کبّش  70درصذی خطبّبی آزهبیشگبّی ثب داًستٌیّبی قجل از آًبلیس
دکتر حجیتالِ گلافشبى ،عضَ ّیئت علوی داًشگبُ علَم پسشکی شیراز
قسوت اٍل
ا٘غتیتٛی اعتب٘سارزٞبی ثبِیٙی  ٚآسٔبیؾٍبٞی ) (CLSIثب ٕٞىبری عبسٔبٖ حفظ عالٔتی زر ٔحیو وبر
) (OSHAارائ ٝوٙٙس ٜزعتٛر وبر اعتب٘سارز زر تٕبْ سٔیٞٝٙبی آسٔبیؾٍبٞی اس خٌّٕٕٝ٘ٛ٘ ٝیزی ثب تٛخ ٝثٝ
زا٘ؼ رایح  ٚپیؾزفت تىِٛٛٙصیٞبی آسٔبیؾٍبٞی ٞغتٙس.
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی فحیح ثزای آسٔبیؾٍب ٜزارای إٞیت فزاٚاٖ اعتٌ ،فتٙی اعت و٘ ٝتبیح آسٔبیؾٍبٜ
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اىالػبت ٔزثٛه ث ٝتؾریـ  ٚپیٍیزی زرٔبٖ را ارائٔ ٝیزٞس .ثیؾتزیٗ ذيبی آسٔبیؼٞب زر ارتجبه ثب ٔزاحُ
لجُ اس آسٔبیؼ ) (Pre analyticalاعت ،و ٝؽبُٔ ٔٛارزی اس لجیُ آٔبز ٜعبسی ثیٕبر ،سٔبٖ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی،
رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ،حُٕ ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛؾبٌ٘ ٝذاری  ٚآٔبز ٜعبسی ٕ٘ ٝ٘ٛثزای آسٔبیؼ اعت.
ٌٕ٘ٝ٘ٛیز ّٔشْ ث ٝرػبیت افٌٕٝ٘ٛ٘ َٛیزی ثٙٔ ٝظٛر حفظ عالٔتی ذٛز  ٚتٟی ٕٝ٘ٛ٘ ٝثب ویفیت ذٛة اعت
ثزذی اس ایٗ اف َٛػجبرتٙس اس:
 - 1پٛؽیسٖ زعتىؼ ٔٙبعت
 - 2ؽغتٗ زعتٞب
 - 3اعتفبز ٜاس عٛس٘ی و ٝزرپٛػ زاؽت ٝثبؽس.
 - 4زٚر ریرتٗ ٔٛاز آِٛز ٜزر ظزفی و ٝزارای ػالٔت ذيز ثیِٛٛصیه ) (biohazardاعت.
 - 5مس ػف٘ٛی وززٖ عيٛح ثب مس ػف٘ٛی وٙٙسٜٞبی ٔٛرز لج َٛاس لجیُ ٞیپٛوّزیت عسیٓ ثب رلت یه
ث ٝز ٜتب یه ث ٝفس
 - 6ؽزٚع زرٔبٖ پیؾٍیزی ثب ٚرٚز عٛسٖ آِٛز ٜث ٝپٛعت زر فٛرت ِشْٚ
ٚیزٚط ٞپبتیت  Bتب  7رٚس زر ِى ٝذ ٚ ٖٛفزآٚرز ٜذ٘ٛی ذؾه ؽس ٜپبیسار اعتٚ .یزٚط  HIVتب  3رٚس زر
ِى ٝذ ٖٛذؾه ؽس ٚ ٜثٕست ىٛال٘یتز زر حبِت ٔٙدٕس س٘سٔ ٜیٔب٘س .اثشار وبرٔ ،حُ وبر  ٚتّفٗ ثبیغتی
ٞز رٚس ٞ ٚز ٚلت و ٝآِٛز ٜؽس٘س مس ػف٘ٛی ؽ٘ٛس.
تفبٍت سرم از پالسوب
آسٔبیؾٍب ٜثزای آسٔبیؼ ٘ CBCیبس ث ٝذ ٖٛوبُٔ زارز یؼٙی ٕٞبٖ ذ٘ٛی و ٝزر ريٞب زر ٌززػ اعت ٚ
ثزای ایٗ ٔٙظٛر ثبیغتی ث ٝذ ٖٛمس ا٘ؼمبز امبف ٝوزز.

پالعٕب اس عب٘تزیفٛص وززٖ ذ ٖٛمس ا٘ؼمبززار تِٛیس ٔیؽٛز  ٚزارای فیجزیٛٙصٖ  ٚعبیز فبوتٛرٞبی زیٍز
ا٘ؼمبزی اعت .ثیؾتز مس ا٘ؼمبزٞبی رایح اس لجیُ ) EDTAاتیّٗ زی آٔیٗ تتزا اعتیه اعیس (  ٚعیتزات
عسیٓ ثب ذبرج وززٖ وّغیٓ ی٘ٛیش ٜاس ذ ،ٖٛذبفیت مس ا٘ؼمبز زار٘س.
ثب عب٘تزیفٛص وززٖ ذِ ٖٛرت ٝؽس ٜعزْ ثسعت ٔیآیس .عزْ فبلس فیجزیٛٙصٖ  ٚثزذی اس فبوتٛرٞبی ا٘ؼمبزی
اعت .ثیؾتز آسٔبیؼٞبی ؽیٕی رٚی عزْ یب پالعٕب ا٘دبْ ٔیؽٛز.
رً٘ عزْ یب پالعٕب زر حبِت ىجیؼی سرز وٓرً٘  ٚؽفبف اعت.
رً٘ٞبی غیزىجیؼی ػجبرتٙس اس:
ِٕٛٞ - 1یش(Hemolysed) ٜ
 - 2ایىتزیه ) (Ictericیب صا٘سیظ ث ٝرً٘ سرز تب ٘بر٘دی
ِ - 3یپٕیه ) (Lipemicث ٝرً٘ اثزی یب ؽیزی ٘بؽی اس چزثی
اس ٕ٘ ٝ٘ٛذٚ ٖٛریسی ثزای ثیؾتز آسٔبیؼٞب اعتفبزٔ ٜیؽٛز .ذ ٖٛعزذزٌی ثزای آسٔبیؼ ٌبسٞبی ذٖٛ
ثىبر ٔیرٚز .ث ٝليزات ذ٘ٛی و ٝثب مزث ٝال٘غت اس پٛعت ذبرج ٔیؽٛز ذ ٖٛوبپیالری ٌٛیٙس ؤ ٝرّٛىی
اس ذٚ ٖٛریسی  ٚعزذزٌی اعت.
عیٙی اثشار ذٍ٘ٛیزی را ٘جبیغتی رٚی ترت ثیٕبر لزار زاز .عیٙی ثبیغتی ٞفتٝای یه ثبر ٞ ٚز ٚلت وٝ
آِٛزٌی لبثُ رؤیت پیسا وزز ،ذبِی ؽس ٚ ٜمس ػف٘ٛی ٌززز.

اثسار ٍ سیٌی خًَگیری

ثزای ذٍ٘ٛیزی ٘یبس ث ٝفٙسِی ٔرقٛؿ ذٍ٘ٛیزی ؤ ٝدٟش ث ٝزعت ٝخٟت ٍٟ٘ساری  ٚآراْ لزار ٌزفتٗ
زعت ) (Armrestاعت ٔیثبؽس ٚ ٚخٛز یه ترت و ٝثتٛاٖ ثیٕبر ٔجتال ث ٝعٙىٛح را ث ٝفٛرت زراسوؼ
زر آٚرز ٘یش السْ اعت.

صٌذلی هخصَص خًَگیری
ذٍ٘ٛیزی ثب رٚػٞبی ٔرتّف اس لجیُ عیغتٓ ِِٞٝٛبی ذألزار ) ،(Evacuated Tube systemثب عزً٘
 ٚثب عت پزٚا٘ٝای ا٘دبْ ٔیؽٛز.
زر ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ثب ِِٞٝٛبی ذألزار اس عٛس٘ی اعتفبزٔ ٜیؽٛز و ٝز ٚثزآٖ تیش اعت .عٛسٖ اس یه ىزف ٚارز
ري ؽس ٚ ٜاس ىزف زیٍز ٚارز عزپٛػ ِِٞٝٛبی ذألزار ٌززیس ٚ ٜثٔ ٝیشاٖ ذأل ٔٛخٛز زر ِ ِٝٛاس ٕ٘ ٝ٘ٛذٖٛ
پز ٔیؽٛزِِٞٝٛ .بی آسٔبیؼ ،یىی پظ اس زیٍزی ٚارز ٍٟ٘سار٘س ٜعٛسٖ ) (Holderؽسٌٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜیزی ا٘دبْ
ٔیؽٛز.

خًَگیری ثب سیستن لَلِّبی خأل دار

زر ایٗ عیغتٓ ثبیغتی تزتیت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی را رػبیت وزز .ثسیٗ ٔف ْٟٛو ٝوساْ ِ ِٝٛآسٔبیؼ ٘رغت ٔٛرز
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی لزار ٌیزز.
عٛسٖٞب اس ٘ظز ا٘ساس ٚ ٜليز ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜزارای عزپٛػٞبی رٍ٘ی ٔرقٛؿ ٞغتٙس .ا٘ساس ٜعٛسٖ ث ٝليز
آٖ اؽبر ٜزارز ٞ ٚز چ ٝؽٕبر ٜعٛسٖ وٛچهتز ثبؽس ،ليز عٛسٖ ثشرٌتز اعت .ثزای ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی اعتفبز ٜاس
عز عٛسٖٞبی  20تب ٙٔ 23بعت اعت .عٛسٖٞبی اعتب٘سارز ثزای ِِٞٝٛبی ذألزار زارای ا٘ساس 21 ٜتب ٚ 22
ىِٛی ثزاثز  1تب  1/5ایٙچ ٔیثبؽس .اعتفبز ٜاس عٛسٖ ثب ليز ثیؾتز ؽب٘ظ ایدبز ٕٞبت ٚ ْٛذ٘ٛزیشی را ثیؾتز
ٔیوٙس .ا٘ساس ٜعٛسٖ اٞسای ذٔ 16 ٖٛیثبؽس.
عزً٘  ٚعٛسٖ ثؼس اس ذٍ٘ٛیزی را ثبیغتی زر ظزف ٔحىٓ ٔمب ْٚث ٝعٛراخ ؽسٖ و ٝزارای ػالٔت ذيز
ثیِٛٛصیىی ) ٚ (BIOHAZARDغیز لبثُ ٘ؾت اعت  ٚث ٝراحتی زرة آٖ ثغتٔ ٝیؽٛز ریرت.

ظرف جوعآٍری سَزىّبی استفبدُ شذُ کِ دارای هقبٍهت در ثراثر اجسبم ًَک تیس ٍ دارای
عالهت خطر ثیَلَشیک هیثبشذ
اس عت پزٚا٘ ٝثزای تشریك ٔحَّٞٛبی ٚریسی  ٚذٍ٘ٛیزی اس ٚریسٞبی ثغیبر ثبریه زر ٘ٛسازاٖ  ٚافزاز پیز
اعتفبزٔ ٜیؽٛز .عٛسٖ ایٗ عت زارای ا٘ساس ٚ 23 ٜى َٛآٖ  0/5تب ع ٝچٟبرْ ایٙچ اعت .عز پالعتیىی
ؽجی ٝث ٝثبَٞبی پزٚا٘ ٝث ٝعٛسٖ ٔتقُ ؽس ٜاعت  ٚزر ا٘تٟبی عٛسٖ ِ ِٝٛپالعتیىی ثبریىی ٚخٛز زارز وٝ
ث ٝعزً٘ ٚفُ ٔیؽٛز.

ست پرٍاًِای
دستگبُ رگیبة
اعتفبز ٜاس زعتٍب ٜريیبة ثٚ ٝیض ٜزر ٘ٛسازاٖ خٟت خٌّٛیزی اس عٛسٖ سزٖٞبی ٔتؼسز اعتفبزٔ ٜیؽٛز .ایٗ
زعتٍب ٜرٚی زعت ثیٕبر لزار زازٔ ٜیؽٛز ٛ٘ ٚر  (Light Emitted Diode) LEDثب ؽست سیبز زر
پٛعت ثیٕبر ٔیتبثب٘س ) (Transilluminatorو٘ ٝتید ٝآٖ ٕ٘بیبٖ ؽسٖ ثٟتز ٚریسٞب ث ٝفٛرت ذيٛه
تبریه ث ٝػّت خذة ٘ٛر ذٛاٞس ثٛز.
زر ثزذی زیٍز زعتٍبٔ ٜثُ ثب٘ساص ػُٕ وزز ٚ ٜاس تزٌٔٛزافی اعتفبزٔ ٜیوٙس؛ ثسیٗ ٔف ْٟٛو ٝپٛعت را عزز
وززٚ ٚ ٜریسٞب ثب عبىغ وززٖ ٌزٔب ٔؾرـ ٔیؽ٘ٛس.
زر ثزذی زیٍز عٛسٖ ثٔ ٝحل ٚرٚز عٛسٖ ث ٝري ثز اثز تغییزات فؾبر ایدبز ػالئٓ

)(beeping signal

ٔیوٙس  ٚثب ذبرج ؽسٖ اس ري ػالئٓ ليغ ٔیؽٛز.

دستگبُ رگیبة
پٛؽیسٖ زعتىؼ زر ٔٛلغ ذٌٖٛیزی  ٚتؼٛیل آٖ اس ثیٕبر ث ٝثیٕبر تٛعو ازار ٜعالٔت  ٚحفبظت زر
ٔحیو وبر ) (OSHAاخجبری اعت.
زعتىؼٞبی ٔرتّف التىظ  ٚغیزالتىظ ثب پٛزر  ٚثس ٖٚپٛزر زر زعتزط اعت .اس زعتىؼٞبی پٛزری
ثزای ذٍ٘ٛیزی ث ٝػّت أىبٖ آِٛز ٜعبذتٗ ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ اعتفبزٕ٘ ٜیؽٛز.
أزٚس ٜث ٝػّت افشایؼ ٔٛارز آِزصی ث ٝالتىظ عفبرػ ٔیؽٛز و ٝاس زعتىؼ  ٚتٛر٘یىت التىغی زر افزاز
ٔجتال ث ٝآِزصی اعتفبز٘ ٜؾٛز.
تْیِ ًوًَِ خَى

ٌزفتٗ تٕبْ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٘رغت ثب زریبفت زرذٛاعت ) (Requisition formفٛرت ٔیٌیزز و ٝحسالُ حبٚی
اىالػبت ثیٕبر اس لجیُ ٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی ،آسٔبیؼٞبی زرذٛاعتی  ٚتبرید  ٚسٔبٖ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی اعت .ثزي
زرذٛاعت ٕٔىٗ اعت حبٚی اىالػبتی اس لجیُ ٔؾرـ وززٖ ٘ٛاحی زارای ٚرْ یب اعىبر یب زعت ىزف
ٔبعتىتٔٛی ثبؽس و٘ ٝجبیغتی اس آ٘دب ذٍ٘ٛیزی ؽٛز.
 - 1عالْ ٌفتٗ  ٚذٛػآٔسٌٛیی
ذٍ٘ٛیز ثبیغتی ثب عالْ  ٚرٚیی ذٛػ ذٛز را ث ٝثیٕبر ٔؼزفی وزز ٚ ٜاس ٚی اخبسٌ ٜزفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛثرٛاٞس ٚ
رٚػ وبر ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیزی را ثب خٕالت عبز ٚ ٜلبثُ ف ٟٓثزای ثیٕبر ثیبٖ وٙس.
اٌز ثیٕبر ذٛاة اعت ثبیغتی ٚی را ثیسار  ٚاخبس ٜزاز تب ٛٞؽیبر ؽٛز .عالْ  ٚذٛػآٔسٌٛیی ثزای ثیٕبراٖ
ثیٟٛػ  ٓٞالسْ اعت چٕٔ ٖٛىٗ اعت لبزر ث ٝؽٙیسٖ  ٚفٔ ٟٓيبِت ثبؽس ٞز چٙس پبعری ٘سٙٞس .زر ایٗ
ٔٛارز اس یه پزع ُٙزیٍز زر ذٍ٘ٛیزی وٕه ثرٛاٞیس چٕٔ ٖٛىٗ اعت زر ٍٙٞبْ ٚرٚز عٛسٖ ثیٕبر زعت
ذٛز را حزوت زٞس.
تؼییٗ ٛٞیت فحیح ثیٕبر ٟٔٓتزیٗ ٔزحّ ٝزر ذٍ٘ٛیزی اعت .ذيب زر ایٗ لغٕت زارای ػٛالت ذيز٘بوی
چٔ ٖٛزي ٔ ٚیز اعت.
ا٘غتیتٛی اعتب٘سارزٞبی آسٔبیؾٍبٞی ) (CLSIعفبرػ ٔیوٙس و ٝاس ز ٚعیغتٓ ؽٙبعبٌز خٟت ؽٙبعبیی
ثیٕبر ا٘دبْ ؽٛز .اس ثیٕبر ذٛاعت ٝؽٛز و ٝاعٓ  ٚفبٔیُ ذٛز را ثیبٖ وٙس .اس اىالػبت ٔچثٙسی و ٝرٚی ٔیش یب
ترت ثیٕبر رٞب ؽس ٜاعتفبز٘ ٜىٙیس .اس ػالٔت ٔرقٛؿ ثبالی ترت ثیٕبر ثزای ؽٙبعبیی ثیٕبر ٘یش اعتفبزٜ
٘ؾٛز چٕٔ ٖٛىٗ اعت ثیٕبر ترت ذٛز را ػٛك وزز ٜثبؽس .اٌز فززی ثب ثیٕبر آؽٙبیی زارز ٘یش ٔیتٛا٘س ٘بْ
٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی ثیٕبر را ثیبٖ وٙس.
زر ٔٛالغ اميزاری ثزای ثیٕبراٖ ٔد َٟٛاس ٔچثٙس اعتفبز ٜوٙیس  ٚث ٝثیٕبر ؽٕبرٔ ٜرقٛؿ زاز ٜؽٛز.
آهبدُ سبزی ثیوبر
٘رغت ثیٕبر را زر ٚمؼیت راحت  ٚثیذيز لزار زٞیس .ثیؾتز آ٘بِیشٞب زر فجح ٘بؽتب  ٚزر ٔتبثِٛیغٓ پبیٝ
ثسٖ ) (basal rateا٘دبْ ٔیؽٛز  ٚاس ایٙز ٚثبیغتی  12عبػت اس ٚرسػ  ٚذٛرزٖ ٛ٘ ٚؽیسٖ ثدش ٔمسار
ٔٛرز٘یبس آة ذٛززاری وزز ٜثبؽس.
تغییزاتی و ٝرٚی ٘تبیح آسٔبیؼ اثز ٔیٌذارز اس لجیُ تغذی ،ٝاعتزطٚ ،رسػ ،اِىّیغٓ  ٚعیٍبری ثٛزٖ،
عبػت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی  ٚزارٞٚب ٕٔىٗ اعت ٘یبس ث ٝثزرعی زاؽت ٝثبؽٙس .ثزای ٔثبَ ٔقزف آعپزیٗ آسٔبیؼٞبی
پالوتی را ٔرتُ ٔیوٙس.
خٟت خٌّٛیزی اس عٙىٛح احتٕبِی ثبیغتی ثیٕبر ٕٞیؾ ٝزر ٔٛلغ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٘ؾغت ٝیب ذٛاثیس ٜثبؽس ،اس
ثیٕبر ایغتبزٞ ٜزٌش ذٍ٘ٛیزی ٘ؾٛز.

لجُ اس ذٍ٘ٛیزی ثبیغتی ٔيٕئٗ ؽس و ٝزر زٞبٖ ثیٕبر ذٛرز٘ی ،آزأظ  ٚتزٔٔٛتز ٚخٛز ٘سارز.
اثشار ذٍ٘ٛیزی (عزً٘ ،مسػف٘ٛی وٙٙسٜٞبٌ ،بس ،ثب٘ساص ،عیغتٓ ٔرقٛؿ خٕغآٚری عز عٛسٖ) را زر وٙبر
زعت ذٛز لزار زٞیس  ٚعیٙی اثشار را رٚی ترت ثیٕبر یب ٔیش غذای ثیٕبر لزار ٘سٞیس .عؼی وٙیس زر خّٛی
ثیٕبر زعتىؼ ثپٛؽیس سیزا ثیٕبر اس رػبیت اعتزیّیتی زعتىؼ اىٕیٙبٖ پیسا ٔیوٙس .ثزای ثٟتز ٕ٘بیبٖ ؽسٖ
ري اس تٛر٘یىت اعتفبز ٜوٙیس.
تَرًیکت
ثغتٗ تٛر٘یىت ثب افشایؼ زازٖ ٘غجت عَّٞٛبی ذ ٖٛث ٝپالعٕب (ٕٛٞوٙغب٘تزٛٔ )ٜخت تغییزاتی زر
پبرأتزٞبی ذٔ ٖٛیؽٛز .تٛر٘یىت ثب تدٕغ ذ ٖٛزر ٚریس ٔٛخت ٕ٘بیبٖ ؽسٖ ثٟتز ري ٔیٌززز  ٚحساوثز
سٔبٖ ٔدبس وبرثزز آٖ یه زلیم ٝاعت  ٚاس ایٗ ر ٚثٟتز اعت و ٝزر ىی یه ذٍ٘ٛیزی
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اعتفبز ٜؽٛز.
 )1ثزای ا٘تربة ري
 )2زرعت لجُ اس ذٍ٘ٛیزی
ثؼس اس ثبسوززٖ تٛر٘یىت ،ثبیغتی ٞز ثبر  2زلیم ٝفجزوزز تب خزیبٖ ذ ٖٛثٚ ٝمؼیت ىجیؼی ثزٌؾت ٝتب ثتٛاٖ
ثبر زیٍز اس تٛر٘یىت اعتفبز ٜوزز.
ثغتٗ ىٛال٘ی ٔست تٛر٘یىت ٔٛخت ِٕٛٞیش  ٚفزار ِٔٛىَٞٛبی آة ِٛٔ ٚىَٞٛبی ریش اس ػزٚق ٌؾت ٚ ٝرٚی
ا٘ساسٌٜیزی ِٔٛىَٞٛبی زرؽت ٔب٘ٙس پزٚتئیٗٞب ِ ٚیپیسٞب  ٚؽٕبرػ عِّٛی  ٚیب پبرأتزٞبیی وِٕٛٞ ٝیش آٟ٘ب
را تغییز ٔیزٞس اس لجیُ پتبعیٓ ،اعیس الوتیه  ٚآ٘شیٓٞب ،آ ٚ ٗٞثیّیزٚثیٗ اثز ٔیٌذارز.
ثزای ا٘ساسٌٜیزی اعیس الوتیه ٘جبیغتی اس تٛر٘یىت  ٚثبس  ٚثغت ٝوززٖ ٔچ اعتفبز ٜؽٛز .تٛر٘یىت ثبیغتی
زر  3تب  4ایٙچی ثبالی ٔحُ ذٍ٘ٛیزی ثغت ٝؽٛز.
ظبٞز ؽسٖ پتؾی (ِىٞٝبی ریش ذ ٖٛزر سیز پٛعت) ،عفیس ؽسٖ پٛعت اىزاف تٛر٘یىت  ٚحظ ٘ىززٖ ٘جل
رازیبَ اس ػالئٓ ثغت ٝؽسٖ ثغیبر ٔحىٓ تٛر٘یىت اعت.
زر فٛرت حنٛر سذٓٞبی پٛعتی ثبیغتی اثتسا ٘بحی ٝرا ثب ٌبس پٛؽب٘س ٚ ٜعپظ تٛر٘یىت را رٚی آٖ ثغت ٚ
اس وبرثزز تٛر٘یىت زر زعت ىزف ٔبعتىتٔٛی ذٛززاری وٙیس.

طریقِ ثستي تَرًیکت ٍ لوس رگ
اًتخبة رگ
ٚریسٞبی ٘بحی ٝعيح ٌٛزی آر٘ح

) (antecubital fossaثب تٛخ ٝث ٝؽىُ اس ٚریسٞبی ٔٙبعت ثزای

ذٍ٘ٛیزی ٞغتٙسٚ .ریسٞبی پؾت زعت ثزخغتِٚ ٝی وٛچىتز٘س  ٚالسْ اعت وٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیزی زر ایٗ حبِت ثب
اعتفبز ٜاس عز عٛسٖ وٛچىتز یب اس ذٍ٘ٛیزی پزٚا٘ٝای ) (Winged setاعتفبز ٜؽٛز.

ٍریذّبی هٌبست خًَگیری در ًبحیِ گَدی آرًج

اس عٚ ٝریس ٘بحیٌٛ ٝزی آر٘ح ا٘تربة ٚریس ٔسیبٖ وٛثیتبَ ث ٝػّت ثشرٌی ،زر عيح ثٛزٖ ،فیىظ ثٛزٖ ٚ
ؽجى ٝػقجی وٕتز  ٚزر ٘تید ٝزرز وٕتز ،عفبرػ ٔیؽٛز.

ٚریس عفبِیه و ٝزر ىزف اٍ٘ؾت ؽغت ٚخٛز زارز ا٘تربة ز ْٚاعت ،ایٗ ري وٕی ِغش٘س ٜثٛزٚ ٚ ٜریس
ثبسیّیه آذزیٗ ا٘تربة اعتِٚ ،ی تٛخ ٝزاؽت ٝثبؽیس و ٝػقت ٔسیبٖ

) ٚ (Medianؽزیبٖ ثزاویبَ

) (Brachialزر خٛار آٖ لزار زارز  ٚثغیبر ِغش٘س ٜاعت  ٚؽب٘ظ ذزٚج عزعٛسٖ  ٚایدبز ٕٞبت ٚ ْٛعٙسرْ
آسرزٌی ػقت ثیؾتز اعت ٕٔ ٚىٗ اعت ث ٝىٛر اؽتجبٞی عزعٛسٖ ٚارز ؽزیبٖ ٌززز .اعتب٘سارزٞبی CLSI
ثٔ ٝؾرـ وززٖ ٘بحی٘ ٝجل ثزاویبَ لجُ اس ذٍ٘ٛیزی اس ایٗ ري عفبرػ ٔیوٙس .زر وٛزوبٖ ثبیغتی تٟٙب
اس ػزٚق عيحی ذٍ٘ٛیزی وزز.
ثزای ثٟتز ٕ٘بیبٖ ؽسٖ ري اس تٛر٘یىت  ٚثبس  ٚثغت ٝوززٖ زعت اعتفبزٔ ٜیؽٛز ٌ ٚبٞی ثیٕبر ثزای ٘ؾبٖ
زازٖ ٕٞىبری اٍ٘ؾتبٖ را ثبس  ٚثغتٔ ٝیوٙس و ٝاِجت ٝىٛال٘ی ثٛزٖ آٖ ٔٛخت غّیظ ؽسٖ ٔقٛٙػی ذٚ ٖٛ
افزایؼ پتبعیٓ  ٚاعیسالوتیه ٔیٌززز .تٛر٘یىت ٘جبیغتی ثیؼ اس یه زلیم ٝثغت ٝؽٛز .افشایؼ وّغتزَٚ
تٛتبَ تب  %5زر  2زلیم ٚ ٝتب  %15ثب  5زلیم ٝاس ثغتٗ تٛر٘یىت ٔؾبٞس ٜؽس ٜاعتِٛٔ .ىَٞٛبی ثشري زیٍز
ٔب٘ٙس پزٚتئیٗٞب ثب ثغتٗ ىٛال٘ی ٔست تٛر٘یىت افشایؼ ٔییبثٙس.
خبیٍبٚ ٜریس ثب ِٕظ ٔ ٚؾبٞس ٜتؼییٗ ٔیٌززز  ٚاِجتِٕ ٝظ آٖ ٟٔٓتز اس زیسٖ آٖ اعت .ثب ِٕظ وززٖ
ٔیتٛاٖ ا٘ساس ،ٜػٕك  ٚخٟت ٚرٚز عٛسٖ را ٔؾرـ وزز .ثب اٍ٘ؾت ٘ؾب٘ ٚ ٝزر حبِی و ٝزعتىؼ پٛؽیسٜایس
ٚریسٞب را ؤ ٝب٘ٙس ىٙبة اعفٙدی ٞغتٙس اس تب٘سٖٞٚبی ٔحىٓ و ٝؽجی ٝري ٞغتٙس ثب ِٕظ افتزاق زٞیس.
ٕٞچٙیٗ ثبیغتی ٚریس را اس ؽزیبٖ ٘جلزار تؾریـ زاز  ٚاس ایٙز ٚاس اٍ٘ؾت ؽغت و ٝذٛز زارای ٘جل
اعت خٟت ِٕظ وززٖ اعتفبز٘ ٜىٙیسٕٞ .یؾٞ ٝز ز ٚزعت را ثزای پیسا وززٖ ٚریس ٔٙبعت ثزرعی وٙیس ٚ
ٌبٞی ٔحُ ٔٙبعت ٚریس را ثب تٛخ ٝث ٝذٍ٘ٛیزیٞبی لجّی اس ثیٕبر عئٛاَ وٙیس.
اس ٚریسٞبی پؾت زعت ٘ ٚبحیٔ ٝچ زر فٛرت ٘یبفتٗ ٚریس ٔٙبعت زر ٘بحیٌٛ ٝزی آر٘ح ٔیتٛاٖ ذٍ٘ٛیزی
وزز ِٚی احتٕبَ آسرزٌی ػقجی  ٚتب٘سٚ ٖٚخٛز زارز.
اس ٚریسٞبی پب ثب اخبس ٜپشؽه ٔیتٛاٖ ذٍ٘ٛیزی وزز سیز ػزٚق ایٗ ٘بحیٔ ٝغتؼس ایدبز ػف٘ٛت ِ ٚرتٍی ثٝ
ٚیض ٜزر ثیٕبراٖ زیبثتی  ٚلّجی اعت.
اس ذٍ٘ٛیزی ٚریسٞبیی و ٝزارای تزٔٚجٛس  ٚیب ث ٝػّت ذٍ٘ٛیزیٞبی ٔىزر عفت (اعىّزٚس) ؽسٜا٘س ذٛززاری
وٙیس سیزا ٕٔىٗ اعت ٔغسٚز ثبؽٙس.
اس ذٍ٘ٛیزی ٘بحیٕٞ ٝبت٘ ٚ ْٛبحیٔ ٝتٛرْ ث ٝػّت ٚرٚز ذٔ ٖٛب٘س ٜزر ثبفت یب ٔبیغ ثبفتی ث ٕٝ٘ٛ٘ ٝذٛززاری
وٙیس  ٚعؼی وٙیس و ٝاس سیز ٘بحیٕٞ ٝبت ْٛزر فٛرت اخجبر ذٍ٘ٛیزی وٙیس.
ذٍ٘ٛیزی اس ٔحُٞبی عٛذتٍی ٛ٘ ٚاحی عفت  ٚاعىبر ؽس ٚ ٜذبِىٛثی ؽس ٜث ٝػّت ذيز ػف٘ٛت تٛفیٝ
ٕ٘یؽٛز.
ثغتٗ تٛر٘یىت یب ذٍ٘ٛیزی اس زعت ىزف ٔبعتىتٔٛی (ثززاؽتٗ عی ٓٞ )ٝٙثزای ثیٕبر ٔنز اعت  ٓٞ ٚثٝ
ػّت رلیك عبسی ثب ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی آسٔبیؼٞب را غیز ٔيٕئٗ ٔیوٙس .ذبرج وززٖ غسز ِٙفبٚی ٕٞزا ٜثب

ثززاؽتٗ عیٛٔ ٝٙخت اذتالَ زر خزیبٖ ِٙفبتیه ٔیٌززز .آِٛزٌی ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛثب ٔبیغ ِٙفبتیه ٕٔىٗ اعت
ػال ٜٚثز رلت ٔٛخت افشایؼ ِٙفٛعیتٞبی ذٛٔ ٚ ٖٛاز سایس عیغتٓ ِٙفبتیه ٌززز.
ٍٙٞبٔی وٌ ٝزفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛاس ٔحُ تزسیك ٚریسٞبی ٔبیؼبت ) (IV Lineاختٙبة ٘بپذیز ثبؽس عؼی وٙیس
اس ٚریسٞبی پبییٗتز ٔحُ تشریك ذٍ٘ٛیزی وٙیس.
زر غیز ایٗ فٛرت ٔحّ َٛتشریك ٚریسی را ثٕست حسالُ  2زلیم ٝليغ وزز 5 ٚ ٜعیعی ذ ٖٛا َٚزٚر
ریرتٔ ٝیؽٛز  ٚعپظ ثب عزً٘ زیٍز ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٔیؽٛز .چٙب٘چٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیزی ثزای تغتٞبی ا٘ؼمبزی اعت
ثبیغتی  10عیعی اِٚی ٝرا زٚر ریرت یب ثزای آسٔبیؼٞبی زیٍز اعتفبز ٜوزز  ٚایٗ ثسِیُ آٖ اعت وٝ
ٔغیز ٕٔىٗ اعت ثب ٞپبریٗ آِٛزٌی زاؽت ٝثبؽس.
ثزذی اس ثیٕبراٖ و ٝزیبِیش ٔیؽ٘ٛس زارای فیغچَٛ

) (Fistulaیب وب٘ٛال ٔیثبؽٙس .زر ایٗ حبِت تٛعو

خزاح ثیٗ ؽزیبٖ ٚ ٚریس ارتجبه ثزلزار ؽس ٜاعت .اس ثغتٗ تٛر٘یىت  ٚذٍ٘ٛیزی اس ایٗ زعت ذٛززاری وٙیس.
پبرٌی اىزاف فیغچٕٔ َٛىٗ اعت ثب ذٖٛریشی ىٛال٘ی ٕٞزا ٜثبؽس .تٟٙب پزع ُٙآٔٛسػ زیس ٜاخبسٜ
ذٍ٘ٛیزی اس وب٘ٛال را زار٘س.
ضذ عفًَی کردى هحل خًَگیری
ثب اعتفبز ٜاس ایشٚپزٚپیُ ٘ %70بحی ٝذٍ٘ٛیزی را اس ٔزوش ث ٝفٛرت زایزٜٚار تٕیش وٙیس  ٚاخبس ٜزٞیس وٝ
اِىُ زر  30تب  60ثب٘ی ٝثزای اثزات وبُٔ مس ثبوتزی ذؾه ؽٛز .اس فٛت وززٖ رٚی اِىُ یب پبن وززٖ آٖ
ثب ٌبس ذٛززاری وٙیس .چٙب٘چ ٝاحتیبج ثِٕ ٝظ زٚثبر ٜري زاریس ٘رغت اٍ٘ؾت ذٛز را زر حبِی و ٝزعتىؼ
پٛؽیسٜایس مس ػف٘ٛی وٙیس.
ثزای ؽزٚع ذٍ٘ٛیزی ٘رغت عزً٘  ٚعز عٛسٖ را ثزرعی وٙیسٌ .بٞی ٕٔىٗ اعت عز عٛسٖ وٙس ثبؽس.
ثزای فیىظ وززٖ ري اس اٍ٘ؾت ؽغت زعت زیٍزتبٖ اعتفبز ٜوٙیس  ٚزر یه تب
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زٞیس  ٚپٛعت را ثىؾیس .اعتفبز ٜاس ز ٚاٍ٘ؾت ؽغت ٘ ٚؾب٘ ٝزر ز ٚىزف ري ٕٔىٗ اعت ثبػث ٚرٚز عٛسٖ
ث ٝاٍ٘ؾت ٘ؾب٘ ٝزر فٛرت تىبٖ ذٛرزٖ ثیٕبر ٌززز .ث ٝفٛرت وّی ٞز چ ٝري عيحیتز ثبؽس ٔیشاٖ
ِغشیسٌی آٖ ثیؾتز اعت .عز عٛسٖ را ثب ساٚی 15 ٝتب  30زرخ ٝزر ارتجبه ثب ػٕك ري ٚارز ري وٙیس.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ذ ٖٛثب یه عزً٘ یب ثب عیغتٓ ذألزار تٟیٔ ٝیٌزز٘س ٛٔ ٚارزی و ٝاحتیبج ثٔ ٝرّٛه وززٖ ثب
مس ا٘ؼمبز ثبؽس  3تب  8ثبر ثب ٚاصٌ ٖٛعبذتٗ ِٔ ِٝٛرّٛه ٔیٌززز.
زر ٍٙٞبْ ثیز ٖٚآٚرزٖ عٛسٖ ٔيٕئٗ ؽٛیس و ٝتٛر٘یىت ثبس ؽس ٜاعت زر غیز ایٙقٛرت ایدبز ٕٞبتْٛ
ٔیوٙس .ثب لزار زازٖ ٌبس اعتزیُ رٚی زعت ثیٕبر عٛسٖ را ذبرج وزز ٚ ٜعپظ فؾبر زٞیس تب ذ ٖٛثٙس آیس.
ٞیچٍب ٜتب سٔب٘ی و ٝعٛسٖ زر ري ثیٕبر اعت ثب ٌبس فؾبر ٚارز ٘ىٙیس سیزا ثب تِٛیس ٕٞبتٕٞ ْٛزا ٜاعت .اس
ثیٕبر ٘رٛاٞیس و ٝثب ذٓ وززٖ آر٘ح رٚی سذٓ فؾبر آٚرز چ ٖٛث ٝراحتی ایدبز ٕٞبتٔ ْٛیوٙس.

ثؼس اس ذٍ٘ٛیزی عٛسٖ آِٛز ٜرا زر ظزف ٔرقٛؿ خٕغآٚری لزار زاز ٚ ٜتحت ٞیچ ؽزایيی عٛسٖ را ذٓ
٘ىٙیس  ٚیب زٚثبر ٜعزپٛػ ٌذاری ) (recappedا٘دبْ ٘سٞیس ،اٌز ٔدجٛر ث ٝعزپٛػ ٌذاری ٞغتیس ثب یه
زعت ایٗ وبر را ا٘دبْ زٞیس٘ .ؾبٌ٘ ٝذاری ثزرٚی ِ ِٝٛاس لجیُ ٘بْ ثیٕبر  ٚؽٕبر ٜپز٘ٚس ٜثب تبرید ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی
 ٚاٚایُ اعٓ  ٚفبٔیُ ٌٕ٘ٝ٘ٛیز زر وٙبر ثیٕبر رٚی ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ ثزچغت ٔیؽٛز.
ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ را زر ٚمؼیت ػٕٛزی زر اعزع ٚلت ث ٝآسٔبیؾٍب ٜا٘تمبَ زٞیسِِٞٝٛ .بی صَزار ثبیغتی
حتٕبً زر ٚمؼیت ػٕٛزی ث ٝآسٔبیؾٍب ٜارعبَ ؽٛز.
اعتب٘سارزٞبی  CLSIعب٘تزیفٛص ٕ٘ ٝ٘ٛثزای خسا عبسی عزْ یب پالعٕب را تب  2عبػت عفبرػ ٔیوٙس.
ثٙبث ٝاعتب٘سارٞبی ٔ ٕٝ٘ٛ٘ CLSIزثٛه ث ٝآسٔبیؼ  PTTراتب  4عبػت ٔیتٛاٖ زر حزارت اتبق لزار زاز ِٚی
چٙب٘چ ٝآسٔبیؼ  PTTثٙٔ ٝظٛر پیٍیزی زرٔبٖ ثب ٞپبریٗ ا٘دبْ ٔیؽٛز ثبیغتی ظزف یه عبػت پالعٕب را
خسا عبذت  ٚتب  4عبػت آسٔبیؼ  PTTرا رٚی پالعٕب ا٘دبْ زاز.
ٕ٘ ٝ٘ٛثزای آسٔبیؼ  PTتب  24عبػت زر حزارت اتبق پبیسار اعت.
دالیل تشکیل ّوبتَم
 - 1ثبس ٘ىززٖ تٛر٘یىت لجُ اس ذبرج وززٖ عٛسٖ
 - 2فؾبر ٘بوبفی زر ٔحُ ذٍ٘ٛیزی ثؼس اس ذبرج وززٖ عٛسٖ
 - 3زاذُ ثبفت ثس٘جبَ ري ٌؾتٗ
 - 4پبر ٜوززٖ ٚریس اس ز ٚىزف
ٚ - 5رٚز عز عٛسٖ ث ٝلغٕت عيحی ري
 - 6ذٓ وززٖ ثبس ٚثدبی فؾبر ثز سذٓ
 - 7اعتفبز اس ري ثبریه  ٚعزعٛسٖ ٘بٔٙبعت
 - 8وبٞؼ ا٘ؼيبف پذیزی ) (elasticityري زر افزاز پیز
اٌز ػالئٓ ٕٞبت ْٛزر حیٗ ذٍ٘ٛیزی ظبٞز ٔیؽٛز فٛراً تٛر٘یىت را ثبس وزز ٚ ٜعٛسٖ را ذبرج وزز ٚ ٜثزای 2
زلیم ٝثز ٘بحی ٝفؾبر ٚارز وٙیس .وٕپزط عزز ثزای وبٞؼ تٛرْ  ٚزرز ٘بؽی اس ٕٞبت ْٛعفبرػ ٔیؽٛز .اس
٘بحیٕٞ ٝبت٘ ْٛجبیس ذٍ٘ٛیزی وزز  ٚزر فٛرت اخجبر اس ٘بحی ٝسیز ٕٞبت ْٛذٍ٘ٛیزی وٙیس.

ثب سرعت کشیذى پیستَى سرًگ هَجت کالپس یب خَاثیذگی رگ ٍ توبس سَزى ثب قسوت
سطحی رگ هَجت ثرٍز ّوبتَم خَاّذ شذ

آسیت عصجی در ٌّگبم خًَگیری
آعیت زائٕی یب ٔٛلتی ػقجی ٔیتٛا٘س ٘تید ٝا٘تربة اؽتجبٞی ٔحُ ذٍ٘ٛیزی یب تىٙیه غّو ثبؽس .ثزذی اس
ػالئٓ آسرزٌی ػقجی ث ٝؽزح سیز اعت.
 احغبط ٔٛرٔٛر وززٖ ) (tinglingزر ٘بحیٝ
 احغبط عٛسػ
 زرزی ؽجی ٝؽٛن اِىتزیىی
 زرزی و ٝزر ثبال  ٚپبییٗ ثبس ٚحظ ٔی ؽٛز
 ثیحغی
ٔ حسٚز ؽسٖ حزوبت زعت
ٔٛاردی کِ هَجت آسیت عصجی هیشَد
 - 1ا٘تربة ٘بٔٙبعت ٔحُ ذٍ٘ٛیزی
 - 2حزوبت تؾٙدی  ٚعزٌززاٖ ثب عٛسٖ زر ثبفت
ٚ - 3رٚز عٛسٖ زرػٕك ثبفت
 - 4حزوت ثیٕبر ٚلتی و ٝعٛسٖ ٛٙٞس زر ري اعت
 - 5زٚثبر ٜخٟت زازٖ ث ٝعٛسٖ ث ٝفٛرت خب٘جی
ٚ - 6رٚز وٛروٛرا٘ ٝعٛسٖ زر ثبفت

ّوَلیس
ِٕٛٞیش زر ثزذی اس تغتٞب اس لجیُ پتبعیٓ ،آ٘شیٓ  CBC ٚ LDHتغییزات چؾٍٕیز  ٚزر ثزذی اس تغتٞب
ٔب٘ٙس آ ،ٗٞآ٘شیٓٞبی  ،ALT ,ASTفغفبتبس اعیسی ،تٛتبَ پزٚتئیٗ ،آِجٔٛیٗ ،فغفز  ٚتیزٚوغیٗ

)(T4

تغییزات ٔتٛعو تب ا٘سن ٔیزٞس.
هْنتریي علتّبی ّوَلیس عجبرت است از:
 اعتفبز ٜاس عزعٛسٖ ثغیبر ثبریه (ثب ا٘ساس ٜثبالی )23
 عزعٛسٖ ثبریه  ِِٝٛ ٚثشري ذألزار
 اتقبَ ٘بٔٙبعت عزعٛسٖ ث ٝعزً٘ ثب ٚرٚز ذ ٖٛوفآِٛز
 وؾیسٖ پیغت ٖٛعزً٘ ثب عزػت
 ذٍ٘ٛیزی اس ٔحُ ٕٞبتْٛ
 تىبٖ زازٖ ؽسیس ِِٞٝٛبی ٕ٘ٝ٘ٛ
 امبف ٝوززٖ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛاس عزً٘ تحت فؾبر
 خٕغآٚری ٕ٘ ٝ٘ٛاس عت ٔحَّٞٛبی تشریك ٚریسی
 ثغتٗ تٛر٘یىت ثٔ ٝحُ ٘شزیه ذٍ٘ٛیزی
 ذٍ٘ٛیزی لجُ اس ذؾه ؽسٖ اِىُ
 ذٍ٘ٛیزی اس ىزیك وبتبتزٞبی زاذُ  ٚارتجبه زٙٞسٜٞب )(Connectors
 ذٍ٘ٛیزی اس ٚریسٞبی ٔغسٚز
هْنتریي علل ّوَلیس در آزهبیشگبُ عجبرت است از:
 چزذب٘سٖ چٛة خبرٚة یب آپّیىبتٛر زٚر ِرت(Rimming clots) ٝ
 تٕبط ىٛال٘ی عزْ یب پالعٕب ثب ٌّجَٞٛبی لزٔش
 عب٘تزیفٛص ثب عزػت ثبالتز اس اعتب٘سارز (تٛخ ٝزاؽت ٝثبؽس وٌّ ٝجَٞٛب ثب ٘یزٚی ٔحىٓتزی ث ٝزیٛارٜ
ِ ِٝٛثزذٛرز ٔیوٙٙس).
ٌ زٔب ( ٌّجَٞٛب زر زٔبی  49زرخِٕٛٞ ٝیش ٔیؽ٘ٛس).
 ا٘تمبَ ِِٞٝٛب ث ٝآسٔبیؾٍب ٜثب عیغتٓ فؾبر ٛٞا ثس ٖٚؽٛنٌیز
زر ٔٛارزی اس لجیُ وٓذ٘ٛیٞبی آتٛایٕ ،ٖٛوٓذ٘ٛیٞبی ِٕٛٞیتیه ٔب٘ٙس زاعی ،تبالعٕی ،اعفزٚعیتٛس،
عٛذتٍیٞب  ٚوٕجٛز  G6PDزر ِٕٛٞیش حبز ٕٝ٘ٛ٘ ،ثیٕبر ِٕٛٞیش ثٛز ٚ ٜثبیغتی زر ثزٌ ٝآسٔبیؾٍب ٜیبززاؽت
ؽٛز.
آلَدُ شذى ًوًَِ خَى

آِٛز ٜؽسٖ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛث ٝمس ا٘ؼمبز غیز ٔٙبعت ثٚ ٝیضٌٕٝ٘ٛ٘ ٜیزی ثب عیغتٓ ِِٞٝٛبی ذألزار ،آِٛز ٜؽسٖ
ذ ٖٛث ٝاِىُ  ٚیس مس ػف٘ٛی ،خٕغآٚری ذ ٖٛاس ٔحُ ٕٞبت ٚ ْٛاس ىزیك ٔغیزٞبی تشریك ٚریسی زر ا٘دبْ
آسٔبیؾبت زذبِت ٔیوٙس .ثزای ٔثبَ چٙب٘چ ٝمس ا٘ؼمبز ٚ EDTAارز ِٔ ِٝٛزثٛه ث ٝآسٔبیؼ ؽیٕی ؽٛز
ذبفیت ثبسزار٘سٌی ثزای آ٘شیٓٞبی فغفبتبس لّیبیی  ٚوزاتیٗ ویٙبس زارز.
عَارض خًَگیری
غؼ یب عٙىٛح یىی اس ػٛارك ؽبیغ زر ٍٙٞبْ یب پظ اس ذٍ٘ٛیزی اعت  ٚیب حتی ٌبٞی ثب ٔؾبٞس ٜذ ٖٛرخ
ٔیزٞسٞ .زٌش ٘جبیغتی اس ؽرـ ایغتبز ٜذٍ٘ٛیزی وزز  ٚعؼی وٙیس زر اتبق ذٍ٘ٛیزی ثب حزف سزٖ حٛاط
ثیٕبر را اس تٛخٔ ٚ ٝؾبٞس ٜذٍ٘ٛیزی ٔٙحزف وٙیسٔ .ؾبٞس ٜپٛعت عزز ٔ ٚزىٛة ،رً٘ پزیسٌی ،احغبط
عجىی زر عز ،عزٌید ،ٝحبِت تٟٛع اس ػالئٓ اِٚی ٝغؼ اعت.
چٙب٘چ ٝثیٕبر زر حبَ ذٍ٘ٛیزی غؼ وزز عٛسٖ را اس ري ذبرج عبذت ٚ ٝا ٚرا زر حبِت زراسوؼ  ٚعز ثٝ
پبییٗ لزار زٞیس .ثب لزار زازٖ وٕپزط عزز رٚی پیؾب٘ی  ٚپؾت ٌززٖ ٔؼٕٛالً ثٟٛػ ٔیآیس .اعتب٘سارزٞبی
 CLSIلزار زازٖ آٔ٘ٛیبن را سیز ثیٙی پیؾٟٙبز ٕ٘یوٙس.
اعتزط ٞ ٚیدبٖ ٌبٞی ثبػث پسیسٞ ٜیپز٘ٚتیالعی( ٖٛتٙفظ تٙس) زر ثیٕبر ؽس ٜزر ایٗ حبِت عؼی وٙیس
ثیٕبر زر پبوت تٙفظ وزز ٜتب  Co2ثٚ ٝی ثبسٌززا٘یس ؽٛز  ٚزچبر اِىبِٛس تٙفغی ٘ؾٛز.
اٌز ثیٕبری زر حبَ ٕ٘ ٝ٘ٛثززاری زچبر تؾٙح ؽس عؼی وٙیس اس آعیت ٚارز وززٖ ث ٝذٛز خٌّٛیزی وززٚ ٜ
زر ایٗ حبِت زر فٛرت ٘یبس ٔغتٙس عبسی ٕ٘بئیس و ٝحزوت ثیٕبر ٔٛخت فزٚرفتٗ عٛسٖ زر ػٕك ثبفت ؽسٜ
اعت.
ًکتِ هْن
تٛخ ٝزاؽت ٝثبؽیس و ٝمؼف والصٖ  ٚوبٞؼ لبثّیت تزٔیٓ پٛعت زر پیزی پیسا وززٖ ري زر خبی ذٛز
فیىظ ؽس ٜرا ٔؾىُ ٔیعبسز .ريٞب ٌبٞی عفت ِ ٚغش٘س ٚ ٜثغیبر عيحی ثٛز ٚ ٜاحتٕبَ ٕٞبت ْٛاعت.
ٔیتٛا٘یس زعت آساز ذٛز را پؾت ٔحُ ذٍ٘ٛیزی لزار زاز ٚ ٜپٛعت را ثىؾیس تب ري فیىظ ؽٛزٔ .ؾىالت
پیزی اس لجیُ ِزسػ زعتٞب ،وبٞؼ ؽٛٙایی  ٚوٓحٛاعی را ٘یش زر ٘ظز زاؽت ٝثبؽیس .مس ػف٘ٛی وبُٔ ا٘دبْ
زٞیس چ ٖٛذيز ػف٘ٛت پٛعت زر افزاز پیز ثغیبر ثیؾتز اعت .تٟی ٝذ ٖٛثب عیغتٓ ِِٞٝٛبی ذألزار زر افزاز
پیز غبِجبً ٔٙدز ث ٝوالپظ (رٚی  ٓٞذٛاثیسٖ) ري ٔیؽٛز .ؽبیس ثٟتز ثبؽس اس عت پزٚا٘ٝای و ٝث ٝیه
عزً٘ ٚفُ اعت ذٍ٘ٛیزی ا٘دبْ ؽٛز.
ًکتِ:

ثزای ذٍ٘ٛیزی اس وٛزوبٖ سیز  2عبَ ثبیغتی اس حسالُ ذٍ٘ٛیزی اعتفبز ٜؽٛز .اعتفبز ٜاس عت پزٚا٘ٝای
رمبیت ثرؼ اعت .اعتزط ٌ ٚزی ٝوززٖ رٚی ثزذی اس آ٘بِیتٞب اثز ٔیٌذارز ،پظ عؼی زر آراْ وززٖ
وٛزن ٕ٘بئیسٔ .ؾبٞس ٜؽس ٜو ٝآة لٙس (  4لبؽك آة  ٚیه لبؽك ؽىز) حبِت آراْ ثرؾی ثزای وٛزوبٖ
زارز ؤ ٝیتٛاٖ  2زلیم ٝلجُ اس ذٍ٘ٛیزی ث ٝوٛزن زاز .زر ذٍ٘ٛیزی خٟت خٌّٛیزی اس حزوبت ٘بٌٟب٘ی
ٕٔىٗ اعت ٔدجٛر ث ٝثغتٗ ثچ ٝثبؽیٓ  ٚیب ثبیس زر آغٛػ پسر  ٚیب ٔبزر ٔحىٓ ٌزفت ٝؽٛز.

