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 الجلسة العملية الثانية

 BLOOD SMEARS  وكيفية تحضير لطاخة دموية BLOOD CELLS دراسة خاليا الدم 

 :( Definition of Blood ) تعريف الدم

، وهو من األنسجة الضامة السائلة في الجسم والتي تعرف باألنسجة الرابطة نسيج رابط وعائي متخصص الدم: 
 تشمل الدم واللمف.التي و  Vascular Connective Tissuesالوعائية 

 .( لتر من الدم6-5% من وزن جسم االنسان، فجسم االنسان الصحي يحوي )  8-7يكون الدم حوالي 

  Artier  والشرايين Vertis لجسم خالل األوعية الدموية ) األوردةيجري في ا ، عبارة عن سائل أحمر اللون وهو 
   (. Capillaries ) والشعيرات الدموية

 : وظائف الدم

التنفس : حيث يقوم الدم بنقل األكسجين من الرئتين إلى األنسجة بواسطة الهيموجلوبين ، ويقوم بنقل ثاني   -1
 . لطرحها خارج الجسمأكسيد الكربون من األنسجة إلى الرئتين 

  التخلص من التوازن المائي : يقوم الدم بالمحافظة على كمية الماء الموجودة في الجسم وذلك عن طريق  -2
 الماء الزائد عبر الكليتين والجلد.

 .التغذية: يقوم الدم بنقل وتوزيع المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميع أنسجة الجسم -3
  عن طريق الكلية  البولةليص الجسم من المواد السامة والضارة مثل : يقوم الدم بتخ اإلطراح -4
 . نقل الهرمونات : حيث يقوم الدم بنقل الهرمونات التي تفرزها الغدد إلى األنسجة -5
تجلط الدم: يعمل الدم على الوقاية من النزيف بواسطة التجلط فيحافظ على كمية الدم الطبيعية في   -6

 الجسم.
 كريات الدم البيضاء، والغلوبيولينات المناعية. طريق   : عنوظيفة دفاعية  -7

 (.  Blood cells% خاليا الدم ) 45(، و  plasma% بالزما ) 55يتكون الدم  من  
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 :    Blood plasmaبـالزمــا الدم

% من بعض 7هي)  % مواد صلبة ذائبة 9-8% من الماء ، 92-91سائل أصفر باهت يتكون بنسبة    
  globulins  Igوالغلوبيولينات    albuminو األلبومين   Fibrinogenالبروتينات كالفيبرينوجين 

A,IgG,IgE,IgM,IgD ( ومواد عضوية أخرى )كرياتين، حمض 0.1%،غلوكوز 55، دهون )واالنزيمات%
ليوريا( وهو يحتوي باإلضافة إلى ذلك على مواد غير عضوية كبيكربونات الكالسيوم وبيكربونات البوتاسيوم، ا

والصوديوم ، كما توجد به دائما بعض نواتج عملية الهضم كالكلوكوز واألحماض األمينية واألحماض الدهنية . 
ين واذا حصل نزف وتخثر البروتين فسوف إلى جانب بعض الهرمونات والفضالت وغازات كاألوكسجين والنيتروج

 يترك بعده سائل اصفر رائق هو مصل الدم .   

 الخاليا  –البالزما= الدم 

 . عوامل التخثر –(= البالزما serumالمصل ) 

 وظائف بروتينات البالزما:

الدم الالزم حتى األلبومين : يحافظ على حجم الدم وعدم تسرب سوائله لألنسجة وهذا يحفظ لنا مستوى ضغط  –ا 
 .يصل الدم إلى جميع أجزاء الجسم

 . الفلوبيولين يحمي الجسم من الميكروبات وسمومها وتعمل على الدفاع عن  الجسم ضدها –ب 

الفيبرينوجين : يساعد على تكوين الجلطة الدموية عند اإلصابة، كما أنه المسؤول عن درجة لزوجة الدم   –ج 
 .فية التي تحافظ على مستوى ضغط الدمالالزمة لتكوين المقاومة الطر 

كما يمكن لألنسجة المختلفة في الجسم من استعمال بروتينات البالزما في تمثيلها الغذائي في حالة نقص  –د 
 .البروتين في الغذاء

 . وتساعد هذه البروتينات على المحافظة على درجة حموضة الدم –هـ 

الحديد واليود والكالسيوم ولذلك فهي تحافظ على هذه المواد وتمنع  تحمل هذه البروتينات موادَّ حيوية مثل –و 
 تسربها خارج الدم حتى ال تفقد خارج الجسم . 
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 ثالثة أنواع من الخاليا هي: خاليا الدم الحمراء، خاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية.  تحتوي بالزما الدم على

  Erythrocytes:كرّيات الدم الحمراء   -1

شكل أقراص مقعرة الوجهين لها جدار رقيق وليس لها نواة، وتحتوى بداخلها على مادة الهيموجلوبين  ب تظهر 
هذا المركب أنه سهل االتحاد باألكسجين ولذلك سميت كريات   الذي يعطى الدم لونه األحمر، ومن مميزات 

 الدم الحمراء حاملة األكسجين وعندما يتشبع باألكسجين يصبح لونه أحمَر قانًيا وذلك لتكّون مادة األوكسي 
 .لوبينهيموغ

  5وعند  النساء  مليون كرية في المليمتر المكعب من الدم ،  5.5يبلغ متوسط عدد كريات الدم الحمراء عند الرجل 
    . مليون كرية في المليمتر المكعب من الدم

تحتوي خاليا الدم الحمراء على أنوية في حالة األسماك والزواحف والطيور، أما في الثدييات ماعدا الجمل فكريات 
ونظرا لخلو هذه الخاليا من األنوية فهي   .الدم الحمراء عديمة األنوية وال تظهر فيها األنوية إالفي األطوار المبكرة

يوم ( في الدم المحيطي. تلتهم الخاليا الميتة من قبل البالعات الكبيرة في  120التبقى حية إال لفترة قصيرة ) 
الكبد والطحال ونقي العظم فالبالعات الكبيرة تحلل الهيموكلوبين الى مواد ابسط هي الهيم والغلوبين حيث يستخدم 

اما  ،انتاج كريات دم جديدة وما تبقى منه يطرح بشكل صبغات مع مادة الصفراء الى االثني عشري  االول في
 .   .لوبين فيتحلل الى احماض امينية يستفاد منها الجسمالغ

 :مكان تكوين كرات الدم الحمراء

الطحال والكبد، وفي يبدأ تكوين خاليا الدم الحمراء من األسبوع الرابع من الحمل وحتى الشهر السادس منه في 
  وعند . العظام وقلياًل منها في الطحال والكبد  نقياألشهر الثالثة األخيرة من الحمل تتكون هذه الكريات في 

 . العظام نقياألطفال والبالغين تتكون كريات الدم الحمراء في 

  :العوامل التي يجب توافرها حتى يمكن تكوين خاليا الدم الحمراء

صابه أي مرض أو تلف كما يحدث في حالة التعرض ألشعة إالعظام سليًما، ولذلك فإذا  نقييجب أن يكون  –أ 
 .× واإلشعاعات الذرية أو بعض السموم فإن ذلك يؤدى إلى نقص في عدد كرات الدم الحمراء
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إذا لم يتوفر الحديد ، و الهيموغلوبينيجب أن يحتوى الغذاء على عنصر الحديد ألنه يدخل في تركيب مادة  –ب 
في الغذاء أو لم يتمكن الجسم من االستفادة من الحديد في الغذاء يصبح لون الدم باهًتا وهذا ما يحدث في أحد 

 .أنواع األنيميا )فقر الدم( ويسهل عالجها بإعطاء المريض أدوية تحتوى على مركبات الحديد 

عليه العامل المانع لفقر الدم الخبيث، وقد وجد أن   الذي يطلق 12يجب أن يحتوى الغذاء على فيتامين ب  –جـ 
هذا الفيتامين يتحد مع عامل آخر وهو العامل الداخلي والذي تفرزه المعدة ثم يمتص من األمعاء ويختزن في الكبد 

 .نمو خاليا الدم الحمراء العظام وهذا الفيتامين هام جدا الستكمال نقيإلى أن يستخدمه 

 :مراءالدم الح كريات وظائف 

لوبين تحمل كرات الدم الحمراء األكسجين من الرئتين إلى األنسجة وتحمل ثاني أكسيد الهيموغعن طريق مادة  –أ 
 . الكربون من األنسجة إلى الرئتين للتخلص منه

لوبين داخل كرات الدم الحمراء حتى ال تتحلل وتتحول إلى صبغات صفراوية أو الهيموغالمحافظة على مادة  –ب 
 . في البول تطرح

 . الدم PH تقوم كرات الدم الحمراء بدور هام في تنظيم –جـ 

 Leukocytes :خاليا الدم البيضاء -2

نواة ، وفى الحقيقة  بعدم وجود الهيموجلوبين، ولكنها تتميز عنها بوجود عن الحمراء  تختلف خاليا الدم البيضاء
تحت المجهر باللون األبيض.  تظهر  فهيفإن اللون األصلي لهذه الخاليا يعتبر شفافا لكنه نتيجة النعكاس الضوء 

 في الملليمتر المكعب من الدم 10.000إلى   4.000عدد خاليا الدم البيضاء من  يتراوح

 :البيضاء الدم أنواع خاليا 

خاليا الدم البيضاء تحت المجهر، وهذا يعتمد على شكل النواة وأقسامها وعلى نوع يمكن تمييز خمسة أنواع من 
 .الصبغة التي تكتسبها الخلية 

: تتكون في نقي العظام، وتحتوي سيتوبالسماها على حبيبات عديدة Granulocytes  بةح خاليا محب –أ 
 باغ:  وتصنف لثالثة أنواع حسب تبعًا للقابلية التي تظهرها حبيباتها لألص
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  Eosinophils : ةيمضاأ ( الخاليا الح

تصطبغ حبيباتها باألصباغ الحامضية والنواة فيها تتكون من فصين يصل بينهما خيط كروماتيني رفيع ونسبتها  
يكرون وفي المسحات الجافة م 10-9% من مجموع كريات الدم البيض في الدم وقطرها في الحالة الطرية  2-5

خشنة كروية الشكل متساوية في الحجم تحوي على اجسام بلورية وقد  ايتوبالزم حبيباتهالسكرون . مي 12-14
عدت الحبيبات اجسام حالة. يزداد عددها في حاالت التعرض الى االمراض الجلدية والعدوى لبعض الطفيليات 

  . خصوصا" الديدان الخيطية

  Basophiles:  )اآلسسات( ةيعد اب ( الخاليا الق

والنواة فيها شكلها غير منتظم تخصراته عديدة والمادة الكروماتينية مفككة  القلوية، تصطبغ حبيباتها باألصباغ  
% من مجموع كريات الدم البيضاء في الدم قطرها في  1 – 0.5ونسبتها في الدم قليلة جدا" حيث تتراوح بين 

حبيبات خشنة  على توبالزم الساحتوي وت ،يكرون م 12-10 كرون وفي المسحات الجافةمي 9-7الحالة الطرية 
مختلفة االحجام تخفي معالم النواة وهذه الخاليا تشبه الخاليا البدينة في كثير من المواصفات حيث انها تكون  
الهستامين والهيبارين في مجرى الدم وتزداد اعدادها عند االصابة بمرض الجدري وفي حاالت االصابة لبعض 

   . ات المزمنةااللتهاب

  Neutrophiles : ج ( الخاليا العدلة

فصوص يصل بينها خيط كروماتيني ، ولذا  6ـ 3تصطبغ حبيباتها باألصباغ المتعادلة ، وتتكون النواة فيها من 
  . polymorph nuclear leucocytes  تعرف أيضا بالكريات البيضاء المشكلة النواة 

كرية متعادلة ، 70كرية  100حالة الطبيعية لإلنسان ، يكون من بين كل عند عد كريات الدم البيضاء في ال 
ة إال أن األعداد تختلف اختالفا بينا في يعد اكريات حمضة ، كرية واحدة ق3كربات ملتهمة  ، 4كرية لمفية ، 22

 . ولوجية والمرضية الخاصةز يالفبعض الحاالت 

% من مجموع كريات  75-65اكثر انواع الكريات البيض شيوعا" حيث ان نسبتها في دم االنسان  العدالت من  
  12-10يكرون في الحالة الطرية و م  9-7ة حيث يكون يعد ا الدم البيض في الدم قطرها يقارب قطر الخاليا الق
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ا الكبير اما القسم االخر فهو  يكرون في المسحات الجافة . والحبيبات التي فيها تشابه االجسام الحالة في قسمهم
ز القاعدي وايضا" تحوي على بعض المواد المضادة الفوسفاتاعبارة عن حبيبات خاصة نوعية تحوي انزيم 

  . للبكتيريا

  A granulocytes  مجموعة الكريات غير المحببة -2

الكريات المحببة ونواتها غير   تتكون في الغدد اللمفاوية، وهي ال تحتوي على الحبيبات السيتوبالزمية الموجودة في 
  :مفصصة وتشمل نوعين

  Monocytes  أ ( الوحيدات :

ميكرون في الحالة الطرية وبالمسحات الجافة حوالي  15-9خاليا كبيرة نسبيًا،  تعد من اكبر خاليا الدم قطرها  
يرة تشابه حدوة % من مجموع خاليا الدم البيض ، تحتوي كل منها على نواة صغ  8-3ميكرون ونسبتها  20

الحصان في الشكل او بيضوية او كلوية الشكل وغير مركزية الموقع ، ويوجد من حولها حيز واسع يمتلئ 
  . بالسيتوبالزم

   Lymphocytes  ب ( الخاليا اللمفاوية

   : وتوجد بثالث اشكال هي

  . صغيرة الحجم -1

  . متوسطة الحجم -2

  . كبيرة الحجم -3

  8-6صغيرة الحجم اكثرها شيوعا" في دم االنسان وهي اكبر من كريات الدم الحمراء قطرها  حيث تكون الخاليا
% من مجموع كريات الدم البيض في الدم، لكل منها نواة كبيرة   25-20مايكرومتر وهي كروية الشكل تشكل 

أما النوع الثاني فهي قليلة  نسبيا" كروية الشكل محاطة بطبقة رقيقة من السايتوبالزم الذي يتقبل الصبغات القاعدية
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العدد حجمها ضعف حجم االولى . واما النوع الثالث فحجمها ثالث مرات بقدر حجم االولى توجد في العقد 
 اللمفاوية وال تظهر اال في الحاالت المرضية . 

 : التغيير في عدد خاليا الدم البيضاء

 . األطفال والحوامل وجميع األمراض الحادة مثل االلتهاب الرئوى  عند يزيد عددها   –ا 

  النقي وفي المجاعة وسوء التغذية ، وإذا تعرض  التيفيةيقل عددها في حاالت األمراض المزمنة كالحمى  -ب 
 لضرر)تلف(.

 :وظائف خاليا الدم البيضاء

  :تقوم خاليا الدم البيضاء بالعديد من الوظائف المهمة وهى

الوظيفة األساسية لها هي الدفاع ضد الميكروبات ، حيث توجد في أي مكان لمالقاة الميكروب حيث تلتهمه  –ا 
 .لميكروبات يموت بعضهال تصديهاوتحلله، وأثناء 

تفرز الخاليا الحامضية مادة الهستامين التي تؤثر على األوعية الدموية فتسبب اتساعها، كما تزيد في  –ب 
 .بالجسم حاالت الحساسية

 .تفرز الخاليا األسسة مادة الهيبارين التي تمنع تجلط الدم –ج 

تفرز الخاليا الليمفاوية األجسام المضادة التي إما أن تعدل سموم الميكروبات أو تعمل على ترسيب  –د 
 .الميكروبات 

التهام البكتريا، ولكنها لكبر حجمها فهي تقدر أيًضا على التهام   وهيوحيدات: مثل المعتدالت، الوظيفة  –هـ 
 .البروتوزوا )الطفيليات وحيدة الخلية( المختلفة كاألميبيا وغيرها وكذلك تساعد على التئام األنسجة
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   Platelets ويةصفيحـــات الدمال -3

الصفيحات تتكون .  التخثروهي اكبر حجما" تسمى خاليا ال تحوي نواة خاليا مغزلية تظهر بشكل أجسام صغيرة  
العظم . متوسط عدد  نقي وتوجد في    megakaryocytes الدموية من خاليا خاصة تعرف بالخاليا كبيرة األنوية
صفيحة وعندما تتعـرض هـذه الصفيحات للهواء فإنها  200.000هذه الصفيحات في كل ملليمتر مكعب من الدم هو 

 thrombokinase or thromboplastin  طلق منها مادة تعـرف بالثرومبوكينيز أو الثرمـبو بالستينتتكسـر وتن
 والتي تلعب دورا" أساسيا في عملية تجلط الدم .  .

يكرون وتظهر في المنظر السطحي بشكل دائري اما في الحالة الطرية فشكلها م 4-2قطر الصفيحات  يتراوح
 ة الشكل وتكون في المنظر الجانبي مغزلية او قضيبية الشكل . بيضوي وفي الحالة الجافة نجمي

    :ة الصفيحات الدمويةهميأ 

  . تحرر الثرومبوبالستين الذي له تأثير في عملية تخثر الدم -1
  . في االوعية الدموية ويمنع جريان الدم الضرريسد منطقة   ة أو حاجزتكون سداد  -2
  . مادة السيروتونين التي لها عالقة بتقلص االوعية الدموية الصغيرة تكون  -3
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