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خالصه
مقدمه
دانشجويان پزشکي در معرض باالي مواجهه با بيماري سل قرار دارند .اين مساله لززمم بررسزي دقيزق تزر مضزعيت
عفونت سلي را در اين جمعيت مطرح مي کند.
روش کار
در اين مطالعه توصيفي مقطعي تست مانتو بر  299نفزر از دانشزجويان پزشزکي در شزرمع دمره ي يزک ماهزه کزار
آموزي بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) پس از اخذ رضايتشان ،طي سال هاي  99تا  91انجام گرفت .پزس از

- 1دانشيار بيماري هاي عفوني ،دانشگاه علوم

 22ساعت قطر اندمراسيون اندازه گيري م تفسير شد .سپس مضعيت تسزت پوسزتي بزا سزن ،جزنس ،سزابقه تمزا

پزشکي مشهد ،مشهد ،ايران

نزديک با فرد مسلول م مجود بيماري زمينه اي در دانشجويان ،مورد تجزيه تحليل قرار گرفت .اطالعات با نرم افزار

- 2دانشجوي پزشکي ،مرکز تحقيقات بيماري

 SPSSم آزمون هاي تي م کاي اسکوئر تجزيه م تحليل شد.

هاي عفوني،دانشگاه علوم پزشکي مشهد،

نتايج

مشهد ،ايران

افراد مونث  %19جمعيت مورد بررسي را تشکيل مي دادند %93/1 .تست پوستي منفي م  %6/1تست پوسزتي مثبزت

- 3استاديار پزشکي اجتماعي ،دانشگاه علوم

داشتند .بين دم گرمه با تست پوسزتي مثبزت م منفزي ،از نظزر ميزانگين سزني ،اخزتال

پزشکي مشهد ،مشهد ،ايران

( .)p=9/29نتيجه تست مانتو با توجه به جنسيت در دم گرمه اختال
افراد سابقه اي از تما

معنزي داري گززار

نشزد

معناداري نداشت ( .)p=9/912هزيچ يزک از

نزديک با فرد مسلول را نداشتند .تنها يک نفر سابقه اي از پيوند کليه داشت که نتيجه تست

مي منفي بود.
نتيجه گيري
در اين مطالعه  %6/1دانشجويان تست مانتو مثبت داشتند که ارتباط معناداري با جنسيت ،سابقه تما

نزديک با فرد

مسلول م بيماري زمينه اي نداشت.از آنجا که  %93/1از دانشجويان تست مانتو منفي داشتند ،ضزرمرت انجزام دمره
* مشهد ،بيمارستان امام رضا ،بخش عفوني،

اي تست مانتو در اين گرمه پر خطر مطرح مي شود تا در صورت مثبت شدن ،درمان پرمفيالکسي شوند.

مشهد ،ايران
تلفن+99- 9111991539:

کلمات کليدي :تست مانتو ،دانشجويان پزشکي ،سل

email:tavanaeea@mums.ac.ir
پي نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد
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اشرف توانائي ثاني و همکاران

مقدمه

حساسيت تأخيري است م حساسيت م اختصاصيت آن کمتر از

سازمان بهداشت جهاني ) (WHOبرآمرد کرده است که

 %199بوده م در صورت مثبت بودن تست ،مفهوم آن تما

با

حدمد  1/3مردم جهان ،به مايکوباکتريوم توبرکولوزيس آلوده

باسيل سل در گذشته يا اخير است(.)1

هستند  .طبق اعالم  WHOسرعت شيوع سل از سال  2992م

در کشور ما درمان پيشگيري که با هد

ميزان مرگ ساليانه در اثر سل کاهش يافته است.پنج کشور با

عفونت ناشي از مايکوباکتريوم سلي به طر

بيشترين ميزان شيوع سل در سال  ، 2919هند ،چين ،جنوب

مي شود  ،فقط براي افراد در معرض خطر باال ،از جمله کارکنان

آمار

مراکز بهداشتي درماني ضرمري است ( .)6درمان پيشگيري با

بانک جهاني  ،شيوع سل در کشور ما در سال  12 ، 2912نفردر

ايزمنيازيد احتمال تبديل عفونت سلي به بيماري فعال را به ميزان

هر  199999نفر اعالم شده است (.)2

 % 99کاهش داده م اثر حفاظتي آن در غياب عفونت مجدد

در ماکنش امليه بين ميزبان م باکتري ،مراحل امليه عفونت معموالً

طوالني مدت م  long lifeاست ( .)2از اين رم ضرمرت بررسي

بدمن عالمت است ( . )3پاسخ ايمني تکثير باسيل ها را متوقف

مضعيت آلودگي در اين جمعيت ،خصوصا دانشجويان پزشکي

مي کند م ممکن است تعدادي از باسيل ها به حالت خفته در بدن

که در معرض بااليي از خطر ابتال به عفونت بيمارستاني سل مي

باقي بمانند  .دراين حالت مجود تست پوستي توبرکولين مثبت ،

باشند م بيماري در مقايسه با جمعيت عادي برمز باالتري دارد

تنها مدرك نشان دهنده مجود عفونت سلي است ( .)2عدم برمز

مطرح مي شود تا در صورت لزمم اقدامات الزم انجام شود (،9

آفريقا ،اندمنزي م پاکستان اعالم شده است ( .)1بر اسا

بيماري باليني م تست پوستي توبرکولين مثبت ،پيامد متعار

م

جلوگيري از پيشرفت
بيماري سل تجويز

.)9

معمول عفونت امليه سلي است که در  % 99موارد اتفاق مي افتد
(. )5شانس برمز بيماري در فاصله زماني کوتاهي پس از عفونت

روش کار

در باالترين حد خود قرار دارد ،اما با گذشت زمان به طور ثابت

در اين مطالعه توصيفي 299 ،نفر از دانشجويان دانشکده

کاهش مي يابد( .)2مايکوباکتريوم توبرکلوزيس اغلب توسط

پزشکي مشهد که طي سال هاي  91 - 99دمره ي يک ماهه کار

قطرك هاي تنفسي از بيمار مبتال به سل ريوي پخش مي شود.

آموزي بخش عفوني را در بيمارستان امام رضا (ع) گذرانده اند ،

با بيمار مبتال به سل فعال ،نزديکي م طول مدت

نمونه گيري غير احتمالي مبتني بر

احتمال تما

طي مطالعه مقطعي مبا رم

تما  ،حساسيت فرد م محيط  ،از عوامل مؤثر در انتقال سل مي

هد  ،در ابتداي دمره پس از اخذ رضايت ،آموز

باشد .غربالگري مؤثر در پيشگيري از مقوع موارد جديد ضرمري

ديده م توسط پرسنل مجرب م تحت نظارت اساتيد ،تست مانتو به

است م با توجه به اين که بيشترين احتمال ابتال براي يک فرد

رم

استاندارد در ايشان انجام گرفت م پس از  22ساعت ميزان

سالم در  2سال امل آلودگي است ،تستهاي مؤثر غربالگري براي

اندمراسيون خوانده م تفسير شد.هم چنين سن ،جنس  ،سابقه

مشخص نمودن آلودگي به سل در بيماران در معرض خطر ،با

تما

نزديک با فرد مسلول م مجود بيماري زمينه اي در

توجه به مجود دارمهايي که از آن پيشگيري مي کنند ،ضرمري

دانشجويان ثبت شد م توضيحات الزم به دانشجويان مبني بر

است .تست توبرکولين پوستي يا  1PPDپراستفادهترين مسيلة

اقدامات مورد نياز ،بر اسا

گرمهي که پس از تفسير در آن قرار

تشخيصي براي شناسايي موارد آلوده به سل م در حال حاضر

مي گيرند ،داده شد .اطالعات با نرم افزار  SPSSتجزيه م تحليل

بهترين تست در دستر

براي غربالگري سل به شمار مي آيد

هاي الزم را

شده م با آزمون هاي تي م کاي اسکوئر بررسي شد.

( .)5تست توبرکولين يکي از راههاي تخمين شيوع عفونت با
باسيل سل در يک جامعه م اسا

آن ماکنش هاي ازدياد

نتايج
با مثبت در نظر گرفتن قطر اندمراسيون برابر يا بزرگتر از 19

Purified Protein Derivative

1

ميلي متر جهت جمعيت مورد مطالعه ،تعداد  192مورد()%93/1
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تست پوستي منفي م تعداد  13مورد( )%6/1تست پوستي مثبت
داشتند .در ميان  299نفر جمعيت مورد بررسي 116،نفر( )%19را
اقراد مونث م  95نفر( )%52را افراد مذکر تشکيل مي دادند  .در
کساني که تست پوستي منفي داشتند %52/2 ،آنها مذکر م %12/9
مونث بودند مدر کساني که تست پوستي مثبت داشتند%39/1 ،
آنها مذکر م  %61/1مونث بودند (جدمل .)1
بازه سني افراد  22تا  22سال بوده م در کساني که تست پوستي
منفي داشتند ،حداقل سن 21سال م حداکثر  22سال با ميانگين
سني  22/33سال بود.هم چنين در افرادي که تست پوستي مثبت

نمودار  -1توزيع ميزان اندمراسيون در دم گرمه با تست پوستي

داشتند ،حداقل سن  22سال م حداکثر  23سال م ميانگين سني

مثبت م منفي

 22/13سال بود  .در دم گرمه با نتايج مثبت م منفي ،از نظر
معني داري ميان

در بررسي جمعيت تحت مطالعه ،هيچ يک از افراد سابقه اي از

آنها مشاهده نشد ( .)p=9/29نتيجه تست مانتو با توجه به جنسيت

نزديک با فرد مسلول را نداشتند .از نظر بررسي بيماري

ميانگين سني  ،طبق آزمون تي تست ،اختال

آزمون کاي اسکور ،در دم گرمه با اختال

بر اسا

ناچيزي

زمينه اي ،تنها  1نفر سابقه اي از پيوند کليه داشت که نتيجه تست
مي منفي بود(با قطر اندمراسيون کمتر از  1ميلي متر).

نشد (( )p=9/912جدمل .)2

معنادارگزار

تما

از نظر توزيع ميزان اندمراسيون در بين دم گرمه ،کساني که تست
پوستي منفي داشتند ،حداقل قطر اندمراسيون  9ميلي متر م
حداکثر  9ميلي متر م ميانگين  2/19ميلي متر اندازه گيري شد .هم
چنين کساني که تست پوستي مثبت داشتند ،حداقل
قطراندمراسيون  19ميلي متر م حداکثر  21ميلي متر م ميانگين
 11/11ميلي متراندازه گيري شد (نمودار .)1

1

در سال  ،2995تيزريا م همکاران پنج دانشکده پزشکي را از
نظر شيوع عفونت سلي مورد بررسي قرار دادند ( .)9اين مطالعه از
 1995دانشجو م در سه مقطع قبل از مرمد به مرحله باليني ،در
مراحل امليه باليني م در اماخر دمره باليني صورت گرفت .نتايج
بررسي حاکي از آن بود که در کل شيوع عفونت تاخيري سلي

جدول  -1مقايسه توزيع جنسي در بين افراد مورد مطالعه
جنس

تست پوستي مثبت

تست پوستي منفي

جمعيت کل

مونث

(9 )%61/1

(199 )%12/9

(116 )%19

مذکر

(1 )%39/1

(29 )%52/2

(95 )%52

جدول  -4مقايسه توزيع سني دربين افراد مورد مطالعه

سن

بحث

تست پوستي مثبت

تست پوستي منفي

جمعيت کل

Mean (min)max
(22/13 )22- 23

Mean (min)max
(22/23 )21- 22

Mean (min)max
(22/35 )21- 22

 %9/6بوده است که آمار آن در مراحل امليه باليني  %2گزار
شد .ميانگين سني دانشجويان با نتيجه تست مثبت  22 ± 2/9م در
دانشجويان با نتيجه تست منفي  22/5 ± 3/1بود .از جمعيت مورد
مطالعه %1/1 ،خانم ها م  %9/9آقايان تست مثبت داشتند .آمار
حاصله از مطالعه ما تا حدمدي نزديک به آمار اين مطالعه است به
طوري که در مطالعه حاضر ،شيوع تست پوستي مثبت  %6/1بود.
 %5خانم ها م  %2/1آقايان تست مثبت داشتند .در مطالعه حاضر
آقايان کمتر در معرض ابتال به عفونت سلي هستند که اين مساله
مي تواند به علت تعداد کمتر آقايان مورد بررسي در جمعيت
مورد مطالعه باشد.البته طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت ،آقايان
Tezeira

1

 -999بلع باطري ديسکي در كودكان

فاطمه فرهمند و همکاران

تست پوستي مثبت بيشتري رابه خود اختصاص مي دهند که دليل

جزء پنج کشور با شيوع باالي سل در جهان است انجام شده که

آن را عوامل اجتماعي دانسته است تا عوامل بيولوژيکي .ميانگين

در نتيجه شيوع باالتر تست پوستي مثبت قابل پيش بيني است .در

سني افراد مورد مطالعه نيز با مطالعه حاضر هم خواني دارد.

اين مطالعه همانند مطالعه حاضر هيچ رابطه معناداري بين نتيجه

در مطالعه اي که توسط دکتر ابراهيمي تاج م همکاران در سال

تست پوستي مثبت م جنس مجود نداشت.

 1399بر دانشجويان پزشکي زير  21سال انجام شد ميانگين

در اين مطالعه هيچ کدام از افراد تما

اندمراسيون  22ساعت بعد از تلقيح  5/22ميلي متر بود که در

نداشتند م در نتيجه اين عامل م نقش آن در شيوع عفونت سلي به

شد ( .)19تست پوستي

خوبي مورد بررسي قرار نگرفت .البته بايد اضافه نمود که همه

مثبت در اين گرمه %6/2 ،بوده است که نزديک به نتيجه حاصل

افراد مورد مطالعه بخش داخلي را گذرانده م با بيمار مبتال به سل

از مطالعه ما ( )%6/1بود %12/2 .از خانم ها تست پوستي مثتب

در بخش ريه سرمکار داشته اند اما نقش اين نوع رابطه ،که با

داشتند در حالي که اين ميزان در آقايان  %19/2بود که همانند

توجه به ميزان فعاليت دانشجويان در دمره کارآموزي ،تما

مطالعه حاضر تفامت معني داري بين دم جنس مجود نداشت.

نزديک محسوب نمي گردد در شيوع م ابتال به عفونت سل

در مطالعه دکتر حبيب زاده که در سال  1393ميزان تما

نامشخص باقي مانده است م نيازمند مطالعات بيشتري است.

کارکنان خدمات بهداشتي درماني با مايکوباکتريوم توبرکلوزيس

هم چنين در افراد مورد مطالعه  1مورد بيمار پيوند کليه مجود

را در اردبيل مورد بررسي قرار داد نتايج نشان داد که  69نفر از

داشت که نتيجه تست مانتو منفي بود .با اين حال پيوند کليه م

دانشجوياني که هنوز مارد مرحله کارآموزي باليني نشده بودند،

دريافت دارم هاي سرکوب کننده ايمني در اين فرد مي تواند

تست مانتو در  % 13/3موارد مثبت بود ( .)11در مطالعه حاضر اين

نتيجه را به سمت منفي کاذب سوق دهد .هم چنين با توجه به

ميزان در دانشجوياني که دمره کارآموزي باليني بخش عفوني را

احتمال برمز بسيار باالتر سل در اين افراد ،توصيه هاي الزم جهت

نگذرانده بوند  %6/1به دست آمد .اين در حالي است که همه

پيگيري تشخيصي ،به محض رميت عالئم امليه بيماري ،داده شد.

افراد مورد مطالعه بخش داخلي را پشت سر گذاشته م با بيماران

با توجه به ميزان تست پوستي منفي  %93/1در ميان دانشجويان که

بودند  .اين عدم هم خواني  ،شايد به

طي سال هاي آينده در مواجهه بيشتري با عامل عفونت م در نتيحه

علت عدم رعايت اصول خواندن صحيح ميزان قطر اندمراسيون

ابتال به سل فعال خواهند بود ،ضرمرت پيگيري م انجام مطالعه

کار باشد.زيرا افتراق قرمزي از اندمراسيون مشکل بوده

ديگري را جهت بررسي افرادي که طي  2سال امل پس از تست

م خواندن نتيجه تست مابستگي زيادي به فرد دارد.مسئله مهمتر

پوستي منفي،داراي تست مثبت مي شوند  ،مي رساند .تا اقدامات

جامعه آماري مورد بررسي در اين مطالعه مي باشد که با توجه به

الزم م در يافت پرمفيالکسي در آنها انجام شود.

جمعيت  69نفري مورد بررسي ،قابل استناد نمي باشد.

مسئله مهم ديگري که مطرح مي شود اجراي مناسب معيار هاي

چونگ-دلگادم م همکاران طي سال هاي  2992تا  2919شيوع م

بهداشتي کنترل سل در کليه سطوح است تا انتقال م ابتالي شغلي

برمز عفونت تاخيري سل را در  292دانشجوي پزشکي مورد

م بيمارستاني سل به حداقل برسد .رعايت کامل دستورالعمل

مطالعه قرار دادند ( .)9شيوع تست توبرکولين امليه  %15/5بود

مرکزکنترل بيماري ها در رابطه با سل ،مي تواند از انتقال عامل

شده

عفونت  ،هم در بيماران م هم پرسنل بهداشتي درماني جلوگيري

است ،بود .البته در اين مطالعه مشخص نکرده است که اين آمار

کند.پرسنل بهداشتي درماني خصوصا دانشجويان پزشکي که در

پزشکي است که در صورت

سطوح مواجهه بااليي قرار دارند ،بايد در زمينه لزمم انجام دمره

مطالعه حاضر  3/95ميلي متر گزار

سلي در بخش ريه در تما
در رم

که اين نتيجه نيز مغاير با مطالعه حاضر که  %6/1گزار
مربوط به چه مرحله اي از آموز

بررسي دانشجويان در کليه مقاطع آموز

دمره پزشکي ،با توجه

به افزايش مواجهه ،ميزان شيوع باالتر تست پوستي مثبت در اين
افراد قابل توجيه است .هم چنين اين مطالعه در کشور چين که

اي تست پوستي توبرکولين ،آموز

ببينند.

نزديک با فرد مسلول

 م جله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-995

88  سال، 8  شماره، 49 آبان

نتيجه گيري

 درمان پرمفيالکسي دريافت،رساند تا در صورت مثبت شدن
.کنند

 دانشجويان در جمعيت مورد%6/1 اين مطالعه نشان داد که
بررسي تست مانتو مثبت داشتند م اين نتيجه ارتباط معناداري با

تشکرو قدرداني

نزديک با فرد مسلول م بيماري زمينه

 سابقه تما،جنسيت، سن

اين مطالعه استخراج شده از پايان نامه دکتري پزشکي بوده

 از دانشجويان تست مانتو منفي%93/1 از آنجايي که.اي نداشت

است م از معامنت پژمهشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم

اين،داشتند م در ادامه دمره باليني در مواجهه بيشتري خواهند بود

پزشکي مشهد به خاطر کمک مالي م نرسينگ م دانشجويان

مسئله ضرمرت انجام دمره اي تست مانتو را در اين گرمه مي

.شرکت کننده در طرح تشکر م سپاسگذاري مي شود
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