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وشكل   وأقسامھا النواة شكل على یعتمد  التمییز وھذا المجھر تحت  البیضاء الخالیا من  أنواع خمسة تمییز یمكن

 .الخلیة تكتسبھا التي الصبغة نوع وعلى السایتوبالزم

 

 البیض  الكریات  أكثر تعد و Neuts, Granulocytes & Polys  ھي المتعادلة للخالیا  األخرى األسماءمن 

 5 إلى  3 بین عادة Segmentedمفصصة  نواة % وتملك 70-50وتكون نسبتھا  الدمویة الدورة في ا  انتشار

 . Band متصلة تكون وقد  الكروماتین من رفیع شریط طةسا بو ببعضھا موصولة فصوص.

و   Acid hydrolase)والتي ھي عبارة عن جسیمات حالة تحتوي على  أولیة حبیبات  تملك

Myeloperoxidase) أي أن سایتوبالزمھا یصطبغ بكال النوعین من الصبغات الحامضیة   البنفسجي باللون تظھر

وفوسفات قلویة ومواد قاتلة  Lactoferrinو  Lysosome وكذلك تمتلك حبیبات ثانویة )تحتوي  والقاعدیة

 للبكتریا(.

 
 

 

 (. فصین من مؤلفة) مفصصة نواة على تحوي .المحیطي الدوران  في البیضاء الدم خالیا من  %4-2 تشكل

 Major) وھي النیتروفیلفي  الموجودة من كثافة كثرأو كبر أ وھي حمرأ لونھا للحامض  محبة حبیبات  تحويو

basic protein, Acid hydrolases, Peroxidase) في  ا  دور تلعب ، وParasitic infection. 



2 
 

  

 

 النواة ولكن فصوص  3 الى 2 من مؤلفة  النواةوتكون  البیضاء الكریات  خالیا من ( % 1-0.5) حواي نسبتھا

 الغامق زرق األ باللون تظھر محببة حبیبات  تحويو  .الخلیة كل على  الطاغي  ساسياأل اللون بسبب  التمییز  صعبة

 . ("وعیةاأل مضیق" تریبتامین دروكسيیھ  5و  ھیبارینالو  ھستامینال) على تحوي

  

 

وھي خالیا وحیدة النواة كرویة حاویة على كروماتین كثیف محاط بطبقة سایتوبالزمیة رقیقة غیر حبیبیة   

 وتنظیم الفیروسات  قتل الخالیا اللمفاویة وظائف إن .لبیضاء(% من مجموع خالیا الدم ا40-20تكون نسبتھا ) 

 جسم تھاجم أو تغزو غریبة أجسام أیة على اللیمفاویة الخالیا تتعرف حیث  اإلنسان، بجسم  ككل يالمناع  الجھاز

 . للعدوى الجسم مقاومة من وتزید  اإلنسان
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سایتوبالزم فیھا على حبیبات، الوال یحتوي  وتكون نواتھا كلویة الشكل تعتبر أكبر خالیا الدم البیضاء حجما  

 – Monocyte الجھاز البلعمي أحادي النواة تشكل جھازا  فسلجیا  ھو، و البیض  الكریات  من % 8-3 من تشكل

Phagocytic System  والتي تسمى وفقا  للنسیج المتواجدة فیهأو الجھاز الشبكي البطاني. 

 في لتدخل الدمویة  وعیةاأل من الخالیا ھذه ھجرة إلى اإللتھاب  أو المیكروبات  أو المیتة الخالیا وجود  یؤدي

 .Macrophage ـب عندئذ  وتسمى االنسجة
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 أو دم فقر فیه یوجد  كان إذا ما أو الدم حالة عن فكرة یعطي وبسیط جدا   كفحص ھام الدمویة المسحة تجرى

 علیه.  بناء والخاصة العامة أمراض الدم تشخص أكثر ما فكثیرا   غیرھا، أو لمفاویة سرطانات 

 طريقة العمل:

ویراعى أن تكون القطرة قریبة من أحد   (slide)نضع قطرة دم متوسطة الحجم على الشریحة الزجاجیة  .1

 الجوانب.

أو سالید آخر، ویمسك بید ونثبت السالید الذي یحمل قطرة الدم )على  (cover slide)نأخذ غطاء الشریحة  .2

 المنضدة( بالید األخرى. 

م ومن ثم نسحب الغطاء مع القطرة وبشكل سریع، نالحظ تكون   45ْنجعل الغطاء یالمس قطرة الدم بزاویة  .3

 مسحة من الدم على سطح السالید )تشبه بصمة اإلبھام(. 

 نترك العینة تجف لمدة دقیقتان. .4

حتى تغطى الشریحة  Methylene blueأزرق المثیلین صبغة بعدھا نصبغ الشریحة بوضع قطرات من  .5

 ( دقائق. 5-3بصورة كاملة لمدة )

 تخفف الصبغة بوضع قطرات من الماء المقطر لمدة دقیقة واحدة.  .6

 نغسل الشریحة ونتركھا لتجف ثم تفحص تحت المجھر.  .7
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