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 الــــــــــــــدم
The Blood 

ضمف االنسجة الرابطة السائمة, ويعد الوسط الناقؿ لمجسـ, ويقوـ بالوظائؼ  مف الناحية النسيجيةيصنف الدم 
:االتية  

 نقؿ المواد الغذائية مف القناة اليضمية الى االنسجة. -1
 نقؿ الفضالت الناتجة عف االيض مف الخاليا الى اعضاء االخراج. -2
 االوكسجيف مف الرئتيف الى االنسجة.نقؿ  -3
 نقؿ ثاني اوكسيد الكربوف مف االنسجة الى الرئتيف. -4
 نقؿ افرازات الغدد الصـ الى انحاء الجسـ. -5
 تنظيـ درجة حرارة الجسـ. -6
 المحافظة عمى ثبات تركيز الماء واالمالح في الخاليا. -7
 تنظيـ تركيز ايونات الييدروجيف في الجسـ. -8
 االحياء  المجيرية.الدفاع عف الجسـ ضد  -9

  Blood Volumeكمية الدم 
تختمؼ كمية الدـ باختالؼ انواع الحيوانات وتكوف ثابتة نسبيا في حيوانات النوع الواحد, تعتمد كمية الدـ 

 عمى عدة عوامؿ منيا العمر والجنس والتدريب والفصؿ والتغذية واالرتفاع عف سطح البحر.
دـ اكثر مف الحيوانات المتقدمة بالعمر, واف الحيوانات المولودة حديثا تحتوي الحيوانات اليافعة عمى كمية 

مؿ/كغـ مف وزف الجسـ وتكوف الكمية في الذكور اعمى مما ىي عميو في 111يمثؿ الدـ فييا حوالي 
االناث, كما يزداد حجـ الدـ في الحيوانات التي تعيش في المناطؽ المرتفعة عف سطح البحر وذلؾ لزيادة 

 لكريات الحمراء في دميا.اعداد ا
 الخواص العامة وتركيب الدم

يتألؼ مف جزأيف األوؿ سائؿ يدعى )البالزما( والثاني خموي ) الكريات الدموية الدـ عبارة عف سائؿ 
الحمراء والخاليا الدموية البيضاء واالقراص الدموية(, لونو احمر غير شفاؼ ذو طعـ ممحي ورائحة 

تشبعو خاصة تعود الى وجود الحوامض الدىنية الطيارة. يتغير لوف الدـ باالعتماد عمى درجة 
فالدـ المؤكسج ) الدـ الشرياني( لو لوف احمر قاني أما الدـ الغير مؤكسج فيكوف لونو احمر  فباألوكسجي
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غامؽ ) الدـ الوريدي(, كما يتغير لوف الدـ في حالة ارتفاع كمية الدىوف فيو او انخفاض اعداد الخاليا 
 الدموية.

الدـ عمى لزوجة حركتيا وتعتمد مف االحتكاؾ لألجزاء الصغيرة عند  Blood Viscosityتنشأ لزوجة الدـ 
 شكؿ واعداد الكريات الدموية الحمراء فكمما ازداد عددىا ادى الى زيادة المزوجة.

 . وتوجد ثالث انواع من خاليا الدم:والخاليا Plasmaيتألف الدم من البالزما 
  Erythrocytes (Red Blood Corpuscles, RBC)كريات الدـ الحمر  -1
  Leucocytes (White Blood Cells, WBC)خاليا الدـ البيض  -2
  Thrombocytes (Platelets) الصفيحات الدموية -3

  Red Blood Corpusclesكريات الدم الحمر:
واجساـ كولجي والمتقدرات  مف النواةمر في الثديات عبارة عف خاليا غير متحركة خالية حاف كريات الدـ ال

وتظير في معظـ االنواع بشكؿ اقراص دائرية مقعرة الوجييف  .RNAوالمريكزات والحامض النووي الرايبوزي 
يتغير سمكيا وقطرىا تبعا لنوع الحيواف وحالتو الغذائية. وليا القابمية عمى تغيير شكميا عند مرورىا في االوعية 

 الدموية الشعرية. أما في الطيور والزواحؼ فتكوف حاوية عمى نواة.
,... عند اجراء عممية الطرد المركزي لمد ـ المضاؼ اليو احد انواع موانع التخثر )االوكزاالت, سترات الصوديـو

الخ( فإف الخاليا الدموية تنفصؿ عف البالزما حيث تترسب الكريات الحمر في االسفؿ لكونيا االثقؿ وزنًا يمييا 
مف الدـ اما %( 46-32)طبقة رقيقة جدا مف الخاليا البيض وفي االعمى البالزما, حيث تشكؿ نسبة الخاليا 

 %(.68-54البالزما تشكؿ )
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 انواع الخاليا الدموية:
   Red Blood Cells (Erythrocytes) كريات الدـ الحمر -1

في الطيور واالسماؾ والبرمائيات  تشكؿ كريات الدـ الحمر الجزء االكبر مف خاليا الدـ وتكوف ذات انوية
حيث تفقد النواة في المراحؿ المتقدمة مف تطورىا والزواحؼ اال انيا تكوف فاقدة لمنواة في الثدييات 

ووصوليا الى مرحمة النضج. تأخذ الكرية الحمراء شكميا وتخصصيا النيائي عند بدئيا الفعمي بنقؿ 
 الغازات.

 
, كما يكوف   Biconcaveت مطاطية , قرصية الشكؿ ومقعرة الوجييف تكوف الكريات الحمر في الثدييا

, يتغير شكؿ الكريات خالؿ مرورىا في الشعيرات الدموية ولكف تستعيد  في الجماؿكما شكميا بيضوي 
 واسعة.عودتيا الى االوعية الدموية ال شكميا الطبيعي عند

 
 

يزيد تقعر الوجييف مف المساحة السطحية لمكرية مما يسمح لمييموكموبيف اف يتوزع عمى مساحة سطحية 
% ماء 61ويسرع مف عممية التبادؿ الغازي, تحتوي الكريات الحمر عمى ما يقارب اكبر مما يسيؿ 
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, شحوـ, % عبارة عف بروتينات 11% مف المادة الصمبة و 91% مادة صمبة ويمثؿ الييموكموبيف 41و
 كربوىيدرات وأمالح معدنية. 

يتألؼ غشاء الكرية الحمراء مف البروتينات والشحـو ويكوف ىذا الغشاء شبو نفاذ وذو اختيارية عالية فيو 
 , -Cl( بشكؿ ضعيؼ ولكنو بسيولة يطمؽ االيونات السالبة)+Na+ & Kيطمؽ االيونات الموجبة )

HCO3
- , So4

( والماء. وتكوف الكريات الحمر ذات شحنة سالبة ويختمؼ حجميا باختالؼ االنواع  -
 وكذلؾ بيف الحيوانات مف نفس النوع.

% مف كريات الدـ الحمر يوميًا عمى اساس أف طوؿ فترة حياة الكريات ىي 1يستبدؿ ما يقرب مف 
 تقريبًا. يوـ121

 -يعتمد عدد الكريات الحمر عمى عدة عوامل منها:         
( الجنس, وغيرىا 7(الحالة االنتاجية, 6(العمر, 5الحالة الفسمجية,  (4الموسـ,(3الطقس,  (2الغذاء,(1

%( اضافة الى توفر الحديد والنحاس 11±مف العوامؿ وىناؾ اختالؼ بيف الميؿ والنيار يقدر بحوالي )
 ومواد اخرى. B12 & Cوفيتاميف 

 الهيموكموبين:
ويتألؼ مف جزء بروتيني غير ىو احد اىـ تراكيب كريات الدـ الحمر ويقع ضمف البروتينات المعقدة 

%( والتي تعطي الدـ الموف االحمر المميز لو. يعتمد 4%( ومجموعة الييـ )96مموف ىو الكموبيف )
كريات الدـ  محتوى الييموكموبيف في الدـ عمى عدة عوامؿ وىي تقريبا نفس العوامؿ المؤثرة عمى عدد

 الحمر )الساللة, الجنس, العمر, الغذاء, الموسـ, الحالة االنتاجية والحالة الفسمجية(.
ويكوف ىذا المركب قمقا وذو  وكسي ىيموكموبيفاالمركب  باألوكسجيفيتكوف عند ارتباط الييموكموبيف 

لوف احمر فاتح ويكوف ىذا االرتباط عكسيًأ. في حالة ارتباط الييموكموبيف بثاني اوكسيد الكربوف يتكوف 
 والذي يكوف قمؽ وحاؿ وصولو الى الرئتيف يتحرر ثاني اوكسيد الكاربوف. بوكسي ىيموكموبيفالكار مركب 

  White Blood Cells ( Leucocytes ) خاليا الدـ البيضاء -2
تمعب دورًا ميمًا في الوظائؼ الدفاعية واستعادة الشفاء في جسـ الكائف الحي, الوظائؼ الرئيسية لخاليا 

( افراز وتحطيـ السموـ الناتجة مف مصدر 3( انتاج األجساـ المضادة, 2( االلتياـ, 1الدـ البيض ىي: 
وليس ليا وزف وليا القدرة عمى الحركة . تكوف خاليا الدـ البيض اكبر مف الكريات الحمر بروتيني

والمرور خالؿ الجدراف الرقيقة لمشعيرات الدموية حيث تدخؿ في الفراغات بيف األنسجة عف طريؽ 
 تكوينيا األرجؿ الكاذبة.
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ية والمرضية. يعتمد عدد خاليا الدـ البيض عمى نوع الحيواف, الساللة, العمر, التغذية, الحالة الفسمج
.  Leucopeniaوالنقصاف  Leukocytosisعف الحد الطبيعي بػ  خاليا الدـ البيضاد تعرؼ زيادة اعد

ويرتفع عدد خاليا الدـ البيض خالؿ وبعد تناوؿ الحيواف لمطعاـ, خالؿ فترة الحمؿ, االجياد العضمي 
واة الحاد, الخوؼ وحاالت االلتياب, ويمكف تقسيـ خاليا الدـ البيض اعتمادا عمى أصؿ ومنشأ تركيب الن

 -والبروتوبالـز الى :
         Granulocytes        الخاليا الحبيبية  - أ

   A granulocytesالخاليا غير الحبيبية   - ب

, حيث يوجد في خاليا الدـ البيض الحبيبية حبيبات متميزة ليا القابمية لالصطباغ بالصبغات القاعدية والحامضية
 الى: بيض الحبيبيةخاليا الدـ الواعتمادا عمى ىذه الصبغات تقسـ 

وىي خاليا كروية الشكؿ او بيضوية قميمة العدد وتكاد تكوف  Basophilsالحبيبية القاعدية: الخاليا  - أ
حيث تأخذ  لألصباغحبيبات ذات الفة قاعدية الخاليا عمى سايتوبالـز  يحتوي. %(1-1.5نادرة )

منع الييباريف الميـ في  مف ىذا النوع مف الخاليا بقابميتو عمى انتاج وافراز كؿ متازيالموف االزرؽ. 
 واليستاميف, اما عممية البمعمة في ىذا النوع مف الخاليا يكاد يكوف معدومًا. عممية تخثر الدـ 

وليا %( 8-2)وعددىا قميؿ كبيرة كروية و تكوف  Eosinophilesالحبيبية الحامضية: الخاليا  - ب
ىذه الخاليا عمى نواة تحتوي  مثؿ االيوسيف ذات الموف االحمر,الحامضية  اتحبيبات تتقبؿ الصبغ

ضعيؼ وىي  ولمخاليا الحامضية نشاط التيامي .S مفصصة متطاولة وغالبًا ما تنحني بشكؿ حرؼ 
 تفرز انزيمات ليا القابمية عمى تحطيـ االجساـ الغريبة.

يشكؿ ىذا النوع مف الخاليا اعمى نسبة مف  Neutrophils (الحبيبية المتعادلة )العدالتالخاليا  - ج
كؿ مف الصبغة  ويأخذبشكؿ واضح جدا , السايتوبالـز فييا محبب  %(71-65)  ةيالخاليا الحبيب

  فصوص. 5-3 مكونة مفمعا وليا نواة  الحامضية والقاعدية
تصطبغ  مغزليووتحتوي عمى اجساـ  Heterophilsىذا النوع مف الخاليا في دـ الطيور بالػ دعى ي

 بصبغة االيوسيف.

 -وتشمؿ:كبيرة كروية و وتكوف االنوية تحتوي في السايتوبالـز عمى حبيبات  ىي خاليا ال :الالحبيبيةالخاليا 
والطحاؿ وتكوف نواتيا بيضوية  تتكوف ىذه الخاليا في العقد الممفاوية  Lymphocyteالممفية الخاليا  - أ

يوانات الداجنة ال سيما الماشية واالغناـ الشكؿ, تكوف ىذه الخاليا كثيرة العدد نسبيا في دـ معظـ الح
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تقـو .  %(35-21) عداد اقؿأي الكالب والقطط فتواجدىا يكوف ب%( اما ف65-51) ماعز والدجاجوال
 ع عف الجسـ اثناء مياجمتو مف قبؿالميمة في عممية الدفاىذه الخاليا بتكويف االجساـ المضادة 

 .يـاثالجر 
توجد بكميات قميمة في , بر الخاليا الدموية ذات شكؿ كرويتعتبر اك  Monocytesالنواة وحيدة  الخاليا - ب

والبمعمة في مناطؽ ابتالع االجساـ الغريبة الحركة و  ونواتيا كموية الشكؿ, ليا القدرة عمى%( 11-5الدـ )
 االلتياب.

   Blood Platelets ( Thrombocytes) الدمويةالصفيحات  -3
 تخثرفة دفاعية ميمة خاصة في عمميات او كروية وبدوف نواة ليا وظي مغزليوعبارة عف صفيحات وىي 

, حيث تتحطـ او المقطوعة خارج الوعاء الدمويالدـ وذلؾ عندما تتجمع عمى سطح المنطقة المجروحة 
 المكونة لمخثرة. Fibrinبسرعة مما يؤدي الى بدء عممية التخثر بتكويف خيوط الميفيف 

  

 
 

  Blood Groupsالدم مجاميع 
بالمستضدات اغشية كريات الدـ الحمر في االنساف عمى مواد كاليكوبروتينية محددة وراثيا تدعى تحتوي 

Antigens  مف اىمياA, B  . أما البالزما فيحتوي عمى االجساـ المضادةAntibodies   ايضا تكوف
 -, وعميو يمكف تقسيـ مجاميع الدـ حسب الجدوؿ االتي: Anti-A , Anti-Bعمى نوعيف ىما 
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مجموعة 
 الدم

 المستضدات
 ()موجودة عمى غشاء الكريات الحمر

 المضادةاألجسام 
 (بالزماال)موجودة في 

A A B 

B B A 

AB A,B - 

O - A,B 

 
  Rh factorالريصي العامل 
وعند احتواء .  Dمف العديد مف المستضدات واىميا  مرة في قردة الريص ألوؿالذي ىذا العامؿ  يتألؼ
وعند عدـ وجوده يكوف   Rh positiveت الدـ الحمر عمى ىذا المستضد يدعى بانو الدـ موجب كريا

يا غير موجودة بصورة طبيعية في أما االجساـ المضادة ليذا العامؿ فأن.   Rh negativeالدـ سالبًا 
السالب عند   Rhويمكف اف أف تتكوف في الشخص ذي الدـ سالبا,  Rhالدـ الذي يكوف فيو بالزما 

 موجب. Rhاعطائو دـ 
 

 الدممجاميع  وانــالحي

 R-s, Z, S, N, M, L, J, F-V, C, B, A ارػػػػػاالبق

 X-Z, R-O, M, D, C, B, A اـػػػػاالغن

  U, T, Q, P, K, D, C, A وؿػػالخي

  G, F, E, D, C, B, A2, A1 البػػالك

 


