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Background and Aims: Listeria monocytogenes is one of the most important causes of
abortion and postpartum infection in newborns. This study aimed to compare the indirect ELISA
and immunofluorescence methods for the detection of anti-Listeria antibodies among women
with spontaneous abortion.
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Materials and Methods: In this study, indirect ELISA and immuno-fluorescence methods
were used for the detection of anti-Listeria antibodies. Five milliliters of blood sample were
collected from mothers with spontaneous abortion during the third trimester of pregnancy in a
ward that examines the diseases of female genital tract in Kamali Hospital of Karaj, Iran. The
samples were then transferred to the laboratory for examination using relevant kits. The serum
titers of positive samples were also assessed via both ELISA and indirect immunofluorescence
for evaluation of IgG and IgM antibodies. The antibodies titers were compared using SPSS
software while P values <0.001 were considered as significant.
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Results: From the 58 evaluated serum samples, 21 were positive for anti-Listeria antibody.
Statistical analysis showed that ELISA and indirect immunofluorescence methods had identical
sensitivity. Moreover, it was shown that identification of IgG antibody was better performed in
both diagnostic methods.
Conclusions: Both ELISA and indirect immunofluorescence methods are suitable
methods for the detection of antibodies against Listeria.
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چکیده
زمینه و اهداف:

لیستریا مونوسیتوژنز یکی از عوامل مهم سقطجنین و عفونت پس از زایمان در نوزادان است .این مطالعه با

هدف مقایسة روش الیزا و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم در تشخیص آنتیبادی ضد لیستریا در زنان با سقطجنینِ خود به خودی صورت
گرفت.

مواد و روش کار :در این تحقیق از دو روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم و الیزا برای تشخیص آنتیبادیهای ضد لیستریا
استفاده شد .نمونهها شامل  5سیسی خون از مادران با سقطجنین خودبهخودی در سه ترم بارداری ،از بخشی در بیمارستان کمالی
کرج که به بررسی بیماریهای دستگاه تناسلی زنان میپردازد ،برای تحقیق در نظر گرفته شدند و به آزمایشگاه منتقل شدند و با
استفاده از کیتها ارزیابی شدند و برای نمونة سرمی مثبت ،تیتر آنها برای آنتیبادیهای  IgGو  IgMنیز برای هر دو روش االیزا و
ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بررسی شد و در پایان با نرمافزار آماری  SPSSنسخه 19و سطح معناداری کمتر از  0/001تیتر
آنتیبادیها مقایسه شدند.
یافتهها :از  58نمونة سرم گرفتهشده 21 ،نمونه ازلحاظ آنتیبادی ضد لیستریا مثبت بودند .تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد
که روش الیزا و روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم هر دو از حساسیت یکسانی برخوردار هستند و تفاوتی در آنها دیده نشد ،ولی از
نظر آنتیبادیها روشن شد که در دو روش تشخیص آنتیبادی  IgGبهتر صورت گرفت.
نتیجهگیری :هر دو روش الیزا و ایمونوفلورسانسِ غیرمستقیم ،روشهای مناسبی برای ردیابی آنتیبادی بر ضد لیستریا هستند.
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مقدمه
سقطجنین به معنی از دست رفتن محصول بارداری (جنین
یا رویان) ،پیش از هفتة بیستم بارداری است؛ زمانی که وزن
جنین به حدود  500گرم میرسد .سقطجنین علل مختلفی دارد؛
یکی از این علل ،عفونتهایی است که در دوران بارداری ایجاد
میشود .باکتری لیستریا مونوسیتوژنز باکتریای است که
بیماریهایی مشترک بین حیوانات و انسانها را ایجاد میکند
( .)1-6لیستریا مونوسیتوژنز باسیلهای گرم مثبت کوتاه
(کوکو باسیل) بدون شاخه با انتهای گرد هستند که در کشتهای
کهنه ،گرم متغیر و کوکسیشکل به نظر میرسند .این باکتریها
بهتنهایی یا بهصورت زنجیرة کوتاه و گاهی بهصورت رشتهای و یا

پالیساد قابل دیدن هستند .مواقعی نیز که در وضعیت دوتایی قرار
گیرند ،ممکن است با پنوموکوک اشتباه شوند ( .)8 ،7این
باکتریها همانند کورینه باکتریومها ،کاتاالز مثبت ،فاقد کپسول،
غیراسیدفست و اکسیدازمنفی هستند و اسید مایکولیک در دیوارة
سلولی خود ندارند .دمای رشد مناسب آنها نیز  30تا  3۷درجة
سلسیوس است .از ویژگیهای مهم اعضای جنس لیستریا،
متحرک بودن آنها در دمای اتاق ( 20الی  25درجة سلسیوس)
است که این باکتریها را از کورینه باکتریومها متمایز میسازد
(.)13-9
99
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از شش گونة لیستریا تنها گونة لیستریا مونوسیتوژنز در
انسان بیماری ایجاد میکند .دستِکم  ۷سروتیپ از لیستریا
مونوسیتوژنز وجود دارد که بر اساس آنتیژن فالژله و آنتیژن o
طبقهبندی شدهاند .بیشتر بیماریهای ایجادشده در انسانها
ناشی از تیپ  4 baو  2aو  2 bاست .به غیر از روش کشت،
روشهای جدید مولکولی نیز برای تشخیص ،جداسازی و برای
متمایز کردن گروههای آن استفاده میشوند .تشخیص
سرولوژیکی آن فقط در آزمایشگاههای تحقیقاتی انجام میشود و
ترجیحاً در مطالعات اپیدمیولوژیک کاربرد دارد ( .)14،15این
باکتری در مواردی باعث سقطجنین در زنان باردار میشود.
نوزادان و افراد باالی  50سال بیشترین گروه مبتالیان را تشکیل
میدهند .بیماری در سنین یک ماه تا  18سال نادر است.
سقطجنین لیستریایی در نیمة دوم حاملگی اتفاق میافتد.
مننژیت یا مننگوانسفالیت از متداولترین شکل بیماری در بالغین
و بهویژه گروه سنی باالی  40سال است (.)16
در طی دوران بارداری ،ضعیف شدن سیستم ایمنی اتفاق
میافتد و زنان باردار در معرض ابتال به باکتریمی لیستریایی
هستند .تخمین زده شده است که ریسک خطر در زنان باردار،
هفت برابر بیشتر از افراد معمولی است .در جایی که از دسترس
سیستم ایمنی به دور است و انتقال آن از سلول به سلول است،
تکثیر لیستریا در جنین صورت میگیرد و میتواند از مادر به
جنین هم منتقل شود ( .)9 ،8عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی
از شایعترین و شناختهشدهترین فرم لیستریوزیس است.
باکتریمی بالینی بهصورت یک بیماری همراه با تب آشکار میشود
که اغلب با درد عضالنی ،درد مفاصل ،سردرد و کمردرد همراه
است و ممکن است در هر موقع و زمانی در بارداری اتفاق بیفتد
( ،)18 ،17ولی معموالً در سهماهة اول بارداری رخ میدهد که
احتماالً ایجاد آن به کاهش ایمنی سلولی در هفتة  26تا 30
بارداری نیز مربوط است 22 .درصد عفونت در جنین به مرگ
جنین میانجامد و یا اینکه منجر به به دنیا آمدن جنین مرده
میشود ،همچنین زایمان زودرس نیز ممکن است اتفاق بیفتد
( .)19زنان باردار  20برابر بیشتر نسبت به کل جمعیت در معرض
خطرند و  2۷درصد از کل لیستریوز مربوط به زنان باردار است
میزان وفور این باکتری بهویژه در خانمهای باردار ،در مناطق
گوناگون متفاوت است ( ،)20بنابراین این مطالعه با هدف مقایسة
روش الیزا و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم در تشخیص آنتیبادی
ضد لیستریا در زنان با سقطجنینِ خود به خودی انجام گرفت.

مواد و روشها
نمونهگیری

 5میلی لیتر خون از مادران با سقطجنین خودبهخودی در
سه نوبتِ بارداری از بخش ژنیکولوژی بیمارستان کمالی کرج
جمعآوری شد .نمونهگیری در طی  6ماه از مهر الی اسفندماه
سال  1395انجام شد .پس از تهیة نمونههای خون در هر نوبت،
آنها به آزمایشگاه نگین واقع در سعادتآباد تهران منتقل شدند.
سرم نمونههای خون جدا شد و با کیتها مورد بررسی قرار
گرفت .برای اندازهگیری و تعیین تیتر آنتیبادیهای  IgGو IgM
اختصاصی لیستریا مونوسیتوژنز در سرم مادران ،از کیت تجاری
لیستریا مونوسیتوژنز استفاده شد.
کشت و جداسازی

برای جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز  ،در آغاز نمونهها در
محیط برین هارت تزریق و پس از  48ساعت در محیط بالدآگار و
محیط اختصاصی  PALCAMکشت داده شد و به مدت  48تا
 ۷2ساعت در شرایط  3۷درجة سلسیوس و  5درصد CO2
نگهداری شد .سپس کلنیها با استفاده از تستهایی از جمله
رنگآمیزی گرم ،رشد در محیط بایل اسکولین ،هیدرولیز
هیپورات سدیم ،کاتاالز ،اکسیداز ،متیل رد و وگس -پروسکوئر،
حرکت در محیط نیمهجامد  SIMو ازنظر تولید یا عدم تولید گاز
 H2Sبررسی شدند .در پایان با استفاده از روشهای شناسایی
بیوشیمیایی نظیر تستهای تولید اسید از قندهای گلوکز ،رامنوز
و عدم مصرف زایلوز و مانیتول تشخیص نهایی صورت گرفت.
روش انجام الیزا

نمونهها و کیت را یک ساعت پیش از آغاز آزمایش از فریزر
خارج کردیم تا به دمای محیط برسد .سپس با استفاده از شیکر
نمونهها کامالً مخلوط شدند و طبق مراحلی که خواهد آمد،
نمونهها آزمایش شدند؛ نمونههای سرم ،کنترل مثبت ،کنترل
منفی و کالیبراتور با استفاده از بافر رقیقکنندة نمونة رقیقشده و
با استفاده از شیکر ،کامالً مخلوط شدند .پس از رقیقسازی100 ،
میکرولیتر از کنترل مثبت ،کنترل منفی و کالیبراتور در چاهکها
ریخته شدند .سپس میکروپلیت به مدت  30دقیقه در دمای اتاق
( 25 -21درجة سلسیوس) انکوبه شد .پس از زمان انکوباسیون،
سه بار با بافر شستشودهندة رقیقشده شستشو داده شد .پس از
هر بار شستن ،میکروپلیت روی کاغذ جاذب رطوبت قرار گرفت و
بهآرامی چند ضربه به آن وارد شد .پس از خشک شدن100 ،
میکرولیتر آنزیم کنژوگه بهتمامی چاهکها افزوده شد.
میکروپلیت به مدت  30دقیقه در دمای اتاق ( 25 -21درجة
100
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سلسیوس) انکوبه شد .سپس شستشو و خشک کردن انجام شد.
 100میکرولیتر  TMBبه هر چاهکها افزوده شد و  15دقیقه در
دمای اتاق و در مکان تاریک انکوبه شد .پس از زمان انکوباسیون،
 100میکرولیتر محلول متوقفکننده بهتمامی چاهکها افزوده
شد .در این مرحله جذب نوری هر چاهک در  450 -630نانومتر
بهوسیلة الیزا ریدر قرائت شد.
روش انجام ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

سرمها از فریزر خارج شدند و در داخل میکروپلیت با
استفاده از فسفات بافر سالین  PBSرقتهای متوالی  1/100و
 1/200و  1/400از سرمها تهیه شد .المهای آنتیژن
شمارهگذاری شدند .برای هر بیمار  10میکرولیتر از رقتهای
تهیهشده بر روی هر یک از پالکهای آنتیژن ریخته شد؛
ال پوشاند .سپس المها در
بهطوریکه سطح پالک آنتیژن را کام ً
اتاقک مرطوب گذاشته و به مدت  30دقیقه در درجة اتاق انکوبه
شدند .المها از اتاقک مرطوب خارج شد و در جار حاوی PBS
قرار داده شد و بالفاصله بافر خالی و مجدد ًا به آن بافر افزوده شد.
آنگاه به مدت  10دقیقه المها در جار حاوی بافر انکوبه شد .این
عمل (مرحلة شستشو) دو بار تکرار شد .پس از پایان یافتن مرحلة
دوم انکوباسیون المهای گذاشتهشده در بافر خارج شد و اجازه
داده شد در دمای اتاق خشک شوند .از آنتیهیومن کنژوگه که به
آن یک قطره اوانس بلو افزوده شده بود ،به میزان  10میکرولیتر
بر روی هر یک از پالکهای آنتیژن اضافه شد و الم در اتاقک
مرطوب گذاشته و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد.
پس از پایان یافتن شستشو ،المها از جار خارج شد و پیش از
خشک شدن ،بر روی هر الم گلیسرین قرار داده شد و روی الم با
المل پوشیده شد .در این مرحله با استفاده از میکروسکوپ
فلورسانس نمونهها بررسی شدند.

هیدرولیز اسکولین و هیپوراتْ مثبت بود .افزون بر این ،لیستریا
مونوسیتوژنز  ،گلوکز و رامنوز را تخمیر کرد و زایلوز و مانیتول را
نتوانست تخمیر کند .متیل رد و وگس -پروسکوئر مثبت و عدم
تولید گاز  H2Sتوسط این باکتری دیده شد.
از تعداد  58نمونه سرم جمعآوریشده 21 ،مورد،
آنتیبادیهای ضد لیستریا مثبت داشتند که برای این نمونهها
تیتر در نظر گرفته شد .بیماران به سه ردة سنی  20-30و -40
 30و  40-50تقسیم شدند .تعداد  34نمونه سقط در محدودة
سنی  )%58( 30-20و  24نمونه در گروه سنی )%41( 30-40
دیده شد و محدودة سنی  40-50بدون سقطجنین بودند؛
بنابراین بیشترین تعداد سقط در محدودة سنی  20-30دیده شد.
ماه بارداریِ زنانی که از آنها نمونهبرداری شد ،به سه دورة
سهماهة اول ،سهماهة دوم و سهماهة سوم تقسیم شدند 2۷ .نمونه
در سهماهة اول ( 29 ،)%46نمونه در سهماهة دوم ( )%50و 2
نمونه در سهماهة سوم ( )%3دچار سقطجنین بودند؛ بنابراین
بیشترین تعداد سقط در سهماهة اول دیده شد.
ابتدا روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم برای نمونهها انجام
شد .در این روش ابتدا با رقتهای  1/100و  1/200از سرم
استفاده شد و در مواردی که مثبت بودند ،رقتهای باالتر هم
برای آنها گذاشته شد .سپس از روش الیزا برای آزمایش نمونهها
استفاده شد که نتایج رقتهای بهدستآمده به شرح جدول 1
است .بیشترین میزان تیتر مربوط به رقت ( 1/1600آنتیبادی
 )IgGو کمترین میزان در رقت  1/100دیده شد.
مقایسة تیتر آنتیبادی  IgMدر دو روش ایمونوفلورسانس
غیرمستقیم و الیزا در نمودار  1آمده و مقایسة تیتر آنتیبادی
 IgGدر دو روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم و الیزا در نمودار 2
آمده است.

آنالیز آماری

برای مقایسة دو روش الیزا و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم،
از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  19و آزمون  Tمستقل و در سطح
معناداری کمتر از  0/001استفاده شد.
یافتهها
در بین نمونههای بررسیشده در زنان با سقطجنین%36 ،
لیستریا مونوسیتوژنز جدا شد .کلنیها بهصورت ریز و شبنمی
مشاهده شد .لیستریا مونوسیتوژنز با هیدرولیز اسکولین،
کلنیهای آبی -قهوهای تیره ایجاد کرد و بر روی محیط بالد آگار
همولیز بتا به وجود آورد .تست کاتاالزْ مثبت ،اکسیدازْ منفی و
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جدول  .1تیتر آنتیبادیهای  IgGو  IgMضد لیستریا مونوسیتوژنز در دو روش الیزا و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم
روش IFA

روش ELISA

شمارة نمونه
IgG

IgM

IgM

IgG

1/200

1/800

1/400

1/100

2

1/400

1/100

1/100

1/800

3

1/800

_

1/100

1/400

4

1/1600

1/100

1/200

1/1600

5

1/1600

1/100

1/200

1/800

6

1/800

_

_

1/400

7

1/3200

_

1/100

1/800

8

1/800

1/800

1/100

1/800

9

1/800

1/200

1/200

1/1600

10

1/1600

_

1/100

1/400

11

1/1600

1/100

1/200

1/800

12

1/800

_

_

1/200

13

1/100

_

_

1/200

14

1/400

_

_

1/400

15

1/800

_

_

1/400

16

1/400

1/100

1/100

1/200

17

1/800

1/200

1/200

_

18

_

_

_

1/200

19

1/800

_

_

1/400

20

1/400

1/100

1/200

1/100

21

1/800

1/400

1/100

1/400

1
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نمودار  .2مقایسة تیتر آنتیبادی  IgGدر دو روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم و الیزا

برای تأیید توصیف دادهها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعه-
ای که نمونه از آن استخراج شده است و حصول اطمینان بیشتر
نسبت به یافتههای پژوهش ،میانگینهای دو گروه از طریق اجرای
آزمون  tمستقل مقایسه شد .مقایسة میانگین بین دو گروه IgM
الیزا و  IgMایمونوفلورسانس غیرمستقیم نشان داد که تفاوتی
میان میانگین  IgM ELISA, IgM IFAوجود ندارد و بین این دو
روش تفاوت معناداری دیده نشد ( .) P=0/535مقایسة میانگین
بین دو گروه  IgGالیزا و  IgGایمونوفلورسانس غیرمستقیم
نشانگر آن بود که تفاوتی میان میانگین  IgG ELISAو IgG
 IFAوجود ندارد و تفاوت معناداری نیست ( .)P=0/2۷مقایسة
میانگین بین تیترهای  IgGو  IgMالیزا تفاوت نداشتن دو
میانگین  IgGو  IgMدر روش الیزا را نشان داد و با توجه به
میانگینها ،تشخیص آنتیبادی  )1/80( IgGبهتر از آنتیبادی
 )1/2۷( IgMبود .مقایسة میانگین بین  IgGو IgM
ایمونوفلوروسانس نشان داد که تشخیص آنتیبادی )1/40( IgG
بهتر از  )1/21( IgMبود .میانگین روشهای الیزا و
ایموفلوروسانس غیرمستقیم مقایسه شد و روشن شد که هیچگونه
تفاوت معناداری در این دو روش وجود ندارد .این امر بیانگر این
است که روشها بر یکدیگر برتری ندارند (.)P= 0/1۷
بحث و نتیجه گیری
سقط علل و عوامل گوناگونی دارد .یکی از عوامل
سقطجنین عفونتهایی است که در دوران بارداری ایجاد میشود.
باکتری لیستریا مونوسیتوژنز باکتریای است که آلودگی با آن
سبب سقطجنین میشود .لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد
لیستریوزیس میکند و باعث ایجاد سقطهای جنین تکراری،
مننژیت ،تولد نوزاد نارس و عفونتهای ناشناخته در اندامهای
داخلی بدن میشود (.)22 ،21

نوزادان کوچکتر از یک ماه و افراد بالغ باالی  60سال
بیشتر مستعد مبتال شدن به لیستریوزیس هستند .زنان باردار نیز
حدود  30درصد از مبتالیان را تشکیل میدهند .به غیر از
نوزادان ،بیش از  ۷0درصد عفونتها در افراد بالغِ دارای
بدخیمیهای خونی ،مبتالیان به ایدز ،دریافتکنندگان پیوند مغز
و استخوان و همچنین کسانی که از کورتیکواستروئیدها استفاده
میکنند ،به وجود میآید ( .)24 ،23زنان باردار به عفونتهای
لیستریایی حساس هستند .این ارگانیسم به جفت حمله میکند و
باعث زایمانهای زودرس و یا مرگ جنین میشود .افزون بر آن،
لیستریوزیس در دورة بارداری میتواند بدون عالمت باشد و یا
دارای عالئم خفیفی مانند داشتن تب خفیف باشد که در معاینات
تشخیص داده نشود .اگر تشخیص داده نشود ،عفونت را در جنین
ایجاد میکند که منجر به زایمان زودرس و سقطجنین میشود و
همچنین ممکن است گرانولوماتوز اینفنتوسپتیکا را به وجود آورد.
در دنیا پژوهشهای زیادی بر روی بیماریزایی لیستریا
مونوسیتوژنز انجام شده که به برخی از موارد آن در اینجا اشاره
میشود (.)16
در مطالعة پیش رو ،در طی  6ماه نمونهگیری از زنان با
سقطجنینِ خود به خودی انجام شد .پس از تهیة نمونههای خون
در هر نوبت این نمونهها به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونهها ابتدا
کشت داده شدند و کلنیها با استفاده از تستهای بیوشیمیایی و
نیز رنگآمیزی گرم تأیید شدند .سرم نمونههای خون جدا و با
روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بررسی شد .از  58نمونة
گرفتهشده ،تعداد  34سقط در محدودة سنی  20-30دیده شد،
اما در رِنج سنی  40تا  50سال هیچ سقطجنینی رخ نداد.
بیشترین تعداد سقط در سهماهة اول با میزان  2۷و کمترین
میزان سقط در سهماهة دوم با  2سقط مشاهده شد.
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در مطالعات مشابه توسط  Benshushanو همکاران
( ،)2002تحقیقی از  65022زن باردار در طی  10سال انجام شد
که نشان داد  1100زن باردار و نوزادان آنها به عفونت
لیستریایی دچار بودند .از هر  5جنین ،در یکی از آنها تورم پردة
آمنیوتیک و آبسههای متعدد دیده شد ( .)10مطالعة دیگری
توسط  )1991( Martneانجام شد که در آن پاسخهای
سرولوژیکی علیه لیستریا مونوسیتوژنز در زنان بارداری که بدون
عالئم کلینیکی بودند ،بررسی شد .در این مطالعه پژوهشگر
توانست شمار زیادی از عفونتهای نهفتة بیماران را تشخیص
دهد ( .)11پژوهش دیگری توسط  )2002( Mylonakisنشان داد
که عفونت لیستریایی روی جنین اثر میگذارد و باعث سقطجنین
و یا به دنیا آمدن نوزاد نارس میشود .در این مطالعه از روش
ایمونوفلورسانس غیرمستقیم استفاده کردند .از  30۷زن باردار که
بدون عالمت عفونت بودند 20۷ ،نفر دچار سقطجنین شدند که
در این زنان باال بودن تیتر آنتیبادی آنها نشان داد که به عفونت
لیستریایی دچار بودند و این دلیل سقطجنین در آنها بود.
درمان زنان بارداری که آنتیبادی آنها مثبت بود ،باعث به دنیا
آمدن  152نوزاد سالم شد (.)12
در مطالعة دیگری در روسیه ،پاسخهای سرولوژیکی علیه
لیستریا مونوسیتوژنز در زنان بارداری که بدون عالئم کلینیکی
بودند ،ارزیابی شد .برای این نمونهها از روش ایمونوفلورسانس
استفاده شد که پژوهشگران آنتیبادیهایی علیه آنتیبادیهای
ضد لیستریا مونوسیتوژنز را به کار بردند .این پژوهشگران در این
مطالعه توانستند شمار زیادی از عفونتهای نهفتة بیماران را
تشخیص دهند ( .)18در سال  138۷در ایران پژوهشی توسط
 Yaghoobiو همکاران انجام شد که بر اساس آن اثر لیستریا
مونوسیتوژنز بر روی زنان باردار و ارتباط بین لیستریوزیس و
سقطجنین در  204زن در شهر جهرم به مدت یک سال ارزیابی
شد .بر روی سرم این زنان روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم
انجام شد .در این تحقیق نشان داده شد که  12/5درصد از
سقطجنینها در اثر آلودگی با لیستریا اتفاق افتاده است .گروه
سنیای که بیشترین آلودگی را داشتهاند ،گروه سنی  16تا 20
سال و  25تا  30سال بودند ( .)14تحقیقی در سال  1388توسط
 Mahinو همکاران انجام شد .در این تحقیق  250نفر از زنانی که
دارای سقطجنین خودبهخودی بودند و یک گروه  200نفری از
زنانی که دارای زایمان عادی بودند ،در نظر گرفته شدند .از همة
این افراد نمونة خون گرفته شد و سرم آنها مورد بررسی قرار
گرفت .بر روی همة این سرمها روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

انجام شد 35/6 .درصد از زنانی که سقطجنین داشتند و 1۷/5
درصد از زنانی که بدون سقطجنین بودند ،از نظر آنتیبادیهای
ضد لیستریا مونوسیتوژنز مثبت بودند (.)15
در مطالعة پیش رو ،در مدت زمان  6ماه ،سرم  58تن از
زنانی که دارای سقطجنین خود به خودی بودند ،از بخش
ژنیکولوژی بیمارستان کمالی کرج گردآوری شد .برای تشخیص
وجود یا عدم وجود آنتیبادی ضد لیستریا در این نمونهها از روش
ایمونوفلورسانس غیرمستقیم استفاده شد .از این  58نمونه 21
نمونه ازلحاظ آنتیبادی ضد لیستریا با هر دو روش مثبت بودند.
برای نمونة سرمهای مثبت تیتر آنها برای آنتیبادیهای  IgGو
 IgMنیز بررسی شد .برای روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم این
کار انجام شد .مقایسة میانگین بین  IgGو  IgMایمونوفلوروسانس
تفاوت معناداری را نشان داد.
در مطالعة ما هدف معرفی روشی بود که بتوان توسط آن
آنتیبادیهای ضد لیستریا مونوسیتوژنز را شناسایی کرد تا به
تشخیص زودهنگام عفونت ایجادشده توسط این باکتری رسید و
نیز بتوان از این روش بهسادگی در آزمایشگاههای تشخیص طبی
استفاده کرد .در این پژوهش از روش ایمونوفلورسانس
غیرمستقیم استفاده شد .از نظر آنتیبادیها نشان داده شد که در
دو روش تشخیص آنتیبادی  IgGبهتر صورت گرفت و در  ۷مورد
از نمونهها تیتر  IgMدیده نشد .در مطالعهای Nasrolahei ،و
همکاران ( ،)2006با بررسی سرولوژیکی ،عوامل ایجادکنندة سقط
و مرگ جنین در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی
ساری ،به این نتیجه رسیدند که مایکوپالسما ،سایتومگالوویروس
و روبال عامل سقط جنین در زنان بودند و استفاده از روش
 ELISAافزایش تیتر آنتیبادی  IgGعلیه میکروارگانیسمهای
اشارهشده را نشان داد ( .)21در مطالعة دیگر توسط Sotoodeh
 Jahromiو همکاران ( ،)2011سرم زنانی که دچار سقطجنین
شده بودند و نیز زنان که دچار سقط نشده بودند را از نظر
آنتیبادیهای  IgMو  IgGضد روبال با روش  ELISAبررسی
کردند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنادار تیتر
آنتیبادیهای  IgMو  IgGضد روبال نسبت به گروه کنترل دیده
شد (.)22
در مطالعه حاضر ،برخالف مطالعات گذشته که در مورد
ویروسهایی مانند مایکوپالسما ،سایتومگالوویروس و روبال انجام
شده بود ،پژوهش بر روی لیستریا مونوسیتوژنز انجام گرفت و
همانند مطالعات گفتهشده در این مقاله ،از روش الیزا استفاده
شد .مقایسة میانگین بین تیترهای  IgGو  ،IgMعدم تفاوت بین
104

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 5اذر-دی 1396
میانگین  IgGو  IgMدر روش الیزا را نشان داد و با توجه به
میانگینها ،تشخیص آنتیبادی  )1/80( IgGبهتر از آنتیبادی
 )1/2۷( IgMبود .بهطورکلی مقایسة میانگین بین دو گروه IgM
الیزا و  IgMایمونوفلورسانس غیرمستقیم بیانگر آن است که
تفاوتی بین میانگین  IgM ELISAو  IgM IFAوجود ندارد و
میتوان نتیجه گرفت بین این دو روش تفاوت معناداری دیده
نمیشود ( .)P= 0/535مقایسة میانگین بین دو گروه  IgGالیزا و
 IgGایمونوفلورسانسِ غیرمستقیم نیز بیانگر آن است که تفاوتی
میان میانگین  IgG ELISAو  IgG IFAوجود ندارد و تفاوت
معناداری را نمیتوان دید ( .) P˃0/001همچنین مقایسة
میانگین روشهای الیزا و ایموفلوروسانس غیرمستقیم نشان داد
که هیچگونه تفاوت معناداری در این دو روش وجود ندارد و
بیانگر این است که این روشها بر یکدیگر برتری ندارند (0/001
˃.)P
در تحقیقاتی که انجامشده ،نشان داده شده است که بیشتر
سقطجنینها در زنانی رخ میدهد که اولین بارداری را تجربه
میکنند .این ممکن است نشاندهندة آن باشد که افزایش در
تعداد دفعات بارداری میتواند ایمنی بدن را در برابر عوامل
سقطجنین افزایش دهد .همچنین نشان داده شد که زنان
جوانتر باوجوداینکه آنتیبادی لیستریا در آنها مثبت بود،
میتوانستند یک زایمان موفق را داشته باشند .ممکن است بر
اساس تشابه لیستریا مونوسیتوژنز و بعضی دیگر از باکتریها بر
هم کنشهای ایمونولوژیکی هم اتفاق بیفتد ( .)26 ،25 ،5در این
مطالعات نشان داده شد که عفونتهای ناشی از لیستریا
مونوسیتوژنز میتوانند یکی از علل سقطجنین در زنان باردار
باشند .بر اساس نتایج ،سقطجنینهای قبلی و استفاده از داروها،
همراه شدن برخی از عفونتها در دوران بارداری و در تماس بودن
با حیوانات بهطور مستقیم ،با عفونتهای لیستریایی در ارتباط
است .همچنین عفونتهای لیستریایی از راه منابع غذایی هم
ایجاد میشوند که میتوان به سادگی از بروز آنها جلوگیری کرد
(.)27،28
در مطالعات پیشین تنها از یک روش استفاده شده ،ولی در
مطالعة حاضر دو روش بهصورت مقایسهای به کار گرفته شده و
سعی بر این بوده است که یک روش انتخاب شود تا بتوان از آن
برای تشخیص در آزمایشگاهها استفاده کرد و از سقطجنینهایی

که بر اثر عفونتهای لیستریا مونوسیتوژنز رخ میدهند ،جلوگیری
کرد.
تشخیص سریع و دقیق بیماری ،یکی از مواردی است که
باعث کاهش میزان مرگومیر و هزینههای بیمارستانی میشود.
روشهای سنتی مبنی بر کشت ،اگرچه هنوز هم بهعنوان
استاندارد طالیی در شناسایی عوامل عفونی نظیر لیستریا مطرح
است ،ولی در مقایسه با روشهای الیزا و ایمونوفلورسانس
محدودیتهایی از جمله گرانی و ناپایداری محیطها ،دشواری
تهیة مواد موردنیاز برای افزودن به محیطهای کشت ،کنترل
دقیق  pHمحیطهای کشت و نیاز به کارکنان باتجربه را دارند .در
این تحقیق ،لیستریا به دلیل اهمیتی که در ایجاد بیماریها در
انسان دارد و نیز به دلیل اینکه میتواند سقطجنین مکرر را در
انسان ایجاد کند ،بررسی شد .با توجه به اینکه تشخیص سریع و
شروع بهموقع درمانِ ضدمیکروبی سبب پیشگیری از وقوع سقط و
کاهش عوارض بارداری میشود ،بنابراین پیشنهاد میشود از
روشهای الیزا و ایمنوفلورسانسِ غیرمستقیم در شناسایی عوامل
منجر به سقط استفاده شود.
نتیجهگیری
تیترهایی بهدستآمده پس از تجزیه و تحلیلهای آماری
نشان داد که تفاوت معناداری بین تیتر آنتیبادیها وجود دارد (P
بیشتر از  0/001بود) .در دنیا روش کشت بهعنوان گلد استاندارد
در نظر گرفته شده است .روشهای مولکولی نیز امروزه برای
تشخیص وجود دارند ،ولی ما در این تحقیق کوشیدیم که
روشهای سریعتر و ارزانتری را معرفی کنیم تا بتوان از این
روشها در آزمایشگاههای تشخیص طبی بهسادگی بهره برد.
تقدیر و تشکر
نویسندگان از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان کمالی کرج
کمال سپاسگزاری را دارند.
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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