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  الخالصه
من األشخاص األصحاء  15و   diabetes diseaseمريض مصاب بداء السكر  82شملت الدراسه 

وتـم اخضـاع المرضـى      1/6/2009 الى   1/4/2008مختلفه من بغداد للفتره من  في مناطق 
  .لفحص الكشف عن نسبة السكر في الدم

باالنسولين، امـا الثانيـة فشـملت     لجيناقسم المرضى الى مجموعتين األولى شملت المرضى المع
ولكـال   )treatment  hypoglycemia oral(باألدويه الفمويه الخافضه للسكرالمرضى المعالجين 

  .الجنسين
هدفت الدراسه الى قياس نسبة الكلوكوز في الدم عند مرضى السكر وعالقتها بمدة وشدة األصـابه  
وطريقة العالج والمقارنه عند كال الجنسين وعالقة ذلك باألصابه بمضاعفات الكليه من خالل قياس 

 Alkaline )ز القاعدي والحامضي انزيم الفوسفاتياألنزيمات مثل  مستوى البروتينات وفعالية بعض
phosphates and acid phosphates )  ( AL.P.)  و              ( TA.P.)   واالنزيمـات

 Glutamat )و GPT  ( Glutamat pyruvate transminase )الناقلـة لمجموعـة االمـين   
oxaloacetate transminase )   GOT الـى الجلوبيولينـات    االلبـومين نسـبة   وA/G ratio 

   (Albumin content )وااللبـومين     (.T.P )  ( Total protein )والمعدل الكلي للبروتينـات  
(A)  في الدم واألدرار.  

اظهرت النتائج زيادة تركيز الكلوكوز في الدم لها عالقه بمدة األصابه بالمرض وأن األصابه عنـد  
تأثير كبير على حـدوث مضـاعفات    كما ان لطول مدة األصابه بالمرض، الذكور واألناث متقاربه

نتيجة األصابه بداء السكر عند األناث وفـي اعمـار    ت الكليهابينما كانت األصابه بمضاعف، الكليه
  .اكثر منها عند الذكور) كبيره(متقدمه 

كما بينت الدراسه ان العالج باألنسولين اكبر كفاءه من العالج باألدويه الفمويه الخافضه للسـكر اذ  
  .نسبة الكلوكوز تقل عند المرض المعالجين باألنسولينلوحظ ان 

  
Evaluation of Diabetes Treatment Methods And Effect 

of Their Complications on Kidney 
Abstract  

The study included 82 patients whom infected with diabetes disease and 15 
healthy individual from different places in Baghdad ( 1/4/2008 to 1/6/2009 ) 
patients were subjected to the glucose rate test in blood. The patients were 
divided into two groups, the first was included the patients who treat with insulin, 
while the second group included the patients who treat with oral hypoglycemic 
drugs.  

The study aimed to measure the glucose rate test in blood on those who have 
diabetes disease and it's relationship with the time and power of infection and the 
way of treatment and the comparison between the two sex and it's effect on the 
infection of nephropathy from measuring the protein's level and activity of some 
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( enzymes Alkaline phosphates and acid phosphates) AL.P, AC.P, Albumin (A ), 
A/G ratio, ( Glutamat oxaloacetate transminase ) GOT, ( Glutamat pyruvate 
transminase )   GPT, ( Total protein )   T.P. 

Results show increasing in glucose's concentration in blood has relationship 
with long duration of infection and the infection of male and female is similar. 

Long duration of infection has a great effect on occurring nephropathy while 
the infection with nephropathy was a result of infection with diabetes disease in 
female in old ages is more than in male. 

The study is also appeared that the treatment with insulin is more 
qualification that the treatment of oral hypoglycemic drugs, noticed that the 
glucose rate is decreased in patients who have treatment with insulin. 
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