دليل

مجـع ونقـل املـزارع االكلينيكية
(وحدة امليكووييلولى )
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اوغــــــوض:
توضي

الطر قييا اليي جا لوجي ونقييم ا نييلب جييارب ال ت ر ييل يير

الحصييوم ا ي

نتلئج صح حا ودق قا.
جمـال اوتطبيق:
وج

ا نلب جيارب ال ت ر ل وت دأ جن وج الع نا وتنتهي تي جهل ل جعجم.

املســــئلويات:

 الجد ر الفني وحدة الج رو ولوو . فر ق وحدة الج رو ولوو -االقيلم والوحداب الت

تم هل يحب الع نلب ل جرض

 جيؤل ن نقم الع نلب وحي ييدة اليي ييحب ال ي ييلرو ووحي ييدة تيي ييو م و فحي ييز وتوي ي ي الع ني ييلب (الي ييداوال لرو )
إرشادات عامة جلمع وحفظ اوعينات

 وييب التل ييد جيين اجييم الجيراييا ق ييم ال ييدا فييي الجضييلد الح ييو وا ا ويير تنييلومجضلد ح و

رو توض

 -اليالجا اند وج

نواه و ا ر وراا له ق م اجم الجيراا

ونقم الع نلب

 وب االلتيام لوراااب ج لفحا العدو اين طر يق ارتيداا الواق يلب الة صي ا ونقيمالع نلب في حلو لب نظ فا واجنا
 ا نلب جثم جيارب ال وم -ال صلق-الح ق-الدم -ال راي-الوروح -االنيوا -تنقم وج

الجيارب في الم يلات ن جن وج الع نلب

 فييي حللييا التييل ر توض ي ا نييلب ال ييوم وال يراي وال صييلق والفطر ييلب فييي التالوييالجدة التي د ان  42يلاا ج الع م ان الج رو لب الحيليا قد تجوب
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 توضي ا نييلب جييارب الييدم و جيييحلب العي ن و الع نييلب التنليي ا والصييد د وييوائمالويم ويلئم الن لب في دروا ح اررة ال رفيا لجيدة ال تي يد اين ييلات ن وم رجييجوح
للتل ر تجلجل
 الع نلب الجط يوب لهيل فحيز يتم نق هيل ل وحيدة فيي يالم نصيل ييلاا جثيم جييحاجور ال وم والع ن وال رويتلتل والجه م في دروا ح اررة ال رفا
إرشادات مجع عينات اوبلل:

العينة الوسطى من البول أثناء التبول العادي :
 هيي ا نييا لل ييا جين الت ييوا ال ت ييرو يدون ايييت دام قيييطرة و فضيم توج عهييل فيييالص لح اند اإليت قلظ.
 تم توج عهل في إنلا ( وب) جعقم واي العنق للي جن الجطهراب جح م ال ق. -التأ د ا ي الجير

ا ي أهج يا ايدم لجي

ادم ايت دام الج ولا في توج

دا يم اإلنيلا لل يد حتي ال ت يوا و

الع نا

تعليمات للمرضى (السيدات) لتجميع عينة البول:
 تُ يييم ال ييد ن و ييدا للجييلا والصييل ون وتُةييطفلن وتُوففييلن ليييت دام فييوط ورق ييا ييتمالت ز جنهل عد اإليت دام.
 ُفت اإلنلا (ال وب) الجعقم و ُق ب ال طلا ألاو يط ال طلا أواإلنلا جن الدا م.

ج التأ د جن ايدم لجي

حيرل

 تُ ي ييم فتح ييا جو يير ال ييوم و الجنطق ييا الجح ط ييا دق ييا ة ييطفهل و ييدا للج ييلا جي يايت دام ال د حر ا جتص ا جن األجلم إل ال ل.
 اند ايت دام الجلا و الصل ون أو الجطهراب وب التأ د جن التةيط ل الو يد جيلاوف ر إليالا آثلر الصل ون و الجطهراب.
 تُفت الةفت ن ليت دام ال د ال ير .ُ -جيك لإلنلا (ال وب) الجعقم الجفتوح لل د ال جن .
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 ييتم إن ييام الويييا األوم جيين ال ييوم فييي الجرحييلال وم دون تقط
 -تونب أن ج

لير لن ال وم أثنلا نيوله.

و ُوج ي الويييا األويييط جيين ق ييا

اإلنلا ( ال وب) األروم الفرج أو الجال

.

 ُ ق اإلنلا ( ال وب) طلئه إح لم.تعليمات للمرضى (الرجال) لتجميع عينة البول:
 تُ ي ييم ال ييد ن و ييدا للج ييلا و الص ييل ون و تُة ييطفلن و تُوفف ييلن لي ييت دام ف ييوط ورق ييا ييتمالت ز جنهل عد اإليت دام.

 ُفييت اإلنييلا (ال ييوب) الجعقييم و ُق ييب ال طييلا ألا ي ج ي التأ ييد جيين اييدم لج ييط ال طلا أواإلنلا (ال وب) جن الدا م.
 -في حللا ادم تلن الروم

حييرل أو

تم و ب و د الق فا تجلجل إل ال ل.

 انييد ايييت دام الجييلا والصييل ون أو الجطه يراب وييب التأ ييد جيين التةييط ل الو ييد جييلا وف ييرإليالا آثلر الصل ون و الجطهراب.
 ُجيك القض ب إحد ال د ن و لل د األ ر تم إجيلك اإلنلا ( ال وب) الجعقم الجفتوح. -تم إنيام الويا األوم جن ال وم في الجرحل

و توج الويا األويط جن ق ا ال وم يدون

تقط ليرلن ال وم أثنلا نيوله.
 -تونب أن ج

اإلنلا ( ال وب) القض ب.

 ُ ق اإلنلا ( ال وب) طلئه إح لم. -ت يم فتحا جور ال وم ( ال أر ال لروي ل قض ب) و دا للجلا.
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تجميع البول من القسطرة :
 ال فضييم اي ييت داجهل إلحض ييلر ا ن ييلب ال ييوم (ألنهييل تحتج ييم ا ي ي إج لن ييا إد ييلمالج رو ييلب إلي الجثلنييا) إال فييي الحييلالب التييي ال تيييتط
العلدو جثم جر

إحضييلر ال ييوم ييللت وم

تض م ال رويتلتل.

أ) القسطرة السكنية )Indwelling catheters):

 ميم ال د ن و دا للجلا والصل ون (أو وض جح وم جطهر) وتوف فهجل. ارتداا قفلياب نظ فا. تنظ ييل جنف ي وج ي ا نييا ال ييوم إن ووييدب فييي القيييطرة جيييحهل ييلل حوم  ٪07وتر هل لتول.
 وض ي ي يرنوا جعقجييا  47-07جييم فييي جنف ي وج ي ا نييا ال ييوم وال ييدا فييي يييحبال وم هل.
 -ال تم توج

ال وم جن

وج ال وم.

 تم وض ا نا ال وم الجيحوب في إنلا ( وب) جعقم.ب) القسطرة المستقيمة(Straight catheter) :
 -ق ييم القيييطرة وييب حييا الجيير

ا ي ةييرب الييوائم حتي تجت ي الجثلنييا (ةييرب

اليوائم قد ق م جن ادد الج رو لب).
 ميم ال د ن و دا للجلا والصل ون (أو وض جح وم جطهر) وتوف فهجل. ارتداا قفلياب نظ فا. نظييل فتحييا قنييلة جويير ال ييوم و(الجه ييم فييي اإلنييلا) للصييل ون وةييطل الجنطقيياعنل ا وفرة جن الجلا.
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 ليت دام تقن ا جعقجا يتم اد يلم القييطرة فيي الجثلنيا .وجي أوم  01إلي  07جيمجين ال يوم واليت ز جنييه جين فتحيا القييطرة لت يييم أو جين الج رو يلب التيي ر جييل
ت ون قد ايتقرب في طرل القيطرة أثنلا الع ور جن الم قنلة جور ال وم.
 تُوج ا نا ال وم جن تدفق الويا األويط أو األ رجن ال وم في حلو ا جعقجا.بزل من فوق العانة:
 ال فضييم ايييت داجه إال فييي حللييا الةييك أن ي ي ب العييدو هييو ج ييروب اله يوائي.وجي

ليك فهيي جف يدة فييي حلليا األطفيل م (جني اليوالدة إلي يين ايلم) الي ن صييعب

الحصيوم ا ي

يوم طر قيا الت يوم العيلدو أو انيدجل نويد صيعو ا فيي تفيي ر نتييلئج

الع نا الويط جن ال وم.
 -وب حا الجر

ا

ةرب اليوائم حت تجت

الجثلنيا (ةيرب الييوائم قيد ق يم

جن ادد الج رو لب).
 ييتم إ ايل ييا الة ييعر ا يين طر ييق الج ق ييلط أو الق ييز و ييتم تعقي ي م الو ييد جنطق ييا العلن يياالج ط ا ل جثلنا ال ول ا.
 -ييتم اج ييم و ييرح رجح ييي ص ي رجن ييالم ال ةي يرة

 epidermisف ييوق العلن ييا ع ييد

الت د ر الجوضعي.
 تم يحب  07جم وم جن الجثلنا ليت دام إ رة(  spinal (needleقص رة. -تم وض ال وم في في إنلا ( وب) جعقم.
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من خالل قسطرة تنفذ من خالل الجلد إلى حوض الكلى nephrostomy tube
كل بول الصباح لمدة  3أيام متتالية :

وهييو الجفضييم فييي حللييا الةييك فييي درن كلوووي أو توج ي

ييوم  42يييلاا و ل نييه

ال فضم.
نقل العينة البول:
• ُنقم ال وم إل الجعجم في أيرب وقب جج ن عد وجعهل (في حدود يلات ن).
• إ ا لن يي تم تأو يم النقيم أل ثير جين ييلات ن يتم وضي ا نيا ال يوم يالم هي
الفترة في الثالوا .الع نلب الج ردة جق ولا لجدة أقصلهل  42يلاا جن وجعهل.
أسباب رفض عينة البول:
 الع نلب التي تم وجعهل في حلو لب م ر جعقجا. الع نييلب التييي تييم الحصييوم ا هييل فييي حلو ييلب م يير جح جييا ال ييق ججييل أدو إل ياإلرتةلح او االني لب لرج الحلو ا.
 طرل قيطرة فولي م ر جق ولا لعجم جيراا.وج

 -ليتثنلا يم جن فوق العلنا تم رف

 -ا نلب ال وم التي تم الحصوم ا هل جن

ط لب جيارب ال وم الالهوائ ا.
ال وم.

 ا نلب ال وم  42يلاا م ر جق ولا ادا في جيارب ال وم ل درن.مزارع الجهاز التناسلي:
ال ييد الحصييوم ا ي جيييحت ن لوج ي ا نييلب الوهييلي التنليي ي واحييدة ا ي ويييط
نلقم واال ر تحتوو ا

جح وم ج

في ولووي جعقم لترط هل.

إف ارزات أو مسحة من قناة مجرى البول :
 تُوج الع نلب و فضم ق م دا العالج للجضلداب الح و ا.ُ -ط ب جن الجر ادم الت وم ق م يلات ن جن وج الع نا.
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 تُطهيير فتحييا قنييلة جويير ال ييوم ليييت دام جيييحا ج ييا جح ييوم الج ي الفي ي ولوويالجعقم.

 تُييدلك قنييلة جويير ال ييوم جيين أا ي أليييفم وتُوج ي ا نييا جيين الصييد د فييي جيييحاالقطن الجعقم.
إذا لم يتم الحصول على إف ارزات:
• تنظل قنلة جور ال وم uretheraال لرو ا للصل ون وتةطل و دا للجلا.
•

تم إد لم الجيحا  2-4يم في قنلة جوير ال يوم ).(uretheraو تُ يل الجييحا
طل في اتول اقلرب اليلاا وتُترك في ج لنهل  4-0دق قا ق م يح هل.

•

فض ييم وجي ي جي ييحت ن (واح ييدة ل فح ييز الجوه ييرو واأل يير ل جيرا ييا ) و فض ييم

• تُوض الجيحا في جيتن ب أج ي النلقم و يرالوياالع وو جن اصل الجييحا
ل يجلح ل طلا الجيتن ب ل حم جح هل إح لم.
اجم الجيحا ا

ةر حت ن وتنقم ل جعجم ج اليواب .

مسحة داخل عنق الرحم :
جي ي تون ييب

• تُوجي ي الع ن ييا لي ييت دام جنظ ييلر الجه ييم الجعق ييم الج ييم للج ييلا ال ييداف
ايييت دام الج يواد الي ت ييا التييي تق ييم اإلحت ييلك)  lubricantsوالتييي قييد ت ييون يييلجا
لج روب الي الن )(Neisseria gonorrhea

• ُطهي يير اني ييق الي ييرحم جي يين اإلف ي ي ارياب الجه ي ييا والج ي ييلط جح ي ييوم الج ي ي الفي ي ي ولووي
الجعقم.

• تُج ييرر جي ييحا القط يين الجعقج ييا  0.1-0ي ييم ف ييي قن ييلة دا ييم ان ييق ال ييرحم و تُ ييل
الجيييحا طييل فييي اتوييل اقييلرب اليييلاا وتُتييرك فييي ج لنهييل  07-07ثلن ييا ق ييم

يح هل.
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• تُوضي ي ي الجي ي ييحا ف ي ييي جي ي ييتن ب  Amiesالنلق ي ييم و يي ي يرالوياالع وو ج ي يين اص ي ييل
الجيحا ل يجلح ل طلا الجيتن ب ل حم جح هل إح لم.

•

فضم وج جيحت ن (واحدة ل فحز الجوهرو واأل ر ل جيراا ) .

اإلف ارزات المهبلية التي تجمع من مسحة أعلى المهبل :
 تُوج الع نا ليت دام جنظلر الجه م الجعقم الج م للجلا الداف . تُوج ي اإلف ي ارياب الجه ييا جيين ثن ييا الجه ييم ال فييي إجييل ليييت دام جيييحا جعقجييا جيينالقطن أو ان طر ق يرنوا جعقجا أو جلصا ليت رالجعقجا.
 تُوض ي الجيييحا فييي جيييتن ب أج ييي النلقييم و ي يرالوياالع وو جيين اصييل الجيييحال يجلح ل طلا الجيتن ب ل حم جح هل إح لم.

 فضم وج جيحت ن (واحدة ل فحز الجوهرو واأل ر ل جيراا ) .المسحة المهبلية للكشف عن وجود المكورات السبحية المجموعة ب :GBS
 تُوج ي الع نييا فييي األي ي وب  00-01جيين الحجييم ( جييل وجعييب الجيراييا فييي الفت يرةجل لن لك أقرب إل ولد االقا نهل و ن الظرول أثنيلا
األ رة جن الحجم
الوالدة).
 فض ييم إحض ييلر جي ييحت ن جنفصي ي ت ن واح ييدة ج يين الجه ييم ال ييدا ي و واأل يير ج يينالجيتق م.
 تُوج الجيحا الجه ا لفحز  GBSدون ايت دام الجنظلر الجه ي. ييتم إد ييلم الجي ييحا الجعقج ييا ف ييي الجه ييم الي ييف ي جي ي تون ييب الت ييوا للج رو ييلبالجتلا ةا الجووودة في ال راي.
 -تُترك الجيحا في ج لنهل ل ض ثوان لتجتز اليوائم.
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 تُيحب الجيحا و تُوض في أن و ا اليت ا تحتوو اجعقم لترط هل.

جح وم ج ي فيي ولووي

 ييتم إد ييلم جي ييحا أ يير ف ييي الجي ييتق م و تُت ييرك ف ييي ج لنه ييل ل ضي ي ثي يوان لتج ييتزاليوائم تُييحب الجييحا و تُوضي فيي أن و يا الييت ا تحتيوو ا ي جح يوم ج ي
في ولووي جعقم لترط هل.

جهاز داخل الرحم ( اللولب):
 يتم إ ايلييا ال وليب وُوضي ال وليب أ ج ييه فيي إنييلا جعقيم وُتييرك فيي دروييا حي اررة
ال رفا .وُي م ل جعجم في مضون  42يلاا.
إف ارزات البروستاتا:


عييد تييدل ك ال رويييتلتل ييتم وجي اإلفي ارياب فييي واييلا جعقييم .تطه رجييل حييوم فتحييا
قنلة جور ال وم ليت دام جيحا ج ا جح يوم الج ي الفيي ولووي الجعقيم .و يتم
وج ا نا ال وم ق م و عد التدل ك لفحصهل ل ال ل الصد د ا.

السائل المنوي:
 -عط الجر

والا جعقم وولل جلن ل تيرب و للي جن الجطهراب لوج الع نا.

 -عط ي الجيير

تع جييلب واضييحا ايين إو يراااب وج ي الع نييا .ج ي التأ ييد ا ي أهج ييا

ادم ت و ا الجنلطق الدا ا جن الوالا الجعقم.
 -وييب ا ي الجيير

االجتنييلب ايين النةييلط الونيييي لجييدة  24يييلاا ا ي األقييم ق ييم

احضلر الع نا.
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 -وييب ا ي الجيير

أن يييم د ييه والقض ي ب و ييدا للجييلا والصييل ون ثييم جي ي أر

القض ب ليت دام ورق التوال يب .إ ا يلن الجير
الق فا إل الوراا ق م تنظ ل ال أر

جين م ير الج تيون ن ن يي ييحب

وفتحا قنلة جور ال وم.

 -إ ا ييلن لييك جج نييل ط ييب جيين الجيير

الت ييوم ق ييم وجي ا نييا اليييلئم الجنييوو .ه ي

ال طوة جهجا ويدا انيد الحصيوم ا ي ا نيا الييلئم الجنيوو لعجيم جيرايا نظي ار لوويود
ال ت ر ييل الط ع يياا فييي الوهييلي التنلي ي ي فييإن الت ييوم ق ييم وج ي ا نييا اليييلئم الجنييوو
ؤدو إل طرد الف و ار الط ع ا و للتللي جن الت وا الورثوجي الجحتجم.
 -وج

لجم ا نا  /اليلئم الجنوو ان طر ق االيتجنلا في والا جعقم.

 -الوقب ال و وجعب ف ه الع نا وب أن يوم ا

الط ب الجصلحب ل ع نا.

نقل عينات مزارع الجهاز التناسلي:
 تُنقييم وج ي ا نييلب الوهييلي التنلي ي ي فييي دروييا ح ي اررة ال رفييا (ᵒ42-47م) وفييي أيييربوقب جج ن.

 -ال ييتم ت ر ييد أو ا نييا جيين الوهليالتنليي ي ألن العد ييد جيين جيي لب األجي ار

حيليييا

ل رد وقد صعب إالدة إنعلةهل إ ا تعرضب ل ت ر د أو ل ئا لردة.
 الع نييلب التييي توضي فييي جح ييوم الج ي الفيي ولووي لعجييم الفحووا المجهووري الرطووب) (wet preparationويب أن تصيم إلي الجعجيم فوي أقول مون سواعة عيد وجعهيل
حت ال تفقد الج رو لب الحر ا ال لصا هل والتي تم تة صهل هل ه الطر قا.

 -عيد ج يروب اليي الن ارضيا ل وفيلل والت ر يد و أ ضيل حييل

و حتيلج CO2ل نجيو.

و للتللي فإن ايت دام ويط النقم الجنليب ضرور لً جثم ويط  Amiesالنلقم.

 إ ا لن الويط النلقم م ير جتيوفر ن يي أن يتم ي ارايا ج يروب اليي الن فيي مضيوني ي ييلات ن ج ي يين وجي ي ي الع ن ي ييا ح ي ييا أن عي ي ي
الج روب.
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جي ي ييحلب القط ي يين ت ي ييون جث ط ي ييا لنج ي ييو

 تم نقيم وج ي ا نيلب الوهيلي التنليي ي ل جعجيم فيي مضيون  42ييلاا ف جيل ايدا ا نيااليلئم الجنوو و التي تم نق هل ل جعجم في مضون يلاا جن وجعهل.
 فضم الدة إحضلر جيحت ن واحدة ل جيراا و أ ر ل فحز الجوهرو. -ال د جين

ير أو ج يروب جين الجةيت ه هيم و ي لك أو تيلر و جرضيي و صي ا جثيم

ووييود ال ولييبح الحواجييم أوجييل عييد ال يوالدة ل نييلاح الةيير ك الونيييي اإل وييل ي ل ج ي ار
الجنقولا وني ل.
 الع نلب التي تم وجعهل لفحيز  GBSويب أن حيدد أن هي الع نيا يتم فحصيهل لهي اال ر

للتحد د ألن ه الع نلب ال ن ي أن ط ب يرااتهل أو ا نا جه ا.

 -إ ا ييلن الجةي ي وك ف ييه ج ييروب اليي ي الن أو ال الج ييد ل وصي ي

إحض ييلر ا ن ييا ييوم

أ ضلً.
جمع الدم من وريد طرفي لعمل مزرعه الدم:
 ن ي وج الع نا جن الور د الطرفي ع دا ان ال لن والب . -ن ي إحضلر ا نت ن (يولوت ن) ا

األقم في وقيب واحيد أو ا ي فتيراب جت لايدة فيي

مضييون  42يييلاا و ن ييي وج ي جييل ال ي ييد ايين  0يولوييلب جيين ج ييارب الييدم فييي فت يرة
 42ييلاا(.توود انيواب يولويلب جييارب دم جتييوفرة جثيم يولحييلب ال ل تيك او ل ييب الييرب
او  DLوهييي حيليييا و توضي فييي وهييلي ج صييز )  ) automated systemأو
يولولب الد ا توض في الحضلنا ج لةرة.

مالحظووة:
 تُعت ر يولولب الدم الجتعددة و التي تم يح هل في وقب واحد جن جوقي
واحد أنهل جيراا دم واحدة ل أ ثر.
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ييم ور يدو

 ال ن ييي أ ييدا أن تيييت دم جيراييا دم واحييدة ل جرض ي ال ييلر ألن ه ي ة الججلريييلب
تييؤدو إل ي يرب ج ييا م يير لف ييا جيين الييدم لإلضييلفا إلي أن تفي ي ر نت وييا جيراييا
واحدة جن الدم عد اج ا صع ا.
 إ ا ييلن الجيير

فييي حللييا صييح ا حروييا أو ججيين ُحتجييم ووييود الج رو ييلب فييي

الييدم صييفا جيييتجرة والل ييا ف ي ج ن الحصييوم ا ي الييدم جيين جييوقع ن جنفص ي ن فييي
مضون دقلئق جن عضهجل ال ع

.

تحضير المريض:
الحق يؤام الجر

 -التأ د جن ايتهدال الجر

ان ايجه وتلر و ج الد .

 ُةرح ل جر جل ُنوو الق لم ه و تم طجأنته. ُحييدد جوق ي يييم الور ييد ا يين طر ييق ا ت ييلر ور ييد طرف ييي ليييحب ال ييدم ج ي تون ييبالجنلطق الج ته ا جن الو د

يييم الور ييد فييي دائيرة قطرهييل جييل قييرب جيين  1يييم ييدااً جيين

 ُطهيير الو ييد فييوق جوقيالجر يي إلي الجحي ط ال يلروي و فضييم لل وره يي د ن لإلضييلفا إلي ال حييوم (إن
ووييد) وتر هييل لتوييل فييي اله يواا لجييدة دق قييا أو ييلل حوم  ٪07وتر هييل لتوييل فييي
الهواا لجدة  07-07ثلن ا.
 ُوضي  ٪4-0ال وف ييدون أ ييود ن طر قييا دائر ييا جيين الجر ييي إل ي الجح ي ط ال ييلرويو ترك ل ول لجدة دق قت ن.

 تُ يم ال د ن وترد قفلياب نظ فا -ن ي وج الع نا ق م ال دا في العالج للجضلد الح وو و إ ا لن الجير

أ ي

جضلداً ح و لً تيحب الع نلب اندجل ون جيتو الجضلد الح وو في الدم أقيم جيل
ج ن ( ق م إاطلا الوراا التلل ا).

 -ال تم يحب جيراا الدم اند وقب االرتفلب الةد د في دروا الح اررة )(peak
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 -ال يج

تو ط ا نا الدم و لي ا ن يي أن توضي ج لةيرة ا ي جيرايا اليدم ولنيب

الير رو ل ا تؤ ي جيرايا اليدم جين الجعجيم و تُوهيي ق يم ييحب ا نيا اليدم و فضيم
ايت دام يولولب ) (Automatedج صصا ل لل ن و ل طفلم.
 ق ي ييم االيي ييت دام تُفحي ييز اليولوي ييلب لداللي ييا حي ييدوا ت ي ييوا أو تي ييدهور في ييي حللي ييااليولوي ييلب جثي ييم رحي ييدوا تيي يير ب أوا ي ييلرة أوت ي يير في ييي ال ي ييون (لي ييون دا ي يين) أو
ان فييل فييي الحلويد.انييد لييك ال ن ييي ايييت داجهل .وأ ضييل ال ن ييي أن تُيييت دم
ه اليولولب عد تلر و انتهلا صالح تهل.
 ال ييد جيين االلت ييام ج ييا الييدم الجي ييحو ا ا ي حيييب اليولوييا الجيييت دجا جث ييلم :ل ييلر  4الي  07ج ييي -االطفييلم  0-0ج ييي والجحضيين نصييل ج ييي واييدم الي ييلدة
او النقصلن ان ال ج ا الج صصا.
-

تم وض االجا ا

اليولوا ا هل ايم الجر

ورقم الجيتةف

وتلر و ووقيب

وج الع نا واال تعلد ان جنطقا ال لر ود.
-

ُطه يير حلوياليولو ييا لي ييت دام ال ح ييوم  ٪07وتت ييرك لتو ييل لج ييدة دق قتي ي ن ق ييم

وض ا نا الدم في اليولوا.

مالحظوة:

 -ن ي ادم تةو

أ

الع نلب التي تم أ هل جن الم القيطرة الور د ا الجر ي يا

أو الطرف ا ي ب ارتفلب جعدالب الت وا إال فيي حيلالب االةيت ل فيي ايدو جوير
الدم الجتع قا للقيطرة ) (CRBSIوج

لك حت في ه الحلالب وب أن تقيرن

جيراا الدم جن القيطرة ج جيراا أ ر جن الدم تؤ

ان طر يق ييم جين الور يد

الطرفي ل جيلادة في تفي ر النت وا اإل ول ا.

مالحظوة:

 -وب تونب تحي

جوق

يم الور د عد أن تم تطه ر إال إ ا نب ترتدو القفيلياب

الجعقجا.
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 تُيت دم يرنوا جعقجا وُد م ين اليرنوا في الور د وُييحب اليدم .و ن يي وجيج ييل ال ق ييم ا يين  4ج ييم ج يين ال ييدم ل ييلل ن ف ييي حي ي ن أن ييه ف ييي األطف ييلم و ُوجي ي
حوالي 0-0جم والدة جل في ااتجلدا ا

اجر الطفم.

 تُوضي الع نيا ج لةيرة فيي يولويا جيراييا اليدم لييت دام تقن يا ال يد الواحيدة (لتونييباإلصل ا ين اإل رة) وت ط الع نا و دا اين طر يق ق يب اليولويا طيل جين أا ي

أليفم ادة جراب لتونب تو ط الع نا.

نقل عينات مزارع الدم:
 تُنقم اليولولب ج ط ب الجعجم فو ار إل الجعجم. وفييي حللييا التييأ ر الجتوقعييا فييي النقييم ج يين أن ت ق ي اليولوييلب فييي دروييا ح ي اررةال رفا (42-40م) في جدة أقصلهل ييلات ن .ال ن يي أ يدا أن تُ يرد اليولويلب أو
تُوجد.

أسباب رفض عينات مزارع الدم:

 -0إحضلر الع نا في يولوا جيراه دم جنته ا الصالح ه.
 -4إحضلر ا نا الدم في يرنوه.
 -0ووود تو ط للدم دا م اليولوا.
 -2إيييت دام يولوييا جيراييه م يير جنلي ي ا لنييوب الجيراييه الجط و ييا أو لييين الجيير
(جثلم :ايت دام يولوا الي BACTEC PEDل لر).
 -1ج يه اليدم لليولوييا م ير جنليي ا ل ج ييا الييلئم لليولويا وأقييم ج يا فيي يولوييا
الي  BACTEC PEDهو  0ال  0ج م(.
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مزارع الصديد والمسحات
أنواع العينات:

 صووديد حيسووحب بواسووطة سوورنجة معقمووة جيين (ال يراج العقييدة ال جفلو ييا و إف ي اريابالحرق التوو ل ال ر توني والعظلم أو الجفصم ...الو).
 صديد تم جمعه بمسحة القطن المعقمة جن الج لن الج تهب إ ا لم ن هنيلك صيد دتم إفراي و في هي الحلليا فضيم إحضيلر جييحت ن (واحيد ل جيرايا واألُ ير لعجيم

فحز الورام الجوهرو).
 -عينة من األنسجة.

مالحظة:
الجث ي هييي يييحب صييد د جيين يراج لييم ييتم
للني ي ا لجعظييم االلتهل ييلب الع نييا ُ
تفر ه أو ا نا جن األنيوا .و فضم تونب الجيحلب جل لن لك جج نل.
جمع عينات الصديد:
 -0فضم وج الع نيلب ق يم يدا أو جضيلد ح يوو أو أو ال يلر لييت دام الجطهيراب.
و إ ا لن الجر

قد دأ للفعم العالج للجضلداب الح و ا ن ي وجي الع نيلب

انييدجل ييون الجضييلداب الح و ييا انييد أدني ي تر ييي فييي جصييم الجيير
الحض

(جي ييتو

).

ُ -4فض ي ييم ي ي ييحب الص ي ييد د ج ي يين ال ي ي يراج ان ي ييد فتح ي ييه وراح ي ييل) (incisionأو ان ي ييد
تفر ه)(drainedأو اندجل فت ط ع ل(.)opened naturally

ُ -0يييحب الصييد د جيين ال يراج ييرنوا جعقجييا (جييل ال قييم ايين  7.1جييم) جي تونييب
ت وا الع نا لل ت ر ل الجتعل ةا ا الو د.
 -2وي ييب طي ييرد أو فقلاي ييلب اله ي يواا وت ط ي ييا يي يين الي ي يرنوا إح ي ييلم لجن ي ي التعي يير
ل يو ن لتوف ر الظرول الالهوائ ا إ ا اةت ه في ووود ج روب الهوائي.
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 -1بالنسوووبة لعينوووة األنسوووجة :ييتم وضييعهل فييي إنييلا جعقييم .و ج يين أن ييتم ترط هييل
جح وم ج

في ولووي جعقم مع تجنب استخدام الفورمالين.

 -0بالنسووبة للمسووحة موون الجوورح :ييتم ارتييداا قفييلياب نظ فييا و إ ايلييا ال ييلر الط ييي إن
وود.
ُ -0نظي ييل الوي ييرح جح ي ييوم ج ي ي في ي ي ولووي جعقي ييم إل ايلي ييا أو قل ي ييل صي ييد د ا أو قل ي ييل
جطهراب.
 -4إن ووييد الصييد د ييتم يييح ه جيين أاجييق ويييا جيين الوييرح ليييت دام ي يرنوا جعقجييا
(جط ييوب جييل ال قييم ايين  7.1جييم) .وييب طييرد أو فقلايلب ه يواا جي ت ط ييا ييين
اليرنوا إح لم لجن التعر

ل يو ن.

 -9إ ا لييم يين هنييلك ص ييد د جي ي اج ييق الوييرح لي ييت دام جيييحا القط يين الجعقج ييا
ة م ُجتعرج أثنلا ت ف ل الجييحا ي ن األصيل
الجتعل ةا ا الو د.

جي تونيب ت و يا الع نيا لل لئنيلب

نقل عينات الصديد ومسحات الجرح:
 -0وييب نقييم الع نييلب فييو ار ( ييالم يييلات ن) ل جعجييم حتي ال تجييوب الج رو ييلب اب
الحيلي ا ل ت ر في العواجم الجح طا.
 -4ال يتم ت ر د الع نلب.
 -0وب تحد د ج لن يحب الع نا.
أسباب رفض العينة:

 -0ايت دام الجيحلب لعجم جيراا الهوائ ا.
 -4ا نلب األنيوا الجحفوظا في الفورجلل ن.
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مزرعة من سائل النخاع الشوكي:
 -0اليييلئم الن ييلاي ) )CSFييتم الحصييوم ا ييه إجييل ايين طر ييق يييم جيين تحييب األم
الولف ا و يم جن ال ط ن أو يم جن ن الفقراب القطن ا.
 -4تم وج  0ا نلب ( فضم وج  4جم ل م أن و ا):
 أن ييوب رق ييم ( 0الت ييي ُوجع ييب أوالً) و الت ييي ق ييد تحت ييوو ا ي ي ال ييدم يي ي ب ال يييمالقطني الصلدم ) (traumaticوالتي يول تؤثر ا

دقا تقيد راب ايدد ال ال يل

والتحلل م ال ج لئ ا الح و ا و تيت دم ل فحز ال لثولووي ال وو.
 -0أن ييوب رقييم  4لعييد ال ال ييل و اجييم الفحييز الجوهييرو ل ويرام و لعجيم الجيراييا و
الدة جل ت ون األ ثر تع اًر.

 -2األن وب رقم ( 0التي ُوجعب آ اًر) لعجم تح م ال ج لا الح و ا.
نقل عينات سائل النخاع الشوكي:
 -0وتنقييم ا نييلب  CSFفييو اًر إل ي الجعجييم (فييي حييدود  0يييلاا) والتييأ ر فييي فحييز
 CSFق ي ييم جي يين في ييرز اي يييم الج رو ي ييلب اب الحيلي ي ي ا ل ت ي يير في ييي العواجي ييم
الجح طا .ويول ؤدو أ ضل إل تق م ق جا الو و وي ي ب تح ه.
 -4ال وب ت ر د الع نا إال إ ا لن هنلك حلوا لعجم درايلب ف روي ا.
أنواع الحاويات التي تسلم فيها العينة :

 -0أن و ا ولفا جعقجا جلنعا ل تيرب

لل ا جن الجطهراب.

 -4يرنوا جعقجا.
 -0أنل ب تحتوو ا  EDTAللعينات التي تحتاج إلى عدد خاليا لتجنب تجلط الدم.
أسباب رفض العينة:
ال تم جط قل رف

هي الع نيلب ول ين فيي حيلم وويود ايدم جطل قيا قيد يؤثر يي ل

ا ي النت وييا ييتم اإلتصييلم للط ييب الجيييئوم ايين الحللييا وتوض ي
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أثيير اييدم الجطل قييا

ا ي النت وييا و ييتم تل ييه حللييا الع نييا وقييب اإليييتالم ا ي ط ييب الجيراييه و ي لك فييي
التقر ر النهلئي ل نت وا .وجن األة لا التي قد تؤثر ي ل في النت وا اآلتي:
 -0ادم فل ا الع نيا لعيدد الفحوصيلب الجط و يا ( أقيم جين  7.1جيم ) و ويب التحيدا
ل ط ب لتحد د أولو لب ط لب التحلل م.
 -4الع نلب التي تُي م في حلو لب م ير جح جيا ال يق (جفتوحيا أو هيل يير يؤدو إلي
التير ب) تتم جعللوتهل(يراهل) ول ن ُن ه الط ب جن احتجلم ت وا الع نا.
 -0الع نلب التي تم حفظهل لل راد.
عينات الجهاز التنفسي السفلي:
جمع عينات البصاق:
حلو ي ييلب لصي ييا لوج ي ي ال ي ي م جعقجي ييا وتيو ي ييد تع جي ييلب

 وي ييب إاطي ييلا الجي يير

واضحا حوم اج ا وج الجيراا.
لوج ي الع نييا فييي الص ي لح ح ييا أنييه حتييوو ا ي أا ي تر ييي

 ط ييب جيين الجيير
جن ال لئنلب الح ا.
 وييب أن ييون الجيير

واقفييل إ ا ييلن لييك جج نييل أو الو ييو

فييي وض ي جيييتق م

فييي الييير ر .و وييب ةييطل الفييم وال رميرة للجييلا اييدة جيراب ق ييم ا ي الع نييا لتق ييم
الت وا.
 ط ب جن الجر

أن يعم ةدة  0-4جراب وا

الفيور تين م الع نيا فيي حلو يا

جعقجييا ج ي ج اراييلة اييدم ا ييتالط ال ي م لل عييلب .لجن ي الت ييوا جيين ييلرج الحلو ييا
ن ي توو ه الجر

لض ط ا

حلفا الحلو ا والةفا اليف

لق

ا

لجيم

ا نا اليعلم( .حوم الحد األدن الجط وب هو واحد ج تر).
ج ن حفظ الع نا في الثالوا أو نق هل في صندوق ج رد اند دروا  4-4م لفتيرة ال
تي د ان 4يلالب .
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مالحظووة:
إ ا لن الجر

ال ج ن ان تنيتج الي م قيد ييلاد ججرضيا لييت دام العيالج

الط ع ييي وق ييرب الص ييدر لتحف ييي الي ييعلم ال ارادو .ة ييرب ال ث يير ج يين الج ييلا واليي يوائم
األ ر في ال ا التي تي ق اال ت لر قد يلاد أ ضل ل حصوم ا

ا نا.

البصاق المستحث:

وج الي م النيلوم تط يب اييت دام ال ل يلب و ن يي أن يتم ليك تحيب أقصي

درولب الح ر .الصفلئ الدجو ا ورصد االجلب التعصب إلياج ا.
 ليييت دام فرةييلة أييينلن رط ييا والجييلا الجعقييم أو جح ييوم ج حييي وفرةييلة الةييدقوال يلن وال ثا لجدة  1إل  07دق قا ق م اإلوراا .ال تيت دم جعوون األينلن.
 -ةطل الفم الجر

و دا للجلا الجعقم أو جح وم ج حي.

 -ليت دام ال ل يلب و يون الجير

يتنةيق جين وهيلي ال يلر حتيوو ا ي

ور د الصود وم  ٪0لجدة  01-1دقلئق (حت

دأ رد الفعم يعلم قوو).

 وجي ا نييلب ال ي م الجيييتحا فييي واييلا جعقييم جي  screwcapالتييي تييم تأج نهييلإح لم ق م النقم.
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أنبوب الشفط وعينات تشفيط االنبوبة الحنجرية ETA

أ .ييتم التةييف ط ليييت دام ان و ييا ةييفط ود ييدة جعقجييا وتوض ي ا نييا يييلئم الةييفط فييي
حلو ا جعقم ج مطلا إح لم ق م النقم..
عينات الغسيل الرئوى
 تم وج ا نلب مي م الةيعب الهوائ يا جين الةيعب الهوائ يا الرئ يي ا جيل فيي ليكالقص ي لب الهوائ ييا الرئ ي ي ا فييي التةييعب وال ج ي ن وال يييلر القص ي لب ااتجييلدا ا ي
جييد الجيير  .و ييتم ه ي ا اإلو يراا األ ثيير ة ي وال لتة ي ز اليييرطلن فييي الجرض ي
ال ن لد هم آفلب الةعب الهوائ ا
 تجر ر القص لب  transnasallyأو  transorallyفي الجرض م ر جيد م أن يوبأو ان طر ق أن وب  ETفي الجرض ال ن علنون جد م أن وب.
 حقيين  ٪7.41ور ييد الصييود وم (اجوجييل  -47إلي  mlaliquots 07فييي ال ييلل نو  1جم في األطفلم) جن حقنا جن الم قنلة ياا جن القص لب.
 ةفط طل مي م الةيعب الهوائ يا الجييتردة فيي وايلا جعقيم نظي ار ل ج يلب صي رة جيناليلئم تحقن في القص لب الهوائ ا الم وج ا نا مي م الةعب الهوائ ا.
 فييي ث يير جيين األح ييلن ييتم تقي ي م الع نييلب ميييم القص ي ي ي ن ال لثولوو ييل ال و يياوا م األح لا الجوهر ا الج ت راب.
 -ال ن ي أن توج ا نلب مي م الةعب الهوائ ا جن الرئا جواق ج ت فا

ثانيا :غسيل الحويصالت الهوائية(:)BAL & mini BAL
 -0تم وج ا نلب  BALجن القص لب القلصي والحو صالب الهوائ ا فيي واحيدة أو
أ ثر جن ةرائ الرئا ااتجلدا ا

جد اإلصل ا. .

 -4وجي الع نييلب  BALوايييطا الجنظييلر إلي التوو ييل الهيوائي وال يييم

ج ييا

يرة

جن الج ل الجللحا ( ٪7.41أو  07-41جم ل يلر و 07-1جيم ل طفيلم) و ج ين
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ايت دام ادة قييلجلب فيي الجوقي الرئيا نفييه ل ييم الحو صيالب الهوائ يا جين أويم
وج جل في جن اليوائم ألداا وج

اال ت يلراب الجط و يا .يم ا نيا  BALايلد

جن ميم جنفصم جن جنطقا تحتوو اإلف ارياب ال ع دة إلي القصي لب والحو صيالب
الهوائ ا.
 -0تةفط طل الع نا الجيتردة في والا جعقم.
 -2ج ن التةف ط دون الحلوا ال جنظلر ان طر ق قيطرة جدروا
)(AFB stain
تم وج  0ا نلب صلق ص لح ا ل جر

جتتلل ن ا

 0ا لم واريللهل

ل جعجم في الم يلات ن

ثالثا :عينات الخزعة Transbronchial
و ج يين الحصييوم ا ي ا نييلب ال ياييا أثنييلا تنظ يير القص ي لب ايين طر ييق إد ييلم
ج قييط ا ي قنييلة ياييا جيين القص ي لب .توض ي الع نييلب الفرد ييا ا ي الفييور فييي حلو ييا
جعقجا جح وم ج حي إلوراا اال ت لراب الج رو ولوو ا .تونب ايت دام الفورجلل ن.
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رابعا :عينات فرشاة الواقية ()PBS
 مر فرةلة لوج الجواد ال و ا جن ودار الةعب الهوائ ا. الحصوم ان طر ق إد لم قيطرة جيدووا جن الم قنلة ياا جن القص لب. -توض في قلرورة جعقجا تحتوو ا

 0جم جن جح وم ج حي.

خامسا :تشفيط الخراج الرئوى:
 جن تولو ل ال راج وب أن تم تنف ه ا اإلوراا ح ر -ووود نقز الصف حلب الدجو ا أو أج ار

تو ط الدم جن جوان له ا اإلوراا.

 و ي ييت دم الجيي ي الجقطع ييي لتوو ييه اإل ي يرة ج يين ييالم و ييدار الص ييدر ج لةي يرة إلي يتوو ل ال راج.
 -اليلئم أو الق

التي حص ب ا هل تط

ن ي نق هل ا

الفور إل حلو ا جعقجيا

ونق هييل ا ي ووييه اليييراا إل ي الج ت يير .إ ا نييب حلوييا ثقلفييا الالهوائ ييا ن ييي
وض ويا جن الع نا في أن وب العق جا

سادسا :عينات OLB
 -ييتم وجي ي

ياييا الرئ ييا الجفت ييوح ( )OLBجيين ق ييم الوي يراح ن الصييدرو أثن ييلا إوي يراا

الوراحا.
 -وييب أن الجرض ي ال ي ن

ضييعون له ي ا اإلو يراا ت ييون قييلدرة ا ي تحجييم ييير ر ل

إوراا الوراحا ج الحد األدن جن طر الني ل.
 تم وج واحد أو أ ثر جين قطعيا جين نيي ج واحيد أو أ ثير جين ةيرائ الرئيا ااتجيلداا ي جييد اإلصييل ا .و ييتم حصييلد  OLBقطعييا جيين  0 7-7 1يييم جر ي  .ا نييلب
ال ياا أ ر ي لدة طر النيل الرئوو.
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 -قطي جتعييددة  OLBج يين وجعهييل جيين جيييلحا وايييعا جيين جيير

فييي الرئييا ةيير حا

جع نييا أو قييد ييون حصييلدهل الفرد ييا قط ي  OLBجيين آفييلب جتعييددة أو الجنييلطق
الرئا الجر ضا.
 قط ي  OLBن ييي أن توض ي ج لة يرة فييي واييلا جعقييم ج ي الج ييل الجللحييا إلو يراااال ت لراب الج رو ولوو ا.
مزارع الجهاز التنفسي العلوي
مسحة الحلق:
 ن ي أن تر ي الضوا اليلط في توو ل الفم. ط ب جن الجرتم ف

-

إجللا ال أر

ال يلن طل

إل ال ل والتنف
لف

 -ن ي الحيرز ا ي ايدم لجي

عجق.

ال يلن لرؤ ا ال ويت ن و جل وراا ال هلة.
الويدار الويلن ي جين الةيدق أو ال ييلن ل حيد جين

ت وا الع نا لل ت ر ل الجتعل ةا.
 نوعي ييم الجي ييراإلحيل

قي ييوم آ حت ي ي

عجي ييم ا ي ي رف ي ي ال هي ييلة و يي ييلاد ا ي ي جن ي ي

للق .

 ن ي جيي جنطقيا ال يويت ن و ال عيوم ال فيي حييم للجييحا .جيل ن يي أ ضيلأ

ا نا جن أو إف ارياب صد د ا.

مسحات الفم:

 تم جي الويا الج تهب أو تقرحيلب الفيم لييت دام جييحا جعقجيا نظ فيا وجين ثيموضعهل في جيتن ب أج ي النلقم.
 -تط ب في حلالب ال ةل ان الفطر لب و ج روب الف نينب أنو نل.

مسحات األنف:

 ييتم ت ف ييل جيييحا ج ييا جح ييوم الج ي الفيي ولووي الجعقييم قييوة دا ييم ييم فتحيياجن فتحتي األنل ونقم الع نا في جيتن ب أج ي النلقم.
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 -تط ييب ف ييي حلل ييا الع ن ييلب الجي ييح ا ل ة ييل ا يين الج يير

الحلج ييم لج ييروب

 MRSAأو ج روب الن ي ر ل اليحلئ ا.
مسحات خراج الفم:
 تُوج ي الع نييا جيين الفييم أو يراج األييينلن ليييت دام جيييحا جعقجييا نظ فييا ووض يالع نا في جيتن ب أج ي النلقم.
 يتم التعلجييم جعهيل ل ةييل ايين وويود ال تر ييل الج ييورة العنقود يا(( S. aureusالج وراب الي ح ا الجوجواا (أ) واله جوف

إنف ون اي جل لم ط ب م ر لك.

عينات الجيوب األنفية:
 ُوج ميم و تةف ط الو وب األنف ا في والا ( وب) جعقم.نقل العينات:

 ييتم نقييم الع نييلب فييي مضييون يييلاا واحييدة .إ ا ييلن جيين الجتوقي حييدوا تييأ رفي النقم تم حفظ الع نا في 1 2م حت ج ووود الجيتن ب النلقم.

أسباب رفض العينات:
 جييحا جين ال عيوم األنفيي لتةي ز ج يروب الييعلم اليد ي أو العيدو الف رويي االحييلدة (ال ييتم التعلج ييم جعهييل و و ييب أن تح ييلم الع نييلب إلي ي جعلج ييم و ايرة الص ييحا
ل تعلجم جعهل).
 ال تم اجم جيراا الهوائ ا إال لج روب األ ت نوج ي ن نلا ا -ل

الط ب.

هنيلك داب لعجيم جييارب ت ر يا جين جييحلب الفيم إال فيي حلليا الجييارب الفطر يا

فقط اند الط ب.
عينات البراز:
عينات البراز:
 الدة جل ت في ا نا واحدة تم وجعهيل ةي م صيح
الهضجي الحلدة.

- 27 -

لتةي ز التهل يلب الوهيلي

 فييي الحييلالب الجيجنييا ول ةييل ايين الحييلالب الحلج ييا ل جيير
إحضلرا نا واحدة ا

فجيين الجيتحييين

 0أ لم جتتلل ا أو أ ثر.

مسحات المستقيم:
وهي ل يب الجفض ا و ن ي أن تيت دم فقط في الحلالب التلل ا:
 -ال لل ن الحلج ن لجر

جل وال ن ال يتط عون الت ري.

 -أ

ا نلب جن األطفلم حد ثي الوالدة

 -أ

الع نلب جن ال لل ن وو الوهن الةد د

 -اإلةت ل في العدو

ج وراب الي الن في الجيتق م

العينووووات التووووي يووووتم الحصووووول عليهووووا موووون أكيووووا

،Ileostomy،Duodenostomy

.Colostomy

جمع عينات البراز:
 تُوج الع نلب الم الجرح ا الحلدة جن اإليهلم وق م دا العالج للجضلداب الح و ا. إاطلا الجر إنيلا نظ يل ( فضيم جعقيم) ويلل جيلن ل تييرب يلم جين الجطهيرابواي العنق.
 ُط ب جن الجر -إ ا ييلن الجي يير

إحضلرال راي في والا ج تونب ت و ا الع نلب لل وم أو الجلا.
قي ييد جي ييرب الع ن ييا في ييي ج ولي ييا اليي يير ر أو ف ييي االطفي ييلم ال ي ي ن رتي ييدون

حفلضييلب ييتم وج ي الويييا جيين ال يراي ال ي و حتييوو ا ي الصييد د أوالييدم أو الج ييلط فييي
والا ولل جلن ل تيرب

مالحظووة:

لم جن الجطهراب نظ ل (ُفضم أن ون جعقجلً).

 وييب تونييب ايييت دام ورق التوال ييب فييي حي ن وجي ال يراي جيين ج ولييا الييير رألنهل قييد
ت ون جةر ا أجالح ال لر وم التي تُث ط ع
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جي لب األج ار

الجووودة لل راي.

 في الرض الجصل ن لإليهلم الجلئي ال و تييرب فيي الحفلضيلب وُوضي

ي

وج ي ال ييوم ل طفييلم ا ي جنطقييا ةييرج الطفييم .و ارقييب الرض ي ايين قُييرب ح ييا
في أقرب وقب جج ن عد الت ريل حفلظ ا أ ر قيدر جج ين جين
ُج ن إيالا ال
صب جحتو لب ال
 .ثم تُ َ

الع نا في ال

في والا جنليب.

مسحات المستقيم:
 تُ م جيحا جعقجا في جح وم ج حي جعقم. ييتم إد ييلم الجيييحا الجعقجييا جيييلفا قص ي رة فييي الجيييتق م عييد العض ي ا العلص يرةالةرو ا ج لةرة ج تونب جالجيا الو د حوم فتحا الةرج.
 تُتييرك الجيييحا فييي الج ييلن جييدة ال تقييم ايين  07ثلن ييا ل يييجلح ل جيييحا لتجييتزالع نا ثم تُيحب.
 -التأ د جن ووود ا نا راي واضحا ا

الجيحا.

 -تُوض الجيحا في الويط النلقم (إن ُوود) أو وض الجيحا إنلئهل الجعقم.

عينات من الدرانق :Colostomy ،Ileostomy ،Duodenostomy
ileostomy ،duodenostomy

 ُييام يفييي واييلا وييلل جييلن ل تيييرب

 colostomyوتصيب الع نيا

ييلم جيين الجطه يراب نظ ييل ( فضييم أن ييون

جعقجلً).
نقول العينوة:
 ن ييي جعللو ييا الع ن ييلب ف ييي مض ييون نص ييل ي ييلاا ج يين وجعه ييل .إ ا ييلن ج يينالجتوق ي تييأ ر أل ثيير جيين  4يييلاا ييتم وض ي الع نييلب ا ي ويييط نلقييم جثييم
ويط لرو

ر (إن وود) والج ردة في 1 4-4م لجدة أقصلهل  24يلاا.
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 إ ا ييلن الويييط النلقييم الجنليييب م يير جتييوفر وف ي ج ن أن تحفييظ الع نييلب ييلردة(1 4-4م) ونق هل إل الجعجم في مضون  4يلالب.

 إ ا ليم ييتم وصيوم الع نييلب إلي الجعجييم فيي مضييون الوقيب الجحييدد ( 24يييلااويط نلقم أو  4ييلالب يدون الوييط النلقيم) فإنيه ويب حفظهيل فيي -

ا

1 07م أو ت ي نهل ا

الث ج الولل.

مالحظووة:
 نص يل
 -نص ي

ليييت دام جح ييوم ج ي الو ييير ن الجتعييلدم لنقييم اليييللجون ال والةي وال .ول يين
ال لج و ل تر أو الف ر و جل لم تم إثراؤ ب .(100mg / L) CaCl2
ليييت دام الويييط ييلرو

ويي ا نقييم و ييدة الجييا ا ي الييرمم جيين

رالجعييدم

أنهيل ل يييب و يدة جح ييوم ج ي الو ييير ن لنقيم اليييللجون ال والةي وال .وم يير جنليييب
ل ويتر د ل د في م.
أسباب رفض عينات البراز:
 )0ا نلب ال راي ال ر جحفوظا أو ال ر ج ردة التي ترد عد أ ثر جن يلات ن.
 )4جيحلب الجيتق م الولفا أو جيحلب ج ادم ووود ا نا راي جرئ ا.
 )0الع نلب الجحفوظا في جواد حلفظا م ر جالئجا جثم الفورجلل ن.
 )2ا نلب جتعددة لنف

الجر

في نف

ال وم.

 )1الع نلب التي تأتي في حفلضلب.
مسحات العين:

مسحة الملتحمة أو مسحة القرنية أو مسحة الجفون
 تم ايت دام دا رون يواب لعجم الجيحا و تم فو ار يرااتهل جن الم الط ب ا ياط يلق دم طر قيا حيرل ام

 cواجيم افيالم ا ي ةير حت ن فيي نفي

حللا االةت ل عدو فطر لب تم يرااته ا
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اط لق يل لرو

الوقيب وفيي

غسيل داخل العين:
 تم حقنه ج لةرة في يولوا جيراا دم. ييتم نق ييم ا ن ييلب العي ي ن ف ييي مض ييون نص ييل ي ييلاا الي ي الجعج ييم ف ييي درح ييا حي ي اررةال رفا.
مزرعة الفطريات لالظافر او الشعر:

تعليمات عامة:





توضع العينة في عبوة نظيفة وجافة ومعقمة.
يمكن أن يوضع عينات األظافر أو الشعر أو الجلد في ظرف أو طبق جاف.
ترسل العينات إلى المعمل بسرعة.
االحتفاظ بالعينات في درجة حرارة الغرفة في حالة التأخير.

عينات الصديد:
 يمسح الجلد بالكحول .%71
 تجمع العينة في سرنجة مع تغطيتها بالسن وترسل إلى المعمل بسرعة ويفضل
تجميع الصديد في سرنجة أفضل من المسحات.

عينات البول والبصاق:
 يفضل تجميع  3عينات في  3أيام متتالية (أول عينة في الصباح).

عينات الجلد واألظافر والشعر:
 يمسح الجلد بالكحول .%71
 عينة الجلد :تؤخذ من الطرف األحمر النشط من اإلصابة .ويكشط الجلد
بواسطة سالح مشرط معقم أو جانب شريحة الميكروسكوب الزجاجية.
 عينة األظافر :يكشط ما تحت األظافر للحصول على بقايا الجلد اللينة أو
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يكشط أوالً الجزء العميق من األظافر الذي يتم كشطه من .Nail bed
 عينة الشعر :يؤخذ من الجزء الذي به قشور أو قراع أو الذي يعطي
 Fluorescenceبواسطة  Wood's lightوينزع الشعر أو يقص بالقرب
من الجذر بواسطة ملقاط أو مقص.

مسحة االنف:

 تعت يير جي ييحا االن ييل ج يين الجي ييحلب الجهج ييا ق ييم التع ي ي ن ف ييي جط ييلام او فح ييزالعلج ن في الجيتةف لب لجعرفا ووود الج روب العنقودو فقط الم ر MRSA
 ييتم وضي ي يي يواب ج ييا جح ييوم ج ح ييي جعق ييم واد لل ييه ف ييي االن ييل ةي ي م دائ ييروووضعه في ويط نلقم واريلله ال الجعجم في مضون يلات ن

المسحات البيئية :

 جث ييم جي ييحلب م ييرل العج ييلب وال نة ييلب والهي يواا وا ن ييلب الج ييلا جي ي تحد ييد ن ييوبالجيراا ت ر ا او فطر لب ووج الع نلب يواب ج يم جح يوم ج حي فيي حيلالب
االيط

تعتمد اهميتها في النقاط التالية:
 -0حلالب التفةي الو لئ.

 -4جقلرنا الت وا الج رو ي ن الجنةلااب الصح ا.
 -0جتل عا اليالجا في الجنةلااب الصنلا ا.
 -2جتل عا اوراااب الوودة و اليالجا والصحا الجهن ا عد التدر ب والتله م
 -1جيارب الج ل في الجد ار

والجصلن ووحداب ال ي م ال و .
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امللحقـــات
روييي التأ ييد ا ي ج اراييل يييحب الج ييارب جييل هييو جوض ي أدنييل ج ي ج اراييل تل ييا
لنييلب الجيير

لج ييا جيين ح ييا :نييوب الع نييه  -ج ييلن يييحب الع نييه للتحد ييد (و صوصييل

ا نييلب الدرنقييه .ا نييلب الصييد د و ا نييلب الوييروح) – و تيييو م وقييب يييحب الع نييا ج ي
تل ييا الجضييلداب الح و ييا التييي أ ي هل الجيير

حلل ييل و تل ييا التةي ز ةي م واضي و

جقروا واجضلا الط ب الجيؤوم ان ط ب التح م ليهولا التواصم ادا تط ب االجر.
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Primary sample collection manual
Microbiology
Sample type

Container type

clean-catch mid-stream
urine

sterile, leak-proof,
disinfectant free, wide-necked
container

Indwelling catheter

Straight catheter

Suprapubic aspiration

sterile, leak-proof,
disinfectant free, wide-necked
container

sterile, leak-proof,
disinfectant free, wide-necked
container

sterile, leak-proof,
disinfectant free, wide-necked
container

Required/Minimal
volume required
20 ml preferred
Minimal volume ≥ 1ml

Patient preparation
Collection before
antibiotic treatment,
morning sample is
preferred

10-20 ml
Minimal volume ≥ 1ml

20 ml
Minimal volume
≥1ml

10 ml preferred
Minimal volume ≥1ml

Prior to catheterization,
the patient should force
fluids until the bladder is
full (Forcing fluid may
reduce the organism
number).

Ask the patient to force
fluids until the bladder is
full (This may reduce the
number of organisms).
Remove hair by clipping
or trimming
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Collection procedure
Female patient should be instructed to
cleanse the area around urethra , dry the
area ,Void the first portion of urine into the
toilet and catch a portion of the rest of the
urine in the container without stopping the
stream. Avoid touching the legs, vulva, or
clothing with the cup. Place the lid securely
on the cup
Clamp the catheter line about 5 cm below
the balloon port. Wait for 30 min before
sampling for urine to collect in the bladder.
Wear clean gloves Wipe the catheter line
using 70% alcohol and allow to dry. Insert a
sterile 10-20ml syringe (at 45 degree angle)
into the line (above the level of the clamp
and below the balloon port) and start to
aspirate urine. Do not collect urine from the
catheter collection bag.
Clean the patient's uretheral opening (and
the vagina in females) with soap, and
carefully rinse the area with excess water
.Using sterile technique, pass a catheter into
the bladder .Discard the initial 15 to 30 ml
of urine from the mouth of the catheter to
wash out any organisms that may have
lodged in the catheter tip during transit
through the urethera. Collect a sample from
the mid- or later flow of urine
disinfect the supra-pubic skin overlying the
urinary bladder using 70% alcohol then
povidone iodine and leave to dry .Make a
small lance wound through the epidermis
just above the symphysis pubis after local
anesthesia .Aspirate urine from the bladder
using a short spinal needle.

Transportation time and
temperature
Transport urine to the laboratory as soon
as possible after collection (within 2
hours). If transport will be delayed for
more than 2 hours, refrigerate urine
during the holding period and transport.
Refrigerated specimens are acceptable
for a maximum of 24 hours from
collection
Transport urine to the laboratory as soon
as possible after collection (within 2
hours). If transport will be delayed for
more than 2 hours, refrigerate urine
during the holding period and transport.
Refrigerated specimens are acceptable
for a maximum of 24 hours from
collection

Transport urine to the laboratory as soon
as possible after collection (within 2
hours). If transport will be delayed for
more than 2 hours, refrigerate urine
during the holding period and transport.
Refrigerated specimens are acceptable
for a maximum of 24 hours from
collection

Sample type

Container type

Urine for TB
(AFB)

Sterile leak proof container

Urethral discharge

a sterile cotton swab

Endocervical swab

a sterile cotton swab

Vaginal discharge

Vaginal swab for GBS

a sterile cotton swab or by a
sterile syringe or sterile
Pasteur pipette.

Sterile cotton swab

Required/Minimal
volume required
The whole of 3 succ
morning samples should
be collected.
Alternatively, 24hrs
urine.
Two swabs are
preferably collected
(one for microscopic
examination and the
other for culture).

Patient preparation

Transportation time and
temperature

The whole of 3 succ morning samples
should be collected .Alternatively, 24hrs
urine.

Collect specimens
preferably before the start
of antimicrobial therapy
The patient should be
asked not to pass urine for
2 hours before specimen
collection.

Two swabs are
preferably collected
(one for microscopic
examination and the
other for culture).

Two swabs are
preferably collected
(one for microscopic
examination and the
other for culture).
2 separate swabs one
from the distal vagina
and the other from the
anorectum

Collection procedure

Cleanse round the urethral opening using a
swab moistened with a sterile physiological
saline.
Gently massage the urethra from
above downwards and collect a sample of
pus

Collect using a sterile vaginal speculum
moistened with warm water. Avoid use of
lubricants that may be toxic to N.
gonorrhoeae. Cleanse the cervix from
vaginal secretions and mucus with a sterile
physiological saline.
Pass a sterile cotton swab 1.5 cm into the
endocervical canal and gently rotate
clockwise for 10-30 seconds before
withdrawal. Insert the swab in a container of
Amies transport medium (if available),
breaking off the swab stick to allow the
bottle top to be replaced tightly.
Collect the specimen using a sterile vaginal
speculum moistened with warm water.
Collect the vaginal discharge from the
posterior vaginal fornix
Collect the specimen at
35-37 weeks of gestation
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without the use of a speculum.Insert the
sterile swab into the lower vagina.Hold the
swab in place for few seconds to absorb
fluid
Withdraw and place in the plastic sleeve
containing sterile physiological saline and
squeeze to moisten the swab.
Insert another swab into the rectum,

All genital specimens should be
transported at room temperature (2024C). DO NOT refrigerate any genital
specimen. Many of the pathogens are
sensitive to cold and recovery of
organisms will be severely compromised
by exposure to refrigeration or a cold
environment.
Transport all genital specimens to the lab
AS RAPIDLY AS POSSIBLE.
-Specimens in saline for wet preparation
must arrive in the lab in less than 1 hour
after collection, as organisms lose their
motility.

Semen should be transported to the lab
within 1 hours from collection

Sample type

Container type

Prostatic

a sterile, dry, leak proof and
disinfectant free container

Seminal

a sterile, dry, leak proof and
disinfectant free container

Stool

Rectal

a clean (preferably sterile),
dry, leak-proof, disinfectant
free, wide-neck container or
bedpan

Sterile swab

Required/Minimal
volume required
NA

Patient preparation

NA

The patient should refrain
from sexual activity for at
least 48 hours prior to
donation

5 gm

Collect specimen during
the acute stageof diarrhea
and before antimicrobial
therap has been initiated.
Avoid using toilet paper
while collecting feces
from
the
bedpan
because it may be
impregnated
with
barium salts that are
inhibitory to some fecal
pathogens.

Collection procedure
Cleanse round the urethral opening using a
swab moistened with a sterile physiological
saline.
After prostatic massage the discharge is
collected in a sterile container.
Urine sample is collected before & after the
massage to be examined for pus cells.
The patient should wash his hands and penis
thoroughly with soap and water and then,
using a toilet paper, wipe the head of the
penis. If the patient is uncircumcised, the
foreskin should be pulled back before
cleaning the head and opening.
If possible, the patient is asked to urinate
before collecting the semen sample.the
sample obtained by musturbation
Ask the patient to pass feces into the
container and to avoid contaminating the
specimens with urine or water.

Moisten a sterile swab in a sterile normal
saline Insert the sterile swab a short distance
into the rectum just beyond the anal
sphincter while avoiding contact with the
peri-anal skin
Hold the swab in place
for a minimum of 30 seconds to allow the
swab to absorb specimen and withdraw
.Ensure the presence of visible fecal matter

NA
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Transportation time and
temperature

Specimens should be processed within
half an hour from collection. If a delay
of more than 2 hours is anticipated,
specimens shall be inoculated onto a
transport medium such as the Modified
Cary-Blair medium (if available) and
refrigerated at 2-8C for a maximum of
48 hours.

Sample type

Container type

Required/Minimal
volume required

Patient preparation

Collection procedure
on the swab .Remove cap and place the
swab into a transport medium (if available)
or place the swab into the sterile swab
sleeve.

Throat swab

Sterile swab

NA

Mouth swab

Sterile cotton swab

NA

Nasal swab

saline moistened cotton swab

NA

Oral abscess

Sterile cotton swab

NA

Sinus wash

Sterile screw capped
container
a sterile, screw-caped wide
neck container

NA

Expectorated sputum

5-10 ml for AFB
staining

The patient should
avoid the use of any
antiseptic mouth wash
for 8 hrs before
collection

-Collect specimens
preferably before the
start of antimicrobial
therapy or at the trough
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A bright light should be focused into the
oral cavity.
Ask the patient to tilt the head back and
breath deeply Depress the tongue gently
with a tongue blade to visualize the tonsillar
pillars and behind the uvula. Avoid touching
the lateral wall of the buccal cavity or
tongue Ask the patient to phonate a long ah
to lift the uvula and help prevent gagging.
Firmly rub the tonsillar area and the
posterior pharynx with the swab. Any
purulent exudates should also be sampled.
Swab the lesions or ulcers in the mouth
using a clean, sterile cotton swab and then
place the swab in Amies transport medium
(if available).
, vigorously rotate just inside each nostril
and transport the specimen in Amies
transport medium (if available).
Collect specimen using a clean, sterile
cotton swab from mouth or dental abscess
and place the specimen in Amies transport
medium (if available
Collect sinus aspirate and antral lavage into
a clean, sterile container.
Give the patient a sterile sputum collection
container and provide him with clear
instructions about the collection process Ask
the patient to collect the sample in the

Transportation time and
temperature
ii.
If the appropriate transport
medium is unavailable, specimens can be
kept cold (2-8C) and transported to the
Lab within 8 hours.
iii.
If samples cannot reach the
Lab within the specified time (48h in
transport medium/8h without medium), it
should be kept at -70C or stored on dry
ice.

Transport URT specimen within one
hour. If a delay in transport or processing
is anticipated, keep the specimen at 4oC
even with presence of transport media.

Specimens of lower respiratory tract
should be placed in a sterile container
with tightly fitted lids and transported to
the lab as soon as possible (within 2

Sample type

Container type

Required/Minimal
volume required

Induced sputum

a sterile container with a
screw cap that is tightly
secured

NA

Endotracheal aspirate &
Suction tube

Strew cap sterile container

NA

BAL

a sterile container with tightly
fitted lids

40-80 ml
preferred

Patient preparation

Collection procedure

level if the patient is
already on
antibiotherapy -Have
patient rinse mouth and
gargle with water several
time before the sample to
decrease pharyngeal
contamination

morning as he/she wakes up. A first
morning specimen is preferred as it
contains the highest concentration of
organisms The patient should be standing, if
possible or sitting upright in bed..
Ask patient to cough deeply 2 -3 times and
immediately expectorate specimen. Do not
let patient hold specimen in mouth or
contaminate the interior of the cup. To
prevent contamination of the outside of the
container the patient should be instructed to
press the rim of the container and the lower
lip to catch the entire expectorated cough
sample.
Using a wet toothbrush and sterile water or
saline, brush the buccal mucosa, tongue, and
gums for 5 to 10 min prior to the procedure.
Do not use toothpaste.Rinse the patient’s
mouth thoroughly with sterile water or
saline. Using an ultrasonic nebulizer, have
the patient inhale approximately 20 to 30 ml
of 3% NaCl for 5-15 min (until strong
cough reflex is initiated)
Aspirate the specimen into a sterile suction
tube and aseptically transfer the sputum
sample to a sterile screw-cap container with
the cap tightly secured before transport.
Neonates, infants, and small
children cannot provide an expectorated
sputum sample, so a sample is collected
from the upper airway using sterile suction
tube. Frequently a very small amount of
secretions or sputum is obtained by this
method, so the sample may be submitted in
the catheter in a sterile container.
Pass the bronchoscope transnasally or
transorally in non-intubated patients or via
the ET tube in intubated patients.

Platelets count and
monitoring signs of
intolerance is mandatory
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Transportation time and
temperature
hours).
-If a delay of >2 hours is anticipated,
specimens can be refrigerated for no
longer than 24 hours prior to culture
setup.

Sample type

Container type

Required/Minimal
volume required

skin abscess

a sterile syringe

a minimum of 0.5 ml is
required

Wound swab

Sterile syringe or swab

a minimum of 0.5 ml is
required)

Patient preparation

Collection procedure
- Collect BAL samples by carefully
wedging the tip of the bronchoscope into
an airway lumen and instilling as large a
volume of 0.85% non-bacteriostatic
saline as possible per aliquot (i.e., 25 to
30 ml for adults and 5 to 10 ml for
children). Several aliquots may be used in
the same lung location to wash the alveoli
in order to collect enough fluid to
perform all of the required tests. Each
BAL sample returned from separate
lavage of the area contains secretions
distal to the bronchioles and alveoli.
- Gently suction the recovered specimen
into a sterile container before
administering the next aliquot. In general,
50 to 75% of the saline instilled is
recovered in the lavage effluent. Keep
aliquots separate during collection.
- Discard the initial fluid as contaminated
and submit the rest for culture and
staining.
Aspirate pus from the abscess (a minimum
of 0.5 ml is required). Avoid contaminating
the specimen with commensal organisms
from skin. Any air bubbles should be
expelled and needle tightly capped to
prevent exposure to oxygen
Apply clean gloves and remove dressings (if
present).
ii. Clean the wound using sterile
physiological saline to irrigate any
purulent debris or antiseptics.
iii. Aspirate pus, if present, from the deepest
portion of the lesion using a sterile
syringe. Any air bubbles should be
expelled and needle tightly capped to
prevent exposure to oxygen.
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Transportation time and
temperature

Specimens should be transported
immediately (within 2 hours) to the Lab
so as not to lose the fastidious organisms.
Syringes should be tightly sealed to avoid
contamination and to provide anaerobic
condition if anaerobic organism is
suspected.
DO NOT REFRIGERATE specimens.
Be specific in the indication of the
wound site.

Sample type

Blood culture

Container type

Oxoid for adults and bactec
bottles for pediatric

Required/Minimal
volume required

8-10 ml per bottle in
adult
1-3 ml per bottle in
pediatric

Patient preparation

Preparation of the site:
Because blood culture
media
have
been
developed as enrichments
broths to encourage the
multiplication of even one
bacterium, it follows that
these media will enhance
the growth of any stray
contaminating bacterium,
such as a normal
inhabitant of human skin.
Careful skin preparation
before collecting the
blood
sample
is
ofPARAMOUNT
IMPORTANCE to reduce
the risk of contamination.
-Samples
should
be
collected before the start
of antibiotic therapy. If
the patient is already on
antibiotic
therapy,
samples are drawn at time
the
antibiotic
concentration
is
at
minimum in the patient’s
serum (trough level).
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Collection procedure
iv. If no pus is present, swab the depth of the
wound or the whole wound surface,
using a sterile cotton swab, in a zigzag motion while rolling the swab
between
fingers.
Avoid
contaminating the specimen with
commensal organisms from skin.
General Precautions:
Universal precautions requires that
phlebotomist Wear Gloves for blood
drawing.
Any contaminated surfaces that might
come in contact with the disinfected
venepuncture site be disinfected.
If the site must be touched after preparation,
the phlebotomist must disinfect the gloved
fingers used for palpation.
The rubber stopper or septum of the
container into which the blood is to be
inoculated should be also disinfected. Use
suitable bottles for the intended
culture.Prior to use, inspect the bottles
for evidence of contamination or
deterioration. Vials displaying evidence
of contamination or deterioration such as
leakage,
cloudiness,
discoloration
(darkening), or depressed septum should
not be used. Also, bottles should not be
used beyond their expiry date.
- Label the bottle with the patient name,
hospital number, date and time of
collection and keep away from the
barcode area.
- Disinfect the bottle septum using 70%
alcohol and leave to dry for 2 min before
inoculating the blood into the bottle.
-Ensure that you are targeting the right
patient by asking the patient for his/her

Transportation time and
temperature
Wounds from different sites must be
ordered under separate requisitions in the
computer in order to provide unique
accession number for each site/source.

Transport the bottles with the laboratory
request immediately to the microbiology
laboratory for further processing.
In case of anticipated delay in transport,
bottles can be kept at room temperature
(21-24C) for a maximum of 2 hours.
Bottles should NEVER be refrigerated or
freezed. Bottles should be transported in
a leakproof container with a secure
closure to avoid contamination of the
environment whenever the bottle is
broken.

Sample type

Container type

Required/Minimal
volume required

Patient preparation

Collection procedure

Transportation time and
temperature

name and birth date.

CSF

sterile, leakproof tube is
preferred . may be syringe
used

≥1 ml

CSF specimens must be
collected prior to
antimicrobial therapy to
enhance the diagnostic
sensitivity.
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Explain the patient what you are going to do
and reassure him/her.
Identify the venipuncture site by choosing a
peripheral vein to draw blood and avoid
areas with skin sepsis DO NOT DRAW
blood from catheters because the catheter
hub is difficult to disinfect.
The site is first defatted with 70% alcohol
in a circular manner from inside out and left
to dry.
An antiseptic (povidone iodine) is then
applied in a circular manner from inside out,
left to dry
Wash your hands and wear clean gloves
.Use a sterile syringe and insert the syringe
needle into the vein and draw blood. At least
8 ml blood should be collected for adults,
whereas in children, a volume of 1-3ml is
usually sufficient depending on child’s age.
Directly inoculate the sample into the blood
culture bottle using the one hand technique
(to avoid needle-stick injury) and mix well
by inverting the bottle gently up-side down
several times to avoid clotting.
Use maximal barrier precautions before
sample collection (wear clean gloves,
surgical mask, and gowns) to prevent
organisms being introduced into the central
nervous system.Disinfect the skin over the
puncture site in a circle approximately 5cm
in diameter starting from center to periphery
preferably with chlorhexidine plus alcohol
(if available) and allow to air dry for 1 min
or with 70% alcohol and allow to dry for
30-60sec .Apply 1-2% povidone iodine in a
circular manner from center to periphery

CSF specimens shall be immediately
transported
to
the
microbiology
laboratory (within 30 min) as delay in
examining CSF reduces the chances of
isolating fastidious pathogens. Delay will
also lead to a falsely low glucose value
due to glycolysis. Unless viral studies
are required, CSF specimens must
NEVER BE REFRIGERATED.
Call physician to prioritize requests if
there is insufficient sample volume (<

Sample type

Body fluid

Tissue biopsy and device
culture (Orthopedic, heart
valves)
Catheter tip culture
(central)

Corneal scraping

Nail Specimen for fungal
culture

Container type

Synovial fluid from joint
space
Pericardial fluid from the
pericardial sac
Peritoneal fluid from the
peritoneal cavity
Pleural fluid from the
pleural cavity
Hydrocele from the sac
around the testes
-EDTA tube
-Screw –cap sterile
container
-Screw
–cap
sterile
container
Screw cap sterile container

Culture media

Sterile container

Required/Minimal
volume required

Patient preparation

Antiseptic precaution
guided by US

1-10 ml

NA

1-3 cm tips

NA

Blood Culture collected
from the line and
peripheral should be
collected before the tip is
removed. Positive cath tip
cultures must be
coordinated with positive
blood culture results.
Anaestheia may be
inhibitory to some
organisms

Enough scrapping
involves head of thumb
track

Collection procedure
and leave for 2min to dry. Insert a needle
with stylet at L3-L4, or L4-L5, or L5-S1
interspace. Once the subarachnoid space is
reached, remove the stylet and allow the
CSF to drip into sterile, leakproof tube.
Avoid forced aspiration of the CSF with
syringe.
After aspiration of body fluid, aseptically
dispense the fluid into two screw-cap tubes,
one on EDTA for cell count and one for
culture and films

Biopsy specimens are placed into a sterile
container. It can be moistened with sterile
saline. AVOID USE OF FORMALIN.
Cleanse skin around with 70% alcohol
,aseptically remove catheter and clip the 5
cm distal tip

Bed side inoculation of media and slides
Wipe the nail by 70% alcohol using gauze
does not cotton clip a portion by scrapping
deeply enough to obtain recently invaded
nail tissue

- 47 -

Transportation time and
temperature
0.5ml).
Specimens in leaky containers must be
processed, but alert the physician of the
possibility of contamination.

Immediately
transported
to
the
microbiology laboratory and processed
immediately.
Maintain specimen at room temperature
(22-24C)
and
NEVER
REFRIGERATE.

Store as early as possible at room temp
less than 2hrs or 4C less than 24hrs
Transport as early as possible to prevent
drying . store at room temp ,if more than
2hrs store at 4C
Acceptable
iv
catheter
for
semiquantitative culture : central, cvp
,hickman broviac ,prepheral ,arterial
,umbilical, swan ganz
Transport as early as possible and store
at room temperature for 24hrs
Transport to lab within 2 hours or at
4 C for 24hrs
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