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عٔغ ػ٘٤بد اُذّ  ،ادٝاد عؾت اُذّ
اُقٞسح اُز٣ ٢ؾَِ ثٜب اُذّ
ٓنبداد اُزخضش ( ٓٞاٗغ اُزغِو )
أؿط٤خ اٗ٧بث٤ت راد اُشٓٞص أُِٗٞخ
رؤص٤ش ٌٓبٕ رغٔ٤غ اُذّ ػٌِٗٞٓ ٠بر ، ٚؽلع اُذّ
رؾِ َ٤اُٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ
رؾِٛ َ٤شٓٗٞبد اُـذح اُ٘خبٓ٤خ
رؾِٛ َ٤شٓٗٞبد اُـذح اُذسه٤خ
رؾِٛ َ٤شٓ ٕٞاُـذح عبس اُذسه٤خ
رؾِٛ َ٤شٓٗٞبد اُجٌ٘ش٣بط
رؾِٛ َ٤شٓٗٞبد اُـذح اٌُظش٣خ
ا٤ٔٛ٧خ اُزؾخ٤ق٤خ ُو٤بط اُٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ
رؾِ َ٤اُغٌش  ٝداء اُغٌش١
كؾـ ٝظبئق اٌُجذ
كؾـ ٝظبئق اٌُِ٠
رؾِ َ٤فٞسح اُذ ٕٞٛاٌُ٤ٔ٤بئ٤خ
رؾِ َ٤ثؼل ا٫خزجبساد اُخبفخ
رؾِ َ٤ا٬ٓ٫ػ  ٝرؾِ َ٤أُؼبدٕ
رؾِ َ٤اُِ٤ضLithium ّٞ٤
اٗضٔ٣بد ػنِخ اُوِت
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عٔغ ػ٘٤بد اُذّ Collection of Blood
عٔغ اُؼ٘٤بد Specimen Collection
رضٝد ٓخزجشاد اُزؾبُ َ٤اُطج٤خ ػبدح ثزؼِٔ٤بد (ثشآظ ) خبفخ ٖٓ اُنشٝس ١رطج٤وٜب ُز٤ٜئخ
أُش٣ل ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اُؼ٘٤خ أُطِٞثخ ثبُقٞسح اُقؾ٤ؾخ ٣ٝزْ رُي ثق٤بّ أُش٣ل ٓذح
ٓؼ٘٤خ رخزِق ؽغت ٗٞع اُزؾِٝ َ٤اُـشك ٓ٘ٝ ٚإ٣وبف إػطبء أُش٣ل أُؾبُ َ٤ػجش اُٞس٣ذ
٣ٝغت إٔ ٘ٔ٣غ أُش٣ل ٖٓ اُزذخٞ٣ٝ .ٖ٤عذ ثؼل اُزؾبُ َ٤اُخبٓخ اُز ٢رزطِت ٝمغ أُش٣ل
ك ٢اُؾبُخ ا٧عبع٤خ  Basal Conditionػ٘ذ ه٤بط اُج٤شٝك٤ذ ٝاًُ ٬ز٤ذ  ٝا٧عز٤ذ ٓض، ٬
ٝثؼنٜب ٣زطِت ثب٩مبكخ إُ ًٕٞ ٠أُش٣ل فبئٔب ػذّ رشى اُلشاػ إ ٫ك ٢ؽب٫د اُنشٝسح
اُوقُٔٝ ٟٞذح  ٫رض٣ذ ػٖ خٔظ دهبئن ٝخبفخ ػ٘ذ ه٤بط أُؼذٍ ا٣٧ن ٢ا٧عبع . ٢أٓب
ثؼل اُزؾبُ َ٤ك٤زطِت اُٞمغ ٓ٘غ أُش٣ل ٖٓ ر٘ب ٍٝا٧د٣ٝخ أُٞفٞكخ ُٝ ٚرؾذ٣ذ ٗٞع اُـزاء
٤ًٔٝز. ٚ
ػ٘ذٓب ٣ؼ ٖ٤اُطج٤ت ٗٞع اُزؾِ َ٤أُطِٞة كئٗ٣ ٚزْ عٔغ اُؼ٘٤خ ٖٓ هجَ أُٔشمخ إرا ًبٕ
أُش٣ل ٓ٘ ّٞك ٢أُغزؾل ٠أ ٖٓ ٝهجَ ك٘ ٢أُخزجش ُٔشم ٠اُؼ٤بداد اُخبسع٤خ ( هغْ عؾت
اُؼ٘٤بد ) ؽ٤ش ٣غت ػِٜٔ٤ب اُو٤بّ ثزق٘٤ق اُؼ٘٤خ ٝرشهٜٔ٤ب ٝرؼِٜٔ٤ب ٌ٣ٝزت ربس٣خ ٝٝهذ عٔغ
اُؼ٘٤خ  ٖٓٝصْ ٣زْ إسعبُٜب إُ ٠أُخزجش ٌ٣ٝزت ػِٜ٤ب ثٞمٞػ اعْ ٝسهْ أُش٣ل
ٝػٔشٝ ٙع٘غ٤زٞٗٝ ٚع اُزؾِ َ٤أُطِٞة ٝاعْ اُطج٤ت ٞٓٝهغ أُش٣ل ٓ ،غ اُؾشؿ ػِ٠
اُزؤً٤ذ ػِ ٠إٔ رٌ ٕٞعٔ٤غ اٝ٧ػ٤خ أُغزؼِٔخ ك ٢اُزؾِ٬ٓ َ٤ئٔخ ٗٝظ٤لخ ٓٝـِوخ ثئؽٌبّ ٣ٝزْ
إسعبُٜب ٓجبؽشح إُ ٠أُخزجش .
أ : ٫ٝعٔغ ػ٘٤بد اُذّ Collection of Blood
اُذّ  ٞٛاُغبئَ ا٧ؽٔش اُز٣ ١غش ١داخَ اٝ٧ػ٤خ اُذٓ٣ٞخ ٣ٝزشًت ٖٓ خ٣٬ب  ٝعبئَ  ....اُخ٣٬ب
ً ٢ٛش٣بد اُذّ اُؾٔشاء ًٝش٣بد اُذّ اُج٤نبء ٝاُقلبئؼ اُذٓ٣ٞخ  ،أٓب اُغبئَ ك ٜٞاُج٬صٓب ،
٣ٝؼزجش اُذّ ٖٓ أ ْٛاُغٞائَ اُؾ٣ٞ٤خ أُٞعٞدح ك ٢عغْ اٗ٩غبٕ ُٔب ٣و ّٞثٝ ٖٓ ٚظبئق ؽ٣ٞ٤خ
ٛبٓخ ٓضَ ٗوَ اً٧غغٝ ٖ٤أُٞاد اُـزائ٤خ إُ ٠خ٣٬ب اُغغْ أُخزِلخ  ٌٕٞ٣ ٝاُذّ ؽٞاُ%8 ٢
ٖٓ ٝصٕ اُغغْ ٣ٝزشاٝػ أُؼذٍ اُطج٤ؼُِ ٢ذّ ٖٓ  4إُُ 6 ٠زشاد ك ٢اُؾخـ أُزٞعو اُٞصٕ
ٝ ،كوذ ُ 1زش ٖٓ اُذّ أص٘بء اُزجشع ُ٤ظ ُ ٚرؤص٤ش ؽذ٣ذ ػِ ٠اُغغْ ؽ٤ش إٔ اُذّ عش٣ؼب ٓب
٣زٌ٣ٝ ٕٞؼٞد إُ ٠ؽغٔٓ ٚشح أخش ٟخ 44 ٍ٬إُ 48 ٠عبػخ.
رغش ٟرؾبُ َ٤اُذّ ػبدح ػِ ٠اُذّ أُؤخٞر ٖٓ اٝ٧سدح أ ٖٓ ٝاُؾشا ٖ٤٣ثٞاعطخ ٓضوت سك٤غ
٣ٝ Capillary Punctureغزخذّ اُذّ اُٞس٣ذ ١كٓ ٢ؼظْ اُزؾبُ َ٤ك ٢اٌُ٤ٔ٤بء اُؾ٣ٞ٤خ ،
٣ٝوزقش اعزخذاّ اُذّ اُؾش٣بٗ ٢ػِ ٠ثؼل اُزؾبُٓ َ٤ضَ ؿبصاد اُذّ Blood Gases
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أدوات سحب الدم

رغزخذّ أُؾو٘خ  Syringeك ٢عؾت اُذّ اُٞس٣ذٞ٣ٝ ١عذ ٜٓ٘ب ٗٞػبٕ :اُ٘ٞع اٞٛٝ ٍٝ٧
أُغزخذّ ُٔشح ٝاؽذح كوو ٝ ، Disposableاُ٘ٞع اُضبٗٓ ٢ؾو٘خ صعبع٤خ هبثِخ ُِزؼو. ْ٤
رزٌ ٕٞأُؾو٘خ ٖٓ اعطٞاٗخ ث٬عز٤ٌ٤خ أ ٝصعبع٤خ ٓ٘ز٤ٜخ ثلٛٞخ خشه٤ٓٞخ ُ Nozzleـشك
سثو ا٩ثشح ثٜب ٝرٌ ٕٞا٫عطٞاٗخ ػبدح ٓذسعخ ٣ٝزشاٝػ ؽغٜٔب ٖٓ ( ٘ٛٝ ،) َٓ 42 – 1بى
ٓؾو٘بد فـ٤شح ًٔؾو٘خ ر٤جشًِٓ Tuberculin ٖ٤ذسعخ ُـب٣خ ُِٔٝ ، َٓ 2.1ؾو٘خ اُضعبع٤خ
كٛٞخ خشه٤ٓٞخ ٓؼذٗ٤خ ثٔ٘٤ب رٌ ٕٞاُلٛٞخ ث٬عز٤ٌ٤خ ك ٢أُؾو٘خ ٖٓ اُ٘ٞع اُ٘ج٤ز ٛٝزٙ
اُلٛٞبد راد هطش ه٤بعُ ٢شثو ا٩ثش راد اُؾغ ّٞأُخزِلخ ٞ٣ٝعذ داخَ ا٧عطٞاٗخ أٌُجظ
اُز٣ ١غزؼَٔ ُغؾت اُذّ ٣ٝ ،خزِق ه٤بط هطش ا٩ثشح ٖٓ (ٝ )ْٓ 45 - 18ه ٍٞا٩ثشح ٖٓ
ٗقق ثٞفخ إُ ٠ثٞفخ ٗٝقق ُٝ ،ـشك عؾت اُذّ ٣لنَ اعزؼٔبٍ ا٩ثشح راد ه٤بط ْٓ 42
ٝه ٍٞثٞفخ ٝاؽذح.
٣لنَ دائٔب اعزؼٔبٍ أُؾو٘بد ٖٓ اُ٘ٞع اُ٘ج٤ز ٝاُز ٢رغٜض ٓؼؤخ ٝرغزخذّ
ُٔشح ٝاؽذح كوو ٝ ،ػ٘ذ ػذّ رٞكشٛب  ٌٖٔ٣اعزؼٔبٍ أُؾو٘بد اُضعبع٤خ .

عؾت اُذّ اُؾؼ٤ش١

٣زْ عؾت اُذّ اُؾؼ٤ش ١ػٖ هش٣ن رضو٤ت سأط ا٧فبثغ (اُج٘بٕ) أ ٝؽؾٔخ ا٧رٕ ك ٢اُجبُـٖ٤
ٝك ٢ا٧هلبٍ اُشمغ ٣ضوت أخٔـ اُوذّ أ ٝإفجغ اُوذّ اٌُج٤ش أ ٝثبهٖ اُوذّ ثٞاعطخ ٓؾشه
سٓؾ.Puncture ٢
٣ٝزْ عؾت ػ٘٤خ اُذّ اُؾؼ٤ش ١ثز٘ظ٤ق ٓ٘طوخ اُغؾت ٝرُي ثٔغؾٜب ثوطؼخ هطٖ ٓجِِ ٚثٌؾٍٞ
إ٣ضِ ٢آً ٝؾ ٍٞأ٣ضٝثشٝثبٗ ، %02 ٍٞصْ ثٞخض ا٩ثٜبّ ثٞاعطخ أُؾشه اُشٓؾ ٢ثغشػخ ٝخلخ
ك٤ؾذس عشػ ثؼٔن ٣ٝ ْٓ 4- 1ض٘ ٠ا٩ثٜبّ ك٘٤ذكغ اُذّ ثـضاسح ٝإرا ُْ ٣خشط اُذّ ٣شكغ اُشثبه
اُنبؿو ٝرٜض اُ٤ذ إُ ٠ا٧علَ ٝا٧ػِ ٠ػذح ٓشاد  .صْ ٣ؼبد سثو اُشثبه اُنبؿو ٖٓ عذ٣ذ ٣ٝضٖ
ا٩ثٜبّ ك٘٤ذكغ اُذّ ،ثؼذ رُي ٗنغ أُبفخ اُؾؼش٣خ أكو٤ب ػِ ٠هطشح اُذّ اُخبسعخ ٖٓ اُغشػ
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٣ٝزشى اُذّ ٘٣ذكغ ك ٢أُبفخ ؽز ٠اُؼٓ٬خ أُطِٞثخ ٝرغٔغ هطشاد اُذّ ك ٢أٗجٞثخ اخزجبس
عؼزٜب  ْٓ 15رؾز ٟٞػِ ٠عبئَ ٓؼزذٍ اُزٞرش ً ٖٓ Isotonicجش٣زبد اُقٞدٓ ّٞ٣غ ؿغَ
أُبفخ ػذح ٓشاد ثبُٔؾِٗ ٍٞلغ ٚصْ ر٘وَ ُغٜبص اُطشد أُشًضُ ١لقِٜب ٝرغزخذّ أعٜضح هشد
ٓشًض ٖٓ ١اُ٘ٞع ا٧كوُ٘ٔ ٢غ رٌغش اٗ٧بث٤ت اُؾؼش٣خ .

عؾت اُذّ اُٞس٣ذVenipuncture ١

٣غؾت اُذّ اُٞس٣ذ ١ػبدح ٖٓ اٝ٧سدح أُٞعٞدح ك ٢اُزساع أ ٝأُشكن ثٞاعطخ ٓؾو٘خ عبكخ
ٓٝؼؤخ عبٛضح رغزؼَٔ ٓشح ٝاؽذح ٣ٝلنَ إٔ  ٌٕٞ٣اُزساع داكئب ٝاُؾخـ كٝ ٢مؼ٤خ ٓش٣ؾخ
٣ٝطجن اُشثبه اُنبؿو ؽ ٍٞاُؼنذ ثشكن ٝرٌٓ ٕٞب ث ٖ٤اٌُزق ٝأُشكن  ،ػِ ٠إٔ ٌٕٞ٣
اُنـو سه٤وب  ٖٓٝصْ ٘٣ظق اُغِذ ك ٢أٌُبٕ أُشاد ٝخض ٙثوط٘ٓ ٚجِِخ ثٌؾ ٍٞهج٣ٝ ٢زشى
ُ٤غق هِ ، ٬٤ثؼذ رُي رلشؽ أُؾو٘خ ٖٓ اُٜٞاء ثغؾت أُذى ٝدكؼٓ ٚشاسا ثؾ٤ش ٣طشد ًَ
اُٜٞاء أُٞعٞد داخَ أُؾو٘خ  ،ثؼذ رُي ٔ٣غي أُشكن ثبُ٤ذ اُ٤غشٞ٣ٝ ٟمغ إثٜبٜٓب ػِ٠
اُٞس٣ذ اُز ١عٞ٤خض ثؼ٤ذا ػٖ ٌٓبٕ اُٞخض  4عْ  ٖٓٝصْ رٔغي أُؾو٘خ ثبُ٤ذ أُُِٔ ٖٔ٤شمخ
أُ ٝل٘ ٢أُخزجش ث ٖ٤ا٩ثٜبّ ٝا٧فبثغ اُض٬صخ  ٖٓٝصْ رذخَ ا٩ثشح ك ٢اُٞس٣ذ ثٞخضح ٝاؽذح ػِ٠
إٔ رٌٜٗ ٕٞب٣خ ا٩ثشح أُؾطٞكخ إُ ٠ا٧ػِ ٠ك٘٤ذكغ اُذّ إُ ٠أُؾو٘خ ٗز٤غخ عؾت ٓذى ا٩ثشح
ٝػ٘ذٓب ٣غؾت ٖٓ  ٖٓ َٓ 12 – 5اُذّ  ٞٛٝأُوذاس أُطِٞة ػبدح ٣شكغ اُشثبه اُنبؿو
ٝرٞمغ هطؼخ ٖٓ اُوطٖ أُؼوْ ثبٌُؾ ٍٞػٌِٓ ٠بٕ اُٞخض صْ رغؾت ا٫ثشح ٖٓ اُٞس٣ذ ثِطق ،
 ٖٓٝصْ ٞ٣مغ اُذّ أُغؾٞة ك ٢أٗجٞثخ ا٫خزجبس ر٤ٜئخ ُلقِ. ٚ

عؾت اُذّ اُؾش٣بٗArterial Puncture ٢

ٗبدسا ٓب ٣طِت عؾت دّ ؽش٣بٕ إ ٫ك ٢ؽب٫د هِِ٤خ ٓضَ هِت كؾـ ؿبصاد اُذّ أ ٝدساعخ
ا٫خز٬ف ثٓ ٖ٤غز ٟٞاُغًِٞٞص ك ٢اُذّ اُؾش٣بٕ ٝاُذّ اُٞس٣ذًٔٝ . ١ب ٓ ٞٛؼِ ّٞكئٕ اُذّ
اُؾش٣بٕ ؽج ٚ٤ثبُذّ اُؾؼش١
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اُقٞسح اُز٣ ٢ؾَِ ثٜب اُذّ
ثؼذ ػِٔ٤خ اُغؾت رؤرٓ ٢غٔٞػخ ٖٓ اُزؼِٔ٤بد اُز٣ ٢غت ارجبػٜب ثذهخ ُـشك ؽلع اُؼ٘٤خ ٖٓ
اُزِق ٝر٤ٜئزٜب ُز٬ئْ ٗٞػ٤خ ا٫خزجبس اُز ١ع٘و ّٞثٝ ٚثقٞسح ػبٓخ كئٗ٫ ٚثذ إٔ رٌ ٕٞأُؾو٘خ
ٝاٗ٧بث٤ت أُغزخذٓخ ٗظ٤لخ خبُ٤خ ٖٓ أٞٓ ١اد ً٤ٔ٤بئ٤خ أ ٝؽٞائت ٣ ٫ٝؾزشه إٔ رٌٓ ٕٞؼؤخ

 )1اُغ٤شّ ( ٓقَ اُذّ ) Serum

ُِؾق ٍٞػِ ٠اُغ٤شّ ٣زْ ٗوَ اُذّ أُغؾٞة ٖٓ أُؾو٘خ إُ ٠أٗجٞثخ ا٫خزجبس صْ ٣زشى اُذّ ُٔذح
رزشاٝػ ٖٓ  42 – 12ده٤وخ ك ٢دسعخ ؽشاسح اُـشكخ  ٌٖٔ٣ٝإٔ رزشى اٗ٧جٞثخ ُٔذح أه ٍٞرقَ
إُٗ ٠قق عبػخ إرا ٝمؼذ اٗ٧جٞثخ ك ٢اُض٬عخ ٣ٝ ،غت ػذّ رؾش٣ي اٗ٧جٞثخ ٓ٘ؼب ُزؾَِ اُذّ
ٝ ،Hemolysisثؼذ ٝف ٍٞػ٘٤خ اُذّ إُ ٠اُزخضش اُزبّ رؾشى اُؼ٘٤خ ثؼٞد خؾج٤خ ثِطق ؽٍٞ
اُغضء اُؼِ ٖٓ ١ٞأُبدح أُزخضشح اُ٬فوخ ػِ ٠عذسإ اٗ٧جٞثخ ٖٓ اُذاخَ ٣ٝغت رغ٘ت
اُزؾش٣ي اُغش٣غ ٓ٘ؼب ُزؼَِ اُذّ صْ ثؼذ رُي رٞمغ ػ٘٤خ اُذّ ك ٢عٜبص اُطشد أُشًض ١كززشعت
اُغِطخ ٝرٌ ٕٞاُطجوخ اُؼِ٤ب  ٢ٛاُغ٤شّ  ُٚٗٞٝاُطج٤ؼ ٢أفلش

٘ٛبى هش٣وخ أخش ٟرغزؼَٔ ك ٢ثؼل أُخزجشاد ُلقَ اُغ٤شّ  ٢ٛٝاعزخذاّ أٗبث٤ت خبفخ
ٓلشؿخ ٖٓ اُٜٞاء رغٔ Vacutainer ٠ؽب٣ٝخ ػِ ٠ػ٘قش اُغٝ ٌٕٞ٤ِ٤ثؼل ٜٓ٘ب ٌٕٞ٣
ٓنبف إُٜ٤ب اُُ Gel ّ٬ٜـشك اُزوِ ٖٓ َ٤ػِٔ٤خ اُزؾَِ اُذٓ٘ٓٝ ١ٞغ أُبدح أُزخضشح ٖٓ
اُ٫زقبم ػِ ٠عذسإ اٗ٧جٞثخ ٝكقَ أًجش ًٔ٤خ ٌٓٔ٘خ ٖٓ اُغ٤شّ ُٗ٨جٞثخ أُنبف إُٜ٤ب
اُٝ ، ّ٬ٜرلقَ أُبدح أُزخضشح ػٖ اُغ٤شّ ثبعزخذاّ ػِٔ٤خ اُطشد أُشًضCentrifuge ١
اُز ٢رؤد ١إُ ٠رشعت أُبدح أُزخضشح ك ٢أعلَ اٗ٧جٞثخ ٣ٝجو ٠اُغ٤شّ ك ٢اُغضء اُؼِٖٓ ١ٞ
اٗ٧جٞثخ ٓجبؽشح ٝثؼذ اٗ٫زٜبء ٖٓ ػِٔ٤خ اُطشد أُشًضٗ ١و ّٞث٘وَ اُغ٤شّ ٓجبؽشح ثٔبفخ
ث٬عز٤ٌ٤خ إُ ٠اٗجٞثخ ٗظ٤لخ ٝعبكخ ثشكن ٣ٝزْ ٓؼبِٓخ اُغ٤شّ ثؼذ رُي ػِ ٠ؽغت ٗٞػ٤خ
ا٫خزجبس كوذ رغٔؼ ظشٝف اُزغشثخ إٔ ٣جو ٠اُغ٤شّ ك ٢دسعخ ؽشاسح اُـشكخ أ٣ ٝؾلع ك٢
اُض٬عخ ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح ٓ٘بعجخ أ ٝػ٘ذ دسعخ اُزغٔذ أ٣ ٝزطِت ػَٔ ا٫خزجبس ٓجبؽشح ثؼذ
كقَ اُغ٤شّ (اُلشم ث ٖ٤ػ٘٤خ اُغ٤شّ ٝاُج٬صٓب  ٞٛإٔ ػ٘٤خ اُغ٤شّ  ٫رؾز ١ٞػِٞٓ ٠اد ٓبٗؼخ
ُِزخضش Anticoagulants
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اُذّ اٌُِWhole Blood ٢

٣غزخذّ اُذّ اٌُُِ ٢و٤بط رشً٤ض عٌش اُغًِٞٞص ( ٢ٛٝاُطش٣وخ أُزجؼخ ك ٢أُغزؾل٤بد) ٣ٝغت
إعشاء اُزؾِٓ َ٤جبؽشح ثؼذ اعز ٖٓ ٚٓ٬هجَ ك٘ ٢أُخزجش ثؼذ اُزؤًذ ٖٓ إمبكخ كِٞس٣ذ
اُجٞربع ّٞ٤إُ ٠اٗ٧جٞثخ اُخبفخ ثغٔغ ػ٘٤خ اُغٌش (ُٔ٘غ ػِٔ٤خ رؾَِ اُغًِٞٞص Glycolysis
) ٛٝز ٙاُؼِٔ٤خ ٜٓٔخ عذا خبفخ إرا ًبٕ ٘ٛبى كزشح صٓ٘٤خ ُٔذح عبػخ أ ٝأًضش ٖٓ أخز اُؼ٘٤خ
ٝإ٣قبُٜب إُ ٠أُخزجش ٝاُو٤بّ ثبُزؾِ٣ٝ . َ٤غت اُزؤً٤ذ ٓؾِ ٠عشػخ اعزخ٬ؿ أ ٝكقَ اُغ٤شّ
أ ٝاُج٬صٓب ٖٓ اُغِطخ أ ٖٓ ٝاُخ٣٬ب ٓجبؽشح ثؼذ رغٔ٤غ ػ٘٤بد اُذّ ؽ٤ش إٔ اُغًِٞٞص ٣زـ٤ش
ثغشػخ أًجش ٖٓ أُشًجبد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ اُؼبد٣خ ا٧خش ٟخبفخ ػ٘ذٓب ٣زشى ػِ ٠ارقبٍ ٓٓ٬ظ
ُِخ٣٬ب ؽ٤ش رو ّٞاُجٌز٤ش٣ب ثزؾَِ اُغًِٞٞص ٓٔب ٣ؤد ١إُ ٠اٗخلبك هٔ٤ز ٚاُؾو٤و٤خ أُوبعخ .

اُج٬صٓب Plasma

٣زْ اُؾق ٍٞػِ ٠اُج٬صٓب ثغؾت اُذّ ٖٓ ٝس٣ذ اُغبػذ ثٞاعطخ ٓؾو٘خ ٓؼؤخ ٝعبكخ رغزؼَٔ
ٓشح ٝاؽذح ٘٣ٝوَ اُذّ إُ ٠أٗجٞة عبف كٓ ٚ٤بدح ٓبٗؼخ ُِزخضش ٓضَ ٤ٛجبس ٖ٣اُقٞد%1 ّٞ٣
 ٖٓٝصْ ٣وِت اٗ٧جٞة ثٜذٝء سأعب ػِ ٠ػوت ػذح ٓشاد ُٔ٤ضط اُذّ ع٤ذا ثٔبٗغ اُزخضش صْ ٘٣وَ
اُذّ كٞسا ُ٤لقَ ثغٜبص اُطشد أُشًض ٌٕٞ٣ٝ ١اُغضء اُؼِ ٞٛ ١ٞاُج٬صٓب ٝثؼذ رُي ٣زْ ٗوَ
اُج٬صٓب إُ ٠أٗجٞثخ ٗظ٤لخ ٩عشاء ا٫خزجبساد أُطِٞثخ ػِٜ٤ب .
٘ٛٝبى إعٔبع ػبّ كٓ ٢ؼظْ أُخزجشاد ػِ ٠رلن َ٤اعزخذاّ اُغ٤شّ ثذ ٖٓ ٫اُج٬صٓب أ ٝاُذّ
اٌُِٝ ٢رُي ُغُٜٞخ رؾن٤شٝ ٙاُؾق ٍٞػِ ٚ٤إمبكخ إُ ٠إٔ رـ٤ش صجبد اُغًِٞٞص ك ٢اُغ٤شّ ك٢
دسعخ ؽشاسح اُـشكخ أهَ ثٌض٤ش ٖٓ رـ٤ش صجبر ٚك ٢اُذّ اًٌُِٝ ٢زُي ٓؼظْ اٗ٩ضٔ٣بد رضجذ كٚ٤
ُٔذح  44عبػخ ػِ ٠ا٧هَ إرا ٓب ثشدد ك ٢اُض٬عخ ُٔٝذح أه ٍٞك ٢أُغٔذح ٝ .إرا اعزؼشم٘ب
ثو٤خ ٌٓٗٞبد اُذّ ك٘غذ إٔ اٗٞ٣٧بد اُ٬ػن٣ٞخ صبثزخ ك ٢اُغ٤شّ ُٔذح روبسة  8عبػبد ك٢
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دسعخ ؽشاسح اُـشكخ ُٝؼذح أ٣بّ ك ٢دسعخ ؽشاسح اُض٬عخ ًٔب إٔ ًَ ٖٓ اُٞ٤س٣ب ٝاٌُش٣برٖ٤٘٤
ٝؽبٓل اُج٤ُٞي رٌ ٕٞصبثزخ ُٔذح  44عبػخ ػِ ٠ا٧هَ ثذ ٕٝص٬عخ ُٔٝذح أه ٍٞرؾذ رجش٣ذ

اُض٬عخ أٓب اُج٤ِ٤شٝث( ٖ٤خبفخ ؿ٤ش أُوزشٕ) ك ٜٞؽغبط عذا ُِنٞء ُزُي ٣غت إٔ ٣لؾـ
كٞسا أ٣ ٝؾٔ ٖٓ ٠اُنٞء أُجبؽش ثؾلظ ٚكٌٓ ٢بٕ ٓظِْ .

٘ٛبى ػذح ٗوبه رؾذد اخز٤بس ػ٘٤خ اُذّ ٓ َٛب ٗؾزبع ٚك ٢اُزؾِ َ٤ػ٘٤خ دّ ًِ ٢أ ٝع٤شّ أٝ
ث٬صٓب : ٢ٛٝ

٣ - 1لنَ اعزؼٔبٍ اُذّ اٌُِ ٢ك ٢أًضش اُزؾبُ َ٤ؽ٤ش  ٌٖٔ٣ا٫عزلبدح ٖٓ ًٔ٤بد هِِ٤خ ٓ٘ٚ
٩عشاء اُلؾـ د ٕٝاُؾبعخ إُ ٠ػضٍ ًش٣بد اُذّ ٓٔب ٣زطِت ػ٘ذ رُي ًٔ٤بد ُؾجش ٣ٝغزؼَٔ
اُذّ اٌُِ ٢ثقٞسح خبفخ ُو٤بط أُٞاد اُز ٢رٌٞٓ ٕٞصػخ ثقٞسح ٓزوبسثخ ث ٖ٤اُج٬صٓب
ٝاُخ٣٬ب ٓضَ اُغٌش ٝاُٞ٤س٣ب .
 - 4رٞعذ داخَ اٌُش٣بد اُؾٔشاء ٓٞاد رزذاخَ ٓغ اُزلبػ٬د اُز ٢رغشُ ٟو٤بط ثؼل ٌٓٗٞبد
اُذّ ًؾبٓل اُج٤ُٞي أ ٝاٌُش٣برٝ ٖ٤٘٤ػ٘ذٛب ٣غت اعزؼٔبٍ اُغ٤شّ أ ٝاُج٬صٓب ًٝزُي ٣غزؼَٔ
اُغ٤شّ أ ٝاُج٬صٓب ُو٤بط ثؼل أٌُٗٞبد اُز ٢رخزِق ك ٢رشً٤ضٛب ث ٖ٤اُخ٣٬ب ٝاُج٬صٓب ٓضبٍ
رُي أ ٕٞ٣اُجٞربع ّٞ٤ؽ٤ش  ٌٕٞ٣رشً٤ض ٙك ٢اُج٬صٓب أهَ ثٌض٤ش ٖٓ رشً٤ض ٙك ٢داخَ اٌُش٣بد
ٝاُؼٌظ ثبُ٘غجخ ُِقٞد. ّٞ٣
٣ - 3لنَ اعزؼٔبٍ اُغ٤شّ ػِ ٠اُج٬صٓب رغ٘جب ُِزذاخَ اُز ١هذ ٣ؾذس ٗز٤غخ اعزؼٔبٍ أُٞاد
أُبٗؼخ ُِزخضش  ٖٓٝأٓضِخ رُي رؤص٤ش ٓبٗؼبد اُزغِو ػِ ٠كؼبُ٤خ اٗ٩ضٔ٣بد ًٝ ،زُي ٣لنَ
اعزؼٔبٍ اُج٬صٓب ك ٢ثؼل اُلؾٞؿ اُز ٢رزطِت ػضٍ اٌُش٣بد ػٖ اُج٬صٓب ثؤعشع ٓب ٌٖٔ٣
كٔض٣ ٬ضداد رشً٤ض اُلٞعلبد اُؼن٣ٞخ ك ٢اُج٬صٓب ٗز٤غخ رغشثٜب ٖٓ اٌُش٣بد اُؾٔشاء ػ٘ذ رشى
اُذّ ُ ُٞٝلزشح ٝع٤ضح ًٔ ،ب إٔ رؾَِ اُلٞعلبد اُؼن٣ٞخ إُ ٠اُلٞعلبد اُـ٤ش ػن٣ٞخ ثغجت
كؼبُ٤خ إٗضٔ٣بد اُلٞعلبربص ٣ض٣ذ ك ٢رشً٤ض اُلٞعلبد ؿ٤ش اُؼن٣ٞخ ك ٢اُج٬صٓب د ٕٝاُؾبعخ إُ٠
اٗزظبس رؾَِ رغِو اُذّ (ًٔب ك ٢اُغ٤شّ) .
ِٓؾٞظخ ٛبٓخ :
٫ثذ إٔ  ُٕٞ ٌٕٞ٣اُغ٤شّ أ ٝاُج٬صٓب أفلشا فبك٤ب ٞ٣ ٫ٝعذ ك ٚ٤أ ١ػٌبسح ٝإرا ٝعذ إُِٞ
ٓج٤نب كئٗ٣ ٚذٍ ػِ ٠اسرلبع ٗغجخ اُذ ٕٞٛكٔٓ ٚ٤ب ٣ؤصش ػِٗ ٠ز٤غخ اُزؾِٝ َ٤ثبُٔضَ إرا ًبٕ
آُِ ٕٞؾٔشا كبٗ٣ ٚذٍ ػِ ٠رٌغش ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء اُز٣ ١ؤصش رؤص٤شا ًج٤شا ػِ ٠ثؼل اُ٘زبئظ
ٝإرا ًبٕ ُ ٚٗٞأفلش ٓخنشا كئٗ٣ ٚذٍ ػِ ٠ص٣بدح ٗغجخ اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤ثبُذّ .
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ٓنبداد اُزخضش ( ٓٞاٗغ اُزغِو ) Anticoagulants
رغزخذّ ٓنبداد اُزخضش ك ٢ؽبُخ اعزؼٔبٍ ػ٘٤بد ٖٓ اُج٬صٓب أ ٝاُذّ اٌُِ ٢ؽغت ٓب روزنٚ٤
اُزغشثخ ٝػِ٣ ٚ٤غت إمبكخ ٓنبد ُِزخضش إُ ٠أٗجٞثخ عٔغ اُذّ ؽبٍ عؾجٓ ٚجبؽشح ٝػبدح ٣ـِن
عذاس أٗجٞثخ عٔغ اُذّ ثٔنبد اُزخضش ٝ ،رغذس ا٩ؽبسح إُ ٠إٔ اخز٤بس ٓنبد اُزخضش ٣غت إٔ ٣وّٞ
ػِ ٠اػزجبس إٔ ٛزا أُنبد ُٖ ٣ؤصش ػِ ٠اُزؾِ َ٤اٌُ٤ٔ٤بئٛٝ ٢ز ٙاُ٘وطخ ٜٓٔخ عذا ٕ٧ .
ٓقبدس اُزخضش ٓ ٢ٛشًجبد ً٤ٔ٤بئ٤خ ٬ٓ٧ػ ثؼل أُؼبدٕ ٓضَ اُقٞدٝ ّٞ٣اُجٞربعّٞ٤
ٝاُِ٤ضُ ، ّٞ٤زُي  ٌٖٔ٣ ٫اعزخذاّ ٓنبداد اُزخضش ٖٓ أٓ٬ػ اُقٞدٝ ّٞ٣اُجٞربع ّٞ٤ػ٘ذٓب
٣خـ اُزؾِ َ٤رؼ ٖ٤٤اٌُ٩زش٤ُٝزبد ًبُقٞدٝ ّٞ٣اُجٞربع ٕ٧ ّٞ٤رُي عٞف ٣ؤد ١إُ ٠خطؤ
إ٣غبث ٢أًجش كٗ ٢زبئظ اُزؾِ ٌُٖٝ َ٤كٓ ٢ضَ ٛز ٙاُؾبُخ  ٌٖٔ٣اعزخذاّ ٓنبداد اُزخضش ُِ٤ضّٞ٤
أ ٝا. ّٞ٤ٗٞٓ٧

أٓب ك ٢ؽبُخ رؾِ َ٤اٌُبُغ ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٌٖٔ٣ ٬اعزخذاّ أًضا٫د اُقٞدٛ ٕ٧ ّٞ٣زا أُِؼ عٞف
٣ضٓ ًَ َ٣ب رؾز ٚ٣ٞاُؼ٘٤خ ٖٓ اٌُبُغ ّٞ٤ثزشع٤ج ٚػِ ٠ؽٌَ أًضا٫د اٌُبُغ. ّٞ٤

ًٝزُي رؼَٔ ٓنبداد اُزخضش ػِ ٠رضج٤و كؼبُ٤خ ثؼل اٗ٩ضٔ٣بد ٓ ،ضَ إٗض ْ٣اُلٞعلبربص
اُؾٔنٝ Acid Phosphatase ٢اُلٞعلبربص اُوبػذٝ Alkaline Phosphatase ١أٗضْ٣
ٗبصػخ اُ٤ٜذسٝعً٫ ٖٓ ٖ٤زبد  LDHأٓب أٓ٬ػ كِٞس٣ذ اُجٞربع ّٞ٤أ ٝاُقٞد ّٞ٣كزضجو كؼبُ٤خ
إٗض ْ٣اُٞ٤س٣بص ثٔ٘٤ب ر٘ؾو كؼبُ٤خ إٗض ْ٣ا٬٤ٓ٧ص ًٔ ،ب رغزط٤غ ٓنبداد اُزخضش إكوبد ا٫خزجبس
أ٤ٔٛز ٚأُشم٤خ

ٛز ٙثؼل أٗٞاع أُٞاد أُخضشح ُِذّ .
 – 1اُ٤ٜجبسHeparin ٖ٣
ٓ ٞٛبدح ٓنبدح ُِزخضش ٌٗٞٓ ٖٓ ٞٛٝبد اُذّ ا٧عبع٤خ ٞ٣ ٌُٚ٘ٝعذ ثزشً٤ض ٌ٣ ٫لُ٘ٔ ٢غ رخضش
اُذّ ٣ٝ ،زُٞذ اُ٤ٜجبس ٖٓ ٖ٣خ٣٬ب اٌُجذ كٞٓ ٜٞعٞد ثزشً٤ض ػبُ ٢ك ٢اٌُجذ ًٔب أٗٞٓ ٚعٞد أ٣نب
ك ٢اُخ٣٬ب اُشئ٣ٞخ ٝهذ أٌٖٓ كقِٝ ٚػضُ ٚثؾٌَ ِٓؼ ٓزجِٞس ٖٓ ٓغزخِـ اٌُجذ ٝاُشئخ
٣ٝزٔ٤ض ػٖ ؿ٤ش ٙثٌ٣ ٫ ٚٗٞزذاخَ ٓؼ ٚأ ١اخزجبس ٖٓ اخزجبساد اُزؾِ َ٤اٌُ٤ٔ٤بئٝ ، ٢اُ٤ٜجبسٖ٣
ػجبسح ػٖ ٌٓٞ٤ر ٖ٤ػذ٣ذ ؽٔل اٌُجش٣ز٤ي ٞٛٝ Muccoitin Polysulphouric – Acid
ٖٓ اُغٌش٣بد أُزؼذدح  ٌٖٔ٣ٝاُؾق ٍٞػِ ٚ٤رغبس٣ب ك ٢اُٞهذ اُؾبمش ٖٓ أٓ٬ػ اُقٞدّٞ٣
 Sodium Heparinأِٓ ٝؼ اُجٞربع Potassium Heparin ّٞ٤أِٓ ٝؼ اُِ٤ضّٞ٤
Lithium Heparin
8
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٣ؼَٔ اُ٤ٜجبسًٔ ٖ٣نبد ُِضشٓٝج Antithrombin ٖ٤ؽ٤ش ٘ٔ٣غ ٗوَ أ ٝرؾ َ٣ٞاُجشٝصشٓٝجٖ٤
 Prothrombinإُ ٠صشٓٝجٌٛٝ Thrombin ٖ٤زا ٘ٔ٣غ رٌ ٖ٣ٞاُل٤جش Fibrin ٖ٣إُ٠
اُل٤جشٞ٘٣عٝ Fibrinogen ٖ٤رزْ ػِٔ٤خ اُزغِو ػِٓ ٠شؽِزً ٖ٤بُزبُ: ٢

Prothrombin

Thrombplastic Activity Factor
► Thrombin
► Fibrin (blood
)colt

Thrombin

Fibrinogen

٣ٝؾزبط اُ٤ٜجبس ٖ٣إُ ٠ػبَٓ ٓغبػذ ُِ Cofactorو٤بّ ثؼِٔ. ٚ
٣نبف اُ٤ٜجبس ٖ٣ث٘غجخ ٝ %42ؽذح ٌَُ ِِٓ٤زش ٖٓ اُذّ ٝ ،ثٔب أٗ٣ ٫ ٚزٝة ك ٢اُؾبٍ ُزا كئٕ
ٓؾِ ُٚٞؿبُجب ٓب ٣غزخذّ ٣ٝغلق ،ػِش عذسإ اٗ٧جٞثخ ُ ٌٕٞ٤ك ٢رٔبط ٓجبؽش ٓغ اُذّ
ٓٝلؼ ُٚٞأكنَ ٓب  ٫ٝ ، ٌٖٔ٣رضاٍ أعؼبس ٙأُشرلؼخ ٓٝلؼ ُٚٞأُؤهذ ٖٓ ٓؼٞهبد اعزخذآٚ
ك ٢أُخزجشاد إرا ٓب هٞسٕ .ثٔنبداد اُزخضش ا٧خش٣ٝ ، ٟؾز٤ٛ ١ٞجبس ٖ٣اُقٞد ّٞ٣ػِٓ ٠ب ٫
٣وَ ػٖ ٝ 112ؽذح ٓ /غْ ٣ٝغزؼَٔ ػبدح ثزشً٤ض ؽٞآُ 2.4 ٢غْ  ٖٓ َٓ /اُذّ .

 – 4اًضا٫د اُجٞربعPotassium Oxalates ّٞ٤

٣ؼَٔ ٛزا أُنبد ػِ ٠رشع٤ت أٗٞ٣بد اٌُبُغٝ ّٞ٤ثزُي ٘ٔ٣غ رغِو اُذّ ٣ٝلنَ اعزؼٔبُٚ
ُغُٜٞخ رٝثبٗٗٝ ، ٚؾزبط ػبدح إُٓ 42 – 12 ٠غْ ٖٓ إًضا٫د اُجٞربعُ٘ٔ ّٞ٤غ رغِو َٓ12
ٖٓ اُذّ ٓ 4 ٝغْ ٌَُ ٝاؽذ َٓ ٖٓ اُذّ ٣ٝغزؼَٔ ٛزا أُؾ ٍٞػبدح ثزشً٤ض ٣ٝ %32ؼب٣ش إُ٠
اُشهْ اُ٤ٜذسٝع PH = 7.4 ٢٘٤ثبمبكخ ٓؾِ٤ٛ ٍٞذسًٝغ٤ذ اُجٞربع ّٞ٤أٓ ٝؾِ ٍٞؽٔل
اً٫ضاُ٤ي  ٖٓٝاُغذ٣ش ثبُزًش إٔ ٓ ٖٓ َٓ 2.1ؾِ ٍٞإًضا٫د اُجٞربع ّٞ٤أُؾٔش رٌلُ٘ٔ ٢غ
رخضش  ٖٓ َٓ 12اُذّ.

 - 3كِٞس٣ذ اُقٞدSodium Fluoride ّٞ٣
٣غزؼَٔ ػبدح ًٔبدح ؽبكظخ ٖٓ أعَ روذ٣ش اُغًِٞٞص ك ٢اُذّ إ ٫أٗ٣ ٚغزخذّ ًٔنبد ُِزغِو
(مؼ٤ق ) ٝ ،ػ٘ذٓب ٣غزخذّ ًٔبدح ؽبكظخ ثب٩مبكخ إُٝ ٠عٞد ٓبٗغ ُِزغِو ٓضَ اًضا٫د
اُجٞربع ّٞ٤كؤٗٓ ٌٕٞ٣ ٚؤصش ثزشً٤ض ؽٞآُ 4 ٢غْ  ٖٓ َٓ 1 /اُذّ ٣ٝجذأ رؤص٤ش ٙػٖ هش٣ن
رضج٤و اُ٘ظبّ اٗ٫ض ٢ٔ٣أُؾزشى ك ٢ػِٔ٤خ  Glycolysisاُز٣ ١ؤد ١إُ ٠هِخ رشً٤ضٝ ، ٙرؾنش
9
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اٗ٧بث٤ت اُؾب٣ٝخ ُٜزا ُٜزا أُض٣ظ ثئراثخ  4عْ ٖٓ ًِٞس٣ذ اُقٞدٓ ّٞ٣غ  14عْ ٖٓ إًضا٫د
اُجٞربع ّٞ٤ك ٖٓ َٓ 422 ٢أُبء  ،رٞمغ هطشح ٝاؽذح ك ًَ ٢أٗجٞة ٌَُ  ٖٓ َٓ 1اُذّ
ٝرغلق اٗ٧بث٤ت ثذسعخ ؽشاسح أهَ ٖٓ . ّ 122
ًٝوبػذح ػبٓخ كئر اُلِٞس٣ذ ٣غت أ٣ ٫غزخذّ ػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣عٔغ اُؼ٘٤بد ٖٓ أعَ روذ٣شاد إٗض٤ٔ٣خ
أ ٝػ٘ذٓب ٣غزخذّ ًٌبؽق  Reagentك ٢ا٫خزجبس (اُط ٍٞاٗ٩ض٤ٔ٣خ) ٓضَ هش٣وخ اُٞ٤س٣بص
ُ Ureaseزوذ٣ش اُٞ٤س٣ب .
 – 4إ٣ضِ ٖ٤ص٘بئ ٢ا ٖ٤ٓ٧سثبػ ٢ؽٔل اُخَ
)Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA
٣لنَ اعزخذاّ ٛزا أُنبد ك ٢اخزجبساد ػِْ اُذّ  Hematologyثقٞسح خبفخ ؽ٤ش ٣ؼَٔ
ػِ ٠أُؾبكظخ ػِ ٠أٌُٗٞبد اُخِ٣ٞخ ٖٓ اُزِق ٣ٝغزخذّ ػبدح ثؾٌَ ِٓؼ ص٘بئ ٢اُقٞد ّٞ٣أٝ
ص٘بئ ٢اُجٞربع ّٞ٤ثزشً٤ض ٣وبسة ٖٓ ٓ 4 - 1غْ  ٖٓ َٓ /اُذّ ٝرؼض ٟكؼبُ٤خ ٛزا اأُِؼ ًٔنبد
ُِزخضش إُ ٠هبثِ٤ز٬ُ ٚسرجبه ٓغ ًبُغ ّٞ٤اُذّ ٝػضُ٤ًِ ٚب ػٖ اُو٤بّ ثذٝس ٙك ٢ػِٔ٤خ اُزخضش .

أغطية األنابيب ذات الرموز امللونة

رؾ٤ش اُغذاداد أُطبه٤خ أُغزؼِٔخ ًـطبء ك ٢أٗبث٤ت عٔغ اُذّ إُٝ ٠عٞد أ ٝؿ٤بة أُٞاد
أُنبكخ إُ ٠اٗ٧جٞة ٝاُز ٢ػبدح ٓب رٌٞٓ ٕٞاد ؽبكظخ أٞٓ ٝاد ٓنبدح ُِزخضش  ،كبُٔٞاد
اُؾبكظخ رٔ٘غ اُزـ٤شاد ك ٢اُؼ٘٤خ ٓٝنبداد اُزخضش رٔ٘غ رؾٌَ اُخضشح ٝرٔ٘غ اُزغِو ٝرغزخذّ
أٗبث٤ت خبفخ ٓلشؿخ ٖٓ اُٜٞاء رغٔVacutainer Tube ٠
ٝرق٘ق ٛز ٙاٗ٧بث٤ت إُ ٠اٞٗ٧اع اُزبُ٤خ:
 - 1اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء ا٧ؽٔش Red Tube

 ٝرٌ ٕٞخبُ٤خ ٖٓ أُٞاد أُنبكخ ٓضَ ٓنبداد اُزخضش ٞ٣ٝعذ أٗٞاع ٜٓ٘ب ٣نبف ُٜب ػ٘قش
اُغ ٌٕٞ٤ِ٤أ ٝاُ( Gel ّ٬ٜرٌ ٕٞراد ُ ٕٞأؽٔش أ ٝأعٞد) ُـشك اُزوِ ٖٓ َ٤ػِٔ٤خ اُزؾَِ
اُذٓ ٝ ١ٞرغزؼَٔ ٓضَ ٛز ٙاٗ٧بث٤ت ك ٢ث٘ي اُذّ ٝثؼل ا٫خزجبساد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ اُشٝر٤٘٤خ
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ٝاُٜشٓٗٞبد ًٔب رغزؼَٔ ك ٢هغْ أُقِ٤بد ٣ٝ ، Serologyزشاٝػ اُؾغْ اُ٬صّ ُزُي
ٖٓ  َٓ 12 – 4أٓب ثبُ٘غجخ ُ٨هلبٍ ؽذ٣ض ٢اُ٫ٞدح ك٤ؤخز ػِ ٠ا٧هَ  ٖٓ َٓ 2.0اُذّ ٓغ
ٝعٞد ٓبدح كبفِخ ُِغ٤شّ ٣ ٝغت ػذّ سط أ ٝروِ٤ت أ ٝرؾش٣ي اُذّ ثؼذ عٔؼ ، ٚثَ ٣زشى ُٔذح
 15ده٤وخ ؽز٣ ٠زغِو ًَ اُذّ صْ رجذأ ػِٔ٤خ اُطشد أُشًضُ ١لقَ ًش٣بد اُذّ ػٖ اُغ٤شّ أٝ
اُج٬صٓب.
 - 4اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء ا٧سعٞاٗLavender Tube ٢

ٝرٌ ٕٞأُٞاد أُنبكخ ػجبسح ػٖ ٝ EDTAرٔ ٨اٗ٧جٞثخ ثٞاؽذ َٓ ٖٓ َٓ 4 ٌَُ EDTA
ٖٓ اُذّ أ ٖٓ َٓ 5 ٌَُ EDTA ٖٓ َٓ 4 ٝاُذّ ٝرغزؼَٔ ك ٢اُلؾٞفبد اُذٓ٣ٞخ ٝأُ٘بػ٤خ
ٝث٘ي اُذّ ٝاُلؾٞفبد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝػ٘ذ اُؾبعخ ُِؼ٘بفش أُقٞسح ٓ C.B.Cضَ ًش٣بد اُذّ
اُؾٔشاء ٝكؾٞفبد اُؼذ اُزلش٣وٌُ ٢ش٣بد اُذّ اُج٤نبء ٝ ، Differentialرؾزٛ ،١ٞزٙ
اٗ٧جٞثخ ؿبُجب ػِ ٠فٞدٝ EDTA ّٞ٣رٔضط ٛز ٙاٗ٧جٞثخ ثؾٌَ ًبَٓ ثؼذ عٔغ اُذّ ٌُٖٝ
رٔضط ثِطق ٛٝذٝء ؽز٣ ٠زْ رٞص٣غ أُبدح أُبٗؼخ ُِزخضش ثؾٌَ ًبَٓ ػٌِٗٞٓ ٠بد اٗ٧جٞثخ ٖٓ
اُذّ .
 - 3اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء ا٧خنش Green Tube

ٓ ٌٕٞ٣ٝنبف إُٜ٤ب إٓب اُقٞد ّٞ٣أ ٝاُِ٤ض٤ٛ ّٞ٤جبس ٌٕٞ٣ٝ Li. Heparin ٖ٣اُؾغْ اُ٬صّ
ٝ َٓ12 ٞٛرغزؼَٔ ك ٢رؾبُ َ٤هغْ ػِْ اُٞساصخ اُخًِٝ Cytogenetic ١ٞزُي ُو٤بط اُشهْ
اُ٤ٜذسٝعٝ PH ٢٘٤ؿبصاد اُذّ ٝاٌُ٩زش٤ُٝزبد ٝاُٜشٓٗٞبد ٝا٧ؽٔبك ا٤٘٤ٓ٧خ ٝه٤بط رشً٤ض
ا٧د٣ٝخ اُؼ٬ع٤خ ٝاخزجبس إٗضٗ ْ٣بصػخ اُ٤ٜذسٝع ٖ٤عًِٞٞص  -6-كٞعلبد G6PDH
 - 4اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء ا٧صسم Blue Tube

ٓ ٌٕٞ٣ٝنبف إُٜ٤ب فٞد ّٞ٣عزش٣ذ  Sodium Citrateؽ٤ش ٣نبف ػِ ٠ا٧هَ َٓ 4.0
ٓ٘ ٚإُ ٠ؽغْ دّ ٓٔبصَ أ ٖٓ َٓ 4.0 ١اُذّ أ٣ ٝنبف  ٖٓ َٓ 4.5اُقٞد ّٞ٣عزش٣ذ إُ ٠اُذّ
 ٝرغزؼَٔ ُزؾبُ َ٤رخضش اُذّ ٓ Coagulationضَ اخزجبس ػبَٓ اُل٤جشٞٗٝعFibrogen ٖ٤
ٝٝ ، Factorهذ اُجشٝصشٓٝجٝٝ PT ٖ٤هذ اُجشٝصشٓٝج ٖ٤اُغضئPTT ٢
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 - 5اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء ا٧فلش : Yellow Tube

ٞ٣ٝمغ كٜ٤ب ٓبدح كبفِخ ُِغ٤شّ ٓضَ اُ٣ٝ ّ٬ٜؤخز  ٖٓ َٓ 5اُذّ ٝرغزؼَٔ ك ٢هغْ أُقِ٤بد
ٝأٓب ك ٢ا٧هلبٍ ؽذ٣ض ٢اُ٫ٞدح ك٤ؤخز ػِ ٠ا٧هَ  ٖٓ َٓ 2.3اُذّ ٓغ ٝعٞد ٓبدح ٓنبكخ ٢ٛٝ
EDTA
 - 6اٗ٧جٞثخ راد اُـطبء اُشٓبد: Gray Tube ١

ٝرغزؼَٔ ُزؼٓ ٖ٤٤غز ٟٞاُغًِٞٞص ٝرؾز ١ٞػِ ٠كِٞس٣ذ اُجٞربع ّٞ٤اُز٘ٔ٣ ١غ رـ٤ش رشً٤ض
اُغًِٞٞص ػٖ هش٣ن إ٣وبف رؾَِ اُغٌش كً ٢ش٣بد اُذّ .

اُغذ ٍٝاُزبُ٣ ٢ج ُٕٞ ٖ٤أؿط٤خ اٗ٧بث٤ت ٞٗٝع فٞسح اُذّ ٝأُبدح أُنبكخ

المادة المضافة

نوع صورة الدم

اللون

ال ٌوجد مادة مضافة إنما مادة فاصلة مثل الهبلم

سٌرم

أحمر  -أسود

ال ٌوجد مادة مضافة إنما مادة فاصلة مثل الهبلم

دم كامل

أصفر

هٌبارٌن الصودٌوم أو اللٌثٌوم أو األمونٌوم

ببلزما أو دم كامل أخضر

EDTAأو البوتاسٌوم الثنائً مع EDTAالصودٌوم الثنائً مع

ببلزما أو دم كامل أرجوانً

صودٌوم سترٌت

ببلزما أو دم كامل أزرق

أكزاالت الصودٌوم أو البوتاسٌوم  ،كلورٌد الصودٌوم  ،صودٌوم ٌود أستٌت

ببلزما أو دم كامل رمادي
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رؤص٤ش ٌٓبٕ رغٔ٤غ اُذّ ػٌِٗٞٓ ٠برٚ
ػ٘ذ عؾت اُؼ٘٤خ ٖٓ ٓٞاهغ ٓخزِلخ كئٕ ٌٓٗٞبد اُذّ ًزُي رخزِق كل ٢ػِٔ٤خ صوت اُغِذ Skin
٣ Punctureؾج ٚاُذّ اُؾش٣بٗ ٢اُذّ اُؾؼ٤ش ١أًضش ٖٓ اُذّ اُٞس٣ذُٜٝ ١زا كئٗ ٖٓ ٚاُ٘بؽ٤خ
أُخجش٣خ ٞ٣ ٫عذ اخز٬كبد ٝامؾخ ث ٖ٤اُذّ اُؾؼ٤شٝ ١اُذّ اُؾش٣بٕ ك ٖٓ ًَ ٢هٔ٤خ اُشهْ
اُ٤ٜذسٝعٝ PH ٢٘٤اُنـو اُغض٣ئً٨ُ ٢غغٝ Po2 ٖ٤اُنـو اُغض٣ئُ ٢ضبٗ ٢أًغ٤ذ اٌُشثٕٞ
ٝ Pco2رؾجغ اً٫غغ ، ٖ٤ثٔ٘٤ب اُنـو اُغض٣ئُ ٢ضبٗ ٢أًغ٤ذ اٌُشث ٕٞك ٢اٝ٧سدح  ٌٕٞ٣أػِ٠
ؽ٤ش ٣قَ مـط 6 ٖٓ ٚإُ َٓ 0 ٠صئجن ٣ٝوَ عًِٞٞص اُذّ ك ٢اٝ٫سدح ثؾٞآُ 0 ٢غْ 122 /
َٓ (ُ/ٍٞٔ٤ِِٓ 2.30زش) ٖٓ ٓغز ٟٞاُغًِٞٞص ك ٢اُذّ اُؾؼ٤شٗ ١ز٤غخ ٫عز٬ٜى اٗ٧غغخ ُ. ٚ

رؾَِ اُذّ Hemolysis

إٕ رٌغش ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء ثٞاعطخ رؾَِ اُذّ رؾذس داخَ اُغغْ اُؾًٝ Invivo ٢زُي ك٢
أٗبث٤ت ا٫خزجبس ٛٝ Invitroز ٙاُؼِٔ٤خ  ٌٖٔ٣إٔ رزْ رؾذ ظشٝف ٝؽب٫د ػذ٣ذح ٜٓ٘ب :
 -1اُز٘بمؼ Osmotically
ٗظشا  ٕ٧ؿؾبء اٌُش٣خ اُؾٔشاء ٣غٔؼ ث٘لبر أُبء كئٕ ؽغْ اُخِ٤خ ٣زـ٤ش رجؼب ُزـ٤ش اُٞعو
اُز٘بمؾ ٢كئرا ٝمؼذ اٌُش٣بد كٓ ٢ؾِ٘ٓ ٍٞخلل اُزٞرش  Hypotonicكئٕ أُبء ٘٣لز إُ٠
داخَ اُخِ٤خ ٝرزلزؼ اُخِ٤خ ٝرزـ٤ش فلبد اُـؾبء ٝر٘ؾؤ ث ٚه٘ٞاد ده٤وخ رغٔؼ ثٔشٝس
اُٞٔ٤ٜعِٞثٝ ٖ٤ؿ٤شٓ ٖٓ ٙؾز٣ٞبد اُخِ٤خ ٝر٘زؾش ك ٢اُغبئَ أُؾ٤و ثبُخ٣٬ب .
 – 4رؾَِ اُذّ أُشم٣ ٢ؾقَ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
أ  -ا٤ٔ٤ٗ٧ب أ ٝكوش اُذّ اُؾبد ًٝ Hemolytic Anemiaزُي ك ٢ؽبُخ اُ٤شهبٕ ػ٘ذ ا٧هلبٍ
ؽذ٣ض ٢اُ٫ٞدح Jaundice
ة  -ص٣بدح اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤أُلبع٢ء ك ٢اُجParoxysmal Hemoglobinuria ٍٞ
 - 3رؾَِ اُذّ اُ٘برظ ػٖ ر٘ب ٍٝثؼل اُؼوبه٤ش :
إ ثؼل اُؼوبه٤ش رغجت رؾَِ ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء ٜ٘ٓٝب اٌُٝ Quinine ٖ٤٘٤اُل٘٤بع٤زٖ
ٝ Phenacetinاُ٘٤زشاد ٝ Nitritesاٌُِٞساد Chlorates
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 – 4أُز٣جبد اُذ٤٘ٛخ
ٓضَ اٌُؾ ، ٍٞا٣٩ضش  ،اٌُِٞسٝكٞسّ ٝثؼل أُٞاد ٓضَ اُقبثٝ ٕٞأٓ٬ػ اُقلشاء ٓٝبدح
اُغبثٛٝ Saponin ٖ٤ٗٞز ٙأُٞاد رز٣ت اُذ ٕٞٛك ٢ؿؾبء اٌُش٣خ اُؾٔشاء أ ٝرـ٤ش ارغبٛبد
رشر٤ت عض٣ئبد اُذ ٕٞٛك ٢اُـؾبء اُخِ١ٞ
 – 5اُطشم أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ
رِؼت اُطشم أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ دٝسا ٛبٓب ثبُزؤص٤ش اُغِج ٢ػِ ٠اُؼ٘٤بد أُخزِلخ خبفخ ػ٘٤بد اُذّ
ٛ ٖٓٝز ٙاُطشم اُطؾٖ  ، Grindingاُزؾش٣ي  Stirringأ ٝاُشط اُؾذ٣ذ ًٝ Shakingزُي
رٌشاس اُزغٔ٤ذ ٝاُزغ٤٤ؼ Thawing
ًٔب إٔ ٘ٛبى ثؼل اُؼٞآَ ا٧خش ٟاُز ٢رؤد ١إُ ٠رؾَِ اُذّ ك ٢اٗ٧بث٤ت ٓضَ اُزـ٤ش ك ٢دسعخ
اُؾشاسح ٝاُشهْ اُ٤ٜذسٝعٝ ٢٘٤اُزؼشك ُ٨ؽؼخ كٞم اُج٘لغغ٤خ ٣ ٝ ،زؤصش رشً٤ض ٌٓٗٞبد اُغ٤شّ
ثزشً٤ض اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ك ٢اُؼ٘٤خ أُ٘غِ٤خ إُ ٠أًضش ٖٓ ٓ 42غْ ٞ٣ٝ َٓ 122 /عذ دسعزبٕ
ُزؾَِ ػ٘٤خ اُذّ أُٜٝب خل٤ق ٛٝ Slightly Hemolysisزا رؤص٤ش ٙهِ َ٤ػِٓ ٠ؼظْ اُزؾبَُ٤
اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝ ،اُ٘ٞع اُضبٗ ٞٛ ٢اُزؾَِ اُؾبد ُِذّ  Server Hemolysisاُز٣ ١ؤصش ػِ ٠رخل٤ق
أٌُٗٞبد اُز ٢رٞعذ ثزشً٤ض هِ َ٤داخَ ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء أًضش ٖٓ رؤص٤ش ٙػِ ٠أٌُٗٞبد
أُٞعٞدح ك ٢اُج٬صٓب (ؽ٤ش ٣ؤد ١اُزؾَِ اُؾبد إُ ٠ص٣بدح اُؼ٘بفش أُٞعٞدح ك ٢داخَ اُخ٣٬ب
ٗغجخ إُ ٠خبسط اُخ٣٬ب ٝص٣بدح رشً٤ضٛب ٓضَ اُقٞدٝ ّٞ٣اُجٞربعٝ ّٞ٤أٗض... LDH ْ٣اُخ)
ٝػِ ٠اُؼٔ ّٞكئٕ اُزؤص٤ش اُٞامؼ ٬ٓ ٌٖٔ٣ؽظز ٚػِ ٠أٌُٗٞبد أُٞعٞدح ك ٢اُج٬صٓب ُٜزا كئٕ
اُزشً٤ض ك ٢اُج٬صٓب ٣ضداد ك ٢اُؼ٘٤خ أُزؾِِخ ك ٢ا٫خزجبساد اُزبُ٤خ إٗض ْ٣اُ٧ذ٫ٝص Aldolase
ٝإٗض ْ٣اُلٞعلبربص اُوِٝ ١ٞإٗضٝ LDH ْ٣إٗض ْ٣ا٣ضٝعزش٣ذ ٗبصع اُ٤ٜذسٝعٝ ٖ٤اُجٞربعّٞ٤
ٝأُغ٘٤ضٝ ّٞ٣اُلٞعلبد ٣ٝضداد ًزُي اُلٞعلبد اُـ٤ش ػن ١ٞك ٢اُغ٤شّ ثغشػخ ٓضَ ا٧عزش
اُؼن ١ٞأُٞعٞد داخَ اُخ٣٬ب اُز ٢رٌٓ ٕٞزؾِِخ ًٝزُي رضداد ٗؾبه٤خ إٗض ٢ٔ٣أٓٞ٘٤
رشاٗغل٤شاص ( )GOT, GPTث٘غجخ ٓ12 ٌَُ %4غْ  َٓ 122 /اُ٘برظ ػٖ اُض٣بدح ك ٢رشً٤ض
اُٞٔ٤ٜعِٞثًٝ ٖ٤زُي كئٕ إٗض٣ LDH ْ٣ضداد ثؾٞآُ 12 ٌَُ %12 ٢غْ ٖٓ َٓ 122 /
اُٞٔ٤ٜعِٞثٗٝ ، ٖ٤غزط٤غ ٓؼشكخ ػ٘٤خ اُذّ أُزؾِِخ ثبُ٘ظش إُٜ٤ب ثبُؼ ٖ٤أُغشدح .
ؽلع اُذّ
ٖٓ أُلنَ دائٔب إعشاء اُزؾبُ َ٤ثبُغشػخ أٌُٔ٘خ ٝػ٘ذ اُخضٕ رؾلع عٔ٤غ اُؼ٘٤بد ثؼذ كقَ
اُغ٤شّ أ ٝاُج٬صٓب ٓجشدح ُـشك رؤخ٤ش اُزلبػ٬د اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝثبُزبُ ٢اُؾُِٞ٤خ د ٕٝرـ٤٤ش ٗغت
أٌُٗٞبد ٝدسعخ اُؾشاسح أُ٘بعجخ ُِؾلع ٖٓ  ، ّ 4 – 4ؽ٤ش رؾذس رـ٤شاد هِِ٤خ ك٢
ٛز ٙاُذسعخ خ ٍ٬ػذح عبػبد ٖٓ رشًٜب ك ٢اُض٬عخ ٝرؾلع ػ٘٤بد اُذّ ُزؾِ َ٤اُغٌش
ٝاُج٤شٝك٤ذ ثؼذ إمبكخ ٓبدح ؽبكظخ .

14

الشامل فى التحاليل الطبية

أمحد كامل

ٝػ٘ذ رخض ٖ٣اُؼ٘٤بد ُٔذح هِ٣ٞخ ُو٤بط اٗ٫ضٔ٣بد ٓض ٬كئٗ٣ ٚغت رغٔ٤ذٛب ثذسعخ ؽشاسح (42-
ّ) ثؼذ كقَ اُغ٤شّ ثؤعشع ٝهذ ٌٖٓٔ ٣ٝلنَ إٔ روغْ اُؼ٘٤بد إُ ٠ؽغ ّٞفـ٤شح هجَ
رغٔ٤ذٛب رغ٘جب ُزٌشاس ػِٔ٤خ ا٩راثخ ٝاُزغٔ٤ذ ٓشح صبٗ٤خ ٓٔب ٣ؤد ١إُ ٠رـ٤ش أعبع ٢ك ٢رشً٤ت
اُجشٝر٘٤بد ٝاٗ٩ضٔ٣بد ٝػ٘ذ إعشاء اُزؾِ َ٤رزشى اُؼ٘٤خ ُززٝة ثجط٢ء ثذسعخ ؽشاسح اُـشكخ صْ
رٔضط ثٜذٝء ٌُٗ ٢ؾقَ ػِ ٠ػ٘٤خ ٓزغبٗغخ .
ُٝغٔغ ػ٘٤بد اُذّ ٘٣قؼ ثزجبع ا٫ؽز٤بهبد اُزبُ٤خ :
٣ - 1لنَ عٔغ ػ٘٤بد اُذّ ٖٓ أُشم ٠ك ٢اُقجبػ اُجبًش ٝهجَ ا٩كطبس إ ٫ك ٢ؽب٫د خبفخ .
 -4كؾـ اٗ٧جٞة اُز ١عٞ٤مغ ك ٚ٤اُذّ ٣ٝغت إٔ  ٌٕٞ٣عبف ؽ٤ش إٔ ٝعٞد اُشهٞثخ ٣ؤد١
إُ ٠رٌغش خ٣٬ب اُذّ ٝاُزؤًذ ٖٓ ً ٕٞف٬ؽ٤خ اٗ٧جٞة ؿ٤ش ٓ٘ز٤ٜخ .
٣ - 3غت ا٩ؽبسح إُٞٗ ٠ع اُؼ٬ط اُز٣ ١ز٘ب ُٚٝأُش٣ل
٣ - 4غت رغ٘ت اعزؼٔبٍ اُنـو اُغبُت ػ٘ذ عؾت اُذّ ثَ ٣زشى اُذّ ٘٣غبة ٖٓ اُٞس٣ذ إُ٠
أُؾو٘خ ثجوء ًٝزُي ػ٘ذٓب ٣لشؽ ٖٓ أُؾو٘خ إُ ٠اٗ٧جٞة اُخبؿ ثبُؾلع ٣لشؽ ثجوء ٝرُي
ُٔ٘غ رٌغش ًش٣بد اُذّ .
٣ - 5غت ػذّ أُجبُـخ ك ٢اعزخذاّ أُٞاد أُبٗؼخ ُِزغِو (اُزخضش)
 - 6ثؼذ عؾت اُؼ٘٤خ ٣غت ا٩عشاع ث٘وِٜب إُ ٠أُخزجش ؽ٤ش إٔ ؽلع اُذّ ك ٢دسعبد ؽشاسح
ٓ٘خلنخ ٣ؤد ١إُ ٠رؾَِ اُخ٣٬ب ٝامطشاة رٞص٣غ اٗٞ٣٧بد ثقٞسح خبفخ

اُٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ
Sex Hormones
ٓوذٓخ:
رؼزجش اُـذد اُز٘بعِ٤خ ٖٓ ا٫ػنبء راد اُٞظ٤لز ٖ٤ؽ٤ش ر٘زظ اُخ٣٬ب اُغ٘غ٤خ
( ٝ )Germ Cellsاُٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ ( .)Sex Hormones
٘ٛٝبى ػ٬هخ ٝص٤وخ ثٛ ٖ٤بر ٖ٤اُٞظ٤لز ،ٖ٤كبُزشً٤ض أُٞمؼ ٢أُشرلغ ُِٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ
مشٝسٗ٩ ١زبط اُخ٣٬ب اُز٘بعِ٤خ.
٘٣زظ أُج٤ن ٖ٤اُج٣ٞنبد ٛٝشٓٗٞبد ا٫عزشٝعٝ )Estrogens ( ٖ٤اُجشٝعغزشٕٝ
()Progesterone
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ٝر٘زظ اُخق٤ز ٖ٤اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٛٝشٓٗٞبد اُز٤غزغز٤شٝ )Testosterone ( ٕٝرلشص
أ٣نآ ٛز ٙاُٜشٓٗٞبد اُز٘بعِ٤خ ث٘غت ٓزلبٝرخ ٖٓ اُـذح اٌُظش٣خ ( )Suprarenal Gland
ٝرلشص اُـذح اُز٘بعِ٤خ ٛشٓٗٞبرٜب رؾذ اُزؤص٤ش اُٞظ٤لٝ ٢اُز٘ظ ٖٓ ٌَُ ٢ٔ٤اُـذح اُ٘خبٓ٤خ
( ٝ )Pituitaryاُٜب٣جٞصٓ٬ظ ( ٝ )Hypothalamusرؼَٔ ٛز ٙاُٜشٓٗٞبد ػِٓ ٠غزٟٞ
اُ٘ٞاح ( .)Nuclear Level
اُٞظ٤لخ اُطج٤ؼ٤خ ُِـذد اُز٘بعِ٤خ  ٞٛاُزٌبصش ٝثبُزبُ ٢اُؾلبظ ػِ ٠اُ٘ٞع.

( )1اُٜشٓٗٞبد اُزًش٣خ:
(أ) ٛشٓ ٕٞاُز٤غزغز٤ش:)Testosterone ( ٕٝ
ٛشٓ ٕٞاُزغزٞعز٤ش ٖٓ ٕٝاُٜشٓٗٞبد اُزًش٣خ ُ٣ٝ ،لشص ٛزا اُٜشٓ ٖٓ ٕٞاُخق٤زٝ ٖ٤أ٣نآ
ثٌٔ٤بد ثغ٤طخ ٖٓ اُـذح اٌُظش٣خ ٣ٝزؾٛ ٍٞزا اُٜشٓ ٕٞك ٢اٗ٫غغخ اُطشك٤خ إُ ٠دا١
٤ٛذسٝر٤غزٞعز٤ش )Dihydrotestosterone - DHT ( ٕٝاُز٣ ١ؼزجش اُقٞسح اُ٘ؾطخ
ُٜشٓ ٕٞاُز٤غزغز٤ش٣ٝ ،ٕٝزْ اُغ٤طشح ػِ ٠اكشاص اُٜشٓٗٞبد اُزًش٣خ اُغبثن رًشٛب ػٖ هش٣ن
اُـذح اُ٘خبٓ٤خ ثبكشاص ٛشٓ.)LH ( ٕٞ

اُزؤص٤شاد اُز٣ ٢و ّٞثٜب ٛشٓ ٕٞاُز٤غزغز٤ش:ٕٝ
ٖٓ أٜٔٛب ا٫خز٬ف ث ٖ٤اُشعَ اُجبُؾ ٝاُطلَ اُقـ٤ش ،ؽ٤ش إٔ ٛشٓ)Testosterone ( ٕٞ
ٓغؤ ٍٝػٖ ظٜٞس اُقلبد اُغ٘غ٤خ ا٤ُٝ٫خ ٝاُضبٗ٣ٞخ ك ٢اُشعَ اُجبُؾ.

ٝأُوقٞد ثبُقلبد اُغ٘غ٤خ ا٤ُٝ٫خ "ا٫ػنبء اُز٘بعِ٤خ" ٗٔٝ ٞاًزٔبٍ ا٫مؼبء اُغ٘غ٤خ ُذٟ
اُشعَ ٣ٝ ،قبؽت رُي ظٜٞس اُقلبد اُضبٗ٣ٞخ  ٢ٛٝخؾٗٞخ اُقٞد ٝ ،ظٜٞس اُؾؼش ك ٢آبًٖ
ٓخزِلخ ٖٓ اُغغْ  ،رطٞس اُؾ٘غشح ٝ ،اُؼن٬د ٗٝ ٞٔٗٝ ،نٞط اُ ٌَ٤ٜاُؼظٔ ٢ك ٢اُغغْ ،
٣ٝؼزجش اًزٔبٍ ظٜٞس اُقلبد اُضبٗ٣ٞخ دُ َ٤ػِ ٠اًزٔبٍ اُقلبد اُغ٘غ٤خ ا٤ُٝ٫خ " اُؼنٞ
اُز٘بعِ."٢
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ًٔب إٔ ُ ٚدٝس ك ٢رٔ٤ض اُغِذ ٓغ إٔ ا٫ػنبء اُذاخِ٤خ ك ٢اُغغْ  ٫رغزغ٤ت ُٜزا اُٜشٓ، ٕٞ
٘ٛٝبى ثؼل اُجؾش ٣ ٫زؤصش ٕٝثٜزا اُشٓٓ ٕٞضَ أُ٘غ٤ُٞب ٝؽٔبٍ آشٌ٣ب ٝاُغجت ك ٢رُي ػذّ
اعزغبثخ اُخ٣٬ب اُٜذف إُٛ ٠زا اُٜشٓ ٕٞسؿْ إكشاصٝ ٙرٞاعذ ٙك ٢أُغز ٟٞأُطِٞة،
ًٔب إٔ ُ ٚدٝس ك ٞٔٗ ٢اُؼظبّ اُز٤ٔ٣ ١ض اُزًش ػٖ اٗ٫ض ٠ؽ٤ش  ٌٕٞ٣اُؾٞك فـ٤شآ ُذٟ
اُشعَ ثٔ٘٤ب أُشأح رٔزبص ثٌجش اُؾٞك  ٌٕٞ٣ٝ ،اٌُزلُ ٖ٤ذ ٟاُشعَ ػش٣ن.ٖ٤
٣ؼزجش اُز٤غزغز٤شٓ ٕٝشًت ث٘بئ٣ ٢غبػذ ك( ٞٔٗ ٢رٌ ) ٖ٣ٞاُجشٝر٘٤بد ٣ٝؤصش ػِ ٠ػِٔ٤خ
رٞصإ ا٬ٓ٫ػ ٣ٝ ،غزخذّ ٛشٓ ٕٞاُز٤غزٞعز٤ش ٕٝك ٢ػ٬ط اُغشهبٕ ٓضَ (عشهبٕ اُضذ، )١
 ٖٓٝأُشًجبد اُز٣ ٢زْ رق٘٤ؼٜب ك ٢ػ٬ط عشهبٕ اُضذ ١ػ٘ذ اُغ٘بء ٓ ٞٛشًت ٓ٤ضَ٤
ر٤غز٤ز٤ش.ٕٝ

رخزِق ٗغجخ ٛشٓ ٕٞاُز٤غزغز٤ش ٕٝك ٢دّ اٗ٫غبٕ ثبخز٬ف أُشؽِخ اُغ٘٤خ.

ِٓؾٞظخ :ص٣بدح ٓغزٛ ٟٞشٓ ٕٞاُز٤غزٞعز٤ش ٕٝك ٢اُذّ رؤد ١إُٗ ٠وـ اكشاص ٛشٕٓٞ
(  ٖٓ )LHاُـذح اُ٘خبٓ٤خ.

٣شرلغ ٛشٓ ٕٞاُز٤غزٞعز٤ش ٕٝك ٢اُؾب٫د اُطج٤ؼ٤خ:
اُزذا ١ٝثبُز٤غزٞعز٤ش ٕٝه َ٣ٞأُلؼ( ٍٞؽغت اُشؿجخ).
اٝساّ اُخق٤خ أُلشصح ُِز٤غزٞعز٤ش.ٕٝ
اٝساّ اُـذح اٌُظش٣خ أُلشصح ُِٜشٓ.ٕٞ
ٓشك عزُ - ٖ٤ل٘٤ضبٍ ( .)Stein - Levinthal Syndrome
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٘٣خلل ٓغزٛ ٟٞشٓ ٕٞاُزغزٞعز٤ش ٕٝك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
اُزذا ١ٝثب٫عزشٝعُ ٖ٤ذ ٟاُشعَ.
ٓشك ًِ٘٤لِزش ( .)Kleinflter Syndrome
رؾٔغ اٌُجذ اؽ٤بٗآ.
هقٞس اُـذح اُ٘خبٓ٤خ اُؾبَٓ.

( )4اُٜشٓٗٞبد اٗ٧ض٣ٞخ ( :)Female Sex Hormones
(أ) ٛشٓ ٕٞا٧عزشٝع:)Estrogens ( ٖ٤
٣زْ اكشاص ٛشٓ ٕٞا٩عزشٝع ٖ٤ثٞاعطخ اُـذح اُ٘خبٓ٤خ رؾذ رؤصش ٛشٓ)FSH ( ٝ )LH ( ٢ٗٞ
ٝرٞعذ ػبئِخ ٖٓ ٛشٓٗٞبد ا٧عزشٝع ٖ٤ك ٢اٗ٫غغخ أُخزِلخ  ٌُٖٝاُٜشٓ ٕٞاُشئ٤ظ اُز١
٣خشط ٖٓ أُج٤ل  ٞٛا٫عزشادٛٝ ، )Estradiol ( ٍٞ٣شٓ ٕٞا٫عزشٝع ٢ٛ ٖ٤أُغؤُٝخ ػٖ
ٗٔٝ ٞظبئق ا٫ػنبء اُز٘بعِ٤خ اٗ٫ض٣ٞخ  ٢ٛٝأُغؤُٝخ أ٣نآ ػٖ رغ َ٤ٜػِٔ٤خ اُ٫وبػ ٝػٖ
رؾن٤ش اُشؽْ ُِؾَٔ ٝ ،رِؼت ٛز ٙاُٜشٓٗٞبد دٝسآ أعبع٤آ ك ٢رؾذ٣ذ ٓٔ٤ضاد اٗ٫بس ٝعًِٖٜٞ
ُٜٝب أ٣نآ دٝس ثغ٤و ك ٢رق٘٤غ اُجشٝر٘٤بد ًٝزُي ك ٢ص٣بدح رشً٤ض اٌُبُغ ّٞ٤ك ٢اُذّ.

ِٓؾٞظخ :رؤد ١ص٣بدح ٓغزٛ ٟٞشٓ ٕٞا٫عزشاد )Estradiol ( ٍٞ٣ك ٢اُذّ إُٗ ٠وـ ٓغزٟٞ
ٛشٓٝ )FSH ( ٕٞإُ ٠ص٣بدح ٓغزٛ ٟٞشٓ.)LH ( ٕٞ
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(ة) ٛشٓ ٕٞاُجشٝع٤غز٤ش:)Progesterone ( ٕٝ
ُ٣لشص ٛشٓ ٕٞاُجشٝعغز٤ش ٖٓ ٕٝعضء ٓؼ ٖ٤ك ٢أُج٤ل ٣غٔ ٠اُغغْ ا٫فلش
( ٝ )Corpus Luteumرُي أص٘بء اُ٘قق اُضبٗ ٖٓ ٢اُذٝسح اُؾٜش٣خ
( ٌٕٞ٣اص٘بء اًزٔبٍ اُج٣ٞنبد ك ٢أُج٤ل)،
ٛشٓ ٕٞاُجشٝع٤غزش ْٜٓ ٕٝك ٢رؾن٤ش اُشؽْ ٝر٤ٜئزُ ٚؼِٔ٤خ صسع اُج٣ٞنبد ٝرُي ثبٓ٩ذاد
اُذُِٓ ١ٞـؾبء أُجطٖ ُِشؽْ ٓٔب ٣غؼِ ٚعبٛضآ ُؼِٔ٤خ رضج٤ذ اُج٣ٞنخ أُِوؾخ ٣ٝ ،ؾبكع
ٛشٓ ٕٞاُجشٝع٤غز٤ش ٕٝأ٣نآ ػِ ٠اُؾَٔ ٣ٝنبد ٛشٓ ٕٞاُجشٝعغز٤ش ٕٝػَٔ ٛشٕٓٞ
ا٫عزشٝع ٖ٤ك ٢أٗغغخ ٓؼ٘٤خ ٓضَ أُٜجَ ٝػ٘ن اُؾْ  ،ؽ٤ش ٣ؼَٔ ػِ٘ٓ ٠غ صسع اُج٣ٞنبد
ك ٢أُج٤ل ًٔ ،ب أٗ ْٜٓ ٚك ٢ر٘ظ ْ٤اُذٝسح اُؾٜش٣خ ك ٢اٗ٫بس.

ِٓؾٞظخ  :ص٣بدح ٓغزٛ ٟٞشٓ ٕٞاُجشٝع٤غز٤ش ٕٝك ٢اُذّ ٣ؤد ١إُٗ ٠وـ ٓغزٛ ٟٞشٕٓٞ
( .)LH

(ط) ٛشٓٞٓ ٕٞعٜخ اُو٘ذ أُؾٔ٤بئ٤خ (  )HCGأٝ
( :)Human Chorionic Gonadotropin
٣ؼزجش رؾِ َ٤اخزجبس اُؾَٔ (  ٖٓ )Pregnancy Testأٝ ْٛعبئَ رؾخ٤ـ اُؾَٔ أُجٌشح
ٝكٌشر ٚثغ٤طخ ؽ٤ش ٣ؼزٔذ ػِ ٠اكشاص ٛشٓٞٓ ٕٞعٜخ اُو٘ذ أُؾٔ٤بئ٤خ (  )HCGك ٢ثٍٞ
اُغ٤ذح اُؾبَٓ.
٣زضا٣ذ ٛزا ا٫كشاص رذس٣ؾ٤آ أص٘بء اُؾَٔ ُ٤قَ إُ ٠أهقب ٙك ٢ا٫عجٞع اُؼبؽش  ،صْ ٣ؼٞد إُ٠
اُٜجٞه ُ٤قَ إُٓ ٠غز ٟٞصبثذ ثؼذ ا٧عجٞع اُخبٓظ ػؾش ٝإُ ٠إٗزٜبء اُؾَٔ.
رخزِق ؽغبع٤خ ٛزا ا٫خزجبس  ،ؽ٤ش  ٌٖٔ٣اُؾٌق ػٖ اُؾَٔ ثؼذ  3أ٣بّ ٖٓ ٓٞػذ ؿ٤بة آخش
ؽ٤ل٫ٝ ،خزجبس أهَ ؽغبع٤خ ٣غت إٔ ٔ٣ش ػِ ٠ا٫هَ  ّٞ٣ 14ػٖ ٓٞػذ ؿ٤بة آخش دٝسح
ؽٜش٣خ.
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٣ٝشاػ ٠ػ٘ذ اخزجبس اُؾَٔ ا٫ر:٢
٣لنَ اُج ٍٞاُقجبؽ (٢ؽ٤ش  ٌٕٞ٣أًضش رشً٤ضآ) خبفخ ك ٢اُـ  ّٞ٣ 15ا.٠ُٝ٫
٣غت أ٣ ٫ؾز ١ٞاُج ٍٞػِ ٠ثشٝر ٖ٤أ ٝدّ ( ؽز٣ ٫ ٠ؼط ٢ا٫خزجبس ٗز٤غخ ا٣غبث٤خ ًبرثخ).

٣ل٤ذ اُو٤بط أٌُُٜ ٢شٓ )HCG ( ٕٞك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:







ٓزبثؼخ ٓغبس اُؾَٔ.
ك ٢رؾخ٤ـ ؽب٫د ا٫عٜبك ( ٓ )Abortionضَ ا٫عٜبك اُٞؽ٤ي
(  )Imminent Abortionأ ٝا٫عٜبك اُ٘بهـ (  )Incomplete Abortionأٝ
ا٫عٜبك اُؾزٔٝ ،)Inevitable Abortion ( ٢ك ًَ ٢اُؾب٫د ٘٣خلل ٓغزٟٞ
( ٝ )HCGهذ ٣قجؼ اخزجبس اُؾَٔ عِج.٢
رؾخ٤ـ ٓٝزبثؼخ اُؾَٔ اُؼ٘وٞد ، )Vesicular Mole ( ١ؽ٤ش ٣شرلغ رذس٣غ٤آ
ٓغز )HCG ( ٟٞإُٓ ٠غز٣ٞبد ػبُ٤خ عذآ ( أػِٓ ٖٓ ٠غزٞا ٙثذا٣خ اُؾَٔ ) ٝثؼذ
رلش٣ؾ اُؾَٔ اُؼ٘وٞد ١ثؾٞاُ٣ ّٞ٣ 14 ٢ؼٞد إُ ٠أُغز ٟٞاُطج٤ؼٝ ٢إرا ُْ ٣ؼذ إُ٠
أُغز ٟٞاُطج٤ؼ٣ ٢غت اُؾي ثظٜٞس ٝسّ ٓؾ.)Chorioepithelioma ( ٢ٔ٤
ك ٢رؾخ٤ـ ٓٝزبثؼخ ظٜٞس اُٞسّ أُؾ٣ٝ ٢ٔ٤ذٍ ػِ ٠رُي ٓغز٣ٞبد ػبُ٤خ عذآ ٖٓ
( ٝ )HCGػٞدر ٚإُ ٠أُغز ٟٞاُطج٤ؼ ٢دُ َ٤اُؾلبء.

٣شرلغ ٓغزٛ ٟٞشٓ )HCG ( ٕٞك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
 أٝساّ اُخق٤خ(.)%12
 اُزٞائْ أُزؼذدح.
٘٣خلل ٓغزٛ ٟٞشٓ )HCG( ٕٞك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
 ا٫عٜبك اُؾزٔ.٢
 اُؾَٔ خبسط اُشؽْ.
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هرمونات الغدة النخامٌة
( )1الهرمونات المنشطة للغدد التناسلٌة ( )Gonadotrophins
ُتفرز هذه الهرمونات من الفص االمامً للغدة النخامٌة ( )Anterior Pituitary Gland
ولهذه الهرمونات تؤثٌر مباشر على افراز الهرمونات التناسلٌة (  )Sex Hormonesمن غدد
معٌنة (الخصٌتٌن فً الذكور والمبٌضٌن فً االناث).
(أ) الهرمون اللوتٌنً (  )LHأو ( )Luteinizing Hormone
ٌُفرز هرمون (  )LHمن الغدة النخامٌة وٌخضع إفرازه للسٌطره من الهاٌبوثبلمس
(  )Hypothalamusوٌعتبر هذا الهرمون بروتٌن كربوهٌدراتً
(  )Glycoproteinوهو المسإول عن التبوٌض وإفراز هرمونً االستروجٌن
(  )Estrogensوالبروجٌستٌرون (  )Progesteroneمن المبٌض بعد التبوٌض فً االناث.
وفً الذكور ٌزٌد هرمون (  )LHمن انتاج وافراز هرمون التٌستستٌرون ( )Testosterone
من الخصٌة الذي ٌحافظ بدوره على تكوٌن الحٌوانات المنوٌة.

ٌرتفع مستوى هرمون (  )LHفً الحاالت التالٌة:
 سن الٌؤس فً المرأة سواء كان طبٌعٌآ (  )Normal Menopauseأو مبكرآ
( .)Premature Menopause
 انقطاع الدورة الشهرٌة.
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ٌنخفض مستوى هرمون (  )LHفً الحاالت التالٌة:





التداوي باالستروجٌن أو التٌستستٌرون.
االورام المبٌضٌة أو الكظرٌة التً تفرز االستروجٌن والبروجٌستٌرون.
انقطاع الدورة الشهرٌة بسبب فشل الغدة النخامٌة.
مرض شٌهان ( .)Shihan Syndrome

(ب) الهرمون المنبه للجرٌب (  )FSHأو ( )Follicle Stimulating Hormone
ٌُفرز هرمون (  )FSHمع الهرمون اللوتنٌن (  )LHمن الفص االمامً للغدة النخامٌة وٌعتبر
هذا الهرمون بروتٌن كربوهٌدراتً  ،وهو المسإول عن انظبلق هرمون االستروجٌن من
المبٌض من االناث.

ولكن فً الذكور ٌاعلب هرمون (  )FSHدورآ هامآ فً المراحل االولً من تكوٌن الحٌوانات
المنوٌة.

وهناك أهمٌة لتحلٌل هرمونً (  )FSHو (  )LHحٌث ٌفٌد فً الحاالت

التالٌة:

 أثناء اختبار عدم االخصاب (  )Infertilityفً الرجل والمرأة وخاصة ما إذا كان
السبب أولً أو ثانوي.
 فً اختبار حاالت قصور الغدة النخامٌة  ،حٌث ٌقل مستوى هذه الهرمونات قبل غٌرها
من هرمون الغدة النخامٌة.
ٌُ طلب أحٌانآ قٌاس هذه الهرمونات فً حالة اختبلل تنظٌم الدورة الدورة الشهرٌة فً
المرأة.
وقد ٌزداد مستوى (  )FSHفً الدم  ،وقد ٌنخفض فً حاالت أخرى.

ٌرتفع مستوى هرمون (  )FSHفً الدم فً الحاالت التالٌة:






سن الٌؤس ( .)Menopause
مرض كلٌنفلتر.
قصور االنابٌب الناقلة للمنً ( .)Seminiferous Tublar Failure
سن الٌؤس عند الرجل ( . )Climacteric
عدم وجود المبٌض ( .)Ovarian
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ٌنخفض مستوى هرمون (  )FSHفً الحاالت التالٌة:





تعاطً مركبات تحتوي على االستروجٌن ( حبوب منع الحمل).
قصور الغدة النخامٌة الشامل ( .)Panhypopituitarism
مرض فقدان الشهٌة العصبً ( .)Anorexia Nervosa
مرض الضعف الجنسً ( .)Hypogonadism

( )2هرمون البروالكتٌن أو هرمون الحلٌب أو هرمون اللبن ( .)Prolactin
ٌُفرز هرمون البروالكتٌن من الفص االمامً للغدة النخامٌة فً كل من الذكر واالنثى ،بالنسبة
للذكر فبل ٌعرف حتى االن أي وظٌفة فسٌولوجٌة لهذا الهرمون أما فً االنثى فً مرحلة
النشاط الفسٌولوجً فٌعمل البروالكتٌن على نمو االعضاء االنثوٌة وخاصة الثدي بالمشاركة
مع االستروجٌن.
ٌكون البروالكتٌن أنثاء الدورة الشهرٌة منخفضآ فً النصف االول منها
(  )Follicular Phasesوٌرتفع فً النصف الثانً ( .)Luteal Phases
أما اثناء الحمل فٌزداد مستوى هرمون الحلٌب أو البروالكتٌن فً الدم تدرٌجٌآ مع استمرار
لتكون الحلٌب من
الحمل لٌصل إلى اقصاه بعد الوالدة ،وتعمل هذه الزٌادة على تهٌئة الثدي ّ
اجل ارضاع المولود ،وٌتناقص البروالكتٌن تدرٌجٌآ بعد الوالدة لٌصل إلى مستواه الطبٌعً فً
مدى أربعة أسابٌع تقرٌبآ.

و ٌُطلب فحص هرمون البروالكتٌن فً الحاالت التالٌة:
 فشل عمل الخصٌة والبٌض.
 انقطاع الدورة الشهرٌة (  )Amenorrheaأو قلة الحٌض ( .)Oligomenorrhea
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قلة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة ( .)Oligospermia
نقص الشهوة والطاقة الجنسٌة لدى الرجل والمرأة.
افراز الحلٌب فً الرجل (  )Galactorrheaوبروز ثدٌه ( .)Gynecomastia
افراز الحلٌب فً امرأة غٌر مرضع ( .)Galactorrhea
تتبع حالة استئصال الغدة النخامٌة.
اإلشتباه فً ورم الغدة النخامٌة.

ٌجب مبلحظة أن معظم الضغوط النفسٌة ترفع مستوى هرمون الحلٌب.
ٌكون المستوى الطبٌعً لهرمون البروالكتٌن فً الدم فً المرأة غٌر الحامل  25-4مٌكرو
جرام  /لتر.
وفً المراة الحامل ٌتزاٌد من  25فً بداٌة الحمل حتى ٌصل إلى  666مٌكرو جرام  /لتر.
أما فً الرجل فٌتراوح مستوى هرمون الحلٌب ما بٌن  11-6مٌكرو جرام /لتر.
وهذه لٌست الحالة الوحٌدة التً ٌرتفع فٌها مستوى هرمون البروالكتٌن ولكنه ٌرتفع فً
حاالت أخرى.
ٌرتفع مستوى هرمون الحلٌب فً الحاالت التالٌة:






قصور الغدة الدرقٌة االولً.
حاالت الفشل الكلوي.
فشل وأمراض الكبد.
أورام الغدة النخامٌة المفرزة للبروالكتٌن.
تناول أي من االدوٌة التً ترفع مستوى البروالكتٌن فً الدم منها الفٌنوثٌازٌن
(  ، )Phenothiazineاالنسولٌن  ،اٌزونٌازٌد  ،امفٌتامٌن ،هالوبرٌدول
(  )Haloperidolوالمضادات الحٌوٌة المستعملة لعبلج الحلق والمهدئات.

( )3هرمون النمو ( )GHأو ( :)Growth Hormone
ٌعتبر هرمون النمو أكثر هرمونات الغدة النخامٌة انتشارآ  ،وهو هرمون بروتٌنً ٌتكون من
سلسلة واحدة متعددة الببتٌدات فً تركٌبه هرمون اللبن.
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وظائف هرمون النمو ( :)GH
ٌساعد هرمون النمو فً بناء جسم االنسان (  )Anabolicوذلك ٌنمو العظام واالنسجة عن
طرٌق زٌادة تكوٌن البروتٌنات.
باالضافة إلى ذلك ٌقوم هرمون النمو بتكسٌر الدهون (  )Lipolysisوتكوٌن االجسام
الكٌتونٌة.
له تؤثٌر مضاد لؤلنسولٌن مما ٌإدي إلى زٌادة مستوى الجلوكوز فً الدم.
ٌزٌد هذا الهرمون أٌضآ مستوى أمبلح الصودٌوم والبوتاسٌوم والماغنٌسٌوم فً الدم.

ٌتؤثر هرمون النمو (  )GHكثٌرآ بكل عوامل الشدة (  )Stressوكذلك بالمجهود العضلً
والتمرٌنات الرٌاضٌة حٌث ٌزداد مستوى هرمون النمو (  )GHفً الدم تحت هذه الظروف
زٌادة شدٌدة أحٌانآ.

ٌُطلب تحلٌل هرمون النمو (  )GHفً الحاالت التالٌة:
 االشتباه بقزامة الغدة النخامٌة (  )Dwarfismحٌث ٌنعدم وجود الهرمون فً الدم
وال ٌزداد بعد التمرٌنات الرٌاضٌة أو التحرٌض باقبلل السكر عن طرٌق حقن
االنسولٌن.
 لتؤكٌد تشخٌص العملقة (  )Gigantismالمستوى الطبٌعً لهرمون النمو فً الدم أقل
من  16نانو جرام  /مل  ،وٌقاس هرمون النمو (  )GHفً حالة القزامة فً الغدة
النخامٌة قبل الجهد وبعده حٌث أن زٌادة الهرمون بعد الجهد ٌنفً القزامة فً الغدة
النخامٌة.
حاالت ارتفاع مستوى هرمون النمو ( :)GH





الشدة (  )Stressألي سبب (الرضوض  -الجراحة  -االمراض الحادة).
تقص السكر.
العملقة ( .)Gigantism
بسبب بعض االدوٌة ( مثل االنسولٌن  -التخدٌر).
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حاالت انخفاض مستوى هرمون النمو ( :)GH





القزامة فً الغدة النخامٌة.
بعد العملٌة الجراحٌة الناتجة عن استئصال الغدة النخامٌة.
قصور الغدة النخامٌة الشامل ألي سبب.
بعض االدوٌة مثل االستٌروٌدات السكرٌة (  ، )Glucocorticoidsوٌزربٌن

تحالٌل واختبارات هرمونات الغدة الدرقٌة
Thyroid Hormones
مقدمة :
توجد الغدة الدرقٌة (  )Thyroid Glandفً الجزء االمامً من الرقبة ،وتحتوي على خبلٌا
معٌنة تسمى الخبلٌا الجرٌبٌة
(  )Follicular Cellsوالتً تقوم بتصنٌع وإفراز نوعٌن اساسٌٌن من الهرمونات هما-:
( T4 الثٌروكسٌن) ( )Tetraiodothyronine-Thyroxine
( T3 تراي اٌدوثٌرونٌن) ()Triiodothyronine
وتحتوي هذه الهرمونات على عنصر الٌود ،الذي ٌعتمد على الغذاء كمصدر اساسً له،
وٌستقر معظم الٌود المؤخوذ من الغذاء فً الغدة الدرقٌة وٌدخل فً تصنٌع هرموناتها بحٌث
ٌحوي الجسم الحً على مٌكانٌكٌات عدة تعمل على امتصاص الٌود واختزاله وتخزٌته فً
الغدة الدرقٌة.

ولهذه الهرمونات (  T3و )T4تؤثٌرات على بعض العملٌات التالٌة:
 .1التؤثٌر على اٌض الكربوهٌدرات :تزٌد هرمونات الغدة الدرقٌة من مستوى الجلوكوز فً
الدم مع أنها تزٌد من أكسدة الجلوكوز فً االنسجة ولكن زٌادة امتصاص الجلوكوز وزٌادة
تحوٌل الجلٌكوجٌن إلى الجلوكوز ٌفوق زٌادة هذه األكسدة.
 .2التؤثٌر على اٌض الدهون :تزٌد هذه الهرمونات من تكسٌر الدهون مما ٌإدي إلى زٌادة
نسبة الحموض الدهنٌة فً الدم وبالتالً زٌادة تكوٌن االجسام الكٌتونٌة ،وتساعد هرمونات
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الغدة الدرقٌة كذلك على أكسدة الكولٌستٌرول إلى الحموض المرارٌة (  )Bile Acidsفً الكبد
مما ٌإدي إلى نقصان مستوى الكولٌستٌرول فً الدم.

 .3التؤثٌر على اٌض البروتٌنات :تساعد هرمون الغدة الدرقٌة بجرعات فسٌولوجٌة على
تكوٌن البروتٌن ( )Anabolic Proteinولكن تإدي الجرعات الكبٌرة من هذه الهرمونات
إلى تكسر البروتٌنات (  )Catabolic Proteinمما ٌإدي إلى نقص النٌتروجٌن
(  )Negative Nitrogen Balanceوضعف فً العضبلت وزٌادة إخراج المواد
النٌتروجٌنٌة غٌر البروتٌنٌة فً البول وزٌادة نسبة الكرٌاتٌنٌن فً البول.
 .4تلعب الهرمونات دورآ فً عملٌة النمو البدنً والنمو الجنسً (الحٌوانات المنوٌة ).
 .5للهرمونات أهمٌة فً نمو األجنة أنثاء الحمل وٌإدي نقصها إلى تشوهات خلقٌة وحاالت
التقزم (  )Cretinismفتولد األجنة قصٌرة القامة ومصابة بتشوهات خلقٌة.
 .6التؤثٌرات األخرى :تزٌد هرمونات الغدة الدرقٌة من استهبلك االكسجٌن فً جمٌع أنسجة
الجسم ما عدا الغدة الدرقٌة نفسها ،ورفع درجة حرارة الجسم و ُتستغل هذه الظاهرة وهً
تولٌد الحرارة (  )Thermogenesisفً قٌاس نشاط الغدة الدرقٌة وٌحدث االرتفاع فً درجة
الحرارة نتٌجة للزٌادة فً العملٌات االٌضٌة فً الجسم ،وتساعد هذه الهرمونات على تحوٌل
الكاروتٌنات إلى فٌتامٌن "أ" وتساعد أٌضآ على إمتصاص فٌتامٌن "ب".

بعض االمراض المصاحبة إلختبلالت الغدة الدرقٌة:
(أ) مرض قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة ( )Hypothyroidism
ٌمتاز االشخاص المصابون بهذ المرض بانخفاض ملحوظ فً درجة الحرارة وسرعة االٌض
داخل الجسم ،كما ٌنخفض تركٌز  T4وٌزداد تركٌز الكولٌستٌرول فً الدم ،وعادة ٌصاحب هذه
المرض تؤخر فً النمو عند االطفال  ،وٌسمى هذ المرض عند المولدٌن التقزم وهً حالة
مرضٌة
خلقٌة ناشئة عن فقدان االفراز الدرقً أو اضطرابه ،حٌث ٌتؤخر المولود عقلٌآ كما ٌتشوه
خلقٌآ وٌصٌر قصٌرآ  ،وٌمكن أن ٌنشؤ مرض التقزم
عند غٌاب الغدو نفسها إضافة إلى انخفاض  T4و T3
أما عند الكبار فإن المرض ٌسمى بالخزب (  )Myxoedemaوهو مرض جلدي ناشًء عن
قصور الغدة الدرقٌة  ،وٌمتاز المصابون بهذا المرض
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بجفاف الجلد وفقدان النشاط العضلً والجسدي.
وقد ٌكون مرض قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة أولً (  )Primaryأو ثانوي ( )Secondary
والسبب فً قصور الغدة الدرقٌة االولً ٌعود لمرض
الغدة الدرقٌة نفسها ،وفً هذه الحالة فإن نسبة الهرمون المنبه للغدة الدرقٌة ( ٌ )TSHرتفع
فً الدم وبالتالً تتضخم الغدة.
وإذا كان المرض ثانوي فهو نتٌجة لمرض فً الغدة النخامٌة  ،وفً هذه الحالة ٌقل تركٌز
هرمون (  )TSHفً الدم.

(ب) مرض فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة ( )Hyperthyroidism
تزداد فً هذه الحالة سرعة التمثٌل الغذائً (االٌض) فً الجسم بمعدل  ،%66-46وٌصاحبها
مرض نقص الكولٌستٌرول فً الدم
(  )Hypocholesterolaemiaوكذللك إرتفاع مستوى الجلوكوز فً الدم
(  )Hyperglycaemiaوظهوره فً البول ( .)Glucosuria
ٌمتاز التمثٌل الغذائً للبروتٌنات بنقص النٌتروجٌن كما ٌنقص وزن الشخص المصاب وٌزداد
تركٌز  T4فً الدم وٌرتفع فً بعض الحاالت
تركٌز  T3بدآل من  T4وٌعرف هذا المرض عمومآ بإنسمام درقً (  ،)Thyrotoxicosisوقد
ٌصاحب هذ المرض بعض الحاالت مثل
مرض جرافز (  )Graves Diseaseالذي ٌتمٌز بجحوظ العٌنٌن.

االختبارات التً تحدد وظٌفة الغدة الدرقٌة:
 .1اختبار هرمون  T3و T4
لٌس من الضروري أن ٌنعكس مستوى الثٌروكسٌن ( )T4الكلً على وظٌفته الفٌسٌولوجٌة
ألن مستوٌات الثٌروكسٌن تتغٌر باختبلف
تركٌز البروتٌنات الحاملة (  )Thyroxine- Binding Globulin and Prealbumnوهذه
البروتٌنات تتؤثر بالحاالت الفسٌولوجٌة مثل
الحمل وتناول حبوب منع الحمل أو أي مركبات تحتوي على االستروجٌن.
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وهناك حاالت ترتفع فٌها مستوى  T3و T4وحاالت أخرى ٌقل كل منهما وسنعرض كبل
الحالتٌن كالتالً:

حاالت ارتفاع مستوى كل من  T3و T4فً الدم:
(أ) فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة.
(ب) ارتفاع مستوى البروتٌن فً الحامل للثٌروكسٌن ( ) Thyroxine - Binding Protein TBG
(ج) مرض جرافز.
(د) اثناء التهاب الغدة الدرقٌة النشط.
(هـ) تسمم الغدة الدرقٌة بواسطة T3

حاالت انخفاض مستوى كل من  T3و T4فً الدم:
(أ) قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة.
(ب) انخفاض مستوى البروتٌن الحامل للثٌروكسٌن.
(ج) بعد االستئصال الجزئً أو الكلً للغدة الدرقٌة.

 .2إختبار الثٌروكسٌن الحر ( )Free T4
ٌعتمد النشاط االٌضً لهرمون (  ) T4على تركٌز الـ (  )T4الحر
(غٌر المحمول على بروتٌن).
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ٌرتفع مستوى هذا الهرمون فً حالة فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة وفً حالة إصابتها بالتهاب
نشط أٌضآ ن وٌنخفض مستواه فً حالة قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة ،وٌفٌد قٌاس الثٌروكسٌن
الحر فً تؤكٌد تشخٌص فرط نشاط الغدة الدرقٌة حٌنما ٌكون االرتفاع فً الثٌروكسٌن الكلً
على الحدود العلٌا من المعدل الطبٌعً.
حساب نسبة  T3الممتصة على الـ )Resin ( Resin T3 uptake - RT3 U
ٌعتبر هذا الحساب مقٌاسآ لؤلجزاء غٌر ال ُمح ّملة من الجلوبٌولٌن الحامل للثٌروكسٌن ،فإذا
أُضٌف ( )T3المشع إلى سٌرم المرٌض فإن جزءآ
منه ٌصبح مرتبطآ بالبروتٌن وٌبقى الجزء اآلخر حرآ ،ثم ٌُمتص هذا الجز الحر على
( ( )Resinهً مادة مماثلة ُتعد كٌمٌائٌآ ألغراض صناعٌة)
وٌمكن فصله من السٌرم ألن نسبة (  )T3الممتص على (  )Resinتتناسب عكسٌآ مع الجزء
الخالً من البروتٌن الحامل.

نحصل على قٌمة مرتفعة فً حالة فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة وفً الحاالت المصاحبة لـ
انخفاض مستوى الجلوبٌولٌن الحامل للثٌروكسٌن أٌضآ
بدون أي تغٌر فً وظٌفة الغدة الدرقٌة.
ونبلحظ انخفاض قٌمة هذه النسبة فً حالة قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة وفً الحاالت
المصاحبة لـ ارتفاع مستوى الجلوبٌولٌن الحامل للثٌروكسٌن
أٌضآ بدون أي تغٌر فً وظٌفة الغدة الدرقٌة.
قٌاس  T4الحر ( ) Free Thyroxine - FT4I
ٌعتبر هذا القٌاس مقٌاسآ لكمٌة (  )T4الحر من السٌرم ونحصل علٌه بضرب قٌمة ( )T4
بنسبة (  )T3الممتصة على الـ )Rein ( RT3 u
نحصل على قٌم مرتفعة فً حاالت فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة  ،ونحصل على قٌم منخفضة فً
حاالت قصور وظٌفتها بصرف النظر عن اي تغٌر
فً مستوى الجلوبٌولٌن الحامل للثٌروكسٌن فً الدم.
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 .3الهرمون المنبه للغدة الدرقٌة ( :)TSH) ( Thyroid Stimulating Hormone
ٌُفرز هذا الهرمون من الفض األمامً للغدة النخامٌة ( )Anterior Pituitary Gland
الموجودة فً قاع المخ بعد وصول إشارة لها من
الهاٌبوثبلمس ( ( )Hypothalamusماتحت السرٌر البصري  -فً الدماغ المتوسط ) وٌعمل
هذا الهرمون على تنشٌط دخول الٌود للغدة الدرقٌة
لتصنٌع هرمونات  T3و T4والغرض من هذا التحلٌل هو تحدٌد موضع ونوع المرض الذي
ٌصٌب الغدة الدرقٌة.

ونبلحظ ارتفاع مستوى هرمون  TSHبعد استئصال الغدة الدرقٌة الجزئً ،وفً حاالت قصور
وظٌفة الغدة الدرقٌة االبتدائً والتً ٌنتج عنها مرض الخزب  ،وكذلك فً حاالت نادرة مثل
فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة نتٌجة لخلل فً الهاٌبوثبلمس والغدة النخامٌة.
عمومآ فإن قٌاس هرمون ( ٌ )TSHفٌد فً الحاالت التالٌة:
 قصور الغدة الدرقٌة الوراثً. التفرٌق بٌن قصور الغدة الدرقٌة االولً والثانوي. إثبات قصور الغدة الدرقٌة األولً ( إذا كانت االعراض قلٌلة). -أثناء اختبار قصور الغدة النخامٌة ألي سبب.

هرمون الغدة جار الدرقٌة Parathyroid Hormone
مقدمة
توجد غدتا جار الدرقٌة على جانبً الغدة الدرقٌة.
وتفرز هذه الغدد هرمون الغدة جار الدرقٌة Parathyroid Hormone-PTH
والخبلٌا المفرزة ُتعرف بخبلٌا شٌف(.)Chief-Cells
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وٌعتبر هرمون الغدة جار الدرقٌة( )PTHمن الهرمونات البروتٌنٌة ،حٌث ٌتكون من سلسلة
متعددة الببتٌدات،
ٌتم تنظٌم إفراز هرمون(  )PTHعن طرٌق تركٌز أٌونات الكالسٌوم( )++Caفً الدم لوجود
عبلقة عكسٌة بٌنهما.

وظائف هرمون الغدة جار الدرقٌة( :)PTH
ٌإثر هرمون(  )PTHعلى تركٌز الكالسٌوم فً الجسم حٌث ٌزٌد تركٌز الهرمون بسبب تؤثٌره
المباشر على الكلٌة والعظام وتؤثٌره غٌر المباشر على امتصاص األمعاء للكالسٌوم ،وٌقل
تركٌز الفوسفور بسبب التؤثٌر المباشر للهرمون على ترشٌح الكلٌة وأهم وظائف هذا
الهرمون هً:

 -1التؤثٌر على الكلٌتٌن:
ٌإثر هرمون( )PTHعلى الكلٌة بزٌادة امتصاصها للكالسٌوم ،وزٌادة إفرازها للبوتاسٌوم
والفوسفور وحمض الكربونٌك ( ،)+HCO3,Pi,Kونقص إفراز أٌون الهٌدروجٌن
واألمونٌا(.)H+,NH4
تخضع المواقع الناقلة للصودٌوم والكالسٌوم والواقعة فً األنابٌب البعٌدة ( Distal Renal
 ،)Tubuleلتؤثٌر زٌادة امتصاص الكالسٌوم،
أما تؤثٌر الهرمون على الفوسفور فٌكمن فً تثبٌطه لنقل الفوسفات فً موقعٌن مختلفتٌن
أحدهما فً األنابٌب البعٌدة واآلخر فً األنابٌب
القرٌبة للكلى( ،)Proximal Renal Tubuleوبالتالً ٌقل تركٌز الفوسفور فً الدم مقابل
زٌادة تركٌز الكالسٌوم.
 -2التؤثٌر على العظام:
لهذا الهرمون أربعة تؤثٌرات على العظام ،تتضمن جمٌع أنواع الخبلٌا العظمٌة:
(أ) تثبٌط تصنٌع الكوالجٌن( )Collagenفً عملٌة تكوٌن العظام ( )Osteogenesisالتً
المكونة (.)Osteobiast
تتم عن طرٌق الخبلٌا
ّ
(ب) زٌادة قدرة العظام على االمتصاص.
(ت) زٌادة تحلل العظام( )Osteolysisعن طرٌق الخبلٌا اآلكلة(. )Osteoblast
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(ث) ٌزٌد من سرعة نضوج أسبلف الخبلٌا فً عملٌة تحلل الخبلٌا العظمٌة()Osteoclast
وعملٌة تصنٌع الخبلٌا العظمٌة(.)osteoblast
ونتٌجة لهذه التؤثٌرات تقل قدرة العظام على االرتباط واإلحتفاظ بالكالسٌوم وتبدأ العظام
بالتآكل (فً الحالة المرضٌة).

 -3التؤثٌر على االمعاء ( )Gastrointestinal Tract
كما ذكرت سابقآ ٌتم التؤثٌر على االمعاء بزٌادة امتصاص الكالسٌوم والفوسفور ثم انطبلقه
الى الدمٌ ،حصل هذا نتٌجة التؤثٌر عن طرٌق تنشٌط فٌتامٌن "د".
وٌختلف مستوى هذا الهرمون فً الدم باختبلف طرق قٌاسه ولكن بطرٌقة
النظائر المشعة ( )RIA

وهناك عبلقة بٌن هرمون الغدة جار الدرقٌة ومستوى الكالسٌوم فً الدم حٌث ٌعتبر فرط
وقصور وظٌفة الغدة جار الدرقٌة من أهم اسباب ارتفاع وانخفاض مستوى الكالسٌوم فً الدم
 ،وٌإدي نقص الكالسٌوم فً الدم إلى زٌادة افراز هرمون (  )PTHعن طرٌق اثارة الغدة جار
الدرقٌة.
وٌفٌد تحلٌل هرمون ( )PTHفً الحاالت االتٌة :
 .1لتؤكٌد تشخٌص فرط نشاط الغدة الدرقٌة االولً ( .)Hyperparathyroidism
 .2للتفرقة ما بٌن فرط نشاط الغدة الدرقٌة االولً وجمٌع الحاالت االخرى التً تإدي إلى
ارتفاع الكالسٌوم فً الدم.
وعلى ذلك تشخٌص فرط الغدة الدرقٌة االولً ٌعتمد على:
.1

ارتفاع الكالسٌوم فً الدم.

.2

انخفاض الفوسفور فً الدم.

.3

ارتفاع انزٌم الفوسفاتاز القلوي ( )Alkaline Phosphatase

إن ارتفاع الكالسٌوم فً الدم فً نفس الوقت الذي ٌوجد فٌه ارتفاع هرمون (ٌ )PTHكاد أن
ٌكون دلٌآل واضحآ لتشخٌص فرط نشاط الغدة الدرقٌة االولً.
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هرمونات البنكرياس
تحلٌل هرمون االنسولٌن ( )Insulin
مقدمة:
ٌعتبر هرمون األنسولٌن هرمون بروتٌنً ٌُنتج بواسطة خبلٌا بٌتا ( )βالموجودة فً جزر
النجرهانز بالبنكرٌاس ،وهو المسإول عن استهبلك وخفض مستوى الجلوكوز (السكر) فً
الدم ،ولذلك ٌتم تحدٌد مستواه ومستوى ما قبل األنسولٌن ( )Proinsulinوأجزاءه ( C-
 )peptideفً مرض البول السكري (  / )Diabetes Mellitusوٌتم اعطاء هرمون
االنسولٌن عند نقصه عن طرٌق حقنه بالدم ولٌس عن طرٌق الفم ألنه بروتٌن من السهل
تحطٌمه فً المعده.
تعتمد عملٌة افراز هرمون اإلنسولٌن اعتمادآ كل ٌّآ على مستو الجلوكوز فً الدم  ،فإذا كان
مستوى الجلوكوز فً الدم عالٌآ فإن افراز هذا الهرمون ٌزداد  ،أي أن هناك تنسابآ طردٌآ ،
وتعتمد عملٌة افرازه واستجابة خبلٌا البنكرٌاس على اٌونات (  )Ca++ودخولها إلى
البنكرٌاس.

وظائف االنسولٌن:
لؤلنسولٌن أدوار عدٌدة منها:
 التمثٌل الغذائً للسكرٌات.
 التؤثٌر على العدٌد من العملٌات االٌضٌة وعلى الخبلٌا الهدف ( وهً الخبلٌا التً ٌإثر
علٌها هرمون األنسولٌن) والخبلٌا الهدف هً:
 خبلٌا لكبد. خبلٌا العضبلت. -الخبلٌا الدهنٌة.
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ال ٌستخدم قٌاس االنسولٌن لتشخٌص مرض البول السكري.
ٌُطلب قٌاس هرمون اإلنسولٌن فً الحاالت التالٌة:
 لتشخٌص االنسولٌنوما ( .)Insulinoma
 معرفة ما إذا كان هناك مخزون وظٌفً للبنكرٌاس  ،خاصة فً مرض البول السكري
فً الشباب.
اسباب ارتفاع مستوى هرمون األنسولٌن:
فً حالة االنسولٌنوما .
مرض كوشنج.
عدم تحمل سكر الفركتوز والجبلكتوز.
فً السمنة المفرطة أحٌانآ.

هرمونات الغدة الكظرٌة
( )1هرمون األلدوستٌرون ( )Aldosterone
ٌُصنع هرمون االلدوستٌرون فً المنطقة الحبٌبٌة من الغدة الكظرٌة ( )Zona Granulosa
والعمل الفسٌولوجً له هو الحفاظ على أٌون الصودٌوم فً مقابل طرح أٌون البوتاسٌوم
والهٌدروجٌن من االنابٌب البعٌدة فً الكلٌة ،
ومٌكانٌكٌة إفراز هرمون األلدوستٌرون معقدة ولكنها تعتمد على:
أساسآ على الرٌنٌن انجٌوتنسٌن ( )Renin - Angiotensin
كذلك على الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة (  )ACTHإختصارآ
لـ ( )Adreno - Corticotrophic Hormone
وٌلعب مستوى اٌون الصودٌوم والبوتاسٌوم بالدم دورآ هامآ فً ذلك االفراز.
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وٌفضل قٌاس الهرمون فً البول ( 24ساعة بول) حٌث ٌعطً فكرة أصدق من القٌاس فً
الببلزما.
حاالت ارتفاع مستوى هرمون األلدوستٌرون طبٌعٌآ:
 فً الحاالت التً ٌقل فٌها تناول الصودٌوم مع أخذ كمٌة مناسبة من البوتاسٌوم.
 بعد العرق الشدٌد.
 فً الحمل فً الشهور الثبلث األاخٌرة منه.
حاالت انخفاض مستوى هرمون االلدوستٌرون طبٌعٌآ:




بعد التسرٌب الورٌدي لمحلول ملحً مركز.
نقص البوتاسٌوم للطعام.
شرب السوائل والماء بكثرة.

اسباب ارتفاع مستوى هرمون األلدوستٌرون مرضٌآ:
 مرض ارتفاع هرمون االلدوستٌرون االولً مثل السرطان ( .)Carcinoma
 مرض إرتفاع هرمون األلدوستٌرون الثانوي  ،ومن اعراضه:
 فقد الصودٌوم بكثرة  ،مثل التهاب الكلٌة المرافق لفقد الملح ( .)Salt Losing Nephritis التعرق الشدٌد. فقدان االمبلح بعد النزف الشدٌد. االلتهابات الحادة مثل تشمع الكبد وفشل القلب.اسباب انخفاض مستوى هرمون اإللدوستٌرون مرضٌآ:
 مرض أدٌسون.
 اإلعطاء الخاطًء لمحلول ملحً مركز.
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مبلحظات هامة:
 .1فً الممارسة العملٌة ال ٌقاس األلدوسٌترون فً البول أو الدم إال لتشخٌص حاالت ارتفاع
هرمون االلدوستٌرون األولً (مرض كون ) (  )Conn's Diseaseوٌتطلب ذلك قٌاس الرنٌن
فً نفس الوقت  ،حٌث ٌكون منخفضآ أو طبٌعٌآ بعكس الحاالت الثانوٌة حٌث ٌكون مرتفعآ.
المدرات والمسهبلت.
 .2إذا تقرر قٌاس هرمون األلدوستٌرون فٌجب منع المرٌض من أخذ
ّ

( )2هرمون الكورتٌزول ( )Cortisol
ٌعتبر هرمون الكورتٌزول عامآل مهمآ كمركب مضاد للحساسٌة فً الجسم ،وتعتبر قٌاس
مستوى الكورتٌزول مفتاحآ لتقٌٌم اضطرابات الغدة الكظرٌة المتوقعة.
وٌتعرض مستوى الكورتٌزول للتغٌر طوال الٌوم حٌث ٌكون فً أعلى تركٌز له فً الصباح ،
وٌقل تدرٌجٌآ حتى ٌصل إلى أقل تركٌز عند منتصف اللٌل.

اسباب ارتفاع هرمون الكورتٌزول:
ٌرتفع هرمون الكورتٌزول فً الحاالت التالٌة:











فرط نشاط الغدة الكظرٌة األولً.
فرط نشاط الغدة الكظرٌة الثانوي.
قصور الغدة الدرقٌة.
فشل الكبد.
أثناء الحمل.
أثناء تعاطً مضادات الحمل (األستروجٌن)
االلتهابات الحادة.
التهاب الدماغ ( .)Encephalitis
احتشاء القلب االحتقانً.
تعاطً الكحول بكمٌات كبٌرة فً غٌر المدمنٌن.
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أسباب انخفاض مستوى هرمون الكورتٌزول:
ٌنخفض هرمون الكورتٌزول فً الحاالت التالٌة:




مرض أدٌسون ( .)Addison's Disease
قصور الغدة الكظرٌة الناتج من قصور الغدة النخامٌة.
أثناء تعاطً األستٌروٌدات.

( )3الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة
( :)ACTH) ( Adreno Corticotrophic Hormone
ٌوجد هذا الهرمون فً الغدة النخامٌة  ،وٌعتبر المنظم االساسً الفراز هرمونات الغدة
النخامٌة  ،وهو المنظم للغدة الكظرٌة وأفرازاتها أٌضآ.
وتكمن أهمٌة قٌاس هذا الهرمون فً تحدٌد موضع الخلل الهرمونً إذا كان فً الغدة النخامٌة
أو الغدة الكظرٌة.
وٌتعرض لهرمون المنشط للغدة الكظرٌة ( ACTH) ( Adreno Corticotrophic
 )Hormoneأٌضآ إلى تغٌرات طوال الٌوم  ،حٌث ٌكون فً أعلى مستوى له فً الصباح،
وأقل مستوى له فً اللٌل.

ٌبلحظ إرتفاع مستوى الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة مع إرتفاع مستوى الكورتٌزول إذا كان
الخلل موجودآ فً الغدة النخامٌة.
وٌبلحظ أٌضآ إنخفاض مستوى الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة مع إرتفاع مستوى
الكورتٌزول إذا كان الخلل موجودآ فً الغدة الكظرٌة.
اسباب ارتفاع مستوى الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة ( :)ACTH





مرض كوشنج.
قصور الغدة الكظرٌة االولً عن طرٌق التثبٌط ( .)Feed Back
فرط تصنٌع الغدة الكظرٌة الوراثً ( .)Congenital Adrenal Hyperplasia
بعد إعطاء عقار اللٌزٌن  -فاسوبرسٌن ( .)Lysine - Vasopressin
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أسباب انخفاض مستوى الهرمون المنشط للغدة الكظرٌة ( :)ACTH



قصور الغدة النخامٌة الشامل ( .)Panhypopituitarism
فرط نشاط الغدة الكظرٌة األولً.

األهمٌة التشخٌصٌة لقٌاس الهرمونات التناسلٌة
(أ) سن البلوغ ( :)Puberty
مرحلة البلوغ هً المرحلة التً تبدا األعضاء التناسلٌة فٌها بالعمل الكامل وهو العمر الذي
تبدأ فٌه الخواص الجنسٌة لكل جنس من ذكر أو أنثى بالظهور ،وٌكون متوسط عمر سن
البلوغ فً بدء هذه المرحلة فً الذكور ما بٌن  16 - 13سنة  ،وفً االناث ما بٌن 14 - 11
سنة  ،وتتمٌز هذه المرحلة عند الذكور بإفراز السائل المنوي فً القضٌب عند الوصول إلى
الشبق الجنسً  ،ونمو شعر اللحٌة وشعر العانة  ،وخشونة الصوت ،وفً اإلنثاث بدء الطمث
الشهري ونمو األثداء وتكورها ونمو شعر العانة  ،وحدة نبرات الصوت وإرتفاعها.
وٌمكن معرفة اسباب البلوغ المبكر والمتؤخر بقٌاس نسبة الهرمونات التناسلٌة ،والهرمونات
المنشطة للغدد التناسلٌة ( .)Gonadotrophins

(ب) الدورة الشهرٌة الطبٌعٌة فً االناث واسباب عدم انتظامها:
الدورة الشهرٌة (الحٌض) هو اإلنسٌاب الدوري للدم أثناء فترة الخصوبة عند المرأة والتً
تبدأ ما بٌن  13 - 12سنة  ،وتنتهً فً سن الٌؤس  ،ومعدل دوام الحٌض ٌتراوح ما بٌن - 3
 5أٌام  ،وتختلف مدته عند مختلف النساء ،وقد تكون مدته من ٌوم إلى ثمانٌة اٌام ،وكمٌة
الدم المفرزة فً البكاري  36جرامآ وفً غٌرهم تتراوح ما بٌن  241 - 186جرامآ  ،ونسبة
من ٌحٌض من النساء كل ٌ 28وم هً .%11

للدورة الشهرٌة عدة أدوار :
الدور األول :)Follicular Phase ( :
وٌبدأ فً االٌام من  14 - 1من الدورة  ،وٌكون كمستوى هرمون االستروجٌن فً بداٌتها
منخفضآ مما ٌإثر سلبٌا( )Negative Feed Backعلى كل من ( )Hypothalamusوالغدة
النخامٌة وبالتالً ٌإدي إلى زٌادة إفراز هرمونً( )LHو( ،)FSHوٌكون هرمون
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البروجٌستٌرون أثناء هذه المرحلة منخفضا ،وبنهاٌة هذه المرحلة ٌرتفع مستوى االستروجٌن
مإدٌا إلى تؤثٌر إٌجابً (  )Positive Feed Backعلى كل من
الهاٌبوثبلمس( )Hypothalamusوالغدة النخامٌة مما ٌسبب زٌادة مستوى الهرمونات
المنشطة للغدد التناسلٌة( )Gonadotrophinsوفً هذا الدور تبدأ البوٌضة بالتكون حتى
تصل إلى مرحلة النضج وٌتقشر غشاء الرحم المتكون من الدورة السابقة وٌحل محله غشاء
جدٌد ٌكون مستعدا لتسلم البوٌضة المخصبة.

الدور الثانً :مرحلة التبوٌض(:)Ovulatory Phase
ٌستغرق حوالً 48ساعة( )15-14فً منتصف الدورة فٌكون مستوى االستروجٌن و()LH
و( )FSHمرتفعا وتخرج البوٌضة من المبٌض حٌث تمر خبلل قناة فالوب وهً مستعدة للقاء
الخلٌة الذكرٌة الجنسٌة(النطفة) وهذه هً فترة اإلخصاب فً الدورة الشهرٌة حٌث ٌمكن أن
ٌتم فٌها الحمل إن حدث الجماع الجنسً فٌها.

الدور الثالث:
ٌقع فً األٌام ما بٌن 15و 23وهو دور فعالٌة الجسم األصفر( )Corpus Iuteumالذي
ٌجعل غشاء الرحم ٌمسك بالبوٌضة الملقحة عند وصولها.

الدور الرابع:)Luteal Phase(:
ٌتمٌز بارتفاع مستوى البروجٌستٌرون واالستروجٌن مع االنخفاض التدرٌجً لهرمونات
()LHو( )FSHوٌمتد من األٌام  ،28-23وهو وقت التنكس عند عدم حدوث الحمل حٌث
ٌستعد غشاء الرحم للتقشر والسقوط من جدٌد.
وهناك عدد كبٌر من النساء اللواتً ٌقمن بتسجٌل دقٌق ألٌام بدء الحٌض عندهن والٌوم الذي
ٌتوقعن حدوث الحٌض الجدٌد وبهذه الطرٌقة ٌ ّكن على علم بإمكانٌة حدوث الحمل إن تم
جماعهن الجنسً فً أٌام خصبهن ،وذلك بغرض التخطٌط لؤلعمال واإللتزامات اإلجتماعٌة
القادمة.
وٌمكن حدوث إختبلف كبٌر فً أوقات العادة الشهرٌة للحٌض فهناك عدة نساء ٌطمثن بمدد
تتراوح ما بٌن 21إلى ٌ22وما وعدد آخر تتراوح ما بٌن 26إلى ٌ36وما وٌ ّقدر بعض
الباحثٌن مقدار الدم المنساب فً كل فترة حٌض بما ٌتراوح ما بٌن  186إلى 241جراما.
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هناك تغٌرات تحدث فً إفراز هرمونات األندروجن( ،)Androgenمثل التٌستستٌرون ،وذلك
أثناء الدورة الشهرٌة وتكون ذروة هذه التغٌرات فً منتصف الدورة مما ٌإدي إلى زٌادة
الرغبة الجنسٌة فً هذا الوقت.

عدم إنتظام الدورة الشهرٌة:
 -1إنقطاع الطمث:
ٌحدث غالبا أول طمث ما بٌن 12إلى 13سنة وقد ٌعتبر التؤخٌر إلى سن18فً ضمن الحدود
الطبٌعٌة ولكن إن استمر إلى أبعد من ذلك فتصبح الحالة حٌنذاك مرضٌة وٌقال لها إنقطاع
الطمث اإلبتدائً ،ومن بٌن أسباب إنقطاع الحٌض هو عدم وجود ثقب فً غشاء البكاره أو
عجز فً نشوء المبٌضٌن أو النقص فً إفراز هرمونات الغدة الدرقٌة أو الكظرٌة ،كما ٌحدث
فً الحاالت الشدٌدة من سوء التغذٌة وفقر الدم والسل والروماتٌزم والحمى والتٌفوئٌد وٌتبع
فترة توقف الطمث هذا ألم شدٌد أسفل البطن وقد ٌدل على حمل خارج الرحم أحٌانا ُ وهذا ٌعنً
بقاء الجنٌن فً قناة فالوب بدال من الرحم وعند استمرار الجنٌن بالنمو ٌتمزق أنبوب فالوب
وٌسبب حدوث نزف داخلً شدٌد.
 -2غزارة الطمث:
هو تتابع حالة النزف فً غٌر وقته أو إستمرار الحٌض لوقت طوٌل ،وأكثر األسباب المإدٌة
لهذا االضطراب هو وجود ورم لٌفً فً الرحم أو مرض التهابً فً منطقة الحوض ،وهناك
أسباب أخرى هً عدم إكتمال الغشاء الداخلً للرحم أو عدم التوازن الهرمونً أو نقص فً
إفراز هرمونات الغدة الدرقٌة أو صدمة نفسٌة أو عقلٌة ،وكل حالة ٌستمر فٌها الحٌض أكثر
من ثمانٌة أٌام ٌجب أن تعتبر حالة غٌر طبٌعٌة.

 -3عسر الطمث(:طمث ٌصاحبه األلم):
هً تشنجات وأوجاع تحدث أثناء دورة الطمث الشهرٌة ،وٌمكن أن ٌكون سببها ضٌق أو
أنحناء فً عنق الرحم أو ورم تلٌفً فً الرحم او كٌس فً المبٌض او نتٌجة سوء تغذٌة فقط
أو حالة تنكس صحً عام ،وٌحدث ذلك عادة عند النساء اللواتً لم ٌرزقن أطفاآلن وقد ٌبدأ
األلم قبل بدء الطمث ببضع ساعات وقد ٌستمر األلم طٌلة بقاء الحٌض وتكون أكثر ألمآ اسفل
البطن وتمتد إلى المهبل واسفل الظهر والفخذٌن وٌبقى التشنج المإلم حوالً ثبلث دقائق مع
فترة راحة بٌن تشنج وآخر ٌمتد من  26 - 15دقٌقة  ،وٌتكون األعراض االخرى المصاحبة
هً الصداع ووجع الظهر والتوتر العصبً وسرعة اإلثارة والبول المتكرر.
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والعبلج اإلعتٌادي لمثل هذه الحالة هو الراحة فً السرٌر ووضع جسم حار على أسفل البطن
وأخذ حبوب مهدئة ومسكنة لؤللم كالكودائٌن والبارسٌتمول أو االسبرٌن  ،وقد تساعد بعض
التمرٌنات الرٌاضة على التغلب على التوعك وخاصة بإستعمال ما ٌدعى بـ (مشٌة أو قفزة
الكنغر) والتً باتت الٌوم كثٌرة اإلستعمال  ،أما إذا إستمر األلم والتشنج فبل بد من إجراء
عملٌة توسٌع عنق الرحم.

ٌقوم هرمونان من هرمونات المبٌض بالسٌطرة وتنظٌم الطمث الشهري وهما األستروجٌن
الذي ٌسبب الطمث  ،والبروجستٌرون الذي ٌحافظ على الحمل والذي ٌمكن أن ٌُحدث حالة
شبه الحمل أٌضآ  ،وٌوجد هذٌن الهرمونٌن فً تركٌب حبوي منع الحمل.
من المؤلوف أن تشعر النساء بنوع من التوعك وعدم الراحة أثناء الحٌض كالشعور بالصداع
والغثٌان وشعور بالضغط وبالثقل أسفل البطن وٌجب أالّ تحتلط هذه األعراض مع أعراض
عسر الطمث الذي ٌتمٌز بعدم إنتظام الحٌض وظهور ألم أصٌل فٌه.

وٌكون عسر الطمث على نوعٌن ،أولً وثانوي:
عسر الطمث األلولً:
وٌحدث عند الشابات من النساء  ،وذلك نتٌجة عدم توازن هرمونً فً الغالب وتزول أعراضه
أو تقل كثٌرآ بعد الحمل والوالدة.
عسر الطمث الثانوي:
وهو أوجاع الطمث المكتسبة ،وتظهر عادة فً الحٌاة المتؤخرة  ،وقد تكون بسبب إلتهابات فً
منطقة الحوض أو ضعٌة غٌر طبٌعٌة للرحم أو وجود ورم لٌفً فٌه  ،كما ٌمكن أن ٌكون
اإلمساك المزمن وحاالت الوقوف الخاطئة سببآ لحدوثه اٌضآ  ،وٌزداد عادة عند التوتر
اإلنفعالً والنفسً.
ٌزٌل إعطاء بعض الهرمونات خاصة االستروجٌن اعراض حاالت عسر الطمث األولً بفعالٌة
فً اغلب األحٌان  ،وكذلك قد ٌزٌل إستعمال المواد المهدئة المعتدلة والكمادات الحارة هذه
األعراض  ،وعندما تعتقد إمرأة شابة أن عسر الطمث قد اقعدها ،فإنها تحتاج لبعض العبلج
النفسً ،وإذا بدأت شابة صغٌرة فً أول دوراتها الحٌضٌة تشكة من تشنجات شدٌدة فً بداٌة
كل دورة فٌجب عدم إهمال شكواها ومراجعة الطبٌب المختص إلجراء كشف دقٌق علٌها ألن
إخبارها بؤن األلم سٌزول بمضً الوقت لن ٌخفف من حالتها وال ٌفٌدها شٌئآ.
قد تكون الجراحة ضرورٌة فً حاالت عسر الطمث الثانوي إلعادة وضعٌة الرحم إلى حالته
الطبٌعٌة أو إلزالة الورم اللٌفً من الرحم  ،كما أن توسٌع عنق الرحم هو وسٌلة أخرى قد
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تساعد فً إزالة االعراض التً سببها هذا االضطراب العضوي ،أما الحاالت التً ٌكون سببها
مرض إلتهابً  ،ف ٌُعالج هذا المرض طب ٌّآ إلزالة االعراض.

 -4النزف الرحمً:
وهو نزف بٌن اٌام الحٌض الشهرٌة إما ببقع أو بنزف حقٌقً  ،وهو إشارة بوجود ورم لٌفً
فً الرحم أو سرطان فٌه ،وإّا ظهرت هذه الحالة عند إمرأة لم تشكو من قبل من اضطراب فً
عادتها الشهرٌة فٌجب أن تسرع لطلب نصٌحة طبٌبها حاآل وعرض نفسها لفحص دقٌق.

 -5الحٌض البدٌل:
وهو عدم إنتظام المكان الذي ٌخرج منه الحٌض  ،فقد ٌقع الطمث الشهري من األنف أو من
مكان آخر غٌر المهبل والفرج.
(جـ) ظهور شعر فً وجه وجسم السٌدات( :)Hirsutism
كثٌرآ ما ٌكون ذلك عرضآ جانبٌآ إلستعمال األدوٌة المختلفة  ،ولكن فً بعض الحاالت ٌكون
السبب هو زٌادة فً إفراز هرمون التٌستوستٌرون الذي إذا زاد بنسبة كثٌرة فإنه قد ٌإدي
إلى ترجل السٌدات ( .)Virilism

(د) سن الٌؤس ( :)Menopause
وببلوغ هذا السن ( 56 - 46سنة) ٌرتفع مستى (  )LHو (  )FSHمع انخفاض مستوى كل
من اإلستروجٌن والبروجسترون ،مما ٌإدي فً البداٌة إلى إضطرابات فً الدورة الشهرٌة
التً تنتهً بتوقفها تمامآ  ،وتصبح السٌدة غٌر قادرة على اإلنجاب بعد هذا السن.
(هـ) العقم:
العقم هو عدم إمكانٌة الحمل والتكاثر ،أي عدم تمكن الرجل والمرأة من إنجاب األطفال  ،وٌقال
لهذه الحالة أٌضآ 6انعدام الخصوبة)  ،أو وجود زوجان لٌس بإستطاعتمها الحصول على طفل
مع أنهما غٌر عقٌمٌن.
فالعقم بصورة مطلقة حالة نادرة وفً كثٌر من الحاالت التً أعتبرت بدون أمل من الزوجٌن
نفسٌهما ،ظهر أن قدرة الذكر بتخصٌب البوٌضة أو عدم إمكانٌة المرأة للحمل أمران ٌمكن
عبلجهما بصورة إٌجابٌة تمامآ  ،وقد أظهرت اإلحصائٌات أن  %16فقط من األزواج ال
ٌستطٌعون حقآ إنجاب االطفال.
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اسباب العقم:
فً حاالت قلٌلة قد ٌكون سبب عقم الرجل هو وجود الع ّنة الجنسٌة أو عدم قابلٌته إلكمال
العملٌة الجنسٌة ،أو عدم تمكنه من إنتاج كمٌات كافٌة من الحٌونات المنوٌة الكاملة  ،وقد
ٌكون سبب ذلك عدم نزول الخصٌتٌن إلى كٌس الصفن  ،أو نتٌجة ضمور الخصٌتٌن بسبب
عبلج باألشعة أو إصابة بؤمراض ،أو زٌادة حرارة الخصٌتٌن بسبب مبلبس ضٌقة ،أو بسبب
إستعمال مسرف لؤلدوٌة  ،أو تناول المشروبات الكحولٌة ،أو نتٌجة إلضطراب غددٌة أو
أمراض جنسٌة غٌر معالجة ،أو بسبب عدن إستطاعة الحٌوانات المنوٌة الذكرٌة اإلنتقال إلى
قناة المهبل األنثوٌة لوجود إنسداد فً القناة المنوٌةـ او تشوٌه فً االحلٌل أو البروستاتا ،أو
نتٌجة أسباب نفسٌة وتوترات إنفعالٌة  ،كؤن ٌكون الرجل أو المرأة مشغولٌن أو قلقٌن بسبب
عمل أو مال أو بعدم رغبة احدهما باإلتصال الجنسً وعندها ٌصبح الرجل عنٌفآ.

وقد ال تستطٌع المرأة الحمل وذلك ألن أعضاء التكاثر فٌها غٌر متكاملة أو غٌر ناضجة أو
غٌر مناسبة من حٌث التركٌب بشكل فعلً ،وٌقال عند ذلك بؤنها عاقر بصورة مطلقة ،أما فً
بقٌة الحاالت فإن حاالت العقم تكون نسبٌة وٌمكن تحت ظروف مناسبة أن تحمل المرأة  ،ومن
األسباب التً تمنع المرأة من الحمل عجز المبٌض عن تكوٌن البوٌضة  ،أو النقص فً
المبٌضٌن أو وجود إلتهاب مهبلً مزمن أو التهاب فً عنق الرحم.

وقد أظهرت اإلحصائٌات الطبٌة المختصة بؤن كل  166زٌجة تشكو من العقم ٌكون %46
منها بسبب عجز فً الغدة التناسلٌة الذكرٌة و %26بسبب عجز فً هرمونات األنثى و%36
بسبب إضطرابات فً أنابٌب المرأة و %16بسبب اإلتجاه العدائً لمحٌط المهبل أو عنق
الرحم (ال تسمح أجهزة التكاثر األنثوٌة بحٌاة الحٌوانات المنوٌة الذكرٌة بسبب وجود سائل
مخاطً عدائً فٌها ٌسبب ظهوره وجود مرض أو تآكل موضعً).

اعراض العقم:
الغم أن أعراض العقم هً عدم الحمل نفسه  ،فإن العوامل المسببة إلنعدام الخصوبة ٌجب أن
تكتشف وتشخص بدقة بواسطة الفحص واإلختبارات  ،وٌجب أن ٌبدأ الفحص أوال بحاالت
الع ّنة واضطراب تكوٌن البوٌضة االنثوٌة.
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عبلج العقم:
ٌعتمد عبلج العقم عند الرجل وبل كل شًء على التشخٌص الواضح الدقٌق ،فإن كان هناك
مرض أو إرهاق شدٌد أو سوء تغذٌة أو إدمان على الكحول أو ما ٌشابهها من االسباب فٌجب
فعالة وناجحة ثم القٌام بعبلج تؤهٌلً له ،وقٌادة المرٌض
البدء بمعالجتها أولى معالجة ّ
إلنتشاله من هذه الحاالت واألمراض ،ومن المدهش أن ٌكون عدد من حاالت العقم بسبب
إرتداء مبلبس داخلٌة ضٌقة جدى تمنع الخصٌتٌن من التعلق بحرٌة فً الصفن وترفع حرارة
النطف إلى درجة عالة ،كما ٌجب على الطبٌب أن ٌعرف إن كانت الخصٌتان عاجزتٌن عن
تكوٌن حٌوانات امنوٌة صحٌحة كافٌة بفحص كمٌة الحٌوانات المنوي ونوعٌتها ،وعدد
الحٌوانات المنوٌة الذي ٌقل عن  26ملٌون  /مللٌتر ٌعتبر غٌر مبلئم لئلنجاب  ،وأالّ ٌكون
عدد الحٌوانات المنوي غٌر الطبٌعٌة أكثر من  %26من مجموعها ،كما ٌجب أن ٌقوم الطبٌب
بالكشف الدقٌق على حٌاة الزوجٌنالجنسٌة ،وحالة كل منهما الصح ٌّة وطعامهما ووضعٌة
غددهما ،فإن إحتاجت الغدد الزائفة لتصحٌح فإن العبلج بالثاروٌد والكورتٌزون قد ٌكون فعاآل،
وفً بعض الحاالت قد ٌكون التصحٌح الجراحً إلزالة اإلنسداد ضرورٌآ.

ٌنتج العقم فً الرجال من إنعدام أو قلة الحٌوانات المنوٌة وضعف حٌوٌتها ،كما ٌنتج العقم
أٌضآ من عدم القدرة على اإلنتصاب (  ،)Impotenecوٌجب قٌاي الهرمونات المنشطة للغدد
التناسلٌة (  )Gonadotrophinsوالتٌستستٌرونلتحدٌد سبب وموضع الخلل إن وجد ،فمثآل

زٌادة مستوى هرمون اللبن ( ٌ )Prolactinإدي إلى نقص عدد الحٌوانات المنوٌة مع
الضعف الجنسً الثانوي (  )Secondary Hypogonadismالذي نبلحظ فٌه إنخفاض
مستوى (  )LHو (  )FSHوالتستستٌرون ،والسبب هنا هو قصور فً وظٌفة الغدة النخامٌة
أو الهٌبوثبلمس( .)Hypothalamus

ولكن فً حاالت الضعف الجنسً اإلبتدائً ( ٌ )Primary Hypogonadismكون السبب فً
الخصٌتٌن مع ارتفاع مستوى (  )lhو (  )fshوانخفاض مستوى التٌستسوستٌرون.

فً حاالت العقم الناء ٌكون إزالة االورام أو األكٌاس إن وجدت ضرورٌآ ،وقد ٌكون التصحٌح
فعاال فً حالة التشوٌه التركٌبً ،وٌمكن معالجة األخطاء فً تكوٌن البوٌضة التً
الجراحً ّ
تظهر بواسطة الفحوصات الدقٌقة بتسجٌل حرارة الجسم عن طرٌق إعطاء هرمون
األستروجٌن والبروجٌستٌرون.
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لقد وجد االطباء فً حاالت كثٌرة أن التثقٌف الجنسً وشرح ابعاد الجنس وأسراره ،هو كل ما
ٌحتاج إلٌه الطلبٌب لحل مشكلة اإلخصاب بإزالة أو التغلب على أخطاء أحد الزوجٌن أو كلٌهما
فً تصرفاته الجنسٌة ،للوصول إلى النتٌجة الناجحة المطلوبة.

أما إذا كانت أسباب العقم ناتجة عن قذف سرٌع او عنة جنسٌة أو صعوبات عملٌة من عملٌة
الجماع نفسه  ،والتً تقاوم العبلج وكون تبنً طفل هو حآل ال ٌرضً الزوجٌن  ،فإن التلقٌح
اإلصطناعً (  )Artificial Inseminationبإستعمال حٌوانات منوٌة للزوج نفسه إن كانت
فعالة هو الحل.
ّ
ٌعتبر تحلٌل الكروموسومات(وهً اجسام على شكل قضبان صغٌرة داخل نواة الخلٌة الحٌة
وتمتلك الوحدات البٌولوجٌة للوراثة والتً تدعى الجٌنات أو المسببات الوراثٌه) وباالنجلٌزٌة
تسمى (  )Chromosomal Analysisضرورٌآ فً حاالت العقم عند الذكور واالناث وفً
حالة إضطرابات أو غٌاب الدورة الشهرٌة فً اإلناث أٌضآ.

(و) العقم وعدم إنتظام الدورة الشهرٌة:
تكون المرحلة األخٌرة للدورة الشهرٌة قصٌرة ومستوى هرمون البروجٌسترون منخفضآ فً
السٌدة العاقر(  )Infertileوقد ٌكون طول فترة الدورة الشهرٌة أمرآ طبٌعٌآ ولكن ال ٌكون
هناك تبوٌض.
وٌتم تشخٌص انقطاع الطمث اإلبتدائً (  )Primary Amenorrheaإذا لم تنزل الدورة
الشهرٌة حتى سن  15أو  16سنة  ،وتتمٌز الهرمونات بإرتفاع مستوى (  )L.Hو ( )F.S.H
واخفاض مستوى االستروجٌن.
كما ٌتم أٌضآ تقٌٌم مستوى الهرمونات المنشطة للغدد التناسلٌة والهرمونات التناسلٌة فً
حالة إنقطاع الطمث الثانوي ( .)Secondary Amenorrhea
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رؾِ َ٤اُغٌش ٓ ًَٝب ٣زؼِن ثـ "اُغٌش"١
اُغًِٞٞص:
 ٞٛاُغٌش اُشئ٤غ ٢ك ٢دّ اٗ٫غبٕ ٓ ٞٛٝقذس ُِطبهخ ُغٔ٤غ اٗغغخ اُغغْ .

إٕ اُ٘غجخ اُطج٤ؼ٤خ ُـ اُغًِٞٞص ك ٢اُذّ رزشاٝػ ٓب ثٓ 112 – 02 ٖ٤غْ ٌَُ ٤ِِٓ 122زش دّ
ثؾشه إٔ  ٌٕٞ٣اٗ٩غبٕ فبئٔآ ُلزشح  14 – 8عبػخٛٝ ،ز ٙاُ٘غجخ رشرلغ إُ152 – 142 ٠
ٓغْ ٌَُ ٤ِِٓ 122زش دّ ثؼذ ٝعجخ ٓٞاد ًشث٤ٛٞذسار٤خ ٛٝزا ٓب ٣غٔ ٠ثب٩سرلبع اُلغُٞٞ٤ع٢
ُغٌش اُذّ ( ٛٝ )Physiological Hyperglycaemiaزا ا٫سرلبع ِ٣ ٫جش إٔ ٣ؼٞد إُ٠
اُ٘غجخ اُطج٤ؼ٤خ ُِقبئْ ثؼذ عبػز ٖ٤إُ ٠ص٬س عبػبد ثؼذ ا.ًَ٧
ٝأص٘بء اُق٤بّ ُلزشح هِ٣ٞخ ( 18 – 14عبػخ) ٘٣خلل ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢اُذّ إُ02 – 62 ٠
ٓغْ ًَ ٤ِِٓ 122زش دّ ٝ ،رغٔٛ ٠ز ٙاُؾبُخ ثـ "اٗ٫خلبك اُلغُٞٞ٤عُِ ٢غٌش ك ٢اُذّ" (
.)Physiological Hypoglycaemia

(أ) رؾِ َ٤اُغٌش (رؾِ َ٤اُغًٞٞص):
ُ٘٣ظْ ٓغز ٟٞاُغًِٞٞص ثبُذّ ثٞعٞد رٞاصٕ ث ٖ٤ػَٔ ٛشٓ ٕٞاٗ٫غ ٖٓ )Insulin( ٖ٤ُٞعٜخ
ٝػَٔ اُٜشٓٗٞبد أُنبدح ُٗ٪غ ٖٓ )Anti-Insulin( ٖ٤ُٞعٜخ أخشٛٝ .ٟز ٙاُٜشٓٗٞبد
أُنبدح  ٢ٛاُغًِٞبعٝ )Glucagon(ٕٞا٫دس٘٣بُٝ )Adrenaline( ٖ٤اُغًِٞٞص ًٞسر٤ضٍٝ
( ٛٝ )Glucocorticoidشٓ ٕٞاُ٘ٔٝ )Growth Hormone( ٞأخ٤شآ اُض٤شًٝغٖ٤
(.)Thyroxine
ؽ٤ش ٣ؤد ١ػَٔ ٛشٓ ٕٞاٗ٫غ ٖ٤ُٞاُ ٠خلل ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢اُذّ ،ثٔ٘٤ب ٣ؤد ١ػَٔ
اُٜشٓٗٞبد أُنبدح إُ ٠اسرلبع ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢اُذّ.
ُٝزُي  ٫ثذ إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣بى رٞصإ ث ٖ٤ػَٔ ًَ ٜٓ٘ٔب ؽز٣ ٠ؾزلع اُذّ ثبُزشً٤ض اُطج٤ؼُِ ٢غٌش.
ػٔٓٞآ كئٕ اسرلبع أ ٝاٗخلبك ٓغز ٟٞاُغٌش ثبُذّ  ٢ٛؽٞاٛذ (اػشاك) ؿ٤ش ٝامؾخ ُؾذٝس
ػِٔ٤خ اُزٔض َ٤اُـزائ ٢اُـ٤ش هج٤ؼُِ ٢غًِٞٞص.
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اعجبة اسرلبع ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢اُذّ ٓشم٤آ:
ٓشك اُج ٍٞاُغٌش ، )Diabetes Mellitus ( ١اُلشم كٝ ٢ظ٤لخ أ ٖٓ ١اُـذد ا٫ر٤خ:
اُذسه٤خ ،اٌُظش٣خ ٝاُ٘خبٓ٤خٝ ،أؽ٤بٗآ ٣شرلغ اُغٌش ك ٢ثؼل آشاك اٌُجذ.
اعجبة اٗخلبك ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢اُذّ ٓشم٤آ:
كشه اكشاص اٗ٫غ ، ٖ٤ُٞهقٞس ك ٢ػَٔ اُـذح كٞم اٌُِ٣ٞخ ٝاُـذح اُ٘خبٓ٤خٝ ،أؽ٤بٗآ ك ٢كؾَ
اٌُجذ.
٘٣ٝخلل اُغٌش أ٣نآ ٓغ ا٫عزؼٔبٍ اُغ٢ء ٫د٣ٝخ خلل ٗغجخ اُغٌش ٝ ،ػ٘ذ ؽذٝس ؽغبع٤خ
ػٖ ثؼل اُ٘بط ُٞعجبد ٓؼ٘٤خ.
٘٣ٝزظ ٖٓ اسرلبع ٝاٗخلبك ٓغز ٟٞاُغٌش ثبُذّ ٓب ٣غٔ ٠ثـ "ؿ٤جٞثخ اُغٌش."١

ؿ٤ج٣ٞخ

اُغٌش:

٘ٛبى ٗٞػبٕ ٖٓ ؿ٤جٞثخ اُغٌش:

أ -ؿ٤جٞثخ اسرلبع اُغٌش( :)Hyperglycaemic Coma
 ٢ٛٝؽبُخ ٣لوذ كٜ٤ب اٗ٫غبٕ ٝػٗ ٚ٤ز٤غخ اسرلبع اُغٌش،
ٝاعجبثٜب  ٢ٛإٔٛبٍ ػ٬ط اُغٌش خبفخ اُ٘ٞع ا.ٚ٘ٓ ٍٝ٫
آب اػشاك ؿ٤جٞثخ اُغٌش كزؾَٔ:
-1

ص٣بح ٓؼذٍ اُز٘لظ.

-4

سائؾخ ا٫ع٤ز (ٕٞاُز ١رؾج ٚسائؾز ٚاٌُؾ )ٍٞثبُلْ.

-3

اُ٘جل  ٌٕٞ٣عش٣ؼآ ٝمؼ٤لآ عذآ.

-4

اُغِذ  ٌٕٞ٣عبكآ ٝاُِغبٕ ًزُي.

 ٖٓٝاُزؾبُ٣ َ٤زجٝ ٖ٤عٞد اسرلبع ؽذ٣ذ ُِغٌش ثبُذّ ٝٝعٞد ٙأ٣نآ ثبُجٗٝ ٍٞغذ أعغبّ
ً٤ز٤ٗٞخ( ( )Ketones Bodiesػجبسح ػٖ ٓشًجبد ًؾ٤ُٞخ عبٓخ ر٘زظ ػٖ رخٔش
اُغٌش) ك ٢اُج.ٍٞ
٘٣ٝقؼ ا٫هجبء ٓش٣ل اُغٌش ر٘ظ ْ٤ػ٬ط اُغٌش ٝاُ٫زضاّ ثبُؾٔ٤خ ك ٢اُٞعجبد اُـزائ٤خ
اُ٤ٓٞ٤خ ُؼذّ رٌشاسٓضَ ٛز ٙاُـ٤جٞثخ ثبُٔغزوجَ.
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ة -ؿ٤جٞثخ اٗخلبك اُغٌش ( :)Hypoglycaemic Coma
رؾذس دائٔآ ٓغ ا٫عزؼٔبٍ اُغ٢ء ُ٨د٣ٝخ أُخلنخ ُِغٌشٓ ،غ أٛبٍ ثؼل اُٞعجبد ٔٓ ،ب
٣ؤد ١إُ ٠اٗخلبك ٗغجخ ٓغز ٟٞاُغٌش ثبُذّ ػٖ ٓ 62غْ ٌَُ ٤ِِٓ 122زش ك ٢اُذّٓ ،ؤد٣آ
إُ ٠اُـ٤جٞثخ  ٕ٧أُخ هذ رؼٞد ػِٗ ٠غجخ ػبُ٤خ ٖٓ اُغٌش.
أػشامٜب :٢ٛ
-1

ٓؼذٍ اُز٘لظ هج٤ؼ.٢

-4

سائؾخ اُلْ هج٤ؼ٤خ.

-3

اُ٘جل عش٣غ ٝه.١ٞ

-4

اُغِذ ٓ ٌٕٞ٣جزٗ ٦ظشآ ُِؼشم اُؾذ٣ذ.

ٝك ٢اُزؾبُ٣ َ٤زج ٖ٤اٗخلبك ٓغز ٟٞاُغٌش ثبُذّٝ ،ػذّ ٝعٞد ٙك ٢اُجٝ ٍٞرٞاعذ اعغبّ
ً٤ز٤ٗٞخ ثبُج.ٍٞ
٘٣ٝقؼ ا٫هجبء ك ٢ؽذٝس ٓضَ ٛز ٙاُـ٤جٞثخ ثز٘ب ٍٝأٓ ١بدح عٌش٣خ ٓضَ هٞاُت اُغٌش ٓ ،غ
ا٫عزؼٔبٍ اُغُِ ْ٤ؾوٖ اٗ٫غٝ ،ٖ٤ُٞاهشاؿ ػ٬ط ٓشك اُغٌشٝ ،ػذّ أٛبٍ اُٞعبد اُ٤ٓٞ٤خ
أُ٘ظٔخ ؽز ٫ ٠رزٌشس ٓضَ ٛز ٙاُـ٤جٞثخ ٝاُز ٢رؼزجش أخطش ٖٓ عبثوزٜب ٜٗ٧ب هذ رؤصش ػِ٠
خ٣٬ب أُخ ( إرا إعزٔشد أًضش ٖٓ  44عبػخ) اُز ٢رؼزٔذ ػِ ٠اُغًِٞٞص ًٔقذس سئ٤غ٢
ُِطبهخ.

(ة) ٓشك اُج ٍٞاُغٌش:)Diabetes Mellitus( ١

ٓ ٞٛشك ٣زٔ٤ض ثبسرلبع ٓغز ٟٞاُغًِٞٞص ثبُذّ ٝرٞاعذ ٙك ٢اُجٝ ٍٞرؼذد ٓشاد اُزجٍٞ
ٝاُغٞع أُزٌشس ٝاُؼطؼ اٌُض٤ش ًٔٝ ،ب عجن رًش ٙكئٕ ٖٓ ا ْٛاعجبة ٓشك اُجٍٞ
اُغٌشٗ ٞٛ ١وـ أُؼذٍ ثٛ ٖ٤شٓ ٕٞاٗ٧غٝ ٖ٤ُٞاُٜشٓٗٞبد أُنبدح ُٗ٬غ.ٖ٤ُٞ
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٘ٛٝبى ٗٞػبٕ ٖٓ ٓشك اُج ٍٞاُغٌش:١
(ٓ )1شك اُج ٍٞاُغٌش ١أُؼزٔذ ك ٢ػ٬ع ٚػِ ٠اٗ٧غInsulin Dependent ( ٖ٤ُٞ
ٝ )Diabetes Mellitusرخزقش ثـ ( :)IDDM
٣ٝغٔ ٠ا٣نآ ثبُ٘ٞع آ ٖٓ ٍٝ٫شك اُغٌش ( ٝ )TypeΙػبدح ٣ؾذس ك ٢عٖ ٓب

هجَ  42 – 32ع٘خٓٝ ،ش٣ل اُغٌش ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع ػبدح ٗ ٌٕٞ٣ؾ٤لآ ٓٝغز ٟٞاٗ٩غٖ٤ُٞ
ثبُذّ ٌ٣بد ٘ٓ ٌٕٞ٣ؼذٓآ ٣ٝ ،ؼبُظ كوو ثؾوٖ اٗ٫غُٝ ،ٖ٤ُٞزُي ٣غٔٛٝ ،)IDDM ( ٠زا اُ٘ٞع
 ٌٖٔ٣إ ٝ ٌٕٞ٣ساص٤آ.

(ٓ )4شك اُج ٍٞاُغٌش ١اُز٣ ٫ ١ؼزٔذ ك ٢ػ٬ع ٚػِ ٠اٗ٧غNon- Insulin ( ٖ٤ُٞ
ٝ )Dependent Diabetes Mellitusرخزقش ثـ ( :)NIDDM
٣ٝغٔ ٠ثبُ٘ٞع اُضبٗٓ ٖٓ ٢شك اُغٌش (  ٞٛٝ ،)TypeПاثؾو ٖٓ اُ٘ٞع ا٣ٝ ،ٍٝ٧ؾذس ػبدح
ثؼذ عٖ ا٫سثؼ٣ٝ ، ٖ٤زٔ٤ض ٓش٣ل ٛزا اُ٘ٞع ثبُغٔ٘خٞ٣ٝ ،عذ ػ٘ذ ٙأٗغ٣ ٫ ٌُٖٝ ٖ٤ُٞلشص
ثٌٔ٤خ ًبك٤خ ٖٓ اُجٌ٘ش٣بط ُ٣ ٫ٝغزلبد ٓ٘٘ٛ ٕ٫ ٚبى ٗوـ كٓ ٢غزوج٬د اٗ٧غ ٖ٤ُٞك٢
اٗ٫غغخٝ ،أ٣نآ ٘ٛبى ٓوبٓٝخ ُٗ٨غ.ٖ٤ُٞ
ٝػبدح ٣ؼبُظ ثب٫هشاؿ أُخلنخ ُِغٌش ك ٢اُذّ ٝاُز ٢رغبػذ ػِ ٠اكشاص اٗ٫غ ٖ٤ُٞأُٞعٞد
ثبُجٌ٘ش٣بط.
٣ٝزٔ٤ض ٓشك اُج ٍٞاُغٌش ١ثخَِ ك ٢اُزٔض َ٤اُـزائُِٞٔ ٢اد اٌُشث٤ٛٞذسار٤خ ٝاُذ٤٘ٛخ
ٝاُجشٝر٤٘٤خ ٝكوذإ ا٩رضإ ث ٖ٤أُبء ٝا٬ٓ٧ػ ٓٔب ٣ؤصش ػِ ٠أُذ ٟاُطُ ( َ٣ٞؼذح ع٘ٞاد)
ػِٓ ٠ؼظْ أػنبء اُغغْ خبفخ اُغٜبص اُؼقجٝ ٢اٌُِٝ ٠اُؼ.ٖ٤

(ط) اُلؾٞفبد اُخبفخ ثبُغٌش:
 -1رؾِ َ٤اُغٌش ك ٢اُذّ ٝاُج:ٍٞ
ٞ٣عذ ػذح هشم ٌُِؾق ػٖ اُغٌش ك ٢اُذّ ٝاُجٜ٘ٓ ٍٞب:


اػزٔبدآ ػِ ٠هٞح ا٫خزضاٍ اُخبفخ ثبُغٌش ( اُغًِٞٞص) كئٗ ٌٖٔ٣ ٚإعزخذاّ ٓؾٍِٞ
ك٘٤ِٜظ (  )Fehlingأ ٝث٘ذًذ ( ٌُِ )Benedictؾق ػٖ اُغًِٞٞص ك ٢اُج ٍٞؽ٤ش
٣زؾُٜٔٗٞ ٍٞب ا٧صسم إُ ٠ساعت أؽٔش ٓغ اُزغخ.ٖ٤
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اعزخذاّ اُؾشائو (  )Stripsاُز ٢رؾز ١ٞػِ ٠أٗض ْ٣أًٝغ٤ذ اُغًِٞٞص ( Glucose
ٛٝ )Oxidaseزا اُزؾِ َ٤أؽَٔ ٝأدم ٖٓ عبثو.ٚ
إعزخذاّ أعٜضح رؾِ َ٤اُغًِٞٞص (ٛٝ )Glucose Analyzerز ٙرؼزٔذ ػِ ٠إخزضاٍ
اُغًِٞٞص ثٞاعطخ إٗضٝ )Glucose Oxidase( ْ٣خشٝط اً٫غغ ٖ٤اُز٣ ١زْ روذ٣شٙ
ػٖ هش٣ن ه٤بط هطت اًٝ٧غغ ٖٓٝ )Oxygen Electrode ( ٖ٤صْ ه٤بع ٚإٌُزش٤ٗٝآ
ثٞاعطخ ٛز ٙا٧عٜضحٝ ،رؼزجش ٛز ٙاُطش٣وخ ٖٓ أدم اُطشم ك ٢رؾِ َ٤اُغًِٞٞص ك٢
أُخزجشاد اُطج٤خ.

 -4رؾِ َ٤اُغٌش اُؼؾٞائ:)Random Blood Glucose ( ٢
كبئذر ٚكوو أٗ٣ ٚؼط ٢كٌشح ػبٓخ ػٖ ٓغز ٟٞاُغٌش ك ٢دّ أُش٣ل ؽ٤ش ٣زْ رؾِ َ٤اُؼ٘٤خ ك٢
أٝ ١هذ خ ٍ٬اُٝ ، ّٞ٤رؤخز ٗزبئظ ٛزا اُزؾِ َ٤إُ ٠اُط٤جت ُ٤و ّٞثزو ْ٣ٞؽبُخ أُش٣ل.

 -3رؾِ َ٤عٌش اُقبئْ ( : )Fasting Blood Glucose
٣غشٛ ٟزا اُزؾِ َ٤ػِ ٠أُش٣ل ثؾ٤ش  ٌٕٞ٣فبئٔآ ٖٓ  14 – 8عبػخ
ػِٔآ إٔ أُغز ٟٞاُطج٤ؼُِ ٢غٌش ك ٢اُذّ ٣زشاٝػ ٓب ثٓ 112 – 02 ٖ٤غْ ٌَُ ٤ِِٓ 122زش
دّ ،كئرا صادد اُ٘غجخ ػٖ  142كٜزا ٓؤؽش ُؾذٝس ا٫فبثخ ثبُغٌش ك ٢أُغزوجَٝ ،إرا
رغبٝصد  132كٜزا ٣ؼزجش ٓش٣نآ ثبُغٌش٣ٝ ،زْ اُزؤًذ ٖٓ رُي ثئػبدح اُزؾُِ َ٤لزشر ٖ٤أ3 ٝ
كزشاد ٓززبثؼخ ػِ ٠ا٧هَ ثلبفَ اعجٞع ث ًَ ٖ٤ه٤بط.

 -4رؾِ َ٤اُغٌش ثؼذ عبػز ٖٓ ٖ٤ا:)Post Prandial Blood Glucose (ًَ٧
٣زْ ٛزا اُزؾِ َ٤ػِ ٠أُش٣ل ثؼذ ٝعجخ هج٤ؼ٤خ ( أ 05 ٝعشاّ عًِٞٞص) صْ ٗو٤ظ ُ ٚاُغٌش ك٢
اُذّ ثؼذ عبػز ٖٓ ٖ٤اٝ ، ًَ٫كبئذح ٛزا اُزؾِ َ٤أٗ٣ ٚؼط٘٤ب كٌشح ػٖ ٓغزوجَ ؽذٝس ٓشك
اُغٌش ػ٘ذ ٛزا أُش٣ل  َٛٝعٞف ع٤ؾزبط إُ ٠رؾِ٘ٓ َ٤ؾ٘ ٠اُغٌش أ.٫ ٝ
كئرا رغبٝصد اُ٘غجخ ٓ142غْ ثؼذ عبػز ٖٓ ٖ٤ا ًَ٧كٜزا ٣ذٍ ػِ ٠إ ٘ٛبى خِ ٦ك ٢ػٞدح
اُغٌش إُٓ ٠غزٞا ٙاُطج٤ؼ.٢

 -5رؾِ٘ٓ َ٤ؾ٘ ٠رؾَٔ اُغٌش ( )Glucose Tolerance Test
٣ٝخزقش ثـ ( :)GTT
٣غشٛ ٟز اُزؾِ َ٤ػ٘ذٓب ٘ٛ ٌٕٞ٣بى ؽي ك ٢ا٩فبثخ ثٔشك اُغٌش٣ٝ ،ؼط٘٤ب كٌشح ػٖ اؽزٔبٍ
ا٩فبثخ ثبُغٌش ٖٓ ػذٓ.ٚ
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ػ٘ذ إعشاء اُزؾِ ٫ َ٤ثذ إٔ  ٌٕٞ٣أُش٣ل فبئٔآ ٖٓ  14 – 8عبػخ  ،صْ ٗؤخز ػ٘٤خ دّ ٝثٍٞ
صْ ٣ز٘ب ٍٝأُش٣ل عشػخ عًِٞٞص ٓوذاسٛب  05عشاّ ( أ 1 ٝعْ ٌَُ ًِٞ٤عشاّ ٖٓ ٝصٕ
أُش٣ل) صْ ٗؤخز ػ٘٤خ دّ ٝثٗ ًَ ٍٞقق عبػخ ُٔذح  3عبػبد ٗٝو٤ظ اُغٌش ك ًَ ٢ػ٘٤خ دّ
ٌٗٝ ،ؾق ػ٘ ٚك ًَ ٢ػ٘٤خ ث.ٍٞ
ك ٢أُ٘ؾ٘ ٠اُطج٤ؼ٣ ٢ظٜش إٔ ٓغز ٟٞاُغٌش اُقبئْ ٖٓ ٓ 112 – 02غْ  ،صْ ٣قَ إُ٠
أهق ٠دسعخ ٓ 132 – 142 ٢ٛٝغْ ثؼذ عبػخ ٗٝقق صْ ٣ؼٞد إُٓ ٠غزٞا ٙاُطج٤ؼٓ ٢شح
أخش ٟثؼذ  4إُ 3 ٠عبػبد ٘٣ ٌٖٔ٣ٝ ،خلل أهَ ٖٓ اُطج٤ؼ ٢صْ ٣ؼٞد ٓشح أخشُٔ ٟغزٞاٙ
اُطج٤ؼٝ ٢رُي ٓب ٣غٔ ٠ثـ " اُوزكخ اٗ٧غ٤٘٤ُٞخ" ( ٝ )Insulin Shotعججٜب ص٣بدح إكشاص
اٗ٫غ ٖ٤ُٞك ٢ثؼل ا٧ؽخبؿ.
ك٘ٓ ٢ؾ٘ٓ ٠ش٣ل اُغٌش ٣ظٜش إٔ ٓغز ٟٞعٌش اُقبئْ أًضش ٖٓ ٣ٝ 132زؼذٓ182 ٟغْ ثؼذ
عبػخ ٗٝقق صْ ٘٣خلل ٓشح أخش٣ ٫ ٌُٖٝ ٟقَ إُٗ ٠وطخ اُجذا٣خ ك ٢خ ٍ٬عبػزٗٝ ٖ٤قق.
إرا ُْ ٣شعغ ٓغز ٟٞاُغٌش إُٓ ٠غزٞا ٙاُطج٤ؼ ٢ك ٢خ 3 – 4 ٍ٬عبػبد  ،كٜزا ٓؤؽش ٌٓ٩بٗ٤خ
ا٩فبثخ ثبُغٌش ٓغزوج ٦ػِٔآ ثؤٕ عٌش اُقبئْ هج٤ؼ٤آ.

 -6اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤اُغٌش)Glycosylated Haemoglobin - HbA1c ( ١
اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤اُغٌش ١ػجبسح ػٖ ثشٝر( ٖ٤عِٞثٓ )ٖ٤ُٞ٤شرجو ٓغ اُؾذ٣ذ كٓ ٢غٔٞػخ
( ٛٝ )Haemزا اُجشٝر ( ٖ٤اُٞٔ٤ٜعِٞثٓ )ٖ٤شرجو ثغٌش اُغًِٞٞص ٘ٛٝبى أٗٞاع ػذ٣ذح ٖٓ
اُٞٔ٤ٜعِٞثٓ ٌُٖٝ ٖ٤ب ٜ٘ٔ٣ب ٣ ٚٗ٧ A1c ٞٛزٔ٤ض ثئسرجبهٓ ٚغ اُغًِٞٞص ،ؽ٤ش رشرجو ٗغجخ
هِِ٤خ ٖٓ اُٞٔ٤ٜعِٞث ٫ ٖ٤رزؼذ ٖٓ%12 - 5 ٟاُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ثغًِٞٞص اُذّ ٣ٝطِن ػِٛ ٠ز
اُغضء أُشرجو ( .)HbA1c
ٗغجخ اسرجبه اُغًِٞٞص ثبُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ثؼزٔذ ػِٓ ٠غزٞا ٙك ٢اُذّ  ،كٌِٔب صاداد ٗغجخ
اُغًِٞٞص إصدادد ٗغجخ ( ٛ ٌُٖٝ ،)HbA1cزا ا٫سرجبه ٣زْ ثجوء ٘٣ٝلي ثجوء ٫ٝ ،رزؤصش ٗغجخ
اُغٌش أُؾُٔٞخ ػِ ٚ٤ثبُٞعجبد اُـزائ٤خ ٣ٝؼط٘٤ب ٓؤؽشآ ػٖ ٗغجخ اُغٌش ك ٢اُذّ ك ٢خٍ٬
كزشح ؽ٤بح ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء  ٢ٛٝؽٞآُٞ٣ 142 ٢آ ٗٝغجز ٚاُطج٤ؼ٤خ رزشاٝػ ٓب ث4.5 ٖ٤
 %إُ٣ٝ % 6 ٠ضداد كٓ ٢شك اُغٌش ك ٢ؽبُخ ػذّ اٗ٫زظبّ ك ٢اُؼ٬ط ًٝزُي كٓ ٢شك
اُغٌش ٖٓ اُ٘ٞع ا ٍٝ٫إرا ًبٕ أُش٣ل ك ٢ؽبعخ إُ ٠ص٣بدح عشػخ اٗ٩غ.ٖ٤ُٞ

 -0اُلشًزٞصآ:)Fructosamine ( ٖ٤
٣ؼزجش ٖٓ أؽذس ٝأدم اُطشم ٌُِؾق ػٖ ٓغز ٟٞاُغٌش ثبُذّ ك ٢اُلزشح ٖٓ ٓٞ٣ 42 - 15آ
اُغبثوخ ُِزؾِ َ٤ػ٘ذ أُش٣ل ثبُغٌش.
ٝرغزخذّ ٛز ٙاُطش٣وخ ك ٢ه٤بط ٗغجخ اُجشٝر٘٤بد اُغٌش٣خ ()Glycosylated Proteins
ٝرُي ػٖ هش٣ن ه٤بط ٗغجخ اُلشًزٞصآ ٖ٤أُشرجو ثبُجشٝر٣ ٫ٝ ، ٖ٤زؤصش ٛزا اُزؾِ َ٤ثبُٞعجبد
اُـزائ٤خ.
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(د) ٗقبئؼ ٜٓٔخ ُِٔقبة ثٔشك اُغٌش:١
ٝ -1ػ ٢أُش٣ل ُؾو٤وخ ٓشك اُغٌش  ٞٛأعبط اُؼ٬ط.
 -4إٕ إرجبع اُؾٔ٤خ اُـزائ٤خ ٝاُو٤بّ ثبُش٣بمخ اُغغٔبٗ٤خ أ ْٛدٝاء.

٣ -3غت إٔ ٣غؼ ٠أُش٣ل ثبُغٌش إُ ٠اُٞف ٍٞإُ ٠اُٞصٕ أُضبُ ٢رذس٣غ٤آ اُز٣ ١ؾغت
ثطش٣وخ روش٣ج٤خ ًبُزبُ ( ٢ه ٍٞاُوبٓخ ثبُغ٘ز٤ٔ٤زش ٣طشػ ٜٓ٘ب ً 123غْ ُِشعبٍ أً 125 ٝغْ
ُِ٘غبء) ٝاُطج٤ت  ٞٛاُز٣ ١ؾذد اُٞصٕ أُضبُُِٔ ٢ش٣ل ثؾغت اُؼٔش ،اُغ٘ظ  ،اُط، ٍٞ
اُٞصٕ ،هج٤ؼخ اُؼَٔ ٞٗ ،ع ٓشك اُغٌش.
 -4إٕ أُؾ٤ٓٞ٣ ٢آ ٗقق عبػخ ٓشر ٖ٤أ ٝإعزؼٔبٍ اُذساعخ اُضبثزخ ك ٢أُ٘ضٍ أ ٝاُو٤بّ
ثؾشًبد عغٔبٗ٤خ سثغ عبػخ ٓشر ٖ٤ثبُ ٖٓ ّٞ٤ؿ٤ش إعٜبد ٣غبػذ ك ٢خلل ٗغجخ اُغٌش ك٢
اُذّ.
٣ -5لنَ أخز ًؤط ًج٤ش ٖٓ أُبء هجَ اُطؼبّ أ ٝؽشة ُزش ٗٝقق ٖٓ أُبء ٤ٓٞ٣آ.
٣ -6غت ٝصٕ اُغغْ ٝرغغ ِٚ٤اعجٞػ٤آ ُٔشاهجخ اُٞصٕ ٣ٝ ،غت إٔ  ٌٕٞ٣ا٧اًَ ك ٢أٝهبد
ٓؾذدح ٝؽغت ٗظبّ اُٞعجبد اُ٤ٓٞ٤خ د ٕٝإمطشاة.
٣ -0غت اً٩ضبس ٖٓ أُٞاد اُز ٢رٌض٤ش كٜ٤ب ا٤ُ٧بف ( اُخنشاٝاد).

فحص وظائف الكبد
Liver Function Tests
٣زْ روغٝ ْ٤ظبئق اٌُجذ إُ ٠ص٬س ٝظبئق سئ٤غ٤خ :
ٝ -1ظبئق رؼزٔذ ػِ ٠هذسح اٌُجذ اُزق٘٤ؼ٤خ ٓضَ اُجشٝر ٖ٤اٌُِٝ ٢اُ٫ج. ٖ٤ٓٞ٤
 -2وظائف تعتمد على سبلمة خبلٌا الكبد  ،وتسمى بانزٌمات الكبد وهً االنزٌمات الموجودة
داخل خبلٌا الكبد مثل اسبرتات امٌنو ترانسفٌراز  ،و انزٌم االنٌن امٌنو ترانسفٌراز  ،و انزٌم
جاما  .ج ت  ،و انزٌم نازعة الهٌدروجٌن من الكتات .
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 -3وظائف تعتمد على القدرة االستخراجٌة للكبد  ،مثل الفوسفاتاز القلوي  ،و البٌلٌروبٌن .

أوآل :وظائف تعتمد على القدرة التصنٌعٌة للكبد :
(أ) البروتٌن الكلً فً الببلزما :
٣زؾٌْ رشً٤ض اُجشٝر ٖ٤ك ٢رؾذ٣ذ اُنـو ا٫عٔٞصُِ ١ج٬صٓب ٣ٝ ،زؤصش ٛزا اُزشً٤ض ثبُؾبُخ
اُـزائ٤خ ٝٝظ٤لخ اٌُجذ ٝ ٝ ،ظ٤لخ اٌُِٝ ٠ؽذٝس ثؼل آ٫شاك ٓضَ اُخَِ ك ٢اُزٔض َ٤اُـزائ. ٢
إٕ اُزـ٤شاد ك ٢أعضاء اُجشٝر ٖ٤اُ ٌُِ ٌٖٔ٣ ٢إٔ رؾذد ٗٞع أُشك .
٣ٝؾَٔ اُجشٝر ٖ٤اٌُِ ٢ك ٢اُج٬صٓب اُ٫ج ٝ ٖ٤ٓٞ٤اُغِٞث ٝ ٖ٤ُٞ٤اُل٤جشٞ٘٣ع٣ ٌُٖ ٝ ٖ٤لزوش
اُغ٤شّ إُ ٠اُل٤جشٞ٘٣ع ٖ٤ؽ٤ش ٣ذخَ ك ٢ػِٔ٤خ رغِو اُذّ .

٣خزِق رشً٤ض اُجشٝر ٖ٤ثبخز٬ف رشً٤ض ٌٓٗٞبر ٚأُ٘بظشح .

(ب) االلبٌومٌن :
٣ؼزجش اُ٫ج ٖ٤ٓٞ٤أٌُ ٕٞاُشئ٤ظ ُِجشٝر ٖ٤اُ ٌُِ٣ٝ ٢زْ رق٘٤ؼ ٚك ٢اٌُجذ .

اسباب ارتفاع مستوى االلبٌومٌن فً الدم :
٣شرلغ ٓغز ٟٞاُ٫ج ٖ٤ٓٞ٤ك ٢اُذّ اُؾب٫د اُزبُ٤خ





ؽب٫د اُزغلبف ٝ ،رُي ُلوذ ًٔ٤خ ٖٓ اُغٞائَ ٓضَ ٓب ٣ؾذس ك ٢اُو٢ء أُغزٔش
ٝا٫عٜبٍ اُؾذ٣ذ .
اُقذٓخ اُؼقج٤خ .
رشً٤ض اُذّ .
ؽوٖ ًٔ٤خ ًج٤شح ٖٓ اُ٫ج ٖ٤ٓٞ٤ػٖ هش٣ن اُٞس٣ذ .

اسباب نقصان ترٌكز االلبٌومٌن فً الدم :





 عٞء اُزـز٣خ . آشاك عٞء آ٫زقبؿ . اُزٜبثبد اٌُِ ٠اُؾبدح ٝأُضٓ٘خ . ًغَ اٌُجذ اُؾبد  ٝأُضٖٓ .54
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 - اُؾشٝم .
 - اؽزؾبء ػنِخ اُوِت .

(ج) الجلوبٌولٌن :
٣ؼزجش اُغِٞث ٖ٤ُٞ٤صبٌٗٗٞٓ ٢بد اُجشٝر٣ٝ ، ٖ٤ؾَٔ ا٫عضاء اُزبُ٤خ  :اُ٫لب  ٝاُج٤زب ٣ٝ ،زْ
رق٘٤ؼٜٔب ثٞاعطخ اٌُجذ ٝ ،اخ٤شآ اُغبٓب ٣ٝزْ رق٘٤ؼ ٚثٞاعطخ خ٣٬ب اُج٬صٓب أُٞعٞدح ك٢
اٗ٫غغخ أُِ٤لب٣ٝخ ٣ٝؼزجش ٛز اُ٘ٞع أُغؤ ٍٝا ٍٝ٫ػٖ اسرلبع اُغِٞث ٖ٤ُٞ٤ك ٢اُذّ ّٕٞ ٌ٣ ٚٗ٧
ا٫عضء اً٧جش ٖٓ اُغِٞث. ٖ٤ُٞ٤

اسباب زٌادة تركٌز الجلوبٌولٌن :
٣ضداد رشً٤ض اُغِٞث ٖ٤ُٞ٤ك ٢اُذّ ك: ٢





آشاك اٌُجذ ٝاُزٜبة اٌُِذ اُٞثبئ٢
آشاك اُغٜبص أُِ٤لب١ٝ
آشاك اُغٜبص أُ٘بػٝ ٢آ٫شاك أُؼذ٣خ اُؾبدح ٝأُضٓ٘خ
ؽب٫د ا٩فبثخ ثبُجِٜبسع٤ب ٝأُ٬س٣ب ٝاُِ٤ؾٔبٗ٤ب .

اسباب قلة تركٌز الجلوبٌولٌن :
٣وَ ٓغز ٟٞاُغِٞث ٖ٤ُٞ٤ك ٢اُذّ ك: ٢





آشاك عٞء اُزـز٣خ
اكزوبس اُغبَٓ عِٞث ٖ٤ُٞ٤اُٞساص٤خ
ٗوقبٕ اُغبٓب عِٞث ٖ٤ُٞ٤أٌُزغجخ
آشاك عشهبٕ اُذّ أُِ٤لب٣ٝخ

(د) الفٌبرٌنوجٌن :
٣زٌ ٕٞاُل٤جشٞ٘٣ع ٖ٤ك ٢اٌُجذ ٣ٝؼزجش ٖٓ أ ْٛاُؼٞآَ اُ٬صٓخ ُؼِٔ٤خ رغِو اُذّ ؽ٤ش ٣زؾ ٍٞإُ٠
اُل٤جش ٞٛٝ ٖ٣ؽجٌخ اُغِطخ ا٫خ٤شح .
٣ٝزْ ه٤بع ٚكوو ك ٢اُج٬صٓب ؽ٤ش ٣ ٫ؾذس رغِو ػٌظ ٓب ٣ؾذس ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٤شّ اُز١
٣ ٫ؾز ١ٞػِ ٠اُل٤جشٞ٘٣ع. ٖ٤
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اسباب زٌادة نسبة الفٌبرٌنوجٌن :
رشرلغ ٗغجخ اُل٤جشٞ٘٣ع ٖ٤ك ٢اُذّ ك: ٢
 آشاك  ٝاُزٜبثبد اٌُِ٠
 آ٫شاك أُؼذ٣خ
 اُ٫زٜبثبد اُؾبدح
اسباب نقصان نسبة الفٌبرٌنوجٌن فً الدم :
٣وَ ٓغز ٟٞاُل٤جشٞ٘٣ع ٖ٤ك ٢اُذّ ك: ٢






ؽب٫د اُزغِو أُ٘زؾش داخَ اٝ٫ػ٤خ اُذٓ٣ٞخ ٓضَ ؽب٫د ٓٞد اُغ٘ ٖ٤داخَ اُشؽْ
ُلزشح أه ٖٓ ٍٞؽٜش
اُ٫زٜبة اُغؾبئ٢
ًغَ اٌُجذ اُؾبد ٝأُضٖٓ
ٗوـ اُل٤جشٞ٘٣ع ٖ٤اُٞساص٢
ٓشك اُز٤لٞئ٤ذ

ٝرشرلغ ٛز ٙاُ٘غجخ ك ٢اُؾب٫د أُقبؽجخ ٫سرلبع ٓغز ٟٞاُ٫ج ٖ٤ٓٞ٤أ ٝاُؾب٫د أُقبؽجخ
ُ٘وـ اُغِٞث ٖ٤ُٞ٤أ ٝاُؾبُزٓ ٖ٤ؼآ .
ٝروَ ٗغجخ ( ٓؼذٍ )  A/Gك ٢اُؾب٫د أُقبؽجخ ٗ٫خلبك ٓغز ٟٞاُ٫ج ٖ٤ٓٞ٤أ ٝاسرلبع
ٓغز ٟٞاُغِٞث ٖ٤ُٞ٤أٜٔ٤ًِ ٝب ٓؼآ .

( )2وظائف تعتمد على سبلمة خبلٌا الكبد :
ٞ٣عذ ثذاخَ خ٣٬ب اٌُجذ ثؼل اٗ٩ضٔ٣بد ٓضَ ( ٝ )ALT/GPT ( ٝ )Y.GT
( ُٝ )AST/GOTزُي رغٔٛ ٠ز ٙاُٞظبئق ثئٗضٔ٣بد اٌُجذ .
اعجبة اسرلبع ( ص٣بدح ) ٓغز ٟٞاٗضٔ٣بد اٌُجذ ك ٢اُذّ :
رشرلغ ٓغز٣ٞبد أٗضٔ٣بد اٌُجذ ك ٢اُذّ ك ٢آ٫شاك أُقبؽجخ ُزِق ٝرٌغ٤ش خ٣٬ب اٌُجذ ٝخ٣٬ب
اٗ٫غغخ ا٫خش ٟاُز ٢رٞعذ ثذاخِٜب
(أ) اٗض ْ٣أعجشربد أٓ ٞ٘٤رشاٗغل٤شاص (  ٝ )AST/GOTإٗض ْ٣ا ٖ٤ٗ٫آ ٞ٘٤رشاعل٤شاص
( )ALT/GPT
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تنشؤ هذه االنزٌمات من أنسجة عدٌدة خاصة الكبد والقلب و العضبلت .

٣شرلغ ٓغزٛ ٟٞز ٙاٗ٧ضٔ٣بد ك ٢اُزٜبة  ٝرِ٤ق اٌُجذ .
٣شرلغ (  )GPTك ٢اُؾب٫د اُؾبدح ؽ٤ش ٞ٣عذ ك ٢اُغ٤زٞث٬صّ صْ  ٚ٤ِ٣اُـ (  )GOTاُزٞ٣ ١عذ
ك ٢أُ٤زًٗٞٞذس٣ب  ٝاُغ٤زٞث٬صّ ُٝ ،زُي  ٌٕٞ٣أًضش اسرلبػآ ك ٢اُؾب٫د أُضٓ٘خ  ٝاؽزؾبء
ػنِخ اُوِت ٝ ،رشرلغ ٗغجخ اُـ ( ً )GOTزُي ك ٢ؽب٫د مٔٞس اُؼن٬د ٝاُزٜبثٜب .
٣وَ ٓغزٛ ٟٞز ٙاٗ٩ضٔ٣بد ك ٢ؽب٫د ٗوـ ك٤زبٓ " ٖ٤ة  ٝ " 6اُلؾَ اٌُِ ٝ ١ٞأص٘بء اُؾَٔ .

(ب) انزٌم جاما  .ج ت ( : )Y - GT
ٞ٣عذ ٛزا اٗ٫ض ْ٣ك ٢خ٣٬ب اٌُجذ  ٝاٌُِ ٝ ٠اُجٌ٘ش٣بط
اُ٘غجخ اُطج٤ؼ٤خ ُٜزا اٗ٫ض ْ٣ك ٢اُذّ أهَ ٖٓ ٝ َٓ 32ؽذح د٤ُٝخ ٌَُ ِِٓ٤زش دّ ك ٢اُزًٞس
ٝأهَ ٖٓ ٝ َٓ 45ؽذح د٤ُٝخ ٌَُ ِِٓ٤زش دّ ك ٢اٗ٫بس
ٝأهَ ٖٓ ٝ َٓ َٓ52ؽذح د٤ُٝخ ٌَُ ِِٓ٤زش دّ ك ٢كزشح اُجِٞؽ .
رشرلغ ٛز ٙاُ٘غجخ ك-: ٢
 آشاك اٌُجذ أُخزِلخ اُؾبدح ٝأُضٓ٘خ  ٝرِ٤ق اٌُجذ  ٝعشهبٕ اٌُجذ آشاك اٌُجذ اُ٘برغخ ػٖ ر٘ب ٍٝاٌُؾٍٞ -اُزٜبة اُجٌ٘ش٣بط (ٗبدسآ)

( )3وظائف تعتمد على القدرة اإلستخراجٌة للكبد :
(أ) أٗض ْ٣اُلٞعلبربص اُوِ)ALP( ١ٞ
٘٣ؾؤ اٗض ْ٣اُلٞعلبربص اُوِ ٖٓ ١ٞاُؼظبّ ٞ٣ٝعذ ثٌضشح ك ٢اُؼظبّ خبفخ اص٘بء اُ٘ٔٞ٣ٝ ٞعذ
ا٣نآ ثبٌُجذ  ٝأُؾٔ٤خ  ٝآ٫ؼبءٝ ،ك ٢اُغ٤شّ ٛ ٌٕٞ٣زا اٗ٩ض ْ٣خِ٤و ٖٓ أٓبًٖ ٗؾؤرٛٝ ٚزا
ٓب٣غٔ ٠ثـ " ؽجٜ٤بد اٗ٫ض " ْ٣اُز ٌٖٔ٣ ٢رٔ٤٤ضٛب ثبُلقَ اٌُٜشثبئ. ٢
57

الشامل فى التحاليل الطبية

أمحد كامل

ٓ ٖٓٝغٔٛ ٠زا اٗ٧ضٗ ْ٣غز٘زظ أٗ٣ ٚو ّٞثٞظ٤لز ٚكٝ ٢عو هِ ١ٞؽ٤ش إٕ ا٧ط اُ٤ٜذسٝع٢٘٤
( )PHأًضش ٖٓ 0

اعجبة اسرلبع رشً٤ض اٗض ْ٣اُلٞعلبربص اُوِ: ١ٞ
٣شرلغ رشً٤ض اٗ٫ض ْ٣ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ-:








ك ٢ا٫هلبٍ أص٘بء اُ٘ٔ ٞاُطج٤ؼُِ ٢ؼظبّ ٛٝ ،زا ٓب ٣غٔ ٠ثـ ا٫سرلبع اُل٤غُٞٞ٤ع٢
ُٗ٨ض. ْ٣
آشاك ٗٔ ٞاُؼظبّ ٓضَ ؽب٫د كشه ٝظ٤لخ اُـذح عبس اُذسه٤خ  ٝ ،اٌُغبػ ك ٢ا٫هلبٍ ٝ
ُ ٖ٤اُؼظبّ ك ٢اٌُجبس  ٝرٌِغْ اُؼظْ
اٗغذاد اُو٘ٞاد اٌُجذ٣خ  ٝأُشاس٣خ اُز ٢رؾذس ٗز٤غخ ُؾقٞاد ٓشاس٣خ أ ٝم٤ن اٝ ٝسّ
عشهبٗ٢
آشاك اٌُجذ خبفخ اُ٫زٜبة اٌُجذ ١اُٞثبئ ٢أ ٝرغْٔ اٌُجذ ثجؼل ا٫د٣ٝخ ٓضَ
اٌُِٞسثشٓٝبص٤ٓ ٝ ٖ٣ض َ٤اُزغزغز٤ش. ٕٝ
اص٘بء اُؾَٔ ٣ٝ ،ؼزجش ٓضبٍ أ٣نآ ُـ ا٫سرلبع اُلغُٞٞ٤عٗ٬ُ ٢ضْ٣
كشه ٗؾبه اُـذح اُذسه٤خ

٣وَ ٓغز ٟٞاٗ٫ض ْ٣ك: ٢
 ؽب٫د هقٞس ٝظ٤لخ اُـذح عبس اُذسه٤خ
 اص٘بء ٝهق ٗٔ ٞاُطلَ

(ب) البٌلٌروبٌن :
٘٣زظ اُج٤ِ٤شٝثٛ ٖٓ ٖ٤ذّ اُٞٔ٤ٜعِٞث ٖ٤ثؼذ رٌغش ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء ٝرُي كٜٗ ٢ب٣خ كزشح
ؽ٤برٜب  ،صْ ٣شرجو ٓغ ؽٔل اُغًِٞٞس٤ٗٝي ك ٢اٌُجذ ُ٤زؾ ٍٞإُ ٠ص٘بئ ٢عًِٞٞسٗٝبد
اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤اُوبثَ ُِزٝثبٕ ك ٢أُبء صْ ٣خشط ػٖ هش٣ن اٌُجذ ٓغ اُقلشاء ك ٢اُو٘ٞاد
أُشاس٣خُٝ ،زُي ٞ٣عذ ٗٞػبٕ ٖٓ اُج٤ِ٤شٝثٔٛ ٖ٤ب اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤ؿ٤ش أُجبؽش ( ) ID - BIL
ٓ ٞٛٝب هجَ ا٫سرجبه ٝؿ٤ش هبثَ ُِزٝثبٕ ك ٢أُبء ٝ ،اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤أُجبؽش ( ٞٛٝ ) D - BIL
ٓب ثؼذ ا٫سرجبه  ٞٛٝهبثَ ُِزٝثبٕ ك ٢أُبء .
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ٓغٔٞع اُ٘ٞػ٣ ٖ٤طِن ػِ ٚ٤اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤اُ ٌُِ) T- BIL ( ٢

اعجبة ص٣بدح ا ٝاسرلبع اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤ػٖ أُغز ٟٞاُطج٤ؼ-: ٢

٣ضداد ٓغز ٟٞاُج٤ِ٤شٝث ٖ٤ك ٢ص٬س ؽب٫د ٓخزِلخ :
 آشاك اٌُجذ أُؤد٣خ إُ ٠ػذّ هذسر ٚاٌُبك٤خ ػِ ٠اسرجبه ٝاعزخشاط اُج٤ِ٤شٝثٖ٤
٣ٝؤد ١رُي إُ ٠اسرلبع اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤أُجبؽش ٝؿ٤ش أُجبؽش ٣ٝ ،غٔٛ ٠زا اُ٘ٞع ثـ "
اُقلشاء اُخِ٣ٞخ اٌُجذ٣خ " .
 اٗغذاد اُو٘ٞاد أُشاس٣خ ٔٓ ،ب ٣ؤد ١إُ ٠اعزشعبع اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤أُجبؽش إُ ٠اٌُجذ ٚ٘ٓٝ
إُ ٠اُذّ ٓٔب ٣ؤد ١إُ ٠اسرلبع ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُج٤ِ٤شٝث٣ٝ ٖ٤غٔٛ ٠زا أُشك ثـ "
اُقلشاء اٗ٫غذاد٣خ "
 رٌغش ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء أًضش ٖٓ هذسح اٌُجذ ػِ ٠اسرجبه اُج٤ِ٤شٝثٔٓ ٖ٤ب ٣ؤد ١إُ٠
ص٣بدح اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤ؿ٤ش أُجبؽش ك ٢اُذّ ٣ٝ ،ؾذس رُي ك ٢آ٧شاك أُؤد٣خ إُ ٠رٌغش
ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء ٣ٝ ،غٔٛ ٠ز اُ٘ٞع ة " ،فلشاء رٌغش ًش٣بد اُذّ اُؾٔشاء " ،
٣ٝؾذس ٛزا اُ٘ٞع أ٣نآ ك ٢ا٫هلبٍ ؽذ٣ض ٢اُ٫ٞدح ٗز٤غخ ُ٘وـ ٗؾبه أ ٝؿ٤بة
ٗؾبه٤خ اٗ٫ض ْ٣اُخبؿ ثؼِٔ٤خ ا٫سثزبه ٣ٝ ،غٔٛ ٠زا اُ٘ٞع " اُقلشاء اُطج٤ؼ٤خ
اُ٤ُٞذ٣خ " أ٣ " ٝشهبٕ ؽذ٣ض ٞاُ٫ٞدح " ٝرؾذس ك ٢ا٧عجٞع ا ٍٝ٫ثؼذ اُ٫ٞدح

ٓ٬ؽظبد :
 ا٫سرلبع أُنطشد ك ٢اُج٤ِ٤شٝث ٖ٤أُجبؽش ًٝزُي اُلٞعلبربص اُوِٝ ١ٞث٘لظ اُ٘غجخ ٣ؾ٤شإُ ٠إٗغذاد اُو٘ٞاد اُقلشا٣ٝخ ٝرًِي إُزٜبة اُو٘ٞاد اُقلشا٣ٝخ .
 ا٩سرلبع ك ٢اُج٤ِ٤شٝث ٌٕٞ٣ ٖ٤اًضش ٖٓ ا٫سرلبع ك ٢اُلٞعلبربص اُوِ ١ٞك ٢اُزٜبة اٌُجذاُٞثبئًٝ ٢زُي رٌغشاُذّ .
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فحص وظائف الكلى
Kidney Function Tests
رِؼت اُزؾبُ َ٤اُطج٤خ دٝسآ ٛبٓآ عذآ ك ٢رو ْ٤٤اُٞظ٤لخ اٌُِ٣ٞخ كً ٢ض٤ش ٖٓ آ٫شاك اُز٢
رق٤ت اٌُِ٤خ ًٔ ،ب رو ّٞثٔزبثؼخ ٓشم ٠اٌُِٝ ٠اُز٘جؤ ثبٗزاس اُؾبُخ أُشم٤خ ُذٛٝ ْٜ٣زٙ
اُزؾبُ: ٢ٛ َ٤

( )1قٌاس البولٌنا ( : )Urea
اُج٘٤ُٞب  ٢ٛاُ٘برظ اُشئ٤ظ ٝاُٜ٘بئُ ٢ؼِٔ٤بد اُزٔض َ٤اُـزائُِ ٢جشٝر٘٤بد ك ٢اُضذ٤٣بد ٝ ،رزٌٕٞ
اُج٘٤ُٞب ك ٢اٌُجذ صْ رٔش ك ٢اُذّ إُ ٠اٌُِ ٠ؽ٤ش رخشط ٓغ اُج. ٍٞ
ٝرذخَ ك ٢رٌ ٖ٣ٞاُٞ٤س٣ب ٖٓ ا٤ٗٞٓ٫ب (  )NH3اُغبٓخ اُز ٢رزٌٛ ٖٓ ٕٞذّ اُؾٔٞك ا٤٘٤ٓ٫خ .
سؿْ إٔ ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ ٣ؼزجش ٓؤؽشآ ؿ٤ش ؽغبط ُِٞظ٤لخ اٌُِ٣ٞخ إ ٫إٔ عُٜٞخ
اُو٤بط عؼِز ٖٓ ٚا٫خزجبساد اُؾبئؼخ ٝػذّ ؽغبع٤خ ٛزا ا٫خزجبس ك ٢أٗ٣ ٚغت إٔ رُلوذ أًضش ٖٓ
ٝ ٖٓ %52ظ٤لخ اٌُج٤جبد اٌُِ٣ٞخ ؽز٣ ٠زؤصش ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ  ،ص٣بدح ػِ ٠رُي كٜ٘بى
اعجبة ًض٤شح ؿ٤ش ًِ٣ٞخ أُ٘ؾؤ  ٌٖٔ٣إٔ رغجت اسرلبع اُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ ًٔ ،ب إٔ ٓغزٟٞ
اُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ ٣زؤصش ثبُجشٝر٘٤بد ك ٢اُـزاء ٤ًٔٝخ اُشؽ٤ؼ اٌُج٤ج ٢ك ٢اٌُِ. ٠
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اعجبة اسرلبع ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ :
٣ضداد ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :








اُ٫زٜبة اٌُِ ١ٞاُؾبد ٝأُضٖٓ
اُلؾَ اٌُِ١ٞ
اٗ٫غذاد اُج٢ُٞ
اُ٘ض٣ق أُؼذ ١أُؼ١ٞ
اُقذٓبد اُؼقج٤خ ٛٝجٞه اُـذح كٞم اٌُِ٣ٞخ
ؽب٫د اُزغلبف ٝ ،رُي ُلوذ ًٔ٤خ ًج٤شح ٖٓ اُغٞائَ ٓضَ اُز٣ ١ؾذس ك ٢اُو٢ء
أُغزٔش ٝا٫عٜبٍ اُؾذ٣ذ
اُزغْٔ ثبُضئجن ٝثؼل ا٬ٓ٫ػ أُؼذٗ٤خ اُضوِ٤خ ا٫خشٟ

اعجبة اٗخلبك ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ :
٣ز٘بهـ ٓغز ٟٞاُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
آشاك اٌُجذ أُزوذٓخ ٝ ،كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ رزٌٓ ٕٞبدح ا٤ٗٞٓ٫ب ٣ٝلؾَ اٌُجذ ك٢

رؾِٜ٣ٞب إُ ٠ث٘٤ُٞب ٗظشآ ُؾذح أُشك ٝ ،رزنبػق اُخطٞسح كٝ ٢عٞد رشً٤ض ػبُٖٓ ٢
اُج٘٤ُٞب  ٕ٧ ،ا٤ٗٞٓ٫ب ؿبص عبّ عذآ  ٢ٛٝ ،ر٘زؾش ك ٢اُغغْ ًِٝ ٚأصشٛب اُؾذ٣ذ ٌٕٞ٣
ػِ ٠أُخ ؽ٤ش ٣ؤد ١إُ ٠ؽَِ ربّ ُِٔخ ٝك ٢ؽبُخ ؽَِ أُخ اُ٘برظ ٖٓ ص٣بدح ٗغجخ
ا٤ٗٞٓ٫ب ٣ذخَ أُش٣ل ك ٢ؽبُخ ؿ٤جٞثخ ٓ Hepatic Comaزوطؼخ ٓ ٌُٖ ،غ ص٣بدح
ٗغجخ ا٤ٗٞٓ٫ب ك ٢اُذّ هذ ٣ؤد ١إُ ٠دخ ٍٞأُش٣ل ك ٢ؿ٤جٞثخ هِ٣ٞخ هذ رؤد ١إُ٠
اُٞكبح
ص٣بدح ٓؼذٍ اُـغ َ٤اٌُِ ١ٞاُق٘بػٛٝ Hemodialysis ٢زا ٣ؤصش ػِٗ ٠غجخ

اُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ  ،ؽ٤ش روَ إُ ٠إٔ رقَ إُ ٠أهَ ٖٓ أُؼذٍ اُطج٤ؼ. ٢
اُٜضاٍ ٓ Cachexiaضَ آشاك اُغَ ٝعٞء اُزـز٣خ ٝ Malnutritionأُغبػخ

Starvation

اعجبة ص٣بدح رضً٤ض اُج٘٤ُٞب ك ٢اُج: ٍٞ
٣ضداد رشً٤ض اُج٘٤ُٞب ك ٢اُج ٍٞػ٘ذ ر٘بٝ ٍٝعجبد ؿ٘٤خ ثبُجشٝر٘٤بدٝ ،ك ٢اُؾب٫د أُقبؽجخ
ُض٣بدح ٛذّ اُجشٝر٘٤بد ك ٢اُغغْ ٓضَ اُؾٔٓٝ ٠شك اُغٌش ؿ٤ش أُؼبُظ ٝكشه اُـذح اُذسه٤خ .
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اعجبة ٗوقبٕ رشً٤ض ٗغجخ اُج٘٤ُٞب ك ٢اُج: ٍٞ
روَ ٗغجخ اُج٘٤ُٞب ك ٢اُج ٍٞػ٘ذ ر٘بٝ ٍٝعجبد كو٤شح ٖٓ اُجشٝر٘٤بد ٝ ،ك ٢ؽب٫د ث٘بء
اُجشٝر٘٤بد ٓضَ اُؾَٔ ٝاُشمبػخ ٝ ،ك ٢ؽب٫د اُلؾَ اٌُجذ ٝ ١اُلؾَ اٌُِ. ١ٞ

( )2قٌاس الكرٌاتٌنٌن : Creatinine
٣ؼزجش ه٤بط اٌُش٣برٓ ٖ٤٘٤ؤؽشآ اًضش فذهآ ػِ ٠عٓ٬خ ٝظ٤لخ اٌُِ٤خ ٖٓ ه٤بط اُج٘٤ُٞب ك ٢اُذّ
ً ٞٛٝش٣برٓ ٫ ٖ٤بئ Anhydrous Creatine ٢ؽ٤ش ٘٣زظ ٖٓ كٞعلبد اٌُش٣برٖ٤
 Phosphocreatineثؼذ كوذ ٓغٔٞػخ اُلٞعلبد صْ ٔ٣ش ثبُذّ إُ ٠اٌُِ٤ُ ٠خشط ٓغ اُجٍٞ
٣ٝز٘بعت رشً٤ض ٙثبُذّ  ٝاُج ٍٞر٘بعجآ هشد٣آ ٓغ ؽغْ ػن٬د اُغغْ ٣ ٫ ٝزبصش ثب،ًَ٧
ٝرشً٤ض ٙصبثذ هٞاٍ اُـ  44عبػخ ُ ،زُي ٣ؼزجش أُو٤بط آ٫ضَ ٫خزجبس ٝظ٤لخ اٌُِ٤خ.

اصد٣بد ٓغز ٟٞاٌُش٣بر ٖ٤٘٤ك ٢اُذّ هذ ٘٣زظ ػٖ :
 ؽب٫د اُلؾَ اٌُِ ١ٞاُؾبد ٝأُضٖٓ
 اٗ٫غذاد اُج٢ُٞ
ثٔ٘٤ب ٗغجخ اٌُش٣بر ٖ٤٘٤ا٫هَ ٖٓ  2.5عْ ٤ِِٓ 122 /زش دّ  ٫رؼ٘ ٢أ ١أ٤ٔٛخ رؾخ٤ق٤خ .

( )3تصفٌة الكرٌاتٌنٌن :Creatinine Clearance Test
٣ؼزجش ٛز اُزؾِ َ٤أدم ٖٓ اُزؾِ ٖ٤ِ٤اُغبثو ٖ٤ؽ٤ش ٌ٣ؾق ػٖ ظ٤لخ اٌُِ ٠ك ٢اُـ  44عبػخ
أُبم٤خ ٣ٝ ،شثو أ٣نآ ثٗ ٖ٤غجخ اٌُش٣بر ٖ٤٘٤ك ٖٓ ًَ ٢اُذّ ٝاُج ٍٞخ ٍ٬اُـ  44عبػخ .
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٣زْ ؽغبة ًٔ )Creatinine Clearance (cب : ٢ِ٣

Uc × Tv
24 × 60 × Sc

= C

ؽ٤ش إٔ
ٓ Ucغز ٟٞاٌُش٣بر ٖ٤٘٤ك ٢اُجٍٞ
ٓ Scغز ٟٞاٌُش٣بر ٖ٤٘٤ك ٢اُغ٤شّ
 Tvؽغْ اُج ٍٞاُ ُٔغ ّٔغ ك ٢اُـ  44عبػخ
 24عبػخ  ٢ٛػذد عبػبد اُّٞ٤
 ٞٛػذد اُذهبئن ك ٢اُغبػخ اُٞاؽذح
ر٘خلل رقل٤خ اٌُش٣بر ٖ٤٘٤ك ٢عٔ٤غ اُؾب٫د اُز ٢ر٘خلل كٜ٤ب ٝظ٤لخ اٌُِ٤خ ٓضَ:
 اعز٘ضاف أُبء Water Depletion
ٛ جٞه اُنـو
 م٤ن اُؾش٣بٕ اٌُِ١ٞ

( )4قٌاس حمض البولٌك ( حمض البول ) ( الٌورٌك اسٌد ) Uric Acid
 ٞٛاُ٘برظ اُٜ٘بئُ ٢ؼِٔ٤خ اُزٔض َ٤اُـزائُِ ٢جٞ٤س Purine ٖ٣ك ٢اٗ٫غبٕ ٣ٝ ،ذخَ اُجٞ٤س ٖ٣ك٢
رشً٤ت اُؾٔٞك اُ٘٣ٝٞخ ٣ٝؾَٔ ا٫د ٝ Adinine ٖ٤٘٣اُغٞاٗ.Guanine ٖ٤
٣زـ٤ش ٓغز ٟٞؽٔل اُج٤ُٞي ك ٢اُذّ ٖٓ عبػخ إُ ٠اخش ّٞ٣ ٖٓٝ ، ٟإُ ّٞ٣ ٠آخشًٔ ،ب إٔ
ػٞآَ ًض٤شح رؤصش ػِ ٠ؽٔل اُج٤ُٞي ٜٓ٘ب اُق٤بّ اُطٞٗٝ َ٣ٞػ٤خ اُطؼبّ .
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٣خشط ؽٔل اُج٤ُٞي ػٖ هش٣ن اٌُِ ٠ؽ٤ش إٕ ؽٞاُ ٖٓ % 82 ٢ؽٔل اُٞ٤س٣ي اع٤ذ
أُزٌ ٕٞك ٢اُغغْ ٣خشط ٓغ اُجٝ ، ٍٞاُغضء اٌُزجو٣ ٢خشط ٓغ اُقلشاء .
رزشاٝػ ًٔ٤خ ؽٔل ٞ٣س٣ي اع٤ذ اُخبسعخ ٓغ اُجٓ ٍٞب ثٓ 022 - 322 ٖ٤غْ  44 /عبػخ
(  44 / ٍٞٔ٤ِِٓ 3.6 - 4.1عبػخ )
ٗقق ٛز ٙأٌُ٤خ رؤر ٖٓ ٢ا٣ل اُجٞ٤س ٖ٣اُخبسع ٖٓ( ٢اٝ )ًَ٫اُ٘قق ا٫خش ٖٓ اُجٞ٤سٖ٣
اُذاخِ( ٢خ٣٬ب اُغغْ) ُٝ ،زُي ٣غت ػ٘ذ ه٤بط ًٔ٤خ ؽٔل اُج٤ُٞي ك ٢اُج ٍٞإٔ  ٌٕٞ٣اُطؼبّ
خبُ٤آ ٖٓ اُجٞ٤س ٖ٣هجَ ٝخ ٍ٬اُـ  44عبػخ اُخبفخ ثزغٔ٤غ اُج. ٍٞ

٣ضداد ٓغز ٟٞؽٔل اُج٤ُٞي ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :










مرض النقرسGout
حاالت تسمم الحمل وما قبلها Pre - Eclampsia &Eclampsia
سرطان الدم Leukaemia
عقاقٌر عبلج سرطان الدمم
الفشل الكلوي
النوع االول من مرض تخزٌن الجلٌكوجٌن Glycogen Storage Disease - Type 1
فرط نشاط الغدة الدرقٌة
فً بعض المدمنٌن على الكحول Alcoholism

٣وَ ٓغز ٟٞؽٔل اُٞ٤س٣ي أع٤ذ ك ٢اُذّ ك: ٢
 حاالت االلتهاب الكبدي الحاد
 بتناول عقار االلوبٌورٌنول  Allpurinolو البروبٌنٌسٌد  Probenicidوالكورتٌزون
ٌزداد تركٌز حمض البولٌك فً البول :
فً حاالت مرض النقرس الناتج هم التمثٌل الغذائً وفً أي مرض مصاحب لزٌادة تكوٌن
حمض البولٌك
ٌنما ٌقل تركٌز حمض البولٌك فً البول  :فً امراض الكلى
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رؾِ َ٤فٞسح اُذ ٕٞٛاٌُ٤ٔ٤بئ٤خ

أ :٥ٝرؾِ َ٤اُذ ٕٞٛاٌُِ٤خ Total Lipids
تعتبر الدهون إحدى مجموعات المركبات العضوٌة الرئٌسٌة والتً لها قٌمة غذائٌة عالٌة
وظٌفتها الرئٌسٌة فً الخبلٌا الحٌة هً تكوٌن المكونات التركٌبٌة لؤلغشٌة وخزن الطاقة
للخلٌة ،والدهون إما حٌوانٌة (صلبة فً درجة حرارة الغرفة االعتٌادٌة) أو نباتٌة ( سائلة
عند درجة حرارة الغرفة الطبٌعٌة) وٌطلق علٌها الزٌوت ،وتشترك جمٌع الدهون فً خاصٌة
واحدة هً الذوبان فً المذٌبات العضوٌة كـ االٌثر وال تذوب فً الماء ولكنها تختلف فً
خواصها االخرى مما ٌجعل تناولها بالحدٌث كمجموعة واحدة صعبآ لذلك نقسم الدهون إلى
مجموعات صغٌرة ومنها  :الجلٌسرٌدات الثبلثٌة ( ،)Triglycerideالحموض الدهنٌة (
 ،)Fatty Acidsالشموع (  ،)Waxesاالستٌروٌدات (  ،)Steroidالتربٌنات ( )Terpenes
وغٌرها كثٌر
تشمل الدهون الكلٌة اربع مجموعات رئٌسٌة ٌمكن تمٌٌزها من التمثٌل الغذائً للدهون وهذه
المجموعات هً الكولٌستٌرول (  ،)Cholesterolالجلٌسرٌدات الثبلثٌة (،)Triglyceride
الدهون الفوسفاتٌة (  )Phospholipidsو الحموض الدهنٌة ( )Fatty Acids
وهناك طرق معقدة تنظم انطبلق الدهون من االنسجة الى الدم والعكس

وٌتم قٌاس الدهون الكلٌة فً الدم بطرٌقتٌن أحدهما تعتمد على طرٌقة كٌمٌائٌة لقٌاسها،
وأخرى تعتمد على قٌاس مكوناتها ثم حساب المجموع ،وٌرتفع مستوى الدهون الكلٌة بالدم
عند ارتفاع واحد أو أكثر من مكوناته وٌنخفض مستواه فً الدم عند حدوث العكس.

(أ) رؾِ َ٤اٌُ٤ُٞغز٤ش: "CHO " ٍٝ
الكولٌسترول عبارة عن مركب عضوي دهنً من فصٌلة االستٌروٌدات وله اهمٌة حٌوٌة
كبٌرة حٌث ٌدخل فً تركٌب االغشٌة الببلزمٌة المغلفة للخبلٌا بصورة رئٌسٌة ،لذلك تقوم
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الخبلٌا بتصنٌعه إذا لم ٌحصل علٌه الجسم من مصدر خارجً ،كذلك ٌعد الكولسترول مصدرآ
اساسٌآ لبلستٌروٌدات االخرى فً الجسم مثل الهرمونات الجنسٌة وفٌتامٌن "د" وحموض
الصفراء ( . )Bile Acids
ٌدخل الكولٌسترول فً تركٌب البروتٌنات الدهنٌة (  )Lipoproteinsالموجودة بالدم والتً
وظٌفتها نقل الدهون المختلفة من الدم العضاء الجسم المختلفة سواء ألكسدتها للحصول على
الطاقة أو لتخزٌنها فً بعض الخبلٌا كالخبلٌا الدهنٌة .
ٌتحدد تركٌز الكولٌسترول بعوامل اٌضٌة تتؤثر بالوراثة والتغذٌة ووظائف هرمونٌة وأٌضآ
بسبلمة االعضاء الحٌوٌة مثل الكبد والكلى ،وٌرتبط التمثٌل الغذائً (االٌض) للكولٌستٌرول
تمامآ باٌض الدهون .
٣شرلغ ٓغز ٟٞاٌُ٤ُٞزغ٤ش ٍٝك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :






الزٌادة فً تناول المواد الدهنٌة خاصة التً تحتوي على كولٌستٌرول
قصور وظٌفة الغدة الدرقٌة
الصفراء االنسدادٌة
مرض البول السكري غٌر المعالج
مرض فرط بروتٌنات الدم الدهنٌة

ثٔ٘٤ب ٘٣خلل ٓغز ٟٞاٌُ٤ُٞغزش ٍٝك:٢





التهاب الكبد الحاد
احٌانآ فً مرض فرط وظٌفة الغدة الدرقٌة
االنٌمٌا
سوء التغذٌة

ملحوظة هامة :
هناك عبلقة وثٌقة بٌن ارتفاع الكولٌتسرول فً الدم وحدوث مرض تصلب الشراٌٌن حٌث
ٌترسب الكولٌستٌرول مع بعض الدهون االخرى على جدار الشراٌٌن التاجٌة المغذٌة لعضبلت
القلب مما ٌإدي فً الحاالت الشدٌدة منها إلى احتشاء عضبلت القلب .

ٌبٌن الجدول التالً المستوى الطبٌعً للكولٌستٌرول فً الدم حسب العمر
أُؼذٍ اُطج٤ؼ٢
ٓغْ 120 - 230 َٓ 122 /
ٓغْ 120 - 240 َٓ 122 /
ٓغْ 140 - 260 َٓ 122 /
ٓغْ 150 - 290 َٓ 122 /
ٓغْ 160 - 300 َٓ 122 /
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(ة) رؾِ َ٤اُغِ٤غش٣ذاد اُض٬ص٤خ " : "TG
ُتحمل  % 26من الجلٌسرٌدات الثبلثٌة على الكٌلومٌكرون ( ( )Chylomicronوهً
البروتٌنات الدهنٌة التً تقوم بحمل الجلٌسرٌدات الثبلثٌة فً الدم من االمعاء الدقٌقة إلى
االنسجة الدهنٌة) و ُ % 16تحمل على البروتٌنات الدهنٌة شدٌدة انخفاض الكثافة الـ ( Very
 )Low Density Lipoprotein - VLDLودائمآ تتعرض الجلٌسرٌدات الثبلثٌة إلى بناء
وهدم ،واحتراق هذه المركبات ٌمد الجسم بطاقة كبٌرة ٌستخدمها الجسم عند نقص المواد
الكربوهٌدراتٌة .
ٌبٌن الجدول التالً مستوى الجلٌسرٌدات الثبلثٌة فً الدم حسب العمر
أُؼذٍ اُطج٤ؼ٢
ٓغْ 10 - 140 َٓ 122 /
ٓغْ 10 - 150 َٓ 122 /
ٓغْ 10 - 160 َٓ 122 /
ٓغْ 10 - 170 َٓ 122 /

اُؼٔش
ع٘خ 1 - 30
ع٘خ 31 - 40
ع٘خ 41 - 50
ع٘خ 51 - 60

٣ضداد ٓغز ٟٞاُغِ٤غش٣ذاد اُض٬ص٤خ ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :







كثرة تناول المواد الكربوهٌداتٌة والمواد ذات السعرت الحرارٌة العالٌة ،حٌث تتحول
فً الجسم إلى الجلٌسرٌدات الثبلثٌة
امراض الكلى ،حٌث ٌزداد كل من الكولٌسترول و الجلٌسرٌدات الثبلثٌة و الدهون
الفوسفاتٌة
مرض البول السكري غٌر المعالج
التهاب البنكرٌاس الحاد
مرض النقرس
الكثٌر من امراض الكبد

٘٣ٝخلل ٓغز ٟٞاُغِ٤غش٣ذاد اُض٬ص٤خ ك ٢اُذّ ك: ٢
 سوء التغذٌة ونقصها
 نقص البٌتالٌبوبروتٌن الوراثً ( وهو مرض وراثً ٌؤتً من نقص البروتٌنات
الدهنٌة منخفضة الكثافة  LDLوراثٌآ )

ملحوظة هامة -:
زٌادة مستوى الجلٌسرٌدات الثبلثٌة فً الجسم ٌمكن ان ٌإدي إلى تراكمها وترسبها فً خبلٌا
الكبد مسببآ مرض الكبد الدهنً ( )Fatty Liver
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صبٗ٤آ  :رؾِ َ٤اُجشٝر٘٤بد اُذ٤٘ٛخ Lipoproteins Analysis
البروتٌنات الدهنٌة هً بروتٌنات وظٌفتها نقل الدهون المختلفة من الدم ألعضاء الجسم
المختلفة سواء ألكسدتها للحصول على الطاقة أو لتخزٌنها فً بعض الخبلٌا كالخبلٌا الدهنٌة
توجد اربعة انواع رئٌسٌة من البروتٌنات الدهنٌة فً الببلزما تحتوي على نسب مختلفة من
الجلٌسرٌدات الثبلثٌة وبروتنٌات الكولٌستٌرول واستر الكولٌستٌرول والدهون الفوسفاتٌة،
وكل نوع من هذه البروتٌنات له وظٌفة مختلفة عن اآلخر غٌر أنها تتشابه كلها بدرجة كبٌرة
فً التركٌب وقد قسمت تبعآ لكثافتها كالتالً :





الكٌلو مٌكرونات ( )Chylomicrons
البروتٌنات الدهنٌة شدٌدة انخفاض الكثافة ( )VLDL
البروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة ( )LDL- Low Density Lipoproteins
البروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة ( )HDL - High Density Lipoproteins

واهم تحلٌلٌن نقوم بهما فً المختبر بالنسبة للبروتٌنات الدهنٌة هما :

(أ) البروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة ( )HDL - High Density Lipoproteins
ٌعتبر  HDLمن مشتقات البروتٌنات الدهنٌة وٌسمى اٌضآ البروتٌنات الدهنٌة من نوع
الفا (  )ά - lipoproteinوٌحتوي على  % 45 - % 25من الكولٌستٌرول باالضافة إلى
الدهون الفوسفاتٌة
ٌحمل  HDLالكولٌسترول من الدم إلى الكبد حٌث ٌتم اٌضه واستخراجه من العصارة
الصفراوٌة وهذا ٌعنً أن زٌادة نسبة  HDLفً الدم تإدي إلى نقص مستوى الكولٌسترول فً
الدم مما ٌمنع حدوث مرض تصلب الشراٌٌن وهذا ما ٌسمى احٌانآ الكولٌسترول الجٌد أو
الحمٌد .

مستوى الـ  HDLفً االناث اكثر منه فً الذكور ألن هرمون االستروجٌن ٌزٌد من تكوٌن
البروتٌن الخاص بحمل الكولٌسترول على الـ  HDLولذلك تكون االناث اقل تعرضآ لمرض
تصلب الشراٌٌن ،ولكن مع تقدم السن ٌقل مستوى الـ  HDLمما ٌإدي إلى تعرضهن أكثر
لمرض تصلب الشراٌٌن .
ٌزداد مستوى  HDLعند الرٌاضٌٌن بٌنما ٌقل عند المصابٌن بالسمنة والمدخنٌن .
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(ب) البروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة ()LDL- Low Density Lipoproteins
ٌعتبر من البروتٌنات الدهنٌة وٌسمى أٌضآ البروتٌنات الدهنٌة من نوع
بٌتا (  )β - Lipoproteinsوهو المسإول عن حمل الكولٌسترول فً الدم ،حٌث ٌحتوي على
 % 15 - 56منه ،ولذلك فإن ازدٌاد مستوى ٌ LDLإدي إلى زٌادة نسبة االصابة بمرض
تصلب الشراٌٌن ،ولذلك ٌطلق علٌه البعض الكولٌسترول السًء أو الخبٌث ،وهناك عبلقة
عكسٌة بٌن مستوى  LDLوالـ  HDLفً الدم .

وٌتم قٌاس مستوى  LDLفً الدم باستخدام المعادلة التالٌة

= )LDL Cholesterol (mg/dl
Total Cholesterol - HDL Cholesterol - Triglyceride
5

وهذه المعادلة غٌر صالحة عندما ٌكون تركٌز  Triglycerideفً الدم أكثر من mg/dl 400
لذا ٌجب ذكر أن هنا طرٌقة مباشرة لقٌاس  LDLأكثر دقة من عملٌة الحساب :

= )LDL Cholesterol (mmol/L
Total Cholesterol - HDL Cholesterol - Triglyceride
22
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حٌث أن :
 Triglycerideهً الجلٌسرٌدات الثبلثٌة
 LDL Cholesterolهً البروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة
 HDL Cholesterolهً البروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة
 Total Cholesterolهو الكولٌسترول الكلً

ٌبٌن الجدول التالً مستوى البروتٌنات الدهنٌة عالٌة و منخفضة الكثافة وكذلك الكولٌستٌرول
الكلً للذكر واالنثى
اُؾبُخ اُطج٤ؼ٤خ

اُغ٘ظ

اٗزاس ٓشرلغ ٖٓ
اُخطٞسح
اهَ ٖٓ 35
اهَ ٖٓ 45

دسعٓ ٞزٞعطخ ٖٓ
اُخطٞسح
35 - 55
45 - 65

رًش
اٗض٠

اػِ55 ٖٓ ٠
اػِ65 ٖٓ ٠

اػِ102 ٖٓ ٠
________

150 - 190
________

اهَ ٖٓ 152
________

رًش
اٗض٠

اًجش ٖٓ 5.0
اًجش ٖٓ 4.6

3.8 - 5.9
3.1 - 4.6

اهَ ٖٓ 3.8
اهَ ٖٓ 3.1

رًش
اٗض٠

اُجشٝر٘٤بد اُذ٤٘ٛخ ػبُ٤خ اٌُضبكخ
HDL-Chol mg/100ml
اُجشٝر٘٤بد اُذ٤٘ٛخ ٓ٘خلنخ اٌُضبكخ
LDL-Chol mg/100ml
ٗLDL - Cholغجخ اٌُ٤ُٞغزش ٍٝاٌُِ ٠إُ٠

تحلٌل بعض االختبارات الخاصة
اثناء التحالٌل الطبٌة قد نحتاج إلجراء اختبارات خاصة لبعض المركبات واالنزٌمات فً الجسم
فً هذا الموضوع سنقوم بشرح بعضآ من هذه االختبارات من حٌث اهمٌتها واسباب ارتفاعها
والمعدالت الطبٌعٌة لها

( )1اُجٌ٤شثٗٞبد ( )Bicarbonate
تعتبر الباٌكربونات محلول ُم ّ
نظم ( ،)Bufferوهو من اهم المحالٌل المنظمة فً الجسم ،فهو
ٌحافظ على المعدل الطبٌعً لؤلس الهٌدروجٌنً ( )PHلسوائل الجسم.
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إن قٌاس البٌكربونات والـ  PHللدم الشرٌانً تشكل أساسآ لتقٌٌم االتزان الحمضً  -القلوي
()Acid - Base Balance

٣شرلغ ٓغز ٟٞاُجٌ٤شثٗٞبد ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 قلوٌة الدم االٌضٌة (  ،) Metabolic Alkalosisحٌث تزداد كمٌة الـ  PHللدم
وٌحدث ذلك عند تناول كمٌات كبٌرة من بٌكربونات الصودٌوم والقًء المستمر
ونقص البوتاسٌوم
 حمضٌة الدم التنفسٌة (  ،) Respiratory Acidosisحٌث تقل كمٌة الـ  PHللدم ،
مثل الحاالت التً تإدي إلى صعوبة التخلص من ثانً اكسٌد الكربون ،وٌحدث ذلك
فً حاالت الربو أو الضٌق الشعبً أو اثناء تناول كمٌات كبٌرة من المورفٌن.
٣شرلغ ٓغز ٟٞاُجٌ٤شثٗٞبد ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 حمضٌة الدم االٌضٌة  ،حٌث تقل كمٌة الـ  PHللدم  ،ومثال ذلك حاالت السكر البولً
غٌر المنتظم
 قلوٌة الدم التنفسٌة  ،حٌث تزداد كمٌة الـ  PHللدم ،وٌرجع ذلك إلى زٌادة معدل
التنفس (  ،) Hyperventilationمثل حاالت الحمى الشدٌدة والتسمم باألسبرٌن

)(2االمونٌا) ( Ammonia
لبلمونٌا الموجودة فً الدم مصدرٌن اساسٌٌن هما :
المصدر االول  :تؤثٌر البكتٌرٌا الموجودة فً االمعاء الغلٌظة على المواد النٌتروجٌنٌة ،مما
ٌإدي إلى تكوٌن كمٌات معٌنة من األمونٌا
المصدر الثانً  :من عملٌة هدم الحموض االمٌنٌة فً الجسم  ،فعندما تدخل االمونٌا الورٌد
البابً أو الدورة الدموٌة فإنها تتحول بسرعة فً الكبد إلى البولٌنا ،وبذلك ٌتخلص الجسم من
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التؤثٌر السام لؤلمونٌا على خبلٌا المخ ،ولذا ٌزداد تركٌز األمونٌا اثناء امراض الكبد المتقدمة
وخاصة عند تناول كمٌات كبٌرة من البروتٌنات  ،أو إذا كان هناك نزٌف باألمعاء.

ٌرتفع مستوى االموٌنا فً الدم فً حاالت فشل الكبد أو عملٌات قنطرة الكبد ( Liver
 )Bypassوهً عملٌة جراحٌة لبلوعٌة الدموٌة ٌتم خبللها وصل الورٌد البابً بالورٌد
االجوف بدون المرور بالكبد ،وتمسى بـ (  ،) Portacaval Shuntوٌزداد مستوى األمونٌا
فً حاالت التشمع الكبدي (فً المراحل النهائٌة) خاصة بعد تناول وجبات غنٌة بالبروتٌنات أو
اثناء النزٌف الدموي المعوي.
ٌقل مستوى االمونٌا فً الدم اثناء المجاعة المستدٌمة(  ،)Starvationأو اثناء االعتماد على
التغذٌة بالمحالٌل عن طرٌق الورٌد ،والتً ال تحتوي على الحموض األمٌنٌة

)(3انزٌم الكولٌن استرٌز الكاذب)( Pseudocholinesterase
ٌعتبر هذا اإلنزٌم غٌر حقٌقً (كاذب) بمناظرته باالنزٌم الحقٌقً إنزٌم أستٌل كولٌن إسترٌز
(  ) Acetylcholinesteraseوالذي ٌوجد فً نهاٌات الخبلٌا العصبٌة والمسئوول عن
انتهاء االشارة العصبٌة ونهاٌة حركة العضبلت بعد اداء وظٌفتها.
ولكن ٌوجد إنزٌم الكولٌن إسترٌز الكاذب فً الببلزما والكبد (التً ٌتكون فٌها) واالنسجة
االخرى غٌر العصبٌة ،ولٌس لهذا االنزٌم تؤثٌر على االسٌتٌل كولٌن ( ) Acetylcholine
الموجود فً نهاٌات االعصاب ،بٌنما ٌقوم بتكسٌر أي كمٌة منه تفلت إلى الدم .

وقد لوحظ ضعف نشاط هذا االنزٌم فً حاالت الفشل الكلوي والصدمات العصبٌة واالنٌمٌا
والدرن وسوء التغذٌة والهزال والحمل أٌضآ
وحٌث أن هذا االنزٌم ٌتكون فً الكبد ،فإن نشاطه فً السٌرم ٌقل فً حاالت تلف الكبد

تقتصر أهمٌة قٌاس نشاط هذا اإلنزٌم فً السٌرم على حاالت التسمم بالمبٌدات الحشرٌة
(  ،) Organophosphorus Compoundsحٌث ٌحدث نقص ملحوظ لهذا اإلنزٌم قبل
التؤثٌر السمً لهذه المواد على الجهاز العصبً المركزي ،ولذلك نتابه هذه الحاالت بقٌاس
مستوى اإلنزٌم فً الدم على فترات متناسبة ،فإذا كان هناك نقص مستمر دل على سوء حالة
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المرٌض والعكس صحٌح ،وٌنصح بعمل هذه التحالٌل على فترات للعمال الذٌن ٌتعاملون مع
هذه المبٌدات سواء كان فً المصانع أو فً حالة إستعمالها ،وذلك لمبلحة أي نقص ٌطرأ على
نشاط هذا األنزٌم فً دم هإالء العمال ثم متابعة ذلك
ٌقوم إنزٌم  Pseudocholinesteraseبتكسٌر منبسطات العضبلت
(  ) Muscle Relaxantمثل السكسٌنٌل كولٌن (  ) Succinylcholineالمستخدم مع
المخدر العام عند إجراء العملٌات الجراحٌة ،ولذلك ٌنصح بقٌاس نسبة هذا االنزٌم فً الدم قبل
إجراء العملٌات كً نتجنب خطر توقف التنفس لفترة طوٌلة بعد العملٌة ،وذلك فً حاالت
االشخاص المصابٌن بنقص نشاط هذا اإلنزٌم فً الدم ،حٌث تقل نسبته فً الدم تحت تؤثٌر
أمراض الكبد
ولوحظ إزدٌاد هذا االنزٌم فً امراض السمنة (  )Obesityوفرط وظٌفة الغدة الدرقٌة أو
انسمام درقً ،وارتفاع ضغط الدم ،ومرض المتبلزمة الكلوٌة (  ،)Nephrosisوعند تناول
الكحول

( )4إٗض ْ٣اُلٞعلبربص اُؾٔن)ACP - Acid Phosphatase ( ٢
ٌوجد نوعان من هذا االنزٌم ،وهما-:
 انزٌم الفوسفاتاز الحمضً ال ُكلًّ ( )Total Acid Phosphatse انزٌم الفوسفاتاز الحمضً البروستاتً ( )Prostatic Acid Phosphataseٌدل إسم اإلنزٌم على انه ٌإدي وظٌفته فً وسط حمضً ،وهو ٌوجد بكمٌات كبٌرة فً غدة
البروستات ،كما ٌوجد أٌضآ فً الكرٌات الحمراء والصفائح الدموٌة والخبلٌا اللٌمفاوٌة وفً
الكبد والطحال والكلى والعظام.

وٌنصح قبل إجراء هذا االختبار الخاص بهذا األنزٌم بتجنب الجماع وعدم الكشف على
البروستاتا باالصبع وعدم استعمال األسترة البولٌة وذلك لمدة ال تقل عن  1أٌام قبل إجراء
التحلٌل لتجنب زٌادة نسبته فً الدم لؤلأسباب الواردة آنفآ.
ٌرتفع مستوى إنزٌم الفوسفاتاز الحمضً البروستاتً فً حالة سرطان البروستاتا خاصة
النوع الذي ٌتجاوز الكبسولة المحٌطة بالغدة ( النوع المنتشر من هذا السرطان) ،وكذلك
ٌرافع مستوى اإلنزٌم بعد التدلٌك أو الجراحة على البروستاتا
بٌنما ٌرتفع مستوى إنزٌم الفوسفاتاز الحمضً الكلً إرتفاعآ طفٌفآ فً االورام السرطانٌة
التً تشمل العظام وفً امراض الكلى وامراض الكبد المرارٌة وامراض الجهاز اللٌمفاوي
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( )5إٗض ْ٣ا٬٤ٓ٩ص ( ) Amylase
ٌُفرز هذا اإلنزٌم من البنكرٌاس والغدد اللعابٌة ،وتوجد كمٌة بسٌطة منه بالدم تتراوح ما بٌن
 366 - 166وحدة جولٌة  /لتر ،وعند ازدٌاد هذه النسبة فً الدم ٌزداد إستخراج هذا اإلنزٌم
عن رٌق الكلى ،وٌنصح بعد إستخدام الماصات الزجاجٌة بواسطة الفم عند تحلٌله وذلك لتجنب
زٌادة نسبته الناتجة عن التلوث،

٣ضداد رشً٤ض ٛزا اٗ٩ض ْ٣ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:







التهاب البنكرٌاس الحاد وانسداد القناة البنكرٌاسٌة بوجود ورم أو حصوة أو ضٌق أو
انقباض بعد تعاطً المورفٌن ،وتبدأ الزٌادة بعد  4 - 3ساعات وٌصل أقصاه فً
 46 - 26ساعة ،وٌستمر ٌومٌن إلى ثبلثة أٌام  ،وتكون الزٌادة من  46 - 2مرة فوق
المعدل الطبٌعً
التهاب الغدة النكافٌة
ٌرتفع مستوى انزٌم االمٌبلز أحٌانآ اثناء الفشل الكلوي والغٌبوبة الناتجة عن زٌادة السكر
واختراق قرحة االثنً عشر المإدٌة إلى التهاب البنكرٌاس
التسمم الكحولً الحاد
امراض الغدد اللعابٌة (انسداد القناة  -التهابات صدٌدٌة )

٣ٝوَ رشً٤ض اٗض ْ٣ا٤ِ٤ٓ٫ض ك ٢اُذّ ك ٢ؽب٫د :
 التهابات الكبد الحاد والمزمن
 كسل البنكرٌاس
 احٌانآ أثناء تسمم الحمل

( )6إٗضٗ ْ٣بصػخ اُ٤ٜذسٝع ٖ٤عًِٞٞص  6كٞعلبد
( )G6PDH ) Glucose 6- phosphate dehydrogenase

ٌعتبر  G6PDHاالنزٌم الرئٌس فً مسلك احادٌة فوسفات السكرٌات السداسٌة خبلل مركب
نٌكوتٌنامٌد ادنٌن ثنائً النٌوكلوتاٌد فوسفات المختزل (  ) NADPHالبلزم فً العملٌات
الحٌوٌة البنائٌى ،ومن هذا المسلك ٌتم أٌضآ الحصول على فوسفات السكر الخماسً
(  )Ribose - Phosphateالذي ٌدخل فً تكوٌن الحموض والبروتٌنات النووٌة
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ومن الوظائف االختزالٌة للمركب -: NADPH
 تكوٌن الحموض الدهنٌة
 تكوٌن الهرمونات االستٌروٌدٌة ( )Steroid Hormones
 اختزال الجلوتاثٌون (  )Glutathioneالمإكسد (  ) G - S - S - Gإلى الجلوتاثٌون
المختزل (  ) GSH 2الذي ٌلعب دورآ كبٌرآ فً ازالة فوق اكسٌد الهٌدروجٌن (
 ) Hydrogen Peroxideمن داخل كرٌات الدم الحمراء كما ٌجعل الحدٌد الموجود
فً الهٌموجلوبٌن فً الصورة المختزلة (  )Ferrousوهذا ٌعنً أنه ٌحول
المٌتهٌموجلوبٌن (  ) Met- Haemoglobinإلى هٌموجلوبٌن قادر على حمل
االكسجٌن إلى االنسجة المختلفة
ومن هنا نجد أن الجلوتاثٌون فً وجود ٌ G6PDHحمً خبلٌا الدم الحمراء من التكسر عند
تناول المواد المإكسدة ،مثل ادوٌة عبلج المبلرٌا وادوٌة السلفا واالدوٌة البنزٌنٌة وأٌضى
عند تناول الفول
وعند نقص هذا االنزٌم ٌصبح الجلوتاثٌون غٌر قادر على اداء وظٌفته مما ٌإدي إلى تجمع
فوق اكسٌد الهٌدروجٌن د=اخل الخلٌة وتكوٌن المٌتهٌموجلوبٌن حٌث تتكسر خبلٌا الدم
الحمراء عند تناول المواد المإكسدة السابق ذكرها وهذا ما ٌسمى بـ انٌمٌا تكسر كرٌات الدم
الحمراء أو انٌمٌا الفول (  ،) Favismومن هنا تظهر اهمٌة التحلٌبلت الخاصة بهذا اإلنزٌم
فً االطفال المصابٌن بؤنٌمٌا حادة وشدٌدة.

وهناك نوعان من التحاليل :
 اختبار للكشف عن نقص االنزٌم دون النظر إلى مستواه فً الدم وٌتم هذا على الدم
ال ُكلًّ (  ) Whole Bloodوٌسمى بـ اختبار الكشف المسحً ( ) Screening Test

 اختبار لقٌاس مستوى األنزٌم فً الدم وذلك لمعرفة درجة نشاط اإلنزٌم وٌتم هذا على
الدم ال ُكلً وأٌضآ على السٌرم ،علمآ بؤن السٌرم ال ٌُظهر إال كمٌة ضئٌلة جدآ من
نشاط هذا االنزٌم ،ولكن نشاطه ٌزداد فً السٌرم فً حاالت احتشاء عضلة القلب
( ) Myocardial Infarction

والهدف الرئٌس لهذه القٌاسات هو الكشف عن نسبة نقص هذا االنزٌم فً خبلٌا الدم الحمراء
والذي ٌإدي إلى انٌمٌا تكسر الدم عند تناول المواد المإكسدة كما ذكر سابق
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تحلٌل االمبلح و تحلٌل المعادن
الصودٌوم Sodium – Na+

الصودٌوم عنصر أساسً ٌحتاجه الجسم لبلحتفاظ بصحة جٌدة وهو موجود بصورة طبٌعٌة
فً معظم األطعمة ،كما انه ٌضاف الى االطعمة لحفظها او لتغٌٌر الطعم والمذاق ،وٌظن معظم
الناس ان الصودٌوم والملح هما شئ واحد ،وهذا لٌس صحٌحا ،فالصودٌوم فً الواقع ٌشكل
نصف محتوى الملح تقرٌبا ،وبالتالً فهو مصدر للطعام ،وهنا تكمن كٌفٌة تفسٌر أن الحمٌة
ذات أمبلح الصودٌوم المنخفضة تستوجب الحد من كمٌة الملح فً الطعام.
ٌعتبر الصودٌوم االٌون الموجب ( Cationهو العنصر الكٌمٌائً الذي ٌحمل شحنة موجبة)
الرئٌس فً السوائل الموجودة خارج الخبلٌا ومنها الببلزما.

ٌلعب الصودٌوم دورا رئٌسٌا فً المحافظة على الضغط اإلسموزي للدم وما ٌتبع ذلك من
تنظٌم تبادل السوائل بٌن االوعٌة الدموٌة وخارجها وانتقال الصودٌوم الى داخل الخبلٌا او
فقدانه من الجسم ٌإدي الى نقصان حجم السائل خارج الخبلٌا مما ٌإثر على دوران الدم
ووظٌفة الكلى والجهاز العصبً.
٣ضداد ٓغز ٟٞاُقٞد ّٞ٣ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
• عند فقد الجسم لكمٌة كبٌرة من الماء ،مثل حالة الجفاف ومرض فرط التبول الشبٌه بمرض
البول السكري الكاذب حٌث ٌتبول المرٌض ٌومٌا أكثر من خمس لترات من البول.
• عند أخذ كمٌة كبٌرة من الصودٌوم مثل أخذ كمٌة كبٌرة من محلول كلورٌد الصودٌوم
 %6.2عن طرٌق الورٌد.
• فً حاالت مرض كشنج الذي ٌتمٌز بإفراز كمٌة كبٌرة من الكوتٌزول ،حٌث ٌعمل
الكورتٌزول على إعادة امتصاص الصودٌوم فً الكلى.
• االستعمال المفرط لعقار الكورتٌزون.
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٣وَ ٓغز ٟٞاُقٞد ّٞ٣ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
• استعمال االدوٌة المدرة للبول.
عوض بشرب الماء فقط.
• العرق الذي ٌُ ّ
• أمراض الكلى الشدٌدة.
• فشل القلب االحتقانً.
• فقدان الصودٌوم فً الجهاز الهضمً عن طرٌق القئ واالسهال او فتحة االمعاء الجراحٌة.
• تلٌف الكبد.
• مرض البول السكري.
• مرض أدٌسون ،حٌث ٌقل إفراز هرمون االلدوستٌرون.
• نقص افراز الهرمون المضاد إلدرار البول الذي ٌحدث فً مرض البول السكري الكاذب.

حمٌة طعام قلٌلة الصودٌوم :
أفضل طرٌقة التباع جمٌة طعام قلٌل الصودٌوم هً اتباع نظام غذائً متوازن ٌشتمل على
بعض الحلٌب واللحوم والخبز والحبوب والخضراوات والفاكهة  ،وهناك قواعد عدٌدة ٌجب
إتباعها منها :
 -عدم إضافة أي ملح أثناء تحضٌره وكذلك أثناء تناوله

البوتاسٌوم Potassium K+

ٌعتبر البوتاسٌوم األٌون الموجب الرئٌس داخل الخبلٌا وقٌاسه فً الدم من أهم القٌاسات
وأكثرها احتٌاجا الى الدقة وذلك لؤلهمٌة القصوى فً تؤثٌر البوتاسٌوم على العضلة القلبٌة.
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٣ضداد ٓغز ٟٞاُجٞربع ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
• بعض أمراض الكلى ،مثل الفشل الكلوي واالنسداد البولً.
• تهتك االنسجة ،مثل االصابات الطاحنة حٌث ٌخرج كمٌة كبٌرة من البوتاسٌوم من داخل
الخبلٌا المطحونة الى الدم وفً نفس الوقت تقل كفاءة الكلى.
• االنقباض العنٌف للعضبلت ،حٌث ٌإدي الى خروج البوتاسٌوم الى خارج خبلٌا العضبلت
ومثال ذلك حاالت التشنج.
• مرض ادٌسون ،حٌث ٌقل أو ٌنعدم هرمون االلدوستٌرون مما ٌإدي الى قلة تبادل
الصودٌوم بالبوتاسٌوم فً الكلى.
• مرض البول السكري غٌر المعالج ،حٌث تقل كفاءة مضخة الصودٌوم بسبب عدم استغبلل
الجلوكوز مصدرا للطاقة البلزمة لعمل هذه المضخة.
٣وَ ٓغز ٟٞاُجٞربع ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د

اُزبُ٤خ:

• فقدان البوتاسٌوم مع االسهال والقئ المستمر.
• استعمال االدوٌة المدرة للبول.
• عبلج غٌبوبة ارتفاع السكر باالنسولٌن بدون تناول بوتاسٌوم معه.
• االستخدام السًء لعقار الكورتٌزون.
• استعمال المسهبلت.
• ارتفاع كالسٌوم الدم.
• زٌادة هرمون األلدوستٌرون.

الكلورٌد Chloride - CL

ٌعتبر الكلورٌد االٌون السالب الرئٌس خارج الخبلٌا وهو مهم جدا فً المحافظة على توازن
الحمضً القلوي وٌلعب مع الصودٌوم دورا هاما فً تنظٌم التوازن االسموزي لسوائل الجسم.
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ٌزداد مستوى الكلورٌد فً الدم فً الحاالت التالٌة عند معدل التنفس،وٌحدث ذلك فً حاالت
الحمى الشدٌدة والتسمم باالسبرٌن والقلق والخوف ،كما تزداد نسبة الكلورٌد مع استعمال
جرعة كبٌرة من كلورٌد النشادر وكلورٌد البوتاسٌوم وكذلك فً حالة التجفاف.
ٌقل مستوى الكلورٌد فً الدم مع بطئ معدل التنفس (مثل حاالت التسمم بالمورفٌن) والقًء
الشدٌد المستمر واالسهال المزمن ومرض البول السكري غٌر المعالج وفً أمراض الغدة
الكظرٌة والفشل الكلوي.

ملحوظة  :فً حالة ارتفاع ضغط الدم ٌُنصح المرٌض باالقبلل من،او االمتناع عن تناول ملح
الطعام(كلورٌد الصودٌوم) النه ٌساعد على ارتفاع معدل ضغط الدم.

الكالسٌومCalcium Ca ++

ٌعتبر الكالسٌوم من أهم العناصر فً جسم االنسان مما ٌقوم به من دور كبٌر فً معظم
العملٌات الحٌوٌة ،حٌث انه ٌدخل فً تكوٌن الهٌكل العظمً وله دور رئٌسً فً نقل االشارات
العصبٌة واالنقباض الطبٌعً للعضبلت وتجلط الدم وتنشٌط بعض االنزٌمات وتنظٌم عمل بعض
الهرمونات.

 %56من هذه النسبة (الكالسٌوم) موجود حرا فً الدم ومسإوال عن معظم وظائفة%45 ،
محموال على البروتٌن خاصة الزالل (االلبٌومٌن) و  %5فً صورة سٌترات الكالسٌوم.
٣شرلغ ٓغز ٟٞاٌُبُغ ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :






فرط وظٌفة الغدة جار الدرقٌة
بعض االورام السرطانٌة التً تفرز مواد كٌمٌائٌة تشبه هرمون الغدة جار الدرقٌة فً
وظٌفتها
بعض اورام العظام
عدم الحركة لفترة طوٌلة
زٌادة تناول فٌتامٌن د
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٣وَ ٓغز ٟٞاٌُبُغ ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :







القصور فً وظٌفة الغدة جار الدرقٌة
نقص فٌتامٌن "د" مثل حاالت الكساح فً االطفال ولٌن العظام فً الكبار
االمراض المإدٌة إلى سوء الهضم واالمتصاص
التهاب البنكرٌاس الحاد
الفشل الكلوي الحاد والمزمن
االسهال الدهنً

تحلٌل الكالسٌوم فً البول له أٌضآ قٌمة فً حاالت اكلٌنٌكة معٌنة مثل حاالت فرط وظٌفة الغدة
جار الدرقٌة .

حمٌة الطعام قلٌلة الكالسٌوم
إن أفضل طرٌقة لئلقبلل من الكالسٌوم هً شرب ما الٌقل عن ثبلث لٌترات من السوائل ٌومٌا
كالشاي والقهوة وعصٌر الفاكهة ،واالبتعاد عن شرب مٌاه اآلبار أو المٌاه العادٌة والتً غالبا
ما تحتوي على نسبة عالٌة من الكالسٌوم ومن االفضل شرب المٌاه الصحٌة والمعبئة ،اما
االطعمة غٌر المسموح بها فهً ( جبنة ،حلٌب ،لبن ،قشدة ،آٌس كرٌم ،سردٌن ،محار ،فول،
حمص ،كبدة ،كبلوي ،شوكوالته ،زٌتون ،بامٌة ،بقدونس ،سبانخ ،خضرمورقة ،بلح ،تٌن،
لٌمون حامض ،برتقال حامض ،خوخٌ ،وسف افندي ،بذور ،حبوب ،جوز وبندق).

الفوسفور غٌر العضوي Inorganic Phosphorus

ٌعتبر الفوسفور عنصرآ حٌوٌآ هامآ جدآ فً جسم االنسان حٌث انه ٌدخل مع الكالسٌوم فً
تكوٌن العظام وٌوجد أٌضآ بعض انواع البروتٌنات والدهون وٌدخل فً تكوٌن بعض مرافقات
االنزٌمات Coenzymez
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ٌتؤثر تركٌز الفوسفات غٌر العضوي فً الدم بوظٌفة الغدة جار الدرقٌة  ،عمل فٌتامٌن د ،
عملٌة االمتصاص من االمعاء  ،وظٌفة الكلى واٌض العظام والتغذٌة .
٣شرلغ ٓغز ٟٞاُلٞعلٞس ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 الفشل الكلوي الحاد والمزمن قصور الغدة جار الدرقٌة اخذ فٌتامٌن "د" بكمٌة كبٌرة اثناء التئام الكسور٣وَ ٓغز ٟٞاُلٞعلٞس ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 فرط وظٌفة الغدة جار الدرقٌة حاالت الكساح ولٌن العظام حاالت سوء الهضم واالمتصاص االعتماد على التغذٌة عن طرٌق الورٌد بالمحالٌل لفترة طوٌلة اثناء الشفاء من غٌبوبة السكر -اعطاء االنسولٌن

الماغنسٌومMagnesium - Mg ++

ٌعتبر عنصر المغنٌسٌوم ثانً عنصر بعد البوتاسٌوم داخل الخبلٌا  ،فباإلضافة إلى مشاركته
فً تكوٌن العظام فإنه ٌإثر على إثارة األعصاب والعضبلت واستجابتها كما أن له دور كبٌر
فً تحفٌز عمل بعض االنزٌمات  ،ومن بعض اعراض نقص المغنٌسٌوم التقلصات العضلٌة
والضعف وعدم التركٌز .
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٣شرلغ ٓغز ٟٞأُـ٘٤غ ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 الفشل الكلوي الحاد والمزمن العبلج بجرعات زائدة من الماغنسٌوم امراض الكبد اخذ جرعة كبٌرة من الجلوكوز التسمم باالكساالت٣وَ ٓغز ٟٞأُـ٘٤غ ّٞ٤ك ٢اُذّ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ :
 االسهال المزمن الجوع المستمر التناول المستمر للكحول التهاب الكبد المزمن وكسل الكبد استخدام االدوٌة الدرار البول -التغذٌة بالمحالٌل عن طرٌق الورٌد لفترة طوٌلة

الحدٌد Iron
ٌعتبر عنصر الحدٌد من اهم العناصر فً جسم االنسان النه ٌدخل فً تكوٌن الهٌموجلوبٌن
(الذي ٌحمل االكسجٌن الى األنسجة وٌعطً ثانً أكسٌد الكربون) ،وٌدخل أٌضا فً تكوٌن
البروتٌن الدموي  Haemoproteinفً العضبلت كما ٌدخل فً تركٌب االنزٌمات التنفسٌة
 Respiratory Enzymesالموجودة فً المٌتوكوندرٌا  Mitochondriaوكمٌة الحدٌد
الموجود بالجسم حوالً  4جرام %16 ،منها ٌدخل فً تركٌب هٌموجلوبٌن الدم.
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وتختلف النسبة على فترات الٌوم وٌكون أعلى تركٌز لها فً الصباح ولذلك ٌُنصح بؤخذ عٌنة
الدم من المرٌض وهو صائم فً الصباح ،وتتؤثر هذه النسبة بعدة عوامل منها االمتصاص من
االمعاء والتخزٌن فً األمعاء والكبد والطحال والنخاع الشوكً ،وتركٌز او فقدان
الهٌموجلوبٌن ،وتكوٌن هٌموجلوبٌن جدٌد.

٣ضداد ٓغز ٟٞاُؾذ٣ذ ك ٢اُؾب٫د اُزبُ٤خ:
•  : Haemachromatosisترسب الحدٌد فً معظم خبلٌا الجسم مثل البنكرٌاس
والكبد والجلد.
•  :Haemasiderosisوهو عبارة عن زٌادة نسبة الحدٌد المحمول على البروتٌن.
• االمراض المسإولة عن تكسر كرٌات الدم الحمراء.
• أنٌمٌا نقص تكوٌن الدم.
• االنٌمٌا الخبٌثة.
• تكرار عملٌات نقل الدم.
ٌقل مستوى الحدٌد فً حاالت أمراض نقص الحدٌد التً منها النزٌف الحاد والمزمن (كثرة
كمٌة الدورة الشهرٌة فً اإلناث) وانٌمٌا نقص الحدٌد ،والعدوى وامراض الكلى ،واثناء
عملٌة تكوٌن الدم النشطة مثل ما ٌحدث بعد النزٌف.

قٌاس مقدرة حمل الحدٌد على البروتٌن
Total Iron Binding Capacity - TIBC
ٌُحمل الحدٌد على نوع معٌن من الجلوبٌولٌن ٌسمى الترانسفٌرٌن  ،وهذا القٌاس ٌعبر عن
مقدار الكمٌة الكلٌة للحدٌد التً ٌمكن أن تتحد ببروتٌنات الببلزما حتى درجة التشبع  ،من هذا
المنطلق كلما قلت كمٌة الحدٌد فً الدم كلما كان هناك بروتٌنات تحتاج إلى حمل الحدٌد ،
وبالتالً تكون مقدرة الحمل عالٌة والعكس صحٌح
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ٌحمل البروتٌن الناقل كمٌة من الحدٌد تمثل  %46-%36من مقدرته على حمل الحدٌد.
تزداد مقدرة هذا البروتٌن على حمل الحدٌد فً حاالت انٌمٌا نقص الحدٌد ،واثناء استعمال
اقراص منع الحدٌد ،وفً الشهور االخٌرة من الحمل ،وفً االطفال الرضع ،واحٌانا فً
االلتهاب الكبدي.
وتقل مقدرة هذا البروتٌن فً الحاالت المصاحبة لنقص البروتٌن فً الدم مثل امراض الكلى،
والجوع المستمر ،وأثناء االلتهابات المزمنة ،وامراض ترسب الحدٌد فً الجسم مثل نقل الدم
بكمٌات كبٌرة غٌر محسوبة ،ومرض الثبلسٌمٌا.
ولتجنب فقر الدم الناتج عن نقص الحدٌد فإن الجسم ٌحتاج لعنصر الحدٌد لذلك ٌجب تناول
االغذٌة الغنٌة بهذا العنصر مع كل وجبة وهً:
• اللحوم الحمراء والكبدة.
• الدجاج وصفار البٌض.
• البقول ( الفول ،الحمص ،العدس ،الجوز ،اللوز ،الفستق ،الخبز االسمر ،الشوفان ،البذور).
• الخضراوات الورقٌة ( السبانخ ،البقدونس ،القرنبٌط).
• الفواكه المجففة ( الزبٌب ،المشمش ،التٌن ،التمر).
• تناول االطعمة الغنٌة بعنصر الحدٌد مع االطعمة الغنٌة بفٌتامٌن ج
(البرتقال ،الجرٌب فروت ،الطماطم ،الفلفل االخضر).

اُِ٤ضLithium ّٞ٤
ٌدخل عنصر اللٌثٌوم فً تركٌب االدوٌة المعالجة لبلكتئاب لما له من فعل مضاد لهذا المرض .
وحٌث إن هذا العنصر له تؤثٌر سام على الكلى وٌضعف وظٌفة الغدة الدرقٌة ٌ ،نصح
المتناولٌن لهذه األدوٌة بعمل تحالٌل لقٌاس مستوى اللٌثٌوم بالدم ولذلك أصبح هذه التحلٌل
 .روتٌنٌا فً قسم االمراض النفسٌة
وإذا كان هناك كسل بسٌط فً الكلى فعند تناول المستحضرات المحتوٌة على اللٌثٌوم تتراكم
 .كمٌات مضاعفة منه مإدٌة إلى زٌادة الخلل فً الكلى
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و دم االنسان الطبٌعً الذي ال ٌتناول هذه االدوٌة ال ٌحتوي على أي نسبة من عنصر اللٌثٌوم
ولكن هناك مستوٌات مختلفة منه عند متناولً مستحضرات اللٌثٌوم تختلف من شخص إلى
آخر وكل مستوى له داللة اكلٌنٌكٌة فمثبل

)ُِِٓ / ٍٞٔ٤زش ٛ ( 0.3 – 1.3زا  ٞٛأُؼذٍ اُطج٤ؼ ٢اُؼ٬عTherapeutic Range٢
)ُِِٓ / ٍٞٔ٤زش ٓ ( 1.3 – 1.5ؼذٍ ُِزؾز٣ش ٖٓ خطش اُض٣بدح Warning Range
)ُِِٓ / ٍٞٔ٤زش  ( 1.5 – 2.5رغْٔ ثغ٤و Mild Toxicosis Range
(ُِِٓ / ٍٞٔ٤زش  ( 2.5 – 3.5خطٞسح اُزغْٔ اُؾذ٣ذ Severe Toxicosis Range
)أًضش ٖٓ ُ / ٍٞٔ٤ِِٓ 3.5زش ) رغْٔ هذ ٞ٣د ١ثؾ٤بح أُش٣لFatal Range
ٌنصح بؤخذ عٌنات الدم لهذا التحلٌل فً الصباح بعد (  + 12أو – نصف ساعة ) من رعة
المساء نظرا الختبلف مستوى اللٌثٌوم فً الدم من شخص إلى آخر على فترات الٌوم وبتثبٌت
موعد أخذ العٌنات ٌكون هناك اقتراب مستوى اللٌثٌوم فً مختلف األشخاص قدر االمكان
ٌقاس عنصر اللٌثٌوم باستخدام جهاز قٌاس الضوء اللهبً Flame Photometer
وهذه هً الطرٌقة المثلى والمختارة  ،لكن هناك عٌبا ألن هذا الجهاز ٌقٌس أٌضا عنصري
الصودٌوم والبوتاسٌوم باستخدام اللٌثٌوم كمحلول قٌاسً وهذا ٌإثر على قٌاس اللٌثٌوم إذا
أجري تحلٌله بعد تحلٌل الصودٌوم والبوتاسٌوم  ،وبالمثل فإن البوتاسٌوم ٌستخدم كمحلول
قٌاسً لقٌاس اللٌثٌوم مما ٌإثر على مستوى البوتاسٌوم إذا قٌس الصودٌوم والبوتاسٌوم بعد
اللٌثٌوم  .ولذلك ٌجب أن تغسل أنابٌب الجهاز جٌد بعد استخدام الجهاز لقٌاس أي منهما .
 .ولكن ٌفضل أن ٌستخدم جهاز لقٌاس الصودٌوم والبوتاسٌوم وآخر لقٌاس اللٌثٌوم وحده

انزٌمات عضلة القلب
( ) Myocardial enzymes
انزٌمات القلب هً بروتٌنات ٌتم افرازها الى الدورة الدموٌة،
بكمٌات كبٌرة من نسٌج عضل القلب الذي حصل فٌه موات( غنغرٌنة ) Gangrene -
من جراء احتشاء عضلة القلب ( .) Myocardial infarction
وتٌرة افراز البروتٌنات المختلفة تتعلق باوزانها الجزٌئٌة،
بمواقعها فً داخل خلٌة عضل القلب وبتدفق الدم واللٌمفا.
انزٌمات عضل القلب هامة لتشخٌص حالة احتشاء القلب
لدى مرٌض ٌعانً من االم فً الصدر.
ٌمكن رصد ارتفاع مستوى االنزٌمات المختلفة وهبوطها خبلل بضعة اٌام.
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ٌرتفع تركٌز انزٌم فوسفوكٌناز الكرٌاتٌن ( ) Creatine phosphokinase - CPK
فً الدم خبلل  8 - 4ساعات من حصول االحتشاء ،ثم ٌعود الى مستواه الطبٌعً خبلل - 48
 12ساعة.
وانزٌم فوسفوكٌناز الكرٌاتٌن (  ) CPKلٌس حصرٌا لعضل القلب فقط ،انما ٌتم افرازه بكمٌات
زائدة ،اٌضا ،عندما ٌحصل خلل  /ضرر فً عضبلت اخرى فً الجسم.
مثبل ،فً امراض العضبلت او بعد السقوط ،فً االختبلجات(  ) Convulsionاو عند الحقن
فً داخل العضل.
كذلك ،ثمة اسباب اضافٌة قد تسبب الرتفاع مستوى انزٌم فوسفوكٌناز الكرٌاتٌن ( ،) CPK
وهً :قصور الدرقٌة (  ) Hypothyroidismاو السكتة الدماغٌة ( .) Stroke
ولذلك ،عند اكتشاف وجود مستوى مرتفع من انزٌم (  ) CPKالعام،
ٌتم اجراء فحص لنوع فرعً (ثانوي) من انزٌم ( ،) CPK
هو الذي ٌتم افرازه ،حصرٌا ،من القلب وٌسمى .CPK - MB
واذا ما بٌنت نتٌجة الفحص وجود مستوى مرتفع من  CPK - MBفذلك ٌدل على ان ثمة
اصابة (ضرر) فً عضل القلب ،بالذات ،لكن لٌس احتشاء بالضرورة.
فثمة حاالت اخرى من اصابة فً عضل القلب ٌحصل من جرائها ارتفاع فً انزٌم ،CPK - MB
وٌدل هذا االرتفاع على  :عملٌة جراحٌة فً القلب ،التهاب عضل القلب ( ،) Myocarditis
تقوٌم نظم القلب بالصدمة الكهربائٌة ( .) Electrical Cardio version

"تروبونٌن  -ت" وتروبونٌن  -ي" ()Cardiac specific troponin T and I
هما بروتٌنان لهما تسلسل احماض امٌنٌة ممٌز وحصري لعضلة القلب،
مقارنة بعضبلت اخرى.
هذان البروتٌنان موجودان عند االشخاص االصحاء فً الدم وٌرتفع تركٌزهما بعد احتشاء
عضل القلب.
وٌبقى مستواهما فً الدم مرتفعا لمدة سبعة الى عشرة اٌام بعد حصول االحتشاء.
تكمن اهمٌتهما فً انهما ٌتٌحان تشخٌص االحتشاء فً عضل القلب لدى المرضى الذٌن
وصلوا الى المشفى بعد اكثر من  24ساعة من حصول االحتشاء.
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