
 
 

 
 
 

  ھای ضروری برای چکاپ سالیانھآزمایش
ضروری    شما ساالنھ برای حفظ سالمت بدن چکاپاز نظر خیلی از پزشکان، انجام  

و بعدھا    شوندی زود تشخیص داده  کھ مشکالت جزئی خیل  دکن  چون کمک می  است
اما واقعا چکاپ کامل بدن شامل چھ  . دصورت یھ بیماری خطرناک بروز نکننبھ

در ھشاز انواع آزمایچیزھایی است؟   موجود  آزمایش   بھ  ودش  ساالنھ می چکاپای 
مدفوع،   ادرار، آزمایش  قلب،خون، آزمایش  معاینھ چشم، معاینھ گوش،   تست نوار 

با اشعھ ایکس   غیره اشاره کرد.  و   ، سونوگرافیتصویربرداری 

  ابدن ر لیست آزمایش چکاپ کامل انجام اینھمھ افراد نیاز بھ   نید کھابد  است  بھتر
پزشکان.  دندارن ادرار  در ابتدا    معموال  سپس  و   دکننتجویز می  ارآزمایش خون و آزمایش 

چکاپ کامل قلب، چکاپ  چکاپ قبل از بارداری،    نھا در جھت انجامآبراساس نتایج 
و غیره  ، آزمایشکامل سرطان بھ جزئیات    .دکنناقدام میھای تصویربرداری  در ادامھ 

  بیشتری از چکاپ سالیانھ زنان و چکاپ کامل مردان اشاره خواھیم کرد.

  

  از چھ سنی باید برای انجام چکاپ ساالنھ اقدام کرد؟ 
در ام باید ھر فردیخطر بیماریندن از  ان مابرای  بھ پزشک  بار در سال  یک  ھا، 

کنمراجعھ نماید و  کھ آیا بھ بیماری خاصی مبتال   شودتا متوجھ   دبدن خودش را معاینھ 
  ا خیر. از انواع آزمایشات الزم برای چکاپ کامل بدن در ھر گروه سنی مییھست  

  بھ موارد زیر اشاره کرد:  شود

ھمراه    ارن  ابار میزان فشار خون، قد و وزن خودش سالھ باید سالی یک ٣٠تا   ٢٠افراد  
کنن سال  ٢ھر    بھتر است)  HIV( اچ آی وی  . غربالگریدبا معاینھ چشم و دندان بررسی 

 .شودبار انجام  یک

بر آزمایشاتی کھ در باال ذکر شد، نیاز بھ انجام آزمایش   عالوه سال ۴٠تا   ٣٠افراد  
دیابت،   ھمچنین.  دخونی، مشکالت کبدی ھم دارنکم خون برای بررسی وضعیت تیروئید، 

انجام  ھای مربوط بھ قلب بیماریقلب برای تشخیص احتمالی   چکاپ بار سالی یکباید 
 .شود

بار   شده در باال، ھر پنج سال یکذکر    ھایبر بررسی  عالوه سال باید ۵٠تا   ۴٠افراد  
 .دبگیرنتحت معاینھ قلبی عروقی قرار  



 
 

 
 
 

فشار خون، وضعیت  ھر سال باید  معمول،    ھایچکاپبر   عالوهسال  ۶٠تا   ۵٠افراد  
 .دکنن  ھم ارزیابی  ار  افسردگیخطر بروز  گوش و  چشم ومعاینھ  دیابت، 

عادی،  عالوه  ساالنھباید  سال  ۶٠  باالی  افراد برای سنجش  بر آزمایشات  غربالگری 
آلزایمر و زوال عقل آزمایش  . البتھانجام بدھندھا  استخوانتراکم     ئی ازھم باید جزھای 
   .ھا باشدنآساالنھ   چکاپ

ساالنھ را آغاز    چکاپسال است، تحت نظر پزشک   ٢٠بنابراین اگر سن شما بیش از  
  کنید.

 

  چکاپ کامل خون شامل چیست؟ 
  

جھانی، افراد جوان ھر   ارائھ شده توسط سازمان بھداشت   سال یک ٢طبق دستورالعمل 
بار باید برای   سال یکبار و افراد مسن ھر   سال یک ٢تا   ١بار، افراد میانسال ھر  

  .داقدام کننطبق نظر پزشک  یا چکاپ کامل خون   یانجام آزمایش خون معمول

از بیماری بسیاری  مشاھده عالئم غیر یا   ھاالبتھ در صورت داشتن سابقھ خانوادگی 
در ارگان قلب، کبد و کلیھطبیعی  مثل تیروئید،  بار   ھر چند ماه یکباید    بیمار،  ھاھایی 

چکاپ ساالنھ   آزمایشات موجود در  از انواع  .ندبدھآزمایش خون   تحت نظر پزشک
  موارد زیر اشاره کرد.بھ  شود  خون می

  

یا  آزمایش شمارش کامل سلول      CBCھای خون 
جزء مختلف از    ١٠کھ میزان    ددار  ان رآقابلیت   ساالنھ خون  چکاپاین تست از  

قرمز، گلبولگلبولھای اصلی خون (سلول سفید و پالکتھای  کنھای  .  دھا) رو بررسی 
باید بھ موارد  اتجربھ نش   :زیر شک کنینن داده در صورت مشاھده نتایج غیر طبیعی 

 کمبود مواد معدنی یا ویتامین  

 خونی (کمبود آھن)کم

 عفونت



 
 

 
 
 

 لختھ شدن خونمشکالت انعقادی یا 

 سرطان خون

سیستم ایمنی بدن  اختالالت 

و سطح  گلبول  تعداد  ،خونیدر آزمایش کم و ھماتوکریت  قرمز و میزان ھموگلوبین  ھای 
خونی مشخص  صورت دقیق نوع کم تا بھ  شود  می  ارزیابیذخایر آھن بدن (فریتین)  

  .شود

  

  آزمایش تیروئید
تیروئید (  اصوال در این آزمایش میزان تولیدو ھورمون  )TSHھورمون محرک    ھای 

) غده تیروئید  میاندازه) T4و  T3شده توسط  یا تا صحت عالئم کم  شود  گیری  کاری 
و سایر ناھنجاری تیروئیدپرکاری تیروئید    .شودبررسی  (مانند بیماری ھاشیموتو)    ھای 

  

  آزمایش متابولیک کامل 
پروتئین عالوه  کامل خون  چکاپدر این مورد از معموال   (مانند  بر بررسی میزان  ھا 

آنزیم کبدی (مانند  آلبومین)،  دقیق ) و بیلیSGPTو   SGOTھای  اندازه    اینروبین، 
  :شود  ارزیابی می  در خون ھم  زیر  موارد

 گلوکز

 کلسیم

 پتاسیم

 سدیم

 )BUNاوره خون (

 اوریک اسید

 کراتینین



 
 

 
 
 

کبدی، بیماری    با چکاپ ساالنھ احتمال  اندتوپزشک می در نتیجھ ابتال بھ دیابت، بیماری 
یا عدم تعادل ھورمونی   .ددر مورد شما بررسی کن  ار  کلیوی 

  

  آزمایش قند و چربی خون
قند خون برای بررسی میزان  قند خون ناشتا  از آزمایش  در چکاپ ساالنھ  معموال  ھای 

)FBS ،(قند خون سھ) ماھھHbA1C2ساعتھ () و قند خون دوhppودشتفاده می) اس  .
میزان  اندازهشامل آزمایش چربی خون ھم   خون و دو نوع  تری  کلسترول،گیری  گلیسیرید 

  .می باشد  HDLو  LDLکلسترول  

  

  آزمایش سرطان
ساالنھ   چکاپھای  آزمایشنید کھ چکاپ کامل بدن برای سرطان ھم جز  ابد  است  جالب

انجام   کھ بھاست  سالگی بھ بعد الزم   ۴٠ز سن  ھست و ا .  شودصورت مسمتر 
و پستان خانمبھ آقایخصوص در مورد سرطان تخمدان  در  ان. ھا و سرطان پروستات 

عمومی و اختصاص ی انواع سرطان مثل چکاپ سرطان معموال میزان تومورمارکرھای 
مطمئنا تشخیص  .  شود  ون بررسی میو غیره در خ  پروستات، پانکراس، معده، روده

انجام آزمایش    د.کنتر میناسخیلی آ  ان رآموقع سرطان، روند درمان  بھ
باالی  PSAپروستات( در افراد  غربالگری سرطان پروستات   ۴٠) در آقایان بھ منظور 

تشخیص زود ھنگام سرطان دھانھ   سال بھ طور ساالنھ توصیھ می شود. در بانوان برای 
پاپ اسمیر و    توصیھ می شود.  HPVرحم آزمایشات 

  

  )STDھای مقاربتی (آزمایش تشخیص بیماری
کالمیدیا، سوزاک، سیفلیس، اچ آی وی، زگیل  بھ   شود  ھای مقاربتی میاز انواع عفونت

و تبخال تناسلی با ھا بھاشاره کرد. خوشبختانھ ھمھ این  تناسلی  خون و  چکاپراحتی 
 مثل پروتئین واکنشی    بدن  ھای مرتبط با عفونت و التھابزمان شاخص  ھمبررسی  

C)CRP  قابل تشخیص   .می باشد) 

  



 
 

 
 
 

  چکاپ قلب چیست؟ 
از  پیشگیری  بیماری ھای قلبی و عوارض مغزی بررسی چربی ھای خون و نیز  برای 

فشارخون توسط پزشک متخصص توصیھ می گردد. بھ یاد داشتھ باشید باال بودن قند 
خون، چربی ھای خون و نیز فشار خون ممکن است سال ھا بدون عالمت بوده و شما  

متوجھ می شوید کھ د یر شده است و ھیچ گونھ عارضھ ای را احساس نکنید و زمانی 
ساالنھ    چکاپدر پزشک    ممکن است عوارض جبران ناپذیری برای شما داشتھ باشد.اگر

پیدا کند  خون   بر تست نوار قلب برای   عالوهو معاینات بالینی مورد مشکوکی 
و تست ورزش نیز اقدام می کنداکوکار   .  دیوگرافی 

  

  سخن آخر
و سالمتاز وضعیت ارگان  نتایج خوبی  اندتو کامل می چکاپبنابراین   کلی بدن شما    ھا 

نکنیدھدبھ پزشک ارائھ   از   شود  می  ،بیماری  تشخیص زودھنگام کھ با  د. فراموش 
ساده   .ن استفاده کردآتری برای درمان  راھکارھای 

  

 سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دارد  انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش

    

 ✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید ✅
 


