
 
 

 :شینام آزما

Aspartate Aminotransferase 

 :یاختصار یهانام ای شیآزما گرید یهانام

Aspartate Transaminase, SGOT, AST, OT 

AST ای SGOT مانند کبد و قلب متمرکز  ییهادر اندام شتریب یسراسر بدن وجود دارد ول یهااست که در سلول یمیآنز

 وجود دارد. زین هیو کل هاچهیدر ماه یکم یلیخ زانیشده است و به م

 تیاهم اریعضو بس نیاز سالمت ا یرو آگاه نیرا بر عهده دارد از ا یحساس فیاز بدن است که وظا یمهم اریعضو بس کبد

 یبیاثر تخر توانندیهستند که م ی. عوامل مختلفباشدیاز برنامه چکاپ سالمت م یبخش شیآزما نیجهت ا نیدارد. به هم

 تیسم ریتأث یجهت بررس شیآزما نیالکل. از ا ادیمصرف ز ای روزیت و سیهپات یهایماریکبد داشته باشند مانند ب یرو

 شودیدرخواست م SGPT شیزمابه همراه آ شیآزما نیا یصدمات کبد ی. جهت بررسشودیاستفاده م زیداروها بر کبد ن

 . باشدیم یترمهم شیآزما SGPTکه 

 یو زرد یشکم یۀتهوع و استفراغ تورم ناح ،ییکم اشتها ،یبه ضعف و خستگ توانیم یکبد یهایماریعالئم ابتال به ب از 

به  روسیکه بر اثر و باشدیم تیهپات یماری( نشانگر بیعیبرابر حد طب 10)تا  میآنز نیا یباال یلیخ ریاشاره کرد. مقاد

. گرددیباز م یعیماه معموالً به حالت طب 6تا  3 یو ط ماندیماه باال م 2تا  1 میآنز زانیحالت معموالً م نی. در ادیآیوجود م

صدمات  ،یقلب ۀچون حمل یطی(. در شرایعیبرابر طب 4)حدود  رودینوع حاد باال نم ۀبه انداز میمزمن سطح آنز تیدر هپات

 . رودیدر خون باال م میآنز زانیم زین روزیو س یاچهیماه

 شود؟یدرخواست ماین آزمایش و چه موقع  چرا

 کنند: یرا درخواست م شیآزما نیمشکوك باشند، ا ریز طیاز شرا یکیمعمواًل اگر به  پزشکان

 تیهپات 

 روزیس 

 از مصرف الکل یناش یکبد بیآس 

 از داروها  یناش یکبد بیآس 

 : ازیمورد ن ۀنمون



 
 

 یدیخون ور نمونه

 : شیقبل از انجام آزما یآمادگ

 ندارد. اجیاحت یخاص یآمادگ

 :شیآزما جهینت یبررس

 است.  U / L 32تا  9( و در زنان U / L) تریواحد در هر ل 40تا  10در مردان  شیآزما نینرمال ا زانیم

 باشند: ریموارد ز انگریباشد، ممکن است ب ادیهر دو ز ASTو  ALTسطح  اگر

 یگسترده کبد بیآس  

 حاد تیهپات 

 صفرا سهیک یماریب 

 سرطان 

 سندرم  ای یبروز پره اکالمپسHELLP  در زنان باردار)سندرومHELLP باال و تعداد  یکبد یها میآنز ز،ی: همول

 (.نییپالکت پا

 را نشان دهد: ریتواند مشکالت ز یم ALT یبدون سطح باال AST یباال سطح

 تیپانکرات 

 یاحتماالً حمله قلب ،یقلب بیآس 

 یویکل یماریب 

 یعضالن یها بیآس 

 :شیآزما نام

Alanine Aminotransferase 

 :یاختصار یهانام ای شیآزما گرید یهانام

Alanine Transaminase, ALT, SGPT, PT 

Bilirubin, ALP, AST  



 
 

 

ALT ای SGPT وجود  زیو قلب ن هاچهیدر ماه یکم یلیخ زانیو به م شودیم افتی هیدر کبد و کل شتریاست که ب یمیآنز

 یمهم اریبس شیآزما ALTرو  نی. از اگرددیخون آزاد م انیبه داخل جر میآنز نیا ندیبب بیکبد آس نکهیدارد. قبل از ا

آنها  نیترمؤثر باشند که از مهم میآنز نیباال رفتن ا یرو توانندیم یفمختل طی. شراباشدیعملکرد کبد م یجهت بررس

 کبد را نام برد. یمختلف رو یداروها تیو اثر سم تیابتال به هپات توانیم

تر خواهد بود. از عالئم ابتال به موجود ساده طیشرا یدرخواست شود بررس AST شیآزما ش،یآزما نیکه همراه ا یصورت در

 نیا یباال یلیخ ریاشاره کرد. مقاد یتهوع، استفراغ و زرد ،ییکم اشتها ،یبه ضعف، خستگ توانیم یکبد یهایماریب

حالت معمواًل  نی. در ادیآیبه وجود م روسیکه بر اثر و باشدیحاد م تیهپات یماری( نشانگر بیعیبرابر حد طب 10)تا  میآنز

به  میمزمن سطح آنز تیهپات . درگرددیباز م یعیماه معمواًل به حد طب 6ت   3 یو ط ماندیماه باال م 2تا  1 میآنز زانیم

 یانسداد مجار ،یقلب یهاحمله ،یاچهیهچون صدمات ما یطی(. در شرایعیبرابر طب 4)حدود  رودیاندازۀ نوع حاد باال نم

 .رودیباالتر م ASTاز سطح  ALTسطح  یکبد یهایماری. در اغلب برودیباال م میسطح آنز روز،یو س یصفراو

 شود؟یدرخواست م شیآزما نیو چه موقع ا چرا

 را درخواست کند: ALTپزشک ممکن است  ریموارد ز ای یکبد یماریصورت بروز عالئم ب در

  درد معده 

 حالت تهوع 

 استفراغ 

 یزرد 

 ضعف 

 دیشد یخستگ  

 رهیادرار به رنگ ت 

 مدفوع به رنگ روشن 

 خارش پوست 

 تیهپات روسیرار گرفتن در معرض وق. 

 الکل  یادیمقدار ز دنینوش 

 کبد  یماریب یسابقه خانوادگ 



 
 

 شود یم یکبد بیکه باعث آس ییمصرف داروها 

 :ازینمونه مورد ن 

 یدیخون ور نمونه

 :شیقبل از انجام آزما یآمادگ

 ندارد اجیخاص احت یآمادگ

 :شیآزما جهینت یبررس

 ( باشد. سطح آن در مردان به طور معمول باالتر است.U / L) تریواحد در ل 55تا  7از  ALT شینرمال آزما جهینت

 از: یباال ممکن است ناش یاندک ALT سطح

 سوء مصرف الکل 

 روزیس  

 مونونوکلئوز 

 خواب آور یاز داروها یو برخ نیآسپر ن،یمانند استات ییمصرف داروها 

 باشد  لیدل نیا نسبتاً باال ممکن است به ALT سطح

 یمزمن کبد یماریب  

 سوء مصرف الکل 

 روزیس 

 یصفراو یانسداد مجار 

 یقلب یینارسا ای یحمله قلب 

 هیکل بیآس 

 یعضالن بیآس 

 قرمز یبه گلبول ها بیآس 

 یسکته مغز 



 
 

 نیتامیو یسطوح باال A  

 از: یتواند ناش یباال م اریبس ALT سطح

 یروسیحاد و تیهپات 

 نوفنیمانند استام ییاز حد داروها شیمصرف ب  

 سرطان کبد 

 سیسپس 

 هیکامل کبد توص یبررس یبرا ریز شاتیدرمان آزما نیبهتر نییو تع حیصح صیاز تشخ نانیبه منظور اطم یطور کل به

 : شودیم

 سندرم  ایکبد  یماریممکن است نشان دهنده ب نییشمارش پالکت: پالکت پاHELLP باشد. یدر دوران باردار 

 کند. یم یریشوند را، اندازه گ یم دیرا که در کبد تول یانعقاد یها نیعملکرد پروتئ شیآزما نی: ایپانل انعقاد 

 شودیم یها بررس تیالکترول زانیها و کبد و م هیپانل عملکرد کل نی: در اکیپانل کامل متابول. 

 کند. یم یشده در کبد را بررس دیتول یمحصول جانب کیسطح  زانیم شیآزما نی: انیروب یلیب شیآزما 

 باشد. نییکند، ممکن است سطح گلوکز پا یکار نم یکبد به خوب یگلوکز: وقت شیآزما 

 داشته باشد.  یتر قینگاه دق ماریاز کبد ب یتواند با اسکن و سونوگراف یپزشک م 

 :منبع

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/alanine-aminotransferase-test#2 

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6321 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320982.php  

 کتاب آزمایشات رایج در پزشکی
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