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 طرق مجع ونقل العينات 

  
  

 

 القواعد العامة جلمع ونقل العينات 

  

  تجمع قبل العالج �المضادات الحیو�ة . -

حالة  عینة دم فى –تؤخذ العینات المناس�ة مثل (البول فى حالة التهاب الجهاز البولى  -
  عینة براز فى حالة اإلسهال ..... الخ) . –الحمى 

  

  ال استمارة طلب التحلیل وتوضع فیها الب�انات األت�ة : ًتم  -

 اسم المستشفى  •

  القائم �جمع العینة  •

  تار�خ وساعة أخذ العینة •

  اسم المر�ض وعمره ورقم تذ�رته •

  نوع العینة  •

  التحالیل المطلو�ة •
  

  أن تكون �میتها �اف�ة للتحلیل . -
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  العینة.تجمع �طر�قة معقمة لحما�ة المر�ض وعدم تلوث  -

ا ًخالي –محكم الغلق  –ا ًمعقم –ا ًالوعاء الذى تجمع ف�ه العینة : البد أن �كون جاف -
  ا �النس�ة لعینة البراز ).ًا وجافًمن أى آثار للمطهرات ( �كفى أن �كون نظ�ف

إذا لم یتم زرعها فى الوقت المحدد لها �ستخدم ة إلى المعمل وًتنقل العینة �أقصى سرع -
  لحفظ العینة حتى وقت الزرع .مستنبت ناقل 

جم�ع العینات التى تخص الفحوص الفیروس�ة تنقل فى وسط مثلج والعینات التى تخص  -
  الفحوص ال�كتر�ولوج�ة تنقل فى درجة حرارة الغرفة .

اإلیدز  –األنثراكس  –الكولیرا  –العینات التى تكون شدیدة العدوى مثل عینات ( الدرن  -
اق فى حالة طاعون رئوى ) البد أن توضح علیها عالمة �ص –اإللتهاب الكبدى  –

  "خطر" لتنب�ه من �حملها ومن �قوم �فحصها .
  

  طر�قة جمع ونقل عینة سائل النخاع الشو�ى  
  

  �طهر الجلد جیدا �البیتادین ثم �الكحول . •

تؤخذ العینة �معرفة الطبیب المختص و�طر�قة معقمة حتى ال یدخل م�كروب إلى الجهاز  •
العصبى المر�زى أو تتلوث العینة المأخوذة و�تم سحب العینة بین الفقرة القطن�ة الرا�عة 

  والخامسة فى العمود الفقرى .

من األفضل أن ترسل العینة للمعمل فى أنبو�تین معقمتین وجافتین على األقل �غطاء  •
لجرام ا محكم ، األولى تخصص لعد الخال�ا والتحلیل الك�م�ائى والثان�ة لعمل ص�غة

 والمزرعة. 

البد من �تا�ة اسم المر�ض ، الس ـن ، رقم تذ�رة المستشفى ، وتار�خ الیوم وساعة أخذ  •
 العینة �خط واضح على العینة وطلب التحلیل . 
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  و�ىـینة سائل النخـاع الشنقل ع -

ـینة سائل النخـاع الش ـو�ى الى معمل الم�كرو�یولوجى ف ـورا لتحلیلها �جب إرسال ع •
  فى أقل من  نصف ساعة.

  اًا  أو المنخفضة جدًال تعرض العینة لحرارة الشمس الم�اشرة أو الحرارة العال�ة جد •

  ال توضع العینة فى الثالجة و ال یتم ارسالها للمعمل على الثلج. •

فى حالة أخذ  )(TIM)Trans IsolateMedium من الممكن استخ ـدام مستنبت نق ـل العـینات •

ى. حالة ارسالها الى معمل خارج المستشفالعینة فى توقیت ال �سمح بتحلیلها فورا أو فى 
على المحافظة على الم�كرو�ات الممرضة لمدة تز�د على   �قدرتة TIMیتمیز مستنبت 

  الشهر . 

م أو فى درجة °٣٧-٣٥فى درجة حرارة  TIMفى هذه الظروف یتم تحضین العینة على  •
  الغرفة (ال تحفظ �الثالجة). حرارة

  إذا لوحظت ف�ه عكارة  ( وهذا �عنى تلوث المستنبت )  TIMال �ستعمل مستنبت  •

فى إجراء الزرع ال�كتیرى فقط وال �ستخدم فى فحص البروتین  TIM�ستعمل مستنبت  •
  والجلو�وز وعد الخال�ا .

  
  

 
  

  
Trans isolate media ( TIM )  

 ) ٥شكل رقم ( 
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  ـة الـدمطر�قة جمع ونقل عینة مزرع     

  قفاز مع ـ ـقم  داء البـد من ارت •

  )%٧٠ـلد البیتـادینب ثم �الك ـحول (طهر الج •

 یره                            ممـنوع لمـس مكـان الور�ـد �عد تطه •

م ـن �م�ة المستنبت السائل المـوجـودة  ١:١٠طلوب ـة للمزرعة تكون بنس�ة كمـ�ة الدم الم •
  وتك ـون �اآلت ـى:�الزجـاجة ، 

 ـى حاالت الكـ�ار                       مل ١٠-٧من  –

 مل ف ـى حاالت األطف ـال  ٣-١من  –

 ال ي ـوصى بتغ ـییر س ـن المحقن �عـد أخذ العین ـة  •

 ط ـهر غط ـاء زج ـاجة المزرعة ج ـیدا �البـیتادیـن  •

 ـقا ـلحها مطمزرعـة �سن المحقن وال تقم �فتـنة ال ـدم بزجاجة الاحقن عی •

  

 ملحوظة :  

 األفضل تؤخذ عینتان مختلفتان فى نفس الوقت أو �فصلهما ساعتان .  -

  

  احت�اطات األمان :

 اذ االحت�اطـات الالزمةدم قد تكون معد�ة لذا �جـب اتخ یوضع فى االعت�ار أن أى عینة 
 أثناء أخذ الدم لمنع العدوى خ اصة عدوى فیروسـات  االلتهـاب الكب ـدى  واإلیدز . 

 ص�ع أثناء سحب الدم أو الحقن فى الزجاجة.    �جب االحتراس من وخز اإل 

 دون محاولة نزعه یتم التخلص من سن اإلبرة فى صندوق األمان أو محرقة السنون ب
 �الید . 
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  یتم التخلص من السرنجة البالست�ك فى سلة المهمالت ذات الك�س األحمر الخاص
 �اإلعدام فى المحرقة .  

  . مكن التخلص من السرنجة �لها فى �رتونة خاصة مقواه ثم تعدم� 

  

   نقل العینة :

 تنقل زجاجات مزارع الدم م�اشرة إلى المعمل وتوضع فى الحضان . 

  

  التقر�ر:
 ترسل النتائج م�اشرة إلى الطبیب المعالج .  فى الحاالت اإل�جاب�ة :

 �كتب التقر�ر �عد التحضین لمدة س�عة أ�ام .   : فى الحاالت السلب�ة

ـب �تا�ة جالنمو مثل البروسیال أو فرانس�سـیال � فى حالة اشت�اه الطبیب أو توقعه للم�كرو�ات  �طیئة
نوع الم�كروب المطلوب على �طاقة الب�انات وفى هذه الحالة �ستمر  تحضین المزارع لمدة أسبوع إلى 

 أسبوعین قبل تأكید سلب�ة المزارع . 

  
  
  

   

  طر�قة جمع ونقل عینة البول :       

 یراعى النظافة التامة لكل المنطقة المح�طة �فتحة مجرى البول .   -1

�فضل أن تؤخذ عینة بول الص�اح �طر�قة معقمة  فى وعاء معقم وجاف ومحكم الغطاء  -2
(clean-catch mid stream Urine)  وذلك بترك الجزء األول من البول وأخذ العینة
  من  الجزء التالى له ( عینة وسط�ة ) .

زرع لتزرع فى الحال أو فى خالل ساعة �حد أقصى فإذا لم تستطع تجنب التأخیر فى ا -3

وهو �حافظ على  gm / 10ml urine0.1تحفظ فى الثالجة مع إضافة حمض البور�ك 
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لى ا خال�ا الدم الحمراء والب�ضاء والیؤثر عً�قاء ال�كتر�ا ح�ة بدون تكاثر و�حفظ أ�ض
  ق�اس البروتین والجلو�وز فى البول.

القسطرة  نبوبفى حالة استعمال المر�ض قسطرة البول تؤخذ العینة بواسطة المحقن من أ -4
�عد تطهیره �البتادین والكحول فور خروجه من فتحة مجرى البول وقبل أن �صل إلى 

  })  ٦انظر شكل ( {ك�س التجم�ع . 
  
  
  
  

 
 القثطرة البول�ة المستقرة   

 
  المواضع المحتمل دخول الم�كرو�ات من خاللها  
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 ) ٦شكل رقم (
  

 طرق جمع ونقل عینة ال�صاق :       

تجمع عینة الص�اح ال�اكر قبل غسل الفم أو تناول أى طعام أو شراب فى وعاء  .1
  نظ�ف جاف معقم محكم الغطاء .

  ا .ً�جب التأكد أن العینة �صاق ول�ست لعاب .2

  

ا ق

 ل

 طرة   والمعدن   ث االتصال   بین  

ا ق

 ل

 ط رة   واألنبوب   ث االتصال   بین  

   م وضع   جمع   عینات   البول

   ارتجاع   البول   الملوث

   م نفذ   تفر�غ   البول   من   الك�س



   8 

البد من زرع العینة �سرعة وال توضع فى الثالجة ألن م�كروب الس�ح�ة الرئو�ة  .3
  اله�موفیالس إنفلونزا سر�ع التأثر بدرجة الحرارة المنخفضة .وم�كروب 

تال�ة ا لمدة ثالثة أ�ام متًفى حالة اشت�اه وجود درن یوصى �فحص عینة �صاق یومي .4
  وفى هذه الحالة �مكن حفظها فى الثالجة حتى ال �سمح لنمو ال�كتر�ا المصاح�ة.

 �صاق �ستخدم غسیل المعدة ا وال �ستط�ع إخراج الًال صغیرًإذا �ان المر�ض طف  .5

  لعزل م�كروب الدرن .
  

 طر�قة النقل :  

، وم�كروب  S. pneumoniae�النس�ة لم�كروب الثنائ�ات الس�ح�ة الرئو�ة  .6
یؤخذ الجزء الصدیدى من ال�صاق على  H. influenzaeاله�موفیالس إنفلونزا 

على �قاء الذى �حافظ  Amies transport mediumالمسحة القطن�ة وتوضع فى 
 ا . ًالم�كروب حي

 لمدة    Cary-Blairفى حالة الطاعون الرئوى تنقل العینة على مستنبت ناقل  .7

  . )(HIGH RISKساعات وتؤخذ احت�اطات األمن والسالمة  ٦-٤   

  طرق جمع ونقل عینة البراز :  
          

 

 أو تؤخذ العینة فى إناء جاف نظ�ف  تؤخذ مسحه عم�قة من داخل الشرج    

 إفحص البراز لمعرفة القوام    ( ال تترك طو�ال حتى  ال تجف) .  

  مخاطى) -دموى  -مائى -(صلب                              
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  إفحصها   ضع قلیال من العینة على شر�حة زجاج�ة و إص�غها �الیود و  
    للتمییز بین الحو�صالت الطفیل�ة والخال�ا الصدید�ة 

 

 إزرع العینة فورا أو إنقلها على مستنبت  ناقل �ارى بلیر (
Blair-Cary الذى �حفظ (

 ببتون  ساعة ) أو تنقل على  ١٢ -٢حیو�ة ال�كتر�ا عدة ساعات (

 قلوى �ما فى حاالت الكولیرا .    
  

 

 ملحوظة :  

  تجنب اختالط العینة �البول    
  

 ونقل المسحات المختلفة :    طرق جمع   

 مسحة الحلق :  ً :أوال

 طر�قة جمع العینة :  

  قبل أخذ العینة �فترة ال �ستعمل المر�ض غرغرة للفم أو أى مضاد حیوى. .8
(أو ید ملعقة) لخفض اللسان ینظر إلى موقع اإللتهاب أو الصدید أو  �استخدام خافض اللسان .9

  اإلفراز .
تؤخذ العینة بواسطة المسحة القطن�ة المعقمة من مكان اإللتهاب مع مراعاة عدم لمس اللسان أو  .10

  لعاب المر�ض .
 وذلك فى حالة  Nasopharynxاألفضل سحب اإلفرازات من البلعوم األنفى  .11

Bordetella pertussis, S. pneumoniae , N.  ال�حث عن وجود 

 .meninigitidis    : 

 ملحوظة
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 األطفال الذین �عانون من التهاب حاد فى لسان المزمار �م�كروب اله�موفیالس  .12

ال من مسحة الحلق عینة مزرعة ًتؤخذ بد  ٠ Acute haemophilus epiglottitisإنفلونزا 
 فى مجرى الهواء) . ا ًدم ( ألن المسحة ممكن أن تسبب تقلص

  مسحة العین : ا :ًاثين

  بواسطة مسحة قطن�ة معقمة �جمع اإلفراز . .1

  تزرع فى الحال ألن اإلفراز الطب�عى للعین �حتوى على إنز�مات مضادة لل�كتر�ا .  .2

  یتجنب استعمال قطرة أو مرهم قبل أخذ العینة.   .3

 طر�قة النقل :  

 .  transport mediumAmiesالنقل لمكان �عید على  .١٣

 ملحوظة :  

طبیب .  فى حالة Chlamydiae trachomatis تجمع عینة Conjunctival scraping بواسطة 

 متخصص فى أمراض العیون 

  

 مسحه األنف و االفرازرات األنف�ة البلعوم�ة   ا :ًاثلث

  

 طر�قة أخذ العینة : 

•  Nasopharyngeal aspiration                           : اإلفرازات األنف�ة البلعوم�ة 
  

 تؤخذ العینة داخل المستشفى بواسطة إدخال قسطرة معقمة برفق داخل إحدى فتحتى األنف 

ثم توصل سرنج ة معقم �القسطرةة وتسحب العینة  )(Nasopharynxحتى تصل إلى البلعوم األنفى 
 وتوضع فى وعاء معقم وترسل العینة إلى المعمل خالل ساعة من أخذ العینة  أما إذا 

 . Amies transport medium        كان المعمل �عیدا  توضع فى 

  

  مسحة األنف لعینات البوردتال ( م�كروب السعال الد�كى ) •
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   Pernasal swab for the culture of B. pertussis) (
تستخدم مسحة قطن�ة معقمة متصلة �سلك �مكن ثن�ه �سهولة حتى تصل من إحدى فتحتى األن ـف 

 .  Nasopharynxالى البلعوم األنفى 

 إذا �انت العینة سترسل إلى معمل �عید توضع فى مستنبت ناقل خاص �م�كروب البوردتال  

  

 ملحوظة : 

ح  طبق تل على العینة فى المسحة �مكن فالمصابین �السعال الد�كى إذ ا تعذر الحصو �النس�ة لألطفال 
 الزرع أمام فم الطفل خالل نو�ة الكحة . 

  

  )  Anterior nasal swabمسحة األنف لحاملى الم�كروب : (  •

  برفق .تستخدم المسحة القطن�ة المعقمة المبللة �ماء البیبتون المعقم لمسح السطح الداخلى لألنف 

 .  Amies transport mediumإذا أرسلت لمعمل �عید توضع فى مستنبت ناقل 
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