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 Nonتهدد ه هددلد اس  الددت ضسددت تيرددإلص تددبدإل  السددي ت  دد اع اسلددى ا نإلدد  اس  ت دد    ددت ا  لدديسإل   

Insulin Dependant Diabetes Mellitus    إل دت  د   48  دت ن دمإلا اي إل إلدم اس  ى إليلدذ  ال تدا   د 
 اع اسلى ا نإل  اس  ت     ت ا  ليسإل , يش  ت اس  الت ض  اع اخت ي  ن دمإلا  ا يال  ا  نشخيص  سي إل   

اي إل إلددم سدد ا يال  ا  اس  رددت ين دد اع ياددص اسى إلدديت إل  يددذ اسدد ا يال  ا    رددت اسلددى ا  ي دد  نيرددات 
 يس قي  ددت  دد     ي ددت اسلددإل     somogyi (262اس  الددت ادد يت ا تمدديي    دديا يددذ  إل ددت ا إل إلددم اس سدد   

 140) somogyi   ض ددي ال  ا  يقدد   إل ددت اس  الددت ا تمدديي    دديا يددذ  إل ددت ن ددمإلا اي إل إلددم يددذ ال  ا  سدد  
,  somogyi (313) يس قي  دت  د     ي دت اسلدإل     somogyi  (541)اس  ردت اس سدي إل   د اع اسلدى ا

 يس قي  ددت  دد   (7.8)ى ددي نيرددات اس  الددت ادد يت ا تمدديي    دديا يددذ   دد   تسددمإلت اي إل إلددم ضسددت اسى إلدديت إل  
  (3.19)   ي ت اسلإل    
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 :اس ق  ت

اس  ى إلددديو هدددي ت ىإلدددع سدددرإل  إلقددد   ددديسق ع  ددد  اس  ددد   يإل تسددد  

 ئإللددددددإلتي  ه ددددددي ض تددددددي   يظإلمتددددددي  س   ى إلدددددديو اس  إلقددددددت  ا   دددددديع  دددددد ا  

ت  لددتي  اسى يىدديم يددذ اسدد ا   دد امددظاسه  ي دديت يلسددم س  لددي      ددت 

 ا  مإل ديت          يش    يا  تي يهلد اسه  ي يت تم م ضست      اس ا 

 ا  مإل دديتيهددلد ياسى  يهإلدد  ات اسدد هي  ياس  يتإل دديت  هرددا يددذس  لددي    

سددددرإل  هددددي   ددددي   ن  دددديعتمدددد م  دددد  اس  ى إلدددديو ضسددددت اسدددد ا  دددد    إلدددد  

 ت اس  ى إلدديو يلدد ي اسه  ي دديت اس  ظ ددت س لددى  ت ددت   ن   (1) اس  ى إلدديو

إلدددتا  ي  ددد  ي إلددد خ  اس شدددي ياسىي  يهإلددد  ات ياسى يىيىدددي   ا  لددديسإل يهدددذ 

لددى  اسى يىدديم  هددلا اسى يىدديم إل ددتص  هددذهدي ضسددت  مإلئدديت سددرإل   تمىإلى

يإل دد  ضسددت اسدد ا ضل إللددت    هددلا اسلددى   دد    دد   دد  ا  اسق ددي  اسهردد إلت 

لا ا تمدد     يددي لددتي  اسلددى  ى ي ددت س خاإلددي س قإلدديا  يسم يسإلدديت اساإليإلددت  يا 
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يددذ اس  ى إلدديو ضل إل  دد    ددت  -cellإلمدد م  دد  خاإلددي اسى يىيىددي  اسددلا 

تا دد  اسىاإلىددي إل  يإل  دد  تىدددي    ت شدددإل اس ه إلددت يإلقدديا  يا  لدد تاسى دد  

ى ددي ا ددف إلامددم تىددي  اسى يىدديم  دد   سددي    اسىاإلىددي إل   دد  اسى يىدديم

لا ىدددددي   لددددد (2)نإلددددد  ى  يهإل  اتإلدددددت يإلمإلددددد   ددددد  تا ددددد  اسددددد هي   تي  ديا 

 Diabetes ا دنإلددددد  ىدددددييذ يهدددددلا إللددددد ع  ددددد   اسلىددددد ا  لددددديسإل 

Mellitus     ت ظدإلا  اس لؤي ا ليلذ إل ت   اسه  ي   ا  ليسإل إل   

ا تسددديص اسى يىددديم ضسدددت  اخددد  اسخاإلدددي  ددد    ددد   اسددد ا ي ددد  تايإلددد  

ضست اس ا  ا  ليسإل اسى يىيم ضست ىاإلىي إل  يذ اسى   ياس رات إلتا   

اس ي ددي   يددذ اس  ى إلدديو ىيلددت ي ت ي تمدديي  -cell ت خاإلددي  إلتددي  يلددي

   لتي  اسى يىيم يذ اس ا

تمدد م  يسشددى  نإلدد  يب هددي  استددذ تمدد م  دد  اس  ى إلدديو ا  مإل دديت ن ددي

 هردااسم ي  ي    ي ت خ  ضست اسق ي  اسهر إلت تس ص ي يسدت يتلدي   يدذ 
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  دددد   تمدددد م  دددد استددددذ  ال مإل دددديتن ددددياي  دددد   ن  دددد   ه دددديم (3)اس  دددديا 

 :اس  ى إليو يهذ

ياساإل إلددم هددي  Lipolytic enzymesاس ا  ددت س دد هي   ا  مإل دديت -1

 إللددددإل إل ات اسدادإلددددت ضسددددت اسى ا  ددددمإلاإلا دددد  هددددلا  اإلددددت اس ىددددي  ا لدددديو

 ناي إلدددددددددددددددتيى إللدددددددددددددددإل إل ات  Diaglyceridesى إللدددددددددددددددإل إل ات د يئإلدددددددددددددددت 

Monoglycerides  ه إلت ينا ي  Fatty acids   

 ددددد   Proteolytic enzymesاس ا  ددددت س   يتإل دددديت  ا  مإل دددديت -2

  است  لإل  ياسىيإل يت  لإل 

 Nucleolytic enzymes اس ييإلدت  سألا دي اس ا  دت  يا  مإل ديت -3

ضسددددت يادددد ات  phosphodiester bonds تمىإلددددمياستدددذ ت  دددد    ددددت 

 -Carbohydratesاس ا  ددت س ىي  يهإلدد  ات  ا  مإل دديت-4  إليى إليتإل إلددت

hydrolyzing enzymes  اي إل إلم هي ينه هي-amylase    

 اس شددددددديإل  ددددددد  اي إل إلدددددددم   دددددددت تا إلددددددد  : -amylase اي إل إلدددددددم

اسددر  سإلسدد   يس هيإلددت ضسددت  ياسلددى إليت اسى إلدد    ادديي ضإليهددي ضسددت  مإلئدديت

 تا إلد   ا  دمإلاإلقديا ضل ي ديستيت اإليم ي ىلدت إل   Maltose  ديستيم لدى  

إل يت  يئإلي    اس اخ    ت ي  ىلت     α– glucosidic bond 1,4 يا  

α –dextrine ي يستيم  

يددددذ   Aciner cellsإلمدددد م اي إل إلددددم  دددد  اسخاإلددددي اس  إل إلددددت  

إلديو ت اس  مييإلت اسى إل     د    دي  اس  ى  اس  ى إليو يإل خ  ضست اس ا يا ي إل

    مإلي   اسرر  اسهإل  يلتيتإلىذ يإلهدي   دي إلدؤ ا ضسدت ا تمديي لد إل  يدذ 

ع اسرد   اس  ي إلدت نإلردي تمد م ا إل إلدم  ديا  د ا س د  ت ىإلم اي إل إلم يذ اس ا 

ني ن  ي دد    إل  ددي ي إلددما  اس  دديا يددذ اسمددا ياس دد اع  اس شددي   إلددت تا إلدد  

ن ي اي إل إلدددددم  اسادددددي   يدددددذ اس  ددددد    يلدددددي ت تهدددددذ ا  دددددمإلا اس  دددددي ذ إل

ي يسإلددددت است  لددددإل  يددددذ اسقلددددا ا لددددم   دددد    يلددددي تاس  ى إليلددددذ يإلددددتا ا 

  خ ي ي  ت اس نا    لسم يإلي       اي إل إلم يذ اس ا   يع اس  إلقت,

ست اسى إلديت إل       تسمإلت اي إل إلم   Levitt د    د    د    ي يسده  ا 

et al   إل إلددم يددذ خسيسددإلت  دد  اي نىددد ف ي دد  اد ددت ا دد 1969لدد ت 

 ؤش  اليو   ا   ت ليع ي إل   يه ( 4 ) تشخإلص استهيع اس  ى إليو

    لتي  اي إل إلم ييي إل إلم إلي    سدي     إل إلدت  نىد     اس  ى إليو 

يدددددذ  ام دددددي ال لدددددي   شدددددى   مإلئددددديت سدددددرإل   لات يم   مإلئدددددذ  ددددد  

سىدذ إل د   سدلسم ا  دمإلا إلىدي  سدرإل  ىميإلدت  استدي   40.000–50.000

ا تسيسف   يي إل يخا  اسى إل ت يذ اسى إلت خا     إلت است شإلص اسى إل ذ 

سىددد  ه دديم   الددديت نظهددد ت    (5)اسخاإلدددي اس ائإلددت سأل  ددديع  يلددي ت

  ت    اي إل إلم ض ي   ا تسيص ى إليت   إل

ن   قي  دت تسدمإلت اي إل إلدم  د  تسدمإلت اسى إلديت إل  ت ت د   مإلدد    

  اإلت نظهد ت ت ديي يدذ يظديئه اسى إلدت يذ تشخإلص اس  إل     ا   ا

 د  لد ع يدذ ا تمديي  نىدد يخسيسي س   ا شخيص اسدلإل  إل دي ي   د  

يهدلد تدتا  د  خدا   إلديو    (4 ) تد لدتي  اي إل إلدم ي  هدي   دم اسى د

  يال  ا  اس بخيل      مو  إل يت اسد ا ي يسإلت اي إل إلم يت ىإلم اسى إليت إل

   س شخص ياس تاس    إلهي خا   مو اسي ت

-1ن  اس     اس  إل ذ ستسمإلت اي إل إلم ياسى إليت إل  إلت ايح    

يه ديم  سى ف إلتبد    ي إلت اس  إلقت اس لت   ت سقإليو ي يسإلدت اي إل إلدم  5%

ني   ددد  ادد يت استهدديع اس  ى إلدديو   % 5  دد  نىددد اددييت تددم ا  ضسددت 

ي  ددم اسى إلددت   Diabetic Ketoacidosisي  Burnsي دي  اس دد يح 

 Sever Renalني  سي  ى يا اي    Acute Renal Failureاساي  

Insufficiency   يلدد  ي  اس  ى إلدديوPancreatic Cancer    ي دد

استدددددذ تسدددددإلع  ا رددددد ا لسدددددم ت قدددددت هدددددلد اس لددددد ت اسددددد سإل  اسقددددديا   دددددت 

يهدددلد تددد     دددت   % 1 دن دددي ضلا ىي دددت اس لددد ت ا ددد   ددد اس  ى إلددديو 

Macroamylasemia  ص خدددا  اإلدددت ي إللدددت إل  اي إل إلدددم ن  إلت شددد

 ددد   نىدددد اسى إلدددت  لددد ع ى ددد  اسا دددا اإلدددت إلسددد  اسددديم  اس مإلئدددذ ضسدددت 

ن  هددلد اسمإلددي   يددذ اسا ددا تددتا  دد  خددا  ا ت ددي   استددي      200.000
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اي إل إلدددم اس  ى إليلدددذ ني اس  دددي ذ  ددد  اس ددد يتإل  سدددلسم ت قدددت يدددذ اسددد ا يي 

 تت شص خا  اسى إلت 

 

 :طرائق العمل

 سددي ي  دد اع اسلددى ا  دد  اس دديي   إلرددي  48 يال  ا  إل دديت  ا    دد تددا 

 ا   ديع  د   اسدي ذ ي   شخست ادييتها  ىدي ها  سدي إل   ديس     د 

اس ختسددددإل  يسردددد   است إلددددم  ددددإل  اس دددديي ا ي  ياسدددددي ذ س  دددد   يقدددد  تددددا 

ت  إلددده اس ددديي اسددددي ذ س  ددد    يي ت دددي    دددت   ددديإلإل    ظ دددت اسسدددات 

لددد ت  ددد   ددد ا  35يهدددذ تشدددخإلص اس ددد     ددد    ددد   WHOاس يس إلدددت 

 (6)لددتخ اا ا  لدديسإل  ى ددا  يددذ اسلدد ت ا يسددت   دد  تشددخإلص اس دد  ا

لددد ت  ددد   (40-70) دددإل   ن  دددي هالىددد  ت ايادددت  25ي ن ددددت 23يهدددا 

ن دي    ي دت اسلدإل    يدذ اس  دي ا  يا  مدي  خت  ات  لتشدمت اس لديئإلت 

الدت  ت يتد     دد    لد إل إل ( ض دديت 5لىدي  ي7 شدخص  12يقد  شد  ت 

يتددددا تقدددد إل  ي يسإلددددت   2007 /7 /1ريإلددددت يس 2007 /4/  1اس إل دددديت  دددد  

 ني somogyi, ضل الددددتخ  ت   إلقددددت  إلددددم يددددذ اسدددد ا يال  ا إلض ددددمإلا اي 

ضل إلا دد  ن دددمإلا اي إل إلددم اس شددي ضسدددت  دديت  ه  يس  إلقددت اس يسددد   س لددى إليت 

 ين  ي دددتاسلدددإل     ن  يإلدددتلدددى  اس ددديستيم ياسى يىددديم يدددي  اسمددد    دددإل   ددد اع  

ى ددددي تددددا  إلدددديو  ,(7)ا  ددددمإلات اسىيشدددده يددددذ يتدددد    ادددد    ت  ددددذ لدددد  

 Jaffe Reaction يلدتخ اا   إلقدت  يال  ا اسى إليت إل  يذ ى   د  اسد ا 

ي   هي تا التخ ا   إل ت      تسمإلت اي إل إلم ضست اسى إليت إل   د  خدا  

 :(8)اس  ي ست استيسإلت

X100 Serum  Х = Urine amylase (U/L )ACCR (%)     

creatinine (mg /L) 

Serum amylase (U/L) Х Urine creatinine (mg /L) 
 

 والمناقشة: النتائج
 االميليز

س   ردددت  إلدددم يدددذ اسددد ا إل تددديئ  اخت دددي  ي يسإلدددت اي  1إلددد   اسشدددى  

 قي  دددت     ي دددت  ا  لددديسإل اس سددي إل   ددد اع اسلدددى  نإلددد  اس  ت دد    دددت 

ل  إلدم اإليذ  لتي  اي اسلإل    يإلترص    اس تيئ  ا يت ا تميي    يا 

 إل  ددي ىي ددت ي يسإلددت اي إل إلددم س   ي ددت س   رددت  somogyi 262  دد  

يهدددلا إل دددي  ضسدددت اددد يت استهددديع اس  ى إلددديو  somogyi 140 اسلدددإل   

chronic pancreatitis  دد   ا  ددمإلايإل ددم  هددلا اي تمدديي ضسددت تلدد ع 

 ن   (3   ددددي  اس  ى إلدددديو ضسددددت اسدددد ا  دددد ي  دددد  سدددد ف يددددذ ايد ددددت  شدددد ا

 chronic اس دددم   إلدددم يدددذ ايسدددت استهددديع اس  ى إلددديو إل لدددتيإليت اي 

pancreatitis  اس  ى إلددديو استهددديع تىدددي  ا ددد    دددي هدددي   إلدددف يدددذ ايسدددت

ضل يسى هدددي ن  ددت  دد   لددتياهي اس  إل دددذ  Acute pancreatitisاساددي  

 إلددددم  دددد   لددددتياد اس  إل ددددذ   دددد  ادددد يت استهدددديع اددددي  يددددذ إلإل تمدددد  اي 

خدا   د   تتد ايح  نشد  ي    ت اس  ى إليو يإلىي  هلا اي تميي  ؤ تي يإلى

لددي ت يإلسدد  ت ىإلددم اي إل إلددم ضسددت   ددت اي تمدديي خددا   72 -8 ددي  ددإل  

     اإلت اسش ي   يس    اإلت تس   لدتيإليتف ضسدت لي ت  30ضست  24

ياد   يإللدت   اي تمديي س د   نإلديا ددا إلدد خم   2000 يناإلي ديياد    550

ا يإل ددم  لسددم ضسددت تت ددييم دادددت نإلددي اس لددتي  يإل ددي    إل إلددي يددذ  دد   ي

يددي  يسهددلا اسلدد ع   يستلدد ع  دد  خددا  اسى إلددت ضسددت ال  ا  ا  ددمإلا ي  إلددت 

ت  دد   دد   ن  إلددم إل ددع  إل إل دديت اسدد ا اس لددتخ  ت يددذ  إلدديو ي يسإلددت اي

ي ددت   ىدد  سإلىددي  سهددي  إل ددت تشخإلسددإلت إل ىدد  اي ت ددي    بلدد ياس دد إل  

  (7   ظ  اي ت ي  ينخلهي  إلهي 

  السدي ت  د اع اسلدى ا نإلد  اس  ت د  يإليرص تبدإل (2 اسشى   ض ي

ادد يت ا تمدديي ضل  ددإل  اسشددى   ال  ا  إلددم يددذ إل  ددت اي  ا  لدديسإل   ددت 

ت د  رددد يس قي  دددت  ددد     ي دددت اسلدددإل    ضل  ال  ا  إلدددم يدددذ إلا س    ددديا

541 somogyi  313ي يسإلدددت اي إل إلدددم س   ي دددت اسلدددإل     إل  دددي ىي دددت 

somogyi  إل تددديم ضل  ددد  اسى إلدددت إل إلدددم اي  مإلدددي   ت شدددصضسدددت يهدددلا إل دددمي

خدا  اسى إل ديت اسى يإلدت يإلت شدص , يسهدلا اسلد ع يي دف إل د   سدر   مإلئيتدف
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 ن ضل  ددإل   (9) ددي تيسدد  ضسإلددف هددلد اس تدديئ   دديعت  شددي هت س ن    لددهيست

ايسددت السددي ت  دد اع اسلددى ا اس  ت دد  ينإلدد  اس  ت دد  اي إل إلددم إل تمدد  يددذ 

اس  ى إليلددإلت  ا  مإل دديت ن  ضسددت نشددي  (10,11) ن ى ددي , ا  لدديسإل   ددت 

يمإلدددي   يدددذ  لدددتي  است  لدددإل ي إل   إلدددم إلتظهددد  ا خميردددي يدددذ  لدددتي  اي 

يلسددددم ي   قددددص يلسددددم يددددذ ايسددددت  دددد ا السددددي ت  يستهدددديع اس  ى إلدددديو 

اسد هي  خدا  اس سددي   ي د ا ت شددص إللد ع ردد ي  اس  ى إلديو  ا  لديسإل 

ع إلامدددددم مإلدددددي     دددددي ا  لددددديسإل مإلدددددي     دددددت اس ىدددددو  (12) اس  ى إليلدددددإلت

ض  اس  يشدد   ي  سددي     يشدد   ني نإلدد    يشدد    (13) ين مإل يتددفاس  ى إلدديو 

إلددددددددؤد    ددددددددت  لددددددددتق ات اس  ى إلدددددددديو ينإلدددددددد  اس  يشدددددددد   تددددددددؤد    ددددددددت 

cholecytokinin    لدتق اتف   دت ا  لديسإل ا ت ي   ن  (14)ضل  إل   

 اس  يتإل     يعاسر   اس   إلت يذ اس  ى إليو سف  ا ت  تامإلم 

 

 ليز إلى الكرياتنينمعدل تصفية االمي

ادد يت ا تمدديي    دديا يددذ   دد   تسددمإلت اي إل إلددم  (3 شددى   إل ددإل 

 يهلا إل م  (3.19) يس قي  ت       ي ت اسلإل     (7.8)ضست اسى إليت إل  

اي إل إلدددم إل تدديم  سدددر   ن ضسددت ام إلدددي  ت شددص اي إل إلدددم يددذ اسى إل دددت  ى ددي 

ى إلديت إل  ت  دذ اسمإلي   يذ      تسمإلت اي إل إلم ضست اس ن   (5)  مإلئيتف

اس  ى إلدددددديو  يسردددددد   ضل ت دددددد  هددددددلد اس لدددددد ت لات  ضسددددددي ت ؤشدددددد ا   ددددددت 

خسيسإلت  يسإلت يذ ت إلإلم استهيع اس  ى إليو     ي ذ ا ل يع ا خ   

استهدددددديع  ن , ضل (15)اس لدددددد  ت سمإلددددددي   ت ىإلددددددم اي إل إلددددددم يددددددذ اس سدددددد  

اسهيردددد ت تهددددي ا يتا ددددا  ا  مإل دددديتاس  ى إلدددديو اس ددددم   إلادددد ت   دددد  ي 

اس اإل ددت  ددف يإلادد ت  دد   اسلددى ا ى تإل ددت دي يإلددت  يا  لدد ت اس  ى إلدديو

يستهدديع اس  ى إلدديو ني اس ىددو إلادد ت استهدديع اس  ى إلدديو ى تإل ددت سادد يت 

ضل ن    ردددددددت اسلدددددددى ا إلتدددددددبد  سددددددد إلها  (3,16,17) ددددددد   اسلدددددددى ا 

تا إلا اس لإل  اس   ىإل دذ اس  ى إليلإلت  ا  مإل يتاس  ى إليو    خا   إليا 

يهدددلد اس  الدددت  ددديعت  شدددي هت س دددي اس  ى إلددديو  لددد  ي استهددديع س   ى إلددديو 

  د   تسدمإلت اي إل إلدم ضسدت اسى إلديت إل  ت قدت  ن ضل  دإل   (17)تيس  ضسإلف 

    تم ت يذ ايست السي ت  يستهيع اس  ى إليو
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STUDY OF AMYLASE ENZYME AND AMYLASE CREATININE 

CLEARACE RATE IN NON INSULIN DEPENDENT DIABETES 

MELLITUS  

BAKAA H. ISMAIL  

Abstract 

The aim of this study was determined to check the effect of NIDDM on Amylase Enzyme and amylase 

creatinine clearance rate. 

The specimens were collected from 48 patients suffering from Non Insulin Dependant Diabetes Mellitus (23 

females,25 males). Amylase tests, creatinine test in serum and urine were done. The results show increased of 

amylase level in serum, urine amylase and amylase ceratinine clearance rates were (262, 520,7.8) respectively when 

compared with the control were (140, 313,3.19) respectively. 

 


