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 : املفاهيم واألدوات املستخدمة في التحليل املخبري 1الجلسة 

 مقدمة:

تدرس الكيمياء الحيوية البنية العامة للجزيئات واملركبات الداخلة في تركيب املادة الحية من بروتينات ودسم 

وسكريات حموض نووية، كما تدرس الوظائف التي تقوم بها والتغيرات التي تطرأ عليها في الجسم، وتدعى التحوالت 

 ي يشمل االصطناع )البناء( والتدرك )الهدم(. والتغيرات التي تطرأ على املادة الحية باالستقالب والذ

في هذا املقرر سوف نقوم بتطبيق الطرق الكيميائية التحليلية على املركبات الحيوية املوجودة في العينات الحيوية 

 الدم. وسنتطرق إلى دراسة اضطرابات استقالب املركبات الحيوية ودالالتها املرضية.
ا
 وتحديدا

 مصطلحات أساسية:

 من ذكر بعض املصطلحات الخاصة باملعايرات الكهربائية الضوئية والعمل على مقياس الطيف الضوئي: ال بد

 : جهاز يقيس مقدار الضوء املمتص من قبل محلول ما.spectrophotometerمقياس الطيف الضوئي 

 املراد معايرتها. محلول يحوي جميع املواد والكواشف املستخدمة في املعايرة ما عدا املادة  :Blankالناصع 

 يستخدم لتصفير جهاز السبيكتروفوتومتر بهدف حذف قيمة االمتصاصية الناتجة عن لون تلك املواد(.)

 محلول يحوي املادة املراد معايرتها بتركيز معلوم ومحدد بدقة وبشكل عالي النقاوة.  :Standardالعياري 

 من أن نسبة الت
ا
 ركيز إلى االمتصاصية قيمة ثابتة وفق قانون بيير المبيرت(.)يستخدم هذا املحلول للمقارنة انطالقا

 إليها جميع املواد والكواشف الالزمة للتفاعل  :Sampleالعينة 
ا
املحلول الذي يحوي املادة املراد معايرتها مضافا

 وتشكيل املعقد اللوني.

)مثال عن االختبارات عالية النوعية أن يسمح االختبار بمعايرة مادة واحدة فقط دون غيرها.  :Specificityالنوعية 

 تلك التي تعتمد على استخدام األنزيمات مثل معايرة الغلوكوز باستخدام طريقة أنزيم الغلوكوز أوكسيداز(.

 أصغر تركيز من املادة املراد معايرتها يمكن كشفه ومعايرته بالطريقة التحليلية.  :Sensitivityالحساسية 

مجموعة كواشف جاهزة خاصة بمعايرة مادة ما وفق مبدأ محدد مرفقة مع محلول عياري  :Kitالطقم أو العتيدة 

لتلك املادة بتركيز محدد وورقة تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة باملعايرة )املبدأ، خطوات العمل، شروط حفظ 

 الكواشف، نوع العينة، القيم واملجاالت املرجعية، تعليمات األمان(.

 : micropipetteكروبيبيت أو امل لدقيقةا الحجوم ماصات
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 µl 1تتراوح الحجوم التي تقيسها املكروبيبيت من  أداة مخبرية تستخدم لقياس ونقل حجم محدد بدقة من املحلول.

تستخدم ملرة واحدة  disposable pipette tip(. ويستخدم معها رؤوس خاصة 1ml) µl1000 إلى microliterمكرولتر 

 لحدوث تلوث املحاليل. هناك مكروبيبيت ثابتة الحجم 
ا
، ومكروبيبيت fixedمع كل عملية سحب من املحلول منعا

 .adjustableمتغيرة الحجم 

 : طريقة العمل

  لسحب السوائل نقوم بضغط املكبس باالبهام لنصل إلى املوقع األولposition 1  ثم ندخل رأسTip  في املحلول

 . rest positionونتركه يعود ببطء إلى وضع الراحة 

  .أما الخراج السوائل نقوم بضغط املكبس إلى املوقع الثاني 

 .في حال أردنا مزج السوائل نقوم بالضغط إلى املوقع األول والتفريغ عدة مرات ضمن املحلول 
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 : املعايرات اللونية الكهرضوئية2الجلسة 

 اللونية الكهرضوئية:مبدأ املعايرات 

 في مجال الكيمياء الحيوية، وتعد هذه التقن
ا
ية تعتبر املعايرات اللونية الكهرضوئية من أكثر الطرق التحليلية استخداما

مناسبة للكشف واملعايرة الكمية بحساسية عالية للكميات الزهيدة من املواد في العينات الحيوية لذلك فقد حلت 

 ايرات الوزنية والحجمية التقليدية.هذه املعايرات محل املع

ملادة املنحلة في محلول ما االذي ينص على أن تركيز  Beer-Lambert Lawتعتمد هذه الطرق على قانون بيير المبرت 

 مع كمية الضوء املمتص عند تسليط شعاع ضوئي وحيد اللون بطول موجة واحد على املحلول. 
ا
يتناسب طرديا

 من هذه العالقة 
ا
 بين املادة املراد نوعيكانت املعايرات اللونية الكهرضوئية التي تعتمد على تفاعل كيميائي انطالقا

معايرتها وكاشف خاص يؤدي لتشكيل معقد لوني، وتتناسب امتصاصية هذا املعقد اللوني للضوء في طول موجة 

اس قيم االمتصاصية للضوء بواسطة محدد من الطيف الكهرطيس ي مع تركيز املادة املراد معايرتها في املحلول، ويتم قي

 .Spectrophotometerأو املقياس الطيفي الضوئي  Photometerجهاز خاص يعرف باملقياس الضوئي 

 يجب أن تتمتع املعقدات اللونية املقاس امتصاصيتها بالخصائص التالية:

قبل املواد االخرى املرافقة لنوعية: خاصة باملادة املطلوب معايرتها دون حدوث تداخل في االمتصاصية من ا -1

أغلب التفاعالت املفضلة في هذه األيام هي تفاعالت أنزيمية تعتمد  املوجودة في العينة الحيوية. لذلك فإن

 دون غيرها. 
ا
 على أنزيمات تستهدف املواد املقاسة حصرا

بت لفترة زمنية كافية إلجراء لثبات: أي أن يكون اللون غير متأثر بالعوامل الجوية مثل الحرارة والرطوبة وثاا -2

 القياس بشكل دقيق.

للحفاظ على العالقة الخطية  1-0محصورة بين  Aأن تكون تراكيزها مخففة بحيث تكون قيم االمتصاصية  -3

 (.0.8و  0.2وتحقيق قانون بيير المبرت )القيم املثالية لالمتصاصية تكون عادة بين 
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 :Photometerمقياس الضوء 

هو عبارة عن جهاز مخصص لقياس االمتصاصية الضوئية. يقوم هذا الجهاز بتسليط حزمة ضوئية بطول موجة 

محدد من الطيف الكهرطيس ي مباشرة على العينة السائلة املوضوعة في كوفيت مناسبة ومن ثم قياس شدة الضوء 

 النافذ عبر تلك العينة وبالتالي تقدير شدة الضوء املمتص. 

س الضوء عن بعضها في مجال أطوال املوجات التي يمكن القياس بها من الطيف الكهرطيس ي وبناء تختلف مقايي

-visible light  (400على ذلك اصطلح على تسمية املقاييس التي تقيس االمتصاصية في مجال الضوء املرئي فقط 

في مجال أوسع من أطوال املوجات  ، أما املقاييس التي تقيس االمتصاصية Photometer( نانومتر بمقياس الضوء 750

 من األشعة فوق البنفسجية )
ا
 750( نانومتر واألشعة تحت الحمراء )400-200يشمل باإلضافة للضوء املرئي كال

. وتجدر اإلشارة إلى أن معظم املعايرات Spectrophotometerف الضوئي نانومتر( بمقياس الطي 1000-نانومتر

 ة تجرى في املجالين املرئي وفوق البنفسجي.الكهرضوئية في الكيمياء الحيوي

 

 –لية كهربائية ضوئية خ –مرشحة أو مستفرد أحادي اللون  –منبع ضوئي  يتألف مقياس الطيف الضوئي من:

 مقياس لشدة التيار الكهربائي.

 

 

تنغستين يختلف حسب املجال من الطيف الكهرطيس ي املراد القياس فيه )مصباح  :Light sourceاملنبع الضوئي 

 بحال الضوء املرئي ومصباح هيدروجين بحال األشعة فوق البنفسجية(.

 

حلل Monochromatorو املستفرد أحادي اللون أ Filterاملرشحة 
ُ
: يتألف مستفرد اللون من مواشير أو عدسات ت

 الضوء إلى ألوانه األصلية، مما يسمح بالحصول على أشعة ضوئية وحيدة اللون.
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ستعمل كوفيت ذات سماكة  Cuvette:الكوفيت 
ُ
سم و ينبغي في املجال املرئي استخدام كوفيت بالستيكية  1عادة ت

أو زجاجية أما عند استخدام األشعة فوق البنفسجية فيجب استخدام الكوفيت املصنوع من الكوارتز ألن البالستيك 

 خالية من االعوجاج والخدوش.. ويجب أن تكون الكوفيت نظيفة من الداخل والخارج و UVيمتص األشعة 

 

  ينحصر عمل الخلية الكهربائية الضوئية في تحويل الضوء إلى تيار كهربائي :detector  Photocellالخلية الضوئية

قاس شدته بواسطة مقياس غلفاني.
ُ
 يتم تضخيمه ثم ت
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 :طول موجة االمتصاص األعظمي

 رسم الطيف الكهرطيس ي للمادة قبل تطبيق املعايرات اللونية الكهرضوئية لتحديد 
ا
تركيز مادة مجهولة يتعين أوال

املراد معايرتها الستخراج طول موجة االمتصاص األعظمي وتثبيته في جميع القياسات للمادة نفسها. وتكمن اهمية 

 اعتماد طول موجة االمتصاص األعظمي في القياس فيما يلي:

 م في زيادة نوعية الطريقة التحليلية وتقليل التداخالت تعتبر قيمتها نوعية لكل مادة على حده مما يساه

 املمكنة من املواد األخرى املوجودة في املحلول كما في العمل على عينات حيوية.

 .تحقق الحساسية األعلى للقياس 

 .تقليل االنحراف عن قانون بيير المبيرت إلى الحد األدنى 

 طول موجة االمتصاص األعظمي 
ا
لكل املواد التي يمكن معايرتها بهذه الطرائق، وفي حال عدم تحدد املراجع حاليا

 معرفة القيمة املرجعية يمكن قياسها كما سيرد في القسم التطبيقي من هذه الجلسة.

 

 :standardاستخدام محلول عياري  -

 بما أن العالقة بين التراكيز واالمتصاصية هي عالقة طردية خطية لذلك فإن:

C1/C2=A1/A2 

معلوم بدقة فإنه يمكن أن نستنتج تركيز املحلول األول املجهول  C2االمتصاصية ملحلول معياري تركيزه  A2 فإذا كانت

 من العالقة:

2) .C2/A1= (A1C 
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 القسم العملي: تحديد طول موجة االمتصاص األعظمي ملعقد ملون 

 املبدأ: 

للكشف عن البروتينات، وقياس امتصاصية هذا تطبيق تفاعل لوني بين بروتين األلبومين وكاشف البيوريت النوعي 

املعقد في مجال محدد من أطوال املوجات ورسم طيف االمتصاصية باالستعانة بجهاز السبيكتروفوتومتر ثم تحديد 

 طول موجة االمتصاص األعظمي.

 املواد واألجهزة املستعملة:

  غ/لتر. 20محلول بروتين األلبومين 

 كاشف البيوريت 

 كوفيت بالستيكية 

 مقياس الطيف الضوئي 

  مئوية 37حمام مائي 

 طريقة العمل:

 مل من كاشف البيوريت. 3مل من محلول األلبومين مع  2ضع في أنبوب اختبار زجاجي  .1

 .دقائق والحظ تشكل املعقد باللون البنفسجي 10مئوية ملدة  37احضن األنبوب في حمام مائي بالدرجة  .2

 مل كاشف البيوريت، وقم بتصفير الجهاز عليه. 3ل ماء مقطر وم 2الحاوي على  blankحضر كوفيت الناصع  .3

امأل الكوفيت باملحلول امللون وقم بقياس االمتصاصية في جهاز السبيكتروفوتومتر، خذ عدة قياسات  .4

 ر.نانومت 750-400لالمتصاصية في مجال أطوال املوجات 

 ارسم منحني االمتصاصية بداللة طول املوجة. .5
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 العينات الحيوية، عينات الدم: 3الجلسة 

 :مقدمة

  دراستها بغرض االنسان جسم من تؤخذ التي النسيجية الخزعات أو السوائل بأنها الحيوية العينات تعرف
ا
 مخبريا

 تعتبر وغيرها. املناعية أو الجرثومية أو الحيوية الكيميائية سواء املختلفة بأنواعها املخبرية والتحاليل املعايرات وتطبيق

 Preanalytical التحليلية قبل ما األخطاء مصادر أهم من وتخزينها معها والتعامل ونقلها الحيوية جمع العينات مراحل

errors العينات مع التعامل إلرشادات واالنتباه التام التقيد الضروري  من فإنه لذلك الحيوية، مخابر الكيمياء في 

 الحيوية العينات أنواع أهم على الجلسة هذه في املخبرية. سنتعرف للمعايرات دقيقة على نتائج الحصول  بهدف املختلفة

 .عليها بالعمل الخاصة واإلرشادات

 :العينات جمع وشروط املرض ى تهيئة

  الريق على املبزولة الدم عينات على تجرى  التحاليل بعضالغذاء:  .1
ا
 الدموية تراكيزها ترتفع مركبات هناك ألن نظرا

مواد  هناك أن . كما) األنسولين (الطعام بتأثير تتحرر  الغلوكوز( وهرمونات الثالثية، الغيسيريدات (بعد الوجبات

 الوجبات. بعد قيمها تنخفض

 .الجسم في املكونات بعض قيم على : يؤثرانوالتدخين الكحول  .2

 .العينة جمع قبل العضلي الجهد بتأثير CKو LDH مثل املصل خمائر بعض : ترتفعالعضلي الجهد .3

 .للمريض النفسية لحالةا .4

  املريض من : يطلبألدويةا .5
ا
 مثل محدد بوقت التحاليل إلجراء العينات جمع قبل األدوية بعض إيقاف أحيانا

 .خافضات الشحوم

 :الحيوية العينات أنواع

 الدم عينات .1

 البول  عينات .2

 البراز عينات .3

 الشوكي الدماغي السائل عينات .4

 الجنب سائل عينات .5

 النسيجية العينات .6

 األمينوس ي السائل عينات .7
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 التناسلية واملفرزات املنوي  السائل عينات .8

 اللعاب عينات .9

 العرق  عينات .10

 املفصلية السوائل عينات .11

 :الدم عينات

 مناسب. يحدد دموي  وعاء من الشعري  أو الشرياني أو الوريدي الدم بزل  عملية بتطبيق الدم عينات على الحصول  يتم

 لىع تطبق الحيوية الكيمياء تحاليل معظم أن إال عليها تطبيقها املراد االختبارات على بناء املطلوبة الدموية نوع العينة

 .الدم الوريدي عينات

 عبر األنسجة من يعود مؤكسج غير دم هوVenous blood الوريدي الدم

  األكبر األوردة ثم الوريدات
ا
 الدم بزل  القلب. يتم في األيمن إلى األذين حجما

  سطحية أوردة من الوريدي
ا
 أو الذراع في املرفقية الحفرة أوردة من وغالبا

 فقط. واحدة مرة تستعمل ومعقمة جافة محقنة بواسطة اليد أوردة ظاهر

 الرباط ويطبق مريحة ومستقيمة وضعية في الشخص يكون  أن يفضل

  الضغط يكون  أن على برفق العضد حول  Tourniquet الضاغط
ا
 ومن رقيقا

 مبللة بقطنه وخزه املراد املكان في الجلد ينظف وبعدها الوريدتحسس  يتم ثم

، ليجف ويترك طبي بكحول 
ا
 بسحب الهواء املحقنة من تفرغ ذلك بعد قليال

 بحيث ودفعه املدك
ا
  .املحقنة داخل املوجود الهواء كل يطرد مرارا

  سيوخز الذي الوريد على إبهامها اليسرى ويوضع باليد املرفق يمسك
ا
 بعيدا

اإلبهام  بين اليمنى باليد املحقنة تمسك ثم ومن سم 2 الوخز مكان عن

 الدم إلى فيندفع األعلى إلى املشطوفة اإلبرة نهاية تكون  أن على واحدة بوخزة الوريد في اإلبرة وتدخل الثالثة واألصابع

القطن  من قطعة وتوضع الضاغط الرباط يرفع املطلوب املقدار يسحب وعندما اإلبرة مدك سحب نتيجة املحقنة

 .خاص أنبوب في املسحوب الدم ويوضع بلطف، الوريد من االبرة تسحب ثم الوخز مكان على الجاف
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  Arterial blood الشرياني الدم
ا
 الدم الشرياني غازات اختبار مثل قليلة حاالت في إال الشرياني الدم بزل  يطلب ما نادرا

  شخص قبل ومن الفخذي او العضدي أو الكعبري  الشريان من غالبا بزله الدم. يتم pH وقياس
ا
 لصعوبة مختص نظرا

 .العملية وحساسية

 

https://manara.edu.sy/



  
 

12 
 
 

التحليلية  والتقنيات االختبارات بعض وفي األطفال عند رئيس ي بشكل يستخدم Capillary blood الشعري  الدم

  تتطلب ال التي الحديثة
ا
عند البالغين  األصابع رؤوس أو األذن شحمة من الشعري  الدم بزل  العينة. يتم كبيرا من حجما

 .األطفال عند القدم باطن من أو

 

 :أن حيث البالزما أو املصل أو الكامل الدم على إما املخبرية الفحوص إجراء يتم

 دون  الكامل الدم على االختبارات وتطبق تخثر مضاد يحوي  أنبوب على الدم جمع يتم Whole blood الكامل الدم

 .إلى مكوناته فصله

  ُيترك ثم للتخثر، مضادة عوامل يحوي  ال جاف أنبوب في الدم جمع يتم Serum املصل
ا
حتى  قيقةد 30 - 15 مدة قائما

 .املصل على للحصول  التثفيل يتم وبعدها التخثر اكتمال

  التثفيل إجراء يمكن و تخثر، مانع على حاو   أنبوب في العينة جمع يتمPlasma البالزما 
ا
 .العينة جمع بعد مباشرة
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  Anticoagulants للتخثر املضادة العوامل أنواع

 Ethylene Diamine Tetra :الخل حمض رباعي األمين ثنائي االيتيلين .1

Acetic Acid (EDTA) ربطه خالل من التخثر حادثة بمنع املركب هذا يقوم 

 هذا التخثر إن مضاد التخثر، منظومة في الضرورية الكالسيوم لشوارد

 يحفظ كونه الدموية التحاليل أو الفحوصات في خاص بشكل مفيد

 ملحي بشكل استخدامه ومن املمكن التخرب، من للدم الخلوية املكونات

 بوتاس ي. )األنابيب ذات الغطاء األخضر( أو صودي

 

 ) الكالسيوم )تخليب EDTAآلية  : يعمل بنفسCitrate السيترات .2

 التخثر دراسات في واسع يشكل سيترات الصوديوم محلول  ُيستخدم

 شوارد بإضافة للتخثر املضادة تأثيراته عكس لسهولة وذلك

 الحيوية الكيمياء في قليلة تطبيقات لكن له الثنائية، الكالسيوم

 السريرية. )األنابيب ذات الغطاء الزهري(

 

 املمكن التداخالت أقل الهيبارين ُيسبب Heparin الهيبارين .3

 التخثر مضادات مع مقارنة وذلك الدموية العينة مع حدوثها

 اإلطالق، على التخثر مضادات أفضل من ُيعد لذلك األخرى 

 أو البوتاسيوم أو من الصوديوم ملحي بشكل متوفر وهو

فعل  تعزيزه خالل من للتخثر املضاد بتأثيره ويقوم .الليثيوم

 تحول  الذي يمنع anti-thrombin III 3ترومبين األنتي

 األفضل التخثر مضاد الهيبارين الفيبرينوجين إلى الفيبرين. يعد

 )األنابيب ذات الغطاء األزرق( .الحيوية الكيمياء تحاليل في
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 :مالحظات

 األكثر هي املذكورة األلوان تعتبر لكن املصنعة الشركة وفق الذكر سابقة الدم جمع ألنابيب املذكورة األلوان تختلف 

 في
ا
 لتحضير تستخدم التي )تخثر مضاد على الحاوية غير( الجافة  الدم جمع أنابيب تكون  كذلك مخابرنا، شيوعا

 .أحمر ذو لون  بغطاء املصل

 معينة الختبارات نوعي بشكل تستعمل التخثر ملضادات أخرى  أنواع تتوافر. 

 الهواء من املخالة األنابيب Evacuated tubes سحب التخلية خاصية خالل من يتم الدم. لجمع مطورة أنابيب هي 

 .األنبوب في تفريغه ثم ومن املحقنة في سحبه إلى الحاجة دون  األنبوب إلى الدموي  الوعاء من مباشرةالدم 

 

 الكامل الدم من والبالزما املصل عينات ير: تحضعملي تطبيق

مضاد  ونوع منها كل على املسجلة املعلومات واقرأ املخبر في املوجودة املختلفة الدم جمع أنابيب على تعرف .1

 .وجوده حال في لها املضاف التخثر

  وتترك جاف أنبوب على مجموعة دم عينة تؤخذ املصل: تحضير .2
ا
 تشكل يالحظ حتى دقيقة 20 - 15 ملدة قائما

  دقيقة/دورة 3000 بسرعة دقائق 10 ملدة ويثفل املثفلة في األنبوب يوضع ثم الدموية الخثرة
ا
 انتهاء بعد .تقريبا

  Micropipettes الدقيقة الحجوم ماصات باستخدام املصل من العلوية الطبقة عزل  يتم التثفيل

  األنبوب في ومزجها التخثر مضادات أحد يحوي  أنبوب على جمعها بعد الدم عينة البالزما: تؤخذ تحضير .3
ا
 جيدا

 .السابقة الطريقة بنفس العلوية الطبقة في البالزما تعزل  ثم دقيقة/دورة 3000 بسرعة دقيقة 15 ملدة وتثفل

 .واملكونات التحضير طريقة حيث من والبالزما املصل عينات بين املقارنة الخاص دفترك على سجل .4
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 Uric Acid: حمض البول 4الجلسة 

 القسم النظري:

 بالكزانتين، ويتحول  Purinesتتحطم النكليوتيدات البورينية 
ا
التي تدخل في االستقالب لتتحول إلى حمض البول مرورا

ثم  uricaseحمض البول صعب االنحالل باملاء عند معظم الثدييات إلى أالنتوين سهل االنحالل وذلك بوجود أنزيم 

ا يعد حمض البول الناتج الالزم لهذه األكسدة، لذ uricaseيفرغ بسهولة في البول. أما عند اإلنسان ال يوجد أنزيم 

النهائي الستقالب األسس البورينية. تأتي هذه النكليوتيدات البورينية من الغذاء أو من تحطم األنسجة في الجسم. 

% من حمض البول املطروح عبر الكلى. حمض البول غير منحل في الدم، وفي حال 90يتم إعادة امتصاص حوالي 

 فيها.> يترسب  mg/dL 6.8ارتفاع تراكيزه 
ا
 التهابا

ا
 في املفاصل واألنسجة مسببا

 التطبيق السريري:

 :تتم معايرة حمض البول لألغراض التالية

 كشف االضطرابات الوراثية في استقالب البورين .1

 gout تشخيص ومراقبة داء النقرس .2

 تشخيص الحص ى البولية .3

 : Hyperuricemiaارتفاع تركيز حمض البول في الدم 

املسببة لزيادة انتاج  Lesch-Nyhan syndromeاالضطرابات الوراثية في استقالب البورين )متالزمة ليش نيان  .1

 البورين نتيجة عوز انزيمي(

 الحمية الغذائية الغنية بالبورينات مثل اللحم األحمر، لحم الكبد والكلى، بعض املأكوالت البحرية. .2

 فقر الدم االنحاللي، الجوع الشديد. زيادة تحطيم الحموض النووية: كما في حال .3

 في تركيز حمض البول في الدم نتيجة حدوث خلل  .4
ا
خلل الوظيفة الكلوية: األمراض الكلوية املزمنة تسبب ارتفاعا

 لوظيفة الكلى لوجود عدة عوامل أخرى 
ا
 جيدا

ا
في ترشيحه وافرازه. مع ذلك ال يعد مستوى حمض البول مؤشرا

 .تؤثر على تراكيزه في الدم

 العالج الكيميائي للسرطانات، االنسمام الحملي، الحماض االستقالبي. .5
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 : Goutداء النقرس )داء امللوك( 

التهاب مؤلم في املفاصل ناتج عن ترسب أمالح حمض 

البول فيها. يتظاهر بتورم واحمرار املفاصل خاصة 

مفاصل أصابع اليدين، إبهام القدم، الركبة والكاحل. 

 يكون السبب
ا
زيادة انتاج حمض البول بسبب  غالبا

 الحمية الغنية بالبورينات ونمط الحياة الكسول.

 

انخفاض تركيز حمض البول في الدم 

Hypouricemia: 

 أمراض الكبد الحادة .1

 خلل في إعادة االمتصاص النبيبي كما في متالزمة فانكوني وداء ويلسون. .2

  allopurinolفرط جرعة  .3

 القيم املرجعية:

 mg/dL 7.2–3.5الرجال: 

 mg/dL 6.0–2.6النساء: 

 العينات:

يمكن معايرة حمض البول في البالزما املجموعة على هيبارين، املصل أو البول. تؤثر حمية املريض العامة على تراكيز 

حمض البول عنده لكن ال تتأثر بالغذاء املتناول قبل أخذ العينة. األدوية مثل الساليسيالت والتيازيد ترفع من 

 ستويات حمض البول.م

 

 

 مبادئ معايرة حمض البول 

 الخاصية اإلرجاعية لحمض البول: -1
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يملك حمض البول فعل مرجع في وسط قلوي حاوي على محلول حمض الفوسفوتنغستي ليعطي مركبات زرقاء 

 غروانية منتشرة غير محددة التركيب.

 :مساوئ الطرق اإلرجاعية

 التركيب املركبات الزرقاء الناتجة غير محددة. 

  توجد في البالزما العديد من املركبات التي ترجع حمض الفوسفوتنغستي مثل Vitamin C والبروتينات والغلوكوز

 SH.وجميع املركبات الحاوية على زمرة

 ترجع الكثير من األدوية حمض الفوسفوتنغستي مثل الكافئين والتيوفيللين والساليسيالت. 

 عدم ثبات اللون ويميل ألن يخفت 

 نوعية هذه الطريقة متدنية للغاية 
ا
 إذا

  الطريقة األنزيمية: -2

 لنوعيتها العالية. تتم أكسدة حمض البول بأنزيم يوريكاز 
ا
إلى  uricaseهي الطريقة املتعمدة في املخابر التحليلية نظرا

 POD (4-AP) , 2-4األالنتوئين )املنحل باملاء( واملاء األوكسجيني، ثم يتحول املاء األوكسجيني تحت تاثير 

Dichlorophenol sulfonate (DCPS)  مع تركيز حمض البول 
ا
. تتناسب شدة اللون األحمر طردا

ا
 أحمرا

ا
ليشكل معقدا

 في العينة.

 القسم العملي

 بالطريقة األنزيمية.معايرة حمض البول في الدم 
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 املواد واألجهزة املستعملة:

 كيت لتحليل حمض البول بالطريقة األنزيمية 

  مكروبيبيتmicropipette  مكرون 25مكرون و  1000حجم 

 كوفيت بالستيكية 

 مقياس الطيف الضوئي 

 : بالزما العينة

 طريقة العمل:

 تحضر الكوفيتات وفق الجدول التالي: .1

standard Sample blank  

1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL Reagent 

- 25 µL - sample 

25 µL - - standard 

 درجة مئوية. 25-15دقائق بحرارة الغرفة  10درجة مئوية أو  37دقائق في حرارة  5تمزج وتحضن  .2

 نانومتر. 500 تصفر مقياس الطيف الضوئي على البالنك عند طول املوجة .3

 تقاس االمتصاصية للعينة والعياري  .4

 ان تركيز العياري  .5
ا
 مغ/دل:  6يتم حساب تركيز حمض البول في العينة وفق املعادلة التالية علما

Uric acid concentration (sample) =
A (sample)

𝐴 (𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑)
 𝑥 𝐶 (𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑) 
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 Bilirubin: البيليروبين 5الجلسة 

 القسم النظري 

ناتج استقالب جزيئة الهيم. يتواجد الهيم في الهيموغلوبين )املوجود في الكريات الحمراء( بشكل رئيس ي البيلروبين هو 

 يأتي من تدرك 80وفي بروتينات أخرى مثل امليوغلوبين والسيتوكروم والكاتاالز. حوالي 
ا
% من البيلروبين املتشكل يوميا

ألخرى الحاوية على الهيم. يعد البيليروبين الصباغ األساس ي في الهيموغلوبين، أما البقية فتأتي من تدرك البروتينات ا

 العصارة الصفراوية.

 

عندما تتحطم الكريات الحمراء الهرمة من قبل الجملة الشبكية البطانية في الطحال والكبد ونقي العظم، ينتج عن 

 يدعى البيليروبين غير املقترن 
ا
 مع بروتينات ، الunconjugated Bilirubin تدرك الهيم مركبا

ا
ذي ينتقل إلى الكبد مرتبطا

 Uridyldiphosphateليتم في الكبد اقتران البيلروبين مع حمض الغلوكورونيك بواسطة أنزيم يدعى  )األلبومين(الدم 

Glucoronyl Transferase (UDPG – T)  أي تحويل البيلروبين إلى األستر ثنائي الغلوكورونيد للبيلروبين وهو ما يدعى ،

 . Conjugated Bilirubinبيلروبين املقترن بال

يكون البيلروبين املقترن )املباشر( منحل في املاء ويفرز من الخاليا الكبدية إلى القنيات الصفراوية ومن ثم يتابع مع 

ي باقي مكونات الصفراء إلى القناة الصفراوية الجامعة ومنها إلى األمعاء حيث يتم تدريكه بواسطة أنزيمات موجودة ف

 stercobilin. أكسدة اليوروبيلينوجين ينتج عنها urobilinogenاملعوية. وينتج عن هذا التدرك اليوروبيلينوجين  الفلورا

 جزيئة الهيم
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وهو صباغ بني محمر يطرح في البراز. جزء من اليوروبيلينوجين يعاد امتصاصه إلى الدوران البابي ليعود ويطرح عبر 

 البول لونه األصفر.الكبد فاألمعاء، وقسم صغير اليوروبيلينو 
ا
 جين يطرح عن طريق الكلى معطيا

 

 اإلمراضيات:

عندما يرتفع تركيز البيلروبين في الدم تبدأ األصبغة بالتوضع في صلبة العين وفي الجلد وهو ما يعرف باليرقان 

Jaundice  أوIcterus الفيزيولوجي . يحدث اليرقان بعدة آليات مختلفة ويمكن تصنيفه حسب مكان حدوث االضطراب

 إلى ثالثة أنواع:

  اليرقان قبل الكبديPrehepatic. 

  اليرقان الكبديHepatic. 

  اليرقان بعد الكبديPost Hepatic. 
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: يحدث عندما يصل فائض من البيلروبين إلى الكبد كما في حاالت فقر الدم االنحاللي اليرقان قبل الكبدي .1

Hemolytic Anemia اليرقان بارتفاع البيلروبين غير املقترن في الدم. وعلى أية حال ال يرتفع . ويتميز هذا النوع من

ملغ/دل ألن الكبد السليم قادر على التعامل مع معظم هذه الكميات الفائضة.  5البيلروبين املصلي ألكثر من 

من قبل الكلى  البيلروبين غير املقترن غير منحل في املاء ويرتبط مع االلبومين لذلك ال تتم تصفيته من الدم

 وبالتالي لن يظهر البيلروبين في البول في هذا النمط من اليرقان.

 

: ينتج عن خلل في التقاط البيلروبين من قبل الخاليا الكبدية، أو خلل في اقتران البيلروبين مع اليرقان الكبدي .2

التهاب الكبد، متالزمة حمض الغلوكوروني، أو خلل في إطراحه من قبل الخاليا الكبدية. كما في حال تشمع، 

 جيلبرت، متالزمة غليكلرنجار.

 

: ينتج عن خلل في إطراح البيلروبين املقترن بسبب انسداد ميكانيكي ملجرى العصارة اليرقان بعد الكبدي .3

الصفراوية باتجاه األمعاء. قد يكون هذا االنسداد بسبب حصيات مرارية أو أورام في البنكرياس او طفيليات 

بدية. عندما يتوقف جريان الصفراء باتجاه األمعاء يتسرب البيلروبين املقترن إلى مجرى الدم الوريقات الك

 كالشاي وينخفض 
ا
 غامقا

ا
 إياه لونا

ا
وترتفع مستوياته فيه، ليظهر البيلروبين املقترن في البول معطيا

 طيني.اليوروبيلينوجين في البول، كما يخسر البراز الصبغة التي تكسبه لونه ويصبح بلون 

 جمع العينات وتخزينها:

يفضل جمع عينة الدم بعد الصيام وتستبعد املصول املنحلة والشحمية. تخزن العينات واملحاليل العيارية في الظالم 

 4الجمع. ويمكن تخزين املصل في البراد ملدة  ساعات بعد 3 -2لحين إجراء االختبار. ويفضل إجراء القياس خالل 

 ملدة شهرين دون حدوث تغييرات هامة في تركيز البيلروبين. 20-رجة أيام وفي الثالجة بالد

 القيم املرجعية: 

Total Bilirubin: Up to 1.0 mg/dL 

Direct Bilirubin or Conjugated Bilirubin: Up to 0.3 mg/dL 

 طرائق معايرة البيلروبين:

 البيلروبين الكلي:القياس املباشر لالمتصاصية في السبيكتروفوتومتر لتحديد  .1
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 من خالل القياس املباشر لشدة اللون الطبيعي للبيلروبين. القت هذه الطريقة 
ا
كانت معايرة البيليروبين تتم سابقا

 في تشخيص اليرقان لكن قد تؤثر بعض املواد األخرى املوجودة في املصل مثل الكاروتين، الكزانتوفيللين 
ا
نجاحا

 ما حد من استخدامه السريري.والهيموغلوبين على االمتصاصية م

كان هذا االختبار يطبق عند األطفال حديثي الوالدة الذين ال تحوي مصولهم األصبغة الشحمية الصفراء التي تؤثر 

على املعايرة. حيث تتم معايرة البيلروبين من خالل التمديد في وقاء ومن ثم القياس املباشر لالمتصاصية في طول 

 نانومتر. 455املوجة 

 لتحليل البيلروبين الكلي واملقترن: Jendrassik – Grofطريقة  .2

وتشكيل معقد لوني من  diazotized sulfanilic acidاملبدأ: تفاعل البيليروبين مع ثنائي آزو حمض السلفانيليك 

 نانومتر. 540تقاس امتصاصيته في طول املوجة  azobilirubinاآلزوبيليروبين 

 ا التفاعل على:يحوي الكاشف املستخدم في هذ

  حمض السلفانيليك 

  حمض كلور املاءHCl  لضبط الPH  الحمض ي بما يناسب تفاعل الديأزة 

  نتريت الصوديوم لتشكيلDiazotized sulfanilic acid   

 cetrimide  لحل البيلروبين غير املقترن. حيث أن البيليروبين املقترن )املباشر( فقط هو القادر على إتمام هذا

 cetrimideفي الوسط املائي، أما البيليروبين غير املقترن )غير املباشر( غير منحل في املاء فيحتاج إلضافة التفاعل 

   إلى وسط التفاعل حتى يتم.
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 القسم العملي 

 Jendrassik – Grofمعايرة البيليروبين الكلي واملقترن في عينة الدم وفق تفاعل 

 املواد واألجهزة املستعملة:

  لتحليل البيليروبين الكلي واملباشركيت 

  مكروبيبيتmicropipette  مكرون 100مكرون و  1000حجم 

 كوفيت بالستيكية 

 مقياس الطيف الضوئي 

 : بالزما أو مصلالعينة املستخدمة

 طريقة العمل:

ليروبين الكلي ملعايرة البي ml AT 4مع  ml BT 1عن طريق مزج  working reagentيتم في البداية تحضير محلول العمل 

 ملعايرة البيليروبين املقترن، حيث أن تركيب الكواشف املستخدمة هو:  ml AD 4مع  ml BD 1أو 
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Total Bilirubin  Direct Bilirubin 

AT BT  AD BD 

Sulfanilic ac. 

Hydrochloric ac. 

Cetrimide 

Sodium nitrite  Sulfanilic ac. 

Hydrochloric ac 

Sodium nitrite 
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 معايرة البيليروبين الكلي:

 قم بتحضير األنابيب كما يلي:

 Reagent Blank Sample Blank Sample Standard 

 -- -- -- µL 100 ماء مقطر

 -- µL 100 µL 100 -- العينة

 µL 100 -- -- -- العياري 

 -- -- AT -- 1 mLالكاشف 

 mL -- 1 mL 1 mL 1 محلول العمل

 واتركها ملدة دقيقتين في درجة حرارة الغرفة.امزج األنابيب  .1

 بعد التصفير على املاء املقطر.  nm 540عند طول موجة  sample blankاقرأ امتصاصية  .2

 . Reagent blankبعد التصفير على  nm 540اقرأ امتصاصية محلول العينة والعياري عند طول موجة  .3

 معايرة البيليروبين املباشر:

 كما يلي:قم بتحضير األنابيب  .1

 Reagent Blank Sample Blank Sample 

 -- -- µL 100 ماء مقطر

 µL 100 µL 100 -- العينة

 -- -- -- العياري 

 -- AD -- 1 mLالكاشف 

 mL -- 1 mL 1 محلول العمل

 

 .C° 37دقائق في درجة حرارة  5امزج األنابيب واتركها ملدة  .2

 بعد التصفير على املاء املقطر.  nm 540عند طول موجة  sample blankاقرأ امتصاصية  .3

 . Reagent blankبعد التصفير على  nm 540اقرأ امتصاصية محلول العينة عند طول موجة  .4
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 :الحسابات

𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 
𝐴𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 − 𝐴𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
× 𝐶𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  

 تنويه: 

  املباشر تستخدم قيم االمتصاصية العائدة للعياري في البيليروبين الكلي.عند حساب البيليروبين 

 :يتم حساب البيليروبين غير املباشر وفق املعادلة 

Total Bilirubin =Direct Bilirubin + Indirect bilirubin 
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 Transaminases or aminotransferases: ناقالت األمين 6الجلسة 

 القسم النظري 

، وهي α-ketoاألنزيمات الناقلة لألمين هي األنزيمات التي تحفز تفاعل نقل مجموعة أمين بين حمض أميني وحمض 

مهمة في استقالب األحماض األمينية التي تشكل البروتينات. هذه األنزيمات يفرزها الكبد بشكل رئيس ي وتتواجد 

دوث أذية لخاليا الكبد. لذا يمكن االعتماد عليها في تقص ي بتراكيز قليلة في الدم، ترتفع تراكيزها في الدم في حال ح

 وظائف الكبد.

 aspartate aminotransferase AST (GOT) 

والذي يعمل على نقل أمين حمض األسبارتيك بوجود الفوسفات بيرودكسال كتميم  Aspartateاألنزيم الناقل ألمين 

 زما الخلية الكبدية وعضلة القلب والعضالت الهيكلية. أنزيمي. يتواجد هذا األنزيم بشكل رئيس ي في سيتوبال 

𝑨𝒔𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒕𝒆 +  𝜶 − 𝒌𝒆𝒕𝒐 𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒕𝒆 
        𝑨𝑺𝑻      
→       𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒂𝒕𝒆

+ 𝒐𝒙𝒂𝒍𝒐𝒂𝒄𝒆𝒕𝒂𝒕𝒆 

 في الحاالت التالية: ASTترتفع الفعالية األنزيمية للـ 

في جميع حاالت تخرب الخلية الكبدية وفي حاالت اضطراب النفوذية الخلوية وحاالت التنخر، مثل التهاب الكبد، 

الداء الكبدي الكحولي، داء ويلسون، احتشاء العضلة القلبية، الحروق، االجهاد الشديد، العمليات الجراحية. ترتفع 

 أثناء املعالجة بـ 
ا
 )أكثر من heparin, rifampicin, isoniazid, salicylate, tetracyclineاملستويات أيضا

ا
.. تزداد كثيرا

3000 unit/L .بعد الجراحة القلبية وفي التهابات الكبد الفيروسية الحادة ونقائل الكبد ) 

  unit/L 45-15ذكور  :املجال املرجعي

https://manara.edu.sy/



  
 

28 
 
 

 unit/L 30-5إناث 

 Alanine transaminase ALT (GPT): 

والذي يعمل على نقل أمين األالنين بوجود الفوسفات بيرودكسال كتميم أنزيمي. يعمل  Alanineاألنزيم الناقل ألمين 

هذا األنزيم بشكل أساس ي في الكبد وبفعالية عالية ونوعية واضحة، كما يتواجد بفعالية محدودة في القلب والكلية 

 والعضالت الهيكلية والكريات الحمراء

 

𝑨𝒍𝒂𝒏𝒊𝒏𝒆 +  𝜶 − 𝒌𝒆𝒕𝒐 𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒕𝒆 
        𝑨𝑳𝑻      
→       𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒂𝒕𝒆 + 𝒑𝒚𝒓𝒖𝒗𝒂𝒕𝒆 

.  

 في الحاالت التالية: ALTترتفع الفعالية األنزيمية للـ 

تفيد معايرته في التشخيص التفريقي ألمراض الجهاز الكبدي الصفراوي والبنكرياس، مثل التهاب الكبد، تشمع الكبد، 

 أثناء املعالجة بـ 
ا
  ALT. تزداد salicylateو rifampicinأورام الكبد، التهاب البنكرياس.  ترتفع املستويات أيضا

ا
 في قليال

 في السمنة. ASTاد أضعاف( بينما ال تزد 3السمنة )حوالي 
ا
 أبدا

 unit/L 40-10ذكور   املجال املرجعي:

 unit/L 35-5إناث 
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 القسم العملي

 : يتلخص مبدأ التفاعل في املعدالت التالية:املبدأ

𝑨𝒍𝒂𝒏𝒊𝒏𝒆 +  𝜶 − 𝒌𝒆𝒕𝒐 𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒕𝒆 
        𝑨𝑳𝑻      
→       𝒈𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒂𝒕𝒆 + 𝒑𝒚𝒓𝒖𝒗𝒂𝒕𝒆 

𝑷𝒚𝒓𝒖𝒗𝒂𝒕𝒆 + 𝑵𝑨𝑫𝑯+𝑯+
        𝑳𝑫𝑯      
→       𝑳𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 + 𝑵𝑨𝑫+ 

الذي ال يملك  +NADبسبب استهالكه في التفاعل وتشكل  NADH حيث يتم حساب االنخفاض في معدل امتصاصية

 امتصاصية. 

 : مصل أو بالزماالعينة

 طريقة العمل:

-αو NADH)يحوي  R2من محلول  mL 1وذلك بمزج  working reagentنقوم بتحضير كاشف العمل  .1

ketoglutarate 4( مع mL  من محلولR1  يحوي وقاء فوسفاتي وأالنين وأنزيم(LDH.) 

  nm 340تصفير الجهاز على املاء املقطر عند طول املوجة  .2

 من العينة ثم احضن ملدة دقيقة.  µL 100من كاشف العمل مع  mL 1تحضير محلول العينة بمزج  .3

 دقائق وبفاصل زمني دقيقة واحدة. 3نقوم بتشغيل املؤقت الزمني ثم تتم قراءة االمتصاصية خالل  .4

 .ΔA/minنحسب فرق االمتصاصية ثم نحسب متوسط فرق االمتصاصية خالل واحدة الزمن  .5

 ΔA/min  ×1750( وفق ما يلي: C 25°يتم حساب تركيز األنزيم )فعالية األنزيم في الدرجة  .6

وذلك بضرب الجواب بمعامل التصحيح  C° 37الجواب ليوافق فعالية األنزيم عند درجة الحرارة نقوم بتصحيح  .7

 )ألن فعالية االنزيمات تختلف باختالف درجة الحرارة( 1.82

 قارن القيمة مع املجال املرجعي املذكور مع الكيت:  .8

37 °C 25 °C  

up to 40 U/L up to 22 U/L Men 

up to 32 U/L up to 18 U/L Women 
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  GGT: غاما غلوتاميل ترانس ببتيداز7الجلسة 

ɤ-Glutamyl transpeptidase (GGT)  غاما غلوتاميل ترانس ببتيداز  

يستخدم بشكل أساس ي لتشخيص أنزيم يتواجد بشكل رئيس ي في الكبد والصفراء والكلية وأنسجة أخرى، لكنه 

 من ɤ -glutamyl األنزيم على نقل ثمالة الغاما غلوتاميل. يعمل هذا ومراقبة أمراض الكبد والطرق الصفراوية

 بالتالي فهو  .الببتيدات الحاوية على الغاما غلوتاميل )الغلوتاتيون( إلى الحموض األمينية والببتيدات الصغيرة األخرى 

 يساهم في اصطناع البروتينات ونقل للحموض األمينية عبر األغشية الخلوية.

𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡ℎ𝑖𝑜𝑛𝑒 +  𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑑 
  ɣ −GT   
→     𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑦𝑙 −  𝑝𝑒𝑝𝑡𝑖𝑑𝑒 +  𝐿

− 𝑐𝑦𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑦𝑙𝑔𝑙𝑦𝑐𝑖𝑛𝑒 

 

 في الحاالت التالية: ɤ-GTترتفع الفعالية األنزيمية للـ 

 ويعتمد عليه في التشخيص التفريقي الرتفاع الفوسفاتاز التهاب الكبد، تشمع الكبد، انسداد الطرق الصفراوية .

 القلوية، حيث يدل على املنشأ الكبدي الصفراوي لهذا االرتفاع.

 في التهاب البنكرياس الحاد 
ا
 يرتفع قليال

 يرتفع إلى ثالث أضعاف القيمة الطبيعية عند الكحوليين 

  أثناء املعالجة بـ 
ا
 warfarin, phenobarbital, and phenytoinترتفع املستويات أيضا
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 القسم العملي

 املبدأ: 

حيث  glycylglycineإلى  ɤ-glutamyl-3-carboxy-4--nitroanilideمن  ɤ-glutamylل حركي يتم فيه نقل ثمالة تفاع

  ( نانومتر.420405-ويكون له امتصاص أعظمي في املجال ) carboxy-4-nitroanilide-3ينتج مركب ملون هو 

ɤ glutamyl − 3 − carboxy − 4 − nitroanilide   +     glycylglycine
   ɤ−GT   
→        ɤ 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑦𝑙 𝑔𝑙𝑦𝑐𝑦𝑙𝑔𝑙𝑦𝑐𝑖𝑛𝑒 +  3 − carboxy − 4
− 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑎𝑛𝑖𝑙𝑖𝑑𝑒 

  أيام في البراد. 5: مصل أو بالزما، وتبقى فعالية االنزيم ثابتة ملدة العينة

 طريقة العمل:

 glycylglycine)يحوي  R2من محلول  mL 1وذلك بمزج  working reagentنقوم بتحضير كاشف العمل  .1

 (.ɤ -glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid)يحوي  R1من محلول  mL 4( مع NaOHو

  nm 410يتم تصفير الجهاز على املاء املقطر عند طول املوجة  .2

 من العينة ثم احضن ملدة دقيقة.  µL 100من كاشف العمل مع  mL 1نحضر محلول العينة بمزج  .3

 دقائق وبفاصل زمني دقيقة واحدة. 3الزمني ثم تتم قراءة االمتصاصية خالل نقوم بتشغيل املؤقت  .4

 .ΔA/minنحسب فرق االمتصاصية ثم نحسب متوسط فرق االمتصاصية خالل واحدة الزمن  .5

6.  
ا
 F=1391أن قيمة املعامل يتم حساب تركيز األنزيم وفق املعادلة التالية، علما

𝐶 = ∆𝐴/𝑚𝑖𝑛 × 𝐹  
 . 1.5وذلك بضرب الجواب بمعامل التصحيح  C° 37وافق درجة الحرارة نقوم بتصحيح الجواب لي .7

 نقارن القيمة مع املجال املرجعي املذكور في الكيت:  .8

37 °C 25 °C  

up to 55 U/L up to 22 U/L Men 

up to 38 U/L up to 15 U/L Women 
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 Amylase: األميالز8الجلسة 

 القسم النظري:

في البنكرياس ومن الغدد اللعابية. يتواسط أنزيم األميالز عملية حلمهة  acinarيفرز أنزيم األميالز من الخاليا 

-Sالروابط الغليكوزيدية في النشاء والغليكوجين. تبدأ عملية هضم النشاء في الفم حيث يتواجد األميالز اللعابي 

amylase بسب انخفاض الحموضة فيها. عند وصول النشاء إلى األمعاء ، لكن فعاليته تزول عند وصوله إلى املعدة

 شاء.صاحب الفضل األكبر في عملية تحطيم جزيئات الن P-amylaseالدقيقة يبدأ عمل االميالز البنكرياس ي 

لالميالز ثالث أنواع: ألفا،  يعتبر األميالز أصغر األنزيمات لذا تسهل تصفيته عبر الكلى، ويمكن مقايسته في البول.

السكاكر عند اإلنسان والحيوان، بيتا  ( في عديدات4-1أميالز هو املسؤول عن حلمهة الروابط ألفا ) αبيتا وغاما. 

 وغاما اميالز يوجد في النباتات و الجراثيم.

 

 ترتفع الفعالية األنزيمية لألميالز في:

 U/L 2000حتى: حيث تصل إلى مستويات عالية acute pancreatitisالتهاب البنكرياس الحاد  -1

 : التهاب الغدد اللعابية.mumpsالنكاف  -2

. القرحة املعدية، االنسداد املعوي، التهاب املرارة، التهاب الزائدة الدودية، الحمل الهاجر، االعتالل الكلوي  -3

 .U/L 1000في هذه األمراض ال يتجاوز األنزيم 

عرضية، يرتبط فيها االميالز مع : حالة طبية نادرة ال macroamylasemiaفرط املاكروأميالز في الدم  -4

 تصعب تصفيته عبر الكلى.
ا
 كبيرا

ا
 الغلوبيولين املناعي ليشكال جزيئا

 القيم املرجعية لاللفا أميالز:

 U/L 80- 22املصل: 

 U/L 321البول: >

 القسم العملي

 املبدأ: 

ذو  chloro-4-nitrophenol-2إلى  chloro-4-nitrophenyl-malto-trioside-2ألفا أميالز يتواسط حلمهة 

 نانومتر. 405االمتصاص األعظمي عند 
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2 − chloro − 4 − nitrophenyl − malto − trioside
   α−amylase   
→             2 −

chloro − 4 − nitrophenol +  𝑚𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒  

 : مصل أو بالزما أو بول.العينة

 طريقة العمل:

من العينة وتوضع في جهاز السبيكتروفومتر وتقرأ  µL 50من كاشف العمل مع  mL 1نحضر محلول العينة بمزج  .1

 االمتصاصية األولية.

 دقائق وبفاصل زمني دقيقة واحدة. 3نقوم بتشغيل املؤقت الزمني ثم تتم قراءة االمتصاصية خالل  .2

 .ΔA/minنحسب فرق االمتصاصية ثم نحسب متوسط فرق االمتصاصية خالل واحدة الزمن  .3

 يتم حساب تركيز األنزيم وفق ا .4
ا
 F=1355أن قيمة املعامل ملعادلة التالية، علما

𝐶 = ∆𝐴/𝑚𝑖𝑛 × 𝐹  

 . 1.8وذلك بضرب الجواب بمعامل التصحيح   C° 37نقوم بتصحيح الجواب ليوافق درجة الحرارة  .5

 نقارن القيمة مع املجال املرجعي املذكور في الكيت. .6
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 Discussing clinical cases: مناقشة حاالت سريرية 9الجلسة 

  

 

 

 

 

 

 

  

Unconjugated bilirubin 2.5 mg/dl 

Conjugated bilirubin 0.7 mg/dl 

Uric acid 3 mg/dl 

ALT 3100 U/L 

AST 2800 U/L 

GT 860 U/L 

سنة يعاني من ألم في المراق األيمن العلوي وتعب عام مع يرقان خفيف،  34مريض عمره 
 ولديه سوابق تعاطي المخدرات وريديًا، الموجودات المخبرية لديه موضحة في الجدول التالي،

 .ناقش التحاليل وأعطي تشخيصًا للحالة المرضية

1 
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 Unconjugated bilirubin 2.7 mg/dl 

Conjugated bilirubin 0.7 mg/dl 

Uric acid 9 mg/dl 

ALT 46 U/L 

AST 38 U/L 

GT 45 U/L 

Unconjugated bilirubin 0.7 mg/dl 

Conjugated bilirubin 2.5 mg/dl 

Uric acid 6 mg/dl 

ALT 58 U/L 

AST 60 U/L 

سنة تعاني من شحوب ودوخة واصفرار. أجرت تحليل دم وكانت لديها  28مريضة عمرها 
 النتائج التالية، ناقش التحاليل وأعطي تشخيصًا للحالة المرضية:

2 
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GT 169 U/L 

 4من شرب الكحوليات، الحظت زوجته اصفرارًا في عينيه منذ  سنة، يكثر 67مريض عمره 
أسابيع لكنه لم يراجع الطبيب ألنه لم يشعر بأي أعراض أو ألم بطني. راجع الطبيب مؤخرًا 
ألن بوله أصبح غامقًا وزادت شدة اليرقان. الموجودات المخبرية لديه موضحة في الجدول 

 حالة المرضية:التالي، ناقش التحاليل وأعطي تشخيصًا لل

3 
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What is the diagnosis?   

Jaundice  

Anemia   

Unconjugated bilirubin  

Conjugated bilirubin N 

ALP N 

GT N 

ALT N 

AST N 

 

What is the diagnosis?   

Jaundice  

Unconjugated bilirubin  

Conjugated bilirubin  

ALP N /  

AST  

ALT  

What is the diagnosis?   

Jaundice  

Unconjugated bilirubin  

4 

5 

6 
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Conjugated bilirubin  

ALP  

AST  

ALT  

GT  

What is the diagnosis?   

Right upper quarter pain  

Fever  

Jaundice, Dark urine  

ALT  

AST  

ALP  

ALT > AST  

ALT, AST > 10,000 IU/L  

 

What is the diagnosis?   

Right upper quarter pain  

Fever  

Jaundice, Dark urine  

ALT  

7 

8 
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AST  

GT  

ALP N /  

AST > ALT  

AST, ALT < 400 IU/L  
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What is the diagnosis? Note there is no jaundice.   

Epigastric pain radiating to the back  

Fever  

Bilirubin N 

Amylase  

Lipase  

ALP N 

 

 

 

 

 

What is the diagnosis? Note there is no jaundice.   

Right upper quarter pain  

Fever  

Leukocytosis  

Bilirubin  

Amylase  

Lipase  

ALP  

10 

9 
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                                     Please write down the diagnosing scheme  
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