
 

 جدًل نحٌه ارسال نوٌنو ىای خاص

 Test  Row  نحوه ارسال

 Bilirubin,CKMB,CPK  1  اص قشاس گشفتي دس هعشض ًَس خَدداسی گشدد
تالفاصلِ پس اص ًوًَِ گیشی جذاساصی ٍ فشیض ضذُ 

 ٍ تِ صَست فشیض اسسال گشدد

 Homocysteine  2 

ًوًَِ گیشی دس لَلِ ّای تذٍى طل ٍ یا لَلِ ّای 

 اًجام ضَد. EDTAحاٍی ضذ اًعقاد 

ًوًَِ دس ٌّگام  E,A,C:دس هَسد ٍیتاهیي 1ًکتِ

 جذاساصی دس لَلِ ّای تاسیک سیختِ ضَد.

سی  1: هقذاس ًوًَِ اسسالی تشای ّش تست 2ًکتِ

 سی هی تاضذ

ًوًَِ تالفاصلِ پس اص  Cهَسد ٍیتاهیي  دس:3ًکتِ

 جذاساصی فشیض گشدد.

 

Vit A,E,D,C 

 3 

تالفاصلِ پس اص ًوًَِ گیشی جذاساصی ٍ فشیض ضذُ 

 ٍ تِ صَست فشیض اسسال گشدد

ًوًَِ گیشی پس  PTH,ACTHًکتِ: دس هَسد تست 

 ساعت اص تیذاس ضذى تیواس اًجام گشدد 3اص 

 

B2Microglobulin, 

Calcitonin,PTH,ACTH,Renin,Cpeptide 
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       ًوًَِ گیشی دس لَلِ ّای تا ضذ اًعقاد سیتشاتِ

 ( هی تاضذ.PT) لَلِ 

ًکتِ:پس اص ًوًَِ گیشی دس کَتاّتشیي صهاى هوکي 

ًوًَِ خَى تایذ جذا ٍ فشیض ضذُ ٍ تِ صَست فشیض 

 اسسال گشدد

 

Factor V Leiden,Protein C, Protein S, 

Lupus, Fibrinogen,Anti thrombin III 
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 ًوًَِ ادساس ساًذٍم ٍ تاصُ اسسال گشدد.

ساعتِ اسسال ًگشدد 24ًکتِ:ًوًَِ   

 
 Urine cysteine, urine Homocysteine 
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ساعتِ هی  24ًوًَِ اسسالی جْت اًجام تستْا ادساس 

 تاضذ.

ساعتِ تشای تست ّای  24ادساس :دسٍى ظشف 1ًکتِ

 11ًشهال تِ هقذاس  6رکش ضذُ تایذ اسیذ کلشیذسیک 

 سی سی اضافِ گشدد

 ,5HIAA,Metanephrine: تست ّای 2ًکتِ

Normetanephrine  جْت اسسال دس ظشٍف

 تیشُ ٍ دٍس اص ًَس اسسال گشدد

 

5HIAA,Metanephrine, 

Normetanephrine,VMA 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwjc5JT25r7ZAhXFmLQKHckrAOoQFghvMAs&url=https%3A%2F%2Frarediseases.info.nih.gov%2Fdiseases%2F6403%2Ffactor-v-leiden-thrombophilia&usg=AOvVaw3qrMXg-lTNccXaw2ccdhGS


 جدًل نحٌه ارسال نوٌنو ىای خاص

 Test  Row  نحوه ارسال

ساعت قثل اص اًجام آصهایص اص ّش گًَِ تواس  12تیواس هی تایست   -1

جٌسی،ٍسصش ٍ فعالیت ّای ضذیذ تذًی خَدداسی ًوَدُ ٍ قشظ ّای 

کلشٍپشٍهاصیي،هتَکلَپشاهیذ،هتیل دٍپا ٍ داسٍّای  ضذ هیگشى سا پس اص 

ًوایٌذ. هطَست تا پضضک هعالج دس ایي هذت قطع  

تیواس دس ضة قثل اص اًجام آصهایص هی تایست استشاحت کافی داضتِ ٍ  -2

 تغییشی دس سیکل خَاب سٍصاًِ خَد ًذّذ

تیواساى دس ضة قثل اص اًجام آصهایص لثاس گطاد ٍ ساحت تپَضٌذ ٍ اص  -3

 پَضیذى لثاس ّای تٌگ خصَصا دس ًاحیِ سیٌِ ٍ پستاى اجتٌاب کٌٌذ

ساعت تعذ اص تیذاس ضذى اص خَاب گشفتِ  4تا  3صثح ٍ ًوًَِ خَى تایذ  -4

ضَد،ًوًَِ ّایی کِ صٍدتش اص ایي تْیِ هی ضًَذ هیضاى َّسهَى پشٍالکتیي 

 تِ صَست کارب افضایص هی یاتذ

صثح هی تاضذ. 9-11تْتشیي صهاى اًجام آصهایص ساعت  -5  

دقیقِ پیص اص آى  31استشس دس صهاى اًجام آصهایص خصَصا دس طی  -6

هَجة ًتایج اضتثاُ هی ضَد،لزا تیواساى هی تایست آساهص خَد سا دس 

.صهاى ًوًَِ گیشی حفظ کشدُ ٍ استشس خَد سا تِ حذاقل تشساًٌذ  

 

Prolactin  8 

ٍ  NTسٍص اًجام هی ضَد.سًََگشافی ضاهل  6ّفتِ ٍ  13تا  11اص ّفتِ 

CRL .تاضذ 
 

Double marker  9 

 تاضذ. BPDاًجام هی ضَد.سًََگشافی ضاهل  21تا  15اص ّفتِ 

 تاسداسی هی تاضذ 16ًکتِ: تْتشیي صهاى جْت اًجام تست ّفتِ 
 

Quad Marker  10 

 تاضذ. BPDاًجام هی ضَد.سًََگشافی ضاهل  21تا  15اص ّفتِ 

 تاسداسی هی تاضذ 16ًکتِ: تْتشیي صهاى جْت اًجام تست ّفتِ 
 

AFP(NTD)  11 

ًوًَِ خلط تالفاصلِ تعذ اص جوع آٍسی تایذ اسسال ضَد.ًوًَِ سا دس ظشف 

استشیل دسب داس سیختِ دٍس دسب آى سا پاسافیلن تستِ دس ظشف هحکن 

 دیگشی قشاس دادُ ٍ سشیعاٌ اسسال ضَد.

 

Sputum culture  12 

ٍ دس هحیط  گیشدًوًَِ گیشی حتوا تایذ اص ًاحیِ سشٍیکس اًجام 

                    تشاًسپَست هخصَظ سیختِ ٍ سشیعاً اسسال ًواییذ.  

 )جْت دسیافت هحیط تشاًسپَست تا آصهایطگاُ تواس تگیشیذ( 

 
mycoplasma& ureaplasma 

Vaginal culture 
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ىای ارسالی جيت تجسیو نوٌنو سنگ   لطفا هحل تشداضت یا استخشاج سٌگ تش سٍی ًوًَِ قیذ ضَد.
 سنگ
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.تٌجو: لطفًا جيت جلٌگیری ازبو تاخیرافتادى انجام تست،حجن هناسبی از نوٌنو ارسال گردد  

https://www.google.com/search?q=mycoplasma+ureaplasma&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjj0b32kNXZAhXE66QKHVBEBowQkeECCCEoAA&biw=1366&bih=635

