
 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 اختبارات وظائف الكبد

يملك الكبد العديد من الوظائف المعروفة منها وظائف اإلستقالب والعديد من وظائف اإلفراز 

 :واإلطراح

 إلى الغليكوجين تفكيك الغلوكوز، استحداث الغلوكوز، تخزين( السكاكر استقالب .1

 )...غلوكوز

 استقالب الشحوم. .2

 ثم صفراوية، أمالح إلى وتحويلها الكوليسترول من الصفراوية الحموض تصنيع .3

 الصفراء مع طرحها

 البيلروبين إطراح ثم ،كالغلوكوروني حمض مع قرنه و الدم من البيلروبين التقاط .4

 الصفراء مع الناتج المقترن

 :األمينية والحوض البروتينات استقالب .5

 البروتينات الحاد، الطور بروتينات التخثر، عوامل ألبومين،( البروتينات تصنيع 

 )الناقلة

 األمينية الزمرة نقل 

 تأكسدي نزع/ للغلوتامات األمينية الزمرة نزع/ 

 النشادر من التخلص NH3 بولة إلى تحويله طريق عن للجسم السام . 

 استقالب الهرمونات. .6

 تخزين الفيتامينات والمعادن. .7

 تستخدم اختبارات وظائف الكبد في:

 )مثل اليرقان(. مؤشرةهناك أعراض  تتشخيص اضطرابات الكبد إذا كان •

 مراقبة شدة االضطرابات الكبدية. •

 اجراء وقائي روتيني بعد و قبل البدء ببعض األدوية. •

 :االختبارات أهداف

 .:ALT, AST,GGT,ALP مثل الوظيفة اإلستقالبية يعكس االختبارات هذه من قسم .1

 .البيلروبين اختبارات مثل االطراحية الوظيفة يعكس االختبارات هذه من سمق .2

 .PT ، األلبومين قياس مثل للكبد التصنيعية الوظيفة يعكس قسم .3

 



 في الهيموغلوبين تحطم عن وينتج الصفراء، في األساسي الملون bilirubin البيليروبين يعتبر

 من اليومي البيليروبين من % 80 ويأتي .العظم ونقي والكبد الطحال في الهرمة الحمر الكريات

 ومن )وكاتاالز وسيتوكروم ميوغلوبين( الهيم بروتينات من والباقي ،الهرمةالحمر الكريات تحطم

 .الكريات الحمرغير الفعالة تحطم

 أن حين في الحديد وكذلك الجسم في استخدامه يعاد البروتيني الجزء فإن الهيموغلوبين تحطم عند

 .بيليروبين إلى الحقا وإرجاعها bilivedrin بيليفيدرين إلى تخريبها بعد تطرح البورفورين نواة

 األلبومين، اصةخ ببروتينات مربوطا ويكون الكبد، إلى الدم مجرى طريق عن البيليروبين ينتقل

 السيتوبالزمية الشبكة في البيليروبين أسترة تتم .الكبدية الخاليا قبل من التقاطه عند عنها ينفصل ثم

 ويحول ، glucuronic acid من جزيئتين يربط والذي UDPG-T بأنزيم الكبدية للخاليا ليةالداخ

 conjugated bilirubin المرتبط بالبيليروبين يسمى غلوكورونيد ثنائي إستر إلى البيليروبين

 .الصفراوي السائل في ويطرح الماء في منحل شكل وهو

 urobilinogen  تمركبا إلى فتحوله البيليروبين على اصةخ بأنزيمات األمعاء جراثيم تؤثر

 يؤكسد ذو اللون البني كماstercobilinيطرح في البراز على شكل  urobilinogenمعظم 

 من صغيرا جزءا أن كما لونه البول يعطي والذي  urobilin ويطرح في البول على شكل

urobilinogen  الكلية في ويطرح امتصاصه يعاد. 

 

 

 طريق عن ويطرح مرتبط بيليروبين إلى يتحول اغلبه ، يوميا البيليروبين من مغ 322-222 ينتج

 الدم في البيليروبين ارتفاع عند. دل/مغ 1-0.2بتركيز المصل في صغير جزء يبقى لكن .الكبد

 .  jaundiceاليرقان باسم سريريا يوصف ما وهو والجلد العين بياض في شديدا اصفرارا نجد



 اليرقان أسباب

 كبدية قبل ما أسباب 

 ال المرتبط غير البيليروبين من جدا مرتفعة تراكيز لوجود يؤدي الدم في شديد انحالل نجد حيث

 في المرتبط غير البيليروبين من مرتفعة نسبة نجد لذا كله، معه تتعامل أن الكبدية الخاليا تستطيع

 .الصفراء في الطرح على وقادر فعال الكبد ألن قليلة، المرتبط البيليروبين نسبة أن حين في الدم،

 االنحاللي الدم وفقر والتالسيميا المنجلي الدم فقر مثل يةثورا أمراض هو الدم انحالل أسباب من

 .الشديدة التحسسية والصدمات

بنقل البيبليروبين إلى الخاليا  عالقة لها التي الوراثية األمراض بعض في الحالة هذه تشاهد كما

 والتي UDPG-T )أنزيم في مشكلة)  Crigler-Nijjar متالزمة و Gilbert متالزمة مثل الكبدية

 النمط أما (شفافة الصفراء تكون حيث  Type I ( كامل بشكل األنزيم عطل حال في قاتلة تكون

Type II طراخ أقل فهو . 

 كبدية أسباب 

 .الخاليا فعالية من يقلل مما نفوذ نصف الخلية جدار يصبح حيث كبدية، ليةخ ضرر حالة وتشمل

 ال لكنها مرتبط، بيليروبين إلى البيليروبين تحويل على تعمل الخلية أن الحالة هذه في ونجد

 .البيليروبين نوعي كال ارتفاع نجد ذال الصفراوية القنوات في طرحه تستطيع

،التهاب C  أو B نمط من الفيروسي الكبد التهاب مثل الخلوية الكبد أمراض في تشاهد الحاالت هذه

 الكبد الكحولي، التهاب الكبد المناعي الذاتي، فقر الدم االنحاللي الشديد المترافق مع خلل بالكبد.

 كبدية بعد ما 

 تراكم في السبب هي المرارة في حصاة وجود أو الصفراوية القنوات انسداد يكون الحالة هذه وفي

 .المرتبط البيليروبين

 

IB DB TB  

0.7 Up to 0.25 Up to 1 Normal 

Significant mild ↑ hemolysis 

Medium medium ↑ hepatitis 

Mild significant ↑ Biliary obstruction 

 

 

 



 بطريقة لونية الكلي والمباشر معايرة البيليروبين المخبري: العمل

  المبدأ:

 السلفانيليك حمض وتشكل الصوديوم نتريت مع السلفانيليك حمض تفاعل على المعايرة تعتمد

 البيلروبين مع اآلزوت ثنائي السلفانيليك حمض يتفاعل ،)التفاعل كاشفDSA ( اآلزوت ثنائي

 ذو اللون األحمر األرجواني في الوسط الحامضي. azobilirubinليعطي  المقترن

فقط بوجود العوامل المسرعة للتفاعل)بنزوات  DSAيتفاعل البيليروبين غير المقترن مع 

 الصوديوم+ الكافئيين(

Direct (conjugated) bilirubin + diazotised sulphanilic acid → colored direct 

azobiliruibin 

Total bilirubin + caffeine- sodium benzoate ( accelerator) + diazotised sulphanilic 

acid → releases albumin bound bilirubin and make bilirubin more water-soluble 

colored total azobilirubin → 

:العينة   

 .EDTAالزما مجموعة على الهيبارين أومصل،أو ب

أيام  3ممكن االحتفاظ بالعينة لمدة  العينات المنحلة وحفظ العينة بعيداً عن الضوء،يجب تجنب 

 .c°8-2بمعزل عن الضوء وبدرجة حرارة 

 الالزمة : والكواشف المواد

TBR TNR DBR DNR 

• Sulphanilic Acid 
• Hydrochloric 

Acid 

• Caffeine 

• Sodium 
benzoat 

 

Total bilirubin 
sodium nitrite Sulphanilic 

Acid 

Hydrochloric 

Acid 

 

Direct 
bilirubin 

sodium nitrite 

 

Wavelength: Total bilirubin:          546 nm 

                      : Direct bilirubin:        546 nm     

Cuvette:                                             1 cm light path 

Reaction Temperature:                   20 - 25°C 



Measurement: against                  sample blank 

 طريقة العمل:

 :معايرة البيليروبين الكلي 

Pipette into cuvette 

                               

Sample Sample blank  

1000µL 1000µL TBR 

1 drop ….. TNR 

 دقائق 5لمدة مزج بلطف ثم حضن 
100µl 100µl Sample 

 دقيقة32-12مزج، ثم حضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة 

 nm546قياس االمتصاصية عند طول موجة 

 :معايرة البيليروبين المباشر 
Sample Sample blank  

1000µL 1000µL DBR 

1 drop ….. DNR 

 إضافة العينة خالل دقيقتينمزج بلطف ثم 
100µl 100µl Sample 

 دقائق 5مزج، ثم حضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة 

 nm546قياس االمتصاصية عند طول موجة 

 حساب التراكيز:

Total bilirubin (mg/dl) = 13 x ATB (546 nm) 

Direct bilirubin (mg/dl) = 13 x ADB (546 nm) 

 القيم الطبيعية:

Total bilirubin(mg/dl) 
5up to  عند الوالدة 

12up to   ايام 5بعمر 

1.5up to  بعمر شهر 

1.1up to  البالغين 

Direct bilirubin(mg/dl) 
2.25up to  عند البالغين 

 

 

 



Alanine Aminotransferase 

 

 القلبية العضالت خاليا في أقل بتراكيز يتواجد أيضاً  ولكنه الكبدية الخلية في تركيز بأعلى يوجد-

 .والهيكلية

 أنزيمات ناقالت األمين نوعية للكبد. يعتبر من أكثر-

 .تنخر أو التهاب بسبب الكبدية الخاليا نفوذية زيادة الدم في ارتفاعه يعكس -

 بيريدوكسال وبمساعدة غلوتاريك كيتو ألفا حمض إلى األالنينمن  أمين زمرة نقل يتواسط -

 وتامات وبيروفات.لليشكل غ فوسفات

 الفعالية عندها تقاس التي الحرارة ودرجة المتبعة المعايرة طريقة على تعتمد المصل في فعاليته -

 .األنزيمية

 :التالية الحاالت في الفعالية تزداد

 .ذاتي مناعي ، دوائي ، كحولي ، حاد فيروسي كبد التهاب -

 .الكبد في صفراوي انسداد -

 .مزمنة كحولية -

 .الكبد تشمع -

 .االنتاني النوى وحيدات داء -

 المخبري:العمل 

 أو مع TRIS دارئ محلول باستعمال UV ال ضمن أنزيمية ةتقان باستخدام ALT/GPTمعايرة  

 (nm 340 عند +NADH ال الختفاء حركي قياس( البيريدوكسال فوسفات إضافة دون

           المبدأ:

إرجاع  فهو يتواسط كأنزيم مؤشر LDHباستخدام من تفاعلين أنزيميين  ALTتتألف معايرة ال

        NADH.للالبيروفات إلى الكتات مع أكسدة 

التملك أي  +NADفي حين أن   nm 342امتصاصية عظمى عند طول موجة   NADHتملك 

 . +NADإلى   NADHفعند حدوث التفاعل تتأكسد   342nmامتصاصية عند طول موجة 



،تغير 342مع الزمن يترافق مع تناقص االمتصاصية عند طول موجة  NADHتناقص ال

وبالتالي يعكس التي تتم أكسدتها  NADHال يعكس ميكروموالت االمتصاصية خالل دقيقة 

 (.IUميكروموالت الركيزة التي تتفاعل خالل دقيقة )هذا مايسمى بالوحدة الدولية 

Alanine + a-Ketoglutarate      ALT     Glutamate+ Piruvate 

Piruvate + NADH + H+
       

LDH         Lactate + NAD+ 

 العينة:

 .C°8-2أيام بدرجة حرارة  7يمكن حفظ العينات لمدة ،مصل أو بالزما 

 المواد والكواشف الالزمة:

 

TRIS pH=7.8 
L-Alanine 

LDH 

R1(Buffer) 

NADH 
a-Ketoglutarate 

R2(Substrate) 

أحجام من  4مع  R2وذلك بمزج حجم من  WR(Working Reagent)عند العمل يتم تحضير 

R1 يبقى،WR  ساعة بدرجة حرارة الغرفة. 72ولمدة  °8-2يوم بدرجة حرارة  21ثابت لمدة 

Wavelength                             340 nm             

Cuvette                                     1 cm light path 

Reaction Temperature:          25°c/30°c/37°c           

Measurement:                         against  distilled water                 

 طريقة العمل:

Pipette into cuvette: 

1.0 WR (ml) 

011 Sample (µl) 

 عند وضعها بالسبيكترو قراءة امتصاصية العينةيتم المزج والحضن لمدة دقيقة واحدة ، ثم 

 دقائق ثم يحسب الفرق في االمتصاصية  3لقراءة االمتصاصية كل دقيقة لمدة  المؤقتتشغيل و

A/min∆ .ويؤخذ المتوسط  الحسابي للفرق في االمتصاصية 

 حساب التركيز: 

GPT/ALT IU    =   ∆A/min ×1750 



 القيم المرجعية:

37°c 30°c 25°c  

Up to 40 U/L Up to 29 U/L Up to 22 U/L men 

Up to 32 U/L Up to 22 U/L Up to 18 U/L women 

 

 

 د.هدى وكيل

 


