
المحاضرة الثامنة

فحوصات كفاءة الكبد



وظائف الكبد

االستخراجيةقدرة الكبد وظائف
Function Excretory 

وظائف سالمة خاليا الكبد   
الكبدانزيماتاو

Liver Enzymes 

الكبد التصنيعية وظائف قدرة
Synthetic function

TSB (T&D) GOT /AST 
Aspartate Amino Transferase

Total protein -TP

Alkaline phosphetase GPT /ALT 
Alanine Amino Transferase

Albumin -Alb

GGT 
Gamma Glutamyl Transferase

Globulin –Glob

LDH
Lactate Dehydrogenase

Fibrinogen  



..يضاف لما سبق من وظائف الكبد 

تامينات يقوم الكبد بتخزين سكر الجلوكوز في شكل نشاء حيواني والفي
 ( vitamins A,B12, D, E and K )التي تذوب في الدهون 

ر وكثرة تخزين هذه المواد قد تض. والفوالت والمعادن كالنحاس والحديد

.  ارةبالكبد الذي يخلص الدم من األمونيا والسموم ويحولهما لمواد غير ض

بد وفي حالة مرض الك. فيحول األمونيا ليوريا تفرز بالكلى مع البول

. الشديد تتراكم األمونيا بالدم

والكبد يلعب دورا كبيرا في توازن الهورمونات الذكرية مثل 
testosterone  واألنثوية مثلestrogen.



وظائف قدرة الكبد التصنيعية

Total protein –TP    البروتين الكلي

ويتأثر  تركيز البروتين ,للبالزما االزموزييتحكم تركيز البروتين في الضغط 

خلل في التمثيل الغذائي–وظيفة الكلى –وظيفة الكبد –بالحالة الغذائية  

(الفيبرينوجين–الكلوبيولين–األلبومين ) يشمل البروتين الكلي 

)g /dl 8-6)القيمة الطبيعية للبروتين الكلي 

Albumin -Albاأللبومين ( 1)

يعتبر األلبومين المكون الرئيسي للبروتين الكلي ويتم تصنيعه في الكبد 

(3.5 - 5.5 g/dl  القيمة الطبيعية لأللبومين(

ينخفض األلبومين في الحاالت التالية  يرتفع األلبومين في الحاالت التالية 

وسوء االمتصاص–سوء التغذية  الجفاف 

التهابات الكلى الحادة والمزمنة     الصدمة العصبية 

كسل الكبد الحاد والمزمن   زيادة تركيز الدم 

اعتالل العضلة القلبية –الحروق األلبومين عن طريق الوريدحقن كمية كبيرة من



 Globulinالكلوبيولين( 2)

نوع الثالث يصنع بواسطة الكبد نوعين منه هما إلفا وبيتا بينما يصنع ال

شكل بواسطة خاليا البالزما الموجودة في األنسجة الليمفاوية ويكاما

.بيولينالكلواألخير الجزء األكبر لذالك فهو المسئول األول عن ارتفاع 

)g/dl 3.5- 2)القيمة الطبيعية له 

في الحاالت التالية الكلوبيولينينخفض  في الحاالت التالية الكلوبيولينيرتفع

سوء التغذية  إمراض الكبد والتهاب الكبد الوبائي 

الوراثية أو المكتسبة كلوبيولينكاماإمراض افتقار إمراض الجهاز اللمفاوي 

إمراض سرطان الدم الليمفاوية  واإلمراض المعدية إمراض الجهاز المناعي



 Fibrinogenالفيبرينوجين(3)

دم حيث يتحول في الكبد ويعتبر من أهم عوامل تخثر الالفيبرينوجينيتكون 

.الزما ويتم قياسه في الب,وهو شبكة التخثر األخيرة الفيبرينإلى 

– 0.2القيمة الطبيعية للفيبرينوجين  0.4 g/dl ) )

لحاالت في الدم في االفيبرينوجينينخفض مستوى  في الدم في الحاالت      الفيبرينوجينيرتفع مستوى 

حاالت التجلط داخل األوعية الدموية مثل موت الجنين 
داخل الرحم لفترة تزيد على الشهر        

الكلى التهابات

كسل الكبد الحاد والمزمن –االلتهاب السحائي  اإلمراض المعدية

الوراثي الفيبرينوجيننقص االلتهابات الحادة 



سالمة خاليا الكبد - أنزيمات الكبد

( S.GOT - S.GPT  )

ترتفع مستويات أنزيمات الكبد في الدم في اإلمراض المصاحبة لتلف       **  
.  وتكسر خاليا الكبد مثل التهاب الكبد الوبائي  

:تنخفض مستويات أنزيمات الكبد في الدم في حاالت ** 

(  الحمل –الفشل الكلوي -B6نقص فيتامين ) 

)S.GOT <35 U/L )(S.GPT <35 U/L )القيم الطبيعية 

Gamma -Glutamyl Transferase –GGT           

.يوجد هذا اإلنزيم  في الكبد والكلى والبنكرياس 

U/L30أقل من القيمة الطبيعية له

(التهاب البنكرياس –أمراض الكبد المختلفة ) يرتفع في حاالت 



االستخراجيهوظائف الكبد 

Alkaline phosphetase – ALP

ينشا هذا اإلنزيم من العظام ويوجد في الكبد والمشيمة واألمعاء أيضا

–53القيمة الطبيعية له  120 U/L))

(U/L 350) ولكن هذه النسبة ترتفع في األطفال في سن النمو لتصل 

Alkaline phosphatase – ALPينخفض تركيز Alkaline phosphatase – ALP تركيز يرتفع

إثناء توقف نمو األطفال النمو الطبيعي للعظام في األطفال أثناء
( ارتفاع فسيولوجي ) 

جار الدرقية قصور الغدة فرط نشاط الغدة جار الدرقية 

انسداد القنوات الكبدية والمرارية  
(سرطاني نتيجة حصى أو ضيق أو ورم)

الكبد أمراض
(التهاب الكبد الوبائي أو تسمم الكبد باألدوية ) 

(ارتفاع فسيولوجي ) أثناء الحمل 



 Bilirubinالبيليروبين

هاء فترة بعد تكسر كريات الدم الحمر عند انتالهيموكلوبينمن هدم البيليروبينينتج 
روناتكلوكوأسيد في الكبد ليتحول إلى الكلوكورونيكثم يرتبط مع حامض ,حياتها 

في ثم يخرج عن طريق الكبد مع الصفراء,القابلة للذوبان في الماء البيليروبين
.القنوات المرارية 

 Indirect Bilirubinغير المباشر البيليروبين* 

.وهو ما قبل االرتباط ويكون غير قابل للذوبان في الماء

(  mg/dl 0.7>)       القيمة الطبيعية له 

 Direct Bilirubinالمباشر البيليروبين* 

.وهو ما بعد االرتباط ويكون قابل للذوبان في الماء

(  mg/dl 0.3 >)   القيمة الطبيعة له  

Total bilirubin –TSBمجموع النوعين يمثل البيليروبين الكلي 

(mg/dl 1.0-0.3   (القيمة  الطبيعية 

تخدمة جميع القيم الطبيعية التي ذكرت تختلف حسب نوع الكت والطريقة المس:مالحظة 
.اضافة الى اختالف ذكرها بين مصدر وأخر ضمن حدود 



TSB         ( T&D)البيليروبينحاالت ارتفاع 

التشخيص المسبب الحالة

الخلوية الكبدية الصفراء
Hepatocellular jaundice

إمراض الكبد   رالمباشالبيليروبين المباشر وغير ارتفاع

TSB (T&D)

الصفراء االنسدادية 
Obstructive jaundice 

انسداد القنوات المرارية  ارتفاع البيليروبين المباشر
TSB (D)

صفراء تكسر كريات الدم الحمر
Haemolytic jaundice

Physiological neonatal jaundice

تكسر كريات الدم الحمر

او متالزمة جلبرت او متالزمة 
نجار –كريغلر 

خصوصا لدى األطفال حديثي الوالدة في 

األسبوع األول 

نتيجة نقص اوغياب نشاط االنزيم الخاص 
باالرتباط بالبليروبين 

ارتفاع البيليروبين غير المباشر 

TSB (Ind)



 Total proteinطريقة فحص التوتل بروتين 

....وفقا لشركة هيومن االلمانية 

...الكت محضر وجاهز للعمل *** 

.أو هيبارين  EDTAالعينة تكون سيرم أو بالزما مسحوبة على مانع تخثر 

.في تيوب ( ( RGTمن المحلول الجاهز ( ( ml 1تأخذ -1

.مايكروليتر سيرم   20نضيف اليه  -2

.دقائق 10نمزج وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة -3

(.( nm 520نقرأ على طول موجي -4

.تعاد نفس الخطوات للستاندرد ايضا -5

....معادلة الفاكتر -6

( g/dl 8)التركيز ×امتصاصية الستاندرد / امتصاصية العينة 



. Albuminطريقة فحص األلبومين في الدم 

.وفقأ لشركة هيومن االلمانية 

.....الكت محضر وجاهز للعمل *** 

.او هيبارين EDTAالعينة تكون سيرم او بالزما مسحوبة على مانع تخثر 

.في تيوب ( (RGTمن المحلول الجاهز ( ( 1mlنأخذ -1

.مايكروليتر سيرم   10نضيف اليه -2

.دقائق  5تمزج وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة -3

(.( nm 578نقرأ على طول موجي -4

.تعاد نفس الخطوات للستاندر-5

...معادلة الفاكتر -6

(. g/dl 4)تركيز الستاندرد ×امتصاصية الستاندرد / امتصاصيةالعينة 



 TSB totalطريقة فحص 

....وفقا لشركة سباين ريكت األسبانية 

.الكت محضر وجاهز للعمل

ناخذ تيوبين نضع في كل تيوب ) 11.5 ml من المحلول(R2)T.

نضيف للتيوب االول ) (R3)مايكروليتر  250

نضيف لكال التيوبين ) .مايكروليتر سيرم  3100

تترك ) دقائق في درجة حرارة الغرفة  45

نقرأ على طول موجي ) 5555 nm .

معادلة النتيجة ) 6...

 19.1×امتصاصية التيوب الثاني –امتصاصية التيوب االول 
mg/dl 



  TSB directطريقة فحص 

....وفقا لشركة سباين ريكت األسبانية 

.الكت محضر وجاهز للعمل

ناخذ تيوبين نضع في كل تيوب ) 11.5 ml من المحلول(R1)D.

نضيف للتيوب االول ) (R3)مايكروليتر  250
نضيف لكال التيوبين ) .مايكروليتر سيرم  3100

تترك ) دقائق في درجة حرارة الغرفة  45

نقرأ على طول موجي ) 5555 nm .

معادلة النتيجة ) 6...

 mg/dl 14×امتصاصية التيوب الثاني –امتصاصية التيوب االول 

Indirect +  Direct =TSB



 S.GOTطريقة فحص  

....وفقا لشركة أكابي السويسرية 

**تحضير الكت**
هذه التحضيرة صالحة لمدة شهر من تاريخ  R2مع علبة من R1نمزج علبة من 

.التحضير في ظروف خزن مبردة

نأخذ ) 11ml  من المحلول المحضر.

نضيف اليه  ) .مايكروليتر سيرم 2100

نمزج ونقرا على طول موجي ) 3340 nm قة بعد دقيقة بالضبط ثم نكرر القراة بعد دقي

.ثانية وثالثة 

(S.GOT (U/L ) = 4∆OD /min × 1745 

الطريقة محددة في الكت باستخدام جهاز ) 5Semi Auto Analyzer

القيم الطبيعية وفق الشركة المصنعة للكت ) 6< 46 U/L 



 S.GPTطريقة فحص  

....وفقا لشركة أكابي السويسرية 

**تحضير الكت**

هذه التحضيرة صالحة لمدة شهر من  R2مع علبة من R1نمزج علبة من 

.تاريخ التحضير في ظروف خزن مبردة

نأخذ ) 11ml  من المحلول المحضر.

نضيف اليه ) .مايكروليتر سيرم 2100

نمزج ونقرا على طول موجي ) 3340 nm  بعد دقيقة بالضبط ثم نكرر

.القراة بعد دقيقة ثانية وثالثة 

(S.GPT (U/L ) = 4∆OD /min × 1745 

Semi Auto Analyzerالطريقة محددة في الكت باستخدام جهاز 

 U/L 49 >القيم الطبيعية وفق الشركة المصنعة للكت 



Alkalinطريقة فحص   phosphatase

....وفقا لشركة أكابي السويسرية 
**تحضير الكت**

هذه التحضيرة صالحة لمدة شهر من تاريخ التحضير  R2مع علبة من R1نمزج علبة من 
.في ظروف خزن مبردة

نأخذ ) 11ml  من المحلول المحضر.
نضيف اليه ) .مايكروليتر سيرم  220
نمزج ونقرا على طول موجي ) 3405 nm قة بعد دقيقة بالضبط ثم نكرر القراة بعد دقي

.ثانية وثالثة 
(Alkalin 4phosphatase (U/L ) = ∆OD /min × 2750

Semi Auto Analyzerالطريقة محددة في الكت باستخدام جهاز 
– 64القيم الطبيعية وفق الشركة المصنعة للكت  306 U/L)   )Women

Men (80-306 U/L )
Children (180 -1200 U/L )                                          



ديالى/اعداد مجموعة الخضراء الطبية 
Zuhair Diala


