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Lab -4 

 

 Differential Smearالمسحات التمييزية 

 

  Slidesتهيـأ عدد من الشرائح الزجاجية النظيفة  -1

، بعـداا ععمـب رخـز القطـن المللـب بـالل وت رت ـرج ل  ـ تؤخذ عينة دم من الطالب بمسح االبهام بقطعة مـن  -2

معقة خاصـة ، نـنال ا اا الـدم الـدا بالنثـوا غـ  اىـاال علـ  االصـبع  بإبرةفي المنطقة المعقة من االصبع 

 ف ال ا تدفق الدم .

دع قطــرة مــن الــدم تســقال مــن الشــرق ة غــ  افــري قطــرة الــدم مســ عينا بشــرق ة اخــر   ظيفــة توىــع علــ   افــة  -3

 الشرق ة االرل  كما ن وىح ال قا بالصور رعمليا من قلب المشرف.

 غ  اترج الشرق ة ل   . Leishmen's stainمن( اصبغ بطرققة ليشمن )صباة ليش -4

 ىع عل  الشرق ة قطرة من الزقت كي عمكنك اا تف صها ت ت العدنة الزق ية .  -5
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  -استعمال صبغة ليشمن :
 بعد عمب مس ة من الدم اتركها ت    -1
 ىعها عل  الماسلة بان عمات  امب -2
 دقيقة 3-2لشمن غ  اتركها لمدة غطي الشرائح ببثع قطرات من صباة  -3
دقائق ليم زج مع الصباة الموجودة عل  المس ة عن  10ىع عدد مماغال من قطرات الماء المقطر لمدة  -4

طرقق ن ب الماء رالصباة بوانطة ماصة بان ور من ا د جه ي الشرق ة راعادته في ال هة االخر  من 
 الشرق ة

 دقيقة 2تاسب الشرق ة بماء ال نفية لمدة  -5
 100ر 40ر 10ت رج الشرق ة غ  تف ص عل  القوة  -6

 
 -المواد االزمة لكل طالب :

، ماصـة  Leishmen's stain)صـباة ليشـمن( قطعة قطن ملللة بالل وت، م هر، شرق ة زجاجية ، زقـت للف ـص، 
 بان ور.

 
  الحظ بعد اعدادك لشريحة تمييزية )فيلم( ما يأتي :

 الحبيبية  كريات الدم البيض متغيرة اشكال النوى الحبيبة -1
 )morph nuclear leukocyteGranular leukocytes (poly   

 -تشمل :
A.  كريات الدم البيض العدلةNeutrophils :  رتلوا أكثـر أ ـواع  بذات النواة العديدة اإلشكالتدع  أعثا

% مــــن 75-65اللرقــــات اللــــي  شــــيوعال فــــي دم كــــب الفقرقــــات. تللــــغ  ســــل ها فــــي دم ا  ســــاا الطليعــــي 

مـــاعكررم ر رفـــي المســـ ات  9-7الم مـــوع الللـــي للرقـــات الـــدم اللـــي . اللـــغ قطراـــا فـــي ال الـــة الطرقـــة 

 ظمـة الشـكب تـرتبال فصـوص غيـر من 6-3ماعكررم ر النواة عدادة الفصوص ت لوا من  12-10ال افة 

مــع بعثــها بوانــطة خيــوي كررماتينيــة دقيقــة ركلمــا كــاا عــدد الفصــوص أكثــر كلمــا كا ــت ال ليــة اكلــر 

عم لئ ناا وبالزم اللرقة العدلة ب ليبات دقيقة ت قلب األصباغ الم عادلة رعند صباها بأصباغ الدم   ،عمرال 
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ي فعالــة فــي ق ــب البك يرقــا رلهــا درر فــي ، راــال اصــة كصــباة رااــت عظهــر لو هــا بــين اللنفســ ي رالــورد 

 ال فاعالت االل هابية.

 
Neutrophils 

 
B.  كريات الدم البيض الحمضةAcidophilic Leucocytes (Eosinophil's) :  سل ها في دم 

 واة اللرقة ذات فصين بيثوقين  ،% من الم موع الللي للرقات الدم اللي  5-2ا  ساا الطليعي 

عادة عكو اا م صلين ب يال كررماتيني دقيق رقد ت لوا النواة من أكثر من فصين في  االت قليلة جدال، 

الليثاء العدلة. اللغ قطره في ال الة مادة النواة اللررماتينية اقب كثافة عما او عليه في  واة اللرقة 

ماعكررم ر. ع  و  ناا وبالزم اللرقة عل   14-12ماعكررم ر رفي المس ة ال افة  10-9الطرقة 

 ليبات خشنة كررقة الشكب م سارقة في ال    ت قلب اذه ال ليبات الصباات ال امثية  يث تصبغ 

 .از المناعي ىد اصابات الداداا الطفيلية ، لها درر في تفعيب ال ه بلوا برتقالي أر ا مر براق
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Eosinophils                          

 
C.  كرياات الادم البايض الةعادةBasophilic Leucocytes (Basophils) :  سـل ها فـي دم ا  سـاا 

% من الم موع الللي للرقات الدم اللي  لذا فمـن الصـعب  1-0.5الطليعي قليلة جدال  يث ت رارا بين 

جــدال أا   ــداا عنــد ف ــص مســ ات الــدم ت ــت الم هــر. عكــوا شــكب  ــواة اللرقــة غيــر منــ ظ  عــادة ذر 

ر النــواة فات ــة الصــباة.   مهــا عقــارب ت صــرات عداــدة. المــادة اللررماتينيــة فــي النــواة مفلكــة رلهــذا تظهــ

  12-10مــاعكررم ر فــي ال الــة الطرقــة ر  9-7  ــ  كرقــة الــدم الليثــاء العدلــة  يــث ا ــرارا قطراــا بــين 

مــاعكررم ر فــي المســ ات ال افــة .ع  ــو  الســاا وبالزم علــ   ليبــات خشــنة ذات أ  ــام م  لفــة رت قلـــب 

تزداد  سل ها في االش اص الذان تظهر لداه  اعراض ،  األصباغ القاعدعة  يث تظهر بلوا ازرق غامق

 ال سانية.
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Basophilic                           

 

عم ــاز نــاا وبالزمها بأ ــه ع لــو مــن ال ليبــات  :  A granulocytesكريااات الاادم الباايض حياار الحبيبيااة  -2

 .مفصصهال اصة ال ي توجد في كرقات الدم اللي  ال ليلية راا  واتها غير 

 تشمل هذه المجموعة نوعين :

A.  كريااات الاادم الباايض حياار الحبيبيااة اللم يااةLymphocyte :  راــي اكلــر قلــيالل مــن كرقــات الــدم ال مــر

% مــن 45-20مــاعكررم ر ف العااــا تلــوا كررقــة الشــكب رتلــوا  ــوالي  8-6 يــث ا ــرارا قطراــا بــين 

ركررقـة  تشـاب معظـ   يـز ال ليـة سـليال م موع كرقات الدم اللي  في دم ا  ساا الطليعي،  واتهـا كليـرة  

، غامقة الصباة للثافـة المـادة اللررماتينيـة فيهـا رتلـوا من ا د جوا لهاالشكب تقرقبال ذات ت صر طفيف 

-T، تشـمب ال العـا اللمفارقـة ال ائيــة زم الـذ  ا قلـب األصـباغ القاعدعـةم اطـة بطبقـة رقيقـة مـن السـاا وبال



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

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

Lymphocyte   قـــة البائيـــة رال العـــا الليمفارB-Lymphocyte ال مييـــز بـــين النـــوعين اال  ن)ال عمكـــ

 بان  دام تقنيات خاصة(.

 
Lymphocyte                              

 
B.  كرياااات الااادم البااايض حيااار الحبيبياااة الوحيااادةMonocytes :  ـــدم اللـــغ قطراـــا ـــا ال  15-9اكلـــر خالع

ماعكررم ر في المس ات ال افـة ر سـل ها فـي دم ا  سـاا  20ماعكررم ر في ال الة الطرقة رقد تصب إل  

علــ  كميــة كليــرة مــن  ، ع  ــو  اــذا النــوع مــن اللرقــات% مــن م مــوع خالعــا الــدم اللــي  8-3الطليعــي 

فــي ال العــا اللليــرة العمــر كــذلك  Uب رقــد تلــوا بشــكب  ــرف . النــواة بيثــوقة أر كلوقــة الشــكالســاا وبالزم

تلوا النواة غيـر مركزقـة الموقـع عـادة . تلـوا المـادة اللررماتينيـة فـي النـواة أدق بكثيـر ممـا فـي  الـة  ـواة 

، تهــاجر الــ  اال ســ ة الم ــاررة تاركــة الــدم ل   ــوت الــ  خالعــا ال ليــة اللمفيــة رلهــذا تظهــر افــ ح صــباال 

اشـــــكات  ســـــي ية م  لفـــــة ط لهـــــا درر فـــــي ت طـــــي  اللائنـــــات المهاجمـــــة )بك يرقـــــا، طفيليـــــات، بلعميـــــه ذات 

 أ  خالعا تي المساعدة. Thفطرقات(، كما ا ها تقوم ب قدع  المس ثد ال  خالعا 
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Monocytes 

 


