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 د.عدانن مطر   1عملي فيزيولوجيا 

 الزمر الدموية
Blood groupings 

   :Objective الغاية
 التعرف على أنواع الزمر الدموية وكيفية حتديدىا. .1

 .Blood trans fusionsالدم دراسة أقتية الزمر الدموية يف عمليات نقل  .2

 .دراسة أتثريات اختالف زمرة دم األم عن زمرة دم األب وكيفية تدبريىا .3

 جرنتة.يف مكان وية دمال البقعيف التحرايت اصتنائية ومعرفة مصدر  .4

 :Instruments and materialsاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

 .  dوأ b أو ,a( من النوع  Anti bodiesاألضداد )  تو حتػتاليل  .1

 .لوحة خاصة لوضع العينات الدموية عليها .2

 .( Wooden sticksعيدان خشبية للمزج )  .3

   .واخزات معقمة .4

 .كحول وقطن طيب .5

 :  Introductionدتهيد 
أن البالزمبا اظتاضبي  القبرن يف مطلبع نقبل البدم األوىاالختبارات اليت سببق  الببدب بعمليبات خالل  حظو ل 

وىبب ا مببا دعببي  ,رة كببرايت دمويببة  بعببة أل ببداة نخببرين ومببن   حلهببا الدمويببة لبببعش األ ببداة قببادرة علببى
 .الرتاة ال ايت حيث أنو يتم يف النوع الواحد

ات أو اظتستضبببد شتيببب  ,مركببببات بروتينيبببة علبببى أايشبببية الكبببرايت اضتمبببرابوقبببد اكتشببب  فيمبببا بعبببد وجبببود  
تكتببل لبب ا فببمن عمليببة  ,Antibodyاألضببداد  يبب مركبببات أخببر  شت يف البالزمببا ووجببد Antigenمولببدات الضببد 

 ولببوحظ أن ىنبباع نوعببان مببن اظتستضببدات ستضببد تعتمببد علببى مبببدأ تفاعببل الضببد مببع اظت , الكببرايت وارتصاصببها
A&B ونوعان من األضدادa&b   موزعة عند البشر على النحو التايل:  
 .b الراصة أو الضد ابالزمالوجتول يف  ,A اظتستضدةم اضتمراب على أايشية كرايهتتتواجد أ داة   .1



 

 

 

2 

 

 . aالراصة أو الضد بالزماالوجتول يف  , Bاظتستضدة معلى أايشية كرايهتتتواجد أ داة  .2
   .من أ  راصة أو ضد بالزماالوختلو  ,معا     A&Bاظتستضدتني معلى أايشية كرايهتتتواجد أ داة  .3

  a&bاألضبداد كبال  بالزمباالوجتبول يف  ,A&B  اظتستضبدتني أ  خاليبة مبن متكبون أايشبية كبرايهتأ بداة  .4
   .معا  

 
 وال لتصبل تبراة أو واحبد,وضبد مبن نفبل النبوع يف دم  كتتمع مستضدففي اضتالة الطبيعية وكما رأينا ال  
فعلينببا أن نتببوخى عببدم التقبباب مستضببد مببع  آلخببر,وإذا مببا دعبب  اضتاجببة لنقببل دم مببن  ببد   للكببرايت,تكتببل 
  .وإال فاألمر ؽتي  ضده

  
  :البشر  حسب زمرىم الدموية يف أربع غتموعات النوع أبناب يوزعاعتمادا  على ما سبق و 

 .Oالزمرة  ,  ABالزمرة     , Bالزمرة   , Aالزمرة 

يف بالزمببا دم مببن أ    Oوال لتبدث الببرتاة البب ايت عنببد مببزج دمبباب مببن نفببل الزمببرة  أو كببرايت مببن الزمببرة  
وقببد عبرف عنبد إجبراب عمليبات نقببل  ,خاليببة مبن مولبدات الضبد أايت كانب  Oألن الكبرايت يف الزمبرة  ,زمبرة أخبر 
أن التقيد ابلزمبر السبابقة ال نتنبع مبن حبدوث أعبراد نقبل دم ايبري متماثبل بسببب وجبود مستضبدات  ,الدم األوى

 اظتستضبدةسبتة أفتباأ أقتهبا منهبا وجبد ؛  ولكن ليل ظتعظمهبا أقتيبة عمليبة  , A&B أخر  إى جانب اظتستضدتني
D  سمى العامل الريسوسيت يتال Rh favtor  ويدعى األ داة ال ين نتتلكوهنبا  ,البشروىي واسعة االنتشار بني

 اال نتتلكوهنبب% مببن البشبر  بينمببا يببدعى األ ببداة البب ين 85( ويشببكلون  Rh+ve)  إكتبابيو العامببل الريسوسببي
وتتجلبببى أقتيبببة االسبببتجابة اظتناعيبببة عتببب ا العامبببل يف  ,% فقببب 15( ونتثلبببون  Rh-ve)   سببلبيو العامبببل  الريسوسبببي
 :حاليت نقل الدم واضتمل

لتبدث تشبكل  ( Rh-ve) إى نخبر سبليب ( Rh+ve)  ففي حالة نقل الدم من  د  إكتايب العامبل الريسوسبي
فببمذا تكببرر نقبل الببدم وبب ه الصببورة  ,يبلببذ ذروتببو بعببد ثالثبة أ ببهر ( D) اظتستضبد  لعامببل السببابق لألضببداد لبطبيب 

ويف حالبة  ؛أصبح الشد  سليبت العامل الريسوسبي متحسسبا  بشبدة لبو ؽتبا يسببب تبراة الكبرايت اظتنقولبة وحلهبا
يف  دم األمفببمن بعببش كببرايت دم اصتنببني تببتمكن مببن العبببور إى   الريسوسببي نينببني إكتببايبسببلبية العامببل  امببرأةزتببل 
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مسبببة تبراة  األجنبة التاليبة كوين أضداد يف دم األم تستطيع أن تعب  اظتشبيمة إى دم أثناب اظتداد ؽتا يؤد  إى ت
يف ىب ه اضتالبة بينمبا يكبون اطتطبر أكب   ينجبو الولد األولف  على ى او  , إن كان  إكتابية اضتمراب واؿتالعتا اكرايهت

 يف اضتمول التالية.

 :Procedure  العملطريقة 

عتببب ا االختببببار نضبببع ثبببالث قطبببرات دم مبببن الشبببد  اظتبببراد حتديبببد زمرتبببو ضبببمن ثبببالث دوائبببر  علبببى لوحبببة خاصبببة
A,B,D  ) للحصول على قطرات الدم ـتز إحد  األصابع بعد تعقيمها بواخزة تستددم ظترة واحدة (. 

وقطبرة  A( على قطرة الدم اظتوجبودة يف البدائرة  Anti A)   aالراصة نضع قطرة من اظتصل اضتاو  على  .1
علببى قطببرة الببدم  ( Anti Dوقطببرة مببن   ) Bعلببى قطببرة الببدم اظتوجببودة يف الببدائرة (  Anti Bن ) مبب

 .Dاظتوجودة يف الدائرة  

فتزج الدم يف كل دائرة بوساطة عود خشبيب خباة حيبث تظهبر نتبائف التفاعبل ابلعبني البردة خبالل دقيقبة  .2
   :على األكثر وتتم مناقشتها كما يلي

الكببرايت اضتمببراب فحببدوث الببرتاة يف دائببرة يببدل علببى وجببود اظتستضببد علببى الكببرايت نتحببر  حببدوث الببرتاة يف 
 :فيها أ  أن الدائرة اليت لتصل فيها تراة تدل على نوع زمرة الدم

A+  ,  A-,  B+ , B-  ,AB+  ,  AB-  ,  O+, O-  . 

يود  حبيبباة اظتببريش سبب بببل أ  نقببل للببدم ألن أ  خطبب  يف ىنبباع أقتيببة كبببرية ظتعرفببة الزمببر الدمويببة ق :نقببل الببدم
يف حني تعد اطتواة الراصبة  ,والقاعدة األساسية يف نقل الدم ىي أن ال ترت  كرايت اظتعطي بفعل بالزما اآلخ 

 .مهملة جتاه كرايت اآلخ لبالزما اظتعطي 

  :مضاعفات نقل الدم
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ؼتالفببا  : وتعببد مببن أخطببر مضبباعفات نقببل الببدم وسببببها إعطبباب اظتببريش دمببا  Antibodiesالتفبباعالت االؿتالليببة  .1
تعمبل مبن   و  ,لكبرايت اضتمبراب مبع بعضبهاتبراة لاظتستضبدات اظتوافقبة ولتبدث األضداد مبع  تمعحيث جت تولزمر 

وقبب  قصببري علببى حببل الكببرايت اظترتاصببة ويتحببرر اعتيموايلببوبني البب   يتحببول  وخببالل Macrophagesالبببالعم 
وى ا ما يعطي اصتلد اللون األصبفر البدال علبى  ,بعد عدة تفاعالت تتم يف الكبد Bilirubin إى بيلوروبني بدوره
 .تعطي البول لونو األزتر كما   Jaundiceالريقان

 ت أتثري مقبش وعبائيتتحرر من الكرايت الدموية اظتنحلة مواد ذاللهيموايلوبني  ةاضتاد: ابإلضافالقصور الكلو   .2
أن  يؤد  إى نق  يف اصتراين الكلو  وابلتبايل نقب  يف النتباج الببويل إضبافة إى ةكلويللشرايني الوخاصة   ديد

اعتيموايلبببوبني اظتتحبببرر يف البببدم اصتائبببل ير بببح عببب  األايشبببية الكبيبيبببة ويصبببل بكميبببات كببببرية إى األانبيبببب البوليبببة 
 Hypoolemic ةدورانيببكمببا تسبباىم الصببدمة ال ,( Renal shutdownفيسببدىا )حالببة السببطام الكلببو  

shock   النارتة عن التفاعل اظتناعي يف إحداث القصور الكلو. 

خاصبة مبن   ,الكتلة الدمويبةلتتمل بعش اظترضى التغري اظتفاجئ يف حجم  الأ مكنمن اظت :األوعيةأتثر القلب و  .3
     .كان منهم مصااب  آبفة قلبية أو رئوية أو كان طفال  أو  يدا  مسنا  

رجيبة سبببها التفاعبل اظتنباعي ل: من اظتمكبن أن حتبدث تفباعالت أAllergic reactions  األلرجيةالتفاعالت  .4
وتكبون األعبراد علبى  ,البيت تتواجبد يف بالزمبا اظتبريش مبع مستضبداهتا يف بالزمبا اظتعطبي igEبني أضداد من نوع 

 . كل حكة  ديدة واندفاعات جلدية ولتدث أحياان  تشنف عصيب أو وذمة وعائية

نتكن أن يكون نقل الدم سببا  يف نقل بعش العوامل اظترضية إذا مل يتم الت كد مسبقا  من  :نقل بعش األمراد .5
 .Syphilisواإلفرؾتي Infectivehepatitis والتهاب الكبد الفريوسي  Aidsكاإليدز  ,خلو اظتعطي منها

 
 

 (احلمزاء كخهت انكزياث )اهليماحىكزيج 

Hematocrite 
(PCV)Packed cell volume 



 

 

 

5 

 

 
 
 : التعرف على الطريقة اليت حتدد وا قيمة اعتيماتوكري .Objective الغاية

 :Instruments and materialsاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

 .قطن طيب ,كحول طيب  ,واخزات ,مثفلة خاصة ابعتيماتوكري  اعتيماتوكري ,أانبيب  عرية خاصة لقياس 
 :Introductionدتهيد 
التيبب  وأصببل الكلمببة  ,ينببة دمويببةتعبببري اعتيماتوكريبب  علببى النسبببة اظتلويببة لكتلببة الكببرايت اضتمببراب يف عيطلببق 

كريببة وتعيببني حجببم ال ,اعتيماتوكريبب  يف تعيببني نسبببة اطتضبباب مببن جهببة قيمببةيسببتفاد مببن معرفببة  ,فصببل الببدم يعبب 
ونتكبن حتديبد اضتجبم  ,بقسبمة اعتيماتوكريب  علبى ثبالث قيمة اطتضاب الدمو  حتدداضتمراب من جهة اثنية حيث 

علبببى عبببدد الكبببرايت  ليبببرتمبببن البببدم مقبببدرا  ابظت بقسبببمة حجبببم الكبببرايت اظتوجبببودة يف ليببرت ,للكريبببة اضتمبببراب الوسببطي
  :اظتوجودة يف ميليمرت مكعب واحد من الدم مقدرا  ابظتليون مثال

فبمن  ,% لعينة دموية45مليون و اعتيماتوكري   5إذا كان عدد الكرايت اظتوجود يف ميليمرت مكعب واحد ىو     
 :يعطى  Mean corpuscular volume ( MCV ) حجم الكرية الوسطي

 
454 

 ميكروان  مكعبا   94=  --------حجم الكرية الوسطي = 
         5 

 
 ميكرون مكعب 114- 84ية اضتمراب حبدود وتقدر القيمة الطبيعية ضتجم الكر  

 
 :Procedureطريقة العمل 

 ,Heparin مطليببا  مبن الببداخل ابعتيبببارين 2مببم 1ملببم وقطبره   75أنخب  أنبببواب   بعراي  خاصببا  ابلتجربببة طولبو 
ونعقمو ابلكحول أو اليود   ؿتبدث  ,ـتتار رأس أحد أصابع اليد اليسر  :فتأل ى ا األنبوب ابلدم ابلطريقة التالية

فتسببد اإلصبببع حببع تتجمببع كميببة كافيببة مببن الببدم فتببأل وببا قسببما  مببن األنبببوب  ,فيببو جرحببا  بوسبباطة واخبب   خبباة
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  نغلببق إحببد  فتحتيببة بقطعببة مببن اظتعجببون اظتدرسببي أايالقببا  ػتكمببا  ) نتكببن أن نببدخل اظتعجببون حببع  ,الشببعر 
  ددورة/ 6444رعة دوراهنبببا تصبببل حبببع  ات اظتببب خوذة يف مثفلببة خاصبببة سبببسبببم (    نضبببع غتموعبببة العينببب 1مسببافة 

ونقبيل ذلببل القسببم اظتمثببل  1ولنفببرتد أنببو أ ,الببدم كبامال  ابظتليمببرت خببي نقببيل بعبدىا طببول  ,دقببائق 6-4ة ظتبد
 فمن قيمة اعتيماتوكري  تعطى ابلقانون:  2ألكتلة الكرايت اضتمراب اظترتسبة ولنفرتد أنو 

 2أ×144    
  ------------=        اعتيماتوكري         
  1أ       

 وتكون القيمة الطبيعية للهيماتوكري  عند البشر موزعة كالتايل: 
 

 %  54 – 44عند الرجال من      
 % 47 – 37عند النساب من       
 % 44 – 36عند األطفال من     

 
 أو Anaemiaن نق  يف عدد الكبرايت اضتمبراب تندفش قيمة اعتيماتوكري  يف حاالت فقر الدم الناتف ع

 .قيمة اطتضاب بسبب الضياع أو نق  التكوين أو زايدة التدريب يف
 .Poly cyt hemiaيف حالة إزترار الدم  تزداد قيمة اعتيماتوكري 

 
 
 
 

 اإلرقاء
Hemostasis 

 
 .تدثرالالنزف و  قياس زم و  ,Coagulationختثر الدم  عمليةعلى  : التعرفObjective الغاية
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 :Instruments and materialsاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

 .Filter poperلثوا ي ور  نشاف عداد زمن اب ,يةغتهر صفائح  ,خاصةأانبيب  عرية  ,قطن ,كحول  ,واخزة
 :Introductionدتهيد 
 ,ليباتاآلو  وادثمبن اضتبارج األوعيبة الدمويبة غتموعبة حبدوث أ  سببب يبؤد  إى نبزف البدم خب بعبد بدأت 

تببببدعى ىبببب ه اآلليببببات اإلرقبببباب  ,ضببببياع الببببدم خببببارج اصتهبببباز الببببدورا ي الوعببببائي تهببببا إيقبببباف ىبببب ا النببببزف ومنببببعاياي
Hemostasis. 

 :ويشتمل اإلرقاب على ثالث مراحل
 اإلرقاب األويل  :اظترحلة األوى           
 وىو عملية التدثر   ,اإلرقاب الثانو  :اظترحلة الثانية           
 مرحلة التحلل الليفي  :اظترحلة الثالثة           

 :اظترحلة األوى

تنتهببي ىبب ه اظترحلببة بتكبببون اطتثببرة البيضبباب أو اطتثببرة الصبببفيحية ويتببدخل يف ىبب ه اظترحلببة ثالثبببة  :اإلرقبباب األويل
 :عوامل

األوى تضبيق وعبائي  ,ظباىر نتتعاقب عند حدوث دتبز  يف جبدار وعباب دمبو  حيث  :األوعية الدموية .1
مبن  III) العامبل رقبم  حتبرر الرتومبوبالسبتني النسبيجيوالثانيبة  ,إلصابة من الوعابانعكاسي ايايتو تصغري مساحة ا

 .(  اظتصنع يف خالاي بطانة األوعية الدموية اظتصورية عوامل التدثر

األوعيبببة الدمويبببة إى التصبببا  يبببؤد  حبببدوث إصبببابة يف جبببدار أحبببد   :Platelet الصبببفيحات الدمويبببة .2
الصفيحات الدمويبة )ذات الشبحنة السبالبة( علبى الببج اظتوجبودة يف الطبقبة حتب  البطانيبة ظتنطقبة اإلصبابة و اصبة 

تظهبببر فاعليبببات     ,الصبببفيحات أن تتكبببدس فبببو  بعضبببها مبببا تلببببث ىببب ه ( الكبببوالجني )ذات الشبببحنة اظتوجببببة
  :حترر ػتتو  حبيباهتا منو خلها لية اظتوجودة داتقلصية يف األلياف العض
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 السيروتونين  , 

 العامل الصفيحي الرابع  وهو عامل مضاد للهيبارين,  

 وهو من طبيعة فوسفولبيدية ,العامل الصفيحي الثالث ,  

  األدينوزين ثنائي الفوسفاتADP,  

  شوارد الكالسيوم 

 الترومبوكسان  A2. 

 :يشرتع يف مرحلة اإلرقاب األويل عامالن مصوراين ىامتان قتا :اظتصوريةالعوامل  .3

  مولد الليفنيFibrinogenic ) ال   يساىم يف حدوث التكدس الصفيحي :) العامل اظتصور  األول. 

 مببع عامببل فيل انببد (  العامببل اظتصببور VIII ):  وىببو ضببرور  مببن أجببل حببدوث االلتصببا  الصببفيحي حببول
 .منطقة اإلصابة

نتكنهبا إيقباف النبزف فيمبا إذا كبان اصتبرح صبغريا   الصبفيحية, البيتتنتهي مرحلة اإلرقاب األويل بتشبكل اطتثبرة 
 وكتب االنتباه إى أن ى ه اظترحلة تتداخل زمنيا  مع اظترحلة اليت تليها. ,ومكانو ايري قابل للحركة

  :اظترحلة الثانية 

 أو التدثر اإلرقاب الثانو 
Secondry hemostasis coagultion 

وذلبل وفقبا   ,لتدث التدثر نتيجة حتول مولد الليفني اظتنحل يف اظتصورة ابضتالة العادية إى ليفني ايبري منحبل
أصل مصور  ابإلضافة إى العباملني الصبفيحيني الثالبث  منت يشرتع فيها عدد من العوامل لسلسلة من التفاعال

 .والرابع
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    :ل يف عملية التدثرالعوامل اظتصورية اليت تدخ
.   I مولد الليفنيFibrinogen:  

يتحببببول إى ليفببببني ايببببري منحببببل حتبببب  أتثببببري إنظببببيم حببببال  ,وىببببو بببببروتني مصببببور  منحببببل مببببن أصببببل كبببببد 
 (.Thrombin لل وتينات يدعى اطتثرين )الرتومبني

IIال وترومبني( طليعة اطتثرين. Prothrombin ): 
ويتحبببول إى خثبببرين )تبببرومبني ( بوسببباطة  ,Kيصبببنع يف الكببببد بوجبببود الفيتبببامني  ,ايلوببببولني  2وىبببو ألفبببا  

 .( وبوجود  وارد الكالسيوم Prothrombinase  طليعة اطتثرين )ال وترومبينازمنشطة 
IIIالرتومبوبالستني النسيجي.  Tissue thromboplastin: 

 وىو من أصل نسيجي ) وليل مصور  ( 
IVوارد الكالسيوم   .: 

التدثبر  إلؾتباز مراحبلسيوم الدم وىبي ضبرورية جبدا  % من غتموع كال64دتثل  وارد الكالسيوم يف اظتصورة 
 بتا  .رتيعها وال نتكن االستغناب عن دورىا 

V طليعة العامل اظتسرع.PROACCELERIN: 
 ,يصنع يف الكببد ويبدخل يف تركيبب ال وترومبينباز ) منشبطة طليعبة اطتثبرين ( ,يدعى أيضا  العامل العطوب

 .وىو ايري موجود يف اظتصل
VI عامل ملغى. 

VIIمل القالب أو احملوتل ا.طليعة العProconvertin : 
 .Kيصنع يف الكبد بوجود الفيتامني  ,وىو طليعة إنظيم 

VIIIالعامل اظتضاد للناعور ن.Aatihemophilic factor  A: 
) وىبببوبروتني مصببببور  يتعببب ر وجبببوده عنبببد األ ببببداة  ,يبببرتب  ىببب ا العامبببل ارتباطبببا  وثيقببببا  بعامبببل فيل انبببد

الدمويبة عنبد اإلصبابة  ا يبؤد  إى عبدم حبدوث التصبا  الصبفيحاتؽت ,وىو مرد وراثي ,اظتصابني مبرد فيل اند
اظتسبؤول عبن األول  يشرتع يف تركيبب اظتركبب اإلنظيمبيو  ,الوعائية لديهم( يصنع العامل الثامن يف الشبكة البطانية

 حتويل العامل العا ر إى  كلو الفعال.
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IX العامل اظتضاد للناعور  ب.Antihemophilic factor B : 
 .Kيصنع يف الكبد بوجود الفيتامني  Christmas يدعى أيضا  عامل كريستماس 

X عامل ستيوارت.Stuart factor  يصنع يف الكبد بوجود الفيتامني  وىو بروتنيK .وىو طليعة إنظيم 
XIالعامل اظتضاد للناعور ث.Antihemophilic factor  C   :  

 .اظتصور  كان يدعى سابقا  الرتومبوبالستني
XIIعامل ىيغمان.F Hagman factor: 

ة البدم عنبد مالمسب In -Vitroعباملي التمباس ألهنمبا يبتفعتالن يف الزجباج  XIيدعى ى ا العامل مع العامل  
 بدب عملية التدثرصتسم ايريب ؽتا يؤد  ل

XIII العامل اظتثب  لليفني.Fibrinstabilizing factor: 
 .وىو طليعة إنظيم يتحول إى  كلو الفعال حت  أتثري اطتثرين

 :نلية التدثر
وعائيببة أو  أذيببةعببال إال أهنببا تتفعتبل عنببد حببدوث توجبد عوامببل التدثببر اظتصببورية يف اصتسببم حتب   ببكل ايببري ف

 ,وتبببدأ عمليببة التدثببر بتفعيببل عامببل مببن ىبب ه العوامببل أو أكثببر؛ عنببد رتببع الببدم خببارج اصتسببم ؽتببا يببؤد  إى ختثببره
وتنتهببي بتحبول مولببد الليفبني إى ليفببني ايببري  ,ويكبون ىبب ا التفعيبل منطلقببا  لموعببة تفباعالت تببدعى  بالل التدثببر

   :اضتي على ثالث مراحل In-vivo يف اصتسم وأ In-vitroاج تشتمل ى ه العملية سواب  كان  يف الزج ,منحل
 اظترحلة األوى:

وىي مرحلة بطيلة نسبيا  تستغر   Prothrombin activatorتشكل اظتركب اإلنظيمي منشطة طليعة اطتثرين  
تبببدأ  ,فبببالتحريش داخلببي ,اظتنشبب  ونتكببن أن يتشببكذل ىبب ا اظتركببب بتحببريش داخلببي أو خببارجي ,ؿتببو سبببع دقببائق

عملية التشكل اعتبارا  من عوامل داخلية موجودة يف الدم نفسو وذلل عند مالمسة جسم ايريب )سبطح زجباجي 
وايالببا   ,أما يف حال التحريش خارجي اظتنش  فمن العامل احملرد يكون من مصبدر ايبري مصبور  ,أو قطعة قطن (

 .ما يكون مصدره خالصة األنسجة اظتعطوبة
 :  الداخلي  ) اصتملة الداخلية (التحريش ذو اظتنش –ا  
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حتويببل  ,لتببدث عنببد مالمسببة الببدم صتسببم ايريببب ) أثنبباب رتببع الببدم خببارج اصتسببم يف أنبببوب زجبباجي مببثال ( 
ؽتبا يببؤد  إى حببدوث سلسببلة مببن XIa  إى    XIوحتويببل العامبل    XIIaإى  ببكلو الفعببال  XIIالعامبل  

 Xaو Vaمببن احتبباد العبباملني  ىببي تنشبب  و ,) ال وترومبينبباز(التفبباعالت ينببتف عنهببا تشببكل منشببطة طليعببة اطتثببرين 
) اظتدطبب  رقببم  الثالببث ( بوجبود  ببوارد الكالسبيوم الصبفيحيصببفيحية اظتصبدر ) العامببل  علبى جزيلببة فوسبفولبيدية

1) 
  :التحريش ذو اظتنش  اطتارجي) اصتملة اطتارجية ( –ب  
)الرتومبوبالسبتني  IIIبوسباطة العامبلVIIىنا نتيجة تفعيل العامبل  منشطة طليعة اطتثرين )ال وترومبيناز(تتشكل   

وبوجود  بوارد الكالسبيوم يسباىم العامبل  ,دموية اظتعطوبةاألوعية ال البطانية يف النسيجي ( ال   يتحرر من خالاي
, حيبث ,XIIa, XIa, IXa, VIIIaالسبابع اظتفعذبل علبى الفبور بتشبكيل ال وترومبينباز دون اضتاجبة إى العوامبل 

 (. 2)  اظتدط   .يفعل العامل العا ر ال   يفعل بدوره العامل اطتامل 

   1اظتدط  
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 2اظتدط  

 

 :اظترحلة الثانية

) العامل اظتصور  الثا ي ( حتب  أتثبري ال وترومبينباز  Prpothrombinيتم تشكل اطتثرين بدبا  من طليعتو         
) سواب  كان  انجتة عن التحريش الداخلي أو اطتارجي ( وبوجود  وارد الكالسيوم وى ه اظترحلة سريعة جبدا  ال 

 .( 3) اظتدط    .يتعد  زمنها عشر ثوان  
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 3اظتدط  

 

  :(  Fibrineظترحلة الثالثة ) تشكل الليفني ا

يتحبول مولببد الليفببني اظتنحببل إى ليفببني ايببري منحببل بتبب ثري اطتثببرين و  ببوارد الكالسببيوم والعامببل الثالببث عشببر 
 .(   4اظتفعتل )العامل اظتثب  لليفني ( وذلل وفقا  للتسلسل اظتوضح يف )  ؼتط  

 

 4اظتدط  
شكل خاة و إن للدثرين ) الرتومبني (  دورا  ىاما  جدا  يف غتمل مراحل عملية التدثر, ب -

اإلرقاب بشكل عام  والدليل على ذلل وظائفو العديدة وتدخلو يف كثري من اضتوادث اعتامة يف 
 : الل التدثر ونوجز أىم وظائفو فيما يلي

 األوليُفعتل العامل  .1
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 .الثالث عشريُفعتل العامل  .2

   .ُيسرتع من تفعيل العامل اطتامل .3
  .ُيسرتع من تفعيل العامل الثامن .4
 .مولد البالزمني إى بالزمنيلُتوتل  .5
 الفعال ال   لو دور يف منع انتشار التدثر.    C aإى بروتني C لُتوتل  ال وتني  .6

ى ا األثر الكبري يف حبدوث ىب ه العمليبة  لولشكلو الفعا ,ومبا أن للدثرين ى ا الدور اعتام يف عملية التدثر
لإلجاببة عبن  مبا أذيبة  نيبرح أوفلمباذا ال ينتشبر التدثبر يف كتلبة البدم كلهبا عنبد اإلصبابة  ,اضتيوية اعتامة واستمرارىا

تعلبل عببدم انتشببار التدثبر يف كامببل دم العضببوية اضتيبة إذا مببا بببدأ يف مكببان  الببيتىب ا السببؤال نببورد غتموعبة اضتقببائق 
 :ما

 
 .ابةيكون تركيز العوامل الفعالة ضليال  يف اظتناطق البعيدة عن منطقة اإلص .1

تشبكل مبن تبرومبني  التدثبر فعاليبة تلبل البيت تعمبل علبى إزالبة مبا انتشار أىم مضادات  :Fibrinالليفني    .2
% مببن الرتومبببني 85وإبطببال  عملببو, ومببن أىببم ىبب ه اظتببواد الليفببني اظتتشببكل نفسببو حيببث يعمببل علببى امتببزاز 

 اظتتكون ؽتا لتول دون انتشاره إى مناطق بعيدة ولتد من فاعليتو.

 واعتيبارين.   III  ( Antithrombin III,)وجود موانع ختثر جوالة يف الدم مثل العامل اظتضاد للدثرين  .3
  .العامل الثامن واطتامل الفعالنيتنشي  ال   يثب   C aوجود ال وتني  .4

 :أتثري درجة اضترارة يف عملية التدثر

نظرا  ال برتاع عبدد كببري مبن اإلنظيمبات يف ىب ه العمليبة اضتيويبة اعتامبة يف اصتسبم البشبر  فبمن درجبة اضتبرارة 
 .بينما تؤد  درجات اضترارة اظتتدنية إى ب ب ى ه اضتادثة وأتخرىا 373اظتثلى ضتادثة التدثر تكون حبدود 

  

 :مرحلة التحلل الليفي  -3
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تؤد  عملية التدثبر وظيفتهبا النبيلبة يف منبع تبدفق البدم خبارج اصتسبم فمهنبا تبؤد  مبن جهبة  يف الوق  ال  
إدتببام الببدورة  لوظيفتببو يفد مببن أدائببو وابلتببايل حتبب Closure of the artery اثنيببة إى إايببال  الوعبباب الببدمو 

حيببث يعببود ىبب ا الوعبباب ضتالتببو  قبببل األذيببة وذلببل  حتلببل للدثببرة الدمويببةعببادة أتىيلببو لتببدث ومببن أجببل إ الدمويببة,
 بببببروتني وزنببببو اصتزيلبببببي ويف اظتصببببورة وىبببب اظتوجببببود مولببببدهالبببب   يتشببببكل مببببن  ,Plasmin البالزمببببني بتبببب ثري إنظببببيم

 :وذلل إبحد  الطريقتني 134444

ببب  البالزمينبببوجني 1 األذيببببة يف حالبببة  اليوروكينببباز بوسببباطة إنظبببيم  Plasminogen. بطريقبببة مبا بببرة ينشذ
 .النسيجية

.بطريقببة ايببري مبا ببرة يببتم تنشببي  البالزمينببوجني بعوامببل أخببر  كالتسببمم ابلبب يفاانت اصترثوميببة أو عضببات  2
 .للبالزمني ينطلق عند تفعيلها ا  مضاد ., ومن اصتدير ابل كر أن الصفيحات الدموية حتتو   عامال  …األفاعي 

 اصتملة اظتميعة للدم 

نببب جهبباز التدثببر اظتعقببد السببابق عوامببل ؼتتلفببة تعمببل علببى إبقبباب الببدم يف حالببة إى جا ,يوجببد يف البالزمببا 
 :مائعة ضمن األوعية الدموية ومن ى ه العوامل

يتصببب  السبببطح البببداخلي لألوعيبببة الدمويبببة ننبببو انعبببم وأملبببل نتنبببع تفعيبببل عوامبببل  :سبببطح بطانبببة األوعيبببة .1
كمبا أنبو أ  سبطح ىب ه األوعيبة لتمبل  بحنة سبلبية تتنبافر   ,التدثبر البيت تتفعبل مبالمسبة األجسبام اطتشبنة

  .مع الصفيحات والبج الدموية األخر  اليت دتتلل نفل الشحنة فال تلتصق عليو

ويدعى أيضا  دتيم اعتببارين  وىبو  ,ىو ألفا ايلوبولني :III    (Antithrombin III   )العامل اظتضاد للدثرين  .2
 .الرتومبني وحتد من متابعتو لعملو حيث أنو يتحد معو ويبطل أتثريه أيضا  من العوامل اليت تبطل عمل 

عببببد اعتيببببارين مضببببادا  قبببواي  للتدثببببر ويقبببوم ببببب لل وفبببق نليببببات ؼتتلفبببة فهببببو أوال  مضببباد مبا ببببر ي :اعتيببببارين .3
مببع ويببرتب  أيضببا   ,كمببا أنببو يثببب  حتببول ال وتبرمبني إى تببرومبني,للرتومببني إذ نتنببع أتثببريه علببى مولبد الليفني

 .ويعزز قدرتو اظتضادة للرتومبني   III مضاد الرتومبني
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 وسائل منع ختثر الدم خارج اصتسم ) مضادات التدثر (
 :نتنع التدثر خارج اصتسم

ابسببتددام مببواد متنوعببة منهببا مببا يعمببل علببى إزاحببة  ببوارد الكالسببيوم مببن العينببة الدمويببة مثببل سببيرتات  .1
 .واإليتيلني رابعي األسيتات ,وأوكزاالت الصوديوم واإلتيلني ثنائي األمني ,الصوديوم أو البو سيوم

اللب ان يببدأن   XIو  XIIنيمع الدم يف أوان سطحها الداخلي مطلي ابلببارافني منعبا  لتفعيبل العباملني  .2
 .عملية التدثر ابلسبيل الداخلي

 .إضافة اعتيبارين وى ه الوسيلة من أكثر الوسائل استعماال   .3

 :Procedureالعملطريقة 
طريقبة الصبفائح والثانيبة: طريقبة :األوى ,ويتم ذلل ابستددام إحبد  طبريقتني ,علينا اآلن قياس زمن التدثر ؼت اي  

 .وقياس زمن النزف ابستددام ور  النشاف ) ور  الرت يح ( ,األانبيب الشعرية

 :طريقة الصفائح
علبى قطبرة دم خاللبو  مبن صبلجبرح انزف ؿت ؾتر  عملية وخز لرأس إحد  أصابع اليبد حبيبث ؿتصبل علبى

تسببق  سببقوطا  حببرا  علببى صببفيحة غتهريببة نظيفببة )كتببب أن تكببون اظتسببافة الزمنيببة  مببا بببني الببوخز واضتصببول علببى 
لتبدخل حبادثبة التدثبر اصتاريبة لالفرصبة للرتومبوبالسبتني النسبيجي  تتباحكبي ال   قصبرية جبدا   القطرة على الصفيحة

علبببى  ( لكبببي يكبببون القيببباس صبببحيحا  كتبببب أن أتخببب  القطبببرة ريش داخلبببي اظتنشببب والبببيت يفبببرتد أن حتبببدث بتحببب
ؿتدد صفر الزمن اعتبارا من ضتظة سقوأ القطبرة  ,عتا بعدا  اثلثا  وليس  بشكل لطاخة الصفيحة  كل قبة كروية 

ذا الحظنبا نرتع الصفيحة جانبا  مدة ستل دقائق   أنخ ىا وؿتاول إمالتها عن وضعها األفقبي فبم ,على الصفيحة
أن القطرة ستسيل وتغري  بكلها البدائر  نتوقب  عبن اإلمالبة وننتظبر دقيقبة   نكبرر العمليبة حبع نصبل إى مرحلبة 

عنبدىا نكبون قبد وصبلنا  ,نتمكن فيها  مبن وضبع  الصبفيحة بشبكل  باقويل دون أن تغبري القطبرة  بكلها البدائر 
 .إى دتام عملية التدثر فنقرأ الزمن وؿتدده
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 مالحظة: 
نكبببرر  ,نتكببن إجببراب التجربببة السببابقة دون إمالبببة الصببفيحة بببل بغمببل رأس دببببوس ضببمن القطببرة   سببحبو

 .العملية حع ظهور خي  أبيش ظتاع معلق برأس الدبوس فنكون قد وصلنا إى الزمن اظتطلوب

  :طريقة  األانبيب الشعرية
ؾتعببل رأس أنبببوب   ,أو ضببغ  بعبد أن تتجمببع قطببرة دمويبة علببى رأس اإلصبببع كمبا سبببق وذكببران دون عصبر

ألن حتريكببو ولببو عببن ايببري قصببد يببؤد  لببدخول فقاعببات ىوائيببة إى   ببعر  خبباة يغمببل داخلهببا بشببكل اثببب  )
وؿتبدد صبفر البزمن  ,ويتقطع خي  الدم ال   كتب أن يكون متصال  (فيمتلئ األنبوب ابلدم بشكل ن ي ,األنبوب

بوب ) حبدود نص  سنتمرت( من اصتهة اظتملبوبة ابلبدم ببني بعد مرور دقيقتني فتسل طرف األنو  ,من ى ه اللحظة
فبمذا ظهبر خبي  مبن الليفبني  ,الكسر النباتف مكانكسر ى ه القطعة حب ر مع مراقبة ون ,رأس اإلوامني والسبابتني

فهبب ا دليببل علببى إدتببام عمليببة التدثببر وإال ننتظببر نصبب  دقيقببة يصببل مببابني القطعتببني اظتكسببورتني  الشببفاف اللمبباع
 .اثنية وىك ا حع نر  ذلل اطتي  وعندىا نكون قد حصلنا على الزمن اظتطلوب رسالك لنعيد

 قارن بني الزمنني الل ين حصل  عليهما ابلتجربتني السابقتني وعلل سبب االختالف!!!!.

 :Resultanalysisتفسري النتيجة 
اظتنشبب  ) ألننببا مل نلجبب  كمببا  نتكببن القبببول نن إاثرة عمليببة التدثببر يف كلتببا التجببربتني دتبب  بتحببريش داخلببي

ا رتطنا إى عصر اإلصبع من أجل اضتصول على قطرة الدم (أ  أن حتريش عملية التدثر قد بدأ من ضتظبة دتباس 
فمبن الببدىي ىنبا أن يكبون  ,الدم مع السطح الزجاجي للصفيحة أو األنبوب الشبعر  بتفعيبل العامبل الثبا ي عشبر

لشعرية أقل ؽتا ىو عليو بطريقة الصفائح نظرا  لكون سبطح التمباس يف األنببوب زمن التدثر وفقا  لطريقة األانبيب ا
 الشعر  أطول بكثري من سطح التماس على الصفيحة 

 :قياس زمن النزف
وؿتبدد  ,توخز  بحمة األذن ببواخز معقبم بعبد تعقبيم اظتكبان :يتم قياس زمن النزف حسب التسلسل التايل 

وبعبد نصب  دقيقبة فتبرر علبى مكبان اصتبرح ورقبة النشباف اظتعقمبة فغالببا  مبا نبر  أثبر  ,من ى ه اللحظة صبفر البزمن
الدم عليها ننتظر نص  دقيقة أخر    نعيد دترير ورقة النشاف على اصتبرح يف مكبان نخبرمن الورقبة ؛ نكبرر ىب ه 
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ىا نعببد البقببع علببى العمليبة كببل نصبب  دقيقببة إى أن ال يظهببر أ  أثببر للببدم مكببان اظتالمسببة مببن ورقببة الرت ببيح عنببد
  .ورقة النشاف   نقسم على اثنني فنحصل على زمن النزف

  
بعببد أن حصببلنا علببى قيمببة زمببن التدثببر ابلطببريقتني السببابقتني وعلببى قيمببة زمببن النببزف علينببا أن ؾتيببب علببى سببؤال 

  .      عالم يدل كل من زمن التدثر وزمن النزف ,يطرح نفسو

 
 

********* 

  
 
 
 

 

 زق انخخذيزط

Methods of anaesthesia 

 
 اإلراديببة الببيت تركببااضتو مببن ختببدير اضتيببوان موضببوع التجربببة تفبباداي  للمنعكسببات, البببد مببع بدايببة أيببة جتربببة  

 تعيق أيضا  اضتصول على النتائف اظتتوخاة.كما  رايوبابلشكل اظت عملنتكن أن تعيق متابعة ال يقوم وا اضتيوان و
بقببببببي علببببببى اضتببببببل والشببببببعور مثببببببل يشببببببل اضتركببببببة و ي منهببببببا مببببببا ,كيميائيببببببة  تددم عتبببببب ه الغايببببببة مركببببببباتنسبببببب

نلجب  , أو Chlorforme  والكلوروفبورم Ether  شبل اضتركبة واضتبل معبا  مثبل اإلتبريومنها مبا ي , Curareالكورار
 طر  التددير اآللية.ل
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اظتبركبني حتبب  اإلتبري والكلوروفبورم لتدبدير األرنببب والضبفدع بوضبع قطعبة قطبن مبللببة نحبد ىب ين  نسبتددم
يف ختبدير  Pentobarbital الصبود  كمبا نسبتددم البنتوابربتبال  ,انقوس زجاجي خباة مبع اضتيبوان اظتبراد ختبديره

مببببن وزن اصتببببرذ ( , ونسببببتددم  رامايبببب111/ ملببببذ 4أكثببببر اضتيببببواانت اظتد يببببة بزرقهببببا نيرعببببات تتناسببببب مببببع الببببوزن ) 
ايرام/كذ مبن وزن  Chloralose   (1.11 و الكلورالوزايرام /كذ من وزن األرنب (, أ 1)  Urethane اليوريتان
 .( الكلب

  ختذيز انضفذع :ختذيز انضفذع :
نيببوار قطعببة قطببن مبللببة نحببدقتا حتبب  انقببوس  ووضببعبنتكببن ختببدير الضببفدع ابإلتببري أو الكلوروفببورم وذلببل 

فهبب ا يغبببري كثببريا  مبببن  مزجبباجي مغلببق لعبببدة دقببائق ومببببا أن التدببدير ىنبببا   نتيجببة دخببول مركبببب كيميببائي إى البببد
يف التجبارب الفيزيولوجيبة و نلجب   ةقبياطتصائ  الفيزيولوجية لكثري من األعضاب وى ا مبا جعلنبا نتجنبب ىب ه الطر 

ذلبببل يبببتم  إى الطبببر  اآلليبببة يف التدبببدير حيبببث أهنبببا تقتبببل اضتيبببوان عصببببيا  وتبقبببي علبببى أعضبببائو حيبببة فيزيولوجيبببا ,
ها دماايو وـتاعو الشوكي بشبكل يبؤد  لتدريبب البدمال والندباع الشبوكي إبدخال مسبار  يف التجاوي  اليت يسكن

 معا  وجتر  على النحو التايل :
  ,فتسل الضفدع ابليد اليسر  بوضع طرفيو األماميان ما بني السببابة والوسبطى ونضبع اإلوبام علبى ظهبره

رأسبو لتدفعبو لألسبفل واإلوبام أو بوضع طرفاه األماميان ما بني الوسطى والبنصر وؾتعل السبابة على مقدمة 
 على ظهره.

  إن دتفصبببل اصتمجمبببة مبببع العمبببود الفقبببر  يوافبببق نقطبببة  تشبببكل مثلثبببا  مبببع العينبببني ويالحبببظ  ابإلحسببباس
اللمسببي  اـتفاضببا  صببغريا  يف ىبب ا اظتكببان, مببن ىنببا سببيتم إدخببال اضتربببة ) ذات الببرأس اظتببدبب واصتسببم البب   

وذلببل بوضبعها بشبكل عمببود  علبى ىبب ه النقطبة   دفعهببا إى  (يف تسبباو  قطبره  يشببو جسبم إبببرة اطتياطبة
الببداخل مببع حتريكهببا حبركببة دورانيببة حببول ػتورىببا لتسببهيل دخوعتببا إى اصتببوف البب   تسببكنو البصببلة, وعنبببد 
مالمسة رأس اضتربة لألنسجة العصبية ىنا نالحظ رجفة يف جسم اضتيبوان تبدل علبى أننبا ابلوضبع الصبحيح, 

 بببو ؽتاسببي مببع سببطح الببرأس ونببدفعها ؿتببو اصتببوف القحفببي دون نغيببري مكاهنببا عببن  ؾتعببل اضتربببة اآلن بوضببع
الثقبببة احملدثببة وحتببرع حركببات جانبيببة وببب لل يببتم ختريببب الببدمال   تسببحب اضتربببة وتببدخل يف القنبباة الفقريببة 

ريببة لتدريببب الندبباع وإن دخوعتببا إى القنبباة ال يبببد  أيببة مقاومببة, نتكببن للحربببة أن تببدخل ضببمن القنبباة الفق
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سببم ويبببدلنا علببى صبببحة العمببل ظهبببور حالببة فبببرأ انبسبباأ يف الطبببرفني اطتلفيببني وتباعبببد 3مسببافة تزيببد علبببى 
 أصابعهما عند إدتام ختريب النداع الشوكي وايياب اظتنعكل العي  عند إدتام ختريب الدمال.

  

  نسىائم املغذيت املسخخذمت :نسىائم املغذيت املسخخذمت :اا
طلبببب إلؾتازىبببا فبببرتات زمنيبببة طويلبببة, إى مصببببول ؿتتببباج أثنببباب إجبببراب التجبببارب الفيزيولوجيبببة خاصبببة الببببيت تت

تبؤمن لألعضبباب اظتدروسبة الظبروف اظتناسبببة لعملهبا ) تغ يببة, هتويبة, حببرارة,   Physiological seraفيزيولوجيبة  
 ( خالل أدوار التجربة اظتدتلفة ومن ى ه السوائل :…رطوبة 

 :  Ringer lock solutionنىك   _سائم ريغز 
 مثل الكلب واألرنب ويتكون من : ثديياتالتجارب اليت جتر  على اليستددم بشكل خاة يف 

 
  ل      9   كلور الصوديوم 
  ل   1.42        كلور البو سيوم 
 ل  1.24              كلور الكالسيوم 
   ل  1.15          بيكربوانت الصوديوم 
  ل      1                ايلوكوز 

 ل  1111                    ماب مقطر 
 

 

 :  اطتاة ابضتيواانت ايري الثديية مثل الضفدع : زغرن سائم
  ل     6.5              كلور الصوديوم 
 ل   1.14     كلور البو سيوم 
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 ل   1.12     كلور الكالسيوم 
 ل    1.21    بيكربوانت الصوديوم 
  ل   1111                    ماب مقطر 

 
 : وىو خاة ابألعضاب اظتعزولة من الثدييات ويتكون من : حريود سائم

 ل      8            كلور الصوديوم 
 ل   1.2     كلور البو سيوم 
  ل   1.2            كلور الكالسيوم 
 ل   1.1     كلور اظتغنيزيوم 
 ل      1    بيكربوانت الصوديوم 
 ل  1.15                          فوسفات الصوديوم 
 ل      1      ايلوكوز 
 ل    1111                  ماب مقطر 
 

 

 

 انعضهت انقهبيت يفكىنني  األسخيم حأثري

Effect of acetylcholine on the heart muscle 

 

 .القلبية التحقق من الفعل السليب لألستيل كولني على العضلة :Objectiveاهلذف

 :Instruments and materialsاألدواث واألجهزة   
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 .قطارة ,1/1000داببيل ػتلول األستيل كولني برتكيز  ,, أدوات تشريحكيموايراف  ,ضفدع حي
 

 :Lntroductionمتهيذ 
يف سببوية العضببلة القلبيببة ىببو األسببتيل   Vagusالناقببل الكيميببائي النبباىي البب   يفببرزه اظتبببهم  نمببن اظتعببروف حاليببا  ا

علبببى أايشبببية اطتبببالاي العقديبببة ويبببؤد  إى زايدة  m2 كبببولني وأن ىببب ا األخبببري يبببرتب  مبببع مسبببتقبالتو اظتوسبببكارينية
نفوذيتهببا لشببوارد البو سببيوم ونزوحهببا عبب  مببدروجها الكيميببائي إى خببارج اطتببالاي ؽتببا يزيببد الشببحنة اإلكتابيببة علببى 

الشبحنة السبلبية علبى السبطح البداخلي وىب ا مبا يسبمى فبرأ االسبتقطاب  زيبديب اطتلبو  و السبطح اطتبارجي للغشبا
Potential  وىو يفسر معظم أتثريات األستيل كولني يف القلب واليت ؾتملها مبا يلي: 

 )أتثري سليب يف ال اتية ( .نق  واضح يف تواتر النظم القليب.1
 ) أتثري سليب يف القلوصية (  .نق  يف سعة التقل .2
 ) أتثري سليب يف الناقلية ( .نق  يف سرعة نقل التنبيو ع  اظتسالل.3
) وقببد يعببود ىبب ا إكتابيببا  علببى القلببب ألنببو يببؤد  لببزايدة حجببم اضتمببل القبلببي ؽتببا  .نقب  يف اظتقويببة العضببلية .4

 يزيد من حجم الدقة (.
 

 : Procedureطريقة العمل   
 ة واإلتقبان يف ذلبل   ؿتبرر العضبلة القلبيبة كمبا تعلمنبا ـتدر الضفدع ابلطريقة اظتعروفة مراعني توخي السبرع

 .يف التجارب السابقة
 نظما  طبيعيا  للقلباألسطوانة  سم /اث  ونرسم يف منتص  2.5السرعة  الكيوايراف على ؾتهز. 
  علبى ذروة البطبني حبيبث دتبر علبى القلبب كبامال  قببل  1/1000نضع قطرة واحدة من ػتلول األسبتيل كبولني

 .وحول اصتيب الوريد  يف اصتوف الصدر أن تستقر 
  طببا  مببن الببنظم طؼتأو أعبباله  اظتدطبب  السببابقنالحببظ بعببد ثببوان تببباطؤا  واضببحا  يف الببنظم فنرسببم يف أسببفل

 .اصتديد ونقارن بني اظتدططني فنجد الفر  الكبري بني التواترين 
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 نببو مل يصببل إى سببوية العقببدة اصتيبيببة إذا مل يظهببر التببباطؤ فهبب ا يعبب  أن احمللببول اظتسببتددم كثببري التمديببد أو أ
 .وىنا ؿتاول إعادة وضع القطرة على اصتيب الوريد  مبا رة

 

 :Resultاننخيجت
نالحظ تباطؤا  كبريا  يف النظم القليب بعد إضافة األستيل كولني كما أنو نتكن أن يتوقب  القلبب كليبا  حتب  أتثبري 

 .أ  أن األستيل كولني يقلد اظتبهم يف أتثرياتو على القلب ,الرتاكيز العالية منو
 
 
 

 قهب انضفذع يفحأثري األدرينانني 
Effect of Adrenaline on the heart muscle 

 

 : Objectiveاهلذف 
 .التعرف على أتثري األدرينالني يف النظم القليب عند الضفدع

 :Instruments and materials األدواث واألجهزة   
 أمبولة أدرينالني ضمن فرتة صالحيتها. ,سائل رنغر ,داببيل ,أدوات تشريح ,, ضفدع حيكيموايراف

 :Lntroductionمتهيذ 
 Sympatheticإن معظببم النهبباايت الوديببة تفببرز النورأدرينببالني البب   يببؤثر بشببكل خبباة يف اظتسببتقبالت الوديببة 

receptors    من فتα   بينمبا يكبون أتثبريه ضبعيفا  يف اظتسبتقبالت الوديبة  ,اظتوجودة يف جبدر األوعيبة الدمويبة ايالببا
بدرجببة متسبباوية  تقريبببا   βوα أمببا ابلنسبببة لألدرينببالني فيمتبباز بتبب ثريه يف كببال النببوعني مببن اظتسببتقبالت  ,βمببن فتبب 

حيببث يعمببل كهرمببون لببو أتثببري يف القلببب أكثببر أقتيببة مببن   Adrenalويفببرز عببادة يف الببدم عنببد تنبيببو لببب الكظببر  
 :فهو يؤد  إى ,βأتثري النورأدرينالني فيو نظرا  لكون اظتستقبالت السائدة يف القلب ىي من النم    
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 .زايدة عدد ضرابت القلب .1
 النبضة.يزيد من قوة   .2
 .يزيد االستطاعة االستقالبية القلبية .3
 الناقلة.السبل  يزيد من سرعة انتشار التنبيو ع  .4
 : Procedureطريقة العمل    

 ـتدر الضفدع بتدريب احملور الدماايي الشوكي لو ونتوخى السرعة يف ذلل واإلتقان. 
  نكشب  عبن العضببلة القلبيبة وؿتررىببا حسبب مببا  للكيمببوايرافنثبب  اضتيبوان علببى اللوحبة الفلينيببة التابعبة  

 .تعلمناه سابقا  ونعلق ذروة البطني ابظتلق  اطتاة
  اثم 2.5بوضع سرعة جراين الور  على  الكيموايرافنشغل/ 
 نظما  طبيعيا  األسطوانة  نرسم يف وس  غتال. 
 درينبالني الب   ؿتصبل إضافة قطرة أو قطبرتني مبن ػتلبول األبعد لرسم حت  أو فو  اظتدط  السابق  نعيد ا

 .مل ماب مقطر وبعد الت كد من زايدة التواتر 1علية من حل أنبولة األدرينالني يف 
 :Resultالنتيجة 

 .نالحظ ازايد يف تواتر النظم القليب بعد إضافة األدرينالني مع ازدايد يف السعة أحياان  
 :Resultanalysisتفسري النتيجة 

يؤد  األدرينالني إى زايدة نفوذية أايشية خالاي العقدة الناظمة للدطى وابقي اطتالاي القلبية لشبوارد الصبوديوم 
والكالسبيوم ؽتبا يسبمح ببدخول ىب ا الشبوارد حسبب مبدروجها الكيميبائي وقبد دلب  األحبباث اضتديثبة علبى أنبو 

 ؽتبببببببا يبببببببؤد  إى تفعيبببببببل إنظيماألدنيبببببببل β1أ  األدرينبببببببالني يفعبببببببل اظتسبببببببتقبالت األدرينالينيبببببببة مبببببببن النمبببببببوذج 
ويقببود تفعيببل ػتلقبة األدنيببل إى زايدة اصببطناع أحبباد  فوسببفات  Gبتوسبب  ال وتببني  adnnylcyelaseسبيكالز

البب   يعمببل داخببل اطتببالاي كمرسببال اثن مببؤداي  إى تفعيببل إنظيمببات ال وتببني كينبباز   Campاألدينببوزين اضتلقببي 
أقنيبببة الكالسبببيوم مسبببببة زايدة دخبببول الكالسبببيوم الببب   يفسبببر التببب ثري والبببيت تسببببب ببببدورىا فسبببفرة بروتينبببات 

اإلكتايب على القلب خاصة وأن لدخول الكالسيوم من السبائل اطتباليل إى األليباف العضبلية يف القلبب لبو دور 
 .مهم يف حدثية التقل  ىنا ويف قوهتا
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 احنالل انذو واملقاومت انكزيىيت

Hemolysis and red  blood cells resistance 

 

اظتقاومة الكريوية العظمى واظتقاومة الكريوية الصغر  ابلطريقبة اللونيبة لعيتنبة دمويبة  د: حتديObjective اعتدف
مببببب خوذة مبببببن أرنبببببب, ابالسبببببتعانة مبحاليبببببل ملحيبببببة متدرجبببببة الرتكيبببببز وابلتبببببايل حتديبببببد الرتكيبببببز األمثبببببل للمصبببببل 

 تغ ية عن طريق الوريد.الفيزيولوجي ال   نتكن استددامو يف ال

 :Instrumentsandmaterialsاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

 ,11 عببدد 2سببم 12مبباب مقطببر, أانبيببب اختبببار زجاجيببة سببعة  ل,ل/ 14 الصببوديوم برتكيببزػتلببول ظتلببح كلببور 
 حامل أانبيب اختبار, دم أرنب منزوع الليفني, قطارة. 

 دتهيد:

ظببباىرة تتعبببرد عتبببا مكبببوانت البببدم اطتلويبببة نتيجبببة أتثرىبببا بعوامبببل ايبببري ىبببو   Hemolysisاالؿتبببالل البببدمو  
 R.B.C طبيعيببة تببؤد  إى دتببز  أايشببيتها اطتلويببة وتبعثببر ػتتوايهتببا يف اظتصببورة الدمويببة ويف حالببة الكببرايت اضتمببراب

مناعيبة أو  ونتكبن لالؿتبالل أن يبنجم عبن عبدة أسبباب فيزايئيبة أو كيميائيبة أو  Lysisنسمي ى ه اضتادثة اؿتالال  
شتيببة أو فيزيولوجيببة, فبباالؿتالل الفيزيولببوجي يصببيب اطتببالاي اعترمببة , كمببا أن بعببش البب يفاانت اصترثوميببة والسببموم  
كسبببم الكبببوبرا حتبببدث اؿتبببالال  عتبببا ونتكبببن لببببعش اظتبببواد الكيميائيبببة مثبببل الصبببابونني أن حتبببدث ذلبببل, وعنبببد وضبببع 
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صببيبها اؿتببالل نسببميو االؿتببالل الفيزايئببي نظببرا  ألن حادثببة يف أوسبباأ مندفضببة التببوتر ي  R.B.Cالكببرايت اضتمببراب 
حيببث سببنحدد جتريبيببا   ىنببااضتلببول الفيزايئيببة ىببي الببيت أدت إى ىبب ا االؿتببالل وسببتكون ىبب ه اضتالببة غتبباال  لدراسببتنا 
وسببنحدد تلببل اضتببدود مببن  الضببغوأ اضتلوليببة للمحاليببل الببيت تسببتطيع الكريببة اضتمببراب العببيي فيهببا بشببكل طبيعببي,

ضغوأ البيت علينبا أال نتجاوزىبا, ففيهبا يكبون اؿتبالل الكبرايت متوقعبا أو أكيبدا , وبب لل نسبتطيع معرفبة الرتاكيبز ال
 اظتثلى للمصول الفيزيولوجية اظتستددمة يف التغ ية الوريدية.

 :لالتعاري  اعتامة يف اضتلو والبد لنا بداية  من التعرد لبعش  
األايشبببية نصببب  النفبببوذة ( مبببن الوسببب   : ىبببو ظببباىرة انتشبببار اظتببباب عببب  األايشبببية اطتلويبببة )أو Osmoseاضتلبببول  

مببندفش الرتكيببز إى الوسبب  عببايل الرتكيببز فينتقببل اظتبباب إى داخببل اطتليببة عنببدما يكببون داخببل اطتليببة عببايل الرتكيببز 
 ي ىو األعلى تركيزا .ابلنسبة للوس  اطتارجي وينتقل اظتاب إى خارج اطتلية عندما يكون الوس  اطتارج

ومببن الناحيببة العمليببة سببنعيد إى البب اكرة التجربببة الببيت أجراىببا دوترو ببية مبينببا  فيهببا قببوة الضببغ  التناضببحي , 
( مسببدود مببن  2ن( نتببأل ابظتبباب اظتقطببر, وإانب نخببر )  1نعنببد مببا أعببد جهببازه البب   يتبب ل  مببن إانب زجبباجي   ) 

أسببفلو بغشبباب نصببفي النفببوذ ) ل  ( مببن مصببدر حيببوا ي أو نبببايت, ينتهببي يف أعبباله ننبببوب عمببود  ) ب (, نتببأل 
( اضتباو  علبى اظتباب اظتقطبر فبمذا كانب  سبوية السبائلني  1نى ا اإلانب  مبحلول سكر , ويغمل يف اإلانب األول ) 
(, وىبب ا يببدل  2ندة قصببرية اختالفببا  يف سببوية سببائل اإلانب ) يف اإلانبيببن ويف بببدب التجربببة واحببدة, نالحببظ بعببد مبب

على دخول اظتاب ع  الغشاب نصب  النفبوذ إليبو مسبببا  االرتفباع  )  ع  (, يف الوقب  الب   مبرت كميبة زىيبدة مبن 
(  1ن( ؛ إذا ىنبباع تيبباران ضتركبة اصتزيلببات أحببدقتا يتجببو مببن اإلانب )  1جزيلبات السببكر منببو إى اإلانب األول ) ن

( وىببو حتببرع  1ن( ؿتببو )  2ن( وىببو التيببار األساسببي صتزيلببات اظتبباب ) اظتبب يب (, واثنيهمببا مببن اإلانب )  2نؿتببو ) 
جزيلات السكر, إن قيمة ى ين التيارين ليس  واحدة, ل ا نالحظ ارتفاع السائل يف اإلانب البداخلي الب   يقب  

 العمود   ) ع ( وقوة الضغ  التناضحي . عند حد ال نتكنو جتاوزه ى ا اضتد لتقق توازان  بني وزن 
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قبوة اصتب ب البيت دتارسبها جزيلبات اظتبادة اظت اببة علبى جزيلبات اظتب يب الب    ننبويعرف الضبغ  التناضبحي  

نتكبببن أن يكبببون اظتببباب أو ايبببريه وتتعلبببق قيمبببة الضبببغ  التناضبببحي  بعبببدد اصتزيلبببات ) ابلنسببببة للمبببواد ايبببري اظتتشبببردة  
اظتقطببر. شبوارد )ابلنسببة للجزيلبات اظتتشبردة مثببل كلبور الصبوديوم( اظتنحلبة يف ليبرت مبن اظتباب كبالغلوكوز ( أو بعبدد ال

الب   يعبرتف ننبو الضبغ  التناضبحي  النباتف عبن اؿتبالل جبز ب  osmoles الضغ  التناضحي  ابألوزمبول سيقا
ايرامي واحد ظتادة ايبري متشبردة ) الغلوكبوز مبثال  ( يف ليبرت مبن اظتباب اظتقطبر ) أ  واحبد مبول مبن الغلوكبوز يف ليبرت ( 

ضببغطا  جببواي  يف درجببة اضتببرارة صببفر ملويببة وىببو ضببغ  عببال  نسبببيا لبب ا يسببتعاد عنببو  2224ويعببادل ىبب ا الضببغ  
إذا كانبببب  اظتببببادة اظت ابببببة قابلببببة للتشببببرد فببببمن الضببببغ   ومببببن األوزمببببول,  1/1444ابظتيلببببي أوزمببببول البببب   يعببببادل 

التناضببحي  النبباتف عببن اؿتببالل مببول واحببد منهببا يف ليببرت مببن اظتبباب اظتقطببر يعببادل الضببغ  التناضببحي  عتببا فيمببا لببو  
. ( فببباؿتالل  …أوزمبببول أو 3زمبببول أو أو 2كانببب  ايبببري متشبببردة مضبببرواب  بعبببدد الشبببوارد الناجتبببة عبببن تشبببردىا )أ  

أوزمببول ويف حببال احتببواب 2جزيلبة ايراميببة مببن كلبور الصببوديوم يف ليببرت مبن اظتبباب اظتقطببر يعطبي ضببغطا  حلوليببا  مقبداره 
احمللول على أكثر من عنصر أو مواد ؼتتلفة  فمن الضغ  التناضحي  عت ا السبائل يعبادل غتمبوع الضبغوأ اضتلوليبة 

عنصببر فيمببا لببو كببان وحببده, واعتمببادا  عليببو عببرف أن الضببغ  التناضببحي  للمصببورة الدمويببة  النارتببة عببن إذابببة كببل
 ميلي أوزمول. 344يعادل تقريبا  



 

 

 

28 

 

 اظتقاومة الكريوية:

سببتواجو ضببغطا  إمببا يف ػتلببول ملحببي فببمن الكببرايت اضتمببراب   Fibrinعنببد وضببع عينببة دمويببة منزوعببة الليفببني 
صبورة, و تكبون يف حالبة تبوازن طبيعبي, فتيبار اظتباب البداخل إليهبا يسباو  تيبار ظتيف احلوليا  مساواي  للضبغ  اضتلبويل 

اظتببباب اطتبببارج منهبببا ويبقبببى حجمهبببا طبيعيبببا , وإمبببا سبببتواجو ضبببغطا  حلوليبببا  أكببب  مبببن الضبببغ  التناضبببحي  للمصبببورة 
ول البيت مبرت فيصبح التيار اظتائي اطتارج منها أك  من التيار الداخل, وب لل تنكمي, وذلل حسب قوانني اضتلب

سابقا  ) ينتقل اظتاب ع  األايشية نص  النفوذة من احمللول ذ  الرتكيز اظتندفش إى احمللول ذ  الرتكيز األعلى (, 
وإما أهنا ستواجو ضغطا  حلوليا  أقل من الضغ  التناضحي  للمصورة وىنا سبيكون الوضبع بشبكل نخبر حيبث أن 

لتبوازن اضتلبويل, فتنتببف اطتبالاي ويبزداد الضبغ   علبى أايشبيتها وتعبا ي اظتاب سيدخل الكرايت اضتمراب إى أن لتصل ا
مبن تبوتر تكبون  بدتو حسببب مقبدار االنتبباج, فكلمبا كببان الرتكيبز اظتلحبي أقبل كببان االنتبباج أكب  وتبوتر األايشببية 

أايشبيتها يصبح أك  وين ر بتشققها واؿتالل ػتتواىبا يف احمللبول, ويف حالبة الكبرايت اضتمبراب نسبمي حادثبة تشبقق 
للتمبببدد  الكبببرايت أايشبببية مرونبببة, ويف عينبببة دمويبببة عبببادة ختتلببب  Hemlysisبسببببب دخبببول اظتببباب اؿتبببالال  دمبببواي  

منهببا مببا ينحببل عنببد تغببري الضببغ  التناضببحي  عببن الطبيعببي فوابلتببايل فببمن الكببرايت اضتمببراب ال تنحببل دفعببة واحببدة 
ى اخبببتالف قبببوة حتملهبببا لالنتبببباج ( ولببب لل نسبببمي تغبببريا  بسبببيطا , ومنهبببا مبببا يتحمبببل تغبببريات كببببرية ) ؽتبببا يبببدل علببب

 الكرايت اضتمراب ذات اظتقاومة الصغر  والكرايت اضتمراب ذات اظتقاومة العظمى وسنتعرف يف جتربتنا على: 

ابؿتببالل الكببرايت اضتمبببراب ذات  الببدم وذلبببلتركيببز الوسبب  اظتلحببي انقببب  التببوتر البب   يببببدأ عنببده اؿتببالل  .1
اظتقاومبببببة الصبببببغر  ) اظتقاومبببببة الكريويبببببة الصبببببغر  ىبببببي مقاومبببببة أضبببببع  الكبببببرايت حتمبببببال  الـتفببببباد الضبببببغ  
التناضحي, وتكون أول الكرايت اؿتالال  فتنحل عند اـتفاد الضغ  التناضبحي  قلبيال  عبن اضتبد الطبيعبي  ( 

 وىي ايالبا  ما تكون ىرمة.

ظتلحببي انقبب  التببوتر البب   يببؤد  إى اؿتببالل أايلببب الكببرايت وبقبباب الكببرايت ذات حتديببد تركيببز الوسبب  ا .2
 اظتقاومة العظمى ) الك   (.
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حتديببد تركيببز الوسبب  اظتلحببي البب   يظهببر فيببو اؿتببالل رتيببع كببرايت العينببة مبببا فيهببا الكببرايت ذات اظتقاومببة  .3
الـتفباد الضبغ  التناضبحي, وتكبون العظمى ) اظتقاومة الكريوية العظمى ىبي مقاومبة أقبو  الكبرايت حتمبال  

 نخر الكرايت اؿتالال  فتنحل يف الرتاكيز اظتندفضة جدا  ( وايالبا  ما تكون ى ه الكرايت فتية.

حتديد الوس  اظتالئم للكرايت اضتمبراب الب   حتبافظ فيبو علبى  بكلها وحجمهبا الطبيعيبني, وىبو مبا يسبمى  .4
 صورة.الوس  الفيزيولوجي أو الوس  متساو  التوتر مع اظت

 
رقم 
 األنبوب

كمية اظتاب اظتقطر 
 (3اظتضافة )سم

  4241كمية احمللول اظتلحي 
 (3اظتضافة )سم

تركيز احمللول الناتف يف 
 األنبوب

4 14 4 4 
1 9 1 40441 
2 8 2 40442 
3 7 3 40443 
4 6 4 40444 
5 5 5 40445 
6 4 6 40446 
7 3 7 40447 
8 2 8 40448 
9 1 9 40449 
14 4 14 40414 

 ( اليت تلزم ا ضافهتا لأانبيب التجربة 010,0جدول يبني مكية املاء املقطر واحمللول امللحي ) تركزي 

 :Procedureطريقة العمل 
 .نرقم أانبيب االختبار األحد عشر من الصفر وحع العشرة 
  حبيببث يتسبباو  الرتكيببز فيببو مببع رقمببو   40414نضببع يف كببل أنبببوب مقببادير مببن اظتبباب اظتقطببر واحمللببول اظتلحببي

وكمببا ىببو مبببني يف اصتببدول, وببب لل تصبببح تراكيببز السببوائل يف األانبيببب متزايببدة مببن الرتكيببز صببفر يف األنبببوب 
  .14يف األنبوب رقم  40414رقم صفر إى الرتكيز 

 د إايالقببو نضببي  إى كببل أنبببوب قطببرتني مببن دم أرنببب منببزوع الليفببني,  فتببزج ػتتببو  كببل أنبببوب بقلبببو بعبب
 إبحد  األصابع.

 .نرتع األانبيب على حاملها دون أ  حتريل ظتدة ساعتني كي ترتسب الكرايت 
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 :Theresultالنتيجة

ال تكفي الساعتان كبي ترتسبب رتيبع الكبرايت إال أنبو نتكننبا مناقشبة النتبائف مبن خبالل اصتبزب الطبايف يف  
بعش األانبيب ذو مظهر عكر, وبعضبها ذو مظهبر  كل أنبوب من األانبيب اظتعنية, فنالحظ للوىلة األوى أن

رائبق  ببفاف بلبون أزتببر ورد , وبعضببها لتتبو  جببزبا  عكبرا  ونخببر رائقببا , يعبود اظتظهببر العكبر إى وجببود كببرايت 
زتراب معلقة سبواب  أكانب  طبيعيبة الشبكل أم منكمشبة أم منتبجبة, ويعبود اظتظهبر البورد  الرائبق إى اؿتبالل كبل 

 السائل فمنو يعود إى اؿتالل بعش الكرايت أو رتيعها ونتابع دراسة النتائف كما يلي: الكرايت, وأما تلون
نالحببظ أن األانبيببب ذات الرتاكيببز العاليببة نسبببيا  تكببون عكببرة يف بدايببة التجربببة وبعببد االنتظببار يظهببر جببزب 

 يدل على عدم اؿتالل الكرايت فيها. متلون ؽتاطاف  صاف  ايري 
األانبيبب األقبل تركيبزا   أن اصتبزب الطبايف يف ىب ه األانبيبب قبد ببدأ ابلتلبوتن ؽتبا يبدل  نالحظ عنبد االنتقبال إى

على حدوث اؿتالل للكرايت, وأن اصتزب األسفل مبازال عكبرا  ؽتبا يبدل علبى وجبود كبرايت مل تنحبل بعبد حبع ولبو  
وتن اصتبزب الطبايف, وىبو يببدل كانب  منتبجبة ) وىب ا ال يبر  ابلعبني الببردة (, ؿتبدد تركيبز األنببوب الب   ببدأ فيببو تلب

علببى اؿتببالل الكببرايت ذات اظتقاومببة الصببغر ,  نالحببظ عنببد االنتقببال مببن األنبببوب السببابق البب   يوافببق اظتقاومببة 
الكريوية الصغر  ابجتاه األانبيب األقل تركيبزا  أن درجبة العكبر تبندفش تبدركتيا , وأن التلبوتن يف اصتبزب الطبايف يبزداد 

 الكرايت اظتنحلة كلما اـتفش الرتكيز . ؽتا يشري إى زايدة عدد
ؿتدد الرتاكيز اليت حدث فيها اؿتالل كلي للكرايت, وىي األانبيب اليت حتتو  بكاملها على السبائل الرائبق 
أو الشفاف ذو اللون البورد   وخاليبة مبن العكبر, إن الكبرايت اضتمبراب يف ىب ه الرتاكيبز اؿتلب  رتيعهبا حبع ذات 

 اظتقاومة العظمى.
حديد اظتقاومة الكريوية العظمى ؿتدد األنبوبني اظتتجاورين الل ين حدث يف أحبدقتا اؿتبالل كلبي ) اللبون ولت

أزتر  فاف كامل األنبوب ( واآلخر ال   مازال فيو  بيب مبن العكبر فتكبون اظتقاومبة العظمبى بينهمبا, فبنحن ال 
حبدث فيبو اؿتبالل  م ال يعطينبا قيمتهبا  نستطيع حتديدىا من خالل تركيز واحد أو أنبوب واحد, فاألنبوب ال  

بشببكل حقيقببي ألن اؿتالعتببا كببان قبببل ىبب ا الرتكيببز, واألنبببوب البب   بقببي فيببو  ببيب مببن عكببر ال يعطينببا كبب لل 
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قيمتهببا اضتقيقيبببة ألن بعبببش الكببرايت مازالببب  قائمبببة ومل تنحببل بعبببد , ويكبببون التحديببد إذا مبببن خبببالل تركيبببزين أو 
 للمقاومة الصغر .أنبوبني  وك لل اضتال ابلنسبة 

نتكن حتديد الوس  الفيزيولوجي اظتناسب عت ه العينة الدموية بفح  عينة من كل أنبوب من األانبيبب البيت 
مل لتبببدث فيهبببا اؿتبببالل ) البببيت مل يتلبببون السبببائل الطبببايف فيهبببا( حتببب  الهبببر فالوسببب  اظتناسبببب ىبببو الببب   تبقبببى فيبببو 

 الكرايت على  كلها وحجمها الطبيعيني.
 

****** 

 
 

 

 راست احلزكت انذاحيت نألمعاء انذقيقتد
Peristaltic movement of the intestine  

 

 :Objectiveانغايت  
 دراسة اضتركة ال اتية لألمعاب الدقيقة وأتثريات اصتملة العصبية اظتستقلة عليها.

 :Instruments and materialsاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

رافعبببة  ,كيمببوايراف ,خيطبببان ,أدرينببالني ,أسبببتيل كببولني ,جهبباز هتويببة ,جهبباز تسبببدني ,سبببائل تببريود ,أرنببب حببي
 .خاصة ابلعضالت اظتلساب

 :Introductionمتهيذ 
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وداخلبببي  ,ومتوسبب  عضبببلي ,خببارجي مصبببلي ,مببن اظتعلبببوم أن جببدار األنببببوب اعتضببمي يتببب ل  مبببن ثالثببة أقمصبببة
طبقبة  ,يتص  اصتزب العضلي اظتكوتن صتدار األمعاب الدقيقة ننبو مؤلب  مبن طبقتبني مبن العضبالت اظتلسباب ,ؼتاطي

 ضبببفرية عصببببية تبببدعى ضبببفرية أورابخ األنسبببية, بينهمببباوطبقبببة دائريبببة مبببن الناحيبببة  ,طوالنيبببة يف الناحيبببة الوحشبببية
Auerbach    (  أو الضببفرية العضببلية اظتعويببةPlexus myenterique وى )  نبباع ضببفرية أخببر  تتوضببع حتبب

 – Plexus  sousأو الضبببفرية حتببب  اظتداطيببة )   Meissner الطبقببة اظتداطيبببة تبببدعى ضببفرية مايسبببنر

muqueux ). 
  :ل ا على الوظيفة اضتركية فيها أن حتقق ,يتم يف األمعاب الدقيقة أىم عمليات اعتضم واالمتصاة

 . عوية اليت تصب فيهاعوية وايري اظتمزج األطعمة مع غتمل اظتفرزات اظت .1
 .لمداطية اظتعوية وتسهيل االمتصاةحتقيق مالمسة الكيموس ل .2
 . ػتتواىا ابجتاه األمعاب الغليظة دفع .3

 :تقسم اضتركات اظتعوية من حيث ىدف عملها ونوعيتو إى
 :حركات بوجود وجبة طعامية حيث يظهر ىنا نوعان من اضتركات اظتعوية  .ن

 حركات موضعية:   
هنببا نايايتهببا اظتببزج وىببي سلسببلة اختناقببات انجتببة عببن تقلصببات موضببعية يف األليبباف الدائريببة, تتميببز ىبب ه اضتركببات 

ايببببري منتشببببرة وال تسبببباىم يف نقببببل الكيمببببوس ويقتصببببر دورىببببا علببببى اظتببببزج وخلببببق ضببببغ  يسبببباعد جزئيببببا  عمليببببات 
 االمتصاة. 

 حركات دتعجية أو حوية: 
و  ابجتببباه اظتعبببي الغلبببيظ يشبببرتع يف إؾتببباز ىببب ه اضتركبببة كبببل مبببن وىبببي تقلصبببات منتظمبببة تبببدفع احملتبببو  اظتعببب

وتظهر اضتركات التمعجية نتيجبة تتضبافر عمبل طبقبيت العضبالت اظتعويبة والضبفريتني  .العضالت الطوالنية والدائرية
حيببث أن دتببدد جببدار األمعبباب نتيجببة مببرور الكيمببوس يببؤد  إى حتببريش كببامن فعببل  عصببيب عضبببلي  ,العصبببيتني

اظتنطقبببة اظتنبهبببة نفسبببها, بينمبببا  يفالت الدائريبببة ونخبببر مثبببب  للعضبببالت الطوالنيبببة يف الوقببب  نفسبببو و منشببب  للعضببب
حتدث ظواىر معاكسة ) اسرتخاب يف العضالت الدائرية وتقل  يف العضالت الطوالنية ( يف اظتنطقة أسفل منطقبة 

طلب ظهبور اضتركبات التمعجيبة سبالمة ؽتا يسمح ابنتقال الكيموس تدركتيا  وعلى طول األمعاب ؛ ويت ,دتدد اصتدار
الضببببببببفائر العصبببببببببية ) مايسببببببببنر و أورابخ( فقببببببببد بينبببببببب  التجببببببببارب أن تثبببببببببي  النقببببببببل العصببببببببيب فيهببببببببا بوسبببببببباطة 
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Tetrodotoxine وبقبباب اضتركببات  ,يببؤد  لغيبباب اضتركببات التمعجيببة الببيت ىببي نشبباطات تقلصببية ذات نظببام ػتببدد
  .العفوية

 :) من ىضم الوجبة اظتتناولةبعد االنتهاب (حركات بعد طعامية   .ب
ظتعبة  إفبرال ايايتبو ,تبد  األمعاب الدقيقة بعبد انتهباب الظبواىر اعتضبمية ويف حباالت الصبيام نشبطا  حركيبا  دوراي  

واألمببالح  ,موضببة اظتعديببةومببن البكببرتاي الببيت قاومبب  أتثببري اضت ,جهبباز اعتضببم مببن ؼتلفببات األطعمببة ايببري اظتهضببومة
اظتركببب احملببرع اظتهبباجر   ,يببدعى ىبب ا النشبباأ اضتركببي ,و كبب لل اظتفببرزات اعتضببمية اظتتبقيببة داخببل اللمعببة ,الصببفراوية

Complexe moteur migrant  ؛ ويظهببر أوال  يف سببوية البببواب   ينتقببل متببدرجا  وعلببى طببول األمعبباب إى أن
أطبوار  نتكبن تقسبيمو إىقيقبة و د 121-91ويسبتغر  يف رحلتبو ىب ه  ,يصل إى مستو  الدسام اللفبائفي األعبور 

 :ثالث
دقيقبببة وىبببو طببور ىبببادت تظهبببر فيبببو تبببدالت يف كبببامن الراحبببة ) اظتوجبببات  65-35مدتبببو  :(   Iالطببور  )   .1

 .البطيلة ( وال تظهر فيو نشاطات حركية
دقيقة تظهر فيو حركات ايري منتظمبة نتيجبة كبوامن فعبل عشبوائية اضتبدوث  61-25مدتو  :(  IIالطور  )   .2

 .ضعيفة وػتدودةحركية ػتملة على اظتوجات البطيلة وىي نشاطات 
دقيقة يتص  بنشاطو اضتركي اظتنتظم حيث حتمتبل فيبو كبل موجبة بطيلبة فيبو  11-5مدتو  :(  IIIالطور  )   .3

   .صات منتشرة يعقبو مبا رة طور أول ظتركب جديدبكامن فعل نقطي أو أكثر ؽتا يؤد  لظهور تقل
كالكلبب واصتبرذ خبارج فبرتات اعتضبم وأثنباب الصبيام   ى ا عند اإلنسان وبعش اضتيواانت يظهر اظتركب اضتركي
 .ويظهر ى ا النشاأ بشكل مستمر عند األرانب والغنم وخنزير اعتند ,ويتوق  غترد تناول الطعام

  :اإلشزاف عهى حزكيت األمعاء
نسببتدل ؽتببا سبببق وجببود حركببة ذاتيببة أو تلقائيببة تتمتببع وببا عضببالت اصتهبباز اعتضببمي وخاصببة اظتعببدة واألمعبباب 

البزمن أو السبعة وختضبع الدقيقة وتتميز ى ه التلقائية يف جهباز اعتضبم نهنبا حركبات عفويبة ايبري منتظمبة مبن انحيبة 
 .ال اتيةواصتملة العصبية  ,لعصبية داخلية اظتنش من قبل اصتملة اظتراقبة 
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  أمببا إ بببراف اصتملبببة العصببببية داخليبببة اظتنشبب  فنسبببتدل عليبببو مبببن ضبببرورة سببالمة كبببل مبببن ضبببفرييت مايسبببنر و
و اييبباب اضتركببة وإن ختببدير أو ختريببب ىبباتني الضببفريتني يتبعبب ضتركاهتببا,أورابخ مببن أجببل إؾتبباز األمعبباب الدقيقببة 

 .التمعجية
  لألمعببباب,ومببن انحيببة أخبببر  فببمن تنبيبببو اظتبببهم أو إعطببباب األسببتيل كبببولني يببؤداين إى زايدة النشببباأ اضتركببي 

كما أن ظهور الطور الثا ي من اظتركب احملبرع اظتهباجر يبرتب  بسبالمة اظتببهم   ايائبا ,وظهوره ى ا النشاأ إن كان 
أ   ,ؽتببا يؤكببد احتببوابه ,للنشبباأ اضتركببي لألمعبباب؛ ولببوحظ عنببد تنبيببو اظتبببهم بعببد إعطبباب األتببروبني هنيببا  واضببحا  

  .VIPقد تكون مفرزة للنورأدرينالني أو الب ,على ألياف عصبية ايري كولينية مثبطة عت ا النشاأ ,اظتبهم
  إمببببا بتبببب ثري مبا ببببر يف  األمعبببباب,يببببؤد  تنبيببببو األعصبببباب الوديببببة أو إعطبببباب النورأدرينببببالني إى تثبببببي  حركببببة

ىبب ا وتالحببظ  ,أو نتيجببة تثبببي  العصبببوانت بعببد العقببدة التابعببة للجملببة الالوديببة ,العضببالت اظتلسبباب اظتعويببة
ؽتببا يؤكببد وجببود مقويببة وديببة مثبطببة  ,زايدة يف النشبباأ اضتركببي النبباتف عببن تنبيببو اظتبببهم بعببد قطببع األليبباف الوديببة

 .للحركية اظتعوية
 

 : Procedureطزيقت انعمم 
تؤخ  عروة معوية من أمعاب أرنب ذبح حديثا  وابلتحديد من منطقة الصائم, ذلبل نن ىب ه اظتنطقبة دتتلبل  .1

وتوضبع يف سبائل تبريود الب   كتبب أن تكبون درجبة  الدقيقة؛األمعاب  يفيا  ذاتيا  أك  من مناطق أخر  نشاطا  حرك
 خوذة مببن أنسببجة الثببدييات والببيت كلمببا زادت عببن حرارتببو ضببمن حببدود اضتببرارة اضتيويببة الالزمببة لعمببل األعضبباب اظتبب

أو نقصببببب  كبببببان يف ذلبببببل نقببببب  واضبببببح يف مببببببردود التجرببببببة كمبببببا كتبببببب أن يكبببببون اظتصبببببل اينيببببببا    373الدرجبببببة 
 .ابألوكسجني

  مبا رة على العروة حيث نالحظوفتزج ونالحظ النتيجة  1/1111نضي  قطرة من ػتلول األستيل كولني: 

 تقاصرا   ديدا  يف العروة .1

 زايدة نشاأ اضتركة ال اتية  .2

 .ظهور اضتركة ال اتية إن مل تكن ظاىرة .3

 فتعود إى طوعتا األول نغسل العروة من ناثر األستيل كولني. 
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  اسببرتخاب   ببديدا  يف العببروة وتببباطؤا  يف حركتهببا وفتببزج ونالحببظ  1/111أدرينببالني نضبي  قطببرة مببن ػتلببول النور
 .ال اتية

 :Theresult  اننخيجت
ذاتيبة العببروة اظتعويبة علبى  ببكل موجبات متتاليببة مبن البتقل  واالسببرتخاب تسبود عليهبا حالببة العفويبة وعببدم نالحبظ 

االنتظام يف الزمن فقبد تكبون اظتوجبات اظتتتاليبة متقارببة أو متباعبدة كب لل نالحبظ عبدم االنتظبام يف سبعة اظتوجبات 
 تيل كببولني للوسبب  يالحببظ عببل العببروةألسببوعنببد إضببافة ا ,نهببا مببا يكببون بسببعة كبببرية ومنهببا مببا يكببون ايببري ذلببلمف
 .تدل على فعلو اظتنش  ل اتيتها الثالثة اليت تغرياتال

 :Result analysisاننخيجت حفسري 
يشببري النشبباأ اضتركببي العفببو  للعضببالت اظتعويببة إى احتوائهببا عببل انظمببة مسببؤولة عببن إصببدار كببوامن عمببل 

ومببن اصتببدير ابلبب كر أن ىبب ه الناظمببة لببيل عتببا مكببان توضببع اثببب  يف  ,عفويببة ذات سببعات متبدلببة تنتشببر ضببمنها
بين  دراسة النشباأ الكهرابئبي  دالقلبية. ولقالنسيف العضلي اظتعو  كما ىو اضتال يف النسيف العقد  يف العضلة 
وىببي تبببدالت موجيببة يف كببامن الغشبباب يف  ,للعضببالت اظتلسبباب اظتعويببة حببدوث موجببات بطيلببة عفويببة ايببري منتظمببة

حالة الراحة دتثل حالة نزع استقطاب جزئي ؽتهد ضتدوث كوامن فعل غتدية عندما يصل نزع االستقطاب فيهبا إى 
ينبببتف عبببن كبببوامن الفعبببل ىببب ه رجبببات عضبببلية أو تتبببابع لتقلصبببات و اسبببرتخابات بسبببعات ؼتتلفبببة  ,السبببوية اضترجبببة

امن أن تنتقببل إى اطتببالاي البباورة بسبببب وجببود نقبباأ اتصببال وثيقببة بببني األايشببية ومببن اظتمكببن عتبب ه الكببو  ,ومتبدلببة
 .البالشتية اظتتجاورة ذات مقاومة كهرابئية صغرية

نتيجبببة ارتباطبببو علبببى مسبببتقبالتو اظتوسبببكارينية يف أايشبببية األليببباف  ىنبببا,وتكبببون نليبببة عمبببل األسبببتيل كبببولني 
 جزئببي؛ة نفوذيتهببا لشببوارد الصببوديوم وإحببداث زوال اسببتقطاب تنبيههببا بسبببب زايد وخفببش عتبببة اظتعويببة,العضببلية 

مبن جهبة اثنيبة متلببق النبور أدرينبالني حالببة فبرأ اسبتقطاب يف أايشببية ىب ه اطتبالاي بسبببب فتحبو لقنبوات البو سببيوم 
 نفوذيتها.وزايدة 
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 انذو يف احلمزاء انكزياث حعذاد
Red blood count 

 :Objective الغاية
 .اضتمراب الكرايت تعداد طريقة على التعرف

 :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألجهزة واألدواث املسخخذمت   

 قطن ,كحول,غتهر اضتمراب ابلكرايت خاصة ماصة ,احملسنة نيوابور عدادة ,التدثر موانع أحد إليو مضاف دم 
 :من اظتكون ىانتز ػتلول ,تنشي  ور  ,ساترات ,واخزات ,طيب
          2 Hgcl  1015ل 

   Naso4  205ل 

    Nacl   105ل  
   H2o  مل 111 إى تتمة 
 :Introduction دتهيد
 أهنا حيث البشر  اصتسم أنسجة إى الرئتني من األوكسجني لنقل الوحيدة الوسيلة تكون اضتمراب الكرايت تكاد
 ك لل ,الدموية الدورة خالل األوكسجني زتل من نتكنها ال  (  اعتيموايلوبني) الدم خضاب بوساطة تعمل
 ثنائي نقل يف يساعد ال    Carbonic anhydrasاهندراز الكاربونيل إنزمي  بالزماىا ضمن أيضا حتتو 
 للنسبة معادلة بنسبة كان  إن لنا يبني الدم يف اضتمراب الكرايت عدد معرفة فمن وعلية ؛ الكربون أوكسيد
 من حتتويو ما ومقدار اضتمراب الكرية حجم عن فكرة تعطينا اعتيماتوكري  قيمة معرفة أن كما  ال أم الطبيعية

 .ىيموايلبني
 :Procedure العمل طريقة
 .إلكرتونية وأخر  سنعتمدىا اليت وىي يدوية طريقة :طريقتان ىناع

 نيوابور حجرة اظتسمىHaemocytometer  اضتمر الكرايت تعداد جهاز اليديوية الطريقة تستددم
Neubauer chamber  وتتكون  ,وىو خاة لعد الكرايت اضتمر والبيش والصفيحات الدموية ,ساترةمع

ى ه اضتجرة من صفيحة زجاجية ثدينة تقع يف وسطها مساحة مستطيلة مؤلفة من ىضبتني ػتفور على كل منها 
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 ميزاابن يعقبهما مصطبتان أكثر ارتفاعا  عن سطح نياعتضبت نيتستددم للعد ويوجد إى جانيب ىات بكة 
ملم لتو  ضمنو تسعة  3ملم أما  بكة العد فتظهر حت  الهر مؤلفة من مربع كبري ضلعو  0,1الشبكة مبقدار 

وتتوزع اظتربعات التسع حبيث يكون مربع  2مم 9وابلتايل فمن اظتساحة الكلية تساو   ,مربعات متساوية اظتساحة
يتم عد الكرايت اضتمر يف اظتربع اظتركز  بينما يتم عد الكرايت البيش يف  ,بو ذتان مربعات ػتيطية مركز  حتي 

ملم  0,2مربع صغري ضلع كل منها  25يت ل  اظتربع اظتركز  من  ,اظتربعات الطرفية الكائنة يف زوااي اظتربع الكبري
اصة ابلكرايت اضتمر واليت عتا دور دتديد العينة مربع يكون العد خالعتا ؛ و تستددم اظتاصة اطت 16ويف كل منها 

يليها انتفاخ واسع لتتو   1 – 0,5تت ل  ى ه اظتاصة من أنبوب زجاجي مدرج نحد طرفيو تدركتات  ,الدموية
دور يف خل  ػتلول التدفي  مع  على حبيبة زجاجية زتراب اللون ) لتمييزىا عن ماصة الكرايت البيش ( عتا

توصل اظتاصة من ى ا الطرف ننبوب  101نتفاخ من جديد لينتهي ابلطرف الثا ي اظتدرج إى ويتضيق اال ,الدم
 .مطاطي يساعد يف سحب الدم وسائل التمديد
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 :يتم العمل على النحو التايل
تعقم أحد  أصابع اليد اليسر  ) أو اليمج ( بوساطة القطن اظتشبع ابلكحول وترتع حع جت ,  .1

الواخزة اظتعقمة بضربة واحدة سريعة على هناية اإلصبع اظتدتار فنحصل على قطرة دم )  نستددم بعدىا 
ؿتمل اظتاصة بشكل مائل ونغمل رأس القسم القصري منها ضمن  ,كتب أن تكون حبجم مناسب (

القطرة وبوساطة األنبوب اظتطاطي ال   يوضع طرفو اضتر يف الفم نسحب ابظت  كمية من الدم إى 
 . 0,5التدركتة  
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وإذا كان    ,نتدل  من أ  كمية دم موجودة على سطح اظتاصة اطتارجي مبسحها بقطعة قطن نظيفة .2
فيمكننا التدل  منها ابلضرب نحد أصابع اليد ضرابت خفيفة حع  0,5من العالمة  كمية الدم أكثر

وإن حصل ذلل فعلينا  ,علينا أن نعمل بسرعة وال ندع الدم يتدثر داخل أنبوبة اظتاصة , 0,5تصل إى 
 .التدل  منو وايسل اظتاصة ابظتاب بصورة جيدة   مبحلول ىامي والعودة للعمل مرة أخر 

  فتسل اظتاصة بشكل أفقي بعد ايلقها من هنايتيها ابإلوام  ,101ل ىامي حع التدركتة نسحب ػتلو  .3
 .مرة 200وو ا ؿتصل على دم ؼتف   ,والسبابة وؿتركها بشكل أفقي ظتزج ػتتواىا

ننفخ يف اظتاصة للتدل  من ربع كمية الدم اظتمدد , كي نكون واثقني نننا سن خ  عينة متجانسة دتاما   .4
 .مرة فعال   200لدم اظتمدد ودتثل ا

نالمل هناية اظتاصة مع  ,Cover slideقها الساترة و نرطب اظتصطبتان اصتانبيتان ضتجرة نيوابور   نضع ف .5
 .السطح السفلي للساترة بعد رفع ى ه األخرية قليال  فتدرج كمية من العينة وتنتشر حت  الساترة

  نفح   ,قتني إل حة الفرصة للكرايت كي تستقرنضع حجرة العد حت  عدسة الهر ونرتكها مدة دقي .6
لتحديد اظتربع اظتركز  من الشبكة , بعدىا نستعمل التكبري  10×10غتال الهر ابستعمال التكبري 

للبدب ابلعد , ؿتدد بشكل عشوائي ستسة مربعات صغرية من أحد اظتربعات اطتمسة و العشرين  40×10
واليت لتو  كل منها على ستة عشر مربع صغري   نبدب عد الكرايت يف اظتربعات الستة عشر وللدقة 

ظتوجودة نضي  للمعدود الكرايت اظتوجودة على اطت  السفلي مثال   واليسار  وهنمل عد تلل الكرايت ا
 .على اطتطني اآلخرين

 :اضتساب
كتر  اضتساب كالتايل من أجل اضتصول على النتيجة لقد   عد الكرايت يف ستل مربعات اليت كل منها  

وارتفاع طبقة  ,2ملم 1/5مربع صغري وتشغل مساحة تساو   00إذا  عندان عدد الكرايت يف  ,مربع 16لتو  
 :حتصل على 1/200ملم  واثب  التمديد ىو  1/10الدم اظتوجود يف كل منها 
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لنفرد أن  ,واحد من الدم 3= عدد الكرابت يف ملم 200×10×5× الكرايت اظتعدودة يف اظتربعات اطتمسة
 كرية فمن العملية تكون425العدد كان 

                   425 ×5×10×200  =4250000  
 
 

 
 


