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یش، له قبل از آزماشامل مرحدر کلیه مراحل  رد نمونهیا و  ذیرشپ جهتتعیین معیار هدف از تدوین این سند  هدف از ایجاد:( 1

 . است پس از آزمایشآزمایش و 

 . است ریپذمکانا صالحیمقام ذ نیباالتر دییتا با و صالحیذ کارکنان از کی هر نظر طبقسند  نیبازنگری ا (1-1 

         صیتشخ و ییشناسا به بهداشت وزارت کیژنت اداره یارهایمع چارچوب در که ییهاشگاهیآزما در سند نیا  :کاربرد دامنه( 2 

 . هستند آن مفاد تیرعا به ملزم ها شگاهیآزما نیا کارکنان هیکل و دارد کاربردهستند  کار به مشغول یارث کیمتابول یهایماریب    

 :منابع( 3

 HD-IMD-00-MN-RE-001شماره با صدور نحوه و یبازنگر مدارک، وکنترل یگذارشماره و یمستندساز نامه نییآ (3-1

 Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota: تیسا وب (3-2

 یارث کیمتابول یها یماریب منتخب یمیوشیب یها شگاهیآزما در یشگاهیآزما مطلوب عملکرد یابیارز ستیل چک (3-3

3-4) Southend University Hospitan NHS 

 http://www.baylarhealth.edu/IMD: تیسا وب( 3-5

3-6)  Use of anticoagulant in diagnostic laboratory investigation. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2, 2002. 

3-7)  http://Itd.aruplab.com/Tests   

     

 :تعاریف (4

 داده شده است. های انجام کار شرحسندی که در آن نحوه و چگونگی انجام کار با تعیین مسئولیت روش اجرایی: (4-1

 

ه طور دقیق شرح داده شده و جنبه دستور کار را برای مجری بسندی که در آن جزییات انجام کار ( دستورالعمل کاری: 4-2

 دارد.

 

ختلف سازمانی را مشخص کرده به طوری کهه سندی که ضوابط کلی و مقررات تعیین شده برای موضوعات م ( آیین نامه:4-3

 است.های کاری این چارچوب ها الزم االجرا ها و دستورالعملدر تدوین روش

  

 اسنادی که برای انجام کار در سازمان به صورت قطعی تعیین شده است. استانداردهای داخلی: (4-4

 

یفیهت بهر ای است که به منظور استقرار و حفه  سیسهتم مهدیریت ککمیته ته تضمین کیفیت تشخیص ژنتیک:کمی (4-5

 ود.شاساس استانداردهای مورد نیاز از سوی معاونت بهداشت تشکیل شده و در این سند به اختصار کمیته عنوان می

http://www.baylarhealth.edu/IMD
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    کار انجام تکرار و نهنمو رد و یا رشیپذ در یریگ میتصم کمال که آزمون انجام مختلف مراحل در رگذاریتاث یارهایمع :سند شرح (5

و جهت   4-5جهت نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش طبق بند  .استاین سند  3-5و  2-5و بندهای  2و 1 جداول شرح بهمی شود 

 دام شود.این سند اق 5-5ق بند طب نسخه الکترونیک واجد امضای الکترونیک معتبر یا اسکن رونوشت جواب(آزمایش ) جوابنگهداری 

  نمونه به توجه روات،یپ و اکیآمون الکتات، ها،نیکارنت لیآس نه،یآم یدهایاس د،یاس کیارگان جمله از کیمتابول یهاتست انجام در

-نمونه زمان تست، انجام یبرا زاین مورد حجم نمونه، نوع به دیبا ریگنمونه فرد. است زیآنال مرحله درتاثیرگذار  مهم یفاکتورها ازمناسب 

 لیذ ولاجد طبق دیاب ریگنمونه فرد نیهمچن. باشد داشته توجه گرمداخله عوامل و شیآزما انجام یبرا ماریب یآمادگ طیشرا ،یریگ

گهداری ن ،نامناسب انعقادضد مواد از استفاده اشتباه، سبچبر ها، نمونه نامناسب نقل و حمل: ازجمله شود یم نمونه رد باعث که یعوامل

 .باشد داشته کامل یآگاه...  و شده بیتخر نمونه نمونه در شرایط نامناسب قبل از آزمایش،

 : اورژانس حالت در نمونه رشیپذ( 5-1

 از هریک برای ونهنم انتقال،  گیرینمونه ، نمونه نوع مربوط شرایط باید شود درخواست آزمایش چندین نمونه برای صورتی در

  .شود لیتکم کامل و یدرست به دیبا شیآزما درخواست فرم نیهمچن .شود رفتهگ نظر در هاآزمایش

 شگاهیآزما کندیمن تیتبع نمونه قبول ی ارهایمع از یول شودیم رشیپذ اورژانس صورت هب نمونه که یطیشرا درتبصره: 

 نظر مورد نمونه هک دینما عالما و ذکر را شده افتیدر نمونه که یطیشرا شیآزما گزارش فرم در دیبا شیآزما انجام ضمن

 است. دییتا مورد یارهایمع فاقد

 :یغربالگر پرسشنامه لیتکم( 5-1-1

  بیمار ایرویی و تغذیهاطالعاتی راجع به وضعیت بالینی، دا مانند استاندارد در موجود موارد هیکل شیآزما درخواست فرم در

پرسشنامه  هایفرم در. شود می ثبت است، خاص آزمایش یک انجام برای الزم و مرتبط که مازادی اطالعات هرگونه و

 :باشد داشته وجود زیر موارد باید ،ارثی کیمتابول هایآزمایش درخواست

 تولد تاریخ،  

 (درمان شروع زمان و عالئم به وابسته) نمونه آوریجمع ساعت و تاریخ،  

 نامه شجره یا خانوادگی سابقه، 

 آزمایشات تایجن از که شخصی و است کرده تجویز را آزمایش که شخصی از فیکا هایشناسه سایر یا آدرس و اسم 

 در بتوان که فرد یک ماست شماره با همراه فرستاده، را هانمونه که آزمایشگاهی آدرس و اسم یا. کندمی استفاده

 .تفگر تماس مذکور شخص با بتوان است بیمار برای بحرانی مقادیر بیانگر آزمایش نتایج که مواردی

 نیز ضمیمه شود خانواده بیمار /رضایت آگاهانه بیمار فرم اگر از لحاظ قانونی الزم باشد باید. 
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 :گردد تیرعا لیذ طیشرا یتمام دیبا DBS استاندارد یها نمونه یآورجمع جهت

           دارداستان ورطه ب آن ابعاد و بوده الیسر شماره مشخصات یدارا دیبا یریگنمونه مخصوص (Whatman 903) واتمن کاغذ

cm5/5 ×10 و عمولم طوره ب .اشدب یریگنمونه خیتار و رشیپذ شماره مادر، نام مار،یب نام مشخصات یداراگیری بوده، پس از نمونه  

 .ددهیم نشان را (DBS)  لتریف کاغذ کی از یانمونه ریز شکل. باشد متریسانت کی دیبا رهیدالکه خون در هر  هر قطر ایده آل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D= 1cm 
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 :قبل از آزمایش DBSشرایط پذیرش و رد نمونه  - 1دول ج

 

 

 

 : نمونه های غیر قابل قبول:                       دالیل احتمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قبول قابل نمونه

 نمونه استاندارد:

دایره(.  بهر روی یهک 3ها را پر کند ) حداقل اجازه دهید تا مقدار کافی از خون بر روی دایره های کاغذ آغشته شده و کامال آن

یهد اغذ نیز باکز دست زدن به لکه های خونی جلوگیری نمایید. آغشته شدن خون روی دایره نباید چندین قطره خون بریزید. ا

 از زیر کاغذ قابل رویت باشد )دو طرف نمونه از نظر ضخامت یکسان باشد(.     

 دمقدار نمونه برای تزریق ناکافی می باش -1

های ابجایی به دایرهل از جها حرکت داده شده است یا قبکاغذ فیلتر قبل از تکمیل دایره -1-1

 بعدی کاغذ فیلتر حرکت داده شده است. 

 ت. لتر اعمال شده اسنمونه خون توسط یک تیوپ بسیار باریک )مثل سرنگ( به کاغذ فی -1-2

 . ون تماس داشته استخکاغذ فیلتر با دست یا دستکش قبل یا بعد از جمع آوری نمونه  -1-3

 نمونه خراشیده یا ساییده شده است -2

 ت.  خون اعمال شده توسط لوله مویین یا دیگر وسایل اعمال شده اس -2-1

 نمونه ها قبل از ارسال خشک نشده اند -3

 ساعت خشک شدن ارسال شده اند.  4ها قبل از حداقل نمونه -3-1

 

  نمونه ها بیش از حد اعمال شده و اشباع شدند-4

 له()معموال با یک وسیاعمال بیش از حد خون به کاغذ نمونه گیری  -4-1

 نمونه از هر دو طرف کاغذ فیلتر اعمال شده است.  -4-2



  HD-IMD-00-MN-SD-003 :سند شماره

 

رد نمونه  /استاندارد پذیرش   

تشخیصو های شناسایی آزمایشگاهدر   

های متابولیک ارثیبیماری   
 

 

 01  :یبازنگر شماره

 
 

                                                                                          HD-GO-00-MN-FO-002-00 10 از 6صفحه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرندهای سرمی قرار میها در حلقهنمونه -6

 ها لخته یا الیه بندی شدندنمونه -7

 چندین بار بر روی دایره کاغذ فیلتر خون ریخته شده است.  -7-1

 ست. طرف کاغذ فیلتر خون اعمال شده ا از هر دو -7-2

 

 شدند ها به نظر آلوده، دکلره یا رقیقنمونه -5

 شد. فشار بیش از حد یا مکش خون از ناحیه سوراخ شده پاشنه پا با -5-1

ضدعفونی، آب و دیگر  گیری با دست و یا دیگر مواد همانند الکل، محلولکاغذ نمونه -5-2

 پودرها قبل یا بعد از جمع آوری نمونه تماس داشته است. 

  است.در معرض گرما قرار گرفته گیری کاغذ نمونه -5-3

 ست. االکل از ناحیه سوراخ شده قبل از سوراخ کردن پوست پاک نشده  -6-1

 کاغذ فیلتر با الکل، کرم دست و ... برخورد داشته است.  -6-2

 ناحیه اطراف سوراخ شده پوست به شدت فشار داده شده است.  -6-3

 مناسب خشک شده اند. ها به طور نانمونه -6-4

    گیری اعمال شده است.خون توسط یک لوله مویین به کاغذ نمونه -6-5
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 قبل از آزمایش شرایط پذیرش و رد نمونه -2دول ج

نوع 

 آزمایش
 نمونه گیری شرایط نوع نمونه/الزامات

شرایط نگهداری و ارسال 

 نمونه
 عوامل مداخله گر شرایط رد نمونه

ارگانیک 

 اسید 

از سی سهی 7 حداقل ادرار:

جریهههههان میهههههانی ادرار 

 نیاز است.صبحگاهی 

برچسهب  نمونه بایهد دارای 

نههام بیمههار، شههماره  کههه

پههذیرش، تههاریخ پههذیرش و 

 سن در آن ذکر شده باشد. 

 اسهتارجه  تهر دوم  نمونه ادرار  رانه-

)بهتههرین زمههان در زمههان بههروز عالئههم 

 متابولیکی است(. هایبیماری

                یل،ظههههرف جمههههع آوری اسههههتر-

 باشد.  بدون ماده نگهدارنده  و داردرب

 .داردننیاز به ناشتایی -

نمونه بال فاصله پس از تهیه  -

فریز شهود در صهورت انتقهال 

 سهههاعت در یهههخ 3-2بهههین 

والنی شهود معمولی و اگهر طه

        نمونههه ادرارانتقههال حتمهها  

بههر   -C°20 بایههد در دمههای 

 بها رعایهت) روی یخ خشهک 

انتقههال داده  زنجیههره سههرد( 

 شود. 

 

 آلودگی باکتریایی  -

 فریز و دفریز شدن نمونه -

 .اشدببرچسب مشخصات نمونه فاقد -

 د.قیق شده باشرای که خیلی نمونه -

و سهدیم الپوریک اسید و ،داروهایی مانند آسپرین -

 شوند. های کاذب میباعث تولید پیکبنزوات 

واملی مانند نوع رژیم غذایی )فاکتورهای رژیمهی ع-

زنجیهر(، باعهث  گلیسهیریدهای متوسهطحاوی تهری

 می شوند.  تغییرات معناداری در نتایج

بیشههترین تغییههرات کههاذب مربههوط بههه آلههودگی  -

 ممانعت شود. ، که باید از بروز آن استباکتریایی 

اسیدهای 

 آمینه 

         ، اسهههتارجههه   پالسمممما:

از پالسههمای  سییس سییس 5/0

 و  ()سدیم یا لیتهیمهپارینه

     EDTA ،تراتیسه میسدیا 

:        قابهههل قبهههول حهههداقل )

 (لیتر میلی 3/0

هههای حههاوی گیههری در لولهههنمونههه -

 سدیم یا هپهارین لیتهیم انجهام هپارین

 می گیرد.

Blood IU Heparin/ml 12-30   
 3-4ناشههتایی در نههوزادان وکودکههان  -

و  یا قبهل از اخهرین وعهده شهیرساعت 

نیهاز  ناشهتایی شهبانهبرای بزرگسهاالن 

 است. 

 نگهداری در فریزر در دمای 

C°20- حمل و ارسهال است .

آن در شرایط تاریکی بر روی 

 . استیخ خشک 

 لیز بودن نمونه همو -

 نهایکتریک بودن نمو -

 سرد زنجیره رعایت عدم  -

 برچسبلوله های بدون -

 ز شدن نمونه  فریز و دفری -
سیاری از داروهها و فاکتورههای رژیمهی بهر روی ب -

که  نتایج تاثیرگذار هستند، از جمله والپورات درمانی

 شود.  باعث افزایش گالیسین می

لودگی باکتریایی میزان اسهید آمینهه گالیسهین، آ -

دهههد و همچنههین هش مههیآالنههین و پههرولین را کهها

 وسرعت تبدیل گلوتامین و آسپارژین را به گلوتامات 

 دهد. آسپارتیک افزایش می

فرایند لخته شهدن باعهث از دسهت رفهتن اسهید   -

شود به همین سولفیدی میهای دارای باند دیآمینه

 .استه پالسما ارج  دلیل نمون

         چنهههدین زایش سههط  همههولیز منجهههر بههه افههه -

 گردد. آمینه میاسید 

CSF: ولههه ل  3-2نمونههه در

 بها حهداقل دار استریل درب

   CSFاز  لیتهههرمیلهههی 5/0

 آوری گردد.جمع

یک لولهه جههت اسهیدهای 

آمینههه و لولههه دوم جهههت 

 نوروترانسمیترها 

 لوله سوم به عنوان ذخیره

دار تمیهز دربلوله گیری در  یک نمونه

 گیرد.  و استریل صورت

 

 

    ازه گیههریدر خصههوص انههد

اسید های امینه بالفاصله پس 

-C°20 از تهیههه در دمههای 

جههههت . شهههودنگههههداری 

دلیههل ه نوروترانسههمیتر ههها بهه

عهههدم پایهههداری سهههریع بههها 

نگی با آزمایشگاه ارجاع ههما

بالفاصله  در یهخ خشهک بهه 

در  آزمایشههگاه منتقههل شههود .

     ورت در دمای صغیر این 

C°70-  نگهداری شود. 

به عنوان ذخیره  لوله سوم نیز

درجه  -C°70 باید سریعا در 

 نگه داری شود

 یز شدن نمونهفریز و دفر  -

 برچسب  لوله های بدون -
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DBS:  
گذاری نمونه خون روی لکه

 DBSکاغذ صافی 

 )پنج دایره پر شده از

 لکه خونی( 

ه بهگیری بر روی کاغهذ واتمهن نمونه -

 گفته شده در باال صورت گیرد.طریق 

 3-4ایی در نهوزادان وکودکهان  ناشت -

ساعت یا قبهل از اخهرین وعهده شهیرو 

برای بزرگساالن ناشتایی شبانه ترجیحا 

 نیاز است.

DBS سهاعت در  4: به مهدت

-22تاریکی در دمهای اتها) )

گراد( باشد تا درجه سانتی 18

 کامال خشک شود.

ارسال و جابحهایی در دمهای  

-درجهه سهانتی 22-18اتا))

 .نجام شوداگراد( 

 1در جدول  DBSشرایط رد نمونه  -

 ذکر شده است.

 لیتههرمیلههی 5حههداقل ادرار:

 . استمورد نیاز 

 اسهت.ار  رانهدوم  ارجه  تهر نمونه ادر-

در زمهان  گیهری،نمونهه رین زمهان)بهت

متههابولیکی هههای بههروز عالئههم بیمههاری

 است(.

 دار درب و لظرف جمهع آوری اسهتری-

 باشد. 

ساعت  24تا نمونه ادرارانتقال 

-سهانتی درجه 8-2در دمای 

 از شیب. استقابل قبول  گراد

نگههداری . گردد زیفر دیبا آن

 -C°20 در فریهزر در دمهای 

 بایهد . حمل و ارسال آناست

انجههام   بههر روی یههخ خشههک

 .شود

-ظروف حاوی نگهدارنده برای نمونه -

 های ادرار 

 آلودگی باکتریایی نمونه ادرار -

 نمونه  فریز و دفریز شدن -

  برچسب نمونه بدون -

نوع 

 عوامل مداخله گر شرایط رد نمونه شرایط نگهداری و ارسال نمونه شرایط نمونه گیری نوع نمونه/الزامات آزمایش

آسیل 

 تین یکارن
DBSپنج دایره پر شده از لکه خونی : 

در نهههوزادان قبهههل از 

خوردن وعده شیر و در 

سهههاعت  6بزرگسهههاالن

 رد.ناشتایی نیاز دا

DBS ساعت در تاریکی  4: به مدت

درجهههه  18-22) در دمهههای اتههها)

باشد تها کهامال خشهک  گراد(سانتی

ارسههال و شههرایط مناسههب شههود. 

 22-18) جابحههایی در دمههای اتهها)

 .است (گراددرجه سانتی

کههر ذ1-5  در بنههد DBSشههرایط رد نمونههه  -

 شده است.

تهههداخالت دارویهههی ماننههههد   -

ه مشخص شده ک والپوریک اسید

منجر به نتهایج مثبهت کهاذب در 

 شود.می آزمایش

مصرف غهذاهای چهرب ماننهد  -

سبب اخهتالل  MCTروغن های 

 شوند.می در نتایج

 الکتات 

 پالسما: 

)مههار استفاده از ضد انعقاد سدیم فلورایهد 

 اسهتکه تثبیت کننده کننده گلیکولیتیک(

به منظور جلوگیری از تغیهرات الکتهات در 

 .استاولویت 

 

 است.از پالسما مورد نیاز  لیترمیلی 5/0

 

   
 

  

 2برای کودکان حهداقل -

 ساعت ناشتایی نیاز دارد.

 و ایتکریکا دیاین نمونه -

 .باشد کیپمیل

تی االمکان از تورنیکهه ح-

 استفاده نشود.

یمار در حالت استراحت ب-

)فعالیهت  )خوابیده( باشهد

 بدنی زیاد نداشته باشد(.

را ید دست خود بیمار نبا-

 باز و بسته کند.مشت یا 

دقیقهه  15نمونه بایهد تها 

گیهههری پهههس از نمونهههه

 سانتریفیوژ شود 

 

بالفاصله پس از جمهع آوری نمونه  

و تها  شهودباید  بر روی یهخ حمهل 

دقیقه سانتریفِوژ شهود  15  قبل از 

یهک بهه مهدت  -C°20 در  پالسما

-سانتیدرجه  2-8در دمای   و  ماه

یهد نمونه با روز پایدار است. 3گراد 

 .خ خشک حمل گرددیبر روی 

 . کیمپیل و کیکتریا ،لیزهمو نمونه-

 طوالنی مدت تورنیکه نتبس-

 برچسب نمونه بدون-

  کیپرکلر دیاس با شده جدا نمونه -

  اتا) یدما در نمونه  ارسال -

ستن طوالنی مدت تورنیکه یها ب -

مشههت کههردن دسههت ههها سههبب 

 افزایش سط  الکتات می شود.

 

 افههزایش هههایی کههه موجههبدارو-

سط  اسید الکتیهک مهی شهوند 

عبارتنهههد از: سهههیانید، اتهههانول، 

آسههههپرین، فههههن فههههورمین و 

 نالیدیکسیک اسید
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CSF: 5/0 از  لیترمیلیCSF   لولههیک در 

 دار استریل درب

CSF  لولهههههدر یههههک            

تهیهههه دار اسهههتریل درب

 گردد

 2رای کودکان حهداقل ب-

 رد.ساعت ناشتایی نیاز دا

یمار در حالت استراحت ب-

 .)خوابیده( باشد

دقیقهه  30باید حتما فبهل از نمونه 

سانتریفیوژ شود و مایع رویهی جهدا 

 - 20 در ایههن صههورت درگههردد. 

 ماه  و 2به مدت  گراد درجه سانتی

 گههراد        سههانتی جهههدر 2-8در دمهای 

 سهاعت 3و در دمای اتا) تها  روز 3

خ ر روی یهپایدار است. نمونه باید به

 خشک حمل گردد.

 برچسببدون نمونه -

 اتا) یدما در نمونه رسالا-

 آمونیاک 
حهاوی در لوله ههای  تهیه پالسما پالسما:

  EDTA یحاویا هپارین سدیم 
IU Heparin/ml Blood 12-30 

اعت سهه 8-10نیههاز بههه  -

فرد باید بها ناشتایی دارد. 

 . آرامش نمونه دهد

فرد نمونه دهنده قبهل از  

 نکشد. گاریسزمایش ا

 2رای کودکان حهداقل ب-

 ساعت ناشتایی نیاز دارد.

ر نهههوزادان در فاصهههله د -

گیههری شههیر دهههی نمونههه

 صورت گیرد.

بهه صهورت  گیهرینمونه-

عمل آیهد ه از رگی ب ارج 

که بدون بسهتن تورنیکهه 

  مشخص باشد.

وله از خون پر شود تا از ل-

و اختالط نمونهه  مجاورت

عمهل  هوا جلوگیری بهه با

            بهتههههر اسههههت از .آیههههد

لولهههه ههههای ونوجکهههت 

 استفاده گردد.

نمونههه بالفاصههله پههس از 

 2-8وری در دمهای آجمع

 گههههرادسههههانتی درجههههه

 نگهداری شود.

 السههماپ قهههیدق  20-15 مههدت در

 در ای انجام بالفاصله شیآزما و جدا

 .گردد زیردرجه سانتی گراد ف – 20

خ بایهد بهر روی یه جداشهده نمونه 

  خشک حمل گردد.

 جهدا شهده نمونه پالسما پایداری:

گهراد درجه سهانتی – 20در دمای 

  درجهه 2-8سه هفتهه و در دمهای 

 .ساعت پایدار است 2 گراد سانتی

دار *وجهههود سهههانتریفیوژ یخچهههال

 ضروری است.

 

 .باشد یکمپو لی لیزهمونمونه -

 یریگنمونه ظروف یآلودگ و دنیکشسیگار-

 ز طوالنی باشد.ی و آنالیزمان نمونه بردار-

 آلوده بودن نمونه-

 نمونه بدون برچسب-

 اشد.بارسال شده  در دمای اتا) ای که نمونه-

  آسهههیب بهههه رم هنگهههام  -

سههبب افههزایش  گیههرینمونههه

 گردد.کاذب آمونیاک می

کشههیدن و آلههودگی سههیگار 

 ظروف به آمونیاک. 

 

 پیروات

هههای حههاوی در لولههه نمونههه خههون کامههل،

 معهادل(مهوالر  8/0 – 6/0 اسهید پرکلریک

که از قبل در یخجهال نگههداری  (8% - 6%

نمونه بایهد بهه  وریآپس از جمعشده است 

           بههار  10-15لولههه خههوبی مههیکس شههود )

 10( سهپس بهه مهدت گهردد ته مهی سر و

سهپس  داده شهده،دفیفه بر روی یهخ قهرار 

دقیقه  10به مدت  G 1500سانتریفیوژ در 

 ن جدا شود. آو سپس مایع روی  انجام شده

سههازی بایههد بالفاصههله در نمونههه بعههد جدا

 یخچال قرار داده شود. 

ساعت ناشهتایی نیهاز  4 -

 . دارد

 درحهههال دیهههبا فهههرد -

 تیهفعال بدون و استراحت

 .دهد نمونه یقبل

 درخهون  لیتهرمیلییک -

  لیتهرمیلهی 2لوله حهاوی 

               پرکلریههههههک اسههههههید  

 .جمع آوری شود

گیهههری بهههدون خهههون -

ارجه  استفاده از تورنیکه 

 .است

تهرین زمهان انجام تست در کوتهاه -

در  سههاعت 48ممکههن و حههداکثر 

 پایدار است. دمای یخچال

اد گههردرجههه سههانتی -20 در اگههر -

آزمهایش  هفتهه 4 تا شود یدارگهن

 .است انجام قابل

 یخ خشک حمل گردد. روی نمونه

 

 باشد و لیپمیک لیزهمونمونه  -

 برداری و آنالیز طوالنی باشد.زمان نمونه -

-مهعج  دیاسه کیهلرکپر یحاو در لوله مخصوص-

  .آوری نشده باشد
 برچسبنمونه بدون  -

 در ادند قهرار و یجداساز تا یریگنمونه زماناگر  -

 نجامد.اطول بی قهیدق 15 بیش از خچالی
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 : قبل از آزمایش انبارش و نگهداری نمونه ها( 5-2  

 مطابق جدول فو) رعایت شود. ،قبل از آزمایش هامدت زمان نگهداری نمونه   

 

  (:Post Analysis) تست انجام از پس شیآزما تکرار( 5-3

 پزشهک مشهورت بها تهوانیم، گردد مشاهده نامعتبر جینتا به منجر انطبا) عدم گونه هر شیآزما انجام ندیفرا در که یصورتدر 

معیارههای  یاحتمهال تیهرعا عدم صورت در و کرده یبررس دوباره را نمونه یآورجمع طیشرا کننده،الارس شگاهیآزما ای و معالج

-HD-IMD سهند شهماره بههارثی  کیمتابول یهایماریبجهت شناسایی و تشخیص  نمونهپذیرش / رد  استانداردذکر شده در 

00-MN-SD-003 شهدهآزمهایش  یرعادیغ ریتفس مشاهده به منجر که (Possible False Positive, Possible False 

egativeN)، تکرار آزمایش( شود انجام دوباره مربوطه پزشک دیدصالح با نظر مورد شیآزما( .  

جههت  نمونههپهذیرش / رد  سهتاندارد؛ ااسهتاندارد ایهن در شده ذکر یارهایمع ی که صورت دردر شرایط خاص و  (5-3-1

رعایهت شهده باشهد امها  HD-IMD-00-MN-SD-003به شهماره سهند رثی اهای متابولیک بیماریشناسایی و تشخیص 

                 وابقجههت ایجهاد سه ضمن گهزارش بهه پزشهک و ثبهت در دفتهر یها فهرم مناسهب ،به بیمار دادقابل اعتماد  نتوان جواب 

یهری مجهدد گیها نمونهه نمونه مجدد یآورجمع درخواست ،جهت ایجاد یک جواب قابل اعتماد، گیری مجدد از بیمارنمونه

 . گیری() تکرار نمونه شودانجام می خون

 

 نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش  (5-4

                    سههال در 1تهها  DBSو نمونههه هههای  مههاه 1و ادرار تهها  CSF، مههاه 3بههه مههدت  پالسههما و سههرمهههای زمههان نگهههداری نمونههه

 د.نهداری شوآزمایشگاه نگگراد در سانتیدرجه  -20دمای 

 .شودتوصیه میسال  5 زمان مدت ،با نتیجه غیرطبیعی DBSهای  نمونه در خصوص

 

 جواب آزمایشنگهداری ( 5-5

شگاه نگهداری به صورت دائم در آزمای شت جواب(رونوواجد امضای الکترونیک معتبر یا اسکن نسخه الکترونیک آزمایش ) جواب

 شود.

 

 .ندارد وجود مستندات:( 6 

 


