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 دستورالعمل ارسال نمونه به آزمایشگاه

 شناسي هاي ميكروب نمونه براي آزمایش ارسال 

 شناسي هوازيارسال نمونه براي باكتري –الف 

 .تازه باشند بایست حدامکانمیها  نمونه -1

 .بسوزانيد ب، با شعله یا یك اسکالپل داغ،آبرداري را قبل از استفاده از سومورد نمونه  سطح اندام -2

 .منتقل كنيد ها را در یك محيط مناسب )ایزوتونيك استریل( به آزمایشگاه بآسو -3

ميکروارگانيسم هاي سخت رشدهمانند مایکوپالسما ها، كامپيلوباكتر و لپتوسپيرا نيازمند توجه  -4

 .باشندخاص می

هاي كشت رشد می كنند. در صورت  دوره انکوباسيون در محيط ساعت طی 24ها پس از  باكتري اغلب -5

 .ساعت دیگر نيز می باشد 24نيازمند یك فرصت  انجام تست آنتی بيوگرام

 :ها زمان كشت برخي از باكتري

 روز 4كشت سالمونال همراه با غنی سازي حداقل  -

 روز زمان 5كامپيلوباكتر تا  كشت -

 روز 5بروسال آبورتوس حداقل  -

 هفته 4روز الی  10از  كشت مایکوپالسماها-

 : باكتري شناسي بي هوازي ارسال نمونه براي –ب 

 .استفاده كنيد هاي انتقال بی هوازي ها از محيط بآبراي سو -1

براي انتقال مایعات، ظرف محتوي نمونه را تا لبه باالیی ازمایع پر كنيد تا هيچ گونه هوا داخل آن  -2
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 .باقی نماند

هاي پلی اتيلن )نایلون( پيچيده تا در مجاورت  صورت كامالً محکم در پوشش هاي بافتی را به نمونه -3

 .هوا قرارنگيرند

روده كوچك را كه  ميلی ليتر از محتویات 2ل براي تشخيص آنتروتوكسمی كلستریدیایی، حداق -4

زمایشگاه ارسال نمایيد. از هيچ ماده آ دست كم از سه قسمت در ناحيه ایلئوم جمع آوري شده باشد، به

 .نگهدارنده استفاده نکنيد

 براي ارسال نمونه كلستریدیایی یا بيماري شاربن عالمتی، چهار گسترش از سطح برش خورده عضله -5

ها در مجاورت هوا، آنها را دریك جعبه حمل  ا كبد تهيه نمایيد. پس از خشك نمودن گسترشمبتال و ی

هاي بافتی را در یك  نمونه الم، جهت انجام آزمایش، به آزمایشگاه ارسال نمایيد. همچنين می توان

 .ارسال نمود محفظه كامالً در بسته و بدون مجاورت با هوا به آزمایشگاه

 

 ارسال نمونه براي ورم پستان –ج 

ارسال نمونه هاي شيرآلوده شده به آزمایشگاه می توانند منجر به نتایج غير واقعی شوند، به منظور 

 :از آلودگی، از روش زیر جهت جمع آوري شير استفاده نمایيد ممانعت

ن هاي خيلی كثيف كود، مواد بستر ومو هاي اضافی را با برس از سر پستان گاو پاك كنيد. سر پستا -1

 .سپس كامالً خشك شوند ،باید باآب شستشو

 .بریزید چند دوشش اوليه شير را از سر پستان دور -2

 .ثانيه سر پستان را در یك ماده مناسب ضد عفونی غوطه ورسازید 30به مدت  -3

 .با استفاده از حوله سر پستانك را كامالً تميز نمایيد -4

ضدعفونی كنيد، در از قسمت نوك پستان به سمت باالي كارتيه  % 70لکل نوك پستان را با پنبه و ا -5
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استفاده كنيد تا نوك پستان كامالً تميز شود. نباید هيچ گونه لکه اي  صورت نياز از قطعات متعدد پنبه

 .قطعه پنبه مورد استفاده مشاهده شود بر روي آخرین

 .اجازه دهيد سر پستان خشك شود -6

هنگام جمع . دارید نمونه برداري استریل را برداشته و لوله را به طرف پایين نگهدرپوش یك لوله  -7

نسبت به سر پستان بگيرید. به هيچ وجه اجازه ندهيد  درجه 45آوري نمونه شير لوله را تقریباً با زاویه 

بالفاصله در دوشش شير را جمع آوري نموده و  3الی  1داشته باشد.  كه لبه لوله با سر پستان تماس

 .خود قرار دهيد پوش لوله را در جاي

 هاي ميكروبي آزمایش ارسال نمونه مواد غذایي براي : 

 (.سانتيگراد به آزمایشگاه ارسال شود )حداقل در كنار یخ درجه 4نمونه در دماي بين صفر تا  -1

 .شوندهامانند بستنی، حتماً در دماي زیر صفر نگهداري و ارسال  برخی از نمونه -2

 .بندي اصلی فرآورده غذایی دست نخورده و سالم باشد بسته االمکان حتی -3

باشد حتماً در شرایط استریل )كنار شعله( و  چنانچه ضرورتی درجداكردن قسمتی از نمونه می -4

 .استریل انجام پذیرد داخل ظرف

 

 هاي ميكروبي و شيميایي آزمایش ارسال نمونه آب براي : 

برداري با آزمایشگاه  توانيد قبل از نمونه استفاده شود. میریل برداري از ظروف است نمونهجهت  -1

 .ظرف مناسب نمایيد تماس حاصل نموده و تقاضاي

اي درب فلزي  ظروف شيشه ،باشد پذیرنمی امکان ریلچنانچه به هر دليلی دسترسی به ظروف است -2

 .را انجام دهيدبرداري  ونهنم دقيقه جوشانده و سپس 30 - 20را بمدت حدود 
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به  زمان تحویلزمان اخذ نمونه تا  .شود منتقلنمونه تهيه شده هرچه سریعتر به آزمایشگاه  -3

 نباید باشد.ساعت  24آزمایشگاه بيش از 

 درجه سانتيگراد حمل 4نمونه آب حتماً در كنار یخ یا داخل فضایی با دماي حدود  ظرف حاوي -4

 .شود

بردار و... همراه  نمونه برداري، منشا آب)چاه، جاري و...(، شخص به روش نمونه اطالعات مربوط -5

 .نمونه به آزمایشگاه ارائه شود

اي كه آب بيرون  هاي ميکروبی اطراف شير آب یا لوله موردنظر براي آزمایش هاي در مورد نمونه -6

 آب دور ریخته شود و بعد دقيقه 1آید را باپنبه الکل تميز نموده یا شعله دهيد. سپس حدود  می

 .برداري انجام شود نمونه

 هاي ميكروبي آزمایش براي قلم استخوان ارسال نمونه: 

به آزمایشگاه منتقل و سپس نمونه قلم اگر در دامداري جداسازي شده است در یك ظرف حمل نمونه  -1

 دهيم.در آزمایشگاه با یك اره، كه تيغه آن با الکل استریل شده است برش می

از عمق مغز  پت پاستور استریلبعد از برش، سطح مغز استخوان را با یك اسپاچول داغ استریل و با پی -2

 دهيم.هاي مورد نظر كشت میبرداري و بر روي محيطاستخوان نمونه

 

 هاي هيستوپاتولوژي:نحوه ارسال نمونه 

 هاي هيستوپاتولوژي بایستی رعایت شود.نکات ذیل جهت ارسال نمونه

 برداري درصورت امکان شامل بافت سالم و ناحيه آسيب دیده باشد. نمونه -1
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 قطر نمونه بيش از نيم سانت نباشد.  -2

 % به عنوان  فيکساتيو استفاده شود.10% بافی و یا فرمالين 10از فرمالين  -3

 برابر نمونه باشد. 10تا 5حجم فيکساتيو بایستی حداقل  -4

هاي ریه( توسط یك تامپون یا يرد )مانند نمونهگدرصورتی كه بافت روي سطح فيکساتيو قرار می -5

 دستمال تنظيف بافت را داخل فيکساتيو قرار دهيد.

 25-18ساعت بعد تعویض شده و تا زمان ارسال در دماي اتاق)  24در صورت امکان فيکساتيو  -6

 درجه( نگهداري شود.

 نحوه ارسال نمونه( هاي مولكوليPCR:) 

 ( بایستی رعایت شود.PCRولکولی )هاي منکات ذیل جهت ارسال نمونه

 نمونه بایستی با دستکش پالستيکی و وسایل استریل در ظروف استریل ارسال شود. -1

 گراد نگهداري شود.درجه سانتی -20نمنه ها تا زمان ارسال بایستی در دماي فریزر  -2

 باكس همراه با یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.هنگام ارسال نمونه بایستی در كول -3

 نحو( ه ارسال پر جهت آزمون تعيين جنسيت پرنده به روش مولكوليPCR:) 

پر متوسط داراي فوليکول كه از پرنده به صورت تازه كنده شود، درون یك زیپ كيپ  5تا  4 -1

 قرار داده شود.



 

 عنوان سند:

 دستورالعمل ارسال نمونه به آزمایشگاه

 L/WKQA/080/19 :شماره سند

 02شماره آخرین بازنگری:  

 98.07.01تاریخ تنظیم:    

 آزمایشگاه آتیه
 : 8تعداد صفحات

تاریخ بازنگری:           

00.12.17 

 

 

 تهیه كننده

 شهناز پورحسین  نام:

 کارشناس تضمین کیفیتسمت: 

 تاریخ و امضاء:

 تایید كننده

 نام: دکتر علیرضا مختاری

 سمت: مسئول فنی

 تاریخ و امضاء:

 تصویب كننده

  علیرضا مختارینام: دکتر 

 آزمایشگاهسمت: مدیر 

 تاریخ و امضاء:

6 
 

 تا زمان ارسال در فریزر نگهداري شود. -2

 هنگام ارسال نمونه در كنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد. -3

  نمونه براي آزمایش هاي هماتولوژيارسال 

 ، فيبرینوژن )آزمونهاي انعقادي( نمونه پالسماي هپارینه ارسال گردد. PT، PTTجهت انجام آزمون  -1

 ميبایست در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد.  CBCنمونه هاي ارسالی جهت آزمونهاي  -2

صورت غلطکی با ماده ضد لوله محتوي خون ميبایست ب CBCبعد اخذ نمونه جهت آزمونهاي  -3

هاي نمونه گيري نيز آغشته به ماده ضد انعقاد ميباشد و در انعقاد مخلوط گردد، زیرا جداره لوله

 صورتيکه نمونه خون به درستی مخلوط نشود تا زمان ارسال به آزمایشگاه لخته خواهد شد. 

ه ضد انعقاد متناسب با حجم حجم لوله مورد استفاده براي خونگيري مورد توجه قرارگيرد، زیرا ماد -4

است. بطور مثال اگر نمونه كمتر از حد مورد نظر اخذ گردد منجر لوله خونگيري به آن اضافه گردیده

به رقيق شدن فاكتورهاي خونی ميشود و تغييرات منفی در ارسال گزارش ایجاد خواهد كرد. و 

ن شده باشد، ماده ضد انعقاد عکس همين حالت زمانی كه ميزان خون اخذ شده بيشتر از حد تعيي

هاي ریزي خواهد بود كه تغييرات توانایی مهار مسير لخته را نداشته و نمونه ارسالی حاوي لخته

كند. این تغييرات در مورفولوژي گلبول قرمز و تعداد پالكت فاحشی در نتایج آزمون ایجاد می

 بيشترین تاثير را دارد.
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بایست در كنار یخ و بصورت ایستاده و بدون تحرك  می CBCهاي ارسالی جهت آزمون نمونه -5

 حمل گردد. 

خون كامل با نسبت یك حجم سيترات و چهار حجم خون كامل  (ESR)آزمون سدیمانتاسيون   -6

 مورد نياز است.

 نمونه ارسالی براي پرندگان می بایست محتوي ضد انعقاد سيترات یا هپارین باشد. -7

 می باشد.   EDTAخون آبزیان)ماهی( هپارین و یا ماده ضد انعقاد مورد استفاده براي  -8

 

 مواردي كه همراه نمونه باید ارسال گردد.: نكته

 سن ( -جنس -مشخصات بيمار، گله مورد مطالعه بصورت كامل ارسال گردد. ) نوع 

 عالئم بالينی 

 طول مدت ابتالء 

 .طول درمان و درمان هاي دریافتی بيمار گزارش شود 
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 آتيه آزمایشگاه دامپزشکی 

 

   .جدول نحوه ارسال نمونه جهت آزمونهاي بيوشيمي به پيوست در صفحات بعدي ذكر گردیده است 


