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 لمقدمة ا

االنزيمات عبارة عن مواد بيولوجية محفزة )مساعدة( تقوم وبكميات قليلة بزيادة سرعة التفاعالت الكيميائية 

بتقليل طاقة التنشيط والتي تحدث داخل الخلية الحية بدون ان تتغير خالل هذه التفاعالت . ان معظم االنزيمات 

الحية وتستطيع ان تعمل بصورة مستقلة خارج  تتألف من احماض امينية تتكون بواسطة الخالياهي بروتينات 

الخاليا الحية بعد توفر الظروف المالئمة لها من درجة حرارة والحموضة المناسبة التي تختلف من انزيم الى 

 اخر .

   األنزيمات أمثلة ومن الجسم، في معينة بأعضاء تختص أنزيمات فهناك األنزيمات، من كثيرة أنواع أجسامنا وفي

 في حديثنا موضوع هي والتي القلب، أنزيمات وأهمها المعدة، وأنزيمات الفم، في الموجود اللعاب الكبد، أنزيمات

 .القلب؟ أنزيمات هي فما المقال، هذا

 Cardiac Enzymes  القلب  اوزيمات

أنزيمات القلب عبارة عن مواد بروتينية يفرزها القلب في الدورة الدموية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وسط 

 حاالت تشخص بأنها القلب أنزيمات أهمية تكمن النسيج الداخلي لعضلة القلب،ناقل بكميات ضخمة وتحديداً من 

 من جزء موت يحدث نتيجة واالحتشاء ،(Myocardial infarction) القلب عضلة في تحدث التي االحتشاء

 هذه افراز مدى مراقبة طريق عن وذلك الصدر، منطقة في االم من يعانون الذين لألشخاص خاصةً  القلب عضلة

 ارتفاع وحاالت الحادة، الصدر االم حدة من التخفيف على القلب أنزيمات تعمل وكذلك أيام، لعدة األنزيمات

 لها. دورية بتحاليل القيام يتوجب القلب، أنزيمات وألهمية. المزمنة األمراض من والعديد الدم ضغط

 :إنزيمات القلب تشمل

 (Troponin) .  التروبونين .1
 .(CPK-MB) الكرياتين فوسفوكاينيز .2
 .(LDH)  ديهايدروجينيز الالكتيت  .3
 .(Myoglobin)  الميوجلوبين .4

 

  Troponinالحزوبىويه  

 ا١ٌٙى١ٍح اٌؼؼالخ أ١ٌاف ٚفٟ اٌمٍة ػؼٍح فٟ اٌّٛظٛدج اٌثشٚذ١ٕاخ ِٓ ِعّٛػح ػٓ ػثاسج ٘ٛ اٌرشٚت١ٔٛٓ

 اٌرشٚت١ٔٛٓ إؽالق ٠رُ اٌمٍة ذٍف ػٕذ. اٌؼؼالخ ٚأثغاؽ أمثاع ذٕظُ اٌرٟ( اٌؼظّٟ تا١ٌٙىً ِرظٍح ػؼالخ)

 ٠ٍعأ ٌزا اٌمٍث١ح األصِح ٌرشخ١ض دلح اٌفحٛطاخ أوصش ِٓ اٌذَ فٟ اٌرشٚت١ٔٛٓ ِغرٜٛ ل١اط ٠ؼرثش, اٌذَ ِعشٜ إٌٝ

 .اٌمٍة تئطاتح اٌّرؼٍمح اٌحاالخ فٟ فؼاي فٛسٞ ػالض ٌرٛف١ش ٌم١اعٗ األؽثاء

 

 :ٟ٘ أٔٛاع شالشح إٌٝ اٌرشٚت١ٔٛٓ تشٚذ١ٓ ٠ٕمغُ

 

 ٓذشٚت١ٔٛ  C (TnC) 

 ٓذشٚت١ٔٛ  T (TnT) 

 ٓذشٚت١ٔٛ  I (TnI) 

 

 ذغٍغً ٌّٙا تشٚذ١ٕاْ ّ٘اI( "Cardiac specific troponin T and I )  - ٚذشٚت١ٔٛٓ" T  - ذشٚت١ٔٛٓ

 األشخاص ػٕذ ِٛظٛداْ اٌثشٚذ١ٕاْ ٘زاْ. أخشٜ تؼؼالخ ِماسٔح   اٌمٍة, ٌؼؼٍح ٚحظشٞ ١ِّض أ١ٕ١ِح أحّاع
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 اٌٝ عثؼح ٌّذج ِشذفؼا اٌذَ فٟ ِغرٛاّ٘ا ٠ٚثمٝ. اٌمٍة حػؼٍ احرشاء تؼذ ّ٘اذشو١ض ٠ٚشذفغ اٌذَ فٟ األطحاء

 ٌذٜ اٌمٍة حػؼٍ فٟ االحرشاء ذشخ١ض ٠ر١حاْ أّٔٙا فٟ أ١ّ٘رّٙا ذىّٓ. االحرشاء حظٛي تؼذ أ٠اَ ػششج

 .االحرشاء حظٛي ِٓ عاػح 42 ِٓ أوصش تؼذ اٌّشفٝ إٌٝ ٚطٍٛا اٌز٠ٓ اٌّشػٝ

 

  (CPK-MB)فىسفىكايىيز الكزياجيه

 
 يتواجد، األخرى واألنسجة الهيكلية والعضالت والدماغ القلب في موجود إنزيم هو كاينيز فوسفو الكرياتين

 التهاب أو تلف لمراقبة يستخدم. الهيكلية العضالت عن األول بالمقام تنتج صغيرة بكميات الدم في طبيعياً 

 .العضالت

 :اآلتي النحو على الجسم في موجودة أشكال ثالثة إلى CPK-MB الـ إنزيم ينقسم

 والقلب الهيكلية العضالت في موجود -(:CPK-MM) الـ إنزيم

 الهيكلية العضالت في صغيرة وكمية القلب في بالغالب موجود -(:CPK-MB) الـ إنزيم

 األمعاء مثل الملساء والعضالت الدماغ في الغالب في موجود -(:CPK-BB) الـ إنزيم

 

 والعضالت القلب عضلة تلف بين للتمييز CPK-MB الـ فحص استخدام يتم نهفأ التقسيمات هذه على وبناء

 .متوفر غير التروبونين فحص كان إذا القلبية بالنوبة اإلصابة لتحديد استخدامه يتم األحيان بعض وفي. الهيكلية

 

 (LDHالالكحيث ديهايدروجيىيز )

وّا  اٌعغُ فٟ اٌطالح إلٔراض اٌغىش ذح٠ًٛ ػ١ٍّح فٟ ٠ذخً  Isoenzymes٘ٛ ِٓ االٔض٠ّاخ ِرّاشٍح االطً 

 تّا, ذمش٠ثا   اٌعغُ خال٠ا ظ١ّغ فٟ اإلٔض٠ُ ٘زا ٚظذ٠ؼًّ ػٍٝ ذحف١ض اٌرفاػً اٌؼىغٟ ت١ٓ اٌثا٠شٚف١د ٚاٌالور١د . 

 اٌخال٠ا إطاتح ػٕذ . اٌذَ ٚخال٠ا ا١ٌٍّفا٠ٚح ٚاألٔغعح ا١ٌٙى١ٍح ٚاٌؼؼالخ ٚاٌىٍٝ ٚاٌثٕىش٠اط ٚاٌمٍة اٌىثذ رٌه فٟ

 اٌّغر٠ٛاخ ػٓ اإلٔض٠ُ ٘زا ِغرٜٛ اسذفاع إٌٝ ٠ؤدٞ ِّا اٌذَ ِعشٜ  فٟ LDH اٌـ إٔض٠ُ إؽالق ٠رُ فئٔٗ تاٌّشع

 .ٌٍخال٠ا اٌحاد أٚ اٌّضِٓ اٌرٍف إٌٝ اٌذَ فٟ اإلٔض٠ُ ٘زا ِٓ اٌؼا١ٌح اٌّغر٠ٛاخ ذش١ش, اٌذَ فٟ ٌٗ اٌطث١ؼ١ح

٠ٛظذ االٔض٠ُ تخّغح اشىاي اِىٓ فظٍُٙ تاٌٙعشج اٌىٙشتائ١ح ٚوً شىً ٠حرٛٞ ػٍٝ استغ عالعً ِرؼذدج اٌثثر١ذ ,  

ٚ٘زٖ االشىاي اٌخّغح  Heart( Hٚفٟ اٌمٍة ِٓ ٔٛع ) Skeletal muscle( Mفٟ اٌؼؼالخ ا١ٌٙى١ٍح ِٓ ٔٛع )

: ٟ٘- 

 ٠رشوض فٟ اٌمٍة ٚخال٠ا اٌذَ اٌحّشاء : (LDH1) (H4) إٔض٠ُ اٌـ .1

 ٠رشوض فٟ اٌمٍة ٚخال٠ا اٌذَ اٌحّشاء( M1H3)  : (LDH2) إٔض٠ُ اٌـ .4

 ٠رشوض فٟ األٔغعح ا١ٌٍّفا٠ٚح ٚاٌظفائح اٌذ٠ِٛح ٚاٌثٕىش٠اط : (LDH3) (M2H2) إٔض٠ُ اٌـ .3

 ٠رشوض فٟ اٌىثذ ٚاٌؼؼالخ ا١ٌٙى١ٍح( M3H1)  : (LDH4) إٔض٠ُ اٌـ .2

 ٠رشوض فٟ اٌىثذ ٚاٌؼؼالخ ا١ٌٙى١ٍح : (LDH5) (M4) إٔض٠ُ اٌـ .5
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 (Myoglobinالميىجلىبيه )

 ٚاألوغع١ٓ اٌحذ٠ذ شتؾت ٠مَٛ, ا١ٌٙى١ٍح اٌؼؼالخ ٚأٔغعح اٌمٍة ػؼٍح أٔغعح فٟ ِٛظٛد تشٚذ١ٓ ٘ٛ ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ

 الٔمثاع اٌالصِح اٌطالح تئٔراض ٌٍخال٠ا ٠غّح ِّا اٌؼؼالخ خال٠ا داخً األوغع١ٓ تحثظ اٌثشٚذ١ٓ ٘زا٠ؼًّ 

 إطاتح ػٕذ اٌخظٛص ٚظٗ ٚػٍٝ اٌؼؼالخ فٟ إطاتح أٞ حذٚز ػٕذ ٌٍذَ ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ إؽالق ٠رُ, اٌؼؼالخ

 .ٌإلطاتح اٌرؼشع تؼذ ل١ٍٍح عاػاخ خالي اٌذَ فٟ اٌّشذفؼح ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ ِغر٠ٛاخ ل١اط ٠ّىٓ. اٌمٍة ػؼٍح

  

 القيم الطبيعية لهذي االوزيمات 

 قد للقلب الحيوية المؤشرات لفحوصات الطبيعية غير النتائج إن . ذٛظذ ٘زٖ االٔض٠ّاخ تٕغة ِحذدج فٟ اٌعغُ

  -والقيم الطبيعية لهذه االنزيمات هي : الضرر أو للتلف القلب عضلة تعرض إلى تشير

Unit Normal value Test 

μg/l <0.3 Troponin 

ng/ml <3 CPK-MB 

 

U/L 

new born:160-450 

Children:60-170 

Adult: 100-190 

LDH 

ng/mL 0-85 Myoglobin 

٠عة اٌشظٛع إٌٝ اٌطث١ة اٌّخرض لثً اٌحىُ  , إٌٝ آخش حغة ؽش٠مح اٌحغاب أٚ ِظذس اٌؼ١ٕح خرثشاٌم١ّح اٌطث١ؼ١ح لذ ذخرٍف ِٓ ِ 

 .ػٍٝ إٌرائط

ػٓ ٚظٛد  ٌٍىشف لاتٍح غ١ش ٌرىْٛ ٠ىفٟ تّا ؽث١ؼ١ح ٘زٖ االٔض٠ّاخ ِغر٠ٛاخ ذىْٛ األطحاء األشخاص فٟ

 اٌّشظح فّٓ ٘زٖ االٔض٠ّاخ غ١ش ؽث١ؼ١ح  ِغر٠ٛاخ ٚوأد اٌظذس فٟ أٌُ ِٓ اٌشخض ٠ؼأٟ اْو إرا. ِشع 

 اإلطاتح حرّا١ٌحِؤشش ال  ٚاٌىش٠اذ١ٓ فٛعفٛ وا١ٕ٠ض اٌرشٚت١ٔٛٓ ِٓ اٌّشذفؼح اٌّغر٠ٛاخ ذؼذ .لٍث١ح ٔٛتح حذٚز

 .  اٌمٍة تأِشاع

 ِذج إٌٝ االسذفاع ٘زا ٠ٚغرّش اٌمٍة ذٍف حذٚز ِٓ عاػاخ 2 إٌٝ 3 خالي  اٌرشٚت١ٔٛٓ ِغرٜٛ اسذفاع ٠ٚحذز

 - Creatine phosphokinase)  ضا١ٕ٠فٛعفٛواٌىش٠اذ١ٓ  إٔض٠ُ ذشو١ض ٠شذفغ ,ذمش٠ثا   ٠َٛ 12 اٌـ إٌٝ ذظً

CPK )ٟ28 خالي اٌطث١ؼٟ ِغرٛاٖ إٌٝ ٠ؼٛد شُ ,ػؼٍح اٌمٍة حرشاءا حظٛي ِٓ عاػاخ 8 - 2 خالي اٌذَ ف - 

 .عاػح 24

 اٌرٟ اٌحاالخ ِٓ ٌٍؼذ٠ذ ِٕٗ اٌّشذفؼح اٌّغر٠ٛاخ ذش١ش فمذ اٌخال٠ا أٔٛاع ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ LDH اٌـ إٔض٠ُ ٌٛظٛد ٔظشا  

 ذش١ش لذ LDH اٌـ إٔض٠ُ ِٓ اٌّشذفؼح اٌّغر٠ٛاخ فئْ اٌمٍة ٠خض ف١ّا اٌرحذ٠ذ ٚظٗ ٚػٍٝ, اٌعغُ خال٠ا ذظ١ة لذ

 .اٌمٍث١ح ٌٍٕٛتح

 ذش١ش ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ ص٠ادج فئْ ٌٍمٍة اٌح٠ٛ١ح ٌٍؼ١ٍّاخ وّؤشش ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ ِغرٜٛ ل١اط اعرخذَ إرا أٔٗ اٌزوش عذس٠

 ِغرٜٛ ٠ضداد ٌُ إرا, اٌمٍث١ح إٌٛتح حذٚز ٌرأو١ذ اٌرشٚت١ٔٛٓ ِغرٜٛ فحض ٠ٍضَ . ِؤخشا   لٍث١ح ٔٛتح ٌحذٚز

 .لٍث١ح ٔٛتح حذٚز اٌّشظح غ١ش ِٓ فئٔٗ اٌظذس فٟ أٌُ ظٙٛس تؼذ عاػح 14 غؼْٛ فٟ اٌذَ فٟ ا١ٌّٛظٍٛت١ٓ
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 محى يحم اجزاء هذي الفحىصات؟

 ٠رُ اظشاء ٘زٖ اٌفحٛطاخ ػٕذِا ٠ؼأٟ اٌّش٠غ احذ االػشاع اٌرا١ٌح :

 .اٌشؼٛس تاٌؼغؾ ػٍٝ اٌظذس أٚ اٌظذس فٟ أٌُ .1

 .اٌفه أٚ اٌزساع أٚ اٌظٙش أٚ اٌشلثح فٟ أٌُ .4

 .اٌثاسد ٚاٌثششج اٌشؽثح  اٌرؼشق .3

 .تشىً ِغرّش اٌذٚخح أٚ اٌذٚاساالطاتح ت .2

 .تاٌؼؼف اٌشذ٠ذ ٚاالس٘اق ٚاٌرؼة اٌزٞ ٠شىً ػائما فٟ ِّاسعح إٌشاؽاخ ا١ِٛ١ٌح  اٌشؼٛس .5

 .تاٌٛػغ اٌطث١ؼٟ دْٚ تزي ِعٙٛد تذٟٔ  اٌرٕفظ ػ١ك .6

 اٌرم١ؤ اٚ اٌشؼٛس تاٌحاظح اٌٝ اٌرم١ؤ. .2

 ػذج ٕ٘ان أْ إال . لٍث١ح أصِح ٌحذٚز ِؤششا   ذىْٛ ِا غاٌثا   ٘زٖ االٔض٠ّاخ ِغر٠ٛاخ اسذفاع أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ

 -:٠ٍٟ ِا األخشٜ اٌؼٛاًِ ذشًّ, اٌّغر٠ٛاخ ٘زٖ السذفاع أخشٜ أعثاب

 اٌزاذ١ح إٌّاػح أِشاع ٚتؼغ اٌؼؼالخ ٚػّٛس اٌذسل١ح اٌغذج أِشاع. 

 ِصً اٌمٍة ِشاوً ػالض ؽشق تؼغ :CPR ُاٌىٙشتائ١ح ٚاٌظذِاخ اٌمٍة ٔظُ ٚذم٠ٛ 

 اٌذَ فٟ اٌى١ٌٛغرشٚي ذخف١غ أد٠ٚح 

 اٌىٍٝ ِشاعا 

  اٌرّاس٠ٓ اٌش٠اػ١ح اٌشالح 

 اٌذ٠ِٛح اٌظفائح ػذد ص٠ادج 

 اٌؼؼالخ ػّٛس ِشع: ِصً ػؼٍٟ ِشع تأٞ اإلطاتح 

 إٌٛتاخ 
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