
 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

شما نباید تا چند  ست که  شید، به این معنی ا شتا با ست که قبل از آزمایش خون نا شما گفته ا شک به  اگر پز

غذا می خورید ت می نوشاید، آن سااتت قبل از آزمایش چیز  بزز آ  بوورید یا بنوشایدو تقتی به رور معمو  

شات خون تأثیر  شوندو که این می تواند بر نتایج برخی از آزمای شما می  شیدنی ها جذ  جریان خون  غذاها ت نو

سیییمییوا دویبآنال آن ی  بگذاردو شااما برا  دریا ت جوا  آزمایش ها  ناشااتا ت غیر ناشااتا می توانید از 

 مراجعه مزدد به آزمایشگاه نداریدواستفاده کنید ت نیاز به  آزمایشگاه نیکو

 چه نوع آزمایشهای خونال نیاز به ناشوا بودن دیرد؟

 رایج ترین انواع آزمایش هایی که نیاز به ناشتا بودن دارند تبارتند از:

 آزمایش گلوکز خون 

 آزمایش ها  تملکرد کبد 

  آزمایش کلسترت 

 آزمایش تر  گلیسیرید 

 ( آزمایش لیپوپرتتئین با چگالی باالHDLو) 

 ( آزمایش لیپوپروتئی  با چگالال کاLDL.) 

 پانل موابولیک پایه 

 پانل تملکرد کلیه 

 پانل لیپوپرتتئین 

 چه مآت قبل یز آزمایش بایآ ناشوا بود؟

سااتت قبل از آزمایش ناشاتا باشایدو اکآر آزمایشااتی که نیاز به ناشاتا بودن دارند در اتایل  12تا  8معموالً باید 

 به این ترتیب، بیشتر زمان ناشتایی شما در رو  شب خواهد بودو صبح انزام میشوندو

 آیا مال توین در زمان ناشوایال چیزی غیر یز آب نوشیآ؟

خیرو آبمیوه، قهوه، نوشااابه ت سااایر نوشاایدنی ها می توانند تارد جریان خون شااوند ت بر نتایج آزمایش ها تأثیر 

 زمان ناشتایی انزام شوند: بگذارندو تالته بر این، کارها  زیر نیز نباید در

 آدامس جویدن 

 سیگار کشیدن 
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 ترزش 

 آیا مال توین در طول ناشوایال به مصرف دیرو یدیمه دید؟

از پزشااک خود در مورد مفاارر دارت پیش از انزام آزمایش خون سااوا  بپرساایدو اغلب اتقات مفاارر دارتها  

فرر برخی دار شد از م ست الزم با شکلی ندارد، اما ممکن ا فوص دارتهایی معمولی م تها خوددار  کنید، به خ

که الزم است با غذا مفرر شوندو در هر صورت باید آزمایشگاه را از نظر مفرر دارتها مطلع سازید ت همچنین 

 باید از مفرر دارتها  شیرین مآل برخی شربتها خوددار  شودو

 چری نوشیآن قهوه در زمان ناشوایال توصیه نمیشود؟

ج آزمایش خون اختال  ایزاد کندو زیرا قهوه حات  کا ئین ت مواد گیاهی محلو  اساات که قهوه می تواند در نتای

 ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهدو

قهوه همچنین ادرارآتر است، به این معنی که میزان ادرار را ا زایش می دهدو این امر می تواند اثر کم آبی داشته 

شد،  شته با شدو هرچه بدن آ  کمتر  دا ست ت این امر با شوارتر ا یا تن رگ برا  کامندان بوش نمونه گیر  د

 منزر به تواند استرس مراجعه کننده خواهد شدو

 چری نوشیآن یلکل در ناشوایال ممنوع یست؟

کنند، هایی که ساالمت کبد یا ساطح تر  گلیسایرید را ارزیابی میها  خون، مانند آزمایشدر برخی از آزمایش

 ت کامل الکل ننوشیدو مقدار کمی الکل می تواند برا  چند رتز در جریان خون باقی بماندو سات 24باید به مدت 

 آیا نوشیآن آب قبل یز آزمایش خون مشکلال نآیرد؟

شدو در  شما داده با ستور دیگر  به  شکتان د ست، مگر اینکه پز شیدن آ  قبل از آزمایش خون خو  ا تاقع نو

نوشیدن آ  قبل از آزمایش خون کمک می کند تا مایع بیشتر  در رگ ها  شما باقی بماند، که می تواند خون 

 گیر  را آسان تر کندو

 یگر کودکان نیاز به ناشوایال قبل یز آزمایش خون دیشوه باشآ، چه یقآیماتال میووین ینجام دید؟

ست نیاز  شتا درست مانند بزرگساالن، کودکان نیز ممکن ا ست از قبل نا شند که الزم ا شته با به آزمایش خون دا

شامیدن  شما ارالع می دهد که کودک تا چه مدت باید از خوردن ت آ شک ارفا  به  صورت، پز شندو در این  با

 خوددار  کندو
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 آیا ناشوایال بریی آزمایش خون در باردیری توصیه میشود؟

ر اینکه از تضعیت سالمت خوبی برخوردار باشید ت حاملگی ناشتایی در باردار  معموالً بی خطر است، مشرتط ب

پرخطر  نداشته باشیدو برا  راحتی بیشتر، پزشک ممکن است به شما توصیه کند که آ  بیشتر  بنوشید یا در 

خانه بمانید ت از امکانات نمونه گیر  در منز  آزمایشااگاه ها اسااتفاده کنید، به خفااوص اگر هوا بساایار گرم یا 

 شدومررو  با

سر د  را در برخی از زنان باردار ا زایش دهدو اگر در زمانی که منتظر خونگیر   سوزش  ست  شتایی ممکن ا نا

 هستید تالئم ناراحت کننده یا نگران کننده ا  از هر نوع را تزربه کردید،  وراً به پزشک خود ارالع دهیدو

 چه زمانال مال توین دوباره به رژیا غذییال عادی بازگشت؟

 اینکه آزمایش شما تمام شد، میتوانید خوردن ت آشامیدن معمو  خود را از سر بگیریدو به محض

 سایر نکات مربوط به ناشوایال:

  شات نیاز  به صحبت کنیدو اکآر آزمای شگاه  سئولین آزمای شک یا م قبل از انزام هر آزمایش باید با پز

سایر آمادگی ها  خاص ندارندو اما در برخی موار شتا بودن یا  د ممکن است الزم باشد از برخی غذاها، نا

دارتها یا  عالیت ها خوددار  شودو انزام اقدامات صحیح قبل از آزمایش به ارمینان از دقیق بودن نتایج 

 آزمایش ها  شما کمک می کندو

  شده ست  سرید برا  مراجعه کننده در خوا شها  مربوط به چربی خون مآل تر  گلی صورتیکه آزمای در 

 ( ساتت استو10-12ان ناشتایی)باشد مدت زم

  ساتت ادامه یابدو 16برا  پیشگیر  از تاثیرات گرسنگی بر نتیزه آزمایش، نباید ناشتایی بیش از 

 در مدت ناشتایی می توان دندان ها را مسواک زدو 

 

 منابع:

https://www.healthline.com/ 

https://medlineplus.gov/ 

 

https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm 

https://www.healthline.com/
https://medlineplus.gov/
https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm
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asic_metabolic_panelhttps://en.wikipedia.org/wiki/B 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_metabolic_panel

