
 
 

 (CBC)ل سلولهای خون مآزمایش شمارش کا

 نام آزمایش:     

Compelet Blood Count 
 ؟شودچرا و چه موقع درخواست میاین آزمایش 

های خونی های مختلفی که روی سلولبدن، غربالگری، تشخیص و پیگیری شرایط و بیماری جهت بررسی سالمت عمومی

ها درمانی و جهت بررسی فرد از لحاظ ابتال به سرطان خونی شیمیریزی و کمخونگذارند نظیر عفونت، التهاب، تأثیر می

هایی که باشد. جهت پایش درمان بیماریگردد. این آزمایش بخشی از برنامه چکاپ سالمت میاین آزمایش درخواست می

 ود.شگذارند این آزمایش در فواصل زمانی مختلف درخواست میهای خونی تأثیر میروی سلول

   نمونۀ مورد نیاز:

 نمونه خون وریدی

   آمادگی قبل از انجام آزمایش:

 آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

 های بیشتر: دانستنی

 خووون حوواوی سووووه نووو  سوووولووول اسووووت کووه در مووایوودووی بوو ووا  پووالسوووومووا غوووطووه ور ه ووووتوو وود 

  (WBC)های سفید گلبول-1

  (RBC)گلبولهای قرمز  -2

 .(PLT)ها پالکت -3

گذارن د و هر زمان که به این شوووند، مراحل بلوا اولیه را نیز در همان ا میها در مغز اسووتخوان سوواخته میاین سوولول

 ک د. ها نیاز باشد، مغز استخوان آنها را وارد جریان خون میسلول

توان پارامترهای ل میشود که به همین دلیبه وسیلۀ دستگاه ان ا  می CBCامروزه در اغلب مراکز آزمایشگاهی آزمایش 

سلول شمارش  صورت نه ت ها  سی قرار داد. در این  های خونی با دقت باالیی زیادی را ه گا  ان ا  این آزمایش مورد برر

 شوند. های خونی نیز بررسی و گزارش میهای فیزیکی مختلف سلولگزارش خواه د شد بلکه خواص و ویژگی

 باشد  رهای زیر میشامل پارامت CBCیک آزمایش استاندارد 

 های سفید بررسی گلبول(WBC)ها از نظر شکل و خواص ظاهری.ها و افتراق سلول  شمارش گلبول 

 های قرمز بررسووی گلبول(RBC)ها، میزان هموگلوبین   شوومارش گلبول(Hb)های ، هماتوکریت یا درصوود گلبول

یانگین ح م گلبول(HCT)قرمز خون  یانگین (MCV)های قرمز ، م قدار هموگلوبین گلبول، م های قرمز م

(MCH)ای ، میانگین غلظت هموگلوبین گویچه(MCHC)  و در بدضی مواقع گ ترۀ توزیع گلبول قرمز(RDW). 

 ها بررسی پالکت(PLT) ها، احتماالً میانگین ح م پالکت   شمارش پالکت(MPV)  و شاید گزارش گ تره توزیع

 .(PDW)پالکتی 

 باش د گردند به قرار زیر میبررسی می CBCایش سه نو  سلولی که در آزم



 
 

شوند(. بدن نیز ش اخته می (Leukocyte)های سفید با نا  لکوسیت   )الز  به ذکر است گلبول (WBC)های سفید گلبول

د ک د. پ ج شکل مختلف از گلبول سفید وجود دارنها و صدمات و جراحات مقابله میهای سفید با عفونتبه وسیلۀ گلبول

 این پ ج شکل عبارت د از 

سیت ها، لنوتروفیل سیتها، ائوزی وفیلها، بازوفیلفو سفید هر کدا  به ن بت ثابتی در ها و مونو ها، این پ ج نو  گلبول 

ست تغییر یابد. به طور مثال یک عفونت باکتریایی باعث  شرایط بدن ممکن ا خون موجود ه ت د. این ن بت ب ته به 

له با عفونت میوفیلتحریک تولید نوتر رود. در گردد که در این صوووورت میزان نوتروفیل در خون باال میها جهت مقاب

سی میزان لها میزان ائوزی وفیل و در عفونتآلرژی سیت های ویرو ضی از بیماریها باال میفو سرطانی نیز رود. در بد های 

 شود. های سفید بالغ و نابالغ چ د برابر میتدداد گلبول

شوووند در مغز اسووتخوان نیز خوانده می (Erythrocyte)های قرمز که با نا  ارتیروسوویت   گلبول (RBC)های قرمز گلبول

ست که شوند. این گلبولساخته و بدد از بلوا وارد جریان خون می ها حاوی هموگلوبین ه ت د. هموگلوبین پروتئی ی ا

باشد ب ابراین مغز استخوان باید روز می 120وسط عمر یک گلبول قرمز دهد. به طور متاک یژن را سرتاسر بدن انتقال می

توان د روی میزان های قرمز جدیدی تولید کرده و وارد جریان خون ک د. عوامل مختلفی میبه صوووورت مت اوب گلبول

شود که ز گزارش میهای قرمز نیاندازۀ گلبول CBCتولید گلبول قرمز توسط مغز استخوان تأثیر گذار باش د. در آزمایش 

ضی از بیماریباید همۀ گلبول ش د. بد ست با صورت یک اندازه و یکد شرایط میها به  شکل ظاهری این ها و  توان د روی 

ساییگلبول ش د مان د نار سایی B12های مربوط به ویتامین ها تأثیر گذار با های مربوط به میزان آهن خون. و فوالت و نار

هایی از جمله گردد. که نشووانهبه فرد اطالق می "خونکم"تر باشوود واژۀ از حد نرمال پایین RBCکه میزان در صووورتی

های قرمز است که پلی به همراه دارد. بیماری دیگری که شیو  خیلی کمتری دارد افزایش گلبول خ تگی و ضدف را نیز

 شود. نامیده میساتیمی 

سیتها که با نا   پالکت(PLT)ها پالکت سی تم شوند نقش ب یار مهمی نیز نامیده می (Thrombocyte) ترومبو را در 

ک  د. فردی که میزان پالکت کافی در خون خود نداشوووته باشووود در خرر خونریزی قرار دارد. در اندقاد خون بازی می

ایج بدسوووت به طور مدمول جهت تأیید نت CBCشوووود. در آزمایش ها نیز گزارش میتدداد و اندازۀ پالکت CBCآزمایش 

شود تا نتایج بدست آمده از آزمایش پ بررسی میوگردد و زیر میکروسکآمده، گ ترش خونی نیز از نمونه بیمار تهیه می

CBC تواند به شووود که میهای خونی نیز گزارش میتأیید گردند. در بررسووی گ ووترش خونی، شووکل غیرطبیدی سوولول

 نماید. پزشک در تشخیص بیماری و تصمیم گیری کمک زیادی

ها های خون مؤثر ه ووت د بدضووی از این افزایش یا کاهششوورایط و عوامل مختلفی روی افزایش یا کاهش تدداد سوولول

ای هم نیازی به اقدامات خاص ندارند. به طور مثال خون دادن و خون گرفتن، احتیاج به پیگیری و درمان دارند و دسوووته

 باشد.در این حالت نیاز به اقدا  خاصی نمیشود که های خونی میباعث تغییر شمارش سلول

توان د روی مغز استخوان اثر گذار باش د و تولید شوند میدرمانی استفاده میبدضی از داروها، مان د آنهایی که در شیمی 

 .های خونی را تحت تأثیر قرار ده دسلول

 منبع:

 کتاب آزمایشات رایج در پزشکی به زبان ساده
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