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(Blood)الدم 
 سائل احمر اللون نصف شفاف ٌحوي على مكونات خلوٌة وسائل البالزما ,

وٌبلغ حجم الدم الكلً فً , ٌحوى الجسم منه على ما ٌقارب ستة لترات 

سوائل أخرى والتآخذ % 92من وزن الجسم  والباقً % 9الدورة الدموي
.خالٌا الدم شكال ثابتا لذا تسمى وفقا لمظهرها فً الحاله االعتٌادٌه 

 

 وظٌفة الدم األساسٌة نقل واٌصال المواد المختلفة بٌن مختلف اجزاء الجسم

ِاضافة الى الوظائف األخرى المتعددة
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:مكونات الدم 
البالزما –آ (plasma) ًغٌر االجسام فٌه تتعلق اللون باهت اصفر سائل وه 

 من ( والعضوٌه عضوٌه مواد )عدة ِالى ِاضافة الماء  من َأساسا ٌتكون ,السائله
  حوالً البالزما نسبة وٌشكل (proteins) البروتٌنات و (salts) األمالح أهمها

.الدم مكونات من 55%

الدم خاليا –ب (cellBlood)  

تشمل و الدم مكونات من %45 نسبة تشكل و :

  - الحمراء الدم كريات (Red corpuscles of Erythrocytes) التى و 

.(Hemoglobin) الهٌموغلوبٌن من صٌغتها تستمد

– البيضاء الدم كريات (White corpuscles)

– (الدمويه االقراص ) الدموية الصفائح (Platelets).

 مختلف ووظٌفه دور منهم ولكل الحمراء الكرٌات من اكبر الخالٌا هذه وجمٌع 

 و البٌضاء الكرٌات بٌن توازن هناك ٌكون أن الهامة األمور ومن ,األخرى عن

 أمراضاَ  ٌسبب قد منها أي فً الكبٌر النقص أو الكبٌرة الزٌادة ِان ِاذ, الحمراء
.ممٌته تكون وقد خطٌرة و معقدة
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(:Plasma)البالزما -آ
 و هً سائل الدم الذي ٌوفر وسطاَ ٌعتبر دعامة للكرٌات الحمراء و البٌضاء

(.Blood Vessels)حتى ٌمكن ضخها عبر األوعٌة الدموٌة 

-  تقوم البالزما بحمل الغذاء الى األنسجة و ذلك بجمع المهضوم من الطعام
وٌحمل , وحمله فً الشراٌٌن الى خالٌا الجسم ( Intestines)من األمعاء 

فضالت التمثٌل العذائً ( veins)الدم العائد من األنسجة عبر األوردة 

(Metabolism ) أما ثانً أوكسٌد الكربون فٌتم حمله ِالى الرئتٌن وبقٌة

.الفضالت الى الكلى

-  ًِان المواد الصلبة الذاتٌة فً البالزما تكون على هٌئة بروتٌنات تساعد ف

وتكون كمٌة صغٌرة من هذه , عملٌة التحكم فً كمٌة الماء فً األنسجة 

البروتٌنات من أجسام مضادة تساعد الكرٌات البٌضاء فً تحطٌم الجراثٌم 

التً ( الهرمونات )المسببة لألمراض,تحمل البالزما مواد كٌمٌاوٌه هامه 

بواسطنها ٌتم تنظٌم فعالٌات بعض االعضاء الهامه فً الجسم وتوافقها فً 

.نشاطاته المختلفه 
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مكونات البالزما وظائفه
91.5 %  ماءwater

7  %7.5 %   بروتينPROTEIN

10 %  مواد أخرىother substamse

الوظائف:

- الجسم انسجة الى الغذائٌه المواد نقل 

- االفراز اعضاء الى الغذائٌه المخلفات حمل

- وتناسق الجسم فً الحٌوٌه االعضاء فعالٌات بتنظٌم تقوم التً الهرمونات حمل 
الكٌمٌاوٌه التفاعالت تحفز التً واالنزٌمات وظائفها

- نقل co2 بالبالزما المرتبط

- على الحتوائه والدم الخالٌا بٌن الحموضه ودرجة االزموزي الضغط ضبط 
(والفوسفات والبوتاسٌوم والصودٌوم الكالسٌوم ) مثل لذلك الالزمه المواد

5



خاليا الدم
- كريات الدم الحمراء   Red Blood cells) Erthrocytes  

(R.B.C) )

ًالمساحة بزٌادة الغازي التبادل لزٌادة وذلك الجانبٌن مقعرة النواة عدٌمة خالٌا ه 

 7 قطرها النساء عند ( 4.8 )و الرجال عند ملٌون ( 5 -4 )عددها ٌبلغ , السطحٌة

 وٌحفز , االحمر العظم نخاع وفً الطحال و الكبد فً تتتكون , مكرومترات
 الخلٌة عمر وٌبلغ , تكوٌنها على اٌرثربوتٌن (Erythropoitin) هرمون

 بآستمرار تجدٌدها وٌجب الطحال فً وتخزن تتكسر بعدها ٌوم 120 الحمراء

 ومن.  العظم نخاع فً الخالٌا هذه تجدٌد وٌتم  تموت التً الخالٌا عن للتعوٌض

 الخالٌا هذه الشعرٌه,تكتسب الدموٌه االوعٌه الى النفاذ على القدره خصائصها

 حجم من ( %4 )نسبة ٌشكل حٌث لالَوكسجٌن الناقل الهٌموغلوبٌن لحملها أهمٌتها

 االحمر اللون ٌعطً الذى هو و %4 بنسبة الهٌم من ٌتكون الذي و الحمراء الخلٌة

 وهو %96 بنسبة الكلوبلٌن و , الدم فً األوكسجٌن نقل عن المسؤول و للدم

 أربعة ٌقابله الهٌموغلوبٌن من جزىء وكل الحمراء الخالٌا فً ٌوجد بروتٌن

. الهٌم من جزٌئات
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White Blood cells leukoytes  :خاليا الدم البيضاء  -
W.B.C

ً5000)عددها ٌبلغ الحجم كبٌرة نواة على تحتوي اللون عدٌمة خالٌا ه–  
 مسؤولة هً و الهٌموغلوبٌن على والتحتوي الدم من 3مللتر/ خلٌة( 9000

 االوعٌه من الخروج على العالٌه بقدرتها تمتاز الجسم فً المناعة عن

  جدا قصٌر عمرها فِان لذلك وحولها الخالٌا داخل المكروبات لتهاجم الدموٌه
.ساعات عدة او (أٌام 5 –4)الٌتجاوز

7



:وظائف الدم 
- إٌصال o2 الجسم أنحاء مختلف إلى .

2- الغذائً التمثٌل مخلفات طرد (co2األخرى والمواد والٌورٌا) الجسم خارج لطرحها .

3- المسٌطرة المواد نقل (Regulating fater) الى الصماء الغدد من تفرز التً الهرمونات مثل 

. الهدف الخالٌا

4- االنزٌمات التفاعل فً المساعدة المواد تحمل .

5- مختلف الى(البروتٌن , دهون , فٌتامٌنات , أمالح , كاربوهٌدرات) المختلفة الغذائٌه المواد نقل 
. الجسم خالٌا

6- الجسم حرارة وتنظٌم السٌطرة (Temprerture Regulatin) الذي الطبٌعً المعدل ضمن 

  .مئوٌه ( 37,4 -36,6  ) ٌتراوح

7-  الجسم فً السوائل توازن على المحافظة .

8- الدم وقاعدٌة حامضٌة على الحفاظ PH (Buffering Acid Base Balonce system) .

9- الجسم فً الدفاعٌه والوظائف(المناعٌه) المضاده االجسام حمل .

10- النزف من للوقاٌه التخثر عملٌه وتنظٌم البالزما بروتٌنات بواسطة الدم حجم على السٌطره.
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