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  (الثاني)القسم  الثالثة ةاملحاضر 

 تخثر الدمو فيزيولوجيا الدم ... اإلرقاء 

 (White blood cells WBCs) Leukocytesكريات الدم البيضاء 

 كوندرية وجهاز كولجي، نجدها داخل، عديمة اللون، تحتوي على الجسيمات النواةخاليا كبيرة لها  

 سيج الضام(.وخارج األوعية الدموية )تبدي نشاطها في الن

 كرية في امليليمتر املكعب. آالف 11 - 4يبلغ عدد الكريات البيض  

، أو االلتهابات : اإلصابة باإلنتاناتأثناء يزدادالعدد حسب العوامل الفيزيولوجية واملرضية )يتبدل  

: سوء التغذية، الصيام، فقر الدم أثناء ينقص ، بينماام، الجهد العضلي، الشدة النفسيةاألور 

 تنسجي(. الال

 في نقي العظ  % من مجموع الكريات الناضمممجة5-4 من الكريات البيضممماء ال يتجاوز  ضئئلي قسممم   يغادر 

القضئئئئاء األج امجسئئئئام في  الرئيس دورهاتلعب  ، ومنه إلى مختلف أنسمممممجة الجسممممم   إ إلى الدم املحيطي

 .)الوظيفة الدفاعية( التي تدخل وتهاج  الجس  الغريبة

 اءتكّون الكريات البيض

ن الكريمممات الحمراء(  نقي العظمتتكون في   في تكو 
م
 من الااليممما )كمممما  كر سممممممممممممممممابقممما

م
متعئئئددة  الجمممذعيمممةاعتبمممارا

، والااليما الجمذعية Myeloid stem cell أو النقويمة  النخاايةوالتي تعطي بمدورهما الااليما الجمذعيمة  ،القدرات

، ووجمود عمواممممممممل المنمممو المممممممدممويمممممممة (خئئئئئئارالل )ائئئئئئاالل  ئئئئئئا بموجمود عممممممماممممممممل  ،Lymphoid stem cell اللمفئئئئئئاويئئئئئئة

 (.11الشكل ) )االنترلوكينات(

 Eosinophilالحمضئئئئئات )الولوعة باملعتدل(، و Neutrophil املعتدالتالااليا الجذعية النخاعية سممممممتعطي 

  Monocytesالوحيدات )الولوعة باألسمممماو(، و Basophil امسئئئسئئئات)الولوعة بالحمض(، و
م
والتي تتحول أيضمممما

  .Macrophage لكبيرةالبالعات اإلى 

 .البائية ، واللمفاويةالتائيةأما الااليا الجذعية اللمفاوية ستعطي الااليا اللمفاوية 
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 تكّون خاليا واناصر الدم: الكريات البيضاء، والحمراء، والصفيحات الدموية. :(11)الشك  

 (:12تقس   أنماط الكريات البيضاء في مجموعتين الشكل )

  إ  Granulocytes محببة  إ ا تبدو وكأنها عديدة النوى، وPolymorphonuclear مفصئئئئئئئصئئئئئئئة ات نواة  مولج:ا

 وتض : ،على حبيبات لديها سيتوبالسماالتحتوي 

 % من إجمالي عدد الكريات البيضاء. 70 – 60املعتدالت ونسبتها  

 %.4 – 1الحمضات ونسبتها  

 %. 0.5 – 0.25األسسات ونسبتها  

  حيث ال Agranulocytesغير محببة تبدو كنواة وحيدة، و  إ  Mononuclear غير مفصئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئةنواتها  ية:والثان

 على حبيبات، وتض : سيتوبالسما تحتوي ال

 %.33 – 25اللمفاويات ونسبتها  

 %.6 – 2الوحيدات ونسبتها  
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 .مالل، ونسبة ا  نمط إلج العدد اإلجأنماط الكريات البيضاء :(12)الشك  

 امر كريات الدم البيضاء 

لوجود الكريات البيضممممماء في الدم هو نقلها من نقي العظ  والنسمممممإ اللمفية إلى مناط   سمممممرب الرئيسال -

 الجس  التي تحتاج إليها.

ر  - إلج  4في الدم و من  سئئئئااات8  -4 بعد إطالقها من نقي العظ  يتراوح بين  الحبيبيةعمر الكريات يقد 

فقط، ألنها  بضئئئئئا سئئئئئاااتعمرها إلى  ينقصعند وجود خمج نسمممممميجي كبير وخطر ، و أيام فل النسئئئئئ  5

  تتخر تتجه بسرعة إلى املناط  املصابة وبعد أن تنجز عملها 
م
 .هي أيضا

إلى  أن تعبر جممدر الشممممممممممممممعيراتقبممل  سئئئئئئئئئئئئاائة20  -10 قصممممممممممممممير )زمن العبور( يتراوح بين  الوحيئداتعمر  -

، تسممممممممتطي  العي  Tissue macrophages سئئئئئئي يةبالام نيكبر حجمها وتصممممممممب   النسئئئئئئ ، وفي النسممممممممإ

 أو ح   
 
  سئئئئنواتأشئئئئ را

 
ل هذه البالع  أسممممماو الجهاز ما ل  تتلف عند إنجازها ملهمتها البلعمية، وتشمممممك

 ضد األخماج في النسإ
م
 مستمرا

م
 .البلعمي النسيجي الذي يؤمن دفاعا

تدخل إلى  بضا سااات(، وبعد الدم باستمرار م  النزح اللمفي )من العقد اللمفية اللمفاوياتتدخل  -

، ث  تعود مرة أخرى إلى اللمف ومن ث  إلى الدم وهكذا، أي تدور بوسمممممممممممممماطة عملية االنسممممممممممممممالل النسممممممممممممممإ

 باستمرار في النسإ وتستمر حياتها 
 
 .ح   سنوات و أأش را

 



 

   
 

 

4  

2021 - 2022 

 

 خصائص الكريات البيضاء

 (، وهي:13ها الشكل )تتميز الكريات البيضاء بعدة خصائص وظيفية هامة تمكنها من القيام بعمل

  االنسئئئئئئئئئئئاللDiapedesis : قدرتها على عبور جدر األوعية الدموية إلى األنسمممممممممممممجة، حتم لو كان  ل  من

  حيث يتضممممي  الجزء املنزل  عبر املسممممام بشممممكل باالنزالقخالل مسممممامات أو ثقوغ أصممممغر منها، إ  تمر 

 االلتهابات.وهو حدث فيزيولوجي يزداد أثناء  ليبلغ حج  املسام، خاطف وسري 

 امميبية( الحراات املتحولية( Amoeboid motion :والوحيدات ، واملعتدالت أرج  ااذبة بتشمممممممممممكيل

ميكرومتر في  40، تسممممممممممممممتطي  بعض الااليمما أن تتحر  بسممممممممممممممرعممة تبلغ هي األكثر قممدرة على هممذه الحركممة

 .الدقيقة

  االن ئاا  الكيميئا يChemotaxis :التي تنتج عن النسمممممممممممممإ  العوامئ  الكيميئائيئة تنجممذغ نحو بعض

 Degenerativeة ، بعض املنتجات التنكسمي   يفانات الجراثي بعض  مادة على األقل( منها: 12) امللتهبة

 Complement complex جملة املتممةتنشمممممممميط نواتج  الكثير من للنسممممممممإ املصممممممممابة أو امللتهبة نفسممممممممها،

 .املصورة في املنطقة املصابة، الكثير من املنتجات الناتجة عن تجلط )البروتينات املتممة(

التركيز كلما اقتربنا من  يزداداملادة الكيميائية الجا بة  حيث  مدروج تركيزيعتمد االنجذاغ الكيميائي على 

 املصدر مما يسرب حركة موجهة للكريات البيضاء تجاه املصدر، ويكون االنجذاغ الكيميائي 
 
حتم مسافة  فعاال

 عن النسممممممي ميكرومتر 100
م
 50 – 30أكثر من  تبعد وجد منطقة نسمممممميجيةتج املصمممممماغ )امللتهب(، وبما أنه ال بعيدا

أن تحر   بسئئئ ولةعن الشممممعيرات الدموية، فلن  ل  يعني أن إتممممارات االنجذاغ الكيميائي تسممممتطي   ميكرو متر

 وبسرعة مجموعات كبيرة من الكريات البيضاء من الشعيرات إلى املنطقة املصابة. 

 

 نسالل واالن اا  الكيميا ي اند املعتدالت.اال :(13)الشك  
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 الخلوية البلعمة Phagocytosis :التي تتحول إلى البالعات الكبيرة وظيفة املعتدالت ووحيدات النواة( 

  (،أو البالع 

 : نقاطتعتمد البلعمة في حدوثها على أربعة 

  ا كان سط  الجسي  إاحتمال حدوث البلعمة  يزداد .1
 
 .خشنا

حافظة )تصمممممممممممممون وتحمي الااليا والنسمممممممممممممإ(  بروتينية غاللةفي الجسممممممممممممم  تمتل  معظ  الااليا  .2

ر
ّ
عممادة هممذه  الغريبئئةأو الجسمممممممممممممميمممات  امليتئئةالنسممممممممممممممإ  ال تملئئ ، في حين وتبعئئد ئئا البالع  تنف

 الغاللة.

قوية تسمممممممممماعد على  شئئئئئئئئحنات ك ر ائيةالكثير من النسممممممممممإ امليتة والجسمممممممممميمات الغريبة تمتل   .3

 بلعمتها.

ائط للتعرف على املواد الغريبة، وهذه هي وظيفة الجهاز املناعي  حيث يمل  الجس  عدة وس .4

 ينتج الجهممماز املنممماعي 
 
تلتصمممممممممممممم  األجزاء املتغيرة لهممما )أي ل ضممممممممممممممممداد( على األ شمممممممممممممميمممة  أضئئئئئئئئئئئئئدادا

 لعملية البلعمة.
م
 الجرثومية، مما يجعلها هدفا

 :(14)الشكل  تت  البلعمة الالوية عبر املراحل اآلتية

 بلعمية.الية ال شائية لل بمستقبالترتباط مولد الضد ا مرحلة التثبيت: .1

 ،تحيط بالجسممممممممممممم  الغريب )مولد الضمممممممممممممد( أرجال ااذبةترسمممممممممممممل البلعمية  :مرحلة االبتالع .2

 داخل 
م
 .Phagosome الجسيم البلعميالحويصل أو وتلتح  ليصب  محبوسا

 نزيميمحتواها األ  (Lysosomes الليزوسومات) الجسيمات الحالةتفرغ  :مرحلة ال ضم .3

ة لل روتينإ  تحتوي على اإلنزيممممممات )
ّ
لهضمممممممممممممم  الجراثي   Proteolytic enzymes الحئئئئالئئئئ

القممادر على  Lipase الليبئئا وكممذلمم  على كميممات كبيرة من إنزي   واملواد الغريبممة األخرى،

، (هضمم  األ شممية الالوية الثخينة املكونة من الدسمم  الفوسممفوري عند بعض الجراثي 

وتقوم بهضمممممممممم   ف وة  اضئئئئئئئئمةوالذي يتحول إلى حويصممممممممممل أو  ،الجسممممممممممي  البلعميداخل 

 الجس  الغريب.

)تموت املعتدالت  البلعميةالالية  خارجمولد الضمممممممممد تطرح بقايا  :مرحلة إخراج البقايا .4

، أما جرثومة 20إلج  5  حيث تمتل  القدرة على بلعمة من مباشئئئرة بعد قيامها بالبلعمة

، كما تسممممممممممممممتطي  جرثومة 100رة على بلعمة حوالي تكون قادالبالعات الكبيرة البالع  أو 

 كطفيليمممممات املالريممممما، والكريمممممات  كبيرةعلى خالف املعتمممممدالت أن ترتل  جسمممممممممممممميممممممات 
م
جمممممدا

وأن تسممممممممممممتمر على قيد الحياة  تطرح البقاياأن بعد الهضمممممممممممم   تسممممممممممممتطي الحمراء، وكذل  

 .(أش ر أخرى عدة 

 قدرة املعتدالت والبالام األج قت  الجراثيم

ة، لى هضممممم  الجراثي  املبلعمة داخل الحويصمممممالت البلعمية بتأثير األ باإلضمممممافة إ
 
نزيمات الهاضممممممة والحال

 على 
م
 لمفي حال  Bactericidalقاتلة ومبيدة للجراثي   اوام  مؤكسدةفلن املعتدالت والبالع  تحتوي أيضا

و بوساطة عضميات الجسيمات البلعمية أ أغشيةنزيمات ضمن وتنتج بوساطة األ نزيمات قتلها، تستط  األ 
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فوق أو  الجار الحر، وتتضمممممممممممممن كميات كبيرة من Peroxisomes التأكسئئئئئئئئئئديةالجسئئئئئئئئئئيمات خاصممممممممممممة تدعى 

، 2O2H )بيروكسئئئئئئئئيد ال يدروجين( ياموكسئئئئئئئئي ي املاء ، و2Superoxide O أو امكسئئئئئئئئيد الفائ  امكسئئئئئئئئيد

قط، باإلضممممممممممافة إلى أن وبكميات قليلة ف ، وهي جميعها قاتلة أل لب الجراثي OH-شئئئئئئئئوارد ال يدروكسئئئئئئئئي  و

ل  يالتفممماعمممل بين املممماء األوكسمممممممممممممميجين
 
ز بمممأحمممد إنزيممممات الجسمممممممممممممميممممات الحمممالمممة( يشممممممممممممممكمم وتمممممممممممممموارد الكلور )واملحف 

  وهو مركب قاتل للجراثي  تديد التأثير. Hypochlorite ال يبوالوريت

ل  الحمما Lysozyme الليزو يمهنمما  مممادة أخرى في الجسمممممممممممممميمممات البلعميممة قمماتلممة لكثير من الجراثي  وهي 

 ل  شية الجرثومية  ات الطبيعة الدسمة.

ية( تمل   كعصئئئئئئئئئئئية السئئئئئئئئئئئ بعض الجراثي   ل  ال ينطب  على جمي  الجراثي ، فلكن 
 
)املتفطرة السممممممممممممممل

 تسممتطي   غالالت
م
التأثيرات القاتلة للمعتدالت  مقاومةمقاومة للهضمم ، كما أنها تفرز في الوقن نفسممه موادا

 والبالع .

 
 ح  البلعمة الخلوية.مرا :(14)الشك  
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 وظائف الكريات البيضاء

 املصممماغ وبوجود تطل  من النسممميج  محرضئئئاتتتكون في نقي العظ  تحن تأثير  :أو العدالت املعتدالت

  إ  البلعمة وظيفتها األسممممماسمممممية هي، البلعميةتطلقه الااليا  1-انترلوكين عامل نمو دموي من طبيعة 

)يسمممممممممممممماعدها في  املتأ يةناط  املاالنجذاغ نحو و املتحولية حركة التتميز بقدرة كبيرة على االنسممممممممممممممالل و 

وبلعمممة الجراثي   ،للمواد الكيميممائيممة الجمما بممة التي تنشمممممممممممممممأ في موق  االلتهمماغ( مسئئئئئئئئئئئتقبالت لمم  وجود 

ل م  البقايا والنسإ املتنخرة  لتموتوقتلها وهضمها، 
 
 .Pus القيحبعد  ل  وتشك

 :تطل  من النسممممميج املصممممماغ وبوجود عامل نمو  محرضئئئئاتثير تتكون في نقي العظ  تحن تأ الوحيدات

املعتدالت  اتقدر  تمتل نواتها لها تممممممممممممممكل حدوة الحصممممممممممممممان أو الكلية،  ،6-انترلوكين دموي من طبيعة 

إلى  املتأ يةناط  املعندما تصممممممممممممممل إلى  تتحول  االنجذاغ واالنسممممممممممممممالل والحركة، لكنها حيثمن نفسممممممممممممممها 

 على البلعمة وقتل الجراثي . أك رقدرة لها    Macrophages كبيرةبالعات 

 تطل  من الااليا البدينة مثل الهيسممممممممممممتامين  محرضئئئئئئئئئئاتتتكون في نقي العظ  تحن تأثير  ضئئئئئئئئئئات:الحم

قمممدرتهممما على  ،التئئئائيئئئة املسئئئئئئئئئئئئئاائئئدةتطلقمممه الااليممما  5-انترلوكين وبوجود عممماممممل نمو دموي من طبيعمممة 

  محدودة االنجذاغ والبلعمة
 
ولكنها تسممممممممممتطي  أن تهاج   ،الجراثيم دفاع ضممممممممممدلها في ال ال أ مية، جدا

ر  الطفيليات أثناء وكذل  كثرتها  ،وتقتلهاأثناء اإلصممممممممممممممابة بالديدان الطفيلية(  كثرتها)األمر الذي يفسمممممممممممممم 

املواد السممممامة  بعض تزيلأمراض الحسمممماسممممية )األرجية(  إ  تعمل كمضمممماد للهيسممممتامين، كما يمكن أن 

 مستضد. -ر نواتج تفاعل ضد ، وتدم  من الجس 

 :تطل  من النسممممميج املصممممماغ وبوجود عامل نمو  محرضئئئئاتتتكون في نقي العظ  تحن تأثير  امسئئئئسئئئئات

لها دور ، S نواتها لها تكل حرفالتائية املساادة،  تطلقه الاالياالاي  4-انترلوكين دموي من طبيعة 

 ،والسممميروتونين ،نينوالبراديكي ،الهيسمممتامينك  العديد من الوسمممائطوتحرر ، االسئئت ابة التحسئئسئئيةفي 

 وتزيد النفو ية. ا اموايةتوّس التي 

 :الخلويةلها دور في املناعة  اللمفاويات(T cells)  ،الخلطيةو B cells)). 

 Plateletsالصفيحات الدموية 

 ألف صفيحة في امليليمتر املكعب. 300 – 150 بينيتراوح عددها  

 .يوم 12، وقد تصل إلى أيام 10إلى  8تعي  بين  

التي )النواءات(  Megakaryocytes الخاليا الكبيرةتتشمممممممممممكل من  ،Fragments أجزاءأو  قطارة عن عبا 

، تحن تأثير املحرضمات ووجود عامل تنشمأ بدورها من الااليا الجذعية متعددة القدرات في نقي العظ 

 .(15الشكل ) الذي تشكله الكلية Thrombopoietin الترومبو ويتينالنمو الدموي 

إلى  الزيادة، مرضئئية، فأي زيادة أو نقصمممان يعزي إلى حاالت مسئئتقرفيحات الدموية السممموي عدد الصممم 

، بينما دموية خثراتصفيحة في امليليمتر املكعب الواحد، كما في احمرار الدم، يؤدي إلى تشكل  مليون 
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ف النقي، يؤد ألف 50إلى ممما دون  نقصئئئئئئئئئئئئئا  ئئا ي إلى صممممممممممممممفيحمممة في امليليمتر املكعمممب الواحممد، كمممما في تلي 

، مما يتسممممرب صئئئئدمة خارجيةتحن الجلد وتحن األ شممممية املااطية عند التعرض ألي  نزوفات دموية

صمممفيحة  ألف 20إلى ما دون  نقصئئئا  ا(، أما مرض الفرفريةتحن الجلد ) أ رقبلون  كدماتبتشمممكيل 

 .اللثةالفموي و من التجويف  تلقائيةفي امليليمتر املكعب الواحد، فلنه يؤدي إلى نزوفات دموية 

 في  
م
 مهما

م
 األوعية الدموية. سالمةالنزيف الدموي واملحافظة على  وقفتؤدي دورا

 وخاصة بالع  الطحال. ،من الدوران بوساطة جملة البالع  النسيجية بشكل رئيس ي تزال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعدد التقريبي للصفيحات الدموية فل الجسم. ،الخاليا الكبيرة :(15)الشك  

 :املواد الفعالة، ولكن تحتوي الكثير من االنقسامتستطي   الونواة  فيحة الدموية علىالصال تحتوي 

)بروتين يساه  في قلوصية  Thrombostheninوالترومبوستينين ، Myosin وامليو ين Actin امكتينجزيئات  -

 الصفيحات(.

يممات مختلفمة وتخزين ، حيمث يت  تخزين أنز وج ا  غولجل، السئئئئئئئئئئئيتو السئئئئئئئئئئئمية الداخليةبقمايما الشممممممممممممممبكمة  -

 .الكالسيومكميات كبيرة من أيونات 

 .ADPو ATP القادرة على تشكيل  امنزيميةواملجموعات  ،املتقدرات الحيوية -

 مختلفة ومتعددة  لل روستاغالنديناتاملجموعات األنزيمية املركبة  -
م
)وهي هرمونات موضعية تسرب أنماطا

 .(عيةمن التفاعالت الوعائية والنسيجية املوض

 في التخثر. امله  Fibrin-stabilizing املثبت لليفينالعامل  -
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 في الااليا البطانية الوعائية والااليا العضممممممممممملية امللس الوعائية  اام  النمو -
م
الذي يسمممممممممممرب تضممممممممممماعفا ونموا

 الجدر الوعائية املتأ ية. اصالحيساه  في  نمو خلوي واألرومات الليفية مما يؤدي إلى 

  إ  توجد على سممممطحه  صممممفيحةال غشئئئئاءيمتل  
م
تمن  التصمممما   غاللة من ال روتينات السئئئئكريةأهمية أيضمممما

الذي يلعب  Platelet factor 3 العام  الصئئفي ل الثال الصممفيحات على البطانة الوعائية السمموية، كما يحوي 

 في عملية تخثر الدم.
م
 مهما

م
 دورا

 Plasmaاملصورة الدموية 

مها لزج وصمممفراء اللون )لوجود مادة البيلروبين(، وتبلغ نسمممبتها عند اإلنسمممان هي الجزء السمممائل من الدم، قوا

 %.45% من حج  الدم الكلي، بينما تشكل العناصر الالوية النسبة الباقية 55

 من 
م
 مكونا

م
 معقدا

م
 بيولوجيا

م
 % مواد عضوية وأخرى ال عضوية:10 – 8% ماء و 92 – 90تعد املصورة وسطا

 مناملاء 
م
 إلجراء التفاعالت االسممممممممممممتقالبية والنشمممممممممممماطات : يعد مذيبا

م
 مالئما

م
 لكثير من املواد، ووسممممممممممممطا

م
اسممممممممممممبا

 اإلنزيمية، لذل  أي زيادة أو نقصان عن الحدود السوية سوف يؤدي إلى املوت.

 :وتشملمواد اضوية:  

o  :(برينوجينالفمولد الليفين )، وأهمها األلبومين والغلوبولين و الكبدتصطن  في ال روتينات. 

 لبومينام Albumin : نسممممممممممممممرته ،
م
% من مجمل بروتينات البالزما، 55األكثر انتشممممممممممممممارا

مثمل: البيليروبين النماتج عن تحط  الكريمات الحمراء، واملواد  للعمديمد من املواد ناق 

 ، الدسممممة، والكالسممميوم، وبعض الهرمونات
م
 مهما

م
 املاءتوزي   تنظيمفي كما يلعب دورا

نسممممممممممممممرتممه في البالزممما نتيجممة الجوع البروتيني  ضانخفئئا  حيممث إن بين الممدم والنسممممممممممممممإ

)سوء التغذية(، أو بسرب هروغ البروتينات وطرحها عبر الكلية نتيجة خلل في  عمل 

ف الكبد( وعدم  النفرونات )األنابيب البولية الكلوية(، أو بسرب إصابة في الكبد )تلي 

بالزما إلى السوائل املاء من ال تسر مقدرته على تركيب هذه البروتينات، سيؤدي إلى 

 مختلفة.   وذماتالااللية وحدوث 

 الغلو ولينات Globulins : النسئئئئئئئئئئئي  الشئئئئئئئئئئئبكي يت  اصممممممممممممممطنماع الجزء األكبر منهما في

)خاليمممما كوبفر في الكبممممد، والااليمممما الغبمممماريممممة في الرئممممة، والااليمممما الشممممممممممممممبكيممممة  البطئئئاني

 نات البالزما، منها: % من مجمل بروتي38، نسبتها البطانية في الطحال(

o  ناقل للسكريات( 1-ألفا الغلو ولين(. 

o ناقل للنحاو والتيروكسين و 2-ألفا  الغلو ولين(B12). 

o الترنسفيرين الناقل للحديد( بيتا الغلو ولين(. 

o األضداد(تشكيل  ) غاما الغلو ولين. 
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o يرتبط م  الهيمو لوبين النممممممماتج عن تحط    يبتئئئئئئا غلو ولين(

  نسئئئئئئئئئئئبت لهذا فلن تحديد ، و الكريات الحمر
م
في البالزما يلعب دورا

 في تشايص اإلصابة بفقر الدم 
م
  (.االنحالللكبيرا

 وجين(ين ر مولد الليفين )الف Fibrinogen  له دور 7نسمممممممممممممرته ، في البالزما: منح ،%

 الدم. تخثرهام في 

o  :لوكوز، شحوم ثالثية، كوليسترول، حمض اللبن.مواد اضوية خالية من النتروجين  

o :البولة، حمض البول، كرياتين، النشادر. مركبات غير بروتينية حاوية األج النتروجين 

o  :نزيمات، هرمونات، فيتامينات.أمركبات حيوية 

ئئاتيونئئئاتوتشمممممممممممممممممممل الشمممممممممممممموارد والجممممذور: املواد الالاضئئئئئئئئئئئويئئئة:   )الصمممممممممممممموديوم،  الشئئئئئئئئئئئوارد املوجبئئئة أو الكئ

)الكلور، تمممممممماردة  الشئئئئئئئوارد السئئئئئئئالبةأو  يوناتوامنوالكالسمممممممميوم، والحديد، واملغنزيوم، والبوتاسمممممممميوم(، 

 البيكربونات، جذر الفوسفات(.

بشممممكل أسمممما مممم ي بمعظمه و ما ز للبال  Osmotic pressure امسئئئمو يأو  التناضئئئ ل أوالضئئئغط الحلولل يعود 

ما تمممممممموارد شممممممممواردلل فتسمممممممماه  ، ألن كثافتها مرتفعة وأوزانها الذرية منخفضممممممممة، أما البروتينات الصئئئئئئئوديوم والسممممممممي 

، وكتلتها أكبر بكثير من  ات وزن جزيئي كبير ألنها Oncotic pressure الغرواني الضئئئئئئغطكل أقل ويعود لها بشممممممم

 .بكتل  ا وليسالشوارد أو الجزيئات  بعددكتلة الصوديوم  إ  أن الضغط الحلولي أو التناضحي يتعل  

ذا الضممممغط فسمممميخرج املاء من ه اد حركة املاء عبر  شمممماء الكريات الحمراء للضممممغط الحلولي، فل ا  تخضئئئاو 

تالي فلن حياة الكريات ، وبالتنف ر فسمممممممممممممميدخل املاء إلى الكريات ويمكن أن انخفض، أما إ ا تنكمشالكريات و

 تالحمراء 
م
 حلوليا

م
 تطلب ضغطا

 
 .طبيعيا

 :وظائف بروتينات املصورة الدموية 

 سموزي أو التناضحي(.تنظي  حج  الدم والسائل الااللي بفعل الضغط الحلولي )األ في  املسا مة -

 .Oncotic الغروانيمسؤولة عن الضغط  -

 الجس . منااةمشاركتها في  -

 الدم. تخثرتدخلها في عملية  -

 الحديد ....( –الفيتامينات  –بعض املواد وحمايتها من الضياع )الهرمونات  نق  -

 من الجهاز  -
م
 في الجس .  Buffer System)املوقي(  الدارئ تعد جزءا
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  Hemostasisاإلرقاء 

 :وف  املراحل األتية، وتت  مكان األ ية فيالدموي  إيقاف النزفهو جملة الحوادث التي تؤدي إلى 

 Vascular Constrictionالواا ي  املرحلة امولج: االنقباض

 :نتيجة( للوعاء الدموي  )أ ية األلياف العضلية امللساء الوعائية األ ية بعد حدثي

 ذاتي وعائي تقبضحدوث إلى التقبض الوعائي، باإلضمممممممافة  ي إلىتؤد اصئئئئئئبية منعكسئئئئئئات حدوث 

 .الوعاء املصاغ أو املتأ ي إغالقهو محاولة ، وال دف موضعل

 التقبض منعكس تعزيز في املتأذية امنسئئئئئئجةالتنبيهات األخرى الناتجة عن و  املم تنريه يسمممممممماه  

 .النازف الدم كمية من يقل  مما الوعائي

مثمممل الم  الصممممممممممممممفيحمممات من )فل حئئئالئئئة اموايئئئة الصئئئئئئئئئئئغيرة( وايئئئةلل  مقبضئئئئئئئئئئئئئة فعمممالمممة مواد إطال  

)2(Tx A 2Thromboxane A   عن معظ  التقبض  املسؤولةإ  تكون الصفيحات في هذه الحالة هي

 الوعائي الحاصل.

 تقار  طرفا الوااء الدموي املصا 

نتيجة  يت اذبان إصممممممممممممممابة الوعاء، وتجعل حافتي الوعاء بعدتحدث  فيزيائيةإن هذا التقارغ هو ظاهرة 

كون وهممذه الظمماهرة مهمممة عنممدممما ي فتحممة الوعمماء، إلغالقفي محمماولممة  ،على جممان ي هممذا الوعمماء الشئئئئئئئئئئئحنئة تغّير

 الوعاء 
 
 ، أما إ ا كان الوعاء صغيرا

 
 . فليس لها أهمية تذكر كبيرا

 : الثانيةاملرحلة 
ّ
 Platelet plug  السدادة الصفيحية تشك

)أي احتكاكها بألياف الكوالجين والااليا م  السمممط  املتأ ي  الدموية يحاتالصمممف تحت بعد األ ية الوعائية 

 :على النحو اآلتي  (16)الشكل  فتتغير خصائص ااملتأ ية نفسها(  أو الظهارية البطانية

املوجود على سمطحها م  جذر سمكري  Glycosyl Transferasesنزي  أالصمفيحة الدموية بتأثير  ترتبط 

  Von Willebrand Factor فون ويئئ  برانئئدوجود عممماممممل بو  ليئئاف الكوالجينم
م
)وهو  VWFواختصممممممممممممممممارا

 من الااليا البطانية(
م
يتثبن على النهايات الحرة أللياف  الذي، بروتين بالزمي يفرز من الصفيحات وأيضا

 و  الكوالجين
م
 .الصفيحة الدموية بينها وبينيشكل جسرا

 .تأخذ تكل األتعة نتوءاتوتظهر على سطحها الصفيحة  تنتفخ بعد  ل  

الة بشممممممممممممممدة )نتيجة تقلص بروتيناتها( و  تتقلص ث   يؤدي  ل  إلى تحرر حبيباتها الحاوية على عوامل فع 

 2Tx A( 2Thromboxane A( المممممم نزيماتها بتشكيلأتبدأ و ،  ADPالئئئئئ  كميات كبيرة منتطل     إ متعددة
، ويعمل هذان املركبان

م
، كما تفرز تمممممممممممممموارد الصممممممممممممممفيحات القريبة تفعي على  الذي يفرز إلى الدم أيضمممممممممممممما

االن وبالتالي تزداد قوة االنقباض  امدرينالينو السئئئئئئئيروتونين، والكالسئئئئئئئيوم وهما مقبضممممممممان وعائيان فع 

 .الوعائي الذي بدأ في املرحلة األولى
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سط  الوعاء  على التصاقهايلي  ل   البعض، تلتص  م  بعضها  فلزوجة أكثر الصفيحات تصب  

تنجح في سد هذا الوعاء إ ا  لكنها ،تكون في البداية رخوة إلى حد ما سدادة صفيحية املتأ ي مشكلة

 كان 
 
 .الش  صغيرا

 البروستاسايكلين ) Prostacyclinاملجاورة تفرز المممممممممممممم  السليمةالااليا البطانية 
م
 البروستا الندينويسمم أيضا

2Prostaglandin I  2ويرمز لمممهPGI وأوكسمممممممممممممميمممد األزوت )Nitric oxide  تثبيط اللمممذين يعمالن وبشممممممممممممممكمممل كبير على

السممممممدادة على كامل البطانية، وتنما تتوضمممممم  في املنطقة ال تمتد الصممممممفيحات ببعضممممممها البعض، وبالتالي  التصئئئئئاق

 .املتأذية فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السدادة الصفيحية. :(16)الشك  
ّ
 تشك
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 Coagulation  املرحلة الثالثة: التخثر 

عادة بتشكليها، باإلضافة إلى عوامل أخرى  الكبديقوم  اوام  تخثر بال ميةدم على وجود تعتمد آلية تخثر ال

. يتطلب التشممممممممكل السمممممممموي لعوامل تخثر الدم وجود كبد الكالسئئئئئئئيومتؤمنها الصممممممممفيحات الدموية ووجود أيونات 

نه، كما يتطلب ألن أي إصمممممممممممممابة كبدية يمكن أن تنعكس على عوامل التخثر، ومن ث  على آلية التخثر وزم سئئئئئئئئئئئليم

ل السمممممممموي لبعض هذه العوامل توافر 
 
والسمممممممماب   ،IIالضممممممممروري لتشممممممممكل كل من: العامل الثاني  Kفيتامين التشممممممممك

VII  والتماسمممممممممممممم ،IX والعماتممممممممممممممر ،X الفيتمامين  نقص، لمذا يؤديK  زمن التخثر نتيجمة انخفماض معمدل  إطالةإلى

 .العوامل السابقة في بالزما الدم

  13وعددها عوامل التخثر البالزمية: 
م
 وهي:(، 1الجدول ) عامال

 بروتين منحل في البالزما. :Fibrinogen)فبرينوجين( مولد الليفين  العام  امول: .1

بروتين يشمممممممممممممكله الكبد بوجود فيتامين  :Prothrombinطليعة الاثرين )بروترومبين(  العام  الثاني: .2

K. 

تشممممكله  :Tissue thromboplastinجي العامل النسمممميجي أو الترومبوبالسممممتين النسممممي العام  الثال : .3

 النسإ املعطوبة أو املتأ ية.

، وتوجد ضمممممممن بالزما التخثر: تسممممممه  في جمي  مراحل Calcium تمممممموارد الكالسمممممميوم العام  الرابا: .4

 الدم.

أو طليعمممة الغلوبولين  Proaccelerin: العممماممممل املسممممممممممممممر ع أو طليعمممة األكسمممممممممممممميليرين الخئئامسالعئئامئئ   .5

رع   يشكله الكبد، وال يوجد في املصل، بل يوجد في البالزما.: Ac-globulin (Ac-G)املس 

  : عامل ملغى.السادس العام  .6

ل : طليعة العامل العام  السئئئابا .7 : يشممممكله الكبد بوجود Proconvertinأو طليعة الكونفيرتين  املحو 

 ، يوجد في املصل.Kفيتامين 

 )الغلوبولين( املضاد للناعور. A: العامل العام  الثامن .8

: Christmas factor)الغلوبولين( املضمممممممماد للناعور أو عامل كريسممممممممماو  Bالعامل  :عام  التاسئئئئئئئاال .9

 .Kيشكله الكبد بوجود فيتامين 

، يسمممه  في تحرير K: يشمممكله الكبد بوجود فيتامين Stuart factorعامل سمممتيوارت  العام  العاشئئر: .10

 العامل الصفيحي الثالث )الترمبوبالستين الصفيحي(.

أو طليعة الترمبوبالسمممممتين البالزمي: يت  تشمممممكيله  املضممممماد للناعور  Cالعامل  :حادي اشئئئئرالعام  ال .11

في الوعاء الدموي نتيجة اصممممممممطدام الصممممممممفيحة بجسمممممممم   ريب أو عند تماسممممممممها م  الطبقة البطانية 

 لجدار الوعاء.

 : وهو عامل التماو.Hagemanعامل هاكمان  العام  الثاني اشر: .12

ال بتمأثير  العماممل العام  الثال  اشئئئئئئئئئئئر: .13 ن لليفين: وهو طليعمة أنزي  يتحول إلى تممممممممممممممكلمه الفعم  املثرم 

 الاثرين.
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 .العوام  الضرورية لعملية التخثر :(1) الجدول 

 
 

 Bloodأو الجلطة الدموية  الاثرة تشكل(التخثر  نيتف  جمي  الباحثين والعاملين في مجال تخثر الدم على أ

clot  ) وهي ، (17)الشكل  أساسية مراحل بثالثيمر: 

 .Prothrombin activator (طليعة الترومبينمنشط أو )طليعة الخثرين  منشط تشكيل 

 .طليعة الاثرين منشط تأثير تحن(  Thrombin)الترومبين  أنزيم الخثرين إلى الاثرين طليعة تحويل 

ث ترتبط حي أنزي  الاثرين  تأثير تحن  Fibrinليفينخيوط ال إلى Fibrinogenتحويل مولد الليفين  

 .الدموية الخثرةالصفيحات وخاليا الدم بهذه الايوط لتشكيل 
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 مراح  تكّون خيوط الليفين. :(17)الشك  

يت  تشكيل منشط طليعة الاثرين عادة بطريقتين أساسيتين )على الر   من التداخل النس ي بينهما( وهما: 

 .Intrinsic pathwayي ، والسريل الداخلExtrinsic pathwayالسريل )الطري ( الاارجي 

: السبي  الخارالل 
 
 Extrinsic pathwayأوال

ل عند إصمممممابة جدار الوعاء الدموي أو األنسمممممجة املحيطة به  ، وف  املراحل اآلتية ما رّض أو  بأذيةيبدأ ويتفع 

 (:18الشكل )

)وهو معقد من الدسممممممممممممم   أو الترمبوبالسممممممممممممممتين النسمممممممممممممميجي للعام  الثال تحرير النسممممممممممممممإ املصممممممممممممممابة  .1

 سفوري باإلضافة إلى معقد من الدس  البروتيني(.الفو 

من خالل العامل الثالث السممممممممممماب  والعامل السممممممممممماب  )عامل سمممممممممممتيورات(  العام  العاشئئئئئئئئئر تنشممممممممممميط .2

ل أو طليعة الكونفيرتين( و  بوجود توارد الكالسيوم. )العامل املحو 

أو النسممممممميجي  املتحرر كجزء من الترمبوبالسمممممممتين)يشمممممممكل العامل العاتمممممممر م  الدسممممممم  الفوسمممممممفوري  .3

 املحررة من الصمممممممممفيحات( والعامل الاامس )العامل املسمممممممممر ع أو طليعة األكسممممممممميليرين( 
 
يدعى  معقدا

.منشط طليعة الخثرين
م
 ، ث  تتاب  عملية التخثر كما  كرنا سابقا
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 .السبي  الخارالل إلطالق املية تخثر الدم :(18)الشك  

 
 
 Intrinsic pathway الداخألل: السبي  ثانيا

ل عند إصممممممممابة  وهذه اإلصممممممممابة ، خشئئئئئئئن)البطانة( األملس وتحوله إلى سممممممممط  الوعاء الدموي  جداريبدأ ويتفع 

. إن السط  )دخول مادة سامة( سمي، أو دوا ي، أو جرثومي، أو مناعل :داخألل لتفاا يمكن أن تحدث نتيجة 

م  هذه الطبقة إلى سلسلة  الصفيحات تماس، ويؤدي الكوالجينطبقة ألياف  بكشفالاشن املتشكل يتسرب 

 (:19الشكل ) من املرحل على النحو اآلتي

)عامل هاكمان(، وتطال  الصمممممممفيحات للدسممممممم  الفوسمممممممفوي والعامل الثاني اشئئئئئئر تنشممممممميط العامل  .1

 الصفيحي الثالث.

( من املضاد للناعور  Cالعامل أو  ترمبوبالستين البالزمي)أو طليعة ال الحادي اشرالعامل  تنشيط .2

 .الساب  اكمانعامل ه قبل

العامل  املضمممممممممممممماد للناعور( من قبل B)أو العامل كريسممممممممممممممماو أو العامل  التاسئئئئئئئئئئئاتنشمممممممممممممميط العامل  .3

 .الساب  الحادي عشر

مسمممممممماعدة العامل بالسمممممممماب  و  العامل التاسمممممممم )عامل سممممممممتيورات( من قبل  العاشئئئئئئرالعامل  تنشمممممممميط .4

 .لعامل الثالث الصفيحيوالدس  الفوسفوري الصفيحي وا املضاد للناعور( A)أو العامل  الثامن

للاطوة األخيرة في السممممممممممريل الاارجي  حيث يشممممممممممكل العامل العاتممممممممممر م  الدسمممممممممم   مشئئئئئئئئاب وبشممممممممممكل  .5

الفوسممممممممممفوري )املتحرر كجزء من الترمبوبالسممممممممممتين النسمممممممممميجي أو املحررة من الصممممممممممفيحات( والعامل 
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 الاامس )العامل املسممممممممر ع أو طليعة األكسمممممممميليرين( 
 
، ث  تتاب  نمنشئئئئئئط طليعة الخثرييدعى  معقدا

.
م
 عملية التخثر كما  كرنا سابقا

 

 
 .السبي  الداخألل إلطالق املية تخثر الدم :(19)الشك  

 :الجم  املميعة للدم

 يمل  الدم جملة من اآلليات التي تحافظ على الدم بشكل سائل وتمن  تخثره في الحالة الطبيعية وهي:

: داخ  امواية الدموية
 
 أوال

يوجممد في جمي  الااليمما البطممانيممة ل وعيممة الممدمويممة )ممما عممدا أوعيممة الممدممماغ( مممادة  :يالبطئان حالسئئئئئئئئئئئط ائامئ  -

بروتين بالزمي  تنشئئئئئئئئئئئيطيمكنهمما االرتبمماط م  أنزي  الاثرين مممما يؤدي إلى  Thrombodulin ترمبودولينتممدعى 

بمالتمالي ، و والخامس السئئئئئئئئئئئئابامفعول العماملين  تثبيط، ويعممل همذا البروتين املنشممممممممممممممط على Cال روتين يمدعى 

 وناامةملسئئئئئئاء تكون إيقاف عملية التخثر، باإلضمممممممافة إلى ما سمممممممب  فلن السمممممممطوح البطانية ل وعية الدموية 

  السالبة ات الشحنة منها الصفيحات  تنفر وبالتالي  سالبةو ات شحنة 
م
 .أيضا

انتشمممممممممممممماره في  ومنابالاثرين  اإلحاطةوهو مادة بروتينية توجد ضمممممممممممممممن بالزما الدم مهمتها مضئئئئئئئئئئئاد الخثرين:  -

على سممط   Absorb% من الاثرين املتشممكل يمتز 90، ألنه عند تشممكيل الاثرة الدموية فلن املحيطيالدوران 

 ألياف الليفين، والقس  الذي ال يمتز يتحد م  مضاد الاثرين ويبطل مفعوله.
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يفته تثريط ، وظ)الكريات البيض الولوعة باألسمممممممممممماو( Basophilsتفرزه األسممممممممممممسممممممممممممات  :Heparin ال يبارين -

 الاثرين.

 يعمل على حل الاثرات املتشممممممممممممممكلة  حيث يقوم بهضمممممممممممممم  خيوط الليفين والعديد أنزي   :Plasmin البال مين -

( Plasminogen البالزمينوجينطليعة البالزمين أو ال )ا بشمممممممكل  ير فع  زمعوامل التخثر، ويتواجد في البال  من

 وية وبوجود العامل الثاني عشر )عامل هاكمان(.تحن تأثير مواد تفرز من الاثرة الدم حيث يتنشط

: خارج امواية الدموية
 
 ثانيا

)سممممممممممممترات الصمممممممممممموديوم أو األمونيوم أو  السئئئئئئئئئئترات مركباتبلضممممممممممممافة  :إ الة وترسئئئئئئئئئئيك شئئئئئئئئئئوارد الكالسئئئئئئئئئئيوم -

   إ  يتشكل نتيجة لذل  معقدات  ير متشردة.Oxalate)الحماضات(  اموكزاالت مركباتأو  البوتاسيوم(

افينإما في أوعية  ات سمممممط   الدم: حفظ - و  9وهذا يحول دون تنشممممميط عوامل التخثر  أملس ومطألل بال ر

غ الكريممات بئئدرجئئات حرارة منخفضئئئئئئئئئئئئة ، أو حفظ الممدم 12و  11و 10 )دون درجممة التجمممد(، و لمم  ملن  تخر 

  حيممث الحمر وانحالل الممدم
م
سممممممممممممممرممب و لمم  ب ال يمكن حفظئئ  ملئئدة طويلئئة، وملممدة حفظ الممدم أهميممة أيضمممممممممممممممما

اسمممممتنفا  املواد الطاقية داخل الكريات، فأثناء الحفظ يختل توزع الشممممموارد على جان ي  شممممماء الكرية بسمممممرب 

توقف عمل املضممممممممممماات، وترتف  في البالزما نسمممممممممممبة الاضممممممممممماغ، ويحدث انخفاض في درجة الحموضمممممممممممة نتيجة 

 من هذا النوع ملريض لحدث لدي
م
ه التهاغ كلوي حاد نتيجة األكسممممدة الالهوائية للسممممكريات، فلو أعصممممينا دما

 االنسدادات التي سيسببها ترسب الهيمو لوبين.

و  9و  7و  2باسمممممممممممتخدام أنواع من العقاقير، وبالتالي انخفاض مسمممممممممممتوى عوامل التخثر ) :Kتثبيط فيتامين  -

 ( في البالزما.10

 بلحصاره استقالغ البروستا الدينات.  يثبط تجم  الصفيحات الدموية امس رين: -

 النااور  مرض

  الاكور ويحدث لدى  للنزفهو ميل 
م
)العامل  الثامنن عوز العامل عمن الحاالت  %85ينج  حيث   حصممممممرا

A )ويدعى هذا النمط بالناعور أ املضممماد للناعور ،Hemophilia A  أو الناعور الكالسممميكيClassic hemophilia  ،

وينتقل كال  املضاد للناعور(، B)العامل  التاساف عنده  نتيجة عوز العامل ز املتبقية فيحدث الن %15أما الممممممممممممممم 

 عن طري  الصممممبغي الجنسمممم ي 
م
وتنقل املرض لنصممممف أبنامها من  ،لذا تكون اإلناث حاملة للمرض  Xالعاملين ورائيا

 .الذكور، بينما تنقل حالة حمل املرض لنصف بناتها

ويتوقف  ل  على تممممممممممممممدة  يمكن لصممممممممممممممفة النزف في مرض الناعور أن تكون على درجات مختلفة من الشممممممممممممممدة،

ويكفي أن تكون هممذه األ يممة معتممدلممة حتم   يممة،أل رض  أو التعرض لالعوز الجيني، وال يحممدث النزف عممادة إال بعممد 

 يحدث نزف
م
 تديد ا

م
 ومديد ا

م
 .كما في حالة قل  األسنان قد يستمر لعدة أسابي  حتم يالحظ ا
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 الدماختبارات بعض 

 Bleeding Time من النزف 

 بعم ، ويتعل   ل  دقائ  6إلج  1نزف عادة عند وخز رأو األصممممممممب  أو شممممممممحمة األ ن بدبوو من ال يسئئئئئئتمر

ن نقص أحيث  الضمممممممممممروري لبناء الوعاء الدموي  Cفيتامين وكمية  ،جدران الوعاء وسئئئئئئئئئالمة ،صمممممممممممابةو اإل أ الجرح

بشمممممكل خاج نتيجة نقص الصمممممفيحات ن يطول هذا الزمن أيمكن كما  ،طالة زمن النزفإهذا الفيتامين يسمممممرب 

الممدم  فقرمراض أفي  يزدادكممما  ،عممةلى سممممممممممممممماإيصمممممممممممممممل زمن النزف أ  يمكن إ  (Purpura الفرفريئةمرض ) الممدمويممة

 .ابيضاض و

 Clotting Timeالتخثر  من 

 كثرها اسممممممممممممممتأولكن  ،العديد من الطرائ  لتحديد زمن التخثر منصممممممممممممممم  
م
 نبو أالدم في  جماتتمثل في  خداما

ويبلغ  ،كأللبشممممممممممممممكل  ثانية حتم يتخثر 30كل  لى الالفتمام و لى األ إ رجحأيومن ث   ،بطر  كيميائية  ق  معزجاجي 

 .دقائ  10لج إ 9زمن التخثر السوي املقاو بهذه الطريقة من 

كممممما في مرض  حممممد عوامممممل التخثرأفي  نقصوجود  لى حممممدوث تطمممماول في زمن التخثرإسممممممممممممممبمممماغ املؤديممممة األ من 

  .Kفيتامين  او  و أ ،النااور 

 

 

 ان  ت املحاضرة

 بالتوفي  للجميا


