
White Blood Cell Count 
(WBC) 

هددانشگاه علوم پزشکی مش
گروه فیزیولوژي



لکوسیت-گلبول سفید 
سلولهاي هسته دار خون

جزء سیستم دفاعی بدن

آنتی کور

فاگوسیتوز

مقدار طبیعی  :mm3/4000-11000 



لکوپنی

آپالزي مغز استخوان•

داروها •

)آبله، آنفلوآنزا(ویروسی •
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لکوسیتوز

لکوسیتوز پاتولوژیک

التهاب•

عفونت•

سوختگی  •

 فیزیولوژیکلکوسیتوز

ورزش•

استرس روحی•



تعیین تعداد گلبولهاي سفید موجود در
یک میلیمتر مکعب خون
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وسایل مورد نیاز
النست و پنبه الکل

 و المل) نئوبار(الم هموسیتومتر

پیپت مالنژورسفید و لوله الستیکی

 محلول رقیق کننده تورك

–ml2 اسید استیک +ml98 آب مقطر و محلول بلودومتیلن

 میکروسکوپ



محلول رقیق کننده
استفاده می کنیممارکانو یاتورك براي شمارش گلبول هاي سفید از محلول.

:طرز تهیه محلول تورك

ml 20 ومتیلین لیتر آب مقطر حل می کنیم و مقدار کمی کریستال بلود1اسید استیک را در
.به آن اضافه می کنیم

.این رنگ باعث می شود که هسته هاي لکوسیت بهتر دیده شود-1

.ها می شود RBCاستفاده از این محلول رقیق کننده باعث لیز-2

ا بیشتر شده استفاده از رقیق کننده باعث می شود که خون رقیق شده و فاصله گلبول ه-3

.و شمارش آن ها آسان ترمی گردد



پی پت مالنژور سفید
ر بوده و درجه این پیپت مشابه پیپت مالنژور قرمز است با این تفاوت که حجم آن کمت•

.استو در حباب پرل سفید عالمت مشخصه این پیپتمی باشد 11حباب عدد بعد از 

 20ضریب رقت : کشیده شود0/5خون تا درجه

 10ضریب رقت  : کشیده شود1خون تا درجه





قرار دادن نمونه روي الم









شمرده نمی شود

شمرده می شود



محاسبه

N =تعداد گلبول هاي سفید شمارش شده

مربع شمرده شده و 4در دو طرف الم نئوبار هر : نکته
.می شود2تقسم بر 

Dilution = است1:20رقت که معموال.

Volume = ارتفاع× مساحت

mm30/4=mm 0/1  ×mm21×4Volume= 

1 2

3 4

1 mm

1 mm
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