
Các Xét Nghim Ca Quý V Your Lab
Tests
Khi quý v b bnh ung th thì dng nh luôn có ngi n ly máu  làm mt xét nghim gì ó.
Các xét nghim c thc hin  xem c th ca quý v áp ng vi vic iu tr nh th nào. Các xét
nghim cng có th tìm ra các vn  và c s dng  giúp phòng nga các phn ng ph. Di ây
là mt vài trong s các loi xét nghim máu ph bin nht và nhng gì bác s ca quý v có th
bit v sc khe ca quý v thông qua các xét nghim này.

Công thc máu toàn b (complete blood count)

Xét nghim ph bin nht mà quý v s phi làm là xét nghim công thc máu toàn b hay
CBC. Máu c to thành t nc, protein, cht dinh dng, và các t bào sng. Xét nghim
CBC cho bác s bit v các t bào máu ca quý v. Xét nghim này o 3 loi t bào trong
máu: hng cu, bch cu và tiu cu.

Mi loi t bào máu này có mt chc nng c bit. Bt k loi nào trong nhng t bào này u có th
b thay i do vic iu tr ung th.

T bào hng cu (red blood cells hay RBC) là cn thit  mang oxi i khp c th quý
v. Cách n gin nht  o các t bào hng cu là o huyt cu t (hemoglobin, hay
HGB)hoc dung tích hng cu (hematocrit, hay HCT) trong máu. Khi mt trong
các ch s này xung quá thp, ngi ó b coi là thiu máu (anemic, hay uh-nee-
mick). Ch s HGB bình thng là khong t 12 n 18, và ch s HCT bình thng là
khong t 37 n 52.

●

T bào tiu cu(platelets hay plts) giúp ngng chy máu. Mt ngi khe mnh có t
150,000 n 450,000 tiu cu. Quý v có th d dàng b bm tím hoc chy máu khi s lng
tiu cu ca quý v ang  mc thp. Nguy c b chy máu tng lên khi s lng tiu cu gim
xung di 20,000.

●

T bào bch cu (white blood cells hay WBC) chng nhim trùng. Mt ngi khe●



mnh có t 5,000 n 10,000 bch cu. Có nhiu loi t bào bch cu, và mi loi m nhim
mt chc nng c bit. Loi t bào bch cu quan trng nht  chng nhim trùng là bch cu
trung tính (neutrophil, hay new-truh-fil). Mt ngi khe mnh có t 2,500 n 6,000
bch cu trung tính. Bác s ca quý v s theo dõi sát sao s lng bch cu ca quý v vì
nguy c nhim trùng cao hn nhiu khi s lng bch cu trung tính xung di 500.

Xét nghim hóa hc (chemistry panel)

Xét nghim hóa hc là mt xét nghim máu mà có th cho bác s bit rt nhiu v vic các b
phn c th ca quý v ang hot ng tt nh th nào. Ví d, mt phn ca xét nghim này cho bác
s bit gan ca quý v ang hot ng tt nh th nào. Nhng phn khác cho bit thn, tim, và phi
ang hot ng tt nh th nào. Xét nghim này cng o in gii trong máu ca quý v, chng hn
nh natri và canxi.

Nh th nào là bình thng?

Mi phòng thí nghim quy nh các tm mc bình thng hi khác nhau i vi kt qu xét nghim
công thc máu toàn b và xét nghim hóa hc máu. Theo thông l, mc bình thng c vit
trên báo cáo xét nghim gn các kt qu xét nghim ca quý v. Mt s ngi thích yêu cu bn
sao các kt qu xét nghim và nh mt thành viên ca nhóm chm sóc sc khe cùng xem
qua các con s này  giúp h hiu.

Nu quý v có câu hi v bnh ung th hoc các kt qu xét nghim ca mình, vui lòng gi
chúng tôi vào bt c lúc nào, ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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