Iranian Journal of Medical Microbiology

Original
Article

Iran J Med Microbiol: Volume 11, Number 2 (May - June)
Journal homepage: www.ijmm.ir

Farname Inc.

Comparison of Interferon-Gamma Release and Tuberculin Skin Test for
Detection of Latent Tuberculosis Infections in Iranian Elderly Patients

Downloaded from ijmm.ir at 9:51 +0430 on Sunday June 24th 2018

Azadeh Mansourzadeh1, Sahar Honarmand Jahromi1, Majid Khoshmirsafa2,3, Reza Falak2,3
1.
2.
3.

Department of Microbiology, Islamic Azad University, Varamin Branch, Tehran, Iran
Immunology Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Immunology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Article Information
Article history:
Received: 2016/07/12
Accepted: 2016/11/19
Available online: 2017/02/01
Article Subject:
Medical Bacteriology

IJMM 2017; 11(2): 17-25
Corresponding author:
Dr. Reza Falak

Immunology Research Center,
Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran

Tel: 0982188622652

Email:
Falak.r@iums.ac.ir

Background and Aims: Tuberculin skin test is a common method for diagnosis of latent
tuberculosis but it has a high rate of false positivity and false negativity. In Quantiferon test, the
interferon gamma secreted by lymphocytes in response to Mycobacterium tuberculosis antigens
is measured. This study aimed to determine the rate of agreement between quantiferon with skin
tuberculin induration in the diagnosis of latent tuberculosis in elderly.
Materials and Methods: This study was carried out in 2015 on 10 elderly patients with
confirmed active tuberculosis, 30 elderly patients with latent tuberculosis and 50 elderly
individuals without any respiratory symptoms at Iran University of Medical Sciences, Tehran,
Iran. The secretion of gamma interferon of specific T cells in peripheral blood was measured
using Quantiferon test. In addition the tuberculin skin test was performed using standard
methods and the skin induration was measured. By drawing the ROC curve, sensitivity,
specificity, and under the curve area (AUC) was calculated interferon gamma release and
tuberculin test. Results of patients and healthy people were compared with the Kruskal-Wallis
test.
Results: The sensitivity and specificity of gamma interferon release test for active
tuberculosis in elderly patients was, 100% and 98% respectively (area under the curve 0.99)
while the sensitivity and specificity of the tuberculin test was respectively 80% and 94% (area
under the curve 0.89). Regarding to elderly patients with latent tuberculosis the sensitivity and
specificity of interferon-gamma release test was 73% and 98%, respectively; and the sensitivity
and specificity of tuberculin test in these patients was 36% and 94%, respectively.
Conclusions: Quantiferon is more sensitive and specific test for diagnosis of latent
tuberculosis and application of this method is more reliable for diagnosis of latent tuberculosis
infection in the elderly.
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مقایسه آزمون رهاسازی اینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین برای شناسایی عفونت سل
نهفته در بیماران سالمند ایرانی
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چکیده
زمینه و اهداف:

آزمون پوستی توبرکولین روش رایجی برای تشخیص سل نهفته است ،ولی نتایج مثبت و منفی

کاذب زیادی دارد .در آزمون کـوآنتیفـرون میزان اینترفرون گامای مترشحه از لنفوسیتها در پاسخ به آنتیژنهای
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سنجیده میشود .این مطالعه به منظور تعیین میزان توافق نتایج کوآنتیفرون با اندوراسیون
پوستی توبرکولین در تشخیص سل نهفته سالمندان انجام شد.

مواد و روش کار:

این مطالعه در سال  1394روی  30سالمند دارای عالئم سل نهفته 50 ،سالمند سالم و 10

سالمندی که سل آنها به طور قطعی اثباتشده بود در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردید .میزان اینترفـرون گامـای
مترشـحه از لنفوسـیتهـای  Tاختصاصی خون محیطی با آزمون کوآنتیفرون سنجیده شد .بعالوه تست پوستی
توبرکولین به روش استاندارد انجام شد و میزان اندوراسیون پوستی اندازهگیری شد .با ترسیم منحنی ،ROC
حساسیت ،ویژگی و سطح زیر منحنی ( )AUCآزمونهای رهاسازی اینترفرون گاما و توبرکولین محاسبه شد .نتایج
بیماران و افراد سالم با آزمون کروسکال والیس مقایسه گردید.

یافتهها:

حساسیت و ویژگی آزمون رهاسازی اینترفرون گاما برای سل فعال در بیماران مسن به ترتیب  %100و

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،

 %98بود (سطح زیر منحنی  )0/99در حالیکه حساسیت و ویژگی آزمون توبرکولین بترتیب  %80و  %94بود (سطح زیر

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

منحنی  .)0/89در رابطه با افراد مسن مبتال به سل نهفته ،حساسیت و ویژگی آزمون رهاسازی اینترفرون گاما  %73و

پزشکی ایران ،تهران ،ایران

 %98و حساسیت و ویژگی آزمون توبرکولین به ترتیب  %36و  %94بود.
نتیجهگیری :آزمون کوانتیفرون حساسیت و ویژگی بیشتری برای تشخیص سل نهفته نسبت به آزمون

تلفن0982188622652 :

پست الکترونیک:
Falak.r@iums.ac.ir

توبرکولین دارد و بکارگیری آن تشخیص سل نهفته را در افراد مسن قابل اطمینانتر میکند.

کلمات کلیدی :سل نهفته ،آزمون کوآنتیفرون ،آزمون توبرکولین
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بیماری سل یکی از عوامل مهم مرگ و میر در دنیا به شمار
میرود .تالشها و سرمایهگذاری سازمانهای دولتی و غیردولتی
در دهههای اخیر منجر به کاهش شیوع و مرگ و میر سل شده
است ( .)1با وجود این ،یکسوم جمعیت دنیا به عفونت نهفته سل
( )Latent tuberculosis infectionمبتال هستند و ممکن است در
اثر فعال شدن باکتری یا تضعیف ایمنی این اشخاص به سل فعال
مبتال شوند .یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی جهت حذف

بیماری سل تا سال  2050است که برای نائل آمدن به این هدف
ضروریست تا با استفاده از روشهای نوین تشخیصی و درمانی
بتوان سل نهفته را که مخزن اصلی عفونت میباشد ریشهکن نمود
( .)2تاریخچه طبیعی عفونت سل پیچیده بوده و به طور کامل
شناخته نشده است .باسیل سل پس از برقراری عفونت اولیه
ممکن است به سرعت باعث بیماری شده یا برای دهههای طوالنی
به صورت خاموش باقی بماند .شواهد نشان میدهند که تنها در 5
18
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مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 2خرداد و تیر 1396
تا  10درصد افرادی که سیستم ایمنی سالمی دارند ممکن است
سل نهفته پیشرفت نموده و عفونت سل فعال ایجاد نماید (.)3

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه روشهای نوین تشخیص
سل از قبیل  ،IGRAدر سایر کشورها صورت گرفته است .لیکن با
توجه به شیوع باالی سل در ایران و فراوانی گروههای در معرض
خطر ،راهاندازی روشهای تشخیصی و غربالگری دقیقتر سل در
ایران ضروری به نظر میرسد .باوجوداین مطالعات محدودی در
رابطه با مقایسه روشهای تشخیصی ایمونولوژیک سل بخصوص
 IGRAو مقایسه آن با سایر روشها در ایران صورت گرفته است.

مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی سه گروه شامل  30بیمار
سالمند مبتال به سل نهفته 10 ،بیمار مبتال به عفونت سل فعال
که  2نفر از آنها به بیماری دیابت نیز مبتال بودند و همچنین 50
نفر کنترل سالم مراجعهکننده به آزمایشگاه تشخیص طبی آرمین
در تهران مورد بررسی قرار گرفتند .این مطالعه در سال  1394در
گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجام گرفت .شرکتکنندگان سابقه واکسیناسیون با  BCGداشته
و سن بین  51تا  85سال داشتند .معیارهای ورود به مطالعه
تشخیص و صحهگذاری قبلی توسط پزشک متخصص ریه بر
اساس عکسهای رادیوگرافی ریه و آزمایشهای تشخیصی
اختصاصی نظیر کشت و رنگآمیزی اسید فست یا انجام PCR
روی نمونه ترشحات ریه (یا در مواردی سایر مایعات بدن ازجمله
ترشحات چشمی) در آزمایشگاههای معتبر و تطابق شواهد با
عالئم بالینی بیماران بود .کلیه بیماران معرفی شده (مبتال به سل
فعال یا نهفته) در محدوده  2ماه قبل از نمونهبرداری تشخیص
داده شده بودند و عالئم عفونی دیگری ازجمله سایر عفونتهای
تنفسی (و یا عفونتهای ویروسی مهم سیستمیک ازجمله  HIVیا
 )HCVنداشتند .گروه کنترل نیز از افرادی که شانس ابتال به
عفونت سل پایینی داشتند و دسترسی به آنها آسان بود با
معرفی پزشک انتخاب شدند .افراد گروه کنترل سابقه ابتال به
عفونتها ی ریوی (و خارج ریوی) و تماس با بیماران مبتال به سل
را نداشتند .از تمامی افراد موردمطالعه میزان  3میلیلیتر خون
کامل گرفته شد و پس از  24ساعت انکوباسیون (یک میلیلیتر
در هر لوله) در لولههای کنترل مثبت (حاوی  )PHAکنترل منفی
(فاقد آنتیژن) و آزمون (حاوی آنتیژنهای اختصاصی باسیل
سل) پالسمای آنها جداشده و جهت سنجش میزان رهاسازی
اینترفرون گاما با روش الیزا تا زمان آزمایش در فریزر -20
نگهداری شد .بعالوه آزمون پوستی توبرکولین برای هر سه گروه
انجام گردید .مطالعه حاضر تحت نظارت و کسب تأییدیه از کمیته
اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین انجام شد و از تمامی
افراد مورد بررسی جهت شرکت در این مطالعه رضایتنامه کتبی
آگاهانه و داوطلبانه دریافت گردید.
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اغلب تشخیص عفونت نهفته سل در افرادی که شواهد
بالینی یا رادیولوژیکی از عفونت فعال ندارند از طریق آزمون
پوستی توبرکولین ) (Tuberculin skin testصورت میگیرد.
اساس آزمون توبرکولین مشاهده ازدیاد حساسیت تأخیری جلدی
در پاسخ به عصاره خالص شده پروتئینی کشت مایع سل
) (Purified Protein Derivativeمیباشد .این ماده حاوی
مخلوطی از دهها پروتئین باکتریایی میباشد .بههرحال ،اگرچه
آزمون توبرکولین یک روش ارزان و رایج میباشد ،اما در مواردی
به علت واکنش متقاطع آنتیژن  PPDدر افرادی که قبالً با BCG
واکسینه شدهاند و یا در معرض مایکوباکتریومهای
غیرتوبرکلوزیس قرار گرفتهاند ،ویژگی آزمون کاهش یافته و منجر
به نتایج کاذب مثبت گردد ( .)4بعالوه ،آزمون توبرکولین در افراد
مبتال به نقص اکتسابی سیستم ایمنی ،مثالً در اثر عفونت ،HIV
یا نقص وراثتی آن ،و همچنین در کودکان و افراد مسن حساسیت
پایینی دارد و گاهی منجر به نتایج منفی کاذب میگردد ( .)5تا
اوایل دهه گذشته آزمون توبرکولین تنها روش تشخیص سل
نهفته بود ،اما امروزه به دلیل حساسیت و ویژگی پایین تست
پوستی و تحت تأثیر قرار گرفتن آن توسط عوامل مختلف
روشهای اختصاصیتری معرفی شده است که اساس همه آنها
استفاده از آنتیژنهای اختصاصی باسیل سل میباشد ( .)6در
سال  ،2001تست کوانتیفرون ) (QuantiFERON testجهت
تشخیص عفونت نهفته سل مورد تأیید سازمان غذا و داروی
آمریکا ) (FDAقرار گرفت ( .)7اساس این تست اندازهگیری کمّی
رهاسازی اینترفرون گاما ) (Interferon-gamma release assayاز
لنفوسیتهای  Tموجود در خون کامل با روش الیزا میباشد و
صحت آزمون توسط فیتوهماگلوتینین ( )PHAبهعنوان کنترل
مثبت و لوله فاقد آنتیژن بهعنوان کنترل منفی ارزیابی میشود
(.)6-8

بعالوه در بعضی از مطالعات قبلی حساسیت و ویژگی تستهای
تشخیصی گزارش نشده است .هدف پژوهش حاضر ارزیابی آزمون
کوانتیفرون در تشخیص سل نهفته و مقایسه آن با نتایج آزمون
توبرکولین در سالمندان است که به عنوان یکی از گروههای مهم
در معرض خطر سل میباشند.

منصورزاده و همکاران | بررسی سل نهفته با کوانتی فرون و توبرکولین

آزمون کوانتیفرون
آزمون

کوانتیفرون

با

استفاده

از

کیت

QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test (Cellestis

 -1لوله فاقد آنتیژن به عنوان کنترل منفی که میزان پایهای
تولید اینترفرون گاما را اندازهگیری میکند.
 -2لوله حاوی فیتوهماگلوتینین که میتوژن لنفوسیتهای T
بوده به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار میگیرد.
اختصاصی
پپتیدهای
حاوی
سوم
 -3لوله
شامل
توبرکلوزیس
مایکوباکتریوم
)ESAT-6( Early Secretory Antigen Target-6
و  )CFP-10( Culture Filtrate Protein-10که به
عنوان آنتیژنهای اختصاصی سل در نظر گرفته میشوند
بود.

پس از اضافه کردن خون افراد مورد مطالعه به هرکدام از
لولههای مربوطه ،لولهها به مدت  20ساعت در بن ماری 37
درجه سلسیوس انکوبه شدند .درنهایت لولهها به مدت  15دقیقه
با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و پالسمای رویی
جدا شد و تا زمان انجام آزمون الیزا در دمای  -20درجه
سلسیوس نگهداری شد .برای آزمون الیزا ،مقدار  50میکرولیتر
پالسمای رویی و  50میکرولیتر از آنتیبادی ضد اینترفرون گاما
کونژوگه با  HRPبه میکروپلیتهای  96تایی کیت منتقل شد و
بر اساس دستورالعمل کیت مقدار اینترفرون گاما در کنار
استانداردها و کنترلها با دستگاه الیزا ریدر
)(Sunrise ELISA reader, Tecan Co., Salzburg, Austria

خوانده و محاسبه شد.
آزمون پوستی توبرکولین
در این پژوهش آزمون توبرکولین یا مانتو بر روی تمامی
افراد موردمطالعه با استفاده از محلول  PPDتجاری (انستیتو
واکسن و سرمسازی رازی ،حصارک کرج ،ایران) که هر 100
میکرولیتر آن حاوی  5واحد بینالمللی توبرکولین ( )5 TUاست

آنالیزهای آماری
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از بسته نرمافزار آنالیز
آماری ) (SPSS-21, SPSS Inc., Chicago, IL, USAاستفاده
گردید .دادههای کیفی به صورت تعداد (درصد) و دادههای کمی
به صورت انحراف معیار±میانگین ) (mean±SDگزارش شدند .با
استفاده از رسم منحنی Receiver Operating Characteristic
) ،Curve (ROCحساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت ،ارزش
اخباری منفی و سطح زیر منحنی )Area Under Curve (AUC
آزمونهای رهاسازی اینترفرون گاما و توبرکولین محاسبه شد.
برای مقایسه نتایج کمّی آزمونکوانتی فرون و توبرکولین بین سه
گروه ،از آزمون آماری کروسکال والیس و برای تعیین همبستگی
بین تستهای فوق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و
 P-valueکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها
نتایج دموگرافیک
در مطالعه حاضر  90سالمند موردمطالعه قرار گرفتند که
شامل  )27/8( 25مرد و  )72/2( 65زن بودند .دامنه سنی افراد
بین  51و  85سال با میانگین ( 60/27انحراف معیار  6/99و
میانه  )58/5بود .جامعه موردمطالعه در سه گروه سالمندان مبتال
به سل فعال ( 10نفر) ،سالمندان مبتال به عفونت سل نهفته (30
نفر) و افراد کنترل ( 50نفر) قرار داشتند (جدول .)1
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) Limited Victoria, Australia; Cat No: T0590-0301و بر
اساس دستورالعمل موجود در کیت انجام شد .کوانتیفرون یک
آزمون بر پایه الیزا میباشد که مقدار کمّی اینترفرون آزاد شده از
لوکوسیتهای تکهستهای را در پاسخ به آنتیژنهای اختصاصی
باسیل سل اندازهگیری میکند .پس از اخذ خون وریدی ،مقدار
یک میلیلیتر خون تحت شرایط استریل به هرکدام از سه لوله
موردنظر به ترتیب زیر منتقل گردید:

انجام گردید .این آزمون جلدی ازنظر اصول تلقیح ،خواندن نتیجه
و تفسیر آزمایش کامالً استاندارد گردیده و پروتکل استفادهشده
در این مطالعه نیز روش توصیهشده توسط سازمان بهداشت
جهانی میباشد .تزریق  0/1میلیلیتر محلول  PPDبه صورت
داخل جلدی در ساعد دست با سرنگ انسولین و با زاویه  15تا
 30درجه صورت گرفت و  48ساعت (تا حداکثر  72ساعت) بعد
ناحیه تزریق مورد بررسی قرار گرفت و قطر برآمدگی با خطکش
اندازهگ یری شد .با توجه به عالئم بالینی مشابه بیماران و
خصوصیات دیگر (ازجمله عدم داشتن بیماریهای زمینهای نظیر
ایدز و بیماریهای عفونی مزمن) مالک تفسیر نتایج قطر
اندوراسیون ناحیه تزریق در نظر گرفته شد و اندوراسیون بیش از
 5میلیلیتر به عنوان مثبت و کمتر از آن به عنوان منفی در نظر
گرفته شد (.)9
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک جامعه موردمطالعه
52/98±6/36
(51-81 )57

58/6±6/46
(52-71 )57

63±7/55
(52-85 )62

(18 )36
(32 )64

(13 )43/3
(17 )56/7

(4 )40
(6 )60

نتایج آزمون پوستی توبرکولین
آزمون توبرکولین نشان داد که از میان سالمندان مبتال به
سل فعال ،عفونت سل نهفته و گروه کنترل به ترتیب  8نفر
( 11 ،)%80نفر ( )%36/7و  3نفر ( )%6پس از تزریق  PPDپاسخ
مثبت نشان داده بودند .میانگین قطر اندوراسیون (به میلیمتر)
ناشی از تزریق  PPDنیز بین گروههای مذکور به ترتیب 40/15
(انحراف معیار ( 7/79 ،)9/64انحراف معیار  )7/38و 2/96
(انحراف معیار  )3/23مشخص گردید .آزمون آماری کروسکال
والیس ( )Kruskal-Wallis H Testنشان داد که اختالف آماری
معنیداری بین قطر اندوراسیون بین گروههای موردمطالعه وجود
دارد (( )P value < 0/001شکل  .)2بررسی تفاوت بین گروهها
توسط آزمون چندگانه توکی ( )Post Hoc, Tukey’s Testنیز
نشان داد که میانگین قطر اندوراسیون در سالمندان مبتال به سل
فعال به طور معنیداری از دو گروه دیگر بیشتر میباشد .همچنین
قطر اندوراسیون در بیماران مبتال به سل نهفته از افراد گروه
کنترل بیشتر است ( .)P value <0/001جدول  2نتایج حاصل از
مقایسه تستهای توبرکولین و کوانتیفرون را نشان میدهد.
جدول  :2نتایج حاصل از مقایسه تستهای توبرکولین ( )PPDو
کوانتیفرون ()IGRA
کنترل منفی ()50

سل نهفته ()30

سل فعال ()10

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

49
47

1
3

8
19

22
11

0
2

10
8

سن (میانگین و انحراف معیار)
(میانه سنی) دامنه سنی
جنسیت:
( )%مرد
( )%زن

کوانتیفرون مثبت بودند .مقادیر بهدستآمده از آزمون الیزا نشان
داد که میانگین اینترفرون گامای آزادشده ( )Iu/mLدر بیماران
مبتال به سل فعال ،سل نهفته و گروه کنترل به ترتیب 11/18
(انحراف معیار ( 5/09 ،)5/14انحراف معیار  )5/77و 0/07
(انحراف معیار  )0/072میباشد که بر اساس آنالیز آماری
کروسکال والیس اختالف میانگین آنها معنیدار بود (P 0/001
< ( )valueشکل  )2با استفاده از آزمون توکی نشان داده شد که
میانگین رهاسازی اینترفرون گاما در سالمندان مبتال به سل فعال
از دو گروه دیگر و همچنین در گروه بیماران مبتال به سل نهفته
از گروه کنترل بیشتر میباشد.

شکل  :1مقایسه نتایج آزمون توبرکولین در بیماران مبتال به سل فعال و
سل نهفته با گروه کنترل
آزمون پیرسون اختالف فاحشی بین گروه کنترل با بیماران سل نهفته

IGRA
PPD

نتایج آزمون کوانتیفرون
نتایج آزمون کوانتیفرون که بر پایه الیزا به دست آمد نشان
داد که کلیه سالمندان مبتال به سل فعال ( )%100کوانتیفرون
مثبت هستند (جدول  .)2از میان سالمندان مبتال به عفونت سل
نهفته و گروه کنترل نیز به ترتیب  22نفر ( )%73/3و  1نفر ()%2

و گروه کنترل با بیماران مبتال به سل و همچنین بیماران مبتال به سل با
گروه کنترل نشان داد.

در مطالعه حاضر میزان همبستگی نتایج توبرکولین و
کوانتیفرون محاسبه شد و بر اساس نتایج حاصل از فراوانی مثبت
تستهای مذکور ،نتیجه نشان داد که ضریب همبستگی بین
آنها  0/43بوده و همبستگی مستقیم و مثبتی بین دو تست
تشخیصی وجود دارد (.)P value <0/001
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کنترل سالم و بدون عالئم ()50

بیماران مبتال به سل فعال ()10

عفونت نهفته سل ()30

منصورزاده و همکاران | بررسی سل نهفته با کوانتی فرون و توبرکولین

نتایج شاخصهای اعتبارسنجی

شکل  :2مقایسه نتایج کوانتیفرون ( )IGRAدر جامعه مورد مطالعه

مقایسه نتایج کوانتی فرون در بیماران مبتال به سل نهفته با
گروه کنترل و همچنین بیماران مبتال به سل فعال با گروه کنترل
اختالف آماری معنیداری بین میانگین گروههای فوق نشان داد.
بهطوریکه میانگین میزان رهاسازی اینترفرون گاما در سالمندان
مبتال به سل فعال بیشتر از گروه مبتال به سل نهفته بود و میزان
آن در هر دو گروه بیشتر از میانگین نتایج گروه کنترل بود.

جدول  :3حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای تستهای کوانتیفرون و توبرکولین
ارزش اخباری منفی
(فاصله اطمینان )%95

ارزش اخباری مثبت
(فاصله اطمینان )%95

ویژگی
(فاصله اطمینان )%95

حساسیت
(فاصله اطمینان )%95

نوع آزمون (در مقایسه با گروه کنترل)

(100 )92/7-100/0
(95 )86/0-99/5
(85 )74/2-93/7
(71 )58/7-81/7

(90 )58/7-99/7
(72 )39/0-93/9
(95 )78/0-99/8
(78 )49/2-95/3

(98 )89/3-99/9
(94 )83/4-98/7
(98 )89/3-99/9
(94 )83/4-98/7

(100 )69/1-100/0
(80 )44/3-97/4
(73 )54/1-87/7
(36 )19/9-56/1

کوانتیفرون برای سل فعال
توبرکولین برای سل فعال
کوانتیفرون برای سل نهفته
توبرکولین برای سل نهفته

بحث
در حال حاضر در میان بیماریهـای میکروبـی ،بیمـاری
سـل شــایعتــرین عامــل کشــنده بــالغین در تمــام دنیــا
مــیباشــد .بیماری سل هرساله افراد بیشتری را در مقایسه با
ایدز و ماالریا به کام مرگ میکشاند و روی بار کلی بیماریها و
ازجمله شاخص دالی (،)Disability Adjusted Life Years
افزایش موارد مقاوم به دارو و همچنین افزایش ابتالی افراد HIV
مثبت به سل ،تأثیرات قابلتوجهی دارد (.)10،11
راهکار مهم بـرای کنتــرل جهــانی عفونت سل ایجــاد
یــک روش غربــالگری منظم و مؤثر در تشخیص موارد با خطر
باال میباشد .درمان پیشگیرانه خطـر بــروز ســل فعــال در
بیمــاران مبــتال بــه عفونــت را تــا بــیش از  90درصد

میکاهد .از افرادی که با باسیل سل آلودهشدهاند درصد اندکی
بیماری را به طور فعال نشان میدهند ،بهطوریکه بیش از 90
درصد آنها بدون عالمت هستند .این افراد درواقع به عفونت
نهفته ( )LTBIمبتال میباشند ( .)12اگر سیستم ایمنی نتواند با
رشد باکتری مقابله کند ،باسیل سل در بدن تکثیر یافته و موجب
بروز سل فعال خواهد شد .جهت نیل به این هدف یعنی کنترل
بیماری سل ،شناسایی و درمان عفونتهای نهفته سل میتواند
راهکار مفید در کاهش نرخ این بیماری باشد .ازاینرو شناسایی و
در صورت لزوم درمان موارد عفونت نهفته سل در سالمندان،
امری حیاتی در برنامه کنترل بهداشت کشورها ،بهویژه کشورهای
دارای نرخ متوسط تا باالی بیماری سل هستند ،خواهد بود (.)13
این آزمون عمدتاً به روش الیزا و پس از تحریک پرولیفراسیون
لنفوسیتهای  Tمحیطی با آنتیژن اختصاصی انجام میشود.
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در مطالعه حاضر شاخصهای اعتبارسنجی حساسیت،
ویژگی و ارزش اخباری آزمون مورد بررسی قرار گرفتند (جدول
 .)3نتایج آماری نشان داد که حساسیت و ویژگی آزمون
توبرکولین در سالمندان مبتال به سل فعال در مقایسه با گروه
کنترل به ترتیب  %80و  %94و در افراد مبتال به سل نهفته در
مقایسه با گروه کنترل به ترتیب  %36و  %94میباشد .همچنین
ارزش اخباری مثبت ( )PPVو منفی ( )NPVدر بیماران مبتال به
سل فعال به ترتیب  %72و  %95و در بیماران مبتال به سل نهفته
به ترتیب  %78و  %71به دست آمد .در مورد آزمون کوانتیفرون
نیز نتایج نشان داد حساسیت و ویژگی این آزمون در سالمندان
مبتال به سل فعال در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب  %100و
 %98و در سالمندان مبتال به سل نهفته در مقایسه با گروه کنترل
به ترتیب  %73و  %98بود .بعالوه ارزش اخباری مثبت و منفی در
بیماران مبتال به سل فعال به ترتیب  %90و  %100و در بیماران
مبتال به سل نهفته به ترتیب  %95و  %85بود.
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آزمونهای کوانتیفرون و توبرکولین ازنظر حساسیت و
ویژگی نیز تفاوت دارند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
حساسیت و ویژگی آزمون کوانتیفرون در بیماران مبتال به سل
فعال و همچنین بیماران مبتال به سل نهفته بیشتر از آزمون
توبرکولین میباشد .همسو با این مطالعه نتایج مطالعات قبلی نیز
نشان دادهاند که حساسیت و ویژگی آزمون کوانتیفرون بیشتر
است .بررسیهای  Detjenو همکاران نشان داد که حساسیت و
ویژگی آزمون کوانتیفرون به ترتیب برابر  93درصد و  100درصد
میباشد ( .)18همچنین  Haradaو همکاران نیز حساسیت و
ویژگی آزمون مذکور را به ترتیب  %93و  %98به دست آورند که
بامطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)19در یک مطالعه متا-آنالیز که
توسط  Paiو همکاران انجام شد ،حساسیت و ویژگی آزمون
کوانتیفرون به ترتیب  %70و  %97به دست آمد ( .)20همچنین
در مطالعه حاضر ارزش اخباری مثبت آزمون کوانتیفرون برای
سالمندان مبتال به سل فعال و سالمندان به سل نهفته به ترتیب
 90درصد و  95درصد به دست آمد .ارزش اخباری مثبت برای
آزمون توبرکولین یا  PPDنیز برابر  72درصد و  78درصد به
دست آمد که با مطالعات  Detjenو همکاران و مطالعه
 Lashkardoostو همکاران همخوانی دارد ( .)18،21همچنین در

در مطالعه حاضر شیوع عفونت نهفته سل نهفته در گروه
موردمطالعه توسط آزمون کوانتیفرون برابر  73درصد به دست
آمد .حالآنکه این شیوع با آزمون توبرکولین برابر  36درصد بود و
نتایج دو آزمون تفاوت داشت .این تفاوت در برآورد میزان شیوع
عفونت نهفته سل میتواند دالیلی چون مثبت و منفی کاذب،
محل کار بیماران و مایکوباکتریومهای محیطی باشد .محل کار
افراد در مشاغل پرخطر در این بیماری و همینطور حضور
مایکوباکتریوم های محیطی و واکسیناسیون میتواند دلیل این
تفاوت باشد .جالب اینکه در این پژوهش دو نفر از سالمندان
مبتال به سل فعال علیرغم مثبت بودن آزمون کوانتیفرون ،ازنظر
آزمون توبرکولین منفی بودند ،اما ازآنجاییکه هر دو بیمار فوق
مبتال به دیابت بودند احتماالً در اثر این بیماری زمینهای و
تضعیف مختصر سیستم ایمنی واکنش منفی کاذب رخداده است.
باوجوداین برخی مطالعات نشان دادهاند که عواملی مثل باال بودن
سن ،ابتال به  HIVو بیماریهای زمینهای نظیر اختالالت کلیوی
حساسیت آزمونهای کوآنتیفرون و توبرکولین را کاهش میدهد
( .)23-27همچنین بر طبق مطالعه  Choiو همکاران ،حساسیت
آزمونهای کوآنتیفرون و توبرکولین در بیماران مبتال به دیابت
کاهش مییابد ( .)28بههرحال در مطالعه حاضر آزمون
کوآنتیفرون برای هر دو بیمار دیابتی مبتال به سل فعال مثبت
بود .همچنین آزمون همبستگی بین دو تست کوآنتی فرون و
توبرکولین در گروه بیماران مبتال به سل نهفته وجود ارتباط بین
این دو تست را نشان داد (فرض استقالل با  Pvalue > 0/001رد
میشود) درحالیکه ضریب همبستگی این ارتباط ()r = 0/43
متوسط میباشد .این همبستگی نشان میدهد که تغییرات
محیطی پوست شامل مقدار اندوراسیون تست توبرکولین با
فعالیت لنفوسیتهای  Tو ترشح سایتوکاین اینترفرون گاما
بهصورت سیستمیک متناسب نمیباشد.
از نقاط قوت پژوهش حاضر این است که از گروههای
مختلف سالمندان برای اهداف طرح استفاده شد .بیماران مبتال به
سل نهفته از سالمندانی انتخاب گردید که توسط پزشک
تأییدشده و نتایج رادیولوژی عفونت فعال را نشان میدادند.
همچنین افراد کنترل نیز از میان سالمندانی انتخاب گردید که
هیچگونه عالئم سل و اختالالت تنفسی نداشتند .بنابراین
23
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در مطالعه حاضر ارتباط معنیداری بین نتایج دو تست
کوانتیفرون و توبرکولین در تشخیص سل فعال و نهفته در
بیماران واکسینه شده با  BCGبه دست آمد ،باوجوداین آزمون
کوانتی فرون حساسیت و دقت بیشتری داشت .یافتهها نشان داد
که آزمون کوانتیفرون در مقایسه با توبرکولین برای غربالگری
بیماران مبتال به سل نهفته مناسبتر بوده و نتایج قابلاعتمادتری
میدهد .مطالعات  Eumو همکاران نیز نشان داد که سنجش
اینترفرون گامای مترشحه در پاسخ به آنتیژنهای باسیل سل
یک روش تشخیص مناسب برای سل نهفته در افراد باسابقه
واکسیناسیون  BCGمیباشد ( .)14بههرحال در مطالعه Connell
و همکاران و  Vaziriو همکاران اختالف معنیداری بین دو آزمون
وجود نداشت ( .)15-16در پژوهش حاضر یکی از سالمندان گروه
کنترل نیز ازنظر آزمون کوانتی فرون مثبت بود .چنین حالتی را
احتماالً میتوان بهمواجهه اخیر با مایکوباکتریوم نسبت داد.
احتماالً عواملی همچون مواجهه اخیر با مایکوباکتریومها و نیز
گذر زمان در این رابطه نقش اساسی دارند ،بهطوریکه احتمال
بروز پاسخ مثبت کاذب برای آزمون کوانتی فرون در رابطه با
برخی از مایکوباکتریومهای غیر توبرکلوزیس نظیر ،M. kansasii
 M. szulgaiو  M. marinumمطرح میباشد (.)17

این پژوهش ارزش اخباری منفی آزمون کوانتیفرون بیشتر از
توبرکولین بود .درحالیکه مطالعات  Dewanو همکاران مقادیر
کمتری نسبت به مطالعه حاضر به دست آوردند (.)22

منصورزاده و همکاران | بررسی سل نهفته با کوانتی فرون و توبرکولین

 قرار نمیگیرد و میتواند درBCG تحت تأثیر واکسیناسیون با
.مناطق اندمیک با اطمینان بیشتری مورداستفاده قرار گیرد
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تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همکاریهای خانم معصومه نجفی کارشناس
مسئول آزمایشگاه ایمونوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی ایران و همینطور مدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین
که امکانات الزم جهت جمعآوری نمونهها و انجام آزمایشها را در
اختیار ما قراردادند و پرسنل بخش نمونهگیری آزمایشگاه آرمین
که با صبر و حوصله در پر کردن فرمهای بیماران و خونگیری از
 همچنین از حمایتهای.آنها ما را یاری کردند تشکر مینماییم
بیدریغ مرحوم آقای دکتر محمدرضا حریری که در معرفی
.بیماران نقش مؤثری داشتند سپاسگزاریم
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد

ازآنجاییکه پژوهش حاضر دو نوع آزمون تشخیصی را به طور
همزمان مورد بررسی قرار داده و افرادی را موردمطالعه قرار داده
 سل نهفته و،است که نماینده جامعه بیماران مبتال به سل فعال
همچنین سالمندان سالم بدون سابقه بیماری ریوی هستند و با
نظر به اینکه شاخصهای اعتبارسنجی را مورد بررسی قرار داده
 از محدودیتهای این مطالعه میتوان. حائز اهمیت میباشد،است
به تعداد کمحجم نمونه اشاره نمود که به علت بار مالی انتخاب
.تعداد بیشتر نمونهها میسر نبود
 نتایج حاصل از مقایسه آزمونهای،رویهمرفته
کوآنتیفرون و توبرکولین نشان میدهد که آزمون تشخیصی
کوآنتیفرون حساسیت و ویژگی باالتری نسبت به آزمون
توبرکولین داشته و نتایج قابلاطمینانتری را در اختیار محققین و
 همچنین عوامل مختلف مؤثر در بروز موارد.پزشکان قرار میدهد
مثبت کاذب مثل سابقه دریافت واکسن یا مواجهه با
مایکوباکتریومهای محیطی نتایج آزمون کوآنتیفرون را مخدوش
 لذا روش کوآنتیفرون جهت شناسایی،و مثبت کاذب نمیکند
عفونت نهفته سل اختصاصیتر از روش توبرکولین بوده و نتایج آن
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