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.   سهاى هوىيلتؾخیص بوَلع بیواری هغزی ٍهْله عل در حذاق ٍ ؽٌاعایی :ّذف

دارای  (حتی بیؾتز اس ایذس ، هاالریا ٍ عزخه)بیواری عل بشرگتزیي علت هزي ًاؽی اس بیواری ّای عفًَی ته عاهلی اعت : همذهِ

.  ّوچٌاى خایگاُ وًٌَی خَد را حفع  وٌذ2020هزتبِ دّن در بار خْاًی بیواریْاعت ٍ پیؼ بیٌی هیؾَد وِ تا عال 

اس هَارد بیواری عل در ایي وؾَرّا بِ % 75. هتأعفاًِ بیؾتزیي هَارد بیواری ٍ هزي ًاؽی اس عل در وؾَرّای در حال تَععِ رخ هیذّذ

 هاُ لادر بِ وار 4 الی 3یه فزد بشرگغال هبتال بِ عل بطَر هتَعط . تعلك دارد ( عالگی54 تا 15 )فعال تزیي گزٍُ عٌی بِ لحاظ التصادی

 عال درآهذ 15درآهذ عاالًِ ٍی اس دعت هی رٍد، ایي درحالیغت وِ با هزي چٌیي فزدی بطَر هتَعط % 30 تا 20وزدى ًبَدُ ٍ 

.  خاًَادُ ، یىدا اس بیي خَاّذ رفت

گزچِ عل یه بیواری با عاهل ؽٌاختِ ؽذُ  .آلَدگی ّوشهاى بِ ٍیزٍط ایذس خطز ابتال بِ بیواری عل را بطَر هعٌا داری افشایؼ هی دّذ

 عال لبل ؽٌاختِ ؽذُ ٍ بیؼ اس یه ربع لزى اعت وِ  رصین 60ٍ اپیذهیَلَصیىی هؾخص اعت ٍ اگزچِ اصَل درهاى آى اس حذٍد 

درهاى وَتاُ هذت بزای آى بِ وار هیزٍد، ٍلی بخؾی اس بیواراى هبتال بِ عل ٌَّس در بغیاری اس ًماط خْاى ٍ اسخولِ وؾَر ها تؾخیص 

 ، سهیٌِ پیذایؼ ٍ اًتؾار HIVأعفاًِ در حال حاضز ؽاّذ آًین وِ ّن سهاى با افشایؼ هَارد آلَدُ بِ ٍیزٍط ّوچٌیي هت. دادُ ًؾذُ اًذ

.  فزاّن آهذُ اعت( MDR-TB )باعیل ّای عل هماٍم بِ چٌذ دارٍ

با  ( بیوار با ًوًَِ ّای هؾىَن بِ عل خارج ریَی459 بیوار با ًوًَِ ّای هؾىَن بِ عل ریَی ٍ 2552) بیوار3011اس هدوَع 

 )اس بیواراى پظ اس اًدام آسهایؼ ّای تؾخیص عل% ( 5/8 ) بیوار256طی یه عال ، تعذاد   ًوًَِ ارخاع ؽذُ در 4336هدوَع 

. هثبت تطخیص دادُ ضذًذ، از ًظر ٍجَد باسیل ّای اسیذ فست ،(اعویزهغتمین ٍ وؾت 

 

: در هیاى هَارد اسیذفست هثبت فَق

  بَدُ اًذ%51  ٍ هذوز %49بیواراى اعیذ فغت هثبت هًَث  . 

  اس آًْا پظ اس % (6/9 ) بیوار244 بیوار بَدُ، وِ در ًوًَِ ّای  2552تعذاد بیواراى ارخاع ؽذُ هؾىَن بِ عل ریَی 

 .، باعیل ّای اعیذفغت هؾاّذُ ٍ گشارػ گزدیذ(اعویزهغتمین ٍوؾت  )اًدام فزایٌذ آسهایؼ ّای تؾخیص عل
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  هزاخعِ وٌٌذُ هؾىَن بِ عل خارج ریَی، آسهایؼ ّای تؾخیص عل بعول آهذ وِ  بیوار459ّوچٌیي بز رٍی ًوًَِ ّای 

 ًوًَِ ّای هختلف خارج اًَاع اس هیاى "ضوٌا.  اس آًْا باعیل ّای اعیذ فغت هؾاّذُ ٍ گشارػ گزدیذ% (3)  بیوار14در ًوًَِ ّای 

 .دُ اعتید فغت هؾاّذُ ٍ گشارػ گزدیل ّای اطی اس آًْا باط هختلف ًَع11 در ٫ٍی ارخاع ؽذُیر

  از ول  بیواراى %  83از ول بیواراى هطىَن بِ سل ارجاع ضذُ ٍ یا بعبارت دیگر،  (% 7 ) بیوار212 تعذاد

هبتال بِ سل ضٌاسایی ضذُ، فمط از طریك اًجام آزهایص اسویرهستمین با هطاّذُ باسیل ّای اسیذفست بَسیلِ 

  ( ساعت48ظرف  )هیىرٍسىَپ بر رٍی الم ّای رًگ آهیسی ضذُ برٍش زیل ًلسَى در حذالل زهاى هوىي

 .صَرت گرفتِ است

  از بیواراًیىِ در آزهایص اسویرهستمین ًوًَِ ّای آًْا از ًظر ٍجَد باسیل ّای  (% 5/1 )بیوار  44تعذاد

اسیذفست، هٌفی بَدُ اًذ با اًجام فرآیٌذ آزهایص وطت، پس از رضذ ٍ هطاّذُ ولٌی ّای هایىَباوترین ّا بر رٍی 

 .هحیط ّای وطت جاهذ لًَطتایي جاًسَى، هثبت تطخیص دادُ ضذًذ

 بزای بیواراى فمط با (اعویزهغتمین ٍوؾت  )ؽاًظ تؾخیص ٍ ؽٌاعایی بیواراى هبتال بِ عل بَعیلِ آسهایؼ ّای تؾخیص عل ،

ًتایح فَق ًؾاى هی دّذ وِ  ،  بَدُ اعت، ًىتِ لابل تَخِ ایٌىِ%13 ٍ در همابل بزای بیواراى با عِ ًوًَِ خلط، %4/6یه ًوًَِ خلط، 

بزابز  2 ،احتوال تؾخیص آسهایؾگاّی بیواری عل با اًدام آسهایؾْای اعویزهغتمین ٍ وؾت بز رٍی عِ ًوًَِ خلط بزای یه بیوار

 .بیؾتز اس یه ًوًَِ خلط، بَدُ اعت

 .بَدُ است %79 ،ل ًلسَىیبِ رٍش ز با رًگ آهیسی میر هستكیت آزهَى اسنیزاى حساسیضوٌاً م

: ًتیجِ گیری

 در حذالل سهاى  بیوار هبتال بِ عل اس طزیك اًدام آسهایؼ اعویزهغتمین212 بیوار ؽٌاعایی ؽذُ هبتال بِ عل، تعذاد 256اس هیاى 

 . ، تؾخیص ٍ ؽٌاعایی ؽذُ اًذ ( عاعت48غزف  )هوىي

 (Who)  باعث ؽذُ اعت وِ اخزای آى ّویؾِ هَرد تَخِ ٍ تأویذ عاسهاى بْذاؽت خْاًیاهتیازات آزهایص اسویرهستمیندر ٍالع 

:  علل تأویذ در بىار گیزی اس ایي آسهایؼ عبارتٌذاس "ضوٌا. لزار گیزد

. ّشیٌِ تؾخیص ٍ اًدام ایي آسهایؼ بزای بیوار در همایغِ با عایز رٍػ ّا بغیار اًذن هی باؽذ -1

.  هؾخص هی ؽَد ( عاعت48غزف  )ًتیدِ آسهایؼ در حذالل سهاى هوىي -2

 ؽٌاخت ؽذت درخِ بیواری -3

 .  اهىاى اًدام آسهایؼ اعویزهغتمین درًماط هختلف وؾَر فزاّن هی باؽذ -4

 

 

 

 

 



 

Details of Tests:  

Tests 
Number of Positive 

Patients 

Positive Patients Cases / Positive Patients Cases / 

Total Patients Total AFB Positive Patients 

Total Smear (+) 212 7% 83% 

Total Culture (+) 202 6.9% 81% 

Smear(+) & Culture(+) 163 5.4% 64% 

Smear(-) & Culture(+) 44 1.5% 17% 

Smear (+) & Culture (-) 49 1.6% 19% 

 

*: Direct Smear Positive Patients With Contamination Culture Were: 13(5%) 

Positive Pulmonary Specimens: Sputum , Broncho-Alveolar Lavage , Chest   Tube Aspiration. 

Positive Extra Pulmonary Specimens: Lymph node Biopsy , Wound Discharge ,  Pleural Biopsy ,  Pleural Fluid 

,   Synovial Fluid , Spinal  Biopsy, Urine,  Ascites Fluid, Ileum Biopsy, Tissu of Nail Biopsy, Vaginal Discharge.                                                                                                                                                          

Some Atypical Mycobacterial colonies have been grown on the Lowenstein –Jensen medium: 31( 12% ) 

Photochromogen mycobacteria  :  15 cases ( 5.9% ) 

Schotochromogen mycobacteria:  2    cases ( 0.8% ) 

Rapid growing mycobacteria       :  14 cases  ( 5.5%) 

 

Age Percentage of AFB Positive Patients (0 – 24)old: 9% , (25 – 49)old: 22% , 

(50 – 74)old: 46% , >75old: 23%                                                                  


