
اصول نمونه گیری 
آزمایشگاهی 

لیال نصیری 

کارشناس ارشد انگل شناسی 



اوىاع ومىوه گیری در حىزه بهداشت 

 خْى

 ادساس

هذفْع

خلظ

  سْاپ سکتبل



روش استاودارد خىوگیری 

ضٌبسبیی ثیوبس  1.

هؼشفی ًوًَْ گیش 2.

آهبدگی ثیوبس  3.

آهبدگی ًوًَْ گیش 4.

لیجل صدى 5.

تدِیضات اتبق ًوًَْ گیشی  6.



تجهیسات اتاق ومىوه گیری   
گیزیًوًَْ صٌذلی  •

تخت هؼبیٌَ  •

  جوغ آّری ّیبل ُبی ًوًَّْ راکطیٌی •

دطتکش•

اًْاع طزًگ •

گبرّ•

ضذػفًْی کٌٌذٍ ُب•

گبس –پٌجَ •

طفتی ثبکض•



مراحل ومىوه گیری
اًطثاق هشخصات تزگَ درخْاست آسهایش تا هشخصات تیوار  •

  گیزیاطویٌاى اس رعایت رژین غذایی پیش اس ًوًَْ  •

ًیاسّسایل هْرد اًتخاب •

گذاری ًوًَْ تزچسة •

گیزیتیوار ٌُگام ًوًَْ ّضعیت •

تستي تْرًیکت•

ّریذ هٌاسةاًتخاب •





ّریذُبیاغلت هْارد ًوًَْ گیزی اس •

• Cephalic

•Basilic

•median صْرت هیگیزد.





median ّریذ• cubital  َکوتز درد ثْدى ططحی دلیل ث 

 کوتز احتوبل ّ ، طْسى ّرّد ٌُگبم در شذى ثبثت ّثِتز

  طْسى ًبدرطت قزارگیزی صْرت در، ػصت ثَ رطیذى آطیت

دارد یتحارج رگ در



 فقط ، هذیي ّػصت ثزاکیبل شزیبى ثَ Basilic ّریذ ًشدیکی دلیل ثَ•

  گیزد قزار اطتفبدٍ هْرد ثبیذ ّریذُب طبیز ثَ دطتزطی ػذم صْرت در

 اجبسٍ ثذّى ، تحتبًی اًذام یب پب قْسک ًظیز دیگز ًْاحی ّریذُبی .

 ًظیز ػْارضی ایجبد دلیل ثَ ، گیزد قزار اطتفبدٍ هْرد ًجبیذ پششک

...ّ ثبفت ًکزّس ، تزّهجْس



 ، شذین شزیبًی گیزی ًوًَْ ثَ هشکْک خًْگیزی طی در اگز•

.ant ًبحیَ اس ثزاکیبل شزیبى ػجْر دلیل ثَ cubital ، اس پض 

 آهذى ثٌذ ّتب دقیقَ 5 هذت ثزای ثبیذ ، طْسى کزدى خبرج

  طزیؼٌب ّ گزدد ّارد هظتقین فشبر هْضغ رّی خًْزیشی

شْد دادٍ اطالع فٌی هظئْل یب طْپزّایشر



 ثبشٌذ هی قجْل قبثل ًیش پب ّقْسک  دطت پشت ّریذُبی الجتَ•

. گیزًذ قزار اطتفبدٍ هْرد ًجبیذ هچ داخلی ططح ّریذُبی ّلی



ومىوه گیری از شریان رادیال 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray1237.svg?uselang=fa


قابل تىجه همکاران
-ًْاحی سْختَ ًجبیذ خًْگیشي ضًْذ اص.

-  ًجبیذ خًْگیشی اص دستی کَ دس عشف هبستکتْهی ضذٍ لشاس داسد : هبستکتْهی

.  حتوٌب ثبیذ ثب پضضک هطْست گشددضْد ،دسغْست اخجبس

- ًجبیذ ًوًَْ گیشی  ،ثَ دلیل ایدبد خغب دس ًتبیح آصهبیص ،اص ًبحیَ ُوبتْم:ُوبتْم

.غْست گیشد

 دس غْستی کَ ّسیذ هٌبست دیگشی لبثل دستشسی ًجبضذ ثبیذ ًوًَْ گیشی اص

.ًبحیَ ای دّستش اص ًبحیَ ُوبتْم غْست گیشد

 تشخیحٌب  ًوًَْ گیشی  : خًْی تضسیك خْى ّ فشاّسدٍ ُبی  یب ،تضسیك ّسیذی

.ًجبیذ اص ثبصّیی کَ هتػل ثَ تضسیك ّسیذی است غْست گیشد 



آى لغغ اص کبهل اعویٌبى ثب ، گشدد لغغ  ّسیذی تضسیك دلیمَ 2 ثشای الل حذ ثبیذ ،.

( ًبحیَ آى صیش ) ّسیذی تضسیك دّستشاص هحلی دس ثبیذ ثبصّثٌذ ، گیشی ًوًَْ خِت  

.( دیگش ّسیذ اًتخبة تشخیح ثب ) ضْد ثستَ

5 سیختي دّس ml  هْسد ُبی لْلَ خِت خْى آّسی خوغ آى اص ّپس ًوًَْ اثتذای 

: ًیبص

گیشی ًوًَْ آى اص کَ ثبصّیی ّ ّسیذی تضسیك ثَ ًسجت گیشی ًوًَْ هحل ثبیذ 

.ضْد دسج آصهبیص دسخْاست ثشگَ دس گیشد هی غْست



:گیزی ًوًَْ 
دسخَ یب کوتش دس غْستی کَ لسوت هْسة سْصى ثَ سوت ثبال   30ثب صاّیَ •

.است ، سْصى ثبیذ ّاسد ّسیذ ضًْذ

.ثَ هحض سسیذى خْى داخل سشًگ ثبیذ ثبصّثٌذ ثبص گشدد •

دس غْست ػذم هْفمیت ثیص اص دّ ثبس ثِتش است اص ًوًَْ گیشدیگش  خِت  •

.خًْگیشی استفبدٍ ضْد ّ دس غْست ًیبص پضضک سا هغلغ ًوْد

.پس اص خبسی ضذى خْى ثَ داخل سشًگ ثبیذ هطت ثیوبس ثبص ضْد•

  پٌجَدس پبیبى ًوًَْ گیشی سش سْصى ثَ آساهی اص سگ ثیوبس خبسج گشدیذٍ ّ •

.تویض ثب فطبس کن ثش سّی هْضغ لشاس دادٍ هی ضْد 



:سز سْسى دفع 

ثذّى گزاضتي دسپْش سش سْصى ثبیذ تْسظ ظشّف هخػْظ •

سپس ًوًَْ .، سش سْصى ُبی آلْدٍ اص سشًگ خذا ّ دفغ گشدًذ 

.خْى ثَ آساهی اصكٌبس لْلَ سیختَ ضْد



:تخلیَ خْى 

 ضْد هی سیختَ اًؼمبد ضذ حبّی ُبی لْلَ دس کَ ُبیی ًوًَْ•

 دس . ضًْذ هخلْط ثبس 10 تب5 آساهی ّثَ ثالفبغلَ ثبیذ

 هی سیختَ اًؼمبد ضذ هبدٍ ثذّى لْلَ دس ًوًَْ کَ غْستی

.گشدد تخلیَ لْلَ داخلی خذاس دس آساهی ثَ ثبیذ ضْد



:اقذاهات پس اس ًوًَْ گیزی 

پس اص خبتوَ ًوًَْ گیشی ، ثبیذ هْضغ اص ًظش ثٌذ آهذى خًْشیضی یب ثَ •

دلیمَ  5دس غْستی کَ خًْشیضی ثیص اص . ّخْد  آهذى ُوبتْم کٌتشل گشدد

اداهَ یبثذ ، هی ثبیست تب ثٌذ آهذى خْى ثش سّی گبص دس هحل ًوًَْ گیشی 

فطبس ّاسد آّسدٍ ، سپس سّی آى ثبًذاژ هدذد غْست گیشد ّثَ ثیوبس تْغیَ 

دس غْست ًیبص . دلیمَ ثبًذاژسا سّی هحل ًگَ داسی کٌذ  15ضْد ثشای هذت 

.ثَ سْپشّایضس یب هسئْل فٌی ًیض اعالع دادٍ ضْد 



عدم اوطباق ها در خىوگیری  

تیواراًطثاق هشخصات تزگَ درخْاست آسهایش تا هشخصات  

گیزیاس آهاد گی السم تزای تست درخْاستی پیش اس ًوًَْ اطویٌاى 

اصْل آهادٍ ساسی تیوار رعایت

:دارد ًاشتا تْدى تیوارآسهایشاتی کَ اًجام آًِا الشاها ًیاس تَ 

:آسهایشاتی کَ تیوار تزجیحا تایذ ًاشتا تاشذ

:اسهایشاتی کَ اًجام اًِا ًیاسهٌذ رعایت رژین دارّئی است



معیارهای رد ومىوه 
نظير ػذم وجود برچسب يا برچسب با اطالػات )هطخصات ناکافي از بيوار يا نوع آزهايص •

(  ناقص

ناکافي            حجن •

نوونه به خارج از ظرفنطت •

آوري نوونهاز لوله ناهناسب جوغاستفاده •

آز تذاخل  گيري اوره با روش اورههثال فلورايذ سذين در انذازه)انؼقاد ناهناسب ضذ •
( کنذهي



معیارهای رد ومىوه 

  از گيرينوونه بار يک طي در که صورتي در نوونه آوريجوغ نادرست ترتيب•
.ضود استفاده خالء هتؼذد هايلوله

  ليپوي يا هووليس وجود•

ناهناسب دهاي در نوونه انتقال و دارينگه•

انؼقاد ضذ هاده با ضذه آوريجوغ هاينوونه در لخته وجود•

آى هطخصات و نوونه نوع با آزهايص درخواست برگه تطابق ػذم•



 ًاشتا تْدى تیوارآسهایشاتی کَ اًجام آًِا الشاها ًیاس تَ 
:دارد

•-FBS قٌذ ًبشتب

•-HDL ,TG,Serum or Plasma 

(طبػت10-14ًبشتبیی )•

•-Iron Serum ططح اُي طزم در )چْى اُي تحت تبثیزات ریتن شجبًَ رّسی ثْدٍ:آُي طزم

ًوًَْ ثبیذ درحبلت ًبشتب ّ صجح گزفتَ شْد( ػصز پبییي تز اطت

•-Alkaline phosphatase Serum

•-Lipase, Serum

•-PTH Serum 

•-Leptin Serum( (12 طبػت ًبشتبیی



:آسهایشاتی کَ تیوار تزجیحا تایذ ًاشتا تاشذ

•-Ca,P

•-GGT,serum

•-PSA,serum

•-IGF-1,serum or plasma

•-Cholestrol,serum or plasma

•-Insulin,serum

•-Amylase,urine

•Chloride, serum    



اسهایشاتی کَ اًجام اًِا ًیاسهٌذ رعایت رژین دارّئی 
:است

•BT)Bleeding time :)هٌغ هصزف اطپزیي ّ دارُّبی هشبثَ در طی ُفتَ قجل اس اسهبیش.

•PT,PTT : اس اًجبئیکَ ُپبریي ػالٍّ ثز طْالًی کزدىPTT  در درجبت کوتزیPT را ًیش طْالًی هی کٌذ  .
دقیقَ تب یک طبػت قجل اس دّس ثؼذی ُپبریي  30ثِتزیي سهبى ًوًَْ گیزی در ثیوبراى تحت درهبى ثب ُپبریي :

.اطت

ًذاشتي اطتزصهٌغ هصزف اطپیزًْالکتْى ّ :  serum,urineکْرتیشّل  •

ٌُگبهیکَ ثیوبر تحت درهبى ثب آُي اطت تؼییي فزیتیي طزم قبثل اػتوبد ًخْاُذ : فزیتیي طزم•
.ثْد

•GTT,Plasma  :  ثظیبری اس دارُّب اس جولَ کْرتیکْاطتزّئیذُب ، دیْرتیکِب ، دارُّبی ضذطل ّضذالتِبة
.ّدارُّبی ضذتشٌج تذاخل ایجبد هی کٌٌذ

•PH,stool :  هٌغ اطتفبدٍ اس هظِل ُب ّ رّشِبی تشخیص ثب ثبرین تب یک ُفتَ قجل



: (PT,PTT)ًوًَْ گیزی آسهایشات اًعقادی
ًسجت حدن هبدٍ ضذ اًؼمبد ثَ خْى دس لْلَ آصهبیص  : خغبی کن ثْدى حدن ًوًَْ •

ثَ عْس  PT,PTTدس غْست ثیطتش ثْدى حدن هبدٍ ضذ اًؼمبد (.یک ثَ ًَ است)

.کبرة عْالًی هی ضْد

ثبیذ پس اص اتوبم : خغبی هخلْط ًکشدى آُستَ ًوًَْ ثالفبغلَ پس اص خًْگیشی•

ثبس ًوًَْ سا هخلْط کشد دس غیش ایٌػْست لختَ   3-4خًْگیشی ثغْس آُستَ 

.ثغْس کبرة عْالًی هی ضْد PT,PTTتطکیل هی ضْدّ 

ثبػث ُوْلیض ّ فؼبل ضذى پالکتِب هی ضْد ّ  : خغبی تکبى دادى ضذیذ ًوًَْ •

PT,PTT ثغْس کبرة کْتبٍ هی ضًْذ  .

ّخْد ُوْلیض ثَ دالیل هختلف اص خولَ ثکبس ثشدى : خغبی ثشّص ُوْلیض دس ًوًَْ•

.هی ضْد PT,PTTسْصى ثبسیک ثبػث کْتبٍ ضذى کبرة 

• 



اوجام ومىوه گیری

ثشای لبثل همبیسَ ثْدى ًتبیح ثِتش است ًوًَْ گیشی ُویطَ دس یک •

.غْست گیشد(هثال خْاثیذٍ)ّضؼیت هطخع

دس صهبى ًوًَْ گیشی ثیوبس ًجبیذ غزا،هبیؼبت،آداهس یب دهبسٌح دس دُبى •

.خْد داضتَ ثبضذ

ثبیذ تْخَ داضت کَ ثیوبس ًجبیذ هطت خْد سا ثبص ّثستَ ًوبیذ صیشا ثبػث •

اص خولَ غلظت پتبسین،الکتبت ّ  )تغییش ثؼضی هْاد دس خْى هی ضْد

خْى کبُص ّ غلظت  PHفسفش افضایص یبفتَ کَ ثب افضایص الکتبت ،

.(کلسین یًْیضٍ ًیض افضایص هی یبثذ



بسته تىرویکه

طبًتی هتز ثبالی ًبحیَ ًوًَْ گیزی ثظتَ شْد ًّجبیذ   5/7-10تْرًیکت ثبیذ •

ثیشتز اس یک دقیقَ یز رّی ثبسّی ثیوبر ثظتَ ثوبًذ،

در اًذاسٍ گیزی الکتبت طزم،ًوًَْ گیزی ثبیذ ثذّى ثظتي تْرًیکت اًجبم شْد •

ًیش ثذّى کبرثزد   CPK  ّLDHُوچٌیي تْصیَ هی شْد ًوًَْ گیزی.

.تْرًیکت ثبشذ

اسجولَ ثظتي طْالًی هذت تْرًیکت ثبػث افشایش کلظتزّل ، تزی •

(گلیظزیذ،الجْهیي، کلظین ّآُي طزم هی شْد



 EDTAضذاًعقاد

•CBC(K2EDTA لْلَ ثب درة ثٌفش حبّی- K3EDTA   لْلَ ثب

Hb,Hct (درة طجشحبّی 

•Peripheral blood smear, Reticulocyte count, Sickle Cell Test 

,G6PD,LE cell, NBT Cyclosporine,

•HAM

•,HbA1C,HbA2,electrophoresis

کَ اس قجل در  ( EDTA)اس طزًگ طزد شذٍ ّ لْلَ درة ثٌفش : ACTHپالطوب

(جذة شیشَ هیشْد ACTHچْى)یخ طزد شذٍ اطتفبدٍ ًوبییذ

• 



سیتزات سذین

•PT,PTT ( 1ث9ًَسجت خْى ثَ ضذ اًؼمبد) – D-Dimer

ESR ( 1ثَ 4: ًسجت خْى ثَ ضذ اًؼمبد 

Lupus Anticoagolant



ُپاریي

•ABG , VBG

هیلی لیتش ُپبسیي ثشای ُشهیلی لیتش خْى   0/05)•

ثبیذ دس ظشف حبّی آة ّ یخ ثَ آصهبیطگبٍ ABG ّVBGًوًَْ ُبی  (

.اسسبل ضًْذ

•OFT   تست ضکٌٌذگی اسوْتیک

احتوبال ضبیغ تشیي ػلت خغبی پشٍ اًبلتیک  دس  ّخْد ُپبسیي صیبدی•

.اًذاصٍ گیشی گبصُبی خًْی است



انتقال نمونه به لوله مناسب

 ريخته انؼقاد ضذ هاده حاوي لوله هاي در که نوونه هايي•

 .ضونذ هخلوط بار 10 تا 5 آراهي به و بالفاصله بايذ هي ضونذ

 ريخته انؼقاد ضذ هاده بذوى لوله در نوونه صورتيكه در

  .گردد تخليه لوله داخلي جذار در آراهي به بايذ هي ضود



ترتيب پر کردى لوله ها
لوله کطت خوى-

لوله خطک  يا فاقذ ضذ انؼقاد براي آزهايطات -
ضيوي

لوله سيتراته براي آزهايطات انؼقادي وسذيواى-

EDTAلوله  حاوي -



:رّشِای جلْگیزی اس ُوْلیش

  در کزدى ضذػفًْی اس ثبیذپض گیزی ًوًَْ هْضغ•

.شْد خشک هحیط ُْای هجبّرت

.ًشْد   اطتفبدٍ کْچک اًذاسٍ ثب طزطْسى اس اطت ثِتز•

.ًشْد گیزی ًوًَْ ُوبتْم هحل اس•



 ُْا حجبة ُیچگًَْ تب ثبشذ هتصل طزًگ ثَ کبهال طْسى ثبیذ•

.ًشْد تشکیل گیزی ًوًَْ ٌُگبم

.شْد کشیذٍ ػقت ثَ آراهی ثَ ثبیذ طزًگ پیظتْى•

  هی ریختَ ضذاًؼقبد هبدٍ حبّی ُبی لْلَ در کَ ُبیی ًوًَْ•

 .شْد هخلْط ثبر 5-10 آراهی ثَ ّ ثالفبصلَ ثبیذ شْد

  شْد ریختَ ضذاًؼقبد هبدٍ ثذّى لْلَ در ًوًَْ درصْرتیکَ

.گزدد تخلیَ ّ هٌتقل لْلَ داخلی جذار ثَ آراهی ثَ ثبیذ



با سپاس از توجهتان 


