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 معايرة البروتينات الكلية في الدم

Determination of Total Proteins in Blood  

غيرة ، تتألف جايئاتها من ارتباط وحدات بنيوية صوووووووة الوان الجايئيالبروتينات عبارة عن مركبات عضووووووووية عاوتية عالي
للبروتينات  .الروابط الببتيدية تسووووووووم ترتبط مع بعضووووووووها البعة بروابط م ووووووووتركة ، التي نسووووووووبيام ضي الحموة ا مينية

عوديد من بوالتقوه  ت ووووووووووووووكون الجاد ا كبر من الموادة الحيوة كموا أنهوا بيولوجيوة كبيرة يي جسووووووووووووووه الكوائن الحي يهيأضميوة 
 الوظائف الحيوية الهامة.

 .معلق ضمن وسط سائن يدع  البالاما)الكريات البية والحمر والصفيحات الدموية( خلوي من جاد يتكون الده 
( ومواد و...ية )حمة البون واليوريا والكرياتين و وغلوكوا ودضون ومواد عضووووو %7تتكون البالاما من بروتينات بنسوووووبة

 .غير عضوية ) وارد الصوديوه والبوتاسيوه والكالسيوه والكلور و...(
تختلف عن و  مووا بين الخاليووا والبالامووا والفبرينوجين(( ɣو βو  2αو  1α))ا لبومين والغلوبولينوواتالووده  بروتينوواتتتواع 

وتعد جميع  ،بعضوووووووووووها البعة بحسوووووووووووا أواانها الجايئية ووظائفها وعدد ونوع الحموة ا مينية التي تدخن يي تركيبها
 بروتينات البالاما ضي بروتينات سكرية باستثناد ا لبومين.

كثر الطرق ، أاعتمادام عل  خصوووووائصوووووها المختلفة كالحجه وال وووووحنةفصووووون البروتينات عن بعضوووووها البعة بعدة طرق ت  
لم حمن عل  وسوط ا الفصون بالرحالن الكهربائي اليي يعتمد عل  تطبيق تيار كهربائي ب ودة معينة عل  المحلون ويوعام 
 القطا الموجا أو السووالا )حسوا  وحنتها( وبسوورعاتنحو يتتحرك البروتينات  )ورق تر وي  أو سويللوا أو ضاله( داعه

قطا تصووووب  سووووالبة ال ووووحنة وتتحرك نحو اليإيا وضووووعت البروتينات يي وسووووط  لوي  (،حسووووا كتلتها وحجمها)مختلفة 
 كأ ووووووووورطة ملونة وباسوووووووووتخداه مقيا بعد يلك يضووووووووواف كا وووووووووف لوني يتظهر البروتينات الموجا اعتمادام عل  كتلتها، 

عطاد النتائج با ر اه.الطيف الضوئي يت  ه رسه مخطط الرحالن البياني وا 
يتوضوووووووووووووع بين  والغلوبولينات والفيبرينوجين اليي بهيه الطريقة يته يصووووووووووووون بروتينات البالاما )ل  ا لبومين )ا  ن كتلة(

 .الغلوبولينات بيتا وغاما
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البروتينووات وانووام  أ وونويعتبر  البروتينووات،المكون الرئي  للبروتين الكلي حيووي ي ووووووووووووووكوون حوالي ثلثي )جموالي  األلبومين
 pHيوه. يسوووووواضه يي الحفاظ عل  الضووووووغط الحلولي للده وعل   11يتجدد بسوووووورعة حيي يبلا عمر النصووووووف ل  جايئيام 
الحموة و  يسووووووووووووووواضه بنقون المركبووات )حمة البون، )مو ي( نتيجووة طبيعتوو  اتمفوتيريووةيعموون كمحلون منظه  كونو الوده 

يته أيضوووووووووام يقوه بنقن مادة البيلروبين من أماكن تكوينها )ل  الكبد ل (وال ووووووووووارد المعدنية والهرمونات والفيتامينات الدضنية
 ييما بعد )خراجها عبر العصارة الصفراوية.

ي كريات الده يصووووووووووووونع ي ɣغلوبولين صووووووووووووونع يي الكبد وتفرا عبر الخلية الكبدية باسوووووووووووووتثناد ت  البالاما بروتينات  معظه
ة يي ا نسووووووووووووووجة والخاليا اللمفاوية، أما ر وووووووووووووو  البروتينات يي الكبيبات الكلوية يعتمد عل  حجمها البيضوووووووووووووواد الموجود

ال لة جدام ين والغلوبولينات يي البون السووووي أما ا لبومين ير ووو  بكميات  ليليا لن ير ووو  الفيبرينوج ربائيةهو وووحنتها الك
 ضو ا كثر  ابلية للر   يي الحاالت المرضية.ومع يلك يبق  لتخثر يمكن ك فها باختبار ا

 أهمية البروتينات
   نوعة منها:للبروتينات أضمية كبيرة يي الجسه حيي تساضه بوظائف مت

وظيفووة النقوون )كعمليووة نقوون ا كسووووووووووووووجين الجايئي بواسووووووووووووووطووة )كوالجين النسوووووووووووووويج الضووووووووووووووواه(، أو ضيكليووة  وظيفووة بنيويووة
الحفاظ عل  ؤمن تثبيط الفعالية الحيوية لألجسوووووواه الغريبة و كالغلوبولينات المناعية التي توظيفة دياعية )الهيموغلوبين(، 

(، وظيفة لعضوووليا واالسوووترخاد التقلص عملية تسووواضه البروتينات ييوظيفة الحركة والتقلص )، (الحالة الطبيعية للجسوووه
 بروتينية(. مركبات عن عبارة ضي الحية الكائنات عند المعروية الحيوية الوسطاد وساطية )جميع

ة، المتموتوو وجود تنايمووات أخري يكون مصووووووووووووووودرضووا من الخاليوواال يوجوود )نايمووات يي البالامووا )ال )نايمووات التجلط وأي 
ودليوون عل  وجود مرة يي العضووووووووووووووو وبوالتوالي يووإن ايوادة تلووك اتنايموات ضي مقيوا  عل  ايووادة معودن توودمير الخاليوا 

اتنايه الاائد يي الده )مثان ايادة ا ميالا دلين عل  التهاا البنكريا ، ايادة الفوسووووووفاتاا القلوي دلين ي ووووووتق من  اليي 
 عل  التهاا الصفراد(.

 أهمية معايرة البروتينات
 وكيلك عن ن اط الخاليا المصورية )تصنيع ا ضداد(.))طراح(  ووظائف الكلية )تصنيع( للتحري عن وظائف الكبد

الت ايي تقييه حن والفيريتيكالترانسووفيرين ضناك حاالت خاصووة يته ييها  يا  بروتينات محددة لت ووخيص أمراة معينة 
 لتقييه وظيفة التخثر.ينوجين والفبر الحديد والبروثرومبين 
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 القيم المرجعية
الطبيعي لها يي حاالت عن المسووووووووووووتوي  البروتينات يه غ/د.ن، ترتفع  8-6الكلية للبروتينات يبلا المسوووووووووووتوي الطبيعي 

 .المامنة وا مراة المناعية واالنتاناتالعديد والوره النقوي  التجفاف
وايادة  )ياداد الر ووو  الكبي(وا مراة الكلوية  وسوووود االمتصووواص يي حاالت القصوووور الكبدي وسوووود التغيية تنخفةو 

 وايادة حجه الده خالن الحمن.التقوية 
 معايرة البروتينات

يمكن معايرة البروتينات يي المصوووووووووون أو البالاما، ويته الحصووووووووووون عل  البالاما بأخي عينة الده يي أنبوا يحتوي عل  
 ،مما يمنع التخثر ويبق  البروثرومبين والفيبرينوجين( EDTA)الهيبارين أو سوويترات الصوووديوه أو يلورايد الصوووديوه أو 

ين يتخثر يي ا نبوا حيي يتحون البروثرومبين والفبرينوجين )ل  الثرومبيته الحصوووووون علي  بعد ترك الده أما المصووووون 
 وله يعودا موجودين يي المصون. بالتالي بروتينات البالاما   بروتينات المصوون ل الفيبرينوجين والبروثرومبين. والفيبرين

 تفاعل البيوريت
 بروابط م ووووووتركة() ارتباط يرات ا اوتمعايرة عل  اليعتمد مبدأ تته معايرة البروتينات ويق طريقة النقطة النهائية حيي 

كبريتات ) يدع  كا ووووف البيوريتيي البروتين مع  وووووارد النحا  الموجودة يي كا ووووف  )بروابط تسوووواندية( وا كسووووجين
أي مع ) ليت ووووووكن معقد يو لون بنفسووووووجي تاداد  وووووودت  اللونية مع اادياد عدد الروابط الببتيديةالنحا  يي وسووووووط  لوي( 

 .اادياد تركيا البروتين(
 ويق الجدون التالي: يي ا نابيا الثالثة بالترتياتته اتضايات  :طريقة العمل

 اإلضافةتسلسل 
 1-األنبوب 

B 

 2-األنبوب 

St 

 3-نبوب األ

x 

 µl 1000 µl 1000 µl 1000 كاشف البيوريت

 ......... .......... µl 22 ماء مقطر

 .......... Stander .......... µl 22العياري 

 Sample .......... .......... µl 22العينة 

 645عند  OD المحالين  وودة امتصوواصثه تقا   الغريةبدرجة الحرارة  دقائق 01ن لمدة ماح المحالين جيدام وتحضووت  
 .يي المجان المرئي باستخداه مقيا  الطيف الضوئي نانو متر

𝐶𝑥: التالية العال ة باستخداه ن(.غ/دبوو ) مقدرام  المجهولةة يي العين البروتينيحسا تركيا  =
𝑂𝐷𝑥

𝑂𝐷 𝑠𝑡
× 𝐶𝑠𝑡 

، امتصووووووووووووواصوووووووووووووية العينة المجهولة ODx، ن./دغ 6العياري ويسووووووووووووواوي  بروتين ا لبومينلون تركيا مح Cstحيي أن 
ODst امتصاصية العينة العيارية. 


