
 هيساى هطارکت بخص خصوصی در کنترل و هبارزه با بيواری سل در نظام سالهت کطور
 

 آزهايطگاه ظريفی: هوسسه

*

 : وهذفهقذهه

  ّشیٌِ ّبیصُ در کطَرّبی در حبل تَسعِ هی ثبضذ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِیدر سزاسز جْبى ثِ ٍ سل یکی اسعلل عوذُ هزگ ٍهیز

.  ًبضی اس سل ثبر اقتصبدی ثبالئی ثز جبهعِ ٍارد هی کٌذ، ثِ عٌَاى یک اٍلَیت ثْذاضت ّوگبًی ًیبسهٌذ تَجِ ٍیضُ استیدرهبى

در طی سبل ّبی گذضتِ گشارش فعبلیت ّبی  . دٍ ثخص دٍلتی ٍ خصَصی در گیز تطخیص ٍ درهبى ثیوبری سل ّستٌذ،در کطَر هب

 گزدیذُهطزح  ٍیب کٌگزُ ّبی دیگزثشرگذاضت رٍس هلی هجبرسُ ثب سل هبًٌذ سل در کٌگزُ ّبئی  در راثطِ ثب ثیوبرییثخص دٍلت

 ثِ ّویي دلیل در هَرد ایٌکِ . هستٌذی اسهیشاى فعبلیت ّبی ثخص خصَصی در دست ًیست ّبیسفبًِ آهبر ٍ گشارشتب ٍلی م.است

 ایي فقزاطالعبت، "هطوئٌب. چٌذ درصذ اس ثیوبراى هطکَک ثِ سل درثخص خصَصی تطخیص ٍ درهبى هیطًَذ ًویتَاى قضبٍت کزد

ثِ احتوبل سیبد هیتَاى . هسئَلیي دست اًذر کبر ایي حَسُ را ثزای ثزًبهِ ریشی جْت کٌتزل ثیوبری سل ثب هطکل هَاجِ خَاّذ کزد

 ثٌبثزایي ّوکبری ٍهطبرکت فعبلیي ٍ . در ثخص خصَصی ضٌبسبیی ٍ درهبى هیطًَذ،اسثیوبراىقبثل تَجْی گفت کِ تعذاد 

 .ًوبیٌذگبى ثخص خصَصی درکویتِ ّبی هطتزک ثزًبهِ ریشی ٍکٌتزل ثیوبری سل هی تَاًذ ثوزثخص ثبضذ

 

از فعاليت های تطخيص آزهايطگاهی بيواری سل   (1380 – 1389 )توجه ضوا را به گسارش فقط يک دهه  

که بر روی نوونه های بيواراى هطکوک به سل ارجاع ضذه از هراکس هختلف خصوصی و  (اسويرهستقين وکطت)

 .دولتی به آزهايطگاه ظريفی صورت گرفته است، جلب هی نوايين 

 : های بررسی برای تطخيص بيواری سل روش

 ثٌبم آسهَى ّبی اسویز هستقین ٍکطت ًوًَِ ّبی پبتَلَصیک ثزای WHOثزای ثزرسی، اسدٍ آسهَى رٍتیي هَرد تبییذ اس سَی 

 .جستجَی هیکزٍة سل استفبدُ ضذُ است

 :روش آزهايص هستقين

سپس الم . ًلسَى رًگ آهیشی گزدیذًذ- الم ّب ثب رٍش سیل. تْیِ ضذ (الم هستقین ٍالم ّوَصى) اثتذا اسّزًوًَِ ثیوبر دٍ گستزدُ، 

 .ّبی رًگ آهیشی ضذُ ثزای یبفتي ثبسیل ّبی اسیذ فست سیز هیکزٍسکَح هَرد ثزرسی ٍهطبلعِ قزارگزفتٌذ

 



 :روش آزهايص کطت

 ثزای اًجبم آسهبیص کطت اسًوًَِ ّب پس اسآلَدُ سدائی ٍّضن، ّوَصى تْیِ گزدیذ، اس ّوَصى پس استْیِ الم جْت آسهبیص 

 37هستقین، آسهبیص کطت ثز رٍی هحیط ّبی جبهذ لًَطتبیي جبًسي ثعول آهذ ٍهحیط ّبی کطت تلقیح دادُ ضذُ، دراًکَثبتَر 

هحیط ّبی کطت ّزّفتِ ثطَر هزتت کٌتزل گزدیذُ ٍ کلٌی ّبئی کِ تب رٍس .  ّفتِ ًگْذاری گزدیذًذ8درجِ سبًتیگزاد ثِ هذت 

ثقیِ هحیط ّب ّن کِ پس اس ّفتِ .  ثِ پشضک هعبلج گشارش گزدیذًذ Rapid Growingظبّزضذًذ ثعٌَاى  (درّفتِ اٍل  )ّفتن 

ٍ درتبریکی Photochromogen دٍم تب ّفتِ ّطتن رضذ ًوَدًذ، کلٌی آًْب اسًظز تَلیذ پیگوبى درضزایط ًَر

Scotochromogen ٍعذم تَلیذ پیگوبى ( non chromogen (هَرد ثزرسی قزار گزفتٌذ، سپس ًتبیج گشارش گزدیذًذ  

 

Total Specimen:  39422   

Total Number of Patients:  29100 

Positive Patients:  2645                                                          Percentage (+):  9.1% 

Female (+):  52%   & Male (+):  48%       

Detail of Tests:  

Pulmonary Specimens Number Positive Percentage +) 

Patients with only one specimen of sputum 5772 360 6.2% 

Smear (+) 262 - 4.5% 

Patients with 3 specimens of sputum 3824 462 12.1% 

Smear (+)  403 - 10.5% 

Broncho Alveolar Lavage (BAL) 12696 1490 11.7% 

Bronch Biopsy 37 4 10.8% 

Chest Tube Aspirate 137 7 5.1% 

Gastric Lavage  218 26 11.9% 

Total pulmonary Patients 22684 2349 10.3% 



Extra Pulmonary Specimens Number Positive Percentage(+) 

Lymph node Aspiration 49 7 14.3% 

Wound Discharge 586 60 10.2% 

Sinus Aspirate 3 1 33% 

Bone Marrow  132 12 9% 

Synovial Fluid 707 13 1.8% 

Pleural Fluid 1822 29 1.6% 

Menstrual Fluid 268 9 3.4% 

Urine 733 19 2.6% 

CSF 444 15 3.4% 

Ascit 345 11 3.2% 

Pericardial Fluid 45 2 4.4% 

Vaginal Discharge 7 2 28.6% 

AFB(+) Pleural Biopsy 

AFB(+) Colon Biopsy 

AFB(+) Bone Marrow Biopsy  

AFB(+) Intestine Biopsy  

AFB(+) Spinal Biopsy  

AFB(+) Stomach Biopsy  

AFB(+) Liver Biopsy  

AFB(+)Testicular Biopsy  

AFB(+) peritoneal Biopsy   

AFB(+) Inguinal Biopsy  

AFB(+) Synovial Biopsy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

22 

20 

8 

4 

2 

2 

2 

1 

12 

15 

 

 

Biopsies   1357 - - 

Total Extra Pulmonary patients 6498 296 4.5% 

 

 



  

 

 

 

 .مشاهده و گزارش گرديده است
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