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طرق جمع وحفظ 

وإرسال العٌنات

للمختبرات التشخٌصٌة 

البٌطرٌة



...المقدمة•

إن كثٌراً من األمراض التً تقابل العاملٌن فً المجال

البٌطري وخاصة العاملٌن فً الحقل من أطباء •

بٌطرٌٌن ٌصعب تشخٌصها من خالل أومساعدٌن

وحدها مما ٌضطرهم للجوء إلى األعراض السرٌرٌة

وعلى , تحدٌد هوٌة المرض المختبرات البٌطرٌة فً

ومكافحة هذا المرض أو أساسه ٌتم تحدٌد طرق عالج

اتخاذ اإلجراءات وبناًء على ذلك فإنه ٌمكننا, ذاك

حدوث المرض الالزمة التً تساعد على الوقاٌة من

.ومنع انتشاره



(Sampling)



مالحظات عامة عند جمع وحفظ وإرسال 

العٌنات

Samples))العٌنات
العٌنات هً تلك األجزاء الصغٌرة التً تؤخذ من النسٌج•

أو العضو أو اإلفرازات أو الدم التً ٌتوقع أن ٌتواجد بها•

(فحص سببً)المسبب المرضً عند فحصها•

أو تلك التً تعطً فكرة عن التغٌرات المرضٌة التً •

تحدث فً النسٌج أو العضو المأخوذ منة العٌنة 

(فحص وظٌفً)•



الثقة فً النتائج المعملٌة على ثالثة أركانوتعتمد .•

:رئٌسٌة

.طرٌقة جمع وحفظ وإرسال العٌنات للمعمل 1-•

المعاٌرالتجهٌزات المعملٌة ودرجة خضوعها لمقاٌٌس 2-

.وضبط الجودة

على الخبرات البشرٌة من أخصائٌٌن و فنٌٌن وقدراتهم 3-

تفسٌر النتائج المعملٌة فً ضوء المعطٌات اإلكلٌنٌكٌة

.وربطها بالتغٌرات الفسٌولوجٌة األخرى



طرٌقة جمع وحفظ وإرسال ( وٌعتمد نجاح الركن األول

:على العوامل اآلتٌة )العٌنات للمعمل

 -أ•

اختٌار الحٌوان المالئم من بٌن مجموعة الحٌوانات•

المصابة بالمرض على أن ٌكون مرض هذا الحٌوان فً•

وأن تأخذ (advanced stages)المراحل المتقدمة•

العٌنات من أكثر من حٌوان وفً مراحل مختلفة من•

المرض وبالنسبة للحٌوانات النافقة فتأخذ عٌنات من•

حٌوان أو اثنٌن لم ٌمض على نفوقهما وقت كافً•

.لحدوث التعفن •



 -ب•

مالحظة أنه عند تأخر حفظ العٌنات فإن ذلك قد•

وعلى هذا األساس ٌجب أن , ٌؤدي إلى تلفها

الذي العٌنات إلى المختبر فً نفس الٌومتصل

وإذا ما حدث تأخر فً إرسال العٌنات ,تجمع فٌه

.فً درجة حرارة مناسبةفٌجب حفظها



–ج 

(preservatives)عدم إضافة أي مادة حافظة •

للعٌنات إن لم ٌكن ذلك ضرورٌاً كما فً حالة فحص•

األنسجة لغرض عمل المقاطع النسٌجٌة و ٌرجع السبب•

)وهً مواد كٌمٌائٌة(فً ذلك إلى أن المواد الحافظة •

, تجعل العٌنات غٌر صالحة للفحص الجرثومً•

وٌستثنى•

من هذه الحالة إضافة مادة حامض البورٌك إلى البول•

وتمنعها من) لفترة أربعة أٌام ( والتً تحفظ الجراثٌم •

.التكاثر وتحفظ أٌضاً الخالٌا الموجودة فً البول •



–د •

إذا كان هناك جزء من العضو مصاب فالحدود •

الجزء المصاب والغٌر مصاب ٌجب أن بٌن

.ترسل 

–ه •

جم من األنسجة إال إذا  100إرسال حوالً  •

.بغٌر ذلكأوصً



–و •

أن توضع العٌنات فً كٌس بالستٌك مغلق محاط •

.بالثلج •

–ز •

إرسال العٌنات فً أوعٌة ال ٌتسرب منها الماء •

بمادة ماصة لتمتص أي إفرازات ٌمكن أن وتحاط

.المرسلة للمختبر تفرز من المادة



–ح •

ترفق العٌنات المرسلة إلى المختبر بتقارٌر  •

بعض المعلومات عن الحالة تحتوي على

:إجراءه وتشملالمرضٌة والفحص المطلوب

.عنوان الجهة المرسلة للعٌنة. 1•

اسم صاحب الحٌوان ورقم هوٌته وعنوانه . 2•

.ورقم هاتفه

.نوع وفصٌلة وعمر و جنس الحٌوان. 3•



–ح •

ترفق العٌنات المرسلة إلى المختبر بتقارٌر  •

بعض المعلومات عن الحالة تحتوي على

:إجراءه وتشملالمرضٌة والفحص المطلوب

.عنوان الجهة المرسلة للعٌنة. 1•

اسم صاحب الحٌوان ورقم هوٌته وعنوانه . 2•

.ورقم هاتفه

.نوع وفصٌلة وعمر و جنس الحٌوان. 3•



.عدد الحٌوانات المخالطة. 4•

.عدد الحٌوانات المصابة. 5•

.عدد الحٌوانات النافقة. 6•

.نوع العٌنة المرسلة . 7•

.تارٌخ جمع العٌنة . 8•

.تارٌخ إرسال العٌنة. 9•

نبذة مختصرة عن تارٌخ المرض وكٌفٌة . 10•

.وأعراضه السرٌرٌةحدوثه



.اآلفات التشرٌحٌة . 11•

.المرض المشتبه به. 12•

عند إجراء الفحص الكٌمٌائً الحٌوي.  13•

•(Biochemical) فإنه من المفٌد تحدٌد الفترة

الزمنٌة التً مضت بٌن آخر علٌقة تناولها الحٌوان•

.ووقت جمع العٌنات•

.اإلجراءات الوقائٌة أو العالجٌة التً تم اتخاذها .  14•

اسم وتوقٌع الطبٌب أو الفنً البٌطري القائم .  15•
.العٌنةبإرسال



–ي •

عند إرسال العٌنات بالبرٌد فٌجب أن توضع العٌنات•

فً صندوق أو وعاء محاط جٌداً بمادة ساندة تمنعه من•

الحركة وٌجب أن ٌكتب على الصندوق وبوضوح عبارة•

. )ٌنقل بحذر–قابل للكسر (•

–ك •

عند إرسال العٌنات المحفوظة فً الفورمالٌن فتوضع•

سم فً السمك 1قطعة من العٌنة ال ٌزٌد حجمها عن •

% 10وتغمس فً كمٌة من محلول الفورمالٌن بتركٌز •

.تساوي على األقل عشرة أضعاف حجم العٌنة•



نموذج إرسال عٌنة للمختبر البٌطري•

.......................رقم السجل المدنً..........نرسل لكم العٌنات التالٌة والمأخوذة من حٌوانات المواطن•

.وذلك ألجراء الفحوصات المخبرٌة الالزمة علٌها•

Address.......... ..............................:..........................................العنوان. 1•

Mob n........................: ............................................................رقم الجوال•

Specimen................. : ..............................: .............................عٌنة رقم . 2•

Specime.................. : ..............................: .............................نوع العٌنة . 3•

Collection date......... : .............................: ......................تارٌخ أخذ العٌنة . 4•

Despatching date......: ............................:.......................تارٌخ إرسال العٌنة. 5•

Species/Breed.........: ...........................................................الساللة/النوع. 6•

S ex.................: ..........................................................................الجنس. 7•

Age....................: ..........................................................................العمر. 8•

No.affected...............: ...............................................عدد الحٌوانات المصاب. 9•

No.at risk...............: ..............................................عدد الحٌوانات المخالطة.  10•

Course of Disease.........: ......................................................سٌر المرض.  11•

Case history and Clinical. symptoms..................................... تارٌخ وأعراض المرض. 12•

P.M. lesions.....: ...........................................................اآلفات التشرٌحٌة.  12•

Disease suspected: ....................................................المرض المشتبه فٌه.  13•

Control Measures.......: .....................................اإلجراءات الوقائٌة.  14•

The Veterinarian.................................................... اسم الطبٌب وتوقٌعه والتارٌخ•

•. 



(األدوات والمعدات)



.عدة تشرٌح. 1           

إبر معقمة تستخدم لمرة واحدة بأقطار تختلف حسب. 2       •

ا          الورٌد الذي ٌتم سحب الدم منه ونوع الحٌوان وحجمه  •

.وكمٌة الدم المطلوبة           •

.وسادات قطنٌة معقمة . 3•

زجاجات بغطاء ألمونٌوم معقمة أو برطمانات زجاجٌة. 4•

.بأغطٌة محكمة وأكٌاس ناٌلون    •

PBSزجاجات بأغطٌة ألمونٌوم معقمة وبها محلول . 5•

.كمادة حافظة     •

.أنابٌب معقمة تحتوي على محلول الجلٌسٌرٌن. 6•



أنابٌب معقمة لجمع عٌنات الدم مفرغة وأخرى بها. 7       •

.مادة مانعة لتجلط الدم                 •

.أطباق بتري. 8     •

.شرائح زجاجٌة نظٌفة . 9 •

(بوت)قفازات ومراٌل وكمامات واحذٌة طوٌلة الرقبة -10 •

.حافظة تحتوي على كمٌة من الثلج.  11•

.شرٌط الصق وقلم حبر للكتابة ال ٌتأثر بالماء. •

%. 70مواد مطهرة كالكحول اإلٌثٌلً .  13•

.مقص أو ماكٌنة حالقة.  14•

.الصق طبً وشاش.  15•

.أقالم و الصقات ورقٌة.  16•



ٌراعى   

عند جمع العٌنات المراد فحصها أن         •

تكون جمٌع األدوات المستعملة معقمة بواسطة     •

وإذا لم ٌتٌسر ذلك ( أوتوكالف)أجهزة التعقٌم •

فوضعها فً غالٌة بها ماء ٌغطى األدوات المراد 

تعقٌمها وتستمر عملٌة الغلٌان مدة ال تقل عن ربع 

مع مراعاة عدم , ساعة ثم ٌصفى الماء من الغالٌة

لمس األدوات بالٌد ثم تأخذ الغالٌة بعد تغطٌتها 

وبداخلها األدوات لمكان جمع العٌنات الستخدامها 

.هناك



( العٌناتأنواع )



قبل أخذ العٌنات من الحٌوانات المرٌضة أو النافقة ٌجب أن نضع •

:فً االعتبار التساؤالت لتالٌة

هل هذا المرض معدي أو وبائً؟.1 1•

هل المرض المشتبه به من األمراض التً تنتقل إلى اإلنسان ؟.2•

هل توجد هناك إجراءات أو متطلبات خاصة ٌجب مراعاتها فً  .3•

:القوانٌن المحلٌة مثل    •

.وجوب التبلٌغ عن المرض•   •

الخ......عزل الحٌوان أو الحٌوانات المصابة•   •

• 



 Types of samples))أنواع العٌنات•

:عٌنات الدم .1   •

مثل(anti-coagulant)دم ممزوج مع مادة مخثرة • •

أو سترات (EDTA)أو إٌداتا   Heparin( هٌبارٌن)•

.صودٌوم لغرض الفحص االعتٌادي للدم•

لغرض الفحص الكٌمٌائً الحٌوي مصل الدم أو البالزما••

وذلك(فحص مصل الدم)أو الفحص السٌرولوجً •

.بوضع الدم فً أنابٌب ال تحتوي على أي مادة مخثرة•

.مسحة دموٌة •



.عٌنات من األجنة المجهضة وسوائلها.2.      •

.عٌنات الحلٌب. 3       •

(.الصدٌد)عٌنات من الخراج . 4   4•

عٌنات من اإلفرازات أو المسحات المهبلٌة أو الرحمٌة  . 5•

.أوالسائل المنوي    •

,   طحال , أمعاء , كلٌة , كبد)عٌنات من األحشاء داخلٌة. 6•

...(.الغدد اللٌمفاوٌة الخ , معدة      •

.عٌنات الروث. 7•

.عٌنات البول. 8•



(  .خزعات )عٌنات من األنسجة الحٌة .9     . •

عٌنات من إفرازات العٌن أو مسحات من العٌن.10  1•

( .الملتحمة )              •

.عٌنات من إفرازات األنف .  11  •

.عٌنات من الماء .   12  •

.عٌنات من العلف .  13     

.عٌنات من الكشطات الجلدٌة.  14 •

.عٌنات من الشعر أو الصوف. 15•



(: العٌناتحفظ طرق )



فٌنبغً, عند تعذر التحلٌل الفوري والسرٌع للعٌنات.        •

:حفظها بطرٌقة تتناسب مع          •

, طبٌعة العٌنة        •

,الموعد المتوقع لتحلٌلها        •

,الظروف المناخٌة       •

,الوسائل المتاحة لنقل العٌنة       •

,ُبعد المعمل عن موقع جمع العٌنة       •

.طبٌعة المرض المتوقع ونوع التحلٌل المطلوب       •



:الحفظ بالتبرٌد       •

الهدف من حفظ العٌنة فً درجات حرارة منخفضة     •

وٌستخدم لهذا الغرض   , هو منع النمو البكتٌري فً العٌنة   •

.الثلج الطبٌعً أو الثلج الجاف   •

ٌستخدم عندما تكون العٌنة محكمة اإلغالق الثلج الطبٌعً -أ•

.والمسافة  لٌست بعٌدة عن العمل

ساعة  24- 18ساعة فً الصٌف و  12 -8تحفظ العٌنة لمدة  -•

.فً الشتاء

تصلح هذه الطرٌقة فً العٌنات التً ال تتأثر: الثلج الجاف -ب•

.نتائج التحلٌل فٌها بالتجمٌد•



:الحفظ الكٌمٌائً            

:ٌتم الحفظ الكٌمٌائً للعٌنات بعدة طرق منها       •

% 10استخدام محالٌل مثبتة مثل الفورمالٌن     -•

وٌنبغً أن تكون , (الهستوباثولوجً)للفحص النسٌجً المرضً•

.أضعاف العٌنة 10كمٌة المثبت 

  10%استخدام محالٌل قاتلة للبكتٌرٌا مثل الفورمالٌن  -•

 0,5وتستخدم للعٌنات المرسلة للفحص البكتٌرٌولوجً أو الفٌنول •

.لحفظ الروث% 

 جٌالتٌن% 1استخدام محلول ملح فسٌولوجً ٌحتوي على  -•

.للفحص الفٌروسً



العٌنات التً تجمع من الحاالت المشتبه بإصابتها بمرض فٌروسً•

:.عند جمع عٌنات للفحص الفٌروسً فٌجب مراعاة التالً•

ٌجب أخذ العٌنات من الحٌوانات بعد حدوث النفوق مباشرة إذ أن بعض  -•

الفٌروسات تموت بسرعة بعد نفوق الحٌوان المصاب وترسل فً حافظة من 

وٌفضل أن تكون العٌنات التً تؤخذ من األحشاء التً تحتوي على . الثلج

اآلفات المرضٌة محفوظة فً محلول مكون من

الجلسرٌن و محلول الملح الفسٌولوجً بنسب متساوٌة وفً زجاجات •

.معقمة

 3سم  1مضافاً إلٌه مع  3سم  10ٌجب أن ٌكون حجم عٌنات الدم حوالً  -•

,% 4من محلول سترات الصودٌوم 

.وتجمع بنفس الطرٌقة المذكورة بخصوص جمع الدم للفحص البكتٌرٌولوجً•



  )العٌناتتلف أسباب )



تتلف العٌنات عندما ال تتوفرالظروف المالئمة والصحٌحة             •

طرٌقة الجمع واألوعٌة  ,األدوات,مكان الجمع)لجمع العٌنات          •

.وطرق الحفظ والنقل للمعمل( المستخدمة فً الجمع والحفظ        •

:وٌمكن إٌجاز أسباب تلف العٌنات فٌما ٌلً•

تحلل أو تكسر كرٌات الدم الحمراء  -1•

التحلل الذاتً  -2•

الجفاف  -3•

التفتت  -4•

التفسخ الجرثومً -5•



:تحلل أو تكسر كرٌات الدم الحمراء -1         •

:وذلك بسبب       •

.استخدام أنابٌب أو أبر مبللة بالماء أو ملوثة -     -•

.رج الدم بشدة بعد جمعه -       •

.الحرارة أو الرطوبة الشدٌدتٌن -       •

التلوث البكتٌري أو ببعض الكٌماوٌات ولتجنب   -       •

.   حدوث ذلك فٌراعى الرج بحذر         •



:التحلل الذاتً -2         •

و ٌتم فٌها هضم محتوٌات العٌنات بإنزٌماتها          •

الخاصة وتحدث فً عٌنات القناة الهضمٌة        •

والمحفوظة غالبا فً أوانً من البوراكس أو        •

وٌساعد على   , المضاف إلٌها مساحٌق مطهرة      •

حدوث ذلك ارتفاع درجة الحرارة وطول      •

 .الوقت بٌن جمعها فً الحقل وتحلٌلها بالعمل     •



:الجفاف -3          •

وٌحدث فً بعض العٌنات مثل عٌنات الدم أو المصل أو     •

وٌرجع سبب ذلك إلى عدم تغلٌف العٌنات, اإلفرازات    •

.جٌداً أو استخدام عٌنات صغٌرة الحجم فً أوعٌة كبٌرة    •

:التفتت -4        •

:وهو تفتت األنسجة ألجزاء صغٌرة و ٌرجع سبب ذلك إلى•

.استخدام مثبت غٌر مناسب أو غٌر كاف -•

.ضغط العٌنة بقوة فً وعاء صغٌر -•

.تقطٌع العٌنة بسكٌن خشنة -•



:التفسخ الجرثومً -5        •

يرجع سببه إلى النمو البكتيري أو الفطري نتيجة     -•

تلوث العينات مما يؤدي إلى تفسخ النسيج ويساعد على       •

.ذلك طول مدة النقل وارتفاع درجة الحرارة



. 


