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 السريريت السخلالب البروجيىاث الكيمياء

 

باث ملِدة مٖىهت مً اللىاصس     )ُد جىظد كىاصس أزسي أخُاها ً(  S –   –   –  –  البروجِىاث هي مٓس

ذ خىالي 66بدُض ٌشٖل آلاشوث خىالي  شٖل الٕبًر  :.6: مً وشن البروجِىاث َو

ئت البروجحن مً الخمىض ألامُيُت، التي جبلى خىالي     ؽ ٔل هىق مً الخمىض ألامُيُت، و ًسجب 02جخٖىن ظٍص

ّ السابؼت الببدُدًت وبهرا ًخٖىن لدًىا في النهاًت الظالطل  ئت البروجحن كً ػٍس خمع أمُجي باآلزس في ظٍص

سخلٍ ٔل بسوجحن كً آلازس بـ:  اإلاخلددة الببدُداث. ٍو

 :الخواص الغرويت

ت، ٌلخمد زباتها      وبالخالي ًبنها حشٖل مدالُل هسٍو
ً
 مسجٌلا

ً
 ظصتُا

ً
 :كلىجملٗ البروجِىاث وشها

ئي للبروجحن -   .الىشن الجٍص

ُِت التي جدُؽ بِؼس البروجحن -  .الؼبِت اإلااتُت الُس

ئت البروجحن الىاججت كً بلع الجروز الخسة مشل شىازد  -  .   و   NH3الصخىاث الٕهسباتُت كلى ظٍص

 .باهاء الىطؽ -

اللىامل الظابِت اإلاشبخت  ولرلٗ مً أظل جسطِب البروجِىاث في مدالُلها ال بد مً اهِاص أو اشاخت أخد

ت  .للمدالُل الوسٍو

 :الشحىت الكهربائيت

زاصت لٖل  ملُىت   PH وفي       و      3 ٔل ظصيء بسوجُجي كلى طؼده بلع الجروز الخسة  ًملٗ   

ت مً الصخىاث الظالبت واإلاىظبت كلى طؼذ البروجحن وبالخالي جٖىن  بسوجحن كلى خده  جٖىن هىاْ ٓمُاث مدظاٍو

 ٓهسباتُا. ولًٕ في 
ً
ت للصٌس كىدها ًٖىن البروجحن ًٖىن ملخدال الصخىت الٕهسباتُت ؤلاظمالُت للبروجحن مظاٍو

د مً الصخىاث   ت ًٖىن هىالٗ اإلاٍص ،  -COOألاوطاغ الِلٍى
ً
ئت البروجحن مصخىهت طلبُا الخسة وبالخالي جٖىن ظٍص

د مً الصخىاث اإلاىظبت  ئت البروجحن   NH3أما في ألاوطاغ الخمظُت ًُٖىن هىالٗ اإلاٍص الخسة وبالخالي جٖىن ظٍص

 .
ً
 مصخىهت اًجابُا

 بروجيىاث املصورة:  
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ج مً البروجِىاث املخخلٌت، خُض أمًٕ    تراوح  622ك٘ص خىالي  حلخبر بسوجِىاث اإلاصىزة مٍص هىق في اإلاصىزة، ٍو

حز البروجِىاث في الصخص الظىي بحن   ن/ ٘. ولها الىؿاتٍ الخالُت: 82-62جٓس

 مجمع بروجيني هام: -1

 لخِدًمها الى ألاوسجت التي    
ً
حلخبر بسوجِىاث الدم مسصن للخمىض ألامُيُت وكلى أهبت الاطخلداد داتما

 حظخسدمها في اصؼىاق البروجِىاث أو في كملُاث هصق ألامحن الخؤٓظدي أو في اطخددار الظٕس.

 موزي)الحلولي(:سالظغؽ الاو  -2

 في املخاً   
ً
 هاما

ً
ـت كلى الظوؽ الخلىلي الري ٌلآع الظوؽ الهُدزوطخاحي جللب بسوجِىاث اإلاصىزة دوزا

للب ألالبىمحن بالراث هرا الدوز  ت، ٍو م الظىاتل زازط الخلٍى  مً أظل جىَش
ً
ت ظدا للدم، وهره الصٌت طسوٍز

ئي.  الهسٌاض وشهه الجٍص
ً
 هـسا

 هلل العدًد من املواد في الدم: -3

با    ث إلاىم اهدشازها الى ألاوسجت أو إلاىم ًِدها زال٘ الترشُذ جِىم بسوجِىاث اإلاصىزة بىِل اللدًد مً اإلآس

ظحن ـ  الٖىزجحزو٘ الٕبُبي)  .  (الخدًد ـ  الخحرٓو

 باإلطاًت للىامل اإلاخممت.  (IgM , IgA, IgG, IgE, AgD )لىظىد الولىبىلُىاث اإلاىاكُت:  وظيفت مىاعيت: -4

 جملت دارئت: -5

 في املخ   
ً
 : مً الِدزة الدازتُت للدم(. 62 -5اًـت كلى زباث الباهاء )خىالي  جللب بسوجِىاث اإلاصىزة دوزا

 جخثر الدم: -6

 في كملُت جسثر الدم هي ذاث ػبُلت بسوجُيُت وهي حشمل مىلد اللٌُحن         
ً
ملـم اللىامل التي جللب دوزا

ىىظحن ت مً أظل كملُت الخسثر.  ، و البروجسومبحن()الٌبًر ماث اإلاظاكدة الظسوٍز ً( و ؤلاهٍص  )ػلُلت الخثًر

 مبدأ الرحالن الكهربائي:

ئُت وبلدد الصخىاث الٕهسباتُت اإلاىظىدة كلى     جسخلٍ بسوجِىاث اإلاصىزة كً بلظها البلع باألوشان الجٍص

 طؼذ ٔل هىق مً هره الجصتُاث البروجُيُت، وفي وطؽ ُلىي جٖىن ظمُم هره 
ً
البروجِىاث مصخىهت طلبُا

وبالخالي ًلىد مسوز جُاز ٓهسباثي ًبن البروجِىاث جمُل الى الازجدا٘ هدى الِؼب اإلاىظب. هىاْ كدة أوطاغ 

مظخلملت في السخالن الٕهسباثي وبالخالي ًٖىن لدًىا السخالن الٕهسباثي كلى الىزَ أو السخالن الٕهسباثي كلى 

 الخ، …..طِخاث أثي كلى الظللىش أو السخالن الٕهسبا ءهالمت اليشا
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 الرحالن الكهربائي على الورق:

    
ً
با ِص بشٖل شٍسؽ و ًىطم في اخدي النهاًخحن جٍِس ٌظخلمل وزَ الترشُذ الري ًبلل بمدل٘ى دازة ملحن ٍو

اها بمدل٘ى دازة  ومس ػًس ت بحن ُؼبي ظهاش السخالن َو ُم، جىطم الىُز ٓمُت ُلُلت مً اإلاصل بشٖل زُؽ ًز

مس   ز الخُاز الٕهسباثي مدة ملُىت. ٍو

ت      وذلٗ بظبب ُلٍى
ً
 ألن البروجِىاث جٖىن مصخىهت طلبُا

ً
جترخل البروجِىاث باججاه الِؼب اإلاىظب ) هـسا

 الىطؽ( ولًٕ طسكت زخُلها أو اإلاظاًت التي جِؼلها باججاه الِؼب اإلاىظب جخللّ بما ًلي:

 .كدد الصخىاث الظالبت اإلاىظىدة كلى طؼذ البروجحن -

 الىشن الجصثي للبروجحن. -

ت و     حز البروجِىاث اإلاىظىدة كلى الىُز ت جٓس ِخحن إلالًس ت وهىا ًىظد ػٍس م الىُز ٍ الخُاز الٕهسباثي وجًس ًُى

 اإلاٌصىلت كً بلظها البلع هما:

ت وجلىن بملىهاث زاصت بالبروجِىاث ًـهسها بشٖل كصاتب ملىهت.   -  ججٌٍ الىُز

 اًـاث الظـىتُت هدصل كـلى املخـؼـؽ اإلاىظىد ًـي الشٖل الخالي:باطخسدام ظهـاش مـاسح للٕشـ -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ت( الى ألاظصاء الخالُت:  ِت )في ألاخىا٘ الظٍى  جخٌَس بسوجِىاث اإلاصىزة خظب هره الؼٍس

 
ً
 ألالبوميىاث: –أوال
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ت مل622مى/ الىىق الصف  الىؿٌُت الخٍُى

 ألالبومين 

55-75 % 

جساوع جسبخحن   

 )بسألبىمحن(
62-42 

ظحن،  زبؽ الخحرٓو

 الٖالظُىم، والبُلحروبحن

 ألبىمحن
0922-5522 

وؿٌُت هِل، طوؽ 

 أطمىشي

 

 :
ً
 غلوبولين: -1ألفا  –ثاهيا

 

 :
ً
 غلوبولين: -2-ألفا -ثالثا

 

Α2-   غلوبولين 

5-11 % 

لىبالشمحن  ظُداش 62-65 طحًر  أٓو

 بالشمحن ومشبؽ التربظحن 052-652 مآسو هلىبىلحن 

 زبؽ هُم الؼدا٘  022-622 هابخىهلىبىلحن 

 

: بيخا 
ً
 غلوبولين: –رابعا

 

 بيخا غلوبولين 

7-15 % 

 هِل الدطم واللُبُداث 742-002 لُبىبسوجحن 

 ً  زبؽ الخدًد وهِله 422-022 جساوظٌٍس

Α1 -  هلىبىلحن 

0-6 % 

 هِل الدطم واللُبُداث 772-092 لُبىبسوجحن 

 الطخاشًصبؽ التربظحن وؤلا 422-022 مظاد التربظحن

مظاد  

 الُٕمىجسبظحن
 الُٕمىجسبظحنًصبؽ  02-62
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ىىظحن   ججلؽ)جسثر( الدم 452-022 ًبًر

 

: غاما 
ً
 غلوبولين  -خامسا

غاما غلوبولين  

11-22 % 

IgG مظخظد طد ألاظىبي 6822-822 هلىبىلحن 

IgA هلىبىلحن 
92-452 

طد الجسازُم والبروجِىاث 

بت  الوٍس

IgM طد مظخظداث مدددة 052-62 هلىبىلحن 

 

 الليم املخوكعت لرحالن البروجيىاث في عدة أمراض حسب الخالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء املرطيت لبروجيىاث املصورة

 فرغ البروجين: -

                           

                        - 

          -  

                       -  

         sarcoidosis-++ 

          -  
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ددر في هِص اإلااء الشدًد)الخجٌاي( خُض ًىسٌع حجم الظاتل الخاللي وحجم الدم وبالخالي ًسجٌم     ٍو

حز البروجحن ًِؽ، ٓما ًسجٌم في الجهد اللظلي. حز ظمُم اإلاىاد في الدم ولِع جٓس  جٓس

د ًصل الى  البروجين هلص - ددر في:42: هِص ظمُم أظصاء البروجحن ُو  ن/٘  ٍو

ادة ٓمُت اإلااء و  -6  بالخالي ًصداد حجم الدم.ٍش

 جىاذزاث طىء الامخصاص اإلالىي. -0

س ومسض الظ -0  ل.وأمساض طىء الخورًت والامخصاص مشل مسض ٔىاشُىٓز

 الجزوي الشدًدة.  -4

: ًـهس السخالن الٕهسباثي بلع الخوحراث في أهىاق ملُىت ًِؽ مً البروجحن وطيخددر حغيراث أهواع البروجيىاث

 راث:كً الـسوي اإلاظببت لهره الخوح

: حغيراث ألالبومين: 
ً
 أوال

مُت     ًصؼىم ألالبىمحن في البراوشُم الٕبدي كىد الٕباز جدذ مساُبت الظوؽ ألاوطمىشي الوسوي ٓو

سة، ولرلٗ ًبن اصؼىاكه ًىسٌع كىد هِص الىازد الوراثي، كىد ؤلا  هخان الخمىض ألامُيُت اإلاخًى

ُىاث، وفي هٌاد البىجاطُىم.  بالظِخٓى

 ىمحن بالىؿاتٍ الخالُت:ًمخاش ألالب   

 الخٌاؾ كلى الظوؽ ألاوطمىشي. -6

 دازتت. -0

 مظاد لألٓظدة في البالشما. -0

4-  ً ىجٍس  Leukotrineجشبُؽ اصؼىاق اللٔى

 أسباب حغيراث ألالبومين:

 

  ئي مما ًجلل مً الظهل  الهسٌاض وشهه الجٍص
ً
هِص ألالبىمحن في اإلاصىزة هدُجت ًِداهه هـسا

ادة هٌىذًت ظداز هره الشلحراث:زسوظه مً ظداز الشلحراث الدمٍى  ت لدي ٍش
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  اإلاخالشمت الٕالتُتNephrotic syndrome. 

  ًِد ألالبىمحن مً ألاملاءProtein loosing Enteropathy. 

  الخبن(ججمم الظىاتل في أظىاي الجظمAscitis – .)اهصباب طاتل الجىب 

  .َالخسو 

 :هِص الاصؼىاق 

 ولًٕ في بلع الـسوي ًددر هِص في اصؼىاكه بظبب: : مً ألالبىمحن في الجظم 4جخوحر خىالي 
ً
طىء  -ًىمُا

 ألامساض الٕبدًت. -الخورًت 

   .كدم وظىد ألالبىمحن الىزاسي 

 :تهدم مسجٌم لأللبىمحن 

ع ألالبىمحن مشل)الالتهاباث اإلاصمىت     ادة جٍِى ُت  –خاالث كدًدة حلمل كلى ٍش  –الداء الظٕسي  –ًسغ الدُز

 مساض الخبِشت(.ألا  –مخالشمت ٔىشىى 

 املخالزمت الكالئيت:

ت مما ٌظبب ازتراَ ألالبىمحن لجداز هره     ادة هٌىذًت ظداز الٕبِباث الٖلٍى ٌلىد طبب هره اإلاخالشمت الى ٍش

 . ئي وؿهىزه في الب٘ى  الٕبِباث بظبب اهسٌاض وشهه الجٍص

ت الخالُت:  ًخـاهس باإلالؼُاث املخبًر

 (.بُلت بسوجُيُت )وظىد البروجحن في ا  لب٘ى

  .اهسٌاض ٓمُت ألالبىمحن في اإلاصل 

  وذماثEdema  وخبنAscitis. 

  ٘ادة مظخىي الٖىلِظخحرو ت مم  ٍش ماث الظسوٍز اإلاصلي بظبب هصوح ؤلاهٍص

 . ألالبىمحن

  حز ألٌا ادة جٓس  هلىبىلحن.  0ٍش
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  ظحن بظبب ًِدان البروجِىاث  -اهسٌاض مظخىي الٖالظُىم الٖىزجحزون و الخحرٓو

 . اإلاسجبؼت بها

افم لفلدان البروجين:  الاعخالل املعوي املر

لاد     ت بسوجِىاث اإلاصىزة بشٖل ظصثي وجىٌر الى الجىي اإلالىي، وهي كادة تهظم َو جسشح في الخالت الظٍى

 وال 
ً
ّ ألاملاء ًٖىن ٓبحرا امخصاصها مً ظدًد، ولًٕ في بلع الخاالث اإلاسطُت ًبن ًِدان البروجِىاث كً ػٍس

 ٌظبب اهسٌاض ٓمُت البروجِىاث في اإلاصىزة وزاصت ألالبىمحن.  ٌلاد امخصاصها مما

 ًددر هرا الاكخال٘ في الخاالث اإلاسطُت الخالُت:   

 .ت  وزم اإلالدة ووزم اللِد اللمٌاٍو

 .)بلع أمساض طىء الامخصاص مشل ؤلاطها٘ الاطخىاثي)اطها٘ اإلاىاػّ الخازة 

 اإلاىؼِي والخدظس ي التهاب ألاملاء . 

خـاهس بىذمت هحر متراًِت مم بُلت بسوجُيُت أو مسض ٓبدي      كىد ألاػٌا٘ والبالوحن ٍو
ً
ٌشاهد هرا اإلاسض هالبا

 مم وظىد اطها٘ دهجي.

    ّ صخص اإلاسض بشٖل نهاثي كً ػٍس ًالخف في جلٗ الخالت اهسٌاض بسوجِىاث الدم وزاصت ألالبىمحن َو

دي لأللبىمحن اإلاىطىم بالٕسوم أو  الُىد اإلاشم ومً زم ُُاطها في البراش. الخًِ الىٍز

: حغير ألفا 
ً
 غلوبولين: -2غلوبولين و ألفا  -1ثاهيا

هلىبىلحن جالخف لدي اظساء السخالن الٕهسباثي كلى الىزَ أو كلى   0و ألٌا  6ان الخوحراث التي جؼسأ كلى ألٌا    

 مً ال
ً
 ٓبحرا

ً
 ألن كددا

ً
 هـسا

ً
 0ألٌا  – 6بروجِىاث جىؼىي جدذ ٔل مً ألٌا الظُللىش ولًٕ ًاتدتها مددودة ظدا

ّ بُنها مشل السخالن الٕهسباثي اإلاىاعي أو الاهدشاز  هلىبىلحن. ولرلٗ حظخلمل ػَس أٓثر دُت وهىكُت للخٌٍس

 اإلاىاعي. 

: حغيراث بيخاغلوبولين 
ً
  B-globulinثالثا

 ألن البِخاهلىبىلحن ًخٖىن ان ازجٌاق ٓمُت البِخا هلىبىلحن ٌلٕع في الوالب خالت ازجٌاق الصخم   
ً
ُاث هـسا

ً   B – Lipoprotien لُبىبسوجحن  – Bبشٖل زتِس ي مً  ٓرلٗ ًدخىي البِخاهلىبىلحن كلى ظصء هام هى جسوظٌحًر

Transferrin . 
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 كياس   بعع أهواع البروجيىاث وأهميتها السريريت: 

   ) البروجين املخفاعل ) الارجكاس يC   : C.R.P C-Reactive Protein    

د(  C بِخا هلىبىلحن ًسجبؽ مم اإلاادة     ت،)كدًد طٍٕس ُىاث  للمٖىزاث الستٍى ًخٖىن في الٕبد جدذ جؤزحر الظِخٓى

طاكاث ( في خاالث جسسب ألاوسجت طىاء بظبب خالت التهابُت أو   6)  ٍصداد مِدازه في اإلاصل بظسكتالالتهابُت و 

لخبر مً بسوجِىاث الؼىز الخاد….ء أو زطىض اهدال٘ زلىي أو مىاث أو اخدشا ٌظاكد في جيشُؽ . خُض الخ، َو

لخبر خالُا ) باإلطاًت إلاظخىي الصخىم ( ٓمئشس كلى ألامساض  ،ومباشسة الخٌاكل اإلاىاعي هـام اإلاخممت َو

 HMG-CoAالِلبُت الىكاتُت اإلاظخِبلُت وجىسٌع وظبتها كىد اطخلما٘ بساًاطخاجحن الري ًصبؽ 

reductase ٓما ٌلاًس أًظا للٕشٍ كً التهاب اإلاٌاصل والخمى السوماجصمي باإلطاًت للٕشٍ كً ألامساض.

 الخالُت:

   .الظل 

 .ذاث الستت 

   داء الرتبت الشاملSystemic lupus erythematosus 

 كلما بؤن وظبخه جسجٌم بشٖل ػبُعي كىد:

o .ًٓباز الظ 

o .اإلاسض ى ذواث الظوؽ اللالي 

o .  جىا٘و الٕد٘ى

o .اإلادزىحن 

 مظخىي البروجحن الازجٖاس ي 
ً
و التي هي كبازة كً مجمىكت مً الخـاهساث  باإلاخالشمت الاطخِالبُت   Cًسجبؽ أًظا

ت و التي منها البداهت البؼىُت و ت و املخبًر ٍس و ازجٌاق   HDL-Cاهسٌاض الـ ًسغ ازجٌاق الصخىم الشالزُت و الظٍس

اوي اطاًت الى ًسغ الظوؽ طٕس الدم الصُامي   الشٍس

 ذوي اليشاغ اللظلي ـ  مظتهلٖي الِهىة ـ مظؼسبي الىىم ـ الٖآبت. وجىسٌع وظبخه كىد ألاشخاص   

 C-reactive Protein - high sensitive     HSCRPعالي الحساسيت       -Cالبروجين الارجكاس ي 
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لدي  ( myocardial infarction ) لخُُِم زؼىزة خالت اإلاٍسع و مدي جؼىزها هدى اخدشاء اللظلت الِلبُت 

 ( (acute coronary syndromesاإلاسض ى اإلاصابحن باإلاخالشمت الألُلُت الخادة 

( أو الداء   ( cardiovascular diseaseالىكاثي   خِدًس مدي زؼىزة جؼىز الخالت اإلاسطُت الى اإلاسض الِلبيل

ذ الخاطس  ( كىد ألاشخاص الرًً ال جبدو كليهم (ischemicؤلاٌُازي    اللالماث اإلاسطُت الِلبُت في الُى

ن   :Transferrine (TRF)  Sidrophilinالتروسفيًر

خٖىن في الٕبد. 6ًيخمي لـ بِخا بسوجحن طٕسي     ًِس الدم جصداد وظبخه في    ًسبؽ ذزجحن مً الخدًد هلىبىلحن ٍو

ت.ـ  التهاب الٕبد الٌحروس ي ـ   Iron deficiency anemiaبلىش الخدًد   وكىد جىا٘و ماولاث الخمل الٌمٍى

 وجىسٌع وظبخه في الخاالث الخالُت: 

 الخاالث الالتهابُت اإلاصمىت. - مخالشمت الىٌسوش. -  أمساض الٕبد. -

 هُىبالطم. -الخاالطُمُا.              -           اإلاسض اإلاصمً. -

 طىء الخورًت البروجُيُت -

 الفريخين  

ًخحن لُِاض  ؼلب ازخباز الٌحِرّ ًُ تِس ي للَخدًد املخصَّن طمً الخالًا.  َٖل السَّ
َّ
لدُّ الش بسوجحٌن ًدخىي كلى الخدًد، وَُ

ُت السابؼت للخدًد 
ّ
لت الِٖل ب بالتزامً مم ازخباز الخدًد وازخباز الظَّ

َ
ؼل ًُ د   ، مسصون الخدًد في الجظم. ُو

ُاث الخدًد اإلاىظىدة وجِ ت ِٓمّ حزه.وذلٗ إلالًس  دًس مدي كىشه أو ًسغ جٓس

خحن  ىظد الٌٍس ً   ٍو  في هِي اللـام   Hemosiderinوالهُمىطُدٍز
ً
هما ًىظدان أًظا بشٍٖل زتِس ي في الٕبد، ولٕنَّ

دا٘ واللظالث الهُٖلُت.
ّ
 والِؼ

خحن ُاُث الٌٍس ىظد ِٓمّ
ُ
 في الد  ج

ً
ُاث ُلُلت ظدا ىظد بِٕمّ ًُ م. وفي خا٘ الستِظُت دازل الخالًا بشٍٖل ػبُعي، ٓما 

خحن ت كلى الٌٍس خحن  اصابت ألاكظاء املخخٍى اُث الٌٍس  ، مشل الٕبد أو الؼدا٘ أو هِي اللـام، ًِد جسجٌم مظخٍى

.
ً
م زهم أنَّ اإلاظخىي ؤلاظمالي للخدًد في الجظم ًٖىن ػبُلُا  في الدَّ

خحن لدُّ الٌٍس ة مً ألامساض، لرل ٌُ ت في ألاػىاز الخادَّ َُّ ٌاكل ه كىد ؤلاصابت مً اللىاِمل الخَّ
ُ
اج ٗ ُد جسجٌم مظخٍى

ت وبلع أشٖا٘ الظسػاهاث. ومً الجدًس بالرٓس أنَّ  َُّ بااللتهاِب وأمساض الٕبد اإلاصمىت واطؼساباث اإلاىاكت الراج

خحن  . ال ًجسي اطخسداُمه في حصخُص أو مساُبت أٍيّ مً جلٗ ألامساض ازخباَز الٌٍس

لوبالزمين    Ceruloplasmin   =Ferroxidaseالسيًر
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لمل كلى هِله الى  8هلىبىلحن ًسبؽ ٔل ظصيء  0-بسوجحن طٕسي ملدوي ًيخمي الى ألٌا    ذزاث مً الىداض َو

لظىن .  ظدة في البالشما وجسظم أهمُخه الى حصخُص داء ٍو ماث اإلآئ مخاش بساصت ؤلاهٍص  ألاوسجت ٍو

لظىن هى اطؼساب وزاسي هادز ًمىم الجظم مً الخسلص مً  الىداض الصاتد بظبب كُب ًصِب اإلاىززت داء ٍو

ماث اإلاظئىلت كً اًسان الىداض في الصٌساء وإكادة الامخصاص في الٖلُت. خُض ًترآم الىداض  التي جسمص ؤلاهٍص

خدسز مباشسة الى مجسي الدم، مما ٌظبب جلٌا في الدمان والٕلى واللُىحن. ًصاب اإلاٍسع بداء  في  الٕبد، ٍو

لظىن مىر الىالدة، ل  طىت .  05و  5ًٕ أكساطه جبدأ بحن كمسي ٍو

د ًددر ُصىز ٓبد  لظىن مشأل مظخمسة في الٕبد. ُو ُد ٌظبب جسآم الىداض في الٕبد الري ًددزه داء ٍو

 خاد في أخُان هادزة، وكىدها جـهس ألاكساض بشٖل مٌاجئ.

ان .              -حلب شدًد.            -طهىلت الخٕدم.          -  ٓم الظىاتل في السظلحن أو البؼً.   جسا -ًُس

م    -الجلد ألاصٌس.      -ضخامت الؼدا٘.     -جىزم الٕبد.               - يُء الدَّ
َ
 . hematemesisق

ت بؼُئت(.   -  طلٍ كام )خٓس

ٔاٌظس)   ٓما ًخمحز بـهىز خلِاث ملىهت خ٘ى الِصخُت  هى ألآثر شُىكا في ألاوزبُحن و ًالٌشس(.  -خلِت 

ُحنالش طً ألازبلىن أما كىد ـهس كمىما جدذ خُض ً لًٕ ُد ًددر في أّي مجمىكتا و ًؼالُوظىىبي ا ُس

 طىىاث. 4خبدأ ألاكساض بدىالي كمس ًألاػٌا٘ 

ت ما ًلي:   وجـهس اإلالؼُاث املخبًر

  لىبالشمحنو اهسٌاض ٓمُت الىداض  في اإلاصل.وألالبىمحن  الظحًر

 . ّ الب٘ى ادة اػساح الىداض كً ػٍس  ٍش

  اػس. ّ الب٘ى  اح الخمىض ألامُيُت)أخُاها ً( كً ػٍس

 .اهسٌاض خمع الب٘ى في اإلاصل 

 ًِس دم اهداللي 

  :ازجٌاق اللىامل الٕبدًت الخالُتPT – PTT- SGOT-SGPT-Bilirubin  

  مظاد التربسين  -1ألفاAlpha 1-Antitrypsin )  AAT:) 
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ماث  هلىبىلحن -6أخد مٖىهاث ألٌا     لخبر مً بسوجِىاث الؼىز الخاد له مِدزة كلى جشبُؽ ًلالُت ؤلاهٍص َو

ُىاش  اث البُظاء و البالشمحن والُىزٓو  اإلإٌٕت للبروجحن مشل التربظحن و ؤلاالطخاش و مشبؽ لبروجُاش الٍٕس

بظحن مسٌض وزاسي ٌعجص مله الجظم كً اهخاط الٕمُت الٖاًُت مً بسوجحن أل 6-َكَىش ألٌا أهتي  6-ٌاأهتي جٍس

ز أنَّ هدى  ِدَّ ي هرا اللىُش الى اصابت الستخحن والٕبد. وٍُ  ما ًئّدِ
ً
بظحن. وهالبا صاب بهرا  6/0522جٍس ًُ شخص 

ددر كىش بسوجحن ألٌا ؛ ًٌي هره الخالت،  6-اللىش. ٍو
ً
ٔان البروجحن الري ًيخجه الٕبد َملُبا بظحن اذا  أهتي جٍس

ض البروجِىاُث في دازل الخالًا الٕ بدًت، وال حظخؼُم الاهخِا٘ الى مجسي الدم. وهدُجت ذلٗ، ال جصل جخٕدَّ

 الٖاًُت مً بسوجِىاث ألٌا
ُ
بظحن الى الستخحن مً أظل خماًتهما. 6-الٕمُت  أهتي جٍس

  الحاالث املرطيت الوراثيت للىفاخ الرئوي 

 أن اللدًد مً اإلاسض ى الرًً ٌلاهىن مً الىٌار الستىي لديهم هِص في
ً
أهتي -6ٓمُت ألٌا  خُض آدشٍ خدًشا

جىٌث  الِتل ولًٕ ال حشاهد في خاالث  َشٍْ
َ
 ألا

ُ
ت
َ
جىٌث ُمَخَماِزل بظحن في الدم وجـهس أكساض هرا اإلاسض في خاالث ٍش جٍس

الِتِل 
َ
 ألا

ُ
َسة ًِ ا

َ
 . heterozygoteُمَخو

 ألاكساض:

. وحلخمد أكساض اإلا 6-مً اإلامًٕ أن ًٖىَن َكَىش ألٌا
ً
 أو شدًدا

ً
بظحن زٌٌُا جه. أهتي جٍس  سض كلى مِداز شدَّ

ت الىاججت كً َكَىش ألٌا ٘ ألاكساض الستٍى د حشخمل  6-ًبدأ ؿهىُز أوَّ . ُو
ً
ً وألازبلحن كاما بظحن بحن اللشٍس أهتي جٍس

 هره ألاكساُض كلى: 

  .صلىبت اليشاغ الجظدي 

 .ٌع َصس الىَّ ُِ 

  .ص زتىي  أٍش

س كىُش ألٌا
َّ
بظحن 6-اذا أز  كلى الٕبد، ًِد حشخمل ألاكساض كلى ما ًلي:  أهتي جٍس

ت.             -بساش ُاجم اللىن.          -
َّ
ان، أو اصٌساز اللُىحن والجلد.   -خٕ  الحُر

ئ دمىي         -هِص الشهُت.          - ُُّ م واهخٌار البؼً والظاُحن.   -جِ  جىزُّ

 ٌظاهم الىُٖىجحن اإلاىدل في الدم بـ:   

س ٓمُت ٓبحر  - ث.جدٍس
َ
 ة مً اًالطخاش الَلِدال
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ص الٌلا٘ في ألٌا  - م  -6أٓظدة اإلآس بظحن ) اإلاشُىهحن في اإلاُى ادة 085أهتي جٍس  ذلٗ الى ٍش
ً
( وبالخالي ًصبؼه مئدًا

ِىّي 
َ
اٌر ِزت ٌَ

ُ
ئدي ذلٗ الى ه الري ًصاب به اللدًد مً    pulmonary emphysemaٓمُت ؤلاًالطخاش في الدم ٍو

 .اإلادزىحن

 حشمع الكبد عىد ألاػفال      

بظحن في خا٘ خدور -6وظد لدي بلع ألاػٌا٘ اإلاصابحن بدشمم الٕبد اهسٌاض شدًد في ٓمُت ألٌا     أهتي جٍس

ماث اإلإٌٕت للبروجحن وجبِى ًلالت بظبب هِص ألٌا  بظحن مما -6أي جسسب في زالًا الٕبد ًخخدسز ؤلاهٍص أهتي جٍس

   ٌظبب حشمم الٕبد.

  haptoglobinن هابخوغلوبي

اث الدم الخمساء  0-ًيخمي الهابخىهلىبحن الى كاتلت الولىبىلُىاث الٌا خم اهخاظه في الٕبد. ًسجبؽ مم  ٍٓس ٍو

ًسجبؽ هرا البروجحن بالخالًا اإلاُخت مما ًئدي الى اهسٌاض مظخىاه في الدم.  (  hemolysis-اإلاخسسبت ) جدلل الدم

ب الري ًخٖىن مً البروجحن    وزالًا الدم الخمساء بالخٌاؾ كلى الخدًد في الجظم.ٌلمل اإلآس

 وشاهد اإلاظخىي اإلاىسٌع في الخاالث الخالُت :    

 الخسثر اإلاىخثر دازل ألاوكُت. - ألامساض الٕبدًت الشدًدة. - .جدلل الدم -

  ىي.الىزم الدم -الرتبت الخمامُت.                     -هِص وزاسي لهرا البروجحن.                 -

ت الِلُلت الصٌُداث (       ( ألامساض التي جئدي الى زلل شدًد في جسثر الدم - ٍس  ًًس

 وشاهد جسآحز مسجٌلت مً الهابخىهلىبحن في الخاالث الخالُت:

 

ت  -6  اإلاٌاصل (. –ٔىلىن  -الاهخاهاث ) ٔلٍى

 الخلىر الخاد والدظمماث . -0

 ألامساض الخبِشت. -0

 أمساض الٖىالظحن. -4

 الِسخت الهظمُت. -5

 اخدشاء اللظلت الِلبُت. -6

 Cمثبؼاث الخخثر الؼبيعيت:   البروجين 
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حز ) Cًصىم بسوجحن     دوز في البالشما بتٓر  Cمى/٘( و ًبلى هصٍ كمس البروجحن  5- 0في الخالًا البؼاهُت الٕبدًت ٍو

 / طاكاث.8-6في الدم خىالي /

ئت البروجحن     ُب ظٍص  حلسي باطم   Sالبروجحن   Cٌشبه جٓس
ً
 ٓبحرا

ً
ا  بيٍُى

ً
و هي حشٖل كاتلت بسوجُيُت جملٗ حشابها

 .Vit Kالبروجِىاث اإلالخمدة كلى 

ٌّلل البروجحن     ًُC  بىطاػت الترومبحن  الى البروجحنC ( ٘الٌّلاAPC سجبؽ  APC( كلى طؼذ الخالًا البؼاهُت . ٍو

ً .بلد الخٌلُل بالٌظٌىلبُد الري ًئدي إلًِاي الخسثر  ٓما أ  هه ًيبه اهدال٘ الٌبًر

خُض ٌلدان  Sو البروجحن  Vaبىظىد بسوجِىحن بالشمُحن هما اللامل  APCجصداد الٌلالُت اإلاظادة للخسثر للـ    

 في البالشما بمشبؼحن زتِظُحن هما: APC. ًخصبؽ APCكىامل مظاكدة للـ 

ً.  C   (PCI)مشبؽ بسوجحن  -  و اإلالخمد كلى الهُباٍز

ً. α1- proteinase  (α1 مشبؽ البروجِىاش  - بظحن( هحر اإلالخمد كلى الهُباٍز  أهتي جٍس

 :Cاللىش الىزاسي لبروجحن 

بلى وظبخه )    ت، 65-5ًىزر كلى شٖل مسض ظظمي ُاهس، ٍو %( مً اإلاسض ى الرًً ًددر لديهم مشأل زثًر

بلى مظخىي البروجحن  %( أُل مً الؼبُعي، بِىما جٖىن كىد مخمازلي  62-02كىد ألاًساد مخسالٌي ألامشاط )  Cٍو

 أو ملدومت. Cألامشاط ٓمُت البروجحن 
ً
 ُلُلت ظدا

ت:  ٍس  اإلاـاهس الظٍس

 .اشدًاد زؼس داء الخشاز الصمي 

 .ت دي اللمُّ البدثي و الصمت الستٍى  الخشاز الىٍز

 .ت شدًدة كىد خدًثي الىالدة ٍس  ًًس

 الجلدي. الخىسس 

 : Sالبروجين  

م Vit Kبسوجحن طٕسي وخُد الظلظلت ملخمد كلى     لخبر جمُم اهٍص ، ًصىم في الخالًا البؼاهُت الٕبدًت، َو

  S، خُض أن البروجحن VIIIaو  Vaفي جشبُؽ اللامل  Cللبروجحن 
ً
ًملٗ ألٌت ٓبحرة لـلٌظٌىلبُداث اإلاصخىهت طلبا

 بالصٌُداث و الخالًا البؼاهُت.  APC)الصٌُداث( لرلٗ ًبهه ًدّظً ازجباغ 
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 :Sاللىش الىزاسي للبروجحن 

ت شدًدة بلد الىالدة بشٖل ُصحر، وجٖىن     ٍس ًىزر بصٌت ظظمُت ُاهسة و ًخؼىز كىد خدًثي الىالدة منهم ًًس

ت مشابهت للىش البروجحن  ٍس ت ُبل كمس /Cاإلاالمذ الظٍس  %. 65/ طىت بيظبت 05، خُض جيشؤ خىادر زثًر

 :Cو   Sاللىش اإلإدظب للبروجحن 

ً(.  -في أمساض الخسثر.     - اٍز ت )واًز  كىد اإلاسض ى الرًً ًدىاولىن ممُلاث دمٍى

ت.          -أمساض الٕبد.      -كىد الخامل.           - اث الخمس  –اطخلما٘ مىاوم خمل ًمٍى ىدة الٍٕس  ٔز

 الًدن(  Vاملفعل )عامل  Cامللاومت للبروجين 

اإلابد٘ البيُت ال ًدمل  Va، خُض أن اللامل APCلالوشؼاز بىطاػت  Vaزاسي ٌظبب مِاومت اللامل مسض و      

 هٌع ًلالُت اللامل الخامع الؼبُعي.

ددر في )  42-05اإلاٌلل في ) Cجددر اإلاِاومت للبروجحن     ت، ٍو  - 0%( مً اإلاسض ى الرًً لديهم ُصت كاتلُت زثًر

5  
ً
ا  .% ( مً ألاًساد ألاصخاء ؿاهٍس

ت: ٍس  اإلاالمذ الظٍس

 .Cو البروجحن  IIIمشابه للىش مظاد الثرومبحن  -

ت. - دي و الصمت الستٍى ادة زؼس الخسثر الىٍز  ٍش

  D   D- Dimerاملثىوياث 

ً الري ٌلخبر اإلاادة الستِظُت الىاججت مً جدلل زثراث  ًخٖىن مً ُؼلخحن هاججخحن مً جدلل ظصيء الٌُبًر

دلُل وظىد زثراث في ألاوكُت أو الستاث ولرلٗ ًان ظظم الاوظان   D-Dimerألاوكُت و ٌلخبر ازجٌاق وظبت الـ 

ّ جٌُٕٕها الى ُؼلخحن أخداها هي الـ  وهي ُابلت للٕشٍ   D-Dimerًدا٘و الخسلص مً هره الخثراث كً ػٍس

 في مصل الدم كىد: 

o  مسض ى الخشازthrombosis  

o   ت َُ وِك
َ
ْىَخِثُر داِزَل ألا

ُ
ُر اإلا

ُّ
ث
َ
س      DICمسض ى الخَّ

o  الازحلاط ( اإلاسأة الخامل eclampsia– ) داء هلب 
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o طسػاهاث ألاوسجت 

o بلد اللمل الجساحي 

o  ِبد
َ
ُم الٕ مُّ

َ
ش

َ
  hepatocirrhosisح

 (  D-Dimerٓما ًصداد مظخىي الـ )

o   ادة مظخىي الىاطم الظسػاوي ) مم  اث اإلابُع ( في طسػاهCA 125ٍش

o  ( اللامل السزُاوي ؤلاًجابيrheumatoid factors ) 

o   الصدمت الٕهسباتُت الِلبُتelectrical cardioversion 

o  ( اإلالالجت بالـletrozole  في الخاالث اإلاخِدمت مً طسػان الشدي ) 

o   بلد اللملُاث الجساخُت  و ألاذًاث السطُت 

 

 Homocysteinالهوموسيسدئين 

        

 

 

 

 

 

 

 

تي ًدشٖل كىدما ًخم هصق شمسة اإلاُدُل مً اإلاخُىهحن، و الهىمىطِظدئحن طام     كبازة كً خمع أمُجي ٓبًر

 لبؼاهت ألاوكُت، لرلٗ ًخم اطخِالبه بظسكت بؤخد طبُلحن:
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 .Remethylation Pathwayطبُل اكادة شمسة اإلاُدُل  -

ذ  -  .Transsupherationطبُل هِل الٕبًر

اكادة شمسة اإلاُدُل الى الهىمىطِظدئحن مسة أزسي لُدشٖل اإلاخُىهحن، و ًخم الخص٘ى كلى  ًخم في ألا٘و منهما   

بحن: اما مً  ، أو مً البِخاتحن  methyltetrahydrofolateهره الصمسة مً أخد مٓس
ً
اإلاىظىد في  botaineهالبا

ٍم زاص ٌلسي بـ بىظىد اهص  methyltetrahydrofolateالٕبد ًِؽ و ٌظخدعي ذلٗ هصق شمسة اإلاُدُل مً 

methionine synthase  ِىم الٌُخامحن  بدوز اللامل الخمُمي في هرا الخٌاكل.  B12ٍو

أما   الشاوي ًِظخِلب الهىمىطِظدئحن كىد وظىد ٓمُت شاتدة مً اإلاخُىهحن في الجظم )بلد الؼلام(، أو اذا 

محن:     cystahionine B Synthaseو      Cystathionaseشادث الخاظت الى الظِظدئحن، وهىا هدخاط لىطاػت اهٍص

بدوز اللامل الخمُمي لهما،  وبلد ذلٗ ًخم الخسلص مً الظِظدئحن بدشُٕل الولىجاجُىن  B6ًِىم الٌُخامحن 

glutathione  في أٓسجت اليسج،  أو ًٌٕٗ الظِظدئحن الصاتد الى طلٌاث و ًؼسح كبر 
ً
 هاما

ً
الري ًللب دوزا

.  الب٘ى

حز ال    ماث املخخلٌت اإلاظئولت كً ولرلٗ ًبن جٓس هىمىطِظدئحن البالشمي ًصداد هدُجت الخلل الىزاسي في ؤلاهٍص

ماث،  (folate , B12 , B6)اطخِالبه أو كً أي كىش في الٌُخامُىاث  التي جِىم بدوز اللىامل الخمُمُت لهره ؤلاهٍص

ت ٌلاد امخصاص  ِلب دازل زالًا الىبِباث % مىه خُض ٌظخ99وكىدها ًمس الهىمىطِظدئحن كبر الٕبب الٖلٍى

ت وكلى ذلٗ ال ًؼسح في ب٘ى ألاصخاء طىي  ت اذ ًسجٌم الهىمىطِظدئحن في 6الٖلٍى ٍس % ًِؽ. ولهرا أهمُت طٍس

ع الهىمىطِظدئحن  ت بظبب هِص جٍِى الدم في الِصىز الٖلىي و آلاًاث التي جظلٍ وؿٌُت الىبِباث الٖلٍى

رلٗ   في الخالًا ًحرجٌم مظخىاه بالبالشما. ٓو
ً
جـهس ٓمُاث ٓبحرة مىه في الب٘ى كىدما ًسجٌم مظخىاه بالدم ازجٌاكا

.
ً
 ٓبحرا

ّ كىد ألاصخاء و كىد اإلاصابحن بٌسغ   اث الهىمىطِظدئحن الٕلي بالبالشما كلى الٍس والجد٘و الخالي ًـهس مظخٍى

 هىمىطظدئحن البالشما: 

ت ٍس  μ mol / lُُمت الهىمىطِظدئحن  الخالت الظٍس

 15-5 ألاصخاء

 ًسغ هىمىطظدئحن الدم:

 30-15 زٌٍُ

 100-30 مخىطؽ
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 اللىامل اإلائزسة كلى مظخىي الهىمىطِظدئحن الٕلي في البالشما:

 اللىامل الىزازُت: -6 

  م  .cystathionine B- Synthaseهِص اهٍص

  م  .methionine Synthase ( cobalamine c disease )هِص اهٍص

  م  ، أو هِص ًلالُخه هدُجت وظىد ػٌسة ًُه. methylene tetrahydrofolate reductaseهِص اهٍص

ىلىظُت:  اللىامل ًحًز

 =  الخِدم بالظً.   =  الجيع: كىد الرٔىز أٓثر مً ؤلاهار.  =  بلد طً الُؤض.

 كىامل مٕدظبت: -0

ت. -.    VitB12, VitB6هِص الٌىالث أو  -  بلع ألادٍو

خاالث مسطُت مشل ) اصاباث الٖلُت بمساخلها اإلاخِدمت، طلٍ وؿٌُت الٖلُت، بلد شزق ألاكظاء، الظسػاهاث، 

ُت، ًِس الدم الخبِض،   ُصىز الدُز

 كىامل خُاجُت: -4

اطُت.      -ؤلاطساي في شسب الِهىة.       -ؤلادمان الٕدىلي اإلاصمً.     - ً الٍس  الخدزحن. -هِص الخماٍز

 ل جدلُل اللُىت:كىامل ُب -5

 100< شدًد
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ّ . -الخؤزس في ًصل البالشما كً الخالًا .                                 -  كدم أزر اللُىت كلى الٍس

 الاطؼساباث الاطخِالبُت الىزازُت:

 :Cystathionine B-Synthaseكىش  -أ

ذ، خُض ًٖىن الٌُخامحن     م الهام في طبُل هِل الٕبًر مي، B6وهى ألاهٍص ئدي اللىش الىزاسي مخمازل  جمُم اهٍص ٍو

 و 
ً
 ٓبحرا

ً
ألاالتل الى اطؼساب شدًد في مظخىي اإلاخُىهحن و الهىمىطِظدئحن في البالشما، خُض ًسجٌلان ازجٌاكا

 مُٕسوم٘ى / لُتر في البالشما. 400ًصل الهىمىطِظدئحن الٕلي ختى 

 methylenetetrahydrofolate reductase 5,10كىش مستزلت  –ب  

م هدُجت الؼٌسة الىزازُت، ًخئدي كىد ألاشخاص مخمازلي ألاالتل الى جـهس     الخاالث اإلاسطُت كىد كىش ؤلاهٍص

 ماجتراًّ بخؤزس الىمى، اطؼساباث اإلاش ي و 
ً
ًسغ شدًد بالهىمىطظدئحن الٕلي بالبالشما و هره الخاالث هالبا

ادة بالهىمىطظدئحن، و  ت، اطؼساباث هٌظُت، جبدالث وكاتُت مم ٍش هِص الىىاُل اللصبُت و اإلاخُىهحن الخٓس

ي.  بالظاتل الدماغي  الشٔى

م  -ظـ    هىاْ اطؼساباث وزازُت أزسي في طبُل اكادة اإلاُدُل جئدي الى ًسغ الهىمىطِظدئحن و حشمل كىش اهٍص

methionine synthase  و التي حظخسدم خمع الٌىلُٗ وvitB12  ،ل الهىمىطِظدئحن الى مخُىهحن لخدٍى

.وجبدي الاطؼ اوي و جسآم الهىمىطِظدئحن و الظظخاجُىهحن في الب٘ى ت: جؤذي شٍس ٍس  ساباث الظٍس

 Cystatin C: C   السيسخاجين     

ماث الخدلل البروجُجي مً الىمؽ الظِظدُجي     ، Cysteine Protease Inhibitorبسوجحن هحر طٕسي، مشبؽ إلهٍص

ئي مىسٌع ًبلى  ُٓلى دالخىن، ًخٖىن بملد٘ زابذ في ظمُم الخالًا اإلاىىاة وال ًخؤزس ملد٘  60له وشن ظٍص

ت ولرلٗ ًبهه ٌلخبر ٓمئشس ظُد إلالد٘ الترشُذ  سشح كبر الٕبِباث الٖلٍى اهخاظه في الخالت الخسظت لإلوظان، ٍو

 .Glomeruler Filtration Rate( GFRالٕبُبي  )

حز     لخبر ٓمئشس ظُد للمل الٖلُت أًظل مً ًسجٌم جٓس ه في اإلاصل كىد وظىد زلل في الترشُذ الٕبُبي، َو

اجِىحن كلى اكخباز أهه ال ًخؤزس بالٕخلت اللظلُت، أو الوراء، أو الخالت الخسظت لجظم ؤلاوظان وال جخؤزس  الٍٕس

   ملاًسجه بىظىد البُلحروبحن والهُمىهلىبحن في اإلاصل.

 بيولين:ميكروغلو  -2-البيخا 

ئي    دالخىن  ًخىاظد بشٖل ػبُعي كلى طؼذ الخالًا اإلاىىاة ٓجصء مً  66822بسوجحن مىسٌع الىشن الجٍص

 .HLAمظخظد الخىاًّ اليظُجي 
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دشابه في البيُت مم  622مً طلظلت كدًدة الببدُد )  2Mًخؤلٍ الـ  خمع أمُجي(، ًخمحز بشٖله الٕسوي، ٍو

اث الخمساء الىاضجت( مىطم طؼخي للـ و جـهس ظم IgGالولىبىلحن اإلاىاعي  ت )باطخصىاء الٍٕس ُم الخالًا الظٍى

2M . 

، اإلاصل،  2Mًصؼىم الـ  ت بشٖل خس ) الب٘ى خىاظد في أهلب الظىاتل الخٍُى في الخالًا بشٖل ًاكل، ٍو

حز الـ  ي، الللاب، الظاتل ألامُىىس ي (  ٌلد جٓس طاكت وهى  04في البالشما زابذ زال٘  2Mالظاتل الدماغي الشٔى

  ال ًخؤزس بالؼلام اإلاخىا٘و وال ختى بالجيع.

 

 

 

ت اال أن  % مً الٕمُت اللابسة ٌلاد 99ٌظمذ الدجم الصوحر لهرا البروجحن باللبىز كبر ألاهشُت الٕببُت الٖلٍى

ب مً الىٌسون.   امخصاصها مسة أزسي في ألاهبىب الٍِس

ت كلى و  ظه الخصىص ًجلله ًسجٌم في الخاالث الاهخاهُت و في الخاالث ان وظىد هرا البروجحن في الخالًا اللمٌاٍو

ت ) ( ٓما هى الخا٘ في الابُظاض اللمٌاوي  lymphocyte turnoverالتي ًصداد ًيها جد٘ى الخالًا اللمٌاٍو

(lymphocytic leukemia( ت اإلاظاكدة ( مً T-lymphocyte helper( أو كىدما جخم مهاظمه الخالًا اللمٌاٍو

 هِص اإلاىاكت اإلإدظب )ؤلاًدش(. ُبل ًحروض

 جُُِم شدة و اهراز : 

  (multiple myeloma) الىزم اإلاِىي اإلاخلدد -6

  (chronic lymphocytic leukemia) ابُظاض الدم اللمٌاوي اإلاصمً -0

  (non-Hodgkin's lymphoma) اللمٌىما الالهىدظٕىُت -0

ّ بحن ألاذًاث الٕببُت - ت و الخٌٍس ت  الٕشٍ كً ألاذًاث الٖلٍى  كً ألاذًاث الاهبىبُت الٖلٍى

ٔان ازجٌاكه ال ًد٘ بالظسوزة كلى طساوة الخالت  - في خاالث ؤلاصابت بٌحروض هِص اإلاىاكت اإلإدظبت )و ان 

 اإلاسطُت 

 في اإلاصل :   أطباب ازجٌاكه -
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 (  Acquired immune deficiency syndromeمخالشمت هِص اإلاىاكت اإلإدظب ) -

 ( Crohn's diseaseداء ٓسون )  -

 ( hepatitisالتهاب الٕبد ) -

 leukemia (chronic lymphocytic )ابُظاض الدم اللمٌاوي اإلاصمً ) -

 (  malignanciesبلع ألامساض الخبِشت ) -

 ( mercury exposureالخلسض للصتبّ ) -

 ( multiple myelomaالىزم الىِىي اإلاخلدد ) -

 ( osteitis fibrosa cysticaالتهاب اللـم اللٌُي الِٕس ي ) -

ت الٕببُت ) في اإلاساخل الاهتهاتُت( ) -  renal disease (glomerular )ألامساض الٖلٍى

ىتُد ) -  ( sarcoidosisالظأز

ت ) -  ( vasculitisالتهاب ألاوكُت الدمٍى

 Waldenström's microglobulinemiaداء والدوشتروم ) -

 T( Troponin T :) التروبوهين 

ملِد  Cوالتروبىهحن   Iًيخمي الى البروجِىاث اللٌُُت لللظالث املخؼؼت الِلبُت وحشٖل مم التروبىهحن    

ً اإلاظىإ٘ كً جِلص اللظالث.  التروبىهحن الري  ًسجبؽ مم التروبىمُىٍش

ئي له     بِى  07ًبلى الىشن الجٍص  ال ًدزل في الجصء اإلاخ 5ُٓلى دالخىن، ٍو
ً
ِلص وإهما جٖىن % مىه في البالشما خسا

ً التروبىهحن   .Tمسخلت طابِت لخٍٖى

حزه في اإلاصل في     ٔاهذ ملاًسجه ػبُلُت  4-0بلد  AMI% مً خاالث  52ًسجٌم جٓس طاكاث مً بداًت ألالم ) وإذا 

بدأ باللىدة لُِمخه الؼبُلُت بلد  62حلاد بلد طاكخحن ( لُصل لُِمخه اللـمى بلد   أًام.   5طاكاث ٍو

 في الخاالث الخالُت:  Tالتروبىهحن ٌلاًس 

 الخؤٓد مً اصابت اللظلت الِلبُت -حصخُص وطحر اخدشاء اللظلت الِلبُت.    -
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 وشاهد ازجٌاق بظُؽ له في الخاالث الخالُت :

 الخلسض للظمىم .    -6

 الاهخاهاث الشدًدة .    -0

 ازجٌاق الظوؽ الستىي .    -0

 I  ( Troponin I)التروبوهين 

    
ً
لخبر  ًيخمي أًظا الى البروجِىاث اللٌُُت لللظالث املخؼؼت الِلبُت وال ًـهس كىد اصابت اللظالث الهُٖلُت َو

ت.622  % واصم ُلبي، ٓما أهه ال ًخؤزس باألمساض الٖلٍى

حزه في اإلاصل بلد  حز  4-0ًسجٌم جٓس ( لخصل لُِمتها  CKmbطاكاث مً بداًت ألالم ) بشٖل مىاشي الزجٌاق جٓس

لىد لُِمخه الؼبُلُت بلد  04-60اللـمى بلد   .Tأًام. و ٌلاًس في هٌع خاالث التروبىهحن  62-5طاكت َو

 : Myoglobinامليوغلوبين 

شٖل     % مً بسوجحن اللظالث ولرلٗ ًبن 0بسوجحن هُمي طِخىبالشمي زابؽ لألٓسجحن في اللظالث املخؼؼت َو

ادة اإلاُىهلىبحن دلُل أُٓد كلى جسسب اللظالث املخؼؼت.  ٍش

ئي اإلاىسٌع ولرلٗ ًبهه ًخدسز للمصل بظسكت كىد أي جسسب زلىي في     ًخمحز اإلاُىهلىبحن بىشهه الجٍص

اللظالث املخؼؼت أو في كظلت الِلب، أما اإلاُىهلىبحن الري ًٕشٍ كىه في الب٘ى ًُلصي الى جسسب زلىي 

. حزه في الب٘ى  ٓبحر في اللظالث املخؼؼت ولرلٗ ًسجٌم جٓس

لخبر ٔىاصم ُل    ماث في خالت َو حزه بظسكت أٓثر مً جدسز ؤلاهٍص صل الرزوة زال٘  AMIبي ألهه ًسجٌم جٓس  8ٍو

حزه في الخاالث الخالُت:Thrombolyticطاكاث وله امٖاهُت الخُُِم الىاجح لـلملالجت باإلامُلاث   ، ٓما ًسجٌم جٓس

ت .     -  اللظلي الشاَ.اللمل  -ألاذًت و السطىض اللظلُت.     -ؤلاصابت الِلبُت و الٖلٍى

 Atrial Natriuretic Peptid  (ANP)الببديد ألاذًني مدّر الصودًوم 

 Atrialخمع أمُجي، الري ًخد٘ى بىطاػت ببدُداش ألاذًىاث  606كبازة كً ػلُلت هسمىن ببدُدي ًخٖىن مً    

Peptidase  ًىلىجي في الدو  98الى الهسمىن الٌّلا٘ الري ًخٖىن م  طاكت.  0-6زان خمع أمُجي ،كمسه الٌحًز

ىلىظُت هامت:  ANPًخمحز   بخؤزحراث ًحًز

  بُلت الصىدًىمNatriurese  
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  ت   Vasodilatationجىّطم ألاوكُت الدمٍى

  ىحن و ألالدوطخحرون  جشبُؽ اًساش الٍس

  في اطخدباب 
ً
 هاما

ً
 وجىاشن اإلااء. Homeostasis ًللب دوزا

 جٌُد ملاًسجه في الخاالث الخالُت:    

 ومساُبت طحر اإلاسض. Cardiac Insufficiencyُصىز الِلب  -

 .Cardiomyopathyاكخال٘ كظلت الِلب  -

 .Ventricle Hypertrophyجضخم البؼُىاث  -

 .Obstructive Cardiomyopathyجضخم الِلب الاوظدادي  -
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