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 جامعة الشام الخاصة                                               الكيمياء الحيوية السريرية

 كلية الصيدلة                                                            السنة الرابعة

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

 اختبارات وظائف الكلية
 : Ureaالبولة 

 
ض إلى تنتج الحموض األمينية التي تتعر تتشكل في الكبد نتيجة لتقويض البروتينات , حيث 

عملية نزع أمين فتنتج األمونيا ذات السمية العالية , يتم تحويلها في الكبد إلى يوريا بواسطة 
ضمن ما يسمى بحلقة البولة .                                                    أنزيمات خاصة 

ت من مجمل المركبا %75بشكل أساسي عن طريق الكلية , حيث تشكل أكثر من البولة تطرح 
 اآلزوتية الالبروتينية التي تطرح عن طريق الكلية.

       Normal range  urea nitrogen in plasma : 6-20 mg/dL:المجال الطبيعي 

 :أسباب ارتفاع تركيز اليوريا في الدم 
 حمية غنية بالبروتينات أو زيادة تقويض البروتينات ) الحمى, المعالجة بالستيروئيدات -1

 (.…, األورامالدرق , فرط نشاطالقشرية

 األمراض الكلوية: التهاب كبيبة الكلية , أذية النبيبات البولية, والفشل الكلوي -2

 انخفاض تدفق الدم إلى الكلية ) فشل القلب االحتقاني, التجفاف( -3

 انسداد السبيل البولي : حصيات , أورام... -4

 

 :أسباب انخفاض تركيز اليوريا في الدم 
 حمية فقيرة بالبروتينات -1

أمراض الكبد واإلصابات الكبدية الحادة التي تؤدي إلى انخفاض تشكل اليوريا وارتفاع  -2
 تركيز األمونيا في الدم ) سمية عصبية(

 أمراض استقالبية متعلقة بحلقة البولة ) عوز أنزيمي( -3
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ينخفض تركيز اليوريا في الدم بشكل فيزيولوجي عند األطفال وفي نهاية الحمل بسبب  -4
 .إلى تصنيع البروتيناتازدياد الحاجة 

 مالحظة:

غير حساس للوظيفة الكلوية , فقد تصل درجة تأذي الكلية  يعد مستوى اليوريا في الدم مشعر
ثيرة اب كبقبل أن تبدأ مستوياتها في الدم باالرتفاع , كما أن هناك أس %50إلى أكثر من 

ة إلى تأثر القلب مثال( إضافغير كلوية يمكن أن تسبب ارتفاع تركيز اليوريا في الدم ) فشل 
 تركيز اليوريا في الدم بالوارد الغذائي من البروتينات .

 : طرق معايرة اليوريا 
تعتمد هذه الطريقة على تفاعل الزمرتين األمينيتين التفاعل مع دي أسيتيل مونوكسيم:  -1

 للبولة مع دي أسيتيل لتشكيل مركب أصفر قليل الثبات هو الديازين الذي يتكاثف مع
مركب آخر هو التيوسيمي كاربازيد ليعطي معقد زهري اللون أكثر ثباتا تقاس 

 n.m 525امتصاصيته عند طول موجة 

 مركبات أخرى من مساوئ هذه الطريقة أنها غير نوعية ألنها تعطي إيجابية مع
 كما أنها تحتاج للتسخين بدرجة حرارة عالية ولفترة طويلة.,  والكرياتينين األرجينينك
 

 الطريقة األنزيمية : )تناقص االمتصاصية(: -2

 

 

 
وهي طريقة حركية يقاس فيها فرق االمتصاصية بين المواد الداخلة والناتجة عن التفاعل 

 340له امتصاصية عند طول موجة  NADHوالذي يتناسب طردا مع تركيز اليوريا ) 

n.m  بخالفNAD.) 
 تمتاز هذه الطريقة بالنوعية العالية والسرعة.
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 )الطريقة األنزيمية اللونية(: Berthelotريقة برتيللو ط -3

تعتمد هذه الطريقة على تفكيك اليوريا بواسطة أنزيم اليورياز ثم التفاعل مع المركبات 
 الفينولية إلعطاء معقد أخضر اللون.

تم تعديل هذه الطريقة بسبب طول مدة الحضن وقلة حساسية التفاعل حتى وصلت إلى 
 ميت بطريقة برتيللو المعدلة , أهم التعديالت:شكلها النهائي وس

 إضافة مسرعات للتفاعل مثل نتروبروسيد الصوديوم والهيبوكلوريت 

  إضافة وقاء فوسفاتي لضبطpH  بما يتناسب مع تشكل كلور األمين 

  إضافةEDTA  ألن أنزيم اليورياز يتثبط بآثار زهيدة من المعادن إلى الكاشف
 SH–الثقيلة لوجود زمرة السلفهدريل 

 زيادة حساسية التفاعل باستخدام الساليسيالت عوضا عن الفينول. 
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 : Creatinineالكرياتينين 

, نينفي الكبد اعتبارا من )األرجي , حيث يصطنع الكرياتين بشكل أساسيهو بال ماء الكرياتين
ثم  يتحول في العضالت إلى الكرياتين فوسفات  الذي يستقلب بهدف  الغليسين , الميثيونين( ,

 .إلى كرياتينين من خالل نزع جزيئة ماءجزء منه يتحول  , فينتج الكرياتين الذيإنتاج الطاقة 

يعاد امل عبر المرشحة الكبيبية والكرياتينين عن طريق الكلية , حيث يرتشح بشكل كال يطرح
 امتصاصه , ويخضع لإلفراز بمقدار قليل عبر النبيبات البولية.

                                   :Normal Range :creatinine in plasma الطبيعي المجال

Male:       0.9 - 1.3  mg/dL 

Female:    0.6 - 1.1  mg/dL 

 

  الكرياتينين في الدم:أسباب ارتفاع تركيز 
 األمراض الكلوية كالتهاب كبيبة الكلية والقصور الكلوي -1

 انخفاض تدفق الدم إلى الكلية ) فشل القلب االحتقاني( -2

 القيام بجهد عضلي عنيف -3

 .زيادة إنشائه الحيوي كما في العملقة وضخامة األطراف -4
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 مالحظة:

يعد مستوى الكرياتينين في الدم مشعر غير حساس للوظيفة الكلوية , فقد تصل درجة تأذي 
ساب ح يفضلقبل أن تبدأ مستوياته في الدم باالرتفاع , لذلك  %50الكلية إلى أكثر من 

يدا لتقييم عمل المرشحة ) تحد التصفية الكلوية للكرياتينين للتعبير عن الفعالية الوظيفية للكلية
 . بية (الكبي

 طرق معايرة الكرياتينين :

 الطريقة األنزيمية : -1

 
 سب طردا مع تركيز الكرياتينين .يتنا NADHتناقص االمتصاصية الناجم عن اختفاء 

 تمتاز هذه الطريقة بالنوعية.

 :Jaffeتفاعل  -2

تعتمد هذه الطريقة على تفاعل الكرياتينين مع حمض البيكريك في وسط قلوي فيتشكل معقد بلون 
 . n.m 492أحمر برتقالي تقاس امتصاصيته عند طول موجة 

من مساوئ هذه الطريقة هي التداخالت المولدة للون الناتجة عن تفاعل بعض المركبات 
عض هذه المركبات تبدي سرعة تفاعل أكثر من الموجودة في األوساط الحيوية مع البيكرات , ب

( أو سرعة تفاعل أقل من سرعة ربيك, الكيتونات...سرعة تفاعل الكرياتينين ) حمض األسكو 
 .تفاعل الكرياتينين ) البروتينات والغلوكوز(

 تسجيلتم ي( حيث  Jaffe-kineticتم تعديل هذه الطريقة من خالل متابعة حركية التفاعل ) 
من بدء التفاعل , وتسجيل القيمة الثانية  ثانية 30بعد  A1)) متصاصيةاللولى القيمة األ
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 , بحيث يكون فرق االمتصاصيةمن قراءة القيمة األولى  ثانية 60بعد ( A2لالمتصاصية )
((A2-A1 معبرا عن تركيز الكرياتينين في الوسط. 

 : Sampleالعينة 

  ساعة بالدرجة  24مصل أو بالزما مجموعة على الهيبارين )يبقى الكرياتينين ثابتا لمدة
2-8º ) 

  بالماء المقطر 1/50بول ممدد بنسبة 

 : Reagentsالكواشف 

R1: NaoH 

R2: picric acid 

R3: standard (2 mg/dL) 

 .R2و  R1يحضر محلول البيكرات القلوية ) كاشف التفاعل( بمزج حجم إلى حجم من 

 طريقة العمل :

Standard Sample Blank  

- 100 µl - Sample 

100 µl - - Standard 

1 ml 1 ml 1 ml Working reagent 

 

,ثم نقرأ من مزج الكاشف مع العينة ثانية  30بعد  A1نمزج ونقرأ القيمة األولى لالمتصاصية 
 .ثانية من قراءة القيمة األولى  60بعد  A2القيمة الثانية لالمتصاصية 

Concentration of creatinine = (A2-A1) sample / (A2-A1)standard X 2 

 

 

 د. عبير رجب
 

 


