
   الثانيةالجلسة 

 الهيماتوكريت 

يتألف الدم من بالسما تمثل الوسط السائل خارج الخلوي وهي في أغلبها ماء وتحوي شوارد   

)صوديوم بوتاسيوم، الخ( وبروتينات بالسمية )أضداد، ألبومين الخ( ومواد أخرى محلولة مثل  

 السكر. ،  الغازات التنفسية ،  البولة

مراء والكريات البيضاء  الحالمكون اآلخر للدم هو العناصر الشكلية وتتألف من الكريات 

   والصفيحات 

ومن المهم معرفة الحجم النسبي للكريات بالنسبة لحجم معين من الدم وهذا ما يسمى  

 ،  PCV Packed cell volumeبالهيماتوكريت ويسمى بكداسة الكريات الحمر 

وب،  يعتمد حسابها على تثفيل حجم معين من الدم، فتتوضع العناصر الشكلية في نهاية األنب 

 ويمكن بالتالي معرفة نسبة حجمها إلى الحجم الكلي للعينة المأخوذة.  

يزداد الهيماتوكريت بزيادة الكريات الحمر المطلقة أو النسبية  كما في احمرار الدم، ويقل بنقص  

%   5 +  47الكريات كما في فقر الدم. يقدر الهيماتوكريت بالنسبة المئوية وهو عند الرجل 

 %.  5+43وعند المرأة 

 األدوات الالزمة:    •

 واخزة معقمة، قطن،كحول.  •

أنابيب شعرية مطلية بالهيبارين )معلَّمة باألحمر(، معجون هيماتوكريت، ُمثٍَفلة   •

 هيماتوكريت، مسطرة هيماتوكريت. 

 طريقة اإلجراء:   •

بعد تطهير اإلصبع الثالث أو الرابع نتركها حنى تجف، ثم نوخز بالواخزة المعقمة بدرجة  -1

كافية، نطبق ذروة األنبوب الشعري على القطرة فيمتص الدم بالخاصة الشعرية، نمأل ثالثة  

 أرباع األنبوب.  

لي  نستعمل أنبوب شعري عادي غير مط   EDTA)إذا أردنا استعمال دم وريدي مسحوب على   

 بالهيبارين، معلم باألزرق(. 

نضع النهاية الثانية لألنبوب غير المستعملة بشكل عمودي تماماً  فوق قطعة المعجون  مع  -2

 ملم.   2تدويرها قليالً، نسحب األنبوب فتكون نهايته قد سدت تماماً  بعمق 

نهاية  .نضع األنبوب في المثفلة في الشق الخاص المرقم مع حفظ الرقم  بحيث تكون ال3

 دقائق.  4المسدودة متجهة نحو المحيط. تغلق المثفلة بعد امتالئها وتدار لمدة 



بعد توقف المثفلة يسحب األنبوب منها ونالحظ  أن الكريات الحمراء مكدسة في النهاية البعيدة  

من األنبوب تعلوها طبقة رقيقة من الكريات البيض ويمأل باقي األنبوب سائل أصفر هو  

 البالسما. 

ساطة مسطرة عادية نحدد الحجم الكلي للدم ثم حجم الكريات ونحسب نسبة حجم  بو •

 الكريات من الحجم الكلي.  

باستعمال مسطرة الهيماتوكريت نضع بداية الكريات الحمر على الخط صفر ونحرك  •

واألنبوب بوضعية عمودية   100األنبوب حتى يطابق نهاية عمود المصورة الخط 

من قمة عمود الكريات الحمر يمثل الهيماتوكريت فتحدد قيمته   تماماً. السطر الذي يمر

 بدقة.  

 التقييم الوظيفي لجملة الدم الحمراء: 

وعندددد عندددد الرجدددل  3ملم/كريدددةمليدددون  5: عددددد الكريدددات الحمدددر •

,يقل العدد في فقر الدم ويزداد عند الرياضددين 3مليون كرية /ملم4,5المرأة

وأثناء العيش في المرتفعات.  تصنف الكريات الحمر حسددب حجمهددا إلددى 
 سوية الحجم ناقصة الحجم وزائدة الحجم أو عرطلة.  

: كميددة الخضدداب  الموجددودة فددي HgB Hemoglobin معدددل الخضدداب  •

نددد مددل ع100غ/14مل عنددد الرجددل و 100غ/16مل دم وهي حوالي 100

، تصددنف الكريددات حسددب كميددة الهيموغلددوبين فيهددا إلددى سددوية ، المددرأة
 ناقصة وزائدة الخضاب. 

نسبة الحجم الذي تشددغله الكريددات  : هو Ht  Haemtocrite الهيماتوكريت  •

.  % عنددد المددرأة40% عنددد الرجددل و 47في حجم معين من الدم ويعددادل 

 . يقل الهيماتوكريت في حاالت فقر الدم
سرعة انفصال هي  :Erythrocytes Sedimentation Rate ESR سرعة التثفل •

، الكريات الحمراء عن المصورة وتتعلق بكمية البروتينات الموجودة في الدم

تزداد بزيادة البروتينات البالسمية ونقص عدد الكريات وزيادة حجم 

 البالسما.

 


