
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 

 

 بیوشیمی بالینی
 

 

 

 

 

 

 
 :مشتمل بر

 مفاهیم و اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی 

 

 

 :لیفتا

 دکتر علی میرزایی 

 مهدی قوامی زاده



 
 

  - 1337، علي، ميرزايي: سرشناسه
.مهدي قوامي زاده، علي ميرزايي نويسندگان /بيوشيمي باليني:  عنوان و نام پديدآور 
    .1395سنا، :  مشخصات نشر 
   .ص] 286[ :  مشخصات ظاهري 
  978-600-8061-79-3:   ريال 180000 :  شابك 
  پافي:  وضعيت فهرست نويسي 
       - 1362 ، مهدي، قوامي زاده:  شناسه افزوده 
   1395- 3 الف  39ك/  QD278  :  رده بندي كنگره 
  544  :  رده بندي ديويي 
  3 1 7 3 8 9 7 :  شماره كتابشناسي ملي 

  

  انتشارات سنا
  بيوشيمي باليني: نام كتاب

  :نويسندگان
  مهدي قوامي زاده -علي ميرزايي

  :نوبت چاپ
  اول

  :مدير توليد
  سيدمحمدرضا سمسارزاده

  :سال چاپ
1395  

  تومان 18000: قيمت  جلد 1000: تيراژ
  :پايگاه اينترنتي

www.iranpub.com 

  :المللي كتابشماره استاندارد بين 
3-79-8061-600-978  

  »يدآورنده استكليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پد«



 
 
 
 

 جایی نرسی سعی نابرده در این راه به

 

 مسد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

 

حافظ شیرازی



 

 

 

 



 فهرست هطالة

  تیوشیوی تالینی خوى و آزهایش هاتخش اول : 

 11___ اًَاع سٍؽ ّبی خًَگیشی ٍ جذاػبصی ػشم ٍپالػوب، ضذ اًعقبد ّب اول:فصل 

 27_____________ ، اًَاع سٍؽ ّب ٍ کبسثشداًذاصُ گیشی گلَکض خَى :دومفصل 

 43______________________ آصهبیؾ ّبی اسصیبثی کبسکشد کلیِ :سومفصل 

 61__________________ پشٍفبیل لیپیذی هجوَعِ آصهبیؾ  ّبی :چهارمفصل 

 73_____________________________ پشٍتئیي ّبی پالػوب :پنجنفصل 

 85______________________ کجذآصهبیؾ ّبی اسصیبثی کبسکشد  :ششنفصل 

 99_________________________ ػٌجؾ کلؼین ٍفؼفش خَى :هفتنفصل 

 109 _________________ آّي، فشی تیيآّي، ظشفیت تبم اتلبلی  :هشتنفصل 

 117 ______________________ تبالػوی ّب ٍ ّوَگلَثیٌَپبتی ّب :نهنفصل 

ٍلیت ّب ٍ گبص :دهنفصل   129 _______________________ خًَیّبی الکتش

 141 ____________________________ آًضین ؿٌبػی ثبلیٌی :یازدهنفصل 

 157 __________________________ آصهبیؾ ّبی اًعقبدی: دوازدهنفصل 

 171 ___________________________   آصهبیؾ کبهل ادساس :سیسدهنفصل 

 183 __________________________   ثیَؿیوی ػبلوٌذی :چهاردهنفصل 

 189 ____________________________ ثیَؿیوی حبهلگی :پانسدهنفصل 

  پراکسیذاسیوى لیپیذی  و سیستن آنتی اکسیذانی در تذى:  دومتخش 

 197 _____ػشم ٍ ّوَطًبت ثبفتیدس MDA ،NO ٍ  GSH اًذاصُ گیشی :شانسدهنفصل 

  هفاهین کنترل کیفی:  سومتخش 

 219 __________________ کٌتشل کیفیت دس آصهبیـگبُ ثیَؿیوی :هفذهنفصل 

 259 ________________________________________________ پیوست ها

 279 ___________________________________________________ هناتع

 



 
 
 
 

 

 ، جذاول  وپیوست هافهرست اشکال

 13________خَى گیشی ثشایؿکل ؿوبتیک ػیبّشگ ّبی پـت دػت  (1-1ؿکل 

 16__ ّبی هٌبػت جْت خَى گیشی ػیبّشگی ػیبّشگهَاضع آًبتَهیکی  (2-1ؿکل 

 17__________ گیشی خَى ًحَُ ضذ عفًَی هَضعؿکل ؿوبتیکی اص  (3-1ؿکل 

 18_________________ ؿکل ؿوبتیک اص ًحَُ خَى گیشی كحیح (4-1ؿکل 

 20____________________ گیشی هَیشگی   خَى اص ؿکل ؿوبتیک (5-1ؿکل 

 21__ گیشی ػشخشگی   خَى ًحَُ اًجبم تؼت آلي جْت اص ؿکل ؿوبتیک (6-1ؿکل 

 266 ___________ ٍاکٌؾ هعشف هبلَى دی آلذّیذ ثب اتَکؼی پشٍپبى (1-16ؿکل 

بػیَى ثبفتی (2-16ؿکل   267 __________ پغ اص ػبًتشیفیَط ّوَطًبیضس ٍ ّوًَط

 32_________________ گیشی قٌذ خَى سٍؽ اًجبم آصهبیؾ اًذاصُ(1-2جذٍل 

 38___دس اًَاع دیبثت OGTTاسصیبثی ًتبیج هقبدیش گلَکض خَى دس آصهبیؾ (2-2جذٍل 

 68____ گیشی تشی گلیؼشیذ ٍ کلؼتشٍل خَى اًجبم آصهبیؾ اًذاصُسٍؽ (1-4جذٍل 

 103 _______________گیشی کلؼین خَى سٍؽ اًجبم آصهبیؾ اًذاصُ(1-7جذٍل 

 MDA ____________ 202گیشی  ًحَُ اػتبًذاسد ػبصی آصهبیؾ اًذاصُ(1-16جذٍل 

ـتبى گیشی خَى (1 پیَػت  260 ___________________ هَیشگی اص ًَک اًگ

 261 ________________________________ اعلغ ادساسی  (2پیَػت 

 266 __ آلذّیذ، گلَتبتیَى احیبء ٍتَتبل پشٍتئیي هٌحٌی اػتبًذاسد، هبلَى دی (3 پیَػت

 270 ______________ چشخِ تضویي کیفیت دس ػیؼتن آصهبیـگبّی (4 پیَػت

بی آًبلیتیکبل  (5پیَػت   270 __________________________ اًَاع خغّب

 271 _________________ هحبػجِ هیبًگیيٍ  اًحشاف هعیبس ثب اکؼل (6 پیَػت

گ چبستدس  تفؼیش قَاًیي ٍػتگبسد (7 پیَػت ی جٌٌی  274 ______________ َل

 

 


