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Brucellelosis has been almost eradicated in developed countries while in under
developed areas from Mediterranean regions to Arabic countries and even in Indian
subcontinental can cause serious health problems. This point can be found out easily in
released reports. It is over a century that various serological methods have been
introduced and applied for diagnosis of brucella infection, but all were not able to
provide satisfactory results. Therefore, clinicians treat the patients with various
unspecific treatment protocols based on clinical signs and symptoms, consequently
causing treatment failure or possible relapse later on. This article aimed to have short
survey on serological diagnosis of brucellosis and proposed an approach at present
situation of brucellosis diagnostic specifically for local laboratories.
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در حالیكه بروسلوزیس در كشورهاي توسعهیافته و پیشرفته تقریباً ریشهكن شده است ،در كشورهاي در حال
توسعه از نواحی مدیترانه تا شبه قارۀ هندوستان و كشورهاي عربی سبب مشکالت جدي بهداشتی میشود كه این موضوع
در بررسی گزارشها بسیار مشاهده میشود .بیش از صد سال است كه روشهاي متعدد سرولوژیک در تشخیص این
بیماري معرفی و بهكارگیري شدهاند ،اما هیچ یک قادر نبودهاند تا بهحال نتایج رضایتبخشی را فراهم كنند لذا پزشکان
پیوسته در موارد مذكور براساس عالئم بارز كلینیکی اقدام به درمان بیماران با رژیمهاي درمانی گوناگون و بعض ًا
غیراختصاصی میكنند كه حداقل نتیجۀ آن شکست درمان و عود بروسلوزیس است .در این مطالعه كوشش شده است با
بررسی اجمالی عوامل موثر در تشخیص سرولوژیک بیماري ،مشکالت كنونی بررسی شده و راهکارهایی براي بهبود
وضعیت تشخیصی بروسلوزیس بهویژه براي آزمایشگاههاي بومی پیشنهاد شود.
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مقدمه
بروسلوزیس بین بیماريهاي عفونی ،یکی از گرفتاريهایی
است كه براي تشخیص آن به مجموعهاي از اطالعات

همکاران كه در سطح كل كشور انجام شده فراوانی بیماري در
مجاورت رشته كوه زاگرس كوهرنگ و استان چهارمحال و
بختیاري و آذربایجان شرقی بیشتر است .به گونهاي كه میزان
فراوانی بروسلوزیس در مقایسه با متوسط كشوري چندین برابر
بوده است و از  713در صد هزار در سال  2111به  473 ،783و
 487در سالهاي  2117 ،2112و  2113افزایش پیدا كرده است

فراوانی بیماري دربرخی مناطق معرفی كردهاند ( .)1،9در حالی

( .)1در این گزارش میزان باالي فراوانی بروسلوزیس را بهسبب

كه در برخی گزارشهاي دیگر ،نقش عوامل محیطی و جغرافیایی
بهویژه دسترسی نداشتن افراد به تسهیالت بهداشتی ـ درمانی از
دالیل احتمالی تاخیر عنوان شده است .براساس گزارش پاكزاد و

عوامل جغرافیایی دانستهاند و تاكید شده ارتفاعات كم و رطوبت
متوسط باعث ایجاد مناطقی با پوشش گیاهی میشوند و شرایط

اپیدمیولوژیکی ،بالینی و آزمایشگاهی نیاز است ( .)1متاسفانه در
سالهاي اخیر علیرغم اتخاذ تدبیرهاي متعدد میزان بروسلوزیس
گزارش شده ،در برخی مناطق افزایش یافته است .عدهاي از
محققان تاخیر تشخیصبروسلوزیس را فاكتور اصلی در افزایش
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مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  12شماره ▐ 1فروردین -اردیبهشت 1733
آبوهوایی محیط مناسب براي بقا و گسترش بیماري را فراهم می
كند.

تشخیص گمراهكننده باشد ( .)3البته در كنار آن وجود واكنش
متقاطع با طیفی از ارگانیسمها را هم باید در نظر داشت ()17،11

است ( .)5در حالی كه در بررسیهاي مقایسهاي رژیمهاي

قضاوت قرار گیرد ( .)11،19بهنظر میرسد با توجه به ابهامهاي

برخی از رژیمهاي درمانی است ( .)2در بررسیاي كه عبدالمقصود
در مصر انجام داده ،میزان مقاومت به ریفامپین  %43گزارش شده

متعدد در این زمینه ،ضروري است طی بررسی دقیقتري میزان
حساسیت و ارزش تشخیصی تست در بیماران بروسلوزي اندازه
گیري شود.
از آنجا كه آگلوتیناسیون لولهاي ،حساسیت كمتري در
تشخیص  IgGبهویژه  IgG1دارد ،لذا درصورت بهكارگیري آن
همراه با روش  2 MEكه با حذف  IgMبهاندازهگیري اختصاصی
 IgGمیپردازد ،به همراه روش  Coombsنشان داده در تعدادي از
بیماران میتواند تفسیر بهتري از وضعیت بیمار ارائه كند .اتخاذ
برخی اقدامات اصالحی نظیر انجام تست در شرایط  pHنزدیک به
نرمال یا بهكارگیري  EDTAگزارش شده كه میتواند سبب
افزایش ویژگی تست شود .معهذا گزارشهاي مکرر موید آن است
كه این روش در درصد چشمگیري از بیماران ،حساسیت مناسبی
ندارد .معرفی روشهاي  Immunocaptureو روش Coombs Jel
هم گرچه سبب افزایش حساسیت اندک تست ،شده اما بهواسطۀ
آن كه اساس تمام این روشها مشابه است ،هنوز نتوانسته تاثیر
محسوسی در افزایش حساسیت این روشها داشته باشد .بررسی
هاي مقایسهاي متعدد بین روشهاي مبتنی بر آگلوتیناسیون و
ایمونو اسی در اكثر مقاالت موید حساسیت باالتر براي ایمونو اسی

گوناگون درمانی اختالف معنیداري با تجویز و بدون استفاده از
ریفامپین گزارش نشده است (.)1،0
روشهای سرولوژیک
در بیماري بروسلوزیس در پی تحریک سیستم ایمنی و
پاسخ ایمنی هومورال ،آنتیباديهاي  IgA, IgG, IgMو مقدار
جزئی از  IgEدر سرم حضور خواهد داشت .بهدنبال عفونت
بروسلوزیس معموال  IgMاز روز  4-3ظاهر شده و در  2-7هفته
بعدي به اوج خود میرسد ،تولید  IgG1و  IgG2از روز 13-21
شروع شده و در عرض  2-7هفته بعدي به میزان نهایی رسیده و
دوام بیشتري خواهد داشت و در  %81درصد موارد تیتر آن در
مرحلۀ حاد به  8برابر یا حتی بیشتر افزایش مییابد ( .)9،3ممکن
است در شکل مزمن بیماري فقط این آنتی بادي حضور داشته
باشد .درصورت درمان كامل تیتر آن ظرف  4ماه تا یکسال پس از
اتمام درمان به میزان چشمگیري كاهش یافته یا اصوال محو می
شود .البته چنانچه درمان كامل صورت نگیرد ،میزان آنتیبادي
همچنان باال خواهد ماند .البته تیتر آنتیباديهاي اختصاصی افراد
مناطق آندمیک بیش از حد طبیعی بوده كه میتواند براي
7

Downloaded from ijmm.ir at 12:37 +0430 on Monday June 25th 2018

در این گزارشها به تاثیر سایر عوامل توجهی نشده است.
سطح نامناسب پوشش برنامۀ واكسیناسیونِ دامها ،نبودن برنامۀ
كشوري كنترل ورود دامهاي آلوده از كشورهاي همسایه ،همچنین
نظارت كافی نداشتن بر بهداشتِ شیر و سایر محصوالت لبنی
دامداريهاي محلی ،از سایر مواردي است كه میتواند سبب
گسترش انتشار بروسلوزیس باشد .البته مشکالت تشخیص و
توانمند نبودنِ آزمایشگاههاي محلی این مناطق در شناسایی
بیماريهاي بومی هم از دیگر عوامل گسترش این بیماري است .در
دسترس نبودن كیتهاي قابل اعتماد تشخیصی حتی در آزمایش
هاي روتین آگلوتیناسیون ،حساس نبودنِ یکسان كیتهاي
تشخیصی در گونههاي ملیتنسیس و آبورتوس ،مشخص نبودن
فراوانی گونههاي بروسلوزي در ایران بهویژه آبورتوس و ملی
تنسیس هم از دیگر مشکالت این عرصه است .در كنار این موارد
باید به بررسی نکردن مقاومت دارویی بروسال نیز اشاره كرد .وجود
 %4/43عود بروسلوزیس موید وجود مقاومت دارویی یا موثر نبودن

بنابراین در بررسی آزمایش سرولوژیک جدا از شرایط
اپیدمیولوژیک و پاتولوژیک ،زمان انجام آزمایش سرم ،اهمیت
بسیاري دارد.
روشهاي قدیمی مبتنی بر مشاهده آگلوتیناسیون سالها
است كه در تشخیص آنتیباديهاي اختصاصی بروسلوزیس به
كارگرفته میشود .این آزمایشها معموال با تهیه رقتهاي سریالی
از  1/21تا  1/2441تهیه میشود .در دستورالعمل راهنماي
بروسلوزیس كه سازمان مدیریت بیماريها انتشار دادهاند ،تیتر
 1/81و باالتر به معنی وجود بیماري معرفی شده ،گرچه منطقی
است كه در مناطق آندمیک حداقل یک تیتر باالتر یعنی 1/141
بهعنوان وجود بیماري در نظر گرفته شود .كاهش ارزش تشخیصی
تست از  1/721به  1/141و در نهایت به  1/81سبب افزایش
حساسیت تست در بیماران بروسلوزي شده است اما این الزاماً به
معنی وجود بروسلوزیس در افراد واجد تیتر  1/81نیست چون
براي افرادي كه در مناطق آندمیک زندگی میكنند ،تیتر 1/141
بهعنوان تیتر پایۀ تشخیصی قبول میشود یا در افرادي كه
مستقیماً با دام سروكار دارند ،ممکن است تیتر  1/721مبنیِ

مسعود حاجیا | چالشهای تشخیص آزمایشهای سرولوژیکی....

بوده است ( )12،15اما با توجه به آنکه روشهاي كالسیک

نتیجهگیری

آگلوتیناسیون همراه با روشهاي  2 MEو كومبس امکان تفسیر
بهتري از وضعیت بیماري فراهم میكند ،كماكان مراكز تشخیصی
و پزشکان عالقهمند به استفاده از این روشها در تشخیص موارد
مشکوک به بروسلوزیس هستند .متاسفانه با توجه به ماهیت
ارگانیسم و همچنین وِیژگی بیماري و بهكارگیري روش كشت و
جداسازي حتی در سیستم  BACTECنیز نتوانسته جایگزین
مناسبی براي بیماران مشکوک به بروسلوزیس بهدست دهد (-19
 .)11روش  PCRكه بهتازگی در تشخیص بروسلوز بهكار گرفته
شده است نیز با معضالت متعددي همراه بوده است (.)11،13،17
وضعیت تیتر آنتی بادی در بیماران
گزارشها در زمینۀ بررسیهاي سرواپیدمیولوژیک بسیار
محدود است اما این تعداد محدود موید این نکته هستند كه وجود
بیماري گاه همراه با تایید حضور آنتیبادي یا در حد تشخیص
نیست ( .)0در گزارش چگینی و همکاران از  712بیمار در منطقۀ
عشایري كه واجد بروسلوزیس بودند ،فراوانی آنتیباديها در تست
هاي رایت ،كومبس و  2 MEبه ترتیب  %23/3 ،%23/4و %21/1
بود ( .)11البته در این بررسی تیتر  1/81و باالتر به معنی وجود
بیماري در نظر گرفته شده بود .در بررسی  zargarروي بیماران
بروسلوزي بستري در بیمارستان امام خمینی انجام داد،گزارش
شده كه آزمایش رایت فقط در  72مورد از  34مورد بیمار بستري
شده واجد تیتر  1/141و یا باالتر بودند ( )%31/11یعنی %28/83

سپاسگزاری
نویسنده از تمام كسانی كه در اجراي این تحقیق صمیمانه
یاري رساندهاند ،تقدیر و تشکر میكند.

از بیماران فاقد شواهد قطعی در تست رایت بودند (.)10
جایگاه سیستم بهداشتی در تشخیص بروسلوزیس:
هماكنون آزمایشگاههاي سیستم بهداشتی متقبل انجام تعداد
زیادي از درخواستهاي تشخیصی در این حوزهاند .خدمات و
آزمایشهاي سطوح مختلف این آزمایشگاهها در برنامۀ پزشک
خانواده و بیمۀ روستایی در دو سطح یک و دوي مراكز بهداشتی
روستایی و مراكز بهداشتی شهرستان و استان با تعرفههاي مناسب
در حال ارائۀ خدمات به بیماران در كل كشور هستند كه ضرورت
دارد زیر نظر مسئول فنی حداقل در مراكز استانی بر نحوۀ انجام
تست نظارت دقیقتري بهعمل آید .البته بدیهی است ،همچنان
نیازمند آنیم كه نمونههایی كه با تشخیص صحیح آزمایشگاهی
همراه نیستند ،براي بررسی دقیقتر و سنجش سطح تشخیصی هر
تست به یک مركز رفرال ارسال شود .بدیهی است این مهم و
تعیین مركز رفرال بر عهدۀ سیستم بهداشتی وزارت بهداشت است.

تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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آنچه ما در آزمایشگاه باید بدان توجه كنیم این مهم است
كه بپذیریم ماهیت بیماري بروسلوزیس با سایر بیماريها متفاوت
است .براي هر گروه از بیماران هر تستی نمیتواند جواب رضایت
بخشی داشته باشد .براي عفونتهاي مزمن و افراد در دوران نقاهت
و بیمارانِ با شرایط پیچیده و بستري در بیمارستان با توجه به
ناكارآمدي روشهاي آگلوتیناسیون ،میباید از روشهاي مناسبتر
استفاده شود و سیستم بهداشتی بپذیرد كه آزمایشگاههاي
بیمارستانها و مراكز بهداشتی سایر روشهاي آلترناتیو را مدنظر
قرار دهند .همچنین ضروریست آزمایشگاههاي مركزي شبکۀ
بهداشتی هر منطقه نسبت به گونۀ بومی آن منطقه بررسی الزم را
انجام دهند و با آگاهی از نوع عامل بیماريزا احتمال موفقیت
آزمایشها با انتخاب صحیح روش مناسب افزایش یابد .بدیهی
است انتخاب روش آزمایش یا انجام آزمایشهاي تکمیلی براي این
بیماران متوجه مسئول فنی آن مركز خواهد بود .در كنار این موارد
ضروریست دستورالعمل فنی اصالح شده ،بهویژه براي روشهاي
مبتنی بر آگلوتیناسیون همراه با توضیح خطاهاي احتمالی و
راهکارهاي برطرف كردن آن بهدست متولیان امور تهیه و براي
مراكز ارسال شود و با معرفی مركز رفرال براي بررسی دقیقتر
نمونههاي مشکوكی كه واجد جواب منفی بودهاند ،سطح تشخیصی
هر تست دقیقتر ارزیابی شود.
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coli O157:H7. Vet Microbiol 2004; 100: 25–30.
https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2003.12.010
PMid:15135510
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