
 د.طراد الحجي                  اختبارات وظائف الكلية

  Nonprotein nitrogen(NPN)يتم تقييم وظيفة الكلية بقياس او معايرة مواد  تسمى االزوت غير البروتيني 

% والكرياتينين 10% وحمض البول 25% من هذه المواد  والحموض االمينية 50-45, وتشكل البولة الدموية 

 %.0,2% وأقلها األمونيا 5

 :Ureaاوال: البولة الدموية 

وتنتج عن استقالب البروتينات  تتشكل في الكبد من الزمر االمينية للحموض  NPN% من 50تشكل حوالي  

 مونيا الحرة المتشكلة من استقالب البروتينات .االمينية ومن اال

والتي تؤكسد لتعطي الطاقة او تخزن على   األحماض األمينية  ينجم عن استقالب البروتينات:  القيزيولوجيا

,هذه العمليات تحرر االزوت  والذي يتحول الى بولة والتي تطرح من الجسم شكل دهون او غليكوجين 

في الكبد تنقل الى الكلية عبر الدوران  لترشح من البالسما عبر الكبب الكلوية   كفضالت . بعد تشكل البولة

 passiveمنها يعاد امتصاصه  باالنتشار المنفعل قليلالبولة التي ترشح عبر الكبب تطرح  في البول , معظم,

diffusion على  معدل تدفق  اثناء عبور الرشاحة  خالل االنابيب الكلوية  والكمية المعاد امتصاصها يعتمد

 % من البولة يطرح بالطريق الهضمي وعن طريق الجلد .10. أقل من   hydrationالبول  وحالة االماهة 

 تركيز البولة في  البالزما يرتبط بوظيفة الكلية والوارد الغذائي من البروتينات ومعدل استقالب البروتينات .

د مقدار البولة في البالزما يفيد في  تقييم وظيفة الكلية  تحدي :والفيزيولوجيا المرضية  األهمية السريرية

 .ومعرفة حالة االماهة ,تحديد التوازن االزوتي

, بينما االرتفاع الكبير جدا والمترافق  Azotemiaعن الحد االعلى الطبيعي يسمى  ارتفاع البولة الدموية-1

وهذه الحالة مميتة اذا لم   uremic syndromeاو المتالزمة اليوريميائية  uremiaمع قصور الكلية يسمى 

 او زرع كلية . dialysisيوضع المريض على التحال 

 ة .: اسباب قبل كلوية ,اسباب كلوية ,اسباب بعد الكلي نواعقسمت اسباب ارتفاع البولة الدموية الى ثالثة ا

, زيادة  dehydrationلتجفافقصور القلب االحتقاني ,الصدمة, النزوف ,ا ماقبل الكلية :وتشمل  أسباب  

 ,  حمية عالية البروتين .استقالب البروتينات 

  التهاب الكبب والكلية والنخر االنبوبي قصور الكلية الحاد والمزمن , أمراض كلوية اخرى مثلأسباب كلوية : 

 انسداد الطريق البولي أسباب مابعد الكلية : 

انخفاض الوارد الغذائي من البروتين, االقياءات الحادة واالسهال,أمراض الكبد  انخفاض البولة الدموية-2

 ,الحمل.

 Blood Ureaيفضل كثير من األطباء والمخبريين استخدام قياس  ازوت البولة الدموية :طرق القياس

Nitrogen(BUN)   على قياس البولة الدمويةUrea لى بولة , ويمكن تحويل تركيز  ازوت البولة الدموية ا

هو الوزن الجزيئي للبولة    60حيث Urea\Urea N=60\28=2.14االزوت = \البولة دموية بالمعادلة التالية :

 زوت الموجودة في جزيء البولة .الوزن ذرتي ا 28و 

 BUN 8-20 mg\dl .Urea = BUN x 2.14المجال الطبيعي ل

كثيرة هي طرق قياس البولة الدموية لكن  اكثرها استخداما هي الطرق الخمائرية  واكثر الطرق الخمائرية 

 باستخدام خميرتين اليورياز والغلوتامات نازعة الهيدروجين Couple enzymesاستخداما هي 



Urease reaction  with glutamate dehydrogenase 

                

, يجب تجنب الكميات الزائدة من : يتم قياس تركيز البولة في المصل او البالزما عينات االختبار ومصادر الخطأ

لريق , عينات الدم على ا Ureaseمانع التخثر سيترات الصوديوم  او فلورايد الصوديوم النها تثبط خميرة

عايرة ملبول يجب ان تحفظ في البراد لحين ليست ضرورية عادة , يوصى بعينات الدم غير المنحلة , عينات ا

 خاطئة  البولة الن الجراثيم تنمو بسرعة اذا تركت طويال  غير مبردة وبالتالي تفكك البولة وتعطي نتائج

 :نينيثانيا : الكريات

جة أخرى مثل ثم ينقل الى  أنس  ارجنين ,غليسين ومثيونينيتشكل الكرياتين في الكبد من االحماض االمينية  

ض العضالت  حيث يتحول الى فوسفات كرياتين  والذي يفيد كمصدر للطاقة . يفقد فوسفات الكرياتين حم

ي فا ويتم طرحة والذي ينقل الى البالزم الكرياتينين ليشكل مركب حلقي هو  ثم يفقد الكرياتين الماء  رالفوسفو

ن متم ازالته يالدوران بنظم ثابت له عالقة بحجم الكتلة العضلية للشخص .  البول , يتم اطالق الكرياتينين الى

 متصاصها منالدوران  بالرشح الكبي  ويطرح في البول , كمية قليلة منه  تفرز من االنابيب القريبة  ويعاد ا

 .انابيب الكلية 

ي  المرض الكلو لمعرفة كفاءة وظيفة الكلية وشدة  الكرياتينين في البالزما تركيز  يتم قياسالتطبيق السريري:

 ومراقبة تطور امراض الكلية .تركيز الكرياتينين عند الشخص مرتبط بحجم الكتلة العضلية نسبيا,

رشح المعدل هو قياس كمية الكرياتينين التى يتخلص منها الجسم  عبر الكليتين و تصفية الكرياتينين :

  GFR=V\tوهو حجم البالزما الراشخة من الكلية في وحدة الزمن يستخدم لهذه الغاية   GFRالكبي

 دة الزمن .هي حجم البالزما الالزمة للتخلص من هذه المادة في وح  Sالكلوية لمادة ما   clearanceالتصفية 

  creatinine clearance CrClتصفية الكرياتين

تركيز المادة في البول  Usو Sمعدل الرشح الكبي  لمادة  GFR حيث 

 هو الوقت. Tتركيز المادة في البالزما  و  Psساعة و  24حجم البول خالل  Vuو 

تصفية الكرياتينين  نفس الشئ بالنسبة لتصفية الكرياتينين . العالقة بين تركيز الكرياتينين في البالزما  و

  . الجمعية الوطنية المراض الكليةومالحظة ان كرياتينين المصل نسبيا ثابت ومستقر  جعله معلما مخبريا جيدا 

على اعتبار ان كل   تركيز كرياتينين المصل و العمر والجنس والعرقتتضمن اربع متغيرات  قاعدة وضعت

 الكرياتينين يطرح من الجسم .

ارتفاع كرياتينين المصل مرتبط بوظيفة كلوية غير طبيعية ومرتبط مع  وظيفة الرشح  :المرضيةالفيزيولوجيا 

مع ارتفاع  GFRالكبي  وهو مرتبط بشكل عكسي مع  تصفية الكرياتينين حيث ينخفض معدل الرشح الكبي



سبيا النه قد مشيرا الى اذية كلوية .تركيز كرياتينين المصل معلم غير حساس ن تركيز كرياتينين المصل 

% من وظيفتها لذا يجب اجراء تصفية الكرياتينين عند تبدل قيمة الكرياتينين في 50اليرتفع اال بعد ان تفقد الكلية

 المصل من القيمة الدنيا الطبيعة الى القيمة العليا الطبيعية 

 mg\dl 1.0-0.5 وعند االناث  1.2mg\dl-0.6القيم المرجعية :  تركيز كرياتينين المصل عند الذكور 

 ml\min 110-87 وعند االناث  ml\min 140-110تصفية الكرياتينين :عند الذكور 

 picricوالتي تعتمد على تفاعل الكرياتينين مع حمض البيكري Jaffeطرق المعايرة : كلها ترتكز على مبدأ  

acid  في وسط قلوي ليشكل مركبred-orange chromogen ة النوعية  في , ثم طورت هذه الطرق لزياد

والتفاعل مع خمائر مختلفة  حيث يمزج  Kinetic jaffe methodsطرق القياس مثل طريقة جافي الحركية 

 الكرياتينين مع حمض بيكريك قلوي  ويتم قياس التبدل في االمتصاص بداللة الزمن .

 : ا الطبيعي هناك عالقة  تربط بين البولة الدموية والكرياتينين في حالة الصحة والمرض مجاله

\Creatinine( B\C) ratio=10-20   Blood urea nitrogen  وذلك عند البالغ الطبيعي بنظام غذائي

مع مستويات كرياتينين طبيعية مرتبطة بشكل كبير مع االزوتيميا ماقبل الكلية B\Cمعدل طبيعي,ارتفاع 

prerenal azotemia , . تناول كمية كبيرة من البروتين,او تقويض انسجة كبير ,وبعد النزف الهضمي 

 انسداد الطريق البولي .كما في  مع ارتفاع الكرياتينين  يشاهد في ازوتيميا مابعد الكلية  B\Cارتفاع معدل

, المجاعة , البروتيناض تناول فمثل انخ يشاهدة في الحاالت المرتبطة بنقص انتاج البولة  B\Cانخفاض معدل 

 أمراض الكبد الحادة والنخر االنبوبي الحاد .

, يجب تجنب انحالل  يجرى قياس الكرياتينين في المصل او البالزما او البول عينات االختبار ومصادر الخطأ:

الجراء وم مرتفعا فيها العطاء نتائج خاطئة , الصيام ليس ضروريا حعينة الدم  والعينات التي يكون تركيز الش

من مصادر الخطأ  وجود تركيز عالي من الغلوكوز او حمض االسكوربي وحمض البول النها تعطي االختبار .

 زيادة كاذبة في تركيز الكرياتينين .
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