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 الجزء االول (Bloodالدم )
( متخصص ، وىو يمثل الوسط الداخمي Connective Tissueىو عبارة عن نسيج ضام )

لمجسم الذي يحافظ عمى حياة الخاليا من خالل امدادىا بالمواد الغذائية واالوكسجين الضرورين 
( المستمر في محتوياتو ، حيث تكون Homeostasisلمحياة. يمتاز الدم بالثبات النسبي )

( عند الضنج الجسمي Blood Volumeالتغيرات التي تحدث فيو ضيقة جدًا ، يبمغ حجم الدم )
كغم ما  5.2% من وزن الجسم ، إذ يحتوي جسم الدجاج الذي يزن  7-6في الدجاج ما مقداره 

 مممتر دم. 542مقداره 
 مكونات الدم

 Wholeموذج الدم الكامل )يبين الشكل انو اذا تم تقسيم انبوبة االختبار الحاوية عمى ن

Blood المأخوذ من الطيور الى قسمين ، االنبوبة االولى يضاف الييا )
( مثاًل واالنبوبة الثانية ال يضاف الييا Heparinمانع تخثر  كالييبارين )

عمى االنبوبتين ، سنالحظ ان  1مانع تخثر ، بعد اجراء عمميات الفصل
مكونات الدم في االنبوبة االولى ستنقسم الى قسمين ، القسم االول ىو 

( والقسم Plasmaسائل راشح ذو لون اصفر باىت يدعى بالبالزما )
الثاني راسب لونو احمر داكن ىو عبارة عن الجزء الخموي من الدم والذي 

( وكريات الدم Red Blood Cellsيتكون من كريات الدم الحمر )
 (.Platelets( والصفيحات الدموية )White Blood Cellsالبيض )

اما االنبوبة الثانية والتي لم يضاف الييا مانع التخثر ، فستنقسم مكونات الدم الى قسمين ، 
( ، اما الجزء Serumاالول ىو سائل راشح ذو لون اصفر او برتقالي فاتح ويدعى بالمصل )

 ذو لون احمر داكن ىو عبارة عن خاليا الدم الحمر والبيض فقط. الثاني فيو راسب
ان الفرق ما بين البالزما المتكون في االنبوبة االولى والمصل المتكون في االنبوبة الثانية ىو 
ان البالزما يحتوي عمى البروتينات المسؤولة عن عممية تخثر الدم والصفيحات الدموية ، بينما ال 

ذه البروتينات والصفيحات الدموية بسبب حصول عممية تخثر الدم يحتوي المصل عمى ى
 وانفصال المصل عن خاليا الدم الحمر والبيض.

 (Red Blood Cellsخاليا الدم الحمر )
، وتختمف تسميتيا ما بين الطيور والثدييات ، ففي الطيور  Erythrocytesتسمى ايضًا بالـ 

( ، يكون شكميا في الطيور Corpulesمى بالكرية )( اما في الثدييات فتسCellsتسمى خاليا )
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( وتحتوي عمى نواة ، وىي بذلك تختمف عن كريات الدم الحمر في الثدييات التي Ovalبيضويًا )
 يكون شكميا كرويًا وال تحتوي عمى نواة.

(  اما بسبب نقص االوكسجين RBCىناك حاجة مستمرة لتكوين خاليا الدم الحمر )
(Hypoxiaاو بسبب )  انقضاء مدة حياتيا ، حيث يكون متوسط عمر حياة خاليا الدم الحمر

يومًا ، بينما في االنسان يكون متوسط عمر حياة كريات الدم  52-58في الطيور قصيرًا إذ يبمغ 
يومًا ، ومن ثم بعد ذلك تتحطم خاليا الدم الحمر في الطيور في منطقة  62-22الحمر ما بين 

 فتتحطم في منطقة الطحال.الكبد ، اما في االنسان 
 يمكن ايجاز اىم العوامل المؤثرة في عممية تكوين خاليا الدم الحمر بالنقاط االتية:

.تحمل كريات الدم الحمر )السباب وراثية ، وجود مواد سمية ، وجود اجسام مضادة لخاليا الدم 1
 الحمر(.

 الحمر. ( يؤدي الى زيادة تصنيع خاليا الدمHemorrhage.حدوث النزيف )5
.زيادة تركيز ىرمون االندروجين يحفز تكوين خاليا الدم الحمر بينما زيادة ىرمون االستروجين 5

 يخفض من ذلك.
( تؤدي الى تثبيط تصنيع خاليا الدم Polycythemia.حدوث حالة فرط خاليا الدم الحمر )4

 الحمر.
 

 

 مكان اخذ عينات الدم من الدجاج
جميع العوامل السابقة الذكر تتم من خالليا السيطرة عمى عممية تكوين وانتاج خاليا الدم 
الحمر ، ويتم عمل او تأثير العوامل اعاله من خالل انتاج مادة في الدم تعرف بـ 

Erythropoitin وتسمى ايضًا بـ ،Erthropiosis Stimulating Factor  ويرمز ليا بـEFS 
( Kidney( يتكون في الكمية )Glycoproteinعن مركب سكري بروتيني ) ، وىذا المادة عبارة

وتحويميا الى  Erthroid Cellsويؤثر مباشرًة في نخاع العظم مؤديًا الى زيادة معدل تكوين 
 خاليا دم حمر ناضجة وكما ىو موضح في الشكل التالي:

 الطيور والثدييات.جدول يوضح المقارنة في اعداد خاليا وكريات الدم الحمر ما بين 
 مميون كرية )او خمية( في المممتر المكعب الواحد من الدم الكامل االنواع
 4.4-5.4 االنسان
 7 االبقار
 11 االغنام
 5-2 الدجاج
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ون من اربع وحدات ( الذي يتكHemoglobinتحتوي خاليا الدم الحمر عمى الييموكموبين )
( فرعية حاوي عمى الحديد كما في الثدييات ، اال ان الييموكموبين في دم Hemمن الييم )

( ، ، globulinsالدجاج يختمف عن الثدييات في االجزاء البروتينية التي ىي الكموبيولينات )
سل ببتدية وتتحد وحدات الييموكموبينات لتكوين جزيئة ىيموكموبين واحدة تتكون من اربع سال

(Polypeptiede chain اثنان منيا من نوع الفا واثنان منيا من نوع بيتا وكما ىو موضح في )
 الشكل المقابل.

ينجز الييموكموبين وظائف تنفسية ميمة في الرئتين ، حيث يتم ارتباط الييموكموبين مع 
غير مستقرًا ،  الذي يكون ارتباط االوكسجين فيو Oxyhemoglobinاالوكسجين مكونًا مركب 

وعند مرور ىذا المركب عبر جدران االوعية الدموية الشعرية لالنسجة يحصل انفصال 
 االوكسجين الضروري لمخاليا.

 Carboxyhemoglobinيرتبط الييموكموبين ايضًا مع ثاني اوكسيد الكاربون مكونًا مركب 
سجين بالييموكموبين ، وبذلك مرة اكثر من ارتباط االوك 522ويكون ىذا االرتباط قويًا بمقدار 

مركبًا مستقرًا وال يتفكك بسيولة ، لذلك فعند ارتفاع  Carboxyhemoglobinيكون مركب 
( ويعود السبب في ذلك الى ان ىذا المركب Asphyxiaتركيزه بالدم تحصل حالة االختناق )

 يغير من وظيفة الييموكموبين التنفسية الداخمة في تركيبو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Packed Cell Volumeيشمل حجم خاليا الدم المحشوة او ما يسمى بالمكداس )
جميع خاليا الدم ، ولكن بالدرجة االولى  Hematocrite، ويسمى ايضًا بالـ PVCومختصرىا 

-1تأتي خاليا الدم الحمر ومن ثم البيض بسبب قمة نسبة خاليا الدم البيض من كل الدم )
( تعبر بدرجة رئيسية عن حجم خاليا الدم PVC%( ، وليذا فان حجم خاليا الدم المحشوة )1.2

% ، مما يعني ذلك ان الجزء الخموي 42- 52ه النسبة في الدجاج الحمر المحشوة ، وتبمغ ىذ

 يحفز

الكميتين يتكون 
 ESFفيهما 

Androgen  تنشط
 وتحفز

Hypoxia 

تخفض 
 نشاط
 

Polycythemia 

يؤثر  مباشرة عمى 
 نخاع العظم ويرفع

Erthropiesis 
 يخفض

Estrogen 



4 

 

كنسبة مئوية ، في االنسان  82-62في حين ان الجزء السائل يشكل  42-52من الدم يكون 
 %.42-52تبمغ ىذه النسبة 
في دم الطيور الطيور يعني وجود حالة تخفيف لمدم او ما يسمى بحالة  PVCان قمة نسبة 

Hemodilution ث مثل ىذه الحالة عند ارتفاع درجات الحرارة البيئية في فصل الصيف ، وتحد
في نموذج الدم عن الحدود المثمى يعني وجود نسبة عالية من خاليا  PCVاما ارتفاع نسبة الـ

 (.Polycythemiaالدم الحمر كما في حالة فرط خاليا الدم الحمر )
( والذي يرمز لو بـ Erythrocyte Sedimentation Rateيضم معدل ترسيب خاليا الدم )

ESR  جميع خاليا الدم ، وألن اعداد خاليا الدم الحمر ىي اكثر بدرجة كبيرة جدًا من بقية خاليا
الدم لذلك فأن تأثثيرات خاليا الدم الحمر يكون كبيرًا عمى معدل ترسيب خاليا الدم ، ونظرًا 

، حيث انو بطئ معدل ترسيب خاليا واعداد خاليا الدم الحمر  ESRلمعالقة العكسية ما بين 
الدم الحمر المعبر عنو بالمممتر لكل دقيقة يعني زيادة اعداد خاليا الدم الحمر في نموذج الدم ، 

 في الدجاج. ESRوكما ىو في موضح في الجدول الذي يبين المعدالت المثالية لمـ
 

 (White Blood Cellsخاليا الدم البيض )
% من حجم الدم 1.2-1، تكون خاليا الدم البيض ما يقارب  Leuckocyteتسمى ايضًا بالـ

الف خمية لكل مممتر مكعب من الدم ، وىي تعتبر  56-16، وتكون اعدادىا في الدجاج ما بين 
االساس لدفاع الجسم ضد الجراثيم فمن الممكن ان يتعرض الكائن الحي الى انواع مختمفة من 

از اليضمي او التنفسي او من أي مصدر آخر مثل الجمد الجراثيم التي قد تدخل عن طريق الجي
، فتقوم خاليا الدم البيض بالدفاع عن الجسم بمياجمة الجراثيم عن طريق االلتيام أو عن طريق 

( وبيذا فان خاليا الدم البيض تعطي لمجسم نظامين االول مناعي Antibodiesانتاج االضداد )
 والثاني ىو دفاعي.

بيض اما عمى اساس الوظيفة او عمى اساس شكل النواة او عمى اساس تصنف خاليا الدم ال
وجود او عدم وجود حبيبات صبغية في السايتوبالزم ، فعند تقسيم خاليا الدم البيض الى حبيبية 

(Granular( وغير حبيبية )Ungranular:حيث تشمل الخاليا الحبيبية االنواع التالية ، ) 
 (.Heterophil.خاليا الييتروفيل )1

-12الف خمية لكل مممتر مكعب من الدم ) 52-15يؤلف ىذا النوع في الدجاج حوالي 
% من مجموع خاليا الدم البيض( ، ويمتاز ىذا النوع بالحركة العالية والقدرة عمى التيام 52

االشياء لذلك تمعب دورًا ميمًا في آلية الدفاع عن الجسم ، ويماثل 
نسان وبعض الثدييات التي تصطبغ حبيباتيا ىذه الخاليا في اال

( ، اما في الطيور Neutrophilsالمتعادلة لذلك تسمى بالمتعادلة )
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وكذلك االرانب فالحبيبات السايتوبالزمية تصطبغ بالصبغات الحامضية وتشكميا يكون دائريًا في 
شبو القضبان او الطيور ، وتتصف ىذه الخاليا كذلك بوجود اجسام بمورية حامضية ذات اشكال ت

االعمدة السايتوبالزمية ، ومن الجدير بالمالحظة ىو عند استعمال الطريقة الشائعة في عمل 
المسحات فان ىذا العمل غالبًا ما يشوه ىذه االشكال وبذلك يتغير شكميا القضيبي ويصعب 

مى نواة ذات تمييزىا لذلك يتم تمييزىا بشكل افضل عن طريق لونيا ، وتحتوي خاليا الييتروفيل ع
اشكال متعددة ودرجات متباينة من التفصص وعادة تصطبغ الحبيبات السايتوبالزمية بالمون 

 االحمر الرائق اما السايتوبالزم فيكون عديم المون.
 
 (.Eosinophil.الخاليا الحامضية )5

% من المجموع العام لخاليا الدم البيض في الدجاج ، تقدر 5-1تكون اعدادىا حوالي 
احجاميا بقدر احجام خاليا الييتروفيل وعادة تكون حبيباتيا كروية 

( عند تصبيغيا Dull redكبيرة الحجم نسبيًا ولونيا احمر معتم )
( ، اما السايتوبالزم فيكون ذو Wright’s Stainبصبغة رايت )

( Bilobedازرق رمادي باىت جدًا والنواة ذات فصين ) لون
وزرقاء المون. واىم ما يشغل الباحثين ىو البحث عن افضل طريقة 
لمتفريق بين الييتروفيل والحامضية حيث كما ذكرنا ان ىناك الكثير 

من نقاط التشابو فيما بينيما وقد اعتقد بعض الباحثين ان كال النوعين يمثالن اشكال معدلة 
 محورة لنفس المجموعة الخموية في حين اعتقد البعض انيما من سالالت مختمفة.و 

 يوضح الشكل التالي عممية تكوين خاليا الدم البيض من خاليا نخاع العظم .
 (Basophil.الخاليا القاعدية )

% من مجموع الخاليا البيض في الدواجن ، حجم الخاليا 4-5تؤلف الخاليا القاعدية حوالي 
ية يقارب حجم خاليا الييتروفيل ونواتيا تكون ذات شكل كروي او بيضوي واحيانًا يكون القاعد

مفصص وتفاعل النواة يكون قاعدي خفيف اما السايتوبالزم فيكون كبير وخالي من المون الذي 
( التي اظيرىا المجير االلكتروني ذات Basophilic granulesتكثر فيو الحبيبات القاعدية )

 نة.احجام متباي

 


