
 جامعة الشام الخاصة                                                     الكيمياء الحيوية السريرية

 السنة الرابعة كلية الصيدلة

 الجلسة العملية الثانية

 

 

 كونه بسبب يستخدم ما عادة وهو مخبرية، بتحاليل للقيام تستخدم التي األوساط أكثر من الدم يعتبر

 وفضالت  )وحمر بيض كريات( الياخ يحتوي أنه كما بسهولة، عليه الحصول ويمكن عقيم وسط

 .دم وغازات وغذاء

 البيض الكريات فقط عادة هي األجسام هذه صلبة، أجسام فيه تسبح سائل وسط من الدم يتكون

 . الدموية والصفيحات الحمر والكريات

 الماء يحتوي اللون أصفر سائل وهو  plasma البالزما أو بالمصورة فيدعى السائل الوسط أما

 أهمها( وشوارد )والغلوبولين األلبومين أهمها( بروتينات إلى باإلضافة األساسي بتركيبه

  .للجسم فضالت تعتبر أو بناء دور تلعب التي الكيميائية المواد من والعديد )والكلور الصوديوم

 ثم ،  (anticoagulant) تخثر مضاد تدعى الخثرة تشكل تمنع مادة بإضافة البالزما تحضير يتم

 .الطافي السائل ذوأخ الدم عينة تثفيل يتم

 والبيض الحمر الكريات وتربط ألياف إلى تتحول المصورة من بروتينات فإن الدم يتخثر عندما

 serumالسيروم أو بالمصل المتشكل األصفر السائل ويدعى ، clot العلقة لتشكل والصفيحات

 وال  fibrinogen )  الفيبرينوجين(التخثر بروتينات بعض دفق قد بأنه المصورة عن ويختلف

 من يخرج الذي البوتاسيوم مثل الشوارد تراكيز ببعض يختلف قد أنه كما تخثر، مضادات يحتوي

 نقص أو التخثر مضاد في موجودا كان إذا الصوديوم زيادة أو التخثر نتيجة الحمر الكريات

 .) مثال (EDTA التخثر مضادات أنواع بعض أضيف إذا الكاليسيوم

 

 تهيئة العينة:

 يث تؤخذ الكمية المناسبة من الدم.تجرى التحاليل على الدم الكامل أو البالسما أو المصل ح

  عندما نريد الحصول على المصورة)البالسما( فإننا نجمع الدم في أوعية تحوي مضاد

 تخثر و تحرك بهدوء وتثفل لعدة دقائق.

 يترك فيه حوالي و جافتثفيل  على المصل يؤخذ الدم في أنبوب  عندما نريد الحصول

ويخض األنبوب لتحرير العلقة عن الجدران الداخلية  مئوية 03دقيقة بالدرجة  03

 لألنبوب ويثفل الدم.



 ويترك ليجف ثم يوخز 33ينظف مكان الوخز بالكحول االيتيلي :  الدم الشعري %

خاصة تستخدم لمرة واحدة ويترك ليسيل الدم بدون ضغط ألن هذا يضغط  بواخزات

السائل الخاللي ليندفع للدم ويغير تركيز المواد في الدم وقد يمص بمصصات شعرية 

 .خاصة 

 وتحليل السكر المنزلي.  الهيماتوكريت يستخدم الدم الشعري لتعيين الزمرة الدموية و

 وبعده الدموية، باألوعية لغناه ذلكو  اليساري الخنصر إصبع على تكون الوخز نقطة إن

األلم أقل في هذا  بأن سائد االعتقاد أن كما بالعمل، إعاقة يسبب فال والسبابة اإلبهام عن

 دم على الحصول يمكن حيث الجدد المواليد حالة في معتمد غير المكان هذا لكناإلصبع 

 الشعري الدم على الحصول عند أنه إلى االنتباه ويجب. للكعب الطرفي القسم من شعري

 .الدافئ الماءي ف اإلصبع بوضع أو البسيط بالدلك المنطقة تدفأ

 

 وال الدم، من كافية كمية يوفر حيث الدم، لعينات شيوعا األكثر الشكل وهو :الوريدي الدم 

 األفضل الوريد تياراخ يتم الزند، فوق ضاغط رباط يربط .المريض على طاربأخ يتسبب

 ال كي ليجف يترك ثم طبي كحول باستخدام السحب مكان يعقم األيسر المرفق في جسا

 .حمر كريات انحالل ويسبب الدم مع يختلط

 مسار بموازاة ةاإلبر رأس ليدخ لألعلى، اإلبرة شطفة وتكون المحقن أو اإلبرة تجهز

 الإدخ يكمل لالداخ من اإلبرة رأس في دم قطرة تبدو عندما درجة،20  بزاوية الوريد

 إلى االنتباه يجب )الوريد من اإلبرة روجخ عدم نضمن لكي (تقريبا الجلد موازاةب اإلبرة

 بخزع تدعى حالة( رىاألخ الجهة من الوريد يثقب ال كي الوريد في كثيرا ولالدخ عدم

 بقعة تظهر كما ساعات لعدة يمتد قد المريض عند ألم يحدث الحالة هذه وفي ، )الوريد

 .أسبوع من ألكثر بنفسجية سوداء

 جافة قطن قطعة وتوضع اإلبرة تسحب وبعدها الضاغط الرباط يفك ثم ببطء العينة تسحب

 .دقيقتين لمدة ويضغط الجرح على

 كان إذا تخثر مضاد األنبوب يحتوي قد دم، سحب أنبوب في رأسها نزع بعد اإلبرة تفرغ

 يدعى( نظيف أنبوب في توضع أو .الطافي ذؤخوي يثفل ثم البالزما هو المطلوب المحلول

 في الدم ليتخثر دقيقة03ننتظر أن فيجب السيروم تحضير نريد كنا إذا )جاف أنبوب

 .دقيقة 03 لمدة مئوية 03 بدرجة مائي حمام في األنبوب نضع أو الغرفة حرارة

 بشكل مرقم أنبوب في ونضعه الطافي ذنأخ نثفل ثم الجدار على من العلقة بتحرير نقوم

 .صحيح

 

  والشرايين  النسج في عميقة تكون التي الشرايين من الشرياني لدما ذيؤخ:  الدم الشرياني

 شكل على ويتدفق قاني أحمر لونه ويكون ،المفضلة هي الكعبري والعضدي والفخذي 

 إلى تحتاج كما للمريض ألم العملية وتسبب الشريان إلى الوصول يصعب .متقطعة رشات

 هذه تستخدم .العينة سحب عملية بعد الشرياني النزف وقف من للتأكد اصةخ عناية

 .)الرئوية األكسجة اصةخ( الدم غازات قياس مثل نادرة حاالت في الطريقة



 Hemolysis الدم انحالل

 تنفجر حيث .الدم انحالل هو المخبرية التحاليل نتائج في مشاكل تسبب التي العوامل أهم من

 الكثير تراكيز كون بسبب مشكلة يسبب وهذا السائل الوسط إلى محتواها ويخرج الحمر الكريات

 األحمر اللون أن كما بالعكس، أو البالزما في منها الخاليا لداخ أعلى واألنزيمات المواد من

 .الضوئي الطيف قياس أجهزة مع كبيرا التداخ يسبب الدم لخضاب

 :يلي بما ينصح الدم انحالل لتفادي

 وجفافها المحقن أو اإلبرة عقامة. 

 كما .تقّطع وبدون ببطء الدم بجريان والسماح الساعد، على رباط ضغط أقل مع الدم سحب 

 فقاعات وبدون ببطء المناسب األنبوب في إفراغه قبل المحقن رأس أو اإلبرة نزع يجب

 .هوائية

 تخثر مضاد على األنبوب احتوى إذا ولطف بهدوء والتحريك وجفافه، األنبوب نظافة. 

 الدقيقة في دورة 0333 تتجاوز ال( منخفضة تثفيل بسرعة الراسب فصل(  . 

   أسباب انحالل الدم: 

حيث يمكن أن يكون الدم منحالً قبل بزله بتأثير بعض األمراض  أسباب قبل البزل: -1

)البرداء مثالً( أو نتيجة التحسس لألدوية ،كما يحدث انحالل الدم نتيجة شذوذ في غشاء 

( أو في Hereditary spherocytosisالكرية الحمراء )تكور الحمر الوراثي 

 (.G6PDالخضاب )فقر الدم المنجلي والتالسيميا( أو عوز بعض األنزيمات )مثل عوز 

أو كحول في المحقنة أو األنابيب ويؤدي بزل الدم وجود آثار ماء  أسباب أثناء البزل: -0

 بسرعة إلى تكون زبد وتفجير الكريات الحمر.

بسبب تفريغ الدم بقوة من المحقنة إلى األنبوب أو عدم نزع اإلبرة  أسباب بعد البزل: -0

 عن المحقنة قبل صب الدم كما أن وضعه في مكان حار يؤدي إلى انحالل الدم.

 

 استخدام المصل المدمى الذي يحوي كريات حمر منحلة لمعايرة  مالحظة: اليجوز

مكونات الدم التي يكون تركيزها داخل الكريات الحمراء أعلى بكثير من المصل مثل 

 )البوتاسيوم وناقالت األمين(، كما يعرقل الخضاب معايرة البيليروبين والكوليسترول.

 

 حفظ الدم والبالسما والمصل:

خالل أربع ساعات في درجة حرارة الغرفة دون تغير السما والمصل حفظ عينات البيمكن 

ساعة وإذا  04مئوية فال يطرأ تغير يذكر خالل  4يذكر في تركيبها.أما إذا حفظا بالدرجة +

 توجب الحفظ فترة أطول نلجأ للتجميد .

 



 

 التبدالت الطارئة على الدم عند تركه:

 وثاني أكسيد الكربون(ويتبخر ماء المصل.تتبخر مكونات الدم الطيارة )األوكسجين  -1

تتغير نفوذية غشاء الكريات الحمراء فتنتقل بعض مكوناتها ذات التراكيز العالية إلى  -0

 المصل )مثل البوتاسيوم(.

فيستهلك كل من األكسجين وثاني تستمر الفعاليات اإلستقالبية في الكريات الحمراء  -0

 روتينات والغلوكوز.الدم وتتحلل الب pHأكسيد الكربون ويتغير 

 

 :تخثرال مضادات

 الدموية العلقة تشكل يمنع مما التخثر شالل في الخطوات إحدى تمنع مواد هي التخثر مضادات إن

 .بالتثفيل فصلها ويمكن البالزما، سائل في تسبح الدم مكونات تبقى الحالة هذه وفي  )الخثرة(

 تحضير يمكن لكن ي البالستيك الغطاء لون حسب محتواها تمييز ويتم اليوم، جاهزة أنابيب تحّضر

 .فردي بشكل كمحاليل تخثر مضادات

 :التخثر مضادات أهم وهذه عديدة، ومحاسن مساوئ منها ولكل مختلفة أنواع التخثر لمضادات

 Heparin الهيبارين .1

 لألنتي المثبط األنزيم مع يرتبط الكبد، من طبيعية بحالة تفرز مسلفر غلوكوزأمينوغليكان مادة

 هذا لتنشيط يؤدي وهذا enzyme inhibitor antithrombin III- AT III - ترومبين

 الترومبين. و ر العاش العامل تثبيط عبر التخثر شالل عمل يثبط الذي األنزيم

 عميق وريد تخثر حالة مثل الدم في ثراتخ تشكل لمنع حقنا تخثر كمضاد المادة هذه تستخدم

 1 لكل دولية وحدة03-13 تركيز( تخثر كمضاد أيضا مخبريا تستخدم لكنها .القلبية والجراحات

 .رىاألخ التخثر مضادات من أغلى سعرها لكن لها، معروفة التتداخ وال ممتازة المادة هذهل(م

2. Ethylene Diamin Tetraacetic Acid) EDTA ) 

يستخدم منه الملح ثنائي الصوديوم أو  والمغنيزيوم الكاليسيوم مثل للمعادن الخالبة العوامل أشهر

 ال .التخثر شالل يمنع مما البالزما من سيومالكال سحب على المادة هذه وتعمل ،ثنائي البوتاسيوم

 بسبب الشوارد معايرة يمكن ال لكن ، جدا وشائع يصرخ وهو الحمر، الكريات حجم EDTA يغير

 .التخثر مضاد مع ارتباطها

 لكل مل دم.مغ 0-1.0 بتركيز يستخدم

 sodium citrate الصوديوم يتراتس .3



 الكالسيوم ترسب ال وهي .البروترومبين وزمن ESR التثفل سرعة مثل دموية تحاليل في تستخدم

 .الخاليا من الماء روجخ يسبب قد هذا لكن .التخثر يمنع مما شاردي غير شكل إلى تحوله بل

 م.د مل 1 لكل ملغ6-0بتركيز السيترات تستخدم

 Oxalate األوكساالت  .4

 الدمويات تحاليل في البوتاسيوم أوكساالت أمالح وتستخدم البالزما، من الكاليسيوم شوارد ترسب

 في الحمر الكريات انكماش تسبب البوتاسيوم أمالح لكن يصةرخ وهي( TLC)، DLC ،Hbمثل 

 .الملحين من مزيج عادة يستخدم لذا الخاليا انتفاخ تسبب األمونيوم أمالح أن حين

 Fluoride الفلور .5

 الحمر، الكريات في الموجودة األنزيمات بواسطة الدم سكر تخريب يوقف ألنه بكثرة يستخدم كان

مغ لكل  13يستخدم بتركيز .األنزيمية الطريقة على تعتمد التي التحاليل في استخدامه اليمكن لكن

 مل دم يؤثر على شكل الكريات الحمراء ويبدل من حجمها.1

 :Deprteinizationالتجريد )إزالة البروتين( 

غ/دسل( إلى عرقلة بعض المعايرات حيث ينشأ عن 3يؤدي تركيز البروتينات العالي في الدم)

 وجودها عكر أو زبد أو ترسب أو يسبب تدخل في بعض التفاعالت الملونة.

 هناك عدة طرق لتجريد الدم من البروتينات :

 03الية من البروتين والتي غالباً ماتكون أقل من الترشيح والحصول على رشاحة خ -1

 مل في الرشاحة الناتجة. 133ملغ/

 إبقاء البروتينات بشكل محلول أثناء العمل كبعض طرق معايرة الفوسفات في المصل. -0

استخدام طرق شديدة الحساسية بحيث يمكن استخدام كمية قليلة من المصل أو البالزما  -0

 وجود البروتينات. بحيث اليظهر أي عكر من جراء

هناك طرق أخرى تستخدم في مخابر البحث العلمي للحصول على رشاحة خالية من  -4

 البروتينات مثل:

، التخثر ultra centrifugation،التثفيل الفائق  ultra filtrationالترشيح الفائق 

 بالحرارة.

 

 د.هدى وكيل


