
 حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُـْٔ ح٫ٗٔخٕ 

% حُزخه٤ش  ٖ٘% ٖٓ حُـْٔ .حٓخ ٗٔزش حٍ  ٣ٌٕٙ٘ٞ حُٔخء حُـِء ح٫ػظْ ٖٓ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ك٤غ ٣ٌَ٘ ٓخٗٔزظٚ 

حُو٤ِش حٝ كٔؼظٜٔخ ٓخىس ػ٣ٞ٠ش . حٕ حُل٤خس ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ح٤ٔ٤ٌُخ٤٣ٖٝ حُل٤خط٤ٖ طزيأ ٖٓ ٝكيحص ر٘خث٤ش طٜ٘ؼٜخ 

طلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٜٓخىٍ هخٍؿ٤ش . طِي ٢ٛ حُلٞحٓٞ ح٤٘٤ٓ٫ش حُٔوظِلش ٝرؼٞ ح٣ٌَُٔخص , ٝح٫كٔخٝ ٓؼَ كخٓٞ 

 حُو٤ِي , ٝرؼٞ حُلٞحٓٞ حُي٤٘ٛش ح٫هَٟ  , ح٤ٌٍَُِٔٝ , حُوٞحػي حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش , كخٓٞ حُلٔل٣ٍٞي .

َ طؼو٤يح ٝحُظ٢ طٌٕٞ ٤ٌَٛ حُـْٔ ًَٝٓزخطٚ , حٕ حٕ ٌٛٙ ٢ٛ حُٔٞحى ح٤ُٝ٫ش حُظ٢ طٔظويّ ك٢ ر٘خء حًَُٔزخص ح٫ًؼ

ػيىح حهَ ٖٓ حًَُٔزخص ٓظزخ٣٘ش حُظ٤ًَذ طيػ٠ حُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝػيىح ٖٓ ح٣٫ٞٗخص حُـ٤َ ػ٣ٞ٠ش طٞؿي ًٌُي ك٢ حُـْٔ 

 ٝطِؼذ ىٍٝح ك٢ ٓوظِق حُلؼخ٤ُخص حُل٣ٞ٤ش ح٣ٍَٝ٠ُش ُِـْٔ ٝى٣ٔٞٓظٚ .

حُو٠٤ِ ُظٌٕٞ ًَٓزخص ًز٤َس ٝطَطز٢ ٌٛٙ حُٞكيحص حُز٘خث٤ش رخٝحَٛ حٕ ٌٛٙ حُٞكيحص حُز٘خث٤ش حُٜـ٤َس طٜ٘غ ٖٓ هزَ 

٤ٔ٤ًخث٤ش .٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حًَُٔزخص حُظ٢ طيهَ ك٢ ط٤ًَذ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ح٠ُ ٓـخ٤ٓغ ٌَُٝ ٓـٔٞػش ٜٓ٘خ ٛلخص 

حُـِء . حُ٘لّٞ ٢ٛٝ حًَُٔزخص حُظ٢ ُٜخ حُوخر٤ِش ػ٠ِ حٌُٝرخٕ ك٢ ح٫ػ٤َ ٤ٓ٫ٝظٕٞ . حُزَٝط٤٘خص حُظ٢ طٌَ٘ ٓ٘ظًَش 

ح٫ًزَ ٖٓ حُٔٞحى حُ٘خ٣ظَٝؿ٤٘٤ش ٝحٌُخٍر٤ٛٞيٍحص ٝح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ٝح٫كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ 

  -حُظخ٢ُ :

 حُٔٞحى  ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش 

  حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش  ؿ٤َ حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش 

 

 حُٔخء 

 ح٬ٓ٫ف

 ح٤ٗٞٓ٫خ , ح٫ًٝٔـ٤ٖ حُلَ 

 ...... حُن 

 حُيٕٛٞ 

 ح٣ٌَُٔخص 

 ٓٞحى حهَٟ ٓؼَ , كخٓٞ حُز٤٘ي 

 ح٤ٌٍَُِٔٝ 

 ..... حُن 

 حُزَٝط٤٘خص 

 رؼٞ حُيٕٛٞ

 ح٣ٍٞ٤ُخ , ح٣ٌَُخط٤ٖ 

 ح٣ٌَُٔخص ح٤٘٤ٓ٫ش 

 حُز٣ٍٞ٤ٖ ...... حُن 

  

% , ٛخ٣يٍٝؿ٤ٖ  ٘,,ٔ% , ًخٍرٕٞ ٗٙحٕ حُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ طيهَ ك٢ ط٤ًَذ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ٢ٛ ح٫ًٝٔـ٤ٖ 

% ٝحٕ ٓؼظْ ح٫ًٝٔـ٤ٖ ٝحُٜخ٣يٍٝؿ٤ٖ ٣ٞؿي رٌَ٘ ٓخء ك٢ حُـْٔ , حٓخ حُؼ٘خَٛ ٙ,ٕ% , ٗخ٣ظَٝؿ٤ٖ 9,9

  -ح٫هَٟ ح٣ٍَٝ٠ُش ُِل٤خس ك٤ٌٔ٘٘خ طو٤ٜٔٔخ كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ :

 

 

 

 

 



 

 رؼٞ حُؼ٘خَٛ ح٣ٍَٝ٠ُش ُِل٤خس ٝرؼٞ ٝظخثلٜخ 

 حُٜ٘ق حُؼ٘خَٛ حَُِٓ رؼٞ حُٞظخثق حُٔؼَٝكش

 

 طيهَ ك٢ ٓؼظْ حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ُِو٤ِش 

H 

C 

O 

N 

 ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ

 حٌُخٍرٕٞ

 ح٫ًٝٔـ٤ٖ

 حُ٘خ٣ظَٝؿ٤ٖ 

 حُؼ٘خَٛ ح٫ٓخ٤ٓش 

 ٣ٍَٟٝخ

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ ُؼيى ٖٓ ح٣ِٗ٫ٔخص .

حٗظوخٍ حُطخهش.٣يهَ ك٢ ٓؼظْ طلخػ٬ص   

 ٣ٞؿي ك٢ حُزَٝط٤ٖ ٝٓٞحى ٣ٍَٟٝش حهَٟ .

 ٖٓ حُ٘ٞحٍى حُٔخُزش حَُث٤ٔ٤ش .

 ػَٜ٘ ْٜٓ ك٢ طوِٚ حُؼظ٬ص ٝػَٔ ح٫ػٜخد.

ٓٔخػي ح٣ِْٗ ُؼيى ٖٓ ح٣ِٗ٫ٔخص ُٝٚ ىٍٝ ٓظ٤ِٔ ك٢ 

 ػَٔ ح٫ؿ٤٘ش ح٣ُٝٞ٘ش .

Na 

Ng 

F 

S 

Cl 

K 

Ca 

 حُٜٞى٣ّٞ

 حُٔـ٤ٔ٤ّ٘ٞ

 حُلٔلٍٞ

 حٌُز٣َض

 حٌٍُِٞ

 حُزٞطخ٤ّٓٞ

 حٌُخ٤ُّٔٞ

 حُؼ٘خَٛ حُؼخ٣ٞٗش 

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ

 ٣ٞؿي ك٢ ػيى ٖٓ حٌُخث٘خص حُٞح١جش .

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ .

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ ٣ٝيهَ ك٢ ر٘خء ح٤ًُِٜٔٞٞر٤ٖ .

 ٣B 12يهَ ك٢ ط٤ًَذ ك٤ظخ٤ٖٓ 

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ .

 ٓٔخػي ح٣ِْٗ .

 

Bo 

Si 

Mu 

Fe 

Co 

Cu 

Su 

 حُز٣ٍٞ٤ٖ

 ح٤ٌُِٕٔٞ

 حُٔ٘ـ٤ِ٘

 حُلي٣ي

 حٌُٞرِض

 حُ٘لخّ 

 حُِٗي

 حُؼ٘خَٛ حُ٘خىٍس

 

 ٝظخـــــــــجق حُـــــــــــٔخء

٣ٔخْٛ حُٔخء ك٢ طلظ٤ض حُـٌحء ىحهَ حُلْ ٣ٝٔخػي ػ٠ِ ٠ٛٔٚ ىحهَ حُـٜخُ ح٢ٔ٠ُٜ .-ٔ  

٣ٔخػي ػ٠ِ ٗوَ حُؼ٘خَٛ ح٫ٓخ٤ٓش حُٔظلٍَس ٖٓ ػ٤ِٔش ح٠ُْٜ ٖٓ طـ٣ٞق حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ح٠ُ حُيّ .-ٕ  

٣ٔخػي ػ٠ِ حًحرش حُّٔٔٞ حُٔظـٔؼش ىحهَ حُـْٔ , ٓؼَ طِي حُظ٢ ط٘ظؾ ٖٓ حكظَحم حُـٌحء ٝػ٤ِٔخص  -ٖ

ح٣٫ٞ ٝحُظلخػ٬ص ح٤ٌُٔٞك٣ٞ٤ش  ىحهَ ه٣٬خ حُـْٔ . ٣ٝوّٞ حُٔخء حُٔٞؿٞى ك٢ حُيّ ر٘وِٜخ ح٠ُ ح٤ٌُِظ٤ٖ 

ٓخء ٌٓحد ك٤ٚ ٓٞحى ِٛزش ٟخٍس ٜٓ٘خ هخٍؽ حُـْٔ , ٝٓخ حُزٍٞ ح١ٌُ ٗؼَكٚ ح٫ ُطَكٜخ ك٢ حُزٍٞ  ٝحُظوِٚ 

ُِـْٔ , حً حٗٚ ريٕٝ ٤ًٔش ًخك٤ش ٖٓ حُٔخء ٣٫ٌٖٔ حٕ ٣ظٌٕٞ حُزٍٞ ٝرخُظخ٢ُ  ٣٫ٌٖٔ ُِـْٔ حُظوِٚ ٖٓ 

 حُّٔٔٞ ٝٗٞحطؾ طٔؼ٤َ حُـٌحء ح٠ُخٍس رؤٗٔـظٚ .

٣يهَ حُٔخء ك٢ ط٤ًَذ ه٣٬خ ٝحٗٔـش ٝحػ٠خء حُـْٔ حُٔوظِلش . -ٗ  

َحٍس حُـْٔ .٣ٔخػي حُٔخء ػ٠ِ كلع ىٍؿش ك -٘  



ًؼ٤َ ٖٓ حكَحُحص حُـيى حُٜٔخء ح٤َُٜٗٞٓش طلظخؽ ح٠ُ حُٔخء ٢ٌُ طٌٝد ك٤ٚ . -ٙ  

 

 ٤ًق طلــــَٜ رؼــٞ حٌُخث٘خص حُـــل٤ش ػ٠ِ حُٔخء 

% . 9, – ٙ,ٓؼَ حُلٞحًٚ طلظ١ٞ ػ٠ِ -حُـٌحء : -ٔ  

٣َ١ن حَُٔ٘ٝرخص ْٓ ٖٓ حُٔخء ٤ٓٞ٣خ ػٖ  ٣ٙٓٓـذ حٕ ٣لَٜ حٌُخثٖ حُل٢ ػ٠ِ ح٫هَ  -حَُٔ٘ٝرخص : -ٕ

٤ٌُٖٔ ح٠ٌُِ ٖٓ حُظوِٚ ٖٓ حُٔٞحى حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ح٠ُخٍس ٝحًح ًخٗض حُ٘ٔزش حُٔظ٘خُٝش ػٖ ٣َ١ن حَُٔ٘ٝرخص 

 حًؼَ ٖٓ ًُي كخٕ ط٤ًَِ حُزٍٞ ٣وَ ٣ِٝىحى كـٔٚ .

حُٔخء ٛٞ حكي ٗٞحطؾ حُؼ٤ِٔخص حُل٣ٞ٤ش حُٜ٘خث٤ش ٫ًٔيس حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ) -حُؼ٤ِٔخص حُل٣ٞ٤ش : -ٖ

يٍحص , حُزَٝط٤٘خص , حُيٕٛٞ ( .حٌَُر٤ٛٞ  

 

حُطز٤ؼ٤ش ٝح٫ٛط٘خػ٤ش. رو٬ف حُلَٝع ح٧هَٟ ٖٓ  ُِٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٢ٛ٢ ىٍحٓش حُظ٤ًَذ  ٤ِ٤ِشـــح٤ٔ٤ٌُخء حُظل

ٓليى ٖٓ  كبٕ ح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِش ؿ٤َ ٓلٍٜٞس ر٘ٞع ح٤ٔ٤ٌُخء حُؼ٣ٞ٠شأٝ  ح٤ٔ٤ٌُخء ح٬ُػ٣ٞ٠شٓؼَ  ح٤ٔ٤ٌُخء

. حُوٞحٙ حُظ٢ طيٍّ ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِش طظ٠ٖٔ حُوٞحٙ حُظلخػ٬ص ح٤ٔ٤ٌُخث٤شأٝ ر٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ  حًَُٔزخص

حُٜ٘ي٤ٓش ٓؼَ ٌَٗ حُـ٣ِجخص ٝطُٞع حٌٍُحص رٜخ ا٠ُ هٞحٙ ٓؼَ حُظ٤ًَذ ٝطلي٣ي حٌُٔٞٗخص ٖٓ حُؼ٘خَٛ. ططٍٞحص 

ٖ حُظل٤٤ِٖ أٜٓٔض ك٢ طويّ ؿ٤ٔغ حُؼِّٞ ح٧هَٟ طو٣َزخ رخٌُحص ح٤ٔ٤ٌُخء ٝػِْ ح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِش ػ٠ِ ٣ي ح٤ٔ٤ٌُخث٤٤

( ا٠ُ طط٣َٞ حُظطز٤وخص ٓؼَ ػِّٞ رلظش: ٖٓ طط٣َٞ ُِ٘ظ٣َخص ٝٓ٘خٛؾ حُزلغ ) حُل٤خس رلَٝػٚ ٝػِّٞ ح٧ٍٝ ٝحُظَرش

 ٍهخرش حُـٞىسَٝٓحهزش حُظطٍٞحص حُز٤ج٤ش ٝحُٔ٘خه٤ش ٝطؤػ٤َحص ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ حُز٤جش,  حُز٤ج٤ش, ٤ش حُل٣ٞ٤شحُطزحُظطز٤وخص 

ٝحُظلو٤وخص , ٝكظ٠ حُظل٬ِ٤ِص حُـ٤٘٤ش ٝحٍُٞحػ٤ش ك٢ أرلخع حُؼِّٞ حُل٣ٞ٤ش ٛ٘خػش ح٧ى٣ٝشهخٛش  حُٜ٘خػشك٢ 

 حُـ٘خث٤ش

 : ٗٞػ٤ش ٤ًٔٝش: : طٜ٘ق ١َم ٝٓ٘خٛؾ ح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِش ا٠ُ ٗٔط٤ٖ ٤ٌ٤ٓ٬ًخ

 ك٢  ًَٓذ ٫ػ١ٞ٠ك٢ ًَٓذ ٓخ أٝ ٝؿٞى  ػ٘خَٛ ٤ٔ٤ًخث٤ش: ٣زلغ ك٢ اػزخص ٝؿٞى  طل٤َِ ٫ػ١ٞ٠ ٗٞػ٢

 ػ٤٘ش ٓخ.

 ك٢ ػ٤٘ش ٓخ. ًَٓذ ػ١ٞ٠ٓخ أٝ  َُٓس ٝظ٤ل٤ش: ٣لزغ ػٖ طؤ٤ًي ٝؿٞى  طل٤َِ ػ١ٞ٠ ٗٞػ٢ 

 ٣زلغ ك٢ طلي٣ي حُٔوخى٣َ حُيه٤وش ُؼَٜ٘ ٓخ أٝ ًَٓذ ٓخ ك٢ ػ٤٘ش ٓؤهًٞس. حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ : 

حُٔلـــٍِٞ ػزخٍس ػٖ ه٢٤ِ ٓظـخْٗ ٖٓ ٓخىط٤ٖ أٝ أًؼَ ٫ ٣ليع ر٤ٜ٘ٔخ طلخػَ ٤ٔ٤ًخث٢ , ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ٗظخّ ١ً 

ـخْٗ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُٔٞحى حُٔظ٠ٔ٘ش ك٢ ١ٍٞ أٝ ٛ٘ق ٝحكي . ًٝ رخ٤ٗش ٓخىس ك٢ أهَٟ ُظ٣ٌٖٞ ٓلٍِٞ ٓظ

ػ٤ِٔش حٌُٝرخٕ , ٝطظؤػَ حٌُٝرخ٤ٗش رخُظـ٤َحص ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس ٝرطز٤ؼش حُٔٞحى حٌُٔٞٗش ُِٔلٍِٞ ٝح٠ُـ٢ , رخَُؿْ 

 ٖٓ إٔ حُٔئػَ ح٧ه٤َ ًٝ أ٤ٔٛش رخُ٘ٔزش ُِـخُحص كو٢ .
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%85%D9%8A_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%85%D9%8A_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29&action=edit&redlink=1


              ط٤ٜ٘ق حُٔلخ٤َُ ر٘خًء ػ٠ِ ١ز٤ؼش ح٣ٌُٔذ ٝحٌُٔحد 

 

ك٢ أ١ ٓلٍِٞ ػ٘خث٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٬ًً ٖٓ حٌُٔحد ٝح٣ٌُٔذ ؿخُ , ٓخثَ أٝ ِٛذ  ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ      

 أىٗخٍٙ ُـيٝٛ٘خُي طٔؼش أٗٞحع ٖٓ حُٔلخ٤َُ ك٤غ ٣ظْ ط٤ٜ٘ق أٗٞحع  حُٔلخ٤َُ رلٔذ حُلخُش حُطز٤ؼ٤ش ُِٔخىس ًٔخ ك٢ ح

: 

 

ٗٞع 

 حُٔلٍِٞ
 حٌُٔحد

 ح٣ٌُٔذ
 أٓؼِش

 ؿخُ

 ؿخُ ؿخُ
2 2,co o ك٢ حُٜٞحء    

 روخٍ حُٔخء ك٢ حُٜٞحء ؿخُ ٓخثَ

طٔااخ٢ٓ ٓااخىس ٛااِزش كاا٢ ؿااخُ ) ح٤ُااٞى كاا٢  ؿخُ ِٛذ

2N  )  

    

 ٓخثَ

 ٓخثَ ؿخُ
2o ك٢ حُٔخء   

 حٌُلٍٞ ح٩ػ٢ِ٤ ك٢ حُٔخء ٓخثَ ٓخثَ

 ٌَٓ ك٢ حُٔخء ٓخثَ ِٛذ

    

 ِٛذ

 ؿخُ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ك٢ حُزخ٫ى٣ّٞ ِٛذ ؿخُ

 ٓخثَ حُز٣ِٖ٘ ك٢ ح٤ُٞى حُِٜذ ِٛذ ٓخثَ

 حُٔزخثي ) حُ٘لخّ ك٢ حٌُٛذ ( ِٛذ ِٛذ

 

 

 ط٤ٜ٘ق حُٔلخ٤َُ ر٘خًء ػ٠ِ كـْ ىهخثن حُٔخىس حٌُٔحرش

 

ػ٘ي ٟٝغ ٤ًٔش ٖٓ حٌَُٔ ك٢ ه٤َِ ٖٓ حُٔخء ٍٝؽ حُٔو١ِٞ كبٕ حٌَُٔ ٣ٌٝد , ٫ٝ ٣ٌٖٔ كِٜٚ رخُظ٤َٗق ,         

٫ٝ رظَى حُٔلٍِٞ ٓخً٘خً طلض طؤػ٤َ حُـخًر٤ش ح٤ٍٟ٧ش ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ  كـْ حُيهخثن ) حُـِث٤خص أٝ ح٣٧ٞٗخص ( ٓظ٘خ٤ٛش 

ىس أٝ ح٤ٌٌَُٔٝٓٞد . ٠ٔٔ٣ ٓؼَ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔلخ٤َُ ك٢ حُٜـَ ٫ٝ ٣ٌٖٔ كِٜٜخ ٫ٝ ٍإ٣ظٜخ رخُؼ٤ٖ حُٔـَ

أٓخ اًح ٟٝغ  ٓٔلٞم حُطزخ٤َٗ ك٢ ٤ًٔش ٖٓ حُٔخء ٍٝؽ حُٔو١ِٞ كبٗ٘خ ٗلَٜ ػ٠ِ ٓؼِن ٖٓ   رخُٔلخ٤َُ حُلو٤و٤ش.

ن حُطزخ٤َٗ ك٢ حُٔخء , ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش ىهخثوٚ آخ رخُؼ٤ٖ حُٔـَىس أٝ ح٤ٌٌَُٔٝٓٞد . اًح طَى حُٔو١ِٞ ٓخً٘خً كبٕ ىهخث

حُـْٔ حُِٜذ حُٔؼِوش طظـٔغ رٍَٔٝ حُٞهض ك٢ هخع ح٩ٗخء  طلض  طؤػ٤َ  حُـخًر٤ش  ح٤ٍٟ٧ش  ٝػ٤ِٚ  ٣ٌٕٞ  ٌٛح  

 



حُٔلٍِٞ  ٓوظِلخً  ٖٓ حُلخُش ح٠ُٝ٧  ٠ٔٔ٣ٝ  ٌٛح  حُ٘ٞع  ٖٓ   حُٔلخ٤َُ  رخُؼٞحُن   أٝ  حُٔؼِوخص   ) حُٔلخ٤َُ  

 حُٔؼِوش (   

٤َُ كو٤و٤ش ٝٓؼِوخص ( طٞؿي كخُش ػخُؼش ط٠ٔٔ رخُلخُش حُـ٣َٝش , ٣ٌٕٞ كـْ حُـ٣ِجخص ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ ) ٓلخ       

10) حُيهخثن ( ك٤ٜخ ٝٓطخً ٣ٝظَحٝف ٜٗق هطَ ٌٛٙ حُيهخثن ك٢ أؿِذ حُٔلخ٤َُ حُـ٣َٝاش را٤ٖ  1000A ٝػ٤ِاٚ  

٣10Aٌٕٞ حُٔلٍِٞ حُلو٤و٢ ُٚ ىهخثن ٜٗق هطَٛخ أٛـَ ٖٓ  ٝحُٔؼِوخص    

 

          ١َم حُظؼز٤َ ػٖ ط٤ًَِ حُٔلٍِٞ 

 

-ٛ٘خى ػيس ١َم ُِظؼز٤َ ػٖ ط٤ًَِ حُٔلخ٤َُ ًٌَٗ ٜٓ٘خ :         

٢ٛٝ ٝكيس حُظ٤ًَِ ح٫ًؼَ ٤ٗٞػخ ٝطٔظويّ رٌؼَس ك٢ حُظل٤َِ  -:  Molarity ح٣ٍ٫ُٞٔش  -:ح ٫ٝ  

ٍَ أٝ ى٤ٔٔ٣ظَ  ٌٓؼذ ٖٓ , ٝطُؼَف  رؤٜٗخ ػيى  ٫ٞٓص حُٔخىس حٌُٔحرش حُلـ٢ٔ  ك٢ ٤ًٔش ٖٓ ح٣ٌُٔذ  ُظ٣ٌٖٞ ُظ

 حُٔلٍِٞ ٣ٌٖٝٔ  ط٤ٟٞلٜخ ًخ٥ط٢ :

            

 

 

 

ٓؼ٤ِٔخً طل٠َ حُٔلخ٤َُ ح٣ٍ٫ُٞٔاش رخٓاظويحّ حُايٝحٍم حُلـ٤ٔاش ًُٝاي رؤهاٌ ح٤ٌُٔاش حُٔ٘خٓازش ٓاٖ حُٔاخىس حٌُٔحراش        

ٟٝٝؼٜخ ك٢  حُيٍٝم  حُلـ٢ٔ , ػْ اٟخكش ح٣ٌُٔذ ) ٝػخىس ٓخ ٣ٌٕٞ حُٔخء ( ٓغ حُاَؽ حُٔٔاظَٔ كظا٠ ٣ٜاَ ٓٔاظٟٞ 

 حُٔلٍِٞ حُؼ٬ٓش حُيحُش ػ٠ِ حُلـْ .

 

  ٓؼخٍ )ٔ( : حكٔذ ٣ٍ٫ٞٓش ٓلٍِٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حًحرش ٓٓ٘ ؿَحّ ٖٓ ٤ٛي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ ك٢ ٕٓ ْٓ ٖ ٖٓ حُٔخء 

  

 حُلَ :

        

 

=  الموالريت  
 عدد موالث المادة المذابت

( ٖحجم المذيب باللتز ) ديسم  

  ٖوحدة الموالريت هي مول / لتز  أو  مول / ديسم 

NaOHعدد موالت    =  
 الوزن 

  الوزن ألجزٌئً
20

0.5
40

 مول 



                                            

 

      

                                                                                   

 

 

٤ًِٞؿَحّ ٝحكي ٖٓ ح٣ٌُٔذطؼَف ح٤ُ٫ُٞٔش رؤٜٗخ ػيى ٫ٞٓص حُٔخىس حٌُٔحرش ك٢   -:   Molality  ح٤ُ٫ُٞٔش 

 . M  َُِٓ٣َِٝٓ ُٜخ رخ 

 

                                                                                                   

 

 

 

                              

 

 ٓؼخٍ )ٔ( : حكٔذ ٤ُ٫ٞٓش ٓلٍِٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ اًحرش ٓٗ ؿَحّ ٤ٛي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ ٌٓحرش ك٢ ٕ ُظَ ٓخء ؟

 

 

 حُلَ :

 

 

 

 

0.5حجم المذٌب باللتر  =                    =    

 لتر

 
500  

1000  

=   والرٌةمال  
 عدد موالت المادة المذابة 

 الحجم باللتر

0.5
1.0

0.5
    مول / لتر 

  المواللٌة = 

nB 

WA /  1000  

  

 

    

 

  
 

 

 
=  أي أن مواللٌة المحلول   

 وزن المادة المذابة

 الوزن الجزٌئً للمادة المذابة
×  1000  

 وزن المذٌب

 هٌدروكسٌد الصودٌومعدد موالت 

 = 

 الوزن 

  الوزن الجزٌئً
40

1.0
40

 مول 

 

=  المواللٌة  

nBعدد موالت المادة المذابة )   )  

WAوزن المذٌب )  ( بالكٌلو جرام   

 



حٌُؼخكش× حُُٕٞ = حُلـْ                                 

1000ُٕٝ حُٔلٍِٞ رخ٤ٌُِٞؿَحّ =  ْٖٓ   × 1 =    ٖؿْ / ْٓ   1000 ؿَحّ     

 

1.0ًُٝي رخٓظويحّ ًؼخكش حُٔخء طؼخىٍ    ٖؿْ / ْٓ

 ٣ٌٖٔ ططز٤ن حُوخٕٗٞ :    

                                                               

                                                           

 

 

 أٝ رخٓظويحّ حُوخٕٗٞ :

 

 

 

 

 

 

  ػخُظخ :-Mole Fractionحٌَُٔ ح٢ُُٞٔ 

 ٛٞ ٗٔزش ػيى ٫ٞٓص حٌُٔحد حٝ ح٣ٌُٔذ ح٠ُ حُٔـٔٞع ح٢ٌُِ ٫ُٞٔص ٌٓٞٗخص حُٔلٍِٞ .

ٓـٔٞع ٫ٞٓص ٌٓٞٗخص حُٔلٍِٞ  \ػيى ٫ٞٓص حٌُٔحد حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ ٌُِٔحد =    

ٓـٔٞع ٫ٞٓص ٌٓٞٗخص حُٔلٍِٞ \حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ ٣ٌُِٔذ = ػيى ٫ٞٓص حٌُٔحد    

  ٓؼخٍ )ٔ( : حكٔذ حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ ٌُٔٞٗخص حُٔلٍِٞ  حٌُٕٔٞ ٖٓ حًحرش ٓٓ٘ ؿَحّ ٖٓ ٤ٛي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ ك٢ 

ٖٓ حُٔخء ؟ ْٖٓ ٕٓ  

1.0  

1000  / 2000  
 = = 0.5 m   =0.5 مول / كٌلوجرام    

المواللٌة 

 = 

 الوزن للمذاب

 الوزن الجزٌئً

1000  

 وزن المذٌب
×   

40  

40  
1000  

2000  ×   =  =0.5  مول / كٌلوجرام

 
 

 
 

 
 

=  المواللٌة    
 عدد موالت  المادة المذابة

 وزن المذٌب بالكٌلوجرام
 



ػيى ٫ٞٓص 
20

0.5
40

NaOH     ٍٞٓ  

ػيى ٫ٞٓص حُٔخء 
500

27.8
18

    ٍٞٓ  

حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ ُـ 
0.5

0.0176
0.5 27.8

NaOH 


  

 

0.983حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ ُِٔخء  1 0.0176    

 

أٝ حُظؼ٣ٞٞ ك٢ حُوخٕٗٞ 
27.8

0.983
0.5 27.8




  

 

ٓؼخٍ )ٕ( : حكٔذ حٌَُٔ ح٢ُُٞٔ  ٤ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ ك٢ ٓلٍِٞ ٣ظٌٕٞ  ٖٓ ٗٔ ؿَحّ ٖٓ ح٫ًٝٔـ٤ٖ . , ؿَحّ ؿخُ 

 ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ  ٝؿَحّ ٝحكي ٖٓ ؿخُ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ

 حُلَ :

ػيى ٫ٞٓص ؿخُ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ 
14

0.5
28

    ٍٞٓ  

 

ػيى ٫ٞٓص ؿخُ ح٧ًٔـ٤ٖ 
8

0.25
32

     ٍٞٓ  

 

ػيى ٫ٞٓص ؿخُ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ 
1

0.5
2

    ٍٞٓ  

 

 الكسر المولً للنٌتروجٌن =   
عدد موالت النٌتروجٌن   2N  

عدد موالت  2N + عدد موالت   2O  + عدد موالت 

2H  

 
2H



 

0.5
0.4

0.5 0.25 0.5
 

 
 

 

 ٍحرؼخً : حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش : ٣ٌٖٔ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ًخ٥ط٢ :

 weight percentageأ-  حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ح٤ُُٗٞش  

٣َِٝٓ ُٜخ رخَُِٓ  w w ٢ٛٝ ػيى ؿَحٓخص حُٔخىس حٌُٔحرش ٓ٘ٔٞد ا٠ُ ُٕٝ ٌٓٞٗخص حُٔلٍِٞ ) ؿخُزخً ٓخ ٣ٌٕٞ  

100 ؿَحّ ( , ٝطٔظويّ ػخٓش ك٢ حُٔلخ٤َُ ًحص حُطز٤ؼش حُِٜزش . ٣ٌٖٔ طؼ٤٤ٖ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش رخُُٕٞ ُِٔخىس حٌُٔحرش  

 B ك٢ ُٕٝ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٣ٌُٔذ    A ًخ٥ط٢ :   

% 100B

A B

w
w t of B

w w

 
  

 
 

ًٔخ ٣ٌٖٔ كْٜ حُ٘ٔذ ح٤ُُٗٞش رؤٜٗخ ٓظٌخِٓش , كٔؼ٬ً طظٌٕٞ ٓز٤ٌش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ٓؼي٢ٗ حٌُٛذ ٝحُ٘لخّ ًٝخٗض ٗٔزش 

100حُ٘لخّ ح٤ُُٗٞش  , ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ك٢ ًَ  ؿَحّ ٖٓ حُٔز٤ٌش , ٛ٘خُي   30 ؿَحّ ٗلخّ ٝ   70 ؿَحّ ًٛذ .   

 30% w w  

ٓؼخٍ : أكٔذ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ٤ُٜي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ  ٓظٌٕٞ ٖٓ حًحرش ٓٔ ٤ٛي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ ك٢ ٓٓٔ ؿَحّ 

 ٖٓ حُٔخء؟

 حُلَ :

110ًظِش حُٔلٍِٞ  10 100   ؿَحّ     

 

 

 

 

10
9.1 % 100

110
    

النسبة المئوٌة لـ  Na OH  
 وزن هٌدروكسٌد الصودٌوم 

 الوزن الكلً

100 
 



   Volume Percentage-  حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش حُلـ٤ٔش : 

  

٣َِٝٓ ُٜخ رخَُِٓ           v v (  ْٖٓ ٢ٛٝٔٓٓٓ كـْ حُٔخىس حٌُٔحرش ٓ٘ٔٞد ُلـْ حُٔلٍِٞ ) ؿخُزخً ٓخ ٣ٌٕٞ  

ٝطٔظويّ ػخٓش ك٢ حُٔلخ٤َُ حُٔخثِش . ٣ٌٖٔ طؼ٤٤ٖ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش رخُلـْ ُِٔخىس حٌُٔحرش  B ًٔخ ٢ِ٣ :   

% 100B

Total

V
Volume of B

V
   

ًٔخ ٣ٌٖٔ كْٜ حُ٘ٔذ حُلـ٤ٔش رؤٜٗخ ٓظٌخِٓش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُ٘ٔذ ح٤ُُٗٞش . كٔؼ٬ً ػ٘يٓخ ٣وخٍ إٔ ٓلٍِٞ ٓؼ٤ٖ 

٣ظٌٕٞ ٖٓ ًلٍٞ ٝٓخء ًٝخٗض ٗٔزش حٌُلٍٞ   40% v v , ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ك٢ ًَ   100 ٖٓ حُٔلٍِٞ إٔ   ْٖٓ 

40ٛ٘خُي         ًلٍٞ ٝ  ْٖٓ  60 ٓخء .  ْٖٓ   

 ؿـ-  حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُُٕٞ ك٢ كـْ : ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ػيى ؿَحٓخص حُٔخىس حٌُٔحرش ك٢ ٓٓٔ ْٖٓ ٖٓ ح٣ٌُٔذ 

 

  Normalityهخٓٔخً : حُؼ٤خ٣ٍش أٝ حٍُ٘ٞٓخ٤ُش  

 

٣َِٝٓ ُٜخ رخَُِٓ  N ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ػيى حُـَحٓخص حٌُٔخكجش ٖٓ حُٔخىس حٌُٔحرش ك٢ ُظَ ٖٓ حُٔلٍِٞ .   

ٝػ٤ِٚ طٌٕٞ حُؼ٬هش ر٤ٖ حٍُ٘ٞٓخ٤ُش ٝح٣ٍ٫ُٞٔش ًخ٥ط٢ :   

ػيى ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘خص حُل٤٠ٔش ك٢ حُلخٓٞ × حٍُ٘ٞٓخ٤ُش = ح٣ٍ٫ُٞٔش   

ػيى ح٤ُٜي٤ًٔٝيحص حُوخػي٣ش ك٢ حُوخػيس × =  ح٣ٍ٫ُٞٔش                   

 طول٤ق حُٔلخ٤َُ

حٕ طول٤ق ٓلٍِٞ ٓخ ٛٞ حٟخكش حُٔخء ح٠ُ حُٔلٍِٞ ح٢ِٛ٫ ىٕٝ طـ٤٤َ ك٢ ٤ًٔش حٌُٔحد ك٢ حُلخُش حُِٜزش ك٤غ ٣ٌٕٞ 

س ك٢ حُٔلٍِٞ ح٢ِٛ٫ طزو٠ ٗلٜٔخ ػ٘ي حُٔلٍِٞ ح٢ِٛ٫ حًؼَ ط٤ًَِح ٖٓ حُٔلٍِٞ حُٔولق . حٕ ٤ًٔش حُٔخىس حُٔٞؿٞى

 طول٤ق حُٔلٍِٞ أ١ ٣٫ٞؿي ٍرق ٫ٝ هٔخٍس ك٢ ٤ًٔش حُٔخىس .

 أ١ حٕ ػيى ٫ٞٓص حٌُٔحد ٣٫ظـ٤َ رظول٤ق حُٔلٍِٞ ح٫ حٕ كـٔٚ ٝط٤ًَِٙ ٣ظـ٤َحٕ .

 ) حُلـْ * حُظ٤ًَِ ( كزَ حُظول٤ق = ) حُلـْ * حُظ٤ًَِ ( رؼي حُظول٤ق 

ٕ*صٕ= ف ٔ* ص ٔف  



 حُظلـــــــــــــــــ٤َِ حٌُـــــــــــــــــــــ٢ٔ

 

٣ؼظزَ حُظل٤َِ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ٖٓ أًؼَ حُلَٝع حُظطز٤و٤ش أ٤ٔٛش ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء ٧ٗٚ ٣ٔخػيٗخ ػ٠ِ طلي٣ي ٣ٞٛش حُؼ٘خَٛ ٝ 

 حًَُٔزخص حُٔٞؿٞىس ٝ ًٌُي ٤ًٔخطٜخ . ٝ ٣ؤْ حُظل٤َِ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ا٠ُ :

ٛل٢ : ٣ٔخػيٗخ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظل٤َِ ػ٠ِ طلي٣ي أٗٞحع حُؼ٘خَٛ أٝ ح٣٧ٞٗخص حُظل٤َِ ح٤ٌُل٢ حُ٘ٞػ٢ أٝ حُٞ –أ 

حُيحهِش ك٢ ط٤ًَذ حُٔخىس حُٔيٍٝٓش.حًٕ ٛٞ ٓـٔٞػش حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ حٌُ٘ق ػٖ ط٤ًَذ حُٔٞحى حٝ حًَُٔزخص 

ِزش حٝ ٓلٍِٞ ك٢ ٣ٌٓذ حٝ حُؼ٘خَٛ حُيحهِش ك٢ ط٤ًَذ ٓخىس ٓخ حٝ ه٢٤ِ ٓخ ٖٓ حُٔٞحى ٓٞحء حًخٗض ك٢ حُلخُش حُٜ

 ٓؼ٤ٖ .

حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ :  ٣ٔخػيٗخ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظل٤َِ ػ٠ِ طلي٣ي ٤ًٔش ًَ ػَٜ٘ ٖٓ حُؼ٘خَٛ أٝ ح٣٧ٞٗخص حُيحهِش  –د 

 ك٢ ط٤ًَذ حُٔخىس حُٔيٍٝٓش.

طلي٣ي ٤ًٔش ٗزيأ ػخىس ػ٘ي ىٍحٓش ًٍَٓذ ٓخ ٓـٍٜٞ رخُظل٤َِ ح٤ٌُل٢ حُ٘ٞػ٢ ُٔؼَكش حُؼ٘خَٛ ك٢ حُؼ٤٘ش ػْ ٗؼَٔ ػ٠ِ 

ًَ ػَٜ٘ ٝ ٗٔزظٚ حُٔج٣ٞش ك٢ حًَُٔذ حُٔيٍّٝ حػظٔخىح ػ٠ِ ١َم حُظل٤َِ ٝ ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ حُظل٤َِ . طِىحى ٛؼٞرش 

حُظل٤َِ ٓغ حُى٣خى ػيى حُؼ٘خَٛ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُؼ٤٘ش ٗظَح ُٞؿٞى طلخػ٬ص ٓظ٘خرٜش أٝ ٓظوخٍرش طظيحهَ ٓغ رؼ٠ٜخ 

خٍ حُظلخػَ حُٔ٘خٓذ ًٔخ ٣ـذ كَٜ أٝ ارؼخى حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طظيحهَ حُزؼٞ أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظل٤َِ ٝ ٌُٜح ٣ـذ حهظ٤

 طلخػ٬طٜخ هزَ حُزيء رؼ٤ِٔش حُظل٤َِ .

 ٣ؤْ حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ ػ٠ِ ح٧كَع حُظخ٤ُش :

حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ حُلـ٢ٔ: ٣ؼظٔي ػ٠ِ ه٤خّ كـْ حُٔلٍِٞ حُٔؼِّٞ حُظ٤ًَِ ) حُو٤خ٢ٓ ( ح٬ُُّ ُِظلخػَ ٓغ ٤ًٔش أٝ  –أ 

حُٔخىس حُٔـُٜٞش حُظ٤ًَِ ) حُؼ٤٘ش حَُٔحى ىٍحٓظٜخ ( .كـْ ٓليى ٖٓ   

حُظل٤َِ ح٢ُُٗٞ : ٣ؼظٔي ػ٠ِ كَٜ حُؼَٜ٘ أٝ حُٔخىس حُٔطِٞد طوي٣َ ٤ًٔظٜخ ربكيٟ حُطَم ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حػظٔخىح  –د 

 ػ٠ِ هٞحٜٛخ .

ص ٝ ح٧ؿِٜس ُظلي٣ي حُظل٤َِ ح٢ُ٥ : ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُٜلخص حُل٣ِ٤خث٤ش  ٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ُِٔخىس ٝ ػ٠ِ حٓظويحّ ح٫٥ –ؽ 

 ٗٞع ٝ ٤ًٔش حُٔخىس ريهش ػخ٤ُش .

 كٞحثي حُظل٤َِ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ :

حُظؼَف ػ٠ِ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش  حُؼ٣ٞ٠ش ٝ ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش . –أ   

طلي٣ي ر٤٘ش حُٔخىس ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝ ٤ٛـظٜخ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش . –د   

, حُيٝحء , حُٔٞحى حٍُِحػ٤ش ....حُن .طلي٣ي ؿٞىس ٝ ٬ٛك٤ش حُٔٞحى حُٔوظِلش حُٔٔظويٓش ك٢ ٛ٘خػش حُـٌحء  –ؽ   

 



 *. طٜـــــــ٤٘ق ١َم حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ حُلـ٢ٔ ) أٗٞحع حُٔؼخ٣َحص ( :

   ٣ظْ حُظ٤ٜ٘ق رلٔذ حُظلخػ٬ص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُلخِٛش أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظل٤َِ ٝ حُٔؼخ٣َس ٓخ ر٤ٖ حُٔخىس حُٔؼِٞٓش حُظ٤ًَِ

ٍِٞ حُٔـٍٜٞ (  :) حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ( ٝ حُٔخىس حُٔيٍٝٓش ) حُٔل   

ٓغ حُو٣ِٞخص ( : ٞٓٞحٓؼخ٣َحص حُظؼخىٍ : ) طلخػَ حُل –أ   

 طظلخػَ أ٣ٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ حُل٤٠ٔش ٓغ ح٣ٞٗخص ح٤ُٜي٤ًٍٔٝي حُو٣ِٞش

H
+
 + OH

-
                    H2O  

.ٝ ٣َحكن ٌٛح حُظلخػ٬ص طـ٤َحص ك٢ ه٤ٔش حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤   

: ) طلخػ٬ص حُٔٞحى حُٔئًٔيس ٓغ حُٔوظُِش ( :د . ٓؼخ٣َحص حُظؤًٔي ٝ ح٫هظِحٍ   

٣لَٜ ك٤ٜخ رؼٞ ح٫ٗظوخ٫ص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ر٤ٖ حُٔٞحى حُٔظلخػِش طئى١ ا٠ُ طـ٤َحص ك٢ أٍهخّ ح٧ًٔيس ٝ ٣َحكن ٌٛٙ 

 حُٔؼخ٣َحص طـ٤َحص ك٢ حُـٜي حٌَُٜرخث٢ .

 

َ ٍٝحٓذ ه٤ِِش حٌُٝرخٕ أػ٘خء حُٔؼخ٣َس ٝ ٓؼخ٣َحص حُظ٤َٓذ : طؼظٔي ػ٠ِ حُظلخػ٬ص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُظ٢ ٣َحكوٜخ ط٤ٌ٘ –ؽ 

 ًُي رخٓظويحّ ٓلٍِٞ ه٤خ٢ٓ ٓ٘خٓذ ) حَُٔٓذ ( . 

 ٣٘ظ١َ ك٢ حُظلخػَ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ حُٔٔظويّ ك٢ حُٔؼخ٣َس إٔ ٣ٌٕٞ :

٣َٓؼخ ٝ ٣ل٠َ ػيّ حٓظويحّ حُلَحٍس أٝ حُٔٞحى حُلخكِس ك٢ ط٣َٔؼٚ . –أ   

ٓليىح رٔؼخىُش ٤ٔ٤ًخث٤ش ُٓٞٝٗش ٝ ػخرظش . –د   

ٝحٟلخ ك٢ طـ٤٤َ هٞحٙ حُٔلٍِٞ ػ٘ي ٗوطش حُظٌخكئ ) أٝ ٗوطش ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس ( ًظـ٤٤َ ك٢ حُِٕٞ أٝ طٌَ٘  –ؽ

 ٍحٓذ أٝ حهظلخإٙ .

اٗظوخث٤خ ) ٗٞػ٤خ ( أٝ ٤ِٔٓح أ١ إٔ طظلي حُٔخىس حُو٤خ٤ٓش ٓغ حُٔخىس حُٔيٍٝٓش ) حُٔـُٜٞش ( ٝ ٤ُْ ٓغ أ١ ٓخىس  -ٛـ 

 أهَٟ أٝ حُ٘ٞحثذ حُٔٞؿٞىس ك٤ٜخ . 

. حُٔؼخ٣َس : ٖ  

حُٔؼخ٣َس ٢ٛ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ طلي٣ي حُلـْ حُٔٔظِٜي ٖٓ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُظلخػَ حُظخّ ٓغ كـٔخ 

 ٓليىح ٖٓ حُٔلٍِٞ حُٔـٍٜٞ حُظ٤ًَـِ ٝ ٣ظـْ ًُي رؼيس ١َم ٓوظِلش  :

ُٔـٍٜٞ .حُٔؼخ٣َس حُٔزخَٗس : ٣ظلخػَ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٓغ حُٔلٍِٞ ح –أ   

حُٔؼخ٣َس ؿ٤َ حُٔزخَٗس : طظلخػَ حُؼ٤٘ش ٓغ ٓخىس ٓ٘خٓزش ُظؼط٢ ٓخىس ٌٓخكجش ُِؼ٤٘ش حُٔـُٜٞش ٝ حُظ٢ ٣ظْ  –د 

 ٓؼخ٣َطٜخ رٔلٍِٞ ه٤خ٢ٓ .



حُٔؼخ٣َس حُوِل٤ش : ٗؤهٌ كـٔخ ٓليىح ريهش ٝ رٌَ٘ كخثٞ ٖٓ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ح٧ٍٝ ٝ ٗلخػِٚ ٓغ كـْ ٓليى  –ؽ 

ٍٕ آهَ . ٝ رٌٜٙ ٖٓ حُٔخىس حُٔـُٜٞش  ٝ ٖٓ ػْ ٗؼخ٣َ ح٤ٌُٔش حُٔظزو٤ش ٖٓ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ح٧ٍٝ رٔلٍِٞ ه٤خ٢ٓ ػخ

حُط٣َوش ٗٔظط٤غ ٓؼَكش حُلـْ حُٔٔظِٜي ٖٓ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ح٧ٍٝ حُٔظلخػَ ٓغ حُٔخىس حُٔـُٜٞش ٝ رخُظخ٢ُ ٗظٌٖٔ 

 ٖٓ طلي٣ي ط٤ًَِ حُٔخىس حُٔـُٜٞـش ) حُؼ٤٘ش ( .

ُٔٔظويٓش كبٜٗخ طظٞهق ػ٠ِ ح٣ٌُٔذ أٝ ح٢ُٓٞ ٝ ح١ٌُ طظْ ك٤ٚ حُٔؼخ٣َس ٌُٜح طؤْ حُٔؼخ٣َحص ٝ ٜٓٔخ طٌٖ حُط٣َوش ح

 ا٠ُ :

ٓؼخ٣َحص ٓخث٤ش : ٣ٔظويّ ك٤ٜخ حُٔخء ٣ًٌٔذ ) ٓؼخ٣َس حُٔلخ٤َُ حُٔخث٤ش ( . –أ   

..اُن . ٓؼخ٣َحص ٫ ٓخث٤ش : طٔظويّ اكيٟ ح٣ٌُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش ٓؼَ حٌُل٫ٞص أٝ ح٧ٓظَحص , ح٧ػ٤َحص ,.. –د   

. ٗوطش حُظٌخكئ ٝ ٗوطش ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس : ٗ  

ٗوطش حُظٌخكئ ٢ٛ ٗوطش ٗظ٣َش ٣ٜؼذ طلي٣يٛخ رٌَ٘ ػ٢ِٔ ٝ ٢ٛ طيٍ ػ٠ِ ُلظش حُظلخػَ حُظخّ ر٤ٖ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ 

ص ٝ حُٔلٍِٞ حُٔـٍٜٞ , أٜٗخ حُ٘وطش حُظ٢ ٣ظٔخٟٝ ػ٘يٛخ ػيى حٌُٔخكجخص حُـَح٤ٓش ُِٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ٓغ ػيى حٌُٔخكجخ

 حُلَحؿ٤ش ُِٔلٍِٞ حُٔـٍٜٞ .

أٓخ ٗوطش ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس ك٢ٜ حُ٘وطش حُؼ٤ِٔش حُظطز٤و٤ش حُظ٢ طليى ُلظش ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس ٗظ٤ـش ُظـ٤٤َ ٓلخؿ٢ء ك٢ 

pHاكيٟ حُوٜخثٚ حُل٣ِ٤خث٤ش أٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ُِٔلٍِٞ ًظٍٜٞ ُٕٞ أٝ طٌَ٘ ٍحٓذ أٝ ًٝرخٗٚ , طـ٤َ ك٢ ه٤ٔش  أٝ  

س حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ ٝ ٢ٛ ه٣َزش ٖٓ ٗوطش حُظٌخكئ حُ٘ظ٣َش ) هزِٜخ أٝ رؼيٛخ ( حُلَحٍس حُ٘ٞػ٤ش أٝ ٗي  

. حُي٤َُ : ٘  

حُي٤َُ ػزخٍس ػٖ ًَٓذ ٤ٔ٤ًخث٢ طظْ اٟخكظٚ أػ٘خء حُٔؼخ٣َس ر٤ٌٔش ٟج٤ِش ؿيح طظٔــزذ ك٢ اكيحع طـ٤َح ِٓلٞظخ 

ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس ٝ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظطخرن  ٩كيٟ حُوٜخثٚ حُل٣ِ٤خث٤ش أٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ُِٔلٍِٞ ٝ ٣ٔخْٛ ك٢ طلي٣ي ٗوطش

ٓغ ٗوطش حُظٌخكئ أٝ إٔ طٌٕٞ ه٣َزش ؿيح ٜٓ٘خ ٓخ أٌٖٓ ٝ ػ٤ِٔخ ٣ٞؿي كخٍم ٟج٤َ ؿيح ر٤ٖ حُ٘وطظ٤ٖ ٣ؼزَ ػ٘ٚ روطؤ 

 حُي٤َُ . ٝ حُي٤َُ ٣وظِق رلٔذ حُٔؼخ٣َس ًٔخ ٓٞف َٟٗ ًُي ٫كوخ . 

. ٓزيأ حُظل٤َِ ح٢ٌُٔ حُلـ٢ٔ ٝ هخٕٗٞ حُٔؼخ٣َس : ٙ  

طلي٣ي ط٤ًَِ حُٔخىس حُٔـُٜٞش ) ٓؼِٞٓش حُلـْ ( رخٓظويحّ ٓاخىس ه٤خٓا٤ش ٓؼِٞٓاش حُظ٤ًَاِ ٝ حُلـاْ , ٝ رخ٫ػظٔاخى  ٣ظْ

 ػ٠ِ هخٕٗٞ ٍٓٞ ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣ظْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗوطش حُظٌخكئ ػ٘يٓخ ٣ظٔخٟٝ ػيى حٌُٔخكجخص حُـَح٤ٓش .

N1V1 = N2V2)حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ(      ٍ()حُٔلٍِٞ حُٔـٜٞ         

 ك٤غ إٔ :

V1 = كـْ حُٔلٍِٞ حُٔـٍٜٞ رخ٤ِ٤ُِٔظَ   

N1 = ط٤ًَِ حُٔلٍِٞ حُٔـٍٜٞ رخُؼ٤خ١ٍ ) ػيى حٌُٔخكجخص حُـَح٤ٓش ك٢ حُِظَ (   



V2 = كـْ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ رخ٤ِ٤ُِٔظَ   

N2 = ط٤ًَِ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ رخُؼ٤خ١ٍ ) ػيى حٌُٔخكجخص حُـَح٤ٓش ك٢ حُِظَ (   

 رخٌَُ٘ حُظخ٢ُ :ٝ ٣ٌٖٔ ًظخرش هخٕٗٞ ٍٓٞ 

 

)حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ( 
2

22

1

11

n

VM

n

VM
 )ٍٜٞحُٔلٍِٞ حُٔـ(  

 ك٤غ إٔ :

M = ٝكيس ُو٤خّ حُظ٤ًَِ رخ٣ٍ٫ُٞٔش ) ػيى ح٫ُٞٔص رخُِظَ ( .   

V = ه٤خّ حُلـْ رخ٤ُِِٔظَ .   

n = ػيى ح٫ُٞٔص ٝكوخ ُٔؼخىُش حُظلخػَ .   

 طل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش. 

ٓلٍِٞ ٓؼِّٞ حُظ٤ًَِ ريهش ٓظ٘خ٤ٛش ٝ ٌُٜح ٣ـذ حُؼَٔ ريهش أػ٘خء طل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ ٛٞ 

 ٧ٜٗخ ٓظٔظويّ ٫كوخ ُظلي٣ي طَح٤ًِ حُٔٞحى حُٔـُٜٞش ) أٝ حُؼ٤٘خص ( .

 طٞؿي ٣َ١وظخٕ ُظل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش ٝ ًُي ٝكوخ ُطز٤ؼش حًَُٔذ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ حُٔٔظويّ ك٢ حُظل٤٠َ ًٔخ َٟٓ٘ .

 حُط٣َوش حُٔزخَٗس : طٔظويّ ُظل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش ُِٔٞحى حُظ٢ طظٔظغ رخ١َُٝ٘ حُظخ٤ُش : –أ 

 ػخرظش ٫ ٣طَأ ػ٤ِٜخ أ١ طلٌي أٝ طـ٤َ ٤ٔ٤ًخث٢ ٓغ حُِٖٓ . – ٔ

 ػخ٤ُش حُ٘وخٝس ٝ إٔ طٌٕٞ ٗٔزش حُ٘ٞحثذ ك٤ٜخ ٓليىس ريهش . – ٕ

 ٓؼَٝكش حُظ٤ًَذ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ . – ٖ

 ُِٔخء ك٤ـذ إٔ طٌٕٞ ٓؼِٞٓش ح١َُٞرش ) ٓلظٟٞ حُٔخء ( . إ ًخٗض َٗٛش – ٗ

 ٝ ٣َ١وش حُظل٤٠َ طظِوٚ رٔخ ٢ِ٣ :

طـلق حُٔخىس حُؼخرظش ُطَى آػخٍ ح١َُٞرش حُظ٢ طلظ٣ٜٞخ ٝ ٛٞ ح٧ك٠َ أٝ طئهٌ ح١َُٞرش ٝ حُ٘ٞحثذ ح٧هَٟ رؼ٤ٖ 

ش ٤ِٓحٕ طل٢ِ٤ِ كٔخّ  ٝ ٣ـذ ح٫ػظزخٍ ػ٘ي كٔخد ُٕٝ ح٤ٌُٔش ح٬ُُٓش ُِظل٤٠َ . ٝ ػ٤ِٔش حُُٕٞ طظْ رٞحٓط

 ح٩ٗظزخٙ ا٠ُ ىهش حُُٕٞ رؼيٛخ طلَ حُٔخىس حٌُٔحرش كظ٠ حُلـْ حُٔطِٞد ك٢ ىٍٝم ػ٤خ١ٍ .

٣ٌٔ٘٘خ طل٤٠َ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحى رخُط٣َوش حُٔزخَٗس ٓؼَ كٔٞ ح٧ًٔخ٤ُي , ر٤ٌَرٞٗخص حُٜٞى٣ّٞ أٝ حُزٞطخ٤ّٓٞ , 

 ى٣ّٞ أٝ حُزٞطخ٤ّٓٞ , ٗظَحص حُل٠ش , ٝ ؿ٤َٛخ .٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ أٝ حُزٞطخ٤ّٓٞ , ًَرٞٗخص حُٜٞ

حُط٣َوش ؿ٤َ حُٔزخَٗس : طٔظويّ ُظل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش ًَُِٔزخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُظ٢ ٫ طظٞكَ ك٤ٜخ اكيٟ  –د 

ح١َُٝ٘ حُٔخروش حًٌَُ , ٝ ٣ٌٔ٘٘خ طل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش ًَُِٔزخص حُ٘و٤ش حُِٜزش ٓؼَ حُو٣ِٞخص حُظ٢ طؼظزَ َٗٛش 

ُِٔخء ٤ًٜي٤ًٍٔٝي حُٜٞى٣ّٞ أٝ حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حًَُٔزخص حُٔخثِش حُٔٞؿٞىس ك٢ ٓلخ٤َُ ٓخث٤ش ٓؼَ كٔٞ 

ح٤ُٜي٣ًٍٍِٞٝي ٝ كٔٞ حٌُز٣َظ٤ي ٝ كٔٞ ح٤ُ٘ظ٣َي ٝ ٤ٛي٤ًٍٔٝي ح٤ٗٞٓ٧ّٞ ...اُن , أٝ حُٔٞحى حُوخرِش ُِظلٌي ٓؼَ 

 ى .كٞم أ٤ًٔي ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝ ًٌُي حُٔٞحى حُِٜٔش حُظطخ٣َ ٓؼَ ح٤ُٞ

 ٝ ُظل٤٠َ حُٔلخ٤َُ حُو٤خ٤ٓش رخُط٣َوش ؿ٤َ حُٔزخَٗس   ٗظزغ حُوطٞحص حُظخ٤ُش :

ٔطِٞد ر٘ٔزش  –ٔ  ظ٤ًَِ ُح ٍ ٣ِ٣ي ط٤ًَِٙ ػٖ ُح َ ٓلِٞ َس . ٪ ٕٓ – ٓٔطل٤٠ زٗخ ط٣َوش حُٔ  رُخ

 ٣ؼخ٣َ حُٔلٍِٞ حُٔل٠َ رخٓظويحّ ٓلٍِٞ ه٤خ٢ٓ ٓل٠َ ريهش . – ٕ



 ٣ولق ا٠ُ حُظ٤ًَِ حُٔطِٞد ريهش. ٣لٔذ ط٤ًَِ حُٔلٍِٞ حُٔل٠َ ٝ ٖٓ ػْ – ٖ

 ٣ظْ حُظلون ٖٓ ط٤ًَِ حُٔلٍِٞ حُو٤خ٢ٓ حُ٘خطؾ ػٖ حُظول٤ق رٔلٍِٞ ه٤خ٢ٓ آهَ ٓل٠َ ريهش ٝ رٌَ٘ ٓٔزن . – ٗ

 . ح٧ؿِٜس ٝ ح٧ىٝحص حُٔٔظويٓش ك٢ ػ٤ِٔخص حُٔؼخ٣َس ٕٔ

ح٤ُِٔحٕ ح٤ٌُٔخث٢: طوظِق حُٔٞح٣ُٖ ح٤ٌُٔخث٤ش كٔذ حُـَٝ ح١ٌُ طٔظويّ ٓاٖ أؿِاٚ كا٢ ٗٞػ٤ظٜاخ ٝكٔخٓا٤ظٜخ.  - ٔ 

٣ٝـذ ح٩ُٔخّ رط٣َوش حٓظؼٔخٍ ح٤ُِٔحٕ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ٗظخكظٚ, ٝأ٫ طُٕٞ ك٤اٚ 

 ٓٞحى ٓخه٘ش أٝ رخٍىس. ٝٛ٘خى ٣َ١وظخٕ ُُِٕٞ: 

ِٕح ٣ٟٝٞغ -أ  ٤ٔ َ, رٕؤ ٣ٜلَ ُح ٔزٗخ ُٕٞ ُح ٔخىس  ُح ُٕٞ, ْػ ط٠خف ُح ٗخء ُح ػ٤ِٚ ا

ٔخىس. ٔخ١ٝ ُٕٝ ُح ٣ ُٕ لَم ر٤ٖ حُٞ ُٝح ٜخ.  َحى ُٝٗ ٔ  ُح

حُُٕٞ رخُلَم, ك٤غ ٣ُٕٞ ح٩ٗخء ٝريحهِٚ حُٔخىس, ػْ طلَؽ ٓ٘ٚ حُٔخىس ك٢  -د 

 حٌُؤّ ٣ٝؼخى ُٝٗٚ. ٝحُلَم ك٢ حُُٕٞ ٣ؼزَ ػٖ ُٕٝ حُٔخىس.

 

( ًحص أكـخّ ٔحُيٍٝم حُو٤خ٢ٓ : )حٌَُ٘  - ٕ

ش, ًحص ػ٘ن ٓللٍٞ ػ٤ِـٚ ػ٬ٓش ) __ ( ػ٠ِ ٓوظِل

٤ٛجش ه٢ ىحث١َ ٣ز٤ٖ حُلي ح١ٌُ   ٣ـذ إٔ ٣َٜ ا٤ُٚ ٓطق حُٔخثَ. ًٔخ طٞؿي ى٫ُش 

ًظخر٤ش ُلـْ ح٩ٗخء. ٣ـذ َٓحػخس   هَحءس حُٔطق ػ٘ي أٓلَ ٓطق حُٔخثَ حُٔوؼَ .

 

حُٔخٛش : ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ  - ٖ  أٗزٞد ُؿخؿ٢ رٚ حٗظلخم ك٢ ح٢ُٓٞ. رٜخ ػ٬ٓش

طٟٞق حُلي ح١ٌُ ط٨ٔ رٚ ٤ُؼط٢  حُلـْ حُٔطِٞد. ط٨ٔ رٞحٓطش ٓطخ٤١ش ٓؼ٤٘ش ط٠ٔٔ 

(.ٝػ٠ِ ٓخُجش ٗٓخُجش حُٔخٛش حٌَُ٘) ( ٝطٔظويّ ُظل٣َؾ حُٜٞحء Aحُٔخٛش ػ٬ع كَٝف, )

( ُؼ٤ِٔش ٓلذ Sىحهَ حٌَُس, ) ( ُظل٣َؾ Eحُٔلٍِٞ ا٠ُ ىحهَ حُٔخٛش ٝكَف )

 حُٔلٍِٞ هخٍؽ حُٔخٛش.

 

أٗزٞرش ُؿخؿ٤ش ٓيٍؿش, ٣ٞؿي رطَكٜخ ح٧ٓلَ ٛ٘زٍٞ ُؿخؿ٢ رٔلزْ.  حُٔلخكش: - ٗ

ٓؼيس ُظئهٌ ٜٓ٘خ أكـخّ ٓوظِلش رخ٩ُحكش حُظ٘و٤ط٤ش. ٓيٍؿش ا٠ُ ٓ٘ظٔظَحص ٌٓؼزش ) َٓ( 

ٌٓؼذ.٣َٝحػ٠ ك٢ حٓظويحٜٓخ: طؼزض  ٔ/ًَٓٔٝ ٓ٘ظٔظَ ٌٓؼذ ٓيٍؽ ا٢ُ ػَ٘ٓ٘ظٔظَ

ً ك٢ كخَٓ ٝٓخٓي ربكٌخّ ٍٝكن. طـَٔ رخُٔخثَ حُٔٔظويّ هزَ ِٓجٜخ. ط٨ٔ رٞحٓطش  ٍأ٤ٓخ

هٔغ ٛـ٤َ كظ٠ ٣َٜ ٓطق حُٔخثَ أػ٠ِ كٞم طي٣ٍؾ حُٜلَ.ػْ ٣َكغ حُؤغ ٠٣ٝز٢ حُٜلَ. 

 طظْ هَحءس حُٔلخكش ك٢ ٓٔظٟٞ حُؼ٤ٖ. ػ٘ي حُٜ٘خ٣ش طـَٔ ؿ٤يحً رخُٔخء.



 

ىٍٝم ٓو٢١َٝ : ٣٘وَ ا٤ُٚ حُٔلٍِٞ ٖٓ حُٔخٛش. طَٜٔ  - ٘

 طل٣ٌَٚ.        

 

ٍ حُٔيٍؽ : ٣ٔظويّ ُ٘وَ حُٔلخ٤َُ ؿ٤َ حُو٤خ٤ٓش.ك٤غ طو٤ْ حُٔوزخ - ٙ

 أكـخّ طو٣َز٤ش.  

                                                                  

 ٣َ١وش حُٔؼخ٣َس :

٣ٔٔي ٛ٘زٍٞ حُٔلخكش رخ٤ُي ح٤َُٟٔ رخ٧ٛخرغ 

( ػْ ٠٣خف حُٔلٍِٞ 9حُؼ٬ع ٓخ ك٢ حٌَُ٘)

ح٠٘ٔ٤ُ  رخُظ٘و٢٤. طٔظؼَٔ ح٤ُي حُو٤خ٢ٓ ٖٓ حُٔلخكش 

 ُظل٣َي ىٍٝم حُٔؼخ٣َس.

 

 

 ٓؼخ٣َحص حُظؼخىٍ

حُلٔٞ أٝ حُو١ِٞ ٝ ٗلَٜ ػ٠ِ ِٓق ٝ  ٣ظلخػَ حُلٔٞ ٓغ حُو١ِٞ ٜٓٔخ ًخٗض هٞس 

 ٓخء
HA + BOH               AB + H2O 

 ٝ َِٗٓ ُٜخ رخَُِٓ حُٔز٢ٔ 

H
+
 + OH

-
          H2O 

Hحُٔلٍِٞ طزؼخ ُظـ٤َ ط٤ًَِ أ٣ٞٗخص  ٣pHَحكن ٌٛح حُظلخػَ طـ٤َحص ك٢ ه٤ٔش 
+

  ٝOH
¯

 pH ≥ 0 ≤ 14ٝ طؤهٌ ه٤ْ  

. 

ػ٘ي ٓؼخ٣َس كٔٞ ٓغ هخػيس ه٤خ٤ٓش ٣٘ولٞ ط٤ًَِ حُلٔٞ رٌَ٘ طي٣ٍـ٢ ك٢ ٝػخء حُظل٤ِـَ ٝ رٌُي طِىحى ه٤ٔش 

pH حُظٌخكئ حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُظـ٤َ كُٜٞخ كخىح ٝ ٓلخؿجخ , رؼيٛخ ٣وظل٢ حُلٔٞ طٔخٓخ ٝ ٣ٜزق  كظ٠ ح٩هظَحد ٖٓ ٗوطش

رز٢ء ٓغ حُى٣خى ٤ًٔش حُو١ِٞ ح٠ُٔخكش طِىحى ىهش حُٔؼخ٣َس ٓغ طِح٣ي حُولِس حَُٔحكوش   pHح٢ُٓٞ ه٣ِٞخ ٝ طِىحى ه٤ٔش 

ػ٘ي ٓؼخ٣َس ه١ِٞ رلٔٞ ه٤خ٢ٓ كبٕ  حُٔلٍِٞ هَد ٗوطش حُظٌخكئ ) أ١ هزَ ٝ رؼي ٗوطش حُظٌخكئ ( . أٓخ pHُو٤ٔش 

 حُٔلٍِٞ ٓظٌٕٞ ٓؼخًٔش ُِلخُش حُٔخروش .  pHحُظـ٤َحص ك٢ 

 حُٔلٍِٞ حُ٘خطؾ ػ٘ي ٗوطش حُظٌخكئ رطز٤ؼش حُِٔق حُٔظٌَ٘ ٝ طؤهٌ حُو٤ْ حُظخ٤ُش : pHطَطز٢ ه٤ٔش 

pH = 7 . ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُِٔق ٗخطؾ ػٖ طلخػَ كٔٞ ه١ٞ ٓغ ه١ِٞ ه١ٞ 

pH > 7 ُِٔق ٗخطؾ ػٖ طلخػَ كٔٞ ٟؼ٤ق ٓغ ه١ِٞ ه١ٞ , ٝ حُٔزذ ك٢ ًُي طلخػَ حُ٘ن حُلٔٞ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ح

 ح٠ُؼ٤ق ٓغ حُٔخء ) ط٤ٔئ حُِٔق ( .

pH < 7  ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُِٔق ٗخطؾ ػٖ طلخػَ كٔٞ ه١ٞ ٓغ ه١ِٞ ٟؼ٤ق , ٝ حُٔزذ ك٢ ًُي طلخػَ حُ٘ن حُو١ِٞ

 ح٠ُؼ٤ق ٓغ حُٔخء ) ط٤ٔئ حُِٔق ( .

وطش ٜٗخ٣ش حُٔؼخ٣َس ٗظَح ُؼيّ كيٝع أ١ طـ٤َ ِٓلٞظ ٣َحكن طلخػ٬ص حُظؼخىٍ ٝ ٣يٍ ػ٠ِ طٔظويّ حُي٫ثَ ُظلي٣ي ٗ

ٗوطش حُظٌخكئ حُظ٢ ٣ظٔخٟٝ ػ٘يٛخ ػيى ٌٓخكجخص حُلٔٞ ٓغ ػيى ٌٓخكجخص حُو١ِٞ . ٝ ُظلي٣ي ٤ًٔش حُٔخىس ِٗـؤ ا٠ُ 

 حُؼ٬هخص حُوخٛش رخُظؼز٤َ ػٖ حُظ٤ًَِ حُٔخروش حًٌَُ .



٣ؼَف رٔـخٍ حُي٤َُ . ٝ   pHػزخٍس ػٖ كٔٞ ٟؼ٤ق أٝ ه١ِٞ ٟؼ٤ق ٣ظـ٤َ ُٞٗٚ ك٢ ٓـخٍ ٓليى ٖٓ ه٤ْ  ُي٤َُح

ٌٛٙ حُلٔٞٝ أٝ حُو٣ِٞخص طٌٕٞ ٟؼ٤لش حُظؤ٣ٖ ٝ ٣ٌٕٞ ُٕٞ أ٣ٞٗخطٜخ ٓوظِق طٔخٓخ ػٖ ُٕٞ حُـ٣ِجخص ؿ٤َ حُٔظؤ٣٘ش . 

 ٗوطش حُظٌخكئ حُٔظٞهؼش . pHه٣َزش ٖٓ    ٣pHظْ حهظ٤خٍ حُي٤َُ حُٔ٘خٓذ ح١ٌُ ٤ٓظـ٤َ ُٞٗٚ ػٖ 

 ٝ ٖٓ أْٛ حُي٫ثَ حُٔٔظويٓش ك٢ ٓؼخ٣َحص حُظؼخىٍ ٢ٛ :

: ٝ ٛٞ ػزـــخٍس ػٖ ًَٓذ ػ٠ـ١ٞ ٌٓرٌد حُوٞحٙ ٟؼ٤ق  Methyl Orangeى٤َُ ح٤ُٔؼ٤َ حُزَطوخ٢ُ  –أ 

أهَ  pH. ٣ؤهٌ حُِٕٞ حٍُٞى١ ػ٘ي ه٤ْ  ٗ.ٗ - ٔ.ٖطظَحٝف ه٤ٜٔخ ٖٓ  ٣pHظـ٤َ ُٞٗٚ ك٢ حُٔـخٍ   ROHحُو٣ِٞش 

)  ٗ.ٗأًزَ ٖٓ أٝ ٣ٔخ١ٝ  pH) حٌَُ٘ حُل٢٠ٔ حُٔظؤ٣ٖ ( ٝ ٣ؤهٌ حُِٕٞ ح٧ٛلَ ػ٘ي ه٤ْ  ٔ.ٖٖٓ أٝ طٔخ١ٝ 

 . ٗ.ٗ – ٔ.ٖحُٔلٍٜٞ ٓخ ر٤ٖ  pHحٌَُ٘ حُو١ِٞ ؿ٤َ حُٔظؤ٣ٖ ( ٝ ٣ؤهٌ حُِٕٞ حُزَطوخ٢ُ ك٢ حُٔـخٍ 

ROH                R
+
 + OH

-
 

  ٣pHظـ٤َ ُٞٗٚ ك٢ ٓـخٍ  RH: ٝ ٛٞ ػزخٍس ػٖ كٔٞ ٟؼ٤ق  Phenolphthaleinى٤َُ حُل٤ُ٘ٞلؼخ٤ُٖ  –د 

) حٌَُ٘ حُل٢٠ٔ ؿ٤َ حُٔظؤ٣ٖ ( ٝ  ,أهَ ٖٓ أٝ طٔـخ١ٝ  pH. ٣ٌٕٞ ػي٣ـْ حُِٕٞ ػ٘ي ه٤ْ  ٓٔ-,٣ظَحٝف ٓخ ر٤ٖ 

حٍُٞى١ ك٢ ) حٌَُ٘ حُو١ِٞ حُٔظؤ٣ٖ ( ٝ ٣ؤهٌ حُِٕٞ  ٓٔأًزَ ٖٓ أٝ ٣ٔـخ١ٝ  ٣pHؤهـٌ حُِٕٞ ح٧كٔـَ ػ٘ي ه٤ْ 

 . ٓٔ – ,حُٔلٜـٍٞ ٓخ ر٤ٖ  pHحُٔــخٍ 

RH                H
+
 + R

-
 

٣ٔظويّ ى٤َُ حُل٤ُ٘ٞلؼخ٤ُٖ ػ٘ي طؼخىٍ حُلٔٞٝ ح٠ُؼ٤لش ٓغ حُو٣ِٞخص حُو٣ٞش ك٢ ك٤ٖ ٣ٔظويّ ح٤ُٔؼ٤َ حُزَطوخ٢ُ ػ٘ي 

 طؼخىٍ حُو٣ِٞخص ح٠ُؼ٤لش ٓغ حُلٔٞٝ حُو٣ٞش .

 Bromothymolٝ رَٝٓٞػخ٣ٍٔٞ ح٧ٍُم   Methyl Redخىٍ ٓؼَ أكٔــَ ح٤ُٔؼ٤َ  ٝ ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ أىُش حُظؼــ

Blue . 

 

 

 حُظًَـــــ٤ِ ح٤ُٜــــــــــــــيٍٝؿ٢٘٤ 

ٛٞ حُو٤خّ ح١ٌُ ٣ليى ٓخ حًح ًخٕ حُٔخثَ كخ٤٠ٓخ   PHحُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ حٝ ح٫ّ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ٣َِٝٓ ُٚ رخُِٔ 

 7كخ٤٠ٓخ , ًٝحص ىٍؿش حُلَحٍس حػ٠ِ ٖٓ  7حٝ هخػي٣خ حٝ ٓظؼخىٍ . طؼظزَ حُٔٞحثَ ًحص ىٍؿش كٟٔٞش حهَ ٖٓ 

ك٢ٜ طؼظزَ ٓظؼخىُش  . 7هخػي٣خ , حٓخ ىٍؿش حُلٟٔٞش   

 ح٤ٔٛش حُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ 

رخه٢ ٓٞحثَ حُو٣٬خ ٓليٝىح ٣ٝظْ ٟز٢ حٍ ك٢ ىّ ح٫ٗٔخٕ ٝك٢   ٣PHٌٕٞ ٗطخم ٝؿٞى  PH   ك٢ حُيّ ػٖ ٣َ١ن

 ٗظخّ ٓؼوي ٖٓ ػخ٢ٗ ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٕٞ ٖٝٓ ح٬ٓف ٝرَٝط٤٘خص ٝط٠ٔٔ  )ٓلٍِٞ ى١ٞٓ ٓ٘ظْ ( .

( ر٤٘ٔخ ٣زِؾ ٗ.7)   pHك٢ حُيّ ح٣َُ٘خ٢ٗ طٌٕٞ ه٤ٔش  PH   ( رٔزذ ح٤ٌُٔخص  ٖ.7ُِيّ ح٣ٍُٞي١ ٝحُٔٞحثَ حُو٤ُ٬ش )

ػ٠ِ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ كٌِٔخ حٗول٠ض ه٤ٔش   PHح٫ٟخك٤ش ُؼخ٢ٗ ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٕٞ حُٔلٍَس ٖٓ ح٫ٗٔـش . طئػَ ه٤ٔش 

PH   ًٌِٕٞٔخ ٗوٜض  ٤ًٔش ح٫ًٝٔـ٤ٖ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِيّ حكظٞحثٜخ . ٣ PH   ٖٓ َىحهَ حُو٣٬خ حهَ رو٤ِ PH  ُٓخ حُز٬

( , ٣ظَحٝف ٗ.7ٝ  ٓ.ٙىحهَ حُو٣٬خ ر٤ٖ )   PHكوي هيٍ  PH   ( ًُٖٝي طزؼخ ُِلخُش ٓ., – ٘.ٗحُزٍٞ ر٤ )

حُلخ٤٠ٓش حُوخػي٣ش ُِٔخثَ هخٍؽ حُو٣٬خ . ًٌُي ٬ُّ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ح٤ٔٛش رخُ٘ٔزش ُِظ٘خَٓ , كز٤٘ٔخ طٌٕٞ ٓٞحثَ 

١ِٞ ٣ٝيع طؼخىُٜٔخ حػ٘خء ح٫طٜخٍ كظٌٕٞ ح٠َُٝف حَُٔحس كخ٤٠ٓش ُوظَ حُزٌظ٣َخ ح٠ُخٍس ٣ٌٕٞ حُٔخثَ ح١ُٞ٘ٔ ه

 ٬ٓثٔش ُلًَش حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ُِزلغ ػٖ حُز٠٣ٞش ٝطو٤ٜزٜخ .



 حُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ 

هخػيس ٟؼ٤لش ٝأكي أ٬ٓكٜخ ,ٌٛح حُٔلٍِٞ ُٚ حُويٍس ػ٠ِ  ٛٞ ػزخٍس ػٖ ٓلٍِٞ ُلٔٞ ٟؼ٤ق ٝأكي أ٬ٓكٚ أٝ

ربٟخكش ٤ًٔخص ر٤ٔطش ٖٓ كٔٞ أٝ هخػيس٣ٌٖٔ إٔ طليع  ٝحُظ٢ ٓوخٝٓش طـ٤َحص حٍ    

 

ٖٓ  pH ًز٤َس ك٢ ح٧ٗظٔش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش.كل٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ طوظِق ه٤ٔش حٍ حُٔلخ٤َُ حُٔ٘ظٔش ُٜخ أ٤ٔٛش

, ٌٛٙ حُو٤ْ٘.ٔ,ر٤٘ٔخ ك٢ حُؼٜخٍس حُٔؼي٣ش طزِؾ  ٗ.7ا٠ُ آهَ كٔؼ٬ ,,ك٢ حُيّ طزِؾ  ٓخثغ طؼظزَ ٬ٓثٔش ٝكَؿش ُؼَٔ  

ٝٓٞحُٗش ح٠ُـ٢ ح١ُٞٔٓ٧.ٌٛٙ حُو٤ْ ٣لخكع ػ٤ِٜخ ح٣ِٗ٩ْ   .ؿخُزخ ػٖ ٣َ١ن حُٔلخ٤َُ حُٔ٘ظٔش 

ٗٔز٤خ ٖٓ حُلٔٞ ُِظلخػَ ٓغ أ١ اٟخكش ٖٓ أ٣ٞٗخص ح٤ُٜي٤ًٍٔٝي  حُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ ٣ـذ حٕ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔش ًز٤َس

ط٠خف , ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي٤ًٔش ٓ٘خرٜش ٖٓ حُوخػيس ُِظلخػَ ٓغ أ٣ٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ حُظ٢  , ٣ٝـذ إٔ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ  

ػ٘ي حٓظويحّ ُٝؽ ٖٓ  ٣ـذ إٔ ٫ ٣ليع طلخػَ طؼخىٍ ر٤ٖ حُلٔٞ ٝحُوخػيس ح٤ٌُٖٗٞٔ ُِٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ , ٌٝٛح ٣ظْ

٣ٝظْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُِٔق , أٝ هخػيس  كٔٞ ٝهخػيس َٓحكوش , كٔؼ٬ ٣ٔظويّ كٔٞ ٟؼ٤ق ٝهخػيطٚ حَُٔحكوش

  .ٟؼ٤لش ٝك٠ٜٔخ حَُٔحكن

َٖٓ أر٢ٔ حُٔلخ٤ُ  حُٔ٘ظٔش حُظ٢ ٣ٌٖٔ طل٤٠َٛخ ٢ٛ حٟخكش ٤ًٔخص ٓظٌخكجش ٖٓ كٔٞ حُوَ ِٝٓلٚ ه٬ص حُٜٞى٣ّٞ 

ػ٘ي ح٩طِحٕ طٌٕٞ ٓٔخ٣ٝش  ا٠ُ حُٔخء , ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظْ ح٩كظَحٝ رؤٕ طَح٤ًِ ًَ ٖٓ حُلٔٞ ٝهخػيطٚ حَُٔحكوش

  :حُٔ٘ظْ ك٢ٜ ًخ٥ط٢ ُِظَح٤ًِ ح٩رظيحث٤ش ٤ٌُِٜٔخ .أٓخ ٤ًل٤ش ػَٔ حُٔلٍِٞ

حٌُظ٤َُٝض ه١ٞ ٣ظلٌي رخٌُخَٓ ك٢ حُٔخء , ٝػ٘ي اٟخكش  ك٢ كخُش حُٔؼخٍ حُٔخرن , رخُ٘ٔزش ُو٬ص حُٜٞى٣ّٞ ك٢ٜ

  . ٓظٔظِٜي ػٖ ٣َ١ن حُوخػيس حَُٔحكوش ك٢ حُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ حُلٔٞ كبٕ أ٣ٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ

ٍ ػٖ ٣َ١ن حُلٔٞ ك٢ حُٔلٍِٞا٠ُ حُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ , كبٕ أ٣ٞٗخص ح٤ُٜي٤ًٍٔٝي ٓظظؼخى أٓخ ػ٘ي اٟخكش حُوخػيس  

 .حُٔلٍِٞ pH حُٔ٘ظْ , ٌٌٝٛح ٣لخكع حُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ ػ٠ِ

 

   ح٤ٔٛشحُٔلخ٤َُ حُٔ٘ظٔش

 1ط٘ظ٤ْ حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ُِيّ ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ  .

 

 ط٘ظ٤ْ حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ٣ِٗ٨ُٔخص ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

  حُٜ٘خػخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ط٘ظ٤ْ حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ُزؼٞ .

 . ٓؼخُـش حُظَرش ُ٘ٔٞ حُٔلخ٤َٛ حُٔوظِلش  . 

حُزَٝط٤٘خص طظٌَ٘ ك٢ ح٢ُٓٞ حُٔخث٢ ح٠ُ ٌِٜٗخ حُطز٤ؼ٢ ك٢ ظَٝف ك٤ِٔٞؿ٤ش ٝػٞحَٓ ر٤ج٤ش ٓليىس حُو٤ْ  ٖٓ ٟٖٔ 

ٝح١ طـ٤٤َ ٌُٜح حُؼخَٓ ٣ظـ٤َ حٌَُ٘ ٖٝٓ ػْ حُ٘٘خ١ ُِزَٝط٤ٖ ٝحُٔزذ ك٢ ٌٛح حُظخػ٤َ ٛٞ   pH ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٛٞ حٍ

٤ش ٝحُوخػي٣ش ُِزَٝط٤٘خص ٌٝٓٞٗخطٜخ ٖٓ ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ٝٓخطل١ٞ ٖٓ ٓـٔٞػخص ٓظؤ٣٘ش حُوٞحٙ حُلخ٠ٓ

ك٣ِ٤خث٤ش طظخػَ ريٍؿش حُلٟٔٞش  –ٝهٞحٙ حهَٟ ٤ٔ٤ًخث٤ش   



 

 : أٓؼِش ػٖ حُٔلخ٤َُ حُٔ٘ظٔش ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

 

 كٔٞ حٌَُر٤ٗٞي + ًَرٞٗخص حُٜٞى٣ّٞ ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش

H2CO3 + NaHCO3  

ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش + ًَرٞٗخص حُٜٞى٣ًَّٞرٕٞ حطخُٜٞى٣ّٞ    

 

Na2CO3 + NaHCO3  

 

 كٞٓلخص حُٜٞى٣ّٞ ػ٘خث٢ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ + كٞٓلخص حُٜٞى٣ّٞ أكخى١ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ

4 2PO NaH + 4 PO NaOH  

 

ك٢ ه٤ٔش حُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ُِيّٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش ٣وخّٝ حُظـ٤َ ػَِ : كٔٞ حٌَُر٤ٗٞي ٝأ٣ٕٞ حٌَُر .  

ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ  ش كٔٞؿـــ : ػ٘ي اٟخك   

 طظلي ًخط٤ٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٓغ أ٣ٞٗخص حٌَُرٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش ٌٓٞٗخ كٔٞ حٌَُر٤ٗٞي ٟؼ٤ق حُظؤ٣ٖ

  .ػخرظش طو٣َزخ PH ك٤وَ طؤػ٤َ حُلٔٞ ح٠ُٔخف ٝطزو٠ ه٤ٔش

 

هخػيس ػ٘ي اٟخكش  ( - OH )  

ك٤وَ طؤػ٤َ حُوخػيس ح٠ُٔخكشطظلي أ٤ٗٞٗخص ح٤ُٜي٤ًٍَٔٝ ٓغ كٔٞ حٌَُر٤ٗٞي ٌٓٞٗخحُٔخء ٟؼ٤ق حُظؤ٣ٖ    

  ػخرظش طو٣َزخ PH ٝطزو٠ ه٤ٔش

 

 طل٤٠َ ٓ٘ـــــظٔخص ىٍؿش حُلـــــــٟٔٞش  ----

٣ظْ طل٤٠َ ٓ٘ظٔخص ىٍؿش حُلٟٔٞش رؼي حٕ ٣ظْ طلي٣ي حُلـْ حُٔطِٞد ٝحُظ٤ًَِ حُٔ٘خٓذ ٝىٍؿش حُلٟٔٞش حَُٔحى 

زلغ ػٖ حُٔ٘ظْ حُٔ٘خٓذ . ٣ٝظْ حهظ٤خٍ حُٔ٘ظْ ح١ٌُ ُٚ حُللخظ ػ٤ِٜخ ػخرظش ًُٝي ُيٍحٓش ٗ٘خ١ ح٣ِْٗ ٓؼ٤ٖ ػْ ٣ظْ حُ

ػخرض طخ٣ٖ ) ٛٞ ػخرض ح٫طِحٕ ُظؤ٣ٖ ح٫كٔخٝ ح٠ُؼ٤لش ( ٣ٔخ١ٝ ىٍؿش حُلٟٔٞش حُٔطِٞد حُللخظ ػ٤ِٜخ ػخرظش ك٤غ 

٣ؼَٔ حُٔ٘ظْ ػ٘ي ٓويٍطٚ حُوٜٟٞ ك٢ ٓوخٝٓش حُظـ٤٤َ ك٢ ىٍؿش حُلٟٔٞش . رؼي حهظ٤خٍ حُٔ٘ظْ حُٔ٘خٓذ ٗـ١َ 

-خص حُلٔخر٤ش حُظخ٤ُش ُظل٤٠َ حُٔ٘ظْ ُيٍؿش حُلٟٔٞش ىحُؼ٤ِٔ  

ٗلٔذ ح٤ٌُٔش ح٤ٌُِش ) حُلخٓٞ + حُوخػيس حَُٔحكوش ( رخ٫ُٞٔص ًُٝي ر٠َد حُلـْ حُٔطِٞد ٝٝكيطٚ حُِظَ  -ٔ

 ُظَ . \رخُظ٤ًَِ حُٔطِٞد ٝٝكيطٚ ٍٓٞ 



ُظَ\ٍٓٞ  \حُظ٤ًَِ ˟ ُظَ  \٣ؼ٢٘  ح٤ٌُٔش ح٤ٌُِش = حُلـْ   

 ُِٛزخم  –ٗلٔذ ٗٔزش ط٤ًَِ حُلخٓٞ ُِوخػيس حَُٔحكوش ًُٝي رظطز٤ن ٓؼخىُش ٛ٘يٍٕٓٞ  -ٕ

حُلخٓٞ  \ٍهْ حُلٟٔٞش = ٍهْ ػخرض ح٫طِحٕ + ُٞؿخٍطْ حُِٔق   

PH   حُلخٓٞ  \ٍهْ حُلٟٔٞش = ٍهْ ح٫طِحٕ + ُٞ حُِٔق  

حُٔطِٞد حُللخظ ػ٤ِٚ ػخرظخ ُٔلٍِٞ حُٔ٘ظْ ٓؼِّٞ ٓٔزوخ ٝحٕ ػخرض ح٫طِحٕ   PHحٕ ٍهْ ىٍؿش حُلٟٔٞش 

ُِٔ٘ظْ ح١ٌُ ٣ظْ حهظ٤خٍٙ ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ ٓؼِٞٓخ ػ٘يثٌ ٗلٔذ حُ٘ٔزش ر٤ٖ ط٤ًَِ حُلخٓٞ ٝهخػيطٚ حَُٔحكوش 

 ) حُِٔق ( .

 -ٗل٢ٔ ٤ٜٗذ ًَ ٖٓ حُلخٓٞ ٝحُوخػيس ٖٓ حُو٤ٔش ح٤ٌُِش ُِظ٤ًَِ ًخ٫ط٢ : -ٖ

 \ط٤ًَِ حُلخٓٞ كخٕ ٤ٜٗذ حُِٔق ٣ٔخ١ٝ حُِٔق  \ِ حُلخٓٞ ٝحُِٔق ٝحُ٘ٔزش ر٤ٜ٘ٔخ حُِٔق حًح ًخٕ ط٤ًَ

حُِٔق + ط٤ًَِ حُلخٓٞ ٖٓ  \حُِٔق + ط٤ًَِ حُلخٓٞ , حٓخ ٤ٜٗذ ط٤ًَِ حُلخٓٞ ٣ٔخ١ٝ  ط٤ًَِ حُلخٓٞ 

ح٤ٌُٔش ح٤ٌُِش  حُو٤ٔش ح٤ٌُِش ُظ٤ًَِ حُٔ٘ظْ ٌٛح حُـِء ٖٓ حُظ٤ًَِ ح٢ٌُِ ٣ٔؼَ ح٠٣خ حُـِء ح٠٣خ حُـِء ٖٓ

ُِٔ٘ظْ ًُٝي ُظٔخ١ٝ حُ٘ٔزش ر٤ٖ حُظ٤ًَِ ٝح٤ٌُٔش ُظٞحؿي ًَ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُٔ٘ظْ ك٢ ٗلْ حُلـْ ٖٓ 

 حُٔلٍِٞ .

٣ظْ حكظٔخد ه٤ٔش ًَ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُٔ٘ظْ رخ٫ُٞٔص ًُٝي ر٠َد حُو٤ٔش ح٤ٌُِش ك٢ ٤ٜٗذ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ  -ٗ

 حُو٤ٔش ح٤ٌُِش 

حُِٔق +حُلخٓٞ  \حُلخٓٞ ˟ ٤ًٔش حُلخٓٞ = حُو٤ٔش ح٤ٌُِش   

حُِٔق + حُلخٓٞ  \حُِٔق ˟ ٤ًٔش حُِٔق = حُو٤ٔش ح٤ٌُِش   

٣ظْ طلي٣ي ح٤ٌُٔخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ه٤خٜٓخ ) كـْ حٝ ُٕٝ ( كٔذ ١ز٤ؼش حُٔٞحى حُٔظٞكَس ٖٓ ٓخىس حُٔ٘ظْ ٢ٛٝ  -٘

 حُلخٓٞ ِٝٓلٚ 

٫ص رخُُٕٞ حًح ًخٗض حُٔخىس ِٛزش ٗلٔذ ه٤ٔش ًَ ٓخىس رخُـَحٓخص ًُٝي ر٠َد ٤ٜٗذ ًَ ٜٓ٘ٔخ رخُٔٞ - أ

 حُـ٣ِج٢ ُِٔخىس 

ٍٓٞ ( = ؿَحّ \حُُٕٞ حُـ٣ِج٢ ) ؿْ ˟ ح٤ٌُٔش ) ٍٓٞ (   

ٍٓٞ\حُُٕٞ حُـ٣ِج٢ ُِلخٓٞ ؿْ ˟ ٤ًٔش حُلخٓٞ ) ؿْ ( = ٤ًٔش حُلخٓٞ ) ٍٓٞ (   

ٍٓٞ \حُُٕٞ حُـ٣ِج٢ ُِِٔق ؿْ ˟ ٤ًٔش حُِٔق ) ؿْ ( = ٤ًٔش حُِٔق ) ٍٓٞ (   

حًح ًخٗض ػ٠ِ ٌَٗ ٓلٍِٞ ١ً ط٤ًَِ ٓؼ٤ٖ ٣لظٔذ حُلـْ حُٔطِٞد حهٌٙ ٖٓ حُٔخىس ًُٝي رؤٔش ح٤ٌُٔش  - د

 ُظَ  \حُٔطِٞرش رخ٫ُٞٔص ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٍٓٞ 

 

ُظَ ( = ح٤ٌُٔش ) ٍٓٞ (  \حُظ٤ًَِ ) ٍٓٞ ˟ حُلـْ ) ُظَ (   

حُظ٤ًَِ  \حُلـْ = ح٤ٌُٔش   



٤ًَِ حُلخٓٞ ط \كـْ ٓلٍِٞ حُلخٓٞ ) ُظَ ( = ٤ًٔش حُلخٓٞ   

ط٤ًَِ حُِٔق  \كـْ ٓلٍِٞ حُِٔق = ٤ًٔش حُِٔق   

 

٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش ٠ٛ أكي كَٝع حُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤ش حُظ٠ طوظٚ ريٍحٓش ًَ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن رل٤خس حٌُخث٘خص حُل٤ش ٓٞحء 

ػِْ ح٤ٔ٤ٌُخء حٝ ٍحه٤ش ًخ٫ٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص . ٝ ٣ٞٛق  ( ًخٗض ًخث٘خص ىه٤وش )رٌظ٣َ٤خ , كط٣َخص , ١لخُذ

حُل٣ٞ٤ش حك٤خٗخ رخٗٚ ػِْ ٤ٔ٤ًخء حُل٤خس ًُٝي ٗظَح ٫ٍطزخ١ ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش رخُل٤خس كوي ًٍِ حُؼِٔخء ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

ػ٠ِ حُزلغ ك٢ ٤ٔ٤ًخء حٌُخث٘خص حُل٤ش ػ٠ِ حهظ٬ف حٗٞحػٜخ ػٖ ٣َ١ن ىٍحٓش حٌُٔٞٗخص حُو٣ِٞش ٌُٜٙ حٌُخث٘خص ٖٓ 

ٌُٔٞٗخص ٝ ٓ٘خ١ن طٞحؿيٛخ ٝ ٝظخثلٜخ حُل٣ٞ٤ش ك٬٠ ػٖ ىٍحٓش حُظلخػ٬ص حُل٣ٞ٤ش ك٤غ حُظَح٤ًذ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٌُٜٙ ح

 .حُٔوظِلش حُظ٠ طليع ىحهَ ٌٛٙ حُو٣٬خ حُل٤ش ٖٓ ك٤غ حُز٘خء ٝحُظو٤ِن , أٝ ٖٓ ك٤غ حُٜيّ ٝ حٗظخؽ حُطخهش

 

-:ٝٗظَح ُظ٘ؼذ كَٝع ػِْ ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش كخٗٚ طْ طو٤ٜٔٔخ ا٠ُ ػ٬ػش حطـخٛخص ٍث٤ٔ٤ش ٠ٛٝ   

 

  ىٍحٓش حُظ٤ًَذ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ٌُٔٞٗخص حُو٣٬خ ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞع ٝ حٌُْ , ٝ ٠ٔٓ ٌٛح حُٔـخٍ رخ٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش حُظ٤ًَز٤ش

 

ىٍحٓش ك٣ُِٞٞؿ٤ش ٌُٔٞٗخص حُو٣٬خ حُل٤ش ٝ حُظل٫ٞص حُـٌحث٤ش ٝ حٗظخؽ حُطخهش , ٝ ٠ٔٓ ٌٛح حُٔـخٍ رخ٤ٔ٤ٌُخء 

 .حُل٣ٞ٤ش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٝ حُل٤ًَش

 

ٝظ٤لش حًَُٔزخص حُل٣ٞ٤ش ىحهَ حُو٣٬خ ٝ حُؼ٬هش ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ ٝظخثق ح٫ػ٠خء ٝ ح٫ٗٔـش , ٝ ٠ٔٓ ٌٛح ىٍحٓش 

 . حُٔـخٍ رخ٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش حُٞظ٤ل٤ش

 

 :ٓٞح٤ٟغ ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش

 

ٗخص حُو٣ِٞش, ٓؼَ حُزَٝط٤٘خص , ًَر٤ٛٞيٍحص , ّٞ ٤ُز٤يحص  ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش طظ٠ٖٔ أ٠٣خ ىٍحٓش حُظ٤ًَِذ ٝ ٝظ٤لش حٌُٔ

َُ ػ٠ِ ٤ٔ٤ًخِء ح٣ِٗ٧ٔخص  لّيى أًؼ ُٓ ًِّْص ٤ٔ٤ًخء ك٣ٞ٤شُ ٓئهَحً رٌَ٘  , كٔٞ ١ٝٞٗ , ٝ حُـ٣ِجخص حُل٣ٞ٤ش ح٧هَٟ. ٍ

٢َّٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼ٤ِٔخص ٝ حُظلخػ٬ص حُل٣ٞ٤ش , ٝػ٠ِ هٞحٙ حُزَٝط٤٘خص  . حُظ٢ طَٞ

 

 طظٌٕٞ ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش ػخٓش ٖٓ ىٍحٓش حًَُٔزخص حُل٣ٞ٤ش

 

ر٤ٛٞيٍحصحٌَُ . . 

 . ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ٝ حُزَٝط٤٘خص 

 .ح٫كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش 

 .ح٣ِٗ٫ٔخص 

 . ح٤ُِز٤يحص 

 . ح٫ٓظو٬د 

 .حَُٜٓٞٗخص 

 

 .حُل٤ظخ٤ٓ٘خص 

 

 



 

 حُظل٤َِ ح٢ُِٗٞ

رٞحٓطش ؿٜخُ ه٤خّ ح٫ُٞحٕ حٝ ه٤خّ ح٠ُٞء ) كٞط٤ٓٞظَ (ٝٛٞ ًٝ ططز٤وخص   ٣ظْ حُو٤خّ ح٠ُٞث٢ حٝ ه٤خّ ح٫ُٞحٕ

ٝحٓؼش ح٫ٗظ٘خٍ ك٢ حُظل٤َِ حُٞٛل٢ ٝح٢ٌُٔ ُِٔٞحى ٝحُظؼَف ػ٤ِٜخ رخٓظويحّ حؿِٜس ٓظطٍٞس ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ػ٤ِٔش 

ح١ٞحٍ ٓٞؿ٤ش حًؼَ طزخ٣٘خ ٓؼَ ٫ٗؼش  كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٝح٫ٗؼش طلض حُلَٔحء رخ٫ٟخكش ٠ُِٞء حَُٔث٢ . ًٔخ ٣ٌٖٔ 

حٕ حٛزق رخ٫ٌٓخٕ طـِثش ح١٫ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش  حٓظويحّ ح١ٞحٍ ٓٞؿ٤ش ٓليىس حُطٍٞ ح١ ًحص ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ٓظٔخػَ رؼي

حُٔوظِلش ك٢ حُط٤ق ح٠ُٞث٢ حٝ ؿ٤َ حَُٔث٢ ح٠ُ ٌٓٞٗخطٚ ٖٓ ح١٫ٞحٍ ح٠ُٞث٤ش .ٖٓ ٛ٘خ  حٛزق حْٓ حُـٜخُ  ؿٜخُ 

ه٤خّ ٤١ق ح٠ُٞء ) ٓزٌظَٝكٞط٤ٓٞظَ ( ُٔويٍطٚ ػ٠ِ ه٤خّ ح٠ُٞء حُٔٔظٚ ػ٘ي ًَ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُط٤ق 

ط٣َوش ح٤ُٔظويٓش ٣َ١وش ه٤خّ ٤١ق ح٠ُٞء ) ٓزٌظَٝكٞطٞٓظ١َ (.حٌُخَٓ ٠ُِٞء ٝط٠ٔٔ حُ  

حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ٠ُِٞء ٛٞ حُٔٔخكش حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ ٓ٘ل٢٘ ٓٔخٍ ح٠ُٞء -:  Wave Length  حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ 

 حُٔٞؿ٢ .ٝطوخّ ٌٛٙ حُٔٔخكش رٞكيس حُ٘خٗٞٓظَ حٝ ح٫ٌٗٔظَّٝ .

 ؿٜخُ ه٤خّ حُط٤ق ح٠ُٞث٢ 

-ُٔلٍِٞ ٖٓ ػ٤٘ش َٓحى ىٍحٓظٜخ ٌٝٓٞٗخطٜخ ح٫ٓخ٤ٓش ٢ٛ : ؿٜخُ ٣و٤ْ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُؼخرَس  

ٍٓ٘٘ٞ ُظـِثش ح٠ُٞء ح٠ُ ح١ٞحُٚ حُٔٞؿ٤ش  -ٖ      ٌٓؼق ٠ُِٞء  -ٕٜٓيٍ ٠ُِٞء                      -ٔ

َٓٗق ٫هظ٤خٍ حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ حُٔطٍٞ . -ٗحُٔوظِلش                          

ه٤ِش ٟٞث٤ش ح١ ؿٜخُ كٔخّ ُ٘يس ح٠ُٞء ٓل٫ٞ ح٠ُٞء ح٠ُ  -ٙ ٝػخء ٣ل١ٞ حُؼ٤٘ش                   -٘

ؿٜخُ ُو٤خّ ٗيس حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ . -7ط٤خٍ ًَٜرخث٢                                

 

 LAMBERT _ BEER  LAW  هخٕٗٞ ر٤َ – ٫ٓزَص 

حٕ طٔظٚ هٔٔخ ٓؼ٤٘خ ٜٓ٘خ ٝطؼٌْ حُؤْ  حٕ ح١٫ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش ح٠ُٞث٤ش ُٜخ ١خهخص ٓوظِلش ٣ٌٖٔ ُِٔٞحى

ح٫هَ .ٌٝٛٙ حُظخَٛس ط٘طزن ػ٠ِ حُٔلخ٤َُ حُِٔٞٗش كو٢ ك٤غ حٕ حُٔلخ٤َُ ؿ٤َ حُِٔٞٗش ٤ُٔض ُٜخ هخر٤ِش 

% طو٣َزخ ٝػخٟ ٌٛح ح٫ٓخّ كخٕ ٗيس ح٠ُٞء  ٓٓٔح٫ٓظٜخٙ ٌٛٙ ك٢ٜ طٔٔق ُ٘لخً ح٠ُٞء حُٔخه٢ 

ِٓلٞظخ ٗظ٤ـش حٓظٜخٛٚ ُؤْ ٖٓ حُلِّ ح٠ُٞث٤ش حٌُٔٞٗش حُٔخه٢ ػ٠ِ حُٔلٍِٞ حُِٕٔٞ ط٘ولٞ حٗولخٟخ 

-ُٚ ًٔخ حٕ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔٔظٚ طؼظٔي ػ٠ِ ػخ٤ِٖٓ ٤ٜٖٔٓ :  

ط٤ًَِ حُٔخىس حٌُٔحرش ك٢ حُٔلٍِٞ . -ٔ  

ٓٔخًش حٝ ػٔن حُٔلٍِٞ ح١ٌُ حهظَهٚ ح٠ُٞء ه٬ٍ ٓٔخٍٙ ك٢ حُٔلٍِٞ . -ٕ  

ظٚ ٝط٤ًَِ حُٔخىس حُِٔٞٗش  حُٔخٛش ٠ُِٞء ٓغ حٍٝ ٖٓ ٫كع ٝؿٞى ػ٬هش ١َى٣ش ر٤ٖ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔٔ

 ػزخص ػٔن حُٔلٍِٞ ٛٞ حُؼخُْ ر٤َ .

ٝحٍٝ ٖٓ ٫كع ٝؿٞى ػ٬هش ١َى٣ش ر٤ٖ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔٔظٚ ٝػٔن حُٔلٍِٞ ٓغ ػزخص حُظ٤ًَِ ُِٔخىس 

حُٔخٛش ٠ُِٞء ٛٞ حُؼخُْ ٫ٓزَص . ٝػ٠ِ ٌٛح ح٫ٓخّ كخٕ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔٔظٚ طظ٘خٓذ ١َى٣خ ٓغ ط٤ًَِ 

٫ٓزَص . ػٔن حُٔلٍِٞ ٓظلن ػ٤ِٚ  –ُٔلٍِٞ حُِٕٔٞ , ٌٝٛٙ حُلو٤وش ٢ٛ حُلٌَس ح٫ٓخ٤ٓش ك٢ هخٕٗٞ ر٤َ ح

ػخ٤ُٔخ ٤ٌُٕٞ ٝحكي ٓ٘ظٔظَ ٝٛٞ هطَ ٝػخء حُؼ٤٘ش حُو٤خ٢ٓ ٌُُي ٣ٜزق حُوخٕٗٞ ح٠ُٞء حُٔٔظٚ ٣ظ٘خٓذ 

 ١َى٣خ كو٢ ٓغ ط٤ًَِ حُٔخىس حُٔخٛش ٠ُِٞء .



 ٓٞحثَ حُـْٔ ٝح٤ٔٛظٜخ ك٢ حؿَحء  كلٞٛخص ح٤ٔ٤ٌُخء ح٣َ٣َُٔش 

حٕ ح٤ٔٛش ٓٞحثَ حُـْٔ ُؼَٔ حُظل٤َِ ٝحُللٚ حُٔ٘خٓذ ٣ؤط٢ ٖٓ ه٬ٍ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ح٫ٓظلخىس ٜٓ٘خ ك٢ 

كخُش حٍطلخع حٝ حٗولخٝ ُزؼٞ ٌٓٞٗخص حُيّ  ك٢ ٌٛٙ حُٔٞحثَ ٝأط٢ ٌٛٙ ح٤ٔٛ٫ش ٖٓ ه٬ٍ ظٍٜٞ رؼٞ ٌٓٞٗخص حُيّ 

ًخُزٍٞ , حُؼَم , حُٔخثَ ح١ُٞ٘ٔ ( ٝطؤط٢ ٌٛٙ ح٤ٔٛ٫ش ٖٓ ه٬ٍ طلي٣ي كخُش حُـْٔ ك٢ ٓٞحثَ حُـْٔ حُٔوظِلش ) 

رٌَ٘ ػخّ ػ٠ِ حُٜلش ٝحَُٔٝ . ٌٝٓخٕ ٝهٞع ٗٞع حَُٔٝ ٝحُوَِ ك٢ حؿِٜس حُـْٔ حُٔوظِلش ٖٝٓ ح١ٍَٝ٠ُ 

 حهظ٤خٍ حُؼ٤٘ش حُٔ٘خٓزش ُِللٚ حُٔ٘خٓذ  ٖٓ حؿَ حُظلون ٖٓ حُ٘ظخثؾ حَُٔؿٞس .

ُللٚ ٌٓٞٗخص حُيّ . ٝطزَُ ح٤ٔٛش حهظ٤خٍٛٔخ  ػ٠ِ حهظ٤خٍ ر٬ُٓخ حُيّ َٜٝٓ حُيّ ًٜٔخىٍ حٓخ٤ٓش  ُوي حطلن ػخ٤ُٔخ

ٖٓ ه٬ٍ حكظٞحثٜٔخ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٌٓٞٗخص حُيّ حُٔوظِلش ٝرخُظخ٢ُ كخٕ حُٔؼِٞٓخص حُٔٔظوَؿش ٜٓ٘خ ك٢ كخُش حٍطلخع حٝ 

٣ٌٖٝٔ  َ ػخّ ٓٞحء ك٢ حُٜلش حٝ حَُٔٝ حٗولخٝ ح١ ٖٓ ٌٓٞٗخطٜخ ٣ؼط٢ ى٫٫ص ٜٓٔش ك٢ طلي٣ي كخُش حُـْٔ رٌ٘

ػَٔ ٓؼظْ كلٞٛخص ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش ح٣َ٣َُٔش حَُٝط٤٘٤ش رخٓظويحّ َٜٓ حُيّ ك٤غ ٣ٌٖٔ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ رُٜٔٞش 

ىه٤وش ( كظ٠ طظـ٢ِ رٌَ٘ ًخَٓ رؼي ًُي ٣ِحٍ  ٣َٕٝٓٔ ٖٓ ه٬ٍ طَى ػ٤٘ش حُيّ حُٔٔلٞرش رؼ٘خ٣ش كظَس ٖٓ حُِٖٓ ) 

٤٘ش رٞحٓطش ؿٜخُ حُطَى ح١ًَُِٔ ٣َٝحػ٠ ك٢ ًُي ػيّ ط٤ٌَٔ حُو٣٬خ حُي٣ٞٓش ػ٘ي ٓلذ حُؼ٤٘ش حُظـ٢ِ ػْ ٣لَٜ حُؼ

 ٟٝٝؼٜخ ك٢ ح٫ٗزٞرش حُِؿخؿ٤ش حُوخٛش ط٤ٜٔيح ُللٜٜخ .

 :طظ٠ٖٔ ٓٞحثَ حُـْٔ

 حُٔخثَ ح١ُِٞٔ 

 ٝحُو٢ِ حُِؿخؿ٢ حُو٢ِ حُٔخث٢ 

 حُٜلَحء 

 ّحُي َٜٓ 

 ك٤ِذ حُؼي١ 

 حُٔخثَ حُيٓخؿ٢ ح٢ًُٞ٘ 

 ح٬ُٜٔم 

 ِّٞح٤ٌُ 

 ح٫ىٍحٍ 

طوّٞ ٤ًِظخ ح٫ٗٔخٕ رٞظ٤لش ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛ ١َف حُ٘ٞحطؾ حَُث٤ٔ٤ش ُؼ٤ِِٔض ح٣٫ٞ ك٢ حُـْٔ ٝرخُظخ٢ُ حُٔلخكظش 

رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ حُظ٤ًَذ حُطز٤ؼ٢ ُِيّ ػخرظخ ٝرٔويٍٝ ح٤ٌُِظ٤ٖ حٕ ط٤ٔطَ ػ٠ِ ػزخص ح٢ُٓٞ حُيحه٢ِ رٞحٓطش حُؼ٤ِٔخص 

-حُظخ٤ُش :  

ط٤َٓق ر٬ُٓخ حُيّ رٞحٓطش حٌُز٤زخص -ٔ  

حػخىس ح٫ٓظٜخٙ ح٫ٗظوخث٢ ُزؼٞ حُٔٞحى رٞحٓطش حٗخر٤ذ ح٠ٌُِ  -ٕ  

حكَحُ رؼٞ حُٔٞحى رٞحٓطش ح٫ٗخر٤ذ ٖٓ حُيّ ح٠ُ حُظـ٣ٞق ح٫ٗزٞر٢ ٤ُظْ حكَحؿٜخ ك٢ حُزٍٞ  -ٖ  

ٗزخىٍ ح٣ٞٗخص ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝحٗظخؽ ح٤ٗٞٓ٫خ ُِللخظ ػ٠ِ ح٢ُٓٞ هخػي٣خ ٣ٝظٌٕٞ حُزٍٞ ٗظ٤ـش ُِؼ٤ِٔخص  -ٗ

 ح٫ٍرغ حُظ٢ ًًَص حػ٬ٙ 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3


 

                                

 ؿٔغ ػ٤٘خص ح٫ىٍحٍ

 Urine sample collection 

 
حُٔطِٞد ٣ٌٖٝٔ طو٤ْٔ ٗٔخًؽ حٕ ؿٔغ ح٫ىٍحٍ ٣وظِق ٖٓ كخُش ح٠ُ حهَٟ ٝكٔذ ٗٞػ٤ش حُظل٤َِ 

-ح٫ىٍحٍ ح٠ُ :  

٣ٝـٔغ ػ٘ي ح٫ٓظ٤وخظ ٖٓ حُّ٘ٞ ٝرؼي ٤ٛخّ ١ٞحٍ ح٤َُِ ٖٓ حُٔخػش  -ًٗٔٞؽ حىٍحٍ حُٜزخف حُزخًَ :-ٔ

 حُظخٓؼش ٓٔخءح ح٠ُ ٛزخف ؿٔغ حًُ٘ٔٞؽ .

خػش ( ٓخػش ٣زيأ ٖٓ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٛزخكخ ٝكظ٠ حُٔ ٕٔٝٛٞ حىٍحٍ )  -ًٗٔٞؽ ح٫ىٍحٍ حُٜ٘خ١ٍ : -ٕ

 حُؼخٓ٘ش ٓٔخءح ٤ُِّٞ ٗلٔٚ .

( ٓخػش ٣زيح ٖٓ حُؼخٓ٘ش ٓٔخءح كظ٠ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ . ٕٔٝٛٞ حىٍحٍ )  -ًٗٔٞؽ ح٫ىٍحٍ ح٢ِ٤ُِ : -ٖ  

( ٓخػش ٝٛٞ حىٍحٍ ٣ّٞ ًخَٓ ٖٓ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٓٔخءح كظ٠ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٖٓ ٛزخف  ٕٗحىٍحٍ )  -ٗ

( ٓخػش هي ٣ٔخػي ػ٠ِ كيٝع رؼٞ حُظـ٤َحص رٚ ٝحُظ٢ ٖٓ ٕٗح٤ُّٞ حُظخ٢ُ  . حٕ ؿٔغ ح٫ىٍحٍ ُٔيس )

-حٜٛٔخ :  

طؤػ٤َ حُزٌظ٣َخ ػ٠ِ ػيى ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُؼ٣ٞ٠ش حُظ٢ طٞؿي ك٢ ح٫ىٍحٍ ٖٝٓ حٜٛٔخ ح٣ٍٞ٤ُخ حُظ٢ -ٔ

طلُٜٞخ حُزٌظ٣َخ ح٠ُ ًَرٞٗخص ح٤ٗٞٓ٫ّٞ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ طلٍٞ ) ( ح٫ىٍحٍ ح٠ُ حُـخٗذ حُو١ِٞ ٌٝٛح ٣ٔخػي 

٬ٓف حُلٞٓلخص .ػ٠ِ ط٤َٓذ ح  

طَى ح٫ىٍحٍ ك٢ ؿَهش حٝ ٌٓخٕ رخٍى ٣ئى١ ح٠ُ حٗولخٝ ك٢ ىٍؿش كَحٍس ح٫ىٍحٍ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ  -ٕ

ّ  ٘ٗ-7ٖطَٓذ رؼٞ ح٬ٓ٫ف ٌٍُ ٣ـذ هزَ حؿَحء حُللٚ ػ٠ِ حًُ٘ٔٞؽ حٕ ٣ظْ ِٓؿٚ ٝطيكجظٚ كظ٠ 

 ىٍؿش ٓج٣ٞش  ُِؼَٔ ػ٠ِ حًحرش ٓخ٣ٌٕٞ هي طَٓذ ٖٓ ح٬ٓ٫ف .

 

ح٫ىٍحٍ ُلظَس ٓليٝىس ٝٛٞ ح٫ىٍحٍ ح١ٌُ ٣طَف ه٬ٍ كظَس ٤ُ٘ٓش ٓؼ٤٘ش ٣ظطِزٚ حُللٚ حُٔطِٞد .ًٗٔٞؽ -٘  

 

 حُلـْ حٝ حُٔؼيٍ حُطز٤ؼ٢ ٬ُىٍحٍ 



ح٫ىٍحٍ ػزخٍس ػٖ ٓلٍِٞ ٓخث٢ ٓؼوي ٬ٓ٫ف ؿ٤َ ػ٣ٞ٠ش ٝٓٞحى ػ٣ٞ٠ش ٗخطـش ػٖ ػ٤ِٔخص ح٣٫ٞ ٝطٌَ٘ 

ؿَحّ ٤ٓٞ٣خ . حٓخ حُٔٞحى ؿ٤َ  ٖٓر٤ٌٔخص طَٜ ح٠ُ كٞح٢ُ  ح٣ٍٞ٤ُخ حُؤْ ح٫ًزَ ٖٓ حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ٝططَف

ؿْ ٤ٓٞ٣خ ٝحؿِزٜخ ٖٓ ح٬ٓ٫ف . ٕ٘حُؼ٣ٞ٠ش كظطَف رٔؼيٍ   

حٕ ٤ًٔش ح٫ىٍحٍ ح٢ٓٞ٤ُ طوظِق طلض ػيى ٖٓ حُظَٝف حُل٤ِٔٞؿ٤ش حٝ ح٤َُٟٔش ًٔخ حٜٗخ طظؤػَ رخهظ٬ف 

ُزَٝط٤ٖ ٣ِ٣ي ٖٓ كـْ ١َف ح٫ىٍحٍ ًٔخ حٕ ٤ًٔش حُٔٞحثَ حٝ حُطؼخّ ح١ٌُ ٣ظ٘خُٝٚ حُلَى كخُطؼخّ حُـ٢٘ رخ

ط٘ٞع ىٍؿش حُلَحٍس طؼَٔ ػ٠ِ طـ٤٤َ كـْ ح٫ىٍحٍ ح٢ٓٞ٤ُ كخًح ًخٗض ىٍؿش حُلَحٍس ػخ٤ُش ك٢ ح٣خّ ح٤ُٜق 

كخٕ كـْ ح٫ىٍحٍ ٣وَ رٌَ٘ ِٓلٞظ ٗظ٤ـش ُلويحٕ ٤ًٔش ٖٓ حُٔٞحثَ ػ٠ِ ٤ٛجش ػَم ٝرخُؼٌْ كخٕ حٗولخٝ 

٣ؼَٔ ػ٠ِ ٣ُخىس ٤ًٔش ح٫ىٍحٍ . ىٍؿش حُلَحٍس ًٔخ ك٢ كَٜ حُ٘ظخء  

حٕ ٤ًٔش ح٫ىٍحٍ طِىحى ك٢ ػيى ٖٓ حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش ٓؼَ ىحء حٌَُٔ ًٔخ طوَ ٤ًٔش ح٫ىٍحٍ ك٢ كخ٫ص حُل٠ٜ 

 حٓخ كخُش حٗوطخع ح٫ىٍحٍ حٝ حكظزخّ ح٫ىٍحٍ ٬٣كع ك٢ كخُش هٍٜٞ ح٠ٌُِ .

- ٓٓ,ُظَ ٓخر٤ٖ  ٕ( ٓخػش ٕٗ)٣ظَحٝف كـْ حٝ ٓؼيٍ حُزٍٞ حُطز٤ؼ٢ ح١ٌُ ٣طَكٚ ٗوٚ رخُؾ ه٬ٍ 

َٓ ٌٝٛٙ حُو٤ْ ػَٟش ُِظـ٤٤َ حٌُز٤َ ُؼيس حٓزخد هي طليى ٤ًٔش حُزٍٞ ح١ٌُ هي ٣لَُٙ حُلَى ك٢ ح١  ٓٓ,ٔ

. ّٞ٣ 

حُٔيٟ حًٌٍُٔٞ كٔؼ٬ ,حُّٜٞ حٝ حٕ ٓخ٣طَكٚ حُلَى حُؼخى١ ٖٓ ح٫ىٍحٍ طلض رؼٞ حُظَٝف هي ٣ِ٣ي ػٖ 

َٓ ٤ٓٞ٣خ . حٕ حُلخ٫ص  ٓٓ٘طو٤َِ ٓخ٣طَكٚ ٖٓ ح٫ىٍحٍ ح٠ُ ٓخىٕٝ  حُظو٤َِ ٖٓ ط٘خٍٝ حُٔٞحثَ ٣ٔظط٤غ حُلَى

حُؼٜز٤ش حُٜٔلٞرش رخُوٞف حٝ حَُػذ هي ٣ٜخكزٜٔخ ٣ُخىس حُظزٍٞ رخَُؿْ ٖٓ ػيّ ط٘خٍٝ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ 

حُٔٞحثَ , حٓخ ٗوٚ ح٫ىٍحٍ طليع ك٢ كخُش حُلَٓخٕ ٖٓ حُٔٞحثَ ٣ٝليع حُ٘وٚ ك٢ ١َف ح٫ىٍحٍ ك٢ ريح٣ش 

ٓظٔوخء ٝػ٘ي كيٝػٜخ ٗظ٤ـش حُظزٍٞ حُي١ٞٓ ك٢ٜ ٓويٓش ٬ُٗلزخّ حُز٢ُٞ ٝرخُظخ٢ُ حُٔٞص . ظٍٜٞ ح٫  

حٗؼيحّ حُزٍٞ ٛٞ ػيّ طٌَ٘ حُزٍٞ ك٢ حُـْٔ  -:  Anuria  

ٛٞ كخُش حٓظ٬ء حُٔؼخٗش حُز٤ُٞش رخُزٍٞ  ٓغ ػيّ حُويٍس ػ٠ِ حكَحؿٜخ   :-Urinary Retention 

رٔزذ كيٝع  ٌٓ٘ٝٛٙ حُلخُش ط٤ٜذ ك٢ حُـخُذ حَُؿخٍ كٞم ٖٓ رخَُؿْ ٖٓ حَُؿزش حُ٘ي٣يس  ك٢ ًُي  

. ط٠وْ ك٢ ؿيس حُزَٝٓظخص  

ٓخػش . ٕٗ \َٓ ٓٓ٘ػٖ  ٗلش حٝ ٗوٚ ح٫ىٍحٍ  -:  Oliguria 

 

ٓخػش ٖٝٓ ح٫ٓزخد  ُٕٗظَ ه٬ٍ  ٖ – ٘,٢ٕٛ ٣ُخىس ٓؼيٍ حُظزٍٞ  -: Poly uria  

ح١ٌَُٔ حٓخ ك٢ كخُش ػيّ ٝؿٞى حٛخرش  حُٔؼَٝكش ٝحُ٘خثؼش ٫ٓزخد ٣ُخىس حُظزٍٞ ٛٞ ح٫ٛخرش رَٔٝ

رخ١ٌَُٔ كوي ٣ٌٕٞ ٓزذ ٣ُخىس حُظزٍٞ ٛٞ َٗد حٝ ط٘خٍٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحثَ , رؼٞ ح٫ى٣ٝش ٓؼَ ٓيٍٍحص 

   حُزٍٞ طٔخػي ػ٠ِ ٣ُخىس حىٍحٍ حُزٍٞ ٝٝؿٞى حُظٜخرخص ك٢ حُٔٔخُي حُز٤ُٞش ٝحُلَٔ ٝؿ٤َٛخ .

 كلع ٗٔخًؽ ح٫ىٍحٍ 

ٍ ُلظَس ٣ٞ١ِش حٝ ػ٘ي ؿٔغ ح٫ىٍحٍ ُلظَس ٤ُ٘ٓش ٣ٞ١ِش ٣ـذ حهٌ ح٫كظ٤خؿخص ػ٘يٓخ طللع ٗٔخًؽ ح٫ىٍح

ح٬ُُٓش ُٔ٘غ حُظـ٤َحص حُظ٢ هي طليع ك٢ ط٤ًَذ حًُ٘ٔٞؽ ٌٝٛح ٣ظطِذ حظخكش ٓخىس كخك٠ش طؼَٔ ػ٠ِ كلع 

حًُ٘ٔٞؽ ٟٝٔخٕ ػيّ كيٝع طـ٤َحص ك٢ ط٤ًَذ ح٫ىٍحٍ ٣٫ٝئػئ ٝؿٞىٛخ رٜلش هخٛش ػ٠ِ حُٔخىس حُٔطِٞد 

ي٣َٛخ حٝ ػ٠ِ حُظلخػَ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ٌُِ٘ق حٝ ُظوي٣َ ٌٛٙ حُٔخىس .٣ـذ ؿٔغ ٗٔخًؽ ح٫ىٍحٍ رؼ٘خ٣ش ٝحٕ طو

 طٌٕٞ ح٫ىٝحص حُٔٔظويٓش ٗظ٤لش ٝكلع حًُ٘ٔٞؽ ك٢ حٝػ٤ش طلظ١ٞ ٓٞحى كخكظش ُٔ٘غ طٌخػَ ح٤ٌَُٔٝرخص .

 



( ٓخػش ٝحٕ ٌٛح ُٕٗللع ح٫ىٍحٍ ) ( َٓ ٖٓ كخٓٞ ح٤ُٜي٣ًٍٍِٞٝي حًَُِٔ ًخك٤ش  ًٓٔوخػيس ػخٓش حٕ حٟخكش ) 

حًُ٘ٔٞؽ ٣ٌٕٞ ٛخُلخ ُظوي٣َ ح٣ٍٞ٤ُخ ٝحُ٘ظَٝؿ٤ٖ ح٢ٌُِ . ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ٓٞحى كخكظش حهَٟ ٓؼَ حٌٍُِٞٝكٍّٞ , 

-حُظ٤ُٖٞ , حُلٍٞٓخ٤ُٖ ٌُٖٝ ٛ٘خى رؼٞ حُٔٔخٝة ك٢ حٓظويحّ ٌٛٙ حُٔٞحى :  

ٓطق ًٗٔٞؽ ح٫ىٍحٍ ٌٝٛح ٣ِٞع حُٔخٛش ػ٘ي ٓلذ  حٕ حٓظويحّ ٓخىس حُظ٤ُٖٞ ٣ٌٕٞ ١زوش ٍه٤وش ػ٠ِ -حُظ٤ُٖٞ :-ٔ

ؿِء ٖٓ حًُ٘ٔٞؽ ٣ٌٖٝٔ حُظـِذ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜؼٞرش رٟٞغ ح٫ىٍحٍ ك٢ هٔغ كَٜ ٝطًَٚ ٤ُٔظوَ ٝط٘لَٜ ١زوش 

 حُظ٤ُٖٞ ٝػ٘يثٌ ٣ـٔغ حُـِء حُٔل٢ِ ريٕٝ حُظ٤ُٖٞ .

حٌُ٘ق ػٖ ٝؿٞى حًٌُُِٞٞ ك٤غ حٕ حٓظؼٔخٍ حٌٍُِٞٝكٍّٞ ًٔخىس هخك٠ش هي طظيحهَ ٓغ رؼٞ حُللٞٛخص ٓؼَ  -ٕ

 حٕ حٌٍُِٞٝكٍّٞ ٣وظٍِ ٓلٍِٞ ر٘يًض .

٣ٔظويّ حُؼ٤ٍٔٞ ك٢ كخ٫ص كلٚ ح٫ىٍحٍ ُظوي٣َ حُٜٞى٣ّٞ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝح٣ٌٍُِٞي , حُز٤ٌخٍرٞٗخص , حٌُخ٤ُّٔٞ ,  -ٖ

٤ِ .حُلٔلٍٞ , ح٣ٍٞ٤ُخ , ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش , ح٣ٌَُخط٤ٖ , ح٫ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش , ٝٗ٘خ١ ح٣ِْٗ ط٬ِٓ  

 حٌُٔٞٗخص حُطز٤ؼ٤ش ٬ُىٍحٍ

ًَٓزخص ػ٣ٞ٠ش ًَٝٓزخص ؿ٤َ ػ٣ٞ٠ش  –رخ٩ٟخكش ح٠ُ حُٔخء ٣لظ١ٞ حُزٍٞ ػ٠ِ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حٌُٔٞٗخص   

حًَُٔزخص ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش  -ح٫ٝ :  

حْٛ ح٬ٓ٫ف ح٬ُػ٣ٞ٠ش ك٢ ح٫ىٍحٍ ٛٞ ٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ ٣َٝطز٢ ٝؿٞىٙ ٝط٤ًَِٙ ر٘ٞع حُٔٞحى  -حُٜٞى٣ّٞ :-ٔ

٤ش كل٢ كخُش ط٘خٍٝ ٓٞحى ؿٌحث٤ش ؿ٤َ كخ٣ٝش ػ٠ِ ِٓق حُطؼخّ ٣ظ٠خءٍ ٌٛح حُِٔق ًؼ٤َح ٝرخُؼٌْ ػ٘ي ٣ُخىطٚ ك٢ حُـٌحث

 ح٫ؿ٣ٌش كخٕ ١َكٚ ػزَ ح٤ٌُِظ٤ٖ ٓغ حُزٍٞ ٣ِىحى .

ٜٓيٍ ٌٛٙ ح٬ٓ٫ف ٢ٛ ح٫ؿ٣ٌش حُ٘زخط٤ش . -حُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُٔـ٤ٔ٤ّ٘ٞ : -ٕ  

ططَف ح٤ٗٞٓ٫خ ٓغ حُزٍٞ ػ٠ِ ٌَٗ ح٬ٓف ح٤ٗٞٓ٫خ . طِىحى ٗٔزش ح٤ٗٞٓ٫ّٞ ك٢ ح٫ٛخرش  -ح٤ٗٞٓ٫خ حُ٘٘خىٍ         : -ٖ

 رخُلٔخٝ               ًٔخ ك٢ َٓٝ ح١ٌَُٔ .

حٌُز٣َظخص                ٝحُلٞٓلخص -ٗ  

 ػخ٤ٗخ :- حًَُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش 

ح٣ٍٞ٤ُخ -ٔ  

٘خص ٌُُي كخٕ ح١ هَِ ػ٠ِ ٝظخثق حٌُزي ٣ٌٖٔ حٕ طؼظزَ ح٣ٍٞ٤ُخ ٖٓ حْٛ حُ٘ٞحطؾ حُٜ٘خث٤ش ُؼ٤ِٔخص ح٣ٞ حُزَٝط٤

٣٘ؼٌْ ػ٠ِ ػ٤ِٔخص ٛ٘غ ح٣ٍٞ٤ُخ . ًٌُي طوَ ٤ًٔش ح٣ٍٞ٤ُخ ك٢ حُزٍٞ ٝطِىحى ك٢ حُيّ ك٢ كخُش كيٝع هَِ ك٢ ٝظخثق 

 ح٠ٌُِ ح٫كَح٣ُش .

َرٕٞ ٝح٤ٗٞٓ٫خ حًح طَى حُزٍٞ ُٔيس ٣ٞ١ِش ٓؼَٟخ ُِٜٞحء حُـ١ٞ طظلَِ ح٣ٍٞ٤ُخ رلؼَ حُزٌظ٣َخ ح٠ُ ػخ٢ٗ ح٤ًٔٝي حٌُ

 ٓؼط٤ش رٌُي ٍحثلش ح٤ٗٞٓ٫خ ُِزٍٞ .



كخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي -ٕ  

ٛٞ ٗخطؾ ٣٘ظؾ ػٖ ح٣ٞ حُز٣ٍٞ٤٘خص ) حى٤ٖٗ ًٝٞح٤ٖٗ ( حُـٌحث٤ش حُظ٢ ٣ظْ ط٣ٌٜٞ٘خ ىحهَ حُـْٔ حٝ طٌَٔ ح٫كٔخٝ 

 ح٣ُٝٞ٘ش حُيحه٤ِش .

Amino acid  3- ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش 

ُطز٤ؼ٢ ٌُٖٝ ر٤ٌٔخص ه٤ِِش .طيهَ ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُزٍٞ ح  

ح٣ٌَُخط٤ٖ ٝح٣ٌَُخط٤ٖ٘  -ٗ  

ٛ٘خى ًَٓزخص حهَٟ طيهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُزٍٞ ٌُٖٝ طٞؿي ر٤ٌٔخص ه٤ِِش ٓؼَ رؼٞ حَُٜٓٞٗخص  -ًَٓزخص حهَٟ : -٘

 ٝٓـٔٞػش ك٤ظخ٤ٓ٘خص ) ر٢ ( ٝرؼٞ ح٣ِٗ٫ٔخص ٓؼَ ح٣ِْٗ ح٤ِٓ٫ِ ٝح٣٬ُز٤ِ 

 

 حٌُٔٞٗخص حُـ٤َ ١ز٤ؼ٤ش ك٠ حُزٍٞ

٣لظٟٞ حُزٍٞ ػ٠ِ ٌٓٞٗخص ٓوظِلش ٜٓ٘خ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٞى رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش)ًَٓزخص ٤ٗظَٝؿ٤٘٤ش( ٓؼَ/كٔٞ حُز٤ُٞي 

 ٓ/حُز٤ُٞ٘خ/ح٣ٌَُخط٤٘٤ٖ/رؼٞ ح٬ٓ٧ف ٝح٧كٔخٝ حُ٘خطـش ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٠ ٝرؼٞ حُٜزـخص ر٤ٌٔش ٓليٝىس

 

 

 :حًَُٔزخص حُـ٤َ ١ز٤ؼ٤ش ك٠ حُزٍٞ ٓؼَ ***

ٌَٔ حُ -ح٫ٍُِ  -  ٣ُخىس ٛزؼخص حُٜلَحء -أ٬ٓف حُٜلَحء  -ح٧ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش  -حُيّ  -

 

 Albumin : أ٫ٝ ح٫ٍُِ

 

٤ًٔش ح٫ٍُِ ك٠ حُزٍٞ ه٤ِِش ؿيح ٫ ٣ٌٖٔ حٌُ٘ق ػٜ٘خ رخُطَم ح٤ٌُٔخ ث٤ش حُؼخى٣ش ؿخُزخ ٓخ٣ٌٕٞ ٝؿٞى ح٫ٍُِ ٓئَٗ 

ٓػ٠ِ أَٓحٝ حُـٜخُ ح٩هَحؿ٠  

ٖ حُظؤًي ٖٓ ٝظ٤لش ح٠ٌُِ ًُٝي رؼَٔ ح٩هظزخٍحص حُوخٛش رٜخ , ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ظٍٜٞ اًح ٝؿي ح٫ٍُِ ك٠ حُزٍٞ ٫ري ٓ

ٓح٫ٍُِ ك٠ حُزٍٞ ٜٓلٞرخ رٞؿٞى ٌٓٞٗخص أهَٟ ٓؼَ ح٩ٓطٞحٗخص ح٤ٌُِش  

  Glucose :ػخ٤ٗخ حٌَُٔ

 حُزٍٞ حُطز٤ؼ٠ ٫ ٣لظٟٞ ػ٠ِ حٟ ٗٔزش ٖٓ حٌَُٔ ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَٜ حٌَُٔ ك٠ حُزٍٞ 

( ٞؿ٤ش( ٓؼَ ط٘خٍٝ ٝؿزخص ؿ٤٘ش رخٌَُر٤ٛٞيٍحص , ح٩ٗلؼخ٫ص حُ٘ي٣يس ٝ حُٜيٓخص حُ٘ل٤ٔش, ح٧َٜٗ ٧ٓزخ د ك٤ُٔٞ

  ٓؼَ َٓٝ حُزٍٞ حُٔـٌَٟ (٧ٓزـخ د ٤َٟٓـش )ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَٔ 

  Ketones bodies: ػخُؼخ ح٧ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش

,ح٧ًؼخٍ ٖٓ ط٘خٍٝ حُيٕٛٞ ٝح٩ه٬ٍ طظٌٕٞ ك٠ كخ٫ص َٓٝ حٌَُٔحُ٘ي٣ي حُـ٤َ ٤ٔٓطَ ػ٤ِٚ ,ح٤ُٜخّ ُلظَحص ٣ٞ١ِش 

 ٖٓ ط٘خٍٝ حٌَُر٤ٛٞيٍحص

 Blood : ٍحرؼـخ حُـيّ

٣ٞؿي ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ ك٢ ح٫ىٍحٍ حُٔطَٝف ح٠ُ حُوخٍؽ ك٢ كخُش حٛخرش حُٔٔخُي حُز٤ُٞش ًـَف ح٫ؿ٤٘ش حُٔوخ٤١ش 

حُـٜخُ حُز٠ُٞ ٝاُظٜخد حُلخُذ أَٓحٝ ح٠ٌُِ ٝ -ط٘خٍٝ رؼٞ حُؼوخه٤َ حُظ٠ طئىٟ ح٠ُ ٣ُخىس ٤ُٓٞش حُيّ  ُِلخُز٤ٖ حٝ  

 ٝ حُٔؼخٗش



حُلٜٞحص ح٣ٌُِٞش   -  Haematuria  هَكش حُٔؼخٗش / آظويحّ  ٣ؼَف ظٍٜٞ حُيّ ك٢ ح٫ىٍحٍ رخُز٤ِش حُي٣ٞٓش

 حُٔ٘خظ٤َ/١َٓخٕ حُـٜخُ حُز٠ُٞ

  

  Bile Salts:هخٓٔـخ أ٬ٓف حُٜلَحء

 طٜ٘غ أ٬ٓف حُٜلَحء ٖٓ ح٤ٌُُٞٔظ٤ٍَٝ رٞحٓطش ه٣٬خ حٌُزي

-ٓٔـخٍ أ٬ٓف حُٜلَحء :  

طٜ٘غ ك٠ حٌُزي ػْ ا٠ُ حُو٘خس حٌُزي٣ش حُؼخٓش ػْ ا٠ُ حُو٘خس حَُٔح٣ٍش ػْ طوِٕ ك٠ حُل٣ِٜٞش حَُٔح٣ٍش ُل٤ٖ حُٞؿزخص 

ٓٝرؼي ٍٝٛٞ حُطؼخّ ح٠ُ ح٩ػ٠٘ ػَ٘طٜذ ٤ًٔخص ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُطؼخّ ٩طٔخّ ػ٤ِٔش ح٠ُْٜ   

 ّ: ٤ًق ٣ظْ ٠ْٛ حُيٕٛٞ رٞحٓطش أ٬ٓف حُٜلَحء ؟

: ٣ظْ طل٣َٞ حُيٕٛٞ حُٔٞؿٞىس ك٠ حُٞؿزش حُـٌحث٤ش ا٠ُ ٓخ ٠ٔٔ٣ حُٔٔظلِذ حُي٠٘ٛ رؼي طؼَٟٜخ ٤ٌُٔخص ٖٓ ؽ 

حٌُٟ ٣لَُ رٞحٓطش ح٧ٓؼخء  (Lipase ) ح٧كٔخٝ ٝأ٬ٓف حُٜلَحء ك٤غ طظٌَٔ حُيٕٛٞ ٝ رخُظخ٠ُ طظوِِٜخ ح٣ِٗ٩ٔخص

٬ػ٤ش ح٠ُ ػ٬ع أكٔخٝ ٝؿٍَِٔٝ ٠ٛٝ حُظ٠ حُيٕٛٞ ٖٓ حُؼ (Lipase) حُيه٤وشٝ حُز٣ٌَ٘خّ ٝؿ٤َٛخ ك٤غ ٣لٍٞ

ٓطٌٕٞ حُيٕٛٞ حُؼ٬ػ٤ش ػْ طٔظٚ ٌٛٙ حُيٕٛٞ رؼي ػ٤ِٔخص ٤ًٔخث٤ش أهَٟ  

 Bile pigments-: ٓخىٓخ ٛزـخص حُٜلَحء

  (-Urobilinogen ) طٞؿي ك٠ حُزٍٞ ر٤ٌٔخ ص ه٤ِِش  ػ٘ي ح٫ٗوخٙ حُؼخى٤٣ٖ ٣ظْ ط٣ٌٖٞ ح٤ٍُٞٝر٤ِ٤٘ٞؿ٤ٖ ك٢ 

 

ِحٍ حُز٤َِٝر٤ٖ ٖٓ هزَ حُزٌظ٣َخ ٝهي ٣طَى ٓغ حُزَحُ حٝ ٣ؼخى حٓظٜخٛٚ ٤ُيهَ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش حُوُٕٞٞ ٗظ٤ـش ٫هظ

حُزخر٤ش ٤ُؼٞى ح٠ُ حٌُزيٝطوَؽ ٤ًٔخص ٛـ٤َس ٓ٘ٚ ح٠ُ ح٫ٓؼخء ػٖ ٣َ١ن حٌُزي ٝح٫هَ ػٖ ٣َ١ن ح٫ىٍحٍ .ك٢ ؿ٤ٔغ 

١َى حُـِء ح٫ًزَ ٖٓ ح٤ٍُٞٝر٤ِ٤٘ٞؿ٤ٖ ٖٓ  ح٫ُظٜخرخص حٌُزي٣ش ٓؼَ طِق حُو٣٬خ حٌُزي٣ش ٣ٜزق حٌُزي ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ

 حُيٍٝس حُزخر٤ش ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ٤ًٔخص ٌٛح حًَُٔذ ك٢ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٝرخُظخ٢ُ ١َىٙ ػٖ ٣َ١ن ح٠ٌُِ .

 Specimen Collectionؿٔغ حُؼ٤٘خص 

طِٝى ٓوظزَحص حُظلخ٤َُ حُطز٤ش ػخىس رظؼ٤ِٔخص )رَحٓؾ ( هخٛش ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ططز٤وٜخ ُظ٤ٜجش ح٣َُٔٞ ٝحُلٍٜٞ  

ػ٠ِ حُؼ٤٘ش حُٔطِٞرش رخٍُٜٞس حُٜل٤لش ٣ٝظْ ًُي ر٤ٜخّ ح٣َُٔٞ ٓيس ٓؼ٤٘ش طوظِق كٔذ ٗٞع حُظل٤َِ ٝحُـَٝ 

٣َٞ ٖٓ حُظيه٤ٖ. ٣ٝٞؿي رؼٞ حُظلخ٤َُ ٓ٘ٚ ٝا٣وخف اػطخء ح٣َُٔٞ حُٔلخ٤َُ ػزَ ح٣ٍُٞي ٣ٝـذ إٔ ٣ٔ٘غ حُٔ

Basal Conditionحُوخٓش حُظ٢ طظطِذ ٟٝغ ح٣َُٔٞ ك٢ حُلخُش ح٧ٓخ٤ٓش  ػ٘ي ه٤خّ حُز٤َٝك٤ض ٝح٬ُ ًظ٤ض ٝ  

ٓؼ٬ , ٝرؼ٠ٜخ ٣ظطِذ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًٕٞ ح٣َُٔٞ ٛخثٔخ ػيّ طَى حُلَحٕ ا٫ ك٢ كخ٫ص ح٠ٍَُٝس  ح٧ٓظ٤ض 

خثن ٝهخٛش ػ٘ي ه٤خّ حُٔؼيٍ ح٢٠٣٧ ح٧ٓخ٢ٓ . أٓخ رؼٞ حُظلخ٤َُ ك٤ظطِذ حُوٜٟٞ ُٝٔيس ٫ ط٣ِي ػٖ هْٔ ىه

ػ٘يٓخ ٣ؼ٤ٖ حُطز٤ذ ٗٞع حُظل٤َِ  حُٟٞغ ٓ٘غ ح٣َُٔٞ ٖٓ ط٘خٍٝ ح٧ى٣ٝش حُٔٞٛٞكش ُٚ ٝطلي٣ي ٗٞع حُـٌحء ٤ًٔٝظٚ . 

ك٢٘ حُٔوظزَ حُٔطِٞد كبٗٚ ٣ظْ ؿٔغ حُؼ٤٘ش ٖٓ هزَ حَُٟٔٔش اًح ًخٕ ح٣َُٔٞ ّٓ٘ٞ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ أٝ ٖٓ هزَ 

٠َُٟٔ حُؼ٤خىحص حُوخٍؿ٤ش ) هْٔ ٓلذ حُؼ٤٘خص ( ك٤غ ٣ـذ ػ٤ِٜٔخ حُو٤خّ رظ٤ٜ٘ق حُؼ٤٘ش ٝطَه٤ٜٔخ ٝطؼ٤ِٜٔخ 

٣ٌٝظذ طخ٣ٍن ٝٝهض ؿٔغ حُؼ٤٘ش ٖٝٓ ػْ ٣ظْ آٍخُٜخ ا٠ُ حُٔوظزَ ٣ٌٝظذ ػ٤ِٜخ رٟٞٞف حْٓ ٍٝهْ ح٣َُٔٞ ٝػَٔٙ 

ح٣َُٔٞ , ٓغ حُلَٙ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ؿ٤ٔغ  ٝؿ٤ٔ٘ظٚ ٝٗٞع حُظل٤َِ حُٔطِٞد ٝحْٓ حُطز٤ذ ٝٓٞهغ 



 ح٧ٝػ٤ش حُٔٔظؼِٔش ك٢ حُظل٤َِ ٬ٓثٔش ٝٗظ٤لش ٝٓـِوش ربكٌخّ ٣ٝظْ آٍخُٜخ ٓزخَٗس ا٠ُ حُٔوظزَ .

ؿٔغ ػ٤٘خص حُيّ    Collection of Blood -ح٫ٝ :  

خثَ .... حُو٣٬خ ٢ٛ ٣ًَخص حُيّ حُيّ ٛٞ حُٔخثَ ح٧كَٔ ح١ٌُ ٣ـ١َ ىحهَ ح٧ٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ٣ٝظًَذ ٖٓ ه٣٬خ ٝ ٓ 

حُلَٔحء ٣ًَٝخص حُيّ حُز٠٤خء ٝحُٜلخثق حُي٣ٞٓش , أٓخ حُٔخثَ كٜٞ حُز٬ُٓخ , ٣ٝؼظزَ حُيّ ٖٓ أْٛ حُٔٞحثَ حُل٣ٞ٤ش 

حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ ُٔخ ٣وّٞ رٚ ٖٓ ٝظخثق ك٣ٞ٤ش ٛخٓش ٓؼَ ٗوَ ح٧ًٔـ٤ٖ ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ا٠ُ ه٣٬خ 

ُظَحص ك٢   ٙا٠ُ   ٗ% ٖٓ ُٕٝ حُـْٔ ٣ٝظَحٝف حُٔؼيٍ حُطز٤ؼ٢ ُِيّ ٖٓ ,٣ٌٕٞ حُيّ كٞح٢ُ حُـْٔ حُٔوظِلش ٝ 

ُظَ ٖٓ حُيّ أػ٘خء حُظزَع ٤ُْ ُٚ طؤػ٤َ ٗي٣ي ػ٠ِ حُـْٔ ك٤غ إٔ حُيّ ٣َٓؼخً ٓخ  ٔحُ٘وٚ حُٔظ٢ٓٞ حُُٕٞ , ٝكوي 

ػخىس ػ٠ِ حُيّ حُٔؤهًٞ ٖٓ ح٧ٍٝىس  طـَٟ طلخ٤َُ حُيّ ٓخػش.   ,ٗا٠ُ   ٣ٕٗظٌٕٞ ٣ٝؼٞى ا٠ُ كـٔٚ َٓس أهَٟ ه٬ٍ 

أٝ ٖٓ حَُ٘ح٤٣ٖ رٞحٓطش ٓؼوذ ٍك٤غ ٣ٝٔظويّ حُيّ ح٣ٍُٞي١ ك٢ ٓؼظْ حُظلخ٤َُ ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش , ٣ٝوظَٜ 

 حٓظويحّ حُيّ ح٣َُ٘خ٢ٗ ػ٠ِ رؼٞ حُظلخ٤َُ ٓؼَ ؿخُحص حُيّ 

 ٓلذ حُيّ حُ٘ؼ١َ٤

)حُز٘خٕ( أٝ ٗلٔش ح٧ًٕ ك٢ حُزخُـ٤ٖ ٝك٢ ح١٧لخٍ حَُٟغ ٣ظْ ٓلذ حُيّ حُ٘ؼ١َ٤ ػٖ ٣َ١ن طؼو٤ذ ٍأّ ح٧ٛخرغ 

٣ٝظْ ٓلذ ػ٤٘ش حُيّ حُ٘ؼ١َ٤  ٣ؼوذ أهٔٚ حُويّ أٝ اٛزغ حُويّ حٌُز٤َ أٝ رخ١ٖ حُويّ رٞحٓطش ١َ٘ٓ ٍٓل٢ 

% , ػْ رٞهِ 7ٓرظ٘ظ٤ق ٓ٘طوش حُٔلذ ًُٝي رٔٔلٜخ روطؼش هطٖ ٓزِِٚ رٌلٍٞ ا٣ؼ٢ِ آٝ ًلٍٞ أ٣ِٝرَٝرخٍٗٞ 

ْٓ ٣ٝؼ٠٘ ح٩رٜخّ ك٤٘يكغ حُيّ رـِحٍس ٝاًح   ٕ- ٔش ح١َُ٘ٔ حَُٓل٢ رَٔػش ٝهلش ك٤ليع ؿَف رؼٔن ح٩رٜخّ رٞحٓط

ُْ ٣وَؽ حُيّ ٣َكغ حَُرخ١ ح٠ُخؿ٢ ٝطِٜ ح٤ُي ا٠ُ ح٧ٓلَ ٝح٧ػ٠ِ ػيس َٓحص . ػْ ٣ؼخى ٍر٢ حَُرخ١ ح٠ُخؿ٢ ٖٓ ؿي٣ي 

٠ِ هطَس حُيّ حُوخٍؿش ٖٓ حُـَف ٣ٝظَى حُيّ ٣٘يكغ حُيّ, رؼي ًُي ٠ٗغ حُٔخٛش حُ٘ؼ٣َش أكو٤خ ػ ٣ٝؼٖ ح٩رٜخّ ك٤٘يكغ 

ْٓ طلظٟٞ ػ٠ِ ٓخثَ ٓؼظيٍ  ٘ٔك٢ حُٔخٛش كظ٠ حُؼ٬ٓش حُٔطِٞرش ٝطـٔغ هطَحص حُيّ ك٢ أٗزٞرش حهظزخٍ ٓؼظٜخ 

حُظٞطَ ٖٓ ًز٣َظخص حُٜٞى٣ّٞ ٓغ ؿَٔ حُٔخٛش ػيس َٓحص رخُٔلٍِٞ ٗلٔٚ ػْ ط٘وَ ُـٜخُ حُطَى ح١ًَُِٔ ُلِٜٜخ 

س ١َى ١ًَِٓ ٖٓ حُ٘ٞع ح٧كو٢ ُٔ٘غ طٌَٔ ح٧ٗخر٤ذ حُ٘ؼ٣َش .ٝطٔظويّ أؿِٜ  

٣ٔلذ حُيّ ح٣ٍُٞي١ ػخىس ٖٓ ح٧ٍٝىس حُٔٞؿٞىس ك٢ حٌٍُحع أٝ حَُٔكن رٞحٓطش ٓلو٘ش ؿخكش ٝٓؼؤش ؿخِٛس طٔظؼَٔ 

ٓلذ حُيّ ح٣ٍُٞي١  َٓس ٝحكيس ٣ٝل٠َ إٔ ٣ٌٕٞ حٌٍُحع ىحكجخً ٝحُ٘وٚ ك٢ ٟٝؼ٤ش ٣َٓلش ٣ٝطزن حَُرخ١ حٍ

Venipuncture 

ٟخؿ٢ كٍٞ حُؼ٠ي رَكن ٝطٌٕٞ ٓخ ر٤ٖ حٌُظق ٝحَُٔكن , ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ح٠ُـ٢ ٍه٤وخً ٖٝٓ ػْ ٣٘ظق حُـِي ك٢ 

حٌُٔخٕ حَُٔحى ٝهِٙ روط٘ٚ ٓزِِش رٌلٍٞ ١ز٢ ٣ٝظَى ٤ُـق ه٬٤ًِ , رؼي ًُي طلَؽ حُٔلو٘ش ٖٓ حُٜٞحء رٔلذ حُٔيى 



٘ش , رؼي ًُي ٣ٔٔي حَُٔكن رخ٤ُي ح٤َُٟٔ ٣ٟٝٞغ ارٜخٜٓخ ٝىكؼٚ َٓحٍح رل٤غ ٣طَى ًَ حُٜٞحء حُٔٞؿٞى ىحهَ حُٔلو

ْٓ ٖٝٓ ػْ طٔٔي حُٔلو٘ش رخ٤ُي ح٤ُٖٔ َُِٟٔٔش أٝ ُل٢٘ حُٔوظزَ   ٕػ٠ِ ح٣ٍُٞي ح١ٌُ ٤ٓٞهِ رؼ٤يحً ػٖ ٌٓخٕ حُٞهِ 

طٞكش ا٠ُ ر٤ٖ ح٩رٜخّ ٝح٧ٛخرغ حُؼ٬ػش ٖٝٓ ػْ طيهَ ح٩رَس ك٢ ح٣ٍُٞي رٞهِس ٝحكيس ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٜٗخ٣ش ح٩رَس حُٔ٘

َٓ ٖٓ حُيّ ٝٛٞ حُٔويحٍ  ٓٔ – ٘ح٧ػ٠ِ ك٤٘يكغ حُيّ ا٠ُ حُٔلو٘ش ٗظ٤ـش ٓلذ ٓيى ح٩رَس ٝػ٘يٓخ ٣ٔلذ ٖٓ 

حُٔطِٞد ػخىس ٣َكغ حَُرخ١ ح٠ُخؿ٢ ٝطٟٞغ هطؼش ٖٓ حُوطٖ حُٔؼوْ رخٌُلٍٞ ػ٠ِ ٌٓخٕ حُٞهِ ػْ طٔلذ ح٫رَس ٖٓ 

٫هظزخٍ ط٤ٜجش ُلِٜٚ .ح٣ٍُٞي رِطق , ٖٝٓ ػْ ٣ٟٞغ حُيّ حُٔٔلٞد ك٢ أٗزٞرش ح  

 Arterial Punctureٓلذ حُيّ ح٣َُ٘خ٢ٗ 

ٗخىٍحً ٓخ ٣طِذ ٓلذ ىّ ٣َٗخٕ ا٫ ك٢ كخ٫ص ه٤ِِش ٓؼَ ١ِذ كلٚ ؿخُحص حُيّ أٝ ىٍحٓش ح٫هظ٬ف ر٤ٖ ٓٔظٟٞ  

 حُـًُِٞٞ ك٢ حُيّ ح٣َُ٘خٕ ٝحُيّ ح٣ٍُٞي١ . ًٝٔخ ٛٞ ٓؼِّٞ كبٕ حُيّ ح٣َُ٘خٕ ٗز٤ٚ رخُيّ حُ٘ؼ١َ 

 

خ حُز٬ُٓ Plasma 

٣ظْ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُز٬ُٓخ رٔلذ حُيّ ٖٓ ٣ٍٝي حُٔخػي رٞحٓطش ٓلو٘ش ٓؼؤش ٝؿخكش طٔظؼَٔ َٓس ٝحكيس ٣ٝ٘وَ حُيّ 

% ٖٝٓ ػْ ٣وِذ ح٧ٗزٞد رٜيٝء ٍأٓخً ػ٠ِ ػوذ ٔا٠ُ أٗزٞد ؿخف ك٤ٚ ٓخىس ٓخٗؼش ُِظوؼَ ٓؼَ ٤ٛزخ٣ٍٖ حُٜٞى٣ّٞ 

حُيّ كٍٞح ٤ُلَٜ رـٜخُ حُطَى ح١ًَُِٔ ٣ٌٕٝٞ حُـِء حُؼ١ِٞ ٛٞ  ػيس َٓحص ٤ُِٔؽ حُيّ ؿ٤يح رٔخٗغ حُظوؼَ ػْ ٣٘وَ

 حُز٬ُٓخ ٝرؼي ًُي ٣ظْ ٗوَ حُز٬ُٓخ ا٠ُ أٗزٞرش ٗظ٤لش ٩ؿَحء ح٫هظزخٍحص حُٔطِٞرش ػ٤ِٜخ . 

ٝٛ٘خى اؿٔخع ػخّ ك٢ ٓؼظْ حُٔوظزَحص ػ٠ِ طل٤٠َ حٓظويحّ ح٤َُّٔ ري٫ً ٖٓ حُز٬ُٓخ أٝ حُيّ ح٢ٌُِ ًُٝي ُُٜٔٞش  

ٙ ٝحُلٍٜٞ ػ٤ِٚ اٟخكش ا٠ُ إٔ طـ٤َ ػزخص حُـًُِٞٞ ك٢ ح٤َُّٔ ك٢ ىٍؿش كَحٍس حُـَكش أهَ رٌؼ٤َ ٖٓ طـ٤َ طل٤٠َ

ٓخػش ػ٠ِ ح٧هَ اًح ٓخ رَىص ك٢ حُؼ٬ؿش ُٝٔيس أ١ٍٞ   ٕٗػزخطٚ ك٢ حُيّ ح٢ٌُِ ًٌُٝي ٓؼظْ ح٣ِٗ٩ٔخص طؼزض ك٤ٚ ُٔيس 

 ,ح٣٧ٞٗخص ح٬ُػ٣ٞ٠ش ػخرظش ك٢ ح٤َُّٔ ُٔيس طوخٍد ك٢ حُٔـٔيس . ٝاًح حٓظؼَٟ٘خ رو٤ش ٌٓٞٗخص حُيّ ك٘ـي إٔ 

ٓخػخص ك٢ ىٍؿش كَحٍس حُـَكش ُٝؼيس أ٣خّ ك٢ ىٍؿش كَحٍس حُؼ٬ؿش ًٔخ إٔ ًَ ٖٓ ح٣ٍٞ٤ُخ ٝح٣ٌَُخط٤٘٤ٖ ٝكخٓٞ  

ٓخػش ػ٠ِ ح٧هَ ريٕٝ ػ٬ؿش ُٝٔيس أ١ٍٞ طلض طز٣َي حُؼ٬ؿش أٓخ حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ )هخٛش   ٕٗحُز٤ُٞي طٌٕٞ ػخرظش ُٔيس 

َ حُٔوظَٕ( كٜٞ كٔخّ ؿيحً ٠ُِٞء ٌُُي ٣ـذ إٔ ٣للٚ كٍٞحً أٝ ٣ل٠ٔ ٖٓ ح٠ُٞء حُٔزخَٗ رللظٚ ك٢ ٌٓخٕ ؿ٤

 ٓظِْ .

 ٤َّٓ أٝ ر٬ُٓخ ٢ٛٝ :   ٛ٘خى ػيس ٗوخ١ طليى حهظ٤خٍ ػ٤٘ش حُيّ َٛ ٓخ ٗلظخؿٚ ك٢ حُظل٤َِ ػ٤٘ش ىّ ٢ًِ أٝ  

 

هي ٣ليع ٗظ٤ـش حٓظؼٔخٍ حُٔٞحى حُٔخٗؼش ُِظوؼَ ٖٝٓ أٓؼِش  ٣ل٠َ حٓظؼٔخٍ ح٤َُّٔ ػ٠ِ حُز٬ُٓخ طـ٘زخ ُِظيحهَ ح١ٌُ  - 

ًُي طؤػ٤َ ٓخٗؼخص حُظـ٢ِ ػ٠ِ كؼخ٤ُش ح٣ِٗ٩ٔخص , ًٌُٝي ٣ل٠َ حٓظؼٔخٍ حُز٬ُٓخ ك٢ رؼٞ حُللٞٙ حُظ٢ طظطِذ 

ػٍِ ح٣ٌَُخص ػٖ حُز٬ُٓخ رؤَٓع ٓخ ٣ٌٖٔ كٔؼ٬ ٣ِىحى ط٤ًَِ حُلٞٓلخص حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُز٬ُٓخ ٗظ٤ـش طَٔرٜخ ٖٓ 

ح٣ٌَُخص حُلَٔحء ػ٘ي طَى حُيّ ُٝٞ ُلظَس ٝؿ٤ِس , ًٔخ إٔ طلَِ حُلٞٓلخص حُؼ٣ٞ٠ش ا٠ُ حُلٞٓلخص حُـ٤َ ػ٣ٞ٠ش 

رٔزذ كؼخ٤ُش ا٣ِٗٔخص حُلٞٓلخطخُ ٣ِ٣ي ك٢ ط٤ًَِ حُلٞٓلخص ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُز٬ُٓخ ىٕٝ حُلخؿش ا٠ُ حٗظظخٍ طلَِ 

 طـ٢ِ حُيّ )ًٔخ ك٢ ح٤َُّٔ( .



 ِٓلٞظش ٛخٓش :   

إٔ ٣ٌٕٞ ُٕٞ ح٤َُّٔ أٝ حُز٬ُٓخ أٛلَحً ٛخك٤خً ٫ٝ ٣ٞؿي ك٤ٚ أ١ ػٌخٍس ٝاًح ٝؿي حُِٕٞ ٓز٠٤خً كبٗٚ ٣يٍ ػ٠ِ  ٫ري 

حٍطلخع ٗٔزش حُيٕٛٞ ك٤ٚ ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ ٗظ٤ـش حُظل٤َِ ٝرخُٔؼَ اًح ًخٕ حُِٕٞ ٓلَٔحً كخٗٚ ٣يٍ ػ٠ِ طٌَٔ ٣ًَخص حُيّ 

ثؾ ٝاًح ًخٕ ُٞٗٚ أٛلَ ٓو٠َحً كبٗٚ ٣يٍ ػ٠ِ ٣ُخىس ٗٔزش حُلَٔحء ح١ٌُ ٣ئػَ طؤػ٤َح ًز٤َحً ػ٠ِ رؼٞ حُ٘ظخ

 حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ رخُيّ . 

  

 كلع حُيّ

ٖٓ حُٔل٠َ ىحثٔخً اؿَحء حُظلخ٤َُ رخَُٔػش حٌُٔٔ٘ش ٝػ٘ي حُوِٕ طللع ؿ٤ٔغ حُؼ٤٘خص رؼي كَٜ ح٤َُّٔ أٝ حُز٬ُٓخ  

ٗٔذ حٌُٔٞٗخص ٝىٍؿش حُلَحٍس حُٔ٘خٓزش ٓزَىس ُـَٝ طؤه٤َ حُظلخػ٬ص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝرخُظخ٢ُ حُل٤ُِٞش ىٕٝ طـ٤٤َ 

حُيٍؿش ه٬ٍ ػيس ٓخػخص ٖٓ طًَٜخ ك٢ حُؼ٬ؿش ٝطللع  ّ , ك٤غ طليع طـ٤َحص ه٤ِِش ك٢ ٌٛٙ  ٗ – ُِٕللع ٖٓ 

 ػ٤٘خص حُيّ ُظل٤َِ حٌَُٔ ٝحُز٤َٝك٤ض رؼي اٟخكش ٓخىس كخكظش .

ّ( رؼي كَٜ ح٤َُّٔ  ٕٓ-يٛخ ريٍؿش كَحٍس )ٝػ٘ي طو٣ِٖ حُؼ٤٘خص ُٔيس ٣ٞ١ِش ُو٤خّ ح٣ِٗ٫ٔخص ٓؼ٬ً كبٗٚ ٣ـذ طـ٤ٔ

رؤَٓع ٝهض ٌٖٓٔ ٣ٝل٠َ إٔ طؤْ حُؼ٤٘خص ا٠ُ كـّٞ ٛـ٤َس هزَ طـ٤ٔيٛخ طـ٘زخً ُظٌَحٍ ػ٤ِٔش ح٩ًحرش ٝحُظـ٤ٔي 

َٓس ػخ٤ٗش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طـ٤َ أٓخ٢ٓ ك٢ ط٤ًَذ حُزَٝط٤٘خص ٝح٣ِٗ٩ٔخص ٝػ٘ي اؿَحء حُظل٤َِ طظَى حُؼ٤٘ش ُظٌٝد 

حٍس حُـَكش ػْ طِٔؽ رٜيٝء ٢ٌُ ٗلَٜ ػ٠ِ ػ٤٘ش ٓظـخٗٔش .رزط٢ء ريٍؿش كَ  

 ُٝـٔغ ػ٤٘خص حُيّ ٣ٜ٘ق رظزخع ح٫كظ٤خ١خص حُظخ٤ُش : 

٣ل٠َ ؿٔغ ػ٤٘خص حُيّ ٖٓ ح٠َُٟٔ ك٢ حُٜزخف حُزخًَ ٝهزَ ح٩كطخٍ ا٫ ك٢ كخ٫ص هخٛش . - ٔ  

رش ٣ئى١ ا٠ُ طٌَٔ ه٣٬خ حُيّ كلٚ ح٧ٗزٞد ح١ٌُ ٤ٟٓٞغ ك٤ٚ حُيّ ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ؿخف ك٤غ إٔ ٝؿٞى ح١َُٞ -ٕ

 ٝحُظؤًي ٖٓ ًٕٞ ٬ٛك٤ش ح٧ٗزٞد ؿ٤َ ٓ٘ظ٤ٜش .

٣ـذ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٗٞع حُؼ٬ؽ ح١ٌُ ٣ظ٘خُٝٚ ح٣َُٔٞ  - ٖ  

٣ـذ طـ٘ذ حٓظؼٔخٍ ح٠ُـ٢ حُٔخُذ ػ٘ي ٓلذ حُيّ رَ ٣ظَى حُيّ ٣٘ٔخد ٖٓ ح٣ٍُٞي ا٠ُ حُٔلو٘ش رز٢ء ًٌُٝي   - ٗ

حُوخٙ رخُللع ٣لَؽ رز٢ء ًُٝي ُٔ٘غ طٌَٔ ٣ًَخص حُيّ . ػ٘يٓخ ٣لَؽ ٖٓ حُٔلو٘ش ا٠ُ ح٧ٗزٞد  

٣ـذ ػيّ حُٔزخُـش ك٢ حٓظويحّ حُٔٞحى حُٔخٗؼش ُِظـ٢ِ )حُظوؼَ( - ٘  

رؼي ٓلذ حُؼ٤٘ش ٣ـذ ح٩َٓحع ر٘وِٜخ ا٠ُ حُٔوظزَ ك٤غ إٔ كلع حُيّ ك٢ ىٍؿخص كَحٍس ٓ٘ول٠ش ٣ئى١ ا٠ُ   - ٙ

خٛش طلَِ حُو٣٬خ ٝحٟطَحد ط٣ُٞغ ح٣٧ٞٗخص رٍٜٞس ه  

 



 

 

 

 



  Anticoagulants مضادات التخثر 

طٔظويّ ٠ٓخىحص حُظوؼَ ك٢ كخُش حٓظؼٔخٍ ػ٤٘خص ٖٓ حُز٬ُٓخ أٝ حُيّ ح٢ٌُِ كٔذ ٓخ طوظ٤٠ٚ حُظـَرش ٝػ٤ِٚ ٣ـذ  

اٟخكش ٠ٓخى ُِظوؼَ ا٠ُ أٗزٞرش ؿٔغ حُيّ كخٍ ٓلزٚ ٓزخَٗس ٝػخىس ٣ـِن ؿيحٍ أٗزٞرش ؿٔغ حُيّ ر٠ٔخى حُظوؼَ , 

خٍس ا٠ُ إٔ حهظ٤خٍ ٠ٓخى حُظوؼَ ٣ـذ إٔ ٣وّٞ ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ٌٛح ح٠ُٔخى ُٖ ٣ئػَ ػ٠ِ حُظل٤َِ ٝطـيٍ ح٩ٗ

ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ٌٝٛٙ حُ٘وطش ٜٓٔش ؿيح . ٧ٕ ٜٓخىٍ حُظوؼَ ٢ٛ ًَٓزخص ٤ٔ٤ًخث٤ش ٬ٓ٧ف رؼٞ حُٔؼخىٕ ٓؼَ حُٜٞى٣ّٞ 

حُٜٞى٣ّٞ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ػ٘يٓخ ٣وٚ  ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ٠ٓخىحص حُظوؼَ ٖٓ أ٬ٓف ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝح٤ُِؼ٤ّٞ , 

حُظل٤َِ طؼ٤٤ٖ ح٩ٌُظ٤َُٝظخص ًخُٜٞى٣ّٞ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٧ٕ ًُي ٓٞف ٣ئى١ ا٠ُ هطؤ ا٣ـخر٢ أًزَ ك٢ ٗظخثؾ حُظل٤َِ 

  . ٌُٖٝ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ٠ٓخىحص حُظوؼَ ٤ُِؼ٤ّٞ أٝ ح٤ٗٞٓ٧ّٞ

 

حٓظويحّ أًِح٫ص حُٜٞى٣ّٞ ٧ٕ ٌٛح حُِٔق ٓٞف ٣ِ٣َ ًَ ٓخ طلظ٣ٞٚ  أٓخ ك٢ كخُش طل٤َِ حٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ حُيّ ك٬ ٣ٌٖٔ 

  . حُؼ٤٘ش ٖٓ حٌُخ٤ُّٔٞ رظ٤َٓزٚ ػ٠ِ ٌَٗ أًِح٫ص حٌُخ٤ُّٔٞ

 

 Acid ًٌُٝي طؼَٔ ٠ٓخىحص حُظوؼَ ػ٠ِ طؼز٢٤ كؼخ٤ُش رؼٞ ح٣ِٗ٩ٔخص , ٓؼَ ا٣ِْٗ حُلٞٓلخطخُ حُل٢٠ٔ 

Phosphatase ٝحُلٞٓلخطخُ حُوخػي١ Alkaline Phosphatase  ٝأ٣ِْٗ ٗخُػش ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٖٓ ٫ًظخص LDH 

أٓخ أ٬ٓف ك٣ٍِٞي حُزٞطخ٤ّٓٞ أٝ حُٜٞى٣ّٞ كظؼز٢ كؼخ٤ُش ا٣ِْٗ ح٣ٍٞ٤ُخُ ر٤٘ٔخ ط٢٘٘ كؼخ٤ُش ا٣ِْٗ ح٬٤ٓ٧ُ , ًٔخ 

 طٔظط٤غ ٠ٓخىحص حُظوؼَ اكوخى ح٫هظزخٍ أ٤ٔٛظٚ ح٤َُٟٔش

 

   ٌٛٙ رؼٞ أٗٞحع حُٔٞحى حُٔوؼَس ُِيّ

 

Heparin ح٤ُٜزخ٣ٍٖ  ٔ-   

ٛٞ ٓخىس ٠ٓخىس ُِظوؼَ ٝٛٞ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُيّ ح٧ٓخ٤ٓش ٌُٝ٘ٚ ٣ٞؿي رظ٤ًَِ ٫ ٣ٌل٢ ُٔ٘غ طوؼَ حُيّ , ٣ٝظُٞي  

ح٤ُٜزخ٣ٍٖ ٖٓ ه٣٬خ حٌُزي كٜٞ ٓٞؿٞى رظ٤ًَِ ػخ٢ُ ك٢ حٌُزي ًٔخ أٗٚ ٓٞؿٞى أ٠٣خ ك٢ حُو٣٬خ حَُث٣ٞش ٝهي أٌٖٓ 

ٝحَُثش ٣ٝظ٤ِٔ ػٖ ؿ٤َٙ رٌٞٗٚ ٫ ٣ظيحهَ ٓؼٚ أ١ حهظزخٍ ٖٓ كِٜٚ ٝػُِٚ رٌَ٘ ِٓق ٓظزٍِٞ ٖٓ ٓٔظوِٚ حٌُزي 

ٝٛٞ ح٣ٌَُٔخص  حهظزخٍحص حُظل٤َِ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ , ٝح٤ُٜزخ٣ٍٖ ػزخٍس ػٖ ٤ٌٓٞط٤ٖ ػي٣ي كٔٞ حٌُز٣َظ٤ي ٝٛٞ ٖٓ

حُٔظؼيىس  ٣ؼَٔ ح٤ُٜز٣َِٖ ٠ًٔخى ُِؼَٝٓز٤ٖ ك٤غ ٣ٔ٘غ طلٍٞ حُزَٝػَٝٓز٤ٖ  ح٠ُ ػَٝٓز٤ٖ ٌٌٝٛح ٣ٔ٘غ ط٣ٌٖٞ 

ٖ ح٠ُ حُل٤ز٣َ٘ٞؿ٤ٖ .حُل٤ز٣َ  



Potassium Oxalates حًِح٫ص حُزٞطخ٤ّٓٞ ٕ-  

ٌُخ٤ُّٔٞ ٝرٌُي ٣ٔ٘غ طـ٢ِ حُيّ ٣ٝل٠َ حٓظؼٔخُٚ ُُٜٔٞش ًٝرخٗٚ ,  ٠ُٔخى ػ٠ِ ط٤َٓذ أ٣ٞٗخص ح ٣ؼَٔ ٌٛح ح  

 

Sodium Fluoride ك٣ٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ  ٖ-  

 

ٝػ٘يٓخ  أٗٚ ٣ٔظويّ ٠ًٔخى ُِظـ٢ِ )ٟؼ٤ق ( , ٣ٔظؼَٔ ػخىس ًٔخىس كخكظش ٖٓ أؿَ طوي٣َ حُـًُِٞٞ ك٢ حُيّ ا٫ 

 ٣ٕٔظويّ ًٔخىس كخكظش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٝؿٞى ٓخٗغ ُِظـ٢ِ ٓؼَ حًِح٫ص حُزٞطخ٤ّٓٞ كؤٗٚ ٣ٌٕٞ ٓئػَ رظ٤ًَِ كٞح٢ُ 

َٓ ٖٓ حُيّ ٣ٝزيأ طؤػ٤َٙ ػٖ ٣َ١ن طؼز٢٤ حُ٘ظخّ ح٢ٔ٣ِٗ٫ حُٔ٘ظَى ك٢ ػ٤ِٔش  ٔٓـْ /   ح١ٌُ حُظلَِ ح١ٌَُٔ . 

ش كبً حُل٣ٍِٞي ٣ـذ أ٫ ٣ٔظويّ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ؿٔغ حُؼ٤٘خص ٖٓ أؿَ طوي٣َحص ا٤ٔ٣ِٗش أٝ ػ٘يٓخ ح٫هظزخٍ ًٝوخػيس ػخٓ

 ٣ٔظويّ ًٌخٗق ك٢  ٣َ١وش ح٣ٍٞ٤ُِ 

 

ا٣ؼ٤ِٖ ػ٘خث٢ ح٤ٓ٧ٖ ٍرخػ٢ كٔٞ حُوَ -  4 

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA)  

ٍٞس هخٛش ك٤غ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حُٔلخكظش ػ٠ِ حٌُٔٞٗخص حُو٣ِٞش رٜ ٣ل٠َ حٓظويحّ ٌٛح ح٠ُٔخى ك٢ حهظزخٍحص ػِْ حُيّ

ٓـْ / َٓ ٖٓ  ٕ -  ٖٔٓ حُظِق ٣ٝٔظويّ ػخىس رٌَ٘ ِٓق ػ٘خث٢ حُٜٞى٣ّٞ أٝ ػ٘خث٢ حُزٞطخ٤ّٓٞ رظ٤ًَِ ٣وخٍد ٖٓ 

ٍٝٙ ك٢ حُيّ ٝطؼِٟ كؼخ٤ُش ٌٛح ححُِٔق ٠ًٔخى ُِظوؼَ ا٠ُ هخر٤ِظٚ ٬ٍُطزخ١ ٓغ ًخ٤ُّٔٞ حُيّ ٝػُِٚ ٤ًِخً ػٖ حُو٤خّ ري

 ػ٤ِٔش حُظوؼَ 

  

 ط٤َٓذ رَٝط٤٘خص حُيّ 

. ٝكيس حُؼ٤ِٔخص ٌٛٙ حُزَٝط٤٘خصُِٔ٘ظـخص حُز٤ُٞٞؿ٤ش ٓؼَ  حُظـ٤ِٜ حُٜ٘خث٣٢ٔظويّ حُظ٤َٓذ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ك٢ 

طؼَٔ ػ٠ِ ط٤ًَِ ٝطـ١ِء حُٔ٘ظؾ حُٔٔظٜيف ٖٓ حُِٔٞػخص حُٔظؼيىس. ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣ٔظويّ ط٤َٓذ حُزَٝط٤ٖ ك٢ 

٫ ُحُش حُِٔٞػخص حُٔٞؿٞىس ػخىس ك٢ حُيّ. حُزلٞع ح٫ًخى٤ٔ٣ش ُظ٤َٓذ حُزَٝط٤ٖ حطوٌص  حُظو٤٘ش حُز٤ُٞٞؿ٤شٛ٘خػش 

 ح٣ٌُٔذحٌُخٓ٘ش ٍٝحء ػ٤ِٔش حُظ٤َٓذ ٢ٛ حُـ٤٤َ حُٔلظَٔ ٌُٝرخٕ  ٜٓ٘ـخ ؿي٣يح ك٢ حُظ٤َٓذ حُزَٝط٢٘٤  كخ٤ُ٫ش

 ٝرخُظخ٢ُ حٗولخٝ ًٝرخٕ حُٔخىس حٌُٔحرش رٞحٓطش حٌُخٗق.

  -حْٛ َٓٓزخص رَٝط٤٘خص حُيّ :

 ٔ-حُظ٤َٓذ رخٓظويحّ ًز٣َظخص ح٤ٗٞٓ٧ّٞ:-

 - حُظ٤َٓذ رخٓظويحّ ًز٣َظخص حُٔخؿ٤ّٔ٘ٞ ٣ًٍِٞٝي حُٜٞى٣ّٞ:

 حُظ٤َٓذ رٞحٓطش ح٣ٌُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش: -ٖ

 ٣٘زـ٢ ُظ٤َٓذ حُزَٝط٤ٖ رٞحٓطش ح٣ٌُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش إٔ طٌٕٞ ك٢ ٢ٓٝ ٟؼ٤ق حُلخ٠ٓش أٝ ٓظؼخىٍ.

 حُظ٤َٓذ رٞحٓطش ح٧كٔخٝ حُٔؼي٤ٗش: -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84


ح٤ُٜي٣ًٍٍِٞٝي ٝحُ٘ظ٣َي ٝحٌُز٣َظ٤ي رِ٘ع حُٔخء حُٔل٢٤ رـ٣ِجاخص حُزاٞط٤ٖ  طوّٞ ح٧كٔخٝ حُٔؼي٤ٗش حًَُِٔس ٓؼَ

ٝٓؼخىُش ٓاخ طلٔاَ ٓاٖ ٗال٘خص كظظٌإٞ ًَٓزاخص ٓؼوايس ٣ٝائى١ ًُاي اُا٠ طـ٤٤اَ ١ز٤ؼاش حُزاَٝط٤ٖ ٝرخُظاخ٢ُ طٌإٞ 

 ٍٝحٓذ ٫ طؼٞى ٌُِٝرخٕ ك٢ حُٔخء ػخ٤ٗش .

 حُظ٤َٓذ رٞحٓطش ح٧كٔخٝ حُؼ٣ٞ٠ش - ٘

 ٙحُظ٤َٓذ رٞحٓطش أ٬ٓف حُٔؼخىٕ حُؼو٤ِش

 حُظ٤َٓذ رٞحٓطش حُلَحٍس: -7

ّ كٜخػيحً, ٓٔاخ ٣ائى١ اُا٠ طـ٤٤اَ ١ز٤ؼاش حُزاَٝط٤ٖ. اً إ حُظٔاو٤ٖ ٣ؼٔاَ  ٓ٘طظؼَٝ حُزَ ٝط٤٘خص ُِظوؼَ ػ٘ي ىٍؿش 

ػِاا٠ طلطاا٤ْ حُااَٝحر٢ حٌُز٣َظااي ٝ حُااَٝحر٢ ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ااش راا٤ٖ ح٬ُٔٓااَ حُزَٝط٤٘٤ااش ٝرخُظااخ٢ُ ٣ظـ٤ااَ حُ٘ااٌَ حُلَحؿاا٢ 

 ص حُزَٝط٤ٖ.ُـ٣ِجخ

  Electrolytesحُ٘ٞحٍى 

ٝطؼظزَ   Anionsٝح٣٫ٞٗخص حُٔخُزش   Cationsطؼَف ح٣ٞٗخص حُيّ حُلَس رخٜٗخ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٣٫ٞٗخص حُٔٞؿزش 

ح٬ٓ٫ف ٝح٬ٓ٫ف حٌُحثزش ك٢ حُيّ حُٜٔيٍ ح٫ٓخ٢ٓ ٌُٜٙ ح٣٫ٞٗخص ك٤غ طظلَِ ٌٛٙ ح٬ٓ٫ف ك٢ ٓخثَ حُيّ ٝطؼط٢ 

 ح٣ٞٗخص كَس . ٖٓ ٌٛٙ ح٬ٓ٫ف ًٌَٗ ح٬ٓف حُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحُٜٞى٣ّٞ ٝحُلٔلٍٞ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ٞحٍى .

٣غ حُٔخء ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ رٌَ٘ ٣لون حًزَ هيٍ ٖٓ طٌٖٔ ح٤ٔٛش ٌٛٙ ح٣٫ٞٗخطل٢ ًٜٞٗخ طٔخْٛ ح٠ُ كي ًز٤َ ك٢ طُٞ

حُظٞحُٕ حُل٤ِٔٞؿ٢ ر٤ٖ ٌٓٞٗخص حُو٤ِش ٝٓل٤طٜخ حُوخٍؿ٢ ٝح٠٣خ طٔخْٛ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ح٠ُـ٢ ح١ُُٞٓ٫ ) ط٤ًَِ 

 \ٌٓٞٗخص حُيّ ( رخ٫ٟخكش ح٠ُ ًُي ك٢ٜ طؼظزَ ٖٓ حْٛ حُؼٞحَٓ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٞحُٕ حُطز٤ؼ٢ حُلخ٢٠ٓ 

 .  ١ٌPH ريٍٝٙ ٣لخكع ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ىٍؿش حُلٟٔٞش ك٢ حُيّ حُوخػي١ ٝحُ

 -حٗٞحع حُ٘ٞحٍى حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ :

  Naحُٜٞى٣ّٞ  -ٔ

٣ؼظزَ ٖٓ حًؼَ ح٣٫ٞٗخص ط٤ًَِح ك٢ حُيّ ,٣ٞؿي ٌٛح ح٣٫ٕٞ رظ٤ًَِ حهَ ك٢ حُٔٞحثَ حُظ٢ ط٦ٔ حُظـخ٣ٝق ر٤ٖ ح٫ٗٔـش  

 -حُوخٍؿ٢ كٜٞ ٣وّٞ رٞظ٤لظ٤ٖ :. ٝٛٞ ح٣٫ٕٞ حُٔٞؿذ حَُث٢ٔ٤ ك٢ حُٔخثَ 

 ٣لخكع ػ٠ِ حُظ٣ُٞغ حُطز٤ؼ٢ ُِٔخء ك٢ ه٣٬خ ح٫ٗٔـش . -ٔ

  ٣لخكع ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٠ُـ٢ ح١ُُٞٓ٫ . -ٕ

ط٘ظ٤ْ حُظٞحُٕ  -٣وّٞ حُٜٞى٣ّٞ ريٍٝ ٛخّ ك٢ كلع ح٧ّ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ٝط٘ظ٤ْ ح٫طِحٕ حُلخ٢٠ٓ حُو١ِٞ 

ٞحثَ حُـْٔ, ك٬ ٣ٜخد حُ٘وٚ رخُـلخف )٣٘ظَى حُٔخث٢ ىحهَ ٝهخٍؽ حُو٣٬خ, ٝكلع ح٠ُـ٢ ح١ُٞٔٓ٫ ُٔ

ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخص ٟـ٢ حُيّ, كخ٣ُِخىس أٝ  -ٓغ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحٌٍُِٞ ك٢ ػ٤ِٔش ط٣ُٞغ حُٔٞحثَ ك٢ حُـْٔ( 



حُ٘وٚ طئى١ ا٠ُ كيٝع حٟطَحرخص ٟـ٢ حُيّ رخ٫ٍطلخع أٝ ح٫ٗولخٝ ٣ٔخػي حُٔٞحى حُ٘خٗجش ػٖ ح٣٫ٞ 

ػ٠ِ حُ٘لخً ػزَ ؿيٍحٕ حُو٣٬خ ا٠ُ ىحهِٜخ ك٤غ طـ١َ ػ٤ِٔش اػخىس ٝحُظ٢ ط٘خٍى ك٢ ػ٤ِٔخص ح٫ٓظو٬د 

 حُظ٤ٜ٘غ

ؿْ ( ٖٓ ٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ ٝح١ٌُ ٣ٔظٚ ٖٓ حُو٘خس  ٓٔ – ,٣لظ١ٞ حُـٌحء ح٢ٓٞ٤ُ ح٫ػظ٤خى١ ػ٠ِ ) 

 ُظَ ( ك٢ َٜٓ حُيّ . \ٍٓٞ  ٓ٘ٔ – ٓٗٔحُٔؼي٣ش حُٔؼ٣ٞش . حٕ ط٤ًَِ حُٜٞى٣ّٞ ٛٞ ) 

 

 -٣وَ حُٜٞى٣ّٞ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش : -ى٣ّٞ :ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ُِٜٞ

 حُظزٍٞ حُ٘ي٣ي ًٔخ ك٢ كخُش حُزٍٞ ح١ٌَُٔ حٌُخًد .  -ٔ

 حُظل٤ٔٞ ح١ٌَُٔ . -ٕ

 ح٫ٜٓخٍ ك٤غ ٣طَف ٤ًٔخص ٖٓ حُٜٞى٣ّٞ ػٖ ٣َ١ن حُـخ ث٢ -ٖ

 كخ٫ص ٟـ٢ حُيّ حُٞح١ت . -ٗ

 

 -٣ِىحى حُٜٞى٣ّٞ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :

 ٣ِىحى حٓظٜخٙ حُٜٞى٣ّٞ ٖٓ ح٫ٗخر٤ذ ح٣ٌُِٞش . ح٫كَحُ ك٢ حكَحُ حُـيس حٌُظ٣َش ك٤غ -ٔ

 ح٫ٌٗخُ حُ٘ي٣ي ك٤غ ٣ؤَ حُـْٔ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُٔخء ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٣ُخىس حُٜٞى٣ّٞ . -ٕ

 كخ٫ص ح٫ؿٔخء ك٢ ٠َٟٓ حُزٍٞ ح١ٌَُٔ رؼي حُٔؼخُـش رخ٤ُٞٔٗ٫ٖ . -ٖ

 حُؼ٬ؽ رخ٬ٓف حُٜٞى٣ّٞ . -ٗ

 كخ٫ص ٟـ٢ حُيّ حُؼخ٢ُ . -٘

    

 ح٣ٞ حُٜٞى٣ّٞ 

 ٔ-  ٌُُٝي ٣طَف ٣٘ٔظٚ ٓؼظْ حُٜٞى٣ّٞ حٌُٟ ٣ظ٘خُٝٚ حُ٘وٚ حُٜل٤ق ٫ٝ ٣وَؽ ٓغ حُؼَم ح٫ %

 ٓؼظْ حُٜٞى٣ّٞ ٓغ حُزٍٞ

 2 -٣٘ظْ َٕٛٓٞ حُيٝٓظ٤َٕٝ حُظ٠ طلَُٙ حُـيس ح٣ٌٍُِش حػخىس حٓظٜخٙ حُٜٞى٣ّٞ ٖٓ ح٠ٌُِ 

 3 -٣٘وَ حُٜٞى٣ّٞ رؼي حٓظٜخٛٚ ح٠ُ حُيّ ػْ ح٠ُ ح٠ٌُِ 

  َٝطَٜ ٤ُ٘ولٞ حػخىس حٓظٜخٛٚ ػ٘يٓخ طِىحى ٗٔزش حُٜٞى٣ّٞ ك٠ حُيّ كخٕ حكَحُ َٕٛٓٞ حُيٝٓظ٤َٕٝ ٣و

ػٜز٤ش ٖٓ حُـيس ح٤ُٜزٞػ٤ٓ٬ٖ ح٠ُ ًَِٓ حُؼطٖ  ك٤ظ٘خٍٝ ح٫ٗٔخٕ ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ حُٔٞحثَ ُظطَف  خٍسحٗ

 ك٠ حُزٍٞ ٝٓؼٜخ حُٜٞى٣ّٞ حُِحثي 

 

 

 حُزٞطخ٤ّٓٞ.



ُظَ ( ٝك٢  \٢ِٓ ٍٓٞ  ٓ٘ٔحَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُٔخثَ حُو١ِٞ حُيحه٢ِ ٣ٝويٍ رلٞح٢ُ )  ٣ؼظزَ ٖٓ ح٣٫ٞٗخص حُٔٞؿزش

ُظَ ( . ٣لظخؽ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ \٢ِٓ ٍٓٞ  ٘ – ٘,٢ِٓٗ ٍٓٞ ( ٝك٢ َٜٓ حُيّ ) ٣ًَٔٓ٘خص حُيّ حُلَٔحء رلٞح٢ُ ) 

٢ِٓ ٍٓٞ ك٢ ح٤ُّٞ حُٞحكي ( . ٕٓٓ -ٓ,كٞح٢ُ )   

 ح٣ٞ ٝحٓظٜخٙ حُزٞطخ٤ّٓٞ 

 ٔ- ٓ٣ٝطَف ٓؼظٔٚ ٓغ ٝؿِء ه٤َِ ٖٓ حُؼٜخإس حُٔؼي٣ش ٤ّٞ رُٜٔٞش ٖٓ ح٫ٓؼخء حُيه٤وش ٣ٔظٚ حُزٞطخ

 حُزٍٞ ٝؿِء ه٤َِ ٓغ حُزَحُ

 ٕ-  ّٞكٜٞ ٣ِ٣ي ٖٓ َٕٛٓٞ حُي٤ٓٝظَٕٝ كزغ ٣لَُ طوّٞ ح٠ٌُِ رظ٘ظ٤ْ ح١َحف ٝحػخىس حٓظٜخٙ حُزٞطخ٤ٓ

حُوخػيٟ ك٠ حُـْٔ   –كٔذ حُلخؿش ح٤ُٚ ٌٝٛح ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُظٞحُٕ حُلخ٠٠ٓ حهَحؽ حُٞطخ٤ّٓٞ   

  ٣ظلٌْ ك٠ ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُزٞطخ٤ّٓٞ َٕٛٓٞ حُي٤ٓٝظَٕٝ كٜٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حهَحؿٚ ٖٓ حُزٍٞ ٝحػخىس

ٚحٓظٜخٛ - 3 

  ٗ - َٛ ُ٣ِىحى حهَحؽ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٓغ حُزٍٞ ك٠ كخُش حٍطلخع هِٞرش حُيّ ٝح٫حٗٔـش ٝػ٘ي ٣ُخىس حكَح ٕٞٓ

 حُِيٓظَٕٝ ٝػ٘ي ط٘خٍٝ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُٜٞى٣ّٞ

 ح٤ٔٛ٧ش ح٣َ٣َُٔش ُِزٞطخ٤ّٓٞ

-٣ِىحى حُزٞطخ٤ٓٞع ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :  

٣َطلغ ٓٔظٟٞ حُزٞطخ٤ّٓٞ ك٠ حُيّ ػ٘ي كيٝع طٜيّ رخ٫ٗٔـش ٝػ٘ي حٍطلخع حُلٟٔٞش حُٜٔخكزش رخ٫ٜٓخٍ ٝحُظ٠  -ٔ

حُوخػيٟ. –٠ حُيّ ُظ٘ظ٤ْ حُٞحُٕ حُلخ٠٠ٓ طئىٟ ح٠ُ حهَحؽ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٖٓ حُو٬رخ حُ  

ح٫َٓحٝ ًحص حُؼ٬هش رؼَٔ ح٤ٌُِش . -ٕ  

ٗق حُزٍٞ حٝ طٞهلٚ حٝ حٗٔيحى حُٔـخ١ٍ حُز٤ُٞش ك٤غ ٣ِىحى حٓظٜخٙ حُٔخء ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس ط٤ًَِ حُزٞطخ٤ّٓٞ -ٖ

 ك٢ َٜٓ حُيّ .

-٣وَ حُزٞطخ٤ّٓٞ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :  

حُط٣َٞ ح٫ٓيح٫ٜٓخٍ حُ٘ي٣ي  -ٔ  

حُظو٤ئ حُط٣َٞ ح٫ٓي -ٕ  

٣٘ولٞ حهَحؿٚ ػ٘ي ٣ُخىس حُلٟٔٞش ٝحُلَ٘ حٌُِٟٞ ٝط٘خٍٝ ٤ًٔخص ه٤ِِش ٖٓ حُزٞطخ٤ّٓٞ  -ٖ  

 

 حٌُخ٤ُّٔٞ 



-ٝؿٞى حٌُخ٤ُّٔٞ :  

% ٖٓ ٓـٔٞع حٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ٓٞؿٞى ك٢ ط٤ًَذ حُؼظخّ حٓخ حُٔظزو٢ ٖٓ حٌُخ٤ُّٔٞ  99حٕ حًؼَ ٖٓ 

-ح١ٌُ ٣٘ظوَ ك٢ حُيّ ػٖ ٣َ١ن حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٣ٝؼَف رٌخ٤ُّٔٞ َٜٓ حُيّ ٝٛٞ ٓٞؿٞى رلخُظ٤ٖ :كٜٞ ٣ٔؼَ   

حٓخ ٓظلي رخُزَٝط٤ٖ ٝرٍٜٞس ٍث٤ٔ٤ش رخ٫ُز٤ٖٓٞ . -ٔ  

حٌُخ٤ُّٔٞ حُٔظلي ٓغ حٓظَحص حٝ كٞٓلخص حٝر٤ٌخٍرٞٗخص حٝ ٓز٣َظخص ٣ٝٔؼَ ٌٛح حُـِء حٌُخ٤ُّٔٞ حُٔ٘ظَ٘ . -ٕ  

ّ حٓظٜخٙ ٝح٣ٞ حٌُخ٤ُٔٞ  

٣َطز٢ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ رؼ٬هش ٝػ٤وش ٌُٜٝح كخٕ ػ٤ِٔش ح٫ٓظٜخٙ ٝح٣٫ٞ ٓظ٘خرٜش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٢ٛٝ حٕ 

حُٔٔظٟٞ حُٔ٘ولٞ ٌُِخ٤ُّٔٞ ؿخُزخ ٓخ٣ٜخكزٚ ٓٔظٟٞ َٓطلغ ٖٓ حُلٔلٍٞ ٌُٖٝ ٛ٘خى حٓظؼ٘خء ٜٓ٘خ ٓخ٣لَٜ حػ٘خء 

حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ًٌُٝي كخُش حُظجخّ حٌٍُٔٞ  ط٣ٌٖٞ حُؼظخّ ك٢ حَُٔحكَ ح٠ُٝ٫ ٖٓ حُطلُٞش  ك٤غ ٣ئطلغ ٓٔظٟٞ

 ك٤غ ٣َطلغ ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ٓؼخ .

َٓ ( .  ٓٓٔ \ِٓـْ  ٕحٕ كخُش حٌُٔخف ٢ٛٝ كخُش ٤َٟٓش ٣٘ولٞ ك٤ٜخ ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ح٠ُ ٓخ٣وخٍد )

ًٔخ حٕ حٓظٜخٙ حٌُخ٤ُّٔٞ  ٣ليع حٓظٜخٙ ًَ ٖٓ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ك٢ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ ح٫ٓؼخء حُيه٤وش

٣ٌٕٞ ػ٠ِ حٗيٙ ك٢ ح٫ػ٠٘ ػ١َ٘ ر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ حٓظٜخٙ حُلٔلٍٞ ػ٠ِ حٗيٙ ك٢ حُـِء حُٔل٢ِ ٖٓ ح٫ػ٠٘ ػ١َ٘ 

-٣ٝٔظويّ ك٢ ط٘و٤ٚ :٣ِٝىحى حٓظٜخٙ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ك٢ حُٔل٢٤ حُوخػي١ .  

هَِ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُؼظخّ ٝحٓزخد حُ٘وٚ ٢ٛ ك٤غ ٣وَ ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ حُيّ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ  -ًٔخف ح١٫لخٍ : -ٔ

 ٗوٚ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى١ ( َٕٝٛٓٞ حُيٍه٤ش حٝ حُزٍَٝط٤٘خص .

٣ٝ٘٘ؤ ٖٓ ٗوٚ حٌُخ٤ُّٔٞ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ كيٝع ط٘٘ـخص ك٢ حُؼ٬٠ص حُوخٛش رخُـٜخُ حُؼٜز٢ -َٓٝ حٌُِحُ : -ٕ

َٜ رٌَ٘ ط٘٘ـخص ًٔخ ٣وَ ك٤غ حٕ حٌُخ٤ُّٔٞ ُٚ طؤػ٤َ ٜٓية ٝٗوٜخٗٚ ٣ئى١ ح٠ُ ط٤ٜؾ حُو٣٬خ حُؼٜز٤ش ك٤ظ

 حٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ كخ٫ص حُظٜخد ح٤ٌُِش ٝحُلَٔ  .

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ٌُِخ٤ُّٔٞ 

َٓ (  ٓٓٔ \ِٓـْ  ٘,ٔٔ – 9حٕ حُٔٔظٟٞ حُطز٤ؼ٢ ٌُِخ٤ُّٔٞ ٛٞ )   

 Hypercalcemia ٣ُخىس ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ك٠ حُيّ :

حٗوزخٝ ح٤ُخف حُؼ٬٠ص ٝػيّ هيٍطٜخ ػ٠ِ ٣ؼَف حٍطلخع ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ك٠ حُيّ ٝٛٞ ٣ئىٟ ح٠ُ   

ح٫ٍطوخء ٝطظٔؼَ اػَحٟٚ رليٝع طِٜذ ٝط٤زْ ك٠ حُؼ٬٠ص ٝط٤َٓذ حٌُخ٤ُّٔٞ ك٠ ح٫ٗٔـش حُط٣َش ٝحٍطلخع 

ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ حُوخٍؽ ٓغ حُزٍٞ ٝكويحٕ ٤ُِٜ٘ش ٣ِٗٝق ك٠ حُـٜخُ ح٠ٔ٠ُٜ ٝحٍطلخع ٟـ٢ حُيّ ٝح٤ٌُُٞٔظٍَٝ 

 ك٠ حُيّ .

ك٢ كخ٫ص حُظيٍٕ ,, ح١َُٔخٕ ٣ِىحى حٌُخ٤ُّٔٞ   



 

 حُلٔلٍٞ 

% ٣ٔؼَ حُؤْ ح١ٌُ ٣٘ظوَ ػٖ ٣َ١ن ٕٓ% ٖٓ حُلٔلٍٞ ك٢ ط٤ًَذ حُؼظخّ حٓخ حُـِء حُٔظزو٢ ٓ,٣ٞؿي حًؼَ ٖٓ 

-حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٣ٌٕٝٞ ٗٞػ٤ٖ :  

َٓ (  ٓٓٔ \ِٓـْ  ٘, ٗ – ٗ,ٕحُلٔلٍٞ ح٬ُػ١ٞ٠ )           حُلَس ( ٣ٞؿي رٍٜٞس ٍث٤ٔ٤ش ك٢ َٜٓ حُيّ )  -ٔ

 ٖٓ َٜٓ حُيّ 

َٓ (  ٓٓٔ \ِٓـْ  7,ٔ – ٔ,٣ٓٞؿي رٍٜٞس ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ٣ًَخص حُيّ حُلَٔحء رلٞح٢ُ) -حُلٔلٍٞ حُؼ١ٞ٠ : -ٕ

 ُظَ ( ٖٓ حُيّ ح٢ٌُِ ٣ٝٞؿي ػ٠ِ حٗٞحع ٜٓ٘خ ح٫ٓظَحص حُلٞٓلخط٤ش ٔ \ِٓـْ  ٖٓ- ٕٓر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ كٞح٢ُ )

٤٘ٛش .ٝحُلٞحٓٞ ح٣ُٝٞ٘ش ٝح٬ٓ٫ف ح٣ُٝٞ٘ش ٝحُلٞٓلخص حُي  

 

 ٝظخثق حُلٔلٍٞ 

٣وّٞ ريٍٝ ح٢٤ُٓٞ ك٢ ح٣ٞ حٌَُر٤ٛٞيٍحص . -ٔ  

٣وّٞ رؼ٤ِٔش طِٜذ حُؼظخّ . -ٕ  

٣وّٞ ريٍٝ حٓخ٢ٓ ك٢ ط٤ًَذ ه٣٬خ ٣ًَخص حُيّ حُلَٔحء كٜٞ حكي ٌٓٞٗخص حُلٞحٓٞ ح٣ُٝٞ٘ش ٝحُ٘لّٞ  -ٖ

 حُلٔل٣ٍٞش .

 

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ُِلٔلٍٞ

-حُظخ٤ُش :٣َطلغ ٓٔظٟٞ حُلٔلٍٞ ك٢ حُلخ٫ص   

حُ٘وٚ ك٢ حكَحُ حُـيس ؿ٘ذ حُيٍه٤ش ٣ٔزذ ٣ُخىس حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ -ٔ  

حَٓحٝ ح٤ٌُِش ٝطَ٘ٔ حُظٜخد ح٤ٌُِش حُلخى ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وَ حٌُخ٤ُّٔٞ ٣ِٝىحى حُلٔلٍٞ . -ٕ  

٣ُخىس ك٢  ٝطؼِٟ ٣ُخىس حُلٔلٍٞ ح٠ُ ٣ُخىس هخر٤ِش ح٫ٓظٜخٙ ٣ٜخكزٜخ -ح٫كَح١ ك٢ ط٤ًَِ ك٤ظخ٤ٖٓ  )ى١ ( : -ٖ

 ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ .

 

-٣٘ولٞ ٓٔظٟٞ حُلٔلٍٞ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :  

ح٫كَح١ ك٢ حكَحُ حُـيس حُـ٘ذ ىٍه٤ش  -ٔ  



ًٔخف ح١٫لخٍ ٣ٝؼِٟ ٗوٚ حُلٔلٍٞ ح٠ُ ٗوٚ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى١ ( ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ حٟطَحد حٓظٜخٙ حٌُخ٤ُّٔٞ  -ٕ

 ٝحُلٔلٍٞ 

 

 حٌُِٞ

ُظَ ( \٢ِٓ ٍٓٞ  َٖٓٔ حُ٘خٍى حُٔخُذ حَُث٢ٔ٤ ك٢ حُٔخثَ ٣ٌٕٝٞ كٞح٢ُ )٣ٞؿي ك٢ حُٔخثَ حُوخٍؿ٢ حُو١ِٞ ٣ٝؼظز

ُظَ ( \٢ِٓ ٍٓٞ  ٖٗ٘ٔٓ ٓـٔٞع ط٤ًَِ حُ٘ٞحٍى حُٔخُزش حُزخُؾ كٞح٢ُ )   

 

 ط٤ٜ٘لٚ

 ٣ؼظزَ ٖٓ ح٣٫ٞٗخص حُٔخُزش كٜٞ ٣ٔؼَ ؿِءح ًز٤َح ٖٓ حُ٘ٞحٍى حُٔٞؿٞىس ك٢ حُيّ 

 حٓظٜخٙ حٌٍُِٞ 

ح٠ُ حُٔؼيس ٣ٔظٚ ٤ًِخ ٖٓ هزَ ح٫ٝػخء حُو٤وش ك٤غ ٣٘ظوَ ح٠ُ حُيّ ه٬ٍ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش  حٕ حٌٍُِٞ حُيحهَ ٓغ حُطؼخّ

 ٣َٜٝ ح٠ُ ح٤ٌُِش ك٤غ ٣َٗق ٣ِٝحٍ ٖٓ حُيّ ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظٚ َٓس حهَٟ ٖٓ هزَ حُ٘ز٤ز٤زخص ح٣ٌُِٞش .

 

 ٝظخثق حٌٍُِٞ 

 1-٣يهَ ك٢ ط٤ًَذ حُلٞحٓٞ حُٔؼ٣ٞش , ٣ٝ٘ظَى ك٢ ػ٤ِٔش ٠ْٛ حُطؼخّ -

 2-٣٘ظَى ٓغ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٝح٣ُّٜٞٞ ك٢ كلع طٞحُٕ حُٔخء ٝكٖٔ ط٣ُٞغ حُٔٞحثَ  

 3- ٣ٔخػي ك٢ طؤ٤ٖٓ ٝظ٤لش حُؼ٬٠ص ٝحُـٜخُ حُؼٜز٢ .

٣ؼظزَ حٌٍُِٞ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٜٔٔش ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظ٣ُٞغ حُٔ٘خٓذ ُِٔخء ىحهَ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ  -ٗ  

ه٣٬خ حُـْٔ .٣ٔخػي ػ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ ح٠ُـ٢ حُظ٘خك١ٌ ك٢  -٘  

 

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ٌٍُِِٞ 

-حٕ ٖٓ حْٛ حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش ًحص حُؼ٬هش ر٣ِخىس ه٤ٔش حٌٍُِٞ ٢ٛ :  

حُظٜخد ح٤ٌُِش ك٤غ ٣٫لَٜ حُظ٤َٗق رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس ٗٔزظٚ ك٢ ر٬ُٓخ حُيّ ٌُٖٝ ك٢  -ٔ

٣َ١ن ح٫ىٍحٍ . حُلخ٫ص حُِٔٓ٘ش ٣٘ولٞ  ٓٔظٟٞ حٌٍُِٞ ًُٝي ٗظ٤ـش كويحٗٚ ػٖ  

ح٫ٍؿخؽ ٢ٛٝ ط٘٘ـخص ط٤ٜذ حُـٞف حُزط٢٘ حػ٘خء حُلَٔ حٝ حُٟٞغ . -ٕ  



ح٫ٗٔيحى حُزَٝٓظخط٢ ٣ٝليع ػ٘ي حُظٜخد ؿيس حُزَٝٓظخص ٝطٍٜٞٓخ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ حٗٔيحى حُٔـَٟ حُز٢ُٞ ٝػيّ  -ٖ

 طَٔد حٌٍُِٞ ح٠ُ حُوخٍؽ .

 حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش حُظ٢ طٔزذ حٗولخٝ حٌٍُِٞ 

ح٫ٗٔيحى حُٔؼ١ٞ ك٤غ ٣ٔ٘غ ػ٤ِٔش ح٫ٓظٜخٙ ٝرٌُي ٣٫٘ظوَ حٌٍُِٞ ح٠ُ حُيّ ك٤٘ولٞ حُٔٔظٟٞ . -ٔ  

ح٫ٜٓخٍ ٣لوي حُـْٔ ٤ًٔخص ٖٓ حُٔٞحثَ حُلخ٣ٝش ػ٠ِ حٌٍُِٞ  -ٕ  

حُظو٤ئ ٝحُظؼَم ٝح٤ُٜخّ ٝحُل٠ٔ . -ٖ  

 

 حُلي٣ي

ًـْ  7ٕٓ حُ٘وٚ حُزخُؾ ح١ٌُ ٣ِٕ ؿْ ( ٖٓ ُٝ ٘ – ٣ٗؼظزَ حُلي٣ي  ٝحكي ٖٓ حْٛ حُؼ٘خَٛ ك٢ حُـْٔ ٣ٝويٍ ) 

% ( ٖٓ ٌٛح حُُٕٞ ح٠ُج٤َ ٗٔز٤خ ٖٓ حُلي٣ي ٓٞؿٞى ك٢ ط٤ًَذ ح٤ًُِٜٔٞٞر٤ٖ ٝح٣ِٗ٫ٔخص ٣ِٝؼذ  7٘كٞح٢ُ ) 

 ٕ٘حُلي٣ي ىٍٝ ْٜٓ ك٢ كَٔ ح٫ًٝٔـ٤ٖ ٓٔخ ٣ـؼِٚ ػَٜ٘ حٓخ٢ٓ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُلِٔـ٤ش حٓخ حُـِء حُٔظزو٢ حُزخُؾ ) 

ي٣ي ٓوِٕٝ ٣ؼَف رخُلَط٤ٖ % ( ٖٓ حُلي٣ي ٓٞؿٞى رٌَ٘ ك  

ٝظخثق حُلي٣ي   

.طو٤ِن حُزَٝط٤٘خص ٢ٛٝ ؿِء ٖٓ ح٧كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش  ٔ-  

 2- .٣يهَ ك٢ اٗظخؽ ح٠ُٔخىحص حُل٣ٞ٤ش 

 3- .٣ٔخْٛ ك٢ حُظوِٚ ٖٓ ٤ٔٓش ح٧ى٣ٝش ك٢ حٌُزي 

, ًُٝي رٔٔخػيس ٣ظْ حٓظٜخٙ ػَٜ٘ حُلي٣ي ك٢ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ ح٧ٓؼخء حُيه٤وش , ػ٠ِ ٤ٛجش ًَٓزخص كي٣يُٝ - ٗ

حُؼٜخٍس حُٔؼي٣ش ٝك٤ظخ٤ٖٓ ؽ , ٣ٝوَ ح٫ٓظٜخٙ ػ٘ي ٝؿٞى ٓٞحى ه٣ِٞش , ٓؼَ أ٬ٓف ح٬ًٔٝ٫ص ٝكخٓٞ حُظخ٤ٗي 

 . حُٔٞؿٞى ك٢ حُ٘خ١ ٝ حُوٜٞس , ٣ٝوِٕ حُلي٣ي ك٢ حٌُزي ٝحُطلخٍ ٝٗوخع حُؼظْ ُل٤ٖ كخؿش حُـْٔ ا٤ُٚ

٣يُٝ ح١ٌُ ُٚ حُويٍس ػ٠ِ ح٫ٍطزخ١ رـ٣ِجش ح٫ًٝٔـ٤ٖ ٣ظلٍٞ حٕ حُلي٣ي ك٢ ٤ٛٔٞؿِٞر٤ٖ حُيّ ٣ٌٕٞ ك٢ كخُش حُلي -٘

 ح٠ُ ح٤ٜ٤ًًِٔٝٔٞٞر٤ٖ ٣ٝ٘ظوَ ػٖ ٣َ١ن حُيّ ٖٓ حَُثظ٤ٖ ح٠ُ ٓوظِق حٗٔـش حُـْٔ .

ُِلي٣ي هيٍس كخثوش ػ٠ِ طـ٤َ طٌخكجٚ ح٤ٔ٤ٌُخ١ٝ كخُلي٣يُٝ ٣ظلٍٞ ح٠ُ حُلي٣ي٣ي رلوي حٌُظَٕٝ  ًٔخ حٕ حُلي٣ي٣ي  -ٙ

ٍ ح٠ُ كي٣يُٝ َٓس ػخ٤ٗش ٌٝٛح ح٫ٓظؼيحى ُوزٍٞ حٝ كويحٕ حٌُظَٕٝ ٣ـؼَ حُلي٣ي ٓظ٤ٌق ُِؼَٔ ٣ٌظٔذ حٌُظَٕٝ ك٤ظلٞ

ػ٠ِ ٗوَ ح٫ٌُظَٝٗخص ر٤ٖ ه٣٬خ حٗٔـش حُـْٔ ٝهخٛش حُلي٣ي حُيحهَ ك٢ ط٤ًَذ حُزَٝط٤٘خص حُلي٣ي٣ش ٓؼَ 

 حُٔخ٣ظًَّٞٝ ح١ٌُ ٣ٔخْٛ ك٢ ط٘لْ ح٫ٗٔـش .

 

 حٓظٜخٙ ٝهِٕ حُلي٣ي



ي٣ي ك٢ ح٫ػ٠٘ ػ١َ٘ ٝحُٔؼ٢ ٝحُٜخثْ ٖٓ ح٫ٓؼخء حُو٤وش ٝحٕ ٛ٘خى ٤ًٔخص ٛـ٤َس ٓ٘ٚ طٔظٚ ٣ليع حٓظٜخٙ حُل

ك٢ حُٔؼيس ٝحُلي٣ي حُٔٔظٚ ٣ٌٕٞ ك٢ كخُش حُلي٣يُٝ . حٕ كي٣ي٣ي حُـٌحء ٣ظلٍٞ ح٠ُ كي٣يُٝ ك٢ حُٔل٢٤ حُلخ٢٠ٓ 

ُلي٣يُٝ ٣ٝظؤًٔي ك٢ حُلخٍ ح٠ُ ُِٔؼيس ك٤غ حٕ ط٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ حُلخ٢٠ٓ ٣ٔخػي ػ٠ِ ح٫هظِحٍ , ٣ؼخى حٓظٜخٙ ح

كي٣ي٣ي ك٢ حُٔل٢٤ حُوخػي١ ٬ُٓؼخء ٣ٝظلي ٓغ حُزَٝط٤ٖ ح٠ُٔٔٔ رخ٣٫زٞك٤َط٤ٖ ٌٓٞٗخ حُل٣َظ٤ٖ ٝح١ٌُ ٣وِٕ رٍٜٞس 

 ٓئهظش ك٢ حُو٣٬خ حُٔوخ٤١ش ٬ُٓؼخء حُيه٤وش ٣طَف حُلي٣ي حُٔظ٘خٍٝ ػٖ ٣َ١ن حُـٌحء ح٠ُ حُوخٍؽ ػٖ ٣َ١ن حُـخث٢ .

ُِلي٣ي ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش   

 حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش حُظ٢ ٣ِىحى ك٤ٜخ حُلي٣ي 

كوَ حُيّ ح٫ٗل٢ُ٬ ٝك٤ٚ طظلطْ ٣ًَخص حُيّ حُلَٔحء ٓطِوش ٓلظ٣ٞخطٜخ ٖٓ كي٣ي ح٤ًُِٜٔٞٞر٤ٖ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ  -ٔ

 ٣ُخىس ٗٔزش حُلي٣ي ك٢ َٜٓ حُيّ .

ي١ حُظٜخد حٌُزي حُ٘و١َ ٝطؼِٟ ٣ُخىس حُلي٣ي ك٢ ٌٛح حَُٔٝ ح٠ُ طِق ح٤ُٔ٘ؾ حٌُز -ٕ  

َٓٝ حُٜزخؽ حُي١ٞٓ ٝك٤ٚ طِىحى هخر٤ِش حٓظٜخٙ حُلي٣ي ٗظ٤ـش ٫ٟطَحد ٓظطٍٞ ٣ظـٔغ ك٤ٚ حُلي٣ي ىحهَ  -ٖ

ًٔخ ُٞكع حٍطزخ١ حُٔٔظ٣ٞخص حَُٔطلؼش ٖٓ حُلي٣ي رليٝع أَٓحٝ حُوِذ ٝ ح١َُٔخٕ ح٫ٗٔـش .  

 

حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش حُظ٢ ٣وَ ك٤ٜخ حُلي٣ي   

ش ط٘خٍٝ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش حُلخ٣ٝش ػ٠ِ حُلي٣ي حٝ حهلخٝ هخر٤ِش ح٫ٓظٜخٙ ح٤ٔ٤ٗخ كوَ حُيّ حُلي٣ي١ ٝٓززٚ هِ -ٔ

 رخٌَُ٘ حُٔ٘خٓذ ٗظ٤ـش ٬ُُظٜخرخص ِٓٓ٘ش ك٢ حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش .

َٓٝ ِٗف حُيّ حُِٖٔٓ  -ٕ  

ح٫َٓحٝ ح١َُٔخ٤ٗش  -ٖ  

حُلَٔ ك٤غ ٣٘خٍى حُـ٤ٖ٘ حٓٚ ك٢ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝحُٔوِٝٗش ك٢ حٓخًٖ حُوِٕ ك٢ حُـْٔ  -ٗ  

  

 ححًَُٔزخص حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤شًَُٔزخص حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش :

طَ٘ٔ حٌَُر٤ٛٞيٍحص ػيىحً ًز٤َحً ٖٓ حًَُٔزخص حُظ٢ طٞؿي كا٢ حُطز٤ؼاش ٣ٝايهَ كا٢ ر٘خثٜاخ ػ٬ػاش ػ٘خٛاَ أٓخٓا٤ش ٛا٢ 

ً٘ٔزش ٝؿٞىٛٔخ كا٢ حُٔاخء  ٕ:ٔحٌَُرٕٞ ٝح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝح٧ًٝٔـ٤ٖ . ٝإٔ حُ٘ٔزش ر٤ٖ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝح٧ًٔـ٤ٖ ٢ٛ 

ًَٓزااخص حٌَُراإٞ حُٔخث٤ااش ) ًَر٤ٛٞاايٍحص ( , ٌُٝااٖ ُٜااٌٙ حُوخػاايس رؼااٞ حُ٘ااٞحً كٜ٘ااخى , ٝٓااٖ ٛ٘ااخ ؿااخءص حُظٔاا٤ٔش 

ًَٓزخص ٓؼَ حُلٍٞٓخُي٤ٛي , ٝ كخٓٞ حُو٤ِاي ٝكاخٓٞ ح٬ًُظ٤اي ٝحُظا٢ ٣ٞؿاي ك٤ٜاخ ح٤ُٜايٍٝؿ٤ٖ ٝح٧ًٔاـ٤ٖ ر٘ٔازش 

٤ٛٞيٍحط٤ااش ٓؼااَ ٓااغ ٝؿااٞى حٌَُراإٞ ٌُٜٝ٘ااخ ٫طاايهَ طلااض حٌَُر٤ٛٞاايٍحص , ًٔااخ إٔ ٛ٘ااخى رؼااٞ حًَُٔزااخص حٌَُر ٕ:ٔ

 . ٕ:٣٫ٔٞؿي ك٤ٜخ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝح٧ًٔـ٤ٖ ر٘ٔزش  Deoxyriboseحٌَُٔ



ٝحُٔٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش ٖٓ حًَُٔزخص حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ طٞؿي كا٢ حُٔاٞحى حُـٌحث٤اش ٫ٝطٞؿاي ه٤ِاش ك٤اش ٓاٞحًء ك٤ٞح٤ٗاش أٝ 

 ُ٘ٞع .ٗزخط٤ش هخ٤ُش ٖٓ حٌَُر٤ٛٞيٍحص ٝإ ًخٕ ٓلظٟٞ حُو٣٬خ ٜٓ٘خ ٣وظِق ك٢ ح٤ٌُٔش ٝح

 : ٝطَ٘ٔ حُٔٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش ح٥ط٢

 : ٢ٛٝ ػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٌحث٤ش.ح٣ٌَُٔخصح٣ٌَُٔخص -ٔ

 : ٢ٛٝ طٔؼَ أًزَ ٤ًٔش ٖٓ حٌَُر٤ٛٞيٍحص ك٢ حُ٘زخطخص ٝطؼَٔ ًٜٔيٍ ُِـٌُِٞ .ح٣ُٞ٘٘خصح٣ُٞ٘٘خص -ٕ

 : ٢ٛٝ حٌُٕٔٞ حَُث٢ٔ٤ ك٢ ؿيحٍ حُو٤ِش حُ٘زخط٤ش .ح٤ُُِِٔٞح٤ُُِِٔٞ  --ٖ

 

 : ٌَر٤ٛٞيٍحصٌَر٤ٛٞيٍحصط٤ٜ٘ق حُط٤ٜ٘ق حُ

 

: ٢ٛٝ أر٢ٔ أٗٞحع حٌَُر٤ٛٞيٍحص ٝحَُِٓ حُؼخّ ُٜخ ) ك٢ كخُش ح٣ٌَُٔخص حُٔيحٓا٤ش  ٣ٌَٓخص أكخى٣ش٣ٌَٓخص أكخى٣ش -ٔ

ٜٝٓ٘اااخ حُـٌِاااُٞ , حُلًَظاااُٞ , حُـاااخ٫ًظُٞ .  {C6H12O6}حُٜٔٔاااش ٓاااٖ حُٞؿٜاااش حُـٌحث٤اااش ( ٛاااٞ 

ٝح٣ٌَُٔخص ح٫كخى٣ٚ ٓٞحى ِٛزٚ ٝٓظزٍِٞس ٝر٠٤اخء حُِإٞ ٝٓؼظٜٔاخ كِاٞس حُٔاٌحم ٝطاٌٝد رٔاُٜٞٚ 

 ك٢ حُٔخء ٫ٝ طٌٝد ك٢ ح٣ٌُٔزخص ؿ٤َ حُوطز٤ٚ.

خ ٢ٛٝ ٗخطـش ػٖ اطلخى ؿِث٤ٖ ٖٓ ح٣ٌَُٔخص ح٧كخى٣ش حُٔيح٤ٓش ٝحَُٓاِ حُؼاخّ ُٜا  :  ٣ٌَٓخص ػ٘خث٤ش٣ٌَٓخص ػ٘خث٤ش -ٕ

{C12H22O11} .)ٖٝأٜٛٔخ حٌَُُٔٝ )ٌَٓ حُوٜذ( , حُٔخُظُٞ)ٌَٓ حُ٘ؼ٤َ( ٝح٬ًُظُٞ )ٌَٓ حُِز 

 

( ٝكاايحص ٓااٖ حُٔاا٣ٌَخص ح٧كخى٣ااش ٓٔ-ٖٝط٘اأَ حُٔاا٣ٌَخص حُظاا٢ ط٘٘ااؤ ٓااٖ) : حُٔاا٣ٌَخص حُٔظؼاايىسحُٔاا٣ٌَخص حُٔظؼاايىس -ٖ

 ٤ًٔٝخطٜخ ك٢ حُطز٤ؼش ه٤ِِش , ٝأٜٛٔخ ح٣ٌَُٔخص حُؼ٬ػ٤ش

 

ٝٛا٢ ٗخطـاش ٓاٖ اطلاخى ػايى ًز٤اَ ٓــاـٖ ؿــاـ٣ِجخص حُٔا٣ٌَخص ح٧كخى٣اش ٝأٜٛٔاخ  : ح٣ٌَُٔخص حُؼي٣يسح٣ٌَُٔخص حُؼي٣يس -ٗ

 حُ٘٘خ ٝحُـ٣٬ٌٞؿ٤ٖ.

 

 ح٤ٔٛ٧ش حُز٤ُٞٞؿ٤ش ُِـٌُِٞ ٝحٌَُر٤ٛٞيٍحص ك٢ حٌُخثٖ حُل٢ :

٣يهَ حُـٌُِٞ ك٢ حُؼي٣ي ٓاٖ حُؼ٤ِٔاخص حُز٤ُٞٞؿ٤اش حُظا٢ طائى١ اُا٠ اٗظاخؽ حُطخهاش ح٬ُُٓاش ٠ُأخٕ حٓاظَٔحٍ حُل٤اخس , 

ُي ه٤ااخّ حُو٤ِااش رٞظخثلٜااخ , ًٔااخ أٗااٚ هااي ٣ٔااظويّ كاا٢ طو٤ِاان أٗااٞحع أهااَٟ ٓااٖ حُٔاا٣ٌَخص ح٧كخى٣ااش ًااخُلًَظُٞ ًٝااٌ

ٝحُـخ٫ًظُٞ  ٝحُـٌُِٞ ٣ظْ طو٣ِ٘ٚ ك٢ حُ٘زخطخص ػ٠ِ ٤ٛجش ٗ٘خ ٝك٢ حُل٤ٞحٗاخص ػِا٠ ٤ٛجاش ؿ٣٬ٌاٞؿ٤ٖ كا٢ حُؼ٠ا٬ص 

غ أٗٔااـش ٝأػ٠ااخء حُـٔااْ ػ٘ااي حُلخؿااش , أٓااخ ٝحٌُزااي . ٝحُٔواإِٝ كاا٢ حٌُزااي ٣ٌٔااٖ إٔ ٣ٌاإٞ ٜٓاايٍحً ُِـٌِااُٞ ُـ٤ٔاا

حُٔوِٕٝ ك٢ حُؼ٬٠ص ح٤ٌِ٤ُٜش ٣ظْ ٛيٓٚ ا٠ُ َٓكِش كٔٞ حُز٤َٝك٤ي ح١ٌُ ٣ظلٍٞ ا٠ُ كٔٞ ح٬ًُظ٤ي ح١ٌُ ٣ظلاٍَ 

ك٢ حُيّ ٤َُٜ ا٠ُ حٌُزي ٝٛ٘خى ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلٍٞ ا٠ُ ؿٌُِٞ حُا١ٌ هاي ٣وإِ ػِا٠ ٤ٛجاش ؿ٣٬ٌاٞؿ٤ٖ أٝ هاي ٣ظلاٍَ كا٢ 

 ٗٔـش ٝأػ٠خء حُـْٔ .حُيّ ُظـ٣ٌش رو٤ش أ

 

 ٝظخثق حٌَُر٤ٛٞيٍحص ك٢ حُـْٔ

, ًٔاخ ٝحُزاَٝط٤ٖـ ٜٓيٍ ٣َٓغ ُِطخهش: طؼظزاَ حُٔاٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤اش ٜٓايٍح ٓا٣َؼخ ؿايح ُِطخهاش ٓوخٍٗاش رخُايٖٛ  ٔ

 ٤ٛٞيٍحص ٓخىس حُطؼخّ حُٞك٤يس ك٢ حُـْٔ حُظ٢ ٣ٌٖٔ اٗظخؽ حُطخهش ٜٓ٘خ ىٕٝ حُلخؿش ٨ًُٔـ٤ٖ.طؼظزَ حٌَُر

ـ طٞك٤َٙ ٖٓ حُزَٝط٤ٖ: ػ٘ايٓخ طا٘وٚ ٤ًٔاش حٌَُر٤ٛٞايٍحص كا٢ حُـٔاْ ٝر٘اٌَ هاخٙ ًًِٞاُٞ حُايّ, كابٕ ٓوإِٝ  ٕ

حٌُزي ٖٓ حُـ٤ٌِٞؿ٤ٖ ٣ٔظويّ ُظؼا٣ٞٞ حُا٘وٚ, ٝاًح حٓاظ٘لٌص ٤ًٔاش حُـ٤ٌِاٞؿ٤ٖ حُٔوِٝٗاش كا٢ حٌُزاي ٝٛا٢ رلايٝى 

خ ٓااٖ أؿااِحء حُـٔااْ حُٔلظ٣ٞااش ػِاا٠ ؿااَحّ, كاابٕ حُـٔااْ ٣ِـااؤ اُاا٠ طٌٔاا٤َ حُزااَٝط٤ٖ ٓااٖ حُؼ٠اا٬ص ٝؿ٤َٛاا ٓٓٔ-ٓ,

حُزَٝط٤ٖ ًُٝي ُظٞك٤َ حًٌُُِٞٞ ُِـٜخُ حُؼٜز٢ ح١ًَُِٔ ك٤غ ٣ٌٖٔ ُِـْٔ طل٣َٞ حُزَٝط٤ٖ ا٠ُ ًًُِٞٞ, ٝك٤غ إٔ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86


حُزَٝط٤ٖ ٣واّٞ رٞظاخثق ك٣ٞ٤اش ؿايح كابٕ ٗواٚ حُـ٤ٌِاٞؿ٤ٖ ٝحُٔاٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤اش ػٔٞٓاخ كا٢ حُـٔاْ ٣ائى١ اُا٠ 

 ٌٝٛح ٖٓ ك٤غ حُٜلش ٤ُْ ك٢ ٛخُق حُلَى.حٓظ٬ٜى حُزَٝط٤ٖ ٖٓ حُـْٔ, 

كبٕ أكي ٓوِلخص  ُِطخهشـ ٣ٔخػي ػ٠ِ حٓظويحّ حُيٖٛ ًٜٔيٍ ُِطخهش: ٢ٌُ ٣ٔظط٤غ حُـْٔ حٓظويحّ حُيٖٛ ًٜٔيٍ  ٖ

خُٞأ٤ٓظي حُظ٢ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓظٞكَس ك٢ حُـْٔ, ٝرخُظاخ٢ُ كابٕ ٝؿاٞى ط٤ٌَٔ حٌَُر٤ٛٞيٍحص ٢ٛ ٓخىس كخٓٞ ح٧ًٝٔ

ًٜٔايٍ ُِطخهاش, ُٜاٌح كٔاٖ ك٤اغ ٌٓخكلاش  حُايٖٛحٌَُر٤ٛٞيٍحص كا٢ حُـٔاْ ٟا١ٍَٝ ٌُا٢ ٣ٔاظط٤غ حُـٔاْ حٓاظويحّ 

كاابٕ ط٘ااخٍٝ حٌَُر٤ٛٞاايٍحص ٟاا١ٍَٝ ٌُاا٢ ٣ٔااظط٤غ حُـٔااْ حُااظوِٚ ٓااٖ حُاايٖٛ حُِحثااي ٓااٖ هاا٬ٍ حٓااظويحٓٚ  حُٔاأ٘ش

 ًٜٔيٍ ُِطخهش

ٝرو٤ش أؿِحء حُـٜاخُ حُؼٜاز٢ حًَُٔا١ِ حُو٤اخّ رٞظخثلاٚ كا٢  حُيٓخؽ:٢ٌُ ٣ٔظط٤غ ُِـٜخُ حُؼٜز٢ ح١ًَُِٔـ ٝهٞى  ٗ

 حُايّ, ٝإ ٗواٚ حًٌُِٞاُٞ كا٢ ٧ٗٚ ٜٓيٍ حُطخهش حَُث٢ٔ٤ ٌُٜح حُـٜاخُ حُٜاخّ حًٌُُِٞٞط٘ظ٤ْ حُـْٔ, ٫ ري ٖٓ طٞكَ 

٣ئى١ ا٠ُ ٟؼق ػ٤ِٔخص حُظل٤ٌَ ٝحُظ٤ًَِ ح٢ٌُ٘ٛ ٝرخُظخ٢ُ طٌؼَ ح٧هطخء ك٢ حُٔٞحهق حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ َٓػش حُظل٤ٌَ 

 ٝكٖٔ حُظَٜف.

 

 

Glucose    ًٌُُِٞٞح 

حُٔاا٣ٌَخص ح٫كخى٣ااش حُلخ٣ٝااش ػِاا٠ ٓااظش ًٍحص ًااخٍرٕٞ حُٔؼَٝكااش رخٓااْ ٌٛٔااُٞ ٝحُظاا٢ طؼظزااَ ٓااٖ ٓ٘ااظوخص ٛااٞ ٓااٖ 

 ٢ٛٝ ح٤ُٜـش حُـ٣ِج٤ش ًٌُُِِٞٞ   C6H12O6ح٫ُي٣ٜخ٣يحص حُٔٔٔخس رخ٫ُيُٝ .

 ح٣ٞ ٌَٓ حًٌُُِٞٞ

٣ٌَخص حُؼ٘خث٤اش حُا٠ ٣ليع ح٫ٓظٜاخٙ ُِٔا٣ٌَخص ح٫كخى٣اش كا٢ ح٫ؿ٘ا٤ش حُٔوخ٤١اش ٬ُٓؼاخء حُيه٤واش ك٤اغ طظلاٍٞ حُٔا

٣ٌَٓخص حكخى٣ش ك٢ طِي حُٔ٘طوش ٣ٌٕٝٞ ح٫ٓظٜخٙ ًخ٬ٓ طو٣َزخ ٣ٝ٘ظوَ رؼيٛخ حًٌُُِٞٞ ح٠ُ ح٣ٍُٞي حُ٘خهَ ح١ٌُ ٣٘وِٚ 

ح٠ُ حٌُزي ك٤غ ٣ظلٍٞ ح٠ُ ٗ٘ؤ ك٤اٞح٢ٗ ) ٣٬ًٌاٞؿ٤ٖ ( ٣ٝوإِ ٛ٘اخى كٔاذ كخؿاش حُـٔاْ حٝ ٣ظاؤ٣ٞ حُا٠ ؿاخُ ػاخ٢ٗ 

رخُطخهاش حُلَح٣ٍاش ح٬ُُٓاش حٝ ٣ظلاٍٞ حُا٠ كاٞحٓٞ ٤ًظ٤ٗٞاش ٝكاٞحٓٞ ح٤٘٤ٓاش  ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٕٞ ٝٓخء ٤ُـِٜ حُـْٔ

 ٤ُ٫ُٝخص ٝحٝ ٣ظلٍٞ ح٠ُ ىٖٛ ٣ٝوِٕ رٌَ٘ ٤ٔٗؾ ى٢٘ٛ .

 ط٘ظ٤ْ ٌَٓ حًٌُُِٞٞ ك٢ حُيّ

٣ٌٖٔ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حًٌُُِٞٞ ك٢ حُيّ ك٢ كخُاش حُٜا٤خّ ) ٝٛا٢ ح٫ٗوطاخع ػاٖ حُطؼاخّ ٝحُ٘اَحد ُٔايس ٫طواَ 

ًُٝي رو٤خّ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ رٔلذ ٤ًٔش ٖٓ ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ حُٔوِٕٝ ك٢ حٌُزي ك٤غ ٣ظلٍٞ ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ  ٓخػخص ( ,ػٖ 

ًًُِٞٞ ٝحُظ٢ ريٍٝٛخ طظلٍٞ ح٠ُ ًًُِٞٞ رلؼاَ ح٫ٗا٣ِْ حُواخٙ راٌُي ٝحُٔٞؿاٞى كا٢ حٗٔاـش حٌُزاي  -ٙ-ح٠ُ كٞٓلخص 

 كٞٓلخط٤ِ  – ٙ –ٝحُٔؼَٝف رخْٓ ًًُِٞٞ 

Glycogen ------ glucose-6-phosphate –glucose-6-phosphatase------glucose 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85


ػ٘ي حٍطلخع ٓٔظٟٞ حًٌُُِٞٞ ك٢ حُيّ ٗظ٤ـش ٬ُٓظٜخٙ حُلخَٛ ك٢ ح٫ٓؼخء كخٕ ػ٤ِٔش حٗل٬ٍ ح٣٬ٌٌُاٞؿ٤ٖ طظٞهاق 

 ٣ٝلَ ٓلِٜخ ط٣ٌٖٞ ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ ٣ٝ٘ظوَ حًٌُُِٞٞ حُِحثي ح٠ُ حٌُزي ك٤غ ٣ظلٍٞ ٣ٝوِٕ رٌَ٘ ٣٬ًٌٞؿ٤ٖ ك٢ حٌُزي .

 ٣َ٣َُٔش ًٌُُِِٞٞح٤ٔٛ٫ش ح

حٕ حْٛ ح٫َٓحٝ ًحص حُؼ٬هاش حَُث٤ٔا٤ش رخُى٣اخى ٓٔاظٟٞ ٓاٌَ حًٌُِٞاُٞ كا٢ ر٬ُٓاخ حُايّ ٛاٞ ٓاَٝ حُزاٍٞ حُٔا١ٌَ 

ٝح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ ر٘وٚ ٓٔظ٣ٞخص ح٤ُٞٔٗ٫ٖ حُلؼخٍ ك٤غ ٣ئى١ ٌٛح حُ٘وٚ ح٠ُ ػيّ حٌٓخ٤ٗش حًٌُِٞاُٞ حُايهٍٞ كا٢ ه٣٬اخ 

ٌزاي ٝٛاٌح رايٍٝٙ ٣ائى١ حُا٠ ٣ُاخىس طُٞاي ح٫ؿٔاخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞاش ٝحُا٠ كايٝع حُؼ٬٠ص ُظ٣ٌٖٞ ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ ٝك٢ ه٣٬اخ حُ

 حُـ٤زٞرش ح٣ٌَُٔش 

 حَُٜٓٞٗخص حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ ط٤ًَِ حًٌُُِٞٞ ك٢ حُيّ 

٣لَُ ٖٓ هزَ ه٣٬خ ر٤ظخ ك٢ حُز٣ٌَ٘خّ ٝٛاٞ َٛٓإٞ رَٝط٤٘ا٢ حُظ٤ًَاذ ٣ٔاخػي ػِا٠ ػ٤ِٔاش طٌا٣ٖٞ  -ح٤ُٞٔٗ٫ٖ : -ٔ

 حُيٛٞٗخص ٣ٝ٘ظؾ ػٖ ػِٔٚ ٌٛح حٗولخٝ ٓٔظٟٞ ًًُِٞٞ حُيّ .ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ ٝػ٤ِٔش ط٣ٌٖٞ 

ًا٬ حَُٜٓا٤ٖٗٞ ٣لاَُحٕ ٓاٖ هزاَ حُـايس حُ٘وخ٤ٓاش ح٫ٓخ٤ٓاش  -َٕٛٓٞ حُ٘ٔٞ َٕٝٛٓٞ حُٔلَٝ ُِوَ٘س ح٠ٌُا٣َش : -ٕ

 ُٜٝٔخ طخػ٤َ ٠ٓخى ٤ُٞٔٗ٬ُٖ كخُؼ٬هش ر٤ٖ ٣ٌٖٛ ح٤٤َُٜٖٗٞٓ ٤ًٔٝش ًًُِٞٞ حُيّ ػ٬هش ١َى٣ش .

٣لَُ ٖٓ هزخ ُلخء حُـيس ح٣َ٠ٌُش ) هَ٘س حٌُظَ ( ك٤غ ٣ٔخػي ػ٠ِ كايٝع ػ٤ِٔاش  -ًٍٍٝٞطِٕٝ :َٕٛٓٞ حُٜخ٣ي -ٖ

 ط٣ٌٖٞ حًٌُُِٞٞ حُل٤خى١ كخُؼ٬هش ر٤ٖ ٌٛح حَُٜٕٓٞ ٝٓٔظٟٞ حًٌُُِٞٞ ػ٬هش ١َى٣ش .

حُا٠ ٣لاَُ ٗواخع حٌُظاَ  ٝٛاٞ ٣ٔاخػي ػِا٠ ػ٤ِٔاش حٗلا٬ٍ ح٣٬ٌٌُاٞؿ٤ٖ حُا٠ ًًِٞاُٞ ٓئى٣اخ  -حَُٜٕٓٞ حٌُظا١َ : -ٗ

 ٣ُخىس ٓٔظٟٞ ًًُِٞٞ حُيّ كخُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ ػ٬هش ١َى٣ش .

طلاَُ ه٣٬اخ حُلاخ كا٢ حُز٣ٌَ٘اخّ ٝػِٔاٚ ٠ٓاخى ُؼٔاَ ح٫ٗٔا٤ُٖٞ كٜاٞ ٣ٔاخػي ػِا٠ ػ٤ِٔاش  -َٕٛٓٞ حًٌُِٞخًٕٞ : -٘

حُايّ حٗل٬ٍ ح٣٬ٌٌُٞؿ٤ٖ ح٠ُ ًًُِٞٞ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس ٓٔظٟٞ ًًُِٞٞ حُيّ كخُؼ٬هش ر٤ٖ ٌٛح حَُٜٓإٞ ًًِٝٞاُٞ 

 ػ٬هش ١َى٣ش

طلااَُٙ حُـاايس حُيٍه٤ااش حُاا١ٌ ٣ٔااخػي ػِاا٠ حٗلاا٬ٍ ح٣٬ٌٌُااٞؿ٤ٖ ٝرااٌُي ٣َطلااغ ٓٔااظٟٞ  -َٛٓاإٞ حُؼخ٣ًَٝٔاا٤ٖ : -ٙ

حًٌُُِٞٞ ك٢ حُيّ ًٔخ حٕ ٛاٌح حَُٜٓإٞ ٣َكاغ ٓاٖ ٗٔازش حٓظٜاخٙ حًٌُِٞاُٞ كا٢ ح٫ٓؼاخء حُيه٤واش ٓئى٣اخ حُا٠ حٍطلاخع 

 ٗٔزش ٌَٓ حًٌُُِٞٞ .

 

 ؟(Renal threshold ) ٣ٞشٓخُٔوٜٞى رخُؼظزش حٌُِ

ٛٞ هيٍس اكظلخظ ح٠ٌُِ رخٌَُٔ ٝاػخىطش ح٠ُ حُيّ رؼي ط٤َٗق حُٔٞحى ح٠ُخٍس ح٠ُ حُزٍٞ ٌٝٛح ٣ليع حًح ًخٕ ٓؼيٍ  :ؽ 

ك٤زيأ حُظٍٜٞ ك٠  mg /dl ٓ,ٔحٓخ حًح ُحى ط٤ًَِ حٌَُٔ ك٠ حُيّ ػٖ  mg /dl ٓ,ٔكظ٠  ٓٙٔ/ٓ٘ٔ/ٓٗٔحٌَُٔ 

 .حُزٍٞ

  MellitusDiabetesىحء حٌَُٔ 



١ٌََّ أٝ حُيحء ح١ٌَُٔ أٝ حَُٔٝ ح١ٌَُٔ أٝ َٓٝ حٌَُٔ أٝ حُزٞحٍ ح١ٌَُٔ ٝؿ٤َٛخ ) ُّٔ  Diabetes: رخ٬ُط٤٘٤شحُ

mellitus َٕٛٓٞحُ٘خؿْ ػٖ ػُٞ  ٌَٓ حُيّٝحٍطلخع ٗخً ك٢ ط٤ًَِ  ح٫ٓظو٬د( ٛٞ ٓظ٬ُٓش طظٜق رخٟطَحد 

كٔخ٤ٓش ح٧ٗٔـش ٤ُٞٔٗ٨ُٖ, أٝ ٬ً ح٣َٓ٧ٖ. ٣ئى١ ح١ٌَُٔ ا٠ُ ٠ٓخػلخص هط٤َس أٝ كظ٠  , أٝ حٗولخٝح٤ُٞٔٗ٧ٖ

حُٞكخس حُٔزٌَس, ا٫ إٔ ٣َٓٞ ح١ٌَُٔ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ظوٌ هطٞحص ٓؼ٤٘ش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ حَُٔٝ ٝهلٞ هطَ كيٝع 

ط٘خٍٝ ٝؿزش حُطؼخّ, ح٠ُٔخػلخص. ٣ؼخ٢ٗ حُٜٔخرٕٞ رخ١ٌَُٔ ٖٓ ٓ٘خًَ طل٣َٞ حُـٌحء ا٠ُ ١خهش )ح٫ٓظو٬د(, كزؼي 

ا٠ُ ؿ٤ٔغ ه٣٬خ حُـْٔ. ٝطلظخؽ أؿِذ ه٣٬خ حُـْٔ ا٠ُ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ  حُي٣ّ٘وِٚ  حُـ٣ًُِٞٞظْ طل٤ٌٌٚ ا٠ُ ٌَٓ ٣يػ٠: 

ً٘ظ٤ـش ُ٪ٛخرش رخ١ٌَُٔ, ٫ ٣ظْ طل٣َٞ حُـًُِٞٞ  ٤ُٔٔق ريهٍٞ حُـًُِٞٞ ٖٓ ح٢ُٓٞ ر٤ٖ حُو٣٬خ ا٠ُ ىحهَ حُو٣٬خ.

ٍَٓٝ ح٤ُٖ٘ٔ, ا٠ُ ١خهش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طٞكَ ٤ًٔخص ُحثيس ٓ٘ٚ ك٢ حُيّ ر٤٘ٔخ طزو٠ حُو٣٬خ ٓظؼط٘ش ُِطخهش. ٝٓغ 

 ٨ُػٜخد( ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٔزذ أَٟحٍحً رخُـش HYPERGLYCAEMIA: رخ٬ُط٤٘٤ش) ك١َ ٌَٓ حُيّطظطٍٞ كخُش ٖٓ 

ٝأَٓحٝ ح٠ٌُِ ٝحُؼ٠ٔ  ٝحٌُٔظش, ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى١ ًُي ا٠ُ ٠ٓخػلخص ٓؼَ أَٓحٝ حُوِذ ٝح٧ٝػ٤ش حُي٣ٞٓش

 .ح٧ػ٠خء رظ٣ٌَٖٝٔ إٔ ٣َٜ ح٧َٓ ا٠ُ  , رَٝحُويّ ح٣ٌَُٔش, ٝحُظٜخرخص حُِؼش ٝحػظ٬ٍ ح٧ػٜخد ح١ٌَُٔ

 حٗٞحع ىحء حٌَُٔ .

ىحء حٌَُٔ حُٔؼظٔي ػ٠ِ ح٤ُٞٔٗ٫ٖ ) ٌَٓ حُٜـخٍ( -١ٌَٓ ح٢ُٔ٘ ح٧ٍٝ :  

٣ظَٜ ػخىس هزَ ٖٓ ح٫ٍرؼ٤ٖ ٝك٢ ح٫كَحى ١ًٝ ح٫ُٝحٕ حُطز٤ؼ٤ش ٗٔز٤خ ٣ٝؼظٔي ٌٛح حُ٘ٞع ػ٠ِ ح٤ُٞٔٗ٫ٖ ك٢ حُؼ٬ؽ 

رلوٖ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ ٓغ حَُٔحهزش حُٔٔظَٔس  –كظ٠ أػ٘خء حَُٔحكَ ح٠ُٝ٧  –٣ُٝؼخُؾ ح٢ُٔ٘ ح٧ٍٝ رٍٜٞس أٓخ٤ٓش 

ح١ٌُ  حُيّ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٜخد ح٣َُٔٞ ح١ٌُ ٫ ٣ظؼخ٠١ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ رخُلٔخٝ ح٤ٌُظ٢ٗٞ ح١ٌَُٔ ُٔٔظ٣ٞخص ؿًُِٞٞ

 ٣ٝـذ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ح٣َُٔٞ رؤٕ ٠٣ز٢ أِٓٞد ك٤خطٚ هٜٞٛخً ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُوٞص .٣ئى١ ا٠ُ ؿ٤زٞرش أٝ حُٞكخس

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ًَ ًُي ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼٞٝ هٔخٍس حُو٣٬خ ر٤ظخ. ٝرؼ٤يحً ػٖ ح٫ٓظويحّ حُظو٤ِي١  ٝط٣َٔ٘خص ٣ٍخ٤ٟش

  – ُلوٖ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ طلض حُـِي, ٣ٌٖٔ ط٤َٛٞ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ ُِيّ ػٖ ٣َ١ن ٠ٓوش

ُٔؼظٔي ػ٠ِ ح٤ُٞٔٗ٫ٖ ) ٌَٓ حٌُزخٍ(١ٌَٓ ح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ : ىحء حٌَُٔ ؿ٤َ ح  

٣ظ٤ِٔ ح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ح١ٌَُٔ رخهظ٬كٚ ػٖ ح٢ُٔ٘ ح٧ٍٝ ٖٓ ك٤غ ٝؿٞى ٓوخٝٓش ٠ٓخىس ُٔلؼٍٞ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ هِش اكَحُ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ. ٫ٝ طٔظـ٤ذ ٓٔظوز٬ص ح٤ُٞٔٗ٧ٖ حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٧ؿِلش حُو٣ِٞشح ُٔوظِلش 

َٜ ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ ح٫كَحى حُزخُـ٤ٖ ٝح٤٤ُٖ٘ٔٔ ك٢ ٓظ٢ٓٞ حُؼَٔ حٝ ك٢ ح٫كَحى ٖٓ رٍٜٞس ٛل٤لش ٤ُٞٔٗ٨ُٖ. ٣ظ

١ًٝ ح٫ُٝحٕ حُٔل١َش ٣ٌٖٝٔ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُيّ رخُل٤ٔش حُـٌحث٤ش حٝ رٞحٓطش ح٫هَحٙ حُوخك٠ش 

 .ٌَُٔ حُيّ .

 ح٧ٗٔخ١ ح٧هَٟ ٖٓ ح١ٌَُٔ

١ حُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ ط٤ٜ٘لٜخ ٢ًٔ٘ أٍٝ أٝ ػخٕ أٝ ١ٌَٓ حُلٞحَٓ. ٝطؼ٤َ طٞؿي حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٔززخص حُ٘خىٍس َُٔٝ حٌَُٔ

 ٓلخ٫ٝص ط٤ٜ٘لٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـيٍ. طٞؿي رؼٞ حُلخ٫ص ٖٓ ح١ٌَُٔ رٔزذ ػيّ حٓظـخرش ٓٔظوز٬ص ح٤ُٞٔٗ٧ٖ

١ز٤ؼ٤ش, ٌٝٛح ٣ـؼَ ٌٛٙ حُلخُش ٓوظِلش ػٖ ح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ,  , كظ٠ ُٞ ًخٗض ٓٔظ٣ٞخص ح٤ُٞٔٗ٧ٖحُـْٔ ػ٠ِ أٗٔـش

  .ٌٝٛح ح٢ُٔ٘ ٗخىٍ ؿيحً 
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ٍٞس حُز٣ٌَ٘خّ ٝ ح٧ػ٠خء ح٧هَٟٛ  

 
 

GTT  Glucose Tolerance Test 

 حهظزخٍ طلَٔ حُـًُِٞٞ

, ٛٞ كلٚ ٣و٤ْ حٓظـخرش حُـْٔ ُِـًُِٞٞ ) حٌَُٔ ( , ٝ ٣ٔظويّ ٌُِ٘ق ػٖ ٝؿٞى حهظ٫٬ص ك٢ طؼخَٓ حُـْٔ 

 .ٓغ ٝؿٞى حُـًُِٞٞ ٝ رخُظخ٢ُ ٣ٔظويّ ُظ٘و٤ٚ ىحء ح١ٌَُٔ

ٌَ ك٢ حُيّ ػ٘ي ُٝٛٞي ُِٔوظزَ ػٖ ٣ظْ حهظزخٍ طلَٔ حُـًُِٞٞ ك٢ ػيس هطٞحص , ريح٣ش ٣ظْ كلٚ ٓٔظٟٞ حُٔ

٣َ١ن ٝهِ ح٫ٛزغ ٝ حهٌ ه٬٤ِ ٖٓ حُيّ ٓ٘ٚ , حًح ًخٕ ٌٛح ح٫هظزخٍ ٌُِ٘ق ػٖ َٓٝ ح١ٌَُٔ ٖٓ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ كخٕ 

ؿَحٓخ ٖٓ حٌَُٔ 7َ٘ٓ ٖٓ َٗحد ٓل٠ِ رخُـًُِٞٞ ) ٣لظ١ٞ ػ٠ِ  7ٖٕػ٠ِ ح٣َُٔٞ َٗد كٞح٢ُ  رؼي  . ( 

ُيّ َٓس أهَٟٓخػظ٤ٖ ٣ظْ ه٤خّ ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ ح  . 

 

َٓ ٖٓ حَُ٘حد حُٔل٠ِ  7ٖٕأٓخ اًح ٌٛح ح٫هظزخٍ ٌُِ٘ق ػٖ ىحء ١ٌَٓ حُلَٔ , كخٗٚ ػ٠ِ ح٠٣َُٔش َٗد كٞح٢ُ 

ؿَحٓخ ٖٓ حٌَُٔ ٣99لظ١ٞ ػ٠ِ  )رخُـًُِٞٞ  ػْ ٣ظْ كلٚ ٓٔظٟٞ حُـًُِٞٞ ك٢ حُيّ رؼي ٓخػش , ٝ رؼي  ( 

 . ٓخػظ٤ٖ , ٝ رؼي ػ٬ع ٓخػخص

 



َ حٌَُٔ ك٢ حُوَِ حٌُزي١ ٝح٩ٗٔٔخّ حُيٍه٢ ٝٓظ٬ُٓش ٤ًٗٞ٘ؾ, ٝرؼي ػ٬ؽ ٣ٞ١َ ٣ٌٖٝٔ ٬ٓكظش ٗوٚ طلٔ

رخٌٍُٞط٤ِٕٝ رخ٩ٟخكش ا٠ُ َٓٝ ح١ٌَُٔ. ٝػ٘يٓخ طليع ر٤ِش ؿ٣ًُِٞٞش ٓغ ٌَٓ حُيّ حُؼخى١, كبٗٚ ٤٘٣َ ا٠ُ 

ٌُٜٝ٘خ طٔظلَٜ اٗولخٝ حُؼظزش ح٣ٌُِٞش ُِـًُِٞٞ. ٝحُٔ٘ل٤٘خص حُٔٔطلش ٌَُٔ حُيّ ٤ُٔض رخ٠ٍَُٝس ؿ٤َ ػخى٣ش, 

  .ك٢ ٗوٚ ٌَٓ حُيّ ح٤ُِٔٔ ًٔخ ك٢ كخ٫ص ىحء أى٣ٕٔٞ ٝىحء ٤ٓٔٞٗيُ

 

 

 

 

1a. Normal Minimum curve according to Seale Harris 

Time 

[hours]  
0 0.5 1 2 3 4 5 6 

bGmin [mg/dl] 80 90 105 90 80 80 80 80 

A "Normal-Min" curve means your pancreas is still in  

1b. Normal Maximum curve according to Seale Harris 

Time [hours]  0 0.5 1 2 3 4 5 6 

bGmax [mg/dl] 120 135 160 130 110 100 110 105 



 

 

10. Flat curve (Source: Hypoglycemia; P. Airola) 

Time 

[hours]  
0 0.5 1 2 3 4 5 6 

bG [mg/dl] 90 90 90 100 90 100 80 90 

This is a flattened glucose tolerance curve. This curve may be characteric for people 

who  

conduct a dull, monotonous life. They complain about chronic fatigue, boredom, 

disinterest and 

loss of libido.  

 

 

 

 



 ح٫ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش 

ك٢ حٌُزي, ٜٝٓ٘خ ح٤ٓ٧ظٕٞ  Fatty Acidsح٧ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش ًَٓزخص ػ٣ٞ٠ش ٗخطـش ػٖ أًٔيس حُلٔٞٝ حُيٓٔش 

Acetoneح٤ٓ٧ظٞ ح٤ٓظخص ,Acetoacetate   -AcAc   ٝ ,ٖ-  ٤ٛي٢ًٍٔٝ رٞط٤َحصHydroxybutyrate 

(ٖ-HB). 

 حكظ٤خؽ حُو٤ِش ٖٓ حُطخهش, ٣ٌٕٞ حُزي٣َ ٛٞ حُيْٓ.كل٠ كخُش ٗوٚ حٌَُٔ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ ػيّ طِز٤ش 

حُيّ   pHك٤غ طوٞى أًٔيس حُلٔٞٝ حُيٓٔش ا٠ُ طٌَ٘ ٗٞحطؾ حٓظو٬د ػخ٣ٞٗش ٟخٍس رخُـْٔ ٝحُظ٢ طئػَ ػ٠ِ 

طؼظٔي ػ٠ِ أًٔيس حُلٔٞٝ حُيٓٔش, كبٕ  Gluconeogenesisٝط٣ِي كٟٔٞظٚ. ٝرٔخ إٔ ػ٤ِٔش حٓظليحع حٌَُٔ 

٣ٝليع ٌٛح ك٢ كخ٫ص ٓوظِلش ٖٓ ػُٞ حٌُخ٤ٍٗظ٤ٖ  Hypoglycemiaى ا٠ُ ٗوٚ حٌَُٔ أ١ هَِ ك٢ أًٔيطٜخ ٣وٞ

 Carnitinأٝ كخ٫ص ػُٞ ح٣ِٗ٧ٔخص ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ أًٔيس حُلٔٞٝ حُيٓٔش ٓؼَ ٗخهِش ر٤ِٔظ٣َٞ ًخ٤ٍٗظ٤ٖ

Palmitoyetransferase   َأٝ طؼز٢٤ حًٔيس حُلٔٞٝ حُيٓٔش رٞحٓطش حُّٔٔٞ ٓؼ

كلخُش ػُٞ حٌُخ٤ٍٗظ٤ٖ ٌٖٓٔ إٔ طليع ػ٘ي حُُٞيحٕ ٤ٓ٫ٔخ حَُٟغ ٝحُويؽ رٔزذ   Hypoglycinح٤ُٜزٞؿ٤ٔ٤ِٖ.

ح٫ٛط٘خع ؿ٤َ حٌُخك٢ أٝ حُظ٣َٔذ ح١ٌُِٞ, ًٔخ إٔ ح٠َُٟٔ حُٜٔخر٤ٖ رز٤ِش حُلٔٞٝ حُؼ٣ٞ٠ش ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ هٔخثَ 

 ًز٤َس ٌُِخ٤ٍٗظ٤ٖ ح١ٌُ ٣طَف ٓوظَٗخً رخُلٔٞٝ حُؼ٣ٞ٠ش.

 حُلخٍ ك٢ حُيحء ح١ٌَُٔ, طئى١ أ٠٣خً ا٠ُ طٌَ٘ ح٧ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش. ًٔخ إٔ ٣ُخىس حٌَُٔ رخُيّ, ًٔخ ٛٞ

” حُلٔخٝ ح٤ٌُظ٢ٗٞ“ٝطٔزذ ح٧ؿٔخّ ح٤ٌُظ٤ٗٞش ػ٘ي ك١َ اٗظخؿٜخ ُلظَص ٣ٞ١ِش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ػ٘ي ح٤٣ٌَُٖٔ 

Ketoacediosis .ًح١ٌُ ٣ؼي ٤ٔٓظخً ٫كوخ 

٣ٌٕٞ ٗظ٤ـظٜٔخ طٌَ٘ أؿٔخّ ٤ًظ٤ٗٞش ٧ٗٚ ك٠ حُلخُظ٤ٖ ٗوٚ حٌَُٔ حُ٘ي٣ي  -٣ُٕخىس حٌَُٔ رخُيّ.  -ٔاًحً كخُلخُظخٕ:  

 ٫ ٣َٜ حٌَُٔ ح٠ُ ىحهَ حُو٤ِش ُظ٤ُٞي حُطخهش ح٬ُُٓش ُِو٤خّ رخُؼ٤ِٔخص حُل٣ٞ٤ش.

 حُٔٞحى حُي٤٘ٛش  ) حُِز٤يحص (



ك٢  حُِز٤يحص ٓٞحى ػ٣ٞ٠ش ك٣ٞ٤ش طَ٘ٔ حُٔٞحى حُي٤٘ٛش ٝح٣ُِظ٤ش ٝٓ٘ظوخطٜخ طٔظخُ رخٜٗخ ٫طٌٝد ك٢ حُٔخء رَ طٌٝد

 ٣ٌٓزخص حُٜٕٞ ٓؼَ ح٣٫ؼَ , حُز٣ِٖ٘ , حٌٍُِٞٝكٍّٞ ٝح٤ٓ٫ظٕٞ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٣ٌُٔزخص .

طظٌٕٞ حُِز٤يحص ٖٓ حٓظَحص ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ٓغ حٌُل٫ٞص ؿخُزخ ٤ٌٕٓٞ حٌُلٍٞ حُيحهَ ك٢ ط٤ًَزٜخ ح٣َٔ٤ٌُِٖ حٝ 

ٞحى رَٝط٤٘٤ش ٝٓؼخىٕ ٝطٔظخُ ح٤ٌٍَُِٔٝ ًٔخ ٣يهَ ك٢ ط٤ًَذ رؼ٠ٜخ كخٓٞ حُلٔل٣ٍٞي ٝٓٞحى ًَر٤ٛٞيٍحط٤ش ٝٓ

 رخٜٗخ ًحص ػ٬هش ك٣ٞ٤ش رخٌُخثٖ حُل٢ .

 

 أٗٞحع حُيٕٛٞ 

أٓخ  , ٛ٘خى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُيٕٛٞ ٓ٘زؼش ٝؿ٤َ ٓ٘زؼش , ٝحُٔ٘زؼش ٠ٛ حُظ٠ طلظلع ر٬ٜرظٜخ ك٠ ىٍؿش كَحٍس حُـَكش

حُ٘زخط٤ش ٠ٛ أك٠َ ٓؼخٍ ُِيٕٛٞ ٝح٣ُِٞص  , حُـ٤َ ٓ٘زؼش ك٠ٜ حُظ٠ طٌٕٞ ك٠ حُلخُش حُٔخثِش ك٠ ىٍؿش كَحٍس حُـَكش

 . ؿ٤َ حُٔ٘زؼش

ٝٓؼظْ حُيٕٛٞ طلظٟٞ ػ٠ِ حُ٘ٞػ٤ٖ ٓؼخً ٓ٘زؼش ٝؿ٤َ ٓ٘زؼش ٓؼَ ٣ُض ح٣ُِظٕٞ كِؿخؿش ح٣ُِظٕٞ طلظٟٞ ػ٠ِ 

ٗٞػ٤ٖ ٓؼخً ٌُٖٝ حُيٕٛٞ حُٔ٘زؼش طٌٕٞ ٓخثِش ك٠ حُيٕٛٞ حُـ٤َ ٓ٘زؼش ٠ٌُٝ ٗوّٞ رلِْٜٜ ٣ٌٔ٘ي ٟٝغ ح٣ُِض ك٠ 

زؼش ٝطظَٓذ ٝطزو٠ حُـ٤َ ٓ٘زؼش ٓخثِش , ٝحُيٕٛٞ حُـ٤َ ٓ٘زؼش ٣ؼظوي أٜٗخ أًؼَ ٛل٤ش ٖٓ حُؼ٬ؿش كظظِٜذ حُٔ٘

 . حُيٕٛٞ حُٔ٘زؼش

٣ٝوّٞ ح٣ِٗ٩ْ رظ٤ٌَٔ حُيٕٛٞ ا٠ُ  (lipase ) حُيٕٛٞ حُظ٠ ٗظ٘خُٜٝخ طيهَ ا٠ُ حُـٜخُ ح٠ٔ٠ُٜ ٝطظوخرَ ٓغ ا٣ِْٗ

طـ٤ٔؼٜخ َٓس أهَٟ رظ٣ٌٖٞأؿِحثٜخ ٠ٛٝ حُـ٤ٍَٔٝ ٝح٧كٔخٝ حُي٤٘ٛش ٌٝٛٙ حُٔٞحى ٣ؼخى   ( triglycerides)  ْ٤ُظ

 . ٗوِٚ ٖٓ ه٬ٍ ٓـَٟ حُيّ

. حُو٣٬خ حُؼ٤ِ٠ش ٝحُي٤٘ٛش طوّٞ رخٓظٜخٙ ٌٛح حًَُٔذ حٓخ ُظو٣ِ٘ٚ أٝ ُلَهٚ ًٞهٞى ُٜخ ح٤ٔٛ٫ش   حُز٤ُٞٞؿ٤ش 

 حُـْٔ ك٢ حُٔوظِٗش ُِيٕٛٞ

. 

  

 ط٤ٜ٘ق حُٔٞحى ح٤ُٜ٘ش 

 طؤْ حُٔٞحى حُي٤٘ٛش ح٫ ػ٬ػش حهٔخّ ٢ٛ 

حٓظَحص طظٌٕٞ ٖٓ طلخػَ  ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ٓغ حٌُل٫ٞص  ٝطؤْ طزؼخ ُيٍؿش ط٘زغ  -حُِز٤يحص حُز٤ٔطش : -ٔ

-ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ح٠ُ :  

حُ٘ٔٞع  –ح٣ُِٞص  -حُيٕٛٞ    

يٍحط٤ش حٝ رَٝط٤٘٤ش حٝ كخٓٞ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ُز٤يحص ر٤ٔطش طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓٞحى ًَر٤ٛٞ -حُِز٤يحص حًَُٔزش : -ٕ

حُلٔل٣ٍٞي ٝطَ٘ٔ حُِز٤يحص حُٔلٔلَس ) كٞٓلُٞز٤يحص (  ٝحُِز٤يحص حُزَٝط٤٘٤ش ) ح٣٬ُزٞ رَٝط٤٘خص (  ٝحُِز٤يحص 

 ح٣ٌَُٔش ) ٣٬ًٌُٞز٤يحص ( .

حُٜلخص  ٢ٛ حُِز٤يحص حُ٘خطـش ٖٓ طلَِ حُِز٤يحص حُز٤ٔطش حٝ حًَُٔزش  ٝحُظ٢ ٓخُحُض طٔظِي -حُِز٤يحص حُٔ٘ظوش : -ٖ

 حُل٣ِ٤خ٣ٝش ُِز٤يحص ٝطَ٘ٔ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ٝحٌُخٍٝط٤٘خص ٝحُل٤ظخ٤ٓ٘خص حٌُحثزش .

 ٠ْٛ حُيٕٛٞ 



حٕ ػ٤ِٔش ٠ْٛ حُيٕٛٞ ٝح٣ُِٞص طٔظخُ رٌِٔ٘ش هخٛش ٫ٜٗخ ٫طٌٝد ك٢ حُٔخء حٓخ ح٣ِٗ٫ٔخص حُٔلِِش ُِيٕٛٞ ك٢ٜ 

ل٢ حُٔؼيس ٝرخَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى ح٣ِْٗ ح٣٬ُز٤ِ ك٢ ًخ٣ِٗ٩ٔخص ح٫هَٟ طٔظخُ روخر٤ِظٜخ ػ٠ِ حٌُٝرخٕ ك٢ حُٔخء . ك

حُؼٜخٍس حُٔؼي٣ش ح٫ حٕ طخػ٤َٙ ك٢ ٠ْٛ حُيٕٛٞ ه٤َِ ؿيح ٗظ٤ـش ٫ٍطلخع حُلٟٔٞش ك٢ حُٔؼيس حٓخ ح٠ُْٜ حَُث٢ٔ٤ 

ُِيٕٛٞ ك٤ظْ ك٢ ح٫ٓؼخء حُيه٤وش ك٢ ٓ٘طوش ح٫ػ٠٘ ػ١َ٘ رلؼَ حُؼٜخٍس حُز٣ٌَ٘خٓش حُظ٢ ط٠ْ ٓـٔٞػش ٖٓ 

ِِش ُِٔخىس ح٤ُٜ٘ش ٝرٔٔخػيس ح٬ٓف حُٜلَحء حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ حٓظل٬د حُيٕٛٞ ٝطل٣ِٜٞخ ٖٓ ٓخىس ؿ٤َ ح٣ِٗ٫ٔخص حُٔل

هخرِش ٌُِٝرخٕ ك٢ حُٔخء ح٠ُ ٓخىس ُٜخ حُوخر٤ِش ػ٠ِ حٌُٝرخٕ ك٢ حُٔخء ًٌُٝي طؼَٔ ػ٠ِ طلط٤ْ حُلز٤زخص حُي٤٘ٛش 

ٔخّ ٓغ ح٣ِْٗ ح٤ُِز٤ِ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس ٝح٣ُِظ٤ش حٌُز٤َس ح٠ُ كز٤زخص ٛـ٤َس ط٣ِي ٖٓ حُٔٔخكش حُٔطل٤ش ُِظ

 ح٠ُْٜ .

 

 ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش 

حٕ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش حُٔوظِلش طيهَ ك٢ ط٤ًَذ حُِز٤يحص ك٢ٜ ػخىس ٫طٞؿي كَس ك٢ حُو٣٬خ حٝ ح٫ٗٔـش ٝطظٌٕٞ ٖٓ 

ح٤ُٜ٘ش ِِٙٓٔش ٤ٛيًٍٝخٍر٤ٗٞش ) ح١ حٜٗخ طلظ١ٞ ػ٠ِ حٌُخٍرٕٞ ٝح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ كو٢ ( حَُِٓ حُؼخّ ٬ُكٔخٝ   R – 

COOH  

ٛٞ حُِِٔٔش ح٤ُٜيًٍٝخٍر٤ٗٞش حُظ٢ هي طٌٕٞ ٓ٘زؼش حٝ ؿ٤َ ٓ٘زؼش .  R  ك٤غ 

-طؤْ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش كٔذ ٝؿٞى حٝ ػيّ ٝؿٞى ح٫ٝحَٛ حُِٔىٝؿش ح٠ُ :  

٢ٛ ح٫كٔخٝ حُظ٢ طلظ١ٞ ِِٓٔظٜخ حُٜخ٣يًٍٝخٍر٤ٗٞش ػ٠ِ حٝحَٛ ٓ٘لَىس كو٢   -ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش حُٔ٘زؼش : -ٔ

ٕ حُِِٔٔش ٌٛٙ حٓخ ٓٔظو٤ٔش حٝ ٓظ٘ؼزش .حٕ حُـْٔ ٣ٔظط٤غ حٕ ٣ٜ٘غ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش حُٔ٘زؼش حُؼخ٤ُش رؼيى ٝطٌٞ

 ًٍحص حٌُخٍرٕٞ رٞحٓطش حُؼ٤ِٔخص حُل٣ٞ٤ش ٌُح كخٜٗخ ؿ٤َ حٓخ٤ٓش .

 ٢ٛ ح٫كٔخٝ حُظ٢ طلظ١ٞ ِِٓٔظٜخ حُٜخ٣يًٍٝخٍر٤ٗٞش ػ٠ِ حٝحَٛ ِٓىٝؿش -ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ؿ٤َ حُٔ٘زؼش : -ٕ

ٝحكيس حٝ حًؼَ ٌٝٛٙ ح٫كٔخٝ ٣ُظ٤ش حُوٞحّ طوظِق ريٍؿش حٜٜٗخٍٛخ كٌِٔخ ُحىص ىٍؿش ػيّ حُظ٘زغ ) ٝؿٞى حٝحَٛ 

 ِٓىٝؿٞ حًؼَ ( ًِٔخ حٗول٠ض ىٍؿش ح٫ٜٜٗخٍ .

-حْٛ ح٫كٔخٝ  حُي٤٘ٛش ؿ٤َ حُٔ٘زؼش ٢ٛ :  

ح٤ُٝ٫ي  -ٔ  

ح٤ُٞ٘٤ُِ٘ي -ٕ  

ح٫ٍح٤ًي٤ٗٝي -ٖ  

طؼظزَ أكٔخٟخ ى٤٘ٛش حٓخ٤ٓش  ك٤غ حٕ حُـْٔ ٣٫ٔظط٤غ ط٣ٌٜٞ٘خ ٝحٕ ٗوٜٜخ طلظ١ٞ ػ٠ِ حًؼَ ٖٓ حَٛس ِٓىٝؿش ٝ

 ٣ئى١ ح٠ُ كيٝع حػَحٝ ٤َٟٓش ٌُِخثٖ حُل٢ .

 هٞحٙ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش



حٕ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش طٌٝد ك٢ ٣ٌٓزخص حُيٕٛٞ ٫ٝطٌٝد ك٢ حُٔخء ٣ؼظٔي ًٝرخٜٗخ ك٢ حُٔخء ػ٠ِ  -حٌُٝرخٕ : -ٔ

ٖ حُلخٓٞ حُي٢٘ٛ ٝحُٔخء .ط٣ٌٖٞ ح٫ٝحَٛ ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش ر٤  

ط٘ولٞ ىٍؿش حٜٜٗخٍ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش رخٗولخٝ ١ٍٞ حُِِٔٔش ٬ُكٔخٝ حُي٤٘ٛش حُٔ٘زؼش  -ىٍؿش ح٫ٜٜٗخٍ : -ٕ

ًٌُٝي رخٍطلخع ىٍؿش ػيّ حُظ٘زغ ُِلخٓٞ حُي٢٘ٛ كخ٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش حُٔ٘زؼش حُٔلظ٣ٞش ػيى ًٍحص ًخٍرٕٞ حًؼَ 

ـَكش .كخٜٗخ ِٛزش  ك٢ ىٍؿش كَحٍس حُ ٖٓٔٓ   

٢ٛ حكٔخٝ  ٓٔ – ٕح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش حُو٤َٜس حُِِٔٔش حُٔلظ٣ٞش ػيى ًٍحص ًخٍرٕٞ ٖٓ  -ىٍؿش حُظطخ٣َ : -ٖ

ى٤٘ٛش ٓظطخ٣َس ػ٘يٓخ ٣َٔ ه٬ٍ ٓلخ٤ُِٜخ حُزوخٍ ٝر٣ِخىس ١ٍٞ حُِِٔٔش ح٤ُٜيًٍٝخٍر٤ٗٞش حٝ ػيّ حُظ٘زغ كخٕ ىٍؿش 

.ٓظطخ٣َس حُظطخ٣َ طوَ ٌُُي كخٕ ح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ؿ٤َ حُٔ٘زؼش ك٢ٜ ؿ٤َ   

 

 

 

 

 

 حٌُُٞٔظٍَٝ 

 

 ط٤ٜ٘ق حٌُُٞٔظٍَٝ 

-٣٘ظ٢ٔ حُُٔٞٔظٍَٝ ح٠ُ ٛ٘ق حُ٘لّٞ حُٔ٘ظوش ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ٝكيس حُٔظ٣َٝ٤ي . حٕ ًِٔش حٌُُٞٔظٍَٝ  ٌٓٞٗش ٖٓ :  

ٝطؼ٢٘  حَُٔحٍس حُٜلَحء .  chole ٔ-  ٌٍُٞح  



ٝطؼ٢٘ حٌُلٍٞ حُِٜذ حُ٘ل٢ٔ .  Sterol ٕ-   ٍَٝٓظ٤  

حٌُُٞٔظٍَٝ ٣ؼ٢٘ حٌُلٍٞ حُِٜذ حَُٔح١ٍ حٝ حٌُلٍٞ حُ٘ل٢ٔ .ٝػ٠ِ ٌٛح ح٫ٓخّ كخٕ   

 ٝؿٞى حٌُُٞٔظٍَٝ 

% ٖٓ حُٔخىس حُز٠٤خء ٣ٔٗٞؿي ك٢ ؿخُز٤ش ح٫ٗٔـش ك٢ ح٫ٗٔخٕ ٝح٤ٌُٔش حٌُز٤َس ٓ٘ٚ ٓٞؿٞىس ك٢ حُيٓخؽ كٞح٢ُ 

 – ٔرو٤ش حُ٘لّٞ  ٣ٝٞؿي ك٢ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼٜز٢ ٣ٝيهَ ك٢ ط٤ًَذ حُٔخىس حُٜلَحء . حٓخ ٝؿٞىٙ ك٢ حُيّ كٜٞ ٣ٌٕٞ ٓغ

-% ٖٓ ٌٓٞٗخص حُيّ ٝٝؿٞىٙ ك٢ حُيّ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٌِٖٗ :ٕ  

حٌُُٞٔظٍَٝ حُلَ  -ٔ  

ح٫ٓظَحص ح٤ٌُُٞٔظ٤َُٝش  -ٕ  

 حُظ٣ٌٖٞ حُل٤خط٢ ٌُُِٞٔظٍَٝ 

٣٫ؼظٔي ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ػ٠ِ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ كخؿظٚ ٖٓ حٌُُٞٔظٍَٝ رَ حٗٚ ٣ٜ٘ؼٚ ىحه٤ِخ ٖٓ ٓٞحى 

خ٣ٝش ػ٠ِ ٝكيس ح٤ٓ٫ظي ٓؼَ حُلٞحٓٞ ح٤٘٤ٓ٫ش ٝحُلٞحٓٞ حُي٤٘ٛش ٝحٌَُر٤ٛٞيٍحص ك٤غ حٕ ػ٣ٞ٠ش ر٤ٔطش  ك

-ؿ٤ٔغ حُٔٞحى طٔخْٛ ك٢ ط٤ٜ٘غ حٌُُٞٔظٍَٝ ىحه٤ِخ ٝك٢ حٓخًٖ ػي٣يس ٖٓ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ كٌٜح حُظ٤ٜ٘غ ٣ظْ ك٢ :  

ُٔظٍَٝ ك٢ ح٤ُّٞ حُٞحكي ٝػ٠ِ حٕ حٌُزي ك٢ حُ٘وٚ حُزخُؾ حُطز٤ؼ٢ ٣ٜ٘غ ٓخ٣وخٍد  ؿَحّ ٝحكي ٖٓ حٌُٞ -حٌُزي : -ٔ

 ٌٛح ح٫ٓخّ ٣ؼظزَ حٌُزي حًزَ ٜٓيٍ ىحه٢ِ ُظ٤ٜ٘غ حٌُُٞٔظٍَٝ 

حُـِي -ٕ  

ح٫ٓؼخء  -ٖ  

حٗٔـش حُـيى حُظ٘خ٤ِٓش  -ٗ  

 ٣ؼظزَ حٌُُٞٔظٍَٝ حُٔ٘٘خ ح٢ِٛ٫ ك٢ ط٣ٌٖٞ حكٔخٝ حَُٔحٍس ٝحُظ٢ طِؼذ ىٍٝح حٓخ٤ٓخ ك٢ ٠ْٛ حُ٘لّٞ .

 

 ح٣ٞ حٌُُٞٔظٍَٝ

حٌُُٞٔظٍَٝ ك٢ حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش  ٣ٝ٘ظوَ ػٖ ٣َ١ن حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ح٠ُ حٌُزي ك٤غ ٣ظلٍٞ هْٔ ٓ٘ٚ ٣ليع حٓظٜخٙ 

ح٠ُ ح٬ٓف حَُٔحٍس ًُٝي رظلُٞٚ ح٠ُ حكٔخٝ حَُٔحٍس ٝحُظ٢ ُٜخ ح٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ػ٤ِٔش حٓظل٬د ٠ْٛٝ حُ٘لّٞ ك٢ 

حٓظٜخٜٛخ َٓس ػخ٤ٗش ٝط٘ظوَ ح٠ُ حٌُزي  % ٖٓ ح٬ٓف حَُٔحٍس ك٢ ح٫ٓؼخء ٣ؼخى9ٓح٫ٓؼخء حُيه٤وش  ٬٣ٝكع كٞح٢ُ 

َٓس حهَٟ ٝطؼَف رخُيٍٝس حٌُزي٣ش حُيحه٤ِش حٓخ حٌُُٞٔظٍَٝ حُلخثٞ  ػٖ كخؿش حُـْٔ ك٤طَف ح٠ُ حُوخٍؽ ػٖ 

 ٣َ١ن حُـخث٢ .



 ح٤ٔٛش ح٤ٌُُٞٔظٍَٝ حُل٣ٞ٤ش

 . ط٣ٌٖٞ أكٔخٝ حُؼٜخٍس حُٜلَح٣ٝش ٝحُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ٠ْٛ حُيٕٛٞ 

حُْٜٔ ك٢ ر٘خء ح٧ٓ٘خٕ ٝحُؼظخّط٣ٌٖٞ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى(    . 

 . ط٣ٌٖٞ حَُٜٓٞٗخص ٓؼَ حُزَٝؿ٤ٕٔٞ , ححٌٍُٞط٤ٍِ , ح٤٘٤َُٔحُٞحًٍٞط٣ٌٞ٤ي 

  .ط٣ٌٖٞ َٕٛٓٞ حًٌٍُٞس  ح٫ٗيٍٝؿ٤ٖ ٝٓ٘ظوخطٚ 

 . ط٣ٌٖٞ َٕٛٓٞ ح٧ٗٞػش  ح٣٫ٔظَٝؿ٤ٖ ٝٓ٘ظوخطٚ 

 . ٣يهَ ك٢ ط٤ًَذ ح٧ؿ٤٘ش حُز٤ُٓ٬ش حُٔـِلش ُِو٣٬خ 

الدم حُزَٝط٤٘خص حُي٤٘ٛش حُٔٞؿٞىس ك٢ ٣يهَ ك٢ ط٤ًَذ   . 

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ٌُُِٞٔظٍَٝ

 حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش حُظ٢ ٣ِىحى ك٤ٜخ حٌُُٞٔظٍَٝ 

طِٜذ حَُ٘ح٤٣ٖ -ٔ  

حَٓحٝ حُوِذ -ٕ  

حُزٍٞ ح١ٌَُٔ  -ٖ  

 ٣ٞؿي ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حٌُُٞٔظٍَٝ ك٢ حُيّ ٛٔخ 

ح١ٌُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ  HDL حٌُُٞٔظٍَٝ حُـ٤ي ح١ٌُ ٣َطزي رخُزَٝط٤٘خص حُ٘ل٤ٔش ػخ٤ُش حٌُؼخكش  -ٔ  

ٗوَ حٌُُٞٔظٍَٝ حُِحثي ٖٓ ح٫ٗٔـش ٝحػخطٚ ح٠ُ حٌُزي ٫ؿَحء ػ٤ِٔظ٢ حُظل٤َِ ) حُظ٤ٌَٔ ( ٝح٫كَحُ َٓس 

 حهَىٞحٍطلخػش ٣ٔؼَ ٗٞع ٖٓ حُٞهخ٣ش ٖٓ طـٔغ ٝط٣َذ حٌُُٞٔظٍَٝ ك٢ ح٫ٗٔـش ٝح٫ٝػ٤ش حُي٣ٞٓش .

٣ؼَٔ ػ٠ِ ح١ٌُ  LDL ٕ-  حٌُُٞٔظٍَٝ ح٠ُخٍ ح١ٌُ ٣َطز٢ رخُزَٝط٤٘خص حُ٘ل٤ٔش حُٔ٘ول٠ش حٌُؼخكش  

 ٗوَ حٌُُٞٔظٍَٝ ٖٓ حٌُزي ح٠ُ حٗٔـش حُـْٔ  حُٔوظِلش ٝحٍطلخػٚ ٤٘٣َ ح٠ُ ٣ُخىس هطَ ح٫ٛخرش رخَٓحٝ حُوِذ .

 حُزَٝط٤٘خص 

خُظخ٤ًيٗٔزش ح٠ُ ًِٔش ) رَٝطٞ ( ٝحُظ٢ طؼ٢٘ رخُِـش ح٫ؿ٣َو٤ش ح٫ٍٝ ٝر  Protein ٖ٣طِن حْٓ حُزَط٤ 

 حٕ حُزَٝط٤٘خص طخط٢ رخَُٔطزش ح٠ُٝ٫ ر٤ٖ حٌُٔٞٗخص ح٫ٓخ٤ٓش ُِٔخىس حُل٤ش ٫ٝ روخء ٬ُك٤خء ريٜٝٗخ 

 حَٛ  ٝٝؿٞى حُزَٝط٤٘خص 

طوّٞ حُٔخىس حُل٤ش ٝهخٛش حُ٘زخطخص رخٗظخؽ حُزَٝط٤٘خص ك٢ حُطز٤ؼش ُِٝل٤ٞحٗخص هيٍس ٓليىٝىس ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ ك٢ٜ 

ٌٜخ ًٔخىس ؿٌحث٤ش ٝطل٣ِٜٞخ ح٠ُ حٗٞحع ٖٓ حُزَٝط٤٘خص طٔظِٜ  

-طٞؿي حُزَٝط٤٘خص ك٢ ه٣٬خ حٌُخث٘خص حُل٤ش رخٌَُ٘ حُظخ٢ُ :  



طٌٕٞ حُؤْ ح٫ًزَ ٖٓ حُٔخىس حُِٜزش ك٢ ػ٬٠ص حُـْٔ , ح٫ٝطخٍ , حُؼ٬٠ص حَُحرطش ٝحُـ٠خ٣ٍق . -ٔ  

% ٖٓ ط٤ًَذ حُيّ . ٕٓطٌٕٞ ٓخ٣ؼخىٍ  -ٕ  

حُٔخىس حُِٜزش حُيحهِش ك٢ ط٤ًَذ حُيٓخؽ ٝح٫ٗٔـش حُؼٜز٤ش ٝحُؼظخّ .طٌَ٘ كٞح٢ُ ٜٗق  -ٖ  

 

 Zweterrionح٣٧ٕٞ حُِٔىٝؽ  

٣ٝلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ طلخػَ  NH2 ٝحهَٟ هخػي٣ش  COOH  ٣ٞؿي ك٢ حُلٞحٓٞ ح٤٘٤ٓ٫ش ٓـٔٞػش ك٤٠ٔش 

طويّ ك٤ٚ حُٔـٔٞػش حُل٤٠ٔش رَٝطٕٞ ُِٔـٔٞػش حُوخػي٣ش  ٣ٝطِن ػ٠ِ حُ٘خطؾ حْٓ ح٣٫ٕٞ حُِٔىٝؽ ٝطٞؿي 

حُلٞحٓٞ ح٤٘٤ٓ٫ش ك٢ كخُظٜخ حُ٘و٤ش ػ٠ِ ٌَٗ ح٣ٕٞ ِٓىٝؽ  طظَحر٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رَٝحر٢ ح٤ٗٞ٣ش  ٌٝٛحٓخ  ٣لَٔ  

حٍطلخع ىٍؿخص حٜٜٗخٍٛخ. ًحثز٤ظٜخ ك٢ حُٔخء.  

 ٤٘خص :حُيٍٝ حُل١ٞ٤ ُِزَٝط

 % ٖٓ ُٕٝ حُو٤ِش حُـخكش .ٓ٘طئُق حُزَٝط٤٘خص كٞح٢ُ   

 ط٘خٍى حُزَٝط٤٘خص ك٢ ػ٤ِٔخص حُز٘خء ٝحُٜيّ ك٢ حُو٤ِش .  

 طٔخْٛ ك٢ كٔخ٣ش حُـْٔ ٖٓ ؿِٝ حُزٌظ٣َ٤خ .  

 ٗوَ حُٔٞحى ك٢ حُـْٔ ًٔخ ك٢ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ .  

 ط٣ٌٖٞ حُؼ٬٠ص ٝحُ٘ؼَ ٝح٧ٟخكَ .  

طؼَٔ ًؼٞحَٓ ٓٔخػيس طٌٖٔ حُو٣٬خ حُل٤ش ٖٓ اطٔخّ أػيحى ًز٤َس ٖٓ حُظلخػ٬ص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش رؼ٠ٜخ أ٣ِٗٔخص   

رَٔػش ٝىهش . ٖٝٓ أٓؼِظٜخ أ٣ِْٗ حُزز٤ٖٔ ٝأ٣ِْٗ حُظَر٤ٖٔ حٌُِحٕ ٣ٔخػيحٕ ك٢ ٠ْٛ حُزَٝط٤٘خص ك٢ حُـٌحء 

 ُظ٣ِٝي حُـْٔ رخُلٔٞٝ ح٤٘٤ٓ٧ش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ ُظ٣ٌٖٞ ٓخ ٣ِِٓٚ ٖٓ حُزَٝط٤٘خص .

 رؼ٠ٜخ َٛٓٞٗخص ٓؼَ َٕٛٓٞ ح٤ُٞٔٗ٧ٖ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ٗٔزش حٌَُٔ ك٢ حُيّ .  

  

 ط٤ٜ٘ق حُزَٝط٤٘خص 

ٗٞع ًحثذ ٝٗٞع ؿ٤َ ًحثذ ٝطوّٞ حُللٞٛخص ك٢ ٓوظزَحص  –طٞؿي حُزَٝط٤٘خص ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ 

 ح٤ٔ٤ٌُخء ح٣َ٣َُٔش ػ٠ِ حُ٘ٞع حٌُحثذ ًخٓخّ ُِؼَٔ حَُٝط٢٤٘٤ ح٢ٓٞ٤ُ .

 -طٜ٘ق حُزَٝط٤٘خص ٗٔزش ح٠ُ ط٤ًَزٜخ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ٝهخر٤ِش ًٝرخٜٗخ . ٣ٝٞؿي ٗٞػخٕ ٍث٤ٔخٕ ُِزَٝط٤٘خص ٢ٛ :

 ٝطٜ٘ق أٗٞحػٜخ ػ٠ِ أٓخّ هخر٤ِش ًٝرخٜٗخ .   :  Simple proteinsـ حُزَٝط٤٘خص حُز٤ٔطش  

ُٔـٔٞػخص ؿ٤َ ٝطٜ٘ق أٗٞحػٜخ ػ٠ِ أٓخّ ٗٞع ح   :Conjugate proteins  ـ حُزَٝط٤٘خص حُٔوظَٗش 

 حُزَٝط٤٘٤ش حَُٔطزطش رٜخ .

  



 Simpleحُزَٝط٤٘خص حُز٤ٔطش ) حُٔظـخٗٔش (  

proteins   

 ح ً أ٤٘٤ٓش كو٢ ػ٘ي طلِِٜخ . ٝطَ٘ٔ ح٧ٗٞحع ح٥ط٤ش :كٔخٟخ ٢ٛٝ حُزَٝط٤٘خص حُظ٢ ٫ ٣٘ظؾ  

طٌٝد ك٢ حُٔخء ٝك٢ ٤ٛي٤ًٍٔٝي ح٤ٗٞٓ٧ّٞ , ٝطٞؿي ك٢ حُو٣٬خ ٓظليس ٓغ  

 ح٧كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش , ٝطٞؿي ك٢ ٓٔي 

ـ رَٝطخ٤ٓ٘خص  

Protamins : 

   حُٔخُٕٔٞ .

 : طٌٝد ك٢ حُٔخء , ٝطٞؿي ٓظليس ٓغ ح٧كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش . Histones  ـ ٛٔظٞٗخص 

 

:طٌٝد ك٢ حُٔخء , ٝطٞؿي ك٢  Albiomins  ـ أُز٤ٓٞ٘خص

 حُز٤ٞ , حُيّ , ٝك٢ حُل٤ِذ 

٫ طٌٝد ك٢ حُٔخء ٌُٜٝ٘خ طٌٝد ػ٘ي حٟخكش ٤ًٔش ر٤ٔطش ٖٓ ٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ , ٝطٞؿي 

 ك٢ حُوٞم , حُلٍٞ حُٔٞىح٢ٗ , 

  ؿِٞر٤ُٞ٤٘خص  ـ

Globulis   : 

   حُيّ , حُؼ٬٠ص , حُِزٖ , ٝحُـيس حُيٍه٤ش . , 

 

: طٌٝد ك٢ حٌُل٫ٞص , ٝطٞؿي ك٢   Prolamines  ـ ر٤ٓ٫َٝ٘خص

 حٌٍُس , ٝحُؤق 

 

: طٌٝد ك٢ حُٔلخ٤َُ حُل٤٠ٔش ٝحُوخػي٣ش  Glutelins  ـ ؿِٞط٤ِ٤٘خص

  .  , ٝطٞؿي ك٢ حُؤق

 : طوخّٝ ح٣ٌُٔزخص . ٝطظؤُق ك٢ ح٧ٗٞحع ح٥ط٤ش :  Scleroproteins ـ ٤ٌَِٓٝرَٝط٤٘خص

  : ٣ٞؿي ك٢ حُ٘ؼَ , ح٧ظخكَ , كٞحكَ ٝهَٕٝ حُل٤ٞحٗخص . Keratin  ٤ًَحط٤ٖ ـ 

  : ٣ٞؿي ك٢ حُـِي ٝحُؼظخّ . Collagen  ٫ًٞؿ٤ٖ ـ 

 : ٣ٞؿي ك٢ ح٧ٗٔـش حَُحرطش ٝحُٔلخَٛ . Elastin  ـ ح٫ٓظ٤ٖ

  

حُزَٝط٤٘خص حُٔوظَٗش ) حَُٔطزطش ( 

Conjugate proteins 

 ًخ٣ٌَُٔخص ٝحُيٕٛٞ ٝحُٔؼخىٕ . ٝطَ٘ٔ ح٧ٗٞحع ح٥ط٤ش ٢ٛٝ حُزَٝط٤٘خص حَُٔطزطش رٔٞحى ؿ٤َ رَٝط٤٘٤ش 

 

طَطز٢ رخُلٔلٍٞ   Phosphoproteinsـ كٞٓلٞرَٝط٤٘خص 

       ٝطٞؿي ك٢ حُل٤ِذ 



 طَطز٢ رخٌَُر٤ٛٞيٍحص , ٝطٞؿي ك٢ حَُٜٕٓٞ حُٔ٘زٚ ُِـَحد .  : Glycoproteinsـ ؿ٣٬ٌٞرَٝط٤٘خص 

٣ؼط٢ حُزَٝط٤ٖ ُٞٗخ ً هخٛخ ً , ٖٝٓ  رـِء ؿ٤َ رَٝط٢٘٤ : طَطز٢  Chromoproteinsًَٝٓٞرَٝط٤٘خص  ـ 

 ح٧ٓؼِش ػ٤ِٜخ :

 * ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ , ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ حُلي٣ي أكَٔ حُِٕٞ .                                                

 ُِٕٞ .حٌٍُِٞٝك٤َ , ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ حُٔـ٤ٔ٤ّ٘ٞ أه٠َ ح *                                                 

حُل٤َٝٓخص ,   طَطز٢ رخ٤ُِز٤يحص , ٝطٞؿي ك٢ ح٧ؿ٤٘ش حُو٣ِٞش , رؼٞ  : Lipoproteins ـ ٤ُزٞرَٝط٤٘خص 

 َٜٝٓ حُيّ .

: طَطز٢ رخُلٔٞٝ ح٣ُٝٞ٘ش , ٝطٞؿي ك٢ ٗٞحس حُو٤ِش , ح٤ُٔظٞر٬ُّ ,  Nucleoproteins ـ رَٝط٤٘خص ح٣ُٝٞ٘ش 

 ٝحُل٤َٝٓخص .

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ُِزَٝط٤٘خص

-حٍطلخع حُزَٝط٤ٖ ٣ليع ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :  

% ٖٓ  ٘ٔحٝ  ٣َٔٓطلغ ٓٔظٟٞ حُزَٝط٤ٖ ك٢ كخ٫ص ح٫ٌٗخُ ) حُـلخف ( ك٤غ ٣َٜ ٓٔظٟٞ حُزَٝط٤ٖ ح٢ٌُِ ح٠ُ  -ٔ

 ٓٔظٞحٙ حُطز٤ؼ٢ ٝح٫ٌٗخُ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ليع ك٢ كخُش كويحٕ حُٔخء حُ٘خطؾ ػٖ حُظو٤ئ حُ٘ي٣ي حٝ ح٫ٜٓخٍ حُ٘ي٣ي .

ِ حُزَٝط٤ٖ ك٢ ح٫َٓحٝ ح١َُٔخ٤ٗش ٓؼَ حٍُّٞ حُ٘وخػ٢ ح٠ُٔخػق .٣َطلغ ط٤ًَ -ٕ  

 

-حٗولخٝ ٓٔظٟٞ حُزَٝط٤ٖ ٣ليع ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :  

حَٓحٝ ح٠ٌُِ ٝهخٛش حُظٜخد ح٠ٌُِ حُِٖٔٓ ك٤غ طظَٜ ح٫ػَحٝ ح٤َُٟٔش رٞهض ٝحكي ٗظ٤ـش ُِظِق حُلخَٛ ك٢  -ٔ

ر٤ٌٔخص ًز٤َس ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٔ٘ؾ حُظخُق  ٤ٌُِِش ٝػ٤ِٚ ٣وَ  ح٤ُٔ٘ؾ ح١ٌُِٞ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ كويحٕ ٝطَٔد ح٫ُز٤ٖٓٞ

 حُزَٝط٤ٖ ػٖ ٓٔظٞحٙ حُطز٤ؼ٢ .

ك٢ كخ٫ص حُلَٝم ٝكخ٫ص حُِ٘ف حُي١ٞٓ حُ٘ي٣ي  -ٕ  

 

  PLASMA PROTEN رَٝط٤٘خص حُز٬ُٓخ

 

طٜ٘غ رَٝط٤٘خص حُيّ ؿ٤ٔؼٜخ رٞحٓطش ه٣٬خ حٌُزي ٝٛٞ حُٜٔ٘غ حُٞك٤ي ٝح٧ٓخ٠ٓ ُٜخ ك٤ٔخ ػيح حٌُِٞر٤ُٞ٤ٖ ح١ٌُ 

 ٣ٜ٘غ ك٢ ه٣٬خ حُـٜخُ حُ٘ز٢ٌ ح٫ٗيٝػ٢ِ٤ 
 

  ٖٝٓ أَٜٗ أٓؼِش رَٝط٤٘خص حُز٬ُٓخ:-

 

   Fibrinogen / Prothrombinالفيبزينوجين  / Globulinالجلبيولين  / Albuminاأللبيومين  )



 

-: ٝظخثق رَٝط٤٘خص حُز٬ُٓخ  
 

طلخكع ػ٠ِ ح٠ُـ٢ ح٧ُٟٓٔٞ ك٠ حُـْٔ ٝروخٛش ح٨ُُز٤ٓٞ٤ٖ -ٔ  

 

٤ًٖٔٝطٔخػي ػ٠ِ كَٔ ٝٗوَ رؼٞ حًَُٔزخص ٓؼَ حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ٝرؼٞ حَُٜٓٞٗخص ٓؼَ حُؼ٤َ -ٕ  

ص حُٔوظِلشطؼَٔ ًؤؿٔخّ ٓ٘خػ٤ش ُِللخظ ػ٠ِ حُـْٔ ٟي ح٤ٌَُٔٝرخ  -3 

طٔخػي ػ٠ِ حُظؤّ حُـَٝف ٝطٌٕٞ حُـِطش حُي٣ٞٓش )حُل٤ز٣َ٘ٞؿ٤ٖ-    4  

 5- ٝطٔخػي ٌٛٙ حُزَٝط٤٘خص ػ٠ِ حُٔلخكظش ػ٠ِ ىٍؿش كٟٔٞش حُيّ

. 

ك٢ حُـْٔ.  ٝحُززظ٤ي حُزَٝط٤ٖ( ٢ٛ ُز٘خص حُز٘خء حَُث٤ٔ٤ش ُز٘خء Amino Acidح٧كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٧ش )رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش: 

. ػٔخ٤ٗٚ أٓخ٤ٓش ٜٓٔش ؿيح )٫ ٣ٌٖٔ ُِـْٔ حُز١َ٘ إٔ ٣ٜ٘ؼٜخ ر٘لٔٚ( حُزَٝط٤ٖ ٣ْ٠ٌٖٛٔ ٬ٓكظظٜخ رُٜٔٞش رؼي 

ُـْٔ حُز١َ٘, ر١َ٘ حُظـ٣ٌش ح٤ُِٔٔش(. رخَُؿْ ٖٓ هيٍس حُـْٔ ػ٠ِ ٝحُزخه٢ ؿ٤َ أٓخ٤ٓش )٣ٌٖٔ ٛ٘ؼٜخ ىحهَ ح

ط٤ٜ٘غ ح٧كٔخٝ ؿ٤َ ح٧ٓخ٤ٓش, ا٫ أٗٚ ٝك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣ظٞؿذ أهٌ ٬ٌٔٓص ٨ُكٔخٝ ؿ٤َ ح٧ٓخ٤ٓش ٠ُٔخٕ 

 أٓخ٤ٓش, ك٤غ ٣وّٞ حُـْٔ رظ٤ٜ٘غ ٌٛٙ ح٧كٔخٝ-طٞكَ ح٤ٌُٔٚ حُٔؼ٠ِ ك٢ حُـْٔ. حُزؼٞ ٤٠٣ق هٔٔخ ػخُؼخ ٛٞ ٗزٚ

 ٌُٖٝ ر٤ٌٔخص ٓليٝىس.

اٟخكش ا٠ُ ر٘خء حُو٣٬خ ٝا٬ٛف ح٫ٗٔـٚ, ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ٚ طٌَ٘ ٓخىس حُز٘خء حَُث٤ٔ٤ش ٬ُؿٔخّ ح٠ُٔخىٙ ٌُٔخكلش 

؛ ٢ٛٝ طز٢٘ حُزَٝط٤٘خص ٝحَُٜٓٞٗخص ح٣ِٗ٫ٔخصؿِٝ حُزٌظ٣َخ ٝحُل٤َٝٓخص, ٢ٛٝ طٌَ٘ ؿِءح أٓخ٤ٓخ ٖٓ ٗظخّ 

ـ٤ٖ(. ًٔخ ط ِٔ ٝع ح٧ًٝ ُِ ْ٘ َٔ ١ِٝ حُ َٞ ٣ْز٢ُِّ حَُّ٘ ّ َِ ُٞ حُ ْٔ ٣ز٢ِ( ٝىٗخ )حَُل ّ َِ ١ِِّٝ حُ َٞ ُٞ حَُّ٘ ْٔ وّٞ ح٧كٔخٝ ح٣ُٝٞ٘ش, ٍٗخ )حَُل

 ح٤٘٤ٓ٧ش ريٍٝ ٍث٢ٔ٤ رلَٔ ح٫ًٝٔـ٤ٖ ا٠ُ أٗلخء حُـْٔ حُٔوظِلش, ٢ٛٝ ٌٕٓٞ أٓخ٢ٓ ُِ٘٘خ١ حُؼ٢ِ٠.

ٝطز٠٘ ح٧كٔخٝ ػخىس رظ٤ًَذ ػيس ٍٝحِٓ,  A ,C ,G ,Tٍٝحِٓ ٢ٛ  ٗٗٞع ٜٓ٘خ, كخُيٗخ طز٠٘ ٖٓ  ٗٙٗظ٣َخ ٣ٞؿي 

ٗٞع ٖٓ  ٕٙا٠ُ  ٕٓ. ٌُٖ حُٔظٞكَ ك٢ اؿٔخّ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٢ٛ أهَ ٖٓ ًُي, ٓخ ر٤ٖ GCA, GCC, GCGٓؼَ 

ٝحُزؼٞ ٜٓ٘خ ٌٕٓٞ  ٙح٧كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٧ش. ٓغ ٬ٓكظش إٔ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ٣ظٌَ٘ رخًؼَ ٖٓ ػ٬ع ٍٝحِٓ ٝهي طَٜ ا٠ُ 

 كو٢ ٖٓ ٍحِٓ ٝحكي.

)ٗ٘خى١ٍ(  أ٢٘٤ٓ, ٢ٛٝ ؿٌٍ حُـٌٍٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤شطلَٔ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ  ًَٓزخص ػ٣ٞ٠شحُلٔٞ ح٢٘٤ٓ٧ ٛٞ أكي 

 Sideَٓطزطش ريٍٝٛخ رِِٔٔش ػ٣ٞ٠ش ؿخٗز٤ش  ًَرٕٞٓظليط٤ٖ ٓغ ًٍس  ًَر٤ًَٔٞٝؿٌٍ 

chain  ك٢  ُِزَٝط٤٘خصطٌٕٞ ٓوظِلش ٖٓ كٔٞ أ٢٘٤ٓ ا٠ُ آهَ. طؼظزَ حُلٔٞٝ ح٤٘٤ٓ٧ش ٝكيس حُظ٤ًَذ ح٧ٓخ٤ٓش

, ٝط٘ظ٢ٔ حُلٔٞٝ ح٤٘٤ٓ٧ش حٌُٔٞٗش ُِزَٝط٤٘خص ا٠ُ طَهْ ًٍحص حٌَُرٕٞ ػخىس رخ٧كَف ح٩ؿ٣َو٤ش حٌُخث٘خص حُل٤ش.

ًُٝي ٧ٕ ؿ١ٌٍ ح٤ٓ٧ٖ ٝح٤ُٜي٤ًٍَٔٝ ٣َطزطخٕ رٌٍس حٌَُرٕٞ ح٠ُٝ٧ ك٢ حُِِٔٔش.  α-Amino Acidsكجش أُلخ 

( ٝأهَٟ ٖٓ كجش ؿخٓخ β-Alanine: رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش) أ٤ٗ٫ٖ-حُز٤ظخٝطٞؿي ًٌُي كٔٞٝ أ٤٘٤ٓش أك٤خث٤ش ٖٓ كجش ر٤ظخ ٓؼَ 

(. ٍٝؿْ ٝؿٞى GABA :رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش( أٝ )γ-Aminobutyric acid: رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش) ر٤ظ٣َ٤ي-كٔٞ حُـخٓخٓؼَ 

ٗٞػخ ٜٓ٘خ كو٢.  ٕٓح٤٘٤ٓ٧ش ك٢ حُطز٤ؼش ا٫ إٔ ح٬َُٔٓ حُزَٝط٤٘٤ش ٫ طلظ١ٞ ٟٓٞ -ػيى ًز٤َ ٖٓ حُلٔٞٝ ح٧ُلخ

أٝ ًٜٔيٍ  حَُٜٓٞٗخصٝٓٞحى أ٤ُٝش ُزؼٞ  ٗٞحهَ ػٜز٤شٝط٠طِغ حُلٔٞٝ ح٤٘٤ٓ٧ش رٜٔخّ أهَٟ ًِؼزٜخ ىٍٝ 

ص ك٢ ٓـخٍ ُِطخهش. ٝ طظٞكَ أ٠٣خ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلٔٞٝ ح٤٘٤ٓ٧ش حُٔوِوش)حُٜٔط٘ؼش( ٤ٔ٤ًخث٤خ ُٜٝخ ػي٣ي ح٫ٓظؼ٬ٔ

 حُٜ٘خػش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝح٤ُٜي٤ُش ٝحُـٌحث٤ش.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA


 حُطَم حُٔٔظويٓش ُلَٜ حٗٞحع رَٝط٤٘خص حُز٬ُٓخ

ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ ح٫هظ٬ف ك٢ هخر٤ِش ًٝرخٕ ًَ ٗٞع ٖٓ حُزَٝط٤ٖ ك٢ -حُظـِثش رخ٣ٌُٔزخص حٝ حُِٔق : -ٔ

 حُٔلٍِٞ ح٣ٌُٔذ .

حُطَم ٤ٗٞػخ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ُلَٜ حٗٞحع حُزَٝط٤٘خص ٝطٔظ٘ي  ٢ٛٝ ٖٓ حًؼَ -٣َ١وش حُٜـَس حٌَُٜرخث٤ش : -ٕ

ػ٠ِ حهظ٬ف ًؼخكش حُ٘ل٘ش حٌَُٜرخث٤ش ػ٠ِ ٓطق حُزَٝط٤ٖ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ حهظ٬ف َٓػش ٓٔخٍٙ ك٢ حُٔـخٍ 

 حٌَُٜرخث٢  ك٤٘لَٜ ًَ ٗٞع ػ٠ِ حٗلَحى .

ٕ حُـ٣ِج٤ش ٝح٫ٌٗخٍ حُـ٣ِج٤ش ُِزَٝط٤٘خص ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ ح٫هظ٬ف ك٢ ح٫ُٝح -حُ٘زٌ حُلخثن حَُٔػش : -ٖ

 كل٢ طي٣َٝٛخ رَٔػش كخثوش ط٘ؼٍِ ًَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ حٗلَحى .

ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ ح٫هظ٬ف  ك٢ حُلـْ ٝحٌَُ٘ ٝحُ٘ل٘ش حٌَُٜرخث٤ش  ٝٗٔزش  -حُظل٤َِ حٌَُٝٓٞطٞؿَحك٢ : -ٗ

 ح٤ٔٗ٫خد ُِزَٝط٤ٖ  ك٢ ح٢ُٓٞ حٌَُٝٓخطٞؿَحك٢ .

ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ حهظ٬ف ًَ ٗٞع ٖٓ حُزَٝط٤ٖ ك٢ هخر٤ِ٤ش طَٗلٚ  -رخُـ٤َ ) ح٬ُّٜ ( : ٣َ١وش حُظ٤َٗق -٘

 رٞحٓطش حُـَ ٗظَح ٫هظ٬ف حكـخّ حٌُظَ حُـ٣ِج٤ش .

 ELECTROPHORESIS حُظَك٤َ حٌَُٜرخث٢ 

ُِزَٝط٤ٖ ح٢ٌُِ ك٢ َٜٓ ٣ٔظويّ حُظَك٤َ حٌَُٜرخث٢ ك٢ ح٤ٔ٤ٌُخء ح٣َ٣َُٔش ُـَٝ كَٜ ح٫ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش حٌُٔٞٗش 
حُيّ ٝطٔظ٘ي ٌٛٙ حُلٌَس ػ٠ِ حٓخّ حػظزخٍ حُزَٝط٤٘خص ؿ٣ِجخص ًز٤َس طلَٔ ٗل٘خص ًَٜرخث٤ش ٓخُزش حًح ٓخٟٝؼض 

 ك٢ ٓلٍِٞ هخػي١ .

ٝػ٠ِ ٌٛح ح٫ٓخّ كخٕ ح٫ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش ػ٠ِ حهظ٬ف ٌٓٞٗخطٜخ ٝحٗٞحػٜخ ٓٞف طظَٜف ًؤ٣ٞٗخص ٓخُزش حًح 
ث٢ ك٤ٜخ ٌُُٝي ك٢ٜ ط٘ـٌد ٝطَكَ ٗلٞ حُوطذ حٌَُٜرخث٢ حُٔٞؿذ ٝحٕ َٓػظٜخ حُل٤ًَش طؼظٔي ٓخحٍَٓ حُظ٤خٍ حٌَُٜرخ

ػ٠ِ ًؼخكش حُ٘ل٘ش حٌَُٜرخث٤ش ػ٠ِ ٓطق حُـ٣ِجش حُزَٝط٤٘٤ش رٍٜٞس ٍث٤ٔ٤ش ٝػ٠ِ ػٞحَٓ حهَٟ ٜٓ٘خ ٗيس حُظ٤خٍ 
ج٢ ُِـِء حُزَٝط٢٘٤ حُٔ٘لَٜ حٌَُٜرخث٢ حُٔخٍ ٝحُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤  ُِٔلٍِٞ حُيحٍة حٟخكش ح٠ُ حُُٕٞ حُـ٣ِ

  -ٝح٢ُٓٞ حُيحػْ حُٔٔظويّ ك٢ ػ٤ِٔش حُلَٜ .ٛ٘خى ػيس حٗٞحع ٖٓ ح٢ُٓٞ حُيحػْ  حُٔٔظويّ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش :

 ٍٝم ه٬ص ح٤ُُِِٔٞ  -٬ّٛٗ ح٫ًخٍ         -٬ّٖٛ ح٤ٓ٬٣ًَ٫ي                     -ٕح٬ُّٜ ح١ُٞ٘٘                  -ٔ

َ حٍُٞه٢ ح١ُِٞ٤ُِٔ حًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ ك٢ ٓوظزَحص ح٤ٔ٤ٌُخء ح٣َ٣َُٔش  ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ٗظَح  ٣ٝٔظويّ حُظَك٤
ُُٜٔٞش طٞكَٙ ٝحُلٍٜٞ ػ٤ِٚ رٌَ٘ ٛلخثق ٓٔظط٤ِش ر٬ٓظ٤ٌ٤ش ًحص ٓٔخٓخص ٓ٘ظظٔش طِٜق ٤َُٔ حُـ٣ِجخص 

ظ٬ف ك٢ حٌُؼخكش حُٔخُزش ػ٠ِ حُزَٝط٤٘٤ش حٌُز٤َس حُلـْ ٓؼَ ح٣ِٗ٫ٔخص ٝحُزَٝط٤٘خص حُ٘ل٤ٔش ٝح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ . حٕ حه
ح٫ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش ك٢ َٜٓ حُيّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حهظ٬ف حٗـٌحرٜخ َٝٓػظٜخ ك٢ حُلًَش ٗلٞ حُوطذ حُٔٞؿذ ٝحٓظ٘خىح 

 -ح٠ُ ٌٛٙ حُط٣َوش ٣ٌٖٔ كَٜ رَٝط٤٘خص َٜٓ حُيّ ح٠ُ ح٫ؿِحء حُظخ٤ُش:

 ًخٓخ -٘ر٤ظخ         -ٗ            ٕ-حُلخ  -ٖ               ٔ-حُلخ  -ٕح٫ُز٤ٖٓٞ                 -ٔ



 ٕٝ حُلخ ٣ٝٔزيٝ ٖٓ ٌٛح حُظَِٔٔ حٕ ح٫ُز٤ٖٓٞ أَٓع ح٧ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش ك٢ حُلًَش ٗلٞ حُوطذ حُٔٞؿذ ٤ِ٣ٝٚ حُلخ 
 ٝر٤ظخ ٝأه٤َح ًخٓخ حُظ٢ ٫طٌخى طظلَى ٗظَح ٫ٗولخٝ ًؼخكظٜخ حُٔخُزش .

 ٣َ١وش حُؼَٔ ك٢ حُظَك٤َ حٌَُٜرخث٢ 

 -ٖ ح٫ؿِحء حُظخ٤ُش :٣ظؤُق حُـٜخُ ٓ

 ك٢ ًَ كٞٝ . ٙ.,َٓ ٖٓ حُٔلٍِٞ حُيحٍة رظ٤ًَِ ٤ٛيٍٝؿ٢٘٤  ٓٓ٘كٟٞخٕ ُٟٞغ  -ٔ

٣ظَٜ حُلٟٞخٕ رخُٜٔيٍ حٌَُٜرخث٢ رل٤غ ٣ظَٜ حُلٞٝ ح٫ٍٝ رخُوطذ حٌَُٜرخث٢ حُٔٞؿذ ٣ٝظَٜ حُلٞٝ  -ٕ
 حُؼخ٢ٗ رخُوطذ حٌَُٜرخث٢ حُٔخُذ .

ش ٖٓ ٍٝم حُظ٤َٗق حٝ حٍُٞم حٌَُٝٓخطٞؿَحك٢ ( رل٤غ ٣ظَٜ ًَ ٣ٟٞغ ؿَٔ ٍٝه٢ ) رخٓظويحّ هطؼش ٓ٘خٓز -ٖ
 كٞٝ رخ٢ُٓٞ حُيحػْ ُـَٝ ح٣ٜخٍ حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ ٍَٝٓٝٙ ٖٓ حُلٞٝ ح٠ُ ٍٝم ح٤ِ٤ُُِٔٞ

 ٍٗ٘ٝهش ه٬ص ح٤ِ٤ُُِٔٞ ك٤غ طٟٞغ حُؼ٤٘خص ح٤ُِٜٔش ػ٤ِٜخ رٞحٓطش ح٫ىحس حُوخٛش رٌُي رل٤غ ٣ٌٖٔ ٟٝغ  -ٗ
 رغ ح٫ه٤َ ٖٓ كخكش حٍُٞهش .َٓ ػ٠ِ ٓٔخكخص طوخٍد حَُ

٤ٌٓخ كُٞض  ٕٓٓؿٜخُ حُٜٔيٍ حٌَُٜرخث٢ ُظـ٤ِٜ ط٤خٍ ًَٜرخث٢ ٝح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٗيطٚ ٣ٝل٠َ حٓظويحّ هٞس  -٘
 ىه٤وش . ُ٘ٗٔيس  ٘ٔ.ٓٔٝط٤خٍ ر٘يس 

حٍُٞهش طٟٞغ ٍٝهش ح٤ِ٤ُُِٔٞ رؼي حٗظٜخء ػ٤ِٔش حُظَك٤َ ك٢ ٓلٍِٞ ٓؼزض ُـَٝ طؼز٤ض ح٫ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش ػ٠ِ  -ٙ
 ىهخثن . ُٓٔٔيس 

 ىهخثن . ٓٔطٟٞغ حٍُٞهش رؼي ًُي ك٢ ٓلٍِٞ حُٜزـش ُـَٝ ٛزؾ ح٫ؿِحء حُزَٝط٤٘٤ش ُٔيس  -7

 طٟٞغ حٍُٞهش رؼي ًُي ك٢ ٓلٍِٞ حُـ٤َٔ ُـَٝ حُحُش حُٜزـش ٖٓ حؿِحء حٍُٞهش ٣ٝل٠َ حٕ طـَٔ ػيس َٓحص . -,

 ىٍؿش كَحٍس حُـَكش .٣ـذ طـل٤ق حٍُٞهش رٟٞؼٜخ ػ٠ِ ٍٝهش ط٤َٗق ٝطًَٜخ ك٢  -9

٣ٌٖٔ حٓظويحّ ؿٜخُ ٓو٤خّ حُٔٔخكخص حُٜٔزٞؿش ُـَٝ طؼ٤٤ٖ ٍٛٞس طوط٤ط٤ش ُِظؼَف ػَ ح٫ؿِحء  – ٓٔ
 حُزَٝط٤٘٤ش .

 حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظَك٤َ حٌَُٜرخث٢ 

ٝٗظ٤ـش ُ٘وٚ  حٕ ح٣ُِخىس ك٢ حُلَحٍس طوَِ ٖٓ حُٔوخٝٓش ًُٝي ٣ُِخىس كًَش ح٣٫ٞٗخص -طخػ٤َ ىٍؿش حُلَحٍس : -ٔ
 ح٫كظٌخى ٓغ ح٢ُٓٞ حُيحػْ ٝحُلَحٍس طئى١ حٍ طزوَ حُٔلٍِٞ ٖٓ ح٢ُٓٞ حُيحػْ ٓٔخ ٣ٔزذ حه٬ٍ حُٔوخٝٓش .

٣ٌٖٔ حُوٍٞ حٕ حُٜـَس حٌَُٜرخث٤ش حُ٘ٔز٤ش ػ٘ي ىٍؿش كٟٔٞش ٓؼ٤٘ش طؼظٔي ػ٠ِ ٗٔزش  -طخػ٤َ ىٍؿش حُلٟٔٞش : -ٕ
 حُ٘ل٘ش ػ٠ِ حُُٕٞ .

 حُزَٝط٤٘٤ش حًَُٔزخص ح٤ُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ؿ٤َ 



 ( Urea)  ح٣ٍٞ٤ُخ 

ك٢ حٌُزي ػْ  ٣ٍٞ٤خ٢ٛ حُ٘خطؾ حَُث٤ْ ٝحُٜ٘خث٢ ُؼ٤ِٔخص حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ُِزَٝط٤٘خص ك٢ حُؼي٤٣خص , ٝطظٌٕٞ حُ ٣ٍٞ٤ُخح

 . طَٔ ك٢ حُيّ ا٠ُ ح٠ٌُِ ك٤غ طوَؽ ٓغ حُزٍٞ

  ٝطيهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ ح٣ٍٞ٤ُخ ٖٓ ح٤ٗٞٓ٫خحُٔخٓش حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ ٛيّ حُلٔٞٝ ح٢٘٤ٓ٫

ؿ٤َ كٔخّ ُِٞظ٤لش ح٣ٌُِٞش ا٫ إٔ ُٜٓٞش حُو٤خّ ؿؼِظٚ ٖٓ  ٓئَٗحخ ك٢ حُيّ ٣ؼظزَ ٣ٍٞ٤ٍؿْ إٔ ٓٔظٟٞ حُ

% ٖٓ ٝظ٤لش حٌُز٤زخص ح٣ٌُِٞش ٓ٘ح٫هظزخٍحص حُ٘خثؼش ٝػيّ كٔخ٤ٓش ٌٛح ح٫هظزخٍ ك٢ أٗٚ ٣ـذ إٔ طُلوي أًؼَ ٖٓ 

ًؼ٤َس ؿ٤َ ٣ًِٞش حُٔ٘٘ؤ ٣ٌٖٔ إٔ طٔزذ حٍطلخع  دأٓزخخ ك٢ حُيّ , ٣ُخىس ػ٠ِ ًُي كٜ٘خى ٣ٍٞ٤كظ٠ ٣ظؤػَ ٓٔظٟٞ حُ

خ ك٢ حُيّ ٣ظؤػَ رخُزَٝط٤٘خص ك٢ حُـٌحء ٤ًٔٝش ح٤َُٗق حٌُز٤ز٢ ك٢ ح٣ٍٞ٤٠ٌُِخ ك٢ حُيّ , ًٔخ إٔ ٓٔظٟٞ ح٣ٍٞ٤ُحُ  

 

  حٓزخد حٍطلخع ٓٔظٟٞ ح٣ٍٞ٤ُخ ك٢ حُيّ:-

خ ك٢ حُيّ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش٣٣ٍٞ٤ِىحى ٓٔظٟٞ حُ  : 

 ٔ- حُلخى ٝحُِٖٔٓ ح٫ُظٜخد ح١ٌُِٞ  

 حُلَ٘ ح١ٌُِٞ  

 ح٫ٗٔيحى حُز٢ُٞ  

 ح٣ُِ٘ق حُٔؼي١ حُٔؼ١ٞ  

 حُٜيٓخص حُؼٜز٤ش ٝٛز١ٞ حُـيس كٞم ح٣ٌُِٞش  

 كخ٫ص حُظـلخف , ًُٝي ُلوي ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ حُٔٞحثَ ٓؼَ ح١ٌُ ٣ليع ك٢ حُو٢ء حُٔٔظَٔ ٝح٫ٜٓخٍ حُ٘ي٣ي  

 َٟحُظْٔٔ رخُِثزن ٝرؼٞ ح٬ٓ٫ف حُٔؼي٤ٗش حُؼو٤ِش ح٫ه  

  حٓزخد حٗولخٝ ٓٔظٟٞ ح٣ٍٞ٤ُخ ك٢ حُيّ :-

خ ك٢ حُيّ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش٣٣ٍٞ٤ظ٘خهٚ ٓٔظٟٞ حُ  : 

  ٗظَآ ُ٘يس  ٣ٍٞ٣خحَٓحٝ حٌُزي حُٔظويٓش , ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طظٌٕٞ ٓخىس ح٤ٗٞٓ٫خ ٣ٝلَ٘ حٌُزي ك٢ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ

٘خ , ٧ٕ ح٤ٗٞٓ٫خ ؿخُ ٓخّ ؿيآ , ٢ٛٝ ٣ٍٞ٤حَُٔٝ , ٝطظ٠خػق حُوطٍٞس ك٢ ٝؿٞى ط٤ًَِ ػخ٢ُ ٖٓ حُ

 ط٘ظَ٘ ك٢ حُـْٔ ًِٚ ٝأػَٛخ حُ٘ي٣ي ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُٔن ك٤غ ٣ئى١ ا٠ُ َِٗ طخّ ُِٔن 

 : حٓزخد ٣ُخىس ط٤ًِِ ح٣ٍٞ٤ُخح ك٢ حُزٍٞ

خ ك٢ حُزٍٞ ػ٘ي ط٘خٍٝ ٝؿزخص ؿ٤٘ش رخُزَٝط٤٘خص, ٝك٢ حُلخ٫ص حُٜٔخكزش ٣ُِخىس ٛيّ حُزَٝط٤٘خص ٣٣ٍٞ٤ِىحى ط٤ًَِ حُ

حُـْٔ ٓؼَ حُل٠ٔ َٝٓٝ حٌَُٔ ؿ٤َ حُٔؼخُؾ ٝك١َ حُـيس حُيٍه٤ش ك٢   

 حُظ٤َٗق  ح١ٌُِٞ ٣ٍٞ٤ُِخ 



حُظ٤َٗق ح١ٌُِٞ ٛٞ ٖٓ حْٛ ٝظخثق ح٤ٌُِش ك٤غ طخط٢ ٗٞحطؾ حُل٬٠ص ٖٓ ػ٤ِٔخص ح٣٫ٞ ػٖ ٣َ١ن حُيّ ح٠ُ 

حُوخٍؽ ٖٓ ىٕٝ حٕ ٣ؼخى حٓظٜخٜٛخ حٌُز٤زخص ح٣ٌُِٞش ك٤غ طظَٗق ٛ٘خى ٝط٤َٔ ه٬ٍ ح٫ٗخر٤ذ حُٜـ٤َس ح٣ٌُِٞش ح٠ُ 

ٌُٖٝ ح١ٌُ ٣ليع ٣ٍٞ٤ُِخ حٗٚ ٣ؼخى حٓظٜخٜٛخ ؿِث٤خ ه٬ٍ ح٫ٗخر٤ذ ح٣ٌُِٞش  ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ػيّ ح٫ػظٔخى ٤ًِخ ػ٠ِ 

ا٠ُ كلٚ  ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ ح١ٌُ ٣ظَٗق ٤ًِخ  ريٕٝ حٕ ٣ٔظٚ  ءكلٚ ح٣ٍٞ٤ُخ ك٢ طو٤٤ْ ٝظ٤لش حُظ٤َٗق ح١ٞ٤ٌُِ ٝحُِـٞ

٤ذ ح٣ٌُِٞش .ػخ٤ٗش ٖٓ هزَ ح٫ٗخر  

حُٔٞحى حُٔل٤يس ًخًٌُُِٞٞ ك٢ٜ طظَٗق ٣ٝؼخى حٓظٜخٜٛخ ٤ًِخ ٖٓ هزَ ح٫ٗخر٤ذ ح٣ٌُِٞش ُظؼٞى َٓس حهَٟ ح٠ُ حُيٍٝس 

 حُي٣ٞٓش ٬ُٓظلخىس ٜٓ٘خ .

حُٔخء ٝحُ٘ٞحٍى ٓؼَ حٌُخ٤ُّٔٞ  –حُلٞٓلخص  –حُلٞحٓٞ ح٤٘٤ٓ٫ش  –حًٌُُِٞٞ  -حُٔٞحى حُظ٢ ٣ؼخى حٓظٜخٜٛخ ٢ٛ :

ٜٞى٣ّٞ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحٌٍُِٞ ٝحُ  

ٝحًَُٔزخص حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ؿ٤َ حُزَٝط٤٘٤ش  –ح٣ٌَُخط٤ٖ  –ح٣ٍٞ٤ُخ ) حٓظٜخٙ ؿِث٢ (  -حُٔٞحى حُظ٢ ٣٫ؼخى حٓظٜخٜٛخ :

. 

َٓ َٜٓ حُيّ . ٓٓٔ \ِٓـْ  ٓٗ – ٗٔحُو٤ٔش حُطز٤ؼ٤ش ٣ٍٞ٤ُِخ ك٢  َٜٓ حُيّ   

 

٣ٍٞ٤يكٔٞ حُ  Uric Acid  

ك٢ ح٫ٗٔخٕ , ٣ٝيهَ حُز٣ٍٞ٤ٖ ك٢ ط٤ًَذ حُلٔٞٝ  Purineٛٞ حُ٘خطؾ حُٜ٘خث٢ ُؼ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ُِز٣ٍٞ٤ٖ 

 .Guanineٝ حُـٞح٤ٖٗ  Adinineح٣ُٝٞ٘ش ٣َٝ٘ٔ ح٫ى٤٘٣ٖ 

٣ظـ٤َ ٓٔظٟٞ كٔٞ حُز٤ُٞي ك٢ حُيّ ٖٓ ٓخػش ا٠ُ حهَٟ , ٖٝٓ ٣ّٞ ا٠ُ ٣ّٞ آهَ, ًٔخ إٔ ػٞحَٓ ًؼ٤َس طئػَ ػ٠ِ 

 . حُز٤ُٞي ٜٓ٘خ ح٤ُٜخّ حُط٣َٞ ٝٗٞػ٤ش حُطؼخّكٔٞ 

% ٖٓ كٔٞ ح٣ٍٞ٤ُي ح٤ٓي حُٔظٌٕٞ ك٢ حُـْٔ ٣وَؽ  ٓ,٣وَؽ كٔٞ حُز٤ُٞي ػٖ ٣َ١ن ح٠ٌُِ ك٤غ إ كٞح٢ُ 

  .ٓغ حُزٍٞ , ٝحُـِء حٌُظزو٢ ٣وَؽ ٓغ حُٜلَحء 

٣ٖ حُيحه٢ِ )ه٣٬خ حُـْٔ( ٜٗق ٌٛٙ ح٤ٌُٔش طؤط٢ ٖٓ ح٣ٞ حُز٣ٍٞ٤ٖ حُوخٍؿ٢ )ٖٓ ح٫ًَ( ٝحُٜ٘ق ح٫هَ ٖٓ حُز٤ٍٞ

ٓخػش  ٕٗ, ٌُُٝي ٣ـذ ػ٘ي ه٤خّ ٤ًٔش كٔٞ حُز٤ُٞي ك٢ حُزٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُطؼخّ هخ٤ُآ ٖٓ حُز٣ٍٞ٤ٖ هزَ ٝه٬ٍ حُـ 

 . حُوخٛش رظـ٤ٔغ حُزٍٞ

 : ٣ِىحى ٓٔظٟٞ كٔٞ حُز٤ُٞي ك٢ حُيّ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش

  Goutَٓٝ حُ٘وَّ -

  Pre - Eclampsia &Eclampsiaكخ٫ص طْٔٔ حُلَٔ ٝٓخ هزِٜخ  -

  ١َٓLeukaemiaخٕ حُيّ  -

  ػوخه٤َ ػ٬ؽ ١َٓخٕ حُيْٓ -



  حُلَ٘ ح١ٌُِٞ -

  Glycogen Storage Disease - Type 1حُ٘ٞع ح٫ٍٝ ٖٓ َٓٝ طو٣ِٖ حُـ٤ٌِٞؿ٤ٖ  -

  ك١َ ٗ٘خ١ حُـيس حُيٍه٤ش -

  Alcoholismك٢ رؼٞ حُٔي٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ حٌُلٍٞ  -

 : ٣وَ ٓٔظٟٞ كٔٞ ح٣ٍٞ٤ُي أ٤ٓي ك٢ حُيّ ك٢

  كخ٫ص ح٫ُظٜخد حٌُزي١ حُلخى 
 

 كخ٫ص حُظٜخد ح٠ٌُِ

 

 حُظ٣ٌٖٞ حُل٤خط٢ ٣ٍٞ٤ُِي

٣ؼظزَ كخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي حكي حُ٘ٞحطؾ حُٜ٘خث٤ش ُؼ٤ِٔش ح٣ٞ حُز٣ٍٞ٤٘خص ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ كٜٞ رٌُي ٖٓ ٓٞحى حُل٬٠ص 

 حُظ٢ طٔظخُ رٜؼٞرش ًٝرخٜٗخ ٣ٝـذ ١َف ؿخُز٤ظٜخ ػٖ ٣َ١ن ح٫ىٍحٍ .

 

 ح٣ٌَُخط٤ٖ ٝح٣ٌَُخط٤ٖ٘ 

ًَ ٖٓ ح٣ٌَُخط٤ٖ ٝح٣ٌَُخط٤ٖ٘ ٣٘ظ٤ٔخٕ ح٠ُ حًَُٔزخص حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ؿ٤َ حُزَٝط٤٘٤ش حُظ٢ طٌٔغ ك٢ حُيّ رظَح٤ًِ ه٤ِِش 

 ٗٔز٤خ ك٢ ح٧ٗوخٙ ح٧ٛلخء .

 حُٜٔيٍ ٝحُظ٣ٌٖٞ حُل٤خط٢ 

-ح٣ٌَُخط٤ٖ ٣ظٌٕٞ ىحه٤ِخ ك٢ حٌُزي ٝحُز٣ٌَ٘خّ ٖٓ ػ٬ع كٞحٓٞ ح٤٘٤ٓش ٢ٛ :  

ح٫ٍؿ٤٤ٖ٘ -ٔ  

ح٤ٔ٣٬ٌُٖ  -ٕ  

ح٤ُٔؼ٤ٖٗٞ  -ٖ  

ٝرؼي طٌٕٞ ح٣ٌَُخط٤ٖ ٣٘ظوَ ح٠ُ ح٫ٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ك٤غ ٣ظُٞع ح٠ُ ه٣٬خ ػي٣يس ك٢ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ٝهخٛش حُو٣٬خ 

حُؼ٤ِ٠ش ٝٛ٘خى ٣ظلٍٞ ح٠ُ كٞٓلخص ح٣ٌَُخط٤ٖ ٝط٠ٔٔ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش كٔلَس ح٣ٌَُخط٤ٖ ٣ٝظلٍٞ ٬ً حًَُٔز٤ٖ ح٣ٌَُخط٤ٖ 

% ك٢ ح٤ُّٞ حُٞحكي  ٝػ٠ِ ٌٛح ح٫ٓخّ كخٕ  ٣ٕخط٤ٖ رٍٜٞس طِوخث٤ش ح٠ُ ٓخىس ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ رٔؼيٍ ٝكٞٓلخص حٌَُ

ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ ٣ؼظزَ ٖٓ حُل٬٠ص حُٔ٘ظوش ٖٓ ح٣ٌَُخط٤ٖ ٝحُظ٢ ططَف ٖٓ هزَ ح٤ٌُِش ح٠ُ حُوخٍؽ ٝٛٞ حهَ ًَٓزخص 

 حُ٘ظَٝؿ٤ٖ طـ٤َح ك٢ حُيّ كو٤ٔظٚ ػخرظش طو٣َزخ .

 

 ح٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ٣ٌَُِخط٤ٖ٘ 

٣٘ظوَ ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ رؼي ط٣ٌٞ٘ٚ ح٠ُ ح٤ٌُِش ػٖ ٣َ١ن حُيّ ك٤غ ٣ظَٗق ٛ٘خى رٞحٓطش حٌُز٤زخص ح٣ٌُِٞش ٣ٝطَف هخٍؿخ 

ػٖ ٣َ١ن ح٫ىٍحٍ ىٕٝ حػخىس حٓظٜخٛٚ ٖٓ هزَ حُ٘ز٤زخص ح٣ٌُِٞش حُٜـ٤َس ٓٔخ ٣ؼط٢ ٗظخثؾ ػخ٤ُش حُ٘ٔزش ُظٜل٤ش 

طٜل٤ش ح٣ٍٞ٤ُخ حُظ٢ ٣لَٜ ُٜخ حٓظٜخٙ ؿِث٢ ػخ٤ٗش . ػ٘يٓخ ٣َطلغ ٓٔظ٣ٞخص ح٣َُٔخط٤ٖ٘  ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ رخُٔوخٍٗش ٓغ

ك٢ َٜٓ حُيّ ػٖ كيٝىٛخ حُطز٤ؼ٤ش كخٕ ح٫ٗخر٤ذ ح٣ٌُِٞش حُٜـ٤َس طٔخْٛ ٓغ ح٤ٌُِش ك٢ ١َف  ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ ٌُٜٝح 

خى طِلخ ًز٤َح ك٢ ح٤ٌُِش ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُٔزذ كخٕ ٓٔظ٣ٞخص ح٣ٌَُخط٤ٖ٘ ك٢ ح٫َٓحٝ ح٣ٌُِٞش ٫طَطلغ ػخٓش ح٫ حًح ًخٕ ٛ٘

 حُو٤خّ رخُظ٤َٗق  ١َٝف حُل٬٠ص .

 

 حهظزخٍحص ٝظخثق حٌُزي

  -٣ٌٖٔ ط٤ٜ٘ق حهظزخٍحص حٌُزي ٓخ ٢ِ٣ :

-ح٫هظزخٍحص ٝحُللٞٛخص حُيحُش ػ٠ِ ٓيٟ حُظِق حُلخَٛ ك٢ حُو٣٬خ حٌُزي٣ش ح٧ٓخ٤ٓش :  -ٔ  



 طظ٠ٖٔ كلٞٛخص ح٣ِٗ٫ٔخص حُ٘خهِش ٤ٓ٬ُٖ حُٔؼَٝكش رخْٓ حُظَحْٗ ح٤٘٤ْٓ ٝحُظ٢ طَ٘ٔ ًَ ٖٓ 

ٝحُظ٢ ط٘طِن ح٠ُ حُيّ ػ٘ي كٍٜٞ حُق ٝطِٔم ك٢ حُو٣٬خ حٌُزي٣ش ح٫ٓخ٤ٓش ٝػ٠ِ ٌٛح   Got and  GPT 

ك٢ كخُش ح٫َٓحٝ  ح٫ٓخّ كخ ٬ً ٖٓ ٣ٌٖٛ ح٤ٔ٣ِٗ٫ٖ ٣َطلغ ٓٔظ٣ٞخطٜٔخ ػٖ حُليٝى حُطز٤ؼ٤ش رٍٜٞس ِٓلٞظش

-حٌُزي٣ش ٓؼَ :  

Viral hepatitis ٔ-  حُظٜخد حٌُزي حُلخ٢َٓٝ٣   

Liver Fibrosis   2-َٓٝ ط٤ِق حٌُزي 

Liver cirrhosis -ٖ-  ط٘ٔغ حٌُزي َٝٓ  

 

ح٫هظزخٍحص ٝحُللٞٙ حُيحُش ػ٠ِ حُٔٞء حُٞظ٤ل٢ ٌُِزي ٝػيّ ه٤خٓٚ رٞظخثلٚ رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش ٝطظ٠ٖٔ ٌٛٙ  -ٕ

-:حُللٞٙ ٓخ٢ِ٣   

-ح٫هظزخٍحص حُيحُش ػ٠ِ هخر٤ِش ح٫هظَحٕ ٌُِزي ٝحْٛ ٌٛٙ حُللٞٛخص ٢ٛ : –أ   

Total Bilirubin   1-حُز٤َِٝر٤ٖ ح٢ٌُِ 

Direct bilirubin ٕ-  َٗحُز٤َِٝر٤ٖ حُٔزخ  

Indirect Bilirubin ٖ-  َٗحُز٤َِٝر٤ٖ ؿ٤َ حُٔزخ  

 

حُطز٤ؼ٢ ك٢ كخُش ح٫ٛخرش رَٔٝ ح٤َُهخٕ ح١ٌُ هي ٣٘ـْ ٖٓ حُٔؼَٝف حٕ حُز٤َِٝر٤ٖ رٍٜٞس ػخٓش ٣ِىحى ػٖ ٓٔظٞحٙ 

ٗظ٤ـش ح٫ٛخرش رَٔٝ حُظٜخد حٌُزي حُلخى حٝ حُلخ٢َٓٝ٣ حٝ ٗظ٤ـش ٬ُٗٔيحى ٓـَٟ ه٘خس حُٜلَحء رٞحٓطش كٜٞس 

َٓح٣ٍش حٝ ٝؿٞى ٍّٝ ١َٓخ٢ٗ حٝ ؿ٤َٙ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ طَٔد حُٔخىس حُٜلَحء ) حُز٤َِٝر٤ٖ ( ح٠ُ ٓـَٟ حُيّ ٓٔززخ 

حُـِي ػ٘ي ح٫ٛخرش ٝحُٔ٘طوش حُز٠٤خء ٖٓ حُؼ٤ٖ رخُِٕٞ ح٫ٛلَ حُيحًٖ ٓٔخ ٣٘زٚ ح٣َُٔٞ ح٠ُ ٍَٟٝس حُٔؼخُـش طِٕٞ 

. 

 

كلٚ هخر٤ِش حُظل٣َؾ حٌُزي١ . -د  

-حُللٞٛخص حُيحُش ػ٠ِ هخر٤ِش حٌُزي ك٢ ط٤ٜ٘غ حُٔٞحى حُزَٝط٤٘٤ش ٓؼَ : -ؽ  

Total Protein ٔ-  حُزَٝط٤٘خص  

Albumin ٕ-  ٖح٧ُز٤ٓٞ  

Globulin  ٖ- ًِٞر٤ُٞ٤ٖ  –حٌُِٞر٤ُٞ٤ٖ رخٓظؼ٘خء ًخٓخ  

-ح٫هظزخٍحص ٝكلٞٛخص حًَُٞى حُٜلَح١ٝ : -ٖ  

٢ٛٝ حُللٞٛخص حُيحُش ػ٠ِ كَ٘ ٍٝٛٞ ٓخىس حُٜزـش حُٜلَحء ح٠ُ ح٫ػ٠٘ ػ١َ٘ ٗظ٤ـش ُؼٞحَٓ ًزي٣ش ىحه٤ِش حٝ 

ط٤ِ حُوخػي١ ٝح١ٌُ ٣َطلغ ٓٔظٞحٙ هخٍؿ٤ش ٖٝٓ حْٛ ٌٛٙ حُللٞٛخص ٢ٛ طؼ٤٤ٖ ُٔٔظ٣ٞخص ح٤ٔ٣ِٗ٫ش ٓؼَ حُلٞٓلخ

 رٌَ٘ ِٓلٞظ ك٢ كخ٫ص حًَُٞى حُٜلَح١ٝ .

 

Bilirubin  ٖحُز٤َِٝر٤  

  -ٝؿٞىٙ :

٣ٞؿي حُز٤َِٝر٤ٖ ر٤ٌٔخص ه٤ِِش ؿيح ك٢ َٜٓ حُيّ حُٔٔززش ُِٕٞ ح٫ٛلَ حُلخطق ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ رٚ حَُٜٔ ٝرخ٫ٟخكش ح٠ُ 

حُٜلَحء حُٔوِٝٗش ر٤ٌْ حُٜلَحء كٜٞ حُٜزـش حَُث٤ٔ٤ش ر٤ٖ حٛزخؽ ًُي كخُز٤ِ٤َٝر٤ٖ ٣ؼظزَ حكي ٌٓٞٗخص حُٔخىس 

 حُٔخىس حُٜلَحء .

 

 ط٣ٌٖٞ ٝح٣ٞ حُز٤َِٝر٤ٖ :-

٣ّٞ كو٢  ٣ٕٔٓظٌٕٞ حُز٤َِٝر٤ٖ ك٢ ح٫َٛ ٖٓ طِق ٣ًَخص حُيّ حُلَٔحء حُٔؼِّٞ ػٜ٘خ حٜٗخ طؼ٤ٖ ُٔيس طوخٍد 

ؿَحّ ٖٓ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ ك٢ ح٤ُّٞ حُٞحكي ٝرٌٜٙ حُط٣َوش ٣ظوِٚ حُـْٔ ٖٓ ح٣ٌَُخص  ٙٝرؼيٛخ طظلٌي ٓلٍَس كٞح٢ُ 



ك٢ حٌُزي ٝحُطلخٍ ٝحُ٘وخع حُؼظ٢ٔ طوّٞ رخُظٜخّ  حُٔؼَٔس ك٤غ حٕ ه٣٬خ حُـٜخُ حُ٘ز٢ٌ حُزطخ٢ٗ ٝهخٛش حُٔٞؿٞىس

-ح٣ٌَُخص حُلَٔحء ٝطلٍٞ ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ حُٔظلٍَ ح٠ُ حُز٤َِٝر٤ٖ كٔذ حُوطٞحص حُظخ٤ُش :  

ح٤ُٜٔٞؿِٞر٤ٖ ٣ظلٌي ح٠ُ ٤ْٛ ًِٝٞر٤ٖ ٣ٝ٘لَٜ حُلي٣ي ٖٓ ح٤ُْٜ ٌٓٞٗخ حُز٤ِل٤َى٣ٖ ح١ٌُ ٣ظلٍٞ ح٠ُ حُز٤َِٝر٤ٖ ح١ٌُ 

طخ٢ٗ ٓ٘ظو٬ ح٠ُ حُيّ ٝٓظليح ٓغ ح٫ُز٤ٖٓٞ رَٝحر٢ ٟؼ٤لش               ٝرٌُي ٤ٔ٣َ ك٢ حُيّ ٣ظَى حُـٜخُ حُ٘ز٢ٌ حُز

  Albumin – Bilirubinٟٖٔ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٣ٝؼَف رخُز٤َِٝر٤ٖ ؿ٤َ حُٔوظَٕ

ػْ ٣َٜ رٔٔخٍٙ ح٠ُ حٌُزي ك٤غ ٣وظَٕ رلخٓٞ ح٤ًٌَُِٗٝٞي ٌٓٞٗخ ىح١ ٤ًًَِٗٝٞي حُز٤َِٝر٤ٖ ح١ٌُ ٣ؼَف 

ٝر٤ٖ حُٔوظَٕ ٝح١ٌُ ٣لَؽ ٣ٝوِٕ ك٢ ٤ًْ حُٜلَحء ح ٗخ١ حٗٔيحى ك٢ ه٘خس حُٜلَحء ٣ٔزذ طٞهق حكَحؽ ٌٛٙ رخُز٤َِ

حُٜزـش ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٍؿٞػٜخ ح٠ُ ط٤خٍ حُيّ ٣ُٝخىس ٗٔزظٜخ رٍٜٞس ؿ٤َ ١ز٤ؼ٤ش ٌِٓٗش ٓخ٣ؼَف رخ٤َُهخٕ ح٫ٗٔيحى١ 

. 

كَحُ حُٔخىس حُٜلَحء ح٠ُ ح٫ٓؼخء حُيه٤وش ٤ُٔخْٛ حٕ حُز٤َِٝر٤ٖ حُٔوظَٕ حُٔوِٕٝ ك٢ ٤ًْ حُٜلَحء ٣٘ظوَ ٟٖٔ ح

ك٢ ػ٤ِٔش ٠ْٛ حُ٘لّٞ ك٤ظلٍٞ ح٠ُ ح٤ٍُٞٝر٤ِ٤٘ٞؿ٤ٖ ح١ٌُ ٣ؼخى حٓظٜخٙ حُؤْ ٓ٘ٚ ح٠ُ حٌُزي ٝح٤ٌُِش ك٤غ ٣طَف 

 ػٖ ٣َ١ن حُزٍٞ , حٓخ حُؤْ ح٫هَ ك٤٘ظوَ ح٠ُ ح٫ٓؼخء حُـ٤ِظش ٓظل٫ٞ ح٠٤ُ ح٤ٍُٞٝر٤ِ٤ٖ ٣ٝطَف ػٖ ٣َ١ن حُـخث٢ .

 

٤ٔٛ٫ش ح٣َ٣َُٔش ُِز٤َِٝر٤ٖ ح  

حٕ كيٝع ح٣ش حٟطَحرخص حٝ ػَهِش ك٢ ػ٤ِٔش ح٣ٞ حُز٤َِٝر٤ٖ طئى١ ح٠ُ كيٝع َٓٝ ح٤َُهخٕ ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ ر٣ِخىس 

حُز٤َِٝر٤ٖ ك٢ حُيّ ٝظٍٜٞ ٛزـش رَطوخ٤ُش ر٤٘ش ػ٠ِ حُـِي ١ٝزوش حُؼ٤ٖ حُز٠٤خء ٝح٫ؿ٤٘ش حُٔوخ٤١ش ٣ٝؼظزَ ح٣٫ٞ 

حْٛ ٓٔززخص َٓٝ ح٤َُهخٕ رخ٩ٟخكش ح٠ُ أٓزخد أهَٟ ؿ٤َ حُطز٤ؼ٢ ُِز٤َِٝر٤ٖ ٖٓ  

 

 

 ( َٓكِش ٓخ هزَ حٌُزي )ٝٛٞ ٓخ هزَ ح٫ٍطزخ١ ٝؿ٤َ هخرَ ٌُِٝرخٕ ك٢ حُٔخء ٓ حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ حُـ٤َ ٓزخَٗ -

 ( َٓكِش ٓخ رؼي حٌُزي ) . ٝٛٞ ٓخ رؼي ح٫ٍطزخ١ ٝٛٞ هخرَ ٌُِٝرخٕ ك٢ حُٔخء -:حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ حُٔزخَٗ -

 

 ( حُـ٤َ ٓزخَٗحُٔزخَٗ ٝ  ) ( Total - BIL ) ٢ٌُِ ٓـٔٞع حُ٘ٞػ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ  ٣طِن ػ٤ِٜٔخ حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ حُ  

 

 

 أٗٞحع ح٤َُهخٕ 

كرٌات الدم الحمراء أكثر من لدرة الكبد على ارتباط البٌلٌروبٌن مما ٌإدي  تكسر -ح٤َُهخٕ حُي١ٞٓ ح٫ٗل٢ُ٬ : -ٔ
ذلن فً األمراض المإدٌة إلى تكسر كرٌات الدم الحمراء  إلى زٌادة البٌلٌروبٌن غٌر المباشر فً الدم ، وٌحدث

االنزٌم الخاص بعملٌة  بؤنواعها المختلفة، وٌحدث هذا النوع أٌضآ فً االطفال حدٌثً الوالدة نتٌجة لنمص نشاط

  دةوتحدث فً األسبوع االول بعد الوال "االربتاط ، وٌسمى هذا النوع " الصفراء الطبٌعٌة الولٌدٌة " أو " ٌرلان 
 حدٌثً الوالدة

 

امراض الكبد المإدٌة إلى عدم لدرته الكافٌة على ارتباط واستخراج البٌلٌروبٌن وٌإدي ذلن  -:ح٤َُهخٕ حٌُزي١  -ٕ
.إلى ارتفاع البٌلٌروبٌن المباشر وغٌر المباشر  

 

وٌحدث عند انسداد المنوات المرارٌة ، مما ٌإدي إلى استرجاع البٌلٌروبٌن المباشر إلى  -ح٤َُهخٕ ح٫ٗٔيحى١ : -ٖ
 الكبد ومنه إلى الدم مما ٌإدي إلى ارتفاع هذا النوع من البٌلٌروبٌن المباشر فى الدم



 حٌُــــــــزي 

ُٞٗٚ ر٢٘ أكَٔ, ٣ِٕ كٞح٢ُ ٤ًِٞ ٜٝٗق, ٝ ح٢ٔ٠ُٜحٌُزي أًزَ ػ٠ٞ ؿي١ ك٢ حُـْٔ ٝٛٞ ٖٓ ِٓلوخص حُـٜخُ 

٣ٝوغ ك٢ حُـخٗذ ح٣٧ٖٔ ٖٓ حُظـ٣ٞق حُزط٢٘ طلض حُلـخد حُلخؿِ  .ٝٓؤْ ٧ٍرؼش كٜٞٙ ؿ٤َ ٓظٔخ٣ٝش حُلـْ

٣ٝ٘وَ ا٤ُٚ حُيّ ػزَ ح٣َُ٘خٕ حٌُزي١ ح١ٌُ ٣لَٔ حُيّ ٝح٧ًٔـ٤ٖ ٖٓ ح١ٍٝ٧ش. ٝح٣ٍُٞي حُزخر٢ ٣٘وَ ا٤ُٚ حُيّ كخ٬ٓ 

 حُـٌحء ح٠ُّٜٔٞ ٖٓ ح٧ٓؼخء حُٜـَٟ ٣ِؼذ حٌُزي ىٍٝح أٓخ٤ٓخ ك٢ ح٫ٓظو٬د

ًَِٝٓ ط٤ٜ٘غ ُزَٝط٤٘خص حُز٬ُٓخ  ٝػيى ٖٓ ٝظخثق حُـْٔ ٓؼَ ِٗع ح٤ُٔٔش ًٔخ ٣ؼَٔ ًًَِٔ طو٣ِٖ ُِـ٤ٌِٞؿ٤ٖ

 .حُي٣ٞٓش

 ٝظ٤لش حٌُزي ٝح٤ٔٛظش 

 ٣ظْ طو٤ْٔ ٝظخثق حٌُزي ا٠ُ ػ٬ع ٝظخثق ٍث٤ٔ٤ش 

 1 - (Synthetic Function) ٝظخثق طؼظٔي ػ٠ِ هيٍس حٌُزي حُظ٤ٜ٘ؼ٤ش 

َٝط٘ٔ  

 . (Total Protein – TP) حُزَٝط٤ٖ ح٢ٌُِ 

 . (Albumin – Alb) ح٧ُز٤ٓٞ٤ٖ 

 . (Globulin – Glob) حُـِٞر٤ُٞ٤ٖ 

 

ىحهَ ه٣٬خ  ٢ٛٝ ٓٞؿٞىس-ٕ (Liver Enzymes) ٝظخثق طؼظٔي ػ٠ِ ٬ٓٓش ه٣٬خ حٌُزي ٝط٠ٔٔ رب٣ِٗٔخص حٌُزي 

  حٌُزي ٝطَ٘ٔ

 . (Aspartate Amino Transferase – AST) ا٣ِْٗ أٓزَطخص أ٤ٓ٘ٞ طَحٗٔل٤َحُ 

 . (Alanine Amino Transferase – ALT) ا٣ِْٗ ح٤ٗ٫ٖ أ٤ٓ٘ٞ طَحٗٔل٤َحُ 

 . (Gamma Glutamyl Transferase – GGT) ا٣ِْٗ ؿخٓخ ؿِٞطخٓخ٣َ طَحٗٔل٤َحُ 

 . (Lactate Dehydrogenase – LDH) ا٣ِْٗ ٗخُػش ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٖٓ ٫ًظخص 

 

ؼظٔي ػ٠ِ حُويٍس ح٫ٓظوَحؿ٤ش ٌُِزيٝظخثق ط ٝطَ٘ٔ  (Excretory Function) - ٖ 

 . (Alkaline Phosphatase) حُلٞٓلخط٤ِ حُو١ِٞ 

 . (Bilirubin) حُز٤ِ٤َٝر٤ٖ 

 

-ٝأ٠٣خ ٣وّٞ حٌُزي رٞظخثق أهَٟ ػي٣يس ٜٓ٘خ :  

 ٔ.طوّٞ ريٍٝ ٍث٢ٔ٤ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ح٣ٌَُٔخص ٝحُزَٝط٤٘خص ٝحُيٕٛٞ ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

جخص ح٧ٗٞحع ٖٓ حُزَٝط٤٘خص حُظ٢ ٣لظخؽ ا٤ُٜخ حُـْٔ ك٢ ر٘خء ه٣٬خٙ حُٔظؼيىس ك٢ ح٧ػ٠خء طٜ٘غ ٓ  .2 

 حُٔوظِلش

 3. طلَُ حُؼٜخٍس حُٜلَح٣ٝش حٌُزي٣ش حُظ٢ طوّٞ ريٍٝ ٍث٢ٔ٤ ك٢ ٠ْٛ حُطؼخّ ٝحُٔٔخػيس ػ٠ِ حٓظٜخٛٚ 

 ٝهخٛش حُي٤٘ٛخص

 Urea.4 طلٍٞ ح٧كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٧ش ا٠ُ ٣ٍٞ٣خ

ٖٓ أؿِحء حُـٜخُ حُٔ٘خػ٢ ك٢ حُـْٔ حٌُزي ؿِء ْٜٓ .5 

 6.  رٞحٓطش ح٣ِٗ٧ٔخص حُٔظ٘ٞػش ٝحٌُؼ٤َس ؿيح حٌُزي ُي٣ٜخ حُويٍس ػ٠ِ حُظؼخَٓ ٓغ آ٫ف حًَُٔزخص    

ٝحُؼوخه٤َ حُٔوظِلش ٝطل٣َٞ أؿِزٜخ ٖٓ ٓٞحى ٓخٓش ا٠ُ ٓٞحى ؿ٤َ ٓخٓش أٝ ٓٞحى ٗخكؼش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش   

-: حٌُزي ُٜخ ٜٓخّ أهَٟ ًؼ٤َس ٓؼَ   .7 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86


 .ط٣ٌٖٞ ه٣٬خ حُيّ حُلَٔحء ك٢ حُـ٤ٖ٘ ىحهَ حَُكْ

 .طو٣ِٖ حُلي٣ي ٝرؼٞ حُٔؼخىٕ ح٧هَٟ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُل٤ظخ٤ٓ٘خص حُٜٔٔش ك٢ حُـْٔ

    كلع حُظٞحُٕ ح٢َُٜٗٞٓ ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

 

 

 

 

 

 

 

 CALCULI   حُلٜٞحص 

 
-ٝح٫ٗٔـش حُظخ٤ُش :حُلٜٞحص ػزخٍس ػٖ ط٬٤ٌ٘ص ٓظَحٛش ًَُٔزخص ؿخُزخ ٓخطظَٓذ ك٢ حُو٘ٞحص   

حُو٘خس حُز٤ُٞش ٝحُٔؼخٗش ٝحُزَٝٓظخص . -ٔ  

حُو٘خس حُٜلَح٣ٝش ٝه٘خس حُز٣ٌَ٘خّ . -ٕ  

حُـيس حُِؼخر٤ش . -ٖ  

 

URINARY CALCULI  كٜٞحص حُـٜخُ حُز٢ُٞ 

حُزٍٞ كٜٞحص حُـٜخُ حُز٢ُٞ ط٘خٍ حًؼَ حُؼ٘خ٣ش ٝح٫ٛظٔخّ ١ز٤خ ٤ُ٘ٞع كيٝػٜخ ٝط٘ٞع ط٤ًَزٜخ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ . ٣لظ١ٞ 

ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٬ٓ٫ف حُؼ٣ٞ٠ش ٝح٫ػ٣ٞ٠ش حُظ٢ طظَٓذ حك٤خٗخ ٌٓٞٗش كٜٞحص حُٔـَٟ حُز٢ُٞ حُظ٢ طظخُق ٖٓ 

 ٗٞحس ٝحٟلش حُليٝى ٌٓٞٗش ٖٓ حُزٌظ٣َخ حٝ رؼٞ حُظوؼَحص حُي٣ٞٓش حٝ ح٤ُخف ه٤ط٤ش ٓظَٓزش حٝ طٌظ٬ص حُو٣٬خ .

٣زيأ طَٓزٜخ ٗظ٤ـش ٫ُظٜخد كخَٛ ك٢ حُـٜخُ حُز٢ُٞ َٓػخٕ طؼَٔ ٌٛٙ حُ٘ٞحس ػ٠ِ طَٓذ ٌٛٙ ح٬ٓ٫ف حُظ٢ ؿخُزخ ٓخ

ٓخ٣ِىحى رٞؿٞى ح٬ٓ٫ف حُٜؼزش حٌُٝرخٕ . ٣ٌٖٝٔ طِو٤ٚ حُؼٞحَٓ ح٫ٓخ٤ٓش حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ حُلٜٞحص ًٔخ 

: ٢ِ٣-  

ٞ ح٫ٟطَحرخص ؿ٤َ حُطز٤ؼ٤ش ك٢ ػ٤ِٔخص ح٣٫ٞ حُيحه٤ِش ٣ظٔزذ ػٜ٘خ طَٓزخص رؼٞ حُٔٞحى ًخُٔٔظ٤ٖ ٝكخٓ -ٔ

 ح٣ٍٞ٤ُي ٝحٌُُٞٔظٍَٝ .

٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٣ُخىس حٌُخ٤ُّٔٞ حُظ٢ طئى١ ح٠ُ ٣ُخىس حكظٔخٍ طٌٕٞ حُلٜٞحص . -حُظيٍهٖ ح٫ُٞى١ :-ٕ  

حٗٔيحى حُٔـخ١ٍ حُز٤ُٞش ٣ئى١ ح٠ُ حٗولخٝ كـْ حُزٍٞ حُٔطَٝف ٓٔخ ٣ئى١ ريٍٝٙ ح٠ُ ٣ُخىس حكظٔخٍ طَٓذ  -ٖ

خٗش .ح٬ٓ٫ف ك٢ حُٔـَٟ  حُز٢ُٞ ٝهخٛش ك٢ حُلخُذ ٝحُٔؼ  

حُظٜخد حُـٜخُ حُز٢ُٞ ٢ٛٝ ؿخُزخ ٓخطٌٕٞ ٗوطش حُزيح٣ش ُظَٓذ ح٬ٓ٫ف كٍٞ حُ٘ٞحس حٌُٔٞٗش ٖٓ حُزٌظ٣َخ ٣ٌٖٝٔ  -ٗ

 ُِظَٓذ حٕ ٣خهٌ ٓلِٚ ك٢ ح٤ٌُِش ٗلٜٔخ حٝ ك٢ حُلخُذ حٝ ك٢ حُٔؼخٗش  ٝؿخُزخ ٓخطٔزذ ٌٛٙ حُلٜٞس ح٫ٓخ كخىس .

٤ِش ك٢ كخُىش حُظ٘خٍٝ حُٔل١َ ُِـٌحء حٝ حُظ٘خٍٝ حُٔل١َ ُزؼٞ ح٫ٌٗخُ )حُـلخف ( ٣ٌٖٝٔ حٕ طليع ٌٛٙ حُؼٔ -٘

حُؼوخه٤َ حُطز٤ش كل٢ حُلخُظ٤ٖ ٣ٔظِٜي حُـْٔ ٤ًٔخص حًؼَ ٖٓ حُٔخء طئى١ ح٠ُ حٗولخٝ ٓٔظٞحٙ حُطز٤ؼ٢ ٓٔخ ٣ؼَٔ 

 ػ٠ِ حٗولخٝ كـْ حُزٍٞ حُٔطَٝف ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس طَٓزخص ح٬ٓ٫ف .

ٌح حًَُٞى ٗظ٤ـش ٫ٗٔيحى حُٔـخ١ٍ حُز٤ُٞش ك٤غ ٣زو٠ حُزٍٞ ُٔيس ٣ٞ١ِش ريٕٝ كًَش ًٍٞى حُزٍٞ ٝهي ٣ٌٕٞ ٛ -ٙ

 طٔخػي ػ٠ِ كيٝع حُظَٓزخص .

طـ٤َحص حُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ُِزٍٞ ُٜخ طخػ٤َ ًز٤َ ػ٠ِ طَٓذ ح٬ٓ٫ف كخُٔؼَٝف ػٖ حُٔل٢٤ حُوخػي١ حٗٚ ٣ٔخػي -7

خ٢٠ٓ ػ٠ِ طَٓذ كٞٓلخص حٌُخ٤ُّٔٞ  ٝكخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي  ػ٠ِ طَٓذ حًِٝح٫ص حٌُخ٤ُّٔٞ ر٤٘ٔخ ٣ٔخػي حُٔل٢٤ حُل



ٝطلَٜ ٌٛٙ حُظـ٤َحص ك٢ حُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ٗظ٤ـش ٬ُٛخرش رخُظٜخرخص رٌظ٣َ٤ش ك٢ حُـخُذ طيػٞ ح٠ُ طَٓزخص 

 ح٬ٓ٫ف ػ٘ي حُظَح٤ًِ ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش حُٔوظِلش .

 

URINARY TRACT CALCLI  ط٤ًَذ حُلٜٞحص ك٢ حُـٜخُ حُز٢ُٞ  

 

-ٞحص حُـٜخُ حُز٢ُٞ ٖٓ :طظٌٕٞ كٜ  

-كٜٞحص ح٬ٓف حٌُخ٤ُّٔٞ  ٝحُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ حًَُٔزخص حُظخ٤ُش  : -ٔ  

 حًِٝح٫ص حٌُخ٤ُّٔٞ  ٓغ حٝ ريٕٝ كٞٓلخص ح٤ٗٞٓ٫ّٞ 

 كٞٓلخص حٌُخ٤ُّٔٞ

 ًخٍرٞٗخص حٌُخ٤ُّٔٞ 

طٔخػي  ػ٠ِ كيٝػٜخ ٝطؼي كٜٞحص ح٬ٓف حٌُخ٤ُّٔٞ ٌٛٙ ٖٓ حًؼَ حُلٜٞحص ٤ٗٞػخ رليٝػٜخ , ٖٝٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ 

٢ٛ ٣ُخىس ٓٔظٟٞ حٌُخ٤ُّٔٞ  ٗظ٤ـش َُٔٝ حُظيٍهٖ ٣ٝظٞهق طَٓذ ِٓق حٌُخ٤ُّٔٞ ػ٠ِ ه٤ٔش حُظ٤ًَِ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ 

ُِزٍٞ كخًِٝح٫ص حٌُخ٤ُّٔٞ طظَٓذ ك٢ حُٔل٢٤ حُوخػي١ ر٤٘ٔخ طظَٓذ كٞٓلخص حٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ حُٔل٢٤ حُلخ٢٠ٓ  ًٔخ 

ك٢ حُـٌحء ٣ئى١ ح٠ُ ٣ُخىس حكظٔخٍ طَٓذ حًِٝح٫ص حٌُخ٤ُّٔٞ  حُـ٤َ ًحثذ حٕ ٣ُخىس ط٘خٍٝ ح٫ًِٝح٫ص  حُٔٞؿٞىس 

 كظ٠ ُٞ ًخٗض ػ٤ِٔش ١َف ح٫ًِٝح٫ص ط٤َٔ رلخُش ١ز٤ؼ٤ش .

 

كٜٞحص كخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي -ٕ  

% ٖٓ ٓٔٝطظٌٕٞ ٖٓ طَٓزخص كخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي ٗظ٤ـش ٬ُٟطَحرخص حُلخِٛش ك٢ ػ٤ِٔخص ح٣٫ٞ . ٝطٔؼَ كٞح٢ُ 

حص حُز٤ُٞش ٣ٝٔخػي حُٔل٢٤ حُلخ٢٠ٓ ُِزٍٞ ػ٠ِ طَٓذ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُلٜٞحص حُظ٢ طٌٕٞ كخ٫ص ح٫ٛخرش رخُلٜٞ

ر٢٘ ٣ٌٖٝٔ ٓؼخُـظٜخ رخ٤ُٔطَس ػ٠ِ ٤ًٔش كخٓٞ ح٣ٍٞ٤ُي ٝح٤ُٔطَس ػ٠ِ  –ػخىس ٛـ٤َس ٝٛ٘ش ًٝحص ُٕٞ حٛلَ 

 حُٔل٢٤ حُوخػي١ ُِزٍٞ ٓغ ط٘خٍٝ ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ حُٔٞحثَ .

 

كٜٞحص حُٔٔظ٤ٖ  -ٖ  

خرش رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُلٜٞحص ٗخىٍ ك٢ ح٫ٗوخٙ حُطز٤ؼ٤٤ٖ ك٤غ حٕ ط٤ًَِ حُٔٔظ٤ٖ ك٢ حُزٍٞ ٟٖٔ طٌٕٞ ح٫ٛ

 هخر٤ِش ًٝرخٗٚ ٌُٖٝ ٫ٓزخد ٫ٝى٣ش حٝ ٍٝحػ٤ش ٣ِىحى ط٤ًَِ حُٔٔظ٤ٖ ك٤ظؼيٟ هخر٤ِش ًٝرخٗٚ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ طَٓزٚ .

 

كٜٞحص حُزَٝٓظخص -ٗ  

رٞٗخص ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُٔـ٤ٔ٤ّ٘ٞ ٝحُلٞٓلخص . ٝطظٌٕٞ ٖٓ ٓخىس ػ٣ٞ٠ش ًَٝٓزخص ؿ٤َ ػ٣ٞ٠ش ًخٌُخٍ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسبوع الخامس والعشرون 

 اإلنزٌمات

ENZYMES 

 

 

 

 

 Enzymesاإلنزٌمات 

 

تحدث فً الخالٌا الحٌة أعداد هابلة من التفاعالت الكٌمٌابٌة تإدي إلى النمو والتكاثر والحركة. ونتٌجة لهذه 

المركبات البسٌطة إلى عدد كبٌر من المركبات الحٌوٌة الضرورٌة لمٌام الخلٌة التفاعالت الكٌمٌابٌة تتحول 

بوظابفها، ولبناء الخلٌة، وتزوٌدها بالطالة الالزمة للمٌام بوظابفها وبناء المركبات المعمدة. تمتاز هذه 

رجة الحرارة التفاعالت الكٌمٌابٌة الخلوٌة بؤنها تتم بسرعة مناسبة فً ظروف الخلٌة المعتدلة من حٌث د

، كما إنها تتولف أو تتباطؤ عندما تنتفً حاجة الخلٌة إلى نواتجها. تحدث هذه التفاعالت فً (PH)والحموضة

 الخلٌة بفضل عدد كبٌر من المحفزات وهً ما تعرف باإلنزٌمات.

  تعرٌف االنزٌمات:

ات تركٌب بروتٌنً عالً هً عوامل مساعدة حٌوٌة تعمل على تسرٌع معدالت التفاعالت الكٌمٌابٌة، وهً ذ

الوزن الجزٌبً، و كغٌرها من البروتٌنات فإن اإلنزٌم ٌتؤلف من اتحاد عدد كبٌر من األحماض األمٌنٌة تكون 

 فٌما بٌنها سلسلة أو أكثر من عدٌد الببتٌد.

وتوجد األحماض األمٌنٌة فً هذه السالسل وفك تتابع معٌن خاص بكل إنزٌم مما ٌإدي فً النهاٌة إلى  
 كٌب فراغً محدد ٌمكن اإلنزٌم من المدرة على تسرٌع حدوث تفاعل خاص به.تر

( حٌث اكتشفت أوال فً عملٌة تخمر الجلوكوز   ( in yeastتعنً ) فً الخمٌرة  التٌنٌةاإلنزٌم هً كلمة  

 إلى كحول بواسطة الخمٌرة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


 تكون شكل ثالثً األبعاد)تركٌب ثالثً( للبروتٌن. 
و تتشابه اإلنزٌمات فً فعلها مع العوامل المساعدة الكٌمٌابٌة األخرى. إذ أنها تشارن فً التفاعل دون أن  

عل إلى وضعها األصلً الذي كانت علٌه لبل بدء التفاعل مما تغٌر من نتٌجته، أي أنها تعود فً نهاٌة التفا
ٌمكنها من المشاركة بتفاعل جدٌد وهذا ما ٌسمح لكمٌات للٌلة من األنزٌم بالمشاركة لفترة زمنٌة طوٌلة 

 فً التفاعل، لكنها تمتاز عن العوامل المساعدة األخرى بكفاءتها العالٌة.
بالدرجة العالٌة من التخصص التً تتمتع بها حٌال المادة  كما تمتاز عن العوامل المساعدة األخرى 

، Substrateالهدف المتفاعلة ونوع التفاعل. فكل إنزٌم ٌختص بمادة متفاعلة واحدة ٌطلك علٌها المادة 

 و لد ٌختص اإلنزٌم بمجموعة محددة من المواد المتشابهة فً التركٌب. 
المادة الهدف عدٌدة ٌذكر منها تمٌإ الرابطة الجلٌكوسٌدٌة أو و األمثلة على اختالف اإلنزٌمات باختالف  

 الرابطة االسترٌة أوالرابطة الببتٌدٌة فً جزٌبات الكربوهٌدرات والدهون والبروتٌن على التوالً.
–فً جمٌع هذه التفاعالت ٌتم كسر الرابطة بإضافة جزئ من الماء حٌث تضاف مجموعة هٌدروكسٌل  

OH ٌنما تضاف ذرة هٌدروجٌن إلى احدى الذرتٌن ب-H  ًإلى الذرة األخرى. ومع تشابه التفاعالت ف

 الحاالت الثالثة إال أن اإلنزٌمات مختلفة باختالف الهدف.
 مكونات االنزٌمات:

 ٌتكون األنزٌم من واحدة من األشكال اآلتٌة:

عدة سالسل ببتٌدٌة، مثل : وتتؤلف من سلسلة واحدة او اإلنزٌمات التى تتكون من البروتٌنات البسٌطة – 1

 اإلنزٌمات المحللة: إنزٌم الٌورٌٌز وإنزٌم األمٌلٌز.

 اإلنزٌمات التً تتكون من شمٌن: أحمدهما بروتٌنى واآلخر غٌر بروتٌنى  – 2

العوامل بعض األنزٌمات تتؤلف من سالسل بروتٌنٌة ومكونات أخرى ٌحتاجها األنزٌم لفعالٌته وتسمى  -أ 

وأحٌانا ٌكون المرافك اإلنزٌمً أحد العناصر المعدنٌة مثل الحدٌد والزنن والنحاس   ، Cofactorالمرافمة 

وإذا نزع من ،  Apoenzymeوٌكون مرتبطا ارتباطا وثٌما بالجزء البروتٌنً من اإلنزٌم المسمى باألبوإنزٌم

 ز.اإلنزٌم بمً الجزي البروتٌنً عاجزا عن تسرٌع التفاعل مثال الحدٌد فً إنزٌم الكاتلٌ

( و  Bمثل الفتامٌنات )فتامٌن ،Coenzyme مرافمات األنزٌم أو لد تكون بشكل جزٌبات عضوٌة معمدة تسمى  -ب

. تحتاج بعض األنزٌمات أحٌانا ً Acetyl CoAهً ترتبط بالجزيء البروتٌنً من اإلنزٌم ولت التفاعل فمط . مثل 

 ة .لكال النوعٌن األٌونات الفلزٌة والجزٌبات العضوٌة المعمد

 

 



 

 

 

 Proenzymeتحوٌل طلٌعة اإلنزٌم 

  من اإلنزٌمات ما ٌصنع أوال فً شكل غٌر نشط ٌسمى طلٌعة اإلنزٌمProenzyme  فإذا دعت الحاجة إلى

تنشٌط هذا اإلنزٌم تم ذلن بتغٌر بسٌط فً تركٌبه، كؤن ٌزال جزء من سلسلة عدٌد الببتٌد المكونة له، 

  Active Enzyme .فٌتحول بذلن إلى إنزٌم نشط
  و من األمثلة على اإلنزٌمات التً تتكون فً صورة غٌر نشطة إنزٌما الهضم الببسٌن والتربسٌن فهما

 ٌتكونان أوال على صورة ببسٌنوجٌن ، و تربسٌنوجٌن ، على التوالً .
 

 

 

 المولع الفعال)المركز النشط(

 .هو بناء فراغً محدد 
 و أكثر وهو المسبول عن لٌام اإلنزٌم بعمله.وٌوجد فً كل إنزٌم مركز فعال واحد أ 
 .أمثلة إنزٌم ٌورٌز له أربع مراكز فعالة 
 .إنزٌم التربسٌن ٌحتوي على مركز فعال واحد 

 

 



 

 Isoenzymesاالنزٌمات المتماثلة 

هً اإلنزٌمات التً توجد بؤشكال مختلفة ولها نفس الفاعلٌة الحفزٌة ونفس التخصص على مادة 

تختلف فٌما بٌنها فً خصابصها الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة والمناعٌة، ٌتم فصلها تحت تؤثٌر التٌار التفاعل)الهدف( 

الذي وجد LDHومن األمثلة على ذلن إنزٌم الكتات دٌهٌدروجٌنٌز   electrophoresisالكهربابً فً المحلول

لٌات الحٌوٌة وكذلن فً منه خمسة أشكال فً مصل دم اإلنسان. اإلنزٌمات المتماثلة ضرورٌة لتنظٌم العم

 تكون األنسجة، ولها دور كبٌر فً المجال الطبً للكشف عن األمراض.

 مٌكانٌكٌة الفعل االنزٌمً:

( مكونا معمد ٌسمى اإلنزٌم Sمع المادة الهدف ) (E)الخطوة األولى: فً أي تفاعل إنزٌمً ٌرتبط اإلنزٌم 

 (ES)والهدف

E + S                  ES 

 Active siteأو الفعال  رتباط على مولع معٌن فً تركٌب اإلنزٌم ٌسمى المولع النشطو ٌتم هذا اال

 وٌتم االرتباط بٌن الهدف واإلنزٌم بمشاركة مجموعة من الموى الضعٌفة مثل الروابط الهٌدروجٌنٌة واألٌونٌة.

 الخطوة الثانٌة: ٌتحلل المعمد وٌكون نواتج التفاعل وٌتحرر اإلنزٌم.

 

ES                 E + P 

 

 

 

 

 



 :الفرضٌات

أوال: فرضٌة المفل والمفتاح: وضعت هذه الفرضٌة من لبل امٌل فٌشر لتفسٌر اصطفابٌة األنزٌمات حٌث 

افترض ان مولع االرتباط فً األنزٌم ٌشابه دور المفل الذي ال ٌفتحه إال مفتاح مخصص له ٌنطبك شكله على 

ان جزٌبات معٌنة فمط تستطٌع االرتباط باإلنزٌم فً مولع ارتباطه  متطلبات هذا المفل ، وهذا ما ٌإدي إلى

 التفاعلً لتخضع للتفاعالت التً ٌنجزها األنزٌم.

 

 

ثانٌا: فرضٌة التالءم المحرض: الترح كوشالند فرضٌة معدلة عن فرضٌة المفل و المفتاح آخذا بعٌن االعتبار 

سل الببتٌدٌة فً مولع االرتباط تستطٌع أن تغٌر موالعها حركٌة الجزٌبات البروتٌنٌة ، حٌث افترض أن السال

لتالءم ارتباط بعض األهداف، كما إن هذه السالسل الببتٌدٌة تؤخذ فً شكلها الجدٌد وضعٌة تسهل عملها 

 التحفٌزي مما ٌإدي إلى إنجاز التفاعل الكٌمٌابً المطلوب .

 

 

 العوامل المإثرة على سرعة التفاعالت اإلنزٌمٌة

اإلنزٌمات حساسة لدرجة الحرارة فعند درجة الصفر ٌمف عمل اإلنزٌم تماما وٌمكن أن ٌستعٌد   جة الحرارة:در -1

نشاطه مرة أخرى تدرٌجٌا برفع درجة الحرارة. وٌصل نشاط اإلنزٌم إلى ذروته عند درجة الحرارة تتراوح بٌن 

نخفض نشاط اإلنزٌم بالتسخٌن حٌث )درجة حرارة الجسم( وٌنخفض نشاط برفع درجة الحرارة. كما ٌ 33-44

 ٌفمد فاعلٌته تماما عند درجة الغلٌان وذلن لتغٌر طبٌعة اإلنزٌم.



مناسبة ٌكون نشاطه عندها أكبر ما ٌمكن  PH: لكل إنزٌم درجة حموضة PHتؤثٌر مستوى حموضة الوسط  -2

م من تغٌر وذلن لتغٌٌر شحنة ارتفاعا أو انخفاضا وذلن لما ٌطرأ على اإلنزٌ PHوٌمل نشاطه إذا تغٌر درجة 

 األحماض االمٌنٌة المكونة لسلسلة البروتٌن والتً تشارن فً ربط المواد المتفاعلة بمركز نشاط اإلنزٌم. 

تؤثٌر تركٌز مادة التفاعل على سرعة التفاعل: تزٌد سرعة التفاعل طردٌا بزٌادة تركٌز المواد المتفاعلة حتى  -3

بعدها سرعة التفاعل مهما زاد تركٌز المواد المتفاعلة وتسمى هذه السرعة تصل إلى سرعة معٌنة ال تزٌد 

 بالسرعة المصوى.

تؤثٌر تركٌز اإلنزٌم على سرعة التفاعل: هنان عاللة طردٌة بٌن سرعة التفاعل وزٌادة تركٌز اإلنزٌم بوجود  -4

وذلن بشكل مطلك طالما وجدت مادة  زٌادة من المادة المتفاعلة فإن زٌادة نسبة اإلنزٌم ٌزٌد من سرعة التفاعل،

 التفاعل.

ٌمصد بالمثبطات مركبات ٌترتب على وجودها انخفاض فً نشاط اإلنزٌم وفً بعض   تؤثٌر وجود المثبطات: -5

 األحٌان تولف نشاط اإلنزٌم كلٌة. وتنمسم لسمٌن:

 طه بعد زوال المثبطأوال: النوع األول له تؤثٌر مإلت على النشاط اإلنزٌمً حٌث ٌستعٌد اإلنزٌم نشا

 ثانٌا: مثبطات لها تؤثٌر دابم على اإلنزٌم فال ٌستعٌد اإلنزٌم نشاطه بزوال تؤثٌر المثبط.   

 

 أنواع المثبطات:

المواد المثبطة بالتنافس: وفٌه ٌكون المثبط له تركٌب مشابه للمادة التً ٌإثر علٌها اإلنزٌم، وحٌث أن اإلنزٌم  -1

مكونا مركبا وسٌطا ثم ٌنفصل معطٌا اإلنزٌم ونواتج التحلل فإن المادة المثبطة تتحد مع  ٌرتبط بالمادة المتفاعلة

اإلنزٌم لتماثلها مع المواد المتفاعلة وتظل عالمة ال تنفصل عنه فتولف نشاطه. وٌمكن اإللالل من تؤثٌر هذا النوع 

 من المثبطات بزٌادة تركٌز مادة التفاعل المستهدفة.     

الالتنافسً: هً مثبطات ترتبط باإلنزٌم فً موالع غٌر تلن التً ترتبط بها المواد المتفاعلة )المراكز التثبٌط  -2

النشطة( وتسمى بالمثبطات الغٌر تنافسٌة حٌث أنها ال تنافس مادة التفاعل وال تإثر على ارتباطها باالنزٌم ولكن 

درته وكفاءة المراكز النشطة، وال ٌمكن إزاحة هذا تإثر على التركٌب الثالثً الفراغً لإلنزٌم وبالتالً تعطل ل

 النوع من المثبطات بزٌادة تركٌز مادة التفاعل وٌتولف درجة التثبٌط على تركٌز المثبط فمط.

التثبٌط عن طرٌك الناتج األخٌر: وٌحدث عندما ٌكون للناتج الخٌر المدرة على تثبٌط الخطوة األولى وهً  -3

 مع اإلنزٌم وبالتالً تثبط كل الخطوات التالٌة وٌثبط التفاعل.ارتباط المادة المتفاعلة 

 

 تصنٌف اإلنزٌمات وتسمٌتها:



عندما عرفت اإلنزٌمات أعطٌت أسماء بسٌطة مشتمة من طبٌعة عملها أو مكان وجودها، مثل إنزٌم  
 الببسٌن الهاضم للبروتٌن

 (ase)ثم اشتك اسم اإلنزٌم من مادة التفاعل)الهدف( مع إضافة )آز(  

 مثل انزٌم اللٌبٌز(lipase) الذي ٌعمل على اللٌبٌدات(lipid) 
 إنزٌم الٌورٌز الذي ٌفكن الٌورٌا إلى امونٌا وثانً ألكسٌد الكربون 

وبسبب اكتشاف المزٌد من اإلنزٌمات ووجود أكثر من إنزٌم للهدف الواحد تم وضع االتحاد الدولً  
طى لكل إنزٌم اسم خاص مإلف من اسم الهدف ونوع للكٌمٌاء الحٌوٌة نظام خاص للتسمٌة  حٌث ٌع

 التفاعل مع اضافة الممطع )آز(
 -ولسمت بموجب هذا النظام إلى ستة أنواع ربٌسٌة :  

: وهً تموم بنمل اإللكترونات من مادة الهدف إلى أخر   Oxidoreductasesإنزٌمات  األكسدة واالختزال -1

 .Dehydrogenasesو  Oxidasesفتإكسد األولى وتختزل الثانٌة: مثل 

: وتشمل جمٌع اإلنزٌمات التً تعمل على نمل مجموعة كٌمٌابٌة من هدف Transferasesإنزٌمات النمل  -2

 إلى الجلوكوز.  ATPإلى آخر، مثل اإلنزٌمات التً تنمل مجموعة الفوسفات من

الماء، ومنها اإلنزٌمات  : وهً تموم بتحطٌم بعض الروابط بإضافةHydrolasesإنزٌمات التحلل المابً  -3

  Amylase .التً تعمل على تمٌإ أو تحلل الروابط الجالٌكوسٌدٌة واإلسترٌة والببتٌدٌة، مثل إنزٌم

  Sucraseو

: تعمل على نزع مجموعة كٌمٌابٌة من المادة الهدف دون إضافة  Layasesإنزٌمات الفصل أو الحذف -4

رابطة مزدوجة، مثل فصل مجموعة األمٌن فً صورة  الماء، حٌث ٌحل محل ذرات المجموعة المنزوعة

 أمونٌا.

: وتشمل جمٌع اإلنزٌمات التً تعمل على تحوٌل المادة الهدف إلى متشكل  Isomerasesإنزٌمات التشكل -5

فوسفات بواسطة إنزٌم فوسفوهٌكسوزاٌزومرٌز  -6-فوسفات إلى فركتوز -6-آخر. مثل تحول الجلوكوز

phosphohexose isomerase 

: وتشمل جمٌع اإلنزٌمات التً تعمل على إنشاء رابطة جدٌدة من مركبٌن  Ligasesإنزٌمات االرتباط-6

 RNA، مثل إنزٌم ATPمختلفٌن، وتعتمد فً ذلن على الطالة المختزنة فً جزيء أدٌنوسٌن ثالثً الفوسفات

ligase  .الذي ٌعمل فً بناء البروتٌن فً الخلٌة 

 

 

 األمٌن اإلنزٌمات ناللة مجموعة

THE TRANSAMINASES GOT AND GPT  



GOT and GPT  : تصنٌفها- 

 ٌنتمً كل من االنزٌمٌن الى صنف االنزٌمان الترانس امٌنٌس والتً ٌطلك علٌها حدٌثا اسم الترانسفٌرٌس

Transferases   وهذه المجموعة من االنزٌمات سمٌت بالترانس امٌنٌس النها تساعد على انتمال مجموعة

كٌتو للحوامض الكٌتونٌة وبذلن تتحول الحوامض  -من الحوامض االمٌنٌة الى مولع الفا   NH2 االمٌن

كٌتونٌة وٌعتبر هذا التحول من الوظابف الربٌسٌة لهذه االنزٌمات داخل جسم  –االمٌنٌة الى حوامض الفا 

 االنسان ضمن عملٌات اٌض المواد البروتٌنٌة .

    GOT  ٌسمى  فً الولت الحاضر ب        Aspartate Transaminase , AST 

GPT     ٌسمى فً الولت الحاضرAlanine Transaminase , ALT  

 مصادر الترانس امٌنٌس  

GOT and GPT   ٌوجد كل منهما بصورة طبٌعٌة فً عدد من االنسجة الجسمٌة فهما موجودان فً بالزما

 -ن توضٌح المصادر الربٌسٌة لكل منهما :الدم وفً المادة الصفراء وفً سابل النخاع الشوكً وٌمك

1- GOT   إن من أهم مصادره فً مصل الدم هو الملب فعضلة الملب غنٌة بؤكبر التراكٌز لهذا اإلنزٌم كما إن

 الكبد وعضالت الهٌكل العظمً والكلٌة تحتوي على كمٌات فعالة من هذا االنزٌم .

2- GPT  لى الرغم من وجوده بشكل فعال فً كل من عضالت ٌعتبر الكبد من اهم مصادر هذا االنزٌم ع

 الهٌكل العظمً والملب والكلٌة .

 

 

 -:  GOTخواص 

 كٌتو كلوتارٌن . –المادة االساس التً ٌعمل علٌها هً حامض االسبارتٌن وحامض الفا  -1

 . 3.4م وعند التركٌز الهٌدروجٌنً  33ٌبدي هذا االنزٌم فعالٌته االمثل فً درجو حرارة  -2

معظم مضادات التخثر تإثر سلبا على فعالٌة هذا االنزٌم كاالوكزاالت  والخالت والبورات ولذا ٌفضل  -3

 استخدام مصل الدم بدال من البالزما فً فحص تمدٌر فعالٌة هذا االنزٌم .

 -ٌعتبر هذا االنزٌم حساسا جدا لدرجة الحرارة فهو ٌمكن ان ٌكون : -4

 اٌام  3م مبوٌة لمدة  25ثابتا فً درجة حرارة الغرفة 

 م مبوٌة لمدة اسبوع واحد 5 – 4ثابتا فً درجة الثالجة 



 م مبوٌة لمدة شهر واحد  25-ثابتا فً درجة المجمدة 

 تحت نفس الظروف فً الحاالت الطبٌعٌة .  GPTغالبا ماتكون اكبر من فعالٌة   GOTفعالٌة  -5

 

 -:  GPTخواص 

 كٌتوكلوتارٌن . –هً حامض االال نٌن وحامض الفا المادة االساس التً ٌعمل علٌها  -1

م 33االمثل فدرجة الحرارة   GOTالفعالٌة االمثل لهذا االنزٌم تتحمك فً نفس الظروف التً حممت فعالٌة  -2

 فً الظروف المالبمة لفعالٌة االنزٌم . PH = 7.4مبوٌة و االس الهٌدروجٌنً 

ولهذا ٌبمى مصل الدم مفضال    GoTنزٌم هو نفس تاثٌرها على تاثٌر مضادات التخثر على فعالٌة هذا اال -3

 . GPTعلى البالزما فً تمدٌر فعالٌة 

 .   GOTٌمكن حفظ عٌنات مصل الدم المستخدمة فً تمدٌر هذا االنزٌم تحت نفس ظروف  -4

 تحت نفس الظروف فً الحالة الطبٌعٌة .  GOT غالبا ماتكون الل من فعالٌة   GPTفعالٌة  -5

 

 

   GOTاالهمٌة السرٌرٌة النزٌم 

فً التشخٌص السرٌري المراض الملب فً الدرجة االولى ، وٌمكن   GOTتؤتً األهمٌة السرٌرٌة لتمدٌر 

اٌجاز االهمٌة السرٌرٌة لهذا األنزٌم فً التشخٌص السرٌري لثالث مجامٌع من األمراض التً تصٌب اإلنسان 

:- 

 أمراض الملب  -1

هو مرض االحتشاء الملبً حٌث ٌحصل تلف للعضلة   GOTب التً ٌزداد فٌها مستوى ومن أهم أمراض المل

ساعات  5الى  4من خالٌا عضلة الملب الى الدم فٌرتفع مستواه بصورة واضحة خالل   GOTالملبٌة فٌنطلك 

بداٌة  ساعة من 36الى  24الى لمة ارتفاعه بعد   GOTمن بداٌة االلم المتمركز فً المنطمة الصدرٌة وٌصل 

مرات اكثر من مستواه الطبٌعً ثم تبدا فعالٌته باالنخفاض تدرٌجٌا  8 – 5الم الصدر حٌث ٌصل مستواه الى 

 الى مستوٌاتها الطبٌعٌة تمرٌبا عند الٌوم الرابع او الخامس من بداٌة هجوم المرض .

نسٌج الكبد ا وان التلف فً  فال تتاثر عادة فً االحتشاء الملبً مالم ٌصاحبه تلف اخر فً   GPTاما فعالٌة 

حٌث ان كل فعالٌتً االنزٌمٌن تنشطان فً  GpTالعضلة الملبٌة كبٌر جدا فعندبذ ٌحصل ارتفاع فً مستوى 

 امراض الكبد المصحوبة بتلف الخالٌا الكبدٌة نتٌجة لاللتهاب الكبدي الفٌروسً او السرطان الكبدي .



 أمراض الكبد  -2

هً التهاب الكبد الفٌروسً وسرطان الكبد وتلٌف   GOTزداد فٌها نشاط فعالٌة ومن أهم أمراض الكبد التً ٌ

 الكبد والٌرلان االنسدادي وانسداد لناة الصفراء .

 األمراض العضلٌة  -3

 ومن أهم هذه األمراض مرض اضمحالل العضالت ومرض االلتهاب الجلدي .

 

 

 االسبوع السادس والعشرون 

 

   GPTاالهمٌة السرٌرٌة النزٌم 

فً مصل الدم فً عاللته المباشرة بامراض الكبد حٌث على الرغم من   GPTتتركز تالهمٌة السرٌرٌة لتمدٌر 

هو   GPTٌرتفعان عند حدوث اي خلل او تلف ٌهدد كٌان الخالٌا الكبدٌة فان   GOT – GPT ان كال االنزٌمٌن 

االنزٌم االكثر خصوصٌة للكبد الن مستوٌاته العالٌة نادرا ماتالحظ باستثناء االمراض الكبدٌة . ومن اهم 

 -هو :  GPT امراض الكبد المتعلمة بالزٌادات الملحوظة النزٌم 

 التهاب الكبد المعدي حٌث ٌحدث التلف فً الخالٌا الكبدٌة  -1

 تلٌف الكبد وتلٌف لناة الصفراء  -2

 الٌرلان االنسدادي  -3

 سرطان الكبد  -4

 

   PACID PHOSPHATASE , ACانزٌم الفوسفاتٌز الحامضً 

ٌنتمً الفوسفاتٌز الحامضً الى االنزٌمات الحلمابٌة ) الهٌدرولٌسٌز ( . ٌتكون الفوسفاتٌز الحامضً من لبل 

انسجة عدٌدة فً جسم االنسان فتراكٌز فعالٌته العالٌة موجودة فً كل من الكبد والطحال وكرٌات الدم الحمراء 

انه موجود بتراكٌز عالٌة فً السابل المنوي  وااللراص الدموٌة ونخاع العظم وغذة البروستات والحلٌب كما

 والبول .



وتعتبر غدة البروستات من اغنى هذه المصادر المذكورة بهذا االنزٌم فهً تساهم بحوالً الثلث الى النصف 

من كمٌة االنزٌم الموجودة فً مصل دم الذكور االصحاء وٌعزى وجود المسم االخر من هذا االنزٌم فً مصل 

 الى الكبد ونتٌجة النحالل وتحطم االلراص الدموٌة والكرٌات الحمراء . الذكور واالناث

 

 خواص الفوسفاتٌز الحامضً 

ان التركٌز الهٌدروجٌنً االمثل لفعالٌة هذا االنزٌم تختلف نسبة الى مصدره المادم منه فانزٌم البروستات  -1

مكن تحدٌد التركٌز الهٌدروجٌنً وبصورة عامة ٌ 5.1و % 4.8مثال له تركٌز هٌدروجٌنً ٌتراوح مابٌن 

  3.4وٌفمد طبٌعته فً التركٌز الهٌدروجٌنً اعلى من  5االمثل لهذا االنزٌم بانها حامضٌة وبحدود 

 

% 54م كما انه ٌفمد حوالً  54م وٌفمد طبٌعته فوق  33درجة الحرارة االفضل لفعالٌته المصوى هً  -2

 ة الغرفة .من فعالٌته اذا ترن ساعة واحدة فً درجة حرار

ٌعمل الفوسفاتٌز الحامضً على نفس مواد االساس التً ٌعمل علٌها  انزٌم الفوسفاتٌز الماعدي فهو ٌحلل  -3

 عدد من االسترات الفوسفاتٌة فٌحولها الى فٌنول .

كما  ++Mnو   ++Co و   ++Mgٌنشط الفوسفاتٌز الحامضً بنفس منشطات الفوسفاتٌز الماعدي مثل  -4

 السالبة كاالوكزاالت والسٌانٌد والبورات والفوسفات كلها تثبط من فعالٌته .ان االٌونات 

نظرا الهمٌة الفوسفاتٌز الحامضً فً تشخٌص سرطان البروستاتفمن المهم ان ٌمكن التمٌٌز بٌن الزٌادة  -5

 رى.الحاصلة فً االنزٌم البروستاتً والزٌادة فً فعالٌة االنزٌم غٌر ذات العاللة من المصادر االخ

 

 االهمٌة السرٌرٌة للفوسفاتٌز الحامضً 

ان ارتفاع مستوى الفوسفاتٌز البروستاتً ٌدث فً مصل الدم للذكور المصابٌن بمرض سرطان البروستات 

المصحوب بالمراحل المتمدمة  التً ٌنتمل فٌها الورم السرطانً الى المناطك المجاورة وٌبلغ ارتفاع مستوى 

مرة اكثر منالحدود العلٌا للمٌم الطبٌعٌة لهذا  54او  44فً مثل هذه الحالة الى  الفوسفاتٌز الحامضً  الكلً

االنزٌم . ومن المعلوم فسٌلوجٌا ان الفوسفاتٌز الحامضً البروستاتً ٌسٌل تدرٌجٌا عن طرٌك المنوات 

رطان المتمدم لغدة البروستاتٌة وال ٌظهر منه اال الجزء الضبٌل فً الدم فً الحالة الطبٌعٌة . اما فً حالة الس

البروستات ٌرتفع مستوى الفوسفاتٌز الحامضً نظرا الزدٌاد خالٌا البروستات السرطانٌة مما ٌإدي الى 

ٌبمى محافظا  ACPتسرب هذا االنزٌم الى الدم .اما فً حالة السرطان الموضعً لغدة البروستات فان مستوى 

 على مستواه الطبٌعً .



فاتٌز الحامضً تنعكس فً استخدامه لتشخٌص مرض سرطان الثدي عند هنان اهمٌة سرٌرٌة اخرى للفوس

 االناث فمد لوحظ ارتفاعا ملحوظا لهذا االنزٌم  فً مثل هذه الحالة  .

ٌرتفع مستوى الفوسفاتٌز الحامض كذلن فً بعض امراض العظام مثل مرض باجٌت ومرض التدرلن 

 سرطان العظام . المصحوب ببعض التداخالت العظمٌة  كما ٌرتفع اٌضا فً

 

 

 

    ALKALINE PHOSPHATASE , ALPالفوسفاتٌز الماعدي 

 ٌنتمً الفوسفاتٌز الماعدي الى صنف االنزٌمات الحلمابٌة ) الهٌدرولٌسز ( التً تساعد على انفالق

 المركبات الحاوٌة على اصرة فوسفات االستر او االسٌل .

 

 التكوٌن الحٌاتً للفوسفاتٌز الماعدي 

 Cell Membranesٌوجد انزٌم الفوسفاتٌز الماعدي فً عدة انسجة فً الجسم وخاصة فً اغشٌة الخالٌا 

 وفً العظام .  كما ٌوجد بتراكٌز عالٌة فً الغشاء الظهاري لالمعاء وفً الكبد

الصفراء اما الفوسفاتٌز الماعدي الموجود فً مصل الدم لألشخاص البالغٌن فمنشإه ٌكون من الكبد او لناة 

 بصورة ربٌسٌة إضافة  الى الكمٌات الملٌلة الناشبة من العظام والتً تاخذ طرٌمها الى الدم .

 

 وظابف الفوسفاتٌز الماعدي 

ان وظٌفة الفوسفاتٌز الماعدي لٌست مفهومة بصورة دلٌمة ولكن تدل الدراسات الحدٌثة ان له وظٌفة اٌضٌة 

 -ٌمكن اٌجازها بالنماط التالٌة :

 ل من عملٌة نمل المواد المتؤٌضة عبر اغشٌة الخالٌا وبصورة خاصة المواد الشحمٌة .ٌسه -1

   .ٌسهل من عملٌة تصلب العظام وبصورة خاصة عملٌة تكلس العظام  -2

 

 خواص الفوسفاتٌز الماعدي 



 .  6.6 – 14تكون الفعالٌة االمثل للفوسفاتٌز الماعدي عند التركٌز الهٌدروجٌنً  -1

 م مبوٌة . 33فوسفاتٌز الماعدي فعالٌة لصوى عند درجة حرارة ٌبدي ال -2

 .  ++Mnو   ++Mgتنشط فعالٌة هذا االنزٌم بوجود بعض االٌونات الفلزٌة الثنابٌة التكافإ مثل  -3

والبورات واالوكزاالت والسٌانٌد من مثبطات فعالٌة هذا  PO4 -3تعتبر االٌونات الفلزٌة السالبة مثل  -4

 ب عدم استخدامهم فً تحضٌر بالزما الدم .االنزٌم وٌج

م ولكنه ٌعتبر ثابت نسبٌا فً درجات الحرارة  56ٌفمد هذا االنزٌم فعالٌته بسرعة عند درجة الحرارة  -5

 المنخفضة .

 

 األهمٌة السرٌرٌة للفوسفاتٌز الماعدي 

 -اهمٌة تمدٌر الفوسفاتٌز الماعدي تتركز فً تشخٌص نوعٌن من الحاالت المرضٌة :

 امراض العظام  -1

 -تتمٌز امراض العظام بزٌادة ملحوظة فً مستوى هذا االنزٌم فً مصل الدم ومن اهم هذه االمراض :

 االسبوع السبع والعشرون 

 

مرات اكثر من الحد الطبٌعً لالنزٌم ولد لوحظ ان  4-2الى حوالً   ALPمرض كساح العظام وٌزداد فٌه  -أ

 . Dالعالج بفٌتامٌن  الزٌادة هذه سرعان ماتزول عند

 سرطان العظام . -ب

 امراض الكبد ولناة الصفراء  -2

 

 انزٌم االملٌز 

التً تساعد على تجزبة المركبات   HYDROLASESٌنتمً انزٌم االملٌز الى مجموعة االنزٌمات الحلمابٌة 

لتوز . ولد سمً هذا الكاربوهٌدراتٌة كالنشا والكالٌكوجٌن الى سكرٌات ابسط تركٌبا كسكر الكاوكوز والما

االنزٌم نسبة الى االمٌلوز الذي ٌعمل علٌه . واالمٌلوز نشا ٌحتوي على نوعٌن من سالسل جزٌبات الكلوكوز 

 المسماة بالكلوكوسان .

 



 تكوٌن االملٌز 

 -ٌتكون انزٌم االملٌز فً ثالثة اعضاء حٌوٌة هً :

ٌوجد بتركٌز كبٌر وتفرزه الخالٌا العنمودٌة وهو ٌعتبر الصدر الربٌسً لالملٌز حٌث  -البنكرٌاس :  -1

للبنكرٌاس وتصبه فً المناة المعوٌة  عند االثنى عشري حٌث ٌموم بعمله كعامل مساعد فً هضم المواد 

 النشوٌة وتحوٌلها الى سكرٌات بسٌطة .

تحلٌل النشوٌات وهً وتغرز هذه الغدد كمٌات فعالة من هذا االنزٌم الذي بٌدأ بمبادرته فً  -الغدد اللعابٌة : -2

 التزال فً الفم والمرئ .

 ٌفرز الكبد اٌضا كمٌات للٌلٌة من االملٌز التً تساعد فً تحلٌل الكربوهٌدرات وسهولة هضمها . -الكبد : -3

 

 الخواص العامة لالملٌز 

الٌته م على الرغم من انه ٌستمر فً فع 33االملٌز كغٌره من االنزٌمات ٌبدي فعالٌة لصوى عند درجة  -1

 م مبوٌة . 54حتى درجة 

وتنخفض فعالٌته فً  3.4 – 6.6مابٌن   PHفعالٌة االملٌز تكون على اشدها عند التركٌز الهٌدروجٌنً  -2

 المحٌط الحامضً والماعدي .

ٌعتبر االملٌز انزٌما معدنٌا النه ٌتاثر بوجود االٌونات الفلزٌة وبصورة خاصة ٌتاثر بوجود اٌونات  -3

 لتً تساعد على تكامل فعالٌته الوظٌفٌة .الكالسٌوم ا

انزٌم االملٌز ثابت فً درجة حرارة الغرفة حٌث ٌبمى محافظا على فعالٌته لمدة اسبوع تمرٌبا وٌمكن  -4

 حفظه فً الثالجة لمدة شهرٌن بدون اي تغٌر ٌذكر .

 ان جمٌع مضادات التخثر باستثناء الهٌبارٌن تثبط نشاط وفعالٌة هذا االنزٌم . -5

 

 االهمٌة السرٌرٌة النزٌم االملٌز 

ان االهمٌة السرٌرٌة لتعٌٌن مستوى االملٌز فً مصل الدم تتركز بصورة ربٌسٌة بعاللة هذا االنزٌم بامراض 

البنكرٌاس وباهمٌته لً تمٌٌم الوظٌفة البنكرٌاسٌة ، وٌرتفع مستولى االملٌز عن مستواه الطبٌعً عند حدوث 

 32الى  8وٌكون هذا االرتفاع مإلتا وٌكون على اشده خالل مدة تتراوح مابٌن التهاب حاد فً البنكرٌاس 

ساعة من بداٌة الشعور بالمرض حٌث تصل  34الى  24ساعة وٌصل تركٌز االملٌز الى لمة االرتفاع خالل 

ٌا وحدة وٌستمر االرتفاع لعدة اٌام ثم ٌنخفض المستوى وٌعود طبٌع 2444وحدة واحٌانا  554مستوٌاته الى 

اٌام وٌعزى ذلن الى لابلٌة االنزٌم بالتسرب من خالل الكلٌة الى البول ولهذا السبب فان  3فً مدة التتجاوز 



عٌنات الدم المستخدمة فً لٌاس فعالٌة االمٌلٌز ٌجب ان تجمع من المرٌض باسرع ولت ممكن لٌكون لها 

 لٌمة تشخٌصٌة .

المٌلٌز تكون الل عما هً علٌه فً حالة االلتهاب الحاد اما فً مرض التهاب البنكرٌاس المزمن فمستوٌات ا

ولكنها اعلى من مستواها الطبٌعً بصورة عامة وٌعزى االرتفاع الى تسرب االنزٌم من لناة البنكرٌاس 

المسدودة الى الدم بدال من صبه فً االثنلى عشري .وهنان اهمٌة سرٌرٌة اخرى لالملٌز فً تشخٌص مرض 

 ً ٌسد افرازات الغدة اللعابٌة من االمٌلٌز فتنتمل الى الدم مسببة زٌادة ملحوظة .النكاف فالورم النكاف

اما انخفاض مستوى االمٌلٌز فمد لوحظ فً الكثٌر من امراض الكبد كخراج الكبد والتهاب الكبد الحاد وتلٌف 

 الكبد وسرطان الكبد  وسرطان لناة الصفراء .

 

 انزٌم الالٌبٌز 

من لبل خالٌا البنكرٌاس العنمودٌة وٌحفظ فٌها بشكل حبٌبات متخمرة تنطلك فً مسار ٌتكون انزٌم الالٌبٌز 

المناة البنكرٌاسٌة لتصب فً االثنى عشري مع السابل البنكرٌاسً الحاوي على اٌونات البٌكاربونات الماعدٌة 

تصب محتوٌاتها وٌكون مصب البنكرٌاس مشتركا مع مصب لناة الصفراء ولكن هنان لناة ثانوٌة للبنكرٌاس 

 بصورة منفصلة فً االثنى عشري .

حٌث ان امالح   Caولد دلت الدراسات ان انزٌم الالٌبٌز تنشط بوجود امالح الصفراء وبااللبومٌن وباٌونات 

الصفراء تستحلب الشحوم بصورة جٌدة مما ٌجعلها تنتشر بشكل مستحلب دهنً فً وسط مابً ٌساعد 

 الالٌبٌز على مهاجمته بسهولة .

 

 خواص انزٌم الالٌبٌز 

 .  PH = 8.2تكون الفعالٌة االمثل النزٌم الالٌبٌز عند التركٌز الهٌدروجٌنً  -1

 تنشط فعالٌة االنزٌم بوجود امالح الصفراء وااللبومٌن واٌونات الكالسٌوم . -2

ن اٌة شوابب من تثبط فعالٌة الالٌبٌز بوجود امالح الهٌموغلوبٌن ولهذا ٌجب ان ٌكون مصل الدم خالٌا م -3

 الدم المتحلل .

ٌعتبر الالٌبٌز اكثر ثباتا من االمٌلٌز حٌث ٌمكن حفظ مصل الدم فً درجة حرارة الغرفة لمدة اسبوع بدون  -4

 اي تغٌٌر ٌذكر فً فعالٌة االنزٌم .

 

 االهمٌة السرٌرٌة لالٌبٌز



لمٌاسات فعالٌة انزٌم االمٌلٌز ذات العاللة ان لٌاسات فعالٌة الالٌبٌز فً مصل لدم لها نفس االهمٌة السرٌرٌة 

المباشرة بمرض التهاب البنكرٌاس الحاد والذي ٌرتفع فٌه نشاط كل من هذٌن االنزٌمٌن ، ولكن ارتفاع فعالٌة 

االمٌلٌز س رعان ماتنخفض الى الحد الطبٌعً بعد ثالثة اٌام من بداٌة هجوم المرض بٌنما فعالٌة الالٌبٌز 

عامة لمدة اسبوع او اكثر ثم تبدأ باالنخفاض والعودة الى الحد الطبٌعً وعلى هذا  تبمى عالٌة بصورة

الالساس ان لم ٌكم مصل الدم لد سحب من المرٌض خالل ثالثة اٌام من بدء اعراض المرض فان اللجوء الى 

 لٌاس فعالٌة الالٌبٌز ٌكون ضرورٌا .

 

 ٌز الحاالت المرضٌة التً ٌرتفع فٌها نشاط انزٌم الالٌب

 التهاب البنكرٌاس الحاد  -1

 االضطرابات الكبدٌة  -4سرطان البنكرٌاس                 -3انسداد االمعاء                  -2
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 االسبوع الثامن والعشرون



 

 

 Vitaminsالفٌتامٌنات 

المختلفة وهً ضرورٌة لتمثٌل العناصر  األغذٌةوهً عبارة عن مواد عضوٌة معمدة توجد بكمٌات ضئٌلة فً 

بها عن  إمدادهمن الضروري  وإنماالجسم بناوها  والستطٌعوللمحافظة على الوظائف الحٌوٌة  األخرىالغذائٌة 

 طرٌك الغذاء .

-تمسم الفٌتامٌنات الى :  

 إلتمامالالزمة  اإلنزٌماتالفٌتامٌنات الذائبة فً الماء    لهذه المجموعة من الفٌتامٌنات  دور مهم فً جمٌع  -1

ٌخزن هذه المجموعة من الفٌتامٌنات حٌث انها تفرز مع البول  أن الستطٌعالعملٌات الحٌوٌة المختلفة ولكون الجسم 

-لذا فانه ٌعتمد على الغذاء لتزوٌده بها بالكمٌات الضرورٌة . ومن فٌتامٌنات هذه المجموعة :  

 

او البٌرٌدوكسٌن   B6فٌتامٌن   

هنان ثالثة مركبات تنضوي تحت هذا الفٌتامٌن وهً البٌرٌدوكسٌن , والبٌرٌدوكسال , والبٌرٌدوكسامٌن . وهً 

, وتوجد هذه المركبات الثالثة فً الطبٌعة على  األخرىتعطً نفس المفعول وٌستطٌع الجسم ان ٌحول الواحدة الى 

التً تموم بنزع ثانً اوكسٌد الكربون من  ألنزٌماتاشكل فوسفات وٌعتبر البٌرٌدوكسال مساعد انزٌمً للعدٌد من 

االمٌنٌة وخاصة التربتوفان . كما  األحماضفٌتامٌن دورا كبٌرا فً تمثٌل بعض المجموعة الكربوكسٌل , كما ٌلعب 

الدهنٌة الغٌر مشبعة . األحماضٌموم هذا الفٌتامٌن بالمساعدة فً على تمثٌل   

الناتجة من نمص هذا الفٌتامٌن  األعراض أماملغرام  , 2الفٌتامٌن بحوالً  تمدر الحاجة الٌومٌة لالنسان من هذا

فتتلخص بالتهابات الجلد واللسان والفم , والتهابات الجهاز العصبً , وضعف العضالت وضعف كرٌات الدم 

ومن ناحٌة تاثٌر  البٌضاء . اما المصادر الجٌدة لهذا الفٌتامٌن فهً اللحوم على اختالف انواعها والفواكه والحبوب .



العملٌات التصنٌعٌة على هذا الفٌتامٌن فمد وجد انه ثابت تجاه الحرارة والملوٌات اال انه حساس للضوء وخاصة 

 االشعة فوق البنفسجٌة .

 

 

 

 

الراٌبوفالفٌن   Rhiboflavin 

والضوء اال انه شدٌد التاثر  وهو عبارة عن بلورات صفراء برتمالٌة اللون , للٌلة الذوبان فً الماء الٌتاثر بالحرارة

 بالملوٌات والضوء واالشعة فوق لبنفسجٌة , وهو عبارة عن صبغة الفالفٌن المرتبطة بسكر الراٌبوز .

ٌموم هذا الفٌتامٌن بالعدٌد من الوظائف الهامة فً جسم االنسان ومن اهمها دوره كمساعد انزٌمً فً العدٌد من 

ٌبوفالفٌن فً عملٌة بناء الهٌموكلوبٌن وكذلن فً امتصاص مادة الحدٌد وتمثٌلها , كما ٌساعد الرا  العملٌات الحٌوٌة

 داخل الجسم وكذلن ٌلعب الراٌبوفالفٌن اٌضا دورا هاما فً عملٌة تكٌٌف العٌن للضوء ,

هذه ٌستطٌع الجسم ان ٌكون الراٌبوفالفٌن بكمٌات للٌلة عن طرٌك بعض انواع البكترٌا الموجودة فً االمعاء اال ان 

الكمٌات التفً بحاجة الجسم االمر الذي ٌتطلب امداد الجسم به عن طرٌك الغذاء . وتزداد الحاجة لهذا الفٌتامٌن اثناء 

النمو والحمل والرضاعة . اما االعراض الناتجة من نمص هذا الفٌتامٌن فتتلخص بالتهاب اللسان واللثة وتشمك 

لد وبخصوص البصر فان نمص الراٌبوفالفٌن ٌودي الى كثرة الدموع والتهاب الفم كما ٌودي الى تشمك والتهاب الج

والى الحساسٌة للضوء واحتمان اوعٌة العٌن الدموٌة , كما ٌودي نمص الفٌتامٌن الى فمد الشهٌة والشعور بالضعف 



تامٌن فهً الخمٌرة ملغرام , اما المصادر الجٌدة لهذا الفٌ 2-1العام . تمدر حاجة الجسم الٌومٌة للراٌبوفالفٌن ما بٌن 

 والكالوي والكبد والملب واللحوم والحلٌب وصفار البٌض واالسمان والخضروات الورلٌة

ومن ناحٌة تاثٌر العملٌات التصنٌعٌة على هذا الفٌتامٌن فمد وجد انه ٌتحمل درجات الحرارة المرتفعة فال ٌتلف بتعمٌم 

ن ٌراعى تعباة الحلٌب المبستر فً زجاجات غاممة اللون او فً االغذٌة او بالتجفٌف اال انه شدٌد التاثر بالضوء لذل

% من 25علب كارتونٌة حٌث ان تعرضه للشمس لمدة ساعتٌن عند تعباته فً زجاجات عادٌة ٌودي الى فمد حوالً 

 محتواه من هذا الفٌتامٌن .

 

 B12 فٌتامٌن 

الخبٌث وكذلن ٌسمى سٌانوكوباالمٌن او الكوبامٌن ٌطلك على هذا الفٌتامٌن عدة اسماء منها العامل المانع لفمر الدم 

وهو الفٌتامٌن الوحٌد الذي ٌحتوي عنصرا معدنٌا فً تركٌبه وهو الكوبلت , ٌوجد هذا الفٌتامٌن على شكل بلورات 

 حمراء اللون وهو ذائب بالماء والكحول , وٌموم هذا الفٌتامٌن بالعدٌد من الوظائف الحٌوٌة 

ات الدم الحمراء , وتنشٌط حامض الفولٌن , ونمل مجموعة المثٌل وانتاج الكولٌن من الجسم ومنها تكوٌن كرٌ

المثٌونٌن والسٌرٌن من الجلسٌن داخل الخلٌة وهً مواد ضرورٌة النتاجاج البروتٌنات واالنزٌمات واالحماض 

 النووٌة والتً الغنى عنها لحٌاة اٌة خلٌة .

مرض فمر الدم الخبٌث حٌث ٌودي نمصه الى تحلل االغشٌة المبطنة من اعراض نمص هذا الفٌتامٌن هو االصابة ب

للمعدة وحدوث تغٌرات فً تركٌب كرٌات الدم الحمراء , كما ٌودي نمص هذا الفٌتامٌن الى اصابة الجهاز العصبً 

 بالخلل حٌث تلتهب االجزاء الخلفٌة والجانبٌة من النخاع الشوكً مما لد ٌودي الى الوفاة.

ماٌكروغرام . 2-1نسان الٌومٌة من هذا الفٌتامٌن بحدود تمدر حاجة اال  

ٌوجد هذا الفٌتامٌن بكمٌات مناسبة فً االغذٌة الحٌوانٌة اال ان االغذٌة النباتٌة تكاد تكون خالٌة منه او فمٌرة به 

 وٌعتبر الكبد والكالوي واللحوم واالسمان من المصادر الغنٌة بهذا الفٌتامٌن .

العملٌات التصنٌعٌة على هذا الفٌتامٌن فمد وجد انه ثابت للحرارة فً المحالٌل المتعادلة ولكنه ومن ناحٌة تاثٌر 

 حساس لها فً المحالٌل الماعدٌة والحامضٌة , كما انه ٌتاثر بالضوء واالشعة فوق البنفسجٌة .



 

 Thiamin  B1الثٌامٌن 

ٌعتبر الثاٌمٌن ضروري وهام لكل الخالٌا الحٌة فهو  هو عبارة عن بلورات عدٌمة اللون ولابلة للذوبان فً الماء ,

ٌتحد مع جزٌئتٌن من حامض الفسفورٌن مكونا بٌروفوسفات الثٌامٌن او ماٌسمى بالكوكاربوكسٌلٌز والذي ٌعتبر 

مساعد انزٌمً هام فً عملٌات تمثٌل الكاربوهٌدرات .ٌموم الثٌامٌن اٌضا بدور مهم فً حفظ الشهٌة وعملٌة الهضم 

لمحافظة على لوة االعصاب وسالمتها وزٌادة مماومة الجسم للعدوى كما انه ضروري لنمو االطفالوفً ا  

ٌسبب نمص هذا الفٌتامٌن تولف النمو عند االطفال والضعف الجنسً عند الكبار , وفمدان الشهٌة وكذلن التهٌج 

 واالثارة اما فً الحاالت الشدٌدة فانه ٌسبب ما ٌسمى مرض البري بري .

ملغرام بالنسبة للرجال وللنساء حوالً 2ر 3 -1ر 8ر حاجة االنسان الٌومٌة من هذا الفٌتامٌن بحوالً تمد  

ملغرام وتزداد فً حالة الحمل والرضاعة . 1ر 8 -1ر5  

ومن المصادر الجٌدة لهذا الفٌتامٌن هً الحبوب الكاملة والبمولٌات واللوز والجوز والبندق والبٌض والسمن والحلٌب 

الخضروات وكذلن لحم البمر والكبد .ومعظم   

ومن ناحٌة تاثٌر العملٌات التصنٌعٌة على هذا الفٌتامٌن فمد وجد انها تودي الى فمد كبٌر لهذا الفٌتامٌن فمثال عملٌة 

% من الثٌامٌن 15الطحن والنخل تودي الى فمد نسبة كبٌرة من الثٌامٌن , كما ان عملٌة السلك تودي الى فمد حوالً 

% منه .44السلك ,اما عملٌة التعمٌم تحت ضغط تودي الى فمدان  فً ماء  

 

 

 

 Niacinالنٌاسٌن او حامض النٌكوتنٌن  



هو عبارة عن مركب مشتك من البٌرٌدوكسٌن وله عاللة بالنٌكوتٌن الموجود فً الشاي االانه ٌختلف عنه بكونه غٌر 

بٌضاء اللون وٌذوب بملة فً الماء اال انه ٌزداد ذوبانا  سام عند اخذه بكمٌات , ٌوجد هذا الفٌتامٌن على شكل بلورات

 فً الماء الساخن , الٌتاثر بالعوامل الموكسدة اال انه ٌتاثر بالملوٌات .

من اعراض نمص هذا الفٌتامٌن هو االصابة بمرض البالكرا , ومن مصادره الجٌدة هً اللحوم والكبد والملب 

ملغرام . 24حاجة االنسان الٌومٌة فٌنصح ان التمل عن والكالوي والخمٌرة وفستك الحمل , اما   

ومن ناحٌة تاثٌر العملٌات التصنٌعٌة على هذا الفٌتامٌن فمد انه الٌتاثر بها فهو ٌتحمل درجات الحرارة العالٌة اثناء 

 التعمٌم وال ٌتاثر بدرجات التخزٌن المرتفعة وال ٌتاثر بالحوامض او المواعد او الهواء .

 

 

 C فٌتامٌن

ٌسمى اٌضا بحامض االسكوربن او الفٌتامٌن المضاد لمرض االسمربوط , ٌوجد هذا الفٌتامٌن على صورة بلورات 

Cعدٌمة اللون والرائحة تذوب بالماء , الٌستطٌع جسم االنسان بناء فٌتامٌن  , ومن اعراض نمصه انه ٌودي الى   

ملغرام منه , اما مصادره  04ان . ٌوصى بتناول ضعف عام واالصابة بمرض االسمربوط وفمر الدم وتسوس االسن

 الجٌدة هً ثمار الحمضٌات والطماطة والفلفل االخضر والخضروات الورلٌة . اما بالنسبة لتاثر

الفٌتامٌن بالعملٌات التصنٌعٌة فٌعتبر هذا الفٌتامٌن من اكثر الفٌتامٌنات تاثرا حٌث ٌتلف بالحرارة وخاصة فً وجود 

الضوء واالشعة فوق البنفسجٌة وهو ثابت فً الوسط الحامضً ام فً الوسط الماعدي فانه سهل االوكسجٌن وكذلن ب

الهدم واالكسة وخاصة بوجود بعض المعادن كالنحاس والنٌكل وبعض الفٌتامٌنات كالراٌبوفالفٌن , ونظرا لذوبانه 

% عند 84امٌن لد تصل احٌانا الى فً الماء فاننا نجد ان عملٌة السلك بالماء تودي الى فمد كمٌة من هذا الفٌت

Cاستعمال الحرارة العالٌة , كما ان تمطٌع الفواكة والخضر ٌودي الى حدوث فمد فً فٌتامٌن  اما بخصوص   

عملٌات البسترة والتعلٌب والتجمٌد والتبرٌد والتجفٌف فانها هً االخرى تودي الى فمد جزء من هذا الفٌتامٌن 

ها المدة ودرجة الحرارة والظروف المحٌطة وٌتولف ذلن على عدة عوامل اهم  



. 

 

 

  الفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون 

 

 Aفٌتامٌن 

هو عبارة عن كحول دهنً غٌر مشبع على شكل بلورات ذات لون اصفر باهت , ٌموم فٌتامٌن بالعدٌد من الوظائف 

الحٌوٌة فً الجسم ومن اهم هذه الوظائف مساعدته على تكوٌن االرجوان البصري فً شبكة العٌن التً تسٌطر على 

ضروري لصحة االغشٌة المخاطٌة والجلد , النظر , وٌساعد على حفظ المماومة فً الجسم ضد االلتهابات , و

وٌساعد على تنظٌم حركة التمثٌل الغذائً داخل الجسم , وضروري لنمو االطفال . ٌودي نمص الفٌتامٌن الى ضمور 

االغشٌة المخاطٌة الموجودة فً كثٌر من االنسجة واعضاء الجسم كما تتعرض العٌن لالصابة بالعدٌد من االمراض 

وحدة دولٌة من هذا الفٌتامٌن , علما بان الوحدة 5444ً . تمدر حاجة االنسان البالغ الٌومٌة بحوالً ومنها العشو اللٌل

. ومن المصادر الجٌدة لهذا  Aمٌكروغرام من كحول فٌتامٌن  4ر3مٌكروغرام بٌتاكاروتٌن او  4ر6الدولٌة تعادل 

غنٌة بالكاروتٌن ومن اهمها الجزر وورق الفٌتامٌن هً زٌت السمن وصفار البٌض والكبد والخضار والفواكه ال

العنب واوراق الفجل والخوخ , ومن ناحٌة تاثره بالعملٌات التصنٌعٌة فمد وجد انه الٌتاثر كثٌرا فهو ثابت عند 

الظروف الحامضٌة والماعدٌة الخفٌفة كما انه الٌتاثر بعملٌات االختزال او بالمعادن وامالحها وكذلن بالحرارة 

 ً ,التصنٌع الغذائالعالٌة اثناء

 

 



 

 

  Dفٌتامٌن 

لوحظ مرض الكساح منذ زمن طوٌل على االطفال اللذٌن الٌتعرضون الى اشعة الشمس بصورة كافٌة وتبٌن 

التجارب المختبرٌة على امكانٌة ظهور اعراض الكساح على الحٌوانات التً تتغذى على مواد غذائٌة طبٌعٌة ولكنها 

ان هنان بعض المواد الكٌمٌاوٌة فً االغذٌة لها حساسٌة تجاه االشعة فوق البنفسجٌة  للٌلة الكالسٌوم وكذلن استنتج  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثالثون 

 PCRتمنٌة 



Polymerase Chain Reaction 

 تفاعل البلٌمرٌز التتابعً

. و  (  DNAالحمضض النضووي ) فً داخل تحفظ المعلومات الوراثٌة و انتاج المواد لصنع الخالٌا و الحفاظ علٌها  

بشضكل تلمضابً و بشضكل سضرٌع مضع وجضود نظضام  بمضاعفة كمٌة الحمض النضووي ولضت انمسضام الخلٌضة   تموم الخلٌة

لاعدة نٌتروجٌنٌضة بالثانٌضة ) داخضل  1444سرعة النسخ والمضاعفة إلى   تصحٌح لألخطاء خالل النسخ. . و تبلغ

تحضضدث فضضً الخلٌضضة فضضً ولضضت التكضضاثر واالنمسضضام فمضضط . ومضضع التطضضور فضضً مجضضال  نضضا النظضضام الحٌضضوي ( و هضضً كمضضا ذكر

، اسضضتدعى ذلضضن   بشضضكل أساسضضً (  DNAالتكنولوجٌضضا الحٌوٌضضة والضضذي ٌمضضوم علضضى التعامضضل مضضع الحمضضض النضضووي )

بشضكل كبٌضر ،  (  DNAالعلماء على أن ٌبحثوا عن طرٌمة أو تمنٌضة تمضوم علضى مضضاعفة كمٌضة الحمضض النضووي ) 

، ولكضن  growth factorsفكان هنان عدة محاوالت لتنشٌط الخلٌة على االنمسام المستمر بإضضافة عوامضل النمضو 

 Dr. Kerry هضذه الطرٌمضة لضم تكضن ذات جضده لضدى العلمضاء ألسضباب كثٌضرة. إلضى أن توصضل العضالم د. كضري مضولس 

Mullis   البً سً  (بنشر اختراعه لتمنٌة 1663) و لد حصل على جابزة نوبل فً الكٌمٌاء عام  1685فً عام

فكانت هذه التمنٌة بوابة لكثٌر من التطورات المتسارعة فً مجال التكنولوجٌا الحٌوٌة ، من أهم األسضباب  PCRار 

و الضتحكم بكمٌضة الحمضض   التً ساعدت هذه التمنٌة على االنتشار عضدم اعتمادهضا علضى النظضام الحٌضوي)أي الخلٌضة(

رعة فً اإلنتاج ولكن كان من عٌوب هذه التمنٌة عدم وجود نظام إصالح أخطاء االرتبضاط و وس (  DNAالنووي )

 .      miss matchالخاطا 

 :   PCRما هو   

خضضارج    (  DNAتمرٌبضاً تمضوم علضضى إكثضار نسضخ الحمضضض النضووي ) م 1683هضو تمنٌضة مخبرٌضضه تضم اكتشضافها عضضام 

الستنساخ لطعة من  لنووي فً المختبر. و لذلن فهً تمنٌة حٌوٌة النظام الحٌوي . أي أنها طرٌمة لنسخ الحمض ا

 لكً ٌتسنى إجرى علٌه اختبارات و فحوصات إضافٌة. مضاعفة إنتاجها   محددة من الحمض النووي و

 :   PCRما هً متطلبات  

 ٌتتطلب علٌن توفٌر :  PCRبواسطة  (  DNAلتموم بإنتاج الحمض النووي )

( : وٌموم   Thermocycle) الدورة الحرارٌة  للتحكم بدرجات حرارة التفاعل بشمل دلٌك و متتالً    . جهاز1

هذا الجهاز بتغٌر درجة الحرارة بشكل سرٌع ، آلن تغٌر درجة الحرارة هو األساس الذي تموم علٌه فكرة هذه 

 التمنٌة . 

( ،  (  DNAوحدات الحمض النووي )  ب المواعد النٌتروجٌنٌة. البلٌمرٌز : وهو اإلنزٌم الذي ٌموم ببناء وترت2ٌ

وٌجب أن ٌكون هذا اإلنزٌم مماوم للحرارة العالٌة لٌتمكن من العمل . و لد اكتشف انزٌم مماوم للحرارة و اسم تاج 
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( األصل لد تضاعف ، وتعتمد كمٌة  DNAوهذه المراحل الثالث تعتبر دورة كاملة وفٌها ٌصبح الحمض النووي )

 توضح العملٌة ( . .  ى عدد الدورات ) والصورة التالٌةعل (  DNAناتج الحمض النووي )

 :  PCRتطبٌمات 

 و الوراثة ومنها :  (  DNAتطبٌمات كثٌرة فً مجال أبحاث الحمض النووي ) PCRلتمنٌة 

. الكشف عن الطفرات الوراثٌة : وذلن عن طرٌك وضع برٌمر خاص للطفرة لتكثٌر الجٌن الخاص بها . ومنه 1

 ( .  alleleنموم بمعرفة المرض إذا كان على زوجٌن الكروموسومات أو على احدهما ) 

 تعٌن البصمة الوراثٌة .       .2

 تحدٌد نوع وجنس الفٌروس وكمٌته.  الكشف عن الفٌروسات : وهذه الطرٌك هً األدق فً      .3

( : حٌث نموم   (  DNAالحمض النووي ) Recombinant. هو العنصر األهم فً عملٌة التجمٌع الجٌنً ) 4

 المضٌف .   (  DNAبتكثٌر الجٌن المراد إدخاله على البالزمد أو الحمض النووي )

 ( .  Restriction enzymeنزٌمات المطع ) استخدامه فً تغٌر نهاٌات الجٌن لتصبح متوافمة مع إ      .5

) الحمض النووي  (  DNAالحمض النووي )  . هو العملٌة األساس فً تحدٌد تتابع المواعد النٌتروجٌنٌة ف6ً

(DNA )  Sequencer   . ) 

 .  (  DNAمعرفة طول الحمض النووي )      .3

 ( .  (  DNAنووي )الحمض الcالمكمل )   (  DNAتمنٌة الحمض النووي )      .8

 تحدٌد الجٌن المطلوب من خلٌط من الجٌنات .       .6

 (.  microarraysٌستخدم فً تمنٌة )   .14

 ( .   human genome projectفً مشروع الخارطة الجٌنٌة البشرٌة )  .11

 ( .   southern plotالساوثرٌن بلوت )  .12

(  Protein Interaction-(  DNAروتٌن ) الحمض النووي )ب – (  DNAتمنٌة ارتباط الحمض النووي )  .13

. 

 فً مجال الطب الشرعً ) اختبار األمومة ، حاالت االغتصاب ، تحدٌد الهوٌة ... الخ ( .   .14



 المخبرٌة والبحثٌة .   وغٌرها من التطبٌمات

 :  PCR: هنان نوعان من  PCRأنواع  

1.  PCR  . العادي : وهو ما تم شرحه والتطرق الٌه فً الخطوات السابمة 

2.  rtPCR  ( وهو اختصار لـ :Real Time PCR  وهذا النوع ٌموم على نفس المبدأ ولكن الخالف الوحٌد : )

ٌكون مربتط الجهاز بكمبٌوتر لتحدٌد الولت الحمٌمً لبدا التفاعل ومن ثم الكمٌة الحمٌمٌة لعدد نسخ الحمض 

وٌعتمد ذلن على وجود لواعد نٌتروجٌنٌة حرة مشعة لتحدٌد ذلن . مما ٌسهل على الباحثٌن  (  DNAلنووي )ا

الحرارية  الولت لتحدد وجود الجٌن المطلوب أو ال ، وكمٌة الجٌن بدون الوصول إلى نهاٌة الدورات

 المحددة . 

  PCR ــجهاز ال

 


