كيموحيوية الجهد البدني

خواص الدم الفيزيائية
يعد الدم سائال لزجا وتعزى بعض لزوجتو الى وجود البروتينات فيو غير ان معظم المزوجة يعزى الى وجود
خاليا الدم الحمراء فكامت ارتفعت ف الخاليا ارتفع مقراط الدم وزادت لزوجتو فاذا اعتبرنا لزوجة الماء ىي 1
فان لزوجة البالزما تتراوح بين ( 2.6 – 1.9بمعدل  ) 2.2ولزوجة الدم في االنسان العادي تبمغ  %42والتي
تتراوح ما بين ( 5.5 – 3.5معدل  ) 4.5مقراط وىنالك عالقة بين المقراط والمزوجة فاذا ما بمغ مقراط الدم
 %55فان لزوجة الدم ترتفع بشكل حاد االمر الذي يعقي انسيابية داخل االوعية الدموية وعمية فأنيا تشكل عبا
عمى عمل عضمة القمب  .ومن التطبيقات الميمة عمى ىذه المفاىيم ىو ان يقوم الرياضيين بسحب بعض الدم
من اجساميم وخزنيا قبل االحداث الرياضية الميمة بفترة من الزمن فيحث ىذا االمر الجسم عمى انتاج خاليا دم
حمراء جديدة فاذا حقن الدم المخزون فان نسبة مقراط الدم سوف تزيد بشكل كبير قبل الحدث الرياضي وعمى
الرغم من ان ذلك يبدو مفيدا كونو يساعد الرياضيين عمى اعطاء اداء افضل في رياضات التحمل بسبب قدرة
الرياضي عمى حمل االوكسجين الضروري في ىذه الرياضة غير انو يكون ضا ار احيانا بسبب ارتفاع لزوجة الدم
وما يصاحبو من زيادة ضغط الدم وقمة التروية  ,االمر الذي يشكل عباء عمى القمب االمر الذي يسبب الوفاة .
ويبمغ درجة ح اررة الدم حوالي  38درجة وتتراوح درجة االس الييدروجيني  7.45 – 7.35وعمية فيو قاعدي
خفيف ويبمغ تركيزه الممحي  %9.9كما ان كثافتو النوعية اعمى قميال من الماء فيي في االنسان تتراوح 1.959
–  1.969ويتبع ذلك عدد الخاليا واالمالح المذابة واالصابة ببعض االمراض .
حجم الدم
يعد الدم نسيجا ضاما الذي يتكون من الخاليا الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ومن مادة بينية سائمة تسمى
بالزما الدم  .ويشكل الدم في االنسان البالغ  %8 – 6من وزن الجسم  .والذي يتراوح  5.5 – 4.5لت ار لإلناث
و  6لتر لمذكور  ,ويتحكم في الدم عوامل متعددة مثل التغير في توازن الماء والنزيف والحمل وعوامل اخرى .
فاذا اخذت  199ممميتر من الدم المضاف لو مانع التخثر وتركتو يترسب تمقائيا فان الخاليا الحمراء ستترسب
الى االسفل وتحتل حجما حوالي  47ممميت ار لمذكور و  42ممميت ار لإلناث بينما تحتل البالزما الحجم المتبقي
وتدعى نسبة حجم الخاليا الحمراء الى الدم بالييماتوكريت (مقراط الدم ) ويعبر عنيا بنسبة مئوية  %47لمذكور
و  %42لالناث فيي تتاثر باختالف الجنس واالرتفاع عن مستوى سطح البحر فقد تكون اعمى لدى االفراد
المذين يعيشون في مناطق مرتفعة عن سطح البحر  ,كما انيا تتغير بحاالت فقر الدم والتي تكون فييا مقراط
الدم منخفضا بينما ترتقع لدى الرياضيين وفي حاالت الجفاف الشديد .

ﻜﻴﻤﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ )(Exercise Biochemistry
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ،
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴـﺸﻤل ﻜﻴﻤﻴـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻡ ،ﻭﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ .ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ

ﺃﻭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﻰ ﻜﻴﻤﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓـﻲ

ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻜﻴﻤﻴـﺎﺀ
ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ،
ﻭﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ.

ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٥ﻟﺘـﺭﺍﺕ ،ﻭﻴﺘﻜـﻭﻥ
ﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ ﺴﺎﺌل ﺸﺒﻪ ﺸﻔﺎﻑ ﻴﻤﻴل ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺼﻔﺭﺍﺭ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﻼﺯﻤـﺎ
ﺍﻟﺩﻡ ) ،(Plasmaﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻠﺒﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟـﺼﻔﺎﺌﺢ
ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  %٩٩ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻡ(.

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻨﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨـﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ) (Hematocritﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴـﺔ ﺤـﻭﺍﻟﻲ  .%٤٥-٤٠ﻭﻴﻭﻀـﺢ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (١ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ
ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ ﻭﺒﺭﻭﺘﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻡ،

ﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .١ﻨﻘل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ،ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻷﻴﻀﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺜـﺎﻨﻲ
ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ.
 .٢ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ )ﺘﺩﻓﺌﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺘﺒﺭﻴﺩﻩ( ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻴﺄﺘﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.

 .٣ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ.

٢

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) :(١ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ

ﺭﺠﺎل = ٥,٩-٤,٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻠﻴﺔ/ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ
ﻨﺴﺎﺀ =  ٥,٤-٤,٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻠﻴﺔ/ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ

ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ :ﻟﻴﻤﻔﻭﺴﺎﻴﺕ

 ١١,٠ - ٤,٥ﺃﻟﻑ ﺨﻠﻴﺔ /ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ
(% ٤٠ -٢٠) %٢٥
(% ٧٠-٥٠) %٦٥
(% ٣ -١) %٣

ﻨﻴﺘﺭﻭﻓﻴل
ﺍﻴﺯﻨﻭﻓﻴل

(% ١ -٠,٥) %١
(% ٨-٤) %٦

ﺒﻴﺯﻭﻓﻴل
ﻤﻭﻨﻭﺴﺎﻴﺕ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ

 ٤٠٠ -٢٠٠ﺃﻟﻑ ﺼﻔﻴﺤﺔ /ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ

ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ

 ٧,٣ﻤﻴﻜﺭﻭﻤﻴﺘﺭ )(٨,٨-٥,٥

ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

 ١٥-٦ﻤﻴﻜﺭﻭﻤﻴﺘﺭ

ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ

 ٤-٢ﻤﻴﻜﺭﻭﻤﻴﺘﺭ

ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ

١,٠٨٠

ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

١,٠٥٥

ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼل ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻟﺴﻴﺭﻡ(

١,٠٣٠

ﺍﻷﺱ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻨﻲ ﻟﻠﺩﻡ )(pH

٧,٤٥ - ٧,٣٥

ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ
ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ
ﺃﻤﻼﺡ ﻭﺩﻫﻭﻥ

 ٢٠ﺠﻡ ١٠٠ /ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ
% ٩٠
%٧
%٣

ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ

ﺭﺠﺎل = % ٥٢-٤٠
ﻨﺴﺎﺀ = % ٤٧-٣٧

ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ

ﺭﺠﺎل  ١٧-١٣,٢ﺠﻡ ١٠٠ /ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ
ﻨﺴﺎﺀ =  ١٦-١٢ﺠﻡ ١٠٠ /ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ

ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ

 ٧٠٠ -٥٠٠ﺠﻡ ) % ٠,٣٦ﻤﻨﻪ ﺤﺩﻴﺩ(
)ﺃﻱ  ٢,٥ -١,٨ﺠﻡ(

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، Krupp, et al. Physician's Handbook, 1985: P:146. :ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ.

٣

ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ )(RBC
ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٥,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ
ﻜل ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ .ﻭﻴﺼل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ١٢٠ﻴﻭﻤﺎﹰ ،ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ

ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺤﺎل ،ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩﻫﺎ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻬﺭﻡ ،ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺩﻡ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ( ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻜـﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ

)ﺍﻟﻬﺭﻤﺔ( .ﻭﺸﻜل ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺴﻁﺢ ﻭﺩﺍﺌﺭﻱ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ ﻤﻘﻌـﺭ،
ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺭﺽ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺤﻴـﺙ ﻴﺒﻠـﻎ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻁﺭﻑ  ٨ﻤﻴﻜﺭﻭ ﻤﻴﺘﺭ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻤﻴﻜﺭﻤﻴﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘـﻁ .ﻭﻴـﺴﺎﻫﻡ ﺸـﻜل
ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ:

 .١ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﻘﻌﺭ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺴـﻁﺤﻬﺎ ،ﺍﻷﻤـﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺠﺩﺭﺍﻨﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻐﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ ﻴـﺴﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺨﻼﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ.
 .٢ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﻨﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﻋﺒـﺭ
ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﻴﺴﻬل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻨﺒﻌﺎﺠﻬـﺎ

ﻭﻤﺭﻭﺭﻫﺎ ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻋﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﺇﻻ ﻟﻜﺭﻴـﺔ
ﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺒﻨﻘل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ) %٩٩ﻤـﻥ

ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻡ( ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻜﺭﻴﺔ ﺩﻡ ﺤﻤـﺭﺍﺀ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ٢٥٠
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﺯﻱﺀ ﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )ﺨﻀﺎﺏ ﺍﻟﺩﻡ( ،ﻭﻜل ﺠﺯﻱﺀ ﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒـﺄﺭﺒﻊ
ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻜﺭﻴﺔ ﺩﻡ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠـﺯﻱﺀ

ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ )ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ( ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ )ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻡ( ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ،
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻠﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ
ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺘـﺯﺩﺍﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴـﺕ .ﺇﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨـﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺭﻋﺔ
ﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ )ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ( ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﻁﺔ.

٤

ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )(WBC
ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﻜﺭﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ) (Irregularﻻ ﻟﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ،ﻟـﺫﺍ ﺴـﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﻜﺭﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ  ،(١ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻴﻡ ﺤـﻭﺍﻟﻲ  ١٠-٨ﺁﻻﻑ
ﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻴﻜﺭﻭﻟﻴﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ
ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻀﻐﻁﻪ ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻭﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺭﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ) .(Differentialﻭﺘﹸﻌﺩ ﻜﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻡ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ،ﻓﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﺴـﻭﺍﺀ

ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁـﺔ
ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺒﺘﻼﻋﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﺠـﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴـﺎ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴـﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﻭﺴﺎﻴﺕ ) (Lymphocytesﺇﻟﻰ ﺨﻼﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺏ ) (Bﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ،ﻭﺨﻼﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺕ ) (Tﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﹰ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩﻫﺎ ﻴﺘﻐﻴـﺭ

ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺔ .ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺠﻬـﺩ
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﺸـﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬـﺩ
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ.

ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) :(١ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺩﻡ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺤﻤﺭﺍﺀ )ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل( ،ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻴـﺴﺭﻯ
ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.

٥

خاليا الدم البيض ذات الحبيبات :
الخاليا المحبة لمحامض (الحمضة) Eosinophils
خاليا المحبة لمقاعدة( القعدة ) Basophils
الخاليا المتعادلة (العدلة) Neutrophils

خاليا الدم البيض عديمة الحبيبات وهي نوعان

الخاليا اللمفية (الليمفوسايت) -: Lymphocyte
تبمغ نسبتيا في خاليا الدم البيضاء ( %)40-20وتمتاز بوجود نواة كروية في الغالب ذات لون ارجواني داكن
وذات حجم كبير يمأل معظم الخمية عدا قميل من السايتوبالزم المحيطي الذي يصطبغ بالمون األزرق الباىت-
ويفضل الباحثون تصنيفيا إلى خاليا ليمفية كبيرة و اخرى صغيرة واألخيرة ىي التي تتواجد بكثره في تيار الدم
أما الكبيرة فتتواجد بشكل كبير في األنسجة الميمفية و تصنف الخاليا الميمفية وظيفيا إلى نوعين .خاليا ليمفية
من نوع ( )Bوىذه تتحول إلى خاليا بالزمية تفرز األجسام المضادة  .والنوع األخر من نوع (  )Tذات دور في
مياجمة خاليا الجسم المصابة بالفيروسات أو الخاليا السرطانية بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق
افراز مواد منظمة لالستجابة المناعية بواسطة الخاليا االخرى.

الخاليا وحيدة النواة (المونوسايت) - :Monocyte
تبمغ نسبتيا من( % )6-1من خاليا الدم البيضاء وتمتاز بأنيا األكبر حجما بين الخاليا البيضاء وىي تمتمك
نواة كموية الشكل عمى شكل حرف  .Uأما السايتوبالزم فيمأل جزءاً كبي اًر من الخمية وىو خال من الحبيبات وذو
لون رمادي إلى ازرق .وعند مغادرة الدورة الدموية إلى األنسجة تتحول إلى خاليا ممتيمة كبيرة وىذه تتزايد في
أعدادىا ف ـ ـ ـ ـي حاالت العدوى المزمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مثـ ـ ـ ـ ـل الس ـ ـل الرئـ ـ ـ ـوي كما أن ليـ ـا دور ميم في دفاع الجسم ضد
الفيروسات والبكتريا المتواجدة داخل الخاليا وليا دور في تنشيط الخاليا الميمفية ألحداث االستجابة المناعية .

الجسم المضاد .IgG
وىو عبارة عن " جزيئة بروتينية ذات شكل اشبو بحرف ( )Yمؤلفة من ذراعين يتألف كل ذراع من
سمسمة طويمة (ثقيمة) وأخرى قصيرة (خفيفة)  .ويكون ( حوالي ( )%80من البروتينات المناعية في البالزما ،
ويبمغ وزنو الجزيئي ( )150.000دالتون  ،ويحتوي مصل االنسان البالغ الطبيعي عمى ( )1500-700ممغم /

مممتر من ىذا الصنف من الكموبيولين الممنع  ،ويبمغ عمر النصف * لو ( )23-18يومياً في االنسان ).وىو
البروتين المناعي الوحيد (الذي يعبر الحاجز المشيمي إلى الجنين  .وقد وجد كذلك في األنسجة المضافة إلى
االوعية الدموية ( )Extra Vascularويعد المضاد الجسمي الرئيس  ،إذ يمعب دو ار رئيسا في آلية الدفاع عن
الجسم بواسطة األجسام المضادة نظ ار لصغر حجمو النسبي الذي يمكنو من النفوذ من األوعية الدموية بسيولة
اكثر مقارنة بالبروتينات المناعية األخرى  ،حيث يمعب دو ار ميما في حماية نمو الجنين ولو دور فعال في
تنشيط المتممات ).

 .2الجسم المضاد .IgA
وىو عبارة عن " جزيئة بروتينية  ،وزنو الجزيئي ( )160.000دالتون يفرز من الخاليا الكأسية في
األغشية المخاطية  ،ويتراوح اف ارزه اليومي ما بين ( )15-5غم من المخاط المفرز في االنسان  ،ويؤلف (-10
 )%15من الكموبيولينات المناعة الكمية في مصل الدم  .ويبمغ " تركيزه ( )250-150ممغم  100 /مممتر من
المصل  ،وىو الصنف الرئيس في االف ارزات الخارجية ( )Exocrineمثل حميب األم والمبا والدموع واف ارزات
االنف واألغشية المخاطية المبطنة لمجياز التنفسي وسوائل األسناخ ( )Alveoliواالف ارزات المعوية والصفراء
والبول  ،ويبمغ عمر النصف لمـ ( )IgAفي االنسان اقل بكثير من ( )IgGحيث يبمغ ( )6-5ايام  .وليذا
البروتين وظيفة وقائية موضعية لمسطوح المخاطية اكثر من فعاليتو الوقائية لمجسم ككل .إذ يرتبط كثي ار مع
(مقاومة التياب الجياز التنفسي العموي مقارنة بارتباط البروتينات المناعية األخرى في مصل الدم ألنو البروتين
المناعي الرئيس الموجود في االف ارزات الخارجية لمجسم وبذلك فيو يشكل أىمية قصوى في حماية القنوات
المعوية والتنفسية .

* المقصود به هو الفترة الزمنية النخفاض التركيز في البالزما إلى نصف مستواه االصلي .

بروتبنات البالزما (انواعها ووظائفها )
توجد ثالثة انواع من بروتينات البالزما الالببومين ويكلل  %66والبروتينات اللروية بانواعها الفا وبيتا ولاما
والتي تكلل بمجموعها حوالي  %46بينما يكلل الفايبرين اقل من . %1
يببغ الوزن الجزيئي لاللبومين  69666ولسبب صغر حجمه فهو مسؤول عن  86من الضغط الازموزي الذي
تسببه بروتينات البالزما  .لما ان نقص لميته التي تحدث بسبب الاصابه ببعض امراض سوء التغذية وامراض
اللبد واللبية يسبب فقدان السوائل في البالزما وتجمعها في الانسجة مما يسبب حالة تسمى الاستسقاء بالاضافة
لذلك فان الالبومين يقوم بربط ونقل اللثير من المواد مثل هرمون الثيرولسين وامالح الصفراء والاحماض
الدهنية واصباغ الصفراء البيبيروبين )وبعض مواد التخدير  .اما البروتينات اللروية نوع لاما فانها تكلل
الاجسام المضادة ولذلك فانها تدعى البروتينات المناعية  Igوهي خمسة انواع IgD ,IgA ,IgM ,IgG ,IgE
) اما بروتينات الفا فانها تضم الفا  1والفا  2وتكلل الاولى البروتينات اللاربوهيدراتية وبعض البروتينات الدهنية
ذات اللثافة العالية  ) HDLو بالاضافة الى هرمون الثيرولسين ولورتيزول وفيتامين  . B12اما مجموعة
الفا 2فانها بروتينات هابتوجبوبين الرابط لبهيمولبوبين الحر الذي يمنع اللبية من اخراجه  ,لما مسؤول عبى
بروتين تجبط الدم وهرمون ايثروبويتين المسؤول عن اتناج الخاليا الحمراء ومولد الانجيوتسين المنتج لهرمون
انجيوتسين المنظم لضغط الدم وتوازن الامالح والسوائل .
اما البروتينات اللروية نوع بيتا فتكمل بروتينات ناقل الحديد والنحاس  Transferrinوبروتينات الدهنية
المنخفضة  LDLالناقبة لبلولسترول وغيرها ويملن اجمال وظائف بروتينات البالزما بالاتي :
 .1تسبب ضغطا يدعى الضغط األسموزي الغروي الذي ينظم توزيع الماء بين حجرات الجسم الاوعية الدموية
والحيز بين الخاليا والحيز داخل الخاليا)  .اذ يببغ الضغط الاسموزي لببالزما في الكخص العادي 7.3
ضغطا جويا  5556مبم زئبق ) ولا تعتبر البروتينات مسؤولة عن الضغط لامبه بل ان مساهمتها الحقيقية
 %6.5اما المساهمة المتبقية  %99.5الى المواد الاليلترولاتية وبولينا والجبولوز التي تلون قادرة تعبر من
الدم الى الانسجة وتظهر أهميته البروتينات في ان وزنها الجزيئي لبير وبذلك لا تستطيع في الغالب العبور
نحو سائل الانسجة وبذلك تجعل البالزما ذات ضغطا اسموزيا عاليا اعبى من الانسجة وهذا الامر يملن
السوائل الانسجة من العودة الى سائل الدورة الدموية ولا يسبب الاستسقاء .
 .2تقوم البروتينات بوظيفة النقل اذ ان لثي ار من المواد ذات وزن جزيئي صغير ترتبط بالبالزما والتي تنقبها الى
امالن الامتصاص لالامعاء او امالن الخزن لاللبد او الاستخدام لنخاع العظم .

 .3تعمل بروتينات الدم لمحاليل منظمة اذ ان البروتينات تتصرف لانها مواد قاعدية خفيفة تقبل  H+او
لحوامض خفيفة تقبل . OH-
 .4تعمل البروتينات لمصدر لالحماض الامينية لتغذية الخاليا .
 .5تعمل بعض البروتينات عبى احداث التخثر فلثير منها تعمل لانزيمات غير نكطة يجري تنكيطها عند
حدوث جرح في الوعاء الدموي .

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ )(Hematocrit
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ
ﺼﻠﺒﺔ ،ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ،ﻭﻤﻥ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻌﻅﻤﻬـﺎ( .ﻭﺘـﺼل

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ) %٤٥ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤـﻥ -٣٨
 ،(%٥٢ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﻘﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ.
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟـﺩﻡ

ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻠﻴل ﻓـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴـﺕ )ﻭﻓـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ( .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل )<  %٣ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ( ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ( .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻗـﺩ ﺘﻌﻨـﻲ

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ )ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻡ( ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ

ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺤﻤل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ )ﻋﻨـﺩ
ﺤﻭﺍﻟﻲ  (%٤٥ﻓﺈﻥ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺘﻜﻭﻥ  ٢,١ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨـﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﺇﻟﻰ  %٥٥ﻓﺈﻥ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻟﺘﺼﺒﺢ  ٢,٦ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻡ.

ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻡ ) (٢ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﻴﻥ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺒﺎﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻗﻁﻊ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻤﺴﺎﻓﺔ  ٢٣٠ﻜﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻴﺒﻭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀﻩ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔـﻀﺕ
ﻤﻥ  %٤٤ﺇﻟﻰ  ،%٤١ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺌل ﺩﺍﺨل ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻠﻲ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ ﻟﻜـﻥ
ﺒﻔﻌل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ.

ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )(Hemoglobin
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺨﻀﺎﺏ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻴـﺴﻤﻰ ﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ )(Globin

ﻭﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﻴﻡ ) .(Hemeﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ
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ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤـﺩ ﻜـل
ﺫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺠﺯﻱﺀ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ.
ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ  ١٨ -١٤ﻤﻠﺠﻡ ﻟﻜـل ١٠٠
ﻤﻠﻲ ﻟﻨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ )ﺃﻱ  ١٨٠ -١٤٠ﻤﻠﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ( ،ﺃﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﺒﻠـﻎ ﻤـﺴﺘﻭﺍﻩ ١٦-١٢
ﻤﻠﺠﻡ ﻟﻜل  ١٠٠ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺤﻴـﺙ
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻤﻊ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ.
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ١٥٠ﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻜل ﺠﺭﺍﻡ ﻴﻤﻜﻨـﻪ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ  ١,٣٣ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺴﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ٢٠٠ﻤﻠﻲ
ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ  ٢٠٠ﻤﻠﻲ ﻟﺘﺭ ﻓﻲ

ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺭﻴﺎﻀﻴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤـل ﻨﺘﻴﺠـﺔ

ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ  ١٣٠ﻤﻠﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ ،ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻷﻨﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒـﺔ
)ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ(.
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ﺑﻌﺪه ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺒﺎق

ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) :(٢ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ) (%ﻟﺴﺒﺎﻕ ﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻁﻊ ﻤﺴﺎﻓﺔ  ٢٣٠ﻜﻡ ﻓـﻲ
ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﺒﺎﻕ )ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.(Neumayr, et al., Int J Sports Med, 2002 :
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ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻲ ﺭﻗﻡ ) (٣ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤـﻊ ﺍﻷﻜـﺴﺠﻴﻥ ،ﻤﻜﻭﻨـﺎﹰ
ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ﺃﺴﻤﻪ ﺃﻭﻜﺴﻲ ﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺴﺞ( ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺫﺍﺕ

ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ،ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻡ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺒﻌﺎﹰ ﺒﺎﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ،ﺜﻡ ﻴﻔﻙ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻴـﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴـﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻓﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺓ
ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ،ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀـﺔ ،ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺞ )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻭﺭ( ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜـﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ

ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻟﺯﻓﻴﺭ.

O2
O2

O2
O2

Hb + O2

HbO2

أوﻛﺴﻲ ﻫﯿﻤﻮﺟﻠﻮﺑﯿﻦ

أوﻛﺴﺠﯿﻦ

ﻫﯿﻤﻮﺟﻠﻮﺑﯿﻦ

ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) :(٣ﻴﺘﺤﺩ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜـﺏ
ﺃﺴﻤﻪ ﺃﻭﻜﺴﻲ ﻫﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ،ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺠﺯﺉ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.

ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻷﻨﻴﻤﻴﺎ( ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻷﻨﻴﻤﻴﺎ( ﻤﺭﺽ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺭﺽ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ،ﻭﻫﻨـﺎﻙ

ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺭ ﺍﻟـﺩﻡ ﺃﻥ

ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺘﺼﺒﺢ ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﺭﻜﻴـﺯ
ﺍﻟﻔﻴﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻟﻔﻴﺭﺘﻴﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  %٢٣ﺤﺩﻴﺩ( .ﻭﺘﺸﺨﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘـﺭ ﺍﻟـﺩﻡ ﻋﻨـﺩ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ )ﺃﻗل ﻤﻥ  ١٤٠ﻤﻠﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ ﻤـﻥ

ﺍﻟﺩﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠﺎل ،ﻭﺃﻗل ﻤﻥ  ١٢٠ﻤﻠﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ( .ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻥ
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ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﻨﻘـل ﺍﻷﻜـﺴﺠﻴﻥ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻬﺩﺍ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﺘﻨﺨﻔﺽ.
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻡ
ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭﺍﹰ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﻌﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ
ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﻭﻋﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ،ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ

ﻨﻌﻁﻲ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻴﻌﺩ ﻋﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ )ﺃﻱ ﻨﻘﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ( ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭ ﺍﻟـﺩﻡ ،ﻭﻴﻭﺠـﺩ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ٥-٤ﺠﺭﺍﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ( ،ﻭﻋﻨـﺼﺭ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ ،ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻴﻭﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ )ﺍﻟﻤﻴﻭﺠﻠـﻭﺒﻴﻥ ﺸـﺒﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ( ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺘﻭﻜﺭﻭﻡ.

ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ) ،(%٦٤ﺜـﻡ ﻓـﻲ
ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ) .(%٢٧ﺇﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴـﺭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺯﻤﺎ ،ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴـﺭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ

ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻥ .ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻘﺭ ﺩﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋـﻭﺯ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ .ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (٢ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﺘﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ.

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ
• ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ - ٠,٦
 ١,٥ﻤﻠﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ(.
• ﻨﻘﺹ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.
• ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﻱ.
• ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﺘﺸﻤل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ

ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻭل ،ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﻕ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠل ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻡ

ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﻥ ﻭﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ.
٩

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) :(٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ.

ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ

ﺍﻹﻨﺎﺙ

ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )ﺠﻡ /ﻟﺘﺭ(

١٨٠-١٤٠

١٦٠-١٢٠

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ )(%

٥٢-٤٠

٤٨-٣٨
١٩٨ - ٧٦

ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ )ﻤﻴﻜﺭﻭﺠﺭﺍﻡ١٠٠ /ﻤل(
٣٠٠-٣٠

ﺍﻟﻔﻴﺭﺘﻴﻥ )ﻤﻴﻜﺭﻭﺠﺭﺍﻡ /ﻟﺘﺭ(

١٢٠-٢٠

ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ؟
ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ١٠ﻤﻠﺠﻡ ﻭﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ ١٨-١٥
ﻤﻠﺠﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻭﻀﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ

ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ) ١٧ﻤﻠﺠﻡ ﻟﻠﺭﺠل ﻭ  ٢٣ﻤﻠﺠﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ( .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺭﺨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﻭل ﺍﻟﺠﺎﻓـﺔ ،ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ
ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺏ ،ﻭﺒﺫﻭﺭ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﺭﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺤﺒﻭﺏ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺎل( ،ﻭﻴﻨـﺼﺢ

ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﻬﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺴﺎﻋﺩ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ.
ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ )(Dilutional pseudo anemia
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻠﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻗل ﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤﻤـﺎ
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻓﻘﻪ ﺒﺎﻨﺴﻴﺎﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻠﻲ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟـﺩﻡ

ﻫﺫﻩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )ﺃﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ( ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ .ﻟﻜـﻥ ﻴﺒﻘـﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ

ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻔﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ
١٠

ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻜـﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻡ
ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻨﺨﻔﺽ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﻟﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻔﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ )ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ( ،ﻭﻫـﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺭﻴﺎﻀﻴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (٣ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤـﻥ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻡ ﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﻲ

ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻫﻭ ﺍﻷﻗل ،ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) (٤ﺭﺴﻤﺎﹰ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺎﹰ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﺩﻡ ﻜﺎﺫﺏ )ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ( ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ ﺒﻔﻘـﺭ ﺩﻡ
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ.

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) :(٣ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ )ﺠـﻡ /ﻟﺘـﺭ( ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ.

ﺍﻟﻔﺌﺔ

ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ

ﺍﻹﻨﺎﺙ

ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ

١٤٠

١٢٠

ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ

١٣٥

١١٥

ﺭﻴﺎﻀﻴﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤل

١٣٠

١١٠

ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ) (Hbﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ) (Hctﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ):(Hemoglobin
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ

)Photometer

 ،(Hemoglobinﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬـﺎﺯ

ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻫﻴﻤﻭ ﻜﻴﻭ ) ،(Hemocueﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١١

ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ

ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ %٣٥
ﺝ

%٤٠

%٤٥

ﺏ

ﺃ

ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) :(٤-١٩ﺭﺴﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﺩﻡ
ﻜﺎﺫﺏ )ﺏ( ،ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻔﻘﺭ ﺩﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺝ( ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ) ﺃ ( ،ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻓـﻲ
ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ.

ﺃﻭﻻ -ﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ:
 -١ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﺒﺘـﺔ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ،١٣٠ﻭﻫﻲ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.
 -٢ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟـﻰ
ﺃﻗﺼﻲ ﺤﺩ ﻟﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ
ﺴﺘﻅﻬﺭ ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻠﻤﺔ ).(Hb

 -٣ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٦ﺜﻭﺍﻨﻲ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﻜﻠﻤﺔ ) (READYﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﻬـﺎ ﺜـﻼﺙ
ﺸﺭﻁﺎﺕ ــ ــ ــ(.
 -٤ﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺜﻡ ﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨـﻪ،
ﻭﺴﺘﻅﻬﺭ ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻠﻤﺔ ) (MEASURINGﻤﻊ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻁﺎﺕ )ــ ــ ــ(.

١٢

 -٥ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ١٥ -١٠ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻫﻲ  ،١٣٠ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ )ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁـﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٣ﺠﻡ  /ﻟﺘﺭ ﺃﻭ  ٠,٢ﻤﻭل(.

ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:
 -١ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ ـ ﻟﺫﺍ ﻴﻔﻀل ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻭﺍﺘﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻨﻴﺎﹰ ،ﺒل ﻤﻤﺘـﺩﺍﹰ ﺩﻭﻥ

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺩﻭﺩ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨـﺩ ﺍﻨﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻹﺼـﺒﻊ )ﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺤﺏ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ(.
 -٢ﻴﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺍﻷﻭﺴﻁ "ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ" ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻑ ﻭﻴﻌﻘﻡ ﺒﻤﺴﺤﺔ ﻁﺒﻴـﺔ ﻭﻴﺘـﺭﻙ
ﻟﻴﺠﻑ.

 -٣ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻟﻴﻙ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺭﻓﻕ ﻭﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺤﻔـﺯ
ﺍﻟﺩﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ.

 -٤ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻭﺨﺯ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﺨﺯ ﺍﻵﻟﻴﺔ ) (Autoclixﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﺒﺭﻓﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺨﺯ.

 -٥ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺩﻴل ﻨﻅﻴﻑ ﻭﺠﺎﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻁﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻀﻌﻑ
ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﺭﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﻟﺘﺨﺭﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺨﺫﻫﺎ.

 -٦ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤلﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ )  ،(Cuvetteﻭﺘﻤـلﺀ
ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﻁﺭﺓ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﻤـﺘﺹ ﺍﻟـﺩﻡ

ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ.
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﺴﻨﺄﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤلﺀ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ
ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﹰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺢ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻗﻁﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ -ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻡ:
 -١ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻗﻡ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﺱ

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ) ،(Control Cuvetteﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺜـﻡ

ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﺒﻌﺩ  ٤٥ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ.

١٣

 -٢ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ.
 -٣ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ).(٢-١٩

ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ):(Hematocrit
 -١ﺒﻌﺩ ﻭﺨﺯ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻗﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻗﻡ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻨﺒـﻭﺏ ﺍﻟـﺸﻌﺭﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ.
 -٢ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺃﺠﻌل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨﻁـﺎﹰ
ﺃﺤﻤﺭﺍﹰ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺜﻡ ﻗﺭﺏ ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻼﻤﺱ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓـﻲ
ﻤﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺤﻤﺭ.
 -٣ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻗﻡ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﺎﻟﺼﻠﺼﺎل ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻐﺭﺴـﻪ
ﺒﺎﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﻠﺼﺎل ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎل ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ.
 -٤ﻗﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ( ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﺠـﺎﻋﻼﹰ ﻁـﺭﻑ
ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ( ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺼﻠـﺼﺎل
)ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ( ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻤﻙ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ
ﻜﻔﻴل ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺸﻐﻴل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.

 -٥ﺃﻏﻠﻕ ﻏﻁﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﺜﻡ ﻗﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ
 ١٢ﺃﻟﻑ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ.

 -٦ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ،ﺨﺫ ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻨﺒﻭﺏ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ( ،ﺜﻡ ﺃﻗﺭﺃ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.

١٤

خصائص الدم
اوال لزوجة الدم وكثافته
ترتبط لزوجة الدم وكثافتو بقدر مايحتوية من الكرات الحمراء والييموكموبين وبروتينات البالزما وبمقارنة الدم
بالماء فان الدم اكثر كثافة من الماء اذ تزيد لزوجة الدم عن الماء ()4-3مرات  ,وخالل التسخين (االحماء) فان
لزوجة الدم تقل االمر الذي يسمح بسيولة سريان الدم في االوعية الدموية اال ان استمرار العمل العضمي لفترة
طويمة خاصة في االجواء الحارة وعند زيادة التعرق فضال عن انتقال جزء من سائل البالزما الى سائل مابين
الخاليا  .ويعتبر ىذا عامال مساعدا عمى سرعة التعب ولذا فان امداد الالعبين بالماء عمى فترات خالل االداء
في الجو الحار يساعد عمى تقميل حدوث ذلك باالضافة الى سيولة التخمص من الح اررة الزائدة  .ويحتوي الدم
عمى مواد عالقة ترتبط بالكريات الحمراء وبروتينات البالزما وىذه المواد تترسب في حال عدم حركة الدم وىذه
الظاىرة اصبحت تسمى (سرعة الترسيب كريات الدم الحمراء) والتي تكون عند الرجال حوالي  6-4ممم /ساعة
ولمحفاظ عمى النشاط الحيوي لمجسم البد ان تكون مكونات الدم في حالة ثابتة .
ثانيا الضغط االسموزي
يعني الضغط االسموزي ان المحمول االكثر تركي از يجذب اليو جزيئات المحمول االقل تركي از  ,وتوجد في البالزما
وخاليا الدم مواد ذائبة كثيرة ومختمفة ويعتبر اكثرىا كثافة االمالح المعدنية التي توجد في البالزما وتشكل ضغطا
مقابال لمحتويات الخمية  ,ويبقى الضغط عند مستوى ثابتا دائما اال انو يمكن ان يرتفع قميال عند اداء النشاط
البدني حينما تظير في الدم المواد المختمفة عن انتاج الطاقة اال ان الضغط االسموزي سرعان مايعود الى
المستوى الذي كان عمية قبل النشاط البدني  ,ولكن لماذا يجب ان يكون الضغط االسموزي ثابتا ؟ ولنتخيل ان
مخمفات الطاقة ازدادت في بالزما الدم بدرجة كبيرة وارتفع الضغط االسموزي لمبالزما نتيجة زيادة تركيز المواد
الذائبة فيو ولن يسمح غشاء الخاليا الدم بدخول ىذه المواد االخاليا الن غشائيا نصف نفاذي  ,بينما يمكن
لمماء دخول الخاليا وىنا يبدء الضغط االسموزي لمبالزما في جذب الماء بقوة من الخاليا الحمراء والبيضاء مما
يتسبب بموتيا  .وعمية فان اجيزة االخراج تقوم بدور رئيسي في المحافظة عمى الضغط االسموزي ثابتا من
خالل التخمص من مخمفات الطاقة بحيث التؤثر عمى الضغط االسموزي .
الثا الحفاظ عمى مستوى PHالدم
يعد التوازن الحامضي – القاعدي واحدا من آليات التنظيم الداخمي الميمة ويشير ىذا االصطالح إلى
تنظيم تركيز ايون الييدروجين في المحمول حيث أن أي تغير ولو كان بسيطاً لمعدل األس الييدروجيني ( PH

) ينتج عنة تغيرات مميتة في الفعاليات االيضية  ,لذلك يعد التنظيم الدقيق لمحموضة في المستوى الخموي
ضروريا من اجل البقاء  ,ويمكن تعريف األس الييدروجيني بأنو "الموغارتيم السالب لتركيز ايونات الييدروجين
 .فكمما تزداد ايونات الييدروجين انخفض األس الييدروجيني PHأصبح المحمول أكثر حامضية  ,كما ان

الفضل في ابتكار مقياس  PHالى العالم الكيميائي سورن سورنسن  , 9999لقياس تركيز الييدروجين في
السوائل  ,وىو مقياس كمي لمحمضنة او القموية  ,وىو يرجع بصفة خاصة الى تركيز البروفونات او الييدروجين
 ,وىو مقياس لوغارتيمي بمعنى ان أي تغير في قيمة  PHلوحدة واحدة يعني ان مقد ار التغير يبمغ  999مرة
ضعف التركيز اليون الييدروجين ويعبر عنة باختصار بقيم تتراوح مابين  9+الى  . 94+اذ ان المحمول الذي
يحتوي عمى ىيدروكسيل (  ) OH-اكثر من الييدروجين (  ) H+يكون مقياس  PHاعمى من (  ) 7وىذا
يعني ان المحمول قاعدي اما اذا حدث العكس وكان  Hاكثر من  OH -فان مقياس  PHيكون اقل من (

 ) 7وىذا يعني ان المحمول حامضيا  ,اذ يعد الماء محموال محايدا أي تكون ايونات  Hمساوية الى ايونات
OHوبذلك تكون  PHالماء (  ) 7في حالة تعادل ,ويشار الى ان مستوى  PHالدم الشرياني في اثناء
الراحة  7.49وىذا يعني ان الدم يميل الى القاعدية قميال بينما يبمغ  PHالدم الوريدي  7.35نظ ار لزيادة
محتواه من حامض الكربونيك  ,ويساعده مستوى

 ) 7.49 – 7.35 ( PHعمى قيام الجسم بالعمميات

الوظيفية مثل األكسدة واالستشفاء في الخمية  .أما بالنسبة لمتغيرات الفسمجية التي تحدث نتيجة أرتفاع وانخفاض
 PHالدم فيي -:

في حالة الحامضية فأن نسبة  PHالدم قد تنخفض ضمن الحدود اآلتية ويصاحبها

تغيرات فسمجية أخرى وهي كا آلتي -:
 .................... 7.4 = PHالنسبة الطبيعية في الدم الشرياني .
 .................... 7.3 = PHتنفس بسرعة .
 ................... 7.7 = PHتعب  ,غثيان  ,ألم  ,سرعة في معدل النبض
 .................... 7.9 = PHارتفاع ضغط الدم  ,نقص في قوة ضربات القمب  ,ضربات قمب غير
منتظمة .
 ................... 7.9 = PHفقدان الوعي .
 ................... 6.8 = PHفقدان الحياة ( الموت ) .

وفي حالة ارتفاع القاعدة في الدم فأن  PHالدم يرتفع ضمن حدود معينة ويصاحبها تغيرات فسمجية أخرى
وهي كاألتي -:
 .................... 7.4 = PHالنسبة الطبيعية في الدم الشرياني .
 .................... 7.5 = PHتنفس بطيء .

 ................... 7.6 = pHتشنجات عضمية  ,تعب  ,عدم انتظام ضربات
 .................... 7.7 PHنوبات  ,تكزز .
 .................... 7.8 =PHفقدان الحياة ( الموت )()9
اما بالنسبة الى  PHالدم والمجيود البدني فان ىنالك العديد من التغيرات التي تط ار عمية نتيجة المجيود
البدني الالىوائي وذلك بسبب تراكم كميات كبيرة من حامض الالكتيك االمر الذي يؤدي الى حدوث انخفاض في
مستوى . PH
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