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  Hematologyعلم الدم               الثالثة المرحلة 

 
ٌنتمً الدم الى نوع متخصص من االنسجة الضامة ٌسمى االنسجة السائلة او االنسجة الوعائٌة وٌعد الدم 

عشرات االنواع من المواد المختلفة  ههاز الناقل وتضاف للدم فً كل لحظاكثر دٌنامٌكٌة وتخصصاً فً الج

ذائٌة المختلفة كما ٌضاف الٌه االوكسجٌن من الرئتٌن من القناة الهضمٌة على شكل نواتج هضم المواد الغ

وهرمونات عدٌدة وتزال من الدم انواع مختلفة من المواد على شكل فضالت تطرح بواسطة الكلٌتٌن مع 

بواسطة الرئتٌن ، وعلى الرغم من االضافة والطرح ٌبقى الدم محافظاً على تركٌبه  Co2البول او 

المحٌط الداخلً للجسم الذي ٌتمٌز بالثبوتٌة بالرغم من تبدل المحٌط  ومكوناته وخواصه . وٌشكل الدم

ألنها تتشكل او تتكون خارج الدم  Formed elementsوٌتكون الدم من عناصر متشكلة   الخارجً .

ثم تضاف الٌه بعد ذلك وهً الخالٌا الدموٌة الحمراء والبٌضاء والصفائح الدموٌة ومن مادة بٌنٌة 

intercellular matrix . من وزن الجسم وٌتراوح 8-6ٌشكل الدم فً االنسان  سائلة هً البالزما %

لتر للذكور ، وٌتحكم فً حجم الدم عوامل  6-4لتراً لالناث وبٌن  4.4 – 5.4حجم الدم فً االنسان بٌن 

ٌدعى انخفاض حجم الدم  متعددة مثل التغٌر فً توازن ماء الجسم والحمل والنزٌف وعوامل اخرى .

hypovolemia   الذي ٌحاول استعادة  األلدوستٌرونمثل وهذا ٌعتبر عامالً منظماً ألفراز هورمونات

ٌتركب الدم من مكونٌن : العناصر المتكونة وتضم الخالٌا  Normovolemiaحجم الدم الطبٌعً 

لدم . % من حجم ا54الحمراء والبٌضاء واشباه الخالٌا هً الصفائح الدموٌة وهذه جمٌعها تشكل حوالً 

% من حجم الدم . وٌطلق على نسبة الخالٌا فً الدم اسم 44اما المكون الثانً فهو البالزما وتشكل حوالً 

اٌضآ  وتسمى هذه النسبة P.C.Vولالختصار  Packed cell Volumeحجم الخالٌا المتجمعة 

haematocrit دة للتخثر بؤن تؤخذ كمٌة من الدم ونضٌف الٌها مادة مضا وٌمكن حساب هذه النسبة

anticoagulant  ثم نضع الدم فً انبوبة اختبار صغٌرة تسمى انبوبة ونتروب ،Wintrobe tube 

ٌعرض الدم  الى عملٌة  او وسعة هذه االنبوبة سنتٌمتر مكعب واحد وهً مدرجة من صفر الى عشرة

مضادة للتخثر  مادةالخالً من  وذلك بوضع االنبوبة المحتوٌة على الدم Centrifugationطرد مركزي 

 revolutionsدورة بالدقٌقة  0333وتشغٌل الجهاز بسرعة  Centrifugeفً جهاز الطرد المركزي 

per minute (r.p.m لمدة عشرٌن دقٌقة . بعد هذه المدة نجد ان الدم قد انفصل الى طبقتٌن واضحتٌن )

: طبقة سفلى حمراء اللون تتكون اساساً من كرٌات الدم الحمراء وقد تتجمع بعضها الى بعض وهً التً 

وطبقة علٌا هً البالزما على شكل سائل شفاف عدٌم اللون أو  P.C.Vنسمٌها حجم الخالٌا المتجمعة 

 جداً تمثل خالٌا الدم البٌضاء . ٌمٌل قلٌالً الى الصفرة . وتوجد بٌن الطبقتٌن طبقة رقٌقة
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 الفرق بٌن المصل والبالزما

 

S.N. Characteristics Serum Plasma 

1. Definition 
Serum is the liquid part of the 

blood after the coagulation. 

Plasma is a clear and yellowish fluid part 

of the blood. 

2. Composition 

Serum is the water fluid from 

blood without the clotting 

factors. 

Plasma is the blood fluid that contains 

blood clotting agents. 

3. Volume 
Volume of serum is less in 

comparison to plasma. 

Plasma is a clear yellow liquid which is 

55% of total volume of blood. 

4. Isolation 

Serum is acquired from the 

process of spinning after 

clotting. 

Plasma is acquired from the process of 

spinning before clotting. 

5. 
Isolation 

Procedure 

Serum is more difficult and time 

consuming to separate. 

Plasma is easier and less time consuming 

to separate as compared with serum. 
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6. 
Use of 

Anticoagulants 

Serum does not need 

anticoagulants for separation. 

Anticoagulants are necessary to separate 

plasma. 

7. 

 
Composition 

Serum contains proteins, 

electrolytes, antibodies, antigens 

and hormones. 

Plasma is considered as the medium of 

blood in which RBCs (Red Blood Cells), 

WBC (White Blood Cells) and other 

components of blood are suspended. 

8. 
Composition 

(Antibodies) 

Serum contain antibodies and 

cross react with recipient 

antigen. 

Blood plasma contains antibodies, a 

type of protein that can fight a 

substance considered foreign to the host 

body. 

9. Composition 
Serum contains proteins like 

albumin and globulins. 

Plasma contains the clotting factors and 

water. 

10. Fibrinogen Absent Present 

11. 
Composition 

(Water) 
Serum contains 90% water. Plasma contains 92-95% water. 

12. Storage 

Serum can be stored at 2-6 

degrees centigrade for several 

days. 

Frozen plasma can be stored for up to a 

year. 

13. Density 
Serum has a density of 

approximately 1.024 g/ml. 

Plasma has a density of approximately 

1025 kg/m3, or 1.025 g/ml. 

14. Arrangement 
Cells are usually attached 

together by clot formation. 

Cells are not attached together and 

suspended in plasma. 

15. Uses 

Serum is the most preferred part 

of blood used in checking blood 

groups. 

Plasma is delivered to the patients who 

lack blood cells. 
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16. Uses 

Serum is an important source of 

electrolytes and animal sera are 

used as anti-venom, anti-toxins, 

and vaccinations. 

Plasma contains proteins that help in the 

transportation of material such as 

glucose and other dissolved nutrients 

through the blood. 

17. Uses 

Serum is used for various 

diagnostic tests used for 

determining the levels of hCG, 

cholesterol, proteins, sugar, etc., 

in the blood. 

Plasma aids in the maintenance of blood 

pressure and in the regulation of body 

temperature 
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 Hematopoiesis تكوين الدم 

( Mesenchymeنكٌمٌة )مٌزاالنسجة ال فًٌمكن مالحظة خالٌا الدم بشكل اولً 

تً تحٌط بالجنٌن( عند )وهو جزء من االغشٌة ال Yolk Sacلكٌس المح الجنٌنً 

حوالً الثالثة اسابٌع االولى من عمر الجنٌن وهذا المكان هو االساس فً عملٌة 

تكوٌن خالٌا الدم على اختالف انواعها حٌث تالحظ جزر صغٌرة من الخالٌا 

 Hematopoietic tissuesنسجة المنتجة للخالٌا الدموٌة لالمبعثرة كمقدمة 

الدموٌة واسالف الخالٌا الدموٌة المبكرة  والتً سوف تكون موقع االوعٌة

Hemocytoblasts))  ثم تبدأ هذه الخالٌا باالضمحالل عند االسبوع السادس من

. بعد  First trimesterالحمل وتصبح غٌر فعالة عند نهاٌة االشهر الثالثة االولى 

أ الكبد ذلك تبدأ مرحلة جدٌدة لكن لٌس فً نهاٌة هذه المرحلة وانما خاللها حٌث ٌبد

فً االسبوع الخامس أو السادس من الحمل بؤنتاج خالٌا الدم وٌبقى الكبد موقع انتاج 

وٌبقى انتاجه ولكن  Second trimesterالدم حتى نهاٌة االشهر الثالثة الثانٌة 

طحال للبشكل اقل حتى بعد اسبوعٌن من الوالدة . تشٌر بعض الدراسات الى ان 

اج خالٌا الدم حتى منتصف فترة الحمل ولكن بشكل والعقد اللمفاوٌة دور فً انت
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لعظام الجنٌن   Medullary Cavitiesمحدود . بعد ذلك تبدأ التجاوٌف النخاعٌة 

بؤنتاج خالٌا الدم عند الشهر الخامس من عمر الحمل ولذلك تصبح هذه المواقع هً 

 السائدة ألنتاج خالٌا الدم عند الشهر السادس الى السابع .

 Hematopoieticم الجنٌن واالطفال الرضع على نخاع مصنع للدم تحتوي عظا

وهذا ٌكون فً جمٌع عظام الجسم تقرٌباً ولكن عند البلوغ سرعان ما ٌحل الدهن فً 

الهٌكل المحوري فً لذا فؤن البالغٌن ٌحتفظون بنسٌج مكون للدم  العظام الطوٌلة .

 مجمة( .للجسم )عظام الحوض ، االضالع ، العظام المسطحة للج
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