
باكتريال ي مقايسٍ چُار ريش تشخيص آزمايشگاَي بررسي ياشويت َاي 

تريكًمًويازيس در مراجعان بٍ مراكس درماوي شُرستان اريميٍ 

 ، هْياس هؼتمين، حثية هحوذصادُّوايَى تاتاصادُ

فللٌاهِ داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي  

 1383ػال دٍم، ؿواسُ ػَم، پائيض 

 چكيذٌ 

 تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ، ته ياختِ يَواسيَت تاطوذاسي اػت وِ دس هداسي ادساس، ػشٍيىغ ٍ فَسًىغ خلفي ٍاطى افشاد آلَدُ، :مقذمٍ

سٍؽ ّاي هتفاٍتي خْت تـخيق آصهايـگاّي اًگل ٍخَد داسد وِ . تيواسي ًاؿي اص آى، تشيىَهًَياصيغ ًام داسد. ديذُ هي ؿَد
.  ٍ وـت هي تاؿذهتذاٍل تشيي آًْا سٍؽ گؼتشؽ هشطَب

 ًفش اص صًاى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ دسهاًگاّْاي هختلف داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ اص ًظش 817 دس ايي هطالؼِ تشؿحات ٍاطى :مًاد ي ريش َا

ٍخَد تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ تا چْاس سٍؽ گؼتشؽ هشطَب، سًگ آهيضي گيوؼا، سًگ آهيضي پاپاًيىَال ٍ وـت تشسػي ٍ ًتايح ّش چْاس 
.   آصهايؾ تا ّن همايؼِ گشديذ

 ًوًَِ تا سًگ آهيضي پاپاًيىَال ٍ 15 ًوًَِ تا سًگ آهيضي گيوؼا، 15 ًوًَِ تا گؼتشؽ هشطَب، 15 ًوًَِ هثثت، 22 اص هياى :يافتٍ َا

 دسكذ ٍ 100 دسكذ ٍ 79 دسكذ، 68حؼاػيت سٍؽ ّاي ياد ؿذُ تِ تشتية .  ًوًَِ تا سٍؽ وـت، هثثت تـخيق دادُ ؿذًذ22تواهي 
استثاط تواهي تؼت ّا تا ّن هؼٌي داس ٍ استثاط دٍ .  دسكذ هحاػثِ گشديذ100 دسكذ ٍ 99 دسكذ، 99 دسكذ، 100ٍيظگي آًْا تِ تشتية 

ػالٍُ تش هطالؼِ تشؿحات ٍاطيٌال اص ًظش تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ، . سٍؽ وـت ٍ گؼتشؽ هشطَب تشاػاع تؼت وايا اص ػايشيي تيـتش تَد
 ػذد اص ًوًَِ ّا خْت تشسػي ػايش ػَاهل هيىشٍتي دخيل دس تيواسي ٍاطًيت، سٍي هحيط ّاي وـت تاوتشيَلَطيىي ًيض وـت 594تؼذاد 

 هَسد، 7 هَسد، اؿشؿيا وَلي تتاّوَليتيه 23 هَسد، اؿشؿيا وَلي 6واًذيذا آلثيىٌغ : هيىشٍاسگاًيؼن ايضٍلِ ؿذُ ػثاستٌذ اص. دادُ ؿذًذ
 .  هَسد10 هَسد ٍ اًتشوَوَع فىاليغ 4 هَسد، اػتشپتَوَن تتاّوَليتيه 7 هَسد، اػتافيلَوَن اسئَع 2 هَسد، پؼَدٍهًَاع 8ولثؼيال 

سٍؿي اػتاًذاسد ٍ ايذُ آل هي تاؿذ لزا % 100 وـت تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ دس هحيط وـت دياهًَذ تا حؼاػيت :بحث ي وتيجٍ گيري

پيـٌْاد هي ؿَد تِ ٌّگام وـت ّاي تاوتشيَلَطيىي تشؿحات ٍاطيٌال ضوي تـخيق ٍاطًيت ّاي تاوتشيال، خْت تـخيق تشيىَهًَاع 
.   ًيض اػتفادُ گشدد (وـت دياهًَذ)ٍاطيٌاليغ حتوا اص هحيط وـت اختلاكي اًگل 

 

  ٍاطًيت تاوتشيال، تشيىَهًَياصيغ  :ياشٌ َاي كليذي

  1383، پائيض 121- 112                   فللٌاهِ داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي اسٍهيِ، ػال دٍم، ؿواسُ ػَم، ف 

                                                           

  هشتي گشٍُ هيىشٍب ؿٌاػي داًـىذُ پضؿىي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  

  هشتي گشٍُ اًگل ٍ لاسذ ؿٌاػي داًـىذُ پضؿىي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  

  هشتي گشٍُ اًگل ؿٌاػي ٍ لاسذ ؿٌاػي داًـىذُ پضؿىي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  

Wet Mount -  
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مقدمه 

تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ ػاهل يه ًَع تيواسي دػتگاُ 

تٌاػلي دس اًؼاى تِ ًام تشيىَهًَياصيغ - اداسي

 هيليَى صى دس خْاى تِ آى 180هي تاؿذ وِ ًضديه تِ 

هثتال ّؼتٌذ، هيضاى تشٍص هَاسد خذيذ تيواسي دس ػال 

 20 تا 10دس حذٍد . (1ٍ2) هيليَى صى هي سػذ 4تِ 

دسكذ اص هثتالياى فالذ ػالئن تاليٌي ّؼتٌذ ٍلي دس 

ػايشيي ػالئوي چَى خاسؽ، ػَصؽ، لىَسُ، ٍاطيٌت،ٍ 

سٍؽ ّاي هتفاٍتي خْت . (3)تىشاس ادساس تشٍص هي وٌذ 

تـخيق آصهايـگاّي تشيىَهًَياصيغ تِ واس هي سٍد 

دس ايي هطالؼِ تالؽ ؿذُ ضوي تشسػي ؿيَع تيواسي 

دس تيي صًاى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ هشاوض دسهاًي داًـگاُ 

ػلَم پضؿىي اسٍهيِ اسصؽ چْاس سٍؽ تـخيلي 

تشؿحات غيشطثيؼي ٍاطى تا . هتذاٍل ًيض همايؼِ گشدد

تَي تذ، ؿىايات اكلي صًاى تِ ٌّگام هشاخؼِ تِ 

ُ ّاي هداسي ادساسي ٍ تٌاػلي هي تاؿذ ٍاطيٌَص . دسهاًگا

تاوتشيايي دسكذ صيادي اص ػفًَت ّاي تٌاػلي سا 

: ػالئن اكلي تيواسي ػثاستٌذ اص. تـىيل هي دّذ

تشؿحات تا تَي ًاهطثَع هاّي ٍ تِ سًگ خاوؼتشي 

 دسكذ صًاى هثتال فالذ ػالئن 50ّش چٌذ تمشيثاً 

(. 4ٍ5)وليٌيىي ّؼتٌذ 

 

ٍاطيٌَص تاوتشيايي ػفًَتي ًاؿي اص يه ػاهل تاوتشيايي 

اختلاكي ًيؼت تلىِ هؼلَل چٌذيي گًَِ اص 

تاوتشي ّاي َّاصي ٍ تي َّاصي هي تاؿذ تايذ تَخِ 

داؿت وِ تشخي اص ايي تاوتشي ّا تِ تؼذاد ون دس تشخي 

اص خاًن ّاي تذٍى ػالهت ٍ ػالن ٍخَد داسد اها دس 

تشاي . ٍاطيٌيت تؼذاد آًْا افضايؾ خذي ًـاى هي دّذ

تـخيق ػفًَت ّاي تاوتشيايي هْوتشيي سٍؽ 

تـخيق تاوتشيَلَطيىي، وـت تشؿحات ٍاطى هي تاؿذ 

(6ٍ7 .)

تشخي اص ػفًَت ّاي تٌاػلي تؼياس هؼشٍفٌذ هثل 

ػَصان، ػيفليغ، واًذياصيغ، تشيىَهًَياصيغ ٍ 

ػفًَت ّاي والهيذيايي وِ ؿايغ تشيي ٍاطيٌَص 

 دسكذ تيواساى هـاّذُ 30تاوتشيايي اػت وِ دس 

. هي ؿَد

تشيىَهًَياصيغ اص طشيك هماستت اًتمال هي ياتذ ػالئن 

اختلاكي آى ؿاهل تشؿح ػثض سًگ، وف آلَد ٍ صياد 

وِ تا تَي تذ ّوشاُ هي تاؿذ الثتِ تَي تذ دس ٍاطيٌت 

تاوتشيايي تؼياس تذتش اص تشيىَهًَياصيغ هي تاؿذ 

تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ دس تشخي اص هشداى هَخة 

 ٍ تشؿح اٍستشيت تا ػالئوي چَى ػَصؽ ادساسي

هي تاؿذ اها دس تيـتش هَاسد ػفًَت دس هشداى تذٍى 

                                                           

Dysuria.   

 ...تشسػي ٍاطًيت ّاي تاوتشيال ٍ همايؼِ چْاس سٍؽ تـخيق آصهايـگاّي تشيىَهًَياصيغ
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ػالهت تَدُ ٍ ايي ًَع افشاد فمط حاهل هيىشٍاسگاًيؼن 

تٌاتشايي كشف ًظش اص ػالئن، تشاي خلَگيشي . هي تاؿٌذ

اص ػفًَت هدذد دسهاى فشد هثتال ٍ ّوؼش ٍي ًيض 

(.  8)ضشٍسي اػت

اص آًدا وِ تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ هتاتَليؼن تي َّاصي 

داسد لزا تِ هتشًٍيذاصٍل حؼاع اػت ّوچٌيي دس 

دسهاى ٍاطيٌَص تاوتشيايي ًيض هتشًٍيذاصٍل داسٍي اًتخاتي 

اػت ّش چٌذ گاسدًشال ٍاطيٌاليغ هماٍم تِ هتشًٍيذاصٍل 

هي تاؿذ ٍلي ػايش تاوتشي ّاي تي َّاصي ًؼثت تِ آى 

دس فشم ّاي هماٍم تِ دسهاى ػالٍُ تش . تؼياس حؼاػٌذ

(.  9)هتشًٍيذاصٍل اص ًتشاػيىليي ًيض تَاها اػتفادُ هي ؿَد

مًاد ي ريش  

ضوي ّواٌّگي تا تشخي اص پضؿىاى دس خَاػت گشديذ 

تا ًوًَِ ٍاطيٌال تيواساى خَد سا تِ آصهايـگاُ 

تا . هيىشٍتـٌاػي داًـىذُ پضؿىي اسٍهيِ اسػال ًوايٌذ

ِ اي وِ حاٍي ػَاالتي دس خلَف  پش وشدى پشػـٌاه

 817، خوؼاً ... ػي، گشٍُ خًَي، ٍضؼيت تاّل، ػَاد ٍ

.  هَسد ًوًَِ تشؿحات ٍاطيٌال خوغ آٍسي گشديذ

تا اػتفادُ اص اپليىاتَس اػتشيل ًوًَِ ّا تِ چْاس سٍؽ 

.  صيش هَسد هطالؼِ لشاس گشفتٌذ

 هيلي ليتش 1لؼوتي اص تشؿحات : گؼتشؽ هشطَب- 1

 هيىشٍػىَج 40فيضيَلَطي حل گشديذ ٍ تا تضسگٌوايي 

.  ًَسي هَسد تشسػي لشاس گشفت

اص ّش ًوًَِ يه فشٍتي تْيِ ٍ : سًگ آهيضي گيوؼا- 2

پغ اص خـه ؿذى ٍ فيىغ وشدى تا هتاًَل تَػط 

 دليمِ سًگ آهيضي 40 دسكذ تِ هذت 15گيوؼاي 

 هيىشٍػىَج ًَسي هَسد 100وشدُ تا تضسگٌوايي 

.  هطالؼِ لشاس گشفت

تؼذ اص سًگ آهيضي هثل سٍؽ فَق : سٍؽ پاپاًيىَال- 3

.  هَسد تشسػي لشاس گشفت

تشؿحات ٍاطيٌال تْيِ ؿذُ تا ػَاب تِ : وـت- 4

هحيط وـت اختلاكي تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ تِ ًام 

 دسخِ ػاًتي گشاد تِ 35ٍ دس دهاي . دياهًَذ تلميح ؿذ

 40ػپغ تا تضسگٌوايي .  ػاػت اًىَتِ گشديذ48هذت 

هيىشٍػىَج ًَسي اص ًظش ٍخَد تشٍفَصٍئيت ّاي 

ّوچٌيي تا اًدام . تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ تشسػي ؿذ

وـت ّاي تاوتشيَلَطيىي دس هحيط ّايي هثل 

Martin, Thayer EMB , Blood agar 

Chocate agar اًدام تؼت ّاي تيَؿيويايي ٍ 

ػؼي گشديذ تا ػَاهل تاوتشيايي هَخَد دس تشؿحات تا 

.   حذ گًَِ هَسد ؿٌاػايي لشاس گيشًذ
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ػپغ تحليل آهاسي اطالػات حاكلِ تا اػتفادُ اص تؼتِ 

 ٍ WHO هحلَل هـتشن EP 15ًشم افضاسي 

CDCاًدام گشفت   .

ٍ َا   يافت

اص ًظش  ( دسكذ7/2) ًوًَِ 22 ًوًَِ تؼذاد 817اص ول 

سٍؽ ّاي . اًگل تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ هثثت تَدًذ

هؼتمين، گيوؼا، پاپاًيىَال ٍ وـت ّش يه تِ تشتية 

سٍؽ ّاي .  هَسد سا تـخيق دادًذ22ٍ 15، 15، 15

.          هَسد هثثت ًيض داؿتٌذ4گيوؼا ٍ پاپاًيىَال ّش يه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّش يه اص سٍؽ ّاي هماديش حؼاػيت، ٍيظگي ٍ اػتثاس

.   آهذُ اػت1تـخيلي تِ واس سفتِ دس خذٍل ؿواسُ 

 اص هياى EP15 تَػط تشم افضاس تا اًدام تؼت واپا

سٍؽ ّاي ياد ؿذُ دٍ سٍؽ وـت ٍالم هشطَب تا 

.  دسكذ تيـتشيي استثاط سا تا ّن ًـاى دادًذ80همذاس 

تا ٍخَد ايي استثاط ًتايح تواهي سٍؽ ّا تاّن تَػط 

(.  >p 0، 0001)تؼت واي دٍ تاييذ گشديذ 

ًتايح حاكل اص ايي تشسػي هيضاى ؿيَع آلَدگي سا دس 

 دسكذ صًاى تيَُ ًـاى 4/7 صًاى هتاّل ٍ 6/2هياى 

. داد

                                                           

Validity-   

  Kappa-  

مقادير حساسيت، ييصگي ي اعتبار چُار ريش بٍ كار رفتٍ در تشخيص : 1جذيل شمارٌ 

تريكًمًويازيس 
 

اػتثاس ٍيظگي حؼاػيت هٌفي وارب هٌفي ٍالؼي هثثت وارب هثثت ٍالؼي تؼذاد ًوًَِ ًام سٍؽ 

 09/84 100 68 7 795 0 15 817هؼتمين 

 83/83 99 68 7 791 4 15 817گيوؼا 

 22/89 99 79 4 786 4 15 809پاپاًيىَال 

 100 100 0 795 0 22 817 817وـت 
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اص ًظش  آهاسي استثاط هؼٌي داسي تيي هيضاى آلَدگي 

خاًن ّاي آصهايؾ ؿذُ ٍ تيؼَادي ّوؼشاًـاى ٍخَد 

(.  >0p، 05)داؿت 

 ًفش اص صًاًي وِ ًوًَِ آًْا اص ًظش ٍخَد 594دس هياى 

وَالي -  ًفش، اي33ػَاهل تاوتشيايي تشسػي ؿذًذ، اص 

وَالي تتا ّوَليتيه -  ًفش، اي7غيش ّوَليتيه ٍ اص 

آهاس ػايش . ( دسكذ7/6 ًفش يا 40خوؼا )خذا گشديذ 

.   اسائِ ؿذُ اًذ4تاوتشي ّاي خذا ؿذُ دس خذٍل 

هياًگيي ػي افشاد هَسد آصهايؾ آلَدُ تِ اًگل 

خَاى تشيي آًْا ) ػال 82/30تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ 

 ًفشي وِ 786اص . تَد ( ػال75ِ ٍ هؼي تشيي آًْا 10

ػي اصدٍاخـاى سا روش وشدُ اًذ يه ًفش ػي اصدٍاج 

 ػالگي اػالم 9 ٍ دٍ ًفش ديگش 8، دٍ ًفش 6خَد سا

 14 دسكذ اص صًاى ػي اصدٍاخـاى سا 7/11. ًوَدُ اًذ

.  ػال ٍ يا پاييي تش اػالم وشدُ اًذ

 2/52 تچِ تَد، 83/2 صى 810هياًگيي تؼذاد فشصًذ دس 

 3/17 فشصًذ ٍ 2دسكذ داساي تؼذاد هؼاٍي يا ووتش اص 

 فشصًذ يا تيـتش ٍ ّن چٌيي دٍ ًفش تِ 5دسكذ داساي 

.   فشصًذ تَدًذ12 ٍ 10تشتية داساي 

 ًفش وِ گشٍُ خًَي آًْا هـخق گشديذ، 709اص هياى 

 دسكذ گشٍُ A ،4/9 دسكذ داساي گشٍُ خًَي 35

. ، تَدًذO دسكذ گشٍُ خًَي B ٍ ،4/34خًَي 

.   هثثت تَدًذRhدسكذ اص هشاخؼاى اص ًظش ًَع 1/85

 

 ابتال در گريَُاي مختلف با تًجٍ بٍ تًزيع فراياوي وسبي: 2جذيل شمارٌ 

پارامترَاي بررسي شذٌ 

 

 

 

گشٍّْا 

پارامترَا 

سًاد َمسر ميسان سًاد مذت ازدياج تعذاد فرزوذان  Rhگريٌ خًوي يضعيت تاَل 

هتاّل 
 6/2 %

A 
 2 %

 7هثثت 
/3 %

2-0    
6 %/

 ػال  10-1
5/1 %

تيؼَاد 
1/3 %

تيؼَاد  
2/5 %

تيَُ 
 4/7 %

AB 
 4/4 %

هٌفي  
1/2 %

3-4   4 
/2 %

 ػال 20-11
4/4 %

اتتذايي  
1/2 %

اتتذايي 
8/1 %

هدشد 
 0  %

B 
 9/1 %

 
 تِ تاال 5
6/3% 

 < ػال 20
ساٌّواسيي 

6/1 %
ساٌّوايي  

1/2 %

 
O  
4/2 %

   
دتيشػتاى  

8/4 %
دتيشػتاى  

1/2 %

     
داًـگاُ 

0 %
داًـگاُ 

3/1  %
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اختالف مياوگيه متغيرَاي عذدي بيه دي گريٌ آلًدٌ ي غير آلًدٌ : 3جذيل شمارٌ

هياًگيي افشاد غيش آلَدُ هياًگيي افشاد آلَدُ هياًگيي ول تؼذاد ًوًَِ هتغيش 
 811/30 318/3 824/30 814ػي 

 155/18 4/17 136/18 786ػي اصدٍاج 
 638/12 14 672/12 787هذت اصدٍاج 
 399/3 636/3 405/3 777تؼذاد صايواى 
 810/2 091/3 817/2 810تؼذاد فشصًذاى 

 476/5 636/5 480/5 802 (ػال)تحليالت تيواس 
 420/7 571/5 372/7 802 (ػال)تحليالت ّوؼش تيواس 

 

تًزيع فراياوي اوًاع باكتريُاي جذا شذٌ از ومًوٍ ترشحات بيماران : 4جذيل شمارٌ 

دسكذ هثثت تؼذاد ًوًَِ ّاي هثثت گًَِ يا خٌغ تاوتشي 
% 6/5 33ايىَالي 

% 2/1 7ايىَاليثتا ّوَلتيه 
% 3/0 2گاسدًشال ٍاطيٌاليغ 
% 3/1 8وليؼيال پٌَهًَيِ 

% 3/0 2پؼَدٍهًَاع اَئشٍطيٌَصا  
% 2/1 7اػتشپتَوَوَع اَسئَع  
% 7/0 4اػتشپتَله تتا ّوَليته  

% 7/1 10اًتشٍوَوَع فىاليغ 

 

بحث ي وتيجٍ گيري  

تشاػاع پظٍّؾ ّاي خذيذ دس خْاى، ؿيَع 

تشيىَهًَياصيغ دس خوؼيت ّاي هختلف تؼياس هتفاٍت 

 دسكذ دس 10اػت تِ طَسي وِ طيف آلَدگي اص 

 دسكذ دس خوؼيت ّاي 75خوؼيت ّاي ًشهال تا تيؾ اص 

(.  10)دس هؼشم خطش سا دس تش هي گيشد 

دس خَاهؼي وِ تي تٌذٍتاسي ّاي خٌؼي سايح هي تاؿذ 

ؿيَع ايي ػفًَت تاالتش تَدُ ٍ طثؼا اًتـاس آى ًيض تِ 

هطالؼات اًدام ؿذُ دس . (10)ػَْلت اًدام هي گيشد 

 تا 20 ًشخ آلَدگي سا 1363 تا ػال 1344ايشاى اص ػال 

ايي دس حالي اػت وِ .  دسكذ تياى داؿتِ اًذ40

 دس ايشاى هيضاى 1366هطالؼات اًدام ؿذُ پغ اص ػال 

 دسكذ ًـاى دادُ      5آلَدگي تِ اًگل سا ووتش اص 

(.  11)اػت 

دس هطالؼِ حاضش ًيض فشاٍاًي ػفًَت تشيىَهًَياصيغ 

دلت دس ػيش واّؾ .  دسكذ گضاسؽ ؿذُ اػت7/2

ؿيَع ػفًَت دس وـَسهاى تِ ٍضَح ًـاى دٌّذُ 

اختواػي ٍ آهَصؿي دس - اّويت فاوتَسّاي اخاللي

.  هحذٍد وشدى آلَدگي اػت
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تشيىَهًَياصيغ اص ؿايغ تشيي تيواسي ّاي آهيضؿي 

اػت وِ اص ساُ تواع خٌؼي ٍ تِ ًذست تِ ٍػيلِ 

لثاع ّاي آلَدُ، حوام، ػًَا، تَالت ّاي فشًگي ٍ لَاصم 

تشٍص آى دس صًاى داساي چٌذ . آلَدُ هاهايي اًتمال هي ياتذ

ؿشيه خٌؼي ٍ هثتالياى تِ ػايش تيواسي ّاي 

هْن تشيي ًـاًِ ّاي تاليٌي آى . (12)آهيضؿي تاالػت 

ػَصؽ، خاسؽ، آهيضؽ دسدًان ٍ افضايؾ تشؿحات 

(.  13)ٍاطى هي تاؿذ 

تا ايي ٍخَد، ايي ػالئن دس تشخي هَاسد اكال ٍخَد 

ًذاؿتِ ٍ يا تِ كَست خفيف ٍ غيش اختلاكي تشٍص 

، اص ايي گزؿتِ ٍخَد ػالئن تاليٌي دس افشاد (14)هي وٌذ 

داساي ػالهت ٍ ًـاًِ ّاي تيواسي، دليل تش آلَدگي تِ 

اًگل تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ ًيؼت چشا وِ تشخي اص 

ػَاهل تاوتشيايي، لاسچي ٍ ٍيشٍػي ًيض لادس تِ تشٍص 

لزا تـخيق لطؼي تيواسي تايذ . ػالئن هـاتِ هي تاؿٌذ

اص طشيك سٍؽ ّاي تـخيلي آصهايـگاّي كَست 

.  گيشد

تـخيق آصهايـگاّي تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ تا تَخِ 

تِ ٍخَد ؿيَُ ّاي هختلف تـخيلي ّوچٌاى تِ 

اص خولِ . ػٌَاى يه ػاهل تحث اًگيض هطشح هي تاؿذ

وـت اًگل دس : ؿيَُ ّاي تـخيلي ػثاستٌذ اص

هحيط ّاي اختلاكي، آصهايؾ ّاي ػشٍلَطيىي اص 

، تْيِ گؼتشدُ ّاي دائوي ٍ ...  IFA ،ELIAٍلثيل 

.   ٍ غيشُ سًگ آهيضي، تْيِ الم هشطَب

اغلة هطالؼات دس خلَف تـخيق اًگل 

تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ، وـت اًگل دس هحيط 

 سا تِ ػٌَاى يه سٍؽ اًتخاتي ٍ اختلاكي دياهًَذ

اػتاًذاسد طاليي دس تـخيق اًگل هؼشفي وشدُ اًذ، 

آصهايؾ هؼتمين تِ سٍؽ ّاي گؼتشؽ هشطَب ٍ سًگ 

ّواى گًَِ . (15)آهيضي دس الَيت ّاي تؼذي لشاس داسًذ

وِ سد هطالؼِ حاضش ًيض هـخق گشديذ، سٍؽ وـت 

. لَيتشيي سٍؽ دس تـخيق تشيىَهًَياصيغ هي تاؿذ

 دسكذ ٍ 100دس ايي هطالؼِ ٍيظگي ايي سٍؽ 

حؼاػيت آى تخلَف اگش دس اًتخاب ٍ ػاخت هحيط 

اؿىال ايي سٍؽ . وـت دلت وافي ؿَد تؼياس تاالػت

دس گشاًي هَاد ٍ ٍلت گيش تَدى آى هي تاؿذ لزا سٍؽ 

هؼتمين الم هشطَب تا ٍخَد حؼاػيت ووتش تِ دليل 

ػشػت اًدام آصهايؾ، ون ّضيٌِ تَدى، اخشاي آػاى ٍ 

تذٍى ًياص تِ اهىاًات خاف هَسد تَخِ لشاس گشفتِ 

.  اػت

سٍؽ سًگ آهيضي پاپاًيىَال ّواًگًَِ وِ ًتايح 

آصهايؾ ًـاى هي دٌّذ اگش ٍلت تيـتشي دس صهاى 

                                                           

Wet Mount -  

Diamond Medium -  
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تشسػي الم سًگ ؿذُ كشف گشدد، هي تَاًذ حؼاػيت 

تيـتشي داؿتِ تاؿذ ٍلي ٍيظگي آى ووتش اػت ٍ صهاى 

تا . ٍ هَاد تيـتشي ًيض خْت سًگ آهيضي الصم داسد

تَخِ تِ ًتايح حاكل اص ايي تشسػي سًگ آهيضي گيوؼا 

دس هماتل ػايش  ( دسكذ83/83)تا پاييي تشيي اػتثاس 

 دسكذ، سًگ آهيضي 09/84سٍؽ هؼتمين )سٍؽ ّا 

.  لشاس داسد ( دسكذ22/89پاپاًيىَال 

 72-73دس هطالؼِ هـاتِ وِ تَػط فَالدًٍذ دس ػال 

دس ؿْش تَؿْش ٍ تٌذس وٌگاى اًدام ؿذ آلَدگي تِ 

تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ تِ ػِ سٍؽ آصهايؾ هؼتمين، 

وـت دس هحيط وـت دٍسػِ ٍ ايوٌَفلَسػاًغ غيش 

حؼاػيت سٍؽ .  هَسد تشسػي لشاس گشفتهؼتمين

هؼتمين دس هطالؼِ فَالدًٍذ ًؼثت تِ سٍؽ وـت 

ٍ حؼاػيت سٍؽ گؼتشؽ سًگ آهيضي ؿذُ تا % 7/85

 دسكذ تِ 81گيوؼا ًؼثت تِ هحيط وـت دٍسػِ 

، دس حالي وِ دس هطالؼِ حاضش حؼاػيت (16)دػت آهذ 

 دسكذ ٍ حؼاػيت سٍؽ گؼتشؽ 68سٍؽ هؼتمين 

 دسكذ تِ 99سًگ آهيضي ؿذُ تا گيوؼا ٍ پاپاًيىَال 

.  دػت آهذ

                                                           

  IFA-  

 ٍ ّوىاساى دس دس هطالؼِ ديگشي وِ تَػط ػَاّيش

 اًدام ؿذ، اسصياتي ػِ سٍؽ تـخيلي 2002ػال 

آصهايؾ هؼتمين ًوًَِ تاصُ، سًگ آهيضي تا آوشيذيي ٍ 

وـت دس هحيط وـت دياهًَذ دس ؿٌاػايي اًگل 

دس . تشيىَهًَاع ٍاطيٌاليغ هَسد تشسػي لشاس گشفت

 تيواس تشسػي ؿذ وِ اص ايي تؼذاد 310ايي هطالؼِ ًوًَِ 

 ًوًَِ 20دس آصهايؾ وـت ٍ  (%9/12) ًوًَِ 40

دس  (%1/6) ًوًَِ 19دس آصهايؾ هؼتمين ٍ  (5/6%)

آصهايؾ ًوًَِ سًگ آهيضي ؿذُ تا آوشيذيي داساي 

تِ ايي تشتية حؼاػيت سٍؽ . خَاب هثثت تَدًذ

ٍ حؼاػيت سٍؽ ًوًَِ % 50هؼتمين تِ سٍؽ وـت 

% 5/47سًگ آهيضي ؿذُ تا آوشيذيي ًؼثت تِ وـت 

ًتايح حاكل اص . (17)دس هطالؼِ ػَاّيش تِ دػت آهذ 

هطالؼِ حاضش حاوي اص حؼاػيت تاالتش سٍؽ سًگ 

.  آهيضي تا پاپاًيىَال دس همايؼِ تا آوشيذيي هي تاؿذ

تا تَخِ تِ هطالة روش ؿذُ ٍ استثاط تاالي سٍؽ الم 

هشطَب تا سٍؽ وـت تشاػاع تؼت واپا، دس كَست 

ػذم اهىاى اًدام وـت اػتفادُ اص سٍؽ تْيِ الم 

.  هشطَب پيـٌْاد هي گشدد

                                                           

 Cevahir N-  
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ًتايح ايي هطالؼِ استثاط آهاسي هؼٌي داسي سا تيي 

هيضاى آلَدگي صًاى ٍ ػَاد ّوؼش ًـاى هي دّذ 

(50/0p<  .)

دس ايي ساتطِ تِ ًظش هي سػذ تا افضايؾ ػطح ػَاد ٍ 

آگاّي ؿَّش احتواال تِ دليل سػايت تيـتش هؼائل 

اخاللي، هزّثي ٍ تْذاؿتي آلَدگي ووتشي تِ ٍخَد 

.  هي آيذ

اطالػات پشػـٌاهِ اي تِ دػت آهذُ، ًـاى هي دّذ 

 دسكذ اص آلاياى 4/21 دسكذ اص خاًن ّا ٍ 2/32اگش چِ 

تي ػَاد هي تاؿٌذ ٍلي تايذ تِ ايي ًىتِ تَخِ داؿت وِ 

ايي گشٍُ ًـاًگش ول خاهؼِ ًيؼت چشا وِ ايي افشاد 

.   ػال ػي داسًذ30غالثا وؼاًي ّؼتٌذ وِ تيؾ اص 
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Evaluation of Etiology of Vaginitis by Bacteriological  

and Parasitological Methods in University of Medical 

 Sciences -Health Center's Urmia 

Babazadeh H1, Mohamadzadeh H2
, Mostaghim M3 

 

Abstract 

 

Introduction: In this investigation, vaginal discharge from 817 women who referred to 

health centers were obtained. 

Methods & Materials: The specimens were tested by culture, Wet mount, Giemsa, and 

Papanicolaou staining methods. From 22 samples 15 positive results were obtained by 

direct staining methods. How ever, all of 22 samples were positive in culture methods. 

This research revealed a correlation among all direct and culture are significant but the 

correlation between wet mount and culture (according to kapa test) was more significant 

than others. 

The relationship among living conditions such as socioeconomic, culture, age and marital 

status, number of delivery, number of children, blood group was also investigated. 

Results: The results show that there is a significant correlation between vaginal discharge, 

itching, illiteracy of husband and trichomonas vaginal infection. All 594 samples were 

tested by bacteriological methods candida albicans (6), E.coli (23), klebsiella spp.(8), 

pseudomonas spp.(2), staph aureus (9), streptococcus beta hemolytic (4), were isolated. 

Finally this research suggests culture of vaginal discharge for trichomonas vaginalis in 

diamond medium is highly sensitive (100%) and it is a standard method. As a result, this 

research suggests for investigstion of etiology of vaginitis not only the samples should be 

tested in bacteriological methods, but also the specimens should be culture in diamond 

medium. 

 

Key words: Bacterial Vaginitis, Trichomonas Vaginalis 
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