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 خي الشوكيلموالسائل ا الدم واللمف

      Bloodالدم 

ويقوم . الوسط الناقل للجسم يعد . يصنف الدم من الناحية النسيجية ضمن االنسجة الرابطة السائلة 

  -: بالوظائف االتية 

 . نقل المواد الغذائية من القناة الهضمية الى االنسجة  -1

 .الى اعضاء االخراج نقل الفضالت الناتجة عن االيض من الخاليا  -2

 . نقل األوكسجين من الرئتين الى االنسجة -3

 .نقل ثاني أوكسيد الكاربون من االنسجة الى الرئتين  -4

 .نقل افرازات الغدد الصم الى انحاء الجسم  -5

 . تنظيم درجة حرارة الجسم -6

 .المحافظة على ثبات تركيز الماء واالمالح في الخاليا  -7

 .في الجسم تنظيم تركيز أيونات الهيدروجين -8

 .الدفاع عن الجسم ضد االحياء المجهرية  -9

  -: وتوجد ثالثة أنواع من خاليا الدم .  plasmaيتألف الدم من الخاليا والبالزما 

 Erythrocytes ( Red Blood Corpuscles RBC)كريات الدم الحمر  -1

   leucocytes ( white Blood cells WBC)خاليا الدم البيض  -2

 Thrombocytes(  platelets) الصفيحات -3

 كريات الدم الحمر

الية من النواة ومعقد كولجي خأن كرات الدم في الثدييات عبارة عن خاليا غير متحركة      

وتظهر في معظم االنواع بشكل اقراص . والمتقدرات والمريكزات والحامض النووي الرايبوزي 

ا القابلية على هلنوع الحيوان وحالته الغذائية ، وتبعا  دائرية مقعرة الوجهين يتغير قطرها وسمكها

أما في الطيور والزواحف فتكون حاوية . األوعية الدموية الشعرية  فيتغيير شكلها عند مرورها 

 .ة على نوا

 منشأ كريات الدم الحمر وتكوينها

ي المراحل أما ف yolk sacكريات الدم الحمر في المراحل الجنينية األولى من كيس المح  تنشا    

صدر منخاع العظم ال يكونالمتأخرة فتنشأ من الكبد والطحال والعقد اللمفاوية وبعد الوالدة 

ويشترك الطحال الى حد قليل في عملية .  erythropoiesisالرئيس لتكوين كريات الدم الحمر 

طحال وفي بعض الحاالت المرضية قد يستعيد الكبد وال. تكوين كريات الدم الحمر في الطيور 

وتستمر عملية تكوين كريات الدم . والعقد اللمفاوية عملية تكوين كريات الدم الحمر مرة أخرى 

ي الكريات وايسمعدل بوتدخل الكريات الجديدة الى مجرى الدم . في نخاع العظم اءالحمر

وقد تدخل هذه الكريات الى االوعية الدموية . تقريبا  اثابت ية ، وبذلك يبقى العدد الكلمطحتمال

وهناك نظرية اخرى تشير الى تكوين  diapedesisالشعرية دون تمزق جدرانها بعملية تدعى 

وتبعا لهذه النظرية يوجد نوعان .  intravascularlyكريات الدم الحمر داخل األوعية الدموية 

 -: م من األوعية الدموية الشعرية في نخاع العظ

 التي تنشأ فيها كريات الدم الحمر  collapsed capillariesصة منخماألوعية الشعرية ال -1



رة   محاض 
عة  ال وكي  ) الراب 

ي  الش 
مخ 
ال
ل  الق  احمد ف رحان  . د                                                                  (        الدم واللمف  والسائ  دالح   (  2  )       عب 

 

وتندفع كريات  .التي يجري خاللها الدم  open capillariesاألوعية الشعرية المفتوحة  -2

  .تية الى مجرى الدم عندما تصبح األوعية الشعرية المتخصصة فعالة فالدم الحمر ال

 .المراحل التطورية لالنواع المختلفة من خاليا الدم  1-6ويوضح الجدول            

 

 المراحل التطورية األنواع المختلفة من خاليا الدم. 1 - 1جدول 

 المراحل التطورية للخاليا نوع خاليا الدم

 كريات الدم الحمر

 Rubriblast أرومة حمراء

 Prorubricyte  خلية حمراء مسابقة

 Rubricyte  حمراء خلية

 Metarubricyte خلية حمراء بعدية

 Reticulocyte خلية شبكة

 Erythrocyte كرية دم حمراء

 ةالخاليا الحبيب

 Myeloblast آرومة نخاع العظم

 Progranulocyte خلية حبيبة سابقة

 Myelocyte خلية نخاع العظم

 Metamyelocyte خلية نخاع العظم البعدية

 Band cell شريطيةخلية 

 Neutrophil خلية عدلة

 الخاليا اللمفاوية

 Lymphoblast لمفاوية أرومة 

 Prolymphocyte خلية لمفاوية سابقة

 Lymphocyte خلية لمفاوية

 الخاليا وحيدة النواة

 

 Monoblast آرومة وحيدة النواة

 Promonocyte خلية وحيدة النواة سابقة

 Monocyte  خلية وحيدة النواة

 الصفيحات

 Megakaryoblast ارومة النواء

 Promegakaryocyte خلية النواء سابقة 

 Megakaryocyte خلية نواء

 Thrombocyte or صفيحة دموية

Platelet 

  

تكون الخلية الحمراء البعدية حاوية على نواة ويتم التخلص من هذه النواة اما بطرحها او      

من كريات الدم الحمر  %3-1وان ما يقرب من . امتصاصها قبل دخول الكريات الى مجرى الدم 
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وقد يزداد عدد (. ية حاوية على بقايا النواةتخاليا دموية حمراء ف) ة يكبهي عبارة عن خاليا ش

الخاليا في بعض حاالت فقر الدم ، حيث تزداد فعالية نخاع العظم لتکوين اعداد كبيرة من  هذه

 .كريات الدم الحمر 

وحامض  B12وجود فيتامين  ستلزم عملية نضوج كريات الدم الحمر في نخاع العظمت       

نيع الحوامض عملية تص م فيعمل كال الفيتامينين بشكل مرافقين لالنزييو.  folic acidالفوليك 

من و( . pyrimidineدين موالبايري purineالبيورين ) النووية او قواعدها النيتروجينية 

والرايبوفالفين  py ridoxineالبايريدوكسين  الفيتامينات المساعدة في عملية تكوين الدم هي

riboflavin يكوحامض النيكوتين acid nicotinic  البانتوثينيك وحامضpantothenic acid 

وان أي .  ascorbic acidوحامض االسكوربيك  biotinوالبايوتين  Thiamineوالثايامين 

. طورهاتو نقص في هذه الفيتامينات يؤدي إلى حدوث خلل في عملية نمو كريات الدم الحمر

 غات ناقص الصبايالكرصغير ين في بعض الحيوانات يؤدي الى فقر الدم سفنقص البايريدوك

microcytic hypochromic anemia . 

ن والحوامض األمينية داعباالضافة الى الفيتامينات ، تحتاج عملية صنع البروتينات الى الم       

اس والكوبالت ، فالحديد نحوال حديدومن المعادن الضرورية بهذا الخصوص ال. والماء والطاقة

في  او محفز في عمليةنزيم کمرافق لال يعمليشترك في بناء جريئة الهيموكلوبين ، والنحاس 

ويحتوي الجسم على العديد من االنزيمات الحاوية على الحديد . صنع الهيموكلوبين  عملية 

 B12اما الكوبالت فأنه ضروري للمجترات والبد من وجوده في عملية صنع فيتامين  .والنحاس

يادة الكريات وعند اعطائه بكميات متزايدة يؤدي الى ز . الكرشفي بواسطة الجرائم الموجودة 

وفي المرتفعات العالية قد تظهر الحيوانات زيادة الكريات الحمر .  polycythemiaالحمر 

 ي لغاز األوكسجينزئنتيجة لنقص الضغط الج

على أساس أن طول فترة حياة  امن كريات الدم الحمر يومي% 1يستبدل ما يقرب من      

حفز نخاع العظم سوأن نقصها نتيجة للمتزف أو زيادة تحطمها ي. يوم تقريبا  121الكريات هي 

كما ويزداد تكوينها في حالة انخفاض الضغط الجزئي لالوكسجين في . على تكوين كريات جديدة 

. وتحفيز نخاع العظم  hypoxiaالدم الشرياني وذلك لوجود عالقة مباشرة بين نقص األوكسجين 

كوين الكريات الحمر بمادة كاليکوبروتينية شبيهة بالهرمون تدعی وتتم السيطرة على ت

 stemقل بواسطة الدم حيث تؤثر على الخاليا الجذعية تتن erythropoietinرثروبويتين يباال

cells  ثروبويتين من خالل تحفيز عملية صنع تأثير االبر تموي. في نخاع العظمRNA   الرسول

 hypoxicكلية وكذلك في الخاليا المعرضة لنقص األوكسجين ويتكون االيرثروبويتين في ال .

cells  . وقد لوحظ وجود االيرثروبويتين في بالزمادم الجرذان والفئران واالرانب والكالب

 .والماشية واالغنام في االنسان 

 تركيب كريات الدم الحمر

مواد صلبة  %35ماء ، % 72-62تحتوي كريات الدم الحمر في الحيوانات البالغة على        

الباقية فتشمل  %5من هذه المواد الصلبة ، أما  %95ويؤلف الهيموكلوبين . ريب قعلى وجه الت

الدهون الفسفورية والكوليستيرول الحر واسترات الكوليسترول والشحوم )البروتينات والدهون 

) للطاقة ، واالنزيمات ، والفيتامينات التي تعمل كمرافقات لالنزيمات ، والكلوکوز (المتعادلة 

س زبوالببتيد carbonic anhydraseوكاربونيك انهيدريز  زالكولين استيريز والفوسفاتي

peptidases الفسفور والكبريت والكلور )والمعادن ( كرسواالنزيمات التي لها عالقة بتحليل ال

 .( والمغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم 
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 الهيموكلوبينحتوى مجم الكرية الحمراء وح

الدم معظم الثدييات  dry smearsات الجافة حيتراوح معدل قطر كريات الدم الحمر في المس    

 .مايكروميتر في الكلب  7مايکروميتر في الماعز الى  4من 

منها وعدم األخذ  ،حات الجافة نتيجة لفقدان الماء مسر في الحمكريات الدم ال نظرا لصغر    

  -:بنظر االعتبار البعد الثالث للكرية ، لذا تستعمل الصيغ االتية في مقاييس كريات الدم الحمر 

    معدل حجم الكرياتMean Corpuscular Volume (  M.C.V)   مايكرون مكعببويقا س 

cubic micron ( cmm)   او الفيمتولتر femtoliter ( fl)   المعادلة اآلتية تم حسابها وفق: -

بالمليون ملم  عدد الكريات الحمر \(  PCV   11 المرصوصة الخالياحجم = ) معدل حجم الكريات  
3

   

  معدل هيموكلوبين الكريه (Mean Corpuscular Hemoglobin ( M.C.H   مايكروبويقا س 

 pictogram ( pg)   femtoliter  بيكوغراماو   micro microgram ( mmg)مايكروغرام  

( fl)   تم حسابها وفق المعادلة اآلتية:- 

بدالمليون  عددد الكريدات الحمدر \(    11  مل  من دم111/ غرام  الهيموكلوبين  كمية= ) معدل هيموكلوبين الكريه 

ملم 
3

   

 معدددددل تركيددددز الهيموكلددددوبين فددددي الكريدددده  Mean Corpuscular Hemoglobin 

Concentration  ( M.C.H.C)       تمم مدل  مدن دم   111/ او غدرام ) % ( يقاس كنسبة مئوية

- :حسابها وفق المعادلة اآلتية 

 الخاليداحجدم  \  (   111    مدل  مدن دم111/ غدرام  الهيموكلدوبين كميدة= ) معدل تركيز الهيموكلوبين في الكريده 

   المرصوصة   

يتميز فقر الدم الناتج عن نقص حيث . وتستعمل هذه الصيغ في تشخيص حاالت فقر الدم      

 microcytic typeات الدم الحمر يالحديد في جميع الثدييات وبضمنها االنسان بصغر حجم کر

في االنسان فيتميز بكبر حجم كريات الدم الحمر  pernicious anemiaأما فقر الدم الخبيث . 

macrocytic type وال محدث هذا النوع في الحيوانات الداجنة ،. 

ة ومعدل هيموكلوبين الكرية ومعدل يالتغايرات في معدل حجم الكر 2 - 6ويوضح الجدول 

 .تركيز هميموکلوبين الكرية في الحيوانات الداجنة 

 حجم الكرية الحمراء وحتوى الهيموكلوبين في الحيوانات الداجنة البالغة    -: 2 – 6جدول 

 الحيوان
MCV 

 (مايكرون مكعب) 

MCH 

 (بيكوغرام ) 

MCHC 

) % ( 

 34 – 32 17 – 13 63 – 51 القطه

 39 - 32 21 – 15 54 – 46 الماشية

 23 – 21 27 – 25 125 – 115 الدجاج

 35 - 31 24 -  21 69 – 59 الكلب

 35 7 19 الماعز

 33 13 42 الحصان

 36 – 27 14 – 11 44 – 31 االغنام
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 عدد كريات الدم الحمر

كما يتغير ايضا في النوع نفسه وحتى . الدم الحمر بين االنواع المختلفة يتغير عدد كريات         

وذلك للتوزيع غير المتجانس لكريات الدم الحمر وحتى في افراد النوع نفسة ه سفي أفراد النوع نف

في جهاز الدوران ، ونظرا للتغير الحاصل في السوائل عبر جدران األوعية الشعرية ، يتغير 

وفيما يأتي جدول يبين عدد كريات . لحمر ايضا بين الدم الشرياني و الوريديعدد كريات الدم ا

 . الدم الحمر في الحيوانات الداجنة واالنسان 

 عدد كريات الدم الحمر في الحيوانات الداجنة واالنسان  -: 3 – 6جدول 

ملم / ميلون ) عدد كريات الدم الحمر  الحيوان
3
 ) 

 8 – 6 القطة

 8 – 6 الماشية

 3.2 – 3.5 الدجاج

 8 – 6 الكلب

 14 – 13 الماعز

 12 – 7 الحصان

 4.5 – 3.5 الحمام

 6.5 – 5.5 االرنب

 13 – 11 االغنام

 6 – 5 الرجل

 5 – 4 المرأ ة

 

وهناك عوامل أخرى ال تؤثر فقط على عدد كريات الدم الحمر بل وحتى على تركيز     

وهذه العوامل هي العمر والجنس . وبقية مكونات الدم يموکلوبين وحجم الخاليا المرصوصة هال

( تحرير االيبينفرين)ارين والحالة الغذائية وادرار اللبن والحمل وانتاج البيض والتهيج موالت

ومرحلة الدوره  hemodilution or hemoconcentrationتخفيف أو تركيز الدم )وحجم الدم 

جة حرارة البيئة واالرتفاع فوق مستوى سطح ودر breedوالساللة  estrous cycleية قالشي

 . البحر وبقية العوامل المناخية 

  Surface areaالمالحة السطحية 

وعدد  معرفة حجم الدم بيمكن حساب المساحة السطحية الكلية لكريات الدم الحمر وذلك     

. التنفسية  مر، وللمادة السطحية أهمية كبيرة في النقل الغازاتحكريات الدم الوقطر وسمك 

وزن الجسم ثابتة نسبية ، حيث تتراوح  وتبقى قيمة المساحة السطحية للكرية الحمراء نسبة الى

م 68الى  56في الثدييات من 
2

 44وزن الجسم ، أما في الدواجن فتصل الى ما يقارب  م منغک/  

م
2
 .كغم من وزن الجسم/  
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  life spanطول فترة حياة كريات الدم الحمر  

. يوم  121دل عمبيوم  141 - 91يتراوح طول فترة حياة كريات الدم الحمر في االنسان من    

 . ( 4 – 6جدول ) انات ويحويتغير طول هذه الفترة في االنواع المختلفة من ال

 

 ( يوم ) طول فترة حياة كريات الحمر  الحيوان

 122 – 115 الكلب

  77 – 68 القطة

  duck 39 – 42البط 

  45 – 35 الدجاج

 55 – 46 االغنام

  151 – 141 الحصان

 51 – 45 االرنب

  51 – 45 الجرة

  31 – 21 الفأر

 

 Fate of erythrocytesمصير كريات الدم الحمر 

كريات الدم .  Reticuloendothelial systemتقوم خاليا الجهاز الشبکی البطاني         

أو البلعمية  histiocytes المنسجة وتعرف خاليا هذا الجهاز ايضا بالخاليا . سنةمالحمر ال

والشكل والموقع ، ولكنها تشترك بخاصية  الحجموتختلف من حيث .  macrophagesالكبيرة 

 Kupfferة البطانية على الخاليا النجمية أو خاليا كيفر يالشبكخاليا وتشمل ال. اد معينةوابتالع م

cells جدران الجيوب الدموية في  ةودالوجblood sinuses  في الكبد ، وخاليا أخرى مماثلة

وعندما تتحطم كرية الدر الحمراء . الطحال ، وخاليا معينة في نخاع العظم والعقد اللمفاوية 

يم هويتحرر الحديد من ال.  globinوبروتين الكلوبين  hemeيتجزأ الهيموكلوبين الى الهيم 

تحويل الجزء  تموي .والطحال الستعماله فيما بعد في صنع هيموكلوبين جديدوبحزن في الكبد 

ويختزل قسم من البيليرفيردين بواسطة انزيمات .  biliverdinفيردين يم الى البيليالباقي من اله

التي يتم  bilirubinمحمرة تدعى البيليروبين  -الخاليا الشبكية البطانية لتكوين صبغة صفراء 

أما الكلوبين فإنه يدخل ضمن بروتينات الجسم الستعماله في . بد مع الصفراءطرحها من الك

 .جديد أو بروتينات أخرى  هيموكلوبين تكوين

وتلعب الخاليا الشبكية البطانية في االعضاء المختلفة دورا مهما في تحطيم كريات الدم    

الحمر وتكوين صبغة  الحمرففي الكلب يعد نخاع العظم الموقع الرئيس لتحطيم كريات الدم

وتقل األهمية في االرنب  ، وفي االنسان يقوم الطحال بالدور المهم في هذه العملية. الصفراء 

 .وخنزير غينيا ، أما في الطيور فيعد الكبد الموقع الرئيس وكذلك االمر في معظم الحيوانات 

 ناقص التوتر شاشة كريات الدم الحمر في المحلول الملحيه

Fragility of red corpuscles in hypotonic saline 

 .يةتتقوم الخاليا الشبكية البطانية بتحطي معظم كريات الدم الحمر المسنة تاركة الكريات الف    

كريات الدم الحمر بتقدم العمر  ويعتقد أن هذه العملية ترتبط ولو بصورة جزئية بزيادة هشاشة
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عند . باالضافة الى التغيرات الحاصلة في الغشاء التي تجعل الكرية الحمراء حساسة للبلعمة 

فإنها ( كلوريد الصوديوم  %1.  35حلول ممثال )وضع كرية حمراء في محلول ناقص التوتر 

وتدعي عملية . موکلوبين هيال يتحرربعدها تنفجر .  يتنتفخ وتصبح كروية بدال من شكلها القرص

حلل هذه على توتفسر عملية ال.  hemolysisحلل الدم بت موکلوبينهيالوخروج الكرية تكسر 

مرور الماء نظرا  يسمحشاء نصف ناضح غل غشاء الكرية كعمحيث ي أساس عملية التناضح ،

 الىالماء  دخول يؤدي لذا. ة يالكر جارخلكون الضغط التناضحي داخل الكرية أعلى ما هو عليه 

 .تحللها 

كلوريد الصوديوم فإنها تبقى محافظة على  % 1.9أما عند وضع الكريات الحمر في محلول     

بالمحلول  ويدعى اوي التوتر بالنسبة للكرواتتسشكلها دون أي تغير وذلك لكون هذا المحلول م

، وهو  normal salineأو الحلول الملحي الطبيعي  physiological salineلجی سالملحي الف

 ويمكن% 1.9 - 1.85ي من كلوريد الصوديوم يتراوج تركيزه عادة ئلول ماعبارة عن مح

اوي التوتر مع كريات الدم الحمر في الثدييات تسحلول مرکب معين ملمحساب النسبة المشوية 

 -:االتية  باستعمال الصيغة

 الوزن الجريئي×  1.13                                                             

   = (متساوي التوتر)النسبة المئوية للمحلول 

 عدد االيونات لكل جريئة في المحلول                                                     

 

، ولكلوريد الكالسيوم ۲أما عدد االيونات بالنسبة لكلوريد الصوديوم  ؛ اثابت 1.13ويكون الرقم    

،CaCl2 3  1، والمركبات العضوية . 

يعتمد اختبار هشاشة كريات الدم الحمر على اساس تحديد مقاومة الكريات للتحلل عند تقليل    

أي مقاومتها )األكثر حساسية  المسنةتراكيز المحاليل الملحية ، حيث تتحلل الكريات الحمر 

ية االكثر ت؛ أما الكريات الف% 1.74 – 1.41في المحاليل الملحية ذات التراكيز  ( ضعيفة 

 (.1 -6شکل ) % 1.48 – 1.28مقاومة فإنها تتحلل في المحاليل الملحة ذات التراكيز 

 

 هشاشة كريات الدم الحمر -: 1-6شكل 
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 هشاشة كريات الدم الحمر.  5-6جدول 

 الحيوان
 (مل  111/ غم ) تركيز محلول كوريد الصوديوم 

 تحليل دموي كامل تحليل دموي اولي 

 1.51 1.69 القطة

 1.42 1.59 الماشية

 1.31 1.41 الدجاج

 1.36 1.45 الكلب

 1.48 1.62 الماعز

 1.39 1.59 الحصان

 1.45 1.57 االرنب

 1.45 1.61 االغنام

 

التي تحقن  لهذا االختبار بعض التطبيقات العملية ، حيث يمكن بواسطته تحضير المحاليلو     

كما أن هناك بعض األمراض التي قد تصبح فيها كريات ،  intravenous injectionفي الوريد 

اضافة الى ذلك هناك العديد من المواد . وبذلك تتحطم بمعدل اکير  .الدم الحمر اكثر هشاشة 

کسموم الجراثيم والثعابين ، وتلك التي تقلل من الشد  hemolytic substancesالمحللة للدم 

لذا يجب عدم وضع الدم ، صابون وامالح الصفراء ومساحيق ال Saponinالسطحي كالصابونين 

. تزال منها كافة بقايا هذه المواد  لمما  detergentsفي األوعية التي غسلت بالمواد المنظفة 

مذيبات الدهون بتتحلل  نهاونظرا الحتواء اغشية كريات الدم الحمر على الدهون والبروتينات فا

ويؤدي التجميد الى تحطم الكريات . كلوريد الكاربون تون ورابع سير والكلوروفورم واالقكاالي

 .سبب الذوبان تحلل هذه الكريات يا مالحمر بواسطة البلورات الثلجية ، ک

 (الهياتو کرت )جم الخاليا المرصوصة ح

Packed Cell Volume, PCV (hematocrit) 

ويمكن معرفة النسبة  .عادة ما يكون حجم الخاليا الدائرة في الدم اقل من حجم البالزما     

دعي انابيب ت 11 ىالمئوية لهذه الخاليا باستعمال انابيب خاصة سميكة الجدار مدرجة من صفر ال

ثم تؤخذ عينة من الدم وتوضع في هذه االنبوبة ، (. 2 - 6شکل ) Wintrobe tubesونثروب 

كن يمالتدريجات ومن . دورة في الدقيقة  3111دقيقة ومعدل  31في جهاز الطرد المركزي لمدة 

حساب النسبة المئوية للحجم الكلي الذي تشغله كريات الدم الحمر الذي يمثل حجم الخاليا 

ات يتشكل طبقة رقيقة تقع بين طبقة الكرفالمرصوصة او الهيماتوكرت ؛ اما خاليا الدم البيض 

توكرت ويمكن تعيين قيمة الهيما.  buffy coatالحمر والبالزما وتدعى بالطبقة الصفراء 

باستعمال انابيب شعرية حاوية على الدم توضع في جهاز الطرد المركزي الصغير 

microcentrifuge . 

يتناسب حجم الخاليا المرصوصة في الحيوانات الطبيعية مع عدد كريات الدم الحمر وكمية    

عند زيادة عدد كريات الدم الحمر او انخفاض حجم   الهيماتوكرتيموکلوبين ، وتزداد قيمة هال

ياتوكرت في هيم القويبين الجدول اآلتي . لدم الحمر البالزما ، وتقل عند نقصان عدد كريات ا

 :الحيوانات 
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 قيم الهيماتوكريت في الحيوانات الداجنة -: 6 – 6جدول 

 ) % ( الهيماتوكريت  الحيوان

 32 االغنام

 45 الكلب

 41 البقرة

 42 الحصان

 37.3 القطة

 31.6 الدجاج

 

 

 

 

 

 انبوبة ونتروب لتعبين حجم الخاليا المرصوصة 2 - 6شکل  

 

 Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) معدل ترسب كريات الدم الحمر

خاصة طويلة مدرجة تدعى عند وضع كمية من الدم المضاف اليه مادة مانعة للتخثر في أنبوبة    

وتركه لفترة معينة من الوقت يالحظ ترسب كريات  Westergren pipetteگرين وسترماصة 

الن كثافة الكريات أعلى من كثافة البالزما  االدم الحمر الى االسفل وبقاء البالزما الى االعلى نظر

ويقاس . السرعة التي عندها تترسب الكريات الحمر الى اسفل األنبوبة معدل الترسب  ىوتدع. 

 .فترة زمنية معينة مترات فيبالملي
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  -: تمر عملية ترسب الكريات الحمر بثالث مراحل 

النقود المعدنية  تجمع كريات الدم الحمر سوية بشكل قطع)  rouleauتکوين الرصيص  -1

وال يحدث الرصيص في حالة الكريات الحمر ذات األشكال ( عند وضعها فوق بعضها 

 . Sickle cell anemiaالمنجلية  الخليةغير الطبيعية ، كما في حالة فقر دم 

 .الترسب السريع  -2

 .انضغاط كتل الكريات الحمر -3

 ( 7-6 جدول) توجد اختالفات واضحة في معدل الترسب بين الحيوانات المختلفة 

 معدل ترسيب كريات الدم  الحمر -:(  7 -6 ) جدول

 الوقت  ملم الحيوان

 ساعة واحدة  15.4 القطة

 ساعاتسبع  2.4 الماشية

 ساعة واحدة 1.5 الدجاج

 ساعة واحدة  11 – 6 الكلب

 دقيقة  21 38 - 15 الحصان

 

من الصعوبة تفسير هذه االختالفات ، فكريات الدم الحمر في الحصان تترسب بسرعة ، و      

وقد لوحظ أن معدل الترسب ال يتأثر بالتغيرات الحاصلة . بينما تترسب ببطء شديد في المجترات 

لزوجة البالزما واالوزان النوعية للكريات والبالزما وحجم الكريات ، بل ان العامل المهم هو في 

 .تكوين الرصيص 

وان زيادة تركيز الفايبرينوجين . الحمرب الكريات ستؤثر بروتينات البالزما على تر     

fibrinogen  والكلوبيولينglobulin  تؤدي الى زيادة معدل الترسب نتيجة لتسهيل عملية تكوين

 .فيقلل معدل الترسب  albuminالرصيص ؛ اما الزالل 

للحصان بسرعة حتى عند وضعها في بالزما الثور او االغنام  الحمروتترسب كريات الدم        

. زما الحصان ، كما أن كريات الدم الحمر للثور أو االغنام تترسب ببطء عند وضعها في بال

وتشير هذه النتائج الى ان البالزما ليست العامل الوحيد في تحديد الترسب السريع لكريات الدم 

 .الحمر في الحصان 

إن التغيرات الحاصلة في معدل الترسب التدل على حالة مرضية معينة ، وال تكون مميزة      

وعادة ما يزداد معدل الترسب . وان لمرض معين ، بل أنها تساعد في تقييم الحالة الصحية للحي

في الحاالت الحادة من االصابة واالورام السرطانية وحاالت االلتهابات وزيادة فعالية الغدة 

  .الدرقية وأثناء الحمل 
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 Hemoglobinالهيموكلوبين 

وهو عبارة عن بروتين . تحتوي كريات الدم الحمر على تراكيز عالية من الهيموكلوبين       

، ويتألف من بروتين الكلوبين  68111الی  66111معقد ، بتغير وزنه الجزيئي بين األنواع من 

globin يم هوصبغة الhaem ( heme  )التي تعطي اللون االحمر. 

.  containing porphyrinعلى الحديد  وفيرين محتبوريم عبارة عن هوال. للهيموكلوبين      

بأربعة مرتبطة مع بعضها .   pyrrole ringsوتتألف نواة البورفيرين من اربع حلقات بايرول 

يم هوتتحد أربع جزيئات من ال(.  3 – 6شکل )   Methine ( CH- ) bridges اين ثسور ميج

Fe) يم بشكل حديدوزهالحديد الموجود في ال ونويک. لوبين كمع الكلوبين لتكوين الهيمو
++

  ) 

ferrous . جزيئات من األوكسجين  4 - 1الهيموكلوبين االرتباط مع  لجزيئة لذا يمكن. 

 

 

 تركيب جزيئة الميم وارتباطها مع الكلوبين لتكوين الهيموكلوبين  -:3-1شکل 

وتتألف . Adult (  A) بالهيموكلوبينيدعى الهيموكلوبين في االنسان او الحيوان البالغ      

وتختلف هاتان السلسلتان عن . جزيئة الكلوبين فيه من زوجين من السالسل الببتيدية ألفا وبيتا 

وقد لوحظت ظاهرة تعدد اشكال الهيموكلوبين . بعضها من حيث ترتيب الحوامض األمينية 

hemoglobin polymorphism  ما هين السائدين وإن نوعي الهيموكلوب. في االغنامA  وB .

 Cبفقر الدم ، فإنها تكون هيموکلوبين جديد من نوع  Aوعند اصابة األغنام ذات الهيموكلوبين 

ويحدث التغير في نوع الهيموكلوبين خالل ثمانية . في تركيب السلسلة بيتا Aيختلف عن النوع 

يوم بعد   25لمدة  Cين نوع ويستمر تكوين الهيموكلوب. أيام من بدء االصابة بفقر الدم الشديد 

 plasma factorمي زالويحتوي دم األغنام المصابة بفقر الدم على عامل ب. معالجة فقر الدم 

في األنسجة  Cالى الهيموگلوبين نوع  Aمائل االيرثروبويتين يعمل على تحويل الهيموكلوبين 

 .المكونة لكريات الدم الحمر 

 الهيموكلوبينتحتوي كريات الدم الحمر في الجنين والمولود حديثا على نوع آخر من         

من  ٪91ؤلف أكثر من وي . fetal hemoglobin (  F) الجنيني وبينيدعى بالهيموك

وبالرغم من . يموکلوبين في المولود حديثا همن ال% 51الهيموكلوبين في الجنين وأكثر من 

يبقى في ( ٪3 - 2)الشهر االولى من الحياة ، إال أن جزءا منه انخفاض تركيزه بسرعة خالل ا

والهيموكلوبين  Fالحيوانات البالغة وغير البالغة ، ويبدو أن االختالف الوظيفي بين الهيموكلوبين 

A  حيث يرتبط الهيموكلوبين . يكمن في قابلية االرتباط باالوكسجينF  بكمية أكبر من
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وتساعد هذه الخاصية الجنين . Aمعين بالمقارنة مع الهيموكلوبين  ئيغط جزضجين عند ساألوك

 .على الحصول على كميات كبيرة من األوكسجين 

سلسلتا ألفا مماثلة )وأربع سالسل ببتيدية  الهيم على اربع مجاميع من  Fحتوي الهيموكلوبين ي     

وامضها األمينية عن سللتي ح يموکلوبين ، وسلسلتا کاما تختلف في ترتيبهلتلك الموجودة في ال

من  Aيموکلوبين هعن ال Fلذلك يختلف الهيموكلوبين ( . Aيموکلوبين هبيتا الموجودتين في ال

 oxygen dissociationحيث ترکيب الحوامض األمبية ومنحنيات افتراق االوكسجين 

curves جرة الكهربائية هالحركة أثناء ال وقابليةelectrophoretic mobilities ابلية وق

 . ultraviolet absorption spectrumsالذوبان وأطياف امتصاص األشعة فوق البنفسجية 

. يموکلوبين في دم جميع الثدييات وفي العديد من الحيوانات دون مستوى الثدييات هيوجد ال     

فهناك ( النوع الجنيني والبالغ )رات الموجودة في هيموكلوبين األفراد يوباالضافة الى التغا

من ( الكلوبين) وتقع هذه االختالفات في الجزء البروتيني (. 8 - 6جدول )تغايرات مابين االنواع 

 .جزيئة الهيموكلوبين 

 تركيز الهيموكلوبين في دم بعض الحيوانات. 8 - 6جدول 

 (مل  111/ غم  ) تركيز الهيموكلوبين الحيوان

 12.5 الحصان

 12 البقرة

 11 االغنام

 13.5 الكلب

 9 - 6.5 الدجاج

 

 Oxyhemoglobinاالوكسي هيموكلوبين 

عند مرور كريات الدم الحمر خالل األوعية الشعرية الرئوية يرتبط االوكسجين      

الشعرية الجهازية  بالهيموكلوبين لتكوين األورکسی هيموگلوبين الذي عند مروره في األوعية

ويمكن التعبير عن العالقة بين الميموکلوبين واالوكسجين . يعطى أوكسيجينه الى االنسجة

- : بالمعادلة التالية 

        HbO2 O2  +Hb  

يم بعملية تدعى األكسجة هالحديدوز الموجود في ال بايونويرتبط االوكسجين      

oxygenation  من   1.334%  ويؤلف الحديد مايقارب . حالة حديدوزبوذلك لبقاء الحديد

ويكون لون الدم الشرياني احمر قانية . من الدم %  1.115 – 1.14جزيئة الهيموكلوبين أو

لوجود األوكسي هموگلوبين ، بينما يكون لون الدم الوريدي احمر ارجوانيا لوجود الميموکلوبين 

 . ي هيموكلوبين سكواضافة الى اال reduced hemoglobinختزل لما

  Myoglobin ( myohemoglobin)  ( هيموكلوبين العضلة )المايوکلوبين 

( الكلوبين ) ويتألف من سلسلة ببتيدية . نفسية موجودة في العضلة توهو عبارة عن صبغة       

. 16711لذا فإنه يحتوي على ذرة حديد واحدة ، ويتراوح وزنة الجزيئي . واحدة  مومجموعة هي

ويماثل المايوکلوبين من حيث الوظيفة الهيموكلوبين ، حيث يعمل كمستودع لالوكسجين ، وله 

ويمكن أن يرتبط باالوكسجين أو . قابلية ارتباط باالوكسجين أعلى مما هو عليه في الهيموكلوبين 

 .بنفك عنه بسرعة كبيرة في حالة تقلص االلياف العضلية 
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 Carboxyhemoglobinي هيموكلوبين سالكاربوك

ال يرتبط الهيموكلوبين باالوكسجين فقط ، بل له القابلية على االرتباط ببعض الغازات        

يموکلوبين أو هويدعى المركب الناتج بالكاربوكسي . األخرى مثل أول اوكسيد الكاربون 

الشهيق  هواءفعند احتواء .  carbonmonoxyhemoglobinي هيموكلوبين سالكاربون مونوک

على أول اوكسيد الكاربون ، فإنه يدخل الى الدم ويرتبط بالهيموكلوبين ، وذلك الن قابلية ارتباط 

. مرة من قابلية ارتباطه باالوكسجين  211 بـيد الكاربون هي أكثر سکوالهيموكلوبين بأول ا

وإن تنفس . ن ويرتبط أول اوكسيد الكاربون بالحديد بالطريقة نفسها التي يرتبط بها االوكسجي

 31من اول اوكسيد الكاربون في هواء الشهيق يؤدي الى حدوث تأثيرات شديدة خالل  %  1.1

بوکسي من الهيموكليين الى کار% 21دقيقة ، وفي هذه الفترة يتحول مايقارب   61 –

يموکلوبين وذلك هاوكسيد الكاربون المرتبط بال ويمكن احالل األوكسجين محل أول. هيموكلوبين 

 .حالل كسجين الى حد معين يسمح بهذا االزيادة الضغط الجزئي لغاز األوب

HbO2 + CO   O2         +HbCO  

 

 Methemoglobinالميتهيموكلوبين 

ويتكون بأكسدة أيون الحديدوز الموجود في الهيموكلوبين . يموکلوبين هوهو أحد مشتقات ال    

الى الحديديك 
+++

Fe  . وهو مركب غير سام وال . حقيقيا اهيموكلوبين أوكسيديت معد اليلذلك

ويتكون بكميات قليلة . لذا فإنه عديم الفائدة كصبغة تنفسية في الدم. االرتباط باالوكسجين  يمكنة

كحامض األسكوربيك )في الدم ، وإن المركبات المختزلة الموجودة في كريات الدم الحمر 

ه في الدم في حاالت معينة ، كما توتزداد كمي. تمنع من تراكمه (  glutathioneون ياثوالكلوتا

 aminophenols واالمينوفينوالت nitritesتات يكالنايتر)هو الحال عند تناول بعض العقاقير 

 ( Sulfonamidesلفوناميدات سوال acetanilidليد يواالسيتان

 خاليا الدم البيض ال 

ات الدم الحمر ريوتكون أقل عددا من ک. نات الدم ما من مكوتشكل خاليا الدم البيض جزءا مه     

وذلك لخلوها من الصبغات  translucentوتظهر في التحضرات غير المصبوغة شبه شفانة . 

ويتغير عددها . ت االخرى حاوية على النواة وبقية العضيا الملونة ، وهي عبارة عن خاليا كاملة

ر وبقية حاالت يثكما يؤثر االيبنفرين والتخدير باال: التغذية ارين ومع موم واثناء التيخالل ال

 .االجهاد على عددها 

.  agranulocytesوال حبيبية  granulocytesتصنف خاليا الدم البيض الى حبيبية       

فإنها تقسم إلى  لتفاعالتها الصبغة ولي ، وتبعة هيوتتميز الخاليا الحبيبية بوجود الحبيبات في ال

، أما  basophilsوالخاليا القعدة  eosinonh، والخاليا الحمضة  nieutrophilsا العدلة الخالي

 . monocytesوالخاليا وحيدة النواة  lymphocytesالخاليا الالحبيبية فتشمل الخاليا اللمفاوية 

 :الخاليا الحبيبية  

 خاليا العدلةال

. من خاليا الدم البيض الموجودة في دم الحيوانات الداجنة  %  71 – 25تؤلف هذه الخاليا        

وتكون النواة  .عن جسمات حالة  وهذه الحبيبات عبارة. وتصطبغ حبيباتها باألصباغ المتعادلة 

وتتميز الخاليا العدلة بحركتها االمبيية ، . بخيوط  في هذه الخاليا مفصصة ومرتبطة مع بعضها

حيث تدافع عن الجسم ضد المواد الغريبة وذلك من خالل التهامها .  يةعموفعاليتها في عملية البل

فعند اصابة أحد أنسجة الجسم بالجراثيم بتحفز نخاع العظم لتكوين . الجراثيم والدقائق الصغيرة 

      وتتحرك هذه الخاليا الى مكان االصابة من خالل . وتحرير أعداد كبيرة من الخاليا العدلة 
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.  Diapedesisية تدعى عملدة بين الخاليا البطانية لجدران األوعية الشعرية باالتصاالت الموجو

وإن الحافز المسبب لحركة هذه الخاليا من جهاز الدوران الى مكان االصابة هو المواد الناتجة 

ومواد تكونها الخاليا المصابة ، وتدعى  plasma factorsعن ايض الجراثيم وعوامل بالزمية 

وتسمى حركة الخاليا العدلة .  chemotactic agentsبمجموعها بالعوامل الكيمياوية الجاذبة 

وهناك . Chemotaxisالى مكان االصابة نتيجة للعوامل الكيمياوية الجاذبة باالنجذاب الكيمياوي 

ترتبط بالجراثيم وبذلك تزيد من حاسيتها  opsoninsنات يعوامل بالزمية اخرى تدعى األوبسون

وتتحد الفجوات البلعمية داخل هذه . بعد ذلك تقوم الخاليا العدلة بالتهام الجراثيم . مة علعملية البل

 .الحالة لهضمها الخاليا مع الجسيمات

وتدخل جهاز الدوران بحركتها االميبية وبعملية . تتكون الخاليا العدلة في نخاع العظم     

Diapedesis .  في دم الطيور تدعى الخاليا المقابلة للخاليا العدلة في الثدييات بheterophils 

 . eosin، وتحتوي على اجسام مغزلية تصطبغ بصبغة اإليوسين 

 الخاليا الحمضة

عن خاليا  عبارةوهي . من خاليا الدم البيض الموجودة في الدم  %8 – 2تؤلف هذه الخاليا      

كبيرة ، ذات نواة ثنائية الفصوص ، ويحتوي الهيولي على العديد من الحبيبات الكبيرة التي 

وبصورة عامة تكون هذه الحبيبات دائرية في القطة وبيضوية في .  الحامضةتصطبغ بالصبغات ا

 . الحصان 

. في البلعمة وتكون نشيطة الحركة ، وضعيفة . تتكون الخاليا الحمضة في نخاع العظم     

 allergic الحساسية وبالرغم من قلة عددها في الدم، إال أنها تزداد بصورة كبيرة في حاالت

conditions  حدث فيها تفاعل بين المستضد يوتتجمع في المناطق التي . وبعض حاالت التطفل

هام هذه المعقدات ت، حيث تعمل على ال antigen - antibody reaction والجسم المضاد

تحرر من موقد تلعب دورا في معادلة الهستامين ال.  antiscii - aidy complexes المناعبه

وتحتوي حبيبات الخاليا الحمضة . ين المستضد والجسم المضاد ب الخاليا التالفة كرد فعل للتفاعل

 peroxidasesروكسيديزس يوالب oxidasesات من األوكسيديزس نزيمعلى العديد من األ

التي تدل على اشتراك هذه الخاليا في عملية ازالة سموم  phosphatases زسوالفوسفاتي

 الحمضةويؤدي االجهاد الى انخفاض عدد الخاليا . البروتينات والمواد الغريبة األخرى 

eosinopenia . 

 الخاليا القعدة

%(. 1من  اقل) تشكل هذه الخاليا نسبة صغيرة من العدد الكلي لخاليا الدم البيض في الدم      

يولية هوتصطبغ حبيباتها ال. Sوتحتوي على نواة مفصصة متطاولة وغالبا ما تنحني بشكل حرف 

الحبيبات بين االنواع المختلفة ، حيث تكون  حجمويتغير . الذائبة في الماء بالصبغات القاعدية 

 .متطاولة  وقد تكون دائرية أو بيضوية أو. صغيرة في الكلب والقطة وكبيرة نسبيا في الحصان 

 tissue mastتنشأ الخاليا القعدة في نخاع العظم ، ولها صلة وثيقة بالخاليا البدينة النسيجية 

cells  من حيث تكوين الهيبارين  تماثلهاالتي غالبا ما توجد قرب األوعية الدموية الشعرية ، حيث

heparin  والهستامينhistamine  . فالهيبارين يمنع تخثر الدم ، والهستامين بجذب الخاليا

 .وتكون قابلية البلعمة في الخاليا القعدة ضعيفة أو معدومة . الحمضة ألبطال مفعولة 
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 الخاليا الالحبيبية 

 الخاليا اللمفاوية 

الماشية واألغنام  سيماال)في دم معظم الحيوانات الداجنة  اتكون هذه الخاليا كثيرة العدد نسبي      

ة ، بحيث يشكل يلخمعظم ال تشمل اوتحتوي على نواة دائرية كبيرة نسبي. والماعز والدجاج 

 .ط بالنواة يحتولي طبقة رقيقة هيال

 Peyer ' sولطحات باير    اللمفاويةعقد لكا) تتكون هذه الخاليا في األنسجة اللمفاوية           

patches  والطحال واللوزتينtonsils ةثوالتو thymus  )من مكونات هذه  اوتؤلف جزءا رئيس

حيث تحتوي مستخلصات هذه الخاليا  ية بتكون االجسام المضادة ،ووتقوم الخاليا اللمفا. االنسجة 

وتفقد اعدادا كبيرة من هذه الخاليا عند هجرتها الى  -globulinsکلوبيولينات  -على كاما 

. وتكون نشيطة الحركة ولكن ليس لها القابلية على البلعمة. ية ساألغشية المخاطية المعوية والتنف

دة غال ةشرقتيرويدات سدي ؤت ACTHالغدة الكظرية الهرمون المحفز لقشرة وتحت تاثير 

الكظرية الى زيادة مستوى االجسام المضادة في الدم وذلك من خالل انحالل الخاليا اللمفاوية 

 .الموجودة في األنسجة اللمفاوية 

  الخاليا وحيدة النواة

من العدد الكلي لخاليا الدم البيض في الدم وهي عبارة عن  ٪11 -5تؤلف هذه الخاليا          

فاتح ، وغالبا ما يحتوي على  ل، حاوية على نواة ، يصطبغ فيها الهيولي بشك اخاليا كبيرة نسبي

 .فجوات وحبيبات صغيرة وقليلة 

وتكون متحركة  . خاليا الجهاز الشبكي البطاني للطحال ونخاع العظمتنشأ هذه الخاليا من       

حطام األنسجة في المناطق  هضموتحتوي على االنزيمات الالزمة ل. ولها القابلية على البلعمة

 . نوع  العدد الكلي لخاليا الدم البيض والنسبة المئوية لكل 9 -6ويوضح الجدول  .الملتهية

 

الدم والنسبة  العدد الكلي لخاليا الدم البيض في الملليمتر المكعب الواحد من -:( | 9 – 6)جدول 

 المئوية لكل نوع في بعض الحيوانات

 الحيوان
العدد الكلي لخاليا الدم 

ملم / البيض 
3

 

 النسبة المئوية 

 الخاليا العدلة
الخاليا 

 اللمفاوية 

الخاليا 

 وحيدة 

الخاليا 

 الحمضة 

الخاليا 

 القعدة 

 1 ≥  5 – 2  6 – 5 41 - 31  61 – 51 11111 - 8111 الحصان

 1 ≥ 5 – 2 5 65 - 61  31 – 25 11111 - 7111 البقرة

 1 ≥ 5 – 2 5 65 - 61 31 – 25 11111 - 7111 االغنام

 1 ≥ 5 – 2 5 55 – 51  41 – 35 12111 - 8111 الماعز

 1 ≥ 5 – 2 5  35 – 21  71 – 65 13111 - 9111 الكلب

 1 ≥ 5 – 2 5 35 – 21  61 – 55 15111 – 11111 القطة

 4 - 1  8 – 3 11  61 – 55  31 – 25 31111 - 21111 الدجاج
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  ل فترة حياة خاليا الدم البيضطو

وليس من . يكون طول فترة حياة هذه الخاليا أقصر مما هو عليه في كريات الدم الحمر      

لدموية لخروج هذه الخاليا الى مناطق عملها خارج االوعية االسهل معرفة طول هذه الفترة وذلك 

االنسجة غير معروفة ، وهناك بعض  يوأن الفترة التي تعيش فيها خاليا الدم البيض فكما 

 – 1.5الدراسات التي تشير الى أن الخاليا اللمفاوية تستبدل مرتين في اليوم في الكلب ، ومن 

أما في الرجل فان معظم . مرات في اليوم في االرنب  5ارب يق مرة في اليوم في القطة وما  3.5

د قو. أيام  4-3 تعيشمنها  %22 – 11وم ، وان ي 211الى  111تعيش من  ويةالخاليا اللمفا

 الخالياأيام ، وان عمر  9لوحظ أن معدل طول فترة حياة الخاليا الحبيبية في الرجل حوالي 

 . ايام 6الحبيبة الداخلة الى مجرى الدم حوالي 

 الصفيحات

يتراوح قطرها . وهي عبارة عن اجسام صغيرة ، عديمة اللون ، دائرية أو عصوية الشكل      

وفي الدواجن والحيوانات الواقعة دون مستوى الثدييات تكون حاوية على . مايكروميتر  3حوالي 

مايکروميتر  5 – 3ويتراوح سمكها في الدواجن من . نواة وعادة ما تكون بيضوية الشكل 

 .مايكروميتر 11۰ - 7وطولها 

تتكون الصفيحات في الجنين من الكبد والطحال ونخاع العظم ، اما في الثدييات البالغة فإن    

واء نلتكوينها ، حيث تنشأ من خاليا كبيرة تدعى بالخاليا ال يسنخاع العظم هو المصدر الرئ

megakaryocytes وال توجد الخاليا . ولي هذه الخاليا يوذلك بانفصال اجزاء صغيرة من ه

النواء في الطيور ، ويعتقد أن الصفيحات تنشأ من خاليا كبيرة أحادية النواة موجودة في نخاع 

 . العظم 

ملم/  451111يتراوح عدد الصفحات الدموية في معظم الحيوانات الداجنة حوالي    
3

، وفي  

ممل/ 41111- 25111الطيور 
3

أيام  11 - 2بيا، حيث تتراوح من سا قصيرة نوتكون فترة حياته. 

 .الطحال  ة فيسوتتحطم بصورة رئي. 

بالعامل المحفز لتكوين ظم عملية انتاج الصفيحات بواسطة مادة موجودة في الدم تدعى تتن   

حيث يؤدي هذا العامل الى .  thrombopoietic stimulating factor ( TSF ) الصفيحات

 . العظم  النواء من الخاليا الجذعية في نخاعزيادة تكوين الخاليا 

من االنيبيبات الدقيقة ، كما تحتوي على  حلقةفيحات على صالجزء المحيطي من ال يحتوي  

- : ات الحالة ونوعين من الحبيبات موسين والكاليكوجين والجسيلماياألكتين وا

 والسيروتونين ATPو  ADPتحتوي على  dense granulesحبيبات كثيفة  -1

Serotonin ونات الكالسيوم يوا. 

 clotting factorsتحتوي على عوامل التخثر   -  grannies الفا حبيبات -2

 .وبروتينات اخرى 

بالكوالجين في المنطقة  ويةعند حدوث تلف في جدار الوعاء الدموي تلتصق الصفيحات الدم    

تضييق الوعاء في منطقة  السيروتونين يسببحيث . التالفة للوعاء وتحرر محتويات حبيباتها

على تحرير محتويات الحبيبات الموجودة في الصفيحات االخرى ويساعد  ADPويعمل . التلف 

او سدادة وقف )ارقاء الدم  ةدادسمايدعى ب امكون اوتجمع االتصاف اكثرل الصفيحات ععلى ج

 تجميعاضافة الى ذلك فهناك العديد من المواد المؤدية الى .  hemostatic plug (النزيف 

 .الصفيحة غشاء الموجود ( A2 (phospholipase A2 )ز يبيالصفيحات تنشط انزيم الفوسفوال

من الدهون الفسفورية   arachidonic acid االراشيدونيكويسبب هذا االنزيم تحرير حامض 
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الذي يؤدي A2 (Thromboxane A2 )ويتحول هذا الحامض الى الثرومبوکسان . نشاء غل

 . حبيباتهابدوره الى تجمع الصفيحات وتحرير محتويات 

 .وتوجد آلية ثالثة تسبب تجمع الصفيحات وتحرير محتوياتها تتنشط بواسطة الثرومبين        

 prostacyclinونظرا الحتواء جدار الوعاء الدموي على انزيم بروستاسايکلين سبنثبتيز       

synthetase حرير الثرومبوکان تا أن موب. يتكون البروستاسايکلين بكميات كبيرة نسبياA2  في

؛ لذا فإن تكوين البروستاسايکلين في  clot formationمنطقة التلف يؤدي الى تكوين الخثرة 

األجزاء الجاورة لجدار الوعاء الدموي يؤدي الى ابقاء الخثرة متمركزة في منطقة التلف ويحافظ 

على انفتاح الوعاء الدموي وذلك من خالل تثبيطه لعملية تجمع الصفيحات الدموية وتوسيعه 

 . الوعاء الدموي 

 spleen الطحال 

 امن بقية األنسجة اللمفاوية يكون غني ار عضو لمفاوي في الجسم واكثر تعقيدعد الطحال اكبي    

ة ، وخاليا شبكة يلمقار ايبصورة رئيسة من خال splenic pulpبتألف اللب الطحالي . بالدم 

كريات دم و بيبيةحتوي ايضا على خاليا حيو.  venous sinusesبطانية تبطن الحبوب الوريدية 

للحياة ، حيث يمكن استعماله في االنسان والحيوانات درن  سياالطحال عضوة اساعد يوال . حمر 

 . احداث تأثيرات مرضية 

 -: ويقوم الطحال بالوظائف االتية

 اةونوحيدة ال تكوين كريات الدم الحمر في الجنين ، والخاليا اللمفاوية والخاليافي يشترك  -1

 . تروبويتين في بعض األنواعروقد يقوم بتكوين االب. في الحيوانات البالغة 

حاجة االنسجة د ه تزويد الجسم بالدم عند ازديانکم، حيث ي خزن الدملمها  عضواعد ي -2

ف وفي حالة التسمم باول اوكسيد نزارين وبعد الموهذا ما يحدث اثناء الت .لالوكسجين 

وفي الحاالت ( ر والكلوروفورم ثکاالي) الكاربون وعند استخدام بعض المخدرات 

وهذا يؤدي  . نايبينفريوالنور نبينفرييالاوان بزداد تحرير يفعندما يتهيج الح.  االنفعالية

وبذلك يزداد عدد كريات الدم الحمر  . الطحال وضخ الدم الى جهاز الدوران صإلى تقل

 .وحجم الخاليا المرصوصة وكمية الميموگلوبين 

 نه يحتوي على كريات دم غم ، ولو افترض ا 151يزن الطحال في االنسان مايقارب  -3

التار من الدم سيكون  5غم من كريات الدم الحمر الى  151فأن تأثير اضافة . حمر فقط 

 . لذلك ال يمكن أن يعد الطحال في االنسان كمخزن للدم. قليل االهمية 

الخاليا الشبكية  ة وغير الطبيعية وذلك عن طريقنسميقوم بتحطيم كريات الدم الحمر ال -4

 .  red pulpاالحمر  المبطنة للحبوب الوريدية وتلك الموجودة في اللبالبطانية 

تكونها  مقاومة الكائنات المرضية عن طريق االجسام المضادة التيى الجسم عل يساعد -5

 . الخاليا اللمفاوية والخاليا الشبكية البطانية

 وخزن الحديد ءالصفرا صبغة عضوا مهما في تكوين يعد -6

في المجترات  hemal( hemolymph) nodes( الدموية اللمفاوية )  تعد المقد الدموية    

وعادة ما تتكون فيها كريات الدم . اعضاء مشابهة للطحال من حيث التركيب وربما الوظيفة 

 granulopoiesisة يبيتتكون فيها الخاليا الحبفالحمر في المرحلة الجنينية ، أما بعد الوالدة 

. 
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 البالزما

وتكون صفراء أو عديمة اللون اعتمادا على كميتها ونوع . وهي الجزء السائل من الدم     

ففي بعض االنواع القطط والكالب واألغنام والماعز تكون البالزما . الحيوان والغذاء الذي يتناوله

ار عديمة اللون ، ولكن عندما تكون كمياتها كبيرة يميل لونها الى االصفر الفاتح ، أما في األبق

الى وجود صبغة البيليروبين  رئيسةويعود اللون بصورة .  قامتايکون لونها اصفر فوالخيول 

bilirubin  باالضافة الى الجزرينcarotene  وصبغات أخرى. 

وهو عبارة عن .  serumيدعي السائل المتبقي بعد تخثر الدم وازالة الخثرة منه بالمصل      

، ونتيجة لتحطم الصفيحات عند  yiiiو  Vو  II عوامل التختررينوجين ويبالزما ازيل منها الفا

 .تخثر الدم ، فان المصل يحتوي على كمية كبيرة من السيروتونين 

 ترکيب البالزما 

المختلفة من  االنواع في  يكون مماثال يومع أن تركيبها الكيميار% 71 – 55البالزما تؤلف    

 -:فيما ياتي اهم مكوناتها . كمية في مكوناتها الثدييات، إال أن هناك اختالفات 

 .الماء  -1

  . (األركسجين وثاني أوكسيد الكاربون والنيتروجين )الغازات  -2

 ( .نات والفايبرينوجين ليوالكلوبيو albuminالزالل ) ات نالبروتي -3

 . والبابروفات  lactate تابنلوكوز واللكلا  -4

 ( ثين والكوليستيرول يواللي الشحوم) الدهون  -5

 uric acidوريك يال وريا وحامضيالحوامض االمينية وال)المواد النيتروجينية  -6

 . (وأمالح األمونيوم  creatinineوالكرياتنين  creatineوالكرياتين 

المغنسيوم والكلوريد والكالسيوم و الصوديوم والبوتاسيوم)وية عضالمواد في ال -7

 (.والمنغنيز والكوبالت والنحاس والخارصين واليود الكبريتات والفوسفات والحديد 

 .االنزمات والهرمونات والفيتامينات واالصباغ  -8

  Plasma proteinبروتينات البالزما 

 -ومتاز الكاما  (  1α  ،2α   ،β  ،γ )الكلوبيولين  جزاءواوتشمل الزالل والفايبرينوجين      

نات يوتكون كمية الزالل اكثر من الكلوبيول. المضادة گلوبيولينات باحتوائها على فعالية االجسام 

يل خغنام والماعز واألرانب والكالب وخنازير غينيا والجرذان ، أما في الفي االنسان واال

 .( 11 - 6جدول )كمية الكلوبيولينات اكثر . واالبقار فتكون النسب متساوية تقريبا أو تكون 

 

 

 

 

 

 

 

 



رة   محاض 
عة  ال وكي  ) الراب 

ي  الش 
مخ 
ال
ل  الق  احمد ف رحان  . د                                                                  (        الدم واللمف  والسائ  دالح   (  19  )       عب 

 

 .(مل  111/ غم ) بروتينات البالزما انواع  -(:11 -6) جدول 

 الحيوان
بروتينات البالزما 

 الكلية 
 الفايبرينوجين

 المصلبروتينات 

 الكلية
 الكلوبيولين  االلبومين

 3.25 3.25 6.51 1.34 6.84 الحصان

 3.97 3.63 7.61 1.72 8.32 البقرة

 2.31 3.17 5.38 1.36 5.74 االغنام

 2.71 3.96 6.67 1.61 7.27 الماعز

 2.63 3.57 6.21 1.52 6.72 الكلب

 3.57 4.11 7.58  -  - القطة

  

(  primatesباستثناء القوارض والمقدمات )فتقر بالزما معظم الحيوانات المولودة حديثة ت     

شيمة لها من ناحية ولعدم قدرة الجنين على منات، وذلك لعدم نضوجية الليويالى الكاما كلوب

    -ولتعويض هذا النقص ، تحصل الحيوانات المولودة حديثة على الكابا  .تكوينها من ناحية أخرى 

الجاري على كميات كبيرة من هذه  dam ' s colostrum بأ االملکلوبيولينات من خالل تناولها 

ل االمعاء ، وبذلك تعطي الحيوان المناعة المنفعلة كلوبيولينات خال -وتمر الكاما. البروتينات 

passive immunity  بشكل اجسام مضادة . 

تكون فكلوبيولينات  -الكلوبيولينات في الكبد ، أما الكاما  معظمو الفايبرينوجينيتكون الزالل و    

 ونخاع العظم وتختص ية خاليا الجهاز الشبكي البطاني للطحال قخارج الكبد في العقد اللمفاوية وب

. عملية تكوين بروتينات البالزما في حاالت التلف الشديد للكبد وعند نقص البروتينات في الغذاء 

وهذا يؤدي إلى انخفاض كمية الفايبرينوجين في البالزما وبالنتيجة زيادة زمن البروثرومبين 

prothrombin time  واطالة زمن التخثرcoagulation time  .البروثرومبين  عد زمنيو

 one-stage method  of ك ياختبارا لوظيفة الكبد، حيث تستعمل طريقة المرحلة الواحدة لكو

Quick  ويتم ذلك باضافة ثرومبوبالستين النسيج . لتعيينهtissue thromboplastin 

بار ويكشف هذا االخت. والكالسيوم الى عينة من البالزما ، ثم يقاس الزمن الالزم لتخثر المزيج

والفايبرينوجين ، ( VII , V , II X ,)عن النقص الحاصل في واحد أو أكثر من عوامل التخثر 

 .التخثر  ويبين ايضأ وجود مثبطات

ثانية ، أما في  12و  9ويتراوح زمن البروثرومبين الطبيعي لمعظم الحيوانات الداجنة بين 

 .ثانية  25و  21األبقار واألغنام والدجاج فأنه يتراوج بين 

 وظائف بروتينات البالزما 

توازن ،  تکون بروتينات البالزما والحوامض األمينية وبروتينات االنسجة في حالة -1

الموجود في  مستوىأن انخفاض تركيز الحوامض األمينية في الخاليا تحت ال بحيث

البالزما يقابله دخول حوامض أمينية من البالزما الى هذه الخاليا الستعمالها في تصنيع 

وقد تتجزأ بروتينات البالزما المتكونة في خاليا الكبد الى . بروتينات البالزما واالنسجة 

 حوامض أمينية بواسطة الخاليا الشبكية البطانية لغرض استعمالها في تكوين بروتينات

 .خلوية وذلك في حالة عدم كفاية الحوامض األمينية الناتجة عن عمليات الهضم 

بروتينات الن  تساعد في المحافظة على الضغط التناضحي الغرواني للدم ، وذلك -2

خالل جدار الوعاء الشعري  النفاذاد غروانية ليس لها القابلية على والبالزما عبارة عن م

ويعمل هذا الضغط على سحب  ملم زئبق  31 – 251مقداره  اوبذلك تسلط ضغط
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أخرى معاكسة تدعى بالضغط الدموي قوة وهناك . السوائل من االنسجة الى الدم 

 capillaryأو الضغط الشعيري  drostatic blood pressureالهايدروستاتي 

pressure  على دفع السوائل من الوعاء الشعري الى االنسجة ، ويعتمد  يعملالذي

وعند انخفاض تركيز البروتينات . سوائل بين األنسجة والدم على هاتين القوتين انتقال ال

الى  يينخفض الضغط التناضحي الغرواني ، مما يؤد hypoproteinemiaو الدم 

زب خالحالة بال تجمع غير طبيعي للسوائل في الفسح الواقعة بين الخاليا وتدعى هذه

edema  .  

من فعالية الضغط التناضحي الغرواني للدم وذلك لوفرته  ٪81يؤلف الزالل مايقارب  -3

ين تويتناسب الضغط التناضحي الذي يسلطه كل برو. (71111)وقلة وزنه الجزيئي

مع التركيز المتمثل بعدد الدقائق الموجودة في  امع الوزن الجزيئي وطردي اعكسي

 .البالزما 

الزوجة  خالل مساهمتها في تساعد في المحافظة على الضغط الطبيعي للدم وذلك من  -4

viscosity  الدم. 

 ( .suspension stability)تؤثر على ثبات تعلق كريات الدم الحمر  -5

 .تساعد على تنظيم التوازن الحامضي والقاعدي للدم   -6

 . تجهز الجسم باالجسام المضادة  -7

 . تؤثر على ذوبان الكاربوهيدرات والدهون وبقية المواد الموجودة في البالزما  -8

المواد کالكالسيوم والفسفور والحديد والنحاس والدهون والفيتامينات  تقوم بنقل بعض -9

يم هوال والكوليستيرول (الثايروكسين والستيرويدات)الذائبة في الدهون والهرمونات 

 .والبيليروبين 

                                                              Blood coagulation         تخثر الدم 

وقد يحدث مثل هذا النزف في .  hemorrhageيدعي فقدان الدم من األوعية الدموية بالنزف    

وندعی العمليات الفسلجية المؤدية الى وقف . األنسجة أو تجاويف الجسم أو على سطح الجسم

ويوضح الجدول االتي العوامل .  hemostatic mechanismsالنزف باليات ارقاء الدم 

 :المشاركة في تخثر الدم 

 مل التخثرواع -( : 11 – 6) جدول 

  Synonym اسم المرادف اسم العامل

I الفيبرينوجين Fibrinogen 

II البروثرومبين Prothrombin 

III الثرمبوبالستين Thromboplastin 

IV الكالسيوم Calcium 

V البرواكسليرين Proaccelerin 

VII البروكونفيرتين Proconvertin 

VIII العامل المضاد للناعور Antihemophilic factor (AHF) 

IX عامل كريسماس Christmas factor 

X عامل ستيورات Stuart  factor  

XI سابق ترومبوبالستين البالزما  Plasma thromboplastin antecedent  

XII عامل هيجمان Hageman factor (HF) 

XIII العامل المثبت للفايبرين Fibrin Stabilizing factor (FSF) 
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 Intrinsic mechanism of coagulation     اآللية الداخلية للتخثر

 foreignاس الدم مع أي سطح غريب موتمثل سلسلة التفاعالت االنزيمية التي تبدأ عند ت   

Surface  بدأ عملية التخثر بتلف تلذا يمكن أن . باستثناء الطبقة البطانية لجدار الوعاء الدموي

ة التفاعالت االنزيمية بالخطوات اآلتية سلسلمر تو. جدار الوعاء الدموي او تعرض الدم للهواء 

:- 

 . Contact phaseتاس ممرحلة ال -1

وهناك XIIa ( active  . ) الفعالالى العامل   XIIويتم في هذه الرحلة تحويل العامل     

واالسبستوس  Kaolinلين ؤكالزجاج والكا XIIالعديد من المواد التي تنشط العامل 

asbestos  ويقوم العامل . والكوالجينXIIa  بتحويل العاملXI  العامل ) الى الشكل الفعال

xla) . 

 

  Activation of factor X       Xتنشيط العامل  -2

وجود أيونات من والبد .  IXa الى العامل الفعال IXالى تحويل العامل  Xlaؤدي العامل ي    

البد من وجود عاملين آخرين،  IXaبواسطة العامل  Xولتنشيط المعامل . الكالسيوم لهذا التفاعل 

واآلخر هو  phospholipidفسفوري  نأحدهما من الصفيحات الدموية وهو عبارة عن ده

 . Vlllالعامل 

  Formation of thrombin     تكوين الثرومبين   -3

بوجود أيونات الكالسيوم على تحويل البروثرومبين الى الثرومبين  Xaيعمل العامل     

thrombin  .ويحتاج هذا التفاعل الى الدهن الفسفوري والعامل V . 

 Formation of fibrin      تکوين الفايبرين   -4

يعمل الثرومبين على تحويل الفايبرينوجين الى الفايبرين نتيجة لحدوث تغيرات في جزينة     

الذي يسمح بمرور  Soluble fibrinوفي البداية يتكون الفايبرين القابل للذوبان . الفايبرينوجين 

ن غير ويحتاج تحويل الفايبرين القابل للذوبان الى فايبري. الدم من خالله وذلك لطبيعته المفككة 

قابل للذوبان الى تكوين أواصر ببتيدية بين سالسل جزيئات الفايبرين المختلفة وبين سالسل 

وكما هو . رايونات الكالسيوم  XIII aوتتم هذه العملية بوجود العامل . جزيئات الفايبرين نفسها 

 .الثرومبين  بواسطة XIII aالى العامل الفعال  XIII الحال مع بقية عوامل التخثر يتحول العامل

وحال تکون خثرة الفايبرين ، تتجمع الصفيحات الدموية وخاليا الدم البيض وكريات الدم      

 – 6شکل )ويوضح المخطط اآلتي . الحمر في شبكة خيوط الفايبرين وبذلك يتوقف جريان الدم 

 اآللية الداخلية لتخثر الدم  (4

 االلية الخارجية لتخثر الدم

Extrinsic mechanism of coagulation 

بحيت يشمل األنسجة  اوتمثل سلسلة التفاعالت الجارية عندما يكون تلف الوعاء الدموي شديد    

 . tissue juicesالمحيطة ، ويؤدي الى تحرير العصارات النسيجية 

رومبوبالستين النسيج ، وبوجود أيونات ث)تحتوي األنسجة على بروتين دهنی خاص يدعى    

 active proteolyticفعال محلل للبروتينات  يمييتكون معقد أنز VIIلسيوم والعامل الكا

enzyme complex  .ويعمل هذا العقد على تحويل العامل X  الى العامل الفعال(Xa. ) 
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  (األسهم المتنطعة تمثل التأن التعقوى الدان للعروسين )الدم  لتخثراآللة الداخلية  4-1شکل 

 

  

الجروح الصغيرة  لمواجهةوتكون كال اآلليتين الداخلية والخارجية مكملتين لبعضها البعض   

 . االتي تتعرض لها االوعية الدموية يومي

 K من فيتامين فيةفي الكبد على وجود كميات كا   IX و VII و Xو  IIويعتمد تكوين العوامل   

 . وإن نقص هذا الفيتامين يؤدي الى حاالت نزفية شديدة.

                                                                        Clot retraction  انكماش الخثرة 

ويخرج من خاللها سائل مائي يدعى . رة بعد تكونها خالل فترة معينة من الوقت خثتنكمش ال   

بتكوينها بروتين خاص وتشترك الصفيحات الدموية في عملية انكماش الخثرة وذلك . المصل

لتجهيز  ATPوتحتاج هذه العملية الى .  thrombostheninينين ثمتقلص يدعى الثرومبوس

 .ويتقلص هذا البروتين بشكل مائل لالكتين والمايوسين في العضلة . الطاقة والكالسيوم 
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 Flbinolysis            الفايبرين تحليل

وتشتمل عملية . النسيج تتحلل الخثرة بصورة تدريجية بعد توقف النزف وأستمرار أصالح    

رين على سلسلة من التفاعالت االنزيمية التي يتم فيها تحويل االنزيمات غير الفعالة بتحليل الفاي

 .الى أنزيمات فعالة 

الى  plasminogen proactivatorبتحويل سابق منشط البالزمينوجين  XIIaيقوم العامل    

وهناك عوامل أخرى تؤدي الى تحويل .  plasminogen activatorمنشط البالزمينوجين 

سابق منشط البالزمينوجين الى منشط البالزمينوجين منها أنزيم الستريبتوكاينيز 

streptokinase  الذي تكونه ضروب معينة من الجراثيم المحللة للدمhemolytic 

streptococci الي والعمليات الجراحية وحقن االيبينفرين عاد االنف، والتمارين واالجه

كما لوحظ وجود .  bacterial pyrogensوالنيكوتين وأعطاء المواد الجرثومية المولدة للحمي 

 .منشط البالزمينوجين في افرازات الجسم كالدموع واللعاب والسائل المنوي 

 plasminالفعال الى البالزمين  يعمل منشط البالزمينوجين على تحويل البالزمينوجين غير   

ويحتوي البول على أنزيم . كا يتحول البالزمينوجين الى البالزمين بتأثير الثرومبين . الفعال 

 (.5 - 6شکل )ول البالزمينوجين الى البالزمين يح urokinaseوكاينيز وريمنشط يدعي ال

 fibrinاتج تحليل الفايبرين يعمل البالزمين على تجزئة الفايبرين الى قطع صغيرة تدعى بنو  

degradation products (  FDP)  . برين الى الدم ، حيث يافثرة الخوتتحرر هذه النواتج من

كما يقوم البالزمين بتحليل الفايبرينوجين . يتم تحطيمها بواسطة الجهاز الشبكي البطاني 

 .والبروثرومبين 

 

 Inhibitors of blood coagulation    ثبطات تخثر الدم م

ات المشتركة في مبيط فعالية االنزيثيحتوي الدم على مثبطات تسيطر على تخثر الدم اما بت   

 . ية للثرومبينمالتفاعالت المؤدية إلى تكوين الثرومبين أو بتثبيط الفعالية األنزي

 Antithrombin  I II .      IIIمضاد الثرومبين  -1
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رومين بتکوين ثله القابلية على تثبيط فعالية ال  - globulin کلوبيولين –وهو عبارة عن ألفا       

   ين وذلك بمعادلة فعالية العواملمبروثويثبط ايضأ عملية تكوين ال. ال فععد غير قم

Xla , Xa , IXa  .بيطي لمضاد الثرومبين ثفي جميع الحاالت بزداد التاثير التوIII  بوجود

  .الهيبارين 

  macroglobulin 2α -   ماکروكلوبيولين – 2افال -2

 .من فعالية مضاد الثرومبين  ٪25وهو عبارة عن مثبط يشارك ب   

  الجزء األول من المتمم-3

The first component of complement (Cl Inactivator) 

 1Cابتداءا من  ماقباالر تةامعبارة عن نظام أنزيمي موجود في البالزما ، وتشخص أنزي المتمم   

 .   XIIaو XIa،  على تثبيط فعالية العاملين  مويعمل الجزء األول من المتم(. 9Cالى 

 Anticoagulantsالمواد المانعة للتخثر 

رة لغرض خثل العديد من المواد المانعة للتخثر للحصول على عينات من الدم خالية من الستعمت   

 .أجراء التحليالت الالزمة أستعمالها في عمليات نقل الدم وفي 

 Heparinالهيبارين  -1

الخاليا القعدة في الدم  وتقوم. وجد بصورة طبيعية في الجسمتوهو عبارة عن مادة مانعة للتخثر    

البدينة جزءا من النسيج الرابط المحيط  والخاليا البدينة المنتشرة في الجسم بتكوينه ، وتعد الخاليا

 يقوم الهيبارين بالوظائف اآلتية و. ة في الرئتين وبقية األعضاء باألوعية الدموية الشعري

 . IXa , Xla , Xaوالثرومبين والعوامل  IIIيعجل من التفاعل بين مضاد الثرومبين  -أ

 .والثرومبين  IXa  ,XIaبثبط العامل  -ب 

 .للتخثر مانعة  وإن تثبيطه لهذا العامل هو السبب في فاعليته کادة . Xaالعامل  يثبط -ج  

ملغم  1.2ويستعمل  ولم يثبت للهيبارين أي دور فسلجي في المحافظة على سيولة الدم في الجسم 

ملغم من الهيبارين  1ومن ناحية اخرى فأن . مل من الدم لمنعه من التخثر  1من الهيبارين لكل 

مل بدرجة  21 - 11مل من الدم بدرجة الصفر المئوي و  511 - 111يمكن أن يمنع تخثر 

 .حرارة الغرفة 

 Sodium citrate سترات الصوديوم -3 

في الحيوانات ، حيث تتحد مع ايونات  blood trasfusionوتستعمل في عمليات نقل الدم      

ويجب الحذر من اعطاء . الكالسيوم الموجودة في البالزما مكونة أمالح الكالسيوم غير الذائبة 

كميات كبيرة من السترات وذلك ألنها يمكن أن تتحد مع كميات كبيرة من الكالسيوم بحيث تسبب 

. والعضالت الهيكلية والقلبيةالذي يؤدي إلى اضطراب وظيفة االعصاب  tetanyالتكزز 

ال من الدم لمنع . % 1.4 – 1.2ل سترات الصوديوم واالمالح االخرى المائلة بتراكيز تعموتس

التخثر ؛ أما أمالح البوتاسيوم فال يمكن استعمالها في عمليات نقل الدم وذلك الحتمال اصابة 

 : heart blockي بضر القلحالحيوان بال

  .وفلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم واالمونيوم االت ساوك - 3

 

مثل حامض االثيلين ثنائي االمين رباعي  Chelating agents  المركبات الكالبية  - 4 

    Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA)الخليك 
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الكرية ، يموکلوبين هيموکلوبين الكرية ومعدل تركيز هوعند حساب معدل حجم الكرية ومعدل    

ارين و بيهوبصورة عامة بعد ال. كما لو كانت في الدم . البد من المحافظة على حجم الكرية 

EDTA  من المواد المانعة للتخثر التي تحافظ على ثبات حجم كريات الدم الحمر. 

 Blood groups    مجاميع الدم 

تدعي  ايثکوبروتينية محددة ورايية كريات الدم الحمر في االنسان على مواد کالشتحتوي اغ    

أما البالزما فتحتوي .  Bو Aمن أهمها  agglutinogensأو اللزنات ( antigensالمستضدات 

 agglutininsبالملزنات  تدعىلهذه المستضدات والتي   antibodiesعلى األجسام المضادة 

 -:وهي على نوعين 

  .  αأو ألفا  A ( A -  anti  )     –المضاد  -1

 .β  اتبي وأ ) B  (B -  anti     –ضاد مال -2

ية على المستضدات واحوتتكون هذه االجسام المضادة بعد الوالدة نتيجة لتناول البروتينات ال     

A  وB  في اغشية  ا الستضد الموجودويكون الجسم المضاد في دم الشخص مخالف. في الغذاء

 :  وعليه يمكن تقسيم مجاميع الدم حسب الجدول االتي. كريات الدم الحمر 

 مجموعة الدم

اللزين الموجود في الكريات 

 الحمر

 (المستضد ) 

 اللزين الموجود في البالزما

 (الجسم المضاد)

A A  المضاد- B 

B B  المضاد- A 

AB AB  -

O  -
 A –المضاد 

 B -المضاد 

 

ل كريات تبالحظ تجمع أو تك A-مع بالزما حاوية على المضاد  Aعند مزج دم من مجموعة    

وتدعى هذه الظاهرة بالتالزن  A-والمضاد  Aالدم الحمر نتيجة للتفاعل بين المستضد 

agglutination  وهذا يفسر عدم وجود نفس الجسم المضاد للمستضد في دم الشخص ،. 

 A-باستعمال نوعين من األمصال ، احدهما يحتوي على المضاد ويمكن تعيين مجموعة الدم    

، حيث توضع قطرة من كل مصل على شريحة زجاجية وتخلط  B-واالخر يحتوي على المضاد 

وأن وجود أو عدم وجود التالزن هو الذي . مع كمية قليلة من الدم المطلوب معرفة مجموعته 

وذلك  B-مع المصل الحاوي على المضاد  Aالدم فمثال ال تتالزن مجموعة . يحدد مجموعة الدم 

ويوضح الجدول االتي االحتماالت الممكنة عند تعيين مجموعة الدم . Aالحتوائها على المستضد 

. 

 المستضد    مجموعة الدم
 مصل االختبار

 B -المضاد  A -المضاد 

A A + - 

B B - + 

AB AB + + 

O  -- - 
 تالزن + =          

 عدم وجود تالزن=   -        
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 Rh factorالعامل الريصي 

من العديد  Rhesus monkeyيتألف هذا العامل الذي درس الول مرة في دم قردة الريص     

وعند احتواء كريات الدم الحمر على هذا المستضد يدعى الدم بأنه . Dمن المستضدات من اهمها 

Rh  موجبRh positive الدم بأنه  عى، وعند عدم وجوده يدRh  سالبRh negative . أما

فأنها ال توجد بصورة طبيعية في (  D   ،anti-D –المضاد )األجسام المضادة لهذا العامل 

سالبة عند اعطائه  Rhويمكن أن تتكون في الشخص ذي الدم . سالبة  Rhبالزما الدم الذي يکون 

 .موجبة Rhدم 

موجب  Rhسالب ودم الجنين  Rhوتكمن أهمية هذا العامل عندما يكون دم األم الحامل    

رب كميات قليلة من دم الجنين الى دم األم عند تسحيث ت(. موجبا Rhتوارثه من االب ذي الدم )

في ( D -المضاد ) بتكوين اجسام مضادة  المستضداالم لهذا  سسالوالدة أو قبلها وبذلك تتح

الى  السخدوتمر هذه االجسام المضادة في الحمل التالي عن طريق . قعة بعد الوالدةالفترة الوا

اته وتحللها وتدعى هذه الحالة بالمرض يموجبة مؤدية الى تالزن کر Rhالجنين الذي يكون دمه 

أو أرام الحمر الجنيني  hemolytic disease of the newbornالحال للدم في المولود حديثا 

erythroblastosis fetalis  . وعندما يكون تحلل الدم شديدا يموت الجنين داخل الرحم ، أو قد

 تحسيسوبما أن . زبخوال severe jaundiceواليرقان الشديد  anemiaيصاب بفقر الدم 

sensitization  االم ذات الدمRh  ذي دم  لجنينسالبة والحاملRh  ، موجبا يحدث عند الوالدة

ويمكن منع حدوث التحسين وذلك باعطاء جرعة . طبيعيا  ادة ما يكونلذا فأن الطفل األول ع

وإن هذا . بعد الوالدة (  anti - D antibodies ) D -واحدة من االجسام المضادة للمضاد 

 .سيمنع تكوين االجسام المضادة من قبل االم passive immunizationالتمنيع النفعل 

 مجاميع الدم في الحيوانات الداجنة

 -:يوضح الجدول االتي مجاميع الدم في الحيوانات الداجنة  

 مجانيع الدم في الحيوانات الداجنة  -( : 12 – 6 ) جدول

 مجاميع الدم الحيوان

 A B C F-V J L M N S Z R-S االبقار

     A B C D M R-O X-Z االغنام

    A C D K P Q T U الخيول

    A1 A2 B C D E F G الكالب

 

سبب تحلال تلها  جسام المضادةوأن اال. األكثر شيوعا في الكالب  هي Aيبدو أن المستضدات     

وقد لوحظ فقر الدم . األخرى لمستضداتدمويا شديدا عند مقارنتها مع بقية األجسام المضادة ل

المولودين  Aمجموعة الدم ذوي   puppiesفي الجراء  hemolytic anemia الحال للدم 

وتظهر حالة فقر الدم بعد بضعة (. Aسالبة المجموعة )   Aمجموعة دم حديثا من أم ال تحمل 

ساعة  24وعند عدم السماح للجراء بالرضاعة من االم خالل . لصغارها  ع االمأيام من ارضا

)  مضادةالحياة ال يحدث فقر الدم ، وهذا يدل على احتواء حليب األم على االجسام ال لى مناألو

وذلك لكونها  دمالتي تمر عن طريق القناة الهضمية للجرو الى ال Aللمستضد ( A-المضاد 

ساعة األولى  ۲٢بعد مرور ال ساعة األولى من الحياة و ۲٢خالل ة لهذه االجسام المضادة جناض

الدم بعد كن مالحظة فقر يموعليه ال . المضادة  االجسامة لهذه ج، تصبح القناة الهضمية غير ناض

 . هذه الفترة عند ارضاع االم الصغارها
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كما لوحظ وجود حالة اليرقان الحال للدم . وقد شخصت ثمان مجاميع من الدم في الخيول    

hemolytic icterus  في المهرfoal  المولود حديثا نتيجة لتناوله لبا االم الحاوي على األجسام

الطبيعي أن تكون مجموعة دم المهر مختلفة عن دم ومن . المضادة المحطمة لكريات الدم الحمر 

وتتكون االجسام المضادة في دم األم نتيجة لمرور كريات الدم الحمر من الجنين الى االم . األم 

ويمكن منع . وذلك عند الوالدة كما هو الحال في اإلنسان أو عند حدوث حالة طارئة اثناء الحمل 

ساعة األولى من الحياة  36ع المهر من الرضاعة خالل حدوث اليرقان الحال للدم في حالة من

 .وذلك لمنع امتصاص االجسام المضادة في القناة الهضمية 

ونظرا لوجود اختالفات في مجاميع الدم في . وقد لوحظت الحاالت المحللة للدم في الماشية    

حاالت نقل الدم بين في  cross matchingالحيوانات الداجنة ، فالبد من اجراء مقارنة متصالبة 

لمعرفة  recipientومصل الحيوان اآلخذ للدم  donorكريات الدم الحمر للحيوان المعطى للدم 

واذا حدث تالزن البد من اختيار حيوان أخر معط . فيما اذا كانت كريات الدم الحمر تتالزن أم ال

 .للدم 

 11يمكن تقسيمها إلى  مستضد 61تحتوي كريات الدم الحمر في الماشيه على اكثر من    

. مجاميع من الدم  7مجموعة دم ، وفي األغنام هناك العديد من المستضدات التي تقع ضمن 

 . السيما في الماشية  paternityويمكن استعمال مجاميع الدم في تحديد األبوه 

 Lymphف مالل

تحت تأثير الضغط يتكون السائل النسيجي نتيجة لعملية ترشيح المواد من األوعية الشعرية    

  .الهايدروستاتي ، وكذلك نتيجة الفراز السوائل من الخاليا الجسمية 

وهو يماثل بالزما الدم باستثناء . دعي السائل حينئذ باللمف يعند دخوله الى االوعية اللمفاوية و  

 . ) 13- 6جدول )احتوائه على كميات قليلة من بروتينات البالزما 

 الكلب  في القناة الصدرية والبالزما في مقارنة بين تركيب اللمف 13 - 6جدول 

 البالزما اللمف المكونات

 % 6.9 % 2.6 البروتينات

 %ملغم  123 %ملغم  124 السكريات

 %ملغم  27.2 %ملغم  27 النتروجين غير البروتيني

 %ملغم  22 %ملغم  23.5 اليوريا

 مل 111/ ملغم نتروجين  4.9 مل 111 /ملغم نتروجين  4.8 الحوامض االمينية

 %ملغم  11.4 %ملغم  9.2 الكالسيوم

 %ملغم  392 %ملغم  413 الكلوريد

 

وتعبر هذه التغيرات عن االختالفات الموجودة في نضوحية . ه ئنشمتركيب اللمف تبعا ل يتغير 

يتخذ اللمف المعوي األوعية الشعرية وفي وظيفة االنسجة ، فعند امتصاص الدهون في األمعاء 

 . chyleحليبيا الحتوائه على الدهون ويدعی بالكيلوس  امظهر

 إن اللمف االعتيادي عبارة عن سائل مائي رائق ، عديم اللون ، وزنه النوعي يقرب من    

ر ببطء الحتوائه على الفايبرينوجين والبروثرومبين ثويتخ. ويحتوي على خاليا لمفاوية .  1.115

كما يحتوي اللمف .  lymph serum مفء السائل بعد حدوث التخثر بمصل اللويدعى الجز. 
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على الماء والغازات والبروتينات والمواد النيتروجينية غير البروتينية والكلوكوز والمواد غير 

 .العضوية والهرمونات واالنزيمات  والفيتامينات ومواد المناعة 

الواقعة بين  الفسحى الدم مرة اخرى ومنع تجمعها في يقوم الجهاز اللمفاري باعادة السوائل ال   

وتتألف األوعية اللمفاوية من اوعية شعرية رقيقة الجدار تبدا من األنسجة وتكون . الخاليا 

ويكون مقاسها ضعف . ل في تركيبها األوعية الدموية الشعرية ثوتا. مسدودة من طرف واحد

القاعدي غير كامل ، واالتصاالت بين الخاليا اؤها شوغ الشعريةر األوعية الدموية غمقاس اص

 وتتحد األوعية الشعرية اللمفاوية مع بعضها لتكوين اوعية لمفاوية أكبر. ة ياو نقاذ مساميةأكثر 

اللمفاوية في  يةوأخيرا تصب جميع األوع. ل في تركيبها األوردة ، ولها جدران رقيقة تماث    

 -:  قناتين هما

 .       thoracic ductالقناة الصدرية  -1

 . right lymphatic duct    القناة اللمفاوية اليمنى  -2

اللمفاوية اليمني  ةناقوتقوم ال. هاتان القناتان في الجهاز الوريدي قرب قاعدة القلب  وتصب    

بنقل اللمف القادم من الجانب األيمن للرأس والرقبة والطرف األمامي االيمن والجانب األيمن من 

ومن الجدير بالذكر أن نخاع .  من بقية أنحاء الجسم مالصدر ، أما القناة الصدرية فتنقل الليف القاد

 .العظم والدماغ ال يتزودان باوعية لمفاوية 

وتقوم هذه العقد . في طريقه الى مجرى الدم بعقدة لمفاوية واحدة أو أكثر  يمر اللمف    

  -: اللمفاوية بوظيفتين على االقل 

وتضاف . حيث تحتوي العقد اللمفاوية على اعداد كبيرة منها  .تكوين الخاليا اللمفاوية  -1

 .هذه الخاليا الى اللمف عند مروره ببطء خالل العقدة 

القابلية على  من اللمف بواسطة الخاليا الشبكية البطانية التي لها تصفية المواد الغريبة -2

 .البلعمة 

لمفاوية ، ولكن اوعيتها اللمفاوية تحتوي على عقيدات لمفاوية  اال تملك الطيور الداجنة عقد    

وهناك العديد من األعضاء .  mural lymphoid nodulesتدعى بالعقيدات اللمفاوية الجدارية 

 bursa of Fabriciusة وجراب فابريسيوس ثوتاللمفاوية کالا تقوم بتكوين الخالي في الدجاج

 .في الكبد  periportal areasوالطحال وجدار األمعاء والمناطق حول البابية 

وإن . وباتجاه واحد من األنسجة الى القلب  ايكون جريان اللمف في األوعية اللمفاوية بطيئ   

- : الجريان هي العوامل المسؤولة عن 

االوعية الشعرية  الفرق في الضغط عند نهايتي الجهاز اللمفاوي ، حيث يكون الضغط في -1

كما يزداد . اللمفاوية اعلى من الضغط في القناة الصدرية عند دخولها الى الجهاز الوريدي 

 ف باتجاه الصدر اثناء عملية الشهيق نتيجة لحركة الحجاب الحاجز الى الخلفمجريان الل

زيادة في الضغط داخل البطن ، مما يساعد على حركة اللمف داخل األوعية  امسبب

  . ية نالبط اللمفاوية

اللمفاوية ودفع  يؤدي تقلص العضالت الهيكلية والملساء الى الضغط على جدران األوعية -2

 .اللمف باتجاه القلب 

 .جاه واحد بات مففي األوعية اللمفاوية والتي تسمح بمرور الل الصماماتوجود  -3

االعصاب  وبكون مستقال عن myogenicنشا مال ييكون تقاص االوعية اللمفاوية عضل -4

 .وهذا التقلص يساعد على رفع اللمف . ة تيالذا

 وظائف اللمف
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من قبل  من األوعية الدموية الشعرية أو تلك التي اضيفت المتسربة اعادة البروتينات -1

 .تركيز بروتينات البالزما الخاليا الى مجرى الدم للمحافظة على 

 . عادة السوائل الى مجرى الدم للمحافظة على حجم الدما -2

 . لالمعاء الى مجرى الدم  المخاطيةصة من الطبقة متنقل الدهون الم -3

بروتينات  المحافظة على قابلية الدم على التخثر وذلك من خالل المحافظة على تراكيز -4

لكونه من الفيتامينات  ااء نظرمعالممتص من اال Kالتخثر في بالزما الدم ، ونقل فيتامين 

 . في الكبد في تكوين البروثرومبين هميتةالذائبة في الدهون وال 

بروتينات  المحافظة على قابلية الدم على التخثر وذلك من خالل المحافظة على تراكيز -5

لكونه من الفيتامينات  ااء نظرمعالممتص من اال Kالتخثر في بالزما الدم ، ونقل فيتامين 

 . في الكبد في تكوين البروثرومبين هميتةالذائبة في الدهون وال 

 . plasma cellsتزويد الدم بالخاليا اللمفاوية وخاليا البالزما  -6

 Cerebrospinal fluid ي   ي الشوکمخئل الالسا

وهي من الخارج الى   meninges حايا سى العية تدشالثة أغثالدماغ والحبل الشوكي ب يحاط    

  -: ياتيالداخل کا 

 .  dura materاالم الجافية  -1

 . arachnoid membraneالغشاء العنكبوتي  -2

 . pia materاالم الحنون  -3

 

 

ي عن االم الحنون يدعي بالفسحة تحت العنكبوتية تاء العنكبوشصل الغفوهناك فراغ ي   

subarachnoid space  .جد هذا السائل يوو.  يي الشوکخبالسائل الم الفسحةهذه  ئ لمتوت

ات ، اثنان في نصفي ن، حيث توجد أربعة بطي( ventriclesالبطينات )أيضا في تجاريف الدماغ 

ع في الدماغ المتوسط يقوالثالث  lateral ventriclesما البطينان الجانبيان هکرتي المخ و

diencephalon ان بالبطين الثالث يالبطينان الجانب ويتصل. ل يتطس، والرابع في النخاع ال

 بعويتصل البطين الثالث بدوره مع البطين الرا.  foramen of Monroمونرو  ثقببواسطة 

 ueduct of  . Sylviusيوس فقناة سل) cerebral aqueductية خبواسطة القناة الم

دعی ي ياحدها وسطيتصل البطين الرابع بالفسحة تحت العنكبوتية عن طريق ثالثة ثقوب ،    

ي لوشکا ثقبان بيدعي، واالثنان اآلخران جانبيان  foramen of Magendieب ماجندي ثقب

foramina of Luschka . 

ويحتوي على . ي الشوکی عبارة عن سائل مائي رائق مماثل لبالزما الدم مخإن السائل ال    

األمالح والكلوکوز وبعض اليوريا والكرياتنين وقليل من البروتينات واعداد قليلة من الخاليا 

ويدل وجود كريات الدم . وقد يالحظ وجود الخاليا العدلة في بعض الحاالت المرضية . اللمفاوية 

 - 6دول ويوضح الج. الحمر على حدوث حالة نزف في بعض  اجزاء الجهاز العصي المركزي 

 .ي الشوكي في بعض الحيوانات الداجنة مخالتركيب الكيمياوي اللسائل ال 14
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الداجنة  الحيوانات ي الشوكي في بعضمخالتركيب الكيمياوي للسائل ال -( : 14 - 6)جدول 

 (مل  111/ ملغم)

 الكلب القطة االغنام الحصان الماعز الماشية المكونات

-  6 577 6.26-  6.3 – 5.1 الكالسيوم 

 818 899 832 727 681 725 – 651 الكلوريد 

-  2.86 198- - -  المنغنسيوم 

-  23.1-  12.66-  13.8 – 11.2 البوتاسيوم 

-  372.5- - - -  الصوديوم 

 27.5 25 71 - 8 47.58 12 23 – 16 البروتين 

 27- -  38.64-   - االلبومين 

 9- -  9.34-  - الكلوبيولين 

- - - - -  1.4 الكرياتنيين 

-  21 29 26.88-  16 النايتروجين غير بروتيني

- - -  31 – 23- -  اليوريا 

 74 85 119 – 48 57.2 71 71 – 35 السكر

 c  - -1.7  -3.8 6.6فيتامين 

   

كي على عملية الترشيح واالنتشار والنقل الفعال واالنتشار وي الشمخيعتمد تركيب السائل ال      

عة في قاوال choroid plexusمية يشميرة الصغويفرز هذا السائل بواسطة خاليا ال .الميسر 

حيث تتالف كل ضفيرة من شبكة من األوعية الدموية الشعرية المغطاة بطبقة من  .البطينات 

 .المشتقة من الغشاء المبطن للبطينات  ependymal cellsخاليا البطانة العصبية 

نرو ويمتزج ربين الجانبيين خالل ثقب م ينالشوكي المتكون في البطين المخيجري السائل ي      

بعدها يمر من البطين الرابع الى . كي المتكون في البطينين الثالث والرابع شوي الخمع السائل الم

 . يحيط بالدماغ والحبل الشوکيولوشکا ال وب ماجنديثقحة تحت العنكبوتية عن طريق سالف

ية مخمن الفسحة تحت العنكبوتية الى الجيوب الوريدية ال يكوالش المخييمتص السائل ا   

cerebral venous Sinuses  بواسطة الزغابات العنكبوتيةarachnoid villi  التي هي عبارة

ان السائل يويعتمد جر. ية مخالوريدية الحة تحت العنکبونية إلى الجيوب سعن انبعاجات من الف

 (.ماء  ممل 175 - 111)ي الشوكي الى الجهاز الوريدي على الضغط العالي لهذا السائل مخال

او زيادة تكوين هذا السائل او نقصان  يي الشوکمخيؤدي انسداد طريق جريان السائل ال   

فعند .  hydrocephalusس تقاء الرأتسامتصاصه الى زيادة ضغطه وتوليد حالة تدعى باس

ويؤدي الضغط . ية مخحجم البطبنات ال ية خالل مراحل تكوين الجنين ، بزدادمخانسداد القناة ال

 Internal hydrocephalusوتدعى هذه الحالة باستقاء الرأس الداخلي . ي مخالى تلف النسيج ال

ي الشوكي ويزداد مخال، وعند انخفاض قابلية امتصاص الزغابات العنكبوتية بتجمع السائل 

وفي كلتا .  external hydrocephalusدعی هذه الحالة باستسقاء الرأس الخارجي تضغطه و

 .ضخم الجمجمة في حالة عدم التحام عظامها تالحالتين قد ت
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 ي الشوكيمخوظائف السائل ال

يحافظ على  والحبل الشوكي ، وبذلك. للدماغ watery cushionية ئيعمل کوسادة ما -1

 .الدماغ من الصدمات 

ينخفض  فعندما يزداد حجم الدم في الدماغ. يعمل كمستودع لتنظيم محتويات الجمجمة  -2

. ي الشوكي مخوعندما ينكمش الدماغ يزداد حجم السائل ال. ي الشوكي مخحجم السائل ال

 - Monro. کيللي –مبدأ مونرو بوهذا مايدعي  اوبذلك يبقى حجم محتويات الجمجمة ثابت

Kellie doctrine  

الخاليا  کوسط لتبادل المواد الغذائية في الجهاز العصبي ، وله دور في تخليص يعمل -3

 .العصبية من بعض المواد األيضية أو الفضالت 

شترك في السيطرة على عملية التنفس من خالل التغيرات الحاصلة في تركيزايونات ي  -4

الهيدروجين 
+

H 2بون او الضغط الجزئي لثاني أوكسيد الكارPCO ي خفي السائل الم

 .الشوكي 

 


