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 كريات الدم الحمراء

Red Blood Cells (RBCs) or Erythrocytes 
 

 2وثخاااهتاا   رميكروميت 9-7شااااااكااع  رل مهير الوههي    ر  غير منواة لهااا الكريات الحمراء هي خاليا 

 .رميكروميت

تباا و الكريااات الحمراء الل الل اااخااات الاا موياا  الملوهاا  

خاليااا ئايرياا  و اياااهااا   غيمزا بشااااااكااعبملون رايااأ  و 

مع شاااحو  بلون  هري  تظهر السااايتوبال ما ،بيضاااوي 

 مركزي ييائل اجم  
𝟏

𝟑
 اجم الخلي . 

 Function of RBCS: ظائف الكريات الحمراءو

تتمثع وظايف الكري  الحمراء بوظايف الخضااا  ال موي 

 الذي ي خع في تركيبها و هم هذ  الوظايف:

م  الريتي  إلل هسااا اليضااوي  المختل    2Oههع  -1

 .2HbO ابواس   الخضا  المؤكس

م   هسااااااج  اليضااااااوي  المختل   إلل  2COههاع  -2

 . 2HbCOالخضا الريتي  بواس   كاربامات 

المسااااهم  في التوا ن الحمضاااي الهلوي لل  : إ   -3

م   تليب ئورا  هاما  في اماي  الجسااااااميوها  الل مسااااااتوة الكريا  الحمراء اا ة هماع و ايي  هام  

 ريب م  االات ال مهما  pH  والمحافظ  الل  و اهخ اضااا pHاألخ ار التي تنجم ا  ارت اع الـاااااااا 

 كاهأ التب الت.
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Complete Blood Count 

1) Overview: The Complete Blood Count (CBC) or Automated Blood Count is 

a laboratory element of the blood. 

The CBC is routinely performed with an automated instrument .The CBC provides 

detailed information on RBCs, white blood cells, and platelets. 

2) Measured Values: Seven values relating to RBCs are reported on CBC, 

including Hb, RBCs count, Mean Corpuscular Volume (MCV), Hematocrit 

(Hct), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpuscular 

Hemoglobin Concentration (MCHC), and Red Blood Cell Distribution 

Width (RDW). The Hb, Hct, and RBCS count provide quantitative Information 

about RBC compartment. The MCV, MCH, MCHC, and RDW are calculated 

from the directly measured values. 

1- The Hb is a direct measure of the concentration of Hb in gram per deciliter .Hb 

is the most accurate and reproducible value to describe and monitor anemia.                    

2-The Hct is the Volume of RBCS expressed as a percentage of whole blood 

volume.The Hct reported by an automated blood count is a calculated Hct because 

of plasma trapping during centrifugation. 

3-The RBCS Count is a direct measure of the number of RBCS (×1012per liter). 

4-The MCV is a direct measure of Mean RBC Volume in femtoliter (1fl=10-15L).The 

MCV is obtained by dividing the Hct by RBC count. 

For example, in a patient with an Hct of 45% and an RBC count of 5×1012cells/L, 

the MCV equals: 

0,45

50 × 1012
= 90 × 10−15 = 90𝑓𝑙 

The normal range of MCV is 80-100 fl. 
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5-The MCH is calculated by dividing the Hb by RBC count and is expressed in 

pictograms (pg). 

The normal range is 27-31pg. 

The MCH is a calculated value: It is linearly correlated with MCV and provides little 

additional diagnostic information. 

6-The MCHC is a value calculated by dividing Hb by the Hct and is expressed in 

grams per deciliter.  

The normal range is 32-36g/dl. 

 Hypochromia is detectable when the MCHC is below 31g/dl. 

 MCHC may be increased in disorders characterized by membrane loss (e.g., 

hereditary spherocytosis) or cellular dehydration (e.g., Hb C disease). The MCHC is 

not usually clinically useful. 

7-The RDW is a statistical value describing the coefficient of variation of the MCV, 

according to this formula: 

 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒅 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑴𝑪𝑽

𝑴𝑪𝑽
  =RDW 

This value is calculated from directly measured MCV.  

The RDW is especially useful in the subclassification of anemia when used in 

conjunction with the MCV.   
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Adult Reference Ranges for Red Blood Cells 

Measurement (units) Men Women 

Hemoglobin (g/dL) 13.6–17.5 11.5–15.5 

Hematocrit (%) 40–52 36–48 

Red cell count (10
6
 /µL) 4.5–6.5 4–5.6 

Reticulocyte count (%) 0.2–2 

Mean cell volume (fl)  MCV 80–100 

Mean corpuscular hemoglobin (pg)  MCH 27–31 

Mean corpuscular hemoglobin concentration (g/dL) MCHC 32–36 

RBC distribution width 11–16 

 

وامر  يو .100-120 يتراوح امر الكري  الحمراء ا  األشخال األصحاء بي   عمر الكريات الحمراء:

الكري  هو الو أ الذي ينهضاااي منذ اه ال ها م  النهي إلل ال وران وتخربها في النسااايا الشااابكي الب اهي لكع 

 م  الكب  وال حال.

 ساااااام م  الكرياات الحمراء كاع يو  ويحاع محلهاا كريات ه ي ة م  النهي بحيه يبهل ا ئها ثابتا  في يتخر  

 ال وران.

 شهر ويمثع  لك االهحالل ال يزيولوهي  4-3يستنتا م   لك  ن الحجم اليا  للكتل  ال موي  يتغير باستمرار كع 

 للكريات الحمراء.

 لتغيرات الحيوي  التي ت ر  اليها و هم هذ  التغيرات هي: والسبب الحهيهي لهر  الكريات الحمراء هو ا

 ههص الماء ئاخع الكري . -1

 ارت اع تركيز شارئة الصوئيو .  -2

 .K+ههص تركيز شارئة   -3

 .ئاخع الكري  ههص هشاط األهزيمات  -4

 يمك  ئراس  امر الكري  الحمراء باستخ ا  النظاير المشي  وبشكع خال الكرو  المشع.
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 :Erythropoiesis الحمراء تكون الكريات

ئ يهااا  ومنظمااا  تيرن بتكون الحمر   كريااا  امراء هااا يااا ة ابر امليااا 1210يصاااااا نع الجساااااام يومياااا  

Erythropoiesis. 

 تجري املي  تكون الحمر في ههي اليظم ابت اء م  الخلي  الجذاي  النهوي  وفق المخ ط التالي:

CFUGEMM→CFUB→CFUE→Pronormoblast→Normoblast→Reticulocyte→RBC 
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 العوامل المؤثرة على عملية تكون الحمر:

األاماض  الح ي ،إن املي  تكون الحمر هي املي  منظم  هرموهيا  وتت لب مجموا  م  اليناصر الغذايي  )

 (.الكوبالأ، النحاس، النيكع... الزهك، ،Bمجموا  فيتامينات  األميني ،

 هي:الكريات الحمراء  يملي  تكوي  بر  اوامع النمو الناظم  ل 

1- IL-3. 

 .Erythropoietinاإليريثروبيوتي   -2

3- (G-CSF) Granulocyte Colony Stimulating Factor. 

ي ر   بروتي  سااااكريابارة ا   : وهوErythropoietinاليامع األهم بي  هذ  اليوامع هو اإليريثروبيوتي  

 ،Anemiaال    فهر)الناهم  ا   Hypoxiaفي الكب  كاستجاب  لنهص األكسج   %11ومن  في الكلي   90%

 (.الهلب صور  ،الريوي  ، المرت يات، األمراضHemorrhage نالنز

 خالل:م   املي  تكون الحمراإليريثروبيوتي   يحرض

الواصاع إلل  2O يائة مه ار الي   با ئ الكريات الحمراء وهو ما يترت يائة  األرومات وبالتالي ا ائ   يائة

 األهسج .

 

 

 



 كلية الصيدلة
الدمويات                                                                  جامعة حماة                               

المحاضرة الثالثة                                                                                                               
 

 تركيب العام للكريات الحمراء:ال

تتألف الكريات الحمراء م  مائة  سااااااساااااي  هي الخضاااااا  )الهيموغلوبي ( والخضاااااا  ال موي هو 

المسااؤول ا  وظي   الكريات الحمراء الرييسااي . يتوضااع الهيموغلوبي  ضاام  هيكع بروتيني ي ال 

 هذا الهيكع غشاء الكريات الحمر. ويغلف Stromaالستروما

 فتتألف م  مكوهات مي هي  %40م  محتوة الكريا  الحمراء  ماا النسااااااب  البا ي   %60يؤلف المااء 

 وبروتيني   واب  في الماء. )لبي ات، كربوهي رات( واضوي  )بوتاسيو ،  هك، مغنيزيو (

 التركيب الكيميائي لغشاء الكريات الحمراء:

ي  الخضااااااا  ويرتبط مع هذا تحاط الكري  الحمراء بغشاااااااء يغلف الهيكع البروتيني الذي يتوضااااااع ف

 الهيكع بروابط كيميايي . 

يتصااااف غشاااااء الكري  الحمراء بأه  غشاااااء هصااااف ه و  ومزوئ بثهو  صااااغيرة ه ا  تساااام  بتبائل 

 المركبات الموهوئة في المصورة ال موي  مع مكوهات الوسط ئاخع الخلوي.

 ب السااال الكهربايي  تيوئ الشااحن 

 الساااااايااااليإلال وهاوئ ام  

Sialic Acid. 

 هم المكوهااات التي تتاا خااع في 

تركياب الغشاااااااء هي الشااااااحو  

 والبروتينات.

ماا   %40: تااؤلااف الشححححححححححوم -1

التركيب الكيميايي للغشااااء و هم 

هاااذ  الشااااااحو  هي الشااااااحو  

 (%20اوالي ) ال وساااااا وريااا 

   (%20اوالي )والكوليسااااترول 

باااإلضااااااافاا  إلل كمياا   ليلاا  م  

 الحموض ال سم  الحرة.
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 للغشاء وهي تصنف ضم  مجمواتي : التركيب الكيميايي م  %50: وتشكع هسب  البروتينات -2

a. . بروتينات ئاخلي : توه  ئاخع الوريهتي 

b. ورا  تليب ئ وهي بروتيناات خاارهي : توه  خارا الوريهتي  وتشااااااكع غالن الهيكع البروتيني

كما تمنحها خاصااا  هام   الحمراء   للكري مهما  في الح اظ الل الشاااكع الهرصاااي مهير الوههي

لها بالمرور غبر   مما يسااامه ا  وهي تغيير شاااكلها بشاااكع اكوس تحأ تأثير بي  الظرون 

 األواي  الشيري  التي يكون   رها  صغر بكثير م    ر الكري  الحمراء.

إن الخلع و ،ankyrin   actin ,4.1protein 1 ,trincspe β ,trincspe αالبروتيناتم   هم هذ  

ما ك ات الشكلي  للكري  الحمراءهوشاتال لنا ظهور في  ي م  هذ  البروتينات ي سارالكمي  و النواي 

 .الكريات الوراثي تكورهو الحال في 

الس   الخارهي للغشاء وتشكع  وتتوضع اللم  تركيب الغشاء  %10وهي تشكع هسب   :السكريات -3

  ال موي .مستض ات الزمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE(تصنف بروتينات غشاء الكرية وفقاً لهجرتها على جيل البولي أكريالميد1 
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 :مراءيميائي للكريات الحالتركيب الك

المكوهات   همباالتركياب الكيمياايي للكريا  الحمراء تركياب الخضااااااا  الا موي والاذي يي   يهصاااااا 

 . هاالموهوئة ئاخل

وهو  الحمراء،البروتي  الحامع لجزيئ  األكسااااجي  ئاخع الكريات  : هوHemoglobinالخضححححا   

مؤلف م   وهي  م   ،Tetrameric Metalloproteinاباارة ا  بروتي  ميا هي رباااي البني  

ساااالساااع الغلوبي  المتغايرة ايه تشاااكع هذ  الساااالساااع هيكال  اول هون مركزي ااو  الل  ربع 

  .م رئع واا ة منها بسلسل  غلوبي  ضميمي  ترتبط ك Hemeمجمواات هيم 

 

 

 الطراز الجزيئي للهيموغلوبين حيث تبدو تحت وحدات الغلوبين ممثلة بأشرطة تتوضع داخلها جزيئات الهيم
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  : ساسيي مكوهي   م الخضا   يتركب

ع هوة بيرول ترتبط مع بيضااااها : مائة اضااااوي  غير بروتيني  وهو يتألف م   ربHeme الهيم -1

وهذور فينيع  (-3CHميثيع ) وتوه  الل  رات الكربون في هذ  النوة هذور (-=CH) ربجسو

(2CH=CHوهاذور ) ( بروبياعCOOH-2CH-2CH،)  ثنايي     رة ا يتتوسااااااط هزيئا  الهيم

 .2Ferrous (Fe+(التكافؤ 

 

 

 بروتيني :تتألف م   ربع سالسع  متجاهس ،مائة بروتيني   :Globin الغلوبين -2

   سالسالتي  متماثليα  بواس   رتبط مع بيضها ت ام   ميني 141واا ة منها م  تتألف كع

وتتوضااع المورثات المسااؤول  ا  اصاا ناع هذ  السااالسااع  وفق تساالسااع مح ئ ببيت ي  روابط

  .16الل الصبغي 

   ساااالساااالتي  متماثلتيβ   ام   ميني ترتبط مع بيضااااها بوساااااط   146تتألف كع منهما م

  .16وتتوضع المورثات المسؤول  ا  اص ناع هذ  السالسع الل الصبغي  روابط ببيت ي 

   ا اسااتب ل امإظا  خال بحيه إن تساالسااع الحموض األميني  في السااالسااع المختل   يكون وفق ه

  ميني بأخر في مو ع ما هتجأ سلسل  غير طبييي  وتكون خضا  شا .
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 :Hemoglobin Synthesis الهيموغلوبيناصطناع 

التي ال تملك الميلومات الوراثي  ) مستوة الكري  الحمراء الناضج  لاصا ناع الخضا  ال موي ال يتم ال إن

 ثناء المرااع المختل   لت ور الساااالساااا  الحمراء  ي ابت اء م  الخلي  األروم  وإهما يتم  ،(البروتيناتركيب لت

  واهتهاء بالكري  الشبكي .

ثم يتح ان   ةااألساسيي  اللذي  ي خالن في تركيب  كع الل  هسمي يت لب اص ناع الهيموغلوبي  اص ناع ال

 ميا  ويشكالن هزيئ  الخضا .

 هيماصطناع ال Heme Synthesis: 

 لغلوبي  واللا اص ناعيتم اص ناع الهيم بشكع مستهع ا  اص ناع الغلوبي  وفي ه س الخاليا التي يتم فيها 

 .الخلوي مستوة المته رات 

 الهيم مركبات متي ئة  همها: اص ناعيت لب 

Succinyl CoA اله  كريبس. وهو  ا  هواتا 

 .,Cu . Fe, Co مي هي :شوارئ 

 .Vit B6, Vit B12, Vit Cفيتامينات: 
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إن كثيرا  م  الشوارئ المي هي  كالرصال والزيبق والكائميو  والزرهيخ تؤئي إلل اض را  اص ناع الهيم. 

ويصاااائن بشاااكع خال ان  امال  شااايواا   المي هي  الرصااااصاااي وهو  كثر  هواع التساااممات االهساااما ف ي 

صال بمنافس  الح ي  في اتحائها مع ايه تهو  شارئة الر وال هان،الب اريات مصاهع  والياملي  فيالم ابع 

protoporphyrin    لذلك يزئائ مه ارcoproporphyrin .في ال   والبول 

 غلوبيناصطناع ال Globin Synthesis: 

ف إهتاا ايه يختل الت ور،اع خضااااع مورثات الغلوبي  البشااااري  إلل برهاما فرئي منظم للتيبير خالل مرات

 افق مع ال بيي  الخاص  بكع مرال .هذ  السالسع م  المرال  المضغي  اتل البلوغ بما يتو

تتكون الخضااااااابات المضااااااغي  

(Hb Portland, Hb 

 2, Hb Gower 1Gower   )

 ،المبكرةالجنيني   خالل المرااع

 في اي  يحع الخضااا  الجنيني

Hb F (Hb F=22 محااع )

هاااذ  الخضاااااااااباااات ابتااا اء  م  

 األسبوع الثاهي اشر للحمع.

 Hb F يبهل الخضااا  الجنيني 

موهوئا  خالل مراااااع الحماااع 

المختل اا  هظرا  ألل تاا  الشااااااا ياا ة 

لألكسااااااجي  مهاره  بالخضااااااا  

  وهذا ب ور  يشاكع ئورا   سااسايا  في إيصاال كمي  كافي  م  األكسجي  م ،Hb A (Hb A= 22)الكهلي 

   .ئوران األ  إلل الجني 

 /لتكون هسب   السالسع  ،ويزئائ إهتاا السالسع  خالل الثله األخير م  الحمع ينخ   إهتاا الساالساع 

كما تتوساع الريتان بي  الوالئة ليصاب  الجسم  ائرا  الل  خذ األوكسجي  م  الهواء وان ها  ،2:1ان  الوالئة 

بي  الوالئة الخضااابات  6-3الـاااااا  في األشااهرلتحع    ئيائ السااالسااع وا  يسااتمر اهخ اض تشااكع السااالسااع 

 .Hb Fمحع الخضا  الجنيني  2Hb A, Hb A الكهلي 
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 توضع المورثات المسؤولة عن اصطناع سالسل الغلوبين على الصبغيات

 (إلى جين كاذ  يشير الرمز (

 

 
 لسالسل الغلوبين خالل التطور عملية التحول الوراثي
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 المهائير ال بييي  لمختلف  هواع الخضابات خالل مرااع امري  متباين 

  
 

 سالسع الغلوبي                المه ار               الخضا         

Hemoglobin          Amount              Globin chains 

Embryo  المضغة –I 

Hb Gower 1           42%*                         22 

Hb Gower 2           24%*                         22 

Hb Portland            34%                          22 

Fetus  الجنين -II 

Hb F                     85%                          22 

Hb A                   10%-5                          22 

III-  البالغAdult 

  Hb A           98%-96                            22 

Hb F            0,8%-0,5                         22 

2Hb A           3,2%-1,5                         22 

 في األسبوع الخامس*
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 :Erythrocyte Destruction تحطم الكريات الحمراء

لكع م   Reticuloendothelial System (RES)ضام  النسيا الشبكي الب اهي  كريات الحمراءتتح م ال

يوماا  ثم تتخر  وتنحاع بسااااااباب  100-120إ  تييش الكريا  الحمراء في الحااالت ال بيييا   ،با  وال حاالالك

 في فيالي  األهزيمات المختل  .  ههصانهام  وشيخوختها التي تترافق مع تب الت غشايي  

 Extravascularاالهحالل خااارا األواياا  )يولوهي ال بييي للكرياا  الحمراء هحالل ال يزيمثااع هااذا اال

Destruction)  والذي يجب  ن يميز ا  االهحالل المرضااااااي الذي يح ل في ال ا ات االهحاللي  بأساااااابابها

 المختل   ايه يكون امر الكري  الحمراء   صر م  ال بييي.

إن تح م الهيموغلوبي  ليس مياكسا  الص ناا  كما يخيع للوهل  األولل وإهما يتم بآلي  خاص  تؤئي في ههاي  

 وبي   ي األصبغ  الص راوي  التي تمثع النتاا النهايي لتح م الخضا .الم ان إلل تشكع البيلير

 يمر تشكع البيليروبي  بالمرااع التالي :

 .Verdoglobinتن ت  النواة الربااي  مع  كس ة الكربون ويتشكع  .1

ح ي  ينهع ال ،Biliverdinينساالخ كع م  الح ي  والغلوبي  ا  النواة البيرولي  الربااي  الم توا  ويتشااكع  .2

 ما  ،إلل النهي لييائ اسااتخ ام  في اصاا ناع الخضااا  الل مسااتوة األرومات الحمر Transferrinبواساا   

 الغلوبي  فيت كك إلل اموض  ميني  يمك   ن ييائ استخ امها.

  ي اللون البرتهالي. Bilirubinويتحول إلل  Biliverdin يتم إرهاع  .3
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ن مصحححححير البيليروبين وكي

 :بالشكل التاليالناتج 

a) ياالاايااروبااياا  يااماار الااباا

المتشااااكع في  ماك  تح م 

 الخضااااااااا  إلل البال ماااا

 ويااتااحااا  مااع األلاابااومااياا 

وياا ال بااالبيلروبي  الحر 

 غااير و غايارالااماارتاابااط  و

 Indirect الااامااابااااشاااااااار

Bilirubin. 

إن هاااذا البيليروبي  غير  

والمحاليع  منحاع في الماء

لذا اليتواه  في  الحمضي  

 ي وتبلغ هساابت  ال بيي البول

    (. mg/dL 0.2-0.7) في ال  

b)  ينتهااع البيليروبي  الحر م  البال مااا إلل الكباا  ايااه يتم تحويلاا  إلل مشااااااتق غلوكوروهي لياا ال اناا يااذ

 .Direct Bilirubinبالبيلروبي  المرتبط  و المباشر 

 (.mg/dL 0.2)  ع م  وتبلغ هسبت  ال بييي   والهلوي  والمحاليع الحمضي   منحع في الماءإن هذا البيليروبي  

c) صااااااارة الصاااااا راويا  إلل األميااء اياه يتحول ب ياع الزمرة ليينتهاع البيليروبي  المرتبط م  الكبا  ابر ا

 .Stercobilin (SBG)و  Urobilinogen (UBG)الجرثومي  ال بييي  إلل 

d)  ي رح(SBG) في البرا  وهو المساااؤول ا  اللون ال بييي للبرا ،  ما (UBG)  فييائ امتصااااصااا  إلل

 لي رح معصااااارة الصاااا راوي  إلل األمياء يمع ال أكساااا   ساااام من ، و ساااام  خر ييوئال   ثم إلل الكب  ايه يت

 لي رح مع البول. الكلي   ال   ثم إلل  البرا ، و سم ثاله ينتهع إلل

 و كالهما ميا  في الحاالت المرضااي  وألساابا  متي ئة*يمك   ن يزئائ البيليروبي  المباشاار  و غير المباشاار  

وتهو  النسااااا في الغضااااوي  بامتصااااال البيليروبي  ويؤئي  لك إلل لوا  سااااريري  خاصاااا  ت ال الير ان 

Jaundice. 



 كلية الصيدلة
الدمويات                                                                  جامعة حماة                               

المحاضرة الثالثة                                                                                                               
 

  ثالثة أنواع:تهسم الير اهات إلل 

  مما يمنع اه راح  ة  و ور  ضاغطاصبح: ينجم ا  اهسا ائ الحويصاع الص راوي اليرقان االنسحداد

ة الصاااااا راويا  إلل األميااء فيزئائ مها ار  في الكب  وكذلك في ال   ليصاااااااراالبيليروبي  المرتبط مع 

لي   مرور  إلل األمياء لذلك تكون كميت   (UBGوالبول. وبما  ن البيلروبي  المرتبط اليتحول إلل )

 مي وم  في البول.

 هس ائي بالشكع التالي: لخص اليالمات المخبري  للير ان االت

 بيليروبي  غير المرتبط ضم  الح وئ ال بييي  في تيار ال  .ال 

 .  ارت اع البيلروبي  المرتبط بشكع كبير في ال 

   اهي ا(UBG) .في البول 

 .البيلروبي  المرتبط مرت ع بش ة في البول 

 تيصااااااائن في ا فاينجم ا  اهحالل الكريات الحمراء غير ال يزيولوهي والذي  :اليرقان االنحاللي 

المختل  . وتكون كمي  البيليروبي  غير المرتبط كبيرة بسااابب فرط االهحالل بينما  أسااابابهااالهحاللي  ب

بيلروبي  محاا وئة. يمر ال البيلروبي  ة الكباا  في ربطط طبييياا  ألن  اا رتكون كمياا  البيلروبي  المرتب

غير المرتبط إلل الحويصااااع الصااااا راوي ئون  ن يتم رب   في الكب  وينتهع من  إلل األمياء ليتحول 

  الذي ين رح بكميات كبيرة في البول. (UBG)إلل 

 بالشكع التالي:  هحالليتلخص اليالمات المخبري  للير ان اال

 في تيار ال  . مرت ع ه ا  بيليروبي  غير المرتبط ال 

  ضم  المجال ال بييي البيلروبي  المرتبط. 

 (UBG)  ي البول.ع بش ة ف مرت 

  في البول. غير موهوئالبيلروبي  المرتبط 

 هاهم  ا  بي  ال يروسااااات  في الخلي  الكب ي    ي : ويح ل بساااابب اليرقان االنسححححمامي أواالنتاني

(HAV,HBV,HCVو  ) مركبااات الاا وايياا . اليمك  بي  ال غيرهااا م  اليوامااع الممرضااااااا   و

 تمهاذا النمط م  الير اان وإهماا ي بي  المرتبط وغير المرتبط في تشااااااخيصاالاتماائ الل  يم البيليرو

  التشخيص باستخ ا  اختبارات هواي .

 

 



 كلية الصيدلة
الدمويات                                                                  جامعة حماة                               

المحاضرة الثالثة                                                                                                               
 

 :RBC Metabolism استقال  الكرية الحمراء

   إلتما  اله يرالضااااارو ييني ا   وهوئ األهزيمات التن ساااااي مته رات لل الكري   الحمراء ا ا   ااتواءإن 

فالكري  الحمراء تحتوي الل موائ شحمي  وبروتيني  لكنها التحتوي الل م خرات سكري .  ، Krebsكريبس 

ء استهالكها هي الغلوكو  الذي تحصع الي  م  البال ما الكري  الحمرا والمائة الساكري  الواي ة التي تست يع

 ال موي .

 : يي طريهي   ساس يتم استهال  الغلوكو  في الكري  الحمراء وفق

م   %90 يؤم ال ريق األسااااااساااااي الذي وهو :  Embden Meyerhofطريق تحلع الساااااكر  و  -1

الضااااروري  للكري  الحمراء، وفي هذا ال ريق يتم تح م الغلوكو  الهواييا  والناتا  ATPهزيئات ال

 النهايي لهذا التح م هو ام  اللب .

م  ال ا   الال م   %10: وهو يؤم  Pentose monophosphate shuntطريق البنتو فوس ات  -2

  .NADPHللكري  الحمراء باإلضاف  إلل ئور  في تأمي  

 

 

 

 

 

 


