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ّالكرياتّالبيضاءّعد ّ

Leucocytes count 

 

الكريات البيضاء أكبر حجماً من الكريات الحمراء، وتحتوي كل منها على نواة دائمة، أما أعداد الكريات تعتبر 

 ل فهي أقل بكثير من أعداد الكريات الحمراء. واالبيضاء في الدم الج

تمتلك الكريات البيضاء وظائف عديدة في الجسم يأتي في مقدمتها حماية الجسم من العوامل الممرضة من و

 .ومن المعروف أنه يوجد أنواع عديدة للكريات البيضاء ,راثيم وذيفانات وأجسام غريبةالج

الكريات الحمراء مع بعض  االختالف  في عد   الكريات البيضاء نفس الطريقة التي استعملت يستعمل عموماً لعد  

 البسيط.

 

 األجهزة والمواد المستخدمة:

 اد الكريات البيضاء(.عد  عداد نيوباور ) -

 ماصة الكريات البيضاء. -

 محلول التمديد )محلول ترك(. -

 مجهر جيد. -

 كحول -

 .قطن -

 .وآخزات معقمة -

 .ساترات -

 .ورق تنشيف -

 شاش معقم. -
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 عداد الكريات البيضاء: -1

عداد الذي سبق يستخدم لعد الكريات البيضاء نفس ال

استخدامه في عد الكريات الحمراء، ولكن منطقة العد 

على الشبكة ليس نفسها حيث يتم عد الكريات البيضاء 

 ن شبكة العدرة األربعة الطرفية مفي المربعات الكبي

 (.1الشكل )

 

 

 يدل على مكان عد الكريات البيضاء  w -عداد نيوبار: (1الشكل )                                                          

 

 ماصة الكريات البيضاء: -2

هذا الحويصل تختلف ماصة الكريات البيضاء عن مثيلتها ماصة الكريات الحمراء بالحويصل الذي تحتويه إذ أن 

أصغر حجماً مقارنة بحويصل ماصة الكريات الحمراء ويحتوي على حبيبة زجاجية بيضاء. كما أن هذه الماصة 

  (11-1-0.5ة تدريجها حيث أن األرقام التدريجية الموجودة عليها هي )قتختلف عن ماصة الكريات الحمراء بطري

 (.2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 الكريات البيضاء. ماصة: (2)لشكل ا



 ةالزراعي اتفيزيولوجيا الحيوان الجلسة العملية الرابعة

3 
 

 محلول التمديد: -3

( وهو يتألف من Turk solutionيستخدم لتخفيف عينة الدم أثناء تجربة عد الكريات البيضاء محلول ترك )

 مض الخليك مضافاً إليه محلول بنفسجي الميثيل. من ح 1.5%

بنفسجي  اريات البيضاء أممض الخليك بتخريب الكريات الحمراء وحلها بحيث ال تعيق عملية عد الكيقوم ح

 تحت المجهر. الميثيل فيلون أنوية الكريات البيضاء ويجعلها تبدو قاتمة بحيث تبدو واضحة 

 نظامي( في حال عدم توفر محلول ترك. 0.1ويمكن استعمال محلول حمض كلور الماء )

 

 طريقة العمل:

 ا فعلت في تجربة عد الكريات الحمراء.زان العداد وجففه وضع الساترة الزجاجية فوق شبكة العد كمخنظف  -1

وعند ظهور القطرة الثانية من الدم اغمس طرف  بعد إجراء التعقيم المناسبلباب إحدى أصابع اليد  زخوقم ب -2

 تأكد من عدم وجود فقاعات تماماً على الماصة. 0.5ماصة الكريات البيضاء فيها واسحب عينة الدم حتى العالمة 

لسان على فتحة القطعة البالستيكية للماصة لكي تمنع الثم ضع مقدمة  في عمود الدم الموجود في الماصة هوائية

 خروج الدم خارج الماصة.

 بواسطة قطعة من الشاش المعقم. نظف طرف الماصة من بقايا الدم العالقة على حوافها الخارجية -3

الحاوية على محلول التمديد )محلول ترك( واسحب كمية منه  أدخل بحرص وانتباه فوهة الماصة في الزجاجة -4

ً  11في الماصة حتى العالمة تكفي اليصال مستوى السائل الموجود  فإذا  زادت الكمية يجب تفريغ الماصة  ,تماما

 وغسلها وتجفيفها وسحب عينة دم من جديد.

في المحاضرة السابقة، بعد ذلك تخلص  امزج عينة الدم مع سائل التخفيف بالطريقة نفسها التي سبق شرحها -5

 .قطرتين من محلول التخفيف الموجود في ساق الماصة وذلك بإفراغ أول

 امأل خزان العد بالطريقة نفسها التي سبق شرحها عند الكريات الحمراء. -6

( 1الشكل ضع الخزان العد على مسرح المجهر وابدأ بعد الكريات البيضاء في مناطق عدها على شبكة العد ) -7

 وذلك باستخدام التكبير الصغير في البداية ثم الكبير للعد.
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كل الكريات البيضاء الموجودة في المربع العلوي األيمن ثم المربع العلوي األيسر، فالمربع  ويفضل أن تقوم بعد  

مربعاً  16لطرفية يضم السفلي األيمن وأخيراً المربع السفلي األيسر، ونذكر أن كل مربع من المربعات األربعة ا

 صغيراً.

ويمكنك لتسهيل عملية العد أن نرسم المربعات األربع الطرفية الموجودة على شبكة العد والذي يحتوي كل منها 

ً صغيراً وتسجيل نتائج العد عليها. هذا ولتجنب عملية عد الكريات الواحدة مرتين يمكنك 16على  اتباع  مربعا

الطريقة التي أشرنا إليها أثناء عد الكريات الحمراء. أي عد كل الخاليا الموجودة داخل المربع أوالً ثم عد الخاليا 

 الموجودة على الضلع العلوي واأليسر. وتجاهل الخاليا الموجودة على الضلع األيمن والسفلي من المربع.

ينة، نضرب المجموع العام الذي واحد من دم صاحب الع 3ملحساب العدد الكلي لكريات الدم البيضاء في م -8

، أي 4ونقسم على  200بـ  7حصلنا علية في الخطوة 
200×م

4
. 

هو مجموع الكريات البيض فوق المربعات األربعة الطرفية التي تم عد الكريات فيها. ويسمى الرقم  محيث 
200

4
 

 ريقة التالية:معامل عد الكريات البيضاء، ولقد تم الحصول عليه بالط

 .3مم 4مساحة المربعات التي تم عد الكريات البيضاء عليها  -أ

ارتفاع عينة الدم الموجود تحت الشريحة =  -ب
1

10
 مم. 

حجم العينة المفحوصة  -ت
4

10
 .3مم 

نسبة تخفيف عينة الدم  -ث
1

20
. 

 وهكذا فإن حجم الدم الموجود في المنطقة التي تم إجراء العد فيها هو:

4

10
× 

1

20
  =

4

200
 .3مم 

دم =  3وبالتالي فإن العد الكلي للكريات البيضاء )كرية/مم
200×م

4
.) 

 مثال:

عدد الكريات البيضاء  =  كرية، إذاً  178م = 
200×178

4
 دم. 3كرية/مم 8900=  
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 العوامل التي تؤثر على األعداد الكلية للكريات البيضاء في الدم:

من أعداد الكريات الحمراء فهي تعد باآلالف، ويوضح  تعتبر أعداد الكريات البيضاء في الدم الجائل أقل بكثير

 من الدم عند بعض فصائل الحيوان. 3مم 1 الجدول التالي األعداد الكلية للكريات البيضاء في 

 عدد الكريات البيضاء باآلالف الحيوان

 11-7 الخيول

 10-7 األبقار

 11-6 األغنام

 12-8 الماعز

 16-8 الخنازير

 17-7 الكالب

 17-9 القطط

 24-18 الدجاج

 30-16 الحمام

 12-6 األرانب

 11-6 االنسان

 

هناك الكثير  من العوامل الفيزيولوجية التي تؤثر على أعداد الكريات البيضاء، فمثالً يزداد عدد الكريات البيضاء 

 في الدم بعد التمارين الرياضية وأثناء الهضم والحمل والشبق وبعد الحمامات الباردة.

ً تحدث نتيجة لخروج  ً هذه العوامل تسبب ما يسمى بكثرة الكريات البيضاء الفيزيولوجية وهي عموما وعموما

 العقد الليمفاوية. -نقي العظام -الكريات البيضاء من مخازنها االحتياطية مثل الطحال

ً أثناء  العمليات االلتهابية واألمراض بالمقابل هناك ما يسمى بكثرة الكريات البيضاء الحقيقية وهي تحدث عموما

 المعدية، وفي هذه الحاالت يزداد العدد االجمالي للكريات البيضاء في الدم.

 


