فةةةةة  ال٘اةةةةةذ ممةةةةةا يةةةةةادل

  جؿوس ال٘عات نىذ ألاؾُاٛ و الخلل ف  الير يح ال٘ايبي الٙلول.
ً
 لخضخم  ومً ؤنشاغ  ؤيػا

 ويمكً إًجاز أهم ألاعراض في أمراض ثخسيً الغليكىجين: 

  حهب نػ  .ة             ضخامت ٖاذيت.ة                    اهخُاع ظ٘ش الذ .ة 

 .بناْت الىموة      اغؿشا اث ف  الخخمر.ة      اسجُام معخوى ٗوليعخيروٛ الذ .ة 

لويت.ة       مشاٗل نكميت)هخش الهكا (.ة    بضا اث ٖاذيت ٗو

 أما الاطؼراب الاصحقالب ألاهم للضكريات فهى:

 Diabetes Mellitus )الساء الضكري( فرغ صكر السم

ةةةةةوص الةةةةةذ  هديجةةةةةت الهةةةةةوص اليعةةةةةبي ؤو املؿلةةةةةٔ     يػةةةةةم الةةةةةذاء العةةةةة٘شل مجمونةةةةةت مةةةةةً املخالصمةةةةةاث املخميةةةةةزة  اسجُةةةةةام يلٗو

 211بعس الؼعام عً و  ضيادة ظ٘ش الذ   مل 111ملغ /  126 ُشؽ ظ٘ش الذ  الطيامق نً  ويوضِ لألوعولين

 مل  199ملٌ / 

ٗاٗون.   ما ييرأَ الخ شس يير املالئم لألوعولين  ُائؼ الًلو
ً
 ويالاا

ف الساء الضكري قض) مىظمة الصحة العاملية 
ّ
 إلى: WHOويصى

  I.D.D.M)الحاد( أو الساء الضكري املعحمس على ألاوضىلين الىمؽ ألاو : الساء الضكري الشباب 

الخىخةةشاث التةي جؿةةشؤ ن ةةا الخاليةةا  يخةا فةة  الااه٘شيةةاط ؤو هديجةةت يخطةِ  ةةالهوص املؿلةةٔ لألوعةولين هديجةةت  َةةاث ؤو    

املدشةةٙلت مةةً ْاةةل النملةةت املىانيةةت للمةةشيؼ هُعةة   و ةة لُهةةل الةةزيُاهاث ال٘يميائيةةت ؤو ألاغةةذاد املىانيةةت الزاجيةةت 

    :ألاظعا  املػادة الخاليت  )ؤمشاع املىانت الزاجيت( حيض جيشإ غذ الخاليا  يخا
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1)  ICA         inselcell-Antibodies 

2) AIA     Anti-Insulin-Antibodies 

3) glutamatdecarboxylase-Antibodies 

4) TP        Tyrosinphosphatase 

 التي حهئ بهخاط ألاوعولين مً الخاليا  يخا ف  الااه٘شياط.

 يخميز هزا الىوم نً الىوم الشاوق  ة:و    

 . الهؿش الشذيذ 

 .  حهذد مشاث الخاٛو

   الوهً الها. 

 .َٓذان الشهيت وهٓظ الوصن 

 .سائ ت ألاظيخون 

 و    
ً
 ظةيئا

ً
  يراٖيز ناليت لألظعا  ال٘يخوهيت ف  الةذوسان وباجضةا اث الونائيةت و شهؿةق بهةزاسا

ً
ييرأَ هزا الىمـ نادة

 ما ييخهي  املوث املا٘ش.
ً
 يالاا

 :  N. I.D.D.M))حمس على ألاوضىلينالىمؽ الثاو : الساء الضكري الكهلي أو الساء الضكري غير املع

ٗاَيةةةةت لػةةةةاـ اسجُةةةةام ظةةةة٘ش الةةةةذ ،     جيةةةةخه الااه٘شيةةةةاط فةةةة  هةةةةزا الةةةةىمـ ٖميةةةةت ال ةةةةإط سألاةةةةا مةةةةً ألاوعةةةةولين ول٘ ألاةةةةا ييةةةةر 

 نً اهخُاع نذد املعةخٓاالث 
ً
ذ يٙون هاججا وييرأَ هزا الىمـ  مٓاومت ألاوعولين مً ْال الهػو املعلألاذٍ ْو

.
ً
لضائةةذ ؤحةةذ ؤهةةم ألاظةةااب ليشةةوء املةةشع ويهةةضى رلةةٚ ويهخبةةر الةةوصن ا ن ةةا الًشةةاء الخلةةول ون ةةا ألايلةةب يٙةةون وسازيةةا

 لػهِ الخاليا  يخا ف  بَشاص ألاوعولين هديجت الهمل املخواضل وبزلٚ جٓل حعاظيت الخاليا السجُام الع٘ش.

 نىذ ألاشخاص الاذيىين  ةهٓاص الوصن بحا املهذٛ الؿاي ة  مةو الحميةت الًزائيةت ويم٘ةً    
ً
شهالج هزا الىمـ نادة

لةةةةت للحميةةةةت الًزائيةةةةت نىةةةةذ بهةةةةؼ املش ةةةة   ؤن حعةةةةانذ ألا  ةةةةوص الةةةةذ  ويعةةةةخهمل ٖمهالنةةةةت م٘مت دويةةةةت ن ةةةةا خُةةةةؼ يلٗو

  ة: ويخطِ هزا الىمـ 

o .الخهب 

o .الهؿش الشذيذ 

o .الخاٛو املخ٘شس 

o .اللألاا اث ألايشيت املخاؾيت والنلذيت 

 ضكري املحرض باألدوية:  لالىمؽ الثالث: الساء ا 
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اةةةةةةةةةةةةةةةاث الذوائيةةةةةةةةةةةةةةةت املخخلُةةةةةةةةةةةةةةةت مشةةةةةةةةةةةةةةةل بهةةةةةةةةةةةةةةةؼ املةةةةةةةةةةةةةةةذساث،     ةةةةةةةةةةةةةةةوص الةةةةةةةةةةةةةةةذ  هديجةةةةةةةةةةةةةةةت جىةةةةةةةةةةةةةةةاٛو املٖش يخطةةةةةةةةةةةةةةةِ  اسجُةةةةةةةةةةةةةةةام يلٗو

ااث.)الٙوسجيزوهاث(املع٘ىاث ِ نً جىاٛو هز  املٖش  ما جضوٛ ؤنشاع املشع نىذ الخْو
ً
 ، ألادويت الىُعيت ويالاا

 الىمؽ الرابع: الساء الضكري الهرمىو : 

  Acromegaly)مػةةةادة ألاوعةةولين( ٖمةةةا  ةةة  الحالةةت فةةة  ضةةةخامت ال ألاايةةاث  اثي ةةذر هديجةةةت بَةةةشاص مُةةشؽ للهشموهةةة   

الىاجه مً َشؽ وشاؽ الًذة الىخاميت، ؤو مخالصمت ٗو ىٌ الىاججت مً َشؽ بَشاص هشموهاث ْشش ال٘كةش العة٘شيت 

ةةةوص غةةةهيِ هكةةةةش  ؤو فةةة  ووعةةةما  الةةةذسا  ؤو فةةة  الحمةةةل   )الةةةذاء العةةة٘شل الحم ةةةة (، وي ةةةذر خةةةالٛ رلةةةٚ ج مةةةل يلٗو
ً
ا

وص.   لخخشب العيؿشة الهشموهيت ن ا اظخٓالب الًلٗو

 الاطؼرابات الاصحقالبية في الساء الضكري جشمل:

 :ةةةوصل املخ٘ةةةشس و صيةةةادة الػةةةًـ الحلةةةوح  ألاوظةةةموصل مةةةو  اكثفبببا  صبببكر البببسم وييراَةةةٔ رلةةةٚ  ةةةالخاٛو الًلٗو

ةةةةةةوص )الخجُةةةةةةاٍ( وبالخةةةةةةاح  َٓةةةةةةذان  ةةةةةةواسد النعةةةةةةم،  َٓةةةةةةذان ٖميةةةةةةاث ٖايةةةةةةرة مةةةةةةً املةةةةةةاء ويةةةةةةضداد اج ةةةةةةاد الًلٗو

  البروجيىاث.

 :مما يادل بحا: زيادة ثالل السصم 

o  ًجشاٖم ال٘يخوهاث ف  الذ : يالٌ املخوظـ الؿاي   لل٘يخوهاث  ظماليت فة  مطةوسة الةذ  ؤْةل مة

/ٛ ونىةةةذ جشاٖمهةةةا  ٘ميةةةاث ٖايةةةرة فةةة  املطةةةوسة ي ةةةذر الخةةةالٛ، ؤمةةةا العةةة ب الشئيسةةة ي  2 مي ةةة  مةةةٛو

ةةةةةل عةةةةة٘شل والطةةةةةو ، حيةةةةةض ي طةةةةل النعةةةةةم ن ةةةةةا مهكةةةةةم ؾاْخةةةةة  مةةةةةً جليراٖمهةةةةا َهةةةةةو الةةةةةذاء ال
ّ
 ل

بحةةا بهخةاط ال٘يخوهةةاث، وييراَةٔ رلةةٚ  A ٗةواهضيمديل يَخخ ةٛو ال٘ميةةاث ال٘ايةرة مةةً ألاظةالصةحو  

)الحّماع( وهٓظ الاي٘شبوهاث والطةوديو ، وصيةادة اللألاويةت الشئويةت    موغت الذ  وظخٓال يت

 .  ووظود ألاظعا  ال٘يخوهيت ف  الاٛو

o  :  اسجُام ٖميت الذهون ف  الذ : و هزا ييرأَ  ما ي 

 صيادة الحموع الذظمت الحشة ف  املطوسة (FFA)   

 . صيادة الٙوليعخيروٛ ف  الذ 

o   لت الذوسان الذمول ف  ألاوسنت بع ب جطلب الششايين الىاجه نً اسجُام ٖميت الصحو نْش

فةةة  الةةةذ ، وجٓةةةل مٓاومةةةت النعةةةم بعةةة ب هٓةةةظ اضةةةؿىام البروجيىةةةاث وخاضةةةت الًلوبوليىةةةاث و 

 ٛ  مىاظةب لحطةو
 
 جموث ألاوسنت بع ب هٓظ وسود الذ  بل ألاا وجىمو النشازيم، وييشإ وظةـ

 .Gangrene   الًىًشيً

افق الساء الضكري      بالظىاهر الضريرية الحالية:  أًظا  ويتر

                          (.يىًشيً) بضا اث ف  ألاؾشاٍ -جاذالث ونائيت دمويت.                        -.                               صيادة اللألاويت الشئويت -

 خخالؾاث  طشيت.ا -                                          بضا اث ٗلويت. -بضا اث ْلايت.                                -

ة للساء الضكري:  الاصحقصاءات املخبًر

https://manara.edu.sy/
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ظةةاناث   8 – 7جةةخم مهةةايشة ظةة٘ش الةةذ  الطةةااح  بهةةذ ومخىةةام نةةً جىةةاٛو الؿهةةا   معبباًرة غلىلببىز الببسم الصبببا ي: (1

 والٓيم املهخمذة لدصخيظ الذاء الع٘شل   :

الغلىلىز  خلل ثامل  الفاص املخبري  مجمىعة الضكر العاملية  مىظمة الصحة السولية 

مل111ملغ /141 –115 مل  111ملغ /   مل111ملغ /  => 140   صكر السم الصيام  => 140

   Oral Glucose Tolerance( OGT)اخحباك ثامل الضكر الفمىي  (2

وص ي ذد هزا وخخااس هوم اسجُام ال    هل هو َيزيولوج  ؤ  مش  ي، ويجب ؤن يٙون الصةخظ فة  حالةت ضةيا  و ًلٗو

 نً ؤل جوجش هُس ي، و 
ً
نااسة نً بنؿاء الصخظ الطائم ٖميت مهيىت  هاوق مً ؤل بضا ت، و هوال شؤن يٙون بهيذا

وص  ةوص ؤو  59)حواح   مً الًلٗو ٖةٌ مةً وصن النعةم( نةً ؾشيةٔ الُةم، َخٙةون سدة َهةل النعةم فة  1ى لٙةل  1ى يلٗو

 ألاَشاد الؿايهيين ٖما ي  :

وص  - وص ف  الذ  ما  ين  ْال جىاٛو الًلٗو  مل.199مٌ/119-65)ؤل ف  حالت الطيا ( يٙون معخوى الًلٗو

ةوص فة  الةذ  بحةا ؤن يالةٌ حةذ  ألاْصة   خةالٛ ظةانت  -  يشجُةو معةخوى الًلٗو
ً
وص  ىطِ ظةانت جٓشياةا بهذ جىاٛو الًلٗو

وص، و هزا الحذ ألاْص    )الهخات الٙلويت للع٘ش(. مل199مٌ/189ال يخجاوص  مً بنؿاء الًلٗو

ةان نليةة  ْاةةل جىةةاٛو  - ٗة  بحةةا ؤن يطةةل بحةةا مةةا 
ً
ةةوص ؤْصةة   اسجُةةام لةة ، َةهةة  شهةةود و يةةىخُؼ جةةذسيجيا بهةةذ ؤن يالةةٌ الًلٗو

وص  وص. الًلٗو  )معخوى الطيا ( و رلٚ ف  مذى ظانخين مً جىاٛو الًلٗو

ٗةةةل هطةةةِ ظةةةانت و يخ - ٗةةةل نيىةةةت مةةةً نيىةةةاث الاةةةٛو و يجةةةب ؤن خةةةالٛ وخخاةةةاس يجمةةةو الاةةةٛو  ةةةوص فةةة    ةةةشى نةةةً الًلٗو

.  جٙون الىديجت ظلايت ف  ظميو نيىاث الاٛو
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 :Renal Glycosuria الكلىيةضكرية البيلة ال (1

ةةوص ل الفةة  هةةز  الحالةةت يٙةةون مى نةةي ج ّمةة    ةةوص فةة  الاةةٛو فةة  بهةةؼ نيىةةاث ًلٗو  ومةةو رلةةٚ هالحةةل وظةةود الًلٗو
ً
ؾايهيةةا

ةذ جٙةةون والديةةت ، و ظةة ب هةز  الحالةةت هةو اهخُةةاع الهخاةةت الٙلويةت للعةة٘ش ْو وجكهةش بشةةٙل واضة  فةة  ؤمةةشاع  الاةٛو

 .الٙليت واللألااب ٖايااث الٙليت

 

 

 

 

 

 

 

 مىانى الحخسيً املحباػئ: (2

ةةةوص يشجُةةةو معةةةخوا  بحةةةا ؤن ةةةا     . ويهةةةذ جىةةةاٛو الًلٗو
ً
ةةةوص فةةة  حالةةةت الطةةةيا  ؾايهيةةةا فةةة  هةةةز  الحالةةةت يٙةةةون معةةةخوى الًلٗو

ةةوص فةة   199مةةٌ/189)ؤن ةةا مةةً   ٓليةةل مةةً الهخاةةت الٙلويةةت الةةذ  ليهةةود بحةةا مةةل(، ليةةىخُؼ بهةةذ رلةةٚ معةةخوى الًلٗو

 الحالت الؿايهيت بهذ ظانخين.

  

 

 

 

 

 

 

 

الًليٙةوظين( الىةاجه نةً هٓةظ ٙةّون )ج بن ظ ب هزا الشٙل مً املى ىياث هو جااؾا ف  الاذء بهمليةاث وظةخدااب  

ةةةوص مةةةً ألامهةةةاء ٖمةةةا فةةة  حالةةةت املُةةةايشة املهذيةةةت  ٖميةةةت ألاوعةةةولين املُةةةشصة  املٓاسهةةةت مةةةو صيةةةادة مهةةةذٛ امخطةةةاص الًلٗو

 .Vagotomyاملهويت ؤو ْؿو املبألام 

منحني التخزين المتباطئ

0

50

100

150

200

250

020406080100120140

دقيقة

%
غ/

 م
وز

وك
غل

 ال
بة

س
ن

البيلة الغلوكوزية الكلوية

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

020406080100120140

دقيقة

%
 / 

مغ
ز 

كو
لو

لغ
ز ا

كي
تر

https://manara.edu.sy/



  

15 
 

 املىانى املضؼح: (3

، وحشةاهذ هةز  الحالةت نىةذ    
ً
 ملحوقةا

ً
وص اسجُانا وص ال يشجُو بهذ جىاٛو الًلٗو ف  هز  الحالت هشى ؤن معخوى الًلٗو

)مةةةةشع  )هٓةةةةظ امخطةةةةاص العةةةة٘ش( ؤو الةةةةزيً نىةةةةذهم نةةةةوص فةةةة  غةةةةواد ألاوعةةةةولين العةةةةويت مش ةةةة   الورمةةةةت املخاؾيةةةةت

طوس الىخامى( ؤو الزيً نىذهم ظوء امخطاص للع٘شياث.  ؤدشعون ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىس مرض ى الساء الضكري:غلىلىز مىانى ثامل ال (4

 يخطِ هزا املى ن   ما ي  :

وص الذ  الطيامق   -  .:مٌ 129يٙون نادة ؤن ا مً  معخوى يلٗو

وص ما  ين .1 وص   واح  هطِ ظانت يطاح معخوى الًلٗو  :مٌ  399 – 299بهذ بنؿاء الًلٗو

ةوص الحةذ ألاْصة    .2 ةوص   ةواح  ظةانت يالةٌ معةخوى الًلٗو   :مةٌ 599بهذ بنؿةاء الًلٗو
ً
و يآةى مشجُهةا

ال شهةةةةةود معةةةةةخوى ( ظةةةةةاناث و بهةةةةةذها ياةةةةةذؤ  االهخُةةةةةاع الاؿةةةةةقء و ْةةةةةذ 4 -1) مةةةةةذة ْةةةةةذ جٙةةةةةون ؾويلةةةةةت

ٗان نل ألاا بال  ةنؿاء خاَػاث الع٘ش. وص بحا الحالت التي   الًلٗو

ةةوص  ةة  ؤهةةم نيىةةت حيةةض ؤنألاةةا جةةذٛ ن ةةا مةةذى  .3 نيىةةت الاةةٛو التةةي جاخةةز بهةةذ ظةةانخين مةةً بنؿةةاء الًلٗو

ةوص فة  هةزا املى نةي ْةذ ججةاوص الهخاةت الٙلويةت َةةن  ةوص، وبمةا ؤن الًلٗو صحت اظخًالٛ النعةم للًلٗو

وص ف  الاٛو جٙون بيجا يت.هخائه ج شل   الًلٗو
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 :Insulin Tolerance Testاخحباك ثامل ألاوضىلين  (3

 و يجةةب بظةةشائ  َٓةةـ ج ةةذ مشاْاةت الؿايةةب و ْاةةل بظةةشاء وخخاةةاس يجةةب ج ػةةير حٓىةة     
ً
شهخبةر هةةزا وخخاةةاس خؿةةشا

ةةوص وعةةةات 59ج ةةول  ةةِ وخخاةةةاس فةة  حالةةةت  :59مةةل مةةةً الًلٗو ةةظشاء احخيةةاؾق الظةةةخهمالها فةة  حالةةةت الػةةشوسة، ويْو ٗة

 قهوس ؤنشاع اهخُاع الع٘ش ن ا املشيؼ.

 ػريقة الاخحباك:

ى ظة٘شياث ملةةذة زالزةت ؤيةا  ْاةل بظةةشاء وخخاةاس، ويةخم  ةحب نيىةةت 399يجةب ؤن يدىةاٛو املةشيؼ يةةزاء ي ةول ن ةا    

. 9.1الذ  يو  وخخااس و هو ضائم، ي ًٓ 
ً
 وحذة/ٌٖ وصن النعم مً ألاوعولين وسيذيا

وص ف  ٗل م ألاا، حيض هالحل  129-99-69-45-29جاخز نيىاث الذ  ن ا الخواح  بهذ     بهذ الحًٓ و يُ ظ الًلٗو

 زالر ؤهماؽ مً سدود الُهل   :

 

 
ً
 الحالة الؼبيعية: –أوال

ةةوص فة  الةذ  بحةةا حةواح      دْيٓةةت زةم شهةةود  39)نمةةا ٗةان نلية  فةة  حالةت الطةةيا ( بهةذ حةواح :59يةىخُؼ مٓةذاس الًلٗو

 دْيٓت. 129-99حا مٓذاس  ف  نيىت الطيا  بهذ صمً ييراوت ما  ين        ب
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ً
 الحجاوب املحأخر: –ثاهيا

و ةةىٌ    و فةة  ضةةخامت ألاؾةةشاٍ. يكهةةش فةة  هةةزا  ي ةةذر هةةزا الةةىمـ فةة  الةةذاء العةة٘شل املٓةةاو  لألوعةةولين، و فةة  جىارٗس

.
ً
 ظذا

ً
وص ؤو وهخُاع ْليال  الىوم مً الخجاوب جإخش ف  اهخُاع ٖميت الًلٗو

 

 

 

 

 
ً
 ثأخر العىدة إلى الحالة الؼبيعية: –ثالثا

 ششاهذ هزا الىمـ ف  نذة حاالث ؤهمها:   

 داء ظيموهذ: و ي ذر هديجت لٓطوس الُظ ألامامق مً الًذة الىخاميت. .4

 ؤدشعون: و ي ذر هديجت لٓطوس يطيب ْشش ال٘كش. مشع .5

و  ةة  َةةشؽ بَةةشاص ألاوعةةولين بعةة ب وس  يطةةيب خاليةةا  يخةةا املوظةةودة فةة  الااه٘شيةةاط و  :ألاوعةةوليىوما .6

 املُشصة لألوعولين.

وص بعشنت وجٙون وعات وهخُاع ؤٖمر مً  مً معخوى الطيا ، لً٘  :59ف  هز  الحاالث يىخُؼ مهذٛ الًلٗو

وص بحا الحالت الؿايهيت.  الىاحيت املهمت هىا    الخإخش الشذيذ ف  اسجُام مهذٛ الًلٗو
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 (:HbA1Cمعاًرة الخظاب الغلىلىزي) (4

ةةوص مةةو املنمونةةت ألاميييةةت الحةةشة فةة        ؿيًئةةا حيةةض يةةشجاـ الًلٗو
ً
ةةوص جُةةانال شهخبةةر الخُانةةل  ةةين الهيمويلةةوبين والًلٗو

وص الةذ   يز يلٗو وصل يٓا ل  اسجُام موأَ ف  جٖش  شوجيىاث الخػاب ولزلٚ َةن ؤل اسجُام ف  ْيمت الخػاب الًلٗو

. وجٓةةذس وعةةات ظةة٘ش الةةذ  الوظةةؿيت   7-5  الؿايهيةةت وجالةةٌ ْيمخةةؤ ةةهش  3ةةة2خةةالٛ َيةةرة ظةةا ٓت ْةةذ جمخةةذ مةةً 
ً
: جٓشياةةا

 : املهادلت الخاليت

 46.7-(HbA1C)  يمهق× 28.7غلىلىز السم:

ٗالخاح : ؤما ٖيُيت جُعير هخائه مهايشة وصل َهي   الخػاب الًلٗو

 % ثس  على اصحقالب صكري جيس و محاكم به  7 أقل مًالقيم 

 % ثس  على اصحقالب صكري س يء الحاكم  12 – 7القيم بين 

 % ثس  على اصحقالب صكري غير محاكم به  12و القيم اعلى مً 

( ويهخمةةةةذ ن ةةةةا هُةةةةغ املاةةةةذؤ العةةةةا ٔ حيةةةةض glucose-serum-albumin GSA)معبببباًرة الفرلحببببىز أمببببين (5

ةةةةت مةةةة خةةةةوص ؤمةةةةين، الةةةةزل جٓةةةةذس وعةةةة خ  ملهَش  الُٖش
ً
ةةةةوص مةةةةو ؤلاةةةةومين املطةةةةل مٙوهةةةةا ذى َهاليةةةةت يةةةةشجاـ الًلٗو

 املهالنت ف  زالزت ؤظا يو ظا ٓت للمهايشة.

 Anti-Insulin Autoantibodies Testاخحباك ألاطساد الذاثية ملظاد إلاوضىلين   (6

 ليشوء مشع الع٘شل وحهايش لذى مش    الذاء الع٘شل مةً الةىمـ    
ً
حشاهذ نىذ املش    الزيً ياذون اظخهذادا

، حيض جكهش ف   غذ ألاوعولين  IgM و IgG  % مً الحاالث، وف  حاٛ وظود ؤغذاد الًلوبوليىاث املىانيت 39ألاٛو

ٛ  رلٚ ن ا ؤن ألاو وص الةذ ، ؤمةا د عولين ال ششل يير َهاٛ، ويجب ؤن شهؿى  جشناث مىاظات لخهذيل اسجُام يلٗو

 غذ ألاوعولين َيذٛ رلٚ ن ا ؤن النعم ْذ ؾوس سد َهل مىاظب. IgEبرا وظذث ؤغذاد الًلوبوليىاث املىانيت 

  Islet cell-Autoantibodies   (ICA)ألاطساد الذاثية للخالًا  الجسيرية  (7
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مةةةةةً % 89حهخبةةةةةر مةةةةةً الواظةةةةةماث املطةةةةةليت النيةةةةةذة لخ ذيةةةةةذ مةةةةةشع العةةةةة٘شل مةةةةةً الةةةةةىمـ ألاٛو حيةةةةةض جكهةةةةةش فةةةةة        

 ICA، ولزلٚ َةن مهايشة الة ICAمعخػذاث هامت لة  TPIA2Aو  GADA، وحهخبر IgGالحاالث، وجدشٙل ٖػذ راحق لة 

 . ضس الوًشهاوغشهؿيىا َ٘شة نً مشع الع٘شل،  اجغاَت للمعخػذاث املخواظذة ف  خاليا ظ

 Glutamatdecarboxylase-Autoantibodiesألاطبساد الذاثيببة لىازعببة لرلىلضببيل الغلىثامببات  (8

(GADA) 

فة  الةذماى وخاليةا  يخةا فة  الااه٘شيةاط ويوظةذ  GABAشهخبر مً  هضيماث املعاولت نً جخلئ الىاْل الهطبي    

، حيض يٙون الخُانةل املىةاع  الةزاحق نىةذ مش ة   العة٘شل مةً الةىمـ ألاٛو َٓةـ GAD67و  GAD65بشٙلين 

 .% مً حاالث الذاء الع٘شل الشاايق79-89، ويشاهذ نىذ GAD65ججا  

 

 أما الاطؼراب الاصحقالب الثاو  الهام فهى:

 Hypoglycemiaهقص صكر السم 

ةةوص فةة  الةةذ  ؤْةةل مةةً     و يشاَةةٔ هةةز  الحالةةت نةةادة  ةةهوس  مببل111مببغ/ 61و ةة  الحالةةت التةةي يٙةةون َ ألاةةا معةةخوى الًلٗو

وص  يز و رلٚ نىذما يالٌ معخوى الًلٗو ، ٖما ْذ ي ذر :مٌ  59املطاب  ذواس و غهِ و َٓذان الٓذسة ن ا اليٖر

وص بحا  يز الًلٗو  .:مٌ  39َٓذان جا  للوع  نىذ وضٛو جٖش

ةةةةوص ش    هخبةةةةر اهخُةةةةاع ظةةةة٘ش الةةةةذ  ؤٖمةةةةر خؿةةةةوسة مةةةةً اسجُانةةةة  بعةةةة ب انخمةةةةاد خاليةةةةا الةةةةذماى بشةةةةٙل ٖ ةةةة  ن ةةةةا الًلٗو

 ٖمطذس للؿاْت. وي ذر هٓظ ظ٘ش الذ  يظااب نذيذة ؤهمها:

 رابات الهرمىهية و جشمل:ؼإلاط  -

 ورلٚ ؤزىاء مهالنت الذاء الع٘شل  ايوعولين. زيادة ألاوضىلين 

  لذى  ضا ت  الوس  النضيشل  لألوضىلينإلافراز السائسInsulinoma. 

 ةةةةةا ألات  ايوعةةةةةولين مشةةةةةل ؤوسا  ال٘كةةةةةش وألاوسا  املهذيةةةةةت  )خببببباكا الباهكريببببباش( بعبببببع ألاوكام  
ً
التةةةةةي جُةةةةةشص مةةةةةوادا

 املهويت التي جُشص مواد  ا ألات  ؿليهت ألاوعولين.

 لحالت:و مً ألامشلت نً هز  ا هقص الهرمىهات املظادة لعمل ألاوضىلين    -

 .نوص هشمون الىمو هديجت لىٓظ وشاؽ الًذة الىخاميت 

 .يت  نوص هشمون الذّس هديجت لىٓظ وشاؽ الًذة الذْس

 .نوص هشموهاث ْشش ال٘كش الع٘شيت هديجت لٓطوس ْشش ال٘كش 

 أصباب لبسًة:  -

 .هديجت جليِ الخاليا ال٘اذيت ؤو الدشمو ال٘اذل 
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 .ؤمشاع جخضيً الًليٙوظين 

 أصباب غذائية اصحقالبية:  -   

ةةةةوص ٖةةةةشد َهةةةةل لخىةةةةاٛو بهةةةةؼ املةةةةواد الًزائيةةةةت و ج طةةةةل نةةةةادة بهةةةةذ جىةةةةاٛو هةةةةز  املةةةةواد   ةةةةواح       5-3يةةةةىخُؼ الًلٗو

 4-3) ظاناث، و يمً٘ حصخيظ الحالةت  ةةظشاء اخخاةاس ج مةل العة٘ش خةالٛ َيةرة صمىيةت مٓةذاسها ؤٖمةر مةً ظةانخين

 ظاناث(.

ٗإمشلت ن ا هز  الحال  ت ما ي  :هزٖش 

 : هىةإ نةذة جُعةيراث لهةز  الحالةت و ل٘ةً ؤٖمرهةا مىؿٓيةت هةو جش ةيـ نمليةت  هقص صكر البسم بعبس ثىباو  الكابى

 مً مواد يير ظ٘شيت هديجةت هٓةظ 
ً
وص  ذءا و خاضةت برا ٗةان مةذمً ال٘ ةٛو لةم يدىةاٛو الؿهةا   NADPجٙون الًلٗو

٘شيت  ةة  املطةةذس الوحيةةذ لعةة٘ش الةةذ  فةة  هةةز  ملةةذة ؾويلةةت حيةةض جٙةةون نمليةةت اظةةخ ذار العةة٘ش مةةً مطةةادس ييةةر ظةة

 الحالت.

 :للعة٘ش فة  الةذ   الحضاصية ثجاه ثىباو  الليىصبين 
ً
و  ة  حالةت وسازيةت هةادسة ياةذل َ ألاةا الشغةيو ؤو الؿُةل اهخُاغةا

بهذ جىاٛو البروجيىاث الًىيت  الليوظين مشل الٙاصئين املوظةود فة  الحليةب، ؤمةا ظة ب الخ عةغ لليوظةين هةو هديجةت 

ةةةةةوص مةةةةةً ألامهةةةةةاء ممةةةةةا يةةةةةادل  –ر  العةةةةةلبي ن ةةةةةا مضةةةةةخت ضةةةةةوديو  لخةةةةةإزي  وجاظةةةةةيو  التةةةةةي حعةةةةةاهم فةةةةة  امخطةةةةةاص الًلٗو

 الهخُاع ظ٘ش الذ .

 الغااللحىزيميببببا   Galactosemia: و مةةةةشع وساسةةةةةق هةةةةادس يكهةةةةش نىةةةةذ ألاشةةةةخاص مخمةةةةاز   ألامشةةةةاط  ٓةةةةوة ؤمةةةةةا و هةةةة

 غهيُت. ألاشخاص مخخالُق ألامشاط َيٙوهوا حاملين للمشع وألانشاع جٙون 

، و ف  بهؼ ألاحيان جيرأَ  ضا ت يتٖاذضخامت  جخميز بعنض الؿُل نً الىمو مو بضا ت ألاها يب الٙلويت و حذور   

  العاد، و   ن ا زالزت ؤهماؽ:
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I -       عىز إلاهسيمGalactose-1-Phosphate Uridyltransferase ويخميز هزا الىوم  ضخامت  بع ب الؿُشة الوسازيت

 نىةذ ألاؾُةاٛ وضةهوبت الحمةل نىةذ ال٘اذ 
ً
ان وؾشت ألالاةومين والعة٘ش مةو الاةٛو ووْيةاءاث و ظةهاالث خطوضةا واليْر

 اليعاء بع ب ؤريت الشحم وغموس املايؼ.

II –   عبببىز إلاهببببسيمGalactokinase نىةةةذ ألاؾُةةةةا 
ً
ةةةان خطوضةةةةا ٛ و يخجمةةةةو بعةةة ب الؿُةةةةشة الوسازيةةةةت وجخميةةةز   ةةةةذور اليْر

 الًاالٖخيخٛو ف  الهذظاث الزل شعانذ ن ا حذور خلل ف  الشئيا.

III –  عىز إلاهسيمUDP-Galactose-4-Epimerase   بع ب الؿُشاث الوسازيةت وجكهةش  وغةوت نىةذ املواليةذ 
ً
وييخه ؤيػا

 َٓذان للشهيت للؿها .النذد بعوء الىمو والخخلِ الهٓ   و 

الًاالٖخوصيميةةا نةةادة بهةذ جىةةاٛو الحليةةب الةةزل ي ةةول ٖميةت ٖايةةرة مةةً الالٖخةةوص ويةةخم حصةةخيظ و جكهةش ألانةةشاع فةة  

 املشع  مهايشة  هضيماث ف  ال٘شياث الحمشاء نىذ الشغيو.

  ل الفرلحىز الىكاث :عسم ثاّم   Fructose Intolerance Hereditary 

وص ف  الذ  بهذ جىاٛو ظ٘ش الٓطب    )الع٘شوص( ؤو جىاٛو  و   حالت وسازيت هادسة جخكاهش  اهخُاع معخوى الًلٗو

خوص، والع ب ف  رلٚ هو يياب بهضيم ألا  fructose-1-phosphateلذوالص ال٘اذل الُواٖ  بع ب احخوائألاما ن ا الُٖش

aldolase   .ؤو ما يذعاaldolase B   

خوص َوظُاث ف  ال٘اذ والٙليت وألامهاء الذْيٓت مما شع ب جشاٖم   ؤما ألانشاع املشآَت ل  َهي:الُٖش

o .بظهاٛ وإْياء 

o .نؿب خاليا ال٘اذ وإضا خ   الدشمو و الضخامت 

o  ف  الخليتبع ب جشاٖم  هػوب الُوظُاث الالنػول. 

o  حّماع ؤهاويق ٗلول. 

o ٖشاهيت ْويت للحلوياث والُاٖهت. 

 .1/29999ع يا َهو يوظذ  يعات شهخبر جواَش املشع ْليل و

 الفرلحىزية البيلة Fructosuria : 

يىةةةةةاص ال٘اةةةةةذل الةةةةةزل شهخبةةةةةر الخؿةةةةةوة ألاوحةةةةةا فةةةةة  وظةةةةةخُادة مةةةةةً     خٖو خةةةةةوص هديجةةةةةت نةةةةةوص  هةةةةةضيم َٖش نةةةةةذ  ج مةةةةةل الُٖش

خةةةةةةوص  خةةةةةةوص املخىةةةةةةاٛو حيةةةةةةض يُعةةةةةةُش  لدشةةةةةة٘يل  الُٖش ويؿةةةةةةشت  َعةةةةةةُاث ويعةةةةةة ب ضةةةةةةخامت ٖاذيةةةةةةت وؾ اليةةةةةةت-1–الُٖش

ظ  ةنؿاء املشيؼ  
ّ
، ويصخ خوص مو الاٛو خوص التي حع ب نىذ املش    هٓظ  9.25الُٖش ى/ٌٖ مً وصن النعم َٖش

وص الذ  وهٓظ الُعُاث الالنػويت، ؤما نىذ ألاصحاء َال جكهش هز  ألانشاع.  يلٗو
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