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 الكيمياء السريريت لألصبغت الصفراويت

  :حعريف 

ب البالى ألاهمُت "البُلحروبحن" الري ًيخج كً اطخِالب الهُمىهلىبحن. ت ًيخمي إليها اإلآس  ألاصبوت الصٌساٍو

ت هي هىاجج لخٌٕٗ  باث زباكُت البحرو٘، وألاصبوت الصٌساٍو ً أي الهُم دون الحدًد، وهي مٓس حًر البرجىبىًز

 .(CH2)واإلاُدُلحن(CH)جسجبؽ خلِاتها البحرولُت بىاطؼت شمساإلاُخِىُل

 :جصييف ألاصبغت الصفراويت 

باث   للدد زوابؽ اإلاُخِىُل اإلاظاكٌت التي جسبؽ بحن الحلِاث البحرولُت إلى أزبم مجمىكاث )ٔل اإلآس
ً
جصىٍ جبلا

ت(:ا ت جىدزط جدذ أخد هره ألاهىاق البيٍُى  لتي كبازة كً أصبوت صٌساٍو

ىاث - مشلها  )-CH2-(و ال جدىي شمس CH=)-(شمس  3التي جدىي  :(Bilatrienes)البُالجٍس ٍو

 الري ٌلؼي بئزظاكه البُلحروبحن. (Biliverdin)البُلٌُحردًً

 شمستها  (Rubines)وهي إما زوبِىاث )-CH2-(وشمسحي  CH=)-(: التي جدىي شمسحي (Biladines)البُالدًىاث -

(-CH2-)مشلها البُلحروبحن، أو ًُىلُىاث ت ٍو ٍص مشلها   (=CH2-) شمستها (Violeins)مٓس ظاهبُت ٍو

 الري ًيخج كً إزظاق البُلحروبحن.  (Mesobilirubin)اإلاحزوبُلحروبحن

مشلها الُىزوبُلحن )-CH2-(واخدة وشمسحي  CH=)-(التي جدىي شمسة  :(Bilenes)البُلُىاث -  .(Urobilin)ٍو

مشلها الُىزوبُلُىىظحن )-CH2-(شمس  3بل CH=)- (ال جدىي شمسة  :(Bilans)البُالهاث -  .(Urobilinogen)ٍو

 وطىي هٌصل في دزاطت أهم صبان صٌساوي "البُلحروبحن".

 

  :حعريف وبييت البيليروبين 

، ًٌي الُىم الىاخد جيخج كً جٌٕٗ الهيم هى أهم صبان صٌساوي، ًدشٖل في الجظم بشٖل أطاس ي مً

ملى وأما اليظبت الباُُت  (400-300)مً الٕمُت ؤلاظمالُت للبُلحروبحن والتي جبلى  %90-80الهُمىهلىبحن وظبت 

سوماث، اإلاُىهلىبحن، الٖاجاالشاث،  الهيموبروجيىاث الكبديتجدشٖل ظساء جٌٕٕٗ  10-20% )الظِخٓى

 البرآظُداشاث ...(.

د  ٓبيُت مً  (Fisher and Plieniger)مً ُبل ًِشس وبُلُىجس 1942آدشٌذ بيُت البُلحروبحن كام هرا ُو

، وجسجبؽ مم الحلِخحن الداخلُخحن اإلاخجاوزجحن (CH2)وشمسة  (CH)خلِاث بحرولُت أزبم، جسجبؽ ًُما بُنها بصمسحي 

د اكخبرث مىر ذلٗ (Vinyl)ُيُل طلظلخا الحمع البروبُىوي، ًُما جسجبؽ مم الحلِخحن اإلاؼساًُخحن شمسجا ً . ُو

، إال أهه ُد جبحن ًُما   30الححن هره البيُت الخؼُت، وطلم بصحت اًتراض هره البيُت الخؼُت ألٓثر مً 
ً
كاما

ب  م أن ًٖىن هرا اإلآس ب باإلااء وجسآمه في اليسج، إذ ًخُى بلد أن هره البيُت ال جٌظس كدم اهدال٘ هرا اإلآس

 بظبب اخخىاء 
ً
 خلِخحن مخجاوزجحن كلى طلظلتي خمع البروبُىهُٗ اإلاىدل باإلااء.مظخِؼبا

ب خلِي 1978ولم ًىدل ألامس إال بآدشاي البيُت الحلُِت للبُلحروبحن كام  ، خُض جبحن أن البُلحروبحن مٓس

مظخِس بظذ زوابؽ هُدزوظُيُت بحن زماالث خمع البروبُىهُٗ وذزاث آلاشوث البحرولُت، ألامس الري ًد٘ى 

ئاث البُلحروبحن، وبالخالي ًجلله هحر مىدل باإلااء وإذا ما حلسض للظىء اإلاباشس دون ا ًئن السوابؽ طخِؼاب ظٍص
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 باإلااء، وبالخالي ُابلت لإلًسان  الهُدزوظُيُت ًُه جىٌصم
ً
خد٘ى إلى مخمآباث بُلحروبُيُت أٓثر اهدالال ٍو

 اإلاصابحن بٌسغ البُلحروبحن. الصٌساوي، ومم هره الحُِِت ًِىم اللالط الظىئي لحدًثي الىالدة

 :اسخقالب البيليروبين 

خم ذلٗ في الجملت الشبُٕت البؼاهُت، هِي اللـم، الٕبد،  -  مً الهُم، ٍو
ً
ًخم حشٖل البُلحروبحن اهؼالُا

بدأ حشٖل  اث الحمس إزس اهتهاء كمسها اإلاخىطؽ ٍو بدأ حشٖل البُلحروبحن بمجسد جدؼم الٍٕس والؼدا٘. ٍو

ب الٌسدوهلىبحنالبُلحروبحن بٌخذ خل يُت زباكُت البحرو٘، خُض ًيخج مٓس حًر  (Verdoglubin)ِت البىزجىبىًز

وبلد ذلٗ ًٌصم الولىبحن والحدًد كً الٌسدوهلىبحن وبرلٗ ًيخج صبان صٌساوي أو أخظس اللىن ٌلسي 

خاشالبُ (Biliverdin)باطم البُلٌحردًً دٓو م )ٍز  لٌسدًً(.وهرا ألاخحر ًتهدزط إلى البُلحروبحن بىاطؼت أهٍص

 مساخل الاهخِا٘: -

ّ الدم بلد ازجباػه  (1 ّ الشبٕت البؼاهُت كً ػٍس باأللبىمحن )ازجباغ ًيخِل البُلحروبحن اإلادشٖل كً ػٍس

 .كٖىض أو هحر حظاهمي أو( ختى الىص٘ى إلى الٕبد

مما ٌظهل  prtein)-(Ligadin and Zمم بسوجحن خاص هى ًخدسز البُلحروبحن لحرجبؽ بشٖل كٖىض  (2

 اهخِاله كبر الخالًا الٕبدًت.

ىزوهُٗللبُلحروبحن مم (Conjugation)وفي هره الخالًا ًددر اُتران   (3 ًُخٖىن زىائي  خمع الولٔى

ىزوهُٗ البُلحروبحن بيظبت  ىزوهُٗ بيظبت %90هلٔى  أن هرًً اإلاِترهحن %10، وأخادي الولٔى
ً
كلما

ىش مً اإلاِترهاث البُلحروبُيُت %90ًؤلٌان خىالي   مِترهاث أخسي مم الولٔى
ً
، إذ أهه جدشٖل أًظا

 والٕظُلىش.

 اإلاسازة )أصبذ بُلحروبحن مباشس أو مسجبؽ(. ًج٘ز كبر الِىاة الٕبدًت  (4

خُض زم إلى ألاملاء الدُُِت )كبر الِىاة الجاملت التي جٌخذ في الِؼلت الشاهُت لللٌج أو مجل ًاجس(، (5

باث زباكُت البحرو٘ كدًمت اللىن حلسي  3سظم بدوزه إلى ًخدلمه هىاْ إلى بُلحروبحن هحر مِترن ً مٓس

ب ألاهم )ألآثر خلىلُت(الُىزوبُلُىىظحن وهي  (UROBILINOGENS)اليوروبيليىوجيىاثباطم  )اإلآس

(و  ىبُلُىىظحنو  اإلاحزوبُلُىىظحنواإلاشتْر في ػسخه بحن البراش والب٘ى باث بخأزحر الظخحرٔو . وهره اإلآس

ت(لىي الىبِذ الجسزىمي اإلا ىبُلحن )الٌلىزا اإلالٍى  جخأٓظد وجخد٘ى إلى: الُىزوبُلحن، اإلاحزوبُلحن، والظخحٔر

كلى الترجِب، وهره جمشل أصبوت البراش الؼبُلُت، إال أهه ٌلاد امخصاص الِظم ألآبر منها مً ألاملاء 

الدُُِت زم ًلخِؽ ملـمها مً ُبل الٕبد لُلاد إًساهه في الصٌساء مسة اخسي. في خحن ًدخل الدوزان 

 كصُت كلى الٕشٍ باال  (%5-2)اللام 
ً
ـهس في الب٘ى بٕمُاث شهُدة ظدا خخبازاث الشائلت منها ٍو

 ًخأٓظد لُلؼي الُىزوبُلحن(.
ً
 )خاصت هسي الُىزوبُلُىىظحن وأخُاها

 

 

 

 

 

 بلد وص٘ى البُلحروبحن إلى ألاملاء:

 %90ًؼسح مم البراش -

د الباب % )خُض أهه ًخم الامخصاص كبر ألاوزدة10ٌلاد امخصاصه واطخخدامه -   وٍز
ً
الٕبد( مؤلٌا

 والِظم ألآبر الري ٌلد امخصاصه هى الُىزوبُلُىىظحن للبيليروبينالحلقت املعويت الكبديت 

 

- 
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 مم ألالبىمحن، وبظبب هرا  -
ً
 لٖىن البُلحروبحن هحر مىدل في اإلااء ًهى ًيخِل كبر اإلاصىزة مسجبؼا

ً
وهـسا

ت ولهر ا ًهى ال  ًٌسن في الازجباغ ًئن البُلحروبحن اإلاِترن مم ألالبىمحن ال ًمٕىه الاهخِا٘ كبر الٕبِباث الٖلٍى

، إال أن كملُت اُتران البُلحروبحن جٕظبه اهداللُت ٓبحرة، لرا ًئن البُلحروبحن اإلاِترن ًمٕىه أن ًيخِل  الب٘ى

ت بٕمُاث  ، ولًٕ هرا ؤلاًسان هى في الحالت الظٍى ت، وبالخالي ًهى ًمًٕ أن ًٌسن في الب٘ى كبر الٕبِباث الٖلٍى

 بظبب أن ؤلاًسان ألاطا
ً
ّ الصٌساء.طئُلت ظدا  س ي ًخم كً ػٍس

  :أهماط البيليروبين 

 مما جِدم ًدبحن أن البُلحروبحن في الدم ًىظد في شٖلحن: 

o  البيليروبين املقترن(Conjugated Bilirubin)  واإلالسوي بالبُلحروبحن اإلاباشس(Direct Bilirubin) ًًٕم :

ت بظبب اهداللُخه الٕبحره . و  أن ًيخِل كبر الٕبِباث الٖلٍى في اإلااء، ولهرا ًهى ًمًٕ أن ًىظد في الب٘ى

، بِىما 
ً
ت إال بٕمُاث طئُلت ظدا بظبب إًساهه ألاطاس ي في الصٌساء ًهى ال ًىظد بالب٘ى في الحاالث الظٍى

 الب٘ى لىن أصٌس هامّ إلى أصٌس مائل للبجي ٔلىن 
ً
ًمٕىه في خاالث مسطُت ملُىت أن ًٌسن في الب٘ى )مٕظبا

ان الٕبدي.هرا وإن ججاوش كخبت البُلحروبحن ٌظبب مشسوب البحرة(، ٓ ان الاوظدادي والحُر ما في خالتي الحُر

اوي(.  جلىن اإلاصىزة واإلاصل باللىن ألاصٌس الوامّ أو الرهبي )ًِا٘ مصل ًُس

o  البيليروبين غير املقترن(UnconjugatedBiliruin) أو البُلحروبحن الالمباشس(Indirect Bilirubin) وهى :

ت بظبب ازجباػه مم ألالبىمحن الًمًٕ أ ن ًٌسن في الب٘ى ظساء كدم جمٕىه مً الاهخِا٘ كبر الٕبِباث الٖلٍى

، وهى الشٖل الري مً اإلامًٕ أن ًترآم في ألاوسجت خاصت كىد الىلدان 
ً
ئي اللالي وظبُا ذي الىشن الجٍص

ان اإلاخمشلت في الشحىب واصٌساز ألا  هشُت اخمخاػُت وبظبب أذًاث وظُجُت خُض جـهس أكساض الحُر

حزه   مل.%ملى  2)خاصت الصلبت( كىدما ًخجاوش جٓس

٘ هٕرا ًئن البُلحروبحن ًمًٕ أن  - ادة البُلحروبحن اللام لصالح  ًـهس في البى ختى ُُم جخجاوش املباشر في خا٘ ٍش

ت للبُلحروبحن.   اللخبت الٖلٍى

 إن حلُحن البُلحروبحن في الدم ًخم باطخخدام اإلاصل أو اإلاصىزة. -

ٌظ -  لٌسغ دهً الدم الورائي الري مً شأهه أن ًخداخل أزىاء الخدلُل، ٍو
ً
ل همىذط الدم الصباحي ججىبا

د الاهدال٘ الدمىي ٓما ًجب أن جٖىن اللُىت  لت ًٍص جب ؤلاطساق في إظساء الخدلُل ٔىن جْس اللُىت إلادة ػٍى ٍو

 للخأٓظد الظىئي للبُلحروبحن الري ًدظبب
ً
حز البُلحروبحن  بمىأي كً الظىء اإلاباشس جٌادًا في اهخٌاض جٓس

حز  بشٖل ملحىؾ، كىد حلسض الدم لظىء الشمع اإلاباشس إلادة طاكت واخدة ًِؽ جٌٕي لخٌع جٓس

حز بُلحروبحن %50-20البُلحروبحن ما وظبخه   في جٓس
ً
 ٓبحرا

ً
، وأما الظىء اللادي في اخمخخبر ًال ٌظبب اهخٌاطا

 الدم.

  :القيم املرجعيت للبيليروبين 

 1.4ملى:مل أو ختى ا1,25٘البُلحروبحن اللام: ختى  -

 ملى:مل0,25اإلاباشس: ختى  -
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 ملى:مل1هحر اإلاباشس: ختى  -

 ًبدأ بالترآم في اليسج 1.6كىدما جصبذ وظبخه 

 :جصييف فرط البيليروبين حسب ألاسباب 

ادة إهخاط البُلحروبحن. (1  ٍش

 البُلحروبحن مً ُبل الٕبد هِص ُبؽ  (2

 (Z  )أي أن الٕبد لدًه مشٖلت في إدخاله بظبب آًت مافي البروجحن

 خلل الاُتران داخل الخالًا )مشل كىش خمائس الاُتران التي جسبؼه (3

ىزوهُٗ(  مم خمع الولٔى

ت )مشٖلت في (4  الؼسح( خلل إًساش البُلحروبحن كبر الِىاة اإلاساٍز

ت داخل/خازط الٕبدًت. (5  اوظداد الِىاة الصٌساٍو

 مالحظاث: 

 زيادة إلاهخاج يكون ألسباب:

 )اهحالل الدم )سبب خلقي 

اث الدم الحمساء ٓما في )ًِس الدم اإلاىجلي، الخالطُمُا(. - ادة جدؼم ٍٓس  ٍش

ادة ٓبحرة في ٓمُت البُلحروبحن هحر اإلاِترن. -  ٍش

اث اخمحؼمت.طببه كدم ُدزة الٕبد كلى الخخلص  -  مً الٍٕس

تمؤدًت  - لت إ٘ جسطب أمالح البُلحروبحن في اإلاسازة وألاُىُت الصٌساٍو ُد ًؤدي اهدال٘ الدم لٌتراث ػٍى

ت. ً الحصُاث اإلاساٍز  إلى جٍٖى

 :أسباب أخرى 

ت. -  جدؼم الهُمىهلىبحن مً مىاػّ اخدشاء ألاوسجت وألاوزام الدمٍى

اث الحمس -  .ineffective erythropoiesis الخٖىن هحر الٌلا٘ للٍٕس

د  هقص قبط البيليروبين: ُد ًٖىن لظبب خلِي كىد خدًثي الىالدة وهى كدم هضج الخلُت الٕبدًت/ُو

ت جدمحر  أو لظبب وزمي ما..  novobiocin, flavopiridolًٖىن لظبب مٕدظب مشال دواء ما مشل أدٍو

 الخلُت الٕبدًت وجصبذ هحر ُادزة كلى زبؼه.

اوظداد ألاُىُت اإلاٌسهت له ومً أهمها خصُاث الِىاة  هىمً أهم ألاسباب املكدسبت التي جرفع املباشر: 

اض ًظوؽ كلى مجل ًاجس. ت+ طبب وزمي ما مشل وزم مجل ًاجس أو وزم زأض البىٍٕس  الجاملت أو اإلاساٍز

 :أسباب ارجفاع البيليروبين 

ادة البُلحروبحن هحر  ًؤدي لٍص

 اإلاِترن 

ادة البُلحروبحن اإلاِترن   ًؤدي لٍص
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....في الحالخحن ما ازجٌاق اإلاباشس ًالظبب ٓبدي أو بلد ٓبدي()إذا ازجٌم هحر اإلاباشس ًالظبب ًٖىن ُبل ٓبدي/أ

 إما أن ًٖىن مٕدظب أو خلِي ولًٕ ال هبدض كً ألاطباب الخلُِت إال في الحا٘ هٌي ألاطباب اإلإدظبت.

 :
ً
 ارجفاع لصالح البيليروبين الالمباشر )الالمقترن(أوال

وهى الظبب ألا٘و الري ٌشٗ به كىد  Aأهم أطبابه اإلإدظبت )آلاًاث الاهداللُت إطاًت إلى التهاب الٕبد 

ولس هجاز(.  الشباب وألاػٌا٘ في طً اإلادزطت( وأهم أطبابه الخلُِت )داء ظُلبرث ومخالشمت َٓس

محز بٌسغ البُلحروبحن اللام لصالح ا: Hemolytic Jaundiceاليرقان الاهحاللي  (1 لالمباشس، مم بِاء اإلاباشس ٍو

 طمً الحدود الؼبُلُت، وبالخالي ًىظد في الب٘ى ًىزوبُلُىىظحن ًٕظب الب٘ى لىهه ألاصٌس البرجِالي.

ان الاهداللي في ًِس الدم الاهداللي )كىش  الخف الحُر ًِس دم اهداللي(، وداء اهدال٘ دم خدًض  –G6PDٍو

(، وفي داء اهدال٘ الدم لحدًض الىالدة جدصل Rh-ABOالىالدة واهدال٘ دم بظبب جىاًس الصمس )خاصت 

لت مىر الىالدة، وجبلى ذزوتها بلد  ادة طَس  ومساُبت مظخمسة بمجسد  (5-3)ٍش
ً
 طىئُا

ً
أًام، وجخؼلب كالظا

ٔاهذ أُل مً ذلٗ حظخؼب اإلالالجت الظىئُت ومبدأها زبؽ البُلحروبحن هحر 14ججاوشها  ملى:مل، وإذا 

له إلى مب ت هي اإلاباشس وجدٍى مىم جسآمه باليسج وأهم هره ألادٍو اشس )مىدل( مما ٌظهل ػسخه ٍو

ان الىىوي  20-18البازبِخىزاث، أما هدُجت   لحدور الحُر
ً
. هرا (kernicterus)ًهي جِخض ي جبدًل الدم ججىبا

ذ والخالًا الحمس والظلت السابؼت للحدًد ٍس ان الاهداللي هِصان الهُمىهلىبحن والهُماجٓى صحب الحُر ، ٍو

م  ادة الشبُٕاث وخدًد اإلاصل واهٍص  .LDHوٍش

 ال كسض ي. :(Gilbert)داء جيلبرث (2
ً
 ًخمحز أًظا بازجٌاق البُلحروبحن لصالح الالمباشس، وهى داء خمُد، هالبا

جخمحز بازجٌاق البُلحروبحن الالمباشس دون إًسان البُلحروبحن أو  :Najjar)-(Griglerهجار -مخالزمت كريغلر (3

ادة ُد جبلى )طلٍ الُىزوبُلُىىظحن ، لًٕ هىا اإلاخالشمت خؼسة، ألن الٍص  ما حظبب اإلاىث 140في الب٘ى
ً
( وهالبا

م اخمحٌص الُتران البُلحروبحن، وجـهس كىد خدًثي  ان هىوي، وهره اإلاخالشمت هادزة، والدًت، طببها كىش الاهٍص بحُر

 الىالدة في الُىم ألا٘و أو الشاوي بلد الىالدة وحظخمس مدي الحُاة.

ان خٌٍُ : breast milk jaundiceرقان حليب ألامي (4 ادة البُلحروبحن لصالح الالمباشس، وكادة الحُر جخمحز بٍص

 في الُىم 
ً
بدأ بلد الُىم الظادض هالبا ان هىوي وهى كابس، ٍو بلى ذزوجه  7-4هىا و ال ًدصل ًُس مً الحُاة، ٍو

صو٘ في ألاطبىق  3-2في ألاطبىق  ددر كى 10-3بلد الىالدة، ٍو د الابً السطُم بدلُب ألام بظبب اخخىاء ٍو

ب  م اخمحٌص الُتران البُلحروبحن والحل هى اطدبدا٘  البرغىاهديول هرا الحلُب كلى مٓس اإلاشبؽ لٌاكلُت ألاهٍص

. ٍ٘ مً البرهىاهد٘و  خلُب ألام بدلُب صىعي خا

 مخالشمت كابسة هاظمت كً اخخىاء مصل الدم كلى مادة  مخالزمت لوس ي دريسكول: (5
ً
مشبؼت الُتران أًظا

 البُلحروبحن.

 اليرقان الفيزيولوجي لحديثي الوالدة: (6

صو٘ في بداًت  - ددر بلد الُىم ألا٘و ٍو ان كابس، ًـهس لدي ملـم خدًثي الىالدة، ٍو ًخمحز بأهه ًُس

د ٌظخمس ٘  5-3ألاطبىق الشاوي مً الحُاة )بلد خىالي   في خاالث  10- 7أًام مً بدءه( ُو
ً
أًام اًظا

 ملُىت.

ادة البُلحروبحن  ًخمحز -  (.9-8بدُض جصداد ٓمُخه ولًٕ ال جخجاوش ا٘ ) غير املباشربٍص
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 :
ً
 ارجفاع لصالح البيليروبين املباشر )املقترن(: ثاهيا

 أهم أطبابه اإلإدظبت )آلاًاث الاوظدادًت( والخلُِت )مخالشمت دوبً ظيظىن وزوجىز(

ان الٕبدي: (1 ادة البُلحروبحنالحُر سوزبُلُىىظُيُت، وهىا  ًخمحز بٍص اللام لصالح اإلاباشس مم بُلت بُلحروبُيُت ٍو

ان بظبب التهاباث الٕبد الحادة واإلاصمىت. ددر هرا الىىق مً الحُر  الب٘ى ًٖىن هامّ اللىن، ٍو

ان  اليرقان الاوسدادي: (2 صحب هرا الحُر اض ٍو ت وطسػان زأض البىٍٕس أهم أطبابه الحصُاث الصٌساٍو

ت و مً كادة ازجٌاق في ٔل   وشمً البروجسومبحن.  ALTو ASTوGT-γالٌىطٌاجاش الِلٍى

وهي كبازة كً اطؼساب وزاسي ًمًٕ أن ًشاز باالطتروظُىاث وخبىب مىم الحمل مخالزمت دوبً جيسون: (3

 وخال٘ الشلض ألاخحر مً الحمل.

 اطؼساب وزاسي ًشاز بالٕد٘ى وؤلاهخان والجساخت وخبىب مىم الحمل.مخالزمت روجور: (4
ً
 أًظا

ت.الركود الصفراوي العائلي الراجع: (5  اطؼساب وزاسي ٌلصي إلى خلل في إًساش الحمىض الصٌساٍو
ً
 أًظا

 ًصو٘ بلد أطبىكحن مً الىالدة. يرقان الحمل الغامض )الكباد الحملي(: (6

 طمً الحمل(
ً
ادة اإلاىاد الظامت هالبا ادة اللبء كلى الٕبد )بظبب ٍش  الظبب هىا هى ٍش

.الجراحي:يرقان ما بعد العمل  (7
ً
ٔالهالىزان مشال  ًيخج كً جأزحر بلع اإلاىاد اإلاظخلملت باللمل الجساحي 

 

 

 

  Porphyriasالبورفيرياث 

 

ماث الاصؼىاق  اث مجمىكت هادزة مً الاطؼساباث الاطخِالبُت الىاظمت كً كىش أخد أهٍص حًر جمشل البىًز

اث الي ىاث الحُىي للهُم، والتي جٌض ي أو جؤدي إلى ازجٌاق في اإلاظخٍى ٌحًر ظُجي واإلالدالث الٌساهُت للبًر

 
ً
ً: البراش( )وهرا اللىش هالبا حًر ً: الب٘ى والبراش، البروجىبىًز حًر ، الٖىبسوبىًز ً: الب٘ى حًر وػالئلها)الُىزوبىًز

اة(.  ًٖىن وظبي، ألن اإلاؼلّ ًؤدي للًى

 ما جصِب هِي اللـام لرلٗ ً
ً
اث الدم الحمساء والٕبد هادزا اث ٍٓس حًر ع جصِب البىًز  في حلٍى

ً
للب الىِي دوزا

ت. اث ألاولُت )وزازُت( والشاهٍى حًر ً هما البًر ىاث إلى ُظمحن ٓبحًر حًر  ظصء مً الهُم وجِظم البًر

 البورفيرياث ألاوليت: (1

 إلى:
ً
ا ٍس  ًمًٕ أن جِظم طٍس

A. .)اث اللصبُت )ظصء مً الٕبدًت حًر  البىًز

B. .ىاث الجلدًت حًر  البىًز

A. :البورفيرياث العصبيت 

ٔامً ال كسض ي ٌظخمس مدة هحر مددودة.جخمحز بىظىد  ً: ػىز   ػىٍز
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وػىز خاد ًخـاهس بلد البلىن ًِؽ وذلٗ باكخال٘ كصبي مدُؼي وألم بؼجي وؿهسي وهشُان وحلَس ووهً 

ا بهدي الدشخُص ولِع اللالط ٔىن  حًر د ًدصل شلل وكمى )كىد ؿهىز هرا ألاكساض ٌشٗ بالبىًز ُو

ّ ججىب الخلسض ائي ًِؽ كً ػٍس  لٌِس الدم(. اللالط ُو
ً
ع الهُم الىاُص ججىبا  للشمع وحلٍى

اث: اإلاظٕىاث، البازبُدُىزاث، ومظاداث الاخخالط، بلع الصاداث  حًر وجدسض الهجمت الحادة لهره البًر

، ؤلاهخاهاث. ت، الٕد٘ى  الحٍُى

ى  بٌسغ في إًسان الؼلُلخحن: دلخا أمُىى لٌُىلُيُٗ أطُد، والبرًو
ً
ا اث مخبًر ٍس بُلُىىظحن  وجخمحز هرا البىًز

٘ في  اث الشاللت الخالُت: البى حًر اث البًر حًر  وجيخمي إلى هره البًر

ىاث الحادة اإلاخِؼلت: (1 حًر ثرة البُع.بألم بؼجي التي جخمحز هجمتها الحادة  البىًز  مم إُُاء وخمى ٓو

ا اإلاىىكت: (2 حًر ا البؼىُت اللصبُت. البىًز حًر  البًر

ا الىزازُت. (3 حًر  الٖىزبىًز

B. ت:البورفيريىاث الجلدي 

 -الصداق -جخمحز بأكساض ظلدًت جخجلى بشٖل خاص بٌسغ الحظاطُت الظىئُت )أهم مـاهسها: الخلب

ىاث الخالُت: -الخىهج حًر ىاث وجيخمي إليها البىًز حًر  الحٕت(، ٓما جخمحز بٌسغ في إًسان البىًز

ا الجلدًت ألاظلت: (1 حًر ً  البىًز حًر ً والٖىبسوبًس حًر وجخـاهس بٌسغ جخمحز بٌسغ ؤلاًسان البىلي للبىًز

ٔالجلد الٌِاعي.  خظاطُت طىئُت ومـاهس ظلدًت 

ا الجملت اإلاٖىهت للحمس (2 حًر  بدظاطُت طىئُت ظلدًت، وجـهس بشٖل أطاس ي في طً بىًز
ً
: جخمحز أًظا

 ؤلازطاق.

ً الجملت اإلاٖىهت للحمس: (3 حًر . بسوجىبىًز ً في الدم والب٘ى حًر ادة البروجىبىًز  جخمحز بٍص

ت: (2 اث الشاهٍى حًر  البىًز

اث(.  جصحب أكساض مخخلٌت أهمها: الاوظمام بالسصاص )خاصت كىد اللاملحن في مجا٘ الىٌؽ+مصاوم البؼاٍز

م دلخا أمُىى لٌُىلُيُٗ  مي ألهٍص ا هىا أن السصاص ًىاًع الخمُم ألاهٍص حًر )الاوظمام بالسصاص(: طبب البىًز

ظُي مىم برلٗ حشٖل الهُم.A ُل ٔىطُيشاش )وهى الصهٗ( ًُلؼل كمله مما ًمىم جٕشٍ الولِظحن مم الظٓى  ٍو

 ، ً في الب٘ى حًر ، وجدلُل الٖىبسوبسًو ّ حلُحن خمع دلخا أمُىى لٌُىلُٗ في الب٘ى ًخدِّ حشخُصه كً ػٍس

 بٌِس دم 
ً
د جالخف هىا خظاطُت طىئُت، وجخمحز أًظا خـاهس بألم بؼجي خاد مم مـاهس اكخال٘ كصبي، ُو ٍو

ادة السصاص في الدم كً  هاُص الحجم هاُص الصبان،  كً اإلاؤشس ألاطاس ي اإلاخمشل بٍص
ً
مٕى%مل(  20ًظال

 مٕى%مل(. 15خُض أن وظبخه الؼبُلُت في الدم هي )أُل مً 

 

 :أهم الخحاليل البرفيريييت 

1) . ىبُلُىىظحن في الب٘ى  البًر

 الدلخاأمُىى لٌُىلُىٗ في الب٘ى )هى ألاهم والىخُد الري ًدلل في الدم(. (2

ىاث ا (3 حًر .البًر  للامت في الب٘ى

4) . ً في الب٘ى حًر  الُىزوبىًز
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5) . ىٌي الب٘ى حًر  الٖىبسوبًس

 

 وهره الاخخبازاث إما ٓمُت أو ٌُُٓت باطخصىاء كُاز خمع دلخا أمُىى لٌُىلُٗ ًهي اخخبازاث ٓمُت ًِؽ.

 طاكت وهبدض كً اللىامل الظابِت. 24هِىم بئظساء ب٘ى 

 ٌىلُيُٗ أطُد.بِىما في الدم هِىم بالبدض ًِؽ كً دلخا أمُىى لُ
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