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و  پاتوبیولوژي آزمایشگاه
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  نمونه گیري: محدوده توزیع 
 
 

:نام و امضاء تصویب کننده :نام و امضاء تایید کننده   
  

 

 :مرحله اول نمونه گیري 

  .براي هر بیمار از چهار لوله نمونه گیري استفاده می شود 

 عدم رعایت( نمونه گیري شود  به ترتیب زیربراي هر بیمار چهار لوله , به دماي اتاق رسانده شوند  باید لوله هاي نمونه گیري
  : ) شددر نتیجه آزمایش خواهد تاثیر منفی منجر به  خون گیري در لوله ها ترتیب

      با درپوش خاکستري رنگ Nil tubeلوله   .1

 با درپوش سبز رنگ  TB1لوله  .2

  با درپوش زرد رنگ TB2لوله   .3

  با درپوش بنفش رنگ  Mitogen tubeلوله  .4

  :سه روش پیشنهادي جهت نمونه گیري 

به نیدل رعایت شده و خون تا خط نشانه  فوقلوله  4در این صورت حتما ترتیب اتصال  :استفاده از سیستم ونوجکت   - 1
  )بیشتر نباشد ml 1.2کمتر و از   0.8از  نمونه (پر شود 

درپوش لوله ها باز  استریلدر شرایط  سپس نمونه گیري انجام شده ml 5با استفاده از یک سرنگ  :استفاده از سرنگ   - 2
 شود ،اضافه  به ترتیبی که در قسمت باال ذکر شد خون ml 1 دقیقا خارج کرده و به هر لوله از سرسرنگ نیدل را, شده 

  .سپس درپوش لوله ها بسته شود

درپوش سبز (هپارینه  5mlبهتر است از یک لوله  :شود  درصورتی که نمونه گیري خارج از آزمایشگاه انجام می  - 3
به آزمایشگاه منتقل ) درجه سانتیگراد 24-18( اتاق ساعت و در دماي 16حداکثر ظرف  باید این نمونه .استفاده شود ) رنگ
 سپس مخلوط شده ابتدا در آزمایشگاه نمونه پس از دریافت لوله هپارینه.  این لوله مطلقا در یخچال نگهداري نشود .شود 

به ترتیبی که در قسمت باال  خون ml 1لوله اصلی یک از چهار استریل به هر  نوك سمپلربا استفاده از  استریل وبه صورت 
  .تقسیم شده و بالفاصله درپوش لوله ها بسته و مخلوط شود ذکر شد

تا خون با جدار داخلی لوله ها بطور  کردهسروته  به آرامیبار  10حداقل آن ها را   و تقسیم در لوله ها پس از نمونه گیري
  .کامل آغشته شود

 gهزار  3تا  2دور  بادقیقه  15بعد از انکوباسیون لوله ها را . درجه منتقل شوند 37ساعت به انکوباتور  24-16ي لوله ها برا

(RCF)  سطح ژل از دقت شود موقع برداشت پالسما . منتقل کنید و تمیز  لوله جدید چهار سانتریفیوژ کنید و پالسما را به
  .هفته دردماي یخچال قابل نگهداري است  4پالسماي جدا شده تا .  برداشت نشودداخل لوله 

  


