


  مقدمه  :
شناسايي متغيرهاي موثر بر نتيجه آزمايش و استاندارد نمودن روش     

هاي آزمايشگاهي جهت تفسير صحيح و استفاده بهينه از داده 
به عنوان مثال متغيرهايي كه در  . هاي آزمايشگاهي ضروري است 

مرحله قبل از انجام آزمايش مي توانند بر روي نتايج آزمايش موثر  
 ,جابجايي و نقل و انتقال نمونه  ,جمع آوري : باشند عبارت از 

مصرف   ,تغذيه و رژيم غذايي  ,عوامل بيولوژيك و غير بيولوژيك 
از ميان .  زمان و نحوه نمونه گيري هستند  ,جنس  ,نژاد  ,داروها 

متغيرهاي ذكر شده نحوه نمونه گيري از جمله عواملي است كه  
مستقيما بر روي نتايج آزمايش اثر داشته كه با آموزش كاركنان 

.مرتبط مي توان بسياري از خطاهاي اين مرحله را كاهش داد 



 نمونه گيري وريدي
:    مراحل نمونه گيري  
انطباق مشخصات برگه درخواست آزمايش با مشخصات بيمار     -1  
اطمينان از رعايت رژيم غذايي پيش از نمونه گيري   -2  
انتخاب وسايل مورد نياز -3  
استفاده از دستكش -4  
بايد بازو تا مچ دست در يك:  وضعيت بيمار هنگام نمونه گيري  -5  
بايد توجه داشت كه بيمار نبايد مشت خود. خط مستقيم قرار گيرند   
.را باز و بسته نمايد زيرا باعث تغيير بعضي مواد در خون مي شود   
آدامس يا دماسنج ,مايعات  ,در هنگام نمونه گيري بيمار نبايد غذا   
.در دهان خود داشته باشد   



:  بستن تورنيكه  -6
به منظور افزايش پر شدن وريد از خون و برجسته شدن رگ مورد   
نظر جهت تسهيل ورود خون به داخل سرنگ از تورنيكه استفاده  
در مواردي نظير اندازه گيري الكتات خون نبايد تورنيكه ( ميشود  
سانتيمتر باالي ناحيه نمونه گيري 7/5 -10تورنيكه بايد ) . بسته شود 
بسته شود و نبايد بيش از يك دقيقه بر روي بازوي بيمار بسته بماند  
در غير اين صورت توقف موضعي خون موجب تغليظ خون و انتشار   
آن به داخل بافت ها گشته كه اين امر مي تواند سبب افزايش كاذب  
در صورتي. تمام تركيبات پيوند شده با پروتئين و هماتوكريت گردد  
كه بيمار مشكل پوستي داشته باشد تورنيكه بايد بر روي لباس بيمار   
در مواردي كه وريدهاي سطحي كامال مشخص . يا گاز بسته شود  



نباشد مي توان با ماساژ دادن از مچ تا آرنج بيمار و يا به كمك وسيله
در صورت. گرم كننده موضع نمونه گيري باعث اتساع وريد ها گرديد 
ميليمتر جيوه  40استفاده از دستگاه فشارخون بايد درجه آن روي  
در صورت عدم موفقيت در بار اول توصيه ميگردد . تنظيم گردد  
تورنيكه باز شده و پس از دو دقيقه مجددا بر روي بازوي بيمار بسته  
.شود  
:انتخاب وريد مناسب  -7 
 CephalicوMedian cubitalاغلب موارد نمونه گيري از وريدهاي  
.البته وريدهاي پشت دست نيز قابل قبول هستند . صورت ميگيرد 
وريد. ولي وريدهاي سطح داخلي مچ نبايد مورد استفاده قرار گيرند  
 Median cubital  درد كمتر وبهتر ثابت ,به دليل سطحي بودن
شدن در هنگام ورود سوزن و احتمال كمتر آسيب ديدن عصب  



به دليل نزديكي وريد بازيليك به شريان براكيال و . ارجحيت دارد 
عصب مدين فقط درصورت عدم دسترسي به ساير وريدها بايد مورد 
وريدهاي نواحي ديگر نظير قوزك پا يا اندام  . استفاده قرار گيرد  
به دليل .( تحتاني بدون اجازه پزشك نبايد مورد استفاده قرار گيرد  
).نكروز بافت و غيره  ,ترومبوز  ,احتمال عوارضي نظير فلبيت  
به ( اگر در طي نمونه گيري مشكوك به نمونه گيري شرياني شديم  
پس از خارج )  antecubitalدليل عبور شريان براكيال از ناحيه  
كردن سوزن بايد براي حداقل پنج دقيقه وتا بند آمدن خونريزي روي 
به دليل تفاوت مواد موجود در خون  . موضع فشار مستقيم وارد گردد 
وريدي و شرياني خونگيري شرياني فقط در موارد خاص نظير بررسي 
الكتروليت ها و بعضي متابوليت ها كاربرد دارد و به عنوان ,اسيد و باز  
مگر در شرايط ويژه. جايگزين خونگيري وريدي نبايد منظور گردد  



    موارد زير بايد در انتخاب وريد مناسب در نظر گرفته شود  :

.  نواحي سوخته التيام يافته نبايد انتخاب شوند  - 
ماستكتومي - 
هماتوم   - 
تزريق وريدي  - 
گرافت عروقي   ,فيستوال  ,كانوال  - 
) VAD  )Vascular Access Deviceوجود لوله    - 
 



تميز كردن محل نمونه گيري    -8 
درجه يا كمتر در حالي كه قسمت مورب   30با زاويه : نمونه گيري  -9 
.نوك سوزن به سمت باال باشد  
دفع سر سوزن   -10 
نمونه هايي كه در لوله هاي حاوي ماده ضد انعقاد:  تخليه خون  -11 
.ريخته مي شود بايد بالفاصله و به آرامي پنج تا ده بار مخلوط شوند 
در صورتي كه نمونه در لوله بدون ماده ضد انعقاد ريخته مي شود  
همچنين بايد در  . بايد به آرامي در جدار داخلي لوله تخليه  گردد 
.نظر داشت خون اول داخل لوله حاوي ماده ضد انعقاد ريخته شود  



:  روش هاي جلوگيري از هماتوم  

در صورت عبور سر  . تنها ديواره بااليي وريد بايد سوراخ شود  - 
خون به بافت اطراف نفوذ كرده و سبب  ,سوزن از ديواره پاييني  
..هماتوم در ناحيه مي شود  
.  قبل از خارج ساختن سوزن حتماً بايد تورنيكه باز شود  - 
.از وريدهاي سطحي اصلي بايد استفاده شود  - 
پس از نمونه گيري بايد به محل بانداژ يا گاز نمونه گيري فشار   - 
.اندكي وارد آيد  
 



: روش هاي جلوگيري از هموليز  
موضع نمونه گيري بايد پس از ضدعفوني كردن در مجاورت هواي - 
.محيط خشك شود  
.بهتر است از سرسوزن با اندازه كوچك استفاده نشود  - 
.از محل هماتوم نمونه گيري نشود  - 
بايد سوزن كامال به سرنگ متصل باشد تا هيچگونه حباب هوا   - 
.هنگام نمونه گيري تشكيل نشود  
.پيستون سرنگ بايد به آرامي به عقب كشيده شود  - 
نمونه هايي كه در لوله هاي حاوي ماده ضد انعقاد ريخته مي شود   - 
در صورتي كه . بايد بالفاصله و به آرامي پنج تا ده بار مخلوط شوند  
نمونه در لوله بدون ماده ضد انعقاد ريخته مي شود بايد به آرامي به  
.جدار داخلي لوله منتقل و تخليه گردد  
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آزمايشات مربوط به بخش هماتولوژي

:  جمع آوري و تهيه نمونه  - 
نمونه خون جهت انجام آزمايش در بخش هماتولوژي بايد بطور آزاد 
مواد حاصل از له شدن نسج با   ,و بدون اعمال هرگونه فشار ممتد  

موجب هموليز و فعال ,خون مخلوط شده و عالوه بر تغيير غلظت 
شدن ترومبوپالستين نسجي و در نتيجه ايجاد خطا در آزمايشات 

نوع نمونه و انتخاب عضو و محل خونگيري بر . انعقادي مي گردد 
حسب نوع آزمايش متفاوت بوده و به خونگيري مويرگي و خونگيري

.وريدي تقسيم مي گردد  



 Anticoagulantمواد ضد انعقاد در بخش هماتولوژي       

 1  (EDTA  
اين ماده به علت ممانعت از تجمع پالكت ها و حفظ ظاهري آن ها  

به PLTو شمارش و ارزيابي  CBCبهترين ماده مناسب جهت آزمايش 
اثرگذاشته  WBCو  RBCغلظت بيشتر اين ماده بر . حساب مي آيد  

و منجر به چروكيدگي وتغيير در آن ها شده وكاهش كاذب هماتوكريت را
باعث افزايش كاذب در  PLTعالوه بر آن با تاثير بر . سبب مي گردد  

رعايت دقيق نسبت خون به ماده ضد انعقاد و. مي شود  PLTشمارش 
.مخلوط كامل و يكنواخت آن ها دركل نمونه توصيه شده است  



سيترات سديم  ) 2

عنوان ماده ضدانعقادي در انجام  به ml/dl 3/2 اين ماده با غلظت 
آزمايشات انعقادي كاربرد داشته و نسبت مطلوب آن در ارتباط با

نمونه خون نه حجم خون و يك حجم از محلول مورد نظر مي باشد  
به نسبت يك حجم محلول و چهار حجم ESRولي در انجام آزمايش 

.  خون كاربرد دارد 



آزمايشات مربوط به بخش هماتولوژي  

 1- CBC  )  شمارش سلول هاي خونيCBC   وWBC   و شمارش
PLT  و اندكس هايRBC  شاملMCV , MCH, MCHC  (

2- HCT    هماتوكريت
3- Hb     هموگلوبين
4- ESR  
5- PT 
6- PTT 
 CTتعيين زمان انعقاد    -7
BTتعيين زمان سيالن   -8



 PBSبررسي گسترش خون محيطي    -9
10- Retic 
 RHو سيستم  ABOتعيين گروههاي خوني   -11
12- FDP
13- D-Dimer 
14- T.T 
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