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:مباحث مورد بحث در این جلسه

 یدید مخ قیم میکروسکوپ: اسواع روش های تش یصی

بشت

روش های مولکولی

بن رل بیفی

 ایمنی در آزمایشگاه سل

 مخ ندات ، آمار و شاخصKPIs



(دید مستقیم ) آزمایش میکروسکوپی 



قوطی جمع آوری نمونه 

دهاسه گشاد•

یک بار مصرف•

بدون سشت•

شفاف•

مقاوم به فشار•

در پوش پیچی با پیچ های م عدد•



روی ظرف نمونه باید چه چیزی نوشته شود؟

نام و نام خانوادگی بیمار•

تاریخ نمونه گیری•

نوبت نمونه •

نام مرکز ارسال کننده•



روی جعبه نمونه ها، چه چیزی باید نوشته شود؟

نام و نام خانوادگی بیمار•

مرکز ارسال کننده•

تاریخ ارسال•



نحوه ارسال نمونه



نحوه ارسال نمونه

بخ ه  ) فوسی سموسه ها ح ی االمکان می بایخت مطابق دس ورالعمل بخ ه بندی و ارسال سموسه های ع•
.ارسال گردد( بندی سه الیه 

:در صورت عدم دس رسی به این امکاسات، بخ ه بندی به صورت زیر اسجام شود•

همراه با فرم در جعبه حاوی ظرف سموسه در یک بیخه پالس یکی بخ ه بندی شده و سپس این بخ ه
.یک بیخه دیگر قرار گیرد



؟آیا رعایت زنجیره سرد، برای انتقال نمونه ها الزامی است

یره سرد درخواست شده باشد، رعایت زسجآزمتیشخمولکولیخیا آزمتیشخم کروسکوپیخاگر •
.الزم سیخت

رد سگهداری و مد سظر باشد، سموسه ها باید در محیط سآزمتیشخکصتخمتیکوبتکتریومخزماسی به •
.  من قل شود

.سموسه هیچ گاه سباید در فریزر سگهداری شود•



؟



؟



روش نمونه گیری
:به بیمار توصیه می شود به 

راحت باشد و چند لحظه آرامش خود را حفظ بند.

 مرتبه سفس عمیق بشیده و هر بار سفس خود را با شدت خارج بند3تا 2اب دا  .

سعی بند با سرفه عمیق، خلط را از عمق ریه خارج بند.

خلط را درون قوطی به مقابل دهاسش سگه داش ه، بریزد.

بعد از جمع آوری، در پوش قوطی را محکم ببندد  .

شودممکن است الزم شود برای جمع آوری یک سموسه با بیفیت چندین مرتبه این بار تکرار.

 سی سی سموسه الزم است5تا 2برای این آزمایش.



تعداد نمونه مورد نیاز
:سموسه با بیفیت توصیه می شود3جهت اسجام آزمایش میکروسکوپی خلط، جمع آوری 

یمار قوطی در همین سوبت به ب. در اولین مراجعه بیمار به مربز درماسی دریافت می شود: نمونهخاولخ
.خلط خالی برچخب گذاری شده برای سوبت دوم و سوم سیز داده می شود

ا پس از  بیمار سموسه خلط صبحگاهی را قبل از برخاس ن از جای خود به صورت ساش : نمونهخدومخ
.یک سفس عمیق با سرفه داخل قوطی ری  ه و تحویل آزمایشگاه می دهد

هنگام تحویل سموسه دوم، سموسه سوم سیز جمع آوری و تحویل داده می شود: نمونهخسومخ.



نکات قابل توجه

سات،  چناسچه بیمار در بیمارسا ان بخا ری ا  •
ی از  توصیه می شود تمام سموسه های دریاف 

بیمار باه صاورت سموساه صابحگاهی جماع     
آوری و در همان روز به آزمایشاگاه ارساال   

.  گردد

بیفی در آزمایشگاه هایی به ارزیابی بن رل•
در آن ها به درس ی اجرا ( EQA )خارجی 

داد شده است و باربنان آزمایشگاه بام تعا  
ه هخ ند، جمع آوری دو سموسه خلاط توصای  

.  شده است



کیفیت نمونه ها





نحوه تهیه اسمیر به روش مستقیم

ش ه  اب دا روی الم سو و تمیز بد مش صی گذا•
.شود

ی  برای اسالیدهای شفاف از قلم الما  و برا•
.الم های مات از مداد می توان اس فاده برد

گه  الم را تنها از قخمت لبه و با دو اسگشت س•
.دارید



کخ ه به وسیله چو  سوآپی به از وسط ش•
شااده اساات، از قخاامت هااای  اا یم و  

چربی خلط برداش ه و



در دو الم گخ رده ای به ابعاد یک و روی •
.ساس ی م ر و در طول الم تهیه بنید



اپلیکاتور یا لوپ ؟

اپلیکاتور

.مواد چربی را از بزاق خیلی سریع جدا می بنند•

.خلط بیش ری برمی دارسد•

.سریع ر و ایمن تر هخ ند•

.یک بار مصرف و قابل امحاء هخ ند•

لوپ

.اس فاده از آن ها وقت گیر است•

.ممکن است حجم سموسه بم ری جمع آوری بند•

برای اس فاده مجدد، بایدروی. بارایی بم ری دارد•
.شعله سگه دارید و سپس سرد بنید



.نیدتمام نمونه های خلط را تا زمان مشخص شدن نتیجه، در یخچال نگهداری ک



خشک کردن گسترده

دقیقه 30پس از تهیه گخ رش، باید حدود •
.  صبر بنید تا الم ها بامال خشک شود



فیکس کردن گسترده

.مرتبه از روی شعله عبور دهید3گخ رش خشک شده را حدود •

یجاد  اگر الم خشک سشده را از روی شعله عبور دهید، آئروسل بخیار زیادی ا•
.خواهد برد

.گخ رده روی الم باید به سمت باال باشد•

.حرارت بیش از حد، باعث آسیب دیدن باسیل ها خواهد شد•



اسمیر های فیکس شده را روی رک رسگ  •
.  آمیزی با فاصله مناسب قرار دهید

.  اسمیر ها رو به باال باشد•



نخخکربولخفوش تمام سطح الم را با محلول •
.  بپوشاسیدصتفخشدهخ



.چگونه شعله آتش بسازیم



الم ها را به آرامی حرارت دهید، تا زماسی به  •
.  ب ار از سطح الم م خاعد شود

حرارت  وق ی به ب ار از سطح اسالید بلند شد،•
.دادن را م وقف بنید

.  ایدهرگز بربول فوشین سباید به جوش بی•





.به آرامی سطح الم ها را با آب بشوئید•

.  آب اضافی را از روی اسالیدها خالی کنید•





رنگ بری















مشاهده اسمیرها





یک تست ساده

ه  روغن ایمرسیون باید غلظت م وسط داش •
1.5بزرگ ر از ( RL) باشد و شاخص اسکخاری 

.  داش ه باشد

از روغن های رقیق شده با گزیلل به دلیل•
.آسیب زدن به عدسی اس فاده سکنید



محل مناسب جخ جو را اس  ا   10با عدسی •
.بنید







میدان 100به منظور بررسی الم، حداقل •
1000میکروسکوپی را باا درشات سماایی    

.باید بررسی بنید



ساس ی م ار، یاک   1*2در یک گخ رده به ابعاد •
پیمایش افقای و دو پیماایش عماودی از روی   

.فیلد است100اسمیر، تقریبا معادل مشاهده 



اسالید های مشاهده شده را به پشت روی•
افی دس مال باغذی برگرداسید تا روغن ا ا 

.  آن جذ  دس مال شود





بعد از مشااهده هار الم متبات و یاا در     •
تمیز پایان بار، عدسی را با دس مال سرم

ردن هرگز از گزیلل برای تمیز با . بنید
.یدعدسی میکروسکوپ اس فاده سکن



گزارش نتایج









% (3اسید الکل ) محلول رنگ بر 



% (6اسید الکل ) محلول رنگ بر 



% (25اسید سولفوریک ) محلول رنگ بر 





اسمیر خیلی صورتی است



باسیل اسید فست رنگ پریده است



زمینه خیلی تاریک است



کنترل کیفی



کنترل کیفی در مرحله جمع آوری و انتقال نمونه ها



فرم ارزیابی نمونه های ارسالی



کنترل کیفی در مرحله رنگ آمیزی



کنترل کیفی رنگ های ساخته شده



کنترل کیفی در مرحله خواندن و گزارش نتایج



فرم کنترل کیفی الم های دیده شده


