
 

 آزمایش خون مخفی در مدفوع

 شیآزما نیدوره فوق از انجام ا انیهستند تا سه روز پس از پا انهیکه عادت ماه ییخانم ها
 نیاز ا یواضح يزیشقاق مقعد مبتال بوده و خونر ای ریبه بواس ماریچنانچه ب ندینما يخوددار

به  ماریاطالع داده شود چنانچه ب شگاهیبه آزما شیگردد قبل از انجام آزما یمشاهده م عاتیضا
سبب مثبت شدن  هیناح نیاز امخاط دهان است بلع خون  ایاز لثه  يزیمختلف دچار خونر لعل

نمونه از بهتر  يدوره جمع آور یو در ط شیاز آزما شیگردد دو تا سه روز پ یم شیکاذب آزما
بهتر است گوشت مرغ و (مصرف نشوند ایگوشت به حداقل برسد  يدارا ياست ازخوردن غذاها

گل کلم  یلخام بخصوص شلغم ترب و تربچه قارچ کلم بروک جاتیسبز) رددمصرف نگ زین یماه
حداقل از هفت روز قبل از . شود  يخوددار یگرمک خربزه و ترب کوه ای یپرتقال موز انگور طالب

 ریضد التهاب غ يداروها ریسا نیریمانند آسپ التیسیسال ياز مصرف داروها شیانجام آزما
 نیس یکلش يدیاستروئ يداروها میسد کلوفناكید نیندومتاسیا1 بوپروفنیمانند ا يدیاستروئ

 نیرزرپ يدیازیت يها کیورتیدار د دی باتیآهن دار ترک باتیترک دهایاس یآنت C نیتامیو
اطالع داده شود الزم به ذکر است که با توجه به  شگاهیبه آزما نصورتیا ریاجتناب گردد در غ

بهتر است مصرف هرگونه دارو را  شیآزما جیبا نتا او امکان تداخل آن ه یمصرف يتنوع داروها
که  یدر ظرف مخصوص دیمدفوع با نمونه.دیبه اطالع پزشک معالج برسان شیانجام آزما قبل از
گردد  يدردار و فاقد مواد نگهدارنده است جمع آور زیدهد و تم یشما قرار م اریدر اخت شگاهیآزما

نکات  دیمقدور نباشد با يریمدفوع در ظرف نمونه گ میمستق يامکان جمع آور یچنانچه به علت. 
از سطح  یمقدار کم کاتوریاپل ای سالنگیاز اجابت مزاج با استفاده از آ پس.گردد تیما رعاحت ریز
آب مخلوط گردد در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن  ایبا ادرار  نکهیمدفوع را بدون ا ییرو

داده  لیتحو شگاهیبه آزما عایسر دینمونه و نحوه انتقال نمونه با ينگهدار طیشرا.محکم بسته شود
 یدرجه سانت 2-8( خچالیمعادل  يدر دما شگاهیبه آزما دنیتا زمان رس نصورتیا ریود در غش

 شود يخوددار دیدر مجاورت نور خورش ایشود و از قراردادن نمونه ها در گرما  ينگهدار) گراد

 داشته باشد شیآزما نیا جیبر نتا یمنف ریتواند تاث یم شیدر آزما ریتاخ

 .مواد آلود شده باشد  ریسا ایرار با اد دیمدفوع نبا نمونه
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 .باشدیم 19:30-16و11:30-7:30نمونه  لیتحو ساعات
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  آزمایش آهن خون

آهن در  زانیم.  دیکن يخوددار شیساعت قبل از انجام آزما کیاز مصرف مکمل آهن حداقل 
آهن  زانیکه م یصبح ها است زمان شیآزما نیانجام ا يزمان برا نیکند و بهتر یم رییطول روز تغ

 .باشدیصبح م 9از شیتست پ نیا رشیساعت پذ. سطح خود قرار دارد  نیتردر باال
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