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 الكيمياء الحيوية السريرية                               جامعة الشام الخاصة                       

 كلية الصيدلة                                                                  السنة الرابعة

.......................................................................................................... 

 الدم معايرة بروتينات

 :مقدمة

يصطنع  ، ( C،H،O،N،Sالبروتينات هي عبارة عن مركبات مكونة بشكل أساسي من العناصر)

التي تنتج من الخاليا المصورية وبعض  المناعيةالغلوبولينات معظمها في الكبد باستثناء 

 .ات التي تنتج من خاليا الجهاز الشبكي االبطانيالبروتين

تتكون جزيئة البروتين من حموض أمينية مرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية ويمكن تقسيم  

 ،يالستين(بروتينات الجسم إلى بروتينات بنيوية تدخل في هيكلة الخاليا والنسج )الكوالجين واإل

وقد أمكن تحديد أكثر من  ،لجسم داخل الخاليا وخارجهاوبروتينات منحلة تتحرك في سوائل ا

: األلبومين رئيسيين همايمكن تقسيمها إلى قسمين روتينات البالزمية نوع من الب 300

  دلية في البالزما في استقصاء وظائف الكلية و الكبتفيد معايرة البروتينات الك والغلوبولين.

            ونشاط الخاليا المصورية )تصنيع األضداد(.                                                                                      

لكن هناك بروتينات معينة في البالزما تفيد معايرتها في تشخيص حاالت مرضية معينة مثل 

في   fetoproteinα–ومعايرة البروتين الجنيني ألفا  ، تهابيةلفي الحاالت اال CRPمعايرة 

 الفيرتين لتقييم مستوى الحديد.ومعايرة الترانسفيرين و ،سرطان الكبد 

 وظائف بروتينات البالزما:

ناع نسجة بهدف اصطض األمينية التي يمكن تقديمها لألتعد بروتينات الدم مخزنا للحمو -1

داث السكر أو عمليات نزع األمين الدخول في عملية استح بروتينات جديدة أو

 .التأكسدي

 )خاصة األلبومين(.للدم المحافظة على الضغط الحلولي  -2

 ) جملة دارئة (. الدم pHتسهم في الحفاظ على  -3

 .وظيفة دفاعية: الغلوبولينات المناعية وبروتينات المتممة -4
 دوية والهرموناتنقل العديد من المواد في الدم خاصة األلبومين الذي ينقل العديد من األ -5

والبيليروبين والحموض الدسمة الحرة إضافة إلى وجود بروتينات ناقلة نوعية 

 .كالترانسفيرين )ناقل الحديد( والسيرولوبالسمين ) ناقل النحاس(
تخثر الدم: فالعديد من عوامل التخثر ذات طبيعة بروتينية )البروترومبين  -6

 والفيبرينوجين(.

فالعديد من األنزيمات والعوامل المساعدة لألنزيمات ذات طبيعة  وظيفة أنزيمية : -7

 بروتينية.
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 :البالزماالقيم السوية لبروتينات 

Total protein: 6-8 g/dL 

Albumin: 3.5-5 g/dL    

Globulin: 2.4-3.5 g/dL   

 التغيرات المرضية لبروتينات البالزما:

 الكلية في البالزما في الحاالت التالية:يرتفع تركيز البروتينات فرط البروتين: 

 )حيث ينخفض حجم الدم وحجم السائل الخاللي  فقدان الماء الشديد )التجفاف

 .وبالتالي يرتفع تركيز جميع مكونات الدم وليس فقط البروتين

  ضية.الحاالت المرالعديد من يرتفع تركيز البروتينات لصالح الغلوبولينات في 

 ات بشكل فيزيولوجي عند القيام بجهد عضلي.ز البروتينيرتفع تركي 

    

وذلك في        g/dL 4حيث يمكن أن يصل تركيز البروتينات البالزمية إلى  نقص البروتين :

 الحاالت التالية :

 أمراض سوء التغذية وسوء االمتصاص. 

 )نقص اصطناع البروتينات ) القصور الكبدي الشديد. 

 ت النزوف الشديدة أو ضياع البروتينات مع البول ) ضياع شاذ للبروتينات كما في حاال

 .المتالزمة الكالئية(

 األلبومين:

اظ على يساهم في الحف ،يصطنع في الكبد عند البالغين  ،في البالزما هو البروتين األساسي 

 .إضافة إلى دوره في نقل العديد من المركبات  ،الدم  pHالضغط الحلولي و

 الحاالت التالية:ينخفض تركيز األلبومين في 

 حاالت سوء التغذية واالمتصاص 

 الحمل 

  أمراض الكبد 

 )االلتهابات ) يتثبط اصطناعه بتأثير السيتوكينات 

  المتالزمة الكالئية Nephrotic syndromeزيادة إطراحه عن طريق البول ( 

 (بسبب وزنه الجزيئي المنخفض مما يسهل اختراقه لجدار الكبيبات الكلوية

 لمعوية حيث يزداد إطراحه بالطريق الهضمي) إقياءات وإسهاالت(اإلنتانات ا 

 الحروق الواسعة 

 (الخلقي) عدم وجود األلبومين  بعض الطفرات تؤثر على اصطناعه في الكبد 

 أما ارتفاع األلبومين فهو غير شائع يشاهد في حاالت التجفاف الشديد.
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 ( 2.5-1.5)  ، 1أكبر من  في الحالة الطبيعية  ( (A/Gاأللبومين إلى الغلوبولين  تكون نسبة

نتيجة ازدياد الغلوبولين كما في األمراض الخمجية والورم إما يمكن أن تنخفض هذه النسبة 

 انخفاض األلبومين كما في قصور الكبد.، أو قد تنخفض نتيجة النقوي المتعدد 

 :Electrophoretic Separation of Proteins بالرحالن الكهربائيالبروتينات فصل 

عن بعضها البعض بالوزن الجزيئي وعدد الشحنات الكهربائية  المصلبروتينات  تختلف

الوسط القلوي تكون جميع البروتينات مشحونة سلبيا وبالتالي  لكن في ،الموجودة على سطحها

رشيح لتعند تطبيق تيار كهربائي على المحلول البروتيني المحمول على وسط خامل ) كورق ا

 ،ينات سوف تهاجر نحو القطب الموجبفإن البروت، وبوجود محلول دارئ السيللوز( أسيتات أو 

 ،حيث تتعلق سرعة هجرتها نحو القطب الموجب بعدد الشحنات السالبة على سطح البروتين 

 وجزيئي المنخفض يرحل بسرعة أكبر نح)البروتين ذو الوزن ال والوزن الجزيئي للبروتين

 . موجب(القطب ال

نة ثم فصولة بشكل عصائب ملوفتظهر البروتينات الم، تجفف الورقة وتلون عند انتهاء الرحالن 

 . يستخدم بعد ذلك مقياس الكثافة اللونية لرسم مخطط الرحالن وإعطاء النتائج بشكل رقمي

  :( وهيZonesمناطق تسمى مناطق الرحالن) 5بهذه الطريقة إلى  المصلتنفصل بروتينات 

Albumin, α1-globulin,α2-globulin,β-globulin,γ-globulin  

 في الحالة الطبيعية على النحو التالي : المصليكون مخطط الرحالن لبروتينات 
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 منها:بعضا تضم كل منطقة من مناطق الرحالن عددا من البروتينات نذكر 

1-globulinα Antitrypsin 
Antichymotrypsin 

Lipoprotein(HDL) 
 

2-globulinα Ceruloplasmin 

haptoglobin 
Macroglobulin 

 

-globulinβ 
 
 
 

C-reactive protein 

Complement proteins C3,C4 
Lipoprotein(LDL) 

Transferrin 

 

-globulinγ Immunoglobulins (Antibodies) 
 

 :التغيرات المرضية في تركيز الغلوبولينات 

رج مجموعة التي يندالؤدي تغير تركيز أي نوع من البروتينات البالزمية إلى تغير تركيز ي

 .وبالتالي تغير في مخطط الرحالن ضمنها هذا البروتين

 1 ↑ يحدث-globulinα  في االلتهابات الحادة بسبب ارتفاع تركيزAntitrypsin و 

Antichymotrypsin )بروتينات الطور الحاد (. 

كما في المتالزمة  Antitrypsinعندما ينخفض تركيز  globulinα-1 ↓ يشاهدبينما 

الوراثي الذي يؤدي عادة إلى إصابة الرئتين )النفاخ  Antitrypsin -1αالكالئية وعوز 

 .الرئوي( وإصابة الكبد )تليف الكبد(

  2 ↑يالحظ-globulinα  في االلتهابات الحادة بسبب ارتفاع تركيزhaptoglobin 

وفي المتالزمة الكالئية بسبب ارتفاع تركيز  ،)من بروتينات الطور الحاد( 

Macroglobulin  اليمر عبر الكبيبة الكلوية بسبب حجمه الكبير بينما تتم خسارة(

 .بروتينات أخرى منخفضة الوزن الجزيئي (

كما في فقر الدم  haptoglobinبسبب انخفاض تركيز   globulinα-2↓بينما يالحظ 

االنحاللي ) يشكل معقدا مع الهيموغلوبين تتم تصفيته من الدم( وفي أمراض الكبد) مقر 

 اصطناعه(

في داء ويلسون بسبب انخفاض تركيز   globulinα-2↓كذلك يالحظ 

Ceruloplasmin . 
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  يشاهد↑-globulinβ في ارتفاع كولسترول الدم بسبب ارتفاع تركيز 

Lipoprotein(LDL)   وفي فقر الدم بعوز الحديد بسبب ارتفاع تركيزTransferrin 

وبروتينات المتممة  C-كذلك في االلتهابات الحادة بسبب ارتفاع تركيز البروتين المتفاعل

C3-C4 )استجابة الطور الحاد ( 

في التاالسيميا كما  Transferrinانخفاض تركيز  نتيجة globulinβ- ↓ بينما يالحظ

 )مقر اصطناعه(مراض الكبد وأ

  يحدث↑-globulinγ  التهاب المفاصل  ،الورم النقوي المتعدد  ،في اإلنتانات الحادة

 .الذئبة الحمامية الجهازية وغيرها ،الروماتيزمي 
 

 طرق معايرة البروتينات :
 هناك عدة طرق لمعايرة البروتين الكلي نذكر منها :

 النحاس في وسط قلوي.تفاعل البروتينات مع أمالح  :طريقة البيوريت  -1

طريقة كيلدال : تعتمد على تحويل المركبات اآلزوتية إلى أمونيا ثم معايرة آزوت  -2

 .من البروتين( %16)يشكل اآلزوت  األمونيا وحساب كمية البروتين

 يتفاعل البروتينات مع أمالح النحاس ف تفاعلين هما :طريقة لوري : تعتمد على  -3

وإعطاء لون  سيوكالتو -رجاع كاشف فوالنإ وسط قلوي )تفاعل البيوريت( ثم

طريقة أكبر من حساسية البيوريت تعد حساسية هذه ال ،أزرق تقاس امتصاصيته

 ية.لكنها طريقة غير نوع ، لذلك هي مفضلة لمعايرة التراكيز الضئيلة من البروتين

البروتينات ثم قياس : تعتمد على ترسيب Turbidimetryالمعايرة بمقياس العكر -4

 . تشتت الضوء الناتج عن الترسب

:تعزى امتصاصية البروتينات لألشعة فوق البنفسجية  U.Vاالمتصاص في مجال  -5

 .إلى الكثافة االكترونية العالية في الحلقة العطرية لكل من التيروزين والتريبتوفان
الطرق الرابطة للصباغ: تعتمد على قابلية البروتينات على ربط األصبغة مثل زرقة  -6

وأخضر البروموكريزول الذي يستخدم لمعايرة األلبومين في  ،كومازي اللماعة

 أخضر البروموكريزول( تقاس امتصاصيته. -المصل حيث يتشكل معقد )ألبومين
 

 العمل المخبري:

 ( Biuret reactionبطريقة البيوريت ) الدممعايرة البروتينات الكلية في  

 : Principleمبدأ المعايرة 

تشكل بروتينات المصل بتفاعلها مع أمالح النحاس في وسط قلوي معقد بلون بنفسجي تقاس 

مع تركيز البروتين في حيث تتناسب شدة اللون n.m 546 جة وامتصاصيته عند طول الم

 .العينة
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 : Sampleالعينة 

 EDTAما مجموعة على الهيبارين أو مصل أو بالز

 .°8-2)يبقى البروتين الكلي ثابتا في المصل لمدة شهر في البراد )

 : Reagentsالكواشف 

R1:يتكون من) جاهز للعمل(  كشفمحلول ال: 

6 mmol/l كبريتات النحاس 

21 mmol/l طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم 

3.8 mol/l هيدروكسيد الصوديوم 

30 mmol/l يود البوتاسيوم 
 

R2 :( عياريstandard بتركيز )6 g/dL 

  :طريقة العمل 

Pipette into cuvette 

Standard sample Blank  

_ 10 µl _ Sample 

10 µl _ _ Standard 
1 ml 1 ml 1 ml reagent 

 

حيث يحسب تركيز  ،دقائق ثم تقرأ االمتصاصية مقابل البالنك  10يتم المزج والحضن لمدة 

 البروتين في العينة كما يلي :

)standard(X C  )sample(A =C  (g/dL ) 

A (standard)                         

 

 

 

 د.عبير رجب                                                                              

 


