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ثسوِ سؼبلی

ػٌَاى آسهبیص  :سطزیح کلیِ
ًٔی ٠ؿي ٟای إز ُٝع ثٞٓ ٌْٙ ٠ثیب َ١ .یي ث ُٙٝ ٠سوَیجی ٗ َُٕ 150ی ثبٜٙيًَٗ .ت اُ ٓ١ ٠ٓٞبیی ًٞٗ ٠اى ُائي ٍا اُ
هَُ ٙٞكش ٠ثٍٞٝ ٠ر اىٍاٍ هبٍع ٗی ًٜئً ،ی١ ٠بی ىائ٘ی ىٍ ١لش ٠دٜؼٖ ىٍٝا ٙػٜیٜی سٌٚیْ ٗی ٛٞٙي ً ٠ىٍ اثشيا
ىٍ ٛبكی ِٚٓ ٠هَاٍ ٗی ُیَٛي اٗب ثب سٌبْٗ ػٜی ٚثیٚشَ ىٍ ػ٢ز ػ٘ؼ٘٠

ای ىاهْ  ٌٖٙسـییَ ٌٗبٗ ٙی ىٜ١ي  .ایٚ

كبٓز ثبال ٍكشًٔ ٚیٛ ٠بٕ ىاٍى ً ٠ث ٠ػٔز ًٖ ٙي ٙاٛلٜبی ثي ٖ١ ٝ ٙؿٜیٍٙ ٚي ثي ٙىٍ ٞٛاكی ًَ٘ی ٝهبػی اٛؼبٕ
ٗی ُیَى.اَ٥اف ًٔیٍ ٠ا ًذٖٓٞی اُ ثبكز دیٛٞيی اكبًَ ٠٥ى ٟإز ایً ٚذٖ ّٞث ٠ثبكز أٝی ًٔی ٠ؿٖجٜيُی ٕٖشی
ىاٙش ٠ثٍ ٠اكشی اُ آ ٙػيا ٗی ٞٙى.

٘ٙ ٌْٙبًٍٔ - 1 ٟی ٠ؿي ٟای إز ُٝع ثٞٓ ٌْٙ ٠ثیب

زر همغغ سطزیحی کلیِ زٍ لسوز لطزی ٍ هزکشی سطریص زازُ هی ضَز :
-١لطز کلیِ  :ه ٟٞ٢ای ٍ َٛثٞىٙ ٝ ٟبْٗ ىٛ ٝبكیٗ ٠ی ثبٙي .
الف) ّزم ّبی فزرى یب اضؼِ هغشی  :ىٍ ٗو٦غ سَٚیلی ٜٗظَٗ ٟو ٤٦یب ٙؼبػی ىاٍٛي  ٝىٍ ُیَ ٗیٌٌَٕٞٝح َ١
یي ثٍٞٝ ٠ر ؿٜي ٓٞٗ ٠ٓٞاُی  ٖ١ىیيٗ ٟی ٛٞٙي ای١ ٠ٓٞٓ ٚب ث ٠اٙؼ ٠ثیٚشَ ٙجیٖ١ ٠شٜي سب ث َٕ١ ٠ث ٠ای ٚػ٢ز ث٠
ٛبٕ اٙؼٗ ٠ـِی یب ٗلی٦ی  ٖ١هٞاٛيٙ ٟي ٟاٛي.
ة) الثیزًز  :فا ٠ٔٝثی١ َٕ١ ٚبی كٍٍَ ٙا الثیَٛز ٗی ٛبٜٗي.
 -٢هغش کلیِ  :ث ٍَٛ ٠هبًٖشَی ثٞىٙ ٝ ٟبْٗ ى ٝهٖ٘ز ٗی ثبٙي.

الف) ّزم ّبی هغشی (هبلذیگی) :ىٍ ًٔ َ١ی 15-10 ٠ػيى إز ًٍ ٠أٓ آ٢ٛب ٗشٞػٛ ٠بف ًٔیٗ( ٠لْ اسٞبّ ٗیِ ٛبی ٝ
ٍٍ ١بی هٛٞی ثًٔ ٠ی )٠إز اٛش٢بی  3-2ػيى اُ آ٢ٛب ث ٠یي ثَػٖشِی ثٛ ٠بٕ دبدیال هشٖ ٗی ٞٙى.
ة) سشَى ثزسي  :ثی ٚىٗ َٕ١ ٝبٓذیِی ً٘ی اُ الثیَٛز ٗلی٦ی دیَٚكز ًَىٕ ٠ً ٟش ٙٞثَس ٚهٞاٛيٗ ٟی ٞٙى َٕ١
ٗبٓذیِی ثَ٘١ ٠اٛ ٟی٘ی اُ ٕش ٙٞثَس ٚاَ٥اك٘ ثٛ ٠بٕ ٓٞة ًٔی ٠إز ً ٠ىٍ اٖٛبٗ ٙليٝى ٚٗ ٝوٛ ٜیٖز ( ث ٠ػِء ىٍ
ػٜیٓٝ )ٚی ىٍ ثؼ٢ی كیٞاٛبر ٗبٜٛي دَٛيُبٝ ٙا١ق إز.

٘ٙ ٌْٙبٍٗ -2 ٟو٦غ سَٚیلی ًٔی٠
رٍش سطزیح:
اثشيا هجْ اُ ثَٗ ًٔیٗ ٠یِ ٛبی ١ ٍٍ ٝبی ٗش ْٞثًٔ ٠یٍ ٠ا ثٍَٕی ًٜیي

ٕ .یب ٍَ١ثٗ ٠یِ ٛبی ؿٖجیي ٟإز اٗب

َٕهٍَ ًٔی ٠هجْ اُ ٝاٍى ٙي ٙثًٔ ٠یٙ 4-3 ٠بهٙ ٠يٕ ٝ ٟذٔ ٝاٍى ًٔیٗ ٠ی ٞٙى هجْ اُ ایًٔ ٠ً ٚیٍ ٠ا ثَٗ ى١یي
ث٢شَ إز ٗوياٍی آثی ٗشیْ یب ٍ َٛىیَِی ىٍ ًٔی ٠ثٕٝ ٠یْ  ََٕٛ ٟسٍِین ًٜیي سب دٔ اُ ثَٗ ىا١ ٠ٛبی ٗبٓیذیِی
(آٝیٞٗ ٚیَُی ً+ذٖ ّٞث )ٚٗٞثي ٙٝإشلبى ٟاُ ٗیٌٌَٕٞٝح هبثْ ٗٚب١ي ٟثبٙي.

٘ٙ ٌْٙبٍ٘ٙ -3 ٟبٍ 1 ٟثو٘ هَٚی ٘ٙبٍ 2 ٟیٌی اُ ١ َٕ١بی ًٔی٘ٙ ٝ ٠بٍِٜٓ 3 ٟـٗ ٠ی ثبٙي.ىٍ ًٔ َ١ی ٠كيٝى یي
ٗیٔی ٠ٓٞٓ ٙٞاىاٍ ٕبُ (ٛلَٝ ) ٙٝػٞى ىاٍى ً ٠دٔ اُ سٞلی ٠ه ٝ ٙٞسٌٚیْ اىٍاٍ آَٛا ٝاٍى ِٜٓـٗ ٠ی ًٜٜي  ٝاُ آٛؼب س٤ٕٞ
ٗیِٛبی ٝاٍى ٗظبٗ ٠ٛی ًٜٜي .ثَای سٚویٗ ٜیِٛبی اُ َٕهٍَ ٕ ٝیب ٍَ١اَُ ٓ ٠ٓٞای ث ٠ىٍٜٗ ٙٝلٌ ٌٜٓـٝ ٠اٍى ًٜیٖ اُ
ٗیِٛبی هبٍؽ ٗی ٞٙى (ٗ٦بثن َٕ )ٌْٙهٍَ هبٝیز اٍسؼبئی ىاٍى.

١ َٕ١بی ًٔی٠

ثو٘ هَٚی ًٔی٠

٘ٙ ٌْٙبٍ -4 ٟثو٘ هَٚی ٍ ٝىا ٠ٛىاٍ ث ٠ػٔز ٝػٞى ُٔ َّٝٗٞىاهْ آٗ ٝ ٙو ٤٦ثٞى ٙثو٘ ًَِٗی ث ٠ػٔز
ٝػٞى ٓ١ ٠ٓٞبی اىٍاٍی.

َُّٔٝٗٞ

٘ٙ ٌْٙبٍ -5 ٟثب إشلبى ٟاُ یي سیؾ ،یي ثَٗ ٛبُى ایؼبى ًَىٕ ٝ ٟذٔ ثب إشلبى ٟاُ الٕ ٗ ٝیٌٌَٕٞٝح ١ َُّٝٗٞٔ ،ب ٍا
ٗٚب١يٗ ٟی ٘ٛبییٖ .

٘ٙ ٌْٙبٍ٘ٛ -6 ٟبیی اُ ؿٚبی ًٔی ٠ىٍ ُیَ ٗیٌٌَٕٞٝح

سذکز  :هجْ اُ سٍِین اثی ٗشیْ یب ٍ َٛىیَِ ىٍ ًٔیٍ ََٕٛ َٕ ٠ا ثب هیـی ثـیٜیي سب ٍٍ ٍا دبٌٍٜٛ ٟي

 .دٔ اُ

ٗٚب١يً ٟذٖ١ ٍٍ ٝ ّٞب  ٝسٚویٛ ٜبف ٦ٕ ٝق ٗوؼَ ٗ ٝلية ًٔی .٠ثب ایؼبى یي ثَٗ ٓٞ٥ی ٕ٦ق ٗلية ٍا ثَیي ٟسب
ثِٜٓ ٠ـ ٠ثَٕیي ىٍ ًٔی ٠ثَٗ ىاىٙ ٟي ٟثو٘ كَٚی ًَِٗ ٝی ًٔی ٝ ٠ىا

١ ٠ٛبی ٗبٓذییِی ١ َٕ١ ٝب ِٜٓ ٝـٝ ٠

ٕی١ ٜٓٞبی آٍ ٙا ٗٚب١يًٜ ٟیي اُ ِٜٓ ٤ٕٝـٍٕٞ ٠ً ٠ام إز ٕٛٞيی ٍا ٝاٍى ًٜیي سب ىاهْ ٗیِ ٛبی ٞٙى اٍسجب٣
ثی١ َٕ١ ٚبی ًَِٗی ٍا ثب ثَٗ ٛبُى ؿبه ٞه٦غ ًٜیي سب َٕهٍَ ثیَٗ١ ٚی ٍا ٗٚب١يًٜ ٟیي ثب ؿبه٦ٕ ٞق ٛبُى هَٚ
ٍا ًٜبٍ ثِٛیي سب هَٕ ٓٞهَُی ٗٚب١يٞٙ ٟى َٕهٍَ ١بی ٙؼبػی ٛیِ ثب ؿ ٖٚىٍ ه َٚثٍٞٝ ٠ر ٛن ١بی ٕلیي
ظَیق ٗٚب١يٗ ٟی ٞٙى .

ػٌَاى آسهبیص  :سطزیح للت گَسفٌس
وسایل مورد نیاز
قلة گَسفٌذ
قیچی
تیغ جزاحی یا چاقَی تیش
پٌس
تطت تطزیح
دستکص

تِ علت ایٌکِ در قسوت قاعذُ ی قلة تاقیواًذُ ی تزٍى ضاهِ ٍ تافت ّای چزتی ٍجَد دارد

,تْتز است قثل اس ّز

کار قسوت ّای چزتی اؼزاف رگْا ٍ قلة را پاک کزدُ ٍ در ظوي دقت هی کٌین کِ راتؽِ ی تیي سزخزگ ضطی
ٍ آئَرت اس تیي ًزٍد .
اتتذا سوت چپ ٍ راست قلة را هطخص هی ًوایین  .قلة را ؼَری در دست هی گیزین کِ عزٍق کزًٍزی قلة را
تثیٌین  .ایي عزٍق سوت راست قلة را تِ ًطاى هی دّذ ٍ سوت دیگز کِ ًَک قلة در آى جای دارد سوت چپ
(تؽي چپ) قلة هی تاضذ  .تا دست سدى تِ ایي قسوت ّا هی تَاى ظخاهت دیَارُ ی تؽي ّای قلة را تزرسی کزد
.هی تَاى هتَجِ شد کِ دیَارُ تؽي چپ ظخین تز هی تاضذ .

تؽي راست

تؽي چپ

 تزای تطخیص سؽح ضکوی ٍ پطتی هی تَاى گفت کِ سؽح ضکوی تزاهذُ ٍ هحذب است ٍ سؽح پطتی حالت
فزٍ رفتِ دارد تٌاتزایي در صَرت درست در دست گزفتي قلة سزخزگ ّا در تخص ضکوی ٍ سیاّزگ ّا در
تخص پطتی قلة قزار گزفتِ اًذ.
در ًگاُ کلی هی تیٌین کِ قلة تِ ضکل یِ هخزٍغ است کِ قاعذُ ی آى تِ سوت تاال ٍ راس آى تِ سوت پاییي هی
تاضذ تافت چزتی کِ در قاعذُ ی قلة ٍجَد دارد تسیار هحکن تَدُ ٍ ًقص ظزتِ گیزی دارد تز خالف هاّیچِ ی
قلة کِ تسیار ًزهتز اس آى هی تاضذ  .سؽح قلة تِ ٍظَ ح دیذُ ًوی ضَد ٍ علت آى ٍجَد یک پزدُ اس جٌس تافت
پیًَذی تٌام آتطاهِ (پزیکارد)تز رٍی سؽح قلة هی تاضذ  .ایي پزدُ دٍ الیِ ایی هی تاضذ کِ یک الیِ ی آى
تِ سؽح قلة چسثیذُ ٍ الیِ ی دیگز آى تِ قفسِ ی سیٌِ هتصل است  .تیي ایي دٍ الیِ آتطاهِ هقذاری هایع است کِ
اصؽکاک تیي قلة ٍ قفسِ را کن هی کٌذ ٍ کار آى حفاظت اس قلة در تزاتز ظزتات ضذیذ هی تاضذ  .تا تزش

آتطاهِ هاّیچِ ی قزهش قلة را تِ خَتی هی تَاى دیذ  .اگز ًَک قلة را سَراخ کٌین ٍارد تؽي چپ هی ضَین ٍ
لذا هعلَم هی ضَد کِ حجن تؽي چپ تیطتز اس تؽي راست هی تاضذ .

هطاّذُ دیَارُ ظخین تؽي چپ قلة
هزحلِ تعذ تطزیح ضٌاخت رگ ّای تاالیی قلة یعٌی در قسوت قاعذُ

ٍ دیذى دریچِ ّای قلة هی تاضذ  .هی

تیٌین تععی اس رگْا سفیذ رًگ ّستٌذ ٍ خاصیت ارتجایی دارًذ کِ تِ ایي رگْا سزخزگ هی گَیٌذ ،

در حالیکِ

سیاّزگ ًاسک تَدُ ٍ خاصیت ارتجایی ًذارد ٍ رًگ آى قَُْ ای هی تاضذ اس ؼزفی هطاّذُ هی ضَد کِ ظخاهت
سزخزگ تیطتز اس سیاّزگ است.
 تایذ داًست کِ سزخزگ دٍ ًَع هی تاضذ سزخزگ ضطی ٍ سزخزگ آئَرتی  .تزای تطخیص ایي دٍ سزخزگ
ٌّگام تطزیح یک هیلِ ی ضیطِ ای را تزداضتِ ٍ داخل سزخزگ هی کٌین ٍ تِ داخل آى فطار هی دّین اگز هیلِ ی
ضیطِ ای اس ًَک قلة خارج ضَد یا ٍارد تؽي چپ گزدد آى سزخزگ ،آئَرت هی تاضذ  .اها اگز هیلِ ضیطِ ایی
ٍارد تؽي راست گزدد سزخزگ ضطی هی تاضذ .الثتِ راُ دیگز ٍ آساى تزای تطخیص ایي دٍسزخزگ آى استت کِ
سزخزگ ضطی سیز سزخزگ آئَرت قزار دارد .
سرگتزیي سزخزگی کِ در تذى دیذُ هی ضَد سزخزگ آئَرت هی تاضذ .
ب

روش تشریح قلب راست
پس اگز هیلِ ضیطِ ایی را ٍارد سزخزگ ضطی کٌین سپس آى را تزش دّین ها هیَکارد قلة را هطاّذُ هی کٌین کِ
حفزُ حفزُ است  .در اداهِ اًذٍکارد دریچِ سِ لختی ٍجَد داردکِ تسیار ظزیف است ٍ
تؽي راست است  .اداهِ تزش را اًجام هی دّین تا سزخزگ کاهل تزیذُ ضَد

راتػ تیي دّلیش راست ٍ

 .سپس در اتتذای سزخزگ دریچِ

سیٌی را هصاّذُ هی کٌین کِ ضثیِ حزف «س» است ٍ در ٌّگام تاسگطت خَى تِ ضکل کاسِ در هی

آیذ ٍ هاًع

تاسگطت خَى هی ضَد .
تِ دّلیش راست تشرگ سیاّزگ س تزیي ٍ تشرگ سیاّزگ سیزیي ًشدیک تِ ّن ٍارد هی ضًَذ

 .در ظوي ٍریذ

کزًٍز ٍارد دّلیش راست هی ضَد .
دریچِ ی سیٌی ضکل کِ در اتتذای سزخزگ ضطی ٍاقع ضذُ ٍ سِ قسوتی است  .ایي دریچِ در ٌّگام اًثساغ تؽي
راست هاًع تاسگطت خَى اس سزخزگ ضطی تِ تؽي راست هیطَد .

روش تشریح قلب چپ
تزای دیذى تؽي چپ تزش را اس سزخزگ آئَرت اًجام هیذّین ٍ .قتی تؽي چپ را تاس هی کٌین،دیَارُ ی آى حذٍد
یک ساًتی هتز ظخاهت دارد کِ در داخل آى یکسزی تز جستگیْایی تٌام پاپیال ٍجَد دارد  .اس تزجستگیْا یکسزی
رضتِ ّای سفیذ رًگ خارج هی ضَد کِ تِ دریچِ ّا ٍصل هی ضَدٍ کار آًْا ایي است کِ ٍقتی تؽي هٌقثط هی
ضَد ععالت پاپیال ّن هٌقثط هی ضَد .
در داخل تؽي یکسزی چیي خَردگیْایی ٍجَد دارد کِ در حالت اًثساغ قلة اس تیي هی رًٍذ ٍدر حالت اًقثاض
تَجَد هی آیذکِ تاعث هی ضَد خَى تیطتزی پوپاص ضَد .
در اهتذاد آئَرت یک دریچ ُ ی سِ پزدُ ایی تٌام دریچِ سیٌی -آئَرتی (کِ اس تزگطت خَى تِ داخل تؽي
جلَگیزی هی کٌذ ) ٍجَد دارد،اٍلیي اًطعاتات سزخزگ آئَرتی سزخزگ کزًٍز است کِ هاّیچِ ی قلة را تغذیِ
هی کٌذ.

پایک ّای قلثی ًَع اٍل کِ دٍ عذد آى ًوَ فَق العادُ ًوَدُ ٍ اًتْای آسادش تِ ؼٌاتْای ٍتزی

هتصل تَدُ ٍ

ؼٌاتْای ٍتزی تِ پطت لتْای دریچِ ی هیتزال اتصال هی یاتٌذ .
دریچِ ی دّلیشی تؽٌی یا دریچِ ی هیتزال هاًٌذ دریچِ ی سِ لتی اس قسوت تاال تِ جذار تؽٌی دّلیشی ٍ اس ؼزف
پائیي آٍیختِ در تؽي هی تاضٌذ .
 دریچِ ّای قلة هاّیچِ ًذار ىد تلکِ فطار دٍ ؼزف پزدُ تا عث تاسٍ تستِ ضذى آى هی ضَ ىد .

پس اس هطاّذُ ًیوِ راست ٍ چپ قلة تِ هطاّذُ ی دیَارُ ی تیي دّلیش ّا هیپزداسین .در ایٌجا یک فزٍ رفتگی تِ
ًام حفزُ ی تیعی دیذُ هی ضَد  .جذار تیي دّلیشی در هحل فزٍ رفتگی حفزُ ی تیعی ًاسک ٍ کوزًگ است  .هی

داًین کِ در جٌیي پستاًذاراى در تاالی حفزُ ,سَراخ کَچکی تِ ًام هجزا یا سَراخ تیعی ٍ تا سَراخ تتال ٍجَد
دارد کِ راتػ تیي دّلیش راست ٍ چپ هی تاضذ.
 در بطن چپ 

دّلیش چپ

دریچِ هیتزال

 بطن راست 

دّلیش راست

دریچِ سِ لختی

تؽي ٍ دّلیش راست قلة

تؽي ٍ دّلیش چپ

ػٌَاى آسهبیص  -چگًَگی ضٌبسبیی ٍیضگی دزٍسئیي ّب

ٍسبیل کبر :سرن هزؽ  ،ضیز ،آة لیوَ  ،سزکِ  ،هٌجغ حزارسی.

رٍش کبر:
الف-کوی سفیسُ سرن هزؽ را گزم کٌیس.
ة -کوی ضیز زر لیَاى ثزیشیس ٍ ثِ آى همساری آة لیوَ یب سزکِ اضبفِ کٌیس .
-1سغییزار حبصل زر ّزیک اس آسهبیص ّب را ثب زلز هطبّسُ کٌیس.
آق)ثب َُٕ ًَىٕ ،ٙلیي ٟسوٖ َٗؽ ٜٗؼوي ٗی ٞٙى  .ؿَا ًٕ ٠لیي ٟسوٖ َٗؽ ىاٍای دَٝسئی( ٚآٓجٗٞی )ٚإز ٕ ٝبهشبٍ
ای ٚدَٝسئی ٚىٍ اطَ كَاٍر سوَیت ٗی ٞٙى  ٝاُ كبٓز ٗلٔ ّٞىٍ آة ث ٠كبٓز ٛبٗلٔ ّٞىٍٗی آیي.
ة) ثب اكِٝى ٠ًَٕ ٙیب آة ٓی٘ ٞثٙ ٠یَ ،دَٝسئی١ ٚبی ٗلٔ ّٞىٍ ٙیَ ثب ًَٕ ٠یب آة ٓیٜ٘ٗ ٞؼوي ٗی ٞٙى

(ثٖشٗ ٠ی

ٞٙى) .ؿ ٙٞدَٝسئیٞٗ ٚػٞى ىٍ ٙیَ اُ كبٓز ٗلٔ ّٞث ٠كبٓز ٛبٗلٔ ّٞىٍ ٗی آیي ،ثبػض اٛؼوبى ٙیَ ٗی ٞٙى.
 -٢اکٌَى آسهب یص را ثزػکس اًجبم زّیس ،یؼٌی رٍی سفیسُ سرن هزؽ آة لیوَ یب سزکِ ثزیشیس ٍ ضیز را گزم کٌیس
.
آق) اَُ آُٗبی٘ ٍا ثَػٌٔ ًٜیٖ  ٝثَ ٍٝی ٕلیي ٟسوٖ َٗؽ آة ٓی٘ ٞیب ًَٕ ٠ثَیِیٖ ١یؾ سـییَی ىٍ آ ٙایؼبى ٘ٛی
ٞٙى.
ة) اَُ ٙیَ ٍا  ٖ١كَاٍر ى١یٖ ثبُ ١ ٖ١یؾ سـییَی ىٍ ٙیَ ایؼبى ٘ٛی ٞٙى .
اس ایي آسهبیص ًشیجِ ای زرثبرُ ٍیضگی ّبی دزٍسئیي ّب هی گیزیس؟
ثب ای ٠ٌٜس٘بٕ دَٝسئی١ ٚب اُ إیيآٗیٕ ٠ٜبهشٙ ٠ي ٟاٛي اٗب ث ٠ىٓیْ سلبٝر ىٍ سؼياى ٞٛ ٝع  ٝسَسیت إیي آٗی١ ٠ٜب
هٞا ٛدَٝسئی١ ٚب ثب ٗ ٖ١شلبٝر إز .

ػٌَاى آسهبیص -سطریص ٍجَز ًطبسشِ ثب اسشفبزُ اس لَگل
ٍسبیل ٍ هَاز السم:
ٚٛبٕشٗ،٠ؼَف ٓ،ُّٞٞآة ٠ٓٞٓ،آُٗبیٜ٘ٗ،جغ كَاٍسی

رٍش کبر:

یي َُٕ ٚٛبٕشٍ ٠ا ىٍ ٗ 10یٔی ٓیشَ آة ثَیِیي  .آِٛبٗ 2 ٟیٔی ٓیشَ اُ ٗلٔ ّٞثيٕز آٗيٍ ٟا ىٍ یي ٓ ٠ٓٞآُٗبی٘
ٍیوش ٝ ٠ثؼٙٞبٛیي  .ىٍایٍٞٝ ٚر ٚٛبٕشً ٠بٗالَ ىٍ آة كْ ٗی ٞٙى  ٝثؼي ث ٠آ ٙیي ه ُّٞٞٓ َٟ٦ثیلِاییي ٚٗ .ب١يٟ
ٗیٞٚى ٍ ُّٞٞٓ َٛآثی سیَٗ ٟیٞٚى .ىٍ ٍٞٝسی ً ٠هجآل ٍٗ َٛلٔٚٛ ّٞبٕشٙ ٠لبف (ّٓ ٠ای) ثٞىٗ ٍَٛ( .لُّٔٞٞٓ ّٞ
هجْ اُ ا١بكٙ ٠ي ٙثٗ ٠لٔٚٛ ّٞبٕش ،٠هٞ٢ا  ٟای سب ٛبٍٛؼی إز ) .
- ١اگز زٍثبرُ هحلَل را حزارر زّیس هطبّسُ ذَاّیس کزز رًگ آثی سیزُ ًبدسیس ذَاّس ضس .چزا؟
ُیَا یي ػٌة ٕ٦لی ٗ١ ٌّٞٓٞبی ٚٛبٕشٗ ٠یٞٚى ً ٠ثبػض ٗی ٞٙى ٍ َٛآ ٙآثی ٞٙى .ىٍ اطَ كَاٍر یي اُ ٚٛبٕش٠
ػيا ٙي ٝ ٟث ٠كبٓز هجْ هٞى ثبُ ٗیَِىى.
ٗی سٞا ٙثَای سٚویٚٛ ٜبٕش ٠ىٍ ٗٞاى ؿٌایی ٗ ٝی١ ٟٞب اُ ای ٚآُٗبی٘ إشلبىًَ ٟى.

ًشیجِ آسهبیص:
ث ٠ىٓیْ ای ٠ً ٚیي ػٌة ٕ٦لی ٗ١ ٌّٞٓٞبی ٚٛبٕشٗ ٠ی ٞٙى ىٍ اطَ كَاٍر ثٍ ٠اكشی اُ آ ٙػيا ٙي ٝ ٟث ٠كبٓز هجْ
ثبُ ٗیَِىى.

 - 2چگًَِ هی سَاًیس ثِ ٍجَز ًطبسشِ زر سیت سهیٌی دی ثجزیس ؟
ٗی سٞإ ٙیت ُٗیٜی ٍا ثً٘ ٠ي ٍٛي ٟثَیي ٝ ٟسَا١ ٠ٙبی اُ آٍ ٙا ىاهْ ٓ ٠ٓٞآُٗبی٘ ٍیوشٕ ٝ ٠ذٔ ث ٠آٗ ٙلّٔٞ
ٓ ُّٞٞا١بكًَ ٠ى .اَُ ىٍ ٕیت ُٗیٜی ٚٛبٕشٝ ٠ػٞى ىاٙش ٠ثبٙي ٗلٔ ّٞىاهْ ٓ ٠ٓٞآُٗبی٘ ث ٍَٛ ٠آثی ىٍٗی آیي.
آیب زر سیت زرذشی ًیش ًطبسشِ ٍجَز زارز؟
- ٣
ثَ ٍٝی ٗوياٍی ٕیت ٗلٔٗ ُّٞٞٓ ّٞی ٍیِیٖ اَُ ٍٗ َٛلٔ ّٞث ٍَٛ ٠آثی ىٍ آٗي ٕیت ٛیِ ىٍ هٞى ٚٛبٕش ٠ىاٍى .

ػٌَاى آسهبیص  :سْیِ هحیظ کطز ثبکشزی ٍ رًگ آهیشی اس ًوًَِ ثبکشزیْب جْز هغبلؼِ
ٗیٌٌَٕٞٝحی

هَاز ٍ لَاسم هَرز ًیبس :
ٗ -1لیًٚ ٤ز ٞٛسَیٜز آُبٍ ( ) nutrient agar
ثؼبی ایٗ ٚلیًٚ ٤ز ٗی سٞا ٙاُ دٞىٍ ّٓ ٠یب آُبٍ ٙ ٝیَ  ٌَٙ ٝإشلبىًَ ٟى.
 -2ظَف دشَی :ثؼبی ای ٚظَف ٗی سٞا ٙاُ ظَك٢بی ٕٔ ًٞؿي إشلبىًَ ٟى.
 -3اسً ٞال :ٝثؼبی آٗ ٙی سٞا ٙاُ ىیَ ُٝىدِ إشلبىًَ ٟى ٝ .آٍ ٙا ٍٝی ؿَاؽ ُبُ هَاٍ ىاى.

 -4آة ٗو :َ٦ثؼبی آٗ ٙی سٞا ٙاُ آة ٗؼ٘ٓٞی إشلبىًَ ٟى.
 -5ؿَاؽ ُبُ یب ؿَاؽ آٌٔی
 -6سَاُٝی ىهین :ثؼبی ایٕٝ ٚیٔٗ ٠ی سٞا ٙاُ هبٙن ؿٌا هٍٞی إشلبىًَ ٟى.
 -7دیذز :ثؼبی آٗ ٙی سٞا ٙاُ هبٙن ؿٌا هٍٞی إشلبىًَ ٟى.
 -8آٌْ  70ىٍٝي یب ٝایشٌٔ
رٍش کبر:
هزحلِ اٍل -سْیِ هحیظ کطز :
یي َُٕ ٞٛسَیٜز آُبٍ ٍا ىاهْ ٗ 100یٔی ٓیشَ آة ثَیِیي  ٝآٍ ٙا ىاهْ ٙیٍ ٕٔ ٠ٚیوش ٝ ٠ىٍ ٙیٍ ٠ٚا ثجٜيیي  ٝآٙ
ٍا اسًٞالًٜ ٝیي.
یب ٗی سٞا َُٕ 8 :ٙدٞىٍ ّٓ ٠یب ّ َُٕ 1السی 2 ٝ ٚهبٙن ؿٌا هٍٞی ٙیَ ( كيٝى ٗ 13یٔی ٓیشَ )  ٝیي هبٙن ؿٌا هٍٞی
( كيٝى ٍ ٌَٙ ) َُٕ 3ا ىاهْ یي ٙی ٕٔ ٠ٚیب ٙیٙ ٠ٚیَ ثَیِیي ٗ 100 ٝیٔی ٓیشَ آة ث ٠آ ٙا١بكًٜ ٠یي  ٝ .ىٍ
ٗلیًٚ ٤ز ( ٙی ٕٔ ٠ٚیب ٙیَ ) ٍا ثجٜيیي ٝ .آ٢ٛب ٍا ث٘ير یي ٍثغ اسًٞال٘ٛ ٝبییي  ٝؿٜي ٙی ٠ٚهبٓی ٕٔ ٍا ٛیِ
اسًٞالًٜ ٝیي  ( .ك٘اٍ  1/5اسٖ٘لَ ث٘ير ٛیٖ ٕبػز ) اَُ اسًٞالٛ ٝياٍیي ظَك٢بی َٕثٖش ٝ ٠الٗ٢ب ٍا ث٘ير یي ٕبػز
ىٍ ىاهْ یي هبثٔ٘ ٠آة ػ ٗٞیب ىیَ ُٝىدِ ( ىٍ ىاهْ ىیَ ،آة ثَیِیي  ٝظَف ٍٕٞاهياٍ ىاهْ آٍ ٙا ىٍ ٙٝآ ٙهَاٍ
ػٙٞبٛیي .
ى١یي .ثٍٞ٦یٌ ٠سب ُیَ آ ٙآة ثبٙي  ٝىاهْ آ ٙظَك٢بی آٓٞى ٟهَاٍ ى١یي) ة
دٔ اُ آٗ ،ٙلٔی ٍا ًٗ ٠ی هٞا١یي ىٍ آٛؼب ًٚز ٍا اٛؼبٕ ى١یي یؼٜی ٍٝی ٗیِ آُٗبیِٚبٍ ٟا ثب ٝایشٌٔ یب آٌْ
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ىٍٝي ١ي ػلٛٞی ًٜیيٕ .ذٔ ؿَاؽ ُبُ یب ؿَاؽ آٌٔی ٍا ًٍٜ ٚٙٝیي.

هزحلِ زٍ م  -کطز ثبکشزیْب ٍ لبرچْبی َّا
ثَای اٛؼبٕ ایٌٜبٍ ًبكیٖز دٔ اُ س٢یٗ ٠لیًٚ ٤ز ،آٍ ٙا ىٍ ٗلی ٤ثبُ ثٌِاٍیٖ سب ١بٍ هبٍؿ٢ب  ٝثبًشَی٢بی ٗٞػٞى
ىٍ ٞ١ا ثَ ٍٝی ٗلیًٚ ٤ز هَاٍ ثِیَى ٍٙ ٝي ًٜي.
ٕذٔ اُ ًٔٛٞی ثبًشَی  ٠ٛٞ٘ٛس٢یًَ ٠ى ،ٟآٍ ٙا ٍ َٛآٗیِی ًَى٦ٗ ٝ ٟبٓٗ ٠ی ًٜیٖ.
* -ایً ٚبٍ ٍٜٗ ٗٝبٕجی ثَای ٗ٦بٓؼٞ١ ٠ای آٓٞى ٟإز.

هزحلِ سَم – رًگ آهیشی گزم ثبکشزی ّب
ای ٍَٛ ٍٗٝ ٚآٗیِی یٌی اُ ٗ٘٢شَیٗ ٝ ٚشيآٝشَی٢ٍٙٝ ٚبی ٍ َٛآٗیِی ىٍثبًشَی ٜٙبٕی إز ً ٠آٝی ٚثبٍ س٤ٕٞ
ًَیٖی َُٕ ٚاثياع ٙي  .ىٍای ٍَٛ ٚآٗیِی ثبًشَی٢ب ثَ ٗجٜبی ٍ َٛثبًشَی دٔ اٍُ َٛآٗیِی ث ٠ىٝىٕشٗ َُٕ ٠ظجز
ٜٗ َُٕٝلی سوٖیٖ ٗی ٛٞٙي  ٍَٛ .ثبًشَی دٔ اٍُ َٛآٗیِی ث ٠سٞاٛبیی كلظ ٍ َٛاٝ ّٝث ٠ػجبٍسی ثٕ ٠بهش٘بٙ
ىیٞإٍٓٞٔ ٟی ثبًشَی ثٖشِی ىاٍى  .ىٍٍ َٛآٗیِی َُٕ ثبًشَی٢بی َُٕ ٗظجز دٔ اٍُ َٛآٗیِی ث ٍَٛ ٠ثٜل٘
ٝثبًشَی ١بی َُٕ ٜٗلی ث ٍَٛ ٠هَِٗ ٗٚب١يٗ ٟی ٞٙى

هَاز ٍ ٍسبیل هَرز ًیبس :
كیٔي ٝدالسی ٚیب َٕ َٛثب ٕ ُٙٞإشَیْ  ،ؿَاؽ آٌٔیٗ ،لًَٔ ّٞیٖشبّ ٝی ٠ٓٞیب آثی ٗشیْ  ،0/0 15آة ٗو ، َ٦اسبّٞٛ
 ، 0/0 95آثلٚب ، ٙالٕ  ٝالْٗٗ ،یٌٌَٕٞٝح ٍٝ ،ؿ ٚایَٕ٘ی ،ٙٞدً ، ٜٔبؿٌ هٚي ً.ٚ
رٍش کبر :
-1ثَىاٙش ٚیي ٓٞح اُ ثبًشَی ٌُ ٝاٙش ٚثب ٓٞح إشَیْ ٍٝی الٕ

-2هٚي ًَى ٠ٛٞ٘ٛ ٙىٍ ٗؼبٍٝر ٞ١ا َٕٗ ٠سج ٝ ٠كیًٌَٖ ٠ى ٙآٙ

-3اكِى ٍَٛ ٙآٝی( ٠ىٍ ایَٗ ٚكًَٔ ٍَٛ ٠یٖشبّ ٝی ٠ٓٞثٗ ٠ير  1ىهیو ٠ا١بكٗ ٠ی ٞٙى).

ٖٙ -4ش ٞٚثب آة  ٝهٚي ًَى ٙىٍ ٗؼَٞ١ ٟا

 -5اكِٝىٗ ٙلٔ ٠ً ُّٞٞٓ ّٞیي ٗلٔ ّٞسظجیز ًٜٜي ٟإز ثٗ ٠ير  1ىهیو٠

ٖٙ -6ش ٞٚثب آة  ٝهٚي ًَى ٙىٍ ٗؼَٞ١ ٟا

 -7اكِٝىٗ ٙلٔ ٍَٛ ّٞثَ ( آٌْ ) ثٗ ٠ير  20ىهیو٠

ای ٚػبْٗ ى ٝػْ٘ ٍا اٛؼبٕ ٗی ى١ي:
آق)كالّ ؿَثی إز.

ة) ى١یيٍاسًٜٜ ٠ي ٟدَٝسئی١ ٚب إز.

ٖٙ -8ش ٞٚثب آة  ٝهٚي ًَى ٙىٍ ٗؼَٞ١ ٟا

 -9ا١بكًَ ٠ىٕ ٍَٛ ٙبكَاٛی ٚثٗ ٠ير  10طبٛی ٠ً ( ٠ىٍ ثبًشَی َُٕ ٗظجز ث ٠ىٓیْ ١وبٗز ثیٚشَ ىیٞاٍ ٍَٛ ٟثبهی
ٗبٛي ٟاُ ٕبكَاٛیٍ ٚا ىٍ هٞى ٗ ٠ِٛیياٍى ىٍ ٍٞٝسیٌ ٠ىٍ ثبًشَی َُٕ ٜٗلی ثؼي اُ ٍِٛجَی ثب آٌْ ١وبٗشی اُ ىیٞاٍٟ
ثبهی ٘ٛبٛي ٟیب ثٖیبٍ ًٖ إز ٍ ٍَٛ ٝا ىٍ هٞى ٘ٛ ٠ِٛی ىاٍى).

ٖٙ -10ش ٞٚثب آة  ٝهٚي ًَى ٙىٍ ٗؼَٞ١ ٟا

یٜیٖ ٠ً ،ثبًشَی
ثب ٗٚب١ي ٟی ثبًشَی ىٍ ُیَ ٗیٌٌَٕٞٝح ثب ػيٕی  60سلبٝر ٍ َٛثبهی ٗبٛي ٟىٍ ٍ ٠ٛٞ٘ٛ 2َ١ا ٗی ة
َُٕ ٗظجز ث ٍَٛ ٠ثٜل٘  ٝثبًشَی َُٕ ٜٗلی ث ٍَٛ ٠هَِٗ یب ٍٞٝسی ىیيٗ ٟی ٞٙى.

ٛزیغ ُیَ ٗیٌَ ٌٕٞٝح
ا

 )1ثبًشَی ١بیی ً ٠ىیٞاٍ١ ٟویٖ سَی ىاٙش ٠اٛي ً٘ ٝذٌٔٔ ١بی ًَیٖشبّ ٝی -٠ٓٞیي ٍا ىٍ َٗكٔ ٍَٛ ٠ثَی اُ ىٕز
ٛياى ٟاٛي آثی ىیيٗ ٟی ٛٞٙي ً ٠ث ٠آ١ ٙب ثبًشَی ١بی َُٕٗ-ظجز ُلشٗ ٠ی ٞٙى.
 )2ثبًشَی ١بیی ً ٠ىیٞاٍٛ ٟبُى سَی ىاٙش ٠اٛي ً٘ ٝذٌٔٔ ١بی ًَیٖشبّ ٝی -٠ٓٞیي ٍا ىٍ َٗكٔ ٍَٛ ٠ثَی اُ ىٕز
ىاى ٟاٛي ٍ َٛهَِٗ ٕبكَاٛیٍ ٚا َُكش ٠اٛي ٌٓ ٝا هَِٗ ىیيٗ ٟی ٛٞٙي ً ٠ث ٠آ١ ٙب ثبًشَی ١بی َُٕ-
ٞٙى.

ٜٗلی ُلشٗ ٠ی

ٗوبیٖٗ َُٕ ٠ظجز ٜٗ َُٕ ٝلی

ٍ َٛآثی َُٕ ٗظجز  ٍَٛ ٝهَِٗ َُٕ ٜٗلی إز
ٌٛش :٠الُٕ ث ًًَ ٠إز ً ٠ثَهی ثبًشَی ١ب ىٍ ٍ٘ٛ ٍَٛ َُٕ ٗٝی ُیَٛي  .ای١ َُٟٝ ٚب ث ٠ػٜٞا ٙإشظٜب١بیی ىٍ ایٚ
ُ ٙٞای ً ٠ػبْٗ ثی٘بٍی ْٕ إز )
ُٗیٗ ًًَ ٠ٜی ٛٞٙي  .اُ ػ٘ٔ ٠ای ٚثبًشَی ١ب ٗی سٞاٗ ٙبیٌٞثبًشَی١ ٕٞب (اسِ ػٟ٘ٔ ٠
ٛ ٝیِ ًٞٛبٍىیب١ب ( اُ ػ٘ٔ ٠اٞٛاػی ً ٠ىٍ سٞلی ٠كب١الة ىٍ ایؼبى ك ٕٞیب ًق ىٍ ك١ٞـ١ ٠بی ٞ١اى١ی ٛو٘ ىاٍٛي) ٍا ٛبٕ
ثَى .ثَای ٍ َٛآٗیِی ای ٚثبًشَی ١ب ٍ١ ٗٝبی هبٝی ٝػٞى ىاٍى.
ٌٛشٝ : ٠اّ CLAS ٟثَای ٍ َٛآٗیِی َُٕ ث ٍِٗ ٠ایٗ ٍٗٝ ٚؼَٝف ٗی ثبٙي
ًَ ٍَٛ Cیٖشبّ ٝی A ، ُّٞٞٓ L ، ٠ٓٞإش ٙٞآٌْ ٕ S ،بكَاٛیٚ

ػٌَاى  :سْیِ کَح اس سلَلْبی گیبّی ٍ جبًَری ٍ ثزرسی سفبٍر آًْب
هَاز ٍ ٍسبیل هَرز ًیبس :
ٓ ، ُْٞثٔٞىٗٝشیٕٔٞ ، ٚآح یب ؿٞة ًجَیز  ،الٕ  ٝالْٗ  ،دٗ ، ٜٔیٌٌَٕٞٝة  ،دیبُ ،سًَ ،ٟبٗ ،ٞ١وب ٣ى١ب ٙیب ُثب،ٙ
ؿبه. ٞ
رٍش کبر:
سٌ ٠ای ًٞؿي اُ ث ( َٟٚدیبُ ،سًَ ،ٟب ) ٞ١س٢یًَ ٠ىٍٝ ،ٟی الٕ هَاٍ ىاى ،ٟیي یب ى ٝه ُْٞٓ َٟ٦ث ٠آ ٙا١بكًٜ ٠یي 5 .
ىهیوٝ ٠جَ ًٜیي ٕ .ذٔ یي ه٦ؼ ٠الْٗ ثب ُاٝی 45 ٠ىٍػٍٝ ٠ی  ٠ٛٞ٘ٛهَاٍ ى١یي  ٝثب

سًٌٞ ٠ؿٌی اُ دٜج٢ٍِٛ ٠بی

ا١ب كی اَ٥اف آٍ ٙا دبى ٗی ًٜیٖ  ٝثٚٗ ٠ب١ي ٟآُ ٙیَ ٗیٌٌَٕٞٝة ( ثب ثٍُِٜ٘بیی ٗ ) 10ی دَىاُیٖ.

سْیِ کَح اس سلَلْبی دَضطی هربط گًَِ یب سثبى :
اثشيا یي ٕٞاح س٘یِ ٍا ثياهْ ٗوبٗ ٠ُٛٞ ٣ی ًٚیٖ .ثي ٙٝآ ٠ٌٛثب ىٛيا٢ٛب س٘بٓ دیيا ًٜي .آٍ ٙا اُ ى١ب ٙهبٍع ًَىٝ ٟ
ٍٝی یي الٕ س٘یِ ً ٠اُ هجْ یي ه َٟ٦ثٔٞىٗٝشیٔ ٚیب ٍٓٝ ُْٞی آٍ ٙیوش ٠ایٖٜٗ ،شوْ ٗی ًٜیٖ  5 ٝىهیوٝ ٠جَ ًَىٟ
ٍٝی آ ٙالْٗ هَاٍ ىاى٢ٍِٛ ٟبی ا١بكی ٍا ثب دٚث ٠دبى ٗی ًٜیٖ  .یب ٗی سٞا ٙیي الٕ س٘یِ ٍا ثَٝی ٗوبُ ٣ثبًٚ ٙیيٝ ٟ
ٍٝی آ ٙثٔٞىٗٝشیٔ ٚثَیِیٖ ٝ .ثؼي ٕبیَ َٗاكْ ًبٍ ٍا ٛظیَ  ٠ٛٞ٘ٛهجٔی ٍٝی آ ٙاٛؼبٕ ى١یٖ.

 ٌْٙثبال سٞٞیَی اُ ٕٔ١ ّٞبی
ٗوب ٣ى١ب ٙثب ثٍُِٜ٘بیجی ٗ ×40ی
ثبٙي.

