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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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چكیده
سابقه و هدف :روش تشخیص رایج بیماری سل روش میکروسکوپی اسمیر مستقیم است که حساسیت آن در بهتررین
شرایط  07درصد میباشد .بنابراین باال بردن حساسیت اسمیر خلط با استفاده از روشهای مختلف همواره ذهرن مقققران را
به خود معطوف داشته است .هدف ازاین مطالعه مقایسه ارزش تشخیصی دو روش میکروسرکوپی (میکروسرکو نروری و
میکروسکو فلورسنت) اسمیر خلط با و بدون استفاده ازهیپوکلریت سدیم دربیماران مشکوک به سل ریوی بوده است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی  591بیمار مشکوک به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بروللی
زاهدان در طی سالهای 5997تا 5995به روش نمونهگیری مبتنی برر هردف انتخرا و  9نمونره خلرط از آنهرا گرفتره شرد.
نمونهها جهت بررسی میکروسکوپی با روشهای ذیل نلسون و اورامین رودامرین و کشرت در مقریط لرون اشرتاین فرسرتاده
شدند.ابزار جمعآوری دادهها به روش مشاهده ای و بررسیهای آزمایشگاهی بود .جهت بررسی میکروسکوپی اسمیر خلط
دو نمونه با و بدون اضافه کردن هیپوکلریت سدیم تهیره شرد .در نهایرت نترایج اسرمیر میکروسرکوپی برا کشرت خلرط کره
استاندارد طالیی تشخیص است ،مقایسه گردید.
یافتهها :در روش اسمیر مستقیم با رنگآمیزی ذیل نلسون بدون هیپو کلریت سدیم  39نفر( 93درصد) و با اضرافه کرردن
هیپوکلریت سدیم  39نفر ( 91درصد) ودر روش رنگآمیزی اورامین رودامین بدون و با اضافه کردن هیپرو کلریرت سردیم بره
ترتیب  33نفرر ( 99درصرد) و  05نفرر ( 93درصرد) مثبرت شردند .اسرتفاده از میکروسرکو فلورسرنت برا و بردون اسرتفاده از
هیپوکلریت سدیم در مقایسه با میکروسکو نوری ارزش تشخیصی اسمیر مستقیم را بیشتر افزایش داد ولی اخرتالف آمراری
معنیداری دیده نشد.
استنتاج :ارزش تشخیصی اسمیر خلط با استفاده از هیپوکلریت سدیم و میکروسکو فلورسنت دربیمراران مشرکوک بره
سل ریوی نسبت به سایر روشهای تشخیصی بررسی شده بیشتر بود ولی از نظر آماری افزایش غیر معنیداری را نشان داد.
واژه های کلیدی :هیپوکلریت سدیم ،سل ریوی ،اسمیر خلط
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مقایسه ارزش تشخیصی اسمیر خلط به دو روش میکروسکوپی در
بیماران مشکوک به سل ریوی با و بدون استفاده ازهیپوکلریت سدیم

مقسو

شده از ترشقات ریوی بیمار مبتال به لفونرت ریروی بره

زمینه نشان داد که میزان مثبت شدن روش میکروسکوپی

صورت سرفه ،لطسه و صقبت کردن منتقل مریگردنرد(.)3

اسمیرمسررتقیم بررا اسررتفاده از ترکی رب روش هیپوکلری رت

تخمین زده شده حدود  3بیلیون نفر در جهران برا باسریل

سرردیم و آنالیزسریتولوژی خلررط بره طررور ویرژه افرزایش

سل لفونی شدهاند و به طور کلری میرزان شریوع جهرانی

داشررته اسررت( .)55در مطالعررهای دیگررر تنهررا پیشرررفت

این بیماری  599نفر درهر  577777جمعیت است .میزان

مختصری در کیفیت تشخیصی بیماری سل با اسرتفاده از

بروز بیماری درایران با توجه به کشورهای همسایه شرقی

هر دو روش تغلیظ برا هیپوکلریرت سردیم و سرانتریفیوژ

باال است و بیشترین میزان بروز بیماری مربوط به استان

نشان داده شد(.)53

سیستان وبلوچستان میباشد .باتشخیص به موقع و درمران

در مطالعررره  Daleyهمکررراران هرررم روش بلررریچ و

صقیح بیماران مبتال به سل ،به راحتری مریتروان برا ایرن

سانتریفیوژ نتوانست ارجقیتی نسبت به سرایر روشهرای

بیماری مبارزه کرد(.)9

معمول را نشران دهرد( .)4در مطالعراتی دیگرر نشران داده

روش تشخیص استاندارد طالیری بررای سرل ریروی

شد روش بلیچ و سانتریفیوژ به طور اختصاصی حساسیت

کشت خلط در مقیط لون اشتاین مریباشرد کره معمروالً

اسرررمیر میکروسرررکوپی را در تشرررخیص سرررل افرررزایش

حدود  9تا  8هفته به طول میانجامد و باتوجره بره زمران

میدهد( .)54،59،3،1بلیچمیزان مثبت شدن میکروسرکو

طوالنی و در دسترس نبودن مکان مناسرب بررای کشرت

فلورسنت وذیل نلسون را به طور ویژه افرزایش مریدهرد

خلط بیشتر از روش اسمیر مستقیم با روش ذیل نلسرون

امررا ممکررن اسررت نتررایج مثبررت کرراذ بررا روش بلرریچ

استفاده میشود که روشی ارزان ،سریع و سادهای جهت

فلورسنت وجود داشته باشد( .)51اسرتفاده از بلریچ میرزان

تشخیصی سل ریه میباشد( .)4حساسیت اسمیر خلط برا ایرن

مثبت شدن اسمیر را در مقایسه با ذیل نلسون  51/3درصرد

روش در بهترین شرایط  07درصد می باشرد .حساسریت

افزایش میدهرد واسرتفاده از بلریچ حساسریت تشخیصری

اسمیر خلط با رنگ آمیزی اورامین رودامین با استفاده از

سررل را در بیمرراران بررابیش از سرره هفترره سرررفه افررزایش

میکروسکو

فلورسانت بیشترر از رنرگ آمیرزی ذیرل

نلسون با استفاده از میکروسکو

نوری میباشد(.)1

با توجه به این که میکروسکو

میدهد(.)54

با توجه به این که اسمیر مستقیم خلط با روش ذیرل

فلورسانت در همه

نلسون کماکان به لنوان اصلیترین روش تشخیص سرل

آزمایشگاههای دایر در بیمارستانها قابل دسترسی نمیباشرد

ریه در کشورهای در حرال توسرعه اسرت لرذا براال برردن

لذا باال بردن حساسیت اسمیر خلط با رنرگآمیرزی ذیرل

حساسریت آن بررا اسررتفاده از بلریچ (هیپوکلریرت سرردیم)

نلسررون بررا اسررتفاده از روشهررای مختلررف همررواره ذهررن

میتواند کمرک مرو ری در تشرخیص و نهایتراً درمران و

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

پیشگیری از این بیماری داشته باشرد .هردف از مطالعره

که برای باال بردن حساسیت اسمیر خلط با رنرگآمیرزی

حاضررر تعیررین ارزش تشخیص ری دو روش میکروسررکوپی

ذیل نلسون استفاده میشود میتوان اسرتفاده از هیپوکلریرت

(میکروسکو نوری و میکروسرکو فلورسرنت) اسرمیر

سدیم ،ان استیل سیستئین و هیدراکسید سدیم را نام بررد

خلط با استفاده و بدون استفاده از هیپوکلریت سردیم در

کرره باتوجرره برره قابررل دسررترس بررودن در تمررام جهرران،

بیماران مشکوک به سل ریوی بوده است.

صرفهجویی در وقت وهزینه ،خاصیت گندزدائی قوی و
کاهش خطر آلودگی بر سایر روشها برترری دارد .روش
اسمیر خلط اصلیترین روش تشخیص سل در کشرورهای
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میشوند .باسیلها اغلب توسط آئروسل تولیرد

در حال توسعه است( .)0-57مطالعات انجام شرده در ایرن

پژوهشی

فریبا دعواییها و همکاران

بوللی زاهدان در طی سالهای  5997تا  ،5995انجرام شرد.

به طرور جداگانره توسرط دو میکروسکوپیسرت برا تجربره

پس ازکسب رضایت کامل از بیماران و فرآیند نمونهگیرری

بررسی گردیرد .تعرداد باسریلهرای اسیدرر فسرت در 577

و دادن اطمینرران برره آنرران از مقرمانرره برراقی مانرردن کلیرره

میدان درجهبندی و گزارش شد.

اطاللرات و در حررالی کره انجررام آزمایشرات هرریچگونرره
هزینررهای برررای بیمرراران در بررر نداشررت ،از  591بیمررار

استاندارد طالیی روش کشت است لذا نهایتاً نترایج
اسمیر میکروسکوپی با کشت خلط مقایسه گردید.

مشکوک به سل ریوی مراجعهکننده به بیمارستان بوللی

زمانی اسمیر مثبت تلقی مریشرود کره در دو نمونره

در طی سال هرای  5995-97کره بره روش نمونرهگیرری

از سررره نمونررره اسرررمیرخلط تهیررره شرررده برررا هریرررک از

آسان و در دسترس انتخا شده بودند ،سه نمونره خلرط

روشهای ذکر شده  5تا 57باسیل اسید فست در بررسری

صبقگاهی گرفته شد.تعداد نمونه با ضرریب اطمینران 91

میکروسکوپی ( )high power field577دیده شود.

درصرد و  p1=59/8و  p2=39/4طبررم مطالعررات مشررابه()53

اطاللات به دستآمده پس از تکمیرل بره صرورت

 501نفر به دست آمد که برای جلوگیری از ترا یر منفری

فراوانی مطلم و نسبی بود وسپس با کمرک جرداول زیرر

ریزشهای احتمالی در نتیجه پژوهش  591نفر در مطالعه

حساس ریت ،اختصاصریت ،ارزش اخبرراری مثبررت وارزش
اخباری منفی هر کدام مقاسبه شد .اطاللات برا اسرتفاده

شرکت داده شدند.
2



 z a  z1    p1 q1  p 2 q 2 
 1

2

n 
 p1  p 2 2

از نررم افرزار آمراری ( Spss (Version 17و آزمرونهرای
آمرراری مناسررب (برررای متغیرهررای کم ری  T-testوChei2

a  0.05

برررای متغیره رای کیف ری) تجزی ره و تقلی رل شررد و می رزان

  0.05

 p<7/71معنیدار در نظر گرفته شد.

p1  13.8
p 2  29.4

n  175

یافته ها
نتایج نشان داد از  591بیمار مشکوک به سل ریوی،

نمونههای خلط جهت بررسی میکروسکوپی بره دو

 03نفر کشت مثبت شدند ( 98درصد) و در روش اسمیر

روش ذیل نلسون و اورامین رودامین رنرگآمیرزی و در

مستقیم با رنگآمیزی ذیرل نلسرون بردون هیپرو کلریرت

ضمن در مقیط لرون اشرتاین کشرت داده شردند .جهرت

سدیم  39نفر ( 93درصد) و با اضافه کردن هیپوکلریرت

بررسی میکروسکوپی اسمیر خلرط دو نمونره برا و بردون

سدیم  39نفر ( 91درصد) و در روش رنگآمیزی اورامرین

اضررافه کررردن هیپوکلری رت سرردیم هررم حجررم نمونررههررا

رودامین بدون و با اضافه کردن هیپرو کلریرت سردیم بره

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

ترتیب  33نفر( 99درصد) و  05نفر( 93درصد) مثبت شدند

 51دقیقه انکوبه شردند و برا دسرت در زمرانهرای مرنظم

که نشان میدهد حساسیت تشخیصی اسمیر با اسرتفاده از

تکان داده شدند .بعد از افزودن  8mlآ مقطر به هر دو

هر دو روش اورامرین رودامرین و ذیرل نلسرون برا اضرافه

لوله ،یکری از لولرههرا در دور  g×9777بررای مردت 51

کردن هیپو کلریت سدیم افرزایش مرییابرد و هرمچنرین

دقیقه سانتریفیوژ شرد و در دمرای اتراق ،نگهرداری شرد.

استفاده از میکروسرکو فلورسرنت برا و بردون اسرتفاده

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

ازهیپوکلریت سدیم درمقایسه با میکروسکو نوری ارزش

حاصل گسترش تهیه گردید .المها شرمارهگرذاری و در

تشخیصی اسمیر مستقیم را بیشتر افزایش میدهد .اما ایرن

هوا خشک و با حرارت ابت شدند.

افزایش به صورت معنیداری مشاهده نشد (.)p ˃7/71
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بیماران مشکوک به سل ریوی مراجعهکننده به بیمارستان

هر دو الم با استفاده از میکروسکو زمینره روشرن

حساسرریت ،اختصاصرریت ،ارزش اخبرراری مثبررت و
ارزش اخباری منفی اسمیر خلط به روش میکروسرکو

بحث
مشرراهده میکروسررکوپی گسررترش مسررتقیم در حررال

خلط دربیماران مشکوک به سل ریوی مراجعهکننرده بره

سل ریروی در برنامره هرای پیشرگیری و کنتررل سرل در

بیمارستان بوللی به ترتیب  38/4درصرد 97/8-درصرد-

کشورهای کم درآمد میباشد( .)50روش مستقیم روشی

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

سریع و ارزان برای تشخیص باسیل اسید -فست در خلط

جدول شماره  :1حساسیت ،اختصاصیت ،ارزش اخباری مثبت و ارزش
اخباری منفی اسمیر خلط

میباشد .مهمترین نقص ایرن روش حساسریت پرایین آن
در برنامههای کنترلی سنگین سل میباشرد .پرایین برودن
حساسیت روش مستقیم با افزایش بروز سل ریوی اسمیر

کشت+

کشت-

جمع

اسمیر به روش میکروسکو نوری بدون هیپوکلریت سدیم +

13

55

39

اسمیر به روش میکروسکو نوری بدون هیپوکلریت سدیم -

34

578

593

اسمیر به روش میکروسکو نوری با هیپوکلریت سدیم +

10

53

39

اسمیر به روش میکروسکو نوری با هیپوکلریت سدیم -

59

570

533

اسمیر به روشمیکروسکو فلورسنت بدون استفاده ازهیپوکلریت سدیم+

14

53

33

حجم کار ،تکنسین قادر به تخصریص دادن زمران کرافی

اسمیر به روشمیکروسکو فلورسنت بدون استفاده ازهیپوکلریت سدیم-

33

570

539

اسمیر به روش میکروسکو فلورسنت با استفاده ازهیپوکلریت سدیم +

18

59

05

برای بررسی اسمیر نمریباشرد ،کراهش دادن ایرن زمران

اسمیر به روش میکروسکو فلورسنت با استفاده ازهیپوکلریت سدیم -

58

573

534

است .یکی دیگر از مزایای استفاده از  NaClOبه لنروان

منفی نمایانگر شده است( .)53مزیت مهرم روش تغلریظ
با  NaClOدر برنامههای کنترل سل که به دلیل باال بودن

ضدلفونیکننده قوی ،کاهش خطر آلرودگی مریباشرد.
حساسرریت ،اختصاصرریت ،ارزش اخبرراری مثبررت و
ارزش اخباری منفی اسمیر خلط به روش میکروسرکو

ایرن مراده برره آسرانی بررای نظافررت خرانگی در دسررترس
میباشد(.)58

نوری با اسرتفاده از هیپوکلریرت سردیم برا نترایج کشرت

در مطالعه حاضر اگرچه اختالف آمراری چشرمگیرری

خلط دربیماران مشکوک به سل ریوی مراجعه کننده بره

بین نمونهها با اضافه کردن هیپوکلریت سردیم بره چشرم

بیمارسرتان برروللی بره ترتیرب  01درصرد 89/9 ،درصررد،

نرسید ،اما با توجه به میانگین تعداد باسیلها در هر میدان

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

میکروسکوپی مشخص گردید اسرتفاده از هیپرو کلریرت

حساسررریت ،اختصاصررریت ،ارزش اخبررراری مثبرررت

سدیم از کیفیت باالتری برخوردار است.

و ارزش اخبرررراری منفرررری اسررررمیر خلررررط برررره روش

در این مطالعه میزان مشابهی از اسمیرهای تهیه شده

فلورسرنت بردون اسرتفاده از هیپوکلریرت

به روش مسرتقیم و روش تغلریظ باسریل بره دسرت آمرد.

سدیم بانتایج کشت خلط دربیمراران مشرکوک بره سرل

افزایش حساسیت روش  NaClOبا افزایش چشرمگیرری

ریروی مراجعرره کننررده برره بیمارسررتان برروللی برره ترتی رب

در تراکم باسیل در هر میدان میکروسکوپی مشرهود برود

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

و کاهش بقایای سرلولهرا و موکروسهرا در ایرن روش،

بود (جدول شماره.)5

میدان میکروسکوپی روشن و شفافی را پدید آورده بود.

میکروسکو

حساسرریت ،اختصاصرریت ،ارزش اخبرراری مثبررت و

از نمونهها تعداد  03نفر کشت مثبت شدند ( 98درصرد)

ارزش اخباری منفی اسمیر خلط به روش میکروسرکو

ودر روش اسمیر مستقیم با رنگآمیزی ذیل نلسون بدون

فلورسنت با استفاده ازهیپوکلریت سردیم بانترایج کشرت

هیپو کلریت سدیم  39نفر ( 93درصد) و با اضافه کردن

خلط دربیماران مشکوک به سل ریوی مراجعه کننده بره

هیپو کلریت سدیم  39نفر ( 91درصد) ودر روش رنرگ

بیمارستان بروللی بره ترتیرب  03/9درصرد 89 ،درصرد-

آمیزی اورامین رودامین بردون و برا اضرافه کرردن هیپرو

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

کلریت سدیم به ترتیب  33نفر( 99درصد) و  05نفر (93
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نوری بدون استفاده از هیپوکلریت سدیم با نتایج کشرت

حاضر تنها روش میکروبیولوژیکی کاربردی جهت تایید

پژوهشی

فریبا دعواییها و همکاران

اسمیر با استفاده از هر دو روش اورامین رودامین و ذیرل

هیپوکلریت لملکرد میکروسکو

نوری و فلورسنت را

نلسون با اضافه کردن هیپو کلریت سدیم افزایش مییابد

در تشخیص  TBبهبود نمیبخشد( .)59در مطالعه دیگری

و همچنین استفاده از میکروسکو فلورسنت با و بردون

از  Bonnetو همکاران نترایج نشران داد اسرتفاده از بلریچ

استفاده ازهیپوکلریتسدیم درمقایسه بامیکروسکو نروری

نترایج مثبررت میکروسرکوپی را در مکررانهرایی بررا شریوع

ارزش تشخیصی اسمیر مستقیم را بیشتر افزایش میدهد.

باالی  HIVافزایش میدهد(.)59

در مطالعه  Cattamanchiو همکاران که روی تا یر

در مطالعه انجام شده توسط  Makaenو همکاران با

هیپوکلریت سدیم در افرزایش قردرت تشخیصری باسریل

لنوان اسمیر تغلیظ شده برای رنگآمیرزی باسریل اسرید

سل توسط روش اسمیر خلط انجرام شرد ،اضرافه کرردن

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

هیپوکلریت سدیم در مقایسه با روش مستقیم تنهرا منجرر

ارزان بررودن،در دسررترس بررودن و ا ررر ضررد برراکتریاش

برره افررزایش مختصررر در حساسریت ( 9درصررد در مقابررل 3

بهترین انتخا برای مناطم مقروم است(.)58

درصررد) و کرراهش مختصررر اختصاصریت روش تغلرریظ بررا

در مطالعررهای دیگررر توسررط  Anagawو همکرراران

هیپوکلریررت سرردیم و سررانتریفیوژ شررد و تنهررا پیشرررفت

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

مختصری در کیفیت تشخیصی بیماری سل با اسرتفاده از

مستقیم و  35نمونه برا روش اسرمیر تغلریظ شرده برا بلریچ

هر دو روش تغلیظ برا هیپوکلریرت سردیم و سرانتریفیوژ

مثبت شدند و این یافترههرا افرزایش قابرل مالحظرهای در

نشان داد .این مطالعه نشان داد فواید اضرافه کرردن بلریچ

تعداد باسیلهای اسیدفست در المهای اسمیر تغلیظ شده

کمتر از آنچیزی است که در مطالعات گذشته توصیف

با بلیچ نشان داد و در نهایرت اضرافه کرردن بلریچ تعرداد

شده است( .)53در مطالعه حاضر اختصاصیت اسمیر خلط برا

افراد اسمیر مثبت را بهطور چشمگیری افزایش داد(.)37

روش میکروسکوپی افزایشی نداشته اسرت (میکروسرکو

مطالعه حاضرنشان داد که مقلرول نمرودن خلرط برا

نرروری از  97/8درصررد برره  89/9درصررد و فلورسررنت از

 NaClOو تغلیظ باسیل ،حساسیت اسمیر مسرتقیم را براال

 89/9درصد به  89درصد با بلیچ کاهش یافت).

برده اسرت ولری ایرن اخرتالف از نظرر آمراری معنریدار

در مطالعره  Abdul Sattarو همکراران ( )3754برا
لنرروان نقررش تغلرریظ بررا هیپوکلریررت در بهبررود کیفیررت

نمیباشد و میتوانرد در مراکرز برا امکانرات پرایین بررای
انجام کشت ،مورد استفاده قرار گیرد.

میکروسکوپی اسمیر خلط در تشخیص  TBنترایج نشران

با توجه به این که مشاهده میکروسرکوپی گسرترش

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

مسررتقیم در حررال حاضررر تنهررا روش میکروبیولرروژیکی

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

کاربردی جهت تایید سل ریوی در برنامههای پیشگیری

شدند.بنابراین روش تغلیظ با بلیچ حساسیت اسمیر خلرط

و کنترل سل در کشورهای کم درآمد می باشرد و روش

را افزایش میدهرد .ایرن روش در منراطم مقرروم بسریار

مستقیم سریع ،ارزان و تخصصیترین روش برای تشرخیص

مو ر و کارآمد است(.)53

باسیل اسید فست می باشد( .)59-34لذا پیشرنهاد مریشرود

در مطالعه انجرام شرده توسرط  Heppleو همکراران

در مطالعات آینده غلظتهای مختلف هیپوکلریت سدیم

نتررایج نشرران داد ،انجررام سرردیمان بلرریچ حساسرریت در

جهت باال بردن ارزش تشخیصی اسمیر مسرتقیم اسرتفاده

تشخیص اسمیر بیماران را افزایش میدهرد درحرالی کره

شررود وسررپس غلظت ری از بل ریچ کرره بررا آن تعررداد باس ریل

آنالیزسیتولوژی خلط کیفیت نمونههرا را افرزایش داده و

بیشتری مشراهده مریشرود ،انتخرا

گرردد .هرمچنرین

حساسیت را افزایش نمیدهد(.)55

میتوان از سایر تکنیک ها جهرت براال برردن حساسریت
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درصد) مثبت شدند که نشان میدهد حساسیت تشخیصری

مطالعرره  Bonnetو همکرراران نشرران داد تغلرریظ بررا

سپاسگزاری

اسمیر خلط با توجره بره اهمیرت تشرخیص بیمراری سرل
.استفاده کرد

این مقاله حاصل پایان نامه برا لنروان مقایسره ارزش
Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:18 +0430 on Sunday July 22nd 2018

تشخیص ری اسررمیر خلررط بررا اسررتفاده و برردون اسررتفاده از

در پایرران مرریترروان نتیجررهگیررری کرررد ک ره ارزش

هیپوکلریت سدیم بامیکروسکو نوری و میکروسرکو

تشخیصی اسمیر خلط با استفاده از هیپوکلریرت سردیم و

 از.فلورسنت دربیماران مشرکوک بره سرل ریروی اسرت

میکروسررکو فلورسررنت دربیمرراران مشررکوک برره سررل

معاونررت تققیقررات و فنرراوری دانشررگاه للرروم پزشررکی

ریوی نسبت به سایر روشهای تشخیصری بررسری شرده

.زاهدان نهایت تشکر و سپاسگزاری میگردد

.بیشتر میباشد
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