


معیارهای رد و قبول نمونه در بخش های 

بیوشیمی ادرار، میکروب شناسی و انگل شناسی 

بحرانیگزارش نتایج و 



نمونه ادرار
.میگیردقراراستفادهموردشناسیمیکروبوشناسیسلولشیمیايی،بررسیهایبرایادرارنمونه

نشت،قابلغیرومناسباندازهباسانتیمتر،10حداقلقطرباگشاددهانتمیزظرفدربايدادرارنمونه

.گرددآوریجمع

موادباآلودگیهرگونهازعاریاينصورتدرغیروبودهمصرفيکبارادرارآوریجمعظرفاستبهتر

.باشدآلودهمدفوعبهنبايدادرارنمونهکهاستذکرقابل.باشدشوينده

.باشداستريلحتمابايدنمونهظرفادرارکشتجهت

.شوداستفادهادراریهایکیسهازبايداطفالونوزادانازگیرینمونهبرای



...نمونه ادرار
درآوریجمعازپسساعتدوتاحداکثربايدادرارنمونهمیکروبیولوژيکومعمولهایبررسیجهت

.گیردقراربررسیمورداتاقدمای

بسیارقلیايیPHوپايینمخصوصوزنباهاینمونهدرسفیدگلبولهایوقرمزگلبولهایسیلندرها،

.هستندلیزمستعد

.گرددسانتريفیوژدقیقه5مدتبهدرپوشدارظروفدرنمونهبايدادراررسوبتهیهجهت

آزمـايشوودنممنتقلآزمايشگاهبهسرعتبهرانمونهنتوانصورتیکهدرمیکروبیولوژيکبررسیهایدر

هاینگهدارندهازمیتوانياوکردهنگهداریبخچالدمایدرساعت24مدتبـهراآنتـوانمـیکـرد

.نموداستفادهنیزباکتريواستاتیک



...نمونه ادرار

نمونهزمانبیمار،نام:شاملنیازمورداطالعاتشود،گذاریبرچسبدرستیبهبايدنمونهمحتویظرف

.میباشد(......کاتتر)نمونهنوعذکرخاصموارددرنگهدارنده،نامگیری،

کرذنیزدريافتزمانونگهدارینحوهبايدگرددارسالديگریمحلازنمونهصورتیکهدرهمچنین

.گردد

است،لیترمیلی12متوسططوربهادرارکیفیوکمیمعمولهایبررسیجهتنیازموردحجمحداقل

رگهبدرحتمابايدولیگیرد،قراربررسیموردنیزکمترحجماستممکننوزادانواطفالدرالبته

.گرددذکرگزارش



انواع مختلف جمع آوری ادرار و موارد استفاده آن

ادرار اتفاقی جهت بررسی شیمیايی کیفی و نیمه کمی-1

جهت بررسی اجزای سلولی، سیلندر و کست( ساعته8ادرار )اولین ادرار صبحگاهی -2

جهت بررسیهای کمی( صبح7-10)دومین ادرار صبحگاهی -3

ساعته جهت بررسی های کمی24ادرار با زمان مشخص مثال ادرار -4

بررسی های باکتری شناسی :(ادرار میانی، کاتتر و سوپراپوبیک)ادرار تمیز -5



ساعته24جمع آوری نمونه ادرار 

.باشدلیتر3تقريبیگنجايشبهگشاددهانوپالستیکیبايدنمونهظرف

ساعت24طیدروشدهريختهدورصبحگاهیادراراولینابتداساعته24ادرارنمونهآوریجمعجهت

اولینشده،آوریجمعنمونهآخرينکهطوریبهمیشودآوریجمعگیرینمونهظرفدرادراربعدی

.باشدبعدروزصبحگاهینمونه

ايانپوشروعساعتتاريخ،بايدخانوادگینامونامبرعالوهنمونهمحتویظرفرویبرچسبرویبر

در.استضرورینیزمادهنامدرجنگهدارندهمادهازاستفادهصورتدروگرددياداشتنیزگیرینمونه

.شودنگهداریيخدرونيايخچالدربايدنمونهظرفآوری،جمعمدتطول



نمونه ادرار تمیز

.میشوداستفادهتمیزادرارنمونهازشناسیباکتریبررسیهایجهت

بهآغشتههپنبباراخودتناسلیناحیهسپسوشستهصابونوآبباراخوددستهایابتدابیمارنمونهجمعآورینحوه

رفظدروندراستريلشرايطرعايتباراادرارمیانیبخشوريختهدورراادراراولبخشمینمايد،تمیزصابونوآب

.میريزددورراادراربقیهسپسومیريزدادرارآوریجمع

رارادآوریجمعجهتکههستندروشهايیازنیز(سوپراپوبیک)عـانـهفـوقوکـاتـتـرتـوسـطشــدهتهیهادرار

.میشوندتهیهپزشکخواستدرباوخاصمواقعدراستريل

نیزادرارکشتبیمارکهصورتیدر.نموداستفادهادرارآوریجمعکیسهازبايداطفالونوزادانازگیرینمونهجهت

کهاستذکرلقاب.شودشستهصابـونوآببـاادرارکیسهکردنوصلازقبلپرينهوتناسلیناحیهبايدباشد،داشته

.شودنگهداریديگریظرفدربايدادرارآوری،جمعازپسوشدهکنترلدقیقه15هربايدادرارکیسه



مواد نگهدارنده ادرار

نمونهپايداریوادراردرناپايدارترکیباتبررسیساعت،2ازبیشادرارنگهداریجهتنگهدارندهمواد

.داردکاربردمیکروبیولوژيکمطالعاتجهت

ترکیباتاين.باشندمینرمال6کلريدريکاسیدوبوريکاسیداستیک،اسید:رايجهاینگهدارنده

تخلیهگامهنبهادرارشدنپاشیدهامکاندلیلبههمچنین.میباشندزيستیخطردارایوبودهتوکسیک

مادهحاویاصلیظرفبهسپسوشدهآوریجمعديگریظرفدرنمونهابتدااستبهترظرف،در

.گرددمنتقلنگهدارنده



نگهداری و انتقال نمونه
بهاطرافمحیطوظرفازخارجبهنمونهنشتامکانتاباشدمحکمظرفدرببايدنمونهانتقالجهت

.(قراردادديگریظرفیدرونرانمونهظرفمیتوانانتقالجهتامکانصورتدر)برسدحداقل

درساعت2ظرفدرحداکثروشدهمنتقلآزمايشگاهبهممکنزمانترينسريعدربايدادرارنمونه

ایدم)شودنگهداریيخچالدرآوریجمعازپسنمونهبايداينصورتغیردر.گرددبررسیاتاقدمای

(درجه8-2

بهمیتوانراهنمونونمودمنتقلآزمايشگاهبهرانمونهنتوانکهصورتیدرمیکروبیولوژيکبررسیهایدر

.نمودنگهداریکشتازقبلتادرجه2-8دمایدرساعت24مدت

-هنگحـاویکهديـگریظـرفدربیوشیمیايیبررسیهـایجهتراادرارنمونـهازقسمتیمـیتـوان

.نمودنگهداریاست،استاتیکباکتريودارنده



نمونه مدفوع

.استانگلیوويروسیباکتريايی،اسهالمولدپاتوژنعواملتشخیصجهتمناسبینمونهمدفوع

اسهالشروعزمانازروز4تاباکتريايیعواملوساعت48تاويـروسیعـوامـل:گیـرینمونهمناسبزمـان

:میگردداشارهزيردرآنهاازبرخیبهکهداشتنظردررامواردیبايدمدفوعنمونهآوریجمعجهت

بیسموت،ته،تکتاخضدداروهای،(سولفانامیدوتتراسايکلین)بیوتیکآنتیگیرینمونهازقبلروز15ازنبايدبیمار

.باشدهکردمصرفملیندارویهرگونهيامنیزيمهیدروکسیدکرچک،روغنکائولین،ترکیباتباريم،سولفات

نمونهسهیباکتريايعواملبهبودنمشکوكصورتدر.میباشدپزشکدرخواستاساسبرگیرینمونهدفعاتتعداد

.استمناسبشدهآوریجمعروز10طولدرکهنمونه3انگلیعواملخصوصدروروزسهفاصلهدر

.شودگرفتهبیمارازنمونهنوبتيکازبیشروزيکدرنبايد

تفادهاسباکتريايیعواملبهبودنمشکوكصورتدرانتقالیمحیطدررکتالسواپازمیتواناطفالونوزاداندر

.نمود



محیطهای انتقالی جهت نمونه مدفوع

آنقلنوحملبوده،جامدنیمهمحیطاين.داردکاربردبیماريزاعواملازبسیاریانتقالبرایمحیطاين:بلرکری

آلودگیمعالينیافته،کاهشآنحجمکهشرطیبه(استنگهداریقابلاتاقدمایدريکسالتاتهیهازپسوآسان

.نگرددمشاهدهآندررنگتغییرو

APW=Waterقلیايیپپتونهآب Peptone Alkalane هاستفادويبريوانتقالبرایفقطرامیتوانرامحیطاين:

.استنگهداریقابلماه6تايخچالدمایدرفوقمحیط.نمود

BGS=Salineبافرهگلیسرولسالین Glycerol Buffered ومیگیردقراراستفادهموردشیگالبرایمحیطاين:

ازپسماه1تاهمچنین.شوددقتبايدآنحملدرلذابوده،مايعمحیطاين.يباشدنممناسبويبريوانتقالبرای

.استاستفادهقابلتهیه



نگهداری نمونه های مدفوع

.استنگهداریقابليخچالدرساعت2تاحداکثرمدفوعهاینمونه

هدادقرارانتقالیمحیطدربايدداد،کشتگیرینمونهازساعت2فاصلهبهنمیتوانکهراهايینمونه

.نمودنگهداریيخچالدرسريعاو

يخچالدمایدرساعت48-72حداکثرمیتوانرامقعديامـدفـوعسـواپحـاویانتقالیمحیط

عدمصورتدرياو-70دمایدرترجیحامیبايستمحیطايناينصورتغیردر.کردنگهداری

.دادقرار-20دمایدردسترسی،

بهنیازیگیردمیقرارانتقالیمحیطدرومیشودگرفتهوبابهمبتالبیمارانازکهمدفوعهاینمونه

قرار(درجه40ازبیش)باالدمایمعرضدرهانمونهکهآنمگرندارند،يخچالدمایدرنگهداری

.باشندداشته



نمونه گیری مدفوع جهت عوامل انگلی

در)استنیازموردخشکوتمیزپیچداردرگشاددهانظرفدرمدفوعگرم5حداقلآزمايشاينانجامبرای

(سیسی5معادلمدفوعبودنآبکیصورت

مادهردنمونهبايدنمودرعايتراآزمايشانجامتانمونهآوریجمعبینمناسبزمانیفاصلهنتوانکهصورتیدر

(%10)فرمالیننگهدارندهمادهقسمتسهومدفوعقسمتيک)شودآوریجمعنگهدارنده

.گیردمیصورتتازهنمونهدرنمونهظاهریخصوصیاتبررسیکهداشتتوجهبايد

لودگیآباعثاستممکنآبوخاكبااتفاقیآلودگیزيراگردد،آلودهادراروآبخاك،وگردبانبايدمدفوعنمونه

.میشودتروفوزوئیتهاتخريبسببنیزادرار.شودآزادزندگیدارایارگانیسمهایبانمونه

نگهداری.استضروریگیرینمونهساعتوتاريخثبتمیرود،بیناززودخیلیياختهتکتروفوزوئیتمرحلهچون

.گرددارسالآزمايشگاهبهسريعترچههربايدنمونه

.شودنگهداریيخچالدرترجیحاخنکمحلدرنمونهساعت،2ازبیشتاخیرصورتدر



تهیه نمونه جهت کشت خون
ازـسپوشـدهعفونیضدگلوکوناتکلرهگزيدينيابتادينمحلولباسپسشـدهتمیز%70الـکلباموضعابتدا

.میگرددتمیزالکلباکلرهگزيدينويدحذفجهتمجددامـوضـعشـدنخشـک

یشنهادپيدبهنسبتحساسیتدارایبزرگساالنهمچنینوبزرگتروماههدونوزادانجهتگلوکوناتکلرهگزيدين

.میگردد

قبلبايدنیزخونکشتهایشیشهدرب.شودتلقیحکشتمحیطبهدقیقه1عرضدرخونبايدخونگیریدنبالبه

داده،تکانبارچندينراشدهتلقیحکشتمحیط.گرددضدعفونیبتادينمحلولباسپسو%70الکلباتلقیحاز

.شوددادهقراردرجه35انکوباتوردروشدهمنتقلآزمايشگاهبهبالفاصله

آنتیوخونباکتريسیدالويژگیهایخون،کشتمحیطبه(SPS)سولفاناتآنتولپلیسديمانعقادضدازاستفادهبا

.میگرددخنثیاحتمالیبیوتیکهای

محیطلیترمیلی20درخونمقداراين.مـیباشدکـافـیخونلیترمیلی1-3حجم:کـودکـاننیازموردخونحجم

.میگرددرقیقخونکشت

رقیقخونکشتمحیطازمیلیلیتر50درکهاستلیترمیلی5-10میزانبهشدهآوریجمعخونحجم:بزرگساالن

.میگردد



Cerebro-Spinal Fluid (CSF)مايع مغزی نخاعی 

نـخـاعــیپـونـکسیـونروشبـهوپـزشـکتــوســطنـخـاعیمــغـزیمـــايــعآوریجـمـع

(LP)Lumber Punctureمیگیردانجاماستريلصورتبهو.

جمعلوله4تا3درسلولیآنالیزومیکربیولوژيکشیمیايی،آزمونهایجهتنـخـاعیمــغـزیمـــايــع

.میشودآوری

.گرددآوریجمعاستريلودرپوشدارلولهدربايدنمونهشناسیباکتریآزمونهایجهت

:میشوندگذاریبرچسبآوریجمعترتیباساسبرهالوله

بیوشیمیايیآزمايشهایجهت:1شمارهلوله

شناسیمیکروبهایآزمايشجهت:2شمارهلوله

سلولیبررسیجهت:3شمارهلوله

آنگرمنمیشود،لختهنخاعیمغزیمايعزيرانمیباشدانعقادضدمادهبهنیازینمونهآوریجمعجهت

.باشدصدمهباهمراهگیرینمونهکه



الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مايع مغزی نخاعی



...مايع مغزی نخاعی

میافتد،اتفاقساعتيکطیدرسلولیدژنراسیون.گرددارسالآزمايشگاهبهوقتاسرعدربـايدنمونه

اتاقدمایدرنمونهانتقالونقل.انجامدطولبهساعت1ازبیشنبايدکاریگردشزمانحداکثرلذا

.میگیردصورت

.شودنگهداریيخچالدرنمونهنبايدباکتريولوژيکآزمونهایجهت

.نمودخودداریبايدگرماوخورشیدنورمعرضدرنمونهدادنقراراز

3اتنمونهصورتايندر.استضروریيخدانازاستفادهدور،مسافتتانمونهحملبهنیازصورتدر

سلولها،جداسازیازپسشدهسانتريفیوژابتدانمونهمدت،طوالنینگهداریجهت.میباشدپايدارساعت

.استنگهداریقابل-70دمایدرپلیپروپیلنياایشیشهدرپوشدارظرفدررويیمايع

ژسانتريفیووسیلهبهآوریجمعازپسبالفاصلهبـايدCSFرسـوبسیتولـوژيـکمطالعـاتجهـت

.شودارسالآزمايشگاهبهوتهیه)g180دردقیقه20)مخصوص



مايع سروز

هایلولهبهآزمايشگاهياگیرینمونهمحلدرسپسوآوریجمعلولهيکدرمیتوانراسروزمايع

.نمودتقسیمکمترهایحجمباومختلف

EDTAاستسلولیافتراقوشمارشخصوصدرپیشنهادیانعقادضد.

.هستندنگهداریقابليخچالدمایدرساعت24تاهانمونهسلولی،افتراقوشمارشجهت

.گرددآوریجمعاستريلظرفدربايدنمونهمیکروبیهایبررسیخصوصدر

گرددارسالآزمـايشگـاهبـهمتفاوتحجمهـایدرنمونــهاستممکـنسیتولوژیبــررسیجهت

واستريلهایلولهازاستفادهبهنیازواستلیترمیلی50پیشنهادیحجمولی(لیترمیلی100-15)

.کرداستفادههمEDTAوهپارينازمیتوانالبته.نمیباشدنیزانعقادضدماده



الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمايش بر روی مايع سروز 



مايع سینوويال

متفاوتلمفصدريافتهتجمعمايعنوعومفصلاندازهبهبستهآزمايشگاهیبررسیهایجهتنمونهحجم

.است

لذااشد،نبتهیهقابلنمونهمقدارايناستممکنکوچکمفاصلدر.استمناسبلیترمیلی3-5حجم

بهخوبیبايدآزمايشگاهیبررسیهایازقبلنمونهکهاستذکرقابل.استقبولقابلنیزکمترحجم

.گرددمخلوط

کريستالهایبااشتباهامکانونمونهدرکريستالايجاددلیلبهEDTAوهپارينلیتیمانعقادضد

.گیردقراراستفادهموردنبايدپاتولوژيک،

.گیردصورتاتاقدمایدربايدنمونهانتقالونقل



الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مايع سینوويال



نمونه های دستگاه تنفسی

بیماریعاليمايجاداولروز3طولدرتنفسیهایعفونتاکثردرنمونهآوریجمعزمانبهترين

.میباشد

.دمیشونآوریجمعتنفسیدستگاهتحتانیوفوقانیقسمتازعفونت،محلبهبستههانمونه

سمتقازشدهگرفتههاینمونهدر:باکتريايیوويروسیفوقانیتنفسیدستگاهبیماريزایعوامل

گلونازوفارنژيال

هستندبررسیقابلخلطنمونهدر:تحتانیتنفسیدستگاهزایبیماریعوامل



...نمونه های دستگاه تنفسی

ان وی در نمونه برداری از گلو و لوزه ها از بیمار خواسته میشود تا دهان خود را باز نمايد و با آبسالنگ زب
.  را به پايین فشار داده، برای مشاهده نواحی ملتهب و اگزودا از چراغ قوه استفاده میشود

. یکشیمسواپ استريل داکرونی يا آلژينات کلسیم را چندين بار بر روی نواحی ملتهب و اگزودای حلق م
.بايد توجه شودکه سواپ با سطح داخلی حفره دهانی تماس پیدا نکند

ساعت پس از نمونه گیری مورد آزمايش قرار نگیرد در يک لوله استريل 1-2چنانچه سواب در طی 
.درپوشدار حاوی محیط انتقالی باکتريايی يا ويروسی قرار داده میشود

.انتهای سواپ که با دست در تماس بوده بايد شکسته شود و درپوش در جای خود قرار گیرد

.یگیردجهت تهیه گسترش مستقیم با سواپ استريل ديگری به روش ذکر شده نمونه گیری صورت م



...نمونه های دستگاه تنفسی

بینیوراخسوارداستريلپذيرانعطافسواپيکوسیلهبهنازوفارنکسوبینیانتهایازبردارینمونه

.گرددتهیهنمونهنازوفارنکسازوشده

تاکردهبینیواردسانتیمتر6-5حدودراسواپبالغافراددر.شودبردهعقببهکمیبايدبیمارسر

ثانیهچندراسوابوضعیتهماندراست،شدهفارنکسخلفیناحیهواردسواپکهشويدمطمئن

.بچرخانیدآرامیبهسپسونگهداشته

استفادهتکشجهتديگریومستقیمگسترشجهتيکیکهمیشودگرفتهسواپدوبینیسوراخهراز

.میگردد

.استکارآمدتروترراحتسواپازنوزادانوکودکاندرنازوفارنکسآسپیراسیون



نمونه خلط
.استعمیقسرفهازپسهاريهازحاصلترشحیموادحاویمناسبخلطنمونهيک

.نمیباشدمناسببینیوحلقترشحاتدهان،آبحاوینمونه

5-7حدودقطربامحکموشفافسوختنقابلپالستیکجنسازگشاددهانظرفدربايدنمونه

.گرددآوریجمعسانتیمتر

خلطونهنميکآزمايشمیباشد،متفاوتمختلفزمانهایدرشدهدفعسلباسیلتعداداينکهدلیلبه

شدهوریآجمعنمونهتعدادخصوصدر.گرددتهیهنمونهسهبايدحتماونمیکندکفايتتشخیصبرای

.مـیکندکفايتنمونهيک ِباکتريايیعواملسايرجهت

حويلتنیزدومگیرینمونهجهتظرفومیگرددتهیهدرمانیواحدبهبیمارمراجعهاولیندر:اولنمونه

.شودمیداده

هتهیمنزلدرناشتاصورتبهوخودجایازبرخاستنازقبلبیمارکهصبحگاهیخلط:دومنمونه

.مینمايد

.شودمیگرفتهبیمارازدومنمونهتحويلبرایبیمارمراجعهباهمزمانکهصبحگاهیخلط:سومنمونه



نمونه چشم

عواملازناشیحادکونژکتیويتتشخیصجهتمعمولهاینمونهملتحمهوقرنیهگسترشهایوسواپها

.میباشندويروسیوباکتريايی

تهیهراستياچپچشمازاينکهنظرازبايدملتحمهوقرنیهترشحاتازشدهگرفتههاینمونهتمام

.گردندگذاریبرچسبشده،

ياارودنبايدبیماربردارینمونهازقبل.گرددرعايتاستريلشرايطبايدهانمونهاينجمعآوریجهت

.باشدکردهاستفادهقطرهای

.یردگصورتچشممتخصصپزشکتوسطبايدقرنیههایتراشهازبردارینمونهکهاستذکرقابل



روش جمع آوری سواپهای ملتحمه

:مراحل جمع آوری سوابهای ملتحمه به شرح زير است

. پوست اطراف چشم را با يک ماده ضد عفونی کننده ماليم تمیز کنید-1

وی سواپ استريل آلژينات کلسیم يا نخی را در سرم استريل مرطوب کرده و به طور دورانی بر ر-2

.ملتحمه بمالید

.سواپ را در لوله در پیچدار حاوی محیط انتقالی مناسب قرار دهید-3

.بر روی لوله مذکور عالوه بر نام بیمار، نوع نمونه و زمان جمع آوری نمونه نیز ذکر گردد-4

مونه اين کار بهتر است در محل ن. از سواپ ملتحمه نیز دو گسترش بر روی يک الم تهیه میگردد-5

.برداری صورت گیرد

. گسترشهای تهیه شده در هوا خشک شده و در دمای محیط در جعبه الم منتقل میشوند





موارد رد نمونه

نمونهرویبرچسبوآزمايشدرخواستبرگهاطالعاتهمخوانیعدم

نامناسبانتقالیمحیطازاستفاده

استنشتدارایکهظرفیدرنمونهآوریجمع

ناکافینمونه

نگهدارندهموادبدونهاینمونهدرساعت2ازبیشانتقالزمان

نامناسبدمایدرنمونهانتقال

نمونهشدنخشک

(خونکشتمواردازغیربه)روزهماندرمريضيکازمنشايکبانمونهيکازبیش

بزرگدرتلیالاپیسلول10ازبیشوسفیدسلول25ازکمترگرمآمیزیرنگدرکهخلطنمونه

باشدداشتهپايیننمايی



گزارش نتايج بحرانی


