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 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 استقصاء استقالب الشحميات

 مقدمة:

من المالحظ أن أكثر االضطرابات الكيميائية الحيوية التي تشاهد في المخبر السريري هي 

 والبروتينات الشحمية التي يزداد تواترها مع تقدم العمر عند الجنسين.اضطرابات الشحوم 

 :شحميات الدم من األجزاء التالية تتكون

       أي الحموض الدسمة غير : Free fatty acids (FFA)الحموض الدسمة الحرة  .1

 % متحدة مع األلبومين. 5وتوجد في البالزما بكميات قليلة حوالي  المؤسترة

  .ض الدسمة(وحر( والمؤستر )المتحد مع الحمالكوليسترول: بشكليه الغولي )ال .2

 .وهي شحميات تحوي جذراً فوسفورياً  (:Phospholipidsالشحميات الفوسفورية ) .3

(: تتكون من جزيئة غليسيرول مؤسترة TG) Triglyceridesثالثيات الغليسيريد  .4

 .جزيئات حموض دسمة 3مع 

تشكل الشحوم في الماء فهي بسبب عدم انحالل : Lipoproteins البروتينات الشحمية

البروتينات لكي تصبح حلولة ويسهل نقلها في البالزما والناتج هو البروتينات  معقدات مع

منخفضة الكثافة جداً ، chylomicrons التي تصنف إلى (Lipoproteins)الشحمية 

VLDL منخفضة الكثافة ،LDL مرتفعة الكثافة ،HDL. 

 غايات التالية:تعاير مستويات الشحوم في المصل لل

وفرط البروتينات الشحمية  hyperlipidemia. تشخيص فرط شحميات الدم 1

hyperlipoproteinemia 

. مراقبة األشخاص الموضوعين على حمية غذائية أو أدوية خافضة للشحوم والبروتينات 2

 الشحمية.

 Coronaryكليلي . تقييم عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب الوعائية مثل الداء القلبي اال3

heart disease (CHD)  حيث أن المرضى المصابين بالـCHD  يجب أن يقاس لديهم

وتحديد النسبة   HDL والـ  LDLالكولسترول الكلي والـ 
   

   
و  

   

                 
التي   

 .Atherosclerosis indexتعتبر مشعرات للتصلب العصيدي 
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 ثالثيات الغليسيريد

 حموض دسمة مؤسترة مع الغليسيرول تتكون ثالثيات الغليسيريد أو الشحوم الثالثية من

وتشكل احتياطي الطاقة الرئيسي في العضوية ويختزن في النسج الشحمية. وتعد التغذية 

 واالصطناع الكبدي مصدري ثالثيات الغليسيريد في الجسم.

خالل  Chylomicronsتكون المخاطية المعوية مسؤولة عن اصطناع الدقائق الكيلوسية 

 Veryالهضم اعتباراً من الشحوم الغذائية، ويفرز الكبد الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة جداً 

Low Density Lipoproteins (VLDL)  من مصدر داخلي باستمرار. يؤدي تأثير

إلى تحرير حموض  VLDLوالليبوبروتينات  دقائق الكيلوسية الليبوبروتين ليباز على ال

دسمة. تتأستر جميع الحموض الدسمة التي تصل إلى الكبد من جديد إلى ثالثيات غليسيريد  

 باستثناء جزء منها يستعمل في النسج كمصدر للطاقة.

ضة المحردم بسبب خطورتها الكامنة يبرر عالج وتدبير فرط ثالثيات الغليسيريد في ال

في إحداث التهاب بنكرياس حاد عند تجاوز لألمراض القلبية الوعائية وكذلك بسبب خطورتها 

 .mg/dL 500مستوياتها 

 التغيرات المرضية:

 TGفرط ثالثيات الغليسيريد العائلي األولي: اضطرابات وراثية يرتفع فيها  مستوى  -

 ،..(LPLليبربروتين ليبازفي الكبد،عوز أنزيم  VLDL)بسبب فرط تصنيع المصلي 

فرط ثالثيات الغليسيريد الثانوي: تال ألمراض واضطرابات اخرى مثل: الداء  -

 اضطرابات كبدية، اضطرابات هرمونية.السكري، القصور الكلوي، 

 

 التطبيق العملي: معايرة ثالثيات الغليسيريد في الدم باعتماد الطريقة األنزيمية

 الطرائق:

الغليسيريد بالطرائق األنزيمية التي تعتمد على حلمهة الغليسريدات بواسطة تعاير ثالثيات 

أنزيم الليباز ثم يعاير الغليسيرول بطرائق عدة منها أنزيمية لونية أو أنزيمية حركية. 

 والطريقة األنزيمية اللونية هي األكثر استخداماً في المخبر السريري، ومبدأ هذه الطريقة:

Triglycerides 
       
→      glycerol     +   FFAs 

Glycerol    +    ATP 
                      
→                  Glycerol-3-phosphate   +   ADP 

Glycerol-3-phosphate + O2   
                        
→                    dihydroxyacetone phosphate + 

H2O2 
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2 H2O2 + 4- aminoantipyrine + 4- chlorophenol   
           
→          Quinonimine dye +4 

H2O  )معقد بلون زهري( 

 12-11، تتطلب العينة صيام EDTAمصل  أو بالزما مجموعة على الهيبارين أو ال العينة:

 .ساعة

 طريقة العمل:

 أنابيب اختبار: 3يؤخذ في 

 العياري العينة الناصع 

 _ ميكرولتر 11 _ مصل أو بالزما

 ميكرولتر 11 _ _ ملغ/دلTG (211 )عياري 

 مل1 مل 1 مل1 الكاشف

بدرجة حرارة الغرفة ثم تقاس امتصاصية كل من دقائق  11تمزج األنابيب ثم تحضن لمدة 

 في المصل. TGويحسب تركيز  نانومتر511 العياري والعينة مقابل الناصع في طول الموجة

      
        

          
 

 :الكلي الكوليسترول 

 في الكولسترول وينقل الدم، وفي النسج أغلب في مؤستر أو حر بشكل الكولسترول يوجد

 . Lipoproteins الشحمية بالبروتينات مرتبطاً  البالزما

 )..السمك البيض، صفار الكبد،( الحيواني الغذاء طريق عن خارجي :مصدرين للكولسترول

 الرئيسية األماكن وتعد ، Acetyl Co A من بدءاً  له الحيوي االصطناع طريق عن وداخلي

 بناء في هاماً  حيوياً  دوراً  الكولسترول يلعب .ةالتناسلي والغدد الكظر األمعاء، الكبد، :الصطناعه

 والهرمونات )كالسيفيرول الكولي( D الفيتامين الصطناع طليعة وهو الخلوية األغشية ووظيفة

 مع تطرح صفراوية أمالح إلى ويتحول الكبد في الكوليسترول يستقلب .الستيروئيدية البنية ذات

 ء.راالصف

 . CHD االكليلي القلبي بالداء ارتباطاً  الشحوم اضطرابات  أكثر الدم كولسترول فرط يعد

 familial العائلي الدم كولسترول فرط هو الدم كوليسترول ارتفاع أسباب أهم

hypercholesterolemia (FH) غير السكري يؤدي كذلك .اضطراب وراثي عن الناجم 

  .األخرى الشحميات ارتفاع مع ذلك ترافقوي الكولسترول فرط إلى المضبوط
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  HDL الكوليسترول

 % 20 منها ليبيدات، % 50 حوالي على الكثافة عالية الشحمية البروتينات من النوع هذا يشتمل

 Apo-A1 أساسي بشكل فيكون البروتيني الجزء أما .حر ومؤستر كولسترول عن عبارة

ليتم  والكلية الكبد إلى النسج من الحر الكوليسترول ينقل ألنه الجيد بالكوليسترول ويعرف

 إطراحه.

 .الوعائية القلبية راضباألم لإلصابة خطورة عامل دل/ملغ 40 من األقل التركيز ويكون

الفائق  التثفيل ريقةط لمعايرته الضروري  HDL ال فصل ألجل تستخدم

Ultracentrifugation  االصطفائي الترسيب طرق هي وصالحيةراً انتشا األكثر الطرق لكن 

 كلوريد بوجود Phosphotungestic Acid الفوسفوتنغستيك حمض استخدام مثل(

 .)الطافي السائل في HDL ال معايرة وتتم VLDL و LDL فيترسب المغنيزيوم

  LDLالكوليسترول

 وجزؤها .الكولسترول نقل األساس في الكثافة منخفضة الشحمية البروتينات هذه تؤمن

 % 62 ليبيدات، % 77 حوالي على تشتمل وهي .يرئيس بشكل Apo-B النوع من هو البروتيني

 .كوليسترول منها

 والنسج الكبد في موجودة خاصة مستقبالت عبر الخاليا قبل من LDL جزيئات التقاط يتم

 فإنها الكيلوسية والدقائق VLDL ب مقارنة LDL جزيئات حجم لصغر راً ونظ كذلك المحيطية،

 .الدموية األوعية جدر في الخلوي خارج الحيز إلى ترتشح

 .ٌتقاس بشكل مباشر  أو LDLأن ُتحسب قيمة يمكن 

 ثالثيات تركيز يكون أن بشرط Friedwald عالقة طبقن بالملغ /دل  LDLقيمة ال حساب ل

 :دل /ملغ 400 من أقل TG الغليسيريد

LDLc = total cholesterol –( HDLc + TG/5) 

المقاسة بعد  HDLقيمة الشحوم الثالثية وواليسترول الكلي قيمة الكول عطىهذه الحالة تٌ في 

الكوليسترول  أن نسبةعلى اعتبار  TG/5 مساوية تقريباً ل VLDL قيمة الترسيب ،ُتعتبر

الموجود فيها .وبما أن العينة أخذت في حالة  TGقيمة ال 1/5تمثل   VLDLالموجود في 

 .VLDLملغاة والممثل الوحيد للشحوم الثالثية هي قيمة  chylomicronsصيام تعتبر قيمة 

 األنزيمية الطريقة باعتماد الدم في الكلي الكوليسترول معايرة  :العملي التطبيق

 حال في الصيام عن االستغناء ويمكن أو البالزما المصل في عادة الكوليسترول معايرة تتم

 يخفض الذي Hemolysis الدم انحالل تحاشي يجب .لوحده الكلي الكوليسترول معايرة
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 انقطاع وبعد % 30 بنسبة الكولسترول وىمست ازدياد الحمل يسبب % 20 بحدود المستويات

 .% 20 بمقدار المستويات تزداد الشهرية الدورة

 : Liebermann ليبرمان بطريقة الدم مصل في الكلي الكولسترول معايرة .1

 الصفصاف حمض كبريت باستخدام المصل بروتينات ترسيب على الطريقة هذه تعتمد

sulfosalicylic acid حيث ليبرمان تفاعل يطبق ثم المركز الخل حمض في المذاب 

 معقد ليعطي المركز الكبريت حمض بوجود الخل حمض بالماء مع الكولسترول يتفاعل

 .نانومتر 630 موجة طول عند امتصاصيته تقاس مزرق أخضر

 الماء وجود ألن جافة أنابيب في والعمل المائي وسط في السابق التفاعل راءإج يجب :مالحظة

 .العياري المحلول من الكولسترول ويرسب الخل حمض بالماء يخرب

 :األنزيمية بالطريقة الكولسترول معايرة .2

 هو نوعي أنزيم بوجود الكولسترول أكسدة ثم الكولسترول راتاست حلمهة على تعتمد

 عن الناتج اللون شدة قياس طريق عن يعاير الذي األكسجيني الماء لينتج أكسيداز الكولسترول

 .البيروكسيداز أنزيم بوجود للون مولدة لمادة أكسدته

Cholesterol Esterase 

T. cholesterol esters → cholesterol + free fatty acid 

Cholesterol Oxidase 

Cholesterol + O2 → cholestene-3-one +H2O2 

Peroxidase 

2 H2O2 + 4-aminoantipyrine → 4 H2O + quinoneimine 

 :العمل طريقة

 العياري العينة الناصع 

 _ ميكرولتر 10 _ مصل أو بالزما

 T.cholesterol (211عياري 

 ملغ/دل(
 ميكرولتر 10 _ _

 مل1 مل 1 مل1 الكاشف

 م 37 بالدرجة دقائق 5 لمدة أو الغرفة  حرارة بدرجةدقائق  10 لمدة تحضن ثم األنابيب تمزج

 نانومتر 500 الموجة طول في الناصع مقابل والعينة العياري من كل امتصاصية تقاس ثم

 :العالقة بتطبيق العينة في الكلي الكوليسترول تركيز ويحسب
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 NCEP(National Centers for Environmentalُتعطى القيم المرجعية حسب 

Prediction) :بالجدول التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.هدى وكيل 


