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 استقصاءات استقالب السكريات

 )معايرة الغلوكوز الدموي(

 :قدمةم

يقع على عاتق مخبر الكيمياء الحيوية السريرية تشخيص الداء السكري واختالطاته الحادة واملزمنة ومراقبة 

 فعالية العالج وضبط سكر الدم لدى املرض ى، وتضم االختبارات املتعلقة بذلك ما يلي:

  معايرة غلوكوز الدم الصياميFasting Blood Glucose (FBG)  أو العشوائيRandom Blood Glucose 

  اختبارات تحمل السكرGlucose Tolerance Test (GTT) 

  معايرة غلوكوز الدم بعد ساعتين من الطعامTwo hour Postprandial Blood Glucose 

  تحري الغلوكوز في البولUrine Glucose Test 

  السكري معايرة الخضاب Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) Test 

 :Fasting Blood Glucose (FBG) معايرة الغلوكوز الدموي الصيامي

يمكن معايرة الغلوكوز في املصل أو البالزما أو الدم الكامل إال أن قيم الغلوكوز في الدم الكامل تكون أقل بحوالي 

 البالزما% من قيمه في 11
 
تثفيل  يعتمد على معايرته بشكل روتيني في املصل أو البالزما ويفضل ، لذلك حاليا

العينة لفصل املصل أو البالزما عن املكونات الخلوية الدموية بأسرع وقت ممكن بعد جمع العينة وذلك للتقليل 

يات البيض من استهالك الغلوكوز الحاصل بفعل الخاليا خاصة في الحاالت التي يكون فيها ارتفاع في تعداد الكر 

في العينة، كما يمكن االستعانة بفلوريد الصوديوم كمضاد تخثر وحافظ للغلوكوز في العينة الدموية من خالل 

 تثبيط أنزيمات التحلل السكري.

 mg/dL 100-70ساعة ويتراوح في الحاالت الطبيعية بين  16-10غلوكوز الدم الصيامي بعد صيام تجرى معايرة 

 إذا ساوى أو زاد غلوكوز الدم الصيامي 
 
قياسين أو  في mg/dL 126ويختلف حسب العمر. ويعتبر املريض سكريا

 على الريق. أما غلوكوز الدم العشوائي 
 
 سويا

 
 من مرض ى السكري يبدون تركيزا

 
أكثر، وتجدر اإلشارة إلى أن عددا

 .mg/dL 200أن يكون عند الشخص السوي دون  في أي وقت من النهار يجب

 مجموعات: 3وتقسم الطرائق املستخدمة في معايرة الغلوكوز حسب املبدأ الذي ترتكز عليه إلى 

 :Folin-Wu Method الطرائق التي تعتمد على الخاصية اإلرجاعية للغلوكوز 

فو( فيترسب  يمكن للغلوكوز والسكاكر االخرى املرجعة إرجاع كبريتات النحاس في محلول قلوي )كاشف فولن

 يمتص عند طول موجةأوكسيد النحاس القادر على إرجاع حمض الفوسفومولبيدي وتشكيل لون أزرق 

420 nm  تتناسب شدته مع تركيز السكر في العينة.و 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

3 

 

 الطرائق التي تعتمد على تشكيل مشتقات فورفورالية:

فورالي يتكاثف مع أمين عطري تعتمد على نزع ماء الغلوكوز بالحرارة في وسط حمض ي فنحصل على مشتق فور 

 نانومتر. 630فيعطي لون أزرق مخضر تقاس شدته بطول املوجة  O-Toluidineهو 

 الطرائق التي تعتمد على التفاعالت األنزيمية:

 في معايرة الغلوكوز في سوائل العضوية وذلك لنوعيتها العالية وحساسيتها 
 
هي الطرق الروتينية املعتمدة حاليا

 وضبطها الجيد. وهي إما أن تعتمد أنزيم الهيكسوكيناز أو أنزيم الغلوكوز أوكسيداز.

a. طرائق أنزيم الـ Hexokinase (HK): 

Glucose + ATP                                 Glucose-6-P + ADP 

 

Glucose-6-P + NADP+                                               6-phosphogluconate + NADPH + H+ 

 

 بطول املوجة  NADPHيملك  
 
 أعظميا

 
  nm 340امتصاصا

 
ويكون تغير االمتصاصية في طول املوجة هذه متناسبا

من الطرق املرجعية ويمكن تطبيقها على الدم والبول والسائل مع تركيز الغلوكوز املعاير. وتعتبر هذه الطريقة 

 الدماغي الشوكي.

b.  الطرائق التي تعتمد أنزيم الـGlucose Oxidase (GOD):  

Glucose + O2 + H2O                                         gluconic acid + H2O2 

                 

H2O2 + reduced Chromogen                                        oxidized Chromogen + H2O 

 

إلى حمض غلوكوني، وينتج عن التفاعل املاء األوكسجيني  GODيتأكسد الغلوكوز بوجود إنزيم غلوكوز أوكسيداز 

إلى شكل مؤكسد  (chromogen)الذي بدوره يحول بوجود إنزيم البيروكسيداز الشكل املرجع للمادة املولدة للون 

تقاس شدة اللون الناتج بمقياس الطيف الضوئي وتتناسب شدة االمتصاصية مع كمية الغلوكوز املعاير. ملون 

إن التفاعل األول نوعي ألن  .β-D-glucoseللـ  وهذه الطريقة هي األكثر نوعية ألن أنزيم الغلوكوز أوكسيداز نوعي

التفاعل الثاني الذي يعتمد على البيروكسيداز غير أما  β-D glucoseـ إنزيم الغلوكوز أوكسيداز هو إنزيم نوعي لل

 زيادة حمض البول أو 
 
تؤدي إلى قيم  vit Cأو  نالبيليروبينوعي فهو عرضة إلعطاء نتائج إيجابية أو سلبية، فمثال

 كاذبة بسبب تأكسد هذه املواد باملاء األوكسجيني مما يمنع أكسدة مولد اللون. منخفضة

  :Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)اختبار تحمل الغلوكوز الفموي 

الغذاء والنشاط العادي في األيام الثالثة السابقة، ر فيما يتعلق بء االختبايجب تحضير املريض قبل وأثناء إجرا

 لعدم مالزمي الفراشوال يجوز تطبيق االختبار على املرض ى 
 
أال و تحمل الغلوكوز، ، وأال يكون قد تناول دواء  محدثا

 يكون قد تعرض لشدة بأنواعها نفسية، جراحية حديثة...الخ

 يتم في هذا االختبار:

HK 

GOD 

POD 

G6PD 
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 .معايرة الغلوكوز في املصل أو البالزما على الريق -

غ فقط( ويجب أن  50املراجع تقول بإعطاء  )بعضغ غلوكوز عن طريق الفم  75يعطى الشخص الصائم  -

 دقائق. 5 يتناولها املريض خالل

يعاير الغلوكوز و  خالل ساعتين بمعدل عينة كل نصف ساعةوجمع عينات بول من املريض سحب عينات دم  -

 في املصل أو البالزما ويكشف عنه في البول عند تلك الفواصل الزمنية.

 

 كما يلي: الطبيعيينتكون ردة فعل الجسم في األشخاص 

 .mg/dL 100-70. قبل تناول الغلوكوز أي في حالة الصيام يكون مستوى الغلوكوز في الدم 1

. بعد تحميل الغلوكوز الفموي يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم ليصل حده األقص ى خالل ساعة وبحيث ال 2

( mg/dL 180يتجاوز العتبة الكلوية )
 
 .تقريبا

 عد ساعتين من تناول الغلوكوز.ب mg/dL 140دون . يعود الغلوكوز إلى ما 3

4 
 
 أو مسنا

 
 في جميع عينات البول )إال إذا كان الشخص املجرى لديه االختبار طفال

 
. يجب أن يكون الغلوكوز سلبيا

 ببعض أمراض الجهاز البولي، أو لديه بيلة سكرية عائلية أي بيلة سكرية رغم كون الغلوكوز الدموي 
 
أو مصابا

 .سوي(

 

 يتصف هذا املنحني بما يلي: لسكري مرض ى اأما عند 

في مريض سكري نموذجي، ولكننا نجري االختبار  mg/dL 126≤ . مستوى غلوكوز الدم الصيامي يكون عادة 1

هذا بشكل خاص عند املرض ى الذين ال يمكن تشخيص السكري لديهم من معايرة الغلوكوز على الريق وبالتالي 

 .mg/dL 126سنتوقع أن يكون غلوكوز الدم الصيامي لديهم أقل من 

)أي  mg/dL 500األقص ى وقد يصل لحوالي . بعد إعطاء الغلوكوز بحوالي ساعة يبلغ مستوى الغلوكوز الحد 2

 .يتجاوز العتبة الكلوية(

وقد ال يعود مستوى  mg/dL 200. ال ينخفض تركيز الغلوكوز إلى الحد الطبيعي بعد ساعتين وتتجاوز قيمته 3

 الغلوكوز إلى الحالة التي كان عليها إال بإعطاء خافضات السكر.

إعطاء الغلوكوز هي أهم عينة حيث أنها تدل على مدى صحة استهالك . عينة البول التي تؤخذ بعد ساعتين من 4

 الجسم للغلوكوز، وتكون نتائج تحري الغلوكوز في عينات البول تكون إيجابية.
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 املعايير التشخيصية للداء السكري:

 لتوصيات الجمعية األمريكية للداء السكري 
 
يبنى تشخيص الداء السكري على أحد  2013للعام  ADAوفقا

 املعايير التالية:

1. HbA1c ≥ 6.5% 

2. Fasting glucose ≥ 126 mg/dL 

3. 2 hr 75 gram Glucose Tolerance Test (OGTT) ≥ 200 mg/dL 

4. Random plasma glucose ≥ 200 mg/dL in a patient with classic symptoms of hyperglycemia 

 عينة مرضية ز يز غلوكو تحديد تركالقسم العملي: 

 طريقة العمل:

 بعد وضع محلول الكاشف والعياري والعينة بدرجة حرارة الغرفة تحضر األنابيب كما يلي:

Sample Standard Blank  

 Glucose Standard (100 mg/dl) ـــ μL 10 ـــ

10 μL ـــ ـــ Sample 

1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL Reagent (A) 

  دقائق في درجة حرارة الغرفة  10يتم املزج والحضن ملدة(25-16 °C)  37دقائق في الدرجة  5أو ملدة °C. 

  500تقاس االمتصاصية ألنابيب العياري والعينة عند طول املوجة nm:ويتم الحساب كما يلي ، 

𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
× 𝐶𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  
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