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Abstract In Arabic 

الناتج عن  A1Cً مستوى الهٌموغلوبٌن دٌنامٌكً لوصف التغٌر ف دوائً نموذج

 2غلٌبٌنكالمٌد فً مرضى السكري من النوع 

 إعداد

 مهند حسٌن فاٌز أبو دبً

 المشرف

 الدكتور عبد القادر فارس دمحم البواب

 المشارك المشرف

 الدكتور دمحم عٌسى صالح

 ملخص

ٌتوقع أن تؤثر ملٌون شخص و 114ٌعتبر مرض السكري مشكلة صحٌة عالمٌة تؤثر على أكثر من 

( تطوٌر نموذج 1أهداف هذا المشروع هً:  . 1614ملٌون شخص بحلول عام  096على أكثر من 

فً  الغلوكور الصومً و الهٌموغلوبٌن الغلٌكوزٌالتً على مستوٌات غلٌبنكالمٌد تقدم المرض لتأثٌر

 ستجابة( استكشاف العالقة بٌن خصائص المرضى المختلفة وا1 . 1مرضى السكري من النوع 

 . غلٌبنكالمٌد

برعاٌة  GSK-BRL49653 / 231 هذا التحلٌل هو تحلٌل ثانوي لنتائج الدراسة السرٌرٌة رقم

الدوائٌة مع تحلٌل فحص المتغٌر على ثالث  الددٌنامٌكا  أجرٌنا تحلٌل . برعاٌة غالكسو سمٌث كالٌن

 والجلوكوز فً بالزما الصٌام  أوالً ، وصفنا التغٌر الطولً فً الهٌموغلوبٌن الغلٌكوزٌالتً . خطوات

ثانًٌا : دراسة وجود أي ارتباط محتمل بٌن المعلمات  . دون تضمٌن خصائص المرضى كمتغٌرات

 . ةالفردٌة التً تم الحصول علٌها من الخطوة األولى والعدٌد من الخصائص السرٌرٌة والدٌموغرافٌ
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أخًٌرا: إدراج الخصائص السرٌرٌة  . تم تنفٌذ هذه الخطوة باستخدام االنحدار الخطً المتعدد

والدٌموغرافٌة ذوو الداللة اإلحصائٌة و التً تم تحدٌدها فً الخطوة الثانٌة فً النموذج الهٌكلً لتحدٌد 

 . المتغٌرات المشتركة المرتبطة بمختلف المعلمات الدٌنامٌكٌة الدوائٌة

استجابةً  نا بتحدٌد التغٌر الطولً فً مستوٌات الغلوكور الصومً و الهٌموغلوبٌن الغلٌكوزٌالتًقم

 حددنا أًٌضا . الدوائٌة الددٌنامٌكاباستخدام نمذجة  1فً مرضى السكري من النوع  غلٌبنكالمٌد للعالج

ات مهمة الستجابة ، وعدد خالٌا الدم البٌضاء ، وضغط النبض المحٌطً كمحدد ناقلة أمٌن األالنٌن

 . غلٌبنكالمٌد نسبة السكر فً الدم للعالج ب

تم وصف التغٌٌر الطولً فً الغلوكور الصومً و الهٌموغلوبٌن الغلٌكوزٌالتً بعد العالج 

المرضى الذٌن ٌعانون من ناقلة أمٌن أالنٌن أقل  . الدوائٌة الددٌنامٌكاباستخدام نموذج  بالغلٌبنكالمٌد

باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدٌد  . غلٌبنكالمٌد لتر قد قللوا من االستجابة للعالج ب وحدة دولٌة / 14من 

أخًٌرا ، من المتوقع أن ٌقلل  . غلٌبنكالمٌد عدد خالٌا الدم البٌضاء كمؤشر لالستجابة السلبٌة للعالج

 . الغلوكور الصومً المرضى الذٌن ٌعانون من زٌادة ضغط النبض المحٌطً من معدل إنتاج

 

 


