
 مباني خون گيري

قبل از اقدام به خون گيري بايد سعي شود عواملي كه بر روي مقادير پارامترهاي بيوشيميايي تاثير ميگذارند به 
  .حداقل رسانده شوند

  .تغييرات روزانه، ورزش، ناشتا بودن، مصرف الكل، سيگار، دارو و وضعيت بدن ميباشد: اين عوامل شامل

  .كورتيزول، آهن و تعداد نوتروفيل ها تاثير داردتغييرات روزانه در مقدار 

و همچنين افزايش سطح آالنين، الكتات و  CK  ،AST  ،LDفعاليت بدني منجر به افزايش فعاليت آنزيم هاي 
  .هورمون هاي جنسي ميشود

يگر بايد نمونه گيري براي تعيين مقدار گلوكز، تري گليسيريد، كلسترول، الكتروليت ها و بسياري از تركيبات د
مصرف غذا با توجه به محتواي آن منجر به تغيير در سطح بسياري از پارامترها ي . در وضعيت ناشتا صورت گيرد

به عالوه پس از صرف غذا افزايش شيلو ميكرون ها در پالسما منجر به كدورت آن اختالل . بيوشيميايي ميگردد
يم حاوي گوشت و پروتئين ژر: به عنوان مثال. گردددر اندازه گيري جذب توسط دستگاه اسپكترو فوتومتري مي
موز، آناناس و گوجه فرنگي باعث افزايش ميزان . زياد منجر به افزايش اسيد اوريك، اوره و آمونياك ميگردد

نوشيدني هاي حاوي كافئين زياد منجر به افزايش شطح اسيد هاي چرب و كاكتول آمين ها . سروتونين ميشود
  .ميشود

  .باعث افزايش غلظت الكتات، اسيد اوريك و تري گليسيريد پالسما ميشود مصرف اتانول

  .تقسيم ميشود INVIVOو   INVITROتداخل دارويي به دو قسمت 

  .شامل تاثير دارو بر ميزان پارامترهاي بيوشيميايي در بدن ميباشد INVIVOتداخالت 

اي انجام شده در آزمايشگاه، جهت اندازه شامل تاثير دارو يا متابوليست آن در واكنش ه INVITROتداخالت 
  .گيري پارامترهاي بيوشيميايي ميباشد

بستن طوالني مدت تورنيكه و تغيير وضعيت بدن از حالت خوابيده به ايستاده منجر به افزايش فشار 
و هيدروستاتيك عروق و خروج آب به مايع ميان بافت ميشود؛ كه اين امر منجر به افزايش غلظت پروتئين ها 

  .كلسيم، بيلي روبين، كلسترول، تري گليسيريد، داروها و هورمون ها ميشود: تركيبات متصل به پروتئين مثل



ساعت قبل از نمونه گيري بايد از فعاليت شديد  24به طور كلي بيماراني كه در برنامه ي خون گيري هستند 
ال هر شب به بستر برود  و حداقل يك بدني، مصرف الكل، دارو و مواد مخدر خودداري كنند و بيمار طبق رو

  .ساعت پس از بيدار شدن، از وي خون گيري شود

  

لوله ( خون گيري از وريد با استفاده از يك سرنگ با يك لوله ي تخليه شده از هوا با يك سرپوش پالستيكي 
اه دارنده ي رنگ سرپوش الستيكي لوله نشان دهنده ي ماده ي ضد انعقاد با نگ. انجام ميشود) ي ونوجكت 

  .رنگ قرمز نشان دهنده ي اين است كه لوله بدون ضد انعاد ميباشد: داخل آن است؛ به عنوان مثال

  .ميباشد........ ، سبز حاوي هپارين، آبي حاوي بافر سيترات و  EDTAبنفش حاوي 

گيري توسط  خون گيري توسط لوله ي ونوجكت، امكان انتشار و بيرون ريختن  خون را كاهش داده  و نمونه
  .آن بسيار آسان ميباشد

  :روش نمونه گيري خون عبارتند از 3

  خون گيري از وريد. 1

  خون گيري از شريان. 2

  خونگيري از پوست. 3

ولي تركيب خون وريدي با توجه به بافت مربوط و فعاليت . خون شرياني تركيبي يكسان در سراسر بدن دارد 
خون پوستي كه به اشتباه خون مويرگي . ر نواحي مختلف بدن داردمتابوليكي آن بافت تركيبات متفاوتي د

ناميده ميشود، مخلوطي از خون سرخرگ، سياهرگ، مويرگ و همچنين حاوي مايعات داخل سلولي و بينابيني 
  .ميباشد

  

  :خون گيري از وريد

  .نام و مشخصات بيمار روي برچسب نمونه يادداشت شود. 1



  .عوامل موثر بر سطح پارامترهاي بيوشيميايي از بيمار سوال شود در مورد ناشتا بودن و ديگر. 2

براي كاهش اضطراب بيمار بايد با بيمار صحبت كرد و در مورد هويت خود و كاري كه ميخواهيد انجام . 3
  .دهيد براي او توضيح دهيد

  .براي دسترسي به سياهرگ حفره ي آرنج، بيمار را در وضعيت مناسب قرار دهيد. 4

  .را از قبل تهيه كنيد..... وسايل مورد نياز از جمله، لوله ي نمونه گيري، سرنگ، الكل و . 5

  .براي اينكه وريد ها بيشتر قابل لمس باشند از بيمار بخواهيد دست خود را مشت كند. 6

ولي از معموال وريدهاي حفره ي آرنج ترجيح داده ميشوند؛ . وريد مناسب براي خون گيري را انتخاب كنيد. 7
اگر به يك بازو سرم وصل شده باشد بايد از . وريدهاي مچ دست و پا و پشت دست نيز ميتوان استفاده كرد

  .بازوي ديگر خون بگيريم

  .و يا محلول اشباع يد تميز كنيم% 70محل خون گيري توسط پنبه ي آغشته به الكل ايزو پروپانول . 8

حداكثر زمان استفاده از تورنيكه يك دقيقه . محل خون گيري ببنديديك تورنيكه را چند سانتي متر باالتر از . 9
  .ميباشد

  .وريد را محكم از قسمت باال و پايين محل ورود سوزن ثابت نگاه داريد. 10

. درجه به بازو در حالي كه دهانه ي باز سوزن رو به باالست وارد رگ كنيد 15سوزن را با زاويه ي تقريبا . 11
ز سرنگ، پيستون را با فشار متعادل و به آرامي همزمان با ورود خون به عقب بكشيد تا از در صورت استفاده ا

  .هموليز جلوگيري شود

پس . هرگز سوزن را بدون باز كردن تورنيكه خارج نكنيد. وقتي خون جريان پيدا كرد تورنيكه را باز كنيد. 12
پنبه ي الكلي را روي سوزن قرار داده و به آرامي . از اتمام خون گيري از بيمار بخواهيد مشت خود را باز كند

  .سوزن را بيرون بكشيد

در صورت ناتواني در خون . با وارونه كردن لوله به آهستگي خون را با ماده ي ضد انعقاد مخلوط كنيد. 13
  .گيري بعد از دو بار تالش، بايد يك فرد ديگر اقدام به خون گيري كند



  :خون گيري از پوست

براي باال بردن جريان خون محل مورد . كمي خون احتياج باشد ميتوان از خون پوستي استفاده كرداگر مقدار 
نظر را با پارچه ي گرم و مرطوب ماسا  دهيد سپس محل مربوطه را با الكل تميز كرده و توسط يك النست 

بعدي را در يك  اولين قطره ي خون را پاك كرده و قطرات. ايجاد كنيد mm 2/5سوراخي حداكثر به عمق 
خون پوستي از سر انگشت و يا در نوزادان از پاشنه ي . جمع آوري كنيد) ميكروتيوب(لوله ي آزمايش كوچك 

  .غلظت تركيبات در خون پوستي به خون شرياني نزديكتر از خون وريدي است. پا گرفته ميشود

  :مواد ضد انعقاد و نگهدارنده 

تنها در دو مورد يعني تجزيه ي . ي آزمايش هاي بيو شيمي استفاده ميشوددر آزمايشگاه به ندرت از خون تام برا
معموال در شرايط اور انسي به دليل اينكه . گازهاي خون و اندازه گيري الكتات از خون تام استفاده ميشود

با اين  .جداسازي پالسما نياز به صرف زمان براي لخته شدن خون ندارد از يك ماده ي ضد انعقاد استفاده ميشود
وجود تشكيل لخته هاي فيبريني در اثر نگهداري پالسما در فريزر و گرفتگي لوله هاي دستگاه اتو آناليزر معموال 

  .استفاده از پالسما را تا اندازه اي محدود ميكند

  :انواع مواد ضد انعقاد 

  هپارين

وشيمي و خون شناسي استفاده هپارين به علت تغييرات كمي كه ايجاد ميكند به طور وسيع در آزمايشگاه بي
اين تركيب ضد انعقاد با جلوگيري از تبديل پروترومبين به ترومبين و ممانعت از تشكيل فيبرين از . ميشود
. با توجه به نوع آزمايش بايد نوع نمك هپارين به كار رفته تعيين شود. ن، مانع لخته شدن خون ميشودژفيبرينو
  .اسيم در پالسما از نمك ليتيوم يا آمونيوم، هپارين استفاده ميشودبراي اندازه گيري سديم و پت: مثال

EDTA يا اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد  

EDTA  يك ماده ي شالته كننده ي كلسيم است و با اتصال به كلسيم و خارج كردن آن از محيط از انعقاد خون
اسي است؛ زيرا تاثيري در يك ضد انعقاد خوب براي آزمايش هاي خون شن EDTA. جلوگيري ميكند

  .ي سلول هاي خوني نداردژمورفولو



  يا سديم فلورايد) NAF(فلورور سديم 

. اين ماده يك ضد انعقاد ضعيف ميباشد و بيشتر به عنوان محافظ گلوكز در پالسماي خون از آن استفاده ميشود
ط سلول هاي خون شده و سطح سديم فلورايد با مهار آنزيم هاي مسير گليكوليز، مانع از مصرف گلوكز توس

بنابراين در . سديم فلورايد مهار كننده ي قوي آنزيم اوره آز نيز ميباشد. گلوكز خون را ثابت نگاه ميدارد
شرايطي كه از روش اوره آز براي اندازه گيري اوره استفاده ميشود؛ نبايد از فلورور سديم به عنوان ماده ي 

  .محافظ گلوكز استفاده كنيم

  ات سديميدو است

به دليل اينكه . يدو استات سديم مهاركننده ي آنزيم هاي گليكوليز و يك محافظ براي گلوكز به شمار ميرود
اين تركيب اثري روي فعاليت آنزيم اوره آز ندارد؛ ميتوان از آن به عنوان محافظ گلوكز در نمونه هايي كه 

يدو استات سديم فعاليت آنزيم كراتين كيناز را . دآزمايش گلوكز و اوره را به طور همزمان دارند استفاده كر
  .مهار ميكند

  

  :جداسازي سرم و پالسما

براي جداسازي سرم ابتدا خون را به مدت . حداكثر زمان مجاز براي جداسازي سرم يا پالسما دو ساعت ميباشد
سپس . خته تشكيل شوددرجه قرار داده ميشود تا ل 37دقيقه در دماي  10دقيقه در دماي آزمايشگاه و يا  20

  .توسط يك ميله ي شيشه اي يا سوآب، لخته از جدار لوله ي آزمايش به آرامي جدا ميشود

در اين صورت سلول هاي خون ته نشين شده و . شودژ سانتريفيو g 1000دقيقه در نيروي  10سپس به مدت 
  .به مرحله ي لخته شدن خون نداردجداسازي پالسما همانند سرم ميباشد ولي نياز . محلول رويي سرم نام دارد

  .مشخص شودژ بايد نيروي گريز از مركز و زمان سانتريفيوژ در مرحله ي سانتريفيو

RCF = 1/118 . 10‐5 . r . (rpm)2  

فاصله ي ميان محور ( يا روتور ژ شعاع سر سانتريفيو) g)  ،(r(در فرمول فوق، نيروي نسبي گريز از مركز  
 .است) rpm(و سرعت چرخش در دقيقه ) است ژ سانتريفيوچرخش و مركز لوله ي 


