
PACIENTO PARUOŠIMAS TYRIMUI 

 

1. Pacientas turi būti nevalgęs 8-12 val. prieš standartinį tyrimą – (žr. „Tyrimo rezultatus 

veikiantys faktoriai“); 

2. Pageidautina, kad pacientas būtų nevartojęs vaistų, veikiančių tiriamas analites (pvz. 

Geležies preparatų – 2 savaites prieš Fe; gliukozės apykaitą veikiančių vaistų – 3 dienas prieš 

gliukozės toleravimo mėginį ir kt.); 

3. Kol nepaimtas mėginys (toliau PM), pacientui negalima atlikti kitų diagnostinių bei 

fizioterapinių procedūrų (rentgenologinio, veloergometrinio tyrimo, funkcinių kvėpavimo mėginių ir 

kt.); 

4. Prieš tyrimą negalima rūkyti, vartoti alkoholio, kaitintis saulėje, reikia vengti streso; 

5. Imant šlapimo PM , ligoniui reikia paaiškinti, kaip švariai surinkti šlapimą: prieš 

pasišlapindamos moterys turi vandeniu apsiplauti makšties įeigą prieš šlaplę, o vyrai – varpos galvutę. 

 

TYRIMŲ REZULTATUS VEIKIANTYS FAKTORIAI: 

Ikityriniame periode laboratorinių tyrimų rezultatus įtakoja: 

- Objektyvūs faktoriai- amžius, rasė, lytis, nėštumas, menstruacinis ciklas ir kt. 

- Subjektyvūs faktoriai – maistas, alkoholis, medikamentai, rūkymas, kava, paros ritmas, 

kitos medicinos procedūros; 

- Bandinio paėmimo kokybė; 

- Mėginio saugojimo ir pristymo į laboratoriją tvarka; 

- Mėginio paruošimo kokybė. 

Amžius 

      Įvairiuose biologiniuose skysčiuose esančių medžiagų koncentraciją įtakoja amžius. 

Naujagimių kraujyje eritrocitų, atitinkamai nustatoma didesnė hemoglobino koncentracija. Pirmonis 

po gimimo dienomis padidėja arterinio deguonies kiekis. Jis sukelia eritrocitų irimą. Naujagimių 

kepenų funkcija, ypač jos gaminamų fermentų aktyvumas ( bilirubingliukoroniltransferazės) nėra 

pilmai išsivystęs, todėl padidėja bilirubino, ypač netiesioginė koncentracija. Hemoglobino 

koncentracija didžiausia 1-4 dieną, o bilirubino – 4-6 dieną po gimimo. Šarminės fosfatazės aktyvumas 

didžiausias intensyviausio augimo periode 12-14 metų (osteoblastų aktyvumo pasekmė). Cholesterolio 

daugėja senstant. 

Lytis  

      Specifinių lytinių hormonų įtakoje daugelio medžiagų koncentracija yra skirtinga vyrams ir 

moterims. 

Nėštumas  

       Esant normaliam nėštumui, moters organizmo plazmos tūris padidėja nuo 2600 iki 3900 

ml, tai labiausiai pasireiškia 10-35 nėštumo sav. Dėl šio plazmos tūrio padidėjimo, didėja šarminės 

fosfatazės, @-amilazės aktyvumas, kreatininas, gali padidėti cholesterolio, trigliceridų, kortizolio 

kiekiai, pakinta osmpliariškumas, baltymų elektroforezės spektras, galima leukotiruja, Sumažėja ureos, 

natrio, albuminų koncentracija. 



 

Menstruacijų ciklas  

       Nustatyta, kad menstruacijų ciklo metu aldosterono konentracija kraujyje yra du kartus 

didesnė prieš ovuliaciją negu folikulo fazėja. Prieš ovuliaciją taip pat didėja renino koncentracija. 

Cholesterolio, fosforo, geležies koncentracija mažėja. 

Menstruacijų metu paros šlapimas nerenkamas. 

Mityba 

      Maistas ir skysčių vartojimas turi įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams, Maistas, turintis 

daug purininių medžiagų, gal padidinti šlapimo rūgšties koncentraciją. Dieta turtinga baltymais didina 

amoniako, šlapalo koncentraciją, morkos, apelsinai ženkliai padidina bilirubino kiekį. Po riebaus 

maisto daugėja trigliceridų. 

       Po standartinių pusryčių maždaug 50% padaugėja trigliceridų, 20%  GOT/AST, 15% 

bilirubino, 10 % GPT/ALT, sumažėja LDH koncentracija. 

       Badaujant, jau po 48 valandų bilirubino koncentracija padidėja 2,5 karto, mažėja baltymų, 

cholesterolio, trigliceridų, šlapalo, didėja kretinino koncentracija. 

Žinoma, kad kava didina gliukozės kiekį, skatina renino aktyvumą. 

Siekiant standartizuoti PM paėmimo sąlygas, būtina, kad PM būtų paimti ne anksčiau kaip 12 

valandų po valgio, atsigėrus kavos ar stiprios arbatos. 

Alkoholis  

       Alkoholis įvairiai veikia tyrimų rezultus. Pokyčių dydis priklausonuo suvartoto alkoholio 

kiekio. Išgėrus alkoholio, atsiranda hipoglikemija, kuri ryškiausia pagirių metu, didėja laktatų, šlapimo 

rūgšties konentracija. Sergančiam lėtiniu alkoholizmu išgėrus alkoholio padidėja GOT, šarminės 

fosfatazės, yGT. 

     Didelis alkoholio kiekis mažina kraujo krešėjimą, mažas didina. Dėl alkoholio poveikio gali 

atsirasti ūmių ir ilgalaikių pokyčių. 

     Ūmūs:  sumažėja prolaktino, kortizolio, cholesterolio, padidėja trigliceridų, aldosterono. 

     Ilgalaikiai: sumažėja MTL cholesterolio, vanililmigdolų rūgšties; net 1000% padaugėja   y 

GT, 260% –GOT, neryškiai GPT, trigliceridų kortizolio, estradiolio.  

Rūkymas  

      Pastovus rūkymas veikia leukoctų skaičių, kai kurių fermentų koncentraciją, iškreipa 

gliukozės tolerancijos mėginį. Būtina bent 2 valandas prieš kraujo ėmimą nerūkyti. 

Fizinis krūvis  

       Fizinis krūvis keičia hematokritą, dėl to keičiasi įvairių medžiagų koncentracija. 

Psichologinis stresas  

      Stresas padidina albimino, fibrinogeno, gliukozės, laktato, cholesterolio, hormonų 

(aldosterono, angiotenzino, katecholaminų, prolaktino, renino somatotropino, TSH) koncentraciją. 

Medicinos procedūros  

      Visos diagnostinės ir gydomonsios procedūros vienaip ar kitaip veikia į laboratorinių 

tyrimų rezultatus. Pooperaciniame laikotarpyje padidėja kai kurių fermentų aktyvumas (GOT, LDH), 

padaugėja CRB, fibrinogeno koncentracija, šlapalo ir cholesterolio kiekis, sumažėja albumino kiekis. 



       Infuzijų metu perpilami įvairūs skysčiai, jų sudėtis turi įtakos tyrimų rezultatams, 

Transfuzijų metu perpilti kraujo komponentai taip pat keičia laboratorinių tyrimų rezultatus. 

Medikamentų poveikis  

      Medikamentų poveikis tyrimų rezultatams gali būti biologinis ar cheminis. Pvz. Kofeinas, 

salicilatai, vitaminas C iškreipia gliukozės rezultatus. Vartojant ceporiną prailgėja protombino laikas, 

gaunama teigiama Kumbso reakcija. Ypač jautrūs medikamentams yra fermentai, krešumo rodikliai, 

šlapimo rūgštis. 

      Klaidų galima išvengti, jeigu bent 1 parą prieš tyrimus nenaudojami medikamentai (jeigu 

leidžia paciento būklė). Atliekant ir vertinant laboratorinius tyrimų rezultatus visada reikia prisiminti 

galimą medikamentų poveikį. 

 

PIRMINIŲ MĖGINIŲ PRISTATYMAS Į LABORATORIJĄ ir PM  ATSAKYMŲ 

GAVIMAS 

       Paimtus PM tyrimus iš poliklinikos procedūrinio kabineto darbo dienomis 12 val.  paima 

UAB “Antėja” vairuotojas ir išveža į laboratoriją; 

       Analičių atsakymai būna sekančią dieną iki 12 val. internete (elektronimiame pašte), 

originalai pristatomi po savaitės laiko. 


