
 آزمایشگاه بیمارستان بوعلی سینا

 الزامات قبل از نمونه گیری

 شرایط فیزیکی نوع نمونه گیری مصرف دارو الزام ناشتایی نام تست

Albumin   مصرف داروهایOCP سبب کاهش می شود   

Alk *  مصرف داروهای هپاتوکسیک موجب تغییر
 در نتایج تست می شود.

  

AST   موجب تغییر مصرف داروهای هپاتوکسیک
 در نتایج تست می شود.

  

ALT   مصرف داروهای هپاتوکسیک موجب تغییر
 در نتایج تست می شود.

  

Amylase *    

APTT   مصرف هیرودین و آرگاتروبان و هپارین
 منجر به طوالنی شدن زمان انعقاد می شود.

  

BHCG   مصرف داروی کلروپرومازین ممکن است
 نماید.جواب مثبت کاذب ایجاد 

  

Bili(T,D)   مصرف داروهای هپاتوکسیک موجب تغییر
 در نتایج تست می شود.

  

BT  عدم مصرف داروهای ضد انعقاد   

Calcium "گارو بسته نشود  ترجیحا "ناشتا  

Cholestrol "ترجیحا "ناشتا    

CK     عدم انجام فعالیت های فیزیکی و ورزش
 سنگین قبل از آزمایش

Ck-MB     عدم انجام فعالیت های فیزیکی و ورزش
 سنگین قبل از آزمایش

Creatinine   موجب تغییر  نفروتوکسیکمصرف داروهای
 در نتایج تست می شود.

  

CT  عدم مصرف داروهای ضد انعقاد   

Ferritin  قبل از آزمایش ترکیبات آهن مصرف نشود   

Glucose,FBS,GTT,GCT *    

HDL *    

Iron * از آزمایش ترکیبات آهن مصرف نشود قبل 
می  افزایشسبب  OCPمصرف داروهای 

 شود

لوله اسیدواش استفاده شودو قبل 
از نمونه هایی که ماده ضدانعقاد 

 احتیاج دارندگرفته شود

 نمونه گیری در صبح انجام شود

LDH   مصرف کدئین و کلوفیبرات و اسید استیک
 متوقف شود.

  

LDL *    

OB  48  ساعت پیش از آزمایش در طی 72تا
جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت 

انواع میوه -قرمز،گوشت سفید،شلغم و تربچه
خربزه،هندوانه،گرمی،طالبی، هایی نظیر:

شلغم،گل کلم،تربچه ترب وکلم بروکلی،خیار، 
ترب کوهی)ریشه خردل(،هویج،میوه ها 

وعصاره های ترش مزه)لیموترش( همچنین 
ازویتامین 

یندومتاسین،کلرسین،آسپرین،بروفن ا
 ،ءمصرف آهن،کورتون ها خودداری نماید.

  

Phosphorus *    

Potassium   .گارو بسته نشود  

PSA "قبل ار آزمایش معاینه پروستات نشده باشند و    ترجیحا "ناشتا
ساعت  48ورزش سنگین نداشته باشند.حداقل 

 ار آخرین انزال گذشته باشد.

PT   وارفارین و هپارین منجر به مصرف
 تغییردر نتیجه تست می شود.

  

Prolactin    نمونه در لوله و سرنگ از قبل
 سرد شده گرفته شود.

ساعت پس از بیدار شدن از خواب  4تا3
فعالیت  TRHنمونه گیری شود،عدم داشتن 

جنسی،استرس و مصرف داروهای استروژن 
 و انسولین

PTH     

T3   نشده باشد.هورمون تراپی   

 
 

  



 

 از نمونه گیری: راهنمای استفاده از جدول الزمات قبل

 داروهای هپاتوتوکسیک شامل:*

، پروپیل  ترکیبات آنتیموان،ترکیبات آرسنیکی،سینکوفن،کلوفیبرات،کومارین ها،سیکلوفسفامیدها،فنی توئین سدیم،متوتروکسات،پروکائین آمید،کیناکرین

ژن ها و داروهای ضد بارداری،آلوپورینول،کولشی سین،ترکیبات تیواوراسیل،اسید نیکوتینیک)دوزهای زیاد(،استروئیدهای آنابولیک و آندروژن ها،استرو

ایمیپرامین،کلرپرومازین،کلرپروتکسین،تیوتیکسین،استوهگزامید،سولفونیل فنیل بوتازون،پروبنسید، سالسیالتها ،کلردیازپوکساید،طال،ایندومتاسین،

، کلرامفنیکل، B، آمفوتریسین PASیک،تیازیدها،آمینوسالسیلیک اسید،متیل دوپا،اسید اتاکرینMAO، مهارکننده های اوره،کلرپروماید،تولبوتامید

ومایسین، اکساسیلین، اریترومایسین، جنتامایسین، گریزوفولوین، ایزونیازید، کانامایسین، لینکومایسین، نالیدیک اسید، نیتروفورانتوئین، نووبیوسین، اولئاند

 ریفامپین، سولفونامیدها، تتراسایکلین

 وکسیک شامل:داروهای نفروت*

سالیسیالتها، کلرتالیدون، آمپی سیلین،سفالوریدین، ، ترکیبات طال،پروبنسید،Dترکیبات آنتیموان، ترکیبات آرسنیکی، ماده حاجب رادیوگرافی، ویتامین 

، ریفامپین، Bسیلین، پلی میکسین کولیسیتین، جنتامایسین، گریزوفولوین، ایزونیازید، متی سیلین، نالیدیسیک اسید، نئومایسین، نیتروفورانتوئین، اکسا

 استرپتومایسین، سولفونامیدها،تتراسایکلین

 برخی از عوامل ایجاد همولیز در نمونه به شرخ ذیل می باشد:

مکن تداخلدر بسیاری از تست های آزمایشگاهی می ش.د.همولیز به معنی پاره شدن)لیز شدن( غیر طبیعی گلبول های قرمز می باشد.همولیز مهمولیز باعث

در موقع خونگیری با نیدل های گشادتر بیشتر از خون   in vitro( اتفاق افتاده باشد. همولیز in vitro( و یا در خارج از بدن)in vivoاست در داخل بدن)

ول های قرمز و گیری با نیدل های تنگ تر مضاهده می شود.کشیدن خون با سرعت به درون نیدل و سرنگ سبب ایجاد جریان گردابی و پاره شدن گلب

 آزاد شدن هموگلوبین آن ها می شود.

 : in vitroعلل شایع همولیز 

 الکل مصرف شده در موقع تمیز کردن پوست خشک نشود 

 همولیز در سانتریفوژ بدلیل سرعت باالی آن 

 .سانتریفوژ و جداکردن سرم در هنگامی که لخته شدن کامل خون هنوز اتفاق نیفتاده است 

 ر موقع سانتریفوژ)سانتریفوژ با دور و زمان زیاد سبب افزایش حرارت داخل سانتریفوژ و همولیز گلبول های قرمز می باال رفتن حرارت د

 گردد.(

 )نامناسب بودن سایز نیدل ها )نیدل های ریز 

  یا لولهتکان شدید نمونه خون داخل سرنگ 

 تخلیه سریع خون یا تخلیه با سرسوزن 

 ذوب و فریز مکرر خون منجمد 

 آلودگی به آب یا دترژانت در لوله های لخته 

 ماندن طوالنی نمونه در شرایط نامناسب 

 فقدان خالء در سرنگ یا وکیوتینر و ورود با تاخیر نمونه در سرنگ یا لوله خالء 

 یخ زدن خون در یخچال 

 اثرات همولیز گلبول های قرمز:

 شرایط فیزیکی نوع نمونه گیری مصرف دارو الزام ناشتایی نام تست

T3Up *    

T4   بارداری و مصرف داروهای
 .هورمونی تاثیر دارد

  

TIBC *    

TG *  روز قبل الکل مصرف نشده باشد  3از
و ورزش سنگین نداشته باشد و 

فیبرات در نتایج لومصرف داروهای ک
مصرف  آزمایش اثر دارد.این 

 می شود افزایشسبب  OCPداروهای 

  

TSH   مصرف داروهای هورمونی و شیمی
 درمانی بررسی شود.

  

Urea   داروهای نفروتوکسیک سبب تغییر در
 میزان اوره می شود.

  

U.Acid   مصرف سالسیالتها بر روی این تست
 اثر دارد.

  



  به سرمآزاد شدن مواد داخل گلبول های قرمز )شامل آب( و ورود آنها 

 تداخل مستقیم هموگلوبین با واکنش های متفاوت شیمیایی 

  200اثرات همولیز در سرم وقتی با چشم مشاهده می شود که غلظت هموگلوبین آزاد در پالسما به mg/l  20یا mg/dl  برسد.در سرم های

 ایکتریک )یرقانی( ممکن است همولیز با چشم تشخیص دده نشود.

  اثرات همولیز گلبول های( قرمزin vitro افزایش اسیدفسفاتاز سرم، افزایش روی و منیزیم سرم، افزایش آلبومین به روش:)BCG افزایش ،

CPK   )افزایش پتاسیم وغیره .)به علت آدنیالت کیناز گلبول های قرمز 

 الگوی تغییر باعث همولیز (pattern) .الکتروفورز پروتئین های سرم می شود 

 دهد می کاهش دیازو روش به و افزایش مستقیم اسپکترومتری روش به را روبین بیلی همولیز. 

 به صورت  )لیز شدن پالکت ها( ترومبولیز اثراتinvitro  :غیره و سرم آلدوالز و فسفاتاز اسید پتاسیم،منیزیم، افزایش. 

 به صورت  ((  سفید گلبولهای شدن لیز)گرانولولیز اثراتinvitro  :سرم ارژیناز ایزومراز، فسفوهگزو ، سرم)لیزوزیم(مورامیداز زایشفا  ،

 .غیره و سرم دهیدروژناز گلوتامات و( سرم،   Glucose 6 p-dehydrogenase) G6PDافزایش 

 

 
 

 تائید کننده: تهیه کنندگان:

 دکتر فاطمه زجاجی کهن 
 سیده فلور شرفی  

 آرزو بیگلر 
 الهام عزیزخانی

 دکتر فاطمه زجاجی کهن

 

 

 

 

 

 
 


