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شود.جواب آزمایش آلبومین، میزان این پروتئین را در خون  آلبومین ساخته می  ست که توسط کبد  پروتئینی ا

یا ادرار اندازه گیری می کند. آلبومین به نگه داشتتتتن مایر در جریان خون کمی می کند تا به باهت های دیگر 

شت  سر بدن حمل می کند. ن سرا نکند. همچنین مواد مختلفی از جمله هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها را در 

 سطوح پایین آلبومین می تواند نشان دهنده مشکل در کبد یا کلیه باشد.

سطوح خیلی باال یا خیلی پایین می تواند نشان دهنده یی مشکل اساسی در بدن باشد. جواب آزمایش آلبومین 

 ه تنهایی یا با آزمایشات دیگر می تواند در تشخیص، غربالگری و نظارت بر بیماریهای مختلف نقش داشته باشد.ب

ها و هایی ه تتتند که آنزیمهای عملکرد کبد، آزمایشآزمایش آلبومین نوعی آزمایش عملکرد کبد استتت. ت تتت

ند. آزمایش آلبومین همچنین ممکن استتتت کنگیری میهای مختلف از جمله آلبومین را در کبد اندازهپروتئین

بخشتتی از یی پانل متابولیی جامر باشتتد، آزمایشتتی که مندین ماده را در خون اندازه گیری می کند. این مواد 

شتتتامل الکترولیت ها، گلوکز و پروتئین هایی مانند آلبومین ه تتتتند. برای دریاهت جواب آزمایش آلبومین می 

 استفاده کنید. ین آزمایشگاه نیکوسیستم جوابدهی آنالتوانید از 

 چرا باید آزمایش آلبومین انجام شود؟

ست پزشی آزمایش شامل آزمایشممکن ا ست، های عملکرد کبد یا یی پانل متابولیی جامر، که  های آلبومین ا

 .را درخواست کند. همچنین در صورت بروز عالئم بیماری کبدی یا کلیوی ممکن است به این آزمایش نیاز باشد

 عالئم بیماری کبد عبارتند از:

 زردی 

 خ تگی 

 کاهش وزن 

 از دست دادن اشتها 

 ادرار تیره رنگ 

 مدهوع کم رنگ 

 عالئم بیماری کلیوی عبارتند از:

 تورم در اطراف شکم، ران ها یا صورت 

 تکرر ادرار به خصوص در شب 

 ادرار کف آلود، خونی یا قهوه ای رنگ 
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 حالت تهوع 

 خارش پوست 

 ز برای انجام آزمایش آلبومین:نمونه مورد نیا

 آزمایش آلبومین نیاز به نمونه خون از ورید بازو دارد. 

 آیا انجام این آزمایش به آمادگی خاصی نیاز دارد؟

شود. برخی از انواع داروها  سانده  صرف هر دارو یا مکمل باید به اطالع پزشی ر قبل از انجام آزمایش آلبومین،  م

تأثیر بگذارند و پزشتتی می تواند بگوید که آیا الزم استتت داروها را قبل از آزمایش  می توانند بر ستتطآ آلبومین

 قطر کنید یا خیر.

شید. هنگامی که آلبومین همراه  شتا با شود، الزم نی ت قبل از نمونه گیری نا اگر هقط آلبومین اندازه گیری می 

شد از خورد ست الزم با شود، ممکن ا ست می  ن یا نوشیدن هر گونه نوشیدنی به جز با آزمایش های دیگر درخوا

 ساعت یا بیشتر خودداری کنید. 12آب به مدت 

پیش از آزمایش با پزشی خود مشورت کنید تا آمادگی الزم را پیدا کنید. اگر پزشی هرگونه آمادگی آزمایشی را 

 ذکر کرد، حتماً آن دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید.

  ظرف مند روز در دسترس است. نتایج آزمایش آلبومین معموالً

 تفسیر نتایج آزمایش آلبومین:

 ( اندازه گیری می شود. g/dLآلبومین بر ح ب گرم در دسی لیتر )

ممکن گرم در دستتی لیتر استتت. محدوده مرجر  5.5تا  3.5محدوده مرجر معمولی برای ستتطوح نرمال آلبومین 

ست که به گزارش آزمایش خود دقت کنید تا ببینید آیا  شد، بنابراین مهم ا شگاه متفاوت با ست ب ته به آزمای ا

 محدوده متفاوتی درج شده است یا خیر.

ستتطوح آلبومین که باالتر یا کمتر از محدوده مرجر ه تتتند ممکن استتت منعکه کننده یی بیماری باشتتند. 

سنتز آلبومین تأثیر سطوح پایین آلبومین می تواند  شد که بر عملکرد طبیعی کبد و توانایی  شرایطی با شی از  نا

 می گذارد.
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سالمت کبد  شکالت کوتاه مدت اخیر در  ست م آلبومین برای مند هفته در خون باقی می ماند، بنابراین ممکن ا

مزمنی مانند سیروز  که تولید آلبومین را کاهش می دهد، شناسایی نشود. کاهش سطآ آلبومین اغلب با شرایط

 مرتبط است.

سطوح پایین غیرطبیعی آلبومین نیز میاگرمه آلبومین در کبد تولید می سوء تواند با بیماریشود،  های کلیوی، 

سطوح باالی غیرطبیعی آلبومین اغلب  شد.  شی مرتبط با تغذیه، التهاب، عفونت، بیماری تیروئید و مشکالت گوار

 اهتد که ممکن است ناشی از شرایط دیگری مانند اسهال شدید باشد.یدر نتیجه کم آبی بدن اتفاق م

سالمت کبد و کلیه پزشکان اغلب نتایج آزمایش آلبومین را در کنار اندازه گیری سایر شاخص های متابولی م و 

 ها تف یر می کنند. 

 شد:اگر سطآ آلبومین کمتر از حد طبیعی باشد، ممکن است نشانه یکی از مشکالت زیر با

 بیماری های کبدی، از جمله سیروز 

 بیماری کلیوی 

 سوء تغذیه 

 عفونت 

 بیماری التهابی روده 

 بیماری تیرویید 

 سطآ آلبومین باالتر از حد طبیعی ممکن است نشان دهنده کم آبی یا اسهال شدید باشد.

دارد که نیاز به  اگر ستتطآ آلبومین در محدوده طبیعی نی تتت، لزوماً به این معنی نی تتت که یی بیماری وجود

سطآ آلبومین را اهزایش دهند.  ستروئیدها، ان ولین و هورمون ها می توانند  درمان دارد. برخی داروها از جمله ا

 برخی داروها، از جمله قرص های ضد بارداری، می توانند سطآ آلبومین را کاهش دهند.

ست په از انجام آزمایش خون آل شود. بومین، آزمایششرایط ب یاری وجود دارد که ممکن ا های بعدی تجویز 

اگر سطآ آلبومین غیرطبیعی بود، ممکن است برای تعیین علت زمینه ای و ایجاد یی تشخیص خاص، آزمایشات 

 بیشتری الزم باشد. 

 آزمایش آلبومین خون چه تفاوتی با آزمایش آلبومین ادرار دارد؟

لیوی استتتفاده می شتتود در حالی که آزمایش خونی آزمایش آلبومین ادرار عمدتاً برای شتتناستتایی مشتتکالت ک

 آلبومین می تواند مشکالت کبد، کلیه یا سایر سی تم های بدن را تشخیص دهد.
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آلبومین په از تولید در کبد، وارد جریان خون می شود. وقتی کلیه ها به درستی کار می کنند، از ورود آلبومین 

زمایش آلبومین ادرار می تواند به دنبال آلبومین در ادرار باشتتتد که به ادرار جلوگیری می کنند. به این ترتیب، آ

 می تواند عملکرد غیر طبیعی کلیه را منعکه کند.

 آلبومین چه تفاوتی با پری آلبومین دارد؟

آلبومین و پری آلبومین پروتئین هایی ه تتتند که در کبد تولید می شتتوند. اما پری آلبومین پیش ستتاز آلبومین 

 است. transthyretinیی مولکول جداگانه است. در واقر، نام آن نی ت، بلکه 

تامین  ید و وی به انتقال هورمون های تیروئ به  Aپری آلبومین عمدتاً  باً  ماده تقری در خون کمی می کند. این 

اندازه آلبومین در خون دوام نمی آورد، بنابراین ستتطوح پری آلبومین در پاستت  به تغییرات کوتاه مدت ستتالمتی 

 سریعتر تغییر می کند. اندازه گیری پری آلبومین اغلب برای کمی به ارزیابی وضعیت تغذیه انجام می شود.
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