
پیوست رنگی

و  نرمــال  میکروهماتوکریــت  لوله هــای   1-1 شــکل 
غیرنرمــال. لولــۀ ســمت چــپ نرمــال اســت کــه در 
و  بــاال  در  پالســما  پاییــن،  در  قرمــز  گلبول هــای  آن 
ــۀ  ــه دیــده می شــوند. لول بافی کــوت در میانــۀ )فلــش( لول
ــۀ ســوم همولیــز  دوم لیپمــی )ظاهــر ســفید و مــات(، لول
ــگ زرد( را در  ــر )رن ــارم ایکت ــۀ چه ــز( و لول ــگ قرم )رن

پالســما نشــان می دهــد )9(.

شــکل 2-3 گســترش خــون یــک ســگ مبتــال بــه کم خونــی همولیتیــک باواســطۀ ایمنــی. راســت )گســترش رنگ آمیزی شــده 
بــا گیمســا(: تعــداد زیــادی گلبــول قرمــز پلی کروماتوفیــل )ســر فلــش( و چهــار گلبــول قرمــز هســته دار )فلش هــای نــازک( 
ــده  ــم( دی ــرۀ بی رنــگ مرکــزی( )فلش هــای ضخی ــد حف ــب گلبول هــای قرمــز به شــکل اسفروســیت )فاق ــده می شــوند. اغل دی
ــوع  ــب رتیکولوســیت های ســگ از ن ــد(: اغل ــوی جدی ــی متیلن بل ــگ حیات ــا رن می شــوند. چــپ )گســترش رنگ آمیزی شــده ب

ــاط آبی رنــگ هســتند )1(. ــد و دارای تجّمعــات بزرگــی از نق متراکم ان
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ــاال  ــدک. ب ــره و سیتوپالســم ان ــن تی ــا کروماتی ــاال چــپ: دو لنفوســیت کوچــک ب ــکل 4-3 لنفوســیت های خــون ســگ. ب ش
ــا حجــم  ــن: لنفوســیت واکنشــی ب ــی در یــک گوشــۀ هســته. پایی ــا گرانول هــای بنفش  صورت ــوالر ب راســت: لنفوســیت گران

ــادی سیتوپالســم آبــی پررنــگ )1(. نســبتًا زی

     

ــت:  ــغ. راس ــل بال ــه نوتروفی ــراه س ــکل به هم ــتۀ S ش ــا هس ــیت ب ــپ: مونوس ــگ. چ ــون س ــیت در خ ــکل 5-3 مونوس ش
ــل )1( ــک نوتروفی ــراه ی ــش( به هم ــکل )فل ــتۀ U ش ــا هس ــیت ب مونوس
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شــکل 6-3 ائوزینوفیل هــای خــون ســگ: چــپ بــاال: ائوزینوفیــل بــا تعــداد زیــادی گرانــول کوچــک. راســت بــاال: ائوزینوفیــل 
ــد حــاوي تعــداد  ــژاد گری هون ــغ ن ــل در خــون یــک ســگ بال ــن ائوزینوفی ــاوت. پایی ــا اندازه هــای متف حــاوی گرانول هــای ب

زیــادي واکوئــل شــفاف و فاقــد گرانول هــای مجــزا )1(

شــکل 7-3 بازوفیــل و لنفوســیت متوســط در خــون ســگ: بازوفیــل )پاییــن( ســگ هســته ای چندقســمتی و تعــداد کمتــری 
گرانــول سیتوپالســمی در مقایســه بــا ســایر دام هــا دارد. لنفوســیت متوســط )بــاال( کمــی بزرگ تــر از لنفوســیت کوچــک و 

بــا حجــم بیشــتری سیتوپالســم )1(
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ــغ  ــز بال ــای قرم ــر از گلبول ه ــک بزرگ ت ــز پلی کروماتوفیلی ــای قرم ــه. گلبول ه ــی گرب ــون محیط ــترش خ ــکل 11-3 گس ش
ــادی  ــداد زی ــا تع ــراه ب ــزرگ( هم ــش ب ــادی )فل ــی ب ــم هاول جول ــک جس ــوند. ی ــده می ش ــتری دی ــگ آبی خاکس ــه رن و ب
ــده می شــود. رنگ آمیــزی  اجســام کــروی مایکوپالســما هموفیلیــس در حواشــی گلبول هــای قرمــز )فلش هــای کوچــک( دی

)11( رایت گیمســا 

شــکل 12-3 گســترش خــون گربــۀ رنگ آمیزی شــده بــا رنــگ حیاتــی متیلن بلــوی جدیــد. دو رتیکولوســیت متراکــم گربــه 
ــش  ــر )فل ــگ منتش ــاط آبی رن ــاوی نق ــیت دان دان ح ــک رتیکولوس ــگ و ی ــرده آبی رن ــاط به هم فش ــا نق ــاال( ب ــای ب )فلش ه

پاییــن( )11(
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شــکل 15-3 دو ائوزینوفیــل در خــون حیطــی گربــه. ائوزینوفیــل پاییــن پــاره شــده اســت و در آن میله ای شــکل و 
)11( رایت گیمســا  رنگ آمیــزی  می شــود.  دیــده  واضح تــر  سیتوپالســمی  گرانول هــای  بــودن  نارنجی رنــگ 

شــکل 16-3 بازوفیــل گربــه )فلــش( بــا گرانول هــای سیتوپالســمی کــروی و بنفــش کم رنــگ. یــک ائوزینوفیــل نیــز در پاییــن 
ــا )11( ــزی رایت گیمس ــود. رنگ آمی ــده می ش دی
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شــکل 21-3 نوتروفیــل گاو. حضــور گرانول هــای ثالثیــه 
موجــب ظاهــر ائوزینوفیلیــک )نارنجي رنــگ( سیتوپالســم 
ــزی  ــود. رنگ آمی ــخوارکنندگان می ش ــاي نش نوتروفیل ه

رایت گیمســا )14(

شــکل 22-3 ائوزینوفیــل گاو بــا هســتۀ دولوبــي یــا 
ــک و  ــرد، کوچ ــمي گ ــای ستوپالس ــکل و گرانول ه باندش

)14( رایت گیمســا  رنگ آمیــزی  قرمزرنــگ. 

شــکل 23-3 بازوفیــل گاو بــا گرانول هــای سیتوپالســمي 
ــا )14( ــزی رایت گیمس ــک. رنگ آمی ــگ و کوچ آبي رن
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ــاال  ــک لنفوســیت )ب ــل )چــپ(، ی ــکل 27-3 دو نوتروفی ش
راســت( و یــک ائوزینوفیــل )پاییــن راســت( در گســترش 
ــمتی  ــب چندقس ــای اس ــتۀ نوتروفیل ه ــب. هس ــون اس خ
اســت و کنگــره دار بــودن حواشــی هســته به وضــوح 
دیــده می شــود. ائوزینوفیــل اســب به دلیــل حضــور 
ــگ  ــا رن ــزرگ ب ــمی ب ــول سیتوپالس ــادی گران ــداد زی تع
ــک دارد  ــبیه تمش ــری ش ــز ظاه ــه قرم ــل ب ــی مای نارنج

.)20(

شــکل 28-3 بازوفیــل )راســت( و نوتروفیــل )چــپ( 
تعــداد  حــاوی  بازوفیــل  اســب.  خــون  گســترش  در 
ــته را  ــه روی هس ــت ک ــگ اس ــول بنفش رن ــادی گران زی

)20( رایت  گیمســا  رنگ آمیــزی  پوشــانده اند. 

لنفوســیت گرانــوالر در خــون  شــکل 3-34 
)22( گیمســا  رایــت  رنگ آمیــزی  المــا. 
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شــکل 8-4 گســترش خــون یــک ســگ مبتــال بــه کم خونــی فقــر آهــن. بســیاری از گلبول هــای قرمــز کوچــک و هیپــو کــروم 
ــه  ــود ک ــده می ش ــون دی ــترش خ ــز در گس ــش( نی ــل )فل ــز پلی کروماتوفی ــول قرم ــادی گلب ــداد زی ــش(. تع ــر فل ــتند )س هس

ــی اســت )28(. ــه کم خون ــز اســتخوان ب ــی مغ نشــان دهندۀ پاســخ جبران

شکل 9-4 گلبول قرمز هسته دار در گسترش خون سگ. رنگ آمیزی رایت گیمسا )23(
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گربــۀ  یــک  خــون  گســترش   4-10 شــکل 
ــپ:  ــتامینوفن. چ ــا اس ــمومیت ب ــه مس ــال ب مبت
اجســام  رومانوفســکی  رنگ آمیــزی  در 
کم رنــگ  ســاختارهای  به صــورت  هینــز 
به صــورت  یــا  قرمــز  گلبول هــای  در 
در  سرپســتانک مانند  بیرون زدگی هایــی 
ــده می شــوند.  ــش( دی ــز )فل ــول قرم غشــای گلب
ــز  ــی، اجســام هین ــزی حیات راســت: در رنگ آمی
آبی رنــگ  و  گــرد  ســاختارهایی  به شــکل 
)فلــش( دیــده می شــوند. یــک رتیکولوســیت 
.)28( اســت  قابل مشــاهده  نیــز  فلــش(  )ســر 

  

ــام  ــورت اجس ــم ها به ص ــت: میکروارگانیس ــوده. راس ــۀ آل ــک گرب ــون ی ــترش خ ــماهموفلیس در گس ــکل 27-4 مایکوپالس ش
کوکســی )کــروی( بــر روی گلبول هــای قرمــز و به صــورت آزاد )فلــش( در گســترش دیــده می شــوند. چــپ: میکروارگانیســم 

ــده می شــود )34(. ــز دی ــای قرم ــوی در ســطح گلبول ه ــروی و حلق ــی از اجســام ک به صــورت زنجیرهای

شــکل 30-4 مــوروالی ارلیشــیاکنیس 
کــروی،  جســم  یــک  به شــکل 
ــوالر در  ــر گران ــا ظاه ــک و ب بازوفیلی

)34( ســگ  لنفوســیت 
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شــکل 1-5 تغییــرات توکســیک در نوتروفیل هــا. بــاال، 
راســت: تغییــرات توکســیک شــدید شــامل بازوفیلــی 
نورتوفیــل  در  سیتوپالســم  شــدن  کف آلــود  و 
)فلــش بــزرگ(. جســم دهــل در یــک نوتروفیــل 
ــل  ــک(. در نوتروفی ــش کوچ ــت )فل ــاهده اس قابل مش
ــود  ــیون )کف آل ــن واکوئوالس ــود در کادر پایی موج
شــدن( سیتوپالســم به وضــوح قابل مشــاهده اســت. 
نوتروفیــل موجــود در کادر بــاال نوتروفیــل ســالمی 
ــت.  ــده اس ــرار داده ش ــه ق ــت مقایس ــه جه ــت ک اس
بــاال، چــپ: نوتروفیــل ســگمانته )پاییــن( و بانــد 
)بــاال( بــا تغییــرات توکســیک مالیــم شــامل بازوفیلی 
ــای  ــن: گرانول ه ــل؛ پایی ــام ده ــم و اجس سیتوپالس

ــب )9( ــل اس ــیک در نوتروفی توکس

شــکل 4-5 لنفوســیت واکنشــی در گســترش خــون ســگ. افزایــش رنــگ آبــي سیتوپالســم، ناحیــۀ گلــژي مشــخص در کنــار 
هســته و هســتۀ خارج مرکــزي در ایــن لنفوســیت قابل مشــاهده اســت )13(.
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شکل 5-5 نوتروفیل حاوي هموسیدرین )سیدرولوکوسیت( در یک سگ مبتال به کم خونی همولیتیک باواسطۀ ایمنی )13(

   

در  دیســتمپر  ویــروس  گنجیدگی هــای   5-6 شــکل 
ــی  ــت: گنجیدگ ــاال، راس ــگ. ب ــون س ــلول های خ س
قرمزبنفــش ویــروس در یــک نوتروفیــل؛ بــاال، چــپ: 
ــن  ــز؛ پایی ــای قرم ــای مشــابه در گلبول ه گنجیدگی ه
ــای  ــش( در گلبول ه ــگ )فل ــی کم رن ــای آب گنجیدگی ه

ــز )13( قرم
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شکل 7-5 سه نوتروفیل حاوی موروالی ارلیشیااوینگی )13(

ــگ  ــای کم رن ــکل بیضی ه ــس به ش ــیت هپاتوزون کنی ــاوی گامتوس ــر( ح ــز تصوی ــگمانته )مرک ــل س ــکل 8-5 دو نوتروفی ش
ــگ در سیتوپالســم خــود )13( ــا بی رن ی

ســندروم  بــه  مبتــال  گربــه  نوتروفیــل   5-12 شــکل 
در  بزرگــی  ائوزینوفیلیــک  گرانــول  چدیاک هیگاشــی. 
سیتوپالســم نوتروفیــل )ســر فلــش( قابل مشــاهده اســت 

.)9(
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شــکل 14-5 دو نروتروفیــل گرانولــه در گربــۀ مبتــال بــه موکوپلی ســاکاریدوز. در ایــن اختــالل لنفوســیت ها نیــز 
.)9( )فلــش(  پراکنــده ای را در سیتوپالســم خــود نشــان می دهنــد  گرانول هــای 

   

ــه در یــک گربــۀ برمــن مبتــال بــه آنومالــی گرانوالســیوِن نوتروفیــل )فلــش و کادر پاییــن(.  شــکل 15-5 نوتروفیــل گرانول
ــش( )9(. ــر فل ــد )س ــی دارن ــری طبیع ــد و ظاه ــرار نمی گیرن ــر ق ــاری تحت تأثی ــن بیم ــیت ها در ای لنفوس
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شــکل 1- 6 ســلول های پیشــتاز ردۀ اریتروئیــدی. از نابالــغ بــه بالــغ: 1- روبری بالســت، 2- پروروبری ســیت، 3- 
ــا  ــزی رایت گیمس ــغ. رنگ آمی ــز بال ــول قرم ــل و 6- گلب ــز پلی کروماتوفی ــول قرم ــیت، 5- گلب ــیت، 4- متاروبري س روبری س

)3(

   

ــیت، ــیت، 3- میلوس ــت، 2- پرومیلوس ــغ: 1- میلوبالس ــه بال ــغ ب ــل. از نابال ــتاز ردۀ نوتروفی ــلول های پیش ــکل 2-6 س  ش
4- متامیلوسیت، 5- نوتروفیل باند و 6- نوتروفیل بالغ. رنگ آمیزی رایت گیمسا )3(
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شـکل 3-6 سـلول های پیشـتاز ردۀ مونوسـیت. بـاال چـپ: مونوبالسـت؛ بـاال راسـت: پرومونوسـیت؛ پاییـن: مونوسـیت. رنگ آمیزی 
)3( رایت گیمسـا 

   

شـکل 4-6 سـلول های پیشـتاز رده مگاکاریوسـیت به وضوح بزرگ تر از سایر سلول های مغز اسـتخوان هستند. مگاکاریوبالست 
)فلش بزرگ(، پرومگاکاریوسـیت )سـر فلش( و مگاکاریوسـیت )فلش کوچک(. رنگ آمیزی رایت گیمسـا )3(
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ــت:  ــل(؛ راس ــام راس ــا )احس ــی از ایمنوگلوبولین ه ــاوی تجّمعات ــل( ح ــه )موت س ــل های واکوئول ــپ: پالسماس ــکل 5-6 چ ش
استئوکالســت، ایــن ســلول بــا توجــه بــه جــدا بــودن و مجــزا بــودن هســته ها از مگاکاریوســیت کــه در آن هســته ها به هــم 

فشــرده هســتند، قابل تشــخیص اســت )3(.

  
 

ــن  ــم کروماتی ــر، تراک ــی بزرگ ت ــا کم ــدازۀ آن ه ــا ان ــه پالسماســل ها هســتند، ام ــکل 6-6 چــپ: استئوبالســت ها شــبیه ب ش
ــمی  ــای سیتوپالس ــا گرانول ه ــل ب ــت: ماست س ــت. راس ــوردار اس ــری برخ ــوح کمت ــم از وض ــی سیتوپالس ــر و حواش کمت

ــانند )3(. ــز می پوش ــته را نی ــی از هس ــه بخش های ــراوان ک ف


