
તમારા લેબ ટેસ્ટ

જ્યારે તમને કેન્િર થાય 
ત્યારે એવુ ંલાગે છે કે કોઇને 
કોઇ તમારી પાિેથી કોઇને 
કોઇ પ્રકારના ટેસ્ટ માટે લોહી 
લે છે. લેબ ટેસ્ટ િારવાર 
પ્રત્યે તમારી પ્રનતક્રિયાને 
જાણવા માટે કરવામા ંઆવ ે
છે. લેબ ટેસ્ટિ ઘણી 
િમસ્યાઓ જાણવા અને 
આડઅિરોથી બચવામા ંપણ 
મદદ કરે છે. આ રહ્યા ં
કેટલાક િવાવાનધક મહત્વપણૂવા 
બ્લડ ટેસ્ટ અને તે તમારા 
ડો્સટરને તમારા આરોગ્ય 
અંગે શુ ંજણાવી શકે તે છે.
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િી.બી.િી. િી. - ય.ૂએિ.એ. તરફથી મળેલ પાયારૂપ
અનદુાનમાથંી આ િામગ્રીની આંનશક રચના શક્ય બની છે. 

િપંણૂવા ર્સત ગણના િીબીિી (CBC): િૌથી િામાન્ય પ્રકારની તપાિ જે તમે કરાવો છે તેને કમ્પલીટ 
બ્લડ કાઉન્ટ િીબીિી (CBC) કહવેામા ંઆવ ેછે. લોહી પાણી, પ્રોટીન્િ ન્યટુ્રીઅન્ટિ અને જીનવત કણોમાથંી 
બને છે. િીબીિી (CBC) તમારામા ંડો્સટરને તમારા ર્સત કણો અંગે જણાવે છે. તે ર્સતમાનંા 3 પ્રકારના 
કણોની ગણના કરવામા ંઆવે છેઃ લાલ ર્સતકણો (RBC), શ્વતે ર્સતકણો અને પ્લેટલેટિ. આમાથંી દરેક 
કણોનુ ંનવશષે કામ હોય છે. કેન્િરની િારવાર દરનમયાન આમાથંી કોઇપણ કણોમા ંફેરફાર આવી શકે છે. 
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તમારા શરીરના બધા જ અંગોમા ંઓક્સિજન પરૂૂ ંપાડવા માટે લાલ ર્સતકણોની જરૂર હોય છે. લાલ 
ર્સતકણોને માપવાની િાદામા ંિાદી રીત હીમોગ્લોબીન (HGB) અથવા હીમેટોક્રિટ (HCT) માપવાનુ ંછે. 
જ્યારે આમાથંી કોઇ એક ઓછુ ંથાય, વ્યક્સત એનનનમક (એ-નન-નમક) કહવેાય છે. િામાન્ય (HGB) 12થી 
18 અને િામાન્ય 37થી 52 હોય છે.

પ્લેટલેટિ (પ્લેટ-લેટિ) ર્સત સ્ત્રાવ રોકવામા ંમદદ કરે છે. એક સ્વસ્થ વ્યક્સતને 150,000 અને 
450,000ની વચ્ચે પ્લેટલેટિ હોય છે. જ્યારે તમારા પ્લેટલેટિનુ ંસ્તર નીચુ ંહોય ત્યારે તમને િાધારણ 
વાગવાથી ચકામુ ંપડી જાય કે અચાનક ર્સત સ્ત્રાવ થવા લાગી જાય છે. જ્યારે પ્લેટલેટિની િખં્યા 
20,000થી ઓછી થઈ જાય તો ર્સતસ્ત્રાવ વધી જવાની િભંાવનાઓ હોય છે. 

શ્વતે ર્સતકણો (WBC) ચેપી રોગો િામે લડે છે. એક સ્વસ્થ વ્યક્સતને 5,000થી 10,000ની વચ્ચે શ્વતે 
ર્સતકણો હોય છે. ઘણા ંપ્રકારના શ્વતે ર્સતકણો હોય છે અને દરેક ખાિ પ્રકારે કામ કરે છે. ચેપી રોગ 
િામે લડવા િવાવાનધક મહત્વપણૂવા શ્વતે ર્સતકણનુ ંનામ ન્યટૂ્રોફીલ (ન્ય-ૂટ્રો-ફીલ) છે. એક સ્વસ્થ વ્યક્સતને 
2,500થી 6,000ની વચ્ચે ન્યટૂ્રોફીલ હોય છે. તમારા ડો્સટર તમારી િખં્ચાની ઝીણવટપવૂવાક ગણતરી 
રાખશ ેકારણ કે જ્યારે ન્યટૂ્રોફીલ 500થી નીચે જતા ંરહ ેત્યારે િ્ંરિમણ થવાની શકયતાઓ વધી જાય છે.

કેનમસસ્ટ્ર પેનલઃ આ લોહીની તપાિથી તમારા શરીરના અંગ કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા ંછે એની જાણ 
ડો્સટરને લાગી શકે છે. દાખલા તરીકે આ તપાિનો એક કહસ્િો તમારા ડો્સટરને કહ ેછે કે તમારૂ ંલીવર 
કેવી રીતે કામ કરી રહ્યુ ંછે. અન્ય કહસ્િા તમારી કકડનીઓ, હૃદય અને ફેફિા ંકેવી રીતે કામ કરી રહી છે 
તેના પર નજર નાખંે છે.

િામાન્ય કરપોટવાનો અથવા શુ ંછે?
દરેક પ્રયોગશાળાને પોતાની એક રેન્જ હોય છે જેને િપંણૂવા લોહીની ગણના તથા લોહી રિાયણ 
પકરણામના િદંભવામા ંિામાન્ય કોને કહીશુ ંએ નક્કી કરવામા ંઆવ ેછે. નનયમાનિુાર િામાન્ય લેબ કરપોટવા 
પર તમારી તપાિનુ ંપકરણામની પહલેા આની રેન્જ લખવામા ંઆવ ેછે. કેટલાક લોકો પોતાની તપાિની 
એક નકલો નવશે પછૂવાનુ ંઅને પોતાના સ્વસ્થ્યની િભંાળ લેતી ટકૂડી આ આંકડાઓ બતાવવામા ં
મદદરૂપ નીવડે છે.

વધ ુમાકહતી માટે કૃપા કરીને www.cancer.org ની મલુાકાત લો.




