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 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 Cardiac Markersالواسمات القلبية 

 للوفيات الرئيسي السبب حاليا وتعتبر ، سنويا األشخاص ماليين على القلب أمراض تؤثر 

 يبقى مناسب وقت في الدقيق تشخيصها أن إال ، جدا شائعة أمراض أنها ومع .العالم حول

 اإلنذار سوء من يقلل مما القلبية للحالة المبكر التشخيص من يستفيد فالمريض. صعبا أمرا

 .الحقة وجسدية قلبية مشاكل تطور احتمال من ويقلل الحياة نوعية ويحسن

 من مستمر تدفق إلى تحتاج فهي لذا لعملها، الالزم األوكسجين القلب عضلة تخزن ال 

 اثنين شريانين طريق عن المواد هذه بتأمين التاجي الدوران ويقوم.والغذاء األوكسجين

 من وجزء األمامي القلب وجه يغذي أيسر أحدهما األبهر، الشريان من دفقهما يستمدان

 هذه تتفرع ثم بللقل الخلفي الوجه يغذي األيمن التاجي الشريان أن حين في الخلفي، الوجه

 .كثيرة تفرعات إلى الشرايين

بسبب عدم كفاية إمدادات األكسجين إلى  angina pectorisتحدث الذبحة الصدرية  •

 وآالم عادة ما تكون شديدة  )حدوث تضيق في الشرايين التاجية(،تسبب عضلة القلب

 هذه انسداد أن نيح في ،شعور وراء عظمة الصدر )القص( بالضغط واالختناق

 (infarction- heart attack  myocardial العضلة القلبية الحاد احتشاء ( الشرايين

 نفس ضيق وتسبب بسيطة اإلنسدادات بعض تكون .تغذيتها يتم التي النسج لتموت يؤدي

 قطع التي المنطقة زادت كلما أي الشريان كبر كلما األعراض وتشتد ، فيفا  خ وألما   فقط

 .الدم عنها

بمكان توضعها بالخلية القلبية و بالتالي  cardiac markersالمعالم القلبية  تختلف  •

 .تحررها إلى الدم بعد اإلصابة و تصفيتها من الدم ) عودتها للقيم الطبيعية(
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 :يم االحتشاء يخدمة حاليا لتقتالمعالم القلبية المس

 الميوغلوبين .1

 ين نالتربو .2

3. CKmb 

4. LDH1 

Creatine kinase CK: 

 العضلة في اإلستقالب عمليات في الطاقة نقل عن مسؤوال CK كيناز كرياتين أنزيم يعد

 يتواسط كما فوسفات، كرياتين إلى ATP بمشاركة الكرياتين فسفرة يتواسط فهو القلبية

 إلى مؤديا   ADP ال إلى فوسفات الكرياتين من الفوسفات زمرة انتقال أي المعاكس التفاعل

 .)طاقة تشكيل ATP ( تشكل

 

 وهو M رواآلخ الدماغي، الشكل وهو B الشكل  B,M  سلسلتين ببتيديتين من يتألف 

 :يشاهد حيث العضلي الشكل

1. CK-BB أو CK-1 الحاجز أذية عند إال الدم في يكشف وال الدماغ في 

 .الدموي الدماغي

2.  CK-MM أو CK-3 وهو الدم، في األنزيمي النشاط معظم ممثل هو 

  .الهيكلية العضالت في متواجد

3. CK-MB أو CK-2  القلب لعضلة تقريبا نوعي أنزيم هو. 

ر نوعي للعضلة القلبية(،كما )غي يشير ارتفاع مستوياته لحدوث أذية في العضلة       

 % عند األشخاص المعالجين بالستاتينات1يالحظ ارتفاع مستوياته بنسبة  أنيمكن 

 ولكن يمكن أن تنخفض مستوياته في حال حدوث التهاب كبد كحولي.

 بشكل نوعي ألنه القلبية العضلة احتشاء لتشخيص القيمة األدوات من CK-MB يعتبر

ساعات من بدء االحتشاء يصل 6-4 يبدأ باالرتفاع بعد .القلبية لألذية بالنسبة كبير

 . ساعة 33-24ية بعد ساعة ويعود لقيمه الطبيع 12لتركيزه األعظمي بعد 

حدوث احتشاء عندما تعود مستوياته للطبيعي وتعاود يمكن أن يشير هذا األنزيم لتكرار

 االرتفاع.
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LDH Lactate dehydrogenase: 

 نوعيا يعتبر ال لذا ، تقريبا الجسم الياخ كل في LDH هيدروجيناز دي الكتات أنزيم يوجد

 األلم بداية من ساعة 12 بعد الكلي  LDH تراكيز ارتفاع يبدأ .القلبي المرض لتشخيص

 . يوم 12-8 اللخ ببطء ينخفض ثم يوم  3-1  بعد لقمةل ويصل الصدري

 في نظائر مسةخ له ونرى:H, M  نوعان لهما وحيدات، أربع من LD جزيء يتألف

 LD1 من أكبر LD2 نسبة تكون حيث القلبية، باألذية المتعلقة LD2 و LD1 منها الجسم،

 من أكبر LD1 نسبة تكون القلبية العضلة أذى حالة في لكنها الطبيعي، الشخص عند

.LD2  

 :Myoglubinالميوغلوبين 

 العضلية الخاليا من بسرعة يخرج أنه يعني الصغير حجمه  لألوكسجين رابط بروتينهو 

 جدرانها نفوذية وبدء األوكسجين نقص لصدمة تعرضها بداية في والهيكلية القلبية

 الجسم في الميوغلوبين من أنواع عدة وجود من الرغم وعلى . أوال  الصغيرة للبروتينات

 .للقلب منه مميز نوع تحديد يمكن لم أنه إال

 الصدري األلم بداية من األولى الساعات اللخ TI و CK من حساسية أكثر تباراخ إنه

ساعات وتعود  9-3تصل للقمة بعد  ساعات 4 -2 بعد المصل في التراكيزترتفع 

 . ساعة 24للطبيعي بعد 

 طبيعية قيما فإن لذا .ثاني احتشاء حدوث كشف في ينفع الدم من السريع غيابه إن

 .جديد صدري بألم اإلحساس عند تالي احتشاء تنفي متتالية عدة تحاليل في للميوغلوبين

 :Troponinالتربونين 

 ثالثة وله ، troponin التربونين هو التقلص عملية في لتدخ التي القلبية البروتينات من

 .القلبية للعضلة نوعي غير C (TnC) التربونين ويعتبر  TnI و TnC وTnT أشكال

 حيث .الحاد القلبية العضلة الحتشاء روالمتأخ المبكر بالتشخيص TnT تراكيز تسمح

 يومين، بعد لقمتها وتصل الصدري، األلم بداية من ساعات  6اللخ Tn T تراكيز ترتفع

 . أيام 11باالرتفاع حتى  وتستمر

 األولى الستة الساعات اللخ وميوغلوبين CK-MB تحليل على ميزات TnT تحليل يقدم ال

 .الحالة من

 5 إلى ساعات 11 اللخ القلبية العضلة احتشاء حاالت من % 111 يكشف التحليل لكن

 األقصى الحد ضعف 111 نسبة إلى ترتفع قد حيث حساسا تحليال TnT كمية وتعتبر .أيام

 .الطبيعية للقيمة
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 المشفى يراجعون وقد بسرعة، العالج إلى يسعون ال الذين المرضى في مفيد التحليل هذا

 ضرر تفريق في يفيد كما .التشخيصية فائدته CK-MB يفقد أن بعد ثالثة أو يومين بعد

 في موجودا بروتيناI( (Tn I بونينتر يعتبر  .الهيكلية العضالت ضرر عن القلبية العضلة

 من بكثير حساسية أكثر أنه كما. جدا نوعي تحليل هو لذا فقط، البالغين لدى القلب عضلة

CK-MB ، يبدأ TnI  بعد قمةلل ويصل الصدري، األلم بداية من ساعات8-3باالرتفاع بعد 

 أكثر TnT ويبقى)اإلحتشاء شدة حسب( أيام 11-5 بعد الطبيعية قيمهل يعود ثم .ساعة 24

 .السابع اليوم بعد TnI من ارتفاعا

TEST ONSET PEAK DURATION 

CK/CK-MB 4-6 hours 10-24 
hours 

24-36 hours             
indicate early re-

infarction 

TroponinI 

TroponinT 
3-8 hours 

4-6 hours 

24-48 
hours 

48 hours 

Up to 10 days 

post MI indicate 

Myoglobin 2-4 hours 6-9 hours 24 hours 

LDH1 8-12 hours 48-72 
hours 

8days 

 العمل المخبري:

 Quantitative Determination of creatine kinase معايرة كمية للكرياتين كيناز

 بالطريقة الحركية

 المبدأ:

إلى  phosphocreatineعلى نقل عكوس لمجموعة فوسفات من creatine kinaseيعمل 

 hexokinase(HK)يترافق هذا التفاعل مع تفاعلين أنزيمين أخرين يتواسطهما  ADPال

 .glucose-6 phosphate dehydrogenase(G6P-DH)و

Creatine phosphate  + ADP ↔ creatine+ATP 

ATP + glucose ↔ glucose 3-phosphate + ADP 

NADPH +H+ + NADP+               6-phosphogluconat  + Glucose 6-phosphate 

 في العينة.  CKبحيث يعبر عن تركيز  ضوئيا   NADPHُيقاس معدل تشكل 

 

CK 

HK 

G6P-DH 
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 العينة:

مصل أو بالزما مجموعة على الهيبارين  بشرط أال تكون العينات منحلة ،يمكن حفظ العينات 

 بعيدا  عن الضوء. C°8-2أيام بدرجة حرارة  7لمدة 

 المواد والكواشف الالزمة:

Imidazol pH7.0,Glucose 
N-acetyl cycteine,magnesium acetate 

NADP+,EDTA,HK 

 

R1(Buffer) 
 
 

ADP,AMP 
di-adenosine-5-pentaphosphate 

G6P-DH,creatine phosphate 

R2(Substrate) 

 .R1أحجام من  4مع  R2بمزج حجم من  Working reagentعند العمل يتم تحضير 

Wavelength                                           340 nm   

Cuvette                                     1 cm light path 

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

Measurement:                         against  distilled water 

 العمل:طريقة 

Pipette into cuvette 

37°C 25-30°C  

1.0 1.0 WR (ml) 

20 40 Sample (µl) 

 .2minمزج وحضن لمدة  -

،انتظار دقيقة A2،انتظار دقيقة وقراءة االمتصاصية A1قراءة امتصاصية العينة  -

 .A4انتظار دقيقة وقراءة  A3وقراءة 

حساب الفرق بين القراءات األربعة لالمتصاصية وحساب المتوسط الحسابي للفروقات  -

 .A/min∆بالدقيقة 

- Ck concentration U/L=∆A/min × 4127  

 القيم المرجعية:

37°c 30°c 25°c  

Up to 130 U/L Up to 80 U/L Up to 195 U/L Men 

Up to 110 U/L Up to 70 U/L Up to 170 U/L Women 

 د.هدى وكيل


