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آزمایص :كطت ادرار
وام آزمايص

وؼت ادرار

وام اوگليسي تست

Urine culture and sensitivity

مخفف اوگليسي تست

Culture, urine

وام فارسي تست

وؼت ادرار

وام ٌاي متعارف ديگر
تا کؼت ادرار  ّٗٔٛٔ ،کٛچکی اس ادرار تز رٚی یک یا چٕذ پٍیت آگار لزار دادٖ (الیٗ ٔاسک ِٛاد ِغذي)  ٚدر دِای
رَش اوجام

تذْ(73درخٗ طأتیگزاد) در أىٛتاتٛر لزار ِي د٘یُ٘ .ز ِیکزٚارگأیظّي کٗ در ّٔ ٗٔٛادرار ٚخٛد داػتٗ تاػذ عي 42
تا  24طاػت آیٕذٖ تٗ ؿٛرت وٍٕي ٘اي دايزٖlah

آمادگي بيمار

تٗ عٛر ِؼّٛي آِادگي ٔذارد  ،اِا ِّکٓ اطت عثك دطتٛر تزای حذالً یک طاػت لثً اسأداَ تظت ادرار ٔىٕیذ  ٚیا
ٔٛػیذْ یک ٌیٛاْ آب  51-42دلیمٗ لثً اس خّغ آٚری ّٔ ٗٔٛادرار تٛؿیٗ ػٛد

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد
وُع ومُوً

گزفتٓ ّٔ ٗٔٛاس خزیاْ ِیأی  ٚپاک ادرار ،گا٘ی اٚلات ّٔ ٗٔٛادرار اس عزیك کاتتز تٗ دطت ِي آيذ

بٍتریه زمان ومُوً گيری

علت درخُاست تست

تا ِؼا٘ذٖ ػالئُ ػفٔٛت ادراري ٔظیز تىزر ادرار  ٚادرار دردٔان

تظت وؼت ادرارخٙت تؼخیؾ  ٚػٕاطایی تاکتزی ٘ا ِ ٚخّز در ادرار اطت .ادرار تٛطظ کٍیٗ ٘ا تٌٛیذ ِي ػٛد،
وٍیٗ ٘ا دٌ ٚثي ٘ظتٕذ وٗ در د ٚعزف طت ْٛفمزات ٚالغ ػذٖ أذ .ادرار تٛطظ وٍیٗ تٌٛیذ ِي ػٛد .کٍیٗ ِٛاد سائذ را اس
تُضيح راجع بً تست

خ ْٛفیٍتزوزدٖ  ٚتٌٛیذ ادرار(ِايغ سرد رٔگ) ِیىٕذ ،تا ِٛاد اضافي تذْ را دفغ وٕذ .ادرار اس عزیك ٌ ٌٗٛاي تٗ ٔاَ ِیشٔای اس
کٍیٗ ٘ا تٗ ِثأٗ تٗ عٛر ِٛلت أتماي ِي ياتذ  ٚطپض اس عزیك ِدزای ادرار دفغ ِیؼٛد .ادرار ػِّٛا" اطتزیً اطت،
اِا گا٘ی اٚلات تاکتزیٙا  ٚیا تٗ ٔذرت ِ ،خّز ِی تٛأذ اس پٛطت خارج اس ِدزای خزٚخی ِثأٗ تٗ طّت دطتگاٖ ادراری
حزوت وزدٖ  ٚطثة ػفٔٛت ٘ای دطتگاٖ ادراری ) (UTIػٛد.

در چً ضرایطی تست افسایص
می یابذ
در چً ضرایطی تست کاٌص
می یابذ
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Urinalysis; Blood culture; Susceptibility testing; Bacterial wound culture; Gram stain; Urine protein

تستهای آزمایشگاهی کشت میکروبی
آزهایشگاه هرجع دانشگاهی
دانشگاه علوم پسشکی قَن

منبع  :آزمایشگاه مرجع سالمت

Page 3 of 6

http://port.health.gov.ir/lab/CS

آزمایص :كطت مذفُع
وام آزمايص

وام اوگليسي تست

وؼت ِذفٛع

Stool Culture

مخفف اوگليسي تست

وام فارسي تست

وام ٌاي متعارف ديگر

وؼت ِذفٛع

Enteric Pathogens Culture, stool

رَش اوجام

آمادگي بيمار

ٔذارد

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد
ِّٔ ٗٔٛذفٛع تاسٖ (ظزف  5طاػت در ظزف اطتزيً تٗ آسِايؼگاٖ رطأذٖ ػٛد) ،يا ّٔ ٗٔٛاي وٗ در ِحیظ وؼت أتماٌي
لزار دادٖ ػذٖ تاػذ(يه ٚياي حاٚي ِٛاد ٔگٙذارٔذٖ) .رٚي ٚیاي تایذ ٔاَ تیّار  ٚتاریخ  ٚسِاْ خّغ آٚری ِذفٛع تا تزچظة
وُع ومُوً

چظثأذٖ ػٛد.
* (درٔٛساداْ تزاي خٍٛگیزي اس آٌٛدگي تا ادرار  ٚخٍٛگیزي استّاص ّٔ ٗٔٛتا طغح داخٍي پٛػه تايذ تذاتیز ٚيژٖ اي
أذيؼیذٖ ػٛد .پٛػه ٘ا ِؼّٛال" حاٚي ػٛاًِ تاوتزي وغ ٘ظتٕذ وٗ اس رػذ تاوتزيذرّٔ ٗٔٛخٍٛگیزي  ٚدرٔتیدٗ وؼت
ِذفٛع تذاخً ايداد ِیىٕذ)

بٍتریه زمان ومُوً گيری

علت درخُاست تست

تؼییٓ ٚخٛد تاوتزي ٘اي تیّاري سا در دطتگاٖ گٛارع ،عٛي وؼیذْ اطٙاي تیغ اس چٕذ رٚسٚ ،خٛد خ ْٛيا ِٛوٛص در
ِذفٛع ػً

کؼت ِذفٛع تظتي اطت کٗ تزاي تؼخیؾ  ٚػٕاطایی تاکتزیٙای تیّاریشا در ِذفٛع اطت .در آسِایؼگاٖ  ،ايٓ تظت
تا اطتفادٖ اس ِمذار کّی اس ِّٔ ٗٔٛذفٛع تاسٖ رٚي ِحیظ وؼت ٘اي غذايي أداَ ِیؼٛد.ايٓ اليٗ ٘اي ٔاسن ژالتیٓ ِإٔذ
وٗ در پٍیت ٘اي در پٛػیذٖ ٘ظتٕذ ،اخاسٖ رػذ تٗ پاتٛژْ ٘اي تاٌم ٖٛرا ِیذٕ٘ذ ِ ٚأغ رػذ تاوتزي ٘اي عثیؼي
تُضيح راجع بً تست

ِیؼٔٛذٕ٘ .گاِی کٗ تا ِذفٛع تٍمیح ِیؼٛد ،أکٛتٗ ِیؼٛد  ٚرٚسأٗ تزای رػذ تاکتزی تزرطی ِیؼٛد .تاکتزی ٘ایی
اطت کٗ در ِذفٛع ٚخٛد دارٔذ تٗ ؿٛرت وٍٕي ٘ايي ٔمغٗ ِإٔذ رٚي طغح ژي پذيذار ِیؼٔٛذٚ .یژگی ٘ای فیشیکی
وٍٕي ٘ا ٔظیز  -ػکً  ،رٔگ خٛد را  ٚ ،تزخی اس خٛاؽ ػیّیایی ِٕحـز تٗ فزد تزای ٘ز ٔٛع تاکتزی ٘ظتٕذ  ٚآٔٙا را اس
ديگز تاوتزي ٘ا ِتّايش ِیىٕذ .تاوتزي ٘اي ِٛخٛد ّٔاياْ گز تاوتزيٙاي دطتگاٖ گٛارع ٘ظتٕذ.

در چً ضرایطی تست افسایص
می یابذ
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در چً ضرایطی تست کاٌص
می یابذ
تست ٌاي تكميلي

O&P, Clostridium difficile toxin, Widal Test

طریقً جمع آَری ومُوً

تطخيص ٌای افتراقی

آمادگی الزم جٍت اوجام تست

تذاخالت دارَيي
تاکتزیٙای تیّاریشا ٚلتی کظی ٔٛػیذٔی  ،غذا یا آب آٌٛدٖ ِي خٛرد ٚارد تذْ ِیؼٔٛذ .ایٓ غذا٘ا ِّىٓ اطت ػاًِ
تخُ ِزؽ خاَ یا خٛب پختٗ ٔؼذٖ ،گٛػت ِزؽ  ٚیا گٛػت گا ، ٚػیز غیز پاطتٛریشٖ  ٚ ،آب آٌٛدٖ دریاچٗ ٘ا ٙٔ ،ز٘ا ٚ ،
(گا٘ی) اس ِٕاتغ آب ِحٍی تاػذ .تزخی اس ایٓ تاکتزی ٘ا ِّکٓ اطت پاتٛژْ تاػٕذ در حاٌی کٗ دیگز گ٘ ٗٔٛا ،تاکتزی
٘ای دطتگاٖ گٛارع ٘ظتٕذ کٗ فٍٛر عثیؼی تزای طاکٕاْ ِحٍی ٘ظتٕذ ٚ ،طثة ٔاراحتي ٘اي گٛارػي ِظافزاْ
ِیؼٔٛذ .ػایغ تزیٓ ػالئُ ػفٔٛتٙاي تاکتزیایی پاتٛژْ اطٙاي عٛالٔی ِذت  ،اطٙاي خٔٛی ِٛ ،کٛص در ِذفٛع  ،درد
ػکُ  ٚ ،تٛٙع اطت .اگز اطٙاي تیغ اس چٕذ رٚس عٛي تىؼذِّ ،کٓ اطت ِٕدز تٗ کُ آتی تذْ  ٚػذَ تؼادي اٌکتزٌٚیت
ػٛد  -ػزایظ خغزٔاک( -تٗ خـٛؽ در کٛدکاْ  ٚافزاد ِظٓ) .کُ ػذْ آب تذْ ِی تٛأذ ِٕدز تٗ خؼکی پٛطت ،
خظتگی  ،طزگیدٗ  ٚ ،تة ػٛد.در ٚضؼیت ٚخیُ تیّاراْ ِّکٓ اطت در تیّارطتاْ تظتزي ػذٖ تا ِایؼات ٚ
اٌکتزٌٚیتٙای اس دطت رفتٗ تذْ خايگشيٓ ػٛد .طٕذرَ ٌّ٘ٛیتیک اٚرِیک (تخزیة گٍثٛي ٘ای لزِش خٔ ٚ ْٛارطایی
کٍیٗ)  ،یک ػارضٗ خذی اطت کٗ ػِّٛا" اس ػفٔٛت تا تاکتزی ٘ای تٌٛیذ کٕٕذٖ تٛوظیٓ  ،اػزیؼیا کٌٛی تٛخٛد ِی
آیٕذ  ٚاغٍة در کٛدکاْ  ٚافزاد ِظٓ ِؼا٘ذٖ ِیؼٛد.
اطالعات تكميلي

ػایغ تزیٓ تاکتزیٙای پاتٛژْ ِؼا٘ذٖ ػذٖ در ِذفٛع ػثارتٕذ اس:
طأٌّٛال  ،اغٍة در تخُ ِزؽ خاَ (حتی تخُ ِزؽ ضذ ػفٔٛی ػذٖ) ِ ٚزؽ خاَ يافت ِیؼٛد .در حیٛأات خأگی ،ِإٔذ ِارٌِٛه  ٚالک پؼت ِّکٓ اطت طأٌّٛال را در رٚدٖ خٛد حًّ وٕٕذ تذ ْٚايٕکٗ خٛدػاْ تیّار ػٔٛذ .تزخی اس
أظأٙا ِّکٓ اطت حاًِ طأٌّٛال تاػٕذ .طأٌّٛال اس فزد تٗ فزد ِّىٓ اطت أتماي ياتذ.
ػیگال  ،اس ِٛاد غذایی آٌٛدٖ  ٚآب ٚ ،اس ػخؾ آٌٛدٖ تٗ فزد ديگز سِأی کٗ تٙذاػت رػايت ٔؼذٖ تاػذ .کّپیٍٛتاکتز  ،اس ِزؽ خاَ یا ٔپختٗ .اس ػایؼتزیٓ ػًٍ اطٙاي تاکتزیاي اطتِّ .کٓ اطت تظیار خذی تاػذ تٗ خـٛؽاگز تٗ خزیاْ خ ْٛگظتزع یاتذ  ٚ ،گا٘ی اٚلات تاػث ػٛارف دراس ِذت اس خٍّٗ آرتزیت  ٚطٕذرَ گیٍٓ تارٖ ِیؼٛد.
اػزػیاکٍی  ٚ : H7 2513طایز تٛوظیٓ ٘اي تٌٛیذوٕٕذٖ اػزیؼیا کٍی (اکثز طٛیٗ ٘اي  E. coliفٍٛر ٔزِاي در ٔظزگزفتٗ ِی ػٔٛذ)ِٛ .خٛد در ّ٘ثزگز گٛػت گا ٚخاَ یا خٛب پختٗ ٔؼذٖ  ،اطفٕاج .طثة اطٙاي خِ ْٛیؼٛد ِّ ٚکٓ
اطت ِٕدز تٗ طٕذرَ ٌّ٘ٛیتیک اٚرِیک ػٛد.
طایز تاکتزی ٘ا کٗ ِّکٓ اطت ِٛخة اطٙاي ِی گزدد ػثارتٕذ اس  :اطتافیٍٛکٛکٛص اٚرئٛص  ،کٍظتزیذی َٛديفیظیً ،يزطیٕیا أتزٌٚیتیىاٚ ،یثزیٛکٍزا  ٚدیگز گ٘ ٗٔٛاي ٚيثزي.ٛ
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آزمایص  :كطت خُن
وام آزمايص

وام اوگليسي تست

وؼت خْٛ

Blood Culture

مخفف اوگليسي تست

وام فارسي تست

وام ٌاي متعارف ديگر

وؼت خْٛ

Culture, blood

ّٔ٘ ٗٔٛای خ ْٛتزای وؼت را در ٚیاي ٘ايي کٗ حاٚی ِٛاد ِغذی اطتِ ،یگذارٔذ کٗ تٗ رػذ  ٚتؼخیؾ
ِیکزٚارگأیظُ ٘اي ٘ٛاسي  ٚتیٛٙاسي وّه ِیىٕذ٘ ّٗٔٛٔ .ای چٕذگأٗ ِؼّٛال در فٛاؿً سِأي یا اس رگٙای ِختٍف
خّغ آٚری ِي ػٔٛذ .ایٓ کار تزای کّک تٗ ػٕاطایی ِیکزٚارگأیظُ ٘ايي وٗ ِّىٓ اطت تٗ تؼذاد وُ تاػٕذ يا
ِّکٓ اطت تٗ عٛر ِتٕاٚب تٗ داخً خزیاْ خ ْٛآساد ػذٖ تاػٕذ أداَ ِیؼٛد .ایٓ وار ّ٘چٕیٓ وّه تٗ ػٕاطايي
دلیك ِیىزٚارگأیظُ ػاًِ ػفٔٛت ِیىٕذ .کؼت ٘اي خ ْٛتزای چٕذ رٚس أکٛتٗ ِیؼٔٛذ .در تظیاری اس
آسِایؼگا٘ٙای  ،ایٓ رٔٚذ تا تدٙیشاتي وٗ تٗ عٛر ِذا َٚتز رػذ ّٔٔ ٗٔٛظارت دارد أداَ ِیؼٔٛذ ،کٗ اخاسٖ ِی د٘ذ
ّٔ٘ ٗٔٛاي تاکتزی ٘ا  ٚیا ِخّز در آٔٙا تا طزػت تیؼتزی تٗ ػٕاطایی ػٔٛذٕ٘ .گاِي وٗ وؼت خِ ْٛثثت
رَش اوجام

تاػذ ،تظت حظايت آٔتي تیٛتیىي گذاػتٗ ِي ػٛد تزاي ايٕىٗ تٗ پشػه ِؼاٌح آٔتي تیٛتیه ٘اي ِٛثز خٙت درِاْ
گشارع ػٛد .
خ ْٛرا تا ٚارد کزدْ یک طٛسْ تٗ طیا٘زگ خّغ آٚري ِیىٕیُِ .حً ّٔ ٗٔٛگیزي را ِؼّٛال" تا ِحٍٛي ايشٚپزٚپیً اٌىً
يا ِحٍٛي يذ تّیش وزدٖ  ٚخؼه ِیىٕیُ .طپض خ ْٛگیزٔذٖ حذٚد ِ 42یٍی ٌیتز (کّتز اس  5أٚض) خ ْٛرا گزفتٗ  ٚآْ
را تز رٚي د ٚتغزی وؼت حاٚی ِحیظ ِایغ تزای رػذ ِیکزٚارگأیظُ ٘ای ٘ٛاسی  ٚتی ٘ٛاسی لزار ِیذ٘ذ .ایٓ دٚ
تغزی تؼکیً یک ِحیظ وؼت خ ْٛرا ِیذ٘ذِ .دّٛػٗ د َٚاس کؼت خ ْٛتایذ اس ِحً رگ ٚريذي ديگزي خّغ آٚری
ػٛدِ ،ؼّٛال تالفاؿٍٗ پض اس اٌٚیٓ رگ گیزي ،تظتٗ تٗ رٚػي وٗ أداَ ِیذ٘یُ٘ ّٗٔٛٔ .اي خ ْٛديگزي ِّىٓ
اطت در فٛاؿً سِأي ِختٍف گزفتٗ ػٛد٘ ّٗٔٛٔ .ای ِتؼذد ّ٘چٕیٓ اس کٛدکاْ خّغ آٚری ِیؼٛد ،اِا ِمذار ٘ز
ّٔ ٗٔٛخ ْٛوّتز خٛا٘ذ تٛد  ٚتٗ تٕاطة أذاسٖ تذْ آٔٙا خٛا٘ذ تٛد .

آمادگي بيمار

ٔذارد

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد

وُع ومُوً

بٍتریه زمان ومُوً گيری

د ٚيا چٕذ ّٔ ٗٔٛخ ْٛگزفتٗ ػذٖ در فٛاؿً سِأي يا ّٔ٘ ٗٔٛاي گزفتٗ ػذٖ اس رگ ٘اي ٚريذي ِتفاٚت تاس ( ٚايٓ وار
خٙت افتزاق پاتٛژْ ٘اي ٚالؼي اس تاوتزي ٘اي پٛطتي ّ٘ ٚچٕیٓ افشايغ احتّاي ر ٚتٗ رػذ تاوتزي وّه ِیىٕذ)

تستهای آزمایشگاهی کشت میکروبی
آزهایشگاه هرجع دانشگاهی
دانشگاه علوم پسشکی قَن

http://port.health.gov.ir/lab/CS

منبع  :آزمایشگاه مرجع سالمت

علت درخُاست تست
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خٙت چک کزدْ ٚخٛد ػفٔٛت طیظتّیک  ،تؼخیؾ  ٚػٕاطایی ِیکزٚارگأیظُ ٘ا در خٕ٘ ْٛگاِی کٗ ػّا
ػالئُ ٔ ٚؼأٗ ٘ای طپظیض ِ ،إٔذ تة تا ِٕؼا ٔاػٕاختٗ ٌ ،زس  ،خظتگی  ٚ ،افشایغ تؼذاد گٍثٌٙٛای طفیذ خْٛ

کؼت خ ْٛتزای تؼخیؾ  ٚػٕاطایی تاکتزی ٘ا ِ ٚخّز ٘ا در خ ْٛأداَ ِی ػٛد .ػفٔٛت ٘ای خزیاْ خ ْٛاغٍة
اس تاکتزی (تاکتزیّی) ٔاػي ِیؼٛد  ،اِا ّ٘چٕیٓ ِی تٛأذ تٛطظ ِخّز٘ا یا طایز لارچ ٘ا  ٚیا تٛطظ یک ٚیزٚص
تُضيح راجع بً تست

ایداد ػٛدِٕ .ثغ ػفٔٛت اطت کٗ تٗ عٛر ِؼّٛي یک ٔمغٗ خاؽ در داخً تذْ اطت .اگز طیظتُ ایّٕی تذْ فزد
لادر تٗ دفاع در ِحً ػفٔٛت ٔثاػذ (ِإٔذ ِثأٗ یا کٍیٗ ٘ا در ػفٔٛت ِداري ادراری ) ،ػفٔٛت ِّکٓ اطت تٗ داخً
خزیاْ خ ْٛگظتزع یاتذ ٚتٗ طزاطز تذْ أتماي ِي ياتذ ،آٌٛدٖ کزدْ طایز ارگاْ ٘ا  ٚتاػث ِؼىالت خذی  ٚگا٘ی
اٚلات ػفٔٛت طیظتّیک سٔذگی فزد را تٗ خغز ِي ِي أذاسد .

در چً ضرایطی تست افسایص
می یابذ
در چً ضرایطی تست کاٌص
می یابذ

CBC, Urine Culture, Bacterial Wound Culture, Gram Stain, CSF Analysis, Fungal Tests, Susceptibility
Testingکؼت خ ْٛتزاي تؼخیؾ حضٛر تاوتزي يا ِخّز در خ ٚ ْٛرإّ٘ايي خٙت درِاْ اطتفادٖ ِی ػٛد  .د ٚیا
چٕذ کؼت خِ ْٛؼّٛال دطتٛر دادٖ ػذٖ  ٚخّغ آٚری ِي ػٛد تحت ػٕٛاْ ّٔ٘ ٗٔٛای ِتٛاٌی .اغٍة  ،ػّارع
تست ٌاي تكميلي

کاًِ طٌٍٙٛای خٔٛی ) (CBCتٗ ّ٘زاٖ یا لثً اس وؼت خ ْٛدطتٛر دادٖ ِیؼٛد تا تؼییٓ ػٛد کٗ آیا تؼذاد طٍٛي
٘ای طفیذ خ ْٛفزد افشايغ يافتٗ اطت يا خیز ،وٗ ٔؼاْ دٕ٘ذٖ یک ػفٔٛت تاٌم ٖٛاطت .گا٘ی اٚلات آسِایغ
دیگزي ٔیش أداَ ِیؼٛدِ ،إٔذ پًٕ ػیّي تزای ارسیاتی ٚضؼیت طالِت أذاَ ٘اي یک فزد ،ادرار ،خٍظ  ٚ ،یا وؼت
ِایغ ِغشی ٔخاػی ) (CSFتزای کّک تٗ ػٕاطایی ِٕثغ اٌٚیٗ ػفٔٛت اٌٚیٗ أداَ ِیؼٛد .ایٓ اِز تٗ ٚیژٖ ٚلتی أداَ
ِیؼٛد کٗ یک فزد ٔؼأٗ ٘ايي در ارتثاط تا ػفٔٛت ٘ای دطتگاٖ ادراری پِٕٔٛٛی یا ِٕٕژیت داػتٗ تاػذ.

طریقً جمع آَری ومُوً

تطخيص ٌای افتراقی

آمادگی الزم جٍت اوجام تست

تذاخالت دارَيي

گرد آوری و تنظیم  :حسین عبادی فرد  -مجتبی خشوعی  -علی خوش نژاد

