
 فيزيولوجيا الحيوانات الزراعية  ةثامنالجلسة العملية ال
 

1 
 

 الدوران لجهاز الفيزيولوجية االختبارات

 

 العملية:خذ عينات الدم من الحيوانات وتحضيرها لالختبارات أ -1

للح من الحيوان   إن   حم ا يأ وسححححححح ي لراسححححححححةفي  ةكبير ةهم للح الكم نات ا بارات  ةمكو واالخت

ه ه  منن كر  ،طرق جمع عينات اللح من الحيواناتمن معرفة ل لك البل  النوعية، الفيزيولوجية

 :الطرق

  فضل الطرق وتستخلح عنلما يرال الحصول أمن  تعتبرو :سحب الدم من الوريد الوداجي

 خيول(.وال مجتراتكما في ال) من اللح ةعلى كميات كبير

   من اللح ةقليل ةالحصول على كمي ما يرالتستخلح عنل :ذناألمن الذيل أو سحب الدم من 

 زير(.اخنوال رنمكما في األ)

   طيورال في تينالداليو أ العرفمن و أ من وريد الجناحسحب الدم. 

 

 :لتخثر الدم المانعةهم المضادات أ -2

ل لك  ،ةمعينة زمني ةاللح التي حصحححححححلنا عليفا بعل فتر ةلتحليل عيننضحححححححطر حيان في بعض األ

 ةخ  العينات ثح تحفظ ه ه العينات في البرال على لرجأ ةاللح قبل عملي رلتخث ةنضيف موال مانع

 ح.°4+ ةارحر

ونات مك لراسحححححححةفي  ةكبير ةهميأمنفا له  الكافية ةلتخثر وتحليل الكميل المانعة ةمالالختيار إ ن  إ

  .اللح

 ن كر مايلي: لتخثر اللح المانعةهح الموال أمن 

 مالحأ ثالثة ه المالةويوجل من ه  ،ملح جيل وفعال في منع تخثر اللح (:E.D.T.A)مالة الـححح : أوالا 

 هي:

 .في الماءسفل االنحالل  وهو بوتاسيوحالثنائي  -1

 الصوليوح.ثنائي  -2
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  بصعوبة في الماء.وال ي ينحل ثنائي الليثيوح  -3

 ويتح تحضير .الكالسيوح التحالها الجيل مع كاتيونات E.D.T.Aلـ لثير المانع لتخثر اللح أالت ويعول

 غ 100 ثح ي ام فيه ،تر واحل ماء مقطريل في NaClغ من  9 بإ ابة لتخثر اللح المانع المحلول

 (.E.D.T.A)ة من بولر

  

ا   : مونيوح والبوتاسيوحاأل : أوكزاالتثانيا

في الماء  البوتاسحححححححيوح، ت ام غ أوكزاالت8ومونيوح األ غ أوكزاالت12ه ا المحلول من  يتألف

 .رتر ماء مقطيل (1) المقطر ثح يكمل الحجح الى

 

ا   اليل السيترات:مح: ثالثا

 وليوح الثالثية التي توجل بأحل التركيبين: سيترات الص ون كر منفا

 O)2.2H2O5H6C3(Na :لاألوالتركيم 

 .O)2.11H7O5H6C3(Naالثاني:  والتركيم

 مالمرك غ من38.1وأالمركم االول غ من  31.3بإ ابة لتخثر اللح  عويتح تحضير المحلول المان

لك يوجل محلول باإلضحححححححافة ل  .تر ماء مقطريل (1) لىإالحجح ، ثح يكمل الثاني في الماء المقطر

يحافظ  هحيث أن الثالثيةفضل من سترات الصوليوح أاللكستروز الحامضي ال ي يعتبر  سترات

 :ويحضر ه ا المحلول كما يلي ة،لطوية على شكل كريات اللح الحمر لفتر

كستروز يلغ  1.40و من حمض الليمون غ 0.48و ةمن سترات الصوليوح الثالثي غ 1.32م ي ا

 .تر ماء مقطريل( 1) إلىثح يكمل الحجح  ،اء المقطرفي الم

 

 ،حفي منع تخثر الل مانعة للتخثر و ات فعالية ةمالوتعتبر الفيبارين  :Heparinالهيبارين  -4

 .غالي الثمنيعتبر لكنه 

 .حجوح من اللح (4-5)من  إلىاللح  تخثرل المانعةبشكل عاح يضاف حجح واحل من المحاليل 
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 :الدم ةنسباب انحالل عيأ

الي تفلتجنم خسارة العينة المأخو ة من جفة ول ،اللح ةسبام انحالل عينأ التعرف على المفحمن 

  .من جفة ثانيةسبام ه ه األ

عل بأو حتى  ةخ  العينأثناء أو أ ةخ  العينأاللح قبل  النحاللالعليل من األسحححححححبام يمكن أن ت لي 

 ة.خ  العينأ

 ة:خذ العينأقبل  -أ

 ة.لويالتحسس لبعض األة نتيجو أراض أموجول   -1

 .كريات اللح الحمراءش و  في بنية   -2

 ة(.السيميتالو المنجليةكية )لوبين الوراثغراض الفيموأم  -3

 .نزيماتنقص بعض األ  -4

 

 ة:خذ العينأثناء أ -ب

 .نابيماألأو  اقنو الكحول في المحأثر من الماء أوجول   -1

 .ت الحمروتفجير الكريازبل تكوين  إلىي لي  ةبسرعبزل اللح   -2

 

 ة: خذ العينأبعد  -ت

 .نابيماأل اقن إلىمن المح ةضخ اللح بقو  -1

 .قبل ضخ اللح ةبرعلح نزع اإل  -2

 .نابيم الجمعأثار من الماء والكحول في أوجول   -3

 .و وضعه في مكان ساخنأوضع عينات اللح في مكان بارل وتركه يتجمل  -4
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ا:   خذ عينات الدم :أدواعي رابعا

 : ةالتالين كر منفا الحاالت حاالت علة الحيوان في  أخ  عينات اللح منيتح 

 وهضمية. ةظفور اضطرابات غ ائي -1

 .ة األسباممراض غير معروفالكشف عن بعض األ -2

  .بلون غير صحيح ةالمخاطي ةغشيتلون األ -3

  ة.تورح العقل الليمفاوي -4

 .تضخح الكبل والطحال -5

 ى.الملماألحمر تلون البول باللون   -6

 لح.االشتباه بطفيليات ال -7

 ة.الحيوان الصحي ةعن حال ةعام ةأخ  فكر -8

 

ا:  خذ عينات الدم:أل ةدوات الالزماأل خامسا

  .نابيم اختبار مع حواملفا وسلالات لقفلفاأ  -1

 .إبر معقمة لسحم اللح -2

 .قطبي ومقصقطن و 70%كحول  -3

 .الفيبارين لتخثر اللح مثل ةمانع ةمال -4

 .ت اللحوعاء يحتوي على ثلج مبشور وملح الطعاح لنقل عينا -5

 

ا:  :سحب الدمة العملية لطريقال سادسا

اً ريشححححححكان يمتلك و أماعز وال غناحكاألو شحححححححعري كثيف غطاء صحححححححوفي أيمتلك  ا كان الحيوان إ

ً  ةخ  العينأبعال ه ا الغطاء عن مكان إ وقص أفيتح  ،لطيوركا  ة،يلالج للر ية ال ي قل يشحححححححكل عائقا

 .لوريل الولاجيلالصحيح  وصولوال

ً  ا كإما أ  ،كحولمبلل بال طنيتح مسح الجلل بقف (خيولوالبقار كما في األ) ان الوريل الولاجي واضحا

شعر به نتيجيتح و ةالمعقمة برباإل يوخز الجللثح  عنل اختراق  ةمقاومته الضعيف ةثقم الوريل ال ي ن

 .ح ° 45 ةله بزاوي ةبراإل
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 لقطنبا وأ بسحححححلالة نابيماأل تقفلثح  ،يطفر مكان الوخز ةاللح المطلوب ةبعل الحصحححححول على عين

خ  أيخ تاروسححححاللته وجنسححححه ورقح الحيوان  ةمثل رقح العين ةعليفا جميع البيانات المطلوب ونويل

ر المخب بفلوء إلى لفا في الوعاء المخصححححححص ل لك وتنقلواممع حالعينات ثح توضححححححع  ة...العين

ظ في البرال على لرجه حراره و تحفة أجراء االختبارات الالزمقصححى إلأ كحل يوح( 1-2)خالل 

  ح.4°+

 

ا:   :لجهاز الدوريا ةبعض االختبارات الفيزيولوجي ةدراسسابعا

عن سحححائل ة عبارة المصحححور. ةوخاليا لموي)البالزما(  ةن اللح يتكون من المصحححورأمن المعلوح  

 يتوقف على ه او، خرىبعض الحيوانات األ صحححححححفر فيأو أعليح اللون كما في القطط والكالم 

 . البالزما ةطبقسماكة 

 :ففي ةالخاليا اللموي امأ

 :الكريات الحمر -1

عنل الطيور والبرمائيات واألسحححححماك والزواحف تكون خاليا بيضحححححوية الشحححححكل ومحلبة من 

 ولفا شحححححححكل قرص ةالنوا ةتكون الكريات الحمر عليمففي الثلييات أما  الجانبين ولفا نواة.

 ،ليس لفا نواةوومحلبة من الجانبين  لفا بيضححححححويشححححححكفالما الجمل ولا العاالجانبين م مقعر

 .من اللح 3مح 1عللها بالمليون في  يقلرو

 

 :الكريات البيض  -2

 إلى: الكريات البيضاء تقسح

 إلى: وتقسح ة:محببال اءبيضالكريات ال  

( 60-70%) افتنسححبوتبل   ة،والقاعلي ةالصححبغات الحامضححيبتصححب   ةمعتللكريات   -أ

 ةعلى الحرك ةلفا القلر .فصححححححوص (2-5) إلى ةا مقسححححححمنواتف ,ريات البيضكمن ال

 .(1)الشكل  ةميبياأل
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 (: كرية بيضاء محببة متعاللة1الشكل )

 ةصحححححبغ)مثل باللون الورلي  ةتتلون بالملونات الحامضحححححية )أيوزينات(: حامضحححححي  -م

 نواتفا  ات فصححين. ،من الكريات البيض (1-4%)الحجح ونسححبتفا  ةكبيراأليوزين(، 

 .ويقل عنل االجفال ةبالطفيليات والحساسي ةصابعنل اإل اهيزلال علل

ة نواتفححا كبير ,زرق المثيلينأمثححل  ةلصحححححححبغححات القححاعححليححمحبححة ل ة:قححاعححليححكريححات   -ت

سححبتفا نتبل  ة، الزائل ةبشححكل غير واضححح ال تميل للحرك فصححيصححين إلى ةومفصححصحح

 .من الكريات البيض (0.5-1%)حوالي 

 

 لىإتقسح  ةكريات بيض غير محبب: 

تشحححححححغل  ةنواتفا كبير ،من الكريات البيض( 20-25%)نسحححححححبتفا وتبل   ة:مفاويييات لكر -1

 الخلية.من  كبيراً  حيزاً 

ً أمن  ة:النوا ةوحيل -2  مة.والبلع األميبية الحركةعلى  القلرةلفا  كبر الكريات البيض حجما

 .من اللح 3مح 1في  باألالفيقلر علل الكريات البيض و 

ما في الطيور أالشححححكل  ةو قرصححححيأ ة بيضححححاويةصححححغيرجسححححاح أهي  اللموية:الصححححفائح  -3

 .من اللح 3مح 1في   باألالفو يقلر عللها  ة،سماك فتحتوي على نواواأل

فين يلال للمنزوع منفا موعن بالزما اللح  ةعبار :السحححيروحأو  صحححلمالتجلر اإلشحححارة إلى أن  

 )الفبرينوجين(.
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 المسحة الدموية )لطاخة أو فيلم(:تحضير 

حليل وت اءلكريات البيضحححححل ي(التفريق) يالتمييزالعل هو  اللموية المسححححححة تحضحححححيرمن الفلف  

 .نواع الكريات البيضأل المئوية النسبة

  الالزمة:دوات والمواد األ 

 .لح ةعين -1

 مجفر -2

 .ةشرائح زجاجي -3

 .كحول -4

 .قطرماء م -5

 حمل الشرائححامل زجاجي ل -6

 .قطارة -7

 .ملون ومثبت -8

 ر:التحضي ةطريق 

من طبق بتري باسححححححتخلاح  ةوجاف ةنظيف ةزجاجية لح على طرف شححححححريح ةضححححححع نقطن -1

 .قضيم زجاجي

اللح  ةعلى نقط ةولى المحتويعلى الشحريحة األ ةوجاف ةنظيف ةثاني ةزجاجي ةشحريحنضحع  -2

 .اللح ةبحيث تجعلفا تحتضن نقط ح 45°ةزاويب

ى مع ولاأل الشحححريحة ةحتى نفاي ةماح ببطء وبخفإلى األ ئلةالما ةسححححم الشحححريحة العلوين -3

كما  .لتالفي تكسححححر كريات اللح ةإلى الخلف ثاني ةعلح الرجوع بالشححححريحة العلوي ةمراعا

 ة.وغير متقطع ةرقيقة ن تكون السحبأ عىيرا

 ي.وضعفا على الحامل الزجاجبو لك  الغرفة هواءالشريحة بتركفا في جفف ن -4

 :وين والتثبيتلالت ةعملي -5

 :ليتينالطريقتين التا إحلىهنا سنتبع و، والتثبيت إلجراء عملية التلوين هناك طرق كثيرة
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 :Giemsa جيمساوصبغة  May-Grunwaldة صبغة طريق أوالا:

 طبشححر  May-Grunwald ةنقط من صححبغ 10الشححريحة اللموية حوالي ضححع على  -1

علح جفاف الصبغة  ةلقائق مع مراقب (3)ثح تركفا لمله  ،الشريحة سطحكامل  ةتغطي

  .على الشريحة

 .نقط ماء مقطر وامزجفا مع الصبغة (10)إلى الشريحة اللموية حوالي ضف أ -2

 الممزوجة بالماء الصحححححححبغة ةتخلص من بقية، ثح لقيق( 1-2)ة لمل ةالشحححححححريح جفف -3

 .باستخلاح ورق ترشيح

لقائق ثح  10 ةتركفا لمل، واجيمسا ةنقاط من صبغ (10) اللموية الشريحة إلىضف أ -4

 .ففا بالفواءبالماء المقطر وجف الشريحةغسل أ

 

 الميتانول،زرق الميثيلين في أو األيولينعن محلول  ةعبار : May صبغة (:1)ة مالحظ

 .يضللكريات الب ةمتعاللالوالصبغات  للحموضة المحبةلورها تثبيت وتلوين العناصر 

 

قسححححححاح يلون النواة وأ مخففالميتيلين  زرقأعن  ةعبار صححححححبغة جيمسححححححا: (:2)ة مالحظ

 محبة للقلوية.الكريات البيض ال

 

 :ناليشم ةباستخدام صبغ ةالدموي ةالمسح لصباغة ةثاني ةطريق -ب

 .علىاأل إلىاللح  ةضع الشرائح على حامل الشرائح بحيث تكون طبقن -1

 ة.زجاجيال ةشريحالاللح حتى تغطي  ةفوق طبق ة ليشماننضع طبق -2

 ة.لقيق (1.5-2)لمله من  الصبغةتترك  -3

توائه اح الزجاجية الشححريحةسححتطيع تبحيث  الصححبغة من الماء المقطر فوق ةنضححيف كمي -4

 (.1:1أو  2:1)يعالل  للصبغة لك على تخفيف ب ف، فنحصلن يسكم من الحواألون 

صبغة -5 سحم ال س ةففالمخ ن صنثح  صة،ما طةبوا شريح بغة إلىعيل ال ساعل عل ةال ى مما ي

ً  ا كان التخفيف صحححححيحإو .بشححححكل جيل مع الماء ةخلط الصححححبغ ضححححراء خ ةيالحظ طبق ا

 ة.المحلل ةتغطي الصبغ ةاللون رقيق ةمعلني

 ة.لقيق (10-15)لمله من  تترك الصبغة الممللة على المسحة اللموية -6

 ك.و حك ألون فر ة(غسيل الشريحر )بعل  لك بالماء المقطتزال الصبغة  -7
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 الحرارة. بورق شفاف ونلعفا تجف بالفواء لون استخلاح ةسح الماء عن الشريحنم -8

اللح  ةطبقخ  تألوان والتمييز بين األ يحلثسححححححتمر بالغسححححححيل بالماء المقطر حتى ن (:1ة )مالحظ

 .حمر البنفسجياللون األ

 نغطي المسحححة اللموية بسححاترة ةطويل يةزمن ةلفتر ةاللموي ةرلنا تثبيت المسحححأ ا إ (:2ة )مالحظ

 لصق الساترة.جل أاستخلاح بلسح كنلا من ب ةجاجيز

( بحيث نخفض X100)ة الزيتي ةعلى العلسححح ةبفحص الشحححريح نقوحبعل صحححب  المسححححة اللموية 

 .بشكل واضح إيجال الكرياتحاول نثح  ،زيتالحتى تغطس في نقطه  العلسة الزيتية

 :بيضاء هية كري (100)ز ييجل تمأوهناك ثالث طرق من 

 ة.الطولي ةلطريقا .1

 ة.عرضية الالطريق .2

 .الخط المنكسر ةطريق .3

 :مثال تطبيقي

 اللمويةها تحت المجفر وتعرف على الخاليا رالتي قمت بتحضحححححححي ويةاللم الشحححححححريحةافحص 

 اوتعرف على نسححبف ة:شححكال التاليثح ارسححمفا وقارن بينفا وبين األ ،(6و 5, 4, 3, 2األشححكال )

 (.1)من الجلول رقح 

 

 للخاليا الحبيبية المعتللة.رسح تخطيطي (: 2)الشكل 
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فيفا الكريات الحمراء وكرية  رسح تخطيطي لشريحة لموية مبين(: 3)الشكل 

 بيضاء حبيبية حامضية

 

 شريحة لموية تظفرفيفا كرية حبيبية قاعلية(: 4)الشكل 

 

 

  كرية بيضاء غير محببة وحيلة النواة(: شريحة لموية تظفر فيفا 5)الشكل 
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 .الليمفاوية الخاليا يبين تخطيطي رسح(: 6) الشكل

 

 .ريوية في الحيوانات الزراعيةجلول يوضح الصيغة الك :(1الجلول )

 نوع الحيوان

الصييييييييغة   لكل 

 مل

 كالب أرانب دجاج ماعز أغنام أبقار خيول

 معتدلة

 متوسط

75-35 

54 

45-15 

28 

50-10 

30 

48-30 

36 

45-20 

30 

50-8 

30 

77-60 

70 

 حامضية

 متوسط

12-2 

5 

20-2 

9 

10-1 

4.5 

8-3 

5 

8-2 

5 

3-1 

2 

10-2 

4 

 قاعدية

 متوسط

3-0 

0.5 

2-0 

0.5 

3-0 

0.5 

2-0 

0.5 

5-1.5 

3 

3-0.5 

2 

1-0.1 

 نالرة

 ليمفاوية

 متوسط

50-15 

30 

75-45 

58 

75-40 

62 

75-50 

55 

75-45 

60 

72-60 

60 

30-12 

20 

 وحيدات

 متوسط

10-2 

5 

7-2 

4 

6-1 

3 

4-1 

2.5 

4-1 

2 

4-1 

2 

10-3 

5 
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 فصل عناصر الدم: 

ة يماتوكريت، أي معرفة نسبة العناصر الخلويقصل بفصل مكونات اللح تقلير ما يسمى بحجح الفي

 .مل من اللح بعل تثفيله 100في 

 :التاليتين يقاس الفيماتوكريت بإحلى الطريقتين

عرية شححخاصححة تسححمى أنبوبة ونتروم وهي أنبوبة يسححتخلح فيفا أنبوبة  طريقة ونتروب: -1

 مقسمة إلى عشر تلريجات. تلريجة( وكل 0-10)من ملرجة 

 طريقه العمل: 

يجم علح تكون و 10مانع تخثر ونثفلفا في األنبوبة حتى العالمة  ا  عينة اللح مضحححححححاف إليفنأخ

ية، ون عات هوائ قا ملة )ثفف فا ل قة بمعلل 15-30ل ية ة/لور 3000( لقي ية عمل فا عل ن قة وب للقي با

الطرل المركزي نقرأ حجح الموال الخلوية المترسحححححبة وك لك حجح اللح الكلي فنحصحححححل على قيمة 

 وكريت بالمئة.الفيمات

والجفاز القارئ ال ي يعطي النسم بين خاليا اللح والبالزما عبارة عن صفيحة معلنية مستطيلة  

( ويوجل على الصححححفيحة حامل بالسححححتيكي في وسححححطه ميزابة توضححححع فيفا 0-100) ملرجة من

( ثح رصفلاخط )سول السفلي الكريات الحمراء على الخط األ ةبلاي األنبوبة الشعرية بحيث تنطبق

الموال  ةنسب أبعل  لك نقر ائة(.خط الم)سول العلوي على على الخط األالبالزما من األ ةبلايضع ن

 .الفيماتوكريت ةفي اللح وب لك يكون قل تح تقلير قيم ةالخلوي

 

كل بشححححح ةخيراأل ةاسحححححتخلامفا في الفترتح  ة:ريعنابيب الهيماتوكريت الشيييييأ ةطريق -2

مح 75) )طولفا  ةلقيق ةنابيم شحححعريأهي و ،لقياس حجح الفيماتوكريت شحححائع

 .الفيبارينب ةجلرانفا اللاخلية من الطرفين ومطلي ةمفتوحمح، و (1) رهاقطو

 :العمل ةطريق -

نمأل 
3

4
ضعفا نابيم وناأل نرقحبعل  لك  ة،و بالمعجونأحل طرفيه بالشمع أنبوم باللح ويسل من األ 

لف ( أ12-14) ةلقائق بسحححححححرع (3-5) ةيل لملثفالتبعل  لك يتح  ة.بحيث تكون متناظر ثفلةفي الم
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سمنا ق ا إوبالمئة.  ةمقلر ةالفيماتوكريت على جفاز خاص يعطينا القراء ةقيم أنقرة. اللقيقة/ لور

 .لوبينغالفيمو ةنحصل على كمي 3الفيماتوكريت النفائي على  حجح

 :نابيب الهيماتوكريتتثفيل أالقارئ في جهاز 

الل رص التقييح في الموضححع المالئح من خضححع قنثح  ك لولم الغطاء اللوارفية التثفيل، بعل نفاي 

 ولاللنيا لعم النقطةع ( م5%)ن يتطابق الخط أإلى  ةالمركزي الصحححححححرةوتلوير  صمسحححححححك القر

ن أ يح إلىتقيالقرص يتح تلوير ة و بالنا ةصححفيحوال المركزية الصححرةمسححك نثح  ،الكريات الحمراء

الفيماتوكريت في  مةقيقرأ نبعل  لك  .على لعمول السحححححححائلألمع الحل ا (100%)يتطابق مع خط 

 .العليا لعمول الكريات الحمراء ةالنفاي

 :األتية وب لك نكون قل تعرفنا على عناصر اللح وهي 

 (.كريات حمراءر )حمأ ات لون  طبقة سفلى  -1

هي الكريات  جلاً  ةرقيقومائل للبياض  ات لون فوق الكريات الحمراء  طبقة وسحححححححطى  -2

 ة.اللموي البيضاء والصفائح

 .صفرأ إلىعن سائل شفاف  ةعباروهي  ة علياطبق -3

  


