
1111--1111--11::شماره سند شماره سند    

9922//11//1212: : تاریخ تهیه سند تاریخ تهیه سند    

9922//66//1155: :   آخرین ویرایشآخرین ویرایشتاریخ تاریخ   

 

دستورالعمل استاندارد اجرایی نمونه گیری ، جداسازی و نحوه انتقال و 

 نگهداری نمونه جهت انجام آزمایشات مولکولی

 
 

 پاتوبیولوژی آزمایشگاه

 آینده
 

مولکولیارسال نمونه، , نمونهو اماده سازی جدا سازی  ,نمونه گیری  :محدوده توزیع   
 

 

 نام تست نوع نمونه توضیحات

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

. می شود جددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفتهم  

 HBV-Viral load ( EDTAحاوی ) پالسما 

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

.می شود مجددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفته   

 HBV-PCR ( EDTAحاوی ) پالسما 

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

.شود وجود نداشت نمونه سرم پذیرفته میمجدد  

سی سی 5/1: حجم مورد نیاز نمونه   

 HCV- Viral load ( EDTAحاوی ) پالسما 

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

.مجددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفته می شود  

 HCV-PCR ( EDTAحاوی ) پالسما 

کان نمونه گیری درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و ام

 .                 شود نمونه سرم پذیرفته میمجددوجود نداشت  

 HCV-genotyping ( EDTAحاوی ) پالسما 

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

.مجددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفته می شود  

سی سی 5/1حجم مورد نیاز نمونه   

 HIV -  Viral load ( EDTAحاوی ) پالسما 

امکان نمونه گیری درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و 

.  مجددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفته می شود  

 HIV - PCR (Whole blood)خون تام 

کان فرستاده شد و ام یا پالسما درصورتی که نمونه سرم

  یا پالسما سرم نمونهنمونه گیری مجددوجود نداشت 

.می شودپذیرفته   

، ادرار ، بزاق ، (  Whole blood) پالسما ، خون تام 

CSF مایع آمنیوتیک ، نمونه های دستگاه تنفسی ، 

CMV - PCR 

 

.قابل قبول نمی باشد سرم یا پالسما   

, CSF , ( whole blood ) EDTA  خون تام  

,  بافت فیکس شده درپارافین ,  نمونه های دستگاه تنفسی

 ادرار

EBV - PCR 

     

-                                

CSF , پالسما, درپارافین بافت فیکس شده            

 سرم, (  EDTAحاوی)

HSV-1 - PCR 

مخصوص حاوی مواد  ظروف ترشحات در -

.نگهدارنده قرار داده شود  

CSF  , بافت فیکس شده در,  تناسلیترشحات مجاری 

 سرم,  (EDTA حاوی ) پالسما ,  پارافین

HSV-2 - PCR 

حاوی  (Liquid Cytology) مخصوصظروف در  نمونه

نمونه خون قابل قبول نمی  .مواد نگهدارنده قرار داده شود

 .باشد

 , HPVبه  ناحیه مشکوک بافت ,سواب از سرویکس 

,  داکرون خراش زگیل بوسیله سواب،  بیوپسی زگیل

 ترشحات مجاری تناسلی

HPV - genotype 

روز در  5برای این آزمایش تا  خون تامنمونه 

خون فریز شده . ال پایدار می باشددمای یخچ

.قابل قبول نمی باشد  

 

 EDTA (Whole blood) HLA - Typingخون تام
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 نام تست نوع نمونه توضیحات

درصورتی که نمونه سرم فرستاده شد و امکان نمونه گیری 

.  مجددوجود نداشت نمونه سرم پذیرفته می شود  

 EDTA (Whole blood)خون تام

 , CSF ,  ادرار ,  پالسما , آمنیوتیکمایع , 

 ترشحات بینی –سواب گلو 

Rubella - PCR 

 

                                    -     

   EDTA(Whole blood) خون تام

 , CSF , مایعات بدن , ادرار , مایع آمنیوتیک , 

 سرم, پالسما 

Enteroviruses - PCR 

 EDTAخون تام پزشک روی نمونه درصورت درخواست 

تشخیص و به  TBنوع نمونه برای  .نیز انجام می شود

 .درخواست پزشک بستگی دارد 

, بافت بیوپسی , ترشحات مجاری تنفسی ,  CSF, خلط 

 … ,  بافت های فیکس شده در پارافین, مایعات بدن 

MTB - PCR 

.سرم یا پالسما پذیرفته نیست  , ادرار , EDTA (Whole blood) , CSF خون تام 

Bone Marrow  ,Synovial fluid 

Brucella - PCR 

 Genexpertبوسیله سواب های مخصوص کیت آنفوالنزا 

 .باید نمونه گیری شود

 Influenza A , B , H1N1 (NW)شستشوی بینی , ( NP) سواب نازوفارنکس

 نمونه باید اسهالی باشد و تا یک هفته در یخچال 

.می تواند نگهداری شود  

 

 مدفوع
Clostridium difficille 

سال در فریزر می تواند  1هفته در یخچال و  1نمونه 

 .نگهداری شود

 

 (Whole blood)خون تام 
F11 – V mutation 

نمونه گیری  Genexpertباید با سواب مخصوص کیت 

  Genexpert مخصوص کیتUTM شود و به محیط 

 .درجه نگهداری شود 2-8منتقل شود و در دمای 

 

 سواب واژینال, ادرار 

CT / NG Genexpert 

 

 

 

ترشحات در لوله های مخصوص حاوی مواد نگهدارنده 

 .قرار داده شود

 

 

 

 ترشحات , ترشحات اورترا , ترشحات سرویکس 

 اولین ادرار صبحگاهی,زخم های تناسلی 

  

                 HSV                                   

                Trichomonas vaginalis                  

                 Ureaplasma 

STD9 Chlamydia trachomatis 

                 Neisseria gonorrheae 

               Mycoplasma genitalium 

                 Gardnerella vaginalis  

ترشحات و سواب در لوله های مخصوص حاوی مواد 

.نگهدارنده قرار داده شود  

خلط ,سواب گلو , سواب نازوفارنکس , ترشحات بینی 

,BAL ,ترشحات مجاری تنفسی 

Rospiratory 33 None 
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 نام تست نوع نمونه توضیحات

 

 

 

 

 

تمامی نمونه ها در لوله استریل و در شرایط زنجیره سرد 

.باید به آزمایشگاه انتقال یابند( درجه 4)  

 

 

 

 

 

 

 نوع نمونه سندرم

CNS خونEDTA  پالسما , سرم ,دار, CSF 

 مایع زجاجیه ,خراش قرنیه ,اشک چشمی

راشهای 

 جلدی

نمونه های  ,ترشحات زخم ,مایع وزیکل

 خراش پوستی

بیماران 

 پیوندی

       CSF,پالسما ,سرم ,دارEDTAخون

 ادرار,

در )دار  EDTAخون  ,بیوپسی میوکارد قلبی

 (موارد حاد

 
               
 

                    Adenovirus 

                    CMV 

                    EBV 
  

                    HSV1 
  

                    HSV2 

Neuro9      VZV 

                    Enterovirus 
  

                    Parechovirus 

                    HHV-6 

                    HHV-7 

                 Parvovirus B19 


