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 مقدمه: 

و جامع در حيطه دانش  مجموعه اي ارزشمندبه همت نويسندگان خداوند را سپاس كه توفيق عنايت فرمود تا 

 . گرددتقديم اساتيد، دانشجويان و كاركنان آزمايشگاه  ،خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
 تكميليبراي تحصيل در مقاطع تحصيالت محترم روز افزون دانشجويان  روند رو به رشد و تمايلبا توجه به 

گوناگوني منابع و دسترسي نداشتن به اكثر مبني بر  داوطلبان اغلبپيش روي  دغدغه ي نظر گرفتن و با در
مي  به عنوان يك اصل ضروري مطرح در كليه دروس سواالتغني از  استاندارد و بعامنتامين  به نياز  ،آن ها

  .باشد

كتابي كه هم اكنون پيش روي شماست در بردارنده درسنامه اي جامع از مطالب خون شناسي و بانك خون 
به صورت مجموعه اي فشرده معرفي شده از سوي وزارت بهداشت ترين مراجع  كه براساس به روز مي باشد

 .ده انددر كنار يكديگر جمع آوري ش
به  و همچنين دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي ارشد اين مجموعه ميتواند براي دانشجويان كارشناسي 

 .مورد استفاده قرار گيرد خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خونعنوان گنجينه اي از سؤاالت 
از اين قاعده نيز حاضر  ي عاري از اشتباه نيست و مجموعه الهي اقدسبديهي است كه هيچ چيز جز ذات 

با دلسوزي و كنند،  كه از اين مجموعه استفاده مي عزيزي دانشجويان اميد است اساتيد و مستثني نمي باشد.
 تذكر خويش برغناي اين اثر بيافزايند. 

 
 توفيقبا آرزوي 

  دكتر مجيد صفا
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 فصل اول: کلیات خون شناسی
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فصل اول: كليات خون شناسي 

 شناسي فصل اول: كليات خون
دهد،  % وزن بدن وي را تشخيص مي5ليتر خون دارد و اين مقدار تقريباً  L5متوسط حدود  طور بههر شخص 

محلولي است (محلول در پالسما) كه عالوه بر اكسيژن رساني، نقش  سلوليخون در واقع سوسپانسيون 
 در بدن را نيز برعهده دارد. pHدفع مواد زايد، تنظيم حرارت بدن تنظيم انتقال موادغذايي، 

 ول است.لدهد و حاوي مواد مختلف به صورت مح % حجم خون را به خود اختصاص مي55پالسما كه 
ها در ساختار وجود  سلول دهد كه اين  % حجم خون را به خود اختصاص مي45قرمز كه حدود  هاي گلبول

كند. از اجزاي اصلي خون  مي قشحياتي هموگلوبين بوده كه در امر اكسيژن رساني ايفاي نخود واجد مولكول 
 ها نيز اشاره كرد.  توان به گلبول سفيد و پالكت غير از گلبول قرمز، مي

 

 
 قاداجزاي اصلي خون بعد از سانتريفيوز نمونه داراي ضدانع

 
ها به صورت ذرات  نقش دفاعي در بدن هستند. پالكتسفيد نيز داراي انواع مختلف بوده و داراي  هاي گلبول

گيري  شناسي بحث خون بسيار ريز در پروسه حياتي انعقاد خون نقش دارند. قبل از هر چيز در آزمايشگاه خون
باشد و  نقطه كارهاي آزمايشگاهي مي ترين ترين و حساس مهماز بيماران مدنظر است كه اين مرحله 

  نشود از همان ابتدا تا آخرين مرحله نتايج به صورت اشتباه گزارش خواهد شد.صحيح انجام  طور بهچنانچه 
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 و بانك خون يشناس خون

 
 نحوه ي خون گيري از فرد

 
توان از سه منبع وريد، شريان و مويرگ استفاده كرد كه معموالً از خون مويرگي  گيري از بدن مي براي خون

  شود. استفاده مي و خون وريديتر در نوازادان)  (بيش
شود. سه  چنين خطرناك بودنشان هرگز استفاده نمي اني به دليل فشار عمقي بسيار زياد و هماز خون شري

 Basilic ،Cephalic ،medianشود وريدهاي  وريد اصلي اوليه كه جهت خونگيري وريدي از آن استفاده مي
cubital ساعد در  گيري وريدي معموالً از وريدهاي پرخون و برجسته سطح قدامي باشند، براي خون مي

وريد بازيليك را به وريد  ) كهmedian cubital(شود كه از اين بين وريد كوبيتال مياني  دست استفاده مي
ترين گزينه خواهد بود، البته در مواردي مثل چاقي شديد، بد رگ بودن بيمار،  حكند ارج سفاليك وصل مي

رنج دست از وريدهاي فمورال، وريدهاي توان به جز وريدهاي آ سرم داشتن بيمار، سوختگي دست و ... مي
 پشت دست، پا، قوزك پا، ژوگوالر، ساب كالوين نيز استفاده كرد. 
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 وريد هاي اصلي خونگيري

اي بسيار مهم و حساس  ها مسئله گيري وريدي بحث ضد انعقادها و استفاده صحيح از آن در ارتباط با خون
كه به عنوان ضد انعقاد  (EDTA)تيك اسيد سدي آميد تتراتوان به اتيلن  است، از مواد ضدانعقاد مهم مي

نيز ضد انعقاد مطلوبي  (PBS)هاي خوني  هاي خوني و بررسي مورفولوژيك سلول انتخابي در شمارش سلول
 .آيد بشمار مي

اگزاالت آمونيوم) و سيترات كه از اين ضد  -پتاسيم از ديگر مواد ضد انعقاد به محصول اگزاالت (اگزاالت 
 شود. هاي انعقادي و عملكردي پالكتي استفاده مي قاد براي آزمونانع
و ...) متفاوت بوده و بسته به  CBC ،PTهاي مختلف ( نسبت مطلوب نمونه با مواد ضدانعقاد براي آزمون -

 شود. نوع ضد انعقاد كم يا زياد مي
 

 هموگلوبين:
جفت زنجيره پلي پپتيدي  2موگلوبين از جزء اصلي گلبول قرمز، يك پروتئين كونژوگه است، يك مولكول ه

 گروه صناعي هم تشكيل شده است. 4و 
قرمز در بزرگساالن تقريباً  هاي گلبولاكسيژن را در خود جاي مي دهد، توده  1/34mlهر گرم هموگلوبين 

600g  800هموگلوبين دارد كه قادر به حملml .اكسيژن مي باشد 
 

 مشتقات هموگلوبين
 )(Hi)موگلوبين همي گلوبين (مت ه -
 سولفوهموگلوبين -
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 و بانك خون يشناس خون

 كربوكسي هموگلوبين -
 

 ):[Hi]همي گلوبين (هموگلوبين 
يكي از مشتقات هموگلوبين است كه در آن آهن دو ظرفيتي به حالت سه ظرفيتي اكسيده مي شود و در 

پتيدي توانايي تركيب با اكسيژن را به صورت برگشت پذير از دست مي دهد. زنجيره هاي پلي پ Hiنتيجه 
% متهموگلوبينمي دارند، مت هموگلوبينمي به خون رنگ 5/1تغييري پيدا نمي كند. در افراد طبيعي حداكثر تا 

 را مي دهد. قهوه اي شكالتي
 NADHدوكتاز وابسته به رتم مت هموگلوبين سيسشود اما توسط  تشكيل مي Hiهمواره مقدار كمي 

)NADH 5-سيتوكرومb شود. قرمز است، احيا مي هاي گلبولهاي آنزيمي  سيستمترين  ) كه از مهمردوكتاز 
باشد  قرمز ممكن است ارثي يا اكتسابي باشد؛ در حالت اول كه ارثي مي هاي گلبولي در ممت هموگلوبين

فت اتوزرم مغلوب به صاست كه به صورت  ردوكتاز 5b سيتوكروم  -NADHتر به خاطر كمبود آنزيم  بيش
 رود. ارث مي

نقص است ولي ساختار خود مولكول  رثي سيستم احياكننده موجود در گلبول قرمز بيدر حالت دوم ا
آلفا يا  زنجيره هايه نهموگلوبين غيرطبيعي است كه در اثر يك تغيير ژنتيكي در تركيب اسيدهاي آمي

 تري براي اكسيد شدن داشته باشد. ي تشكيل شود كه تمايل بيشمبتاگلوبين ممكن است هموگلوبين
ين يراشاره كرد كه تيروزين به جاي هيست M (HbM)توان به هموگلوبين  اين تغييرات ژنتيكي مي از جمله

ي به متر مواد هموگلوبين در ساختار هم در زنجيره گلوبين پروگزيمال يا ديستال جايگزين شده است. بيش
 شود: بندي مي ن ثانويه يا اكتسابي طبقهاعنو

كه مستقيماً  كينون هاها و  ها، كلرات ها، نيترات ايي مثل نيتريتيواد شيماكثراً ناشي از تماس با داروها يا م
Hbo2  را به عنوانHi سولفوناميد و ستيننافكند و از جمله موارد ديگر تركيبات استانيليد،  اكسيده مي ،

 كنند. غيرمستقيم از طريق يك متابوليت عمل مي طور بهها  كه اينباشد  مي آنيلينهاي  داي
 

 هموگلوبين: سولفو
شود.  اكسيداتيو تشكيل مي يزلتركيبي از اشكال اكسيده و نسبتاً دناتوره هموگلوبين است كه طي همو

 كربوكسيتركيب شود و  (Co)تواند با منوكسيد كربن  سولفوهموگلوبين قادر به حمل اكسيژن نيست ولي مي
 ست.ا بنفش رنگسولفوهموگلوبين را تشكيل دهد. خون در سولفوهموگلوبين 

 ين وت(فناس حلقويبا سولفوناميدها، يا داروهاي آمين وجود سولفوهموگلوبين در بيماران تحت درمان 
و يك اختالل به نام  پرفرنژنسعلت كلسترديوم به  باكتريمياستانيليد)، بيماران مبتال به يبوست شديد، موارد 

 باشد. % مي1از  معمول در بدن كمتر طور بهيانوز انتروژن. غلظت سولفوهموگلوبين س
 



٥ 
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:(HbCo)ي هموگلوبين سكربوك
Co ي هموگلوبين س% كربوك5/0معمول  طور بهشود و  ين توليد ميبزاد كه در اثر تبديل هم به بيلي رو درون

قادر به اتصال و حمل  HbCoيابد.  تيك افزايش مييهاي همول دهد و در كم خون در خون را تشكيل مي
 دارد. ييلوقرمز آلباين حساس به نور است و رنگ ي هموگلوبساكسيژن نيست، كربوك

 
oxygen binsing)منحني اتصال به اكسيژن  curve) 
ساختار تترامريك و ساختار  ثانويه خود  مديونباشد و آن را  ريك ميستهموگلوبين داراي خاصيت آلو

 Hbال اولين مولكول متصل گردد اتص O2چهار مولكول  به باشد، هر مولكول تترامرهموگلوبين قادر است مي
به  O2شود به عبارت ديگر اتصال اولين  هاي بعدي به آن انجام مي تر از اتصال مولكول به آن كمي سخت

 گويند. مي اثر تعاونيكند كه به اين پديده  هاي بعدي را تسهيل مي هموگلوبين اتصال مولكول
تري را بارگيري كند و در  اكسيژن بيشكند كه در فشار اكسيژن ريوي  اين پديده اين امكان را فراهم مي

 تري تخليه كند. بيش O2هاي محيطي  فشار اكسيژن بافت

 عيبه هموگلوبين در شرايط مختلف و طبي O2منحني اتصال 
 

 منحني اتصال اكسيژن درهموگلوبين سيگموئيدي است و در ميوگلوبين هايپر بوليك است�
 :Hbگيري غلظت  اندازه
 باشد. روش استاندارد، راحت و قابل دسترس مي (HiCN)يان متهموگلوبين سروش 

شود. فري  انيدپتاسيم رقيق مييوس اساس روش به اين نحو است كه خون در محلولي از فري سيانيدپتاسيم
را براي  (-CN)يانيد سهاي  پتاسيم يون سيانيدكند و  سيانيدپتاسيم هموگلوبين را به همي گلوبين اكسيده مي

 باشد. مي nm540 موجگذارد كه جذب وسيعي دارد و حداكثر آن در طول  تيار ميدر اخ HiCNتشكيل 
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 و بانك خون يشناس خون

-4/7بين  pHباشد،  زرد كم رنگرف مورد استفاده در اين تست درابكين است كه بايد شفاف، به رنگ عم
شود  صفر خوانده  در مقابل جايگاه آب سنجيده مي nm540داشته باشد و وقتي در فوتومتر در طول موج  7

 .شود
گيري  ) اندازهSHbولي نه  Hbo2 ،Hi ،HbCoتر اشكال هموگلوبين ( اين است كه بيش HiCNمزيت روش 

 شود. مي
 سديم لوريل سولفات، روش اكسي هموگلوبينروش  Hbگيري غلظت  هاي ديگر اندازه از جمله روش

 شود. . استفاده ميو .. قليايي -هماتين اسيديو روش  هماتين اسيدييا  (sahli)روش سالي ، هموگلوبين
 

 :قرمز) هاي گلبولهماتوكريت (حجم 
قرمز به كل آن خون است كه به صورت درصد  هاي گلبولخون نسبت حجم  ي هماتوكريت يك نمونه

اتوكريت ممكن است مستقيماً از طريق مه .شود ) بيان ميSIعشاري (واحدهاي ا يا كسر(روش متداول) 
در ابزارهاي خودكار به صورت  غيرمستقيم طور بهيا ميكرومتد يا  دهاي ماكرومت سانتريفيوژ كردن با روش

 گيري كرد. اندازه RBCدر تعداد  )(mcv يلولسحاصل حجم متوسط 
ساعت باعث افزايش  24تا  6قرمز بين  هاي گلبولدر خوني كه در دماي اتاق نگهداري شده تورم 

 . ثابت است c4˚ساعت در دماي  24ها تا  ها و انديس شود تعداد سلول مي mcvهماتوكريت و 
شود كه مشاهده نمونه پس از  در بررسي ماكروسكوپي تعيين ميزان هماتوكريت با سانتريفيوژ انجام مي

 buffyقرمز  هاي گلبولاندن ممكن است اطالعات با ارزشي در اختيار ما بگذارد. به ارتفاع نسبي ستون خچر

coat .(اليه ضخيم) و پالسما بايد توجه كرد 
 هاي گلبولها و  قرمز و پالسما كه حاوي پالكت هاي گلبولاي بين  (بافي كوت: اليه �

 باشد). سفيد مي
 

طول دارد انجام  cm7گيري هماتوكريت توسط ميكرومتد كه توسط يك لوله موئينه حدود  در بررسي اندازه
نتريفيوژ ميكرو هماتوكريت ) در داخل شيارهاي شعاعي، باالي ساcc5شود لوله پر شده از خون (تقريباً  مي

 5ي كه انتهاي مسدود شده لوله دور از مركز سانتريفيوژ باشد. سانتريفيوژ به مدت طور بهشود  قرار داده مي
باشد كه به دليل  %50از تر مطلوب است. مگر آن كه هماتوكريت بيش  g12000-1000دقيقه در دور 

 تر الزم است. سانتريفيوژ بيش دقيقه ديگر 5اطمنيان از حداقل محسوس شدن پالسما 
ها، هماتوكريت به عنوان برآوردي از  قرمز است نه توده كلي آن هاي گلبولكننده غلظت  هماتوكريت منعكس

ريزي يا پس از تزريق خون سنجيده شود غيرقابل  كم خوني است كه در صورتي كه فوراً پس از خون
 اطمينان است.
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 :(MCV)حجم متوسط سلولي 
شود واحد آن  قرمز محاسبه مي هاي گلبولقرمز است كه از طريق هماتوكريت و  هاي گلبول حجم متوسط
 فمتوليتراست.

  1000
(

HCHmcv milionRBC in �

�
�  

:(MCH)غلظت متوسط سلولي 

MCH وزن گلبول قرمز متوسط است كه از طريق( )

( )

grHb in L
milionRBC in �

شود واحد آن  محاسبه مي 

 پيكوگرم است.
 

:(MCHC)گلوبين سلول ميانگين غلظت همو
)فرمول  قرمز است كه از هاي گلبولدر حجمي از  Hbغلظت متوسط  )gHb dL

HCT
 آيد. بدست مي 

 ها: تيكولوسيترشمارش دستي 
باشند روش  مي )(RNA دياسيبونوكئيك ردار نابالغي هستند كه حاوي  قرمز هسته هاي گلبولها  يتسكولويتر

%) و خون در يك لوله آزمايش مخلوط 1ن آبي لقطره هركدام از معرف (متي 3كار شمارش اين است كه 
شود بعد از آن مدت الم گرفته و زيرميكروسكوپ درصد  در لوله آزمايش انكوبه مي 15-20َكرده به مدت 

 2ر كه از طريق وارد كردن لكنند و يا استفاده از ديسك مي گلبول قرمز تعيين مي 1000يت را در ستيكولور
گلبول  300شود كه حداقل تا  برابر ديگري است) در زمينه ميان ميكروسكوپي ديده مي 9ع (كه يك مربع مرب

 :قرمز را بايستي شمارش كرد فرمول آن به صورت زير است
 

 هاي گلبولها  يتسقرمز است در واقع رتيكواو هاي گلبولتعداد رتيكولوسيت برآوردن از ميزان توليد روزانه 
 دهد. خود را از دست مي RNAكه در عرض يك روز يا پس از رسيدن به خون  اندغي قرمز نابال

كه در پايان هفته دوم بعد از تولد  5/2 - 5/6باشد و براي نوزادان  مي 5/0 - %5/1يت سرمان رتيكولونمقدار 
 يابد. به مقدار مربوط به بزرگساالن تنزل مي
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كنند  شود و زمان بلوغ خود را سپري مي تر به خون ريخته مي ريعها س يتستيكولورن ئتييتروپوربه علت تأثير ا
 يت را اصالح كرد:سبه خاطر همين بايد شمارش رتيكو

 
 
 

HTC  ها به روز تيتيكوسرزمان بلوغ 

45 
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 رتيكولوسيت ها در خون محيطي

 :(nRBC)دار  قرمز هسته هاي گلبول
توان در مغز  ها را فقط مي ود اما در بزرگساالن آن جنين و نوزاد ديده مي ها عمدتاً در خون موبالستنر

هايي كه افزايش نياز هماتوپوئز خارج از مركز يا جايگزيني مغز استخوان را به  استخوان يافت مگر در بيماري
توان  ) مياريتروبالستوزفتاليستيك نوزادان (يهمول  در بيماري nRBCترين تعداد  دنبال داشته باشد. بيش

 مشاهده كرد.
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 قرمز هسته دار در خون محيطي هاي گلبول

 ها:  پالكت
ها در هموستاز،  )، آنسيتراتهحجم دارند (در خون  FL7 - 5قطر و  �m4 - 2نازكي هستند كه هاي ك يسد

 حفظ انسجام عروقي و فرآيند انعقاد خون نقش دارند.
تا يك ساعت اول افزايش  (MPV)ط پالكتي در محيط آزمايشگاه، حجم متوس EDTAدر خون حاوي 

يابد، هرچند در افراد طبيعي  ساعت نسبتاً ثابت است و پس از گذشت زمان افزايش مي 1 - 3يابد، بين  مي
هاي مرجع  رسد ميزان ها يك رابطه معكوس غيرخطي وجود دارد پس به نظر مي و تعداد پالكت MPVن بي

هاي  در پركاري تيروئيد و بيماري MPVكلي  طور بهكند،  ها تغيير مي با تعداد پالكت MPVبراي 
ها كوچك  آن در الم خون محيطي كمي مشكل است خون  PITيابد. شمارش  افزايش مي ميلوپروليفراتيو

آميزي شده  هاي رنگ و ... افتراق داده شوند با مشاهده دقيق فيلم (debris)هاي ريز  هستند و بايد از خرده
 .ها پي برد اهش شديد در تعداد پالكتتوان به ك اغلب مي

است كه  تسكنترا-ميكروسكوپ فازها به كارگيري  چنين روش انتخابي براي مشاهده پالكت هم
 باشد.  روش مرجع نيز مي

كاذب افزايش يا كاهش يابد عبارتنداز:  طور بهها،  شود كه شمارش پالكت از جمله مواردي كه باعث مي
 PITشود و باعث افزايش شمارش  ها گهگاه زياد مي يمسفيد كه در لوس هاي گلبولم ستوپالسيهاي از تكه

 كنتراست بهره برد.-از ميكروسكوپ فاز بايستيشود در اين موارد كاذب مي طور به
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يا كپه كپه  (PLT satellitism)دور نوتروفيل ها به  از جمله موارد منفي كاذب: در صورت اتصال پالكت
انعقاد اوليه به  ؛ وبستگي دارد EDTAرسد به ضد انعقاد  ها كه به نظر مي وتينينها به علت اگل شدن پالكت

 ها شود. تواند باعث كاهش كاذب پالكت آوري نادرست خون نيز مي علت جمع
حدود 

3
1

 
% از 90تر از  شود و يك طحال بسيار بزرگ توانايي اقتباس بيش ها در طحال ذخيره مي پالكت

 ها را دارد. تپالك
 روز است. 8 - 11پالكت با طول عمر  150000-450000متر مكعب خون حاوي  هر ميلي

 

 
 پالكت ها در خون محيطي

 
 قرمز: هاي گلبولتنوع فيزيولوژيك در 

ها  يتسهاي اول زندگي است تعداد طبيعي رتيكولو قرمز در طي هفته هاي گلبولترين تغيير در ميزان   بيش
وزدوم افت رمتغير است و در اين زمان به آرامي افزايش يافته پس از  3-7ل تولد بين %ساعت او 48طي 

 رسد. % مي1-3كند و تا روز هفتم به  نسبتاً سريعي پيدا مي
 متوسط طور بهو  6/14-4/23% افراد طبيعي بين 95در خون مويرگي در روز اول زندگي در  Hbغلظت 

dL
g19 متوسط  طور بهون بندناف اين ميزان باشد در خ ميdL

g8/16 اول   باشد كه در پايان هفته مي
 اش با خون بندناف برابر شده و تا پايان هفته دوم افت نخواهد كرد.Hbخون مويرگي غلظت 

ماهگي هماتوكريت به  2باشد در  مي Hbتغييرات هماتوكريت هم در طي چند هفته اول مشابه تغييرات 
 رسد. حداقل خود مي

MCV 1يابد و در حدود  هاي اول زندگي ابتدا به صورت سريع و سپس تدريجي كاهش مي نيز در طي ماه 
 ترين ميزان خود را دارد. سالگي كم



١١ 

فصل اول: كليات خون شناسي 

 باشد. وزرم و ... ميريبهايي مثل ميتوكندي، دستگاه گلژي،  فاقد ارگانل:RBCساختار 
  .و اليه ي فسفوليپيدي و پروتئين ها مي باشدشامل د غشا: مدل موزاييك سيا ل از لحاظ

 
 RBCمدل موزاييك سيا ل غشاي   

 
 RBCپروتئين هاي غشاي 




