
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 قسم علوم الحياة

 المرحلة الرابعة / فسلجة حيوانية/ العملي

 المدرس : اسراء سالم عبد الحميد 

 

 المختبر االول

 

 العالقات االزموزية و انواع المحاليل                

 نضوحية اغشية الكريات الحمر للماء و بعض المواد االخرى – 1

 

للغشاء البالزمي  خواص نضوحية مختلفة فهو شديد النضوحية لجزيئات الماء و الكليسرين و قليل النضوحية  

 للكلوكوز بينما هو عديم النضوحية لمعظم االيونات مثل الصوديوم و البوتاسيوم .

 تشار او بالنقل الفعاليتم انتقال المواد اما باالن

 

 انواع المحاليل – 2

 Hypertonic Solutionمحلول عالي التوتر  – 1   

 Isotonic Solutionمحلول متعادل التوتر  – 2   

 Hypotonic Solutionمحلول واطئ التوتر  – 3  

 

مادة تكون اغشية   لدراسة ظاهرة التنافذ في الكريات الحمراء و اي نوع من الخاليا يفضل استخدام محلول ل

الكريات و الخاليا غير ناضحة لها ، و يمكن استخدام محلول الكلوكوز او محلول ملح الطعام لهذا الغرض . الن 

 جزيئات الكلوكوز و ايونات الصوديوم و الكلور ال تستطيع ان تخترق اغشية الكريات الال بصعوبة بالغة .

زيئات او االيونات المذابة فيه و ليس على حجم هذه الدقائق عند  يعتمد الضغط التنافذي الي محلول على عدد الج

 تساوي تركيز المحلولين معبرا عنه بالنسبة المئوية .

 نستعمل بالتجارب الماء المقطر ، ملح الطعام ، الكلوكوز ، الكليسيرين

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (2مختبر ) 

 

 

 Bloodالدم                          

 

الدم : سائل بايولوجي حيوي تعتمد عليه الحياة في الحيوانات التي تمتلكه ، تتألف دماء معظم الحيوانات من 

 جزئين رئيسين هما :

 البالزما :  – 1

ة . المواد  و هو سائل معقد جدا يتألف بصورة رئيسية من من الماء مذابة به مواد عضوية و مواد ال عضوي

العضوية مثل ايونات الصوديوم و البوتاسيوم و الكلورايد و االبايكاربونات و فوسفات و هيدروجين . اما المواد  

 العضوية فهي بروتينات مختلفة مثل هرمونات و فيتامينات و اجسام مناعية

 الخاليا الدموية و هي نوعين : – 2

 كريات الدم الحمرالتي تحتوي على الصبغة التنفسية – 1    

 خاليا الدم البيض – 2    

 

 

 التقنيات و التجارب التي تتم على الدم  

 

 P.C.Vاو ال    Haematocriteتقنية الهيماتوكريت  – 1

 وهي نسبة الكريات الدموية / المصل 

 و تعتبر هذه الطريقة من طرق قياس غنى الدم بالهيموكلوبين

 

 Hb contenrتعيين كمية الهيموكلوبين بالدم  – 2

 هناك طرق عديدة لتعيين كمية الهيموكلوبين بالدم و اهمها 



 تعيين قابلية اتحاد الدم باالوكسجين –أ         

 تعيين كمية الحديد في عينة من الدم  –ب        

 Sahliالطريقة اللونية و هي طريقة ساهلي  –ج       

 

 

 

 :   Sahliطريقة ساهلي 

في هذه الطريقة يتم تحويل جميع اشكال الهيموكلوبين الى الهيماتين الحامضي . عادة توجد اربعة اشكال من 

الكاربوكسي  – 4الميتاهيموكلوبين  -3الهيموكلوبين المختزل  – 2الهيموكلوبين المؤكسج ،  – 1الهيموكلوبين 

، نستعمل العدة الخاصة    0,1عياري   HCLهيموكلوبين . يتم الحصول على المركب الحامضي باضافة حامض 

 بتجربة ساهلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ( 3مختبر ) 

 

 

 Bleeding Timeو زمن النوف    Clotting Timeزمن التخثر       

 

 Clotting Timeزمن التخثر 

 هو الزمن الالزم لتخثر الدم من لحظة خروجه من الجسم الى لحظة تخثره

 

 تجربة : 

عقم االصبع ، و اوخز بابرة معقمة بحيث تحصل على قطرة دم كبيرة ، نسحب قطرة الدم الى انبوبة زجاجية  

من مادة الهيبارين حتى تعطينا سم و هذه االنبوبة تكون ذات حلقة زرقاء اي انها خالية  6شعرية كولها حوالي 

ثانية و نبدأ  30نتائج حقيقية و صورة واضحة لزمن التخثرنضبط وقت خروج الدم من االصبع ثم ننتظر لمدة 

بكسر جزء من االنبوب الشعري نالحظ عدم تكون خيط دموي بين نهايتي القطع يدل على عدم حصول التخثر و 

نصل مرحلة يتكون خيط دموي مطاطي بين نهايتي الجزئين  ثانية اخرى و نكسر و هكذا حتى 30ننتظر 

 المكسورين نحسب الوقت المستغرق و ندون النتائج

 

 

هو السائل المنفصل عن الخاليا الدموية عند تخثر الدم وهو يختلف عن البالزما حيث انه    :(  serumالمصل ) 

 ال يحتوي على بروتين الفايبرينوجين الذي ينفصل مع الخثرة .

 

(  : هو السائل الذي ينفصل عن الدم  بعد اجراء عملية الطرد المركزي حيث تنفصل  plasmaالبالزما ) 

 Buffy coat البالزما الى االعلى و تترسب الكريات الحمر الى االسفل و تنفصل بينهم منطقة رمادية هي ال 

 وي البالزما على جميع البروتيناتالتي تحتوي على خاليا دم بيض و صفيحات دموية . و في هذه الحالة يحت

 

 

 



 Bleeding Timeزمن النزف 

 

 هو الزمن الذي يستغرقه الدم من لحظة خروجه من الجسم لحين انقطاع خروجه

 عقم االصبع و اوخز باالبرة المعقمة الخاصة و ثبت الوقت

الضغط على االصبع قم ب تنشيف قطرة الدم الخارجة من االصبع بواسطة ورق نشاف بطريقة لطيفة من دون 

مع مراقبة الوقت و انتظار خروج قطرة دم اخرى و ايضا قم ب تنشيفها ،،،،، نبقى ننتظر لحين امتناع الدم عن  

 دقائق 3 – 1الخروج . نثبت الوقت منذ اول لحظة خروج و حتى انقطاع خروجه و يستغرق تقريبا 

 ( 4مختبر ) 

 

 عد و حساب كريات الدم الحمر                                   

 

يحتاج االنسان و خصوصا الذي يعاني من امراض ، يحتاج حساب عدد كريات الدم الحمراءو كريات الدم 

 البيض.

 هناك تقنيات حديثة الكترونية تعطي العدد الكامل و بشكل سريع ,

ة الكالسيكيةلعد و حساب عدد الكريات الحمراء ، و عادة كريات الدم اما في المختبر ف نستعمل الطرق اليدوي

 ملم مكعب دم . 1مليون / 5الحمر يكون عددها كبير حوالي 

 و الذي يتكون من  Haemocytometerالجهاز الكالسيكي في المختبر هو 

 ماصة خاصة ل حساب الكريات الحمر – 1

 ماصة اصغر قطرآ لحساب الخاليا البيض – 2

مربع صغير  400صندوق العد و هو عبارة عن شريحة زجتجية سميكة ذات تقسيمات مربعة مختبرية و عددها 

داخل المربع الكبير ،  و المسرح الوسطي الحامل لهذه التقسيمات المجهرية منخفض بالنسبة للحافتين الجانبيتين 

 ملم بالضبط. 0,1بمقدار 

 

Hayem`s Solution 

 وهو المحلول االيزوتوني الخاص بتخفيف الدم لغرض حساب عدد كريات الدم الحمر و له اهمية خاصة ، 

 يمنع التكتل و تكوين الرولو  - 1

 يحافظ على شكل الكرية الحمراء - 2

 المعادلة الرياضية التي تستعمل الستخراج العدد :

 

10   ×200   ×400   ×N/80   الكلي= العدد 

 



مربعات صغيرة و جمعهم نستعمل المعادلة اعاله و نعوض االرقام حيث عدد   5بعد اجراء عملية الحساب في 

 Nمربعات صغيرة =  5الكريات في 

 

 

 

 

 

 

 (  5مختبر ) 

 

 

 عد و حساب خاليا الدم البيض               

 

 تستعمل نفس العدة في حساب الكريات الحمر مع بعض الفروقات : 

 

 استعمال الماصة الصغيرة ذات الخرزة البيضاء – 1

 % حامض الخليك الثلجي ، مضافا اليه كمية كافية من المثيل االخضر1استعمال محلول مخفف مؤلف من  – 2

 فوائد حامض الخليك : يقوم بتحليل الكريات الحمر جميعها 

 ئد المثيل االخضر : يصبغ نواة الخاليا البيض لتسهيل تمييزهافوا

 تعد جميع الخاليا البيض في جميع انحاء المربع الكبير مستخدما العدسة الواطئة  – 3

 

 تستعمل المعادلة الرياضية االتية :

 

10    ×200    ×N/ 4   العدد الكلي للخاليا البيض = 


