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الهدف التعليمي

: بنهاية هذه الوحدة، سيكون املشاركون قادرين على وصف

أنواع العينات املطلوبة •

ستخدمة في تأكيد حاال •
ُ
ت اصإصابةنوع االستقصاءات املختبرية امل
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:  يمكن تأكيد العدوى مختبرًيا▪
من خالل الكشف عن الحمض النووي الفيروس ي •

(األجسام املضادة)أو يمكن استخدام األمصال صإظهار األضداد •

صابةاالستقصاءات املختبرية املطلوبة لتأكيد حالة اصإ 
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ن الذينوع العينات التي يجب أخذها من األشخاص 
تظهر عليهم األعراض

سلسلإلجراء تفاعل البوليميراز املت

ة : السبيل التنفس ي السفلي▪
َ
اف

َ
ْسل، والُرش

َ
البلغم، والغ

سول أنفي: السبيل التنفس ي العلوي ▪
َ
ُرشافة /بلعوميمسحات أنفية بلعومية وفموية بلعومية؛ غ

أنفية بلعومية

البراز؟▪

©WHO2017 4©WHO2020



©WHO2020 5

مسحات أنفية بلعومية وفموية بلعومية▪
قة لحالة 14ينبغي أخذ العينات في غضون ▪

َّ
بمرض صابة ميوًما من آخر مخالطة ُموث

19-كوفيد

ذين الأنواع العينات التي يجب أخذها من املخالطين 
ال تظهر عليهم أي أعراض

إلجراء تفاعل البوليميراز املتسلسل



قلهاالسالمة البيولوجية للعينات وتخزينها ون

ن يجب على جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي▪
شتبه في إصابتهم ب

ُ
-مرض كوفيديأخذون العينات من املرض ى امل

يةمعدات الوقاية الشخصأو املؤكد إصابتهم بها، ارتداء 19
املناسبة 

ها على ينبغي تدريب جميع املشاركين في أخذ العينات ونقل▪
ممارسات املناولة املأمونة وإجراءات إزالة التلوث 
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قلهاالسالمة البيولوجية للعينات وتخزينها ون

:التخزين والنقل

72إذا كانت العينة ستصل إلى املختبر في أقل من ▪
درجات 4ساعة، فيجب تخزينها وشحنها في درجة حرارة 

مئوية

72د عنمدة تزيإذا كانت العينة ستصل إلى املختبر في ▪
، درجة مئوية80-ساعة، فيجب تخزينها في درجة حرارة 

وشحنها على ثلج جاف أو نيتروجين سائل
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النتائج السلبية الكاذبة

ما في يمكن أن يؤدي عدد من العوامل إلى نتائج سلبية كاذبة، ب
:ذلك

رداءة جودة العينة▪

خذت في وقت متأخر أو في وقت مبكر جًدا من املر ▪
ُ
ضالعينة أ

لم تتم مناولة العينة وشحنها بشكل سليم▪

الفيروس أسباب تقنية متأصلة في االختبار، مثل حدوث طفرة في▪
بيط تفاعل البوليميراز املتسلسل

ْ
ث
َ
أو ت
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إعادة اختبار املرض ى ذوي النتائج السلبية

لمرض ى إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ل
شتبه في إصابتهم بالعدوى ب

ُ
درجة امل

كبيرة، فيجب أخذ عينات جديدة 
بيل واختبارها، بما يشمل عينات من الس

.التنفس ي السفلي، إن أمكن لم يجب على املختبرات التي
عتمد 

ُ
ف عن على الكشقدرتها ت

5فيروس كورونا، إرسال أول 
10عينات إيجابية وأول 

عينات سلبية إلى أحد 
.يةاملختبرات املرجعية الدول
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املوارد

الدكتور مارك بيركينز:جهة االتصال

WHElab@who.int

:اإلرشادات واألدوات
19-إرشادات مختبرية بشأن مرض كوفيد

https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-coronavirus

mailto:vankerkhovem@who.int
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-coronavirus

