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 المكونة لجسم األنسانالعناصر 

 General composition of the Bodyالتركيب العام للجسم                

 التركيببببك الكي ببببيس  الببببرسين لتكببببش ا أكببببين يتكببببسن   ببببك   كيكبببب   ببببن كببببت   أي ببببر

six elements   سه  األسككتين، الكير سن، الهييدرستين، الأييترستين، الكيلكبيسش سالسكبسسر

ال ستيكبيسش، الك ريب ، ال بسديسش، الكاسرايبد، ال يأيكبيسش، ال ديبد، سك يبي   ي ت قى يتكبسن  بن 

ضبببسيا  تبببدال  بببن اليبببسد، السسرايبببد، الأ بببين، سالبير بببين  الك يببب  الك يبببر   بببن األسككبببتين 

 سالهيدرستين ف  التكش تكسن  ستسد   اى  ك   يء 

 التركيك العأ ر  لتكش ا أكين يتسضح  يلتدس  التيل :
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 ( يمثل التركيب العنصري لجسم اإلنسان 1الجدول )

  Percentالنسبة المئوية   Elementsالعنصر  

 Carbon 55كير سن 

 Majorالرسيكي   

 

 Oxygen 05 سككتين 

 Hydrogen 05هيدرستين 

 Nitrogen 8.5أيترستين 

 Calcium 4كيلكيسش 

 Phosphorus 0.5فسكسسر 

 Potassium 0 ستيكيسش 

 Minorالعأي ر القايا  

 

 

 Sulfer 5.8ك ري  

 Sodium 5.4 سديسش 

 Chorine 5.4كاسر 

 Magnesium 5.0 يأيكيسش 

 Iron 5.50 ديد 

 Traceالعأي ر الضسيا   Manganese 5.550 أيأيز 

 Iodine 5.55555يسد  

 

)كب        Cationsلسأكبت  تت لب   يلكيتيسأبي   Ionic constituentsالتركيبك  ييبسأ  لسأكبت  

،   Na ،+K ،++Ca  ،++Mg ،++Fe+ يبببسن  ي ببب  لا ببب أ  ال ست ببب  يكببب ى الكبببيتيسن  ست ببب   

+++Fe    سك يببي  ضببسيا   ببن++Zn ،++Cu    سايأيسأببيAnions   كبب  ايببسن ي  بب  ال بب أ(
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Cl ،3- HCO ،H2PO4 -الكبيل   يكب ى ايأيبسن  ست ب  
-  ،--HPO4 Po4

---  ،--  SO4  ساأيسأبي

هب  الكيتيسأبي  الرسيكب  فب   Na+ال سا ض العضسي    ن ال هبش  عرفب   ن ايسأبي  ال بسديسش 

هس  K+ يأ ي ايسأي  ال ستيكيسش  Extracellular fluids الز ي الدش سالكساس  الباسي  البيرتي  

    Within cellsالكيتيسن الرسين ف  داب  الباليي 

 

 Water Distribution in Human Bodyسم اإلنسان       توزيع الماء في ج

%  ن سزن تكش ا أكين ستتأيكك هذه الأك    ككييل  ب  ال  تبس   75 - 55ي ك  ال يء أك   

البببدهأ  لاتكبببش سيتبببسزال ال بببيء ببببال  التكبببش ك كبببسن رسيكببب  فببب  الكبببساس  الباسيببب  الدابايببب  

Intracellular fluids   فبب  الكببساس  الباسيبب  البيرتيبب  %  ببن سزن التكببش  س55)سي ببك

Extracellular fluids   ن سزن التكش  ستضش:05)سي ك  % 

   ن سزأه   5%  ن الدش  ) الز ي الدش 85 - 75 يء ف  الدش )سي ل  % 

     كيس  يق   ين أكيجInterstitial   الا ف( 

   الكساس  الأيقاTranscellular fluids   كيس  الأبيال ال بسك(Cerebrospinal fluid  ،

   Digestive juiceالع ير  الهض ي  

 

        Water's Function & water's Equilibrium   وظائف الماء وتوازن الماء في الجسم

يستد ال يء  يزار  ف  ك   أكبت  تكبش ا أكبين لبذلو فهبس ال كبسن الضبرسر  لتركيبك الباليبي 

الكي ييسي  سأق  ال ساد  ي ضيف  إلبى ذلبو ي لب  السكبيا  سي ل  السكط الذ  ت دث فيه التسي ال  

  .ف  التكش Ionic balances التيد  ف  ال سيظ  اى درت   رار  التكش سالتسازن األيسأ 

 ن البضبراسا  سالسساكبه  Drinking waterي    ا أكين  اى ال يء  ن بال  تأيس  ال يء 

و  يلب   ببن التبسازن فب  ك يبب  ال بيء ال بب بسذ  س بن  ككبد  ال ببساد اليذاسيب  سيتبك  ن تكببسن هأبي

 سال سقسد  سهذه تبتاف  يبتالف الظرسف 
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 Water Balance for a Normal Human  Adult    موازنة الماء في جسم الشخص البالغ

 Water takenالماء المأخوذ 

 لتر / يوم

 Water Producedالماء الناتج 

 لتر / يوم

 الرستين 5.7  يء ف  الكساس  0.0

 التاد ) ساكط  التعرق  5.6  يء ف  الطعيش 0.5

 ال راز )األ عيء  5.0  يء أيتج  ن األككد  ال ييسلستي  5.3

 ا درار )الكايتين  0.5

00333 00333 

 

يال ظ   ن ك ي  الكساس  ال  بسذ  تكيس  ك ي  الكساس  ال طرس  ، يكيطر  اى ك يب  الكبساس  

س ابى ك يب  ا درار ال طرس ب   ساكبط  الهر بسن ال ضبيد  Thirstال  بسذ   ن بال  العطش 

   Vasopressin)هر سن السيكس ركين  Antidiuretic hormoneلاتدرر 

 Edemaإذا كيأ  ك ي  الكساس  ال ب بسذ  اك بر  بن ك يب  الكبساس  ال سقبسد  فتأ ب   يلب  السذ ب  

ر  بن تأيسلهبي ك بي فب   يلب  ا كبهي  )اأتسيخ فب  باليبي التكبش     بي إذا كبين فقبدان الكبساس   كلب

Diarrhea   التقيببببب ،Vomiting  سالتعبببببرقSweating   فتأ ببببب   يلببببب  التسبببببيف )ايأكبببببيز

Dehydration  
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 المحاضرة الثانية
                                             Methods of Expressing Concentrations عن التراكيزطرق التعبير 

 

 Percent. النسبة المئوية   1

 Percent by Weightوتقسم إلى النسبة المئوٌة الوزنٌة                  

   Percent by Volume               والنسبة المئوٌة الحجمٌة            

فررم مررم المحعررو   011تعرر ا النسرربة المئوٌررة الوزنٌررة  عررى رنمرر   رراا ف امرر   المرر ا   ررً    

 مععت  مم المحعو . 011والنسبة المئوٌة الحجمٌة  عى رنم   اا ف ام   الم ا   ً 

 

 Molar systemأو النظام الموالري     The Mole. المول 2

مم الم ا   ً  Gram-molecular weightsوتع ا  عى انم  وزم جزٌئً ف امً         

 لت  مم المحعو .

،  mMو مررز   Millimol ررً المٌمٌرر ح الحٌ تٌررة رمصرر  المسرردعح   اسررتياام    ررً معررً مررو  

 .meqو مز   Milliequivalentو مز   والمعً مم  ئ  Micromolالم ٌم ومو  

 ف ام                       

 ------------=  Moleالمو  

 ف ام/مو                      
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 معً ف ام                  

 ----------------معً مو  = 

 معً ف ام/معً مو               

 

  اا الموال                    

 ------------------الموال ٌة = 

  اا األلت                     

 

 

 

 0111  × وزم           

M =------------------------- 

 الوزم الجزٌئً×  )م (  ح        

 

 حٌث إم:

 M  الموال ٌة رو الت مٌز الموال ي =Molarity or molar concentration  

 الوزم = وزم الم اة الم ابة ب لغ ام.

 الوزم الجزٌئً ٌ مز له ب ل مز )و.ج( وٌمص  الوزم الجزٌئً لعم اة الم ا  

 م الم ٌ  ب لمععت . )م ( ٌمص  حجح  

 :الق نوم النم ئً هو

  1000 × و       

                                      M=-------------------- 

 و.ج   ×  )م (  ح                                               
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 :  اا األوزام المم  ئة لعم ا  لم  لت  مم الم ٌ . Normalityالنو م لٌة 

 

 المم  ئ            معً مم  ئ                                        

N                                =----------      =--------------- 

 العت                 معً لت                                           

             

   0111×  و              

N  =------------------------ 

 و.م × )م (  ح             

 

 و.م : ٌمص  الوزم المم  ئ لعم اة الم ابة. 
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 ةلثالمحاضرة الثا
هو وزن الحامض الذي يحرر غراماً  : The acid’s equivalentالوزن المكافئ للحامض 

 ذرياً واحداً من ايون الهيدروجين )بروتون واحد(.

  

 

 

والوزن الذري  1 = إذا علمت أن الوزن الذري للهيدروجين HCl أحسب الوزن المكافئ لحامض

 .=35.5 للكلور

 

 وزان الذرية =  حاصل جمع األ HClو.ج لحامض    

 

        =1  +5353  =5.53 

 

 و.ج                                             

 ------------------------الوزن المكافئ للحامض = 
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 عدد ذرات الهيدروجين                                   

 

                                              5.63 

    =---------------      =5.53 

                                              1 

 

 هو نفسه و.م HClو.ج لحامض 

 

( -OHايوون مون الهيدروكسويد ) -هوو وزن الااعودا الوذي يحورر غورام  الووزن المكوافئ للقاةودة:

 بتعريف أدق هو وزن الااعدا الذي يكتسب أو يتفاعل مع بروتون واحد.

 

 ج.و                                                 

 --------------------------الوزن المكافئ للااعدا = 

 عدد مجاميع الهيدروكسيد                                  

 

والوزن الذري لألوكسجين  35إذا علمت ان الوزن الذري للصوديوم  NaOHأحسب و.م لااعدا 

 .1 والهيدروجين .1

 

 NaOH  =35  +1.  +1  =04و.ج لااعدا 

 NaOH  =  =  =04و.م لااعدا 
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 هو نفسه الوزن المكافئ NaOHو.ج لااعدا 

 

إذا علمت ان الوزن الذري لأللمنيوم =  Al(OH) 5أحسب الوزن المكافئ لهيدروكسيد االلمنيوم

 .1واألوكسجين =32

 .1والهيدروجين =     

 االوزان الذرية= مجموع Al (OH)3و.ج لااعدا  

      =32 ( +1.  +1 × )5  =27 

 .3و.م =                                              

 

 (Molality)المواللية  Molal Solution. المحلول المواللي  3

 غرام من المذيب. 1444وهو عبارا عن وزن جزيئي غرامي من المذاب في 

 

 

 عدد موالت المذاب                  

 --------------------------المواللية =  

 عدد كيلوغرامات المذيب                  
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 ةرابعالمحاضرة ال
 على التركٌز الموالري )الموالرٌة( والتركٌز النورمالً )النورمالٌة(. أمثلة

مللتر من الماء المقطر  011فً  NaOHغرام من هٌدروكسٌد الصودٌوم  5عند إذابة  مثال:

(D.W أحسب ،)M  وN  لهذا المحلول إذا علمت ان االوزان الذرٌة للصودٌوم واألوكسجٌن

 على التوالً.  0،  01،  32والهٌدروجٌن هً كما ٌأتً 

 

   0111×  و                                 

                         M=---------------- 

 و.ج    × )مل(  ح                               

 

 NaOH  =32  +01  +0و.ج 

                   =01 

                      5  ×0111 

 M  =--------------      

                     011 ×01    

 مول / لتر   0235 =     

 

 0111 × و                  

N  =------------------------ 
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 و.م ×ح)مل(              

 و.ج                                              

 --------------------------الوزن المكافئ للقاعدة = 

 عدد مجامٌع الهٌدروكسٌد                                       

                          01  

         =--------- 

                          0  

                     =01  

 

           5  ×0111 

N  =  -------------         

           011  ×01 

 /لترمكافئ غرامً  0235=  

 

إذا علمت ان  N  &Mأحسب  D.Wمل ماء مقطر  011فً  Al (OH)2غم من  01أذٌب  مثال:

 على التوالً. 0،  01،  32هً  Al  ،O  ،Hاالوزان الذرٌة للـ 

 

   0111×  و                                 

                         M=---------------- 

 و.ج× )مل(  ح                                

    

 Al (OH =32 ( +01  +0 × )2)2و.ج لقاعدة     

             =23  
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                                   23 

 2Al(OH)  = --------   =31و.م لقاعدة  

                                   2  

                01×0111 

M    =------------------- 

                 011×23 

  / لتر مول 022=          

   0111 × و             

N  =------------------ 

 و.م× )مل( ح            

 

           01×0111 

     =--------------- 

           011×31           

 مكافئ غرامً /لتر         2,3=   

 

 Dilution Lawقانون التخفيف  

 3ح 3= م 0ح 0م        

 3ح 3= ن 0ح 0ن        

 

)أو الوزن النوعً(.  0203. الكثافة النوعٌه له هً Sp. Grحامض الهٌدروكلورٌك النقً مثال: 

 HCl 21%، النسبة المئوٌة لحامض  21201و.ج = 
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   01*%  ×الكثافة النوعٌة                                  

 ------------------------------موالرٌة السوائل = 

 و.ج                                          

 

   01*%  ×الكثافة النوعٌة                                  

 ------------------------------نورمالٌة السوائل = 

 و.م                                         

 

                        0,03×21×01 

 ------------------=  HClم حامض 

                          21,01  

 مول/لتر 0023=               

 

 مل ماء مقطر من المعلومات اعاله. 111موالر من حامض الهيدروليك في  1حضر 

 3ح 3= م 0ح 0م      

 011×  0=  0ح×  0023

 مل 325=  0ح      

 مل بالماء المقطر. 011وٌكمل إلى  HClمل من حامض  325ٌسحب 
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إذا علمررت ان الرروزن الجزٌئررً H2SO4 مررل مررن حررامض  011نورمررال فررً  0: حضررر مثااال

 %. 43غم والنسبة المئوٌة  0230والكثافة النوعٌة )الوزن النوعً(  H2SO4لحامض

               43.2 

 04.25=    --------------------و.م = 

                 3 

 

 01× 0.30× 43                   01×% × و.ن            

 -------------------------=      ----------------------ن=  

 25 .04      و.م                                            

 مكافئ غرامً/لتر 2123ن =   

 3ح 3= ن 0ح 0ن  

 011×  0=  0ح×    2123

 مللتر 322=  0ح 

 مل بالماء المقطر. 011وٌخفف إلى  H2SO4مللتر من حامض  322نسحب 
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 ةخامسالمحاضرة ال
مررم مرر ط م إرر     ر  088فرر   H3PO4نو مرر م مررم حرر مف ريك رركو     8.3حضرر   :1واجبب  

 %.30غم ورين بة ريمئو ة  7.2وريوزم رينوع  و.م =   43علمت رم و.ج = 

مرم مر ط م إر    ر علمرت رم  008نو م م مرم ي ر وس ر ر ريبر   وم فر   8.0حض   :2واج  

 على ريتوري . 732   7   71 رألوزرم ري   ة يألوس ج م  ريه  ر وج م  ريب   وم ي 

مررم مرر ط م إرر    ر علمررت  م  088نو مرر م مررم ي ر وس رر ر ريس ي رر وم فرر   0: حضرر  3واجبب  

 على ريتوري . 08   7   71رألوزرم ري   ة يألوس ج م وريه  ر وج م وريس ي  وم ي  

 

16
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 ةسادسالمحاضرة ال
 (pHالهٌدروجٌنً )التركٌز 

 

 ( :pHقٌم الدالة الحامضٌة )

والقل ظٌنننن   Acidityاسنننن نظا نخننننلا نننننل  لح مضٌننننر  نننن  ال ل  ننننٌ   Sorensenسورنسنننن  

Alkalinity   ٌ  هو قٌ   الظال  ال لPH و مرف  حى أنهل الحوغلرٌ ا السللب لح ركٌز 

pH = - log [H+]                                                                                          

 :ا سب الظال  ال ل  ٌ  2-10 إذا كل   ركٌز اٌو  اإلٌظروجٌ  فً وسط  ل  ً هو : ثلل

         pH = - log [H+]                                

pH                  =- لو[H+]                              

                PH  =- 10 2لو- 

PH                  =2 

  

 .14 قٌ   الظال  ال ل  ٌ     ظ    الصفر إلى

 

   حول  ل  ً                                حول قل ظي             

0_______________________7________________________41 

   حول   ملظل                                          
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pH = - log [H+]                                     ,   [pOH = - log [OH-   

                            pH       =- لو[H+]            ,pOH   =- لو[OH-]   

                         

PH                                                 +pOH  =41  

 كو   نلالً  قحنًٌ  إلنى الجلننب القل نظي أو  PH  =7.1الظال  ال ل  ٌ  الطضٌمٌ  ل صل الظا هً 

فننل   7.7 نن   PH( إذا قحننق قٌ نن  النن  7.7 – 7.7أ  الظالنن  ال ل  ننٌ  ل صننل الننظا  قنن  ضننٌ   

 Acidotic coma   ل  نننٌ  أو  سننن ى  للننن  ال  نننل الشنننن  ٌصنننلب ض للننن  غٌضوضننن  ال

(acidosis   ا. أ نل اذا زاظق  ن   فإ  الشن  ٌكو   صنٌر  ال نوق ال  ن 7أ ل إذا قحق    ال

و س ى هنذ  ال للن  ضنللقً   Tetanyفل  ال ٌلة سوف  ن هً ضللكزاز  7.7ووصحق إلى  ظ  7.7

Alkalosis . 

 ً الحاالت التالٌة:ف Fatal acidosisتنتج الحموضة الممٌتة  

 400.( والجوع الشنظٌظ, Diabetes Mellitus disease  D.M. فً  لل   ر ى السكري 4

هلٌظروكسننننً ضضو لرٌننننا و ننننل   النحٌننننا ا سننننٌ ونً  –غننننا أو أكثننننر  نننن   ننننل   ضٌ ننننل 

Acetoacetic acid  . ٌ فً الٌوا الوا ظ   ك  ا  ٌن ج الجسا فً هذ  ال ل ق ال ر 

 . In chronic nephritisب الكحٌ  ال ز   . فً  ل ق ال هل2

 . ضأنذ  واظ  ل  ٌ .7

 . Lungs disease. فً  ل ق أ را  الرال ٌ  1

 من الحاالت التالٌة: Alkalosisتنشأ حالة القاعدٌة 

 severe prolonged vomiting( فً  ل ق ال قٌؤ ال س  ر HCl. فقظا   ل   ال مظة  4

ضزٌلظة نسض  ال نفس ال ً   نظ  فنً  CO2. فقظا  ك ٌلق كضٌرة    غلز ثلنً اوكسٌظ الكلرضو  2

وفً  لل  أ را   High-altitudesك ٌلق األوكسجٌ  قً  لل  صموظ ال ر فملق    لل  نق

 . Heart diseaseالقحب 

  

18



 Buffer solutionsالمحالٌل المنظمة )محالٌل البفرات(                             

 Weak acids منرف ال  للٌنل ال ننخا  حنى أنهنل  حنا ال  للٌنل ال  كونن   ن   نل    نمٌف 

أو   كو     قل ظة  مٌف  و ح هل.   نل ال  للٌنل ال نخ ن  وهنو  قلو ن  ال  ٌنر  Saltsو ح ه 

  نظ إ لف   ل   أو قل ظ إلٌهل.  pHفً الظال  ال ل  ٌ  

 مثال على المحالٌل المنظمة: 

 محلول منظم حامضً    محلول منظم قاعدي     

 COOH7CH ل    مٌف          NH4OHقل ظة  مٌف    

 CH3COOH حح ال ل   ال مٌف               Cl 1NH حح القل ظة ال مٌف   

 

        Buffers of blood plasmaبفرات بالزما الدم                                    

    -HCO3   /H2CO3     ,2-HPO4    /H2PO4
-      , -protein / Proteinate  ) 

 نل    – Bicarbonate الضلٌكرضوننلق  النخلا األول    الضفراق ال وجوظ فً الظا هو نخنلا 

 الكلرضونٌا

   Carbonic acid  وجوظة ضك ٌلق كضٌرة فنً النظا وهنو ذو األه ٌن  الكضٌنرة فنً ال فنلخ  حنى 

pH 7.1ٌمً  ٌ  ا  الظال  ال ل  ٌ  لضًز ل الظا هً الظا     ال ظى الطض 

أ ل الضفراق ا نرى ال وجوظة فً الظا وهً ضفر الفوسفلق والضرو ٌ  أه ٌ هل قحٌح  جظا   قلرن  

    ضفر الضلٌكرضونلق.

 

  of red blood cells                           بفرات كرٌات الدم الحمراء                  

Buffers  

HCO3     وٌم ضر   حول الضفر 7.27لكرٌلق الظا ال  را   والً  pH كو  ال 
-    /H2CO3 

كرٌلق الظا     ال ظى الطضٌمً  قلرن     الفوسفلق  pH   أها الضفراق لح فلخ  حى  

 والضرو ٌ . 
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال           المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 ةبعساالمحاضرة ال
 المستخدمة في مختبرات الكيمياء السريريةطرق التحليل 

 تقسم طرق التحلٌل تقسم الى نوعٌن :

 طرق التحلٌل النوعً وطرق التحلٌل الكمً .

 

: وهيً تليا الطيرق التيً تفحيك فيً كٌلٌيل فايل ال نلاير  و الميوا  مين طرق التحليل النوعي 

حلمضٌل والقلع ٌل المخلوطلت والت رف علٌهل عن طرٌق اللال وكذلا الت رف على األسس ال

 الموجو ة فً مركب واح   و مخلوط ٌتكون من ع ة مركفلت . وٌمكن  ن ٌتم ذلا كمل ٌلً :

 ستخ ام الحواس : ٌمكن  ن تكون الحواس طرٌقل للت رف على ف ض المركفيلت الم روفيل  (  )

والمت اولل ف لى سفٌل المثلل ٌمكن عن طرٌق المذاق  ن نت رف على مل تٌن  ح همل السكر 

ألخرى الملح )كلورٌ  الاو ٌوم ( ، كمل ٌمكن عن طرٌق اللون والشكل الفلوري التمٌٌز وا

 فٌن مل تٌن مثل اللحم والكفرٌت .

 سييتخ ام المييوا  الكٌمٌلوٌييل : ٌمكيين األسييت لنل فلسييتخ ام المييوا  الكٌمٌلوٌييل عنيي مل تكييون   ( ب)

ات اللضيل ونتيرات الحواس علجزة عن   اء اليززم ، فميثزم مين الاي وفل التمٌٌيز فيٌن نتير

الاو ٌوم حٌك  نهمل ٌتشلفهلن فً اللون والاللت الطفٌ ٌل األخيرى ، ليذلا ٌجيب التمٌٌيز 

فٌنهمل فوسلئل  خرى . مثزم كنقطل األناهلر و رجل الغلٌلن  و فأجراء تللعل كٌمٌيلئً لهيل 

مع حلمض الهٌ روكلورٌا ، حٌك ت طً المل ة األولى )نترات اللضيل( راسيب  فيٌض مين 

 ورٌ  اللضل وال ٌتكون  ي راسب مع المل ة الثلنٌل )نترات الاو ٌوم( .كل

كمل ٌمكن  ستخ ام عملٌلت كٌمٌلئٌل  خرى مثل عملٌل الذوفلن والترسٌب والترشٌح للت رف 

 على وجو  المل ة  و ال نار .

: وهييً تلييا الطييرق التييً تهييتم فللتقيي ٌر الكمييً لل نلايير  و المركفييلت طرررق التحليررل الكمرري 

الموجو ة فً عٌنل مل وذلا عن طرٌق تق ٌر هذه ال نلار  و المركفلت تق ٌرام كمٌيلم وٌيتم تقي ٌر 
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ع عليى ايورة المركيب فأكمليل  و عليى ايورة  حي  نيواتو تللعليل  و  حي ى  المركب تقي ٌرام كمٌيل

كن مثزم تق ٌر المركب اللوسلوري مثل فوسللت الفوتلسٌوم على هٌئل الموا  التً ٌشتق منهل . ٌم

 نسفل مئوٌل من اللوسلور .

 

 

 تقسم طرق التحلٌل الكمً إلى ع ة  قسلم : 

 ( : Volumetric analysisالتحلٌل الكمً الحجمً )( 1)

فً هذه الطرٌقل ٌمكن تسيحٌح جمٌيع  و جيزء م ليوم مين محليول النميوذم ميع المحليول 

القٌلسً حتى نحال على نقطل النهلٌل التً عن هل تكون كمٌيل المحليول القٌلسيً تكيلف  

 تململم المل ة المرا  تحلٌلهل . وٌمكن ت ٌٌن نقطل نهلٌل التللعل :

 فلستخ ام  الئل ذات طفٌ ل كٌمٌلئٌل ملونل . -  

عن طرٌق قٌلس اللت المحلول اللٌزٌوكٌمٌلوٌل . مثزم عن طرٌق قٌلس فرق   - ب

 .الجه 

 ( :Gravimetric analysisالتحلٌل الكمً الوزنً )( 2)

وفٌل ٌمكن تق ٌر كمٌيل ال ناير  و المركيب ف ملٌيل وزنٌيل وذليا ف ي  ترسيٌب الميل ة ثيم 

 فالهل ووزنهل ، حٌك ٌتطلب ذلا : 

  ستخ ام مرسفلت العضوٌل . .  

  ستخ ام مرّسفلت عضوٌل . . ب

 الترسٌب الكهرفلئً . . ت

 (Absorption of photo-energy متالص الطلقل الضوئٌل )( 3)

وٌتضييمن قٌييلس كمٌييل الطلقييل الضييوئٌل عنيي  طييول موجييل م ٌنييل تمتاييهل المييل ة المييرا  

 تحلٌلهل ، وٌمكن  ستخ ام ملٌلً لهذا الغرض : 

 (Colorimetric methodsالطرق الطٌلٌل المرئٌل )اللونٌل( ) .أ

 Ultra-Violetالطيييييرق الطٌلٌيييييل فيييييً المنطقيييييل الليييييوق فنلسيييييجٌل ) .ب

spectroscopic methods) 
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 Infra-Red spectroscopicالطرق الطٌلٌل فً المنطقل تحت الحمراء ) .ت

methods ) 

 (X- Ray methodsطرٌقل األش ل السٌنٌل ) .ث

 (Emission of photo-energy نف لك الطلقل الضوئٌل )( 4)

 و  ٌتضييمن  سييتثلرة المييل ة إلييى مسييتوٌلت عللٌييل ميين الطلقييل فواسييطل الطلقييل الضييوئٌل

الكهرفلئٌييل ثييم رجوعهييل إلييى مسييتوى طييلقً ميينخلض فٌنف ييك منهييل شييًء ميين الطلقييل 

 الممتال وتكون مقٌلسلم لكمٌل المل ة وذلا فواسطل الطرق اآلتٌل :

( : حٌييك Emission spectrographyطييرق تسييجٌل الطٌييف األنف ييلثً ) . 

 تستثلر المل ة فلستخ ام الشرر الكهرفلئً .

( : حٌيك تيتم إثيلرة Flame photometryللهيب )المطٌلف اللوتيومتري فل . ب

المل ة فلستخ ام  نواع مختللل من اللهب وف   رجوع المل ة إلى حللل الطلقيل 

 المنخلضل تقلس كمٌل الضوء المنف ثل .

 (Analysis of gasesتحلٌل الغلزات ) (5) 

ز  و الطرٌقييل الحجمٌييل : وفٌهييل ٌقييلس التغٌٌيير فييً الحجييم للمييل ة ف يي  تاييلع  الغييل - 

  متالال.

الطرٌقييل الملنومترٌييل : وٌقييلس فهييذه الطرٌلييل ضييغط الغييلز  و التغٌٌيير فييً هييذا  -ب

 الضغط .

 (  Electro- Chemical methodsالطرق الكهروكٌمٌلئٌل )( 6)

( تللس قٌمل التٌلر الكهرفلئً حٌك تتنلسب مع Polarographyالفوالروغرافٌل ) - 

 تتأكس  فً تللعل كهروكٌمٌلئً عن  القطب .تركٌز المل ة التً تختزل  و  

 التحلٌل فقٌلس كمٌل الكهرفلئٌل  -ب

 تقلس كمٌل الكهرفلئٌل الززمل ألكملل التللعل الكهروكٌمٌلئً .      

التحلٌل فقٌلس فرق الجه  : فً هيذا النيوع مين التحلٌيل ٌقيلس الجهي  الكهرفيلئً  -ت

المحلول وٌمكن م رفل  نتهلء التللعل المتغٌر  ثنلء التللعل عن   نغملر القطب فً 

 وفللتللً ٌمكن حسلب تركٌز الموا  المتللعلل .
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التحلٌل فقٌلس التواٌل الكهرفلئً : ٌمكن األست الل على  نتهلء التللعل فقٌيلس  - ت

التواٌل الكهرفلئً  ثنلء التللعيل وفللتيللً ٌمكين تقي ٌر تركٌيز المجهيول للميل ة 

 المتللعلل 

 

 ( Gromatographic analysisلتوغرافً )التحلٌل الكروم( 7)

هذا النيوع مين التحلٌيل ٌسيتغل فٌيل  خيتزف الميوا  عين ف ضيهل فيً مٌلهيل ل متيزاز 

(adsorption( و التجزئييل  )partition( و التفييل ل  )exchange خييزل سييطح )

ممتز  و سطح ممتز مغلف فمذٌب منلسب  و خزل مل ة كٌمٌلئٌل وفللتيللً ٌمكين  ن 

ا الموا  على هذا السطح فق رات مختللل فٌسهل ت ٌٌنهل وتق ٌرهل . تنقسيم تنلال تل

 طرق التحلٌل الكروملتوغرافً الى : 

 كروملتوغرافٌل األمتزاز -  

 كروملتوغرافٌل التفل ل األٌونً  - ب

 كروملتوغرافٌل التجزئل  - ت

 كروملتوغرافٌل الطفقل الرقٌقل  - ك

 كروملتوغرافٌل الغلز - م

آلن تايينٌف طييرق التحلٌييل إلييى طييرق كٌمٌلئٌييل وطييرف  لٌييل . إعتمييل ام علييى مييلور  ، ٌمكيين ا

تتضمن الطرق الكٌمٌلئٌل عملٌلت كٌمٌلئٌل وتستخ م  جهزة وزجلجٌلت فسٌطل ، كملٌكون الجزء 

الضروري فٌهل هو قٌلس حجم وكتلل . فٌنميل تتضيمن الطيرق اآللٌيل  سيتخ ام  الت م قي ة ت تمي  

 لقل التً لهل عزقل فتركٌز النموذم . على الكهرفلء والحرارة حٌك ٌجب قٌلس الط

 بعض محاسن الطرق اآللية                                     بعض محاسن الطرق الكيميائية

 تكون الطرٌقل فسٌطل -ٌكون الت ٌٌن سرٌ لم                                             - 

 تكون الطرٌقل مضفوطل  -نموذم اغٌر                              ب ٌمكن  ستخ ام -ب

تكييون األجهييزة المسييتخ مل  -ٌمكيين تحلٌييل النمييلذم الم قيي ة                                ت -ت

 فسٌطل

 الحاول على حسلسٌل عللٌل -ك

 الحاول على قٌلسلت موثوق فهل  -م
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 ةثامنالمحاضرة ال

 اللونيالتحليل 

 :Spectrumالطيف  

إن للعٌن البشرٌة القدرة على مشاهددة الاهةاة اعشاعهعٌة ضال(افي  لاً المااقاة المر ٌاة          

 المحصفرة بٌن 

ااهافمٌرر فلناان زة ااتة الرحلٌااي اللاافاً الحدٌمااة راارمنن ماان رح اا  زااافاي مفةٌااة  054ف  444

 برحت الحمراي  .زةصر ضرعرف بففق الباف ةٌة  فزافاي مفةٌة زافي ضرعرف 

إن (في الشم    زف ال(في المابعث من المصبهح الن ربه ً اععرٌهدي داف لاً الحقٌقاة طلاٌا 

من عدة اهةهت زشعهعٌة رعرف بهلاٌف ذات زافاي مفةٌة مطرلفة رمٌتده العٌن البشارٌة بشاني 

اعافاي  (في زبٌض فمهدف بهلحقٌقة إال مةمفعة زاٌهف . فلٌمه ٌلً ةدفالً ٌف(ح العالةة بٌن

 المفةٌة فابٌعة لفا ه الملحفظ لماهاق الاٌف ضلفق الباف ةً فالمر ً فرحت الحمراي  .

 

 ةدفي ٌف(ح مٌتات الاٌف المر ً فلفق الباف ةً فرحت الحمراي                   

 الطول الموجي بالنانوميتر المصطلح أسم المنطقة اللون الملحوظ

 Ultrashort UV 081- 221 جدافوق البنفسجية القصيرة  اليشاهد

 Short UV 221- 021 فوق البنفسجية القصيرة اليشاهد

 Long UV 021- 011 فوق البنفسجية الطويلة اليشاهد

 Visible 011- 001 المرئية بنفسجي

 Visible 001- 011 المرئية أزرق

 Visible 011- 081 المرئية أخضر

 Visible 081- 011 المرئية أصفر

 Visible 011- 021 المرئية برتقالي

 Visible 021- 001 المرئية أحمر

 Short IR 001- 2111 تحت الحمراء القصيرة اليشاهد
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فعلى دذا اع ه  لأن محلافي ماه ٌظ ار باهللفن اعط(ار مامالً   فذلا  عن لا  ةهبلٌاة افاهذ عااد 

اعافاي المفةٌاة اعطار   اهافمٌرر فلنا  ٌمرص ال(في عاد 584 -544اعافاي المفةٌة بٌن 

. 

اهافمٌرر  584 -544فعلى اف  اع ه  لأن المهدة الط(راي اللفن رعن  ال(في عاد المااقة 

 فرمرص  عاد الماهاق اعطر  من الاٌف .

فباهًي على مهرقدم لإن الفن الظهدر عي ة م مه ٌعرمد ةهبلٌة اعمرصهص للفن فاحد زف زنمر من 

ةا علٌ  فااعنه  زف افهذ الق م اآلطر المربقً بشني ٌؤدي الى ظ فر زلفان ال(في اعبٌض ال ه

 اللفن المعٌن لذل  الة م .

فٌمنن رحلٌي ال(في اعباٌض الاى منفاهرا  مان اعاٌاهف اللفاٌاة المطرلفاة فذلا  بإ اقها حتماة 

(ف ٌة مان مصادر (اف ً نمصابهح ران ارن علاى ماشافر تةاهةً لٌفرة اه إلاى حاتم (اف ٌة 

 ما ه بهلحتمة ال(ف ٌة اعحهدٌة اللفن . مطرلفة ٌعرف ني

 

 

 BEER – LAMBERT LAWالمبرت   -قانون بير

إن اعافاي المفةٌاة ال(اف ٌة ل اه اهةاهت مطرلفاة ٌمنان للمافاد زن رمارص ة امهً معٌااهً ما اه     

فرعن  الق م اآلطر   فدذه الظهدرة راابق على المحهلٌاي الملفااة لقاا حٌاث زن المحهلٌاي  ٌار 

% رقرٌباهً   فعلاى 044الملفاة لٌ ت ل ه ةهبلٌة اعمرصهص دذه ل ً ر مح لافهذ ال(في ال هةا 

ذا اع ااه  لااأن شاادة ال(اافي ال ااهةا علااى المحلاافي الملاافن راااطفض زاطفه(ااهً ملحفظااهً ارٌةااة داا

زمرصهصاا  لق اام ماان الحااتم ال(ااف ٌة المنفاااة لاا    نمااه زن نمٌااة ال(اافي المماارص رعرمااد علااى 

 -عهملٌن م مٌن :

 مصبهح ران رن

 مصدر (ف ً
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 ررنٌت المهدة المذابة لً المحلفي . - ز
 لً المحلفي .   مهنة زف عمق المحلفي الذي زطررة  ال(في طالي م هره - ب

فعلى دذا اع ه  لإن نمٌة ال(في الممرص رراه ب راه بهً اردٌهً مع ررنٌت المحلفي الملفن 

   فدذه الحقٌقة دً الفنرة اع ه ٌة لً ةهافن بٌر _ المبرت .

  داً ررنٌات المحلافي C  دً الفحدة لاً ةٌاه  نمٌاة ال(افي الممارص فإن ضAفإذا زعربراه ض

ذه العفاماي المبرت زن ٌاظم العالةة بٌن د –لفي   ٌمنن لقهافن بٌر   دً  مهنة المحBفإن ض

 بهلمعهدلة الرهلٌة : 

                                                                         A  B C 

                                                        

A = aBC 

 

 ال(في ال هةا                                         ال(في الاهلذ                          

 

  Absorbance= ةهبلٌة اعمرصهص ض Aحٌث زن    

              a مهبت الراه ب ضمعهمي اعمرصهص المفالري =Molar Absorptivity   

             B مهنة المحلفي ض  =Thicknesis of Solution   

             C ررنٌت المحلفي ض =Concentration  

 دً مقٌه  لنمٌة ال(في الممرص من ةبي المحلفي .  Aفا راهداً على دذه المعهدلة لإن 

المبرت ٌةب الرقٌد ب ه حٌاث الٌمنان رابٌاق القاهافن  –فداه  حدفد معٌاة ع رطدام ةهافن بٌر 

 د :بدفن زربهع ه   فمن زدم دذه الحدف

 ٌةب ز  رنفن المحهلٌي ملفاة حرى ٌحدث اعمرصهص فالافهذ . -0
ٌةب زن رنفن المحهلٌي ذات ررانٌت فاا ة   فبعن   لإن اعمرصهص ٌنافن عهلٌاهً ةاداً  -2

الٌمنن لٌ  القٌه  (من مةهي الة هت ضحٌث زن زل(ي اعة تة الرقٌ  زمرصهصاٌة   

2.   
لٌاد حتماة (اف ٌة زحهدٌاة اللافن علاى ٌةب ز  ٌنفن ة هت الرحلٌاي علاى ةادرة ةٌادة برف -3

 درةة نبٌرة من الاقهفة ع قها ه على المحلفي الملفن . 
 ٌةب زن ٌنفن المحلفي الملفن شفهلهً را قهً فطهلٌهً من زٌة عنرة زف رر بهت ظهدرة . -4
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 ةتاسعالمحاضرة ال
 Biochemistryالكيمياء الحياتية   

: هي  حدي ف وي ال يمياءايلت يمضي  ضكيم يمياءايلت يماكيااو ايم  كيااو الكيمياء الحياتية       

 Chemistry of livingايمفازالااو اضا ف يمياءالت يمدالضايو  ىيأ ها يل ياءايلت يء يالت يمدايو 

things  .و  يمابلت ايمدااين 

 Clinical Chemistryالكيمياء السريرية                                     

 ىأ ياه ذمك يماىيم يميذي ا يضم بءفضىيف ليايجس يمنليم ءين ينيس  الكيمياء السريريةضا ف        

ض فاص يءء يض. مذمك ءن يمكي ا ي هن ضاي ف ي ا يو نءيف ادفيم يماءيلذت يمءفضىفيو وااي  

ايمءكيلولت ها ضليءأ يمءياي  يمدلوميو  anticoagulantsيمضفثي   نءف يم م ضكلف مه ءكل يت

preservatives  ءن ينس يمدفلم  ىأ ءياالت يم م. هءل بلمالبو مإل  ي  وانءف اادفم بإكلوو

 . Frozenها ياه انء   Preservativeيمءاي  يمدلومو 

 (8 - 4اإلدرار  pH)  Urineاإلدرار    

 Organicايمءاي  يماكااو  Inorganic saltsيم  كااو ها  بل ة  ن ءدىاس اكم يءء ح 

substances  ءن ض ياب يإل  ي  هءل ب او يمءاي  يمصيىبو وض ييس و يي 66ايمءلت يمذي ا يس %

4.% 

داث ين هالك ء اان يميبابلت وي  يميىايو يمضي   Nephornsاضيان يإل  ي  و  يميبابلت يميىااو 

اءيين ثييم اييي ح حمييأ  Bladderب يييس ءت ييت ويي  يمءثلاييو ض ييام بض  يياد يإل  ي . افييزن يإل  ي  

 . Uretherيمفل ت بايليو يالدىاس 

غيم /ايام    35)يءاي س ديايم   Ureaيمنزت يماكاي يمءانا  و  يإل  ي  اضيان ءن يماا ايل 

. يمنييزت يم  كيياي يغىب ييل هءيي ح )يءاااييل  هءيي ح Creatinineدييلءض يماا اييك ايمي اييلضاان 

 غم / اام. 25يميب اضلت  هء ح يميىا ا يت  يءا س دايم  
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ءيس ميين هيذل يميءايو ضضحاي  دليب يمدلميو  1500 - 1200يءاو يإل  ي  يمءي اح ااءالً ديايم  

. 1ـ: . يءايو يإل  ي  ضضيرث  بي High Pathologicallyايمء كياو  Physiologicallyيميبااايو 

 .   نو د ي ة يمنا. 3. اال يميالم  2يءاو يملايجس يمءرفاذة  

ازا  يءاو يمءي اح ءن يإل  ي  ءاه ذي ضرثا   Protein dietاهيذي ولن يميالم يمحا  بلمب اضان 

داث ياه ازا  يءاو يماا ال يمءضيااو. هءل حذي زي ت   نو د ي ة يمنيا  Diuretic effectء    

لاف ض س بلبب زال ة يمضا ق يذمك يمضرثا  افله ادي ث  اي  حني يت يمضءيل ان  ولن يءاو يإل  ي 

 يم الكاو. 

 1200يءاو يمفل ت ءن يإل  ي  ااءالً  ا ءل ايان يمحذيت ايملايجس يمءرفاذة ب ييس يبااي  هيا 

 ءس / اام. 1500 -

ضي ي  يإل  ي  )ها بحزي ة يمبياس  اضدي ث وي  دلميو  Polyuriaزال ة يءاو يإل  ي  ا ل  يماه بـ 

 .  ىو يءاو يإل  ي  ضليءأ   D.I ايملي ي يميلذب  D.M يء ض يملي ي )ء ض يمباس يملي

ايمض ايت  Diarrhea  يإللي لس  Feversدلمو يمدءايلت       اضد ث و   Oliguriaب دو يمباس 

Vomitting ي  . غاييلب يإل  ي  ا لجاييلً اايي ف بلاايي يم يإل  Anuria  اضديي ث ويي  دلمييو و ييس

 ايمضلءم بلم صلص . Kidney failureيميىاضان 

 Calculiالحصوات          

  بل ة  ن ض يا ت ءض يصو مء يبلت ياءالجاو غلمبلً ءل ضض لب و  يم اايت ايءالنو يمضلماو:

            يم اايت يمباماو ايمءثلاو ايما اللتUrinary Tract, Bladder, Prostate 

   يم الة يمصف يااو ا الة يمباي السBiliary Tract  &Pancreatic Duct             

    يمح ة يمىالباوSalivary Gland                

                                              

 Urinary Calculiحصوات الجهاز البولي         

هيثيي  يماالاييو ايالهضءييلم م يياال ديي اث ل اضاييال ض ياب ييل  دصييايت يمن ييلز يمبييام  ضاييلس يباييلً 

يمياءاييلاي. ادضيياي يمبيياس  ىييأ يميثايي  ءيين يءءيي ح يماكييااو ايال كييااو يمضيي  ضض لييب هدالاييلً 

ءيااييو دصييايت يمءنيي ف يمبييام  يمضيي  ضضييرمف ءيين ايياية ايكييدو يمديي ا  ءيااييو ءيين يمبيض اييل ها 

ا ضيض ت يمف ال يم يبياو  اضاءيس هيذل يماياية باض يمضفث يت يم ءااو ها همالف فاياو ءض لبو ه
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 ىأ ض لب هذل يءءي ح يمضي  غلمبيلً ءيل ابي ه ض ليب ل اضانيو المض يلب دلصيس وي  يمن يلز يمبيام  

ل  لن ءل از ي  بانا  يءء ح يمصابو يمذابلن يمض  ااضب  وا ل يايزيالت يميلملاام ءن ه ي هل 

ن ضءيي  بليي م فيي س يمءنيي ف يمبييام  ويي  حلييلتة ويي  هييذي يمفصيياص. ااءييين م ييذل يمفصييايت ه

  يت يمدصاة و  يمدلالت يم  ا ة. يمدلالت يمءاض مو االب  ءن يماءىاو يمن يداو إلف

 ويمكن تلخيص العوامل األساسية التي تساعد على تكوين الحصوات كما يلي:

 يالكييي يبلت غايي  يميباااييو ويي   ءىاييلت يءاييض يم يفىاييوMetabolic disturbances 

 Uric acidاديييلءض يماا ايييك  Cystineن ليييضا ا يييل ض ليييبلت بايييض يمءييياي  يلمل اضليييبب

 . Cholestrolايميامالض اس 

 يمضييي   ن يمييياال يIdiopathic hyperparathyroidism  اايييضن  ايييه زايييل ة يميلملييياام

Hypercalcermia  يمض  ضت ي حمأ زال ة يدضءلس ضياان يمدصايتHypercalculuria . 

 يمباماو ات ي حمأ ياففلض دنم يمباس يمءي اح ءءل ات ي ب ا ل حمأ زال ة يال ي  يمءنل ي

 يدضءلس ض لب يءء ح و  يمءن ف يمبام  افلصو و  يمدلمب ايمءثلاو.

  يمض لب يمن لز يمبامInfections  اه  غلمبلً ءل ضيان ا يو يمب ياو مض لب يءء ح داس :

ارفذ ءدىه وي  يميىايو افلي ل ها وي  يمدلميب ها وي   يمااية يمءيااو ءن يمبيض ال ااءين مىض لب ين

 يمءثلاو اغلمبلً ءل ضلبب هذل يمدصاة هالءلً دل ة.

 يالايلزDehydration  ءىاو حزيمو يمءلت و  نلم يإلاللن  ااءين م ذل يماءىاو ين ضد ث (

باييو ها يمضاييلاس يمءفيي ي مييباض يما ييل ا  يمي Excess dietaryويي  دلمييو يمضاييلاس يمءفيي ي مىحييذيت 

Drug excess  وف  يمدلمضان الض ىك يمنلم يءالت هيث  ءين يمءيلت ضيت ي حميأ ياففيلض ءليضايل

يميباا  ءءل ااءس  ىأ ياففلض دنيم يمبياس يمءيي اح اهيذي بي ا ل ايت ي حميأ زايل ة ض ليبلت 

 يءء ح.

 يا  يمباس Urinary stagnation  ا   ايان هذي يم يا  اضانو الال ي  يمءنل ي يمباماو :

 اث اب أ يمباس مء ة يااىو ب ان د يو ضلل    ىأ د اث يمض لبلت.د

 ضحاي يت يمض يايز يم ايي  اناا  مىبياس م ييل ضيرثا  يباي   ىييأ ض ليب يءءيي ح ويلمءا اف  يين

يمءداي يم ل  ي ياه الل    ىأ ض لب يايزيالت يميلملاام بااءل الل   يمءداي يمدلءك   ىأ 

اضانييو مإلصييلبو  pHاضدصييس هييذل يمضحايي يت ويي   ض لييب والييفلت يميلمليياام ادييلءض يماا اييك

 بلمض لبلت بيضا او و  يمحلمب ض  ا حمأ ض لبلت يءء ح  ا  يمض يياز يم ا  اناااو يمءفضىفو. 
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 تركيب الحصوات في الجهاز البولي 

 ضضيان دصايت يمن لز يمبام  ءن فءلو هاايل: 

 . حصوات أمالح الكالسيوم: 1

 يمضلماو:اضضيان ءن يمء يبلت 

.هايزيالت يميلملاام ءف ها ب ان والفلت يالءاااام يمءحاالاام 

.والفلت يميلملاام 

.يل باالت يميلملاام 

% 60-70اضا  دصايت هء ح يميلملاام هذل ءن هيث  يمدصيايت  ياا لً بدي اث ل و ي  ضءثيس 

زاييل ة ءيين دييلالت يإلصييلبو بلمدصييايت يمباماييو. اءيين يماايءييس يمضيي  ضلييل    ىييأ ديي اث ل هيي  

ءلييضاف يميلمليياام اضانييو مءيي ض يمضيي   ن ااضا ييف ض لييب ءىييد يميلمليياام  ىييأ  اءييو يمض ياييز 

يم اي  اناا  مىبيياس وييلايزيالت يميلمليياام ضض لييب ويي  يمءديياي يم ل يي ي بااءييل ضض لييب والييفلت 

يميلملاام و  يمءداي يمدلءك . يءل ين زال ة ضالاس يالايزيالت يمءانا ة و  يمحذيت ات ي حميأ 

ة يدضءلس ض لب يايزيالت يميلملياام يمحاي  ذيجيب دضيأ ميا يلايت  ءىايو يي ح يالاييزيالت زال 

ضلييا  بدلمييو يباااييو. ااءييين ءالمنييو ءثييس هييذل يمدييلالت بضاييلاس يمحييذيت يمدييلاي  ىييأ ءلييضاف 

ءاففض ءن يميلملاام ايالايزيالت اءالمنو ء ض يمض   ن بلإلكلوو حمأ ضايلاس يءايلت يباي ة 

ءن ءلضاف يميلملياام وي  يمبياس. اضءضيلز دصيايت يميلملياام برا يل يباي ة ءن يملايجس مضففاض 

 يمدنم اصىبو اءتمءو ن يً. 

 . حصوات حامض اليوريك:2

اضضيان ءن ض لبلت دلءض يماا اك اضانو م كي يبلت يمدلصىو و   ءىايلت يءايض. اضءثيس 

  مىبياس  ىيأ % ءن ديلالت يإلصيلبو بلمدصيايت يمبامايو  االيل   يمءدياي يمدلءكي10دايم  

با   ااءين  -ض لب هذي يماال ءن يمدصايت يمض  ضيان  ل ة صحا ة اه و اذيت مان يصف  

ءالمنض ل بلملاي ة  ىأ يءاو دلءض يماا اك ايمدفلم  ىيأ يمءدياي يم ل ي ي مىبياس ءيف ضايلاس 

 يءاو يبا ة ءن يملايجس.
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 Cystine stones. حصوات السستين 3

ءن يمدصايت ال  ة و  يء فلص يميباااان داث هن ض ياز يمللضان ضيان يإلصلبو ب ذي يماال 

و  يمباس كءن  لبىاو ذابلاه اميين ءليبلب اال ايو )ها ا يثايو  ايز ي  ض يايز يملليضان واضاي ف 

 ه ءءل ات ي حمأ ض لبه.ا لبىاو ذابل

دصاة يمللضان ض به دصاة دلءض يماا اك و   صحا ة اه و اءلجىيو حميأ يمصيف ة  يءيل ين 

 مءداي يم ل  ي الل    ىأ ذابلا ل بايس يمءداي يمدلءك . ي

 . حصوات البروستات4

اضضييييان ءييين ءيييل ة  كيييااو اء يبيييلت غاييي   كيييااو يلميل باايييلت ايميلملييياام ايمءحاالييياام 

 ايمفالفلت.

 . حصوات القناة الصفراوية5

ة اضضييييان ءييين يمياماليييض اس ايصيييبل  يمءييي ي  Gallstonesضليييءأ هاكيييلً بدصيييايت يمءييي ي ة 

بصا ة  جالو  ا   ضان  والفلت يميلملاام ايل باايلت يميلملياام ءفىاييو ءا يل ا ي  ضدضياي 

  ىأ آثل  ءن ء يبلت يمد ا  ايمادلس ايمءحاالاام اء يبلت  كااو هف ف.

ين زال ة ءلضاف يمياملض اس ضللهم حمأ د  يبا  وي  ضيياان هيذي يمايال ءين يمدصيايت يءيل ين 

مىءييل ة يمصييف يت ا يييا  لييلجس يمءييل ة يمصييف يت بلإلكييلوو حمييأ  ضحايي يت يمض ياييز يم ايي  اناا 

يالمض لبلت و   الة يمصف يت يى ل ضاضب   ايءس هلللياو وي  ضيياان هيذل يمدصيايت يمضي  ضض ليب 

 ل ة و  ءن ف يم الة يمصف يت ها و  ياس يمءي ي ة افليه  اضييان  يل ة  يءااو يمءىءيس اه يو 

 اصف يت  لدبو يمىان.

 لعابية. حصوات الغدة ال6

اضضيان ءن يمضل ضل  يميذي ادضياي  ىيأ هءي ح يمءحاالياام ايميلملياام بلإلكيلوو حميأ يمفاليفلت 

 ايميل باالت اباض يمءاي  يماكااو.
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 عاشرةالمحاضرة ال
 Blood  الـــــدم

وهو عبارة عن نسيج متحرك في نظام مغلق يعرف بنظام الدورة الدموية وإذا ما حصل 

هنا أي تمزيق فيي اووعيية الدمويية فيان هنياك مييانيييية ماصية صيممس لمنيد تسير  اليدم مين 

جراء هذا التمزيق وذلك بمبادرة تمثره في الحال حيث أن العوامل المسيببة للتمثير موجيودة فيي 

فييي اونسييجة المحيايية باووعييية الدمويييةن وليييي يمييين إدراك عملييية التمثيير إدرايييا  الييدم نهسيي  و

واضحا  فالبد من معرفة عوامل التمثر هذه والتي تعتبر موادا  بروتينية التريي  باستثناء أميال  

رومبين إضييافة إلييال أمييال  اليالسيييوم ومضيياد ثيياليالسيييومن فهييي الييدم يوجييد الهيبرينييوجين والبرو

)وهو عبارة عن مادة بروتينية مانعية للتمثير ن وتحتيوي اوصيراد الدمويية  الهيبارين نالثرومبي

السابحة في بالزما الدم وماليا اونسجة الوعائية علال مادة الثرومبوبالستين البروتينية المساعدة 

علال عملية التمثرن فإذا ما حصل أي جر  أو تمزيق في الوعاء الدموي فان الدم ينسهح ممتلاا  

بالنسيج المحيا مما يؤدي إلال تحرير الثرومبوبالستين من اوصراد الدمويية والنسييج المتميزق 

والذي يتهاعل في الحال مد البروثرومبين بوجود ايوناس اليالسيوم ميونا  الثرومبين وهي المادة 

ين هي اوساسية في عملية التمثر حيث أنها تعمل علال تحويل فايبروينوجين الدم إلال مادة الهيبر

عبارة عن يتلة بروتينية غير ذائبة شيبي  بيالميوا سيرعان ميا تعميل عليال إييياا مالييا اليدم فيي 

 شريها ميونة التمثر. ويمين تلميد مييانييية التمثر بالتهاعالس التالية:

 . تحفٌز البروثرومبٌن1

 

 . تحوٌل الفاٌبرٌنوجٌن إلى فاٌبرٌن 2

يشيل مثرة        

Prothrombin                                                        Thrombin

Thromboplastin

Ca
++

Fibrinogen                                                      Fibrin (forms clot)

        Thrombin
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المعادالس ان وجود ايوناس اليالسيوم يعتبر أساسيا  في عملية التمثر ولهذا فإن تضح من هذه ي

مند هذا التمثر في عيناس الدم يستلزم إضافة مادة أمرى تعمل علال ترسي  ايوناس اليالسيوم 

ومن هذه المواد التي ترس  اليالسيوم  .وتعزلها عن تأدية عملها فتتوصف عملية التمثر في الحال

اويزاالس الصوديوم أو اويزاالس البوتاسيوم أو فلوريد الصوديومن والتي يمين إضافتها  :هي

بميادير صغيرة للحصول علال عيناس الدم في الحالة السائلة غير المتمثرة وتعرف مثل هذه 

المواد بمضاداس التمثر وال يمين بابيعة الحال تابيق ما ذير حول تهسير عمل البعض منها 

علال جميعها حيث ان مما الشك في  أن للبعض اآلمر عمل وظيهي يمتلف تماما   في مند التمثر

. عما جاء ذيره آنها  

يتوج  االهتمام في الييمياء السريرية علال ميوناس اليدم الييميائيية اوساسيية التيي تشيمل 

الماءن والبروتين والحوامض االمينيةن واليدهوناسن واوميال  الالعضيوية والعدييد مين فضيالس 

واتج التمثييل الغيذائين والهورمونياس والهيتامينياس واونزيمياس ويميين مراجعية الجيدول التيالي ن

لتوضيح تريي  الدم الييمياوي علما  بأن اليدم يتييون فيي اوسيا  مين الجيزء السيائل المعيروف 

بالبالزما والذي تيذو  فيي  الميونياس الييمياويية الميذيورة والجيزء الثياني هيو مجموعية المالييا 

مالييين فيي  5متجانسة االنتشار في البالزما والتي تضم يرياس الدم الحمراء )وعيددها حيوالي ال

  .3آالف في السم 01  ويرياس الدم البيضاء )يتراو  عددها بحولي 3السم

  وبالنسبة للشمد 3إلف في السم 811.311واوصراد الدموية )يتراو  عددها بحوالي 

 مل . واهم  6111التار من الدم ) 6  يحتوي علال حوالي يغم فان جسم 71الابيعي الذي يزن 

 Anticoagulant factorsمضادات التخثر

: هو مادة مضادة للتمثر تتميز عن غيرها من المضاداس بيونها التتدامل  Heparinالهٌبارٌن 

متباراس التحليل السريرين وهذه المادة الموجودة أصال  في معظيم اونسيجة الجسيمية وليين أمد 

جودها الابيعي في الدم اصل من النسيبة الالزمية لمنيد تمثيره عنيد انسيياب  نتيجية لجير  ميا فيي و

فهيو موجيود بيأعلال الترايييز  Hepatic cellsالوعاء الدموي. والهيبارين يتولد من ماليا اليبيد 

ن في اليبد يما ان  موجود أيضا  في الماليا الرئويةن وصد أمين فصل  وعزل  بشيل ملح متبلور م

 Mucopolyمسييتملد اليبييد والرئيية ويصييينف الهيبييارين إلييال صيينف السييييرياس المتعييددة 

sacharides  حيييامض اليبريتييييكPolysulfuric  ويميييين الحصيييول عليييي  تجارييييا  فيييي الوصيييس

 .الحاضر بشيل ملح من أمال  الصوديوم أو البوتاسيوم أو االمونيوم
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  فهو ييف حيلولة دون Antithrombinويعزى عمل الهيبارين إلال تصدي  للثرومبين )

تحيييول البروثيييرومبين إليييال الثيييرومبين وبيييذلك يمنيييد تييييون الراسييي  الميايييي الهيييايبرين مييين 

الهيبرونيوجين والذي يتم بمساعدة الثرومبينن وفي هذا المجال فيد اظهير العدييد مين الييمييائيين 

ال امتالييي  فعالييية مضييادة السييريريين ان عمييل الهيبييارين هييذا يييتم بوجييود االلبييومين إضييافة إليي

للثرومبوبالسييتين وهييي المييادة المسيياعدة علييال تيييوين الثييرومبينن وتعييزى هييذه الظيياهرة إلييال أن 

 الهيبارين يثبا من انحالل اوصراد الدموية الحاوية في ترييبها علال الثرومبوبالستين.

فييان  وحييدة / مييل ميين الييدم بمييا انيي  ال يييذو  فييي الحييال لييذا 01يضيياف الهيبييارين بنسييبة 

محلول  غالبا  ما يستمدم ويجهف علال جدران اونبوبة لييون في تما  مباشير ميد اليدم ومهعولي  

علال أفضل ما يمينن وال تزال أسعاره المرتهعة ومهعول  المؤصس من أهم معوصاس استمدام  في 

 ممتبراس التحليل إذا ما صورن مد مضاداس التمثر اومرى اويثر شيوعا . 

شييمل اويييزاالس الصييوديوم أو البوتاسيييوم أو االمونيييوم أو اللثيييوم وتعمييل هييذه : وتاالوكزززاالت

المضاداس علال ترسي  ايونياس اليالسييوم التيي يحتويهيا اليدم واليذي يييون وجودهيا أساسييا  فيي 

 عملية التمثر. 

تعتبيير اويييزاالس البوتاسيييوم ميين أوسييد هييذه المضيياداس اسييتمداما  فييي الممتبييراس حيييث 

 مل من الدم. 0ملغم /  0نسبة يمين إضافتها ب

ميل مين المياء  011غم منها فيي  31ويمين تحضير محلول اويزاالس البوتاسيوم بإذابة 

مل بالماصة من هذا المحلول ووضعها في أنبوبة االمتبيار التيي توضيد  1.01الميار ثم سح  

ويييزاالس م تجنبييا  لتحلييل اال051ºبعييد ذلييك فييي الهييرن لتجهيههييا فييي درجيية حييرارة ال تتجيياوز 

وتحولها إلال الياربوناس في الدرجاس الحرارية العالية وبذلك تهيد فعاليتها يمضياد جييد للتمثيرن 

مل من هذا المحلول المحضر الوييزاالس البوتاسييوم ييهيي لمنيد  1.0ومن الجدير ذيره هنا أن 

 مل من الدم.  05تمثر 

النحيالل سيير اليدم إضيافة إليال : يعتبر فلوريد الصيوديوم ميادة مضياده  NaFفلورٌد الصودٌوم 

فعاليت  الضعيهة يمضاد للتمثر ويمين استعمال  مملواا  ميد اوييزاالس البوتاسييوم عنيد الحاجية 

ملغيم / ميل مين  0لحهيظ السيير مين االنحيالل بتريييز يعيادل  Preservativeإلي  يمادة وصائيية 

ا فتريييزه يجي  ان يييون الدم. أما إذا اصتضيس الحاجية إليال اسيتعمال  لوحيده يمضياد للتمثير فيي

مل من الدم. ومما الشك في  ان فلوريد الصوديوم  0ملغم /  01إلال  6أعلال من ذلك وبما يعادل 

يج  أن ال يستعمل في جمد عيناس الدم الماصة وبالتحليالس المرضية اونزيمية ون  يثبا هيذه 

 اونزيماس يهيدها ابيعتها الهعالة.
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EDTA يتيك أسيدايثيلين داي أمين تتراأس ( حامض االٌثلٌن األمٌن الرباعً الخلٌكEDTA:) 

ويهضل استعمال  في امتباراس علم الدم      Chelating agentعامل يالبي  EDTAيعتبر 

Hematological exams  بصورة ماصة حيث يعمل علال المحافظية عليال الميونياس الملويية

إليال  0ثنائي البوتاسيوم بتريييز يييار  من التلفن ويستمدم عادة بشيل ملح ثنائي الصوديوم أو 

مل من اليدم. وتعيزى فعاليية هيذا المليح يمضياد لتمثير إليال صابليتي  إليال ارتبااي  ميد  0ملغم /  0

 الييام بدوره في عملية التمثر.  يالسيوم الدم وعزل  يليا  عن

 وظائف الدم:

.يساعد الدم علال نيل المواد الغذائيةن الهضالسن الغازاس والهرموناس 

الحامضييية للجسييم وييينظم درجيية الحييرارة با ضييافة إلييال  ةيعمييل الييدم علييال تنظيييم الداليي

 موازنة السوائل بين الدم وأنسجة الجسم.

.الدفاا ضد االلتهاباس 

.يمند النزيف 

 االختالف الرئٌسً بٌن البالزما والمصل:

 Serumتحتييوي علييال بييروتين الهييايبرينوجين بينمييا المصييل  Plasmaهييو أن البالزمييا 

للحصييول علييال مصييل الييدم يؤمييذ الييدم وتجييرى علييي  عملييية اييرد اليحتييوي علييال هييذا البروتين.

مريييزي سييوف ينهصييل المصييل الييال اوعلييال  وتترسيي  الماليييا مييد بييروتين الهييايبرينوجين فييي 

اوسهل بينما للحصول علال البالزما يؤمذ الدم ويوضد ل  ماند تمثر ثم يجرى علي  عملية ارد 

 زما مد بروتين الهايبرينوجين الال اوعلال وماليا الدم إلال اوسهل .مريزي فتنهصل البال

 جمع عٌنات الدم:

ويستمدم تيريبا  في معظم الهحوصاسمن األوردة : 

ويسيتمدم جهياز ن  ة فيي فحوصياس الغيازاسد: يستمدم عامن الشراٌٌنoximeter  فيي  

 .فحوصاس غازاس الدم في الوصس الحاضر

:ستمدم في معرفة فصيلة الدم.وي بواسطة الوخز باالبرة 

 Hemolysisكٌف ٌتم منع انحالل الدم       

لييون مصييل الييدم عييادة اصييهر فيياتح )باهييس  فييي حاليية حييدوث تيسيير يرييياس الييدم الحميير 

Hemolysis  يتلون المصل باللون الوردي المحمر حس  درجة التيسرن عند ذليك سيوف تنتييل
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وبالتالي تعاي نتائج ماائة في الهحوصاسن هناك محتوياس يرياس الدم الحمراء إلال مصل الدم 

 ارق تستمدم لمند التحلل وهي:

.السرنج واالبرة يج  أن  تيون نظيهة وجافة 

ج. نالدم يج  أن ييون سحب  بباء وبشيل ثابس في السر 

 .يج  ان تزال االبرة من السرنج صبل وضد الدم في اونبوبة 

 :التركٌب الكٌمٌاوي للدم

 % 81 – 75الماء  .0

 %01حوالي  –البروتيناس  .0

 يلوبيولن  -  البومين  -  فيبروينوجين  -الهيميلوبين 

  %1.0حوالي  –اليربوهيدراس  .3

 يلويوز

 %0-0الدهون:  .4

 Phosholipidsالدهن الهوسهاتي   -  Cholesterolاليولسترول   -  Fatsالدهون 

 %0حوالي  –اومال  الالعضوية  .5

 اليلوريداس  الصوديوم

 اليبريتاس   البوتاسيوم

 الهوسهاس   اليالسيوم 

 البيياربوناس  المغنيسيوم

 الحديد 

 %1.5حوالي  –نواتج الهضالس  .6

 االمونيا  -  اليريتانين  -  حامض اليوريك  -  اليوريا  - ثاني اويسيد الياربون 

 االنزيماس  .7

  -  Proteaseالبروتيز   -  Maltaseالمالتيسز   -  Amykaswاالميليز   -  Catalaseالياتاليسيز 

 Lipaseالاليبيز 

 Antibodiesمضاداس اوجسام   .8
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 حادية عشرالمحاضرة ال
 Electrolytesالشـــــوارد            

 هي المعادن واألمالح الموجودة في الجسم والتي لها شحنة كهربائية           

تتوزع الشوارد على  شى م اليل ىم كى   ىم  ىواسم الي ىأن ل ىو ودةىي اويىود  كى  الىدأ 

 ر.واإلدرا Digestive juice  واللاف وال واسم الخلو ة الداخل ة والعصير  الاعد ة

 ه   عبير  عن ذرات او ي  ايت اشلودة بشلدة : (Electrolyte)الشارد  Ionsااليون 

 و  يلبة و ق أ إل : واويبة 

 Anionsاالنيونات      Cationsالكاتيونات     

 +Kو+Naهو اال ون الليام للشلدة الاويبة 

 Mg+2ن  Ca +2)ه  ال يسد (

 ن Cl-هو اال ون الليام للشلدة ال يلبة 

3-HCO ن H2PO4
HPO4ن -

 ن  2-

Proteinate-  وا وديت اللوااض العضو ة

 )اويود  ب ا يت قل لة(.

ك  البالزاي  Chief cationال يت ون الرس    

 Extracellularوال واسم الخلو ة الخيري ة 

 +Kوك  ال واسم الخلو ة الداخل ة هو  +Naهو 

(Intracellular).) 

  البالزاي ك Chief anionsاألد ون الرس    

 Extracellularوال واسم الخلو ة الخيري ة 

ن ب داي ك  ال واسم الخلو ة HCO-3ن  Cl-هو 

ن ال بر تيت 1-الداخل ة هو الفو فيتن البروت ن

SO4
و ا يت قل لة  HCO-3والب  يربوديت  2-

 .Cl -   ال لورا د يداً ان
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    Chloride   (  -Cl   )  الكلوريد

 وجوده:  

و عتبر  Extracellular fluid ويد ال لور د ك  ال يسم الخلوي الخيري                

ال اوم / لتر ان اياوع  103الشيرد ال يلب الرس س ك  هذا ال يسم ا وديً لوال  

 ال  اوم / لتر.  154لبيلغ لوال  ترا  ز الشوارد ال يلبة ا

 Classificationتصنيفه    

اثم يزءاً  ب راً ان اياوعة  كةو  Anions Cl- وديت ال يلبة  عتبر ال لور د ان األ

وتدتقم هذه اال وديت  Plasma Electrolytesالشوارد الاويود  ك  بالزاي الدأ 

ال يلبة ك  الاييم ال ةربيس  ان القطب ال يلب اتيةة دلو القطب الاويب والالة 

 بيلشلديت ال يلبة. 

 امتصاص الكلوريد 

م اع الطعيأ إل  الاعد   اتص  ل يً تقر بيً ان قبم األاعيء الدق قة ل و ان ال لور د الداخ

 دتقم إل  الدأ خالم الدور  الداو ة و صم وخ راً إل  ال ل ة ل و  ترشح و زام ان الدأ 

شأده  Prximal tubulesول ده  اتص ار  وخرى ان قبم االد ب يت ال لو ة القر بة 

 شأن الاواد الاترشلة الاف د  ك  ي أ اإلد ين.

 وظائف الكلوريد 

 عتبر ال لور د ان العواام الاةاة ك  اللفيظ عل  عال ة التوز ع الادي ب للايء داخم 

 . Maintaining Proper Water Distributionي أ اإلد ين 

 يعد عل  اللفيظ عل  الضغط التديكذي  Osmotic Pressure .ك  خال ي الي أ 

 يعد عل  اللفيظ عل  التوازن الطب ع  ب ن الشوارد الاويبة والشوارد ال يلبة  

Normal anion – Cation balance  ك  ال ط ال يسم الخلوي الخيري  وبذلك

  ليكظ عل  ل و ة خال ي الي أ. 

                                                            of Chloride Clinical Significance        األهمية السريرية للكلوريد  

 Hyperchloremiaإن أهم الحاالت المرضية ذات العالقة الوطيدة بزيادة قيمة الكلوريد 

 هي:
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ل و ال  لصم الترش ح بصور  طب ع ة ااي  ؤدي إل   (Nephritisالتهاب الكلية ) .1

ون ك  الليالت الازادة ان هذا الارض  ز يد  د بته ك  بالزاي الدأ ول ن ان الااللظ

 دخفض ا توى ال لور د عن د بته الطب ع ة وذلك دت ية كقداده عن طر ق البوم وعدأ 

 ااتصيصه ار  اخرى بعد الترش ح لتلف خال ي االد ب بيت.

 : وهو تشدييت تص ب اليوف البطد  وثديء اللام وو الوضع. Eclampsia األرجاج .2

: وتلدو هذه الليلة الارض ة عدد  Prostatic Obstruction البروستاتي االنسداد .3

التةيب غد  البرو تيت وتوراةي ااي  ؤدي إل  اد داد الايرى البول  وعدأ ت رب 

 ال لور د إل  الخيرج. 

عن مستواه  Hypochloremiaأما الحاالت المرضية التي تصاحب انخفاض الكلوريد 

 الطبيعي فهي:

ل و ون هذا االد داد ك  األاعيء  : Intestinal Obstructionاالنسداد المعوي  .1

الدق قة  ادع عال ة االاتصيص ان اللدوو بصور  طب ع ة وبذلك ال  دتقم ال لور د 

 إل  الدأ ك خفض عن ا تواه الطب ع .

و شام اعظأ ليالت اإل ةيم الارض ة والت   فقد ك ةي  : Diarrheaاإلسهال  .2

ليو ة عل  الاواد األ ي  ة وان ب دةي ا وديت الي أ  ا يت  ب ر  ان ال واسم ال

 ال لور د.

 Fastingوالصيام  Profuse Sweatingوالتعرق المسرف  Vomitingالتقيؤ  .3

 . Feversوالحميات 

وهو ارض ديشئ عن اضطراب الغد   : Addison’s Diseaseداء اديسون  .4

ن( الاؤثر عل  ال ظر ة الاييور  لل ل ة والت  تفرز هوراون األدر ديل ن )ال ظر 

عضلة القلب و تا ز هذا الارض بيلوهن الشد د والةزام وادخفيض ضغط الدأ 

 دت ية لعدأ التوازن ب ن اال وديت الاويبة واال وديت ال يلبة. 

5.  

 S.Chlorideالقيم الطبيعية للكلوريد           

 (       T.U)         1× ال  ا يكئ / لتر  55-105

 ( S.I.U)        1× ال  اوم/ لتر   55-105 
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 جدول يوضح تركيب الشوارد في مصل الدم 

التركيز )ملي 

 مكافئ/لتر(

Concentration 

االيون السالب 

Anion 

 التركيز )ملي مكافئ / لتر(

Concentration 

االيون الموجب 

Anion 

104 

25 

16 

2 

1 

3 

Cl- 

HCO-3 

Protein- 

HPO4
-- 

SO4
-- 

Organic acid 

143 

4.5 

5 

2.5 

 +Na 

K+ 

Ca++ 

Mg++ 

 المجموع  511 المجموع 511
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 ثانية عشرالمحاضرة ال
 :السريرية للصوديوم والبوتاسيوماألهمية 

 Na+الصوديوم 

 Extracellular Fluidالموجب الرئٌسً فً السائل الخارجً  ٌون ٌعتبر الصودٌوم األ

 فهو ٌقوم بوظٌفتٌن رئٌستٌن:

.ٌحافظ على التوزٌع الطبٌعً للماء فً خالٌا األنسجة 

( فً مختلف األنحاء السائلة ٌحتوي ٌحافظ على مستوى الضغط االوزموزي )التنافذي

إلى  031غم تقرٌباً من كلورٌد الصودٌوم ) 01إلى  8الغذاء الٌومً االعتٌادي على 

 Gastrointestinalمل مول( والذي ٌحدث امتصاصه من القناة المعدٌة المعوٌة  061

Tract. 

( ٌتراوح بٌن Renal Thresholdوٌعتبر الصودٌوم من المواد التً لها حد كلٌوي معٌن )

ملً مول / لتر حٌث ٌترشح بواسطة الكبٌبٌات الكلٌوٌة ثم ٌعاد امتصاصه بنسبة  031و  001

% بواسطة االنابٌب الكلٌوٌة القرٌبة والبعٌدة بحٌث تصل إعادة االمتصاص إلى 85إلى  81

 .Aldesterone% تقرٌباً التً ٌتحكم فٌها هورمون االلدوسترون الكظري 99

إلى من أهم العملٌات التً تؤدي  H+ اٌونات الصودٌوم باٌونات الهٌدروجٌنوٌعتبر تبادل 

 تحمٌض البول وجعله حامضٌاً. 

 في الحاالت المرضية التالية:  Hyponatremiaيقل الصوديوم 

كما هً الحالة فً البول السكري الغٌر حقٌقً )الكاذب(  Polyuriaالتبول الشدٌد  .0

Diabetes Insipidus . 

وهً الحالة الموجودة فً البول السكري  Diabetic Acidosisسكري التحمٌض ال .0

 وتنطرح فٌها االٌونات السالبة واألٌونات الموجبة معاً.

 اإلسهال حٌث ٌنطرح الصودٌوم بكمٌات كبٌرة خالل الغائط. .3
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أمراض األنابٌب الكلٌوٌة التً تؤدي إلى عدم امتصاص الصودٌوم مرة ثانٌة بعد  .4

 .H+ته مع اٌونات ترشٌحه أو عدم مبادل

 .Hypotonic Pressureحاالت ضغط الدم الواطئ  .5

 :في الحاالت المرضية التالية Hypernatremia يزداد الصوديوم

وٌعرف المرض بمرض  Hyperadrenalismاإلفراط فً إفراز الغدة الكظرٌة  .0

حٌث ٌزداد امتصاص الصودٌوم من قبل األنابٌب  Cushing Syndromeكوشنك 

نتٌجة لإلفراز المفرط للغدة الكظرٌة للهورمونات المسٌطرة على إعادة  الكلٌوٌة

 االمتصاص.

حٌث ٌخسر الجسم كمٌات كبٌرة من الماء  Severe Dehydrationاالنكاز الشدٌد  .0

 ٌنتج عنه زٌادة فً تركٌز الصودٌوم.

حالة اإلغماء فً مرض البول السكري بعد المعالجة باالنسولٌن حٌث ٌعتقد أن إزالة  .3

السكر الفائض من مصل الدم ٌؤدي إلى انتقال الصودٌوم من داخل الخلٌة إلى محٌطها 

 السائل الخارجً لمحافظة على الضغط التنافذي المتساوي فً كال الناحٌتٌن من الخلٌة.

 بعد العالج بأمالح الصودٌوم. .4

 .Hypertonicحاالت ضغط الدم العالً  .5

 K +البوتاسيوم 

ونررررات الموجبررررة الرئٌسررررة فررررً السررررائل الخلرررروي الررررداخلً ٌعتبررررر البوتاسررررٌوم مررررن االٌ

Intracellular Fluid  ًملرً مرول / لترر وبتركٌرز فرً كرٌرات الردم  051وبتركٌز ٌقردر بحروال

مرة أعلى من مستواه فً مصل الدم الرذي  05ملً مول وهذا ٌقارب  015الحمراء بقدر حوالً 

 راً لظاهرة النضح فً أغشٌة الخالٌا.ملً مول / لتر والٌحدث التسرب نظ 5.1إلى  4.5ٌقارب 

ملررً مررول فررً الٌرروم الواحررد وٌحرردث  011إلررى  81ٌحترراج جسررم اإلنسرران إلررى حرروالً 

 لنبٌباتاالمتصاص فً القناة المعوٌة وعند الترشٌح الكلٌوي ٌعاد امتصاصه كلٌاً تقرٌباً من قبل ا

 القرٌبة وال ٌوجد للبوتاسٌوم حد كلٌوي معٌن كما هً الحالة فً الصودٌوم.  الكلٌوٌة

 في الحاالت المرضية التالية: Hypokalemiaويقل البوتاسيوم 

 . Porolonged Diarrheaاإلسهال الشدٌد الطوٌل األمد  .0

 . Prolonged Vomitingالتقٌؤ الطوٌل األمد  .0
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وهو هورمون ناشئ من الغدة  Aldosteroneاإلفراز المفرط لهورمون االلدوسترون  .3

الكظرٌة ٌعمل على تخفٌض كمٌة البوتاسٌوم الممتصة ثانٌة بعد الترشٌح الكلٌوي )وهذا 

هو عكس ما ٌحصل للصودٌوم حٌث تزداد الكمٌة الممتصة ثانٌة بإفراز هذا الهورمون( 

 وهذه الظاهرة تؤدي إلى انخفاض مستوى البوتاسٌوم فً مصل الدم. 

 في الحاالت المرضية التالية:  Hyperkalemiaلبوتاسيوم يزداد ا

البول أو توقفه أو انسداد المجاري البولٌة حٌث ٌزداد امتصاص المراء فرً كرل هرذه  ةشح. 0

 الحاالت مما ٌؤدي إلى زٌادة تركٌز البوتاسٌوم فً مصل الدم.

لمزالررة مررن األمررراض ذات العالقررة بفشررل عمررل الكلٌررة حٌررث تررنخفض كمٌررة البوتاسررٌوم ا. 0

المصررل كمررا أنهررا تررؤدي إلررى حموضررة المحررٌط فررً األنابٌررب الكلٌوٌررة وٌنررتج عنهررا تررأثٌر 

على حجز البوتسٌوم فً مصل  ٌعمل +Hباٌونات  Na +مباشر على عملٌة تبادل اٌونات

 الدم.

 القيم الطبيعية للصوديوم والبوتاسيوم في مصل الدم

 : S.Sodium  تركٌز الصودٌوم

 ( S.I.U)      0× ملً مول / لترمن مصل الدم 055 -036=                       

                              (  T.U)        0×  ملً مكافئ /لترمن مصل الدم036-055=                               

 :     Potassiumمتركٌز البوتاسٌو

    ( S.I.U)          0×ملً مول / لترمن مصل الدم 3.5-5.3=                      

                              (  T.U)            0× ملً مكافئ /لترمن مصل الدم 3.5-5.3=                               

 

43
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 ثالثة عشرالمحاضرة ال
 Calciumالكالسيوم             

        Occurenceوجود الكالسيوم في جسم االنسان          

% من مجموع الفسفور فً جسم 08% من مجموع الكالسٌوم وأكثر من 99ان اكثر من 

االنساان موجااوي فااً  ركٌاام الكلااام ايااكل ااا اٌا  فكورفوساافا  الكالسااٌوم ال ااكم  امااا الجاا   

وم والفسفور فهو ٌمثل القسم الذي ٌن قال فاً الايم طان  رٌاو الايورو اليموٌا  الم اقً من الكالسٌ

 وٌكرف اكالسٌوم م ل اليم وهو موجوي طكى حال ٌن:

وا ورو رئٌسٌ  اااللاومٌن وهو غٌر قاال لالن يار وغٌار فكاال  أ. الكالسيوم المتحد بالبروتين

-48ن هاذا الجا   حاوالً ( وٌكوNon-Diffusible Protein-Bound Calcuimفسٌولوجٌاً )

 % من مجموع كالسٌوم اليم 58

 وٌوجاااااااي اماااااااا اياااااااكل اٌاااااااونً  ب. الكالسييييييييوم القابيييييييل ل نتشيييييييار والفعيييييييال فسييييييييولوجيا  

(Ca++ Ionized Calcium   او م حياً مع الس را  او الفوسفا  او الاٌكراوناا  او الكارٌ اا )

 يم % من مجموع كالسٌوم ال68وٌمثل هذا الج   المن ير حوالً 

الكالساٌوم الككاً  ًكنا  الككاً فاً م ال الايم  ومما ٌجاير ذكاره هناا ان  قايٌر الكالساٌوم

 وغٌر المن ير اغض النلر طن النسم المذكورو لكل منهما   المن ير 

 

 

 كالسٌوم                                     

% فً الكلام طكى يكل أاا اٌ                                                          كالسٌوم 99

 % من         1م ل اليم 

 فكوروفوسفا  الكالسٌوم ال كم                                                     كالسٌوم الجسم
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الكالسٌوم الم حي االارو ٌن غٌر المن ير                                                          

 الكالسٌوم المن ير الفكال

وغٌر الفكال فسٌولوجٌا وٌمثل حوالً                                                           

 فسٌولوجٌا وٌمثل حوالً

-04ن كالسٌوم م ل اليم الككً              % م04-04                                           

 %من الكالسٌوم الككً فً 04

                                                                                                                                                     

 م ل اليم  

 

 

مر ا  ااأللاومٌن                                                                                         

 الكالسٌوم الم حي مع الس را  

الفوسفا                                                                                           

 الاٌكاراونا  

 والكارٌ ا                                                                                         

 

الكالسٌوم الم اٌن                                        ككواٌولٌن γ β αمر ا  اـ 

++Ca                                                                                                                                                 

 

مكً مكافئ / ل ر من م ل اليم من أ ل حوالً  5وٌقير كالسٌوم م ل اليم احوالً 

فً  Cationsمكً مكافئ / ل ر من م ل اليم المجموع الككً ل راكٌ  االٌونا  الموجا   555

 م ل اليم 

 

 Absorption and Metabolism of Calciumأمتصاص وأيض الكالسيوم        

ٌحافل كل من الكالسٌوم والفسفور طكاى  اوا ن مسا وٌا هما فاً الايم حٌاج ان وجاوي اي 

خكل فً مس وى احيهما ٌاديي الاى لهاور الخكال فاً الخار ولهاذا فهماا ٌر ا اان اكالقا  وثٌقا  
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ألٌض ٌمكن يرحها لككٌهما فً هذا المجال ألن ذلك ٌوجي اٌنهما ولهذا فان طمكٌ  االم  اص وا

ما ٌارره  ان المس وى المنخفض لككالسٌوم غالااً ما ٌ احاه مس وى مر فاع مان الفسافور ولكان 

ٌجم ان ال ٌدخذ ذلك كقاطيو طاما   ن ااو طكاى كال االحاوال حٌاج ان هنااك اسا ثنا ا  طيٌايو 

ل األولى من ال فول  حٌج ٌر فع الى مسا وى كال منها ما ٌح ل اثنا   كوٌن الكلام فً المراح

ماان الكالسااٌوم والفساافور طكااى حااي سااوا   وكااذلك فااً حالاا  ال ئااام كسااور الكلااام حٌااج  ر فااع 

مس وٌا هما أٌضاً  هناك حاال  مرضٌ  ٌنخفض فٌها مس وى كال منهماا كماا ٌحايج فاً مارض 

مسا وى الفسافور الاى ايناى الذي ٌ مٌ  اانخفاض مس وى الكالسٌوم وانخفاض  Ricketsالكساح 

 Tetanyوهنااك حالا  مرضاٌ  اخارى مياااه  وهاً حالا  الكا ا   588مكغم /  2حي له ٌقارم 

 وال ً  يل األاحاج طن انخفاض مس وى الكالسٌوم والفسفور مكاً  

 

 Functions of Calciumوظائف الكالسيوم                                        

 ئف مهم  وم ااٌن  ٌمكن  كخٌ ها اما ٌكً:ٌقوم الكالسٌوم اولا

نلاراً  Calcification of Bonesٌك اار الكن ار االساساً فاً طمكٌا    اكم الكلاام   5

 لمساهم ه فً  ركٌاها و كوٌنها  

ٌخفض من  هٌج الخالٌا الكضكٌ  الك اٌ  فاً الجهاا  الك ااً فهاو ااذلك ٌك اار طامال   2

   Neuromuscular Sedativeمهيئ 

  فكالاا  فااً طمكٌاا   خثاار الاايم فهااو ٌساااطي طكااى  كااوٌن مااايو الثااروماٌن ٌساااهم مساااهم  3

 االساسٌ  فً ال خثر  

ٌكماال طكااى  نيااٌ  اكااض االن ٌمااا  حٌااج  اا ياي فكالٌ هااا اوجااويه فااً   يٌاا  مهامهااا   4

 الحٌوٌ  

 ٌكمل طكى نقل االٌونا  غٌر الكضوٌ  طار اغيٌ  الخالٌا  5

ٌحيج ام  اص كل من الكالسٌوم والفسفور فً الج   الككوي من االمكا  اليقٌق  اٌي ان 

اٌنماا ٌكاون ام  ااص  Duodenumام  اص الكالسٌوم ٌكون طكى ايايه فاً االثناً طياري 

)المكااً ال ااائم( وٌاا ياي  Jejunumالفساافور طكااى اياايه فااً الجاا   الساافكً ماان االثنااً طياار 

فاً المحاٌ  وٌقال  Acidic pHالفسافور فاً المحاٌ  الحامضاً االم  اص لكل من الكاسكٌوم و

   Alkaline pHالقاطيي 
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  Levels ++Factors Affecting Caالعوامل المؤثرة على مستويات الكالسيوم في الدم     

 التركييييل الهييييدروجينيpH  : ًحٌاااج ٌااا ياي األم  ااااص فاااً ال ركٌااا  الهٌااايروجٌن

الحامضااً وٌقاال فااً ال ركٌاا  الهٌاايروجٌنً القاطاايي وذلااك ألن امااالح الكالسااٌوم أكثاار 

 ذوااناً فً المحٌ  الحامضً طما هً طكٌه فً المحٌ  القاطيي  

 فيتييامينD :  ٌك ااار وجااوي هااذا الفٌ ااامٌن أساسااٌاً فااً طمكٌاا  ام  اااص الكالسااٌوم حٌااج

امٌع الفٌ امٌن ٌساطي طكى طمكٌ  األم  اص واككسه فاان طمكٌا  االم  ااص وجوي مج

  قل ايرج  كاٌرو  

:هناك طالق  ماايرو و  ثٌر ال م لهذا الهرمون المفرو  من قال  هورمون الجنب درقية

   Parathyroid Hormoneالغيو الجنم اليرقٌ  

:الاايم م حااي  قرٌااااً مااع  % ماان كالسااٌوم اال مااا58امااا ان  مسييتوا البييروتين فييي الييدم

الارو ٌن فان النقص فً اارو ٌن الايم غالاااً ماا ٌاديي الاى نقاص فاً مسا وى الكالساٌوم 

الككااً  واليااك ان هااذا الاانقص ٌاادثر ا ااورو مااياارو طكااى ذلااك الجاا   ماان الكالسااٌوم 

ولهااذا فااان ماارض  Non-Diffusible Calciumالمكااروف االكالسااٌوم غٌاار المن ياار 

   Hypoproteinemiaن له طالق  انقص الارو ٌن الك ا  نايراً ما  ك

:طكسٌ  ااٌن مسا وى الكالساٌوم  -طكى ما ٌايو –ناك طالق  ه مستوا الفسفور في الدم

 ومس وى الفسفور ولها ا اٌك  الحال طيو اس ثنا ا  

 

 Clinical Significanceاألهيمة السريرية للكالسيوم                      

 السريرية للكالسيوم بالتركيل على الحاالت التالية:يمكن تلخيص األهمية 

األهمٌ  السرٌرٌ  الرئٌس  فً قٌاس مس وى الكالسٌوم وانحرافه طن مسا واه ال اٌكاً الااال  

 مكغم / يسك ر من م ل اليم هً فً  يخٌص مرضٌن رئٌسٌن:0.5-58.5

حٌج ٌقل مس وى الكالسٌوم فً اليم مما ٌديي الى  : Ricketsمرض كساح األطفال   5

حيوج خكل فً  كوٌن الكلام واساام النقص هذا م كييو األ راف منها نقص فً 

 او هورمون الجنم اليرقٌ  او الارو ٌنا   Dفٌ امٌن 
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ٌني  هذا المرض أٌضاً اسام نقص الكالسٌوم طن مس واه  : Tetanyمرض الكلار   2

يوج  ينجا  فً الكضال  الخا   االجها  الك اً ال اٌكً مما ٌديي الى ح

Neuromusclar Cells  ومن المكروف ان الكالسٌوم فً هذا المجال ان له   ثٌر

مهيئ ونق انه ٌديي ح ماً الى  هٌج الخالٌا الكضكٌ  الك اٌ  والذي ٌلهر ايكل 

  ينجا  و قك ا    ٌم األ فال طايو والموالٌي الجيي ا ورو خا    

 

 يلي جدول يوضح بعض الحاالت المرضية التي ترافق ليادة ونقصان الكالسيوم:وفيما 

Hypercalcemia 

 الحاالت التي يلداد فيها الكالسيوم

Hypocalcemia 

 الحاالت التي ينقص فيها الكالسيوم 

 Tetany  مرض الك ا  Hyperparathyroidism 5  ال يرقن 5

 Rickets  مرض كساح األ فال Carcinoma 2  الرس ان 2

 Pregnancy  الحمل Hypervitaminosis D 3  ال فٌمن 3

 Nephritis  ال هام الككٌ  Polycythemla vera 4  االحمٌرار 4

 المضاطف النخاطً  السر ان 5

Multiple Myloma       

 Osteomalacia  مرض لٌن الكلام 5

 Sprue  اسهال المنا و الحارو 6 

 

     S.Calcium (total)القيم الطبيعية للكالسيوم الكلي في مصل الدم                       

 (T.U)      8.25×  مكغم/يسك ر 0.5-58.5=                                      

 (S.I.U)        4× مكً مول/ل ر   2.5-2.6=                                    
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 عشرة رابعالمحاضرة ال
 Phosphorusلفسفور                 ا

 Occurenceوجود الفسفور في جسم االنسان 

%  ررن  و ررلف افول ررولم  لوررلي  ررً امكٌررل افاتررت    ررك  ا تاتٌرر  08ان اكثررم  ررن 

%  هل ٌ ث  08ا ت افوزء اف ا قً  Ca-Fluorophosphate Apatite للم ل وت  افكتف ٌل  

 افق   افذي ٌناق  عن طمٌق افيلمة افي لٌة لٌكلن على نلعٌن:

PO4ة . الفوسفات الالعضوية الحر1
-3: 

 ررن  ي رلام لغرر  /  2.4افرى  0.2لالوري  ورلمة مسٌ ررة  رً  ورر  افري  لاقريم   ررلافً 

  و  افي .

 . الفوسفات العضوية :2

 Organic Phosphate Esters اما  افول وتاٌة لاكلن على عية انلاف  هنتك األ

 (R – O – PO3( لاف لا ض افنللٌة )Nucleic acids( لاال الح افنللٌة )Nucleotides ) 

 (.Phospholipidsلافول وت  افيهنٌة )

 Erythrocytesالوي هذه افول وت  افاضلٌة  ولمة مسٌ ة  ً كمٌرت  افري  اف  رماء 

فارم  رن  0 لغر  /  08 – 08 و   ٌن ت اكلن  لافً  ي لام لغ  /  0.1 – 8.0لاقيم   لافً 

 . Whole Bloodافي  افكلً 

 لرً  كرت ل فكر  فارم  0لٌقيم افو ولم اف م اف لولي   ك   ل وت  العضرلٌة   رلافً 

فارم  رن   لرً  كرت ل / 044اف رتف   Anions ن  و  افي   ن اف و لف افكلً فألٌلنت  اف تف ة 

  و  افي .

 

 وظائف الفسفور بصورة عامة:
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 ٌقل   يلم افل ٌط  ً ع لٌة أٌض افكتم لهٌيما . .0

ٌقل   تفيلم األ ت ً  ً امكٌل خالٌت كمٌت  افي  اف  ماء  هل أ ي  كلنت  اف لا ض  .0

 لاأل اما  افول وتاٌة لاأل الح افنللٌة. Phospholipidsافنللٌة لاف  ل  افو ولمٌة 

 Mineralization of Bones لٌة اولل افاتت  ٌقل   ا. 0

                                                              Absorption of Phosphorus امتصاص الفسفور

)اف اً  Jejunumٌ يث األ اوتص  ً افق   افاللي  ن اال اتء افيقٌقة اف امل ة 

 :افوتس ( لٌاأثم اال اوتص  الا   عيٌية  نهت

ٌزياي اال اوتص  ً اف  ٌط ف ت ضً لٌق  كثٌماً  ً  (:PHالتركيز الهيدروجيني ) .0

 اف  ٌط افقتعيي.

ٌ تعي كثٌماً على ع لٌة اال اوتص  ٌزياي  Dلولي  ٌات ٌن  (:Dوجود فيتامين ). 0

  تزيٌتيه لٌق   تنخوتضه.

ٌ ت ت ك   ن افو ولم لافكتف ٌل  على الازن :  Calcium Levelsمستوى الكالسيوم  .0

اماكٌزه ت   ٌث ان اماوتف ا يه ت ٌؤيي افى انخوتض االخم  ً  ات  اف تال ،  قي 

فل ت ان انخوتض افكتف ٌل  ٌوت  ه اماوتف  ً امكٌز افو ولم على ان افاكس 

 . Hypercalcemiaو ٌ تً  ً  تال  اماوتف ن  ة افكتف ٌل  

 

 األهمية السريرية

في االمراض  Hyperphosphotemiaيرتفع مستوى الفسفور عن مستواه الطبيعي 

 التالية:

لٌوت  ه زٌتي  رً  : Hypoparathyroidism. النقص في افراز الغدة الجنب الدرقية 1

 افول ولم.

( Acute Nephritisلا    افاهتل افكلٌة اف رتي ) : Renal Diseases. امراض الكلية 2

لاويم األ تمة هنت افرى ان   رالٌت  افكتف رٌل   رً  Nephrosisل مض خزاف افكلٌة 

 هذه األ ماض انخوض ط قتً فلاالقة افاك ٌة لاف لولية  ٌن افكتف ٌل  لافو ولم.
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 Dلٌطلرق علٌره  رمض افاو رٌن  : Hypervitaminosis D. اال ماط  رً امكٌرز  ٌارت ٌن 0

ٌوت  هت زٌتية  رً   رالى  زٌتية افول ولم افى زٌتية قت لٌت  ا اوتوه لافاً زىلاا

 افكتف ٌل  أٌضتً. 

 

 

في األمراض  Hypophosphotemiaينخفض مستوى الفوسفور عن مستواه الطبيعي 

 التالية:

 Hyper-parathyroidismاال ماط  ً ا ماز افغية افونل افيمقٌة )افايمقن(  .0

 لٌوت  ه افنقص  ً   الى افو ولم زٌتية  ً   الى افكتف ٌل .

لٌازى نقص افول ولم  ً هذا اف مض افى افنقص  ً  Ricketsك تح االطوت   .0

  ت ٌؤيي افى اضطمال ا اوتص ك   ن افو ولم لافكتف ٌل  لٌنو  عنه  D ٌات ٌن 

 نقوتن  ً   الٌتاه ت  اتً.

) تنكلنً( لهل  مض ٌاوف  خل  ك ٌم  ً  Fanconi Syndrome مض  .0

  ه افكللي اضت ة افى اف لاي األٌضٌة األخمى. ا اوتص افول ولم ثتنٌة  اي ع لٌة ام 

 

 : Normal Valueالقيم الطبيعية          

 :  Phosphate S.Inorganic  افول ولم افالعضلي

 (T.U)      8.000 ×  لغ  / ي لام ن  و  افي  2.4 – 0.4=                           

 (S.I.U)        0.0×  لً  ل /فام  ن  و  افي   8.0-0.2=                          
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 مخطط بسيط يوضح :

 الزٌع افول ولم  ً افو   

                                     

 افول ولم                                   

 %  لولي  ً افاتت   هٌسة أ تاتٌ 02%  ً افي                         02           

  للمل  ل وت  افكتف ٌل  افولل                                                       

 

  ل وت  العضلٌة  مة        ل وت  عضلٌة     

  لغ /ي لام  ن 0.2-5.2                           

  PO3Ca)4(2  و  افي                             

 

 افيهلن افول وتاٌة

 (Pospholipids) 

                           

 ةاأل الح افنللٌ

 ((Nucleotides 

 RBC  (2.0-0.1 لولية  ً اف و  لافـ                                                       

  لغ /ي لام(                       

   لا ض نللٌة

(Nucleic Acid) 

 أ اما  افول وت  افاضلٌة

   R-O-PO3 
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 ة عشرخامسلالمحاضرة ا
 والسعة الكلية الرتباط الحديدالحديد 

Iron and Total Iron Binding Capacity 

 Occurrenceوجود الحديد         

غيم ترريبيا مين  5إلي   4يعتبر الحديد واحداً من أهم العناصر في  سميم اسنميان ويعياد  

  دالحدي من  ٪  من هذا الوزن الضئي  نمبيا 05كغم. حوال   07وزن الشخص البالغ الذي يزن 

   ) المعروفييب بممييم الكرومييوبروتين   والميوكلييوبين    الهيموكلييوبين     تركييي  فيي   موسييود 

% كالميايتوكروم والميايتوكروم اوكمييديز والبيروكمييديز Haemenzymes 7.0األنزيمات و

والكاتاليز، ويلع  الحديد ف  هذه المركبات دورا حيويا ف  حم  األوكمسين مما يسعله عنصرا 

٪ مين الحدييد فهيو موسيود بشيك  حدييد 05أماميا من الناحيب الفملسيب. أما السزء المتبر  البالغ 

، Fe(OH)3-Fe-PO4  ويتكون مين اييبيوفيريتين والحدييد Ferritinمخزون يعرف بالفيريتين )

 ويخزن الحديد ف  الكبد والطحا .

 :   Functions of Ironوظائف الحديد           

الييذي لييه الرييدر  عليي  Fe+0ان الحديييد فيي  الهيموكلييوبين الييدم يكييون فيي  حالييب الحديييدوز  .1

ينتريي   Oxyhemoglobinايرتبيياط بسزيئييب اوكمييسين متحييوي إليي  اوكميييهيموكلوبين 

عن طريق الدم من الرئتين إل  مختلف أنمسب السمم ذات الضيغط اليواطل لكوكميسين 

مما يعم  عل  مهولب تفريغ حملب من األوكمسين إل  هيذه األنميسب تحيت فيروف ا ي  

 اعديييب ممييا كانييت عليييه. وعليي  هييذا األميياي فييان حديييد الهيموكلييوبين يعميي  كحاميي  

 .  Carrier Oxygenإل  األنمسب المختلفب  لكوكمسين من الرئتين

يتحيو  إليي  حديييدي  Fe+0  للحدييد  ييدر  فائريب عليي  تغييير تكافئيه الكيمييياوي، فالحديييدوز  .0

Fe3+   بفرده الكتروناً واحدا كما أن الحدييدي  يكتمي  بميهولب إلكترونياً فخير فيتحيو  إلي

 حديدوز مر  ثانيب.
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  نفييام  للعميي  فيي  متكيفييا   الحديييد  يسعيي   الكترونيياتفهييذا ايمييتعداد لربييو  أو فرييدان      

انترا  ايلكترونات بين خكيا أنمسب السميم وخاصيب الحدييد اليداخ  في  تركيي  البروتينيات 

الحديديب المعريد  كالميايتوكروم اوكمييديز والكاتياليز والبيروكمييديز التي  تمياهم في  تينفي 

 Tissue Respirationاألنمسب 

  Absorption and Storage of Ironيد                امتصاص وخزن الحد

 Duodenum and Jejunumيحدث امتصاص الحدييد في  أيثني  عشيري والمعي  والصيائم  

من األمعاء الد يرب عل  ان هنا  كميات صغير  منه تمتص ف  المعد ، والحدييد المميتص يسي  

يس  تحويله إل  حديدوز ف  المحيط ولهذا فان حديدي  الغذاء Fe+0ان يكون ف  حالب الحديدوز 

  يمياعد كثييرا علي  Acidic PHالحامضي  للمعيد  حييث ان التركييز الهييدروسين  الحامضي  )

فيي  المحيييط Fe +3عمليييب ايختييزا . وبعييد امتصيياص الحديييدوز يتمكمييد فيي  الحييا  إليي  حديييدي  

مكونييا الفيييريتين  Apoferritinالراعييدي لعمعيياء ويتحييد مييي البييروتين الممييم  بيياييبوفيريتن 

Fe3+Ferritin  والييذي يخييزن بصييور  مي تييب فيي  الخكيييا المخاطيييب لكمعيياء الد يرييبMucsal 

Cells   الت  لها معه معينيب للخيزن إذا وصيلتها ييحيدث أي امتصياص فخير للحدييد. ونميبب إلي

حاسب السمم يطليق الحدييد المخيزون إلي  اليدم بشيك  بروتيني  فخير يعيرف بمميم )الترانميفيرين 

Fe3+Transferrinكلوبيولين مرتبط بميونين من الحديدي  بوامطب  -  والذي هو ف  الحريرب بيتا

كوناً مرك  بروتين  حديديك  معرد مم  بالترانمفيرين نفرا ينتراله مي الدم ف  فصر  أيونيب م

 Liverالدور  الدمويب إل  مختليف أمياكن الخيزن في  أنميسب السميم مثي  الكبيد ونخيا) العفيام )

and Bone Marrow.مكونا توازنا ديناميكيا بين مخازن الحديد ف  السمم   

فان عمليب ايمتصاص تتو ف ويطرح معفم الحدييد  وإذا ما كتفت أنمسب السمم بالحديد

 المتناو  عن طريق الغذاء ) بدون امتصاص  إل  الخارج عن طريق الغائط.

ومن سهب أخرى، إذا كان هنا  نرص ف  تسهيز الفيريتين ف  الخكيا المخاطيب لعمعياء 

 السمم. فان ايمتصاص يزداد ليعوض عن حاسب Anemiaالد يرب كما ف  حالب فرر الدم 

  ملغم حديد ف  اليوم الواحد ترريبا. 10يحتاج سمم الشخص البالغ إل 

  ملغم ف  اليوم من خكيا السلد الغائط. 1يخمر سمم اسنمان الطبيع  حوال 

  ملغم ف  ك  دور  شهريب من حيضها. 07تخمر المرأ  البالغب حوال 

  ملغم للسنين. 477تخمر المرأ  الحام  حوال 

مص  الدم.فمفيرين الموسود نيسري الفحص عليه هو الترا الحديد الذي   
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   Clinical Significanceاألهمية السريرية للحديد                              

تتوسه األهميب المريريب للحديد ف  مص  الدم عل  الحايت المرضيب المتعلرب بفرير اليدم 

(Anemia والتي  تينسم عيين مصيادر عدييد  فهنييا  فرير دم يصياحبه زييياد  في  مميتوى الحديييد  

وهنا  فرر دم يصياحبه انخفياض في  مميتوى  Hmolytic Anemiaيعرف بفرر الدم اينحكل  

 Iron- Defciency Anemiaالحديد يعرف بفرر الدم الحديدي 

 أو نرصان الحديد كما يل :ويمكن تلخيص الحايت المرضيب ذات العك ب المباشر  بزياد  

 الحاالت المرضية التي يزداد فيها الحديد:

وفيييه تييتحطم كريييات الييدم الحمييراء مطلرييب  :Hemolytic Anemiaقررر الرردم االنح لرري . ف1

مثيي   دملييمحتوياتهييا ميين حديييد الهيموكلييوبين ممييا ييييدي إليي  زييياد  نمييبب الحديييد فيي  مصيي  ا

 Thalassemia مرض الثكميميا

تعزى زياد  الحديد ف  هذا المرض إل  تليف : Necrotic Hepatitisالكبد النخري التهاب . 0

النميييا الكبييدي وعييدم تمكنييه ميين خييزن الترانمييفرين لهييذا فانييه يطلييق إليي  الييدم ممييببا زييياد  

 ممتوى الحديد.

وف  هذا المرض تيزداد  ابلييب امتصياص :  Hemochromatosisمرض الصباغ الدموي . 3

 را  متطور يتسمي فيه الحديد ف  األنمسب.الحديد نتيسب يضط

نتيسب ينخفاض تكون الدم نفميه كميا  الحالة المرضية الناجمة عن انخفاض استخدام الحديد. 4

   Lead Poisoningيحدث ف  حالب التممم بالرصاص )

 الحاالت إلي يقل فيها الحديد:

يعيزى انخفياض مميتوى الحدييد  : Iron Deficiency Anemiaانيميرا فقرر الردم الحديردي . 1

إل   لب تناو  المواد الغذائيب الحاويب عل  الحديد أو إلي  انخفياض  ابلييب امتصاصيه بالشيك  

 المنام  نتيسب يلتهابات مزمنب ف  الرنا  الهضميب والمعويب.

حيث  خمار  الدم المميتمر  تييدي إلي  : Chronic Blood Lossمرض نزف الدم المزمن . 0

 األكيد . نرص الحديد

ويعزى انخفاض الحديد إل  خمار  المواد البروتينيب : Nephrosisمرض خزاع الكلية  .3

 الت  تترشح وتتمر  بصور  غير طبيعيب نتيسب لتلف الكليب.
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يعزى النرص إل  زياد  غير طبيعيب ف  خكيا : Malignanciesاألمراض السرطانية  .4

 األنمسب.

حيث يشار  السنين أمه ف  المواد البروتينيب : Pregnancyحالة الحمل عند المرأة  .5

 والمخزونب ف  أماكن الخزن ف  السمم.

  Total Iron- Binding Capacity(TIBCالسعة الكلية الرتباط الحديد )                 

 :TIBCاألساس في طريقة تعيين 

كلوبييييولين المميييم   -مييين المعليييوم أن الحدييييد فييي  مصييي  اليييدم ميييرتبط بيييالبروتين بيتيييا

إي أن ثلث الترانمفيرين هيذا هيو اليذي في  حاليب اتحياد ميي  Fe3+- Transferrinبالترانمفيرين 

الحديييد ترريبييا فيي  الحالييب الطبيعيييب. وعليي  هييذا األميياي فييمن كميييب الحديييد ايضييافيب ) المرييدر  

مص  الدم  الت  لهيا الرابلييب الكامنيب لكتحياد ميي الترانميفيرين تكيون ميعب دملتربالميكروغرام/ 

وتختصير األحيرف  Unsaturated Iron- Binding Capacityالحديد غير المشبعب لكرتباط 

(U.I.B.C( أما المعب لكليب يرتباط الحدييد   .TIBC فهي  تمثي  مسميو) الحدييد في  ميص اليدم  

 له ايرتباط. زائدا الحديد الذي يمكن

TIBC= Serum Iron + UIBC  السعة الكلية = حديد مصل الدم +  الحديد القابل ل رتباط

 تتطل  مرحلتين: TIBCوامتنادا إل  هذا التعريف فان طريرب تعيين 

.تعيين الحديد ف  عينب مص  الدم 

.تعيين الحديد الراب  لكرتباط 

والتي  لهيا أهمييب ميريريب  صيوى في  معرفيب  TIBCوبسمي النتيستين يمكن الحصو  عل   يمب 

 ابليب سمم اسنمان عل  تربله الحديد المتناو  عن طريق الغذاء أو عن طريق العيكج ألميراض 

بمنها عاليب ف  حالب فرر الدم الناسم عن نرص الحديد وإنها منخفضب  TIBCفرر الدم. وتتميز  يمب 

       Nephrosis    وخيييزا) الكلييييب      Cirrhosis     تلييييف الكبيييد    مثييي  فييي  أميييراض الكبيييد 

 .Malignanciesواألورام المرطانيب 

     S.Iron                                                                         القيم الطبيعية للحديد

  (S.I.U                 5.55× مايكرومو /لتر من مص  الدم   30 -13

   S.TIBC   الطبيعية للسعة الكليةالقيم 

  (S.I.U          5.55×  مايكرومو /لتر من مص  الدم    45 – 70               .         
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 عشر ةسادسلالمحاضرة ا
 Carbohydratesالكاربوهيدرات             

تعللوالكاربوهيدرلل وكملأ لل ل   للبل،ليتمثللالكاربوهيدرلل وكملكامالل ولكاولرالل لا ابجلل ل لل لكا الل 

متعلل  لكا ر ويراللرالكها ر برلل لل يلكاررتللي  ل ي   للبلت لليلكاملليك لكاتلل لت للت لأ لل لت    للبلمتعلل  ل

ل.لكا ر ويرارالكها ر بر لل يلكاررتي  

 زرلل لملبللارلال والرلبوهيي،ل للك  لبلتترلييله لراللn(CH2O)كاعبم لا ربوهيدر وكملكاارغ ل

لر اهت بل  لكامبل.لOكا للHيترييل اه للOيللHيللCولرا لميل

 تصنيف الكاربوهيدرات

 متعدد السكريات          قليل السكريات  أحادي السكريات  

Mono saccharidesللللللOligo saccharideللل  Poly saccharide      

لي  كملارور (ل01ي  كملارور (لللللللللللللل) رثولميلل01ل-2)ي  الارور ليك  ا(للللللل)ل

لر يريز،لر راروا دبر للللللللللمباتيز،لالرتيز،لارويزللللللللللللرالرري ري،لكا  أ،لكهامبغ

لكه اياري،لكا عبب،لكاا ر يزللللوكرهيزل،ل ورتيزلللللللللللللللوك ر يزللللللللللللللللللللللللللللل

 :Mono Saccharide. أحادي السكريات 1

لhydrolysisليد ل هاال  يكعلكااروربمليكات لاللرمريلكيلت قال لهيكالا لكات  رلالكاملبل 

)تضللل قل قلللالكا ر برللل ل يلررتللليي(،لكهالللال  للليكعلكاالللروربملكه ب رللل لدللليلكار يرللليزل)دراللليزل

hexose.ل(لرترييلميلات ل وكملربوهيي
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لمثالكار راوا دبر لTriosesثالث ل وكملكاربوهييللللللل

لمثالكهروثويرزلTetrosesوهبأ ل وكملكاربوهييل

لمثالكاوكرهيزلPentosesخمبا ل وكملكاربوهييلللل  ب للكااروربم

لمثالكار يريزلHexosesا كا ل وكملكاربوهييلللللل

لاهبأ ل وكملكاربوهييللللل

لثمب  ل وكملكاربوهييللللل

ل

 :Oligo Saccharidesقليل السكريات   .1

(لي  كملالرور ل01-2ت ت ل)لhydrolysisيد لت يلكااروربملكات لأ  لت    بلكامبل ل

لهارا .

ي لل الاللرور (لمثللالل-ل2)لDisaccharidesث للبل لكااللروربملل

كامباتيزل)ارولكا لعرو(ليكاالرتليزل)الرولكا  رلب(ليكاالرويزل

ل)ارولكاقاب(.

لج رالكااروربملللل

للي  الارور (لل-ل3)لTrisaccharidesثالث لكااروربملل

ل.raffinoseمثالكاوك ر يزل

يديلأهبوالأيلكوتهبالخا لهلريلكاالروربملكه ب رل لل:Disaccharidesثنائي السكريات 

لمثا:لGlycosidic boundيررييلد كلكهوتهبالخبصل  كلهيكاا لآاوالرالرريابر ر ل

لزل+لر يريزيكامباتيزل:لر ير

لكاارويزل:لر يريزل+ل ورتيز

لكاالرتيزل:لر يريزل+لربالرتيز

:ليد لت ليلكاالروربملكاتل لأ ل لت    لبلكاملبل لت لت لPoly Saccharides. متعدد السكريات 3

ي لل كملاللرور (لمثللا:لكا  للأل لل لكا هبتللبملل01كاع رلل لملليلكااللروربملكه ب رلل ل) رثللولملليل

كا للبالملررللييلكهوتهللبالهللريلكاي لل كمليكارالررللي ريل لل لكا ريك للبمليكه اللياري،ل لل لرللال

ل.Glycosidic boundكاارور لهيكاا لآاوالرالرريابر ر ل
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لGlucoseالكلوكوز 

كار يرلليزلملليلمورهللبملكاربوهيدرلل وكملكاتلل لت للرالكاغلل كللكاولرالل ليمالل ولرعتهللولاللرول

ل  يلر تيللC6(H2O)6كاابج لا عيبلكاعبا لهأاوه.لياارولكار يريزلارغ ل زرلر ل و  لد ل

أ  ل زرل لمبللارال والربوهييليأ  لد كلكهابسلربيلتال ره لمليلكاربوهيدرل وكم،لير تمل ل

كا بير لأ ل لالت ل وكمللMono Saccharidesارولكار يريزلكا لا الكااروربملكه ب ر ل

يكاتللل لتعتهلللولمللليلم لللتقبملكها ر برللل كملكامالللمباللhexoseرلللبوهييلكامعوي للل لهأاللل لدراللليزل

 يللStereochemistryضحلميل وكا لكار يريزل  لكاررمربللكام ام ليرتلAldoseهباألا يزل

كامت لبه  ل ل لكاتوررلبلكاررمرلبيلللStereoisomersد كلكامورلبلرت لرال وكارلبللأ ل ل لر ريل

ليكامخت ه ل  لكات ررالكاهوكا .

 Metabolism of Glucose                                  آيض سكر الكلوكوز

ا اروربملكه ب ر ل ل لكها لر لكامخبارل لاألمعلبللكا جرقل ل رلثلتت ليالر  ثلكالمتابصل

كااروربملكاث بلر لكا لاروربمل  ب ر ل  لت يلكام اق ليررييلكالمتابصلربمالللتقورهلبللير ل ثل

  Portial هاراوالميلأم ر ل  زرمر ل خوى،لير تقالكار يريزلهع لكالمتابصلكا لكايور لكا بجا

  Vein كا لكاره ل رثلرت يالكا ل  بلل ريك  كا للر ق  لل (كارالررلي ري Glycogen) يرخلزيل

د بيل ابل ب  لكا ا ل يلرتأرضلكا لابزلث بل ل يرار لكاربوهييليمبللار  زلكا ا لهباابجل ل

 Amino ي ليكمضل مر رل  Keto Acids كا وكورل لكاالزمل ل يلرت ليالكال ل ليكمضلررتي رل 

Acids يزالارلبم  Proteins  يالكال ل دلي يلرت ل Fat  يرخلزيله لرال الر ل د ل adipose 

tissue ل:،ليرمريلت خرصلأم ر لكالمتابصليكالرضلهبا رالكاتخارا لكاتبا

ل
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دلل لأم رلل لت يرللالاللرولكار يرلليزلكالل ل  للأل رلليك  لل:Glycogenesisتكووويا الككيكوووجيا 

ل)رالرري ري(.

:لد لأم ر لتريريلارولكار يريزلميلماب وللGluconeogenesisتكويا الكلوكوز الحيادي 

لارولربوهيدر وكتر لمثالكا يكمضلكهمر ر ليكا يكمضلكا د ر .

يدلل لأم رلل لتهرلليلكارالررللي ريليت يالل لكالل لاللرول: Glycogenolysisانحووكل الككيكوووجيا 

لكار يريزليميك لياار ل خوى.

زلهيكاللا لخالرللبلكالل  لكالل ليدلل لأم رلل لت يرللالاللرولكار يرللي: Glycolysisانحووكل الكلوكوووز 

ل.لPyruvateيهبروي رمللLactateالرترمل

ل

لل:Regulation of Blood Glucose Concentrationتنظيم سكر الكلوكوز في الدم 

رمريلكام ب ظ لأ  لماتيىلكار يريزل  لكا  ل  ل با لكاارب ل)يد لكه قابعلأليلكااعلب ل

 لكه اللبيلهالل بلرمرلل لملليلكارالررللي ريليكا للوكبلاملل الاللتقللالألليلثمللبيلاللبأبم(لي الليلهقرللب

كامخزييل  لكاره ليا بلرمر لج ر  لكرضبللميلكارالرري ريلكامخلزييل ل لكار رل ،ل رلثلرت ليال

 ياللهبمليكاتلل لهلل يودبلتت لليالكالل لكار يرلليزلههعللالكه للزر لل–ل6ل–كارالررللي ريلكالل لر يرلليز

ل–ل6ل–هأالل لر يرلليزلكاخللبصلهلل ايليكامي للي ل لل لرللالملليلك الل  لكارهلل ليكار رلل ليكامعللويال

ل ياهبترزل

ل

ل

يأ لل لكوتهللبعلماللتيىلكار يرلليزل لل لكالل  ل تر لل لاألمتاللبصلكا باللال لل لكهمعللبلل لل يلأم رلل ل

(لتتيجللالير للالم   للبلأم رلل لترلليريلكارالررللي ريلGlycogenolysisك  للالالكارالررللي ريل)

(Glycogenesisلير تقالكار يريزلكازكل لكا لكاره ل رثلرت ياليرخزيله رالر)الرري ريل ل ل

لكاره ليكاعضالم.

 

ل

ل
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 المادة: الكٌمٌاء السرٌرٌة                          الجامعة التقنٌة الشمالٌة                                   

 صف : األول ال          المعهد التقنً الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادرٌس                    قسم تقنٌات التمرٌض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          ٌض                           لفرع: التمرا

 بعة عشرساالمحاضرة ال
مجموعة من الهرومونات التً تؤثر على تركٌز الكلوكوز فً الدم ٌمكن تلخٌصها فٌما هناك 

 ٌلً:

قرررخ  رررنم  B-Cellsويفرررمن قرررخ يارررت  فيرررب اييرررب  ررر    ا  ميرررب   : Insulin( االنسوووولٌن 1)

ال  مهرررب   وهرررو همقررروخ امويي ررر    يم يررري يترررب ا  الرررج  قاليررر  ي رررويخ    في رررو يخ 

Glycogenesis هو بت و قالي  ي ويخ   اLipognesis   وي يج  خ  قاله هرا  ن  فربف  ر

قتيوى  الو ون   ام. ونا   بخ ه بك  قص و ضح    ن م ن  ال تو يخ ) قب يحاث    حب   

يميفع  خ قتيو ه   طايع  وي شأ  -قمف   اوت   ت مي(  أخ قتيوى    الو ون   ا   صيبم

يرث ال يريق خ    ترم قرخ ( حHyperglycemia  ه حب   قمضي  يعمف انيباة    الو ون )

نيف    بماوهيام ت اصومة صحيح ،  ب عفير  اريخ  قير   ال ترو يخ و قير     الو رون  ر  

   ام  في    تي .

قررررروخ   قحرررررمف  القشرررررمة     ميررررر  موه : Grwoth Hormone( هرموووووون النموووووو 2)

Adrenocortico-trophic  الامي و وميي ويمو يك(. و ف   همقو يخ يفرمن خ قرخ يارت (

( و هقرب يرأريم قضربا و ترو يخ   راي يعقرت Anterior Pituitaryغراة     بقير   القبقير  )  

 الج م ع قتيوى  الو ون  ام  ب عفي  ايخ  قي  هايخ   همقو يخ و قي   الو ون   ام  فير  

 طماي .

 Hydrocortizonهورمون الهاٌدروكورتٌزون(3)

حيرث يترب ا  Adrenal Cortex  اي يفمن قخ يات  حبء   غاة     مي  )يشمة     م( 

 ب عفي  اريخ هرا    همقروخ  Gluconeogenesis الج حاوث  قالي  ي ويخ    الو ون   حيباي  

 وقتيوى    الو ون  في  طماي .

 (:Epinephrineالهرمون الكظري )(4)

    حرفت    في رو يخ ى رج    الو رون   اي يفرمنه   ربا     رم وهرو يترب ا  الرج  قالير

 قؤايب ى ج نيباة قتيوى  الو ون   ام،  ب عفي  اي هقب  في  طماي .
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 :  Glucagonهرمون الكلوكاكون (5)

  اي يفرمنه  فيرب   فرب  ر    ا  ميرب  و قالره قضربا  عقرت  و ترو يخ  هرو يترب ا  الرج 

نيباة قتيوى  الو ون   ام،  ب عفي  ايخ  قالي    حفت    في و يخ ى ج    الو ون ققب يؤاي ى ج 

 ها    همقوخ و الو ون   ام  في  طماي .

 (:Thyroxine( )T4هرمون الثاٌروكسٌن )(6)

  اي يفمنه   غاة   اميي    اي يترب ا  الرج   حرفت    في رو يخ وارا ك يميفرع قتريوى 

 وقعبء   اييق  قؤايب   الو ون   ام،  قب  خ ها    هومقوخ يم ع قخ  تا   قيصبص    الو ون   

 نيضبً ى ج  ميفبا  تا  ت م    الو ون      ام.  ب عفي  اي هقب طماي .

  Test Glucose Tolerance(                      GTT  يابم يحقت    الو ون  )

 خ   قمضج   قصربايخ احربالت  فيفر  قرخ   اروت   تر مي ي روخ قتريوى  الو رون   رام 

ايعر ، و  ر هم   را ي ربو هم و ار  قرخ طعربم ل ير  اب  بماوهيرام ت   صيبق  ضرقخ   ق ربت   ط

 إ هم ال ييق  وخ قخ ى يبج  قي   ب ي  قخ  و ترو يخ  يترب ا  الرج  قالير  نيرف    بماوهيرام ت 

اصررومة تررميع  و هررا   رربخ قترريوى  الو ررون   ررام يميفررع ى ررج   قترريوى ليررم   طايعرر  وييررأ م 

 ررمى  رربخ هررا    قررميف يعررب   قررخ    فرربف يحقالرره    فبضرره ى ررج   قترريوى   طايعرر  وا القرر  ن

 ال الو ررون، و الررج هررا   وتررب  ناي ررم هررا   ال يارربم   قتررقج )ايحقررت    الو ررون(  يتررب ا  الررج 

يش يص   حبالت   قعيا   و   فيف  قخ قمف   اوت   تر مي  القربً ارأخ   قيقر    طايعير   يحقرت 

 . اتاليمقالغم/  081  ت م ه  

 : Hyperglycemiaزٌادة سكرٌة الدم   

 اتاليمقالغم /  021ه  حب    ميفبا قتيوى  الو ون   ام  خ قتيو ه   طايع .  رم قخ 

 و  قعب بة   شاياة. D.Mويحاث    حب   

 : Hypoglycemiaنقص سكرٌة الدم   

 اتاليمقالغم /  56ه  حب      فبف قتيوى  الو ون   ام  خ قتيو ه   طايع . يحت 

 تب  ( ونيباة يعبط   و تو يخ. 24 -02ويحاث    حب     صيبم )

 :  Clinical Significanceاألهمٌة السرٌرٌة للكلوكوز    

 خ نهم  القم ف ا ت   عفي    مئيتي  ابنايبا قتيوى تر م    الو رون  ر  افنقرب   رام 

(   رراي ييقيررن ارر قص قترريويبت  و تررو يخ Diabetes Mellitusهررو قررمف   ارروت   ترر مي )

حيث يؤاي ها     قص ى رج  رام ىق ب ير     الو رون  الرا وت  ر   فيرب   عضرفت    فعبت      ام
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 ي ويخ    في و يخ و    فيب    ارا وهرا  اراومه يرؤاي ى رج  طرت و ضرطم ي  قاليربت نيرف 

و  رج  Ketosis  امويي بت و  اهو بت ققب يقوا ى ج نيرباة يو را  و تربم    ييو ير  ) الترييو ي ( 

( ويررات  صحصرربئيبت  رر  هررا    قررمف  خ ه رربك Diabetic Coma) حرراوث   غيوارر    ترر مي 

٪  قخ شعوي   عب م يعب   قخ   اروت   تر مي ويرات  صحصربئيبت نيضرب ى رج 6ى ج   4قبيقبمي 

 و وا  في  وم ري  ابتيعا ا  تم  ص تبخ    ي ويخ ها    قمف.

اتراليم و رنوت تر م قالغرم / 081: نميفبا قتريوى    الو رون  رخ  Glycosuriaتعسلن األدرار 

    الو ون قع  وام م.

 مصادر الكلوكوز

 مصادر الكلوكوز فً الجسم :

    اليييخ ، فتض في و يخ   ع،  في و يخ    اا

 العملٌات التً تضٌف الكلوكوز إلى الدم :

.القيصبص قخ يات  وقعبء  

( الو ون قخ  في و يخ    اا   glycogenolysis) 

    الو ون   قي وخ   ( اا قخ حو قف  قي ي  وقو ا ن مى   gluconeogenesis) 

 العملٌات التً تزٌل الكلوكوز من الدم:

. قالي   و تاة     و ت   ص يبج   طبي  

.يمتياه  الج ش ت  في و يخ       اا و  عضفت 

.  يحوياله ى ج اهوخ و ن ه  الج ش ت  تيج اه 

ووي . يص يع   ف يون،   اهوخ    في و ي  و  حو قف    

(  قالي Glycolysisحفت ت م    الو ون او تط   فيب   اق   )إ ج ال ييت وابيمو يت. 

 قت 011قالغم/ 081طمح    الو ون قع  صام م ىا  ن ا قتيوى    الو ون      ام  خ

 . Kidney thresholdيتقج ها  اب حا    الوي 

 

 : Diabetes Mellitus     مرض السكري

  الج   ه  ام  فبي   و تو يخ.  D.Mاش ت  بم يعمف قمف   ت مي 
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 Insulin Dependent Diabetes Mellitus: . مرض السكري المعتمد على األنسولٌن1

(I.D.D.M) 

 ويترررررررقج اررررررر  Hypoinsulinismيترررررررقج نيضررررررربً    فررررررربف  و ترررررررو يخ  ررررررر    رررررررام 

Juvenile Diabetes  ت مي  الحا ث يعمف  الج   ه يال  نو   عا م  قي   و تو يخ   را ئم

 رر    رراومة   اقويرر . حيررث  خ   ا  ميررب  يفشررت  رر   الترري با   حقررت    الو ررون.  ررا ك  رربخ 

   عررفج ابو تررو يخ ي رروخ ضررموميب ويحرراث ه ررب    رروا قررخ   ترر م  ررباة  رر   يررمة   طفو رر 

Childhood . 

  :األنسولٌنالسكري غٌر المعتمد على  . 2

Non. Insulin Dependent Diabetes Mellitus (N. I.D.D.M) 

( قرمف   تر مي وييصرف هرا     روا قرخ   تر مي اعرام  فبير  D.Mويتقج نيضب ا  )

 قيطالاربت  و تر     نو  رام  فربءة  و ترو يخ insufficiency of insulin و ترو يخ 

، حيرث نخ adult ها    همقوخ. يحاث ها     وا قخ   ت مي   را  وشر بص   ارب غيخ 

 .يم ص   او ئي   حقي    غا ئي  يف  اب غمف نحيب بً نو  تي ا م   عفج ابو

 Clinical picture                               صومة   تميمي   قمضج   ت مي

  رمة    وا )  شمه( ،   عطش   رمة،  رمة  صام م 

ييم ى م ء  حص قمضج   ت مي صابحبً، حيث ي ي  خ ي روخ   قرميف صربئقب)ااوخ  طروم( 

 حص ت م   ام    حب     صيبم ويمقن  ه ار   Fasting Blood Sugarويتقج ها    فحص ا  

F.B.S  قخ قصت   ام . اتاليمقالغم /  001-56وي وخ احاوا 

 

 S.Glocose(fasting) سكر الكلوكوز فً حالة الصٌام                                            

          

 (S.I.U)            08×   قال  قوت /  يم 6.5-5.0                            
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 المادة: الكٌمٌاء السرٌرٌة                          الجامعة التقنٌة الشمالٌة                                   

 صف : األول ال        المعهد التقنً الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادرٌس                    قسم تقنٌات التمرٌض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          ٌض                           لفرع: التمرا

 عشر ةثامنلالمحاضرة ا

 Lipidsالدهون    

على أنها تلك المواد التي تمتاز بعدم قابليها على الذوبان في الماا  وننماا  الدهونتعرف 

روفااورمك ال لااوا مثااا ايثياارك ال لو fat sotventsتااذوف فااي المااذيبان الدينيااق بياار ال  بيااق 

 المغلي والبنزين

 esters of fattyايلماا  الدينياق مال ال لاوا   يميائياا  تعارف الاديون علاى أنهاا أ اتران

acids ويي موجودة في  ا الليوانان 

 = لام  ديني +  لي يروا. estrificationعمليق اال ترة 

 .أليانا   Nك  Pمثا ال اربوييدران نضافق نلى  Oك  Hك  Cتت ون الديون من 

 .ال اربوييدرانعاليق جدا  لذلك تع ي  اقق أ ثر من  Oنلى  Hن بق           

 تصنٌف الدهون

 Lipidsالديون                             

 

الدهون تقسم الى األحماض الدهنٌة مع الكحول   هً عبارة عن أسترات والديون الب ي ق     

 .الشموع , زٌوتوال

والتً ل مع الكحواألحماض الدهنٌة هً عبارة عن أسترات والديون المع دة أو الم ترنق     

 وتصنف الى ت والنتروجٌن والسكرٌات والبروتٌناتمثل الفوسفا تضم مجامٌع أخرى

دهون كالٌكولٌة ,  Sulfolipidsدهون كبرٌتٌة ,   Lipoproteinsدهون بروتٌنٌة 

Glycolipids  , دهون فوسفورٌةPhospholipids 

 والكولسترول D,K,Fوالفٌتامٌنات  مثال علٌها الستروٌدات  الديون المشت ق
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 :انواع دهنٌات بالزما الدم

مثاااا لاااام  البيوتارياااك لاااام  ال اااتيريك  fatty acids  (F.A: ) . األحمااااض الدهنٌاااة1

Stearic acid ك لام  ايوليكoleic acid   ولام  البالمتيكpalmitic acid. 

 حوامض دهنٌة 3كلٌسٌرول + =  Triglycerideل و. ثالثً الكلٌسٌر2

                                             F.A + glycerol3   

 . الدهنٌات الفوسفورٌة:  3

          FA        د من قابلٌة الذوبان فً )تزٌ مجموعة فوسفات        قاعدة ناٌتروجٌنٌة

   الماء(  

  Cholesterol. الكولسترول 4

   Lipoprotein. البروتٌنات الدهنٌة 5

 هضم وامتصاص الدهون:

الدين الرئي ي الموجود في ال عام يو عبارة عن  ل لق  ويلاق مان ايلماا  الدينياق 

F.A  .وال لي يرواك يلدث االمتصاص والهضم للمواد الدينيق في ايمعا  الدقي ق 

 CHOLESTEROL    الكولٌســـــترول

 Formula   C27H45OH  ال يمياويقالصيغق     

 : Classificationتصنٌف الكولٌسترول    

ويت اون مان ولاادة  Derived Lipidينتماي ال ولي اتروا نلاى صاانف الشالوم المشات ق 

و  Cو Bو  A( التي تتألف من ناواة ال اتيرويد المتميازة بشا ا لل اق Steroid Unitال تيرويد )

D. 

 

 :Occurenceوجود الكولٌسترول    

يوجاد ال ولي ااتروا فاي بالبيااق اين اجق فااي اكن اان وال ميااق ال بيارة مناا  موجاودة فااي 

٪من الوتر الشو ي(ك 41٪ من المادة البيضا ( وفي الن يج العصبي )لوالي 44الدماغ )لوالي 

 . Bile٪  من تر يف المادة الصفرا  4-5 ما ان  ي ون لوالي 

66



٪ من م ونان الادم ووجاوده فاي الادم 4-2م أما وجوده في الدم يو ي ون مل ب يق الشلو

 ي ون على ش لين:

ويعاادا ثلاث مجماول ال ولي اتروا الموجاود (: Free Cholesterol( الكولٌساترول الحار )1)

 (.of the total cholesterol 4/3أصال في الدم )

وتعاادا ثلثاي مجماول ال ولي اتروا (: Cholesterol Esters( األساترات الكولٌساترولٌة )2)

 (.of the toal cholesterol 2/3لموجود في الدم )ا

ومما يجدر ذ ره أن ال ولي تروا موجود في عدد  بير مان الماواد الغذائياق مثاا صافار 

 ( والللوم والديون الليوانيق ومنتجان ايلبان  اللليف والزبدة والجبن.Egg yolkالبي  )

 

 Biosynthess of Cholesterolالتكوٌن الحٌاتً للكولٌسترول              

ال يعتمد ج م اكن ان على المواد الغذائياق لللصاوا علاى لاجتا  مان ال ولي اتروا باا 

مثا اللوام   ان  يصنع  داخليا من مواد عضويق ب ي ق لاويق على ولدة اال يتيا 

 اوين االمينيق واللاوام  الدينياق وال اربوييادران ويعتبار ال ولي اتروا المنشاأ ايصالي فاي ت

)التااي تلعااف دورا أ ا اايا  فااي يضاام الشاالوم( والهورمونااان  Bile Acidsألمااا  الماارارة 

 .ر مصدر داخلي لتصنيل ال ولي تروابر ال بد ا بتيعو . Sterroid Hormonesال تيروديق

 

 لعوامل التً تؤثر على مستوٌات الكولٌسترول فً الدم:ا

  الخلااا الااوراثي فاااي عمليااق أياا  البروتيناااان الشاالميق نتيجااق يمااارا  داخليااق فاااي

Inherited Defect Lipoprotein Metabolism  نظااام اكفااراز الااداخلي للغاادد

الصما   ما أن أمارا  ال باد وأمارا  ال لياق ت اايم أيضاا فاي ألاداث ياذا الخلاا فاي 

 تر يز ال ولي تروا.

 ونان وخاصق ما يلي:الخلا في نفرازان بع  الهورم 

  (يورمون الغدة الدرقيق الثايرو  ينThyroxine ) ليث أن ل  تأثير معا س في تر يز

ال ولي ترا فغالبا ماا ي اون المرضاى الاذين يعاانون مان ن اص فاي نفاراز الغادة الدرقياق 

(Hypothyroidism يصاااااالبهم ارتفاعااااااا مللوظااااااا فااااااي تر يااااااز ال ولي ااااااتروا )

(Hypercholesterolemia ) 
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  اي اااااتروجن(   الهورماااااون الجن اااااي اينثاااااو– Estrogen يخفااااا  م اااااتويان )

 ال ولي تروا في الدم.

 

 :Clinical Significanceاألهمٌة السرٌرٌة للكولٌسترول    

لعا أيميت  ال ريريق موجهق نلو مر  تصلف الشرايين فهو يرتفل عن م تواه ال بيعي أ اوة 

 .بأمرا  ال لف عموما

ييم اللاالن المرضيق التي يزداد فيها فيما يلي أ تعرا  

                                                                      Hypercholesterolemiaال ولي تروا

 : ATHEROSCLEROSIS صلب الشراٌٌن.ت1

ف ال ولي اتروا فاي ايوعياق الدموياق مماا ياىد  نلاى تلفهاا وتتاأثر الشارايين ر اوفي  يت

 خاصق فال يتدفق فيها الدم.بصورة 

 :HEART DISEASES. أمراض القلب 2

يزداد فيها ال ولي تروا نظرا لتر ب  مماا ياىد  نلاى لادوث اضا رابان مضااعفق فاي                                        

 الدورة الدمويق.

 :DIABETS MELLITIS. البول السكري 3

ن اابق البروتينااان والشاالوم التااي تضاا رف وياازداد فيهااا ال ولي ااتروا نتيجااق الرتفااال 

 عمليان ايي  فيها فتتلوا نتيجق لهذا االرتباك اييضي نلى ال ولي تروا.

 

 (:NEPHROTIC SYNDROME. التهاب الكلٌة المتزامن )4

وتعزى الزياادة نلاى زياادة البروتيناان الشالميق التاي تلتاو  علاى ال ولي اتروا بن اف 

 عاليق.

 وانسداد قناة الصفراء:. الحصوات المرارٌة 5

وتعاازى الزيااادة نلااى االنخفااا  فااي نفااراغ الصاافرا  فااي ايمعااا  الدقي ااق نتيجااق لهااذا 

   االن داد.
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فاً  Hypocholesterolemiaأما أهم الحاالت المرضٌة التً ٌنخفض فٌهاا الكولٌساترول    

 فهً: الدم

يااتم ن ماان تصاانيل  ليااث أن ال بااد ال :(Severe Hepatitis) التهاااب الكبااد الشاادٌد (1)

 .ال ولي تروا نتيجق للتلف اللاصا في ن يج 

الاذ  لا  تاأثير ع  اي علاى تر ياز  ( اإلفراط فً إفراز الغدة الدرقٌاة لهرماون الثاٌروكساٌن2)

 ال ولي تروا فزيادت  تعما على انخفا  تر يز ال ولي تروا في الدم.

 

           Normal Valuesالقٌم الطبٌعٌة للكولٌسترول   

 S.Cholesterolال ولي تروا ال لي في مصا الدم                             

 (S.I.U)     3887× ملي موا/لترمن مصا الدم  3887-6847                        

  

  Ketone Bodiesاألجسام الكٌتونٌة    

ولاام    Ketone acidي لق مص لح ايج اام ال يتونياق علاى اللاوام  ال يتونياق 

 واال يتون وبيتار يايدرو  ي لام  البيوتاريك.  acetoacetic acidالخليك اال يتوني 

ك الاادماغ spleenالمصاادر الرئي ااي لتصاانيل ايج ااام ال يتونيااق يااو ال بااد يلياا  ال لاااا 

brain  وأخيرا ال ليقKidney أليانا في لاالن معيناق مثاا لالاق الجاول الشاديد كstarvation 

 severe diabetesغنااي بااالمواد الدينيااق ولالااق المعاناااة الشااديدة لماار  ال اا ر  وال عااام ال

يزداد ننتاج ايلما  الدينيق وبالتالي تزداد قابليق ال بد على ننتاج ايج ام ال يتونيق وال يصبح 

تلان  peripheral tissuesتعادا مل عمليق ا تهالك ايج ام ال يتونيق في اين جق الملي يق 

أيضا  تزداد عمليق  Ketonemiaوف تنتج زيادة من ايج ام ال يتونيق في الدم وت مى يذه الظر

وت امى ياذه اللالاق بشا ا عاام  Ketoneuria رح ايج ام ال يتونيق فاي اكدرار وتنشاأ لالاق 

في اللاالن الشديدة جدا تشم رائلق اال يتون من نفس المري . فاي  Ketosisباللالق ال يتونيق 

برام من ايج ام ال يتونيق فاي  421المصابين بال  ر  ي رح المري  لوالي لالق المرضى 

اكدرار يوميا والتي يي بشا ا رئي اي لاام  الخلياك اال ايتوني والبيتاا يايدرو  اي لاام  

 البيوتاريك واال يتون فيش ا جز  صغير جدا .
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 عشر ةتاسعلالمحاضرة ا

 Proteins    البروتينات

والكبريوت  السفوسور    N, O, H, Cالبروتينات: هي مركبات عضووي  تتتووع ع ول الو  

 ى موجود في بعض البروتينات.واليود وأيضاً مكونات عنصري  أخر

  Chemical Natureالطبيعة الكيمياوية للبروتينات      

 

 

  Peptide Linkageآصرة ببتايد     

 

إن جزيئ  الببتايد الثنائي تمثل وتدة بفيط  لتركيب البروتين ويتضو  مون هوال الوتودة  

وع ول  NH2– وجانب قاعودع COOH– البفيط  إن جزيئ  البروتين لها جانبين  جانب تامضي

 :هال األفاس يمكن وضع تصميم مبفط لجزيئ  البروتين كما يأتي

 

 تصميم لجزيئة بروتين

 : Classification تصنيف البروتينات

 ويمكن توضي  بروتينات مصل الدم كاآلتي:

 البروتين الك ي في مصل الدم                                             

Serum Total Protein 
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 Albuminاأللبومين                                           Globulinك وبيولين           

 

  γ             β         2α          1α 

 أما البروتينات الكلية في جسم اإلنسان تقسم كاآلتي:

: وهوي ت وا البروتينوات التوي عنود تت  هوا الموائي  Simple Proteins. البروتيناات البسايطة 1

Hydrolysis  تنووووتط فوووووط توووووامض امينيوووو  أو مضووووتوات ت ووووا التوووووامض مثوووول ا لبومينووووات

 والك وبيولينات.

: وهي ت ا البروتينات المتكون  من بروتين  Conjugated Proteins. البروتينات المقترنة 2

هووال  nonprotein substanceموورتبط مووع مووادة ويوور بروتينيوو   Simple Proteinsبفوويط 

( أو المجموعوو  addition groupالمجموعوو  ويوور البروتينيوو  تفوومل بالمجموعوو  ا ضووافي   

  البروتينووووات الدهنيوووو  nucleoproteinsالبروتينووووات النوويوووو  مثوووول  prostheticالمرقعوووو  

lipoproteins  البروتينوووووووووات الك يكوليووووووووو  glycoproteins    البروتينوووووووووات السفوووووووووسوري

phosphoproteins  البروتينات المعدني  metalloproteins الهيمك ووبين  hemoglobin 

 .fibrinogenوالسايبرينوجين 

وتضوم ت وا الموواد التوي تتكوون مون بروتينوات  :Derived proteins. البروتيناات المشاتقة 3

  metaproteinsبفيط  وموترن  مثل الميتابروتين 

     Normal Valuesالويم الطبيع  ل بروتينات 

       S.Total Protein )   =66-86   6.1× وم/ لتر من مصل الدم      S.I.U) 

             S.Albumin =  )  )36- 52  6.1× / لتر من مصل الدم  وم   S.I.U) 

              S.Globulin =  )  ) 37- 24    6.1× وم / لترمن مصل الدم  S.I.U) 

 

 Clinical significanceاألهمية السريرية للبروتينات    

 يحدث في الحاالت التالية: Hyperproteinemiaارتفاع البروتين
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٪  15أو  16: تيو  يصول مفوتوى البوروتين الك وي إلول  Dehydration. االنكاز )الجفااف  1

من مفتوال الطبيعي وا نكاز يمكن أن يتد  في تال  النوص في تناول الماء أو في تالو  فوودان 

أو نتيجو  التالو   diahrea  أو ا فهال الضديد sever vomitingالماء الناتط من التويؤ الضديد 

 .addisonś disease  ومرض اديفون diabetic acidosisالمتودم  من البول الفكرع 

فيصل  Multiple Myelomaمثل الورم النخاعي المضاعف المفمل  . األمراض السرطانية2

 مل من مصل الدم. 166وم /   16إلل 

 يحدث في الحاالت التالية: Hyoproteinemiaأما انخفاض مستوى البروتين 

يووؤدع إلوول فووودان وتفوورب ا لبووومين  Nephrotic Syndrome. التهاااا الكليااة المتاازامن 1

 بكميات كبيرة من خ ل النفيط التالف ل ك ي  وع يه يول مفتوى البروتين عن مفتوال الطبيعي.

كمووا يوونخسض  Extensive Bleedingوتووا ت النووزف الوودموع الضووديدة  Burns. الحااروق 2

  لتهاب األمعاء. البروتين في تال  األمراض المعوي  التي يتعطل فيها ا متصاص نتيج 

 

 :تكون على نوعين    Amino Acids(A.A)الحوامض األمينية 

: هووي ت ووا التوووامض  Essential(E.A.A)التوووامض األمينيوو  الضووروري   األفافووي ( 

  Lysineاألمينيوو  والتووي   تصوونع فووي جفووم ا نفووان لكوون تؤخووا ن طريوو  الطعووام مثوول  يفووين 

ونبن  ليوفووين. ثوومي phenylanineين ن  فينووا histidine  هفووتدين tryptophanتريبتوفووان 

 .توجد هال التوامض األميني  في الت يب والبروتين التيواني

 Non- essential amino acidsالتوامض األميني  وير الضروري   وير األفافي ( 

 N.E.A.A) ت ووا التوووامض األمينيوو  التووي تصوونع فووي جفووم ا نفووان مثوول: الك يفووينGlycine   

 .Tyrosine  تايروفين Cystine  فيفتين Serineفيرين  Alanineا نين  

 Electrophoresis                                                 الترحيل الكهربائي

لكيميوواء الفووريري  لفوورض فصوول األجووزاء البروتينيوو  ايفووتخدم الترتيوول الكهربووائي فووي 

 الدم:المكون  ل بروتين الك ي في مصل 

 Sepration of protein fractions composing total protein in 

serum      
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  باتجوال األقطواب  تعرف الهجرة الكهربائي  ع ل انهوا هجورة الودقائ  العالوو  فوي المتاليول

 .والعالم تف س هو مكتضف الهجرة الكهربائي  .المعاكف  لها في الضتن 

السصل ع ل اعتبار البروتينات جزيئوات كبيورة تتمول وتفتند السكرة األفافي  في عم ي  

 ضتنات كهربائي  فالب  إاا ما وضعت في مت ول قاعدع:

 

وع وول هوواا األفوواس فووءن ا جووزاء البروتينيوو  ع وول اخووت ف مكوناتهووا وانواعهووا فوووف 

تتصوورف كأيونووات فووالب  إاا مووا أموورر التيووار الكهربووائي فيهووا ولووالا فهووي تنجوواب وترتوول نتووو 

كثافووو  الضوووتن   (1 وان فووورعتها التركيووو  تعتمووود ع ووول Anodeلكهربوووائي الموجوووب الوطوووب ا

ضودة التيوار  (2 الكهربائي  ع ل فط  البروتين بصورة رئيفوي  وع ول عودة عوامول اخورى منهوا

الوووزن الجزيئووي  (4 التركيووز الهيوودروجيني ل مت ووول الوودارا اضوواف  الوول(3 الكهربووائي المووار و

. وهناا عدة أنواع مون Supporting Mediumالوفط الداعم (5 ل جزء البروتيني المنسصل و

 الوفط الداعم المفتخدم في هال العم ي :

                               اله م النضوعStarch-gel  

               اله م ا كري ميدpolyacrylamide- gel  

                                    ه م ا كارAgar-gel  

          ور  خ ت الف ي وزcellulose actate paper 

ويفتخدم الترتيل الف ي وزع أكثر من ويرل في مختبرات الكيمياء الفريري  فوي الوقوت 

التاضر نظرا لفهول  توفرل والتصوول ع يوه بضوكل صوسائ  مفوتطي ت اات مفوامات منتظمو  

ا نزيموووات والبروتينوووات الضوووتمي  تصووو   لفوووير الجزيئوووات البروتينيووو  الكبيووورة التجوووم مثووول 

 والهيمك وبين.

إن ا خووت ف فووي الكثافوو  الفووالب  ع وول األجووزاء البروتينيوو  فووي مصوول الوودم يعموول ع وول 

اخت ف انجاابها وفرعتها في الترك  نتو الوطب الموجوب  وافوتناداً ع ول هوال الطريوو  يمكون 

 فصل بروتينات مصل الدم إلل األجزاء التالي :
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  Albumin     . االلبوين1

  Globulin Fraction. أجزاء الكلوبيولين     2

         1α )     1_ Alpha  

         2α    )2  _Alpha  

β        Beta     

γ      Gama 

ويبدو من هاا التف فل أن ا لبومين أفرع األجزاء البروتينيو  فوي التركو  نتوو الوطوب 

 التي   تكاد تتترا نظرا  نخساض كثافتها الفالب . γ وأخيرا  βو 2αو  1αالموجب وي يه 

 

 الويم الطبيعي  لألجزاء البروتيني  المنسص   في مصل الدم:

 من مصل الدم  دف تروم /  5 – 3,5ا لبومين: 

 الك وبيولين:

 من مصل الدم دف تروم /  6,33 -6,17 =  1 –ألسا 

 من مصل الدم دف تروم /  6,9-6,42=    2_السا 

 من مصل الدم دف تروم / 1.65 -6,52=       بيتا 

 من مصل الدم. دف تروم / 1,65 -6,71=      كاما
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 العشرونالمحاضرة 
 Enzymes          األنزيمات

: هييع ارييعن  اييا  نررييعي رني طبطييه  ييع ورط  كييع ي يييييف  رر طييعي   ط ييه  ييع   ي يي  األنزيمااات

ريفيا  ا  يطين  يا  chemical reactionي زطيف  يا  يناه    اليعالي   رط طع طيه 

رطي  ن(  ع    العال أي  خ زل أي  يطن  يا    equilibrium pointبقوه    ي زا )

    العال.  رط طعيي   ريبعي 

( خعص ري  ي  ي ي ابيفظ ط كين  مبيزط  أا ي  active siteط   ك رل أبزط   ي ع   عل )

   ي   substrateفنيعي   ال ع طه، ي رل أبزط   عف  خعصه ط  ل ا طكيع   ي      يعف   م يع  

 مبزط عي   ي  نرط  رني طبع بقع  ريا  ل ركيع  ا يعل   ي    يعاف ي  ريع   كين ريل   ع ط كيع 

 ي ريا ا   بياطا: (  coenzymeأي  activator) أي cofactors عاف ي      يه ظ    

( ييعاف ي  مبييزط    لا يييطه  Inorganic cofactor  ثييل   ر ين طييف أي  )2+Mg ،

2+Mn ،2+Cu ،2+Co،2+Zn  ظ  مبزط عي رعمبزط عي     فبطهي     ه 

( عاف   مبزط      يطه  Orgaic cofactor ثل بطري طا  ) عطف  فبطا   بطير طي عطف  

Nicotinamide adenine dinucleotide NAD ) ) 

 Enzyme Classificationتصنيف األنزيمات     

 أبزط ييعي  مر ييف  ي اخ ييز لOxidoreductase    ثييل أبييزط LDH  فطكييفنييطبطز( ،

dehydrogenase) 

 مبزط عي   بع  ه Transferase  ثل GOT  ،GPT 

 ًمبزط عي    ا  ه  ع طع Hydrolases  ثل  ا ط طز amylase  يALP  ،ACP 

 مبزط عي    ا  ه Lyases  ثل رعطني طي رعنرير ط طز pyrurvate carboxylse 

 مبزط عي   كبف طه أي  اط ي نطه Ismorases 

 مبزط عي   ن روه Ligases 

75



             Factors affecting enzyme activity      ي  ل    ؤثن  ا     ع طه  مبزط 

  ابفظ ط كن  مبزط   ل     ع ط  :ي   ي  . الترابط بين األنزيم والمادة األساس1

                                       E     +         S     →      ES     →    E       +       P     

                                       ↑              ↑                             ↑                  ↑                                   

Enzyme     Substrate              Free enzyme     Product 

                         أنزيم      دة األساس   الما                 األنزيم الحر               الناتج     

  :    Concentration of enzyme األنزيم تركيز 2. 

   Temperature. درجة الحرارة 3

4.pH    الدالة الحامضية 

رل أبزط  ط  ل رشرل يطف يف ً ابف يييف  ي ف  :  Coenzyme or activators. المحفزات 5

  LDH  ـ  Coenzymeهي    NADخعصه  ف  ريا ا يطه أي ا ا يطه  ثعل 

ر ض    ي ف    ع  ق ل  ا   ع طه  مبزط  أي  ي    لطن   عل   ي   : Inhibitors. المثبطات 6

 أي لطيييييين  بع  ييييييطه competative   ثروييييييعي هيييييي ظ    ثروييييييعي  ييييييف  ريييييييا  بع  ييييييطه 

Incompetative. 

 Amylase         االميليـــــز

 تصنيف االميليز:

( HYDROLASESطب  ع أبزط   ا ط طز      ي ياه  مبزط عي   ا  ع طه )  كطفني طز( )

رع بشييو ي  رلطرييييطا  Carbohydrates   ييع   ييعاف ا يي   يز ييه    نررييعي   رعنريهطفن  طييه 

(STARCH and GLYCOGEN رنطعي  ر      )و  نرطرع ر رن   ر يريز ي   ع  يز. 

 :  Synthesis        ريطا  ا ط طز

 ط ريا أبزط   ا ط طز  ع ثلثه أا عء اطيطه هع :

يهي ط  رن    صفن   ن ط ع  ل ط طز اطث طييف ر نرطز ررطن ي النزظ   خلطيع البنكرياس :

ي صر   ع   قبع      يطه ابف أاثبع اشن اطث طقيي   Acinar Cells   بقيفطه   ربرنطع  

 ر     ر ع ل   عاف  ع ه      ي ف   بشيطه ي ايط كع      رنطعي ر طوه.
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 الغدد اللعابيةSalivary Glands ي الن ه ظ   يفف ر طعي   ع ه  ا ه    مبزط     ي طريفأ :

 ر رعفن    ع  ا طل   بشيطعي يهع ا  ز ل  ع   ال  ي   نئ.

طالييينز   رريييف أط يييعً ر طيييعي   ط يييه  يييا  ا ط طيييز اطيييث يييييف  ا   ييي خ ص   رريييفلكبااادا : 

 Liver Extract  طا ييييي ا ييي    ع طيييه  ييي طاله  يييا  ا ط طيييز    يييع   يييعاف  يييع  ا طيييل

   رنريهطفن ي ي كي ه ه  كع.

   Clinical Significanceاألهمية السريرية لألميليز   

 ط طييز  ييع  صييل   ييف    نرييز رصييين  ن ط ييطه  ا  مه طييه    يينطنطه    طييطا   يي ي   ا

ر ل يييييه هييييي    مبيييييزط  ريييييو ن ض   ربرنطيييييع  يروه ط ييييي   يييييع  قطيييييط    ي طاليييييه   ربرنطع يييييطه 

PancreaticFunction  طن الع    ي   ا ط طز اا   ي ي ظ   ورط يع ابيف ايفيث    كيع  ايعف

شيفظ خيلل  يف  يطريا ه    ان اليع   ؤ  يع يطرييا ا ي  أ Acute Pancreatits ع   ربرنطع  

 03  ي    22يطصيل  نرطيز  ا ط طيز   ي    يه  ان اليع  خيلل  ه يعا 22  ي    8  ن يح  عرطا 

 عاه  ا رف طه   ش ين رع  نض يط   ن  ان الع    ف  أطع  ث  طبخالض     ي ي  يط ييف ورط طيع 

ه   ي    رييل  ع  ف  ا   يعيز ثلثه أطع  يط ز    ك      عر طه  مبزط  رع   ن   ا خيلل   ر طي

ي ك      ر   عا اطبعي   ف       خف ه  ع  طيع    ع طيه  ا ط طيز طيي  أا  ي يع  يا    ينطض 

 رو ن  ي ي   را  طريا  كع  ط ه  شخطصطه ط را  اا  عف ا طكع يأخ هع رب ن  اا رعن.

    ي يطعي  ا ط طيز Chronic Pancreatitsأ ع  ع  ينض    كيع    ربرنطيع     يز ا 

 ريا   ل ا ع هع ا ط   ع اع ه  ا  كع    اعف ي ربكع أا    ا    ي هع   ورط ع رصين  اع ه 

يط ز   ان الع        ين   مبيزط   يا  بيع    ربرنطيع      يفيف    ي    يف  ريفا  يا صير   يع 

  Mumps اثبييع اشيين. يهبييعك أه طييه  يينطنطه أخيين   خ ط طييز  ييع  شييخطص  يينض   برييع  

 قل       ف    رره زطعف    اي ه ط ف   ن ز ي   يفف     عرطه  ا  ا ط طز   ب   ع ين    برع ع

أ ييع  بخالييعض   يي ي   ا ط طييز  قييف  يييا   ييع   رثطيين  ييا أ يين ض   ررييف رخيين ل   ررييف 

Abcess of the liver  ي   كيع    رريف   ايعفAcute hepatocellular damage    ي  طي

 Bil duct)ي ينوعا  بيع    صيالن ء  Liver Cancerف ي ينوعا   رري Liver Cirrhosis  رريف 

cancer.) 

 القيم الطبيعية لألميليز :

                           1 × 23_85   U/L  
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 العشرونالحادية و المحاضرة 
 Alkaline Phosphatase  (ALP)                     الفوسفاتيز القاعدي 

 : Classificationتصنيفه   

  Hydrolasesٌنتمً الفوسفاتٌز القاعدي إلى صنف األنزٌمات الحلمائٌة الهٌدرولٌسٌز 

 Biosynthesis of ALPالتكوين الحياتي للفوسفاتيز القاعدي   

فً مصل الدم لألشخاص البالغٌن فمنشؤه ٌكون من الكبد أو الفوسفاتٌز القاعدي الموجود 

بصفورة رئٌسفٌة إففافة إلفى الكمٌفات القلٌلفة الناشفئة  Biliary Tract and Liverقناة الصففرا  

 من العظام والتً تأخذ طرٌقها إلى الدم.

 Functions of ALPوظائف الفوسفاتيز القاعدي   

القاعدي لٌست مفهومة بصورة دقٌقة ولكن تدل الدراسفات الحدٌةفة  ان وظٌفة الفوسفاتٌز

 ٌمكن إٌجازها بالنقاط المختصرة التالٌة: Metabollic Functionان له وظٌفة اٌفٌة 

 ٌسهل من عملٌة نقل المواد المتأٌفةMetabolites  عبر أغشٌة الخالٌا وبصورة

 . Lipidsخاصة المواد الشحمٌة 

لعظففام وبصففورة خاصففة عملٌففة تكلففي العظففام وٌعمففل ٌسففهل مففن عملٌففة تصففل  ا

( ولكففن مففادة األسففاي Substratesالفوسفففاتٌز علففى عففدد كبٌففر مففن مففواد األسففاي  

 .الطبٌعٌة التً ٌعمل علٌها فسٌولوجٌا داخل جسم اإلنسان لٌست معروفة لحد اآلن

              األهمية السريرية للفوسفاتير القاعديClinical Significance 

 أهمٌة تقدٌر الفوسفاتٌر القاعدي تتركز فً تشخٌص نوعٌن من الحاالت المرفٌة:

( أمراض العظامBone Diseaese:) 

تتمٌز معظم أمراض العظام بزٌادة ملحوظة فً مستوى هذا األنزٌم فً مصل الدم. ومن 

 أهم هذه األمراض ما ٌلً:
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 :s Disease’Pagetأ. مرض باجيت 

وتتفففخم فٌففه خالٌففا  Osteitis Deformansوهففو عبففارة عففن التهففا  العظففم الفففخامً 

ففً محاولتهفا إلعفادة بنفا  العظفم المنخفر فٌتسفر   Osteoblastic Cellsالنسٌج العظمً 

إلى  01أنزٌم الفوسفاتٌر القاعدي نتٌجة لهذا النخر إلى مصل الدم مسببا زٌادة تقدر بحوالً

 لى لمستواه الطبٌعً فً مصل الدم.مرة أكةر من الحد األع 55

 (:Ricketsب. مرض كساح العظام )

مفرات أكةفر مفن الحفد الطبٌعفً لألنفزٌمل وقفد لفوحظ أن  5-4إلى حوالً   ALPوٌزداد فٌه 

 .Dالزٌادة هذه سرعان ما تزول عند العالج بفٌتامٌن 

 (:Bone Cancerج. سرطان العظام )

ته داال على الزٌادة الملحوظة الغٌفر الطبٌعٌفة ففً حٌث ٌرتفع هذا األنزٌم إلى أعلى مستوٌا

 خالٌا النسٌج العظمً والتً ٌتسر  ما تحتوٌه من هذا األنزٌم إلى مصل الدم.

 أمراض الكبد وقناة الصفراءHepatobiliary Diseases : 

وتعزى زٌادة هذا األنزٌم فً مةل هذه الحفاالت المرففٌة إلفى أن نسفٌج الكبفد ٌعتبفر مفن 

ألساسٌة للفوسفاتٌز القاعدي فأي خلل ٌصفٌبه ٌفؤدي إلفى تسفر  هفذا األنفزٌم بصفورة المصادر ا

 غٌر طبٌعٌة إلى الدم . ومن أهم هذه األمراض ما ٌلً:

 : Obstructive Jaundiceأ. اليرقان االنسدادي 

 حٌث هناك زٌادة ملحوظة فً فعالٌة هذا األنزٌم فً مةل هذه الحالة المرفٌة.

 :Biliary Obstructionة الصفراء ب. انسداد مجرى قنا

كوجففود  Extrahepatic Causesوٌمكففن ان ٌكففون هففذا االنسففداد ألسففبا  خارجٌففة 

أو تلٌففف قنففاة  Carcinomaأو ورم سففرطانً  Gallstoneحصففوة فففً مجففرى قنففاة الصفففرا  

وبذلك ٌتسر  هفذا األنفزٌم الناشفن مفن خالٌفا قنفاة الصففرا   Fibrosis of Bile ductالصفرا  

مرة أكةر من مستواه الطبٌعً. وقفد دلفت الدراسفات الحدٌةفة  05أو  01ى الدم حٌث ٌصل إلى إل

ممفا ٌفؤدي إلفى  ALPان عند حدوث هذا االنسداد فان الكبد ٌتنبفه إلفى تكفوٌن كمٌفات أخفرى مفن 

 دخولها إلى مجرى الدم فٌرتفع مستواها فً مصل الدم.
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فقففد تكففون  Interepatic Causes  أمففا األسففبا  الداخلٌففة النسففداد مففرى قنففاة الصفففرا

أو مرض تشمع الكبد  Acute or Chronic Hepatitisنتٌجة اللتهابات الكبد الحادة أو المزمنة 

 Biliary or Liver Cirrhosis  وٌكفون ارتففاا األنفزٌم اقفل ممفا هفو علٌفه ففً حالفة األسفبا )

 الطبٌعً.مرة أكةر من المستوى  5.5الخارجٌة حٌث ٌقدر االرتفاا بحوالً 

 

 

وهناك زيادات ملحوظةة يةي عةدد مةن الحةاالت التةي ال عاقةة لهةا بةظمراض العظةام أو أمةراض 

 الكبد يهي تعتبر حاالت طبيعية الرتفاع هذا األنزيم ومن هذه الحاالت:

 : Pregnancy. حالة الحمل عند المرأة 1

وتعفزى الزٌفادة إلفى مفرات أكةفر مفن المسفتوى الطبٌعفًل  3إلفى  5وتقدر الزٌفادة بحفوالً 

 ( Placental Originإفراز هذا األنزٌم من قبل المشٌمة  

 :Crowing Children. عند األطفال 2

مفرة أكةفر مفن المسفتوى الموجفود 5.5إلفى   0.5عند األطفال بحوالً  ALPوٌقدر مستوى 

 .فً األشخاص البالغٌن وتعزى هذه الزٌادة إلى النمو الحاصل فً خالٌا النسٌج العظمً

 القٌم الطبٌعٌة للفوسفاتٌز القاعدي فً مصل الدم:

                  U/L  1 85-30فعالٌة الفوسفاتٌز القاعدي = 
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 الثانية والعشرونالمحاضرة 
 الفوسفاتيــز الحامضــي

ACID PHOSPHATASE, ACP 

 :Classification تصنٌفه     

فيةو  Hydrolases)ٌنتمً الفوسفاتٌز الحامضً إلى األنزٌمات الحلمائٌة  االيٌروولٌسةً

بذلك كالفوسفاتٌز القاعري ٌعمل على انفالق الموكبات الحاوٌة  علةى رصةوو فوسةفات ا سةتو  و 

( وٌحةر   ننةاه اةذا ا نفةالق انفةالق ر ةو فةً Acyl or Phosphate- ester bondاألسةٌل  ا

 رصوو اليٌرووكسٌل لجزٌئ  الماه مما ٌؤري إلى تكوٌن الفٌنول االموكب المشابه للكحول( 

للفوسةةةفاتٌز  Isoenzymesوٌشةةةمل اةةةذا األنةةةزٌم مجموعةةة  مةةةن األنزٌمةةةات المتشةةةابي  

وليةذا فةان ا سةم الةذي ٌ لةق  PH=0.7الحامضً والتً تعمل فةً التوكٌةز اليٌةرووجٌنً تحةت 

 على اذا األنزٌم   ٌ ص  نزٌماً واحراً وإنما ٌ ص جمٌع اذه األنزٌمات ذات العالق  

 

 

 Biosynthesis of ACPالتكوين الحياتي للفوسفاتيز الحامضي     

الحامضةً مةن قبةل  نسةج  عرٌةرو فةً جسةم اتنسةان فتواكٌةز فعالٌاتةه  ٌتكون الفوسفاتٌز

العالٌة  موجةورو فةةً كةل مةةن الكبةر وال حةةال وكوٌةات الةةرم الحمةواه واألقةةواص الرموٌة  ون ةةا  

 العظام وغرو البووستات والحلٌب كما انه موجور بتواكٌز عالٌ  فً السائل المنوي والبول.

المصةةارو المةةذكووو بيةةذا األنةةزٌم فيةةً تسةةاام  وتعتبةةو غةةرو البووسةةتات مةةن  غنةةى اةةذه

بحوالً النل  إلى النصة  مةن كمٌة  األنةزٌم الموجةورو فةً مصةل رم الةذكوو األصةحاه وٌعةز  
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وجور القسم اآل و من اذا األنزٌم فً مصل الذكوو واتنا  إلى الكبةر ونتٌجة   نحةالل وتح ةم 

 األقواص الرموٌ  والكوٌات الحمواه.  

  

 Properties of ACPيز الحامضي   خواص الفوسفات

  إن التوكٌز اليٌرووجٌنً األمنل لفعالٌ  اذا األنزٌم ت تل  نسب  إلى مصروه القةارم منةه

تكون فٌه  9.5و  8.4فأنزٌم البووستات منال له توكٌز اٌرووجٌنً واضح ٌتواوح مابٌن 

منل ليذا األنزٌم فعالٌته على  شراا. وبصووو عام  ٌمكن تحرٌر التوكٌز اليٌرووجٌنً األ

 .0.7وٌفقر  بٌعته فً التوكٌز اليٌرووجٌنً  على من  9بأنيا حامضٌ  وبحرور 

 ً70روج  الحواوو األفضل لفعالٌتةه القصةو  اةo 97م وٌفقةر  بٌعتةه فةوقo م  كمةا انةه

 ٪  من فعالٌته إذا توك ساع  واحرو فً روج  حواوو الغوف .97ٌفقر حوالً 

 ًعلةى نفةم مةوار األسةام   ٌعمل الفوسةفاتٌز الحامضةSubstrates  التةً ٌعمةل علٌيةا

  نزٌم الفوسفاتٌز القاعري فيو ٌحلل عررا من ا ستوات الفوسفاتٌ  فٌحوليا إلى فٌنول.

2 ٌنش  الفوسفاتٌز الحامضً بنفم منش ات الفوسفاتٌز القاعةري منةل+Mg 2 و+ Co2 و+ 

Mn والسٌانٌر والبووات والفوسفات كليا تنب  من  كما ان ا ٌونات السالب  كا وكزا ت

 فعالٌته  ولذا ٌجب است رام مصل الرم بر  من البالزما لتجنب است رام اذه المنب ات.

 نظوا  امٌ  الفوسفاتٌز الحامضً فً تش ٌص سو ان البووستات فمن الميةم ان ٌمكةن

والزٌارو فً فعالٌ  األنةزٌم غٌةو ذات  التمٌٌز بٌن الزٌارو الحاصل  فً األنزٌم البووستاتً

العالق  مةن المصةارو األ ةو . انةاك عةرر مةن المةوار الكٌمٌاوٌة  تعمةل علةى تنبةٌ  احةر 

األنةةوا  رون األ ةةو  حٌةة  ان األنةةزٌم البووسةةتاتً ٌتةةأنو بسةةوع  فٌفقةةر فعالٌتةةه بوجةةور 

باسةت رام  ( وعلى اذا األسام ٌمكن القٌام بالفحصL- Tartrateا -Lالموكب التوتوات 

التوتوات لوق  عمل الفوسفاتٌز الحامضً البووستاتً والقٌام بةالفحص بةرون التوتةوات 

وبذلك ٌمكن قٌام فعالٌ  األنزٌم البووستاتً بحساب الفةوق بةٌن نتٌجتةً الفحةص  واةذه 

 ال وٌق  اً من  كنو ال وق است راما للتمٌٌز بٌن األنزٌم البووستاتً واألنوا  األ و .

 Clinical Significanceسريرية للفوسفاتيز الحامضي               األهمية ال

إن اوتفا  مستو  الفوسفاتٌز الحامضً البووستاتً اوعلةى ذلةك الفوسةفاتٌز الحامضةً 

الكلً( ٌحر  فً مصل الرم للذكوو المصابٌن بموض سو ان البووستات المصحوب بالمواحل 

لةةى المنةةا ق المجةةاووو. وٌبلةة  اوتفةةا  مسةةةتو  المتقرمةة  التةةً ٌنتقةةل فٌيةةا الةةووم السةةةو انً إ
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مةةوو اكنةةو مةةن  97 و  87فةةً منةةل اةةذه الحالةة  إلةةى  Total ACPالفوسةةفاتٌز الحامضةةً الكلةةً 

الحةةرور العلٌةةا للقةةٌم ال بٌعٌةة  ليةةذا األنةةزٌم  ومةةن المعلةةوم فسةةٌولوجٌا ان الفوسةةفاتٌز الحامضةةً 

و  ٌظيو منةه إ  الجةزه الضةئٌل فةً  البووستاتً ٌسٌل تروٌجٌا عن  وٌق القنوات البووستاتٌ 

 Metastasisedالةةرم فةةً الحالةة  ال بٌعٌةة .  مةةا فةةً حالةة  السةةو ان المتقةةرم لغةةرو البووسةةتات 

Prostatic carcinoma   ٌوتفع مستوACP  نظوا  زرٌةار  الٌةا البووسةتات السةو انٌ  ممةا

 ٌؤري إلى تسوب اذا األنزٌم إلى الرم.

ٌبقةى محافظةا علةى  ACPً لغرو البووستات فان مستو   ما فً حال  السو ان الموضع

مستواه ال بٌعً  و تحر  زٌارو  فٌف  فً مستواه وفةً الحالة  التةً تلةً عملٌة  استئصةال الغةرو 

البووستاتٌ   و المعالج  با ستووجٌن االيوومون ا ننوي( فان مستوٌات األنزٌم تقتوب بصووو 

 تروٌجٌ  إلى الحرور ال بٌعٌ .

ٌ  سوٌوٌ    و  للفوسفاتٌز الحامضً تنعكم فً است رامه لتش ٌص موض اناك  ام

فقر لوحظ اوتفاعةا ملحوظةا ليةذا األنةزٌم  Female Breast cancerسو ان النري عنر اتنا  

فً منل اذه الحالة  وقةر وجةر ان األنةزٌم فةً منةل اةذه الحةا ت   ٌمكةن تنبةٌ  فعالٌتةه بواسة   

 (Osteoblastsمه من  الٌا النسٌج العظمً امما ٌرل على قرو -Lالتوتوات 

ٌوتفةةع مسةةتو  الفوسةةفاتٌز الحامضةةً فةةً بعةةض  مةةواض العظةةام منةةل مةةوض باجٌةةت 

Paget’s Disease  وموض التروقنHyperparathyroidism  المصحوب ببعض الترا الت

و اص  المصةحوب معةه سةو ان  Bone cancerالعظمٌ  كما ٌوتفع  ٌضاً فً سو ان العظام 

 النري األننوي.

 

 القٌم ال بٌعٌ  للفوسفاتٌز الحامضً 

2.5-11.7 U/L  1                                                

                  2.5-11.7 U/L  1                              

 

 وحرو قٌام الفوسفاتٌز الحامضً 

م 70oملغةةم مةةن الفٌنةةول  ةةالل سةةاع  واحةةرو تحةةت ظةةوو  التفاعةةل  5اةةً الوحةةرو التةةً تحةةوو 

 .pH=8.4و
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 الثالثة والعشرونالمحاضرة 
 Lipaseالاليبيز   

( التً تعمل  لللى تحلٌل  Hydrolaseٌنتمً هذا األنزٌم إلى صنف األنزٌمات المحللة )

 اسلللللللللللللللتذات السلٌسلللللللللللللللٌذا  ذات السلسللللللللللللللللة ال اٌللللللللللللللللة ل حملللللللللللللللا  ال هنٌلللللللللللللللة 

(glycerol estrs of long –chain fatty acids فهلً ذلذلت تحالهلا إللى ملاا  اذسل  منهلا )

ة التلً تحل ف فلً األمعلاد ال  ٌالة االتلً ٌنلتح لنهلا حلام  ضمن لملٌة اٌ  الشحام األساسلٌ

 االالئٌت ذصاذة أساسٌة:

 

 

 اذذلت تعتذذ الشحام الماا  األساس التً ٌعم  للٌها أنزٌم الالٌذٌز

 

 (:Originمصدر الاليبيز )

اٌحفظ  Pancreatic Acinar Cellsٌتسان الالٌذٌز من  ذ  خالٌا الذنسذٌاس العناا ٌة 

تن لق فً مساذ الاناة الذنسذٌاسلٌة لتصل    Zymogen Granulesفٌها ذشس  حذٌذات متخمذة 

-فً أالثنً لشذ مع السائ  الذنسذٌاس الحااي للى اٌانات الذٌسذذانات 
3HCO  الاال ٌة اٌسان

مص  الذنسذٌاس مشتذسا ملع مصل   نلاة الصلفذادك السلن هنلات  نلاة ثاناٌلة للذنسذٌلاس تصل  

 تها ذصاذة منفصلة فً أالثنً لشذى.محتاٌا
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ا للل   للللت ال ذاسلللات فلللً الماضلللً ان أنلللزٌم الالٌذٌلللز تنشللل  ذا لللا  أملللال  الصلللفذاد 

حٌف ان أمال  الصفذاد تستحل  الشحام ذصاذة  ٌ ة مما ٌ علهلا  Ca+2اذااللذامٌن اذأٌانات 

للى مها مته ذسهالةك أما ال ذاسانت  تنتشذ ذشس  مستحل   هنً فً اس  مائً ٌسال  الالٌذٌز

الح ٌثة فال  أثذتلت التلأثٌذ المنشل  ألملال  الصلفذاد ٌلأتً ملن لملهلا لللى الحفلاظ لللى  ذٌعٌلة 

 Preventionاألنزٌم نفسه فهً تمنع لملٌة لخااص ال ذٌعٌة له لن  س ح الحام  الشحمً )

of the Denaturation of the enzyme of the surface of the emulsion) 

 

 :  Propertiesخواص أنزيم الاليبيز

  تسللان الفعالٌللة األمثللOptimal Activity  ًألنللزٌم الالٌذٌللز لنلل  التذسٌللز الهٌلل ذا ٌن

pH =8.2  37ا ذ ة الحذاذةo . م 

 تتنش  فعالٌة الالٌذٌز ذا ا  أمال  الصفذاد اااللذامٌن اأٌانات السالسٌامCa++. 

  الهٌماسلاذٌن الهذا ٌ   ان ٌسان مصل  الل م خالٌلا ملن أٌلة تتثذ  فعالٌة الالٌذٌز ذا ا

 (.hemolysisشاائ  من ال م المنح  )

 

 : Clinical Significanceاألهمية السريرية الاليبيز 

إن  ٌاسات فعالٌة الالٌذٌز فً مص  ال م لها نفس األهمٌة السذٌذٌة لاٌاسات فعالٌة أنزٌم 

االلذي  Acute Pancreatitisالتهلا  الذنسذٌلاس الحلا   االمٌلٌز ذات العال ة المذاشلذة ذملذ 

ٌذتفع فٌه نشا  س  من هلذٌن األنلزٌمٌنك السلن اذتفلاا فعالٌلة االمٌلٌلز سلذلان ملاتنخف  إللى 

الح  ال ذٌعً ذع  ثالثة أٌام ملن ذ اٌلة ه لام الملذ  ذٌنملا فعالٌلة الالٌذٌلز تذالى لالٌلة ذصلاذة 

النخفا  االعا ة إلى الحل  ال ذٌعلً . الللى هلذا األسلاس لامة لم ة سذع أٌام أا أسثذ ثم تذ أ ذا

أن لم ٌسن مص  ال م    سح  من المذٌ  خال  ثالثلة أٌلام ملن ذل د االللذا  المذضلٌة فلان 

الل اد إلى  ٌاس فعالٌة الالٌذٌز ٌسان ضذاذٌا اذا أهمٌلة سلذٌذٌة الٌمسلن االسلت ناد لنهلا فلً 

 تشخٌص المذ .

فً فعالٌة الالٌذٌز فً حالة اإلصاذة ذااللتها  الذنسذٌلاس  اٌمسن تفسٌذ الزٌا ة الحاصلة

 الحا  استنا ا إلى المٌسانٌسٌتٌن التالٌتٌن:

.ح اف االمتصاص المذاشذ لالٌذٌز من خالٌا نسٌح الذنسذٌاس التالف إلى الم ذى ال ماي 
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من الانلاات الذنسذٌاسلٌة الصل ٌذة نتٌ لة النسل ا   نلاة الذنسذٌلاس  ح اف امتصاص الالٌذٌز

 الذئٌسٌة المصاذة ذااللتها .

 ويمكن تلخيص زيادة ونقصان فعالية الاليبيز بالجدول التالي:

 الحاالت المرضية التي يرتفع فيها نشاط الاليبيز:

 Acute Pancreatitis ( التها  الذنسذٌاس الحا 1)

 Intestinal Obstruction األمعاد( انس ا  2)

 Carcinoma of the Pancreas ( سذ ان الذنسذٌاس3)

 Pancreatic Duct Obstruction ( انس ا   ناة الذنسذٌاس ذحصٍا أا اذم سذ ان4ً)

 Liver Disorders ( االض ذاذات السذ ٌة5)

 Kidney Disorders ( االض ذاذات السلٌاٌة6)

 الحاالت التي يقل فيها نشاط الاليبيز :

 Hepato biluary Diseases ( أمذا  السذ  الصفذااٌة1)

 Protein Malnutrition ( ساد الت ذٌة ذالذذاتٌنات2)

 Arterioselerosis ( تصل  الشذاٌٌن3)

 Cystic Fibrosis ( التلٌف السٌس4ً)

 Hereditary Diseases ( ذع  األمذا  الاذاثٌة5)

 :  Lipase Unitوحدة قياس الاليبيز

 سذان ا  ذاح ة خاصة ٌمسن تعذٌفها سما ٌلً: –تااس فعالٌة الالٌذٌز حس   ذٌاة شٌذي 

 اح ة الالٌذٌز:

 ملللن محللللا  1.1هلللً الاحللل ة التلللً تمثللل  سمٌلللة األنلللزٌم التلللً تحلللذذ حامضلللا ٌسلللاف  

 N-NaOH 1.15 (51  ) مٌسذاما 

 م  من مص  ال م.  1ذالاح ات /  اٌااس تذسٌز الالٌذٌز

 سذان ا . –اح ة شٌذي   1 - 1.5الاٌم ال ذٌعٌة لالٌذٌز : =
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 The Transaminases GOT and CPTالترانس امينيس   

GLUTAMATE OXALACETATE TRANSAMINASE : GOT 

GLUTAMATE PYRUVATE TRANSAMINASE : GPT 

 

 :Classification GPTو   GOT تصنٌف 

إلى صنف األنزٌملات التلذانس امٌنلٌس االتلً   GPTا   GOTٌنتمً س  من االنزٌمٌن 

اهذه الم ماللة ملن  Transferases Transaminasesٌ لق للٌها ح ٌثا اسم التذانسفٌذٌس 

 األنزٌملللللات سلللللمٌت ذلللللالتذانس امٌنلللللٌس ألنهلللللا تسلللللال  لللللللى انتالللللا  م ماللللللة االملللللٌن 

(NH2- مللن الحللاام  االمٌنٌللة إلللى ما للع )سٌتللا للحللاام  السٌتانٌللةك اذللذلت تتحللا   -الفللا

سٌتانٌة اٌعتذذ هذا التحلا  ملن الاظلائف الذئٌسلٌة لهلذه  –الحاام  االمٌنٌة إلى حاام  الفا 

 األنزٌمات  اخ   سم اإلنسان ضمن لملٌات أٌ  الماا  الذذاتٌنٌة.

GOT   ٌسمى ذالا ت الحاضذ ذـ :Aspartate Transaminase , AST 

GPT  ى ذالا ت الحاضذ ذـ : ٌسمAlanine Transaminase , ALT   

 ال تزا   ٌ  االستعما  العام.  GPTا   GOTالسن االختصاذات 

امللن ال لل ٌذ ذسللذه أن التفللالالت التللً ٌسللال  للٌهللا سلل  مللن األنللزٌمٌن هللً تفللالالت  

ٌنحلاز نحلا تسلاٌن  GPTا  GOT( السن التاازن لتفلالالت ReversibleReactionsلسسٌة )

  GOTنٌن للى التاالً. افٌما ٌلً التفالالت التً ٌسال  لللى  ٌامهلا سل  ملن ألالالسذاذتٌت ااا

 : GPTا 

 

 

حام  السلاتامٌت     حام  األاسزالاأستٌت           حام  السٌتاسلاتاذٌت    حام  

 األسذاذتٌت
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حام  ألفا سٌتانً (     ) )                                                                     

 حام  أمٌنً (

  

 

 

 حام  السلاتامٌت  حام  الذاٌذافٌت        حام  السٌتاسلاتاذٌت     حام  األالنٌن

)حام  ألفا سٌتانً (          ) حام                                                          

 أمٌنً (

 

 :Sourcesمصادر الترانس امينيس  

ذصللاذة  ذٌعٌللة فللً للل   مللن األنسلل ة ال سللمٌة فهمللا  GPTا   GOTٌا لل  سلل  مللن 

افللللً سللللائ  النخللللاا الشللللاسً  Bileما للللا ان فللللً ذالزمللللا اللللل م افللللً المللللا ة الصللللفذاد 

Cerebrospinal Fluid :ًاٌمسن تاضٌح المصا ذ الذئٌسٌة لس  منهما سما ٌل 

GOT : إن أهم مصا ذGOT   فً مص  ال م ها الالCardiac Muscle   فعضلة الال

 Skeletalغنٌة ذلأسذذ التذاسٌلز لهلذا األنلزٌمك سملا أن السذل  الضلالت الهٌسل  العظملً 

Muscle .االسلٌة تحتاي للى سمٌات فعالة من هذا األنزٌم 

GPT :  ًٌعتذذ السذ  من أهم مصا ذ هذا األنزٌم للى اللذغم ملن ا لا ه ذشلس  فعلا  فل

 االسلٌة. س  من لضالت الهٌس  العظمً االال 
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   
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  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 والعشرون رابعةالالمحاضرة 
 GOT ( GOT Properties: )خواص  

( المادة األساسSubstrate التي يعمل عليها )GOT   هي حاام  اسسارايتيو احاام

 كيتا كلاتاييو. –الفا 

  يراادGOT  73فعاليتااا األم اال فااي ديراا  حاايايةo 3.7م اعنااد التيكيااه الهياادياريني 

(pH=3.7.) 

 معظاام مدااادات التت ااي تااا ي ساالريا علاا  فعالياا  هاااا األنااهيم كاااساكهاست االتاا ت

االرايات الاا يفدل استتدام مصل الدم ردس ما  الر هماا فاي فحاد ت اديي فعاليا  هااا 

 األنهيم.

  

 :(GPT Properties) GPTخواص 

( المادة األساسSubstrate التي يعمل عليها )GPT احاام  الفاا  سني ألهي حام  ا

 كيتا كلاتاييو. -

 الفعالياا  األم اال لهاااا األنااهيمGPT   تتح ااف فااي نفااس الظااياق التااي ح  اات فعاليااGOT 

 هي الظياق الم ئم  لفعالي  هاا األنهيم. PH=3.7م ا 73oاألم ل فدير  الحياية 

  تأ يي مدادات التت ي عل  فعاليGPT   ها نفس تأ ييهاا علاGOT  الهااا ير ا  مصال

 . GPTمفد  عل  الر هما في ت ديي فعالي  الدم 

 

 Clincial Significance : GOTاألهمية السريرية لألنزيم 

في التشتيد السييي  ألميا  ال لب في الدير   GOTتأتي األهمي  السيييي  لت ديي 

األالاا  فهااا رااالو يعترااي اا تصاصااي  كريااية فااي م اال هاااج الحاااست. ايمكاا   يراااه األهمياا  
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لهاااا األنااهيم فااي التشااتيد السااييي  لاا  ا مراااميت ماا  األماايا  التااي تصاايب  الساايييي 

 اإلنسا .

 :Heart diseases. أمراض القلب 1

هااا مااي  اسحتشاااب ال لااب  GOTاماا  مهاام مماايا  ال لااب التااي يااهداد فيهااا مسااتا  

(Myocardial Infartion حيا يحصل تلق للعدل  ال لري  فينطلاف )GOT   ما  ت ياا عدال

ساعات م  رداي  األلام المتميكاه  5 ل    7 ل  الدم فييتفت مستااج رصاية اادح  ت ل  ال لب

ساع  م  رداي  ملم الصادي  73 ل   47 ل  قم  ايتفاعا رعد  GOTفي المنط   الصديي  ايصل 

ميات مك ي م  مستااج الطريعي  م تردم فعاليتا راسنتفا  تادييريا  5-8حيا يصل مستااج  ل  

اتها الطريعي  ت ييرا عند اليام اليارت ما التامس م  رداي  هراام الماي  رشايط عادم  ل  مستاي

 حداا مي  مداعفات متي  كاحتشاب قلري رديد.

مااية مك ااي ماا  المسااتا  الطريعااي مسااتايات مهلكاا    05 لاا    01اتعترااي المسااتايات 

تتناساب تناسارا طيدياا مات لإلنسا  حيا غالرا ماا تصااحرها الافااة فالفعاليا  العاليا  لهااا األناهيم 

ف  تتأ ي عادة في اسحتشاب ال لري مالم  GPTدير  التلق التي تصيب العدل  ال لري . مما فعالي  

يصاحرا تلق آتي في نسيج الكرد ما م  التلق في العدل  ال لري  كريي ردا فعندئا يحصل ايتفاع 

  الكراد المصاحار   رتلاق حيا م  كل فعاليتي اإلناهيمي  تنشاطا  فاي ممايا GPTفي مستا  

 الت يا الكردي  نتير  ل لتهاب الكرد  الفيياسي ما السيطا  الكرد .

  

 : Liver Diseases. أمراض الكبد 2

 هي : GOTومن هم أمراض الكبد التي يزاد فيها نشاط فعالية 

اتلياق الكراد  Liver Cancerاسايطا  الكراد  Viral Hepatitsالتهااب الكراد الفييساي 

Liver Cirrhosis   االييقااا  اسنساادادObstructive Jaundice   اانسااداد قناااة الصاافياب

Biliary Obstruction   ايعاه  ايتفااعGOT   لا  انطا ف هااا األناهيم ما  ت ياا الكراد  لا 

 الداية الدماي .

 : Muscular Diseases. األمراض العضلية 3

( Muscular Dystrophyاماا  مهاام هاااج األماايا  مااي  اداامح ل العداا ت )

 ( اسلتهاااب الرلااد  العداالي حيااا يصاال مسااتااج  لاا  حاااالي Dermatomyositisامااي  )

 ميات مك ي م  المستا  الطريعي. 8
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 : GOTالقيم الطبيعية لفعالية 

 >   U/L   1       41الطريعي  = GOTفعالي  

                       U/L   1               41   < 

 : GPTو  GOT لفعالي احدة ال ياس 

( تعايق رالاحادة العالميا  Enzymatic Unitي اس كل ما  األناهيمي  راحادة منهيميا  )

International Unit :اتعيق كما يلي 

مكياماال حاام  الراييافياو تحات ظاياق  0هاي فعاليا  األناهيم التاي تناتج  الوحدة العالمية:

 الااحد .ت ل دقي   احدة في اللتي  pH=3.7م ا 73oالتفاعل 

 

 ( : GPT Clinical Significance ) GPTاألهمية السريرية لألنزيم 

في مصل الدم في ع قتا المراشية رأميا  الكراد  GPTتتيكه األهمي  السيييي  لت ديي 

ييتفعاا  عناد حاداا م  تلال ما تلاق  GPTا   GOTحيا علا  الايغم ما  ا  كا  األناهيمي  

هاا األناهيم األك اي تصاصاي  للكراد أل  مساتاياتا العاليا   GPTيهدد كيا  الت ياا الكرديا  فاأ  

نادياً ما ت حاظ راسات ناب األمايا  الكرديا  اعا اة علا  الاو فاا  فعالياتاا الميتفعا  تادام مادة 

 . GOTمطال م  الفعاليات الميتفع  لألنهيم 

 هي :  GPTومن أهم أمراض الكبد المتعلقة بالزيادات الملحوظة لفعاليات 

  التهاب الكرد المعدInfectious Hpatitis  حيا يحدا التلق في الت يا الكردي  مما :

  ل  الدم ينتج عنا هيادة ملحاظ  في فعالي  هاا األنهيم  GPTياد   ل  تسيب 

( تليق الكردLiver Cirrhosis( اتليق قناة الصفياب )Biliary Cirrhosis) 

(  الييقا  اسنسدادObstructive Jaundice) 

 سيطا  الكردLiver Cancer   اتعه  الهيادة في فعاليGPT   ل  الهيادة غياي الطريعيا 

 للت يا السيطاني .

  ال يم الطريعي  لفعاليGPT : 

 >   U/L   1       41 الطريعي  =  GPTفعالي  

                        U/L   1               41   < 
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 العشرونالخامسة و المحاضرة 
 المركبات النتروجينية غير البروتينية

Non-Protin Nitrogen Compounds (NPN)                             

 .Creatinine، والكرٌاتنٌن Creatine، كرٌاتٌن Uric acid، حامض الٌورٌك Ureaٌورٌا 

 :Formula      الصٌغة الكٌمٌاوٌة

 

 : Biosynthesis   التكوٌن الحٌاتً للٌورٌا

تتكون الٌورٌا داخل جسم اإلنسان فً خالٌا الكبد من غاز االمونٌا المتولد نتٌجة  

 Deamination of Amino acidsلعملٌات إزالة االمونٌا للحوامض االمٌنٌة 

 

وٌعتبر تكوٌن الٌورٌا هو الوسٌلة الرئٌسٌة للتخلص من كمٌات النتروجٌن الفائضة عن حاجة 

 تطرح إلى الخارج عن طرٌق البول. الجسم والتً

 : Classification   تصنٌف الٌورٌا

تنتمً الٌورٌا إلى صنف المركبات النتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة والتً تضم إضافة إلى  

الٌورٌا كل من الكرٌاتٌن والكرٌاتنٌن وحامض الٌورٌك واالمونٌا والحوامض االمٌنٌة، وجمٌع 

ت الدم الكٌمٌاوٌة التً تدرس عادة فً موضوع وظٌفة الكلٌة هذه المركبات تعتبر من مكونا

نظراً لعالقتها المباشرة بهذا العضو الحٌوي. هذا وقد جرت العادة فً الوقت الحاضر بالتعبٌر 

( حتى ٌمكن التمٌٌز بٌن كمٌة النتروجٌن Urea Nitrogenعن الٌورٌا بنتروجٌن الٌورٌا )

ن الموجودة فً المركبات النتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة الموجودة فً الٌورٌا وكمٌة النتروجٌ
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(Non-protein Nitrogen Compods( وٌطلق على نتروجٌن الٌورٌا أسم )BUN )Blood 

Urea nitrogen. 

 28 وتحتوي الجزٌئة على ذرتٌن من النتروجٌن وزنهما الذري 60 = الوزن الجزٌئً للٌورٌا

 41.2لى الٌورٌا بضربها فً  أو كمٌة نتروجٌن الٌورٌا ٌمكن تحوٌلها إ ∴

 ( =  BUNكمٌة نترجٌن الٌورٌا ) ∴

 ٌساوي نصف الٌورٌا. BUNبصورة مختصرة فأن 

           Clinical Significance                             األهمٌة السرٌرٌة للٌورٌا

أن تقدٌر الٌورٌا فً مصل الدم ٌعتبر فً الوقت الحاضر من أكثر الكشوفات المسحٌة  

Screening Test  لغرض تقٌٌم وظٌفة الكلٌة، ودائما ما ٌطلب هذا االختبار جنباً مع جنب

تشخٌص حٌث أن كالً من االختبارٌن ٌساعد اآلخر فً  Creatinineاختٌار تقدٌر الكرٌاتنٌن 

 أنواعها.أمراض الكلٌة على 

عن مستواه ويسمى تبولن الدم المفرط  (Hyperuremia)يرتفع مستوى اليوريا في الدم 

 الطبيعي في عدد من أمراض الكلية مثل:

والتهاب الكلٌة  Acute or Chronic Nephritisالتهاب الكلٌة المزمن أو الحاد  

النخر  ومرض Nephrosclerosisومرض تصلب الكلٌة  Polycystic kidneyالكٌسً 

ومرض التهاب الكبٌبات الكلٌوي  Tubular Necrosisاألنبوبً الكلٌوي 

Glomerulonephritis (ًكما ٌرتفع مستوى الٌورٌا فً أمراض المجاري البولInfection  

UTI Urinary Tract:مثل ) 

وٌنسد المجرى البولً Obstruction of Urinary Tractانسداد المجرى البولً   

بوجود حصوة رملٌة أو تضخم غدة البروستات )عند الرجال( أو نتٌجة لألورام التً قد تصٌب 

الحالب أو المثانة. وهناك حاالت مرضٌة ترتفع فٌها الٌورٌا ولكن لٌست لها عالقة بأمراض 

لالمعاوضة ومرض ا Water Depletionالكلٌة، ومن هذه الحاالت نذكر: حالة استنفاذ الماء 

وٌطلق تعبٌر تبولن الدم المفرط على زٌادة الٌورٌا عن  ،Cardiac Decompensationالقلبً 

 (.Hyperuremiaمستواها الطبٌعً )
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 Glomerular Filtration                             الترشٌح الكلوي للٌورٌا

ضالت من عملٌات الترشٌح الكلٌوي هو من أهم وظائف الكلٌة حٌث تأتً نواتج الف 

فتترشح هناك وتسٌر خالل األنابٌب  Glomeruliاالٌض عن طرٌق الدم إلى الكبٌبات الكلٌوٌة 

)االنبٌبات( والى الخارج من دون ان ٌعاد امتصاصها، ولكن الذي  Tubulesالصغٌرة الكلٌوٌة 

ؤدي إلى عدم ٌحدث للٌورٌا أن ٌعاد امتصاصها جزئٌاً من خالل خالٌا األنابٌب الكلٌوٌة مما ٌ

االعتماد كلٌاً على فحص الٌورٌا فً تقٌٌم وظٌفة الترشٌح الكلٌوي واللجوء إلى فحص الكرٌاتنٌن 

الذي ٌترشح كلٌاً بدون أن ٌمتص ثانٌة من قبل األنابٌب الكلٌوٌة. أما المواد المفٌدة كالكلوكوز 

الدورة  ة أخرى إلىفهً تترشح وٌعاد امتصاصها كلٌاً من قبل األنابٌب الكلٌوٌة لتعود مر

 الدموٌة لالستفادة منها.

 المواد التي يعاد امتصاصها هي:

 الكلوكوز، الحوامض االمٌنٌة، الفوسفات، الشوادر )االلكترولٌتات( مثل: 

 H+   وأٌون الهاٌدروجٌن  H4O والماء ،    Cl-  ، Na+   ، Mg+2،Ca  ،4+ HCO 3-         

 أما المواد التي ال يعاد امتصاصها فهي:

 بات النتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة.الٌورٌا )امتصاص جزئً( والكرٌاتنٌن والمرك 

                     S.Urea                                القٌم الطبٌعٌة للٌورٌا فً مصل الدم

 (T.U)           21.00ملغم / دسلتر   *   42-24                                          

 (S.I.U)              0ملً مول / لتر  *   313-514                                          

 الكرٌاتٌن والكرٌاتنٌن                        

 : Formula  الصٌغة الكٌمٌاوٌة
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 :Classificationالتصنٌف      

نٌة غٌر البروتٌنٌة التً كل من الكرٌاتنٌن والكرٌاتٌن ٌنتمٌان إلى المركبات النتروجٌ 

 لٌلة نسبٌاً فً األشخاص األصحاء.تمكث فً الدم بتراكٌز ق

                             Sources and Biosynthesis               المصادر والتكوٌن الحٌاتً 

ٌتكون داخلٌاً من الكبد والبنكرٌاس من ثالث حوامض أمٌنٌة  Creatineالكرٌاتٌن                

وبعد تكون  Methionineوالمٌثٌونٌن  Clycineوالكالٌسٌن  Arginneهً األرجنٌن 

الكرٌاتٌن ٌنتقل إلى األوعٌة الدموٌة حٌث ٌتوزع إلى خالٌا عدٌدة فً جسم اإلنسان وخاصة 

فوسفات الكرٌاتٌن وتسمى العلمٌة هذه  وهناك ٌتحول إلى Muscle Cellsالخالٌا العضلٌة  

 (.Creatine Phposphorylationفسفرة الكرٌاتٌن )

غم من  22.ملغم لكل  222أن الكرٌاتٌن وفوسفات الكرٌاتٌن تكون باإلجماع حوالً  

وٌتحول كال المركبٌن بصورة تلقائٌة إلى مادة  Fresh Muscleالعضل المتكون حدٌثاً 

% فً الٌوم الواحد، وعلى هذا األساس فأن الكرٌاتنٌن ٌعتبر 4معدل ب Creatinineالكرٌاتنٌن 

المشتقة من الكرٌاتٌن والتً تطرح من قبل الكلٌة إلى  Waste Productمن الفضالت 

 لدم فقٌمته ثابتة تقرٌباً للشخص.الخارج، وهو أقل مركبات النتروجٌن تغٌراً فً ا

 Clinical Significance of Creatinine األهمٌة السرٌرٌة للكرٌاتنٌن        

ٌنتقل الكرٌاتنٌن بعد تكونه إلى الكلٌة عن طرٌق الدم حٌث ٌترشح هناك بواسطة  

( وٌطرح خارجاً عن طرٌق البول من دون أعادة امتصاصه من Glomeruliالكبٌبات الكلوٌة )

ٌة لنسب ( إلى أي حد ٌذكر مما ٌعطً  نتائج عالTubulesقبل األنابٌب الكلٌوي الصغٌرة )

( بالمقارنة مع تصفٌة الٌورٌا )التً ٌحصل لها High Clearance Rateتصفٌة الكرٌاتنٌن )

 امتصاص جزئً ثانٌة(.

عندما ترتفع مستوٌات الكرٌاتنٌن فً بالزما الدم عن حدودها الطبٌعٌة فأن األنابٌب  

ستوٌات الكرٌاتنٌن فً الكلٌوٌة الصغٌرة تساهم مع الكلٌة فً طرح الكرٌاتنٌن ولهذا السبب فأن م

األمراض الكلٌوٌة ال ترتفع عامة إال إذا كان هناك تلفاً كبٌراً فً الكلٌة ٌمنعها من القٌام بالترشٌح 

مل من مصل  22.ملغم لكل  2إلى  4وطرح الفضالت، أن أي مستوى للكرٌاتنٌن أعلى من 

ساسٌة الكرٌاتنٌن ٌمكن الدم ٌوحً بوجود تلف كلٌوي معتدل )متوسط( إلى حاد هذا النقص فً ح

 تعوٌضها بفحص تصفٌة الكرٌاتنٌن المسمى:
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Creatinine Clearance Test (C.C.T) الذي ٌعتبر واحداً من أكثر الفحوصات حساسٌة

وٌستنتج مما تقدم أن الكرٌاتنٌن  Glomerular Filtration Rateلقٌاس نسبة الترشٌح الكلٌوي 

ذو أهمٌة سرٌرٌة خاصة بأمراض الكلٌة على مختلف أنواعها كمرض التهاب الكلٌة 

(Nephritis وانسداد المجاري البولٌة بحصوة أو ورم خبٌث أو غٌر خبٌث ) أو التهابات

 البروستات والمثانة.

 S.Creatinine                                        القٌم الطبٌعٌة الكرٌاتنٌن

 (T.U)  12..ملغم / دسلتر *   12.-215

 (S.I.Uماٌكرومول / لتر      ) 42.-04

 Clinical Significance of Creatine         األهمٌة السرٌرٌة للكرٌاتٌن

فً مصل الدم تمثل جزءاً صغٌراً من المركبات  Creatineأن كمٌة الكرٌاتٌن  

النتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة، وتدل الدراسات الحدٌثة على أنه ال عالقة الرتفاع أو انخفاض هذا 

المركب مستوٌاته الطبٌعٌة فً الدم بأمراض الكلٌة كافة ولهذا فال توجد له أي أهمٌة سرٌرٌة فً 

 هذا الموضوع.

 Muscularرئٌسٌة للكرٌاتٌن تتركز فً األمراض العضلٌة أن األهمٌة السرٌرٌة ال

Diseases  حٌث ترتفع  مستوٌاته عن حدودها الطبٌعٌة عند حدوث تلف شدٌد فً العضلة

Muscle Destruction( ًومن هذه األمراض العضلٌة االضمحالل العضل ،Muscular 

Dystrophyى الكمٌات األخرى التً ( الذي ٌرتفع فٌه مستوى الكرٌاتٌن فً الدم إضافة إل

ساعة  42ملغم كرٌاتنٌن خالل  222.تطرح عن طرٌق البول حٌث تدل الدراسات على طرح 

 ساعة. 42ملغم كرٌاتٌن خالل  422علماً بأن الشخص الطبٌعً ٌطرح حوالً 

 

          S.Creatineالقٌم الطبٌعٌة للكرٌاتٌن                         

 (T.Uملغم / دسلتر    )  214-210                         
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 المادة: الكٌمٌاء السرٌرٌة                          الجامعة التقنٌة الشمالٌة                                   

 صف : األول ال        المعهد التقنً الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادرٌس                    قسم تقنٌات التمرٌض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          ٌض                           لفرع: التمرا

 العشرونة و سادسالالمحاضرة 
 Uric Acid  حامض الٌورٌك

 : Formula   الصٌغة الكٌمٌاوٌة

 هناك حالتان من الصٌغة التركٌبٌة لحامض لٌورٌك: 

 

 

 : Classification التصنٌف

 لدم النتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة.ٌنتمً حامض الٌورٌك إلى مكونات ا 

                  Biosynthesis of Uric Acid            لٌورٌكلحامض االتكوٌن الحٌاتً 

 ٌعتبر حامض الٌورٌك أحد النواتج النهائٌة لعملٌة أٌض البٌورٌنات فً جسم اإلنسان

 End-Product of Purines Metabolism  فهو بذلك من مواد الفضالت التً تمتاز

بصعوبة ذوبانها وٌجب طرح غالبٌتها عن طرٌق البول، وفً بقٌة اللبائن فإن حامض الٌورٌك 

 .Allantionنتوٌن ألالٌتفكك إلى مادة ذائبة تعرف با

 :ان تكون حامض الٌورٌك ٌأخذ محله فً الكبد عن طرٌقٌن رئٌسٌن هما

  ًطرٌق المنشأ الداخلEndogenous Pathway : 

حامض الٌورٌك من عملٌة أٌض البٌورنٌات الموجودة فً تركٌب الحوامض النووٌة 

 Nucleic acids of the Nucleoproteinالمكونة لجزٌئات البروتٌنات النووٌة 

Molecules   
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  ًطرٌق المنشأ الخارجExogenous Pathway :  

رٌق الغذاء )وخاصة اللحوم الغنٌة بهذه حامض الٌورٌك من البٌورنٌات المأخوذة عن ط

 المواد(.

وٌمكن متابعة المخطط التالً الذي ٌوضح خطوات تكوٌن حامض الٌورٌك من هذا 

المخطط ٌتبٌن ان تكوٌن حامض الٌورٌك ٌعتمد على فعالٌة أنزٌم كبدي هو الزانثٌن اوكسٌدٌز، 

بمرض النقرس )داء الملوك(  وهذه الحقٌقة ٌستفاد منها طبٌاً فً معالجة المرضى المصابٌن

 تواه الطبٌعً وترسبه فً المفاصل.الناتج من زٌادة حامض الٌورٌك عن مس

 Origin and Fate of Uric Acid           أصل ومصٌر حامض الٌورٌك

ان البٌورٌنات المكونة لحامض الٌورٌك لها منشأ داخلً وخارجً وهذه تتحول إلى 

والكوانٌن اللذٌن ٌتحوالن فً الكبد وبوجود أنزٌم الزانثٌن أوكسٌدٌز إلى حامض  أألدانٌن

% تقرٌباً من مجموع الٌورٌك بٌنما ٌنتقل 57الٌورٌك الذي ٌنقله الدم إلى الكلٌتٌن حٌث ٌترشح 

بفعل األحٌاء  Uricolysis% تقرٌباً إلى األمعاء الدقٌقة حٌث ٌحصل له انحالل 57القسم اآلخر 

ٌة التً تعٌش هناك. أما القسم المترشح من الكلٌة فانه ٌمتص مرة ثانٌة من قبل األنابٌب المجهر

% من مجموع الراشح الكلٌوي. وٌعزى وجود 09وبنسبة تقدر بـ Tubulesالكلٌوٌة الصغٌرة 

 حامض الٌورٌك فً البول إلى طرحه من قبل الخالٌا الفعالة لألنابٌب الكلٌوٌة الصغٌرة.

 Clinical Significance رٌة لحامض الٌورٌك                األهمٌة السرٌ

إن األهمٌة السرٌرٌة الرئٌسة لتعٌٌن حامض الٌورٌك فً مصل الدم هً تشخٌص مرض 

ملغم /  09او  5.7وهو المرض الذي ٌرتفع فٌه مستوى حامض الٌورٌك إلى  GOUTالنقرس 

 مصل الدم. دسلترمنملغم /  5-3من مصل الدم علماً بأن المستوى الطبٌعً له هو ما بٌن  دسلتر

 فتعزى إلى ما ٌلً: Hyperuricaemiaأما أسباب ارتفاع مستوى حامض الٌورٌك 

.زٌادة تكوٌنات البٌورنٌات وهً المواد األساسٌة فً تكوٌن حامض الٌورٌك 

ٌنات.زٌادة تناول اللحوم الحاوٌة على البٌور 

 انخفاض نسبة الترشٌح الكلٌوي لحامض الٌورٌك والٌوراتUrates  نتٌجة لفشل

وعجز الكلٌة. فكل هذه األسباب تؤدي إلى زٌادة تكوٌن حامض الٌورٌك ثم ترسبه فً 

المفاصل وخاصة مفصل القدم والركبة اللذٌن ٌشكالن األعراض المرضٌة األلٌمة 

ك حٌث ٌروى تارٌخٌاً أن هذا المرض أصاب لمرض النقرس المعروف أٌضاً بداء الملو

 .العدٌد من ملوك أوربا كبرٌطانٌا وفرنسا ولهذا سمً بداء الملوك
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 ٌرتفع حامض الٌورٌك أٌضاً فً األمراض السرطانٌة وااللتهابات العامة وداء الصدف

(Psoriasis .) 

 S.Uric acid                   :                                    القٌمة الطبٌعٌة لحامض الٌورٌك 

 59ملغم / دسلتر من مصل الدم   *  3-5                                           

  9.9055ماٌكرومول / لتر    *   089-059                                           

 اختبارات وظائف الكبد

 ٌمكن تصنٌف اختبارات الكبد كما ٌلً:

االختبارات والفحوصات الدالة على مدى التلف الحاصل فً الخالٌا الكبدٌة االساسٌة 

                                                     (Tests For Liver Cell – damage ) 

وٌتضمن فحوصات األنزٌمات الناقلة لالمٌن المعروفة باسم ترانز أمٌنٌز والتً تشمل كل 

والتً تنطلق إلى الدم عند حصول تلف أو تمزق فً الخالٌا الكبدٌة   GPTو  GOTمن 

 PARENCHYMAL LIVER CELLSاألساسٌة المعروفة باسم 

( ترتفع GOT .GPT The Transaminasesوعلى هذا األساس فان كال من األنزٌمٌن. )

مستوٌاتها عن الحدود الطبٌعٌة بصورة ملحوظة فً حالة األمراض الكبدٌة 

Parenchymal Liver Diseases : مثل 

 ًالتهاب الكبد الفاٌروسVIRAL HEPATITIS . بأنواعه 

  مرض تلٌف الكبد أو تشمعهliver cirrhosis or liver fibrosis 

 االختبارات والفحوصات الدالة على السوء الوظٌفً للكبد وعدم قٌامه بوظائفه بصورة

 (( Liver Dystunctionطبٌعٌة، وتتضمن هذه الفحوصات ما ٌلً 

: االختبارات الدالة على قابلٌة االقتران للكبد المعروفة باسم 

Tests of Conjugatin Capacity of the Liver            

 واهم هذه الفحوصات هً فحص البٌلٌروبٌن الكلً المباشر وغٌر المباشر:

     Total Bilirubin , Direct and Indirect Bilirubin   

ومن المعروف ان البٌلٌروبٌن بصورة عامة ٌزداد وٌرتفع عن مستواه الطبٌعً فً حالة 

الذي قد ٌنجم نتٌجة لإلصابة بمرض التهاب الكبد الحاد  (Jaundice) اإلصابة بمرض الٌرقان

أو الفاٌروسً أو نتٌجة النسداد مجرى قناة الصفراء بواسطة حصوة مرارٌة أو وجود ورم 
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البٌلٌروبٌن إلى مجرى الدم مسببا تلون ) ا ٌؤدي إلى تسرب المادة الصفراءسرطانً أو غٌره مم

باللون األصفر الداكن مما ٌنبه المرٌض  Sclera الجلد عند األصابع والمنطقة البٌضاء من العٌن

 .إلى ضرورة معالجة هذه الحالة الطارئة لدى الطبٌب

( واهم فحص فً هذا Excretion Capacity of the Liverب. فحص قابلٌة التفرٌغ الكبدي )

 BSP- Teat (Bromsuion Thalein Excretionالمجال هو الفحص المعروف باسم 

Test ومن الجدٌر ذكره ان مادة  )BSP  ًهً من المواد غٌر الموجودة بصورة طبٌعٌة ف

ملغم لكل كٌلوغرام من وزن  7جسم اإلنسان ولذا تعطى للمرٌض بحقنها فً الورٌد بنسبة 

( وقد لوحظ BSPملغم من  379كغم فانه ٌحقن بمقدار  59ٌض )إذا كان المرٌض ٌزن المر

٪ من كمٌة الجرعة المعطاة لذا بعد 7أن الشخص الطبٌعً ٌبقى فً مجرى دمه حوالً 

دقٌقة بٌنما ٌقوم الكبد بخزن الكمٌات االخرى فً كٌس الصفراء. وتعتمد هذه  07مرور 

ٌا الكبدٌة فً تفرٌغ حمولتها من هذه الصبغة فً كٌس العملٌة لٌس فقط على سالمة الخال

الصفراء وانما تعتمد أٌضاً على مجرى الدم داخل الكبد وخارجه وعلى سالمة قناة 

 الصفراء.

 ج. الفحوصات الدالة على قابلٌة الكبد فً تصنٌع المواد البروتٌنٌة مثل:

  Total Proteineالبروتٌنات  

  Albuminاأللبومٌن 

 كلوبٌولٌن(. –)باستثناء كاما  Globulinٌن  لالكلوبٌو

 :االختبارات وفحوصات الركود الصفراويTeats of Cholestasis  

( إلى االثنً Bile Pigmentsوهً الفحوصات الدالة على فشل وصول المادة الصفراء )

                                                          عشري نتٌجة لعوامل كبدٌة داخلٌة أو خارجٌة المعروفة باسم

(Extrahepatic or Intrahepatic Causes ومن اهم هذه الفحوصات هً تعٌٌن)

المستوٌات االنزٌمٌة من الفوسفاتٌز القاعدي والنٌكٌلوتاٌدٌز والتً ترتفع مستوٌاتها بشكل 

 ملحوظ فً حاالت الركود الصفراوي.

 Alkaline Phosphataseاعدي الفوسفاتٌز الق

 .S- Nucleotidaseالنٌكٌلوتاٌدٌز 
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 والعشرونة سابعلالمحاضرة ا
 Bilirubinالبٌلٌروبن                                    

 : Occurence وجوده   

ٌوجد البٌلٌروٌن بكمٌات قلٌلة جداً فً مصل الدم المسببة للون األصفر الفاتح الذي ٌتمٌز به 

( المخزونة Bileالمصل، وباإلضافة إلى ذلك فالبٌلٌروٌن ٌعتبر احد مكونات المادة الصفراء )

 ئٌسٌة بٌن أصباغ المادة الصفراء.فهو الصبؽة الر Gall – Bladderبكٌس الصفراء 

 : Formation and Metabolism تكوٌن وأٌض البٌلٌروبٌن

ٌتكون البٌلٌروبٌن فً األصل من تلؾ كرٌات الدم الحمراء المعلوم عنها أنها تعٌش لمد تقارب 

ؼم من  1ن الملٌون بالٌوم الواحد محررة حوالً ٌوما فقط وبعدها تتفكك بمدل ملٌو 621

الهٌموكلوبٌن  فً الٌوم الوحد وبهذه الطرٌقة ٌتخلص الجسم من الكرٌات المعمرة حٌث ان خالٌا 

وخاصة الموجودة فً الكبد  Reticulo – endothelial Systemالجهاز الشبكً البطانً 

وتحول الهٌموكلوبٌن المتحرر إلى  والطحال ونخاع العظام تقوم بالتهام الكرٌات الحمراء

( وكلوبٌن Hemeالبٌلٌروبٌن حسب الخطوات التالٌة : الهٌموكلوبٌن ٌتحول إلى هٌم )

(Globin( وٌنفصل الحدٌد من الهٌم مكوناً البٌلٌفٌردٌن )Biliverdin الذي ٌتحول إلى )

االلبومٌن برابطة البلٌروبٌن الذي ٌترك الجهاز الشبكً البطانً منتقال إلى الدم ومتحدامع 

وبذلك ٌسٌر فً الدم ضمن الدورة الدموٌة وٌعرؾ بالبٌلروبٌن  Albumin – Bilirubinضعٌفة 

( ثم ٌصل بمساره إلى الكبد حٌث ٌقترن بحامض Unconjugated - Bilirubinؼٌر المقترن )

 مكونا داي كلوكورونٌد البٌلٌروبٌن  Glucuronic Acidالكلوكرونٌك 

Bilirubin–Diglucuronide  الذي ٌعرؾ بالبٌلٌروبن المقترن 

(Conjugated - Bilirubin والذي ٌفرغ وٌخزن فً كٌس الصفراء. وعلى هذا األساس فان )

أي انسداد فً قناة الصفراء ٌسبب توقؾ افراغ هذه الصبؽة ما ٌؤدي إلى رجوعها إلى تٌار الدم 

 االنسدادي وزٌادة نسبتها بصورة ؼٌر طبٌعٌة مكون ما ٌعرؾ بالٌرقان 

(Obstructive Jaundice.) 
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ان البٌلٌروبٌن المقترن المخزون فً كٌس الصفراء ٌنتقل ضمن إفراز المادة لصفراء إلى 

 UROBILINOGENاالمعاء الدقٌقة لٌساهم فً عملٌة هضم الشحوم ٌتحول إلى الٌوروبٌلٌنوجٌن 

ٌق البول، أما القسم اآلخر الذي ٌعاد امتصاص القسم منه إلى الكبد والكلٌة حٌث ٌطرح عن طر

 ( وٌطرح عن طرٌق الؽائط.UROBILINفٌنتقل إلى األمعاء الؽلٌظة متحوال إلى الٌروبٌلٌن )

                     S.Total Bilirubinالقٌمة الطبٌعٌة للبٌلٌروبٌن الكلً فً مصل الدم   

 (T.U)    6..6 ملؽم / دسلتر      *    3.0-6                                  

 (S.I.U)   3.31ماٌكرومول / لتر  *      .5-6                                  

             S.Direct Bilirubin (conjugate)البٌلٌروبٌن المباشر                       

 (T.U)     6..6ملؽم  /  دسلتر   *     3-3.0                                 

 (S.I.U)   3.31ماٌكرومول / لتر  *     3-5                                 

             S.Indirect Bilirubin (unconjugate)البٌلٌروبٌن ؼٌر المباشر           

 (T.U)     6..6ملؽم  /  دسلتر   *     ..3.0-3                                

 (S.I.U)   3.31ماٌكرومول / لتر  *    5-62                                 

 Clinical Significance األهمٌة السرٌرٌة للبٌلٌروبٌن                          

إن حدوث أٌة اضطرابات أو عرقلة فً عملٌة أٌض البٌلٌروبٌن تؤدي إلى حدوث مرض 

بنٌة على  –دة البٌلٌروبٌن فً الدم وظهور صبؽة برتقالٌة الذي ٌتمٌز بزٌا Jaundiceالٌرقان 

وٌعتبر  Mucous Membranes( واألؼشٌة المخاطٌة Scleraالجلد وطبقة العٌن البٌضاء )

 االٌض الؽٌر الطبٌعً للبٌلٌروبٌن من أهم مسببات مرض الٌرقان عالوة على األسباب األخرى.

 : Types of Jaundiceوفٌما ٌلً استعراض ألهم انواع مرض الٌرقان 

( اليرقان الدموي االنحالليHemolytic Jaundice :  ) وتعزى زٌادة البٌلٌروبٌن إلى

الحاد  Hemolytic Anemiaتكسر كرٌات الدم الحمراء وحدوث فقر الدم االنحاللً 

منه أو المزمن وفً كلتا الحالتٌن ٌنطلق هٌموكلوبٌن الدم إلى خارج الكرٌة مسبباً زٌادة 

كوٌن البٌلٌربٌن، فً هذه الحالة ٌرتفع البٌلٌروبٌن ؼٌر المقترن فقط. وقد ٌكون سبب فً ت

 . Neonatal Jaundiceالٌرقان الدموي الناجم  عن خلل والدي فسلجً 

( اليرقان الكبديHepatic Jaundice :  ) ًوتعزى زٌادة البٌلٌروبٌن إلى فشل الكبد ف

لوكورونٌك وخزنه بشكل بٌلٌروبٌن مقترن فً قدرته على اقترن البٌلٌروبٌن بحامض الك
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كٌس الصفراء وقد ٌعود السبب فً فشل االقتران إلى حالة والدٌة فسلجٌة محضة. كما 

ٌعتبر واحدا من أهم مسببات الٌرقان  Viral Hepatitisأن التهاب الكبد الفاٌروسً 

زٌادة  ٌؤدي بدوره أٌضاً إلى Liver Crrhosisالكبدي. وهناك مرض تلٌؾ الكبد 

 البٌلٌروبٌن، فً مثل هذه الحالة ٌرتفع كل من البٌلٌروبٌن المقترن وؼٌر المقترن.

( اليرقان االنسداديObstructive Jaundice : ) وتعزى الزٌادة هنا إلى انسداد قناة

الصفراء العامة أو القنوات المتفرعة منها بسبب حصوة أو تشتج أو تضٌق. وفً كل هذه 

الكبد من تفرٌػ حمولته من البٌلٌروبٌن المقترن فً كٌس الصفراء مما الحاالت ال ٌتمكن 

ٌؤدي إلى رجوعه إلى الدم وزٌادة مستواه عن الحد الطبٌعً وحدوث الٌرقان االنسدادي، 

 فً مثل هذه الحالة ٌرتفع البٌلٌروبٌن المقترن فقط.
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 ة والعشرونمنثالالمحاضرة ا
 The vitamins    الفٌتامٌنات

الفٌتامٌنات هً عبارة عن مركبات عضوٌة ضرورٌة إلدامة العملٌات االٌضٌة والمحافظة علٌها 

ضمن المدى الطبٌعً فً اإلنسان والحٌوان وبعضها ٌكون ضروري جداً فً عملٌات التمثٌل 

لفٌتامٌنات,  اإلنسان تصنع ا Microorganismsالغذائً للنبات.النباتات وبعض الكائنات الحٌة 

 والحٌوان ٌأكل الفٌتامٌنات )ال ٌستطٌع تصنٌعها( وٌخزن هذه الفٌتامٌنات.

  Classificationالتنصنٌف 

                       الفيتامينات الذائبة في الدهونa.  Fat – Soluble vitamins 

 (K, E, D, Aمثل )

 الفيتامينات الذائبة في الماء                   Water – Soluble vitamins  b.                       

 ( B- complexالمعقد  B, فٌتامٌن  Cمثل )فٌتامٌن      

 A          Vit. A فٌتامٌن                                     

من الفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون توجد فً الحلٌب ومنتجاته الزبد  Aٌعتبر فٌتامٌن  

 والقشطة وال توجد فً الدهون النباتٌة والزٌوت)زٌت الزٌتون, زٌت الفول السودانً(

 التً توجد فً الخضراوات الخضراء Carotenesان الكاروتٌنات 

green leafy vegetables  والمحاصٌل الصفراءyellow- crops  الجزر مثلcarots 

مرتبطٌن ببعضهما. وتتحول هذه المواد إلى  Aتحتوي على جزٌئتٌن من فٌتامٌن  cornوالحنطة 

 فً الجسم وهً بذلك تهئ مصدراً بدٌالً لهذا الفٌتامٌن.  Aجزٌئه واحدة من فٌتامٌن 

 –وكاما  α-caroteneكاروتٌن  –والفا  β-caroteneكاروتٌن  -)بٌتا Aٌتكون فٌتامٌن 

 (.γ- caroteneٌن كاروت

  A وظائف فٌتامٌن

( النموGrowth بغٌاب فٌتامٌن , )A .ٌفشل اإلنسان فً النمو 
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( العٌنEyes بغٌاب فٌتامٌن , )A  ًٌؤدي إلى العشو اللٌلnyctalopia  أو تسمى عدم

 .night blindnessالرؤٌة فً اللٌل 

( الجلدskin ٌجف الجلد وٌصبح خشناً فً حالة نقص فٌتامٌن )A. 

( االلتهاباتinfections ٌعتبر فٌتامٌن )A  ( مضاد لاللتهاباتantiinfective.) 

 ٌساهم فٌتامٌنA .فً عملٌة أٌض الكاربوهٌدرات 

, الدوار والغثٌان  headache: الصداع  A  Hypervitaminosisارتفاع فيتامين 

nausea  التقئ ,vomiting  النعاس والخمول ,drawsiness   ٌعزى السبب فً ذلك إلى

 (spinal fuid pressureزٌادة ضغط سائل النخاع الشوكً. )

 D         D.Vit فٌتامٌن                                 

 D  (Sources of Vit.D) مصادر فٌتامٌن

  الطعامDiet  

االشعة الفوق البنفسجٌة  (UV ) Ultraviolet  

  Cod liver oilالطعام مثل الحلٌب , زٌت سمك القد        

 دي هاٌدروكسً كولسترول  -7)من الشمس( تعمل على تحفٌز  UVاالشعة الفوق البنفسجٌة 

7-dehydroxycholesterol  فً الجلد وتحوله إلى فٌتامٌنD. 

 : فً الجسم  Dوظائف فٌتامٌن 

 ٌساهم فً عملٌات النمو فً الثدٌاتmammals. 

 ٌساعد فٌتامٌنD .على زٌادة امتصاص الكالسٌوم والفسفور فً االمعاء 

 ٌعتبر فٌتامٌنD  مضاد للكساحantirackitic  الكساح هو مرض الصغار(young.) 

بسبب زٌادة  toxicityٌٌسبب التسمم  D  Hypervitaminosisارتفاع  فٌتامٌن 

 والتً تؤدي إلى ارتفاع مستواهم فً الدم. P, Caامتصاص 

 الفٌتامٌنات الذائبة فً الماء:

 فٌتامٌنB  المعقدVit.B Complex تشمل )الثاٌامٌن :B1 Thramine  الراٌبوفالفٌن ,

B2 Riboflavin  والنٌاسٌنniacin  أو ٌسمى حامض النٌكوتنكnicotinic acid 

 (.Folic acidوحامض الفولٌك  
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 1الثاٌامٌنB    1: نقص فٌتامٌنB ي ٌؤدي إلى مرض البري برberiberi  

 )التهاب األعصاب الحسٌة والحركٌة(. ٌكثر فً الحبوب والخمٌرة. وعصٌر البرتقال.

 الراٌبوفالفٌنB2 ( 1: ٌوجد فً الطحٌن الكامل واللحم والحلٌب ونقصه ٌؤدي إلى )

حٌث ٌتلون اللسان باللون االزرق  inflammation of the tongueالتهاب اللسان 

التشقق فً زواٌا  fissuringأو  magenta – colour (2 )cheilosisالبنفسجً  –

 الفم والشفة.

 التٌاسٌن أو حامض النٌكوتٌنNiacin or nicotinic acid  ٌوجد فً الكبد والكلٌة :

أعراضه طفح جلدي  pellagraوالطحٌن والخمٌرة, ٌؤدي نقصه إلى حدوث البالكرا 

ما ٌؤدي إلى الخبل وٌكثر فً السكان واسوداد اللسان واإلسهال الشدٌد وٌتأثر الدماغ م

 التً تكون تعذٌتهم فقٌرة )الذٌن ٌعٌشون أساساً على الذرة(.

 حامض الفولٌك : نقص هذا الفٌتامٌن ٌعود إلى قصور فً االمتصاص فً المعدة ألنه

ٌعتمد على إفراز العامل الداخلً ولٌس بسبب القصور فً األخذ. ٌعتبر أساسً فً 

 لحمراء لذلك نقصه ٌؤدي إلى فقر الدم الخبٌثتكوٌن كرٌات الدم ا

Pernicious anemia. 

 بٌكرحامض االسكو Cفٌتامٌن                                 

                                                            C6H8O6   (Vit.C )Ascorbic acid 

 

 

من الفٌتامٌنات الذائبة فً الماء والذي ٌتحطم بالحرارة فً المحالٌل  Cٌعتبر فٌتامٌن 

 القلوٌة لذا فانه سرعان ما ٌتلف بالطبخ عن إضافة الصودا إلٌه.

ٌوجد فً الفواكه الحمضٌة )اللٌمون والبرتقال والكرٌب فروت( والخضراوات الورقٌة 

والذي  Scurvyرض االسقربوط الخضراء, والطماطة والبطاطا واللوبٌا. ونتقصه ٌؤدي إلى م

 احبه نزف اللثة ونزف فً المفاصل.هو مرض نزفً ٌص
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال        المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 ة والعشرونلتاسعالمحاضرة ا
  The Hormones     الهرمونات

تفرز مباشرة إلى  chemical messengersتعتبر الهرمونات كمرسالت كٌمٌائٌة 

)تسمى الغدد الصم( وتعمل كمحفزات  specific glandمجرى الدم من قبل غدد صماء خاصة 

 كلمة إغرٌقٌة Homao) فً السٌطرة على مختلف التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تحدث فً الجسم.

 تعنً ٌستفز(.

 Endocrine Glands الغدد الصماء     

ان الغدد المفرزة فً الجسم تقسم إلى قسمٌن. فتلك التً تخرج إفرازاتها من خالل قنوات 

أما تلك التً  Exocrine glandكالغدد العرقٌة والغدد اللعابٌة تسمى بالغدد المفرزة الخارجٌة 

 وتخرج إفرازاتها إلى الدم مباشرة ٌطلق علٌها الغدد الصماء. ductlessلٌس لها قناة 

 الغدد الصماء هي :

 الغدة النخامٌةpituitary gland. 

 الغدة الدرقٌةThyroid gland. 

  )الغدد جنب الدرقٌة )أربعةParathyroid glands . 

 )اثنان كظرٌة )فوق الكلٌةTwo adrenal glands. 

 اثنان قندTwo gonads. 

 تصنف على انها من الغدد الصم.  placentaالبنكرٌاس والمشٌمة 

 الغدة النخاميةPituitary gland : 

 تقع الغدة النخامٌة فً تجوٌف عظمً فً قاعدة الجمجمة 

 تتكون من جزئٌن:

a الغدة النخامٌة الخلفٌة )posterior pituitary gland   

 تدرر( )ضد ال vasopressin( هرمون الفاسوبرسٌن 1تشمل 
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 )معجل الوالدة(. oxytocin( هرمون االوكسً توسٌن 2       

b الغدة النخامٌة االمامٌة )Anterior pituitary gland   

 prolactin( هرمون البروالكتٌن Growth hormone  b( هرمون aتشمل 

hormone   

c الهرمون الممرض للقندٌة )Gonadotropihic hormone  

dالمنبه للدرقٌة(  ( الهرمون المدرق(Thyrotrophic hormone   

c الهرمون المحرض لقشرة الكظر )Adrenocorticotrophic hormone  

f  هرمون محفز للتذكر والتعلم )Melanotopin. 

 الغدة الدرقيةThyroid gland  

a الثاٌروكسٌن وهو حامض امٌنً ٌحتوي على اربع ذرات من الٌود وٌعرف كٌمٌاوٌاً برابع )

 Tetra- iodothyronine    (T4 )ودات الثاٌرونٌناٌ

b ثالث اٌودات الثاٌرونٌن )Tri- iodothyronine (T3) 

        

 

 Thyroxine (T4)ثاٌروكسٌن  

ان تكون الثاٌروكسٌن بواسطة الغدة الدرقٌة ٌتطلب الٌود فً الطعام وٌوجد الٌود فً 

 ماء البحر )احسن طرٌقة هو استخدام امالح الٌود(

 نقص الدرقٌة( قلة فعالٌة الغدة الدرقٌةHypothyroidim فً هذه الحالة سٌهبط  )

مستوى الثاٌروكسٌن الدائر فً الدم وسٌكون هناك نقص فً اٌض الجسم, فً الطفل 

هذا النقص فً االٌض سٌبطئ التطور مؤدٌا إلى قزم عاجز متأخر عقلٌاً ٌعرف 

)الخزب  Myxedemaذه الحالة بـ وفً الشخص البالغ تدعى ه critinismبالقمًء 
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المخاطً( )عالمتها انخفاض فً درجة الحرارة قلة فً سرعة دقات القلب وتكون 

 فعالٌة الدما بطٌئة(.

 تعالج هذه الحاالت بأخذ حبوب الثايروكسين عن طريق الفم.

 فرط الدرقٌة( زٌادة فعالٌة الغدة الدرقٌةHyperthyroidism فً هذه الحالة تزداد )

السرعة االٌضٌة وتزداد الحرارة وٌصبح الجلد حاراً ومعرقاً وٌضرب القلب بسرعة 

 أعلى وتستمر هذه الزٌادة أثناء النوم. 

 أنواع الدراق :

 دراق بسٌطsimple or endemic goiter   وهو تورم فً الغدة الدرقٌة, فإذا كان :

 نقص الٌود, وهذا ٌصاحبه قلة فعالٌة الغدة.هناك نقص فً الٌود فانه ٌنتج دراق 

 الدراق السامToxic goiter (Graves disease ٌكون الدراق بسبب الورم, فإذا كان :)

سوف ٌصاحبه زٌادة فً فعالٌة الغدة  هذا الورم ٌنتج كمٌات كبٌرة من الثاٌروكسٌن

الدرقٌة. من أعراضه أن المرٌض ٌكون فً حالة عصبٌة وبسبب هذه الحالة فان الطعام 

ٌتحول بسرعة إلى حرارة وغالباً ما ٌفقد المرضى وزنهم على الرغم من ازدٌاد شهٌتهم 

 للطعام وتعالج حالة الدراق السام أما طبٌباً أو جراحٌاً.

الكظرية  هرمونات الغدةThe Adrenal Glands  : 

هناك غدتان كظرٌتان تقع على المظهر العلوي لكل كلٌة, وكل غدة كظر تتكون من لب 

 .Outer Cortexوقشرة خارجٌة  Central Medullaمركزي 

 قشرة الكظرAdrenal Cortex  الكولٌسترول هو الذي ٌنتج هرمونات القشرة(

 الخارجٌة(.

 هرمون الكلوكورتوٌدزGlucocorticoids .ٌرفع من مستوى الكلوكوز 

Mineralcorticoids hormone .ٌساعد على امتصاص االمالح 

 .Adrenal Medulla Hormones  هرمونات لب الكظر    

الغدد جنيبات الدرقية The parathyroid glands : 

الرقٌة مطمورة فً الغدة الدرقٌة وهً التً تنتج هرمون جنٌب  هناك أربعة غدد جنٌبات

والذي ٌدٌم مستوى الكالسٌوم فً البالزما على عشرة  parathormoneالدرقٌة باراثورمون 

 مل من البالزما. 111ملغم من البالزما فً كل 
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 : Pancreatic Hormones هرمونت البنكرٌاس   

a –  االنسولٌنInulin   b –  الكلوكاكونGlucagon  ٌفرز من خالٌا الفا فً البنكرٌاس ٌزٌد

ٌفرز من خالٌا ج فً  Somatostatinسوماثوستاتٌن  – glycogenolysis   cمن الـ 

 dالبنكرٌاس الغشء المخاطً للمعدة واألمعاء ٌثبط من إفراز هرمون الكلوكاكون, واالنسولٌن. 

 . Pancreatic polypeptideالهرمون البنكرٌاس المتعدد الببتٌد  –

فً البنكرٌاس ٌحفز هذا الهرمون إفراز أنزٌمات المعدة والبنكرٌاس.  Fٌفرز من خالٌا 

 .peptic ulcerٌزداد إفراز هرمون البنكرٌاس المتعدد الببتٌد فً حالة قرحة االثنً عشر 

  Gastrointestinal Hormone                            الهرمونات المعدٌة والمعوٌة

 السكرتينSecretin : ٌفرز من الخالٌا المخاطٌة فً أعلى األمعاء الدقٌقة 

Upper intestinal mncosa  وهذا الهرمون ٌحفز إفراز العصارة البنكرٌاسٌة

 )التربسٌنوجٌن والكٌموترٌبسٌنوجٌن(.

 الكاسترينGastrin  :للمعدة وهو الذي ٌحفز إفراز حامض  ٌفرز من المنطقة البوابٌة

  .gastric gland( إلى الغدة المعدٌة HClالمعدة )

 ((Polymerase Chain Reaction  PCRتفاعل البوليمريز المتسلسل                       

 نبذة تاريخية :

كانت هناك محاوالت بسٌطة لتحلٌل األنزٌمات وتكررار بسرٌط للحرامض النرووي  1791فً عام 

DNA   إلى أن جاء العالمKary Mullis وطور هذه الطرٌقرة والترً الزالرت تسرتخدم  1791عام

جرائزة نوبررل للكٌمٌراء عررام  لحرد انن فرً مجررال الطرب والبراٌولوجً وقررد حصرل هرذا العررالم علرى

1773 . 

, بعرد  DNAإلرى القٌرام بتضرخٌم جزٌئرات قلٌلرة مرن الحرامض النرووي  PCRتقوم فكرة تقنٌرة ألرـ 

صرره مررن خالٌررا أو سرروائل الجسررم وبالتررالً الحصررول علررى كمٌررات كبٌرررة منرره تمكننررا مررن أستخال

ترجمررة مبسررطة لعملٌررة أستنسررا  الحررامض  PRCإجررراء التحلٌررل علٌرره . ٌمكررن أعتبررار تقنٌررة ألررـ 

 أثناء األنقسام الخلوي .  DNAالنووي 

 PCRالتطبٌقات السرٌرٌة لتقنٌة الـ 

 ت ٌستخدم فً التحلٌل الوظٌفً للجٌنا
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ٌستخدم فً تشخٌص األمرراض الوراثٌرة ومعرفرة الحراملٌن والمصرابٌن ومرن ثرم تقردٌم المشرورة 

الوراثٌررة الصررحٌحة  والكشررف عررن األمررراض الوراثٌررة عنررد الجنررٌن أثنرراء الحمررل أو عنررد حرردٌثً 

 الوالدة

ٌستخدم فً التعرف على البصمة الجٌنٌة كما هرو الحرال فرً الطرب العردلً للكشرف عرن الجررائم 

 لك للتعرف على عائدٌة أنتساب األبن الى األبوٌنوكذ

 ….( طفٌلً  –فاٌروسً  –وٌستخدم فً الكشف المباشر للعامل الخمجً )جرثومً 

 ٌستخدم فً تشخٌص األمراض السرطانٌة

 ٌستخدم فً تعٌٌن األنماط النسٌجٌة فً مجال زراعة األعضاء
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 المادة: الكيمياء السريرية                          الجامعة التقنية الشمالية                                   

 صف : األول ال          المعهد التقني الموصل                                                      

  مدرسو المادة: أ.م.د. ثائرة ادريس                    قسم تقنيات التمريض                                        

 م.م. سؤدد رائق                                                          يض                           لفرع: التمرا

 المحاضرة الثالثون

 شاممة عن المادة مجموعة اسئمة
 . اإلنكميزية أينما تردالمصطمحات مالحظة :يجب ذكر 

 تحدث عن كل مما يأتي :

 محاسن الطرق االلية والكيميائية -1
 التحميل الكروماتوغرافي. -2
 Hemolysisكيفية منع الـــــــ  -3
 االختالف الرئيسي بين البالزما والمصل -4

 عرف كل مما يأتي:

 الوزن المكافئ لمحامض .1
2. Addison's Disease 
3. Biochemistry 
 الوزن المكافئ لمقاعدة .4
5. Anions 
6. Fanconi Syndrome 
7. Molality 
8. Tetany 
9. Cations 
11. Cushing Syndrome 
11. Polarography 
 طرق التحلٌل النوعً .12
13. Clinical Chemistry 
41. Electrolytes 

15. Hyperglycemia  
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16. Vitamins 
17. Conjugated Proteins 
18. Obstructive Jaundice 
19. Non. Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
 وحدة الالٌبٌز .21
21. Oligo saccharide 
22. Coenzyme 
23. Gluconeogenesis  
24. E.A.A 
25. Hypothyroidim 
26. Enzymes  
27. Glycogenolysis  
28. Lipids  
29. Glycogenesis  
31. Hemolytic Jaundice 
31. Non- essential amino acids 
32. Proteins 
33. Mono Saccharide 
34. Electrophoresis 
35. Glycosuria 
36. Hyperthyroidism 
53. Hepatic Jaundice 

38. Poly saccharide  
39. Inhibitors 
41. I.D.D.M 
41. Hypoglycemia  
42. Glycolysis  
43. Hormones 
44. Disaccharides 
45. s Disease’Paget 
46. Carbohydrates 
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  كل مما يأتي : عدد

 وظائف الكمورايد .1
 المبرت. –اهم حدود قانون بير  .2
 . Hyponatremiaالحاالت المرضية المصاحبة لــــــــ  .3
 انواع حصوات الجهاز البولي واشرح اثنان منها .4
 انواع مضادات التخثر واشرح احداها .5
 وظائف الكالسيوم .6
 العوامل االساسية لتكوين الحصوات واشرح احداها .7
 الحاالت إلي يقل فيها الحديد .8
 . Hypernatremiaالحاالت المرضية المصاحبة لــــــــ  .9
 العوامل المؤثرة عمى مستويات الكالسيوم واشرح احداها. .11
 . المعقد واشرح احداها Bانواع فيتامين  .11
 . PCRالتطبيقات السريرية لتقنية الـــــــــ  .12
 .وما هي مصادر الحصول عميه  Dوظائف فيتامين  .13
 .انواع الغدد الصماء .14
 Hypercholesterolemiaالحاالت المرضية لــــــــــ  .15
 .فيها نشاط الاليبيز قلالحاالت المرضية التي ي .16
 العوامل المؤثرة عمى فعالية االنزيم . .17
 اصناف الكاربوهيدرات مع ذكر مثال لكل صنف . .18
 انواع دهنيات بالزما الدم . .19
 اصناف الفيتامينات بالتفصيل . .21
 Hyperuricaemiaأسباب ارتفاع مستوى حامض اليوريك  .21
 . التي تزيل الكموكوز من الدم العمميات .22
 اصناف االنزيمات مع ذكر امثمة . .23
 .الحاالت المرضية التي يرتفع فيها نشاط الاليبيز .24
 ة وتحدث عنها بالتفصيل .الهرمونات المعدية والمعوي .25
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 ناقش كل مما يأتي : 

 زيادة وانخفاض اإلدرار المطروحة يوميا" عن القيمة الطبيعية . -1
 في الجسم . كمٌة السوائل المطروحةعن كمٌة السوائل المأخوذة زٌادة او نقصان  -2
 مصل الدم عن القيمة الطبيعية . pHاالرتفاع واالنخفاض في  -3
 لقاعدة العالقة العكسية لمستويات وجود الكالسيوم والفسفور في الدم . هناك استثناءات -4

 

 أجب عن ما يمي :      

 واحدة منها عرف طرق التحميل الكّمي , ثم عددها واشرح .1
 , وماهي العوامل التي تساعد في تكوينهاCalculi عرف الـــــ   .2
, وما هو عممها , مع مثال عميها , ثم عدد بفرات   Buffer solutionsعرف الــــــ  .3

 الدم ضمن المدى الطبيعي. pHيحافظ عمى  Bufferبالزما الدم , وما هو أهم 
 وعدد وظائفه , وتحدث عن ميكانيكية تخثر الدم مع ذكر التفاعالت Bloodعرف الــــــ  .4
 وضح بالتفصيل العوامل المؤثرة عمى مستويات الكوليسترول في الدم. .5
 .ماهي االهمية السريرية لمبروتينات وضحها بالتفصيل .6
 وضح بالتفصيل أيض سكر الكموكوز مع ذكر المخطط. .7
 .وضحها بالتفصيلماهي البروتينات الكمية في جسم االنسان  .8
 . بالتفصيل وعدد وظائفه Vit.Aعرف  .9

   وضح بالتفصيل عممية تنظيم تركيز سكر الكموكوز في الدم. .11

 

 : صحح العبارات التالية

 الدم ضمن المدى الطبيعي. pHذو األهمية الكبيرة  في الحفاظ عمى  بفر الفوسفاتان  .1
 ينخفض مستوى كل من الكالسيوم والفوسفور. التئام الكسورفي حالة  .2
   فقط تركيز المادة المذابة في المحمول كمية الضوء الممتص تعتمد عمى .3
 حد كميوي معين. لمبوتاسيوم يوجد .4
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 االمتصاص والنفاذعمى  أن المحاليل غير الممونة ليست لها قابمية .5
 عناصر. 9 من أساسي بشكل يتكون اإلنسان لجسم الرئيس الكيمياوي التركيب .6
 يزداد مستوى كل من الكالسيوم والفوسفور.  حالة الكساحفي  .7
  24   قٌمة الدالة الحامضٌة تمتد من الصفر إلى .8
  Extracellular fluids الكاتيونات الرئيسة في بالزما الدم والسوائل الخموية الخارجية .9

 ايونات البوتاسيومهي 

 ي مصل الدم.فالحديد الذي يجري الفحص عميه هو االيبوفيريتن الموجود  .11

ما  )الضوء( في المنطقة المرئية اإلشعاعيةإن لمعين البشرية القدرة عمى مشاهدة الطاقة  .11

 نانوميتر 751و 200 بين 

 خالل االدرار. من المأخوذة السوائل كمية عمى يسيطر .12

35. PH    +pOH  =42 

من أهم العملٌات التً تؤدي  H+ الصودٌوم باٌونات الهٌدروجٌنوٌعتبر تبادل اٌونات  .14

 اً.االدرار قاعدٌإلى جعله 
آالت معقدة تعتمد على الكهرباء  تتضمن الطرق الكٌمٌائٌة عملٌات كٌمٌائٌة وتستخدم .15

 والحرارة حٌث ٌجب قٌاس الطاقة التً لها عالقة بتركٌز النموذج .
 هي ايونات الكمورايد. Within cells الخاليا داخل في الرئيسة الكاتيونات .16

 في مصل الدم هي تشخيص مرض النقرس. Vit.Cان األهمية السريرية لتعيين  .17
 Hydrolasesالى االنزيمات الحممائية   GPTو   GOTٌنتمً كل من االنزٌمٌن  .18
 ان العالقة بين كمية الكموكوز وهرمون الكموكاكون في الدم عالقة عكسية. .19
42. estrification  + ًحامض دهن =F.A. 

 في مرض اليرقان الدموي االنحاللي يرتفع مستوى البيميروبين المقترن. .21
 الهندسية . ٌنتمً أنزٌم الالٌبٌز إلى مجموعة األنزٌمات .22
 المالتوز : كلوكوز + فركتوز .23
 في مصل الدم هو الكبد. GOTان اهم مصادر الــــــــ  .24
 الناقمة . ٌنتمً أنزٌم االمٌلٌز إلى مجموعة األنزٌمات .25
 . الراٌبوزمثل  Triosesثالثً ذرات الكاربون  احادي السكريات  .26
43. GOT   ٌسمى بالوقت الحاضر بـ :Aspartate Transaminase , AST . 
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 نقص حامض اليوريك يؤدي الى مرض االسقربوط. .28
 .COOH– وجانب قاعدي NH2– إن جزٌئة البروتٌن لها جانبٌن، جانب حامضً .29
 الرابطة . الحامضً إلى األنزٌماتٌنتمً الفوسفاتٌز  .31
 . ٌن تتركز فً األمراض العضلٌةنأن األهمٌة السرٌرٌة الرئٌسٌة للكرٌات .31
 ان العالقة بين كمية الكموكوز وهرمون الهايدروكورتيزون في الدم عالقة عكسية. .32
55. GPT   ٌسمى بالوقت الحاضر بـ :Alanine Transaminase , ALT . 

 الٌورٌا. ثلثٌساوي  BUNأن  .56

 في مرض اليرقان االنسدادي يرتفع مستوى البيميروبين غير المقترن. .35
 . الكلٌسرلدهاٌدمثل  Tetrosesرباعً ذرات الكاربون احادي السكريات  .36
 حدوث البالكرا . ٌؤدي إلى 3Bنقص فٌتامٌن  .37
 في مصل الدم هو القمب. GPTان اهم مصادر الــــــــ  .38
  . األنزٌمات الترانس امٌنٌسصنف القاعدي الى  ٌنتمً الفوسفاتٌز  .39

 

 :bبما يناسبه من العمود  aأربط العمود 

 bالعمود  aالعمود  التسمسل
1 GPT Lipids 
2 Tri- iodothyronine Uric acid 
3 A.A Tetra- iodothyronine     
4 ALP , ACP Mono saccharide 
5 Hexose Diabetes Mellitus 
6 GOUT Ascorbic acid 
7 4T Carbohydrates 
8 F.A , Cholesterol Alanine Transaminase 
9 F.B.S 3T 
11 GOT Proteins 
11 Scurvy Hydrolase Enzymes 
12 Glycosidic bound Aspartate Transaminase 
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