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دراسة التغيرات في القيم الدموية حسب التصنيف المظهري و بعض القيم الكيموحوية المرافقة
لحاالت فقر الدم

علي حسن عواد الجميلي

كلية الطب البيطري  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

اجريتتت هتتلد الة ارتتتة لتلةيتتة الت يترات يتتا بعتتة الصتتيه الةمريتتة رت ت ي ا م ريتتا رالكيمرليريتتة يتتا ام تتاه المرايصتتة للتتامت يصتتر التتةه ال جم ت 130
عي ة من ةه ام تاه التتا تربتل علتل الم ارعتا الطبيعيتة متن بعتة م تاطق مةي تة تكريتتع ليتي تته جمت العي تات متن ام تاه باعمتار م تل تة تتت اررح
بتتين  5 -1تت رات رالتتتا كا تتت  100عي تتة متتن ا تتاه م تتابة ب صتتر التتةه ر  30عي تتة كا تتت تتتليمةع ا تترت ات تتاه التتتا تعتتا ا متتن يصتتر التتةه تتترية
الكرية ترية ال باغ ا

تاة مع تري يتا عتةة كريتات التةه اللمتر الكلتا ر ,تاب التةه رالتةه رلجته الكريتات المر ر تة رت يتر يتا لجته الكريتة

ركميتتة ,تتاب التتةه رت يتتر يتتا تركي ت

,تتاب التتةه (0.33±28.6 fl) (0.29±18.6%) (0.49±6.1 g/dl) (0.3±6.5 × 10 µ/L
6

ت ير الكريتة لليلتة ال تباغ),( 0.23±6) (g/dl ,( 0.63±7× 10 µ/L

 (0.61±33.03 g/dl) 0.72±9.4) (pgعلتل التترالاع ريتا يصتر التةه

6

) (0.89±33.33 g/dl) ,( 0.04±8.57 pg) ,( 0.34±25.7 fl) 0.07±18%علل الترالاع بي ما كا ت يتا يصتر التةه كبيتر الكريتة تترية ال تباغ
) (1.11±33.1 g/dl) ,( 0.67±11.5 pg) 1.77±34.9) ,(fl ,( 0.8±22.3%) ,( 0.19±7.4 g/dl) ,( 0.17±6.3× 106µ/Lعلتل
الت ترالاع ريتتا يصتتر التتةه كبيتتر الكريتتة لليلتتة ال تتباغ 0.41±6.7×) (106µ/L
ا

) (1.5±33.1 g/dl) ,(0.63±11.6 pgعلتل التترالاع را ترت ال تتا

),(1.01±35.1 fl) ,(0.13±23.5%) ,(0.16±7.8 g/dl

ا,تا مع ريتا  )P<0.05يتا معتةمت تركيت البتررتين الكلتا املبترمين

اللةية ال لاس رال ار ين )(0.32±39.76 (0.08±42.87 µg/dl) (0.2±117.66 µg/dl) (0.29±1.16 g/dl) (0.16±5.2 g/dl
) µg/dlعلل الترالا يا م ل ام اه الم ابة رلتب العمر مصار ة م ام اه التليمة ع
الكلمات المفتاحية :الت يرات الةمرية ت يرات بعة الصيه الكيمرليرية الت

المقدمة

يف الم ري ل صر الةهع

يعرف يصر الةه علتل ا ت للتة يتا أعتةاة كريتات التةه اللمتر أر للتة لجته

رأ ار ] [10ان تركي لةيتة الم تل يصتل ب يتاة

ال الي تتا المر ر تتة أر لل تتة  ,تتاب ال تتةه ال يمركل تتربين ) أر ال ال تتة

يصتةان اللةيتة متن الجتته  ،يتا لتين لكتر ] [11إلتل ا

معتتا ] ،[1 ,2أر أي لالتتة تتمي ت بعتتةه ك ايتتة ال يمركلتتربين يتتا التتةرر

يتا الم تتل يتا لالتتة عتر اللةيتتة المت من ركتتلل يصتر التتةه املت تتابا ،

الةمريتتة تيجتتة ل يتتاة تلطتته كريتتات التتةه اللمتتر أر يصتتةان كريتتات التتةه

ريتب لل

ياة يا تعة ارتباط اللةية الكلية )(Total Iron (TIBC

اللمر أر للة إ تاج كريات الةه اللمر ][3ع

)Capacity

ي ت من ال صتةان التتاه أر الت صو أر تترت امت تاو عتةة متن الع ا تر

الت ت يو الت ريصتتا لم تل تتف لتتامت يص تتر التتةه رالتت تتمه اللتتاة باللةي تتة

رال يتامي تات م تل اللةيتة رالبتررتين رال ار تين ] [4ع ريتميت يصتر التةه

][12ع

ال ت تتلا ا ب ت ت ر لجت تته الكريت تتات ر ت تتلرب لر ت تتا

تة يصتر التةه بتتبب
تاة اللةيتة

 ، Bindingريت تتته ليت تتاس لةيت تتة م ت تتل الت تتةه لمعريت تتة

(Microcytic

يلتتةي صتتو ال لتتاس ب تتكل ر يتتتا يتتا المجت ترات ال ت ير ران صتتو

 [5] hypochromicرتتمي ال ترر الةمريتة ل صتر التةه ال تلا ا بصلتة

ال لتتاس تتتتبب لتتةري يصتتر التتةه ] [13ع را تتار ] [14التتل ان صتتو

لجتته ال اليتتا المر ر تتة رال يمركلتتربين رعتتةة كريتتات التتةه اللم ترات ،

ال ار ين يؤةي الل لتةري يصتر التةه يتا المجتتراتع را تار ] [15التل

رربمتتا تكتترن طبيعيتتة أر تترف عالمتتات يصتتر التتةه التجتتةةي رت يتتر أ تتكال

ان صتتو ال ار تتين يتتؤةي التتل ا

تتاة يتتا عتتةة كريتتات التتةه اللمتتر

كريتتات التتةه اللمتتر رللتتة اللةي تتة يتتا الم تتل رعالمتتات عتتر ال ل تتاس

رال يمركلربين رلجه اليا الةه المر ر ة مما يتؤةي التل لتةري يصتر

] [6ع تتت ةه المعايير الةمرية للتتاب ةم تل كريتات التةه اللمتر التتا

التتةه متتن ال تترا تتترية الكريتتة تتترية ال تتب ةع ران ام تتاه ال ت ير يتتا

بمرجب تتا يتتته ت ت يف يصتتر التتةه تتكليا رهتتا معتتةل لجتته الكريتتة رمعتتةل

العمر اك ر عر,ة الل صو ال ار ين من امعمار الكبير ].[16

,تتاب الكريتتة ][7,8ع يلعتتب البتتررتين

ان معريتتة الصتتيه الكيمرليريتتة امتاتتتية للليتران تتتتاعة الطبيتتب البيطتتري

,تتاب الكريتتة رمعتتةل تركي ت

الكلتتا ةر ار م م تتا يتتا إ ت تتاج رأي تتة العةيتتة م تتن البررتي تتات الم م تتة ي تتا

يتتا تع يت ت الت ت يو التت تريري رتصتتيه تتة اللالتتة ا ,تتاية التتل ا تي تتار

الجتتته م تتا اتلب تترمين رالكلربيتترلين الكلربي تترلين الم تتاعا )  ،رك تتلل
ي تتة ل الب تتررتين ي تتا

العالجتات الم اتتتبةع ال يتتته ت تتتير ال تتتا

ت ت اعة ال يمركل تتربين لي تتي يتك تترن ال يمركل تتربين

علي ا م تبريتا متن تالل مصار ت تا مت الصتيه الطبيعيتة للليرا تات التتليمة

,تتاب التتةه ) م تتن ج ي تتات لةي تتة ربتتررتين هتتر عب تتار عتتن الكل تتربين
) (Globineالتتلي يكتترن م متتا ل ت

ل تلد الصتتيه التتتا يتتته الل تترل

تريريا رالتا رجةت كةليل تريري يا لتاب المصاييس ] [17,18لتلأل
ي ت تتان ه ت تتلا البل ت تتي يل ت تتةة مت ت تتترف بع ت تتة الص ت تتيه الكيمرليري ت تتة رالةمري ت تتة

كريتتات التتةه اللمتتر الم متتة ل صتتل

المرايصة ل صر الةه يا ام اه ع

ال لات راتركتجين لل اليا ][6,9ع
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المواد وطرائق العمل

ربامعتمتتاة علتتل هتتلد المعتتاةمت يتتته الت ت يف ال تتكلا ل صتتر التتةه رللت
بمصار تة إل تا ية لمعتتةمت هتلد ال تتتب يتا اللتتامت المر,تية الم تل تتة

 .1جمع نماذج الدم :

م لامت التيطر ][2ع

تتته أ تتل التتةه متتن المجتتامي كايتتة متتن الرريتتة التترةاجا بعتتة تعصتتيه الم طصتتة

 -3الفحوص الكيموحيوية :

بتتالكلرل الم يلتتا  %70رتتتتر لتجتتف  ،راتتتت ةمت ملتتالن بالتتتتيكية

 .1تقددددير كميدددة البدددروتين الكلدددي فدددي المصدددل  :ت تته ات تتت ةاه طريص تتة

بيتتل ت تتل عي تتة التتةه  ،رتتته تتتلب  10متتل متتن التتةه رر ,ت  2.5متتل

ال ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو بج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا المطي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاف ال ,ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر ا الك رب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا ا

م تتا ي تتا أ ابي تتب لاري تتة عل تتل م تتا ت تتر  EDTAمجت ترات ال ل تترو

 )Spectrophotometerرباتت تتت ةاه عت تتة

الةمريتتة  ،رر,ت المتبصتتا يتتا أ ابيتتب ا تبتتار ل تترة ي تتل م تتل التتةه
ربعة ي ل ل

التتتا ا تتار علي تتا ] [22رلتتتب الر ت ة المريصتتة بالعتتة

بةرجة لرار  -20إلل لين امتتعمال ع

.2

ت تتب ت ب تتب ة الكيم ت ت ا ت تته

تقدددير كميددة االلبددومين فددي المصددل :تتته اتتتت ةاه طريصتتة ال لتتو

بج ت ت ت تتا المطي ت ت ت تتاف ال ,ت ت ت تتر ا الك رب ت ت ت تتا ا )Spectrophotometer

يل تتت بالعةت تتة ال يتي تتة ع ريل تتت هت تلد المت تتلات تج تتل مالل تتة

رباتت ةاه عة

الت ي ت ترات يت تتا ت تتكل رلجت تته كريت تتات الت تتةه اللمت تتر (Poikilocytosis

الر

)[19] (Anisocytosisع

ا ة رلتب الطريصة التا ا ار علي تا ] [22رلتتب
 Biolabo SAير تا)ع

ة المريصة بالعة

 .3تقدير كمية الحديد في المصل  :ته اتت ةاه طريصتة ال لتو بج تا

 -2فحوص الدم :
.1

Biolabo

 SAير تا) ع

كم تتا ت تته عم تتل مت تتلات ةمري تتة رم تتن تته ت تته ت بيت تتا ب تتالكلرل الم يل تتا
المطل تتق لمت تتة  5 - 3ةل تتا ق  ،بعت تتة للت ت

ا ت تتة رلتت تتب الطريصت تتة

المطي ت تتاف ال ,ت تتر ا الك رب ت تتا ا  )Spectrophotometerربات ت تتت ةاه

عدددددددددددد كريددددددددددات الدددددددددددم الحمددددددددددر  :اتت ت ت ت تتت ةمت طريصت ت ت ت تتة الت ت ت ت ت ت

عتتة

 )Haemocytometerلتب ما ررة يا ][7,9ع

ا تتة رلتتتب الطريصتتة التتتا ا تتار علي تتا ] [22رلتتتب الر ت ة

المريصة بالعة

 .2قياس خضاب الدم ( : )Hbته لياس ,اب التةه باتتت ةاه طريصتة

 Biolabo SAير تا) ع

 .4تقددددير كميدددة النحددداس فدددي المصدددل :ت تته ات تتت ةاه طريص تتة ال ل تتو

ت تتالا ) ، )Sahliرأت تتاس ه تتلد الطريص تتة ه تتا تل تترل  ,تتاب ال تتةه إل تتل

بج ت ت ت تتا المطي ت ت ت تتاف ال ,ت ت ت تتر ا الك رب ت ت ت تتا ا )Spectrophotometer

هيم تتاتين لام ,تتا  ،رال تتات م تتن ت اع تتل ل تتامة ال ي تتةرركلرري %1

رباتتتت ةاه عتتة

 (HClالم,تتاف  ،ربعتتة ت يتتف هتتلا المت ي بالمتتات المصطتتر يصتتارن مت

ا تتة رلتتتب الطريصتتة][23

ا تتتاج تتركة LTA-

 RAMEايطالية الم أ)ع

الل تترن الصيات تتا للج تتا رتلت تتب الصيم تتة ب تتال راه  100م تتل مت تن ال تتةه

 .5تقدددير كميددة الخارصددين فددي المصددل :تتته اتتتت ةاه طريصتتة ال لتتو

][20ع

بج ت ت ت تتا المطي ت ت ت تتاف ال ,ت ت ت تتر ا الك رب ت ت ت تتا ا )Spectrophotometer

 .3قيدددداس حجددددم الخصيددددا المرصوصددددة ( : )PCVاتت تتت ةمت طريصت تتة

ربات ت ت ت تتت ةاه ع ت ت ت تتة

المكتتةاس الةليصتتة ) )Microhaematocritباتتتتعمال ات ابيتتب ال تتعرية

ا ت ت ت تتة رلت ت ت ت تتب الطريص ت ت ت تتة] [24ا ت ت ت ت تتاج ت ت ت تتركة

 /Spectrumم ر)ع

) (Capillary tubesراتتتت ةه ج تتا الم بتتل ال تتاو للجتته ال اليتتا

التحليل اإلحصائي

المر ر ة  ، )Microhaematocrit centrifugeه لترأت ال تيجتة
براتطة المتتطر ال ا تة ) ، )PCV readerرلتتبت ال تيجتة بال تتبة

ت تته تللي تتل ال ت تتا

الم رية [21,20] )%ع

تص تتةير المع تتةل  ،رال ط تتأ الصياتت تتا رلت تتللت البيا تتات باتت تتت ةاه ا ت ت تتبار

 .4حسدددداب معدددددل حجددددم الكريددددة ( )MCVومعدددددل خضدددداب الكريددددة

)Independent sample t-testع علم تتا ان ام تت تتالف المت تتع ري

( )MCHومعدل تركيز خضاب الكرية (: )MCHC

لجمي ام تبارات ع ة متترف التمالية [25] P < 0.05ع

النتائج

رلل بامعتماة علل ما ررة يا ]:[7, 20
آ -معةل لجه الكرية = MCV
ب -معةل ,اب الكرية = MCH

10 × %PCV

الجةرل رله  )1ي ر تا

=

الصيه الةمريتة يتا ام تاه التتليمة رلتتب

عدد كريات الدم الحمر

العمترع ليتتي كتان عتتةة كريتتات التةه اللمتتر – )0.2±11×106 /µL

10 × )gm/dl(Hb

)(0.72±12×106 /µLع بي ما كان ,اب الةه يترارح (0.26±10
)0.35±11 g/dl) -g/dlع ركتتان لجتته ال اليتتا التتةه المر ر تتة

عدد كريات الدم الحمر
ج -معةل تركي

إل تتا يا بات تتت ةاه البر تتام الج تتاه ) (SPSSرت تته

,اب الكرية MCHC

)0.40±35% -)0.07±30%ع رمع ت ت ت تتةل لج ت ت ت تته الكري ت ت ت تتة ك ت ت ت تتان fl

100 × )gm/dl(Hb

fl – (0.45±26.6

)0.7±29.1ع رمعت ت ت تتةل ,ت ت ت تتاب الكريت ت ت تتة

)0.43±9.1 pg) - (0.22±8.83 pgع رمع تتةل تركيت ت

%PCV

الكرية (0.23±33.33 g/dl) - (0.52±31.42 g/dlع

22

 ,تتاب
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جدول رقم( )1يوضح معدالت القيم الدموية لصغنام السليمة وحسب العمر
MCH pg
MCV fl
PCV %
Hb g/dl RBC × 106 /µL

العةة
10
10

0.72±12
0.05±12

0.35±11
0.02±10.6

0.40±35
0.06±32

0. 7±29.1
0.45±26.6

0.43±9.1
0.22±8.83

0.52±31.42
0.41±33.12

10

0.2±11

0.26±10

0.07±30

0.04±27. 2

0.12±9.09

0.23±33.33

30

0.32±11.6

0.21±10.5

0.17±32.3

0.39±27.6

0.25±9

0.38±32.62

MCHC g/dl

الصيه تم ل المعةل  ±ال طأ الصياتا
رجرة تبعة ر ال تين لالتة م تابة ب صتر

ا تترت ا تتتالف مع تتري ي تتا مع تتةل لج تته الكري تتة مصار تتة مت ت ام تتاه

الجةرل رله  )2أ رت ال تا

التتةه تتترية الكريتتة تتترية ال تتباغ ليتتي كا تتت تتتبعة لتتامت بعمتتر ت ت ة

التتتليمة ركتتان ه تتا ت تتارت بتتين امعمتتار ليتتي كتتان يتتا ام تتاه يتتا

رع تتر بعمتتر ت ت تين رع ترين لالتتة بعمتتر يت ترارح متتن ال تتة التتل متتس

عمر ت ة  )2.04±34.3 flريا عمتر تت تان كتان )(1.08±37.3 fl

ت ت رات رلتته يالل ت يتترق مع تتري يتتا اللتتامت الم تتابة ب صتتر التتةه يتتا

التلليتل

معةل لجه الكرية رمعةل ,اب الكرية رمعتةل تركيت

ريا عمر ال ة الل متة )(2.2±33.33 flع رأ ترت تتا

,تاب الكريتة

اربعتتة ع تتر لالتتة م تتابة ب صتتر التتةه كبيتتر الكريتتة لليلتتة ال تتباغ ليتتي

تتتتة لتتامت م تتابة

أ ت ت ت تترت تت ت ت تتتة لت ت ت تتامت بعمت ت ت تتر ت ت ت ت ت تين ليت ت ت تتي كت ت ت تتان معت ت ت تتةل لجت ت ت تته

ير الكرية لليلة ال باغ بعمر ت ة ليتي ا ترت ا تتالف

الكريتة) (0.4±33.33 flرمعتتةل ,تاب الكريتتة)(0.28±11.01 pg

مع ت تتري يت تتا معت تتةل لجت تته الكريت تتة  ) 0.34±25.7 flرمعت تتةل ,ت تتاب

,تاب الكريتتة) (1.23±33.04 g/dlر ما يتة لالتتة بعمتر متتن

مصار تتة م ت ام تتاه التتتليمةع كمتتا أ تترت ال تتتا
ب صر الةه
الكريت ت ت ت تتة

 ) 0.04±8.57 pgرمعت ت ت ت تتةل تركي ت ت ت ت ت

رتركيت

ال تتة التتل متتتة ت ت ة ر كتتان معتتةل لجتته الكريتتة)(1.63±36.9 fl

,ت ت ت ت تتاب الكريت ت ت ت تتة

) (0.89±33.33 g/dlمصار تتة م ت ام تتاه التتتليمةع رأ تترت ال تتتا

رمع ت تتةل  ,ت تتاب الكري ت تتة)pg

ال تة راربعتين لالتة م تابة ب صتر التةه كبيتر الكريتة تترية ال تباغ ليتتي

الكرية)(1.87±33.33 g/dlع

 (0.35±12.30رتركيت ت ت

 ,ت تتاب

الجدول رقم ( )2يوضح معدالت القيم الدموية في االغنام المصابة بفقر الدم وحسب العمر.
العمر بالت ة

العةة

RBC×106/µL

1
2
5-3

7
10
20

0.19±7
0.32±6
0.40±6.5

المجمرا  /المعةل

37

0.3±6.5

1

6

0.63±7

Hb g/dl

PCV %

MCH pg

MCV fl

MCHC g/dl

يصر الةه ترية الكرية ترية ال باغ
0.3±28.5
0.03±20 0.29±6.6
0.65±28.3
0.45±17 0.90±5.6
0.06±29.2
0.39±19 0.28±6.3

0.36±9.42
0.87±9.33
0.95±9.69

0.24±33
1.34±32.94
0.26±33.15

0.33±28.6

0.72±9.4

0.61±33.03

0.49±6.1
يصر الةه

0.29±18.6

ير الكرية لليلة ال باغ
*0.34±25.7

*0.04±8.57

1
2
3
المجمرا  /المعةل

11
15
17
43

0.06±6.4
0.15±6.7
0.30±6
0.17±6.3

يصر الةه كبير الكرية ترية ال باغ
*2.04±34.3 0.12±22 0.34±7.3
*1.08±37.3 0.08±25 0.09±8.3
*2.2±33.33 0.35±20 0.16±6.6
1.77±34.9
0.8±22.3 0.19±7.4

0.47±11.40
0.76±12.38
0.79±11
0.67±11.5

1.34±33.18
1.32±33.2
0.67±33
1.11±33.1

2
3-5
المجمرا /المعةل

6
8
14

0.45±6.9
0.37±6. 5
0.41±6.7

يصر الةه كبير الكرية لليلة ال باغ
*0.4±33.33 0.23±23 0.15±7.6
*1.63±36.9 0.03±24
0.18±8
1.01±35.1 0.13±23.5 0.16±7.8

*0.28±11.01
*0.35±12.30
0.63±11.6

*1.23±33.04
*1.87±33.33
1.5±33.1

0.23±6

0.07±18

*0.89±33.33

الصيه تم ل المعةل  ±ال طأ الصياتا
*تع ا ان الصيه مع رية مصار ة بمجمرا التيطر ع ة متترفP > 0.05
الجتةرل رلته  )3ي تر الصتيه الطبيعيتة لتبعة ع ا تر الكيمرليريتة يتتا

ك ت تتل م ت تتن اللةي ت تتة رال ل ت تتاس رال ار ت تتين -)µg/dl 0.33 ±175.20

ام ت ت ت تتاه التت ت ت تتليمةع ليت ت ت تتي كت ت ت تتان المعت ت ت تتةل الكلت ت ت تتا لتركي ت ت ت ت البت ت ت تتررتين

7ع) µg/dl0.08 ±200

-) µg/dl0.06±65.05

)g/dl0.06 ± 7.9 –)g/dl 6.25±0.45ع بي مت ت ت ت ت تتا كت ت ت ت ت تتان تركي ت ت ت ت ت ت

) µg/dl 0.09±87.34

0.08±89 -) μg/dL0.05±78.26

 ) μg/dLعلل الترالاع

املب ت تترمين )gl/dl 0.34±2.7 - )g/dl 0.36±2.5ع رك ت تتان تركيت ت ت
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جدول رقم( )3تركيز البروتين الكلي  ,الحديد ,النحاس والخارصين في مصل االغنام السليمة حسب العمر
العمر بالت ة
1

العةة
10

2

10

5 -3

10

العةةالكلا /المعةل

30

البررتين الكلا g/dl
0.45±6.25

املبرمين g/dl
0.36±2.5

0.09± 7.5
0.06± 7.9
7.210.2±

اللةية µg/dl

ال لاسμg/dl

ال ار ين μg/dL

0.08±200.07

0.06±65.05

0.05±78.26

0.41±2.5

0.34±189.45

0.35±80.22

0.16±86.88

0.34±2.7±

0.33±175.20
188.240.25±

0.09±87.34
77.530.16±

0.08±89
0.09±84.71

0.37±2.56

ا رت ام اه الم ابة ب صر الةه ت يرات يا معةمت تركي البتررتين
راملب تترمين اللةي تتة ال ل تتاس رال ار تتين g/dl0.15±4.85
0.43±1.3 -) g/dl 0.11±1 )g/dl0.29 ±5.5
)µg/dl 0.13±120 -) µ

g/dl0.09±115

-) µg/dl 0.4±35.16 )µg/dl 0.07±46.34 -) µg/dl
 ) µg/dl0.34± 45.89علتتل الت ترالاع رمصتتتمة لتتتب العمتتر جتتةرل

)-

رله )4ع

)g/dl

0.02±42.05

جدول رقم( )4تركيز البروتين الكلي ,االلبومين ,الحديد  ,النحاس والخارصين في مصل االغنام المصابة بفقر الدم حسب العمر
العمر بالت ة

العةة

البررتين الكلا g/dl

املبرمين g/dl

اللةية µg/dl

ال لاسµg/dl

ال ار ين µ g/dl

1

24

* 0.06±5.45

* 0.35 ± 1.2

*0.13± 120

*0.02±42.05

*0.4 ± 35.16

2

31

*0.29± 5.5

* 0.43 ± 1.3

*0.09± 115

*0.15±44.22

*0.23 ± 38.23

5-3

45

المجمرا  /المعةل

100

*0.15±4.85
5.20.16±

* 0.11 ± 1
0.29±1.16

*0.39±118
117.660.2±

*0.07±46.34
42.870.08±

*0.34 ± 45.89
39.760.32±

الصيه تم ل المعةل  ±ال طأ الصياتا
*تع ا ان الصيه مع رية مصار ة بمجمرا التيطر ع ة متترفP > 0.05

المناقشة

ترت ال تتا

الكليتتتان التتلي يتتؤةي التتل لتتةري يصتتر التتةه رلال ت لتتتأ ر اتر رربتتايرتين
التتلي ي تتر متتن الكليتتة علمتتا بتتان التتة اتتتباب يصتتر التتةه هتتر للتتة هتتلد

لالتة يصتر التةه تترية الكريتة تترية ال تباغ ر ت,تم ت

المتتاة ع راي,تتا أ تترت ال تتتا

7لتتامت بعمتتر تت ة ر  10بعمتتر تت تان ر 20بعمتتر تتالي التتل متتس
ت رات رهلد ال تتا

الم ابة ب صر الةه رمن المعلره ان اتتباب التا تؤةي الل الت صو يتا

تت تارت مت المعتةمت الطبيعيتة لأل تاه التتليمة مت

متترف البررتين ت عكس تلبا علل متترف املبرمين ][34,35ع

ا تالف بتيط م تصةه العمتر لتعترة ام تاه لإل تابة الط يليتة إ,تاية

راي,ا ا رت ال تتا

إلتل إج تاة اللمتل رالترمة رهتلا يت تق مت ][26,27,28ع كمتا أ ترت
التلاليل  6لامت يصر الةه

بين ات اه الم ابة رالتليمة رلتة يعترة لألت التل الت صو ال تلا ا رللتة

لالت للت صو ال تلا ا راإل تابة بالط يليتات الةمريتة ليتي تتؤةي إلتل

امت ا ت يتا اممعتات رللتة يتا تكترين ال يمر لتربين ] [36عأر بتتبب

ر لجه الكرية ر صو ال يمركلربين ][29ع رأ ترت التلاليتل لالتة

يصتتةان التتةه تيجتتة ام تتابات بط يليتتات ةا ليتتة ر ارجيتتة ممتتا يتتؤةي التتل

يصر ةه كبير الكرية تري ال باغ ليي كا تت  11لالتة بعمتر تت ة ر15

ص ان يتا تركيت اللةيتة يتا الم تل ][37,38ع ربي تت ال تتا

لالة بعمر ت تان ر  17لالة بعمر يترارح من ال ة الل متس تت رات

ا

ري اريتق هتلا ال ترا متن يصتر التةه لتامت اإل تابة بالط يليتات الةمريتة

الكأل يلتري علل تبة م

ال باغ يتا  6لتامت بعمتر تت تان ر 8لتامت بعمتر تالي التل متس

تتاة تتتبت يتتا التربتتة ،ربالتتتالا يت ن

,ة جةا من ال لتاس ][39,40,41,42

ر ال ت ت صو ال ت تتلا ا رتت تترت امةار رهت تتلا يتطت تتابق م ت ت مت تتا اكت تتةد ][40ع

تت رات رمتن أتتباب هتلا ال ترا اإل تابات الط يليتة الةمريتة م تل البابي يتا

را تترت ال ت تتا

اا الع ه ]31,32ع

رج تترة ا

تتاة ي تتا تركيت ت ال ار تتين ي تتا ام تتاه

الم ابة ب صر الةه ريعرة التبب الل عرامل بي يتة ر صتو متتترف ال ت

تتاة ي تتا مع تتةمت الب تتررتين

يتتا امعتتالف ر ا تتة يتتا لالتتة الرعتتا علتتل الل تتا

الكلتتا رالتتتا بل تتت  )g/dl 5.2م ت رجتترة يتترق مع تتري لتتتب العمتترع
ريعتترة تتتبب ام

رجترة

تتاة ي تتا تركيت ت ال ل تتاس ع تتة مصار ت تتا مت ت ام تتاه الت تتليمة عران
صتتو ال لتتاس لتتة ي تتأ بتتتبب ا

رالط يليتات الةا ليتة] [30ع رأ ترت يصتر ةه ترا كبيتر الكريتة لليتل

أ تترت ام تتاه الم تتابة ب ص تتر ال تتةه ا

ا

تاة يتا تركيت اللةيتة يتا ام تاه الم تابة

ب صتتر التتةه م ت رجتترة يتترق مع تتري  )P<0.05بتتين ا ت اف يصتتر التتةه متتا

ير الكرية لليل ال باغ بعمتر تت ة ريعترة

رال ايليريا أر لل يا عملية تكا ر اليا الةه يا

صتتو يتتا متتتترف املبتترمين يتتا ام تتاه

ال يتتر ا,تتجة

] [43,44ع رلتتة يعترة التتتبب التل ام تتابة بالط يليتات ال ارجيتتة م تتل

تتاة يتتا متتتتريات البتتررتين الكلتتا التتل صتتو يتتا

الصمل ][16ع

ا تاجت متتن لبتتل الكبتتة بتتتبب ام تابة بالط يليتتات التتتا تتتؤ ر علتتل الكبتتة
ب ت تترر مبا ت تتر ر يت تتر مبا ت ترد ][33ع رربمت تتا يعت تترة التت تتبب الت تتل تت تتأ ر
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Study of hematology according to the morphology classification and Some
Biochemical Values Changes Associated With Morphological Anemia
Ali H. AL-jaumeili
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E-mail: Alialjumaili37@yahoo.com

Abstract
This study was conducted on sheep to determine the changes in hematological and biochemical parameters in
anemic cases by using morphological classification, one hundred and thirty serum samples were collected sheep
aged 1 – 5 years, they were grazing on pasture from the different districts of Tikrit. which was a sample of 100
sheep suffered from anemia and 30 sample was intact. The results showed that the sheep's which suffer from
anemia, a significant decrease in RBC count, Hb concentration, PCV, mean corpuscular volume, mean
corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration in normocytic normochromic ( 0.3±6.5 ×
106µ/L), (0.49±6.1 g/dl), (0.29±18.6%), (0.33±28.6 fl), (0.72±9.4 pg), (0.61±33.03 g/dl) respectively. In
microcytic hypochromic, (0.63±7× 106µ/L) ,( 0.23±6 g/dl) ,( 0.07±18%) ,( 0.34±25.7 fl) ,( 0.04±8.57 pg)
(0.89±33.33 g/dl) respectively. But in macrocytic normochromic (0.17±6.3× 10 6 µ/L) ,(0.19±7.4 g/dl) ,
(0.8±22.3%) ,(1.77±34.9 fl) ,(0.67±11.5 pg) (1.11±33.1g/dl) respectively. In macrocytic hypochromic,
(0.41±6.7× 106µ/L) , (0.16±7.8 g/dl) ,(0.13±23.5%) ,(1.01±35.1 fl) ,(0.63±11.6 pg) (1.5±33.1 g/dl) respectively.
The results showed a significant decrease ( P < 0.05 ) in the rates of total protein concentration , albumin , iron,
copper and zinc (0.16±5.2 g/dl), (0.29±1.16 g/dl), (0.2±117.66 µg/dl), (0.08±42.87 µg/dl), (0.32±39.76 µg/dl)
respectively in the serum of sheep infected according the compared with sheep intact.
Key words: hematology, some biochemical change, morphological anemia
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