
                                                                                                                            

 هايکَباکتريَلَشي  هؼيارّاي ارزيابی سطح کيفی ػولکرد تشخيص سل آزهايشگاّْاي

 

ّواًطَريكِ استحظار داريذ، در فرايٌذ تطخیص ، درهاى ٍ پايص  تیواری سل، ًمص آزهايطگاّْای هايكَتاکتريَلَشی در 

 .تطخیص لطؼی تیواری، تسیار هْن ٍحائس اّویت هیثاضذ

تشخيص لطؼی بيواري سل تَسط آزهايشگاّْاي هايکَباکتريَلَشي ازطريك اًجام آزهايشْاي دليك ٍ صحيح اسوير 

اساتيذ صاحب ًظر ٍ دست اًذرکاراى . هستمين ٍ کشت بر رٍي ًوًَِ ّاي بيواراى هشکَن بِ سل تحمك پيذا هيکٌذ

هبارزُ با بيواري سل هؼتمذًذ ، سادُ تريي، لابل دسترس تريي ٍ کن ّسيٌِ تريي ٍسيلِ تشخيص بيواري سل ، ازطريك 

 . اًجام آزهايش اسوير هستمين بر رٍي دٍ يا سِ ًوًَِ خلط بيواراى هشکَن بِ سل هيباشذ

  آزهايش اسويرهستمين"هخصَصا تٌاترايي اگر آزهايطگاّْا تدرتِ ٍ هْارت الزم ترای اًدام آزهايطْای تطخیص تیواری سل

 .را داضتِ تاضٌذ، هیتَاًٌذ تیواری سل را در هراحل اٍلیِ آى، ضٌاسايی ًوايٌذ

 .در ٍالغ با اًجام آزهايش ارزشوٌذ اسويرهستمين، دست يابی بِ سِ ّذف هْن، تحمك پيذا هی کٌذ

 .هطخص ضذى ٍضؼیت تیواری سل، در حذالل زهاى ٍ ّسيٌِ هوكي- الف

 .(ػفًَت زايی  )تطخیص هیساى ضذت تیواری- ب

 .سٌدص هیساى تدرتِ ٍ هْارت آزهايطگاّْای هايكَتاکتريَلَشی در تطخیص آزهايطگاّی تیواری سل- ج

 :حال ايي پرسش هطرح هيشَد کِ

آزهايشگاّْاي هايکَباکتريَلَشي در ارائِ ًتايج ٍالؼی ٍصحيح آزهايش ّاي هْن ٍ حياتی تشخيص سل چِ هيساى 

هَفك هی باشٌذ، ّوچٌيي پسشکاى ٍ هراکس ارجاع کٌٌذُ ًوًَِ ّاي هشکَن بِ سل چگًَِ هی تَاًٌذ براي ارزيابی 

 هيساى هَفميت آًْا الذام ًوايٌذ؟ 

 

تِ ًظر هی رسذ تا استفادُ از چٌذ هؼیار ٍيا راّكار هستٌذ هی تَاى تِ ارزياتی ٍ لضاٍت سطح کیفی ًتايح آزهايص ّای 

 . ،  پی تردهايكَتاکتريَلَشیآزهايطگاّْای 

 

 

 

 

 
 
 
 



 : راّکارّا

 ًوًَِ ّای اًدام ضذُ ٍ (اسويرهستمين ٍ کشت  )درخَاست گسارش ػولكردکاهل ًتايح تطخیص آزهايطگاّی تیواری سل - 1

 تررسی ٍ هطاّذُ هیساى "يا ارخاع ضذُ تِ آزهايطگاّْای هايكَتاکتريَلَشی خْت هطالؼِ ٍ تررسی سطح کیفی ًتايح ، هخصَصا

 60 تا 40) حساسیت آزهَى اسویرهستمین در همايسِ تا هحذٍدُ هیساى حساسیت هَرد اًتظار اػالم ضذُ در کتة هرخغ پسضكی

 .  ،   هی تَاًذ هفیذ ٍالغ ضَد(درصذ

 

کٌترل ٍ بررسی ايٌکِ چٌذدرصذ از بيواراى شٌاسايی شذُ اسيذفست هثبت با اًجام آزهايش اسويرهستمين درهرحلِ -2

 زيرا يک آزهايطگاُ هايكَتاکتريَلَشی هَفك تايذ تَاًوٌذی الزم ترای بيواري ، تشخيص دادُ شذُ اًذ؟ (  1Stage)اٍليِ

 (فست در الم هیكرٍسكَپی- تاسیل اسیذ9تا ديذى کوتراز  )تطخیص تؼذادی از تیواراى هثتال تِ سل را در هرحلِ اٍلیِ تیواری

 . داضتِ تاضذ

 

يا تاالتر تَدُ % 5 تِ هیساى  هايكَتاکتريَلَشیفست هثثت آزهايطگاُ - تر رسی ايٌكِ آيا هیاًگیي ًتايح آزهايص اسویرّای اسیذ-3

در رٍيت الم ّاي هيکرٍسکَپی ٍ تفسير آًْا ًياز بِ تجربِ ٍ هْارت کافی هی باشذ، چرا کِ  )): است؟ زيرا اساتیذ هؼتمذًذ

کل ًوًَِ ّاي ٍارد شذُ بِ % 5فست هثبت، بِ هيساى -در کشَرّاي درحال تَسؼِ ، بطَر تمريبی اسويرّاي اسيذ

 (.(آزهايشگاّْاي هايکَباکتريَلَشي را تشکيل هی دٌّذ

 
 کوتر از هؼیار فَق تاضذ در ٍالغ تؼذادی از هايكَتاکتريَلَشیفست هثثت آزهايطگاُ - تذيي هؼٌی چٌاًچِ هیساى اسویرّای اسیذ

تبؼات فاجؼِ تیواراى هثتال تِ سل هتٌاسة تا هیساى درصذ تطخیص پائیي، از چرخِ تطخیص ٍ درهاى خارج ضذُ کِ حاصل آى 

اػضاء خاًَادُ ، کارکٌاى هراکس درهاًی ٍ ساير اػضاء جاهؼِ بِ بيواري : بار آلَدگی ٍ ابتالي اطرافياى از جولِ

 .سل خَاّذ شذ
 

را  (سِ هؼيار فَق  ) با تَجِ بِ هطالب فَق هؼتمذين اگر آزهايشگاّْاي هايکَباکتريَلَشي  بتَاًٌذ اًتظارات اػالم شذُ

برآٍردُ ًوايٌذ، در ٍالغ ًتايج ػولکرد آًْا درسطح استاًذاردّا لرارگرفتِ ٍسپس لادر بِ شٌاسايی ٍ تشخيص تؼذاد 

 الثتِ تذًثال هَفمیت آزهايطگاّْای .بيشتري از بيواراى هبتال بِ سل، لبل از رسيذى بِ فاز شذيذ ػفًَت زايی خَاٌّذ بَد

 در تطخیص صحیح ٍ توَلغ تیواری سل، ضوي خلَگیری از ٍلَع فاخؼِ خاًی ٍ هالی ترای خاًَادُ ّا ، هايكَتاکتريَلَشی

 . رضايتوٌذی تیواراى، پسضكاى هؼالح ٍ هراکس درهاًی ًیس فراّن خَاّذ ضذ

 خْت تر رسی سطح کیفی ًتايح آزهايص کطت سل ًیس راّكارّايی ٍخَد دارد کِ در ٍلت همتضی تِ آى ًیس پرداختِ " ضوٌا

 خَاّذ ضذ

 

 .                   اهیذ ريطِ کي ضذى هؼضل تیواری سل در خْت حفظ سالهت آحاد خاهؼِ کطَرهاى تِ

                                                                                                           

                                                                                                                                          تا احترام آزهايطگاُ ظريفی


