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  Blood الدم
% من الدم نسبة إلى كتمتو، وىو عبارة عن مادة سائمة مكّونة من 8يتكّون جسم اإلنسان من  

خاليا الدم الحمراء والبيضاء والبالزما والصفائح الدموية، وىو نسيج ضاّم، أي أّنو من األنسجة 
 الرئيسّية، وتؤدي وظائف ذات أىمّية بالغة في جسم االنسان.

 

 
 
 وظائف الدم 

 يحمل األكسجين من الرئتين وينقمو إلى األنسجة.  -1
 ُيرجع ثاني أكسيد الكربون الذي وّلدتو األنسجة إلى الرئتين لتحدث عممّية الزفير. -2
يزّود خاليا الجسم بالمواد الغذائّية التي تمتصو األمعاء إلسنادىا في إنتاج الطاقة التي  -3

 يحتاجيا الجسم لمقيام باألنشطة.
وذلك بواسطة  ت الناتجة عن عممية التمثيل الغذائّي إلى خارج الجسم،يطرد الدم الفضال -4

 أجيزة اإلخراج الكمى والجمد والجياز البولي.
يُعطي الدم الجسم المناعة الالزمة لمتصّدي لمفيروسات واألمراض من خالل إنتاج   -5

الجسم  ووقاية خاليا الدم البيضاء أجسام مضاّدة تمعب دورًا ىامًا بالتصدي لمفيروسات،
إذ ُيبقي الماء  من اإلصابة باألمراض. يحفظ الدم التوازن المائي في جسم اإلنسان،
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الالزم لحاجة الجسم، ويحمل الفائض منو ويخرجو خارج الجسم. يحافظ الدم عمى توازن 
درجة حرارة الجسم، حيث يمتص حرارة األعضاء الداخمّية والعضالت أثناء جريانو 

لييا.  وانتقالو منيا وا 

 
 فصائل الدم 

يعتمُد تصنيُف زمر الدم، عمى وجود مواّد بروتينّية في خاليا الدم الحمراء، يطمُق عمييا 
Antigen ويوجُد في دم اإلنسان نوعان، ىما: األنتيجين ،A،  واألنتيجينB وفي حال ،

أّما في حال  ،Aفإّن فصيمة الدم من مجموعة  ،Aاحتواِء خاليا الدم الحمراء عمى األنتيجين 
وفي احتوائيا عمى األنتيجين  ،Bفإّن فصيمة الدم من المجموعة  ،Bاحتوائيا عمى األنتيجين 

AB  معًا، فإّن فصيمة الدم من المجوعةAB 
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 . Oوفي حال خمّو خاليا الدم الحمراء من ىذين األنتيجين، تعتبُر فصيمة الدم من مجموعة 

 
  

 نظمة تحديد فصائل الدمأ
العامل   Rh، ونظامABOم لتحديد فصائل الدم، إال أّن نظا تتوّفُر العديُد من األنظمةِ  

 الرايزيسّي، ىما األىّم واألكثر انتشارًا، ويتّم تدوين فصائل الدم عممّيًا باستخداميا معًا، فوفقًا لنظام
ABOفإّن احتماالِت الدم األربعة ىي ، A  ،B ،AB ،Oأّما بالنسبة لنظام ،Rh   فيناك

 :احتماالن فقط، ىما: )موجب أو سالب(، وعند استخدام النظامْين معًا فإّن النتائج المحتممة، ىي
-Aأو ،A+ و ،-Bأو ،B+ و ، -AB أوAB+ و ، -O أوO+ . 

 فصائل الدم 
يعتمُد تصنيُف زمر الدم، عمى وجود مواّد بروتينّية في خاليا الدم الحمراء، يطمُق عمييا 

، وفي حال احتواِء  B، واألنتيجين Aويوجُد في دم اإلنسان نوعان، ىما: األنتيجيناألنتيجينات، 
، أّما في حال احتوائيا  A، فإّن فصيمة الدم من مجموعة Aخاليا الدم الحمراء عمى األنتيجين

معًا،   AB، وفي احتوائيا عمى األنتيجين B، فإّن فصيمة الدم من المجموعة Bعمى األنتيجين
، وفي حال خمّو خاليا الدم الحمراء من ىذين األنتيجين،  AB الدم من المجوعة فإّن فصيمة

يتوّفر في جسِم اإلنسان نوعْين من األجسام المضاّدة   .Oتعتبُر فصيمة الدم من مجموعة
،  B، واألجسام المضادة لألنتيجين A، األجسام المضادة لألنتيجينAntibodiesلإلنتيجينات، 

تحتوي بالزما   Aجساِم المضادة، فإّن الشخص الذي ينتمي إلى فصيمِة الدموبناًء عمى ىذه األ
، بينما  A، وال تحتوي عمى أجسام مضاّدة لألنتيجين Bالدم لديو عمى أجسام مضاّدة لألنتيجين
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،  A، عمى أجسام مضاّدة لألنتيجين Bتحتوي بالزما الدم، عنَد الشخص الذي ينتمي لفصيمِة الدم
، فإّن  AB، وفي حال كان الفرد ينتمي لممجموعة Bجساٍم مضاّدة لألنتيجينوال تحتوي عمى أ

، أّما بالنسبة لمفرد الذي ينتمي إلى  Bأو  Aبالزما الدم لدْيو ال تحتوي عمى أّي جسٍم مضاّد سواءً 
، واألجسام  A ، فتحتوي بالزما الدم لديو عمى األجسام المضادة لألنتيجين Oمجموعة الدم

، أْي أّن حامميا  Universal donor بأّنيا مانح O- تعتبر فصيمة الدم.   Bلألنتيجينالمضادة 
 يعطي كلَّ فصائِل الدم، بينما ال يمكُن أن يستقبَل أّي دم من أي فصيل. تعتبُر فصيمة الدم

AB+  بأّنيا مستقبل universal recipient  أي أّن حامَميا يستقبُل من جميِع فصائل الدم ،
جميع   +Oإال أّنيا ال تعطي أّي فصيمة أخرى، إال فصيمة الدم نفسيا. تفيُد فصيمة الدم األخرى،

فصائل الدم الموجبة التي تعتبُر من أكثر فصائِل الدم شيوعًا بيَن الناس. يستقبُل الفرُد الحامل 
،  AB، لفصيمتيا نفسيا، وفصيمة Aمن فصيمٍة مشابية فقط. تعطي فصيمة الدم O- زمرة الدم

 ، لفصيمتيا نفسيا، وفصيمة Bتعطي فصيمة الدم  .Oينما ال تأخُذ إال من فصيمتيا، أو فصيمةب
ABوال تأخذ إال من فصيمتيا، أو من فصيمة ،O.  
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 Plasma :البالزما

وىي عبارة عن المادة السائمة في الدم، لونيا شفاف يميل إلى األصفر، وتشكل البالزما نسبة 
 10٪ من بالزما الدم ، في حين أّن أقل من  90و تشكل الماء نسبة % من مكونات الدم، 55

٪ من البالزما ىي مواد ذائبة، معظميا بروتينات ، باإلضافة إلى الفيتامينات، والمواد المغذية، 
مثل: الجموكوز، واألحماض األمينية، أما وظيفة البالزما الرئيسية فيي: نقل الدم إلى جميع أنحاء 

ة إلى نقل المواد المغذّية، ومنتجات نفايات الخاليا، واألجسام المضادة الجسم، باإلضاف
 ،وبروتينات التخّثر، واليرمونات التي تساعد في الحفاظ عمى توازن الجسم.

 
 

 Red Blood Cells : خاليا الدم الحمراء
ىي إحدى المكّونات الخموّية في الدم، وأكثرىا عددًا، يتم إنتاجيا في نخاع العظم، وحجميا 
صغير، ودائري، ومقعرة الوجيين، ويساعدىا شكميا، ومرونتيا عمى المرورعبر األوعية الدموية 
م الصغيرة، ُتحاط خاليا الدم الحمراء بغشاء يتكون من الدىون، والبروتينات، وتحتوي خاليا الد

الحمراء عمى الييموغموبين، وىو بروتين أحمر غني بالحديد ُيكِسب الدم لونو، ووطيفة خاليا الدم 
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الحمراء الرئيسية، ىي نقل األوكسجين من الرئتين إلى األنسجة، وحمل ثاني أكسيد الكربون، 
لى الكميتين، والكبد  والفضالت من األنسجة إلى الرئتين لمتخمص من غاز ثاني أكسيد الكربون، وا 

 لمتخمص من الفضالت األخرى.

 Platelets :الصفائح الدموية
 4إلى  2أصغر خاليا الدم، و ُتصّنع في نخاع العظم، ويبمغ قطرىا من الصفائح تعتبر 

لكل مميمتر مكعب من الدم ،ولكن  400،000-150،000ميكرومتر تقريبًا، ويتراوح عددىا بين 
بالرغم من كثرة عددىا، إال أنيا تشغل جزءًا صغيرًا من حجم الدم بالنسبة لمكونات الدم األخرى 

بيًا، وتمتاز الصفائح بقدرتيا العالية عمى االلتصاق، وتفتقر الصفائح نظرا لحجميا الصغير نس
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إلى النواة ، ولذلك ىي غير قادرة عمى االنقسام الخموي، ويتراوح عمرالصفائح من سبعة إلى 
ن وظيفة الصفائح الرئيسية ىي: العمل عمى تجّمط الدم عند حدوث النزيف، أو الجروح  عشرة، وا 

 مما يؤدي إلى إيقافو.

 : White Blood Cells اليا الدم البيضاءخ
داخل نخاع العظم، وىي خاليا تتميز باحتوائيا عمى نواة، وقادرة عمى تتكون خاليا الدم البيضاء 

الحركة، وتعتبر جزءًا رئيسيًا من جياز المناعة في الجسم، وتمعب دورًا ميّمًا في حماية الجسم 
ة والخاليا السرطانية، أو عن طريق إنتاج األجسام من العدوى، عن طريق تدمير العوامل المعدي

المضادة، ومعظم خاليا الدم البيضاء ليا عمر ال يتجاوز بضع ساعات إلى عدة أيام، ولكن 
ىناك بعض انواع الخاليا التي يمكن أن تبقى في الجسم لسنوات عديدة، و تختمف خاليا الدم 

 خمية لكل ميكرولتر، 11000-4000 البيضاء في خصائصيا وعددىا، ويبمغ عددىا ما بين

 
 

وارتفاع عدد خاليا الدم البيضاء، أو انخفاضيا لو دالالت طبّية، وَمَرضّية عديدة، ُتصنف خاليا 
 الدم البيضاء إلى خمسة أنواع رئيسية ىي:

 Neutrophils :الخاليا المتعادلة:
البكتيرية، وحاالت الحروق، تتخّصص بالدفاع ضد العدوى الجرثومية، خاصة االلتيابات 

 والجمطات، والجروح.
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 Lymphocytes -الخالياالممفاوية:
ُتشّكل الخاليا الميمفاوية خّط دفاع الجسم ضّد العدوى الفيروسية، مثل: التياب الكبد ، فايروس 

 تضخم الخاليا .
 Monocytes الخاليا وحيدات النوى:

  ترتفع عي حاالت االلتيابات المزمنة: كالّسل
 Eosinophils  -الخاليا الحمضية:

  ترتفع استجابًة لإلصابات الطفيمية، والحساسية، وتفاعالت االدوية.
 Basophils  -الخاليا القاعدية: 
مسؤولة بالدرجة األولى عن االستجابة لمحساسية، بحيث تقوم بإفراز اليستامين، مما يؤدي إلى  

 تمدد األوعية الدموية 
 
 

 المصادر :
1- Retrieved  biochemistry-https://www.britannica.com/science/blood(Blood) 

9/10/2018. Edited. 
2- -group-blood-/www.britannica.com/science/ABOhttps:/ABO blood group system

Retrieved 9/10/2018. Edited. system 
3- "Blood Types: What to Know 

-molecular-and-genetics-https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry

Retrieved 9/10/2018. Edited systems-group-blood-biology/human 
4- know#1-to-what-types-loodguides/b-z-to-https://www.webmd.com/a 
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 Phlebotomy سحب الدم
 الدم عينات سحب عن عامة نبدة

 و المستشفى أو العيادة أو المعمل داخل تجرى التي اإلجراءات أىم من يعتبر الدم عينات سحب
نما البسيط باألمر ليس ىو  ومن ,العممية الميارات و النظرية المعمومات من الكثير يتطمب وا 

 الدم سحب يتعمم أن التمريض أو الطبية التحاليل مجال في يتخصص شخص ألي الضروري
 المختبر واجية يمثل فيو بالتالي و التحميل إلجراء خطوة أول ىو الدم سحب ألن جيد بشكل
 حيث من العينة سحب بجودة دائما يرتبط المعمل عن المريض يأخذه الذي االنطباع أن حيث
 نتيجة إلى يؤدي قد الدم سحب في خطأ أي أن كما .ترتيبيا و األدوات نظافة و الشخص كفاءة
 سحب في خطأ أي ,المريض شفاء و وعالج تشخيص عمى سمبا تؤثر أن يمكن خاطئة تحميل
 تأخر و لممريض أخرى مرة ألم و جديدة وخزة أي ,جديدة عينة سحب طمب إلى يؤدي قد الدم

 .المناسب العالج إعطاء في التأخر بالتالي و التحاليل نتائج ظيور
 .الدم طريق عن المعدية باألمراض اإلصابة لتجنب وحرص عناية بكل يتم أن يجب الدم سحب

 :منيا أسباب لعدة الدم من عينة سحب يتم
 .المرض تشخيص -
 ض. المري الةح متابعة -
 .مبكر وقت في األمراض بعض عن لمكشف التحاليل بعض إجراء -
 .المريض دم مع المتبرع دم توافق من لمتأكد التوافق اختبار إجراء -
 :الدم عينات من ثالثة أنواع ىناك
 Whole Blood الكامل  الدم عينة -1
  Plasma البالزما عينة -2
 Serum المصل عينة -3
 : Whole Blood الكامل الدم عينة
 لخمط مباشرة السحب بعد مرات عدة األنبوبة تقميب ثم لمتجمط مانع بيا أنبوبة في الدم وضع ىي
 كامل دم أي سائمة حالة في مكوناتو بكل ويحتفظ يتجمط ال الدم فإن ،الدم مع التجمط مانع

whole Blood  يتم التحاليل بعض .بالزما و وصفائح بيضاء و مراءح خاليا عمى يحتوي 
 الحمراء الدم خاليا ترسيب سرعة و CBC الكامل الدم تعداد مثل الكامل الدم من بعينة عمميا

ESR  التراكمي والسكر HbA1c  
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 : Plasma البالزما عينة
 بتقميب الدم مع التجمط مانع بخمط قمنا ثم لمتجمط مانع بيا أنبوبة في الدم بوضع قمنا إذا

 سائمة الةح في مكوناتو بكل ويحتفظ يتجمط ال الدم فإن مباشرة السحب بعد مرات عدة األنبوبة
 األنبوبة ىذه تركنا أو دقائق لعدة المركزي الطرد جياز في األنبوبة ىذه بوضع بعدىا قمنا فإذا
 :ىي طبقات 3 إلى ينفصل الدم فإن طويمة لفترة عمودي وضع في

  Red Blood Cells مراءح دم خاليا من وتتكون أحمر لونيا األسفل في طبقة -
 بروتينات من وتتكون Plasma البالزما وتسمى باىت أصفر لونيا األعمى في طبقة -

 .الماء في ذائبة وأمالح
 وتحتوي Buffy coat تسمى مصفر أبيض لونيا السابقتين الطبقتين بين رقيقة طبقة -

 .والصفائح البيضاء الدم خاليا عمى
 : Serum المصل عينة
 كتمة يصبح و دقائق عدة بعد يتجمط سوف الدم فإن تجمط مانع بيا ليس أنبوبة في الدم وضع إذا
 الذي المتبقي السائل عن تنفصل و الجمطة ىذه تتقمص فترة بعد ثم Clot جمطة  تسمى دةواح

 عمودي بشكل األنبوبة التحميل، ضع أنبوبة عمى البيانات كتابة بعد.   Serum مصل يسمى
 تتقمص ثم Clot الدم تجمط يكتمل حتى األقل عمى ساعة نصف لمدة مئوية 37 حرارة درجة في

 المركزي الطرد في جياز األنبوبة ضعتو  ثم، الجمطة من المصل بخروج لمسماح الجمطة وتنكمش
  .عمييا البيانات كافة كتابة مع جديدة أنبوبة في المصل فصليو  دقائق 3-2  لمدة
 يمكن ال التحاليل بعض و السكر تحميل مثل البالزما أو بالمصل عمميا يمكن التحاليل بعض
 أو المصل لون .التجمط عوامل عمى يحتوي ال المصل ألن التجمط تحاليل مثل بالمصل عمميا
 نتائج عمى يؤثر قد الطبيعي المون عن االختالف .باىت و صافي أصفر الطبيعي البالزما
 : فمثال التحاليل
 .أحمر إلى وردي المون يجعل الحمراء لدما خاليا ) انحالل( تكسر -
 .غامق أصفر المون يجعل bilirubin البيميروبين مادة تركيز زيادة -
 . Lipemic غائم حميبي المون يجعل Lipids الدىون تركيز زيادة -
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 :البالزما و المصل بين الفرق
 أنبوبة في فصميا يتم البالزما بينما تجمط، مانع بيا ليس أنبوبة في فصمو يتم المصل  -1

 .تجمط مانع عمى تحتوي
 الفيبرينوجين أىميم و Coagulation factors التجمط عوامل عمى يحتوي ال المصل  -2

Fibrinogen والبروثرومبين Prothrombin الجمطة تكوين في استيالكيم تم ألنو 
 فإن وبالتالي التجمط حدوث يمنع الذي تجمط مانع أنبوبة بيا في تؤخذ التي البالزما بينما
 .البالزما في تبقى موجودة والبروثرومبين الفيبرينوجين مثل التجمط عوامل جميع

 Serum والمصل الجمطة ىما طبقتين إلى تنفصل المصل فصل بيا يتم التي األنبوبة -3
 و الحمراء الخاليا ىي طبقات ثالثة إلى تنفصل البالزما فصل بيا التي يتم األنبوبة بينما

 Buffy تسمى الصفائح و البيضاء الدم عمى خاليا تحتوي بينيما رقيقة وطبقة البالزما
coat 

 
 األنبىبة بٍنما المصل، و الجلطة هما طبقحٍن إلى انفصلث ججلط مانع على جححىي ال ٍسارال على األنبىبة

 و البالزما و الحمراء الخالٌا هً طبقات 3 إلى انفصلث ججلط مانع على جححىي الحً و ٍمٍنال على الحً

 بٍنهما رقٍقة طبقة
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 التحميل أنابيب في المستعممة لمتجمط المانعة المواد
 التحميل أنبوبة تحتوي أن يجب ا،البالزم أو الكامل الدم من عينة عمى الحصول في الرغبة عند

 :يمي ما التحميل أنابيب في المستعممة التجمط موانع أىم من و لمتجمط مانعة مادة عمى المستعممة
 و Ethylene Diamine Tetra Acetic acid اإليثيمين أمين ثنائي أسيتيك رباعي -

 EDTA  اختصارىا
  Trisodium Citrate الصوديوم سترات ثالثي -
  Heparin ىيبارين -
 جميع في .التحميل أنابيب داخل Powder مسحوق بشكل أو سائل بشكل توجد قد المواد ىذه

 الدم سحب بعد مرات عدة األنبوبة تقميب يجب ،لمتجمط مانعة مواد عمى تحتوي التي األنابيب
 ىيئة عمى موجود التجمط مانع كان إذا وخصوصا التجمط مانع مع جيدا الدم خمط لضمان مباشرة
 .مسحوق

 :في المختبر السحب إجراء مكان
 الشروط تتحقق أن يجب ،المشي يستطيعون الذين لممرضى لمسحب مخصص مكان تجييز يجب
 :الدم لسحب المخصص المكان في التالية
 .ومرتب نظيف يكون أن -
 .منو الدم سحب يتم لمن خصوصية ليعطي والجميور المختبر بقية عن منعزل يكون أن -
 .كيفمُ  المكان يكون أن -
 .جيدة اإلضاءة تكون أن -
 :اآلتية الجسم أماكن من الدم سحب يمكن
 .Vein الوريد -1
 .Arteryالشريان  -2
 . Capillariesالدموية الشعيرات -3

 Phlebotomyي الوريد الدم سحب
نما سيمة عممية ليست عينة عمى لمحصول سحب الدم من الوريد  المعرفة من كثير إلى تحتاج وا 

 فإنو المجال ىذا في كبيرة الشخص خبرة كانت وميما والخبرة الممارسة كثرة و والتدريب والميارة
 .المرات أحد في السحب في ينجح ال قد
 

 :الوريد من الدم عينات لسحب طريقتين يوجد
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  Needle & Syringe method المحقنة و اإلبرة بواسطة األولى الطريقة -
 Vacuum tube المفرغة األنابيب بواسطة دثاألح الطريقة وىي الثانية الطريقة -

method 

 :الطريقة بيذه الوريد من الدم لسحب المطموبة المستمزمات
 الدم سحب كرسي -1
 .إغماءه لةاح في المريض سقوط عدم عمى يساعد و الدم سحب عممية يسيل الكرسي ىذا

 .اليدين كال من الدم سحب لتسييل الجانبين كال في مساند عمى ويحتوي

 
 

 Needle   برةأ -2
 يقاس حيث كالتالي اإلبرة عيار اختيار يتم و، سحبو المطموب الدم حجم و الوريد حجم تالئم برأ

 : بالعيار اإلبرة قطر

 
 ( تستخدم لمبالغين.Inch)بوصة  1.5-1ممم ، طوليا  0.8قطرىا  21أبرة عيار  -
( تستخدم لالطفال أو Inch)بوصة  3/4ممم ، طوليا  0.6قطرىا  23أبرة عيار  -

 لألوردة الرفيعة لمبالغين مثل األوردة الموجودة عمى ظير اليد.
ممم ، تستخدم لألطفال االكبر سًنا أو لالوردة الرفيعة  0.7قطرىا  22أبرة عيار  -

 والصعبة.
  ال تستخدم لسحب الدم. 20و عيار  19أبرة عيار  -
 تستخدم لسحب الدم من المتبرعين.  18و عيار  16أبرة عيار  -
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 . Hemolysis انذو تكسر إنى يؤدي قذ انالزو من أرفع إبرة ستخذاوت:  1مالحظة 
 و جدا صغير قطرىا 25 رقم اإلبرة أن أي رقميا قل اإلبرة قطر زاد كمما أنو : 2مالحظة 
 المتبرعين من لمسحب تستخدم و جدا كبير قطرىا 16 رقم اإلبرة بينما العضمية لمحقن تستخدم
 .بالدم
 Syringe  محقنة -3

 Disposable  واحدة لمرة تستعملالتي  بالستيكيةال محاقنتستعمل العديد من المحاقن منيا ال
syringe .وبأحجام مختمفة 

  تحميل أنابيب -4
 انتياء تاريخ من تأكد، يجب ال المطموب التحميل نوع حتسب األنواع متعددة تحميل أنابيب
 .الصالحتية منتيية أنبوبة استعمال اليجوز، أنبوبة كل عمى المكتوب ةيالصالح
 Tube rack  أنابيب حامل -5

 
 كحول طبي  -6

 .اإلبرة غرز قبم انجهذ نتطهير% أو غيره 70كاإليثانول تركيز 

 
 Gloves  طبية قفازات -7
 الصق طبي شريطو Gauze  معقم شاش -8
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 أو الشريط الجاىز      
  

 .الشاش من بدال الطبي القطن استخدام عدم يفضل .الوخز مكان تموث لمنع و النزف لوقف
 Tourniquet  ضاغط مطاطي رباط -9

 .Permanent marker   األنابيب عمى بالكتابة خاص قمم -10
  التحميل وأنابيب المحقنة  واإلبرة الطبية القفازات عمى تجدىا قد التالية العالمة :تنبيو

 
 ميما استعماليا إعادة أو غسميا يجوز وال فقط واحدة لمرة تستعمل األداة أن تعني العالمة ىذه
 .األسباب كانت

 :المحقنة و اإلبرة بواسطة الوريد من الدم عينات سحب خطوات
 :اً  جيد التحميل طمب نموذج قراءة  -1
 .المناسب المحقنة حجم اختيار بالتالي و المطموب الدم حجم لمعرفة
 المريض ىوية من التأكد  -2
 السحب عمى موافقتو أخذ و المريض طمأنة -3
  التحاليل بعض إجراء صائم قبل المريض أن تأكد -4
 صحيحة التحميل نتيجة تكون حتى معينة لمدة صائم المريض يكون أن تستمزم التحاليل بعض
 :ذلك أمثمة ومن

  Fasting Blood Sugar صائم سكر تحميل طمب عندساعات  10-8الصيام لمدة  -
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 Triglycerides الجميسيريدات ثالثية الدىون تحميل عند ساعة 14-12الصيام لمدة  -
 صباح في العينة سحب يتم و الميمية أو المسائية الوجبة انتياء بعد الصيام في البدء يتم غالبا
 .فقط الصافي الماء بشرب ىذه الصيام فترة خالل يسمح  .المريض يأكل أن قبل التالي اليوم
 ىؤالء . لمتجمط مانعة أدوية يتناول ال المريض أن من اأيضً  تأكد عينة أي سحب قبل -

 .إضافية عناية إلى يحتاجون لذلك اآلخرين المرضى من وأسرع أكثر ينزفوا المرضى
 : القفازات ارتداء و اليدين غسل -5
 بين القفازات تغيير يجب و العدوى خطر لتجنب طبية قفازات ارتداء ثم أوال اليدين غسل يجب
 .آخر و مريض كل

 :مناسبة وضعية في اليد و المريض وضع -6
 إغماء دوثح من خوفا األسباب كانت ميما واقف وىو مريض أي من الدم سحب باتا منعا يمنع
 .األرض عمى سقوط و
ويضع يده عمى المسند  مقعدال عمى يجمس أن منو يطمب المشي يستطيع المريض كان إذا - أ
 .الدم لسحب مخصصال

 
 أن منو أطمب، المريض ذراع من عينة أخذ لتسييل : السرير عمى المريض كان إذا - ب

 في كما األعمى إلى الكف راحتة و مستقيمة اليد تكون بحيث يده مد السرير حافة إلى يتحرك
 :التالي الشكل
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 :لمسحب مناسب وريد عن البحث  -7
 لمبحث اليدين كال فحصت ،المناسب الوريد عن البحث ىو الدم سحب في النجاح مفاتيح أىم أحد
 .وريد أفضل و أكبر عن

  Y حرف تشكل ىي و(  الكوع ( المرفق مقدمة في الموجودة األوردة من ىو لمسحب مكان أفضل
 :ىي األوردة ىذه

 
1- Median Cubital Vein  لممريض األقرب الجية في يقع  :األول االختيار يعتبر و 

 الوريد يعتبر ليذا ألم أقل و تثبيتو عمى تساعد عضالت توجد و األكبر الوريد غالبا وىو
 .لمسحب األفضل

2- Cephalic Vein جية ( لممريض األبعد الجية في يقع  :الثاني االختيار يعتبر و 
 .)الكبير اإلصبع

 األقرب الجية في يقع و Basilic Vein ىو المنطقة ىذه في موجود ثالث وريد ىناك -3
 لقربو و إليو الوصول لصعوبة أخير كبديل فقط استعمالو ويجب) الصغير اإلصبع جية(

 .أكثر إصابتيا إمكانية تجعل أوتار و أعصاب و شريان من
 أسباب السحب من األمكان المذكوة أعاله :

 .السطح من قريبة و كبيرة المكان ىذا في األوردة -
 . اإلبرة غرز عند كثيرا تمتف ال -
 .منطقتيم في األوتارو   األعصاب من أقل عدد وجود -
 :بديمة أخرى أماكن
 المرفق مقدمة في البحث بعد حتى المرفق مقدمة في مناسب وريد إيجاد الصعب من يكون أحيانا
كما في  لمسحب مناسب وريد عن لمبحث بديمة أخرى ألماكن المجوء يتم عندىا ىاألخر  اليد في

 الصورة:
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 :مناسب وريد عن البحث و الضاغط الرباط لف -8
 الرباط لف من الغرض يجعل وىذا الوريد احتتقان إلى يؤدي مما الوريد عبر الدم تدفق قفل ىو

 بدون حتى واضح الوريد يكون قد أما إذ أسيل اإلبرة وخز ويجعل اوضوحً  أكثر الوريد الضاغط
 .لو داعي ال عندىا ضاغط رباط

 
  السحب مكان تطيير -9

 .بتنظيفو قم االتساخ واضح الجمد كان إذا -
 %70 تركيزه أثيمي بكحول السحب منطقة بتطيير بدأوا    الكحول  مسحة مغمف بفتح قم  -

 عبوات في الموجود الكحول استعمال يتم غالبا .الخارج إلى وتتجو المركز من تبدأ دوائر بعمل
 يتم إال و بالكحول جيدا مشبعة أنيا جيدا التأكد يجب فتحيا عند .واحد لشخص تستعمل مغمقة
 .رمييا
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 الدم عينة سحب في والبدء اإلبرة غرز -10
 يستعمل لمن اليسرى اليد( مسيطرةال غير اليد في السبابة أصبع بواسطة الوريد مكان من التأكد
 بعد اإلبرة غرز مكان تطيير يجب ولكن) اليسرى اليد يستعمل لمن اليمنى اليد و اليمنى اليد
 أو األطفال من السحب عند الوخز قبل ) مرىم ( موضعي تخدير لعمل االحتياج يتم قد  .ذلك
 .  عقمي المتخمفين من

 
 :اإلبرة غرز خطوات
 ولم ومعقمة نظيفة المستعممة المواد أن ليطمئن المريض أمام واإلبرة المحقنة غالف افتح -

 عدم يجب الجمد وخز قبل شيء أي قصد بدون اإلبرة لمست إذا ا.سابقً  تستعمل
 في المكان المخصص.  منيا التخمص و استعماليا

 يساعد وىذا مرات عدة المكبس بتحريك المحقنة عمل من وتأكد المحقنة عمى اإلبرة ثبت -
 .الدم سحب أثناء المكبس حركة سيولة عمى أيضا

 من األسفل إلى الجمد بجذب مسيطرةال غير اليد في اإلبيام إصبع بواسطة الوريد ثبت -
 .السحب أثناء مكانو من الوريد يتحرك ال حتى الوخز مكان تحت

 ..اإلبرة قاعذة عهى انسبابت إصبع ثبت انمسيطرة انيذ باستعمال -
 .مفاجأة بحركة يقوم ال حتى وشيك الوخز أن المريض نبو -
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 الوريد في الدم سريان اتجاه نفس في و ) درجة 15 حوالي ( حادة بزاوية اإلبرة إغرز -
 تكون أن عمى منو الوريد اختراق المزمع المكان أسفل سنتيمتر 1 حوالي مسافة عمى
 تكون أن كذلك يجبو   الجمد تحت لمدم تجمع يحدث ال حتى لألعمى اإلبرة سن فتحة
  .المسحوب الدم كمية نعرف حتى أعمى من المحقنة عمى األرقام

 
 داخل اإلبرة دخول عندو   المقاومة ببعض فنحس أوال الجمد طبقات اإلبرة تخترق الغرز عند -

 في البالستيكي الجزء في الدم من قطرة أول ونرى اإلبرة حركة مقاومة في بنقص نحس الوريد
 مكبس بسحب نبدأ ثم الوريد اتجاه في سنتيمتر 1.5-1  لمسافة باإلبرة دفعت ، بعدىااإلبرة قاعدة

 . جيدا اإلبرة تثبيت مع األخرى اليد بواسطة المحقنة
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نما بسرعة السحب عدم يجب  قد وقوة بسرعة السحب ألن بأول أوال المحقنة تمتمئ بحيث ببطء وا 
 يؤدي بسرعة السحب أن الدم، كما خروج يوقف ببعض مما تمتصق و تنيار الوريد جدران يجعل
 .Hemolysis الحمراء الدم انحالل خاليا في تسبب رغوة تكون إلى

 :الوخز مكان عمى الضغط و اإلبرة نزع -11
 :الترتيب عمى يمي بما قم المطموبة الدم كمية سحب من االنتياء بعد
 .الوريد داخل الضغط لتقميل كفو بسط المريض من أطمب -
 .الضاغط الرباط فك -
 الشاش ضع مباشرة ثم اإلبرة أسحب و ) فوقيا ليس و ( اإلبرة مكان أعمى شاش قطعة ضع -

 اإلبرة بينما الشاش قطعة عمى الضغط عدم يجب  .الدم خروج لمنع اإلبرة غرز مكان عمى
 .بالكامل اإلبرة سحب من التأكد بعد إال الجمد في مغروزة مازالت

  .التحميل أنبوبة عمى البيانات كتابة و اإلبرة من لتخمصا -
 رة.اإلب من التخمص -12
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 :التحميل أنابيب في الدم صب -13
 و جانبا المحقنة تضع ال .التحميل أنابيب إلى المحقنة من الدم نقل في التأخر عدم يجب -

 عمى ببطء المخصصة األنابيب في المناسبة الدم كمية صب .أخرى بأشياء تنشغل
 الحمراء الدم خاليا تتكسر ال حتى وذلك فقاعات تكوين بدون األنبوبة جدار

Hemolysis  النتائج دقة عمى يؤثر مما. 
 حسب الدم من المناسب الحجم صب يجب تجمط مانع عمى تحتوي التي األنابيب في -

 من معين لحجم مخصص تجمط مانع عمى تحتوي ألنيا األنبوبة عمى الموجودة العالمة
 الدم

 إلجراء الدم من كافية كمية صب يجب تجمط مانع عمى تحتوي ال التي األنابيب في -
 في التأخير و المريض من أخرى مرة دم سحب إلى نضطر ال حتى المطموبة التحاليل
 .النتائج ظيور

 :التالي بالترتيب التحميل أنابيب في الدم صب يتم
 مع لمدم مزرعة عمل طمب عند : Blood culture الدم مزرعة لعمل الخاصة األنابيب -1

 يجب و أوال الدم لمزرعة المخصصة األنابيب في الدم صب يجب، أخرى تحاليل أي
 .الدم صب بعد مرات ثمانية حوالي األنبوبة ىذه تقميب

 .(( Plain tube  لمتجمط مانع بيا يوجد ال التي األنابيب -2
 الصوديوم سترات ثالثي عمى المحتوية الدم تجمط تحاليل في المستعممة األنابيب  -3

Trisodium citrate   
 . Heparin الييبارين مادة عمى تحتوي التي األنابيب -4
 . CBC الكامل الدم تعداد تحميل في المستعممة EDTA مادة عمى المحتوية ألنابيبا -5
 التي Oxalate Fluoride أوكزاالت الفمورايد مادة عمى المحتوية السكر تحميل أنابيب -6

 .الجموكوز استيالك من الحمراء الخاليا تمنع
 :مالحظة 

 التحميل ألنبوبة تموث يحدث ال حتى األنابيب في الدم صب ترتيب عمى الحفاظ يجب -
 .التحاليل نتائج عمى يؤثر قد مما السابقة التحميل أنبوبة في الموجود التجمط بمانع

 و النتائج، دقة عمى يؤثر ىذا أن حيث أخرى، أنبوبة إلى تحميل أنبوبة من الدم نقل يمنع -
 كمية عمى تحتوي التي CBC الكامل الدم تعداد تحميل أنبوبة من دم نقل عند خصوصاً 

 تحميل نتيجة عمى يؤثر مما EDTA لمتجمط المانعة المادة في البوتاسيوم من جداً  عالية
 .جداً  عالية تظير التي البوتاسيوم

 



 ة الثالثةــــــــالمرحم                     عممي مسارات ايضية                  كمية الزراعة / جامعة األنبار
                                                                      قسم عموم األغذية     

23 
 

 
 :لمتجمط مانع عمى تحتوي التي األنابيب تقميب -14

-4 بمطف لمتجمط مانع بيا التي األنابيب جميع تقميب مباشرة يجب ،األنابيب غطاء إحتكام بعد
 .الدم يتجمط ال حتى مرات، 10

 
 :التحميل أنبوبة عمى كاممة البيانات كتابة -15
 مكان المريض يغادر أن قبل األنبوبة عمى المطموبة البيانات وكافة المريض إسم كتابة يجب

  .المريض مغادرة قبل أو السحب
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 :طبي الصق وضع -16

 
 :المموثة المواد من التخمص -17

 
 :بالمختبر المختص القسم إلى التحميل طمب و التحميل أنابيب تسميم -18
 تحتوي أوعية في تنقل و المختبر إلى نقميا في التأخر عدم يجب ,خاص بشكل و التحاليل بعض
 :وىي التحميل نتيجة تتأثر ال حتتى المجروش بالثمج مبرد ماء عمى
 ABG. الشرياني الدم غازات -
 Ammonia  األمونيا -
 Lactic acid  الالكتيك مضاح -
 Adrenalin  األدرينالين ىرمون -
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 Blood  Glucoseكموكوز الدم 
( وىو   Sweetىي كممة يونانّية أو إغريقّية، وتعني "حمو" )  Glucoseالكموكوز باألنجميزية

( ويحصل عمييا اإلنسان (Monosaccharideاألحادّية نوع من أنواع السكرّيات البسيطة أو 
 من الّطعام، ويستخدميا في إنتاج الّطاقة الاّلزمة لمجسم. 

ذّرة  12ذّرات من الكربون واألكسجين   6( أي  C6H12O6ويحمل الكموكوز الّصيغة الكيميائّية ) 
، كما ُيطمق  Grape sugarمن الييدروجين، وُيطمق عمى ُسّكر الكموكوز اسم سّكر العنب 

حيث يتّم امتصاصو   Blood glucoseأو كموكوز الّدم   Blood sugarعميو اسم سّكر الّدم 
 بسيولة ليدخل مجرى الّدم وينتقل عبره ليصل إلى الخاليا

طريقة تعامل الجسم مع سّكر الكموكوز 
بشكٍل أساسّي من األغذية الغنّية بالكربوىيدرات يحصل الجسم عمى سّكر الكموكوز 

Carbohydrates  .مثل: الخبز، والفواكو ، ومنتجات األلبان 
بعد دخول الّطعام لجسم اإلنسان، يقوم الجياز اليضمي وباألخّص المعدة بعممّية ىضٍم وتحطيٍم 

يث يتّم تحطيم ح ،Enzymesواإلنزيمات  ،Acidsلمّطعام إلى قطٍع صغيرٍة من خالل األحماض 
الكربوىيدرات إلى جزيئات سّكر مختمفة خالل ىذه العممّية، ومن أىّميا لمجسم سّكر الكموكوز، 

 حيث يتّم امتصاصو في األمعاء ليصل إلى الّدم بشكل مباشر. 
ومن الجدير بالّذكر تغّير مستويات الّسكر في الّدم خالل اليوم؛ بحيث يرتفع بعد تناول الّطعام، 

عود لينخفض بعد ساعٍة من تناول الّطعام، ويكون في أقّل مستوًى لو قبل وجبة ومن ثم ي
 اإلفطار.

 توازن سّكر الكموكوز داخل الدم
سّكر عمى ىذا الموكوز، يقوم الجسم بتخزين الفائض من كبعد أن تأخذ الخاليا حاجتيا من ال

كبد والعضالت، حيث في كل من خاليا ال  Glycogenاليكوجين كشكل حزٍم صغيرٍة ُتسّمى ال
ميكوجين دورًا ميّمًا في الحفاظ عمى كيستطيع الجسم االحتفاظ بحاجة يوٍم واحٍد منو. ويمعب ال

وبالتّالي بالحفاظ عمى االستقرار الّداخمي  Starvationعممّيات الجسم خالل فترات الجوع  
 Alpha cellsبواسطة خاليا ألفا Glucagon  ونكموكاكلمجسم، حيث يتّم إفراز ىرمون ال

ون بتحفيز كموكالكلموجودة في البنكرياس، وذلك عند انخفاض مستوى الّسكر في الّدم، ويقوم اا
موكوز، ثم تنتقل ىذه الجزيئات في مجرى الّدم لتغذية كاليكوجين إلى جزيئات كالكبد لتحطيم ال

موكوز من فضالت اإلنتاج بالجسم، واألحماض كالخاليا. كما يستطيع الكبد تصنيع سّكر ال
 .األمينّية، والّدىون
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 اليورمونات المسيطرة عمى سكر الدم
 إن مستوى الكموكوز بالدم ينظم بفعل عدد من اليورمونات التي يمكن تمخيصيا بما يمي :

تيني : يفرز من قبل خاليا بيتا البنكرياسية وىو ىورمون ذو تركيب برو  Insulinاألنسولين  -1
 يساعد عمى عممية تكوين الكاليكوجين وينتج عن عممو ىذا إنخفاض في مستوى الكموكوز بالدم.

: يفرز من قبل خاليا آلفا البنكرياسية  Glucagon Hormoneىورمون الكموكوكان  -5
 ويساعد في عممية إنحالل الكاليكوجين الى كموكوز مما يؤدي زياد سكر الدم.

 
: يفرز من قبل لحاء الغدة  Hydrocortisone Hormoneتيزون ىورمون اليايدروكور  -3

الكظرية )قشرة الكظر( يساعد عمى حدوث عممية تكوين الكموكوز من مصادر غير كاربوىيدراتية 
 (.Gluconeogenesisفي عممية تعرف بالـ )

: يفرز من قبل نخاع الكظر ويساعد في  Epinephrine Hormoneاليورمون الكضري  -4
 إنحالل الكاليكوجين الى الكموكوز.عممية 

 Growth Hormone andىورمون النمو واليورمون المحرض لمقشرة الكظرية  -5
Adrinocortico-trophic Hormone  كال اليورمونين يفرزان من قبل  الغدة النخامية :

كمية األمامية وليما تأثير مضاد لألنسولين، حيث أن العالقة بين تركيز ىذين اليورمونين و 
 كموكوز الدم طردية. 

: يفرز من قبل الغدة الدرقية ويساعد عمى  Thyroxin Hormoneىورمون الثايروكسين  -6
إنحالل الكاليكوجين وكذلك برفع نسبة امتصاص الكموكوز باألمعاء الدقيقة مما يؤدي الى إرتفاع 

 سكر الكموكوز في الدم. 
 مستوى سّكر الجموكوز في الدم 

رة عمى مستوى الّسّكر في الّدم ضمن المستويات والحدود الطبيعّية أمرًا في غاية ُتعتبر الّسيط
األىمّية لمحفاظ عمى صّحة الجسم، ويمكن االستعانة بأنماط الحياة الّصحّية لبقائو ضمن المعّدل 
الّطبيعي، وذلك من خالل الحفاظ عمى غذاٍء صّحي غني بالخضار والفواكو، باإلضافة إلى 

مارين الرياضّية باستمرار، والمحافظة عمى وزٍن صّحي. ويوّضح الجدول اآلتي ممارسة التّ 
 Diabetes المعّدالت الطبيعّية لمّسكر في الّدم عند األشخاص األصّحاء ومرضى الّسكري 

حيث إّن  American Diabetes Association بحسب توصيات الجمعّية األمريكّية لمّسكري  
 .اسة بوحدة ممميغرام/ديسيمترجميع القيم في الجدول مق
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 مستوى سّكر الكموكوز في الدم 
موكوز في مجرى الّدم وعدم قدرتو عمى كىو تراكم سّكر ال Hyperglycemiaارتفاع سّكر الّدم  

الّدخول لمخاليا وبقاء مستويات الّسكر أعمى من الّطبيعي بشكل دائم. وقد يكون الّسبب وجود 
الّسكري غير الُمسيطر عميو، وعميو تجدر اإلشارة إلى أّن ىناك نوعين أساسّيين لمرض مرض 

حيث يعاني المريض من عدم توّفر كمّية كافية من   Type 1الّسكري؛ سّكري الّنوع األول  
حيث ُيعاني المريض من قصور في استجابة الخاليا Type2اإلنسولين، وسّكري الّنوع الثّاني  

 لمتوفر. لإلنسولين ا
 موكوز في الّدم كفحوصات مستوى سّكر ال

 :ىناك نوعان من الفحوصات اّلتي ُيمكن إجراؤىا لمتابعة أو تشخيص مرض السّكري
   Urine testفحص البول  -أواًل 

عادة المواد  اّلتي يحتاجيا الجسم وتتخّمص من الفضالت، فحص البول تقوم الكمى بتصفية الّدم وا 
موكوز، ولكن في حالة ارتفاع سّكر الّدم عن كوفي الوضع الّطبيعي ال يحتوي البول عمى سّكر ال

موكوز في البول من الميّم كموكوز إلى البول. وفي حال وجود كمستوى معّين يتسّرب جزء من ال
 .ّسّكريعمل فحص الّدم لتأكيد وجود أو عدم وجود مرض ال

 Blood Test فحص الّدم   -ثانًيا 
 موكوز فيو؛ وأىّميا ما يأتي:كعّدة أنواٍع من فحص الّدم لمعرفة مستوى سّكر الىناك 

حيث ُتؤخذ العّينة في أّي  Random blood glucose testفحص سّكر الّدم العشوائي -1
 تأكيد تشخيص مرض الّسكري باستخدام فحص الّسكر الّصيامي.وقت خالل اليوم، ولكن يجب 

ُيعتبر فحص سّكر الّدم  Fasting blood glucose test فحص سّكر الّدم الّصيامي  -2 
الّصيامي فحصًا دقيقًا لمّسّكر، حيث ُتؤخذ العّينة في الّصباح الباكر بعد الّصيام عن الّطعام 

 120-70. عمًما أن مستوى السكر ىي ساعات 12-8ح بين والّشراب ما عدا الماء لمّدٍة تتراو 
ىذا مؤشر عمى اإلصابة بمرض السكري بالمستقبل، أما اذا  120فإذا إزادات النسبة أكثر من 

 قد يكون مصاب بمرض السكري. 130تجاوزت 
استخدام ىذا قّل  Oral glucose tolerance testموكوز عن طريق الفمكفحص تحّمل ال -3

الّنوع من الفحوصات لتشخيص الّسّكري ولكن عادًة ما يتم استخدامو لمتّأكد من وجود سّكري 
غرامًا من سّكر  75الحمل، ويتّم ىذا الفحص في الّصباح بإعطاء الّشخص شرابًا يحتوي عمى 

فإذا لّسّكر. موكوز، ثّم فحص عّينة دّم بعد ساعتين من ذلك، لمعرفة كيفّية تعامل الجسم مع اكال
بعد الساعتين ىذا دليل عمى وجود خمل في عودة السكر الى مستواه  140تجاوزت النسبة 

 الطبيعي.
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 Glucoseوتتّم باستخدام جياز قياس الّسكر  Home monitoring المتابعة المنزلّية -4
meter machine   حيث تظير النتيجة خالل وقٍت قصير، عن طريق وضع نقطة دٍم من

 عمى شريط االختبار الذي يحتوي عمى مواد كيميائّيٍة معّينة.  اإلصبع
يقوم فحص الّسكر  Glycosylated Haemoglobin - HbA 1c فحص الّسكر الّتراكمي -5

موكوز في الّدم خالل الّشيرين أو الّثالثة أشيٍر الماضية، لذلك فيو ال كالّتراكمي بقياس معّدل ال
مد ىذا الفحص عمى نسبة ارتباط الكموكوز بالييموغموبين في ويعتيحتاج لمّصيام قبل إجرائو، 

وذلك كون ىذا اإلرتباط يكون ببطئ  HbA1cالدم، فكمما زادت نسبة الكموكوز بالدم زادت نسبة 
في حال تجاوزت قيمة % 8-5معدل نسبتو ىي مابين وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّنو وينفك ببطئ، 

 .بالسّكري ُيعتبر الّشخص مريضاً قد % 6.5الفحص 
 طرق العمل

إعتماًدا عمى قوة اإلختزال الخاصة بسكر الكموكوز فإنو يمكن األساس العممي ليذه الطريقة 
إستخدام محمول )فيمنك( أو )بندكت( لمكشف عن الكموكوز في البول حيث يتحول لونيما األزرق  

 مع التسخين.ألوان الى 
 طريقة العمل :

 عمى عينة البول الخاصة بالمريض. أو )بندكت( محمول )فيمنك(تضاف كمية من  -1
 دقيقة . 1الى  0.5تسخن لمدة  -2
 تالحظ النتيجة بتغير المون في حال وجود سكر الكوكوز. -3

النتيجة : تحول المون من اخضر الى اصفر مائل لالحمر حسب كمية الكموكوز الموجودة 
 بالعينة.
 الدم.: قياس سكر الدم في عينة ثانًيا 

( وىذه تعتمد عمى إختزال الكموكوز Glucose Analyzerإستخدام أجيزة تحميل الكموكوز )
( وتحرر األوكسجين الذي بدوره ُيقاس بقطب األوكسجين Glucose Oxidaseبواسطة أنزيم )

 ومن ثم قياسو الكترونًيا بواسطة ىذه األجيزة ، وىي المعتمدة في المختبرات الطبية.
 
وتعتمد شدتو عمى كمية الكموكوز  Quinonimineتج عن تكون مادة وردي ناالمون ال -7

 الموجود في المصل عمى وفق المعادالت اآلتية : 
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)Urea( قياس اليوريا 
اء، وتتكون خالل دورة ُتعرف اليوريا عمى أّنيا مركب نيتروجينّي عضوّي ذائب في الم

اليوريا في الكبد من األمونيا التي يتّم إنتاجيا من نزع األمين من األحماض األمينية، وعميو 

فإّنيا تعّد الناتج النيائّي لعمميات التمثيل الغذائي البروتيناتّ، نتيجة ىدم األحماض األمينية 

( التي تكون سامة لمجسم، لذا يقوم الجسم بتحويميا إلى اليوريا، وفي NH3تنتج األمونيا )

 الحقيقةُ تعتبر اليوريا إحدى فضالت الجسم وال تؤدي أية وظائف فسيولوجية لمجسم.

تّم استعمال اليوريا في العديد من الصناعات كالبالستيك، وبعض أنواع األدوية، وكذلك تّم 

صوبة التربة بسبب قدرتيا عمى التحول إلى األمونيا في التربة، استخدام اليوريا كسماٍد لزيادة خ

 أّن اليوريا ال لون ليا وُتوجد عمى شكل بّمورات. 

 

يوجد بعضيا اآلخر في حميب األم، وفي العصارة الصفراء ويتخمص الجسم منيا عن طريق 

صمبة، باإلضافة % من مكونات البول ال50الجياز البولّي بشكٍل أساسّي؛ إذ ُتشّكل ما ُيقارب 

 إلى احتمالية تخمص الجسم منيا مع الماء واألمالح عن طريق التعّرق.

أن مستوى اليوريا في الدم يعتبر مؤًشا غير حساس لموظيفية الكموية، إذ توجد أسباب كثيرة غير 

دور الكموية المنشأ يمكن أن تسبب إرتفاع اليوريا في الدم منيا زيادة البروتينات بالغذاء. أما 

 اليوريا في جسم اإلنسان فُيعزى استخداميا إلعطاء انطباع قوّي عن صحة الكمى وسالمتيا.

 أسباب إرتفاع اليوريا

 مل دم .100( مغم/40 -20مستوى اليوريا في الدم يتراوح لمبالغين ما بين )

 .مل دم 100( مغم/20 -5مل دم أما في األطفال األكبر سًنا )100( مغم/15-5أما األطفال )

( 25-8( يتراوح مابين )   (BUN Blood urea nitrogenمستوى نيتروجين اليوريا في الدم 

 مممتر دم . 100مغم /

 طرق العمل لقياس اليوريا 
 : الطريقة األنزيمية المونية أواًل 
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أمونيا وغاز ثاني الى  Ureaseاألساس العممي ليذه الطريقة : تحمل اليوريا بفعل إنزيم اليوريز 
 أوكسيد الكاربون:

 
 المحاليل المستخدمة :

 طريقة العمل

 من خالل إضافة :  Working Solutionتحضير محمول العمل  -1
ml from R2 24ml from R1 +  1 =Working Solution  

الى األنابيب الثالثة  Working Solution( من محمول العمل micro 1000مل )1إضافة  -3

( من مصل دم المريض الى األنبوبة المسجل عمييا micro 10مل ) 0,01إضافة  -5

Sample .

Blankأنبوبة البالنك 9  يصفر الجياز عمى  -
 : قياس اليوريا بحساب المحتوى النيتروجيني: ثانًيا
ضعف وألّن اليوريا تمثل ما ُيقارب  ،BUNعن طريق قياس ما ُيعرف بنيتروجين يوريا الدم  -1

ضعف قيمة النيتروجين المقاسة، ويمكن  2.14الوزن الكتمّي لمنيتروجين؛ فإّن اليوريا ُتعادل 
 تمثيميا بالمعادلة اآلتية: 

Urea=(BUN×2.14) 
 من خالل : BUNأو من خالل قياس اليوريا في الطريقة األنزيمية وتحويميا الى قيمة -2

BUN = Serum Urea Con (mg/dl) × 0.467 
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) Cholesterol (  الكولسترولقياس  
مادة شمعية الِقوام تمّثل أحد أنواع الدىون التي تمعب دوًرا   Cholesterolُيعّد الكوليسترول

ىامًّا جدًّا في الجسم؛ إذ ال تخمو أي خمية داخل الجسم منيا، وحقيقًة ُيساىم الكوليسترول 
والعناصر التي تساىم في عممية اليضم، يمكن الحصول  Dفي إنتاج اليرمونات وفيتامين 
درين أساسين، ىما: الجسم نفسو والطعام، وسيتم بيان ذلك عمى الكوليسترول من مص

الحًقا، ويمكن أن ُتؤّثر الجينات عمى كميات الكوليسترول التي يتم إنتاجيا في الكبد، في 
 حين يتحّكم نمط الحياة في مستويات الكوليسترول في الجسم.

 مصادر الكولسترول في الدم

 وظائف الكولسترول

 أنواع الكولسترول

 المعدل الطبيعي لمكولسترول

 طرق العمل لقياس الكوليسترول 
األساس العممي ليذه الطريقة : يتم تقدير الكوليسترول بعد ان تجرى التفاعالت اآلتية والتي 

تؤدي الى تكوين المعقد الممون  Quinoneimineوالذي تقاس االمتصاصية الحمراء القرمزية( )  
نانوميتر بجيز االسبكتروفوتوميتر. 500الطول الموجي لو عمى   

 المحاليل المستخدمة :
 طريقة العمل

الى األنابيب الثالثة  Reagent( من محمول micro 1000مل )1إضافة  -2
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Blankأنبوبة البالنك    يصفر الجياز عمى -7
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