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مقدمه

تستهای آزمایشگاهی جهت ارزیابی وضعیت سالمتی ، تشخیص بیماری ها و پی گیری 
آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.به کمک بررسی های آزمایشگاهی و دیگر تکنیکهای 
تشخیصی پاراکلینیک می توان بسیاری از بیماریها را در مراحل اولیه شروع آن تشخیص داد و 
با اقدامات مناسب از بروز بسیاری از آنها جلوگیری کرد ، زمانی که " شانس بیمار برای بهبود و 
درمان " باالتر است. اکثر تصمیمات مهم بالینی جهت شروع دارو و یا هر گونه روند درمانی دیگر 

بر اساس نتایج تستهای آزمایشگاهی گرفته می شود.
بیش از 60 درصد خطاهای آزمایشگاهی ، مربوط به مرحله پیش از آزمایش است و اگر 
نمونه ای بصورت نامناسب تهیه و جمع آوری شود ، حتی با ایده آل ترین شرایط و در بهترین 
آزمایشگاهها نیزنمی توان از آن نمونه ، نتایج درستی به دست آورد. به همین جهت بیماران 
محترم باید با آمادگی کامل به آزمایشگاه مراجعه نمایند و به بیان دیگر » شرایط الزم و کافی 

برای نمونه گیری « را داشته باشند. 
این کتابچه جهت راهنمایی بیماران و مراجعین محترم آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک تدوین 

شده است . بدیهی است رعایت شرایط استاندارد و مطلوب در مراحل پیش آزمایش جهت 
دستیابی به نتایج صحیح ضروری است. قابل ذکر است که  تمامی آزمایش ها نیاز به آمادگی 
قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزمایش ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات شود 

موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می گردد .
بخشهایی از توضیحات این کتابچه که مربوط به آزمایش شما است توسط مسئول مربوطه 
آزمایشگاه عالمت خورده است ، که الزم است بدقت رعایت گردد.لطفا آنها را بطور کامل مطالعه 

فرمایید و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با آزمایشگاه تماس بگیرید.

                                                     مدیریت
                                             آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک

                                                    زمستان 1391
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اصول کلی 

هنگام مراجعه به آزمایشگاه کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
در صورتیکه پزشک معالج شما، شرایط خاصی برای انجام آزمایش توصیه نموده است 

، حتما آن شرایط را رعایت فرمایید.
در صورتی که سابقه بیماری خاصی ) دیابت ، فشارخون ، باالبودن چربی های خون 

و بیماریهای ارثی - ژنتیکی و .... ( دارید حتماً آزمایشگاه را مطلع کنید.
در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید ) حتی مصرف ویتامینها ( و یا اخیرا 
تزریقی ) دارو ، فراورده های خونی و ... ( داشته اید به آزمایشگاه اطالع دهید. آزمایشگاه، 
تاثیر داروها بر آزمایش های درخواستی شما را بررسی می کند ، در صورتی که بر نتایج 
پایان  از  تا چند روز پس  باشد، ممکن است نمونه گیری را  تاثیری داشته  آزمایش ها 
مصرف دارو به تعویق بیندازد، یا پس از مشورت با پزشک معالج ، از شما بخواهد که 
مصرف دارو را موقتا قطع نمایید و یا تاثیر داروهای مصرف شده را بر نتایج آزمایشات 

برای پزشک گزارش کند.
هر گونه سابقه جراحی ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی و ... را اعالم نمایید.

در صورتی که خانمی باردار باشد الزم است تا آزمایشگاه را از سن و وضعیت بارداری 
خود مطلع سازد.

بهتر است قبل از دادن نمونه خون در حدود 5 دقیقه استراحت نمایید. 
هنگام خون گیری به دالیل مختلف امکان دارد رگ مناسب برای خون گیری پیدا 
نشود ) به ویژه در نوزادان ( بنابراین تکرار خون گیری الزم است . خواهشمند است با 
حفظ آرامش و خونسردی و بدون نگرانی ، ضمن همکاری مناسب با پرسنل آزمایشگاه 

شرایط مطلوب خونگیری را فراهم نمایید.
جهت جلوگیری از کبودی محل خونگیری شده، آرنج را صاف نگه داشته و به مدت 
5 دقیقه محکم با پنبه روی محل خونگیری را فشار دهید. خم کردن آرنج ممکن است 

احتمال کبودی را افزایش دهد.
پس از خونگیری بهتر است به مدت 10-5 دقیقه استراحت نمایید.

در صورت بروز عالیم خاص ، سرگیجه ، ضعف و... کاهش سطح هوشیاری ، همراه 
بیمار پرسنل آزمایشگاه را فورا مطلع نماید.

تکرار  به  نیاز  هم  باز  بیمار،  توسط  آزمایش  الزم  شرایط  رعایت  وجود  با  گاهی 
آزمایش از سوی آزمایشگاه وجود دارد :

یکی از موارد، هنگامی است که نتایج حاصل از آزمایش در محدوده ای است که 
به طور قطعی نمی توان آنها را طبیعی یا غیرطبیعی دانست. 

سابقه  شودکه  حاصل  افرادی  در  غیرطبیعی  نتایج  که  است  زمانی  دیگر  مورد 
پیشین ندارند، در این موارد آزمایشگاه برای تکرار آزمایش یا نمونه گیری جدید در 
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موارد خاص اقدام می نماید.
می  معالج  و  کننده  درخواست  پزشک  عهده  به  شما  های  آزمایش  نتایج  تفسیر 
باشد، بنابراین خواهشمند است از کارکنان آزمایشگاه درخواست تفسیر و توضیح نتایج 

آزمایشات نفرمائید.

راهنمای ناشتایی برای انجام آزمایش

ناشتا بودن و پرهیز از خوردن و آشامیدن در دوره زمانی خاص برای انجام بسیاری از 
تستهای آزمایشگاهی تابع شرایط و قواعد ویژه می باشد. از سوی دیگر برای انجام گروهی 

دیگر از آزمایش ها رعایت ناشتا بودن ضروری نمی باشد.
رعایت زمان ناشتا بودن براساس نوع آزمایش های درخواستی به شرح زیر به آگاهی 
شما رسانیده می شود ، عالوه بر این در موارد خاص برخی توصیه ها به صورت شفاهی 

یا کتبی از طرف آزمایشگاه به شما اعالم خواهدشد.
اگر پزشک شما یا مسئول پذیرش / نمونه گیری آزمایشگاه از شما بخواهند که در 

وضعیت ناشتا برای انجام آزمایش مراجعه نمایید،لطفاً این موارد را رعایت کنید:
1- برای آزمایش قند ناشتا هشت ساعت قبل از مراجعه ، هیچ ماده ی غذایی یا 
آشامیدنی )به جز آب( مصرف نکنید. توصیه شده این مدت زمان ناشتایی در شب باشد 
،که فعالیتهای بدن به حداقل می رسد و در این حالت بیمار در شرایط مناسب برای 

نمونه گیری در صبح خواهد بود.
2- شام قبل از ناشتایی باید سبک باشد.

3- در صورتیکه آزمایشهای مربوط به چربی خون مثل تری گلیسرید برای شما در 
خواست شده باشد مدت زمان ناشتایی)12-10( ساعت است.
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4- برای جلوگیری از تاثیر گرسنگی زیاد بیمار بیش از 16 ساعت ناشتا باشید.
5- در مدت ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش آدامس نجوید.

6- می توانید در مدت ناشتا بودن دندانهایتان را مسواک بزنید.
7- درمدت ناشتا بودن ،از مصرف سیگار خودداری نمایید.

8- دستورات دارویی را طبق توصیه پزشک معالجتان ادامه دهید .

ناشتایی در شیرخواران :

درمورد شیر خواران چنانچه در خواست آزمایشي دارند 
که نیاز به ناشتایي دارد ، حداکثرفاصلة بین دو وعده شیر 

مراعات شده و نمونه گیري انجام شود .
 

پرسشهای متداول و پاسخها

1- چرا برای انجام بعضی از آزمایشات باید ناشتا باشیم؟
از آزمایشها مانند آزمایش قند خون  انجام برخی  برای  ناشتایی      رعایت شرایط 
ناشتا،تست تحمل گلوکز،تری گلیسرید،فسفر و ... الزامی می باشد، زیرا خوردن غذا می 
تواند منجر به تغییر در مقادیر آزمایشهای فوق گردد. وقتی شما ناشتا هستید مقادیر 
آزمایشهای فوق در وضعیت پایه تعیین شده و قابل مقایسه با دفعات بعدی آزمایش می 

باشد.
2- با توجه به اینکه می توانیم در زمان ناشتایی آب بنوشیم آیا مصرف هر 

حجم آب مجاز است؟ 
    نوشیدن آب طبق رژیم عادتی هر شخص ) نه بیشتر ( بال مانع است،مگر آنکه 

محدودیت در مصرف آب توسط پزشک شما یا مسئولین آزمایشگاه تجویزشده باشد. 
3- آیا مصرف داروها را ادامه دهیم ؟

    بله، مگر اینکه پزشک شما دستور خاصی راجع به قطع دارو قبل از انجام آزمایش 
داده باشد. بنابراین باید داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده ، 
مثل گذشته مصرف نمایید اما قطعا آزمایشگاه را از مصرف آنها ) حتی ویتامین ( آگاه 

کنید . 
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5- آیا در مدت زمان ناشتایی می توانیم مایعاتی غیر از آب مثل آب میوه ، 
قهوه یا چای بنوشیم؟

   خیر ، حتی چای یا قهوه بدون شکر هم نباید مصرف گردد.
از انجام آزمایش ، ورزش معمول  7- آیا می توانیم در مدت ناشتایی قبل 

خود را انجام دهیم؟
خیر، ورزش ممکن است منجر به تغییر در نتایج آزمایش شود.

بعد از یک دو صبحگاهی هرگز نباید نمونه گیری انجام شود.
فعالیت فیزیکی خسته کننده  از  بهتر است  نمونه خون  از دادن  طی سه روز قبل 

پرهیز شود.
8- چه ساعتی بهتر است به آزمایشگاه مراجعه نماییم؟

     توصیه می شود که ساعت 9-7 شب پس از میل کردن غذای  معمول، ناشتایی 
را آغاز و صبح روز بعد با توجه به ساعت اعالم شده برای انجام آزمایش مراجعه نمایید.

برای انجام برخی آزمایشات ممکن است مراجعه در ساعات خاصی نیاز باشد که از 
طرف آزمایشگاه به شما اعالم می گردد.

راهنمای مصرف داروها در آزمایشات خاص

در صورتی که جهت دادن نمونه در ساعات اولیه صبح مراجعه خواهید کرد داروهاي 
خود را بعد از دادن نمونه میل نمایید ولي برخي آزمایشات نیاز به زمان خاص دارند که 

در ذیل اشاره مي شود :
از خوردن  قبل  ساعت  یک  بیمار  است  مطلوب  انعقادي  آزمایشات  ارزیابی  برای 

داروهای مربوطه ) به جز موارد اورژانس ( مراجعه نماید.
               

برای سنجش سطح خونی داروها )TDM( به نکات زیر توجه فرمایید :
Lithium ) لیتیم ( : بیمار 7 روز دارو مصرف کرده باشد و 12 ساعت پس از 

دوز شبانه دارو برای نمونه گیری مراجعه نماید .
Carbamazepin )کاربامازپین ( : بیمار حداقل یک هفته دارو مصرف کرده 
باشد و پس از مصرف آخرین مقدار دارویی به آزمایشگاه برای نمونه گیری مراجعه 

کند .
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Digoxin )دیگوکسین( : بیمار بیش از یک ماه دارو مصرف کرده باشد و پس 
از حداقل 8تا 12 ساعت از مصرف آخرین دوز دارویی به آزمایشگاه مراجعه نماید .

Phenitoein )فنی توئین( : بیمار از یک هفته قبل دارو مصرف کرده باشد و 
پس از این مدت می تواند به آزمایشگاه مراجعه کند.

Phenobarbital )فنوباربیتال( : کودکان از 15 روز و بزرگساالن از 25 روز 
پس از مصرف دارو برای سنجش سطح خونی دارو به آزمایشگاه مراجعه نمایند.

Valporic acid ) اسید والپوریک( : بیمار حداقل 3 روز دارو مصرف کرده 
باشد و نمونه گیری پیش از آخرین دوز دارویی انجام می گیرد.

Teophilin )تئوفیلین( : کودکان 2 تا 5 روز و بزرگساالن حدود 3 روز از 
مصرف دارویی آن ها گذشته باشد و نمونه گیری قبل از آخرین دوز دارویی انجام 

شود.
Pyrimidone )پیریمیدون( : بیمار حدود 2 روز دارو مصرف کرده باشد و 

قبل از آخرین دوز دارویی به آزمایشگاه برای نمونه گیری مراجعه نماید.
Cyclosporine )سیکلوسپورین( : برای اندازه گیری دقیقاً 2 ساعت پس از 

آخرین دوز به آزمایشگاه مراجعه نماید.

راهنمای انجام آزمایش قند خون دو ساعته

شرایط ناشتایی 12-10 ساعت باید رعایت گردد .
از  قبل  آنها  قطع  یا  و  دارو  یا  انسولین  مورد مصرف  در 

انجام آزمایش حتما با پزشک خود مشورت نمایید .
آزمایش قند خون ناشتا و دو ساعته را در یک روز انجام 

دهید . 
توجه داشته باشید که از شب قبل از آزمایش و همچنین 
نباید هیچگونه تحرک غیر  و دوم  اول  فاصله خونگیری  در 

متعارف مانند ورزش و پیاده روی داشته باشید .
آزمایش را باید قبل از ساعت 10 صبح شروع نمایید .

پس از انجام تست قند خون ناشتا بر حسب درخواست پزشک معالجتان در آزمایشگاه 
به شما شربت قند می دهند و یا باید صبحانه معمولی خود را میل نمائید .

در مدت زمان 2 ساعت بین دو آزمایش ، غذا ، نوشیدنی ، سیگار ، آدامس  و هر نوع 
خوراکی میل نشود ) آب به مقدار نیاز مانعی ندارد (.

خونگیری باید دقیقا دو ساعت بعد از خوردن آخرین لقمه صبحانه انجام شود بنابراین 
ساعت دقیق میل نمودن صبحانه را یادداشت نمایید.
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 OGTT یا  GTT، راهنمای انجام آزمایش تحمل گلوکز

است  ممکن  که  را  داروهایی  پزشک  مشورت  با  وحتما  امکان  درصورت  باید  بیمار 
برتحمل گلوکز اثرگذار باشند قطع نماید .

سه روز قبل از آزمایش هیچ محدودیتی در رژیم غذایی )حداقل 150 گرم کربوهیدرات 
روزانه ( و یا محدودیت در فعالیت بدنی نباید وجود داشته باشد .

بیمار  انجام است.  قابل  بیماران سرپایی  برروی  ناشتایی  از 12 ساعت  بعد  آزمایش 
سیگار  کشیدن  از  و  گرفته  قرار  نشسته  وضعیت  در  باید  ها  برداری  نمونه  درفواصل 

خودداری نماید.
آزمایش تحمل گلوکز را نباید برروی بیماران بستری در بیمارستان، بیماران غیرفعال 

و نیز بیماران با بیماری حاد انجام داد.
آزمایش ساعت  7-9 صبح شروع شده و بعد از گرفتن نمونه ناشتا 2 ساعت پس از 

میل نمودن محلول قندی ، آزمایش تکرار میگردد.
برای آقایان و خانمهای غیرباردار میزان قندی که برای آزمایش تحمل گلوکز باید 
میل گردد 75 گرم و برای کودکان 1/75 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن )ماگزیمم 

تا 75 گرم( است.
مسئول نمونه گیری گلوکز را در 300 سی سی آب حل نموده و پس از گرفتن نمونه 

برای قند ناشتا ، شما باید محلول قندی مذکور 
را در عرض 5 دقیقه میل نمایید.

محیط  در  ها  خونگیری  بین  فواصل  در 
آزمایشگاه حضور داشته باشید و از پیاده روی ، 
ورزش و همچنین خوردن و آشامیدن و مصرف 
دخانیات خودداری نمایید. )مصرف آب بال مانع 

می باشد(
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GCT راهنمای انجام آزمایش غربالگری چالش گلوکز یا

این آزمایش معموالً در هفته 26 الی 28 حاملگی درخواست و انجام می شود. 
به هیچگونه آمادگی قبلی و یا ناشتا بودن نیازی نمی باشد .

در هنگام مراجعه به آزمایشگاه از شما درخواست خواهد شد که محلول گلوکز آماده 
شده توسط پرسنل آزمایشگاه را بطور کامل بنوشید.) 50 گرم گلوکز در یک لیوان آب( 
از شما گرفته شده و  از نوشیدن محلول گلوکز نمونه خون  دقیقاً یک ساعت پس 

میزان قند خون تعیین می گردد.

راهنمای جمع آوری نمونه ادرار برای شیر خوار

جمع آوری نمونه ادرار باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام گیرد. در صورت 
مصرف آنتی بیوتیک اخیر، حداقل 7 روز از آخرین نوبت مصرف گذشته باشد.

قبل از نمونه گیري باید در حد امکان به کودک مایعات داده شود. 
بار مصرف  استریل یک  از کیسه     های  باید  نوزادان و کودکان زیر دو سال  در مورد 
مخصوص جمع آوری ادرار، متناسب با جنس کودک ) پسرانه یا دخترانه ( استفاده نمود. 
ناحیه تناسلي کودک را با آب و صابون بچه بطور کامل شسته و خشک نمایید . پوست 
این ناحیه نمي بایست حاوي روغن ، پودر یا لوسیون باشد. اجازه دهید تا ناحیه تمیز 
شده خشک شود. برای خشک شدن سریع به اطراف ناحیه تمیزشده دستمال یا کاغذ 

توالت نکشید.
شیرخوار را به پشت بخوابانید، درحالیکه لگن به خارج چرخیده ، پاها از هم دور شده 
و زانوان خم هستند، کیسه را از داخل پوشش آن بیرون بیاورید، پس از جدا نمودن کاغذ 
بر چسب آن و بطوریکه  داخل آن با دستها تماس نیابد، قسمت چسبناک کیسه را با 

دقت به اطراف مجراي ادراري بچسبانید.
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روش کار برای شیرخوار دختر

قسمت پرینه )اطراف ناحیه تناسلی( رابکشید تا چین 
های پوست ازهم باز شوند و قسمت تناسلی ) واژن ( دیده 
شود، هنگامیکه قسمت چسبنده را بر روی پوست ناحیه 
قرار می دهید، مطمئن شوید که از قسمت باریک پوست 
بین مقعد و واژن عمل چسبانیدن کیسه شروع شود وفشار 
انگشتان دست بر روی کیسه از این قسمت به طرف بیرون 

صورت گیرد. 
قسمت چسبنده کیسه را بطور محکم به پوست فشار 
گردد.  ممانعت  پوست  و  کیسه  چروکیدگی  از  تا  دهید 
قرار  مناسب خود  تحتانی کیسه درمحل  زمانیکه قسمت 
گرفت، کاغذ پشت کیسه را از قسمت فوقانی آن جدا کرده 

و عمل فشار بر روی کیسه و پوست را به طرف باال انجام دهید تا کیسه کامال درجای 
خود قرار گیرد و از چسبیدن قسمت چسبنده کیسه به اطراف واژن مطمئن شوید.

روش کار برای نوزادان پسر

قسمت  تحتانی  نیمه  از  را  کیسه  پشت  محافظ  الیه 
فوقانی  نیمه  که  کنید،آسانترآنست  جدا  چسبنده  مشمع 

پوشش چسبنده را ابتدا رها
کرده تا قسمت تحتانی بهتر بر روی پوست قرار گیرد. 
اگرچه در مورد یک نوزاد فعال و پرتحرک این آسانتر است 

که تمام قسمت
پشت کیسه یکباره روی پوست قرار داده شود تا کیسه 

جمع آوری ادرار در اطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبد. 
هنگامیکه قسمت چسبنده کیسه را روی پوست فشار 
می دهید، مطمئن شوید که این عمل از ناحیه باریک یا 

پل کوتاه پوست بین
مقعد و قاعده کیسه بیضه ها شروع شود و فشار انگشتان 

دست از این ناحیه به طرف خارج صورت گیرد. 
قسمت چسبنده کیسه را محکم به پوست فشا ردهید 
نمایید.  جلوگیری  کیسه  و  پوست  شدن  چروکیده  از  و 
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هنگامیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل خود قرار گرفت، کاغذ پشت کیسه را از قسمت 
فوقانی آن جدا نموده، عمل فشار بر روی کیسه و پوست را بطرف باال انجام دهید تا کیسه 

کاماًل درجای خود قرار گیرد. 

 موارد مشترک برای شیرخوار دختر و پسر

 طفل را بر روی زانو نشانده تا در کیسه ادرار کند یا پوشکی را روی کیسه قرار داده 
و بر تختی که کمی بستر آن باال برده شده قرار دهید تا تخلیه ادرار آسانتر انجام شود. 
در طول مدت اقدام به نمونه گیري بهتر است کودک در آغوش مادر قرار گیرد. هر 15 
دقیقه ورود ادرار به کیسه را کنترل نمایید. زمانی که در حدود 15-10 میلی لیتر ادرار 
در کیسه جمع شد، سر آن  را تا کنید. اگر زمان اتصال کیسه طوالنی شد و کودک ادرار 
نکرد جهت جلوگیری از آلودگی کیسه، می توان آن را تعویض نمود ) کیسه نباید بیش 

از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل بماند ( 
 توجه : این مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد که از آلوده شدن نمونه ادرار 
جلوگیری شود. بدین منظور به محض ادرار نمودن کودک، ادرار باید به ظرف پالستیکی 
استریل منتقل گردد و فورا حداکثر تا 1 ساعت بعد از جمع آوري به آزمایشگاه تحویل 

شود و در غیر اینصورت تا چند ساعت در یخچال نگهداری شود.

 دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در کودک دختر

چنانچه کودک داروی خاصی مصرف می کند حتما به آزمایشگاه اطالع دهید .
پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات توسط کودک اجتناب شود .

برای جمع آوری نمونه از ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد 
استفاده نمائید .

دستهاي خود را کاماًل با آب و صابون شسته و به خوبي خشک نمائید . 
قبل از نمونه گیری ناحیه ادراری تناسلی کودک را از جلو به عقب با آب و صابون 
یک  از  کردن  تمیز  بار  هر  در   ، کنید  یکبار مصرف خشک  دستمال  با  و  کامال شسته 

دستمال جدید استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بیندازید .
درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دستهاي شما نباید با سطح 

داخلي ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند . 
در حالیکه چین هاي پوستي دستگاه تناسلي کودک را از هم باز نگه داشته اید ، 
قسمت اولیه ادرار را دور ریخته و بقیه ادرار را در ظرف مخصوص جمع کنید ) حداقل 

تا یک سوم ظرف (
 توجه داشته باشید که ظرف مذکور ، به هیچ وجه با پوست اطراف ناحیه تناسلي 

تماس پیدا نکند. 
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درب ظرف را به سرعت ببندید و تحویل دهید.
در صورتي که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه مي شود الزم است تا زمان انتقال در 
جای خنک ) یخچال ( نگهداری شود وهر چه سریعتر به آزمایشگاه ارسال شود ، لطفا 
توجه فرمائید که مشخصات کودک شما ، تاریخ و ساعت نمونه گیری روی ظرف قید 

شده باشد .

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در کودک پسر

چنانچه کودک داروی خاصی مصرف می کند قبل از نمونه گیری به آزمایشگاه اطالع 
دهید.

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات توسط کودک اجتناب شود . 
برای جمع آوری نمونه از ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد 

استفاده نمائید .
دستهاي خود را کاماًل با آب و صابون شسته و به خوبي خشک نمائید . 

توالت تمیز  با دستمال  رابا آب شسته و  ادرار و نواحي اطراف آن  مجراي خروجي 
خشک  کرده و دستمال را دور بیندازید . 

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دستهاي شما نباید با سطح 

داخلي ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند . 
بدون دست زدن به ناحیه تمیز شده سعی کنید تا کودک قسمت اول ادرار را داخل 
توالت تخلیه کند و بقیه ادرار را در ظرف مخصوص  جمع آوري نمائید )حداقل تا یک 

سوم ظرف ( 
درب ظرف را به سرعت ببندید و تحویل دهید. 

در صورتي که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه مي شود الزم است تا زمان انتقال در 
جای خنک ) یخچال ( نگهداری شود و هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارسال شود ، لطفا 
توجه فرمائید که مشخصات کودک شما ، تاریخ و ساعت نمونه گیری روی ظرف قید 

شده باشد .
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دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در خانم ها 

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب کنید . 
چنانچه دارو خاصی مصرف می کنید قبل از نمونه گیری به آزمایشگاه اطالع دهید .
برای جمع آوری نمونه از ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد 

استفاده نمائید .
دستهاي خود را کاماًل با آب و صابون شسته و به خوبي خشک نمائید . 

 قبل از نمونه گیری ناحیه ادراری تناسلی را از جلو به عقب  کامال با اب و صابون 
یک  از  کردن  تمیز  بار  هر  در  البته   ، کنید  مصرف خشک  یکبار  دستمال  با  و  شسته 

دستمال جدید استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بیندازید .
درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دستهاي شما نباید با سطح 

داخلي ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند . 
در حالیکه چین هاي پوستي دستگاه تناسلي را از هم باز نگه داشته اید ، قسمت اولیة 
ادرار را دور ریخته و بقیة ادرار را ) حداقل تا یک سوم ظرف ( جمع کنید . توجه داشته 
باشید که ظرف مذکور ، به هیچ وجه با پوست اطراف ناحیة تناسلي تماس پیدا نکند . 

به  به سرعت  تا  تهیه مي شود الزم است  آزمایشگاه  از  نمونه خارج  در صورتي که 
آزمایشگاه ارسال شود ، لطفا توجه فرمائید که مشخصات شما ، تاریخ و ساعت نمونه 

گیری روی ظرف قید شده باشد .

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در آقایان

چنانچه دارو خاصی مصرف می کنید قبل از نمونه گیری به آزمایشگاه اطالع دهید .
پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب کنید . 

برای جمع آوری نمونه از ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد 
استفاده نمائید .

دستهاي خود را کاماًل با آب و صابون شسته و به خوبي خشک نمائید . 
مجراي خروجي ادرار و نواحي اطراف آن را با آب شسته و با دستمال توالت تمیز 

خشک  کرده و دستمال را دور بیندازید . 
درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ، دستهاي شما نباید با سطح داخلي ظرف ادرار 

یا درب آن تماس پیدا کند . 
بدون دست زدن به ناحیه تمیز شده  قسمت اول ادرار را داخل توالت تخلیه کرده و 

بقیة ادرار را در ظرف مخصوص  جمع آوري نمائید .) تا نصف ظرف پر شود ( 
درب ظرف را به سرعت ببندیدو تحویل دهید. 

به  به سرعت  تا  تهیه مي شود الزم است  آزمایشگاه  از  نمونه خارج  در صورتي که 
آزمایشگاه ارسال شود ، لطفا توجه فرمائید که مشخصات شما ، تاریخ و ساعت نمونه 

گیری روی ظرف قید شده باشد . 
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دستور العمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

را  آزمایشگاه  لطفا  یا مصرف دارو(  بیماری  در صورت داشتن شرایط خاص )سابقه 
مطلع سازید .

پیش از انجام آزمایش از مصرف مایعات زیاد خودداری نمائید .
برای جمع آوری ادرار 24 ساعته حتما از گالن مخصوص که آزمایشگاه در اختیارتان 

قرارمی دهد استفاده نمائید . 
دقت نمائید تا مشخصات ، قد و وزن و نیز آزمایش درخواستی روی برچسب ظرف 

درج گردد .
برای انجام برخی تست ها مواد نگهدارنده به داخل گالن افزوده می شود از تماس 

پوست با ماده موجود اجتناب نمائید .
در روز جمع آوری ادرار حتی االمکان از رفت وآمد به خارج از منزل خودداری کنید.
ادرار  اولین  نمائید.  شروع  خواب  از  شدن  بیدار  از  بعد  صبح  را  ادرار  آوری  جمع 
از  آوری  7صبح(جمع  نمائید.)مثال  یادداشت  را  دقیق  زمان  بریزید.  دور  را  صبحگاهی 
این 24 ساعت جمع آوری  ادرار را طی  باید هر قطره  این زمان شروع می شود. شما 
اضافه  آوری  به ظرف جمع  که  است  بعد  روز  ادرار  اولین  با  آوری  اتمام جمع  نمائید. 
می شود. زمان آن میتواند 10 دقیقه قبل یا بعد از زمان اولین ادرارباشد.) که در این 

مثال6:50تا7:10خواهد بود(
دقت نمائید تمام حجم ادرار در ظرف مربوطه ریخته شود زیرا حجم ادرار در نتیجه 
آزمایش دخالت دارد. بهتر است از ظرف تمیز و مناسب دیگری برای جمع کردن هر 
نوبت ادرار استفاده شود و با قیف یا هر وسیله مناسب دیگر به گالن منتقل گردد سپس 

آبکشی و تمیز شده و برای نوبت بعدی استفاده شود.
لطفا مراقب باشید هنگام جمع آوری، نمونه ادرار با مواد خارجی مثل مدفوع آلوده 
نگردد و اگر این اتفاق افتاد سعی در برداشتن آن ننمائید. اگر نیاز به تخلیه ادرار یک ساعت 
قبل از زمان نهایی دارید، با نوشیدن یک لیوان آب می توانید در زمان مناسب مجددا 
تخلیه ادرار داشته باشید. اگر تا حدود 20 دقیقه قبل از زمان نهایی نیاز به تخلیه ادرار 

زمان  تا  کنید  سعی  دارید 
نهایی ادرار خود را نگهدارید .
در حین جمع آوری نمونه 
، گالن باید در جای خنک و 

به دور از نور نگهداری شود.
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در صورت در خواست آزمایش های زیر دقت فرمائید:

نکات آزمایش
از غذا و ورزش های  ، استرس ، محرومیت  از دویدن  مطلوب است 

سنگین اجتناب نمائید.
از چند روز قبل از مصرف چای ، قهوه ، الکل ، سیگار ، کاکائو ، وانیل 

و شکالت پرهیز کنید. 
تقریبا 2 هفته قبل از آزمایش از مصرف داروهای زیر)حتما با نظر و 

دستور پزشک( اجتناب نمائید :
بنزودیازپین ، دیورتیک ، قطره بینی ، کاهنده اشتها ، امفتافین ، متیل 
دو پا  فنوتیازین ، ضد افسردگی های سه حلقه ای ، برومو کریپتین ، 

کلونیدین دگزا متازون ، ایمی پرامین

VMA
/ متا نفرین/
نورمتانفرین

حداقل 72-48 ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه 
انبه,موز,طالبی,شکالت,خرما,بادنجان,گریپ فروت,گ از مصرف  باید 

فرنگی  گوجه  و  سبز  ,آناناس,گوجه  ردو,کیوی,هندوانه,خربزه,آجیل 
خودداری نمائید.

حداقل72-48 ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه 
باید از مصرف هر گونه دارو به خصوص دارو های مسکن و...)حتما 
با نظر و  دستور  پزشک معالج و اطالع آزمایشگاه( خودداری نمائید.

VMA / 5-HIAA 

حداقل 24 ساعت قبل و در طی جمع آوری نمونه از مصرف غذاهای 
آسپیرین  حاوی  داروهای  و  گوشت  و  پخته(  ژالتین)کالژن  حاوی 

خودداری نمائید.
هیدروکسی پرولین
(Hydroxyproline)

 در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و  مدر ،  حداقل از 2
.هفته قبل )ترجیحا 6-4 هفته قبل(با نظر و دستور پزشک قطع گردد

آلدسترون
(Aldosterone)

کیناکرین یا  اسپیرنوالکتون  مصرف  از  نمونه  آوری  جمع  از   قبل 
)اجتناب کنید.)با نظر و دستور پزشک

کورتیزول
 

17-OHCS
(Cortisol(      

48 ساعت قبل از جمع آوری نمونه آسپیرین,دی سولفیرام,رزرپین و 
پیردوکسین مصرف  نشده باشد.

تا دو هفته قبل از جمع آوری نمونه لوودوپا مصرف نشده باشد.
Homovanillic 
Acid (HVA)

از 24 ساعت قبل از جمع آوری  نمونه از مصرف ویتامین C اجتناب 
شود.

اگزاالت
(Oxalate)
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دستور العمل جمع آوری مدفوع

چنانچه داروی خاصی مصرف می نمائید حتما قبل ازجمع آوری نمونه به آزمایشگاه 
اطالع دهید .

حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری از مصرف ملین ، آنتی اسید ، بیسموت ، 
باریوم و روغن های معدنی و نیز برخی آنتی بیوتیک ها مثل تتراسایکلین اجتناب نمائید.

"در مورد قطع نمودن داروهایی مصرفی حتما با پزشک معالج خود مشورت نمائید."
نمونه باید در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد جمع آوری 

گردد ، برای این کار می توانید از قاشقک موجود بر روی درب ظرف استفاده نمائید . 
قبل از جمع آوری نمونه مشخصات ثبت شده بر روی ظرف را کنترل نمائید تا صحیح باشد . 
نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های 

فعال را از بین ببرد .
در صورت مشاهده کرم یا هر مورد مشکوک در مدفوع به آزمایشگاه اطالع دهید .

بالفاصله  باید  خونی  اسهال  به  مشکوک  موارد  در  آوری شده خصوصا  نمونه جمع 
به آزمایشگاه ارسال گردد . اگر انجام آزمایش بر روی نمونه حداکثر تا نیم ساعت پس 
انتقال به  از جمع آوری امکان پذیر نباشد الزم است نمونه جمع آوری شده  تا زمان 

آزمایشگاه در دمای یخچال نگهداری شود .

OB  دستورالعمل انجام تست خون مخفی در مدفوع یا

3-2 روز پیش از انجام آزمایش از خوردن الکل و غذاهای زیر خودداری نمائید:
گوشت قرمز)بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد(

سبزیجات خام به خصوص شلغم , ترب , تربچه , قارچ , کنگر , کلم بروکلی و 
گل کلم

میوه هایی مانند سیب پرتقال , موز , انگور , طالبی , گرمک , هندوانه و خربزه

حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف هر گونه دارو اجتناب گردد. 
"در مورد قطع نمودن داروهای مصرفی حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید."

خانم هایی که در دوران عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس ازپایان دوره فوق از 
انجام این آزمایش خودداری نمایند.

چنانچه مبتال به بواسیر یا شقاق مقعد می باشید و خونریزی واضحی از این ضایعات 
مشاهده می کنید به آزمایشگاه اطالع دهید.

چنانچه به علل مختلف دچار خونریزی از لثه می باشید به آزمایشگاه اطالع دهید.
نمونه مدفوع را در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد جمع 

آوری نمائید.)مقدار نمونه الزم حدود 5 گرم است(
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توجه نمائید نمونه نباید با آب , ادرار یا سایر مواد آلوده شود.
نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود ، در غیر اینصورت تا زمان رسیدن 

به آزمایشگاه باید در دمای یخچال و به دور از نور نگهداری شود.
 

دستورالعمل تهیه نمونه جهت تست اسکاچ

هدف از انجام این آزمایش تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی )کرمک( با مشاهده 
تخم آن در زیر میکروسکوپ می باشد و چون این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد 
تخم ریزی می کند الزم است که نمونه گیری صبح و قبل از رفتن به توالت یا قبل از 

استحمام صورت گیرد. 
دست های خود را با آب و صابون بشوئید.

یک قطعه 5 سانتی متری از نوار چسب اسکاچ را )از طرف چسب دار آن( محکم به 
ناحیه چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و فشار دهید ، سپس چسب را بلند کرده 
واین عمل را مکررا  دور تا دور چین مخاطی مقعد تکرار نمائید ، سپس آن را روی الم 
شیشه ای که از طرف آزمایشگاه به شما تحویل داده شده بچسبانید و بالفاصله جهت 

بررسی به آزمایشگاه ارسال کنید.
 

راهنمای نمونه گیری خلط 

اگر داروی خاصی مصرف می نمایید آزمایشگاه را مطلع سازید .
نمونه خلط باید در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمایشگاه یا ظرف تمیز دهان 
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گشاد جمع آوری شود . 
توجه فرمایید مشخصات بیمار بر روی ظرف قید شده باشد .

نمونه بهتر است صبحگاهی و ترجیحا در حالت ناشتا تهیه گردد 
الزم است قبل از گرفتن خلط، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود نفس عمیقی 
از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نمایید و سپس با سرفه 

عمیق خلط خود را در ظرف مخصوص تخلیه کنید. 
ولی خلط  است  آبکی  و  ) آب دهان شفاف   . نباشد  آب دهان   ، نمونه  کنید  سعی 

چسبندگی دارد (
حجم نمونه باید حداقل 2 سی سی باشد . )5 - 3 سی سی مطلوب است (

از  فراهم نشد میتوانید  با سرفه کردن  نمونه خلط  آوری  امکان جمع  در صورتیکه 
غرغره آب نمک رقیق یا روشهایی مانند استنشاق بخار آب استفاده کنید .

در صورت نمونه گیری در منزل ، صبح پس از بیدار شدن از خواب و قبل از مصرف 
هر گونه غذا  با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مخصوص تخلیه و در 
دمای یخچال نگهداری نمایید و در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه تحویل دهید. 
در حین حمل ظرف از منزل ، نمونه خلط ازگرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته 

شود .

UBT دستورالعمل نمونه گیری جهت تست تنفسی اوره  یا

برای انجام تست به 4 ساعت ناشتایی نیاز می باشد.
 ، رابپرازول   ، فاموتیدین   ، رانیتیدین   ، سایمتیدین   ، اسید  آنتی  روز گذشته   7 در 
امپرازول ، النزوپرازول ، اسموپرازول ، پنتوپرازول ، سوکرالفیت ، آموکسی سیلین ، آمپی 
سیلین ، کالریترومایسین ، اریترومایسین ، تتراسایکلین و بیسموت مصرف نکرده باشید 

) مگر به دستور پزشک معالج (
انجام این تست برای کودکان مجاز می باشد.

انجام این تست در دوران بارداری و شیردهی مجاز می باشد.
نحوه انجام تست :

             
1- یک کپسول زرد رنگ ، دو عدد کاپ پالستیکی ، یک نی و یک کیسه بادکنک 

مانند در اختیارتان قرار می گیرد.
2- دقت نمایید لیبل نام بیمار بر روی بادکنک چسبانده شده باشد.

3- کپسول را بدون آنکه به آن دست زده شود ، داخل کاپ پالستیکی بیاندازید.
4- کاپ دوم را با آب پر کرده ، کپسول را داخل دهان گذاشته و با آب پر شده در 

کاپ قورت دهید. کاپ را دور نیندازید.
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5- بعد از 3 دقیقه دوباره کاپ را با آب پر کرده و آن را بنوشید.
6- حداقل 7 دقیقه صبر کنید. در این مدت نی را از پوشش خارج کرده و در محل 

تعبیه شده در گردن بادکنک وارد نمایید.
7- بعد از 7 دقیقه ، یک دم عمیق بکشید ، 5 تا 10 ثانیه صبر کنید ) نفس را بیرون 
ندهید ( سپس با یک بازدم عمیق کل نفس ) بازدم ( را از طریق نی وارد بادکنک نمایید.
8- بالفاصله گردن بادکنک را بصورت ساده گره زده و کیسه را به پرسنل مربوطه 

تحویل دهید.

راهنمای جمع آوری نمونه اسپرم )مایع منی(

این آزمایش به منظور تشخیص علل نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد. 
حساسیت اجزاء موجود در نمونه خصوصأ اسپرم ها بسیار زیاد بوده، لذا رعایت نکات زیر 

ضروری می باشد: 
نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود.

نمونه هایی که پیش از 2 روز و پس از 7 روز از آخرین انزال یا نزدیکی جمع آوری 
شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.

در آزمایش منی بعد از بستن لوله در مردان )وازکتومی( که باید حداقل دو ماه پس 
از بستن لوله ها انجام شود برای جمع آوری نمونه 48 ساعت عدم انزال یا نزدیکی کافی 

است.
وجود تب در خالل 3 روز پیش از انجام آزمایش و یا استفاده از جکوزی و یا سونای 

گرم در 3 روز پیش از آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
نمونه گیری باید در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد انجام 

گیرد .
نمونه بهتر است در آزمایشگاه تهیه شود ، چنانچه در خارج از آزمایشگاه تهیه شود 
انتقال نمونه دمای  باید درعرض حداکثر نیم ساعت تحویل آزمایشگاه گردد. در حین 
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ظرف باید حدود دمای بدن باشد. برای اینکار می توانید با گرمای دست ظرف را گرم 
نموده و در داخل جیب خود حمل نمائید.

نمونه باید فقط از طریق تحریک مصنوعی )استمناء( و با دست کمی نمناک تهیه 
شود.

به هیچ وجه از کاندوم جهت جمع آوری نمونه  استفاده نکنید.
از مواد لغزاننده )نظیر صابون( استفاده نکنید .

قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را 
به نزدیک درجه حرارت بدن )37 درجه سانتی گراد( برسانید. 

تمام نمونه خارج شده  باید در داخل ظرف جمع آوری گردد .
ساعت دقیق جمع آوری قید گردد .

ظرف حاوی نمونه بالفاصله به مسئول مربوطه تحویل گردد .
فرم مربوطه را تکمیل نمایید و به مسئول مربوطه تحویل دهید.

زمان پذیرش و انجام آزمایش : هر روز از ساعت 8 صبح الی 5 بعدازظهر و روزهای 
پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الی ساعت 11

راهنمای انجام آزمایش پاپ اسمیر

این آزمایش برای بررسی وجود سلولهای خاصی است که حاکی از وجود یا عدم وجود 
انگلی،سلولهای  ،عفونت  باکتریایی  ،عفونت  مانند سرطان گردن رحم  ناهنجاریها  برخی 

التهابی و... میباشد.
72 ساعت قبل از انجام آزمایش از به کار بردن  کفهای ضد اسپرم  ،پمادهای واژینال 

وشستشوی واژن بامواد ضد عفونی کننده خودداری کنید.
از نمونه برداری در حین عادت ماهانه و در طول زمان درمان عفونت واژن خودداری 

کنید.
مراقب باشید که نمونه تهیه شده توسط پزشک یا ماما کامال خشک شده و سپس در 

پاکت قرقر گیرد تا کاغذ به نمونه شما وصل نشود.
 



آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک
راهنمای پیش آزمایش برای مراجعین و بیماران

Vanak pathobiology laboratory
Preanalytics Manual for Patients

4445

تمرین با کودک :
قبل از رفتن به آزمایشگاه با کودک یک تمرین انجام دهید و نمونه گیری را برای او 
تداعی کنید و میزان تکان دادن دستش را چک کنید. به او بگوئید تا 3 بشمارد و بعد 
نفس خود را خالی کند. کودک با این روش آرامش می گیرد و این کار به پر خون شدن 

رگ و شل شدن آن کمک می کند. 
  

پرت کردن حواس :
هنگام نمونه برداری با کتابی رنگی، اسباب بازی و یا آواز 

مورد عالقه اش حواس او را پرت کنید. 
  

آیا هنگام آزمایش همراه کودک باشیم ؟ 
اگر نوع نمونه برداری این اجازه را به شما می دهد که او 

را همراهی کنید، می توانید با او باشید. 
  

آزمایش ادرار:
قبل از آزمایش ادرار به کودک نوشیدنی بدهید. صدای 

آب نیز می تواند به جاری شدن ادرار کودک کمک کند.

راهنمای آزمایش کودکان

راهکارهایی ساده برای کاهش اضطراب و آماده کردن کودکانی که  درخواست 
آزمایش دارند : 

نشان دادن حقیقت ماجرا به کودک :
برای کودک توضیح دهید که آزمایش او شامل چه چیزهایی است و چه کسی آن را 

انجام خواهد داد. 
کودک را برای یک درد کوچک و یا یک آخ مختصر آماده کنید به جای اینکه به او 
بگوئید آزمایش دادن هیچ دردی ندارد، فقط به او بگوئید همکاری کند تا آزمایش او 

سریع انجام شود .
بعد از پایان آزمایش از او تشکر کنید و همکاریش را تحسین نمائید.

  
پیش بینی زمان آزمایش :

آزمایش کودک را برای زمانی بگذارید که او خسته و گرسنه نیست. بهتر است ابتدا 
از آزمایشگاه در مورد نیاز به ناشتایی و میزان نمونه موردنیاز سئوال کنید و با وضعیت 

کودک هماهنگ شوید. 
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PT , PTT آزمایشهای

مصرف داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی مانند آسپرین ، ایبوبروفن و ایندومتاسین 
از 7 تا 10 روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.

مصرف داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین و هپارین از 3 روز قبل از نمونه گیری بر 
نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.

جهت انجام تست PTT در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 
، 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین می باشد.

S و پروتئین C پروتئین

چون سطح پروتئین C و پروتئین S با مصرف وارفارین کاهش می یابد ، آزمایش باید 
زمانی انجام شود که در 10 روز کذشته وارفارین مصرف نکرده باشید.

کلسترول
باشید و هیچ گونه منع  انجام تست رژیم غذایی معمولی داشته  از  یک هفته قبل 

مصرف چربی نداشته باشید )با مشورت پزشک(
24 ساعت قبل از انجام تست از مصرف الکل خودداری کنید.

HDL , LDL

حداقل 10 ساعت ناشتایی ضروری است.
مطلوب است 3 هفته قبل از انجام آزمایش یک رژیم غذایی ثابت داشته باشیدو وزن 

بدن ثابت باشد.

تری گلیسرید

مطلوب است از 3 هفته قبل رژیم غذایی ثابت باشد.
در 3 روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نشده باشد.

حداقل از 24 ساعت قبل ورزش سنگین انجام نداده باشید.
مطلوب است 10 تا 14 ساعت ناشتا باشید.

اوره

زیاد  از مصرف غذاهای حاوی گوشت  آزمایش  انجام  از  الی 3 روز پیش  حداقل 2 
خودداری نمایید.
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تست های کبدی

 : )AST ) SGOT ( , ALT )SGPT
      فعالیت بدنی شدید باعث افزایش آنها می شود و باید اجتناب می شود.

نیازی به ناشتا بودن بیمار نیست. ولی بهتر است حداقل چند ساعت بیمار ناشتا باشد.
        

الکالن فسفاتاز :

برای انجام این تست باید ناشتا باشید.
مصرف الکل سبب آسیب به کبد شده و در نتیجه بسیاری از آنزیم های کبدی از 

جمله آلکالن فسفاتاز، SGOT، SGPT و GGT افزایش می یابد.
مصرف فنوباربیتال و فنی توئین که جزء داروهای ضد صرع می باشند سبب افزایش 

سطح آنزیم های کبدی می شود.
        

بیلیروبین :

سوء تغذیه و ناشتایی بیش از 36 ساعت باعث افزایش متوسط آن می شود.

TIBC آهن و

سطح آهن سرم در عصر پایین تر است ، نمونه باید در حالت ناشتا و صبح گرفته شود.
نمونه گیری بهتر است قبل از دریافت خون یا تجویز آهن درمانی صورت گیرد.

 
رنین

بعنوان یکی از تست های شناسایی علت ایجاد فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون 
استفاده می شود.

آزمایش باید 3 روز بعد از محدودیت در مصرف نمک " معادل  3 گرم نمک روزانه 
" انجام شود.

نمونه گیری باید دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های 
ضد بارداری و کورتون ها انجام شود.

نمونه برداری در صبح انجام شود زیرا حداکثر میزان ترشح رنین در صبح می باشد.
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هورمون های تیروئیدی

نیازی به ناشتا بودن ندارد ولی بدلیل تاثیر کدورت ناشی از خوردن چربی ها بر نتایج 
آزمایش، حداقل 3 ساعت قبل از آزمایش، غذا میل نفرمائید.

بعد از اعمال جراحی بدلیل استرس های شدیدی که به بیمار وارد می شود سطح 
بنابراین در صورت امکان تا 2  هورمونهای تیروئیدی در بیشتر موارد کاهش می یابد، 

هفته بعد از جراحی از انجام این آزمایشات خودداری نمائید.
مصرف قرص های ضد بارداری و داروی قلبی آمیودارون ، سبب افزایش این هورمون 

ها می شود.
 

پروالکتین )هورمون مولد شیر(

بهتر است نمونه گیری صبح انجام شود.
مطلوب است که مصرف داروها ) داروهای ضد بارداری خوراکی ، آنتی هیستامین و... ( 

با اطالع و اجازه پزشک معالج از دو هفته قبل قطع شود.
عدم معاینه سینه یا شیر دادن در شب قبل از آزمایش

استراحت قبل از نمونه گیری به مدت نیم ساعت در آزمایشگاه

اضطراب ، استرس بیماری ، ترس از آزمایش خون و تروما یا ضربه محرک هایی برای 
ترشح پروالکتین می باشند.

 در هنگام خونگیری باید کامأل آسوده و در حال آرامش باشید.
ورزش هم مانند استرس باعث افزایش این هورمون می شود بنابراین قبل از انجام 

این تست از فعالیت شدید پرهیز کنید.

کورتیزول

چون بیشترین مقدار این هورمون مربوط به ساعت 8 صبح می باشد و کمترین مقدار 
این هورمون مربوط به ساعت 4 عصر می باشد بنابراین جهت استاندارد سازی نتایج باید 
نمونه گیری در همین ساعت ها به عمل آید، مگر آنکه پزشک معالج دستور دیگری داده 

باشد.
مصرف کافئین )موجود درقهوه( در عرض 3 ساعت می تواند غلظت کورتیزول را تا 

50% افزایش دهد.
از مصرف اسپرینوالکتون و کیناکرین اجتناب شود. 

بیمار قبل از انجام آزمایش باید کمترین استرس و هیجان را داشته باشد.
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PSA , Free PSA

این تست برای تشخیص زودرس بزرگی و سرطان پروستات استفاده می شود. انجام 
این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی بطور منظم و حداقل سالی یکبار در آقایان 

توصیه می شود.
1- نمونه ناشتا ترجیح داده می شود.

بیوپسی  یا  برداری  نمونه   ، پروستات  معاینه  آزمایش  انجام  از  قبل  هفته  یک   -2
نداشته باشید.

3- یک هفته قبل از انجام آزمایش معاینه مقعد انجام نشده باشد.
4- رادیوتراپی و داروهای نظیر تستوسترون هم می تواند موجب افزایش نتایج این 

آزمایش گردد. در این صورت آزمایشگاه یا پزشک معالجتان را مطلع نمائید.
5- انزال ممکن است موجب افزایش موقت و جزئی گردد.

هورمون رشد

ترس و استرس محرک هایی برای ترشح هورمون رشد می باشد، بنابراین در هنگام 
خونگیری باید کامأل آسوده و در حال آرامش باشید.

ورزش هم مانند استرس باعث افزایش هورمون رشد می شود بنابراین قبل از انجام 
این تست از فعالیت شدید پرهیز کنید.

تست تحریک هورمون رشد

بیمار باید حداقل 8 ساعت ناشتا باشد و صبح قبل از ساعت 10 صبح انجام شود.

HLA TYPING (HLA B27 , HLA B5 , HLA B51 , …)

استفاده        بیماریها  از  سری  یک  به  ابتالء  برای  افراد  ژنتیکی  استعداد  ارزیابی  برای 
می شود.

احتیاجی به ناشتا بودن نیست.
قبل از ساعت 10 صبح به آزمایشگاه مراجعه نمایید.  
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)PPD( آزمایش مانتو

حتمأ خود شخص باید برای ارزیابی " نتیجه آزمایش در محل تزریق " مراجعه نماید.
آزمایشگاه  در  مربوطه  مسئول  توسط  تزریق  محل  و سفتی  قرمزی  مراجعه  هنکام  در 

بررسی می شود.
الزم است محل تزریق را به مدت 24 تا 72 ساعت خارش و تحریک نشود و آب زده 

نشود. 
دقت شود که زمان خوانش یعنی24 تا 72 ساعت بعد از تزریق ، به روزهای تعطیل 

تالقی نکند.

سیتولوژی ادرار

1- ابتدا ادرار تخلیه شود . 
2- در مدت 2 ساعت هر ربع ساعت یک لیوان آب بنوشید ) در طول این مدت مي 

توانید دستشویي بروید (   
3- بعد از 2 ساعت ، اولین ادرار جهت بررسی سیتولوژي به آزمایشگاه تحویل داده 

شود . 

تعیین گروه خونی و ارهاش

نیاز به آمادگی خاصی ندارد.

آزمایش خون برای ارزیابی حاملگی 

نیاز به آمادگی خاصی ندارد.
تا مدت 1 ماه بعد از سقط می تواند در سرم ردیابی شود.
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