
  
 الجلسة السادسة

 التقييم الوظيفي لجملة اإلرقاء

هو جملة اآلليات التي تؤدي لوقف النزف عند حدوث تمزق في  Hemostasisاإلرقاء  •

 جدار وعاء دموي وتشمل: 

 التقبض الوعائي.  •

 تشكيل الخثرة البيضاء أو السدادة الصفيحية التي توقف النزف. •

 توقف النزف وتجعله دائم. تشكل الخثرة الدموية  التي تعزز  •

 يفي داخلها يغلق الثقب بشكل كاملتعضي الخثرة بنمو نسيج ل  •
  تحقق اآللية األول والثانية ما يسمى باإلرقاء األولي الذي يوقف النزف، الذي يتدعم

بالمرحلة الثانية أي تشكل الخثرة الدموية، ليصبح نهائياً في المرحلة الثالثة حيث يتشكل  

 الليفين وتتعضي الخثرة. 

 ما يجب معرفته:  •

 مراحل اإلرقاء وآلياته العامة. •

 التقبض الوعائي، آليته وأهميته.  •

 وظيفة الصفيحات، وآلية السدادة الصفيحية.  •

 مة، السبيلين الداخلي والخارجي، الحلقة المعيبة للتخثر. آلية التخثر الدموي: المراحل العا •

 الوسائط الفيزيولوجية للوقاية من التخثر داخل األوعية 

 



 
 الوقاية الطبيعية من التخثر

خصائص السطوح البطانية : ملساء تمنع التنشيط بالتماس، وطبقة البروتينات السكرية   •
 السالبة. السالبة التي تنبذ عوامل التخثر 

 عند حدوث أذية يفقد الوعاء مالسته وتصبح شحنته موجبة. •
% من الترومبين من الدم، والباقي تمتزها ألياف الفيبرين مما   15مضاد الترومبين يزيل   •

 يحمي من انتشار الخثرة. 
الهيبارين يوجد في سيتوبالسما العديد من الخاليا منها الوحيدات و األسسة و البدينة و  •

 د تخثر.  يعمل كمضا

 انحالل الخثرة الدموية

 يوجد في البالسما بالسمينوجين غير فعال .  •

بعد يومين من توقف النزف النزف تفرز النسج المتأذية عوامل تنشط البالسمينوجين  •

 ويتحول إلى بالسمين. 

 يعمل البالسمين على هضم الفيبرين وبعض العوامل مثل الفيبرينوجين والبروترومبين •

 والعامل السابع والثامن. 

 بعض العوامل مثل األيروكيناز والستربتوكيناز تنشطه.  •

 حل الخثرات يسمح بالتخلص من الدم في النسجة وإعادة فتح األوعية خاصة الصغيرة. •

 

 األدوات الالزمة:  •

 كحول طبي، واخزات معقمة، ميقاتية.  •

 ترشيح. شرائح زجاجية، أنابيب شعرية غير مطلية بالهيبارين، ورق   •

 جهاز قياس  الضغط الشرياني مع سماعة طبية.  •

•  



 : Bleeding timeطريقة إجراء زمن النـزف   -

. بعد تطهير المنطقة بالكحول تخدش شحمة األذن  Dukeيجرى حسب طريقة ديوك  •

معقمة مع تجنب العصر. نعتبر بدء الزمن)صفر( من لحظة ظهور الدم ونحسب  بواخزة

 الزمن حتى توقف الدم تماماً. 

توضع قطعة من ورق الترشيح كل نصف دقيقة على منطقة الخدش، وعند توقف الدم   •

 نعد النقط ونحسب الزمن الذي لزم لتوقف النزف
 

لجرح ودرجة التبيغ  في منطقة  دقائق،  وهو يختلف حسبة عمق ا 6-1الزمن الطبيعي 
 الخدش.

يتطاول زمن النزف بنقص الكثير من عوامل التخثر، لكنه بشكل خاص يتطاول عند نقص  
 الصفيحات واعتاللها وفي أمراض الكبد والكلية الشديدة 

 :Clotting Time طريقة إجراء زمن التخثر

وال زال يستعمل بكثرة   هذا االختبار من أقدم اختبارات تقييم عوامل التخثر في الجسم •

 ومن استعماالته المهمة مراقبة فعالية العالج بالهيبارين. 

صمم عدد كبير من الطرائق  لتحديد زمن التخثر، تستخدم فيها نماذج مختلفة من   •

األنابيب، لذلك يعتمد زمن التخثر أيضاً على نوعية ومساحة سطح االحتكاك مع األنبوب 

النموذجية التي يتطاول فيها زمن التخثر وهو يتطاول عند  المستعمل. الناعور هو الحالة

 نقص أي من عوامل التخثر. 

 لتقدير أهمية سطح التماس سنجري االختبار بطريقتين: 

 باستعمال الشرائح الزجاجية: -أ

 باستعمال األنابيب الشعرية )معلمة باألزرق غير  -ب

 مطلية بالهيبارين(:  

 استعمال الشرائح الزجاجية: -أ

بعد تطهير اإلصبع توخز بدرجة كافية حتى نحصل على قطرة دم دون عصر اإلصبع، نترك  

القطرة تسقط بشكل حر على الشريحة الزجاجية ثم نحرك الصفيحة على محور أفقي 

حركة نصف دائرية كل نصف دقيقة، ونكرر العمل حتى تتماسك القطرة وتحافظ على  

كل نصف دقيقة نغمس رأس دبوس   شكلها مما يدل على تشكل الخثرة، واألفضل

ونحركه بشكل نصف دائرة حتى نالحظ ظهور خيوط الفيبرين على رأسه ونحدد زمن 

 دقائق. 5-2التخثر وهو 

 باستعمال األنابيب الشعرية )معلمة باألزرق غير مطلية بالهيبارين(:  -ب

بعد التطهير ووخز اإلصبع نالمس األنبوب  الشعري بقطرة الدم فتمتص بالخاصة   •

الشعرية لألنبوب ونتركه حتى يمتلئ ثالثة أرباعه. بعد دقيقتين نكسر قطعة من طرف 

األنبوب ثم كل نصف دقيقة نكسر قطعة من الطرف حتى نحصل على خيط ليفيني  

متماسك بين القطعة المكسورة وباقي األنبوب، ونحدد زمن التخثر وهو أقل بكثير من  

 الزمن بالطريقة األولى.  

•  



أ بالطريق الداخلي ألنه نتج عن تماس الدم مع سطح الزجاج لذلك من  إن التخثر بد  •

البديهي أن يكون الزمن الالزم للتخثر أقل كلما زاد سطح التماس أي في األنابيب  

 الشعرية. 

يزداد زمن التخثر عند غياب عوامل التخثر )عدا السابع والثالث عشر الرتباطهما   •

عند استعمال الهيبارين، وال يتغير بنقص  بالسبيل الخارجي(، نقص الفيبرينوجين و

 الصفيحات. 

 

 

 

 


