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 : عنوان -1

 )Stoole Culture(روش انجام آزمايش كشت مدفوع -1-1
 

   : اقدامات وابسته -2
  دانستن خطاهاي تكنيكي-1-2
  صحيح كشت دادن آشنايي با نحوه-2-2
  آشنايي با اصول ايمني و نحوه كاركرد در آزمايشگاه -3-2
 

   :هدف -3

  حاد  بررسي مدفوع از نظر باكتريايي براي تشخيص گاستروآنتريت-1-3
 

 :  موارد كاربرد -4

هايي چون كلستريوم دسفيسيل، استافيلوكوك اورئس، سالمونال، شيگال، تواند توسط باكتري تشخيص گاستروانتريت حاد كه مي-1-4
هاي پاتوژنموارد نامبرده فوق . شودآئروموناس، اشرشيا افترتوكسيژنيك، ويبريد كلرآ، بريسينا انتروكوليتكا، كمپلوباكترژوژنوني ايجاد مي

. دهندها تشكيل ميهوازيها و برخي از بيهاي كوآگوالز منفي، افتركوكها، استافيلوكوكقسمت تحتاني دستگاه گوارش را پسودوموناس
 . تواند در آنجا وجود داشته باشد هيلكوباكتر پيلوري استقسمت فوقاني دستگاه گوارش فلور نرما ندارد و پاتوژني كه مي

 
 : يستگي كاربرصالحيت و شا -5

شود لذا تمام موارد صالحيت و شايستگي در بخش مربوطه  از ان جايي كه اين تست توسط پرسنل بخش ميكروب شناسي انجام مي-1-5
 . بايد رعايت گردد

 
 : نمونه -6
  مدفوع-1-6
نه نبايد با ادرار مخلوط شود و حداكثر دار جمع اوري شود و سريعاً به آزمايشگاه انتقال داده شود نمو نمونه بايد در يك ظرف درپوش-2-6
 PH ساعت بعد از آوردن نمونه به آزمايشگاه بايستي مورد آزمايش و كشت قرار گيرد در صورت ماندن بيش از حد نمونه و سرد شدن آن 2

توان نمونه هنگامي كه نميشود كاهش يافته و در نتيجه مانع از رشد بسياري از انواع شيگال و برخ از انواع سالمونال در محيط كشت مي
 . مدفوع را سريعاً مورد بررسي و آزمايش قرار داد بايد بايد آن را به محيط ترانسپورت انتقال داد

 
 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

  آماده كردن دفتر مربوطه جهت وارد كردن اطالعات بيمار -1-7
 هاي كشت، لوپ استريلدن محيط اماده كر-2-7



 تهران اشتي، درمانيددانشگاه علوم پزشكي و خدمات به
 ي بهداشتيهااداره امور آزمايشگاه

 
مركز بهداشت / آزمايشگاه  بيمارستان 

.................... 
 

 1/8/89: زمان بازنگري  1/8/88: معتبر از تاريخ  2 :  3: تعداد صفحات  8-23  :سندشمارة 
 )Stoole Culture(روش انجام آزمايش كشت مدفوع : شرح كلي  ميكروب شناسي:محدودة توزيع 

 

 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

  
 :  نكات ايمني -8

  استفاده از دستكش در حين كار -1-8
 هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه  رعايت تمامي دستورالعمل-2-8
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد( مستندات  -9

  دفتر مربوطه جهت نتايج -1-9
  فرم درخواست كاال و خدمات -2-9
  فرم ثبت علل تكرار تست -3-9
 

 : نترل كيفي قبل از انجام كار و حين كارك -10

  استفاده از لوپ كاليبر -1-10
 

  :كار اجرايي  مراحل -11

بدين صورت كه .  وارد كنيدGN broth براي انجام كشت ابتدا با يك سواپ استريل مقداري از حجم نمونه را برداريد و در محيط -1-11
 . سواپ را در لوله حاوي محيط قرار دهيد

 .  ببريدXLD روي محيط Tri Sector ساعت انكوبه گذاري به روش 24 بعد از -2-11
 12-18 است كه در مورد آخر بعد از Sdenite F و EmB ،S.Sهاي الزم براي كشت روتين مدفوع،  حداقل محيط محيط كشت-3-11

 . ساب كالچر دهيدS.Sن به محيط ساعت انكوبه گذاري از آ
ها بايد نمونه رنگ بودن كلني داشتيد يعني عدم تخمير الكتوز و بيEmB و يا S.S يا XLD چنانچه كلني الكتوز منفي در محيط -4-11

د استفاده جهت هاي مورمحيط. (شود استفاده ميXLDدر آزمايشگاه نقطه از (هاي بيوشيميايي مورد ارزيابي قرار گيرد به وسيله تست
 ).باشد، سيترات وارده ميSIM, TSI: انجام

 
 : محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

  آلوده بودن محيط كشت-1-12
  نمونه گيري ناصحيح از طرف بيمار از بيمار از نظر زماني و نگه داري تا رساندن به آزمايشگاه -2-12
 

 ): آنعلل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش ( تفسير  -13

 . هرگونه مواردي كه سوپروايزر يا مسئول تكرار آن را گوشزد كند-1-13
 .  هرگونه مواردي كه با عالئم باليني بيمار تطابق نداشته باشد-2-13
 . هرگونه موارد تكرار بايد در فرم تكرار تست نوشته شود-3-13
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 : منابع و مراجع -14

 هاي تشخيصي كتاب جامع فرآورده-1-14
 


