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 الثانيالجزء  (Bloodالدم )
 ( فتشمل :Ungranularاما خاليا الدم البيض غير الحبيبية )

 (Lymphocyte.الخاليا الممفاوية )1
% في الدجاج ، 06-06تبمغ نسبة الخاليا الممفاوية من مجموع خاليا الدم البيض حوالي 

اج ، وبذلك فان الخاليا الممفاوية تمثل النسبة االعظم من بقية انواع خاليا الدم البيض في الدج
-T( وتسمى بـThymus Glandوىي عمى نوعين في الطيور تنتج االولى في غدة التوثة )

Lymphocyte  حيث يكون عمرىا اطول من النوع الثاني الذي يتكون في جراب فابريشا
(Bursa of Fabriciaوتنتج منو النوع الثاني من الخاليا والمسمى بـ )B-Lymphocyte  ،

بالتباين الكبير في حجميا وشكميا ويكون سايتوبالزميا اليف الصبغة  تمتاز الخاليا الممفاوية
القاعدية الزرقاء وتكون نواتيا كروية كبيرة مع وجود ثممة او بعجة فييا وىي اليفة الصبغة 
االرجوانية ، ويمكن مالحظة ان السايتوبالزم يكون عبارة عن شريط ضيق وعمى جية واحدة مع 

 ة الصغيرة اما الكبيرة فيؤلف السايتوبالزم الجزء االعظم من الخمية.النواة في الخاليا الممفي
 (Monocyte.الخاليا وحيدة النواة )1

% من مجموع الخاليا البيض الدجاج ، ويصعب 16-1تبمغ نسبة خاليا وحيدة النواة حوالي 
 Largeفي احيان كثيرة التمييز بين خاليا وحيدة النواة والخاليا الممفاوية الكبيرة )

Lymphocyte في الطيور ويعود ذلك الى وجود االشكال االنتقالية بينيما ولكن تبقى وحيدة )
النواة اكبر حجمًا وسايتوبالزميا اكبر نسبيًا من الخاليا الممفاوية الكبيرة ، ويصطبغ سايتوبالزم 

ما في الخاليا وحيدة النواة بالصبغة الرمادية الزرقاء الخفيفة ونواتيا تصطبغ بالمون االرجواني ك
 الممفاوية ، وعادة تكون نواة وحيدة النواة غير منتظمة الشكل.

الى الخاليا  Heterophilتمثل نسبة خاليا 
Lymphocyte (H/L ratio احد الفحوصات المستعممة في )

( في Stressالوقت الحاضر لمداللة عمى وجود حالة اإلجياد )
% وعند 52الطير ام ال ، حيث ان النسبة الطبيعية ليا ىي 

% او اكثر يعني دخول الطير في حالة االجياد 06زيادتيا الى 
 كما ىو الحال عند تعرض الطيور الجياد حراري.

تنحدر من خاليا وحيدة النواة وكما ىو موضح في الشكل في الصفحة السابقة خاليا ميمة 
( ، وتتصف ىذه الخاليا بوجود نواة Macrophageخاليا البمعم الكبير )جدًا في المناعة وىي 

( ، Lysosomesكبيرة الحجم كما يتصف سايتوبالزميا بوجود عدد كبير من االجسام الحالة )
ونظرًا لالختالف الكبير في اماكن تواجدىا ، وتركيبيا ووظيفتيا فمقد سميت البمعم الكبير باسماء 
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وىي البمعم الكبير   Histiocytesوىي الخاليا الموجودة في الدم و Monocyteمختمفة مثل 
 Kupfferالموجود في االنسجة خارج االوعية الدموية ، والبمعم الكبير في الكبد يطمق عميو 

cells  والبمعم الكبير الموجود في االنسجة يسمى ،Macrophage  والبمعم الكبير الموجود في ،
، والبمعم الكبير الموجود في الجمد يسمى  Alveolar macrophageالرئتين يسمى 

Langerhanse macrophage  والبمعم الكبير الموجود في االنسجة العصبية يسمى ،
 .Dendiratic macrophage، والبمعم الموجود في العقد الممفاوية يسمى بـ  Microglarبـ

ضد المسببات المرضية وكما تشترك خاليا الدم البيض بانواعيا في آليات الدفاع عن الجسم 
 سيتم شرحو ان شاء اهلل تعالى في فصل المناعة.

ان االجراءات الروتينية المستعممة في عد خاليا الدم البيض في الثدييات ىي نفسيا في 
 Specialالطيور مع بعض االستثناءات ، إذ عادة تعد جميع الخاليا داخل حجرة خاصة )

chamber قبل ان يوضع في حجرة  56601جزء بداًل من  166601( حيث يخفف الدم عادة
العد ، اما االستثناءات فتتمثل في الصعوبات التي تصاحب تقدير السكريات البيضاء في الطيور 
وخاصة فيما يتعمق بوجود النواة في خالي الدم الحمراء في الطيور وبما ان معظم السوائل 

( الذي يقوم باذابة كريات الدم Acetic Acidالمخففة المستعممة تحتوي عمى حامض الخميك )
عديمة النواة في الثدييات ، وىذه السوائل تكون غير ذات فائدة في دم الطيور النيا تعمل عمى 

الخاليا الحمر حول نواتيا مما يتسبب عنيا صعوبة التفريق بين الخاليا الحمر  Stromaتقمص 
مخففًا آخر استعمل في تقدير خاليا  محموالً  Herrickو  Nattوالبيض ، ولذلك وصف كل من 

 .Methyl violetالدم البيض في الطيور حيث يحتوي المحمول المخفف المذكور عمى 
 

 ( Plateletsالصفيحات الدموية )
، تشابو الصفيحات الدموية خاليا الدم الحمر من حيث  Thrombocyteتسمى ايضًا بـ 

غر حجمًا منيا وتكون نواتيا اكبر حجمًا واكثر مظيرىا الخارجي واحتوائيا عمى نواة ولكنيا اص
الف  06- 56دائرية وتقع في مركز الخمية ، تبمغ اعدادىا في معظم انواع الطيور ما بين 

 صفيحة لكل مممتر مكعب من الدم. 
( Megakaryocytesتنشأ الصفيحات الدموية في الثدييات من الخاليا العمالقة النواء )

ع العظم وال توجد ىذه الخاليا في نخاع عظم الطيور لذلك فتنشأ الموجودة في الرئة ونخا
( ، وقد Mono nucleated cellsالصفيحات الدموية في الطيور من خاليا سالفة وحيدة النواة )

شك بعض الباحثين بيذه االفتراضات وافترضوا وجود خاليا كبيرة في نخاع العظم في الطيور اال 
ي الثدييات )الخاليا العمالقة النواء( حيث تظير انيا ذات انوية انيا غير مشابية لتمك التي ف

( ويمكن افتراضيا عمى انيا سوالف الصفيحات الدموية ، وقد Multi nucleated cellsعديدة )
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اقترحت بعض المصادر الى ان الصفيحات الدموية لمطيور تنتسب الى سالسل خاليا الدم الحمر 
(Erythrocytes series.) 

اىم وظيفة لمصفيحات الدموية ىي منع النزيف الحاصل من تمزق االوعية الدموية اضافة  ان
( Blood Coagulationالى دورىا الكبير في عممية تخثر الدم )

والتي ىي عبارة عن تغيرات كيميائية تحصل بوجود انزيمات وايونات 
( ، Blood Clotting Factorsخاصة بالدم تسمى عوامل التخثر )

اىم المواد االساسية التي تشترك في عممية تخثر الدم ىي ومن 
وكذلك ايون  Prothrombinوبروتين  Fibrinogenبروتين 

 الكالسيوم والصفائح الدموية.
وكما ىو موضح في الشكل ادناه فان عممية التخثر يحدث فييا تحول بروتين 

Prothrombin  وبوجود عامل مساعد ىو ايونات الكالسيوم الىThrombin  ويعمل ىذا
ىي   Fibrin، وتعد خيوط  Fibrinالى  Fibrinogenالمركب البروتيني االخير عمى تحويل 

الخطوة الخاصة بعممية تخثر الدم ، يكون دور الصفيحات الدموية في عممية تخثر الدم من 
 Thrombokinaseجانبين ، االول ىو تكسر الصفيحات الدموية في موقع النزيف وافراز انزيم 

، الثاني ىو ان وصول الصفيحات الدموية الى موقع النزيف او التخثر يؤدي الى انيا تصبح 
( او ما يسمى بالسدادة وىذه Platelets Plugفييا نوع من االنتفاخ والمزوجة وتكون شبكة )

 األخيرة وحدىا تكون كافية لكي تحول دون استمرار عممية نزف الدم.
دقائق  16-2دقيقة اما في االنسان فيستغرق حوالي  12ور حوالي يستغرق تخثر الدم في الطي

، ويرجع سبب االختالف في وقت التخثر الى ان اتصال الدم النازف بسطح عادي مثل الزجاج 
يكون اكثر اىمية لتخثر دم االنسان من اصابة او تمف النسيج الذي يعتبر ىو الميم في تخثر 

وب الزجاجي وجميع ادوات جمع الدم من الداخل بمادة دم الطيور ، لذلك فعند تغطية االنب
 12دقيقة في حين يبقى وقت تخثر دم الطيور  06السميكون فان تخثر دم االنسان يصل الى 

 دقيقة.
 االسباب التي تمنع تخثر الدم في االوعية الدموية

ي اتصال لممواد .تمتاز االوعية الدموية بانيا مبطنة بطبقة خاليا ممساء جدًا بحيث ال تسمح با1
الخاصة بتخثر الدم ، وكذلك فان شحنة ىذه الطبة سالبة ولذلك فيي تمنع وقوف أي شحنة 
سالبة اخرى وذلك بسبب حدوث التنافر ولذلك فان الصفيحات الدموية او أي خاليا اخرى 

 سوف ال تستقر عمى أي منطقة داخل االوعية الدموية.
تمنع تجمع العوامل المساعدة عمى تخثر الدم في  .سرعة جريان الدم في االوعية الدموية5

 االوعية الدموية.
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( Heparin Factorوتسمى ايضًا ، بعامل الييبارين ) Anti – thrombin.وجود مواد تسمى 0
( والخاليا القاعدية Mast cellsتمنع تخثر الدم ، ينتج عامل الييبارين من الخاليا البدينة )

(Basophilويكون عممو تنشيط )  عامل موجود في البومين مصل الدم يدعى بـPro-anti-

thrombin  ويحولو الىAnti-thrombin  وبذلك يمنع تكونThrombin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء السائل من الدم
كما اشرنا سابقًا في مكونات الدم الكامل وكما ىو موضح في الشكل فان الجزء السائل يسمى 

الدم في عممية فصل مكونات الدم ويسمى مصل اذا لم يتم بالزما اذا تم استعمال مانع تخثر 
استعمال مانع تخثر ، والفرق ما بين االثنين ىو وجود او عدم وجود بروتينات خاصة بعممية 

 التخثر والصفيحات الدموية والعوامل الخاصة بعممية التخثر.
مممتر بالزما وعمى  166ممغرام لكل  0-0يحتوي بالزما الدم في الدجاج عمى البروتين بنسبة 

مكونات عديدة اخرى تشمل الماء والغازات وسكر الكموكوز ودىون ومواد نايتروجينية غير 
بروتينية واحماض امينية ومواد اخرى غير عضوية  وىرمونات ، ويمكن تقسيم بروتينات مصل 

ا والذي ينقسم الى الفا وبيت Globulinو  Prealbumin( وAlbuminالدم الى االلبومين )
 .Fibrinogenوكاما ، اما البالزما فيضاف ليا البروتينات الخاصة بعممية التخثر وىي 

ىو ناتج اليدم االبتدائي و ( Uric Acidيحتوي مصل او بالزما الدم عمى حامض البوليك )
لمبروتين والمواد الناتروجينية غير البروتينية ،وان القيمة الطبيعية لحامض اليوريك في دم اغمب 

 مل بالزما دم .166ممغم/ 12-5ر تتراوح ما بين الطيو 
حصول اختالف في تركيز  يمكن تقدير الكولسترول في بالزما او مصل الدم لمدجاج ويالحظ 

 60كولسترول بالزما دم فروج  المحم لموسمي الصيف والشتاء اذ كان تركيز الكولسترول يساوي 
 .مل عمى التوالي 166ممغ/ 6602و

 

آلية عمل الصفيحات شكل يوضح 
 الدموية في الجروح
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امكانيــة اغمــب الحيوانــات والســيما الطيــور مــن تصــنيع  اجمعــت العديــد مــن الدراســات عمــى
ىـــذا الفيتـــامين فـــي مايتوكونـــدريا الخاليـــا ولـــو دور فـــي تحفيـــز التفـــاعالت ويوجـــد ذاتيـــا  Cفيتـــامين 

ة أال كســــدة الدوريــــة خــــالل عمميــــ Glucuronicالتنفســــية وىــــو ينــــتج فــــي الطيــــور مــــن حــــامض  
م(  011و 5002عند تعرض الـدجاج لـدرجات حـرارة متغيـرة )و  لمسكريات  والسيما سكر الكموكوز

 مل بالزما الدم عمى التوالي. 16نانوغرام /  1016و 1005يكون Cفان تركيز فيتامين 
تر ممم 166ممغرام لكل  526الى  566يكون تركيز الكموكوز في بالزما دم الدجاج ما بين 

 بالزما او مصل ويتباين تبعًا لمتأثير الخارجية والداخمية التي تحيط بالطير.
يحتوي مصل او بالزما الدم عمى بعض االنزيمات الميمة والتي من خالل قياسيا يمكن ان 
تعطي مؤشرًا عمى وجود خمل في التوازن الداخمي في الجسم من ىذه االنزيمات ىو انزيم 

وىو من االنزيمات  ALP( والذي يرمز لو بـ Alkaline Phosphataseالفوسفاتيز القموي )
( Ester Phosphateغير النوعية في الطيور ، تعمل عمى التحمل المائي لالسترات الفسفورية )

( ويعمل ىذا االنزيم ضمن وسط Inorganic Phosphoreوانتاج الفوسفات غير العضوية )
قاعدي وىذا االنزيم ذو انتشار واسع في الجسم ويكون موجودًا بتراكيز عالية في العظم 

 والمخاطية المعوية وخاليا النبيبات والكبد ، 
وتقترن زيادة االنزيم بامراض العظم والمصحوبة بزيادة فعالية خاليا األرومة العظمية 

(Osteoblastic activity )( او مع إمراض الجياز الكبدي الصفراويHepato-Biliary ، )
يعطي مؤشرًا ضعيفًا المراض الكبد ومؤشرًا قويًا إلمراض العظم ،  ALPويمكن القول بان إنزيم 

ولوحظ ان ارتفاع درجات الحرارة البيئية او انخفاض تركيز الكالسيوم يمكن ان يؤدي الى زيادة 
 ا او مصل الدم.تركيز ىذا اإلنزيم في البالزم

من اإلنزيمات الميمة ايضًا في بالزما او مصل الدم ىي اإلنزيمات الناقمة لمجموعة األمين 
(Transaminase enzymes مثل إنزيم )Alannin aminotransesterase  ويرمز لو بـ

ALT  والذي كان يسمى قديمًا بانزيمGlutamic Pyruvic Transaminase  والذي يرمز لو
 ASTويرمز لو بـ  Aspartate aminotransaminaseاما االنزيم الثاني فيو انزيم ،  GPTبـ

،  GOTويرمز لو بـ  Glutamic Oxaloacetic Transaminaseوالذي كان يسمى قديمًا بـ
تعمل ىذه االنزيمات عمى نقل مجموعة االمين من االحماض االمينية الى االحماض الكيتونية 

وبما ان الوظائف  ،النسجة وتنتقل الى المصل بعد تحطم االنسجة وىي تنتشر في ا ، وبالعكس
الرئيسية ليذه االنزيمات تتم في داخل الخمية لذلك فان الزيادة التي تالحظ في مصل او بالزما 

 الدم ىي عادة انعكاس لتحطيم الخاليا او حصول حالة مرضية. 
 

 


