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 LDHنازعة هيدروجن الالكتات 

Lactate dehydrogenase 

لحمضي البيروفات والالكتات. هو أنظيم ناقل  interconversion هو أنظيم يحف ِّز عملية االنقالب والتحول

 وفقاً للمعادلة:   NAD+للهيدروجن يستخدم تميم األنظيم 

 

 

 المصدر النسيجي 

بشكل واسع في األنسجة، مع فعالية أعلى تتركز في القلب والكبد والعضالت الهيكلية والكلية   LDHينتشر 

 والكريات الحمراء. تتواجد كميات أقل في الرئة والعضالت الملساء والدماغ. 

 األهمية التشخيصية  

تزداد مستوياته في في العديد من االضطرابات بسبب انتشاره الواسع في العديد من األنسجة، حيث  LDHيرتفع 

االمراض القلبية والكبدية والكلوية وأمراض العضالت المخططة باإلضافة إلى عدد من االضطرابات الورمية 

 والدموية.

اإلجمالي في فقر الدم العرطل )الوبيل( واالضطرابات االنحاللية. يسبب التخرب  LDHتُشاَهد أعلى مستويات 

 داخل الكريات الحمر.   LDHكنتيجة للتركيز العالي ل   LDHرتفاع الخلوي داخل النقي لألرومات الحمر ا

يصل حتى ضعفين إلى ثالثة  LDHاالضطرابات الكبدية مثل التهاب الكبد والتشمع يسبب ارتفاعاً قليالً ل 

  3-2أضعاف الحد األعلى الطبيعي. تسبب الصمة الرئوية واحتشاء العضلة القلبية ارتفاعاً خفيفاً لنفس الدرجة )

  24-12باالرتفاع في احتشاء العضلة القلبية خالل  LDHأضعاف الحد األعلى الطبيعي(. حيث تبدأ مستويات 

أيام. تسبب اضطرابات العضالت الهيكلية  10قد تبقى مرتفعة لمدة ساعة و 72-48ساعة وتصل الذروة خالل 

 . LDHوبعض االبيضاضات زيادة بمستويات 

اإلجمالية ليست نوعية.  LDHفإن مستويات  LDHبماأن العديد من الحاالت واألمراض تسبب ارتفاعاً في 

 خيصية أكبر. ألجزاء نظائر أنظيمية ذو أهمية سريرية وتش  LDHوبالتالي فإن فصل أنظيم 

  LDHيمكن فصل األنظيم إلى خمسة أجزاء رئيسية، وكل جزء يشمل أربع وحيدات.يبلغ الوزن الجزيئي ل 

  32.000سالسل عديدات ببتيد، الوزن الجزيئي لكل منها  4دالتون، وكل نظير أنظيم يشتمل على  128.000

 دالتون. 
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( بخمس ترتيبات Muscle) M( وHeart)Hن ب تتحد سلسلتان مختلفتان من سالسل عديدات الببتيد مرمزتا

أسرع باتجاه المصعد ويتبعه بالتتالي النظائر   LDH1الرئيسة. يرحل  لتشكيل النظائر األنظيمية الخمسة

 هو األبطأ.LDH5األنظيمية األخرى، حيث أن 

 

 

 

 

 

. ومع ذلك  LDH1 ،LDH3  ،LDH4 ،LDH5ويتبعها  LDH2النظائر األنظيمية الرئيسة في المصل هي  

، لذلك في حاالت نخر العضلة القلبية   LDH1تحتوي كريات الدم الحمراء والنسيج القلبي تراكيز أعلى من 

(AMI  واالنحالل داخل األوعية ستزداد المستويات المصلية ل )LDH1  إلى الحد الذي تصبح فيه تراكيزها

                                                                                   مسببة حالة تدعى  LDH2أعلى من 

                        (LDH-1> LDH-2) LDH flipped pattern  



 2السورية الخاصة                                                                              كيمياء حيوية  الجامعة 

 د.شيرين اليوسف  
 

 ليس نوعياً للنسيج القلبي وليس الواصم المفضل في تشخيص احتشاء العضلة القلبية.   LDHلذلك فإن 

 يمكن مشاهدتها في العينات المصلية المنحلة.  1األعلى من  LDH1/ LDH2قيم 

في اإلصابات الرئوية وأيضاً تالحظ في سرطانات مختلفة. تُشاهد النظائر  LDH3تُشاهد ارتفاع مستويات 

 في هذه األنسجة.  LDH5في أنسجة الكبد والعضالت الهيكلية، مع سيطرة  LDH5و  LDH4األنظيمية 

LDH5 أكبر في اكتشاف األمراض الكبدية، وخاصة االضطرابات الداخل كبدية، وتسبب   \ة لها أهمية سريري

 ، كمافي الحثل العضلي. LDH5اضطرابات العضالت الهيكلية ارتفاعاً في مستويات 

 معايرة فعالية األنظيم 

لحمضي البيروفات والالكتات. باستخدام تميم األنظيم   interconversion يحف ِّز عملية االنقالب والتحول
+NAD  :وفقاً للمعادلة 

 

يمكن أن يجري التفاعل إما بالتجاه األمامي )الكتات( أو باالتجاه العكسي )بيروفات(، ويستخدم كال التفاعلين  

ر من العينات ومدة باختبارات المعايرة. التفاعل بالتجاه العكسي أسرع بثالث مرات ويتيح استخدام حجوم أصغ

 . 7.4-7.1. وللعكسي من 8.9-8.3المثلى للتفاعل باالتجاه األمامي من  PHأقصر للتفاعالت. 

 مصادر الخطأ

مرة تركيزها في المصل. لذلك أي درجة   150-100تعادل  LDHتحتوي الكريات الحمراء على مستويات من 

غير ثابتة في المصل بغض النظر عن   LDHمن االنحالل ستجعل العينة غير مقبولة للتحليل. كما أن فعالية  

ساعة.   48وتحليلها خالل  25درجة حرارة التخزين. فالعينة التي اليمكن تحليلها مباشرة يجب حفظها بالدرجة 

LDH5  25أكثر منها بالدرجة    4ر األنظيم األكثر الاستقراراً، تتراجع فعالية األنظيم بسرعة بالدرجة هو نظي  .

 من جمع العينة.ساعة  24ويجرى التحليل خالل   25بالدرجة  LDHلذلك تُحفظ العينات المصلية لمعايرة 

 المجال المرجعي 

 LDH, 100–225 U/L (37°C) 

 

 

 


