
 
1 

 ثطًبهِ آهَظش وبضآهَظاى آظهبیطگبُ سطریع عجی ثیوبضسشبى فیطٍظآثبزی 

 ============================================================= 

 العاهبر ٍ ضػبیز لَاًیي آظهبیطگبُ  –همسهبر : والس آهَظضی  -

 ٍسبیل ٍ اثعاض ٍ سَظیي ٍ اًىَثبسیَى ٍ اسشطیلیعاسیَى ٍ ایوٌی زض آظهبیطگبُ  -

 ثرص ًوًَِ گیطی آظهبیطگبُ -

 ثرص دصیطش آظهبیطگبُ -

 ثرص ّوبسَلَغی  -

 ثرص ثبًه ذَى -

 ثرص هیىطٍة ضٌبسی -

 ثرص ثیَضیوی ازضاض ٍ اًگل ضٌبسی -

 ثرص ثیَضیوی -

 ثرص َّضهَى ضٌبسی -

 ثرص سطٍلَغی -
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 آییي ًبهِ ضػبیز همطضار زاًطجَیبى وبضآهَظ 

 زض آظهبیطگبُ سطریع عجی ثیوبضسشبى فیطٍظآثبزی 

============== ============================== 

 زاضشي ثطگِ ی هؼطفی زاًطجَ هجٌی ثط گصضاًسى زٍضُ ی وبضآهَظی اظ زاًطگبُ ػلَم دعضىی ایطاى -

 سُ جلسِ وبضآهَظی زض آظهبیطگبُ هیجبضس.هلعم ثِ عی زٍضُ ّف وبضآهَظاى هحشطم-

 .ظظْط زض آظهبیطگبُ زٍضُ هی گصضاًٌسفمظ زض ًَثز غجح ٍ اظ سبػز ّطز سب یه ثؼسا وبضآهَظاى-

زض آظهبیطگبُ ضا زاضز ّط ضٍظ ایبم ّفشِ ثَزُ ٍ اگط هحسٍزیز حضَض حضَض زاًطجَی وبضآهَظ زضّط ضٍظ وبضی -

ضاٌّوبی ذَز ثطای هسئَل آظهبیطگبُ هیجبضس.اهب حضَض ّفسُ جلسِ هلعم ثِ اضائِ گَاّی وشجی اظ اسشبز 

 .زض زٍضُ وبضآهَظی العاهی اسز ًطجَی وبضآهَظ زا

ضػبیز دَضص ٍ حجبة اسالهی هٌغجك ثط هٌطَض اًضجبعی ٍ فطزی وبضوٌبى ٍ زاًطجَیبى زاًطگبُ ػلَم دعضىی -

 ایطاى العاهی اسز.

 آظهبیطگبُ زض هحیظ وبض اظ ًبحیِ وبضآهَظاى هحشطم العاهی اسز .ضػبیز آزاة اجشوبػی ٍ سمسم دطسٌل فٌی  -

سجوغ وبضآهَظاى زض ثرطْبی –آٍضزى اضیب لیوشی ثِ آظهبیطگبُ –ظیَضآالر  -اسشفبزُ اظ گَضی ّوطاُ -

 آظهبیطگبُ ٍ ّوچٌیي آًچِ ثط ذالف هَضَع ایوٌی ٍ همطضار ازضاضی زض آظهبیطگبُ هیجبضس هوٌَع اسز .

 وبضآهَظی ثطای ّط وبضآهَظ العاهی اسز . اًجبم وبض عی زٍضُ یفطاگیطی ٍ  -

اػالم ضطٍع ٍ دبیبى زٍضُ ی وبضآهَظی ثطای ّط زاًطجَی وبضآهَظ ثطاسبس ًظن وبضی زاًطجَ اسز . لصا زاًطجَ -

 هَظف ثِ ضػبیز ضئًَبر ٍ فطاگیطی ٍ اًجبم وبض ٍ اضائِ گعاضش وبض ٍ حضَض زض جلسبر آهَظش هیجبضس.

وبضآهَظی زاًطجَ ثط اسبس سٌجص زاًطجَ زض ثرطْبی هرشلف آظهبیطگبُ ) عجك ثطًبهِ سٌظیوی  ًوطُ ی-

 ّفشگی ( ٍ ّوچٌیي سبئیسیِ هسئَلیي هحشطم ثرطْبی هرشلف آظهبیطگبُ هیجبضس.
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  ًوطُ ی وبضآهَظاى زاًطجَ    

 ثبضم ثٌسی              

 

 چْبض ًوطُ                                           حضَض ٍ غیبة                                               -

 یه ًوطُ                                                                     ًظن ٍ جسیز زضوبض ٍ فطاگیطی -

 دٌج ًوطُ                                                                     زضثرطْبی آظهبیطگبُ اًجبم وبض -

 یه ًوطُ                                                               آظهبیطگبّی )وشجی(اضائِ هَضَع ضٍظ  -

 ًوطُزٍ                                             اًؼمبزیٍ سسشْبی  گعاضش الم ّوبسَلَغی ٍالم ًئَثبض -

 ًوطُب                              زٍ ثط اسبس زیشسسشْبی ثیَضیوی اسشبًساضز ٍ وٌشطل ضسن هٌحٌی  -

 ًوطُزٍ                                  هیىطٍثطٌبسی     ٍ اًجبم هحیظ سبظی زضگعاضش الم ٍ دلیز  -

 یه ًوطُ               ای زض سطٍلَغی            اًجبم سسز وَهجس ضایز ٍسسشْبی اسالیسی ٍ لَلِ -

 یه ًوطُ                                                  ایگعاضش هىبًیعم سسز االیعا ٍ ثطضسی همبیسِ  -

 ضٍضْبی َّضهَى ضٌبسی

- Lab meeting ُثب هَضَع هطسجظ ثِ آظهبیطگبُ ٍ سسشْبی ضٍظاًِ آظهبیطگبُ                یه ًوط 
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 ثرص ًوًَِ گیطی

============== 

ضٌبذز ثرص ٍ ٍسبیل ثىبض گطفشِ ضسُ زض آى ٍ آهَظش هْبضر ذًَگیطی ٍ لعٍم سَجِ ثِ ون ٍ ویف ٍ حسٍز 

یبزگیطی ذًَگیطی اظ دبضٌِ  –ثب ثیوبض زض سٌیي هرشلف ٍظبیف زض ایي ثرص ٍ وست آهبزگی الظم زض هَاجِْ 

آهَظش ذًَگیطی ٍ احیب -ٍ آهَظش ذًَگیطی ٍضیسی ٍ ضطیبًی ٍ آگبّی اظ ًحَُ ی ًوًَِ گیطی آى -دبی ًَظازاى

ثسًجبل   PBSآهَظش ًوًَِ گیطی اظ سطاًگطز ثب الًسز زض هَاضز زضذَاسز هَاضز ذبظ ٍ اٍضغاًسی. ثیوبض زض

 ی سلَلیسسز ّبی هبالضیب ٍ لیطوبًیَظ ٍ هطفَلَغ

 سطالی اٍضغاًسآهَظش 

 

 

 

 ثرص دصیطش

============= 

ضٌبذز ثرص دصیطش : ضبهل ًسرِ ذَاًی ثسًجبل هغبلؼِ لیسز آظهبیطْبیی وِ زض آظهبیطگبُ اًجبم هیطَز. 

 -دصیطش ثیوبض ثبزلز زضسبضید ًسرِ ٍ لعٍم چْطُ ذَاًی ثیوبض ٍ اًغجبق آى ثب ػىس ضٍی زفشطچِ ثیوِ ثیوبض

اضزاز ثیوبضسشبى ثب آى ًَع اظ زفشطچِ ًَع زفشطچِ ثیوِ ٍ فطاًطیع آى ٍ لط –زلز زض سبضید اًمضب زفشطچِ ثیوِ 

آضٌبیی  –یبزگیطی اضبفِ ٍ ون وطزى سسز ثبضی ثیوبض دصیطش ضسُ  -ظزى لیجل ضٍی لَلِ ّبی آظهبیص -ثیوِ

سحَیل گطفشي ًوًَِ آظهبیص اظ ثرطْبی ثیوبضسشبى ٍ ذَاًسى  –ثب لیوز سسشْب ٍ دطٍسِ سرفیف ثب زفشطچِ ثیوِ 

سبئیس ٍ اهضب زفشط ثرص ثسًجبل اذص ًوًَِ ثب -م ثیوبض )ضٍی ًوًَِ ٍ زفشط ثرص(ثطچست ضٍی ًوًَِ ٍ هغبثمز ًب

 شوط سبػز دصیطش ٍ سبضید .

یبزگیطی همبیسِ ای ًسرِ ذظ ذَضزُ ٍ سػحیح ضسُ ثب هْط دعضه زض  –جوغ آٍضی ثطگِ ّبی ثیوِ زضّط ضٍظ 

 دطز ثطگِ ثیوِ .
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 ثرص ّوبسَلَغی

================ 

لَغی ثب ًَع ًوًَِ ّبی ٍاضزُ ثِ ایي ثرص  ضبهل ًوًَِ ّبی ضٌبذز ثرص ّوبسَ

CBC/ESR/PT/PTT/Fibrinogen هبیغ هفػل ٍ...(-هبیغ دلَض –) هبیغ ًربع  ٍ هبیؼبر ثیَلَغیه ثسى 

 زض ذبًِ ّبی جسٍلی ایي الم . WBC/RBCآضٌبیی ثب الم ًئَثبض ٍ ضوبضش  –ٍ ضوبضش سلَلی 

یبزگیطی سبذشي هحلَل زض –وبضی  Runزض اثشسای  Work listٍ گطفشي  PT/PTTضزیف وطزى سسشْب اظجولِ 

 –ضیطِ ّبی هحشَی دَزض لیَفیلیعُ ٍ سبذشي هحلَل ولطیس ولسین ثِ ضىل ضٍظاًِ 

وطیسى ذَى ثب دی دز سسیوبى )ضٍش زسشی(  –ّوبسَلَغی  Sysmex  XS-500ثِ زسشگبُ  CBCزازى ًوًَِ 

 . Sediman Readerٍ اًجبم وبض ثب زسشگبُ 

سْیِ اسویط: ضبهل لطاضزازى لغطُ ذَى ضٍی الم ٍ یبزگیطی وطیسى فطٍسی ثب سوطیي ظیبز ٍ فیىس ٍ ضًگ آهیعی 

آى. یبز گیطی چگًَگی سبذز ضًگ گیوسب ٍ ضًگ ضایز گیوسب ٍ ضًگ آهیعی حیبسی ضسیىَلَسیز  ٍ سفبٍسْبی 

 ِ زسشی ٍ یب ثب زسشگبُ ضًگ.ًَع ضًگ ّب ٍ هىبًیسن ّطیه. یبزگیطی ضًگ آهیعی الم ّب ثِ عطیم

ٍ ضٌبذز اًَاع دلی هطفَ ًَولئطّب ٍ لٌفَسیز ٍ ضزُ ّبی سلَلی زض  RBCیبزگیطی هجحث آًوی ّب ٍ هطفَلَغی 

 . WBC/RBCٍاضىبل ذبظ  Platelet Aggrigationالم ضًگ آهیعی ضسُ ٍ زیسى ٍ ضٌبذز 

 َئیسی( .زیسى ٍ آهَظش الم ّبی لَسوی )افعایص ضزُ ّبی هیلَئیسی ٍ لٌف
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 ثرص ثبًه ذَى

= ============= 

 Packed cell-Whole blood-Platelet-FFP-Cryoضٌبیی ثب فطآٍضزُ ّبی ذَى : ضبهل آ

 ٍ آهَظش ویسِ ذًَْبی ون لَوَسیز ٍ ذَى سبظُ زض هَضز چِ ثیوبضاًی اسشفبزُ هیطَز.

آًشی ّیَهي  –ٍ هحلَلْبی ثىبضگطفشِ ضسُ زض ایي دطٍسِ : ضبهل آلجَهیي   Major Cross matchآهَظش 

 زض ضًٍس سبظگبضی ذَى فطز زٌّسُ ٍ گیطًسُ ذَى . O Cell-A Cell-B Cellگلَثَلیي . عطظ اسشفبزُ 

زض ظیط هیىطٍسىَح ٍ افشطاق هثجز  Formation Roleax آهَظش هجحث آگلَسیٌبسیَى زض ثبًه ذَى ٍ اًجبم 

 وبشة زض آگلَسیٌبسیَى ّب. ٍ هجوَػب اػالم سبظگبضی ثیي ذَى فطز زٌّسُ ٍ ذَى فطز گیطًسُ .ٍ هٌفی 

 ٍ سوبیع آىیبزگیطی اًجبم گطٍُ ذَى اسالیسی ٍ لَلِ ای 

 هثجز ) ثب آگلَسیٌبسیَى ضؼیف (  Duیبزگیطی هَاضز 

ذَى فطز گیطًسُ زذیل  یبزگیطی هجحث آگلَسیٌیي ّبی سطز وِ زض ثطٍظ ًبسبظگبضی ثیي ذَى فطز زٌّسُ ٍ

 ّسشٌس.

آهَظش زهبی یرچبل ٍ فطیعض زض ثبًه ذَى ٍ ضسن هٌحٌی وٌشطل آى . ضطایظ ًگْساضی فطآٍضزُ ّب زض چِ 

زض چِ زهبیی اًجبم هیطَز ٍ دس اظ شٍة ضسى سب چِ ظهبًی هیشَاى  FFP/Cryoزهبیی ثبیس ثبضس.شٍة ضسى 

آى ضٍی  Expireآهَظش هبًسگبضی فطآٍضزُ ّبی ذَى وِ سبضید آًْب ضا ًگِ زاضز سب لبثل سعضیك ثِ ثیوبض ثبضس.

ویسِ ّب ظزُ ضسُ اسز ٍ چگًَگی اًشمبل ویسِ ّبی ذَى ثب سَجِ ثِ ًعزیىی سبضید اًمضب آى ثِ سبظهبى اًشمبل 

 ذَى عی ظًجیطُ سطز.

طاس هچ زض وطاس هچ هبغٍض ٍ ایٌىِ چطا سِ لَلِ آظهبیص زض و IgG/IgMآهَظش ًمص ایوٌَگلَثَلیي ّبی 

 .هبغٍض ثىبض گطفشِ هیطَز 
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 ثرص هیىطٍة ضٌبسی

= =================== 

 زاًطجَ هلعم ثِ فطاگیطی ٍ ضػبیز همطضار ایوٌی زض ایي ثرص هی ثبضس .

زاًطجَ : ًوًَِ ّبی ثرص هیىطٍة ضٌبسی ضا اظ زضیچِ هرػَظ ) وِ ًوًَِ ّب ضا لطاض هیسٌّس( زاذل هی آٍضز 

 هَاضز هطشطن ثب ثرص ثیَضیوی ازضاض ٍ اًگل ضٌبسی ضا ثِ ثرص هجبٍض سحَیل هیسّس. ٍ  سطیؼبوطز هیسّس ٍ

زضجِ ٍ زیسه ّبی آًشی ثیَگطام ٍ زفشط وطز ازضاض ٍ زفشط وطز ذَى ٍ اًَاع زفبسط ثرص ضا  33هحل اسَ 

ضٍی دلیز ّب ٍ ظهبى ثبظثیٌی ًوَزُ ٍ ًوَزاضّب ٍ هَاضز وٌشطل ٍ اسشبًساضز سسشْب ٍ زسشگبُ ضا فطاگطفشِ ٍ ثطچست 

 ًسُ ٍ زض زفشط وطز ٍاضز هی ًوبیس.وطز اًجبم ضس ٍ ثرطْبی هطثَعِ لیس ضسُ ضٍی ثطچست ضا ذَا

ضؼلِ هیىطٍثطٌبسی ضا زض جبی هغوئي لطاضزازُ ٍ هشَجِ هَاز ٍ هحلَلْبی هطشؼل ضًَسُ ٍ ذغطًبن دیطاهَى 

حلَلْب ٍ احشوبل ضىسشي ٍ سطضفشي هحلَلْب ذَز ثبضس.هَاضز احشیبعی زض هحیظ سبظی وِ ثسًجبل گطم وطزى ه

ّسز ضا زض ًظط ثگیطز.اسشٌطبق هحلَل لَگل زضحیي ضًگ آهیعی گطم وِ ثؼضب سویز زاضشِ ٍ ثبػث سطگیجِ 

 هیطَز ضا آگبُ ثبضس.

 زض سوبم هسر زضایي ثرص هطغَل وبض ثبضس ٍ زض وٌبض هسئَل ثرص وبضّبی الظم ضا فطاگیطز.

...هَلط ٍ ضىالر آگبض ٍ سبیَ ٍ سیشطار ٍ اٍضُ  EMB/Blood Agar/XLD هحیظ سبظی: سبذز هحیظ وطز

ٍ...هحیظ ّبی افشطالی ضا فطاگیطز ٍ اًجبم زّس ٍ هَاضز احشیبعی وِ زض حیي سبذز هحیظ ّب ضا وِ الظم اسز 

 ثساًس اظ هسئَل ثرص ثذطسس.ّوچٌیي سمسین هحیظ زض دلیز اظ اضلي حبٍی هحیظ وطز ضا آهَظش ثجیٌس.

ّبی هحیظ وطز سبذشِ ضسُ زض ثرص هیىطٍثطٌبسی ٍ اضجحیز آى ضا ثب هحیظ وطز ٍ دلیز آهبزُ اظ  سفبٍر

ٍ    Contaminationضا ثساًس.ضًٍس لبضچی ضسى ٍ آلَزُ ضسى هحیظ ّبی وطز ٍ ػلل آى ٍ ّوچٌیي ثیطٍى 

 سساذل سطریػی زض ولٌی ّبیی وِ ثسًجبل آلَزگی دلیز هحیظ وطز ضخ هیسّس ضا آگبُ ضَز.

اًَاع ولٌی ضٍی هحیظ وطز ضا جسا وطزُ ٍ الم )اسویط( سْیِ وطزُ ٍ ضًگ آهیعی وٌس ٍ ولٌی ّب ٍ هیىطٍة 

ّبی هرشلف ضا ضٌبسبیی وٌس ٍ افشطاق اسشبفیلَوَن اظ اسشطدشَوَن ٍ اًَاع اسشبفیلَوَن ٍ اسشطدشَوَن ضا 

ب آى ٍ ثبوشطی دطٍسئَس ثب دسیسُ ثب جالی فلعی ٍ ثبوشطیْبی هطبثِ ث  E.coliفطاگیطز ٍ ثبوشطیْبیی هثل 

ضا زض ایي  CAMPسَاضهیٌگ ٍ ضًگ هطثَعِ ٍ هَاضز ضبذع زض ولٌی ٍ ضًگ ٍ ثَی آًْب ضا فطاگیطز . ٍ سسز 

 زٍضُ اًجبم زّس .
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زاًطجَ هَظف اسز ّوِ ی وبض ضا ذَز اًجبم زّس.لعٍم اّویز وطز ذَى ٍ فَاغل ظهبًی ًین سبػز ٍ یه 

ز سلمیح ذَى ضا ثِ هحیظ وطز ذَى ٍ هبزُ ضسػفًَی وٌٌسُ هطثَعِ ضا یبز گیطز ٍ سبػز ضا فطاگیطز ٍ عطظ زس

 دبسبغ زازى ًوًَِ وطز ذَى ضا اًجبم زّس.

ثطای ثبوشطیْبی هجَْل وِ هَضز سَال اظعطف هسئَل ثرص هیىطٍثطٌبسی اسز...ضوي وطز زض هحیغْبی 

 هؼوَل ٍ افشطالی گعاضضی سْیِ ًوبیس.

هیىطٍلیشط ٍ  20ٍ  10سطجیحب سبذز لَح سطگطز ثطای حجن  لَح ثط هی زاضز ٍ حجن هبیغ ٍ ًوًَِ ای وِ

ّوچٌیي وٌشطل ویفی لَح ضا زض ثطزاضز حجن اسشبًساضز ضا فطاگیطز ٍ  اغغالحبر ضایج زض گعاضش 

ٍ  Streack Methodٍ...ّوچٌیي اًَاع ایعٍلِ وطزى ولٌی ٍ ضٍضْبی وطز هثل  CFUهیىطٍثطٌبسی هثل 

 لعٍم جساسبظی ولٌی ّب ضا یبز ثگیطز .

ًوًَِ ثطزاضی اظ هَضغ هثل وطز حلك ٍ وطز اظ ظذن ضا فطاگیطز ٍ اًَاع هحیظ وطز ثطای ّط ًوًَِ ای وِ ثِ 

 ثرص هیىطٍثطٌبسی هی آیس ٍ ضطایظ ًگْساضی هحیظ وطز ضا فطاگیطز.
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 ثرص ثیَضیوی ازضاض ٍ اًگل ضٌبسی

============== ================ 

 زاًطجَ هَظف اسز همطضار ایي ثرص ضا ضػبیز ًوبیس.

ًوبیس.ًوًَِ ازضاض ضا زض لَلِ ذَز ضیرشِ  Work listضا ضزیف وطزُ ٍ اسبهی آى ضا ٍاضز  Stoolًوًَِ ّبی ازضاض ٍ 

 ٍTest Tape  (ضا ذَاًسُ ٍ ثب ثیلی ضٍثیي ٍ اٍضٍثیلیٌَغى ٍ...-ذَى-لٌس –ظزُ ٍ دبضاهشطّبی هرشلف ) دطٍسئیي

اسشبًساضز جسا سبظی هیٌوبیس ٍ ثغَض ویفی ٍظى هرػَظ ضا هی ذَاًس.ٍ ثب سبًشطیفَغ زض زٍض  SGضفطاوشَهشط

 هجسزا ثؼضی دبضاهشطّب هثل دطٍسئیي ٍ...ضا ثطضسی هیٌوبیس ٍ زض ثطگِ ی وبض اضبفِ ٍ یبززاضز هیٌوبیس.

 اًجبم هیسّس. ضا ثب زٍ ضٍش هسشمین ٍ فطهل زسطجٌز Stoolًوًَِ ّبی 

زض ضٍش هسشمین اظ سطم فیعیَلَغی ٍ هحلَل لَگل سبلن وِ سبظُ سبذشِ ضسُ ثبضس ٍ ضًگ اسشبًساضزی زاضز 

 Stoolسی سی اظ هحلَل آهبزُ ضا ثب اًساظُ ای اسشبًساضز اظ ًوًَِ ی  2اسشفبزُ هیطَز .زض ضٍش فطهل زسطجٌز 

 ٍ ضسَة آى ضا الم گطفشِ ٍ ثطضسی هی وٌٌس. هرلَط وطزُ ٍ سبًشطیفَغ وطزُ ٍ هحلَل ضٍیی ضا ذبلی

زض ایي ثرص اظ ًىبر هْن اسز .عطظ لطاض زازى  40ٍ  10لعٍم آضٌبیی ثب هیىطٍسىَح ٍ عطظ اسشفبزُ اظ ػسسی 

الم سْیِ ضسُ ظیط هیىطٍسىَح ٍ ثىبضگیطی دیچ هبوطٍهشط ٍ هیىطٍهشط هیىطٍسىَح ٍ ایعٍدَئي ) ثطای ٍضَح 

ّبی هرشلف ٍ  Cast/Crystalٍجَز  یبز گیطز.زض ًوًَِ ّبی ازضاض :لَغی ًوًَِ ( ضا سػَیط ٍ ثطضسی زلیك هطفَ

ضا  Trichomonas Vaginalisٍ احیبًب اًگل ازضاضی  yeast/bacteriaاًَاع ٍ السبم اضىبل آى ٍ ّوچٌیي 

: ٍجَز اًگل ّبی سه یبذشِ ٍ سرن وطم ٍ اضىبل هطبثِ آى ٍ  Stoolّوچٌیي زض ًوًَِ  سطریع زّس.

Artifact  ٍ ّبParticle .ّب ٍ هَاز غصایی ّضن ًطسُ ٍ فیجطّب ٍ گطزُ ّبی گیبّی ٍ... ضا سطریع زّس 

 

 زاًطجَ زض سوبم هسر زض ثرص هطغَل ثِ وبض ذَاّس ثَز ٍ هَاضز الظم ضا اظ هسئَل ثرص ذَاّس دطسیس.
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 ثرص ثیَضیوی

= ============= 

 زضذػَظ اًَاع آظهبیطْبی اًجبم ضسُ زض ثرص ثیَضیوی ذَاّس ثَز.زاًطجَ هلعم ثِ هغبلؼِ ای ّطچٌس اجوبلی 

ثطٍضَضّبی ویز ّبی ثرص ضا هغبلؼِ هیىٌس سب اظ هىبًیسن اًجبم آظهبیطْبی لٌس ٍ اٍضُ ٍ آًعیوْبی وجسی 

 ٍ...آضٌبیی دیسا وٌس .

ئَل ثرص؛ زض ثرص ثیَضیوی ثسلیل حجن ثبالی وبض زض ظهبى غجح ٍ لعٍم جَاثسّی ّطچِ سطیؼشطسَسظ هس

چیسُ ٍ ثشسضیج  BT-3000زاًطجَ ثِ ضزیف وطزى ًوًَِ ٍ سْیِ سطم اظ لَلِ لرشِ دطزاذشِ ٍ ثشطسیت زض زسشگبُ 

)اًساظُ گیطی سسین ٍ دشبسین( ٍ  ISEٍ ّوچٌیي زسشگبُ  (BT-3000 ٍBt-1500ثب ضٍضْبی زسشگبُ ثیَضیوی )

 ( آضٌب ذَاّس ضس . ABGّوچٌیي زسشگبُ سٌجص گبظّبی ذَى ) 

 ضا زلیمب فطا هیگیطز. FBS  ٍ2hpp/GCT/GTTهطاحل اًجبم سسز لٌس ًبضشب 

ٍاغُ ّبی هرشلف ٍ ذبظ ٍ هرفف زض ایي ثرص ضا وِ ثطای سسشْبی هرشلف زضًظط هیگیطًس ضا ؛ هثل 

LFT(Liver Function Test.وِ ضبهل وسام آظهبیطْب هیجبضس ضا فطا هیگیطز ) 

جَاثْبی ثحطاًی ٍ لعٍم اعالع ثِ ثرص ٍ دعضه ضا هغبلؼِ ٍ ٍ هَاضز  Normal Rangeهحسٍزُ هطجغ ٍ 

 فطاهیگیطز.

ضلز سبظی ًوًَِ ) ٍ سبثیط ضلز سبظی زض جَاة ( ضا آهَظش  –ّوَلیع ثَزى ًوًَِ  –هَاضز هثجز  ٍ هٌفی وبشة 

زیسُ ٍ ضسن هٌحٌی ّبی اسشبًساضز ٍ وٌشطل ضا ثط اسبس زیشب ٍ زازُ ّب ضٍی وبغص ضغطًجی ٍ ّوچٌیي ضٍی 

 ضا ضسن هیٌوبیس.  Levvy Jeningsزسشگبُ ثیَضیوی اًجبم هیسّس ٍ ثطای سسز هَضز ًظط هٌحٌی 

 لَلْبی سسز ّب ضا فطاگیطز هثال چطا دبیساضی هحلَل ولسین دبئیي اسز ؟دبیساضی اًَاع ٍ السبم هح

 لیسز آظهبیطْبی اًجبم ضسُ زض ثرص ثیَضیوی ٍ ثرص ثیَضیوی آظهبیطگبُ اٍضغاًس وسام اسز .
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ٍ ًحَُ هْبضر زض ثىبضگیطی هجسز زسشگبُ دس    0BT-300  ٍBT-1500ٍ ًْبیشب هىبًیعم ولی اظ وبض زسشگبُ 

 ... ضا فطاگیطز. اظ لغغ ثطق ٍ

وبضی ثطضسی  RUNثطٍضَض ویز ّب ٍ زاهٌِ ّبی هطجغ ٍ ثىبضگیطی هحلَلْبی وٌشطل ٍ اسشبًساضزّب ضا زض یه 

ٍ هحسٍزُ ی جَاثْبی آى ضا زض اثشسای اًجبم سسز ّب زض ذبًِ ّبی زسشگبُ  N  ٍPی وطزُ ٍ اًَاع وٌشطل ّب

 ثگصاضز ٍ ًشبیج آًْب ضا همبیسِ وٌس.

ضا ثطای سسز ّبیی وِ ذَاًص ثبال زاضز ضا سْیِ ٍ جَاثْبی آى ضا ثب ّن همبیسِ   10/1.....5/1...  2/1ضلز ّبی 

 وٌس.

 زسشگبُ زض سالهز زسشگبُ ضا سحمیك ًوبیس. Earthسؼَیض الهخ زسشگبُ ثیَضیوی ضا فطاگیطز ٍ  ًمص
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 ثرص َّضهَى ضٌبسی

= ================== 

حجن ثبالی ًوًَِ ٍ سسز زضایي ثرص غجح اٍل ٍلز ثب هسئَل ثرص َّضهَى  زاًطجَ الظم اسز ثسلیل

ّوبٌّگ ًوبیس سب ثطای آهَظش وبض ٍ زسشگبُ زض ایي ثرص زٍضُ ثگصضاًس.ثطٍضَض ویز ّب ٍ هىبًیعم اًجبم سسز ضا 

 هغبلؼِ وٌس

وبضی ّطسسز  RUNاسز ٍ گصاضشي وٌشطل ٍ اسشبًساضز زض اثشسای  ELISAچَى ضٍش اًجبم وبض زض ایي ثرص 

الظم اسز ....زاًطجَ ثِ زلز ایي هطاحل ضا زًجبل وطزُ ٍ ثىبضگیطی هحلَلْبی اسشبًساضز ٍ وٌشطل ضا اظ اثشسای 

اًساظُ گیطی ّط سسز ٍ ظهبى الظم ثطای اًىَثبسیَى ٍ ضسشطَی ٍل ّبی هطثَعِ ٍ ذَاًسى سسز ّب ثط اسبس 

 ضسر ضًگ حبغلِ ضا فطا هیگیطز .

 

 غیثرص سطٍلَ

====== ======= 

زاًطجَ زض ایي ثرص ػالٍُ ثط اًجبم سسز ّبی سطٍلَغی ًسجز ثِ جساسبظی سطم اظ لرشِ آى ٍ ثىبضگیطی سطم 

 زض ثرطْبی آظهبیطگبُ وبض هیىٌس .

وَهجس ٍ وَهجس ضایز ضا زض هطاحل اسالیسی ٍ RPR  ٍ2MEهىبًیسن سسشْبی سطٍلَغی هثل ضایز ٍ ٍیسال ٍ 

 ٍاوٌطْبی حبغلِ ضا فطاهیگیطز . ٍ Ag  ٍAbلَلِ ای  ثب سبثیط 

 ضا یبز هیگیطز. Prozonهَاضز هثجز ٍ هٌفی وبشة ٍدسیسُ ی دطٍظٍى

ٍ  Agٍاوٌطْبی وٌشطلْبی هثجز ٍ هٌفی سسشْب ضا چه وطزُ ٍ ّوطاُ سسز ّب ثطضسی هیىٌس. ایٌىِ افعٍزى 

 سسشْبی سطٍلَغی چیسز ..چِ اثطی ثط ٍاوٌطْبی سطٍلَغی زاضز ٍ سسشْبی هَاظی ٍ سىویلی ّطیه اظ  Abیب َ

 ٍ سسشْبی ایوٌَلَغی ضا زضلیسز آظهبیطْبی اًجبهی زض ایي آظهبیطگبُ ضا وِ ثیطشط اضسبلی ّسشٌس ضا فطاهیگیطز.

 

   پایان

 سوپروایسر آموزشی آزمایشگاه –لسان 
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