
 
 

سیعی فیط یبر رو شیامکان آزما یامروز یها یفناور سان را دارند. در ب یجمع آور ینمونه ها از و  شتریشده از بدن ان

بدن و بافت ها  عاتیما ریو سا ی، مناز ادرار، بزاق، خلط، مدفوع یی، نمونه هاحال نیاست. با ا الزم نمونه خون، تنها مواقع

 هستند. شیقابل آزما زین

دیگر از  یبرخ جمع آوری اما. به طور طبیعی از خون یا ساااایر مایعات بدن به دسااات آوردتوان  یمرا از نمونه ها  یبرخ

 .نیاز دارند یهوشیو ب یجراحبه روش ، نمونه ها

نمونه  یتوان رو یگلوکز را م شی، آزمانمونه انجام داد. به عنوان مثال نوع کیاز  شیب یتوان رو یرا م شااااتیآزما یبرخ

 یم نییتع شیاغلب با توجه به هدف آزما شیآزما ی، نمونه مورد اساااتهاده براحال نیانجام داد. با ا زیخون و ادرار ن یها

شود  یاستهاده م یابتید مارانیو نظارت بر سطح گلوکز خون در ب ابتید صیکمک به تشخ یقند خون برا شیشود: آزما

 . درخواست میشود هیاختالل در کل ای یمشکوک به عهونت ادرارد رموا درکه گلوکز ادرار  یدر حال

در بدن وجود دارند و به راحتی نمونه گیری آنها قابل انجام  یعیبه طور طب، مدفوع و خلط از نمونه ها مانند ادرار یبرخ

که  یمارانیب ایاز نمونه ها از کودکان خردسااال  یبرخ یجمع شااود. جمع آور ماریتواند توسااط ب یم یمن عیما، اساات

سم تیمحدود ست به کمک ن یج شتهد ازیدارند ممکن ا شد. معموالً جمع آور ا ستاین  یبا ، اما به نمونه ها بدون درد ا

 .است ندیناخوشادست آوردن آنها گاهاً 

شگاهو به  ینه جمع آورتوان در خا ینوع نمونه ها را م نیا گاهی ست  همچنین، تحویل داد آزمای  کیدر نمونه ها ممکن ا

و سپس با حهظ شرایط الزم برای انتقال، به  دنشو یجمع آور زین مارستانیب ای کینی، کلمانند مطب پزشک یمرکز پزشک

 . آزمایشگاه تحویل داده شوند

 نمونه های زیر را افراد میتوانند در خانه تهیه کرده و سپس به آزمایشگاه تحویل دهند: 

 مایع منی:

شاااود  ینگهدار خچالیدر  دیکنند. نمونه نبا یخوددار نمونه از انزال یروز قبل از جمع آور 2حداقل  دیمعموالً مردان با

 به آزمایشگاه انتقال داده شود. قهیدق 60ظرف و  قرار داده شود بیج رظرف د دیبلکه با

 :خلط

 ایبهتر اساات حاابح اول قبل از خوردن کنند.  خارجها  هیر ازحد ممکن  تاشااود که خلط را  یآموزش داده م مارانیبه ب

 .باشد ظینسبتاً غل دیخلط با نمونه ، انجام شود.قیبار تنهس عم نی، با انجام چنددنینوش

 

 



 
 

 :مدفوع

از انجام  پیشغذاها  یبرخ خوردن که از اغلب توحاایه می شااود، کنند یجمع مرا خودشااان  نمونه نیمعموالً ا مارانیب

 نمونه باید در ظرف مخصوحی قرار گیرد و به آزمایشگاه تحویل داده شود.. کنند یخوددار آزمایش

 :ادرار

دستورالعمل  مارانی، به بنمونه در ظرف یقبل از جمع آورشوند.  یم یجمع آورمخصوص رف ظ کیدر ادرار  ینمونه ها

نمونه مانند ، خاص یها شیآزما یبراشااود.  یادرار داده م یکم هیو تخل یتناساال هیکردن ناح زیدر مورد نحوه تم ییها

 . رندیقرار گ خچالیدر  یجمع آور ندیفرآ یدر ط دیبا ،شوند یم یدر خانه جمع آورکه ساعته  24ادرار  یها

 :بزاق

، اساات ازین شیآزما یبرا یشااتریاگر به حجم ب ایشااود  یسااواج جمع آور کینوع نمونه ممکن اساات با اسااتهاده از  نیا

 کنند.، نمونه را جمع آوری خلط دیآموزش داده شود که بدون تول مارانیممکن است به ب

س هیناح یسواج بر رو دنیاز نمونه ها با کش یبرخ ، کینیتوان در کل یرا م نمونه گیریشوند.  یم یجمع آور دهید بیآ

به عنوان مثال . ارسال شود شگاهیبه آزما لیو تحل هیتجز یانجام داد. نمونه ممکن است برا مارستانیبدر  ایمطب پزشک 

شت  شحات حلقیک ست می آیند قیطر نیاز ا یسطحزخم های ، واژن و ینی، بتر سبتًا عیسر یبه طور کل نی. ابه د ، ن

 هستند. جانبیعوارض بدون درد و بدون 

. خون ینمونه ها ، مانندندیآ یمحافظ بدن )به عنوان مثال پوست( بدست م یپوشش ها عبور ازاز نمونه ها تنها با  یبرخ

حس کننده  یبه دسااات آوردن نمونه ممکن اسااات به ب یاسااات و برا یتر دهیچیپ ندیفرا یبافت ینمونه ها یجمع آور

چه نوع نمونه  برای هر آزمایش نکهیشود. دانستن ا جادیا یناراحت ایدرد  یممکن است مقدارهمچنین  باشد ازین یموضع

در مراجعه کننده و اضااطراج  یناراحتتواند در کاهش اضااطراج  ی، مای الزم اساات و نمونه به چه روشاای گرفته میشااود

 .موثر باشد شگاهیآزما

 نمونه خون:

ست آورد( شریانها یرگ ها و گاهسیاه، ها رگی)مو یخون یتوان از رگها یخون را م ینمونه ها ستهاده از . نمونه با به د ا

 .دنشو یخارج م یلوله مخصوص جمع آور کیسوزن به داخل  قیو با مکش از طر سرنگ و سر سوزن

 

 



 
 

 یا بیوپسی: از بافت ینمونه بردار

. بسته به دنیپوست بدست آ ای ی، غدد لنهاوهی، رمکان مختلف بدن مانند پستان نیممکن است از چند یبافت یها نمونه

ست مقداربودن یتهاجم زانیمحل و م  یانجام عمل و بهبود یشود. مدت زمان الزم برا جادیا یناراحت ایدرد  ی، ممکن ا

 :ی زیر انجام دادتوان با استهاده از روشها یاز بافت را م ینمونه بردارمتهاوت باشد.  اریتواند بس یم زین

شود. ممکن است  یبا استهاده از سرنگ خارج م عیما ایشود و سلول ها و  یبه محل وارد م یسوزن: سوزنبا  یبردار نمونه

 .ستین بستریبه  یازیسوزن احساس شود. معموالً ن یریدر محل قرارگ ناراحتی یکم

تمام بافت  ایقسمت  کیشود و  یم جادیبرش ا کیاست که در آن  یجزئ یعمل جراح کی  به کمک ایجاد برش یوپسیب

 یحساا ی، از ببسااته به روش کارو  دنشااو یانجام مها معموالً در اتاق عمل  ینمونه بردار نیاشااود.  یم دهیاز محل بر

ستهاده م یعموم ای یموضع شی. اگر از ببیمار دردی را حس نمیکند نی، بنابراشود یا شود یعموم یهو ستهاده   ی، بهبودا

 تا چند ساعت طول بکشد. کیممکن است 

 :(CSF) ینخاع یمغز عیمانمونه 

شااود که فرد در حالت  یانجام م یدر حال نمونه گیری. دیآ یکمر بدساات م از میان مهره های ینخاع یمغز عیما مونهن

شود  یم زیتم کننده یضد عهون یبا دارو برای نمونه گیری کمر بیمار. قرار دارددر حالت نشسته  یگاه ای ینیجن دهیخواب

س یو ب ضع یح ست تزر ریز یمو صوص از طر کیشود.  یم قیپو ست قیسوزن مخ به داخل کانال دو مهره  نیب و از ،پو

پانسمان  کیکند. سوزن خارج شده و  یجمع م لیاستر الیو نیرا در چند CSF یمقدار کمشود. پزشک  یوارد م ینخاع

شار ستر یف سوراخ  روی لیا سته م ماریاز ب سپسشود.  یم قرار دادهمحل  ساعت در  ای کیشود تا به مدت  یخوا چند 

عوارض  نیتر جیراکند.  یریجلوگ شیپس از آزما یحالت حاف و بدون بلند کردن سر خود دراز بکشد تا از سردرد احتمال

ست. اگر جانبی این نوع نمونه گیری سوزن ا شدن  شار هنگام وارد  ساس ف سردرد بیمار ، اح ساس غ ایدچار   یعیرطبیاح

 .دخود اطالع ده باید به پزشک، ورود سوزن شددرد در  ایگزگز در پاها  ای یحس ی، بمانند درد

 :بدن عاتیماسایر 

شها کاردیپر عیما پلور و عی، مایحهاق عی، ماالینوویس عیمانند مابدن  عاتیما ستهاده از رو شابه برا ییبا ا  عجم CSF یم

 . ندشو یم آوری

 :مغز استخوان نمونه

شود.  یجمع منمونه اغلب از استخوان ران شود.  یانجام ممتخصص مغز استخوان توسط  یوپسیب ایو  ونیراسیعمل آسپ

ض ست موارد یدر بع ستخوانمغز  نمونه، ممکن ا ستخوان ا شود. تقرنیز )جناغ(  نهیس از ا قبل از  مارانیبه همه ب باًیجمع 



 
 

با ضد  نمونه گیری کشند. محل یپهلو دراز م ایشکم  یرو یجمع آور یشود و سپس برا یداده م فیآرام بخش خه عمل

س یبشود و  یم زیکننده تم یهونع ضع یح س یب پس از. شود یم قیتزر یبه و یمو شک  یح  قیسوزن را از طر کیپز

 تهیهمغز استخوان  مایع نمونهسرنگ به سوزن متصل شده و  کی، ونیراسیآسپ یکند. برا یداخل استخوان فرو مپوست 

اگر پوست  یشود. حت یاستهاده م یجمع آور یسوزن مخصوص برا کی، از از مغز استخوان ینمونه بردار یشود. برا یم

. داشته باشدروش ها  نیا یدر طرا  یاحساس فشار کوتاه اما ناراحت کننده ا ماری، ممکن است بحس شده باشد یب ماریب

شود تا  یدستور داده م ماریسپس به ب. شود یمحل قرار داده م یرو لیاستر پانسمان فشاری کی، بعد از برداشتن سوزن

ساعت  48مدت  یرا برانمونه  یمحل جمع آور، دراز بکشد و او نرمال باشدبدن  ی، ضربان قلب و دماکه فشار خون یزمان

 .نگه دارد دهیخشک و پوش

 :کیوتیآمن عیمانمونه 

 یها یماری، بیمادرزاد ینقص ها یبرخ صیتشااخ یبرا وساانتزیبه نام آمن یبا اسااتهاده از روشاا کیوتیآمن عیما نمونه

در حال رشااد را  نیجن یدر دوران باردار کیوتیآمن عی. مادیآ یبدساات م نیدر جن یکروموزوم یها یو ناهنجار یکیژنت

از  که ساااوزن نازک کی کمکبا  کیوتیآمن عیما مونه. نجنین را به عهده دارد هیمحافظت و تغذوظیهه و ، احاطه کرده

شود کیوتیآمن سهیشکم و رحم به درون ک قیطر  صیتشخ یکه برا ییایمیشمواد و سلول ها  یبا جمع آور و ،وارد می 

 .تهیه می شود، وجود دارد یکیژنت یهایناهنجار یبرخ

 

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رحدhttp://rasadmedlab.com           

 :منبع
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