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Lab -3 

 

 طريقة سحب وجمع الدم وفصله
 

1- Gloves should be worn during vine puncture, for the protection of the person carrying 

out the procedure. In an adult, peripheral venous blood is most easily obtained from a 

vein. 

خالل ثقب الوريد وذلك لحماية الشخص الذي يسحب الدم ، في البالغين ، الدم الوريدي  Gloves  يجب ارتداء

 المحيطي يكون اسهل عند الحصول عليه من الوريد

2-The arm should be put on the armrest so that the vein identified is under some tension 

and its mobility is reduced. The skin should be cleaned with 70% ethanol or 0.5% 

chlorhexidine and allowed to dry, to avoid stinging when the skin is penetrated. A 

tourniquet is applied to the arm, sufficiently tightly to distend the vein. The tourniquet 

should be left on the arm only long enough to allow penetration of the vein. 

يجب وضع الذراع على مسند الذراع ويتم تحديد الوريد من خالل الضغط وتقليل الحركة ، يجب تنظيف الجلد 

إذا لم ننتظر حتى يجف والسماح له بان يجف،  chlorhexidine% من 0.5او  ethanol% من  70باستخدام 

الذي يؤثر على دقة النتائج كما أنه يسبب ألم أكثر  Hemolysis الحمراءالكحول فإن ذلك يؤدي إلى تحلل للخاليا 

فوق مكان السحب على الذراع   tourniquet، يجب استخدام التورنيكة )الرباط الضاغط( للمريض أثناء وخز اإلبرة

األوردة المحيطية للمساعدة في تحديد موقع سم وشدها بقوة كافية لتوسع وتمدد االوردة ، وايضا  10-7بمسافة حوالي 

 ويجب تركها لفترة كافية تسمح باختراق الوريد وتعريفها

3-Blood specimens can be obtained with a syringe. This may be done in a single 

movement or in two separate movements for the skin and the vein. With one hand 
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steadying the barrel of the syringe so that the needle is not accidentally withdrawn from 

the vein, blood is withdrawn into the syringe using minimal negative pressure. 
يمكننن ان تؤخننذ عينننة النندم باسننتخدام الحقنننة ، ويمكننن الةيننام بننذلك بحركننة واحنندة او حركننا  منفصننلة للجلنند واالوردة ، 

ينتم سنحب الندم واحدة لتثبيت اسطوانة الحقنة ، بحيث ال يسنمح بسنحب االبنرة بصنورة خامننة منن الوريند و باستخدام يد 

 إلى المحقنة باستخدام الحد األدنى من الضغط السلبي.

4-Following removal of the needle, direct pressure is applied to the puncture site with 

cotton wool or a sterile gauze square, the arm being kept straight and, if preferred, 

somewhat elevated. 

بعد ازالة الحقنة )االبرة( يتم الضغط بصورة مباشرة على موقع الثقب او الحقن باستخدام القطن الطبي او مربع الشاش 

 إلى حد ما. ةمرتفان تكون  يفضل، ةمستةيم تبقى  والذراعالمعقم 

5-The specimen container is then labelled with the patient’s name and identifying details 

and, depending on hospital standard operating procedure. 

باسم المريض وتحديد تفاصيلها ، وفًقا إلجراءا   نبوبة االختبار الحاوية على عينة الدمتسمية ا تعليم و يتم بعد ذلك

 ةياسية للمستشفى.التشغيل ال

 طريقة إختيار الوريد: 

يتم معرفة مكانه  عدة مرا  حيثIndex fingerيتم اختيار الوريد المناسب عن مريق لمسه و جسه بأصبع السبابة  

 التالية: وعمقه و اتجاهه وفي حالة عدم وضوح األوردة يتم توضيحها أكثر بإحدى الوسائل

 مرا .الطرق على مكان السحب بأصبعين عدة  .1

 عمل تدليك ألوردة اليد من الرسغ في اتجاه الكوع. .2

 دقائق.5وضع قطعة شاش أو قماش بها ماء دافئ لمدة   .3

 قبض وبسط أصابع اليد عدة مرا . .4



 المرحلة الرابعة                                                Practical immunology                             أ.م.د: أسماء حسيب هويد   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وريد مناسب  إذا لم تجد وريد مناسب و واضح، ال تحاول سحب الدم إعتمادًا على الحظ و إنما حاول البحث أكثر عن

 االستعانة بزميل لديه خبرة أكبر في البحث عن وريد مناسب.في مكان آخر، و يمكن 

 

 

 

وريد مرفقي 

 ناصف

وريد 

 بازلي

 وريد راسي
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 Blood and serum collectionجمع الدم والمصل 

يتم سحب الدم الوريدي إلى أنابيب  serological purpose screeningعند جمع الدم ألغراض الفحص المصلي 

ويترك ليتجلط  without additive، يجمع الدم بدون أي إضافا   a sterile and dry tubesنبيذه جافة ومعقمة  

المصل  لحصول علىدقائق ل 10-5دورة لمدة  5000-3000أو يتخثر ثم ينقل إلى جهاز الطرد المركزي بسرعة 

منوية لعدة أيام وألكثر من سنة  4ليحفظ بعد ذلك على درجة حرارة   pipetteة الذي يتم سحبه بواسطة ماصة خاص

عينة الدم الحاوية على مواد مانعة  Centrifuge. وكذلك تطرد مركزيا ( منوية 30-الى  20-على درجة حرارة )

 دورة. 5000-3000دقائق بسرعة  10-5لمدة من  EDTA bloodللتخثر 

باإلضنافة إلنى الخالينا واألقنراد الدموينة ، وتكنون البالزمنا  البالزماا إلنى االصنفرار يسنمىيحوي الدم سائال يميل لوننه 

% من حجم الدم على التعاقب , يميل بالزما دم اإلنسنان إلنى القاعدينة ويحنوي 45% والخاليا و األقراد الدموية 55

% مننن البالزمننا ويمكننن 7كننون نحننو نننوع مننن البروتينننا  المختلفننة وت 27إلننى  25باإلضننافة إلننى األمننالح والمنناء علننى 

, الكلوبينننولين   albuminفصنننل هنننذه األننننواع منننن البروتيننننا  بواسنننطة عملينننة الترحينننل الكهربنننائي وهننني األلبنننومين 

globulin  و فايبرينوجينfibrinogen   والبروثرومبينprothrombin  كما مبين في الصورة أدناه , تفصل البالزما

مننالح االوكننزاال  أو الهيبننارين الننذي يمنننع تكننوين إنننزيم الثننرومبين حيننث يحننول الثننرومبين باسننتعمال مننادة السننترا  أو أ

 fibrinمولد الليفين من بروتين ذائب إلى بروتين غير ذائب وهو الليفين 
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 الفرق بين البالزما والمصل

plasma serum 
Plasma is the blood fluid that contains blood 

clotting agents  
Serum is the water fluid from blood without 

the clotting factors 
Plasma is acquired from the process of 

spinning before clotting 
Serum is acquired from the process of 

spinning after clotting 
Anticoagulants are necessary to separate 

plasma 
Serum does not need anticoagulants for 

separation 
Fibrinogen present Fibrinogen absent 
Plasma contains fibrinogen, an important 

factor in the clotting process and other 

major factors of clotting 

Serum is plasma without the clotting 

factors, mainly the fibrinogen. 

Plasma is the yellow part of the liquid which 

is 55% of the total volume of blood 
Serum contains the remaining part of blood, 

which is less than the plasma  
Plasma carries serum and clotting factor  Serum lacks the clotting factors 
Antibodies, vitamins, regulatory proteins, 

hormones, electrolytes. 
 Antibodies, antigens, hormones, 

electrolytes and proteins. 

 

 

 

 

 

 

 


