
 اسبس ٍ رٍش کبر کَآگَلَهترّب ٍ آضٌبیی ثب هٌبثع خطب

 

 گل افطبى عضَ ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی ضیراز... دکتر حجیت ا

 رضب رًججراى کبرضٌبس ارضذ ّوبتَلَشی

 

 ٍ اًساظُ گیطی فیجطیٌَغى ثط پبیِ ظهبى لرتِ قسى پالؾوب صَضت PT ٍ PTTثؿیبضی اظ تؿت ّبی اًؼمبزی هبًٌس آظهبیف ّبی ضٍظهطُ 

 .زض ایي ثرف ثب عطیمِ ؾٌدف ظهبى لرتِ ثب ؾبظٍوبضّبی هرتلف زض اًَاع وَآگَلَهتطّب آقٌب هی قَیس. هی گیطز

 تبریخچِ 

 ظهبى الظم خْت لرتِ قسى ذَى زض لَلِ آظهبیف ثب ذن ٍ ضاؾت وطزى لَلِ هَضز ؾٌدف لطاض گطفت وِ ثِ ػٌَاى 1900زض اٍایل ؾبل 

 . ثِ وبض گطفتِ قسLee white tilt tubeظهبى اًؼمبز ذَى زض ضٍـ 

ثب ثجت تغییطات ٍلتبغی حیي اًؼمبز ذَى لبزض ثِ ثجت  (Coaguloviscosimeter) زؾتگبُ ؾٌدف ٍیؿىَظیتِ ذَى 1910زض ؾبل 

 .پبیبى ظهبى اًؼمبز ثَز

ِ  پالؾوب ثسؾت آٍضز ٍ ایي ضٍـ  تؿت ّبی اًؼمبزی ضیكِ زض هغبلؼبت فطزی ثِ ًبم گطام زاضز وِ ظهبى اًؼمبز ضا ثب افعٍزى ولطٍض ولؿین ث

 .ضا قىل هی زّس (TEG)اهطٍظُ اؾبؼ وبض زؾتگبُ تطٍهجَاالؾتَگطافی 

 

ُ ّبی هجتٌی ثر تطکیل لختِ ثِ عٌَاى ًقطِ پبیبى آزهبیص   ( Clot end point)اصَل دستگب

زض زؾتگبُ ّبی ًیوِ اتَهبتیه ًیبظ ثِ اضبفِ وطزى پالؾوب ٍ هؼطف ّبی . زؾتگبُ ّبی وَآگَلَهتط، اتَهبتیه ٍ یب ًیوِ اتَهبتیه ّؿتٌس

آظهبیف تَؾظ اپطاتَض ثِ وٍَت زؾتگبُ هی ثبقس ٍ زض یه ظهبى لبزض ثِ اًدبم یه تب زٍ تؿت اؾت، زض حبلیىِ زؾتگبُ ّبی اتَهبتیه زاضای 

 . زّس ثطای اًتمبل پالؾوب ٍ هؼطف ّبؾت ٍ ّوعهبى چٌسیي تؿت ضا هی تَاًس اًدبم (Pipetting)ؾیؿتن پیپتیٌگ 

 

 



ُ ّبی کَآگَلَهتر اتَهبتیک دارای سیستن پیپتیٌگ  ثرای اًتقبل پالسوب ٍ هعرف ّبست ٍ ّوسهبى  (Pipetting)دستگب

 چٌذیي تست را هی تَاًذ اًجبم دّذ 

ـ ّبی زؾتی ثطذَضزاضًس ِ  اتَهبتیه اظ صحت ٍ زلت ثْتطی ًؿجت ثِ ضٍ  .وَآگَلَهتطّبی اتَهبتیه ٍ ًیو

 : گطٍُ خبی هی گیطًس5تدْیعات هجتٌی ثط اؾبؼ تكىیل لرتِ زض 

 (Electromechanical)الىتطٍ هىبًیىی -1

 یب تَضثیسٍهتطیه (Photo-optic)فتَاپتیه -2

 (Nephlometric)ًفلَهتطیه -3

 یب آهیسٍلیتیه (Chromogenic)وطٍهَغًیه -4

 (Immunologic)ایوًََلَغیه - 5

 (Electromechanical end point)سٌجص ًقطِ پبیبى ثر اسبس الکترٍهکبًیکبل 

ـ ّبی گًَبگَى الىتطٍهىبًیىی ثطای ثجت ظهبى تكىیل لرتِ ثِ ػٌَاى پبیبى تؿت اثساع قسُ اؾت  .ضٍ

ـ ّب یه گَی اؾتیل  . زض وٍَت زؾتگبُ وِ زض اًتْبی آى یه اًحٌب ٍخَز زاضز، لطاض زازُ قسُ اؾت (Steel ball)زض یىی اظ ایي ضٍ

ِ ّبی فیجطیٌی گَی ضا اظ حطوت ثبظ  هی زاضز ٍ زض ایي . هیساى الىتطٍهغٌبعیؿی حطوت گَی ثِ خلَ ٍ ػمت ضا حؽ هی وٌس تكىیل لرت

 .لحظِ ظهبى ؾٌح زؾتگبُ هتَلف هی گطزز

تكىیل لرتِ . زض ضٍـ زیگط گَی اؾتیل زض لَلِ آظهبیف خبیگبُ ثبثتی زاضز وِ تَؾظ هیساى الىتطٍهغٌبعیؿی ایي خبیگبُ تحت ًظط اؾت

 .فیجطیٌی گَی ضا اظ هحل خب ثدب وطزُ ٍ زض ایي لحظِ ظهبى ؾٌح، پبیبى ظهبى اًؼمبز ضا ثجت هی وٌس

ِ عَض هطتت ثِ لَلِ تؿت . وِ یىی هتحطن ٍ زیگطی ثبثت اؾت اؾتفبزُ هی قَز (Probe)زض ضٍـ زیگط اظ زٍ الىتطٍز  الىتطٍز هتحطن ث

ثب تكىیل لرتِ ضٍی الىتطٍز هتحطن وِ ّبزی خطیبى . ٍاضز ٍ ذبضج هی قَز ٍ ّط ؾیىل ٍضٍز ٍ ذطٍج هَخت لغغ خطیبى هی گطزز

 .الىتطیىی اؾت خطیبى هٌمغغ ثِ خطیبى پیَؾتِ تجسیل هی قَز ٍ ایي لحظِ تَؾظ زؾتگبُ ثِ ػٌَاى ًمغِ پبیبى ثجت هی گطزز

 :سٌجص ًقطِ پبیبى ثراسبس فتَاپتیک

زض . ضا زض عی فطآیٌس لرتِ قسى قٌبؾبیی هی وٌس (Transmittance)یب ػجَض ًَض  (OD)وَآگَلَهتط زض ایي حبلت تغییطات خصة ًَضی 

ُ ّب اظ عَل 600 تب 500ثؿیبضی اظ وَآگَلَهتطّب ًَض ثب عَل هَج ثبثت ثیي   ًبًَهتط ثِ لَلِ آظهبیف تبثبًسُ هی قَز، ٍلی اهطٍظُ ایي زؾتگب

 . ًبًَهتط ًیع ثطای ؾٌدف وطٍهَغًیه ثْطُ هی ثطًس405هَج 

تكىیل لرتِ فیجطیٌی هَخت . هیعاى خصة ًَضی ٍاثؿتِ ثِ قفبفیت ٍ ضًگ پالؾوبؾت وِ ثطای ّط ثیوبض ثِ ػٌَاى پبیِ ثجت هی گطزز

افعایف خصة ًَض گطزیسُ وِ هیعاى خصة ًَضی ثب هیعاى خصة ًَضی پیف فطضی وِ اظ لجل ثِ زؾتگبُ زازُ قسُ اؾت، همبیؿِ ٍ ثب 

 .ضؾیسى ثِ خصة ًَضی ّسف، ظهبى ؾٌح هتَلف هی گطزز



 :ًکتِ هْن

زض ثؿیبضی اظ .  ًْبیی وؿط هی قَز اظ ایي ضٍ اثطات ًوًَِ لیپویه ٍ یطلبًی ضٍی ًتبیح اًسن اؾتOD پبیِ اظ ODثب تَخِ ثِ ایٌىِ هیعاى 

زؾتگبُ ّبی فتَاپتیه ّوعهبى اظ عَل هَج ّبی گًَبگَى خْت افتطاق ٍ وبّف اثطات لیپیسهی ٍ ثیلی ضٍثیٌوی اظ عطیك فیلتط وطزى خصة 

 .ًَضی ًبذَاؾتِ، اؾتفبزُ هی قَز

 

 

 :(آهیذٍلیتیک)سٌجص ًقطِ پبیبى ثر اسبس کرٍهَشًیک 

زض ایي ضٍـ وِ ثطای ؾٌدف فؼبلیت فبوتَضّبی اًؼمبزی اؾتفبزُ هی قَز اظ یه الیگَپپتیس هصٌَػی وِ تَالی آهیٌَ اؾیس آى قجیِ 

ایي الیگَپپتیس زض خبیگبُ قىؿتگی ثب یه وطٍهَفَض . ؾَثؿتطای ٍالؼی فبوتَض فؼبل هَضزًظط زض ثسى اؾت، اؾتفبزُ هی قَز

(Chromophore)  هبًٌس پبضاًیتطٍآًیلیي(PNA)  وبًػٍگِ قسُ اؾت ٍ اثطگصاضی فبوتَض فؼبل ثط الیگَپپتیس هَخت ضّبؾبظی

.  لطائت هی قَز405قست ضًگ ظضز ثب فؼبلیت فبوتَض هَضزًظط زض اضتجبط ثَزُ ٍ زض عَل هَج . پبضاًیتطٍآًیلیي هی قَز وِ ثِ ضًگ ظضز اؾت

ـ ّب اظ وبًػٍگِ فلَضؾٌت اؾتفبزُ قسُ وِ ثِ آى ضٍـ فلَضٍغًیه گفتِ هی قَز  .زض ثطذی اظ ضٍ

ًرؿت ثب افعٍزى ؾن افؼی ضاؾل ٍ یَى ولؿین آًطا فؼبل وطزُ ٍ ؾپؽ زض هدبٍضت  (X)ثطای ؾٌدف فؼبلیت فبوتَض زُ : هثبل اٍل

 . زض اضتجبط اؾت10قست ضًگ ظضز ثب فؼبلیت فبوتَض . ؾَثؿتطای هرصَل وبًػٍگِ قسُ ثب پبضاًیتطٍآًیلیي لطاض هی گیطز

 فؼبل ضا ذٌثی هی وٌس؛ اظ ایي ضٍ ثطای ؾٌدف زُظ زضهبًی ّپبضیي ثب ٍظى 10ّپبضیي ثب ٍظى هَلىَلی ون ثغَض ػوسُ فبوتَض : هثبل دٍم

ثطای ایي وبض ثِ پالؾوبی .  فؼبل زض پالؾوبی ثیوبض ثِ ضٍـ وطٍهَغًیه اؾتفبزُ هی قَز10هَلىَلی ون اظ ؾٌدف ذبصیت ضس فبوتَض 

 فؼبل زاضای آًتی تطٍهجیي ثَزُ ٍ ثطذی، اظ 10ثطذی اظ ویت ّب ّوطاُ فبوتَض .  فؼبل زض همساض تؼییي قسُ اضبفِ هی گطزز10ثیوبض فبوتَض 

 .پالؾوبی ثیوبض ثِ ػٌَاى هٌجغ آًتی تطٍهجیي اؾتفبزُ هی وٌٌس

 فؼبلی ثبلی 10 فؼبل افعٍزُ قسُ ضا ذٌثی هی وٌس ٍ چٌبًچِ فبوتَض 10ّپبضیي هَخَز زض پالؾوبی ثیوبض ثب اتصبل ثِ آًتی تطٍهجیي، فبوتَض 

 هی قَز ٍ اظ ایي ضٍ قست ضًگ ظضز ثب هیعاى ّپبضیي زض پالؾوبی PNAثوبًس هَخت ّیسضٍلیع ؾَثؿتطای اذتصبصی ٍ ضّبوطزى ضًگ ظضز 

 .ثیوبض ًؿجت ػىؽ زاضز



 

ِ ای از آًبلیسٍر ّبی کرٍهَشًیک  ًوًَ

 

 

 (Nephlometric End Point)سٌجص ًقطِ پبیبى ثر اسبس ًفلَهتریک 

 زضخِ ٍ ظاٍیِ ضٍثطٍ 90ًفلَهتطی قجیِ فتَاپتیه اؾت ثب ایي تفبٍت وِ ثِ خبی ؾٌدف خصة ًَضی، هیعاى پطاوٌف ًَض تبثكی زض ظاٍیِ 

 ًبًَهتط تَلیس وطزُ ٍ یه زؾتگبُ ًَضؾٌح 600ؾبعغ وٌٌسُ، ًَض تبثكی ضا زض حسٍز  (Diode)یه زیَز . ؾٌدیسُ هی قَز

(Photodetector )  زضخِ 90پطاوٌف ًَض ضا زض ظٍایبی (Side)  زضخِ یب ظاٍیِ ضٍثطٍ 180ٍ ًعزیه ) Forward) ثب . اًساظُ هی گیطز

، ظهبى ؾٌح هتَلف ٍ ظهبى یبززاقت  تكىیل لرتِ فیجطیٌی پطاوٌف زض ظٍایبی فَق افعایف یبفتِ ٍ ثب ضؾیسى ثِ هحسٍزُ اظ پیف تؼییي قسُ

 .ًفلَهتطی لبثلیت اضظیبثی تكىیل لرتِ ثِ صَضت زیٌبهیه ضا زاضز. هی گطزز

ثطای ؾٌدف فبوتَضّبی اًؼمبزی ثِ . آًتی ثبزی ًیع اؾتفبزُ هی قَز- اظ ًفلَهتطی ثطای ؾٌدف ووپلىؽ ّبی ایوٌی زض ٍاوٌف آًتی غى

ضٍـ ًفلَهتطی، شضات التىؽ ثب آًتی ثبزی اذتصبصی ّط فبوتَض آغكتِ گطزیسُ ٍ ثب پالؾوبی ثیوبض، ثطای تكىیل ووپلىؽ ّبی ایوٌی 

 .هدبٍض هی قَز ٍ ثب ؾٌدف پطاوٌف ًَض همساض فبوتَضّبی اًؼمبزی اًساظُ گیطی هی قَز

 :سٌجص ًقطِ پبیبى ثر اسبس ایوًََلَشیک

ًَض ته ضًگ .  زض ایي ضٍـ هیىطٍپبضتیىل ّبی التىؽ ثب آًتی ثبزی هرصَل ػلیِ هبزُ ای وِ لصس اًساظُ گیطی آى اؾت، آغكتِ هی قَز

ٌّگبهی وِ عَل هَج ًَض تبثكی ثعضگتط اظ لغط شضات التىؽ ثبقس فمظ همساض . اظ هیبى شضات التىؽ ػجَض زازُ هی قَز (هٌَوطٍهبتیه)

آًتی ثبزی صَضت گیطز هٌدط ثِ افعایف لغط شضات ٍ زض ًتیدِ افعایف - ووی خصة ًَضی صَضت هی گیطز ٍلی چٌبًچِ ٍاوٌف آًتی غى

اًساظُ گیطی فبوتَضّبی اًؼمبزی ثب ایي ضٍـ زض هست . هی ثبقس (هبزُ هَضزًظط )خصة ًَضی هی گطزز وِ قست آى هتٌبؾت ثب تطاون آًبلیت 

 .وَتبّی لبثل اًدبم اؾت

 زضصس 20 هوىي اؾت هتدبٍظ اظ CVلطائت ًمغِ پبیبى آظهبیف ّبی اًؼمبزی ثط پبیِ چكوی احتیبج ثِ آظهبیف زٍثل زاضز ٍ گبّی همساض 

ِ  اتَهبتیه زلت ضا افعایف زازُ اؾت ٍلی ثِ ػلت پیپتیٌگ زؾتی ًیبظ ثِ اًدبم آظهبیف زٍثل زاضز ثب .  گطزز، گطچِ زؾتگبُ ّبی ًیو



یب حتی یه زضصس % 5تدْیعات اتَهبتیه وبهل ًِ تٌْب هی تَاى همساض ووتطی هؼطف هصطف وطز، ثلىِ هی تَاى ثِ ضطیت تغییطات ووتط اظ 

 .زؾت یبفت ٍ اًدبم ته تؿت هغوئي اؾت

 

 :تجْیسات سٌجص عولکرد پالکتی

 پالوتی، هَخت ًیبظ IIb/ IIIaپی گیطی زضهبى ثب زاضٍّبی ضس پالوتی هبًٌس آؾپطیي، پالٍیىؽ ٍ ثبظزاضًــــــسُ ّبی گلیىَپطٍتئیٌی

ؾٌدف وبضآیی پالوت ّب ًیع لجل اظ ػول خطاحی ثطای ثیوبضی وِ ؾبثمِ . ضٍظافعٍى ثِ تدْیعات ؾٌدف وبضآیی پالوت ّب قسُ اؾت

ظهبى ؾیالى اظ تؿت ّبی لسیوی ثطای ؾٌدف پالوت ّبی وبضآهس ثَزُ ٍلی اؾتبًساضز وطزى آظهبیف ثؿیبض . ذًَطیعی زاضز ضطٍضی اؾت

 .هكىل ثَزُ ٍ اظ عطفی ایي تؿت ًوی تَاًس ذًَطیعی زض ٌّگبم ػول خطاحی ضا پیف ثیٌی وٌس

ٍ تدوغ ؾٌح لَهیٌؿبًؽ لبزض ثِ ؾٌدف وبضآیی پالوت ّب  (Platelet Aggregometer)تدْیعاتی هبًٌس زؾتگبُ ؾٌدف تدوغ پالوتی 

 .ٍ ػولىطز تطقحی پالوت ّب ّؿتٌس، ٍلی زض آظهبیكگبُ ّبی ضٍتیي هَضز اؾتفبزُ ًیؿتٌس

زض اضظیبثی وبضآیی پالوت ّب ٍ قٌبؾبیی ثیوبضاى فَى ٍیلجطاًس ٍ هؤثط ثَزى  PFA-100( Platelet function analyzer-100)آًبلیعٍض 

زض ایي آًبلیعٍض ذَى وبهل ؾیتطاتِ تحت فكبض اظ یه ؾَضاخ هیىطٍؾىَپی زض غكبیی وِ اعطاف آى ثب . زضهبى ثب آؾپطیي هَفك ثَزُ اؾت

 .ظهبى اًؿساز ؾَضاخ هؼبزل ظهبى ؾیالى اؾت.  آغكتِ قسُ اؾت، ػجَض زازُ هی قَزADPوالغى ٍ اپی ًفطیي ٍ یب والغى ٍ 

 

 خَى کبهل سیتراتِ از سَراخی کِ اطراف آى ثب هحرک ّبی پالکتی آغطتِ ضذُ است عجَر دادُ PFA-100در آًبلیسٍر 

زهبى اًسذاد هجرا . پالکت ثب سبزٍکبر چسجیذى ثِ کالشى ٍ تجوع ثِ یکذیگر هَجت هسذٍد ضذى هجرا هی گردد. هی ضَد

 . هعبدل زهبى سیالى هی ثبضذ

 

تدوغ پالوتی ضٍی هْطُ ّبی آغكتِ ثِ فیجطیٌَغى زض پبؾد ثِ هحطن ّبی اذتصبصی پالوتی ثط هجٌبی  Accumetric verify زض آًبلیعٍض

 زاضز ثطای پیگیطی زضهبى ثب آؾپطیي اظ آضاقیسًٍیه اؾیس ٍ ثطای FDAزض ایي آًبلیعٍض وِ تأییس . خصة ًَضی هَضز ؾٌدف لطاض هی گیطز

 اظ پپتیس  Abciximab, Tirofiban, Eptifibatide پالوتی هبًٌس زاضٍّبیIIb /IIIaپیگیطی زضهبى ثب ثبظزاضًسُ ّبی گلیىَپطٍتئیي 



 پالوتی هبًٌس پالٍیىؽ ٍ P2Y12 ثطای پیگیطی زاضٍّبی ثبظزاضًسُ گیطًسُ ADPٍ ًیع اظ  (TRAP )فؼبل وٌٌسُ گیطًسُ تطٍهجیي 

 .ثِ ػٌَاى هحطن اؾتفبزُ هی قَز (Prasugrel )پطاؾَگطل 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آًبلیسٍرّبی سٌجص تجوع پالکتی از خَى سیتراتِ ثیوبر پالسوبی سرضبر از پالکت تْیِ کردُ ٍ ثِ آى یک هحرک یب 

پبسخ هثجت تجوع پالکتی هَجت رسَة . اضبفِ هی ضَد...  ٍ ADPآگًَیست پالکتی از قجیل کالشى، اپی ًفریي، ریستَستیي، 

پالکت ّب در تِ لَلِ ٍ ضفبف ضذى هحلَل گردیذُ کِ ثب افسایص عجَر ًَر تبثطی ّوراُ ثَدُ ٍ ثِ صَرت هٌحٌی تجوع ترسین 

ُ ّب ثب اضبفِ کردى سَثسترای لَسیفریي ٍ لَسیفراز هی تَاى عول ترضحی پالکت ّب را ارزیبثی کرد، . هی گردد در ثرخی از دستگب

 لَسیفراز ثب طَل هَج هخصَظ هی گردد کِ – از گراًَل ّبی پالکت هَجت ٍاکٌص ًَرزای لَسیفریيATPثذیي هفَْم کِ ترضح 

 .دستگبُ قبدر ثِ ثجت آى است

 



اپطاتَض ثب اؾتفبزُ . ؾٌدف لطاض هی گیطز  ٍضؼیت ولی اًؼمبز ثیوبض هَضز TEG( Thromboelastograph)زض آًبلیعٍض تطٍهجَاالؾتَگطاف 

 زض TEGوبهپیَتطی قسى . ، ذغط ذًَطیعی زض ثیوبضاى وجسی، خطاحی للت، ظایوبى ٍ ثیوبضاى تطٍهبتیه ضا اضظیبثی هی وٌسTEGاظ 

پیگیطی ٍضؼیت اًؼمبز زض حیي ػول خطاحی ثطای تدَیع فبوتَضّبی اًؼمبزی، تعضیك پالوت ٍ زضهبى ثب زاضٍّبی فیجطیٌَلیتیه ٍ زاضٍّبی 

 .ضسپالوتی هؤثط اؾت

وِ لغطـ یه هیلی هتط  (Pin)زض ؾیلٌسض یه ؾٌدبق ثبثت . زض ایي آًبلیعٍض ذَى ؾیتطاتِ زض یه ؾیلٌسض فٌدبًی قىل ضیرتِ هی قَز

ِ ّبی فیجطیي ؾٌدبق ضا ثِ ظطف هتصل وطزُ ٍ . ووتط اظ ظطف ؾیلٌسض اؾت ٍخَز زاضز ثطای قطٍع اًؼمبز وبئَلیي اضبفِ قسُ ٍ ضقت

ؾطػت، لسضت ٍ پبیساضی لرتِ ٍ ؾپؽ فؼبلیت . تغییطات ٍیؿىَاالؾتیؿیتِ ثِ ؾٌدبق هٌتمل گكتِ ٍ ثِ ػالئن الىتطیىی تجسیل هی گطزز

  .فیجطیٌَلیتیه ثب ثجت ػالئن پیگیطی هی قَز

 

 آًبلیسٍر ترٍهجَاالستَگراف

 

 

 



دستگبُ ترٍهجَاالستَگراف زهبى لختِ ضذى خَى، ّوکبری پالکت ّب ثب فبکتَرّبی اًعقبدی، ایجبد لختِ هٌسجن، آة ضذى 

در ایي ضکل گراف ًرهبل لختِ ضذى خَى ٍ . لختِ ٍ کبرآیی سیستن فیجریٌَلیتیک را ثِ صَرت گراف ًطبى هی دّذ

 گراف ّبی غیرطجیعی در چٌذ اختالل ضبیع اًعقبدی هطبّذُ هی ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ گر در آزهبیص زهبى پرٍترٍهجیي   فبکتَرّبی هذاخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستن ّطذاردٌّذُ در کَآگَلَهترّب

ُ حل هطکل  را

حدن ًوًَِ ووتط اظ حس لبثل 

 لجَل

  ٍ ثبیؿتی ًوًَِ هدسزاً گطفتِ قَزPTافعایف وبشة 

ّوبتَوطیت ثیكتط یب هؿبٍی 

  زضصس55

ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل، حدن ؾیتطات ضا تٌظین وٌیس زض غیط  ایي صَضت ثب 

  ّوطاُ اؾتPTافعایف وبشة 

ِ گیطی هدسز شضات لرتِ زض ًوًَِ  ًوًَ

 ، خوغ آٍضی هدسز ًوPTًَِوَتبُ قسى  ّوَلیع لبثل هكبّسُ

 ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ وَآگَلَهتط هىبًیىی آظهبیف اًدبم قَز پالؾوبی ظضز یب قیطی ضًگ

اظ ویت ّبیی اؾتفبزُ وٌیس وِ زاضای ذٌثی وٌٌسُ ّپبضیي ّؿتٌس هبًٌس  ٍخَز ّپبضیي زض ًوًَِ

 ثطى  ثب پلیPTهؼطف 



ِ گط هبًٌس لیپیسهی، ّوَلیع، ثیلی ضٍثیٌوی ٍ تكىیل لرتِ غیطعجیؼی ٍ  ثطذی اظ وَآگَلَهتطّب ثط هجٌبی ویفیت ًوًَِ ٍ ػَاهل هساذل

 .هی ثبقٌس (Warning flag)تكىیل ًكسى لرتِ ٍ یب خَاة غیطهٌتظطُ زاضای ػالئن ّكــــساض 

 :ّكساضّبی هطثَط ثِ ًوًَِ

ِ ّبی لیپیسهی ٍ ّیپطثیلی ضٍثیٌوی زض وَآگَلَهتطّبیی وِ ثط اؾبؼ خصة ًَضی ػول هی وٌٌس ٍ لبزض ثِ تصحیح خصة ًَضی پبیِ  ًوًَ

 .ًیؿتٌس، ثؼلت اذتالل زض یبفتي ًمغِ پبیبى اًؼمبز، خَاة وبشة هی زّس

 .زض ًوًَِ ّوَلیعُ فؼبل قسى ظٍزضؼ فبوتَضّبی اًؼمبزی ٍ پالوت ّب هٌدط ثِ وَتبُ قسى ظهبى اًؼمبز هی گطزز

ِ ّبی غیطعجیؼی ثِ زلیل یبفت ًكسى ًمغِ پبیبى زض ظهبى هٌبؾت عَالًی هی قَز  .ظهبى اًؼمبز زض هَاضز تكىیل لرت

 :ّطذارّبی هرثَط ثِ دستگبُ

 ذغبی زضخِ حطاضت - 

 ذغبی فتَاپتیه- 

 ذغبی حطوبت هىبًیىی- 

 ذغبی آؾپیطُ- 

 ًساقتي ًمغِ پبیبى- 

 زض ثطذی اظ وَآگَلَهتطّب اعالػبت قىل گیطی لرتِ ثِ صَضت گطاف زض اضتجبط ثب ظهبى ًكبى زازُ هی قَز وِ هی تَاًس اضظـ :ًکتِ هْن

ِ ای ثطای اًؼمبز زاذل ػطٍلی هٌتكطُ  PTT( Waviform PTT)ثطای هثبل گطاف هَخی قىل . تكریصی زاقتِ ثبقس هی تَاًس ًكبً

 .ثبقس

 

 

 ثر اسبس عجَر ًَر y ثر حست ثبًیِ ٍ هحَر xگَلَهتر رٍی هحَر هختصبت کِ هحَر  در دستگبُ کَآPTTهٌحٌی آزهبیص 
(transmittance)ثٌذی ضذُ است، ترسین هی گردد ِ  تک هَج را ًطبى هی دّذ کِ زهبى لختِ ثب PTT آزهبیص Aگراف .  درج



 را ًطبى هی دّذ کِ هَج اٍل کبّص عجَر PTT آزهبیص دٍ فبزی یب هَاج Bگراف . تغییر ًبگْبًی در کبّص ًَر تبثطی ّوراُ است
 . ٍ هَج دٍم ثِ علت تَلیذ لختِ ًْبیی استCRP-VLDLًَر تبثطی ًبضی از رسَة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ داری ٍ درجِ حرارت ًوًَِ جْت تست ّبی اًعقبدی  زهبى ًگ

درجِ  ًوًَِ

 حرارت

 زهبى

 ًوًَِ ثسٍى حضَض ّپبضیي PTآظهبیف 
UFH 

24-18 

 زضخِ

  ؾبػت24تب 

 ًوًَِ ثسٍى حضَض ّپبضیي PTTآظهبیف 
UFH 

24-18 

 زضخِ

  ؾبػت4تب 

 ثطای پیگیطی زضهبى ثب PTTآظهبیف 

 UFHّپبضیي 
 

24-18 

 زضخِ

 4پالؾوب ضا تب یه ؾبػت خسا وطزُ ٍ تب 

 ؾبػت تؿت ضا اًدبم زّیس

 ًوًَِ زض حضَض ّپبضیي PTآظهبیف 
UFH 
 

24-18 

 زضخِ

 4پالؾوب ضا تب یه ؾبػت خسا وطزُ ٍ تب 

 ؾبػت تؿت ضا اًدبم زّیس

 آظهبیف ؾٌدف فبوتَضّبی اًؼمبزی
 

24-18 

 زضخِ

  ؾبػت4تب 

 3 زلیمِ ثؼس اظ ؾبًتطیفَغ صجط وطزُ ٍ تب 30 18-24آظهبیف تدوغ پالوتی ثب اؾتفبزُ اظ 



 پالؾوبی ؾطقبض اظ پالوت
 

 ؾبػت آظهبیف قَز زضخِ

 آظهبیف تدوغ پالوتی ضٍی ذَى وبهل
 

24-18 

 زضخِ

  ؾبػت اظ خوغ آٍضی ًو3ًَِتب 

 ًگْساضی پالؾوب زض فطیعض ذبًگی
 

  ّفت2ِتب  زضخِ- 20

 ًگْساضی پالؾوب زض فطیعض
 

  هب6ُتب  زضخِ- 70

    UFH : Unfractioned Heparin         
     

 

 

 

 

 

 


