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Incubator
من  الحاضنة عبارة عن جهاز يشبه الصننوق  ي 

ظ علنننل ةرجنننة الحنننغارة المغ   نننة اعلنننل الح ننن
ائ نة  واخله قتسنخدو  لوراةنة عمن  المن اة ال  م 

ل ض ية قاإلنزيمات قالخحال   ال  م ائ ة للم اة ا
.قما إلل ذلك في ةرجات حغارة مدخل ة



pH meter
إلليش غ14إلل0منمق اسهيpHق مة

ق أالق مةكانتإذا.اله ورقج نأي نتغك ز
نمأعللكانقإذاحامض ًاالمحل لي  ن7من
ت ني7عنوpHق مة.قل يالمحل لي  ن7

.قل يةقالحامض ةالايم خولاقالح اةية



Water Bath
 الماءممل ءح ضعنعبارةه 

الح اظتخطلبالخيالخجاربفييسخدو 
 المسخ ىالماءحغارةةرجةعلل

.محوةةزمن ةقل خغةالمطل ب



Autoclave
تحت البدارالخ ق م نظا ي م جهاز
Moistالغطبةالحغارة)ضغط heat)

.مئ يةةرجة120اللتص قوالخي
  ضمنالخل ثإلزالةقتسخدو 
ةاطاالققت ق مالب  ل ج ةالمدل ات
.المدخبغيةقاألةقاتالزرع ة



Lab fume-hood 
المقا فيت م الخيالخه يةأنظمةمنن ع

األ دغةضولل امل نحمايةلخ ف غاألقل
ضوالحمايةتشم الثان يةقظ  خهااما.السامة

اعالتقالخ ال  م ائ ةالم اةتطايغاقانس اب
 ال مخاللمنقالحغائقعل هاالمس طغ  غ

.الزجاجيالحاجزخلف



Laboratory Centrifuge
قأالس ائ ل ص يسخدو مدخبغيجهازه 

الم اة فصيخم.ال ثافةعللاعخماةًاالمحال  
ق ةانح ثعال ة سغعةالوقرانطغيقعن

 اة إللاألثق الم اةتوفعالمغكزيالطغة
قةغعهااحجامهاتدخلف.االخخبارانب  ة

94اللم 1منتبواح ثالجهازن ع حسب
يالمغكزالطغةاجهزة  ضتمخلكقكذلكم 

الحغارةةرجةعللالس طغةعللالقورة
.الوقرانخاللالمغ   ة



Attenuated Total Reflectance
Fourier Transform Infrared
Spectrometer (ATR-FTIR)
(Frontier, Perkin-Elmer)

الحمغاءتحتاألش ةمط اف
خيالمخقومةملحقاتعلليحخ ي

تجاربإجغاءخاللهامنيم ن
In situنمأقةق قة ص رةف ها

ةةالمورقالماةة ن ةعللالخ غف
ويهل.خصائصهاعللالخأث غةقن
منتم نةاخغىالملحقاتأيضا
تجم وع ناتق اس

freeze-driedالمج ف samples



Inductively Coupled
Plasma Optical
Emission Spectrometer
(ICP-OES)

المهمةالمدخبغيةاالجهزةمني خبغ
نمك تغاك زلق استسخدو الخي

heavyالثق لةالم ون ةال ناصغ
metalsال ناصغق  ضال لزاتق

.المحال  فيالم ون ةالغ غ



UV-Visible
Spectrophotometer
(Perkin Elmer, Lambda
650)

يالمغئالض ئيالط فمق اسيسمح
مغكباتال مسحالبن سج ةف  لألش ة

الذائبةال ض ية  غ/ال ض ية
عللالخاث غالوقنمنقتحويوها

.تغك بها



Freeze Dry System
ال  ناتتح ي عللالجهازهذاي م 

اقةائلةمناياخغىاللحالةمن
ح ظهااج منصلبةاللج الت نة
ه يسحالةفيج لهااقتل هاقتجنب

نقلها



Fiber Analyzer, 
“Ancom 2000” (Ancom
Technologies)

الخحويوأج منالجهازهذايسخدو 
Acidالحمض ةلألل افالسغيع

Detergent Fiberالمخ اةلةقاألل اف
Neutral Detergent Fiber

األعالفان اعلجم عالدا قاألل اف



High Performance 
Liquid 
Chromatography 
(Agilent) HPLC

اتالم  نقتنق ةقق اسلخحويو
نتكاة اءالم قوةللم اةال غةية
ال  ناتت  ننباتاتاقا ذية
قض هاعنومحال  ش  علل

.الجهازةاخ 



RNA/DNA Workstation:

AirClean System AC600
Series RNA / DNA تسخدو

د مقتضم الجةخاللتطب ق ةكحل ل
DNAقRNAقحوةتحافظح ث

للعالوق قةالم الجاتفيهذهالخح م
  ةنظعم مساحةلخ ف غاله اءتوفق
أثناءال  ناتتل ثخطغمنللحو

.RNAقDNAتضد م



NanoDrop 2000 
Spectrophotometer

لق اس ( nm840-190)مجم عة ط   ة قاة ة 
DNAمجم عة مخن عة من أن اع ال  نات مث  

proteinق  RNAق



Real-Time PCR
قق اسالكخشافمنصةعنعبارةه 

خاللمنالن قيالحمضتسلس 
اةاعوفيقتزايوالخضاعفت اعالت

  ج ةالمسخهوفDNAققطعنسخ
Sybr)صبغات green)يوقنح ث
اعطاءألج ال مل اتهذهقيغصو

الوقراتعوةعنم ص تقغيغ
الج نلنسخقتضدمتزايومنقمايقا لها

الهوف



Gas Chromatograph GC

 ةالوهناالحماضق اسفيالجهازهذايسخدو 
الم اةمدخلففيالط ارةالوهن ةقاالحماض

مص اقعل  ةم اةاقانسجةكانتة اء
لـةالم خاةاالةخدواماتالل الضافة.ق  غها
GCفص أق،م  نةماةةنقاقةاخخبارمنها

لحاالتا  ضقفي.للدل طالمدخل ةالم  نات
. الةال المغكباتتحويوفيم  واGCي  نقو

.ال ميللخحل  تسخدو أنأيضاقيم ن



Any question???



القوانين العامة في المختبرات 
Laboratory Rules  General

Practical Class, Lecture 2

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Argiculture



المحاضرةاهداف 

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

 القوانين العامة داخل المختبرات العلميةمعرفة.

 الحيوانات المختبريةالقدرة على التمييز بين.

وصف االهمية العلمية للحيوانات المختبرية.



Introductionالمقدمة                                          

عاملرتاثيدراسةباالمكانيصبحبحثلهاالمناسبةالظرفخلقيجبالتجربةاجراءعند
تجريالتجاربهذهمعظمفانلذاكذلكانهوبما.التجربةظروفتحتالمادةعلىفقطواحد

يتممختبراتونتكاناوللحيوانالداخليةللبيئةمشابههظروفتوفرانتستطيعمختبراتفي
عادةاتالمختبرهذهاناالالحيللكائنالفسلجيوالمحتوىالتراكيبعنالكشفخاللهامن

.اتبعهاالباحثينتلزمالتيالقوانينمنللعديدخاضعةماتكون



Laboratory Rules  General

اناالاتباعهالميةالعالمختبراتفيوالعاملينالباحثينتلزمالتيالقوانينمنبالقليلليسعدديوجد
الدرسهذافي(...وغيرهافيزيائيةطبية،هندسية،بايلوجية،)المختبرنوعبحسبتختلفالقوانينهذه

:كاالتيوهيالحيوانعلومبـالخاصةالمختبراتعلىسنركز

عدم. اومستمراالعملاكانسواءالمختبرداخلاالوقاتجميعفيالشرباوباالكلالسماح1
عامالطادخالعدم.تلوثهاالىيؤديقدوالذيالمختبرداخلاالغذيةفتحعدموكذلكمتوقف

.اخرنوعاياوالمختبرداخلالىايضا

يمنع. ممنالزائرونامااالوقاتجميعفيسنة16عناعمارهمالتزيدالذيناالشخاصدخول2
علىخطرةموادعلىالتحتويالتيالمختبراتالىبدخولفيسمحسنة16الاعمارهمتتجاوز

الدخولوقتالشخصاسمعلىالسجليحتوي)المختبردخولسجلفياسمائهمتدوينيتمان
.(بهيقومسوفالذيالمختبريالعملونوعوجداذاالمشرفواسمالخروجووقت

تحديد. قالحرائومطفئةالحريقجرساالستحمامومحطةالعينغسولمنكلاماكنومعرفة3
.الطوارئومخرجاالوليةالعالجاتوحقيبة

http://www.sciserv.org/isef/students/wizard/index.asp
http://www.sciserv.org/isef/students/wizard/index.asp


Laboratory Rules  General

على. العملنوعدتحديتستطيعوبالتاليالمبكروقتفيدائماالوصولالشخص4
اءهاالجراطولوقتتاخذالتحاليلبعضكونتجريةسوفالذيالمختبري

.المختبرتوقيتاتمعيتعارضقدوهذا

ارتداء. labبرالمختسترةمثلالمختبرداخلالوقائيةالشخصيةالمعداتمناي5
coatالوقائيةوالنظاراتgogglesكاملبشكلللقدمالمغطيةاالحذيةو

.Maskوكذلكglovesوالقفازات

استخدم. مىالمسالكيميائيةالموادخطورةدرجةعنبمعلوماتالخاصالدليل6
Material Safety Data Sheet, MSDS.

اعلم. الوقوعالممكنمنالتيالحوادثبجميع(Technician)المختبرمسؤول7
.دامةباستختقومالذيالجهازفييحدثخللاياوالكسراوالجروحمثلبها



Laboratory Animalsالحيوانات المختبرية 

هيواناتالحيهذهومنالمختبرفيتغذيتهاوكذلكمعهاالتعاملبسهولةالحيواناتهذهتتميز
GuineaغينياوخنزيرMiceوالفئرانRatالجرذان pigاالرانبRabbitsالضفادع
FrogsالقططCatsالكالبDogsالقردةMonkeyالتيالزراعيةالحيواناتالىبالضافة

.معهاالتعاملطرقفينتعمقسوف



Laboratory Animalsالحيوانات المختبرية 

Rattus)الجرذان  norvegicus) Rats 

هي االكثر شيوعا في االستخدام على باقي السالالت Wistarالساللة البهقاء المسمى •
االخرى

•Wistar Kyoto rat

•Sprague Dawley rat

•Biobreeding (BBDP) rat

•Long – Evans rat

•Zucker rat



Laboratory Animalsالحيوانات المختبرية 

Mice (Mus musculus)الفئران 

هي من اكثر السالالت استخدما في Swiss albino miceساللة الفئران المعروفة بــ •
وذلك يعود الى. المختبرات

صغر حجمها •

تستهلك كمية قليلة من المعامالت او الجرعات•

سهولة التعامل معها•

رخيصة الثمن•



Laboratory Animalsالحيوانات المختبرية 

Guinea pig (Caviaخنزير غينيا  porcellus)

يعود سبب استخدام هذه الحيوانات الى•

سهولة االنقياد•

histamine, penicillinعالية التحسس لكل من •

• في العليقةCيتطلب وضع فيتامين 



Laboratory Animalsالحيوانات المختبرية 

Rabbits (Lupasاالرانب  cunicullus)

سهولة االنقياد•

االكثر انتشارا في االستخدام من بين سالالتNew Zealand Whiteساللة االرانب الـ •
.االرانب

.يكون فيها االعورين ذوو حجم كبير يساعد في العمل المختبري•



المصادر

• Anatomy and physiology of farm animals 7nd Edition  2009 

• PAGE, I. Laboratory Safety Standard and General Safety 
Rules. Policy, 1, 2.

• Furr, A. K. (2000). CRC handbook of laboratory safety. CRC press.



حيح؟ هل في اعتقادك ان ارتداء السترة او القفازات المختبرية خارج المختبر عمل ص\س 
ولماذا؟





Materials Safety Data 
Sheet, MSDS

Practical Class, Lecture 3

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

حفظ واستخدام المواد الكيميائية داخل المختبرمعرفة القوانين الخاصة.

القدرة على التمييز بين درجات الخطورة للمواد الكيميائية.

معرفة الخصوصية لكل مادة كيميائية.



Materials Safety Data Sheetالكيميائية دليل سالمة الخاص بالمواد 

اضعخمنتجعنوشاملةمفصلةمعلوماتيوفرالخطرةالكيميائيةبالموادالخاصةالسالمةدليل
:تتعلقوالتيللرقابة

اآلثار. الكيميائيةللمادةالتعرضعنالناتجةالصحية1

تقييم. استخدامهاأوتخزينهاأوالكيميائيةالمادةمعبالتعاملالمتعلقةالمخاطر2

التدابير. الكيميائيةالموادلخطرالمعرضينالالشخاصلحمايةالخاصة3

إجراءات. .الطوارئ4

أوMSDSلدليعلىتمتلكأنلهاالمستوردةوكذلكالكيميائيةللموادالمنتجةالشركاتعلىيتوجب
عينعلىوتقع.تستوردهاأوتصن عهاخطرةكيميائيةمادةلكل  صحيفةتنشأ الحرصسؤوليةمالموز 
.للموادالسالمةبياناتمننسخةعمالئهمإعطاءعلى MSDSالعملأربابعلىايضاوينبغي

.يستخدمونهاخطرةكيميائيةمادةلكل  MSDSللموادالسالمةبياناتصحيفةعلىالحصول



:يكالتالوهيالفئاتمنالعديدعلىالكيميائيةبالموادالخاصسالمةدليليحتوي•

المنتجةالشركةوعنالمنتجعنمعلومات.1

المخاطرتشخيص.2

IMDGالخطورةدرجةعلىالجزءهذاويتضمن classعلىوضعهاالواجبوالملصقات
packagingالتعبئةومجموعةالمنتجأوالمادة groupالسالمةتحذيراتأيضا  وتشمل

ركيزالتمنأعلىلتركيزالتعرضجراءمنالمحتملةالصحيةوالمخاطروقائيةوتحذيرات
،لدالجطريقعنسواءاإلنسانعليالمادةبهاتؤثرالتيالطريقةكذلك،المادةلهذهاآلمن
.التنفس



التركيب.3

commonلهاالشائعةواألسماءالمادةأوالمنتجمكوناتتوضح namesالمئويةبالنسبةوالتركيز
CASبـالمعروفالكيميائيةالموادتسجيلورقم number.

األوليةاإلسعافاتقواعد.4

ابتالعهاحالةفىاوالجلداوالعينالىالخطرةالمادةتلكمالمسةحالةفىاألوليةاإلسعافاتوتشمل
.لألطباءالطبيةالمعلوماتبعضأحيانايتضمنكمااستنشاقهاأو

الحريقإطفاءإجراءات.5

الحد–اقاالحترحرارةدرجة–الوميضنقطة)المادةهذهبهاتشتعلأنيمكنالتيالكيفيةيتضمن
اءوأسم.الحرائقهذهإلطفاءاستعمالهاالواجباإلطفاءموادوكذلك(لالشتعالواألقصىاألدنى
الواجبعليماتالتيشملكما،النفاياتتلكمنالتخلصوكيفيةالحريقعنالناتجةالكيميائيةالمواد
.الحرائقمنللوقايةالوطنىالمعياروهوNFPAملصقاتيوضحكماالحريقحالةفىإتخادها



العرضياإلطالقمعايير.6

رقوطمعالجتهاوكيفيةتسرباوانسكابحالةفىاتخاذهاالواجبواألحتياطاتالعملآليةوتتضمن
.التنظيف

والتخزينالتعبئة.7

الصحيحنالتخزيتخزينهاوكيفيةمناولتهاأثناءالمادةمعالتعاملكيفيةعنمعلوماتعليالجزءهذايشمل
.incompatibilitiesمعهاتتفاعلالتىالموادعنبعيدااآلمن

الشخصيةوالحمايةاإلنتشارعلىالسيطرة.8

TWAمثلبهاالمسموحالتعرضحدودوتشمل - STELقدواالالحدودتلكعنتزيدانيجبالوالتى
عندهاارتدائالواجبالشخصيةالوقايةمعداتالجزءهذاأيضايوضحكمالألشخاصوخيمةعواقبتسبب
.المادةتلكمعالتعامل

والفيزيائيةالكيمائيةالخصائص.9

قابلية–حةالرائ–الحالة–اللون:مثلللمادةوالكيميائيةالفيزيائيةالخواصالنشرةمنالجزءهذايتضمن
.وغيرها.....الكثافة–التجمددرجة–الغلياندرجة–البخاريالضغط–الماءفيالذوبان



والتفاعليةاإلستقرارية.10

وقدرتهانبهاتجويجبمعهاتتفاعلالىوالمواداالنحاللونواتجللمادةالكيميائيالثباتعنمعلوماتويوضح
.البوليمراتزتكوينعلى

*بالسمومالمتعلقةالمعلومات.11

حيث.ذلكلتحديدأجريتالتيالفحوصاتونتائجالمادةسموميةدرجةعنمعلوماتعليالجزءهذايحتوي
LC50المميتةالجرعةمقدارتوضح – LD50بواألرانالفئرانمنالتجربةحيواناتنصفلقتلالكافية.

بيئيةمعلومات.12

أومراريةاالستأوالتربةفىالتنقلعلىالمادةوقدرةوالسميةالبيئيةالمعلوماتعلىالجزءهذاويحتوى
.التحلل

الرميأوالتخلصتعليمات.13

عبواتوالالمادةتلكبقايامنللتخلصوالصحيحةاآلمنةبالطرقالخاصةالمعلوماتعليالجزءهذايشمل
.الفارغة



النقلمعلومات.14

IMDGالخطرةللمواديالدولالتصنيفحسبالخطورةودرجةالنقلمعلوماتوتتضمن
classالمتحدةاألممورقمUn numberيجبالتىالكيميائيةوالموادالتعبئةومجموعة
.المادةتلكعنأبعادها

واألنظمةالتعليماتعنمعلومات.15

اتمواصفحسبالمادةخطورةدرجةتصنيفعنمعلوماتعليالنشرةمنالجزءهذايشمل
.األمريكيةالبيئةحمايةإدارةمثلالعالميةالمنظماتومتطلبات

أخرىمعلومات.16

.المادةعنأخرىمعلوماتعلىالجزءهذايحتوي



المصادر

• PAGE, I. Laboratory Safety Standard and General Safety 
Rules. Policy, 1, 2.

• Furr, A. K. (2000). CRC handbook of laboratory safety. CRC press.

• Occupational Safety and Health Administration. (2013). Hazard 
communication guidelines for compliance.

• https://www.youtube.com/watch?v=KAl-IFmJYAM

https://www.youtube.com/watch?v=KAl-IFmJYAM




Skeletal Systemالهيكل العظمي   

Practical Class, Lecture 4

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

 الجسمتراكيب المواد العظمية ووظيفة العظام في فهم.

 الحيوانعلى وصف أنواع العظام المختلفة الموجودة في جسم القدرة.

 على تسمية العظام التي سوف يتم تحديدهاالقدرة.



المقدمة

عليهصعبيسوفلذاالهالميةبالكتلةاشبهالحيالكائنجسمفسيكونعظميهيكللدينايكنلمإذا
العظميلهيكلايمتلك.الكافيةالدعامةالجسمليعطيهوالفقرياتفيالموجودالعظميالهيكل.التحرك

.والدعموالحمايةالحركةتشمل:رئيسيةوظائفثالث

اءاألعضتحميالتيتلكالعظامتلكعلىمثالالجسامنا؟حمايةتوفرالتيالعظامانواعهيما
الشكلوتعطيناأجسادناأيضاالعظامتدعمحينفيوالكبدوالكلىوالقلبوالدماغالرئتينمثلالحيوية

.بالتحركالجسادنايسمحبالعضلةالعظامالتصاقفاناخرىناحيةومن

:منالعظامتتكون

(الكالسيوموكربوناتالكالسيومفوسفاتمعظمها)معادن26%•

الماء50%•

الدهون4%•

البروتين20%•



:إلى قسمين وتشمل( الهيكل الداخلي)تقسيم الهياكل العظمية•

.A الجهاز الهيكلي المحوري(Axial Skeleton)— هذه العظام موجودة اعلى أو بالقرب
من محور خط الوسط في الجسم وتشمل الجمجمة والفقرات واألضالع وعظام القفص

.  الصدري

.B الجهاز الهيكلي الطرفيAppendicular skeleton)  ) توجد هذه العظام في األطراف
.اللذين يشكالن قاعدة ومرتكز لالطراف( الخلفية)والحوضية ( األمامية)الصدرية 

.C المفاصل(Joints )–تمثل نقاط التقاء عظمتان أو أكثر.

.D االربطة(Ligament)-عصابات قوية ومرنة من النسيج الضام يربط عظمة بأخرى.

.E األوتار(Tendon)-شريط متين من النسيج الضام يربط العضالت بالعظام.

.F العظم المدمج او القشري(Compact Bone )– تمثل الطبقة الخارجية للعظم وتتكون
.من نسيج عظمي صلب يعطي طبقة واقية صلبة وتحيط  بالعظم

.G العظم اإلسفنجي(Spongy Bone )– هو الجزء العظمي الناعم مملوء بالعديد من
.الثقوب المحاطة بالعظام الصلب





تختلفوالتيالعظميالهيكلتكونالتيالعظاممنمختلفةأنواًعاهناكأننعرفأننحتاج
:كالتاليوهيواشكالهاوظائفهابااختالف

.Iطويلةعظام(Long Bones)-دعمفيالحيوانتساعدالتيالدعمأعمدةبمثابةوهي
.Femurالفخذعظم:مثال.واألكل،الحركة،الجسم

.IIقصيرةعظام(Short Bones)-ةالركبمثلالمفاصلفيوتقعمكعبشكلعلىوهي
.Hockالعرقوبعظم:مثال.واالحتكاكارتجاجتقليلعلىتعملالرسغاووالعرقوب

.IIIمسطحةعظام(Flat Bones)–األعضاءحمايةعلىالعظاممنالنوعهذايعمل
يكةسمهيممااكثرومسطحةطويلةعادةتكونوالرئتينوالقلبالدماغمثلالحيوية

.Scapulaالكتف:مثال



.IVالهوائيةالعظام(Pneumatic bones)-الجيوبتسمىهواءمساحاتعلىتحتوي
Frontalاألماميةالوجهعظام:مثال.الخارجيالمحيطمعتتالمسالتياألنفية face

bones.

.Vمنتظمةغيرعظام(Irregular Bones)-المركزيالعصبيالجهازودعملحمايةمهمة
.Vertebraeفقرات:مثال.العضالتلتثبيتومهمة

.VIالسمسمائيةعظام(Sesamoid Bones)-طولعلىوتقعومستديرةمسطحةفهي
رضفةال:مثالاإلنضغاطقوىعلىالتغلبعلىالوترمساعدةخاللمنحمايتهالاألوتار

Kneecap.
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Digestive Systemالهضميالجهاز 

Practical Class, Lecture 5

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

القدرة على التمييز بين مكونات الجهاز الهضمي

وصف الوظائف االساسية لكل جزء من الجهاز الهضمي



Digestion organsأعضاء الهضم 

الفممنابتداءاللمجتراتالهضميةالقناةالشكليوضح•
واألخرىباألجزاءمروراالمخرجبفتحةانتهاءاو

digestiveالهضميالجهازعلىيطلق
systemتسميةايضاgastrointestinal tract.

المريء-Pharynx3البلعوم-Mouth2الفم-1•
Esophagus4-االماميةالمعدةForestomach

Glandularالغديةالمعدة-5 stomach6-
Smallالدقيقةاالمعاء intestine7-االمعاء
Largeالغليظة intestine8-المستقيمRectum

Accessoryالملحقةالغدد-9 glands(الغدد
.(البنكرياسالكبد،اللعابية،



مكونات الجهاز الهضمي 

Ruminantالمجتراتالمعدة stomach :

:اقساماربعةالىمقسمة

Reticulumالشبكية•

Rumenالكرش•

Omasumالورقية•

Abomasum(الغديةالمعدة)الحقيقيةالمعدة•

-Reticuloوالكرشالشبكيةبطيةتدعىاالنسجةمنطيةبواسطةبالكرشالشبكيةترتبط•
Rumen Fold.احدمنحرةبصورةالمهضومةالموادجريانالىاالرتباطهذاويؤدي

النسبةوب.الميكروبيةالفعالياتمعظموالكرشالشبكيةفيوتحدثاآلخرالىاالجزاء
.دةالمعوحيدةللحيواناتالبسيطةالمعدةلوظائفمشابهةتبدوفهيالحقيقةللمعدة



المظهر الخارجي للمعدة 

معدة. .تقريبا  البطنيةالفجوة¾تشكلحيثالجسمحجمالىنسبةجدا  كبيرةالمجترات1

تمأل. .الدقيقةاءاالمعتالفيفبعضفيهتتواجدبسيطفراغعداماالبطنيةالفجوةمنااليسرالنصفالمعدة2

يمتد. السابعلضلعلالبطنيللجزءمعاكسةنقطةمنالطوليمحورهيمتدحيثالبطنيالوسطيالسطحفوقالكرش3

.تقريبا  الحوضتجويفحتىالثامناو

تستند. الثامنالضلعحتىالسادسالضلعبينالمحصورةلالضالعمعاكسموقعفيالحاجزالحجابعلىالشبكية4

.الوسطيالسطحيسارعلىالماشيةفي

تتصل. المسطحيمينعلىقعوتتقريبا  الشكلكرويةالورقيةوتكونضيقةقصيرةطيةبواسطةبالشبكيةالورقية5
.عشرالحاديوالضلعالسابعالضلعبينالمحصورةلالضالعمعاكسموقعفيالوسطي

المعدة. التجويفيةارضعلىرئيسيةبصورةيقعالقارورةتشبهالشكلمستطيلكيسبصورةتظهرالحقيقية6

.البطني



ال. منوالكرشالشبكيةبينطبيعيفصليوجد7
هذيناتصالالىيؤديمماالظهريةالجهة

وهي(Cardia)الفؤاديةلتكوينسويةالعضوين
.المرئعندينتهيالقمعيشبهدهليز



المظهر الداخلي للمعدة 

فيويمثلاالماميةالمعدةمقدمةفيالكيسيشبهتركيبعنعبارة:Reticulumالشبكية•
Honeyالنحلخليةيشبهبمامرتبةواالنسجة.المعدةسعةمنتقريبا  %5البالغالحيوان
Comb.الذيثيفالكاوالثقيلالغذاءفيهويتواجد.للمرئالفؤاديةالفتحةتحتويفتح
.الغريبةالموادفيهتوجدكماالحيواناستهلكه

،المعدةسعةمن%80حوالييمثلحيثالمعدةفيجزءاكبر:Rumenالكرش•
يشبهاومخروطيشكلهايكونوالتيpapillaeالزغاباتعلىيحتويلهالداخليوالسطح
VFA'sالطيارةالدهنيةاالحماضوامتصاصالميكروبيالتخمرموقعوهواللسانشكل

.لالمتصاصالسطحيةالمساحةلزيادةالزغابتهذه،ووجود



المظهر الداخلي للمعدة 

قناةعلىعموديمستويفىأوراقالداخلىجدارهاسطحمنيبرز::Omasumالورقية•
قعوتالحقيقيهالمعدهدخولهاقبلالخشنهاألعالفطحنبهاويتمالغذاءلمرورسطحيه
.طية192-89بينعددهاويتراوحوالشبكيهالكرشيمينإلىالورقيه

للمعدةالداخليوالجزءالمعدةسعةمن%7تمثل:Abomasumالحقيقيةالمعدة•
المعدةجوفويكونالفؤاديةالمنطقةوفيالجوففيتقلصبواسطةمقسمفيكونالحقيقية
الداخلةوالطياتغديةوانسجةعموديةخالياذوحقيقيمخاطيبغشاءمبطنالحقيقة
.الغديةالخاليالتوليدالسطحيةالمساحةزيادةعلىتعملحتىالشكلحلزونية



:طبيعة عمل اجزاء المعدة المركبة

عمليةفيوكذلكالورقيةاوالكرشالىالمهضومالغذاءتحريك:Reticulumالشبكية•
.الغذاءاجترارخاللاالجترار

ةالمجهرياالحياءبواسطةتخمر،للغذاءفيزياويخلط،تنقيع،خزن:Rumenالكرش•
لنمومالئمpHوهوائيةالظروفويوفروحاررطبويكون(بروتوزوا–بكتريا)

ءاالحياعدد–المتخمرةوالمهضومةالموادتدفقواستمرارية.المجهريةاالحياءوبقاء
الخلطمعالغذاءمكوناتتكسيركذلك.الكرشسائلمل/بليون50-25يبلغالمجهرية
.الفيزياوي

بعضفيهويحدثالحقيقةللمعدةدخولهقبلالغذاءحجمتقليل:Omasumالورقية•
.للماءاالمتصاص

,Reninالمعدةعصيرانتاج:Abomasumالحقيقةالمعدة• Pepsine , HCl.ويكون
.Chymeتسمىالمعدةتتركالتيالمكونات،pH=2الهيدوجينياالس



:  تقسم الى ثالثة اقسام :  Small Intestineاالمعاء الدقيقة •

االثني عشري . 1Deodenum:

يستلم افرازات البكرياس ، الكبد . (  المرارة ) 2

عضو مهم في الهضم . 3

الصائم . 4Jejunum : عضو مهم في امتصاص العناصر الغذائية

اللفائفي . 5ileum  :مفيد لالمتصاص.

:الى ثالثة اقسام تقسم : Large Intestineاالمعاء الغليضة •

االعور . 1Cecum  : يختلف حجمه حسب االنواع.

 Transverseو القولون المستعرض    Ascending colonالقولون الصاعد :) ويقسم الى قسمين هما.اطول واكبر جزء فيها :  Colonالقولون 2.
colon.)

المستقيم . 3Rectum.

:  عملها يكون •

امتصاص الماء . 1.

افراز بعض العناصر مثل . 2Ca.

خزن الغذاء الغير مهضوم. 3.

عمل بكتيري مثل . 4  :

تخليق بعض الفيتامينات الذائبة في الماء و. 5Vit. K.

تكسير المكونات . .بواسطة البكتريا( االلياف )6

تخليق بعض البروتينات. 7.



المصادر

• Anatomy and physiology of farm animals 7nd Edition  2009 





 Examination of Rumen Liquorاختبارات سائل الكرش

Practical Class, Lecture 6

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

.طرق جمع سائل الكرش ومميزات كل طريقة•

.القدرة على وصف انواع الفحوصات التي تجرى على سائل  الكرش•

.فهم التغيرات التي تحصل في البيئة الداخلية للكرش•



المقدمة

روتوزواالبوالبكتريامنهااالنواعمنالعديدتتضمنالكرشفيتعيشالتيالمجهريةاالحياء•
االحياءباقيمن(%60–40)سياديةاالكثرالبروتوزواوكذلكالبكترياتعتبرحيثوالفطريات

مثلوظائفهاعلىاعتمادااالنواعمنالعديدالىالمجهريةاالحياءهذهوتصنف.المجهرية
fibrolyticوamylolyticوproteolyticالمركبةالكربوهيدراتهضمعلىتعملوالتي

structural carbohydratesالمركبةالغيروالكربوهيدراتnon-structural
carbohydratesوالبروتينprotein.

االحياءphagocytosisابتالعخاللمناالغلبفيالغذائيةعناصرهاالبروتوزواتستمد•
اخرىجهةمنوالبروتينوالسكرياتالنشاءكلوتحللهضمعلىتعملوكذلكاالخرىالمجهرية

غائبةماتكونوعادةالمجهريةاالحياءمجموعمن%10–5حواليالكرشفيالفطرياتتشكل
انهااالالكرشفياعدادهاقلةمنالرغموعلىمكوناتهافياليافعلىالتحتويالتيالعالئقفي

والهيموسليلوزligninاللكنينبيناالستيريةاالواصرتحللفيدورهاخاللمنكبيرةاهميةتحتل
hemicelluloseالسليلوزاوcelluloseالمهضومالعلفجزيئاتتحطموبالتالي.



مبررات اختبارات سائل الكرش

.تعطي تشخيص دقيق لالمراض التي تصيب الكرش-1

وكذلك محتوى تعتبر ضرورية في معرفة تاثير المادة العلفية على البيئة الداخلية للكرش-2
.التجمعات البكتيرية



الكرشطرق جمع سائل 

االبرةبواسطةالكرشوخزطريقعن-1
Rumenocentesis.

هذهوتفضلتجميعانبوببواسطةاالنفممراوالفم-2
التلوثمخاطرتتجنبكونهاالسابقةالطريقةعلىالطريقة
.المتعددةالسحباتتتجنبوكذلكالوخزعنالناتجة

منالكرشسائلتجميعطريقعنالعاديةالطريقة-3
.المذبوحةالحيوانات

Fistulatedالكرشناسور-4 animals.



المحددات العامة عند جمع سائل الكرش

يجب. .التغذيةمنساعة12ببعدهااوالصباحيةالتغذيةقبلالكرشالسائلجمععمليةتتمان1

-NH3االمونيابتحليلالخاصةاالنبوبةفيH2SO4منقطرة2–1وضعيتوجبالعيناتجمععند2.

Nالكليةالطيارةالدهينةواالحماضtotal VFAالنايتروجينلتثبيت.

التعرضثلمالخارجيةبالعوامللتاثرةتجنباممكنسرعةباقصىالجمععندالكرشسائلتقييميجب3.

.pHوالبروتوزوافعاليةعلىمباشربشكلتؤثرانوبالتاليالبرودةاوطويلةلفترةللهواء

9مناقلبوقتمخزونةالعينةكانتاذاقياسهايمكنالكرشلسائلالكيموحيويةللصفاتبالنسبة4.

هاقياسفيمكنالثالجةداخلمخزونةالكرشسائلعينةكانتاذااماالغرفةحرارةدرجةفيساعات

.ساعة24خزنهافترةتجاوزتاذاحتى

Thermosللحرارةحافظوعاءفيوضعهالمختبرالىالحقلمنالكرشسائلنقلعنديفضل5. flask.



صفات سائل الكرش

Physical charactersالصفات الفيزيائية  
اللون . 1Color
.يختلف لون سائل الكرش بااختالف طبيعة التغذية: Normalالطبيعي •

اللون البني المصفر عندما تكون التغذية على الحبوب، السايلج، وعليقة الدريس.

 تكون التغذية على عليقة االعالف الخشنة الخضراءعندما اللون االخضر.

:Abnormalالغير الطبيعي  •

رمادي مائل للحليبي عند التغذية على كميات عالية من العلف المركز.

ن داخل اخضر داكن تحدث عند وجود خلل بسبب  ركود الكرش لفترة طويلة او تعفن البروتي
.الكرش

ي رمادي مع وجود قطع من الحليب المتخثر تحدث في العجول المولودة حديثا نتيجة لخلل ف
oesophegealاالنبوب المريئي  grooveاو لوجود ارتداد في المعدة الغدية.



صفات سائل الكرش

درجة اللزوجة . 2Consistency

.يكون فيها سائل الكرش لزج قليال: Normalالطبيعي •

:Abnormalالغير الطبيعي •

.I الكرشمائي عندما تكون البكتريا والبروتوزوا غير نشطة داخل.

.II رائق جدا بسبب تجمع الغازات الناتجة عن النفاخيكون.

الرائحة . 3Odor:

:Normalالطبيعي •

.رائحة عطرية مقبولة

:Abnormalالغير الطبيعية •

.I باليوريارائحة االمونيا نتيجة التسمم.

.II البروتينالعفن ناتجة عن تعفن او تفسخ رائحة.

.III حموضة قوية ناتجة عن االنتاج العالي لحامض الكتيك رائحةlactic acid بسبب التغذية العالية على الحبوب او
.الكاربوهيدرات



صفات سائل الكرش

.4pH

pHاوالكاشفالورقطريقعنالقياسويتمالعينةاخذعندمباشرةيقاس• meters.

علىتغذيتهافيتعتمدالتيالحيواناتفي7–6يكونحيثللحيوانالمغذىالعلفنوععلىpHقيمةتعتمد•

.المركزالعلفمناعلىكميةتستهلكالتيتلكفي6.5–5.5بينيكونحينفيالخضراءالخشنةاالعالف

:يكونحيثالعينةاخذوقتعلىايضاpHقيمةتعتمد•

التغذيةبعدمباشرةالعينةاخذعند......حامضيا•

.التغذيةوقتمنمدةبعدالعينةاخذعند........قاعديا•

Rumen)الكرشقلويةحدوثالىيؤدي10–8منpHارتفاع• Alkalosis)العلفيةللمادةالهضمسوءنتيجة.

.Acidosisنتيجةيكون5.5–5منpHانخفاض•



صفات سائل الكرش
Chemical charactersالصفات الكيميائية •

اختبار فعالية الترسيب . 1Sedimentation activity test

يعطي تقييم سريع عن فعالية البروتوزوا.

يجب ان يجرى عند اخذ العينة مباشرة.

طريقة العمل

.عموديضع عينة من سائل الكرش داخل انبوبة االختبار واترك االنبوبه ثابتة بشكل •

قياس الوقت الالزم الكتمال الترسيب للجزيئات العلفية الصغيرة والخشنة•

.دقائق9–3يكون الوقت الطبيعي من •

غير طبيعي•

.دقائق يدل على فعالية البروتوزوا داخل الكرش10وقت اطول من •

.ترسب سريع مع عدم وجود  اي جزيئات طافية يكون في حالة االصابة بحموضة الكرش•

.صعوبة في تقدير وقت الترسيب والجزئيات الطافية يحدث في حالة وجود نفاخ•



صفات سائل الكرش

اختبار. 2Methylene blue

العملطريقة

Methylene%0.03منمل1معالكرشسائلمنمل12خلط• blueاختبارانبوبةفي
.الغرفةحرارةدرجةتحتعموديبشكلواقفهوتركها

.الخليطلونتغيرلحينالالزمالوقتحساب•

دقائق3الىالخليطلونيحتاجالمركزوالعلفالدريسعليقةعلىتتغذىالتياالبقارفي•
.االنبوبةاعلىفيصغيرةزرقاءحلقةوتكوناالختفاءلحين

السببيكونانويمكنليتغيردقيقة15منالكثرالخليطيحتاجطبيعيةالغيرالحالةفي•
.المهضومالغيرالخشنوالعلفالكرشحموضة



صفات سائل الكرش



المصادر

• Annison, E. F., & Lewis, D. (1959). Metabolism in the Rumen. 
Methuen & Co. Ltd. London.

• Darwin, L., Suresh, R. V., Thangathurai, R., & Dhanapalan, P. (2007). 
Rumen liquor profile examination in rumen acidosis in goats. Indian 
veterinary journal, 84(8), 882-883.





Necropsyالتشريح 

Practical Class, Lecture 7

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

طرق التشريح المتبعة في الحيوانات الكبيرة.

التمييز بين االعضاء الحيوية الطبيعية والغير الطبيعية.

كيفية اخذ العينات وحفظها كل بحسب الدراسة.



المقدمة

للحصولإجراءهويتمpost-mortemالموتبعدالحيوانفحصفييهتمالذيالعلمهو•
منبدءانالحيولجثةكاملتقييمخاللهمنيتم.الدراسةالغراضاوللهالكدقيقسببعلى

.سمالجداخلحدةعلىعضوكلإلىالنظرثمومن(للجسمالخارجيالشكل)العامالهيكل
ذلككانسواءالهالكسببتحديدفياألعضاءمنالعيناتوأخذالدقيقالفحصيساعد
.خارجياذىأوالمرضبسبب



لماذا يجب االهتمام في التشريح؟

ل المثال النه من الضروري اجراء التشريح للحيوانات الهالكة لعدد من االسباب وعلى سبي•
ود قد يكون هناك دليل على اذى او خلل تغذوي او قد تشير العالمات السريرية الى وج

وان ومع ذلك، في بعض االحيان تشير االعراض على الحي. مرض ادى إلى هالك الحيوان
وقت الى مرض غير معروف او او نتيجة تداخل لعدد من االمراض في نفس اليعود الهالك 

.والتي ادت الى الهالك



:يكونانيتطلبلذاالتشريحالجراءمناسبمكاناختيارالضروريمن

بعيدا. .العلفيةالموادتخزينواماكناألخرىالحيواناتعن1

تكون. .الشمسالشعةمعرضةالمحيطةالمنطقة2

يفضل. بعداتالمخلفوازالةتنظيفهايسهلوبالتالياالسمنتمناالرضياتتكونان3
.التشريحاجراء

سهولة. .العلفمخازناوبالحضائرالمروردونمناليهاااللياتوصول4



:أسباب تشريح الحيوان

تحديد المرض. 1.

تحديد العالج المناسب للمرض في قطيع. 2.

الحد من الخسائر المستقبلية. 3.

فهم آثار المرض على حيوانات. 4.

تعزيز مناقشة برامج االدامة الصحية مع أخصائي الصحة الحيوانية . (.بيطريالطبيب ال)5

دقيقة من موته وذلك يعود الى توقف 20يفضل اجراء التشريح على الحيوانات الهالكة بعد •
ينات في الوقت الطقس لذلك يفضل جمع العتجنب تاثيرات الفعاليات االيضية باالضافة الى 

.المناسب وحفظها بمكان بارد



ادوات التشريح •

قفازات. 1

حذاء مختبري. 2

مالبس عمل . 3coverall او سترة مختبرlab coat

سكين تقطيع. 4

مقص. 5

ملقط. 6

مقص لقطع االضالع او فأس. 7
ادوات الخزن•

حافظة بالستيكية حاوية على فورمالين بتركيز . 110 %

اكياس بالستيكية مقفلة . 2(Zip-lock bags)

حقن مع . 3needles

.Permanent marker 4



العينات؟تؤخذأنينبغيكيف•

يتوجب. علىيحتويوعاءفياالخرىواالدواتالسكاكينتوضعماعادةلذاالعيناتاخذعندكليامعقمسكيناستخدام1

.البكتيريلزرععيناتاخذعندوخصوصادقائق10-5عنالتقللمدةالكحول

اذا. منالدمذفياخميتةالحيواناتكانتاذااماالتخديرقبلمنالدمعيناتاخذفيجبالمخدرتاثيرتحتالحيواناتكانت2

.القلب

بالنسبة. .ساراليجهةعلىمضطجعهالحيواناتهذهتكونعندماللتشريحوضعافضليكونوالماعزواالغناملالبقار3

في. عنالناتجلوثالتلتقليلاالمعاءعيناتاخذقبلوغيرهاالقلبوالرئتيناخذيفضلالداخليةلالعضاءالعيناتاخذحال4

.االمعاء

يفضل. .عليهاالموجودةالعضويةالموادجميعمنللتخلصجيداالعينةغسل5

خزن. مئوية20-والجزيئيةلفحوصاتمئوية80-اوالبكتيريللفحصجمعهاحالفيمبردمكانفيمباشرةالعينات6

.الكيموحيويةلفحوصات

كل. .بالستيكيةحاويةاوكيسفيالمحفوظةسواءكاملةتفاصيلعلىتحتويانيجبعينة7

ان. .التشريحفيمستخدمعضولكلعينتينوجودمنوالتاكدسم1عنالعينةحجماليقل8

تحفظ. مكاناوالثالجةاخلدالبكتيريةللدراسةالعيناتتحفظحينفيفورمالينمحلولفيالنسيجيةالدراسةلغرضالعينات9

.مبرد

يجب. (فورمالين:نسيج)10:1الفورمالينالىالمحفوظالنسيجنسبةتكونان01



العيناتحفظفيالمستخدمةالمحاليل

ينالفورمالاضافةاعادةمراعاةمعطويلةلمدةالعيناتفيةتحفظ%10بتركيزفورمالين-1
.الحفظوعاءالىواخرىفترةبين

الدراسةفيالمستخدمةالعيناتلحفظ%4بتركيزparaformaldehydeيستخدم-2
.فقطساعة24لمدةالعيناتلحفظوتستخدمالمناعية



المصادر

• King, J. M., Roth-Johnson, L., Dodd, D. C., & Newsom, M. E.
(2014). The Necropsy Book: A guide for veterinary students, residents,
clinicians, pathologists, and biological researchers. The Internet-First
University Press.

• Garcês, A., & Pires, I. (2020). Necropsy Techniques for Examining
Wildlife Samples. Bentham Science Publishers.





الحيوانيةاالنسجة علم 
Animal Histology

Practical Class, Lecture 8

By

Dr. Osama A. Saeed

Department of Animal Production

College of Agriculture



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

فهم اساسيات التشريح واالجهزة المستخدمة في العملي.

القدرة على وصف خطوات التقطيع النسيجي.

القدرة على التمييز بين قطعيات النسيجية المختلفة.



Animal Histology

الحيواناتفيالحيويةالفعالياتتنظيمعلىتعملأساسيةأنسجةأربعةعلىعامبشكلالحيواناتاجسامتحتوي•

:وهيخاصبشكلالفقرية

الطالئيةاألنسجة.1•

الضامةاألنسجة.2•

العضليةاألنسجة.3•

.العصبيةاألنسجة.4•

تتحد،عامكلبش.محددةووظيفيةهيكليةخصائصتظهرالتيالفرعيةاألنواعمنعددعلىرئيسينسيجكليمتلك•

التشريحبينأساسي ااجسر  للنسيجاألوليالفهميوفرحيثالفقريةللحيواناتالجسمأعضاءلتشكلاألربعةاألنسجةهذه

اشيوع  األكثرالطريقة.الخالياووظائفتركيبوبينالحيةالكائناتأوphysiologyاألعضاءوظائفوعلم

نساناإل-الحيةالكائناتمنالمأخوذةاألعضاءلمختلف"للشرائح"المجهريةالمشاهدةخاللمنهياألنسجةلدراسة

.إلخ،القططابقار،الكالب،اغنام،،الفئران،



Animal Histology

تالمهاراإحدى.األبعادثنائيةاألساسفيوهيرقيقةساليداتعنعبارةهيالشرائح•
ممكندحأقصىإلىالذهنيالبناءإعادةفياألنسجةدراسةأثناءتطويرهايجبالتيالمهمة
هذاطلبيتماوعادة.األصليةللعينةاألبعادثالثيبشكلتتميزاالنسجةهذهلجعلوذلك
.لشرائحلمناسباختيارتوفرعدمحالةفيصعب اذلكيكونوقدشريحةمنأكثرفحص
ولكنيمةقإعدادهوالتشريحوتجربةالمرحلةهذهفيمفيدتكونماغالبا  التشريحمعرفة
.األنسجةلعلمأساسياليس



Animal Histology

Histologicalالنسيجيةالمقاطع• sections

فيالمختلفةاالعضاءوضعلمعرفةمناسبسمكذاتالجسممنمقاطععملمنبدال•
منهاانواعثثالبذكرهنانكتفيمختلفة،مستوياتضمنالمقاطعهذهتقعوتركيبها،الجسم
:وهيفقط

Crossالعرضيةالمقاطع.1• or Transverse sections (C.S, T.S, XS)يكونوفيها
.للجسمالطوليالمحورعلىعموديا  القطعمستوى

Longtudinalالطوليةالمقاطع.2• sections (L.S)موازيا  القطعمستوىيكونوفيها
.بهمارا  اوللجسمالطوليللمحور

Obliqueالمائلالعرضيالمقاطع.3• sections (P.S)عموديا  القطعمستوىيكونوفيها
.لهالمقاطعاخذالمرادالجسمسطحعلى



Animal Histology



Animal Histology
: التعامل مع عينه نسيجيه في المختبر عند 

مكتوب عليه البيانات   labelيجب التاكد من ان العينه مغموره بسائل الحفظ من كل الجهات وموضوعه بوعاء محكم االغالق عليه
التاليه

رقم الحيوان ونوع العينة وطول وعرض وسمك وحجم ولون العينه الموجوده

بعدها يتم الخطوات االتية

عملية  . Cuttingالقطع 1

عملية . Fixationالتثبيت 2

عملية الغسل . 3Washing

عملية انتزاع الماء . 4Dehydration

عملية  الترويق . 5Clearing

عملية التخلل . 6Infiltration

عملية الطمر . 7Embedding

عملية التشذيب . 8Trimming

عملية التقطيع . 9Sectioning



Animal Histology

عملية. Stainingالصبغ01

Classificationالصبغاتتصنيف of stains

:للصبغةالهايدروجينياالسلتركيزتبعاالصبغاتتقسيم-أ•

متعادلةصبغات-3قاعديةصبغات-2حامضيةصبغات-1

:بهالالصطباغالبروتوبالزماجزاءميلحسبالصبغاتتقسيم-ب•

السايتوبالزميةالصبغات-2النوويةالصبغات-1

عملية. Mountingالقطاعاتتحميل11



المصادر

• Scudamore, C. L. (2014). A Practical Guide to the Histology of the 
Mouse. John Wiley & Sons.

• Costa, P. M. (2017). The handbook of histopathological practices in 
aquatic environments: Guide to histology for environmental 
toxicology. Academic Press.

• Gunasegaran, J. P. (2014). Textbook of histology and practical guide. 
Elsevier Health Sciences.





Blood Type of Animal Farm

Practical Class, Lecture 9

By

Dr. Osama A. Saeed
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:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

فهم انواع فصائل الدم.

معرفة انواع االجسام المضادة في الدم.

القدرة على اجراء تجربة لتحديد فصيلة الدم.



Introduction

استمرتواسعةدراسةبإجراء"الندشتاينر"يدعىنمساويعالمقامالعشرينالقرنبدايةفي•
واإلختالفالتشابهومعرفةبعضهامعالناسدماءمقارنةورائهامنهدفسنواتعدة
هذاانكإذافيمالفحصمعاوخلطهاالدممنكثيرةعيّناتأخذخاللمنذلكفعلوقد.بينها

:مجموعاتأربعإلىالناستقسيمفيالندشتاينرنجح.الأمالدمتجلّطإلىيؤديالخلط

Aالمادةعلىباحتوائهاالحمراءخالياهاتتميّزمجموعة•

Bسّماهاأخرىمادةعلىباحتوائهاالحمراءخالياهاتتميّزمجموعة•

BوAالمادتينعلىباحتوائهاالحمراءخالياهاتتميّزمجموعة•

حاملينمىاسلذلكالمذكورتين،المادتينعلىاحتوائهابعدمالحمراءخالياهاتتميّزمجموعة•
Oالفصيلهذا



Blood Type of Animal Farm

أغشيةفيتوجدةبروتينيموادأنهاواتضحالموادهذههويةعلىالتعرفتمّ الندشتاينرأبحاثتلتالتيالسنواتفي•

بينابهةمتشجميعهاتكونقدلكنهاالحمراءالخالياأغشيةفيتوجدالتيالموادمنالكثيرهنالك.الحمراءالخاليا

.فقطBوAالمادتيفييكونقدواالختالفالناس

ودمBالفصيلةمنالشخصدممنأفضلليسAالفصيلةمنالشخصدمالمواد،لهذهفسيولوجيةأفضليةأيةتوجدال•

أنههوالفصائللهذهالوحيدةأألهمية.وهكذاABالفصيلةمنالشخصدممنأفضلليسOالفصيلةمنالشخص

bloodدمنقلإجراءلدىاالعتباربعينأخذهايجب infusion

(anti-B)المادةضدمضادةأجسامدمهمبالزمافيتوجدAالفصيلةيحملونالذيناألشخاصأنّ اليومنعرف• Bوال

(anti-A)المادةفإنالمناعة،جهازعننعرفهلماووفقاالمادةضدمضادةأجساملديهمتوجد Aأولئكعندتعتبر

غيرمرّكبفهيBالمادةأّما.مضادةأجسامأيةضدهايكّونالولذلكالمناعةجهازيقاومهالذاتيامركبااألشخاص

األجسامأنواعنحددأنيمكنالمبدأبنفس.ضدهامضادةأجسامايكّونأنالمناعةجهازيستطيعلذلكلهمبالنسبةذاتي

.الدمفصائلسائرفيالمضادة



Blood Type of Animal Farm

فيلمضادةااألجساموأنواعالدمخالياأغشيةفيالموجودةالموادأنواعتبيّنقائمةيليفيما•
:حالةكلفيتوجدالتيالدمبالزما

هذهفانAالنوعمنحمراءدمخالياإلىanti-Aالنوعمنمضادةأجساماأضفناإذا•
وتسببالحمراءالخالياأغشيةفيالموجودةAالمادةبجزيئاتترتبطالمضادةاالجسام
.تلكشكلعلىالحمراءالخالياتظهروعندها،(تكتلالظاهرةهذهتسمى)الخالياتالصق

نوع المادة في أغشية الخاليا فصيلة الدم

الحمراء

نوع األجسام المضادة في بالزما

الدم

AAAnti-B

BBAnti-A

ABA + B-----

O-----Anti-A+ Anti-B





Blood Type of Animal Farm

تراكمإلىسيؤديanti-AفيهبدمأوبمصلAدمهفصيلةشخصحقنأنّ الواضحمن•

.تهموفيوالتسببشرايينهانسدادإلىتؤديقددمويةكتلوتكوينالحمراءخالياه

الحمراءاالخاليسطحعلىالموجودةواألنتيجيناتالمضادةاألجسامبيناإلرتباطهذاأنّ كما•

وانهيارشديدبشكل(Haemolysis)الحمراءالدمخالياانحاللعنهينتجإنزيماتسيفعّل

يلةفصشخصاحقنالوفيماتحصلسوفالظاهرةنفس.المصابعندالمختلفةاألجهزةعمل

يحتويبدمأوبمصلABدمهفصيلةشخصاحقناأو،anti-BفيهبدمأوبمصلBدمه

حقنلوفيمايتأثرفلنOدمهفصيلةالذيالشخصأّما.كالهماأوanti-Bأوanti-Aعلى

منBوAاألنتيجينينمنأيعلىتحتويالالحمراءخالياهألنanti-Bأوanti-Aب

.الدمبفصيلةتطابقاإذاإالآخرإلىشخصمندمنقليجوزالالمبدأ،حيث
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الحيواناتفيالدمسحبأماكن•

سحبعمليةعندمعرفتهاالواجبالتعليماتمنعددهناك•
يةالدراسالبحوثاجراءاماكنفياوالمختبرفيسواءالدم

كاجراء(Fasting)التصويمخاللمنذلكيتم(الحقول)
يلتفاصكتابةيتوجبايضاالدمعينةسحبوعند.اولي
مع(المطلوبالتحليلنوعالجنس،رقم،اواسم)العينة
بسحفيالمستخدمةاالدواتجميعتكونانعلىالتاكيد
.ومعقمةنظيفةالدمعينة

الوريد. Jugularالوداجي1 vein:االماكناكثرمنيعتبر
يفخصوصاالحيواناتمنالدمعيناتسحبفيشيوعا
.والماعزوالغناموالجمالواالبقارالخيول



Blood Type of Animal Farm

الوريد الرأسي . 2Cephalic vein:يستخدم هذا الموقع في سحب عينات دم قليلة في الكالب.

وريد االذن . 3Ear vein : ير خناز)يمكن استخدام سحب عينة الدم من في الحيوانات المختبرية
.وكذلك القطط( غينيا و القردة و الكالب الصغيرة

اصبع القدم او ظفر الرجل . 4Toe or Toenails : يمكن استخدام في خنازير غينيا والكالب
.الصغيرة وغيرها

الذيل . 5Tail :انتستخدم هذه الطريقة في االبقار واالغنام والخنازير والجرذان وكذلك الفئر.

القلب . 6Heart:عادة ما تستخدم في كل من االسماك والطيور.

وريد الجناح . 7Wing vein:تستخدم هذه الطريقة في الطيور.

.Mammary gland .تستخدم هذه الطريقة في ابقار الحليب:8
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عمل اختبار فصيلة الدم•

:اليةتعتبر من اسهل الطرق واكثرها شيوعا لتحدد فصيلة الدم وهي تتبع الخطوات الت:طريقة الشريحة الزجاجية •

anti-Aتجهز الشريحة الزجاجية وتوضع عليها ثالثة نقاط بمسافات متباعدة على الشريحة الزجاجية، واحدة من محلول•

.anti-Dواخرى من محلول anti-Bونقطة او قطرة من محلول 

.نضع نقطة من دم الشخص المراد معرفة فصيلة دمه على كل محلول ثن نقلب قليال•

.ننتظر االحتماالت التالية•

.ABتكون الفصيلة ... anti-Bواعطت تجمعات مع anti-Aاذا اعطت تجمعات مع محلول •

.Aتكون الفصيلة ... anti-Bولم تعطي تجمعات مع anti-Aاذا اعطت تجمعات مع محلول •

.Bتكون الفصيلة ... anti-Bواعطت تجمعات مع anti-Aاذا لم تعطي تجمعات مع محلول •

.Oتكون الفصيلة ... anti-Bولم تعطي تجمعات مع anti-Aاذا لم تعطي تجمعات مع محلول •

(.+Rh)يكون عامل الريسس موجب anti-Dاذا اعطت تجمعات مع محلول •

(.-Rh)يكون عامل الريسس سالب anti-Dاذا لم تعطي تجمعات مع محلول •
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