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 1/8/89: زمان بازنگري  1/8/88: معتبر از تاريخ  1 :  3: صفحات تعداد  8-33  :سندشمارة 
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 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

 Hbدستورالعمل اجرايي انجام تست  :عنوان -1

 
  : اقدامات وابسته -2
  دانستن روش انجام تست -1-2
  بر روي تستCross Reactions دانستن تاثيرات متقابل يا -2-2
  دانستن دستورالعمل كنترل كيفي -3-2
 هايي براي ساختن و آماده سازي محلول در ابكين دانستن مهارت-4-2
 بت به اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل دفع پسماند آگاهي كامل نس-5-2
  

 : هدف -3

 ارزيابي آنمي، از دست دادن خون، هموليز، پلي سايتمي ساير شرايط 
 

 :  موارد كاربرد -4

  در اشخاص مختلف Hbميزان سنجش مقدار 
 

 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

  تجربه و مهارت كافي -1-5
 يت اين تست و كاربرد آن  دانستن اهم-2-5
 

 خون تام :  نمونه -6

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

  آماده سازي محلول در ابكين قبل از شروع كار -1-7
 CBC همگن كردن خون -2-7
 ، پارافيلم، اسپكتروفتومتر ۵cc، پيپت λ20 آماده سازي لوله آزمايش، سمپلر -3-7
 

 :  نكات ايمني -8

  استفاده از دستكش در حين كار -1-8
 هاي اتوماتيك و يا حداقل به كارگيري پوآر در هنگام آماده سازي در ابكين  استفاده از پيپت-2-8
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  ):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
 

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

 . توان به عنوان كنترل استفاده كرداز استاندارد مي
 

  : مراحل اجرايي كار -11

1-11- ۵ccريزيم محلول درابكين را در يك لوله آزمايش كامالً تميز مي. 
 از آن برداشته و بعد از تميز كردن اطراف سرسمپلر آن را در لوله آزمايش λ20قاد دار را كامالً مخلول كرده و با سمپلر  خون ضد انع-2-11

 .دهيمحاوي محلول درابكين انتقال مي
 . دهيم براي انجام فعل و انفعاالت در درجه حرارت اتاق قرار مي5′ محلول را خوب مخلوط كرده و -3-11
 . كنيمهاي معين را اماده ميدهاي اماده شده با غلظت استاندار-4-11
هاي خون و استاندارد را در طول موج لوله) OD) Optical Density اسپكتروفتومتر را با محلول درابكين صفر كرده و سپس -5-11

۵۴٠nmنماييمنماييم عدد به دست آمده روي منحني استاندارد برده و عدد به دست آمده را يادداشت مي خوانده و يادداشت مي . 
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

 و در نتيجه Hb ممكن است سبب افزايش كاذب ۵٠٠٠٠mm٣ بيشتر از WBCيا ) به خصوص در حضور شيوميكرونمي(هيپوليمي 
MCHC, MCHاپروتئين و هموگلوبين  شود وجود پارS يا C هم ممكن است سبب افزايش توربيديتي و تداخل در جذب نوري نمونه 

 . شود
 

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

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

 . ها ثبت و مرقوم گردد-تكرار تست
 .  در برگه نايج گزارش شودR٢ و نمونه جديد با عالمت R١ تكرار روي همان نمونه با عالمت -3-13
 : است طبق فرمول زير Hb نحوه گزارش و محاسبه -4-13

 ×غلظت استاندارد =                                                       غلظت هموگلوبين 
 )بر حسب گرم درصد سي سي(

  گرم درصد سي سي 16 تا 12: زن

 زمايشخون مورد آ

استاندارد
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  گرم درصد سي سي18 تا 14: مرد
  گرم درصد سي سي20 تا 14: نوزاد

 :محدوده مرجع
عمالً و با احتمال هموليز حداقل .  باشد۶mg/l يا ٠/۶mg/dlه گيري رخ نداده باشد بايد كمتر از در شرايط مطلوب كه هموليز به علت نمون

 .  احتماالً نشانه يك پروسه هموليتيك پاتولوژيك است٢٠mg/dl پالسما بيشتر از Hbدر طي نمونه گيري سطح 
 

 : مراجع و منابع -14

 ح آزاد  با همكاري دكتر مجيد زيدي دكتر وحيد فال: هاي تشخيص طبي ترجمهاطالعات جامع آزمايش
 حسن جواهري : هاي خون شناسي تاليفاصول تكنيك

 


