
 الدم فً البول حمض معاٌرة
 الحجً طراد .د

 النووٌة األحماض وتقوٌض لتحطم النهائً الناتج هو البول حمض: الفٌزٌولوجٌة الكٌمٌاء

 . االنسان عند والبورٌنات

 . الصودٌوم وحٌدة أورات شكل على موجودة الجسم سوائل فً البول حمض من % 95 من اكثر

 البروتٌنات تقوٌض- 2 . بالطعام المتناولة النووٌة البروتٌنات تقوٌض- 1 :البول حمض مصادر

 فقط ٌتم البول حمض تشكل . الداخلٌة البورٌن لنوكلٌوتٌدات المباشر التحول- 3 . الداخلٌة النووٌة

 . كزانثٌن أ أوكسٌداز خمٌرة تحوي التً األنسجة فً

. 

 البالسما فً ٌنقل ذلك وبعد, األمعاء مخاطٌة وفً الكبد فً تركٌبه ٌتم الجسم فً البول حمض معظم

 االنابٌب قبل من % 100 الى % 98 من امتصاص ٌعاد ثم الكلوٌة الكبب عبر رشحه ٌتم حٌث

 الكلوي االطراح . البعٌدة الكلوٌة االنابٌب عبر تطرح فقط منه جدا قلٌلة كمٌة, القرٌبة الكلوٌة

 بواسطة األمعاء عبر منه التخلص ٌتم وماتبقى المطروح البول حمض من % 70 حوالً ٌشمل

 اكثر البول حمض فً ارتفاع كل لذلك , البالسما فً منحلة غٌر نسبٌا البوالت . جرثومٌة خمائر

 شكل على األنسجة فً البول حمض ٌترسب وكنتٌجة مشبعة البالسما تصبح ل.د/ ملغ 7 من

 .الدم فً ملغ 7 تجاوزت اذا البول حمض بللورات تترسب الحامضً البول وفً ,)بوالت(أورات

 دل/ملغ 6 - 2.7 نساء, دل/ملغ 7.2 - 3.5 رجال : الدم فً البول لحمض الطبٌعً المجال

 أكثر البول لحمض ارتفاع كل: الدم فً البول حمض ارتفاع- 1 : البول لحمض المرضٌة التبدالت

 االطراح نقص أو )أورات (البوالت انتاج بزٌادة اما مرتبطة اضطرابات عن ٌنجم دل/ملغ7 من

 .الكلوي

 ,)دوائً تسمم (االدوٌة بعض تناول ,الدم وابٌضاضات اللمفومات فً ٌوجد :البوالت إنتاج زٌادة

 زٌادة ,الخلوي االنقسام بمضادات الطوٌلة المعالجة, بالبورٌنات الغنً الطعام من كبٌرة كمٌة تناول

 . )المجاعة(األنسجة تقوٌض

 ,الكٌتونً الحماض ,المزمن الكلٌة قصور ,الضغط ارتفاع مرضى فً ٌشاهد : الكلوي االطراح نقص

 . المدرات استعمال ,الحملً االنسمام

 الدم فً البول حمض ارتفاع- 1 : ب تتمٌز المتجانسة غٌر االضطرابات من مجموعة هو :النقرس

 خاصة الجسم فً الصودٌوم وحٌدة اورات بللورات توضع - 3 . حاد مفاصل التهاب من هجمات - 2 .

 . . الكبٌر القدم مفصل النقرس ماٌصٌب غالبا. كلوٌة حصٌات تشكل - 4 .) المفاصل (



 deficiency in hypoxanthine كامل عوز .البورٌن استقالب فً والدٌة أخطاء عن البول حمض ارتفاع ٌنجم ان ٌمكن

guanine phosphoribosyl transferase فوسفو هٌبوكزانثٌن ال لناقلة 

 وتراكم انتاج زٌادة الى ٌقود أكس بالصبغً مرتبط اضطراب وهً)نٌهان-لٌش متالزمة ( رٌبوزٌل

 . . االورات

 عٌوب - 2 . الحادة الكبد أمراض - 1 : منها نسبٌا قلٌلة حاالت : الدم فً البول حمض انخفاض- 2

 - 5 , مكتسب أو - 4 , فانكونً داء فً كما خلقً أٌضا - 3 , الكلوي االنبوبً االمتصاص عود

 انخفاض وبالتالً البول فً االورات فقدان زٌادة الى تؤدي كلها . اللوبٌرٌنول ب المفرطة المعالجة

 . الدم فً البول حمض تركٌز

 أكسدة على تقوم : تنغستٌن الفوسفو طرٌقة هً الطرق أقدم - 1 : الدم فً البول حمض معاٌرة طرق

 الالنتوٌن ال الى اكسدته, قلوي وسط فً البروتٌن من خالٌة مصل رشاحة من المأخوذ البول حمض

 فً المواد من كثٌر لتداخل تستخدم تعد لم. التغستٌن ازرق الى تنغستٌن الفوسفو حمض وتحول

 . . النتٌجة

 طرٌقة وهً النتوٌن الى البول حمض اكسدة تحفز خمائرٌة طرٌقة وهً uricase ال طرٌقة- 2

 استخدام couple of enzymes طرائق - 3 . الطبٌة المختبرات فً وأكثراستعماال نوعٌة اكثر

 hydrogen peroxide االوكسجٌنً الماء قٌاس على وتعتمد التفاعل فً خمٌرة من أكثر

 كاتاالز أو بٌروكسٌداز خمٌرة تستخدم عادة, Allantoin الالنتوٌن الى البول حمض ألكسدة كمشعر

peroxidase or catalase . فً البول حمض تركٌز مع طردا تتناسب الناتج كبالمر لون شدة 

 .النتٌجة فً ٌتداخل الدم فً مهمة بكمٌة األسكوربً حمض أو البٌلوروبٌن وجود . الدم
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