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 CBCروش اجرايي انجام آزمايش : عنوان -1

 
 و كنترل شماره پذيرش و نام و نام خانوادگي بيمار بر روي نمونه CBCكنترل پذيرش بيمار و تاييد درخواست : اقدامات وابسته -2

CBCا ، دانستن اصول كنترل كيفي در بخش هماتولوژي، دانستن دستورالعمل دستگاه هاي وابسته و نيز حفظ و نگهداشت آنه 
 

 هاي خوني هاي خوني و افتراق آن و تعيين اندكسشمارش سلول: هدف -3

 
 .شودهاي خوني انجام مياين تست در بخش هماتولوژي كاربرد دارد و براي تعيين وضعيت سلول: موارد كاربرد -4
 
ساير . باشند ميپرسنل بخش هماتولوژي داراي مدرك حداقل كارداني در رشته علوم آزمايشگاهي: صالحيت و شايستگي كاربر -5

همينطور ارزيابي صالحيت و شايستگي به طور منظم انجام مي . مباحث مربوط به صالحيت و شايستگي در نظامنامه كاركنان آمده است
 .شود

 
بته باشد كه الشود، ميهاي آماده ريخته مي خون وريدي يا شرياني بيمار كه در لوله٢mlنمونه مورد نياز در اين بخش مقدار : نمونه -6

 :  تري پتاس طبق فرمولEDTAشود كه از ضد انعفاد هايي استفاده ميدر صورت نياز از لوله
EDTA (K) ١٠٪ : ١٠gr Powder Of EDTA +١٠٠CC D.W٢باشد و به نسبت  ميml ۵٠+  خونλشود كه در  ضد انعقاد تهيه مي

                                         .     باشد پايدار مي٢۴h مدت °۶-°۴ و در حرارت ۶hحرارت آزمايشگاه 
 

هاي دستگاه، Reagent – Cell Counterدستگاه : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازيتجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7
 '٢٠ به مدت Roller Mixer توسط CBC كردن نمونه Mixنمونه خون تازه به همراه ضد انعقاد مورد نظر، 

 
استفاده از دستكش و نيز نظافت و ضد عفوني نمودن ميز كار مورد تاكيد مي . جاع به سند حفاظت و ايمني كاركنانار: نكات ايمني -8

 . باشد
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

  درخواست كاال -1-9
  پرينت نتايج دستگاه -2-9
  دفتر كنترل كيفي -3-9
   ليست كار-4-9
5-9- Log Book 
  فرم حفظ و نگهداري-6-9
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  فرم علل تكرار تست ها-7-9
 ...فرم درخواست تعمير و سرويس، فرم ارزيابي و صحه گذاري عملكرد پس از سرويس و :  ساير مستندات نظير-8-9

خاص به روش هاي زير توجه . به سند طرح كيفيت، بخش هماتولوژي مراجعه نماييد: كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
 :مورد تاكيد است

 Tآزمون  -
  آزمون استفاده از خون كنترل -
 بكارگيري دو روش مختلف به ويژه در مورد هماتوكريت و هموگلوبين -
 استفاده از دو دستگاه مختلف -
 شركت در كنترل كيفي خارجي -
 

 نمودن نمونه و رنگ آميزي توسط كاربران فني Mix مراحل آماده سازي نمونه از نمونه گيري تا تهيه الم و : مراحل اجرايي كار -11
اين دستگاه بر . شود بخش هماتولوژي انجام ميCell Counterشود و مراحل شمارش و محاسبات توسط دستگاه آزمايشگاه انجام مي

 ,Plt, WBC, RBC ها مقاديرReagentدر بخش شيميايي دستگاه با استفاده از . كنداساس دو پارامتر شيميايي و الكتريكي عمل مي
Hbشود و در بخش الكتريكي توسط بردهاي كامپيوتري مقادير محاسباتي نظير  اندازه گيري ميMCHC, MCH, MCV اندازه گيري 
 .شودها هم مشخص ميWBCدر بخش ديگري از قسمت الكتريكي توسط ليزر درصد افتراقي . شودمي

 .كانتر به صورت كامل آمده استكاركرد با دستگاه و روش آن در دستورالعمل فني سل 
شود شود كه اين رنگ توسط كاربران بخش هماتولوژي تهيه ميها از رنگ رايت، گيمسا استفاده ميدر اين آزمايشگاه براي رنگ آميزي الم
باشد بق دستور كتاب خون شناسي پزشكي دكتر مجتبي طبرستاني كه در آزمايشگاه موجود ميبراي تهيه رنگ مصرفي رايت گيمسا ط

 متانول، محصول فوق را خوب مخلوط ٢٩١٠ml+  گليسيرين خالص ٩٠ml+  پودر رنگ گيمسا ١gr+  پودر رنگ رايت ٩gr: كنيمعمل مي
 براي يك هفته تكان داده و سپس به '۵ي رنگ را روزانه به مدت بنديم شيشه محتواي ريخته و درب آن را مينموده و در يك شيشه قهوه

 . كنيمدهيم و سپس استفاده ميمدت يك ماه در جاي آرام قرار مي
در برخي موارد ممكن است از رنگ هاي آماده و كيت در بازار استفاده شود كه طبق دستورالعمل خريد و انبارش انجام و صحه گذاري و 

 .تصديق مي شود
 

 كتاب هنري ديويدسون كه ۴٩٩ صفحه ٢-٢۴ رجوع به جدول CBC در آزمايش :ديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايشمحدو -12
 :موارد خاص به صورت زير است. باشد ميCBC SOPپيوست به 

 ...نداشتن شناسه مناسب، نظير برچسب، نام، شماره پذيرش و  -
 .گاه توسط اپراتور كنترل مي شودلخته بودن نمونه، اين كار قبل از دادن نمونه به دست -
 .مناسب نبودن حجم نمونه، در اين موارد نمونه هاي نوزادان و نمونه هاي اورژانس مي بايست مورد توجه قرار گيرند -
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 ممكن است مربوط به بخش نمونه گيري باشد كه -CBC :1تكرار آزمايش ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13
 -2. ه لخته شده باشد يا نموه اشتباه نمونه گيري شده باشد و يا نمونه اصالً گرفته نشده باشد كه مجبور به تكرار هستيمممكن است نمون

 در بخش هماتولوژي صورت گيرد كه بسته به تشخيص كاربر فني بخش و يا با مشورت پزشك آزمايشگاه كه در CBCممكن است تكرار 
 ← باال WBCشود كه شامل مواردي مانند مشاهده  شود و در صورت نياز نمونه تكرار ميئم چك ميصورت لزوم با بيمار صحبت شده  عال

  ترمبوسيتوز ← باال Plt – پلي سايتمي ← باال RBC –لكوسيتوز 
WBC لكوپني ← پايين – RBC ها   آنمي← پايين– Plt  براي گزارش . باشد ترمبوسايتوپني مي← پايينCBC اگر به جواب Cell 

Counterكنيم و سپس با الم بيمار و دهيم و در صورت لزوم با دستگاه كنترلي چك مي شك كنيم نمونه مورد نظر را دوباره به دستگاه مي
 باشد با هماهنگي Criticalدر مواردي هم كه جواب بيمار در محدوده . بررسي تاريخچه و سابقه بيمار نمونه را كنترل و گزارش مي كنيم

كنيم به آزمايشگاه مراجعه كرده و جواب اوليه را گرفته و نزد پزشك معالج ببرد كه به بيمار اطالع داده و از بيمار خواهش ميمسئول فني 
. طريقه گزارش موارد بحراني در دستورالعمل مربوطه آمده است. گيريمالبته در اين موارد با حفظ آرامش و در روحيه بيمار با او تماس مي

 Criticalباشند در جدول مربوطه  ميCriticalهاي مورد نياز در بخش هماتولوژي كه در محدوده و پايين تمام اندكسهاي باال رنج
Valuesباشد كه پيوست به  ميCBC SOPباشد مي  . 

 
 : مراجع و منابع -14

 كتاب مرجع هماتولوژي هنري ديويدسون -1-14
 تشخيصيهاي كليات جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآوده-2-14
 كتاب خون شناسي پزشكي دكتر طبرستاني -3-14
 
 
 
 


