
شناسیکنترل کیفیت در انگل

نولوژي دانشگاه علوم پزشکی شیرازمحمدرضا یزدانی کارشناسی ارشد ایم: نویسنده

.استياروده-دستــگاه مــعدهيهازخم(Screening)توسط پزشکان، غربالگري در مدفوععلت اصلی درخواست انـــجام آزمایش خون 
کارسینومابیماري،موارد% 5-10درتعـــدادنیاز اکهاندبودهمثبــتOBآزمـــایش يدارا،افراد% 2- 6کایدر امرشدهانجاميهایدر بررس

.آدنوما تشخیص داده شده استبیماريموارد،% 20-40در و
کولورکتال در مراحل ، بنابراین تشخیص کانسردهدیمتشکیل راومیرعلت مرگنیشتریو بامریکا بوده درکانسرنیترعیشاکولورکتال کانسر

.گرددیمریوممرگغربالگري سبب کاهش میزان يهاتستاولیه با انجام 
و ارائـه گـزارش نهـایی هامعرف، نگهداري سازيآمادهنمونـه، آوريجمعبایـد مراحـل شناسیانگلهايآزمایشبـراي اطمینـان از درسـتی 

.تحـت کنتـرل بـوده و آزمـایش بـه روش استاندارد انجام شود

:بردارينمونه) الف

.باید به نحوي انجام پذیرد که امکان تشخیص و جداسازي هر انگلی وجود داشته باشديبردارنمونه•
پیچ ظرف باید کامالً محکم باشد تا رطوبت نمونه حفظ در. گردديآورجمعباید در یک ظرف دهان گشاد تمیز پالستیکی یا مومی هانمونه•

.گردد
.گرددیمو یا موجب از بین رفتن آن اختهیتکشدن تروفوزوئیت حرکتیبنباید با آب یا ادرار مخلوط شود زیرا سبب هانمونه•
داراي زندگی آزاد که موجود در آب و یا خاك يهاسمینارگاد که نمونه به شوآلودگی اتفاقی نمونه با خاك و یا آب ممکن است باعث •

.شوندآلوده ،باشندیم
.ستیننیز مناسب رهیو غنمونه از توالت فرنگی يآورجمع•

:موادتداخل) ب
و داروهـايدارآهنترکیبـات، Cویتـامینخصوصبهگوشت قرمز و ماهی، ســبزیجات، داروهـا از قبیل عـدم مصـرف مـواد غذایـی

.قبل از آزمایش ضروري استروز3به مدت غیراستروئیديضدالتهابی 
هاکیوتیبیآنتبیسموت، ،)گردندمیهااختهیتکخصوصبهمانع مشاهده انگل هابلوره(معدنی، باریم يهاروغنبعضی از مواد مانند 

بعد از مصرف . کنندیمتداخل يارودهيهاانگلاسهالی در جداسازي جذب ترکیبات ضدرقابلیغ، داروهاي ضدماالریا و مواد )تتراسیکلین(
.تا چند هفته نتوان انگل را تشخیص داداست براي مدت یکممکنماریبلهیوسبهمواد فوق 

:مشخصات نمونهثبت) ج



برگه درخواست پزشک باید . نمونه باشديآورجمعهر نمونه باید داراي مشخصات نام بیمار، نام پزشک، شماره آزمایشگاه، تاریخ و زمان 
و اطالعاتضمیمه شده و در آن اطالعات اضافی مانند تشخیص احتمالی بیماري با توجه به عالئم آن و یا تاریخچه مسافرت به منطقه خاص 

.مورد لزوم دیگر درج گردیده باشد

نمونهتعداد) د
صورتبههاکرمو تخم هااختهیتکاز یمعموالً بعضبه دلیل اینکه (.گردديآورجمعیا یک روز در میان باید هرروزصورتبهحداقل سه نمونه، 

).گردندیمتناوبی دفع 
نمونه را بعد از استفاده از یک مسهل مانند کیو معمول طوربهدو نمونه را توانیمدر مواردي که بیمار اسهال و درد شکم نداشته باشد 

کرد زیرا روغن باعث کندي حرکت تروفوزوئیت شده و به علت استفادهدینباروغنی يهامسهلاز.نموديآورجمعرهیو غسولفات منیزیم 
.سازدیمتغییر شکل انگل، تشخیص را مشکل 

نوبت دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، چون ممکن است بیمار به در صورت مثبت بودن آزمایش انگل در نوبت اول، حتماً دو 
.دو یا چند انگل مختلف آلوده باشد

:يآورجمعزمان )ه

منظور اگر.کرديآورروز جمع10نمونه را باید حداکثر در فاصله زمانی 3گردد،يآورجمعمیان یک روز در صورتبهمدفوع يهانمونهاگر 
.کرديآورجمعروز 14را حداکثر در فاصله زمانی هاآنبایدباشد،)تشخیص آمیبیاز(نمونه 6يآورجمع

:يآورجمعزمان صحیح آزمایش نمونه بعد از )و

.کنندیماز مواد نگهدارنده استفاده هاشگاهیآزماچون بعضی از ،نمونه در آزمایشگاه دارديآورجمعبستگی به روش 
:استزمان صحیح به شرح زیر
Liquid (Watery) : نمونه آزمایش شوديآورجمعدقیقه بعد از 30باید در فاصله زمانی.

Soft: نمونه آزمایش شوديآورجمعدقیقه بعد از 30باید در فاصله زمانی.
Semi formed: نمونه آزمایش شوديآوراز جمعدقیقه بعد 60باید در فاصله زمانی.

Formed: آزمایش شودتواندیمهمان روز یا روز بعد.
تا چند هااختهیتکهاي کیست، الروها و هاتخمنگهداري نمود که در این حالت، گرادیسانتدرجه 3- 5نمونه را در یخچال توانیم

چون در اثر نگهداري در دماي زیر صفر، خصوصیات یخ نزند،هانمونهکه ، اما باید مراقب بودشودیمشکل حفظ روز بدون تغییر
مناسب نیست چون تروفوزوئیت وجهچیهبهشده در یخچال براي انجام آزمایش مستقیم نمونه نگهداري. کندیمظاهري انگل تغییر 



ماي آن باعث تخریب انگل به علت اینکه د،نباید در انکوباتور قرار دادوجهچیهبهرا هانمونههمچنین . رودیماز بین اختهیتک
.گرددیم

هانمونهدر این مدت کهآنشرطبهمدفوع انجام داد هاينمونهآوريجمعروز پس از 6تـا توانمیراOBذکر این نکته الزم اسـت کـه تسـت 
.در یخچال نگهداري شوندگرادسانتیدرجه4در دماي 

قوام نمونه
و دررا بررسی نمود هاآنيریگنمونهدر موقع توانیمکه متغیر باشد) hard(دار و حتی سخت کامالً شکلقوام نمونه ممکن است از آبکی تا 

.را آزمایش نمودو شلآبکی يهانمونهابتدا 
.بوده و باید ثبت و گزارش گرددمدنظرریزطبق نظریه سازمان جهانی بهداشت، بیشتر تقسیمات 

Watery, Loose, Soft. Formed

همچنین ممکن . روندیمو سریعاً در درجه حرارت اتاق از بین شودیمآبکی یا شل دیده يهانمونهبیشتر در دارانتاژكو هابیآمتروفوزوئیت 
دار، در موجود در نمونه شکلهاي کیستمعموالً خصوصیات ظاهري . مشاهده گرددهااختهیتکنیز تروفوزوئیت (soft)است در نمونه نرم 

با هرگونه قوام ممکن است مشاهده گردند اما در يانمونهو الروها در هر هاتخم. کندینمو در فاصله زمانی یک روز تغییر اتاقدرجه حرارت 
.شودیمکم هاآنآبکی به علت رقیق بودن نمونه، شانس یافتن يهانمونه

:بررسی خصوصیات ظاهري نمونه
این بررسی کمک بسیار زیادي به . اصوالً بررسی ظاهر مدفوع و گزارش کامل آن به پزشک اهمیت بسیار زیادي جهت تشخیص بیماري دارد

وجود، رنگ،و قوامبنابراین باید شکل ،دینمایمرهیو غجذب دستگاه گوارش، اسهال، سوءيهايزیخونر، هارقانیانگلی، يهاعفونتتشخیص 
.پزشک گزارش گرددو بهموارد بررسی ریو سانشده هضمییمواد غذاموکوس، خون، 

نگهدارنده در مادهموجود يهادر نمونهاین بررسی را توانینمتازه انجام شود و يهانمونهبررسی خصوصیات ظاهري نمونه مدفوع باید روي 
.انجام داد

شناسیانگلکنترل کیفی در 

:تاسرعایت نکات ذیل ضروري شناسیانگلانجام کنترل کیفی در بخش براي 

.دارد انجام شونمونه باید به روش استاندآوريجمعمراحل 

.استضروري ... و WBC،RBCنشده، نگ، قوام، خون، موکوس، غـذاي هضمانجام آزمایش کامل مدفوع و گزارش کامل از نظر ر

.دآلودگی باکتریایی یا قارچی باشنهرگونهبایـد عاري از هامحلول. هفتگی بررسی گرددصورتبهباید در موقع استفاده یا هامعرفکیفیت 



نمونه مدفوع بایستمیبراي کنترل کیفیت محلول ید . دورت کمرنگ شدن باید دور ریخته شومحلول ید به رنگ چاي پررنگ بوده و در ص
سـفید توانـایی جـذب رنـگ یـد را داشته هايگلبولاگر . نمودآمیزيرنگز انگل را با محلول ید مورد آزمون، حاوي گلبول سفید و عاري ا

باید به رنگ زرد طالیی و یاختهتکبـا محلـول ید، سیتوپالسم آمیزيرنگدر . نیز قادر به جذب محلول ید خواهند بودهایاختهتکباشند، 
.روشن تا تیره مشاهده شودايقهوهو کروماتین هسته به رنگ ايقهوهبه رنگ اينشاستهمواد 

:تت روي باید به نکات زیر توجه داشو روش سولفا)اتر(اتیل استات -ل کیفیت آزمایش تغلیظ با فرمالینجهت کنتر

.انجام پذیرد) حـاوي موکـوس، خـونهايقسمت(مناسب مدفوع هايقسمتبرداشت نمونه از -1

.روش استاندارد تهیه شوندبههامحلولمواد و -2

.دسرعت و زمان سانتریفوژ رعایت شو-3

.گسترش با غلظت مناسب تهیه شود-4

بررسی باید در زمان آزمایشمورداستفادههايمعرف.دآزمایش و گزارش نهایی نگهداري شولوله محتوي رسوب تا پایان مراحل انجام -5
باید براي کنترل کیفیت آزمایش تغلیظ. دید شفاف و بدون آلودگی مرئی باشنمحلـول سـرم فیزیولـوژي، سولفات روي و فرمالین با. گردنـد

ز پـس اخصوصاً(حـداقل هـر سـه مـاه بایستمیاین اقدام . بررسی گرددهاارگانیسمتغلـیظ و کیفیـت مطلوب شدهشناختهمثبت هاينمونه
.انجام پذیرد) کنترل سرعت سانتریفوژ

 نگهداري شده هاينمونهو در 18/1تازه هاينمونهوزن مخصوص در . ماهانه بررسی شودطوربهوزن مخصوص سولفات روي باید
در صورت خرید سولفات . شودمیبـا اضـافه کردن سولفات روي یا آب مقطر تنظیم صورتایندر غیر ،است20/1در فرمالین 

.بررسی گرددهاانگلحاوي انگل مورد آزمایش قرار گرفته و کیفیت مطلوب شدهشناختههاينمونهروي، باید 
 در صورت عدم مشاهده مورد مشکوك . بررسـی گردد× 10در مرحله گزارش نهایی باید تمامی سطح المل با عدسی با بزرگنمـایی

، نباید شوندمیباعث انعکاس نور هایاختهتککهآنجائیاز . بررسی گردد× 40با بزرگنماییالمسوم یکحداقل ،×10در بزرگنمایی 
.شوداز نور زیاد اسـتفادهبراي بررسی

بعضی از منابع .مخلوط و براي آزمایش ارسال نمودنمونهبامقطر حل کرده و آبمقداري خون را در توانمیبراي کنترل تست خون مخفی 
در اوله سوم رقت 10/1دوم رقت لولهدرلوله اول خون کامل درولوله استفاده شود چهاراز OBبراي کنترل کیفی تست کنندمیذکر 
.دگردآن انجام رويOBاز خون کامل ریخته شود و تست 1000/1و در لوله چهارم رقت 100/1

:رفرنس

دکتر فریده رضی،کنترل کیفیت در آزمایشگاه



1387سال ،دکتر شهال فارسی،انتشارات آزمایشگاه مرجع سالمت

المع اخالقیدکتر،شیمیایی رایج در تشخیص خون مخفی در مدفوعهايروشبررسی و مقایسه حساسیت 


