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 CBCشمارش كامل گلبولي يا 

ضعيت خوني بيمار به كار ميشايد اوليه شمارش كامل گلبولي يا ترين ومهمترين آزمايش كه براي تعيين و شد.  CBCرود،  با

شگاه صورت مياين آزمايش تقريباً در تمام آزماي ساده، كمها  سريع ميگيرد و انجام آن  شد. خرج و  شمارش  CBCبا شامل 

سفيد و قرمز، پالكتها مي ضمن ويژگيهاي مختلف گلبولهاي قرمز از جمله رنگ و اندازة آن نيز مورد توجه گلبولهاي  شد. در  با

 گردد.زشك، انواع گلبولهاي سفيد موجود در خون نيز به تفكيك مشخص ميگيرد. بنابه درخواست پقرار مي

  اولين موردي كه درCBC باشوود. اين تعداد شووود، تعداد گلبولهاي سووفيد خون در هر ميليمتر مكع  مياندازه گرفته مي

تا  4000ولهاي سووفيد شووود كه تعداد يبيعي گلبها در خون دارد. گفته مياهميت خاصووي در ارزيابي وضووعيت اين گوي ه

هاي خاصي باشد. به عنوان تواند نشان دهندة بيماريسلول در ميليمتر مكع  است و كاهش يا افزايش تعداد آنها مي 10000

رسود. از سووي مي 10000ها و بيماريهاي التهابي، تعداد سولولهاي سوفيد خون به بارتر از ها، برخي سوريانمثال در عفونت

ستگاه  ضعف د سفيد خون موج  ميديگر،  سلولهاي  ستخوان در توليد  سايي مغز ا سلولهاي ايمني و نار گردد كه تعداد كلي 

هاي مختلف سلولهاي سفيد، بهتر است كم و زياد شدن برسد. با اين حال، با توجه به تعدد رده 4000سفيد خون به كمتر از 

شخيص سفيد فردي هاي خود قرار دهيم. فرض كتعداد متعلق هر رده را معيار ت شمارش گلبولهاي  شد و  9000نيد  % 90با

نوتروفيل در هر ميليمتر  8100گردد كه اين سوولولها نوتروفيل باشووند، با ضوور  كردن اين دو عدد در يكديگر مشووخص مي

سبت  عدد  3600هاي فرد % ، تعداد نوتروفيل40مكع  خون اين فرد وجود دارد. در صورتي كه با همين شمارش گلبولي و ن

 واهد بود. حال به كاهش يا افزايش چند ردة سلولي سفيد توجه كنيد:خ

عدد در هر ميليمتر مكع  بشوووود. هرگاه اين تعداد به كمتر از  1500هاي خون كمتر از نوتروپني: يعني تعداد نوتروفيل -1

صطالح گفته مي 500 ست. بيماريهايي مانند« آگرانولوسيتوز»شود كه فرد دچار برسد در ا حصبه، ت  مالت، ولوسمي  شده ا

رود كه فرد دچار درماني يا مصوورب برخي داروها نيز احتمال ميتوانند باعث نوتروپني در فرد شوووند. به دنبال شوويميحاد مي

 نوتروپني شود.

لت فوق را نوتروفيلي مي -2 حا بارت دقيقنوتروفيلي: عكس  به ع ند.  يلگوي بارتر اتر افزايش نوتروف به رقمي  ز هاي خون 

شوووود و جاي شوووود. اين وضوووعيت در چندين حالت يبيعي نيز ايجاد ميعدد در ميليمتر مكع  نوتروفيلي گفته مي10000

سيگار، در حاملگي و زمان تخمك صرب  صي ندارد )به دنبال ورزش، در اثر درد، با م گذاري(. در بيماريهاي عفوني و نگراني خا

بيني اسووت. دسووت آخر، برخي بيماريهاي سوورياني از جمله ود كه آن نيز قابل پيشرالتهابي نيز مقدار اين ردة سوولولي بار مي

 توانند موج  نوتروفيلي شديد در فرد شوند.لوسمي حاد و مزمن مي

برسد، يعني مونوسيتوز در فرد ايجاد شده است. اين وضعيت در  750مونوسيتوز: هرگاه تعداد مونوسيتهاي خون بارتر از  -3

تيسمي، عفوني، بدخيم )مانند لوسمي و لنفوم(. و گوارشي )مانند بيماريهاي التهابي روده و سوء جذ ( مشاهده بيماريهاي روما

 گردد.مي

سيتهاي از عدد  -4 سيتوز: به بار رفتن تعداد مطلق لنفو سيتوز گفته مي 4000لنفو شود. عالوه بر در هر ميليمتر مكع ، لنفو

هاي لنفوسوويتي و لنفوم نيز ممكن اسووت موج  فزايش اين ردة سوولولي گردد، لوسووميتواند موج  ابيماريهاي عفوني كه مي

 باشد.لنفوسيتوز گردند. مونونوكلئوز عفوني نيز از ديگر علل لنفوسيتوز مي



ضعيت نيز علل  500هاي خون بارتر از ائوزينوفيلي: يعني تعداد مطلق ائوزينوفيل -5 سد. اين و در هر ميليمتر مكع  خون بر

هاي مختلف، آسم، سريان )از جمله لوسمي(، بيماريهاي پوستي، گردد: آلرژيار متنوعي دارد كه چند نمونه از آنها ذكر ميبسي

 بيماريهاي انگلي، بيماريهاي كالژن )يا بافت همبند(.

  ردة ديگري كه درCBC سلولها قرمز يا مورد توجه قرار مي سلولها در  هاي خون نام دارند. تعداد مطلو  RBCگيرد،  اين 

شخيص بيماريميليون مي 5هر ميليمتر مكع  از خون در حدود  سلولها به تنهايي در ت شد. امروزه تعداد اين  سرخ با هاي ردة 

 زنند.هاي ديگري )مانند هموگلوبين حجم گلبولهاي قرمز ( حرب اول را ميخاصي ندارند و شاخص اهميت

 صد حجم گلبولهاي قرم شاخص معمورً از ز به حجم كل خون، هماتوكريت گفته ميهماتوكريت: به در  48تا  34شود. اين 

خوني فرد هماتوكريت او بود، اما امروزه باشد. در گذشته، معيار كمي كم خوني ميدرصد متغير است و مقادير كمتر از آن نشانه

 كند.خوني را تعيين ميبيشتر ميزان هموگلوبين است كه وجود يا عدم وجود كم

 هاي هموگلوبين: يكي از مهمترين شاخصCBC  هموگلوبين نام دارد و مقدار هموگلوبيني را كه درصد گرم خون وجود دارد

باشوود. امروزه معيار اصوولي در ها مقداري كمتر از آقايان ميدهد. مقدار هموگلوبين دز زن و مرد تفاوت دارد و خانمنشووان مي

 12در مردان و كمتر از  14مقدار هموگلوبين اسووت. به اين صووورت كه مقادير كمتر از  خوني بودن يا كم خون نبودن فرد،كم

شان دهندة كمدر خانم سپس با توجه به حجم گلبول قرمز كه در زير خواهد آمد، نوع كمخوني در آنها ميها ن شد.  خوني نيز با

 گردد.مشخص مي

 هاي سرخ يا حجم متوسط گوي هMCV ميكرون است و حجمي كه براي آن محاسبه  7خوني حدود  : قطر سلولهاي قرمز

خون است باشد، يعني فرد كم 80كمتر از  MCVخون، فنتوليتر بوده است. اگر در يك فرد كم 96تا  80شده است، حدود 

هاي سرخ با حفظ حجم يبيعي خود، هموگلوبين كمي يبيعي باشد، يعني گوي ه MCVهايش نيز كوچك است. اگر و سلول

سرخ، فرد كم MCVارند و اگر د سلولهاي  شد يعني در عين بزرگي  سمي دو بارتر از حد نرمال با ست. فقر آهن و تار خون ا

ي زودرس خون و نارسوووايي مغز ها، تجزيهخوني با سووولول كوچك هسوووتند. در بيماريهاي مزمن، خونريزيمثال معروب كم

و اسوويد فوليك  12ماند. و در آخر كمبود ويتامينهاي   وبين ثابت مياسووتخوان، اندازة گلبولهاي قرمز علير م كاهش هموگل

 شوند كه اندازة گلبولهاي قرمز در آن بزرگتر از حد يبيعي است.خوني ميباعث ايجاد نوعي از كم

 .مقدار متوسط هموگلوبين: دانستن اين شاخص در حد اين كتا  ضرورت چنداني ندارد 

 ( لظت متوسووط هموگلوبين MCHCاين شوواخص مقدار هموگلوبين درصوود گرم گلبول قرمز را نشووان مي : ) دهد. به زبان

فرد پايين باشووود يعني  MCHCدهد. هرگاه رنگ گلبولهاي قرمزر را نشوووان مي MCHCاندازة گلبولها و  MCVسووواده

ار باشووود يعني ب MCHCشووووند و هرگاه تر از حد عادي ديده ميهموگلوبين گلبولها كم اسوووت و زيرميكروسوووكوگ كمرنگ

 ترند. سلولهاي سرخ از حالت عادي نيز پر رنگ

 ( ديفDiff يعني : )سلولهايي كه معمورً ديده  100 شود.  شخص  شده و انواع آن به تفكيك م شمرده  سفيد  سلول  عدد 

مت اختصوواري ها )با عال(، مونوسوويتlymphها )معروب به (، لنفوسوويتpolyها )معروب به شوووند عبارتند از: نوتروفيلمي

Monoكه با عالمت (، و ائوزينوفيل( هاEis. نشان داده مي.)شوند 

 شمارش پالكتي در انجام پالكت شمارش  CBCها : معمورً  شتر،  ست براي تأكيد بي ست، با اين حال گاهي رزم ا ستتر ا م

هر ميليمتر مكع  از خون  هزار عدد در 400تا  150پالكت جداگانه درخواسوووت شوووود. تعداد يبيعي پالكت خون انسوووان 

شد. اگر مقدار پالكت خون از اين حد بيشتر ميمي شود. اين افزايش يا يه صورت واكنشي شود به آن ترومبوسيتوز گفته ميبا

ست، يا امري گذرا و موقت مي شد، يا اينكه در اثر بدخيميرخ داده ا ست. كاهش پالكتبا شده ا به زير مقدار  هاي خوني ايجاد 

گويند و معمورً در اثر كاهش توليد آنها در مغز استخوان يا افزايش تخري  آنها در نقاط مختلف مي« ترومبوسيتوپني»را نرمال 

 آيد. ها( پديد ميبدن )حتي داخل رگ

 آزمايشهاي نشان دهندة وضعيت انعقادي

كنيم. همانگونه كه ديديد، اي ميا اشووارهعوامل بسووياري در انعقاد يبيعي خون نقش دارند كه در اينجا صوورفاً به مهمترين آنه

شاخص شمارش كامل گلبولي به آن توجه ميپالكت خون خود يكي از اين  ست كه در  شخصي كه پالكتش كمتر از ها ا شود. 



گيرد. بيماريهاي هستند هاي مختلف در اثر ضربه يا حتي به صورت خود بخودي قرار ميهزار باشد، در معرض خونريزي 100

شود اين وضعيت بسيار رسانند. يعني در رم خون محيطي حتي يك پالكت هم يافت نمياد پالكت را حتي به صفر ميكه تعد

 خطرناك بوده و بايد بالفاصله براي بيمار پالكت تازه تزريق كرد.

باشد. ي( مCT  =Clotting Timeو زمان انعقاد ) Bleeding Time  =BTآزمايشهاي ديگر شامل بررسي زمان خونريزي 

اي زنيم. با فشار دادن عضو مربوط، خون به صورت قطرهي گوش مياي كوچك به نوك انگشت يا رلهبا سوزن يا رنست، ضربه

كنيم. هرگاه با فشوووار دادن، نماييم و هر نيم دقيقه يك بار اين عمل را تكرار ميگردد. اين خون را با پنبه پاك ميپديدار مي

شتري خارج نگرد شيده براي اين خون بي ست. زمان زول ك شده ا ستاز( برقرار  ست خون )همو سي  ديده، اي د، يعني در رگ آ

هاي فيبرين را گويند. حال اگر در همين آزمايش قطرة اول را روي رم ب كانيم و زمان ايجاد شووودن رشوووتهمي BTعمل را 

ندازه ماييم، در واقع تخميني از ا جام اين د CTگيري ن جام عمل خواهيم داشوووت. ان و آزمايش برخي اوقات، بويژه پيش از ان

 شود.جراحي براي ايمينان خاير بيشتر، رزم مي

سنجش  ستند،  ضعيت انعقادي فرد مهم ه سي و شهاي ديگري كه در برر شند كه در هر دو مورد بر فرد مي PTT, PTآزماي با

شند. البته فعاليت  30د ثانيه و دومي در حدو 12شود. و بايد اولي در حدود حس  ثانيه بيان مي صد  PTثانيه با برحس  در

سه با كنترل( بيان مي سبتاً جديدي كه از شود. در برخي برگهنيز )در مقاي شاخص ن شد، تر مينيز دقيق PTهاي آزمايش با  با

 باشد. نام دارد و مقدار يبيعي آن حدود عدد يك مي INRكنيد. اين شاخص برخورد مي

 بررسي مغز استخوان 

ها، خونياين آزمايش يكي از مهمترين اقدامات تشخيصي است كه توسط متخصص خون و انكولوژي براي تعيين علت برخي كم

گيرد. اين بررسي براي تعيين نوع هاي خوني صورت ميها، كاهش سلولهاي سفيد، يا افزايش  ير قابل توجيه ردهكاهش پالكت

سريان شك دارد و كمي دردناك ميهاي خوني و ميلوم متعدد نيز كبرخي  شد. اربرد دارد. انجام اين آزمايش نياز به تبحر پز با

 باشد.برد، قابل گذشت ميدرد آن در قبال سودي كه بيمار از انجام آن مي

ستخوان معمورً در دو حالت صورت مي ستخوان به داخل سرنگ و بررسي مغز ا سيون يا مكش مغز ا سپيرا گيرد. حالت اول را آ

ستخوان ميوم را نمونهحالت د آيد، در مورد اول پس از آنكه منفذي به درون نامند. همانگونه كه از نام آنها برميبرداري از مغز ا

صورتي كه در نمونه شيد در  سرنگ، مقداري از محتويات آن را ك شد، بايد با  ستخوان ايجاد  ستخوان، رزم مغز ا برداري از مغز ا

ست كه تكه ستخواا صوص خارج نموده و پس از انجام برشاي از مغز ا سوزني مخ صورت قال  با  هاي آميزيها و رنگن را به 

 رزم، زير ميكروسكوگ بررسي نمود.

باشند. پس از ايجاد بيحسي موضعي شوند، جناغ سينه و لگن خاصره ميبهترين نقايي كه براي انجام اين آزمايش پيشنهاد مي

شود. سپس ز ادامه داشته باشد، منفذي كوچك توسط تيغ جراحي در پوست بيمار ايجاد ميرزم كه بايد تا روكش استخوان ني

سبتاً بزرگي وارد بدن بيمار مي سمت داخل هدايت ميسوزن ن شي به  شار ماليم و حركات چرخ شود تا وارد مغز گردد و با ف

سوزن را خارج مي شك، مغزي  ستخوان گردد. در آنجا پز سرنگ معمولا سط  سيكند و تو سي از محتويات مغز ي يك تا دو 

شود و براي بررسي به آزمايشگاه كند. با استفاده از مايع كشيده شده، به تعداد رزم رم تهيه مياستخوان بيمار را برداشت مي

ستاده مي شي، مقادشود. براي انجام نمونهفر سوزن را تغيير دهد و با حركات چرخ شك محل  ست كه پز ير برداري نيز رزم ا

گردد تا ي خارج شده نيز به بخش پاتولوژي فرستاده ميمناسبي از مغز استخوان را به داخل سوزن مخصوص هدايت نمايد. تكه

 هاي رزم قرار گيرد.توسط پاتولوژيست مورد بررسي

 مختصري از آزمايشهاي الزم براي تشخيص سرطان 

 آسپيراسيون )مكش( با سوزن نازك 

سيار مفيد و راهگشا مياين اقدام در تشخيص بي ستان و تيروئيد ب شد. به اين صورت كه پزشك با سوزن ماريهاي مشكوك پ با

ي محتويات گردد و با عق  راندن پيسووتون سوورنگ سووعي در تخليههاي قابل لمس اين اندامها ميسوورنگ معمولي وارد توده

شود ودر  ير اين صورت، خون يا مقداري سلول گ مينمايد. در مواردي كه  ده كيستي باشد، مايع وارد سرناحتمالي  ده مي

شود. پاتولوژيست با دقت مادة كشيده شده را بررسي باشد( وارد سرنگ يا حداقل سوزن آن مي)كه در واقع متعلق به توده مي

 كند.نمايد و در تشخيص دقيق جنس  دة مورد نظر به پزشك معالج كمك ميمي



 وپيآندوسكوپي، ركتوسكوپي، كولونوسك

شك با لوله ست كه پز شكوك مري، معده و رودة بزرگ، رزم ا ست، به در بيماريهاي م شده ا سر آن چرا ي تعبيه  اي كه در 

هاي برداشوووته شوووده از اين بافتها بايد توسوووط برداري بنمايد. نمونهها نگاه كند و در صوووورت نياز از آنها نمونهداخل اين اندام

 رند.پاتولوژيست مورد بررسي قرار گي

 هاي مختلف بدن تي اسكن و ام آرآي قسمتسي

صوير برداري مورد اندام شهاي مختلف ت ستفاده از امكانات و رو ستند، بايد با ا سط معاينه قابل ارزيابي ني سادگي تو هايي كه به 

روند و در تأييد وجود هاي بسيار خو  و دقيق در تصوير برداري به شمار ميآرآي از روشاسكن و امتيبررسي قرار گيرند. سي

ساير نقاط بدن  شكمي و  صبي، ريه، كبد، اندامهاي داخل  ستگاه ع سريانهاي مختلف مغز و د سترش و نوع  شدت گ و تعيين 

 ارزش دارند.
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