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 روتین آزمایشات ناشتایی و آمادگی بیمار جهت  

اشکالی ندارد .بهتر است نمونه ناشتا ،  به مقدار معمول آبمواد انرژی زا است. و نوشیدن  ناشتایی به معنای پرهیز از خوردن غذا و

ساعت ناشتایی الزم است . شام قبل از ناشتایی باید  12 - 9 چربی آزمایشاتساعت وجهت  8 ،صبح تهیه شود. جهت ازمایش قند

مصرف اکثر داروها با  ساعت قبل از نمونه گیری باید از رژیم فاقد چربی استفاده نمود. 72 چربی آزمایشاتسبک بوده وجهت 

 هماهنگی آزمایشگاه مجاز است.

      بارداری( GTTتست تحمل گلوکز)   

 75یا  گرم 100سپس  گرفته می شود و بیمار یک نمونه ناشتاساعت ناشتا باشد. ابتدا از    8–  14جهت انجام این تست بیمار باید 

در  دقیقه توسط بیمار صرف می شود. سپس  5)طبق درخواست پزشک( پودر قند در یک لیوان آب حل شده ، در عرض   گرم

پودرگلوکز گرفته می شود)جمعا سه نمونه(. بعد از خوردن  ساعت 2 و ساعت1 گرم پودر خورده باشد، نمونه خون 75صورتیکه بیمار

پودرگلوکز گرفته می شود)جمعا بعد از خوردن  ساعت 3و  ساعت 2 و ساعت1 خونگرم پودر خورده باشد، نمونه   100در صورتیکه

 .چهار نمونه(. در طول این مدت از خوردن هرگونه موادغذایی و فعالیت بدنی و مصرف سیگار پرهیز شود

 ( غیر بارداریGTTتست تحمل گلوکز )  

دقیقه خورده می شود و  5در یک لیوان آب حل شده و در مدت گلوکز  پودر گرم 75 گرفته می شود، بیمار یک نمونه ناشتاابتدا از 

در طول این مدت از خوردن هرگونه موادغذایی و فعالیت بدنی و مصرف سیگار  صورت می گیرد . مجددنمونه گیری  ،بعد ساعت دو

 پرهیز شود.

 (   ( 2hppساعته بعد از غذا 2دستورالعمل نمونه گیری قند خون   

االمکان صبحانه هر روزه را همراه خود آورده و در گرفته می شود، بیمار صبحانه میل نماید. حتی نمونه ناشتابیمار یک ابتدا از 

گرفته می شود. در صورتیکه بیمار دارو مصرف  می  از شروع خوردن صبحانه ساعت پس 2دقیقا نمونه دوم  آزمایشگاه صرف نماید.

نماید بعد از نمونه گیری اول، طبق روال روزهای قبل دارو مصرف شود. بعد از خوردن صبحانه، از خوردن هرگونه موادغذایی دیگر و 

 .فعالیت بدنی و مصرف سیگار پرهیز شود

 GCTتست   

 50مار بیحداقل دو ساعت از خوردن صبحانه گذشته باشد  با این شرایط جهت انجام تست نیاز به ناشتایی نیست ولی بهتر است 

نمونه خون گرفته می شود. در طول این مدت از خوردن هرگونه موادغذایی  یک ساعتبعد از گلوکز به صورت خوراکی مصرف و  گرم

 و فعالیت بدنی و مصرف سیگار پرهیز شود. 

 

 ساعته  24جمع آوری ادرار   

آزمایش از مصرف زیاد مایعات خودداری شود و در صورت داشتن شرایطی مثل بیماری یا مصرف دارو اطالع داده شود پیش از انجام 

 ساعت 24جهت جمع آوری باید اولین ادرار صبحگاهی را دور ریخته و بعد از آن به مدت  .

آخرین نمونه ادرار  صبح روز بعد نیز باید داخل ظرف باید ادرار را در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده است جمع آوری نمود ، 

درجه )دمای یخچال یا در کنار 8 - 2 در مدت زمان جمع آوری نمونه و در طی انتقال ظرف نمونه گیری در درجه حرارت  .ریخته شود

 شود یخ( نگهداری

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    و بیوشیمی ادرار راهنمای تهیه نمونه ادرار جهت کشت  
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پیش از انجام آزمایش  .مانده و تغلیظ شده مورد آزمایش قرار گیرد  در مثانه تساع 8بهتر است نمونه ادرار اول صبح که که حداقل 

کشت ادرار حداقل از سه روز قبل نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد در مورد  .از نوشیدن بیش از حد مایعات باید خودداری شود 

بار مصرف استفاده شود )حداقل حجم  در مورد نمونه های کشت باید از ظروف استریل یک در غیر اینصورت باید اطالع داده شود.

 است (. بانوان قبل از نمونه گیری باید ناحیه cc  10نمونه

 را تا نمود تا بسته شود و سپس بالفاصله آن را به آزمایشگاه انتقال داد. ادرار در کیسه جمع شد باید سر آن 

ردد گ نیز بالفاصله بعد از بیدار شدن باید داخل ظرف ریخته شود. در صورتی که ظرف حاوی مواد نگهدارنده باشد توصیه می

در مدت زمان جمع آوری نمونه و در طی  چرا که ممکن است باعث سوختگی شود. که نباید مستقیما بداخل ظرف ادرار نماید 

و تحت شرایط ایمنی و  درجه )دمای یخچال یا در کنار یخ ( نگهداری شود 2-8انتقال ظرف نمونه گیری در درجه حرارت 

 بهداشتی به آزمایشگاه منتقل شود.

 مونه مدفوعتهیه ن  

بیسموت و برخی آنتی بیوتیکها مثل تترا سایکلین را  و آنتی اسید بیمار نباید مواد رادیوگرافی مثل باریم ،روغن معدنی ، ملین ،

در صورت است گرم   5مقدار نمونه مورد نیاز برای آزمایش انگل و میکروب شناسی حداقل از یک هفته قبل مصرف کرده باشد.

مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار برخی انگل های فعال را از بین می  مورد مشکوک اطالع داده شود،مشاهده کرم یا 

دقیقه امکانپذیر  30اگر انجام آزمایش تا  پس از جمع آوری نمونه بخصوص اسهال خونی باید بالفاصله به آزمایشگاه ارسال شود، برد.

در طول  و .درجه قرار داده شود. نمونه گیری باید از بخش بلغمی یا خونی مدفوع صورت گیرد  8 – 2نباشد تا زمان انتقال در دمای

  یک روز نباید بیش از یک نمونه از بیمار جمع آوری شود.

 خون مخفی در مدفوع  

به  خانمهایی که عادت ماهیانه دارند ، تا سه روز پس از پایان دوره  از انجام آزمایش خودداری نمایند. در صورت ابتال    

در صورتی که بیمار خونریزی از لثه یا دهان دارد  و فیشر مقعد و خونریزی واضح از این ضایعات اطالع داده شود. )بواسیر(همورئید

مثل ایبوپروفن، ایندومتاسین، دیکلوفناک، آسپیرین،  NSAIDداروهای  بت کاذب آزمایش شود.این خون می تواند سبب مث

 7در صورت امکان از حداقل دیورتیک تیازیدی یددار و ترکیبات آهن، آنتی اسید ، ،Cویتامین  داروهای استروئیدی،کلشی سین،

 روز قبل از مصرف این داروها اجتناب شود و در غیر اینصورت اطالع داده شود

 

  دستورالعمل تهیه نمونه جهت آزمایش اسکاچ تست  

باید صبح زود و پیش از اجابت مزاج یا استحمام  بیماراین آزمایش جهت بررسی تخم انگل است و نیاز به جمع آوری مدفوع نیست .

که از طرف آزمایشگاه  یروی الم ،سپس چسب و دهدبه ناحیه مقعد چسبانده و فشار را سانتیمتری از چسب نواری  5باشد .یک قطعه 

 چسبانده شود و بالفاصله به آزمایشگاه تحویل گردد . گرفتهدر اختیارشان  قرار 

  جهت کشت ادراردستورالعمل تهیه نمونه   

 تا نصف ظرف پر شود و  نمایند آوری جمع مناسب ظرف در را میانی قسمت و ریخته بیرون ثانیه اول ( را 2خود)  ادرار اول قسمت

 نمونه از پس. یابد تماس آن درب یا ادرار ظرف داخلی قسمت با دست نباید وجه هیچ به .بریزند دور نیز را خود ادرار آخر قسمت

 شرایط تحت) داد انتقال آزمایشگاه به کشت و بررسی جهت را ادرار های نمونه ساعت تا دو حداکثر و سریعتر هرچه باید گیری

 (بهداشتی و ایمنی


