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 Blood Collection جمع الدم

عمى كسية  لىواختيار الطخيقة يعتسج بالجرجة االو  ,من الطيهرق لجسع الجم ائىشاك عجة طخ   
 لطيخ الحي سيؤخح مشو نسهذج الجم ,مجى اىسية السحافظة عمى حياة ا و الجم السطمهب جسعيا

وحجم طخيقة جسع الجم   قبل اختيار االعتباريؤخح بشظخ  أنالى حجم الطيخ الحي يجب  باإلضافة
م مثل طائخ بكل من الداللة والشهع فيشاك طيهر صغيخة الحج يتأثخوالحي  الجم الحي يسكن الحرهل

الدسان في حين تهجج طيهر كبيخة الحجم مثل الشعام . ان ىحا االختالف في حجم الجدم يشعكذ 
 % من وزن الطيخ 01برهرة مباشخة عمى حجم الجم في جدم الطيخ حيث يذكل حجم الجم قخابة 

ج فخاخ فخو التي تؤثخ عمى حجم الطيخ ىه العسخ فعمى سبيل السثال في ا األخخى  األمهرومن  بالغخام
يقة جسع غم وىحا يؤثخ عمى  طخ  34 – 31عشج عسخ يهم واحج من  المحم يكهن معجل وزن الفخخ

 -مشيا : أسبابالجم لعجة 

 عجم تطهر الجياز الهريجي بذكل تام  -1

 صغخ حجم القمب  -2

 صغخ كسية الجم السهجهدة فيو  -3

  األجداءعخف وغيخىا من  و الجدم من رير أجداءعجم تطهر  -4

 صحية أضخار لو يدبب أن دون  الطيخ من سحبو يسكن الحي الجم حجمان يسكششا القهل بذكل عام 

 وزنيا من % 10 يذكل الطيهر في لمجم الكمي الحجم .لمطيخ الرحية والحالة الجدم حجم عمى يعتسج

( استخالي ببغاءالطيب ) طائخال فأن لحلك، . (الجدم وزن  منغم  011مل دم /  01-5)تقخيًبا
Budgerigar  ّكمي رقجم دم حجم يستمك غم 21الحي يكهن بهزن estimated total blood 

volume حجم من % 10 تفقج أن بإمكانيا باألمخاض السرابة وغيخ الطبيعية الطيهر .مل 3 مقجاره 

 إلجخاء السطمهب من أكثخمل ) 1.2لحا فان نسهذج الجم بحجم  .ضارة تأثيخات دون  الكمي الجم

( استخالي ببغاءديل الحرهل عميو وتحسمو من الطائخ الطيب )( يكهن من الاألساسية التحميالت
 السخضية الحاالت في الطيهر من السأخهذة العيشة حجم من التقميلغم. ويسكن  21 بهزن  يكهن  الحي

   .الذجيجة

 



  -: ق جمع الدمائمن اهم طر 

 Jugular Venipunctureالهريد الهداجي  ثقب -1

يتم  التي الجم جسع طخيقة وىه الطيهر أنهاع معظم في يشجد أن يسكن الهداجي الهريج ثقب   
 كبيخة بجرجة تكهن  التي األخخى  الجمهية األوعية إلى تفتقخ التي الرغيخة الطيهر من الجم لجسع اختيارىا

 أوال لحا يجب الطيهر، في األيدخ من أكبخ عاًدة يكهن  األيسن الهداجي الهريج .الهريج ثقب إلجخاء كافية

 بقعة عن عبارة رالطيه  معظم في تكهن  الهداجي الهريج تغطي التي السشطقة . األيسن الهريج ثقب يتم أن

 يتم جسع )االيثانهل( ثم  الكحهل من بقميل تخطيبيا بعج بديهلة تحجيجىا ويسكن الخير من خالية جمجية

 حجم أن اي ، الجم من كبيخة كسية تجفق إلى يؤدي الهداجي الهريج ثقب .والسحقشة األبخة باستخجام الجم

كبيخة  بقابمية الهداجي الهريج ويتسيد  .يكهن كبيخ الطخيقة ىحه باستخجام عميو الحرهل يسكن الحي الجم
 لمهريج لمدساح  والخقبة الخأس مج خالل من ثقبو يتم أن قبل تثبيتو يجب لحا مهضعو من التحخك عمى

الهاسع  الفخاغ . (0كسا مهضح بالرهرة ) Jugular furrow الهداجي اإلخجود داخل fall بالدقهط
في  الالزمة العشاية أخح عجم حالة في كبيخة ودمو بتكهين يدسح الهداجي بالهريج يحيط الحي الجمج تحت
من عيهب ىحه الطخيقة عجم استقخار الهريج مسا يزطخ الى تثبيتو وصعهبة تسييد  .ذلك حجوث مشع

 .في الخقبة ولكثافة الخير الشامي فيياخة لهجهد طبقات الذحم الكبي األعسارالهريج في 

  

 الهداجي الهريج من الجم جسع( 0صهرة )
 
 



 (                                           يالجناحي او العضد)الهريد  الزندي الجلدي الهريد ثقب -2

 Venipuncture of the cutaneous ulnar vein (wing or brachial vein) 
لهريج ا Venipuncture يجسع الجم عادة من الطيهر الستهسطة والكبيخة عن طخيق ثقب 

 البطشي الدطح مع الجمجي الدنجي الهريج يتقاطع.  cutaneous ulnar vein  الجمجي الدنجي

 في ىحه الطخيقة نقطة اىم .الجمج تحت مباشًخة elbow)السخفق) الدنجي الكعبخي  – العزجي لمسفرل
حيث يداعج عمى بخوز الهريج ( % 61ىي تحجيج الهريج ثم تشظيف السشطقة بالكحهل ) االيثانهل 

وىحه الطخيقة تعطي كسية دم كبيخة  لمهريج بذكل مهازي  Needleاإلبخة  إدخالوبعجىا يتم  لألعمى
 تقمل الطخيقة ىحه أن .EDTAمادة  عمى دقيق يحتهي  جسع أنبهب في الجم يجسع  ،مل  4ترل الى 

الطخق وتعطي كسية ال باس بيا من الجم وأمن  أفزلتعتبخ من و  الطيهر في الهدمة حجوث من
 الرغيخة . الطيهرطخيقة عمى حياة الطيخ ومن عيهبيا انو ال يسكن تطبيقيا في 

 

 الجشاحي الهريج من الجم جسع( 1صهرة )

 المذطي الهسطي() الهريد الهريد الضنبهبي الذيلي  ثقب -3

 Caudal tibial (medial metatarsal) venipuncture  
 السفرل فهق  الطيهر مباشًخة معظم الدفمي في الداق من الهسطي الجانب في الهريج ىحا يقع

 .تكهن الهدمة إحتسال من يقمل مسا بالداق السحيطة العزالت بهاسطة محسًيا الهريج ىحا يكهن  الخسغي

يفزل جسع   )الشيجل( الجقيقة الجم أدوات جسعباستخجام  مباشًخة الجم جسع يسكن الرغيخة الطيهر في
الجم بيحه الطخيقة في الطيهر السائية كهن ىحا الهريج اكثخ تطهرا ومن عيهبيا قج ال يكهن الهريج 

 في االعسار الستقجمة بدبب الكيهتكل .  واضح



 Clipping of a toenailقص المخالب  -4

. القجم  أصبع من بحخية بالتجفق لمجم لمدساح الخمف من  ويقطع بالكحهل السخمب تشظيف يتم
 .الحجيجوز كبخيتات الفزة أو نتخات الجمهي مثل لمشدف السهقفة الشدف بالسهاد وقف يتم الجم جسع بعج
 الجم في عاًدة تالحظ والتي ال  لمخاليا طبيعي غيخ تهزيع عشو يشجم ما لب كثيًخااالسخ من السجسهع الجم

 يجب  من الخمف لباقز السخ طخيق عن الجم جسع فأن لحلك . األكبخ الجمهية األوعية من السجسهع

 الهريجي . الجم جسع طخق  جسيع فذل عشج فقط فيو يفكخ أن

   قص العرف  -5

ندف , وتتم  كن اخح قطخة دم من العخف دون حجوثتتبع ىحه الطخيقة في الججاج البالغ اذ يس
يقة ىحه العسمية بقطع احج الشتهءات العميا لمعخف ) قطعة صغيخة ججا( بهاسطة مقز حاد . ىحه الطخ 

 سيمة خاصة في البحهث.قميمة االستعسال ولكشيا 

 Skin puncture ثقب الجلد  -6

يسكن  ال والتي جًجا الرغيخة الجمهية األوعية ذات الرغيخة الطيهر في الطخيقة ىحه تدتخجم
 بهاسطة السطمهب ثقبيا الجمهية األوعية يغطي الحي الجمج تشظيف يتمثم  .الهريج ليا ثقب عسمية إجخاء

مذخط  أو شفخة دقيقة إبخة باستخجام الجمج عبخ الجمهي  الهعاء ثقب يتم  .يجف حتى قميال ويتخك الكحهل
 الهريج ىي الطخيقة بيحه الجممشيا  يجسع التي الذائعة الجمهية األوعية .الثقب مهقع من الجم ويجسع

 . الحيمي الظشبهبي الهريج ، الجمجي الدنجي

 Cardiac punctureثقب القلب  -7

يسكن جسع الجم من القمب حدب طخيقة تحجيج السشطقة في ىحه الطخيقة تكسن في  الرعهبة
وحسمو  الطيخ من ارجمو بسدكقيام الذخز القائم بعسمية الجسع ب الباحث الجراجي التي تتمخز

بحيث يكهن الخاس متجيا نحه االسفل ومن ثم ) بهضع مقمهب( بهاسطة احج اليجين برهرة عسهدية 
كسا مهضح باستخجام اليج االخخى  يتم ادخل الشيجل الى القمب من بين عظسي القز  وسحب الجم 

 لمطيهر ةجومجي الخطهرة جةشجي إنياوتعطي كسية ال باس بيا من الجم ومن عيهبيا . بالرهرة ادناه
 قبل الجم بجسع الطخيقة الخاصة ىحه استخجام ويجب.   لمذفاء من الجخح أطهلويحتاج الطيخ لفتخة 

 .اليالك عمى السذخف الطيخ تذخيح



 
 تهضح جمع الدم من القلب عن طريق مدك الطير بهضع مقلهب بهاسطة احد اليدين (3)صهرة

 Blood collection from the occipitalالدم من التجهيف الهريدي القفهي  جمع -8

venous sinus 
 السهت إلى الجماغ أو يؤدي ساق في أضخاًرا يدبب قج فهي قال الهريجي التجهيف من الجم جسع

 قبل الطيهر األليفة يكهن  من الجم جسع في الطخيقة ىحه استخجام فأن لحا .صحيحة غيخ برهرة تم إذا

 يسكن إذ أكثخ، أو غم 400 وزنيا التي يكهن  الطيهر في نافعة الطخيقة الطيهر ىحه تذخيح عسمية

 اليهاء من مفخغة زجاجية أنابيب وتدتخجم فييا قريخ، وبهقت الحجم كبيخة دم نساذج عمى الحرهل

 الظيخية لمجسجسة بالفقخة القاعجة اترال مشطقة عشج يقع القفهي  الهريجي التجهيف. مالئسة بأحجام وأبخ

 زاوية وبجرجة الجمج خالل األبخة إدخال يتم .األصبعي الجذ عن طخيق ذلك تحجيج األولى ويتم العشقية

 .العشقية فقخةال نحه 31-21زاوية  بجرجة

 المواد واالدوات الالزمة لجمع الدم من الطيور

 Syringe حقن -0

 Needles اإلبخ  -1

 Glovesقفازات   -2

 Alcoholكحهل طبي   -3

 Cottonقطن   -4

 vialsاو  Tubesانابيب جسع الجم   -5

 Mini coolerبخاد لحفظ العيشات   -7


