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   Blood definitionتع��� ال�م 

الس���ار ���ان وال���ول ع� و�ائف اساس�ة وال�  ال�� ی��قل خالل ج�� االن�ان � ال�� �ائلالال�م ه� 

ت�ل�� الى ال�ال�ا و��ل�  Nutrientsوال��اد ال�غ��ة  Oxygen deliveryم�ل ت�ل� االو����� ال��اة 

وال��اد االخ�� غ�� ال��غ�ب بها. ی���ن ال�م م� م��ن�� رئ���� ه�ا ال��� م� ثاني او���� ال����ن 

  . Blood cellsوخال�ا ال�م  Plasma or serumأو م�ل ال�م ال�الزما 

   Blood componentsم��نات ال�م 

ل���انات ال� ی���ن االن�ان في ال�م    ا��ة م�ا �أتي: وا

 . Plasma or serumال�الزما أو م�ل ال�م  -1

  وال�ي ت��ل: Blood cellsخال�ا ال�م  -2

  .RBCs Red blood cells or erythrocytes  ���ات ال�م ال���اءأ. 

  . WBCs  White blood cells or leukocytes ���ات ال�م ال���اءب. 

  . Platelets or thrombocytesج. ال����ات ال�م��ة 

   Plasma or serumأو م�ل ال�م ال�الزما 

. Centrifugationع� ���� ال��د ال����� ال�ادة ال�ائلة (ال�ائقة) ال�����ة �ع� ف�ل خال�ا ال�م وت��ل 

وده�ن %) فهي ��ارة ع� س���ات وال���ول��ات 10م� ال�اء أما الـ (%) 90ه�ه ال�ادة م� (ت���ن 

وال�ي تع� اداة  Enzymesواالن���ات  Hormonesف�ال ع� ت�اك�� م��دة م� اله�م�نات و��وت��ات 

  ���� م� االم�اض. ت�����ة لل

ان ال�الزما ی�� ف�لها ����قة مع��ة ���� ت��ن ���� في ��ن ب�� بالزما ال�م وم�ل ال�م  ان الف�ق 

وم� اه�ها ب�وت��  Coagulation factors or Clotting factorsم����ة سعلى ع�امل ال���� 

  ����قة ت���� ازالة ع�امل ال����. ی�� ف�له م� ال�ال�ا ب���ا م�ل ال�م  Fibrinogen الفای�����ج��
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أن ���ات ال�م % م� ال�م ال�لي أما ال���قي ف����ل ��ال�ا ال�م ح�� 55ت��ل ال�الزما أو ال��ل ح�الي 

 White blood% ب���ا ���ات ال�م ال���اء �45م ���ود ت�ل ن���ها في ال Red blood cellsال���اء 

cells  وال����ات ال�م��ةPlatelets  1ف���عها ت��ن ن���ها أقل م� .%  

  

Figure -1- Plain tube containing blood after centrifugation 

  وم�ل ال�م الف�ق ب�� بالزما ال�م 

االولى ت���ل �اخ�الف ج�ه�����، ماب�� بالزما ال�م وف�ل ال�م م� خالل نق���� ت�ض�ح االخ�الف ���� 

  ��ورها ت���� ���قة الف�ل فال�ان�ة أما ال���نات 

 Serumم�ل ال�م  Plasma بالزما ال�م

ه� ال�ائل ال�م�� ال���قي �ع� ع�ل خال�ا ال�م  -1

ح��ائه ع� ���� جهاز ال��د ال�����.. و����� �ا

��ات وال�ه�ن على �افة ال��وت��ات وال��

   Clotting factorsواالل���ول��ات وع�امل ال���� 

ال���قي �ع� ع�ل خال�ا ال�م ال�م�� ه� ال�ائل  -1

ال��د ال�����.. و����� �اح��ائه ع� ���� جهاز 

ع�امل ال���� م��نات ال�الزما �اس���اء  على �افة

Clotting factors   
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 زما �ع� ف�ل ال�م ع�ی�� ال���ل على ال�ال -2

 دقائ� 10الى  5جهاز ال��د ال����� ل��ة  ����

م����ة على  �tubesاس�ع�ال اناب�� اخ��ار 

ethylene diamine tetra-acetic acid 

(EDTA)  ع� ل��ان� س�اسي ال�� وال�� ب�وره�

hexadentate ligand  ح�� ی�اف� الفای�����ج��

على االرت�ا� �ای�نات ال�ال���م تار�ا الفای�����ج�� 

و�ع� الف�ل  �ال�ال���م) EDTAارت�ا�  ��ع(ح�ا 

  الى االعلى تار�ا ال�ال�ا الى االسفل  ال�الزمات�ف� 

ال��ل �ع� ت�ك ال�م ی�� ال���ل على على  -2

ل����ن خ��ة  plain tubeفي  ال�ر��� ل��ع دقائ�

ع� ���� �ع� ذل� ت�ال ال���ة  Clottingواض�ة 

و��� ادخال االن���ة  Stickerع�ا صغ��ة خ���ة 

الى  5ل��ة ت��اوح ماب�� الى جهاز ال��د ال����� 

ال�ال�ا الى االسفل تار�ة ح�� ت��ق� دقائ�  10

  االعلى.م�ل ال�م الى 

  

  في ال��ال�ل ال������ة؟ EDTA tubesمافائ�ة اس���ام الـ  \س

�ع� ف�ل ال�ال�ا ع� ���� ال��د ت����م ه�ه االناب�� لل���ل على بالزما ال�م (ول�� م�ل ال�م)  \ج

   -ال�� ت�لى �ه ه�ه االناب�� س�ع�ل على :  EDTAال�����، ان الـ 

تار�ا  (Calcium-EDTA)� �ال�ال���م ح�� ی���ن معق� م�اف�ة الفای�����ج�� على االرت�ا -1

م�ل�ي ق�� على االرت�ا� �ال�ال���م ت�جع الى ��نه عامل  EDTAالفای�����ج�� ح�ا. ان م�� م�اف�ة الـ 

Chelating agent  ل��نه ل��ان� س�اسي ال��hexadentate ligand .  

  . ��Anticoagulation factorنه عامال م�ادا لل����  -2

  ؟ Plasmaش��عا مقارنة مع بالزما ال�م ���ل اك��  Serumعلل س�� اس���ام م�ل ال�م  \س

��ائ�ة (ه�م�نات، ان���ات، على ن��ة اعلى م� ال���نات ال�ای��� �����Serum م�ل ال�م  -1 \ج

  سای�����ات) ل�ا �ع� االك�� �فاءة. 

ال���ع�لة في ت���� ال�الزما ق� ت��اخل مع الف��صات  anticoagulantsان م�ادات ال����  -2

   ال���عة ل��اس (�ارام�ار) مع��.ال�ای�����ائ�ة 
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  ال����� ال����ائي لألث�ل�� ث�ائي األم�� ر�اعي حام� ال�ل�� 

Chemical structure of ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) 

  

Chemical structure of EDTA 

* EDTA is a hexadentate ligand  

  

  Electrolytesال���ول��ات ال�م 

وال�ل�ر��  Na+وهي االی�نات ال��ج�ة وال�ال�ة ال��ج�دة ض�� بالزما وم�ل ال�م م�ل أی�نات ال��دی�م 

-Cl  على ال�ال�ا وت�ف� (ج��ان) ال�اء ع�� اغ��ة ه�ه ال�ال�ا.  ال�ه��ائ�ةوال�ي ب�ورها ت��� ال���ات  

   Antibodiesتع��� االج�ام ال��ادة 

 ال��اموهي ب�وت��ات ت�د� دورا هاما في  Immuoglobulinesوتع�ف ��ل� �اس� ال�ل����ل��ات ال��ا��ة 

  الغ���ة �ال�����ا والفای�وسات. ض� األج�امال��اعي 

 Albuminاألل��م�� 

، ان Plasmaأو الـ  Serum% م� ب�وت��ات الـ �55ع� األل��م�� م� اه� ب�وت��ات ال�م ح�� ���ل ح�الي 

ال���� ت��� في مایلي:    - و��فة ه�ا ال��وت�� 

  لل�م. Osmotic pressureال�فا� على ال�غ� األوزم�ز�  - 1
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ال����ة  وال��ام����و���ة) �ع�ل ��س�� الن�قال اله�م�نات ذات ال���عة ال�ه��ة (اله�م�نات ال� -2

  خالل ال�م.

  اإلرت�ا� ب�ع� األی�نات ال����نة ����ة م�ج�ة م�ل أی�نات ال��اس و ال���ل و ال���ل� و ال�ن�. -3

  لألل��م�� و�ائف م�ادة لألك��ة ح�� أنه �ع�ل على إص��اد ال��ور ال��ة و ح�ا�ة األن��ة ال�ه��ة -4

  .ض� األك��ة    

  .ع� دورا فاعال في ال�هاز ال��اعي ح�� أن له خ�ائ� م�ادة لإلل�هاباألل��م�� یل -5

، إن ه�ا اإلرت�ا�              ح�� أن األل��م�� له القابل�ة على اإلرت�ا� ب�ع� ال����ات ال�امةتقل�ل ال����  -6

                             .أو تأ��هال��� ح�فها م� ال���  �ع�ل ���ا�ة م���دع له�ه ال����ات

      

Albumin: is one of the most important proteins in blood, it consists about 55% of 
all plasma or serum proteins, produced in liver, functions to: 

1- Maintain osmotic pressure. 

2- Transport steroid hormones and fatty acids through blood stream. 

3- Metal cation bindings , like copper , nickel , cobalt and zinc. 

4- Antioxidant properties by scavenging free radicals and provide protection    

    against lipid peroxidation 

5- Albumin plays a crucial role in the immune system , it has anti-inflammatory  

    Properties. 

6-  Limiting toxicity , it binds with molecules which are potentially toxic, binding    

to albumin provides a relatively safe place to store these molecules while they 

await elimination or cellular metabolism. 
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 Blood cellsخال�ا ال�م  

  % م� ال�م ال�لي وت��ن على ثالث أن�اع:55خال�ا ال�م ح�الي  ت��ل Blood cellsخال�ا ال�م إن 

   ���Red blood cells (erythrocytes)ات ال�م ال���اء  -1

   ���White blood cells (leukocytes)ات ال�م ال���اء  -2

   Platelets or thrombocytesال����ات ال�م��ة  -3

  Red blood cells (erythrocytes)ك��ات ال�م ال���اء 

الل�ن االح�� له�ه  أو ب�وت�� اله���غل���� ال�� �ع�يوهي ��ارة ع� خال�ا مقع�ة ت���� على ص�غة 

وال�� ب�وره ی���ن م� ع�ة  Cytoskeletonال���ات، ت��ن ���ات ال�م ال���اء عادة م�ا�ة به��ل خل�� 

و�االم�ان تغ��� ش�لها ع�� ج��انها خالل  Flexible، تع� ���ات ال�م ال���اء م� ال�ال�ا ال��نة ب�وت��ات

 5و  مل��ن ���ة لالناث ال�الغات 5الى  4االو��ة ال�م��ة، ت��ن ه�ه ال�ال�ا ع���ة ال��اة و�ق�ر ع�دها بـ 

غ��ا ج�ا ���ود     ال���ة ���ن صل�اح� في ال�م، ق�� مل��ن ���ة لل���ر ض�� ال�ل�ل�� ال��ع� ا 6 الى

(7 µm) ی�ما. ان  125. ت��أ ���ات ال�م ال���اء م� ال��اع األح�� للع�� وت��ت �ع� م�ة تق�ر ب���

وغاز ثاني  Tissuesالى األن��ة  Lungsو��فة ���ات ال�م ال���اء هي نقل غاز االو����� م� ال�ئ��� 

ال��ج�د  Hemoglobinاله���غل���� ��وت�� � ���� االرت�ا� بأو���� ال����ن م� االن��ة الى ال�ئ��� ع

  ح���ا في ���ات ال�م ال���اء. 

  

   Hemoglobin (Hb)ب�وت�� اله���غل���� 

. ت�ل�� أه���ه في RBCsفي ���ات ال�م ال���اء  Exclusivelyی�ج� ح���ا  Proteinوه� ب�وت�� 

الى األن��ة و��ح غاز ثاني أو���� ال����ن م� االن��ة الى ال�ئ���  Lungsنقل األو����� م� ال�ئ��� 

Lungs  :و���ى أ��ا ه�ا اله���غل���� ���اب ال�م، ی���ن ه�ا ال��وت�� م� م���ع��� ه�ا  
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   Heme groupم���عة اله��  - 1

   Globin groupم���عة ال�ل����  - 2

ی��س�ها في ال���� ت�اما  �Pyrrole ringول م� ار�ع حلقات �ای Heme groupت���ن م���عة اله�� 

  . 2Fe+أی�ن ال��ی�وز 

Hemoglobim: is a major protein in the blood, found exclusively inside RBCs, it 

carriers oxygen from the lungs to the rest of the body (i.e. tissues) and carbon 

dioxide from tissues to the lungs, Hemoglobin is composed of:  

1- Heme group 

2- Globin group  

Heme group is composed of Fe2+ surrounded by four pyrrole rings. 

�����  Heterocyclic compoundه� م��� حلقي اروماتي غ�� م��ان� ال�لقة  :Pyrroleال�ای�ول 

  على ذرة نای��وج�� ض�� ت���� ال�لقة. 

  

Pyrrole ring 

  Globin groupال�ل���� 

(م���نة م� ارت�ا� ح�ام� أم���ة  Polypeptideت���ن م���عة ال�ل���� م� أر�ع سالسل م�ع�دة ال����� 

و�ل م�ها ت���ن م�  α-chainع� ���� أواص� ب�����ة) اث�ان م� ه�ه ال�السل تع�ف �اس� سالسل ألفا 

) حام� أم��ي وتع�ف �اس� سالسل ب��ا 140) حام� ام��ي واالث�ان االخ�� �ل م�ها ت���ن م� (141(

β-chain.  
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-13.5)لالناث ال�الغات و  g/dl (15-12)ان ال���ة ال�����ة ل��وت�� اله���غل���� في ال�م ت��ن ض�� 

17) g/dl  فق� ال�م لل���ر ال�الغ�� وان ا� ان�فاض له�ه ال���ة ع� م���اها ال���عي ت�د� الى االصا�ة �

Anemia  أما ارتفاع ه�ه ال��� ع� ح�ها ال���عي فانها ت�د� الى ما���ى �اـلPolycythemia  ز�ادة)

  ل�وجة ال�م) .

  اس�اب ارتفاع وان�فاض ن��ة اله���غل���� ع� ال�� ال���عي 

) �ع�د anemia(ما�ع�ف بـ  Normal valueع� م���اه ال���عي  hemoglobinان ان�فاض م���� الـ 

  الك�� م� س��: 

   Iron deficiencyنق� ���ة ال��ی�  -1

   Vitamin B12 deficiency B12نق� ف��ام��  -2

   Bleedingال����  -3

   Leukemiaس��ان ال�م م�ل  Bone marrowأن�اع ال���ان ال�ي ت�عل� ب��اع الع��  -4

   Liver diseasesأم�اض ال���  -5

   Kidney diseasesأم�اض ال�ل�ة  -6

ة ف��جع الى األس�اب ال��علق (Polycythemia)ع� م���اه ال���عي  hemoglobinأما ارتفاع م���� 

  ض�� ن�اع الع�� ن��� م�ها مایلي:  RBCsال���اء  ب��ل�� ���ة أك�� م� ���ات ال�م

   Lung diseasesاض ال�ئة أم�  -1

   Heavy smokingال��خ�� ال��الغ ��ه  -2

   Extreme physical exerciseم�ارسة ال��ار�� ال��اض�ة ���ل مف��  -3

لل��م ال���اء -4   excessive eating red meat  االف�ا� في ت�اول ا



10 
 

  

 White blood cells or Leukocytesك��ات ال�م ال���اء 

 Redهي اح�� خال�ا ال�م ال�ئ���ة �االضافة الى ���ات ال�م ال���اء  ال���اءأو خل�ة ال�م ال�ل�ة ال���اء 

blood cells  وال�فائح ال�م��ةPlatelets م�اض ئ���ة هي ال�فاع ع� ال��� ض� اال. و��ف�ها ال�

لل�هاز ال��اعي. ���رة  ال�ای�����ات ال��ج�دة في ال���م أو ال�الزما) ش�ل الل��ة األساس�ة  �اع��ارها (مع 

ت���ل م� خل�ة ج���ة في نقي الع�ام.  ج��عهاعامة ه�اك أن�اع ع�ی�ة م� ���ات ال�م ال���اء ل��ها 

  ���ة ض�� ال�ا���ول��� ال�اح�. خل�ة أو 11000الى  4000ی��اوح ع�د ���ات ال�م ال���اء ماب�� 

Note: microliter = 10-6 L = 10-3 ml. 

Hemoglobin (Heme + 
globin)

Heme group
Globin group (composed of four 

polypeptide chains

[Quaternary structure]

Two α-chains [each of 
them consists of 141 amino 

acid]

Two β-chains [each of them 
consists of 141 amino acid]
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  ت��ف ���ات ال�م ال���اء على ال��� ال�الي: 

  وال�ي ت���� ثالثة أن�اع: ���Granulocytes WBCsات ال�م ال���اء ال����ة  -1

  ���Neutrophilsات ال�م ال���اء ال����ة ال��عادلة  -أ

   ���Eosinophilsات ال�م ال���اء ال����ة ال�ام��ة  -ب

   ���Basophilsات ال�م ال���اء ال����ة القاع��ة  -ج

  وال�ي ت���� ن�ع�� رئ����:  ���Agranulocytesات ال�م ال���اء غ�� ال����ة  -2

   T-cellsو   B-cellsوت��ل  Lymphocytesال�ال�ا الل���ة  -أ

   Macrophagesواه� م�ال عل�ها هي ال�ال�ا ال�لع��ة  Monocytesاة ال�ال�ا أحاد�ة ال��  -ب
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Figure : White blood cells types 

  

   thrombocytes Platelets orال����ات ال�م��ة 

وهي م� م��نات ال�م ال�ئ���ة اضافة الى ���ات ال�م ال���اء وال���اء، و��ف�ها ال�ئ���ة هي ت���� 

ال���ات (ال�ل�ات) �االش��اك مع ع�امل ال���� ال��وت���ة ال�قاف ال����. ی�� ان�اج ال�فائح ال�م��ة م� 

ن��ة الى ���ات ال�م  1/20  ى ال 1/10 ق�ل خال�ا م����ة في ن�اع الع��. ت��اوح ن��ة ال����ات م� 

  . Erythrocytesال���اء 
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  Hormonesاله�م�نات 

 Endocrineوهي ��ارة ع� م���ات ���� ح���ة ی�� ت�ل�قها في غ�د م����ة تع�ف �الغ�د ال��اء 

glands ت�د� دورا هاما في ت���� ع�ل�ة األ�� ال�ل�� ،Metabolism  ی�� ان�اج اله�م�نات داخل الغ�د

ل��ارس و��ف�ها في االماك� ال���لفة م� ال���. ت��ف  )�اء ث� ت�خ الى ت�ار ال��� (ال�ورة ال�م��ةال�

  اله�م�نات م� ناح�ة ال����� ال����ائي سالى ثالثة أص�اف رئ���ة: 

    Amino acid derivativesم��قات ال��ام� االم���ة  -1

   and proteins  Polypeptidesو ال��وت��ات   ال��لي ب����ات -2

   Steroids hormonesاله�م�نات ال����و���ة  -3

  

   Endocrine glandsتع��� الغ�د ال��اء 

وهي الغ�د ال�ي تق�م �ان�اج اف�ازاتها اله�م�ن�ة الى ال�م ���ل م�اش� دون ال��ور خالل ق��ات، ل�ل� ت��ى 

  . �Ductless glandsالغ�د ع���ة الق��ات 
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   Pineal glandالغ�ة ال������ة  - 1

تع� م� أه� الغ�د ال��اء ح�� تلع� دورا مه�ًا في ال��ام ال��اعي، تقع في ت���� ع��ي في  ال��قع:

  ���� ح�ة ال�ازالء). تق���امل� (أ�  7.2ج���ة ال�ماغ، ی�لغ ق��ها ح�الي 

وال�� �ع� أه� اله�م�نات  Melatoninال��الت�ن�� ه�م�نًا ���ى به�م�ن  ال������ةتف�ز الغ�ة  االف�از:

  ال��ت��ة ارت�ا�ًا وث�فا �ال�هاز ال��اعي.

  ال����� ال����ائي له�م�ن ال��الت�ن��:

ول�ل� ���ف ����ائ�ًا على انه  �Tryptophanع� ال��الت�ن�� اح� م��قات ال�ام� االم��ي ال�����فان 

  . Amino acid derivativesم��� لل�ام� االم��ي 

  

Melatonin (N-acetyl-5-methixy tryptophan) 

  

Tryptophan   
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  العالقة ماب�� ه�م�ن ال��الت�ن�� وال��ء:

ی���ع ان�اج ه�ا اله�م�ن ت�عًا لف��ات ال��ر وال�الم في ال���ة و��ا أن ه�ه الغ�ة تقع �الق�ب م� م��� ال�ماغ 

في ال��ی�ات ��ا ف�ها االن�ان فهي ت��ل على ال�عل�مات ع� ال��ء في ال���ة ال����ة ع� ���� 

لغ�ة ال������ة له�م�ن ال��الت�ن�� ال���ات الع���ة ال�اش�ة �الع��، وع��ما فان ال��ء ی��ء م� ان�اج ا

وال�الم �ع�ل على ت�ف�� اف�از ���ات قل�لة ج�ًا م� ه�م�ن ال��الت�ن�� الع�ز ل��ا� ال�هاز ال��اعي في 

ال�هار ب���ا ی�داد اف�از ه�ا اله�م�ن ل�ًال ول�ل� ی��ح ���ورة ال��م ل�ًال وفي ال�الم ال�ام� ن��ًا ل��ن 

  اله�م�ن ال��ت�� ارت�ا�ًا وث�قًا في ال�هاز ال��اعي.  ال��ء �ع�ل م� اف�از ه�ا

  الفعال�ة ال�ای�����ائ�ة له�م�ن ال��الت�ن�� 

فاأن ه�ا اله�م�ن ��ل� سل��ا  وعل�ة��ا ان ه�م�ن ال��الت�ن�� ی�د� دورًا هامًا في تق��ة ال�هاز ال��اعي 

. Cancerم�ل م�ض ال���ان  Autoimmune diseasesفي مهاج�ة االم�اض ذات�ة ال��اعة  وقائ�ا

وت��� ال�راسات الى ان ان�اج ه�ا اله�م�ن ق� ی�ع�ل مع وج�د ال��ء في غ�فة ال��م، و��� ال�اح��ن أن 

ه�ه الع�ل�ة ال�����ة ال�ي أوج�ها هللا س��انه وتعالى ت�اع� في االس�فادة م� الل�ل ال��ل� لل�قا�ة م� أن�اع 

ني في ق�له تعالى (وجعل�ا ن�م�� س�اتا) ص�ق هللا الع���. آز الق� مع��ة م� ال���ان وه�ا ��ه� االع�ا

وت��� أح� ال���ث العل��ة ال��ی�ة على ض�ورة ال��م في ال�الم ال�ام� ل��ن اف�از ه�ا اله�م�ن ی�ع�ل مع 

وج�د ال��ء وان �ان خاف�ا، ان االف�از ال���امل له�م�ن ال��الت�ن�� ��عل جهاز ال��اعة في أف�ل حاالته 

اح�� ال�راسات ال��ی�ة �أن م�����ات ه�م�ن ال��الت�ن�� على (ه��ة عقاق��) ت��ن فعالة في  وتف��

  م�اع�ة م�ضى األرق. 

   Hypothalamus غ�ة مات�� ال�هاد  -2

  تقع غ�ة مات�� ال�هاد في ال��ء ال�فلي األوس� لل�ماغ (ال�خ).  ال��قع:

  �ا :ه�م�ن�� هتق�م غ�ة مات�� ال�هاد �اف�از  االف�از:

  Releasing hormonesوال�� �ع� أح� اله�م�نات ال��لقة  Zoladexه�م�ن ال�والد��  - 1
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  �� على ان�اج ه�م�نات أخ�� م� ق�ل غ�ة أخ��. : هي اله�م�نات ال�ي ت اله�م�نات ال��لقة

  ال����� ال����ائي له�م�ن ال�والد�� 

ح�ام� أم���ة ب�اس�ة أواص� ب�����ة  10م���ن م� ارت�ا�  Polypeptideه� ب�لي ب����  Zoladexالـ 

Peptide bonds  ل�ل� �ع�ف بـDecapeptide  :وه�ه ال��ام� االم���ة هي  

6- Butyl serine  1- Glutamic acid 

7- Leucine 2- Histidin 

8- Arginine 3- Tryptophan  

9- Proline 4- Serine  

10- Azeloyl glycine 

 

5- Tyrosine  

  الفعال�ة ال�ای�����ائ�ة له�م�ن ال�والد�� 

ل�ل� ���ى �اله�م�ن  ���Gonadotropinف� للغ�ة ال��ام�ة الف�از ه�م�نات الـ  �Zoladexع�ل الـ 

  . Gonadotropin releasing hormoneال��ل� لل��نادوت�و��� 

Hypothalamus                       Pituitary gland                    gonadotropin hormones 

  

 Thyrotropin releasing hormone (TRH)اله�م�ن ال��ل� لل�ای�وت�و���  -2

أح� اله�م�نات ال��لقة  أ��ا وال�� �ع�thyrotropin releasing factor و �ع�ف أ��ا ب 

Releasing hormones . 

 

   TRH ال����� ال����ائي له�م�ن 

،  glutamate    ،histidine(ب�لي ب���� م���ن م� ثالث ح�ام� أم���ة هي :  tripeptideه� 

proline  .  

  

Zoladex 
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     TRHالفعال�ة ال�ای�����ائ�ة له�م�ن 

 Thyrotropin stimulating hormoneه�ا اله�م�ن على ت�ف�� الغ�ة ال��ام�ة على إف�از ه�م�ن �ع�ل 

(TSH)  : و ال�� ب�وره �ع�ل على ت�ف�� الغ�ة ال�ر��ة على إف�از ه�م�ناتها ��ا م�ضح في ال���� أدناه 

  

  

  

    Pituitary glandالغ�ة ال��ام�ة  - 3

  تقع الغ�ة ال��ام�ة في قاع�ة ال�ماغ وراء األنف ت�امًا والی��اوز ح��ها ح�� ح�ة ال�ازالء. ال��قع:

على ال�غ� م� صغ� ح�� الغ�ة ال��ام�ة اال انها تق�م �اف�از الع�ی� م� اله�م�نات ال�ي تع�ل ���ل  ف�از:اال

  م�ف�د: 

   Growth hormone or Somatotropinه�م�ن ال���   -أ



18 
 

   وال�ي تع�ف �اله�م�نات ال����ة و��� اف�ازها ع�  Gonadotropinه�م�نات ال��نادوت�و��� -ب 

  ) Hypothalamusغ�ة مات�� ال�هاد  اته�م�نأح� ( ����Zoladex ت�ف�� ه�م�ن 

و ی�� إف�ازه ع� ���� ت�ف��                                thyroid stimulating hormoneاله�م�ن ال��ف� للغ�ة ال�ر��ة  -ج

  )Hypothalamusغ�ة مات�� ال�هاد  اته�م�نأح� ( TRHه�م�ن 

    SomatotropinGrowth hormone orه�م�ن ال���   - أ

   Chemical structureال����� ال����ائي  

حام� ام��ي ب�اس�ة أواص� ب�����ة  191ی���ن م� ارت�ا�  Polypeptideوه� ه�م�ن م�ع�د ال����� 

Peptide bonds .  

   Biochemical functionال���فة ال�ای�����ائ�ة  

في االن�ان و�ع� ال���انات األخ��، ی�� اف�ازه م� وه� ه�م�ن �ق�م ب��ف�� ال��� وت�اث� ال�ال�ا وت��ی�ها 

الف� االمامي للغ�ة ال��ام�ة، ی�د� ه�ا اله�م�ن دورا هاما في ب�اء الع�ام والع�الت، وم� أع�اض 

ان�فاض اف�از ه�ا اله�م�ن ه� ق�� القامة أو ال�ق�م، وتالح� ه�ه ال�الة في م�حلة ال�ف�لة ال����ة أما اذا 

ا اله�م�ن ل�� ال�الغ�� ����ل ارتفاع في أن��ة ال�ه�ن وان�فاض حاد في ��لة ح�ل ان�فاض في ه�

ه�م�ن  �ال�ع� واالرهاق ال�����. ���ع�ل اح�اس عام ی�ث� ذل� سل�ا على أداء القل� و  الع�الت وق�

  ال��� �عقار ل�عال�ة اض��ا�ات ال��� لأل�فال وال�الغ��.

    hormonesGonadotropinه�م�نات ال��نادوت�و���   - ب

   Chemical structureال����� ال����ائي  -1

   Glycoproteinsوهي ��ارة ع� ب�وت��ات س���ة 

   Biochemical functionال���فة ال�ای�����ائ�ة  -2

وهي ه�م�نات ذات خ�ائ� ج���ة ت�د� دورًا هامًا في ع�ل�ة ال��� وال��اث� وان ح�وث أ� خلل في 

  وم� أه� ه�ه اله�م�نات: Infertilityلعق� ت����ها ق� �ق�د الى ح�وث ا
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1- Lutenizing hormone (LH) 

2- Follicle stimulating hormone (FSH) 

(ه�م�ن غ�ة مات�� ال�هاد  Zoladexی�� اف�از ه�ه اله�م�نات ع� ���� ت�ف�� ه�م�ن اـل 

Hypothalamus ول�ل� �ع�ف الـ (Zoladex  انه اله�م�ن ال��ل� ��ا ذ��نا في ال��اض�ة ال�ا�قة على

  ��ا م�ضح أدناه Gonadotropin releasing hormoneلل��نادوت�و��� 

Hypothalamus                        Zoladex (gonadotropin releasing hormones) 

 (غ�ة مات�� ال�هاد)

                                      LH + FSH                        Pituitary gland       

   TSH Thyroid stimulating hormone اله�م�ن ال��ف� للغ�ة ال�ر��ة -ج

   Chemical structureال����� ال����ائي  -1

ی���ن م� سل�ل��� م� ال��ام� األم���ة ح��  glycoproteinو ه� ��ارة ع� ب�وت�� س��� 

  حام� أم��ي . 89حام� أم��ي ب���ا ال�ان�ة ت���ن م�  112أن األولى ت���ن م� 

  Biochemical functionال���فة ال�ای�����ائ�ة  -2

�ع�ل ه�ا اله�م�ن على ت�ف�� الغ�ة ال�ر��ة على إف�از ه�م�ناتها و��� إف�ازه ع� ���� ت�ف�� 

��ا ذ��نا سا�قا ض�� م�ض�ع ال���فة ال�ای�����ائ�ة  ال�� تف�زه غ�ة مات�� ال�هاد  TRHه�م�ن 

  له�م�نات غ�ة ما ت�� ال�هاد .
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  م� ناح�ة  Zoladexوه�م�ن الـ  Growth hormoneقارن ب�� ه�م�ن ال���  \س

  ال���فة ال����ائ�ة -3ال��ف ال����ائي  -2م��ر االف�از    -1

Zoladex Growth hormone (somatotropin) 

ی�� اف�ازه م� ق�ل غ�ة مات�� ال�هاد  -1

Hypothalamus    

 Pituitaryی�� اف�ازه م� ق�ل الغ�ة ال��ام�ة  -1

gland   

 10ن م� ارت�ا� ی���  polypeptideه�  -2

  ح�ام� أم���ة

 191ی���ن م� ارت�ا�  Polypeptideه�  -2

  حام� أم��ي 

� الغ�ة ال��ام�ة على اف�از ه�م�نات ��ف -3

ول�ل� ���ى  Gonadotropin ال��نادوت�و��� 

 Gonadotropinاله�م�ن ال��ل� لل��نادوت�و��� 

releasing hormone   

له�ا اله�م�ن خ�ائ� ت�عل� �ع�ل�ة ال���  -3

. ���Growth hormoneل عام ل�ل� ���ى �الـ 

�ق�م ب��ف�� ال��� وت�اث� ال�ال�ا وت��ی�ها و��د� 

  دورًا فاعال في ب�اء الع�ام والع�الت 

  

  م� ناح�ة: Gonadotropinوه�م�نات الـ  Somatotropinقارن ب�� ه�م�ن الـ   \س

  ال���فة ال�ای�����ائ�ة  -3ال��ف ال����ائي     -2م��ر االف�از     -1

Somatotropin  Gonadotropin  

 Pituitaryی�� اف�ازه م� ق�ل الغ�ة ال��ام�ة  -1

gland   

 Pituitaryی�� اف�ازه م� ق�ل الغ�ة ال��ام�ة  -1

gland   

ت��ف ه�ه اله�م�نات ����ائ�ا على انها  -���polypeptide 2ف ����ائ�ا على انه  -2

Glycoproteins 

له�ا اله�م�ن خ�ائ� ت�عل� �ع�ل�ة ال���  -3

. ���Growth hormoneل عام ل�ل� ���ى �الـ 

�ع�ل على ت�ف�� ت�اث� ال�ال�ا وت��ی�ها و��د� دورا 

  فاعال غي ب�اء الع�ام والع�الت

له�ه اله�م�نات خ�ائ� ج���ة وان أ� خلل  -3

في  Infertilityفي ت����ها ی�د� الى ح�وث العق� 

  ل��اء. ال�جال وا
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  قارن ب�� ه�م�ن ال��الت�ن�� وه�م�ن ال��مات�ت�و��� م� ناح�ة:  \س

  ال���فة ال�ای�����ائ�ة-4أوقات اإلف�از   -3ال��ف ال����ائي     -2أوقات االف�از     -1

Melatonin Somatotropin 

 Pinealی�� اف�ازه م� ق�ل الغ�ة ال������ة  -1

gland   

 Pituitaryلغ�ة ال��ام�ة ی�� اف�ازه م� ق�ل ا -1

gland   

���ف ����ائ�ا على انه م��� م� حام�  -2

 Amino acid derivativeأم��ي 

 ���polypeptideف ����ائ�ا على انه  -2

ان االف�از ال���امل له�ا اله�م�ن ���ن ل�ًال وفي  -3

  ال�الم ال�ام� 

الی�ت�� اف�از ه�ا اله�م�ن ��اعة مع��ة أو  -3

  ول�� له عالقة �ال��ء أو ال�الم ت�ق�� مع��

وه� اله�م�ن ال�ع�ز ل��ا� ال�هاز ال��اعي  -4

Immune system  ح�� �ل�ا ازداد اف�از ه�ا

اله�م�ن زاد ن�ا� ال�هاز ال��اعي وزادت مقاومة 

 Autoimmuneال��� لألم�اض ذات�ة ال��ا��ة 

diseases 

ان خ�ائ� ه�ا اله�م�ن ت�عل� �ع�ل�ة ال���  -4

�ق�م ب��ف�� ع�ل�ة ال��� وت�اث� ال�ال�ا ح�� 

وت��ی�ها و��د� دورا هاما في ب�اء الع�ام 

  والع�الت
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    Thyroid glandالغ�د ال�ر��ة  -4

  األعلى م� الق��ة اله�ائ�ة أسفل ال����ة. ال��ءتقع الغ�ة ال�ر��ة أمام ال���ة على جان�ي  ال��قع:

تق�م الغ�ة ال�ر��ة ب����ع واف�از ن�ع�� أساس�� م� اله�م�نات ی�د�ان دورًا فاعًال في ع�ل�ة األ��  االف�از:

  وه�ا:  Metabolismال�ل�� 

   Thyroxine hormoneه�م�ن ال�ای�و����  -1

ان ال�ای�و���� ه� االس� ال��ار� له�ا اله�م�ن أما االس� العل�ي له فه� ر�اعي أی�دو ثای�ون�� 

Tetraiodothyronine (T4)  ذرات ی�د. 4، ی���� �إح��ائه على  

   Triiodothyronine (T3)ه�م�ن ثالثي أی�دو ثای�ون��  -2

����� �ل م� ه�� اله�م�ن�� على ع��� ال��د ال�� �ع��� على الغ�اء ����ر أساسي له ح�� ���ق� 

  �ناتها.مع�� ال��د ال�أخ�ذ م� الغ�اء في الغ�ة ال�ر��ة و��خل في ت���ع ه�م

   Normal values for thyroid gland hormonesال��� ال�����ة له�م�نات الغ�ة ال�ر��ة 

  �ن ��ا یلي: �ان ال��� أو ال�ع�الت ال�����ة له�م�نات الغ�ة ال�ر��ة ت

T4: 5-12 µg/100 ml 

T3: 7-17 µg/100 ml 

* µg = microgram = 10-6 g 

 Chemical structure for thyroid glandال����ائي له�م�نات الغ�ة ال�ر��ة تل���� ا

hormones   

ل��ن ه�  Amino acid derivativesت��ف ه�ه اله�م�نات على انها م��قات ال��ام� االم���ة 

  . Tyrosineال�ام� األم��ي ال�ای�وس��  م��قة م�اله�م�نات 
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Tyrosine or hydroxyl phenyl alanine 

  أما ال��اك�� ال����ائ�ة له�ه اله�م�نات ف���ن �ال�الي : 
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 Biochemical function of thyroid glandال���فة ال�ای�����ائ�ة له�م�نات الغ�ة ال�ر��ة 

hormones   

ع� م���اها ال���عي ی�د� الى ا��اء ع�ل�ة األ�� ال�ل��  T4و  T3ان ان�فاض ه�م�ني 

Metabolism  و��د� ��ل� الى ال�ع�ر �اال��اء وال��ل� ال�ه�ي وه�اك ع�ة أس�اب الن�فاض اف�ازات الغ�ة

  ال�ر��ة واألك�� ش��عا هي: 

  عي): ق��ر ال�ر��ة ال���ر� (ال��ان - 1

ح�� ان ال��ه�ر أو االض��اب ال�اصل ل�هاز ال��اعة ق� ی�د� الى ت�م�� الغ�ة ال�ر��ة عل�ًا ان ال��اء 

  ت��ن أك�� ع�ضة ل�ل� مقارنة �ال�جال. 

  االل�هاب ال�رقي ال��اعي ال�اتي - 2
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م�ا خال�ا الغ�ة ال�ر��ة  Antibodiesوه� م� اض��ا�ات ال��اعة ال�ات�ة ح�� تهاج� األج�ام ال��ادة 

  ی�د� الى ال�هابها وت���ها. 

ال��ض أما االف�ا� في ان�اج ه�م�نات الغ�ة ال�ر��ة ��ق�د الى ما�ع�ف �ال���� ال�رقي وم� أع�اض ه�ا 

ع�ق، ز�ادة س�عة ض��ات القل� وارتعاش ال�� وضعف الع�الت وخ��صًا الع���ة وال�ه�ج، ز�ادة ال�

م� ع�ة  نات�ةع�اض ج��� الع����. ان ه�ه األع�اض ع�الت ال�راع�� والف��ی�، وق� ی�اف� ه�ه األ

م���ات م�ها ح��ل خلل في ال��اعة ال�ات�ة أو ت�اول �ع� العقاق�� ال���ابهة في ت����ها له�م�نات الغ�ة 

  ال�ر��ة.

  م� ناح�ة : Somatotropinوه�م�ن الـ  T4قارن ب�� ه�م�ن ال�ای�و����  \س

  ائيال��ف ال���� -2م��ر االف�از    -1

   Somatotropinه�م�ن ال��مات�ت�و���  Thyroxine (T4)ه�م�ن ال�ای�و���� 

 Pituitaryی�� اف�ازه م� ق�ل الغ�ة ال��ام�ة  -Thyroid gland 1ی�� اف�ازه م� الغ�ة ال�ر��ة  -1

gland   

���ف ����ائ�ا على أنه أح� م��قات ال�ام�  -2

 Tyrosine (amino acidاألم��ي ال�ای�وس�� 

derivative for tyrosine)   

���ف ����ائ�ا على انه م�ع�د ال�����  -2

Polypepetide    

   

  م� ناح�ة:  Melatoninوه�م�ن  Triiodothyronineقارن ب�� ه�م�ن  \س

  ال��ف ال����ائي -2م��ر االف�از    -1

Triiodothyronine (T3) Melatonin  

 Pineal glandاف�ازه م� الغ�ة ال������ة ی��  - Thyroid gland  1ی�� اف�ازه م� الغ�ة ال�ر��ة  -1

���ف ����ائ�ا على أنه أح� م��قات ال�ام�  -2

 amino acid derivative)األم��ي ال�ای�وس�� 

for tyrosine)  

���ف ����ائ�ا على أنه أح� م��قات ال�ام�  -2

 amino acid derivative for)األم��ي ال�����فان 

tryptophan)  
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    Adrenal glandالغ�ة األدر��ال�ة (ال����ة) -5

ت��ل الغ�ة األدر��ال�ة (ال����ة) على غ�دت�� ت��لفان في ال��ل والع�ل وال���أ وتقعان على  ال��قع:

  جان�ي الع��د الفق�� مقابل الفق�ة الق���ة االولى ف�ق ال�ل�ة. ت�ألف ه�ه الغ�ة م� ال������� :

   Adrenal medullaغ�ة ن�اع االدر��ال��  -1

  Adrenal cortexغ�ة الق��ة األدر��ال�ة  - 2

   Adrenal medulla hormonesه�م�نات ن�اع األدر��ال��  -أ 

   Epinephrine (Adrenaline) Hه�م�ن األدر��ال�� أو االب�ف���  -1

   H Norepinephrine  ه�م�ن ال��ر��ف��� -2

 Chemical class and chemical ن�اع االدر��ال��ال��ف ال����ائي وال����� ال����ائي له�م�نات 

structure of adrenal medulla hormones   

على انها م��قات احام� االم��ي ال�ای�وس��  Norepinephrineوالـ   Adrenalineت��ف ه�م�نات الـ

Tyrosine  ل��نه ���ل ال�ادة األساس  ل��ل�� ه�ی� اله�م�ن��  
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Adrenaline (Epinephrine) 

 

Norepinephrine  
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   Normal values of adrenal medulla hormonesال���ة ال�����ة له�م�نات ن�اع االدر��ال�� 

في س��م أو بالزما ال�م ���ود        Norepinephrinوالـ   �Adrenalineل م� ه�م�ني الـ ���ن ت����

(2 µg/L).  

 ال�أث��ات ال�ای�����ائ�ة له�م�نات ن�اع االدر��ال�� 

Biochemical effects of adrenal medulla hormones  

م� ق�ل ن�اع االدر��ال�� ���ث عادة  Norepinephrineوالـ   Adrenalineان اف�از �ل م� ه�م�ني الـ

ز�ادة ض��ات القل� وز�ادة ن���ة لل��ف أو الغ�� أو االنفعال، وم� أع�اض اف�از ه�ه اله�م�نات 

اس�هالك األو����� أث�اء ض�� ال��ف� وال�ع�ر ب��ادة درجة ح�ارة ال��� وز�ادة اف�از الع�ق. ان ز�ادة اف�از 

على جهاز ال��اعة ح�� ی�د� الى ت�لل ال��ج  سل��اه�ی� اله�م�ن�� ع� م���اه�ا ال���عي ی�ث� تأث��ًا 

ل��اعة، ف�ًال ع� ذل� فأن اف�از ه�ه اله�م�نات الى ال�م ی�د� الى الل��فاو� م�د�ًا ب�ل� الى ان�فاض ا

م�ا ی�فع م� مع�ل ال��� في ال�م. و��د� ��ل� الى  Glucoseال���� الى س��  Glycogenت�لل الـ 

ز�ادة في مع�ل ال���م ف��داد ن��ة ال��ام� ال����ة ال��ة في ال�م م�ا ی�ل� اس�ع�اد لالصا�ة ب��ل� 

ألوردة ال�غ��ة وق� ت�د� ه�ه االع�اض في ال�االت ال��ی�ة الى االصا�ة �ال�ل�ة ال�ما��ة أو ال��ای�� وا

  القل��ة.

  : مالح�ات

ل�ل� فان ت�لل ال،  Glucoseی���ن م� وح�ات الـ  Polysaccharideه�  glycogenالـ  -1

glycogen  الى الـGlucose  ال��� في ال�م. م���� ی�د� الى ارتفاع  

ت���ن م� ثالثة  Triglycerideال�ه�ن (ال���م) ال���ونة في ال��� هي ��ارة ع� ده�ن ثالث�ة  -2

ج���ات م� ال��ام� ال����ة زائ�ًا ج���ة واح�ة م� ال�ل����ول ل�ل� فع�� ت�لل ال���ج ال���ي ت�داد 

  م��ة ال��ام� ال����ة ال��ة في ال�م.

Triacylglycerol                                  fatty acids + glycerol 
Lipase 
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   Adrenal cortex hormonesه�م�نات الق��ة األدر��ال�ة  - ب

   Cortisol hormoneه�م�ن ال��رت��ول  - 1

   Cortisone hormoneه�م�ن ال��رت��ون  - 2

 ال��ف ال����ائي وال����� ال����ائي له�م�نات الق��ة االدر��ال�ة 

Chemical class and structure of adrenal cortex  

أو ه�م�نات  Steroidsت��ف ����ائ�ا على انها س���و��ات  Cortisoneوالـ   Cortisolان ه�م�ني اـل 

م� ثالث حلقات س�اس�ة مل���ة مع حلقة  Steroid. ت���ن وح�ة الـ Steroid hormoneس���و���ة 

وأخ��  C10 ع�� Methyl groupخ�اس�ة. ت���� مع�� ال����ات ال����و���ة ال�����ة �اح��ائها على الـ 

��ا ان مع�� اله�م�نات  C6و  C5ص�ة م�دوجة ماب�� آ. ت���� مع�� ال����ات على C13أ��ا في 

 Ketoneأو م���عة ����ن�ة  hydroxyl group–OHة ال����و���ة ت���� على م���عة های�رو���ل�

group  .واح�ة أو أك��  

  

Steroid structure 
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 ال�أث��ات ال�ای�����ائ�ة له�م�نات الق��ة األدر��ال�ة 

Biochemical effects of Adrenal cortex hormone  

، ح�� ��ف� م� Fastingی�د� دورا مه�ا في ال�فا� على ال��ازن أث�اء ال��ام  Cortisolان ه�م�ن الـ 

وال�ل����ول  Amino acidsفي ال��� م� ال��ام� األم���ة  gluconeogenesis ع�ل�ة ت���� ال�ل���ز 

Glycerol  ب�ورها وم�ادر اخ�� غ�� �ار��ه��رات�ة. ��ا انه ���ع اف�از ال����ات ال����ائ�ة في ال�م وال�ي

. أما ع� ه�م�ن Cytokinesم�ل �ع� أن�اع ال�ای�����ات  Inflammationت�د� الى ن��ء االل�ها�ات 

على ن�اق واسع ل�عال�ة �ع� األم�اض االل�هاب�ة  ����Drugع�ل �عقار  Cortisoneالـ 

Inflammatory diseases  ال�ات�ة ع� أس�اب ذات�ة ال��اعةAutoimmune causesث��ه ، ف�ال ع� تأ

ثارا أخ�� على أ�� ال����ه��رات آعلى جهاز ال��اعة ومعال�ة األم�اض ال�ل��ة وال�ومات��م�ة فان له 

  . Carbohydrates and lipid metabolismوال�ه�ن 
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    Pancreas glandغ�ة ال�����اس  -6

لق���ة االولى أو ال�ان�ة في وضع اع�� م�  ال��قع: �قع ال�����ااس في ت���� ال��� ع�� م���� الفق�ة ا

  . (gm 70)أما وزنه ����ن ���ود  (cm 15)ال�ع�ة و�قع خلفها، ی�لغ ��له ح�الي 

ص�اء) تع� غ�ة ال�����اس م� الغ�د ال�اخل�ة وخارج�ة االف�از في نف� ال�ق�، فهي داخل�ة االف�از (مالح�ة:

Endocrine gland  ألنها تق�م �اف�از �ل م� ه�م�ن االن��ل��Insulin  وال�ل��اك�نGlucagon  ل���

ألنها تق�م ع�� ق��ات  Exocrine glandم�اش� الى ال�م دون ال��ور �أ� ق��ات، وخارج�ة االف�از 

  ع��. مالح مع�ن�ة) الى األث�ي ارة هاض�ة (ت���� على أن���ات وام����ة �اف�از ع�

   Insulin hormoneأوًال: ه�م�ن األن��ل�� 

ت���ن م�  (α-chain)ی���ن م� سل�ل��� م� ال��ام� االم���ة. ال�ل�ة األولى الفا ب�وت�� وه� ��ارة ع� 

حام� ام��ي. ت�ت��  30ف����ن م�  (β-chain)أما ال�ل�ة ال�ان�ة ب��ا  Amino acidحام� ام��ي  21

 ص�ةآف�ال ع� وج�د  Disulfide bonds (-S-S-)ص�ت�� ث�ائ�ة ال�����   آال�ل�ل�ان الفا و���ا ب�اس�ة 

ض��  Amino acidsك�����ة ثال�ة ض�� نف� ال�ل�لة الفا (أ� ان االص�ة ال�ال�ة ت�ت�� ب�� اث��� م� الـ 

  ). 1ة (ش�ل لنف� ال�ل�

  از وع�ل ه�م�ن االن��ل�� م��ان��ة اف� 

. ان ه�ه ال�ال�ا Beta cells (β-cells)ی�� اف�از االن��ل�� م� ق�ل خال�ا م����ة في ال�����اس ت��ى 

في ال�م ا� ���ارة اخ�� تع��� ع�ل�ة  Glucoseتق�م �اف�از ه�م�ن االن��ل�� اس��ا�ة الى ارتفاع م���� الـ 

في ال�م (خ��صًا  Glucoseفي ال�م. ف�ل�ا ال�تفع م���� الـ  Glucoseاف�از االن��ل�� على م���� الـ 

ن م��ان���ة ع�ل االن��ل�� ت���� ارت�ا�ه ن��ل�� س��� اف�ازه ����ة أك��. إفان اال )�ع� ت�اول ال�ج�ات

وال�ي ت��ن ذات ���عة ب�وت���ة، ف��ون ه�ه ال���ق�الت ال����  ����Insulin receptorsق�الت خاصة 

  ن��ل�� أن ی�د� و��ف�ه. لال
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  ): ال����� ال����ائي له�م�ن االن��ل��1ش�ل (
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  االن��ل�� ): م��ان���ة ع�ل2ش�ل (  
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  ): خال�ا ألفا و���ا في ال�����اس3ش�ل (
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  -مالح�ة:

� أو ن��ي) (���ل م�ل Insulinع� اف�از الـ   Pancreasفي الـ  Beta cellان ع�� خال�ا ب��ا  -1

أو وج�د أ� خلل في ع�ل م��ق�الت االن��ل�� أو االث��� معًا ی�د� الى االصا�ة ���ض ال���� 

mellitus Diabetes  .ال�� �ع� م� األم�اض ال��م�ة ال����ة  

أما  U/L (25-5)ن ���ود له�م�ن االن��ل�� في ال�م ���  Normal valueان ال����� ال���عي  -2

  في ال�م ����ن ���ود  glucoseللـ  Normal valueال����� او ال���ة ال�����ة 

(8—120) mg/100 ml (fasting) 

(100-160) mg/100 ml (after meal) 

  

   Biochemical functions of insulinال��ائف ال�ای�����ائ�ة له�م�ن االن��ل�� 

   -ح�� انه �ع�ل على: Metabolismی�د� دورًا ح���ًا في ع�ل�ة األ��  Insulinان ه�م�ن الـ 

وت���له الى الـ  Glucoseعلى ام��اص الـ  Skeletal muscles اله��ل�ةت�ف�� الع�الت  -1

Glycogen  خالل ع�ل�ة ت��ى بـGlycogenolysis .  

  . Proteinها الى وت���ل Free fatty acidsت�ف�� الع�الت اله��ل�ة على ام��اص الـ  -2

خالل  Glycogenوت���له الى الـ  glucoseعلى ام��اص الـ  Liver cellsت�ف�� خال�ا ال���  -3

 Glycogenب���ا �ع�ل على ت���� االن���ات ال�ي ت�د� الى ه�م الـ  Glycogenesisع�ل�ة ت��ى 

  . Glycogenesisخالل ع�ل�ة ت��ى ـب  glucoseوت���له الى 

  (ب�اء ال��� م� م�ادر اخ�� غ�� �ار��ه��رات�ة) Gluconeogenesisت���� ع�ل�ة الـ  -4

  . fatsوت�ل�� ال���م  glucoseعلى ام��اص الـ  adipose tissueت�ف�� ال���ج ال�ه�ي  -5
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م� خالل ال�قا� ال��� أعاله ی�د� الى تقل�ل م���� الـ  insulinان الع�ل ال���امل له�م�ن الـ  -6

glucose  في ال�م، وز�اددة م���� الـGlycogen  في ال���، وت���� م����ات �����ة م� ال��وت��

  وال���م في األن��ة ال����ة. 

   Glucagon hormoneثان�ا: ه�م�ن ال�ل��اك�ن 

وال�ي  amino acidsی���ن م� سل�لة واح�ة م� اـل  polypeptideوه� ��ارة ع� ه�م�ن م�ع�د ال����� 

���ف ����ائ�ًا على انه  glucagon) حام� ام��ي، ل�ل� فان ه�م�ن الـ 29ب�ورها ت�ألف م� (

polypeptide.   

ـ     Glucagonم��ان���ة اف�از وع�ل ه�م�ن ال

-alphaت��ى ��ال�ا الفا  pancreas م� ق�ل خال�ا م����ة في ال Glucagonی�� اف�از ه�م�ن اـل 

cells  ع�� ه�م�ن الـ�)insulin م� ق�ل خال�ا  ال�� ی�� اف�ازهbeta-cells و��� اف�از الـ (Glucagon 

�ع�� (او ال��ع ال��ی�  fastingفي ال�م (م�ًال في حالة ال��ام  glucoseاس��ا�ة الى ان�فاض الـ 

�ع� ت�اول ال�ج�ات م) في ال� glucoseه�م�ن االن��ل�� ال�� ی�� اف�ازه اس��ا�ة الى ارتفاع م���� الـ 

��ا ه�  receptors). ان ه�ا اله�م�ن ی�د� ع�له �ع� االرت�ا� ����ق�الت خاصة after mealsالغ�ائ�ة 

  .insulinال�ال مع ه�م�ن الـ 
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  ): ال����� ال����ائي له�م�ن ال�ل��اك�ن 4ش�ل (

  

    of glucagonBiochemical functionsال��ائف ال�ای�����ائ�ة له�م�ن ال�ل��اك�ن 

م�ه ال��� ����ر لل�اقة  ل���ف�� glucoseال���ون في ال��� الى الـ  ��glycogenف� م� ت�لل الـ  - 1

  او ال��ع ال��ی�.  fastingفي حالة ال��ام 

(ع�� ت�لل  ��glucoseف� ت�لل ال�ه�ن وال��وت��ات الى م�ادرها االصل�ة و�ال�الي ت��لها الى ال  - 2

، والـ glycerolالـ  fatty acidsفي ال��� فان ن�اتج ه�ا ال��لل هي ال��ام� ال����ة ال�ه�ن ال���ونة 

glycerol  ام�انه ان ی���ل الى�glucose  ع� ���� سل�لة م� ال�فاعالت ال�ای�����ائ�ة، اما ال��وت��ات

  . glucoseوال�ي ب�ورها ت���ل الى  amino acidsال���ونة ��ام�انها ال��لل الى 
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Insulin H Glucagon H 

في الـ  beta-cellsی�� اف�ازه م� ق�ل خال�ا  -1

pancreas   

في الـ  α-cellsی�� اف�ازه م� ق�ل خال�ا  -1

pancreas   

ی�� اف�ازه اس��ا�ة الى ارتفاع م���� الـ  -2

glucose  في ال�م �ع� ت�اول ال�ج�ات الغ�ائي

(after meals) 

ی�� اف�ازه اس��ا�ة الى ان�فاض م���� الـ  -2

glucose ال��ی�  في ال�م في حالة ال��ام او ال��ع 

سل�ل��� م� ال��ام� االم���ة،  ی���ن م� - 3

 .A.A 21ت���ن م�  α-chainاالولى 

  .  .A.A 30ت���ن م�   β-chainوال�ان�ة 

ی���ن م� سل�ة واح�ة م� ال��ام� االم���ة،  -3

  . .A.A 29ت���ن م� 

  ال����� ا�القا على ا� أواص� ث�ائ�ة ال����� -4  ����� على ثالثة أواص� ث�ائ�ة ال����� -4

  polypeptideال��ف ال����ائي  -protein  5ال��ف ال����ائي  -5

�ع�ل على ت�ف�� خال�ا ال��� والع�الت  -6

وت���له الى  glucoseاله���ل�ة على ام��اص الـ 

glycogen   

ال���ون في  glycogenعلى ت�لل الـ �ع�ل  -6

    glucoseال��� الى الـ 

��ف� الع�الت اله��ل�ة على ام��اص  -7

  االح�اض االم���ة وت���لها الى ب�وت�� 

  ��ف� ت�لل ال��وت��ات الى ح�ام� ام���ة -7

على  ��adipose tissueف� ال���ج ال�ه�ي  -8

   fatsوت�ل�� ال���م  glucoseام��اص الـ 

��ف� ت�لل ال���ج ال���ي الى ح�ام� ش���ة  -8

fatty acids  وglycerol   
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  كیمیاء الدم \الموضوع الخاص 

Blood chemistry  

  الجزء الثاني

    قسم الكیمیاء / المرحلة الرابعة

  2020-2019للعام الدراسي 

  الدكتورة

  جاسم رشا زھیر 
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 Serotonin ال���وت�ن��  

 �ای�ل�ج�ة ه� م��� ����ائي ���ل� خ�ائ� hydroxyl tryptamine -5 أو  serotoninال���وت�ن�� 

ه�ا ال���� ، ح�� أن ت�����ة ت�ث� على ت�ازن ال��� ���ل عام. ع��ما ی�ج� إخ�الف في ت��ی� إن��اء 

  ���فه ��اقل ع��ي  �ع� العل�اء ���ف�ه على أنه ه�م�نا ن��ا ل��ائ�ه ال������ة ب���ا ال�ع� االخ�

neurotransmitter   فه ض�� نقل اإل�عازات ب�� األع�اب و ال ت�عا ل���ف�ه األساس�ة ال�ي هي���

م� ق�ل ال�هاز الع��ي  ال���وت�ن�� عام ی�� إف�ازم� ق�ل غ�ة ص�اء. ���ل  اله�م�نات ل��نه ال ی�� إف�ازه

و  bowel ، األمعاء brain و خ��صا ال�ماغ  central nervous system (CNS) ال�����

    ng / mL (283-101) ال���ة ال�����ة لل���وت�ن��ع��ما ت��ن  .platelets ال����ات ال�م��ة

  

  Chemical class of serotoninال��ف ال����ائي لل���وت�ن��  

، ح�� أن ال���وت�ن�� ���ن  Tryptophan �ع� ال���وت�ن�� م� م��قات ال�ام� األم��ي ال�����فان

  .Melatonin م���ا وس��ا في ت�ل�� ه�م�ن ال��الت�ن��
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  Biochemical functions of serotonin ال��ائف ال�ای�����ائ�ة لل���وت�ن�� 

 : Depressionاإلك��اب  )1

إن�فاض ال���وت�ن�� ع� م���اه ال���عي ��اب ال��� �اإلك��اب و ت��ی�ا ع�� ز�ادة ع�� 

���� م� و ت�ج� ال م���� ال��ر��ف��� ( أ� إن العالقة ع���ة ماب�� ال���وت�ن�� و ال��ر��ف���)

   .ال�راسات ال�ي ت��� ما ب�� إن�فاض م���� ال���وت�ن�� و اإلك��اب

 : Mood enhancementت���� ال��اج  )2

  لق� أث�� عل��ا أن ال���وت�ن�� ال�� ی�� إف�ازه ت��ی�ا م� ال�ماغ ی�د� إلى ت���� ال��اج.

  Bowel function regulationت���� ع�ل األمعاء  )3

ال��ج�د في ال�م ی�� ت�ل�قه في الق�اة اله���ة ح�� أنه ی��� ح��ة و و��فة  مع�� ال���وت�ن��

  األمعاء ف�ال ع� ت����ه لل�ه�ة ، و لق� وج� أن ال�ه�ة ت�داد ع�� إن�فاض م���� ال���وت�ن��.

 :  Sleepingال��م  )4

ال�ماغ ج�اء ��ا أن ال���وت�ن�� أح� ال����ات ال�س��ة في ت�ل�� ال��الت�ن�� ، فه� ب�ل� ��ف� أ

  و ال�ي ت���� على ال��م.  biological clockال���ولة ع� ال�اعة ال�ای�ل�ج�ة 

 :  Clottingت��� ال�م  )5

��ه� في ت���� ال���ات ال�ي  thrombocytesإن ال���وت�ن�� ال����ن في ال����ات ال�م��ة 

  ت�قف ال���� ع�� ال��وح.

  Nauseaالغ��ان  )6

ع�� ت�اول مادة سامة أو غ�� مالئ�ة ل�اجة ال��� ، إن إف�از ه�ا اله�م�ن  ی�داد إف�از ال���وت�ن��

��ف� ج�ء ال�ماغ ال���ول ع� الغ��ان ، ���ع� ال��� ��الة م� الغ��ان ع�� و�ع� ��ح ال�ادة 

  ال�امة مع الف�الت.
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  Cytokinesال�ای�����ات 

 ب�وت���ة ال�����  ي ��ارة ع� م���ات �ای�����ائ�ةاح�� م��نات ال�م أو ال�الزما. وه Cytokinesت��ل الـ 

و ال�ال�ا  Lymphocytes   ال�ال�ا الل���ة ذات وزن ج���ي وا�ئ ی�� اف�ازها ���ل رئ��ي م� ق�ل 

م�ل ال���ج ال���ي ف�ال ع� إم�ان�ة إف�ازها م� ق�ل �ع� األن��ة  Macrophages ال�لع��ة 

adipose tissue   . اخلشارة دت����م  ال�ای�����ات في نقل اال و ��انة ال�ح� و �ع� األن��ة ال�ا��ة 

على ت���� االس��ا�ات ال��ا��ة  Cytokines، ���ارة اخ�� تع�ل الـ  immune cellsوخارج الـ 

ب أو م���ة لالل�ها Pro-inflammatoryأما م�ف�ة لالل�هاب  Cytokinesواالل�هاب�ة، ���ل ت��ن الـ 

Anti-inflammatory  ت�د� ال�ای�����ات و��ف�ها ال�ای�����ائ�ة م�  على ال�ال�ا ال��ا��ة.  ل�أث��هات�عا

  ب���ا cellsم��قة م�  -Cytoهي �ل�ة اغ����ة، ح��  Cytokinesان �ل�ة ق�ل م��ق�الت خاصة. 

Kines-  تع�يmovement  (ح��ة)  ، ارة اخ�� تع�ي �ل�ة���cytokines ض�� او ماب��  ال���ة

  ال�ال�ا. 

  الى خ��ة أن�اع رئ���ة : ���cytokinesرة عامة ���� تق��� الـ 

1- Interleukins: examples: interleulin-36 alpha (IL-36α), interleukin-36 beta (IL-

36β), interleukin-36gamma (IL-36γ), interleukin-37 (IL-37) interleukin-38 (IL-38). 

2- Tumor necrosis alpha (TNF): examples: tumor necrosis alpha (TNF-α) and 

Tumor necrosis beta (TNF-β). 

3- Growth factors: examples: Angiopoietin-1 (Ang-1), Angiopoietin-2 (Ang-2) and 

vascular endothelial growth factor (VEGF). 

4- Interferons (IFNs) : IFNα , IFNβ , IFNγ 

5- Chemokines 
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   hormonesوالـ  Cytokinesقارن ب�� الـ  \س

Cytokine Hormone 

اقل  plasmaأو الـ   serumت�اك��ها في الـ  -1

   pictogram (pg))ن���ا (غال�ا ماتقاس ب�ح�ة الـ 

g 12-Pg= 10  

أعلى  plasmaأو الـ   serumت�اك��ها في الـ  -1

   microgram (µg))ب�ح�ة الـ  ن���ا (غال�ا ماتقاس

g 6-g= 10µ 

ت��ل� وت�د� ع�لها ���ل أس�ع وخالل م�افة  -2

 ق���ة ن���ا م� م��ر اف�ازها

���ن تأث��ها ع�� م�افات �ع��ة ع� م�ضع  -2

 اف�ازها

 زم� ع�� ال��ف لها أعلى -3 زم� ع�� ال��ف لها اقل -3

��ا��ة ی�� اف�ازها ���ل رئ��ي م� ق�ل ال�ال�ا ال -4

و��ل� أن��ة �ع� ال�ال�ا ل��د� ع�لها م�ض��ا 

 (ش�� نف� م�ان اف�ازها)

ی�� اف�ازها ���ل رئ��ي م� ق�ل الغ�د ال��اء  -4

 Targetال�م الى االن��ة اله�ف  ع��ل���قل 

tissues  ل��د� ع�لها ه�اك 

    

Interleukins:  

Interleukins are an important class of cytokines .. its chemical structure is protein 

or glycoprotein molecules, at cellular messengers between cells upon binding with 

specific receptors. (inter means between and leukins derived from leukocytes 

which are the major source of interleukins) . Generally, there are 38 interleukin in 

nature, but characteristics of IL-36 and above were partially understood.  

 

ب�� ال�ال�ا ع�� االرت�ا� مع  لإلشارةهي م���ات ب�وت���ة أو ب�وت��ات س���ة تع�ل ���اقل االن��ل����ات 

 leukocytesم��� م� �ل�ة  leukin(ب��) ومق�ع  �betweenع�ي  interم��ق�الت خاصة، مق�ع 

 38في ال���عة ح�الي  ، ع��مًا ی�ج� interleukin(ك��ات ال�م ال���اء) �اع��ارها ال���ر ال�ئ��ي للـ 

والـ  IL-36ول�� خ�ائ� �ع� م�ها ل� ت��د ���ل م��امل (خ�ائ� الـ  interleukins ن�ع م� ال

IL-37  والـIL-38 ال���). الزال� ق��  
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 Determination of glucose levels in bloodتق�ی� م���� ال��� في ال�م 

  :أوًال: أساس ال���قة

ـل     وال�ي ت����  Enzymatic methodsي ال�م ب�اس�ة ال���قة األن����ة ف glucoseی�� تق�ی� س�� ا

ع� ���� أن���  gluconic acidالى  plasma أو الـ serumال��ج�د ض�� الـ  glucoseالـ أك��ة 

glucose oxidase  مع ت���� غاز ب��و���� اله��روج��Hydrogen peroxide  ال�� ی�فاعل مع

الى ت���� . ان ه�ا ال�فاعل ی�د� Peroxidaseال�اء واألو����� وع� ���� أن��� كاشف مع�� ف����ن 

  (ال���اف ال�ر�).  spectrophotometerتقاس ش�ة ام��اصها ع� ���� جهاز مادة مل�نة 

 

Glucose + O2 + H2O                             gluconic acid + H2O2 

 

H2O2 + 4-amino antipyrine + phenol                         Quinoneimine (pink) + 4 H2O 

   ثان�ًا: ت���� الع��ة:

واج�اء ال��ل�ل ���عة ألن تأخ��ه �ع� س�� الع��ة  plasmaأو الـ  serumی�اعى ف�ل الـ  :مالح�ة هامة 

  ی�ث� على ت���� ال��� في الع��ة. 

ث� ت�ضع ل�ف�ل في  coagulationت��� ع��ة دم ور��� وت��ك ل���ث ال���� : serumلف�ل الـ  -أ

  ��ا ذ��نا سا�قًا. Centrifugeالـ جهاز 

ت���� على م�اد لل���� م�ل ت��� ع��ة دم ور��� ث� ت�ضع في ان���ة : plasmaلف�ل الـ  -ب

EDTA  وت�ضع في جهاز الـCentrifuge.  

  ���ل ال��قة ال�ا��ة الى األعلى. ال�� plasmaاو الـ  �serumف�ل الـ  Pipetteوع� ���� ماصة 

  ثال�ًا: االدوات واألجه�ة ال�����مة:

GOD 

Peroxidase 
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ون���ها ع� ���� وضع نق�م �اح�ار ثالثة أناب��  plasmaاو الـ  �serumع� أن ی�� ف�ل الـ  -1

label  ال�م�ز ال�ال�ة�T, S, B   

B : االن���ة ال�اصة ���ل�ل الـblank  

S االن���ة ال�اصة �ال��ل�ل ال��اسي :Standard   

T :االن���ة ال�اصة �ع��ة ال�م  

  م��لفة  �أح�ام pipettesماصات  -2

   spectrophotometerال���اف ال�ر�  -3

     Incubatorحاض�ة  -4

  ال��ال�ل وال��اشف ال���ع�لة: را�عًا:

 standardو   GODو  peroxidaseو  amino antipyrine-4ال���ع�ل ال�� ���� على  Kitالـ  -1

glucose (100 mg/dl)  وphosphate buffer  وphenol .  

   plasmaاو الـ  serumن��ذج الـ  -2

  خام�ًا: ع�ل االخ��ار 

م�  (µl 10)و  Tفي االن���ة  serumم� الـ  (µl 10)ی�� وضع  �T, S, Bع� اع�اد االناب�� ال�الثة  -1

م� ال�اء ال�ق�� في االن���ة  (µl 10)و���� وضع  Sفي االن���ة  standard solutionال��ل�ل ال��اسي 

B .  

واالن���ات  bufferال����ن م�  Working solutionم� م�ل�ل ال�فاعل  (ml 1)��اف ��اف  -2

GOD  وPeroxidase  4و-amino antipyrine  وphenol .الى �ل م� االناب�� ال�الث  

  ع�� درجة ح�ارة الغ�فة.  (min 30)أو ل��ة  (C°37)في ال�اض�ة دقائ�  10ی��ك االخ��ار ل��ة  -3
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  .wave lengthع�� ال��ل ال��جي ال���د  ����spectrophotometer جهاز ��اس االم��اص  -4

  (ال�� ���ع�ل ل��ف�� ال�هاز).  blankالـ ی�� ض�� ال�هاز على م�ل�ل  -5

ث� ت�ضع في خاص �الق�اءة ث� ت�ضع في ال�هاز ألخ� الق�اءة  cuvetفي  Sاالن���ة ت�ضع م����ات  -6

خاص �الق�اءة ث� ت�ضع في  cuvetفي  Tث� ت�ضع م����ات االن���ة ال�هاز وت��ل ���ة االم��اص 

  . (nm 510)���ة االم��اص ع�� ال��ل ال��جي ، وعادة ت��ن ال�هاز وت��ل ���ة ام��اصه 

  سادسًا: ال��ا�ات

  ی�� ح�اب ت���� ال��� في ال�م ع� ���� ال�عادلة ال�ال�ة: 

Glucose (mg\dl)=
A test

A standard 
 x 100 

100: Conc. Of standard glucose (100 mg/dl) 

A: Absorption االم��اص  

 

 

   Standard solutionال��ل�ل ال��اسي 

ال�اد وزن معل�م م� ال�ادة  �اذا�ة kitه� م�ل�ل معل�م ال����� م��� م��قا م� ق�ل ال���ة ال����ة للـ 

  ��اسها في ح�� معل�م م� ال�اء ال�ق�� ل�ل� فه� �ع�ي ق�اءة ثاب�ة في �ل م�ة ��اس. 

ت�او�  A standardو  0.325ت�او�  A testوج� ان  Fastingع�� ال��ل�ل ال������ ل�ل���ز ال�م  \س

 standard، هل ���� ال���� م� ان ه�ا ال��� م�ا�ًا ���ض ال����؟ عل�ا ان ت���� الـ 0.300

glucose  ��100او� mg/dl .  
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 Determination of total cholesterol level inتق�ی� م���� ال��ل����ول ال�لي في ال�م 

blood   

   Principle of the assayأوًال: أساس االخ��ار 

ی�� تق�ی� ال��ل����ول ال�لي في بالزما أو س��م ال�م �ال��ق االن����ة و��اس االم��اص ��هاز ال���اف 

على ه��ة  plasmaأو الـ   serum. ان ال��ل����ول ال�لي ی��اج� في الـ spectrophotometerال�ر� 

�ا الى ال��ل����ول ال�� وم� وه�ه االس��ات ���� ت�للها ان��� cholesterol estersأس��ات ال��ل����ول 

وت���� ب��و���� اله��روج�� ال�� ی�فاعل مع  cholest-en-3-oneث� أك��ة ال��ل����ول ال�� الى 

مع��ا مادة مل�نة تقاس ش�ة ام��اصها ع� ����  (phenol + 4-amino antipyrine)ك�اشف مع��ة 

  . spectrophptometerالـ 

 

Cholesterol ester                               Cholesterol + fatty acid 

 

Cholesterol                                cholest-en-3-one + H2O2 

 

2H2O2 + phenol + 4-amino antipyrine                     4 H2O2 + quinoneimine (pink or  

                                                                                                                   red) 

  ثان�ًا: ال��اد ال�����مة في ال��اس 

1- Kit which is composed of: 

Cholesterol oxidase, cholesterol esterase, peroxidase, phenol, 4-amino antipyrine, 

phosphate buffer (pH=7). 

2- Standard cholesterol (200 mg/dl). 

  ثال�ًا: االدوات واالجه�ة ال�����مة في ال����ة

Cholesterol 

esterase  

Cholesterol 

oxidase  

Peroxidase   
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  لغ�ض ال�����.  labelثالث أناب�� اخ��ار ت�ضع عل�ها عالمة  -1

T: (test) االن���ة ال�اصة �ال��اد ال��اد ��اسها    

S: (standard)  االن���ة ال�اصة �ال��ل�ل ال��اسي 

B: (blank) االن���ة ال�اصة ���ل�ل ال�الن�    

  ماصات �اح�ام م��لفة  -2

   Incubatorحاض�ة  -3

   spectrophotometerال���اف ال�ر�  -4

  را�عًا: ���قة ال��اس 

 T(ال�� ت� ت����ه م��قا ��ا في ��اس ال�ل���ز) في االن���ة  م� ال�الزما او ال���م 1µlی�ضع  -1

  .Bم� ال�اء ال�ق�� في االن���ة  1µlو  Sفي االن���ة  standardم� ال��ل�ل ال��اسي  1µlو��ضع 

ی���ن  working solutionفي االناب�� ال�الثة أعاله (الـ  working solutionم� الـ  1µlی�ضع  -2

  ماع�ا ال��ل�ل ال��اسي). kitم� ج��ع م�اد الـ 

ل��ة ع�� دقائ�، ��ف� الـ  incubatorت��ج ال��ال�ل ج��ًا وت�ضع في ال�اض�ة  -3

spectrophotometer  ب�اس�ة الـblank solution  500و���� ال��ل ال��جي ع��nm .  

ـل  �standard (∆ A.S)قاس ام��اص الـ  -4 ت���� وت��ل ال��� ل��اب  test (∆ A.T)وامتصاص ا

  ال��ل����ول ال�لي.

وان ا� ز�ادة ع�  (mg/dl 200)لل��ل����ول ال�لي ��� ان الت��� ع�  normal valueمالح�ة: ان الـ 

  .Atherosclerosisالى االصا�ة ب��ل� ال��ای�� ال��ل����ول وق� ت�د� ه�ا ال�ق� تع� ز�ادة في م���� 
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  خام�ًا: ال��ا�ات 

Cholestrol Conc. (mg/dl) = 
∆ A test

∆ A standard
 x 200 (mg/dl)  

 400تساوي  A test ∆في س��م دم أح� ال��ضى وج� ان  (TC)ع�� ��اس م���� ال��ل����ول ال�لي  \س

   ، ھل یمكن التنبؤ بان ھذا الشخص لدیھ استعداد لالصابة بتصلب الشرایین؟ 390تساوي  A standard ∆و 

  

 ال�الث�ة (ال�ه�ن ال��عادلة) في ال�م  تق�ی� م���� ال�ل������ات

Determination of triacylglycerol (TG) level in blood  

   Principle of the assayأوًال: أساس االخ��ار 

ال�ي ی��ج  في ال�م �ال��ق االن����ة Triacylglycerols ی�� تق�ی� ال�ل������ات ال�الث�ة (ال�ه�ن ال��عادلة)

  .spectrophotometerجهاز ال���اف ال�ر� ع�ها ت���� معق� مل�ن تقاس ش�ة ام��اصه ع� ���� 

 

Triacylglycerol                               glycerol + fatty acids 

 

glycerol + ATP                                 glycerol-3-phosphate + ADP 

 

 glycerol-3-phosphate                                 Dihydroxy aceton phpsphate + H2O2  

 

2H2O2 + parachlorophenol + 4-amino antipyrine                          4 H2O2 + 

                                                                             Quinoneimine (colored complex) 

  

 

Lipase 

Glycerol 

Kinase 

Glycerol-3-phos phate 

oxidase 

Peroxidase   
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  ثان�ًا: ال��اد ال�����مة في ال��اس 

- Kit which is composed of: 

1- Lipase   2- glycerol kinase   3- glycerol-3-phosphate 

4- peroxidase 5- parachlorophenol  6- 4-amino antipyrin   7- phosphate buffer 

- standard triacylglycerol (200 mg/dl) 

  ثال�ًا: االدوات واالجه�ة ال�����مة في ال����ة

�ال��ق ال����رة سا�قا نق�م �اح�ار ثالث أناب�� اخ��ار  plasmaأو الـ  �serumع� أن ی�� ف�ل الـ  -1

  . �T ،B ،Sال�م�ز ال�ال�ة  ����label وضع ی�� ت����ها ع� 

B االن���ة ال�اصة ���ل�ل ال�الن� :Blank   

S :  االن���ة ال�اصة �ال��ل�ل ال��اسيstandard solution    

 T االن���ة ال�اصة �ع��ة ال�م ال��اد ت�ل�لها :test  .  

  م��لفة  �أح�امماصات  -2

  spectrophotometerال���اف ال�ر�  -3

  Incubatorل�اض�ة ا -4

  را�عًا: ع�ل االخ��ار (���قة ال��اس) 

م� الـ  10µlو  Tفي االن���ة  serumم� الـ  10µlی�� وضع  �T, S, Bع� اع�اد االناب�� ال�الثة  -1

standard solution  في االن���ةS  10و���� وضعµl  م� ال�اء ال�ف�� في االن���ةB .  

وال��اد ال�ي  bufferال����ن م� االن���ات والـ  working solutionم� م�ل�ل ال�فاعل  ��1mlاف  -2

) الى �ل م� االناب�� ال�الث standard solutionماع�ا الـ  kitت�اع� على �ه�ر الل�ن (كافة م�اد الـ 

  وت��ج ج��ًا. 
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  ة. ع�� درجة ح�ارة الغ�ف MIN 30أو ل��ة  C°37في ال�اض�ة ع��  min 10ی��ك االخ��ار ل��ة  -3

  . (nm 500)ع�� ال��ل ال��جي  ����spectrophotometer ال���اف ال�ر�  -4

  . Blankی�� ض�� ال�هاز على اساس ��اس ام��اص م�ل�ل الـ  -5

  و��� ت���ل ال���. test solutionوالـ  �standard solutionقاس ام��اص للـ  -6

  

  خام�ًا: ال��ا�ات 

Triacylglycerol Conc. (mg/dl) = 
∆ A test

∆ A standard
 x 200 (mg/dl)  

200: concentration of standard (TG).     

  

 تق�ی� ال��وت��ات ال�ه��ة عال�ة ال��افة في ال�م 

Determination of high density lipoproteins (HDL) in Blood  

   Principle of the assayأساس االخ��ار   -1

ی�� ت�س��ها �اضافة  HDLالـ  �اس���اء (Chylomicrons, VLDL, LDL)ان ال��وت��ات ال�ه��ة 

Phosphotungestic acid   و�ل�ر�� ال�غ�����م ووضع ال���ذج في جهاز الـCentrifuge و�ع� الف�ل ،

 HDLی�� تق�ی� الـ  Pipette) ال�ا��ة الى االعلى ع� ���� ماصة HDLال�ادة ال�ائقة (ال�����ة على الـ 

  ه� تق��ة ال��س��  HDLن اساس تق�ی� ف�ها، اذ
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  ال��اد ال���ع�لة في ال����ة   - 2

1- Phosphotungestic acid 

2- Magnesium chloride 

3- Standard HDL (150 mg/dl) 

4- Cholestrol liquicolor reagent 

5- Standard HDL (150 mg/dl) 

 

  االجه�ة ال���ع�لة في ال����ة - 3

  ثالث اناب�� اخ��ار  - 1

HDL 

LDL 

VLDL 
 

Chy lomicron 

Serum 

رائق یحتوي على 
 HDLالـ  

 

 
راسب محتوي على 

والـ  LDLالـ 
VLDL  و

Chylomicron 
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B االن���ة ال�اصة ���ل�ل الـ :Blank   

S :  االن���ة ال�اصة �ال��ل�ل ال��اسيstandard solution    

 T ع��ة ال�م : االن���ة ال�اصة�  

  spectrophotometerال���اف ال�ر�  -2

  Incubatorال�اض�ة  -3

  ماصات �اح�ام م��لفة -4

   Centrifugeجهاز ال��د ال�����  -5

ال����� على ن�ع واح� م� الـ  Serumأو الـ  Plasmaوال�� ���ع�ل لغ�ض ف�ل ج�ء م� ع��ة م� الـ 

Lipoproteins  وه� الـHDL  ل��ن ���ة الـLipoproteins  :Chylomicrons, VLDL, LDL  ت�

  . Magnesium chlorideو  Phosphptungestic acidت�س��ها ع� ���� الـ 

  ع�ل االخ��ار (���قة ال��اس)  -4

   Precipitant(ح�� ���ع�ل ح�� أك�� م� العامل ال��س�  Macro precipitationت��ع�ل ���قة 

أو الـ  Serumم� ن��ذج الـ  (µl 500)مع  Precipitantم� العامل ال��س�  (µl 100)���ج  -1

Plasma  .  

ع�� درجة ح�ارة الغ�فة و�ع�ها ی�ضع في جهاز ال��د ال����� لف��ة  (min 10)ی�ضع ال���ج ل��ة  -2

  . HDLد��ق��� ث� تف�ل ال�ادة ال�ائقة ال����� على الـ 

�اس���ام �اشف الـ  HDLقة ل�ق�ی� الـ ���ع�ل ال�ائ� ال�� ت� ال���ل عل�ه في ال���ة ال�ا� -3

Cholesterol liquicolor reagent .  
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م� ال�ائ�  T  (100 µl)ی�� ت���� خ��ات م�ابهة لل��اسات ال�ای�����ائ�ة ح�� ی�ضع في االن���ة  - 4

 Sفي االن���ة  HDLم� ال��ل�ل ال��اسي للـ  µl 100ال�� ت� ال���ل عل�ه في ال���ة ال�ا�قة، و��ضع 

  . Bم� ال�اء ال�ق�� في االن���ة  µl ��100ضع و 

  في االناب�� ال�الثة وت��ج ج��ا. Cholesterol liquicolor reagentم�  (ml 1)ی�ضع  - 5

ال�اض�ة  Tubeت��ج ال�����ات في �ل  - 6 ، ی��� ال��ل (min 10)ل��ة  Incubatorوت�ضع في ا

ال���اص ب�اس�ة م�ل�ل ال�الن� ث� �قاس ، ی��� (nm 500)ع��  Spectrophotometerال��جي للـ 

في االن���ة  Standardو��ل� �قاس ام��اص الـ  )∆ TA(وت��ل ���ة  Tام��اص ال���ذج في االن���ة 

S  وت��ل ���ة)sA ∆( .  

  

  ال��ا�ات   - 5

HDL Concentration (mg/dl) = 
∆ AT

∆ As
 x 150 (mg/dl)  

  )HDL(ت���� الـ                                        

 

  تق�ی� ال��وت��ات ال�ه��ة قل�لة ال��افة وض��لة ال��افة في ال�م  

Determination of low density lipoproteins (LDL) and very low lipoproteins 

(VLDL) 

  وفقا لل�عادلة  LDLی�� ح�اب ت���� الـ 

LDL (mg/dl) = TC − (HDL +
TG

5
) 
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  وفقا لل�عادلة: VLDLو��� ح�اب ت���� 

VLDL (mg/dl) =
TG

5
 

   mg/dl (400-200)ماب��  TGمالح�ة: ان ال�عادل��� ادناه ت��� ع��ما ���ن ت���� الـ 

  

 في ال�م  و ال�ای�����ات  تق�ی� م����ات اله�م�نات 

in blood and cytokines Determination of hormones   

 Enzyme Linkedفي ال�م ع� ���� تق��ة و ال�ای�����ات ی�� تق�ی� م����ات اله�م�نات 

Immunosorbent Assay (ELISA) ت�ت�� ه�ه ال���قة على تفاعل ����ائي ���ل ب�� م�ل� ال��� ،

) وال�� ���ل اله�م�ن نف�ه وال��� ال��اد Plasmaأو الـ  Serum(ال��ج�د في الـ  Antigenال��اد 

Antibody  ال�� ی�ج� مع الـ)Kit  وغال�ا ما���ن الـBiotin وت���� معق� (Complex  ع�ل ��ادة�

ب�اس�ة ال���اف ال�ر�  ام��اصهت�فاعل مع ان��� مع�� و����ن معق� ثاني تقاس ش�ة  Substarteاساس 

S[ectrophotometer  :وتق�� ه�ه ال���قة الى ن�ع��  

  أوًال: ���قة ال��� ال��اد ال��ف�د (االرت�ا� ال��اف�ي) 

Single antibody method (competitive binding method)  

، االول ��ارة ع� ان��� وال�اني م�ج�د ض�� الـ Antigenتع��� ه�ه ال���قة على م�ج اث��� م� الـ 

Plasma  أو الـSerum  و��ل� ض�� الـStandard solution له اله�م�ن نف�ه). ان ه�ا (وال��� ��

اخ� (عادة ���له الـ  Antibodyی�� تع���ه لل�فاعل مع  Antigen + Antibodyال���ج ال����ن م� 

Biotin ح�� ���ن م�ت��ا مع الـ (Solid phase  لل����ة ال��ج�دة ض�� الـKit و��اءًا على ذل� ،

ـل  Competitionس���ل ت�اف�  ، �ع� وضع ال���ج في Antibody 1رت�ا� مع لال Antigens 2ماب�� ا

غ�� ال��فاعل  Antigenفال����ة هي ازالة ال Buffer solutionی�� غ�له ب�اس�ة الـ  Incubatorالـ 
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 Enzyme، ان ال�عق� ال����ن ی�� تع���ه لـ Antibodyال��فاعل والـ  Antigenوت���� معق� ماب�� الـ 

  . Spectrophotometerمعق� ثاني تقاس ش�ة ام��اصه ع� ����  و��اءًل على ذل� ی���م

  

  

  

  

  

  

  

  

 Double antibody method (Sandwich method)ثان�ا: ���قة ال��� ال��اد ال��دوج 

ال��اد ت�ل�له) مع ج�� م�اد  ال���ذج(ال��ج�د ض��  Antigenت�ت�� ه�ه ال���قة على ارت�ا� الـ 

Antibody  م���� له�ا الـAntigen  وال�� ���ن م�ت�� على ال��ح ال�ل� للـMicroplate 

 ���Antigenن ��ه الـ  Antibody-antigen-antibody. ��اف لل���ج معق� Kitال��ج�د ض�� الـ 

 �Sandwich األسفل ل�ل� ت��ى ه�ه ال���قة بـ م  Antibodyم� األعلى و  Antibodyم�ا�ًا بـ 

method ع� وضع ال�عق� في ال�� ،Incubator  وغ�له ب�اس�ة الـBuffer  (الزالة ال��اد غ�� ال��فاعلة)

 Horse radishغال�ا ما���ن  ���Enzymeاف ال�ها  Substarteت��ع�ل ال�ادة ال����نة ��ادة أساس 

peroxidase اس ش�ة ام��اصه ب�اس�ة جهاز و����ن معق� ثاني تقSpectrophotometer.  

  ELISAال��اد ال���ع�لة في تق��ة 

1- Serum or plasma 

 

 

Microplate 
(Antigen) 

Mixture from 
antibody + antigen 
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2- Standard solution 

3- Solid phase (microplate) which contains biotin 

4- Enzyme-Horse radish peroxidase  

5- Alkaline phosphatase  

  في ال����ةاألجه�ة واألدوات ال���ع�لة 

1. Micropipette (10 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl). 

2. Incubator to control temperature within (37±1)°C. 

3. ELISA equipment which consist of  

a- Reader 

b- Washer   (الغیر متفاعل Antibody والـ   antigen  یستعمل الزالة الـ   )  

c- Printer (یستعمل للحصول على النتائج) 
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