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 الرابعة العملية الجلسة

 جمع العينات للفحص الجرثومي 

 األهداف

 نهدف من هذه الجلسة إلى:

 .تحديد العينات القابلة وغير القابلة للفحص الجرثومي .1

 املستخدمة في جمع العينات.ف على بعض األدوات التعر   .2

 .بعض العينات جمعبعض الطرائق املتبعة في التعر ف على  .3

 املحتوى العلمي

افرها الواجب الشروط  :الجرثومي للفحص صالحة لتكون  العينة في تو

  أن يجب .1
 
  املرضرررر   العنصررررر العينة لتمث

ا
  تمثيل

ا
 املباشرررر للفحص كافية تكون  أن يجب) الكمية الناحية من جيدا

  (الكيفية الناحية ومن، ) والزرع
ا
  مخلوط القشررررررع يكون  أال يجب فمثل

ا
 من العينة نأخذ أن يجب كما باللعاب، ا

 ).ىاملدم   السائل ال القيحي السائل نأخذ وأن حوافه من ال الجرح عمق

 العبوة حجم يكون  أن يجبكما  مناسرررررررربة، عبوات في توضررررررررع وأن ،مناسرررررررربة أدوات باسررررررررتخدا  تجمع أن يجب .2

 مناسررررررررررب
ا
 رؤية لتسرررررررررر ل ةشررررررررررفافالعبوة نظيفة، ومعقمة، وجافة، ومحكمة االغلق، و وأن تكون  العينة، لنوعيةا

  (.1الشكل ) ،تمتلك لصاقة للبيانات، قابلة لإلتلف للكسر، ةقابل غيرو  العينة،

 
 (: العبوات البالستيكية املستخدمة لجمع العينات وحفظها.1الشكل )

 التوجيهررات إعطررائرره بعررد ،املريض قبررل من أو ،املختص الطبيررب أو ،املخبري  قبررل من العينررة تؤخررذ أن يجررب .3

 .الضرورية

 اآلفة، وجود ومكان العينة، نوعو  عمر،الو ، جنسالو  ،سررررررررم: اال مثل اللزمة البيانات كل العينة عبوة على يكتب .4

 هذا العينة، جمع وسررررررررراعة تاريخ للعلج، يخضرررررررررع املريض كان إذا الحيوي  الصررررررررراد نوع املطلوب، الفحص نوع

 من وحذر بحيطة مع ا التعامل يتم لكي العينة في خطير جرثو  وجود يتوقع كان لو فيما تحذيرإلى  باإلضررررررافة

 املختبر. قبل
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 .املعالجة إيقاف من ساعة 78 - 48 بعد أو ،الحيوية بالصادات باملعالجة البدء قبل العينة تؤخذ أن يجب .5

 ألن وذلك )أو تحفظ في البراد(، العينة جمع من سررررررررررراعتين أقصرررررررررررا  وقت في املختبر إلى العينة تصرررررررررررل أن يجب .6

 أن كما ب،للتخر   قابلة الجراثيم هذ  تكون  قد أو املمرضررررررررررررررة الجراثيم على وتطغى تتكاثر الطبيعية الجراثيم

النقل  أوساط الستعمال اللجوء أو ،املريض سرير على مع ا التعامل تستوجب الجرثومية العينات بعض هناك

Transport Media امللئمة. 

 :استقبالها وعدم رفضها يجب التي العينات

 .الكافية البيانات ال تمتلك عينة .1

 .تسرب بها عينة .2

 في الوصول إلى املختبر. تأخرتأو  ،قديمة عينة .3

 .املطلوبة باملواصفات ليست أو ،نظيفة غير عبوة في عينة .4

 :العينات جمع أدوات

 ويمكن اآلفة توضررررررع مكان حسررررررب األدوات تختلف العقامة، الجرثومية العينات لجمع املسررررررتعملة باألدوات يشرررررر رط

 :باآلتي املستعملة األدوات إجمال

 وتختلف القطن، من كتلة بنهايته) بلسررتيكي أو (خشرر   عود عن عبارة وهي القطنية، منها زنمي   :swabاملاسحححة  -

 من وأ ،الجروح من مسررحات خذأل  تسررتخد  (،2الشرركل ) منه العينة أخذ املراد العضررو بحسررب املاسررحة أحجا 

 .الشرج وأ ،الرحم عنق و، أامل بل وأ ،العين وأ ،األنف وأ ،البلعو 

-  

 
 

 
 (: املاسحات القطنية البالستيكية أو الخشبية بأحجامها املختلفة.2الشكل )
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أو  الحبن، سرررائلأو  الجنب، سرررائلأو  ،(قيح) الخراجات من عينات ألخذ يسرررتخد  :syringe( السححنغ  املحقن ) -

 (.3الشكل ) ،الد أو  الشوكي، الدماغي السائل

 

 
 (: املحاقن بأحجامها املختلفة.3الشكل )

 (.4الشكل ) ،ظافراأل  أو جلدمن الوعينات الفطور  ،ألخذ عينات من األنسجة املعقمنن:امللقط و املشرط  -

 

 
 (: املشارط الطبية بأشكالها املختلفة.4الشكل )

 )منظار ج از ال ضم: تنظير علوي( أو من امن القصبات )منظار القصبات(، أو ألخذ عينات  :نظارامل -
ا
ملعدة مثل

 من األمعاء )منظار ج از ال ضم: تنظير سفلي(.

 

 (.5الشكل ) ،عجمع البول عند األطفال الرض  مثل أكياس  :كياساأل -
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 (: أكياس جمع البول لألطفال الرّضع.5الشكل )

 في أخد بعض العينات:الطرائق املتبعة بعض 

 تدخل حيث لسررررران بخافض باالسرررررتعانة البلعو  من املسرررررحة تجمع :Throat Swabمسحححححة البلعوم الفمو ة  -

أو ملس  املريض عند القيء مركز تنبيه من الحذر مع اللوزتين بين املنطقة في وراء القطنية املعقمة    املاسرررررررررحة

 وضرررررررعية في واملريض ،واللوزتين البلعو  عمق من كافية مسررررررراحة فوق  املاسرررررررحة وتدور  ،باطن الخد أو اللسررررررران

 .(6الشكل ) عنقه رفع مع الجلوس

سرررررررررتخد  عدد ي أن ويمكن ،أو السرررررررررعال الديكي ،اللوزتينالتهاب أو  ،حالة التهاب البلعو  تؤخذ هذ  املسرررررررررحة في

 .نماذج عدة ألخذ اسحاتامل من

 

 

 .مسحة البلعوم الفمو ة(: 6الشكل )

 سرررم 5 بعمق األنف في املاسرررحة بإدخال األنف من املسرررحة تؤخذ :Nasopharyngealمسححححة البلعوم األةفية  -

كوفيد  :التنفسية مثل الفيروسات لتشخيص (، تستخد 7الشكل ) األنف مخاطية على وتحرك درجة 45 بزاوية

– 19. 
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 (: مسحة البلعوم األةفية.7الشكل )

 وأنسرررررب )بالسرررررعال(، تلقائي بج د املندفع القشرررررع بأخذ ويتم القصححححبية الرئو ة(:)املفرزات  Sputumالقشححححع  -

 ،األسررنانو  الفم تنظيف بعد يكون  أن ويفضررل شررراب، أو طعا  أي تناول  وقبل االسررتيقا  عند هو لذلك وقت

 الشرركل ،للمختبر مباشرررة وترسررل عقيم وعاء في املادة توضررع .الصرررف اللعابي القشررع على البتة يعتمد أال ويجب

(8.) 

 الرئوية. الفطور  أو الرئوي  السل الرئة، التهاب القصبات، التهاب حاالت في القشع يجمع

  على املريض قدرة عد  حال في 
 

 من عينة ألخذ Bronchoscope القصررررررربات منظار الطبيب يسرررررررتخد  عالتقشررررررر

 .مباشرة القصبات
 

 
 (: القشع املندفع بالسعال واملوضع ضمن طبق بتغي يحوي وسط الزرع املناسب. 8الشكل )
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 الجاةب العملي

 التعّرف على بعض أدوات جمع العينات املوجودة في املختبغ. -

 اةتشار الجراثيم في البيئة املحيطة: -

 ضمن أطباق  بعد صب الوسط املغذي   
ا
م مسبقا ر واملعق   ب ري:املحض 

ه.عر ض أحد  -1
 
 األطباق لل واء الجوي داخل املختبر ملدة ساعة، ثم غط

ه. أال، بشرط )البصمة( املس بإصبعك سطح الوسط الزرعي ضمن طبق ثان -2
 
 يتخرب اآلغار، ثم غط

 ولكن بعد غسل اإلصبع باملاء والصابون.ضمن طبق ثالث كرر العملية السابقة  -3

، واالسرررفنجة الخاصرررة بتنظيف األواني في رابعطبق باسرررتخدا  فرشررراة أسرررنان في كرر العملية السرررابقة  -4

 .، واملمسحة الخاصة بتنظيف األسطح في طبق سادسخامسطبق 

خذ باسرررررتخدا  ماسرررررحة قطنية معقمة مسرررررحة بين األسرررررنان أو باطن الخد )تجويف الفم(، وازرع ا في  -5

 (.Zigzag)بشكل خط متعرج  سابعطبق 

 . ثامنكرر العملية السابقة وخذ مسحة بلعو  فموية ضمن طبق  -6

  افتحمن الفم، ثم  تاسررررررررررررررعقم بتقريب طبق  -7
ا
، )كحة( ، بعدها خذ نفس عميق يليه سررررررررررررررعالالغطاء قليل

 واغلق الطبق. 

سررراعة، ثم شررراهد  72 – 48درجة مئوية ملدة  37احضرررن األطباق السرررابقة باإلضرررافة إلى الطبق الشررراهد بدرجة حرارة 

ن النتائج.األطبا  ق ودو 

 

 

 اةتهت الجلسة ... بالتوفيق للجميع
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