
 استخوان مغز برداری نمونه

 که است اسفنجی بافت یک استخوان مغز

 مغز. دارد قرار شما های استخوان داخل

 یک و مایع قسمت یک شما های استخوان

 استخوان مغز آزمایش در. است جامد قسمت

 .شود می برداری نمونه قسمت دو هر از

 : استخوان مغز آزمایش چرا

 دتولی اصلی کارخانه استخوان مغز که آنجا از

 سلولهای از سرشار. است خونی سلولهای

 استخوان مغز آزمایش رو این از. است جوان

 این شرایط و مقدار انواع از کاملی تصویر

 .دهد می ارائه جدید های سلول

 صورت به استخوان مغز آزمایش مرکز این در

 .شود می انجام سرپایی

  : برداری نمونه از قبل الزم آمادگی

 صبحانه آزمایش روز صبح حتمأ بیمار -1

 .بخورد

 . است الزامی بیمار همراه حضور -۲

 و آسپرین داروی مصرف صورت در -3

 پزشک با حتما دیگر، داروی هر یا وارفارین

 .شود مشاوره خود معالج

 داشته همراه به را بیمار پزشکی پرونده -4

 .باشید

 یا خون، فشار سابقه وجود صورت در -5

 را خود معالج پزشک حتما دارویی حساسیت

 بگذارید جریان در

 : برداری نمونه از بعد ضروری توجهات

 کشیده دراز پشت به دقیقه 15 حداقل بیمار

 ، خونریزی عدم از شدن مطمئن صورت در و

 .شود مرخص و برخواسته جا از تواند می

 : برداری نمونه از بعد های مراقبت

 بعد و ساعت 1 تا دقیقه 15 هر باید بیمار -1

 نمونه محل ساعت 3 تا دقیقه 3۳ هر آن از

 در و نماید بررسی خونریزی نظر از را گیری

 محل نزدیکترین به سریعا خونریزی صورت



 و نموده مراجعه درمانگاه یا پزشکی اورژانس

 .شود اقدام پانسمان تعویض به نسبت

 محل روی پانسمان ساعت ۲4 بمدت -۲

 محل مدت این در و باشد برداری نمونه

 امحم به رفتن از و بماند خشک باید پانسمان

 .شود خودداری

 خفیفی درد است ممکن بعد روز چند تا -3

 این از بیمار اگر باشد داشته وجود محل در

خفیف ناراحت است با دستور پزشک  درد

 مسکن به وی داده شود.

اگر هر یک از عالئم در بیمار مشاهده شد  -4

 ، سریعاً به پزشک اطالع داده شود :

تشدید درد بیمار ، خونریزی ، قرمزی ، ورم یا 

ترشح چرکی از محل نمونه برداری ، شکایت 

 بیمار از درد شکم 

 شود . روز دوم پانسمان محل برداشته -5

روز از  3بهتر است بعد از انجام آزمایش تا 

 انجام فعالیت های سنگین خودداری شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 مغز برداری نمونه

 استخوان

 
Emil: kashani@skums.ac.ir 

 لیال نصیری نیکوگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر روح اله معصومیتایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


