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 1دانشجوی کارشناسي ارشد میكروب شناسي پزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

خالصه
مقدمه
بیماری سل یكي از مهمترین عفونت های قابل انتقال در بخش های سیستم بهداشتي ميباشد .اطالع از
وجود یا عدم وجود این بیماری در کارکنان بهداشتي که ميتواند به صورت نهفته [Latent
])tuberculosis infection (LTBIدر بدن فرد باقي بماند ،به سیستم بهداشتي کمک ميکند تا با
شناسایي زود هنگام عفونت سل و ا ستفاده به موقع از کموپروفیالکسي از بروز بیماری جلوگیری نمایند .به
همین دلیل تمامي دانشگاههـای معتبـر دنیا و اغلب مراکز بهداشتي و درماني ،برنامه هـایي را بـرای
جلوگیری از ابتالی این افراد بـه این بیمـاری پیش بیني کرده اند که در آن جوانب مختلـف از جملـه

 2استادیار میكروب شناسي پزشكي ،گروه میكروب

پیشگیری قبل و پس از تماس لحاظ شده اسـت .در این برنامه ها ،تست پوستي توبرکولین ( )TSTجهت

شناسي و ویروس شناسي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

بررسي وجود سل نهفته به عنوان روش استاندارد برای تشخیص مي باشد .از آنجایي که عوامل مختلفي

مشهد ،ایران

روی نتایج تست  TSTتاثیر میگذارند این تست نميتواند جواب قطعي برای عفونت در فرد باشد .بنابراین،

 3دانشیار میكروب شناسي پزشكي ،گروه میكروب

در تست دیگری به نام  )Interferon γ Release Assay( IGRAو یا تست QFT

شناسي و ویروس شناسي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

( )QuantiFERON-TB Gold In tubeکه میزان اینترفرون گامای ترشح شده از لنفوسیتهای

مشهد ،ایران
 4دانشیار انگل شناسي ،گروه انگل شناسي و قارچ شناسي،
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 5کارشناس ارشد زیست شناسي ،آزمایشگاه رفرانس سل
شمال شرق کشور ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،
ایران
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تر ميتوا ن سل نهفته را بررسي کرد .بنابراین در مطالعه مروری حاضر عالوه بر بررسي تست های در
دسترس برای بررسي سل نهفته ،نتایج مطالعات مختلف انجام شده در کشور به منظور ارزیابي میزان
تشخیص سل نهفته در کارکنان بهداشتي در مراکز مختلف تشخیصي و درماني ،بررسي و مقایسه شده است.
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مقدمه

این موضوع برای جلوگیری از گسترش بیمـاری بسـیارحا ز

در حال حاضر بیماری سـل در بـین بیمـاریهـای میكروبـي

اهمیت است ( .)3به منظور کنترل بیماری سل ،رویكردهـای

یكي از شایع ترین عوامل مرگ و میـر بـالنین در تمـام دنیـا

مختلف چون پیگیری تماس در سل فعال ،ادغام برنامه هـای

مي باشد .مایكوباکتریوم توبرکلوزیس یک سوم مـردم دنیـا

کنترل سل و  ،HIVبرطرف کردن شـكافهـای کلیـدی در

را آلـوده کرده است و هنوز عمده ترین عامل عفوني منفـرد

تشخیص و درمان عفونت نهفته سل و بهبـود مقیـاس LTBI

مرگ و میر در دنیا محسوب ميشود .با این وجود ،بسیاری

مي تواند مؤثر باشد (.)3

از عفونت ها به سل فعـال منجـر نشـده و حـدود  90درصـد

عامل بیماری سل از طریر ترشـحات تنفسي بیمار مبتال به

موارد به شكل نهفتـه بـاقي مـي مانـد ( .)1سـازمان بهداشـت

سل ریوی اسـمیر مثبـت در محـیط پخش و از طریر

جهاني ( )WHOدر سال  ،2018بیش از  10میلیون (بین  9تا

استنشاقي به سایرین منتقل مي شود ،پیشبیني شده است در

 11/1میلی ـون) مــورد جدیــد ابــتالی بــه ســل ،هم نــین 1/2

هر ثانیه یک عفونت سلي جدید در دنیا رخ ميدهد ( .)4با

میلیون (بین  1/1تا  1/3میلیون) مرگ در اثر ایـن بیمـاری را

این حال عفونت سـلي همیـشه بـه بیمـاری سـل منجـر نمي-

گـزارش کــرده اســت ( .)2در ایـن میــان ایــران بـا توجــه بــه

شود ،بلكه تنها  %5-10موارد عفونت سل است که منجر به

موقعیــت جنرافیــایي ویــره و قــرار گــرفتن در همســایگي بــا

بیماری سل فعال ميگردد .کامال مشخص است که کار

کشورهای با شیوع باالی سـل از ایـن نظـر اهمیـت ویـرهای

کردن در بخش های بیمارستاني بخصوص بخشهای

دارد ،بطوریكــه طبــر آخــرین گــزارش ســازمان بهداشــت

عفوني و ریوی احتمال برخورد پرسنل و کادر درماني را با

جهاني در سـال  ،2018شـیوع سـل در ایـران نیـز حـدود 14

انواع عوامل عفوني از جمله مایكوباکتریوم توبرکلوزیس

مورد از هر  100000نفر گزارش شده است (.)3()3

افزایش ميدهد ،که در این بین بیماری سل یكي از

طبر گزارش سازمان بهداشت جهاني میزان مرگ و میر در

مهمترین عفونت های قابل انتقال در این بخشها ميباشد.

سال  2018در سراسر دنیا حدود  %16مي باشد که این عـدد

شواهد حاکي از شیوع و بروز باالتر سل در کارکنان

نسبت به سال  2000که  %23بود کـاهش یافتـه اسـت و ایـن

بهداشتي مراکز درماني نسبت به جمعیت عمومي است (.)5

روند هم نان ادامه دارد .با وجود این کاهش قابل مالحظـه،

اطالع از وجود یا عدم وجود این بیماری در کارکنان

نزدیک به  6/3میلیون مورد جدید در این سال گزارش شده

بیمارستاني که ميتواند به صورت نهفته در بدن فرد باقي

است ولي این روند کاهشي قابل قبولي برای  WHOنیسـت.

بماند ،به سیستم بهداشتي کمک ميکند تا با شناسایي زود

این سازمان جهاني قصد دارد تا سال  2035مرگ و میرهـای

هنگام عفونت سل و استفاده بجا از کموپروفیالکسي از

ناشي از این بیماری را تا  %95و بروز موارد جدید را تـا %90

بروز بیماری جلوگیری نماید .به همین دلیل تمامي

کاهش دهد .یكي از معضالت در مورد این بیمـاری فقـدان

دانشگاههـای معتبـر دنیا و اغلب مراکز بهداشتي درماني،

مدیریت سازمان یافته است ،بطوریكه در سـال  2017تقریبـا

برنامههـایي را بـرای جلوگیری از ابتالی این افراد بـه

 3/6میلیون نفر از  10میلیون نفری که در سراسر دنیـا آلـوده

بیمـاری سـل در نظر گرفته اند ،که در آن زوایای مختلـف

به سل بودند مورد درمان مناسب قرار نگرفته انـد .توجـه بـه

پیـشگیری از جملـه پیشگیری قبل و پس از تماس لحاظ
شده اسـت .در ایـن برنامه ها انجام آزمایش TST
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( )Tuberculin Skin Testو یا توبرکولین Protein

 )Purified) PPD Derivativeبرای کارکنان بهداشـتي
درمـاني در بدو استخدام و سپس تكرار دوره ای آن بـرای
شناسـایي زودرس عفونت سلي و استفاده بجا از
کموپروفیالکـسي یكي از عمده ترین فعالیت های
پیشگیری از بیمـاری سـل برای این افراد مي باشد ( .)6در
مطالعات مختلف در این زمینه عوامل متعددی به عنوان
ریسک فاکتورهای دخیل در شیوع سل نهفته در کارکنان
مراکز بهداشتي در نظر گرفته شده است ،که از مهمترین
آنها مي توان به سن ،مدت زمان تماس با بیمار مسلول،
سابقه کار و واکسیناسیون اشاره کرد ( .)9 ,8()8 ,7برای
انجام تست های غربالگری جهت بررسي سل نهفته در
کارکنان بهداشتي باید میزان احتمال خطر ( Risk

 )assessmentمرکز بهداشتي مورد نظر ارزیابي گردد.
ارزیابي این فاکتور به تعداد تخت های بیمارستان ،تعداد
بیماران مسلول و بستری و سیستم های حفاظتي و کنترل
عفونت آن مرکز بستگي دارد .در بیمارستان هایي با خطر
کم انتقال فقط در زمان برخورد با فرد مسلول تست های
غربالگری انجام مي شود .اما در مراکز درماني با خطر
متوسط تست های غربالگری باید به صورت ساالنه انجام
گردد و در مراکز با خطر باال باید به صورت سه ماهانه
انجام گیرد (.)9
تشخیص سریع و به موقع سل نهفته و درمان پیشگیری
کننده در کنترل آن بسیار مهم هستند به صورتیكه احتمال
بروز سل را بیش از  %90کاهش مي دهد ( .)10به همین
منظور امروزه روش های مختلفي جهت شناسایي و
تشخیص عفونت نهفته سل معرفي شده است که از جمله
مهمترین آنها مي توان به تست پوستي توبرکولین و تست
 QFTاشاره کرد .بنابراین در مطالعه مروری حاضر عالوه بر
بررسي تست های در دسترس برای بررسي سل نهفته ،نتایج
مطالعات مختلف انجام شده در کشور به منظور ارزیابي
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میزان تشخیص سل نهفته در کارکنان بهداشتي در مراکز
مختلف تشخیصي و درماني ،بررسي و مقایسه شده است.

تست پوستی توبرکولین ( Tuberculin Skin
)Test- TST
یكي از مهمترین تست های ارزیابي عفونت نهفته سل ،تست
پوستي توبرکولین است .این تست در شرایط داخل بدن (In-
 )vivoبا تزریر توبرکولین خالص شده ( PPD: Purified

 )protein derivationبه زیر جلد ناحیه ساعد دست صورت
ميگیرد 48 .تا  72ساعت پس از تزریر میزان برآمدگي
ناحیه تزریر شده اندازهگیری ميشود .توبرکولین خالص
شده اختصاصیت کمي به مایكوباکتریوم توبرکلوزیس دارد
و نتایج مثبت کاذب آن به طور مكرر در برخي اوقات (برای
مثال پس از تزریر واکسن  BCGیا در معرض قرار گرفتن با
مایكوباکتریومهای محیطي) رخ ميدهد .افزون براین نتایج
منفي کاذب نیز ممكن است در افراد ایمونوساپرس ،افرادی
که به تازگي با واکسنهای ویروسي زنده ضعیف شده
واکسینه شدهاند و افرادیكه به علت برخي بدخیميها دچار
آنرژی شدهاند مشاهده شود (.)6
اساس این تست بر پایه فراخواني لكوسیت های تک هسته
ای (مونونوکلئار) از خون محیطي (به ویره سلولهای T

خاطره ای اعم از  Helper-Tو  Tسیتوتوکسیک) به محل
تزریر  PPDظرف در  48- 72ساعت و بروز  DTHبه
صورت ایجاد التهاب موضعي (پرسلول و پرفیبرین) در محل
تزریر  PPDمي باشد .واکنش پوستي در زماني که شخص
مبتال به سل مي باشد بسیار اختصاصي است .بنابراین ،مي
توان از این تست به عنوان یک روش قابل اعتماد برای
شناسایي افراد آلوده به سل نیز استفاده نمود (.)11
برای تفسیر نتایج  TSTقطر اندوراسیون (سفتي) اندازه گیری
مي شود .در افراد مختلف اندوراسیون های مختلف ارزش
های متفاوتي دارد به طوری که تست پوستي با اندوراسیون

زهرا باقری و همکاران
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زیر  5میلي متر بعنوان منفي گزارش مي گردد .قطر

تست نیز مي توان به موارد زیر اشاره نمود -1 :مواردی که

اندوراسیون بین  5تا  10میلي متر در افراد  HIVمثبت ،افرادی

مربوط به بیمار مي باشد شامل دریافت واکسن ،BCG

که تماس نزدیک اخیر با بیمار مسلول داشته اند ،افراد با پیوند

وجود عفونت با مایكوباکتریوم های محیطي  -2موارد

عضو و یا افرادی که در عكس قفسه سینه عال مي به نفع سل

مربوط به محلول یا نحوه تزریر از جمله دوز و یا حجم

ریوی دارند مثبت تلقي مي گردد .اندراسیون  10میلي متر در

نادرست  -3موارد مربوط به مسیر انجام آزمایش شامل

ب ه های زیر چهار سال ،و بیماران مبتال به بیماری های زمینه

خوانش سریع و قبل از  48- 72ساعت و اشتباه در اندازه

ای خاص مثل دیابت مثبت گزارش مي شود .قطر باالی 15

گیری قطر قرمزی ( .)13هم نین این تست در افرادی که

میلي متر در هر صورتي مثبت گزارش مي شود .نتیجه مثبت

سابقه عفونت سل نهفته دارند و یا افرادی که سن باالی 55

تست توبرکولین در کارکنان بهداشتي بدون هی گونه

سال دارند ،ميتواند اثر بوستر ایجاد کند .طي مطالعه ای که

فاکتور خطری و هی گونه بیماری ضعف سیستم ایمني،

توسط داودی و همكاران در سال  2018بر روی 114

میزان اندوراسیون  10میلي متر است که البته باید با اسمیر

پرسنل بیمارستان رازی قا مشهر انجام شد %33 ،این افراد

خلط و رادیوگرافي قفسه سینه بررسي بیشتر انجام گردد (.)9

دارای سل نهفته قدیمي بودند و با توجه به این موضوع دو

آزمون توبرکولین مثبت به این معني است کـه فـرد قـبالً بـا

بار تست پوستي توبرکولین برای آنها انجام شد و نتایج به

باسیل سل برخورد داشته اسـت .مثبت بودن نتیجه این تست

ترتیب در اولین بار  11/4درصد افراد و در دومین بار 36/8

همیشـه بیماری سل را بـه دنبـال نـدارد و از طـرف دیگـر

درصد افراد مثبت شد که این نتیجه خود نشان دهنده نقش

وجـود تسـت توبرکولین منفي تشخیص سل را کامالً رد

اثر بوستر در جواب این تست است ( .)14به علت

نمي کند .اختصاصیت این تست باال نیست و منفي کاذب

محـدودیتهای TSTتالش برای آزمونهای پیشرفته تر با

دارد .از طرفي حساسیت این تست نیز باال نبوده و مثبت

حساسیت و ویرگي بیشـتر صورت گرفت .در همین راستا،

کاذب فراوان دارد .اما با این وجود این تست هنوز بعنوان

حدود  15سال پیش ،یک تست  In-vitroجدید تحت

یک تست کمک تشخیصي مورد استفاده قرار مي گیرد

عنوان QuantiFERON-TB Gold In-Tube ( QFT

( .)12مثبت و منفـي کـاذب در این تست بـه دالیـل

 )Testمعرفي شد که در ادامه به توضیح این تست پرداخته

مختلفـي ممكـن است ایجاد شود که تعدادی از این

خواهد شد.

محدودیتها به شرح زیر است:
 -1مواردی که مربوط به بیمار مي باشد از جمله وجود
نقص سیستم ایمني در فرد ،تزریر واکسن سرخک ،مصرف
کورتون و یا دارو های ضعف ایمني ،سوء تنذیه ،نوزادان

تست

بررسی

ترشح

اینترفرون

گاما

()Interferon γ Release Assay-IGRA
در سال  2005یک تست  In-vitroجدید تحت عنوان

دیابتي ،مشكل کلیوی و انجام تست در دوره کمون بیماری

QFTتوسط سازمان غذا و داروی امریكا ( )FDAتحت

 -2مواردی که مربوط به محلول یا نحوه تزریر است شامل

عنـوان روشي برای تشخیص عفونت مایكوباکتریوم

دوز و یا حجم نادرست ،مشكل در محلول توبرکولین و یا

توبرکلوزیس تا ید شد .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری-

تزریر نامناسب  -3موارد مربوط به انجام آزمایش شامل

ها ( )CDCتوصیه ميکند در تمام مواردی که TSTبـه کار

تاخیر در خوانش .از طرفي مهمترین موارد مثبت کاذب این

مـيرود؛  QFTنیـز قابل انجام است ( .)15روش QFT
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برای مایكوباکتریوم توبرکلوزیس اختصاصيتر از PPD

در بیماراني که شمارش لنفوسیت های  CD4+کمتر از 100

است چراکه آنتيژنهای مورد اسـتفاده در  QFTاز تمام

سلول در میكرولیتر است ،حساسیت  TSTبه شدت کاهش

سویههای مایكوباکتریوم توبرکلوزیس ترشـح ميشـود.

ميیابد که البته این امر در مورد  IGRAصدق نميکند.

ایـن پروتئینهـا در واکسن  BCGو مایكوباکتریومهای

برخالف تفسیرهای ناهمگون  TSTتوسط کادر درماني و

غیرتوبرکلوزی وجود ندارند .تست  IGRAروشي است که

حتي پزشكان ،تفسیر نتیجه  IGRAبسیار آسان است و

در آن پاسخ ایمني سلوالر به برخي از آنتي ژن های

وابسته به فرد نیست ،به همین جهت خطای اپراتور به حداقل

اختصاصي مایكوباکتریوم مورد ارزیابي قرار مي گیرد .در

ميرسد .از نظر بیماران نیز  IGRAتست راحتتری است،

حال حاضر دو روش  IGRAبرای ارزیابي آنتي ژن های

چرا که برخالف دوبار مراجعه اجباری به فاصله کوتاه دو تا

مربوط به منطقه تمایز ( )RDIژنوم مایكوباکتریوم

سه روز در  ،TSTدر  IGRAیک بار مراجعه کافي مي-

توبرکلوزیس جهت تشخیص سل وجود دارد .روش اول

باشد .جواب این تست نیز سریع آماده ميشود .از آنجایي

کوانتي فرون ( QuantiFERON-TB Gold In-Tube

که  IGRAدر محیط آزمایشگاهي انجام مي شود تحت

 )Test-QFTنامیده مي شود که در آن میزان اینترفرون گاما

تاثیر واکنشهای آلرژیک در افراد با افزایش پاسخ دهي

مترشحه از سلول های  Tفعال شده اندازه گیری مي شود.

سیستم ایمني ( )hypersensitiveقرار نميگیرد .از

در روش دوم به نام Enzyme-Linked ( T-SPOT

محدودیتهای  IGRAعدم وجود اطالعات کافي در مورد

 )ImmunoSPOTسلول های  Tفعال شده که  INF-γترشح

حساسیت تست در برخي افراد مثال افرادی که اخیرا در

مي کنند مورد شمارش قرار مي گیرند .و هر دو روش مورد

معرض مایكوباکتریوم توبرکلوزیس قرار گرفتهاند و افرادی

تا ید  FDAمي باشند (.)16

که ضعف سیستم ایمني دارند ميباشد .عالوه بر مواردی

کوانتي فرون ( )QFTدر واقع یک روش غیر مستقیم برای

که ذکر شد کیت گران تر از  TSTبوده و در نتیجه هزینه

تشخیص بیماری فعال و هم نین نهفته سل محسوب

انجام آن باالتر خواهد بود (.)18

میگردد .تست  QFTاز مكانیسم ساده ای برخوردار است و

تست  IGRAبر روی نمونه خون تام هپارینه انجام مي گیرد

اساس آن بر پایه شناسا ي پروتئینهای اختصاصي باسیل

در این تست خون تام را به مدت  16تا  24ساعت در سه لوله

سل ) ESAT-6 ,CFP-10و  )TB7.7مي باشد .این

شامل  -1لوله ( Nilبدون آنتي ژن) بعنوان کنترل منفي-2 ،

پروتئینها در  BCGو سایر مایكوباکتریوم های

لوله ( TBتست) در معرض پپتیدهای مصنوعي و البته

غیرتوبرکلوزی وجود ندارند .بنابراین شاخصهای بسیار

اختصاصي مایكوباکتریوم توبرکلوزیس ( CFP-10 ،ESAT-6و

دقیر برای تشخیص باسیل سل محسوب ميشوند .به

 )TB7.7و هم نین لوله  Mitogenبعنوان کنترل مثبت انكوبه

کارگیری پروتئینهای اختصاصي باسیل سل باعث شده

شده و سپس میزان  INF-γمترشحه از لنفوسیتهای حساس

است که این تست از اختصاصیت باالیي در تشخیص افراد

شده به وسیله تست االیزا سنجیده ميشود .پس از آن مقادیر

آلوده به سل برخودار باشد .نتایج تحقیقات و مطالعات

به دست آمده توسط یک نرم افزار مورد تحلیل و پردازش

متعدد نشان دادهاند که تست کوانتي فرون دارای

قرار ميگیرد .در افراد آلوده به باسیل سل ،سلولهای

اختصاصیت بیش از  98درصد و حساسیتي در حدود 80

لنفوسیت  Tدر پاسخ به آنتي ژن های مذکور ،اینترفرون گاما

درصد است (.)17

ترشح ميکنند .اخیرا همین روش با اندکي تنییر با عنوان
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زهرا باقری و همکاران

 QFT-plusهم ارا ه شده است که در آن دو لوله مربوط به

هم نـین  QFTاثر یادآور نیز ندارد .در یک بیمار QFT

تست ( TB1و  )TB2وجود دارد .لوله  TB1پاسخ سلولهای

مثبت باید همان تدابیر و مراقبتهای بهداشتي صورت گیرد

 TCD4را ردیابي ميکند و لوله  TB2پاسخ سلولهای

که در یک  TSTمثبت انجام ميشود .دلیلي برای تایید

 TCD4و  TCD8را ردیابي ميکند.

QFTمثبت توسط  TSTوجود ندارد (.)22

تست  T.SPOTدر یک روند نسبتا مشابه توانایي جداسازی
سلول های  Tتحریک شده توسط آنتي ژن های  ESAT6و
 CFP10که  IFN-γترشح مي کنند را دارد .حساسیت این
تست در مطالعات مختلف از  80تا  97درصد گزارش شده
است .در یک مطالعه متاآنالیز حساسیت تست های
 QFT ،T.SPOTو  TSTبه ترتیب  ،85 ،%96و  %70گزارش
شده است ( .)20 ,19هم نین در افراد نقص ایمني برای
تشخیص سل حساسیت تست  T.SPOTبه مراتب باالتر از
تست  QFTو در حدود  %95/3گزارش شده است  .اما به
دلیل گران بودن انجام این تست در مقایسه با  QFTبیشتر از
تست  QFTاستفاده مي شود (.)21
از مهمترین موارد برتریهای روش  QFTنسبت به تست
 TSTمي توان به موارد زیر اشاره نمود-1 :این تست توانایي
تشخیص افتراقي عفونت سل از سایر مایكوباکتریومهای غیر
بیماریزا و محیطي و باسیل کالمت گرین در واکسن  BCGرا
دارد -2 .به کارگیری پروتئین های اختصاصي باسیل سل
باعث شده است که این تست از اختصاصیت باالیي در
تشخیص افراد آلوده به سل برخودار باشد .میزان حساسیت
این تست به مراتب باالتر از  TSTاست و در حدود  %95و
اختصاصیت آن نیز باالتر از  %99گزارش شده است -3 .از
طرفي در این تست میزان نتایج مثبت و منفي کاذب به
حداقل رسیده است -4 .بر خالف تست پوستي ،اثر تشدید
( )Boosterدر تكرار آزمایش وجود ندارد -5 .با وجود لوله
کنترل مثبت میتوژن ،هم زمان سیستم ایمني سلولي فرد نیز
کنترل ميشود -6 .هم نین روش انجام آزمایش آسان و
کامال در شرایط آزمایشگاهي بوده و نتایج آن تنها ظرف
مدت  24ساعت آماده مي شود و نیاز بـه پیگیری نـدارد،

اطالع از عفونت سل نهفته در کارکنان
بهداشتی به عنوان گروه در معرض خطر
در کشور های پیشرفته خطر و احتمال انتقال بیماری سل در
کارکنان مراکز درماني دو برابر جمعیت عمومي اعالم مي
گردد در صورتیكه در کشورهای در حال توسعه این
احتمال پنج برابر بیشتر از جمعیت عمومي مي باشد .در این
بین خطر انتقال سویه های مقاوم به دارو از بیماران به
کارکنان بهداشتي بسیار نگران کننده و با اهمیت است
( .)12بر اساس مطالعات انجام شده کارکنان بهداشتي و
آزمایشگاهي که برخورد مستقیم با بیماران مسلول و یا
نمونه این بیماران دارند احتمال انتقال بیماری به آنها بسیار
زیاد است به طوریكه یک بیمار مسلول اسمیر مثبت در یک
محیط بسته تنها در  12ساعت مي تواند عفونت را به افراد
در تماس نزدیک انتقال دهد .این مورد در ارتباط با سویه
های مقاوم به دارو به  4ساعت مي رسد .متاسفانه تاکنون در
ایران مطالعات اندکي در ارتباط با میزان شیوع سل نهفته و
انتقال آن به کارکنان بهداشتي وجود دارد و بیشتر مطالعات
به بررسي شیوع و انتقال بیماری در جمعیت عمومي جامعه
بوده است .با این حال ،بر اساس مطالعات موجود در نواحي
مختلف ایران در کارکنان بهداشتي مرتبط با بیماران مسلول
شیوع سل نهفته بین  %7در مشهد تا  %82/8در زاهدان
گزارش شده است (.)23 ,12
کارشناسان اکثر کشورها عدم آگاهي از توصیه های
 WHOدر مورد  LTBIدر بین کارکنان بهداشتي و
هم نین عدم آگاهي از اهمیت تشخیص و درمان  LTBIدر
گروه های پر خطر مرتبط را ذکر کردهاند .بطوریكه اگر
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درمان صورت گیرد تا  %90خطر بروز سل فعال کم ميشود

شیوع در زاهدان گزارش شده است که در این مطالعه

( .)24حتي در کشورهایي که بهبود آگاهي دارند ،پزشكان

 %82/8افراد دارای یكي از دو تست  )63/%4( TSTیا

به دلیل ترس از توسعه مقاومت یا عوارض جانبي تمایلي به

 )76/%1(QFTمثبت بودند .تفاوت شیوع در مناطر مختلف

اجرای برنامههای درمان  LTBIندارند ( .)13با توجه به

ایران چندین علت دارد که از مهمترین آنها ميتوان به

اینكه خطر تبدیل عفونت سل نهفته به سل فعال در دو سال

شیوع متفاوت بیماری سل در جمعیت عمومي در مناطر

ابتدای ابتال در حداکثر خود قرار دارد ،حتي اگر افراد

مختلف به عنوان مثال بیشترین شیوع در کشور ما مربوط به

عال م خاصي نداشته باشند و بررسي ها هم وجود عفونت را

سیستان و بلوچستان و گلستان مي باشد ،که این مورد به

رد کند باز هم ضمن آموزش باید به پرسنل یادآور شد که

دلیل مهاجرت زیاد افراد از سیستان و بلوچستان به منطقه

با مشاهده هر کدام از عال م جهت پیگیری اقدام نمایند

استان گلستان و همسایگي برخي شهرها با کشورهای با

( .)25در مجموع ،این داده ها نشان مي دهد که کارمندان

شیوع باالی سل اشاره کرد ( .)27هم نین در تحقیقات

مراقبت های بهداشتي یک گروه مهم در معرض خطر برای

مختلف عوامل خطر مهم در ابتالی پرسنل بهداشتي به سل

آزمایش و درمان  LTBIهستند .طبر مطالعات انجام شده

عوامل مختلفي بیان شده است از جمله سابقه کاری ،سن

میزان انتقال عفونت سل از بیماران به کارکنان مراکز

افراد ،جنس ( ،)29 ,28میزان تحصیالت و عوارض ناشي از

درماني بسته به منطقــه جنرافیـایي و وضعیت اقتصادی

بیماری های مزمن را هم مرتبط دانسته اند ( .)30از طرف

کشورها دو تا پنج برابر بیشتر از جمعیت عمومي ميباشد

دیگر برخي مطالعات از بین رفتن اثر واکسن  BCGبعد از

( .)26 ,12در مطالعات موجود در ایران باالترین میزان

 20سال تزریر را نشان داده و موثر مي دانند (.)31

جدول  .1مطالعات انجام شده جهت ارزیابي سل نهفته توسط تست های  TSTو  QFTدر کارکنان بهداشتي در شهرهای مختلف ایران
رفرانس

تعداد افراد

نتیجه

نتیجه

میزان

مورد

تست

تست

توافق بین

مطالعه

%TST

%QFT

دو تست

39/6

-

-

()32

8 /5

%53

()33

%77/46

()34
()35

ردیف

نام پژوهشگران و سال انجام

نام شهر

1

Behnaz, 2013

Yazd

54

2

Talebi, 2011

Tehran

200

52/5

3

Mostafavi 2016

Tehran

244

17

13/5

4

Habibi, 2016

Mashhad

195

39/5

-

-

5

Tavanaee, 2015

Mashhad

200

7

-

-

()36

6

Nazer, 2015

Khorramabad

223

18

-

-

()37

7

Taheri, 2013

shiraz

89

8

29

%60

()38

8

Hashemi shahri, 2011

Zahedan

134

63/4

76/1

%73/8

()23

9

Salmanzadeh, 2016

Ahvaz

87

31

35/6

%63/2

()39

10

Davoodi, 2018

Ghaem shahr

114

36/8

-

-

()14

11

Salehi, 2016

Zahedan

328

60/4

-

-

()40

12

Keshavarz, 2019

Tehran

101

57

47

%86

()41

13

Pourakbari, 2019

Tehran

183

56

41

%63

()42

14

Aryan, 2012

Mashhad

95

43/2

29

-

()43
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15

Alijani, 2013

Zahedan

75

60/31

34/6

66/67

()44

16

Hashemi, 2008

Hamedan

245

38

-

-

()45

17

Besharat, 2011

Chaharmahal

1424

48/6

-

-

()46

18

Vaziri, 2011

Kermanshah

69

34/8

%63/7

()47

-

30/4

 QFTبررسي نشده بود

بـــرای جلـــوگیری از ابـــتالی پرســـنل بهداشـــتي بـــه ســـل

کارکنان آزمایشگاه سل مي تواند برای جلوگیری از ابتال به

دسـتورالعملهــا و سیاســتهــایي بایــد در دســتور کــار قــرار

بیماری سـل فعـال مـوثر باشـد .توصـیه مـي شـود عـالوه بـر

بگیرد و این افراد باید در برنامه غربـالگری سـل نهفتـه قـرار

کارکنــان آزمایشــگاه ســل ،ســایر گروههــای پرخطــر ماننــد

بگیرند .برای کنترل این بیماری در پرسنل بهداشتي نظـارت

پرستاران ،بیماران مراقبت هـای بهداشـتي اولیـه و پزشـكان،

منظم و درمان سل نهفته توصیه ميشود .بـا ایـن حـال روش

برای  LTBIمورد بررسي قرار گیرنـد .توصـیه دیگـر انجـام

ارزیابي سل در پرسنل بهداشـتي بحـث برانگیـز اسـت (.)48

یک تست اولیه  TSTبرای همـه کارکنـان آزمایشـگاه سـل

در مطالعه حاضر ،کلیه مطالعات انجام شده  10ساله اخیر بـر

قبل از شروع کار و سپس پیگیری های دوره ای به صـورت

روی کارکنان بهداشتي در شهر های مختلـف ایـران کـه بـه

دو مرحله ای با تسـت هـای  TSTو سـپس  QFTاسـت .در

بررسي سل نهفتـه بوسـیله هـر دو روش  QFTو  TSTجمـع

مطالعــات اخیــر خصوصــا در کشــورهای کــم درآمــد و یــا

آوری و مورد بررسي قرار گرفته است (جدول .)1

کشورهای با شیوع باالی سل توصیه شـده اسـت کـه جهـت
شناســایي ســل نهفتــه از یــک روش دو مرحلــه ای اســتفاده

نتیجه گیری

گردد .به این صورت که ابتدا از تست  TSTبرای غربالگری

نتایج مطالعات نشان مي دهد که شـیوع  LTBIدر کارکنـان

افراد مثبت و یا مشكوک استفاده شـود و در ادامـه بـا تسـت

بهداشتي مرتبط با سل در ایران زیاد است ،به این معنـي کـه

 QFTبرای این افراد بیماری تا ید گردد .استفاده همزمـان از

احتمال ابتال به سل فعال در ایـن گـروه شـنلي ممكـن اسـت

این دو تست منجر بـه افـزایش حساسـیت  QFTمـي گـردد

بیشتر از سایر گروه ها باشـد .بنـابراین ،اقـدامات مداخلـه ای

(.)50 ,49

مانند برنامه های آموزشي در مورد انتقال شنلي سل و شـیوه

هم نین نشان داده شده است کـه حـداقل  %15/5کارکنـان

های انتقال آن برای افزایش دانش  HCWها در مورد سل و

بهداشتي که قبال واکسن  BCGدریافت کـرده بودنـد دارای

LTBIو در نتیجه کاهش خطـر ابـتال بـه سـل فعـال در ایـن

حداقل یک تست  TSTمثبـت هسـتند .طبـر ایـن مطالعـات

گروه ها ضروری اسـت .اگرچـه شـواهد موجـود در مـورد

واکسن  BCGنميتواند در بزرگساالن جلوی ابتال به سل را

 LTBIدر بــین کارکنــان آزمایشــگاه ســل محــدود اســت،

بگیرد و در نتیجه تست مثبـت  TSTدر بزرگسـاالن بایـد بـه

شواهد موجـود نشـان مـي دهـد کـه مـداخالت سـاده ماننـد

عنوان عفونت سل نهفته در نظر گرفته شود.
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Abstract
Tuberculosis is one of the most important communicable infections in the
health system. Knowing the presence or absence of the disease in health
workers who can remain latent [LTBI] helps the health system by early
detection of TB infection and timely use Prevent chemoprophylaxis from
occurring. For this reason, all prestigious universities in the world and most
health care centers have developed programs to prevent these people from
developing the disease, including various aspects of prevention including
before and after contact. These programs are tuberculin skin test (TST) to
check for the presence of occult tuberculosis as a standard method of
diagnosis. Since various factors influence the results of the TST test, this test
may not be the definitive answer for infection in the individual. Therefore,
in another test called IGRA (Interferon γ Release Assay) or QFT test
(QuantiFERON-TB Gold In tube), the level of interferon gamma secreted by
lymphocytes stimulated with specific Mycobacterium tuberculosis antigens
is measured. More specifically, latent TB can be examined. Therefore, in
this review study, in addition to reviewing available tests for latent
tuberculosis, the results of various studies conducted in the country to
evaluate the latency of latent tuberculosis among health workers in different
diagnostic and treatment centers are compared.
Keywords: Latent tuberculosis, tuberculin skin test, QuantiFERON TB test,
health workers
conflict of interest: There is no conflict of interest.

