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 والكرياتينينكرياتين ال

Creatine & Creatinine 

 :مقدمة

 غوانيدين الخلي أما الكرياتينين فهو بال ماء الكرياتين، ينشأ الكرياتين في الكبد من ميثيلالكرياتين هو حمض 

 ونين، ثم يتحول في العضالت إلى كرياتين فوسفات كمركبيثيالحموض األمينية التالية: الغليسين واألرجينين وامل

 منخازن للطاقة في 
ً
 من مجموع الكرياتين في% 2-1.1 العضالت بتدخل أنزيم الكرياتين كيناز. يتحول يوميا

 
ً
 .الجسم إلى كرياتينين الذي ينتقل بالبالسما إلى الكلية حيث ينطرح بالبول بشكل كامل تقريبا

 
 

 :تصفية الكرياتينين

 
 
وتعتبر  .حجم البالزما الذي تتم تصفيته من الكرياتينين عبر الكلية في واحدة الزمن بأنهاعرف تصفية الكرياتينين ت

 للوظيفة الكلوية 
ً
الكلوية  في االنابيب ويعاد امتصاصهوذلك الن الكرياتينين يفرز  الكبيبي، ومعدل الرشحمؤشرا

 مع البول. وتعطى تصفية بالتالي فإن جميع ما يرتشح منه في الكبب الكلوية يفرغبكميات ضئيلة متكافئة و 

 :الكرياتينين بالعالقة التالية

𝐶𝑙𝑐𝑟 =
𝑈𝑐𝑟 . 𝑉𝑢
𝑃𝑐𝑟 . 𝑡
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ساعة،  24حجم بول  Vuتركيز الكرياتينين في البول،  mL/min ،Ucrتصفية الكرياتينين مقدرة  CLcrحيث أن: 

Pcr  ،تركيز الكرياتينين في البالزماt )بالدقيقة 
ً
 .الزمن )مقدرا

 مل/دقيقة 128-88نساء:  –مل/دقيقة  137-97القيم املرجعية لتصفية الكرياتينين: رجال: 

 طرائق معايرة الكرياتينين:

 : Jaffeطريقة  (1

 .والزالت تستخدم حتى اليوم مع بعض التعديالتعام  100هي أقدم طريقة استخدمت منذ 

( له Janowsky Complexمع حمض البيكريك في وسط قلوي معقد أصفر برتقالي ) نالكرياتينييعطي  املبدأ:

أهم صعوبات  .مع شاردة البيكرات نالكرياتينييث يتم تفاعل ح nm 520-490أعظمي عند طول موجة  امتصاص

ة مع الحيوي تفاعل جافيه هي التداخالت املولدة للون الناتجة عن تفاعل بعض املركبات املوجودة في األوساط

الكيتونية  )حمض األسكوربيك واألحماض نالكرياتينيالبيكرات والتي تبدي سرعة تفاعل أكثر من سرعة تفاعل 

  ت(.أقل )الغلوكوز والبروتينا والبيروفات( أو سرعة تفاعل

حرارة  حيث يجب الحفاظ على درجة، 11حوالي  قلوي  pHوم ˚35 دون حرارة ثابتة  العمل بهذه الطريقة: شروط

الوسط  م لتجنب الفعل املرجع القوي للغلوكوز وحمض البول وحمض األسكوربيك على البيكرات في35˚ منأقل 

  .القلوي 

 وذلك:تم تعديل هذه الطريقة 

  التخلص من البروتينات املتداخلة في التفاعل وذلك بعدة طرائق: إما بتجريد املصل وتطبيق التفاعل

أو بتجريد املصل ثم ادمصاص PFF (protein-free filtrate)الرشاحة الخالية من البروتينات  على

 .املدمص نالكرياتينيعلى كاشف خاص ثم تطبيق تفاعل جافيه على  نالكرياتيني

  أو بمتابعة حركية التفاعل وسميت بـJaffe-kinetic  حيث يتم االستغناء عن تجريد املصل من

يتم  من بدء التفاعل وهنا ال ثانية 120حتى  ثانية 30 ولكن تتم قراءة االمتصاصية بعد البروتينات

 .البروتينات يتم بشكل أبطأ تجريد املصل ألن تفاعل

 القيم املرجعية بحسب طريقة جافيه:

Urine Plasma or Serum 

Men: 800-2000 mg/24 h Men: 0.9-1.3 mg/dL 

Women: 600-1800 mg/24 h Women: 0.6-1.1 mg/dL 

 

 :البنزوئيك التفاعل مع أحد مشتقات (2

  1،3 مع حمض نالكرياتينييعطي 
ً
قرمزي اللون تقاس شدة امتصاصيته.  ثنائي نترو البنزوئيك أو مشتقاته معقدا

 املخبر السريري  بنجاح في ملغ/ل باستخدامه 2 وتسمح حساسية هذا التفاعل العالية
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 التغيرات الفيزيولوجية واملرضية:

 مع محتوى العضالت من الفوسفوكرياتين لذلك يمكن إ
ً
ن كمية الكرياتينين املفرغة من الجسم تتناسب طردا

ينقص يستعمل لتقييم الكتلة العضلية أي عندما تنقص الكتلة العضلية ألي سبب )شلل أو ضمور عضلي(  أن

 لسوء الوظيفة الكلوية على نالكرياتينيالبول من  محتوى 
ً
 حساسا

ً
. وإن أي ارتفاع في كرياتينين الدم يعتبر مشعرا

بين الرجال والنساء نتيجة اختالف الكتلة يفرغ في البول بشكل كامل. يختلف تركيز الكرياتينين  اعتبار أنه

 :في البالزما في الحاالت التالية نالكرياتينيقيمة  ترتفع .العضلية

  النهاياتزيادة اصطناعه الحيوي في حاالت العملقة وضخامة acromegaly. 

  التهاب الكبب والكلية ضطرابات الكلوية االglomerulonephritis  والقصور الكلوي. 

  احتقاني شديد حيث يتضاعف تركيز الكرياتينين في املصل عند نقص سرعة الترشيحقصور قلب 

 %.50ل بمعد GFRالكبيبي 

 بعض األدوية تزيد تركيزه في املصل كالساليسيالت والسيميتدين. 

 Jaffeالقسم العملي: معايرة تركيز كرياتينين عينة مجهولة بطريقة 

 حلول حّضر محلول العمل بمزج حجوم متساوية من املA  هيدروكسيد الصوديوم( واملحلول(B  حمض(

 .البيكريك(

  يحضن محلول العملworking Reagent  دقائق 5ملدة  37بالحمام املائي بالدرجة. 

 أنابيب اختبار كما يلي: 3 قم بتحضير 

Sample Standard Blank  

 Standard ـــ μL 100 ـــ

100 μL ـــ ـــ Sample 

1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL Working Reagent 

  500بقياس االمتصاصية عند طول موجة قم nm  30بعد ( ثانيةA1 وبعد )120 ( ثانيةA2 وذلك بعد )

 .blankالتصفير على 

 حسب تركيز العينة املجهولة وفق ما يلي:ا 

𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
(𝐴2 − 𝐴1)𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(𝐴2 − 𝐴1)𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
× 𝐶𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  
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