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 بیوشیمی بالینی )همراه موارد بالینی(

 

 : آنزیم شناسی بالینی و بیومارکرها1 فصل
 

 فصل در يک نگاه:
 پس ازمطالعه اين بخش خواننده قادر خواهد بود به سواالتی در رابطه با موضوعات زير پاسخ دهد: 

  الکتات دهیدروژناز 

  کولین استراز 

 کراتین کیناز 

 فسفات دهیدروژناز -6-گلوکز 

 آلکالن فسفاتاز 

 آمیالز و لیپاز 

  اسید فسفاتاز 

 گیرند   می که به عنوان عامل درمانی مورداستفاده قرارهايی  آنزيم 

 آنتی ژن اختصاصی پروستات 

 

 آنزیم شناسی بالینی

 های دارای عملکرد است که به طور فعال به درون پالسما ترشح پالسما دارای تعداد بسیار زيادی از آنزيم
 های انعقاد خون را نام برد.  توان آنزيم  می شوند، به عنوان مثال  می

های فاقد عملکرد در پالسما وجود دارند که ناشی از استهالک  زيمبه عبارت ديگر، مقادير بسیار کمی از آن
 در خون بسیار کم استها  های مختلف بدن هستند. درحالت طبیعی، مقادير اين آنزيم های بافت طبیعی سلول

عالوه بر اين، (. ۵.۵ شکليابند )  می طول مرگ سلولی )نکروز( يا درطول بیماری ها، شديدا افزايش ؛ اما در
 بسیار کمک کننده است.ها  یدر تشخیص بیمارها  جش اين آنزيمسن

 
 اثر آسیب سلول های داخل سلولی در : افزایش مقادیر پالسمایی آنزیمA 1.1 شکل

 بیومارکرهای قلبی
هر بیومارکر، يک تست آزمايشگاهی بالینی است که در شناسايی عملکرد بد يک اندام، کمک کننده است. 

 : های قلبی عبارتند از مورد استفاده برای شناسايی بیماریبیومارکرهای قلبی 
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 فصل اول: آنزیم شناسی بالینی و بیومارکرها 

 سندرم حاد کرونری ناشی از ايسکمی میوکارد قلب .۵

 (. مارکرهای مختلفی مورد استفاده قرار۵.۵)کادر ها  نارسايی احتقانی قلب ناشی از اختالل عملکرد بطن .۲
 گیرند تا:   می

 ناسايی کنندزمان ممکن شترين  ايسکمی میوکارد قلبی را در سريع .۵

 بر پیشرفت شرايط بیماری نظارت کنند .۲

 خطر اختالل عملکرد قلب را پیش بینی کنند .۹

 

 گیرند:   می در موارد زير مارکرهای قلبی مورد ارزيابی قرار ۵.۵ کادر
 هرگونه درد قفسه سینه .۵

 آنژين ناپايدار .۲

 ECGتغییرات مشکوک  .۹

 سابقه انفارکتوس قلبی .4

 کرونر به دنبال جراحیبرقراری مجدد جريان عروق  .۱

 بیمارانی با هايپرتانسیون و ديس پنی .6

 
 های مورد استفاده برای تشخیص سريع انفارکتوس میوکارد حاد عبارتند از: بیومارکرترين  معمول

 TnTو  TnIهای قلبی  تروپونین .۵

 CK-MBکراتین کیناز  .۲

میوگلوبین در حالی که  هستند، مارکرهاترين  و اختصاصیترين  ، حساسCK-MBو ها  ها، تروپونیناز اين .۹
 آورده شده اند(.  ۲.۵باشد )ساير مارکرها در کادر   می با وجود حساس بودن، غیراختصاصی

 های قلبی مارکرهای مربوط به بیماری ۲.۵کادر 
گیرد )کادر   می های قلبی زير، معموال برای تعیین پیش آگهی انجام آنزيمای  هسنجش دور

ساعت اول،  6را در  MIتواند به طور موفقیت آمیزی بروز  نمی تنهايی(. هیچ مارکری به ۵.۵
 تعیین يا رد کند. 

 ( CK-MBکراتین کیناز )

 های حقیقی نیستند. آنزيمها  ( ، که اينCTTقلبی ) T( و تروپونین CTIقلبی ) Iتروپونین 

 ( ، که مارکری قابل اعتماد برای عملکرد بطنی است. BNPپپتید ناتری اورتیک مغزی )

( که درگذشته و در بالین، به AST( و آسپارتات آمینو ترانسفراز )LDHالکتات دهیدروژناز )
 گرفتند.   می عنوان مارکرهای عملکرد میوکارد قلب و نه بیشتر مورد استفاده قرار

 هستند:  نوع دو قلبی بیماری به ابتال های خطر گويی کننده پیش
 . کنند  می آنهايی که شروع ايسکمی را پیش گويی .۵
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 بیوشیمی بالینی )همراه موارد بالینی(

 کنند.   می آنهايی که میزان آسیب بطنی را تعیین .۲

های آتروژنیک موجود در پالسما به همراه برخی مارکرهای  اساسا شامل لیپوپروتئینها  اين پیش گويی کننده
 ( CKباشند. کراتین کیناز )  می (C)پروتئین واکنشی بسیار حساس  hsCRPالتهابی نظیر 

 

 مقادیر مرجع
های قديمی، اين آنزيم  کند. در کتاب  می نشان داده شده، کاتالیز B.۵.۵اين آنزيم واکنشی را که در شکل 

 ۵۳۳-۵۱شود. مقادير نرمال سرمی برای کراتین کیناز   می تحت عنوان کراتین فسفوکیناز نیز نامیده
 

 
برای  

 ۸۳-۵۳مردان و 
 

 
 باشد.   می برای زنان 

 
 : واکنش کراتین کیناز1.1Bشکل 

 

CK و حمله قلبی 
 ۵.۵و جدول  ۲.۵سرمی در انفارکتوس میوکارد افزايش يافته است. دوره زمانی آن در شکل  CKمقدار  .۵

 کند.   می ساعت از انفارکتوس شروع به باال رفتن 6-۹در فواصل بین  CKنشان داده شده است. مقادير 

ممکن است مبهم  ECGبرای شناسايی موارد اولیه، که هنوز تغییرات  CKاز اين رو، احتماال تخمین  .۲
 دهد.  نشان ديگری را ايسکمیک قسمت باشد، کمک کننده است. يک پیک ثانويه ممکن است

 LDHنسبت به  CKيابد، و از اين رو  نمی در همولیز و يا در نارسايی احتقان قلبی افزايش CKمقادير  .۹
 مزيت بیشتری دارد. ناحیه زير پیک منحنی و شیب صعودی آغازی، با اندازه انفارکتوس متناسب هستند. 

 

 : مارکرهای انفارکتوس میوکارد1.1جدول 
 ءمدت بقا پیک شروع مارکر

CK-MB 6-۹ ساعت ۹6-7۲ ساعت ۵۸-۲4 ساعت 

 روز ۸-۵4 ساعت ۵۸-۲4 ساعت 4-۵۳ تروپونین ها

 ساعت ۲4 ساعت 6-7 ساعت ۵-4 میوگلوبین

 

 

 


