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 كريات الدم الحمراء

Red Blood Cells (RBCs) or Erythrocytes 
 

 2وثخاا هتاا   رميكروميت 9-7شااااااكااع  رل مهير الوههي    ر  غير منواة لهاا  الكرياا ا الراراه  خ ياياا  

 .رميكروميت

تباوو الكريا ا الراراه ى ا ال   ي ا الومويا الا وها لا ور يايأ  و 

 ور ل تظهر الساايتولاام  ،ياي  دائريا و حي ه ً ليضااويا غيازا لشااكع

 مع شروب مركزي يي دل حجا  ا ري 
𝟏

𝟑
 حجم الخ يا. 

 Function of RBCS: الحمراءظائف الكريات و

راه لوظ ئف الخضااااا ب الوموي الخي يويع تتاثع وظ ئف الكريا الرا

 فخ تركيبه  و  م  خ  الوظ ئف:

م  الرئتي  إلا هسج اليضويا الاخت فا لواس ا الخض ب  2Oههع  -1

 .2HbO الاؤكسج

م   هساااااجا اليضاااااويا الاخت فا إلا الرئتي  لواسااااا ا  2COههع  -2

 . 2HbCOالخض بك يل م ا 

الاس  اا فخ التواار الراضخ اله وي ل وم: إذ يوهو ى ا مستوى  -3

م  األي  ي التخ تنجم ى   ت يا  دوياً  ا م ً فخ حا يا الجساااااامالكرياا الراراه ىاوة هااع و ا ئياا  ا ماا 

  ري  م  االىتوال مها  ك هأ التبوالا. pH و اهخف ض  والار فظا ى ا  pHايتف ع الـ 
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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 

picograms (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 

 

  يوم.100-120لي  يتراوح ىار الكريا الراراه ى  األشخ ل األصر ه  عمر الكريات الحمراء:

ا الوويار وتخرله  فخ النسيج الشبكخ الب  هخ وىار الكريا  و الو أ الخي ينهضخ منخ اه ا ه  م  النهخ إل

 لكع م  الكبو وال ر ل.

يتخرب  ساااااام م  الكريا ا الراراه كاع يوم ويراع مر ها  كري ا هويوة م  النهخ لريه يبها ىود   ث لت ً فخ 

 الوويار.

 شهر وياثع ذلك االهرال الفيزيولوهخ  4-3يستنتج م  ذلك  ر الرجم الي م ل كت ا الومويا يتغير ل ستاراي كع 

 ل كري ا الراراه.

 والسب  الرهيهخ لهرم الكري ا الراراه  و التغيراا الريويا التخ ت ر  ى يه  و  م  خ  التغيراا  خ: 

 ههص الا ه دايع الكريا. -1

 ايتف ع تركيز ش يدة الصوديوم.  -2

 .K+ههص تركيز ش يدة   -3

 .دايع الكريا ههص هش ط األهزيا ا  -4

 ياك  دياسا ىار الكريا الراراه ل ستخوام النظ ئر الاشيا ولشكع ي ل الكروم الاشع.
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 :Erythropoiesis تكون الكريات الحمراء

 ً د يهاااا ومنظااااا تيرن لتكور الرار  اكرياااا حاراه هاااوياااوة ىبر ىا يااا 1210يصاااااا نع الجساااااام يوميااا 

Erythropoiesis. 

 ىا يا تكور الرار فخ ههخ اليظم التواه م  الخ يا الجخىيا النهويا وفق الاخ ط الت لخ:تجري 

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

األحا ض  الرويو،إر ىا يا تكور الرار  خ ىا يا منظاا  رموهي ً وتت    مجاوىا م  الين صر الغخائيا )

 (.الكول لأ، النر س، النيكع... الزهك، ،Bمجاوىا فيت مين ا  األمينيا،

  خ:يا يا تكوي  الكري ا الراراه  لرا ىوامع الناو الن ظاا ل 

1- IL-3. 

 .Erythropoietinاإليريثروليوتي   -2

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

يفرا  لروتي  سااااكريىب ية ى   : و وErythropoietinالي مع األ م لي   خ  اليوامع  و اإليريثروليوتي  

 ،Anemiaالوم  فهر)الن هاا ى   Hypoxiaفخ الكبو ك ستج لا لنهص األكسجا  %11ومن  فخ الك يا  90%

 (.اله   صوي  ،الرئويا ، الارتفي ا، األمراضHemorrhage نالنز

 يال:م   ىا يا تكور الراراإليريثروليوتي   يررض

الواصاع إلا  2Oاي دة مهواي ى ي    ىود الكري ا الراراه و و م  يترتاي دة  األيوم ا ول لت لخ ىواد  اي دة

 األهسجا.
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 التركيب العام للكريات الحمراء:

تتألف الكري ا الراراه م  م دة  سااااا سااااايا  خ الخضااااا ب )الهياوغ ولي ( والخضااااا ب الوموي  و 

   الاسؤول ى  وظيفا الكري ا الراراه الرئيسيا. 

 خا الهيكع غشااا ه  ويغ ف   Stromaيتوضاااع الهياوغ ولي  ضاااا   يكع لروتينخ يوىا الساااتروم 

 الكري ا الرار.

 فتتألف م  مكوه ا ميوهيا %35م  مرتوى الكرياا الراراه  ما  النساااااابا الب  يا  %65يؤلف الاا ه 

 ولروتينيا ذوالا فخ الا ه. )لبيواا، كرلو يوياا( وىضويا )لوت سيوم، اهك، مغنيزيوم(

 التركيب الكيميائي لغشاء الكريات الحمراء:

تر ط الكريا الراراه لغشاااااا ه يغ ف الهيكع البروتينخ الخي يتوضااااااع في  الخضاااااا ب ويرتبط مع  خا 

 الهيكع لروالط كياي ئيا. 

الراراه لأه  غشاااا ه هصااااف هفوذ ومزود لثهوب صااااغيرة هواً تسااااا  لتب دل يتصااااف غشاااا ه الكريا 

 الاركب ا الاوهودة فخ الاصوية الومويا مع مكوه ا الوسط دايع الخ وي.

 باالساا ل الكهرل ئيا تيود الشاارنا

 الساااااايااا لخإلاا وهاود حا  

Sialic Acid. 

  م الاكوهاا ا التخ تتااويااع فخ 

تركيا  الغشاااااا ه  خ الشااااااروم 

 والبروتين ا.

ماا   %40: تااؤلااف الشححححححححححوم -1

التركي  الكياي ئخ ل غشااا ه و  م 

 اااخ  الشااااااروم  خ الشااااااروم 

 (%20)حوالخ  الفوساااااافويياااا

   (%20)حوالخ والكوليسااااترول 

لاا إلضاااااا فااا إلا كايااا   ي ااا م  

 الراوض الوساا الررة.
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 التركي  الكياي ئخ ل غش ه و خ تصنف ضا  مجاوىتي : م  %50: وتشكع هسبا البروتينات -2

a. . لروتين ا داي يا: توهو دايع الوييهتي 

b. ياً و خ ت ي  دو لروتينا ا يا يهياا: توهو ي يل الوييهتي  وتشااااااكع غان الهيكع البروتينخ

الراراه كا  تانره  ي صاااا   ما  مها ً فخ الرف ظ ى ا الشاااكع الهرصاااخ مهير الوههي  ل كريا

له  ل لاروي غبر   يسااااما  هواً و خ تغيير شاااك ه  لشاااكع ىكوس ترأ تأثير لي  الظرون 

 األوىيا الشيريا التخ يكور   ر    صغر لكثير م    ر الكريا الراراه.

إر الخ ع و ،ankyrin   actin 4.1,protein 1spectrin,  β spectrin, αالبروتين ام    م  خ  

كا   اهالرار ا الشك يا ل كريا لن  ظهوي التشاو  فخ  ي م   خ  البروتين ا يفسارالكاخ  و النوىخ 

 .تكوي الكري ا الوياثخ و الر ل فخ 

الس   الخ يهخ ل غش ه وتشكع  وتتوضع ى ام  تركي  الغش ه  %10و خ تشكع هسبا  :السكريات -3

  الومويا.مستضواا الزمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

الاكوه ا    مالكيايا ئخ ل كرياا الراراه تركيا  الخضاااااا ب الاوموي والاخي ييو يهصااااااو لا لتركيا  

 . ه الاوهودة داي 

و و  الراراه،البروتي  الر مع لجزيئا األكسااااجي  دايع الكري ا  :  وHemoglobinالخضححححا   

مؤلف م  اوهي  م   ،Tetrameric Metalloproteinىبا ية ى  لروتي  مياوهخ يلا ىخ البنيا 

سااااساااع الغ ولي  الاتغ يرة حيه تشاااكع  خ  السااااساااع  يكاً حول هون مركزي ح و  ى ا  يلع 

  .مفردة منه  لس س ا غ ولي  ع واحوضايايا ترتبط ك Hemeمجاوى ا  يم 

 

 

 الطراز الجزيئي للهيموغلوبين حيث تبدو تحت وحدات الغلوبين ممثلة بأشرطة تتوضع داخلها جزيئات الهيم
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  : س سيي مكوهي   م الخض ب  يترك 

: م دة ىضااااويا غير لروتينيا و و يتألف م   يلع هوى ليرول ترتبط مع ليضااااه  Heme الهيم -1

( وهخوي فينيع -3CHميثيع ) وتوهو ى ا ذياا الكرلور فخ  خ  النوى هخوي (-=CHي )لجسو

(2CH=CH( وهاخوي لرولياع )COOH-2CH-2CH،) ثن ئيا  وتتوسااااااط هزيئاا الهيم ذية حوي

 .2rrous (FeFe+(التك فؤ 

 

 لروتينيا:تتألف م   يلع ساسع  متج هسا،م دة لروتينيا  :Globin الغلوبين -2

   سا سا تي  متا ث يα   لواس ا ترتبط مع ليضه   حا   مينخ 141تتألف كع واحوة منه  م

لبيتويا وفق تساا سااع مرود وتتوضااع الاويث ا الاسااؤولا ى  اصاا ن ع  خ  الساااسااع  يوالط

  .16ى ا الصبغخ 

   ساااا ساااا تي  متا ث تيβ   حا   مينخ ترتبط مع ليضااااه  لوساااا طا  146تتألف كع منها  م

  .16وتتوضع الاويث ا الاسؤولا ى  اص ن ع  خ  الساسع ى ا الصبغخ  يوالط لبيتويا

  إذا اسااتبول حاإر تساا سااع الراوض األمينيا فخ الساااسااع الاخت فا يكور وفق هظ م ي ل لريه 

  مينخ لأير فخ مو ع م  هتجأ س س ا غير طبيييا وتكور يض ب ش ذ.
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 :Hemoglobin Synthesis اصطناع الهيموغلوبين

التخ ال تا ك الاي وم ا الوياثيا )مستوى الكريا الراراه الن ضجا  ااصا ن ع الخض ب الوموي ال يتم ى  إر

، وإها  يتم  ثن ه الاراحع الاخت فا لت وي الساااا سااااا الراراه  ي التواه م  الخ يا األيوما (لتركي  البروتين ا

 واهته ه ل لكريا الشبكيا. 

يت    اص ن ع الهياوغ ولي  اص ن ع الهساي  األس سيي  ال خي  يويار فخ تركيب  كع ى ا حوى ثم يتروار 

 مي ً ويشكار هزيئا الخض ب.

 اصطناع الهيم Heme Synthesis: 

 لغ ولي  وى ااص ن ع اص ن ع الغ ولي  وفخ هفس الخاي  التخ يتم فيه  يتم اص ن ع الهيم لشكع مستهع ى  ا

 الخ ويا.مستوى الاتهوياا 

 يت    اص ن ع الهيم مركب ا متيودة   اه :

Succinyl CoA .و و  حو هواتج ح ها كريبس 

 .,Cu  .Fe, Co ميوهيا:شوايد 

 .Vit B6, Vit B12, Vit Cفيت مين ا: 
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إر كثيراً م  الشوايد الايوهيا ك لرص ل والزئبق والك دميوم والزيهيخ تؤدي إلا اض راب اص ن ع الهيم. 

 كثر  هواع التسااااا ا الايوهيا شااايوى ً ويصااا دن لشاااكع ي ل ىنو ىا ل  الرصااا صاااخ( و و االهساااا مففخ 

شاااا يدة الرصاااا ل لان فسااااا الرويو فخ اتر د   مع  تهوم) والو  رالب  يي ا مصاااا هع  والي م ي  فخالا  لع 

protoporphyrin    لخلك يزداد مهوايcoproporphyrin .فخ الوم والبول 

 غلوبيناصطناع ال Globin Synthesis: 

ف إهت ل حيه يخت  الت وي،تخضااااع مويث ا الغ ولي  البشااااريا إلا لره مج فردي منظم ل تيبير يال مراحع 

 افق مع ال بييا الخ صا لكع مرح ا. خ  الساسع م  الارح ا الاضغيا حتا الب وغ لا  يتو

تتكور الخضاااااا ل ا الاضااااااغيا 

(Hb Portland, Hb 

 2, Hb Gower 1Gower   )

 ،الابكرةالجنينيا  يال الاراحع

 فخ حي  يرع الخضاا ب الجنينخ

Hb F (Hb F=22 مرااع )

التاااواًه م   اااخ  الخضاااااااا لااا ا 

 األسبوع الث هخ ىشر ل راع.

 Hb F يبها الخضاا ب الجنينخ 

موهوداً يال مراحاااع الرااااع 

الاخت فااا هظراً أللفتاا  الشاااااااويااوة 

لألكسااااااجي  مه يها ل لخضاااااا ب 

و خا لووي  يشاكع دوياً  سا ساي ً فخ إيصا ل كايا ك فيا م  األكسجي  م   ،Hb A (Hb A= 22)الكه خ 

   .دويار األم إلا الجني 

 /لتكور هسبا  الساسع  ،ويزداد إهت ل الساسع  يال الث ه األيير م  الراع ينخف  إهت ل السااساع 

كا  تتوساع الرئت ر ليو الوالدة ليصاب  الجسم   دياً ى ا  يخ األوكسجي  م  الهواه وىنو    ،2:1ىنو الوالدة 

ليو الوالدة الخضاا ل ا  6-3الـاااااا  األشااهر فخلترع   واادي د الساااسااع   يسااتار اهخف ض تشااكع الساااسااع 

 .Hb Fمرع الخض ب الجنينخ  2Hb A, Hb A الكه يا
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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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 الخض ل ا يال مراحع ىاريا متب ينا الاه دير ال بيييا لاخت ف  هواع

  
 

 ساسع الغ ولي                الاهواي               الخض ب        

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 

 فخ األسبوع الخ مس*
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 :Erythrocyte Destruction تحطم الكريات الحمراء

لكع م   Reticuloendothelial System (RES)ضاا  النسيج الشبكخ الب  هخ تتر م الكري ا الراراه 

يوما ً ثم تتخرب وتنراع لساااااابا   100-120إذ تييش الكرياا الراراه فخ الرا الا ال بييياا  ،الكباو وال را ل

 فخ في ليا األهزيا ا الاخت فا.  ههص رشيخويته  التخ تترافق مع تبوالا غش ئيا   ما و

 Extravascular)االهرال ياا يل األوىيااا هرال الفيزيولوهخ ال بييخ ل كريااا الراراه ياثااع  ااخا اال

Destruction  والخي يج   ر يايز ى  االهرال الارضااااااخ الخي يرول فخ الف   ا االهراليا لأسااااااب له )

 الاخت فا حيه يكور ىار الكريا الراراه   صر م  ال بييخ.

إر تر م الهياوغ ولي  ليس مي كس ً الص ن ى  كا  يخيع ل و  ا األولا وإها  يتم لآليا ي صا تؤدي فخ هه يا 

 البي يرولي   ي األصبغا الصفراويا التخ تاثع النت ل النه ئخ لتر م الخض ب.الا  ن إلا تشكع 

 يار تشكع البي يرولي  ل لاراحع الت ليا:

 .Verdoglobinتنفت  النواة الرل ىيا مع  كسوة الكرلور ويتشكع  .1

ينهع الرويو  ،Biliverdinينساا خ كع م  الرويو والغ ولي  ى  النواة البيروليا الرل ىيا الافتوحا ويتشااكع  .2

 م   ،إلا النهخ ليي د اسااتخوام  فخ اصاا ن ع الخضاا ب ى ا مسااتوى األيوم ا الرار Transferrinلواساا ا 

 الغ ولي  فيتفكك إلا حاوض  مينيا ياك   ر يي د استخوامه .

 ذي ال ور البرته لخ. Bilirubinويترول إلا  Biliverdin يتم إيه ع  .3
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كل الناتج بالشحح يكون مصححير البيليروبين

 :التالي

a)   يار البي يرولي  الاتشااااااكع فخ  م ك

تر م الخضااااا ب إلا الباام  ويترو مع 

األلبومي  وياااوىا لااا لبي رولي  الرر  و 

 Indirectغيرالارتبط  وغير الاب شاار 

Bilirubin. 

 إر  اخا البي يرولي  غير منرع فخ الا ه 

لخا اليتواهو فخ  والارا لياع الراضاااااايا 

 الااوم فخ هساااااابتاا  ال بييياااوتب غ  البول

(0.2-0.7 mg/dL .)    

b)   ينتهااع البي يرولي  الرر م  البااماا

إلا الكباو حياه يتم تروي ا  إلا مشااااااتق 

غ وكويوهخ ليااوىا ىنااوئااخ لاا لبي رولي  

 .Direct Bilirubinالارتبط  و الاب شر 

 (.mg/dL 0.2ال بيييا   ع م  ) وتب غ هسبت  والار ليع الراضيا واله ويا  إر  خا البي يرولي  منرع فخ الا ه

c) صاااااا ية الصاااااافراوياا إلا األميا ه حياه يترول لفياع الزمرة ليينتهاع البي يرولي  الارتبط م  الكباو ىبر ا

 .Stercobilin (SBG)و  Urobilinogen (UBG)الجرثوميا ال بيييا إلا 

d)  ي رح(SBG) م   ،فخ البراا و و الاساااؤول ى  ال ور ال بييخ ل براا (UBG)  فيي د امتصااا صااا  إلا

 لي رح معو ساااام يير ييود مع اليصاااا ية الصاااافراويا إلا األمي ه  ،الوم ثم إلا الكبو حيه يتأكسااااو  ساااام من 

 لي رح مع البول. و سم ث له ينتهع إلا الوم ثم إلا  الك يا  ،البراا

ة ارضاايا وألسااب ب متيود*ياك   ر يزداد البي يرولي  الاب شاار  و غير الاب شاار  و كا ا  مي ً فخ الر الا ال

ضااااويا ل متصاااا ل البي يرولي  ويؤدي ذلك إلا لوحا سااااريريا ي صااااا توىا الير  ر يوتهوم النسااااج فخ ال

Jaundice. 
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  ثالثة أنواع:تهسم الير  ه ا إلا 

  ينجم ى  اهساواد الرويصاع الصفراوي لرص ة  و ويم ض غط ما  يانع اه راح اليرقان االنسحداد :

ليصاااااا ية الصاااااافراوياا إلا األميا ه فيزداد مهاواي  فخ الكبو وكخلك فخ الوم االبي يرولي  الارتبط مع 

ليوم مروي  إلا األمي ه لخلك تكور كايت   (UBGوالبول. ولا   ر البي رولي  الارتبط اليترول إلا )

 فخ البول. ميووما

 هسوادي ل لشكع الت لخ: ت خص اليام ا الاخبريا ل ير  ر اال

 .البي يرولي  غير الارتبط ضا  الروود ال بيييا فخ تي ي الوم 

 .ايتف ع البي رولي  الارتبط لشكع كبير فخ الوم 

 ( اهيوامUBG.فخ البول ) 

 .البي رولي  الارتبط مرتفع لشوة فخ البول 

 ينجم ى  اهرال الكري ا الراراه غير الفيزيولوهخ والخي يصاااااا دن فخ ا ف ا  :اليرقان االنحاللي

 االهراليا لأسب له  الاخت فا.

تكور كايا البي يرولي  غير الارتبط كبيرة لسااااب  فرط االهرال لينا  تكور كايا البي رولي  الارتبط 

 طبيييا ألر  وية الكبو فخ يلط البي رولي  مروودة. 

غير الارتبط إلا الرويصاااااع الصااااافراوي دور  ر يتم يل   فخ الكبو وينتهع من  إلا يار البي رولي  

 ( الخي ين رح لكاي ا كبيرة فخ البول. UBGاألمي ه ليترول إلا )

 ت خص اليام ا الاخبريا ل ير  ر االهرالخ ل لشكع الت لخ: 

  فخ تي ي الوم. مرتفع هواً البي يرولي  غير الارتبط 

  ضا  الاج ل ال بييخ البي رولي  الارتبط. 

 (UBG ) خ البول.ع لشوة ففمرت 

 .البي رولي  الارتبط غير موهود فخ البول 

 ويرول لسااااب   ذيا فخ الخ يا الكبويا ه هاا ى  لي  الفيروساااا ا اليرقان االنسححححمامي أواالنتاني :

(HAV,HBV,HCV .و غير   م  اليوامع الاارضا  و لي  الاركب ا الووائيا  ) 

الياك  االىتا د ى ا  يم البي يرولي  الارتبط وغير الارتبط فخ تشخيص  خا الناط م  الير  ر وإها  

 يتم التشخيص ل ستخوام ايتب ياا هوىيا. 
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 :RBC Metabolism استقال  الكرية الحمراء

يينخ ىوم وهود األهزيا ا التنفسااااايا الضاااااروييا إلتا م ح ها  ا متهوياا الكريا  الراراه ى ىوم احتواهإر 

يا. مويراا سكر ف لكريا الراراه ترتوي ى ا مواد شرايا ولروتينيا لكنه  الترتوي ى ا ، Krebsكريبس 

الكريا الراراه استهاكه   خ الغ وكوا الخي ترصع ى ي  م  الباام   والا دة الساكريا الوحيوة التخ تست يع

 الومويا.

 : يي طريهي   س س يتم استهاب الغ وكوا فخ الكريا الراراه وفق

م   %90و و ال ريق األسااااا ساااااخ الخي يؤم  :  Embden Meyerhofطريق تر ع الساااااكر  و  -1

وفخ  خا ال ريق يتم تر م الغ وكوا ال وائي ً والن تج  ،الضااااروييا ل كريا الراراه ATPهزيئ ا ال

 النه ئخ لهخا التر م  و حا  ال ب .

م  ال   ا الااما  %10: و و يؤم  Pentose monophosphate shuntطريق البنتوافوسف ا  -2

  .NADPHل كريا الراراه ل إلض فا إلا دوي  فخ تأمي  

 

 

 

 


