دستوالعمل جمع آوری نمونه خون ورﯾدی و موﯾرگی
زﯾرنظراعضاءکميته ھماتولوژی آزماﯾشگاه مرجع سالمت

آزماﯾشگاه مرجع سالمت
وﯾراﯾش دوم
تير١٣٨٧
مقدمه
متغيرھای مختلفی نتاﯾج آزماﯾشھا را تحت تاثير قرار میدھند ،که اﯾن امر
حتی در صورت انجام صحيح و دقيق آزماﯾش در مرحله آناليتيک )(analytic
امکان پذﯾر میباشد .لذا شناساﯾی اﯾن متغيرھا و به دنبال آن استاندارد
نمودن روشھای آزماﯾشگاھی جھت تفسير صحيح و استفاده بھينه از داده-
ھای آزماﯾشگاھی ضروری میباشد.
گروھی از متغيرھا که در مرحله قبل از آزماﯾش ) (pre analyticمیتوانند
برروی نتاﯾج آزماﯾش موثر باشند ،عبارتنداز :جمعآوری ،جابجاﯾی و نقل و
انتقال نمونه ،عوامل غير بيولوژﯾک) نظير خطا در شناساﯾی بيمار ( ،عوامل
بيولوژی) نظير وضعيت بيمار در طی نمونهگيری و زمان نمونهگيری ( ،عوامل
غير فيزيولوژﯾک نظير سن ،فعاليت ،در بستر بودن ،نوع غذای مصرفی،
مصرف الکل ،سيکل ماھيانه ،چاقی ،داروھای ضد بارداری خوراکی ،وضعيت
قرار گرفتن بيمار ،حاملگی ،نژاد ،جنس ،سيگارکشيدن ،زمان نمونهگيری و
تغييرات دورهای) رﯾتم سير گادﯾن (که موجب تغيير غلظت مواد طی ٢۴
ساعت در خون میگردد.
از ميان متغيرھای ذکرشده نحوه نمونهگيری ،از عواملی است که مستقيماً
بر روی نتاﯾج آزماﯾش اثر داشته که با آموزش کارکنان مرتبط میتوان
بسياری از خطاھای اﯾن مرحله را کاھش داد.
بدﯾن منظور اﯾن دستورالعمل شامل روش استاندارد نمونهگيری ورﯾدی و
موﯾرگی جھت بيماران سرپاﯾی و بستری با استفاده از منابع معتبر بين-
المللی و به منظور آموزش ردهھای مختلف ارائه کنندگان خدمات تشخيص –
درمانی مانند کارکنان آزماﯾشگاه و پرستاران گردآوری و تھيه شده است.
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تجھيزات الزم جھت اتاق نمونهبرداری:
نمونهگيری باﯾد در ﯾک محل مجزا ،تميز و ساکت صورت گيرد .اﯾن اتاق باﯾد
مجھز به دستشوﯾی بوده و در صورت عدم دسترسی به آب ،باﯾد محلول-
ھای تميزکننده دستھا موجود باشد.
 -١صندلی نمونهبرداری :باﯾد دارای دسته قابل تنظيم باشد بطوری که بيمار
بتواند در راحتترﯾن وضعيت جھت نمونهگيری روی صندلی بنشيند .ھمچنين
باﯾد دارای حفاظ اﯾمنی جھت جلوگيری از افتادن بيمار باشد.
 -٢تخت معاﯾنه
 -٣سينی جمعآوری وﯾالھای نمونه
 -۴دستکش :میتواند از نوع التکس ،وﯾنيل ﯾا نيترﯾل باشد .در صورت
حساسيت نسبت به دستکش التکس ،میتوان از نوع نيترﯾل ،پلیاتيلتن ﯾا
انواع دﯾگر و آنھاﯾی که فاقد پودر ھستند استفاده نمود .ھمچنين میتوان از
دستکش نخی در زﯾر دستکش التکس ﯾا پالستيکی استفاده نمود.
*دستکش در صورت آلودگی و ﯾا در فواصل نمونهگيریھا باﯾد تعوﯾض گردد.
 -۵سوزن) ( 19 – 23G
 -۶سرنگ ﯾا نگهدارنده مخصوص )(holder
خالء)(evacuated tube

جھت استفاده از لولهھای

 -٧النست ﯾکبار مصرف
 -٨انواع لولهھای و ظروف در پيچدار ﯾا لولهھای خالء
نوع ﯾکبار مصرف ترجيحاً غير التکس
 -٩بازوبند )(tourniquet
دستگاه فشار خون ،در صورت استفاده باﯾد روی فشار  40mmhgتنظيم
گردد.
/

-

نوارھای پالستيکی استاندارد با گيره ﯾا قالب قابل تغيير
) در صورت آلودگی بازوبند ﯾا خون ﯾا ماﯾعات بدن باﯾد دور رﯾخته شود(

 -١٠ﯾخچال ﯾا ﯾخ باﯾد در دسترس باشد.
 -١١ضد عفونی کنندهھا:
-

اﯾزوپروپيل ﯾا اتيل الکل %٧٠
محلول  %١٠ -١ Povidone – iodineﯾا کلر ھگزﯾدﯾن گلوکونات جھت
کشت خون
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 -١٢گاز پارچهای درابعاد  ۵×۵ cmﯾا  ،٧/۵×٧/۵ cmاستفاده از پنبه پيشنھاد
نمیگردد .جھت پانسمان ،باند و گاز نيزدر دسترس باشد.
 -١٣ظروف مخصوص دفع سرسوزنھای آلوده (Puncture Resistant
)Disposal Container
 -١۴وسيله گرم کننده موقع نمونهگيری جھت افزاﯾش جرﯾان خون)
(Warming device
 -١۵فھرست انواع آزماﯾشھا و درج مقدار خون الزم برای ھر آزماﯾش و نوع
لوله مورد استفاده
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نمونهگيری ورﯾدی
مراحل نمونهگيری
خونگيری صحيح نياز به دانش و مھارت توأم دارد .جھت جمعآوری نمونه
خون ورﯾدی خونگير کار آزموده باﯾد مراحل زﯾر را پیگيری نماﯾد.
 -١انطباق مشخصات برگه درخواست آزماﯾش با مشخصات بيمار
 بيمار سرپاﯾی :اﯾن امر باﯾد با سوال و جواب از بيمار صورت گيرد. بيمار بستری :نمونهگير نباﯾد فقط به برچسب باالی تخت ﯾا ﯾادداشتکنار تخت وی اکتفا کند ،در صورت ھوشياری اﯾن انطباق با کمک او و در
صورت عدم ھوشياری بيمار اﯾن امر با کمک بيمار ﯾا پرستار باﯾد صورت پذﯾرد.
 -٢اطمينان از رعاﯾت رژﯾم غذاﯾی پيش از نمونهگيری
بعضی از آزماﯾشھا نياز به ناشتا بودن و حذف بعضی مواد از رژﯾم غذاﯾی
قبل از خونگيری دارند .محدودﯾت غذاﯾی و زمانی بر اساس نوع آزماﯾش
متفاوت میباشد و اﯾن محدودﯾتھا جھت حصول نتاﯾج صحيح آزماﯾش
ضروری میباشد.
 -٣انتخاب وساﯾل مورد نياز
براساس نوع آزماﯾش ،و سرسوزن مناسب ﯾا لوله خالء انتخاب شود.
در صورت استفاده از سرنگ براساس نوع ورﯾد انتخابی ،محل ورﯾد و حجم
خون مورد نياز ،سرسوزن مناسب انتخاب شود و نوک آن در ابتدا از نظر باز
بودن سوراخ ورود خون بازبينی شود .ھمچنين پيستون سرنگ نيز جھت
سھولت حرکت کنترل گردد.
نمونهگير باﯾد بر اساس نوع آزماﯾش ،لوله مناسب از نظر اندازه و نوع ماده
ضدانعقاد انتخاب نماﯾد.
-

بطور کلی توصيه میگردد به دليل رعاﯾت اصول اﯾمنی از سرنگ و
سرسوزن استفاده نشود و لولهھای خالء جاﯾگزﯾن آن گردد.

 -۴استفاده از دستکش
نمونهگير باﯾد از دستکش استفاده نماﯾد.
 -۵وضعيت بيمار ھنگام نمونهگيری
بيمار بر روی صندلی نمونهگيری نشسته و با مشت کردن )به منظور
برجسته شدن ورﯾدھا( دست خود را به صورت کشيده روی دسته صندلی
نمونهبرداری قرار میدھد به گونهای که بازو تا مچ دست در ﯾک خط
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مستقيم قرار گيرد .باﯾد توجه داشت که بيمار نباﯾد مشت خود را باز و بسته
نماﯾد زﯾرا باعث تغيير بعضی مواد در خون میشود.
در صورت استفاده از تخت ،بيمار باﯾد به پشت خوابيده و در صورت نياز
بالشتی زﯾر بازوﯾی که نمونه از آن گرفته خواھد شد قرارمیگيرد .بيمار
دست خود را کشيده بطوری که از شانه تا مچ در ﯾک خط مستقيم قرار گيرد.
-

در ھنگام نمونهگيری بيمار نباﯾد غذا ،ماﯾعات ،آدامس يا ترمومتر
)دماسنج( دردھان خود داشته باشد.

 -۶بستن تورنيکه
به منظور افزاﯾش پرشدن ورﯾد از خون و برجسته شدن رگ مورد نظر ،جھت
تسھيل ورود خون بهداخل سرنگ ﯾا لولهھای خالء از بازوبند ﯾا تورنيکه
استفاده میشود )قابل ذکر است که در موادی نظير اندازهگيری الکتات
خون نباﯾد تورنيکه بسته شود( .بازوبند باﯾد  ٧/۵ -١٠سانتی متر باالی ناحيه
نمونهگيری بسته شود و نباﯾد بيش از ﯾک دقيقه بر روی بازوی بيمار بسته
بماند .در غير اﯾن صورت توقف موضعی خون موجب تغليظ خون و انتشار آن
به داخل بافتھا گشته ،که اﯾن امر سبب افزاﯾش کاذب تمام ترکيبات پيوند
شده با پروتئين و ھماتوكرﯾک مي گردد .در صورتی که بيمار مشکل پوستی
داشته باشد بازوبند باﯾد بر روی لباس بيمار يا گاز بسته شود بطوری که
پوست او مورد فشار قرار نگيرد .در مواردی که ورﯾدھای سطحی کامال ً
مشخص نباشد میتوان با ماساژ دادن از مچ تا آرنج بيمار و ﯾا به کمک
وسيله گرم کننده موضع نمونهگيری باعث اتساع ورﯾدھا گردﯾد.
در صورت استفاده از دستگاه فشار خون ،باﯾد درجه آن روی ۴٠ميليمتر جيوه
تنظيم گردد.
در صورت عدم موفقيت در بار اول توصيه میگردد تورﯾنکه باز شده و پس از
٢دقيقه مجدداً بر روی بازوی بيمار بسته شود.
 -٧انتخاب ورﯾد مناسب
اغلب موارد نمونهگيری از ورﯾدھای Cephalic , Median cubitalصورت می-
گيرد ) .شکل (١
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البته ورﯾدھای پشت دست نيز قابل قبول میباشند ولی ورﯾدھای سطح
داخلی مچ نباﯾد مورد استفاده قرار گيرند.
ورﯾد  median cubitalبه دليل سطحی بودن ،درد کمتر و بھتر ثابت شدن در
ھنگام ورود سوزن و احتمال کمتر آسيب رسيدن به عصب )در صورت
قرارگيری نادرست سوزن در رگ( ارجعيت دارد .به دليل نزدﯾکی ورﯾد بازﯾليک
به شرﯾان براکيال و عصب مدﯾن ،فقط در صورت عدم دسترسی به ساﯾر
ورﯾدھا باﯾد مورد استفاده قرار گيرد .ورﯾدھای نواحی دﯾگر نظير قوزک پا ﯾا
اندام تحتانی ،بدون اجازه پزشک نباﯾد مورد استفاده قرار گيرد )به دليل
احتمال اﯾجاد عوارضی نظير فلبيت ،ترومبوز ،نکروز بافت(......
اگر در طی خونگيری مشکوک به نمونهگيری شرﯾانی شدﯾم )به دليل عبور
شرﯾان براکيال از ناحيه  ( antecubitalپس از خارج کردن سوزن ،باﯾد برای
حداقل  ۵دقيقه و تا بندآمدن خونرﯾزی روی موضع فشار مستقيم وارد گردد
و سرﯾعاً به پزشک و پرستار مسئول اطالع داده شود.
به دليل تفاوت محتوای مواد موجود در خون ورﯾدی و شرﯾانی ،خونگيری
شرﯾانی فقط در موارد خاص نظير بررسی اسيد و باز ،الکتروليتھا و بعضی
متابوليتھا کاربرد دارد و به عنوان جاﯾگزﯾن خونگيری ورﯾدی نباﯾد منظور
گردد .مگر در شراﯾط وﯾژه )بيمارانی که به ھيچ وجه امکان نمونهگيری
ورﯾدی در آنھا مقدورنباشد( ،آن ھم با نظارت پزشک.
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در نھاﯾت نمونهگير باﯾد با انتخاب مناسبترﯾن ورﯾد ،باعث راحتی بيمار
گردﯾده و کمترﯾن خطر آسيب رساندن به اعصاب و شرﯾان ناحيه خونگيری را
فراھم سازد.
قابل ذکر است که لمس ورﯾد مورد نظر و تعيين مسير آن توسط انگشت
سبابه جھت تعيين محل خونگيری ضروری است .بر خالف ورﯾدھا ،شرﯾانھا
دارای نبض بوده دارای دﯾواره ضخيم و خاصيت ارتجاعی بيشتری میباشد.
از ورﯾدھای ترومبوزه که حالت ارتجاعی خود را از دست دادهاند طنابی
شکل شده و به راحتی میلغزند نباﯾد خونگيری صورت گيرد.
* موارد زﯾر باﯾد در انتخاب ورﯾد مناسب در نظر گرفته شود:
-

نواحی سوختهی التيام ﯾافته نباﯾد انتخاب شوند.

ماستکتومی :قبل از خونگيری از دستی که در طرف ماستکتومی
ً
شده قرار دارد حتما باﯾد با پزشک مشورت گردد )بهدليل خطر مشکالت
ناشی از لنفواستاز(
-

ھماتوم :از ناحيه ھماتوم )بهدليل اﯾجاد خطا در نتاﯾج آزماﯾش( نباﯾد
نمونهگيری صورت گيرد.

در صورتی که ورﯾد مناسب دﯾگری قابل دسترسی نباشد باﯾد نمونهگيری از
ناحيهای دورتر از محل ھماتوم صورت گيرد.
 تزرﯾق ورﯾدی )با تزرﯾق خون و فرآوردهھای آن( :ترجيحاً نمونهگيری نباﯾداز بازوﯾی که متصل به تزرﯾق ورﯾدی است صورت گيرد) .بھتر است از
بازوی مقابل نمونه جمعآوری شود( در غير اﯾن صورت از محلی دورتر از
تزرﯾق ورﯾدی طبق مراحل زﯾر باﯾد نمونه گيری صورت گيرد:
 باﯾد حداقل برای دو دقيقه تزرﯾق ورﯾدی قطع گردد )با اطمينان کامل ازقطع آن(.
 جھت نمونهگيری ،بازوبند باﯾد در محلی دورتر از تزرﯾق ورﯾدی )زﯾر آنناحيه( بسته شود )با ترجيح انتخاب ورﯾد دﯾگر(.
 دور رﯾختن  ۵ميلیليتر ابتدای نمونه و پس از آن جمعآوری خون جھتلولهھای مورد نياز.
 باﯾد محل نمونهگيری نسبت به تزرﯾق ورﯾدی و بازوﯾی که از آن نمونه-گيری صورت میگيرد در برگه درخواست آزماﯾش درج شود.
-

کانوال ،فيستوال ،گرافت عروقی:

بازوی متصل به کانوال با مشورت پزشک و اجازه او قابل استفاده میباشد.
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بازوی متصل به فيستول )جھت دﯾاليز( نباﯾد به طور معمول جھت خونگيری
مورد استفاده قرار گيرد .در صورت امکان باﯾد از بازوی مقابل نمونهگيری
صورت گيرد.
وجود لوله ) (lndwelling Lineﯾا (Vascular Access Device) VAD
-

در صورت وجود ھرگونه لوله ﯾا  VADجھت تزرﯾق دارو ،ماﯾعات .......،با
در نظر گرفتن مالحظات زﯾر نمونهگيری مجاز میباشد:

باﯾد اطمينان از عدم نشت ھوا )به منظور جلوگيری از اﯾجاد ھموليز( در کليه
ملزومات جمعآوری خون صورت گيرد .در صورت امکان نباﯾد از مسيری که
قبال ً با ھپارﯾن شسته شده است ،نمونه خون تھيه گردد )در صورت اجبار
احتمال آلودگی با ھپارﯾن و رقيق شدن نمونه باﯾد در نظر گرفته شود(.
جھت خونگيری ،ابتدا مسير با  ۵ميلیليتر محلول سرم فيزﯾولوژی استرﯾل
شسته شده ۵ ،ميلیليتر ابتدای خون ﯾا معادل  ۶حجم فضای مرده )منظور
از فضای مرده حجم خونی است که در داخل  VADمیماند( دور رﯾخته شود.
 -٨تميز کردن محل نمونهگيری
ناحيه نمونهگيری به کمک گاز آغشته به اﯾزوپروپيل الکل ﯾا اتيل الکل %٧٠
به صورت حرکت دورانی از داخل به خارج تميز میشود .پس از خشک شدن
موضع در ھوا به منظور جلوگيری از ھموليز و کاھش ناشی از تماس نوک
سوزن با الکل و پوست ،نمونهگيری صورت میگيرد.
جھت کشت خون ضروری است دقت بيشتری جھت ضدعفونی کردن محل
نمونهگيری صورت گيرد .کلر ھگزﯾدﯾن گلوکونات جھت نوزادان دو ماھه و
بزرگتر و ھمچنين بزرگساالن دارای حساسيت نسبت به ﯾد پيشنھاد می-
گردد .ابتدا موضع با الکل  %٧٠تميز شده سپس با محلول – povidne
 %١٠ -١ iodineﯾا کلرھگزﯾدﯾن گلوکونات ضدعفونی شده و پس از خشک
شدن مجدد ،موضع با الکل جھت حذف ﯾد و کلرھگزﯾدﯾن تميز میگردد .به
دنبال خونگيری درب شيشهھای کشت خون نيز باﯾد بر طبق دستورالعمل
سازنده آن ضدعفونی گردد.
 -٩نمونهگيری
با زاوﯾه  ٣٠درجه ﯾا کمتر در حالی که قسمت مورب نوک سوزن به سمت
باال است ،سوزن لولهھای خالء )به ھمراه نگهدارنده( ﯾا سرنگ باﯾد وارد
ورﯾد شود.
-

به محض رسيدن خون به داخل سرنگ ﯾا لوله خالء باﯾد بازوبند باز گردد.

در صورت استفاده از لوله خالء باﯾد تمھيدات زﯾر صورت گيرد:
-

باﯾد حتیاالمکان سوزن در رگ ثابت نگهداشته شده و اولين لوله با
فشار به سوزن مرتبط شود.
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لولهھا باﯾد تا خاتمه مکش پر از خون شوند .پس از وقفه جرﯾان اولين
لوله از سوزن جدا شده و لولهھای بعدی به سوزن مرتبط میشوند.
لولهھای حاوی ماده ضدانعقاد و خون پس از پرشدن مخلوط شوند
) ۵ -١٠مرتبه سر و ته ( نمودن جھت جلوگيری از ھموليز نباﯾد لولهھا به
شدت مخلوط گردند.
در صورت عدم ورود خون به سرنگ ﯾا لوله خالء ،سوزن را کمی جابجا
نموده تا به درستی درون ورﯾد قرار گيرد .جابجاﯾی بيش از حد سوزن
پيشنھاد نمیگردد ،زﯾرا برای بيمار ناخوشاﯾند و دردناک است .در بيشتر
موارد نمونهگيری مجدد در محل زﯾر نمونهگيری اوليه ﯾا از بازوی دﯾگر بيمار
پيشنھاد میگردد.
در صورت عدم موفقيت بيش از دو بار بھتر است از نمونهگير دﯾگری جھت
خونگيری استفاده شود و در صورت نياز پزشک را مطلع نمود.
پس از جاری شدن روان خون به داخل سرنگ ﯾا لولهھای خالء باﯾد مشت
بيمار باز شود.
در پاﯾان نمونهگيری سرسوزن به آرامی از رگ بيمار خارج گردﯾده و گاز تميز
با فشار کم بر روی موضع قرار داده میشود.
 -١٠دفع سر سوزن
بدون گذاشتن درپوش سر سوزن باﯾد توسط ظروف مخصوص ،سر سوزن-
ھای آلوده از سرنگ جدا و دفع گردند .سپس نمونه خون به آرامی در ظروف
مربوطه تخليه شود.
 -١١تخليه خون
نمونهھاﯾی که در لولهھای حاوی ضد انعقاد رﯾخته میشود باﯾد بالفاصله و
به آرامی  ۵تا  ١٠با مخلوط شوند .در صورتی که نمونه در لوله بدون ماده ضد
انعقاد رﯾخته میشود باﯾد به آرامی در جدار داخلی لوله تخليه گردد.
ھنگامی که طی ﯾکبار نمونهگيری ،از لولهھای متعدد خالء پالستيکی ﯾا
شيشهای جھت آزماﯾشھای مختلف استفاده میشود ،نمونه خون )به
منظور جلوگيری از تداخل ضد انعقاد مختلف( باﯾد بر طبق اولوﯾتھای زﯾر در
لولهھا جمعآوری شود:
 -١لوله کشت خون
 -٢لوله حاوی ضدانعقاد سيترات سدﯾم جھت آزماﯾشھای انعقادی
)درپوش آبی در لولهھای خالء(
 -٣لوله جھت سرم )بدون ضدانعقاد( ﯾا بدون فعال کننده لخته ،ﯾا بدون ژل
)درپوش قرمز در لولهھای خالء و ﯾا لولهھای حاوی ژل جداکننده(
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 -٤لوله حاوی ھپارﯾن ھمراه ﯾا بدون ژل جداکننده پالسما )درپوش سبز در
لولهھای خالء(
-٥

لوله حاوی ضد انعقاد ) EDTAدرپوش بنفش در لولهھای خالء(

 -٦لوله حاوی مھارکننده گليکوليتيک )درپوش خاکستری در لولهھای خالء(
ترتيب جمعآوری نمونه در لوله دوم وسوم با توجه به اثر فعال کنندهھای
لخته ﯾا ژل در لولهھای پالستيکی جمعآوری سرم با آزمونھای انعقادی
مطرح گردﯾده است .ولی در صورت استفاده از لولهھای شيشهای بدون
افزودنی جمعآوری لوله میتواند قبل از لوله سيتراته گيرد.
*در صورتی که از ست پروانهای )ﯾا اسکالپ وﯾن( استفاده میگردد ،جھت
آزمونھای انعقادی ابتدا میباﯾست قسمت اول نمونه در ﯾک لوله )جھت
حذف فضای مرده( تخليه شده و نمونه مورد نياز در لوله دﯾگری جمعآوری
گردد.
 -١٢اقدامات پس از نمونهگيری
پس از خاتمه نمونهگيری ،باﯾد موضع از نظر بند آمدن خونرﯾزی و ﯾا به وجود
آمدن ھماتوم کنترل گردد .در صورتی که خونرﯾزی بيش از  ۵دقيقه ادامه
ﯾابد ،میباﯾست تا بند آمدن خون بر روی گاز در محل نمونهگيری فشار وارد
آورده ،سپس روی آن بانداژ مجدد صورت گيرد و به بيمار توصيه شود برای
مدت حداقل  ١۵دقيقه بانداژ را روی محل نگهداری کند .در صورت نياز به
پرستار ﯾا پزشک نيز اطالع داده شود.
 -١٣بر چسب گذاری نمونه
 بالفاصله پس از اتمام نمونهگيری باﯾد بر چسب حاوی اطالعات زﯾر بر رویلولهھا و ظروف حاوی نمونه خون بيمار الصاق گردد:
 نام نام خانوادگی بيمار شماره شناساﯾی تارﯾخ زمان نمونهگيری )بخصوص در ردﯾابی دوز درمانی داروھا ( TDM -نام فرد خونگير
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نمونهگيری اطفال
-

جھت خونگيری از اطفال باﯾد سر سوزنھای ظرﯾف ) (22 – 23gﯾا
ھمراه با ست پروانهای )اسکالپ وﯾن( استفاده گردد.

توجه :معموال ً در نمونهگيری از اطفال و نوزادان حجم خون کمتری گرفته
میشود .بدﯾن منظور در آزماﯾشگاه باﯾد شيشهھا و لوله با حجم مناسب
ضد انعقاد آماده گردد.

روشھای جلوگيری از ھماتوم:
 تنھا دﯾواره باالئی ورﯾد باﯾد سوراخ شود .در صورت عبور سر سوزن از جدارزﯾری رگ ،خون به بافت اطراف نفوذ کرده سبب ھماتوم در ناحيه میشود.
 قبل از خارج ساختن سوزن حتماً باﯾد بازوبند باز شود. از ورﯾدھای سطحی اصلی باﯾد استفاده شود. پس از نمونهگيری باﯾد به محل بانداژ ﯾا گاز نمونهگيری فشار اندکی واردآﯾد.

روشھای جلوگيری از ھموليز:
 موضع نمونهگيری باﯾد پس از ضد عفونی کردن در مجاورت ھوای محيطخشک شود.
 بھتر است از سر سوزن با اندازه کوچک استفاده نشود. از محل ھماتوم نمونهگيری نشود. باﯾد سوزن کامال ً به سرنگ متصل باشد تا ھيچگونه حباب ھوا ھنگامنمونهگيری تشکيل نشود.
 پيستون سرنگ باﯾد به آرامی به عقب کشيده شود. نمونهھاﯾی که در لولهھای حاوی ماده ضد انعقاد رﯾخته میشود باﯾدبالفاصله و به آرامی  ۵تا  ١٠بار مخلوط شوند .در صورتی که نمونه در لوله
بدون ماده ضد انعقاد رﯾخته میشود باﯾد به آرامی به جدار داخلی لوله
منتقل و تخليه گردد.
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موارد خاص
بعضی از نمونهھا باﯾد به دليل درمان داروئی ،نياز به ناشتا بودن و با
تغييرات طی روز )رﯾتم سيرکادﯾان( در فواصل زمانی مشخص گرفته شود و
لذا نمونهگير باﯾد آگاھی الزم را در اﯾن خصوص داشته باشد .بطور مثال می-
توان از آزماﯾشھای تحمل گلوکز )قند ٢و  ٣ساعته( ،کورتيزول و ردﯾابی
سطح داروئی نام برد.
-

در ردﯾابی سطح داروئی ،دوز دارو ،زمان آخرﯾن مصرف و زمان نمونه-
گيری باﯾد ثبت گردد.

-

در جمعآوری ،انتقال و نگهداری نمونهھا جھت کشت خون باﯾد الزامات
زمان نمونهگيری و دما رعاﯾت و درج گردد.

-

عناصر کمياب :جمعآوری خون جھت عناصر کمياب باﯾد در ظروف فاقد
آھن صورت گيرد.

-

نمونهھای اﯾمونوھماتولوژی :برای جمعآوری خون جھت آزماﯾشھای
اﯾمونوھماتولوژی نباﯾد از لولهھای خالء حاوی جداکننده ژل به منظور
جمعآوری سرم ﯾا پالسما استفاده گردد.

-

نمونه خون جھت بعضي آزمايش ھا نظير اندازه گيري گاسترين،
آمونياك ،اسيد الكتيك ،كاتكوالمين ھا ،ھورمون پاراتيروئيد و گازھاي خون
بايد بالفاصله پس از جمع آوري در يخچال نگھداري شوند.

مالحظات اﯾمنی
 کارکنان بخش نمونهگيری باﯾد ھميشه از روپوش )با دکمهھای بسته( ودستکش به ھنگام نمونهگيری و جابجاﯾی نمونه بيماران استفاده نماﯾد.
دستکش میباﯾست در صورت آلودگی و ﯾا در فواصل نمونهگيری تعويض
شده و نباﯾد شسته و مجدداً مورد استفاده قرار گيرد.
توصيه :دستھا در فواصل نمونهگيری به تناوب شسته شوند.
 به ھيچ وجه نباﯾد در پوش سر سوزن بوسيله دست روی آن قرار گيرد و ازسرنگ جدا شود ،ھمچنين نمیباﯾست سر سوزن ،قيچی ،برﯾده خم ﯾا
شکسته شود.
 پسماندھای تيز ،برنده و آلوده مانند سر سوزنھا ،وساﯾل شيشهایشکسته باﯾد در ظرف اﯾمن  Safety Boxجمعآوری شده و زمانی که ٣/۴
ظرف پر شد ،پس از اتوکالو به طرﯾقه بھداشتی دفع گردد.
 در صورت آلودگی ھر قسمت از اتاق نمونهگيری باﯾد سرﯾعاً با موادضدعفونی کننده مانند ھيپوکلرﯾت سدﯾم با رقت  ۵گرم در ليتر يا  ٠/۵گرم
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درصد و ﯾا ھرگونه محلول سفيد کننده خانگی ) مشروط برداشتن کلر فعال
 ۵درصد( که به نسبت  ١/١٠رقيق شده باشد ) ١٠درصد( ضد عفونی نمود.
الزم به ذکر است که محلول فوق برای ھر بار استفاده به صورت تازه تھيه
گردد.
 در صورت بروز حوادث مخاطره انگيز نظير فرو رفتن سوزن و ﯾا ھرگونهوسيله تيز و برنده ،اقدامات زﯾر باﯾد صورت گيرد:
 خارج نمودن دستکش فشار بر روی موضع جھت خروج خون شستن موضع با آب و صابون گزارش حادثه به مسئول اﯾمنی ،مسئول فنی آزماﯾشگاه و تکميل فرمثبت ،گزارش و پیگيری حوادث مخاطرهانگيز
لولهھای خالء :اﯾن لولهھا که به فرم تجاری تھيه شده است و رنگ درپوش
آنھا بر اساس نوع کاربرد و ماده ضدانعقاد متفاوت میباشد.
انواع لولهھای خالء که در اﯾران نيز مورد استفاده قرار گيرند ،در جدول زﯾر
خالصه شده است:

رنگ درپوش

انواع افزودنی ضد
انعقاد
--------

طالئی

دارای ژل جداکننده با
ماده فعال کننده لخته
نمکھای EDTA
سيترات سدﯾم
سيترات سدﯾم
سدﯾم ھپارﯾن -ليتيم
ھپارﯾن

قرمز

بنفش
آبی روشن
سياه
سبز

کاربرد
بيوشيمی -اﯾمونولوژی-
سرولوژی-بانک خون
بيوشيمی -اﯾمونولوژی-
سرولوژی-بانک خون
ھماتولوژی -بانک خون
تستھای انعقادی
ESR
آمونياک )با استفاده از
سدﯾم يا ليتيم ھپارﯾن(
ليتيم )با استفاده از سدﯾم
ھپارﯾن(

-

ژل جداکننده حاوی ﯾک ماده خنثی بوده که سبب تغيير موقتی
وﯾسکوزﯾته خون در طی سانترﯾفوژ میشوند.

دستوالعمل جمع آوری نمونه خون ورﯾدی و موﯾرگی
دانسيته اﯾن ژلھا سبب میشود که ما بين سلول و سرم ﯾا پالسما قرار
گيرند.
قابل ذکر است که لولهھای خالء حاوی ضد انعقاد باﯾد تا خاتمه مکش پر از
خون شوند.
-

رنگ درپوش اﯾن نوع لوله بر اساس کارخانه سازنده آن متغير میباشد.

لولهھای  CBCحاوی ضدانعقاد اگر به طور تجاری تھيه گردند ،باﯾد حاوی
برچسب ﯾا اطالعات زﯾر باشند:
 نوع نمک  ،EDTAوزن ﯾا حجم نمک مورد استفاده حجم خون مورد نياز تارﯾخ انقضاء -شراﯾط نگھداری
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نمونهگيری از طرﯾق سوراخ کردن پوست ) Skin Punctureخونگيری
موﯾرگی(
 Skin Punctureدر اطفال و نوزادان از اھميت وﯾژهای برخوردار است .زﯾرا
خونگيری در اﯾن گروه با اشکاالت زﯾادی ھمراه بوده و گاھاً نيز بدون نياز به
حجم زﯾاد بودن خون ،خونگيری ورﯾدی موجب خون زﯾاد از نوزاد شده که اﯾن
امر در نوزادان نارس میتواند منجر به کم خونی نيز گردد ،لذا نمونهگيری از
طرﯾق سوراخ کردن پوست ضرورت پيدا میکند .اﯾن نمونهگيری در موارد زﯾر
در بزرگساالن نيز قابل اجرا است:
-١

بيماران با سوختگی وسيع

-٢

بيماران مستعد به ترومبوز

 -٣بيماران مسن ﯾا ساﯾر بيمارانی که ورﯾدھای سطحی آنھا قابل
دسترسی نبوده ﯾا بسيار شکننده است.
 -٤خونگيری جھت انجام آزماﯾشھای سرﯾع در منزل توسط خود بيمار
)(POCT
قابل ذکر است که در صورتی که بيمار دھيدراته بوده ﯾا به دليل وارد آمدن
شوک ،گردش خون محيطی وی ضعيف باشد ،ممکن است نمونهگيری غير
ممکن باشد.
باﯾد توجه داشت که خون گرفته شده از طرﯾق سوراخ کردن نسبتھاﯾی از
خون آرترﯾولی ،موﯾرگی ،ونولی ،ماﯾع بين بافتی و داخل سلولی است
)نسبت خون سرخرگی بيشتر از سياھرگی بوده که اﯾن نسبت با گرم
نمودن موضع تا ھفت برابر افزاﯾش میﯾابد(.

* نواحی مناسب جھت سوراخ کردن پوست و جمعآوری نمونه:
 بند انتھای انگشتان دست -سطح داخلی و خارجی پاشنه پا )شکل(٢
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© در نوزادان کمتر از ﯾک سال معموال ً خونگيری از پاشنه پا انجام میگيرد.
© در اطفال و بزرگساالن معموال ً از بند آخر انگشتان )انگشت سوم ﯾا
چھارم( خونگيری صورت میگيرد.
از نواحی زبر نباﯾد خونگيری صورت گيرد:
 (١نرمه گوش
 (٢ناحيه مرکزی پاشنه پا در نوزادان
 (٣انگشتان )دست و پا( نوزادان و اطفال کمتر از ﯾک سال
 (۴نواحی متورم يا نواحی که قبال ً سوراخ شدهاند ) به دليل تجمع ماﯾع
بافتی(
نکات قابل توجه در نمونهگيری از نوزادان:
-

عمق سوراخ اﯾجاد شده نباﯾد بيشتر از  ٢ميلیمتر باشد.

-

نباﯾد در انحنای خلفی پاشنه پا سوراخ اﯾجاد گردد.

-

در نواحی که قبال ً نمونهگيری شده نيز نباﯾد مجدداً سوراخ اﯾجاد کرد )به
دليل احتمال آلودگی(

در نوزادان گرﯾهھای طوالنی ممکن است غلظت بعضی از اجزای خون
را تحت تاثير قرار بدھد )نظير تعداد لکوسيتوز و گازھای خون(.
اگر ممکن باشد بھتر است پس از قطع گرﯾه کودک نوزاد )با فاصله زمانی
٣٠دقيقه( نمونهگيری انجام شود.
-

نمونهگيری در ناحيه مرکز پاشنه پای نوزادان نباﯾد انجام شود چون
سبب صدمه به اعصاب ،تاندونھا و غضروف آن ناحيه میشود.
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از نوک انگشت نوزاد ھم نباﯾد نمونه گرفت ،چون فاصله پوست تا
استخوان بند آخر انگشتان نوزادان بين  ١/٢ – ٢/٢ميلیمتر است و ممکن
است در طی نمونهگيری ،استخوان نيز آسيب ببيند و عفونت و گانگرن را در
پی داشته باشد.
نکات قابل توجه در نمونهگيری از بزرگساالن:
نمونهگيری باﯾد از سطح داخلی بند آخر انگشتان دست صورت گيرد.
سطح جانبی و نوک انگشتان مناسب نيستند )در اﯾن دو ناحيه عمق پوست
نصف قسمت مرکزی بند انگشتان میباشد( اﯾجاد شکاف باﯾد در عرض اثر
انگشت باشد نه به موازات آن )شکل(٣

 انگشتھای ميانه و چھارم برای نمونهگيری مناسبترند زﯾرا انگشتشست دارای نبض و انگشت اشاره نيز حساستر و پوست آن نيز گاھی
سفتتر است .انگشت پنجم به دليل نازکی پوست آن برای نمونهگيری
مناسب نمیباشد.
روش کار:
موضع مورد نظر توسط محلول  %٧٠اﯾزوپروپانول )ﯾا اتانول (%٧٠ضد
عفونی شده و پس از خشک شدن موضع در مجاورت ھوا به وسيله النست
استرﯾل نمونهگيری صورت میگيرد .اولين قطره خون به وسيله گاز پاک
شده و قطرات بعدی در لولهھای ميکروھماتوکرﯾت )حاوی  ۴تا  ۶واحد ups
ھپارﯾن( ﯾا قطره قطره در لولهھای بسيار کوچک جمعآوری میشوند .لوله-
ھای ميکروھماتوكريت باﯾد از خون پر شده و سرﯾعاً انتھای آن با خمير
ھماتوكريت بسته شود .اگر از لولهھای بسيار کوچک استفاده میشود باﯾد
حجم مناسب خون را با توجه ماده ضد انعقادی که در آن رﯾخته و سرﯾعاً پس
از بستن درب آنھا مخلوط نماﯾيم.
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*دالﯾل اﯾجاد ھموليز:
ھموليز ممکن است به دالﯾل زﯾر رخ دھد:
 باقی ماندن الکل در موضع نمونهگيری فشار زﯾاد در محل نمونهگيری برای به دست آوردن نمونه و قطرات خونبيشتر
 در بيمارانی که ھماتوكريت آنھا بيشتر از حد طبيعی است و يا گلبولھایقرمز آنھا شکنندهتر است )نوزادان(
 مخلوط نمودن شدﯾد و بيش از حد نمونه خون پس از جمعآورینکات
 گرم نمودن ) (arterializedموضع ھنگامی که نمونهگيری جھت آزماﯾشتعيين  pHو تجزﯾه گازھای خون انجام میگيرد ،ضروری میباشد .اﯾن کار را
میتوان توسط حوله گرم و مرطوب و با به وسيله گرم کننده )دمای آن
بيشتر از  ۴٢درجه سانتيگراد نباشد( به مدت  ٣-۵دقيقه انجام داد .اﯾن روش
جرﯾان خون سرخرگی موضع را تا  ٧برابر افزاﯾش داده و به جز فشار )(PO2
 02تغيير مھمی در آزماﯾشھای روتين اﯾجاد نمینماﯾد .نمونهگيری از شرﯾان
جھت تجزﯾه گازھای خون ارجح است.
 محلول  Iodine/Povidoneنباﯾد جھت ضدعفونی کردن موضع استفادهگردد ،چون آلودگی خون با اﯾن محلول سبب افزاﯾش کاذب پتاسيم ،فسفر ﯾا
اسيد اورﯾک میگردد.
افزاﯾش جرﯾان خون موضع به دنبال سوراخ کردن پوست ،ﯾا نگھداری
موضع به سوی پائين و فشار متناوب اطراف محل نمونهگيری )نباﯾد به
صورت ممتد وارد گردد( صورت خواھد پذﯾرفت.
 پس از جمعآوری نمونه از پاشنه پای نوزاد ،پا را باالتر از سطح بدن قرارداده و با ﯾک گاز پارچهای تا بند آمدن کامل خون ،موضع را فشار دھيد .جھت
کودکان زﯾر دو سال گذاشتن بانداژ در موضع پيشنھاد نمیگردد )در نوزادان
سبب تحرﯾک پوست و در کودکان بزرگتر ممکن است توسط کودک برداشته
و بعضاً بلعيده شود(
 اگر باﯾد چند نمونه از بيمار گرفته شود ،ابتدا خون جھت لولهھای کوچکحاوی ) EDTAآزماﯾشھای ھماتولوژی( و به دنبال آن ساﯾر لولهھا جمعآوری
شود )جھت تھيه سرم آخرﯾن لوله مورد استفاده قرار گيرد(
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تفاوتھای خون ورﯾدی و موﯾرگی
اگر چه تفاوت نتاﯾج آزماﯾش بين نمونهھای خون ورﯾدی و موﯾرگی
معموال ً ناچيز است ولی اختالف آماری و يا بالينی با ارزشی در اندازهگيری
غلظت گلوکز ،پتاسيم ،پروتئين تام و کلسيم خون ورﯾدی گزارش شده است.
قابل ذکر است که غلظت ترکيبات فوق به جز گلوکز در نمونه خون موﯾرگی
پائينتر است .لذا پيشنھاد میگردد آزماﯾشگاه در صورت نمونهگيری موﯾرگی
نوع خونگيری را در برگه گزارش آزماﯾش درج نماﯾد.
 در مورد پارامترھای ھماتولوژﯾک بعضی مطالعات بيانگر تفاوتھای قابلاغماضی ميان محتوی خون موﯾرگی و ورﯾدی میباشند ،در صورتی که
بعضی دﯾگر موﯾد اﯾن تفاوتاند .اﯾن تفاوت ممکن است با سرد بودن موضع
نمونهگيری موﯾرگی تشدﯾد گردد .در بعضی کتب ذکر گردﯾده که درصد
ھماتوكريت ،غلظت ھموگلوبين ،شمارش گلبولھای قرمز ،شمارش
لکوسيتھا ،نوتروفيلھا )حدود (%٨و مونوسيتھا )حدود (%١٢در خون
موﯾرگی باالتر از خون ورﯾدی است ،و بر عکس شمارش پالکتھا در خون
ورﯾدی باالتر میباشد )به دليل چسبيدن پالکتھا در موضع نمونهگيری
موﯾرگی(.
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