
  Avian hematologyفسلجة دم الطيور 

  Methods of blood collectionق جمع الدم ائطر 

حجػـ مطمعًا عمى أف يكوف  technicianفعمى الفني  صغيرة الحجـ،المدلمة، العديد مف الطيور ألف 

 الدـ الذي يمكف جمعو بأماف.

مػؿ  مػف وزف  100) / مػؿ12 - 6في الطيػور مػف  total blood volumeيتبايف حجـ الدـ الكمي 

٪ مف وزف الجسـ تقريبًا . وبذلؾ فأف حجـ الدـ الكمي فػي البركيػ) )ببغػاغ صػغير ىزيػؿ  10الجسـ )

barakeet  مؿ. 2سوؼ يكوف حوالي  

٪ مف حجـ دمو الكمػي 01ف يفقد أيمكف  normal healtyy bird)المعافى  الطبيعي  الطير السميـ

 .detrimental effectsدوف تأثيرا) ضاره 

٪ مػف حجػـ الػدـ يمكػف أف يجمػع 30 إلػى 20فأف أكثر مف  لمتعويض السريع لحجـ الدـ الكمي، نظراً 

ولكػػف مثػػؿ ىػػذه الكميػػة  ،patient bird مػػف دوف أف يسػػبر أثػػر كبيػػر جػػدًا لمطيػػر ال اضػػع لمعػػ  

 قد تكوف أكبر مف الحاجة.الكبيرة مف الدـ 

 bloodتكوف قادرة بشكؿ أفضؿ عمى تحمؿ فقداف الدـ  healthy birds الطيور السميمة )المعافاة 

loss،  مقارنة بالطيور المريضةill birds،  أو المجيدةstressed bird. 

٪ مػف حجػـ 20يجػر أف يكػوف أقػؿ مػف  ،حجػـ الػدـ الػذي يجمػع ،sick birdsفي الطيور المريضػة 

 الدـ الكمي.

  Equipment required  التجهيزات المطلوبة لجمع الدم

  .الم تمفة micro – collection devicesعدد مف أدوا) جمع الدـ الدقيقة عماؿ يمكف است

فأنػو مػف السػيؿ جمػع الػدـ باسػت داـ أبػرة  ،مف الػدـ فقػط ةلجمع عينو صغير  ةعندما تكوف ىناؾ حاج

وىػذه  ،Becton – Dickinson I. M. – 1مػف نػوع  ،thin – walled needleذا) جػدار دقيػؽ 



بقيػاس  lumenولكػف يكػوف ليػا تجويػؼ  ، gauge – 23) 23 قيػاس punctureمػؿ ثقػر األبػرة تع

10 (21 – gauge)  0)الصورة . 

 .األبرة hubة المناسر، فأف الدـ سوؼ يجمع مف صر   veinفي الوريد  needleبعد إد اؿ األبرة 

يقػػة مػػف نػػوع أنابيػػر جمػػع الػػدـ الدق microhematocrit tubes – فػػي أنابيػػر مكػػداس الػػدـ الػػدقيؽ

 micro – Nattelson blood collecting tubes (Sherwood Medical نتمسػػوف

Industries, St. Louis, Missouri) ،أو أنابيػر مػايكروتينر Microtainer tubes (New 

Jersey Becton – Dickinson, Rutherford).  لػػوحظ أف جمػػع الػػدـ فػػي أنابيػػر جمػػع الػػدـ

شػػعرية الدـ الػػوأنابيػػر جمػػع ، EDTA (EDTA blood collection tubes)الػػػ  الحاويػػة عمػػى

ؿ سوؼ يسي  ، plain Microtainer capillary blood collection tubes مستويةالمايكروتينر 

 .جمع الدـ

 pulled مػف سػحبو مف األفضؿ أف يترؾ لينسار دا ػؿ األبػرة بػد ً  ،veinجمع الدـ مف الوريد  عند

 .الحد األدنىإلى  hemostasis problems مشاكؿ توقؼ الدـيؿ لتقم. syringبالمحقنة 

 Unopette  ماصػػة يونوبيػػ) لمػػأ needle hubاألبػػرة  ةصػػر   مػػفيمكػػف أف يجمػػع الػػدـ أيضػػا 

pipette (Becton – Dickinso, Rutherford, New Jersey)  لقيػػاس أعػػداد كريػػا) الػػدـ

 .erythrocytesأو كريا) الدـ الحمر  leukocytesالبيض 

 microhematocrit tubesالمجموعػػة باسػػت داـ أنابيػػر مكػػداس الػػدـ الػػدقيؽ  samplesالعينػػا) 

 ةىػذه العينػ reconstituteتنفصؿ بسرعة، وحالما يحصؿ ىذا فأنو يكوف مف الصعر إعادة تشػكيؿ 

sample. 

فػػػػي وعػػػػػاغ  غو بيػػػػػد blow ، فػػػػأف الػػػػػدـ يمكػػػػف أف يػػػػنف أنابيػػػػػر مكػػػػداس الػػػػدـ الػػػػػدقيؽاسػػػػتعماؿ عنػػػػد 

container  آ ر مثؿ أنبوبة الترسير نوع ونترورWintrobe sedimentation tube . 



والب زمػػػا  cellsلم  يػػا  ليػػػذه األنابيػػر يسػػمك بمػػػز  كػػاؼ   ،gentle inversionالتقميػػر المعتػػدؿ 

plasma. 

راغ إلجػػػػ ،محصػػػػوؿ عمػػػػى الب زمػػػػالليػػػػذه األنابيػػػػر  ،centrifugationطػػػػرد مركػػػػزي ال إجػػػػراغيمكػػػػف 

  .ةضافيإفحوصا) 

فػػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػي أنبوبػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػداس الػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػدقيؽ   مطمػػػػػػػػػػور، serumعنػػػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػػػوف المصػػػػػػػػػػؿ 

microhematocrit tube  ت ثػر يتػرؾ لييجر أفclot،  ةلعينػاوأف sample  بسػرعة تػدورspun 

 . microhematocritالدقيؽ  في جياز الطرد المركزي ال اص بمكداس الدـ

فػػػوؽ ال  يػػػا  مباشػػػرةً  tubeاألنبػػػور  broke ر ػيكسػػػ ،separationؿ ػالفصػػػة ػيػػػكتمػػػؿ عمما تػحالمػػػ

 .red cellsالحمر 

طػػيف اإلقػػ ؽ عماؿ باسػػت ،أو الب زمػػا ،كمتػػا النيػػايتيف لأنبػػور المكسػػور الحػػاوي عمػػى المصػػؿتغمػػؽ 

sealing clay. 

را) والفحوصػػا) عمػػى عػػدد ونػػوع اإل تبػػا ، إعتمػػاداً عػػدة أنابيػػر م تمفػػة مػػف ىػػذا النػػوعيتطمػػر ذلػػؾ، 

 المراد تنفيذىا.

 empty testاألنابيػػر الحاويػػة عمػػى الب زمػػا أو المصػػؿ يجػػر وضػػعيا فػػي أنبوبػػة إ تبػػار فارقػػة 

tube،  بسداده مطاطية تغمؽ ومف ثـstoppered.  

 .المطموبة تحمي )الوتنقؿ إلى الم تبر إلجراغ  ،في وعاغ مناسر samplesيمكف وضع العينا) 

أف يضػبط مػع مسػؤوؿ الم تبػر  veterinarian، يجر عمى الطبير البيطػري وصا)إجراغ الفحقبؿ 

reference laboratory  (الكميػػػا) المطموبػػػة مػػػف مصػػػؿ الػػػدـ، إلجػػػراغ الفحوصػػػا) واإل تبػػػارا

 المطموبة.

 بعض قيـ صفا) الدـ في أنواع م تمفة مف الطيور. 1يوضك الجدوؿ 



 

   Sites for blood collectionمواقع جمع الدم

  Medial metatarsal veinلمشطي الوسطي االوريد 

 مباشػرةً  ،lower leg في السػاؽ السػفمي، medial metatarsal veinلمشطي الوسطي ايوجد الوريد 

لمعظػػـ  ،medial aspectالوسػػطى  ةعمػػى الواجيػػ ،tarsal jointفػػوؽ المفصػػؿ الرسػػغي )الكػػاحمي  

 .Achilles tendonأماـ وتر العرقور  ،tibiotarsusالرسغي  الظنبوبي

 في معظـ الطيور. ،ىذا الوريد مف المواقع المفضمة لجمع عينا) الدـد يع

)الػػوـر  فػػأف حػػدوو الودمػػو الدمويػػةلػػذلؾ ، leg musclesالوريػػد محػػاط بعضػػ ) السػػاؽ  يحػػاط ىػػذا

 . ثناغ سحر الدـ يكوف محدوداً أ hematoma الدموي 

 ةلحاويػا ةويجمػع الػدـ فػي المحقنػ ،دا ػؿ الوريػد 25 – 21 (gauge) ذا) قيػاسneedl بػرة ؿ األتُػد 

 micro في أنابير الجمع الدقيقة، )في الطيور الكبيرة فقط  heparinized syringeعمى الييباريف 

– collection tubes، ر ةالمربوطة بص  hub.األبرة 
 

  Wing veinالوريد الجناحي 

)الوريػػػد الجنػػػاحي   brachialأو الوريػػػد العضػػػدي  ،cutaneous ulnarلزنػػػدي الجمػػػدي االوريػػػد يمػػػر 

wing wein  ، لبطنػػي اعبػػر السػػطكventral surface،  العضػػدي ػ  الكعبػػريػ لزنػػدي الممفصػػؿ

humeral – radial – ulnar joint (لمرفؽ اelbow ،  ًتح) الجمد  مباشرةbeneath the skin. 

ى ػعمػ ػةيجمػع الػدـ فػي محقنػة حاويػ ،21 – 25 قياسneedle أبرة عماؿ الوريد باست penetrateيثقر 

 – microة ػو أنابيػػر الجمػػع الدقيقػػ، أ)الطيػػور الكبيػػرة فقػػط  heparinized syringeف ػالييباريػػ

collection tubes   ةالمربوطة عمى صرhub األبرة. 



ويمكػػف . ىػػذه الطريقػػةعماؿ عنػػد اسػػت، heamatoma)الػػوـر الػػدموي   مػػا تحػػدو الودمػػة الدمويػػة كثيػػراً 

 micro – collectionدقيقػة فػي أداة الجمػع ال ةً الحػد مػف حػدوو ذلػؾ عػف طريػؽ جمػع الػدـ مباشػر 

device. 
 

  Jugular veinالوريد الوداجي 

 left jugularوريد وداجي أيسػر لعدـ وجود  ،right jugular veinجي األيمف االوريد الودعمؿ يست

vein  و يكوف صغيراً ، أعدة أنواع مف الطيورفي.  

 featherless اليػو مػف الػريش جمػد  ةبقعػب ، فػي معظػـ أنػواع الطيػور،يمػفغطػي الوريػد الػوداجي األي

tract of skin،  تحديد موقعو.عممية تسيؿ  

  جي.الثقر الوريد الود، 12 – 10 أبرة ذا) قياسعماؿ واست ،moistenedيجر ترطير الريش 

 اف.كبير  volume وحجمتدفؽ الدـ و   ، ألفsyringeدـ في المحقنة يجمع ال

  ؿيػببغػاغ صػغير ىز  البركيػ)  ،مثؿ) small birdsة الموقع المفضؿ لمطيور الصغير  :الوريد الوداجي

parakeets الكنػػػاري ،canariesالحسػػػوف" ، والعصػػػفور الػػػدوري" finches ، لمحصػػػوؿ الحاجػػػة  عنػػػد

 كمية دـ.أكبر عمى 

 ةأف الوريػػػػػد الػػػػػوداجي قابػػػػػؿ لمحركػػػػػ، ألف hematoma ة )وـر دمػػػػػوي دمويػػػػػ ةمػػػػػا تتكػػػػػوف ودمػػػػػ اً كثيػػػػػر 

movable، تح) الجمد ةكبير  ةوىناؾ فسح large subcutaneous space، في ىذا الموقع. 

 

  Toenails clippingقطع مخالب القدم 

ليسػػمك لمػػػدـ  ،quickبالم مػػر  ةالمحيطػػػ ةالمنطقػػ إتجػػاهب cut backـ ويقم ػػػ ، مػػر القػػدـينظػػؼ م 

 .toeبالتدفؽ تمقائيًا مف الم مر 

ذا لػػـ يتػػدفؽ الػػدـ تمقائيػػًا،   يمجػػأ  ثير معنػػوي عمػػى مجػػاميع أتػػ، ألف لػػذلؾ milk بالحمػػرالػػدـ جمػػع وا 

 .blood samplesالدـ  ا)في عين ،cell populationال  يا 



 ،silver nitrate ةضػع نتػرا) الفضػ، تو مػف الم مػر المقطػوع hemostasisلوقػؼ النػزؼ الػدموي 

 عمى الم مر المقطوع. Monsel’s solutionأو محموؿ مونسؿ 

 .nailلمم مػر  permanent damageوتػؤدي إلػى ضػرر دائػـ  ،painful ةمؤلمػ ةأف ىػذه الطريقػ

لقطع الم مر قد يؤدي إلى تموو الدـ عمؿ المست ،crushing action أف الفعؿ الساحؽ )العاصر و 

 .tissue fluidائؿ النسيج مف س نة،بكميا) متباي

 .ؽ األ رىائالطر عماؿ في حالة تعذر استة، ىذه الطريقعماؿ ينصك باست  
 

  Skin punctureثقب الجلد 

يمكػػف إجػػراغ ثقػػػر  التػػي   ،جػػداً  ةالصػػغير ة ذا) األورد ،small birdsة فػػي الطيػػور الصػػغير تبػػع ت

puncture  .ليا 

 ممسػػػحة كحػػػوؿ عماؿ باسػػػت ،المطمػػػور ثقبػػػو vesselؼ الجمػػػد الػػػذي يغطػػػي الوعػػػاغ الػػػدموي ظػػػين

alcohol swab.ويترؾ ليجؼ 

شػػػفرة المشػػػرط ، sharp needel ةأبػػػرة حػػػادعماؿ عبػػػر الجمػػػد باسػػػت ،vesselيثقػػػر الوعػػػاغ الػػػدموي 

scalpel blade. 

 .puncture siteيجمع الدـ في حاؿ  روجو مف موقع الثقر 

 عادًة لجمع الدـ مف :  ةالطريقتستعمؿ ىذه 

 .wing veinالوريد الجناحي 

 .medial metarsalالوريد المشطي الوسطي 

 .external thoracic vein 1الوريد الصدري ال ارجي

                                                 
1

. shoulder مػؼ الكتػؼ  مباشػرةً  ،ribs cage ضػ ععمػى كػؿ جانػر مػف قفػص األ ظيريػاً الوريػد الصػدري ال ػارجي، يمتػد  
 الدـ منو بطريقة ثقر الجمد، بدرجة أقؿ مف األوردة األ رى. عويجم



 Heart bleedingجمع الدم من القلب 

ومجيػده ة ألنيػا  طػر  ،لمطيػر necropsyقبػؿ إجػراغ عمميػة التشػريك ، إ  جمػع الػدـ  تستعمؿ ىػذه ل

 .جداً 

 ةالبطنيػ ةاألبػرة عمػى طػوؿ ا رضػي إد ػاؿف طريؽ من ةاألمامي ةمف الجي ،القمرمكف الوصوؿ إلى ي

ventral floor،  لممد ؿ الصدريthoracic inlet، ةويجر الحذر وتجنر الحوصم crop. 

ػػػ ،furcula ةالمتكػػػوف بواسػػػطة الترقػػػو  ،(V)األبػػػرة بػػػالقرر مػػػف الشػػػكؿ  إد ػػػاؿيػػػتـ  و نحػػػو ظيػػػر وتوج 

dorsum يمياً الطير بحيو تعبر ذ caudally  نحو القمرheart . 

سػػػوؼ يػػػؤدي إلػػػى  aspirationوأف الشػػػفط  ،vibrationىتػػػزازه إيمكػػػف تحسػػػس  ثقػػػر القمػػػر،فػػػور 

 ة.إندفاع الدـ إلى دا ؿ المحقن

بوضػع اسػتمقاغ  ،ذ يوضع الطيػرإ أيضًا، lateral approachالقمر مف الجانر  الوصوؿ إلىيمكف 

 يمسؾ بوضع مقابؿ لمش ص القائـ بعممية الجمع.، أو lateral recumbencyجانبي

 fourth األضػػ عبػػيف )الفػػراغ الرابػػع   الرابعػػة ةفػػي الفسػػح ةعمييػػا األبػػر  ةالمثبتػػ ةالمحقنػػ إد ػػاؿيػػتـ 

intercostal space  قرر عظـ القصsternum. 

 )تحسس ضربا) القمر . digital palpationحدد مكاف القمر عادًة بالجس باألصابع ي

لدراجي إلى طريقػة جديػدة لجمػع الػدـ مػف القمػر، تػتم ص بمسػؾ الطيػر بإحػدى اليػديف بوضػع أشار ا

د اؿ األبرة بيف عظاـ الترقوة، ومف ثـ سحر الدـ بالمحقنة.  مقمور، وا 
 

 Occipital venous sinus )القفوي( الوريدي القذالي )التجويف( الجيب

 يػػةير ظال ةعنػػد اتصػػاؿ القاعػػد ،occipital venous sinus)القفػػوي   يقػػع الجيػػر الوريػػدي القػػذالي

dorsal base ةلمجمجمػػ skull،  األولػػى ةالعنقيػػ ةمػػع الفقػػر first cervical vertebra  الفيقػػو(

atlas.  



  قـ أو أكثر. 400الطيور التي تكوف بوزف لجمع الدـ مف  ةالطريقتستعمؿ ىذه 

 11مناسػبة )قيػاس  needlesأبػرة مػع ، evacuated glass tubes ةمفرقػ ةزجاجي أنابير تستعمؿ

 .needle holdersعادًة  وحام ) )ماسكا)  أبر 

 digitalبػالجس بأصػابع اليػد ، atlasة والفيقػ  skull ةبػيف الجمجمػ،  ةد موقػع الفػراغ )الفسػحدحػي

palpation، (ةويمسػؾ ب ػط مسػتقيـ مػع الفقػرا) العنقيػ ،عندما يكػوف رأس الطيػر مثبػ cervical 

vertebrae. 

دفع وتػ ثقػر الجمػد،، فػور evacuatedلأنبػور المفػرغ  rubber stopperة المطاطيػتثقػر السػدادة 

  .sinusلغاية الوصوؿ إلى الجير )التجويؼ   ،األبرة إلى األماـ ببطغ

 .تدفؽ سريع لمدـ دا ؿ األنبور ، إلىثقر الجير )التجويؼ يؤدي 

 الدجا . و  الوز البط، ،ةالكبير  raptorial birds ةبنجاح مع الطيور الجارحة ىذه الطريقاستعمم) 

فػػي الحمػػػاـ  ةىػػػذه التقنيػػ، عنػػد اسػػتعماليا ٪0.5مقػػدارىا  fatility  ةى كيػػػإى كػػا) )واحػػدث) نيبػػة 

pigeons.  

 .necropsied تستعمؿ ىذه الطريقة لجمع الدـ مف الطيور، قبؿ التشريك

  Avian vs. mammalian hematologyاإلختالفات بين دم الطيور والثدييات 

، بينمػا nucleated mature erythrocytesة تحتػوي عمػى نػوا ة،طيور كريا) دـ حمر ناضػجلم

   تحتوي كريا) الدـ الحمر الناضجة في الثدييا) عمى نواة. 

مػػف الصػػفيحا) بػػدً   ،nucleated thrombocytesتحتػػوي عمػػى نػػواة  ةطيػػور صػػفيحا) دمويػػلم

 الموجودة في الثدييا).  platelets  ةموي)المويحا) الد ةالدموي

 ةمػف ال  يػػا المتعادلػػ بػػد ً  ،heterophils  ةتوجػد فػػي الطيػور   يػػا الييتروفيػػؿ )ال  يػا المتغػػاير 

neutrophils .(الموجودة في الثدييا ، 



لػذلؾ فػأف  الذي ي زف كريا) الػدـ الحمػر،، storage spleenالطيور م زف الطحاؿ  يوجد في  

  يػػؤدي إلػػى زيػػادة فػي صػػفا) كريػػا) الػػدـ  ،splenic contractionإنقبػػاض  الطحػػاؿ تقمػص )

  .erythrocyte parametersالحمر 

تتحطـ كريا) الدـ الحمر في الكبد في الطيور، أما في األنساف فتتحطـ في الطحاؿ، وفي الك ر 

 تتحطـ في ن اع العظـ.

، فػػي الطيػػور blood coagulationالػػدـ  ت ثػػرل initial pathwaysالمسػػالؾ األوليػػة ت تمػػؼ 

يعتمػػد بالدرجػة األولػػى عمػػى  المسػػالؾ   avian systemفػػي الثػػدييا). النظػاـ  فػػي الطيػػور عنيػا 

  .extrinsic   pathwaysال ارجية 

 بدـ الثدييا). مقارنةً  albuminيحتوي دـ الطيور عمى تركيز أقؿ مف األلبوميف 


