
  

  

  

  
  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
  
  

تكثير و . ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
القي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و   كاري غيراخ  فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم



 

  

 

 

  و بانك خون هماتولوژيالگوريتم 

 

 

 - شجويان و كارشناسان علوم آزمايشگاهيدان - دستياران داخلي و پاتولوژي ي ويژه
  التحصيالن رشته هماتولوژي داوطلبين ارشد و دكتري هماتولوژي و بانك خون و فارغ
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  .ياد دادن، يادگيري دوباره است
  ژوزف ژوبر

  

ه   فط ؤ   :ن 
م ی جان از او یا     او  

  
اگر بين برنده شدن و شاد بودن مجبور به انتخاب شدي، هميشه شـادي را انتخـاب كـن چـون شـاد بـودن       

  ...سازد  صورت خودكار از تو يك برنده مي به

اي بسـيار مفيـد جهـت     مجموعـه  ايم با عنايت و توفيق از درگاه الهي به همراه جمعي از دانشجويان توانسته

براسـاس فهرسـت    ،كتاباين فصول  .ي هماتولوژي و بانك خون گردآوري نماييم ب گستردهبندي مطال جمع

  معرفـــي شـــده منـــابعن طبـــق آخـــري كـــه بنـــدي شـــده اســـت هنـــري ديويدســـون طبقـــهكتـــاب 

از وزارت بهداشت نگارش شده و جهت يادگيري بهتر شما عزيزان از جـداول و نمودارهـا   ) هافبراند -يهنر(

اي روان، شيوا و كامل براي درس حجـيم و سـنگين    نگارش مجموعه ما  تمام تالش. استك گرفته شده كم

  .هماتولوژي و بانك خون بوده است

  .گردددانشجويان و همكاران گرامي واقع ي  استفاده مورد ي حاضر مجموعه اميد است كه

  

  

Email: nsoodeh@yahoo.com 
  نامجو سوده
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.اکثر آزمایشات خونی با استفاده از خون وریدي قابل انجام است

گیـري گازهـاي خـونی و ارزیـابی سـطح     
50

P تـوان از خـون   را مـی

.شوداطفال و نوزادان و افراد دچار سوختگی وسیع استفاده می

.گیري ورید مدیال کوبیتال است

10

30

G24-23داراي

G22-21

G20-19داراي

G18-16دارايB.Mگیري از 

G18-16هاي مورد استفاده در اهداي خون 

.شودبراي خونگیري استفاده می21-19

.شودگیري از نوزادان و افراد چاق استفاده میجهت نمونه

.هاي مخصوص هر تست لیبل شودقبل از خونگیري حتما نام بیمار براساس نوع تست روي لوله

ESRتست ←هاي سیتراته با درب مشکی

PTT،PTتست ←هاي سیتراته با درب آبی

هاي بیوشیمیستت←انعقاد با درب قرمزضدهاي بدون

3
K EDTAتست ←با درب بنفشCBC

2
K EDTAتست ←با درب سبزCBC

.درجه است30

.درجه است

.شودگیري استفاده می

.شوداستفاده می%10ید ولاز محل%70عفونی با الکل 

هماتولوژي عملی و کنترل کیفی

گیريخون

گیري اصول خون

اکثر آزمایشات خونی با استفاده از خون وریدي قابل انجام است

گیـري گازهـاي خـونی و ارزیـابی سـطح     در تعداد معدودي از آزمایشات مانند اندازه

.شریانی استفاده نمود

اطفال و نوزادان و افراد دچار سوختگی وسیع استفاده میتر جهتاز خون مویرگی بیش

گیري ورید مدیال کوبیتال استبهترین ورید در خون

هاسر سوزن

G30-G10بندي از تقسیم

G30سرسوزن انسولین داراي 

دارايmL2هاي سرسوزن

GدارايmL5هاي سرسوزن

دارايmL10هاي سرسوزن

گیري از هاي نمونهسرسوزن

هاي مورد استفاده در اهداي خون سرسوزن

G21هاي اغلب از سرسوزن

جهت نمونه)سوزن بالدار(از اسکالپ 

قبل از خونگیري حتما نام بیمار براساس نوع تست روي لوله

هاي مورد استفاده انواع لوله

هاي سیتراته با درب مشکیلوله

هاي سیتراته با درب آبیلوله

هاي بدونلوله

Kهايلوله EDTA

Kهايلوله EDTA

30صورت گیري از رگ وریدي بهزاویه نمونه

درجه است45صورت بهگیري از شریان زاویه نمونه

گیري استفاده میعفونی محل نمونهضدجهت%70از الکل 

عفونی با الکل ضدجهت انجام کشت خون پس از

اولفصل 

هماتولوژي عملی و کنترل کیفی



هاي خونیتمایز و بلوغ سلولعوامل موثر در 

فاکتورهاي محلول
فاکتورهاي رشد 

هاسایتوکاین

B.Mواکنش متقابل استروماي 

هاي چسبندگی واکنش متقابل با مولکول

به دو صورت استهاي بنیاديتوانایی سلول
نوسازيخود

تمایز

هاي بنیاديانواع سلول

Pluri(هاي بنیادي جنینی سلول Potent(←هاي بدني بافتتوانایی تولید همه

multi(هاي بنیادي اختصاصی بافت سلول Potent(← هـاي بـالغ یـک    توانایی تبدیل به سـلول

بافت خاص

دومفصل 

سازيخون



تعریف آنمی
%95تـر از  فرد با توجه به سن، جنس و شـرایط جغرافیـایی بـه کـم    HbوHCtشود که به حالتی اطالق می

.محدوده نرمال برسد

آنمی

Absolut← کاهش تودهRBCابتو حجم پالسما ث

Dilutional or Relative← تودهRBCثابت و افزایش حجم پالسما

ماکروگلوبینمی

بارداري

فضانوردان

مصرف کورتون

اسپلنومگالی

آنمیعالئم

)ضربان قلب↑(تاکی کاردي 

)تعداد تنفس↑(پنه تاکی

ترکمک به آزادسازي راحت(2و3DPGافزایش 
2

O(

)کاهش ویسکوزیته خون(هایپو و ولمی 

هابندي مرفولوژي آنمیطبقه

A.MCV وMCHC⇓)هایپوکروم-میکروسیتیک(

A.فقر آهن

ترین آنمی در تمام دنیاشایع

خونریزي مزمن دستگاه گوارش←در مردان

خونریزي قاعدگی←در زنان

Milk:ماه، دریافت ناکافی آهن6-24در سن ←در کودکان anemia of infancy

(در مـردان ←عمدتاً از راه مـدفوع (شود، آهن جذب و به همان مقدار دفع میmg1روزانه میزان * از طریـق خـونریزي   )

)در زنان←قاعدگی

میزان آهن که باید مصرف شود)mg(ن الزم براي بدن همیزان آ

110نوزادان

5/05هابچه

220زنان جوان

330زنان باردار

110مردان و زنان یائسه

ومسفصل 

هاي قرمزت گلبولاختالال
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IDA:Iron Deficeincy Anemia
دهـد زیـرا آهـن در    خونی سیدروپنیک در اثر کمبود آهن رخ میکه نام دیگر آن کم

وجود داشته و وظیفه انتقالMbوHbساختار 
2

Oدارد .را

IDAترین علل مهم

اهداء خون ،خونریزي حاد،)از دستگاه گوارش و قاعدگی(خونریزي مزمن افزایش دفع

رشد سریع در کودکی و نوجوانان،شیردهی،بارداريافزایش نیاز

کاهش جذب
2رسپتور هاي دهکنناسید و مهارآنتیمصرف،تومیهاي مخاطی، گاستروکدم سالمت سلولع

در رژیم غذاییآهن بیماري التهاب روده، رژیم غذایی گیاهی و کاهش دریافتهیستامین،

انواع آهن

3Feفریک آهن موجود در گیاهان و غالت←+

2Feفرو +
فراوان در گوشت قرمز:آهن همی

عدم حضور در ترکیب هم:آهن غیرهمی

وقایع و تغییرات 

IDAهماتولوژیک مرتبط با 

1مرحله 
هی شدن ذخایر آهنت

و افزایش بیانFerritinکاهش 
1

DMT،
71

CDوSTR

2مرحله 

سازي با کمبود آهنخون

کاهش سیدروبالست

کاهش درصد اشباع ترانسفرین

TIBCوZPPافزایش 

3مرحله 

وZPP،STR،HDW،RDWو تمام پارامترها و افزایش Hbکاهش (آنمی فقر آهن 

TIBC

میکروسـیت  ←کروممیکروسـیتیک نورمـو  ←آنمی ابتدا نرموسیتیک نورموکرومیـک 

هایپوکروم

)Targetاز نوع الیپتوسیت و (و پوئی کیلوسیتوز زسیتووآنیزRBCمرفولوژي 

↓pltو فرم شدید ↑pltدر فرم خفیف آن 

هیلکوباکتر پیلوري با مکانیزم تغییر در اسیدیته معده←IDAعامل عفونی دخیل در *

مراحل جذب آهن

1.Feهاي اندوسیتوز شده اط دئودنوم از طریق وزیکولهاي مخورود به سلول←همی

:در سلول مخاطی

2.3Fe فریـــــــــک ردوکـتــــــــاز+
←2F +

2Fe غیرهمی+
جذب از طریق کانال 

1
DMTبه درون سلول مخاطی
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*
1

DCTوNrampنام دیگر
1

DMTهستند.

آنزیم فریک ردوکتاز

که نام دیگر آن سیتوکروم
5

b ايروده1ردوکتاز)Dcyt-b( است به کمک کوآنزیم ویتامینC

وارد سلول DMT-1شود و در پی آن از طریق کانال آهن فرو می←اعث تبدیل آهن فریکب

.گیرداي صورت میهاي رودهاین واکنش در قسمت آپیکال سلول.شوددئودنوم می

ها، سیستم انتقالی در خروج آهن از آنتروسیتMQاسـتین هفو1-ورتین پالسما سیستم فروپـ ها به ها و هپاتوسیت

فروپورتین تنها نقش انتقالی و تحول دهنده آهن دارد و فاقد نقش اکسیداسیون اسـت امـا هفاسـتین فعالیـت     .باشدمی

.فرواکسیدازي دارد

2آهن به شکلFe 2Feشود اما بالفاصـله پـس از خـروج   وارد فروپورتین شده و به همان شکل از آن خارج می+ +

3Fe
هفاســـــــــــــــتین

سرولوپالســــــــــــــــــــــمین
+←

عوامــل تنظیمــی مهــم در 

خروج آهن از کانال فروپورتین

3پروتئین با خاصیت فرواکسیدازي:هفاستین 2Fe Fe+ +← ⇐

پروتئین بـا خاصـیت   :سرولوپالسمین

3فرواکسیدازي  2Fe Fe+ +← ⇐

2
αهاگلوبولین

.باشداتم مس می8دارايHbمولکولی شبیه به 

(هاي التهابی که تحت تاثیر سایتوکاینaa25پپتیدي با :هپسیدین
6

IL-
1

IL-TNF
α

از)

.شودهاي مخاطی میها ترشح شده و مانع از خروج آهن از سلولهپاتوسیت

6عوامل محرك هپسیدین 2
TNF,IL ,BMP, HFE,TFR

عوامل مهارکننده هپسیدین
اریتروپوئز غیرموثر، هایپرپالزي اریتروئید، 

نوترکیبEPoآنمی فقر آهن، مصرف هیپوکسی،
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هاي مزمنیماريدر آنمی ب
←جلوگیري از خروج آهن←Hepافزایش بیان و ترشح ←هاي التهابیترشح سایتوکاین

وز آنمیبر←ساز به آهنهاي خونعدم دسترسی سلول

ذخیره آهن در سلول

a.فریتین

هاي فاز حاد مثبتجزو پروتئین

ترین ذخیره آهن در بدندر دسترس

محلول در آب

متشکل از هسته هیدروکسید و آهن نمک فریک و پروتئین آپوفریتین

3Fتینآپوفری += فریتین+

Pro

450kd←وزن مولکولی

Hو سنگین Lسبک زیرواحد دارد24

11روي کروموزوم (H)، سنگین 19روي کروموزوم )L(سبک 

3Fe(آهن را داراست 4500توانایی اتصال به  ooH+(

جهـت تخمـین ذخـایر آهـن سـلول     BMزي آمیـ گیري فریتین سرم جـایگزین رنـگ  امروزه اندازه

در.فریتین سرم شاخص بهتري براي نشان دادن ذخـایر آهـن اسـت   .شده استاندوتلیال-رتیکولو

.تر استبراي تشخیص قطعی ضروريBMآمیزي عین حال رنگ

.ها در عرضه آهن مشکل دارندآن.وز الکلی سطح فریتین سرم پایین نیستسیردر بیماران مبتال به

5در ناحیهIREبهIRPر شرایط فقر آهن اتصالد UTR′ شـود  مانع از رونویسی آپوفریتین مـی −

.تا آهن ذخیره نشود و وارد خون شود

b.هموسیدرین

Proتخریب پوسته

فریتین
لــــــــــــیزوزیم

←هموسیدرین

افزایش هموسیدرین←به هموسیدرینFerتبدیل ←↑Ferافزایش ←هنبا افزایش ذخایر آ

%17-33وزن هموسیدرین آهن است در حالی که فریتین 50%

ونامحلول در آFerبرخالف ،هموسیدرین آمیزي آبی پروسقابل مشاهده با رنگب

)سرم نداریمدرهموسیدرین (عدم ورود به گردش خون 
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