مختبر التحليالت المرضية
Lab ( 2 )

 جامعة تكريت/ كلية العلوم
قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة

م فراس فارس رجا.م
فحص وظائف الكلى
Kidney Function Tests ( K.F.T or R.F.T )
:  فهي تقوم بالوظائف االتية، تعد الكلية عضو االخراج االساسي في االنسان
•Maintenance of extracellular fluid volume and composition: Kidney
regulates water and electrolyte balance, acid-base balance, and fluid
osmotic pressure.
•Excretion of metabolic waste products (blood urea, creatinine, uric
acid) and drugs, but retention of essential substances (like glucose and
amino acids ( .
•Regulation of blood pressure by renin-angiotensin mechanism
•Synthesis of
erythropoiesis

erythropoietin

,

a

hormone

which

stimulates

•Production of vit. D 3 (active form of vit. D) from vit. D 2 , which
stimulates absorption of calcium from gastrointestinal tract .
العوامل التي تؤثر على وظيفة الكلية
 Diffuse renal disease.
 Pre-renal conditions—Decreased renal blood flow as in
dehydration, congestive cardiac failure and shock
 Post-renal conditions—Obstruction to urinary outflow.

و نظرا ألهمية هذا العضو في الجسم تجرى مجموعة منن التحالين الببينة التني تندد دورا
 كما تقنوم بمتابعنة، هاما جدا في تقييم الوظيفة الكلوية في كثير من االمراض التي تصيب الكلية
:مرضنننننل الكلنننننل والتنبننننند بإننننننذار الحالنننننة المرضنننننية لنننننديهم وهنننننذ التحاليننننن هننننني

: ( Urea) (قياس البولينا1)
 هي الناتج الرئيس والنهائي لعمليات التمثي الغذائي للبروتينات في الثديياتUrea البولينا
 وتدخ في تكوين.  وتتكون البولينا في الكبد ثم تمر في الدم إلل الكلل حيث تخرج مع البو،
1

مختبر التحليالت المرضية
) Lab ( 2

كلية العلوم  /جامعة تكريت
قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة

م.م فراس فارس رجا
اليوريا من االمونيا ) ( NH3السامة التي تتكون من هدم االحماض االمينية. Amino acids
و بنالرغم مننن أن مسنتوى البولينننا فني النندم يعند مدشنر غيننر حسناس للوظيفننة الكلويننة إال أن
سهولة القياس جعلته من االختبارات الشائعة وعدم حساسية هنذا االختبنار فني أننه يجنب أن تفقند
أكثر من  % 50من وظيفة الكبيبات الكلوية حتل يتأثر مستوى البولينا في الدم  ،زيادة علل ذلك
فهناك اسباب كثيرة غير كلوية المنشأ يمكن أن تسبب ارتفاع البوليننا فني الندم  ،كمنا أن مسنتوى
Glomerular
البولينننا فنني النندم يتننأثر بالبروتينننات فنني الغننذا وكميننة الترشننيا الكبيبنني
 filtrationفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني الكلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل.
مستتتتتتتتتتتو البولينتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتت التتتتتتتتتت م يتتتتتتتتتتتراو متتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتي

mg/dl

15- 45

اسباب ارتفاع مستو البولينا ف ال م:
يزداد مستوى البولينا في الدم في الحاالت التالية:
 االلتهاب الكلو الحاد والمزمن الفش الكلو االنسداد البولي النزيف المعد المعو الصدمات العصبية Shockوهبوب الغدة فوق الكلوية حاالت التجفاف  ، Dehydrationوذلك لفقد كمية كبيرة من السوائ مث الذ يحدث فيالقي المستمر واالسها الشديد

استتتتتتتتتتتتتتتتباب انخفتتتتتتتتتتتتتتتتا

مستتتتتتتتتتتتتتتتتو البولينتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت م:

يتننننننننننننابو مسنننننننننننتوى البوليننننننننننننا فننننننننننني الننننننننننندم فننننننننننني الحننننننننننناالت التالينننننننننننة:
امراض الكبد  Liver diseasesالمتقدمة  ،وفي هذ الحالة تتكون مادة االمونيا ويفش الكبد
في تحويلها إلل بولينا نظنرا لشندة المنرض  ،وتتضناعف الخبنورة فني وجنود تركينز عنالي منن
البول ينا  ،ألن االمونيا غاز سام جد  ،وهي تنتشر في الجسم كله وأثرها الشديد يكون علنل المن
حيث يدد إلل شل تام للم وفي حالة شل الم الناتج من زيادة نسبة االمونيا يدخ المنريض
في حالة غيبوبة  Hepatic Comaمتقبعة  ،لكن مع زينادة نسنبة االمونينا فني الندم بند يندد
إلل دخو المريض في غيبوبة بويلة بد تدد إلل الوفاة زيادة معد الغسي الكلو الصناعي
 Hemodialysisوهذا يدثر علل نسبة البولينا في الدم  ،حيث تق إلل أن تصن إلنل أبن منن
2
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المعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند الببيعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني .
الهننزا  Cachexiaمث ن امننراض الس ن وسننو التغذيننة  Malnutritionوالمجاعننة
. Starvation
استتتتتتتتتتتتتتتتتباب يتتتتتتتتتتتتتتتتتا ة تر كيتتتتتتتتتتتتتتتتت البولينتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتت البتتتتتتتتتتتتتتتتتو :
يزداد تركيز البولينا فني البنو عنند تنناو وجبنات غنينة بالبروتيننات ،وفني الحناالت المصناحبة
لزيادة هدم البروتينات في الجسم مث الحمل ومرض السكر غير المعالج وفنرب الغندة الدربينة.
استتتتتتتتتتتتتباب نبةتتتتتتتتتتتتتا تركيتتتتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتتتتبة البولينتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتت البتتتتتتتتتتتتتو :
تقنن نسننبة البولينننا فنني البننو عننند تننناو وجبننات فقيننرة مننن البروتينننات  ،وفنني حنناالت بنننا
البروتينات مث الحمن  pregnancyوالرضناعة  ، Lactationوفني حناالت الفشن الكبند
Renal
و الفشننننننننننننننننننننننننننننننننننن الكلنننننننننننننننننننننننننننننننننننو failure.

)(2قياس الكرياتيني : Creatinine
يعد بياس الكرياتينين مدشر اكثر صدبآ علل سالمة وظيفة الكلية من بياس البوليننا فني الندم
وهننو كرينناتين ال مننائي  Anhydrous Creatineحيننث ينننتج مننن فوسننفات الكرينناتين
Phosphocreatineبعد فقد مجموعة الفوسنفات ثنم يمنر بالندم إلنل الكلنل ليخنرج منع البنو
ويتناسننب تركيننز بالنندم و البننو تناسننبآ برديننآ مننع حجننم عضننالت الجسننم و ال يتننأثر باألكنن
،وتركيننز ثابننت بننوا النن  24سنناعة  ،لننذلك يعتبننر المقينناس االمثنن الختبننار وظيفننة الكليننة.
مستو الكرياتيني ف ال م يتراو ما بي

 0.5 – 1.2 mg /dlف الذكور

أما تركي الكرياتيني ف االناث حوال  0.5- 1.1mg /dlنظرآ الختالف حجم العضالت
ف ك م الذكر واالنثى .
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ا يا مستو الكرياتيني ف ال م ق ينتج ع :
حاالت الفش الكلو الحاد والمزمناالنسداد البوليبينما نسبة الكرياتينين االب من  0.5جم  100 /ملليتر دم ال تعني أ أهمية تشخيصية.

)(3تةفية الكرياتيني Creatinine Clearance Test:
يعد هذ التحلي أدق من التحليلين السابقين حيث يكشف عن وظيفة الكلل في ال  24ساعة
الماضية  ،ويربب أيضآ بين نسبة الكرياتينين في ك من الدم والبو خال ال  24ساعة.
تتراو نسبته ف الذكور ما بي  140 - 90ملليتر  /قيبة
بينما تتراو نسبته ف االناث ما بي  125 - 80ملليتر  /قيبة
وتعبر عن سرعة معد الترشيا الكبيبي في الكلل
يتم حساب ) Creatinine Clearance (cكما يل :

) (U c x T v

=

C

24 x 60 x S c
حيث أن :
 U cمستوى الكرياتينين في البو
 S cمستوى الكرياتينين في السيرم
T vحجم البو المج ّمع في ال  24ساعة
24ساعة هي عدد ساعات اليوم
60هو عدد الدبائق في الساعة الواحدة

تنخفض تصفية الكرياتينين في جميع الحاالت التي تنخفض فيها وظيفة الكلية مث :
استنزاف الما Water Depletion4
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هبوب الضغب-ضيق الشريان الكلو

)(4قياس حم

البوليك ( : ( Uric Acid

هو الناتج النهائي لعملية التمثي الغذائي للبيورين  Purineفي االنسان  ،ويدخ البيورين في
تركيب االحما ض النووية ويشم االدينين  Adinineو الجنوانين  Guanine.يتغينر مسنتوى
حمض البوليك في الدم من سناعة إلنل اخنرى  ،ومنن ينوم إلنل ينوم خنر ،كمنا أن عوامن كثينرة
تننننننندثر علننننننننل حمنننننننض البوليننننننننك منهنننننننا الصننننننننيام البويننننننن ونوعيننننننننة البعنننننننام.
مستتتو حمتت  uric acidفتت التت م يتتتراو متتا بتتي  7 - 3 mg /dlفتت التتذكور
وف االناث يتراو مستو حم البوليك ما بي 6 - 2 mg / dl
يخرج حمض البوليك عن بريق الكلل حيث إن حوالي  % 80من الحامض المتكون في
الجسم يخرج مع البو  ،والجز المتبقي يخرج مع الصفرا .
تتراوح كمية حمض يوريك اسيد الخارجة مع البو ما بين  700 - 300مجم  24 /ساعة
نصف هذ الكمية تأتي من ايض البيورين الخارجي (من االك ) والنصف االخر من البيورين
الداخلي (خاليا الجسم)  ،ولذلك يجب عند بياس كمية حمض البوليك في البو أن يكون البعام
خاليآ من البيورين بب وخال ال  24ساعة الخاصة بتجميع البو .
ي ا مستو حم

البوليك ف ال م ف الحاالت التالية:

مرض النقرس Goutحاالت تسمم الحم وما ببلها Pre - Eclampsia &Eclampsiaسربان الدم Leukaemiaعقابير عالج سربان الدمالفش الكلوالنوع االو من مرض تخزين الجليكوجين Glycogen Storage Disease - Type1
فرب نشاب الغدة الدربيةفي بعض المدمنين علل الكحو Alcoholismيب مستو حم

اليوريك أسي ف ال م ف :

حاالت االلتهاب الكبد الحاد5
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بتناو عقار االلوبيورينو  Allpurinolو البروبينيسيد  Probenicidوالكورتيزون .يزداد تركيز حمض البوليك في البو في حاالت مرض النقرس الناتج هم التمثي الغذائي وفي
أ مرض مصاحب لزيادة تكوين حمض البوليك
ينما يق تركيز حمض البوليك في البو في امراض الكلل
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