
 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 اضطرابات استقالب الحديد

 مقدمة:

العديد ،الميوغلوبين ،الهيموغلوبين  ضروري لوظيفةفهو  عنصر ضروري للجسمالحديد 

 السيتوكرومات ) الفسفرة التأكسدية ( - :من اإلنزيمات 

 إنزيمات حلقة كريبس  -                        

 (p450نزع السمية الكبدية ) سيتوكروم  -                        

ثلثين منه في الهيموغلوبين و ثلث حديد نسيجي  ملغ حديد 0033وجد في جسم البالغ ي

 ن.حيث تخزن هناك بشكل فيرتين و هيموسيدري

: و هو مركب التخزين الرئيسي للحديد و عادة يوجد بالكبد و الطحال و نقي  الفيرتين •

 العظام.

هو الشكل التخزيني اآلخر لحديد بشكل حبيبات حديد مؤكسد يتواجد الهيموسيدرين:  •

 و خاليا أخرى.ام ي نقي العظف

اء مختلفة هو البروتين المسؤول عن نقل الحديد في مجرى الدم ألعضالترانسفيرين:  •

 بالجسم.

ي العفج و القسم القسم األعظم يتم امتصاصه ف، % من الحديد الوارد بالغذاء03-0 يمتص

يزداد االمتصاص بوجود الغلوكوز و الفركتوز و الحموض األمينية و  األول من الصائم

  .الفيتامين سي

تتحول إلى  الغذاءشيوعا من أشكال الحديد في شاردة الحديد الثالثية هي الشاردة األكثر 

والذي يعود ليتأكسد إلى حديد ثالثي في خاليا المخاطية بحمض المعدة  تلقائيا   حديد ثنائي

 ليتم نقله بواسطة الفيروبورتين إلى الدورة الدموية .

 ومن الحديد ه minimum daily requirement( MDRالحد األدنى المطلوب)

مرحلة الطفولة و سن المراهقة و الحيض و اليوم , تزداد الحاجة للحديد أثناء /ملغ0

 الحمل و اإلرضاع.

 :عوامل فيزيولوجية تؤثر على تركيز الحديد في البالزما

 .الجنس و العمر •



 .الحمل و مانعات الحمل الفموية •

 .اختالف عشوائي من يوم ليوم •

 .%03اختالف يومي القيم الصباحية أعلى بنسبة قد تصل لـ •

 .اختالفات شهرية عند النساء تنخفض القيم قبل الطمث و أثناؤه •

 :الحديد استقالب لخلل المشخصة الفحوص

 .الترانسفيرين اشباع نسبة ،TIBC المصل، Fe حديد وهي :النقل اختبارات 1-

 .الفيرتين عيار :الخزن اختبارات 2-

 العام التعداد بإجراء فيها والخلل صحتها على نتعرف : الحمراء الكريات تكون عملية 3-

 وتعداد الحمراء الكريات ومناسب RBC و والهيماتوكريت الهيموغلوبين : يشمل والذي

 . الشبكيات

 :المصل حديد

 .مرتبط بالترانسفيرين بشكل من حديد الجسم % 0.1 المصل  يحتوي

 قيمته التشخيصية محدودة لوحده .ولكن قياس حديد المصل هو اختبار روتيني 

 :الحديد معايرة

 ال استخدام عدم( هيبارين على مسحوبة بالزما أو مصل  :العينة جمع EDTA أو 

 % 30 بنسبة يزداد قد الحديد ألن الصباحية العينة تفضل )األوكزاالت أو السيترات

 )به مسموح فقط الماء شرب( ساعة 12 صيام اليوم، خالل

 المعايرة طرق: 

 .الذري لالمتصاص ضوئية طيفية طريقة -

 أو المكبرت bathophenanthroline مثل  chromogenمولد للون  مع لونية طريقة -

 .Chromazurol Bأو  الفيروزين

 Fe+2 إلى Fe+3 من ويرجع حمضي وسط في بالترانسفيرين المرتبط الحديد يطلق :المبدأ

 .الضوئي الطيف بمقياس يقاس لوني معقد لتشكل مولد اللون مع تتفاعل اإليونات هذه

Fe+3:Transferrin   →             Fe+3  + Transferrin 

Fe+3  + Reducing Agents → Fe+2 



Fe+2    + chromogen → colored complex 

 (:Chromazurol Bحديد المصل بالطريقة اللونية ) التطبيق العملي:معايرة

 مبدأ الطريقة:

 وChromazurol B تتفاعل أيونات الحديد مع 

Cetyltrimethylamoniumbromide   لتشكل معقد ملون تقاس امتصاصيته بمقياس

 الطيف الضوئي .

 طريقة العمل:

 أنابيب اختبار: 0يؤخذ في 

 العياري العينة الناصع 

 _ _ ميكرولتر 03 ماء مقطر

 _ ميكرولتر 03 _ العينة

 ميكرولتر 50 _ _ (200µg/dl) حديدعياري 

 مل0 مل 0 مل0 الكاشف

بدرجة حرارة الغرفة ثم تقاس امتصاصية كل من دقائق  03لمدة  وتترك تمزج األنابيب 

في  الحديدويحسب تركيز  نانومتر520 العياري والعينة مقابل الناصع في طول الموجة

 المصل.

      
        

          
 

  القيم المرجعية لحديد المصل:

 175µg/dl-60عند الرجل:

 170µg/dl-50عند اإلناث:

 عوامل مرضية تسبب انخفاض حديد المصل: 
 عوز الحديد 

 خسارة أو فقد الدم 

o في السبيل الهضمي 

o أثناء الحيض 

o  نادرا ((في السبيل البولي 

 الحاجة للحديد زيادة 



o الحمل 

o الطفولة 

o المراهقين 

 سوء االمتصاص 

  نقص الوارد 

 يمكن أن يشترك أكثر من عامل من العوامل هذه 

 أمراض حادة أو مزمنة 

 امل مرضية تسبب ارتفاع حديد المصلعو:  

 أمراض تتعلق بنقي العظم حيث أنه غير قادر على استخدام الحديد 

 02عوز الفوالت أو فيتامين ب 

 انحاللي فقر دم 

 أمراض الكبد الحادة 

 زيادة االمتصاص المعوي 

 الدموية الوراثي ةداء ترسب األصبغ 

 زيادة المدخول أو الوارد 

 معالجة فموية غير مناسبة 

 اإلعطاء الحقني 

 )نقل الدم المتعدد كما في ) فقر الدم أو الفشل الكلوي 

 معالجة غير مناسبة بالحديد الحقني 

 الترانسفيرين:

بروتين يصطنع في الكبد مسؤول عن نقل الحديد في مجرى الدم إلى المخزن أو نقي 

 .% بالحديد03عادة يشبع ،كل جزيئة يمكنها ربط جزيئتان حديد ثالثي) مؤكسد (،العظم

 اختبار الترانسفيرين:

TIBC (total iron binding capacity)  السعة اإلجمالية الرابطة للحديد =TIBC  

 ر يقيس الكمية الكلية من الحديد الذي يستطيع الترانسفيرين ربطه.هذا االختبا

UIBC حديد المصل –) السعة غير المشبعة بالحديد( = السعة الرابطة 

the unsaturated iron-binding capacity (UIBC) 

 .نسفيرين ناتج قسمة تركيز حديد المصل على السعة الرابطة للحديداإشباع الترإن درجة 

Saturation (%) =serum iron/TIBC ×100 

 



 : TIBC للحديد الرابطة الكلية السعة قياس مبدأ

 عينة إلشباع ترانسفيرين المصل.ال إلى الحديد من زائدة معروفة كمية تضاف 1.

 .المشبعة غير الحديد ربط مواقع في الترانسفيرين مع شوارد الحديد ترتبط 2.

 باستخدام كربونات المغنزيوم.يتم ترسيب شوارد الحديد الزائدة غير المرتبطة  3.

ُيقاس الحديد المرتبط بالترانسفيرين ضوئيا  في السائل الطافي)بالطريقة المذكورة لحساب  4.

 .حديد المصل( 

العينة:مصل أو بالزما مجموعة على هيبارين ،التستخدم العينات المنحلة تبقى العينات ثابتة 

 .C°8-2أيام بدرجة حرارة  7لمدة  TIBCلقياس 

 طريقة العمل:

 ضع في أنبوب التثفيل :

Serum                    0.5 ml 

Solution                 1.0 ml)كلور الحديد( 

دقيقة في  03 -0نضيف محلول حديد ليرتبط بالترانسفيرين غير المرتبط نمزج و نتركهم 

ثم نضيف مادة مرسبة للحديد الذي لم يرتبط) ملعقة  من مادة  20-23درحة حرارة 

,  20-23دقيقة في درجة حرارة  53-03مرسبة هي كربونات المغنزيوم( نتركها لمدة 

 .دقائق 03لمدة  rpm 3000المزج عادة خالل هذه الفترة يتم ثم تثفل بالمثفلة عند 

 وتطبق معايرة الحديد.يؤخذ الطافي 

 في المصل: TIBCالقيم المرجعية لل •

 400µg/dl-100عند الرضع:

 425µg/dl-250عند البالغين:

  في: للترانسفيرين يزداد االنتاج الكبدي

 عوز الحديد. 

  مانعات الحمل الفموية ( –حاالت ارتفاع االستروجين ) الحمل. 

 ينخفض اإلنتاج في :

 حديد عالي + ترانسفيرين منخفض +إشباع عالي فرط تحميل الحديد(

 (%100-50للترانسفرين 



  سوء تغذية ، أمراض الكبد المزمنة ، أمراض مزمنة ) مثل الخباثات( ،,عوز

 .خلقي , حديثي الوالدة

  السرطانات(  –تضرر األنسجة  –خالل استجابة الطور الحاد ) التهابات. 

 %03-03 :الترانسفيرين بالحديدهي  إلشباع الطبيعية النسبة المئوية

 .حالة عوز حديد←% 00إشباع الترانسفيرين أقل من            

 أفضل مؤشر مصلي لزيادة حديد المصل←إشباع الترانسفيرين 

 

 :الفيرتين

 أنسجة كل في يوجد الحديد، على منه % 23 يحوي عالي جزيئي وزن ذو بروتين

 هذه تعمل حيث بطانية شبكية وخاليا كبدية خاليا وخاصة تقريبا، الجسم وأعضاء

 .للحديد كمخازن الخاليا

 .الجسم في الحديد مخازن حالة يعكس حيث قليلة بكميات المصل في يتواجد

 الدم الصطناع( للحديد الجسم يحتاج فعندما ،عند الحاجةيخزن الحديد ويحرره  :وظيفته

 . الترانسفيرينليرتبط ب األبوفيرتين من الحديد بتحرير الفيرتين يقوم )مثال

 :قياسه طريقة

 الكهروكيماوي باللمعان مناعية مقايسة 1.

 بالعكارة المناعي القياس 2.

 مناعي تألق 3.

 أفضل عامل مشخص لعوز الحديد يعتبر الفيريتن                

 : انخفاض مستويات الفيرتين في المصل 

o  )دليل على عوز الحديد ) نوعية عالية 

 : ارتفاع مستويات الفيريتن في المصل 

o  داء ترسب األصبغة الدموية 

o  اللمفوما ( –ابيضاض الدم  –تحرر نسيجي ) التهاب الكبد 

o  سرطان( – خمج –في طور االستجابة الحادة ) أذية نسيجية 

  to 250 μg/L 20المجال المرجعي :       

 

 



 أمراض استقالب الحديد

 زيادة امتصاص الحديد من األمعاء •

o داء ترسب األصبغة الدموية الوراثي   HEMOCHROMATOSIS 

 نقص الحديد في الجسم •

o فقر دم بعوز الحديد IRON DEFICIENCY ANEMIA 

 التهابات تؤثر على توزع الحديد 

o األمراض المزمنة فقر دم بسبب  ANEMIA OF CHRONIC DISEASE 

 

 الحديد بعوز الدم فقر

 هناك سلسلة من الوقائع تترتب عندما يحدث عوز في الحديد: •

 نقي عظم ( –كبد  –نقص الحديد في المخازن ) طحال   .0

 يبدأ انتاج كريات حمراء صغير .2

 ينقص خضاب الدم .0

 كريات صغيرة الحجم ,  ناقصة الصباغ←

 االختبارات الدموية 

صغير الكريات ناقص الصباغ  مفقر د  –

 الكريات الحمر –

    مستويات الخضاب  •
  

   مناسب الكريات الحمر •
• RBC     

   
صباغالانخفاض   •

 الكريات البيض –

طبيعي  •

 اختبارات استقالب الحديد 

             تراكيز حديد المصل ) غير نوعيه( –

   (TIBC )السعة الرابطة للترانسفيرين –



             نسبة اشباع الترانسفيرين –

    لمصل )و هي نوعية (            تراكيز الفيرتين في ا –

 (ACDالدم بسبب األمراض المزمنة)فقر 

 .التهابات، أمراض مناعة ذاتية، أورام ، خباثات ،أخماجعادة يرتبط بـ : •

عن المصل ليمنعه من الوصول للعامل الممرض كجزء من  يبعد الجسم الحديد •

 االستجابة المناعية و ذلك من خالل :

يد نسيجيا  بعيدا  دالذي يخزن الح الفيريتنأقل و يزيد من انتاج بشكل  ينتج ترانسفيرين

 .عن المصل

 من الكبد و ذلك لـ:  hepcidinينتج الـ   •

 .انخفاض امتصاص الحديديرتبط بالحديد في خاليا األمعاء مما يعني  –

 .النخفاض حديد المصل و الكبد مما يؤدي  ام الحديد من البالعاتيحرض التق –

 للمعالجة بالحديدال يستجيب 

 :الموجودات المخبرية

 .ينقص حديد المصل •

 .TIBCتنقص  •

 .ينقص اشباع الترانسفيرين •

 .يكون الفيرتين طبيعي أو مرتفع قليال   •

 الدموية الوراثي داء ترسب األصبعة

لذلك و  ةميد و غياب اآللية المنظدزيادة في امتصاص الحتحدث فيه  مرض وراثي •

 .تليف و فشل أعضاء ←ترسب الحديد في أعضاء مختلفة

 :التظاهرات السريرية •

o الجلد )السكري البرونزي( تصبغات. 

o داء السكري. 

o قصور غدد صماوية . 

o  تشمع كبد كبير العقيدات. 



      و موية , الكبد يزيد انتاج الترانسفيرينفي المرأة الحامل أو التي تستخدم موانع حمل ف

و حتى لو كان  الترانسفيرينهذا يؤدي لزيادة السعة الرابطة و يخفض نسبة إشباع 

 الحديد طبيعي.

 

 د.هدى وكيل

 


