
 
شتاییبه  ازیخون ن یها شیاز آزما یرخانجام ب شک  نیدارند. در ا نا شما میخواهدموارد، پز ساعات منته از  به  یکه در 

 .دیو ننوش دیبه جز آب نخور یزیچ شیآزما

 ی، چربیها، مواد معدن نیتامیمهم است. و شیآزما جیاز صحت نتا نانیاطم یبرا هاشیآزماانجام برخی از از  ناشتایی پیش

ش ییها که مواد غذا نیها و پروتئ دراتیها، کربوه شک یدنیو نو نتیجه آزمایش تاثیر گذار توانند بر  یم ،دهند یم لیرا ت

 .باشند

شتاییبه  یازین شاتیهمه آزما در شید دیانجام آنها با یکه احتماالً براهایی  شی. آزماستین نا شتا با  ریشامل موارد ز نا

 :هستند

 قند خون آزمایش 

 عملکرد کبد آزمایش 

 کلسترول آزمایش 

 دیریسیگل یتر آزمایش 

 یبا چگال نیپوپروتئیسطح ل آزمایش ( باالHDL) 

 یبا چگال نیپوپروتئیسطح ل آزمایش ( کمLDL) 

 پایه کیمتابولهای آزمایش 

 هیعملکرد کل هایآزمایش 

 شوند: تیرعا دیبا ریموارد ز د،ییمراجعه نما شیانجام آزما یناشتا برا تید که در وضعاگر پزشک از شما بخواه

 نشتود. در  لیم یدنیآشتام اینوع غذا  چیقند ناشتتا ه شیآزما یبرا شتگا یستاعت قبل از مراجعه به آزما هشتت

 .دیتوان آب، نوش یم ازیصورت ن

 شد  یبرا دیسریگل یخون مثل تر یمربوط به چرب یشهایآزما کهیصورت در شد  با ست  مراجعه کنند  در خوا

 ( ساعت است.10-12)ییمدت زمان ناشتا

 ابدیساعت ادامه  16از  شیب ییناشتا دینبا ش،یآزما جهیبر نت یگرسنگ راتیاز تاث یریشگیپ یبرا. 

 ش از شتا یچا و ،یآب م دنینو ش یخوددار ییو قهو  در طول مدت نا ست، مگر آنکه  دنیشود. نو آب بال مانع ا

 در مصرف آب توسط پزشک تذکر داد  شد  باشد. تیمحدود

 شتا در صرف دخان ییطول مدت نا موارد ممکن  نیشود. ا زیو ورزش پره یبدن نیآدامس و تمر دنیجو ات،یاز م

 شود. شیآزما جیدر نتا رییو تغ یگوارش و عضالن ستمیس کیاست منجر به تحر



 
 را از  شگا یآزما دی) البته با دیبق دستورات مصرف نمابر ط زکرد یرا که پزشک تجو ییداروها توانندیم نیمراجع

 شود. یشربتها خوددار یمثل برخ نیریش یاز مصرف داروها ینظر مصرف داروها مطلع سازد( ول

 توان دندان ها را مسواک زد. یم ییمدت ناشتا در 


