
  

 تفسیر پارامترهای آزمایص ضمارش کامل سلول های خووی
 

 (Hemoglobin, Hb)پارامتر هموگلوبیه 

ٌزْ  6..1تا 1..6 تیٗ اٖ٘ٛساد اسدرفذ 95ی عثیؼی آٖ درخٛ٘ی ٚ پزخٛ٘ی را عٙجیذ. ٔحذٚدٜی وٓتٛاٖ درجٝٔی تا پارأتز ٌّٕٞٛٛتیٗ

اعت.  HbAتٝ  HbFرعذ ٚ افت آٖ ٘اؽی اس تثذیُ ٔی 11تا  10اعت. در حذٚد دٚٔاٍٞی ٔمذار ٌّٕٞٛٛتیٗ تٝ  تزدعی ِیتز

رعا٘ی تٟتز ٘ٛساد، ٔیُ تزویثی تغیاری تا اوغیضٖ دارد ٚ رٞاعاسی اوغیضٖ اس آٖ وٙذ اعت؛ اس ایٗ رٚ تزای اوغیضٖ Fٌّٕٞٛٛتیٗ 

ٚ تزای  2±14در ٘ٛعاٖ اعت ٚ در تّٛؽ تزای س٘اٖ  تزدعی ِیتزٌزْ  13 تا 11ٞا در ٔحذٚدٜ تاالعت. ٌّٕٞٛٛتیٗ در تچٝؿّظت خٖٛ 

 عٌٗزْ تیؾتز اس ٌزٜٚ ٞٓ 2ٞای آ٘ذرٚصٖ ػّت ٚجٛد ٞٛرٖٔٛتٝ ٔزداٌٖزْ درفذ عثیؼی اعت. ٔمذار ٌّٕٞٛٛتیٗ در  2±16ٔزداٖ 

ی ٞؾتٓ تا رعذ. تارداری اس ٞفتٝػّت واٞؼ اعتزٚصٖ ایٗ تفاٚت تٝ حذٚد یه ٌزْ ٔی، تٝئغٝیاٞای اعت. در خا٘ٓ س٘اٖ٘غثت تٝ  خٛد

عی ٌّثَٛ لزٔش تٝ عی 300عی ٔایغ ٚ عی 1500ؽٛد. در تارداری ٔی حأٍّی ٔیٚؽذٖ ٚ ٞیذرافشایؼ حجٓ خٖٛ، ٔٛجة رلیك

را  11رعذ. ٌّٕٞٛٛتیٗ وٕتز اس ٔی 11یه خا٘ٓ تٝ حذٚد  14یا  13ؽٛد ٚ اس ایٗ رٚ، عی تارداری ٌّٕٞٛٛتیٗ حجٓ خٖٛ اضافٝ ٔی

 .رعا٘ی تٝ جفت ضزٚری اعتؽذٖ خٖٛ تزای خٖٛرلیك وٝ ایٗ  خٛ٘ی حأٍّی ٌٛیٙذوٓ

 (Hematocrite, HCT)هماتوکریت پارامتر 

 .ٌٛیٙذٕٞاتٛوزیت ٔیؽٛد، درفذ در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی 100خٖٛ وٝ تزاتز اس ٞای لزٔش را در ٔیشاٖ ٔؾخقی ی ٌّثَٛحجٓ فؾزدٜ

دلیمٝ  5ٔذت تٝ ٔٛئیٙٝٞای ی خٖٛ تزای تؼییٗ ٕٞاتٛوزیت در ِِٛٝٞای لزٔش اعت. ٕ٘ٛ٘ٝاس تؼذاد ٌّثَٛ درفذیٕٞاتٛوزیت 

 3آیذ. در ؽخقی عآِ، ٕٞاتٛوزیت حذٚد دعت ٔیوؼ ٔذرج تٝٞای لزٔش اس رٚی خظی ٌّثَٛؽٛد ٚ حجٓ فؾزدٜعا٘تزیفیٛص ٔی

ٔمذار ٘زٔاَ  .درفذ اعت 50.3تا  40.7ٞا درفذ ٚ تزای خا٘ٓ 44تا  36تیٗ اعت. ٔمذار ٘زٔاَ ٕٞاتٛوزیت تزای آلایاٖ تزاتز ٌّٕٞٛٛ

 درفذ اعت. 42تا  32ٞا درفذ ٚ در تچٝ 61تا  45آٖ در ٘ٛساداٖ 

 



  

 (White blood cell count)های سفید ضمارش گلبول

درفذ جٕؼیت عآِ ٕٔىٗ  2/5ٔتز ٔىؼة اعت؛ تٙاتزایٗ در ٞز ٔیّی 10800 تا 4400ٞای عفیذ ی عثیؼی ؽٕارػ ٌّثَٛٔحذٚدٜ

ٌّثَٛ عفیذ داؽتٝ تاؽٙذ. تؼذاد ٌّثَٛ عفیذ در تذٚ تِٛذ ٕٔىٗ اعت تٝ  10800درفذ ٘یش ا٘ذوی تیؾتز اس 2/5ٚ  4000اعت وٕتز اس 

٘ارط عفیذ ٚ لزٔش در خٖٛ ٔحیغی ٔؾاٞذٜ ؽٛد  ٞایٞای اَٚ ٚ دْٚ ٕٔىٗ اعت ٌّثَٛٔتز ٔىؼة تزعذ ٚ در ٞفتٝدر ٔیّی 30000

ؽٛد؛ ٞای عفیذ تزحغة درفذ ٌفتٝ ٔیٞای عفیذ تٝ تٛسیغ ا٘ٛاع ٌّثَٛؽٛد. ؽٕارػ افتزالی ٌّثَٛی دْٚ عثیؼی ٔیوٝ پظ اس ٞفتٝ

تا  2درفذ، ائٛسیٙٛفیُ  8تا  1درفذ، ٔٙٛعیت  40تا  20درفذ، ِٙفٛعیت  70تا  40تزای ٔثاَ در ؽخقی عآِ ٚ تاِؾ تؼذاد ٘ٛتزٚفیُ 

عاٍِی، تٟٙا دٞذ. وٕتز اس عٗ ؽؼدرفذ ؽٕارػ افتزالی را تٝ خٛد اختقاؿ ٔی 4درفذ ٚ عَّٛ تا٘ذ تا  1درفذ، تاسٚفیُ تا  5

عاٍِی عَّٛ ؿاِة، ِٙفٛعیت ٚ در تشرٌغاالٖ عَّٛ ؽٛد ٚ اس ایٗ رٚ تا سیز ؽؼتزػىظ تشرٌغاالٖ ٔی درفذ ٘ٛتزٚفیُ ٚ ِٙفٛعیت

 ؽٛد.٘ٛتزٚفیُ اعت. تٝ واٞؼ ٌّثَٛ عفیذ، ِىٛپٙی ٚ تٝ افشایؼ آٖ ِىٛعیتٛس ٌفتٝ ٔیؿاِة، 

 (Red blood cell count)های قرمس ضمارش گلبول

 ٔتز ٔىؼة اعت. ٔیّیٖٛ در ٔیّی 5.4تا  4.2ٞا ٚ تزای خا٘ٓ 6.1تا  4.7ٞای لزٔش تزای آلایاٖی عثیؼی ؽٕارػ ٌّثَٛدأٙٝ

 (Mean Cell Volume, MCV)پارامتر حجم متوسط گلبول قرمس  

یــا حجــٓ  MCVعــٙجی وٙٙــذ، تــٝ آٖ ٞــای لزٔــش حجٓچٙا٘چــٝ یــه ٌّثــَٛ لزٔــش را تــٝ ٕ٘ایٙذٌــی اس تٕــاْ ٌّثَٛ

ؽٙاعــی، تــز اعــاط ٘ثــض ِٚتــاصی یــا حجــٓ ٔتٛعــظ ٌّثــَٛ لزٔــش در آ٘اِیشٚرٞــای خٌٖٛٛیٙــذ. ٔتٛعــظ ٌّثــَٛ لزٔــش ٔی

تــٝ رٚػ دعــتی، ٕٞاتٛوزیــت را تــز تؼــذاد  MCVی ؽــٛد. تــزای ٔحاعــثٝجّــٛ ٔحاعــثٝ ٔیی رٚتٝپزاوٙــؼ ٘ــٛر در ساٚیــٝ

وٙٙــذ؛ تــزای ٔثــاَ چٙا٘چــٝ ضــزب ٔی 10وٙٙــذ ٚ حافــُ را در ػــذد تمغــیٓ ٔیٞــای لزٔــش تزحغــة ٔیّیــٖٛ ٌّثَٛ

فٕتِٛیتــز  90تزاتــز  MCVٔتــز ٔىؼــة تاؽــذ، ٔمــذار ٔیّیــٖٛ در ٔیّی 5درفــذ ٚ ؽــٕارػ ٌّثــَٛ لزٔــش  45ٕٞاتٛوزیــت، 

 .خٛاٞــذ تــٛد

 120تــا  104در تــذٚ تِٛــذ،  MCVی عثیؼــی ٔحــذٚدٜ .فٕتِٛیتــز اعــت 61تــا  80در تشرٌغــاالٖ  MCVٔمــذار ٘زٔــاَ 

عــاٍِی تٝدر یه MCVؽــٛد. وٕتزیــٗ ٔمــذار درفــذ، ٔیىزٚعــیت تــذٚ تِٛــذ لّٕــذاد ٔی 61فٕتِٛیتز اعــت ٚ وٕتــز اس 

 70وٕتــز اس  MCVِٚــی در وــٛدن عــآِ ـز واٞــؼ یاتــذ، فٕتِٛیتـ 70خــٛرد وــٝ ٕٔىــٗ اعــت تــٝ حــذٚد چؾــٓ ٔی

عــاٍِی ٘ٛعــاٖ  15اِــی  10تــا  MCVی تاالعــٕی یــا إٓ٘ــی فمــز آٞــٗ اعــت پارأتــز دٞٙذٜؽــٛد ٚ وٕتــز اس آٖ ٘ؾــاٖٕ٘ی

 (80ی: ٘زٔٛعــیت ٞــا را تــٝ عــٝ دعــتٌّٝثَٛ MCVــز ؽــٛد. پارأتفٕتِٛیتــز ثاتــت ٔی 61تــا  80دارد ٚ تؼــذ اس آٖ تیــٗ 

اس ضذا٘ؼمــاد ٚ  MCVوٙــذ. پارأتــز تٙــذی ٔیعثمٝ 100)ٚ ٔاوزٚعــیت )تیؾــتز اس 80)ٚ ٔیىزٚعــیت )وٕتــز اس  ) 61تــا

عــاػت تــذٖٚ تـییــز تالــی ٔی 24ٌزاد تــا ی عــا٘تیدرجــٝ 4پذیــزد؛ ِٚــی تــا ٍٟ٘ــذاری خــٖٛ در دٔــای اتــاق تأثیــز ٔی

 ٔا٘ــذ.

 



  

 (Mean Cell Hemoglobin, MCH) پارامتــر میاوگیــه وزن هموگلوبیــه در گلبــول قرمــس

ٌٛیٙذ وٝ ٔمذار  MCHٞای لزٔش ا٘تخاب ؽٛد ٚ ٚسٖ آٖ عٙجیذٜ ؽٛد، تٝ آٖ چٙا٘چٝ یه ٌّثَٛ لزٔش تٝ ٕ٘ایٙذٌی اس وُ ٌّثَٛ

رً٘ ؽذٖ یا ٞای لزٔش ٚ وٓی ٔزوشی در ٌّثَٛی ٚعؼت ٞاِٝدٞٙذٜ٘ؾاٖ MCHپیىٌٛزْ اعت. واٞؼ  32تا  27٘زٔاَ آٖ 

ٔٛجة ٞایپزوزْٚ  MCHؽٛد. افشایؼ ٞای لزٔش اعت وٝ در إٓ٘ی فمز آٞٗ ٚ تاالعٕی ٔیٙٛر ٔؾاٞذٜ ٔیؽذٖ ٌّثَٛ ٞایپٛوزْٚ

 ؽٛد.ٞای لزٔش ٔیؽذٖ ٌّثَٛ

 (Mean Cell Hemoglobin Concentration, MCHC)در گلبول قرمس پارامتر غلظت هموگلوبیه

 MCHتٛاٖ ٔمذار ٔی MCHCی ؽٛد. تزای ٔحاعثٝ ضزب ٔی 100، ٘غثت ٚسٖ تٝ حجٓ ٌّثَٛ در ػذد MCHCی تزای ٔحاعثٝ

ضزب وزد ٚ یا ایٙىٝ ٌّٕٞٛٛتیٗ )ٚسٖ( را تز ٕٞاتٛوزیت )حجٓ( تمغیٓ ٚ حافُ را در  100تمغیٓ ٚ حافُ را در ػذد  MCVرا تز 

ٌٛیای ایٗ اعت وٝ ٌّثَٛ تا ٚجٛد داؽتٗ  MCHCدرفذ اعت. واٞؼ پارأتز  35تا  33ضزب وزد. ٔمذار ٘زٔاَ ایٗ پارأتز  100

ی ایٗ اعت وٝ ٌّثَٛ تیؾتز اس دٞٙذٜفشایؼ آٖ ٘ؾأٖؼٙای ٞایپٛوزٚٔیای ٚالؼی اعت ٚ اظزفیت، فالذ ٌّٕٞٛٛتیٗ وافی اعت ٚ تٝ

ٔؼٙاعت وٝ ٌّثَٛ تٝ تٙاعة حجٕؼ ٌّٕٞٛٛتیٗ ؽٛد، تذیٗ٘زٔاَ ٔی MCHCظزفیتؼ ٌّٕٞٛٛتیٗ دریافت وزدٜ اعت. ٚلتی 

ٝ عثیؼی اعت و MCHCیاتٙذ، ِٚی ، ٞز دٚ افشایؼ ٔیMCV  ٚMCHخٛ٘ی ٍٔاِٛتالعتیه دریافت وزدٜ اعت؛ تزای ٔثاَ در وٓ

 تٙاعة تشري ؽذٖ ٌّٕٞٛٛتیٗ دریافت وزدٜ اعت.ٔؼٙاعت وٝ ٌزچٝ ٌّثَٛ تشري ؽذٜ اعت، تٝتذیٗ

 ( Platelet,PLT) پارامتر  پالکت

در فزایٙذٞای ا٘ؼمادی ٚظایف ٟٕٔی تز ػٟذٜ  وٝ  وزٚی ٚ تیضی ؽىُ ٞا  ذ. ایٗ عَّٛخٖٛ ٞغتٙپالوت ٞا وٛچىتزیٗ عَّٛ ٞای 

ٞایی ٞغتٙذ وٝ در ٔحُ تزیذٌی ٚ جزاحت حاضز ؽذٜ ٚ تٝ ِختٝ ؽذٖ خٖٛ ٚ تغتٝ ؽذٖ سخٓ وٕه  ٞا اِٚیٗ عَّٛ دار٘ذ. پالوت

زٚٔثٛعیتٛس واٞؼ پالوت تزٚٔثٛعیتٛپٙی ٚتٝ افشایؼ آٖ تتٝ ٔیىزِٚیتز ٔی تاؽذ.در  ....00تا ....60تؼذاد٘زٔاَ پالوت اس  .وٙٙذ ٔی

 ٌفتٝ ٔی ؽٛد.

 (Mean Platelet Volume, MPV) پارامتر حجم متوسط پالکتی

ٔؼٙای تٝ 7فٕتِٛیتز اعت. حجٓ وٕتز اس  11تا  7وٙذ وٝ ٘زٔاَ آٖ تیٗ ی پالوت را ٔؾخـ ٔیپارأتز حجٓ ٔتٛعظ پالوتی، ا٘ذاسٜ

  اعت.ٞای درؽت الوتٔؼٙای ٚجٛد پتٝ 11ٞای ریش ٚ تیؾتز اس ٚجٛد پالوت

 P-LCR  (Platelet larger cell ratio )پارامتر 

ؽاخقی تزای ا٘ذاسٜ ٌیزی پالوت ٞای تشري تز خٖٛ اعت وٝ یىی اس سیز ٔجٕٛػٝ  ٚ تٝ ٔؼٙای ٘غثت پالوت ٞای تشري خٖٛ اعت

 .در آسٔایؼ خٖٛ ٞٓ ارتثاط ٘شدیىی دارد MPV در آسٔایؼ خٖٛ اعت ٚ تا ؽاخـ PLT ٞای ؽاخـ



  

 

 

  

 ٌزدآٚری ؽذٜ تٛعظ ٔزیٓ ٘می سادٜ 

 وارؽٙاط ارؽذ ص٘تیه

 تیٙی ٚ ٘ظارت : دوتز رٚیا ر٘جثزاٖسات

 ٚ تاِیٙی تؾزیحی دوتزای تخققی آعیة ؽٙاعی

 


