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 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 الجلسة العملية األولى

 

 

 مقدمة:

الكيمياء الحيوية السريرية هي علم مشتق من  الكيمياء الحيوية ولها عالقة وثيقة مع علوم  

 أخرى مثل الكيمياء التحليلية والفيزيولوجيا المرضية وعلم المناعة......

والتي تدعى أيضاً بالكيمياء المرضية اضطرابات استقالب تدرس الكيمياء الحيوية السريرية 

التها المرضية ، وهي دراسة تطبيقية للطرق الكيميائية التحليلية على المواد الحيوية ودال

 المركبات الحيوية والتي تجرى إما على الخاليا أو النسج أو السوائل الحيوية.

وأهم السوائل الحيوية التي يتم تحليلها هي: الدم بأنواعه الوريدي والشعري والشرياني، 

وسوائل أخرى مثل اللعاب والسائل  Urine، والبول Serum، والمصل  Plasmaوالمصورة 

  والسائل المنوي والسائل المفصلي . Cerebrospinal fluid (CSF) الشوكي الدماغي 

حيث تتم معايرة المركبات الحيوية في هذه األوساط ثم تحديد ما إذا كانت سوية أو مرضية من 

 الذي تعكسه القيمة المرضية. الخللخالل المقارنة مع القيم والمجاالت المرجعية ومعرفة 

 الغاية من دراسة الكيمياء الحيوية السريرية:

 التشخيص على الطبيب مساعدة -1

 العمل في األساس هو الجسدي السريري والفحص السريرية األعراض الطبيب يعتبر حيث

 .للمرض تشخيصه ليؤكد المعلومات من المزيد الطبيب يحتاج قد لكن .الطبي

 فهي الرئيسية، المعلومات وليست إضافية معلومات هي المخبرية النتائج أن تذكره يجب ما أهم

 وفحوصه شكوكه مع تتفق ال أنها رأى إن يتجاهلها أن للطبيب يمكن لكن الطبيب، شكوك تؤكد

 .البدنية

 المرضية الحالة متابعة -2

 .المرضية الحالة وتطور العالج فعالية من التأكد إلى يحتاج الطبيب فإن المرض تشخيص بعد

  .زمنية فواصل مع التحاليل من بسلسلة القيام إلى الحاجة يعني األغلب على وهذا

 يضمن هذا.وجبة كل بعد وأحيانا يوم كل السكر بقياس السكري مريض حالة متابعة هذا على مثال

 .حدوثه فور االنخفاض أو االرتفاع ومعالجة الطبيعية الحدود ضمن الدم سكر بقاء
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 البروتينات بعض فحص يمكن .أثناءه أو العالج بعد السرطان مرضى متابعة هو رآخ مثال

 انخفاض مع وذلك العالج فعالية من للتأكد البروستات سرطان عالج بعد PSA مثل السرطانية

 .PSA قيمة

 المرضية الحالة خطورة توضيح -3

 مع مختلطة تكون األعراض أن األسباب ومن .واضحة غير نتائج الفحوص من العديد تعطي حيث

 .قصيرة فترة اللخ كبير بشكل تتغير اإلعتيادية الفحوص أن أو رى،أخ أمراض

 تحليل ويكون واضحة، األعراض تكون ال حيث السكري، مرض عالج متابعة هذا على مثال

 يتم ال الشديدة التغيرات وهذه .قبله أو الدم سحب بعد ساعة نصف اللخ يتغير وقد آنيا الدم سكر

 هيموغلوبين بفحص يقوم أن السكري مريض يحتاج لذا التقليدي، سكرالدم فحص في عنها التعبير

 .الماضي األسبوع اللخ السكر تغيرات آثار لمعرفة سكري

 :المخبري العمل في تقع التي األخطاء

 واجب ومن .فيها طاءاألخ كثرة من الشكوى ويتم المخبرية النتائج صحة في التشكيك يتم ما دائماً 

 طاءلألخ أكثر وواعياً  المخبرية التحاليل إجراء لكيفية واعيا يكون أن الصحة قطاع في عامل أي

 .تالفيها وكيفية تقع التي

 (جهازية اءأخط( الطريقة في طاءأخ إلى المخبري العمل في تحدث التي طاءاألخ تقسيم السهل من

 . )عشوائية طاءأخ( والظروف العمل في طاءوأخ

 األجهزة بها تتسبب التي اءاألخط لتوصيف تميل عبارة systemic errors الجهازية طاءفاألخ

 فمثال .الطريقة تغيير أو أفضل أجهزة اعتماد أو األجهزة بتعيير وتصلح المعتمدة، العمل آلية أو

 .معروف وزن باستخدام حقيقية قيمة يعطي بحيث تعييره يمكن وزن، كل في %5 يزيد ميزان ذلك

 الحقيقية، السكر قيمة عن % 11 تزيد قيمة تعطي التي السكرالمنزلي تحليل أجهزة ذلك مثال أو

 %(3-2طأخ نسبة فقط( األدق الحيوية  الكيميائية المخبر تحاليل اعتماد يمكن والتي

 يستطيع ال فمثال الطريقة، في عيب بسبب صحيحة غير نتائج تعطي قد التحليل طرق أن كما

 .دل/ملغ 011 من أعلى تراكيز بدقة يعاير أن األنزيمي الكولسترول تحليل

 مثال التجربة، ظروف بسبب تقع التي طاءاألخ فهي random errors العشوائية طاءاألخ أما

 متكررة وغير مقصودة غير طاءأخ وهي البشرية، طاءواألخ الجوي والضغط الحرارة درجة

 .القيمة بنفس

 في تجنبه نحاول الذي األساسي العامل هو البشري الخطأ أن فكرة يلغي ال النظري التقسيم هذا لكن

 :هي المخبري التحليل في العامل فيها يقع التي طاءاألخ أهم ومن اليومي، المخبري العمل

 المريض وعي عدم 
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 أو الخاطئ المريض فهم في الخطأ ويكون اصة،خ إعدادات إلى العينات بعض تحتاج حيث

 ذأخ قبل لساعات للصيام الدم فحوص بعض تحتاج مثال .بالتعليمات االلتزام عدم أو الناقص

 من صحيحة بطريقة ذتؤخ لم البول عينة أو بالمحارم، ملوثة تكون البراز عينة أن أو العينة،

 .المجامعة عن اإلمتناع من أيام أربعة بعد عليه يحصل لم المنوي السائل أن أو الدفق، منتصف

 عن مسؤول وهو المختلفة، التفاصيل هذه لكل واعيا يكون أن الصحة قطاع في العامل واجب من

 .الصحة قطاع في العامل مسؤولية المريض فشل ويعتبر للمريض، التحليل حاجات كل توضيح

 البشري المخبري الخطأ 

 وفشله وبتفاصيله، التحليل بمستلزمات الصحة قطاع في العامل معرفة نقص بسبب يحدث وهذا

 .المخبرية النتيجة على للحصول األفضل الصيغة إلى الوصول في

 أو ، )الحمر الكريات انفجار( العينة سحب أثناء الدم انحالل هي البند هذا في تقع التي طاءاألخ من

 نتيجة اءأخط تقع كما .بالمعقمات تلوثها أو عقيمة غير مواد استخدام بسبب سحبها عند العينة تلوث

 أو الكالسيوم لتحليل الدم سحب أثناء ضاغط رباط استخدام مثال العينة وتحضير السحب طريقة

 تراكيز الرتفاع يؤدي مما الدم انحالل أو لمصل تحتاج تحاليل في تخثر مضادات استخدام

 .الملونة والمواد البوتاسيوم

 يضاف التي اليد نفس من دم سكر لتحليل مريض من عينة يسحب الصحة قطاع في العامل أن أو

 %.5سكري  سيروم لها

 المواد ترقيم في اءأخط يحدث كما اطئة،خ بطريقة العينات وتسمية ترقيم هي الشائعة طاءاألخ من

 .والعمل الحفظ شروط في طاءأخ أو توالواحدا التراكيز وحسابات المستخدمة

 اآللي المخبري الخطأ 

 عياري استخدام يجب حيث التحليل، في المستخدمة والمواد اآلالت ضبط بطريقة يتعلق وهو

 .صحيحة توقيت وأداة دقيقة حرارة ودرجات مناسب

 تنص حيث .روتيني بشكل األجهزة ضبط وتكرار صحيح عياري اعتماد هو المالحظات أهم من

 هذه أن المشكلة .األقل على أسبوعي بشكل األجهزة كافة ضبط على ISO الجودة شروط بعض

 من أقل بتواتر أجهزتهم المخابر من الكثير يضبط لذا ، ماديا وتكلف وجهدا وقتا تستهلك العملية

 .هذا

 :المخبرية التحاليل إجراء مبادئ

 قياسها المطلوب المادة تتفاعل حيث اللوني، التفاعل مبدأ على تعتمد المخبرية التحاليل معظم

 يكون أن المطلوب من وليس .المقاسة المادة تركيز ازدياد مع اللون هذا ويزداد ما، لونا لتعطي

  .وتغيراته اللون هذا تقيس أجهزة فهناك البشرية، للعين واضحا اللون
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 منها لكل للتحليل طريقة من أكثر عادة وللمواد كيميائية، مبادئ على كلها التفاعالتتعتمد 

  .وسلبياتها هاتاإيجابي

 أنزيمات على تعتمد ألنها وذلك أنزيمية تفاعالت هي األيام هذه في المفضلة التفاعالت أغلب لكن

 مع التالتداخ في قليلة طأخ نسبة وجود يعني وهذا غيرها، دون حصرا المقاسة المواد تستهدف

 إلى وصلت حتى المواد هذه أسعار انخفاض إلى أدى الصناعي اإلنتاج أن كما .مشابهة مواد

 العينة كمية أن كما ، نسبيا كبيرة تفاعالتها وسرعة .رىاألخ الكيميائية المواد سعر عن تقل أسعار

 . جدا قليلة ) امبالس -مصل -دم(

 إلى بحاجة أنها أي .بروتينات وهي األنزيمات، على تعتمد أنها هو األنزيمية التفاعالت مشاكل من

 إلى راجهاإخ وإعادة .الكهربائي التيار انقطاع عند بسرعة وتتلف منخفضة، حرارة بدرجات حفظ

 حرارة بدرجة تعمل األنزيمات أن كما .كبير بشكل ويتلفها بها يضر تجميدها وإعادة الغرفة وسط

 .الماء غليان حتى االنتظار مجرد وليس اص،خ مائي بحمام لضبط بحاجة وبالتالي مئوية، 33

 لهذه وقاءات تضاف لذا (اصخ (pH محددة حموضة في تعمل األنزيمات أن إلى باإلضافة

 التفاعالت بعض إلنجاز الضرورية الثقيلة والمعادن المؤكسدة بالمواد تتأثر أنها عدا .األنزيمات

 .أثناءه أو العمل قبل مزجها يجب علب عدة في مفصولة تأتي قد أنها يعني مما

 :التالية المواد من واحدا   المخبرية التحاليل تقيس

 هو هذا مثال ما، مرض بسبب تزداد لكنها طبيعي بشكل البشري الجسم في موجودة مادة 

 .ينخفض أو يرتفع الذي الدم سكر

 البولي اإلدرار حاالت في البوتاسيوم نقص مثل مرضية، حاالت في قيمتها تنخفض مادة 

 .للبوتاسيوم غيرالحافظ الكثير

 وهي السرطانية الواسمات مثل مرضية، حاالت في إال ملحوظ بشكل موجودة غير مادة 

 .لها المفرزة السرطانية الخاليا من نوع وجود حال في إال الدم في تظهر ال بروتينات

 :المستخدمة المخبرية األجهزة بعض

 كتحاليل المتقدمة التحاليل وتبقى الفحص، في بسيطة أجهزة على المخبرية التحاليل أغلب تعتمد

  . تعقيدا األكثر األجهزة على معتمدة العلمية األبحاث وتحاليل والهرمونات المناعة

 المثفلة Centrifuge 

 جهاز يقوم المخبري، العمل أساسيات من المثفلة أو المركزي الطرد جهاز أو التثفيل جهاز يعتبر 

 عن الصلبة المكونات بفصل يسمح مما العينات أنابيب على اصطناعية جاذبية قوة بتطبيق التثفيل

 استخدامه يمكن كما الدم، لعينات األحيان أغلب في يستخدم وهو) السائل عن الراسب( السائلة

 .السوائل من وغيرها البول لعينات

 وقد ، rpm الدقيقة في بالدورة تقاس وهي الدوران سرعة هو أحدهما :للتعيير مفتاحان للمثفلة

 المثفالت أن حين في الدقيقة، في دورة 5111 إلى االعتيادية المثفالت في السرعة هذه تصل
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 في يرةاألخ هذه تحتوي كما الدقيقة، في دورة 10000 عن سرعتها تزيد األبحاث في المستخدمة

 .الدم في الموجودة الحيوية المواد على للحفاظ تبريد قدرة بعضها

 من بالسما أو مصل عينة لتثفيل الدقيقة في دورة 4000 بسرعة دقائق 5 تثفيل فترة عادة تكفي

 .التثفيل إعادة فيجب الكفاية فيه بما رائق سائل على الحصول عدم حال في لكن .الدم

 بمثفالت ويدعى الصغيرة الشعرية لألنابيب مخصص المثفالت من نموذج هناك يوجد

 .( الكلي الحجم إلى الراسب نسبة( الدم في الهيماتوكريت نسبة لقياس يستخدم وهو الهيماتوكريت،

 

 (:مثفلة الهيماتوكريت1الشكل)

 عدم وعند جدا عالية بسرعات تدور أنها حيث المثفلة، في التوازن هو إليه التنبيه يجب ما أهم

 كبيرة. فيزيائية أجزاء بتطاير ويتسبب المحور ينكسر قد لالداخ في التوازن

 الضوئي الطيف مقياس Spectrophotometer 

 أو .ما بلون العينة تلون شدة يقيس جهاز وهو ،" Spectro سبيكترو" بمصطلح أحيانا يختصر

 أو Absorption االمتصاصية نتيجة ويعطي محددة، موجة لطيف العينة امتصاص شدة باألدق

 .Transparency الشفافية

 الموجة طولي بين مرئي ضوء طيف ليعطي تنغستن مصباح الضوئي الطيف جهاز يستخدم

 األغلى( هيدروجين مصباح إلى يحتاج البنفسجية األشعة طيف أن حين في نانومتر، 581-021

 شق عبر ما موجة طول ليحدد يدور موشور باستخدام عادة الموجة طول تياراخ تمي )ربكثي ثمنا

 ) Sample العينة( تحليله المطلوب السائل تحتوي ضوئية ليةخ عبر المحدد يمرالضوء ثم اص،خ

 .)المفقود الضوء( اإلمتصاص مدى ويحدد الباقي الضوء شدة يقاس بعدها ،
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 الضوئي الطيف مقياس 2:الشكل                               

  الضوئي الطيف بمقياس العمل مبادئ

ي ف ازدياد مع التركيز في تزايد يرسم الذي المبرت ريبي مبدأ على عمله في الجهاز يعتمد

 تطبيقه في يشترط لكن .ثابت عامل هو اإلمتصاصية إلى التركيز نسبة تكون بحيث اإلمتصاصية،

 التلون ونسبة التشرد ثابتة المواد تكون وأن  monochromeالضوء  موجة طول أحادية

 slit محدد شق مع موشور باستخدام موجة طول على الحصول  يمكن .التركيز بتغير واإلنحاللية

 .مرونة وأكثر صرخأ واألول ، filters مرشحات باستخدام أو

 :مالحظة

 فمن هذا من أعلى القيمة كانت وإن . 0.800 و 0.200 بين لالمتصاصية المثالية القيم تعتبر

 .القياس وإعادة المحلول تمديد الصحيح العمل أصول

 شفافة حجرات وهي  cuvette كوفيت منها الوحدة تدعى ضوئية حجرات في العينات توضع

 أو البالستيك مادة من الضوئية الحجرات وتصنع .والتلوث والخدوش اإلعوجاج من اليةخ ضوئية

 مجال في سيليكا الكوارتز من تكون أن يجب أنها حين في المرئي، الضوء مجال في الزجاج

 .البنفسجي فوق الضوء

 ليطخ محلول إليه ويضاف ، unknown بالمصل أو بالمجهول تحليلها المطلوب المادة تسمى 

 .reagent بالكاشف الخليط هذا ويدعى المطلوب اللون وتعطي معها تتفاعل مواد

 معروف تركيز ذات مادة امتصاصية مقارنة على الضوئي الطيف بمقياس التركيز قياس يعتمد

 )العينة تسمى( معلوم تركيز ذات رىأخ مادة امتصاصية مع ) standard العيارية المادة تسمى(

sample ثابت هو اإلمتصاصية التركيزعلى نسبة أن حيث. 

 العينة تركيز=     تركيز العياري

 امتصاصية العياري  امتصاصية العينة  

 لون أي لحذف وذلك لوحده، الكاشف من محلول تحضير األحيان أغلب في يجب هذا إلى باإلضافة
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 مقياس جهاز على ويوجد  blank بالناصع المحلول هذا ويسمى .التفاعل بدء قبل له يكون قد

 . (الكاشف يحمله الذي واللون التشويش حذف( الجهاز auto-zero لتصفير آلية الضوئي الطيف

  .وعياري وعينة ناصع :محاليل ثالثة توجد تقريبا تجربة كل في

  مقياس اللهب الضوئيFlame photometer: 

تتناسب شدته مع المعدن  عندما يحترق معدن بلهب ما فإنه يصدر لوناً مميزاً  المبدأ:

 المحترق.

لتأخذ  اآللية: عندما تبلغ درجة حرارة المعدن حداً معيناً تبدأ بعض االلكترونات باإلبتعاد

مداراً أبعد من مدارها األول مكتسبة بذلك طاقة وتطلق الذرة هذه الطاقة المكتسبة وتعود 

 اإللكترونات إلى مدارها األصلي.

يستعمل مقياس اللهب في الكيمياء السريرية بشكل أساسي لقياس تراكيز البوتاسيوم 

 والصوديوم والكالسيوم.

  مقياس التألقFlourometer: 

القابلة للتألق )الفلورة(جزءاً من الضوء في أطوال أمواج معينة تتراوح بين تمتص المواد 

نانومتر ويؤدي هذا التماص إلى انتقال بعض اإللكترونات في ذرات هذه المواد  211-811

من مدار إلى مدار أعلى ثم تعود هذه االلكترونات إلى مداراتها األصلية مطلقة جزءاً من 

أشعة تألق ذات طول موجة أكبر من طول موجة األشعة الطاقة المكتسبة على شكل 

الواردة.مقياس التألق محدود االستعمال في الكيمياء السريرية ويستخدم بشكل أساسي في 

 معايرة الهرمونات والحموض األمينية.

 وكيلهدى .د


