
شبكه تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز

و يكسـان نمـودن هدف اصلي از راه اندازي شبكه تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز در كشور استاندارد سازي

و استانداردهاي معتبرجهاني مورد نياز كشورو براساس احشايي روش هاي تشخيصي انواع ليشمانيوز پوستي

و  و فعال در مناطق مختلـف انـدميك تاييد آزمايشگاه مرجع سالمت كشور برقراري سيستم مراقبتي يكسان

و دقت تشخيص سبب عالوه بر آنكه مي باشد كه اين امروغير آندميك اين بيماري در كشور افزايش صحت

؛  و بدينوسـيله موجبآزمايشگاهي ليشمانيوز مي شود ارتقاء سيستم مراقبت اين بيمـاري نيـز خواهـد شـد

.همراه با تلفيق ساير روش ها؛ كنترل اين بيماري را تسهيل خواهد نمود

)سالك(ليشمانيوز پوستي: الف

و شبكه تشخيص آزمايشگاهي ليشـمانيوز پوسـتي هدف اصلي از راه اندازي در كشـور؛ تشـخيص صـحيح
و استاندارد ونيز  افتراق ضايعات پوستي ناشي از ليشمانيا با ساير بيماري هاي پوسـتي مشـابه؛ ثبـت كامـل

و بهبود سيستم مراقبت اشكال باليني ليشمانيوز پوستي در انسان است  . بموقع
به عنـوان مخـزن بيمـاري مطـرح مـي (ACL) با توجه به اينكه بيماران مبتال به ليشمانيوز جلدي شهري

و همچنين بررسي وضعيت پاسخ به درمان از اهميت خاصي برخوردار اسـت  . باشند لذا تشخيص قطعي آنان
به اين دليل وجود شبكه تشخيص آزمايشگاهي سالك كه در دسترس همه افراد جامعه تحت پوشش باشـد،

و باتوجه بـه نظـام ارائـ. يك امر ضروري است ه خـدمات بهداشـتي درمـاني كشـور ايـن شـبكه براين اساس
، مياني چهارآزمايشگاهي در وسطح محيطي . كشوري طراحي شده است،منطقه اي

و آزمايشگاه مركز بهداشت،از دو بخش آزمايشگاه مراكز بهداشتي درماني شهري:سطح محيطي روستايي
وشهرستان تشك . ريابي داردروند بيما يل شده كه نقش مهمي در تشخيص بيماري

و شهري� :آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني روستايي
:شامل شرح وظايف اين آزمايشگاه

و تشـخيص- و فيكس كردن نمونه از ضايعات جلدي مشـكوك، رنـگ آميـزي نمونه برداري، تهيه گسترش
 ميكروسكوپي

 ارجاع بيماران درمان شده اي كه دچار شكست درمان يا عود عالئم شده اند به سطوح تشخيصي باالتر-
و ارجـاع- و ارسال نتيجه آزمايش ثبت نتيجه آزمايش در دفتر آزمايشگاه ليشمانيوز پوستي وفرم بيماريابي

 بيمار به مركز درمان سالك
ز بهداشت شهرستانارسال گزارش عملكرد به صورت ماهانه به مرك-

.سكوپي در مناطق بومي بيماري الزاميستوميكرتشخيص•



و فـيكس كـردن• ، نمونه برداري، تهيه گسـترش در صورت وجود آزمايشگاه در مناطق غير بومي
و تشخيص ميكر . سكپي بيماري صورت مي گيردونمونه از ضايعات جلدي مشكوك، رنگ آميزي

ين آزمايشگاه در مركز بهداشتي درماني شهري يـا آزمايشـگاه در غير اين صورت بيمار به نزديكتر
.مركز بهداشت شهرستان ارجاع خواهد شد

آزمايشـگاه انگـل شناسـي شهرسـتان اولـين سـطح كارشناس: آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان�
و  .و روند بيماريابي دارد نقش مهمي را در تشخيص بيماريمديريت آزمايشگاه سالك مي باشد

: آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان شامل موارد زير است شرح وظايف
 نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي تحت پوشش با استفاده از چك ليست هاي تخصصي-
و شـهري تحـت پوشـش بـا- آموزش كارشناسان شاغل در آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني روستايي

 كشوري ابالغ شده به دانشگاههااستفاده از دستورالعمل هاي استاندارد 
ك- و%20في مراكز تحت پوشش بوسيله بازبينييكنترل الم هـاي منفـي در منـاطق%20الم هاي مثبت

و منفي در مناطق غير بومي  بومي وكليه الم هاي مثبت
جهـتو انجـام آزمـايش ميكروسـكوپي افراد مشكوك به ليشمانيوز پوستي پوستيتهيه اسمير از ضايعات-

و در موارد لزوم  و ميكروسكوپي به بيماري(مشاهده انگل در جمعيت تحت پوشش مواردي كه از نظر باليني
انجام كشت بـر) مشكوك است اما در اسمير تهيه شده انگل بطور واضح ديده نمي شود يا الم مخدوش است

.بعنوان روش تكميلي انجام گيرد NNN اختصاصي از قبيل روي محيط
بيماران درمان شده كه دچار شكست درمان شده اند يا مجدداً عالئـم عـود پوستياسمير از ضايعات تهيه-

 كرده است، 
آن- و ارسال كارشناس بيماري به ثبت نتيجه آزمايش در دفتر آزمايشگاه ليشمانيوز پوستي وفرم بيماريابي

 هاي شهرستان
به- آآزمايشگاه ارسال گزارش عملكرد به طور ماهانه و يا  مايشگاه مركز بهداشت استانزمرجع دانشگاه

 هماهنگي كامل داشته باشد كارشناس بيماري هاي شهرستانبا آزمايشگاه سطح شهرستان بايستي•

):آزمايشگاه مرجع دانشگاهي(آزمايشگاه مركز بهداشت استان-سطح مياني
انجـام بـا امكـان)سـالك(بايد داراي يك آزمايشـگاه انگـل شناسـي ليشـمانيوز آزمايشگاه مرجع دانشگاهي

در.باشـد آزمايشـگاهي حسـاس تلقـيح بـه حيوانـاتوتكشـ،ميكرسكپي هاي انگل شناسـي شـامل آزمايش
با اسـتفاده انگل تشخيص گونهبه صورت نيازدر عالوه بر آزمايش هاي فوق آزمايشگاههاي مرجع منطقه اي

و آزمايش هاي ملكوليتخصصي پيشرفته مانند هاي آزمايشاز  .انجام پذيرد...، مونوكلونال آنتي بادي
: شامل موارد زير است):آزمايشگاه مرجع دانشگاهي( استانشرح وظايف آزمايشگاه مركز بهداشت

جهـت بـا همكـاري واحـد مبـارزه بـا بيمـاري هـا، دانشگاهآزمايشگاه مرجع توسط تدوين برنامه عملياتي-
و نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي تشخيص سالك دانشگاه در سطوح مختلف  مديريت



 در موارد ارجاع انجام آزمايش هاي الزم-
و ارسال نمونه ها به سطح كشوري-  انجام كشت در موارد الزم از ضايعات بيماران طبق دستورالعمل پيوست
هاي انگل شناسي ليشمانيوز در سطح شهرسـتان هـاي آموزش كاركنان آزمايشگاهي شاغل در آزمايشگاه-

 تابعه
به- و ارسال نتايج  واحد مبارزه با بيماري هاي دانشگاه ثبت فعاليتها
نمونـه نظارت فني وكنترل كيفي تمام آزمايشگاه هاي انگل شناسي شهرستانهاي تابعـه از طريـق بررسـي-

و منفي كه با توجه به اندميسيته  و%،10اري در استانبيمهاي اسمير مثبت الم هاي%20الم هاي منفي
.الم ها بازبيني شود% 100در استان هاي غيراندميك. مثبت شهرستان ها بازبيني شود

اي-سطح منطقه اي  آزمايشگاههاي مرجع منطقه
 برنامه عملياتي دانشگاههاي تحت پوشش واجراي نظارت بر تدوين-
 در آزمايشگاه هاي انگل شناسي ليشمانيوز در سطح دانشگاههاي تابعه آموزش كاركنان آزمايشگاهي شاغل-
و نظارت فني وكنترل كيفي آزمايشگاه هاي انگل شناسي دانشگاههاي تابعه- ، ارزيابي  پايش

سكپي،كشت وتلقيح به حيوانات حسـاس آزمايشـگاهيوامكان انجام آزمايشهاي انگل شناسي شامل ميكر-
و در صورتو و آزمايشگاه مرجع سالمت نياز  وآزمايشگاه مرجع ليشمانيوزصالحديد مركز مديريت بيماري ها

به منظور تعيين گونه انگل در حال گردش در منطقه درتعدادي از آزمايشگاههاي مرجع منطقه اي كه داراي
و تجربه الزم مي باشند آزمايش هاي تخصصي پيشرفته مولكولي  ب،امكانات ومونوكلونال آنتي  انجـام .....ادي

.خواهد شد

 سطح كشوري
:آزمايشگاه مرجع كشوري ليشمانيوز) الف

است كه شرح تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز در كشورآزمايشگاه مرجع كشوري ليشمانيوز باالترين سطح
، تضمين كيفيت، آموزش، پژوهش،شاملآنوظايف  در ارزيابي فرآورده هاي تشخيصي تشخيص و همكاري

مي باشد كه جزئيات آن بر اسـاس شـرح وظـايف مصـوب آزمايشـگاه مرجـع پايش آزمايشگاههاي بهداشتي
بـا تكنولـوژي مناسـب مرجـع در سطح كشوري آزمايشگاه يا آزمايشگاه هاي مجهـز. سالمت ابالغ مي شود

:مسئوليتهاي زير را به عهده دارد
در- هابا تدوين برنامه عملياتي همكاري و مركز مديريت بيماري  مشاركت آزمايشگاه مرجع سالمت
و دقيق با مركز مديريت بيماري ها در خصوص هر چـه بهتـر اجـرا شـدن برنامـه كشـوري- همكاري كامل

و اهداف وزارت بهداشت   كنترل ليشمانيوز جلدي
و چك ليست هاي- و بازنگري دستورالعمل هاي آموزشي كشوري  تخصصيهمكاري در تدوين
اي همكاري-  نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي مرجع منطقه
و تعيين نوع انگل با بهره گيري از تكنولوژي تشخيصـي پيشـرفته- در صـورت انجام آزمايش اسمير، كشت
 نياز



و داخـل- و مشاركت با ساير موسسـات علمـي خـارج و همكاري جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي طراحي
اهكشور در  هاداف مراقبت بيماري راستاي و آزمايشگاهي واگيرو با همكاري تنگاتنگ مركز مديريت بيماري

 مرجع سالمت
ايم آموزش فوكال پوينت هاي-  نطقه
 ارزيابي فرآورده هاي تشخيصي بر اساس نيازهاي اعالم شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت-
 آزمايشگاههاي بهداشتي EQASهمكاري در اجراي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت-
و تحليل هاي نهايي نتايج گزارش-  ساليانه هاي مشاركت در تجزيه
و برنامه- و مركـز عملياتي ارائه گزارش از فعاليت هاي انجام شده به طورساالنه به آزمايشگاه مرجع سالمت

 مديريت بيماري 

 آزمايشگاه مرجع سالمت)ب

تشآزمايشگاه مرجع سالمت باالترين  باشدخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز در كشورمي سطح مديريتي شبكه
:كه شرح وظايف آن شامل موارد زير است

تدوين برنامه عملياتي براي شبكه تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز با همكاري مركز مديريت-
و آزمايشگاه مرجع كشوري  بيماري ها

و- و بازنگري دستورالعمل هاي آموزشي كشوري با همكاري مركز چك ليست هاي تخصصيتدوين
و آزمايشگاه مرجع كشوري  مديريت بيماري ها

 نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي كليه سطوح بهداشتي-
و مميزين- برنامه ريزي جهت اجراي كارگاه هاي آموزشي براي فوكال پوينت هاي منطقه اي

 آزمايشگاهي
 مديريت كيفيت فرآورده هاي تشخيصي-
 آزمايشگاههاي بهداشتي EQASاجراي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت-
و مراقبت وسايل تشخيص آزمايشگاهي مديريت-  ليشمانيوزنظام ثبت



ليشمانيوز احشايي:ب

و)كاالآزار(توجه به اينكه ليشمانيوز احشايي با و درمان به موقع در صورت ظهور عالئم باليني وعدم تشخيص

و مير بااليي است لذا وجود شبكه تشخيص آزمايشگاهي كاالآزار كه دسترسي همه افراد  مناسب داراي مرگ

 در معرض خطر به اين خدمات را فراهم سازد ضروري است 

:سطح محيطي

و شهري روستائيدرماني آزمايشگاه مركز بهداشتي�

و شـهري دركـانون هـاي بـومي شرح وظايف آزمايشگاه هاي مراكز بهداشـتي درمـاني روسـتايي

، آذربايجان شرقي، خراسان شمالي(كشور ، فارس : شامل موارد زير است)خصوصا استانهاي اردبيل

و شهري• از افـراد) فيلتر پي پـر(تهيه نمونه خون:فاقد آزمايشگاهمراكز بهداشتي درماني روستايي

وو شـهري توسـط مركـز بهداشـتي روسـتايي تكميل فرم–مشكوك توسط بهورزان آموزش ديده 

و ساير روش هاي تشخيص DATجهت انجام آزمايش ارسال نمونه ها به مركز بهداشت شهرستان

 سريع

و شهري مراكز بهداشتي درماني• لولـه هـاي(سرم يا پالسما تهيه نمونه:داراي آزمايشگاه روستايي

ارسال نمونه ها تحت شـرائط زنجيـره سـرد بـه-تكميل فرم–از افراد مشكوك) ميكروهماتوكريت

و ساير روش هاي تشخيص سريع  DATجهت انجام آزمايش مركز بهداشت شهرستان 

و گزارش به مركز بهداشت شهرستاندرمناطق غير•  بومي ارجاع بيماران مشكوك به بيمارستان

 آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان�

 يج ثبت نتاDAT انجام آزمايشات سرولوژي-

به- ، ارسال نتايج ها،پزشك معالج مركز  بهداشت استان ومركز واحد بيماري



:ميانيسطح

):آزمايشگاه مرجع دانشگاهي(استانآزمايشگاه مركز بهداشت

بـا امكـان)كـاالآزار(احشاييآزمايشگاه مرجع دانشگاهي بايد داراي يك آزمايشگاه انگل شناسي ليشمانيوز-
و انگـل شناسـي شـامل ميكرسكپي،كشـت آزمايشـات تاييـدي انجام آزمايشـهاي  وسـرولوژي شـامل االيـزا

IFAدر آزمايشگاههاي مرجع منطقه اي عالوه بر آزمايش هاي فوق درصورت نياز بـه تشـخيص گونـه.باشد
و  انجام ... انگل با استفاده از آزمايشهاي تخصصي پيشرفته مانند آزمايش هاي ملكولي، مونوكلونال آنتي بادي

. پذيرد

شـامل مـوارد زيـر):آزمايشگاه مرجع دانشگاهي( استانشرح وظايف آزمايشگاه مركز بهداشت
: است 

تدوين برنامه عملياتي توسط آزمايشگاه مرجع دانشگاه بـا همكـاري واحـد مبـارزه بـا بيمـاري هـا، جهـت-
و نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي تشخيص   دانشگاه در سطوح مختلف كاالآزارمديريت

و گزارش فعاليت هاي شبكه آزماي-  شگاهي در سطح استانشركت فعال در كميته استاني ليشمانيوز
آموزش كاركنان آزمايشگاهي شاغل در آزمايشگاه هاي انگل شناسي ليشمانيوز در سطح شهرسـتان هـاي-

 تابعه
و ارسال نتايج به واحد مبارزه با بيماري هاي دانشگاه-  ثبت فعاليتها
از- تمـام طريـق بررسـي نظارت فني وكنترل كيفي تمام آزمايشگاه هاي انگل شناسي شهرسـتانهاي تابعـه

و DATآزمايشات و منفي در اسرع وقت  مثبت حداكثر هر سه ماه يكبار DATموارد%10مشكوك
در DATدر كانون هاي غيربومي بيماري الزم است آزمايشگاه استان توانايي انجـام آزمـايش- را خصوصـا

.شته باشد مواردي كه نمونه مغز استخوان در بيماران مشكوك به كاالآزارمنفي است دا

، الم هاي مشكوك به آزمايشگاه- .ارسال گردد مرجع كشوري ليشمانيوز در صورت عدم تشخيص قطعي

 آزمايشگاه مرجع كشوري ليشمانيوز�

 سالكبند الف شرح وظايف آزمايشگاه مرجع كشوري شرح وظايف طبق-

و مطالعات سرواپيدميولوژي در جهت تشخيص آزماي) (DATتهيه آنتي ژن آگلوتيناسيون مستقيم- شگاهي

 مناطق اندميك ليشمانيوز احشائي 


