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  ests ( LFTs)Tunctions FLiverفحوصات وظائف الكبد 
   FUNCTIONS OF LIVER 

1. Excretory function: Liver cells metabolize and excrete 

endogenous as well as exogenous substances. Liver regulates 

bilirubin metabolism by secretion and excretion of bilirubin. 

2. Synthetic function: Synthesis of proteins like albumin, α- and β-

globulins, transport proteins and many coagulation proteins occurs 

in the liver. Liver also produces triglycerides, cholesterol, 

lipoproteins, and primary bile acids. Albumin maintains osmotic 

pressure of plasma, transports various compounds, and acts as a 

protein reserve. Liver does not synthesize immunoglobulins and 

complement. 

3. General metabolic functions: Liver regulates carbohydrate, lipid, 

and protein metabolism 

4.  Liver is the storage site for iron, glycogen, and vitamins. 

5. During fetal life, hematopoiesis occurs in the liver. It is also a site 

for destruction of damaged red cells (immune hemolysis). 

6.  Liver is the major organ for catabolism of steroid hormones. 

 

على  حصى    (  Liver Functions Tests , LFTs )اختباارات وااا ا الكبا  تشتمل      

مجموعة من حصوصات الدم الكيموصيوية السريرية المىوحر  لمللومىات عىن صالىة الك ىد    وتقدير

أعراض  سىيةة حىا ال دايىةل ولكىن مىن ال ىرورف الكشىه عىن  ى    أمراض الك د تس ب ملظم

االخت ىارات   لىض االمراض م كىرا  دىد يكىون ارت ىاة الك ىد  ى لض اذمىراض  ا أ ميىة ك يىر  

 .  مرت ةة  الوظيفية ؛  ِل ها  التكامل الخلوف  و ل ها  الصاالت المرت ةة  القنىا  الصىفراوية

واللديد من االخت ارات الكيموصيوية مفيد  حا تشخي  المصا ين  خلل حا وظائه الك د وكيفية 

 التلامل ملهم  ويمكن استخدام     االخت ارات : 

  الك د ( للكشه عن وجود مرض حا1)

  ( التفريق والتمييز  ين اذنواع المختلفة ال ةرا ات الك د2) 

  ( دياس مدى تله الك د3) 

 .( متا لة االستجا ة لللالج4) 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
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 : ر يسية واا ا ثالث إلى الكب  واا ا تقسيم يتم

  

 metabolic and synthetic  التصنيلية الك د ددر  عل  تلتمد وظائه :  أولا 

 liver the of functions الكلا ال روتين مثل Protein Total االل يومينو Albumin   

ا   و ا الك د  إنزيمات وتسم  ل injury hepatic الك د خاليا سالمة عل  تلتمد وظائه : ثانيا

   وغير ا GGT لALT  و ل AST مثل الك د خاليا داخل الموجود  اإلنزيمات

ا   لliver the of function excretory  للك د االستخراجية القدر  عل  تلتمد وظائه : ثالثا

  Bilirubin لALP  مثل

 

 : للكب  التصنيعية الق رة على تعتم  واا ا أولا:

 

 : Protein Total البالزما في الكلي البروتين )أ(

يتصكم تركيز ال روتين حا تصديد ال غة االسموزف لل الزما ل ويتأثر   ا التركيز  الصالة     

 الغ ائية ووظيفة الك د ل و وظيفة الكل  وصدوث  لض اذمراض مثل الخلل حا التمثيل الغ ائا  

حىا إن التغيرات حا أجزاء ال روتين الُكلا يمكن أن تصدد نوع المرض ل يشىمل ال ىروتين الكلىا 

 Fibrinogenو لكن يفتقىر السىيرم إلى   Fibrinogenو  Globulinو  Albuminال الزما 

صيث يدخل حا عملية تجلة الدم ل لك نصتاج إل  ال الزما لفصصه صيث يؤخ  عل  أن وب صىاوف 

 عل  مانع لتجلة  

 ىاختاله و يختلىه تركيىز ال ىروتين   g/dl 6  – 8   ىين مىا يتىراو  الدم حا ال روتين مستوى

 تركيز مكوناته المناظر   

 : Albumin اللبيومين )ب(

 يلد االل يومين المكون الرئيس لل روتين الُكلا ويتم تصنيله حا الك د   

   g/dl 3 5 – 5 5  ين ما يتراو  الدم حا االل يومين مستوى

 : ال م في األلبومين مستوى ارتفاع أسباب –

ل و لك لفقد كمية من السوائل مثل ما يصدث حا القاء  dehydration  صاالت التجفاه 1

vomiting   المستمر واإلسهالdiarrhea    الشديد 

   الصدمة اللص ية  2

   تركيز الدم  3

 صقن كمية ك ير  من اذل ومين عن ةريق الوريد   –  4

 

 : ال م في اللبيومين تركيز نقصان أسباب –

   malnutrition  سوء التغ ية 1

    mal absorptionأمراض سوء االمتصا    2
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   التها ات الكل  الصاد  والمزمنة  3

   كسل الك د الصاد و المزمن  4

   الصروق  5

   أصتشاء ع لة القلب  6

 

 : Globulin الجلوبيولين )ج(

 

ثىىانا مكونىىات ال ىىروتين ل ويشىىمل اذجىىزاء التاليىىة : االلفىىا و ال يتىىا ل ويىىتم  يلىىد الجلو يىىولين  

تصىىنيلهما  واسىىةة الك ىىد ل واذخىىر الجامىىا يىىتم تصىىنيله  واسىىةة خاليىىا ال الزمىىا الموجىىود  حىىا 

ن  اذنسجة الليمفاوية ويلت ر   ا النوع المسئول اذول عن ارتفاع الجلو يولين حا الىدم ذنىه يكىو 

 ر من الجلو يولين  الجزء اذك 

   g/dl 2  – 3 6  ين ما يتراو  الدم حا الجلو يولين مستوى

 

 : في ال م في الجلوبيولين تركيز يز ا  –

   Hepatitis  أمراض الك د والتهاب الك د الو ائا 1

   أمراض الجهاز الليمفاوف  2

   أمراض الجهاز المناعا و اذمراض الملدية الصاد  والمزمنة  3

   صاالت اإلصا ة  ال لهارسيا و المالريا و الليشمانيا  4

 

 : في ال م في الجلوبيولين مستوى يقل –

   أمراض سوء التغ ية  1

   احتقار الجاما جلو يولين الوراثية  2

   نقصان الجاما جلو يولين المكتس ة  3

   Lymphoma  امراض سرةان الدم الليمفاوية 4

 : Fibrinogen الفيبرينوجين ) (

يتكون الفي رينوجين حا الك د ويلت ر من أ م اللوامل الالزمة للملية تجلة الدم صيث يتصول    

 و ا ش كة الجلةة اذخير    Fibrinإل  

 على  الصصىول حا يصدث ما عكس تجلة يصدث ال صيث ال الزما حا حقة دياسه يتم : مالحاة *

   الفي رينوجين عل  يصتوف ال ال ف السيرم

   g/dl  0 2 – 0 6  ين ما يتراو  ال الزما حا الفي رينوجين مستوى

 : في ال م في الفيبرينوجين نسبة ترتفع –

   أمراض و التها ات الكل   1

   اذمراض الملدية  2

   االلتها ات الصاد   3
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 : في ال م في الفيبرينوجين مستوى يقل –

الدموية مثل صاالت موت الجنين داخل الرصم لفتر    صاالت التجلة المنتشر داخل اذوعية 1

 أةول من شهر  

    meningitis  االلتهاب السصائا 2

   كسل الك د الصاد والمزمن  3

   نق  الفي رينوجين الوراثا  4

   مرض التيفوئيد  5

 ) نسى ة صساب يتم مكوناته مستوى اختاله مع الُكلا ال روتين مستوى لث ات نظرا   : مالحاة *

 : كاآلتا للجلو يولين االل يومين ( ملدل

 الجلو يولين مستوى / االل يومين مستوى نس ة االل يومين للجلو يولين =

 ل يومين+اال مستوى ) – ال الزما حا ال روتين مستوى / ) ال الزما حا االل يومين مستوى =

 ( ( الفي رينوجين مستوى

 حا االل يومين مستوى – السيرم حا ال روتين مستوى / ) السيرم حا االل يومين مستوى =

 ( السيرم

   1/1 وصت  1/2  ين ما الة يلية نس ته وتتراو 

وترتفىع  ى   النسى ة حىا الصىاالت المصىاص ة الرتفىاع مسىتوى االل يىومين أو الصىاالت المصىاص ة 

 جلو يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولين أو الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتين ملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنق  ال

حىىا الصىىاالت المصىىاص ة النخفىىاض مسىىتوى االل يىىومين أو ارتفىىاع  A/Gوتقىىل نسىى ة ) ملىىدل ( 

 مستوى الجلو يولين أو كليهما ملا   

 

ا   : الكب  خاليا سالمة على تعتم  واا ا : ثانيا

 

( و ) ALT/GPT( و ) ᵧ GTيوجىىىىد  ىىىىداخل خاليىىىىا الك ىىىىد  لىىىىض اإلنزيمىىىىات مثىىىىل )  

AST/GOT  ول لك تسم      الفصوصات  فصوصات إنزيمات الك د ) 

 ) aminotransferase Aspartate  زترانساااافير أمينااااو أساااابرتات اناااازيم ( أ)

AST/GOT) تراساااااااااافيراز امينااااااااااو النااااااااااين إناااااااااازيم و   Alanine

 aminotransferase( ALT/GPT)  : 

 الل الت  تنشأ     اإلنزيمات من أنسجة عديد  خاصة الك د والقلب و 

 و Iu/l  لتىىر / دوليىىة وصىىد  45 إلىى  صىىفر مىىن (ALT/GPT) لىى  الة يلىىا المسىىتوى يتىىراو 

   Iu/l لتر / دولية وصد  41 إل  صفر من (AST/GOT) نس ة يتراو 

 

 : transferase Glutamide - Y ( GT – Y)   جاما انزيم ( ب)

 الدم حا اإلنزيم له ا الة يلية النس ةيوجد   ا اإلنزيم حا خاليا الك د و الكل  و ال نكرياس  

 لكل دولية وصد  مل 25 من أدل و ال كور حا دم ملليمتر لكل دولية وصد  مل 30 من أدل

   ال لوغ حتر  حا دم ملليمتر لكل دولية وصد  مل مل50 من أدل و اإلناث حا دم ملليمتر
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 : ال م في الكب  إنزيمات مستوى ارتفاع أسباب –

وخاليا اذنسجة  hepatocyte damage  اذمراض المصاص ة لتله وتكسير خاليا الك د  1

 ( ALT/GPT( و ) AST/GOTاذخرى التا توجد  داخلها ترحع انزيم ) 

( حا الصاالت الصاد  ALT/GPTصيث يرتفع )  liver cirrhosis  التهاب و تليه الك د 2

( ال ف يوجد حا الميتوكوندريا و السيتو الزم ل GOTصيث يوجد حا السيتو الزم ثم يليه ال  ) 

ول لك يكون أكثر ارتفاعا  حا الصاالت المزمنة و اصتشاء ع لة القلب ل وترتفع نس ة ال  ) 

GOT  ك لك حا صاالت  مور الل الت والتها ها ) 

   أمراض الك د المختلفة الصاد  والمزمنة و تليه الك د و سرةان الك د  3

  د الناتجة عن تناول الكصول    أمراض الك4

   التهاب ال نكرياس )نادرا (  5

 

 : ال م في الكب  إنزيمات مستوى نقص أسباب –

و الفشل الكلوف و أثناء الصمل ”  B6”   يقل مستوى     اإلنزيمات حا صاالت نق  حيتامين 1

 وال  صة الصدرية  

 

ا   : للكب  اإلستخراجية الق رة على تعتم  واا ا : ثالثا

 

 : phosphate Alkaline  (ALP) القلىىىىىىىىىىىىىىوف الفوسىىىىىىىىىىىىىىفاتاز أنىىىىىىىىىىىىىىزيم )أ(

ينشأ إنزيم الفوسفاتاز القلوف مىن اللظىام ويوجىد  كثىر  حىا اللظىام خاصىة أثنىاء النمىو ويوجىد   

يكون   ا اإلنزيم خلية من أماكن نشأته و  ا مىا  اي ا   الك د و المشيمة و اذملاءل وحا السيرم

التىا يمكىن تمييز ىا  الفصىل الكهر ىائا ومىن مسىم   ى ا اذنىزيم ” شى يهات اإلنىزيم ” يسم   ى  

  7( أكثر من PHنستنتج أنه يقوم  وظيفته حا وسة دلوف صيث إن اذس الهيدروجينا )

 عامىة ولكىن ل لقياسىه المسىتخدمة الةريقة  اختاله يختله  الدم الة يلا اإلنزيم   ا مستوى إن

 اذةفال وحا ل م( 30) صرار  درجة عند و لك دم لتر / دولية وصد  71 – 24  ين ما يتراو 

   لتر / دولية وصد  350 صت  النس ة     ترتفع النمو سن حا

 : التالية الحالت في اإلنزيم تركيز يرتفع –

 ظام ل و  ا ما يسم     االرتفاع الفسيولوجا لألنزيم    حا اذةفال أثناء النمو الة يلا للل1

 hyperparathyroidism  أمراض نمو اللظام مثل صاالت حرة وظيفة الغد  جار الدردية 2

 حا اذةفال و لين اللظام حا الك ار و تكلسم اللظم   Rickets ل و الكسا  

لصصوات مرارية أو  يق أو ورم   انسداد القنوات الك دية و المرارية التا تصدث نتيجة 3

 سرةانا  

  أمراض الك د خاصة االلتهاب الك دف الو ائا أو تسمم الك د   لض اذدوية مثل 4

 الكلور رومازين و ميثيل التستستيرون  
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   أثناء الصمل ل ويلت ر مثال أي ا  ل  االرتفاع الفسيولوجا لإلنزيم  5

    hyperthyroidism  حرة نشاة الغد  الدردية 6

 : في اإلنزيم مستوى يقل –

   صاالت دصور وظيفة الغد  جار الدردية  1

   أثناء وده نمو الةفل  2

 

 : Bilirubin البيليروبين ( ت)

 

من  دم الهيموجلو ين  لد تكسر كريات الدم الصمراء و لك % (  85) ال يليرو ين غال ية   

حىا  gluocuronic acidالجلوكورونيىك  حىا نهايىة حتىر  صياتهىا ل ثىم يىرت ة مىع صمىض 

الك ىد ليتصىىول إلىى  ثنىىائا جلوكورونىات ال يليىىرو ين القا ىىل للىى و ان حىا المىىاء ثىىم يخىىرج عىىن 

ةريق الك د مىع الصىفراء حىا القنىوات المراريىةل ولى لك يوجىد نوعىان مىن ال يليىرو ين  مىا 

( و و ما د ل االرت اة وغير دا ل لل و ان حا المىاء  ID – BILال يليرو ين غير الم اشر ) 

( و ىو مىا  لىد االرت ىاة و ىو دا ىل للى و ان حىا المىاء  D – BILل وال يليىرو ين الم اشىر ) 

 (   T- BILمجموع النوعين يةلق عليه ال يليرو ين الُكلا ) 

 

 
 

 للبلروبين الطبيعي اليض يوضح شكل
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 يصىىل و لتىىر / ميكرومىول 19 – 5 3  ىىين مىا الُكلىىا ال يليىرو ين لىى  الة يلىا المسىىتوى يتىراو 

   لتر / ميكرومول 7 إل  الم اشر ال يليرو ين ل  الة يلا المستوى

 : مختلفة حالت ثالث في الطبيعي المستوى عن البيليروبين ارتفاع أسباب –

 

يليرو ين ويؤدف  لىك   أمراض الك د المؤدية إل  عدم ددرته الكاحية عل  ارت اة واستخراج ال 1

الصىىفراء الخلويىىة ” إلىى  ارتفىىاع ال يليىىرو ين الم اشىىر وغيىىر الم اشىىر ل ويسىىم   ىى ا النىىوع  ىى  

 ”    hepatic jaundiceالك دية

 

 

الم اشر إلى  الك ىد ومنىه إلى   المرارية ل مما يؤدف إل  استرجاع ال يليرو ين    انسداد القنوات2

الصىىفراء ” الىىدم ممىىا يىىؤدف إلىى  ارتفىىاع  ىى ا النىىوع مىىن ال يليىىرو ين ويسىىم   ىى ا المىىرض  ىى  

 ”    obstructive jaundiceاالنسىىىىىىىىىىىىىىىىىدادية 

  تكسر كريات الدم الصمراء أكثر من ددر  الك د عل  ارت اة ال يليرو ين مما يؤدف إلى  زيىاد  3

حا الىدم ل ويصىدث  لىك حىا اذمىراض المؤديىة إلى  تكسىر كريىات الىدم ال يليرو ين غير الم اشر 

 hemolytic صىىىفراء تكسىىىر كريىىىات الىىىدم الصمىىىراء” الصمىىىراء ل ويسىىىم   ىىى  النىىىوع بل 

jaundice  ” ل ويصدث   ا النوع أي ا  حا اذةفال صديثا الوالد  نتيجة لنق  نشاة أو غياب

 الصىىفراء الة يليىىة الوليديىىة ”    ىى ا النىىوع نشىىاةية االنىىزيم الخىىا   لمليىىة االر تىىاة ل ويسىىم

neonatal jaundice  ” وتصدث حا اذس وع االول  لد الوالد   ” يردان صديثو الوالد  ” أو 

 

Table : Classification of jaundice according to the site of disease 

Pre hepatic jaundice 

 •Hemolytic anemia 

 •Ineffective erythropoiesis (megaloblastic anemia, thalassemias) 

 •Resorption of a large hematoma 

Hepatic jaundice 

 •Predominantly unconjugated hyperbilirubinemia 

 –Gilbert’s syndrome 

 –Crigler-Najjar syndrome 

 –Physiologic jaundice of newborn 

 •Predominantly conjugated hyperbilirubinemia 

 –Hepatocellular diseases: viral hepatitis, toxic hepatitis, alcoholic 

hepatitis, active cirrhosis 

 –Intrahepatic cholestasis: Dubin-Johnson syndrome, drugs, primary 

biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, biliary atresia 
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Posthepatic jaundice 

 •Carcinoma of head of pancreas 

 •Carcinoma of ampulla of Vater 

 •Secondaries in porta hepatis 

 •Gallstones in or stricture of common bile duct 

 : مالحاات

 إل  يشير النس ة و نفس القلوف الفوسفاتاز وك لك الم اشر ال يليرو ين حا الم ةر ة االرتفاع –

   الصفراوية القنوات التهاب وك لك الصفراوية القنوات انسداد

 الك د التهاب حا القلوف الفوسفاتاز حا االرتفاع من أكثر يكون ال يليرو ين حا االرتفاع –

   الدم تكسر وك لك الو ائا

 
 

 

 

 


