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 یریگیو پ صیتشمم  ،یبدن، غربا گر یسممالمت وروم یبررسمم جهت (CBCخون ) یشممرارک مامس سمماو ها شیآزما

 یخونو مم یزیروفونت، ا تهاب، خون رینظ گذارندیم ریتأث یخون یهاسمماو  یمه رو یم تاف یهایراریو ب طیشممرا

س یدرمان یریش سرطان یو جهت برر ست م شیآزما نیها افرد از  حاظ ابتال به  ش شیآزما نی. اگرددیدرخوا از  یب 

 شیآزما نیا گذارندیم ریتأث یخون یهاساو  یمه رو ییهایراریدرمان ب شی. جهت پاباشدیبرنامه چکاپ سالمت م

 .شودیم تاف درخواست م یدر فواصس زمان

 ، از جراه:مند یم یریرا اندازه گخون  یژگیو ینمامس خون چند شرارک یشآزما

 منند یرا حرس م یژنقرمز مه امس گابو های 

 منند یخون مه با وفونت مبارزه م یدسف گابو های 

 قرمز خون یدر گابو  ها یژنحامس امس ین، پروتئهروگاوبین 

 پالسرا در خون قرمز به  ی، نسبت گابو  هاهراتومریت 

 منند یها مه به   ته شدن خون مرک م پالمت 

شود مرکن است نشان  یتعداد ساو  ها هرانطور مه در شرارک مامس خون مش ص م یرطبیعیماهش غ یا افزایش

 دارد. یشترب یابیبه ارز یازمه ن است یا ینهزم یراریب یک یدارا فرددهد مه 

 و نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی ندارد. انجام میشود)معروال ورید بازویی(  این آزمایش با نرونه گیری از ورید

 بنام پالسرا غوطه ور هستند: یعیسه نوع ساو  است مه در ما یحاو خون

 (WBC) دیسف یهاگابو -1

 (RBCقرمز ) یگابو ها -2

 (.PLTها )پالمت -3

ساخته مساو  نیا ست وان   نیو هر زمان مه به ا گذارنندیدر هرانجا م زیرا ن هیمراحس باوغ او  شوند،یها در مغز ا

 .مندیخون م انیباشد، مغز است وان آنها را وارد جر ازیها نساو 

 توانیم سید  نیمه به هر شمممودیدسمممتگاه انجام م ۀایبه وسممم CBC شیآزما یشمممگاهیدر اغاب مرامز آزما امروزه

با  یخون یهاصورت نه تنها شرارک ساو  نیقرار داد. در ا یمورد بررس شیآزما نیرا هنگام انجام ا یادیز یپارامترها

و گزارک  یبررسمم زین یخون یهام تاف سمماو  یکیزیف یهایژگیگزارک خواهند شممد باکه خواو و و ییدقت باال

 .شوندیم

 :باشدیم ریز یشامس پارامترها CBCاستاندارد  شیآزما کی

 .یها از نظر شکس و خواو ظاهرها و افتراق ساو (: شرارک گابو WBC) دیسف یهاگابو  یبررس
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قرمز  یهادرصممد گابو  ای تی(، هراتومرHb) نیهروگاوب زانیها، م(: شممرارک گابو RBCقرمز ) یهاگابو  یبررسمم

 نیانگی(، مMCHقرمز ) یهاگابو  نیمقدار هروگاوب نیانگی(، مMCVقرمز ) یهاحجم گابو  نیانگی(، مHCTخون )

 (.RDWگابو  قرمز ) عیتوز ۀمواقع گستر ی( و در بعضMCHC) یاچهیگو نیغاظت هروگاوب

 عیگزارک گسممتره توز دی( و شمماMPVحجم پالمت ) نیانگیها، احتراالً م( : شممرارک پالمتPLTها )پالمت یبررسمم

 (.PDW) یالمتپ

 :باشندیم ریبه قرار ز گردندیم یبررس CBC شیمه در آزما ینوع ساو  سه

(. شوندیشناخته م زی( نLeukocyte) تیبا نام  کوس دیسف یها( : )الزم به ذمر است گابو WBC) دیسف یهاگابو 

س صدمات و جراحات مقاباه مبا وفونت دیسف یهاگابو  ۀایبدن به و سف. مندیها و  شکس م تاف از گابو    دیپنج 

 پنج شکس وبارتند از: نیوجود دارند ا

در  یهر مدام به نسبت ثابت دیپنج نوع گابو  سف نیا ها،تیو مونوس هاسینوفیائوز ها،سیبازوف ها،تی نفوس ها،سینوتروف

باوث  ییایوفونت بامتر کی. به طور مثا  ابدی رییبدن مرکن است تغ طینسبت بسته به شرا نیخون موجود هستند. ا

. در رودیدر خون باال م سینوتروف زانیصمممورت م نیمه در ا گرددیم تجهت مقاباه با وفون هاسینوتروف دیتو  کیتحر

سیو یهاو در وفونت سینوفیائوز زانیم هایآ رژ س زانیم یرو ضرودیباال م هاتی نفو  یسرطان یهایراریاز ب ی. در بع

 .شودیبا غ و نابا غ چند برابر م دیسف یهاتعداد گابو  زین

در مغز است وان  شوندیخوانده م زی( نErythrocyte) تیروسیقرمز مه با نام ارت یها( : گابو RBCقرمز ) یهاگابو 

ستند. هروگاوب نیهروگاوب یها حاوگابو  نی. اشوندیخون م انیساخته و بعد از باوغ وارد جر ست  ینیپروتئ نیه ا

مغز  نیبنابرا باشممدیروز م 120گابو  قرمز  کیورر  وسممط. به طور متدهدیرا سممرتاسممر بدن انتقا  م ژنیمه امسمم

 یخون مند. ووامس م تاف انیمرده و وارد جر دیتو  یدیقرمز جد یهابه صمممورت متناوب گابو  دیاسمممت وان با

 یهاگابو  ۀانداز CBC شیدر آزما گذار باشممند. ریگابو  قرمز توسممط مغز اسممت وان تأث دیتو  زانیم یرو توانندیم

صورت گابو  ۀهر دیمه با شودیز گزارک میقرمز ن ستیاندازه و  کیها به  ض کد شند. بع شرا هایراریاز ب یبا  طیو 

و فوالت و  B12 نیتامیمربوط به و یهاییگذار باشممند مانند نارسمما ریها تأثگابو  نیا یشممکس ظاهر یرو توانندیم

سا صورت زانیمربوط به م یهایینار شد واژ ترنییحد نرما  پا از RBC زانیم مهیآهن خون. در  به فرد  "خونمم" ۀبا

 یمرتر یایخ وعیمه ش یگرید یراریبه هرراه دارد. ب زیو ضعف را ن یاز جراه خستگ ییها. مه نشانهگرددیاطالق م

 .شودیم دهینام یریسات یقرمز است مه پا یهاگابو  شیدارد افزا

را در  یمهر ارینقش بسممم شممموندیم دهینام زی( نThrombocyte) تیترومبوسمممها مه با نام(: پالمتPLT) هاپالمت

شد در خطر خونر یپالمت ماف زانیمه م ی. فردمنندیم یانعقاد خون باز ستمیس شته با قرار  یزیدر خون خود ندا

 دییبه طور معرو  جهت تأ CBC شیشمممود. در آزمایگزارک م زیها نپالمت ۀتعداد و انداز CBC شیدارد. در آزما

بدست  جیتا نتا شودیم یبررس کروسکوپیم ریو ز گرددیم هیته راریاز نرونه ب زین یبدست آمده، گسترک خون جینتا
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 شودیگزارک م زین یخون یهاساو  یعیرطبیشکس غ ،یگسترک خون یگردند. در بررس دییتأ CBC شیآمده از آزما

 .دینرا یادیمرک ز یریگ میو تصر یراریب صیبه پزشک در تش  تواندیمه م

ساو  ای شیافزا یرو یو ووامس م تاف طیشرا ض یهاماهش تعداد  ستند بع ها ماهش ای شیافزا نیاز ا یخون مؤثر ه

به اقدامات خاو ندارند. به طور مثا  خون دادن و خون  یازیهم ن یاو درمان دارند و دسمممته یریگیبه پ اجیاحت

 .باشدینر یبه اقدام خاص ازین ا تح نیمه در ا شودیم یخون یهاشرارک ساو  رییگرفتن، باوث تغ

ض ش ییاز داروها، مانند آنها یبع ستفاده م یدرمان یریمه در  شند و  یرو توانندیم شوندیا ست وان اثر گذار با مغز ا

 قرار دهند. ریرا تحت تأث یخون یهاو سا دیتو 

 

 :بعامن

https://labtestsonline.org/ 

https://www.mayoclinic.org/ 
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