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 زمان پایداری وشرایط نگهداری نمونه نام تست ردیف

1 F.B.S دس  C◦4 سٍص ٍ دس 7ثِ هذت  C◦02- سٍص  02ثِ هذت

پبیذاس اػت. ثؼذ اص ًوًَِ گیشی طی یک ػبػت ػشم یب 

پالػوب خذا گشدد صیشا گلَکض خَى دس دهبی اتبق ّش ػبػت 

    .% کبّؾ هی یبثذ12ثِ دلیل هتبثَلیضُ ؿذى 

0 BS دس  C◦4 سٍص ٍ دس 7ثِ هذت  C◦02- سٍص  02ثِ هذت

پبیذاس اػت. ثؼذ اص ًوًَِ گیشی طی یک ػبػت ػشم یب 

پالػوب خذا گشدد صیشا گلَکض خَى دس دهبی اتبق ّش ػبػت 

    .% کبّؾ هی یبثذ12ثِ دلیل هتبثَلیضُ ؿذى 

0 BUN  سٍص دس 7ػبػت دس دهبی اتبق،  24 ًوًَِ ثِ هذت  C◦4 ٍ

 .پبیذاس اػت -C◦02  یک ػبل دس

4 Creatinine   ًَِسٍص دس دهبی 7ًو  C◦4 ٍ0 هبُ دس دهبی  C◦02-

 .پبیذاس اػت

5 Uric Acid 70  ،سٍص دس دهبی7 ػبػت دس دهبی اتبق  C◦4ٍ 6  ُهب

 .پبیذاس اػت-C◦02  دس

6 Cholestrol  ًوًَِ دس دهبی  C◦4 سٍص ٍ دس دهبی 7تب  5ثِ هذت 

C◦02-   پبیذاس اػتهبُ  0ثِ هذت. 

7 Triglyceride 1.  ػبػت ثبیذ خذاػبصی ؿَد. 0ًوًَِ ظشف 

  -C◦02 دهبی  سٍص ٍ دس  5-7 ثِ هذت C◦4 . ًوًَِ دس0

 هبُ پبیذاس اػت. 0دسخِ تب 

 . فشیض ٍ آة کشدى ًوًَِ ثبػث کبّؾ آى هی ؿَد.0
 

8 HDL  دس  C◦4  سٍص ٍ دس 7ثِ هذت C◦02-   سٍص پبیذاس  02تب

       .هی ثبؿذ

9 LDL-Chol  سٍص پبیذاس اػت 12 دسخِ ػبًتی گشاد ثِ هذت  4دهبی دس  

12 VLDL-C سٍص پبیذاس اػت 12 دسخِ ػبًتی گشاد ثِ هذت  4دهبی دس 

11 Calcium, Serum  ،ػبػت  0کلؼین یًَیضُ سا هی تَاى دس ؿشایط ثی َّاصی

ًگْذاسی کشد. C◦4   ػبػت دس دهبی 48دس دهبی اتبق ٍ 

هبُ دس  C◦4 ٍ8   سٍص دس 01کلؼین تَتبل ثِ هذت 

 .پبیذاس اػت  -C◦02 هٌفی

10 Phosphorus ·  ػبػت خذاػبصی ؿَد. 1ػشم یب پالػوب ظشف 

 -C◦02 ٍ یک ػبل دس C◦ 4 سٍص دس دهبی 7ًوًَِ    ·

 پبیذاس هی ثبؿذ.  
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10 Sodium دس دهبی C◦ 4   ثِ هذت دٍ ّفتِ پبیذاس اػت 

14 Potassium دس دهبی C◦ 4   ثِ هذت دٍ ّفتِ پبیذاس اػت 

15 SGOT  ًوًَِ دس C◦05 سٍص ، دس 0 ثِ هذت C◦ 4    ٍ ِیک ّفت

 .یک هبُ پبیذاس اػت    -C◦ 02 دس

16 SGPT  ػبػت پبیذاس اػت اهب  04تب  10ًوًَِ خَى کبهل ثِ هذت

ثؼذ اص آى ثِ ػلت آصاد ؿذى آًضین اص گلجَل قشهض ثِ تذسیح 

 4تب   C◦ 0 دس ػشم ٍ دس دهبی ALT .پیذا هی کٌذافضایؾ 

ّفتِ پبیذاس اػت ٍلی دس صَست هٌدوذ کشدى کبّؾ قبثل 

 هالحظِ ای هی یبثذ

17 Alkaline Phosphatase   ثْتش اػت تؼت ّشچِ ػشیؼتش اًدبم گیشد. دس غیش ایي

صَست ًوًَِ ثبیذ دس یخچبل قشاس دادُ ؿَد. ٌّگبم رخیشُ 

آّؼتگی افضایؾ هی یبثذ، ثِ طَسیكِ ثِ  ALP ػبصی ،

ػبػت دس  4دسصذ دس کوتش اص  5 -12افضایؾ 

قبثل اًتظبس اػت. دس صَست ػذم اًدبم    C◦ 4  حشاست

ثِ    C◦ 4 آصهبیؾ ًوًَِ ثبیذ ػشیؼبً فشیض ؿَد. ًوًَِ دس

 .هبُ پبیذاس اػت 0ثِ هذت  -C◦ 02  سٍص ٍ دس 7هذت 

18 CPK  هبیؾ قشاس گیشد صیشا ًوًَِ ثبیذ فَساً هَسد آص

ػبػت دس دهبی   0ثِ طَس ٍاضحی پغ اص CPK فؼبلیت

 اتبق کبّؾ هی یبثذ.

ثِ   -C◦02 ٍ دس دهبی  سٍص 7ثِ هذت  C◦ 4 دس دهبی

 سٍص پبیذاس اػت. 28 هذت
 

19 LDH ·  ثِ ػلت ًبپبیذاسی آًضین LDH  ًوًَِ ّشچِ ػشیؼتش هَسد

 آصهبیؾ قشاس گیشد.

ػبػت ٍ دس  48ثِ هذت  C◦ 4 ػشم دس دهبی ·

 سٍص پبیذاس اػت. 02ثِ هذت    -C◦02 دهبی
 

02 Albumin, Serum  ًوًَِ دس  C◦ 4   هبُ ٍ دس 5ثِ هذت C◦ 02-   4ثِ هذت 

 .هبُ پبیذاس اػت

01 Total Protein  سٍص دس 7ًوًَِ ثِ هذت    C◦ 4    ٍ6 هبُ دس C◦ 02-

 .پبیذاس اػت 

00 Fe دهبی ًوًَِ دس C◦ 4     سٍص ٍ دس 7تب C◦ 4   هبُ پبیذاس  6تب

 .اػت

00 TIBC دهبی ًوًَِ دس C◦ 4     سٍص ٍ دس 7تب C◦ 4   هبُ پبیذاس  6تب

 .اػت
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04 Bilirubin  ػبػت، دس 6ًوًَِ دس دهبی اتبق ثِ هذت C◦ 4    ثِ هذت

 .سٍص پبیذاس اػت 02ثِ هذت   -C◦ 02 ػبػت ٍ دس 04

05 CK-MB   ًهَسد آصهبیؾ قشاس گیشد صیشا فؼبلیتًوًَِ ثبیذ فَسا CK  ِث

ػبػت دس دهبی اتبق کبّؾ هی   0طَس ٍاضحی پغ اص

 یبثذ.

ثِ   -C◦02 ٍ دس دهبی  سٍص 7ثِ هذت  C◦ 4 دس دهبی

 سٍص پبیذاس اػت. 08 هذت
 

06 Amylase دهبی ًوًَِ ػشم دس C◦ 05 دس دهبی  سٍص 7تب ٍ  C◦ 4   تب

 7تب -C◦ 4  ٍ C◦ 02  دسهبُ پبیذاس اػت. ًوًَِ ادساس  1

 .سٍص پبیذاس اػت

07 Li  سٍص  7ػبػت دس دهبی اتبق،  04ًوًَِ ثِ هذت

 .پبیذاس اػت  -C◦ 02 سٍص دس C◦ 4     ٍ14  س دس

08 ABG  دقیقِ پغ اص ًوًَِ  15ثْتشیي صهبى ثشای اًدبم تؼت تب

  گیشی هی ثبؿذ

09 VBG  اص ًوًَِ دقیقِ پغ  15ثْتشیي صهبى ثشای اًدبم تؼت تب

  گیشی هی ثبؿذ

02 Urine Volume, 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ ادساس   .0

 ًگْذاسیذ.ػبػتِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک 

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 

 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14ػبػت دس دهبی اتبق ٍ  70ًوًَِ ادساس ثِ هذت   .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

01 Urine Protein, 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ ادساس   .0

 تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.ػبػتِ دس خبی خـک، 

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 
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 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14ػبػت دس دهبی اتبق ٍ  70ًوًَِ ادساس ثِ هذت   .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8بی یخچبل )دس ده

 اػت.
 

00 Urine Creatinine, 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ ادساس   .0

 ِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.ػبػت

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 

 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14ٍ ػبػت دس دهبی اتبق  70ًوًَِ ادساس ثِ هذت   .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

00 Urine Amylase, 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04ادساس ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ   .0

 ػبػتِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 

 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14دس دهبی اتبق ٍ ػبػت  70ًوًَِ ادساس ثِ هذت   .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

04 Urine Sodium 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04سی ًوًَِ ادساس ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍ  .0

 ػبػتِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 
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 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14ػبػت دس دهبی اتبق ٍ  70 ًوًَِ ادساس ثِ هذت  .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

05 Urine Potassium 24h 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ ادساس ظشف ادساس سا   .0

 ػبػتِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 

 ػبػتِ اػتفبدُ ًوَد. 04

سٍص  14ػبػت دس دهبی اتبق ٍ  70ادساس ثِ هذت  ًوًَِ  .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

06 (Urine Calcium (24 hrs 1.   ػبػتِ،  04دس صَست دسخَاػت خوغ آٍسی ادساس

ًوًَِ سا ثبیذ دس یخچبل ًگبُ داؿت ٍ یب طی صهبى خوغ 

 .آٍسی ثب ًگْذاسًذُ ًگْذاسی ًوَد

 04ظشف ادساس سا دس هذت خوغ آٍسی ًوًَِ ادساس   .0

 ػبػتِ دس خبی خـک، تویض ٍ خٌک ًگْذاسیذ.

ًشهبل، اػیذ  6اص هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ اػیذ کلشیذسیک   .0

 6%، کشثٌبت ػذین، تَلَئي، اػیذ ًیتشیک 52اػتیک 

ًشهبل، اػیذ ثَسیک ٍ تیوَل هی تَاى خْت ًگْذاسی ادساس 

 ًوَد.ػبػتِ اػتفبدُ  04

سٍص  14ػبػت دس دهبی اتبق ٍ  70ًوًَِ ادساس ثِ هذت   .4

دسخِ ػبًتیگشاد( قبثل ًگْذاسی  0 – 8دس دهبی یخچبل )

 اػت.
 

07 Troponin I ·  .ّوَلیض ؿذیذ ًوًَِ هَسد قجَل ًوی ثبؿذ 

 ًـَد. اص خَى ّپبسیٌِ اػتفبدُ ·
 

08 Mg, Serum  ًوًَِ ثشای یک ّفتِ دس دهبی C◦4    ػبل ٍ یک

 .پبیذاس هی ثبؿذ    -C◦02 دس

09 Lipase سٍص ،  7دسخِ ػبًتی گشاد تب  05دهبی  ًوًَِ دس

سٍص پبیذاس 92تب   -C◦02 ٍ دهبی   سٍص 01تب  C◦4 دهبی

 .اػت
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اًذاصُ گیشی ّوَگلَثیي گلیكَصیلِ  42

(HbA1C) 

 04سٍص ٍ دس دهبی اتبق ثِ هذت  7ثِ هذت   C◦4 دس دهبی 

 .ػبػت پبیذاس اػت

41 CBC ًَِػبػت دس حشاست اتبق ثبیذ  6ّب حذاکثش ظشف هذت  ًو

 4هَسد آصهبیؾ قشاس گیشًذ ٍ دس صَستی کِ دس حشاست 

گشاد )داخل یخچبل( ًگْذاسی گشدًذ حذاکثش  دسخِ ػبًتی

 ثبؿذ پزیش هی ػبػت اًدبم آصهبیؾ اهكبى 04ثِ هذت 

40 PBS ًَِثبیذ ػبػت دس حشاست اتبق  6ّب حذاکثش ظشف هذت  ًو

 4هَسد آصهبیؾ قشاس گیشًذ ٍ دس صَستی کِ دس حشاست 

گشاد )داخل یخچبل( ًگْذاسی گشدًذ حذاکثش  دسخِ ػبًتی

 ثبؿذ پزیش هی ػبػت اًدبم آصهبیؾ اهكبى 04ثِ هذت 

40 Reticulocyte Count 1.   دسخِ  0-8ػبػت ٍ دس 48ًوًَِ دس دهبی اتبق ثِ هذت

 ت پبیذاس اػت.ػبػ 70ػبًتیگشاد )دهبی یخچبل( تب 

 اص فشیض کشدى ًوًَِ اختٌبة ًوبییذ.  .0
 

44 PT میزان تعیین با I.N.R ػبػت قبثل ًگْذاسی هی  04تب   ًوًَِ دس دهبی اتبق

  .دس غیش ایي صَست ثِ صَست فشیض ًگْذاسی ؿَد  ثبؿذ.

 سٍص هی ثبؿذ.14حذاکثش  -C◦02 پبیذاسی ًوًَِ دس

دسخِ ػبًتیگشاد( ًگبُ  8تب  0ًوًَِ سا دس دهبی یخچبل ) 

ًذاسیذ. صیشا دس یخچبل فبکتَس ّفت اًؼقبدی فؼبل ؿذُ 

ٍ PT  .کبّؾ هی یبثذ 
 

45 PTT 1.  ػبػت دس دهبی اتبق پبیذاس  4ًوًَِ پالػوب ثِ هذت

اػت. دس صَست اًدبم ًذادى تؼت دس ایي هذت، آى سا فشیض 

 ًوبییذ.

-C◦72 هبُ دس C◦02-ٍ 6 ّفتِ دس 0ًوًَِ ثِ هذت   .0

 پبیذاس اػت.

ثِ  C◦07 دقیقِ دس 0پالػوبی فشیض ؿذُ دس ػشض  .4

حبلت هبیغ دس هی آیذ. ثبالفبصلِ ثؼذ اص آة ؿذى تؼت سا 

 اًدبم دّیذ.

  اص دفشیض کشدى پالػوب اختٌبة ًوبییذ.  .5
 

46 Fibrinogen دٍ ػبػت ٍ دس دهبی یخچبل  پالػوب دس دهبی اتبق تب    

C◦  8-0 ًگْذاسی هی ثبؿذ. دس غیش ایي ػبػت قبثل  4تب

 .سٍص پبیذاس اػت 02تب  -C◦02 صَست ثِ ؿكل هٌدوذ

47 D-Dimer 1.   ًوًَِ خَى سا دس کَتبّتشیي صهبى هوكي ػبًتشیفیَط

 ًوبییذ.

ػبػت، دس 4هبًذگبسی ًوًَِ دس دهبی اتبق، حذاکثش  .0

سٍص پبیذاس  02تب   -C◦02  ػبػت ٍ دس 04دهبی یخچبل تب 
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 اػت
 

48 Direct.coombs   ػبػت پبیذاس اػت.  48ًوًَِ دس دهبی اتبق ٍ یخچبل تب

 .ًگْذاسی ًوًَِ دس فشیضس هٌبػت ًیؼت

49 Hb ًَِػبػت دس حشاست اتبق ثبیذ  6ّب حذاکثش ظشف هذت  ًو

 4هَسد آصهبیؾ قشاس گیشًذ ٍ دس صَستی کِ دس حشاست 

گشاد )داخل یخچبل( ًگْذاسی گشدًذ حذاکثش  دسخِ ػبًتی

 ثبؿذ پزیش هی ػبػت اًدبم آصهبیؾ اهكبى 04ثِ هذت 

52 HCT ًَِػبػت دس حشاست اتبق ثبیذ  6ّب حذاکثش ظشف هذت  ًو

 4هَسد آصهبیؾ قشاس گیشًذ ٍ دس صَستی کِ دس حشاست 

گشاد )داخل یخچبل( ًگْذاسی گشدًذ حذاکثش  دسخِ ػبًتی

 ثبؿذ پزیش هی ػبػت اًدبم آصهبیؾ اهكبى 04ثِ هذت 

51 G6PD  ّوشاُ ثب)اػتفبدُ اص ضذ اًؼقبدّبی  ثب EDTA یب ّپبسیي یب 

ACD ّبی گلجَل قشهض دس ، آًضین C◦4  سٍص ٍ  7ثِ هذت

 .ػبػت پبیذاس خَاٌّذ ثَد 04تب  C◦05 دس

50 ESR  .پبیذاسی ًوًَِ دس  اص فشیض کشدى ًوًَِ اختٌبة ًوبییذ

ػبػت هی  04ػبػت ٍ دس دهبی یخچبل  4دهبی اتبق 

 ثبؿذ.
 

50 B.G  سٍص ٍ دس دهبی  4پبیذاسی ًوًَِ دس دهبی اتبق

ًوًَِ دس فشیضس ًبپبیذاس  .سٍص هی ثبؿذ 12 ( C◦4 )یخچبل

 .اػت

54 Cross Matching - 

55 COAGULATION(BT-CT) - 

56 Wright Test  سٍص دس یخچبل 7ػشم تب C◦4   سٍص دس 02ٍ تب C◦02-   

 .پبیذاس اػت

57 2ME  سٍص دس یخچبل 7ػشم تب C◦4   سٍص دس 02ٍ تب C◦02-   

 .پبیذاس اػت

58 Coombs  Wright  سٍص دس 7ًوًَِ ثِ هذت C◦4   ٍ02 سٍص دس C◦02- پبیذاس

 .اػت

59 CRP   ػبػت ٍ دس دهبی 70ًوًَِ دس دهبی اتبق ثِ هذت C◦4   

ٍ  C◦02-   سٍص پبیذاس اػت 14ثِ هذت. 

62 RF ًوًَِ دس C◦4   ٍ C◦ 02-  سٍص پبیذاس اػت 14ثِ هذت 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه و آزمایشها

 

 

61 VDRL-RPR ػشم دس C◦4   ّفتِ ٍ دس 0ثِ هذت C◦ 02-  هبُ  6تب

 .پبیذاس اػت

60 Widal  ػبػت دس یخچبل ًگْذاسی ؿَد ٍ  04ًوًَِ حذاکثش تب

فشیض ؿَد. ًوًَِ تب  -C◦ 02 ثشای هذت طَالًی تش ثبیذ دس

 .پبیذاس اػت  -C◦ 02 سٍص دس 02

60 ASO  ًوًَِ دس C◦4    سٍص ٍ دس 0ثِ هذت C◦ 02-   14ثِ هذت 

 .سٍص پبیذاس اػت

64 Mono test  

65 Urine Analysis  ػبػت دس 70ًوًَِ ادساس ثِ هذت C◦4  پبیذاس اػت. 

66 Urine Ketone  ػبػت دس 70ًوًَِ ادساس ثِ هذت C◦4  پبیذاس اػت. 

67 Stool Exam صهبى صحیح ثِ ؿشح صیش اػت : 

ثبیذ دس فبصلِ صهبًی  : (Liquid or watery) آثكی

 .دقیقِ ثؼذ اص خوغ آٍسی ًوًَِ آصهبیؾ ؿَد ۰۳

دقیقِ ثؼذ اص خوغ  ۰۳ثبیذ دس فبصلِ صهبًی  : (Soft) ًشم

 .آٍسی ًوًَِ آصهبیؾ ؿَد

ثبیذ دس فبصلِ  : (Semi formed) ًیوِ ؿكل داس

 .دقیقِ ثؼذ اص خوغ آٍسی ًوًَِ آصهبیؾ ؿَد ۰۳صهبًی 

ّوبى سٍص یب سٍص ثؼذ هی  (formed) کبهالً ؿكل داس

 .تَاًذ آصهبیؾ ؿَد

( ۰-۵؛) c ثبیذ تَخِ ًوَد کِ هی تَاى ًوًَِ سا دس یخچبل

ًگْذاسی ًوَد کِ دس ایي حبلت، تخوْب السٍّب ٍ کیؼتْبی 

تک یبختِ تب چٌذ سٍص ثذٍى تغییش ؿكل حفظ هی ؿَد اهب 

چَى دس اثش ًگْذاسی ثبیذ تَخِ ًوَد کِ ًوًَِ ّب یخ ًضًذ، 

دس دهبی صیش صفش، خصَصیبت ظبّشی اًگل تغییش هی کٌذ. 

ًوًَِ ًگْذاسی ؿذُ دس یخچبل ثشای اًدبم آصهبیؾ هؼتقین 

ثِ ّیچ ٍخِ هٌبػت ًیؼت چَى تشٍفَصٍئیت تک یبختِ اص 

ثیي هی سٍد. ّوچٌیي ًوًَِ ّب سا ثِ ّیچ ٍخِ ًجبیذ دس 

 اًكَثبتَس قشاس داد

 

68 Occult Blood   ِثStool Exam سخَع ؿَد 

69 C.S.F,Biochem Analysis ًَِتش ثِ آصهبیـگبُ سػیذُ ٍ ّب ّش چِ ػشیغ الصم اػت ًو

تحت آصهبیؾ قشاس گیشًذ تب اًْذام ػلَلی کِ ثب گزؿت یک 



 
 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه و آزمایشها

 

 

ؿَد ثِ حذاقل ثشػذ. ثِ غیش اص  آٍسی آغبص هی ػبػت اص خوغ

یخچبل تَصیِ ّب دس   ّبی کـت، قشاس دادى ػبیش ًوًَِ ًوًَِ

ّبی حؼبع هبًٌذ ّوَفیلَع آًفلَآًضا  ؿَد صیشا اسگبًیضم هی

  .ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ صًذُ ًخَاٌّذ هبًذ

دس هَسد کـت، ًوًَِ ّب ّشگض ًجبیذ دس یخچبل ًگْذاسی  

ٍیشٍػی ، کِ   اص ًظش ػَاهل CSF ؿًَذ. ثِ غیش اص ثشسػی

. ًگْذاسی ًگْذاسی ًوَد  C◦4 سٍص دس 0هی تَاى آًْب سا تب 

ًوًَِ دس یخچبل هَخت تغییش ًتبیح هی گشدد. تأخیش هیبى 

صهبى ًوًَِ گیشی ٍ آصهبیؾ هوكي اػت ًتبیح) ثَیظُ 

سا فبقذ اسصؽ ػبصد. ثْتشیي صهبى   ؿوبسؽ ػلَلی(

 هی ثبؿذ  C◦06 ػبػت دس 6ًگْذاسی پیؾ اص کـت، 
 

72 C.S.F,Hemato Analysis ًَِثِ آصهبیـگبُ سػیذُ ٍ  تشّب ّش چِ ػشیغ الصم اػت ًو

تحت آصهبیؾ قشاس گیشًذ تب اًْذام ػلَلی کِ ثب گزؿت یک 

ؿَد ثِ حذاقل ثشػذ. ثِ غیش اص  آٍسی آغبص هی ػبػت اص خوغ

ّب دس یخچبل تَصیِ   ّبی کـت، قشاس دادى ػبیش ًوًَِ ًوًَِ

ّبی حؼبع هبًٌذ ّوَفیلَع آًفلَآًضا  ؿَد صیشا اسگبًیضم هی

  .یغ صًذُ ًخَاٌّذ هبًذٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذ

دس هَسد کـت، ًوًَِ ّب ّشگض ًجبیذ دس یخچبل ًگْذاسی  

ٍیشٍػی ، کِ   اص ًظش ػَاهل CSF ؿًَذ. ثِ غیش اص ثشسػی

ًگْذاسی ًوَد. ًگْذاسی   C◦4 سٍص دس 0هی تَاى آًْب سا تب 

ًوًَِ دس یخچبل هَخت تغییش ًتبیح هی گشدد. تأخیش هیبى 

آصهبیؾ هوكي اػت ًتبیح) ثَیظُ صهبى ًوًَِ گیشی ٍ 

سا فبقذ اسصؽ ػبصد. ثْتشیي صهبى   ؿوبسؽ ػلَلی(

 هی ثبؿذ  C◦06 ػبػت دس 6ًگْذاسی پیؾ اص کـت، 
 

71 C.S.F,  Culture ًَِتش ثِ آصهبیـگبُ سػیذُ ٍ ّب ّش چِ ػشیغ الصم اػت ًو

تحت آصهبیؾ قشاس گیشًذ تب اًْذام ػلَلی کِ ثب گزؿت یک 

ؿَد ثِ حذاقل ثشػذ. ثِ غیش اص  آٍسی آغبص هی ػبػت اص خوغ

ّب دس یخچبل تَصیِ   ّبی کـت، قشاس دادى ػبیش ًوًَِ ًوًَِ

ّبی حؼبع هبًٌذ ّوَفیلَع آًفلَآًضا  ؿَد صیشا اسگبًیضم هی

  .ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ صًذُ ًخَاٌّذ هبًذ

دس هَسد کـت، ًوًَِ ّب ّشگض ًجبیذ دس یخچبل ًگْذاسی  

ٍیشٍػی ، کِ   اص ًظش ػَاهل CSF اص ثشسػی ؿًَذ. ثِ غیش

ًگْذاسی ًوَد. ًگْذاسی   C◦4 سٍص دس 0هی تَاى آًْب سا تب 

ًوًَِ دس یخچبل هَخت تغییش ًتبیح هی گشدد. تأخیش هیبى 

صهبى ًوًَِ گیشی ٍ آصهبیؾ هوكي اػت ًتبیح) ثَیظُ 

سا فبقذ اسصؽ ػبصد. ثْتشیي صهبى   ؿوبسؽ ػلَلی(
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 هی ثبؿذ  C◦06 ػبػت دس 6ت، ًگْذاسی پیؾ اص کـ
 

70 Pleural,Biochem Analysis  پغ اص ًوًَِ گیشی، دس کَتبُ تشیي صهبى هوكي، ًوًَِ ثبیذ

ًوًَِ سا هی تَاى تب پیؾ اص آصهبیؾ دس دهبی  .آًبلیض گشدد

 .یخچبل ًگبُ داؿت

70 Pleural,Hemato Analysis  ،ًوًَِ ثبیذ پغ اص ًوًَِ گیشی، دس کَتبُ تشیي صهبى هوكي

ًوًَِ سا هی تَاى تب پیؾ اص آصهبیؾ دس دهبی  .آًبلیض گشدد

 .یخچبل ًگبُ داؿت

74 Pleural Fluid, Culture  پغ اص ًوًَِ گیشی، دس کَتبُ تشیي صهبى هوكي، ًوًَِ ثبیذ

ًوًَِ سا هی تَاى تب پیؾ اص آصهبیؾ دس دهبی  .آًبلیض گشدد

 .یخچبل ًگبُ داؿت

75 Pleural Direct for BK  

76 Ascitic,Biochem Analysis  

77 Ascitic,Hemato Analysis  

78 Ascitic Fluid, Culture  

79 Synovial Fluid,Biochem 
Analysis 

دس اکثشیت هَاسد ثِ فبصلِ کَتبّی پغ اص دسیبفت ًوًَِ 

ػبػت پغ اص  6آصهبیـبت ثبیذ آغبص گشدًذ. دس ػشض 

دس ؿوبسؽ گلجَل ػفیذ % کبّؾ 42دسیبفت ًوًَِ، حذٍد 

ّبی کلؼین پیشٍفؼفبت دس هحتول خَاّذ ثَد. کشیؼتبل

ّبی یبثٌذ دس حبلیكِ کشیؼتبل ػشض چٌذ سٍص کبّؾ هی

 اًكؼبس دٍگبًِ تؼذاد، اًذاصُ ٍ (MSU) هٌَػذین اٍسات

(birefringence)  ُخَد سا دس سٍصّبی اٍل حفظ کشد

 .کٌذ ٍلی دس ػشض چٌذ ّفتِ افت هی

82 Synovial Fluid,Hemato 
Analysis 

دس اکثشیت هَاسد ثِ فبصلِ کَتبّی پغ اص دسیبفت ًوًَِ 

ػبػت پغ اص  6آصهبیـبت ثبیذ آغبص گشدًذ. دس ػشض 

% کبّؾ دس ؿوبسؽ گلجَل ػفیذ 42دسیبفت ًوًَِ، حذٍد 

ّبی کلؼین پیشٍفؼفبت دس هحتول خَاّذ ثَد. کشیؼتبل

ّبی کشیؼتبلیبثٌذ دس حبلیكِ  ػشض چٌذ سٍص کبّؾ هی

 اًكؼبس دٍگبًِ تؼذاد، اًذاصُ ٍ (MSU) هٌَػذین اٍسات

(birefringence)  ُخَد سا دس سٍصّبی اٍل حفظ کشد

 .کٌذ ٍلی دس ػشض چٌذ ّفتِ افت هی

81 Synovial Direct for BK  ًَِدس اکثشیت هَاسد ثِ فبصلِ کَتبّی پغ اص دسیبفت ًو

ت پغ اص ػبػ 6آصهبیـبت ثبیذ آغبص گشدًذ. دس ػشض 
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% کبّؾ دس ؿوبسؽ گلجَل ػفیذ 42دسیبفت ًوًَِ، حذٍد 

ّبی کلؼین پیشٍفؼفبت دس هحتول خَاّذ ثَد. کشیؼتبل

ّبی یبثٌذ دس حبلیكِ کشیؼتبل ػشض چٌذ سٍص کبّؾ هی

 اًكؼبس دٍگبًِ تؼذاد، اًذاصُ ٍ (MSU) هٌَػذین اٍسات

(birefringence)  ُخَد سا دس سٍصّبی اٍل حفظ کشد

 .کٌذ شض چٌذ ّفتِ افت هیٍلی دس ػ

80 Urine Culture  ػبػت ثبیذ اًدبم ؿَد. اگش ًتَاًین دس  0کـت دس ػشض

ػبػت  04ػشض ایي هذت کـت سا اًدبم دّین، ثِ هذت 

 .ًوًَِ سا هی تَاًین دس یخچبل ًگْذاسی کٌین

80 Stool Culture   ػبػت دس دهبی اتبق ٍ دهبی  ۲۷ًوًَِ حبٍی ًگْذاسًذُ تب

پبیذاس اػت. ًوًَِ تبصُ ثذٍى ًگْذاسًذُ تٌْب دٍ یخچبل 

 .ػبػت قبثل ًگْذاسی اػت

ٌّگبهی کِ ًوًَِ هذفَع سا ًوی تَاى ػشیؼبَ هَسد ثشسػی 

 .قشاس داد ثبیذ آى سا ثِ هحیط تشاًؼپَست اًتقبل داد

خوغ آٍسی دس هحل )آصهبیـگبُ(: ًوًَِ ّبی تبصُ، ثذٍى 

ک ػبػت )دس دهبی ًگْذاسًذُ یب ػَاة سکتبل سا دس ظشف ی

 .اتبق( ثِ ثخؾ هیكشٍثیَلَطی اًتقبل دّیذ

84 Blood Culture04اغلت ثبکتشیْب ثشای سؿذ دس آصهبیـگبُ ًیبص ثِ حذٍد   اول نوبت 

ػبػت ٍقت داسًذ ٍ گضاسؽ هقذهبتی ًیض ّویي صهبى آهبدُ 

ػبػت صهبى ثشای سؿذ ٍ  70تب  48خَاّذ ؿذ. هؼوَال 

اػت. سؿذ اسگبًیؼن ّبی َّاصی ؿٌبػبیی اسگبًیؼن الصم 

هوكي اػت ثیـتش ثِ طَل اًدبهذ. احتوبل داسد پغ اص 

دسهبى آًتی ثیَتیكی ًیض خْت اطویٌبى اص ثشطشف ؿذى 

 ػفًَت، کـت تكشاس گشدد.

ًوًَِ کـت سا دس یخچبل یب فشیضس ًگْذاسی ًٌوبییذ. ًوًَِ 

ثؼتِ ثِ  دسخِ ًگْذاسی ًوبییذ. 07کـت سا دس اًكَثبتَس 

ثبکتشی هذت صهبى اًكَثبػیَى هتفبٍت اػت. ثشای  ًَع

هثبل ثبکتشیْبی ثی َّاصی سا تب دٍّفتِ ٍ ثبکتشی ثشٍػال سا 

 ّفتِ ًگْذاسی هی کٌٌذ. 0تب 
 

85 Blood Culture04اغلت ثبکتشیْب ثشای سؿذ دس آصهبیـگبُ ًیبص ثِ حذٍد  دوم نوبت 

ُ ػبػت ٍقت داسًذ ٍ گضاسؽ هقذهبتی ًیض ّویي صهبى آهبد

ػبػت صهبى ثشای سؿذ ٍ  70تب  48خَاّذ ؿذ. هؼوَال 

ؿٌبػبیی اسگبًیؼن الصم اػت. سؿذ اسگبًیؼن ّبی َّاصی 

هوكي اػت ثیـتش ثِ طَل اًدبهذ. احتوبل داسد پغ اص 

دسهبى آًتی ثیَتیكی ًیض خْت اطویٌبى اص ثشطشف ؿذى 

 ػفًَت، کـت تكشاس گشدد.

ًٌوبییذ. ًوًَِ  ًوًَِ کـت سا دس یخچبل یب فشیضس ًگْذاسی
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ثؼتِ ثِ  دسخِ ًگْذاسی ًوبییذ. 07کـت سا دس اًكَثبتَس 

ًَع ثبکتشی هذت صهبى اًكَثبػیَى هتفبٍت اػت. ثشای 

هثبل ثبکتشیْبی ثی َّاصی سا تب دٍّفتِ ٍ ثبکتشی ثشٍػال سا 

 ّفتِ ًگْذاسی هی کٌٌذ. 0تب 
 

86 Blood Culture04یـگبُ ًیبص ثِ حذٍد اغلت ثبکتشیْب ثشای سؿذ دس آصهب سوم نوبت 

ػبػت ٍقت داسًذ ٍ گضاسؽ هقذهبتی ًیض ّویي صهبى آهبدُ 

ػبػت صهبى ثشای سؿذ ٍ  70تب  48خَاّذ ؿذ. هؼوَال 

ؿٌبػبیی اسگبًیؼن الصم اػت. سؿذ اسگبًیؼن ّبی َّاصی 

هوكي اػت ثیـتش ثِ طَل اًدبهذ. احتوبل داسد پغ اص 

ثشطشف ؿذى دسهبى آًتی ثیَتیكی ًیض خْت اطویٌبى اص 

 ػفًَت، کـت تكشاس گشدد.

ًوًَِ کـت سا دس یخچبل یب فشیضس ًگْذاسی ًٌوبییذ. ًوًَِ 

ثؼتِ ثِ  دسخِ ًگْذاسی ًوبییذ. 07کـت سا دس اًكَثبتَس 

ًَع ثبکتشی هذت صهبى اًكَثبػیَى هتفبٍت اػت. ثشای 

هثبل ثبکتشیْبی ثی َّاصی سا تب دٍّفتِ ٍ ثبکتشی ثشٍػال سا 

 ذاسی هی کٌٌذ.ّفتِ ًگْ 0تب 
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حیي حول ، ًوًَِ اص گشهب ٍ ًَس هؼتقین آفتبة دٍس ًگِ  •

  . داؿتِ ؿَد

هبًذى ثیؾ اص حذ ًوًَِ دس خبسج اص آصهبیـگبُ دس خَاة  •

  . آصهبیؾ تبثیش هی گزاسد

88 Trachea, Culture  دسخِ ػبًتی گشاد ًگْذاسی ؿَد  8الی  0دس دسخِ حشاست

 (ػشهبی یخچبل)

89 HBS Ag  ػبػت ػبًتشیفیَط کشدُ ٍ ػشم  04ًوًَِ خَى سا دس ظشف

ػبػت دس دهبی  04ًوًَِ ثِ هذت   سا اص لختِ خذا ًوبییذ.

 پبیذاس اػت. c 4◦ سٍص دس 7ٍ   اتبق

 قشاس دّیذ.  -c 02◦ سا دس ثشای ًگْذاسی طَالًی تش ًوًَِ 
 

92 HBSAb  ػبػت ػبًتشیفیَط کشدُ ٍ ػشم  04ًوًَِ خَى سا دس ظشف

ػبػت دس دهبی  04ًوًَِ ثِ هذت   سا اص لختِ خذا ًوبییذ.

 پبیذاس اػت. c 4◦ سٍص دس 7ٍ   اتبق

 قشاس دّیذ.  -c 02◦ سا دس ثشای ًگْذاسی طَالًی تش ًوًَِ 
 

91 HCV Ab   ػبػت ػبًتشیفیَط کشدُ ٍ ػشم  04ًوًَِ خَى سا دس ظشف

ػبػت دس دهبی  04ًوًَِ ثِ هذت   سا اص لختِ خذا ًوبییذ.

 پبیذاس اػت. c 4◦ سٍص دس 7ٍ   اتبق

 قشاس دّیذ.  -c 02◦ سا دس ثشای ًگْذاسی طَالًی تش ًوًَِ 
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90 HIV Ab   ػبػت ػبًتشیفیَط کشدُ ٍ ػشم  04ًوًَِ خَى سا دس ظشف

ػبػت دس دهبی  04ًوًَِ ثِ هذت   سا اص لختِ خذا ًوبییذ.

 پبیذاس اػت. c 4◦ سٍص دس 7ٍ   اتبق

 قشاس دّیذ. -c 02◦ ثشای ًگْذاسی طَالًی تش ًوًَِ سا دس 
 

90 H.pylori IgA   سٍص دس 7ًوًَِ ثِ هذت ◦c 4  ٍ14 سٍص دس ◦c 02- پبیذاس

 .اػت

94 H.pylori IgG  سٍص دس 7ًوًَِ ثِ هذت ◦c 4  ٍ14 سٍص دس ◦c 02- پبیذاس

 .اػت

95 H.pylori IgM  سٍص دس 7ًوًَِ ثِ هذت ◦c 4  ٍ14 سٍص دس ◦c 02- پبیذاس

 .اػت

96 TSH  ًوًَِ دس  c ˚4 سٍص ٍ دس 7ثِ هذت ◦c02-هبُ پبیذاس  1 تب

 .اػت

97 T3 1 ػبػت خذا گشدد. 48. ػشم هیجبیؼت دس ظشف 

-c02◦ سٍص دس c4  ٍ02◦ سٍص دس 7. ًوًَِ ثِ هذت 0

 پبیذاس اػت.  

98 T4 1 ػبػت خذا گشدد. 48. ػشم هیجبیؼت دس ظشف 

-c02◦ سٍص دس c4  ٍ02◦ سٍص دس 7. ًوًَِ ثِ هذت 0

 پبیذاس اػت.  

99 T3Uptake 1.   ًَِپغ اص ًوًَِ گیشی، حذاکثش دس ظشف دٍ ػبػت ًو

  سا ػبًتشیفیَط ًوَدُ ٍ ػشم سا خذا ًوبییذ.

ػبػت، دس دهبی  8ًوًَِ دس دهبی اتبق ثِ هذت   .0

تب یک هبُ -c02◦ سٍص ٍ دس 7( ثِ هذت   C˚8-0یخچبل )

 پبیذاس اػت.
 

122 Ferritin ػشم دس c ˚4 سٍص ٍ دس 7ثِ هذت ◦c02-   هبُ پبیذاس  0تب

 .اػت

121 B.HCG  ػبػت، دس دهبی 8پبیذاسی ًوًَِ ػشم دس دهبی اتبق◦c4 ِث

 .هبُ هی ثبؿذ 6ثِ هذت  -c02◦  هذت یک ّفتِ ٍ دس

120 Beta HCG-Titer  ػبػت، دس دهبی 8پبیذاسی ًوًَِ ػشم دس دهبی اتبق◦c4 ِث

 .هبُ هی ثبؿذ 6ثِ هذت  -c02◦  هذت یک ّفتِ ٍ دس

120 PSA  ػبػت ٍ دس 48تب   04دسخِ ػبًتی گشاد  4ًوًَِ دس دهبی 

 ◦c02-   هبُ پبیذاس اػت 0تب. 

124 Vitamin D3, 25 OH 1.  ػبػت پبیذاس اػت. 70 ًوًَِ دس دهبی اتبق تب 

سٍص پبیذاس اػت، دسغیش  14ثشای  c ˚4  ًوًَِ دس دهبی  .0
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( تب یک هبُ -c02◦ایي صَست فشیض ًوبییذ. ًوًَِ دس فشیضس 

 پبیذاس اػت.

خْت اًدبم آصهبیؾ ثبالفبصلِ ًوًَِ سا ثِ ثخؾ هشثَطِ   .0

 اًتقبل دّیذ.
 

125 Anti ds DNA ػبػت ٍ دس 70دسخِ ػبًتی گشاد ثِ هذت  4 دس ◦c02-   تب

 .سٍص پبیذاس اػت 01

126 ANA 1.   ًوًَِ ثبیذ ثبالفبصلِ ثؼذ اص خذاػبصی دس یخچبل

( c ˚4)  .قشاس گیشد 

هصشف ّش گًَِ داسٍی هؤثش ثشًتبیح آصهَى ثَیظُ    .0

 داسٍّبی اػتشٍئیذی سا دس ثشگِ آصهبیـگبُ گضاسؽ کٌیذ.

ایوٌی هی ثبؿٌذ، ایي ثیوبساى غبلجبً دچبس ضؼف ػیؼتن   .0

اص ایي سٍ ثیوبس هجتال ثِ ثیوبسی خَد ایوي سا ثبیذ ساٌّوبیی 

ػبػت اص ًظش ثشٍص ػالئن  48تب   ًوَد تب هحل خًَگیشی سا

 ػفًَت کٌتشل ًوبیذ.
 

127 Anti CCP-CPA 1.  ًِوًَِ ػشم دس دهبی یخچبل )تشخیحبً( ٍ فشیضس تب ػ

 ّفتِ پبیذاس اػت.

ًوًَِ ، ثخَثی اى سا قجل اص ػٌدؾ پغ اص رٍة کشدى   .0

 هخلَط کٌیذ تب ًوًَِ ای ّوگي داؿتِ ثبؿیذ.

اص دس هؼشض قشاس دادى هؼشفْبی آصهَى دس هقبثل گشهب،   .0

ًَس خَسؿیذ یب ًَس ؿذیذ دس هذت ًگْذاسی یب حیي کبس 

 .اختجبة ًوبییذ

اص آلَدگی هؼشف ّب حذاهكبى اختجبة گشدد ٍ پغ اص   .4

 سا دس دهبی یخچبل ًگِ داسیذ. هصشف هؼشف ّب آى
 

128 PTH ·  .ًوًَِ ّب پغ اص خذاػبصی ثبیذ ػشیؼبً فشیض ؿًَذ 

تب   -c02◦ ػبػت ٍ دس 04دسخِ ػبًتیگشاد،  4ًوًَِ دس   ·

 هبُ پبیذاس اػت. 0
 

129 CEA  .حول ٍ خبثدبیی ًوًَِ حتوب ثبیذ سٍی یخ صَست گیشد 

هبُ پبیذاس  0تب    -C˚02 سٍص ٍ دس 7تب  C˚4 دس دهبی

 اػت.
 

112 CA19-9 ·   اًتقبل ثیي آصهبیـگبُ پزیشؽ کٌٌذُ ٍ آصهبیـگبُ اًدبم

 دٌّذُ ثبیذ ثِ صَست هٌدوذ ؿذُ صَست گیشد.

هبُ  0تب   -C˚02 سٍص ٍ دس دهبی 7تب  C˚4 دس دهبی  ·

 ػبػت پبیذاس اػت. 04( RTپبیذاس اػت. دس دهبی اتبق )

ػبػت ثبیذ دس یخچبل یب فشیضس  04ثشای ًگْذاسی ثیؾ اص  ·
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 ًگْذاسی ؿَد.

 اص فشیض کشدى پالػوب خَدداسی ؿَد.  ·

 اص دٍثبسُ آة کشدى ٍ فشیض کشدى ػشم خَدداسی ؿَد.  ·
 

111 CA15-3 ·  دس دهبی C˚4  سٍص ٍ دس دهبی 7ثِ هذت C˚02-   0تب 

 هبُ پبیذاس اػت.

 خَدداسی ؿَد.اص آة کشدى ٍ فشیض هدذد  ·
 

110 CA125 ·  دس دهبی C˚4 ٍ C˚02-   سٍص پبیذاس اػت. 14تب 

 اص آة کشدى ٍ فشیض هدذد خَدداسی ؿَد. ·
 

110 Prolactin 1.  داس خذا کشدُ، دس ٍیبل  ػشم سا تَػط ػبًتشیفیَط یخچبل

 ّبی پالػتیكی ثشیضیذ ٍ دس خبی ػشد ًگْذاسی ًوبییذ.

 هذت ّفت سٍص ٍ دس دهبیثِ  C˚8-0 ػشم دس دهبی  .0

C˚02- هبُ پبیذاس اػت 0تب.  
 

114 Fibrinogen دٍ ػبػت ٍ دس دهبی یخچبل  پالػوب دس دهبی اتبق تب 

C˚8-0    ػبػت قبثل ًگْذاسی هی ثبؿذ. دس غیش ایي  4تب

 .سٍص پبیذاس اػت 02تب   -C˚02 صَست ثِ ؿكل هٌدوذ

115 HAV   ػبًتشیفیَط کشدُ ٍ ػشم ػبػت  04ًوًَِ خَى سا دس ظشف

ػبػت دس دهبی  04ًوًَِ ثِ هذت   سا اص لختِ خذا ًوبییذ.

 پبیذاس اػت. c 4◦ سٍص دس 7ٍ   اتبق

 قشاس دّیذ.  -c 02◦ ثشای ًگْذاسی طَالًی تش ًوًَِ سا دس 
 

 

 

 

 تصَیت کٌٌذُ تبییذ کٌٌذُ تْیِ کٌٌذُ

 حدت صادػجبع

 هؼئَل آصهبیـگبُ

 ػدبد کیبًی تجبس

 آصهبیـگبُ کبسؿٌبع

 دکتش فتبحی

 هؼئَل فٌی آصهبیـگبُ

 سیبػت ثیوبسػتبى

 دکتش ػلی هٌبًی

 


