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 الكاربوهيدارت ايضاضطرابات  

((DISORDER OF CARBOHYDRATE METABOLISM 

وراثية  امراضوينتج عن ذلك  للكاربوهيدرات االيضيةهو عدم انتظام العمليات 

 ناتجة عن القصور الجيني وهي 

 (Diabetes Mellitus)داء السكري .1

 ((Glycogen Storage Disease الكاليكوجينخزن  امراض.2

 

 (Diabetes Mellitus)داء السكري . 1

مستويات عالية من  بهاالتي توجد  األيضيةهو مجموعة من االضطرابات 

 في الدم على مدى فترات طويلة وهو على نوعين  الكلوكوز

 (.Insuline dependent D.M) االنسولينداء السكري المعتمد على .أ

 االنسوليناقل وسببه نقص  اوغالبا ما يحصل عند الشباب في سن الثالثين 

 االنسولينويعالج بزرق 



 (   INSULINE)االنسولين

 أمينياحمضا  51يتكون من  الببتيدوهو متعدد . هرمون ذو طبيعة بروتينية

يُفرز  .تجمع بينها جسور من ثنائي الكبريت Bو A تتوزع على سلسلتين

الموجودة في البنكرياس  النغرهانسمن خاليا بيتا في جزر  اإلنسولين

جدا فهو يتحكم  مهمهويمر مباشرة إلى مجرى الدم ولألنسولين وظيفة 

الخلية  الى الكلوكوزفال يسمح بدخول جزيئه  للكلوكوزبانتقائية جدار الخلية 

 .االنسولينبوجود  اال

 ووسلسلةيطلق عليهما اسمي سلسلة ألف  ببتيدمن سلسلتي  اإلنسولينيتألف 

  الكبريتيدترتبط السلسلتين ألف وباء معا بواسطة جسرين ثنائّي . باء

(Disulphide bond .) كما يوجد جسر ثالث داخلي ضمن السلسلة

 امينيحمض  21في معظم الكائنات الحية، تتكون سلسلة ألف من .ألف

 امينيحمض  30بينما تتكون سلسلة باء من 





 (.Non Insuline dependent D.M) االنسولينعلى  غيرالمعتمدداء السكري .ب

بإمراض ثانوية   االصابهوسببه  االنسولينوغالبا ما يحصل عند كبار السن وال يعالج بزرق 

والعجز  الكضريهالغدة  اوكالتهاب البنكرياس الحاد ووجود خلل في الغدة الدرقية  اخرى

 االخرىالكلوي وغيرها من اإلمراض األخرى وعالجه مرتبط بعالج الحاالت المرضية 

 المسببة للسكري

حيث ( Gestational Diabetes)من السكري مثل سكر الحمل  اخرى انواعوهناك 

سن الثالثين  وفةقمن فترة الحمل ( 24-28) االسبوعيصيب النساء الحوامل في 

تساعد  الجنين على النمو  هرموناتالمشيمة تنتج  انسنه وينتهي عن الوالدة وسببه (30)

مما يجعل إالم  االنسولينإالم وهو ما يسمى بمقاومه  انسولينتمنع عمل  الهرموناتوهذه 

 انتاجهقد ال يستطيع جسم إالم الحامل على  االنسولينكميات مضاعفة من  الىبحاجه 

اإلصابة بسكر الحمل  كالتدخين وزيادة الوزن ونمط  الىتودي  اخرىعوامل   الى اظافة

سنه وممارسة التمارين الرياضية وعوامل عائلية تتعلق ( 35)من  اكثرالحياة والعمر 

 بتاريخ العائلة

كغم وتشوهات في القلب وتشوهات  4 الىزيادة في وزن الجنين وتصل  -:صفات الجنين

 موت الجنين  الىبدنية وقد يودي سكر الحمل 

 

 

 

 

 



 الشائعة االعراض
للدم  االوزموزيبسبب التغير الذي يحصل في الضغط (Thirst)الشعور بالعطش .1
(Blood Osmosic Pressure ) في الدم يسبب  الكلوكوززيادة تركيز  انحيث

انتقال كمية من الماء من داخل  الىفي الدم مما يودي  االوزموزيارتفاع في الضغط 
للدم مما  االوزموزيالدم إلعادة التوازن في الضغط  الىالخلية وعبر الغشاء الخلوي 

 يتسبب في قلة الماء في الخلية فيشعر المصاب بالعطش وبتيبس الشفاه 

ترسيبه  الىيودي  الكلوكوزارتفاع مستوى -(:Polyurine)زيادة اإلدرار  وتكرره .2
 الىمما يودي (المرشحات( )Nephrones) النفروناتفي الكلية وبالتحديد في منطقة 

في الكلية وإلعادة التوازن في الضغط  النفروناتفي  االوزموزيارتفاع الضغط 
بنقل الماء من الخاليا واألنسجة المحيطة بالكلية فيتسبب في زيادة وتكرار  االوزموزي

 اعادةفي الدم يمنع  االوزموزيزيادة الضغط  انمرات التبول لدى المصاب كما 
 امتصاص الماء في الكلية

انخفاض تركيز  الى الماءيوديفقدان كميات كبيرة من يوميا من -(:Coma) االغماء.3
وغيرها وحصول نقص واضح في حجم الدم ( ++Na+()K+()Ca)الدم مثل  شوارد
 اغماء الىفيودي 

المحيطة بعدسة العين لدى  االنسجةفي  الكلوكوزبسبب ترسب (:الرويا)ضعف البصر .4
 زيادة تركيزها في الدم

 الدهون للحصول على الطاقة كما تم شرحه مسبقا  ايضبسبب اعتماد -:نقص في الوزن .5



 (LAD. TEST) المختبريةالفحوصات 

 -(:F.B.S)الصيام  اثناء الكلوكوزاختبار .1

125µg/dl=7mmole/l 

  الكلوكوزغم من ( 75)بعد ساعتين من تناول  الكلوكوزاختبار تحمل .2

.(G.T.T:)- 

200µg/dl=11.1mmole/l 

 -(:.R.G.T)العشوائي  الكلوكوزاختبار .3

200µg/dl=11.1mmole/l 

 



 (GLYCOGEN STORAGE DISEASE)الكاليكوجينخزن  امراض

بسبب غياب بعض )الوراثية الخطيرة الناتجة من فشل بعض التفاعالت  االمراضمن 

 الىمما يودي  كلوكوز الى للكاليكوجينالمتخصصة للتحويالت العكسية (  االنزيمات

 في الكبد والعضالت ومنها الكاليكوجينتراكم 

            االنزيمبسبب نقص  -(:Van-Gierke’s Disease)مرض فان كيرك .1

(G-6-P-ase()Glucose-6-phosphatase ) المسول عن تحويل(G-6-p  )

 في الكبد( G)  الى

Deffeciency of Glucose-6-phosphatase lead to liver 

inlargement  

              االنزيمسببه نقص  -:Anderson’s Disease)) اندرسونمرض .2

(α(1-6)glycosidase )مسببا  للكاليكوجينعن فك الجزيئات المتفرعة  المسؤول

 تشمع الكبد

 االنزيمسببه نقص  -(:Mcardle’s Disease) مكاردلمرض .3

(phosphorylase kinase )في  كلوكوز الى الكاليكوجينعن تحول  المسؤول

 للجسم الفيزياويالعضالت مسببا خلل في عمل العضالت ينعكس سلبا على النشاط 
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