اختبارات البنكرٌاس وسوء االمتصاص
 -1البنكرٌاس البنٌة والوظٌفة:
ٌتوضع فً الجزء األٌمن واألٌسر للبطن وهو ؼدة معقدة صماوٌة وخارجٌة اإلفراز ولكل من
الدورٌن هناك خالٌا متخصصة (الشكل  )1-حٌث تقوم خالٌا الجزر  Islet cellsباإلفراز
الصماوي فً حٌن تقوم الخالٌا العنٌبٌة  Acinar cellsبإفراز العصارة البنكرٌاسٌة (وهً
سائل قلوي ٌحتوي على مزٌج من افنزٌمات المهمة لهضم البروتٌن والسكاكر والشحوم).
تنطلق العصارة إلى العفج استجابة لهرمونات األمعاء الدقٌقة وللتنبٌه العصبً حٌث تمتزج
بالطعام المهضوم جزئٌا.
ٌجاور رأس البنكرٌاس القناة الصفراوٌة القادمة من الحوٌصل المراري.

الشكل 1-بنٌة وتروٌة البنكرٌاس.

التهاب البنكرٌاس :حالة التهابٌة تنجم عن إصابة الخالٌا العنٌبٌة وذلك لتفعٌل اإلنزٌمات
الهاضمة ضمن النسٌج البرانشٌمً ،له معدل مراضة ووفٌات مرتفع وتظاهراته السرٌرٌة
متنوعة (ألم بطنً ٌخؾ باإلنحناء ،ؼثٌان ،إقٌاء).

االلتهاب الحاد Acute pancreatitis
ٌحصل عموما بٌن  73-33عاماٌ ،صاحب الكحولٌة أو الحصٌات الصفراوٌة وله أسباب
إنتانٌة ووعائٌة ٌ ،رتفع فٌه لٌباز وأمٌالز المصل وقد ٌنخفض الكالسٌوم لتشكٌله أمالحا مع
الحموض الدهنٌة المتحررة.
ترتفع األمٌالز أٌضا فً كل حاالت البطن الحادة وفً االحتشاء المسارٌقً والنكاؾ وأمراض
الشجرة الصفراوٌة.
تعود فعالٌة أمٌالز المصل إلى الطبٌعً خالل  5-3أٌام.
االلتهاب المزمن ٌ :chronic pancreatitisحصل إثر االلتهاب الحاد المتكرر حالة من
االلتهاب المترقً المترافق مع تلٌؾ ؼٌر منتظم وفقدان فً النسٌج البنكرٌاسً  ،وٌعاٌر لتقٌٌمه
إٌالستاز البراز وهو اختبار نوعً للبنكرٌاس.
اضطرابات األمٌالز
األمٌالزمٌة الكبرى أو فرط الماكروأمٌالز فً الدم Macroamylasemia
هو حالة حمٌدة ؼٌر مرضٌة ؼالبا ما تكتشؾ بٌن العقدٌن الخامس والسابع عند الرجال
وتتظاهر بارتفاع أمٌالز المصل بشكل مستدٌم دون وجود أعراض سرٌرٌة بٌنما ٌكون أمٌالز
البول سوٌا أو منخفضا وهً معقدات تتشكل من األمٌالز اللعابً ؼالبا وأحد األضداد المناعٌة
أو عدٌدات السكارٌد مما ٌمنع تصفٌتها الكلوٌة وٌزٌد من فعالٌة األمٌالز لثالثة أضعاؾ أحٌانا
والمهم فً هذه الظاهرة هو تمٌٌزها عن األسباب المرضٌة الرتفاع األمٌالز
أمراض األمعاء المناعٌة الذاتٌة
الداء الزالقً أو فرط التحسس لبروتٌنات القمح (الؽلٌادٌن ،الؽلوتٌن) حٌث تقدم الببتٌدات
المعدلة أثناء الهضم (بفعل ناقل الؽلوتامٌناز النسٌجً) كمستضد عند بعض األشخاص ذوي
األهبة الوراثٌة ،وتتفعل لمفاوٌات تائٌة معٌنة ثم تفعل األخٌرة اللمفاوٌات البائٌة فتتتشكل
بالنتٌجة أضداد لؽمد اللٌؾ  Anti endomysiumوأضداد للترانسؽلوتامٌناز النسٌجً من
النمط  IgGو IgAلدى هؤالء األشخاصٌ .فٌد تحري تلك األضداد ٌطرٌقة المقاٌسات المناعٌة
اإلنزٌمٌة  Enzyme linked immunosorbent assayفً نفً أو إثبات اإلصابة.

التهاب الكولون التقرحً وداء كرون
تفٌد معاٌرة الكالبروتكتٌن وهو بروتٌن رابط للكالسٌوم ٌفرز من العدالت المنشطة كنتٌجة
لاللتهاب وٌطرح فً البراز فً الحدثٌات االلتهابٌة ومقاوم للتقوٌض فً األمعاء ٌزداد فً
األذٌات االلتهابٌة وفً أورام الكولون لكن ال ٌزداد فً تهٌجات الكولون.
الزرع الجرثومً لتحري بعض الجراثٌم وزرع رشافة األمعاء الدقٌقة والفحص الطفٌلً
الدم الخفً فً البراز  Faecal occult bloodوهو اختبار ؼٌر مرتفع النوعٌة ٌعتمد القدرة
البٌروكسٌدازٌة للهٌموؼلوبٌن لكشؾ وجوده فً البرازٌ ،ستخدم لتحري مرضى سرطان
القولون .
القرحة المعدٌة peptic ulcer
اختبارالنفس بعد إعطاء الٌورٌا ذات ذرات الكربون الموسومة  C13أو  C14حٌث تقوم الملوٌة
البابٌة بواسطة إنزٌم الٌورٌاز الخاص بها بتفكٌك الٌوري وٌنطرح كربون الٌورٌا الموسوم :
 CO2مع الزفٌر.
متالزمة زولٌنؽر ألٌسون :تنجم عن الورم المفرز للؽاسترٌن من البنكرٌاس أو المعدة ،وهو ما
ٌؤدي لإلفراز المزمن للحمض المعدي بكمٌة كبٌرة مما ٌؤدي لقرحة وإسهال وسوء امتصاص
للدهون عائد لتثبٌط اإلنزٌمات المعوٌة كاللٌباز .ولتشخٌصه ٌمكن معاٌرة الؽاسترٌن الصٌامً.
استقصاء سوء االمتصاص واإلسهال:
وفد ٌرجع لألمراض البنكرٌاسٌة ،أمراض الصفراء ،أمراض المخاطٌة المعوٌة
المتالزمة السرطاوٌة تنشأ هذه األورام فً المعً أو القصبات أو الدرق وتكون هذه األورام
مفرزة لألمٌنات الفعالة (السٌروتونٌن ،الهٌستامٌن) وتفٌد فً تشخٌصها معاٌرة 5-هٌدروكسً
إندول حمض الخل  HIAA-5وهو مستقلب تلك المركبات الناتجة من التربتوفان.
تتوضع تلك األورام فً المعً اللفائفً وتترسب ثانوٌا فً الكبد وتظهر أعراضها الهضمٌة
والجلدٌة وأحٌانا التنفسٌة كما ٌحصل عوز نٌاسٌن
متالزمة فٌرنر مورٌسون وفٌها إفراز زائد من الهرمونات المعوٌة الببتٌدٌة vasoactive
 VIP intestinal peptideمن قبل أورام مفرزة وٌحصل فٌها إسهال مائً شدٌد ونقص
بوتاسٌوم الدم.

سوء امتصاص فٌتامٌن B12
عدا عن نقص فٌتامٌن  B12الؽذائً قد ٌعود نقص هذا المؽذي إلى نقص العامل الداخلً
المفرز من خالٌا ؼار المعدة والضروري لربط وامتصاص الفٌتامٌن ،أو لنقص االرتباط أو
لتشكل أضداد لهذا العامل كما فً حالة فقر الدم الوبٌل Pernicious anemia
اختبار شٌللنػ لتحري سالمة االمتصاص للفٌتامٌن حٌث ٌعطى فٌتامٌن  B12حقنا لملء
المخازن الكبدٌة ثم ٌعطى فٌتامٌن  B12موسوم فموٌا وتتم معاٌرة ذلك الجزء الموسوم فً
الدم ،حٌث ٌعبرذلك التركٌز عن الكمٌة التً ارتبطت مع العامل الداخلً وامتصت بالتالً إلى
داخل الجسم>

الداء السكري Diabetes mellitus
بعد الوجبة الطعامٌة ٌستخلص الكبد نحو  %73من السكر الوارد عن طرٌق الدوران البابً
وٌعمل على أكسدته أو على تحوٌله إلى ؼلٌكوجٌن ،وفً حال كانت الكمٌات فائضة فإنه ٌعمل
على تصنٌع الحموض الدهنٌة وثالثٌات أسٌل الؽلٌسرول لٌعمل على تحوٌلها لـVLDL
وإرسالها إلى الدوران مجددا.
أما فً حال الصٌام فٌعمل الكبد على تحلٌل الؽلٌكوجٌن (ٌنهً المخزون خالل  18ساعة)
وٌكون المصدر الرئٌس للؽلوكوز بعدها هو باستحداثه من مصادر ؼٌر سكرٌة.
تساعد األعضاء المختلفة فً منع ارتفاع سكر الدم فمثال األمعاء تفرز الببتٌد المثبط لحركة
المعدة ) Gastric inhibitory peptide (GIPالذي ٌزٌد من إفراز اإلنسولٌن ،كما تسهم
العضالت الهٌكلٌة بخزنه على شكل ؼلٌكوجٌن والنسٌج الشحمً بخزنه على شكل دهون TG
وتطرح الكلٌتان الفائض منه.
وإجماال اإلنسولٌن هو الهرمون الرئٌسً الخافض لسكر الدم وهناك هرمون شبٌه قلٌل
التركٌز والتأثٌر هو ال Amylinتفرزه أٌضا خالٌا جزر البنكرٌاس ،وعدٌد ببتٌد معوي معزز
إلفراز اإلنسولٌن  GLP1 Glucagon like peptide -1وهناك هرمونات معاكسة لفعل
اإلنسولٌن وهً الؽلوكاجون وهرمون النمو واألدرٌنالٌن والكورتٌزول
الداء السكري أو ارتفاع ؼلوكوز الدم إصابة قد تكون ثانوٌة للعدٌد من األمراض كالتهاب
البنكرٌاس وترسب األصبؽة الدموٌة وأٌضا تالٌا لألمراض التً تؤدي الزدٌاد تركٌز
الهرمونات المعاكسة لإلنسولٌن كمتالزمة كوشٌنػ أو نتٌجة الستهالك بعض األدوٌة (مانعات
الحمل الفموٌة ،المدرات التٌازٌدٌة ،السالبوتامول ،الكاتٌكوالمٌنات ،الستٌروئٌدات).
لكن معظم حاالت الداء السكري أولٌة تنجم إما عن ؼٌاب اإلنسولٌن (النمط المعتمد على
اإلنسولٌن) أو عن تراجع تراكٌزه أو وجود مقاومة لعمله فً النسج المحٌطٌة (النمط ؼٌر
المعتمد على اإلنسولٌن)
ٌكون البوال والعطاش والنهام من أعراض الداء السكري ونقص الوزن وٌمكن ان ٌكون بعض
المرضى العرضٌٌن ،أما االعتالالت طوٌلة األمد للداء السكري فتشمل تراجع القدرة المناعٌة

وتأخر اندمال الجروح وزٌادة المراض القلبٌة الوعائٌة األوعٌة الدموٌة الصؽٌرة وبالتالً
اعتالل األعصاب والكلٌة والشبكٌة والساد.
ٌعتمد التشخٌص على:
معاٌرة الغلوكوز الصٌامً
معاٌرة الؽلوكوز(سكر الدم) فً البالزما الورٌدٌة أو الدم الكامل وتراكٌز ؼلوكوز البالزما
أكبر بنحو  %15-13منها فً الدم الكامل
سكر الدم الصٌامً <  113مػ/دل (طبٌعً)
لتشخٌص الداء السكري ٌكون سكر الدم الصٌامً >  126مػ/دل ( 7مٌللٌمول /ل) أو أكثر من
 233مػ/دل ( 1111مٌللٌمول/ل) فً العٌنة العشوائٌة.
لقٌاسٌن أو ثالثة فً أٌام منفصلة إذا ؼابت األعراض ولمرة واحدة فً حال وجود األعراض،
وفً حال الشك ٌجرى اختبار تحمل الؽلوكوز.

اختبار تحمل الؽلوكوز Oral Glucose Tolerance Test OGTT
ال ٌجرى االختبار عند المصابٌن بخمج أو من هم فً فترة نقاهة من المرض أو المصابٌن
برضوض ،البد أن ٌوقؾ المرٌض الدوٌة التً من الممكن أن تؤثر على النتٌجة والٌمكن
للمرٌض التدخٌن أثناء االختبار أو قبله وال إجراء تمارٌن رٌاضٌة وال بد من الصٌام لخمس
ساعات قبل االختبار ثم تعطى جرعة  8215ؼلوكوز أحادي الماء أو  75غ ؼلوكوز المائً
فً كأس ماء وتكون الكمٌات لألطفال أقل وخالل االختبار ٌكون المرٌض واقفا أو مستلقٌا
على جنبه األٌمن لتسهٌل اإلفراغ المعدي.
سكر الدم الصٌامً لدى من لدٌهم اضطراب تحمل الؽلوكوز ( Impaired Gliucose
 126 <)Toleranceمػ/دل وأكثر من  113مػ/دل.
وٌكون بعد ساعتٌن من إجراء االختبار > أو ٌساوي  141وأقل من  233مػ/دل
مراقبة وعالج مرض السكري
 -1مراقبة ؼلوكوز الدم فً المنزل

 -2معاٌرة الخضاب السكري  HbA1Cوالفركتوزأمٌن (األلبومٌن السكري)
ومثل هذه المعاٌرات مفٌدة لتحري ضبط الؽلوكوزلكون البٌئة الؽلوكوزٌة فً الدم ستؤدي إلى
زٌادة نسبة الثماالت السكرٌة على البروتٌنات المختلفة ومنها الهٌموؼلوبٌن  A1واأللبومٌن
والبروتٌنات األخرى أٌضا كبروتٌنات الجسم البللوري وتختلؾ النسبة بحسب نصؾ عمر
البروتٌن ومستوى الؽلوكوز الجوال.
ٌعكس الخضاب السكري مستوى الؽلوكوز خالل الشهرٌن إلى ثالثة السابقة ولكنه ؼٌر
مناسب لدى األطفال والشباب ولدى المشتبه بإصابتهم بالنمط األول وعند الذٌن لم ٌمض على
ظهور األعراض لدٌهم شهران والمرضى الذٌن ٌتناولون أدوٌة رافعة لسكر الدم ومرضى
اإلصابات البنكرٌاسٌة الحادة والحوامل ومرضى الحاالت الوراثٌة والتً تؤثر فً الخضاب
السكري
وٌعكس الفركتوز أمٌن مستوى الؽلوكوز خالل ٌ 23وما السابقة
البٌلة البروتٌنٌة الزهٌدة  Microalbuminuriaلتحري بدء تخرب الكبٌبات تجرى بشكلمفضل على عٌنة بول اللٌل أو بول  24ساعة وٌعبر عنها كنسبة األلبومٌن إلى الكرٌاتٌنٌن.
ٌحدث االعتالل الكبٌبً عند  %53من مرضى النمط األول من السكري وٌكون كشؾ البٌلة
األلبومٌنٌة مشعرا لبدء التخرب الذي ٌمكن تأخٌره بالضبط المحكم لفرط سكر الدم مع استخدام
مثبطات اإلنزٌم المحوّ ل لألنجٌوتنسٌن.
االختالطات االستقالبٌة للداء السكري
 الحماض الكٌتونً السكري :قد ٌكون هذا االضطراب هو الملمح األول للمرض عندمرٌض ؼٌر مشخص سابقا كما قد ٌظهر عند المشخصٌن نتٌجة عدوى أو شدة أو خلل
فً التداوي.
ٌرتفع الؽلوكوز واألجسام الكٌتونٌة الناتجة عن استقالب الحموض الدهنٌة فً البالزما
وٌنقص اإلنسولٌن فً حٌن تزداد الهرمونات المعاكسة له كاألدرٌنالٌن والكورتٌزول
والؽلوكاجون.
ٌحصل فً هذا االضطراب تجفاؾ داخل خلوي وإدرار حلولً ونهم للهواء وٌتفاقم ضٌاع
الماء والشوارد باإلقٌاءات التً تسببها األجسام الكٌتونٌة حٌث ٌحصل حماض استقالبً مع
فرط بوتاسٌوم الدم.

تشمل الجسام الكٌتونٌة األسٌتوأسٌتات وبٌتا هٌدروكسً بوتٌرات واألسٌتون وترتفع هذه
المركبات فً المخمصة أٌضا حٌث تكون مصدر الطاقة للنسج وتتشكل من األسٌتٌل كو  Aفً
الكبد.
ٌعتمد التشخٌص على معاٌرة الؽلوكوز واألسٌتوأسٌتات وٌهدؾ العالج إلى تصحٌح الخلل
بتسرٌب اإلنسولٌن وإعاضة الشوارد والكهارل مع مراقبة مستوٌاتها بشكل محكم.
قد ٌحصل السبات السكري عند المرضى األكبر سنا من المصابٌن بالنمط الثانً للداء السكري
دون أن ٌتطور لدٌهم حماض كٌتونً نموذجً وٌساهم تراجع وظٌفة الكلٌة فً إدرار تناضحً
(حلولً) أكبر.
 الحماض الالكتٌكً( :ارتفاع الالكتٌك أسٌد) ٌرجع لعوز األكسٌجٌن نتٌجة فقدانالمعاوضة االستقالبٌة بعد تخرب األنسجة بالتجفاؾ وارتفاع األسمواللٌة .
 -3نقص سكر الدم:
قد ٌرجع إلنتاج مفرط من اإلنسولٌن كما فً (ورم أرومات الجزر البنكرٌاسٌة ،التهاب
البنكرٌاس ،أورام البنكرٌاس ،األنسولٌنوما)
أو لقصور قشر الكظر أو الدرق أو عوز هرمون النمو  ،وأٌضا فً األمراض الكلوٌة
والكبدٌة ( تشمع بابً ،نخر كبدي حاد ،أورام كبدٌة ،واالضطرابات الوراثٌة كالؽاالكتوزٌمٌة،
داء فون جٌركه)
نقص سكر الدم الصٌامً :
النقص التفاعلً قد ٌحصل بعد  5-2من الوجبة الطعامٌة
اإلنسولٌنوما ٌ :عاٌر الببتٌد  Cلتحري اإلفراز الداخلً لإلنسولٌن ٌر موجودة فً األنسولٌن
المصنع وهً شدفة ؼكما فً حالة اإلنسولٌنوما .منفردا أو كجزء من متالزمة األورام الؽدٌة
الصماوٌة المتعددة
حاالت أخرى لنقص سكر الدم الصٌامً.كحاالت األورام.

