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 زمایشگاه دکتر نژادهآ

 کلینیکال و مولکولی

 

 نمونه گیریبخش : محدوده توزیع 

 

 

 :لطفا قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید

 

، دوازدهه و گاستریت مزمن فعال می باشد که در صورت عدد  تشدخیو و درمدا     , پیلوری مهمترین عامل زخم معده هلیکوباکتر

انددازه  آنجاییکده   از.خونریزی حاد و یا مزمن دستگاه گوارشی گشته و یا تبدیل به یک عامل سرطا  زا گدردد  ممکن است منجر به

مهمتدرین   در نتیجده باکترپیلوری در خو  از حساسیت و اختصاصیت چندا  باالیی برخوردار نیستند گیری آنتی بادی های هلیکو

یدک آزمدایش ریدر       ”UBT“تسدت  . مدی باشدد   Urea Breath Test  "تنفسی اوره زمایشآ"  تشخیو این باکتری روش

 211تقریبدا  )بداال   برای تشخیو  عفونت هلیکوباکترپیلوری با حساسدیت و اختصاصدیت بسدیار    Gold Standardتهاجمی و 

 .است که هم برای تشخیو اولیه بیماری وهم برای پیگیری درما  کاربرد دارد( درصد

 

 :عبارتند از آزمایششرایط بیمار جهت انجام  

 

 .ساعت نخورد  رذا کفایت می کند  1در ریر اینصورت  هنگا  صبح و پس از یک شب ناشتایی انجا  گرددترجیحا آزمایش  -2

 .یدئقبل از آزمایش مسواک زده و دها  خود را بشو -1

 .بیسموت گذشته باشدداروهای معده چو  یک هفته از آخرین مصرف آنتی بیوتیک ها و  -6

سایمتیدین و فاموتیددین گذشدته    ,رانیتیدین ، امپرازول نظیر  داروهای,ساعت از آخرین مصرف داروهای آنتی اسید معده  48 -4

 .باشد

 

 :روش انجام آزمایش 

 تدا  21می نوشید سدپس   نصف لیوا  آببه همراه حدود  به شما داده می شود کهکربن  حاویجهت انجا  آزمایش یک کپسول   

 کارت تنفسی مخصوص کده بده شدما    به داخل( فوت کرد ) دمید   دقیقه در آزمایشگاه می نشینید بعد از آ  شروع کنید به 11

در قسمت باالی کدارت تنفسدی    .ریه خود تنفس نکنید به داخل ، هوا داده شده است توجه کنید فقط فوت کنید و از داخل کارت

هنگامیکه پدس از بدازد  مدداو     . می شود رفته رفته زرد رنگ  شمابا بازد   از تماس د دارد که پسنارنجی رنگ وجو شاخویک 

روی آ   تدا آزمدایش بدر    دئید نماآزمایشدگاه  تحویل  کارت تنفسی رادرست انجا  گردیده سپس  کارکامال زرد شد  رنگ این ناحیه

 .گردد انجا 

 

 ذکدر شدده  و رعایدت اصدول     نظر پزشک معالج افراد از جمله خردساال  و خانم های باردار با   انجا  این تست برای کلیه :  توجه

                           .            بالمانع است

                                                       

 

 باتشکر از رعایت موارد فوق                                                            

 


