
 تهران اشتي، درمانيددانشگاه علوم پزشكي و خدمات به
 ي بهداشتيهااداره امور آزمايشگاه

 
مركز بهداشت / آزمايشگاه  بيمارستان 

.................... 
 

 1/8/89: زمان بازنگري  1/8/88: معتبر از تاريخ  1 :  2: فحات تعداد ص 8-32  :سندشمارة 
 HCTدستورالعمل اجرايي انجام تست : شرح كلي  هماتولوژي: محدودة توزيع 

 

 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

 )نسبت حجم ارتيروسيت به حجم كل خون (HCTدستورالعمل اجرايي انجام تست  :عنوان -1

 
  : اقدامات وابسته -2
  دانستن روش انجام تست -1-2
 ها بر روي تست Cross Reaction دانستن تاثيرات متقابل يا -2-2
  دانستن دستورالعمل كنترل كيفي -3-2
 د در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل دفع پسماند آگاهي كامل نسبت به اصول ايمني و كاركر-4-2
 

 : هدف -3

 اندازه گيري نسبت حجم ارتيروسيت به حجم كل خون 
 

 :  موارد كاربرد -4

 ارزيابي كم خوني، از دست دادن خون، كم خوني همولتيك، پلي سايتمي و ساير شرايط 
 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

  تجربه و مهارت كافي -1-5
 ت اين تست و كاربرد آن  دانستن اهمي-2-5
 

 خون تام:  نمونه -6

 
  :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 CBC همگن كردن خون -1-7
  اماده سازي سانتريفوژ ميكروهماتوكريت، لوله هماتوكريت هپارينه، خمير هماتوكريت، خط كش مخصوص هماتوكريت -2-7
 

 :  نكات ايمني -8

 اده از دستكش به هنگام كار استف
 

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

  وارد كردن جواب در ليست كار و كامپيوتر -1-9
  مستند كردن درخواست محلول مصرفي -2-9
 ها  ثبت علل تكرار تست-3-9
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 ي بهداشتيهااداره امور آزمايشگاه

 
مركز بهداشت / آزمايشگاه  بيمارستان 
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 1/8/89: زمان بازنگري  1/8/88: معتبر از تاريخ  2 :  2: فحات تعداد ص 8-32  :سندشمارة 
 HCTدستورالعمل اجرايي انجام تست : شرح كلي  هماتولوژي: محدودة توزيع 

 

 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

 
 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 
  :يي كار مراحل اجرا -11

 قرار داده مقدار خون مورد نظر را كشيده سپس به ته هماتوكريت CBC لوله ميكروهماتوكريت را در ويال CBCپس از همگن كردن خون 
 . كنيم در سانتريفوژ قرار داده و با خط كش مدرج ميكروهماتوكريت عدد به دست آمده را يادداشت مي5′زنيم سپس خمير مي

 
  : مداخله گر در آزمايشمحدوديت ها و عوامل -12

 هماتوكريت را ٪2افتد كه ممكن است تا حدود هاي قرمز كنده شده و بين آنها گير ميدر طي سانتريفوژ كردن، پالسما كامالً از ستون گلبول
. كند-ي داسي افزايش پيدا ميهاهاي قرمز غير طبيعي مثل ميكروسيت، ماكروسيت، اسفروسيت و سلولباال ببرد اين امر در حضور گلبول

هاي غول  يا پالكت۵٠٠٠٠mlها، لوكوسيتوز شديد باالي هاي اتوماتيك نتايج كاذب باال ممكن است در حضور كرايوپروتئين-با دستگاه
ا وجود  حاصل شوند نتايج كاذب پايين نيز همراه با ميكروسيتوز، هموليزيس از نمونه گيري و ي۶٠٠mg/dlپيكر و هيپوگلسمي باالي 

علل افزايش كاذب در روش ميكروهماتوكريت عبارتند از به  دام افتادن پالسما، هيپوناتومي و علل . ها ممكن است ديده شونداتوآگلوتينين
  اضافي، هموليز و هيپوناترمي EDTAكاهش كاذب در روش ميكروهماتوكريت عبارتند از 

 
 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 . تر از حد نرمال بايد تكرار شده و با سابقه بيمار چك گردد موارد باال يا پايين-1-13
 به هر دليلي كه تكرار صورت گيرد نتايج حاصله مربوط به قبل و بعد از تكرار و نتيجه گزارش نهايي و علت تكرار در فرم ثبت نتايج -2-13

 . ها ثبت و مرقوم گرددعلل تكرار تست
 .  در برگه ثبت نتايج گزارش شودR٢ و نمونه جديد با عالمت R١وي همان نمونه با عالما  تكرار ر-3-13
  مقدار طبيعي و تغييرات هماتوكريت -4-13

 ٪54   تا    ٪40   :مرد
 ٪47   تا   ٪37    :زن

 ٪64   تا   ٪44: نوزاد
 

 : مراجع و منابع -14

 الح آزاد با همكاري دكتر مجيد زيديدكتر وحيد ف: هاي تشخيص طبي ترجمهاطالعات جامع آزمايش
 هاي خون شناسي  تاليف حسن جواهري اصول تكنيك

 


