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 Transaminasesات ناقالت األمين إنزيم
 Alanine transaminase (ALT)إنزيم  تعيين فعالية

الكبد العضو األكثر مساهمًة في استقالب الحموض األمينية وأهم اإلنزيمات المساهمة في هذا يعد 
لتخرب الدم نتيجة ا تصل إلى ،التي تعد من اإلنزيمات غير الوظيفية االستقالب هي ناقالت األمين

تكون ناقالت األمين في الكبد أكثر من غيره من األعضاء . بانتهاء العمر الزمني للخالياالخلوي 
حيث أن معظم الحموض األمينية التي ترد إلى الكبد من وخاصًة ناقلة األمين الخاصة باألالنين 

 .العضالت تكون على شكل أالنين
 مختلفةبكميات ضئيلة جدًا في أنسجة  ALT (Alanine transaminase) ناقلة األمينإنزيم وجد ي

نزيم و ، لكبد الذي يحتوي كميات كبيرة منهمن الجسم على عكس ا  AST (Aspartateناقلة األمين ا 

transaminase) تيدالببناقلة  إنزيم بينماللقلب والعضالت أكثر من الكبد،  نوعي عدالذي ي γ-GT 
(Gama Glutamyl Transpeptidase)  علىيرتبط بغشاء الخلية الكبدية من الخارج ويعمل 

 .نقل الحموض األمينية إلى داخلها
( إلى حمض كيتوني αمن حمض أميني ) 2NHتحفز إنزيمات ناقالت األمين على نقل الزمرة األمينية 

(α ليتشكل )( حمض أمينيα( وحمض كيتوني )αجديدين ). 
 α (2)حمض كيتوني_+  α (2)حمض أميني_ α (1) + حمض كيتوني_ α (1)حمض أميني_

الذي  المتمم اإلنزيمي لهذه اإلنزيمات 6Bالمشتق من فيتامين  (PLP)فسفات -5بيريدوكسال يعد 
 .(PMP) التفاعل إلى البيريدوكسامين فسفاتيتحول خالل 

ي تفاعالت الضرورية للجسم وفإلنزيمات ناقالت األمين أهمية كبيرة في تصنيع الحموض األمينية غير 
ث الغلوكوز استحداكإنتاج الطاقة كما تربط بين استقالب الحموض األمينية واستقالب الكربوهيدرات 

نتاج الحموض األمينية من نواتج تفكك الغلوكوز الصيام في حالةفي الكبد من الحموض األمينية    .وا 
 :ASTو ALTتوضح المعادلتين التاليتين عمل كل من 
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 وتغيراتها ASTو ALTالحدود المرجعية لكل من إنزيمي 
ويختلف  (IU/L)وحدة دولية في الليتر  01-01الحدود الطبيعية المرجعية لكل من هذين اإلنزيمين 

يزداد نشاط هذا اإلنزيم كنتيجة لبعض التغيرات هذا المجال بحسب درجة الحرارة والوحدة المستخدمة، 
أما ، ASTأكثر من  ALTيكون ارتفاع  مثالً  آفات الكبد كالتهاب الكبد الفيروسي المرضية ففي حالة

طبيعي إال إذا ترافق احتشاء  ALTيبقى في حين  ASTرتفع يفي حالة احتشاء العضلة القلبية 
 .ASTو ALTالعضلة القلبية مع أذية كبدية مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في كل من 

لقياس  البروتين الكليو GT-γو ALPو ASTو ALTوبالتالي من أهم اختبارات وظائف الكبد 
فاض مستوياتها حيث أن انخ األلبومينو الغلوبولينتركيز البروتينات الكلية الي ُيصنعها الكبد وأهمها 

إحدى نواتج تحلل كريات الدم الحمراء وارتفاع قيمه دليل  البيلروبيندليل على وجود مشاكل كبدية. 
 يصنع أيضًا في الكبد ويساعد على تخثر الدم كما يستخدم لقياس البروثرومبينعلى وجود أذية كبدية، 
 الزمن الالزم لتخثر الدم.
 في المصل ALTنالنين تران  مميناز نزيمية آلطريقة تعيين الفعالية ال 

أي اعتمادًا على قياس معدل  الطريقة الحرائكية لإلنزيمات وفقاً  ALTــ لاإلنزيمية تعيين الفعالية  يتم
 االمتصاص مع الزمن. شدة تناقص

 الكاشف ميكرو ليتر من 0111إلى ( TAL المصل )مصدرميكرو ليتر من  110حيث يتم إضافة 
)1R  الحاوي على موقي تريسpH=4.7  نزيم  Lactate dehydrogenase (LDH)واألالنين وا 

 بنسبة أوكسوغلوتارات وأزيد الصوديوم(-2و NADHالحاوي على  2Rوأزيد الصوديوم كمادة حافظة و
(7:0( )2:R1R ،)إنزيم  خالل ذلك يقومTAL  بنقل الزمرة األمينية من األالنين إلى بتفاعل عكوس
على ارجاع  LDHأوكسوغلوتارات النتاج البيروفات والغلوتامات، في مرحلة الحقة يعمل إنزيم  -2
 وفقًا للمعادالت التالية: NADإلى  NADHأكسدة تزامنًا مع روفات إلى الالكتات يالب
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ثم تسجل ، من المزج دقيقة 0بعد نانو متر  340عند   1Aوتقرأ شدة االمتصاص جيدًا تمزج المكونات 
 دقيقة.  0دقائق يفصل بين كل منها  3خالل ( A4و A3و  A2)قيم شدة االمتصاص 

 من العالقة: مقدرًة بالوحدة الدولية في الليتر ALTلـــ لفعالية اإلنزيمية احسب تُ 

𝐼𝑈/𝐿 =
Σ∆𝐴

𝑚𝑖𝑛
× 1746 

 مالحظة
  نزيم لوجود إوذلك مع االختبار  يتداخل انحالل العينةيجب تجنب استخدام العينات المنحلة ألن

ALT  يتم الحصول على نتائج مرتفعة خاطئة. حيثفي الكريات الحمراء 
 إنزيم في تحليل ALT  من المصل أو بالزما هيبارين/يتم التعامل مع عيناتEDTA  تجنب(

 .ألنها تثبط فعالية اإلنزيم(استخدام مضادات التخثر السيترات والفلورايد 
 ألمين ـل الناقل اإلنزيمALT م 8-2أيام في الدرجة  01دة مثابت في المصل ل°. 
 


