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 تَضیحات ًَع ًوًَِ تستًام  سدیف

1 ACTH   پالسوایEDTA بش سٍی لَلِ حتوا پالسوا بَدى ٍ ًَع ضذ اًؼقاد قیذ گشدد 

 ًوًَِ سشیؼا جذا ضذُ ٍ دس دسهای یخچال ًگْذاسی گشدد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

4 Pr C, Pr S – D Dimer – Lupus Anti 

Coagulant –Fibrinogen -  FDP – Anti 

Thrombin III, Activated Protein C Resistant 

(APCR)  و اندازه گیری هر یک از فاکتورهای انعقادی بغیر

 از کلسیم

پالسوای سیتشاتِ بِ 

 9بِ 1ًسبت 

بش سٍی لَلِ حتوا پالسوا بَدى ٍ ًَع ضذ اًؼقاد قیذ گشدد ضوٌا بشای ّش یک اص تستْا 

 پالسوا اسسال گشدد  cc 5.5بایذ حذاقل 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

4 VMA, Microalbumin , Urinary Citrate, 

Urinary Oxalate, Urinary Free Cortisol 

(UFC), 

10cc   43جْت جلَگیشی اص ًطت ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضذُ ٍ حتوا حجن ادساس  ساػتِ 43ادساس 

  ساػتِ قیذ گشدد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت ادساس اٍل غبح 10cc کشٍهاتَگشافی اسیذّای آهیٌِ ادساس 3

کوی یا کشٍهاتَگشافی اسیذّای آهیٌِ خَى اػن اص  5

ایي آصهایطگاُ فقط سٍش کوی سا قبَل هی ) کیفی

 (ًوایذ

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت EDTAپالسوای 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت ادساس اٍل غبح 10cc کشٍهاتَگشافی قٌذّای ادساس 2

 Factتستْای هَلكَلی بذخیوی ٍ تشٍهبَفیلی ًظیش  8

II, Fac V leiden, MTHFR, Jac II, BCR abl 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطتٍ  2ccحذاقل  EDTAخَى کاهل 

 ,HBV, HCVتستْای هَلكَلی کوی ٍ کیفی ًظیش  7

HIV, CMV,HCV Genotyping … 

 لَلِ حتوا پالسوا بَدى ٍ ًَع ضذ اًؼقاد قیذ گشددبش سٍی  EDTAپالسوای  

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 HPV Detection , HPVتست هَلَکی  9

Genotyping 

سَاپ تشضحات ٍاطیٌال 

داخل سشم فیضیَلَطی 

 استشیل

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

پالسوای ّپاسیٌِ یا  آهًَیاک ، الکتات  15

EDTA 

 بش سٍی لَلِ حتوا پالسوا بَدى ٍ ًَع ضذ اًؼقاد قیذ گشدد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 بیواس قبل اص ًوًَِ گیشی استحوام کشدُ باضذ ٍ دس هجاٍست بیواس سیگاس هػشف ًگشدد

11 

 

سًََگشافی + سشم  free Beta hcG, PAPP-A 2ccدابل هاسکش ضاهل 

بشگِ پش ضذُ +  جذیذ

 اطالػات

 باضذ   13w+6dتا  11w+0dسي باسداسی بیواس بایذ دس سٍص ًوًَِ گیشی بیي 

ٍ کَاد  uE3, Beta hcG, AFPتشیپل هاسکش  ضاهل  14

 uE3, Beta hcG, AFP, Inhibin-Aهاسکش ضاهل 

2cc  سًََگشافی + سشم

بشگِ پشضذُ + جذیذ 

 الػاتاط

 باضذ  22w+6dتا  14w+0dسي باسداسی بیواس بایذ دس سٍص ًوًَِ گیشی بیي 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 2cc اًَاع اتَآًتی بادیْا ٍ آًتی بادیْای تستْای ػفًَی  14
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 EDTAخَى کاهل  B5,B8, B27, B51, B52 5ccهاًٌذ  HLAتستْای  13

خَى دفیبشیٌِ  10ccیا  

ضذُ فاقذ لختِ ٍ فاقذ 

 ّوَلیض ضذیذ

  ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

15 HLA-DR PCR 

HLA Typing Class A, B, C & DR 

5cc   خَى کاهلEDTA ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت 

 ٍ هٌیضیَم هس خَى  12

 

2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

 :آصهایطات هَاد هخذس بش سٍی ًوًَِ خَى ضاهل 18

ٍ ( Amphetamine , Metamphetamine)ضیطِ 

Crack, Morphine, Codein, Canabis, 

Crystal) 

خَى لختِ  5ccّش کذام 

 بذٍى جذا ضذى سشم

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

سی سی  55یا حطیص خَى بشٍش کیفی ػالٍُ بش ًوًَِ خَى   Cannabisبشای تست 

 ًوًَِ ادساس ًیض الصم است

 EDTA خَى کاهل PGTMB 2cc  جٌسیت جٌیي طخیعتست هَلكَلی ت 17

+ سًََگشافی جذیذ + 

 فشم پشضذُ اطالػات

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 باضذ   8w+0dسي باسداسی بیواس بایذ دس سٍص ًوًَِ گیشی حذاقل 

19 High resolution Karyotype 5cc ًٌِوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت خَى کاهل ّپاسی 

 

45 Warfarin Mutation Test 5cc  خَى کاهلEDTA 

+ دٍص هػشفی ٍاسفاسیي + 

 قذ ٍ ٍصى بیواس+ سي 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

41 Actim PROM, Actim Partus  سَاپ تشضحات ٍاطیٌال

اص گشدى سحن ٍ فًَذٍس 

داخل سشم فیضیَلَطی 

 استشیل

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

 تجسس آًتی طًْای هذفَع بِ سٍش سشٍلَطی 44

 H. pylori   ٍClostridium   ٍCalprotectinهثل 

ًوًَِ دس ظشف هذفَع دسب داس بِ ّوشاُ پاسافیلن پیچ ضذى ٍ  جْت جلَگیشی اص ًطت ًوًَِ هذفَع 

 داخل کیسِ فشیضس  اسسال ضَد

 

-ELI-Viscero – ELIتستْای ایوًََکلَس ضاهل  44

Pedia- ELI-Dia- ELI P-complex 

2cc  سشم ًاضتا با سػایت

ػذم )سایش ضشایط 

 –هػشف آًتی بیَتیک 

ػذم تضسیق ٍاکسي ٍ 

ًذاضتي جشاحی طی یک 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت
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 (هاُ گزضتِ

قطشُ ّای خَى خطک  بیواسیْای هتابَلیک ًَصاداىتستْای غشبالگشی  43

بش سٍی فیلتش پیپش 

هخػَظ کِ اص قبل اص ها 

 تْیِ ضذُ باضذ

دستَسالؼول ًحَُ تْیِ ًوًَِ قبال اص ها اخذ ضَد ٍ بِ ّیچ ٍجِ فیلتش پیپشّا داخل 

کیسِ ّای پالستیكی گزاضتِ ًطًَذ ٍ بطَس جذاگاًِ داخل پاکتْای کاغزی گزاضتِ 

 ضًَذ

45 Human Epididymis Protein 4 (HE4) 

 ROMAبِ ّوشا هحاسبِ فاکتَس 

2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

 ضویوِ باضذ یا دسخَاست گشدد  CA 125حتوا جَاب 

42 Squamous Cell Carcinoma Ag. (SCCA) 2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

48 Placental Growth Factor (PLGF) 2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

47 Tacrolimus  خَى کاهلEDTA  2حذاقلcc  ًٍوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت 

49 Anti Mutated Citrulinated Vimentin (Anti 

MCV) 

2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

45 Anti Mullerian Hormone (AMH) 2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

41 Cystatin C  2cc ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

44 Vit. E 2cc سسال ضَدا  داخل فَیلٍ ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

خَى کاهل ّپاسیٌِ   2cc پیشٍٍات  44

 EDTAیا 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

43 NBT 2cc    خَى کاهل

EDTA 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 سٍص ًوًَِ گیشی اسسال ضَدّواى 

45 CH50 4 CC  ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

 ّواى سٍص ًوًَِ گیشی با سػایت صًجیشُ سشد اسسال ضَد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت خَى کاهل لختِ cc 15 کشایَگلَبَلیي 42

 با سػایت صًجیشُ سشد اسسال ضَدّواى سٍص ًوًَِ گیشی 

خَى کاهل    2cc (ساًذیوَى)سیكلَسپَسیي  48

EDTA 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

47 Pb , Hg,  2cc    خَى کاهل

EDTA 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

 هایكَپالسوا ٍ اسٍآپالسوای ٍاطیٌال 49

 

 داخل هحیط تشاًسپَست هخػَغی کِ قبال اص ها تْیِ کشدُ ایذ اسسال گشدد سَاپ تشضحات ٍاطیٌال

35 Hb. A1c & Hb. Electrophoresis 2cc    خَى کاهل

EDTA 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم  CC 4 آلذٍالص ٍ لیپاص ٍ لیتیَم 31
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34 HAMMS test 2cc    خَى کاهل

EDTA  ٍ4 cc   سشم

 بیواس

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 

34 Ab. Screen  4 cc   ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

 

33 Iso hemagglutinin titer 4 cc   ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم 

 گشٍُ خَى بیواس رکش گشدد

 

35 Anti Sperm Ab.  2 cc  هحلَل سٍیی هایغ

  هٌی 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 بػَست فشیض هٌتقل گشدد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سشم  RAST  4 ccاختػاغی بش ػلیِ آلشطًْا  IgEسٌجص  32

تَتال الصم است چٌاًچِ خَدتاى اًجام هی دّیذ هقذاسش سا اػالم ٍ دس غیش  IgEحتوا 

 ایي غَست دس ایي هشکض اًجام ٍ ّضیٌِ آى اخز خَاّذ ضذ

 حتوا فشم پشسطٌاهِ هخػَظ آلشطی تَسط بیواس پش ٍ اسسال گشدد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سی سی سشم 4 ایوًََفیكساسیَى ٍ ایوًََالكتشٍفَسص سشم   38

 حتوا دس هَسد قیوت آى با پاسسِ تواس بگیشیذ

 43سی سی ادساس  15 ایوًََفیكساسیَى ٍ ایوًََالكتشٍفَسص  ادساس 37

ساػتِ فاقذ هادُ 

ًگْذاسًذُ کِ دس طی 

دس یخچال جوغ آٍسی 

 ًگِ داضتِ ضذُ باضذ

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 .ساػتِ اًذاصُ گیشی ٍ قیذ گشدد 43حجن ادساس 

 حتوا دس هَسد قیوت آى با پاسسِ تواس بگیشیذ

 Paternityتست سد ابَت  39

 

 

 

سی سی خَى کاهل  4

EDTA  اص ّش یک اص

فشصًذاى ٍ ًیض اص ٍالذ 

 هَسد ًظش

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 ًیاص بِ تكویل فشم هخػَظ هی باضذ

 حتوا دس هَسد قیوت آى با پاسسِ تواس بگیشیذ

55 Galactomannan 4  فشم + سی سی سشم

 هخػَظ تكویل ضَد

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 ًیاص بِ تكویل فشم هخػَظ هی باضذ

51 TB-IGRA or Quantiferon  سِ ٍیال خَى کاهل

ّپاسیٌِ ّش کذام حذاقل 

 سی سی  4

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت
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 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت سی سی خَى ّپاسیٌِ 15  کاسیَتایپ خَى 54

سی سی  15دٍ سشًگ  QF-PCRکاسیَتایپ آهٌیَسٌتض ٍ  54

سی سی هایغ  45جوؼا 

 آهٌیَى

 سش سَصى خن ضَدًوًَِ  جْت جلَگیشی اص ًطت

 فشم هخػَظ حتوا پش ضَد

 –تاالسوی  –تستْای طًتیک هَلكَلی هاًٌذ ًاضٌَایی  53

 ..... ٍ بكش  –دٍضي 

سی  4 ّش یک دٍ ٍیال

 EDTAسی خَى کاهل 

 ًوًَِ دس لَلِ دسب داس  اسسال ضَد جْت جلَگیشی اص ًطت

 فشم هخػَظ حتوا پش ضَد

55    

 ابْام ٍ ضک قبل اص ًوًَِ گیشی اص ها استؼالم ضَددس غَست  ػوذتا بش سٍی ًوًَِ سشم  سایش تستْای قیذ ًطذُ  52

                                                           

              


