
 

6 
 

 بولتن گروه آموزشی دکتر خلیلی

  فاطمه فروغی: مؤلف                                کرم شناسی: درس

 

 

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 

 

 

 

 

 

 اصول تشخیص در بیمارهای انگلی

ساعت و اگر آبکی بود حداکثر نیم ساعت نگهداری شود در غیر این صورت از مواد نگهدارندده   1نمونه مدفوع حداکثر در عرض  _

 .استفاده شود

مونه های اگر در یک زمان نمونه های متعدد به آزمایشگاه برسد ابتدا باید نمونه های موکوسی و حاوی خون بررسی شوند سپس ن _

 .آبکی مورد آزمایش قرار گیرد

 .حداقل یک هفته قبل از نمونه گیری بیمار نباید آنتی بیوتیک، داروهایی مثل سولفات باریم، بیسموت، روغن کرچک استفاده کرده باشد _

 وجود ادرار در نمونه مدفوع باعث از بین رفتن تحرک ارگانیسم ها مثل تروفوزوئیت آمیب می شود: نکته. 

 .ل میزان نگهدارنده باید هم حجم مدفوع باشدحداق _

 انواع نگهدارنده

 (رایج ترین ماده نگهدارنده) ←کرم  برای تخم و الرو% 11برای تک یاخته و % 5%: 11 -5فرمالین  .1

 نه مشکوک به کیست تک یاخته استواستفاده از فرمالین روش مرجع برای تشخیص نم. 

2. MIF (مرتیوالت یدین فرمالین) 

3. PVA ( وینیل الکلپلی ) برای تشخیص  ←مناسب برای نمونه های اسهالی و فیکس نشده چون مانند چسب عمل می کند

 تروفوزوئیت و کیست تک یاخته

4. SAF (سدیم استات فرمالین ) (الم مستقیم، تغلیظ، رنگ آمیزی)گانه  3 آزمایشبهترین نگهدارنده در انگل شناسی برای 

 .رف نمی شودمحلول شادین به دلیل داشتن جیوه مص .5

 برای نگه داری کرم ها% 11و گلیسرول% 01الکل اتلیک  .6

 نکته :MIF,PVA,SAF اتیو دارند و برای رنگ آمیزی الم نیاز به فیکس کردن نداریمسخاصیت فیک. 

 بهترین فیکساتیو در انگل شناسی محلول شادین است: نکته. 

  



 ولتن گروه آموزشی دکتر خلیلیب

 فاطمه فروغی: مؤلف                                   کرم شناسی     : درس

7 
 

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 

 

 

 سیل کردن : نکته(seal :)نشده  برای نگه داری نمونه تازه و رنگ 

 

 ثبوت دهنده مدفوع و روش های آزمایش

 روش تغلیظ سازی اسالید مرطوب مستقیم فیکساتیو
اسمیر دائمی رنگ آمیزی 

 شده

 بله بله بله مدفوع تازه

 خیر بله بله فرمالین

PVA بله خیر+ خیر 

 بله خیر خیر مایع شوادین

MIF خیر++ بله بله 

SAF بله بله بله 
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 یش مدفوعروش های آزما

 

 .است( Guiac.test )درصد2رایج ترین روش تشخیص خون در مدفوع تست گایاک _

 .است meyerبهترین و معتبرترین روش و روش استاندارد روش میر  _

 .از روش های الکل پیرامیدین، بنزیدین، ارتوتولوئیدن هم استفاده می شود _

 

 

 

 

 تخم کرم دیده می شود

 آزمایش ماکروسکوپی

 از نظر قوام

Soft  ←کیست و تروفوزوئیت دیده می شود 

Formed  ←فقط کیست دیده می شود 

Watery   ←تروفوزوئیت دیده می شود 

Loose   ←تروفوزوئیت دیده می شود 

 وجود خون
Fresh.Blood 

OB:Occult Blood 

 است mucoidنمونه  وجود موکوس



 ولتن گروه آموزشی دکتر خلیلیب

 فاطمه فروغی: مؤلف                                   کرم شناسی     : درس

9 
 

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 

 

 روش های میکروسکوپی 

 

 
 

 لول کیست تک یاخته با مح: نکتهBMB رنگ نمی گیرد. 

 نکته :BMB   ( ارگانیسم کشته شده اند)فقط برای نمونه تازه و فاقد نگهدارنده مناسب است و برای نمونه های دارای نگهدارنده

 .قابل استفاده نیست

 استقاده می شود% 3در روش کاتوکاتز از رنگ ماالشیت گرین : نکته.. 

 

 تهیه الم مستقیم ( 1

 =Wet mount 

 % 1.9نرمال سالین 

 تشخیص حرکت تروفوزوئیت← 

 تشخیص هسته، کیست و واکوئل گلیکوژنی تک یاخته  ← محلول لوگل 

BMB متیلن بلوبافری 

 (Buffered Methylene Blue) 

 دیدن تروفوزوئیت آمیب←  

Kato - katz 

 تشخیص تخم ترماتود و شیستوزوما←  
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 با وزن مخصوص باالتغلیظ نمونه در محلول : اساس روش _

 .تخم شیستوزوما، ترماتود، غیر بارور آسکاریس به دست نمی آید: عیب _

_ Ash method برای آمیب و ژیاردیا مناسب نیست. 

 روش فلوتاسیون( 2

(Floatation) 

willis -آب نمک اشباع 

 رایج ترین روش در فلوتاسیون

 ویژه کرم قالبدار← 

  Ash=Faust= سولفات روی اشباع 

 بهترین روش در فلوتاسیون به ویژه برای تخم انگل و کوکسیدیا

scheaters -  ساکاروز اشباع -آب شکر اشباع 

 ویژه تغلیظ برای اووسیت کوکسیدیا به ویژه کریپتوسپوریدیوم
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 تغلیظ نمونه با انجام سانترفیوژ: اساس روش _

 حفظ و تثبیت عناصر انگلی: نقش فرمالین _

 حالل چربی و مواد لکوئیدی: نقش اتر _

 

 برای حذف امالح صفراوی و مواد آلبومینی دور تخم در نمونه های صفرا % 15به جای اتر از اسیدکلریدریک  در روش تلمن: نکته

 .و ترشحات دوازدهه استفاده می شود

 روش رسوبی یا سدیما نتاسیون( 3

 تشخیص تخم انگل← % 1.5  گلیسیرین

 (Formalin - Ether - Method)فرمالین اتر 

 روش استاندارد انگل شناسی به ویژه برای آمیب←  

 Telman. Methodتلمن 

 تشخیص ترماتود کبدی←  

 .از دست می رود nanaکیست ژیاردیا و تخم : عیب

 دترجنت -فرمالین 

Formalin Detergent - Method  

 تشخیص تخم های سنگین

 شیستوزوما و فاسیوال الهپاتیکا: مثل 



 

12 
 

 بولتن گروه آموزشی دکتر خلیلی

  فاطمه فروغی: مؤلف                                کرم شناسی: درس

 

 

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 website:www.DKG.ir– 166-55656566شماره تماس  –طبقه اول  -مجتمع تجاری پارس –جنب سینما پارس –ضلع جنوب غربی میدان انقالب -تهران

 

 

 

 

 

 

 رنگ آمیزی انگل ها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 روش دائمی

 تری کروم

Trichrome 

 ویژه میکروسپوریدیا

 است 2Rرنگ پایه آن کروموتروپ 

 هماتوکسیلین آهن

 (هایدین هاین)

Iron - Hematoxylin 

 ویژه تک یاخته روده ایی

 به ویژه مژه داران

 کارمن آلوم

Carmin Alum 
 ویژه کرم ها
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یت کوکسیدیا روده اییتشخیص اووس  

 

 اسمیر نباید از زمان تهیه تا زمان مونته کردن خشک گردد: نکته. 

 

 رنگ آمیزی فرعی

 گیمسا

 و ائوزین است AzureBرنگ پایه ن 

 pH: 7.2با KH2PO4,Na2HPO4: بافر

 اسیدفست اصالح شده

:  از ماده رنگ بر)
استفاده می  % 5اسیدسولفوریک 

 (شود

 ذیل نلسون

 کانینون

 اکریدین پرتقالی

acridine orang 

 نیازمند میکروسکوپ الکترونی

 تشخیص انگل های خونی

 (میکروفیلر، پالسمودیوم، تریپانوزوم)
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 .سکاریس و تریکوسفال و قالبدارها استفاده می شودآدت آلودگی و کنترل درمان به ویژه در هدف از شمارش تخم کرم تعیین ش

 روش های کوپروکالچر

(COPROCULTURE) 

 روش هاراداموری

Harada - mori 

 برای مقاصد تحقیقاتی

 قالبدارها

 تریکواسترانژیلوس

 قیف بیرمن

Baerman 
 SSویژه 

 کشت روی زغال = روش کاوارد 
و  SSویژه الرو  

 تریکواسترانژیلوس

  SSویژه : کشت در محیط آگار

 SSمناسب ترین و بهترین روش برای تشخیص 

 روش های کمی شمارش تخم کرم

stool quantitative methods 

 روش استاندارد

(stoll) 

 روش مستقیم بیور

(Beaver) 
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 بی اامروزه از روش های ردی: نکتهAg برای کنترل درمان و تعیین شدت آلودگی استفاده می شود. 

 

  

  

 روش

egg hatching 

بقاء میراسیدیوم ویژه  
 شیستوزوما

 تعیین شدت آلودگی

تهیه محتویات اثنی  
 عشر

 روش

string. test or Entero.T 

 ژیاردیا

SS 

 اووسیت کوکسیدیا

 توباژ اثنی عشر
 ویژه ترماتود کبدی

 بهترین روش تشخیص ترماتود کبدی←  


