
  نكات كاربردي براي نگهداري خون كنترل:

  
دقيقه ويال  1٥هرگز خون كنترل سرد و يخچالي را روي روتاتور يا راكر هماتولوژي قرار ندهيد، بلكه ابتدا به مدت  - 1

بار آن را با دست سر و ته (اينورژن) نموده و به دستگاه  ٢٠را به صورت سر و ته به دماي محيط رسانده و سپس 

داده و بالفاصله به يخچال به دستگاه  سپس نمونه را دقيقه روي روتاتور يا راكر مخلوط كرده و ٥كه بدهيد يا اين

 . بازگردانده شود

  
  نحوه صحيح يك بار اينورژن

يا خون كنترل، استفاده از راكر به روتاتور ارجحيت دارد. در واقع در مورد نمونه هاي  CBCبراي مخلوط كردن ويال  - ٢

باعث چرخيدن پالسما و خون حول محور خود شده و اين دو قسمت را شود، روتاتور از خون جدا ميخوني كه پالسما 

كند ولي راكر تقريبا شبيه سر و ته كردن دستي عمل نموده و مخلوط بهتري را ايجاد چندان با همديگر مخلوط نمي

  كند.مي

  
 تفاوت روتاتور از راكر

(شبيه قوطي  PAO(شبيه ساعت شني) و  Expireيا  Dateرل دو نوع سمبل هاي خون كنتدر مورد تاريخ مصرف ويال - 3

دهد و دومي تاريخ درب باز) وجود دارد كه اولي تاريخ اكسپاير خون در شرايط استاندارد و درب بسته را نشان مي

د و دست نخورده دهد. درواقع اگر يك ويال به صورت آكبناكسپاير بعد از باز كردن اولين بار درب ويال را نشان مي

) ولي ٢٠٢٠را بايد در نظر گرفت (مثال تا آخرين ماه سال  DATEتا تاريخ مندرج در سمبل در يخچال نگهداري شود، 

 هفته  ٤اگر در طول اين تاريخ، درب ويال باز شد، از لحظه باز شدن درب مثالً 

              
 PAOو نشان  DATEنشان 

كنيد، قطعا ويال دستگاه سل كانتر كار مي ٢-3هاي عصر و شب و با بزرگ با شيفت اگر در بيمارستان يا آزمايشگاه - ٤

كم بيمار و تك  هاي كوچك،شود ولي در مورد آزمايشگاهخون كنترل شما سريع تمام شده و وارد بحث كهنگي نمي

ن بشود، در چنين ممكن است چند هفته اتمام خون طول بكشد و لذا كهنگي خون باعث تغيير پارامترهاي آ شيفت،



تا خالء ايجاد شده سي سي وكيوم شود  ٢شود بعد از هربار استفاده هواي داخل ويال توسط سرنگ مواردي توصيه مي

  مانع از خرابي خون كنترل شود.

وي دهيد، نيدل را نه تا ته به داخل ويال وارد نموده و نه از رشود ااگر به روش دستي نمونه را به دستگاه ميتوصيه مي - ٥

شود. خون، نمونه برداري كنيد، چراكه اولي منجر به رقيق شدن و دومي منجر به غليظ شدن تدريجي خون كنترل مي

 شود نيدل تا وسط حجم خون وارد و سپس ساكشن شود.   توصيه مي

  
 

و  Lot Noجنينگ و برقراري قوانين وستگارد، خون كنترل خود را با يك -شود براي اجراي نمودار لويتوصيه مي - 6

شود، نگهداري كنيد. در واقع بار باز و بسته مي ٥براي چند ماه خريداري و در يخجال مناسبي كه روزانه كمتر از 

شود و نتايج ماه بعد نيز بر روي نمودار حاصل اعداد خون كنترل هرماهي روي نمودار حاصل از نتايج ماه قبل درج مي

. حال اگر به عنوان مثال خريداري شوند همزمانن كنترل حداقل سه ماه بايد شوند، لذا خواز نتايج اين ماه ترسيم مي

ويال مصرف خون كنترل داشته باشد،  1٠در يك بيمارستان بزرگ، سه شيفت و سه سل كانتر داشته باشيد و هر ماه 

براي سه ماه واحد،  Lot Noويال خون كنترل با يك  3٠با احتساب چند ويال ذخيره و نقطه سفارش، بايد معادل 

  خون درخواست خريد كند.

 

  
 

خون كنترل فقط تكرارپذيري و به عبارت بهتر تجديدپذيري (دقت) دستگاه سل كانتر را كنترل كيفيت كرده و كمتر  - 7

دهد) ولي با دهد (برخالف خون كاليبراتور كه هر دو صحت و دقت را مورد بررسي قرار ميصحت را هدف قرار مي

مشاهده بايست با مقدار هدف خون كنترل نيز مطابقت داشته باشد، لذا در صورت نتايج روزانه مياين وجود ميانگين 

باال) اقدام به فراخوان  CVباياز بايد اقدام به كاليبراسيون و كنترل بافرها و دستگاه و در صورت مشاهده عدم دقت (

يا طي  )،16و  1٤، 1٢، 1٠، ٨بار (ساعات  ٥ز رو ٥نمونه خون كنترل را طي  ،CVشركت پشتيبان نمود. براي محاسبه 

بر بار) و سپس عالوه ٢٠بار يا  ٢٥بار (در مورد شيفت هاي فقط صبح) به دستگاه داده ( ٤روز  ٥بار يا طي  ٥روز  ٤

CV  داخل ران وCV  بين ران، مقدارtotal CV  را هم محاسبه نموده و با مقدارCV  قابل قبولBiodatabase  سايت

 باشد. جدول  (%)Iتطبيق بدهيد كه بايد كمتر از عدد  وستگارد



  

  

  
 

براي بدست آوردن باياز از خون كنترل استفاده نشده و يا خون كاليبراتور استفاده شده و يا از نمونه خون نرمال  - ٨

ا آزمايشگاه شود، به طوري كه ميانگين نتايج سل كانتر خود را با ميانگين نتايج يك سل كانتر يمراجعين استفاده مي

توان براي محاسبه باياز نيز مي EQAPالبته از نتايج كنيم. مقايسه مي Gold Standardكاليبره ديگر و يا يك روش 

  آزمايشگاه خود استفاده نمود. 

  

  
 

ه محاسب K=1.7را نيز از فرمول زير و با احتساب  Total Erroreتوان مقدار ) مي%B) و باياز (%CV )Iبعد از محاسبه  - 9

 سايت وستگارد تطبيق داد.  %TEو با 

 

 
 هرگز از خون كنترل براي كاليبراسيون دستگاه خود استفاده نكنيد.  - 1٠

 
 با تشكر (دكتر نادر وظيفه شيران)


