
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 معاونت درمان 

 آزمايشگاه مرجع دانشگاه

 

1 

 

 

  ملكولي، معيارهاي پذيرش و عدم پذيرش _شرايط ارسال نمونه به آزمايشگاه سلولي 

  

  شرايط عمومي

  

و در پوشش سه تمام نمونه ها بايد در شرايط مناسب و بر روي زنجيره سرد و منطبق بر استانداردهاي ارسال نمونه هاي بيولوژيك 

  .ارسال گردداليه 

  .نماينداطمينان حاصل  آناز وضعيت مناسب قبل از ارسال نمونه همكاران محترم 

  .شوند نمونه هاي خارج از اين زمان استاندارد تحويل گرفته نمي ست وجهت ارسال نمونه الزامي رعايت بازه زماني مناسب

و ساعت نمونه  شامل نام و نام خانوادگي، تاريخو نيز برگه پذيرش بيمار كامل نمونه ها بايد داراي برچسب مشخصات  .1

  .باشد و بخش بستري ، نام پزشك معالج، سن بيمارگيري

  .و جواب آزمايش االيزا در رابطه با تست مورد نظر نوشته شود ، سوابقشرح مختصري از بيماري .2

د و از گذاشتن پنبه به ، پلور و آسيت بايد در لوله هاي استريل درب پيچ دار گرفته شوCSFمونه مايعات بدن مانندن .3

  .لوله جدا خودداري شود بعنوان در

  .ارسال گردند بدون نشت ظروفكليه نمونه ها بايد در  .4

سوآب هاي . سوآب بايد از جنس داكرون يا ريون با دسته پالستيكي يا آلومينيومي باشدگيري با سواب ،  هدر صورت نمون  .5

  .باشند اي و دسته چوبي قابل قبول نمي سرپنبه

 .اضافه شود) استريل PBS1Xويا  RPMI(سي سي مايع ترانسپورت  2هاي ارسالي  ببه سوا .6

  

  .به آزمايشگاه منتقل شود  13و قبل از ساعت نمونه ها بايد روزانه : نكته
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  اختصاصيشرايط 

و سيترات قابل قبول  EDTAنمونه خون  با ضد انعقاد  .روي نمونه بايد نوع ضد انعقاد مورد استفاده ذكر شود

 ).است PCRهپارين ممانعت كننده آزمايش (است 

HBV 
  CBCنمونه خون كامل در لوله : نوع نمونه 

o  ميلي ليتر 5/2حداقل حجم نمونه قابل پذيرش  

o  نباشدنمونه هموليز.  

o  درجه سانتي گراد به آزمايشگاه ويروس 4گيري و انتقال آن با رعايت زنجيره سرد  ساعت بعد از نمونه 6تحويل نمونه در كمتر از

  شناسي

  

HCV 
 CBCنمونه خون كامل در لوله : نوع نمونه 

o  ميلي ليتر 5/2حداقل حجم نمونه قابل پذيرش  

o  نباشدنمونه هموليز.  

o  درجه سانتي گراد به آزمايشگاه ويروس 4گيري و انتقال آن با رعايت زنجيره سرد  ساعت بعد از نمونه 3تحويل نمونه در كمتر از

  شناسي

  

    HIV           

 CBCنمونه خون كامل در لوله : نوع نمونه 

o  ميلي ليتر5/2حداقل حجم نمونه قابل پذيرش  

o  نباشدنمونه هموليز.  

o  درجه سانتي گراد به آزمايشگاه ويروس 4گيري و انتقال آن با رعايت زنجيره سرد  ساعت بعد از نمونه 3تحويل نمونه در كمتر از

  شناسي

  .به آزمايشگاه انتقال يابد CBCدر صورت نمونه گيري از نوزاد و كودكان زير دو سال نمونه با حجم مناسب و در دو لوله 
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   CMV  

 CSF، ادرار، سرم ، CBCنمونه خون كامل در لوله : نوع نمونه 

o  درجه سانتي گراد به آزمايشگاه ويروس 4گيري و انتقال آن با رعايت زنجيره سرد  ساعت بعد از نمونه 6تحويل نمونه در كمتر از

 .شناسي

o  ميلي ليتر 15- 10حجم نمونه ادرار حداقل 

o  حداقل حجم نمونهCSF  5/1 ميلي ليتر 

o  حجم نمونهCBC 5/2 ميلي ليتر 

o ميلي ليتر  2حجم سرم 

    

HSV  
  بو سوا CSF، ادرار، سرم ،CBCنمونه خون كامل در لوله : نوع نمونه 

o  درجه سانتي گراد به آزمايشگاه ويروس 4گيري و انتقال آن با رعايت زنجيره سرد  ساعت بعد از نمونه 6تحويل نمونه در كمتر از

 .شناسي

o سي سي مايع ترانسپورت  2هاي ارسالي  ببه سوا)RPMI  وياPBS1Xاضافه شود) استريل. 

  

o گيري به  ساعت بعد از نمونه 1كمتر از  بايست اضافه نشده باشد نمونه مي در صورتي كه مايع محيط ترانسپورت به نمونه سوآب

 .آزمايشگاه تحويل داده شود

o  ميلي ليتر 15-10حجم نمونه ادرار 

o  حداقل حجم نمونهCSF  5/1 ميلي ليتر 

o  حجم نمونهCBC 5/2 ميلي ليتر 

o ميلي ليتر  2حجم سرم 


