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  Sputum Direct Smear for BK سل تًرالعمل ريش اوجام آزمايصدس: مًضًع 

 

 :َذف

 ّينشٗسن٘خي ّسسقيِ ديذ ىضاسش ٗ ٕيَس٘ٓ ريٌ سٗش تا آّيضي سٕو ٗ خَظ ْٕٕ٘ٚ اسْيش غحيح زٜيٚ

 

 :کاربرد دامىٍ

دس تخص ّينشٗتيٍ٘٘طي   ّينشٗسن٘خي ْٕٕ٘ٚ خَظ اص ٍحاػ حض٘س يافذُ حض٘س ّينشٗب سٌ غحيح تشسسي ائ دسس٘ساٍقٌْ غٜر

 .آصّايطياٙ ماستشد داسد 

 

  :صالحیت ي ضايستگی کاربر

غٜر حػً٘ اعْيٖآ اص ٕح٘ٙ غحيح ائ آصّايص ز٘سظ خشسٌٖ تخص، ّغاٍقٚ ماٌّ ائ دسس٘ساٍقٌْ ْٛشاٙ تا ىزسإذٓ دٗسٙ 

 اٍضاّي اسر آصّايطي 

 

  :اقذامات يابستٍ 

آىاٛي اص تشٕاّٚ مٖسشً ميفي آصّايطياٙ 

 آىاٛي اص اغً٘ ايْٖي دس آصّايطياٙ

 

  :ومًوٍ الزم ي مًارد رد ومًوٍ 

خَظ، زشضحاذ ّػاسي زٖفسي زحسإي ٗ آسديشاسي٘ٓ ٕاي : ٕ٘ؿ ْٕٕ٘ٚ 

 سٗص غْـ آٗسي ٗ ّ٘سد آصّايص 2-3 ْٕٕ٘ٚ خَظ دس فشؼ 3تشاي إػاُ آصّايص اسْيش ّسسقيِ خَظ اص فشد ّطن٘ك تٚ سٌ الاقٌ 

. ّينشٗسن٘خي قشاس ّي ىيشد

تٜسشئ ْٕٕ٘ٚ خَظ غثحياٛي ّي تاضذ 

 .ضسسط٘ي دٛآ تا آب ّقٍْ٘ي ٗ سدس ، خَظ دس يل ؽشف دٛآ ىطاد غْـ آٗسي ض٘د :ٕح٘ٙ غْـ آٗسي ْٕٕ٘ٚ



 ضبکٍ بُذاضت يدرمان بُارستان

 (Sputum Direct Smear for BK  ) سل تًرالعمل ريش اوجام آزمايصدس
 

2 
 

 

 :لًازم مًرد ویاز 

 –غقثٚ الُ – ىاص –خٖثٚ - ضقَٚ– سٕو صيٌ َٕس٘ٓ –% 5 فٌٖ– الُ زْيض حاضيٚ داس – آتسالٕو -ؽشف اسسشيٌ دٛآ ىطاد

 از٘مالٗ-سغٌ صتاٍٚ دسب داس ميسٚ صسد-  سٗغٔ ايْشسي٘ٓ–ّينشٗسن٘ج 

 : ايمىی وکات

 داسي ٕٗيٚ آّيضي سٕو تٚ ّشت٘ط ماسي ّحيظ اص دٛي ىضاسش تٚ ّشت٘ط ّٗيض ّينشٗسن٘خي ديذ تٚ ّشت٘ط ٛاي ّيض 

 .ّػضاتاضذ ٛا ْٕٕ٘ٚ

 ( ىآ ٗ ّاسل ، الزنس دسسنص ) ماس حئ دس ضخع حفاؽر ٗسايٌ اص سسفادٙا 

 ً( ض٘د ّٖسقٌ ّحافؼ ؽشٗف داخٌ ) ٕنٖذ ٕطر آٓ اص ْٕٕ٘ٚ ، إسقاً ٖٛياُ دس تػ٘سزينٚ ٛا ْٕٕ٘ٚ ائْ إسقا . 

 ُ( فينساسي٘ٓ ، اسْيش زٜيٚ ، ْٕٕ٘ٚ تشداضر ) ٛ٘د صيش دس اسْيشٛا زٜيٚ ّشاحٌ مَيٚ إػا 

 سٌ تخص دس تٜذاضر ٗ ايْٖي ٛاي دسس٘ساٍقٌْ زْاّي سفاير 

 ّٖاسة مٖٖذٙ ففٕ٘ي ضذ ّ٘اد ت٘دٓ آّادٙ ٗ آّيض ّخاعشٙ ح٘ادش تا تشخ٘سد ٕح٘ٙ دسس٘ساٍقٌْ سفاير 

 ـ  (ٗخسْإذٙ ٛا ْٕٕ٘ٚ ْٕ٘دٓ از٘مالٗ) خسْإذٛا ائْ دف

 ٚىيشي ْٕٕ٘ٚ تايسر ّٗي ، ْٕ٘د ز٘غٚ ايْٖي ٕناذ تٚ تايذ ، ىشدد ّقشفي آصّايطياٙ تٚ "ّسسقيْا تيْاس دسغ٘سزين 

 .ض٘د إػاُ آصّايطياٙ خاسظ اص دس "حسْا

 :مستىذات

 الّح ٗ ٛ٘د دسسياٙ فشُ اله ت٘كU.Vض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل  زا 

 ( سٌ دفسش ). ض٘د ّي يٕيٜذاس ْٛيطٚ تشاي مٚ ْٕٕ٘ٚ ٗ تيْاسآ ّطخػاذ ضثر ٗ ّسسقيِ ديذ ٕسايع ىضاسش دفسش 

 ُ  ض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل زا مٚ U.V الّح  ٗ ّينشٗسن٘ج ، ٛ٘د دسسياٙ ٕيٜذاضر ٗ حفؼ فش

 ُ  ض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل تشاي مٚ ٛا سٕو ميفي مٖسشً ضثر فش

 ْٕٕٚ٘ ض٘د ّي ٕيٜذاسي إٜٓا ميفير زأييذ ٗ اسْيشٛا آّيضي سٕو ّشاحٌ خايآ زا تيْاسآ خَظ 

 ض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل زا مٚ سالّر ّشغـ اصّايطياٙ ميفير خاسغي ٛاي اسصياتي ٕسايع. 
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 ُ  ض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل زا مٚ ماال ٗ ٛا سٕو ، ّػشفي ّ٘اد دسخ٘اسر فش

 ُ  .ض٘د ّي ٕيٜذاسي ساً يل زا مٚ ٛا زسر زنشاس فٌَ ضثر فش

 

 :کار حیه ي کار اوجام از قبل کیفی کىترل 

 

 ًالّح ٗ از٘مالٗ ، ٛ٘د فَْنشد غحر ْٕ٘دٓ مٖسش U.V 

 ًٗامسٔ  اص ضذٙ ّطثر زٜيٚ مٖسشٍي اصاسْيش اسسفادٙ تا ّػشفي ٛاي سٕو مٖسشBCG  ٛاي سٌ تاسيٌ تايسر ّي 

 ساٍِ افشاد خَظ ْٕٕ٘ٚ اص ضذٙ ّٖفي زٜيٚ مٖسشٍي اسْيش ٗ  ض٘د ديذٙ آتي دسصّيٖٚ سٕو قشّض

 

 :اساس آزمايص 

  :ريش اوجام آزمايص

 :بررسی ماکريسکًپی

 

 :سًگ

. اىش خَظ ّحس٘ي خغ٘ط قشّض تاضذ قافذزاً تايسسي داساي خ٘ٓ تاضذ مٚ ق٘ياً ّي ز٘إيِ ّس٘سسٌ اص آٓ داضسٚ تاضيِ

. سٕو ٕاسٕػي يا خَظ تٚ سٕو صٕو آٛٔ دٍيٌ تش خّٖٕ٘٘ي قغقٚ اي يا ْٛ٘ىَ٘تئ زػضيٚ ضذٙ اسر

. خَظ صسد ّايٌ تٚ سثض ق٘ياً ّا سا تٚ تشٕٗطير ّضّٔ يا سٌ خيطشفسٚ ّطن٘ك ّي مٖذ

. سٕو قٜ٘ٙ اي دٍيٌ تش ْٛازئ ت٘دٙ دس حاٍينٚ سٕو قشّض سٗضٔ دٍيٌ تش سٕو امسيذ آٛٔ اسر

. سٕو خامسسشي سياٙ دٍيٌ تش ْٛازض يا اسسفشاك خ٘ٓ داس ٗ غثاس صغاً يامشتٔ اسر
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 :قَام ٍ شنل ظاّشي

خَظ ّقْ٘الً تش حسة ق٘اُ ْٕٕ٘ٚ عثقٚ تٖذي ّي ض٘د ٗ دس ائ ساتغٚ ّْنٔ اسر آٓ سا چشمي ّخاعي يا ّحس٘ي چشك ٗ 

ٗ يا  (Bloody)ٗ خ٘ٓ آٍ٘د (Purulent)ٗ يا چشمي (Seropurulent)ٗ يا سشٗصي چشمي (Mucopurulent)تَغِ

. تاضذ (Serous)يا سشٗصي (Mucoid)ّخاعي

. ّقْ٘الً خَظ زاصٙ ٗ زػضيٚ ٕطذٙ ت٘ئي ٕذاسد:  تَ

خَظ زاصٙ ّقْ٘الً  قَيايي اسر دس ضشايظ حقيقي ٗ اغَي مٚ خَظ دس سيٚ تشاي ّذذ صيادي تاقي ّي ّإذ ٗامٖص ّْنٔ : ٗامٖص

. دس اداّٚ اتسذا ْٕٕ٘ٚ سا زغَيؼ ّي مٖيِ.اسر اسيذي تاضذ

 :سٍش تغليظ ًوًَِ خلط تا سَد

. ٗ خَظ سا دس يل ضيطٚ دس خيچ داس تشيضيذ ٗ دسب ضيطٚ ساّحنِ تثٖذيذ% 3حػِ ّساٗي اص س٘د

. (تٚ ضذذ زنآ دٛيذ).  دقيقٚ ْٕٕ٘ٚ سا ّخَ٘ط ْٕاييذ15ّذذ 

.  سإسشيف٘ط ْٕائيذ3000 دقيقٚ تا دٗس15ْٕٕ٘ٚ سا تٚ ّذذ

سدس ْٕٕ٘ٚ سا مطر . ّايـ سٗيي سادٗس سيخسٚ ٗ تٚ سس٘ب تاقي ّإذٙ إٓقذس اسيذ ّقشف داس تشيضيذ زا سٕو آٓ اص قشّض تٚ صسد تشىشدد

. دٛيذ

 

 :کار اجرايی مراحل

 

 ْٕٕٚ٘ ٛ٘دمالس  صيش تٚ ٗ دادٙ قشاس ّٖاسة ّحفؾٚ دس ٗ ايْٖي ٕناذ سفاير تا سا ٛا II   ٌْٕاييِ ّي ّٖسق  

 اي ضيطٚ الُ سٗي تش ٗ تشداضسٚ خَظ خٕ٘ي ْٕٕ٘ٚ يا ٗ ضنٌ خٖيشي ٗ چشمي ٛاي قسْر اص چ٘تي اخَيناز٘س تا ٕ٘ ٗ 

 . ض٘د خطل اسْيشٛا زا مشدٙ غثش دقيقٚ 20 زا 15  سدس  زٜيٚ ّي ْٕايي1.5ِ*2اتقاد ىسسشضي تا  خشاش تذٗٓ

 ايجاد تِ هٌجش پٌثِ تِ ّا تاسيل چسثيذى تا ) ًشَد استفادُ اسويش تْيِ جْت داس پٌثِ سَاج اص ّشگض : تزمش

 (شَد هي هٌفي مارب ًتيجِ

 ض٘د ضاتر آٓ سٗي ْٕٕ٘ٚ زا دادٙ حشمر ضقَٚ سٗي تاس 3 زا 2 سا ضذٙ زٜيٚ اسْيشٛاي سدس 
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 ، صياد دادى حشاست صَست دس ، ًشَد دست پَست سَصاًذى تِ هٌجش مِ تاشذ حذي تِ تايذ اسويشّا گشهاي : تزمش

 . گشدد هي هٌفي مارب ًتايج ايجاد ٍ سٍد هي تيي اص شذُ ٍ تخشية ّا تاسيل

 تايذ ، سيضيِ ّي آٓ سٗي سا ضذٙ غاف تاصيل ف٘ضئ سٕو ٗ دادٙ قشاس الّي غا سٗي افقي ماّالً تػ٘سذ سا اسْيشٛا تقذ 

 ت٘سيَٚ سدس . تاضذ داضسٚ قشاس آٓ سٗي سٕو اص ز٘غٜي قاتٌ حػِ ٗ ض٘د خ٘ضإذٙ ف٘ضئ تا الُ زْاّي مٚ دقر ْٕ٘د

 خيَي ٕٚ ّٖاسة اي ضقَٚ ايػاد تا سا تاضذ ّي غٖقسي اٍنٌ تٚ آغطسٚ ٗ ضذٙ ّسشامِ خٖثٚ آٓ يل سش دس مٚ خٖس يل

ض٘دتقذ اص ّسػافذ ضذٓ تخاس ضقَٚ سا مٖاسىزاضسٚ  ّسػافذ سٕو اص تخاس زا حشمر دادٙ ٛا الُ صيش تٚ مِ خيَي ٕٚ ٗ صياد

 ّي ٗ دسٕيايذ غ٘ش حاٍر تٚ اسْيش سٗي سٕو مٚ ْٕ٘د دقر تايذ. ٗ تقذاص آٓ دٗتاسٙ ضقَٚ سا صيش الُ حشمر دٛيذ

 آب ٗ ضسسٚ ّقٍْ٘ي آب ّاليِ غشيآ تا اسْيشٛاسا سدس ايٖناس إػاُ ّي ض٘د  تػ٘سذ دقيقٚ 5 ّذذ تشاي تايسر

 . مٖيِ ّي زخَيٚ سا الُ سٗي اضافي

 اضافي ف٘ضئ سٕو زا مٖيِ ّي غثش دقيق3ٚ ّذذ تٚ ٗ سيخسٚ اسْيشٛا سٗي سا  %3 اٍنٌ اسيذ  تش سٕو ّقشف سدس 

 . ْٕاييِ ّي زخَيٚ آٓ سٗي اص سا اضافي آب ٗ ضسسٚ آب ّاليِ غشيآ تا سا اسْيشٛا تقذ . ض٘د خاك اصاسْيشٛا ماّالً

 هي ضخين گستشش تْيِ ٌّگام ، تاشٌذ هي صياد چشك داساي مِ ّا ًوًَِ اص تعضي مِ ًوَد تَجِ تايذ : تزمش

 .شَد اًجام دقيقِ 3 هذت تِ ٍ ديگش تاس يل تشي سًگ هشحلِ تايستهي صَست ايي دس مِ شًَذ

 آب ّاليِ غشيآ تا سا اسْيشٛا سدس . مٖيِ ّي غثش دقيقٚ 1 ّذذ تٚ ٗ سيخسٚ ٛا الُ سٗي سا %3 تَ٘ ّسئَ سٕو 

 زا دادٙ قشاس الّي غا ساك دس فْ٘دي غ٘سذ تٚ سا ضذٙ زٜيٚ اسْيشٛاي ٗ ْٕاييِ ّي زخَيٚ سا آب اضافي ٗ ضسسٚ

 . ض٘د خطل

 ٍايجاد شذُ ّا تاسيل تخشية هَجة ، دسآيذ جَش حالت تِ دادى حشاست ٌّگام فَشيي سًگ صَستينِ دس : تزمش

 .ًوايذهي  مارب هٌفي ًتايج

 

 :کاربردي وکات ساير

 
 -ٕيشدد اسسفادٙ ضقَٚ حشاسذ اص ضذٙ زٜيٚ اسْيشٛاي مشدٓ خطل تشاي ٛشىض . 

 ض٘د رمش سٌ دفسش ٗ تيْاسياتي فشُ دس ت٘دٓ دٛآ آب يا ٗ خٕ٘ي ، ّخاعي ، چشمي ٕؾش اص ٛا ْٕٕ٘ٚ ميفير . 
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  ٔالُ مٖسشٍي اصْٕٕ٘ٚ خَظ فشد ساٍِ مٚ تا ٗامسBCGّخَ٘ط ضذٙ اسر قاتٌ زٜيٚ ّي تاضذ  

 ٕيشدد ايػاد سٕو سس٘ب زا ض٘د ساخسٚ مِ حػِ دس ٛا سٕو. 

  الُ دس سيٖل سٕياّيضي سٕو مٖيذ 12دسٛش سشي ماسي  

 إػاُ ىزاسي ْٕٕ٘ٚ تاس دٗ اسر تٜسش ، ّٖاسة غَؾر ٗ ضخاّر تا اسْيش زٜيٚ غٜر ، دٛآ آب ٛاي ْٕٕ٘ٚ ّ٘سد دس 

 ىشدد

 ٕيشدد اسسفادٙ ىاص ضقَٚ اص ف٘ضئ دادٓ حشاسذ تشاي . 

 ٚاسْيشٛا سدس ٗ ضذٙ خٖل ف٘ضئ زا ْٕ٘د غثش دقيقٚ 2 زا 1 حذاقٌ ف٘ضئ دادٓ حشاسذ ازْاُ اص تقذ مٚ ض٘د ز٘غ 

 .ْٕ٘د خ٘اٛذ مارب ّٖفي ٕسايع ٗايػاد الُ سٗي اص ْٕٕ٘ٚ ضذٓ ضسسٚ تافص ايٖػ٘سذ غيش  دس. تط٘ييِ آب تا سا

  حسْا اص ٗسايٌ حفاؽر ضخػي ىآ ٗ ّاسل N95 اسسفادٙ ض٘د  

 

 :دَی يگسارش میکريسکًپی بررسی

 ّي آّادٙ آّيضي سٕو تٚ ّشت٘ط فضاي اص اي غذاىإٚ ّٗيض دسّحيظ ٗ ّينشٗسن٘ج مٖاس دس سا ٕياص ّ٘سد ٗسايٌ اتسذا 

 : ْٕاييِ

 ايْشسي٘ٓ سٗغٔ ضيطٚ يل 

 اٗسىإيل حالً يل 

 ّينشٗسن٘ج ٍٖض ْٕ٘دٓ زْيض ّخػ٘ظ زٖؾيف 

 سٌ ٕسايع دفسشضثر 

 ٚاسْيشٛا ٕيٜذاسي غٜر الُ غقث 

 سٗي تش ايْشسي٘ٓ سٗغٔ قغشٙ يل تقذ ٗ ْٕاييِ ّي إسخاب سا ّٖاسة ّٖغقٚ يل ٗ ْٕذٙ خيذا سا الُ صّيٖٚ ، 40 فذسي تا سدس

 . ْٕاييِ ّي ّينشٗسن٘خي تشسسي تٚ ضشٗؿ ٗ دادٙ قشاس آٓ سٗي سا ّينشٗسن٘ج 100 ٍٖض آساّي تٚ ٗ دادٙ قشاس اسْيش

 اسر ّْنٔ غ٘سذ ائ غيش دس تاضذ ٕذاضسٚ تشخ٘سد اسْيش تا ٗ مٖذ خيذا زْاس سٗغٔ تا فقظ ّينشٗسن٘ج ٍٖض مٚ ْٕ٘د دقر تايذ

 اسر ّْنٔ ، ْٕايذ مارب ّطثر ٕسايع ايػاد ٗ ض٘د دييش اسْيشٛاي تٚ ّطثر اسْيشٛاي اص ٛا تاسيٌ إسقاً تافص تشايٖنٚ فالٗٙ

 تط٘د ٕيض الُ ضنسسٔ ٍٖضيا خشاتي تافص
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 غ٘سذ تٚ تايسر ّي الُ تشسسي غٜر ٗ ْٕ٘د اسسفادٙ  ّينشٗسن٘ج(fine)سيض زٖؾيِ خيچ اص تايذ ّينشٗسن٘ج زٖؾيِ غٜر

 ٛاي ّيذآ ، ّينشٗسن٘خي تشسسي ٖٛياُ دس مٚ غ٘سزي تٚ ، سفر دييش ٛاي قسْر تٚ ٗ ْٕ٘د ضشٗؿ الُ قسْر يل  اص ّٖؾِ

 . ٕييشد قشاس تشسسي ّ٘سد زنشاسي غ٘سذ تٚ ٛا ّيذآ يا ٗ تاضٖذ ٕذاضسٚ ِٛ خ٘ضإي تشسسي ّ٘سد

 ّ٘سد ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 حسْاً ، ض٘د ىضاسش ّٖفي اسْيش ّينشٗسن٘خي ٕسيػٚ ايٖنٚ اص قثٌ حسْاً مٚ ْٕ٘د ز٘غٚ تايذ

 تاسيٌ ٕؾش اص اسْيش مٚ غ٘سزي دس ". ضذ خ٘اٛذ مارب ّٖفي ٕسايع ايػاد تافص غ٘سذ ائ غيش دس . تييشد قشاس تشسسي ٗ ّغاٍقٚ

 داد قشاس ّغاٍقٚ ّ٘سد سا ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 اص تيطسش ز٘آ ّي ّطثر تاضذ فاسر اسيذ

 

 تٚ ٗ ىشإ٘الس ، خْيذٙ مْي اسر ّْنٔ ٗ ضٕ٘ذ ّي ديذٙ آتي صّيٖٚ دس قشّض غ٘سذ تٚ ّينشٗسن٘خي ديذ دس سٌ ٛاي تاسيٌ

 . ض٘د ديذٙ ىشٗٛي ٗ يا زني غ٘سذ

 . ْٕاييِ ّي ضثر ٗ ْٕ٘دٙ زقيئ سا آٓ دسغٚ ٗ ْٕ٘دٕذ ضْاسش ّينشٗسن٘خي ّيذآ ٛش دس سا ٛا تاسيٌ زقذاد سدس 

 ٗ ْٕ٘دٙ مٖسشً سٌ دفسش تا سا الُ ضْاسٙ دٗتاسٙ ٗ ْٕاييِ ّي خاسظ ّينشٗسن٘ج اص دقر تا سا الُ ، ّينشٗسن٘خي تشسسي اص تقذ

 . ْٕاييِ ّي ضثر ( سٌ دفسش ) ٕسايع ضثر دفسش دس سا تالفاغَٚ ٕسايع

 ضذٓ خطل اص تقذ . ْٕاييِ ّي خاك اسْيش سٗي اص اٗسىإيل حالً يل ٗسيَٚ تٚ سا سٗغٔ ، ّينشٗسن٘خي تشسسي ازْاُ اص تقذ

 . ْٕاييِ ّي اسساً ّشغـ آصّايطياٙ تٚ ميفي مٖسشً ٗ تاصتيٖي غٜر ٗ دادٙ قشاس الُ غقثٚ دس سا ،إٜٓا اسْيشٛا

 ٛا تاسيٌ إسقاً اص خيطييشي تافص ماس ائ. ْٕاييِ ّي زْيض ّخػ٘ظ خاسچٚ تا سا ّينشٗسن٘ج ٍٖض ، تقذي اسْيش ّغاٍقٚ اص قثٌ

  . ىشدد ّي مارب ّطثر ٕسايع ايػاد ٗ دييش تٚ اسْيشٛاي

 دس خغشٕاك ٗ ففٕ٘ي تاٍق٘ٙ غ٘سذ تٚ خَظ ٛاي ْٕٕ٘ٚ زْاُ مٚ مشد ز٘غٚ تايذ" ، ْٕاييِ ّي ّٖسقٌ دقر تٚ سا ٛا ْٕٕ٘ٚ سدس

 ". ض٘د ٕؾشىشفسٚ

 سا إٜٓا سدس ٗ ْٕاييِ ٕيٜذاسي سا خَظ ٛاي ْٕٕ٘ٚ اسر ٕيشديذٙ ىضاسش ٗ تشسسي اسْيشٛا مٚ صّإي زا مٚ داضر ز٘غٚ تايذ 

 از٘مالٗمشدٙ

 : وتايج ي گسارش ثبت

 .تاضذ غذا ماسي ّحيظ اص س٘اتق ٕٗيٜذاسي دٛي ٗىضاسش ضثر ّٗحيظ ّيض مٚ داضر ز٘غٚ تايذ
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 . ىشدد ىضاسش سشيقاً ّطثر ٕسيع مٚ داضر ز٘غٚ تايذ

 – تاضذ  ّي« AFB »ٕؾش اص ّطثر غ٘سذ اسْيش تٚ ّطاٛذٙ ىضاسش ، فاسر اسيذ تاسيٌ ّطاٛذٙ غ٘سذ دس

 . تييشٕذ قشاس ّ٘ضش دسّآ ٗ ّشاقثر زحر سشيقاً تايذ ٗ ٛسسٖذ ففٕ٘ي تيْاسٓ ائ 

 . خزيشد غ٘سذ سافر 48 زا 24 عي ٗ زش سشيـ چٚ ٛش ٕسايع ىضاسش ٗ آصّايص إػاُ مٚ ْٕ٘د ز٘غٚ تايذ

 : تاضذ ّي صيش ضشح تٚ ّينشٗسن٘خي ّسسقيِ ديذ ٕسايع ىضاسش غٜر خيطٖٜادي سٗش

  اسر ىشفسٚ قشاس تشسسي ّ٘سد ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 مٚ ضشايغي دس فاسر اسيذ تاسيٌ ٕؾش اص ّٖفي: ىضاسش ّٖفي 

 ىشدد تٖذي دسغٚ فاسر اسيذ تاسيٌ ٕؾش اص تايسر ّي مٚ : « فاسر اسيذ تاسيٌ ٕؾش اص ّطثر: ّطثر  ىضاسش

 

 باسیل تعذاد میکريسکًپی میذان وتیجٍ

تعداد را گزارش می کنیم 
 تا ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 دس

 100تضسىْٖايي
٩-١ Bacil Acid Fast 

Positive(+) 
 تا ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 دس

 100تضسىْٖايي
10-99  Bacil Acid Fast 

Positive(++) 
 تضسىْٖايي تا ّينشٗسن٘خي ّيذآ ٛش دس

100 
1-10  Bacil Acid Fast 

Positive(+++) 
 تضسىْٖايي تا ّينشٗسن٘خي ّيذآ ٛش دس

100 
> 10  Bacil Acid Fast 

 

 

 . ىيشد قشاس تشسسي ّ٘سد دقيقٚ 15 ّذذ تٚ اسْيش ٛش حذاقٌ مٚ ْٕ٘د ز٘غٚ تايذ

 . ْٕ٘د اسساً تقذي اقذاّاذ غٜر تيْاسيٜا ّشمض تٚ سا آٓ تايسر ّي ، آصّايطياٙ ىضاسش زنْيٌ اص تقذ

 

 :کیفی کىترل

 دس ( دقر ) زنشاسخزيشي ٗ( غحر ) ٕسايع ت٘دٓ ٗاققي اص اعْيٖآ ّٖؾ٘س تٚ ٗ سٗزئ غ٘سذ تٚ تايسر ّي ميفي مٖسشً -

 إػاُ ىيشد آصّايطياٙ
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 ٕسايع تٚ تايذ تيْاسآ اسْيش تشسسي اص قثٌ ٗ ض٘د إػاُ ٛا الُ آّيضي سٕو ماسي سشي ٛش دس تايسر ّي ميفي مٖسشً ّشاحٌ

 ّ٘سد سا ّينشٗسن٘خي تشسسي ٗ آّيضي سٕو سٗش مٚ تاضذ ّي ّْٜي ّشحَٚ يل ائ ". ْٕ٘د دقر مٖسشً ميفي

 دٛذ ّي قشاس زاييذ

 . ْٕ٘د اغالح سا آٓ ٗ مشدٙ خيذا سا آٓ فَر تايسر ّي ٕيسسٖذ ّٖاسة آّيضي سٕو دٖٛذٙ ٕطآ ٛا مٖسشً مٚ ٗقسي

 . تاضذ ّي تشي سٕو ّشحَٚ ت٘دٓ ٕامافي ٕطإذٖٛذٙ ، تييشد خ٘د تٚ قشّضي حاٍر ، آّيضي سٕو اص تقذ ّٖفي مٖسشً ْٕٕ٘ٚ اىش

 فذُ يا آّيضي سٕو ٛاي ّقشف ضذٓ خشاب ٕسيػٚ دس حاٍر ائ ، ٕطذ ديذٙ فاسر اسيذ تاسيٌ ، ّطثر مٖسشً ْٕٕ٘ٚ دس اىش

 سٗي تش آّيضي سٕو ّشحَٚ تايسر ّي آٓ سفـ ٗ اضناً ضٖاسايي اص خس حاً ٛش دس ٗ ض٘د ّي ايػاد آّيضي سٕو غحيح ّشاحٌ

 . ىيشد قشاس زاييذ ّ٘سد آٓ ٕسيػٚ ٗ ىشديذٙ إػاُ غذيذ ْٕٕ٘ٚ مٖسشً ٗ اساليذ

 ّي ّشحَٚ ٛش دس آّذٙ ٗغ٘د تٚ خغاٛاي صيشا ، ىشدد إػاُ دقر تٚ تايسر ّي ّينشٗسن٘خي تشسسي ٗ آّيضي سٕو اص ّشحَٚ ٛش

 . ىشدد اضسثاٙ ٕسايع تٚ ز٘إذ ّٖػش

 

 :سل تطخیص آزمايطگاٌ در اضتباٌ وتايج گسارش پیامذَاي

 

 خيييشي ّ٘سد تيْاس اىش ٗ ىيشد قشاس ضشٗسي غيش دسّآ زحر اسر ّْنٔ تيْاس ، ىشدد ىضاسش مارب ّطثر ٕسيػٚ يل اىش

 ف٘اسؼ آٓ تش فالٗٙ ٗ سفسٚ ٛذس تٚ ّٖاتـ غ٘سذ ائ دس ٗ ىشديذ خ٘اٛذ إػاُ ّذذ ع٘الٕي دسّآ ىيشد، قشاس سيسسِ تٜذاضسي

 خ٘اٛذ اش خإ٘ادٙ ٗ تيْاس تشاي سٗحي ف٘اسؼ ايػاد تافص ٗ داضر خ٘اٛذ خي دس تيْاس تشاي سا ّ٘سد تي اصدسّآ ٕاضي غإثي

 . ْٕايذ ّي سَة تٜذاضسي سيسسِ اص سا افسْادإٜٓا ْٛچٖئ ٗ ىشديذ

 . داضر خ٘اٛذ خي دس سا ز٘غٜي قاتٌ ف٘اسؼ مارب ّٖفي ٕسيػٚ يل ىضاسش دييش عشف اص

 ماٌّ دسّآ زحر تيْاس ، تاضذ ّشاقثر زحر تيْاس يل تٚ ّشت٘ط ْٕٕ٘ٚ اىش ٗ ىيشد ْٕي قشاس دسّآ تٚ سٌ زحر ّثسال تيْاس يل

 دس سٌ تيْاسي ىسسشش ٕؾيش دييشي ف٘اسؼ تٚ ّٖػش اسر ّْنٔ ائ ٗ ، آّذ خ٘اٛذ ٗغ٘د تٚ دسّآ دس ضنسر ٗ ٕيشفسٚ  قشاس

 . ض٘د تيْاس ّشه تافص اسر ّْنٔ حسي ٗ ض٘د ٗغاّقٚ فشد خإ٘ادٙ

 تاضذ ّي حيازي تسياس ّشدُ فّْ٘ي سالّسي تشاي آصّايطياٛي، زطخيع ٗ تيْاسياتي ّشاحٌ اص يل ٛش دسسسي ٗ غحر
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 :  آن گسارش وحًٌ ي چگًوگی ، تکرار علل  تفسیر

 

 ْٕٕٚ٘ تاضذ ضذٙ خطل يا ٗ ضذٙ سيخسٚ مٚ ٛايي . 

 ْٕٕٚ٘ تاضذ ٕذاضسٚ زغثيق تيْاس مَيٖيني فاليِ تا مٚ چشمي ٛاي 

 ْٕٕٚ٘ دٛآ آب ٛاي 

 ْٕٕٚ٘ تاضذ داضسٚ ٗغ٘د آٓ دس صياد ّقذاس تٚ سٕو سس٘ب ٗ تاضذ ٕذاضسٚ ّٖاسثي آّيضي سٕو فَسي ٛش تٚ مٚ ٛايي 

 ىشدد ىضاسش ٕسايع ضثر تشىٚ دس .  

  ْٕٕٚ٘ ٓزنشاس تش سٗي ْٛاR1* ٗزنشاس تشسٗي ْٕٕ٘ٚ غذيذ تا فالّر R2*  دس تشىٚ ٕسايع ضثر ىشدد. 

 

 : از عبارتند شوند مي كاذب مثبت نتايج ايجاد باعث كه داللي از بعضي 

 

 ّشت٘عٚ الُ سٗي تش ْٕٕ٘ٚ ٗ آيذ ّي ٗغ٘د تٚ اسْيشٛا سٗي تش اعالفاذ ضثر يا ٗ ْٕٕ٘ٚ إسقاً ٖٛياُ دس مٚ خغاٛايي 

 . ىشدد ضثر غاتػا ٛا الُ سٗي ٛا ْٕٕ٘ٚ اعالفاذ ٗيا ٕط٘د ىزاسي ْٕٕ٘ٚ

 ٙاسر داضسٚ ٗغ٘د آٓ دس ّطثر ٛاي ْٕٕ٘ٚ قثالً مٚ ٛايي الُ يا ؽشٗف اص ّػذد اسسفاد . 

 ٕٙطذٙ غاف ف٘ضئ اص اسسفاد . 

 تقذي ٛاي الُ تٚ آٓ إسقاً ٗ ّطثر اسْيش تا ّطاٛذٙ ٖٛياُ ايْشسي٘ٓ سٗغٔ آٍ٘دىي 

 َٚتاضذ ٕطذٙ إػاُ مافي غ٘سذ تٚ اٍنٌ ٗ اسيذ ّحًَ٘ تا تشي سٕو ّشح . 

 

 :از عبارتند شوند مي كاذب منفي نتايج ايجاد باعث كه داليلي از بعضي

 

 آيذ ّي ٗغ٘د تٚ اسْيشٛا سٗي تش اعالفاذ ضثر يا ٗ ْٕٕ٘ٚ إسقاً ٖٛياُ دس مٚ خغاٛايي . 

 ْٕٕٚ٘ ٚتاضذ ٕذاضسٚ ّٖاسثي ميفير ٗ تاضذ دٛآ آب ضذٙ زٜي . 

 َٚض٘د إػاُ حذ اص تيص تشي سٕو ّشح . 
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 اسر ضذٙ ديذٙ ّينشٗسن٘خي ّيذآ 100 اص مْسش مٚ غ٘سزي دس ٕسايع ىضاسش . 

 ْٕ٘د خ٘اٖٛذ مارب ّٖفي ٕسايع ايػاد تافص ضٕ٘ذ زٜيٚ ٕاصك خيَي اسْيشٛا مٚ غ٘سزي دس . 

 الُ سٗي اص ْٕٕ٘ٚ ، آّيضي سٕو ّشاحٌ ٖٛياُ دس مٚ اسر ّْنٔ ضٕ٘ذ زٜيٚ ضخيِ خيَي اسْيشٛا مٚ غ٘سزي دس 

 . ْٕايذ مارب ايػاد ّٖفي ٗ ضذٙ ضسسٚ

 ضذٙ ّخفي الُ آّيضي سٕو الي التٚ دس ٛا تاسيٌ مٚ اسر ّْنٔ ، ضٕ٘ذ زٜيٚ ضخيِ خيَي ٛا ْٕٕ٘ٚ مٚ غ٘سزي دس ٗ 

 . ْٕايذ ّٖفي مارب ٕسايع ايػاد

 

 آزمايش در گر مداخله عوامل و ها محدوديت

 ٛ٘د خشاتي 

 ّٖٜٚٗطثر ّٖفي مٖسشٍي اسْيش سٕو ٕاّٖاسة ميفير ٗ إٜٓا صياد سس٘ب ٗ ٛا سٕو ضذٓ م 

 اسْيشٛا سٗي تش سٕو ضذٓ خطل 

 


