
 

 الجلسة الثالثة

 ESR الحمر الكريات تثفل سرعة

 تعبر سرعة التثفل عن سرعة ترسب الكريات الحمراء للدم الممنوع من التخثر في واحدة الزمن)ساعة(.

 من أهم العوامل التي تؤثر على سرعة التثفل: 

 عوامل مصورية.  -

 عوامل متعلقة بكريات الدم الحمراء.  -

 فيزيولوجية. عوامل  -

 عوامل فيزيائية.  -

 : البالسما  مكونات  بتغير  التثفل  سرعة تتأثر : المصورية العوامل -1

  الشحنة  على تؤثر المركبات  هذه التثفل،ألن سرعة  من تزيد  غلوبولين الغاما خاصة  والغلوبولينات  الفيبرينوجين

  األلبومين  بنقص  التثفل  سرعة  تزداد . أسرع بصورة  وتترسب  للتنضدد  الكريات  فتميل الكريات  سطح على  السالبة

 . الكولسترول وزيادة   اللزوجة  ونقص 

 :تتغير سرعة التثفل بتغير خصائص الكريات الحمر:العوامل المتعلقة بالكريات الحمر -2

اصطفاف  : تزداد سرعة التثفل في فقر الدم ألن نقص نسبة الكريات إلى البالسما يسهل عملية عدد الكريات الحمر 

 الكريات وترسبها، بينما زيادة عدد الكريات يعرقل هذه العملية ويقلل من سرعة التثفل. 

تترسب الكريات الحمراء الصغيرة المكورة) داء المكورات الوراثي( بمعدل أبطأ من الكريات   حجم الكريات: 

النسبة بين كتلة الكريات ومساحة  السوية، أما الكريات الكبيرة فتترسب بمعدل أكبر. وتتعلق سرعة التثفل أكثر ب 

 سطحها الكلي فكلما زادت هذه النسبة زادت سرعة التثفل. 

ينخفض معدل ترسب الكريات في حال وجود شذوذ في شكلها كما في داء المكورات الوراثي أو في   شكل الكريات: 

 فقر الدم المنجلي. 

 :يمكن للعديد من العوامل الفيزيولوجية أن تؤثر على سرعة التثفل: عوامل فيزيولوجية -3

 العمر:تزداد سرعة التثفل مع زيادة العمر. 

 لى من لدى الذكور. الجنس: سرعة التثفل لدى اإلناث أع

تزداد سرعة التثفل أثناء الدورة الطمثية عند المرأة، وتزداد لدى الحامل بدءاً من الشهر الثالث بسبب زيادة  

 الفيبرينوجين وتمدد حجم الدم، وتعود على مستواها الطبيعي بعد شهر من الوالدة. 

 العوامل الفيزيائية:  -4

وساخ أو عوالق تؤثر على سرعة التثفل، ويجب أن يوضع بشكل عمودي  يجب أن يكون األنبوب نظيفاً فوجود أية أ 

 ودون اهتزاز ألن الوضع المائل أو االهتزاز يغير من النتيجة. 



يجب إجراء التجربة على دم طازج خالل ساعتين من الحصول على الدم كحد أقصى،ألن التأخير يؤدي لميل  

 الكريات للتكور وبالتالي نقص سرعة التثفل. 

مئوية ، فزيادة درجة الحرارة تزيد من سرعة التثفل ونقصها يقلل من سرعة   22-20ن تكون الحرارة يجب أ 

 التثفل. 

 تخثر العينة يعطي نتائج خاطئة بسبب استهالك الفيبرينوجين. 

ر نالحظ أن سرعة التثفل تزداد في الحاالت االنتانية وااللتهابية وفي األمراض المناعية والسرطانات وكذلك في فق

 الدم، وتقل في حالة فقر الدم المنجلي وداء المكورات الوراثي. 

 

ال تعتبر سرعة التثفل اختباراً نوعياً مشخصاً وإنما مؤشراً موجهاً للتشخيص وكذلك يفيد في متابعة نتائج العالج  

 ومعرفة مدى االستجابة لدى المريض 

 القيم الطبيعية: 

 ملم/الساعة األولى.  5-3عند الرجل 

 ملم/ الساعة األولى مع تقدم العمر.  15و حتى   7-4المرأة عند 

 األدوات الالزمة: 

باألسفل، مع حامل    200ملم مدرج من الرقم صفر في األعلى وحتى الرقم 2أنبوب قياس سرعة التثفل قطره -

 خاص ألنابيب سرعة التثفل. 

 %. 3.8قطن،كحول،محاقن ألخذ العينات، محلول سترات الصوديوم  -

 عمل: طريقة ال

مل من محلول  1مل من الدم الوريدي للمفحوص ونضعها في أنبوب نظيف يحوي  4بواسطة محقن معقم نأخذ 

 % لمنع تخثر الدم. 3.8سترات الصوديوم

 مل من الدم( ونسده بالسبابة. 2نمأل األنبوب بالدم الممنوع من التخثر حتى التدريجة صفر) أي  -

حيث نضع نهايته السفلى على القاعدة المطاطية للحامل ونثبته  نثبت األنبوب على الحامل الخاص به، ب -

 بالضاغط الموجود في أعلى الحامل بحيث يكون عمودياً تماماً، ونتركه ساعة من الزمن. 

نقرا طول عمود البالسما المتشكل بعد ترسب الكريات الحمر تحت تأثير الجاذبية األرضية بعد ساعة وتقدر   -

بالملم/سا
1
ين وتقدر بالملم/ساثم بعد ساعت   

2
 . 

نقرا طول عمود البالسما المتشكل بعد ترسب الكريات الحمر تحت تأثير الجاذبية األرضية بعد ساعة وتقدر 

بالملم/سا
1
ثم بعد ساعتين وتقدر بالملم/سا  

2
 

 

 

 

 



 

 

 Leukocytes الكريات البيض

 
الكريات البيض خاليا كبيرة لها نواة، عددددها قليددل، نجدددها خددارج األوعيددة الدمويددة بعكددس الكريددات      

الحمر التي توجد ضمن األوعية فقط وتقسم إلى مجموعتين كبيرتين: كريددات بدديض مفصصددة النددواة تبدددو 
مجموعددة ثانيددة نواهددا ، و  األسساتو  الحمضات و المعتدالتكأنها عديدة النوى ونميز منها ثالثة أنواع هي 

 وحيدات النوى. و  اللمفاوياتغير مفصصة  ذات نواة وحيدة وهي على نوعين 
 
 عدد الكريات البيض والصيغة الكريوية:   

.  يتبدددل العدددد حسددب العوامددل الفيزيولوجيددة 3آالف كريددة /ملددم 8-6 يبلددع عدددد الكريددات البدديض      
الحمل وفي الكثير من األمراض مثددل اإلنتانددات واألورام. والمهددم والمرضية  فيتغير العدد بعد الجهد وفي 

 بما يعرف بصيغة الكريات البيض: إلى العدد اإلجمالي معرفة نسبة كل نوع
 % Neutrophils      45-65المعتدالت       
 % Eosinophils      1-3الحمضات      
 Basophils        0-1%األسسات       
 Lymphocytes  20-40%اللمفاويات      
 %  Monocytes        3-10الوحيدات      

 وظائف الكريات البيض:
المعتدالت: وظيفتها األساسية هي البلعمة ، إذ تتميز بقدرة كبيددرة علددى االنجددذاب نحددو مندداطق  -1

األذية واالنسالل وبلعمة الجراثيم الغازية وقتلها ثم هضمها لتتحول معها فددي النهايددة إلددى كتلددة 
 من الصديد)القيح(. 

اثيم مثددل األنزيمددات الحالددة تحوي المعتدالت الكثير من العوامل التددي تسددتطيع أن تقتددل وتهضددم الجددر

 للبروتين ، والليزوزيم والكثير من العوامل المؤكسدة.  

الوحيدات: وهي تملك نفس قدرات المعتدالت من ناحية االنجذاب واالنسالل والحركددة وتصددل إلددى  -2   
 يم  لها قدرة أكبر على البلعمة وقتل الجراث  Macrophageمناطق األذية لكن تتحول إلى بالعات كبيرة 

الحمضات: ال أهمية لها في الدفاع ضد الجراثيم ألن قدرتها علددى االنجددذاب والبلعمددة محدددودة جددداً   -3  
لكنها تستطيع أن تهاجم الطفيليات وتقتلها وتزيل المواد السامة من الجسم، وتهضم نواتج الخثرات ونددواتج 

 مستضد.   -تفاعل ضد
فى االستجابة التحسسددية حيددث تفددرز العديددد مددن الوسددائط  األسسات: أقل الكريات عدداً ودورها هام   -4

 كالهستامين والبراديكينين والسيروتونين وغيرها من المركبات التي توسع األوعية وتزيد النفوذية . 
وهددي مسددؤولة عددن المناعددة  Bاللمفاويات: وظيفتها الرئيسية المناعة ، وهي علددى نددوعين اللمفاويددات  -5

وهي مسؤولة عن المناعة الخلوية. والمناعة الخلوية هي المسؤولة أيضاً عن رفض Tالخلطية واللمفاويات 

 األعضاء المزروعة مثل القلب والكلى. 

 


