 .6غیز ا٘ذٚواردیت تحت درٔاٖ  ٕٝ٘ٛ٘ 6 :در 48ساػت تایذ ٌزفت ٝضٛد .................
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی تایذ لثُ اس ضزٚع دٚس تؼذی آ٘تی تیٛتیه ا٘داْ ضٛد .
 ٕٝ٘ٛ٘ -3اس ست سزْ  ٚیا اس دستی و ٝدر آٖ تشریك غٛرت ٔی ٌیزد تٟی٘ ٝطٛد.

 .7تة تا ٔٙطاء ٘اضٙاخت ٕٝ٘ٛ٘ 2-3 : ٝاس لسٕت ٞای ٔختّف تا فاغّ ٝسٔا٘ی حذالُ یه

 ٕٝ٘ٛ٘ -4را ٘ثایذ در یخچاَ لزار داد  ٚحذاوثز ظزف  2-4ساػت درحزارت ( RTدٔای

ساػت  ٚطی  24ساػت ٌزفت ٝضٛد .در غٛرت ٔٙفی تٛدٖ وطت در ٔذت 24-48

اتاق ) ت ٝآسٔایطٍا ٜارساَ ضٛد .

ساػت  ٕٝ٘ٛ٘ 2-3 ،دیٍز ٌزفت ٝخٛاٞذ ضذ.

 -2تزچسة ٕ٘ ٝ٘ٛحاٚی ٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی تیٕار،ضٕار ٜپذیزش ،...............،تاریخ ،
ساػت  ٚضٕارٞ ِِٝٛ ٜا تز حسة تزتیة ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی تاضذ.
ٞ ِِٝٛ -3ای آسٔایص ضیط ٝای ت ٝػّت چسثٙذٌی سّٞ َٛا ت ٝخذار ِٙٔ ِٝٛاسة
٘یستٙذ ( استفاد ٜاس ِٞ ِٝٛای تذ ٖٚرً٘ پّی استیزٖ درب دار تٛغیٔ ٝیٍزدد ) .
 -4اس لزار دادٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدر یخچاَ  ،حزارت سیاد ٛ٘ ٚر ضذیذ اختٙاب ضٛد.
 -5اس ت ٝوار تزدٖ پٙث ، ٝخٟت تستٗ درب ِٞ ِٝٛا اویذاً خٛدداری ضٛد.
 -6تزای ا٘تماَ ِٞ ِٝٛا اس خا ِ ِٝٛای ٔٙاسة استفاد ٜضٛد.

٘ -5اْ خا٘ٛادٌی  ٚأضاء فزد ٌٕ٘ ٝ٘ٛیز تایست رٚی تزٌٝ

 -7السْ است ٕ٘ ٝ٘ٛتٛسط پشضه یا پزستار ت ٝآسٔایطٍاٙٔ ٜتمُ ضٛد.

درخٛاست آسٔایص ثثت ضٛد.

خٕغ آٚری ٕ٘: CSF ٝ٘ٛ

 -6در غٛرتی و ٝتیٕار دارٚی ٔٛثز در ا٘داْ آسٔایص

خٕغ آٚری ٕ٘ ٝ٘ٛتٛسط پشضه ت ٝرٚش  ٚ )Lumbur Puncture( LPوأالً

در سٔاٖ تحٛیُ ٕ٘ ٝ٘ٛت ٝآسٔایطٍا ٜپزسٔ ُٙزتٛطٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝا را ٔٛرد تاستیٙی لزار

آسپتیه (ػاری اس ٞزٌ ٝ٘ٛآِٛدٌی ٔیىزٚتی)  ٚفمط تزای تطخیع ا٘داْ ٔی ضٛد.السْ

داد ٚ ٜدر غٛرت ٚخٛد اضىاالت سیز اس لث ٕٝ٘ٛ٘ َٛأتٙاع ٔی ٕ٘ایذ( :چ٘ ٖٛتایح

است ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٞز وذاْ ت ٝحدٓ تمزیثی  1-3 mlدر س ِِٝٛ ٝاستزیُ درپیچ دار تٝ

حاغّ ٝغیز لاتُ تفسیز خٛاٙٞذ تٛد )

(آ٘تی تیٛتیه) ٔػزف ٔی وٙذ تایذ در تزٌ ٝدرخٛاست آسٔایص لیذ ضٛد.

ٔٛارد ػذْ پذیزش ٕ٘ CSF ٝ٘ٛتٛسط آسٔایطٍاٜ

 -7تٟتزیٗ ٘سثت خ ٖٛتٔ ٝحیط وطت  1ت 5 ٝاست  ٚدر افزاد تشرٌساَ تایست در

ٕٞزا ٜدرج ضٕار ِِٝٛ ٜتز رٚی آٖ ت ٝتزتیة سیز خٕغ آٚری ض٘ٛذ  ٚتزای ا٘داْ

ٞز ٘ٛتت حذالُ  11سی سی خٌ ٖٛزفت ٝضٛد ( ٘ٛع ظزف وطت خٔ ٚ ٖٛیشاٖ خٖٛ

آسٔایص ٞای ٔزتٛط ٝت ٝآسٔایطٍا ٜارساَ ض٘ٛذ :

ٞ ِِٝٛ -2ای فالذ ضٕارٌ ٜذاری

ٔٛرد ٘یاس لیذ ضذ ٜتز رٚی آٖ ٔ ،ذ ٘ظز لزار ٌیزد) .

تؼذاد  ٚسٔاٖ خٍ٘ٛیزی
 .1تة حاد  :لثُ اس ضزٚع درٔاٖ  ٕٝ٘ٛ٘ 2 ،اس  2ري در  11دلیمٌ ٝزفت ٝضٛد.
 .2تیٕاری غیز حاد  :لثُ اس ضزٚع درٔاٖ  ٕٝ٘ٛ٘ 2-3 ،اس ري ٞای خذاٌا٘ ٝطی 24
ساػت ٌزفت ٝضٛد  .فاغّ ٝتیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٘ثایذ وٕتز اس  3ساػت تاضذ .
 .3ا٘ذٚواردیت حاد  :لثُ اس ضزٚع درٔاٖ  ٕٝ٘ٛ٘ 3 ،اس  3ري خذاٌا٘ ٝدر ٔذت 1-2
ساػت ٌزفت ٝضٛد.

ِ ِٝٛضٕارٔ : 1 ٜخػٛظ آسٔایص ٞای تیٛضیٕیایی  ٚسزِٛٚصیىی

ٞ ٕٝ٘ٛ٘ -3ای حاٚی ِخت ٝخٖٛ

ِ ِٝٛضٕارٔ : 2 ٜخػٛظ آسٔایص ٞای ٔیىزٚب ضٙاسی

ٞ ِِٝٛ -4ای حاٚی وٕتز اس ٔ 0.5 mlایغ CSF

ِ ِٝٛضٕار : 3 ٜخٟت ضٕارش  ٚافتزاق سِّٛی
(ِ ِٝٛضٕار٘ 4 ٜیش تٙٔ ٝظٛر ٔطاِؼات اختػاغی  ٚوار سیتِٛٛصی در غٛرتیى ٝتٚ ٝخٛد
تذخیٕی ٘ ٚیش تٙٙٔ ٝضیت سّی ٔطىٛن ٞستیٓ ٌزفتٔ ٝیطٛد).



الزم به ذکر است که حداکثر زمان گردش کاری یاد شده ( از زمان نمونه گیری تا

انجام آزمایش ) نباید بیش از یک ساعت (در حرارت اتاق) باشد.

 .4ا٘ذٚواردیت تحت حاد  ٕٝ٘ٛ٘ 3 :اس  3ري تا فاغّ ٝسٔا٘ی حذالُ 1 .ساػت طی 24
ساػت ٌزفت ٝضٛد  .اٌز وطت تؼذ اس  24ساػت ٔٙفی تٛد  ٕٝ٘ٛ٘ 2-3 ،دیٍز تا ٕٞیٗ

ٞ ٕٝ٘ٛ٘ -5ایی و ٝدر تخص تیص اس حذ ٔؼٕٔ َٛا٘ذ ٜتاضذ.

منابع :
 .1راَىمای آزمایطگاَی تطخیص عفًوت َای بیمارستاوی – مرکس مذیریت
بیماریُا،آزمایطگاٌ مرجع سالمت – سال 1386
 .2مستىذات سیستم مذیریت کیفیت در آزمایطگاٌ پسضکی – دکتر
حسیه دارآفریه – سال 1387
 .3ريش َای آزمایطگاَی در تطخیص مىىژیت  -مرکس مذیریت
بیماریُا،آزمایطگاٌ مرجع سالمت – سال 1384
 .4بررسی بالیىی ي آزمایطگاَی مایعات بذن ي آزمایص َای تجسیٍ ادرار

٘ىات ٔٛرد تٛخ: ٝ

– دکتر علی گراوسر -سال 1381
 .5تست َای تطخیصی ي آزمایطگاَی پاگاوا – اوتطارات خسريی با

٘ -1اْ ٘ ،اْ خا٘ٛادٌی  ،ضٕار ٜپذیزش  ،سٗ  ٚخٙس تیٕار  ،تاریخ  ،ساػت ٔ ٚحُ

رٚش ٌزفت ٝضٛد.

ٞ ِِٝٛ -1ای فالذ تزچسة ٔطخػات ٔزتٛطٝ

َمکاری وطر دیباج – سال 1391

آ٘اتٔٛیىاَ خٕغ آٚری ٕ٘٘ ، ٝ٘ٛاْ خا٘ٛادٌی پشضه ٔ ،ػزف آ٘تی تیٛتیه ٛ٘ ٚع آٖ
 .5ا٘ذٚواردیت تحت درٔاٖ  ٕٝ٘ٛ٘ 2 :در رٚس ا ٕٝ٘ٛ٘ 3 ٚ َٚدر  3رٚس ٔتٛاِی ٌزفتٝ
ضٛد.
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در  48ساػت اخیز  ٚآسٔایطات ٔٛرد ٘ظز رٚی تزٌ ٝدرخٛاست تیٕار ثثت ضٛد.
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