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پیشگفتار

همواره وجود منابعی برای دسترسی آسان و کاربردی برای تشخیص و درمان بیماران یکی از خواسته های 
اصلی دانشجویان و دندانپزشکان بوده است با توجه به نیاز روزافزون به استفاده از آزمایشات البراتواری در 
مراجعه بیماران سیستمیک به مطب دندانپزشکان و پزشکان و همچنین نیاز دانشجویان و رزیدنت ها به 
استفاده از آزمایشات البراتواری در تشخیص، ارزیابی و نحوه برخورد با بیماران سیستمیک در این کتاب 
سعی شده است به موارد فوق پرداخته شود. در بخش اول کتاب به تست های آزمایشگاهی پرکاربرد در 
تشخیص و درمان بیماران مراجعه کننده به مطب پرداخته شده است و در بخش دوم کتاب به چکیده ای از  
تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک با استفاده از کتاب های رفرنس فاالس و برکت اشاره شده است 

تا در دسترس دندانپزشکان، دانشجویان و رزیدنت های عزیز قرار گیرد.
امید آن می رود دانشجویان دانشجویان و همکاران عزیز بعد از مطالعه این کتاب ما را از راهنمایی های 
ارزشمندشان بی نصیب نسازند. جا دارد از همه کسانی که در تهیه و تنظیم این کتاب یاری کرده اند تشکر 

و قدردانی نمایم. 
دکتر سید امیر سیدی
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آزمایشات



فصل 1

CBC

نام آزمایش▐

CBC

نام کامل تست▐

Complete Blood count

نام فارسی تست▐

شمارش کامل سلول های خون

نام های دیگر ▐

 CBC with Differential count

روش انجام▐

Fluorescece Flow Cytometry

علت درخواست تست▐

این تست برای ارزیابی آنمی )مثال در پایش آنمی فقر آهن که با دارو فروسولفات درمان می شوند(، 
لوسمی، واکنش به عفونت ها و التهاب، پایش شیمی درمانی، پایش درمان بیماران پیوند کلیه تحت درمان 
با داروهای سرکوبگر ایمنی، بررسی ویژگی های سلول های خون محیطی، کم آبی، پلی سیتمی، بیماری 

همولیتیک نوزادان و ناسازگاری های گروه خون ABO مورد استفاده می باشد.

تست های اختالالت انعقادی 



بخش 1   آزمایشات 12

توضیح راجع به تست▐

آزمایش CBC شامل مجموعه تست های هماتولوژیکی است که شمارش، مورفولوژی، اندکس ها و درصد 
 CBC .تفکیکی سلول های خونی و حتی در برخی موارد بررسی انگل های خونی را تحت پوشش قرار می دهد
بیشترین تست درخواستی پزشکان را در مورد تست های هماتولوژیکی تشکیل می دهد. هنگامی که در 
تست CBC شمارش افتراقی گلبول های سفید خون مورد تاکید باشد؛ تست بصورت CBC; diff درخواست 

می شود.
آزمایش CBC نوعی تست غربالگری می باشد و انجام آسان، سریع و ارزان است و همزمان چند فاکتور مهم 
خونی مورد آنالیز قرار می گیرد و می توان به اطالعات با ارزشی دست یافت. در واقع مجموعه ای از چند 

آزمایش است که می توان هر کدامشان را به تنهایی )مانند Hb، PLT( هم درخواست نمود.
این آزمایش بخشی از برنامه پایش سالمت می باشد. جهت پایش درمان بیماری هایی که روی سلول های 

خونی تأثیر می گذارند این آزمایش در فواصل زمانی مختلف درخواست می شود.
فاکتورهای زیر در این آزمایش اندازه گیری می شوند:

شاخص های مربوط به گلبول سفید

WBC: شمارش گلبول های سفید  

   WBC diff )Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil(
شاخص های مربوط به گلبول قرمز  
RBC شمارش گلبول های قرمز  

Hb هموگلوبین  

Hct هماتوکریت   

MCV متوسط حجم گلبولی  

MCH میانگین هموگلوبین گلبولی  

MCHC میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی  

RDW-CV, RDW-SD پهنای انتشار حجم گلبول های قرمز  

شاخص های مربوط به پالکتی

PLT شمارش پالکت ها  

PDW پهنای انتشار حجم پالکت ها  

MPV میانگین حجم پالکت ها  

  12fL درصد پالکت های بزرگتر از P-LCR

PCT Plateletcrit یا پالکت کریت که میزان پالکت های خون را نسبت به کل خون نشان می دهد  
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همچنین بررسی گستره خون محیطی با میکروسکوپ نیز جز تست CBC کامل است که شامل مواردی 
چون: گزارش میزان رنگ گلبول های قرمز، اندازه گلبول های قرمز، تغییرات در شکل گلبول های قرمز، 
بررسی حضور انکلوزیون ها در گلبول های قرمز و گلبول سفید، بررسی مورفولوژی گلبول های سفید، قرمز 
و پالکت ها، بررسی حضور انگل های خونی مثل ماالریا، بررسی حضور سلول های غیر طبیعی و نابجا مثل 

موارد سرطان خون و ... .

WBC

موارد کاربرد▐

انجام تست CBC به عنوان جزئی از بررسی فرد قبل از پذیرش یا بستری شدن در بیمارستان.  
کمک به تایید موارد مشکوک به سرکوب مغز استخوان  
کمک به تعیین علت افزایش گلبول سفید )مثل عفونت، شرایط التهابی(   
تشخیص سرطان خون  
تعیین وجود یک اختالل خونی ارثی  
مونیتور کردن تاثیر استرس های جسمی یا روحی  
مونیتور کردن پاسخ به درمان بیمارانی که درمان دارویی یا شیمی درمانی می شوند.  

وظیفه گلبول های سفید خون محافظت از بدن در برابر تهدیدات خارجی نظیر باکتریها، ویروس ها و انگل ها 
 )HSC( است. همه گلبول های خونی از جمله گلبول های سفید از سلول های بنیادی خونساز در مغز استخوان
منشاء می گیرند. از سلول های بنیادی خونساز در طی روند تولید گلبول های سفید؛ در نهایت 2 دسته کلی 

گلبول های سفید ایجاد می شوند:
گلبول های سفید فاگوسیتی )گرانولوسیت ها و مونوسیت ها( . 1
گلبول های سفید ایمنی )لنفوسیت ها( . 2


