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 ها و عناصر سلوليدستورالعمل اجرايي اساندارد سازي بررسي انگل: عنوان  -1
 

  : اقدامات وابسته -2
  Stool تهيه ورك ليست يا دفتر آناليز -1-2
  آگاهي از چگونگي تهيه الم -2-2
 ها شناخت انگل-3-2
 

 : هدف -3

 . هاي سفيد نيز حائز اهميت استباشد بررسي گلبولخته ميها و الروها، تروفوزئوئيت وكيست تك ياهدف از انجام تست پيدا كردن تخم كرم
 

 :  موارد كاربرد -4
 . باشداي ميهاي انگل و عفونت روده جهت تشخيص انواع بيماريSOPاين 

 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 . ها، الروها و عناصر سلولي باشدكاربر بايد مسلط به تشخيص انواع كرم
  

 :  نمونه -6
. شود جمع آوري كردبايد با استفاده از اپيايكاتورهاي چوبي در يك قوطي يا ليوان پالستيكي درپوش دار كه در آن به خوبي بسته مينمونه مدفوع را 

وكوس هاي حاوي مشود نمونه مدفوع بايد تازه باشد و نمونهها مينمونه مدفوع نبايد با آب، ادرار و يا مواد ديگر آلوده شود ادرار سبب تخريب ترفوزئيت
 . و خون حداكثر ظرفيت يك ساعت بعد از گرفتن نمونه بررسي شود

 
 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7
  الم والمل -1-7
  لوگل-2-7
  ميكروسكوپ-3-7
  آبس النگ براي برداشتن نمونه -4-7
 

 :  نكات ايمني -8
  استفاده از دستكش -1-8
 

  ): سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد( مستندات  -9
  گرفتن ورك ليست -1-9
 )الم، المل، آس النگ( درخواست كاال -2-9
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 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 
  : مراحل اجرايي كار -11

 Formed, Soft, Mucoid, Seniloos, Loose, Dysetric, Watery گزارش قوام مدفوع به صورت -1-11
  ..... ,Milky, Broun, Yellow, Green, Yellow, Greenish گزارش رنگ به صورت -2-11

  Fresh Bloodگزارش خون به صورت  
 .  را بايد اندازه گرفت و گزارش شودPH باشد Ysentic, Watery, Loos در صورتي كه نمونه مدفوع -3-11
هاي متحرك مانند ژيارديا، استفاده از سرم فيزيولوژي و لوگل فيزيولوژي جهت بررسي ميكروارگانيسمبا :  آزمايش مستقيم با تهيه الم مرطوب-4-11

ها مانند كاريوزم، هسته و اكوئل گليوژني به اين ترتيب كه  و لوگل جهت بررسي عناصر داخل كيستRBC, WBCها، هيتتيوليكا و يبروئيد و آميب
با قرار دادن المل بر روي آن با درشت .  كنيمريزيم و نمونه مدفوع را در آن حل مي جداگانه روي الم مييك قطره سرم فيزيولوژي و يك قطره لوگل

 دقيقه صبر كنيد تا رنگ ١٠-۵اگر به جاي لوگل از متيلن بلو استفاده كرديد پس از تهيه الم بايد .  دهيم ميكروسكوپ مورد بررسي قرار مي×۴٠نمايي 
 . يددرون ترفوزئيت نفوذ نما

شود در روش آب نمك اشباع تا نصف لوله آزمايش محلول اشباع نمك  روش فلوتاسيون با آب نمك اشباع، سولفت روي و يا ساكارز انجام مي-5-11
اً از محلول اضافه كرده تا در كنيم تا ذرات درشت مدفوعي رسوب شود مجددريخته حدود يك نخود مدفوع را در آن ريخته و لوله را از محلول پر مي

 . كنيم دقيقه آن را برداشته و بررسي مي١۵باالي لوله يك سطح محدب از محلول ايجاد شود سپس يك المل در آن قرار داده بعد از 
 نحوه تهيه محلول انگل شناسي -
 نحوه تهيه محلول نمك اشباع -
 ١٠mlگيرد در روش فرمالين، اتر حدود يك نخود مدفوع را در ، فرمالين تلمن انجام ميتواند با فرمالين، اتر، فرمالين دترجنت روش رسوبي مي-6-11

 اتروپااتيلن استات افزوده و لوله را با درب پالستيكي پوشانده و ٣ml از سوسپانسيون تهيه شده را صاف نموده به آن ٧ml مخلوط نموده ٪١٠فرمالين 
شود كه اليه زيرين اليه رسوبي است كه بعد از  اليه تشكيل مي۴چرخانيم  مي٢٠٠٠ه در سانتريفوژ با دور  دقيق1دهيم بعد در لوله را برداشته تكان مي

كنيم در روش ساده فرمالين بعد از رسوب عوامل  بررسي مي۴٠ ,١٠خالي نمودن اليه رويي با پيپت پاستور يك قطره از رسوب را برداشته با عدسي 
 به اين ترتيب كه محلول رويي را به لوله ديگر منتقل كرده و سانتريفوژ كرده و رسوب حاصل را بعد از خالي كردن درشت مدفوع لوله را عوض كرده و

 .  بررسي كنيد۴٠ ,١٠ قطره لوگل ريخته و زير ميكروسكوپ با عدسي 2محلول رويي 
 :٪١٠نحوه تهيه فرمالين 

 
  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

تواند در نتيجه تست تاثير بگذارد همچمنين در صورت تاخير در محلول نمونه به يك و يا آلوده شدن نمونه با ادرار و خاك ميمصرف آنتي بيوت
 . آزمايشگاه و همچنين تهيه نادرست نمونه

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

 را مشاهده كرده در روش فتوتاسيون براي تخم انگل به RBC, WBCست ك ياخته و ها، الروها و ترفوزئيت كيتوان تخم كرمدر روش الم مرطوب مي
 .رودها به كار ميرود و براي تك ياخته مثل آميب وترفوزئيت زياد و يا منسب نيست روش رسوبي براي بررسي تخم انگلكار مي
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 : مراجع و منابع -14
 اصول تشخيص آزمايشگاهي انگل شناسي دكتر ارفع 

 


