
الحيوية  حليل الكيميائي في مخبر الكيمياءالعينات للتجمع وتحضير   
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البول  او السائل الدماغي الشوكي وغيرها وتحضيرها بشكل جيد  أ الدم او  خذ عينات 

 ضروري للوصول الى ادق النتائج المخبرية . 

الدم (:  Plasma)  البالزما بينما  ،  ( ملحي بروتينيmatrix)   الدم معلق خلوي في وسط  : أوال: جمع 

هي سائل حصلنا عليه باستعمال مانعات التخثر وهي جزء غير خلوي من الدم ويضم مجموعة من  

 التخثر .  عملية  التي تدخل فيوتلك البروتينات 

هو سائل حصلنا عليه بدون استخدام مانعات التخثر وهو جزء غير خلوي من    (: Serum)  المصل

 . الدم  حيث اليحتوي على الفيبرينوجين وبروتينات التخثر

الوريد  عام  المستخدم   antecubitalبشكل  الدم  هو  او    أيضا .  لسحب  الشرياني  الدم  يمكن سحب 

 . الشعري

  40نطبق ضغط خفيف شكل جيد وتعقيمها  بلسحب : بعد تنظيف  الجلد في منطقة اطريقة سحب الدم

ملم زئبقي بوضع رباط حول العضد ثم ندخل رأس المحقنة )سيرينغ( بحجم مناسب وبزاوية حادة  

 ثم نسحب الكمية المطلوبة.   ,مع سطح الجلد 

  المطلوبة بأسرع وقت ومن ثم اجراء التحاليل  الى انابيب مناسبة وبطريقة سليمة   يجب نقل الدم فورا  

 ممكن. 

 : مصادر الخطأثانيا

 . تقني  –االدوية   –: الحمية أخطاء قبل جمع الدم -1

 : أخطاء بعد جمع الدم -2

I.  .تسمية خاطئة لالنبوب 

II.  خطأ في جمع العينة . 

III.  .خطأ في التجهيزات 

IV.  انحالل العينة . 

 

 



 : سباب انحالل العينةأ

 أستخدام رأس ابرة صغير جدا أو كبير جدا.  .1

 وجود رطوبة في السيرنغ أو االنبوب.  .2

 . المزج العنيف لعينة الدم .3

 نبوب. )دفعة واحدة( من السيرنغ الى ال  افراغ العينة بسرعة .4

 الفصل السئ لعينة الدم .  اثناء  .5

 : التالية لألسبابجب تجنب انحالل عينة الدم ي

الحمر   -1 الكريات  داخل  مرتفع  تركيز  ذات  تكون  المكونات  الكريات    RBCبعض  وانحالل 

 (. K,AST,LDH,ACPالحمر يؤدي الى نتائج مرتفعة خاطئة مثل )

الكريات  -2 داخل  تركيزمنخض  ذات  تكون  المكونات  الكريات    بعض  انحالل  الحمر,ويؤدي 

 (. كلور  ,الحمر  الى نتائج منخفضة خاطئة مثل )صوديوم 

أو    , بشكل مباشر بالتفاعل الكيميائي بتثبيط انزيمي مثل )الليباز(  Haemيتداخل الخضاب   -3

 لطرق اللونية في التحاليل. با, أو يعطي لونا هاما يتداخل في تفاعل الديازو ) البيليروبين( 

 نماط مانعات التخثر: أ  التخثر:انعات م

من   -1 الفيبرين  تشكل  يمنع  وبالتالي  الثرومبين,  طليعة  من  الثرومبين  تشكل  يثبط  الهيبارين: 

 . نه مكلف ماديا كل  , كافية لمنع التخثروحدة لكل مل دم   50الفيبرينوجين. 

2- EDTA  (ethylene diamine tetra acetic acid)  :ثالثي    ك أو  صوديوم  ثنائي 

 . يعمل على خلب الكالسيوم الضروري لعملية التخثر  بوتاسيوم. 

( الكالسيوم  convert)  , والسيترات تعكس أو تقلب والسيترات: الوكزاالت ترسب   الوكزاالت  -3

 المتشرد الى شكل غير متشرد.

المصل أو  البالزما  على  بمعplasma or serum   نحصل  الدم  عينة  دورة    3000دل  بتثفيل 

 بالدقيقة مدة خمس دقائق في مثفلة االنابيب. 

 هامة: عامة   قواعد

  2البوتاسيوم أو فلورايد الصوديوم بتركيز    أوكزاالت في حالة تقدير غلوكوز الدم: إضافة   -1

الكريات   لوجود  تحدث  والتي  الغلوكوز  تحلل  عملية  يمنع  دم  السكر  ملغ/مل  )الستهالك 

 بالكريات(. 

يستخدم    ال   .: يستخدم فقط أوكزاالت البوتاسيوم كمانع تخثر لجمع الدم urea  لتقدير البولة -2

  يجوزاستخدام أوكزاالت االمونيوم  وال  urease ـفلورايد الصوديوم اذا استخدمت طريقة ال

 . لتدخل النيتروجين الموجود في مانع التخثر على نتيجة البولة 



وجاف  -3 نظيف  أنبوب  الى  السيرتغ  من  الدم  نقل  تجنب    , يجب  مع  االبرة  رأس  إزالة  بعد 

  15-10ننتظر من    .الضغط العالي أو تشكل فقاعات هواء والتي تؤدي الى انحالل العينة 

ثم نحرر العلقة  من جدار االنبوب باستخدام عود    ي حرارة الغرفة حتى يتخثر الدم,دقيقة ف

او قضيب زجاجي جاف ونظيف. دقائق بسرعة    خشبي  العينة مدة خمس  تثفل    3000ثم 

ذكرنا   كما  الدقيقة  في  المصل  دورة  على  اما  بعده  تخثر   serumنحصل  مانع  أو    بدون 

 . باستخدام مانع تخثر plasma البالزما  

مثل   serumلمصلا التحاليل  من  كثير  الجراء  عادة  حمض    الكوليسترول,  )الغلوكوز,   يستخدم 

الكرياتينين,  البولة,  البيليروبين   البول,  الدم,  مثلبروتين  الخمائر   , :   AST,ALT,LDH,CPK  

 . وغيرها كثير  ، فوسفور , كالسيوم

 يجب حفظ الدم في البراد بعد فصل البالزما او المصل. ن هناك تأخير في اجراء التحاليل اذا كا

 يجب تجنب انحالل العينة كا ذكرنا لتداخله في نتائج كثير من التحاليل .  -4

يجب التأكد من  كما    ,اثناء السحب او النقل تجنب حدوث رغوة أو فقاعات هوائية في العينة   -5

 طب. االنبوب غير رأن 

الرج   -6 وعدم  الصابع,  بين  لألنبوب  اللطيف  بالتدوير  التخثر  مانع  مع  الدم  عينة  مزج  يتم 

 العنيف لتجنب الرغوة. 

 . المجمدة( بشكل متكرر )  تجنب تدفئة وتبريد العينات  -7

 . حفظ العينات التي يجرى عليها البيليروبين في مكان مظلم لتجنب الضوء -8

 يها انحالل وإعادة سحب الدم للمريض.  يجب استبعاد كل عينة حصل ف -9

 . يجب استخدام انابيب جافة ونظيفة -10

 : مع عينة البول ج

يجرى تحليل البول الروتيني اليومي   لون التبن(.  -  )تبني   البول الطبيعي سائل رائق لونه أصفر فاتح 

النوم من  االستيقاظ  بعد  صباحية  بول  عينة  ومجهريا  على  وكيميائيا  عيانيا  البول  يفحص  لتقييم  . 

 . وغيرها من أجهزة ،وظيفة الكلية بالدرجة الولى 

 العناصر كالهرمونات والمعادن.  ساعة لتقييم بعض  24كما يجمع بول 

 : Cerebrospinal fluid (CSF)  جمع السائل الدماغي الشوكي

مناسبة   وبوضعية  خبيرة  بيد  القطنية  الناحية  تبزل  بعدها  عقيمة صارمة  شروط  تحت  عادة  يجمع 

  يجرى عليه تحاليل كيمياء حيوية   الولالنبوب  :  انابيب ويوزع السائل الدماغي الشوكي في ثالثة  

. النبوب الثاني يجرى عليه الدراسة الخلوية. النبوب الثالث معقم  بروتين, شوارد(  )غلوكوز,  مثل

 تجرى عليه الدراسة الجرثومية. 



 

 

 



 


