
 بنام خذا

ًوًَِ ّای ارجاع ضذُ از هراکس  (اسویرهستقین ٍ کطت  )خالصِ گسارش ًتایج آزهایص ّای تطخیص سل

 1395آزهایطگاّی ٍ درهاًی خصَصی ٍ دٍلتی بِ آزهایطگاُ ظریفی در سال 

اسویرهستقین و  )ارخاع گردیذه که نتایح آزهایص های تطخیص سل بیوار2811 ًوًَِ هتعلق بِ 4354 "هدووعا 1395در سال 

 ازطریق % (71 ) بیوار131با توخه به اینکه . از نظر وخود باسیل های اسیذفست، هثبت تطخیص و گسارش گردیذه است بیوار 184، (کطت 

آزهایص های اسویرهستقین آنها هنفی از بیوارانیکه% ( 29 ) ًفر53ّوچٌیي .  های اسویرهستقین تطخیص داده ضذه انذ اندام آزهایص

 .تطخیص داده ضذه بود، در فراینذ آزهایص کطت پس از رضذ کلنی های هایکوباکتریوهها، اسیذفست هثبت تطخیص داده ضذنذ

 درصذ بیواراى اسیذفست هثبت  تعذاد بیواراى اسیذفست هثبت تعذاد بیوار ًَع ًوًَِ

 %2/7 162 2244 بیواراى با نوونه ریوی

 %9/3 22 567 بیواراى با نوونه خارج ریوی

 

اًَاع ًوًَِ ّای ارجاع ضذُ با هیساى درصذ بیواراى اسیذفست هثبت کِ پس از اًجام آزهایص ّای تطخیص سل                

 :بر رٍی آًْا، باسیل ّای اسیذ فست هطاّذُ ٍ گسارش گردیذُ عبارتٌذ از (اسویرهستقین ٍ کطت  )

AFB Positive Patient’s (Sputum: 6.8% - Broncho alveolar lavage: 7.8% - Bronch Biopsy: 6.8% – Pleural 

fluid: 2.4% – Pleural Biopsy: 12.5% - Menstrual Fluid: 7.7% - Synovial Fluid: 2.8% – Spinal Fluid: 10% - 

Urine: 9% – Lymph Node Biopsy: 9% – wound or Pus Discharge: 11.4% – Chest Biopsy: 16.7%) – No. of 

AFB Positive Patient’s(Foot Finger Biopsy: 1 – Spleen Aspiration: 1)   

 بیوار، کلنی های هایکوباکتریوم رضذ و هطاهذه گردیذ که خهت ضناسایی 158کطت نوونه های  در فرآینذ آزهایص کطت، در هحیط

از گًَِ  (% 24 ) بیوار44کلٌی ّای هحیط کطت در پایاى فرآینذ،. هایکوباکتریوم های آتیپیک اقذاهات تطخیص افتراقی بعول آهذ

 .خسئیات بطرح زیر هی باضذ. تطخیص دادُ ضذًذ ( اسکَتَکرٍهَشى ٍ راپیذ گرٍئیٌگ –ًَع فتَکرٍهَشى  )ّای آتیپیک

Photochromogenic Mycobacterium: 14% - Scotochromogenic Mycobacterium: 1% & Rapid Growing 

Mycobacterium: 8.7% 

در هرحلِ ًخست با  (% 21 )بیوار27 بیوار ضٌاسایی ضذُ اسیذفست هثبت از طریق اًجام آزهایص اسویرهستقین، 131 از "ضوٌا

ًیس در هراحل پیطرفتِ بیواری با درجات  (% 46 ) بیوار60با یک هثبت  ٍ  (% 33 )بیوار43 – باسیل اسیذفست 9دیذى کوتر از 

 .باسیل ّای اسیذفست ضٌاسایی ضذًذ+++ ٍ ++ ضذت بیواری 

 با احترام آزهایطگاه ظریفی


