
 
 

 کنترل کیفیت در بخش انگل شناسی

 

 ییمعرف ها و ارائه گزارش نها ینگهدار ،ینمونه، آماده ساز یمراحل جمع آور دیبا یانگل شناس یها شیآزما یفیکنترل ک یبرا

 :است یضرور رینکات ز تیبه موارد ذکر شده رعا یابیدست یاستاندارد انجام شود. برا یبه روش ها شیتحت کنترل بوده و آزما

 به روش استاندارد انجام شود. دینمونه با یجمع آور مراحل

 یو قرمز و ... ضرور دیهضم نشده، گلبول سف یکامل مدفوع و گزارش کامل از نظر رنگ، قوام، خون، موکوس، غذا شیآزما انجام

 است.

 یقارچ ای ییایباکتر یاز هر گونه آلودگ یعار دیگردد. محلول ها با یبررس یبه صورت هفتگ ایدر موقع استفاده  دیمعرف ها با تیفیک

 باشند.

نمونه  ستیبا یم دیمحلول  تیفیکنترل ک یشود. برا ختهیدور ر دیپر رنگ بوده و در صورت کمرنگ شدن با یبه رنگ چا دی محلول

 جذب ییتوانا دیسف ینمود. اگر گلبول ها یزیمورد آزمون، رنگ آم دیاز انگل را با محلول  یو عار دیسف یگلبول ها یمدفوع حاو

 اختهی تک توپلاسمیس د،یبا محلول  یزیخواهند بود. در رنگ آم دیقادر به جذب محلول  زیها ن اختهیرا داشته باشند، تک  دیرنگ 

 مشاهده شود. رهیروشن تا ت یهسته به رنگ قهوه ا نیو کرومات یبه رنگ قهوه ا یو مواد نشاسته ا  ییبه رنگ زرد طلا دیبا

 توجه داشت: ریبه نکات ز دیبا یاستات و روش سولفات رو لیات-نیبا فرمال ظیتغل شیآزما تیفیکنترل ک جهت

 خون ...( انجام شود. ایموکوس  یمناسب مدفوع )حاو یبرداشت نمونه از قسمتها -

 شوند. هیمواد و محلول ها به روش استاندارد ته -

 شود. تیرعا وژیفیسرعت و زمان سانتر -

 شود. هیگسترش با غلظت مناسب ته -

 شود. ینگهدار ییو گزارش نها شیمراحل انجام آزما انیرسوب تا پا یلوله محتو -

ن شفاف و بدو دیبا نیو فرمال یسولفات رو ،یولوژیزیگردند. محلول سرم ف یبررس ش،یدر زمان آزما دیمورد استفاده با یها معرف

 باشند. یمرئ یآلودگ

اقدام  نیگردد. ا یبررس سمهایمطلوب ارگان تیفیو ک ظیمثبت شناخته شده تغل ینمونه ها دیبا ظ،یتغل شیآزما تیفیکنترل ک یبرا

 .ردی( انجام پذوژیفیحداقل هر سه ماه )خصوصا پس از کنترل سرعت سانتر ستیبا یم

شده  ینگهدار یو در نمونه ها 1/11تازه  یمونه هاشود. وزن مخصوص در ن یبه طور ماهانه بررس دیبا ،یمخصوص سولفات رو وزن

 دیاب یسولفات رو دی. در صورت خرشودیم میآب مقطر تنظ ای یبا اضافه کردن سولفات رو نصورتیا ریاست. در غ 1/02 نیدر فرمال

 گردد. یمطلوب انگل ها بررس تیفیقرار گرفته و ک شیمورد آزما ،انگل یشناخته شده حاو ینمونه ها

شود. در صورت عدم مشاهده مورد مشکوک با  ی* بررس12 ییبا بزرگنما یسطح لامل با عدس یتمام دیبا ییمرحله گزارش نها در

 شود. ی* بررس02 ییلام با بزرگنما 1/3حداقل  ،ییبزرگنما نیا

 استفاده شود. ادیاز نور ز یبررس یبرا دینبا شوند،یها باعث انعکاس نور م اختهیتک  کهییآنجا از

 زاتیتجه نیا یفیو کنترل ک یبه نگهدار دیبا یانگل شناس یها شیدر آزما کروسکوپیو م وژیفیعملکرد سانتر تیتوجه به اهم با

 داشت. ژهیتوجه و
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