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Abstract 

 

Background and purpose: Direct smear microscopy is the most common method of detecting 

tuberculosis with 70% sensitivity in best conditions, therefore, researches have always focused on 

improving the sensitivity of sputum smear. This study aimed at comparing the diagnostic value of sputum 

smear using light microscopy and fluorescence microscopy without sodium hypochlorite in patients with 

suspected pulmonary tuberculosis. 

Materials and methods: A cross-sectional study was performed in 195 patients suspected of 

pulmonary tuberculosis attending Zahedan Booali Hospital who were selected via purposive sampling. 

Three sputum specimens were obtained from each patient and microscopic examinations were done using 

the Ziehl–Neelsen staining, auramine-rhodamine staining and Leuven Stein culturing. For smear 

microscopy, two sets of sputum smears were prepared from each sample (with and without sodium 

hypochlorite). Finally, the results of smear microscopy and sputum culture were compared. 

Results: In direct smear using the Ziehl–Neelsen with and without sodium hypochlorite 69 

(35%) and 63 (32%) patients were found positive, respectively and in auramine-rhodamine staining with 

and without adding sodium hypochlorite 71 (36%) and 66 (33%) cases were found positive, respectively. 

Fluorescent microscope with and without sodium hypochlorite increased the diagnostic value of direct 

smear compared to optical microscopy but this increase was not statistically significant.  

Conclusion: The diagnostic value of sputum smear microscopy using fluorescent sodium 

hypochlorite in patients with suspected pulmonary tuberculosis was more than other diagnostic methods.   
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 ـدرانـــازنــــي مـكـــــزشــــوم پـــلـــشـــگاه عــه دانــــلــمج

 (42-43)   7331سال    خرداد   731بيست و ششم   شماره دوره 

 43      7331، خرداد  731دوره بيست و ششم، شماره                        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                 

 پژوهشی

 در روش میکروسکوپیدو  به خلط ریاسم یصیارزش تشخ سهیمقا
 میسد تیپوکلریبا و بدون استفاده ازه یویمشکوک به سل ر مارانیب

 
       1رویا علوی نائینی
       2عباسعلی نیازی
       3ملیحه متنانت

 4لهام کیخاا
       5علیرضا انصاری مقدم
 4الهه ناز پارسی مود

 چكیده
 نیدر بهتررآن  تیحساس است که میمستق ریاسم یکروسکوپیروش م بیماری سلیص رایج روش تشخ و هدف: سابقه

مختلف همواره ذهرن مقققران را  یهاخلط با استفاده از روش ریاسم تیحساسباال بردن  نیباشد. بنابرایم درصد 07 طیشرا
و  ینرور کروسرکو یمپی )دو روش میکروسرکو یصیارزش تشخ سهیمقا مطالعه نیبه خود معطوف داشته است. هدف ازا

 است.بوده  یویمشکوک به سل ر مارانیدرب میسد تیپوکلریخلط با و بدون استفاده ازه ریاسم (فلورسنت کروسکو یم
 یبرولل مارستانیمراجعه کننده به ب یویمشکوک به سل ر ماریب 591ی مقطع -یفیمطالعه توص نیدر ا ها:مواد و روش

 گرفتره شرد. هرااز آن نمونره خلرط 9 گیری مبتنی برر هردف انتخرا  وبه روش نمونه5995تا  5997یهاسال یزاهدان در ط
فرسرتاده  نیلرون اشرتا طیمقرن و کشرت در یرودامر نینلسون و اورام لیذ یهابا روش یکروسکوپیم یجهت بررس هانمونه
خلط  ریاسم یکروسکوپیم یجهت بررس های آزمایشگاهی بود.و بررسی ای مشاهدهبه روش ها آوری دادهابزار جمع.شدند

برا کشرت خلرط کره  یکروسرکوپیم ریاسرم جینترا تیردر نها .شرد هیرته میسد تیپوکلریدو نمونه با و بدون اضافه کردن ه
 .دیگرد سهیمقا است، صیتشخ ییاستاندارد طال

اضرافه کرردن  ( و بادرصد 93نفر) 39 میسد تیکلر پوینلسون بدون ه لیذ یزیآمبا رنگ میمستق ریدر روش اسم ها:یافته
ه بر میسرد تیرکلر پرویبدون و با اضافه کردن ه نیرودام نیاورام یزیآم( ودر روش رنگدرصد 91) نفر 39 میسد تیکلرپویه

 فلورسرنت برا و بردون اسرتفاده از کروسرکو یاسرتفاده از م .( مثبرت شردنددرصرد 93) نفرر 05 ( ودرصرد 99) نفرر 33 بیترت
 یاخرتالف آمرار یول داد شیافزا ترشیرا ب میمستق ریاسم یصیارزش تشخ ینور و کروسکیبا م سهیدر مقا میسد تیپوکلریه

 نشد. دهید یداریمعن
مشرکوک بره  مرارانیفلورسنت درب کروسکو یو م میسد تیپوکلریخلط با استفاده از ه ریاسم یصیارزش تشخ استنتاج:

 را نشان داد. یداریمعن ریغ شیافزا یر آماراز نظ یولتر بود بیششده  یبررس یصیتشخ یهاروش رینسبت به سا یویسل ر
 

 اسمیر خلط ،سل ریوی ،میسد تیپوکلریه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 یاست که توسط براکتر یقابل انتقال یلفون یماریب

 .(5)شودیم جادیا (TB)سیتوبرکلوز میکوباکترایبه نام م
کنرد  ریربدن را درگ یهاتواند همه ارگانیاگرچه سل م

 یماریب نیا یل ورودرمدخ شیب کم و شهیها همهیر یول
 

  E-mail:eliprs@yahoo.com                                                                                         دانشکده پزشکی ،دانشگاه للوم پزشکی زاهدانزاهدان:  -الهه ناز پارسی مودمولف مسئول: 

 ، زاهدان، ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه للوم پزشکی زاهدانیریو گرمس یلفون یها یماریگروه ب، دانشیار. 5
 ، زاهدان، ایراندانشگاه للوم پزشکی زاهداندانشکده پزشکی، پاتولوژی، . دانشیار، گروه 3
 اهدان، ایران، ز، دانشکده پزشکی، دانشگاه للوم پزشکی زاهدانیریو گرمس یلفون یها یماریگروه ب،  استادیار. 9
 ، زاهدان، ایرانزاهدان. پزشک لمومی، دانشگاه للوم پزشکی 4
 ، زاهدان، ایرانزاهدانللوم پزشکی  دانشکده پزشکی، دانشگاه، گروه آمار زیستی استادیار،. 1
 : 1/53/5994تاریخ تصویب :           31/9/5994تاریخ ارجاع جهت اصالحات :          33/9/5994 تاریخ دریافت 
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 دیرئروسل تولآ ها اغلب توسطلیشوند. باسیمقسو  م

ه بر یویرمبتال به لفونرت ر ماریب یویشده از ترشقات ر

 .(3)گردنردیصورت سرفه، لطسه و صقبت کردن منتقل مر

 لینفر در جهران برا باسر ونیلیب 3زده شده حدود  نیتخم

 یجهران وعیشر زانیرم یطور کلره ب و اندشده یسل لفون

 زانیم است. تیجمع 577777نفر درهر  599 یماریب نیا

 یشرق هیهمسا یبا توجه به کشورها رانیدرا یماریبروز ب

مربوط به استان  یماریبروز ب زانیم نیترشیب باال است و

به موقع و درمران  صیباشد. باتشخیم نوبلوچستا ستانیس

 نیرتروان برا ایمر یراحتره مبتال به سل، ب مارانیب حیصق

  .(9)مبارزه کرد یماریب

 یویرسرل ر یبررا یریاستاندارد طال صیروش تشخ

 کره معمروالً باشردیمر نیلون اشتا طیکشت خلط در مق

و باتوجره بره زمران  انجامدیطول مه هفته ب 8تا  9 حدود

کشرت  یمناسرب بررا اندسترس نبودن مک در و یطوالن

نلسرون  لیروش ذ با میمستق ریاز روش اسم ترشیخلط ب

جهت  یاساده و عیارزان، سر یکه روش شودیاستفاده م

 نیرخلط برا ا ریاسم تی. حساس(4)باشدیم هیسل ر یصیتشخ

 تیباشرد. حساسر یم درصد 07 طیشرا نیروش در بهتر

با استفاده از  نیرودام نیاورام یزیخلط با رنگ آم ریاسم

 لیرذ یزیراز رنرگ آم تررشیفلورسانت ب کروسکو یم

 .(1)شدبایم ینور کروسکو ینلسون با استفاده از م

فلورسانت در همه  کروسکو یم که نیتوجه به ا با

 باشردینم یها قابل دسترسمارستانیدر ب ریدا یهاشگاهیآزما

 لیرذ یزیرآمخلط با رنرگ ریاسم تیلذا باال بردن حساس

مختلررف همررواره ذهررن  یهررانلسررون بررا اسررتفاده از روش

 ییها. از روش(3)مقققان را به خود معطوف داشته است

 یزیرآمخلط با رنرگ ریاسم تیحساس بردنباال  یکه برا

 تیرپوکلریاسرتفاده از ه توانیشود مینلسون استفاده م لیذ

 را نام بررد میسد دیدراکسیه و نیستئیس لیان است ،میسد

 باتوجرره برره قابررل دسررترس بررودن در تمررام جهرران، کرره

ی و قو یگندزدائ تیخاص ،نهیدر وقت وهز ییجوصرفه

 . روشدارد یها برتررروش ریبر ساکاهش خطر آلودگی 

  ترین روش تشخیص سل در کشرورهایاسمیر خلط اصلی
 

 

 نیرطالعات انجام شرده در ام .(0-57)در حال توسعه است

 یکروسکوپیمثبت شدن روش م زانینشان داد که م نهیزم

 تریررپوکلیروش ه بیررترک بررا اسررتفاده از میرمسررتقیاسم

  شیزاافرر ژهیررو طرروره خلررط برر یتولوژیزسرریو آنال میسررد

 شرررفتیتنهررا پ گرررید ایمطالعررهدر . (55)داشررته اسررت

از سل با اسرتفاده  یماریب یصیتشخ تیفیک در یمختصر

 وژیفیو سرانتر تغلیظ برا هیپوکلریرت سردیم وشهر دو ر

 .(53)ه شدنشان داد

و  چیهرررم روش بلرررهمکررراران  Daley در مطالعررره

 یهراروش رینسبت به سرا یتینتوانست ارجق وژیفیسانتر

 نشران داده  گررید یدر مطالعرات .(4)ا نشران دهردمعمول ر

 تیحساس یطور اختصاصه ب وژیفیو سانتر چیبل روششد 

 شیسرررل افرررزا صیرا در تشرررخ یکروسرررکوپیم ریاسرررم

 کروسرکو یمثبت شدن م زانیمچی. بل(1،3،59،54)دهدیم

دهرد یمر شیافرزا ژهیطور وه نلسون را ب لیفلورسنت وذ

 چی  بررا روش بلررمثبررت کرراذ جیامررا ممکررن اسررت نتررا

 زانیرم چی. اسرتفاده از بلر(51)فلورسنت وجود داشته باشد

 درصرد 3/51نلسون  لیبا ذ سهیرا در مقا ریمثبت شدن اسم

 یصریتشخ تیساسرح چیدهرد واسرتفاده از بلریم شیافزا

 شیاز سرره هفترره سرررفه افررزا شیبرراب مررارانیسررل را در ب

 . (54)دهدیم

 لیرا روش ذخلط ب میمستق ریاسم که نیتوجه به ا با

سرل  صیروش تشخ نیترینلسون کماکان به لنوان اصل

در حرال توسرعه اسرت لرذا براال برردن  یدر کشورها هیر

( میسررد تیررپوکلری)ه چیآن بررا اسررتفاده از بلرر تیحساسرر

درمران و  تراًیو نها صیدر تشرخ یتواند کمرک مرو ریم

از مطالعره  هردف .باشرد هداشت یماریب نیا از یریگشیپ

روش میکروسررکوپی دو  یصرریش تشخارز نیرریحاضررر تع

 ریاسرم (فلورسرنت کروسرکو یو م ینور کروسکو یم)

 در میسرد تیپوکلریه خلط با استفاده و بدون استفاده از

 بوده است. یویمشکوک به سل ر مارانیب
 

 مواد و روش ها
 بررود و در  یمقطعرر -یفیمطالعرره از نرروع توصرر نیررا
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 فریبا دعواییها و همکاران     
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 پژوهشی

 مارستانیبکننده به مراجعه یویمشکوک به سل ر مارانیب

 .انجرام شرد ،5995تا  5997 یهاسال یزاهدان در ط یبولل

 گیرریپس ازکسب رضایت کامل از بیماران و فرآیند نمونه

و دادن اطمینرران برره آنرران از مقرمانرره برراقی مانرردن کلیرره 

گونرره اطاللرات و در حررالی کره انجررام آزمایشرات هرریچ

 مرراریب 591 ای برررای بیمرراران در بررر نداشررت، از هزینرره

 یبولل مارستانیبه بکننده مراجعه یویشکوک به سل رم

گیرری کره بره روش نمونره 5995-97 یسال هرا یدر ط

سه نمونره خلرط آسان و در دسترس انتخا  شده بودند، 

 91اطمینران .تعداد نمونه با ضرریب گرفته شد یصبقگاه

 (53)مشررابه طبررم مطالعررات =4/39p2و  =8/59p1 درصرد و

رای جلوگیری از ترا یر منفری نفر به دست آمد که ب 501

نفر در مطالعه  591های احتمالی در نتیجه پژوهش ریزش

  شرکت داده شدند.
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بره دو  یکروسکوپیم یبررسجهت  ی خلطهانمونه

و در  یزیرآمرنرگ نیرودام نینلسون و اورام لیروش ذ

شردند. جهرت  دادهکشرت  نیلرون اشرتا طیضمن در مق

خلرط دو نمونره برا و بردون  ریاسم یکروسکوپیم یبررس

 هرراهررم حجررم نمونرره میسررد تیررپوکلریاضررافه کررردن ه

(NaClO5%)  اضافه شد. دو لوله در دمای اتاق به مردت

هرای مرنظم انکوبه شردند و برا دسرت در زمران دقیقه 51

مقطر به هر دو  آ  ml8 تکان داده شدند. بعد از افزودن

 51بررای مردت  ×9777g هرا در دورلوله، یکری از لولره

در دمرای اتراق، نگهرداری شرد. شرد و دقیقه سانتریفیوژ 

مایع رویی هر لوله جردا و دور ریختره شرد و از رسرو  

گرذاری و در ها شرمارهمحاصل گسترش تهیه گردید. ال

 . هوا خشک و با حرارت  ابت شدند

هر دو الم با استفاده از میکروسکو  زمینره روشرن 

میکروسکوپیسرت برا تجربره به طرور جداگانره توسرط دو 

 577هرای اسیدرر فسرت در باسریل . تعرداددبررسی گردیر

 . گزارش شد بندی ومیدان درجه

 جینترا اًتیروش کشت است لذا نها ییطال استاندارد

  .دیگرد سهیبا کشت خلط مقا یکروسکوپیم ریاسم

 شرود کره در دو نمونره یمر یمثبت تلق ریاسم یزمان

 از  کیرررشرررده برررا هر هیرررته رخلطیاز سررره نمونررره اسرررم

 یبررسر فست در دیاس لیباس57تا  5ذکر شده  یهاروش

  .شود دهید (577high power field) یکروسکوپیم

صرورت ه بر لیرتکمآمده پس از دسته ب اطاللات

 ریروسپس با کمرک جرداول ز بود یمطلم و نسب یفراوان

مثبررت وارزش  یارزش اخبررار ت،یاختصاصرر ،تیحساسرر

اطاللات برا اسرتفاده  .هر کدام مقاسبه شد یمنف یاخبار

 یهراو آزمرون Spss (Version 17) یآمراراز نررم افرزار 

 Chei2و T-test یکمرر یرهررایمتغ ی)برررا مناسررب یآمررار

 زانیررشررد و م لیررو تقل هیرر( تجزیفرریک یاهررریمتغ یبرررا

71/7p< دار در نظر گرفته شد.یمعن  
 

 یافته ها
 ی،ویمشکوک به سل ر ماریب 591نشان داد از  جینتا

 ریدر روش اسم ( ودرصد 98) نفر کشت مثبت شدند 03

 تیرکلر پروینلسرون بردون ه لیرذ یزیآمبا رنگ میمستق

 تیرکلرپوی( و با اضافه کردن هدرصد 93) نفر 39 میسد

 نیاورامر یزیآمدر روش رنگ ( ودرصد 91) نفر 39 میسد

ه بر میسرد تیرکلر پرویبدون و با اضافه کردن ه نیرودام

 ( مثبت شدنددرصد 93نفر) 05 ( ودرصد 99نفر) 33 بیترت

با اسرتفاده از  ریاسم یصیتشخ تیدهد حساسیکه نشان م

 اضرافهنلسرون برا  لیرو ذ نیرودامر نیهر دو روش اورامر

 نیچنرو هرم ابردییمر شیافرزا میسد تیکلر پویهکردن 

فلورسرنت برا و بردون اسرتفاده  کروسرکو یاستفاده از م

 ارزش ینور کروسکو یبا م سهیدرمقا میسد تیپوکلریازه

 نیراما ا دهد.یم شیافزا ترشیرا ب میمستق ریاسم یصیتشخ

  .(p ˃71/7) مشاهده نشد یداریصورت معنه ب شیافزا
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 مثبررت و یارزش اخبررار ت،یاختصاصرر ت،یحساسرر

 کروسرکو یخلط به روش م ریاسم یمنف یارزش اخبار

کشرت  جینتا با میسد تیپوکلریه بدون استفاده از ینور

کننرده بره مراجعه یویمشکوک به سل ر مارانیخلط درب

-درصرد 8/97-درصرد 4/38 بیبه ترت یبولل مارستانیب

  .(5شماره  )جدول درصد بود 8/85-درصد 1/83
 

 ارزش مثبت و یارزش اخبار ت،یاختصاص ت،یحساس :1 جدول شماره

 خلط ریاسم یمنف یاخبار
 

 جمع -کشت کشت+ 

 39 55 13 +یر به روش میکروسکو  نوری بدون هیپوکلریت سدیم اسم

 593 578 34  -یر به روش میکروسکو  نوری بدون هیپوکلریت سدیم اسم

 39 53 10 یر به روش میکروسکو  نوری با هیپوکلریت سدیم + اسم

 533 570 59  -یر به روش میکروسکو  نوری با هیپوکلریت سدیم اسم

 33 53 14 +میسد تیپوکلریفلورسنت بدون استفاده ازه کروسکو یم روش به ریاسم

 539 570 33 -میسد تیپوکلریفلورسنت بدون استفاده ازه کروسکو یم روش به ریاسم

 05 59 18 + میسد تیپوکلریاده ازهاستف افلورسنت ب کروسکو یروش م به ریاسم

 534 573 58 - میسد تیپوکلریاستفاده ازه افلورسنت ب کروسکو یروش م به ریاسم

 
 مثبررت و یارزش اخبررار ت،یاختصاصرر ت،یحساسرر

 کروسرکو یخلط به روش م ریاسم یمنف یارزش اخبار

کشرت  جینترا برا میسرد تیرپوکلریه با اسرتفاده از ینور

مراجعه کننده بره  یویه سل رمشکوک ب مارانیخلط درب

درصررد،  9/89درصرد،  01 بیرربره ترت یبررولل مارسرتانیب

 .(5شماره  )جدول درصد بود 9/84درصد  1/83

 مثبرررت  یارزش اخبرررار ت،یاختصاصررر ت،یحساسررر

خلررررط برررره روش  ریاسررررم یمنفرررر یارزش اخبررررار و

 تیرپوکلریه فلورسرنت بردون اسرتفاده از کروسکو یم

مشرکوک بره سرل  نمرارایکشت خلط درب جیبانتا میسد

  بیرربرره ترت یبررولل مارسررتانیمراجعرره کننررده برره ب یویررر

 درصررد  9/83، درصررد 8/85-درصررد 9/89 -درصررد 05

  (.5شماره )جدول بود

 مثبررت و یارزش اخبررار ت،یاختصاصرر ت،یحساسرر

 کروسرکو یخلط به روش م ریاسم یمنف یارزش اخبار

کشرت  جیبانترا میسرد تیپوکلریفلورسنت با استفاده ازه

مراجعه کننده بره  یویمشکوک به سل ر مارانیربخلط د

-درصرد 89، درصرد 9/03 بیربره ترت یبرولل مارستانیب

 .(5شماره  )جدول درصد بود 1/81، درصد 0/85

 بحث
 مشرراهده میکروسررکوپی گسررترش مسررتقیم در حررال 

 

حاضر تنها روش میکروبیولوژیکی کاربردی جهت تایید 

سرل در سل ریروی در برنامره هرای پیشرگیری و کنتررل 

روشی روش مستقیم . (50)باشدکشورهای کم درآمد می

 خلط در فست -برای تشخیص باسیل اسید نارزا وسریع 

روش حساسریت پرایین آن  ایرن نقص ترینمهم. باشدمی

پرایین برودن  .باشردهای کنترلی سنگین سل میدر برنامه

حساسیت روش مستقیم با افزایش بروز سل ریوی اسمیر 

مزیت مهرم روش تغلریظ . (53)تشده اس گرمنفی نمایان

های کنترل سل که به دلیل باال بودن در برنامه NaClO با

حجم کار، تکنسین قادر به تخصریص دادن زمران کرافی 

باشرد، کراهش دادن ایرن زمران برای بررسی اسمیر نمری

لنروان ه ب NaClO یکی دیگر از مزایای استفاده از .است

باشرد. کننده قوی، کاهش خطر آلرودگی مریضدلفونی

ایرن مراده برره آسرانی بررای نظافررت خرانگی در دسررترس 

  .(58)باشدمی

 گیرریاگرچه اختالف آمراری چشرم در مطالعه حاضر

بره چشرم  میسرد تیکلرپویها با اضافه کردن هبین نمونه

ها در هر میدان نرسید، اما با توجه به میانگین تعداد باسیل

 تیرکلر پرویخص گردید اسرتفاده از همیکروسکوپی مش

 .از کیفیت باالتری برخوردار است میسد

اسمیرهای تهیه شده  ازدر این مطالعه میزان مشابهی 

دسرت آمرد. ه به روش مسرتقیم و روش تغلریظ باسریل بر

گیرری با افزایش چشرم NaClOافزایش حساسیت روش 

باسیل در هر میدان میکروسکوپی مشرهود برود  در تراکم

هرا در ایرن روش، هرا و موکروسبقایای سرلول و کاهش

 بود.میدان میکروسکوپی روشن و شفافی را پدید آورده 

( درصرد 98) نفر کشت مثبت شدند 03عداد ها تاز نمونه

نلسون بدون  لیذ یزیآمبا رنگ میمستق ریودر روش اسم

( و با اضافه کردن درصد 93) نفر 39 میسد تیکلر پویه

( ودر روش رنرگ درصد 91) رنف 39 میسد تیکلر پویه

 پرویبردون و برا اضرافه کرردن ه نیرودام نیاورام یزیآم

 93) نفر 05 ( ودرصد 99نفر) 33 بیترته ب میسد تیکلر
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 یصریتشخ تیدهد حساسی( مثبت شدند که نشان مدرصد

 لیرو ذ نیرودام نیبا استفاده از هر دو روش اورام ریاسم

 ابدییم شیزااف میسد تیکلر پوینلسون با اضافه کردن ه

فلورسنت با و بردون  کروسکو یاستفاده از م نیچنو هم

 ینرور کروسکو یبام سهیدرمقا میسدتیپوکلریاستفاده ازه

 .دهدیم شیافزا ترشیرا ب میمستق ریاسم یصیارزش تشخ

و همکاران که روی تا یر  Cattamanchiدر مطالعه 

افرزایش قردرت تشخیصری باسریل در  هیپوکلریت سدیم

اضرافه کرردن  ،سط روش اسمیر خلط انجرام شردسل تو

منجرر تنهرا  میبا روش مستق سهیمقادر  هیپوکلریت سدیم

 3در مقابررل درصررد  9) تیحساسررمختصررر در  شیبرره افررزا

تغلرریظ بررا  روش تیاختصاصرر کرراهش مختصررر و درصررد(

 شرررفتیتنهررا پ و شررد وژیفیسررانتر و هیپوکلریررت سرردیم

تفاده از سل با اسر یماریب یصیتشخ تیفیدر ک یمختصر

 وژیفیسرانتر و تغلیظ برا هیپوکلریرت سردیمهر دو روش 

این مطالعه نشان داد فواید اضرافه کرردن بلریچ  نشان داد.

چیزی است که در مطالعات گذشته توصیف تر از آنکم

 خلط برا ریاسم تیاختصاص در مطالعه حاضر .(53)شده است

 کروسرکو ی)م نداشته اسرت یشیافزا یکروسکوپیروش م

و فلورسررنت از  درصررد 9/89برره  درصررد 8/97ز ا ینررور

 (.افتیکاهش  چیبا بل درصد 89به  درصد 9/89

برا ( 3754)و همکراران  Abdul Sattarدر مطالعره 

لنرروان نقررش تغلرریظ بررا هیپوکلریررت در بهبررود کیفیررت 

نترایج نشران  TBمیکروسکوپی اسمیر خلط در تشخیص 

مثبرت روش اسرمیر مسرتقیم نمونه برا  19نمونه، 589داد از 

تغلیظ شده با بلریچ مثبرت  نمونه با روش اسمیر 39شدند و 

بنابراین روش تغلیظ با بلیچ حساسیت اسمیر خلرط .شدند

وم بسریار ایرن روش در منراطم مقرر دهرد.را افزایش می

  .(53)مو ر و کارآمد است

و همکراران  Hepple مطالعه انجرام شرده توسرطدر 

در  تیسررحسا چیبلرر مانیانجررام سرردنتررایج نشرران داد، 

 کره درحرالی دهردمی شیرا افزا مارانیب ریاسم صیتشخ

داده و  شیهرا را افرزانمونه تیفیخلط ک یتولوژیزسیآنال

  .(55)دهدیش نمیرا افزا تیحساس

نشرران داد تغلرریظ بررا  و همکرراران Bonnetمطالعرره 

هیپوکلریت لملکرد میکروسکو  نوری و فلورسنت را 

دیگری  مطالعهر . د(59)بخشدبهبود نمی TBدر تشخیص 

 چیاسرتفاده از بلر دادنشران  نترایج و همکاران Bonnet از

 وعیبررا شرر ییهرارا در مکرران یکروسرکوپیمثبررت م جینترا

  .(59)دهدیم شیافزا HIV یباال

با  و همکاران Makaenانجام شده توسط  مطالعهدر 

آمیرزی باسریل اسرید لنوان اسمیر تغلیظ شده برای رنگ

نشان داد استفاده از بلیچ بره دلیرل فست در گینه نو نتایج 

اش در دسررترس بررودن و ا ررر ضررد برراکتری،ارزان بررودن

  .(58)بهترین انتخا  برای مناطم مقروم است

 و همکرراران Anagawای دیگررر توسررط در مطالعرره

نمونره برا روش اسرمیر  99نمونره،  334نتایج نشان داد از 

چ نمونه برا روش اسرمیر تغلریظ شرده برا بلری 35مستقیم و 

ای در هرا افرزایش قابرل مالحظرهمثبت شدند و این یافتره

های اسمیر تغلیظ شده های اسیدفست در المتعداد باسیل

با بلیچ نشان داد و در نهایرت اضرافه کرردن بلریچ تعرداد 

  .(37)گیری افزایش دادطور چشمافراد اسمیر مثبت را به

نشان داد که مقلرول نمرودن خلرط برا حاضرمطالعه 

NaClO تغلیظ باسیل، حساسیت اسمیر مسرتقیم را براال  و

دار یمعنر یاخرتالف از نظرر آمرار نیرا یبرده اسرت ولر

 یبررا نییتوانرد در مراکرز برا امکانرات پرامیو  باشدینم

  .ردیانجام کشت، مورد استفاده قرار گ

مشاهده میکروسرکوپی گسرترش  که نیبا توجه به ا

یکی مسررتقیم در حررال حاضررر تنهررا روش میکروبیولرروژ

های پیشگیری کاربردی جهت تایید سل ریوی در برنامه

و کنترل سل در کشورهای کم درآمد می باشرد و روش 

 ترین روش برای تشرخیصمستقیم سریع، ارزان و تخصصی

شرود یمر شرنهادیپلذا  .(59-34)باشد یباسیل اسید فست م

 میسد تیپوکلریمختلف ه یهاغلظت ندهیدر مطالعات آ

اسرتفاده  میمسرتق ریاسم یصیرزش تشخجهت باال بردن ا

 لیکرره بررا آن تعررداد باسرر چیاز بلرر یشررود وسررپس غلظترر

 نینرچهرم .گرردد انتخرا  ،شرودیمشراهده مر یترشیب

 تیحساسر جهرت براال برردنها  کیتکن ریتوان از سایم
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سرل  یمراریب صیتشرخ تیرخلط با توجره بره اهم ریاسم

 .دکراستفاده 

ارزش  هگیررری کرررد کررترروان نتیجررهدر پایرران مرری

و  میسرد تیرپوکلریخلط با استفاده از ه ریاسم یصیتشخ

مشررکوک برره سررل  مررارانیفلورسررنت درب کروسررکو یم

شرده  یبررسر یصریتشخ یهاروش رینسبت به سا یویر

 باشد.میتر شیب
 

 سپاسگزاری
ارزش  سرهیمقااین مقاله حاصل پایان نامه برا لنروان 

 زخلررط بررا اسررتفاده و برردون اسررتفاده ا ریاسررم یصرریتشخ

 کروسرکو یو م ینور کروسکو یبام میسد تیپوکلریه

از  ی اسرت.ویرمشرکوک بره سرل ر مارانیفلورسنت درب

 یدانشررگاه للرروم پزشررک یو فنرراور قرراتیمعاونررت تقق

 گردد.یم یتشکر و سپاسگزار تیزاهدان نها
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