
 
 

برای  لازمزمان  یبررس جه  و است  Clotting Timeمخفف  CTو  Bleeding Timeمخفف ،  BT شیآزما

 یههند، اما برا یرا انجام نم شیآزما نیهرگز ا افراه بسلاریشوه.  یاستهفاه  م یزیتوقف خونرتشتیل  لخه  و 

 .آزمایش بستتلار مفلد استت ، انجام این شتتوه یبرش کوچک، مهوقف نمیک از  یحه ،آنها یزیخونر ک  یافراه

 ،یزیپلاک  ها هر صتتورخ خونراینی  چگون   یابیارزستت   و  پوستت  یکم عمق رو با ایجاه یک برش شیآزما

هر خون هستتهند ک  هر صتتورخ  ستتلولهایی. پلاکهها ، انجام ملگلرهموجب انعقاه خون و تشتتیل  لخه  ملگرهند

گلری لواوللن واکنش را نشان ملدهند و از اهام  خونریزی جبا ایجاه توه  پلاکهی  یخون یب  رگها لدنرس بلآس

ی آزمایش بررستتت ب  کمک ایناخهلالاخ انعقاهی، خونریزی از بلنی )اپی تاکستتتی  و اخهلالاخ پلاک  . ملیننتد

 ملشوند.

 چرا این آزمایش درخواست میشود؟

وراخ س اییدگی مانند بر یدگیه بلپ  از آسشخصی . اگر وجوه هاره شیآزما برای هرخواس  این یمهعده  یهلا

. انجام ههد ها را شیآزما این شوه یم  لتوصبا مشتی  عدم انعقاه خون و توقف خونریزی مواج  اس ،   ،شتدن

 اس . یزیزمان خونرطولانی شدن  هر لخه  شدن خون و  رل، تأخانعقاهیاخهلالاخ  م علا

ر افراه هو  ندشایع نلسه اخهلالاخ انعقاهی. اس مشیلاخ انعقاهی  یبررس یبرا شیآزما نیتر مهداول BT ایشآزم

هر  یطولان یزیاگر خونر ه.وجوه هار این اخهلالاخ یابیارز یبرا زلن گریه ایشد. چند آزمنهه یرخ م یکم ارلبستت

 صلتشخ یبرا شیآزما این .ها باشد نقص هر عملیره پلاک  امر ملهواند نشان  نیفره وجوه هاشته  باشتد، ا کی

 شوه.  یم هرخواس کسی نلز هالاپ

 ؟درخواست شوند BT, CTممکن است همراه با  یگرید آزمایشاتچه 

 یانعقاه یشتتهایاز آزما ای مجموع  ،جینها دیلتا ی، برااخهلالی وجوه هاشتته  باشتتد BT,CTهر آزمایش های  اگر

 :یک ب  تنهایی یا همرا  با هم انجام شوندتواند هر  یم یانعقاه یتس  ها نیشوه. ا یم  لتوص

 کام  شمارش خون شیآزما •

 Vفاکهور  شیآزما •

 نوژنیبرلسطح ف •

• PT 

 شمارش پلاک  •

• Activated clotting time test 



 
 

 

 روش انجام آزمایش:

 شوه:  یم ریشام  مراح  ز CT و BT شیآزما انجام روش

شتتوه تا  یم زلکنند  تم یضتتد عفون ماه با  ک  عموما روی پوستت  بخش هاخلی ستتاعد استت  برشابهدا مح  

مولا معشوه.  یو باه م رهلگ یهس  قرار م یبر رو سنجاحهمال ابهلا ب  عفون  ب  حداق  برستد. بعد، کا  فشتار

 کیاز  با اسهفاه  ست   کند. یزیخونر یتا کم روی پوست  ایجاه ملشتوه یکم عمق برش برای این آزمایشتاخ

 یهنگام خونریزی ایجاه شد  باید پاک شوه تا  ،لثان 03. هر انجام ملشتوه یزینظارخ بر خونر مریتا ایکرونومهر 

 بانداژ ملشوه. مح  زخمزمان لخه  شدن خون ثب  و س   . شوهمهوقف  یزیک  خونر

 ؟آیا انجام این آزمایش خطری دارد 

 لفبسلار ضع از حد شلب یزیخونر احهمال. طبلعی اس  افهد یاتفاق م ،شیپ  از انجام آزما ک  یکم یزیخونر

 هر مح  برش وجوه هاشه  باشد. ابالهه ایمانند هره  یاس  و ممین اس  خطراخ جزئ

 د؟نبگذار ریتاث ایشآزم جینتا روی ممکن است مواردیچه 

 ای ها میم  هرصتتورخ مصتر  .روی نهلج  آزمایش اثر ملگذارندینند ملک  ب  عنوان ضتد انعقاه عم  یی هاروها

  سبز ممین اس جاخیپر از سبزغذایی  میرژ نلبلافاصتل  ب  پزشک اطلا  هاه  شوه. همنن دی، بایاهلگهاروهای 

. داین آزمایش را انجام هه دیکم پلاک  باشد، نبا ارلتعداه بست یهارا یبگذاره. اگر فره رلبر زمان لخه  شتدن تأث

ر بغ  هر مبهلایان ب  سرطان آنها برهاشته  شد  )مانند برهاشهن غده لنفاوی زی یک  غده لنفاو یافراه نلهمنن

ه لنفاوی زیر بغلی یک هس  برهاشه  شد  باشد، د) هرصورتی ک  غ .رندلقرار گ BT شیتح  آزما دی، نباپسهان 

را انجام  زمایشآافراهی ک  سابق  ایجاه کلوئلد هارند نلز بههر اس  این  .آزمایش باید از سم  هیگر انجام پذیره. 

 ندهند.

 انجام آزمایش:آمادگی پیش از 

. لازم ب  ذکر اس  ک  هاه  شوب  پزشتک اطلا  ه دیبا ها نلهامیو و مواه مخدر ،هارو هر صتورخ مصتر  هر گون 

 بر اساسو  شیچند روز قب  از آزما باید ،دنگذار یشدن خون اثر م ه بر لخک   نیمانند آست ر ییهاروهامصتر  

 مهوقف شوه. معالج مشاور  پزشک

 



 
 

 تفسیر نتایج:

Reference Range Interpretation 

2-7 minutes (Bleeding Time) Normal 

8-15 minutes (Clotting Time) Normal 

 

اس . با  ق لهق 51تا  8 نلفره ب کیهر  یعلاست . زمان لخه  شتدن طب ق لهق 7-2 نلب یعلطب یزیزمان خونر

. محدوه  نرمال زمان را تشتتخلص هاه لبراندیفون و ای یللهموف یمارلتوان ب یزمان لخه  شتتدن خون، م ارزیابی

 ق  هر نظر گرفه  شوه.لهق 8تا  5 کی نلتواند ب یم یزیخونر

 شیاآزم دیآن با دیلتا یو براها اس  پلاک   و یا تعداه عملیره هر نقص ههند نشان  یعلرطبلغ یزیزمان خونر

 :شرح زیر اس  ب  یعلطب رلغ جینها عل  ب  طور کلی. انجام شوه یشهرلب یها

قاهر ب  انهقال خون ب  طور کام  هر  عروق بدین ترتلب و باشتتد یخون عروقنقص هر  یفره هارا ممین استت • 

 .سهندلسراسر بدن ن

هها تواند بر عملیره پلاک یم ییلاخهلال ژنه نی. اباشتتدپلاک   ییلاخهلال عملیره ژنه یفره هارا ممین استت  •

 .یلل، هموفمانندبگذاره.  رلتاث

 کند. یپلاک  مساخهن تعداه زیاهی ک  هر آن مغز اسهخوان شرو  ب   ترومبوسلهوز •

 کند. یم تعداه کمی پلاک  توللدک  هر آن مغز اسهخوان  یهوپنلترومبوس •

بر روند انعقاه خون  واس   یارث یمارلب ک  یک. مبهلا باشد Von Willebrand یمارلب ب  ممین است  فره •

 گذاره. یم رلتأث
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