ًَع اًگل

جوعيت آلَدُ جهاى (هيليَى ًفر )

وشم لالتذاس

تيليَى ًفش3/1

وشم زشيىَػفال

900

وشم آػىاسيغ

< 1/3تيليَى ًفش

آهية

600

هاالسيا

500-400

وشم اوؼيَس

42

طياسديا

200

وشم ؿيؼسَصٍها

150

وشم اػسشًٍظيلَئيذع

50

وشم زٌيا

70

This Wormy world

حذٍد  6هيلياسد

تٌَع عفًَتهاي اًگلي
گلثَل لشهض(خالػوَديَم)
گلثَل ػفيذ(زَوؼَخالػوا -ليـواًيا)
خَى واهل(زشيداًَصٍم)
هغض اػسخَاى (ليـواًيادًٍَاًي )
ػيؼسن ػلثي (اويٌَوَوَعً ،گلشيا)
صخن خَػسي (ليـواًيا)
هداسي سٍدُاي(اًگلْايشٍدُ اي)
وثذ ٍ عحال (اًساهَتاّيؼسَليسيىا ،ليـواًيادًٍَاًي)
سيِ ( خٌَهَػيؼسيغ واسيٌي)
دػسگاُ ادساسي -زٌاػلي (زشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ)
چـن (زَوؼَخالػوا – اواًساهَتا)
ػضلِ (السٍزشيـيي)

عَاهل ههن در تطخيص عفًَتهاي اًگلي (:تضويي كيفيت)

 -1خوغ آٍسي كحيح ًوًَِ
 -2آهادُ ػاصي ٍ ًگْذاسي كحيح هؼشفْا
 -3دلر دساخشاي كحيح سٍؽ آصهايؾ
 -4دلر دس تشسػي ًْائي ًوًَِ

ü

هٌثغ هْن تاوسشي ٍ ،يشٍع ،اًگلَلاسذ

ü

سػاير وليِ اكَل ايوٌي

ü

ٌّگام ًمل ٍاًسمال ًوًَِ ّا – واستاًوًَِ ّا -دفغ خؼواًذّا

ü

واسدسصيشَّد ايوٌي تيَلَطيه

ü

ًگْذاسي ٍحول ًوًَِ دس ويؼِ خالػسيىي

رٍش استاًذارد جوع آٍري ًوًَِ
·

اػسفادُ اص ظشف هٌاػة ٍ زويض

·

ػذم آلَدگي تا آب  ،خان ،ادساس

·

ػذم هلشف سٍغٌْاي هؼذًي  ،تاسين ،تيؼوَذ  ،آًسي تيَزيىْا (زسشاػايىليي) ٍ داسٍّاي ضذ هاالسيا (ًوًَِ گيشي
تؼذ اص  7سٍص)

·

ثثر هـخلاذ ًوًَِ ً :ام تيواس ً ،ام خضؿه  ،ؿواسُ آصهايـگاُ  ،زاسيخ ٍ صهاى خوغ آٍسي ًوًَِ فشم :زاسيخچِ
هؼافشذ ،ػاتمِ لثلي

-5

زؼذاد ًوًَِ ّا  :حذالل ً 3وًَِ (ّش سٍص يا يه سٍص دس هياى)

رٍش استاًذارد جوع آٍري ًوًَِ

زهاى جوع آٍري  :يه سٍص دس هياى
ً 3وًَِ ←حذاوثش  10سٍص
ً 6وًَِ ←حذاوثش  14سٍص

عي يه سٍص ←فمظ يه ًوًَِ
-6تشسػي خلَكياذ ظاّشي ًوًَِ
سًگ ًوًَِ (ًوًَِ زاصُ)
ػفيذ (ّدازير)
خًَي (آهية  ،تاوسشي،السْاب،وَلير،تذخيوي )
خَى زيشُ (خًَشيضي هداسي هؼذُ – سٍدُاي )
خَى سٍؿي (خًَشيضي لؼوسْاي زحساًي )
هلشف گَؿر (زيشُ)
هلشف ػثضيداذ (ػثض)
هلشف لثٌياذ (سٍؿي )
هلشف آّي (ػياُ)

ضكل  ,قَام هذفَع ٍ زهاى صحيح اجراي آزهايص:
Formed

Soft

Loose

Watery

F

S

L

W

ضكل دار

ًرم (خويري)

ضل

آبكي

ّواى سٍص يا سٍص تؼذ

 30دليمِ

 30دليمِ

 30دليمِ

تخن – الرٍ

بٌذرت ترٍفَزٍئيت

ترٍفَزٍئيت

ترٍفَزٍئيت

كيست

تخن – الرٍ كيست

تخوَ الرٍ

تخن ٍ الرٍ با تعذاد كوتر

هَوَئيذي ) (Mخًَي )(B
زخن وشم لالتذاس دس خِ حشاسذ السٍ

زخن ،السٍٍويؼسيخچال 3-5دسخْثذٍى زغييش ؿىل
يخ صدگيسغييش ؿىل اًگل
اًىَتازَس ٍ ًَسآفساتسخشية اًگل
تشسػي اٍليِ ًوًَِّا خًَي،هَوَئيذي،اػْالي اًدام ّش چْؼشيؼسش آصهايؾ

وشم اػىاسيغ – وشم ػٌدالي – تٌذ وشم زٌياهذفَع
تٌذسذ وشم زشيىَػفال  ،لالتذاس ٍ H.nanaهذفَع
در صَرت درهاى يا هصرف هسهل تكرار ًوًَِ طبق جذٍل زير اًجام هي ضَد:
وٌسشل دسهاى
وشم

ّ 1-2فسِ

زه ياخسِ

ّ 3-4فسِ

وشم زٌيا

ّ 5-6فسِ

زىشاس آصهايؾ هذفَع
زىشاس آصهايؾ هذفَع
زىشاس آصهايؾ هذفَع

ًوًَِ تازُ
تشسػي ًوًَِ هذفَع ٍ ثثر خلَكياذ ظاّشي
زْيِ ًوًَِ هؼسمين (زشٍفَصٍئير ٍ حشور آى)
ًگْذاسًذُ ّافشهاليي  %5يا  %10زغليظ
SAF
MIF
PVA

زغليظ – سًگ آهيضي (ػذم ويفير هغلَب)
زغليظ
سًگ آهيضي ٍ زغليظيظ

سليك ػاصي ًوًَِ:يه حدن هذفَع  +ػِ حدن هادُ ًگْذاسًذُ  -حذالل  30دليمِ

آهادُ سازي هعرفها
-1زْيِ ٍ رخيشُ ػاصي عثك دػسَسالؼول (تذٍى زغييش دس هماديش ،سٍؽ واس ،زشويثاذ)
-2اػسفادُ اص ظشٍف واهالً دستؼسِ خْر :
الف-خلَگيشي اص زثخيش
ب-خلَگيشي اص ٍاسد ؿذى رساذ آلَدُ وٌٌذُ
ج-عَالًي ؿذى صهاى اػسفادُ
زاسيخ ػاخر – زاسيخ اًمضاء – ًگْذاسي دٍس اص ًَس آفساب
-

تشسػي هذاٍم ّفسگي (زاسيخ اًمضاء  :يىؼال )

-

(تشسػي اص ًظشآلَدگي تاوسشيايي يا لاسچي)

اجراي آزهايص
سٍؽ اػساًذاسد (لاتل لثَل):
يىثاس ًوًَِ گيشيّ-وِ اًگلْاي هَخَد دس ًوًَِ-زؼذادون
آصهايؾ هيىشٍػىَخيزخن -السٍ – زشٍفَصٍئير – ويؼر –اٍٍػيؼر – گلثَل لشهض – گلثَل ػفيذ – ائَصيٌَفيل -هاوشٍفاط – وشيؼسال ؿاسوَذ ليذى
– اًَاع هخوشّا ٍ......
ػٌاكش هـاتِ تا ػَاهل فَق – ػلَلْاي گياّي – داًِ گشدُ اػدَس لاسذ (زخن وشم  ،ويؼر ،اٍٍػيؼر) ،فيثش ،سيـِ گياّاى  ،هَي
حيَاًاذ (ؿثيِ السٍوشهْا)
اًسمال ًوًَِ خْر زـخيق يا زاييذ زـخيق:ًگْذاسي دس فشهاليي (%5خْر هَاسد هـىَن تِ ويؼر)
ًگْذاسي دس (PVAخْر هَاسد هـىَن تِ زشٍفَصٍئير)
ًگْذاسي دس الىل  ( %70خْر اًدام آصهايؾ ّاي هَلىَلي)
ًىْذاسي دسفشهاليي ٍ %10يا SAFخْر زـخيق وَوؼيذياّا
ارزش آزهايص هستقين :
الف -اسصياتي هيضاى آلَدگي تيواس
ب-زـخيق ػشيغ ًوًَِ ّاي تا آلَدگي ؿذيذ

ج-تشسػي حشور اسگاًيؼن
حاد (هذفَع آبكي)
 -1ػشم فيضيَلَطي -2هحلَل لَگل -3هسيلي تلَي تافشُ
 2هيلي گشم (ًَن اخليىازَس) – هخاط داس -خًَي
يذ ٍ هَاد ًگهذارًذُ :
ًمؾ سليك وٌٌذُ -وـسِ ؿذى اسگاًيؼن (ػذم زَاًائي تشسػي حشور آى)
ًوًَِ زاصُ ػشم فيضيَلَطي
حركت كن ترٍفَزٍئيت :
-1لشاسدادى ػىِ گشم ؿذُ دس وٌاس گؼسشؽ
 -2فـاس سٍي الهل حشور هايغ حشور اسگاًيؼن

گؼسشؽ سليك ون ؿذى احسوال هـاّذُ اًگل

گؼسشؽ غليظ اؿىال دسيافسي اًگل
هحلَل لَگل :
ويؼر زه ياخسِ ّا ػيسَخالػن  :صسدعاليي
هَاد ًـاػسِاي لَُْاي
وشٍهازيي ّؼسِ لَُْاي ووشًگ زا خشسًگ
ّؼسِ يذاهَ تا ػثض
ٍاكَئل گليكَژًي :
ًوًَِ زاسُ :لَُْاي خش سًگ
فشهاليي (عَالًي):لَُْ اي ووشًگ
اٍٍػيؼر وشيدسَػدَسيذيَم ػذم خزب يذ
هخوشّا

خزب يذ

صسد سًگ

هحلَل لَگل غليظ:تْن چؼثيذى اخضا واّؾ اًىؼاسػثَسًَساصاسگاًيؼواؿىال دس زـخيق

هحلَل لَگل رقيق:سًگ ًگشفسي ػٌاكش (ويؼسْا )

ػذم اػسمادُ اص هحلَل لَگل سًگ آهيضي گشم
ضرايط ًگهذاري لَگَل:
Ø

هحيظ زاسيه

Ø

حشاسذ اعاق

Ø

ؿيـِ لَُْاي

Ø

زْيِ هحلَل واسي اص رخيشُ تِ ًؼثر (5/1چاي غليظ)  10 -14سٍص

ثثر ًسايح وٌسشل ويفي دس تشگِ هخلَف (هَسد وٌسشل ؿذُ  ،زاسيخً ،ام ؿخق وٌسشل وٌٌذُ ،اؿىال هَخَد ،الذام اكالحي ٍ
)...
هسيلي تلَي تافشُ  :خضئياذ ّؼسِ زشٍفَصٍئير ّا – افسشاق اص هاوشٍفاط
ػذم سًگ خزيشي ويؼر آهيثْا  ،زشٍفَصٍئير ٍ ويؼر زاطوذاساى
لذسذ ًفَرخزيشي صياد تا فشاػساذ دس PH :6/3
 5-10دليمِ  :ػيسَخالػن آتي ووشًگ ّ -ؼسِ ٍ ػٌاكش ( ٍ RBCتاوسشي) آتي خش سًگ  30 -دليمِ

آصهايؾ زغليظ (ػالئن خفيف – هذفَع ًشم ٍيا ؿىل داس) -هذفَع ؿل(هؼسمين ٍزغليظ)
وٌسشل ويفي آصهايؾ زغليظ
-1تشداؿر ًوًَِ اص لؼوسْاي هٌاػة هذفَع (هخاط  ،خَى ٍ )...
-2اػسفادُ اص هَاد ٍ هحلَلْا عثك دػسَسالؼول
-3هٌاػة تَدى ػشػر ٍ صهاى ػاًسشيفَط ٍ وٌسشل ويفي ػاًسشيفَط (اًذاصُ گيشي دٍس ٍ )...
زْيِ گؼسشؽ تا غلظر هٌاػةً-5گْذاسي لَلِ هحسَي سػَب زا آخش آصهايؾ

سًگ آهيضي :زـخيق افسشالي
سػاير هَاسد روش ؿذُ (تشداؿر ًوًَِ اص لؼوسْاي هٌاػة  ،زْيِ گؼسشؽ تا غلظر هٌاػة ٍ )...
اػسفادُ اص همذاس وافي اص هحلَل هًَسِصياد  :هـىل دس فَوَع وشدى ٍ ديذى اسگاًيؼوْا

سليك :ػذم خش ؿذى فضاي صيش الهل حثاب
آصهايؾ زغليظ تش سٍي ًوًَِ ّاي هثثر ؿٌاخسِ ؿذُ
تشسػي ويفير اسگاًيؼوْا خْر زـخيق
حذالل ػِ هاُ يىثاس

زغليظ (فلَزاػيَى)
تشسػي ٍصى هخلَف ػَلفاذ سٍي  18/1 :دس ًوًَِ زاصُ  20/1-دس ًوًَِ ّاي ًگْذاسي ؿذُ دس فشهاليي
زاسيخ اًمضاء36هاُ تؼذ اص ػاخر
وـر :زؼذاداًگل ون ٍيا ديذُ ًـَد -خْر زاييذ زـخيق (وـر دس هحيظ ػشم هٌؼمذُ)
سٍؽ ّاي ػشٍلَطي

ثثر ًسايح وٌسشل ويفي دس فشهْاي هخلَف
دلر دس تشسػي ًْائي ًوًَِهَسد هـىَن
اًدام آصهايؾ واهل هذفَع (سًگ  ،لَام ٍ ،خَد خَى  ،هَوَع ٍ غزاي ّضن ًـذُ  ،هيضاى )....، RBC ، WBC
-1تشسػي زوام ػغح الهل تا ػذػي ()x10

– تشسػي واهل اص چح تِ ساػر يا اص تاال تِ خائيي.
ػذم هـاّذُ هَسد هـىَن تا ػذػي ()x10
تشسػي حذالل  3/1ػغح الهل تا ػذػي()x 40
ًَس هسٌاػة (ون)زه ياخسِ ّا اًؼىاع ًَس
ًَس صياد ػثَس ًَساصزه ياخسْاؿىال دس زـخيق (اٍٍػيؼر ايضٍػدَسا)
-3زٌظين ٍ واليثشُ تَدى هيىشٍػىَج
-4گضاسؽ ًْائي

1-Giardia lambliatrophozoitespresent.

2-Entamoeba coli cystspresent.
3.Ascarislumbricoideseggspresent.
4. strongyloidesstercoralislarvapresent
5. Isospora belli oocystspresent.
: ػٌاكش ٍ ػلَلْاي هَخَددسهذفَع
Moderatecharcot-leydencrystalspresent
few red blood cells (RBCs) present.

