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 تنظيم درجة حموضة الدم

 

ته على مقاومة تغيرات درجة استطاع مدىا بملمحلول  الدارئة القدرةيمكن تعريف  :Buffer دارئةالقدرة ال

ويعبر عنها بكمية شوارد الهيدروجين التي يجب إضافتها إلى  إثر إضافة شوارد الهيدروجين إليه,الحموضة 

  المحلول كي تتغير درجة حموضته بمعدل درجة واحدة.

 

 التجربة:مبدأ 

 لة منثامالمصورة إثر إضافة كميات متت درجة حموضة عينات متساوية الحج  من الما  المقطر وتبدالقياس 

 .شوارد الهيدروجين إلى كل عينة

 

 التجربة: أدوات

 .مقياس درجة حموضة -1

 .مثقلة -2

 .أنابيب تثفيل -3

 .نابيب اختبارأ -4

 .بيكر -5

 .ميليلتر حدات مدرجة سعة واصما -6

 .بر حقنأمحاقن و -7

 .ارافينزيت ب -8

 .ول هيبارينحلم -9

 .(%50يتان بتركيز )يور -10

 .ينظام %۱حمض كلور الما   -11

 .حي نبرأ -12

 



 السنة الرابعة فيزيولوجيا الحيوانات الزراعية الجلسة العملية الحادية عشر

2 
 

 طريقة العمل:

غ لكل كيلو 1.5( كمادة مخدرة لألرنب وبمعدل %50نستخدم عادةً محلول اليوريان بتركيز )تخدير الحيوان:  -1

ول حلها بالمحل يتم كمية اليوريتان الضرورية للتخدير، ثمزن الحيوان ثم حساب يتم وغرام من وزن الحيوان. 

لوريد الهامشي طريق ا عنيتم حقنه حتى ينام الحيوان، ثم  يتم االنتظارالعام.  هضمن جوف حقنهاثم يتم الفيزيولوجي، 

 من محلول الهيبارين. لم 3بـ لألذن 

 

قص المتوسط للرقبة بين عظم ال للجلد على طول الخط طولي قص يجرىقص وبر الحيوان في منطقة الرقبة، وي -2

من النسج الضامة المحيطة به. علماً أن هذا الشريان يمتد ضمن  حرريكشف عن الشريان السباتي ويوالحنجرة. ثم 

ً على عمق نصف سنتيمتر تقر ىالكتلة العضلية للرقبة موازياً للرغام  من السطح. يبا

 

ب نقطة بواسطة خيط في أقر عقدينقطة ممكنة من القلب، و قربأعلى الشريان السباتي في  شرياني ضع ملقطيو -3

خزع بعد ذلك الشريان بإجراء ثم يحضر عقدة ثانية رخوة بين الملقط والعقدة األولى، تممكنة من جهة الرأس، ثم 

طرة بإدخال قسهذا العمل لنا يسمح حيث  قص مائل غير كامل في جدار الشريان السباتي بين عقدتي الخيطين،

كل حيد ثبت القسطرة السباتية في مكانها بشد عقدة الخيط الرخوة بشتئة بزيت البارافين باتجاه القلب. بالستيكية ملي

  فوقها.

 

فين غطس الطرف الثاني للقسطرة السباتية ضمن البارايضع في البيكر كمية قليلة من البارافين السائل، ثم يو -4

ذكير ط الشرياني عن الشريان السباتي. وهنا يجب التسمح للدم بالتدفق ضمنه بعد رفع الملقيالموجود في البيكر، و

الدم نتيجة التفاوت الكبير الموجودة في  2Coبضرورة استقبال الدم تحت سطح البارافين لتحاشي استبعاد جزيئات 

 مم زئبقي(. 0.2م زئبقي( والهواء )م 40بين ضغطه الجزيئي في الدم )

 

ين ونقل نصف الكمية األخرى لفصل المصورة عن العناصر الخلوية حتفظ بنصف كمية الدم وهي مغطاة بالبارافي -5

 للدم.
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( مل ماء مقطر. وفي األنبوب 3ضع في األنبوب األول )ثم  6إلى  1من  رقمتأنابيب اختبار بشكل جيد و 6نظف ي -6

ل زيت م 0.5في األنابيب األربعة البقية ثم يوضع ( مل حمض كلور الماء. 0.5) معل ماء مقطر م (3الثاني )

 البارافين.

 

 (6سحب )يمأل هذا األنبوب بزيت البارافين ويبالمحقن الذي يستخدم لسحب الدم ودقيق  بالستيكي ثبت أنبوبي -7

( مل 0.5) مع ( مل دم3مل دم، وفي األنبوب الرابع ) (3ضع في األنبوب الثالث تحت سطح البارافين )يومل دم. 

 حمض كلور الماء.

( مل 3وضع في األنبوب الخامس تحت البارافين )وي( مل من مصورة الدم، 6نفسها ) سحب بالطريقة السابقةي -8

 ( مل حمض كلور الماء.0.5)مع ( مل مصورة 3وفي األنبوب السادس ) ورة,صم

 

 التالي: لفي الجدو ثبت القيمتو PHس درجة حموضة محتوى كل أنبوب بواسطة مقياس ياقيتم  -9

  

 

 العينة

فرق  PHدرجة 

PH 

 

 2 1 ـــــــــ الموقية القدرة

     ماء

     دم

     مصورة

 

ضافة حمض الدم والمصورة الناتجة عن إ PHتبدالت أن حظ اليو حسب فرق درجة الجموضة في كل عينة,تثم 

 عينة الماء المقطر.  PHكلور الماء إليها تكون طفيفة أو معدومة مقارنة بتبدالت درجة 

 

حسب التركيز الجزيئي لحمض كلور الماء المستخدم )كمية شوارد الهيدروجين المضافة إلى كل عينة( انطالقاً ي -10

 عتبار:وللوصول إلى ذلك يجب ا ( مل من حمض كلور الماء,0.5إليه )الماء المقطر الذي أضيف  PHمن درجة 

تركيز شوارد الهيدروجين الموجودة ( تقريباً، ويمكن عندئِذ إهمال 7درجة حموضة الماء المقطر تساوي ) -

 في هذه العينة مقارنة بتركيزه في العينة المماثلة التي أضيف إليها حمض كلور الماء.
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 يعطى تركيز شوارد الهيدروجين في اللتر الواحد اعتماداً على المعادلة التالية: -

PH= log 1/[H]= -log [H] 

 ( مرات.7طر )اء في عينة الماء المقيبلغ تمديد حمض كلور الم -

 وبتطبيق المعادلة:

N1V1= N2V2 

 N2 حجم كلور الماء الممدد. و V1تركيز شوارد الهيدروجين في حمض كلور الماء الممدد. و  N1حيث تمثل 

حجم كلور لماء المضاف إلى  V2تركيز شوارد الهيدروجين في حمض كلور الماء المضاف  إلى كل عينة. و 

 كل عينة.

 الحقيقي لحمض كلور الماء الذي أضيف إلى كل عينة من المعادلة التالية:ويمكن حساب التركيز 

N2= 
N1V1

V2
 

 

 تعيين الزمرة الدموية

 

 مبدأ التجربة:

تعتمد التجربة على التفاعل المناعي بين مولدات االرتصاص لكريات دم الشخص المفحوص والراصات العيارية 

 .Anti Dو  Anti Bو  Anti Aالمستحضرة خصيصاً لهذه الغاية وهي: 

 

 أدوات التجربة:

 .صفيحة بورسالن -

 .واخزات -

 .كحول -

 .قطن -

 راصات عيارية. -
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 طريقة العمل:

طرة دم قستخرج منها يعقم اإلصبع وتنظف صفيحة البورسالن الخاصة بفحص الزمرة الدموية بشكل جيد، ثم ت

 في ثالثة أماكن على حجرات الصفيحة. توزع وبواسطة  واخزة 

الخاص  Anti Dو الثالثة مصل  Anti Bوإلى الثانية مصل  Anti Aلعينة قطرة من مصل مباشرة إلى ايضاف 

راقب عملية التراص الناتجة عن التفاعل بين الراصة  ومولدة اإلرتصاص ت( وRHبالكشف عن عامل ريزوس )

رة يبعضها مع بعض لتظهر على هيئة كتل صغ حال حصوله تجمع الكريات الحمر والتصاقهافي والذي ينتج عنه 

(. وإذا Aفقط تكون زمرة دم الفرد المفحوص هي من النمط ) Anti Aمرئية بالعين المجردة. فإذا حدث تراص مع 

(. إما إذا حدث التراص مع كليهما فتكون Bفقط يكون دم الفرد المفحوص هي من النمط ) Anti Bحدث تراص مع 

 (.1الشكل ) (Oالزمرة ممن النمط )(. وإذا لم يحدث تراص مع كليهما فتكون ABالزمرة من النمط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الزمر الدموية وشكل التراص.: (1)الشكل 

 

الخاصة بعامل ريزوس يكون الدم المفحوص  Anti Dإذا حدث تراص في العينة الثالثة التي أضيف إليها مصل أما 

 (.-RH(. وإذا لم يحصل تراص يكون الدم من النمط )سالب ريزوس +RHمن النمط )موجب ريزوس 


