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چکید ه 

تاخیر زمانی بین منونه برداری تا آنالیز منونه ها هنگامی می تواند اتفاق افتد که منونه های خون از راه های دور به آزمایشگاه های مرجع 
پایداری  بررسی  این مطالعه  از  انجام می شود. هدف  تاخیر  با  به دالیلی   آزمایشگاه  آنالیز منونه ها در  یا هنگامی که  ارسال می شوند 
آنالیت های خون شناسی در منونه خون سگ با استفاده از آناالیزر هامتولوژیNihon Kohden MEK-6450 در هنگام ذخیره منونه ها 
 EDTA تا 48 ساعت در دو دمای 4 و 24 درجه سانتی گراد بود. منونه های خون از 40 قالده سگ از نظر بالینی سامل در لوله های حاوی
جمع آوری شدند و ابتدا در طی یک ساعت از زمان جمع آوری با استفاده از آناالیزر Nihon Kohden MEK-6450 مورد بررسی قرار 
گرفتند. سپس منونه ها در دماهای 4 و 24 درجه سانتی گراد ذخیره شده و در 3، 6، 24 و 48 ساعت پس از جمع آوری مجدداً مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفتند. تغییرات قابل توجه و معنی دار در آنالیت های خونی شناختی در منونه های خون سگ نگهداری شده شامل افزایش 
HCT و MCV در 24 ساعت در هر دو دما )4 و 24 درجه( و کاهش MCHC از شش ساعت در دمای 4 درجه و 24 ساعت در دمای 24 
درجه و افزایش MPV در 6 ساعت در هر دو دما بودند و تعداد پالکت ها از شش ساعت در هر دو دما کاهش یافت. تغییر معنی داری در 
شامرش گلبول قرمز، سفید و غلظت هموگلوبین در طول مدت مطالعه مشاهده نشد. اگرچه بیشرت تغییرات در آنالیت های خون شناختی 
در خون سگ هنگام منونه گیری در دو دمای4 و 24 درجه از نظر تحلیلی قابل قبول و از نظر بالینی ناچیز و جزئی است، اما بهرتین روش 
در اندازه گیری آنالیت های خون شناختی در این حیوان، آنالیز به موقع منونه خون ترجیحا در مدت یک ساعت پس از جمع  آوری است.   
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Delay between sampling and sample analysis can occur when blood samples are transported to reference laboratories 
or coincide with holidays. The aim of this study was to evaluate the stability of hematological analytes in canine 
blood samples using Nihon Kohden MEK-6450 hematology analyzer. Blood samples were collected from 40 clini-
cally healthy dogs in EDTA-containing tubes and examined for 1 hour using Nihon Kohden MEK-6450 analyzer. 
The samples were then stored at 4 and 24 ° C and re-analyzed at 3, 6, 24 and 48 hours after collection. Significant 
changes in blood analytes in samples from dogs included, HCT and MCV were increased at 24 h at both temperatures 
(4 and 24 ° C) and was decreased in MCHC from 6 h at 4 ° C and 24 h at 24 ° C and MPV was increased at 6 h at 4 
° C, respectively. Platelet count was also decreased from 6 h at both temperatures. There were no significant changes 
in RBC, WBC counts and hemoglobin concentration during the study. Although most changes in hematological ana-
lytes were analytically acceptable and clinically insignificant in samples when stored at 4 and 24 ° C, however, the 
best way to measure hematological analytes is immediate analysis after sampling. The blood samples are preferable 
to be analyzed within an hour after collection.
.
Key words: hematology, preanalytical variables, temperature, storage time, canine

مقدمه
یک  درست  مقادیر  کردن  مشخص  خون شناسی  آزمایش های  از  هدف 
آنالیت تشخیصی در منونه خون در رشایط آنالیز in vitro است بطوریکه 
از آنالیز تغییری نخواهد کرد.  تضمین شود ترکیب منونه طی فاز قبل 
زمان پس  مانند مدت  آنالیز  از  قبل  متغیرهای  از  تعدادی  به هر حال 
از جمع آوری خون تا آنالیز، روش آنالیز و دمای نگهداری منونه ممکن 
است آنالیت ها را تحت تاثیر قرار دهند. مدت زمان جمع آوری منونه تا 
آنالیز به علت مسافت انتقال منونه به آزمایشگاه، هنگام تست دوباره یا 
هنگامی که آنالیز فورا قابل انجام نیست، می تواند به تاخیر افتد. تاخیر 
را  نتایج  اعتامد پذیری  می تواند  هامتولوژی  آزمایش  فرایند  در  فراوان 
رد  یا  پذیرش  درباره  درست  تصمیم گیری  بواسطه  کند.  خدشه  دچار 
کردن منونه های قدیمی و تفسیر درست نتایج، بایستی تغییراتی که طی 
گیرند.  قرار  شناسایی  مورد  اتفاق می افتد،  منونه خون  نگهداری  مدت 
پاتولوژی،  کلینیکال  آزمایشگاه های  و  دامپزشکی  بالینی  کارهای  در 
آنالیزهای هامتولوژی معموال در ارسع وقت انجام می شوند و یا مانند 
پزشکی با نگهداری منونه در دمای 4 درجه حداکرث طی 24 ساعت انجام 

خواهند شد. بهرحال در بسیاری از موارد، امکان انجام آزمایش بصورت 
به  انتقال منونه  بواسطه  48 ساعت  تا  تاخیرهایی  و  نیست  مهیا  فوری 
پیش  هفته  پایان  یا  رسمی  تعطیالت  علت  به  مرجع  آزمایشگاه های 
می آید. همه این ها سواالتی راجع به پایداری متغیرهای مورد محاسبه 
اتاق  دمای  در  که  مورد منونه هایی  در  بخصوص  نتایج  تفسیر  اعتبار  و 
نگهداری شده اند را مطرح می کند. بسیاری از آنالیت های اندازه گیری 
شده در خون شناسی ماده شیمیایی خاصی تولید منی کنند اما سلول هایی 
گیرند.  قرار  اتولیز  تحت  نگهداری  دوره  طی  است  ممکن  که  هستند 
رنگ آمیزی  یا  رقیق سازی  برای  استفاده  مورد  محلول های  عالوه  به 
مرفولوژیک  تغییرات  سبب  است  ممکن  شکننده  سلول های  این  برای 
بیشرتی شوند. این بدان معنی است که ثبات یک متغیر ممکن است نه 
تنها با رشایط پیش از آنالیز بلکه همچنین ممکن است با رشایط حین 
آنالیز تحت تاثیر قرار گیرد، بنابراین با توجه به دستگاه آناالیزر مورد 
استفاده تغییرات مشاهده شده ممکن است متفاوت باشند. آناالیزرهای 
خون شناسی شامرنده های سلولی تعداد سلول ها را در خون اندازه گیری، 
طبقه بندی و توصیف می کنند. شامرش کامل خون (CBC) شامل مجموعه 
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 ،(RBCs) قرمز  گلبول های  تعداد  آن کمیت  در  که  است  آزمایش هایی 
گلبول های سفید (WBCs) و پالکت ها، جزئیات مربوط به اندازه و شکل 
آن ها، میزان محتوای هموگلوبین (Hb) گلبول های قرمز، درصد و تعداد 
طبیعی  غیر  و  نابالغ  خونی  سلول های  و  سفید  گلبول   نوع  پنج  مطلق 
بررسی می شود. شامرنده های سلول با استفاده از روش های الکرتیکی و 
نوری CBC را با خون كامل بدون لخته )خون كامل با ضد انعقاد( انجام 
می دهند.  شامرشگر الکرتونیکی سلول های خون با فن آوری امپدانس یا 
فناوری کولرت نیز کار می کنند و به این صورت که در این روش سلول ها 
الکرتیسیته  کننده  هدایت  که  سالین   مانند  الکرتولیت  محیط  یک  در 
است شناور می شوند. سلول های معلق رسانای نسبتاً ضعیف الکرتیسیته 
هستند. بنابراین، این سلول ها مانع از توانایی محیط در هدایت جریان 
الکرتیسیته در یک منطقه حساس که به عنوان دیافراگم  معروف است، 
یا  کوچک  فضای  این  از  سلول ها  و  جریان  همزمان  عبور  با  می شوند. 
دیافراگم انحراف در جریان را می توان اندازه گیری کرد. عالوه بر این، 
است.  الکرتیسیته  جریان  از  حاصل  انحراف  با  متناسب  سلول  اندازه 
اندازه  توزیع  اندازه گیری  برای  سلول ها  حجمی  اندازه  در  افرتاق  این 
از گلبول های قرمز و شامرش تفریقی  گلبول های قرمز، متایز پالکت ها 
-MEK گلبول های سفید مورد استفاده قرار گیرد. آناالیزر خون شناسی

6450 (Nihon Kohden, Tokyo, Japan) از روش امپدانس شامرش سلول 
استفاده می کند. این دستگاه یک آنالیزور فرشده هامتولوژی است که 
انجام  قابلیت  و  است  شده  طراحی  دامپزشکی  آزمایشگاه های  برای 
همزمان 20 پارامرت )برای سگ، گربه، گاو و اسب( یا 12 پارامرت )برای 
به طور کلی  امپدانس دارد.  از تکنولوژی  استفاده  با  را  رت و موش(  
دیگر  پشتیبان  عنوان  به  و  متوسط  کاری  با حجم  آزمایشگاه های  برای 

دستگاه ها در آزمایشگاه های تخصصی هامتولوژی مناسب می باشد.
با توجه به دانسته  های ما تاکنون میزان پایداری آنالیت های خون شناسی 
با  درجه   2±24 و   4 دمای  در  شده  نگهداری  خون سگ  منونه های  در 
استفاده از آناالیزر Nihon Kohden MEK-6450 گزارش نشده است. 
این پژوهش با هدف ارزیابی میزان پایداری آنالیت های خون شناختی 
در منونه های خون سگ های  از نظر بالینی سامل که در دمای 4 درجه و 

2±24 درجه تا 48 ساعت نگهداری شده اند، انجام شد.

 مواد و روش ها
منونه های خون کامل 40 قالده سگ سامل از نظر بالینی )از هر حیوان دو 
منونه( در لوله های حاوی EDTA-K3 )هر لوله سه میلی لیرت( جمع آوری 
می شدند و معیار آزمایش منونه جمع آوری شده، پر شدن مقدار حجم 
کافی خون در لوله بدون وجود لخته قابل مشاهده بود. قبل از انجام 
ابتدا طی  لوله های حاوی خون 15-10 دفعه رس و ته می شدند.  آنالیز 
دستگاه  توسط  منونه ها  آنالیز  منونه گیری  از  پس  ساعت  یک  تا  نیم 
  (Tokyo, Japan)  6450-Nihon Kohden, MEK هامتولوژی  اناالیزر 
که از کارخانه سازنده جهت آنالیز هامتولوژیک خون سگ تنظیم شده 
  HCT، ،است، انجام شد. محاسبات شامل اندازه  گیری غلظت هموگلوبین
MCV،  MCH، MCHC، شامرش تام RBC شامرش تام WBC و شامرش 
تفریقی گلبول های سفید بود. سپس منونه ها در دو دمای 4 درجه و دمای 
اتاق )24±2درجه( نگهداری می شدند و هر منونه دوباره در ساعت های 

3، 6 ، 24 و 48  پس از جمع آوری آنالیز شد )2(. به منونه های نگهداری 
شده در دمای 4 درجه قبل از آنالیز، فرصت داده می شد تا دوباره گرم 

شده و با محیط هم دما شوند. 

روش تحلیل آماری
در  است.  شده   گزارش  معیار  انحراف   )±( میانگین  بصورت  داده ها 
آماری  آزمون های  و   23.SPSS )ver( آماری  نرم افزار  از  مطالعه   این 
کوملوگرف-اسمیرنوف و Repeated measure ANOVA استفاده شد. در 
کلیه بررسی ها مقدار P کمرت از 0/05 به عنوان سطح معنی داری در نظر 

گرفته شده است.

نتایج
ارزیابی منونه  های خون سگ که در دمای 4 درجه سانتی گراد و  نتایج 
دمای 2±24 درجه سانتی گراد نگهداری شده و توسط آناالیزر هامتولوژی 
Nihon Kohden- MEK-6450  آنالیز شدند در جدول های 1 و 2 بصورت 

میانگین )±( انحراف معیار آورده شده است. 
داده  نشان   2 و   1 جدول های  در  شده  ارائه  نتایج  در  که   هامن گونه 
در  گلبولی  میانگین حجم  و  افزایش معنی دار هامتوکریت  است،  شده 
از  پالکت ها  تعداد   .)P>0/05( دما مشاهده شد  دو  در هر  24 ساعت 
ساعت 6 در هر دو دما کاهش یافت )P>0/05(. میانگین حجم پالکتی 
در ساعت 6 در دمای 4 درجه افزایش یافت و این افزایش تا ساعت 48 
نیز ادامه داشت )P>0/05( اما در در دمای 24 درجه نیز اگر چه روندی 
 .)P>0/05( است  نبوده  معنی داری  افزایش  این  اما  داشت  افزایشی 
شامرش گلبول های قرمز و غلظت هموگلوبین تغییر معنی داری در دو 
دما، در ساعات مختلف نداشتند و تعدادشان تا 48 ساعت نسبتا پایدار 
تفریقی  و شامرش  گلبول های سفید  تعداد  در  معنی داری  تغییر  است. 
آن ها در هر دو دمای 4 و 24 درجه در  ساعت های مختلف مشاهده 

 .)P>0/05( نشد

بحث و نتیجه گیری
و  بیامر  فیزیولوژیکی  وضعیت  ارزیابی  برای  خون شناختی  پارامرتهای 
نظارت بر تغییرات بیامری زا مهم هستند. در طب انسانی، شاخص های 
مختلفی برای توصیف مرز و دامنه قابل قبول تغییر آنالیت ها توصیف 
شده است. هدف اصلی در هر آزمون آزمایشگاهی ارائه نتایجی است 
به طور معمول توصیه می شود که  اگر چه  باشند.  که دقیق و درست 
سنجش های خون شناختی بر منونه ها در کمرتین زمان و به رسعت پس از 
منونه گیری انجام شوند اما اگر این امر امکان پذیر نباشد، توصیه می شود 
تا  شوند  نگهداری  )یخچال(  سانتی گراد  درجه  چهار  دمای  در  منونه ها 
هنگامی  تاخیر  با  آنالیز   .)16( برسند  حداقل  به  واقعی  غیر  تغییرات 
ممکن است رخ دهد که به درخواست، منونه خون به یک آزمایشگاه 
یا به دالیلی دیگر مانند دوری مسافت امکان  مرجع فرستاده می شود 
که  است  شده  شناخته  خوبی  به  باشد.  نداشته  وجود  موقع  به  آنالیز 
دستکاری منونه های خون و روش نگهداری و ذخیره آن ها می تواند بطور 
قابل توجهی نتایج گمراه کننده ای در پی داشته باشد )5, 7, 14, 17(. 
عالوه بر این، در هامتولوژی مترکز بر آنالیز سلول هاست، که سلول ها 
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دلیل محلول های  به  آنالیز  در طی ذخیره سازی و رشایط  است  ممکن 
معرف سل کانرتهای اتوماتیک هامتولوژی تحت اتولیز قرار گیرند. در 
مورد  دستگاه  به  توجه  با  است  ممکن  شده  مشاهده  تغییرات  نتیجه، 
صورت  به  منونه  پایداری  کلی  طور  به   .)3( باشند  متفاوت  استفاده 
یک  در  شده  سنجش  کمیت  اولیه  مقدار  حفظ  در  منونه  یک  ظرفیت 
دوره زمانی و رشایط نگهداری مشخص توصیف می شود )9(. به هرحال 
پایداری منونه ممکن است براساس دستگاه آناالیزر مورد استفاده تفاوت 
داشته باشد زیرا آناالیزرهای هامتولوژی مختلف تکنیک های متفاوت را 
جهت شناسایی و اندازه گیری آنالیت های هامتولوژیک استفاده می کنند. 
به عنوان مثال، پایداری MCV در خون انسان نگهداری شده در دمای 
8-4 درجه سانتی گراد با استفاده از دستگاه ADVIA 120،10 ساعت و 
با استفاده از )Sysmex Kobe Japan) Sysmex XE-210024 ساعت و با 
آناالیزر کولرت LH750 48 ساعت بود. در مطالعه دیگری بر خون انسانی 
استفاده  با  ساعت   72 طی   MCV درجه،  چهار  دمای  در  شده  ذخیره 

ماند.  پایدار   Abbo++CELL-DYN Saphire هامتولوژی  آناالیزر  از 
آزمایشگاه  در  رایج  بطور   6450-Nihon Kohden MEK آناالیزر  چون 
های دامپزشکی معترب جهان و ایران برای آنالیز خون شناسی گونه های 
آنالیت های خون شناختی در  پایداری  حیوانی استفاده می شود، بررسی 
آناالیزر  این  از  استفاده  با  حیوانات  مختلف  گونه های  خون  منونه های 
نیز رضوری است. بیشرت آنالیزورهای هامتولوژی مبتنی بر امپدانس، از 
جمله دستگاهی که در مطالعه حارض مورد استفاده قرار گرفت، به طور 
اندازه گیری می کنند. در مقابل،  را   Hg RBC و غلظت  میزان  مستقیم 
هامتوکریت )Hct( یک متغیر قابل محاسبه است، که دستگاه آنالیزور 
گلبولی  میانگین حجم  و   RBC قرمز  گلبول های  از شامرش  استفاده  با 
)MCV(-پارامرت دیگری که مستقیام اندازه گیری می شود  -آن را محاسبه 
می کند. Hct در هر دو دما )4 و 24 درجه( از ساعت 24-افزایش یافت، 
که این رخداد به طور عمده به دلیل افزایش در MCV است. نتایج این 
پژوهش نشان داد که با ذخیره خون به مدت 48 ساعت در دماهای 4 

48ساعت24 ساعت6ساعت3ساعتآنالیز اولیهآنالیت

 )×106 µl( 1/13±1/166/71±1/296/84±90/256/81±176/1/±1 6/88گلبول قرمز

g/dl(15/09 3±/1315/48±2/9615/13±3/2315/46±2/8714/98±2/92( هموگلوبین

8/74±48/46 *8/67±8/7947/95±8/6346/46±3046/56/±8 46/53)%( هامتوکریت

MCV)fl(67/56 1±/9067/53±2/3767/47±2/0169/43±2/79*69/50±2/93

MCH)pg(22/38 1±/2922/41±0/9622/17±0/8622/54±1/0122/25±1/17

MCHC)g/dl(33/10 1±/2433/24±1/0732/45±1/10*32/22±1/2332/22±1/62

RDW )%(12/79 1±/1513/02±1/4613/63±1/3614/08±1/8113/98±1/73

)×103 µl( 147/68±146/98296/72±317/56*149/09±158/16319/57±52360/42/±167 367/00پالکت

MPV)fl(6/37 0±/916/58±1/107/95±1/02*7/91±1/167/99±1/06

 )×103 µl( 2/97±3/1412/11±3/2811/78±3/0911/46±1911/43/±3 11/06گلبول سفید

 )×103 µl( 2/94±2/768/15±3/538/08±2/958/57±3/098/24±8/28نوتروفیل

 )×103 µl( 0/94±1/052/86±1/052/65±0/992/32±0/902/35±2/45ملفوسیت

)×103 µl( 0/29±0/240/48±0/170/46±0/170/34±0/160/42±0/36مونوسیت

)×103 µl( 0/19±0/130/20±0/090/14±0/080/12±0/060/09±0/08ائوزینوفی

جدول 1- نتایج خون شناسی )میانگین ± انحراف معیار( به دست آمده در مدت زمان یک ساعت پس از جمع آوری خون )آنالیز اولیه( و پس از ذخیره منونه ها در 

دمای 4 درجه به مدت 3، 6، 24 و 48  ساعت.

* در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنی دار )p > 0/05( است. 
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و 24 درجه، شامرش گلبول های قرمز و غلظت هموگلوبین بدون تغییر 
باقی ماند که با نتایج بسیاری از مطالعات گذشته مطابقت دارد )2, 6, 
MCV .)10 ,8 شاخص حجم گلبول های قرمز است. در مطالعه حارض، 
یافته  افزایش  دما  دو  در هر  از ذخیره سازی  24 ساعت  از  پس   MCV
 MCV است. این تغییر با تورم گلبول های قرمز و پس از آن افزایش در
و  موش ها، سگ ها  در  جمله  از  مشابه،  مطالعات  در  که  دارد،  ارتباط 

انسان نیز گزارش داده شده است )6, 8, 11(. 
در مطالعات دیگری MCV در خون انسان و خرگوش به مدت 48 ساعت 
در دمای 4 درجه سانتی گراد بدون تغییر باقی مانده است. باید در نظر 
گرفته شود که افزایش MCV از این جهت مهم است که تغییرات غیر 
واقعی در MCV می تواند میکروسیتوز را پنهان کند یا منجر به تشخیص 
نادرست ماکروسیتوز شود. متورم شدن اریرتوسیت ها به علت نگهداری 
منونه خون می تواند بر سایر پارامرتهای هامتولوژیک تأثیر گذارد. آبشی 
و همکاران بطور مشابه در مورد MCV دریافتند که مقدار MCV در 

هر دو دمای 4 و 22 درجه پس از 6ساعت نگهداری در آنالیز با آناالیزر 
vet 2800-BC افزایش یافت )1(.

گلبول های  در  هموگلوبین  غلظت  میانگین  از  تخمینی   ،MCHC
قرمز است. در مطالعه حارض، MCHC با گذشت زمان نگهداری کاهش 
 RBC پارامرتهای  برخی  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  است.  یافته 
آمنی ها  تفریقی  تشخیص  و  طبقه بندی  در  که   MCHC و   MCV مانند 
و ذخیره منونه  نگهداری  به واسطه  تغییر  به  استفاده می شوند نسبت 
درجه   24 دمای  در   24 ساعت  در  حارض  مطالعه  در  هستند.  حساس 
و  شد  مشاهده   MCV معنی دار  افزایش  منونه  جمع آوری  از  پس 
کاهش  درجه   24 دمای  در  خون گیری  از  بعد  24ساعت  در   MCHC
موارد  بیشرت  در   MCHC کاهش  و   MCV افزایش  یافت.  معنی داری 
کوچک  آنالیت  مولکول های  به  نسبت  سلول  نفوذپذیری  واسطه  به 
شدن  متورم  سبب  که  است  آزمایشگاه  در  منونه  نگهداری  زمان  طی 
گلبول قرمز به صورت وابسته به زمان می شود. محققین دیگری چنین 

48ساعت24 ساعت6ساعت3ساعتآنالیز اولیهآنالیت

 )×106 µl( 1/08±1/126/86±1/206/83±93/236/82±176/1/±1 6/88گلبول قرمز

g/dl(15/09 3±/1315/63±1/1915/44±2/9915/40±3/1315/67±2/92( هموگلوبین

8/75±48/67*8/24±47/70 8/44±8/8047/12±3047/09/±8 46/53)%( هامتوکریت

MCV)fl(67/56 1±/9067/83±2/4267/53±2/3069/72±3/12*70/69±3/24

MCH)pg(22/38 1±/2922/44±1/0822/54±1/1122/41±1/4322/74±1/28

MCHC)g/dl(33/10 1±/2433/08±1/0833/52±1/4032/16±1/75*32/22±1/83

 )×103 µl( 3/38±3/3911/76±3/5512/35±3/5211/42±1911/95/±3 11/06گلبول سفید

 )×103 µl( 2/85±3/087/88±4/608/29±3/098/92±3/098/64±8/28نوتروفیل

 )×103 µl( 1/48±1/313/53±0/763/37±0/852/81±0/902/16±2/45ملفوسیت

)×103 µl( 0/40±0/160/47±0/070/42±0/200/24±0/160/38±0/36مونوسیت

)×103 µl( 0/49±0/210/53±0/180/22±0/090/20±0/090/11±0/08ائوزینوفی

)×103 µl( 165/28±172/61288/17±319/58*171/69±168/76360/33±52374/52/±167 367/00پالکت

MPV)fl(6/37 0±/986/63±0/897/93±0/71*7/97±1/127/92±1/15

RDW )%(12/97±1/1513/19±1/2513/50±1/2813/69±1/3313/71±1/55

جدول 2- نتایج خون شناسی )میانگین ± انحراف معیار( به دست آمده در مدت زمان یک ساعت پس از جمع آوری خون )آنالیز اولیه( و پس از ذخیره منونه ها در 

دمای 2±24 درجه به مدت 3، 6، 24 و 48  ساعت.

* در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنی دار )p > 0/05( است. 
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اسب  و  انسان، سگ  در منونه خون  دمای چهار درجه  در  را  تغییراتی 
                                  .)11  ,8  ,6  ,4( کرده اند  گزارش   ADVIAI20 آناالیزر  با  شده   آنالیز 
 4 دمای  در  ذخیره سازی  از  پس  پالکت ها  شامرش  حارض،  مطالعه  در 
و 24 درجه از ساعت شش بطور معنی داری کاهش یافت و تا ساعت 
با سایر مطالعات در سگ ها  یافته ها  این  ادامه داشت.  این کاهش   48
در  پالکت ها  تعداد  دیگری،  مطالعه  در   .)13( بود  سازگار  انسان  و 
منونه های خون میمون، خرگوش، موش و رت با ذخیره سازی در دمای 
 .)2( ماندند  باقی  تغییر  بدون  ساعت   72 تا  سانتی گراد  درجه  چهار 
پالکت ها  تجمع  به  ذخیره سازی  هنگام  در  پالکت ها  شامرش  کاهش 
ارتباط داده می شود. برای به حداکرث رساندن دقت شامرش پالکت ها، 
شوند؛  شامرش  خون  جمع آوری  از  پس  وقت  ارسع  در  باید  آن ها 
دمای  دو  هر  در  خون  منونه  ذخیره سازی  از  پس  آن ها  شامرش  زیرا 
است.  داشته  معنی دار  کاهش  ساعت   6 از  پس  یخچال  دمای  و   اتاق 
در این مطالعه MPV در شش ساعت در هر دو دما به طور معنی داری 
افزایش یافت. افزایش قابل توجه در MPV در منونه های خون انسانی 
ذخیره شده در چهار درجه به مدت 24 یا 72 ساعت پس از جمع آوری 
و  ساعت   48 در  و خون خرگوش  ساعت   24 در  میمون  منونه خون  و 
 120 ADVIA منونه خون اسب پس از 24 ساعت با استفاده از آناالیزر
بزرگ  دلیل  به  احتامال   MPV افزایش   .)12 ,11 ,6( است  گزارش شده 
شدن پالکت ها در منونه های ذخیره شده است. از آنجا که MPV معموالً 
می شود،  استفاده  ترومبوپوئز  و  پالکت  شدن  فعال  شاخص  عنوان  به 
تفسیر  شدن  اشتباه  و  پیچیده  سبب  پالکت ها  واقعی  غیر  تورم  نتایج 
یافته های MPV می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهرت است 
اندازه گیری شود. از خون گیری  پس  یک ساعت  زمان  در مدت   MPV 

تعداد کل و تفریقی گلبول های سفید در مدت زمان ذخیره سازی 48 ساعته 
به طور قابل توجهی تغییر نکرد، در مطالعات دیگری بر منونه های خون 
میمون تا 72 ساعت در دمای چهار درجه و در منونه های خون اسب تا 
  120 ADVIA 48 ساعت در دو دمای 4 و 24 درجه با استفاده از دستگاه
تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است )2, 6(. کاهش تعداد WBC در 
خون سگ های ذخیره شده در دمای اتاق گزارش شده که با استفاده از 
آناالیزر ADVIA 120 مورد ارزیابی قرار گرفتند، که این امر به لیز شدن 
 گلبول های سفید در طی ذخیره سازی ارتباط داده شده است )8, 15(. 
قرمز  گلبول های  تعداد  و  هموگلوبین  غلظت  پیشین،  گزارش های  -در 
سگ به عنوان پایدارترین آنالیت های خون که تا سه روز در دمای اتاق 
بدون تغییر باقی مانده اند گزارش شده است )13(. در مطالعه حارض نیز 
غلظت هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز تا 48 ساعت در هر دو دما 

پایدار باقی ماند. 

نتیجه گیری كلی
بطور کلی، منونه های خون سگ ذخیره شده در دمای یخچال یا اتاق تا 
 MCV مدت 1 روز، برای شامرش سلولی معمول، غلظت هموگلوبین و
بسیار  شناختی  خون  تغییرات  که  کردند  تایید  نتایج  هستند.  مناسب 
جزیی و بدون اهمیت بالینی در این مدت زمان و دما در آنالیز منونه ها 
با دستگاه Nihon Kohden MEK-6450 رخ می دهند. به هر حال، بهرت 
است در این گونه حیوانی آنالیت های خون شناختی در کمرتین مدت 

زمان پس از جمع آوری، ترجیحا تا یک ساعت، آنالیز شوند. هنگامی که 
از سوء تفسیر  تجزیه و تحلیل منونه به تأخیر می افتد، برای جلوگیری 
تغییرات مصنوعی در آنالیت های خونی به عنوان تغییرات پاتولوژیک، 
آنالیت های حساس تر به پیری ، ترجیحا باید در نظر گرفته نشوند و عدم 
گزارش  بود،  تأخیر شده  آن  آنالیز  برای  که  منونه ای  مورد  در  اطمینان 

شود.

پاورقی ها
1. Aperture.
2. Aging.
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