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نقش مهمی دارد و متقابالً مکمل ) OTSSارزیابی صالحیت حرفه اي، کنترل کیفیت داخلی، بازآموزي، 

.   هم هستند



زمینه و اهداف

جایگاه اماالری تشخیص نظام در شده تهیه خونی گسترشهاي همان یا المها )چک کراس( کیفیت کنترل 

نه یا است دقیق محیطی آزمایشگاه تشخیص آیا که دهد نشان تواند می و دارد اي ویژه

ايه معرف ناقص، تجهیزات اي، حرفه صالحیت عدم جمله از آزمایشگاه عملکرد در عمده نقائص تواند می 

دهد نشان را ضعیف تشخیص یا و ضعیف هاي زیرساخت کیفیت، بی

 دبازدید در محل آزمایشگاه انجام داحین توان هم در یک مرکز اعتبار سنجی و یا کراس چک الم را می.

  اگر چه کشورها تشویق به راه اندازي برنامۀOTSS ع می شوند ولی بسیاري از کشورها بدلیل کمبود مناب

کنندکراس چک تکیه  مجبورند فعالً فقط به 



زمینه

 نظام تشخیص ماالریاالم ماالریا در وضعیت فعلی کراس چک

نحوة اجرا

نامنظم

بدون استاندارد و غیر علمی

 صالحیت حرفه اي نامشخصمیکروسکوپیستهایی با توسط

فاقد دیتا بیس

  یاري از تعداد زیادي گسترش خون که نیازمند پرسنل و منابع قابل توجه است، بسبدلیل کراس چک

عموالً کشورهاي متأثر از ماالریا فاقد ظرفیت تأمین این مقدار نیروي انسانی ماهر و منابع هستند لذا م

م استاینکار با تأخیر طوالنی و فیدبک و اقدامات اصالحی ناکافی انجام می شود و فاقد اثربخشی الز



)   1(کراس چک الم ماالریانیازمندیهاي  

 ک کراس چها بطور کافی در زمینۀ اصول و عملکرد نظام کننده کراس چک میکروسکوپیستها و

دیده باشندآموزش 

طح یک نظام تدارکاتی کارآمد ایجاد گردد تا اطمینان الزم نسبت به  جمع آوري المهاي خونی در س

ایجاد شودالمها کراس چک محیطی و انتقال آنها به سطح نظارتی براي ذخیره یا 

انگیزه شده  میکروسکوپیستها و کنترل کننده ها براي فعالیت در این نظام بخوبی آموزش دیده و داراي

باشند

بودجه و اعتبارات کافی براي پیاده سازي نظام وجود داشته و در دسترس باشد



دالیل  میکروسکوپیستها در زمـان مـقرر المـها را بــه آزمـایشگاه سطح نـظارتی بفرستند و

باشنداینکار را نیز درك کرده 

 ته باشند که باور داش( باشدارتباط خوبی بین کنترل کننده ها و میکروسکوپیست وجود داشته

)مکمل همدیگر هستند 

 سریع نتایج از سوي کنترل کننده ها وجود داشته باشد تا بواسطۀ آن اقداماتبازخوراند 

یر تأخیر در ارسال بازخوراند موجب کاهش تأثزیرا اصالحی براي رفع اشتباهات صورت گیرد 

.بازخوراند دقیق باعث خودکنترلی می شود .اقدامات و دلسردي تکنسین می شود

 ورد عملکرد می شوند هم باید آنقدر زیاد باشد که بتوان در مکنترل تعداد گسترشهاي خونی که

د و بار سنگینی میکروسکوپیست قضاوت منصفانه کرد و باید آنقدر کم باشد که تداوم داشته باش

را به سیستم تحمیل نکند

)   2(ماالریا الم چک کراس نیازمندیهاي 



ندکیفیت میکروسکوپهاي مورد استفادة فرد بازبین باید خوب باشد و بدرستی کار ک  .

 و  ونیگسترش خ مناسبگسترشهاي خونی را می توان از لحاظ کیفیت نمونه، ضخامت و اندازة
.  ارزشیابی کردنیز کیفیت رنگ آمیزي 

 داستاندارفرم هاي گزارش دهی مشکالت مشخص شده را در باید کراس چک فرد انجام دهندة 
ر و اقدامات اصالحی بسیابازآموزي اجراي برنامه هاي  می تواند براياین اطالعات . نمایدوارد 

.مفید باشد

) 3(کراس چک الم ماالریا نیازمندیهاي 



)1( ماالریاالم کراس چک اصول 

 آزمایش مجدد کور با کراس چک)blinded re-examination ( نمونۀ انتخابی از المها

. توسط کارکنان آزمایشگاه سطح باالتر انجام می شود

 باشد ه داشتفرد انجام دهندة آزمایش مجدد باید سطح باالیی از مهارتهاي میکروسکوپی ماالریا

گاه فرد انجام دهندة آزمایش مجدد باید در زمینۀ تکمیل خالصه گزارش که نهایتاً به آزمایش

.محیطی و برنامۀ کشوري کنترل ماالریا ارسال می شود آموزش دیده باشد

 المها بوسیلۀ یک میکروسکوپیست داراي گواهینامۀ صالحیتکراس چک ضروري است که 

.حرفه اي معتبر انجام شود



)2( الم ماالریاکراس چک اصول 

الم ماالریاکراس چک سازماندهی فرایند

)فرانسآزمایشگاه ر( بررسی کوربوسیلۀ بازبین ھای سطح باالتر 

)طح میانیآزمایشگاه س( بررسی کوربوسیلۀ بازبین ھای سطح باالتر 

)محیطی( آزمایشگاه سطح پایینتر

بازخورد

بازخورد



 باید اینکار به شکل کور کراس چکبیطرفی براي اطمینان از)blinded ( بازبین فرد و  شودانجام

.  نباید از نتایج اولیه مطلع باشد

 شخیص  یعنی اختالف در ت(هنگام خواندن یک گروه از المها اگر اختالفی با نتایج اولیه مشاهده شد

فرد   ،)میکروسکوپیست سطح محیطی و فردي که در سطح باالتر الم را مجدداً تشخیص می دهد

ولیه بررسی بازبین، قبل از گزارش موارد اختالف، باید آنها را یکبار دیگر و اینبار با دانستن نتیجۀ ا

.نموده از صحت نتیجه مطمئن گردد

اید هرچه در صورت وجود اختالف بین نتیجۀ اعالم شده و نتیجۀ بازبینی، آزمایشگاه سطح محیطی ب

.سریعتر از این امر مطلع گردد

)3(الم ماالریا  کراس چکاصول 



الفات  بازخوراند آزمایشگاه کنترل کننده باید در برگیرندة توضیحات احتمالی در مورد اخت

  پیشنهاداتی براي اقداماتو ....) و یا کیفیت نامناسب رنگ آمیزي و الم و ( مشاهده شده 

 .اصالحی باشد

 د بی اثر کنندة همۀ هزینه ها و انرژي هاي صرف شده از ابتداي مسیر خواه یک فید بک بد

.بود

 نتایج باید در یک پایگاه یا بانک اطالعات)database ( ثبت شود و قبل از بازدید نظارتی

بعدي در اختیار ناظر قرار گیرد تا در طول بازدید در مورد اختالفات مشاهده شده و دالیل 

. احتمالی بروز آنها بحث شود

 هرجا که بازخوراند و نظارت سازنده یک بخش اساسی از فرایندCROSS-CHECKING   

، بهبود قابل توجهی را در عملکرد آزمایشگاه می توان مشاهده نمودباشد

)4(الم ماالریا  کراس چکاصول 



)1(الم ماالریا کراس چک   پروتکل 

 استبر اصول زیر مبتنی کراس چک الم ماالریا پروتکل:

انتخاب و ارسال نمونۀ مناسب

 دقیقکراس چک

 نتایجدسترسی سریع به گزارش و تحلیل

اقدامات اصالحی   



) 2(ماالریا الم کراس چک پروتکل 

نمونه از موارد ثبت شده آزمایشگاهی  نتخاب نحوة 

 کیفیت  به شدت وابسته به انتخاب صحیح نمونه کنترل کیفیت استکنترل  .

 مـورد حیاتی براي انتخاب نمـونه عبارتنـد ازسه  :

 تصـادفی و یا نظام مند بدون فرصتی براي سوگیري(روش انتخـاب( ،

 حداقل حجم نمونه

معیارهاي انتخاب



)3(ماالریاالم کراس چک پروتکل  

وسکوپی  المهاي میکر. نمونه کنترل کیفیت باید از موارد ثبت شده در آزمایشگاه انتخاب شود

.به طور مستقیم از جعبه هاي ذخیره الم انتخاب شوندنباید کراس چک براي 

س کرا هنگامی که تعداد المهاي آزمایش شده از حداقل حجم نمونه کمتر باشد، همه المها باید

شودچک 

 و گزارش شده توسط آزمـایشــگاه، باید در جعبه هاي الم  آزمایش شدههمه المهاي روزمرة

بیش از  یا رطوبت/مطمئن ذخیره شوند و تا زمان انتخاب المهاي کنترل کیفیت، در برابر گرما و

.حد، محافظت شوند



دست آمده در المها باید به طور نظام مند ذخیره شوند بطوریکه یک رابطه مستقیم بین نتایج ب
ا پشت سر آزمایشگاه و محل ذخیرة الم وجود داشته باشد، مثالً تقسیم المها به مثبت یا منفی ی

.  هم، بر اساس زمانی که اقدام شده اند

المهاي روتین تا زمان انتخاب المهاي کنترل کیفیت نباید دور ریخته شوند.

د به اسالید هاي ذخیره شده باید عاري از روغن ایمرسیون باشند، و شماره الم و آزمایشگاه بای
. وضوح قابل مشاهده باشد

 نتایج آزمایش نباید روي الم نوشته شود

)۴(ماالریاالم کراس چک پروتکل 



)1( نمونهحجم 

 الم است 10حداقل حجم نمونۀ مورد نیاز براي کنترل کیفیت.

عبارتند از معیارهاي پیشنهاد شده جهت انتخاب نمونه:

 در هر ماه  با استفاده از نظام ) الم منفی 5الم کم انگل،  5(الم  10انتخاب تصادفی حداقل

.  تسرپرست آزمایشگاه اس هايمسئولیتاز شماره گذاري تصادفی براي کنترل کیفیت 

م شده به نکته مهم این است که المهاي کنترل کیفیت باید به طور تصادفی از آزمایشات انجا

اید تا  نبروتین ، المهاي بنابراین. صورت معمول در طی یک ماه یا دوره کوتاهتر انتخاب گردند 

.هاي کنترل کیفیت دور انداخته شوند نمونه زمان انتخاب 

 تروفوزوئیت در هر میکرولیتر و پنج الم منفی باید  20 -200پنج الم مثبت ضعیف با تعداد 

.  انتخاب شوند

  تروفوزوئیت در هر میکرولیتر نباید انتخاب گردند 200المهاي با تراکم انگل بیشتر از.



 را به ما می دهد زیراکمی خونی بشدت مثبت اطالعات گسترشهاي کراس چک:

 شخیص  میکروسکوپیستهاي ضعیف نیز به راحتی می توانند المهاي بشدت مثبت را تحتی

.  لذا این المها در بررسی حساسیت ارزش تحلیلی اندکی دارند. دهند

به جز (ت احتمال اینکه گسترش خونی بشدت مثبت به عنوان منفی گزارش شود بسیار کم اس

).خطاهاي دفتري 

 تمام  انتخاب تصادفی از بین. هستند شدت مثبتبه اکثریت قابل توجهی از المهاي مثبت

معنی  المهاي مثبت سبب خواهد شد تا المهاي مثبت ضعیف به مقدار کـافی جهت اندازه گیري

.دار عملکرد مورد استفاده قرار نگیرد

 ادفی پنج  بنابراین با انتخاب تص. درصد گسترشهاي خونی بشدت مثبت باشند 60براي مثال اگر

کمتر از  این خیلیکه  بودالم مثبت احتماالٌ تعداد المهاي مثبت ضعیف فقط دو یا کمتر خواهد 

.آن است که اطالعاتی به ما بدهد

)2( نمونهحجم 



تاندارد براي اجتناب از سوگیري در انتخاب، یک پروتکل واضح  باید در قالب روشهاي اجرایی اس

 )SOPs  (ه براي انتخاب تصادفی از کل فهرست المهاي کم انگل، و همه المهاي منفی تهی

. شود

د، در آزمایشگاههاي با حجم کار باال، که حداقل هفته اي چهار یا پنج الم مثبت ضعیف دارن

:نمونه گیري کنترل کیفیت باید بر اساس خط مشی زیر انجام گیرد

 انتخاب تصادفی دو الم مثبت ضعیف و یک الم منفی   -1هفته

 انتخاب یک الم مثبت ضعیف و دو الم منفی   -2هفته

 انتخاب دو الم مثبت ضعیف و یک الم منفی  -3هفته

 انتخاب یک الم مثبت ضعیف و دو الم منفی -4هفته

)٣( نمونھحجم 



 اعتبار آماري براي شناسایی  ) ماهه 4الم در دورة  20یعنی (الم مثبت ضعیف در هر ماه  5استفاده از

که  با این حال بجاي بررسی ناقص تعداد زیادي الم بهترآن است. گونه هاي انگل را محدود می کند

.  الم را بدقت بررسی متقابل نمائیم 10همین 

 الم مورد اشاره در راهنما را کنترل کیفیت حداقلها بیش از آزمایشگاه ارجح است که حال ، هر در 

.شوندکراس چک مشروط بر آنکه تمام المهاي کنترل کیفیت بدقت ، کنند

)4( نمونهحجم 



 

انجام زمان

 در  باید در اسرع وقت پس از پایان هر ماه انجام گیرد و مطلوب آن است که نتایجکراس چک

.  عرض دو هفته گزارش شوند

ر قابل چنانچه، به دالیل اجرایی، این چارچوب زمانی امکان پذیر نباشد محدوده زمانی طوالنی ت

و باید  با این حال، این کار باید در صورت ضرورت انجام شود نه اینکه  متداول گردد. قبول است

.توسط ناظر کنترل کیفیت تایید شود

ش جدایی ناپذیر یک اصل مهم پروتکل کنترل کیفیت این است که نتایج کنترل کیفیت یک بخ

.از مدیریت آزمایشگاه است و باید در اسرع وقت در دسترس قرار گرفته و تحلیل شود



)Validator(  )1(کراس چک انتخاب فرد انجام دهندة 

 است دقیق المهاکراس چک کنترل کیفیت به شدت وابسته به  .

 کراس چک فرد انجام دهندة)Validator ( باید از بین کارکنان زیر انتخاب شود)بر اساس اولویت  :(

یک عضو  بخوبی آموزش دیده از آزمایشگاه مرجع کشوري

یک عضو  بخوبی آموزش دیده از آزمایشگاه مرجع استانی

وب می شودسرپرست آزمایشگاه یا یک کارمند با تجربۀ آزمایشگاه که توسط سرپرست آزمایشگاه منص 

). داخلیکراس چک (



از دست طی سه سال گذشته به استاندارد مورد نیو  صالحیت همۀ این افراد باید ارزیابی گردد

. یافته باشند

 داخلی جزئیات المها مخفی بماند و تمام المها فقط کراس چک مهم است که هنگام انجام

.  توسط یک شماره کنترل کیفیت داخلی شناسایی شوند

 المها را انجام می دهد نباید از هویت المها آگاه باشدکراس چک فردي که.

  جام دهدالمها را نیز انکراس چک شخصی که المهاي کنترل کیفیت را انتخاب می کند نباید.

)Validator(  )2(کراس چک انتخاب فرد انجام دهندة 



 CROSS-CHECKINGدقت در

 شوندکراس چک  زیادالمها باید با دقت  .

 باالتر از سطح دقت معمول جهت خواندن المهاي روزمره کراس چک انتظار می رود که سطح دقت

ص داده موارد مثبت ضعیفی که در فرایند روتین تشخیکراس چک باشد و بنابراین ممکن است در 

.  نشده اند، مشخص گردند

این موضوع نباید باعث انتقاد از فردي شود که آزمایشات روزمره را انجام می دهد، مگر اینکه آن 

. شخص بارها و بارها منفی کاذب گزارش کند

 کاهشباعث عواملی همچون حجم کار باال ، تجهیزات ضعیف، و فقدان مهارت فرد آزمایش کنندة الم 

. حساسیت در آزمایشات معمول می شود

 دستیابی به یک سطح استاندارد طالیی در کوتاهترین زمان ممکن استکراس چک هدف از.



گونه ها پایش کنترل کیفیت بر اساس شناسایی مراحل غیر جنسی انگل در خون اما بدون شناسایی

کراس�چک�کننده�فرد�

منفی مث�ت نتایج�آزما�ش�روزمره�

B A مث�ت

D C منفی

A  =عداد�الم�ا�ی�کھ�توسط��ر�دو�آزما�شگر�مث�ت�گزارش�می�شود�.
B  =کننده��عداد�الم�ای�گزارش�شده��عنوان�مث�ت�در�آزما�ش�روزمره�توسط�آزما�ش�اه�و�منفی�توسط�فرد�برر����

)مث�ت��اذب(
C  =کننده��عداد�الم�ای�گزارش�شده��عنوان�منفی�در�آزما�ش�روزمره�توسط�آزما�ش�اه�و�مث�ت�توسط�فرد�برر����

)منفی��اذب(

D  =عداد�الم�ا�ی�کھ�توسط��ر�دو�آزما�شگر�بصورت�منفی�گزارش�شده�است�.

 
=  درصد توافق ( A +D ) x  ١٠٠ / A + B + C + D 



السیپارومپایش کنترل کیفیت بر اساس پایش دقت تمایز پالسمودیوم فالسیپاروم و غیر پالسمودیوم ف

فرد�کراس�چک�کننده�

عدم�وجود�پالسمودیوم�فالس�پاروموجود پالسمودیوم فالسیپارومآزما�ش�اه�

ABوجود�پالسمودیوم�فالس�پاروم����

CDعدم�وجود�پالسمودیوم�فالس�پاروم�

A =ا�یا�مخلوطبھ�صورت�عفونت�ت��(�عداد�الم�ای�گزارش�شده��عنوان�پالسمودیوم�فالس�پاروم�توسط��ر�دو�آزما�ش�کننده�  (
B  =مودیوم��عداد�الم�ا�ی�کھ�در�آزما�ش�روزمره�پالسمودیوم�فالس�پاروم�گزارش�شده�اند�و���در�برر����متقابل�وجود�پالس

) شناسا�ی�نادرست��ونھ(فالس�پاروم�تائید��شده�است�
C  = د��عداد�الم�ا�ی�کھ�در�آزما�ش�روزمره�فاقد�پالسمودیوم�فالس�پاروم�گزارش�شده�اند�و���در�برر����متقابل�وجو

)شناسا�ی�نادرست��ونھ(پالسمودیوم�فالس�پاروم�گزارش�شده�است،�عفونت�منفرد�یا�مخلوط�
D  =ت�ت��ا�یا�چھ�بھ�صورت�عفون(�عداد�الم�ا�ی�کھ�توسط��ر�دو�آزما�شگر�فاقد�پالسمودیوم�فالس�پاروم�گزارش�شده�است�

)  مخلوط

=  درصد توافق ( A +D ) x  ١٠٠/ A + B + C + D



)1(کراس چکتحلیل ماهانۀ نتایج 

 بصورت ماهانه تحلیل می شوندنتایج.

لی با توجه به حجم کوچک نمونه، نتایج بدست آمده بدالیل زیر الزاماً منعکس کننده عملکرد ک
: آزمایشگاه نیستند

وق ممکن است یک رویداد غیر معمول در طول یک ماه خاص اتفاق افتاده باشد مانند حجم کار ف) الف
.این شرایط باید به مرکزگزارش شود. العاده باال ، مشکل مواد یا اضافه شدن یک عضو جدید

یم ممکن است در یک ماه خطاي باالتر از حد طبیعی داشته باش. همیشه رخ نمی دهنداشتباهات ) ب
.که توسط خطاي کمتر در ماه دیگر متعادل می گردد

به سبب می شود که هر اشتباه  تاثیر قابل توجهی بر درصد محاس 10محدود کردن حجم نمونه به ) پ
ب سب کراس چکتنها یک خطا درتحلیل یک گروه ده تایی از نمونه هاي مثالً . شده داشته باشد

. درصد خواهدشد 90کاهش درصد توافق به 



 آزمایشگاه می باشد/ عملکرد قبلی مرکزتوجه به تفسیر نتایج هر ماه نیازمند  .

 بررسی ضروریست ارسال شدة قبلی خوب تا رضایت بخش باشندکراس چک نتایج اگر

2  بررسی هشدار دهنده است 10اشتباه از

3  ≥ بررسی نیاز به پیگیري فوري دارد 10خطا از

 بررسی ضروریستضعیف باشد هم قبلی کراس چک نتایج اگر

 اگر نتیجه بهتر از نتایج قبلی باشد دلگرم کننده است

حی موثر  اگر درصد توافق ثابت باشد یا بطور پیشرونده کاهش یابد نشان می دهد که اقدامات اصال

.نبوده است و موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد

)٢(کراس چک ماھانۀ نتایج تحلیل 



 کراس چک گزارش نتایج

  که آزمایشات  ی هفته بعد از اتمام ماه 2ماهانه باید در شکل مطلوب آن، طی کراس چک نتایج

.روزمره در آن انجام شده است به سرپرست کنترل کیفیت گزارش شود

 

 استاندارد گزارش شودچک خالصه نتایج کراس نتایج باید با استفاده از فرم .



)1(کراس چک اقدامات قابل انجام در صورت متناقض بودن نتایج    

 ید پس با کراس چکدر صورت امکان، المهاي میکروسکپی فرستاده شده به آزمایشگاه مرجع براي
. از بررسی به آزمایشگاه اولیه برگردانده شود

 سبت به سطح باالتري از مهارت نکه توسط آزمایشگاه مرجع یا سرپرست آزمایشگاه، چک اگر کراس
ر نظر درست دقطعی باید بعنوان نتیجه کراس چک ، انجام شود نتایج دارند کارکنان آزمایشگاه

. گرفته شود

 اید به آنها برا قبول نداشته باشند چک فیلد تشخیص کراس با این حال، اگر کارکنان آزمایشگاه
. فرصت داد تا دوباره الم یا نمونه را بررسی نمایند



)2(کراس چکاقدامات قابل انجام در صورت متناقض بودن نتایج 

 ی میکروسکوپیست محیطی یکبا سطح مهارت کراس چک چنانچه سطح مهارت فرد انجام دهندة
 . ، هرمورد اختالف باید توسط آزمایشگاه اصلی مجدداً مورد بررسی قرار گیردباشد

 ت زیر مشاهده گردد اقداماتناقض درنتایج محیطی چنانچه هنگام بازنگري المها توسط آزمایشگاه
:باید انجام شود

 عنی بپذیرد ی(موافق باشد کراس چک اگر آزمایشگاهی که تشخیص اولیه الم را بعهده داشته با نتایج
ضوع این مو. کردرا می توان قبول کراس چک ، نتایج )که خطا در تشخیص اولیه وجود داشته است

 .ثبت شود خطادر تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت باید به عنوان 

 نمونه باید  /، المموافق نباشدکراس چک اگر آزمایشگاهی که تشخیص اولیه را بعهده داشته با نتایج
یص مورد بررسی قرار گیرد یا به نفر سومی جهت تشخکراس چک دوباره توسط فرد انجام دهندة 

اول خطا  کراس چک دوم نشان داد که نتیجه فرد انجام دهندة کراس چک اگر نتیجه . ارجاع شود
.ت می شودبعنوان نتیجه صحیح در تحلیل کنترل کیفیت ثبدر فیلد اولیه تشخیص بوده است 



پایانینکات 
کراس چک صحیح و اصولی المهاي ماالریا آشکار کنندة نقاط قوت و ضعف نظام تشخیص 

میکروسکوپی ماالریا است

المهاي لی نظام تضمین کیفیت تشخیص میکروسکوپی ماالریا بدون کراس چک صحیح و اصو

به هدف خود نخواهد رسیدماالریا 

پایۀ  انتخاب درست نمونه، کراس چک کنندة واجد صالحیت حرفه اي و اقدام اصالحی بموقع بر

.نتایج کراس چک سه رکن مهم نظام کنترل کیفیت المهاي ماالریا هستند

وجود یک نظام قوي کراس چک موجب تقویت حس خود کنترلی در میکروسکوپیستهاي  

.  ماالریا شده، بسیاري از نارسایی ها خودبخود مرتفع می شوند



موفق باشید


