
 



 (:2آزهايطگاُ خَى ضٌاسي )

 خّؼٝ اَٚ

 ػيؼشٓ ِٙفبٚي         -2خٖٛ -آص

 ثشسػي ػَّٛ ٞبي خٛ٘ي                                      

 سيستن اًعقاد:

1- Bleeding timel 

2- Clotting 

3- PT 

4- PTT 

 ـيجشيٙٛطٖ -5

6- D.Dimer 

 S  ٚCدشـٛسيٗ  -7

 ثشسػي ػَّٛ ٞبي خٛ٘ي ِٛػٕي حبد ٚ ٔضٔٗ

 ٔؽض اػشخٛاٖ ٚ ٘حٜٛ ي ٌضاسؽ ٔؽض اػشخٛاٖ: ثشسػي

 اػبع ٔٙـأ ٕٞٝ ي ػَّٛ ٞبي ٔؽض اػشخٛاٖ اػز. اٌش ٔؽض اػشخٛاٖ سا ثشؽ عشهي دٞٙذ:

 ثبـز ٔششاوٓ -1

 ثبـز اػفٙدي -2



ٔب٘ٙذ اػشخٛاٖ ساٖ ٚ ٍِٗ. اص ٘ظش ٔيىشٚػىٛدي ثبـز ٔششاوٓ  -ثبـز ٔششاوٓ ثخـي ثيشٚ٘ي اػشخٛاٖ اػز

ٚاحذٞبي ٔٙظٓ سـىيُ ؿذٜ اػز وٝ ػيؼشٓ ٞبٚسع ٘بٔيدذٜ ٔدي ؿدٛد. خدٛد     ؿٛد. اص يه ػشي  ديذٜ ٔي

 ػيؼشٓ ٞبٚسع اص چٙذ لؼٕز سـىيُ ٔي ؿٛد.

حفشٜ ي ٔشوضي وٝ ؿبُٔ عشٚق ٚ اعلبة اػدز ودٝ ٔددبسي ٞدبٚسع ٘بٔيدذٜ ٔدي ؿدٛد. خدٛد          -1

ٔدشاي ٞبٚسع اص دٚايش ٔشحذإِشوض )٘بحيٝ دٛؿؾ( وٝ الٔال سـىيُ ؿذٜ اػز وٝ دس ـبكدّٝ ي  

الٔال ٚ ٔدبسي ٞبٚسع سا ػَّٛ ٞبي اػدشخٛا٘ي سـدىيُ ٔدي دٞدذ ودٝ ثدٝ ايدٗ ـودب ـودبي           ثيٗ

 الوٛوب ٌفشٝ ٔي ؿٛد.

ٔدبسي اعلبة ٚ عشٚق وٝ ٚاسد الوٛوب ٔي ؿٛ٘ذ، وب٘بِي وٛال ٌفشٝ ٔدي ؿدٛ٘ذ. ايٟٙدب دس ٚالد       -2

ؿشيبٖ ٞبيي ٞؼشٙذ وٝ ثبعث سؽزيٝ ػدَّٛ ٞدبي اػدشخٛا٘ي ٔدي ؿدٛ٘ذ ٚ ٔدٕٛعدٝ ٞدبي ٔددبسي         

 ٌٛيٙذ. سع سا ػيؼشٓ ٞبٚسع ٔيٞبٚ

 بافت اسفٌجي:

اص سيؽٝ ٞبي اػشخٛا٘ي ٘بٔٙظٓ سـىيُ ؿذٜ اػز وٝ ايٗ سيؽٝ ٞب حفشٜ ٞبي وٛچه ٚ ثضسي سا ٔي ػدبص٘ذ  

وٝ عالٜٚ ثش ايٗ داساي ػيؼشٓ ٞبٚسع ٘بلق ٞؼشٙذ. چٖٛ ـمي اص ٔدبسي ٞدبٚسع سـدىيُ ؿدذٜ ا٘دذ. دس     

 plary potentػدبص ؿدىُ ٔدي ٌيش٘دذ. ودٝ ٕٞدبٖ       ايٗ حفشٜ ٞبي وٛچه ٚ ثضسي ػَّٛ ٞبي خدٖٛ  

stenell ٜٛاي يب ػَّٛ ٞبي ؼيش ٔشحدذ چٙدذ سدبيي يدب      ٞؼشٙذ يب ػَّٛ ٞبي ٔبدس چٙذ لuncommitted 

cell . 

 : stem cellٍيصگي 

 ثٝ يه سدٜ ي خبف سعّك ٘ذاس٘ذ. -1

 ثعذ اص ثّٛغ ٔشحذ ٔي ؿٛ٘ذ. -2



Stem cell .ٞب يب ٔيّٛئيذي يب ِٙفٛئيذي ٞؼشٙذ 

 دي:هيلَئي

دس خدٖٛ ٔحيٌدي    RBCسؿذ ٔي وٙٙذ ٚ وّٙي ايدبد ٔي وٙٙذ. ًدَٛ عٕدش  « ثبـز ا٘ؼبٖ»دس ٔحيي وـز 

ٞب ودٝ چٙدذ ػدبِٝ     tcellاص چٙذ ػبعز سب چٙذ ػبَ اػز. ٔب٘ٙذ  wwrseسٚص  8-1سٚص ٚ دالوز ٞب  120

 ا٘ذ.

 ٘حٜٛ ي ثشسػي ٔؽض اػشخٛاٖ:           

 آػذيشاػيٖٛ -1

 ثيٛدؼي -2

 Kelimaوّيٕب  -1داساي ػٛصٖ ٔخلٛف اػز.         آػذيشاػيٖٛ            

 salatleػالح  -2                                                                           

 ثيٛدؼي:

1- nidle 

 ػشخيىبَ -2

ؿٛد.  آػذيشاػيٖٛ ٚ ثيٛدؼي ثيـشش اص خٙبح ػيٙٝ ٟٔشٜ ػيٙٝ ٚ وٕش دس وٛدوبٖ ثيـشش اص خٙبغ ػيٙٝ ا٘دبْ ٔي

 دس ثضسٌؼبالٖ اص ٍِٗ يب خبس خبكشٜ خّفي. دس عُٕ خشاحي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔي ؿٛد.

 کاربرد آسپيراسيَى:

دس سـخيق ٚظيفٝ ِٛػٕي ٚ سـخلي إٓ٘ي، ثٟششيٗ سٚؽ ثشاي اـششاق ػَّٛ ٞبػدز. صيدشا ػدَّٛ ٞدب ثدٝ      

 ساحشي اص ٞٓ خذا ٔي ؿٛ٘ذ. ٚ أىبٖ ؿٕبسؽ ساحز سش اػز.



ي وٝ ٔؽض اػشخٛاٖ دچبس سٛٔٛس يب سٛػي ػَّٛ سٛٔٛسي اؿدؽبَ ؿدذٜ ثبؿدذ ودٝ دس     ثيٛدؼي ثيـشش دس ٔٛاسد

ٔب٘ٙدذ ٔيّدٛـيجشٚ يدب     tape dryايٗ سٚؽ اص سٛٔٛس ٔشبػشبسيه اص ثيٛدؼي اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ. اٌدش اػدشخٛاٖ   

 آدالػشيه إٓ٘يب ثٟششيٗ وبس ثيٛدؼي اػز.

بدٜ ٔي ؿٛد. دس ثيٛدؼي ػدبخشٕبٖ ٔؽدض   اػشف surgicalٚ سٚؽ  jamshidثٝ ٘بْ   niddleدس ثيٛدؼي اص 

ػدبعز   48اػشخٛاٖ حفظ ٔي ؿٛد. دغ دليك سش اػدز. دس ايدٗ سٚؽ ثبـدز سا سٛػدي ـشٔدبِيٗ ثدٝ ٔدذر        

دػدشٍبٜ   4ـيىغ ٔي وٙٙذ. ٚ دس دبساـيٗ رٚة ؿذٜ لشاس ٔي دٞٙذ. دغ اص ػشٔبدٞي ٚ لبِت ٌيشي سٛػي 

 ادٜ ٚ ٌٔبِعٝ ٔي وٙٙذ.ثشؽ ٔي دٞٙذ. سٚي الْ لشاس د mc 4ٔيىشٚسْٛ ثب ٔميبع 

 ثشاي سعييٗ ػّٛالسيشٝ وٝ عجبسر اػز اص:

 ٘ؼجز ٔؽض لشٔض اػشخٛاٖ ثٝ حدٓ وُ ٔؽض اػشخٛاٖ، ٔؽض اػشخٛاٖ يب لشٔض اػز يب صسد ثبـز چشثي

% اػز . ػّٛالسيشٝ سا ثب ثيٛدؼي سعيديٗ  100ثخؾ لشٔض دس خٖٛ ػبصي وبسثشد داسد. دس ٘ٛصاداٖ ػّٛالسيشٝ 

؟؟؟؟؟ دس ٘ٛصاداٖ ثبالػز. ٚ دس ٞيذٛدشِٚيفشاسيٛ ٘ؼدجز  ٔي وٙٙذ. ٘ؼجز ؟
E

M     اـدضايؾ ٔدي يبثدذ. ِٚدي دس

يبثذ. ايٗ ٘ؼجز  ٞيذشدشِٚيفشاسيٛ وبٞؾ ٔي
1

يب  1
1
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 اػز.

شٛػُ، اػشئٛٔالثز ٚ اػشئٛوالر ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيشد دٚ ٞش ٘دٛ  ػدَّٛ   ٔؽض اػشخٛاٖ اص ٚخٛد ٔبػ

٘بٞٙدبس ثبيذ ثشسػي ٚ ٌضاسؽ ؿٛد. ٔبػشٛػُ ثٝ ٘ذسر دس ٔؽدض اػدشخٛاٖ ثدبِؽيٗ ديدذٜ ٔدي ؿدٛد. ػدَّٛ        

ثضسي ثب ٞؼدشٝ وٙدبسي ثدب ػيشٛدالػدٓ ٘ؼدجشب  ثدبص ٚ لّيدبيي ٞؼدشٙذ ودٝ ثدب اػدشئٛٔالثز اؿدشجبٜ ٔدي ؿدٛ٘ذ.               

ز ٞب ثٝ كٛسر خٛؿٝ اي ٚ دػشٝ اي ٞؼشٙذ ٚ ػيشٛدالػٓ هدعيؿ ثدبص ٚ ـيّيده داسد ٚ ودالطٖ     اػشئٛٔالث

 ؿٛد. ٔبسشيىغ ٔؽض اػشخٛاٖ سا ٔي ػبصد. دغ دس ٘ٛصاداٖ ديذٜ ٔي



اػشئٛوالػز ثبص خزة ٔؽض اػشخٛاٖ سا ا٘دبْ ٔي دٞذ دغ دس اـشاد دس حدبَ سؿدذ يدب اـدشادي ودٝ دچدبس       

ذ، ديذٜ ٔي ؿٛد. اػشئٛوالػدز ثدب ٍٔبوبسيٛػدز اؿدشجبٜ ٔدي ؿدٛ٘ذ.       سشٔيٓ يب ؿىؼشٍي اػشخٛاٖ ٔي ؿٛ٘

چٖٛ ٞش دٚ ثضسي ا٘ذ. أب ٍٔبوبسيٛػيز ثؼيبس ثضسي اػز. ٞؼشٝ ٞش دٚ چٙذ ٞؼدشٝ اي اػدز أدب ٞؼدشٝ     

 اػشئٛوالػز اص ٞٓ خذاػز. أب ٍٔبوبسيٛػيز ٔشلُ اػز. ثٝ ايٗ ٌضاسؽ ٔيٌّٛشاْ ٔي ٌٛيٙذ.

 جلسِ دٍم:

 :ئساريترٍپَ

 سٕبيض ٌّجَٛ ٞبي لشٔض اص ٔشحّٝ ي ثالػز سب يه ٌّجَٛ ثبِػ اسيششٚدٛ٘ش ٔي ٌٛيٙذ. سىثيش ٚ

ػِّٟٛب يب ٚاحذ خٖٛ ػبصي دس ٔؽض اػشخٛاٖ سا خضايش اسيششٚثالػدشيه ٔدي ٌٛيٙدذ. يدب يده ٚاحدذ خدٖٛ        

ػبصي سا اسيششٚثالػشيه ٔي ٌٛيٙذ. ايٗ خضايش اسيششٚثالػشيه ٔشـىُ اص يه ػَّٛ ٔبوشٚـدبط دس ٔشودض   

 سٛػي ػَّٛ ٞبي اسيششٚثالػشيه احبًٝ ؿذٜ ا٘ذ. وٝ

يب ػَّٛ دشػشبس ٞٓ ٔي ٌٛيٙذ. صيشا ػشؿبس اص آٞدٗ رخيدشٜ ٞؼدز ٚ     nursecellثٝ ٔبوشٚـبط احبًٝ ؿذٜ 

 ثبعث سحٛيُ آٞٗ ثٝ اسيششٚثالػز ٞب ٔي ؿٛ٘ذ.

 : RBCسير تکاهل اريترٍبالست ّا ٍ تبديل آًْا بِ 

 -اسسٛوشٚٔيده ٘ٛسٔٛثالػدز   -دّي وشٚٔبسٛـيُ -ُ ٘ٛسٔٛثالػزثبصٚـي -دشٚسٛسٔٛثالػز –دشٚ٘ٛٔٛيز 

 ثبِػ  RBC-سسيىِٛٛػيز

 قَاعد کلي بلَغ سلَل ّا:

ٞش چٝ ثٝ ثّٛغ ٘ضديىشش ٔي ؿٛ٘ذ ا٘ذاصٜ ي ػَّٛ ٞب وٛچىشش ٔي ؿٛد. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالػٓ وٕشش ٔي 

ذي ػيشٛدالػدٓ آٟ٘دب اص حبِدز    ؿٛد. ٞؼشٝ ػَّٛ ٞب وشٚٔبسيٗ آٖ ٔششاوٓ سش ٔي ؿدٛد. دس سدٜ ي اسيششٚئيد  

 ثبصٚـيّي ؿذيذ ثٝ اػيذٚـيّي سجذيُ ٔي ؿٛد.



دشٚ٘ٛسٔٛثالػز اِٚيٗ ػَّٛ لبثُ ؿٙبػبيي دس ايٗ سدٜ اػدز. ٚ ثدٝ ػدبدٌي سٛػدي ٔيىشٚػدىٛح ٘دٛسي       

 ؿٛد. سـخيق دادٜ ٔي

 اؼّت ثب ٔيّٛثالػز اؿشجبٜ ٌشـشٝ ٔي ؿٛد.

 تفاٍت ّاي پرًٍَرهَبالست با هيلَبالست:

وشٚٔبسيٗ ٞؼدشٝ ٔيّٛثالػدز ؿدُ سدش اػدز ِٚدي دشٚ٘ٛسٔٛثالػدز ــدشدٜ سدش اػدز. ػيشٛدالػدٓ            ٔعٕٛال  

ٔيّٛثالػز اػيذٚـيُ سش اص دشٚ٘ٛسٔٛثالػز اػز يب ثدش عىدغ ػيشٛدالػدٓ دشٚ٘ٛسٔٛثالػدز ثبصٚـيدُ سدش       

 )آثي سيشٜ( اص ٔيّٛثالػز اػز.

% آٖ 20% ٞؼدشٙذ ٚ  8ػز، يعٙدي  ا 1ثٝ  8؟ اػز. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالؽ  mlا٘ذاصٜ ي دشٚ٘ٛسٔٛثالػز 

ػيشٛدالػٓ اػز. ٔعٕٛال  داساي ٞؼشه اػز. اًشاؾ ؼـبي ٞؼشٝ ي آٖ يه حبِٝ ي ؿفبـي ٚخدٛد داسد  

ٌٛيٙذ. ايٗ ػَّٛ يه سمؼيٓ ا٘دبْ ٔي دٞذ وٝ ٕٞشاٜ ثب سٕبيض ٞؼز . وٝ سجذيُ ثدٝ دٚ   وٝ ثٝ آٖ ٌّظي ٔي

ٔي ؿٛد وشٚٔبسيٗ ٞؼدشٝ ــدشدٜ    1ثٝ  6ػيشٛدالػٓ سب ثبصٚـيُ ٘ٛسٔٛثالػز سجذيُ ٔي ؿٛد. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ 

 سش ٔي ؿٛد.

 RNAچٖٛ ػيشٛدالػٓ ايٗ ػَّٛ ثٝ ؿذر ثبصٚـيُ اػز ثٝ آٖ ثبصٚـيُ ٔي ٌٛيٙذ. ٚ ٕٞيٗ ًٛس ثٝ دِيدُ  

 صيبد.

يىي اص ٚيظٌي ٞبي ايٗ ػَّٛ ايٗ اػز وٝ اِٚيٗ ٔشحّدٝ ي ٌّٕٞٛدٛثيٗ ػدبصي دس ثبصٚـيدُ ؿدشٚ  ٔدي       

ٚ ٞدٓ سيجدٛصْٚ داسد. ديٍدش ٞؼدشه ٘دذاسد. ٔيدضاٖ ٘شٔدبَ ايدٗ دٚ سدب دس ٔؽدض            ؿٛد. چٖٛ ٞٓ ٔيشٛوٙدذسي 

سدب دّدي    4ثبس ٔيشدٛص ا٘ددبْ ٔدي دٞدذ ٚ      2% اػز. ايٗ ػَّٛ سمؼيٓ 6% سب 2% اػز. ثيٗ 1اػشخٛاٖ وٕشش اص 

 وشٚٔبسٛـيُ ايدبد ٔي وٙذ.



٘ٝ خيّي آثدي. آثدي   دّي وشٚٔبسٛـيُ يعٙي چٙذ سً٘ دزيشي. ػيشٛدالػٓ ايٗ ػَّٛ ٘ٝ خيّي كٛسسي اػز 

ٔشٕبيُ ثٝ خبوؼششي اػز. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثٝ آٖ چٙذ سً٘ دزيشي ٔي ٌٛيٙذ. ٘ؼجز ٞؼدشٝ ثدٝ ػيشّٛدالػدٓ    

 اػز. ٞؼشٝ ــشدٜ سشٔي ؿٛد. 1ثٝ  4آٖ 

ٚيظٌي وٗ ايٗ اػز وٝ ٌّٕٞٛٛثيٗ ػبصي دس ايٗ ٔشحّٝ ثٝ اٚج خٛد ٔدي سػدذ. دس ٔشحّدٝ ي ثعدذ ايدٗ      

 ػَّٛ اسسٛوشٚٔيه ايدبد ٔي وٙذ. اسسٛ ثٝ ٔعٙبي وٙبسي اػز. 8ٔي دٞذ ٚ  سب سمؼيٓ ٔيشٛص ا٘دبْ 4ػَّٛ 

وبٔال  ــشدٜ اػز ثٝ آٖ ديىٙٛسيه ٔي ٌٛيٙذ. ا٘ذاصٜ ي ػَّٛ وٛچىشش ٔي ؿدٛد. ثدٝ ًدٛسي ودٝ ٘ؼدجز      

ٔي ؿٛد ٚ ٚيظٌي وٗ ايٗ اػز وٝ ٞؼشٝ آٖ وبٔال  وٙبسي اػز. ٚ ػيشٛدالػدٓ   1ثٝ  2ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالػٓ 

ػز. دس ٔشحّٝ ي ثعذ اسسٛ سٕبيض ثٝ سسيىِٛٛػيز ايدبد ٔي وٙذ. سسيىِٛٛػديز چدٖٛ داساي   آٖ كٛسسي ا

 ٔيشٛوٙذسي اػز ٌّٕٞٛٛثيٗ ػبصي ٔي وٙذ.

ثبِػ سجذيُ ٔي ؿٛد. ايٗ ثّٛغ دس خدٖٛ ٔحديي ا٘ددبْ ٔدي ٌيدشد.       RBCدس ٔشحّٝ ي ثعذ سسيىِٛٛػيز ثٝ 

دٚ سٚصؿي سا دس ٔؽض اػشخٛاٖ ٚ يده سٚص   سٚص ا٘دبْ ٔي ؿٛد. سسيىِٛٛػيز 6سٕبْ ايٗ ٔشاحُ دس عشم 

 % اػز.1ٞٓ دس خٖٛ ٔحيٌي دـز ػش ٔي ٌزاسد. ٔيضاٖ سشاوٓ سسيىِٛٛػيز دس خٖٛ ٔحيٌي 

ثشسػي ـعبِيز ٔؽض اػشخٛاٖ »اص سسيىِٛٛػيز ثشاي سـخيق وٓ خٛ٘ي ٚ دبػخ ثٝ دسٔبٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 

ثبؿذ. ٚ ثش آٖ داسٚ سدٛيض ؿٛد ا٘شظبس ٔي سٚد اٌش ـشدي دچبس وٕي ـمش آٞٗ « وٝ دش وبس اػز يب وٓ وبس

 ٞب اـضايؾ يبثذ. وٝ سعذاد سسيىِٛٛػيز

NRBC )يبٌّجَٛ ٞبي لشٔض ٞؼشٝ داس )٘بسع 

NRBC     دس وٙي ٞبي ِٕٞٛيشيه إٞيز داسد. ٚ عٕذٜ سشيٗ إٞيز آٖ دس سبالػٕي ٞؼز. ودٝ ٔعٕدٛال

NRBC        ٚاوددٙؾ  »ذٜ ٔددي ؿددٛد.  ٔددب صيددبد ٔددي ؿددٛد. دس ٚاوددٙؾ ٞددبي ِٛوٛاسيششٚثالػددشيه ديدد



ٞدب   NRBCِٛوٛاسيششٚثالػشيه: ٚخٛد سدٜ ٞبي ٘بثبِػ ٔيّٛئيذي ٚ اسيششٚئيذي يعٙي دس ايٗ ٚاوٙؾ ٞٓ 

 «ٚ ٞٓ ٔيّٛثالػز ٞب سا داسيٓ.

ٕٞچٙيٗ دس ٘ٛصاداٖ ديذٜ ٔي ؿٛ٘ذ. اِجشٝ دس سٚصٞبي اَٚ، اٌش ثعدذ اص دٚ سدب ػدٝ ٞفشدٝ ديدذٜ ؿدٛ٘ذ ٘ـدبٖ        

 دٞٙذٜ ي اخشالَ اػز.

 سيت پلي کرٍهاتيک:اريترٍ

ثضسي اػز وٝ ـبلذ حبِٝ ي ٔشوضي اػدز. ٚ ػيشٛدالػدٓ آٖ وٕدي ٔشٕبيدُ ثدٝ آثدي اػدز.         RBCيه 

 ٔعٕٛال  دس اـضايؾ خٖٛ ػبصي ٚ اـضايؾ ـعبِيز ٔؽض اػشخٛاٖ ديذٜ ٔي ؿٛد.

 اٌش دس يه الْ دّي وشٚٔبسٛـيُ ٞبي صيبد ديذٜ ؿٛد ثٝ آٖ دّي وشٚٔبصيب ٔي ٌٛيٙذ.

 :آپالستيک آًويا

يب ػَّٛ  stemcellدس ايٗ ثيٕبسي ٔؽض اػشخٛاٖ ٚ خٖٛ ٔحيٌي سٟي اص ػَّٛ اػز. ٚ عّز ايٗ اػز وٝ 

سدٜ ي ػدِّٛي ٔخشدُ اػدز ٞدٓ اسيششٚئيدذي ٞدٓ ٔيّٛئيدذي ٚ ٞدٓ          3اِٚيٝ لدبدس ثدٝ سىثيدش ٘يؼدز. سِٛيدذ      

ٚيدشٚع ٞدب ٚ ...   ٟب، سٛاٖ ثٝ داليُ ايِٕٛ٘ٛٛطيىي، ػدْٕٛ، داسٚٞدب، اؿد    ٍٔبوبسيٛػيشي. اص داليُ ديٍش ٔي

ػبٍِي ديذٜ ٔي ؿٛد. ٚ سٟٙدب ساٜ دسٔدبٖ آٖ ثدٗ     40سب  30اػز. ٚ دس ايشاٖ ثؼيبس ؿبي  اػز. دس ػٙيٗ ثيٗ 

 ٔشاسشا٘غ دال٘شيـٗ اػز. دس آٖ ػيشٛيٙي ديذٜ ٔي ؿٛد.

يعٙي وبٞؾ سٕبْ سدٜ ٞبي ػِّٛي. ٚ يه ِٙفٛػيشٛص ٘ؼجي ٞٓ ٚخٛد داسد. ٔعٕٛال  ٔيدضاٖ رخيدشٜ ي آٞدٗ    

 چٖٛ اػشفبدٜ ٕ٘ي ؿٛد. ثبالػز

 سٌدرم فاًکي:

يه آدالػشيه اسٌي اػز. ٔعٕٛال  ثب اخشالَ ٞبي ٔبدسصادي اص ٘ظش اػدىّشي ٚ حشوشدي ٕٞدشاٜ اػدز. ثدب      

 اخشالَ ٞبي ٘ٛسِٚٛطيىي ٕٞشاٜ اػز. ٕٞچٙيٗ ثب اخشالالر ؼذد ثشٖٚ سيض اػز.



ػبٍِي  7سب  6ٕٞشاٜ اػز. دس ػٗ يىي اص ٚيظٌي ٞبي ايٗ ثيٕبسي ايٗ اػز وٝ ثب ٘بدبيذاسي وشٚٔٛصٚٔي 

لبثُ ؿٙبػبيي اػز. اص ٘ظش آصٔبيـٍبٞي ؿجيٝ ثٝ آدالػشيه إٓ٘يب ٕٞشاٜ اػز. چٝ دس ٔؽض اػدشخٛاٖ ٚ چدٝ   

دس خددٖٛ ٔحيٌددي. يددبٖ ػدديشٛيٙي ٚ ِٙفٛػدديشٛص ٘ؼددجي ٚ رخيددشٜ ي آٞددٗ صيددبد. ٚ سٟٙددب ساٜ سـددخيق آٖ اص 

 والػشٛسػٗ اػز.سؼز  -3عالئٓ ثيٕبسي -2ػٗ ثيٕبس -1آدالػشيه إٓ٘يب

 تست کالستَشى:

دس ايٗ سؼز ِٙفٛػيز ٞبي ثيٕبس سا ثب ٔٛاد ؿديٕيبيي ٔثدُ دي ادىؼدي ثٛسدبٖ ٔٛاخدٝ ٔدي وٙٙدذ. ٚ ٔشٛخدٝ         

 ؿىؼشٍي وشٚٔٛصٚٔي ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ػٙذسْ ـب٘ىٙي سا سـخيق ٔي دٞٙذ.

 جلسِ سَم:

 هيلَپَئس:

ز سدب ثدبِػ سدشيٗ آٟ٘دب يعٙدي ٘ٛسشٚـيدُ،       سِٛيذ ٚ سىثيش سدٜ ٞبي ٔيّٛئيذي اص ٘بثبِػ سدشيٗ ػدَّٛ يٙدي ثالػد    

 ثبصٚـيُ، ائٛصيٙٛـيُ ٚ ٔٛ٘ٛػيز.

 ٘بثبِػ سش٘ي سدٜ وٝ سٛػي ٔيىشٚػىٛح اِىششٚ٘ي لبثُ ؿٙبػبيي اػز سا ٔيّٛثالػز ٔي ٌٛييٓ.

 ٘ٛسشٚـيُ ثبِػ. -ثب٘ذ -ٔشبٔيّٛػيز -ٔيّٛػيز -دشٚٔيّٛػيز –ٔيّٛثالػز 

 دشٚٔيّٛػيز. -1

 ٍٔبوبسيٛػيز. -2

 هيلَبالست:

اػز. وشٚٔدبسيٗ ؿدُ ٚ    1ثٝ  4اػز. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالػٓ  15سب  mc 20ا٘ذاصٜ اي ثضسي ثيٗ  داساي

عذد ٞؼشه دس آٖ ديذٜ ٔي ؿٛد. ػيشٛدالػٓ آٖ آثي يب ثبصٚـيّي اػدز. ٚ ٔعٕدٛال     5سب  2ٔٙشـش اػز. ثيٗ 



% اػز. 0ٔحيٌي  % اػز. دس خ1ٖٛٞؼشٝ ي وٙبسي داس٘ذ. ٚ ٔيضاٖ آٟ٘ب دس ؿشايي عبدي دس ٔؽض اػشخٛاٖ 

 ؿٛد. دس ٔشحّٝ ي ثعذ سجذيُ ثٝ دشٚٔيّٛػيز ٔي

 پرٍهيلَسيت:

اػز. وشٚٔبسيٗ ــشدٜ سش ٔي  1ثٝ  3ٚ  1ثٝ  2وٕي ثضسٌشش اص ثالػز اػز. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالؿي ثيٗ 

يُ يدب  ٞؼشه داسد. ٔعٕٛال  دس ايٗ ٔشحّٝ ٌشاَ٘ٛ ٞب ؿشٚ  ثٝ سِٛيذ ٔي وٙٙذ ٚ اص ٘ٛ  آصسٚـ 1سب  3ؿٛد. ٚ 

% اػز. ػيشٛدالؿي يبصٚـيّي اػز. دس ٔشحّٝ ي ثعذ 13ٚ  4اِٚيٝ ٞؼشٙذ. ٔيضاٖ ٘شٔبَ آٟ٘ب دس ٔؽض اػشخٛاٖ 

 وٝ سجذيُ ثٝ ٔيّٛػيز ٔي ؿٛد ا٘ذاصٜ اؽ وٛچىشش ٔي ؿٛد.

 هيلَسيت:

% ٚ 9/11وشٚٔبسيٗ ــشدٜ سش ٔي ؿٛد. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالػٓ ٔيضاٖ ٘شٔبَ ٔيّٛػديز دس ٔؽدض اػدشخٛاٖ    

 اػز. ػيشٛدالػٕؾ آثي ٔشٕبيُ ثٝ كٛسسي ٔي ؿٛد. 1ثٝ  2دس خٖٛ ٔحيٌي كفش اػز.

 

اص ايٗ ٔشحّٝ ثٝ ثعذ ٌشاَ٘ٛ ٞبي اخشلبكي سِٛيذ ٔي ؿدٛ٘ذ. ٚ ثدٝ ايدٗ    

 دِيُ سدٜ ٞبي اخشلبكي ٞٓ ؿىُ ٔي ٌيش٘ذ.

سٕبْ سدٜ ٞب سب ايٗ ٔشحّٝ ٔـبثٝ ٞؼشٙذ ِٚي اص ايٗ ٔشحّٝ ثٝ ثعذ ٔشفبٚر 

 ّٛػيز ثبصٚـيُ يب ٔيّٛػيز ائٛصيٙٛـيُ.ٞؼشٙذ ٔثال  ٔي

 -أب دس ٔدٛسد ٔٛ٘ٛػديز ايدٗ ٌٛ٘دٝ ٘يؼدز. اص اثشدذا يده ٔٛ٘ٛثالػدز        

 ٔٛ٘ٛػيز ثبِػ سـىيُ ٔي ؿٛد. -دشٚٔٛ٘ٛػيز

 

 دغ ثٝ ٔشبٔيّٛػيز سجذيُ ٔي ؿٛد.



 هتاهيلَسيت:

    ٛ د. وّيدٝ اي  دس ٚال  ايٗ ٔشحّٝ آؼبص ــشدٌي ٞؼشٝ اػز. ٞؼشٝ ــشدٜ ٔي ؿٛد. دچدبس سدٛسـشٍي ٔدي ؿد

ؿىُ ٔي ؿٛد. ا٘ذاصٜ وٛچه ٔي ؿٛد ٚ ػيشٛدالػٓ ػَّٛ وبٔال  كٛسسي سً٘ ٔي ؿدٛد. ٚ ٔشبٔيّٛػديز   

% 18سمؼدديٓ ٔددي وٙٙددذ. ٔيددضاٖ ٘شٔددبَ وّددي وددٗ دس ٔؽددض اػددشخٛاٖ     eayly  ٚlateسا ثددٝ دٚ ٔشحّددٝ ي 

 : دس ايٗ ٔشحّٝ ٔيضاٖ سِٛيذ ٌشاَ٘ٛ ٞبي اخشلبكي صيبد ٘يؼز. earlyٔشبٔيّٛػيز 

 :Lateاهيلَسيت هت

 دس ايٗ ٔشحّٝ ثيـشش ٌشاَ٘ٛ ٞب اخشلبكي ٞؼشٙذ. دس ٔشحّٝ ي ثعذ سجذيُ ثٝ ثب٘ذ ٔي ؿٛد.

 سلَل باًِ:

% ٔدبٜ  4% اػز ٚ دس خدٖٛ ٔحيٌدي   11اػز. يب ٘عُ اػجي. ٔيضاٖ ٘شٔبَ آٖ دس ٔؽض اػشخٛاٖ  Cؿجيٝ حشؾ 

 اػز. ػيشٛدالػٓ آٖ وبٔال  كٛسسي اػز.

يدب ٞؼدشٝ ي چٙدذ لؼدٕشي سجدذيُ ٔدي ؿدٛد. ٔيدضاٖ ٘شٔدبَ ٘ٛسشٚـيدُ دس ٔؽدض             دس ٔشحّٝ ي آخش ثٝ ػٍٕٙشٝ

 % اػز.40سب  70% اػز ٚ دس خٖٛ ٔحيٌي 8/10اػشخٛاٖ 

 سٚص ًَٛ ٔي وـذ. 10سٚص ٚ ثٝ ًٛس ٔشٛػي  32وُ ايٗ دشٚػٝ اص ٔيّٛثالػز سب ٘ٛسشٚـيُ ثٝ ًٛس وّي 

 ًکتِ:

داسد.  ٚ دس ٚالد  ثدٝ آٖ ٔشحّدٝ ي ٔيشدٛصي ٔدي      اص ٔيّٛثالػز سبيشٚٔيّٛػيز يه سىثيدش ثدب سٕدبيض ٚخدٛد     

 ٌٛيٙذ. ٚ اص ايٗ ٔشحّٝ ثٝ ثعذ ـمي سٕبيض داسيٓ ثٝ آٖ ٔشحّٝ ي ؼيش ٔيشٛصي ٔي ٌٛيٙذ.

 ٘ٛسشٚـيُ سِٛيذ ٔي ؿٛد. 30سب  32اص ٞش ٔيّٛثالػز حذٚدا  

 سىثيش. 8سىثيش داسيٓ سب حذاوثش  2ثؼشٍي ثٝ ٘يبص ثذٖ اص حذالُ 



% 10% آٟ٘ب دس ٔؽض اػشخٛاٖ رخيشٜ ٔي ؿٛ٘ذ. ٚ سٟٙدب  9ٔؽض اػشخٛاٖ سِٛيذ ٔي ؿٛ٘ذ. ٘ٛسشٚـيُ ٞبيي وٝ دس 

% آٟ٘ب سا ٘ٛسشٚـيُ ٞدبي دس ٌدشدؽ خدٖٛ    50ٚاسد خٖٛ ٔحيٌي ٔي ؿٛ٘ذ. وٝ ثٝ دٚ دػشٝ سمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ

 .% ديٍش دس داخُ ثبـز ٞب ٔؼشمش ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ آٟ٘ب ٔبسطيٙبَ يب حبؿيٝ ٘ـيٗ ٔي ٌٛيٙذ50ٔي ٌٛيٙذ ٚ 

 لَسوي:

 سىثيش خبسج اص وٙششَ يب سىثيش سٟبخٕي سا ٔي ٌٛيٙذ.

 ضباّت لَسوي ٍ لٌفَم:

 ٞش دٚ ػشًبٖ ٞؼشٙذ.

 تفاٍت لَسوي ٍ لٌفَم:

دس ِٛػٕي دسٌيشي دس ٔؽض اػشخٛاٖ ٚ خٖٛ ٔحيٌدي اػدز ِٚدي دس ِٙفدْٛ دسٌيدشي دس ثبـدز ٞدب، ؼدذد         

 ِٙفبٚي ٚ ًحبَ ٚ ... اػز.

 ثٝ دٚ دػشٝ حبد ٚ ٔضٔٗ سمؼيٓ ٔي وٙٙذ. ِٛػٕي ٞب سا اص ٘ظش ػيش ثيٕبسي

 لَسوي حاد:

ٔبٜ ثيٕبس ٔدي ٔيدشد. اِجشدٝ     4صٔبٖ ثيٗ ؿشٚ  ثيٕبسي سب ٔشي ثؼيبس وٛسبٜ اػز دس عشم وٕشش اص دٚ ٔبٜ يب 

 اٌش ديش سـخيق دادٜ ؿٛد.

 لَسوي هسهي:

 ػيش ثؼيبس ًٛال٘ي داسد ٚ ٕٔىٗ اػز اص يه ػبَ سب چٙذ ػبَ ًَٛ ثىـذ.

 اص ٘ظش ٔٙـأ ػَّٛ ثٝ دٚ دػشٝ ي ٔيّٛئيذي ٚ ِٙفٛئيذي سمؼيٓ ٔي وٙٙذ. ِٛػٕي ٞب سا

FAB  ٝسمؼيٓ ٔي وٙذ اص  8ِٛػٕي ٞبي ٔيّٛئيذي سا ث  ٛ٘M  7سبM   

M0 :)ِٛػٕي حبد ٔيّٛثالػشيه ثذٖٚ سٕبيض( 



٘ىشٝ ي ٟٔٓ دس ايٗ سدٜ ايٗ اػز وٝ لبِت ػَّٛ ٞبي ٔؽض اػدشخٛاٖ ٚ خدٖٛ ٔحيٌدي سدٜ ي ٔيّٛثالػدز     

ذ. ٔعٕٛال  ثب سدٜ ي ِٙفٛئيذي اؿشجبٜ ٔي ؿٛد. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثٝ وٗ دٚ سدٜ اي ٘يض ٔي ٌٛيٙذ. ٚ ٕٞيـدٝ  ٞؼشٙ

اؿشجبٜ ٔي ؿٛد. چٖٛ سفىيه ٔيّٛثالػز اص ِٙفٛثالػدشيه ٔـدىُ اػدز. ثدٝ ٕٞديٗ دِيدُ ثدشاي         ALLثب 

  13CD  ٚ33CD سـخيق ٚ سعييٗ سدٜ اص سٚؽ ـّٛػيشٛٔششي اػشفبدٜ وشدٜ ا٘ذ. ثش ايٗ اػبع اٌش ٔدبسوش 

 ٔثجز ؿٛد ٚ لٌعب  ايٗ سدٜ ٔيّٛئيذي اػز.

 ًکتِ:

وبٞؾ ؿذيذ دالوز ٞب سا داسيٓ. ايٗ ٘ىشٝ دس ٔٛسد سٕبْ سدٜ ٞبي ٔيّٛئيذي كذق ٔدي   ALLٕٞيـٝ دس 

 وٙذ. 

 ّاي سيتَ ضيويايي: رًگ

ٕٛال  اص ٘ظدش  ٔع Mوٝ دس ٔٛسد  ثشاي سـخيق سدٜ ٞبي ٔيّٛئيذي ٚ ِٙفٛئيذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد.

 ػٛداٖ ثّه ٚ ٔيّٛدشاوؼيذاص ٔٙفي اػز.

M1 :)لَسوي حاد هيلَبالستيک با حداقل توايس( 

اػز. ثيـشش ػَّٛ ٞب ٔيّٛثالثز ٞؼشٙذ أب ثالػز ٞبيي ودٝ داساي ٔمدذاس وٕدي     M0ايٗ ٔشحّٝ ثبِػ سش اص 

 ٌشاَ٘ٛ ٞبي آصسٚـيّيه ٞؼشٙذ. دغ ٟ٘ب دٚ ٘ٛ  ثالػز داسيٓ.

 شاَ٘ٛ ٞؼز ٚ سيذيه ٞؼز.ثالػشي وٝ ثشٖٚ ٌ -1

 ٔي ٌٛيٙذ. AMLثالػشي وٝ ٌشاَ٘ٛ داسد ٚ ثٝ آٖ  -2

يىي اص ساٜ ٞبي اـششاق سدٜ ٞبي ٔيّٛئيذي ٚ ِٙفٛئيذي اص ٞٓ ٚخدٛد ٌشا٘دَٛ ٞدب دس ثالػدز ٞبػدز. اٌدش       

ػدٛداٖ   M1ٌشاَ٘ٛ داؿشٝ ثبؿذ ثٝ ؟      ٔيّٛئيذي اػز. دس ايٗ سدٜ ٞٓ وبٞؾ دالودز ٞدب سا داسيدٓ. دس    

 % ٔٛاسد ٔثجز ٞؼشٙذ. چٖٛ ٌشاَ٘ٛ دس آص اٚ ٚخٛد داسد.30ٔيّٛدشاوؼيذاص دس  ٚ Bثّه 



M2 :)لَسوي حاد هيلَبالستيک با توايس( 

ايدٗ اػدز ودٝ    M2 عالٜٚ ثش سدٜ ٞبي ثالػز سدٜ ي دشٚٔيّٛػيز سا ٞٓ داسيٓ. ٚ يىدي اص ٚيظٌدي ٞدبي   

سا داسيٓ. ثالػز ٞب  21ٚ  8صٚٔي ثيٗ ٔعٕٛال  ثب اـضايؾ ائٛص٘يٛـيُ ٚ ثبصٚـيُ ٕٞشاٜ اػز. خبثدبيي وشٚٔٛ

 ٚ ٔيّٛدشاوؼيذاص ٔثجز ٞؼشٙذ. Bدس ايٗ ٔشحّٝ ٞٓ ٌشاَ٘ٛ داس٘ذ. اص ٘ظش ػٛداٖ ثّه

M3   :)لَسوي حاد پرٍهيلَسيتيک( 

 يه ديؾ ِٛػٕي ٞؼز ٚ ٔعٕٛال  ثٝ دٚ دػشٝ سمؼيٓ ٔي ؿٛد.

 ٘ٛ  ٞيذشٌشا٘ٛالس -1

 M3mيب  M3ٞيذٌٛشا٘ٛالس ؟  -2

خيّي ؿبي  اػز. لبِت ػَّٛ ٞبي ٔؽض اػشخٛاٖ دشٚٔيّٛػيز ٞؼدشٙذ.   17ٚ  15 خبثدبيي وشٚٔٛصٚٔي ثيٗ

ٔي ٌٛيٙدذ. دس ايدٗ    Fagotcellٚ ثٝ ؿذر ٌشا٘ٛالس ٞؼشٙذ. ثٝ ٌشاَ٘ٛ ٞبيي وٝ ثؼيبس سدٕ  يبـشٝ ٞؼشٙذ 

ٞيذشِٛوٛػيشٛص ٞؼشٙذ. ٔيضاٖ ِٛوٛػيز ٞب ٌبٞي ؿبي  ٞؼشٙذ. چٖٛ ايٗ اـشاد دچبس  DICِٛػٕي ٔعٕٛال  

كذ ٞضاس ٔي سػذ. ثٙبثشايٗ ٚيؼىٛصيشٝ خٖٛ صيبد ٔي ؿٛد دس ادأٝ سشٚٔجٛص ايددبد ٔدي ؿدٛد. ٕٞچٙديٗ     ثٝ 

 سشٚٔجٛػيشٛدٙي ٞب إٓ٘ي ٞٓ دس ايٗ اـشاد ؿبي  اػز.

ٚ ٔيّٛدشاوؼيذاص ٔثجز ٞؼشٙذ، عالٜٚ ثش ايٗ ٞدب س٘دً ٞدبي ديٍدش      Bدس ايٗ اـشاد سً٘ ٞبي ػٛداٖ ثّه 

 ٔثجز ٔي ؿٛد. اص ٘ظش اػششاصٞب ٞٓ ٔثجز ٔي ؿٛ٘ذ. ٔب٘ٙذ دشيٛديه اػيذؿي ٚ دبع ٞٓ

 جلسِ چْارم:

 ًکتِ:

اخشالَ دس سىبُٔ ٔٛ٘ٛػيشي ٚخٛد داسد. ٘بثبِػ سشيٗ سدٜ ي ٔٛ٘ٛػديشي، ٔٛ٘ٛثالػدز    M  ٚM5دس سدٜ ي 

 ٞؼز.



 ًکتِ ي هْن:

 ٔٛ٘ٛثالػز اص ديذٌبٜ ؿىُ ٚ ظبٞش ٕٞيـٝ ثب ٔيّٛثالػز اؿشجبٜ ٌشـشٝ ٔي ؿٛد.

 ست از هيلَبالست:افتراق هًََبال

وشٚٔبسيٗ ٞؼشٝ ٔٛ٘ٛثالػز ثٝ كٛسر خٌي، ؿيبس ٚ يب ؿجىٝ اي ٞؼز. اِجشٝ ثٝ آٖ ٔخي ؿدىُ يدب ٔؽدضي    

ٌٛيٙذ. ٔعٕٛال  ػيشٛدالػٓ ٔٛ٘ٛثالػز ثش خالؾ ٔيّٛثالػز ٚػي  سش اػز يب ٘ؼجز ٞؼدشٝ ثدٝ    ؿىُ ٞٓ ٔي

بوؼششي ٞؼز. يعٙي خيّي ثبصٚـيُ ػيشٛدالػٓ وٕشش اػز. سً٘ ػيشٛدالػٓ ٔٛ٘ٛثالػز آثي ٔشٕبيُ ثٝ خ

 ٘يؼز. ؿجيٝ ثٝ ؿيـٝ ٔبر ٞؼز.

ػيشٛدالػٓ ٔٛ٘ٛثالػز ؿىُ ٔٙظٕي ٘ذاسد. ٚ ٔشأثش اص ػَّٛ ٞبي ٞٓ خٛاس دچبس ـشٚسـشٍي ٔدي ؿدٛد. دس   

كٛسسي وٝ دس ٔيّٛثالػز چٙيٗ حبِشي ٚخٛد ٘ذاسد. ٔعٕٛال  سعذاد ٞؼشه ٞب دس ٔيّٛثالػز ثيٗ دٚ سب دٙح 

 سب ديذٜ ٔي ؿٛد. 2د. ِٚي دس ٔٛ٘ٛثالػز حذاوثش عذد ديذٜ ٔي ؿٛ

ٔٛ٘ٛثالػز وٝ دس ٔشحّٝ ي ثعذ ثٝ دشٚٔٛ٘ٛػيز سجذيُ ٔي ؿٛد. سٟٙب اسفبلي وٝ ٔي اـشذ وشٚٔدبسيٗ ٞؼدشٝ   

ؿٛد. ٞؼشه ديذٜ ٕ٘ي ؿٛد. ٚ ٞؼشٝ ثيوٛي ؿدىُ ٞؼدز. دس ٔشحّدٝ ي ثعدذ دشٚٔٛ٘ٛػديز       ــشدٜ سش ٔي

 ؿٛد. سجذيُ ثٝ ٔٛ٘ٛػيز ٔي

 هًََسيت:

دس خٖٛ ٔحيٌي خضٚ ثضسٌششيٗ ػَّٛ ٞبػز. ٞؼشٝ وّيٛي ؿىُ يدب ِٛثيدبيي ؿدىُ داسد. ػيشٛدالػدٓ آٖ     

 آثي ٔشٕبيُ ثٝ خبوؼششي اػز. اٌش ٚاسد ثبـز ؿٛد سجذيُ ثٝ ٔبوشٚـبط ٔي ؿٛد.  

M4 :)لَسوي هيلَهًََبالستيک( 

ب ثيـدشش ػدَّٛ ٞدبي خدٖٛ     % ٚ يد 30دس ايٗ ِٛػٕي ٞٓ سدٜ ي ٔيّٛػيشي ٚ ٞٓ ٔٛ٘ٛػيشي سا داسيٓ. چٙب٘چٝ )

ٔحيٌي سدٜ ي ٔيّٛػيشي وٝ ؿبُٔ ٔيّٛثالػز ٚ ػَّٛ ٞبي ثدبِػ سدش آٖ اص خّٕدٝ ٔشبٔيّٛػديز، ٔيٛػديز،      



% ٚ يددب ثيـددشش ػددَّٛ ٞددبي خددٖٛ ٔحيٌددي سدٜ ي ٔٛ٘ٛػدديشي ٔب٘ٙددذ ٔٛ٘ٛثالػددز  30ثب٘ددذ ٚ ؼيددشٜ ٞؼددشٙذ ٚ 

 اػز. M4دشٚٔٛ٘ٛػيز ٚ ٔٛ٘ٛػيز(. ثبؿٙذ. دس ايٗ حبِز ِٛػٕي ٘ٛ  

ص ديٍش عالئٓ آصٔبيـٍبٞي ايٗ ثيٕبسي ِٛوٛػيشٛص اػز. ٚ ٔعٕٛال  ِٛوٛػيشٛص ٕٞشاٜ ثب ٔٛ٘ٛػيشٛص ٞؼز. ا

% ػدَّٛ ٞدب سا سدٜ ٞدبي ٔيّٛػديشي ٚ     89سدب   20سشٚٔجٛػيشٛدٙي ٞٓ ديذٜ ٔي ؿدٛد. دس ٔؽدض اػدشخٛاٖ ثديٗ     

 ٔٛ٘ٛػيشي اؿؽبَ وشدٜ ا٘ذ.

 تغييرات بيَضيويايي:

 ٔب٘ٙذ ٔٛسأيذاص دس ػشْ ٚ ادساس ايٗ ثيٕبساٖ صيبد ٔي ؿٛد.ٔعٕٛال  آ٘ضيٓ ٞبي ِيضٚصٚٔبَ 

 از ًظر رًگ آهيسي سيتَضيويايي:

   (+XNBE)سً٘ آِفب ٘فشَٛ ثٛسيشار اػششاص ٔثجز ٞؼشٙذ. 

 عالئن باليٌي:

 ٕٞشاٜ ثب سٛسْ ِثٝ ٞؼشٙذ.

M5 :)لَسوي حاد هًََسيتيک( 

ٚ  M5aثدٝ دٚ سدٜ ي   M5ٔٛ٘ٛثالػدز ٞدب    ثيـشش ػَّٛ ٞبي دسٌيش سدٜ ي ٘بثبِػ ٔٛ٘ٛػيشي ٞؼشٙذ. يعٙدي 

M5b ؿٛ٘ذ وٝ ايٗ سمؼيٓ ثٙذي ثشاػبع ٔيضاٖ سٕبيض ػدَّٛ اػدز. اؼّدت ػدَّٛ ٞدب دس       سمؼيٓ ٔيM5a 

سٕبيض يبـشٝ سش ٞؼشٙذ. يعٙي عالٜٚ ثش ٔٛ٘ٛثالػز دشٚٔٛ٘ٛػيز ٞٓ ديدذٜ ٔدي    M5bٔٛ٘ٛثالػز ٞؼشٙذ. أب 

 ؿٛد.

% ػددَّٛ ٞددب ٔٛ٘ٛػدديشي ٞؼددشٙذ. ِٛوٛػدديشٛص ٕٞددشاٜ ثددب ٔٛ٘ٛػدديشٛص ديددذٜ ٔددي ؿددٛد.  80دس ٔؽددض اػددشخٛاٖ 

(XNBE+)   ٔٛسأيذاص ػشْ ٚ ادساس اـضايؾ ٔي يبثذ چٖٛ ايٗ آ٘ضيٓ ٞب دسٖٚ ٔٛ٘ٛػيز ٞب ثٝ ٔمذاس صيدبد



   ْ ِثدٝ ؿدذيذسش اص    ٚخٛد داس٘ذ. ًحبَ ثضسي داس٘ذ. ٚ ٌبٞي ثب ثيٕبسي ِٙفْٛ اؿشجبٜ ٌشـشٝ ٔدي ؿدٛد. ٚ سدٛس

M4 .اػز 

 اػز. shilling٘بْ ديٍش ايٗ ثيٕبسي 

M6 :)لَسوي حاد اريترٍبالستيک( 

دس ايٗ ِٛػٕي عالٜٚ ثش سدٜ ٔيّٛئيذي )ٔيّٛثالػز، ٔيّٛػديز، دشٚٔيّٛػديز، ٔشبٔيّٛػديز، ثب٘دذ ٚ ؼيدشٜ(      

NRBC.ٓداسي ٓٞ 

اػدز.   +PASي يدب ٞدب ثدضسي ٚ داساي ٞؼدشٝ ي چٙدذ لؼدٕشي ٞؼدشٙذ. دشيٛديده اػيذؿد         NRBCايٗ 

 سشٚٔجٛػيشٛدٙي ٚخٛد داسد.

M7 :)لَسوي حاد هگالَبالستيک( 

دس ايٗ ِٛػٕي عالٜٚ ثش سدٜ ٞبي ٔيّٛثالػز سىثيش ػشي  ٚ ديـي سٚ٘ذٜ ي ٍٔبوبسيٛػديز ٞدبي ٘دبسع ٚ    

 ؼيش ًجيعي سا داسيٓ.

ٚ اـدضايؾ  ٕٔىٗ اػز ايٗ ٍٔبوبسيٛػيز ٞب دس خٖٛ ٔحيٌي ديذٜ ؿٛ٘ذ. ٔعٕٛال  دالوز ٞدب ًجيعدي ا٘دذ    

ديذا ٔي وٙٙذ. ثب خٖٛ سيضي ٕٞشاٜ اػز. دالوز ٞب عّٕىشد ٘ذاس٘ذ. ـشد ٔعٕٛال  ثب ِٛوٛدٙي ٕٞدشاٜ اػدز.   

 خـه اػز. وٝ ٔعٕٛال  آٖ سا ثب ٔيّٛـيجشٚص اؿشجبٜ ٔي ٌيش٘ذ. (dry Tap)ٔؽض اػشخٛاٖ 

 SRBيدب   Bّده  سعذاد ػَّٛ ٞب وبٞؾ ديذا ٔي وٙذ. يعٙي ـبلذ ػَّٛ ٔي ؿدٛد. ػدٛداٖ ث   dry Tapدس 

 ٔي ؿٛ٘ذ. ٚ ٔيّٛدشاوؼيذاص ٘يض ٔٙفي ٔي ؿٛد.  

CML :)لَسوي هسهي هيلَئيدي( 

ػبَ ديذٜ ٔي ؿٛد. ٚ ثيـشش ٞٓ ٔشداٖ سا ٌشـشبس ٔي وٙدذ.   40ؿيٛ  ثؼيبس ثباليي داسد. ثيـشش دس اـشاد ثبالي 

ٞضاس  500سب  300ثيٗ ٞضاس ِٛوٛػيز ٚ دس ثعوي ٔٛال   50سب  30دس ايٗ ِٛػٕي ـشد دچبس ِٛوٛػيشٛص ثيٗ 



ٞٓ ٔي سػذ. ثبسصسشيٗ ٚيظٌي آٖ ايٗ اػز وٝ ؼبِت سدٜ ٞبي ٔيّٛئيذي سا دس خٖٛ ٔحيٌي ٔدي ثيٙديٓ. ٚ   

وٙذ، ثٝ ايٗ سشسيت وٝ ٞش چٝ ػَّٛ اص ٘بثبِػ ثٝ ثبِػ ٔدي سػدذ دسكدذ     ايٗ اـضايؾ اص ٘ظٓ خبكي ديشٚي ٔي

 ايٗ ػَّٛ ٞب ٞٓ صيبد ٔي ؿٛد.

 أب ػبيش سدٜ ٞبي ثبِػ سش ثيـشش ديذٜ ٔي ؿٛد. -% اػز3سب  1ٔعٕٛال  ٔيّٛثالػز ثيٗ 

LDH          ٗاٚسيه اػيذ ٚ دشبػيٓ اـضايؾ ديذا ٔي وٙذ، ٟٔدٓ سدشيٗ ـدبوشٛس ايدٗ اػدز ودٝ آ٘دضيٓ آِىدبِي ،

وبٞؾ ٔي يبثذ. دس خٖٛ ٔحيٌي ثبصٚـيُ ٞب ٚ ائٛصيٙٛـيُ ٞدب اـدضايؾ ديدذا     CMLـؼفبسبص ِٛوٛػيشي دس 

 ٔي وٙٙذ.

 ريکطي: ٍاکٌص لَکَهَئيد

 اؿشجبٜ ٔي ؿٛد. CMLاـضايؾ سدٜ ي ٔيّٛئيذي ٚ ٔيّٛػيشي سا داسيٓ. ايٗ ٚاوٙؾ اؼّت ثب 

 

 از لَکَهَئيدريکطي: CMLافتراق 

 وبٞؾ ٔي يبثذ دس حبِي وٝ دس ِٛوٛٔٛئيذسيىـٗ اـضايؾ ٔي يبثذ. CMLدس  ALPآ٘ضيٓ 

 جلسِ پٌجن:

 -دشِٚٙفٛػديز  -ز ٔدي ٌٛيٙدذ. ِٙفٛثالػدز   اِٚيٗ ػَّٛ لبثُ سـدخيق دس سدٜ ي ِٙفٛئيدذي سا ِٙفٛثالػد   

 ِٙفٛػيز

 لٌفَبالست:

ا٘ذاصٜ ي آٖ اػز. وٛچىشش اص ٔيّٛثالػز اػز. ٘ؼجز ٞؼشٝ ثٝ ػيشٛدالػٓ آٖ خيّدي صيدبد    15سب  20عذد 

ٞؼشه اػز. ؿدىُ دػدشٝ ٌدشد ٚ ثيودي اػدز. ٕٔىدٗ اػدز وٙدبسي يدب           1يب 2ي آٖ داساي  اػز. ٞؼشٝ



ػَّٛ سا سـىيُ ٔي دٞذ. ٔعٕٛال  ثبصٚـيّي اػدز. ٚ ـبلدذ ٌشا٘دَٛ     % حد10ٓٔشوضي ثبؿذ. ػيشٛدالػٓ آٖ

 ؿٛد. اػز. دس ٔشحّٝ ي ثعذ سجذيُ ثٝ دشِٚٙفٛػيز ٔي

 پرٍلٌفَسيت:

اػز. ٞؼشه ٞب ثٝ ٚهٛح ديدذٜ ٕ٘دي ؿدٛد. ِٚدي ٕٔىدٗ اػدز آثدبسي اص         5سب  18ا٘ذاصٜ ي آٖ ثيٗ عذد 

 دٞذ. ثبصٚـيُ ٚ ثذٖٚ ٌشاَ٘ٛ اػز. % حدٓ ػَّٛ سا سـىيُ ٔي20ٞؼشه ديذٜ ؿٛد. ػيشٛدالػٓ آٖ 

 ًکتِ هْن:

 ٔعٕٛال  ٞؼشٝ يه ـشٚ سـشٍي خيّي ٚاهح ديذا ٔي وٙذ. دس ٔشحّٝ ي ثعذ ثٝ ِٙفٛػيز سجذيُ ٔي ؿٛد.

 لٌفَسيت:

   Layge  ٚsmallدٚ ٘ٛ  اػز. 

 ٞب ٞؼشٙذ. larye  ،Teellٞبٜ ٞؼشٙذ ٚ ِٙفٛػيز ٞبي  small  ،Bcellٔعٕٛال  ِٙفٛػيز ٞبي 

اػز. ػيشٛدالػٓ ثٝ كٛسر يه حبِٝ ي ظشيفي دٚس ٞؼشٝ سا ـشا ٔي ٌيدشد.   6سب  9ي آٟ٘ب ثيٗ عذد  ا٘ذاصٜ

 ٚ ثٝ سً٘ آثي آػٕب٘ي اػز.

ALL :)لَسوي حاد لٌفَبالستيک( 

  1L  ،2L  ،3Lايٗ ِٛػٕي سا اص ديذٌبٜ ٔٛسـِٛٛطي ثٝ ػٝ صيش سدٜ سمؼيٓ ٔي وٙذ: FABٌشٜٚ 

 صيش سدٜ سمؼيٓ ٔي وٙٙذ. 4ـٙٛسيخ ػِّٛي ايٗ سدٜ سا ثٝ ِٚي اص ديذٌبٜ ايٕٛ٘ٛـٙٛسيذيه يب 

Early pre B cell-1 

Pre Bcell-2 

Pre T cell-3 

B cell-4 



CD          .ٔبسوشٞددبيي وددٝ عٕددذسب  ثددشاي ؿٙبػددبيي ايددٗ سدٜ ٔددٛسد اػددشفبدٜ لددشاس ٔددي ٌيش٘ددذ Tdt 

Tdt,cd23,cd21,cd19,cd10,cd7,cd5,cd2 )سشٔيٙبَ دصٚوؼي سشا٘ؼفشاص( 

سا ؿٙبػبيي ٔي وٙٙدذ. ٚ   T cellاػز يعٙي سدٜ ي  T cellؿبخق  Tdt,cd7,cd5,cd2 ٞؼشٝ. ٔعٕٛال 

cd21,cd19,cd10  ٚcd23  ؿبخقB cell .اػز 

ALL(L1): 

 ػبَ ؿبي  اػز. 1سب  12اػز. ٔعٕٛال  دس وٛدوبٖ ثيٗ  ALLؿبي  سشيٗ ِٛػٕي دس ثيٗ 

 سد.اص ديذٌبٜ ديؾ آٌٟي يب دبػخ ثٝ دسٔبٖ ثٟششيٗ ديؾ آٌٟي سا دا 

ALL(L1)                               :1از ديدگاُ ضيَعL > 2L >3L 

ALL(L1)                 :1از ديدگاُ پاسخ بِ درهاىL < 2L <3L 

 ًکتِ:

2L  3دس ثضسٌؼبالٖ ؿبي  اػز. ِٚيL  ٖػبَ ؿبي  اػز. 5سب  10دس وٛدوب 

ز ديدذٜ ؿدٛد يدب ديدذٜ ٘ـدٛد.      ِٙفٛثالػز ٞب وٛچه، يه دػز ٚ ٔٙظٓ ا٘ذ. ٞؼشه ٕٔىدٗ اػد   1Lدس 

SBB  ٔيّٛدشاوؼيذاص ٔٙفي ٞؼشٙذ. أب ٚPAS+ .ٞؼشٙذ 

 % ػَّٛ ٞبي ٔؽض اػشخٛاٖ ٚ خٖٛ ٔحيٌي سا سـىيُ ٔي دٞٙذ. 80حذٚد 

(2ALL(L: 

ِٙفٛثالػز ٞب ا٘ذاصٜ ي ٔشٛػي سب ثضسي داس٘ذ. ؿىُ ٞؼشٝ ٘بٔٙظٓ اػز. عالٜٚ ثش ثالػز ٞب دشِٚٙفٛػيز 

اػز. سشٚٔجٛػيشٛدٙي ديذٜ ٔي  +PASٚ ٔيّٛدشاوؼيذاص ٔٙفي اػز. أب  SBBٛد. ٞٓ دس آٟ٘ب ديذٜ ٔي ؿ

 ؿٛد.

 ًکتِ:



 وشٚٔجٛػيشٛدٙي ديذٜ ٔي ؿٛد. ALLدس سٕبْ سدٜ ٞبي 

(3ALL(L  :)لٌفَبَرکيت( 

اػز. دبػخ ثدٝ دسٔدبٖ ٕ٘دي دٞدذ ٚ وـدٙذٜ اػدز. ثيـدشش دس آـشيمدب ديدذٜ ٔدي ؿدٛد.             ALLثذسشيٗ ٘ٛ  

 دس آٖ ديذٜ ٔي ؿٛد. 12سب  8بيي وشٚٔٛصٚٔي ثيٗ وشا٘ؼىٛوبػيٖٛ يب خبثد

ٟٔٓ سشيٗ ٚيظٌي آٖ ٚاوٛئالػيٖٛ ػيشٛدالػٓ اػز. وٝ دس ِٙفٛثالػز ٞب ديذٜ ٔي ؿٛد. ا٘ذاصٜ ي ػدَّٛ  

ٞب ثضسي ٚ ؿىُ ٞؼشٝ ٔشؽيش ٚ ػيشٛدالػٓ آٖ ثبصٚـيّي سيدشٜ اػدز. يىدي اص عّدز ٞدبي آٖ آِدٛدٌي ثدٝ        

   EBVٚيشٚع ادـشٗ ثبي اػز 

CLL وي لٌفَئيدي هسهي(:)لَس 

سب ثٝ  CLL% دس ٔشداٖ ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػز. دس 90سب  80ػبَ ٚ دس ٔشداٖ ؿبي  سش اػز  60دس ػٙيٗ ثبالي 

 CLLثدٝ دٚ دػدشٝ سمؼديٓ ٔدي ؿدٛد.       CLLحبَ ٘مؾ اؿٕب، ٔٛاد ؿديٕيبيي، داسٚٞدب ثبثدز ٘ـدذٜ اػدز.      

 آسذيىبَ يب والػيه ٚ ؼيش والػيه. CLLسيذيىبَ ٚ 

CLL :تيپيکال 

 % ػَّٛ ٞب ِٙفٛػيز ٞبي وٛچه، ٔٙظٓ ٚ ثبِػ ا٘ذ.90ٛػيشٛص ٕٞشاٜ ثب ِٙفٛػشيٛص وٝ دس آٖ ِٛو

اػز. چٛ.ٖ ايٗ ػَّٛ ٞدب ؿدىٙٙذٜ ٞؼدشٙذ، صٔدبٖ سٟيدٝ       Basketeellٚخٛد  CLLيىي اص ٚيظٌي ٞبي 

 اػٕيش، ػيشٛدالػٓ ٚ ٞؼشٝ ػَّٛ سخشيت ٔي ؿٛد.  

CLL  آتيپيکال(Mixed cell) : 

 اػز. small cell  ٚlarge eellسشويجي اص 

 ًکتِ:



سا ثدٝ چٙدذ دػدشٝ     CLL,Rai% ػَّٛ ٞدب دشِٚٙفٛػديز ٞؼدشٙذ. اص ديدذٌبٜ ثدبِيٙي،      10وٕشش اص  CLLدس 

 . اص كفش سب چٟبس.سمؼيٓ وشدٜ اػز

 صفر:

 حبِشي اػز وٝ ـشد دچبس ِٙفٛػيشٛص ثبؿذ.

 يک:

 ٞبي ثضسٌي اػز. اسي داؿشٝ ثبؿذ. يعٙي داساي ِٙؿ حبِشي اػز وٝ ـشد ِٙفٛػيشٛص ٚ آد٘ٛح

 دٍ:

 حبِشي اػز وٝ ـشد ِٙفٛػيشٛص ٚ اػذٍّٙٛٔبِي داؿشٝ ثبؿذ. يعٙي ًحبَ ٚ وجذ ثضسٌي داؿشٝ ثبؿذ.

 سَم:

 % ثشػذ.gr 11حبِشي اػز وٝ ـشد ِٙفٛػيشٛص داؿشٝ ثبؿذ ٚ ٌّٕٞٛٛثيٗ ثٝ وٕشش اص 

 چْارم:

 ثشػذ.100000حبِشي اػز وٝ ـشد ِٙفٛػيشٛص داؿشٝ ثبؿذ ٚ دالوز ٞب ثٝ وٕشش اص 

PLL: 

% يب ثيـشش ثشػذ ثٝ ايٗ حبِز ِٛػٕي دشِٚٙفٛػيشيه ٔي ٌٛيٙذ. دس ٚالد  ـدبص   55چٙب٘چٝ دشِٚٙفٛػيز ٞب ثٝ 

 ALL – BLL - CLLٞؼز.  ALLثٝ  CLLسجذيُ 

 جلسِ ضطن:

 پالسواسل:

 اػز. Igاػز. وبس آٖ ػٙشض ٚ سشؿح  Bٔشحّٝ ي ٟ٘بيي ِٙفٛػيز 

 ًحَُ ي تکاهل:



 دالػٕبػُ -ػٕٛػيزدشٚدال -دالػٕبثالػز

 پالسوا بالست:

اػز. ٞؼشٝ ي آٖ ٌٛيب ثيودي اػدز ٚ ٔعٕدٛال  وٙدبسي ٞؼدز. وشٚٔدبسيٗ آٖ        15سب  25ا٘ذاصٜ ي آٖ عذد 

ٞؼشه داسد. ػيشٛدالػٓ آٖ آثي سيشٜ اػز. ٚ ثذٖٚ ٌشا٘دَٛ اػدز. اًدشاؾ ٞؼدشٝ سا      1سب  3ظشيؿ اػز. 

ػددز. دس ٔشحّددٝ ي ثعددذ سجددذيُ ثددٝ ا IGحبِددٝ ي ظشيفددي سـددىيُ ٔددي دٞددذ وددٝ دس ٚالدد  ٔحددُ سشؿددح  

 دشٚدالػٕٛػيز ٔي ؿٛد.

 پرٍپالسوَسيت:

ا٘ذاصٜ ي آٖ وٕي وٛچىشش ٔي ؿٛد. ٞؼشٝ ي آٖ وٙبسي سش ٔي ؿٛد. ٞش چدٝ ػدَّٛ ثدبِػ سدش ؿدٛد ٞؼدشٝ       

ؿٛد. وشٚٔدبسيٗ ــدشدٜ سدش ٔدي ؿدٛد. ٞؼدشه ٕٔىدٗ اػدز ديدذٜ ؿدٛ٘ذ يدب ديدذٜ ٘ـدٛ٘ذ.               وٙبسي سش ٔي

سً٘ آٖ آثي سيشٜ ٞؼز. ـبلذ ٌشاَ٘ٛ اػز. ٚ حبِدٝ ي اًدشاؾ ٞؼدشٝ ٞدٓ      ػيشٛدالػٓ ٌؼششدٜ ٔي ؿٛد ٚ

 ٚاهح سش ٚ ثضسٌشش ديذٜ ٔي ؿٛد. دس ٔشحّٝ ي ثعذ سجذيُ ثٝ دالػٕبػُ ٔي ؿٛد.

 پالسواسل:

داساي ٞؼشٝ اي وبٔال  ــشدٜ ٚ ثذٖٚ ٞؼشه ٚ وبٔال  وٙبسي ٚ ػيشٛدالػٕي سٛػعٝ يبـشٝ ٞؼز. دس ثعودي  

 ؼشٝ اي ديذٜ ٔي ؿٛد.ٔٛاسد ٞٓ ثٝ كٛسر دٚ ٞ

 +CD56+  ،CD38 ٚ +CD138ٔبسوش ٞؼشٙذ.  CD 3ثشاي ؿٙبػبيي داساي 

 % ٚ دس خٖٛ ٔحيٌي كفش ٔي ثبؿذ.8/1ٔيضاٖ ٘شٔبَ آٟ٘ب دس ٔؽض اػشخٛاٖ 

سٛٔٛسٞبي ثذخيٓ دالػٕبػّي يب ديؼىشاصي دالػٕبػّي داساي دالػٕبػُ ٞبي ثذخيٓ ٞؼشٙذ. اص خّٕٝ ايٗ 

ٔيّٛٔب، ٔبوشٌّٚٛثِٛيٙي ٚ اِذ٘ـششْٚ ٚ ِٛػٕي دالػٕبػدّي ٞؼدشٙذ. دس ٚالد  دس ايدٗ     ٞب ٔبِشييُ  ديؼىشاصي

 ثيٕبسي ٞب ٔب ديٍش ػَّٛ ٘شٔبَ ٕ٘ي ثيٙيٓ.



 MOTT cell  ،Flame cellT  ،Russell body  ،Durcherاص خّٕدٝ ايدٗ ػدَّٛ ٞدبي ثدذخيٓ:      

body .ٞؼشٙذ 

MOTT cell :  

اي ٚاوٛئدُ اػدز. ٚ ايدٗ ٚاوٛئدُ ٞدب داساي آ٘شدي ثدبدي        دالػٕبػُ ثذخيٕي اػز وٝ دس ػيشٛدالػٓ داس

 ٞؼشٙذ.

Russell body : 

 ٔي ٌٛيٙذ. Russell bodyثٝ ايٗ ٚاوٛئُ ٞبي داساي آ٘شي ثبدي 

Dutcher bidy: 

ٌبٞي اٚلبر ثٝ دِيُ اـضايؾ ػٙشض آ٘شي ثبدي ٞب سٛػي دالػٕبػُ آ٘شي ثبدي ٞب اص ػيشٛدالػٓ ثٝ ٞؼشٝ ٞدٓ  

 bodyـىيُ اخؼبْ ثضسي ٚ ؿفبؾ دس ٞؼشٝ ػدَّٛ ٔدي دٞٙدذ ودٝ ثدٝ ايدٗ اخؼدبْ        وٙٙذ ٚ س ٘فٛر ديذا ٔي

Dutcher ٔي ٌٛيٙذ 

Flame cell: 

ٞبي ثي ؿىُ ثٝ ٘بْ آٔيّٛئيذٞب ثدٝ ٍٞٙدبْ س٘دً آٔيدضي      proدس اخشالالر دالػٕبػُ ٞب ثٝ عّز سػٛة 

 ػَّٛ ػيشٛدالػٓ ثٝ سً٘ كٛسسي ٚ لشٔض دس ٔي آيذ. يعٙي ائٛصيٙٛـيّي ٔي ؿٛد.

ٔي ٌٛيٙذ. ٕٞٝ ي ايٗ ؿىُ ٞب عٕذسب  دس ٔيّٛٔبِشيذدُ   Flame cellايٗ ػَّٛ ٞب وٝ ؿجيٝ ؿعّٝ ٞؼشٙذ ثٝ 

 ؿٛ٘ذ. ديذٜ ٔي

 هيلَهالتيپل:

 هبيعبر ثذخيٕي وٝ دس ٔؽض اػشخٛاٖ ديذٜ ٔي ؿٛد. دس اـشاد ٔؼٗ ديذٜ ٔي ؿٛد.

 يّْٛ ٔـىٛن ؿذ.% يب ثيـشش ثشػذ ثبيذ ثٝ 10ٔاٌش ٔيضاٖ دالػٕبػُ ٞب دس ٔؽض اػشخٛاٖ ثٝ 



سؽييددش عٕددذٜ اي وددٝ دس خددٖٛ ٔحيٌددي ايددٗ اـددشاد ايدددبد ٔددي ؿددٛد: حبِددز سِٚددٛ، ِٛوددٛدٙي، ٘ددٛسشٚدٙي، 

دس ايٗ ٞب اـضايؾ ٔي يبثدذ. ٚ ٕ٘دبي ظدبٞشي ٌؼدششؽ ٞدٓ ثدٝ        IGg  ٚIGAِٛوٛاسيششٚثالػشٛص داس٘ذ. ٚ 

 آٖ اػز. proسً٘ آثي سٚؿٗ دس ٔي آيذ. وٝ ثٝ عّز 

 ترٍم:هاکرٍگلَبَليٌوي ٍ الدًط

اـضايؾ ٔي يبثذ ٚ عالئٓ ثيٕبسي ثيـدشش ٘بؿدي اص اـدضايؾ ٚيؼدىٛصيشٝ      IgMدس ايٗ ديؼىشاصي آ٘شي ثبدي 

 اػز. دس ايٗ ثيٕبسي ؼبِجب  وجذ ٚ ًحبَ دسٌيش ٔي ؿٛ٘ذ سب ٔؽض اػشخٛاٖ. IGMخٖٛ ثٝ عّز اـضايؾ 

ٚ  IGgاػدز. ودٝ دس ٔيّدْٛ    ٞدب   PROدس ػٙيٗ ثبال ؿبي   اػز. ٚ اـششاق آٖ اص ٔيّْٛ اص ساٜ اِىششٚـدٛسص  

IGA  ْٚثيـشش اػز ِٚي دس ٚاِذ٘ـششIGM .ثيـشش اػز 

اص ديذٌبٜ ٔٛسـِٛٛطي ػِّٛي، ػَّٛ ٞبي ثذخيٓ سا دالػٕبػديشٛئيذي ٔدي ٌٛيٙدذ. ودٝ ػدَّٛ ٞدبيي ثديٗ        

 ِٙفٛػيز ٚ دالػٕبػيز ٞؼشٙذ.

      ُ  +PASٞؼدشٙذ.   ، دس خٖٛ ٔحيٌي داساي سِٚٛ، آٌّٛسيٙبػديٖٛ، ِٙفٛػديشٛص ٘ؼدجي ٚ اـدضايؾ ٔبػدز ػد

 ٞؼشٙذ.

 لَسوي پالسواسلي:

% يب ثيـشش ثشػذ ثٝ آٖ ِٛػدٕي دالػٕبػدّي ٔدي    20دس كٛسسي وٝ سعذاد دالػٕبػُ ٞب دس خٖٛ ٔحيٌي ثٝ 

ٔدي   2000ٌٛيٙذ. ٚ دس ٚال  ؿٕبسؿي ٌّٔك دالػٕبػُ ٞب دس ايٗ ِٛػٕي اـدضايؾ ٔدي يبثدذ.  ٚثدٝ حدذٚد      

 ٛد.سػذ. دس ايٗ ِٛػٕي دالػٕبثالػز ٞٓ ديذٜ ٔي ؿ

 ًکتِ:

 ثٝ ًٛس وّي دس ديؼىشاصي ٞبي دالػٕبػّي حبِز سِٚٛ ديذٜ ٔي ؿٛد.

 :(Hairy cell)لَسوي سلَل ّاي هَيي ضکل يا 



،  خضء اخشالالر ِٙفٛدشِٚيفشاسيٛ اػز. دس ٚال  ِٙفٛػديشي ٔخشدُ اػدز. ٚ داساي ٞؼدشٝ اي ٌدشد ٚ وٙدبسي      

ػيشٛدالػٓ داساي صٚائدذ ٔدٛيي ؿدىُ     وشٚٔبسيٙي يىذػز، ػيشٛدالػٓ يىذػز ٚ ثذٖٚ ٌشاَ٘ٛ ٚ حبؿيٝ

ٟٔٓ سش اػز. اص ديدذٌبٜ س٘دً    CD25وٝ  CD25  ٚCD103ٔبسوش ٟٔٓ اػز.  CDاػز. داساي دٚ 

 (+TRAP)آٔيضي اػيذ ـؼفبسبص ٔمبْٚ ثٝ سبسسبسار ٔثجز اػز. 

دس خٖٛ ٔحيٌي ٚ ٔؽض اػشخٛاٖ ٔعٕٛال  دبٖ ػيشٛدٙي داسيدٓ. ثضسٌدي ًحدبَ ٚ ٔٛ٘ٛػديشٛدٙي ٔـدبٞذٜ ٔدي       

 اػز. ٚ أىبٖ آػذيشاػيٖٛ ٘يؼز. dry Tapٛد. ٔؽض اػشخٛاٖ ٞٓ ثٝ دِيُ وبٞؾ ػَّٛ ٞبؿ

 جلسِ ّفتن:

 اًعقاد:

 خٌّٛيشي اص خٖٛ سيضي ٚ ثٙذ آٔذٖ خٖٛ.

ثٙذ آٔذٖ خٖٛ سيضي ٚ عٛأُ ـيضيِٛٛطيىي ثذٖ ثشاي ٔمبثّٝ ثب خٖٛ سيضي ٘بْ ديٍش ا٘عمبد ٕٞٛػشبص اػدز  

 بٖ خٖٛ ثبيذ يه سعبدَ ثشلشاس ثبؿذ.چٖٛ ثيٗ ثٙذ آٔذٖ ٚ ادأٝ ي خشي

 عاهل دارد: 3اًعقاد 

 خذاس عشٚق -1

 دالوز ٞب -2

 ـبوشٛسٞبي ا٘عمبدي يب دشٚسئيٗ ٞبي ا٘عمبدي -3

 ٕٞٛػشبص سا ثٝ دٚ ٔشحّٝ سمؼيٓ ٔي وٙٙذ:

 ٕٞٛػشبص اِٚيٝ -1

 ٕٞٛػشبص ثب٘ٛيٝ -2



الودز ٞدب ثدٝ آٖ    دس ٕٞٛػشبص اِٚيٝ عشٚق ٚ دالوز ٞب ٘مؾ داس٘ذ. چٙب٘چٝ آػيجي ثدٝ عدشٚق ٚاسد ؿدٛد د   

ؿٛ٘ذ ٚ دغ اص اسلبَ ثٝ والطٖ آ٘ذٚسّيْٛ عشٚق ٚ ايدبد ِخشدٝ ي ػدفيذ ثدٝ ًدٛس ٔٛلدز       ٔحُ ػشاصيش ٔي

 سيضي ٔي ؿٛ٘ذ. ثبعث خٌّٛيشي اص خٖٛ

 ّوَستاز ثاًَيِ:

 ـبوشٛسٞبي ا٘عمبدي ـعبَ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ثبعث اػشحىبْ ٕٞٛػشبص اِٚيٝ ٔي ؿٛد.

 ADPس ٖٚ ٚيّجشا٘ٝ ٚ ٔٛادي وٝ اص دالوز ٞب سشؿح ٔي ؿٛ٘ذ ٔب٘ٙدذ  عالٜٚ ثش عٛأُ ٔؤثش دس ا٘عمبد ـبوشٛ

 ا٘عمبدي ٘يض ٘مؾ داسد. VIIIٚ ـبوشٛس 

 فاکتَر ٍى ٍيلبراًد:

 سػذشٛسي اػز وٝ ثبعث اسلبَ دالوز ٞب ثٝ والطٖ آ٘ذٚسّيْٛ عشٚق ٔي ؿٛد.

ADP: 

 .ٔبدٜ اي اػز وٝ دس دالوز ٞب ٚخٛد داسد ٚ دالوز ٞب سا ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي وٙذ

 اًعقادي: VIIIفاکتَر 

دس ٚال  وشيش ٖٚ ٚيّجشا٘ٝ اػدز. ثدشاي اسصيدبثي ٕٞٛػدشبص اِٚيدٝ اص سؼدز ٞدبيي ثدٝ ٘دبْ ؿدٕبسؽ دالودز            

paltelete aggretion  ،Bleeding time  ،Clothing time .اػشفبدٜ ٔي ؿٛد ... ٚ 

 وٙٙذ. ؿٕبسؽ دالوز سا ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ ٞبي وٛاٌٛالٔشش ٔخلٛف ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي

B.T : 

سٚؽ ثدشاي   3صٔبٖ خٖٛ سيضي ثعذ اص ايدبد يه صخٓ اػشب٘ذاسد دس خّٛي ػبعذ دػز يب الِدٝ ي ٌدٛؽ.   

 ا٘ذاصٜ ٌيشي آٖ ٚخٛد داسد.

 دٚي -1



2- IVY 

 سٕذّز -3

 دليمٝ اػز. 5/2سب  BT 5/9وٝ اػشب٘ذاسدسشيٗ سٚؽ سٕذّز اػز. ٚ ٘شٔبَ 

CT: 

 اػز. سٚؽ ٞبي آٖ عجبسر ا٘ذ اص: 4سب  min 9صٔبٖ ا٘عمبد ثعذ اص خشٚج خٖٛ اص ثذٖ وٝ ٘شٔبَ آٖ 

 اػاليذ -1

 وذيالسي -2

 ِيٛايز -3

 هراحل کلي اًعقاد ثاًَيِ:

ؿٕبسٜ ٌزاسي وشدٜ ا٘ذ. وٝ ٘بْ ٌزاسي ثشاػدبع سشسيدت    1سب  13ـبوشٛس ا٘عمبدي وٝ اص  12سـىيُ ؿذٜ اص 

 ٔؼيش داخّي خبسخي ٚ ٔـششن ٔي ثبؿذ. 3وـؿ آٟ٘ب اػز. داساي 

 ًکتِ:

 ٕٞضٔبٖ عُٕ ٔي وٙٙذ ٘ٝ ثٝ ًٛس خذاٌب٘ٝ.ٚ ايٗ ٔؼيشٞب 

 هسير داخلي:

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. PTٚ ثشاي ٔؼيش خبسخي اص  PTTثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔؼيش داخّي اص آصٔبيؾ ثٝ ٘بْ 

ـعدبَ   12لشاس ٔي ٌيشد. ٚ ـدبوشٛس   12صٔب٘ي وٝ هبيعٝ اي دس عشٚق اسفبق اـشبد. والطٖ دس ٔعشم ـبوشٛس 

 ٘يبص اػز. Prekيه وٛـبوشٛس ثٝ ٘بْ ٔي ؿٛد. ثشاي ايٗ ٚاوٙؾ 

 ًکتِ:

 ثٝ ًٛس وّي ـعبَ ؿذٖ ـبوشٛسٞبي ا٘عمبدي ثٝ كٛسر آثـبسي ٚ آ٘ضيٕبسيه اػز.



اػدز.   H.M.W.Kـعبَ سجذيُ ٔي وٙذ. وٛـبوشٛس ايدٗ ٔشحّدٝ    11سا ثٝ  11ـعبَ ـبوشٛس  12دغ ـبوشٛس 

 وٙذ.ـعبَ سجذيُ ٔي  9ؼيش ـعبَ سا ثٝ  9ـعبَ ـبوشٛس  11دغ ـبوشٛس 

 Ca  +3Fp+ 8ـعدبَ+ ـدبوشٛس   9ـعبَ يه وٕذّىغ سـدىيُ ٔدي دٞدذ ودٝ ٔشـدىُ اص ـدبوشٛس        9ـبوشٛس 

 ـعبَ سجذيُ ٔي وٙذ. 10سأثيش ٔي ٌزاسد ٚ آٖ سا ثٝ  10)ـفِٛيذيذدالوشي( اػز. ايٗ وٕذّىغ سٚي ـبوشٛس

 .9ٚ  8ـبوشٛسٞبي سٕبع ٔي ٌٛيٙذ. ٚ  prek  ٚH.M.W.Kٚ  11ٚ  12ثٝ ـبوشٛسٞبي 

 ِ:ًکت

PREK  ٚاسد عُٕ ٔي ؿٛد ٚ ـعبَ ٔي ؿٛد. 12ثذٖٚ ٘يبص ثٝ ـبوشٛس ٓٞ 

 ًکتِ:

H.M.W.K  ٝٔي سٛا٘ذ ـعبَ ؿٛد. 12ٞٓ ثذٖٚ ٘يبص ث 

 هسير خارجي:

سشويدت   3دس اثش هبيعٝ ي ثبـشي يب عشٚلي ٔبدٜ اي ثٝ ٘بْ وشٚٔجٛدالػشيٗ ثبـشي آصاد ٔي ؿٛد. وٝ ثب ـبوشٛس 

 7ـعدبَ سجدذيُ ٔدي وٙدذ.      7سا ثٝ  7ـعبَ ٞٓ ـبوشٛس  3عبَ سجذيُ ٔي وٙذ. ٚ ـ 3ٔي ؿٛد ٚ آٖ سا ثٝ ـبوشٛس 

 ca  +3FPـعبَ +  7ايدبد ٔي وٙذ. وٝ ٔشـىُ اص ـبوشٛس  Extrinsic Tenasـعبَ ٞٓ وٕذّىؼي ثٝ ٘بْ 

 ـعبَ سجذيُ ٔي وٙذ. 10سا ثٝ  10اػز. ٚ ايٗ وٕذّىغ ـبوشٛس 

 ًکتِ:

 اسيٓ.سا د 7ٚ  3دغ دس ٔؼيشخبسخي دٚ ـبوشٛس 

 هسير هطترک:

ـعبَ سجذيُ ٔي وٙذ. ايٗ خدب ٞدٓ وٕذّىؼدي ثدٝ ٘دبْ       5اثش وشدٜ ٚ آٖ سا ثٝ  5ـعبَ سٚي ـبوشٛس  10ـبوشٛس 

prothrombinase  ـعبَ +  5ـعبَ +  10سـىيُ ٔي ؿٛد. وٝ ٔشـىُ اص ـبوشٛسca +3p   ٗاػز. وٝ ايد



شٚسشٚٔجيٗ سا ثٝ وشٚٔجيٗ سجذيُ ٔي وٙدذ.  ـعبَ سجذيُ ٔي وٙذ. يعٙي د 2ؼيش ـعبَ سا ثٝ  2وٕذّىغ ـبوشٛس 

اثش وشدٜ ٚ ـيجشيٙٛطٖ سا ثٝ ـيجشيٗ سجذيُ ٔي وٙذ. ـيجشيٙٛطٖ ٔحَّٛ ٚ ـيجشيٗ  1ٚ سشٚٔجيٗ ٞٓ سٚي ـبوشٛس 

 ٘بٔحَّٛ اػز.

 ثب سجذيُ ـيجشيٗ ثٝ دّي ٔشٞبي ـيجشيٗ ثبعث اػشحىبْ ِخشٝ ٔي ؿٛد. 13دس دبيبٖ ـبوشٛس 

 ًکتِ:

ٚ  k :10  ٚ9٘مؾ داس٘ذ ـبوشٛسٞبي ٚاثؼشٝ ثدٝ ٚيشدبٔيٗ    10ٚ  5ٚ  2ٚ  1ٚ  13سٞبي دس ٔؼيش ٔـششن ـبوشٛ

 داس٘ذ. kيعٙي ثشاي ـعبَ ؿذٖ ٘يبص ثٝ ٚيشبٔيٗ  2ٚ  7

آٟ٘ب ٘خشُ اػز. اؼّت ـبوشٛسٞبي ا٘عمدبدي دس وجدذ ػدٙشض     PT  ٚPTTداس٘ذ  kاـشادي وٝ ٘مق ٚيشبٔيٗ 

 ٔخشُ اػز. PT  ٚPTTٔي ؿٛ٘ذ ثٙبثشايٗ دس اخشالالر وجذي ٞٓ 

 :PTرٍش اًجام آزهايص 

ٔي سيض٘ذ. ثعدذ آٖ سا دس ثدٗ ٔدبسي     2008سشٚٔجٛدالػشيٗ آؼـشٝ ثٝ وّؼيٓ سا دس يه ِِٛٝ ِٕٞٛيض ثٝ ٔيضاٖ 

دالػٕبي ػيششاسذ ـبلذ دالوز ثدٝ آٖ اهدبـٝ ٔدي     1008دٞيٓ. ثعذ اص سػيذٖ ثٝ دٔبي ٔٛسد ٘ظش  لشاس ٔي 37ْ

ي وٙيٓ. ٚ ٞش چٙذ ثب٘يٝ صيش چشاغ ٌٔبِعٝ ثٝ آٖ ٍ٘دبٜ ٔدي وٙديٓ ثدٝ ٔحدن      وٙيٓ. ٚ ـٛسا  وش٘ٛٔشش سا ـعبَ ٔ

 اػز.  32سب  SPT 46سـىيُ اِٚيٗ سؿشٝ ٞبي ـيجشيٗ صٔبٖ سا ثجز ٔي وٙيٓ. ٘شٔبَ 

 :PTTرٍش اًجام آزهايص 

وبئِٛٗ ػدفبِيٗ سا دس يده ِِٛدٝ ي ٕٞدِٛيض ٔدي سيدضيٓ. دس ثدٗ         1008اص وبئِٛٗ ػفبِيٗ اػشفبدٜ ٔي وٙيٓ 

 2سب  min 3دالػٕبي ثيٕبس اهبـٝ ٔي وٙيٓ. ثعذ اص ٔيىغ وشدٖ ثٝ ٔذر  1008ٌزاسيٓ. ثعذ  ٔي 37ْ ٔبسي

ٔٛالس ثٝ آٖ اهبـٝ ٔي وٙيٓ ٚ ـٛسا  وش٘ٛٔشش سا سٚؿٗ ٔي وٙيٓ ٚ ٞش چٙذ ثب٘يٝ يده   25وّشٚوّؼيٓ  1008



يجدشيٗ وش٘دٛٔشش سا   ثبس صيش چشاغ ٌٔبِعٝ ٚ دسٖٚ ثٗ ٔبسي ٍ٘بٜ ٔي وٙيٓ. ثدٝ ٔحدن ٔـدبٞذٜ سؿدشٝ ٞدبي ـ     

 ا ػز. 12سب  136خبٔٛؽ ٔي وٙيٓ ٚ ٘شٔبَ آٖ 

; ٔمدذاس ٘شٔدبَ   INP 98/1 ;ISI         INR؟؟؟؟؟;  ISIدس ٔٛسد ثيٕبساٖ لّجي ٌضاسؽ ٔشفبٚر اػدز.  

 خٟب٘ي

 دٚ داسٚي ٟٔٓ ٞؼشٙذ:

 ٞذبسيٗ وٝ سٚي ٔؼيش داخّي سأثيش ٔي ٌزاسد. -1

 ٞؼشٙذ. ٔؤثش 7وٕبسيٗ ٚ ٚاسـبسيٗ اػز وٝ سٚي ـبوشٛس  -2

 ثبيذ اص ثيٕبس ػئٛاَ دشػيذٜ ؿٛد وٝ آيب اص داسٚٞبي ثبال اػشفبدٜ ٔي وٙذ يب خيش؟

 ًوًَِ خَى:

% ثبؿدذ.  8/3٘يشدشار ػدذيٓ    CC 2/0خدٖٛ ٚ   CC 8/1حشٕب  ثبيذ ٘ؼجز خٖٛ ٚ هذ ا٘عمبد ٔـخق ثبؿذ. 

 ػبعز ثبؿذ. 2صٔبٖ ا٘دبْ آصٔبيؾ ثبيذ دس ـبكّٝ ي ثيٗ ٘يٓ سب 

 ًکتِ:

 ( ثبس ا٘دبْ داد ٔخلٛكب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثيٕبس ٔـىٛن سا.2سب  3ا ثبيذ چٙذ ثبس )ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب س

 جلسِ ّطتن:

 فيبريٌَشى:

ٚ ال. وٝ دس  X  ،bص٘ديشٜ اػز.  3اػز. اص ديذٌبٜ ػبخشٕب٘ي داساي  300سب  mg/dl 400ٔيضاٖ ٘شٔبَ آٖ 

يٗ ٞب ثبصػبصي ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ايددبد  اثش سشٚٔجيٗ سدضيٝ ٞب ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ايدبد ٔٛ٘ٛـيجشيٗ ٔي وٙٙذ. وٝ ايٗ ـيجش

سجدذيُ ثدٝ يده ساٜ دبيدذاس      13دّي ٔشيضاػيٖٛ ٔي وٙٙذ. وٝ دس ٚال  سػٛة ٘بدبيذاس اػز. ٚ دس اثش ـبوشٛس 



ٞبي ـبص حبد اػز ٚ دس اِشٟبة ٞب، عفٛ٘ز ٞب ثدٝ ؿدذر اـدضايؾ ٔدي يبثدذ.       proٔي ؿٛد. ـيجشيٙٛطٖ خضء 

 ثشاثش ٔي ؿٛد. 20ٔثال  دس ػذيٕبٖ ٔيضاٖ آٖ 

اػز. اػبع آٖ سجدذيُ   clavssسٚؽ اكّي ا٘ذاصٜ ٌيشي ـيجشيٙٛطٖ وٝ دليك حؼبع ٚ ػشي  اػز سٚؽ 

 ـيجشيٙٛطٖ ثٝ ـيجشيٗ دس ٔدبٚسر ٔمبديش صيبد سشٚٔجيٗ اػز.

ثدبـش اػدز ودٝ ثدشاي سليدك       1داساي ويز ا٘ذاصٜ ٌيشي اػز وٝ اص دٚ ٔعشؾ سـىيُ ؿذٜ اػدز. ٔعدشؾ   

شؾ دْٚ سشٚٔجيٗ اػز وٝ ثٝ كٛسر ِيٛـشيضٜ اػز. وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ا٘دبْ وشدٖ دالػٕب ثٝ وبس ٔي سٚد. ٚ ٔع

 اػشفبدٜ ؿٛد. h 24سؼز آٖ سا سليك ٔي وٙٙذ ٚ دغ اص سليك وشدٖ  حذاوثش ثبيذ دس ٔذر 

 رٍش کار:

 دليمٝ ػب٘ششيفيٛط ٔي وٙيٓ. 10( ٚ دس صٔبٖ 2500اَٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سا ثب دٚس ثبال ) -1

 ًکتِ:

 فيٛط ٔي وٙيٓ. چٖٛ دالػٕبي ـبلذ دالوز ٔي خٛاٞيٓ.ٕٖ٘ٛ سا ثب دٚس ثبال ػب٘ششي

 ًکتِ:

 ػبعز ًَٛ ثىـذ. 6اص صٔبٖ خٖٛ ٌيشي سب ا٘دبْ سؼز صٔبٖ ٘جبيذ ثيـشش اص 

 ثبؿذ. 9ثٝ  1دس ايٗ سؼز ٘ؼجز هذ ا٘عمبد ثٝ ػيششار ثبيذ 

 ًکتِ خيلي هْن ٍ کاربردي:

 ٌب دس سـخيق ِخشٝ ٔي ؿٛد.ثيٕبس حشٕب  ثبيذ ٘بؿشب ثبؿذ. چٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ِيذٕيه ثبعث خ

ثؼيبس ٘دبصن ٚ ظشيدؿ ٞؼدشٙذ ٚ ثدٝ ٕٞديٗ دِيدُ دالػدٕب ثبيدذ          PT  ٚPTTدس ايٗ سؼز ِخشٝ ٞب ثشخالَ 

 ؿفبؾ ثبؿذ ٚ ثٝ ٞيچ ٚخٝ ٘جبيذ ِخشٝ ؿذٜ ثبؿذ.



سا دسٖٚ ِِٛٝ ؿيـدٝ   2008اػز. وٝ اص ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمذاس  10ثٝ  1اِٚيٗ وبس سٟيٝ ي سـز اص دالػٕب ثٝ ٘ؼجز 

سشٚٔجيٗ  1008ٔي ٌزاسيٓ. ثعذ اص سػيذٖ ثٝ دٔبي ٌّٔٛة  37سيضيٓ. ٚ ثعذ دسٖٚ ثٗ ٔبسي ثب دٔبيْ  ياي ٔ

سا ثٝ آٖ اهبـٝ ٔي وٙيٓ. ٚ ـٛسا  وش٘ٛٔشش سا سٚؿٗ ٔي وٙيٓ. ٚ صٔبٖ سا ثجز ٔدي وٙديٓ. ثٟشدشيٗ     2يب ٔعشؾ 

ثدٛد   S 22ٛد. ٚ اٌش ثيـشش اص ثٛد سلز ٔب ٞٓ وٕشش ٔي ؿ S 7اػز. اٌش صٔبٖ وٕشش اص  7سب  S 22صٔبٖ ثيٗ 

 ثبؿذ. 1/0اػز وٝ سلز ٔب  1سلز ٞٓ صيبد ٔي ؿٛد. صٔب٘ي هشيت سلز 

 صٔبٖ× ٔمذاس صٔبٖ ٚالعي; سلز 

% ثبؿذ. اٌش وٕشدش يدب ثيـدشش اص ايدٗ عدذد       40-50ثٟششيٗ ٘شيدٝ ـيجشيٙٛطٖ صٔب٘ي اػز وٝ ٕٞبسٛوشيز ثيٗ 

 ثبؿذ اص ـشَٔٛ ٚيظٜ اػشفبدٜ ٔي وٙيٓ.

         TXٚالعي ; ـيجشيٙٛطٖ خبْ  ـيجشيٙٛطٖ
HCT

T
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 ًکتِ:

 ويز، ثبيؼشي خذَٚ ٔشثٛى ثٝ ٔيضاٖ ـيجشيٙٛطٖ ٘يض سؽييش وٙذ. LOT numberثب سؽييش 

)ّٔيشدٛع( ٚ ثدبسداسي    Iـيجشيٙٛطٖ دس ثيٕبسي وّيٛي، آسشٚاػىّشٚص٘يٗ ، آسسشيز سٚٔبسٛئيذ، ديبثدز ٘دٛ    

 اـضايؾ ٔي يبثذ.

 DICاخدشالالر ا٘عمدبدي، ـيجشيٙدِٛيض ٚ     TTPـيجشيٙٛطٖ دس ثيٕبسي وجذيؿ إٓ٘دي ِٕٞٛيشيده،    ٕٞچٙيٗ

 )ا٘عمبد ٔٙشـشٜ دسٖٚ عشٚلي( وبٞؾ ٔي يبثذ.

 

 

 

 







یشگاهیآزما علوم گسترده يایدن  

WWW.LABWORLD.IR 

WWW.LABWORLD.IR 
كامل و با محتواي علوم آزمایشگاھي با  ،وبالگي جامع

  :موضوعاتي از قبیل

  ـ دروس علوم آزمایشگاھي

  ـ فایلھا، كلیپھا و اسالیدھاي آموزشي

  اطلسھاي متعدد علوم آزمایشگاھي ـ كتابھا و

  و مشكالت صنفي ادامھ تحصیل ،ـ مسائل مرتبط با استخدامي

  ھاي چاپ و نشر علوم آزمایشگاھي ـ تازه

  ـ بحث و تبادل نظر علمي 

 ھا، ھمایشھا، سمینارھا  ـ اخبار مرتبط با كنگره

  ...ـ تدریس دروس تخصصي علوم آزمایشگاھي و 

بیوشیمیایي و ھورموني طرحھا و ـ مشاوره و انجام تستھاي 
  ھا نامھ پایان

  ـ آخرین تغییرات بازار كار علوم آزمایشگاھي


