
 چرخٍ تکبمل گراوًلًسیت َب ي وبَىجبری َبی مرفًلًشی

 :چرخٝ زىأُ ٌراِ٘ٛٛظیر ٞا از ٔایّٛتالظر وٝ تا ٔیىرٚظىٛج ٘ٛری لاتُ ٔؽاٞذٜ اظر تٝ ؼرح زیر اظر 

Myeloblast → Promyelocyte → Myelocyte → Metamyelocyte → Band → 

Neutrophil  

 

 .شًد چرخٍ بلًغ وًتريفیلی از مبیلًبالست تب وًتريفیل ببلػ در شکل مشبَذٌ می

وًتريفیل  (6ببوذ   (5متبمبیلًسبیت   (4مبیلًسبیت  (3پريمبیلًسبیت   (2مبیلًبالست   (1 

 مبیلًبالست 

ٝ ای ٌرد یا تیضی، یا ٞعسٝ وؽیذٜ ؼثیٝ ٔعسطیُ ٚ 15ٔایّٛتالظر حذٚد   ٔیىرٚٔسر لطر دارد ٚ دارای ٞعس

زعذاد ٞعسه ٞا . اٍِٛی ظریؿ ورٚٔازیٗ در ٕٞٝ جای ٞعسٝ یىٙٛاخر اظر. ورٚٔازیٙی تعیار ظریؿ اظر

 ٔایّٛتالظر را تٝ دٚ زایح یه FABٌرٜٚ . ظیسٛخالظٓ، آتی ٚ ٌاٞی ـالذ ٌراَ٘ٛ اظر.  عذد ٔی تاؼذ5 زا 2

ٓ  تٙذی ٔی وٙذ در تالظر زایح یه ظیسٛخالظٓ ـالذ ٌراَ٘ٛ اظر ٚ در زایح دٚ ٕٔىٗ اظر زا . ٚ دٚ زمعی

ٝ ای از ظیسٛخالظٓ یاـر ؼٛد20 در حاِر ٞای .  عذد ٌراَ٘ٛ درؼر آشرٚـیُ تٝ رً٘ تٙفػ لرٔس در ٌٛؼ

َ ٞا، ٔیّٝ آٚر ٚ اجعاْ ـای    . ؼىُ ٔی ٌیرد(Phi body)ظرطا٘ی از تٝ ٞٓ چعثیذٖ ٌرا٘ٛ

 

 

 



 

 (Auer rod)مبیلًبالست بب دي عذد آير راد 

 پريمبیلًسیت

خرٚٔایّٛظیر تسرٌسر از ٔایّٛتالظر تٛدٜ ٚ ظاٞری ؼثیٝ ٔایّٛتالظر دارد ِٚی ظیسٛخالظٓ آٖ حاٚی 

َ ٞای آشرٚـیُ اظر َ ٞای آشرٚـیُ، تٙفػ لرٔس ٚ درؼر ٚ یىذظر اظر وٝ ٕٔىٗ اظر . ٌرا٘ٛ ٌرا٘ٛ

ٝ ای یا زٕاْ ظیسٛخالظٓ را خر وٙٙذ . ظیسٛخالظٓ آتی ٚ ٞعسه ٞٙٛز در ٞعسٝ ٔؽخؿ اظر. ٌٛؼ

 

 

 

 

 پريمبیلًسیت

 مبیلًسیت وًتريفیلی

َ ٞای اخسفاـی یا ثا٘ٛیٝ، زِٛذ ٔایّٛظیر ٘ٛزرٚـیّی را اعالْ ٔی دارد َ ٞای ریس خرٔایی یا ٌرا٘ٛ . حضٛر ٌرا٘ٛ

ٝ ای از ظَّٛ اظر َ ٞای ریس در ٌٛؼ در . ٔایّٛظیر ٘ٛزرٚـیّی در ٔراحُ اِٚیٝ ـمط دارای زعذاد وٕی ٌرا٘ٛ

َ ٞای آشرٚـیُ  حذٚداً تا ٞٓ تراتر تٛدٜ ٚ در  (ریس خرٔایی)ٚ اخسفاـی  (درؼر)ٔرحّٝ تعذی زعذاد ٌرا٘ٛ

َ ٞای ریس خرٔایی یىذظر، ظیسٛخالظٓ را خر ٔی وٙذ ٚ ٞعسٝ، ٌرد ٚ دارای  ٔایّٛظیر ٔرحّٝ ٟ٘ایی، ٌرا٘ٛ

َ ٞای آشرٚـیُ از تیٗ ٕ٘ی رٚ٘ذ تّىٝ ریس ؼذٜ ٚ از . ورٚٔازیٗ ـؽردٜ ٔی ٌردد زٛجٝ داؼسٝ تاؼیذ وٝ ٌرا٘ٛ

 .ؼذذ رً٘ آٟ٘ا واظسٝ ٔی ؼٛد



 

 
( 6) ، وًتريفیل(5) ، ببزيفیل(4) ، ببوذ(3) ، متبمبیلًسیت(2)  مبیلًسیت، مراحل مختلف(1) در شکل سلًل بالست 

 .شًد مشبَذٌ می (7) ي لىفًسیت

 

 متبمیلًسیت وًتريفیلی

َ ٞای ریس خرٔایی رً٘ دارد، لاتّیر ٔیسٛز ٘ذاؼسٝ  ٔیّٛظیر ٔرحّٝ ٟ٘ایی وٝ ظیسٛخالظٕی آوٙذٜ از ٌرا٘ٛ

ـرٚرـسٍی ٞعسٝ در ٔسأیّٛظیر وٕسر یا . تّىٝ ٞعسٝ آٖ ِٛتیایی ٔی ٌردد وٝ تٝ آٖ ٔسأیّٛظیر ٌٛیٙذ

 .ٔعاٚی ؼعاع ـرضی ٞعسٝ اظر

 

 متبمبیلًسیت وًتريفیلی

 ( Stab)ببوذ یب استبة 

ـرٚرـسٍی ٞعسٝ ٔسأیّٛظیر چٙا٘چٝ عٕیك زر ٚ تیؽسر از ؼعاع ـرضی ٞعسٝ ٌردد تٝ آٖ تا٘ذ یا اظساب ٌفسٝ 

ٝ ای ٘ٛاری تٝ ؼىُ . ٔی ؼٛد ٕٔىٗ اظر در ٞعسٝ تا٘ذ .  ٚ یا خیچ خٛردٜ داردS ٚ یا Uظَّٛ تا٘ذ ٞعس



ٝ ای وٝ خٟٙا ٘ذارد  حذالُ تیٗ دٚ لعٕر  (ـیالٔٙر)ـرٚرـسٍی ٞای خٟٙادار ٔؽاٞذٜ ؼٛد ِٚی چٙا٘چٝ رؼس

  .ٞعسٝ ؼىُ ٌیرد تٝ آٖ ٘ٛزرٚـیُ ٌٛیٙذ

 
 ای جذا شذٌ تًسط فیالمىت ي سلًل ببوذ بب َستٍ وعل اسبی َبی َستٍ سلًل وًتريفیل بب لًة

 

 وًتريفیل

ُ ٞا دٚ ِٛتٝ، 30 زا 10حذٚداً .  ِٛب اظر5 زا 2٘ٛزرٚـیُ دارای  -20ظٝ ِٛتٝ، % 30-40 درـذ ٘ٛزرٚـی

ُ ٞا % 5چٟار ِٛتٝ ٚ وٕسر یا ٔعاٚی % 10  درـذی از 5اـسایػ تیػ از .  ِٛتٝ ٞعسٙذ5از ٘ٛزرٚـی

ُ ٞای   ِٛب تا ظایس درؼر ٚ 6 ِٛتٝ یا ٔؽاٞذٜ حسی یه ٘ٛزرٚـیُ دارای ٔعاٚی یا تیؽسر از 5٘ٛزرٚـی

ٓ خٛ٘ی ٍٔاِٛتالظسیه اظر  .ورٚٔازیٗ تاز تیاٍ٘ر خذیذٜ ٞیدرظٍٕا٘ساظیٖٛ در و

 

شکل سمت راست سلًل َبی طبیعی خًن محیطی ي شکل سمت چپ یک وًتريفیل َیپرسگمبوتٍ را وشبن 

 .می دَذ

 

خیػ ظازٞای ائٛزیٙٛـیُ ؼثیٝ تٝ ٘ٛزرٚـیُ تٛدٜ تا ایٗ زفاٚذ وٝ اِٚیٗ ٔرحّٝ ؼٙاظایی تا ٔیىرٚظىٛج 

َ ٞای درؼر تٝ رً٘ ظثس زیسٛ٘ی وٝ ٌرایػ تٝ رً٘ ٘ار٘جی . ٘ٛری، ٔرحّٝ ائٛزیٙٛـیُ ٔیّٛظیر اظر ٌرا٘ٛ



َ ٞای ٔایّٛظیر ٌرایػ تٝ رً٘ لرٔس ٘ار٘جی خیذا  دار٘ذ ظیسٛخالظٓ را خر ٔی وٙٙذ، تا تّٛغ تیؽسر، ٌرا٘ٛ

ٝ دار ؼذٖ ٞعسٝ ٚ ٔرحّٝ تا٘ذ تا عٕیك زر ؼذٖ ؼىاؾ ٞعسٝ . ٔی وٙٙذ ٔرحّٝ ٔسأیّٛظیر ائٛزیٙٛـیُ تا د٘ذا٘

.  ِٛتٝ ٘یس ٔؽاٞذٜ ٔی ؼٛد4 ٚ 3ائٛزیٙٛـیُ .  ِٛتٝ اظر2ائٛزیٙٛـیُ در ؼاِة ٔٛارد . ؼىُ ٔی ٌیرد

ائٛزیٙٛـیُ ظَّٛ تعیار ؼىٙٙذٜ ای اظر تٝ طٛری وٝ در ٍٞٙاْ زٟیٝ ٌعسرٜ ٔحیطی ؼىعسٝ ؼذٜ ٚ 

َ ٞای درؼر ٘ار٘جی، اطراؾ ظَّٛ از ٞٓ خاؼیذٜ ؼذٜ ٔؽاٞذٜ ٔی ؼٛد ؼٕارغ ٔطّك ائٛزیٙٛـیّی در . ٌرا٘ٛ

 . در ٔیّی ٔسر ٔىعة در رٚغ ٞای دظسی ٚ دظسٍاٞی اظر350 زا 40حاِر طثیعی تیٗ 

 

 مراحل چرخٍ بلًغ ائًزیىًفیل

ُ ٞا ؼثیٝ تٝ ائٛزیٙٛـیُ اظر تا ایٗ زفاٚذ وٝ ٔرحّٝ ٔایّٛظیر تازٚـیّی تا ٔؽاٞذٜ  ظیر زىأّی تازٚـی

َ ٞای درؼر زیرٜ رً٘ ٕ٘ایاٖ ٔی ؼٛد ٝ دار ؼذٖ ٞعسٝ، ٔرحّٝ ٔسأایّٛظیر ٚ عٕیك زر ؼذٖ . ٌرا٘ٛ د٘ذا٘

 .ٞعسٝ، ٔرحّٝ تا٘ذ را ٕ٘ایاٖ ٔی ظازد

َ ٞای درؼر زیرٜ تٝ حذی اظر وٝ ِٛتٛالظیٖٛ ٞعسٝ را ٕ٘ی زٛاٖ تٝ ٚضٛح  در تازٚـیُ تاِػ خٛؼػ ٌرا٘ٛ

ً آٔیسی ٌیٕعا ٔؽاٞذٜ ٕ٘ی ؼٛ٘ذ. ٔؽاٞذٜ ورد َ ٞای تازٚـیُ در آب ٔحَّٛ تٛدٜ ٚ از ایٗ رٚ در ر٘  .ٌرا٘ٛ

در ؼٕارغ اـسرالی ٔرحّٝ ٘اتاِػ ظری ٘ٛزرٚـیُ جذاٌا٘ٝ تا درـذ ٞر ظَّٛ ٌسارغ ٔی ٌردد ِٚی : وکتٍ مُم

َ ٞای ٘اتاِػ ائٛزیٙٛـیّی ٚ تازٚـیّی تٝ ـٛرذ ظری ٘اتاِػ ائٛزیٙٛـیُ یا ظری ٘اتاِػ تازٚـیُ ٌسارغ  ظّٛ

از اؼىاَ ٘ارض ائٛزیٙٛـیُ در ٔراحُ ٔایّٛ ٚ ٔسا % 2ٚ % 3ٚ % 5ترای ٔثاَ چٙا٘چٝ تیٕاری دارای . ٔی ٌردد

 .   ظری ٘ارض ائٛزیٙٛـیُ اظر% 10ٚ تا٘ذ تاؼذ تیٕار دارای 

 



    

 

َبی ائًزیىًفیل بسرگ ي بٍ روگ وبروجی بًدٌ ي معمًالً سطح َستٍ را  گراوًل. (پبییه)، ببزيفیل (ببال)ائًزیىًفیل 

. پًشبوىذ َبی ببزيفیل بسرگ ي شذیذاً ببزيفیلیک بًدٌ ي ريی َستٍ را می پًشبوىذ، گراوًل ومی

 

تغییرات لکًسیتی 

ظٗ تیٕار، ٚضعیر . تاؼذ ٞای اِسٟاتی تا زؽییراذ ٌعسردٜ خٖٛ ٔحیطی ٕٞراٜ ٔی ٞا ٚ تیٕاری خاظخ تٝ عفٛ٘ر

ٞا در ٔؽس اظسخٛاٖ، زاریخچٝ  ظیعسٓ ایٕٙی، عٛأُ ش٘سیىی، خازٛش٘عیسٝ عأُ عفٛ٘ی، رخایر ٌراِ٘ٛٛظیر

. دارٚیی ٚ تعیاری از عٛأُ ٘اؼٙاخسٝ دیٍر در خاظخ تیٕار تٝ عٛأُ عفٛ٘ی ٘مػ دارد

ٔسر ٔىعة ٚ ؼٕارغ ٔطّك   در ٔیّی10000 زا 4000ٞای ظفیذ یه ؼخؿ تاِػ ظآِ تیٗ  ؼٕارغ ٌّثَٛ

ٔسر  در ٔیّی (<AGC 1500 )1500 در زٕاْ دٚراٖ ز٘ذٌی تیؽسر از (AGC or ANC)٘ٛزرٚـیّی 

ٞای ٘ٛزرٚـیُ ٚ تا٘ذ  ٞای ظفیذ در ٔجٕٛع درـذ ظَّٛ  زعذاد وُ ٌّثAGCَٛترای ٔحاظثٝ . ٔىعة اظر

 5 ٚ 55 ٚ ٘ٛزرٚـیُ ٚ تا٘ذ تٝ زرزیة 6000ترای ٔثاَ اٌر ؼٕارغ ٌّثَٛ ظفیذ تیٕاری . ؼٛد ضرب ٔی

ٞای   ؼا٘ط عفٛ٘ر500 وٕسر از AGCتا  .ٔسر ٔىعة اظر  در ٔیّی3600 تراتر AGCدرـذ تاؼذ ٔیساٖ 

 .یاتذ ٔیىرٚتی ٚ لارچی اـسایػ ٔی

َب  تغییرات لکًسیتی در عفًوت

: ٞای عفٛ٘ی ٔیىرٚتی عثارزٙذ از ٞا در تیٕاری زریٗ زؽییراذ ِىٛظیر ٟٔٓ

 ِىٛظیسٛز یا ِىٛخٙی ٕٞراٜ یا تذٖٚ ٌرایػ تٝ چح -1

 ٞای ظیسٛخالظٕی در ٘ٛزرٚـیُ ٚ تا٘ذ ٚاوٛئُ -2



 َیٚٞای زٛوعیه ٚ اجعاْ د ٌراَ٘ٛ -3

 ٚاوٙػ ؼثٝ ظرطا٘ی یا ِٛوٕٛئیذ -4

چٙا٘چٝ از ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ زازٜ تٝ ٚیصٜ خٖٛ تذٖٚ ضذ ا٘عماد تٝ ـٛرذ ـٛری ٌعسرٜ زٟیٝ ؼٛد، : وکتٍ مُم

ٞای تا٘ذ تٝ احسٕاَ زیاد ٌٛیای ـاٌٛظیسٛز ٔیىرٚب در  ٔؽاٞذٜ ٚاوٛئُ در ظیسٛخالظٓ ٘ٛزرٚـیُ ٚ ظَّٛ

. تاؼذ  ٔی(Sepsis)خٖٛ 

 

 گراوًالسیًن تًكسیک ي ياكًئل در وًتريفیل ي ببوذ

 

. ؼٛد ٞای وارب ظیسٛخالظٕی ایجاد ٔی  ٚاوٛئُ،ٞای ضذ ا٘عماد تا ٔا٘ذٜ ؼذٖ خٖٛ ٚ ـاٌٛظیسٛز وریعساَ

 در ٔؽس اظسخٛاٖ (skipped division) تیاٍ٘ر زمعیٓ ٔیسٛز تا عجّٝ ِٚیٞای زٛوعیه ٚ اجعاْ د ٌراَ٘ٛ

ٞا در ٔؽس اظسخٛاٖ  ای ٌراِ٘ٛٛظیر ترای زِٛیذ ظری ٘ٛزرٚـیّی تٛدٜ ٚ حاوی از زخّیٝ ؼذٖ ٔٙثع رخیرٜ

. اظر

ٞای آتی رً٘   تٝ ـٛرذ ویعرَیٚٞای درؼر زیرٜ رً٘ ٚ اجعاْ د ٌرا٘ٛالظیٖٛ زٛوعیه تٝ ـٛرذ ٌراَ٘ٛ

 .ؼٛد ٞا ظاٞر ٔی در حاؼیٝ ظیسٛخالظٓ ٌراِ٘ٛٛظیر

 

 



 مشبَذٌ وًتريفیلبٍ صًرت كیست آبی روگ در حبشیٍ سلًل  (فلش) یليكسیک ي جسم ديگراوًالسیًن ت

 .شًد می

 

ریسی تٝ ٚیصٜ ٖٞا، ظىسٝ لّثی، خٛ ِىٛظیسٛز ؼیرعفٛ٘ی در آظیة تاـسی خط از جراحی، ظٛخسٍی: وکتٍ مُم

٘فریٗ، زؽٙج،  ِىٛظیسٛز ـیسیِٛٛشیه خط از ٚرزغ، زسریك اخی. ٌردد ٞای تذٖ ٔؽاٞذٜ ٔی خٛ٘ریسی در حفرٜ

ای، درد ٚ ٞیجاٖ ٔؽاٞذٜ ٌردیذٜ وٝ خط از ظاعسی اظسراحر تٝ حاِر طثیعی تاز  واردی حّٕٝ زاوی

. ٌردد ٔی

ٌرایػ تٝ چح تیاٍ٘ر زٟی ؼذٖ رخایر . ٞای ٘ارض ٘ٛزرٚـیّی تٝ خٖٛ را ٔیُ تٝ چح ٌٛیٙذ ٚرٚد ظَّٛ

. ٞای ٘ارض ٘ٛزرٚـیّی تٝ خٖٛ ٔحیطی اظر ٌراِ٘ٛٛظیسی تاِػ ٚ ٌعیُ ظَّٛ

 

 آوًمبلی پلگر

                 Bرٚد ٘اؼی از جٟػ در شٖ ٌیر٘ذٜ الٔیٗ  آ٘ٛٔاِی خٍّر آزٛزْٚ ؼاِة تٛدٜ ٚ ٌٕاٖ ٔی

(Lamin B receptor) ٞا در ٔراحُ آخر چرخٝ تّٛغ از ٚیصٌی ایٗ  واٞػ ِٛتٛالظیٖٛ ٌراِ٘ٛٛظیر. تاؼذ

ٞا دِٚٛتٝ یا دارای   درـذ از ٘ٛزرٚـی60ُ-90تاؼذ، تٝ طٛریىٝ در ٌٛ٘ٝ ٞسرٚزیٍٛذ آ٘ٛٔاِی تیٗ  آ٘ٛٔاِی ٔی

در آزٔایؽٍاٜ تایعسی دلر ورد زا ایٗ آ٘ٛٔاِی از ٌرایػ تٝ چح ٚ تا٘ذٔی . تاؼٙذ ٞعسٝ دٔثّی ؼىُ ٔی

(Bandemia) ٝآ٘ٛٔاِی خٍّر در ٘ٛع ٕٞٛزیٍٛذ تا . ٞای عفٛ٘ر ٞعسٙذ اـسراق دادٜ ؼٛد وٝ از یاـس

ای از ٔٛارد تا  ٞای ٌرد ٚ دٔثّی ؼىُ ٞعسٙذ ترٚز وردٜ وٝ در خارٜ ٞای تاِػ وٝ دارای ٞعسٝ ٘ٛزرٚـیُ

ٞای   ٚ اظیذ ـِٛیه ٘ٛزرٚـیُ B12ٌفسٙی اظر وٝ در وٕثٛد ٚیسأیٗ. تاؼذ اخسالالذ اظىّسی ٕٞراٜ ٔی

. ؼٛ٘ذ ٌرد٘ذ وٝ خط از درٔاٖ ٔجذداً دٚ ِٛتٝ ٔی ٞای ٘رٔاَ دارای اـسایػ ِٛب ٔی خٍّر ٔا٘ٙذ ٘ٛزرٚـیُ

ٌفسٙی اظر وٝ . تاؼٙذ ٞا در آ٘ٛٔاِی خٍّر طثیعی تٛدٜ ٚ از ایٗ رٚ تیٕاراٖ ٔعسعذ عفٛ٘ر ٕ٘ی ظاخسار ٌراَ٘ٛ

ٞای دٚ ِٛتٝ  زٛا٘ذ ؼثیٝ ٘ٛزرٚـیُ ٞای ثا٘ٛیٝ تا عفٛ٘ر ٕٞراٜ تٛدٜ ٚ ٔی وٕثٛد الوسٛـریٗ از ٔحسٛیاذ ٌراَ٘ٛ

. در آیذ



 

. دَذ َبی آوًمبلی پلگر را وشبن می َبی طبیعی ي ستًن سمت چپ وًتريفیل ستًن سمت راست وًتريفیل

 

آوًمبلی چذیبک َیگبشی 

ٞای ٔىرر ٕٞراٜ تٛدٜ ٚ اخسالَ ٘اؼی از جٟػ در  آ٘ٛٔاِی چذیان ٞیٍاؼی تر خالؾ آ٘ٛٔاِی خٍّر تا عفٛ٘ر

ٞای اِٚیٝ ٚ ثا٘ٛیٝ  ادؼاْ ٌراَ٘ٛ. تاؼذ  ٔی1شٖ وٙسرَ وٙٙذٜ زراـیه ِیسٚزٚٔی تر رٚی ورٚٔٛزْٚ ؼٕارٜ 

ای  ٞای زه ٞعسٝ ٞا ٚ ظَّٛ ٞای تعیار درؼر ٚ شیا٘ر در ظیسٛخالظٓ ٘ٛزرٚـیُ ٌیری ٌراَ٘ٛ ٔٛجة ؼىُ

. ٞا ؼثیٝ ِٙفْٛ ظاٞر ؼٛد ٔراحُ ٟ٘ایی تیٕاری ٕٔىٗ اظر تا زىثیر ِٙفٛٞیعسٛظیر. ٌردد ٔی

 

ای در آوًمبلی چذیبک  َبی تک َستٍ َبی شیبوت در سیتًپالسم وًتريفیل ي سلًل گراوًل

 



آوًمبلی آلذر ریلی 

ٞا  رٚـیُ تٝ رً٘ آتی زیرٜ یا خٛظر خیازی زیرٜ در ظیسٛخالظٓ ٘ٛزرٚـیُشٞای درؼر آ در ایٗ آ٘ٛٔاِی ٌراَ٘ٛ

ظاواریذٞا ٔٛجة ا٘ثاؼر  اخسالَ در ٔساتِٛیعٓ ٔٛوٛخّی. ؼٛد ٞای رٚٔا٘ٛـعىی ٔؽاٞذٜ ٔی تا رً٘

تیٕاری تٝ ؼیٜٛ آزٛزْٚ ٔؽّٛب تٝ ارش رظیذٜ ٚ اخسالِی در وارآیی . ٌردد ظاواریذ ٔی ظیسٛخالظٓ از ٔٛوٛخّی

ای رٚؼٗ در  ٞا ٕٞراٜ تا ٞاِٝ ٞای آِذر در ظیسٛخالظٓ ِٙفٛظیر ٌاٞی ٌراَ٘ٛ. ٌردد ٞا ٔؽاٞذٜ ٕ٘ی ٘ٛزرٚـیُ

در آزٔایؽٍاٜ تایعسی دلر . ؼٛد ٌفسٝ ٔی (Gasser cell)ؼٛد وٝ تٝ آٖ ظَّٛ ٌاظر  اطراؾ، ٔؽاٞذٜ ٔی

ٗ ٞای آِذر تا رً٘ ٌراَ٘ٛ. ٞای زٛوعیه اؼسثاٜ ٘ؽٛد ٞای آِذر تا ٌراَ٘ٛ ورد وٝ ٌراَ٘ٛ تّٛ تٝ  زِٛٛییذی

آ٘ٛٔاِی آِذر ٕٔىٗ اظر تا . ٌیر٘ذ رٚـیُ رً٘ ٕ٘یشٞای آ ـٛرذ ٔساورٚٔازیه در آٔذٜ در حاِیىٝ ٌراَ٘ٛ

. اخسالالذ اظسخٛاٖ ٚ وارزیالش ٕٞراٜ تاؼذ

 

 

َبی تیرٌ مًكًپلی سبكبریذی در آوًمبلی آلذر  گراوًل

آوًمبلی مبی َگلیه 

 در َیٚٞای آتی رً٘ ؼثیٝ تٝ اجعاْ د ایٗ آ٘ٛٔاِی تٝ ـٛرذ آزٛزْٚ ؼاِة تٝ ارش رظیذٜ ٚ تا ا٘ىّٛزیٖٛ

ٞای شیا٘ر در ایٗ  واٞػ ؼٕارغ خالور تا ٔرـِٛٛشی خالور. وٙذ ٞا جّٜٛ ٔی ٞا ٚ ٔٙٛظیر ٌراِ٘ٛٛظیر

ای ٜ ــــجٟػ در شٖ ز٘جیرٜ ظٍٙیٗ ٔیٛزیٗ ؼیر ٔاٞیچ. آ٘ٛٔاِی ٕٔىٗ اظر تا خٛ٘ریسی ٕٞراٜ ؼٛد

(MYH 9)  ْٚٞای  رٚد وٝ ا٘ىّٛزیٖٛ  تٝ عٙٛاٖ عأُ تیٕاری ؼٙاخسٝ ؼذٜ ٚ ٌٕاٖ ٔی22تر رٚی ورٚٔٛز

 .ٞای ظٍٙیٗ ٔیٛزیٗ تاؼذ ظیسٛخالظٕی زجٕع ز٘جیرٜ



 

آوًمبلی مبی َگلیه 

 

َبی آتیپیک در گسترٌ محیطی  مرفًلًشی لىفًسیت

 ٞا ٟ٘ایر زؽییراذ ؼىُ ٚ ا٘ذازٜ در ِٙفٛظیر -1

 ٞا  آتی ظیسٛخالظٓ ِٙفٛظیر اـسایػ ؼذذ رً٘ -2

ٞای لرٔس، ٌاٞی حاؼیٝ  ٞای آزیدیىاَ در اثر ـؽار ٘اؼی از ٌّثَٛ چیٗ خٛردٌی ؼؽای ِٙفٛظیر -3

 .(ballerina skirt)ٞا  ٘عثر تٝ تمیٝ ظیسٛخالظٓ تٝ رً٘ آتی ؼذیذزر اظر  چیٗ خٛردٌی

ٞای آزیدیه ٚ ٌاٞی تا ایجاد یه خای وارب  ایجاد خاٞای وارب ؼثیٝ آٔیة از ظیسٛخالظٓ ِٙفٛظیر -4

 .ؼٛد  ٔی(Hand mirror)طٛال٘ی، ِٙفٛظیر ؼثیٝ تٝ آیٙٝ دظسی 

 ٞای لرٔس حجیٓ ؼذٖ ظیسٛخالظٓ ٚ رٚا٘ٝ ؼذٖ ظیسٛخالظٓ در التالی ٌّثَٛ -5

6- ٝ  .وٙذ ٞای ٘ٛاری وٝ ظیسٛخالظٓ را لعٕر ٔی ٞای ِٛتِٛٝ ؼثیٝ تري ؼثذر، ٞعسٝ ٞعس

 وؿ آِٛد یا ٚاوٛئّٝ ؼذٖ ظیسٛخالظٓ -7

وٙار رـسٗ ٞعسٝ در یه حاؼیٝ از ظیسٛخالظٓ ٕٞراٜ تا ظیسٛخالظٓ آتی ظیر وٝ تٝ ظَّٛ ؼثٝ  -8

ٞای  چٙا٘چٝ ِٙفٛظیر تٝ ؼىُ خالظٕاظیسٛئیذ حاٚی ا٘ىّٛزیٖٛ. خالظٕاظُ یا خالظٕاظیسٛئیذ ٔؽٟٛر اظر

 . ٌٛیٙذMott cellٌرد ٚ ورٚی ـراٚاٖ تاؼٙذ تٝ آٖ 



ٚجٛد ٞعسه در ٞعسٝ تا ورٚٔازیٗ ـؽردٜ ٚ ظیسٛخالظٓ زیاد وٝ ظَّٛ آزیدیه را ؼثیٝ تٝ تالظر  -9

 .ؼٛد  ٌفسٝ ٔی(non leukemic blast)ٞای ؼیر ِٛظٕی  ٞا، تالظر وٙذ ٚ تٝ ایٍٙٛ٘ٝ ظَّٛ ٔی

رٚد رظٛب ایٌّٕٛ٘ٛٛتِٛیٗ   وٝ ٌٕاٖ ٔی،ٞای ظیسٛخالظٕی ؼثیٝ وریعساَ یا حثاب ـراٚاٖ ا٘ىّٛزیٖٛ -10

 .تاؼٙذ

 

ٞای آزیدیه دارای زؽییراذ در ا٘ذازٜ ٚ اؼىاَ ٔسٙٛع  ٞای ظرطا٘ی تر خالؾ ِٙفٛظیر ظَّٛ: وکتٍ مُم

. ؼٛد خٛ٘ی ٔؽاٞذٜ ٔی ٘یعسٙذ ٚ در ؼاِة ٔٛارد واٞػ ٕٞسٔاٖ خالور ٚ وٓ

 ِٙفٛظیر در اؼخاؾ ظآِ 10000 عذد تٝ ازای ٞر 4ای تٙذرذ ٚ تٝ ٔیساٖ  ٞای دٚ ٞعسٝ ِٙفٛظیر: وکتٍ

. ؼٛد ٔٛاجٟٝ تا اؼعٝ یٛ٘یساٖ تیؽسر ٔیدر ٞا در اـراد ظیٍاری ٚ  درـذ ایٗ ظَّٛ. ٕٔىٗ اظر یاـر ؼٛد

. 

 

بٍ اشکبل مختلف . شًد َبی مختلف میکريسکًپی در بیمبر مبتال بٍ مىًوًكلئًز عفًوی مشبَذٌ می میذان

 .َبی آتیپیک تًجٍ فرمبئیذ لىفًسیت


