
 

 
 ویآیاچتعیین بار ویروس  ارسال نمونه جهت نگهداری و راهنمای جمع آوری، جداسازی،

1 

 

 گیریالف( وسایل مورد نیاز جهت نمونه

 ثابت رنگ خودکار یا ماژیک .1

 سوزن و هولدر مخصوص لوله خالء )برای هر بیمار از سوزن و هولدر یکبار مصرف استفاده شود( .2

  دارودارای تائیدیه سازمان غذا و   پد الکلی .3

 گارو .4

 برچسب  .5

 ای پالستیکیجالوله .6

 نمونه گیری چسب ضدحساسیت .7

 دستکش التکس .8

 ف ایمن()ظر سیفتی باکس .9

 میلیلیتری 9یا  8، ترجیحاً ژل دار بدون ضد انعقاد  خالءلوله  .10

 )برای تعیین بار ویروسی باید منحصرا از نمونه پالسما استفاده شود!(  و ژل دارمیلی لیتری  5ترجیحاً ، EDTAحاوی ضد انعقاد  خالءلوله  .11

که مورد تایید  آوا پزشکو  Becton Dickinson، KIma ،One-Bio reinerGمربوط به شرکت های  تولیدی )صرفاً می بایست از لوله های

 استفاده شود( میباشند آزمایشگاه مرجع سالمت

 DNaseو   RNase عاری ازمیلی لیتری  2، ترجیحاً درپیچدارمیکروتیوب یا کرایوتیوب  .12

 

  در هنگام نمونه گیری و  برای فرد نمونه گیرو رعایت کامل اصول ایمنی  (عینک، دسـتکش و روپوش مناسب ) مانند حفاظت فردیاستفاده از وسـایل

  است.الزامی  جداسازی نمونه

  

 روش اجرایی نمونه گیری:ب( 

 

 کلیه لوازم مورد نیاز برای خونگیری را از قبل آماده نماید.  .1

 را به دست کنید )برای حفلظت بیشتر ترجیحاً دو دستگش روی هم بپوشید( التکس دستکش .2

  .دهیدبر روی برچسب لوله ها نوشته و مطابقت بطور دقیق و خوانا را کد بیمار مندرج در پرونده نمونه گیری  زقبل ا .3

سفالیک  ایورید مدین کوبیتال محل مناسب خونگیری در  کند.دست خود را مشت روی صندلی مناسب بنشانید و از بیمار بخواهید بر فرد را سپس  .4

پس از ضدعفونی محل با پد الکلی و خشک شدن الکل،  .سانتی متر باالی محل نمونه گیری ببندید 5/7-10را  یا گارو بازوبند انتخاب کنید. دست

  .انجام دهیدیا خوابیده، هر کدام برای بیمار مناسبتر است،  وضعیت نشسته گیری را درنمونه

اید فرد ب خالءلوله بازوبند را باید باز کنید. همچنین پس از جاری شدن روان خون بداخل  خالءلوله توجه داشته باشید به محض ورود خون بداخل   

 (.د در محل بصورت بسته باقی بماندتوانمیحداکثر بمدت یک دقیقه مشت خود را باز کند )بازوبند 
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لوله حاوی  ادامه یابد. ها لوله کامل باید تا پر شدن EDTAحاوی  خالءبه دنبال آن در لوله بدون ضد انعقاد و  خالءدر لوله ژل دار ابتدا  خونگیری .5

EDTA  نمایید. مخلوطبا سرو ته کردن بار  10الی  5به آرامی  پس از پرشدن بالفاصلهرا  

ا وضعیت بیمار خصوصاً هوشیاری و تعادل او را ت گیری موضع را از نظر بند آمدن خون کنترل نموده و با چسب ضدحساسیت بپوشانید.بعد از خون .6

  زمانیکه از نمونه گیری خارج میشود تحت نظر بگیرید تا ریسکی متوجه او نباشد.  

تغییر شکل، ( دفع نموده و از هرگونه Safety Box)ایمن  در ظروف مقاومونه گیری پس از تکمیل نمرا  هولدر و ملزومات نمونه گیری، سوزن .7

 برای هر بیمار از سوزن و هولدر یکبار مصرف استفاده شود.ها خودداری نمائید. وزنـکردن سرسبریدن و یا خم

چسب ن کشیدبا در صورت لزوم ها نصب و را بر روی لولهبیمار، تاریخ نمونه گیری و نام آزمایشگاه نمونه گیری برچسب حاوی کد شناسایی  .8

 روی برچسب آنرا فیکس نمائید.بر )چسب اسکاچ( ایشیشه

 

  .به منظور رعایت اصل محرمانگی از درج نام و نام خانوادگی  بیمار بر روی لوله ها خودداری شود 

 گیر باید به اطالع خون بر روی زمین یا سطوح یا بدن نمونه هر گونه رخداد نظیر فرورفتن سوزن در بدن و ریخته شدن یا پاشیده شدن

 مسئول آزمایشگاه رسیده و مطابق دستورالعملهای ایمنی مدیریت شود. 

 

 جداسازی نمونه ها 

به هیج  کنید.سانتریفیوژ  1200تا   g 1000 دقیقه در 15الی 10به مدت  ساعت از خونگیری، یکحداکثر ظرف لوله خالء ژل دار بدون ضد انعقاد را  .1

درجه سانتی گراد  4تا   2) از طریق زنجیره انتقال سرد ،بدون اینکه فریز شود تواندمیپس از مرحله سانتریفوژ این نمونه  .را باز نکنیدعنوان درب آن 

مطابق استاندارد آزمایشگاه مرجع )سه الیه استاندارد  ت بسته بندیانتقال با رعایاز اتمام جداسازی و در ظروف  نیم روزمدت حداکثر ظرف در ( 

در صورتیکه امکان انتقال فوری نباشد میتوان لوله ها را پس  ارسال گردد.وی آیبه آزمایشگاه قطب منطقه ایی اچ یهای اقماراز آزمایشگاه (سالمت

باید شرایط انجماد وی آیاچقطب منطقه ایی  درجه یا سردتر منجمد ساخت و به هنگام ارسال نمونه به آزمایشگاه 20در منفی  ،از سانتریفوژ کردن

کرر نباید متحمل شرایط انجماد و ذوب مالزم به توضیح است این نمونه با هدف ایجاد گنجینه نمونه های مثبت تهیه و نگهداری مبشود و  حفظ شود.

گیرند(. الزم بذکر منتقل و در آنجا مورد استفاده قرار میایران به سازمان انتقال خون   HIVگنجینه نمونه)این نمونه ها در نهایت جهت ایجاد  شود

یا سردتر  20نیز پس از دریافت لوله های ژل دار از آزمایشگاه های اقمار می بایست آنها را در منفی وی آیاچمنطقه ایی است آزمایشگاه های قطب 

ق زنجیره انتقال سرد بصورت فریز شده در بسته بندی سه الیه ای مطابق با منجمد کرده و مطابق برنامه زمانبندی که متعاقباً اعالم می شود، از طری

 واهد شد. اعالم خمتعاقباً نشانی و فرد مسئول دریافت نمونه ها  .مایندارسال ن ایران استاندارد های آزمایشگاه مرجع سالمت به سازمان انتقال خون

 به مدت جهت جدا سازی پالسما حداکثر تا یکساعت بعد از نمونه گیریرب آن باز شود بدون اینکه د( را EDTAحاوی ماده ضد انعقاد ) خالءلوله  .2

میلی لیتری عاری  2 یا کرایوتیوب دو میکروتیوپحداقل را در پس از جدا سازی، پالسما . نماییدسانتریفیوژ   1200تا  g 1000دقیقه در  15 الی 10

له با همان میکروتیوبها باید بالفاص. )هر کدام از میکروتیوبها باید حداقل حاوی یک میلی لیتر پالسما باشد( کنید  تقسیم DNaseو  RNase از

آزمایشگاه های اقماری، پالسمای تقسیم شده در میکروتیوپ ها را تا زمان انتقال به آزمایشگاه قطب منطقه  کد شناسایی بیمار برچسب گذاری شوند.

 درجه سانتی گراد یا سردتر در آزمایشگاه خود نگهداری میکنند.  20نفی ایی اچ آی وی در دمای م
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ته بندی سه در بسو بصورت فریز شده به منظور تعیین بار ویروسی با حفظ زنجیره سرد بهای حاوی پالسما را زمایشگاه اقماری یکی از میکروتیوآ .3

ل )هر کدام از میکروتیوبها باید حداق آی وی ارسال مینماید اچ ای منطقهگاه قطب به آزمایشالیه ای مطابق با استاندارد های آزمایشگاه مرجع سالمت 

تی گراد یا سردتر تا اعالم بعدی ندرجه سا 20ر شرایط منفی د. سایر میکروتیوبهای حاوی پالسمای بیماران باید حاوی یک میلی لیتر پالسما باشد(

 آزمایشگاه اقماری نگهداری شود. همان در 

 اه قطب  آزمایشگه گیری به نآزمایشگاه اقماری بتواند میکروتیوبهای حاوی پالسمای بیماران را در کمتر از نیم روز از زمان نمو در صورتیکه

در  آی وی اچ ای آزمایشگاه قطب  منطقهمیتواند تا رسیدن به  ندارد و نمونه ها ی به منجمد کردن آنها وجودزآی وی برساند نیا اچ ای منطقه

 لی نگهداری و منتقل شود. شرایط یخچا

 گراددرجه سانتی 20 منفی در دمایتا زمان انجام آزمایش را  دریافت شده از آزمایشگاه اقماریپالسمای باید آی وی  اچ ای آزمایشگاه قطب منطقه .4

 نگهدار ی نماید.یا سردتر 

   آی وی می بایست توسط آزمایشگاه اقماری در فرم  اچ ای آزمایشگاه قطب منطقهاطالعات کلیه نمونه های ارسالی از آزمایشگاه اقماری به

به ا همراه بسته نمونه هارسال نمونه که توسط آزمایشگاه مرجع سالمت و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر تهیه شده درج گردد و این فرم باید 

 .شودارسال آی وی  اچ ای آزمایشگاه قطب منطقه

   هنگام دریافت بسته حاوی نمونه ها باید محتویات محموله را با مستندات مطابقت داده و وضعیت  آی وی به اچآزمایشگاه قطب منطقه ای

 هبسته بندی، نمونه ها و شرایط حمل را بررسی و گزارش نماید. در صورتیکه یک یا چند نمونه به دلیل عدم انطباق با معیار های پذیرش نمون

ضمنا نمونه های غیرقابل پذیرش به هیچ عنوان نباید به آزمایشگاه ه اقماری گزارش میشود. قابل آزمایش نباشد، مراتب ثبت و به آزمایشگا

 آی وی  آلودگی زدایی و امحاء شوند. اچاقماری عودت داده شوند. این نمونه ها باید با رعایت شرایط استانداد در آزمایشگاه قطب منطقه ای 

 مهمترین علل عدم پذیرش نمونه به شرح زیر است:

 هرگونه نشت نمونه به بیرون از لوله 

 مخدوش بودن مشخصات برچسب نمونه 

 خوانی مشخصات ذکر شده در فرم با مشخصات برچسب وکد نمونهعدم هم 

  حجم نا کافی نمونه 

 ماده ضد انعقاد استفاده شده صرفا می بایست ضد انعقاد هپارین  حاویآوری نمونه در لوله های جمع(EDTA باشد) 

  )استفاده از لوله نامناسب )بدون درپوش ، لوله شیشه ای 

 آزمایشگاه مرجع سالمت هییدئاستفاده از لوله ها و ملزومات نمونه گیری نامعتبر و بدون تا 

 وجود لخته در نمونه های جمع آوری شده با ماده ضد انعقاد 

 وجود همولیز 

 و انتقال در دمای نامناسبداری نگه 

 ونه هاانجماد و ذوب مکرر نم 

 ارسال فرمایید. sohrabi58@gmail.comلطفا سوال یا ابهامات احتمالی را به نشانی 
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