
 

 

ِ  خصَص ب . گشف    سا ّ ب  یو بس یث یثشخ   ثِ اثتال یجلَ تَاى یه شبتیآصهب یثشخ اًجبم ثب  ث ب  ک 

 يی  ا اًج بم  ٍ شً ذ یگ یه   ق شاس  یهختلف   یّب یوبسیث ثِ اثتال خطش هعشض دس افشاد سي شیافضا

 .کٌذ یه ذایپ یشتشیث ضشٍست شبتیآصهب

 کم خووی )آومی( .1
ثب تَجِ ثِ ششایط فیضیَلَطیک ثبًَاى ٍ تغذیِ ًبهٌبست اکث ش خ بًن ّ ب مالیو ی هث گ خ  ت ی       

ح بس ی   ، قل ت تپش ، توشکض ضعیف، ثی قشاسی ٍ ًبساحتی، سخَت ٍ ثی حبلیهفشط، سشگیجِ، 

 سا ثِ کشات تجشثِ کشدُ اًذ. پَس  سًگ پشیذُ، ثِ َّای سشد

 آزمایش تعییه میسان رخیره آهه 

ٍ  CBC  ٍIron  ٍTIBCث  شای اع  ال  اص هی  ضاى آّ  ي ٍ رخی  شُ آى دس ث  ذى ثبی  ذ آصهبیش  بت   

Ferritin    ثِ صَست هشتت اًجبم شَد ٍ اگش کن خًَی هضهي ٍ اسثی دس هشحلِ اٍل ثبث   گشدی ذ

 کوک گشف . Electrophoresis Hbثشای تعییي آى هی تَاى اص 

 استخوان یپوک .2
 س ي  اص ثع ذ  صً بى .ش ًَذ  یه   ش نٌٌذُ  ٍ فیض ع  ّ ب  استخَاى استئَپشٍص، بی استخَاى یپَک دس

 یپ َک  ماله    يیاٍل   غبلج ب .ش ًَذ  یه   استئَپشٍص دچبس یاستخَاً تَدُ کبّش مل  ثِ ،یبئ  ی

 ثْت ش  ل زا .ثبش ذ  یه   یخَسدگ چیپ یحت بی ٍ ییجب اص افتبدى اثش دس استخَاى شن تي استخَاى،

 .دٌّذ اًجبم سا استخَاى یپَک صیتشخ شیآصهب شتش،یث ٍ سبلِ 55 صًبى اس 

 استخوان یپوک صیتشخ شیآزما 
 ٍ استخَاى دس هَجَد یهعذً هَاد تشاکن ضاىیه تَاًذ یه استخَاى تشاکن سٌجش ًبم ثِ یشیآصهب

 سا اس تخَاى  یشن  ت   خط ش  تَاً ذ  یه   شیآصه ب  يی  ا اًجبم.کٌذ هشخص سا استئَپشٍص ثِ اثتال

 65 اص کوت ش  صًبى یثشا ٍ ثبال ثِ سبلِ 65 صًبى یثشا استخَاى تشاکن سٌجش شیآصهب.دّذ کبّش

 .اس  ذیهف داسًذ، سا استئَپشٍص خطش مَاهگ کِ سبل

 
 

بانوان یبرا الزم یها شیآزما  

ازدواج برای تاالسمی آزمایش



 

 روماتیسم .3

اهشٍصُ ثب صٌعتی شذى جَاهع ثیوبسی ّبی اتَایویَى شیَ  ث یبس ثبالیی پیذا کشدُ اًذ، اص جول ِ  

ایي ثیوبسی ّب هیتَاى  ثِ آستشی  سٍهبتَئیذ اشبسُ کشد کِ دس اثت ذا ث ب مالی ن هث گ ٍسم خفی ف      

گ هفبص گ  دٍعشفِ، دسد هفبصگ ٍ خ ت ی هفشط ش شٍ  هیش َد ٍ دس ًْبی   ثبم ی تغیی ش ش ن      

 هیشَد.

 :آزمایش بیماری های روماتیسمی 
 ثشاث ش آقبی بى اس  ، اًج بم ای ي آصهبیش بت      3اص آًجبیی کِ اثتال ثبًَاى ثِ ثیوبسی ّبی اتَایویَى 

C-Reactive Protein (CRP)   ٍRheumatoid Factor (RF)    ثِ ص َست دٍسُ ای ث شای

 ثبًَاى هحتشم اص اّوی  خبصی ثشخَسداس اس .

 رحم سرطان دهاوه .4
دس صَستی کِ خبًوی داسای  ینی اص مالئن صیش ثبشذ ثبیذ ثِ پضشک صًبى هشاجعِ کٌ ذ  خ ًَشیضی   

دس فبصلِ ثیي دٍ قبمذگی، خًَشیضی ثعذ اص توبس جٌ ی، دٍش ٍاطیٌبل ٍ یب پس اص هعبیٌِ ل  ي،  

ُ ث ب  ٍجَد تششحبت غلیظ ٍ غیش عجیعی ّوشا، دسد ًبحیِ ل ي کِ ٍاث تِ ثِ سینگ هبّیبًِ ًجبشذ.

 ى تب اص ًظش اثتال ثِ سشعبى ثشسسی شَد.دسد دس ٌّ بم ادساس کشد، تنشس ادساس،  ثَی تعفي 

 )آزمایش سرطان دهاوه رحم )پاپ اسمیر 
دس ت   پبح اسویش  سلَل ّبی دّبًِ سحن سا ثشسس ی ٍ ح بالت غیشعجیع ی آى ک ِ هٌج ش ث ِ       

 سشعبى هی شَد هشخص هی شَد.

سشعبًی احتوبلی دس سلَل ّبی گشدى  سحن  کشف هی شَد ک ِ  دس ایي آصهبیش تغییشات پیش 

 .اگش ایي تغییشات دس هشاحگ اٍلیِ دسهبى ًشًَذ ، هوني اس  ثِ تغییشاتی سشعبًی تجذیگ شَد

 باال خون فشار .5
 ف شد  ٍصى ثِ خَى فشبس شیافضا يیا.شَد یه بدیص ضیً ثبال خَى فشبس ثِ اثتال خطش سي، شیافضا ثب

ِ  چیّ   ث ذٍى  تَاً ذ  یه خَى فشبس شیافضا.ثبشذ یه ٍاث تِ ضیً اٍ یصًذگ َُیش ٍ  ،یمالهت   گًَ 

 ثبمی ثبال خَى فشبس کٌتشل.ثبشذ یه یخًَ یّب سگ َاسُید ٍسم  ن،یآًَس. گشدد  نیآًَس هَجت

 .گشدد یه ِیکل ییًبسسب ٍ سنتِ ،یقلج یّب یوبسیث کبّش



 

 باال خون فشار یریگ اوذازه 

 خ َى  فش بس  ین  ی شَد، یه هشخص مذد دٍ فشبسسٌج، دست بُ ثب خَى فشبس یشیگ اًذاصُ هَقع

 فش بس .ثبش ذ  یه 05 یسٍ 025 اص کوتش یعیعج خَى فشبس.ونیٌیه خَى فشبس ی شید ٍ ونیهبکض

 .ثبشذ یه 05 یسٍ 045 اص شتشیث ثبال، خَى

 باال خون کلسترول .6
 يییش شا  تص لت  بی   آتشٍاسنلشٍص یثشا خطش مبهگ کی ثذ، کل تشٍل بی کل تشٍل LDL بدیص هقذاس

 ،یوبسیث يیا.گشدد یه پالک تَسط یخًَ مشٍق شذى کیثبس ٍ سف  ثبمی آتشٍاسنلشٍص.ثبشذ یه

  شبهگ آتشٍاسنلشٍص خطش مَاهگ شیسب.شَد هٌجش سنتِ ٍ یقلج حولِ ثِ تَاًذ یه صهبى گزش  ثب

 ًظ ش  تح    داسٍّب هصشف ٍ یصًذگ َُیش شییتغ.ثبشذ یه  بسیس ذىیکش ٍ بث ید ثبال، خَى فشبس

 .دّذ کبّش سا یقلج یّب یوبسیث ثِ اثتال خطش تَاًذ یه پضشک

 خون یچرب یریگ اوذازه 
 اً ذاصُ  شیآصه ب .ثج شد  یپ هشنگ ثِ تَاًذ یه ًبشتب، خَى یچشث یشیگ اًذاصُ اص استفبدُ ثب پضشک

 ٍ (HDL) خ َة  کل  تشٍل  ،(LDL) ثذ کل تشٍل کل تشٍل، کگ هقذاس   شبهگ خَى یچشث یشیگ

 .اس  ذی شیگل یتش

 .شَد اًجبم ثبس کی سبل 5 ّش ذیثب شیآصهب يیا ثبال، ثِ سبل 25 افشاد یثشا

 دو ووع ابتید .7
 ،یَی  کل یوبسیث سنتِ، ،یقلج یوبسیث هثگ داسد، یپ دس یبدیص مَاسض بث ید یوبسیث کٌتشل مذم

 دادُ صیتش خ  صٍد بث   ید اگش.یمصج تیآس ٍ چشن ِیشجن یخًَ یّب سگ ثِ صذهِ ٍ ییٌبیًبث

 .کشد کٌتشل سا یوبسیث يیا ،یاضبف ٍصى کبّش ٍ ٍسصش ،ییغزا نیسط ثب تَاى یه شَد،

 دو ووع ابتید صیتشخ شیآزما 
 یگشس ٌ   سبم  0 اص ثعذ شیآصهب ایي. اس  هْن بث ید صیتشخ یثشا ًبشتب خَى قٌذ شیآصهب 

 قٌ ذ  شیآصهب ثبس کی سبل ّش ثعذ، ثِ یسبل  45 سي اص ذ،یًذاس بث ید اگش حتی.شَد یه گشفتِ

 تنشاس کٌیذ. سا شیآصهب يیا ّش سِ هبُ ذ،یداس سا بث ید خطش مَاهگ اگش یٍل.ذیدّ اًجبم سا خَى

 

 تَتِیثهٌجع   


