
گیری و آزمایشفرآیند نمونھ
): شناسایی صحیح بیماران و نمونھ نقش اساسی در patientidentificationشناسایی بیمار (·

، باشد. مقایسھ مشخصاتھا و برگھ تقاضای آزمایش میآزمایشگاه دارد. بیشترین خطاھا مربوط بھ لیبل

لیبل روی نمونھ ضروری میباشد.شماره و نوع تست درخواستی بر روی برگھ آزمایش و 

): فاکتورھای زیادی بر نتایج آزمایشات تاثیر میگذارند patientpreparationآماده سازی بیمار (·

مثل غذا خوردن، مصرف الکل، استعمال دخانیات، ورزش و حرکات بدنی، استرس، موقعیت بیمار 

گیری.حین نمونھ

م گیری از وریدی کھ سرگیری بر روی نتایج آزمایشات تأثیرگذار است. نمونھنمونھ گیری: روش نمونھ·

IVشود. ھمولیز در شود سبب رقیق شدن یا مخلوط شدن نمونھ با محلول تزریقی میدر آن تزریق می

یا ای کثیفھگیری در لولھشود. نمونھگیری سبب تغییر غلظت بعضی از فاکتورھا میجریان نمونھ

شود. فعالیت عضالنی اثرات موقت و طوالنی مدت ھا میھا سبب اخالل در انجام تستآلوده بھ دترجنت

، AST، آلدوالز، CPKھای آزمایشگاھی دارد بھ عنوان مثال در اثر فعالیت عضالنی بر روی تست

LDHیابد.افزایش می

٧٢روبین و بیشتر از ساعت سبب افزایش بیلی٢۴ر از ناشتا بودن بھ مدت طوالنی: ناشتا بودن بیشت·

شود.میTGو افزایش 45ml/dlساعت باعث کاھش گلوکز خون بھ میزان 

ساعت پس از مصرف ٢-۴یابد. گلیسیرید و پتاسیم سرم افزایش میرژیم غذایی: پس از خوردن غذا، تری·

سرم افزایش می یابد.ALPغذا 

شود. بستن کت (گارو): بستن تورنیکت باعث برجستھ شدن وریدھا و تسھیل خونگیری میبستن تورنی·

گلیسیرید، کلسیم و آھن سرم میشود.گارو بھ مدت طوالنی باعث افزایش کسترول، تری

گیری بدون بستن سرم انجام شود. باز و بستھ کردن مشت گیری الکتات سرم، باید نمونھبرای اندازه·

ھا و فسفر میشود. توصیھ میشود جھت اکثر تستگیری باعث افزایش پتاسیم و الکتاتنمونھھنگام 

تورنیکت بیش از یک دقیقھ روی بازو بستھ نشود.

االمکان از بیماری کھ سرم بھ او تزریق وصل شده است: حتیIVگیری از بیماری کھ بھ دست او خون·

ز گیری نشود. در صورت نیاشود خونمی

گیری گیری انجام شود در صورتی کھ از ھمان دست باید نمونھسرم قطع شود و از دست دیگر بیمار نمونھ·

گیری از وردیدھا زیر محل تزریق سرم شود، باید تورنیکت را زیر محل نیدل سرم بستھ شود و خون

انجام شود.



باشد. کشیدن خون با سرعت ھمولیز بھ معنای پاره شدن غیر طبیعی گلبول قرمز میھمولیز:·

دل، مناسب بودن سایز نیعفونی کردن پوست، نا، خشک نشدن الکل استفاده شده برای ضدلبھ درون نید

CPKباشد. ھمولیز باعث افزایش پتاسیم تخلیھ خون با فشار و سرعت زیاد از عوامل لیز شدن خون می

شود.م میسر

انتقال نمونھ : پایداری نمونھ در جریان انتقال آنی بھ آزمایشگاه باید مورد توجھ قرار گیرد.·


