
 بروتينات الدم              د طراد الحجي

, كل وظائف األعضاء بالتالي عتمد على البروتينات,و: كل وظائف الخلية الحية  تالعامةاألهمية 

فهي تعتبر  األساس الفيزيائي للحياة. فالبروتينات  توجد داخل الخلية  وخارجها في الجسم  الحي . 

( .                                       التقلص  ) حركة العضالتمثال : الحركة تعتمد على بروتينات 

 .حفز بالخمائر والتي تحوي بروتيناتكل التفاعالت الكيميا حيوية  ت -1

بنية الخاليا والمسافة خارج الخاليا والتي تحيط بكل الخاليا  مصنوعة  بشكل كبير من نوع من  -2

 البروتينات  الكوالجينية .

 ات اكثر البروتينات غزارة  في جسم االنسان .والكوالجين

نقل المواد في سوائل الجسم  يعتمد على البروتينات الناقلة  مثل بروتين الترانسقيرين لنقل  -3

في الجسم ,الهرمونات وناقالت الهرمون في معظمها بروتينات, عوامل االنتساخ والتي   الحديد

 . تحفز بدء عمل المورثة هي بروتينات

 البالزمية  هي بروتينات . Bالغلوبولينات المناعية  والتي ينتجها الجهاز المناعي من خاليا  -4

ونوع : تتفاوت احجام واوزان البروتينات  حسب الوظيفة وعدد Molecular sizeالحجم الجزيئي

ها , وهي مكوثرات مشكلة  من سلسلة أو أكثر  من سالسل تشكلة مناالحماض االمينية  الم

 حماض االمينية  .األ

في االنسولين  الى  عدة ماليين  في البروتينات  دالتون  6000معدل الكتلة الجزيئية يتراوح بين 

 .البنيوية 

: كل البروتينات تتركب في الكبد وتفرز عبر الخلية الكبدية  الى الدوران , Synthesisالتركيب

 از المناعي عبر  الخلية البالزمية .باستثناء  الغلوبولينات المناعية والتي  تصنع في الجه

بروتينات الدم  لمعرفة  أسباب  :تكمن األهمية السريرية في تقييم  األهمية السريرية لبروتينات الدم

ارتفاع  او انخفاض بروتينات الدم . ويتم ذلك من خالل معايرة بروتينات المصل الكلية  واجراء  

رحالن كهربائي لبروتينات الدم , وفي كل مرة تعاير فيه بروتينات المصل  الكلية  يجب معايرة 

و   1ألفا , تتألف البروتينات من  األلبومين وقياس االلبومين المصلي أيضا , بالرحالن الكهربائي  

 .,بيتا  و غاما غلوبولين  2ألفا



رحالن  Aالنموذج 

بروتينات طبيعي  نالجظ ان  االلبومين يشكل حوالي ثلثي اجمالي البروتينات , بينما  النموذج 

منطقة نالحظ  ظهور قمة  كبيرة  في   multiple myelomaالثاني لمرض الورم النقوي المتعدد

 الغاما غلوبولين.

وفي امراض الغلوبولينات   multiple myelomaبروتينات الدم في  الورم النقوي المتعددتزداد 

 . في امرض الكبد والكلية  وتنخفضالمناعية . 

  g/dl 8-6المجال الطبيعي في المصل:

الشوارد : بروتين  يتركب في الكبد من وظائفه: ينقل Serum Aluminالبومين المصل  

 والجزيئات وينظم حجم وضغط البالسما  .

 Edema,Nephroticفي الوذمة والمتالزمة النفروزية والحروق وينقصفي  التجفاف ,  يزداد

syndrome, burns  

   g/dl 5-3.5المجال الطبيعي:

 Biuretهي باستعمال اختبار  بيوريت  : أكثر طريقة مخبرية  استعماال بروتينات الدم  معايرة

test والتي تعتمد على وجود كبريتات النحاس في الكاشف . وكل  ذرة نحاس ترتبط مع  عدة ذرات

من  النيتروجين  وتشكل معقد لوني ازرق  تزداد شدته كلما كان عدد الروابط الببتيدية أكثر  , فهو 

ومتر  نان 546يتم قياس شدة اللون ) االمتصاص في طول موجة  على الروابط الببتيدية .يعمل 

 .blank )مقابل الناصع

 د. طراد الحجي 

 


