الفحوصات المخبرٌة فً طب الفم
The Laboratory Tests in
Oral Medicine

The Laboratory Tests

What are lab tests ?
Laboratory tests are medical
procedures that involve testing
samples of blood, urine, or other
tissues or substances in the
body.
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Why does your doctor use lab tests ?
Your doctor uses laboratory tests to help :
* identify changes in your health condition before any
symptoms occur
* diagnose a disease or condition before you have symptoms
* plan your treatment for a disease or condition
* evaluate your response to a treatment, or monitor the
course of a disease over time.
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What factors affect your lab test results ?

Many factors can affect test results, including :
sex
age
race
medical history
general health
specific foods
drugs you are taking
how closely your follow preparatory instructions
variations in laboratory techniques
variation from one laboratory to another
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المحاور
ًفحص الدم الروتٌن
Routine Hematology Screening
كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات
Blood Chemistry and Electrolytes
فحص البول
Examination of the Urine
الزرع الجرثومً و اختبار التحسس
Bacterial Culture and Sensitivity Testing
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مقدمة





تعد الفحوص المخبرٌة من الوسائل المساعدة فً التشخٌص
ٌتم وضع التشخٌص بعد مراجعة دقٌقة للقصة المرضٌة و
المدلوالت السرٌرٌة و تفسٌر نتائج االختبارات
تجرى الفحوصات المخبرٌة بشكل أقل تكرارا من الصور
الشعاعٌة و الخزعات ..
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تحلٌل الدم الروتٌنً
تعداد الكريات الحمراء





هو تقدٌر عدد الكرٌات الحمراء فً  1مم 3من الدم
الرجال  6 – 4.5 :ملٌون كرٌة  /مم3
النساء  5.5 – 4 :ملٌون كرٌة  /مم3
األطفال  5 – 4 :ملٌون كرٌة  /مم3
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أهمٌة تعداد الكرٌات الحمراء :






ٌزداد تعداد الكرٌات الحمراء فً احمرار الدم البدئً و
احمرار الدم الثانوي
ٌنقص تعداد الكرٌات الحمراء فً الفاقات الدموٌة بشكل
عام
ٌفٌد تعداد الكرٌات الحمراء فً حساب الحجم الوسطً
للكرٌة الحمراء  MCVو الوزن الوسطً للخضاب
 MCHوهذٌن المشعرٌن ٌوفران معلومات هامة عن نوع
فقر الدم هل هو صؽٌر أو سوي أو كبٌر حجم الكرٌات
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الفاقات الدموٌة
الكريات سوية الحجم و الصباغ

الكريات صغيرة الحجم ناقصة الصباغ

الكريات كبيرة الحجم

عوز الحدٌد

بعد النزوؾ

نقص فٌتامٌن ب 12

التالسٌمٌا

األمراض المزمنة و االلتهابات

فقر دم خبٌث

الوراثة

فقر الدم الالمصنع

قصور الدرقٌة

فقر الدم المنجلً

ابٌضاض الدم

نقص حمض الفولٌك

القصور الكلوي
األورام الخبٌثة
األمراض الؽدٌة
الحمل
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الحجم الوسطً للكرٌة الحمراء
Mean Cell Volume MCV






 = MCVالهٌماتوكرٌت  /عدد الكرٌات الحمراء
 MCVالطبٌعً  92 – 82 :مٌكرومتر مربع
 MCVفً فقر الدم طبٌعً حجم الكرٌات Mm3 92 -82 :
 MCVفً فقر الدم صؽٌر حجم الكرٌات Mm3 80 -50 :
 MCVفً فقر الدم كبٌر حجم الكرٌات 100 – 95 :
Mm3
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الوزن الوسطً للخضاب
Mean Cell Hemoglobin MCH







 =MCHالخضاب  /تعداد الكرٌات الحمراء
 MCHالطبٌعً  ( pg 92 -27 :بٌكوؼرام )
 MCHفً فقر الدم سوي حجم الكرٌات pg 30 -25 :
 MCHفً فقر الدم صؽٌر حجم الكرٌات pg 25 -15 :
 MCHفً فقر الدم كبٌر حجم الكرٌات pg 50 -30 :
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الرسابة :








Hematocrit Hct

هً النسبة المئوٌة لحجم رسابة الكرٌات الحمراء المفصولة عن
البالسما بالتثفٌل السرٌع و ذلك بالنسبة لحجم الدم الكلً المجموع على
مانع تخثر مناسب
القٌم الطبٌعٌة عند الرجال % 54 – 40 :
عند النساء % 47 – 38 :
عند األطفال % 44 – 36 :
ٌعطً فكرة عن كفاٌة الدم فً العضوٌة قبل إجراء العملٌات الجراحٌة
ٌنخفض فً فقر الدم بشكل عام و ٌرتفع فً احمرار الدم
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الخضاب :










Hemoglobin Hgb

هو المكون الرئٌس للكرٌة الحمراء و ٌتألؾ من قسمٌن هما الهٌم
و الؽلوبٌن
القٌم الطبٌعٌة عند الرجال  18 – 13.5 :غ 100 /مل
عند النساء  16 – 12 :غ  100 /مل
عند األطفال  13.5 – 11 :غ  100 /مل
هو المكون الحامل لألوكسجٌن فً الكرٌة الحمراء
تشٌر المستوٌات المتدنٌة إلى فقر الدم
تؤشر القٌم العالٌة الحمرار الدم
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سرعة تثفل الكرٌات الحمراء
Erythrocyte Sedimentation Rate ESR








تعنً قٌاس ارتفاع عمود البالسما الذي ٌعلو الكرٌات الحمراء بعد
ترك الدم المجموع على مانع تخثر مناسب فً أنبوب وسترؼرٌن
بوضعٌة عمودٌة و ذلك بعد ساعة واحدة ثم بعد ساعتٌن .
عند الذكور تحت  50سنة  15 :مم /
سا
فوق  50سنة  20 :مم  /سا
عند اإلناث تحت  50سنة  20 :مم /
فوق
سا
 50سنة  30 :مم  /سا
ترتفع سرعة التثفل فً  :الطمث و الحمل و التقدم بالسن و
االنتانات الهضمٌة و األمراض االلتهابٌة كالحمى الرثوٌة و الداء
الرثوانً و األورام الخبٌثة و ابٌضاض الدم ..
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تعداد الكرٌات البٌضاء
)White Cell Count (WBC







هو عدد الكرٌات البٌضاء فً  1مم 3من الدم
القٌم الطبٌعٌة  11000 -4500 :خلٌة  /مم3
ٌرتفع فً حاالت ابٌضاض الدم و احمراره و األمراض
االنتانٌة و بعد الحروق و الرضوض
ٌنخفض فً بعض االنتانات الفٌروسٌة كاالنفلونزا و
التهاب الكبد االنتانً و فقر الدم الالمصنع و التعرض
لإلشعاعات و االنسمامات الدوائٌة
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التعداد التفرٌقً للكرٌات البٌضاء
)Differential White Blood Cell Count (DIFF
 تصنؾ الكرٌات البٌضاء إلى كرٌات بٌضاء حبٌبٌة  granulocytesو ؼٌر حبٌبٌة
nongranuloleukocytes
 الحبيبية :
_ العدالت  Neutrophilsو تسجل كـ  bandو هً عدالت ؼٌر ناضجة ( ) % 3 -2
قد تشٌر زٌادتها لحدوث إنتان حاد و  segو هً عدالت ناضجة (  ) %56قد تشٌر
الزٌادة إلى انسمام دوائً بٌنما قد ٌدل النقص على وجود فقر دم ال مصنع ...
_ محبات الحمض أو الحمضات  ) % 2.7 ( Eosinophilsتحدث الزٌادة فً حاالت
التحسس و االنتانات الطفٌلٌة و داء هودجكٌن و تنقص عند المرضى المعالجٌن
بالكورتٌزونات..
_ محبات األساس أو األسسة  ) %0.3 ( Basophilsقٌمها نادرة التؽٌر
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التعداد التفرٌقً للكرٌات البٌضاء
)Differential White Blood Cell Count (DIFF

 غير الحبيبية :
_ اللمفاوٌات  ) % 34 ( Lymphocytesتحدث الزٌادة فً
ابٌضاض الدم اللمفاوي و االنتانات المزمنة و االنتانات الفٌروسٌة و
ٌحدث النقص فً فقر الدم الالمصنع..
_ وحٌدات النوى  ) % 4 ( Monocytesتشاهد الزٌادة فً
ابٌضاض الدم بالوحٌدات و داء هودجكٌن و السل و التهاب الشؽاؾ
الجرثومً تحت الحاد بٌنما ٌشاهد النقص فً فقر الدم الالمصنع ..
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تعداد الصفٌحات
)Platelet Count (PC





القٌم الطبٌعٌة  400000-100000 :صفٌحة  /مم3
ٌنقص عدد الصفٌحات فً  :فرفرٌة نقص الصفٌحات
األساسً – فقر الدم الالمصنع – االبٌضاضات الحادة –
فرط نشاط الطحال
ٌرتفع فً  :احمرار الدم البدئً – بعد استئصال الطحال
– بعد النزوؾ الحادة – زٌادة الصفٌحات األساسً
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اإلرقاء
Hemostasis
 تهدؾ حادثة اإلرقاء فً العضوٌة الحٌة إلى إٌقاؾ النزؾ و
تشكل العلقة الدموٌة و التً تتألؾ بشكل أساسً من
الصفٌحات و اللٌفٌن
ٌ مكن تقسٌم حادثة اإلرقاء إلى ثالث مراحل :
 -1اإلرقاء البدئً ( تقبض وعائي – التصاق الصفيحات – تحرير مركباتها – تجمع الصفيحات
)

 -2التخثر
 -3انحالل علقة اللٌفٌن
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زمن البروترمبٌن  PTو زمن الترمبوبالستٌن الجزئً PTT









ٌبدأ التخثر من خالل طرٌقٌن  :الطرٌق الخارجً و الذي ٌمكن اختباره عن طرٌق
 PTو الطرٌق الداخلً و ٌحدده PTT
 14 -12 = PTثانٌة
 50 -35 = PTTثانٌة
إذا كان  PTطوٌل و  PTTطبٌعً فالخلل فً الطرٌق الخارجً
إذا كان  PTطبٌعً و  PTTطوٌل فالخلل فً الطرٌق الداخلً
ٌتطاول زمن  PTفً عوز عوامل التخثرالمصورٌة  10-7-5-2-1و فً المعالجة
المضادة للتخثر – تشمع الكبد – التهاب الكبد – المعالجة بالسالٌسٌالت
ٌتطاول زمن  PTTفً عوز عوامل التخثر  12-11-9 -8و المعالجة المضادة
للتخثر
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زمن النزؾ
Bleeding Time





و هو الزمن منذ إحداث الجرح حتى تشكل العلقة البٌضاء
الزمن الطبٌعً  4 -1 :دقائق حسب
Duke
 8 - 2دقائق حسب Ivy
ٌتطاول عادة فً نقص الصفٌحات أو اضطراب وظٌفتها
و مرض فون وٌلبراند
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زمن التخثر
Coagulation Time




ٌمثل الزمن من لحظة حدوث الجرح و حتى تشكل ألٌاؾ
الفٌبرٌن فً األنابٌب الشعرٌة
الزمن الطبٌعً  10-5 :دقائق
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات
Blood Chemistry and Electrolytes






تحدد قٌم الدم الكٌمٌائٌة فً معظم الفحوص المخبرٌة
السرٌرٌة بواسطة أجهزة أوتوماتٌكٌة
ٌمكن لجهاز واحد أن ٌقوم بتحالٌل عدٌدة باستعمال 3-2
مل من المصل
تؤمن معظم األجهزة اآللٌة قٌما لـ  14-12محتوى
كٌمٌائً فً الدم ..
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الكالسٌوم
Calcium






ٌتوضع ؼالبٌة الكالسٌوم فً الجسم فً الهٌكل العظمً و األسنان
و البقٌة فً السائل خارج الخلوي
ٌكون حوالً  %50من الكالسٌوم خارج الخلوي مرتبطا
بالبروتٌن و النصؾ اآلخر مؤٌن ٌتحكم به هرمون جارات الدرق
الذي ٌرفع من مستوى الكالسٌوم فً المصل كما أن فٌتامٌن د
ضروري من أجل امتصاص الكالسٌوم من األمعاء
الكالسٌوم ضروري للنقل العصبً و تخثر الدم و تقلص العضالت
و نفوذٌة األؼشٌة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الكالسٌوم
Calcium



القٌم الطبٌعٌة  10,6 – 9.0 :مػ 100 /مل
تشاهد القٌم المرتفعة فً :
 فرط نشاط الدرق االنتقاالت الخبٌثة إلى العظام االنسمام بفٌتامٌن د الساركوئٌد داء باجٌتThe Laboratory Tests

كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الكالسٌوم
Calcium


تشاهد القٌم المنخفضة فً :
 نقص نشاط الدرق عوز فٌتامٌن د ( الكساح و تلٌن العظام ) المعالجة المدٌدة بمضادات االختالج األمراض الكبدٌة المزمنة القصور الكلوي المزمنThe Laboratory Tests

كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الفوسفور
)Phosphorus ( PO4






عندما تزداد مستوٌات الكالسٌوم تنقص مستوٌات الفوسفات
ؼٌر العضوي فً الدم
ٌنظم هرمون جارات الدرق مستوى الفوسفور
ٌتحكم فٌتامٌن د باالمتصاص المعوي للفوسفور
للفوسفور دور فً استقالب السكرٌات و انتاج األدٌنوزٌن
ثالثً الفوسفات و تمعدن العظم و األسنان و فً صٌاؼة
الحموض النووٌة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الفوسفور
)Phosphorus ( PO4






القٌم الطبٌعٌة لدى البالؽٌن  4.5 – 3.0 :مػ 100 /
لدى
مل
األطفال  7.0 – 4.0 :مػ  100 /مل
تشاهد القٌم المرتفعة فً  :المرض الكلوي المزمن –
االنسمام بفٌتامٌن د – قصور جارات الدرق
تشاهد القٌم المنخفضة فً  :فرط نشاط جارات الدرق –
فرط استعمال مضادات الحموضة ..
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

ؼلوكوز الدم أو سكر الدم على الرٌق
)Blood Glucose or Fasting Blood Sugar ( Gluc or FBS






تهضم الكربوهٌدرات الموجودة فً األؼذٌة المتناولة
لتتحول إلى سكاكر أحادٌة
تتحول هذه السكاكر بعد االمتصاص إلى ؼلوكوز فً الكبد
ٌستخدم الؽلوكوز من قبل الخلٌة النتاج الطاقة
ٌعتبر هرمون األنسولٌن ضرورٌا للتوسط الستخدام
الؽلوكوز فً الخالٌا المعنٌة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

ؼلوكوز الدم أو سكر الدم على الرٌق
)Blood Glucose or Fasting Blood Sugar ( Gluc or FBS






القٌم الطبٌعٌة  110 – 70 :مػ 100 /مل ( المصل )
 100 – 60مػ 100 /مل ( كامل الدم )
تشاهد القٌم المرتفعة فً  :الداء السكري – داء كوشٌنػ –
التهاب البنكرٌاس و استئصالها – الورم المنتج للؽلوكاكون
أما القٌم المنخفضة فتشاهد فً  :تشمع الكبد – داء أدٌسون –
سوء امتصاص السكاكر االحادٌة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

حمض البول
Uric Acid








حمض البول هو المنتج النهائً فً استقالب البورٌنات
إن البورٌنات كاألدنٌن و الؽوانٌن و التٌوزٌن هً مكونات
للحموض النووٌة
كذلك ٌنتج حمض البول من تحطم المواد الحاوٌة على البورٌن فً
األؼذٌة المتناولة
ٌطرح حمض البول من الكلٌتٌن عن طرٌق الرشح الكبً
إن حمض البول مادة سامة للكلٌتٌن لذلك فإن األمراض التً
تنطوي على فرط حمض البول فً الدم كداء النقرس ٌمكن أن
تسبب قصورا كلوٌا .
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

حمض البول
Uric Acid






القٌم الطبٌعٌة  :عند الذكور  7.8 -2.1مػ /
عند
100مل
اإلناث  6.4 -2.0مػ 100 /مل
تشاهد القٌم المرتفعة فً داء النقرس – القصور الكلوي
– ابٌضاض الدم – الورم اللمفاوي – استعمال المدرات
التٌازٌدٌة – الجوع – االنسمام الرصاصً – العالج
الكٌماوي للسرطان
القٌم المنخفضة تعتبر نادرة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الكولٌسترول
)Cholesterol (CHOL






إن الكولٌسترول الذي ٌمكن انتاجه فً نسج عدٌدة من
الجسم ٌمتص فً األمعاء و ٌتحد مع الحموض الدسمة
ٌنقل الشكل المتحد إلى الكبد و ٌستخدم فً صنع األمالح
الصفراوٌة
تشاهد توضعات الكولٌسترول فً أمراض عدٌدة أهمها
تصلب الشراٌٌن Atherosclerosis
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الكولٌسترول
)Cholesterol (CHOL





القٌم الطبٌعٌة  250 – 150مػ 100 /مل
تشاهد القٌم المرتفعة فً  :األمراض القلبٌة الوعائٌة –
انسداد القناة الصفراوٌة – التهاب الكبد المزمن – الداء
السكري ؼٌر المعالج – قصور الدرق
فً حٌن تشاهد القٌم المنخفضة فً :االنتانات الحادة –
التهاب الكبد الحاد – فقر الدم – الٌرقان االنحاللً –
سوء التؽذٌة – أحٌانا فرط نشاط الدرق
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

البٌلوروبٌن
Bilirubin






البٌلٌروبٌن صباغ صفراوي ناتج عن تحطم الهٌموؼلوبٌن
ٌطرح البٌلٌروبٌن بسرعة من الدم بواسطة الكبد ثم ٌطرح
جزء منه مع البراز
القٌم الطبٌعٌة  1.2 – 0.1 :مػ 100 /مل
تشاهد القٌم المرتفعة فً فقر الدم االنحاللً – الٌرقان
االنسدادي – التهاب الكبد – أمراض الكبد الخبٌثة – داء
Gilbert
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

الفوسفاتاز القلوٌة
)Alkaline Phosphatase (Alk phos







الفوسفاتاز القلوٌة أنزٌم ٌنتجه الكبد بمقادٌر صؽٌرة و تنتجه
الخالٌا الصانعة للعظم  Osteoblastsبمقادٌر كبٌرة و هو فعال
فً تشكل العظام
القٌم الطبٌعٌة عند البالؽٌن  85-30وحدة دولٌة /لٌتر
تشاهد القٌم العالٌة فً أمراض الكبد االنسدادٌة – االنتقاالت
الخبٌثة المتعلقة بالعظام – فرط نشاط جارات الدرق – داء باجٌت
للعظام – تلٌن العظام – الكساح
تشاهد القٌم المنخفضة فً نقص نشاط جارات الدرق – داء الحفر
( ) Scurvy
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

أنزٌم LDH
Lactic Dehydrogenase





هو المسؤول عن أكسدة حمض اللبن و حمض البٌروفً
لهذا اإلنزٌم عدة إنزٌمات مماكبة منفصلة عن بعضها
موجودة فً عدة أنسجة فً الجسم خاصة فً الكرٌات
الحمراء و القلب و الكبد و العضالت المخططة و الكلى و
الدماغ
ٌتحرر هذا اإلنزٌم فً الدورة الدموٌة بعد التخرب الخلوي
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أنزٌم LDH
Lactic Dehydrogenase



القٌم الطبٌعٌة  207-71وحدة دولٌة  /لٌتر
تشاهد القٌم المرتفعة فً احتشاء العضلة القلبٌة الحاد –
ابٌضاض الدم الحاد – فقر الدم االنحاللً – فقر الدم
الخبٌث – االحتشاءات الكلوٌة – االنتانات الفٌروسٌة
المعممة
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كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

إنزٌم SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Ttansaminase








ٌوجد هذا اإلنزٌم فً المقام األول فً القلب و الكبد
هو المعنً بتحوٌل الحموض األمٌنٌة إلى حموض كٌتونٌة
ٌوجد هذا اإلنزٌم عادة داخل الخالٌا و ال ٌتحرر منها إال بعد
اإلصابة
القٌم الطبٌعٌة 33-8وحدة دولٌة  /لٌتر
تشاهد القٌم المرتفعة فً التهاب الكبد الحاد – احتشاء العضلة
القلبٌة الحاد – تشمع الكبد – أمراض العضالت الهٌكلٌة –
اإلنتانات المعممة – قصور القلب االحتقانً
The Laboratory Tests

كٌمٌاء الدم و الكهرلٌات

إنزٌم SGPT
Serum Glutamic Pyruvic Transaminase



المقادٌر الطبٌعٌة  36 -6 :وحدة دولٌة  /مل
ٌرتفع فً أذٌات الكبد أكثر من أذٌات العضلة القلبٌة
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فحص البول
Examination of the Urine






ٌعتبر فحص البول أحد أقدم األمثلة على االختبارات
المخبرٌة إذ ٌقدم معلومات ألجل تشخٌص أمراض الكلى
و الجهاز البولً و بعض األمراض الجهازٌة األخرى
تجمع عٌنة البول فً منتصؾ التبول فً وعاء نظٌؾ و
جاؾ و تفضل عٌنة الصباح بعد  12ساعة من التوقؾ
من أخذ السوائل و ٌحرص على عدم تلوٌث العٌنة
بمفرزات مهبلٌة أو نزفٌة إذا أمكن
ٌجب إجراء التحلٌل خالل ساعتٌن من بدء جمع البول
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فحص البول

مظهر البول و لونه
Appearance and Color








ٌكون اللون الطبٌعً عادة أصفر  Yellowأو عنبري Amber
إذا كان اللون أحمر – أحمر بنً فهذا ٌشاهد فً األمراض االنتانٌة أو
الخبٌثة أو فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً و فً حاالت البٌلة
الدموٌة
ٌنتج لون البول األصفر البنً أو األخضر البنً من الٌرقان االنسدادي
ٌنتج اللون األصفر البرتقالً من التجفاؾ أو الحرارة أو فرط وجود
الٌوروبٌلٌنوجٌن
ٌالحظ اللون البنً الداكن أو األسود فً األورام القٌتامٌنٌة الخبٌثة
الشدٌدة أو داء أدٌسون
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فحص البول

الوزن النوعً ( كثافة البول )
Specific Gravity







هو كتلة جحم من البول إلى كتلة حجم مساو من الماء عند
درجة حرارة معٌنة
القٌمة الطبٌعٌة 1.035 -1.001 :
ٌزداد فً حاالت التجفاؾ – البٌلة الدموٌة – الداء
السكري – داء أدٌسون
ٌنخفض فً البٌلة التفهة المركزٌة أو الكلوٌة المنشأ –
القصور الكلوي المزمن
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فحص البول

درجة الحموضة PH







إن البول الطبٌعً حامضً التفاعل
الطبٌعً  6و ٌمكن أن تتراوح بٌن 8 - 4.6
ٌكون البول حامضٌا فً الداء السكري ( بٌلة خلونٌة ) –
النقرس – بعد تناول كمٌات كبٌرة من اللحوم
ٌكون البول قلوٌا فً قصور الكلى – القالء االستقالبً
( اإلقٌاءات الشدٌدة و المدٌدة – المعالجة بالقلوٌات ) – ازدٌاد
تناول ثمار الحمضٌات
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فحص البول

البروتٌن فً البول
Protein







فً الحالة الطبٌعٌة ال ٌحتوي البول على أي بروتٌن
حٌث تمنع الكبب الطبٌعٌة بروتٌنات المصل الكبٌرة من
المرور عبرها
عندما ٌوجد البروتٌن فً البول ٌجب معرفة نوع البروتٌن
و ما هو سبب تسربه
تشاهد القٌم المرتفعة فً أمراض الكبب الكلوٌة و الورم
النخاعٌنً المتعدد و قصور القلب االحتقانً
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فحص البول

الؽلوكوز فً البول
Glucose






حتى ٌظهر الؽلوكوز فً الرشاحة الكبٌة ٌجب أن ٌكون
تركٌزه فً المصل فوق  140 -130مػ 100/مل
القٌمة الطبٌعٌة  :التفاعل سلبً ( ؼٌر موجودة )
أما إذا كان التفاعل إٌجابً فهذا ٌشٌر إلى الداء السكري –
تأذي الكبد – التهاب البنكرٌاس – فرط نشاط الدرق
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فحص البول

الكٌتونات
Ketones





ال توجد الكٌتونات فً البول فً الحالة الطبٌعٌة
ٌمكن أن تتسرب إلٌه كنتٌجة لالستقالب ؼٌر الكامل للدسم
أو استخدام الدسم كمصدر للطاقة
ٌمكن للقٌم ؼٌر الطبٌعٌة أن تحدث فً الداء السكري
الشدٌد – الجوع – الحمٌة
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فحص البول

البٌلٌروبٌن
Bilirubin






فً الحالة الطبٌعٌة ٌرتشح البٌلٌروبٌن المرتبط عبر الصفراء
فً الحاالت ؼٌر الطبٌعٌة قد ترتشح كمٌات كبٌرة من
البٌلٌروبٌن المرتبط من الكلٌتٌن
القٌمة الطبٌعٌة  0.02 -0 :مػ 100 /مل
قد تنجم القٌم العالٌة عن الٌرقان االنسدادي – التهاب الكبد
أو أي مرض كبدي آخر
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فحص البول

الٌوروبٌلٌنوجٌن
Urobilinogen









الٌوروبٌلٌنوجٌن مشتق ناتج عن إرجاع البٌلٌروبٌن و
ذلك فً األمعاء
ٌعاد امتصاص جزء من الٌوروبٌلٌنوجٌن إلى الدوران و
ٌمكن أن ٌطرح فً البول
القٌمة الطبٌعٌة  2.5 – 0.5 :مػ  24 /ساعة
تشاهد القٌم العالٌة فً أمراض الكبد و فقر الدم االنحاللً
أما القٌم المنخفضة فتشاهد بعد االنسداد الكامل للقناة
الصفراوٌة
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الزرع الجرثومً و اختبار التحسس
Bacterial Culture and Sensitivity Testing





تستخدم اختبارات الزرع و التحسس لعزل و تعٌٌن
العضوٌات الدقٌقة الممرضة المسببة لالنتان و من أجل
تحدٌد الصاد الذي ٌؤثر على نموها
ٌفٌد اختبار التحسس عندما ال ٌستجٌب المرٌض للمعالجة
قد ٌطلب من المرٌض اختبارات التحسس عند نكس
مرضه أو عندما ٌكون تحدٌد نوع العضوٌة الممرضة
ؼٌر مؤكد أو عندما ٌكون المرض شدٌدا أو خاطفا
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الزرع الجرثومً و اختبار التحسس
Bacterial Culture and Sensitivity Testing







للزرع و اختبار التحسس فائدة على وجه الخصوص فً
تقٌٌم انتانات الحلق و الرشاحات الناجمة عن إنتانات
الجٌوب
إنتانات أقنٌة الجذر و الجلد و األؼشٌة المخاطٌة
اإلنتانات العظمٌة ( التهاب العظم و النقً )
ٌمكن إجراء اختبار زرع للفطور الفموٌة
ٌمكن الحصول على المزارع الجرثومٌة من الدم أو البول
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How can you get more information about
lab tests ?

The American Association for Clinical Chemistry
(AACC) and other prominent laboratory
associations have created a detailed website
about clinical lab testing. You can use this
website to learn general information about lab
tests as well as specific information about lab
tests your doctor may prescribe …

http://www.fda.gov
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