تثقيف المرضى و ُمقدّمي الرعاية

حقائق عن الدم وخاليا الدم
ُتوضّح هذه المعلومات األنواع المختلفة من خاليا الدم ووظائفها.
الدم يحمل األكسجين والمغذيات إلى جميع الخاليا في جسمك .كما أن خاليا الدم تُ حارب العدوى وتُ سيطر على النزيف.
تتم صناعة خاليا الدم وا ستبدالها بشكل دائم ،بحسب دورة حياتها .تتم صناعة معظم خاليا الدم في النخاع العظمي.
يتكوّ ن الدم من ثالثة أنواع من خاليا الدم ،خاليا الدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية والبالزما.

كونات الدم
ُم ّ
خاليا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء)
تحمل خاليا الدم الحمراء األكسجين من الرئتين إلى األنسجة و ُتعيد ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين .إنها ُتش ّكل نحو  %44من الدم .وتصل
دورة حياة خلية الدم الحمراء نحو  021يومًا.
خاليا الدم البيضاء (كريات الدم البيضاء)
تُ حارب خاليا الدم البيضاء العدوى وتُ ساعدك على زيادة المناعة .إنها تُ ش ّك ل نحو  %0من الدم .هناك ثالثة أنواع من خاليا الدم البيضاء هي
المحببات والوحيديات والليمفاويات .ولكل نوع وظائف محددة.


المحببات لها ثالثة أنواع فرعية:
 oالعدالت ،التي ُتساعد على محاربة العدوى البكتيرية والفطرية
o

القعدات ،المصاحبة لالستجابات المناعية ،على الرغم من أن وظيفتها الدقيقة غير معروفة جي ًدا

o

اليوزينيات  ،التي ُتساعد على محاربة العدوى الطفيلية



الوحيديات تكسر وتزيل الكائنات الحية الدخيلة والخاليا الميتة من جسمك.



الليمفاويات تُ كوّ ن الجهاز المناعي.

لخاليا الدم البيضاء مجموع ة كبيرة من دورات الحياة ،تتراوح من ساعات إلى سنوات.
صفائح الدم
صفائح الدم عبارة عن خاليا عديمة اللون وتكمن وظيفتها الرئيسية في السيطرة على النزيف .إنها تُ ش ّك ل أقل من  %0من الدم .تتراوح دورة
حياة الصفائح الدموية بين  9إلى  02يوم تقريبًا.
البالزما
البالزما هي الجزء السائل األصفر الشاحب من دمك الذي يحتوي على جميع خاليا الدم .إنها تُ ش ّك ل نحو  %55من إجمالي كمية الدم لديك.
البالزما تنقل الماء والمغذيات والمعادن والهرمونات وتنقل الفضالت إلى الكليتين تمهي ًد ا إلخراجها من الجسم .تتكوّ ن البالزما من الماء
والبروتين ات والهرمونات.
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إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات ،يرجى التحدّث إلى طبيبك أو ممرضك أو أي عضو آخر من فريق الرعاية الطبية .يمكنك التح ّد ث
إليهم خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صبا ًح ا حتى الساعة الخامسة مسا ًء على الرقم:
 .بعد الساعة الخامسة مسا ًء أو خالل عُطلة نهاية األسبوع أو اإلجازات ،يُرجى االتصال بالرقم
 .في حال عدم وجود رقم أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .)202( 939 -2111
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