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תוכן העניינים - רשימת הבדיקות

מבוא 7
אבץ (Zinc) בדם  10
אבץ בשתן  10
11  Osmolality-אוסמולליות
אלפא-1-אנטי טריפסין 12
13 Albumin-אלבומין
14  (Aldolase) אלדולאזה
15 (Aldosterone) אלדוסטרון
אלקטרופורזה של חלבוני דם 16
18 (Ammonia) אמוניה
18 (Anti-Thrombin III) III אנטי-תרומבין
19 (Potassium) אשלגן
בדיקת היריון-גונדוטרופין כוריוני אנושי  21
בדיקת שתן כללית  22
בילירובין בדם 26
ביקרבונט (תכולת פחמן דו-חמצני CO2 בדם) 28
29 (Iron) ברזל
30 β-Carotene - בתא קרוטן
31 (GGT או - Gamma GT) גאמא-גלוטמיל-טרנספרזה
31 (Glucose) גלוקוזה
37 (G6PD) גלוקוז-6-פוספט-דהידרוגנזה
38 (Di-Dimer) די-דימר
38 (Occult Blood) דם סמוי בצואה
39 Homocysteine - הומוציסטאין
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40 (5HIAA) 5-הידרוקסי-אינדול-חומצה אצטית
41 A1C המוגלובין
42 (Haptoglobin) הפטוגלובין
43 (Retinol) A ויטמין
44 (Thiamin) B1 ויטמין
47 (Pyridoxine) B6 ויטמין
47 (Cobalamin) B12 ויטמין
48  (Ascorbic Acid) C  ויטמין
49 D ויטמין
50 (α-Tocopherol) E ויטמין
51  (Phylloquinone) K ויטמין
52 (HVA-ו VMA) ָוניליל-חומצה מנדלית וחומצה הומו-ונילית
53 (Thrombin Time) זמן קרישה
53 (Phosphorus) זרחן
55 (Oxalate) חומצה אוקסלית, אוקסלט
56 Lactic Acid-(חומצה לקטית) חומצת חלב
57 (CSF) חומצה לקטית בנוזל השדרה
58 (Citric Acid ציטרט או) חומצת לימון

חומצה מתיל-מלונית בדם (Methylmalonic Acid או 
58  (MMA
59 (Folic Acid) חומצה פולית
60 (Pyruvic Acid) חומצה פירובית
60 (Uric Acid) חומצת שתן
חומצות אמינו 62
חומצות אורגניות 63
63  (Total Protein) חלבון בדם
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65 (Urine Protein) חלבון בשתן
66  (CSF) חלבון בנוזל השדרה
66 (αFP) - (אלפא פטופרוטאין) חלבון עוברי
67 (PTT) טרומבופלסטין, זמן חלקי
67 (Triglycerides) טריגליצרידים
68 (AST או ALT, sGOT או sGPT) - טרנס-אמינאזות
70 (Transferrin) טרנספרין
כולסטרול (Cholesterol) ופרופיל שומנים 71
72 (Pancreatic Lipase) ליפאזה
73  (Lithium) ליתיום בדם
73  (Lactose Tolerance Test) לקטוז, מבחן אי-סבילות
74 LDH-Lactic Dehydrogenase
75 (Magnesium) מגנזיום בדם
76 (Myoglobin) מיוגלובין
מיקרואלבומין, בדיקת שתן (איסוף 24 שעות) 77

נוגדנים לדנ"א -DNA ונוגדנים לרכיבי גרעין התא - 
78 Anti Nuclear Antigen, ANA
78 (Copper) נחושת
79 (Natrium וכן Sodium) נתרן
81 (Calcium) סידן

(Tumor Markers) סמני סרטן
83 (CEA, CA-19.9, CA-15.3, CA-125, PSA)
86  Complete Blood Cell Count או-CBC ספירת דם מלאה
91  Amylase עמילאזה
92  Alkaline Phosphatase פוספטזה בסיסית
פורפירינים  94
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ך לבדיקות המעבדה הרפואית המדרי בריא לדעת!     

7

בן עמי סלע פ'  פרו

96 (Fibrinogen) פיברינוגן
פסאודוכולין אסטרזה  96
פסים אוליגוקלונליים של IgG בנוזל שדרה 97
98 S ופרוטאין C פרוטאין
98 (PT) פרותרומבין, זמן
99  (Ferritin) פריטין
100  (Ceruloplasmin) צרולופלסמין
100 (Cortisol) קורטיזול
101 (ACTH) קורטיקוטרופין
102  (Catecholamines) קטכולמינים
103  CPK וכן קראטין-פוספו-קינאזה CK קראטין-קינאזה
106  (Creatinine) קראטינין
מבחן פינוי קראטינין 107
108  (Carnitine) קרניטין
109 (RF) ראומטואיד פקטור
שקיעת דם 110
110 (Urea) שתנן
111 CRP - C-Reactive Protein


