


ما هو اختبار صورة الدم الكاملة ؟

ة من يعتبر اختبار صورة الدم الكاملة واحد من اكثر االختبارات المطلوب

ن خاليا قبل االطباء للمرضى حيث يتم التحري عن ثالث انواع رئيسية م

-:الدم في هذا االختبار وتشمل 

Red blood cells (RBC)خاليا الدم الحمراء 1-
White blood cells (WBC)خاليا الدم البيض 2-
 Plateletsصفيحات التخثر 3-



الكاملة؟الدمصورةالختبارالمستخدمةالعينة

Wholeان العينة المستخدمة لغرض اجراء هذا االختبار هي 

Blood مسحوبة على مانع تخثرEDTA لغرض حمايتها

.من التخثر 





Red Blood Cells (Erythrocytes)
Erythrocytosis or 

Polycythemia
Anemia

Platelets (Thrombocytes)
Thrombocytosis or 

Thrombocythemia
Thrombocytopenia

White Blood Cells (Leukocytes) Leukocytosis Leukopenia

Neutrophils Neutrophilia Neutropenia

Lymphocytes Lymphocytosis Lymphopenia

Eosinophils Eosinophilia ---

Monocytes Monocytosis ---

Basophils Basophilia ---





ة ؟ماهي المعدالت الطبيعية لمكونات صورة الدم الكامل

تعتبر اكبر مكون خلوي Red Blood cells (RBC)كريات الدم الحمر -

من حجم الدم وظيفتها نقل االوكسجين فترة % 45-40من الدم تشكل نسبة 

يوم وبعد ذلك تنقل الى الطحال  120بقاءها في الدم 

– 5.9المعدل الطبيعي يتراوح من  مليون خلية لكل ملي ((4.2

.ليتر دم 











اسباب الزيادة في 

اعداد كريات الدم 

الحمراء 

التدخين 
نقص 

األوكسجين

د الجفاف الشدي

كحاالت 

داالسهال الشدي

امراض 

القلب 

الخلقية 

تليف الرئتين 

وجود بعض

خضاب الدم 

عيالغير طبي

امراض الكلى



اسباب نقص 

اعداد كريات الدم 

الحمراء 

النزيف 

الحاد

نقص 

الحديد 

فشل 

النخاع 

العظمي 

نقص حامض 

الفوليك 

ونقص 

فيتامين 
B12

سرطان الدم 

(اللوكيميا )







اسباب زيادة كريات 

الدم البيضاء 

اثناء 

الحمل 

والوالدة 

العدوى 

ت بالميكروبا

كالتهاب 

اللوزتين 

العدوى 

بالفيروسات

االصابة 

ات بالطفيلي

امراض 

الحساسية
التهاب 

الزائدة 

الدودية 

التهاب 

حوض 

الكلى

السل 

الرئوي 

االورام 

ةالسرطاني



أسباب النقص

في اعداد 

كريات الدم 

البيضاء

داء الذئبة 

الحمراء 

مرض في 

الكبد او 

في الطحال
مرض 

الحمى 

د او التيفوئي

ئيدالبارتيفو

فشل النخاع

العظمي

التعرض 

لإلشعاع 

االصابة 

ببعض 

الفيروسات

المحددة 



انواع كريات 

الدم البيضاء 

Neutrophils

40 – 75%

Basophils

1%
Lymphocytes

20-45%

Monocytes

2-10%

Eosinophils

1- 6 %



Plateletsالصفيحات الدموية  

ات ، وذلك تعتبر الصفائح الدموية إحدى مكونات الدم التي تعمل على تشكيل الجلط
نخاع ، وتتشكل الصفائح الدموية عن طريق خاليا نواء الموجودة  فيإليقاف النزيف

ذات ، ومن المعلوم أن الصفائح الدموية ليست خاليا، ولكنها عبارة عن أجزاءالعظم

ح ذات نانو متر تقريباً، وتعتبر الصفائ3، ويبلغ قطرها شكل مفلطح من السيتوبالزم

-7، كما أن عمرها يتراوح من ، وليس بها أي عصيبات أو نواةشكل غير منتظم
.أيام 10

ت عد انخفاض عددها في مجرى الدم مؤشرا للعديد من االمراض من ضمنها اصابايو

نحالل ذاتية وكذلك الحمل باإلضافة الى االمناعة الامراض الكبد امراض ، فيروسية 

دة مع الدم داخل االوعية الدموية اما حالة ارتفاع عدد صفيحات التخثر فيرتبط عا

حاالت حصول الخثرات الدموية ويزداد عددها في حالة االصابات االلتهابية 

.ومتالزمة نقص الحديد 
 Thrombocytopeniaانخفاض عدد الصفاح الدموية يعرف بـ•

  Thrombocytosisزيادة عدد الصفائح الدموية تعرف بـ

صفيحة لكل 150.000- 400.000المعدل الطبيعي لهذه الخاليا يتراوح بين 

ملي ليتر من الدم 









.معادلة حساب عدد كريات الدم البيض 

هنالك طريقتين لحساب عدد كريات الدم البيض 

:الطريقة االولى 

WBC count = cell count in 4 sequares × 50 

:الطريقة الثانية 

WBC count = cell count / 4 × 200                    

 10معامل تخفيف الدم في محلول العد مظروب في 20هو 200الرقم

. الذي يمثل مساحة منطقة العد وعمق الجمبر





ديالى/مجموعة الخضراء الطبية اعداد
zuhair diala


