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 ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،ﻋﻼء ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﺼﺎﻓﻲ

ﺗﺄﺛﻴر داء الﺴﻜري علﻰ ﻣﺴﺘوى الدﻫون في ﺣواﻣﻞ إﻧﺎث الجرذ
اﻷﺑﻴﺾ
 ﺣﺴﲔ ﻋﲇ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،ﻋﻼء ﺣﺴﲔ ﻣﻬﺪي اﻟﺼﺎﰲ

 اﻟﻌﺮاق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﴫﻓﺔ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة
2016 / 12 / 30 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم
2018 / 2 / 1 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

Abﬆract
Seventy two (72) white female rats, were used and were randomly divided into three groups (each
group containing (24) animals), the first group (n=8) a control and represented by the T1 were drawing blood from two days before pregnancy and 16 female injected into the sixth day of pregnancy
with a solution of salt Physiological intraperitoneal, 8 females were withdrawn blood from day (18)
of pregnancy and 8 females leave for the birth, the second group T2 was developed diabetes before
the month of pregnancy injected into Alloxan and a concentration of( 150) mg / kg of body weight
intraperitoneal and divided into (8) females was drawing blood from two days before the pregnancy
and (8) females were drawing blood from day (18) of pregnancy and (8) females leave for the birth,
and the third group T3 divided into (8) females were drawing blood from two days before pregnancy
and (16) female were developed diabetes by injected into the 6 day of pregnancy Alloxan and a concentration of (150) mg / kg of body weight intraperitoneal, (8) were withdrawn blood from day 18
of gestation and (8) females leave for the birth1 Weight of mothers are calculated during pregnancy
on (9, 18) and calculate the number of births and weights at birth also collected blood samples in the
period before conception and day (18) of the study of the following criteria: measuring the concentration of total cholesterol in the blood (TC), Triglyceride (TG), High density lipoproteins (HDL-C),
Low density lipoproteins (LDL-C) and very low density lipoproteins (VLDL-C). The results showed
that the induced diabetes in rats before pregnancy T2, during pregnancy T3 led to a significant high
(P <0.05) in the concentration of TC, TG, LDL, VLDL and also significant decrease (P <0.05) in the
concentration of HDL in serum compared with control T11 Concluded from current study that the
diabetes-induced effect on lipid profile in the pregnant female white rat.
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اﳋﻼﺻﺔ

تم اســتخدام إناث اجلرذ األبيﺾ عددها اثنان وســبعون ( )72أنثى وقســمت عشــوائيا إىل ثالثة جماميع ( كل

جمموعة حتتوي عىل( )24حيوان)  ،املجموعة األوىل جموعة الســيطرة  T1قســمت إىل ( )8إناث تم سحب الدم منها

قبــل يومني مــن احلمل و(  )16أنثى حقنت يف اليوم الســادس من احلمل بمحلول امللح الفســيولوجي داخل اخللب

 )8(،اناث تم ســحب الدم منها يوم( )18من احلمل و( )8إناث تركت للوالدة  ،املجموعة الثانية  T2تم استحداث
داء الســكري هبا قبل شــهر من احلمل بحقنها بااللوكســان  Alloxanوبرتكيز ( )150ملغم /كغم من وزن اجلسم

داخل اخللب وقســمت إىل( )8إناث تم ســحب الدم منها قبل يومني من احلمل و( )8إناث تم ســحب الدم منها يوم

( )18مــن احلمــل و( )8إناث تركــت للوالدة  ،واملجموعــة الثالثة  T3قســمت إىل ( )8اناث تم ســحب الدم منها
قبل يومني من احلمل و( )16أنثى تم اســتحداث داء الســكري هبا بحقنها يف اليوم الســادس من احلمل بااللوكســان
 Alloxanوبرتكيز ( )150ملغم /كغم من وزن اجلســم داخل اخللب )8( ،تم ســحب الدم منها يوم ( )18من

احلمل و( )8إناث تركت للوالدة  .مجعت عينات الدم يف املدة قبل احلمل ويوم ( )18منه لدراسة املعايري التالية :تركيز
الكولســرتول الكيل يف الدم  Total cholesterolوالدهون الثالثية  Triglyceridesوتركيز الدهون الربوتينية

عاليــة الكثافــة  )High density lipoproteins ) HDL-Cوالدهــون الربوتينيــة واطئــة الكثافــة Low
 )density lipoproteins )LDL-Cو الدهون الربوتينية واطئة الكثافة جدا low density lipoproteins
 ، )VLDL-C( Veryأظهرت نتائج الدراسة احلالية إن استحداث داء السكري يف اجلرذان قبل احلمل  T2وأثناءه

 T3أدى إىل ارتفــاع معنــوي يف تركيز  P<0.05يف TC ، TG ،LDL ،VLDLوانخفاض معنوي  P<0105يف

تركيز  HDLيف مصل الدم مقارنة مع جمموعة السيطرة  .T1يستنتج من الدراسة احلالية إن لداء السكري املستحدث
تأثري عىل مستوى الدهون يف حوامل إناث اجلرذ األبيﺾ.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

داء السكري ،االلوكسان ،احلمل ،مستوى الدهون.
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ظهور داء السكري إذ غالب ًا ما حيدث داء السكري عند

 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

يعد داء السكري يف الوقت احلاﴐ من أكثر األمراض األشخاص البدينني مع وجود االستعداد الوراثي ،والحﻆ
انتشارا يف العاﱂ امجع املتقدم منه والنامي ويصيب األغنياء العديد من الباحثني ارتفاع ًا معنوي ًا يف مرﴇ داء السكري
والفقراء ،الصغار والكبار ،الرجال والنساء .وقد أظهرت غري املعتمدين عىل األنسولني  Type IIبسبب السمنة ].[4

الدراسات العلمية أن ما يقارب من ( )8%-5من األفراد ومن األسباب األخرى أيضا تقدم العمر واإلجهاد ،كام إن
مصابون بداء السكري وكثريا من املرﴇ ال تظهر عليهم للصدمات املفاجئة تأثريا فعاالً يف ظهور املرض ،فض ً
ال عن
أعراض املرض وال يعرفون أهنم مصابون بداء السكري .التأثري اهلرموين غري املبارش إذ تزداد اهلرمونات التقويضية

وربام يكون وراء االنتشار الكبري هلذا املرض تغري نوع الطعام  Catabolic hormonesعند زيادة اإلجهاد ] .[5وتزداد
والسمنة والرفاهية والقلق والتوترات النفسية واإلصابة اإلصابة بداء السكري مع زيادة تناول الغذاء وقلة النشاط
فضال عن زيادة اإلصابة أثناء فرتة احلمل ] .[6كذلك وجد

ببعﺾ الفريوسات وأسباب أخرى ].[1

انترش داء السكري يف مناطق العاﱂ الواسعة بشكل أن بعﺾ النساء احلوامل يصبن بارتفاع السكر يف الدم بالرغم
متزايد ،ووجدت دراسة ] [2إن حواﱄ ( )258مليون من أهنن ﱂ يسبق هلن اإلصابة بداء السكري قبل احلمل،
شخص مصاب بداء السكري يف مناطق العاﱂ املختلفة أي ويطلق عىل هذا النوع من داء السكري بسكري احلمل
بنسبة ( )6.4%بني األعامر ( )79-20سنة وان هذا العدد  .[7] .Gestational D.Mومن مضاعفاته أيض ًا ارتفاع

يف تزايد ليصل مع حلول سنة ( )2030إىل ( (439مليون نسبة الدهون يف الدم  Hyperlipidemiaوالكوليسرتول
مصاب أي بنسبة ( )7.7%حتدث هذه الزيادة يف األقطار وهي من العوامل اخلطرة التي تؤدي اىل حدوث التصلب
املتطورة بسبب السمنة والغذاء غري الصحي ،ويتوقع خالل الرشياين .[8] Arteriosclerosis

سنة ( )2030ان ترتاوح معظم أعامر األشخاص املصابني

بالسكري يف األقطار املتطورة بني ( )20سنة فام فوق و
ِ
أعداد البالغني املصابني بداء
سيكون هناك زيادة ( )69%يف
ِ
ِ
املتطورة ،و
البلدان
السك ِّري يف الدول النامية و )% )20يف

 .2اﳌﻮاد وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ

 .1.2ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

تم استعامل حيوانات اجلرذ األبيﺾ عددها ( )92جرذ،

يف العراق فان نسبة اإلصابة بداء السكري ( %)7.8يف عام الذكور عددها ( )20استعملت للتلقيح فقط أما اإلناث
( )2010ويتوقع ان ترتفع إىل ( %)9.3يف عام ( )2030وعددها ( )72وتكون ناضجة جنسي ًاُ ،ربيت احليوانات يف
لتصل زيادة عدد املصابني سنويا إىل( )2605مصاب بعد ان وحدة الحيوانات املختربية بكلية الرتبية للعلوم الﴫفة
كانت ( (1176مصاب يف السنة عام (.)2010

جامعة كربالء .مع مراعاة وضعها حتت ظروف حرارية

إن أسباب داء السكري كثرية ومتعددة منها أسباب بمعدل (˚ )25م وفرتة إضاءة ( )12ساعة باليوم وهتوية
أولية مبارشة وأخرى ثانوية ومن األسباب املهمة االستعداد جيدة وتغذيتها بالعليقة اخلاصة وهي عبارة عن علف مركز
الوراثي ،إذ وجد إن لبعﺾ العوائل استعداد ًا أكثر من غريها يتم رشاءه من األسواق املحلية ،كام زودت باملاء بصورة

لﻺصابة باملرض ،وقد وجد ] [3إن نسبة ( )%52من حاالت مستمرة.
داء السكري وراثية ،وكذلك تلعب السمنة دورا مهام يف
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 .2.2ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

االنزيمية وفقا لطريقة ] [12باستخدام عدة العمل املجهزة

بعد أن منعت اجلرذان من األكل ملدة ( )24ساعة تم وزهنا من رشكة  Bio Systemو تم تقدير تركيز الكليﴪيدات
وحقنها بامدة االلوكسان  Alloxanاملستحصل عليها من الثالثية بالطريقة االنزيمية وفقا لطريقة ] [13باستخدام

رشكة ( ،(Afco Indiaوبرتكيز ( )150ملغم/مل من وزن عدة العمل املجهزة من رشكة  ، Bio Systemكام تم تقدير
اجلسم ] .[9واستخدمت حمقنة خاصة باألنسولني سعة ( )1تركيز الربوتينات الدهنية عالية الكثافة HDL choles-

مل حلقن اجلرذان عرب التجويف الربيتوين .سمح للحيوانات  terolبالطريقة االنزيمية وفقا لطريقة ] [14باستخدام عدة
بتناول العلف بعد احلقن وتم التأكد من استحداث داء العمل املجهزة من رشكة  ،Bio Systemتم تقدير تركيز

السكري يف اجلرذان املعاملة بااللوكسان ،وذلك بأخذ قطرة الربوتينات الدهنية واطئة الكثافةLDL-Cholesterol
من الوريد املوجود يف ذيل احليوان بعد تصويمها وقيست حسابيا باستخدام معادلة ()Fried Ewald equation
بجهاز فحص السكر  ،Accu-Chek Activeإذ أن بعﺾ ] [15وقدر مستوي الربوتينات الدهنية واطئة الكثافة جد ًا
احليوانات املحدث فيها داء السكري قد تعود إىل حالتها للكولسرتول وفقا لطريقة[15].

الطبيعية بسبب قيام خاليا بيتا-البنكرياسية غري املترضرة

بإفراز األنسولني بشكل يعوض عن اخلاليا األخرى ].[10

ان احليوانات التي لدهيا تركيز كلوكوز أعىل من ( )200ملغم
 /دسلرت عدت مصابة بداء السكري ].[11

 .4.2اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ

تم إجراء حتليل التباين لتجربة عاملية ()8×2×4

مكررات وفق التصميم العشوائي الكامل لدراسة تأثري

منعت اجلرذان من الطعام ملدة ] [12ساعة ووزنت اإلصابة بداء السكري يف املعايري الكيموحيوية واختبار

وخدرت بااليثر ومجعت عينات الدم ( )5مل لكل حيوان معنوية الفروقات بني املتوسطات باستخدام اختبار دنكن

من القلب مبارشة بطريقة الوخز القلبي  Cardiac Punc-املعدل Revised Least Significant )).L.S.D
 tureباستخدام حماقن طبية نبيذه ذات سعة ( )5ملم.]16[ Differences ،

وبمعدل مرة واحدة .وضع الدم يف أنابيب بالستيكية خالية

من مانع التخثر بغية احلصول عىل الكمية الكافية من املصل
وفصل فيام بعد يف جهاز النبذ املركزي  Centrifugeبﴪعة

 .3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

تشري نتائج الدراسة احلالية بان استحداث داء السكري

( )4000دورة يف الدقيقة ملدة ( )10دقائق ،وتم فصل يف إناث اجلرذان قبل شهر من احلمل  T2واملستحدث هبا داء
املصل اخلاﱄ من كريات الدم احلمر بواسطة املاصة الدقيقة السكري أثناء احلمل  T3سبب ارتفاع معنوي ((P<0.05

 micropipetteيف أنابيب نظيفة ومعقمة وحفﻆ يف حالة يف تركيز الكوليسرتول يف مصل الدم باملقارنة مع جمموعة
التجميد عند درجة حرارة ( )20-م يف ثالجة املخترب لغرض السيطرة  ،T1يف حني إن االرتفاع يف تركيز الكوليسرتول يف
إجراء االختبارات الكيموحيوية.

مصل الدم للجرذان املستحدث هبا داء السكري قبل شهر

 .3.2ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪراﺳﺔ

بمجموعة اجلرذان املستحدث هبا داء السكري أثناء احلمل

احلمل  T2ﱂ يصل إىل مستوى املعنوية ( )P<0.05مقارنة

تم تقدير تركيز الكوليسرتول يف مصل الدم بالطريقة  .T3كام إن هناك تأثري معنوي ( )P<0.05ملدة احلمل يف
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تركيز الكوليسرتول يف مصل الدم للجرذان احلوامل حيث احلمل عىل تركيز الكوليسرتول يف مصل الدم وقد كان هذا
كان االرتفاع معنويا ( )P<0.05يف اليوم الثامن عرش من التداخل واضحا يف اجلرذان املستحدث هبا داء السكري قبل
احلمل مقارنة مع ما قبل احلمل ،كام ظهر ان هنالك تأثري شهر من احلمل  T2وأثناء احلمل T3واليوم الثامن عرش من
للتداخل بني داء السكري املستحدث بااللوكسان ومدة احلمل كام يشري اجلدول (.)1

ﺟﺪول ) :(1ﺗﺄﺛﲑ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ) (mg / dlﰲ ﻣﺼﻞ دم اﻧﺎث اﳉﺮذان اﳊﻮاﻣﻞ.

املجاميع

T1
جمموعة السيطرة

املدة

a 82150

قبل احلمل
يف يوم  18من
احلمل
متوسط
املجاميع

T3

T2
املجموعة املستحدث فيها داء
السكري قبل شهر من احلمل
88150

متوسط املدة

املجموعة املستحدث
فيها داء السكري أثناء
احلمل
81100

a

a 84100

a

± A 3116
a 86125

± A 1168
b 106125

± A 1151
b 122113

1141±
b 104188

± A 2141

± B 3144

± C 3115

3193±

84138

97138

101157

± A 1198

2195

±B

املعدل  ±اخلطأ القياﳼ

3164±

B

n=8

احلروف الصغرية املختلفة باالﲡاه العمودي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05
احلروف الكبرية املختلفة باالﲡاه االفقي تدل عىل وجود فروقات معنوية .))P<0.05

لقد جاءت هذه الدراسة متفقة مع ما توصل اليه كل من

 [17] Mehtaو ] Maghrani [18اىل ان نسبة الكولسرتول

ترتفع عند املصابني بداء السكري ،كام والحﻆ الكاكي ][19

يف دراسته عن تأثري ارتفاع سكر الدم املستحدث بااللوكسان

عن وجود ارتفاع يف تركيز الكوليسرتول عند احليوانات التي
أظهرت تفوق ًا يف تركيز سكر الدم باملقارنة مع احليوانات

السليمة  ،ويمكن أن يعزى سبب االرتفاع إىل اخللل يف ايﺾ

الدهون ومن ضمنها الكوليسرتول هو احد األعراض التي

ترافق اإلصابة بداء السكري وكذلك الزيادة يف نشاط األنزيم
املسؤول عن امتصاص الكوليسرتول Cholesterol acyl

-transferaseمن األمعاء والذي يتحفز بغياب األنسولني

 .كذلك بينت الدراسة بان ملدة احلمل تأثري معنوي عىل

تركيز الكوليسرتول يف مصل الدم واتفقت هذه الدراسة
مع دراسة  [20] Al-Attarالتي أوضحت إن احلمل يقترن

خاصة يف املراحل النهائية بتغيرات ايـضية ،تـشمل خـزن
االنـسجة الدهنيـة وإفرازات هورمونية وتغيير يف تركيز

اهلورمونات الدهنية .يمثل الكولسترول احد التحويرات
احلاصـلة أثناء احلمل وهذا التكيف من قبل االم احلامل هو

لضامن نمو اجلنين .حيث أوضح الباحث [21] Herrera

قيام املشيمة أثناء احلمل بتخليق كميات كبرية من اهلرمونات
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الستريويدية ،وبذلك تزداد احلاجة إىل الكوليسرتول إلنتاج

هبا داء السكري اثناء احلمل  T3ﱂ يصل إىل مستوى املعنوية

بني اجلدول ( )2إن استحداث داء السكري يف إناث

السكري قبل شهر من احلمل  T2وجمموعة ال سيطرة.T1

هذه اهلرمونات.

اجلرذان قبل شهر من احلمل  T2أدى إىل وجود ارتفاع معنوي

( )P<0.05يف تركيز الكليسرييدات الثالثية يف مصل الدم
باملقارنة مع جمموعة السيطرة  ،T1يف حني إن ارتفاع تركيز
الكليسرييدات الثالثية يف مصل الدم للجرذان املستحدث

( )P<0.05مقارنة بمجموعة اجلرذان املستحدث هبا داء
كام إن هناك تأثري معنوي ( )P<0.05ملدة احلمل يف تركيز
الكليسرييدات الثالثية يف مصل الدم للجرذان احلوامل

حيث كان االرتفاع معنوي ( )P<0.05يف اليوم الثامن

عرش من احلمل مقارنة مع ما قبل احلمل.

ﺟﺪول ) :(2ﺗﺎﺛﲑ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻜﻠﻴﴪﻳﺪات اﻟﺜﻼﺛﻲ (TG mg) / dl
ﰲ ﻣﺼﻞ دم اﻧﺎث اﳉﺮذان اﳊﻮاﻣﻞ.

املجاميع
املدة
قبل احلمل
يف يوم  18من
احلمل
متوسط
املجاميع

T1
جمموعة السيطرة

T3

T2

املجموعة املستحدث فيها داء املجموعة املستحدث فيها
السكري قبل شهر من احلمل داء السكري أثناء احلمل

متوسط املدة

63125

72113

71188

a 69109

± 3166

± 3155

± 5109

2145 ±

84188

98175

90188

± 2157
74107

± 1188
85144

± 4109
81138

±A 3153

± B 3195

4100

املعدل  ±اخلطأ القياﳼ

b

50 191
± 2103

± AB

n=8

احلروف الصغرية املختلفة باالﲡاه العمودي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05

احلروف الكبرية املختلفة باالﲡاه االفقي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05
لقد تبني من هذه الدراسة اهنا متفقة مع ما توصلت اليه غياب االنسولني الذي له الدور الكبري يف انخفاض نشاط

دراسة ] [17التي جرت عىل الفئران املصابة بداء السكري انزيم اليبيز الربوتينات الدهنية Lipoprotein Lipase
املستحدث بااللوكسان ملعرفة تأثر تركيز الكليسرييدات املسؤول عن ﲡزئة الكلﴪيدات الثالثية اىل اﲪاض دهنية

الثالثية بمدى االصابة بداء السكري اذ وجد ارتفاع تركيزها وكليﴪول يتم امتصاصها من قبل اخلاليا الدهنية.

عند احليوانات املصابة باملقارنة مع السليمة .وقد عزى

كذلك بينت الدراسة بان ملدة احلمل تأثري معنوي عىل

حمي الدين ومجاعته ] [22السبب األساس الرتفاع تركيز تركيز الكليسرييدات الثالثية يف مصل الدم واتفقت هذه
الكليسرييدات الثالثية يف الدم عند مرﴇ داء السكري اىل الدراسة مع التفسري الذي قام به [ Butte ]23الذي ذكر
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أن ارتفاع تركيز هرمون االسرتوجني بدم احلامل Hy-
 perestrogenemiaيعمل عىل حتفيز البناء الكبدي

للكليسرييدات الثالثية والتي تلعب دورا مهام يف تطور اجلنني
الذي يستفاد من الكليﴪول واألجسام الكيتونية [.]24

أظهر اجلدول ( )3إن استحداث داء السكري يف اناث

اجلرذان قبل شهر من احلمل  T2أدى إىل حدوث انخفاض

معنوي ( )P<0.05يف تركيز الربوتينات الدهنية عالية

الكثافة يف مصل الدم باملقارنة مع جمموعة السيطرة T1

حني إن االنخفاض يف تركيز الربوتينات الدهنية عالية الكثافة

يف مصل الدم للجرذان احلوامل املستحدث هبا داء السكري

أثناء احلمل  T3ﱂ يصل إىل مستوى املعنوية((P<0.05

مقارنة بمجموعة السيطرة  ،T1كام إن هناك تأثري معنوي

( )P<0.05ملدة احلمل يف تركيز الربوتينات الدهنية عالية
الكثافة يف مصل الدم اناث اجلرذان احلوامل حيث كان
االنخفاض يف اناث اجلرذان احلوامل معنوي ( (P<0.05يف

اليوم الثامن عرش من احلمل مقارنة مع ما قبل احلمل.

واملجموعة املستحدث هبا داء السكري أثناء احلمل  ،T3يف
ﺟﺪول ) :(3ﺗﺄﺛﲑ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﱪوﺗﲔ اﻟﺪﻫﻨﻲ ﻋﺎﱄ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ (mg / dl) HDL
ﰲ ﻣﺼﻞ دم اﻧﺎث اﳉﺮذان اﳊﻮاﻣﻞ.

اﻟمجﺎﻤیﻊ

T2

T3

جمموعة السيطرة

املجموعة املستحدث فيها داء
السكري قبل شهر من احلمل

املجموعة املستحدث فيها داء
السكري أثناء احلمل

قبل احلمل

58113
2124±

44175
2110±

54150
2113±

a 52146
1167±

يف يوم  18من
احلمل

42138
± 2154

35163
± 2114

36188
± 3105

b 38130
± 11 56

50126
± A 2161

40119
±B
1187

45169
± A 2190

اﻟمدة

متوسط
املجاميع

T1

املعدل  ±اخلطأ القياﳼ

متوسط املدة

n=8

احلروف الصغرية املختلفة باالﲡاه العمودي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05
احلروف الكبرية املختلفة باالﲡاه األفقي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05

لقد أظهرت هذه الدراسة اهنا متفقة مع الدراسة التي قام

هبا Jayantaومجاعته ] [24ويمكن أن يعود سبب هذا
االنخفاض يف تركيز  HDLإىل انخفاض فعالية إنزيم Li-
 poprotien lipaseوكذلك زيادة نشاط إنزيمHepat-

 ic lipaseحيث يكون  HDLغنيا بالكليﴪيدات الثالثية

وبذلك يصبح من املواد األساسية التي يعمل عليها إنزيم
 Hepatic lipaseوبالتاﱄ سيؤدي إىل رسعة إزالة HDL

من جهاز الدوران ﳑا يؤدي إىل خفﺾ مستواه يف مصل الدم.
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كذلك بينت الدراسة بان ملدة احلمل تأثري معنوي عىل

تركيز الربوتينات الدهنية عالية الكثافة يف مصل الدم واتفقت

هذه الدراسة مع دراسة  Ekhatorو ]Ebomoyi [25

التي اشارت اىل انخفاض انتاج الربوتينات الدهنية ذي
الكثافة العالية  HDLبواسطة الكبد من أجل بناء اهلرمونات
الستريويدية يف هناية احلمل.

أظهر اجلدول ( )4إن استحداث داء السكري يف

إناث اجلرذان قبل شهر من احلمل  T2واملستحدث هبا داء
السكري أثناء احلمل  T3أدى إىل حدوث ارتفاع معنوي

( )P<0.05يف تركيز الربوتينات الدهنية واطئة الكثافة
يف مصل الدم باملقارنة مع جمموعة السيطرة  ،T1يف حني

إن االرتفاع يف تركيز الربوتينات الدهنية واطئة الكثافة يف
مصل الدم للجرذان املستحدث هبا داء السكري قبل شهر

احلمل  T2ﱂ يصل إىل مستوى املعنوية ( )P<0.05مقارنة

بمجموعة اجلرذان املستحدث هبا داء السكري أثناء احلمل

.T3

كام إن هناك تأثري معنوي ( )P<0.05ملدة احلمل يف

تركيز الربوتينات الدهنية واطئة الكثافة يف مصل الدم

للجرذان احلوامل حيث كان االرتفاع معنوي ()P<0.05

يف اليوم الثامن عرش من احلمل مقارنة مع ما قبل احلمل ،كام
ظهرت ان هنالك تأثري للتداخل بني داء السكري املستحدث

بااللوكسان ومدة احلمل عىل تركيز الكوليسرتول يف مصل
الدم وقد كان هذا التداخل واضحا يف جمموعة السيطرة
واجلرذان املستحدث هبا داء السكري قبل شهر من احلمل

 T2وأثناء احلمل  T3واليوم الثامن عرش من احلمل.

ﺟﺪول ) :(4ﺗﺄﺛﲑ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﱪوﺗﲔ اﻟﺪﻫﻨﻲ واﻃﺊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )(LDL mg / dl
ﰲ ﻣﺼﻞ دم اﻧﺎث اﳉﺮذان اﳊﻮاﻣﻞ.

املجاميع
املدة
قبل احلمل

T2

T3

جمموعة السيطرة

املجموعة املستحدث فيها داء
السكري قبل شهر من احلمل

املجموعة املستحدث فيها
داء السكري أثناء احلمل

a 11٫73

29٫38a

T1

A

b 29٫40

يف يوم  18من
احلمل
متوسط
املجاميع

±2٫62

A

± 3٫46

B
52٫45

b

12٫08
A
65٫50

a
b

± 3٫13 A
20٫57

B

± 3٫39
40٫92

C

± 3٫02

B

± 3٫79

B

± 7٫49

املعدل  ±اخلطأ القياﳼ

a

± 1٫88
± 5٫71
38٫79

n=8

متوسط املدة

±2٫29
b

احلروف الصغرية املختلفة باالﲡاه العمودي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05
احلروف الكبرية املختلفة باالﲡاه االفقي تدل عىل وجود فروقات معنوية (.)P<0.05
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لقد جاءت هذه الدراسة متفقة مع ما توصل اليه ][26

اشار اجلدول ( )5إن استحداث داء السكري يف إناث

 Daisyويمكن أن يعزى سبب هذا االرتفاع يف تركيز  LDLاجلرذان قبل شهر من احلمل  T2أدى إىل حدوث ارتفاع

إىل انخفاض فعالية إنزيم اليبوبروتني اليبيز ﳑا يؤدي إىل معنوي ( )P<0.05يف تركيز الربوتينات الدهنية واطئة

عدم حتلل الكليﴪيدات الثالثية وحتول معظم  VLDLإىل الكثافة جدا يف مصل الدم باملقارنة مع جمموعة السيطرة
 LDLﳑا يؤدي إىل ارتفاع مستواه يف مصل الدم ويكون غري  T1واملجموعة املستحدث هبا داء السكري أثناء احلمل T3

مرغوب فيه لكونه يشكل عامل خطورة لتطوير أمراض  ،يف حني إن االرتفاع يف تركيز الربوتينات الدهنية واطئة
الكثافة جدا يف مصل الدم للجرذان احلوامل املستحدث

القلب.

كذلك بينت الدراسة بان ملدة احلمل تأثري معنوي هبا داء السكري أثناء احلمل  T3ﱂ يصل إىل مستوى املعنوية

عىل تركيز الربوتينات الدهنية واطئة الكثافة يف مصل ( )P<0.05مقارنة بمجموعة السيطرة  ،T1كام إن هناك
الدم واتفقت هذه الدراسة مع دراسة ] Sattar [27التي تأثري معنوي ( )P<0.05ملدة احلمل يف تركيز الربوتينات
بينت أن هناك زيادة يف تركيز الربوتني الدهني ذي الكثافة الدهنية واطئة الكثافة جدا يف مصل الدم إلناث اجلرذان
الواطئة لوجود اضطرابات ايضية نتيجة مضاعفات احلمل احلوامل حيث كان االرتفاع معنوي ( )P<0.05يف اليوم

وباألخص اضطرابات اهلرمونات اجلنسية هي التي تؤدي اىل الثامن عرش من احلمل مقارنة مع ما قبل احلمل.

ارتفاع .LDL

ﺟﺪول ) :(5ﺗﺄﺛﲑ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﱪوﺗﲔ اﻟﺪﻫﻨﻲ واﻃﺌﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺟﺪا (mg / dl) VLDL
ﰲ ﻣﺼﻞ دم اﻧﺎث اﳉﺮذان اﳊﻮاﻣﻞ.

املجاميع
املدة
قبل احلمل
يف يوم  18من
احلمل
متوسط
املجاميع

T2

T3

جمموعة السيطرة

املجموعة املستحدث فيها داء
السكري قبل شهر من احلمل

املجموعة املستحدث فيها
داء السكري أثناء احلمل

12٫65

14٫38

14٫43

±0٫73

±1٫02

±0٫71

16٫98

18٫18

19٫75

± 0٫52

± 0٫82

± 0٫37

14.82

16.28

17٫09

T1

± A 1.22

املعدل  ±اخلطأ القياﳼ

n=8

AB

± 0٫80

B

متوسط املدة
a

13٫82
±0٫49

b

18٫30
± 0.41

± 0٫79

احلروف الصغرية املختلفة باالﲡاه العمودي تدل عىل وجود فروقات معنوية .P<0.05
احلروف الكبرية املختلفة باالﲡاه االفقي تدل عىل وجود فروقات معنوية .P<0.05
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 ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،ﻋﻼء ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﺼﺎﻓﻲ

[4] Al-Zaid, A. A. Obesity and overweigh in لقد اشارت نتائج هذه الدراسة باهنا متفقة مع دراسة

type II diabetes mellitus patients in Saudi  اذ وجدت زيادة يف تركيزHussein [29] ،[28] كاظم
Arabia. Saudi Med. J., 20(11):899-903, ، يف مصل دم مرﴇ داء السكر من النوع االولVLDL
(1999)1

ووجدت زيادة كذلك يف مصل دم مرﴇ داء سكري
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