ԱԽՏԱՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԱԽԱՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԿ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳ

Ընդհանուր դրույթներ

Սույն գործե լակարգում մանրամասն նե րկայացվում ե ն հիվանդի մարմնից
ձևաբանական հե տազոտման ե նթակա նմուշնե րի ստացման պահից մինչ
առարկայական ապակու տե սքով ախտաբանին հանձնե լը նյութի

պահման,

լաբորատորիա տե ղափոխման, հե տագա մշակման ընթացակարգե րը՝ կախված
նմուշի տեսակից և ստացման եղանակից:
Սույն

գործ
ե լակարգը

իրականացնող

նախատ
ե սված

անձնակազմի

հե տազոտություննե ր

և

իրականացնող

է

կ
ե նսանյութի

ձևաբանական

նմուշառում

(մորֆոլոգիական)

լաբորատորիանե րի

աշխատակիցնե րի

համար:

Գործելակարգի
անվանացուցակ

մշակման

1. Խաչատրյան Փ. Ս.

աշխատանքային

խմբի

անդամների

բ.գ.թ., Երևանի Մխիթար Հե րացու անվան պե տական

բժշկական համալսարանի «Հե րացի» հիվանդանոցային համալիրի «Կլինիկական
պաթոլոգիայի» լաբորատորիայի ղե կավար, «Ախտաբանական անատոմիայի և
կլինիկական մորֆոլոգիայի» ամբիոնի դասախոս, «Հիստոջեն» պաթոլոգիայի հայգերմանական գիտագործնական կենտրոնի պաթոլոգ:

Թղթակցական հասցե ՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0014,
Երազ բնակելի թաղամաս, Ադոնցի 6/1, շին.325, հեռ՝ (+374) 12333003
1. Մխիթարյան Ա.Գ.
«Ախտաբանական

բ.գ.թ.,

դոցե նտ,

անատոմիայի»

Երևանի

«Սուրբ

բաժանմունքի

Աստվածամայր»

ե
ղ կավար,

ԲԿ-ի

«Հիստոջ
ե ն»

պաթոլոգիայի հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոնի պաթոլոգ:

Թղթակցական հասցե ՝ Հայաստանի Հանրապե տություն, ք. Երևան, 0014,
Երազ բնակելի թաղամաս, Ադոնցի 6/1, շին.325, հեռ՝ (+374) 12333003

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ
Աշխատանքային խմբի անդամնե րը հայտարարում ե ն իրե նց շահե րի
բախման

բացակայության

մասին:

Սույն

փաստաթղթի

մշակման

աշխատանքնե րը չե ն ֆինանսավորվե լ որևէ կառույցի կամ ընկե րության
կողմից:

Գործելակարգի մշակման հենքը
Սույն Գործե լակարգը մշակվե լ է հե տևյալ արդի գրականական աղբյուրնե րի
տվյալների հիման վրա՝
Pre-Microscopic Examination Specimen Handling Guidelines in the Surgical
Pathology Laboratory; College of American Pathologists (CAP) and National Society
for
Histotechnology
(NSH)
www.cap.org/apps/docs/proficiency.../preexamination.pdf
2. Surgical
pathology
manual
2014
https://www.urmc.rochester.edu/...labs/.../SP_coll201412261021

1.

Գործելակարգի պացիենտի մոդել
Սույն Գործե լակարգի պացիե նտի մոդե լն է բժշկական օգնություն և
սպասարկում

իրականացնող

հիմնարկն
ե րում

հյուսվածաբանական

հետազոտության ցուցումներ ունեցող պացիենտները (Այուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Ձևաբանական հետազոտության թեկնածու պացիենտի մոդել

Մոդելի
բաղադրիչ
Նոզոլոգիական ձևը

պարտադիր

Բաղադրիչի նկարագրությունը
Ուռուցքային և ոչ
հիվանդությունն
ե ր

2

ուռուցքային

չճշտված

Տարիքային կարգավիճակը

Ցանկացած

Հիվանդության աստիճանը

Ցանկացած

Հիվանդության փուլը

Ցանկացած

Բարդությունները

Անկախ բարդություններից

Բուժօգնության
ցուցաբերման
պայմանները

Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային

ՄԱՍ I - ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄԸ
Ա – Պացիենտի իդենտիֆիկացիա
•

Պացիե նտը

պե տք

գաղտնիությունը

է

իդե նտիֆիկացվի

բժշկական

այնպե ս,

գրառումնե րի

և

որ

պահպանվի

բժշկական

տվյալնե րի

վե րաբե րյալ:
•

Պացիե նտի

իդե նտիֆիկացիան

պե տք

է

կատարված

լինի

նյութի

հավաքագրման/նմուշառման պահին:
•

Ընդունելի է առնվազն երկու իդենտիֆիկացնող կետերի ապահովումը.
o Ամբողջական ազգանուն, անուն, հայրանուն
o Հաստատված

ե
իդ նտիֆիկացնող

համար,

օրինակ

ապահովագրական քարտ/ ամբուլատոր քարտ և այլն
o Ծննդյան ամսաթիվ
o Նկարի

առկայությամբ

անձը

հաստատող

փաստաթուղթ

(անձնագիր, նույնականացման քարտ, վարորդական իրավունք և
այլն)
o Անձի հաստատման այլ յուրահատուկ ձևեր
Բ – Ճշգրիտ պիտակավորում
•

Նմուշի պիտակը պե տք է պարունակի առնվազն ե րկու յուրահատուկ
իդե նտիֆիկատոր.
o Ամբողջական ազգանուն, անուն, հայրանուն
o Հաստատված

ե
իդ նտիֆիկացնող

համար,

օրինակ

ապահովագրական քարտ/ ամբուլատոր քարտ և այլն
o Ծննդյան ամսաթիվ
•

Անհատական պիտակի տարրե ր` լրացուցիչ իդե նտիֆիկատորնե ր, որոնք
ընդունելի են.
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o Պացիենտի սեռը
o Անդամակցություն կամ գրանցման համարը
o Ուղեգրող բժիշկը
o Նյութի աղբյուրը, օր. մաշկ
o Նյութի կողմը, օր. կրծքավանդակի ձախ կես
•

Պետք է ներդնել պիտակի տեղեկությունների ստանդարտ ֆորմատ.
o

•

Անուն, Հայրանուն, Ազգանուն

o

Ծննդյան տարեթիվը՝ օր, ամիս, տարի, օր. 30.սեպտ.1999թ

o

Սեռը՝ Իգ, Ար, Ան (անհայտ), Տր (տրանսգենդեր), Հմ (Հերմաֆորդիտ)

Գրավոր փաստաթուղթ՝ նյութի հավաքագրման տարայի վրա պիտակի ճիշռ
ամրացման համար.

•

o

Չամրացնել պիտակը տարայի եզրին

o

Չծանրաբեռնել պիտակը պացիենտի մասին ավելորդ տվյալներով

Տվյալ

պացիե նտին

վե րաբե րվող հե տագա բոլոր փուլե րի նյութե րը (բլոկ,

առարկայական ապակի և այլն) պե տք է ունե նան տարայի վրա առկա նույն
իդենտիֆիկացնող համարը
•

Ստացված առարկայական ապակինե ը պե տք է ստանան մե կ կամ ե րկու
(նախընտրելի է) իդենտիֆիկացիոն համար

Ցանկալի է ունենալ շտրիխ-կոդավորում, որը պետք է լինի նույնը հիվանդի
ուղեգրի, նյութի տարայի, բլոկի, առարկայական ապակու, հիվանդին տրվող
եզրակացության համար:
Գ – Նյութի տեղափոխումը պաթոլոգիայի լաբորատորիա
•

Նյութի հավաքագրման, առաջնային մշակման, պիտակավորման, պաթոլոգիայի
լաբորատորիա տե ղափոխման գործընթացնե րը պե տք է հասանե լի լինե ն տվյալ
բնագավառի հետ առնչություն ունեցող բոլոր անձանց համար:

•

Բոլոր նմուշնե րը պե տք է տե ղադրվե ն հե րմե տիկ փակվող տարանե րի մե ջ
(անթույլատրելի է նյութի տեղափոխումը պոլիէթիլենային տոպրակների, սննդային
և այլ կենցաղային տարաների մեջ)

•

Նմուշնե րը պե տք է տե ղափոխվե ն լաբորատորիա ստացումից (հե ռացումից)
անմիջապես հետո

•

Նմուշնե րի՝

անմիջապե ս

լաբորատորիա

տե ղափոխման

անհնարինության

դեպքում դրանք պետք է պահպանվեն բացառապես ֆիքսող հեղուկի մեջ
•

Ֆիքսող հե ղուկի բացակայության դեպքում թույլատրելի է նյութի՝ փակ տարայում
պահպանումը սառնարանի ստորին բաժիննե րում, ոչ ավե լ, քան 12 ժամ
(անթույլատրելի է նյութի սառեցումը)

•

Մինչ լաբորատորիա տե ղափոխե լը հե տազոտման ե նթակա նյութե րը պե տք է
լինեն համապատասխան տարրայում, պիտակավորումով, ֆիքսող հեղուկի մեջ
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•

Ֆիքսող հեղուկի քանակը պետք է գերազանցի ֆիքսվող նմուշի ծավալը, ցանկալի
է մոտ 20 անգամ (առօրյա ֆիքսատոր է հանդիսանում 10% չե զոք բուֆե րացված
ֆորմալինը)

•

Հե ռու շրջաննե րից լաբորատորիա տե ղափոխվող տարանե րը պե տք է գտնվե ն
համապատասխան

եջ րմային

պայմանն
ե րում,

խուսափ
ե լու

համար

գերտաքացումից կամ սառեցումից
•

Տեղափոխման տարաները պետք է լինեն ամուր, անթափանց, անխախտ և չտան
ռեակցիա ֆիքսող հեղուկի հետ:

Դ- Ուղեգրում
•

Անհրաժե շտ է ունե նալ գրավոր փաստաթուղթ՝ ինչպե ս ճիշտ լրացնե լ ուղե գիր
ձևաբանական

հե տազոտության

համար,

որը

պե տք

է

հասանե լի

լինի

բնագավառի հետ առնչություն ունեցող բուժաշխատողներին
•

Պացիե նտի օրգանիզմից

ստացված նմուշի ձևաբանական հե տազոտության

գրավոր կամ էլէկտրոնային ուղեգիր
•

Ուղեգիրը պետք է ներառի.
o

Հիվանդի անուն, հայրանուն, ազգանուն

o

Տարիքը

o

Սեռը

o

Պատմագրի/քարտի համարը

o

Ուղեգրող բժշկի անուն, ազգանունը, աշխատավայրը,

o

Հետազոտման

արդյունքների

ստացման

համար

պատասխանատու/իրավասու անձի անունը և հասցեն
o

Լաբորատորիայի անունը և հասցե ն, որտե ղ ուղե գրվում է հե տազոտման
ենթակա նյութը

o

Անհրաժեշտ հետազոտության/հետազոտությունների տեսակները

o

Նմուշի տեղակայումը – եթե մեկ միջամտությամբ ստացվել են մեկից ավելի
նմուշնե ր, պե տք է նշագրե լ առանձին-առանձին, ըստ անատոմիական
տեղակայման, բնույթի կամ այլ առանձնահատկությունների

o

Նյութի ստացման ամսաթիվը և ժամը – պետք է նշել ստանդարտիզացված
եղանակով, օր. օր, ամիս, տարի, 30.սեպտ.1999թ, հաշվի առնե լով ՛՛ջերմ
իշե միկ ժամանակահատվածը՛՛՝ վիրաբույժի կողմից նմուշի ստացման այն
ժամանակահատվածը,
արյունամատակարարման

որն

ընկած

դադարե ցման

է

գոյացության/նմուշի

և ամբողջական հե ռացման

միջև:
o

Նյութը լաբորատորիա ուղարկելու ամսաթիվը և ժամը, ինչպես նաև ՛՛սառը
իշեմիկ ժամանակահատվածը՛՛՝ ընկած է գոյացության/նմուշի ամբողջական
հեռացման և այն ֆիքսող հեղուկի մեջ տեղադրելու պահի միջև:

o

Ցանկալի է ուղե գրում նշե լ նաև նյութը լաբորատորիա հանձնե լու ժամը և
ամսաթիվը:
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Անհրաժեշտ է նշել.
o

Կլինիկական տվյալնե ր. Ցանկացած անհրաժե շտ տե ղե կություն
կնպաստի ե զրակացության

ճիշտ

և

ժամանակին

և տվյալ, ինչը

տրմանը,

նե րառյալ

մե կնաբանություննե րը:

Ֆիքսացիայի ժամանակի հաշվարկը (աղյուսակ 2)
Լաբորատորիան կրում է պատասխանատվություն՝ հաշվարկել և արձանագրե լ այն ողջ
ժամանակահատվածը, որի ընթացքում նմուշը գտնվել է ֆիքսող հեղուկի մեջ.
•

Ժամանակը, երբ նմուշը ստացել է վիրահատարանից

•

Նմուշի՝ լաբորատորիա տեղափոխման ժամանակը

•

Լաբորատորիայում նյութի՝ ֆիքսատորի մեջ պահման ժամանակը (մեծ նմուշների
համար, օր. հեռացված կրծքագեղձ, աղիք և այլն), երբ նմուշը հավելյալ հատվել է
լիարժեք ֆիքսման նպատակով

•

Կասետների մեջ նմուշների պահման ժամանակը հատումից հետո

•

Ժամանակը, երբ նյութը դրվել է մշակման սարքում (պրոցեսորում)

Հյուսվածքների մշակման գործը նթացը
պետք է ստանդարտիզացվի և
արձանագրվի յուրաքանչյուր տեսակի նմուշի համար
•

10% չե զոք բուֆե րացված ֆորմալինը խորհուրդ է տրվում որպե ս ունիվե րսալ
ֆիքսատոր

•

Էստրոգե նային

և պրոգե ստե րոնային ռե ցե պտորնե րի

համար խորհուրդ է

տրվում ֆիքսացիայի 6-72 ժամ
•

Her2neu ռեցեպտորների համար խորհուրդ է տրվում ֆիքսացիայի 6-48 ժամ

•

Ցանկացած նմուշ պե տք է առնվազն 6 ժամ գտնվի 10% չե զոք բուֆե րացված
ֆորմալինի մեջ՝ ֆիքսացիայի համար
Աղյուսակ 2
Ֆիքսման ժամանակահատվածի արձանագրման ձևաթուղթ
Ժամանակահատվածը

Րոպեներ

՛՛Ջերմ՛՛ իշեմիկ ժամանակահատված
՛՛Սառը՛՛ իշեմիկ ժամանակահատված
Տեղափոխման ժամանակահատված
Լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար անհրաժեշտ
ժամանակահատված
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Ժամեր

Կասետների մեջ նմուշների պահման
ժամանակահատված
Մշակման սարքի մեջ ֆիքսման
ժանակահատված
Ընդհանուր ժամանակահատված

o

Պե տք է հաստատե լ ստանդարտ ժամանակահատված՝ սովորական

և հատուկ

նուշների համար
o

Պե տք է փաստացի ամրագրե լ սովորական

և հատուկ նմուշնե րի համար

անհրաժեշտ ֆիքսատորները
o

Հաստատե լ նմուշի ընդունման կամ մե րժման քաղաքականությունը ֆիքսացիայի
բնույթից կախված

Ե
–
Արտեֆակտներից
քաղաքականություն
o

խուսափելու

և/կամ

սահմանափակելու

Ջերմային վնասում – Հյուսվածքնե րի վրա ջե րմային ազդե ցություն ունե ցող
գործիքնե րից պե տք է հնարավորինս խուսափե լ: Ջե րմային արտե ֆակտնե րը
դժվարեցնում են ախտորոշումը:

o

Փշրող վնասում – Նմուշի ստացման ժամանակ պե տք է հնարավորինս նուրբ
կատարե լ գործողություննե րը՝ հյուսվածքնե րի փշրումից/ջնջխումից խուսափե լու
համար

o

Չորացման

արտեֆակտներ

–

Բոլոր հյուսվածքային

նմուշնե րը

մարմնից

հե ռացվե լուց անմիջապե ս հե տո պե տք է տե ղադրվե ն ֆիքսող հե ղուկի մե ջ,
անգամ ե թե հե տագայում կարիք կլինի այլ, սպե ցիֆիկ ֆիքսացիայի: Ֆիքսող
հե ղուկում տե ղադրե լու անհնարինության դե պքում նյութը պե տք է անմիջապե ս
տե ղափոխվի պաթոլոգիայի լաբորատորիա, կամ փոքր-ինչ սառե ցվի, կարե լի է
ծածկել ֆիզիոլոգիական լուծույթով ներծծված թանզիֆով՝ չորացումից խուսափելու
համար:

Զ - Հսկողության շղթան
o

Ապահովում է հիվանդի որակյալ խնամքի շարունակականությունը և անհրաժեշտ
տեղեկատվություն ստանալու մեթոդները:

o

Բոլոր նմուշները պետք է արձանագրվեն հսկողության շղթայում, որը ներառում է
ժամկե տնե րը,

հիվանդի

նույնականացումը,

նմուշառման

համարը,

նմուշի

նկարագրությունը և պաթոլոգիայի բաժին նմուշների առաքման նպատակը:
o

Ցանկալի է, որ հսկողության շղթան նե րառի նմուշնե րի տե ղափոխման և
պաթոլոգիայի լաբորատորիա տե ղափոխման մե ջ նե րգրավված անձնակազմը,
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նաև

թե ստավորմանը

մասնակից

անձանց,

նշե լով

անհատականացնող

տվյալնե ր:
o

Լավագույն դեպքում մշակված կարգով նմուշը հանձնող և այն լաբորատորիայում
ստացող անձինք պե տք է ստորագրե ն համապատասխան ձևաթղթում, նշե լով
ստացված նմուշների քանակը, բնույթը, ստացման ամսաթիվը, ժամը:

o

Լաբորատորիան իրավունք ունի մերժել նյութի ստացումը, եթե.
•

Պիտակի վրա առկա տեղեկատվությունը բավարար չէ

•

Ուղեգիրը ճշգրիտ լրացված չէ

Հաճախ հանդիպող սխալներն են.
-

սխալ անուն

-

սխալ տեղակայում

-

սխալ համարակալում

-

սխալ կողմ

Է – Մինչ նմուշի մակրոսկոպիկ գնահատումը
•

Յուրաքանչյուր պաթոլոգիայի լաբորատորիա պե տք է ունե նա անհրաժե շտ
տարածք՝ ըստ համարակալման պահե լու համար նմուշնե րը մինչ մակրոսկոպիկ
գնահատումը
o

Պե տք

է

բավարար

տարածք՝

պահե լու

համար

տարանե րը,

կից

փաստաթղթերը և այլն
o

Պահպանման տարածքը պետք է լինի մաքուր, զերծ խառնաշփոթից և լավ
օդափոխվող:

o

Տարանե րը պե տք է ամուր փակված լինե ն, որպե սզի խուսափե ն այլ
նյութե րի լցվե լուց, ֆիքսատորի ցնդե լուց, նմուշ կորցնե լուց և նմուշը
չորացնելուց մակրոսկոպիկ գնահատումից առաջ:

o

Պահպանման տարածքը պե տք է ապահովված լինի համապատասխան
կայուն (սե նյակային) ջե րմաստիճանով,

խուսափե լու համար նմուշնե րի

գերտաքացումից կամ գերսառեցումից:
o

Համապատասխան օդափոխումը պե տք է

պահպանվի այնպե ս, որ

նմուշնե րի տարանե րի շուրջ նորմալ օդափոխություն լինի, առանց ֆիքսող
կամ այլ վնասակար գոլորշիների:
o

Նմուշի վրա պե տք է ավե լացնե լ ֆիքսող հե ղուկի անհրաժե շտ ծավալ
(օպտիմալը՝ 20:1), մե ծ նմուշնե րի դե պքում վե րին մակե րե սը կարե լի է
լրացուցիչ ծածկել որևէ ներծծող լաթով, օրինակ թանզիֆի:

Ը- Ներվիրահատական խորհրդատվություն (օրինակ Frozen section)
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Ն
ե րվիրահատական խորհրդատվության համար անհրաժ
ե շտ նմուշն
ե րի
ստացման, մշակման և գնահատման համար պետք է լինի հստակ ձևակերպված
քաղաքականություն:
Հնարավոր են հետևյալ գործողությունները.
•

Միայն մակրոսկոպիկ գնահատում

•

Սառեցման եղանակով հետազոտություն

•

Արտատպվածքների, քերվածքների ուսումնասիրություն

o

Նե րվիրահատական բոլոր խորհրդատվություննե րը կատարվում և ստորագրվում
են միայն ախտաբանի կողմից

o ե
Ն րվիրահատական

խորհրդատվության

համար

անհրաժ
ե շտ

բոլոր

ռեագենտները և ապակիները պետք է լինեն հստակ պիտակավորված
o

Նե րվիրահատական

խորհրդատվությունից

հե տո

մնացած

հյուսվածքնե րը

անցնում են մշակման և պարաֆինային լցոնման՝ արդյունքների համեմատության
համար
o

Բանավոր եզրակացություն տալիս ախտաբանը պետք է ունենա հնարավորություն
խոսելու անմիջապես վիրաբույժի հետ

o

Պացիե նտի նույնականացումը ստուգվում և հաստատվում է մինչ բանավոր
եզրակացություն տալը

oե
Ն րվիրահատական

խորհրդատվության

բոլոր ե զրակացությունն
ե րը

հանդիսանում ե ն վե րջնական ախտահյուսվածաբանական ե զրակացության մի
մասը

ՄԱՍ II - ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՄՇԱԿՈՒՄ
Թ – Մակրոսկոպիկ նկարագրություն
•

Լաբորատորիան պե տք է ունե նա անհրաժե շտ տարածք և սարքավորումնե ր
ադեկվատ մակրոսկոպիկ հետազոտության և նյութի պահպանման համար:

•

Մակրոսկոպիկ հե տազոտության

տարածքը պե տք է

ունե նա ադե կվատ

տարածքը պե տք է

ունե նա ադե կվատ

լուսավորություն
•

Մակրոսկոպիկ հե տազոտության
օդափոխման

համակարգ,

ֆորմալինի

մակարդակի

ե
վ րահսկողության

քաղաքականությամբ
•

Մակրոսկոպիկ հետազոտության տարածքը պետք է ունենա.
o

Նկարահանման համակարգ

o

Թելադրման և գրառման համակարգ

o

Լաբորատորիայի

էլե կտրոնային

հնարավություն
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տե ղե կատվական

հարթակ

մուտքի

o

Կլինիկական հիվանդանոցում տե ղակայման դե պքում՝ ռադիոլոգիական
հետազոտությունների ցանց մուտքի հնարավորություն

Անձնակազմը – Բոլոր մակրոսկոպիկ հե տազոտություննե րը կատարվում ե ն
ախտաբանի կողմից, կամ ռեզիդենտի՝ ախտաբանի հսկողությամբ:
•

Յուրաքանչյուր նմուշի իդե նտիֆիկացիա պահպանվում է հե տազոտության ողջ
ընթացքում:

•

Գոյություն

ունե ն

գործե լակարգե ր՝

հստակ

արձանագրված

մակրոսկոպիկ

և

ձևակե րպված

հե տազոտության

ժամանակ

ուղե ցույցե ր,
յուրաքանչյուր

օրգանի ճշգրիտ հատման, նկարագրության, անհրաժե շտ կտորնե րի ստացման
համար:

Ժ – Հատույթների բնութագիրը
•

Հատույթնե րը պե տք է լինե ն բարակ (3-4մմ)՝ ադե կվատ ֆիքսացիայի, հե տագա
մշակման փուլերում որակի ապահովման համար

•

Հատույթնե րը պե տք է այնքան բարակ լինե ն, որ կասե տի մե ջ մնա ազատ տե ղ՝
հեղուկների շրջանառություն ապահովելու համար

•

Արյունային կամ փշրվող նմուշները պետքէ փաթաթվեն կտորի մեջ՝ այլ նմուշների
կեղտոտումը բացառելու համար

•

Բիոպտատնե րի և ասե ղային բիոպտատնե րի քանակը պե տք է սահմանափակ
լինի մե կ կասե տի մե ջ՝ ադե կվատ պարաֆինային լցոնում ապահովե լու համար,
պետք է դրվեն նույն հարթության մեջ, միմյանց զուգահեռ:

•

Պետք է նշվի նմուշներից ստացված կասետների թիվը

•

Պետք է նշվի կասետներում առկա կտորների թիվը

•

Լցոնման հատուկ ուղղությունները պետք է արձանագրվեն
-

Փոքր բիպոտատնե րը (ստամոքսից, աղիքից և այլն) կարե լի է տե ղավորել
մեկ կասետի մեջ; ասեղային բիոպտատների թիվը չպետք է գերազանցի 56

-

Մե ծ կտորնե րը մե կ կասե տի մե ջ տե ղավորե լիս պե տք է հաշվի առնե լ
հավելյալ ազատ տարածության անհրաժեշտությունը

•

Տվյալ

նմուշից

ստացված

բոլոր

կասե տնե րը

պե տք

է

ունե նան

նույն

իդենտիֆիկացիոն համարը, անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ նշագրումներ:

Ի – Ֆիքսացիա
Յուրաքանչյուր նմուշի համար ճիշտ ֆիքսատոր ընտրե լու նպատակով պե տք է
լինեն հստակ գործելակարգեր, որոնցում պետք է նշվի.
•

Օգտագործվող ֆիքսատորը

•

Ֆիքսացիայի անհրաժեշտ ժամանակը

•

Ջերմ և սառը իշեմիկ փուլերի գրառումները
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•

Անվտանգ կիրառման և մաքրման կանոնները

10% չե զոք բուֆե րացված ֆորմալինում 4մմ հաստությամբ հյուսվածքային նմուշի
լիարժեք ֆիքսացիա տեղի է ունենում մոտավորապես 24 ժամում
Որպես ը նդհանուր խորհուրդ՝ բոլոր վիրահատական նմուշները պետք է
ֆիքսվեն 10% չեզոք բուֆերացված ֆորմալինում առնվազն 6, առավելագույնը՝
48 ժամ:
Ըստ անհրաժե շտության
խառնուրդնե ր:
o

կարե լի

է

կիրառե լ

այլ

ֆիքատորնե ր/ֆիքսող

Ֆիքսացիայի ժամանակ պե տք է հաշվի առնե լ նաև հյուսվածքի բնույթը.
Ճարպային, արյունային բնույթի

և ամուր հյուսվածքնե րը (օրինակ արգանդի

վզիկը, փայծաղը և այլն) ֆիքսվում են ավելի երկար, թոքերի համար անհրաժեշտ
է փքում և այլն
o

Շատ կարևոր է ֆիքսվող նյութի հաստությունը, ինչով պայմանավորված է
ֆիքսատորի նե րթափանցումը հյուսվածք: Խոշոր նմուշնե րը պե տք է հատվե ն,
խոռոչավոր օրգաննե րը՝ բացվե ն, ապահովե լու համար հյուսվածքնե րի

և

ֆիքսատորի շփման ավե լի մե ծ մակե րե ս: Կասե տի մե ջ տե ղադրե լիս հատույթի
հաստությունը պետք է լինի 3-4մմ, որպեսզի մնա ազատ տարածություն վերևից և
ներքևից:
o

Բոլոր

ֆիքսատորնե րն

առավե լ

արդյունավ
ե տ ե ն

ազդում

սե նյակային

ջերմաստիճանում (22-25˚C):
o

Որոշ ֆիքսատորնե ր, օրինակ ացե տոնը, առավե լ արդյունավե տ ե ն սառը
վիճակում՝ 4˚C:

Լ – Հյուսվածքների մշակում
Գործընթացնե րը պե տք է գրվե ն և վավե րացվե ն օգտագործվող յուրաքանչյուր
ժամանակացույցի համար:
Արձանագրված մշակման ժամանակացույցերը պետք է ներառեն.
•

Եզակի վե րնագիր, որը կարող է կապված լինե լ հյուսվածքային

պրոցե սորի

ծրագրին
•

Որոշել, թե որ հյուսվածքային տիպերը կարող են օգտագործվել այդ ծրագրով
-

•

Շտապ, բիոպսիա, կրծքագեղձի հյուսվածք

Նշել հյուսվածքի նախնական մշակման ձևերը. Հյուսվածքը պետք է լինի լիարժե ք
ֆիքսված, եթե վերամշակման գործընթացը սկսում է սպիրտից

•

Վերամշակման ընդհանուր ժամանակը

•

Ծրագիրը.
-

Ռեագենտի անվանումը
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-

Ժամկետի ավարտը

-

Խտությունը

-

Պրոցեսորի մեջ դիրքը

-

Ռեագենտներին առնչվող հրահանգները

-

Համոզվել, որ հաջորդական ռեագենտնե րը համատեղելի ե ն: Օրինակ 10%
չեզոք բուֆերացված ֆորմալինին պետք է հաջորդի 70% կամ ավելի նվազ
խտությամբ սպիրտ՝ ֆոսֆատային աղե րի պրե ցիպիտացիան կանխե լու
համար

•

-

Կիրառման ժամանակը

-

Մասնագիտական գործառույթները

-

Ջերմաստիճանը

-

Ճնշումը/վակուում – ակտուալ մակարդակը

-

Խառնում / շարժում/ցնցում – Այո/Ոչ

Պետք է հաստատել պրոցեսորի սպասարկման ծրագրեր.
-

Կանխարգ
ե լիչ
պայմանագր
ե ր.

ե
տ խնիկական

սպասարկում

Լաբորատորիայի

և

աշխատակիցն
ե րի

սպասարկման
կողմից

կամ

վաճառող կազմակերպության կողմից
-

Գործառնական սպասարկում. Ռե ագե նտի բարձրացում, փոխում, դիրքի
տեղաշարժ, հիմնված.
ü Վերամշակվող կասետների թվի վրա
ü Ժամանակի ծրագրերի թվի վրա
ü Վերահսկված և հաստատված ըստ պրոցեսորի ծրագրի

-

Հաստատել, երբ կարող են ռեագենտները կրկնակի օգտագործվել

-

Մաքրել ռեագնետների տարաները

•

Հաստատել և արձանագրել, որ ֆիքսատորը պետք է օգտագործվի պրոցեսորում.
-

10%չեզոք բուֆերացված ֆորմալին (NBF)

-

Ցինկ-ֆորմալին

-

Սպիրտային ֆորմալին

-

Ֆորմալինի փոխարինող կամ այլ ֆիքսատոր

•

Ֆորմալինի տարաների թիվը պրոցեսորում

•

Ֆիքստորում նյութի գտնվելու ժամանակահատվածը

•

Ջերմաստիճան/վակուում/ցնցում

•

Ռոտացիա կամ փոխման ծրագիր

•

Հաստատե լ ֆիքսատորի օգտագործման ձևաթուղթ, որը պե տք է նե րառի
պահպանումը, անվտանգության կանոնները, մակարդակի վերահսկողությունը:

Խ – Ռեագենտներ ջրազրկման համար
Մշակե լ փաստաթղթե ր, որոնք սահմանում ե ն հյուսվածքային պրոցե սորում
օգտագործվող ջրազրկիչի պարամետրերը.
•

Տիպը - սպիրտ կամ նմանատիպ նյութ
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•

Սպիրտի տեսակը – էթանոլ կամ իզոպրոպանոլ

•

Խտությունը – աստիճաններով, օրինակ 50%, 60%, 70%, 80%, 95%, 100%

•

Յուրաքանչյուր խտությամբ սպիրտի տարաների թիվը

•

Յուրաքանչյուր սպիրտում կասետների գտնվելու ժամանակը

•

Ջերմաստիճան/վակուում/ցնցում

•

Ռոտացիա կամ փոխման ծրագիր

Վավե րացնե լ և արձանագրե լ, որ ջրազրկող ռե ագե նտնե րն ե ն համատե ղե լի
վերամշակվող նյութերի հետ
Վստահ լինե լ, որ ֆիքսատորին հաջորդող ջրազրկող ռե ագե նտը համատե ղե լի է
ֆիքսատորի հետ.
•

10% չե զոք բուֆե րացված ֆորմալինին պե տք է հաջորդի 70%կամ ավե լի նվազ
խտությամբ սպիրտ՝ ֆոսֆատային աղերի պրեցիպիտացիան կանխելու համար

•

Սպիրտային ֆորմալինից հե տո ջրազրկող ռե ագե նտը կարող է լինե լ 95%
սպիրտը, քանի որ նյութը մինչ այդ եղել է 70% սպիրտում

•

Ֆորմալինի

ածանցյալնե րը

կամ

այլ

ֆիքսատորնե րը

–

պե տք

է

հե տևե լ

արտադրողի հրահանգներին

Վավերացնել, որ ջրազրկման ցանկի նյութերը համատեղելի են միմյանց հետ, դա
կարող է լինել քսիլոլ կամ քսիլոլի ածանցյալ, կամ պարաֆին:
Բոլոր տիպի ռե ագե նտնե րի համար սահմանե լ պահպանման, մաքրման,
անհատական անվտանգության, հե ղուկնե րի մակարդակի վե րահսկողության
գործե լակարգե ր:
Ծ - Մաքրողներ
•

Տիպը - քսիլոլ կամ քսիլոլի ածանցյալներ. վավերացնել և արձանագրել, որ այն
համատեղելի է ջրազրկող ռեագենտների և պարաֆինի հետ

•

Տարաների թիվը

•

Յուրաքանչյուր տարայում կասետների գտնվելու ժամանակը

•

Ջերմաստիճան/վակուում/ցնցում

•

Ռոտացիա կամ փոխման ծրագիր

Կ -Պարաֆին
Ունե նալ փաստաթուղթ՝ տվյալ հյուսվածքային պրոցե սորում օգտագործվող
պարաֆինի չափանիշների մասին
•

Տիպը – մաքուր թե

հավե լանյութե րով, համատե ղե լիությունը ջրազրկող կամ

մաքրող նյութերի հետ
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•

Պարաֆինի հալման կետը

•

Պարաֆինի տարաների թիվը

•

Պարաֆինի տարաներում նյութի գտնվելու տևողությունը

•

Ջերմաստիճան/վակուում/ցնցում

•

Ռոտացիա կամ փոխման ծրագիր
-

Օգտագործվող պարաֆինի (մոմի) ձևաչափը. հալված մոմ, հատիկնե ր,
պինդ բլոկ

Հ- Լցոնում
Ամրագրել ստանդարտ գործելակարգ սովորական հատույթների և բիոպսիաների
լցոնման համար
-

Կասետների բացում

-

Կաղապարների չափ

-

Կաղապարների պահպանումը և ջերմաստիճանը

-

Հատույթի տե ղադրումը կաղապարի մե ջ. Նմանատիպ մակերեսները նույն
ուղղությամբ; մակերեսի ուղղվածությունը ըստ միկրոտոմում տեղադրման

-

Հյուսվածային տիպերի ուղղվածությունը

-

Լցոնված բլոկերի սառեցման մեթոդները

-

Բլոկե րի՝ կաղապարից հե ռացման

և ավե լորդ պարաֆինի վե րացման

մե թոդնե րը
-

Կաղապարների մաքման և վերաօգտագործման մեթոդները

Զարգացնել որակի հսկողության գործընթացներ.
•

Մանուալ

կամ

արձանագրված

էլ
ե կտրոնային
թվով

գրանցամատյան,

կաս
ե տն
ե րի

և

որն

հյուսվածքային

օգտագործվում
նմուշն
ե րի

է

թիվը

համեմատելու համար փաստացի առկա թվի հետ
•

Փաստաթղթավորում և անհամապատասխանությունների հսկողություն

Հաստատե լ կարգ լցոնման հաջորդականության մասին. ըստ հրատապության;
բիոպսիաներ, սովորական հյուսվածքներ
Հաստատե լ լցոնման տարածքի ջե րմաստիճանային ռե ժիմը, լցոնող պարաֆինի
ջերմաստիճանը՝ ամեն օր, պարաֆինի պահպանման տարայի, աշխատանքային
մակերեսի և պինցետների ջերմաստիճանը՝ ըստ սահմանվածի:
Մշակ
ե լ կարգ՝ պարաֆինային լցոնման սարքավորումն
ե րի մաքրման,
պահպանման գործընթացնե րի, անհատական անվտանգության կանոննե րի
վե րաբե րյալ:
Ձ – Միկրոտոմ
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Գրավոր
ցուցումն
ե ր
հրահանգն
ե րի.

միկրոտոմի

օգտագործման,

•

Մանուալ, կիսաավտոմատ թե ավտոմատ

•

Մաքրում և սպասարկում

•

Թույլատրելի մաքրող նյութեր

•

Քսուքավորման ժամանակացույցը և ռեակտիվը

Մշակ
ե լ
ժամանակացույցը
և
արձանագր
ե լ
պահպանումը, սպասարկումը կամ վերանորոգումը

ըստ

տար
ե կան

Հաստատե լ
բլոկե րի՝ միկրոտոմում տե ղադրման կարգը
ստանալու կարգը
•

Սահիկի պիտակի տեղադրում

•

Հատույթի հաստությունը սովորական

արտադրողի

կանխարգ
ե լիչ

և հատույթնե ր

և հատուկ մե թոդնե րի, հյուսվածքնե րի

համար (աղյուսակ 3)
•

Հատույթների թիվը մեկ ապակու վրա

•

Հատույթների թիվը՝ հատման խորություն ապահովելու համար

•

Հատույթի տեղադրումը ապակու վրա

•

Հատուկ ապակինե րի օգտագործումը. ադհե զիվ կամ ոչ ադհե զիվ, հսկիչ սլայդե ր
հատուկ նշագրումով

•

Հավելյալ նյութերի ավելացում ջրային բաղնիք. ժելատին, ագար և այլն

Աղյուսակ 3
Հյուսվածքը

Հաստությունը

Սովորական պարաֆին

4-5 միկրոն

Ռենալ հատույթներ

1-3 միկրոն

Ոսկրածուծ

2-3 միկրոն

Նյարդ հիստոքիմիական հետազոտության համար

6-15 միկրոն

Ամիլոիդի հայտնաբերում

6-12 միկրոն

Ղ – Ջրային բաղնիք
Հաստատել ջրային բաղնիքի գործելակարգը.
•

Ջրի անհրաժեշտ ջերմաստիճանը
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•

Ջրի տեսակը – սովորական թե թորած

•

Հավելանյութերի օգտագործումը – ագար, ժելատին և այլն

•

Մաքրման մեթոդը, անհրաժեշտ նյութերը, հաճախականությունը

Ճ – Առարկայական ապակիներ
Բոլոր առարկայական ապակինե րը պե տք է ունե նան հստակ պիտակավորում,
ապահովելու համար.
•

Նմուշի ընդունման համարը

•

Բլոկի համարը

•

Հատույթի խորությունը

•

Հիվանդի տվյալները

•

Ներկման եղանակը

Սահմանե լ պիտակավորման կարգ. լավագույն լաբորատոր պրակտիկա է
սլայդնե րը պիտակավորե լ միայն անհրաժե շտության դե պքում և խուսափե լ
նախօրոք մե ծ քանակությամբ սլայդնե րի նախնական պիտակավորման
պրակտիկայից:
Պարաֆինային հատույթնե րի չորացման ժամանակնե րը պե տք է սահմանվե ն և
մատչե լի լինե ն տե խնիկական ողջ անձնակազմի համար: Պե տք է հաշվի առնե լ
հետևյալ խորհուրդները.
•

Հատույթների չորացում օդում մինչ չորացնող պահարանում տեղադրելը

•

Չորացնող

պահարանն
ե րում

եջ րմաստիճանային

ե
ռ ժիմի

պահպանում

պարաֆինի հալման կետից անմիջապես վեր
•

Սովորաբար հատույթները չորանում են 58-60˚C-ում, 15-30րոպե

Հատուկ
ե
տ խնիկան
ե րը,
օրինակ
in
situ
հիբրիդիզացիան
կամ
իմունահիստոքիմիան կարող ե ն պահանջե լ ավե լի ե րկարատև չորացում, ինչը
պետք է արձանագրված լինի համապատասխան գործելակարգում
Կարելի է չորացնել հատույթները 60 րոպե 50-60˚C-ում կամ 24 ժամ սենյակային
ջերմաստիճանում, ինչը սակայն պրակտիկ չէ
Մ – Ներկում, Հեմատոքսիլին-էոզին
Հաստատել գործելակարգ մանուալ և ավտոմատ ներկումների համար
•

Օգտագործվող ռեագենտները – քանակը և խտությունը

•

Ներկման ժամանակացույցը յուրաքանչյուր ներկման մեթոդի համար

•

Ռեագենտների փոխման ժամանակացույցը
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•

Ռեագենտների թափումը և կրկնակի օգտագործումը

Հաստատել որակի հսկողության չափանիշ և գնահատել հեմատոքսիլին-էոզինով
ներկումը
Հեմատոքսիլին – ճիշտ պատրաստման և կիրառման դե պքում լավ ֆիքսված և
վերամշակված հյուսվածքներում էպիթելային բջիջներում տեսանելի կլինեն.
•

Հստակ տեսանելի կորիզաթաղանթ

•

Լուսավոր, բաց (վեզիկուլյար) կարիոպլազմա

•

Քրոմատինի տարրեր

•

Ընդգծված կորիզակներ, եթե կան

•

Աճառը և կրակալման օջախները ներկվում են մուգ կապույտ

•

Հեմատոքսիլինը երևում է կապույտ կամ կապտասևավուն

•

Որոշ հյուսվածքային հատույթնե րում կարող ե ն լինե լ հիպե րքրոմ կորիզային
ներառուկներ, հատկապես լիմֆոիդ հյուսվածքում

Էոզին – ճիշտ պատրաստման և կիրառման դե պքում լավ ֆիքսված և
վե րամշակված հյուսվածքնե րում էոզինը ցուցաբե րում է առնվազն ե րե ք
երանգավորման էֆեկտ.
•

Մկանային բջիջների (հարթ, կմախքային և սրտամկան) և էպիթելային բջիջների
ցիտապլազման ներկվում է մուգ կարմրավարդագույն

•

Կոլագենային թելերը ներկվում են վարդագույնի տարբեր երանգներով

•

Էրիթրոցիտները ներկվում են բաց կարմրանարնջագույն

•

Կորիզակնե ր, ե թե

կան,

պե տք

է

ցուցաբե րե ն

կարմրամանուշակագույն

ե րանգավորում՝ պայմանավորված ռիբոնուկլե ինաթթվի և սպիտակուցի մե ծ
պարունակությամբ

Յ – Հիստոքիմիական և հատուկ ներկումներ
Հաստատե լ գրավոր գործե լակարգ մանուալ և ավտոմատացված նե րկումնե րի
համար, ներառելով.
•

Հյուսվածքների հատուկ հատումը և վերամշակումը

•

Օգտագործվող ռեագենտների տվյալները, խտությունը, պահպանումը, ոչնչացումը

•

Ներկման գործընթացի հատուկ փուլերը

•

Որակի հսկողության գործընթացը.

սահմանե լ դրական հսկիչ

հյուսվածքը,

սահմանել սպասված ներկման արդյունքները

Հաստատել ավտոմատացված ներկող սարքավորումների շահագործման կարգը.
վավերացման գործընթացը, մաքրումը և պահպանումը
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Ստե ղծե լ կանխարգե լիչ պահպանման ծրագիր, որը նե րառում է տարե կան
սպասարկման և արտակարգ իրավիճակների ծառայություն:
Հիստոքիմիական և այլ լրացուցիչ հատուկ նե րկման մե թոդնե րը կիրառվում ե ն
հե մատոքսիլին-էոզինային նե րկմանը զուգահե ռ: Դրանք նախատե սված ե ն
տարբե րակիչ ախտորոշման նպատակով որոշ հատուկ կառույցնե րի՝ այլ գույնով
ներկման համար, բջջի կառուցվածքը և ֆունկցիան հասկանալու համար:
Շատե րը կիրառվում ե ն, ձևաբանական ե ղանակով հայտնաբե րե լու համար
այնպիսի տարրե ր, ինչպիսիք ե ն մանրէնե րը, սնկե րը, նյարդաթե ել րը,
շարակցահյուսվածքային կոլագենային կամ ռետիկուլյար թելերը:
Այլ նե րկման ե ղանակնե ր կիրառվում ե ն, հայտնաբե րե լու համար գլիկոգե ն,
երկաթ, ամիլոիդ, մուցին, նուկլեինաթթուներ և այլն:
Ն - Իմունահիստոքիմիական ներկում
Հաստատել կարգ ընտրելու համար հակամարմինները և կլոնները, որոնք պետք է
կիրառվեն ներկման գործընթացում.
•

Հյուսվածքի ֆիքսացիա

•

Հյուսվածքի հատման ձևը. պարաֆին թե սառեցում

•

Հակամարմնի և կլոնի ընտրություն և վավերացում

•

Ռեագենտների ընտրություն, վավերացում և հսկողություն

•

Կիրառման մե թոդի վավե րացում – նախնական մշակում, հակամարմնի լուծում,
հակածիննե րի ապադիմակավորման մե թոդ կարիքի դե պքում, դե տե կցիա ՝ DAB
կամ հիմնային ֆոսֆատազա, ֆլյուորեսցենտ

•

Մեթոդի արձանագրում – մանուալ թե ավտոմատ

•

Վավերացման արձանագրում

•

Հակամարմինների և ռեագենտների պահպանում

Փոփոխելուց հետո հաստատել վավերացման ընթացակարգերը.
•

Մեթոդաբանություն

•

Ռեագենտ

•

Հակամարմիններ

•

Կլոն

•

Համարը

•

Լուծում

•

Սարքավորում
§ Նոր մոդել
§ ծառայությունների խոշոր վերանորոգում
§ տեղափոխում կամ տեղահանում
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Սահմանել սարքավորումների մաքրման և սպասարկման ընթացակարգերը
•

Պիպետների կալիբրացիա

•

Սառնարանային և սառցարանային ջերմաստիճանի մոնիտորինգ

•

Օժանդակ սարքավորումներ
§ Միկրոալիքային վառարան

Ստե ղծե լ կանխարգե լիչ պահպանման ծրագիր, որը նե րառում է տարե կան
սպասարկման և արտակարգ իրավիճակների ծառայություն:

Շ - Որակի հսկողություն
Ստե ղծե լ որակի վե րահսկողություն և որակի ապահովման ընթացակարգե ր`
ներառելով հետևյալը.
•

Համապատասխան հսկիչ նյութի ընտրություն

•

Հսկիչ նյութի վավերացում

•

Օգտագործման և կիրառման վերահսկում

Ստե ղծե լ ընթացակարգե ր վե րանայման ստուգման
սլայդները հիվանդներին, մեկնաբանման համար:

և

ազատ

տրամադրե լ

Իմունահիստոքիմիայի որակի վե րահսկման միջոցառումնե րն անհրաժե շտ ե ն
ապահով
ե լու
և
նախատ
ե սվող
նպատակն
ե րի
կատարման
և
վերարտադրելիության հետևողականությունը ապահովելու համար:
Ստե ղծե լ յուրաքանչյուր հակամարմնի լաբորատոր վավե րացման կարգը.
հե տազոտման ե նթակա հատույթնե րի քանակը, նախորդ նե րկված ապակինե րի
կամ կրկնօրինակնե րի՝ կրե դիտավորում անցած լաբորատորիայում նե րկումնե րի
համե մատությունը
Յուրաքանչյուր հակամարմին պե տք է լինի լաբորատոր վավերացված, որպե սզի
իր նպատակակետային հակածնին համապատասխան լինի:
Ո – Հատույթների ծածկում
Հատույթների ծածկման մեխանիզմների ձեռնարկի ստեղծում, որոնք.
•

Ներառում են էրգոնոմիկ տեխնիկա

•

Նվազեցնում են քիմիական ազդեցությունը
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Պե տք է ընտրե լ ծածկող միջավայրը, ծածկապակու չափը, առարկայական
ապակու չորացման եղանակը
Կարգավոր
ե լ
վավ
ե րացման
և
շահագործման
ավտոմատացված ծածկող սարքերի համար.

ընթացակարգ
ե րը

•

Գործընթացի արագությունը

•

Ծածկող միջավայրի տիպը

•

Ծածկապակու չափը և տիպը

•

Տրանսֆերային հեղուկի (քսիլոլ կամ քսիլոլի ածանցյալ) ծավալը և տիպը

•

Մաքրում և սպասարկում

•

Ռեագենտների ավելացում կամ փոխում

•

Ֆիլտրի փոխում

•

Չորացման ժամանակ

Ստե ղծե լ կանխարգե լիչ պահպանման ծրագիր, որը նե րառում է տարե կան
սպասարկման և արտակարգ իրավիճակների ծառայություն:
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