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 فهرست

 

 تجهیزات آزمایشگاهآزمایش اول : آشنایی با 
 خون سیالن زمان گیری اندازهآزمایش دوم : 

 خون انعقاد زمان گیری اندازهآزمایش سوم : 

 نئوبار الم - سفید گلبول شمارشآزمایش چهارم : 

 نئوبار الم - قرمز گلبول شمارشآزمایش پنجم : 

 هماتوکریتآزمایش ششم : 
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 تجهیزات آزمایشگاهآزمایش اول : آشنایی با 

 میکروسکوپ نوری
 نوری میکروسکوپ اجزای

 : نوری اجزای - الف

 ، وات 20  ولتاژ با المپ قبیل از ، باشد می آن با مرتبط قطعات و نور تغذیه منبع بر مشتمل عمدتاً نوری اجزای

 قرار محل که و کرده تصحیح را نور که است قطعه پنج بر مشتمل کندانسور که کندانسور، و نور تصحیح فیلتر

 قطعه پنج این دارد زیر در و کند می متمرکز بررسی مورد شی یا نمونه روی بر Stage قرار است نمونه گیری

 : از عبارتند

 زرد نور آبی فیلتر. باشد می آبی و زرد سبز، های رنگ به و شیشه جنس از : ( نور تصحیح) رنگی فیلتر – 1

 .کند می تبدیل است تر مطلوب میکروسکوپی مطالعه برای که سفید نور به را المپ

 .کند می تنظیم را نور حجم که: دیافراگم –2

 محدب عدسی عدد دو – 3

 (condenser) کندانسور نگهدارنده پیچ – 4

 میکروسکوپ صفحه سوراخ در را نور و است شده تشکیل عدسی سه یا دو از که است میکروسکوپ از بخشی

 .ندارند کندانسور ساده های میکروسکوپ . کند می متمرکز

 وارد که را نوری مقدار و دارد قرار میکروسکوپ صفحه زیر که است قسمتی : دیافراگم تنظیم پیچ – 5

 .کند می زیاد یا کم ، شود می میکروسکوپ

 :مکانیکی اجزای – ب

 نوری میکروسکوپ های مدل از برخی درد. باش می مستقر پایه روی بر میکروسکوپ قطعات کلیه : پایه – 1

 .گردد می تعبیه پایه در برق کابل و فیوز ، نور منبع

 جابجایی هنگام به آنکه توجه قابل نکته . شود می استفاده دسته از میکروسکوپ نقل و حمل جهت:  دسته -2

 .کشیم نمی کار میز روی را آن میکروسکوپ

 باالی در چشمی عدسی لوله که متر سانتی 25 تا 20 تقریبی طول به است ای استوانه : میکروسکوپ لوله -3

 میکروسکوپ از بعضی در و دارد مختلفی های شکل لوله این . است متصل گردان صفحه به پایین از و دارد قرار آن

 . است قسمتی دو ها

 لوله انتهای دو در که است عدسی دو شامل خود و دارد قرار میکروسکوپ لوله باالی در : چشمی عدسی لوله -4

 نوع به بسته که باشد می X ، 15X ، 18X 10  بزرگنمایی دارای چشمی عدسی است شده نصب کوتاهی

 است متفاوت میکروسکوپ
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 بزرگنمایی که شیئی عدسی چند یا دو عموما . دارد قرار کوتاهی لوله درون شیئی عدسی:  شیئی عدسی -5

 100X  ، 40X، 10X ، 4X های بزرگنمایی دارای شیئی عدسی  .اند شده پیچ گردان صفحه به دارند متفاوت

 . باشد می

 میکروسکوپ بزرگنمایی قدرت  = چشمی عدسی بزرگنمایی × شیئی عدسی بزرگنمایی

 موقعیت آن چرخاندن با و گیرند می قرار صفحه این روی بر شیئی عدسیهای:  متحرك یا گردان صفحه -6

 .میکند تغییر شیئی های عدسی

 پالتین صفحه که گردد می باعث و است شده تعبیه دسته روی بر پیچ این : سریع تنظیم یا تند حرکات پیچ -7

 .شود جابجا عمودی جهت در بیشتری سرعت با

 جهت در را پالتین صفحه و داد قرار تند حرکات پیچ روی بر پیچ این:  دقیق تنظیم یا کند حرکات پیچ -8

 .میکند جابجا میکرون درحد و عمودی

 مورد نمونه. دارد وسط در سوراخی و میگیرد قرار آن روی نظر مورد نمونه که است ای صفحه : پالتین صفحه -9

 طول جهت در و است شده نصب الم داشتن نگه برای آن روی گیره دو . دهند می قرار سوراخ وسط در را مطالعه

 .رود می بکار خاص نمونه یك مکان یادداشت و ثبت جهت که باشد می مدرج کش خط دو دارای عرض و

 .کند می جابجا عرض و طول جهت در را آن که دارد قرار پالتین صفحه زیر پیچ این : عرض و طول پیچ – 10

 .دهد تغییر را نور شدت تواند می و است مدرج ها میکروسکوپ برخی در : روشنایی کلید – 11
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 بازو 2 عدسی چشمی 1

 پیچ تنظیم نور 4 کلید روشن و خاموش 3

 عدسی شیئی )لنز( 6 صفحه 5

 منبع نور 8 گیره های نگهدارنده الم 7

 دیافراگم 10 پایه اصلی 9

 پیچ تنظیم دقیق )میکرو( 12 پیچ تنظیم )ماکرو( 11

 

 میکروسکوپ تنظیم

 .کنید روشن را میکروسکوپ المپ – 1

 .گیرد قرار صفحه سوراخ روی که بگذارید میکروسکوپ صفحه روی طوری را نمونه – 2

 متری سانتی یك به تقریبا ضعیف عدسی تا کنید جا جابه قدر آن را میکروسکوپ لوله بزرگ، تنظیم پیچ با – 3

 .برسد المل سطح

 خودتان های چشم برای را چشمی عدسی دو فاصله ابتدا کنید می استفاده چشمی دو میکروسکوپ از اگر  -4

 .کنید تنظیم

 حرکت کمی با و دهید تغییر باالتر بزرگنمایی به را ایژکتیو نیاز، حسب بر کم، بزرگنمایی با تنظیم از پس – 5

 .نکنید استفاده قوی عدسی تنظیم برای بزرگ تنظیم پیچ از گاه هیچ .آورید بدست واضح تصویر میکرومتر دادن
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 (نئوبار الم) هموسیتومتر الم

 . شود می استفاده نئوبار الم از بیشتر که دارد وجود هموسیتومتر الم مختلف انواع

 که دارد وجود موازی سکوی سه آن میانی سوم یك قسمت در که است ضخیمی ای شیشه صفحه نئوبار الم

 است تر پایین دیگر سکوی دو ازمیلی متر  1/0 میانی سکوی و اند شده جدا یکدیگر از عمق کم شیارهای بوسیله

 .دارند می نگه را المل دیگر سکوی دو و

 میلی متر 1/0 المل گذاشتن با. شود می تقسیم قسمت دو به کوتاه عرضی شیار یك بوسیله میانی ی سکو این

  .شود می ایجاد المل و الم بین فاصله

 

 
 

 . شود می دیده (+) بعالوه بشکل مسلح غیر چشم با شکل در شده گذاری عالمت محلهای از یك هر

 مربع این. است میلیمتر 3 بزرگ مربع این ضلع طول . است شده تشکیل بزرگ مربع یك از بار نئو الم جدول

 مربع هر ضلع طول. اند شده تقسیم متوسط مربع 9 به افقی و عمودی موازی تایی سه خط 4 توسط بزرگ

 . است میلیمتر 1 متوسط

 برای مرکزی متوسط مربع از و سفید های گلبول شمارش برای ، بزرگ مربع گوشه چهار متوسط های مربع از

 . شود می استفاده قرمز های گلبول شمارش

 های گلبول شمارش جهت که گردند می تقسیم مساوی قسمت 16 به کدام هر ها گوشه در موجود مربع چهار

 .شوند می مشخص W عالمت با و روند می کار به سفید
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 بدین .شوند می تقسیم دیگر قسمت 16 به مجددا قسمت هر و قسمت 5 به ابتدا مرکزی مربع اضالع ادامه در

 گلبول شمارش جهت که شود می تقسیم مساوی قسمت 400 به مجموعا مرکز متری میلی یك مربع ترتیب

  .گردند می مشخص R عالمت با و روند می کار به قرمز های

 و ،متوسط مربع را وسط بزرگ مربع در واقع متری میلی 2/0مربع  هر ، بزرگ مربع را متری میلی یك مربع هر

 زیر در را نئوبار الم کلی شکل .نامیم می کوچك مربع را متری میلی 2/0 مربع داخل در واقع مربع هر سرانجام

 .نمایید می مشاهده

 
 .کنیم می استفاده میکروسکوپ از نئوبار الم روی بر موجود های بندی تقسیم دیدن جهت

 بستن از پس و داده قرار میکروسکوپ روی بر خود خاص محل در کردن تمیز از پس را الم که ترتیب بدین

 بندی تقسیم تمامی 4 گنمایی بزر با عدسی با . کنیم می شروع بزرگنمایی نظر از عدسی کوچکترین از دیافراگم

 با عدسی با و متری میلی یك های مربع از یکی 10 بزرگنمایی با عدسی با .شود می دیده کامل طور به ها

 مشاهده توان می را تایی 25 متری میلی یك خانه در موجود متری میلی 2/0 های مربع از یکی 40 بزرگنمایی

 .کرد

 .شود نمی ای استفاده 100 بزرگنمایی با عدسی از مورد این در

 زیاد و کم و چشمی های عدسی دادن حرکت با که کرد تنظیم باید طوری را آن میکروسکوپ از استفاده برای

 از توان می شرایط این در .کرد مشاهده دید میدان در روشن دایره یك فقط باید ، یکدیگر از آنها فاصله کردن

 .نمود خودداری چشم یك بستن از و کرد استفاده دیدن برای چشم دو هر
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 خون سیالن زمان گیری اندازهآزمایش دوم : 

Bleeding Time (BT) 

 : هدف

 خونریزی دارای که افرادی در تست این .رود می کار به پالکتی فاکتورهای و عروق ارزیابی منظور به BT آزمایش

 جراحی عمل که بیمارانی همه در همینین و ندباش می لیفامی قهساب دارای خونریزی به تمایل نظر از یا و بوده

 .شود می انجام جراحی عمل از قبل دارند، پیش در

 ریز عروق در استمی است ضباقان كی املش كاتیهموست خپاس تیننخس دهد، می خر عروقی بیآس که هنگامی

 در سعی و شده متصل دیده بآسی ناحیه عروق جداره به هات پالک بعد، لهمرح در  باشد می دیده بآسی ناحیه

 نتیجه افزایش منجر بهله مرح دو این از کدام هر در قصن .دارند را  )شده ایجاد چاله( شده خالی فضای کردن پر

BT گردد می.  

 در)  نباشد طلوبم اهآن ردلکعم یا و دباش (ترلی یلیم در 50000 از کمتر معموالً) ناکافی هات پالک تعداد هچچنان

 باشد پایین عروقض باقان قدرت هچچنان یا و ،(کنند می تدریاف ینپرآس که بیمارانی یا و اورمیا دارای بیماران

 می افزایش BT آزمایش نتیجه ،(هستند باالیی عروقی نندگیکش دارای که افرادی در یا و مسن افراد در مثالً)

 .یابد

 .باشد می هات پالک کیفی اختالالت وجود دهنده نشان پایین، هایت پالک تعداد بغیا در BTنتیجه  افزایش

 آن در که گیرد می قرار استفاده مورد براندلوی فون بیماری احتمالی تشخیص منظور به نینچهم تستد این

 .شود می مختل عروق جداره به هات پالک چسبندگی

شمارش  از که تاس ترهب موارد این در .باشد هات پالک شمارش بررسی برای دقیق تتس كی تواند نمی تتس این

  .دارد وجود سکع هطراب كی BT میزان و هات پالک تعداد بین. شود استفاده هات پالک یمقمست

 .یگردندم BTنتیجه  کاهش بموج نیز بدن دمای کاهش و افزایش بموج بدن باالی دمای

 .بگذارند تأثیر آزمایش نتیجه در میتوانند ادم داشتن و بریدگی محل ،تپوس تخامض

 .باشد ردهکن مصرف یلکلا نوشیدنی قبل، تساع 24 طی در باید مریض

ب اهالت ضد رین،یسلنیتروگ  سرطان، دض داروهای ادها،قانع دض ها، كبیوتی آنتی ل،کال قبیل از داروهایی رفمص

 .شود BTنتیجه  افزایش بموج میتواند ها كترومبولیتی و تیازیدها الیسیالتها،س یدی،ئترواس غیر های
 

وقتی رگ پاره می شود به چندین روش از به هدر رفتن خون جلوگیری می : جلوگیری از به هدر رفتن خون

 : شود

 رگیانقباض  -1
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 (تشکیل پالگ پالکتی ) میخ پالکتی -2

 انعقادخون و رشد وتشکیل فیبرین در محل بریدگی -3

در مکانیسم اولیه مکانیسم های فوری می باشند که بالفاصله پس از ایجاد صدمه شروع به فعالیت می کنند و 

شکیل میخ پالکتی مکانیسم سوم مکانیسمی دراز مدت است که طی یك مرحله طوالنی تر ایجاد می شود ت

بخصوص در هموستاز مویرگی مهم است . در حالیکه انقباض عروق و تشکیل فیبرین به نظر می رسد که در مورد 

هموستاز عروق بزرگتر اهمیت داشته باشد این مکانیسم های متعدد که در برقراری هموستاز طبیعی دخالت دارند 

 .در چندین مرحله با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند

 : مکانیسم انقباض رگی

قتی رگی پاره می شود در همان محل ماهیچه های دیواره رگ منقبض می شوند و رگ تنگ می شود این و 

انقباض به وسیله تحریك عصبی و در نتیجه درد و همچنین به وسیله عوامل هورمونی در نتیجه آسیب دیواره رگ 

ترشح می  A2 پالکت ها ماده ای به عنوان ترومبوگزان بوجود می آید به عنوان مثال در هنگام پاره شدن رگ

 .کنند که رگ ها را تنگ کرده و پالکت ها را به هم می چسباند و سرانجام باعث به هم آمدن رگ ها می شود

 : مکانیسم تشکیل پالکتی

تی در پالگ پالکتی توسط پالکت ها و زمانی به وجود می آید که رگ سوراخ شده باشد در این حالت تغییرا

خصوص پالکت ها بوجود می آید که باعث ایجاد پالگ پالکتی می شود از جمله این تغییرات پالکت متورم و 

ترشح می  ADP و A2 شکل آنها نامنظم می شود رشته پروتئینی قابل انقباض آنها منقبض می شود رومبوگزان

خ رگ می شود و بعدا فیبرها در آن کنند که باعث به هم چسبیدن پالکت ها می شود وباعث مسدود شدن سورا

 .محل رشد کرده و به مسدود شدن سوراخ رگی کمك می کند 

 : خصوصیات پالکت ها

اگر چه پالکت ها فاقد هسته هستند و نمی توانند تولید مثل نمایند اما دارای بسیاری از خصوصیات عملی سلول 

 : های زنده می باشند که می توان به موارد زیر اشاره کرد

 . پالکت وجود دارد 1500000تا  350000در هر میلی متر مکعب خون  -1
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پالکت ها از سلول های بسیار یزرگی از گروه سلول های خون ساز مغز استخوان به نام مگاکاریوسیت تشکیل  -2

فشار  می شوند که یا در مغز استخوان و یا به زودی بعد از ورود به خون مخصوصا هنگامی که سعی می کنند که با

 از مویرگ های ریوی بگذرند قطعه قطعه می شوند و به صورت پالکت در می آیند

بر روی غشا پالکت ها پوشی از گلیکوپروتئین ها موجود است اسن پوشش باعث می شود که پالکت ها به  -3

 . آندوتلیوم طبیعی نچسبد اما به آندوتلیوم آسیب دیده بچسبد

 :ور هایی به شرح زیر هستندسیتوپالسم پالکتی دارای فاکت -4

 . الف( بقایای شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی که آنزیم های مختلفی می سازند و کلسیم ذخیره می کنند

 . ب( مولکول های اکتین سیوزین که می توانند موجب انعقاد پالکت ها شوند

 .می باشد APP,ATP ج( میتوکندری ها و سیستم های آنزیمی که قادر به تشکیل

د( سیستم های آنزیمی که پروستاگالندین ها را می سازند که انواع مختلف واکنش رگی وبافتی را به وجود می 

 . آورند

 .ه( پروتئینی به نام عامل تثبیت کننده که باعث تبدیل مونومرهای فیبرین به پلی مرهای فیبرین می شود

 : روش انجام تعیین سیالن خون

ه پنبه الکلی تمییز کرده سپس با النست سوراخ نسبتا عمیقی در نرمه گوش ایجاد کنید ابتدا نرمه گوش را به وسیل

ثانیه یکبار کاغذ صافی را با خون تماس دهید این  30تا خون از آن جاری شود فورا کرنومتر را بکار اندازید و هر 

انیه شمار را از کار بیاندازید و عمل را تکرار کنید تا زمانیکه خون بر روی کاغذ صافی مشاهده نگردد بالفاصله ث

 . دقیقه است 6الی  3زمان را یادداشت می کنیم زمان خون روی به طور طبیعی 
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 خون انعقاد زمان گیری اندازهوم : سآزمایش 
( Coagulation Time or Clotting Time – CT )  

 محل در خون .میگیرد صورت زخم ایجاد هنگام در خون اتالف از جلوگیری برای که است عملی خون انعقاد

 داخل در خون که زمانی حتی .شود می خون خروج مانع که آورد می پدید را سدی و شود می منعقد بریدگی

 در که خون مایع از کهست ا لخته تشکیل شامل انعقاد عمل .شود می منعقد شود، خارج رگها درون از نیز بدن

 .شود می جدا شود می گفته سرم آن به حالت این

 :از اند عبارت که گیرد می انجام مکانیزم سه دربدن ریزی خون از جلوگیری برای

 )رگها( عروق انقباض .1

 پالکتی میخ تشکیل .2

 خون انعقاد .3

 .است نیاز ماده 13 از بیش آن انجام برای که است ریزی خون از جلوگیری برای مکانیزم ترین مهم سوم مکانیزم

 :مکانیسم انعقاد خون

انعقاد خون روشی است برای جلوگیری از به هدر رفتن خون که به واسطه به وجود آمدن لخته ایجاد می شود دو 

 : نظریه برای انعقاد خون وجود دارد

مواد ضد انعقادی در حالت  -2مواد انعقادی  -1نطریه اساسی: طبق این نظریه دو نوع ماده در خون وجود دارد  -1

در خون تقریبا یکسان هستند و در نتیجه خون در جریان عادی منعقد نمی شود ولی عادی این دو نوع ماده 

 . هنگامی که رگی پاره می شود مواد انغقادی بیشتر و باعث انعقادخون می شود

 : نظریه عمومی : انعقادخون در سه مرحله انجام می شود -2

ود به وسیله فعال کننده پروترومبین به ترومبین ساخته می ش k الف( پروترومبین : که در کبد و در حضور ویتامین

 . تبدیل می شود

 . ب( فبیرینوژن به وسیله ترومبین به مونومرهای فیبرین تبدیل می شود

ج( در مرحله سوم مونومرهای فیبرین به وسیله عامل تثبیت کننده به پلیمرهای فیبرین تبدیل می شود بعدا در 

 .دام می افتنداین شبکه گلبول ها و پالکت ها به 

 :آزمایش انجام روش

 :نیاز مورد وسایل
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 الم -کن خشك کاغذ -متر کرونو -نستال -الکل - پنبه - plate - ارینهپه غیر موئینه لوله - خیس پنبه

 :کار روش

  :مرطوب مال یا اسالید از استفاده
 هوای وسیله بدین تا گذاریم می را جعبه در سپس دهیم می رارق پتری جعبه داخل کرده خیس را پنبه مقداری

 .شود اشباع آب بخار از جعبه داخل

 ستالن با سپس و شود تبخیر الکل تا کنیم می صبر لحظه چند الکل با تانگش یا گوش نرمه کردن تمیز از پس

 جعبه در را مال و اندازیم می کار به را کرونومتر و داده رارق مال روی خون رهقط یك . زنیم می آن به ای ربهض

 .نشود خشك خون تا دهیم می پرار پتری

 .کنیم می مشاهده مال روی را خون رهقط حرکت نور جلوی کردن کج با و آورده در را مال یکبار یقهقد یك هر

 کرونومتر روی را زمان و است شده حاصل انعقاد ، بماند ثابت مال روی خون رهقط مال کردن سرازیر از پس گاه هر

 . خوانیم می ساعت یا

 : خون انعقاد طبیعی میزان

 .کند می تغییر رطوبت میزان و حرارت درجه با انعقاد زمان روش این در

 .باشد می یقهقد 9 تا 4 متوسط طور به

  :ارینهپه غیر موئینه لوله از استفاده
 کنیم می وارد ای بهضر تسنال با سپس و کرده دعفونیض را گشتنا نوك یا گوش نرمه الکل به تهشآغ پنبه با

 .کنیم می پر خون از را است ارینهپغیره که آبی نوار با موئینه لوله عدد دو سپس و کرده شتایادد را زمان

 بررسی را آن شدن منعقد و شکسته متر میلی 5 تقریبی طول به را لوله سر از کوچکی سمتق یکبار یقهقد یك هر

 می ادامه لوله شکسته سر دو بین فیبرینی های رشته تشکیل و خون شدن منعقد زمان تا را عمل اینم. کنی می

 .نماییم می یادداشت را زمان فیبرینی های رشته دیدن از بعد . دهیم

 : خون انعقاد طبیعی میزان

 .است یقهقد 7 تا 3 روش این با خون انعقاد زمان

 :گیری نتیجه

 .دوش مى ایجاد دانعقادىض هاى فاکتور و انعقادى پیش هاى فاکتور بین فیزیولوژیك تعادل با خون، طبیعى انعقاد

 طور همان هستند آن با طارتبا در فراوانى هاى ساختار و ها مولکول و تاس جالب و پیچیده خون، انعقاد روند

 از جلوگیرى شود، مى خون حد از بیش اتالف از ممانعت و زندگى بقاى باعث خون، عقمو به و حصحی انعقاد که

 خون لخته یك علتى هر به که هنگامى عالوه به. است زیادى العاده فوق اهمیت داراى هم خون مورد بى انعقاد

 .شوند فعال احتمالى ایعهض ترمیم و لخته کردن حل جهت در هایى واکنش باید بالفاصله شود مى تشکیل بدن در

 صورت در شود، نمى لخته دلیل بى خون. هستند تعادل حال در ها واکنش و اهفرآیند این همه سالم، فرد یك در
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 سپس و شود مى لخته عقمو به خون و شده انجام سرعت به مربوطه هاى واکنش خون، انعقاد فرآیند به نیاز

  . گردد برمى اولش جاى به چیز همه و رود مى تحلیل دهش تشکیل هتلخ لوب،طم و قىطمن زمانى مدت ظرف

 بیمارى مقوله در که انجامد مى ىضعوار و ها بیمارى بروز به موارد، این همه در طبیعى هاى مسیر از انحراف

 .گیرند مى رارق بحث مورد هموستاز یا خون انعقاد هاى
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 نئوبار الم - سفید گلبول شمارشم : چهارآزمایش 

 خون مکعب میلیمتر یك در سفید گلبول شمارش : هدف

 :نیاز مورد وسایل

 (باشد نئوبار است بهتر)هموسیتومتر الم

  سنگین المل

  مالنژورسفید پیپت

 سانتیمتر 25 حدود( مکنده) الستیکی لوله

  تورك یا مارکانو ی کننده رقیق محلول 

  1 %بلودومتیلن یا ویوله کریستال محلول

 تالنس و الکل پنبه ، میکروسکوپ

 : توما یا نئوبار الم

 .است قرمز و سفید گلبول شمارش برای بندی درجه دارای که است شده تشکیل وسط در شفاف مستطیل دو از

 است شده تقسیم میلیمتری 1 مربع 9 به که میلیمتری 3 مربع یك صورت به میکروسکوپ زیر در مستطیل هر

 که مربعی و ندشبا می سفید گلبول شمارش مسئول دارند قرار چهارگوشه در که هایی مربع .شود می مشاهده

 .باشد می قرمز گلبول شمارش برای که است ریزی بندی تقسیم دارای دارد قرار وسط در

 : white bead in the bulb مالنژورسفید پیپت

 مالنژور پیپت روی دارد، وجود سفید مهره یك آن حباب در که رود می بکار خون کردن رقیق برای پیپت این

 .دارد قرار 11 و 1 و 5/0 عدد سه سفید

 :کار روش

 انگشت نوك النست ضربه یك توسط بعد . کنیم می عفونی ضد الکل به آغشته پنبه توسط را انگشت نوك ابتدا

 را مالنژور سپس .کنیم می انتخاب خشك و تمیز سفید مالنژور یك و کند می پیدا جریان خون کرده، سوراخ را

 را الستیکی لوله نرفت باال خوبی به خون گر. ا کشیم مالنژورمی داخل 1 عالمت تا را خون و داریم می نگه افقی

 با و گذاریم می خون داخل را مالنژور نوك گذاریم می دردهان را لوله دیگر سر و کنیم می وصل مالنژور ته به

 .کشیم می باال را خون دهان

 .شد خواهد رقیق بار 20 تا خون شود کشیده 5/0 عدد تا خون چنانچه : کتهن

 کامل طور به را مالنژور منظور این به بیاوریم عمل به جلوگیری مالنژور داخل به هوا حباب ورود از که است مهم

 .گذاریم می خون داخل
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 (مارکانو محلول) کننده رقیق محلول از سی سی چند کنیم می پاك خوب پنبه با را مالنژور اطراف و نوك خون

 تا را کننده رقیق ماده و دهیم می قرار مارکانو محلول داخل را مالنژور نوك  .میریزیم ساعت شیشه یك در را

 . کشیم می مالنژور درون به 11

 به .داریم می نگه سبابه و شست انگشت دو بین را مالنژور ته و سر .کنیم می جدا مالنژور از را الستیکی لوله

 قرار (ویبراتور)شیکر روی دقیقه 5 مدت به را مالنژور سپس .کنیم می مخلوط را مالنژور محتوی دقیقه ده مدت

 .دهیم می

 مجدد کردن مخلوط قرارنگیرد استفاده مورد شمارش برای بالفاصله مالنژور محتوی مدت این از بعد اگر ! توجه

  .است ضروری استفادهاز  قبل

 دهیم، می قرار الم روی را تمیز سنگین المل دهیم، می قرار تراز و صاف میز روی را تمیز هموسیتومتر الم

 این اول قطره سه ریختن دور دلیل .ریزیم می دور را مالنژور محتوی اول قطره 3 گیریم، می عمودی را مالنژور

 مالنژور ته در سبابه انگشت گذاشتن با .باشد نمی خونی سلول حاوی (حباب زیر) پیپت ابتدایی قسمت که است

 نوك قراردادن توسط را مالنژور محتوی از کوچك قطره یك .گیریم می اختیار در را مالنژور محتوی ریختن

 نفوذ شمارش منطقه به کننده رقیق ماده و خون مخلوط بطوریکه کنیم می هدایت المل و الم بین در مالنژور

 . دهیم قرار استفاده مورد مجدداً کرده خشك شسته را الم باید کند نفوذ شیارها درون به ماده اگر کند،

 مطالعه مورد دهیم می قرار میکروسکوپ زیر را المد. شون حرکت بی سلولها تا گذاریم می ثابت را الم دقیقه چند

 گوشه چهار در واقع 10 عدسی با و بسته کامال را میکروسکوپ دیافراگم x بزرگ مربع چهار و دهیم می قرار

 .کنیم می شمارش را مدرج صفحه

 چهار هر در را ها گلبول تعداد .اند شده پخش ها خانه در کوچك و گرد هایی سلول صورت به سفید های گلبول

 .نماییم می محاسبه را آنها میانگین کرده شمارش تایی 16 متری میلی یك خانه

 :سفید گلبولهای تعداد محاسبه

 روی المل وقتی بطوریکه اند ساخته ماهرانه و دقیق چنان را المل و الم. است میلیمتر 1 بزرگ مربع ضلع هر

 بزرگ مربع دریك واقع حجم بنابراین شود می متر میلی 1/0 المل تا الم (فاصله) ارتفاع دقیقا گیرد می قرار الم

 . مترمکعب میلی دهم یك شود می

 میلی چهاردهم شود می مستطیل چهارمکعب حجم ایم کرده شمارش مستطیل مکعب چهار در را گلبولها چون

 رقیق بیست به یك یا ده به یك نسبت به خون یعنیاست  20/1یا  10/1مالنژور  بوسیله رقت ضریب. مکعب متر

 عدد تا خون اگر ) پنجم و بیست یك با برابر درحجمی را خون سفید های گلبول ما دیگر عبارت به .شود می

 .کنیم می حساب( شود کشیده 5/0 تا خون اگر ) مکعب متر میلی پنجاهم یك یا ( باشد شده کشیده یك

 شده کشیده یك عدد تا خون اگر) مربع چهار در شده شمارش گلبولهای کل تعداد باید که  است واضح نتیجه در

 . شود ضرب 25 عدد در (باشد

  ضرب شود. 50در عدد  کشیده شده باشد( 5/0)اگر خون تا عدد  مربع چهار در شده شمارش گلبولهای کل تعداد
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 سفید های گلبول طبیعی مقادیر

 را 4000 از کمتر الت. حباشد می خون مکعب متر میلی در 10000 تا 4000 سفید های گلبول طبیعی تعداد

 .نامند می لکوسیتوز را 100000 از بیش و لکوپنی

 مثل داروها از بعضی با درمان هنگام در یا و ماالریا آنفلوانزا، حصبه، مانند ها بیماری از بعضی در لکوپنی حاالت

 .شود می دیده ،دکنن می تضعیف استخوان مغز از را آنها تولید که کلرامفنیکل

 زیاد بسیار افزایش حالت لوسمی. است طبیعی امری سالگی یك سن تا و شده متولد تازه های بچه در لکوسیتوز

 این درد. شو بالغ خون مکعب متر میلی در 300000 تا 100000 به است ممکن که سفید های گلبول تعداد

 لنفوئید و (ها نوتروفیل افزایش) میلوئید حالت دو به و است زیاد محیطی خون در نابالغ های گلبول تعداد حالت

 ارثی عوامل و زا سرطان شیمیایی مواد کننده یونیزه رادیواکتیو های اشعه .شود می دیده (ها لنفوسیت افزایش)

 .باشد آن علت است ممکن
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 نئوبار الم - قرمز گلبول شمارشم : پنجآزمایش 

 قرمز های گلبول شمارش : آزمایش هدف

 : مقدمه

 .است خون مکعب میلیمتر یك در قرمز گلبولهای تعداد تعیین و شمردن خون، های گویچه شمارش از هدف

 صفحات شکل به و هسته بدون سلولهائی قرمز گلبولهای .شوند می نامیده نیز (سرخ های گویچه)قرمز  گلبولهای

ی گلبولها.باشد می استخوان مغز بالغ افراد در آنها شدن ساخته محل. باشند می (مانند دیسك) الطرفین مقعر

 .شوند می دیده نارنجی زرد رنگ به میکروسکوپ زیر در زقرم

 از بخشی انتقال همچنین. است متابولیسم جهت ها بافت به ریه از اکسیژن انتقال قرمز گلبولهای اصلی ارک

 کننده تعیین عوامل از یکی قرمز گلبولهاید. شو می انجام قرمز های گلبول بوسیله ریه به ها بافت گازکربنیك

 . باشند می خون ویسکوزیته

 :است نوع دو که گویند می اریترمی یا سیتمی پلی آن به که یابد افزایش است ممکن قرمز گلبولهای تعداد

 .ارتفاعات در زندگی مثل شود می ایجاد اکسیژن به بدن نیاز اثر در که فیزیولوژیك سیتمی پلی

 .شود می ایجاد  قرمز گلبولهای کننده ایجاد سلولهای شدن سرطانی اثر در که (حقیقی) ورا سیتمی پلی

 خالصه بطور که شود ایجاد گوناگون بعلل است ممکن آنمی. دارد نام آنمی شود کم قرمز گلبولهای تعداد اگر

 :است زیر بشرح

  خونریزی از ناشی آنمی

 ناستخوا مغز (افتادن کار از) آپالزی از ناشی آنمی

  پرنیسیوز آنمی مثل ها گویچه بودن نارس بعلت آنمی

 شکل داسی آنمی -میکروسیت  آنمی :از عبارتند همولیتیك آنمی مختلف انواع ها، گویچه همولیز از ناشی آنمی

 جنینی اریتروبالستوز - تاالسمی -

 : آزمایش اساس

 خون مشخص حجم در قرمز های گلبول شمارش و کننده رقیق محلول با خون کردن رقیق

 آزمایش انجام برای الزم وسایل

 (باشد نئوبار است بهتر)هموسیتومتر الم -1

 سنگین المل -2

 که طوری به . رود می کار به خون کردن رقیق برای پیپت این : قرمز های گلبول مخصوص مالنژور پیپت -3

 به رسیدن از پس و 1و  5/0  اعداد پیپت باریك ساقه وی. بر رنماید رقیق تواند می بار 200 یا و 100 را خون

 آن دنبال به و 1 یا 5/0 عدد تا توان می را خون . است شده حك 101 عدد باالیی ساقه روی بر حباب یك
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 عدد تا اگر و بار 200 تا خون شود کشیده 5/0عدد  تا خون چنانچهد. کشی 101 عدد تا را کننده رقیق محلول

 .شد خواهد رقیق بار 100 تا خون شود کشیده 1

 سانتیمتر 25 حدود (مکنده) الستیکی لوله -4

 هایم محلول -5

  .باشد می ایزوتونیك قرمز های گلبول با که شود می استفاده خون کردن رقیق برای محلول این از

 النست و الکل پنبه ، میکروسکوپ -6

 : آزمایش انجام روش

 انگشت نوك النست ضربه یك توسط بعد . کنیم می عفونی ضد الکل به آغشته پنبه توسط را انگشت نوك ابتدا

 را مالنژور سپس کنیم می انتخاب وخشك تمیز قرمز مالنژور یك و کند می پیدا جریان خون کرده، سوراخ را

 الستیکی لوله نرفت باال بیخو  به خون اگر) کشیم مالنژورمی داخل 5/0 عالمت تا را خون و داریم می نگه افقی

 و گذاریم می خون داخل را مالنژور نوك گذاریم می دردهان را لوله دیگر سر و کنیم می وصل مالنژور ته به را

 (کشیم می باال را خون دهان با

 . شد خواهد رقیق بار 100 تا خون شود کشیده 1 عدد تا خون چنانچه : نکته

 کامل طور به را مالنژور منظور این به بیاوریم عمل به جلوگیری مالنژور داخل به هوا حباب ورود از که است مهم

 .گذاریم می خون داخل

  کنیم می پاك خوب پنبه با را مالنژور اطراف و نوك خون

 داخل را مالنژور نوك .ریزیم می ساعت شیشه یك در را (هایم محلول) کننده رقیق محلول از سی سی چند

 . کشیم می مالنژور درون به 101 تا را کننده رقیق ماده و دهیم می قرار هایم محلول

 بهم. داری می نگه سبابه و شست انگشت دو بین را مالنژور ته و سر .کنیم می جدا مالنژور از را الستیکی لوله

 قرار (ویبراتور)شیکر روی دقیقه 5 مدت به را مالنژور سپسم. کنی می مخلوط را مالنژور محتوی دقیقه پنج مدت

 .دهیم می

 مجدد کردن مخلوط قرارنگیرد هداستفا مورد شمارش برای بالفاصله مالنژور محتوی مدت این از بعد اگر ! توجه

 .است ضروری استفاده قبل

 مالنژور یم،می ده قرار الم روی را تمیز سنگین المل دهیم، می قرار تراز و صاف میز روی را هموسیتومترتمیز الم

 که است این اول قطره سه ریختن دور دلیل .ریزیم می دور را مالنژور محتوی اول قطره 3 گیریم، می عمودی را

 ریختن مالنژور ته در سبابه انگشت گذاشتن با .باشد نمی خونی سلول حاوی (حباب زیر) پیپت ابتدایی قسمت

 در مالنژور نوك قراردادن توسط را مالنژور محتوی از کوچك قطره یك .گیریم می اختیار در را مالنژور محتوی

 ماده اگر کند، نفوذ شمارش منطقه به کننده رقیق ماده و خون مخلوط بطوریکه کنیم می هدایت المل و الم بین

 به را مالنژور نوك. دهیم می قرار استفاده مورد مجدداً کرده خشك شسته را الم باید کند نفوذ شیارها درون به

 دو از کمی را المل بعد . شود می کشیده المل زیر به شده رقیق خون ، کنیم می نزدیك المل و الم بین شیار

 . بریزد طرف دو شیارهای به ، باشد المل زیر اضافی مایع اگر تا میدهیم فشار طرف
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 . نشود جابجا الم روی المل ، مرحله این از بعد : نکته

 . نیاید بوجود فاصله یا حباب شود توجه مالنژور پرکردن موقع در : نکته

 . باشند خشك آن شیلنگ و مالنژور ، استفاده زمان در : نکته

 خون اگر هستند قرمز گلبولهای آنها اعظم قسمت که شود می تشکیل سلولها از خون حجم % 45 حدود چون

 بدین . است ممکن غیر آن شمارش و هستند فشرده بهم گلبولها کنیم نگاه میکروسکوپ زیر مستقیم بطور را

 شمارش مخصوص الم روی سپس کرده رقیق بار 200 مخصوص کننده رقیق مایع بوسیله را خون ابتدا جهت

 . میدهیم انجام را قرمز گلبولهای شمارش ، میکروسکوپ بوسیله گلبولی،

 از . نماییم می استفاده شده تقسیم بار 400 که وسط متری میلی یك مربع از قرمز های گلبول شمارش برای

 متری میلی یك مربع در موجود های خانه همه در توان نمی است زیاد خیلی قرمز های گلبول تعداد که آنجا

 را آنها مجموع و کنیم می استفاده مربع مرکز و ها گوشه در واقع تایی 16 خانه 5 از آن جای به و کرد شمارش

 .نماییم می ضرب 5 عدد در

 دهنده حرکت های پیچ از استفاده با و کنیم می میزان 40X عدسی با و گذاشته میکرسکوپ زیر را الم

 زیر در را اصلی مربع های گوشه از یکی در موجود کوچك های مربع از تایی 16 مجموعه یك یکروسکوپم

 می زیگزاگی بطور پائین به باال از و چپ به راست از بترتیب را آن قرمز گلبولهای و کرده تنظیم میکروسکوپ

 .کنیم می یاداشت و شماریم

 بر موجود سرخ های گویچه ، مجموعه این اطراف ضلع چهار روی بر موجود های گویچه شمارش برای : نکته

 . کنیم می اضافه آمده بدست عدد به و شماریم می را عمودی و افقی ضلع یك روی

 . کنیم تقسیم دو به را حاصل و شمرده را ضلع چهار هر روی بر موجود های گلبول که است آن تر دقیق راه

 است مربع داخل به متعلق آن نصف گیرد قرار خط یك روی بر که قرمزی گلبول هر که است آن امر این دلیل

 مجموعه یك و اصلی مربع دیگر گوشه سه در موجود کوچك ای خانه 16 های مجموعه سرخ های گویچه تعداد.

 های گویچه تعداد ترتیب این به. کنیم می یادداشت و شماریم می فوق طریق به را بزرگ مربع وسط از تائی 16

 . ایم شمرده را کوچك مربع 80 در موجود
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 هماتوکریت:  ششمآزمایش 

(Hematocrit) یا HCT 
  .است قرمز گلبول گیری اندازه مقادیر از یکی HCTیا  هماتوکریت

 گلبول با ارتباطی کلمه آن حتما آمد، ای کلمه هر در اکج هر و است آهن معنای به  (heme)هِم  کلی طور به

 .دارد قرمز

 قرمز قسمت گیری اندازه با و باشد می قرمز های گلبول شامل که است خون کل حجم از درصدی هماتوکریت

 .شود می گیری اندازه خون ارتفاع کل به نسبت آزمایش لوله در خون رسوب

کنند  هجموا اشکال با را قرمز گلبول و هموگلوبین گیری اندازه توانند می که تلفیخم طایرش و بیماریها خاطر به

HCT عدد این باشد قرمز گلبول و هموگلوبین اندازه دهنده نشان مستتقیم طور به تا میشود گیری اندازه هم 

 .شود می داده انشن درصد با معموال

 : خطر دهومحد

HCT درصد 15 از پایینتر و درصد 60 از باالتر.  

 شود؟ می هماتوکریت کاهش باعث چیزهایی چه

 .شوند می خون قرمز های گلبول و هموگلوبین کاهش باعث که عواملی همان تقریبا

 هماتوکریت کاهش باعث نیز مولتیپل میلوم و وانخاست مغز نارسایی کبدی، سیررز تیررئید، پرکاری مثل شرایطی

 .شوند می

 شود؟ می هماتوکریت افزایش باعث چیزهایی چه

 قرمز گلبول حد از بیش تولید بدن، آب زیاد دادن تدس از ریوی، دادیانس بیماریهای دید،ش الهاس ی،گستوخت

  .هستند HCTی  دهنده افزایش عوامل از

 HCT آزمایش

 :هدف

 قرمز گلبول حجمی درصد تعیین

 :آزمایش تئوری

 بکار خون قرمز های گلبول حجم تعیین دی،ر عبارت به یا خون غلظت گیری اندازه برای هماتوکریت اصطالح

 .دور می

 پزشکی در ها خونی کم یصشخت برای آزمایش مترینهم اصل درو  ترین ساده عنوان به هماتوکریت آزمایش

 . دارد بردرکا

: HCT  خون هماتوکریت علمی تعریف 



21 

 

 .گویند هماتوکریت را کنند می اشغال خون کردن فیوژیسانتر از پس قرمز های گویچه که حجمی درصد مقدار

 بر که تام خون حجم به شده ردهشف قرمز ایه گلبول حجم نسبت از است عبارت هماتوکریت رگدی عبارت به

 .ودش می گزارش درصد حسب

 :نیاز مورد سایلو

 هماتوکریتومیکر سانتریفیوژ اهگدست -1

 قرمز حلقه با موئین های لوله -2

 مفصوص خمیر -3

 النست -4

 پنبه -5

 الکل -6

 هماتوکریت صوصخم کش طخ -7

 :دارد ودوج موئینه لوله نوع در *

 هلول باالی در رنگ آبی حلقه ودوج ها لوله این صهشخم انعقادند ضد ماده فاقد که ساده موئینه های لوله -الف

 شوند می استفاده اند شدهتهیه  EDTAانعقادی  ضد ماده با که هایی نمونه برای اهاینت اس

  .باشد می هپارین انعقاد ضد ماده به تهشآغ ها لوله این داخل( پارینه)ه دار انعقاد ضد موئینه های لوله -ب

 نوزادان در پا پاشنه یا تگشان نوك از خون گرفتن برای استهآن صهشخم لوله باالی در قرمزرنگ حلقه ودوج

 . کنیم می استفاه لوله نوع این از آزمایش این در ما شوند، می استفاده

 :کار شور

 تگشان نوك النست ضربه یك طتوس بعد . کنیم می عفونی ضد الکل به تهغشآ پنبه طتوس را تگشان نوك ابتدا

 نوك خون یور را موئینه لوله .کنیم می حذف را خون لوا قطره کند می پیدا ریانج خون کرده، سوراخ را

 تا بندیم می انهشن تگشان طتوس را لوله رگدی طرف حاال .شود پر خون از موئینه لوله سوم ود تا گذاشته گشتان

 . کنیم می دومسد مفصوص خمیر داخل در بردن وفر بار چند با را موئینه لوله نوك ودشن خارج لوله از خون

 خون تافرو می کنیم  cbc یالو نودر مایل بصورت را آن طرف یك کرد استفاده نیز cbcیال و خون از توان می

 چند و میکنیم خمیر ظرف اردو ایم برده فرر یالو نودر را لوله که قسمتی همان از سپس یابد ریانج بداخلش

 .شود مسدرد کامال لوله طرف یك تا کنیم می تکرار را کار این بار

 اشرو یور خارج طرف به لوله شده بسته نوك که دهیم می قرار طوری سانتریفیوژ اهگدست در را موئینه لوله

 بر که ایست صفحه دارای سانتریفیوژ ومیکر .گیرد قرار اهگست د داخل بطرف لوله باز سر و اهگست د ستیکیال

 طمحی سمت به خمیر یوحا قسمت که دهیم می قرار شیارها در طوری را ها لوله شده تعبیه شیارهایی آن رری

 خونی های سلول شدن ینشن ته بجمو مرکز از گریز یونیر صفحه چرخش حین در ترتیب این به .یردگ قرار

 . گردد می
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 .کنیم می تنظیم دقیقه 5 مدت به و دقیقه در رود 1000 را سانتریفیوژ چرخش سرعت

 سه به موئینه لوله داخل خون حاال . کنیم می خارج آن از را موئینه لوله ایستاد، حرکت از کامال اهگدست رقتی

 : است شده تقسیم قسمت

 متراکم قرمز های گویچه -1

 ها پالکتو  سفید های گویچه شامل کت بافی نام به رنگ سفید نازك خیلی الیه یك -2

 خون پالسمای -3

 که ریموآ می ودوج به را ضعیتیو کش طخ رری لوله حرکت با داده قرار صوصخم کش طخ یور را موئینه لوله

 که عددی حاال گیرد قرار صد عدد یور پالسما سطح آخرین و صفر عدد یور خونو  خمیر بین تركشم فصل

 باشد می صخش هماتوکریت دهد می انشران قرمز های گویچه ستون طول

 .کنیم اهگن صفحه به هجدر 90 زاریه با باال از باید هماتوکریت خواندن مراحل تمام در 

 با نباشد رومقد کش طخ از استفاده عمال و نبوده کافی موئینه لوله داخل در ودجمو خون میزان که ورتیص در

 شده ردهشف های گلبول ارتفاع که صورت این به .ردوآ بدست را هماتوکریت میزان توان می ساده محاسبه یك

 را شده گفته موارد از یك هر ارتفاع کنیم می ضرب 100 در را حاصل عدد و کرده خون کل ارتفاع بر تقسیم را

  . گیریم می اندازه معمولی کش طخ از استفاده با

 :نکات

 . کندشب میکررهماتوکریت سانتریفیوژ اهگدست داخل موئینه لوله است ممکن

 :علت

 ود باید تعادل حفظ تجه .کنیم آغاز لوله ود با را کار باید لوله شکستن از لوگیریج یراب : تعادل عدم . 1

 .شوند داده قرار هگادست در هم مقابل لوله

 درب کنند می فراموش که است کار تازه افراد به مربوط : اهگدست داخل لوله شکستن گردی علت . 2

 .کنند محکم آنرا یا و ببندند را اهگدست محافظ

 :است موثر هماتوکریت یور رب رزی عامل ود

  خون قرمز ایهگلبول اندازه

  خون قرمز ایهگلبول تعداد

 .دهد می ما به را ستیمی پلی یا آنمی مانند، فرد خون ضعو مورد در اطالعاتی آزمایش این

 درصد 47 تا 42 نرمال طور به ها خانم در صد در این که است متفارت آقایان و ها خانم در هماتوکریت صد در

 ترشبی بدنی توده حجم آقایان در هماتوکریت درصد افزایش لتع .باشد ید مدرص 52 تا 42 آقایان در و باشد می

 خونی ایهسلول ترهب تولید باعث که است آقایان در نوتستوستر هورمون رهتب تولید همچنین و ها خانم به نسبت

 .گردد می

 


