
 

 لوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قمبیوپاتوآزمایشگاه 

 هدف

 ” طبقه بندی شده اند.نتایج و مقادیر نیمه بحرانیبه عنوان “  قم  یبوعل یپزشک کیو ژنت یولوژیپاتوب  شگاهیآزماانتشار نتایج آزمایش هایی است که توسط  ،هدف از این لیست

 تعریف

  چنین تعریف می شود:  قم  یبوعل یپزشک کیو ژنت یولوژیپاتوب شگاهیآزمایک نتیجه و مقدار نیمه بحرانی توسط 

بیماری و ناخوشدی مربو  با نتیجه بدمدم   ا هنتیجه یا یافته ای که می تواند غیر منتظره یا مبهم باشدد  ای  نتیجه ناداد دهنده ودود یت تهدید ددی برای مدیمتی فرد نی دما اما چنان 

 آمده در کوتاه مدت پیگیری و درماد ناودا عواقب ددی برای میمتی فرد خواهد داشم 

 

 ف ردی نمونه نتیجه

 تاخیص یت قارچا باکتری یا انگل از لحاظ بالینی مهم 
که همواره باید به صورت  (CSF) نخاعی –بافت یا مایعات بدن مثل مایع مغزی 

 .استریل باشند
1 

 2 مدفوع  تاخیص یت پاتوژد روده ای شامل باکتریا ویروس یا انگل روده ای یا مم های آد ها 

 3 .هر نمونه ای که از نوزاد کمتر از یک ماه گرفته شود میتومگالوویروس یا آدنوویروس تاخیص  

 :تاخیص پاتوژد های زیر 

 بورلیا بورگدورفری •

 گونه های بارتونی •

 مما نومونیهیمایکوپ •

 بوردتی پرتومیس •

 بوردتی پاراپرتومیس  •

 کیمیدوفیی نومونیه  •

 گونه های لژیونی  •

 تروفریما ویپلی •

 (RSV) میایال تنف یویروس می  •

 ویروس اوریود •

 گونه های اکینوکوکوس •

 4 تمامی نمونه های آزمایشگاهی 



 

 لوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قمبیوپاتوآزمایشگاه 

 ف ردی نمونه نتیجه

 گونه های لیامانیا  •

 5 تمامی نمونه های آزمایشگاهی  آد یا اممیر امید ف م مثبم DNA تاخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا

 6 تمامی نمونه های آزمایشگاهی  تومط وزارت بهداشم و درماد تاخیص باکتری یا قارج های مقاوم به درماد معرفی شده  

 :تاخیص آنتی بادی هایی که علیه ارگانی م های زیر در بدد ماخته می شوند

 گونه های برومی  •

 کوک یی بورنتی •

 ویروس های ان فالیتیس  •

 A ویروس هپاتیم •

 گونه های لپتومپوریا •

 ویروس مرخت  •

 ویروس اوریود •

 ویروس نیل غربی  •

 میفلیس •

 های راکی عامل تب منقو  کوه •

 7 (CSF) نخاعی –سرم یا مایع مغزی 

 8 تمامی نمونه های آزمایشگاهی  تاخیص آنتی ژد لژیونی نوموفیی یا امترپتوکوکوس نومونیه

تاخیص پاتوژد های منتقله از راه تماس دن ی مثل نای ریا گونوروهه یا کیمیدیا 

 تراکومامتیس
 9 سال  0 – 15نمونه های ادراری تناسلی از افراد 

 

 منبع:
https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/appendix/criticalvalues/index.html 

 


