
             چرا آزمايش؟
بــه يكــي از چهــار دليــل عمــده زيــر بــراي يــك فــرد آزمــايش   

 : درخواست مي شود

                        روز يا تشديد و پيشـرفت                                               شناسائي فرد بيمار به ظاهر سالم و پيشگيري از ب - ١
    :       بيماري

گاهي اوقات اگرچه فردي به يك بيماري مبتال است امـا چـون هنـوز بيمـاري در مرحلـه      
عالمت دار نيست يا عالمتهاي آن به گونه ايست كه توجـه بيمـار را بـه خـود جلـب نمـي       

او فرد متوجه بيماري خود نشده و خود را سالم مي داند در حاليكه بيمـاري ازغفلـت   ,كند
مـورد بيمـاري    شايعترين و مهمترين مثال از اين , بهترين .استفاده كرده و پيشرفت مي كند

ابت است كه ساالنه تعداد زيادي به آن مبتال مي شوند و فـرد اگـر چـه مبتالسـت امـا       دي
  .خود خبر ندارد

 حالت تنها يك آزمايش ساده قند خون مي تواند قبل از اينكه بيماري عوارض حاد در اين
و مزمن خود را به جا گـذارد آن را آشـكار كـرده و بـا پيگيـري و درمـان مناسـب او را از        

 . خطرات جدي آن دور نگه دارد

    :                                تشخيص بيماري در فرد مبتال به عالئم  - 2

گـاهي ايـن   .در اينحالت فرد به پزشك مراجعه مي كند در حاليكه عالئمي از بيماري دارد
  .پزشك براي او دارو تجويز مي كند,و معاينه بيمار عالئم آن چنان گوياست كه با ديدن

اما گاهي بدليل اشتراك عالئم در بين چندين بيماري پزشك بـه چنـد بيمـاري شـك مـي      
 كند كه براي تشخيص دقيق و اطمينان نياز به انجام آزمايش مي بيند

مثال .بهترين مثال براي اين حالت تشخيص بيماري تب مالت با استفاده از تست رايت است
 ديگر بررسي هورمونهاي تيروئيد در بيمار مشكوك به كمكاري و پركاري تيروئيد است

   :                              تشخيص مرحله بيماري و پيشرفت آن  - 3

اينكـه  ,گاهي بيماري قبال شناخته شده است اما نياز به تعيين دقيق تر مرحله آن مـي باشـد   
  .ه است يا نه بيماري در مرحله حاد است يا مزمن وتاكنون عوارض بر جا گذاشت



بعنوان مثال براي درمان بيمار مبتال به هپاتيت نيـاز بـه تعيـين دقيـق مرحلـه حـاد يـا مـزمن و         
 . بررسي كامل كبد با استفاده از آزمايشات مربوط به هپاتيت و كبد مي باشد

    :                                       پيگيري درمان بيماري و بررسي اثر دارو ها  -   4

كرد بايستي مشـخص شـود كـه دارو اثـر      از اينكه بيمار داروي تجويز شده را مصرف دبع
  .الزم را داشته است يا خير

امـا اكثـر   .گاهي اوقات اين حالت با بررسي ظاهري عالئـم بـه تنهـائي مشـخص مـي شـود      
بـراي مثـال كـودكي كـه مبـتال بـه        .اوقات نياز به بررسي تكميلي با ارسال آزمـايش اسـت  

چه ممكن است عالئم خود را از عفونت ادراري و يا انگل روده است با مصرف دارو اگر 
مـوارد مبـتال    دست بدهد و ظاهرا سالم شود اما به طور مزمن و مخفي ممكن است به ايـن 

  .بماند كه با آزمايش مناسب اين موضوع روشن مي شود

آيا مي دانيـد كـودك كـم رشـد شـما كـه هـيچ عالمـت           :          مادر گرامي
  ديگري ندارد ممكن است مبتال به انگل روده اي باشد؟

  

آيا مي دانيـد تنهـا تشـخيص بيمـاري و شـروع درمـان كـافي          :           بيمار عزيز 
  نيست و بايستي درمان و نتيجه آن را كامال پيگيري و تحت نظر داشت؟

                پذيرش مي شوند؟       كاشان       مركزي                           چه آزمايشاتي در آزمايشگاه

 .هاي درخواستي پزشكان محترم پـذيرش مـي شـود    در اين آزمايشگاه تمامي تست
هاي مختلف همراه با موارد اسـتفاده آنهـا بـه زبـان سـاده بـراي        آزمايشات بخش بعضي از

  .بيماران عزيز نامبرده شده است

  

  



   :         خون شناسي

ــوني  ــلولهاي خــ ــمارش ســ ــادي,شــ ــتهاي انعقــ ــرعت ,تســ ســ
ــوب ــابتي ,رس ــراد دي ــوبين اف ــم   , هموگل ــه ك ــوط ب ــتهاي مرب تس
  .تعيين گروه خون ,خوني

خـون خـود را بدانـد تـا در     هر كسي بايستي گروه   :            مثال استفاده
 . مناسب به او تزريق نشودموقع نياز اشتباها خون غير 

 :       بيوشيمي

تسـتهاي مربـوط بـه    ,آنزيمهاي كبـدي ,اوره,چربي ,اندازه گيري قند 
  .تستهاي مربوط به بيماران قلبي , زردي نوزاد
بسـته بـه   (افراد غير بيمار بايستي هـر چنـد وقـت يكبـار      :            مثال استفاده

  .دار چربي و قند و اوره خون خود مطلع شونداز مق) سن

  :       سرولوژي

   آزمايشهاي مربوط به بيماريهاي روماتيسمي وعفونتها

تشخيص عفونت تب مالت با اين گروه از آزمايشها  :مثال استفاده
   .شود انجام مي

  :         ايمنولوژي

  . عفونتهاي داخل رحمي,  ايدز, ابتال به هپاتيت ,بررسي پروستات

 , در صورتي كه مادر بارداري به سرخچه مبتال باشد :همثال استفاد
براي جلوگيري از تولد نوزاد معلول جنين او بايستي سقط گردد كه با 

 . تست مربوطه مشخص مي شود



    :             هورمون شناسي
  يحاملگ , فوق كليوي,تيروئيد,ي جنسياندازه گيري هورمونها

از اندازه  تشخيص زود هنگام حاملگي با استفاده  :            مثال استفاده
 .گيري هورمون بارداري در خون ميسر است

    :          انگل شناسي

ي انگلهاي  كرميا نمونه هاي ديگر از نظر وجود  ي وخونپوستزخم هاي  ،بررسي مدفوع
  .ونيز تشخيص آلودگي به انگل هاي خارجي بدن مانند گال يا تك ياخته ها

  

 . تشخيص انگل روده اي در كودكان كم رشد :مثال استفاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :     ادرار

  .هاي ادرار تجزيه سنگ، مواد و رسوبات زائد، زردي،بررسي ادرار از نظر وجود قند

  .در بيمار مبتال به ديابت در ادرار قند ديده مي شود :مثال استفاده

    :           ميكرب شناسي

 ، مدفوع، خون، مايع مغزي نخاعي، خلط، ادرار كشت و آنتي بيوگرام نمونه هاي
  .مايعات ديگر بدنمايع مفصل، مايع سينويال ،  ، ت زخمترشحا

 تعيين عفونت ادرار در كسانيكه مشكوك به عفونت ادراري اند :مثال استفاده
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   :           قارچ شناسي

   .يقارچ ملعوا هاي بيمار از جمله پوست از نظر وجودبررسي نمونه

  . تشخيص قارچ پوستي بعنوان عامل ريزش مو :            مثال استفاده



 :آنچه بيماران در مورد نمونه گيري بايد بدانند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ام هر آزمايش نياز به نمونه خاصي از بدن مـي باشـد كـه بايـد بـا رعايـت شـرايت        جبراي ان

بـه آزمايشـگاه اكثـر افـراد از ايـن موضـوع بـي        متاسفانه موقع مراجعـه  . خاصي گرفته شود
اطالعند و در نتيجه در وقت غير مناسب بدون آمادگي مراجعه مي نمايند كه باعث ميشـود  
يا مجددا مراجعه نمايند يا با نمونه غير مناسب آزمايش براي آنان انجام شود كـه در نتيجـه   

  .جواب مطلوب حاصل نمي شود
  
  



  :رخواستي به دو نكته دقت كنيدد صرف نظر از نوع آزمايش
 

در صورتي كه پزشك معالج شرايط خاصي را براي انجام آزمـايش توصـيه كـرده     
  حتما رعايت فرمائيد

در صورتي كه بيماري خاصي داريد يا به منظور خاصي آزمايش را انجام مي دهيد  
 .حتما آزمايشگاه را مطلع سازيد 

 

 راهنماي ناشتايي جهت انجام آزمايش ها

اهنمايي هاي زير براي كمك به بيماران ومراجعين محتـرم درجمـع آوري صـحيح نمونـه     ر
  .بــراي انجــام آزمايشــهاي درخواســت شــده توســط پزشــكان محتــرم ارائــه گرديــده اســت

ناشتايي بازمان مشخص جهت انجام برخـي آزمايشـها ماننـد آزمـايش قنـدخون ناشـتا،تري       
 آزمـايش  ي تواند منجـر بـه تغييـر درمقـادير    الزامي است چراكه خوردن غذا م... گليسريد،

  .دشو

   :          دستورالعمل

اگرپزشكان محترم شما ياهمكاران ما درآزمايشگاه ازشـما بخواهنـد كـه دروضـعيت ناشـتا      
ــردد      ــت گ ــل رعاي ــوارد ذي ــمند اســت م ــد خواهش ــه نمايي ــها مراجع ــراي انجــام آزمايش   :ب

نخـورده  ) بجـزآب (دنيقبل از مراجعه به آزمايشگاه هـيچ غـذا يـا آشـامي             هشت ساعت  -1
اين مدت ناشتايي درشب توصيه شده است كه فعاليتهاي بدن به حـداقل رسـيده   [ونياشاميد 

  .]ومقــــادير طبيعــــي نيــــز درنمونــــه هــــاي صــــبح تعيــــين مقــــدار شــــده انــــد        
درصورتيكه آزمايشهاي مربوط به چربي خون مثل تري گليسريد براي شما درخواست  -2

  .است     ساعت  12  ل     حداقشده باشد مدت زمان ناشتايي 

ازنوشيدن آب ميوه،چاي وقهوه درطي مدت ناشتايي بپرهيزيد اما نوشـيدن آب بالمـانع    -3
مگرآنكه محدوديت درمصرف آب توسط پزشـك يـا همكـاران آزمايشـگاه تـذكر      (است

  )داده شده باشد



درطي مدت ناشتايي ازاستعمال دخانيات،جويدن آدامس وتمرين هـاي بـدني وورزش    -4 
ايـن مـوارد ممكـن اسـت منجربـه تحريـك سيسـتم گـوارش وتغييـر درنتـايج           .يدپرهيز نماي

  .آزمايشها شود

بعداز نمونه گيري شما مي توانيد رژيم غذايي عـادي وفعاليـت روزانـه خـود را شـروع       -5
  .نماييد

   :  سخ          پرسش وپا

                         چرا من بايد ناشتا باشم؟- 1

برخي مقادير آزمايشگاهي بدنبال خوردن غذا تغيير مي كنند بعنوان مثال قنـد خـون بعـداز    
وقتي شما ناشتا هستيد مقادير قند دروضعيت پايـه تعيـين شـده    .خوردن غذا افزايش مي يابد

  وقابل مقايسه بادفعات بعدي آزمايش مي باشد

                                       آيا مي توانم درزمان ناشتايي آب بنوشم؟- 2

  .يد آب بنوشيد اما ازنوشيدن مايعات ديگر پرهيز نماييدبله،شما مي توان

                               آيا مصرف داروها را ادامه دهم؟- 3

بله،مگراينكه پزشك شما دستورخاصي راجع بـه قطـع دارو قبـل ازانجـام آزمـايش را داده      
   .باشند

  

                             آيا مي توانم آب ميوه بنوشم؟- 4

  .خير،فقط مجاز به نوشيدن آب هستيد

  

        بنوشم؟     چاي    يا                     آيا اجازه دارم قهوه- 5



  .حتي قهوه بدون شكر هم نبايد مصرف گردد درمورد چاي نيز به همين شكل است خير،

                            آيا اجازه دارم سيگار بكشم؟- 6

  .سيگار كشيدن ممكن است درنتايج آزمايش تغيير گذارد خير،

                                            آيا اجازه دارم ورزش معمول خودرا انجام دهم؟- 7

  .ها شود زمايشورزش ممكن است منجر به تغيير درنتايج آ خير،

                                          چه ساعتي بايد به آزمايشگاه مراجعه نمايم؟- 8

ول ناشـتايي را آغـاز   شب پس ازميل كـردن غـذاي معمـ   7-9توصيه به اين است كه ساعت
  .باتوجه به ساعتهاي قيد شده براي ناشتايي مراجعه نماييد وصبح روز بعد

  
  

 ساعت پس ازغذا2روش آماده سازي براي آزمايش قندخون 

نتـايج غلـط بخـاطر    .ي دستيابي به نتايج صحيح آزمايش به نكات ذيل توجه فرماييدلطفاً برا
عدم رعايت شرايط الزم مي تواند منجـر بـه ناديـده گرفتـه شـدن مسـائل مهـم پزشـكي يـا          
ــردد     ــگاهي گــ ــاي آزمايشــ ــاز آزمونهــ ــدون نيــ ــدازه وبــ ــيش از انــ ــت بــ   .درخواســ

  
           خوردن غذا

  

ــاده       • ــول را آمـ ــادل ومعمـ ــذاي متعـ ــده غـ ــك وعـ ــديـ ــره، (نماييـ ــامل پنير،كـ   ...).شـ

                                     سـاعت پـس ازغـذا از همـان لحظـه         2     زمان   .زمان شروع غذا خوردن را يادداشت نماييد    •
صـبح   8بعنوان مثال اگر شما خوردن غـذا را درسـاعت      .                  خوردن آغاز مي گردد          شروع غذا

ــاعت     ــايش سـ ــه آزمـ ــد نمونـ ــي كنيـ ــاز مـ ــود   10آغـ ــي شـ ــه مـ ــما گرفتـ ــبح ازشـ   .صـ
ــذا رام    • ــه غ ــاني ك ــدت زم ــد م ــي كني ــل م ــد    ي ــه بطــول انجام ــيش از بيســت دقيق ــد ب    .                                                 نباي



نبايـد  ... بعداز خوردن غذا به هيچ وجه چيز ديگري اعـم از آدامس،شـيريني،آب ميـوه،     •
  ).به استثناء مقدار كم آب(خورده شود

  
  .از زمـــان شـــروع غـــذا ازشـــما گرفتـــه خواهـــد شـــد          ســـاعت   2    رأس                  نمونـــه خـــون  •

  .درآزمايشـگاه حضـور بهـم رسـانيد    ) سـاعت 2(نـه گيـري   قبـل از موعـد نمو                پانزده دقيقه    •
سـاعت از   2به محض ورود به آزمايشگاه مسئولين پذيرش را مطلـع نماييـد واگـر رأس      •

  .شما خونگيري انجام نشد دوباره به مسئول پذيرش اعالم فرماييد

 آزمايش غربالگري چالش گلوكز

يكي از آزمايشـهاي  . مبتال شوند خانم ها در دوران حاملگي ممكن است به ديابت حاملگي
اوليه بـراي تشـخيص ايـن گـروه از بيمـاران آزمـايش چـالش گلـوكز اسـت كـه در واقـع            

 26اين آزمايش معموالً در هفتـه  . چگونگي پردازش قند توسط بدن شما ارزيالبي مي كند
  .حاملگي درخواست و انجام مي شود 28الي 

  
                             شرايط بيمار در هنگام آزمايش

  
ادگي قبلي قبل از انجام آزمـايش از جملـه ناشـتا بـودن الزم نيسـت در هنگـام       هيچگونه آم

مراجعه به آزمايشگاه از شما درخواست خواهد شد كه محلول گلوكز آمـاده شـده توسـط    
سـپس دقيقـاً   ) گرم گلوكز در يك ليوان آب 50( پرسنل آزمايشگاه را بطور كامل بنوشيد 

نمونه خون از شما گرفتـه شـده و ميـزان قنـد     پس از يك ساعت از نوشيدن محلول گلوكز 
  .خون تعيين مي گردد

  



 )OGTT(شرايط بيمار براي انجام آزمايش تحمل گلوكز 

درصورت امكان داروهايي كه ممكن اسـت برتحمـل گلـوكز اثرگـذار باشـند را قطـع        -1
  )بامشورت پزشك(نماييد 

گـرم   150حـداقل  ( آزمايش بعد از سـه روز بـدون هـيچ محـدوديت در رژيـم غـذايي       -2
  .و فعاليت بدني بايد انجام شود) كربوهيدرات روزانه 

بيمـار  .ساعت ناشتايي برروي بيماران سرپايي قابـل انجـام اسـت    10-16آزمايش بعد از  -3
درفواصــل نمونــه بــرداري هــا بايــد در وضــعيت نشســته قــرار گرفتــه و از كشــيدن ســيگار  

  .خودداري نمايد

نبايد برروي بيماران بستري در بيمارستان ، بيماران غيرفعال و آزمايش تحمل گلوكز را  -4
  .نيز بيماران با بيماري حاد انجام داد

دقيقـه تـا   30صـبح شـروع شـده و بعـد از گـرفتن نمونـه ناشـتا هـر         7-9آزمايش ساعت  -5
  .ساعت پس از ميل نمودن محلول قندي ، آزمايش تكرار ميگردد2

ار ميزان قند براي آزمايش تحمل كـه بايـد ميـل گـردد     براي آقايان و خانمهاي غيربارد -6
  .است) گرم75ماكزيمم تا ( 1.75g/Kgگرم و براي كودكان 75

آب حل نموده و پس از گرفتن نمونه براي قنـد ناشـتا ، بيمـار در     300mlگلوكز را در  -7
  .دقيقه محلول قندي را ميل مينمايد5عرض 



 ساعته 24راهنماي جمع آوري ادرار 

  :هدف 
ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف  24هدف از جمع آوري نمونه ادرار 

  .ساعت شبانه روز مي باشد 24در طي ...) مثل پروتئين ، كراتينين ، كلسيم و (
   :ساعته 24روش جمع آوري ادرار 

  .اولين نمونه ادرار صبح روز اول را دور بريزيد. 1
  .رار خود را در ظرف مخصوص بريزيداز آن به بعد هر بار اد. 2
  .ساعت از زمان دور ريختن نمونه اول ادامه دهيد 24ريختن ادرار در ظرف را تا . 3
را نيزدرست در همان ) ساعت پس از نمونه اول 24روز دوم يعني نمونه (نمونه روز بعد . 4

  .دزماني كه نمونه صبح روز اول را دور ريخته ايد در داخل ظرف مخصوص بريزي
  .ظروف حاوي نمونه را در اسرع وقت به آزمايشگاه تحويل دهيد. 5

هر ( صبح روز اول را دور ريخته و نمونه هاي بعد از آن را  7نمونه ادرار ساعت  :مثال 
صبح روز  7صبح روز بعد در ظرف جمع آوري كنيد و ادرار ساعت  7تا ساعت ) چند بار

  .دوم را نيز در ظرف مخصوص بريزيد
  

  
  



  :نكات ايمني 

سـت باشـد   ظرف مخصوص جمع آوري داراي مواد نگهدارنده از جمله اسيد قوي ممكن ا
  .لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهيز نماييد

  

جمع آوري قسمت مياني ادرار جهت انجام آزمايش كشت ادرار به 
 )افراد بزرگسال غيرازاطفال(روش تميز وعاري ازآلودگي

براي دستيابي به نتايج دقيق ، لطفاً روشهاي بيان شده درزيررا ابتـدا بـدقت خوانـده وسـپس     
  هارا پيگيري وعمل نماييدآن  دقيقاً

  
                                          شيوه تميزنمودن وجمع آوري نمونه درخانم ها

  
                      نحوه شستشو وتميزكردن

  .دستهاي خودرا باآب وصابون كامالً بشوييد  •
درپوش ظرف جمع آوري نمونه را بازنماييد،دقت شود كه داخل ظـرف و درپـوش آن     •

  بادست ياهرچيز ديگر آلوده نشود
ميباشيد جهت جلـوگيري ازجريـان خـون ازيـك     )پريود(عدگياگردرزمان خونريزي قا  •

  )تامپون موردنظر ازقبل تهيه وآماده باشد(تامپون مخصوص استفاده نماييد
رابازكرده ومجراي خروج ادرار و نواحي )لب هاي واژن(چين هاي پوست ناحيه تناسلي  •

ــرد       ــب صــورت گي ــه عق ــو ب ــو ازجل ــل شستش ــه عم ــوي ك ــه نح ــوييد ب ــراف آن رابش   اط
ميتـوان از آن اسـتفاده   )دستمال مخصوص توالت(رصورت موجود بودن بسته تميز كنندهد[

  .دســتمال اســتفاده شــده را درظــرف مخصــوص جمــع آوري زبالــه بياندازيــد       ] نمــود
  
  



                     نحوه جمع آوري نمونه
  
درخالل ادراركردن لب هاي دستگاه تناسلي همچنـان  (عمل ادرار نمودن راشروع نماييد  •

  )ازيكديگر دورباشند

قبل ازاينكه ظـرف جمـع آوري نمونـه را دربرابـر جريـان ادرار قراردهيد،صـبر          :         نكته مهم     •
  بريـزد )داخـل توالـت  (نماييد تاادرار بخوبي جريـان يابـد وقسـمت كمـي ازادرار بـه خـارج      

بدون آنكه جريان ادرار متوقف شود،مقداري ازادرار راداخـل ظـرف جمـع آوري ريختـه     
درواقـع قسـمت ميـاني ادرار را درظـرف     (آن پرشـود  4/1ل تاظرف به ميزان نصف ياحـداق 

  )جمع آوري نمونه بريزيد
درپوش ظرف جمع آوري نمونه را روي آن بسـته ومحكـم نماييـد ومطمـئن شـويد كـه         •

  دقت نماييد كه لبه ها ويـا داخـل ظـرف بـه هـيچ وجـه لمـس نشـود        .كامالً بسته شده است
زمايشـگاه بيمـار،نوع نمونـه،تاريخ وزمـان نمونـه      نام ونام خانوادگي بيمار،شماره يا كد آ  •

  برداري برروي ظرف مربوطه بايد نوشته وثبت گردد
ظرف نمونه را درجايگاه مخصوص جمع آوري نمونه كه توسط آزمايشگاه تعيين شـده    •

  قراردهيد
  دستهاي خودرابالفاصله پس ازجمع آوري نمونه بشوييد  •

كمتـر از  (ارج از آزمايشـگاه تهيـه شـده ظـرف راسـريعاً      چنانچه اگر نمونه درخ  :         نكته مهم     •
و در صورتيكه ممكن نباشد پس از جمع آوري نمونه را دريخچال قـرار داده  ) يك ساعت

  وهمان روز به آزمايشگاه تحويل دهيد
  چنانچه هر سؤالي برايتان بوجود آمد ، كاركنان آزمايشگاه آمـاده پاسـخگويي ميباشـند     •

  

  
                         جمع آوري نمونه درآقايان                شيوه تميزنمودن و



                      نحوه شستشو وتميزكردن

  دستهاي خودرا باآب وصابون كامالً بشوييد  •
  درافراديكه ختنه نشده اند،پوست ( مجراي خروج ادرار ونواحي اطراف آن را بشوييد  •

  )سرآلت را ازمجراي خروج ادرار به عقب كشيده وجمع نماييد
  

                     نحوه جمع آوري نمونه

درافـراد ختنـه   (دن راشـروع نماييـد،درزمان ادراركـردن پوسـت سـرآلت     عمل ادرار نمـو   •
  همچنان جمع باشد)نشده

قبل ازاينكه ظـرف جمـع آوري نمونـه را دربرابـر جريـان ادرار قراردهيد،صـبر         :         نكته مهم     •
  بريزد)داخل توالت(نماييد تاادرار بخوبي جريان يابد وقسمت كمي ازادرار به خارج

متوقف شود،مقداري ازادرار راداخـل ظـرف جمـع آوري ريختـه      بدون آنكه جريان ادرار
درواقـع قسـمت ميـاني ادرار را درظـرف     (آن پرشـود  4/1تاظرف به ميزان نصف ياحـداقل  

  )جمع آوري نمونه بريزيد
درپوش ظرف جمع آوري نمونه را روي آن بسـته ومحكـم نماييـد ومطمـئن شـويد كـه         •

  ها ويا داخل ظرف به هيچ وجه لمس نشود دقت نماييد كه لبه.كامالً بسته شده است
نام ونام خانوادگي بيمار،شماره ياكد آزمايشـگاه بيمـار،نوع نمونـه،تاريخ وزمـان نمونـه        •

  برداري برروي ظرف مربوطه بايد نوشته وثبت گردد
ظرف نمونه را درجايگاه مخصوص جمع آوري نمونه كه توسط آزمايشگاه تعيين شـده    •

  قراردهيد
  خودرابالفاصله پس ازجمع آوري نمونه بشوييد دستهاي  •

كمتـر از  (چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمايشـگاه تهيـه شـده ظـرف راسـريعاً        :         نكته مهم     •
  و در صورتيكه ممكن نباشد پس از جمع آوري نمونه را دريخچال قرار داده ) يك ساعت

  همان روز به آزمايشگاه تحويل دهيد
  الي ميتوانيد ازپرسنل آزمايشگاه كمك بگيريددرصورت وجود هرگونه سؤ •

  



  
جمع آوري نمونه ادرار براي آزمايشات كشت وآنتي بيوگرام 

 )نوزادان(دراطفال

                            آموزش و راهنمايي هاي ضروري

  

  :قبل تهيه و آماده شود ابتدا وسايل زيراز

  يك بسته دستمال توالت جهت تميزكردن ناحيه تناسلي •

  )Urine bag(نه ادرار يك كيسه جمع آوري نمو •

ــه آزمايشــگاه     • ــه ادرار ب ــال نمون ــراي نگهــداري وانتق   يــك ظــرف پالســتيكي اســتريل ب
  ناحيه تناسلي طفل يانوزاد راتميزنماييد-1

  اجازه دهيد تا ناحيه تميزشده خشك شود-2

  بــراي خشــك شــدن ســريع بــه اطــراف ناحيــه تميزشــده دســتمال ياكاغــذتوالت نكشــيد-3
وري ادرارنــوزادان يااطفــال رابطــورمحكم بــه ناحيــه تناســلي كيســه مخصــوص جمــع آ-4

جزئيات ونحوه تميزنمودن ناحيه تناسلي وچسـبانيدن كيسـه جمـع آوري    (كودك بچسبانيد
  )ادرار بطورمشروح درصفحات بعدي توضيح داده شده است

بداخل كيسه جمـع آوري،نمونـه را از كيسـه بـه     )كودك(فوراً پس از ادرارنمودن نوزاد-5
  )ظرف بايد ازقبل آماده باشد(ظرف مخصوص واستريل ادرار منتقل نماييدداخل 

ايـن مطلـب بسـيارمهم وحـائز اهميـت مـي باشـد كـه ازآلـوده شـدن نمونـه ادرار             : توجه •
بدين منظور به محض ادرارنمودن كودك،ادراربه ظرف پالستيكي استريل .جلوگيري شود

هـيچ وجـه نبايـد بـا دسـت يابـه        منتقل گرددوقسمت داخلي ظـرف پالسـتيكي اسـتريل بـه    
  نحوديگري لمس ياموردتماس قرارگيرد



ــتي    • ــماره ياكدبهداشـ ــام خانوادگي،شـ ــام ونـ ــه ادرار،نـ روي ظـــرف جمـــع آوري نمونـ
ياتاريخ تولدبيمار نوع نمونه،تاريخ وزمان جمع آوري نمونـه نيزثبـت ويادداشـت    )سالمت(

  شود

ال قـرارداده شـود ودرهمـان روزبـه     پس ازجمـع آوري دريخچـ   نمونه تهيه شده فوراً   :     هشدار
  آزمايشگاه تحويل گردد

  

                                 كردن كيسه جمـع آوري ادرار جهـت      )    فيكس (                      طريقه قراردادن وثابت
                    نمونه گيري ازاطفال

                                                                             پوست ناحيه بايد تميزوخشك باشد،هيچ گونه روغن،پودربچه،صابونهاي حـاوي لوسـيون   
                        بماند، نبايد وجود داشته                                                      كه حتي به مقدار جزئي هم ممكن است درروي پوست طفل باقي 
   .                                                        باشد زيرا ازچسبيدن كيسه به پوست بطورمحكم ممانعت مي نمايد

                                                                              چسبانيدن كيسه را ازقسمت كوچك پوست ناحيه اي كه مابين مخرج وناحيه تناسـلي مـي   
                                                                        نوارياپل باريك روي مشـمع چسـبنده كيسـه ازآلـوده شـدن نمونـه ادرار        .               باشدشروع نماييد

                                           وكمك ميكندتا كيسه دروضعيت مناسبي قرارگيرد                        بامدفوع جلوگيري مينمايد 

                          روش كاربراي نوزادان دختر

      ً           ترجيحاً باصـابون   (                                                       كودك رابه پشت بخوابانيد وچين هاي ناحيه تناسلي رابشوييد    :            مرحلـه اول     •
                                                       ازمحلول صابون حاوي لوسيون استفاده نشود زيراباقيمانـده    ).                      حمام مخصوص بچه تميزشود
                 ً      قسمت مخرج راسريعاً شسته  .                           دن كامل كيسه به پوست ميگردد                       آن روي پوست مانع ازچسبي
                                          بطوركامـل بادسـتمال توالـت تميزنمـوده      ً اً                         تمـام ناحيـه را مجـدد    .                  آب كشي وخشك نماييد

                                وصبركنيد تاباجريان هوا خشك شود

   



  
   

ــه دوم    • ــدا          :            مرحل ــبنده ج ــمع چس ــمت مش ــاني قس ــه تحت ــه را ازنيم ــت كيس ــافظ پش ــه مح                                                                                    الي
                                                                                    آسانترآنست كـه نيمـه فوقـاني پوشـش چسـبنده را ابتـدارهاكرده تاقسـمت تحتـاني          .      نماييد

                                                              قبل ازقراردادن كيسـه جمـع آوري ادرار مطمـئن شـويدكه سـطح       .                   برروي پوست قرارگيرد
   .                 پوست خشك شده باشد

   

  
   

  

                                             رابكشـيدتاچين هـاي پوسـت ازهـم بازشـوند       )                    اطراف ناحيه تناسـلي  (          قسمت پرينه  :           مرحله سوم    •
                                                           ديده شود،هنگاميكه قسمت چسبنده رابرروي پوست ناحيه قرار مـي   )    واژن (            وقسمت تناسلي

                                                                                 يد،مطمئن شويد كه ازقسمت باريك پوسـت بـين مقعـد و واژن عمـل چسـبانيدن كيسـه         ده
                                                                              شروع شود وفشارانگشتان دست برروي كيسه ازاين قسمت به طرف بيـرون صـورت گيـرد   

  

  
   

  

                                                                  قسمت چسبنده كيسه رابطورمحكم به پوست فشاردهيد تااز چروكيدگي كيسـه    :       چهارم       مرحله    •



                                                              زمانيكــــه قســــمت تحتــــاني كيســــه درمحــــل مناســــب   .                             وپوســــت ممانعــــت گــــردد
                                                                         خودقرارگرفت،كاغذپشت كيسه راازقسمت فوقاني آن جداكرده وعمل فشار برروي كيسه 

                       ده وقرارگيرد وازچسبيدن                                       ً               وپوست رابطرف باال انجام دهيدتاكيسه كامالً درجاي خود چسبي
                                           قسمت چسبنده كيسه به اطراف واژن مطمئن شويد

   

  
   

  
                         روش كاربراي نوزادان پسر

      ً              ترجيحـاً از صـابون    (          بشـوييد                                            ً       كودك رابه پشت خوابانده وناحيـه تناسـلي راكـامالً      :            مرحلـه اول     •
                                                                   ازمحلول صابون حاوي لوسـيون اسـتفاده نشـود زيـرا باقيمانـده آن       )                    حمام بچه استفاده شود

                                   ابتـدا ناحيـه پوسـت بيضـه هـا       .                                                     روي پوست مانع ازچسبيدن كامل كيسه بـه پوسـت ميگـردد   
                                                                            رابشوييد سپس آلت تناسلي وقسمت مقعد رادرانتها شستشو داده، آبكشي وسـپس خشـك   

ــه رامجــدداً بااتســتفاده ازدســتمال توالــت كــه قــبالً آمــاده شــده كــامالً     .        نماييــد                   ً                                 ً               ً                          تمــام ناحي
ــد ــوا     .             تميزنماييـ ــان هـ ــده باجريـ ــك شـ ــمتهاي خشـ ــد قسـ ــازه دهيـ ــود                                                                  اجـ ــك شـ                 خشـ

   

  
   

  

ــه دوم    • ــدا        ال  :             مرحل ــبنده ج ــمع چس ــمت مش ــاني قس ــه تحت ــه را ازنيم ــت كيس ــافظ پش ــه مح                                                                                   ي
                                                                                           كنيد،آسانترآنســت كهنيمــه فوقــاني پوشــش چســبنده را ابتــدارها كــرده تاقســمت تحتــاني 



                                                      اگرچه درمورديك نوزاد فعال وپرتحرك ايـن آسـانت اسـت     .                       بهتربرروي پوست قرارگيرد
                   ه جمـع آوري ادرار                                                                 كه تمام قسمت پشت كيسه يكبـاره روي پوسـت قـرارداده شودتاكيسـ    

                                 دراطراف ناحيه تناسلي محكم بچسبد

  
   

  
   

  

                                                                   هنگاميكه قسمت چسبنده كيسه را روي پوست فشارمي دهيد، مطمئن شويد كـه    :             مرحله سـوم     •
                                                                    ريك يا پل كوتاه پوست بين مقعدوقاعده كيسـه بيضـه هـا شـروع شـود                        اين عمل ازناحيه با

                       از خشك بودن پوست قبـل   .                                                  وفشارانگشتان دست ازاين ناحيه به طرف خارج صورت گيرد
                             از قراردادن كيسه مطمئن شويد

   

  
   

  

                                                                  قسمت چسبنده كيسه را محكم به پوست فشاردهيد وازچروكيده شـدن پوسـت     :               مرحله چهـارم     •
                                                            هنگاميكــــه قســــمت تحتــــاني كيســــه درمحــــل خــــود  .                                وكيســــه جلــــوگيري نماييــــد

                                                                                   قرارگرفت،كاعذپشت كيسه را ازقسمت فوقـاني آن جـدانموده عمـل فشـار بـرروي كيسـه       
     ً                                      امالً درجــاي خــود چســبيده وقــرار گيــرد                                                   وپوســت را بطــرف بــاال انجــام دهيــد تاكيســه كــ

   



  

  
 جمع آوري نمونه مدفوع جهت آزمايش خون مخفي

ركتـوم  نفر درسالجاري درآمريكا دراثرابتال به سرطان هاي روده بـزرگ و  000/55بيش از
درمراحل ! سرطان روده بزرگ وركتوم قابل پيشگيري است . جان خود را ازدست داده اند

  ! همين امروز جمع آوري نمونه مدفوع خودرا شروع نماييد! اوليه،بيماري قابل عالج است 
  

                    دستورالعمل هاي الزم
ــد     ــري نماييــ ــه،عمل و پيگيــ ــت مطالعــ ــه دقــ ــررا بــ ــاي زيــ ــتورالعمل هــ ــاً دســ   لطفــ

    ً                                                                     لطفاً نام ، نام خانوادگي ،سن بيمار،تاريخ وزمان جمـع آوري و نـوع نمونـه      :           نكته مهم   •
                              آزمــايش مــدفوع ازنظربررســي   :            قيــد گــردد                              ً         روي ظــرف جمــع آوري نمونــه حتمــاً

                  وجستجوي خون مخفي
  

                        احتياطات غذايي وداروئي  /             راهنمايي ها 
ــراي شــما داده اســت كــه ني   ازاســت پزشــك معــالج شــما دســتور انجــام آزمايشــهايي را ب

  .محدوديتهاي غذايي ودارويي خاصي راقبـل ودرخـالل آزمـايش مربوطـه رعايـت نماييـد      
  

                    راهنمايي هاي غذايي
  :سه روزقبـل و درزمـان جمـع آوري نمونـه مـدفوع ازخـوردن مـواد زيرخـودداري نماييـد         

  )گوسفند(جگر،گوشت گاو،خوك،بره  •
  
تربچه و ترب ،كلـم بروكلـي،    ،گرمك، طالبي ، شلغم ،گل كلم،) هندوانه(انواع خربزه   •

  .،هويج) ريشه خردل(خيار ،ترب كوهي
  )ليموترش(ميوه ها وعصاره هاي ترش مزه  •



  :شماميتوانيد بطورمتعادل ازموادغذايي زيرميل نماييد
  ، بوقلمون يا ماهي) جوجه(مقاديركمي ازمرغ خوب پخته شده   •
ــبزيجات    • ــاديردلخواه ازس ــتثتاء   (مق ــه اس ــه ، ب ــام ياپخت ــد خ ــبالً ذكرگردي ــه ق   )موارديك
  ميـــوه هـــايي نظيرآلوخشـــك،آلو،گوجه سبز،كشـــمش پلويي،انگور،ســـيب يـــا مـــوز   •
پسـته  (بـادام زمينـي    و سبوس زياد نظيرغالت وحبوبات،) فيبر(محصوالت حاوي الياف   •

  داده ذرت بو يا)شامي
  

                     راهنمايي هاي دارويي
                     پزشـك معـالج خـود                ً         ويزشـده قـبالً بـا                              درمورد قطع نمودن داروهاي تج   :         نكته مهم     •

              مشورت نماييد
ــه مــدفوع ازمصــرف داروهــاي      • ــه مــدت هفــت روزقبــل ودرخــالل جمــع آوري نمون ب

ميلـي گـرم    325مقـادير بـيش از   ضدالتهاب غيراستروئيدي مانند ايبوپروفن ، ناپروكسن ،يـا 
  .آسپيرين درروزخودداري نماييد

  .فاده نمودفن استوتوان استامين به مقدار نياز مي  •
ازطريـق   Cميلي گرم ويتـامين  250براي سه روزقبل و درزمان جمع آوري نمونه بيش از  •

قرص هاي ويتامين وقرص آهن مصرف نشود،همچنين ازخـوردن ميـوه هـا وعصـاره هـاي      
  .ترش مزه خودداري گردد

                 احتياط هاي ديگر
ــردد    7  • ــاب گــ ــل اجتنــ ــرف الكــ ــه ازمصــ ــع آوري نمونــ ــل ودردوره جمــ   .روزقبــ
جمـع  ) درهنگـام ادرارنمـودن  (درصورت خونريزي ازهموروئيد يا وجود خـون درادرار   •

  .آوري نمونه صورت نگيرد
خــانم هــا تازمــان قطــع ومتوقــف شــدن  )پريــود(درهنگــام يــادوره خــونريزي قاعــدگي  •

  .خونريزي،نمونه گيري صورت نگيرد



 آزمايش تنفسي اوره براي تشخيص عفونت هليكوباكتر پيلوري

 

  
هليكوباكتر پيلوري شايع ترين موجود ذره بيني است كه جوامع انسـاني را در بعـد جهـاني    

درصد از مردم دنيا ميزبان اين بيماري 50مبتال به عفونت ساخته و گفته مي شود كه بيش از 
محـل اقامـت طويـل مـدت خـود در معـده مـي توانـد باعـث           ايـن ميكـروب در  . زا هستند 

بيماريهايي بصورت التهاب حاد و مزمن معده ، زخم پپتيك معده و اثنـي عشـر بـا عواقـب     
  خطرناكشان از جمله خونريزي حاد و مزمن جهاز هاضمه و سرطان معده شود 

ي اسـت  ترين راه هاي تشخيص هليكوباكتر پيلوري انجام يك آزمـايش خـون   يكي ازآسان
هايي را شناسايي كند كه در پاسخ به عفونت تشـكيل مـي    بادي ها يا آنتي تواند پادتن كه مي
  .شوند

   :                                                              عليرغم آساني انجام آزمايش خون، اين شيوه داراي دو محدوديت اسـت 
شود و يك عفونـت نهفتـه    تواند ميان يك عفونت فعال كه باعث بيماري مي اول اينكه نمي

  ند، تفاوتي قائل شودك كه عالئمي ايجاد نمي
كنـي   تواند بگويد كه آيا درمان باعث معالجه بيماري و ريشه نميخون اينكه آزما يش دوم 

هاي ضد باكتري مدتها پس از نـابودي آن در خـون    باكتري شده است يا نه، چرا كه پادتن
  .مانند باقي مي

كوبـاكتر پيلـوري   يك شيوه سريع، دقيق و ايمـن بـراي شناسـايي هلي    "آزمايش تنفسي اوره
كنـد، عـالوه بـر تشـخيص در      هاي فعال را شناسـايي مـي   است و از آنجايي كه تنها باكتري

  . بررسي ميزان تاثير درمان نيز قابل استفاده مي باشد



تست اوره تنفسي بسيار حساس بوده و ويژگي بااليي در مقايسه با تست هـاي سـرولوژيك   
براي جمعيت هاي مختلف شامل بچه هـا ، زنـان   اين تست . در شناسايي عفونت فعال دارد 

ــود         ــي ش ــتفاده م ــد اس ــل كنن ــكوپي را تحم ــد اندوس ــي توانن ــه نم ــاراني ك ــه و بيم   حامل
   :                                  شرايط مورد نياز براي انجام آزمايش 

  ساعت ناشتايي قبل از انجام آزمايش 6حد اقل  •
  هفته قبل از انجام آزمايش4عدم مصرف انتي بيوتيك ها ، بيسموت طي  •
ــ    • ــون مثــل امپ ــده پمــپ پروت رازول ، آنتــي اســيدها ، عــدم مصــرف داروهــاي مهــار كنن

  هامهاركننده
  رسپتور هيستامين مثل رانيتيدين ، فاموتيديدن و سايمتيدين حـداقل بـه مـدت يـك هفتـه      •
 ساعت قبل از انجام آزمايش 1عدم استعمال دخانيات  •

پرم نمونه هاي راهنماي تهيه مايع مني به منظور آزمايش كامل اس
 معمولي و پس از وازكتومي

نمونـه  .به منظور كسب نتايج صحيح در آزمايش ، اين دستورالعمل را دقيقاً رعايـت نماييـد  
ر به خطا در آزمايش شـما شـده ويـا    جمع آوري شده به روش غير استاندارد مي تواند منج

  .باعث درخواست آزمايشهاي بيشتر و غير ضروري گردد

   :                  به جمع آوري نمونه                نكات مهم راجع

بيمار بايد نمونه مايع مني خود را پس از سه روز خودداري جنسي و بطور مصـنوعي جمـع   
  .آوري نمايد

زمان بيش از سه روز خودداري ، معموالً منجر به افزايش حجم مايع مني و درنتيجه كاهش 
بعد از نمونـه  درچنين مواردي ميتوان نمونه دوم مني را دو ساعت (حركت آتها خواهد شد 

  )گيري اول جمع آوري نمود
براي تهيه نمونه مني ، آزمايشگاه ظرف پالستيكي .مثانه بايد قبل از خروج مني تخليه گردد

نمونـه نبايـد توسـط كانـدوم تهيـه شـود زيـرا        .استريل دردار در اختيار شما قرار خواهد داد
س از جمـع آوري بـه   نمونه مني بايـد يكسـاعت پـ   .ده اسپرم استنكاندوم حاوي پودر كش



ظـرف  (آزمايشگاه تحويل داده شود و در خالل انتقال به آزمايشگاه گـرم نگهـداري شـود    
حاوي نمونه را در دست يا جيب حمل نموده تا درجه حـرارت آن كـاهش بـارزي نداشـته     

چنانچه سير برگشت يا پس رفت مني مـورد شـك باشـد يـك نمونـه ادرار پـس از       ) (باشد
  .در اين زمان جمع آوري گرددخروج مني ممكن است 

آخر شب بعد از خابيدن كودك يك قطعه چسب   ):Scatch test (             تست چسب مقعد 
نواري بدون تا خوردگي دقيقا به ناحيه مقعد او بچسبانيد و صبح هنگام آن را برداشته روي 

 .المي كه از آزمايشگاه گرفته ايد بچسبانيد و به آزمايشگاه بياوريد

ظرف از آزمايشگاه مـي   3براي مدفوع سه نوبته پس از پذيرش نسخه   :               مدفوع سه نوبته
               از نگهداشتن يك   .   هر نوبت را در يك روز تهيه كرده و به آزمايشگاه برسـانيد . گيريد 

                                 ً          نوبت و آوردن آن با نوبت بعدي جداً بپرهيزيد 

  .نياز به دستور خاصي ندارد آزمايش ادرار براي تشخيص حاملگي
  ضايعات پوستي

ي بررسي ضايعات پوستي زخم هاو لكه ها از نظر عفونت و قارچ بايستي حـداقل يـك   برا 
همچنـين نبايسـتي دارو ازجملـه كـرم و محلـول      . از شستن محل خودداري كنيد شبانه روز 

  .موضعي مصرف شود
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  



       هورمون

 و VITRUSبخش هورمون شناسي اين آزمايشگاه مجهـز بـه دسـتگاه كمـي لومينسـانس     
  .مي باشد  AWARENESSريدرااليزا 

  .مي باشد 
           هماتولوژي   

  مي باشد  XS800iمدل  بخش هماتولوژي آزمايشگاه ما مجهز به سل كانتر سيسمكس

شود و عالوه بر ديـف   الم خون محيطي كشيده مي CBCبراي تمام نمونه هاي  البته در اين آزمايشگاه
  .دستگاهي الم بيماران هم بررسي مي شود 

ســاير  و Hbضــمنا در ايــن بخــش انــواع مختلــف تســتهاي تخصصــي همــاتولوژي ماننــد الكتروفــورز   
  .شود  الكتروفورزها و غيره نيز انجام مي

                اسـتفاده مـي     Linear                                     ولي از يك دستگاه اتوماتيك بـه نـام                                     براي تعيين سديمان يا سرعت رسوب گلب
   .   شود

         بيوشيمي

مـي باشـد    BT3000بخش بيوشيمي ايـن آزمايشـگاه داراي دسـتگاه اتوآنـااليزر بـه نـام       
مـي باشـد و     5010فتومترو   Medicaالكتروليت آناليزرهمچنين مجهز به دستگاه هاي 

شـوند بـراي اطمينـان بيشـتر در مواقـع       م مـي گاه انجـا تكليه آزمايشات عالوه بر اينكه با دس
جهـت   DS5آزمايشـگاه داراي دسـتگاه   .ضروري به روش دسـتي هـم انجـام مـي گردنـد     

  .مي باشد  A1Cهموگلوبين  بررسي

   



 

 دستورالعمل و شرایط قبل از آزمایش پروالکتین

در طی دوران حاملگی و شیردهی  هورمون پروالکتین .هورمونی است که از هیپوفیزترشح می شود ( Prolactin) پروالکتین

نقش اصلی پروالکتین، در . در مقادیر کم در مردان و در زنان غیر باردار وجود دارد پروالکتین به طور طبیعی  .افزایش می یابد

های  در طی حاملگی، هورمون. میزان پروالکتین معموال در طول بارداری و درست پس از زایمان باال است .روند شیردهی است

و حفظ شیر پستان  ترشحبه  پروالکتیناز زایمان،  پس. پروالکتین، استروژن و پروژسترون، توسعه شیر پستان را تحریک می کنند

 .کمک می کند

ساعت متغیر می باشد بطوریکه بیشترین مقدار ترشح آن در  42ها در طول  ترشح هورمون پروالکتین همانند بسیاری از هورمون 

فیزیولوژی و پاتولوژی و مصرف عوامل مختلف  .صبح تا ظهر اتفاق می افتد 01حالت خواب و کمترین مقدار آن بین ساعت 

 ،تحریک سینه ها و یا شیر دادن  ،حاملگی، تماس جنسی ،استرس ،برای مثال خواب.برخی از داروها روی ترشح آن موثر است 

دارو های ضد فشار  ،مصرف داروهایی مثل فنوتیازین و هالو پیرادول .خوردن غذا سبب افزایش میزان ترشح این هورمون می گردد

دارو های مخدر مثل  ،داروهای ضد بارداری ،مثل سایمتدین و رانیتیدین H2آنتی هیستامین ،ل وراپامیل و آلفا متیل دوپا خون مث

 .متادون سبب افزایش ترشح مقدار هورمون پرو الکتین می گردد، هروئین 

  شرایط قبل از آزمایش پروالکتین
بین ساعت .) باشد ساعت بعد از بیدار شدن می 3صبح هنگام و حداقل  ،زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش        (0

 (صبح 8-01

 .و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود ورزش،  توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی       (4

 .ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد 04حداقل طی       (3

لطفا آزمایش را در زمان  ،چنانچه شرایط الزم رعایت نشده باشد . توضیحات فوق به بیمار داده میشود ،هنگام پذیرشدر       (2

 .مناسب دیگری تکرار نمایید

 

 نتایج نرمال آزمایش پروالکتین
  

زنان غیر حامله     
 < 33 -203 mIu/l 

 

 mIu/l 555 - 008    سگیئبعداز یا زنان

 

30-233 > مردان   mIu/l 
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