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ِيٍيْٛ ٔفؽ ايٓ افؽاظ ظؼ وهٛؼ٘اي ظؼ زاي تٛقؼٗ  39ِيٍيْٛ ٔفؽ فٛت وؽظٔع وٗ  51، زعٚظ 1993عثك آِاؼ قاؾِاْ خٙأي تٙعانت ظؼ قاي 
ظؼ اثؽ ػفٛٔت ٚ ( ِيٍيْٛ ٔفؽ 16)ايٓ تؼعاظ % 80ّٔٛظٔع ٚ  تٔفؽ اؾ آٔٙا ظؼ ٔتيدٗ تيّاؼيٙاي ِكؽي فٛ( ِيٍيْٛ 20% )40. ؾٔعگي ِي وؽظٔع

. ٘اي أگٍي خاْ تاضتٕعتيّاؼي
ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ ژياؼظيا،  200( ٘ؿاؼ ِؽگ ٚ ِيؽ ظؼ قاي 40-110تا )ِيٍيْٛ ٔفؽ اؾ ِؽظَ خٙاْ آٌٛظٖ تٗ آِية  600عثك آِاؼ ايٓ قاؾِاْ، 

ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ  50لالتعاؼ، آٌٛظٖ تٗ وؽِٙاي  تيٍيْٛ ٔفؽ3/1، ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ تؽيىٛقفاي 900يٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ آقىاؼيف، ب3/1تيم اؾ 
ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ  150، تيهتؽ اؾ ( ِيٍيْٛ ٔفؽ 5/2تا 2/2تا ِؽگ ٚ ِيؽ قاالٔٗ )ِيٍيْٛ ٔفؽ ِثتال تٗ ِاالؼيا  400 -490تٗ اقتؽٚٔژيٍٛئيعـ ، 

ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ  70،  (ؼ ظؼ قائف ِيٍيْٛ  1تا  500ِيٍيْٛ ٔفؽ ظؼ ِؼؽٌ ضغؽ ٚ تا ِيؿاْ ِؽگ ٚ ِيؽ زعٚظ  500 – 600تا )نيكتٛؾِٚا 
. ِي تانٕع ِيٍيْٛ ٔفؽآٌٛظٖ تٗ تؽيکٛاقتؽٚٔژيٍٛـ 5/5ِيٍيْٛ ٔفؽآٌٛظٖ تٗ فاقيٛال، ٚ 10، ِيٍيْٛ ٔفؽ آٌٛظٖ تٗ وؽَ قٕدالي 42تٕيا ٚ 

ٚٔتٙاي أگٍي ظؼ ظٔيا تكياؼ ؾياظ تٛظٖ ٚ آِاؼ فٛق، ِها٘عٖ ِي وٕيُ وٗ ِيؿاْ ػف( ِيٍياؼظ ٔفؽ 6وّي تيم اؾ ) خّؼيت خٙاْ تٕاتؽايٓ تا تٛخٗ تٗ 
. تاؼِي آٚؼٔعٖ ٚ تٕاتؽايٓ ػالٖٚ تؽ ِيؿاْ ِؽگ ٚ ِيؽ تاال، ؾيأٙاي التًاظي فؽاٚأي ٔيؿ ب

 
ػفٛٔتٙاي أگٍي ػالئُ تكياؼ ِتٕٛػي ايداظ ِي وٕٕع وٗ ػّعٖ تؽيٓ ٚ ِّٙتؽيٓ ػالئُ ػفٛٔتٙاي أگٍي ؼٚظٖ اي ، اقٙاي اقت وٗ ِّىٓ اقت 

ظؼ ضْٛ ِسيغي ِّٙتؽيٓ ػاًِ % 15%-50ائٛؾيٕٛفيٍي . چؽوي تانع، ظؼظ نىُ ظؼ ِؽازً زٍّٗ تٗ ِطاط يا ظيٛاؼٖ ؼٚظٖ ظيعٖ ِي نٛظضٛٔي يا 
ضٛاب،  يػِّٛاًَ ظؼ تيّاؼ CNSظؼگيؽي . تؽاي ػفٛٔتٙاي أگٍي اقت اِا فمعاْ آْ ظؼ ضْٛ يا ِايؼات تعْ ظٌيً ؼظ ػفٛٔت أگٍي ّٔي تانع

غيؽٖ وا٘م ٚؾْ ٚظؼ اتتال تٗ أگٍٙاي ضٛٔي، تة، ٌؽؾ، ػؽق نثأٗ،  ظؼظ ػضالت ،  .ٚ تٛوكٛپالقّٛؾيف ِها٘عٖ ِي گؽظظ ِاالؼياي فاٌكيپاؼَ
. ظيعٖ ِي نٛظ ٚ ظؼ ِٛاؼظي تؿؼگي وثع، عساي ٚ غعظ ٌٕفاٚي ِها٘عٖ ِي گؽظظ

ٕ٘گاَ ِٙاخؽت پِٕٛٛٔي گػؼا ِّىٓ اقت . ّ٘اتٛتيَٛ اقتاؾ ظاليً  ُِٙ اتتال تٗ نيكتٛؾِٚا  ػأٗ تىؽؼ اظؼاؼ، ٚخٛظ ضْٛ ظؼ اظؼاؼ، ظؼظ تاالي
ٔتاِٛتا٘يكتٌٛيتيىا ٚ آآتكٗ ٘اي فضاگيؽ يا ويكت ػًِّٛا ظؼ قيكتي قؽوٛؾيف، ػفٛٔت تا . اقىاؼيف يا وؽِٙاي لالتعاؼ ظيعٖ نٛظ

. وؽٚؾئي اقت تٗ تؽيپأٛؾَٚ ظؼظ ػضٍٗ لٍة يىي اؾ ِّٙتؽيٓ ٚ خعي تؽيٓ ػالئُ ظؼ اتتال. اويٕٛوٛوٛـ گؽأٌٛٛؾٚـ ِها٘عٖ ِي گؽظظ
ضايؼات . اؾ ػالئُ فيالؼياؾيف اقت وٗ تٗ ػٍت أكعاظ ِكيؽ ٌٕفاٚي تٛقيٍٗ وؽِٙاي تاٌغ ظيعٖ ِي نٛظ غيؽٖاٌفأتياؾيف يا تٛؼَ پا، تيضٗ ٚ

. ؼ ِها٘عٖ نٛظ، الؼٚ٘اي ِٙاخؽ خٍعي وؽِٙاي لالتعاؼ قگٙا ٚ يا زيٛأات ظيگؾيؽخٍعي ِٛضؼي پٛقت ِّىٓ اقت ظؼ أىٛقؽوياؾيف 
ٔسٖٛ ؾٔعگي ، ػاظات غػايي ٚ ؾٔعگي تا زيٛأات اؾ ػٛاًِ ُِٙ آٌٛظگي اقت وٗ زتي ظؼ وهٛؼ٘اي ضٛب تٛقؼٗ يافتٗ اي ِإٔع آٌّاْ غؽتي، 

ؼظْ غػا، ظؼ ِكافؽتٙا، آٌٛظگي تيهتؽ تٛقيٍٗ ضٛ. آٌّاْ آٌٛظٖ ِي نٛٔعخّؼيت % 4تغٛؼ ِثاي تٛوكٛپالقّٛؾ نيٛع ؾياظي ظانتٗ ٚ قاالٔٗ زعٚظ 
ؼا٘ٙاي آب ٚ زتي يص آٌٛظٖ ٚ يا ِكٛان ؾظْ تا آب آٌٛظٖ، گؿل زهؽٖ، ًِؽف گٛنت ٔپطتٗ يا ِا٘ي ضاَ، نٕا ظؼ آتٙاي ؼٚظضأٗ ، ظؼياچٗ ٚ

. ايداظ ِي گؽظظ ظيگؽ
ي لؽاؼ گيؽظ ٚ تٛقظ پؿنه ِٛؼظ قٛا ظيگؽ ػٛأًِىتٗ ُِٙ ايٓ اقت وٗ تايع تاؼيطچٗ ِكافؽت تٗ ايٓ ٔٛازي ٚ ٚضيؼت ؾٔعگي تيّاؼ ٚ 

. ٔعواؼوٕاْ آؾِايهگاٖ ٔيؿ خٙت تكٙيً ظؼ نٕاقائي أگً اؾ ايٓ تاؼيطچٗ آگاٖ تانٕع تا ؼٚنٙاي ِٕاقة ّٔٛٔٗ تؽظاؼي ٚ تهطيى ؼا تٗ واؼ تثٕع
% 20تؽ اؾ آْ وهٛؼ٘ا ِثتال نٛٔع، تٗ عٛؼيىٗ تيم ٚ تِٛي افؽاظي وٗ ِكافؽتٙاي تيٓ اٌٍٍّي ظاؼٔع ِّىٓ اقت تٗ ػفٛٔتٙاي أگٍي آٔعِيه

. تٗ ػفٛٔتٙاي أگٍي آٌٛظٖ ِي تانٕع وهٛؼناْظؼ تاؾگهت تٗ  نؽوت ِي ّٔايٕع، زح تّتغ ٚ ػّؽٖ وٗ ظؼ ِؽاقُ آِؽيىايي ِكٍّأاْ
ٚقيكتيف واؼيٕي، تٛوكٛپالقّا، ِسمميٓ ظؼ يافتٗ أع وٗ اپيعِي ايعؾ، تاثيؽ ؾياظي ؼٚي نيٛع ٔكثي ػفٛٔتٙاي أگٍي ِإٔع پَٕٛ

ايؿٚقپٛؼا ٚ اقتؽٚٔژيٍٛئيعـ اقتؽوٛؼاٌيف ظانتٗ قايکٍٛقپٛؼا کايتٕٕكيف،ِيکؽٚقپٛؼا،  وؽيپتٛقپٛؼيعيَٛ ِ٘ٛيٕيف،،  پاؼَٚ َپتٛقپٛؼيعيٛوؽي
ايعؾ ،ٌٕفَٛ، )اتتال تٗ اقتؽٚٔژيٍٛئيعـ ظؼ ِؽازً پيهؽفتٗ ظؼ تيّاؼاْ تا ٔمى ايّٕي . وٗ اؾ ِّٙتؽيٓ ػٛاًِ ػفٛٔي ظؼ ايٓ تيّاؼاْ ِي تانٕع

تٕاتؽايٓ اِتساْ ّٔٛٔٗ ِعفٛع خٙت . ِّىٓ اقت تٗ يٛؼت نعيع يا وهٕعٖ ِها٘عٖ گؽظظ( تست ظؼِاْ تا وٛؼتيىٛاقتؽٚئيع٘ا پيٛٔع وٍيٗ ٚ
. ِها٘عٖ الؼٚ٘اي اقتؽٚٔژيٍٛئيعـ اقتؽوٛؼاٌيف ظؼ ِٛؼظ تّاَ ايٓ تيّاؼاْ لثً اؾ ظؼيافت ظاؼٚ٘اي ايّٛٔٛقاپؽقٛؼ، ضؽٚؼي اقت

تٍيا تٗ ِيؿاْ ؾياظ ٚ ؼٚ تٗ افؿايم ظؼ ِؽظاْ ّ٘دٕف تاؾ ظيعٖ ِي نٛظ وٗ ظؼ اغٍة ِٛاؼظ نطى ظاؼاي ػالئُ ٔتاِٛتا٘يكتٌٛيتيىا ٚ ژياؼظياالَآ
.  يا ػالئُ خؿئي ظاؼظٚٔثٛظٖ 
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 Cryptosporidium, Cyclosporaتٛخٗ تٗ آؾِايهگا٘ٙا تايعتٗ أگٙايي ِإٔع، ،تاتٛخٗ تٗ ِغاٌة گفتٗ نعٖ  
ٚMicrosporidia   ٚ ٖظؼيع ؼاٖ أعاؾي ؼٚنٙاي الؾَ خٙت نٕاقايي ايٓ گٛٔٗ أگٍٙا تؽآيٕعخٍة نعٖ ٚ غيؽ .

تٕعپا ٔياؾ ظاؼٔع وٗ تؽٔاِٗ ٘اي وٕتؽي أداَ نعٖ تًٛؼت غيؽِٕظُ ، غيؽايٌٛي ٚ تا فٛايً ؾياظ ظؼ ٚاقظ  تؼضي اؾ أگٍٙا خٙت أتماي تٗ ٔالٍيٓ
. ٚ تٕاتؽايٓ ِيؿاْ تؽٚؾ آٔٙا افؿايم يافتٗ اقتگؽظيعٖ اقت  ؾِيٕٗ وٕتؽي ٔالٍيٓ تاػث ِماِٚت آٔٙا تٗ زهؽٖ وهٙا

ِي گؽظظ ٚ تاتٛخٗ  ايداظ تٕاتؽايٓ تا تٛخٗ تٗ ِيؿاْ ػفٛٔتٙاي أگٍي ظؼ خٙاْ ٚ ػالئُ تكياؼ ِتٕٛع ٚ غيؽ اضتًايي وٗ تٛقظ أگٍٙاي ِطتٍف
تٛقيٍٗ ِؼايٕٗ فيؿيىي تهطيى ظاظٖ ّٔي  تٗ عٛالٔي نعْ فايٍٗ ؾِأي تيٓ ػفٛٔت ٚ ظٙٛؼ ِؽازً تهطيًي، تيهتؽ تيّاؼيٙاي أگٍي تٕٙا

. نٛٔع ٚ آؾِايهگاٖ ٔمم ِّٙي ؼا خٙت تهطيى ػفٛٔت ٚ ظؼ ٔٙايت أتطاب يه ظاؼٚي ِٕاقة خٙت ظؼِاْ ايفا ِي وٕع
ظ وٗ ظؼ ٚالغ ت آِية انتثاٖ وٕٓـظؼ ِٛاؼظي ِّىٓ اقت تاتدؽتٗ تؽيٓ افؽاظ ٔٛتؽٚفيٍٙاي ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛٔٗ آِاظٖ نعٖ ظؼ قؽَ فيؿيٌٛٛژي ؼا تا وي

تا ايٓ تهطيى، اقٙاي نطى تٗ غٍظ تٗ قثة ٚخٛظ أگً تهطيى ظاظٖ ِي نٛظ ٚ اؾ عؽفي ظؼِاْ غيؽ ضؽٚؼي تا ظاؼٚ٘ايي وٗ اثؽات خأثي 
ٔداَ تٕاتؽايٓ أداَ تكتٙاي آؾِايهگا٘ي تٗ ؼٚل يسير ٚ اقتأعاؼظ، ٌؿَٚ اقتفاظٖ اؾ ؼٚنٙاي ؼٔگ آِيؿي ٚ ا. فؽاٚاْ ظاؼٔع ، أداَ ِي گيؽظ

ظؼ آؾِايهگاٖ أگً نٕاقي تيم اؾ پيم ِٛؼظ ٌؿَٚ اقت تا تتٛاْ تٗ ٔتايح يسير ظقت يافت ٚ ظؼ ػيٓ زاي أداَ  تويفي تضّيٓتؽٔاِٗ 
. آؾِايم ٔيؿ تؽاي تيّاؼ تيٙٛظٖ ٔثٛظٖ ٚ خٙت تهطيى ِٛؼظ اقتفاظٖ لؽاؼ گيؽظ

 
 
 

: خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ِعفٛع
تهطيى ػفٛٔتٙاي أگٍي تٗ اِتساْ . ظ وٗ اِىاْ تهطيى ٚ خعاقاؾي ٘ؽ أگٍي ٚخٛظ ظانتٗ تانعّٔٛٔٗ تؽظاؼي تايع تٗ ٔسٛي أداَ پػيؽ

ّٔٛٔٗ ٘ا تايع ظؼ يه ظؽف ظ٘اْ گهاظ  .ِيىؽٚقىٛپي ِعفٛع، اظؼاؼ، ضْٛ ، ضٍظ، تافت ٚ ظؼ ِٛاؼظي تؽؼقي ِاوؽٚقىٛپي ّٔٛٔٗ اقتٛاؼ اقت
. يع واِاًل ِسىُ تانع تا ؼعٛتت ّٔٛٔٗ زفظ گؽظظظؼ پيچ ظؽف تا. تّيؿ پالقتيىي يا ِِٛي خّغ آٚؼي گؽظظ

آٌٛظگي . ّٔٛٔٗ ٘ا ٔثايع تا آب يا اظؼاؼ ِطٍٛط نٛظ ؾيؽا قثة تي زؽوت نعْ تؽٚفٛؾٚئيت ته ياضتٗ ٚ يا ِٛخة اؾ تيٓ ؼفتٓ آْ ِي گؽظظ
وٗ ِٛخٛظ ظؼ آب ٚ يا ضان ِي تانٕع آٌٛظٖ اتفالي ّٔٛٔٗ تا ضان ٚ يا آب ِّىٓ اقت تاػث گؽظظ وٗ ّٔٛٔٗ تٗ اؼگأيكُ ٘اي ظاؼاي ؾٔعگي آؾاظ 

. ٔيؿ ِٕاقة ّٔي تانع غيؽٖخّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ اؾ تٛاٌت فؽٔگي ٚ تٗ آقأي تا ته ياضتٗ ٘اي أگٍي انتثاٖ ِي نٛٔع ٚ نعٖ وٗ ظؼ ايٓ ِٛؼظ
تيكّٛت ، آٔتي ( ِي گؽظٔعتٗ ٘اوؽيكتاٌٙا ِأغ ِها٘عٖ أگً تٗ ضًٛو ته ياش) تؼضي اؾ ِٛاظ ِإٔع ؼٚغٕٙاي ِؼعٔي، تاؼيُ: تعاضً ِٛاظ

تؼع اؾ . وٕٕع ظاؼٚ٘اي ضعِاالؼيا ٚ ِٛاظ غيؽ لاتً خػب تؽويثات ضع اقٙاٌي ظؼ خعاقاؾي أگٍٙاي ؼٚظٖ اي تعاضً ِي، ( تتؽاقيىٍيٓ)تيٛتيىٙا 
ِاظٖ اي وٗ تٗ ِمعاؼ ؾياظ ِّىٓ اقت تؽاي ِعت يه ٘فتٗ تا چٕع ٘فتٗ ٔتٛاْ أگً ؼا تهطيى ظاظ،ِؼّٛاًلظٚ ًِؽف ِٛاظ فٛق تٛقيٍٗ تيّاؼ

ِي ( ِطًٛيًا ته ياضتٗ ٘ا)ًِؽف ِي گؽظظ تاؼيُ ٚ آٔتي تيٛتيه اقت وٗ تتؽاقيىٍيٓ تاػث وا٘م يا اؾ تيٓ ؼفتٓ أگً ٘ا  تٛقظ تيّاؼاْ 
. ؼٚؾ أداَ نٛظ 7گؽظظ ٚ ظؼ چٕيٓ ِٛاؼظي تايع ّٔٛٔٗ تؽظاؼي تؼع اؾ گػنت 

% 10،%5تهطيى آٔتي ژْ تايع تا ّٔٛٔٗ ِعفٛػي وٗ ظؼ فؽِاٌيٓ يؿا،ايّٛٔٛفٍٛؼقأف ٚغيؽٖ خٙت آؾِايهٙا ِإٔع ؼٚل االاگؽ چٗ تكياؼي اؾ 
پف ٔسٖٛ خّغ آٚؼي .تاؾٖ يا فؽيؿ نعٖ ظاؼظِعفٛع  ٔياؾ تٗ  ؼٚنٙانٛظ،ٌٚي تؽضي اؾ  اقت اقتفاظٖ ٔگٙعاؼي نعِٖسٍٛي قعيُ اقتات فؽِاٌعئيع ٚ

. گاٖ تايع ِع ٔظؽ لؽاؼ گيؽظتهطيًي ظؼ آؾِايم ٚ يا ؼٚل ّٔٛٔٗ تؽاي ٘ؽ ويت
 

:  ثثت ِهطًات ّٔٛٔٗ
تؽگٗ ظؼضٛاقت پؿنه تايع . پؿنه ، نّاؼٖ آؾِايهگاٖ ، تاؼيص ٚ ؾِاْ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ تانع ٔاَتيّاؼ،  ٔاَ٘ؽ ّٔٛٔٗ تايع ظاؼاي ِهطًات 

اعالػات اؼيطچٗ ِكافؽت تٗ ِٕغمٗ ضاو ٚضّيّٗ نعٖ ٚ ظؼ آْ اعالػات اضافي ِإٔع تهطيى ازتّاٌي تيّاؼي تا تٛخٗ تٗ ػالئُ آْ ٚ يا ت
.  گؽظيعٖ تانع ظؼج ِٛؼظ ٌؿَٚ ظيگؽ

 
ٚيؽٚـ ٚ أگً تانع ،ٌػا تايع تٗ ػٕٛاْ يه ِٕثغ آٌٛظٖ وٕٕعٖ  چْٛ ٘ؽّٔٛٔٗ ِعفٛع ِي تٛأع تٗ ػٕٛاْ يه ِٕثغ ُِٙ تاوتؽي،تايع تٛخٗ ّٔٛظ وٗ 
.  ُِٙ ِسكٛب گؽظظ
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تؼعاظ ّٔٛٔٗ 

تٗ ظٌيً ايٕىٗ ِؼّٛاًلتؼضي اؾ ته ياضتٗ ٘ا ٚ تطُ وؽِٙا تٗ .)ؼ ؼٚؾ يا يه ؼٚؾ ظؼ ِياْ تايع خّغ آٚؼي گؽظظزعالً قٗ ّٔٛٔٗ، تٗ يٛؼت ٖ
. (يٛؼت تٕاٚتي ظفغ ِي گؽظٔع

ظؼ ِٛاؼظي وٗ تيّاؼ اقٙاي ٚ ظؼظ نىُ ٔعانتٗ تانع ِي تٛاْ ظٚ ّٔٛٔٗ ؼا تٗ عٛؼ ِؼّٛي ٚيه ّٔٛٔٗ ؼا تؼع اؾ اقتفاظٖ اؾ يه ِكًٙ ِإٔع 
اؾ ِكًٙ ٘اي ؼٚغٕي ٔثايعاقتفاظٖ وؽظ ؾيؽا ؼٚغٓ تاػث وٕعي زؽوت تؽٚفٛؾٚئيت نعٖ ٚ تٗ ػٍت تغييؽ .خّغ آٚؼي ّٔٛظغيؽٖ ات ِٕيؿيُ ٚقٌٛف

ّٔٛٔٗ تكياؼ وّه وٕٕعٖ اقت ٚ  6اي تانع خّغ آٚؼي  تٗ آِيثياؾ ؼٚظٖ ظؼ ِٛاؼظي وٗ پؿنه ِهىٛن.نىً أگً، تهطيى ؼا ِهىً ِي قاؾظ
. ِي گؽظظ،اِا ِؼّٛاًل وّتؽ تٛقظ پؿنه ظؼضٛاقت ِي گؽظظ% 90ِيؿاْ تٗ  يثيي آَقثة تهطيى ػفٛٔتٙا

 
 ظؼ يٛؼت ِثثت تٛظْ آؾِايم أگً ظؼ ٔٛتت اٚي ، زتًّا ظٚ ٔٛتت ظيگؽ ٔيؿ تايع ِٛؼظ تؽؼقي لؽاؼ گيؽظ، چْٛ ِّىٓ اقت تيّاؼ تٗ ظٚ يا چٕع

.  أگً ِطتٍف آٌٛظٖ تانع
 

     
: ؾِاْ خّغ آٚؼي 

اگؽ ِٕظٛؼ خّغ .ؼٚؾخّغ آٚؼي وؽظ 10ّٔٛٔٗ ؼا تايع زعاوثؽ ظؼ فايٍٗ ؾِأي  3ٔٗ ٘اي ِعفٛع تٗ يٛؼت يه ؼٚؾ ظؼ ِياْ خّغ آٚؼي گؽظظ،اگؽ ّٔٛ   
. ؼٚؾ خّغ آٚؼي وؽظ 14ّٔٛٔٗ تانع،تايع آٔٙا ؼا زعاوثؽ ظؼ فايٍٗ ؾِأي  6آٚؼي 

 
 .اؾ تيّاؼ خّغ آٚؼي ّٔٛظتايع تٛخٗ ّٔٛظ وٗ ٔثايع ظؼ عي يه ؼٚؾ تيهتؽ اؾ يه ّٔٛٔٗ ٭    

 
:  ؾِاْ يسير آؾِايم ّٔٛٔٗ تؼع اؾ خّغ آٚؼي

. ِي وٕٕع تكتگي تٗ ؼٚل خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ظؼ آؾِايهگاٖ ظاؼظ چْٛ تؼضي اؾ آؾِايهگا٘ٙا اؾ ِٛاظ ٔگٙعاؼٔعٖ اقتفاظٖ
:  ؾِاْ يسير تٗ نؽذ ؾيؽ اقت

 Liquid(Watery)(   آتىي)ِايغ  نٛظ ظليمٗ تؼع اؾ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ آؾِايم  30تايع ظؼ فايٍٗ ؾِأي 
    Soft            ظليمٗ تؼع اؾ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ آؾِايم نٛظ                         ٔؽَ               30تايع ظؼ فايٍٗ ؾِأي 

ّ٘اْ ؼٚؾ يا ؼٚؾ تؼع  Semi formed   ظليمٗ تؼع اؾخّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ آؾِايم نٛظ                                        60تايع ظؼ فايٍٗ ؾِأي 
 Formed ِي تٛأع آؾِايم نٛظ                                                  واِاًل نىً ظاؼ           

 

ن ياضتٗ ٔگٙعاؼي ّٔٛظ وٗ ظؼ ايٓ زاٌت، تطّٙا ، الؼٚ٘ا ٚ ويكتٙاي تقأتيگؽاظ ظؼخٗ  3-5ّٔٛٔٗ ؼا ظؼ يطچاي  تايع تٛخٗ ّٔٛظ وٗ ِي تٛاْ
چْٛ ظؼ اثؽ ٔگٙعاؼي ظؼ ظِاي ؾيؽ يفؽ، ضًٛييات . يص ٔؿٔعِي نٛظ اِا تايع تٛخٗ ّٔٛظ وٗ ّٔٛٔٗ ٘ا ٘ا تا چٕع ؼٚؾ تعْٚ تغييؽ نىً زفظ 

يچ ٚخٗ ِٕاقة ٔيكت چْٛ تؽٚفٛؾٚئيت ته ٖ ّٔٛٔٗ ٔگٙعاؼي نعٖ ظؼ يطچاي تؽاي أداَ آؾِايم ِكتميُ تٗ. ظا٘ؽي أگً تغييؽ ِي وٕع
. تاػث تطؽية أگً ِي گؽظظظِاي آْ يچ ٚخٗ ٔثايع ظؼ أىٛتاتٛؼ لؽاؼ ظاظ تٗ ػٍت ايٕىٗ ٖ ّ٘چٕيٓ ّٔٛٔٗ ٘ا ؼا تٗ. ؾ تيٓ ِي ؼٚظياضتٗ ا

ِايم اگؽچٗ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ تاؾٖ ِعفٛع ظؼ يطچاي ِّىٓ اقت تطؽية أگٍٙا ؼاتٗ تاضيؽ تيٕعاؾظ، اِا ظؼ يٛؼت ػعَ تٛأايي ظؼ أداَ تٗ ِٛلغ آؾ
. ضًٛييات ظا٘ؽي تؽٚفٛؾٚئيت ٘ا، تٙتؽ اقت ّٔٛٔٗ ِعفٛع ؼا ظؼ ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ لؽاؼ ظاظ ٚ آْ ؼا ظؼ فؽيت ِٕاقة آؾِايم ّٔٛظخٙت زفظ 

 
 
 
 

لٛاَ ّٔٛٔٗ  



 
 

يفسٗ  4  از 19  

 

L
M

-S
-8

2
(8

5
0
1

)-
0
1

 

کٗ ِي تٛاْ ظؼ ِٛلغ ّٔٛٔٗ گيؽي آٔٙا ؼا تؽؼقي ّٔٛظ ِتغيؽ تانع،  (hard)لٛاَ ّٔٛٔٗ ِّىٓ اقت اؾ آتىي تا واِاًل نىً ظاؼ ٚ زتي قطت 
. ظؼ اتتعا ّٔٛٔٗ ٘اي آتکي ٚنً ؼا آؾِايم ّٔٛظٚ

. عثك ٔظؽيٗ قاؾِاْ خٙأي تٙعانت ، تيهتؽ تمكيّات ؾيؽِع ٔظؽ تٛظٖ ٚ تايع ثثت ٚ گؿاؼل گؽظظ
Watery, Loose, Soft. Formed   

 

. ِؼّٛاًل لٛاَ ِعفٛع تازعٚظي ِهطى ِي وٕع وٗ چٗ نىٍي اؾ أگً ؼا ِي تٛاْ ظؼ آْ يافت
ّ٘چٕيٓ ِّىٓ . تٙا ٚ تاژوعاؼاْ تيهتؽ ظؼ ّٔٛٔٗ ٘اي آتىي يا نً ظيعٖ ِي نٛظ ٚ قؽيؼًا ظؼ ظؼخٗ زؽاؼت اتاق اؾ تيٓ ِي ؼٚٔعتؽٚفٛؾٚئيت آِي

ِؼّٛاًل ضًٛييات ظا٘ؽي ويكتٙاي ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛٔٗ نىً ظاؼ، ظؼ . ٔيؿ تؽٚفٛؾٚئيت ته ياضتٗ ٘ا ِها٘عٖ گؽظظ (soft)اقت ظؼ ّٔٛٔٗ ٔؽَ 
تطّٙا ٚ الؼٚ٘ا ظؼ ٘ؽ ّٔٛٔٗ اي تا ٘ؽگٛٔٗ لٛاَ ِّىٓ اقت ِها٘عٖ گؽظٔع اِا ظؼ . فايٍٗ ؾِأي يه ؼٚؾ تغييؽ ّٔي وٕعظؼخٗ زؽاؼت اعاق ٚ ظؼ 

ٌت ؼليك تٛظْ ّٔٛٔٗ ، نأف يافتٓ آٔٙا وُ ِي نٛظ، اِا ظؼ ظؼخٗ زؽاؼت اعاق تٗ ٔكثت تؽٚفٛؾٚئيتٙا ٚ ويكتٙا ّٔٛٔٗ ٘اي آتىي تٗ ع
فمظ اگؽ تؼضي اؾتطّٙاي وؽِٙاي لالتعاؼ تيهتؽ اؾ يه ؼٚؾ ظؼ ظؼخٗ زؽاؼت اعاق تّأع تثعيً تٗ، الؼٚ . ٔعضًٛييات ضٛظ ؼا اؾ ظقت ّٔي ظٖ

. ظؼ ايٓ نؽايظ ِّىٓ اقت الؼٚ٘اي فيالؼيفؽَ اقتؽٚٔژيٍٛئيعـ اقتؽوٛؼاٌيف ِها٘عٖ گؽظظنعٖ ٚ يا 
تٕعؼت ِّىٓ اقت . قغر يا ؾيؽ ِعفٛع ِها٘عٖ نٛظ اي وؽِٙاي ٔٛاؼي ِّىٓ اقت ظؼتؼضي ِٛالغ وؽَ آقىاؼيف،وؽَ قٕدالي ٚ يا تٕعٖ

ِاْ يا ًِؽف ِكًٙ ِها٘عٖ ِي وؽِٙا تؼع اؾ ظؼ ـ ٔأا ظؼ ِعفٛع ِها٘عٖ نٛظ ٚ ِؼّٛاًل ظفغ ايٓپيوؽَ تؽيىٛقفاي ، وؽَ لالتعاؼ ٚ ٘يّٕٛي
ٚ قپف آْ ؼا اؾ چٕع اليٗ گاؾ ِؽعٛب ياف  خٙت خعا ّٔٛظْ ايٓ أگٍٙا، ِي تٛاْ ِمعاؼي اؾ ّٔٛٔٗ ؼا تا قؽَ فيؿيٌٛٛژي ِطٍٛط وؽظٖ. گؽظظ
ظؼ ِٛؼظ ػفٛٔتٙاي أگٍي ٔاني اؾ . اْ، آؾِايم ِعفٛع ؼا تىؽاؼ ّٔٛظ٘فتٗ تؼع اؾ ظؼَ 2تا  1ظؼ ِٛؼظ ػفٛٔتٙاي أگٍي ٔاني اؾ وؽِٙا، تايع . ّٔٛظ

٘فتٗ تؼع اؾ  5-6نعٖ تؽاي ػفٛٔت ٔاني اؾ وؽَ تٕيا،  ٘فتٗ تؼع اؾ ظؼِاْ أداَ گؽفتٗ ٚ ظؼ ِٛؼظ افؽاظ ِعاٚا 4تا  3ته ياضتٗ، ايٓ وٕتؽي تايع 
. ظؼِاْ، أداَ آؾِايم ِدعظ تٛييٗ ِي گؽظظ

 
:  ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘ا

اگؽ ايٓ ِعت ؾِاْ تيهتؽ اؾ . تٗ آؾِايهگاٖ ٚ يا ؾِاْ أداَ آؾِايم ّٔٛٔٗ ٚخٛظ ظاؼظاغٍة يه فايٍٗ ؾِأي تيٓ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ تا ؼقيعْ آْ 
. نعٖ تانع تايع فٛؼًا ّٔٛٔٗ ؼا تؼع اؾ خّغ آٚؼي ٚ يا تؼع اؾ ظؼيافت تٛقيٍٗ آؾِايهگاٖ ظؼ ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ لؽاؼ ظاظفايٍٗ ؾِأي غوؽ 

ضْٛ ٚ اؼاي اگؽ تؼعاظ ّٔٛٔٗ ٘اي ِعفٛع آؾِايهگاٖ ؾياظ اقت ، تايع ّٔٛٔٗ ٘ا ؼا ِٛؼظ تؽؼقي لؽاؼ ظاظ ٚ ظؼاتتعا قؽيؼًأّٛٔٗ ٘اي نً، آتىي ٚ يا ظ
.  ِايم ّٔٛظ ٚ يا تؼعاؾ ثثت ضًٛييات ظا٘ؽي آٔٙا ظؼ ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ لؽاؼ ظاظ ِٛوٛـ ؼا آؾ

اقت وٗ ِي تٛاْ ظؼ ؼٚي ايٓ ّٔٛٔٗ ػًّ تغٍيظ ؼا ٔيؿ أداَ % 10يا % 5ِٛاظ ٔگٙعاؼٔعٖ ِتٕٛػي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ پؽ ًِؽف تؽيٓ آٔٙا، فؽِاٌيٓ 
. ظاظ

  Sodium Aceteate- Acetic Acid=   (SAF)   يه اقيع فؽِاٌيٓاقت-قعيُ اقتات            ِٛاظ ٔگٙعاؼٔعٖ ظيگؽ ناًِ

Formalin   (ِي تٛاْ ؼٚي ّٔٛٔٗ ٔگٙعانتٗ نعٖ ظؼ ايٓ ِاظٖ ػًّ تغٍيظ ٚ ؼٔگ آِيؿي ؼ ا أداَ ظاظ ). ايٓ ٔگٙعاؼٔعٖ ُ٘ تؽاي ِتع٘اي
ّٔي  mercuric chloride زاٚي PVA يٓ ٚ ِٚإٔع  ناٚظ.تغٍيظي ٚ ُ٘ تؽاي ؼٔگ آِيؿي ظائّي ّٔٛٔٗ ِٛؼظ اقتفاظٖ لؽاؼ ِي گيؽظ

اقاليع٘ا تايع تا آٌثِٛيٓ يا آٌثِٛيٓ ِطٍٛط تا .فيىكاتٛؼ ِايغ اقت ٚ تؽاي تٙيٗ ؼٔگ آِيؿي ظائّي  اؾ ؼقٛب اقتفاظٖ ِي نٛظ يه SAF.تانع
تٛوكيٍيٓ ٔكثت تٗ ّٔٛٔٗ ّ٘ا -ؼٔگ نعٖ تا آSAFٓ٘ ٘اي  .Smear .پٛنيعٖ نٛظ تا اؾ چكثٕعگي آْ اعّيٕاْ زايً نٛظ ؼقٛب ِعفٛع 

. ٘اي ؼٔگ نعٖ تا تؽيىٛؼَٚ اؾ ٔظؽ ِٛؼفٌٛٛژي اؼگأيكُ تٙتؽ ٘كتٕع
 

Merthiolate – lodin –formalin= (MIF)      فؽِاٌيٓ-يعيٓ–ِؽتيٛالت  
گكتؽل ؼٔگ آِيؿي تا اؾ ّٔٛٔٗ ٔگٙعاؼي نعٖ ظؼ ايٓ ِاظٖ ِي تٛاْ خٙت تٙيٗ گكتؽل ِكتميُ ٚ أداَ ؼٚنٙاي تغٍيظ اقتفاظٖ ّٔٛظ اِا تٙيٗ 

زاٚي تؽٚفٛؾٚئيت ته ياضتٗ، وٗ ظؼ ؼٔگ آِيؿي ضًٛييات آْ ِهطى تطًٛو ظؼ ِٛؼظ ّٔٛٔٗ ٘اي . ويفيت ِغٍٛب اؾ آْ آقاْ ّٔي تانع
.  ّٔي نٛظ

Schaudinn s fixative 
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ِٕاقة ِي ( ئيعٚقىٛپيِٛي زايً اؾ قيگّٔٛٔٗ ٘ا)ايٓ ِاظٖ ثاتت وٕٕعٖ خٙت ّٔٛٔٗ ٘اي ِعفٛع تاؾٖ ٚ يا ٘ؽ ّٔٛٔٗ تٙيٗ نعٖ اؾ ِطاط ؼٚظٖ 
ؼٚي الَ لؽاؼ ظاظٖ ٚ گكتؽل تٙيٗ وٕيُ ٚ قپف الِٙا ؼا تٗ قؽػت ٚ   تؽاي تٙيٗ اقاليع تايع ِمعاؼي اؾ ِعفٛع ؼا تٛقيٍٗ اپٍيىاتٛؼ چٛتي.تانع

ا ِسٍٛي انثاع آتىي اؾ ِؽوٛؼيه اؾ ِسٍٛي فيىكاتٛؼ ناظْٚ اتتعstock   تؽاي تٙيٗ . لثً اؾ ضهه نعْ ظؼ فيىكاتٛؼ ناظْٚ فؽٚ تثؽيُ 
 ِؽازً تٙيٗ اقتٛن.                     وٍؽايع تٙيٗ وؽظٖ ٚ قپف تا اتيً اٌىً تؽوية ِي وٕيُ

ٚ خٛنأعْ آٔٙا تا ؾِأي وٗ  آب ِمغؽ  ml 1000 تا( Hgcl2)ِؽوٛؼيه اقيع gr 110اقتفاظٖ اؾ اؼٌٓ تٗ ػٕٛاْ تٓ ِاؼي ،تؽوية (1)
. ِؽوٛؼيه وٍؽايع زً نٛظ

 .اؾٖ تع٘يع وٗ تٗ ظِاي اتاق  تؽقع ٚوؽيكتاي تهىيً نٛظاج (2)

(3)  ml 600 اؾ ِسٍٛي انثاع ِؽوٛؼيه اقيع ؼا تاml 300 ًتؽوية وٕيع% 95اتيً اٌى 

 اؾ ِسٍٛي اقتٛن اضافٗ وٕيع ml 1000تٗ ٘ؽ   glacial  اقيع اقتيه  ml 5 لثً اؾ اقتفاظٖ (4)

. ِطٍٛط زايً تا ظٚ ٘فتٗ پايعاؼ اقت
 

Polyvinyl Alcohol=(PVA)  ًپٍي ٚيٕيً اٌى 
          PVA   ٗيه ؼؾيٓ تغييؽ پؿيؽ اقت وٗ تا فيىكاتٛؼ ناظْٚ تؽوية ِيهٛظ ٚ تٗ ػٕٛاْ يه چكثٕعٖ وّه ِي وٕع وٗ ِعفٛع تٗ الَ نيه

. ٌٚي ػًّ فيىف نعْ تٛقيٍٗ فيىكاتٛؼ ناظْٚ أداَ ِي گيؽظ  اي تچكثع
 Clinicalنعٖ ظؼ ايٓ ِاظٖ تىاؼ تؽظ، اِا عثك تٛييٗ  يْ ظؼ ِٛؼظ ّٔٛٔٗ ٘اي ٔگٙعاؼ٘ؽ ظٚ ؼٚل تغٍيظ ٚ ؼٔگ آِيؿي ؼا ِي تٛااگؽچٗ 

and Laboratory Standards Institute = CLSI = NCCLS  ٖتٙتؽ اقت ػًّ تغٍيظ ؼا ؼٚي ّٔٛٔٗ ٘اي ٔگٙعاؼي نع
. أداَ ظاظ  PVAٚ ػًّ ؼٔگ آِيؿي ؼا ؼٚي ّٔٛٔٗ ٔگٙعاؼي نعٖ ظؼ ظؼ فؽِاٌيٓ 
ّٔٛظ وٗ ٔكثت تيٓ ِعفٛع ٚ ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ تايع تٗ ٔكثت يه لكّت اؾ ِعفٛع ٚ قٗ لكّت ِاظٖ ٔگٙعاؼي تٛظٖ ٚ واِاًل تا ُ٘ تايع تٛخٗ 

ّٔٛٔٗ ٘اي ِعفٛع ِٛخٛظ ظؼ ِاظٖ . ظليمٗ تانع 30تٗ عٛؼ وٍي ِعت ؾِاْ ِداٚؼت ِعفٛع ٚ ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ ٔثايع وّتؽ اؾ . ِطٍٛط نٛٔع
. ظؼخٗ زؽاؼت اعاق ٔگٙعاؼي نٛٔعٔگٙعاؼٔعٖ ِي تٛأع ظؼ 

ِؼّٛاًل . اقتفاظٖ        ِي نٛٔعتيهتؽيٓ ِاظٖ ثاتت وٕٕعٖ اي اقت وٗ خٙت تطُ وؽِٙا، الؼٚ٘ا، ويكت ته ياضتٗ ٘ا ٚ اٚٚقيت : فؽِاٌيٓ
نٕاقي تايع تٗ ػٕٛاْ  اؾ گاؾ فؽِاٌعئيع ِي تانع ٚ ظؼ ِٛلغ قاضت ِسٌٍٛٙاي ثاتت وٕٕعٖ أگً% 37يه ِسٍٛي آتي  فؽِاٌيٓ ضؽيعاؼي نعٖ،

آْ تؽاي تّاَ ا٘عاف % 5اگؽچٗ تٙيٗ ِسٍٛي . ِي تانع % 10ٚ% 5ظٚ غٍظت ِٛؼظ اقتفاظٖ اؾ فؽِاٌيٓ . ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نٛظ% 100يه ِسٍٛي 
تٛأائي  آْ اقتفاظٖ ِي ّٔايٕع چْٛ% 10قاؾٔعٖ ويتٙاي زاٚي ِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ فؽِاٌيٓ، اؾ ِسٍٛي  ٘اي تٛييٗ ِي نٛظ اِا تّاَ واؼضأٗ

. تيهتؽي ؼا خٙت وهتٓ تطُ وؽِٙا ظاؼظ 
اِا ّٔي تٛاْ تؽ ؼٚي ايٓ ّٔٛٔٗ ؼٚنٙاي ؼٔگ آِيؿي ؼا تىاؼ . ّٔٛٔٗ ٘اي ٔگٙعاؼي نعٖ ظؼ فؽِاٌيٓ، ػًّ تغٍيظ ؼا أداَ ظاظ تؽ ؼٚيِي تٛاْ 

. تؽظ
ِيٍي ٌيتؽ   900، % 85/0فيؿيٌٛٛي ِسٍٛي قؽَ  -ِيٍي ٌيتؽ 100،(usp)فؽِاٌعئيع: % 10ؼٚل تٙيٗ فؽِاٌيٓ 

ِيٍي ٌيتؽ   950، % 85/0ِسٍٛي قؽَ فيؿيٌٛٛژي  –ِيٍي ٌيتؽ  50، (usp)فؽِاٌعئيع % = 5فؽِاٌيٓ   ؼٚل تٙيٗ 
ِيٍي ٌيتؽ خٙت تٙيٗ ِسٍٛي  950يا )ِيٍي ٌيتؽ  900اؾ فؽِاٌعئيع ؼا تا ( ِيٍي ٌيتؽ  50، % 5يا خٙت تٙيٗ ِسٍٛي ) ؼِيٍي ٌيت 100= عؽؾ تٙيٗ 

. ؼليك ِي وٕيُ g/L 5/8ٚي قؽَ فيؿيٌٛٛژي اؾ ِسً%( 5
(  تايع تٛخٗ ّٔٛظ وٗ اؾ آب ِمغؽ ٔيؿِي تٛاْ تٗ خاي قؽَ فيؿيٌٛٛژي اقتفاظٖ ّٔٛظ)

. خٙت خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي تطّٙاي وؽَ تٛييٗ ِي نٛظ(  قأتيگؽاظ ظؼخٗ 60)اقتفاظٖ اؾ فؽِاٌيٓ گؽَ 
 
 
 
 

: تؽؼقي ضًٛييات ظا٘ؽي ّٔٛٔٗ
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ايٓ تؽؼقي وّه تكياؼ ؾياظي تٗ . ِعفٛع ٚ گؿاؼل واًِ آْ تٗ پؿنه اّ٘يت تكياؼ ؾياظي خٙت تهطيى تيّاؼي ظاؼظايٛاًل تؽؼقي ظا٘ؽ 
تٕاتؽايٓ تايع نکً ٚلٛاَ، ؼٔگ،ٚخٛظ  غيؽٖ ِي ّٔايعتهطيى ػفٛٔتٙاي أگٍي ، يؽلأٙا، ضٛٔؽيؿيٙاي ظقتگاٖ گٛاؼل، اقٙاي، قٛء خػب ٚ

. ؼ ِٛاؼظ تؽؼقي ٚتٗ پؿنک گؿاؼل گؽظظِٛکٛـ، ضْٛ، ِٛاظغػايي ٘ضُ ٔهعٖ ٚقاي
تؽؼقي ضًٛييات ظا٘ؽي ّٔٛٔٗ ِعفٛع تايع ؼٚي ّٔٛٔٗ ٘اي تاؾٖ أداَ نٛظ ٚ ّٔي تٛاْ ايٓ تؽؼقي ؼا ظؼّٔٛٔٗ ٘اي ِٛخٛظ ظؼِاظٖ ٔگٙعاؼٔعٖ 

خٙت تهطيى پؽٚتٛؾٚئؽ٘اي ِتسؽن  تٕاتؽايٓ گؽفتٓ يه ّٔٛٔٗ تاؾٖ .اؾ عؽفي تؽٚفٛؾٚئيت أگٍٙا ٔيؿ ظؼ ايٓ ِٛاظ تيسؽوت ِي نٛظ. أداَ ظاظ
. ٚ ٔيؿ تؽؼقي ضًٛييات ظا٘ؽي ، ضؽٚؼي ِي تانع

 
:  ِعت ؾِاْ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ

تاؾگي ّٔٛٔٗ يه ػاًِ ُِٙ ظؼ تهطيى ػفٛٔتٙاي أگٍي اقت چْٛ ِؽزٍٗ تؽٚفٛؾٚئيت ته ياضتٗ ٘ا ضيٍي ؾٚظ، تؼع اؾ ضؽٚج اؾ تعْ ، اؾ تيٓ 
. ّٔٛٔٗ ٔيؿ ضؽٚؼي تٛظٖ ٚ تايع أداَ نٛظثثت تاؼيص ٚ ؾِاْ خّغ آٚؼي . ِي ؼٚظ

تانع وٗ خٙت يافتٓ تؽٚفٛؾٚئيت آِيثٙا زتًّا  غيؽٖتعضيّي ٚ يثي ، تاوتؽيائي ، اٌتٙاب ، وٌٛيت ،ٚخٛظ ضْٛ ٚ ِٛوٛـ ِيتٛأع تٗ ظٌيً ػفٛٔت آَ
. تايع اؾ ايٓ لكّتٙا ّٔٛٔٗ تؽظاؼي ؼا أداَ ظاظ
ؼٚظٖ اي ظانتٗ ٚ تؽ ػىف ٚخٛظ ضْٛ ؼٚنٓ ظالٌت تؽ ضٛٔؽيؿي  -ضٛٔؽيؿي ؾياظ ظؼ ِداؼي ِؼعٖ ٚخٛظ ضْٛ تيؽٖ ظؼ ِعفٛع ِي تٛأع ظالٌت تؽ

. لكّتٙاي تستأي ظاؼظ
. تغييؽ وٕعغيؽٖ ؼٔگ ِعفٛع ِي تٛأع تؽزكة ٔٛع تغػيٗ، ًِؽف ظاؼٚ، تيّاؼي ٚ

. ِي قاؾظ ا ؼٚنًِٓؽف قثؿيدات ؾياظ تاػث ؼٔگ قثؿ ، ًِؽف گٛنت، ؼٔگ آْ ؼا تيؽٖ ٚ ًِؽف ٌثٕيات ؼٔگ آْ ؼ
ظٕ٘عٖ ػعَ ٚخٛظ يفؽا ظؼ ِعفٛع  آ٘ٓ ؼٔگ ِعفٛع ؼا قياٖ ٚ تاؼيُ ؼٔگ آْ ؼا لٖٙٛ اي ؼٚنٓ يا قفيع ِي وٕع وٗ ايٓ ؼٔگ ِي تٛأع ٔهاْ

. تانعٔيؿ
. ِعفٛع تا لٛاَ ٔؽَ يا نً ٚ تاؼٔگ ضاوكتؽي ِي تٛأع تٗ ظٌيً اقٙاي چؽب تانع

 
 

آصٔبيؾ ٔيىشٚػىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔذفٛع  
 

: هؼوَالً آصهايؾ هيىشٍػىَخي ًوًَِ ّاي هذفَع هسـىل اص ػِ هشحلِ جذاگاًِ ؿاهل 
سٍؿْاي سًگ آهيضي دائوي هي تاؿذ   -3سٍؿْاي زغليظ ًوًَِ  -2زْيِ گؼسشؽ هؼسمين  -1

 
( ٔشعٛة)تٟيٝ ٌؼتشؽ ٔؼتميٓ -اِف

. گؼسشؽ هؼسمين سا هي زَاى دس وَزاّسشيي هذذ ٍ تا حذالل اهىاًاذ زْيِ ًوَد
 كَسذ هثثر تَدى آًْا اص ًظش ٍجَد اًگل، هي زَاى يه گضاسؽ اٍليِ ػشيغ تِ خضؿه اسائِ داد ٍ گضاسؽ ًْائي سا هَوَل تِ اًجام آصهايؾ تا دس

. اػسفادُ اص سٍؿْاي زغليظ ٍ سًگ آهيضي دائوي ًوَد
ّوچٌيي دس كَسذ يافسي اًگل، تِ ػلر . ون اػر دس آصهايؾ هؼسمين تِ ػلر تشداؿر حجن تؼياس ووي اص هذفَع، اهىاى دػسياتي تِ اًگل خيلي

. ايٌىِ تؼضي اص زه ياخسِ ّا خيلي وَچه هي تاؿٌذ تِ ػخسي هي زَاى دس گؼسشؽ هؼسمين ًَع آًْا سا زؼييي ًوَد
 

:  اٞذاف تٟيٝ ٌؼتشؽ ٔؼتميٓ ؿبُٔ
. حشور اسگاًيؼن هي تاؿذ تشسػي -3زـخيق ػشيغ ًوًَِ ّايي وِ آلَدگي ؿذيذ داسًذ -2اسصياتي هيضاى آلَدگي تيواس  -1

ايي سٍؽ آهادُ ػاصي تايذ تش سٍي ًوًَِ ّاي زاصُ هذفَع وِ دس يخچال ًگْذاسي ًـذُ ٍ يا تا هَاد ًگْذاسًذُ هخلَط ًگشديذُ اػر، اًجام            
ذ وَوؼيذياّا ، اجؼام وشٍهازَئيذ ، اٍٍػيغ( زشٍفَصٍئير، ويؼر، السٍ ٍ زخن)دس ايي سٍؽ، هشاحل هخسلف صًذگي اغلة اًگلْاي سٍدُ اي . گيشد

. هَجَد دسويؼر ٍ حشور زشٍفَصٍئير ّا سا هي زَاى زـخيق داد
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ولشٍسػذين دس آب ٍ يا هحلَل يذ تِ ػٌَاى سليك %  85/0دس هَسد ًوًَِ ّاي زاصُ اي وِ دس هادُ ًگْذاسًذُ لشاس دادُ ًـذُ اًذ، هحلَل           
. اي ًگْذاسي ؿذُ دس فشهاليي ٍ يا هَاد ًگْذاسًذُ ديگش، هَاد ًگْذاسًذُ ًمؾ سليك وٌٌذُ سا ًيض ايفا هي وٌٌذتشاي ًوًَِ ُ. وٌٌذُ اػسفادُ هي ؿَد

. تايذ زَجِ ًوَد وِ يذ ٍ هَاد ًگْذاسًذُ هاًٌذ فشهاليي تاػث وـسِ ؿذى اسگاًيؼن ؿذُ ٍ حشور آى سا ًوي زَاى تشسػي ًوَد         
هؼوَالً دس ايي گًَِ آهادُ . لَل يذ تاػث هي ؿَد وِ ّؼسِ ٍ تيـسش ػٌاكش داخل ويؼسْاي اًگل هـخق گشدًذزْيِ گؼسشؽ هؼسمين تا هح        

زخن وشهْا ٍ السٍّا لاتل ؿٌاػايي ّؼسٌذ اها تؼضاً جضئياذ داخلي آًْا ًاهـخق هي . ػاصي، زشٍفَصٍئير ّا ؿىل عثيؼي خَد سا اص دػر هي دٌّذ
. ؿَد

وشيدسَػدَسيذيَم زْيِ ًوًَِ تا هحلَل يذ خيـٌْاد هي گشدد، صيشا هؼوَالً اٍٍػيؼسْا يذ سا جزب ًىشدُ ٍ ؿفاف  تشاي زـخيق اٍليِ اٍٍػيؼر 
اها تِ ّش حال تايذ زـخيق لغؼي وشيدسَػدَسيذيَم تا ( تشخالف هخوشّا ٍ ديگش ػٌاكش هذفَع وِ سًگ صسد يذ سا جزب هي ًوايٌذ)هي هاًٌذ 

. ادُ اص وير داساي آًسي تادي هٌَولًَال اخسلاكي اًجام گيشدسًگ آهيضّاي اخسلاكي ٍ يا اػسف
اػدَسّاي هيىشٍػدَسيذيا آًمذس وَچه ّؼسٌذ وِ هوىي اػر تا رسُ ّاي . اٍٍػيؼر ايضٍػدَساتلي ًيض هي زَاًذ دس گؼسشؽ هؼسمين ديذُ ؿَد

. ادُ ًوي ؿًَذوَچه هَجَد دس هحيظ اؿسثاُ ؿًَذ، تٌاتشايي هؼوَالًدس گؼسشؽ هؼسمين زـخيق كحيح د

 

:  دس أتحبٖ ٔيىشٚػىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذفٛع ٕٔىٗ اػت ػٙبكش صيش ديذٜ ؿٛ٘ذ
زشٍفَصٍئير ٍ ويؼر زه ياخسِ ّاي سٍدُ اي   -2
 .اٍٍػيؼر وَوؼيذيا ٍ اػدَسّاي هيىشٍػدَسيذيا وِ زـخيق ايي اػدَسّا اص رسُ ّاي وَچه هَجَد دس هحيظ هـىل اػر  -3

 زخن وشهْا ٍ السٍّا  -4

 .وِ هوىي اػر دليل صخن يا ػَاهل ديگش خًَشيضي دٌّذُ تاؿذ گلثَلْاي لشهض -5

 .گلثَلْاي ػفيذ هخلَكاً ًَزشٍفيلْا وِ هوىي اػر دليل السْاب تاؿذ -6

 (. وِ هوىي اػر دس اسزثاط تا ٍجَد ػفًَسْاي اًگلي ٍ يا ػلل ديگش تاؿذ)ائَصيٌَفيلْا وِ هؼوَالً دليل ٍجَد يه خاػخ ايوٌي اػر -7

 .اػر تِ دليل حضَس ػفًَسْاي تاوسشيايي يا اًگلي تاؿذ هاوشٍفاطّا وِ هوىي -8

 (.هوىي اػر تِ دليل ٍجَد ػفًَسْاي اًگلي ٍ يا ػلل ديگش تاؿذ)وشيؼسالْاي ؿاسوَذ ليذى وِ تماياي ائَصيٌَفيلْاي زخشية ؿذُ اػر  -9

 .ٍ هخوشّاي ديگش ٍ يا لاسچْاي ؿثِ هخوش ( اًَاع واًذيذا)لاسچْا  -10

ي گشدُ ٍ اػدَسّاي لاسچْا وِ هوىي اػر ؿثيِ زخن وشهْا، ويؼر زه ياخسِ ّا ٍ اٍٍػيؼر وَوؼيذيا ٍ يا ػلَلْاي گياّي، داًِ ّا -11
 .اػدَسّاي هيىشٍػدَسيذيا تاؿذ

 .فيثشيا سيـِ گياّاى ٍ يا هَي حيَاًاذ وِ هوىي اػر ؿثيِ السٍ وشهْا تاؿذ -12

 

:  تٟيٝ ٔحَّٛ ػشْ فيضيِٛٛطي
. هيلي ليسش آب همغش تِ خَتي حل وٌيذ 100سا دس   (Nacl)گشم ولشٍسػذين% 85 -1
دليمِ ازَوالٍ ًوائيذ ٍ تؼذ اص ػشد  15توذذ  c 121لَلِ ّا سا دس دهاي . لَلِ دس خيچ داس تشيضيذ 10هيلي ليسش تِ داخل  10تِ هيضاى  -2

هَدى هي زَاى، جْر دس كَسذ دس دػسشع ًثَدى لَلِ دس خيچ داس خغ اص اػسشيل ى.)دسجِ ػاًسيگشاد ًگْذاسي وٌيذ 4ؿذى دس يخچال 
سٍي تشچؼة ًام هحلَل ٍ زاسيخ اًمضاء آى سا تِ هذذ حذاوثش يه ػال ( جلَگيشي اص زثخيش هحلَل دس لَلِ سا تا خاسافيلن واهالً تثٌذيذ

. تؼذ اص زاسيخ ػاخر تٌَيؼيذ
 
 
 

  D'Anton's iodine تٟيٝ ٔحَّٛ

: هَاد الصم
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 گشم 1  (Potassium iodide= Kl)يذٍس خساػين  -1

 گشم 5/1   (lodine crystals)ػسال يذ خَدس ؿذُ وشي -2

 هيلي ليسش  100آب همغش زا  -3

 
همذاس اضافي وشيؼسالْاي حل ًـذُ يذ دس زِ ظشف تالي هي هاًذ وِ تِ دليل ٍجَد ايي . )يذٍسخساػين ٍ وشيؼسالْاي يذ سا دس آب همغش حل وٌيذ

.  هغلَب هي تاؿذتٌاتشايي هحلَل سا كاف ًٌواييذوشيؼسالْا ، هحلَل رخيشُ دس هذذ صهاى عَالًي، داساي ويفير 
ايي هحلَل جْر اػسفادُ فَسي تِ واس هي سٍد، . هحلَل فَق سادسؿيـِ لَُْ اي سًگ سيخسِ ٍدس هحل زاسيه، دس حشاسذ اعاق ًگْذاسي ًواييذ

 10-14يِ چاي خش سًگ تاؿذ ٍ چٌاًچِ دس هذذ سًگ هحلَل واسي تايذ ؿة. تٌاتشايي همذاسي اص آى سا تِ ػٌَاى هحلَل واسي دس دػسشع لشاس دّيذ
.  سٍص سًگ آى  سٍؿي زش گشدد، دٍس سيخسِ ؿَد

.  سٍي تشچؼة ؿيـِ هحسَي هحلَل رخيشُ، ًام هحلَل ٍ زاسيخ اًمضاي آى سا تِ هذذ حذاوثش يه ػال تؼذ اص زاسيخ ػاخر تٌَيؼيذ
 

( (Lugol's iodine تٟيٝ ٔحَّٛ

: هَاد الصم
 گشم  10يذٍس خساػين  -1

 گشم 5وشيؼسال يذ خَدس ًـذُ  -2

 هيلي ليسش  100آب همغش زا  -3

(  هشاحل اؿاسُ ؿذُ دس هَسد زْيِ هحلَل يذ ٍ ايي هحلَل هـاتِ اػر)
ًگْذاسي ( لغشُ چىاى)آى سا تا آب همغش سليك ًوَدُ ٍ داخل ؿيـِ لَُْ اي سًگ  1: 5جْر ػاخر هحلَل واسي اص هحلَل رخيشُ تِ ًؼثر 

. هي ًوائين 
 

( ٌؼتشؽ ٔؼتميٓ)ً٘ ٔتيّٗ ثّٛي ثبفشٜ تٟيٝ س
Nair's Buffered Methylene blue stain (Direct smear) 

ايي سٍؽ آهادُ ػاصي گؼسشؽ هؼسمين جْر هـخق ًوَدى جضئياذ ّؼسِ زشٍفَصٍئيسْا ٍ افسشاق آًْا اص هاوشٍفاطّا تىاس هي سٍد، تَيظُ صهاًي 
Pوِ اص هحلَل تا 

H فَر ّشچِ تيـسش سًگ تِ داخل اسگاًيؼن هي گشددخائيي اػسفادُ ؿَد وِ ػثة ى .
دليمِ هَسد  30گؼسشؿْا تايذ دس هذذ . دليمِ ػيسَخالػن تِ سًگ آتي ووشًگ ٍ ّؼسِ تِ سًگ آتي تؼياس خش سًگ ديذُ هي ؿَد 10زا  5تؼذ اص 

. تشسػي لشاس گيشًذ

 

سٚؽ وبس  
  Aزْيِ هحلَل رخيشُ -1

. هيلي ليسش هي سػاًين 1000سا تا آب همغش تِ حجن  Acetis Acid (CH3COOH)هيلي ليسش اص اػيذ اػسيه  55/11
  Bزْيِ هحلَل رخيشُ  -2

هَلىَل آب  3گشم اػساذ ػذين تا  2/27ٍيا   (NaC2H3O2)گشم اػساذ ػذين تذٍى آب  4/16
 (NaC2H3O2,3H2O)  ِهيلي ليسش هي سػاًين 100سا دسآب همغش حل ًوَدُ ٍحجن ًْايي سا ت.   

:  هيلي ليسش هي سػاًين  100سا هخلَط ًوَدُ ٍ تا آب همغش تِ حجن  BٍAهحلَل عثك جذٍل صيش 
 
 

  Aهحلَل رخيشُ     Bهحلَل رخيشُ    

 PH( هيلي ليسش)( هيلي ليسش)
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7/3 3/46 6/3 

6 44 8/3 

9 41 4 

2/13 8/36 2/4 

5/19 5/30 4/4 

5/24 5/25 6/4 

 
;  6/3هؼوَالً اػسفادُ اص تافش اػساذ . هيلي ليسش اص هحلَل تافش اضافِ وشدُ ٍ واهالً حل هيٌوائين 100تِ  خَدس هسيلي تلَ سا( هيلي گشم  60)گشم  06/0

PH تْسشيي ًسيجِ سا ايجاد هي وٌذ .
 

سٚؽ ا٘دبْ آصٔبيؾ ٔؼتميٓ 
. سادس عشف چح ٍ يه لغشُ اص هحلَل لَگل سا دس عشف ساػر الم لشاس هي دّين% 85/0يه لغشُ ػشم فيضيَلَطي  -1
سا دس ػشم فيضيَلَطي ( هيلي گشم ٍ يا دس حذي وِ ًَن يه اخليىازَس سا تِ داخل ًوًَِ فشٍ وٌين 2تِ اًذاصُ )همذاس خيلي ووي اص هذفَع  -2

. اگش تيـسش اص ايي همذاس تشداؿسِ ؿَد،گؼسشؽ سليك ؿذُ ٍ احسوال هـاّذُ اًگل ون هي ؿَد.تِ حالر يىٌَاخر دس هي آٍسين
هي زَاى يه لغشُ اص هحلَل هسيلي تلَي تافشُ سا ًيض تش سٍي الم ديگشي لشاس .يىازَس ديگشي تا هحلَل لَگل اًجام هي دّينػول فَق سا تَػيلِ اخل

. داد ٍ تِ عشيمِ فَق ًوًَِ هذفَع سا دس آى تِ حالر يىٌَاخر دس آٍسد
  .تش سٍي ًوًَِ زْيِ ؿذُ لشاس هي دّين  22*22  (mm)جْر تشسػي ًوًَِ ّاي فَق يه الهل

زشجيحاً هي زَاى ًوًَِ ّاي زْيِ ؿذُ دس ػشم فيضيَلَطي ٍ يذ سا تش سٍي الهْاي جذاگاًِ اي لشاس داد وِ دس ايي كَسذ اهىاى جاسي ؿذى 
. هايغ تش سٍي هيىشٍػىَج واّؾ هي ياتذ

ُ ووه ّن عَسي اػسفادُ وٌيذ وِ حالر اگش ًوًَِ آتىي يا هَوَئيذي تاؿذ، ًوًَِ تشداسي تَػيلِ اخليىازَس هـىل اػر، لزا اص دٍ اخليىازَس ب
. يه لاؿمه سا ايجاد ًوايذ

اگش هَسد هـىَوي هـاّذُ . سا تشسػي هي وٌين( الهل)زوام لؼوسْاي گؼسشؽ *( 10)جْر تشسػي گؼسشؽ اتسذا تا ػذػي تا تضسگٌوائي ون 
هَاسدي وِ هَسد هـىَوي هـادُ ًگشديذ ، حذالل يه  حسي دس. تشاي تشسػي جضئياذ اػسفادُ هي ًوائين *( 40)گشديذ اص ػذػي تا تضسگٌوائي 

. هَسد تشسػي هجذد لشاس گيشد* 40ػَم ػغح الهل تايذ تا ػذػي تا تضسگٌوائي 
ُ هؼوَالً زه ياخسِ ّا ًَس سا هٌؼىغ هي وٌٌذ ٍ چَى ايي گًَِ اسگاًيؼن ّا ووشًگ هي تاؿٌذ، هي زَاًٌذ ًَس سا اص خَد ػثَس دٌّذ ٍ هـاّذ

. دد، تٌاتشايي تايذ تا ًَس ون گؼسشؿْا سا تشسػي ًوَدآًْا هـىل گش
تخلَف دس صهاًيىِ ًوًَِ هحسَي اٍٍػيؼر : زجشتِ ًَيؼٌذُ )صهاًيىِ ًَس صياد تاؿذ تيـسش اسگاًيؼوْا تِ خَتي هـاّذُ ًوي ؿًَذ

(. ايضٍػدَساتلي تاؿذ
هيضاى ًَس تايذ تِ ًحَي زٌظين ؿَد وِ ػٌاكش . م اًجام دّيذتْسش اػر ػول واّؾ ًَس سا تِ جاي خائيي آٍسدى وٌذاًؼَس تا تؼسي ديافشاگش

. ػلَلي هَجَد دس هذفَع تِ خلَف ويؼر زه ياخسِ ّا تسَاًٌذ ًَسساهٌؼىغ وٌٌذ
 زشجيحاً. آى سا تشسػي ًوَد* ( 100تضسگٌوايي )اگش اعشاف الهل واهالً تا خاسافيي هزاب هؼذٍد ؿذُ تاؿذ، هي زَاى تا اػسفادُ اص ػذػي سٍغٌي 

. دس ايي هَاسد اػسفادُ اص الهل ضخين زَكيِ هي ؿَد
ل دس كَسذ اػسفادُ اص هحلَل غليظ يذ ػٌاكش داخل هذفَع تِ يىذيگش چؼثيذُ ٍ ػثة واّؾ اًىؼاسٍػثَس ًَس اص         اسگاًيؼن ٍ تاػث اؿىا

اػسفادُ اص هحلَل . ًيؼن تِ خَتي سًگ ًوي گيشًذدس زـخيق هي گشدد ٍ چٌاًچِ هحلَل سليك يذ هَسد اػسفادُ لشاس گيشد، ػٌاكش داخل اسگا
. لَگلي وِ دس سًگ آهيضي تاوسشيْا اػسفادُ هي ؿَد، تِ دليل غلظر آى جْر سًگ آهيضي اًگلْا زَكيِ ًوي گشدد

ور آى چٌاًچِ دس تشسػي گؼسشؽ ، حشور زشٍفَصٍئير ون ؿذُ تاؿذ، هي زَاى تا لشاس دادى يه ػىِ وَچه گشم ؿذُ دسوٌاس گؼسشؽ ، حش
. ّوچٌيي تا فـاس سٍي الهل ًيض هي زَاى تاػر حشور هايغ ٍ زحشيه زشٍفَصٍئير جْر حشور ًوَدى گشديذ. سا زحشيه ًوَد
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:  ٌضاسؽ ٘تبيح 
: هثالْايي اص گضاسؽ ًسيجِ هثثر ًوًَِ هذفَع، ؿاهل هَاسد صيش هي تاؿذ

1- Giardia lamblia trophozoites present . 

2- Entamoeba coli cysts present . 

3- Ascaris lumbricoides eggs present . 

4- Strongyloides stercoralis larva present. 

5- Lsospora belli oocysts present. 

 

:  ّوِ ػٌاكش ٍ ػلَلْاي هَجَد  دس ًوًَِ هذفَع ًيض تايذ زـخيق دادُ ؿذُ ٍ گضاسؽ گشدًذ هاًٌذ
Moderate charcot – leyden crystals present. 

Few red blood cells (RBCS) present. 

  

 
 

ٞب دس ٔذفٛع  سٚؿٟبي اػتب٘ذاسد تغّيظ خٟت تـخيق ا٘ٛاع اٍُ٘

 

ٞب، ٌضاسؽ  ٞذف اكّي اص ا٘دبْ آصٔبيؾ ٔؼتميٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذفٛػي وٝ حبٚي ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٕ٘ي ثبؿذ، ثشسػي حشوت تشٚفٛصٚئيت ته يبختٝ -

كحيح ايٗ اػت وٝ ٌضاسؽ آصٔبيؾ ٔؼتميٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ كٛست ٌضاسؽ اِٚيٝ ثٝ  ؽايٗ سٚثٙبثش. ٚغيشٜ اػت  WBC ،RBCسً٘، لٛاْ، ٔيضاٖ 

. پضؿه دادٜ ؿٛد ٚ ٌضاسؽ سٚؽ تغّيظ ٚ سً٘ آٔيضي دائٕي ثؼذاً ثٝ اعالع پضؿه ثشػذ

سٚؽ تغّيظ ثٝ ػٙٛاٖ  اػتفبدٜ اص. ٔي تٛاٖ دس ساثغٝ ثب ٘ٛع ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔبيؾ تغّيظ ٚ سً٘ آٔيضي دائٕي سا ا٘دبْ داد

تؼذاد وٓ اسٌب٘يؼٕٟب وٝ ٕٔىٗ اػت دس آصٔبيؾ ٔؼتميٓ . ثبؿذ ٞب ٔي لؼٕتي اص سٚؽ وبُٔ ثشسػي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذفٛع خٟت خؼتدٛي ا٘ٛاع اٍُ٘

. دٚ ٘ٛع سٚؽ تغّيظ ٚخٛد داسد. ٌشدد ٚػيّٝ ايٗ سٚؽ ؿٙبػبيي ٔي تـخيق دادٜ ٘ـٛد، ثٝ

( Flotation)ؿٙبٚس ػبصي  -1

( Sedimentation)سػٛة ٌيشي  -2

اضبفي ٔٛخٛد دس ٔذفٛع ثٛػيّٝ ػُٕ  اػبع ايٗ سٚؿٟب آٖ اػت وٝ ويؼتٟبي ته يبختٝ ٞب، اٚٚػيؼت، تخٓ وشٟٔب ٚ السٚٞب اص ٔٛاد

. ٌشدد خذا ٔي ػب٘تشيفٛط ٕ٘ٛدٖ ٚ يب ثش اػبع تفبٚت دس ٚصٖ ٔخلٛف

( Zinc sulfate flotation)سٚؽ اػتب٘ذاسد ؿٙبٚسػبصي ثب ػِٛفبت سٚي  -1

ٚؽ ؿٙبٚسػبصي، ويؼتٟبي ته يبختٝ ٚ ثؼضي اص تخٓ وشٟٔب اص ٔٛاد اضبفي ٔٛخٛد دس ٔذفٛع، ثش اػبع اػتفبدٜ اص يه ٔبيغ ثب ٚصٖ دس س

ايٗ سٚؽ آػبٖ تش اص سٚؽ سػٛة . ػٙبكش اٍّ٘ي دس ػغح ٔبيغ ٔـبٞذٜ ٚ ٔٛاد اضبفي دس تٝ ِِٛٝ ثبلي ٔي ٔب٘ذ. ٔخلٛف ثبال، خذا ٔي ٌشد٘ذ
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داس ٚ يب تخٕٟبي خيّي ػٍٙيٗ ٔب٘ٙذ تخٓ آػىبسيغ غيشثبسٚس ثب ايٗ سٚؽ  س حبَ ثيـتش تخٓ وشٟٔب ٔب٘ٙذ تخٕٟبي دسيچٌٝيشي اػت، أب ثٝ ٜ

. ٌشد٘ذ تغّيظ ٕ٘ي

 

ثبيذ ٚصٖ ٔخلٛف ٔحَّٛ ػِٛفبت سٚي دس حذ ٔؼيٙي ثبؿذ ٚ ٘يض ٕٞة اسٌب٘يؼٓ ٞبيي وٝ دس ػغح ٔبيغ ٚ دس سػٛة تدٕغ حبكُ وشدٜ ا٘ذ ، 

دليمٝ ثؼذ اص ٔشحّٝ ػب٘تشيفٛط ٟ٘بيي ثشسػي ؿٛد ، دس غيش ايٗ كٛست 20تب  15ثبيذ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔذت . تـخيق دادٜ ؿٛ٘ذخذا ٌشديذٜ ٚ 

 . اسٌب٘يؼٓ ؿىُ عجيؼى خٛد سا اص دػت دادٜ ٚ يب تخشيت ٔى ٌشدد

                 دسكذ ثبفشٜ ٚ يب10يب  5ثبيذ تبصٜ ثبؿذ ٚ يب دس ٔحَّٛ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔب٘ٙذ فشٔبِيٗ : ٕ٘ٛ٘ٝ 

  Acetate-Acetic Acid-formalin   SAF=sodium      ٍٟ٘ذاسي ؿٛد.                                                                         

 .اي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خيّي آثىي ٔشحّٝ ػب٘تشيفٛط سٚؽ تغّيظ سا ٔي تٛاٖ حزف ٕ٘ٛدسة -

: ٔٛاد

%(  33ٔحَّٛ آثي ) ٌشْ دسكذ ، ٔحَّٛ ػِٛفبت سٚي  85/0ػشْ فيضيِٛٛطي  SAF يب  دسكذ ثبفشٜ  10يب  5فشٔبِيٗ 

. ثٝ حدٓ يه ِيتش ثشػب٘يذ( ٔيّي ِيتش  670ثٝ ٔيضاٖ ) ٌشْ ػِٛفبت سٚي سا ثب آة ٔمغش  330حذٚد  

دس غيش ايٗ . ثبؿذ 18/1ٚ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي تبصٜ  20/1ٚصٖ ٔخلٛف ٔحَّٛ فٛق ثبيذ خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ دس فشٔبِيٗ ثٝ ٔيضاٖ 

ٔبٜ 36تبسيخ ا٘مضبء سا ثٕذت . كٛست ثبيذ ثٛػيّٝ اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ػِٛفبت سٚي ٚ يب آة ٔمغش تٙظيٓ ٌشدد ٚ دس ثغشيٟبي دسپيچ داس رخيشٜ ٌشدد

. ثؼذ اص تبسيخ ػبخت ثش سٚي ثشچؼت ؿيـٝ ثٙٛيؼيذ 

: سٚؽ وبس

ٔذفٛع ٚ فشٔبِيٗ ساوبٔالً . ثشثضيذ( دسٖٚ يه ظشف ٔٙبػت اص ٘ظش حدٓ ٟ٘بئي % ) 10ٔيّي ِيتش فشٔبِيٗ  10ٌشْ ٔذفٛع تبصٜ سا داخ4ُحذٚد -ا

ٍٟ٘ذاسي  SAFاٌش ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔحَّٛ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ فشٔبِيٗ ٚ يب . دليمٝ خٟت ثبثت ؿذٖ ٍ٘ٝ داسيذ30ٔخّٛط س ا ثٝ ٔذت حذالُ . ٔخّٛط وٙيذ

 .وٙيذ ؿذٜ اػت ، ٔخّٛط ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ ٔذفٛع سا ثٝ خٛثى ٔخّٛط

 

 

ليف سا داخُ يه ِِٛٝ تٝ . ٘ؼجت ثٝ ا٘ذاصٜ ٚ لٛاْ ٕ٘ٛ٘ٝ ، تؼذاد وبفي ٌبص ٔشعٛة سا سٚي ٞٓ لشاس دادٜ ٚ آٖ سا داخُ يه ليف ثٍزاسيذ -2

اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔبدٜ . تب أيّي ِيتش ايدبد وٙذ 5/0ٔيّي ِيتش اص ٔخّٛط فٛق سا كبف ٕ٘بئيذ تب سػٛثي ثٝ ا٘ذاصٜ 8ٔخشٚعي ٌزاؿتٝ ٚ حذٚد
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.  ٔيّي ِيتشوبفي اػت ٍٔش ايٙىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذفٛع دس اثتذا وٓ ثبؿذ3  -4د ، حذٚد ؽلشاس دادٜ ؿذٜ ثب SAFداس٘ذٜ فشٔبِيٗ ٚ يب ٍ٘ٝ

ٔمذاس سػٛة ثذػت آٔذٜ . ػب٘تشيفٛط ٕ٘بئيذ g  500دليمٝ دس دٚس 10سا تب ػش ِِٛٝ اضبفٝ وٙيذ ٚ ثٕذت % 85/0ٔحَّٛ ػشْ فيضيِٛٛطي  -3

. سػٛة خيّي غّيظ ٚ يب خيّي سليك ٘ـب٘ذٞٙذٜ سٚؽ ٘بدسػت تغّيظ اػت . يّي ِيتش ثبؿذتب ا ْ 5/0ثبيذ حذٚد 

. ( سٚؽ كحيح ٔحبػجٝ تؼذاد دٚس دس دليمٝ ثش اػبع ؿؼبع ، وٝ دس ػب٘تشيفٛطٞبي ٔختّف ، ٔتفبٚت اػت دس وتت ٔشخغ ٔٛخٛد ٔيجبؿذ) 

ٔيّي ِيتشي ِجٝ ِِٛٝ  2 -3ات سٚي ثٝ حبِت ػٛػپب٘ؼيٖٛ دسآٚسيذ ٚ ػپغ تب ٔيّي ِيتش ػِٛف 2ٔبيغ سٚيي سا دٚس سيختٝ ٚ سػٛة سا دس ا تب  -4

. سا ثب ٔحَّٛ ػِٛفبت سٚي پش وٙيذ

. اخبصٜ ثذٞيذ وٝ ثذٖٚ ٞيح دخبِتي ػب٘تشيفٛط وبٔالًٔتٛلف ؿٛد. ػب٘تشيفٛط وٙيذ g 500ثٕذت يه دليمٝ دس دٚس   -5

. يه اليٝ ػِٛفبت سٚي دس ثبالي ِِٛٝ ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛدٔفذاس وٕي سػٛة دس تٝ ِِٛٝ ٚ. دٚ اليٝ تـىيُ ٔي ٌشدد 

. ويؼت ته يبختٝ ٞب ٚ ثؼضي اص تخٓ وشٟٔب دسػغح ٚ ثؼضي اص تخٕٟبي ػٍٙيٗ ٚ يب دسيچٝ داس دس سػٛة لشاسٔي ٌيش٘ذ

ن ثذٖٚ ايٙىٝ ِِٛٝ سا اص ػب٘تشيفٛط خبسج وٙيذ ، يه يب دٚ لغشٜ اص ػغح ٔبيغ سا ثب وٕه يه پي پت پبػتٛس ٚ يب ي -8

. ِٛح ػيٕي حشاست دادٜ ٚ ػشد ؿذٜ ثشداسيذ ٚ سٚي يه الْ ثٍزاسيذ 

 

 

 

ثّىٝ فمظ ثب ػغح ٔبيغ آٖ سا ثٝ عشيمي تٕبع دٞيذ وٝ ِٛح ٔٛاصي ثب ػغح . ٞشٌض ِٛح سا ثٝ عٛس ػٕمي ٚاْ د ٔبيغ ٘ىٙيذ

. صيش ػغح ٔبيغ ٚاسد ٘ـٛد ٔغٕئٗ ثبؿيذ وٝ ٘ٛن پي پت يب ِٛح(. ثؼبصد  90°٘ٝ ايٙىٝ ثب آٖ صاٚيٝ ) ٔبيغ لشاس ٌيشد 

. خٟت آٔبدٜ ػبصي ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٔحَّٛ ٌُِٛ ٔيتٛاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٔيّيٕتشي سٚي آٖ لشاس دٞيذ 22×  24ٚ يب 22×  22يه الُٔ . 7

. تٕبْ ػغح الُٔ سا ثشسػي وٙيذ( ×  10) ثب ػذػى ثب ثضسٌٕٙبيي  -8

الُٔ سا حتي  ػغح 3/1ثبيذ حذالُ .ثشاي ٔغبِؼٝ خضئيبت ثيـتش اػتفبدٜ ٕ٘بئيذ(×  40) اٌش ٔٛسد ٔـىٛوي ٔـبٞذٜ ٌشديذ ، ثب ثضسوٕٙبيي  -9

 .اٌش ٔٛسد ٔـىٛوي ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ، ثشسػي وٙيذ 

لجُ اص آصٔبيؾ ٚ يب ثؼذ اص آٖ ٔي تٛاٖ الْ ٔشعٛة سا خٟت آٔٛصؽ ثٝ ديٍشاٖ دس يه پّيت ٔحتٛي وبغز ٔشعٛة دس سٚي يه اپّيىبتٛس  -10

 .ٞٛاي ٔحفظٝ ثبيذ وبٔالً ٔشعٛة ثبؿذ أب خيغ ٘جبؿذ . لشاس دٞيذ ٚ يب پبيٝ ٔخلٛف الْ

 ٔثبَ ٞبيي اص ٌضاسؽ ٔثجت ؿبُٔ: ٌضاسؽ ٘تبيح 
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Giardia lamblia cysts present. 

Trichuris Trichura eggs present 

Few macrophages present 

Moderate WBCs present      

. ٔي ثبؿذ

 

: ٘ىبت لبثُ تٛخٝ دس سٚؽ 

ثؼضي اص وبسوٙبٖ تشخيح ٔي دٞٙذ وٝ دس تٕبْ ٔشاحُ سٚؽ . ػتفبدٜ اص آة ِِٛٝ وـي ٔي تٛا٘ذ خبيٍضيٗ اػتفبدٜ اصػشْ فيضيِٛٛطي ٌشدد ا -

. اػتفبدٜ وٙٙذ% 10يب %5ثٝ خبي آة اص ٔحَّٛ فشٔبِيٗ 

 . ؿشٚع ٔي ؿٛد2ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ ا٘ذ ، آصٔبيؾ اص ٔشحّٝ  SAFاٌش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس  -

. . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي تبصٜ اصآة ِِٛٝ وـي اػتفبدٜ ؿٛد ، ٕٔىٗ اػت اٍُ٘ ثالػتٛػيؼتيغ ٞٛٔيٙيغ اص ثيٗ ثشٚداٌش دس ٔٛسد  -

اٌش تشخيح ٔي دٞيذ وٝ خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ِِٛٝ ٞب سا اص ػب٘تشيفٛط خبسج ٕ٘بئيذ ، دلت وٙيذ وٝ لجُ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  -

. ػغح ٔبيغ تىبٖ ٘خٛسد 

وٝ ٔمذاس وٕي ػِٛفبت سٚي سا ثٝ ػغح ِِٛٝ اضبفٝ وشدٜ ، ثٝ ٘حٛيىٝ ػغح ٔبيغ يه  ثؼضي اص وبسوٙبٖ تشخيح ٔي دٞٙذ -

. ثشآٔذٌي وٛچه ٔحذة ؿىُ سا تـىيُ دٞذ ٚ ػپغ يه الُٔ ثش سٚي ػغح آٖ لشاس دٞٙذ

سٚي   ػپغ الُٔ سا ثب دلت اص سٚي ِِٛٝ ثشداؿتٝ ٚ خٟت ثشسػي. دليمٝ كجش ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ايٗ ٔذت ِِٛٝ سا تىبٖ ٘ذٞيذ  5ثبيذ 

. يه الْ لشاس دٞيذ

ثؼضي اص . ته يبختٝ ٞبي ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيذ ثٛػيّٝ سٚؽ سً٘ آٔيضي دائٕي تبئيذ ؿٛ٘ذ :ٔحذٚديتٟبي سٚؽ 

. ته يبختٝ ٞب وٛچه ثٛدٜ ٚ تـخيق آٟ٘ب ثب ايٗ سٚؽ ٔـىُ ٔيجبؿذ 

چٖٛ ٞش چٝ تٕبع اسٌب٘يؼٕٟب .يغ خٟت ثشسػى ، ثشداؿت ٌشدددليمٝ ثؼذ اص تٛلف وبُٔ ػب٘تشيفٛط ، ػغح ٔب 5ثبيذ حذاوثش دس فبكّٝ صٔب٘ي 

ثب ٔحَّٛ ػِٛفبت سٚي ثيـتش ؿٛد ، أىبٖ ايٙىٝ ؿىُ عجيؼي خٛد سا اص دػت دٞٙذ ، ثيـتش ٔي ثبؿذ، 

ثٝ عٛسيىٝ اٌش ويؼت پشٚتٛصٚئشٞب ٚ تخٓ وشْ ٞبي داساي ديٛاسٜ ضخيٓ ثيـتش اص چٙذ دليمٝ دس تٕبع ثب ٔحَّٛ ػِٛفبت  
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. ٚصٖ ٔخلٛف ثبال لشاس ثٍيشد ، ٕٔىٗ اػت ٔتالؿي ؿذٜ ٚ يب ؿىُ عجيؼي خٛد سا اص دػت ثذٞذ سٚي ثب

اص سٚؽ ؿٙبٚسػبصي، ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب سٚؽ تـخيلي اػتفبدٜ ٔي وٙيذ ، ثبيذ ػغح ٔبيغ ٚ ٞٓ سػٛة آٖ سا ثشسػي وٙيذ  ٌشا

( اتش ) اتيُ اػتبت  -حبَ سٚؽ تغّيظ فشٔبِيٗ ثٟش . تب ٔغٕئٗ ؿٛيذ وٝ ٕٞٝ اسٌب٘يؼٕٟب سا خذا ٕ٘ٛدٜ ٚ تـخيق ٔيذٞيذ 

. ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتشيٗ سٚؽ خٟت خذاػبصي ٚ تـخيق تخٓ وشٟٔب، ويؼت ، ته يبختٝ ٞب ٚغيشٜ ٔي ثبؿذ

 

 Sedimentation Standard Methods))       اػتب٘ذاسد سػٛة ػبصي ؽسٚ

 ( اتش ) اتيُ اػتبت -سٚؽ اػتب٘ذاسد فشٔبِيٗ 

دس ايٗ سٚؽ اسٌب٘يؼٕٟبي ػٍٙيٗ تش دس . ته يبختٝ ٞب ، اٚٚػيؼت ٞب ، تخٓ وشْ ٔب ٚ السٚٞب ٔٙبػت ٔي ثبؿذ خٟت خذاػبصي ٕٞٝ ا٘ٛاع

ٔمبيؼٝ ثب ػٙبكش ػجه تش ٔحَّٛ صٚدتش تٝ ٘ـيٗ ٔيـٛ٘ذ ٚ ػالٜٚ ثش ٔشاحُ ػب٘تشيفٛط ، ٔشاحُ كبف وشدٖ ٚ اص ثيٗ ثشدٖ چشثي سا ؿبُٔ ٔي 

. ٚ ٔٛاد اضبفي ٔذفٛع ثٛػيّٝ كبف وشدٖ اص عشيك چٙذ اليٝ ٌبص ٔشعٛة ٌشفتٝ ٔي ؿٛ٘ذ دس ٔشحّٝ كبف وشدٖ لغؼبت ثضسي. ٌشدد

ٔي ثبؿذ وٝ چشثي ٞبي  (xylene)صيُّ يٚ يب تشويجبت  Hemo-Deتشويجبت اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي ؿبُٔ اتش ، اتيُ اػتبت ، 

. ٞب ٚ يب ويؼت پشٚتٛصٚئشٞب آػيجي ٕ٘ي سػب٘ذ ٔذفٛع سا حُ وشدٜ ٚ ٔٛاد اضبفي سا ؿٙبٚس ٔي ػبصد ، أب ثٝ تخٓ وشٟٔب ، السٚ

. ٔؼٕٛالً دس ايٗ سٚؽ تشٚفٛصٚئيت ته يبختٝ ٞب خشاة ؿذٜ ٚ يب اص ثيٗ ٔي سٚد

 ثٝ خبي اتش اػت وٝ ػّت آٖ حفظ Hemo-De ٔٙبػت تشيٗ سٚؽ تغّيظ اػتفبدٜ اص اتيُ اػتبت ٚ تشويجبت ديٍش ٔب٘ٙذ

  .ٕٞبٖ ػُٕ اتش سا ا٘دبْ ٔي دٞٙذ  ايٗ تشويجبت  دليمبً. ػالٔتي افشاد ٔي ثبؿذ 

ا٘دبْ داد ، أب ٕٔىٗ  Polyvinyl Alcohol=PVA سٚؽ ٞبي تغّيظ سا ٔي تٛاٖ سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ دس

ثٙبثشايٗ ٕٞب٘غٛس وٝ دس خضٜٚ . اػت دس ٔشحّٝ اص ثيٗ ثشدٖ چشثي ، ثؼضي اص اسٌب٘يؼٕٟب ثخلٛف پشٚتٛصٚئشٞب خشاة ؿٛ٘ذ 

ثٟتش اػت وٝ ػُٕ تغّيظ سا سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ دس فشٔبِيٗ ٚ ػُٕ سً٘ آٔيضي سا سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ  لجّي روش ٌشديذ 

. ا٘دبْ داد  PVAدس  

. خبيٍضيٗ سٚؽ تغّيظ ٔؼِٕٛي ٌشدد( g  500دليمٝ دس دٚس10) ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آثىي ثبيذ اػتفبدٜ اص يه ٔشحّٝ ػب٘تشيفٛط 

. ( تؼذاد دٚس دس دليمٝ ثش اػبع ؿؼبع وٝ دس ػب٘تشيفٛطٞبي ٔختّف ، ٔتفبٚت اػت ، دس وتت ٔشخغ ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ سٚؽ كحيح ٔحبػجٝ)  

: ٔٛاد ٚ ٔؼشفٟبي الصْ 
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 ٔٛاد اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي ٔب٘ٙذ اتيُ اػتبت ٚغيشٜ -ا

              Sodium Acetate-Acetic Acid-formalin=SAF     دسكذ ثبفش ؿذٜ ٚ يب 10يب  5فشٔبِيٗ   -2

3-   NACL 85 /0   %4- ٌُِٛ َّٛٔح

: سٚؽ وبس 

ٔخّٛط وشدٜ ٚ اخبصٜ دٞيذ وٝ ( دس يه ظشف ٔٙبػت اص ٘ظش حدٓ ٟ٘بيي % )10ٔيّي ِيتش فشٔبِيٗ  10ٌشْ اصٔذفٛع تبصٜ سا دس داخُ  4حذٚد  -ا

دسكذ ٚ يب  10يب5دس ٔحَّٛ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔب٘ٙذ فشٔبِيٗ اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ . دليمٝ ثٕب٘ذ30خٟت ثبثت ؿذٖ ػٙبكش اٍّ٘ي ٔٛخٛد دسٔخّٛط،ثٕذت حذإلُ 

SAF تٟيٝ ٌشديذٜ اػت ، آٖ سا وبٔالًٔخّٛط وٙيذ .

ليف سا داخُ يه ِِٛٝ تٝ . دس ساثغٝ ثب لٛاْ ٚ ٔمذاس ٔذفٛع،تؼذاد وبفي ٌبص ٔشعٛة سا سٚي ٞٓ لشاسدادٜ ٚ ػپغ آٖ سا داخُ ليف ثٍزاسيذ-2

 ml يب  ml1 ) ؿىُ تٝ ِِٛٝ ثبيذ ثٝ ٘حٛي ثبؿذ وٝ ٔمذاسوبفي سػٛة . ٔخلٛف ػب٘تشيفٛط لشاسدٞيذٔيّي ِيتشي ٚ يب ِِٛٝ ٞبي  10ٔخشٚعي 

  SAF اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ فشٔبِيٗ يب..ٔيّي ِيتش اص ٔخّٛط فشٔبِيٗ ٚ ٔذفٛع آٔبدٜ ؿذٜ ،كبف ٔي ٌشدد  8ٔؼٕٛالً. ايدبد وٙذ( 5/0

 .اػت ٍٔش ايٙىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ حبٚي ٔمذاس خيّي وٕي ٔذفٛع ثبؿذ ٔيّي ِيتش اص آٖ وبفي 3ٍٟ٘ذاسي ؿٛد،حذٚد 

. ػب٘تشيفٛط ٕ٘بئيذ g 500 دليمٝ دسدٚس10ٔحَّٛ ػشْ فيضيِٛٛطي سا تب ٘ٛن ِِٛٝ اضبفٝ وٙيذ ٚ ثٕذت  -3

ي ثٝ حبِت دٚثبسٜ سػٛة سا دس ػشْ فيضيِٛٛط. تب ا ٔيّي ِيتش ثبؿذ  5/0سٚي ٔحَّٛ سا خبِي وٙيذ ، سػٛة ثذػت آٔذٜ ثبيذ حذٚد  -4

. ػب٘تشيفٛط ٕ٘بئيذ  g 500 ا دليمٝ دس دٚس 0ػٛػپب٘ؼيٖٛ دسآٚسدٜ ٚ تب ٘ٛن ِِٛٝ سا پش ٕ٘بئيذ ٚ ٔدذداً ثٕذت 

دس كٛستي وٝ ثؼذ اص ٔشحّٝ اَٚ ؿؼتـٛ ، تفبٚت سً٘ وٕي ثيٗ سػٛة ٚ ٔبيغ سٚيي ٔـبٞذٜ ٌشديذ ٔي تٛاٖ ٔشحّٝ دْٚ 

ثٛدٜ ٚ يب وذٚست صيبدي داؿت ٔبيغ سٚيي سا خبِي ٕ٘ٛدٜ ٚ دٚثبسٜ ػُٕ ؿؼتـٛ سا حزف ٕ٘ٛد ٚ اٌش ٔحَّٛ سٚيي تيشٜ  

. ػب٘تشيفٛط سا ثب ٔحَّٛ ػشْ فيضيِٛٛطي تىشاس وٙيذ

 ِِٛٝ سا پش ٕ٘بيذ ػپغ اخبصٜ دٞيذ  3/2ثٝ سػٛة تٝ ِِٛٝ اضبفٝ ٕ٘بئيذ وٝ % 10ٔبيغ سٚيي سا خبِي ٕ٘ٛدٜ ٚ آ٘مذس فشٔبِيٗ -5

. دليمٝ ثٕب٘ذ 10ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي ، ثٕذت حذالُ وٝ لجُ اص اضبفٝ وشدٖ ٔٛاد اص 

اٌش ٔمذاس سػٛة تٝ ِِٛٝ خيّي وٓ ، ٚ يب ٕ٘ٛ٘ٝ اكّي ٔحتٛي ٔمذاس صيبدي ٔٛوٛع ثبؿذ ، ٔٛاد اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي سا 

ي اضبفٝ ٕ٘ٙبئيذ ٚ ثٝ ػٛم آٖ ٔمذاسي فشٔبِيٗ اضبفٝ ٚ آٖ سا ػب٘تشيفٛط ٕ٘ٛدٜ ٚ ػپغ ٔبيغ سٚيي سا خبَ(  6ٔشحّٝ )  
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. وشدٜ ٚ سػٛة ثبلي ٔب٘ذٜ سا ثشسػي ٕ٘بئيذ

دس ِِٛٝ سا ثب چٛة پٙجٝ ثجٙذيذ ٚ آٖ سا  . ٔيّي ِيتش اتيُ اػتبت ٚ يب ديٍش ٔٛاد اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي سا اضبفٝ وٙيذ 5تب  4   -6

. ٕٞىبستبٖ ثبؿذِِٛٝ سا عٛسي ٍ٘ٝ داسيذ وٝ چٛة پٙجٝ دٚس اص كٛست ؿٕب ٚ يب . ثب٘يٝ ثٝ ؿذت تىبٖ دٞيذ 30حذالُ ثٕذت 

. ثب٘يٝ كجش وٙيذ ٚ ػپغ ثب دلت چٛة پٙجٝ سا ثشداسيذ30ا تب  5 -7

اِٚيٗ اليٝ ٔمذاس وٕي   . اليٝ تـىيُ ٔي ؿٛد  4ثؼذ اص ػب٘تشيفٛط . ػب٘تشيفٛط وٙيذ   g 500ا دليمٝ دس دٚس  0آٖ سا ثٕذت -8

ٔبِيٗ ٔي ثبؿذ ٚ ػپغ آؿغبِٟبي ٔذفٛع سٚي ػغح اليٝ فشٔبِيٗ اليٝ ثؼذ فش.اػت وٝ دس تٝ ِِٛٝ تـىيُ ٔي ؿٛد( حبٚي اٍُ٘ ) سػٛة    

 .لشاس ٌشفتٝ ٚ ثميٝ ٔٛاد اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي دس ٘ٛن ِِٛٝ لشاس ٔي ٌيشد

ثٛػيّٝ اپّيىبتٛس تٕبْ آؿغبِٟبي ٔذفٛع سا خبسج وشدٜ ٚػپغ ٕٞٝ ٔحَّٛ سٚيي سا خبِي ٕ٘بئيذ ٚ دس حبِيىٝ ِِٛٝ سا ػشاصيش  -9

ثٛػيّٝ اپّيىبتٛسي وٝ دس ػش آٖ پٙجٝ پيچيذٜ ؿذٜ اػت ٚ يب ثٛػيّٝ ػٛاة ٕٞٝ آؿغبِٟبي چؼجيذٜ ثٝ ديٛاس    سا خبسج ٍ٘ٝ داؿتٝ ايذ ،   

. ػپغ ِِٛٝ ساثٝ حبِت اِٚيٝ ثشٌشدا٘يذ.. ٕ٘بئيذ

س صيبدي اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ حبٚي ٔمذا. ٚلتي وٝ اص ِِٛٝ ٞبي ؿيـٝ اي اػتفبدٜ ٔي وٙيذ ٔبيغ خيّي ساحت تش ثٝ تٝ ِِٛٝ ثش ٔي ٌشدد

صيشا . ٔٛوٛع ثبؿذ ٔمذاس ػذيٕبٖ ثٝ حذالُ ٔي سػذ دس ايٗ حبِت خٟت خبسج ٕ٘ٛدٖ ٔبيغ سٚيي ، ِِٛٝ سا ٚاسٚ٘ٝ ٘ىٙيذ

. دس ايٗ كٛست ٔبيغ سٚيي سا ثٛػيّٝ پي پت پبػتٛس ٚ غيشٜ خبسج ٕ٘بئيذ. ٕٔىٗ اػت ٕٞشاٜ ايٗ ػُٕ سػٛة سا اص دػت ثذٞيذ

ثيذٜ ٚ ػفت اػت يه يب دٚ لغشٜ ػشْ فيضيِٛٛطي ٚ يب فشٔبِيٗ ثٝ آٖ اضبفٝ ٕ٘ٛدٜ ٍٞٙبٔي وٝ سػٛة ثٝ تٝ ِِٛٝ چغ -10

ٕٔىٗ اػت . سٚي آٖ لشاس دٞيذ 22× 22ػپغ ٔمذاس وٕي اص آٖ سا سٚي الْ ٌزاؿتٝ ٚيه الُٔ ثب ا٘ذاصٜ . ٚ ٔخّٛط ٕ٘بئيذ

. اػتفبدٜ ٔي ؿٛد 22× 22أب ٔؼٕٛالًثيـتش اص الُٔ  . ٞٓ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد22×  40اص الُٔ ثب ا٘ذاصٜ 

. تٕبْ ٔحذٚدٜ الُٔ سا ثشسػي ٕ٘بئيذ( ×  10) ٔؼٕٛال اثتذا ثب ثضسوٕٙبيى  -11

 3/1حذالُ. ثشاى ثشس ػي ثيـتش خضئيبت اػتفبدٜ وٙيذ( ×40)اٌش ٔٛسد ٔـىٛوي ٔـبٞذٜ ٌشديذ اص ػذػي ثب ثضسٌٕٙبيي  -12

. ، حتى اٌش ٔٛسد ٔـىٛوي ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ ثشسػي وٙيذ ( ×40)ٔحذٚدٜ الُٔ سا ثبيذ ثب ػذػي ثب ثضسٌٕٙبيي  

آٖ ساثشسػي ( ×  100) اوشچٝ ثؼضي اص افشاد اعشاف الُٔ سا ثٛػيّٝ پبسافيٗ ٚغيشٜ ٔؼذٚد وشدٜ ٚ ثب ػذػي ثب ثضسٌٕٙبيي  -

. يشدأب ٔؼٕٛالً ايٗ وبس ا٘دبْ ٕ٘ي ؿٛد ٚتـخيق كحيح ته يبختٝ ٞب ثٛػيّٝ تٟيٝ الْ سً٘ آٔيضى ا٘دبْ ٔي پز. ٔي وٙٙذ  
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ٔي تٛاٖ الْ تٟيٝ ؿذٜ سا خٟت ثشسػي ثيـتش ٚ يب آٔٛصؽ ثٝ افشاد دس يه پّيت ٔحتٛي وبغز يب پٙجٝ ٔشعٛة سٚي يه اپّيىبتٛس يب  -13

. فضبي ٔحفظٝ ثبيذ وبٔالً ٔشعٛة ثٛدٜ ، أب خيغ ٘جبؿذ. ٚػيّٝ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ الْ لشاس داد

ٚ السٚ ٞب دسآٔبدٜ ػبصي ثب سٚؽ تغّيظ ثب تؼذاد ثيـتشي دس ٔمبيؼٝ ثب سٚؽ ٕٔىٗ اػت ويؼت ته يبختٝ ٞب ، اٚٚػيؼت،، تخٓ وشٟٔب  -

 .ٔؼتميٓ ٔـبٞذٜ وشد٘ذ

. سٚؽ كحيح ٌضاسؽ ٘تبيح ثٝ ٕٞبٖ تشتيجي خٛاٞذ ثٛد وٝ دس خضٜٚ لجّي اؿبسٜ ٌشديذ

 ًىاذ لاتل زَجِ

سْ فيضيِٛٛطي ٌشدد أب ثؼضي اص وبسوٙبٖ تشخيح ٔي دس تٕبْ ٔشاحُ سٚؽ وبس اػتفبدٜ اصآة ِِٛٝ وـي ٔي تٛا٘ذ خبيٍضيٗ اػتفبدٜ اص ع  -

. اػتفبدٜ وٙٙذ% 10دٞٙذ وٝ دس تٕبْ ٔشاحُ اص فشٔبِيٗ 

ثٟشحبَ اوش دس ٔٛسد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي تبصٜ ٚيب ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ دس فشُٔ اص آة ِِٛٝ وـي اػتفبدٜ وٙيذ ثبسٞب ٔـبٞذٜ ٌشديذٜ اػت وٝ 

. اسٌب٘يؼٕٟبي آِٛدٜ وٙٙذٜ اي وٝ ص٘ذٌي آصاد داس٘ذ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـبٞذٜ ٌشديذٜ ا٘ذ اص ثيٗ سفتٝ اػت ٚ يب Blastocystis hominisاًگل

وٝ ثي  Hemo-Deٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ اص حالِٟبي ديٍش ٔب٘ٙذ . تٛكيٝ ٔي ؿٛد وٝ اػتفبدٜ اص اتيُ اػتبت خبيٍضيٗ اػتفبدٜ اص اتش ٌشدد  -

. خغشتش اص ا٘ٛاع ديٍش ثٛدٜ ، تٛكيٝ ٔي ٌشدد

ٔشحّٝ آخش سٚؽ تغّيظ ، ٔبيغ سٚيي سا خبسج ٕ٘ٛديذ ، دس حبِيىٝ ٞٙٛص ِِٛٝ ٚاسٚ٘ٝ اػت ، وٙبسٜ ٞبي آٖ سا ثب يه ػٛاة پٙجٝ  ثؼذ اص ايٙىٝ دس -

ايٗ ػُٕ ٔخلٛكبً دس ٔٛاسدي وٝ اص ِِٛٝ ٞبي پالػتيىي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ، ٟٔٓ . اي تٕيض وٙيذ وٝ اضبفي ٔبدٜ اص ثيٗ ثش٘ذٜ چشثي خبسج ٌشدد

ايٗ ٔٛاد ٚاسد سػٛة ٔٛخٛد دس ِِٛٝ ٌشدد دس صيش ٔيىشٚػىٛح حجبثٟبيي سا ايدبد ٔي وٙذ وٝ ثبػث ٔي ؿٛد وٝ ٔٛاد ٚ ػٙبكش چٖٛ اٌش . اػت 

ٔٛسد ٘ظش پٛؿب٘ذٜ ؿٛ٘ذ ٚ يب ثٝ ػختي ٔـبٞذٜ ٌشد٘ذ ٚ ٕٞچٙيٗ دس ٍٞٙبْ تٟيٝ ٌؼتشؽ ػٛػپب٘ؼيٖٛ تٕبيُ داسد وٝ دس ٚػظ الْ تدٕغ 

. ة ثٝ ػختي أىبٖ پزيش اػت حبكُ وٙذ ٚ تٟيٝ يه ٌؼتشؽ خٛ

. ؿشٚع خٛاٞذ ؿذ(  2ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ ، سٚؽ ا٘دبْ آصٔبيؾ تغّيظ اص ٔشحّٝ( SAF)اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ  -

سا ثٛػيّٝ  PVA ٔذفٛع ٚ. سٚؽ ا٘دبْ آصٔبيؾ تغّيظ ثبيذ ثٝ ؿشح صيش اكالح ٌشدد2ؿٛ٘ذ ٔشاحُ ا ٚ  ٍٟ٘ذاسي( PVA)اٌش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس  -

ٔيّي 3حذٚد. ػپغ حذٚد ٘يٕي اص آٖ سا ثٝ داخُ يه ِِٛٝ ٔٙبػت سيختٝ ٚ ثب ػشْ فيضيِٛٛطي تب ػش ِِٛٝ سا پش وٙيذ.پّيىبتٛس ٔخّٛط ٕ٘بئيذيه ا

ٔيّي ِيتشي  15ٚ ٔذفٛع سا اص عشيك ٌبص ٔشعٛة وٝ داخُ ليف ٌزاؿتٝ ايذ ، ثٝ داخُ ِِٛٝ ػب٘تشيفٛط  PVAِيتش اص ٔخّٛط ػشْ فيضيِٛٛسى ، 
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. . ادأٝ دٞيذ 3يذ ٚ ػپغ ثميٝ ٔشاحُ سا اص ٔشحّٝ  كبف وٗ

.  ػّيشغٓ ٘ٛع ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ اػتفبدٜ ؿذٜ ، سػٛة خيّي غّيظ ٚ يب خيّي سليك ٔي تٛا٘ذ ثيبٍ٘ش سٚؽ تغّيظ غيش كحيح ثبؿذ -

: ٔحذٚديتٟبي سٚؽ

ثؼضي اص ته يبختٝ ٞب وٛچه ثٛدٜ ٚ .ئيذ ؿٛ٘ذته يبختٝ ٞبي ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس آصٔبيؾ ٔؼتميٓ ثبيذ ثٛػيّٝ سٚؽ سً٘ آٔيضي دائٕي تب -

حتي اٌش ٘ٛع اٍُ٘ دس آصٔبيؾ ٔؼتميٓ تـخيق دادٜ ؿٛد،خذاػبصي آٖ اٍُ٘ ثب .تـخيق آٟ٘ب دس آصٔبيؾ ٔؼتميٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـىُ ٔي ثبؿذ

. سٚؽ سً٘ آٔيضي دائٕي، تـخيق سا تبييذ ٔي وٙذ

يىب خذا ٔيٍشدد ، ثؼيبس ٟٔٓ اػت وٝ ايٗ أش دس ٔٛسد اٍُ٘ ا٘تبٔٛثبوّي كذق ٔخلٛكبً تبييذ تـخيق دس ٔٛاسدي وٝ اٍُ٘ آ٘تبٔٛثبٞيؼتِٛيت -

. ٕ٘ي وٙذ

ثؼضى اص اسٌب٘يؼٕٟب ٔب٘ٙذ طيبسديب الٔجّيب ، تخٓ ٞبي وشْ لالثذاس ٚ ثؼضي ٔٛالغ تخٕٟبي وشْ تشيىٛػفبَ ٕٔىٗ اػت دس سٚؽ تغّيظ ا٘دبْ 

. دس فشٔبِيٗ ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ ، حفظ ٍ٘شد٘ذ ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ ثخٛثي ٔذفٛػي وٝ PVAؿذٜ ثب ٔذفٛػي وٝ دس 

ٕٞچٙيٗ ؿىُ الس ٚٞبي . ثٟش حبَ دس ٔٛاسدي وٝ آِٛدٌي ثٝ اٍّٟ٘بي فٛق ثٝ ٔيضاٖ ٔتٛػظ تب ؿذيذ ثبؿذ ،ايٗ ٔـىُ وٕتش ٔـبٞذٜ ٔي ٌشدد

ثخٛثي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي  ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ PVAاػتشٚ٘ظيّٛئيذع اػتشوٛساِيغ ٚ ويؼتٟبي ا٘تبٔٛثبوّي دس ٕ٘ٛ٘ٝ تغّيظ ؿذٜ ٔذفٛػي وٝ دس 

.  ؿذٜ دس فشٔبِيٗ ٔـخق ٕ٘ي ثبؿٙذ

ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ ، حفظ  PVAدس سػٛة ٕ٘ٛ٘ٝ تغّيظ ؿذٜ ٔذفٛػي وٝ دس   (Isospora belli)ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ اٚٚػيؼت ايضٚػپٛساثّي    

.                                     ٍ٘شديذٜ ٚ تخشيت ٔي ٌشدد

هال فارسي  دكتر ش                                                                                                                

                                                               آزمايشگاه مرجع سالمت

87ارديبهشت                                                                                                          
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