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آسپرژیلوزیس تهاجمی در بیماران مبتال به COPD؛ از تشخیص تا درمان
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گروه گیاهپزشكي ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،ايران
گروه داخلي ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،ساری ،ايران
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گروه انگلشناسي و قارچشناسي پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،ساری ،ايران
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آسپرژيلوزيس تهاجمي ( ،)IAعفونت شديد و کشنده قارچي با مرگ و میر بسیار باال در بیماران با ضعف سیستم ايمني ،به
خصوص در بیماران مبتال به بدخیميهای خوني ميباشد .با اين حال اين عفونت بصورت قابل توجه و فزايندهای در افراد
دارای سیستم ايمني کامل که به علت  COPDدر بخشهای ( ICUبه ويژه بیماران  COPDتیپ  IIIو  )IVبستری
شدهاند نیز گزارش شده است.
با توجه به شرايط ويژه بیماری  ،COPDکلونیزاسیون عوامل میكروبي ،بخصوص قارچ آسپرژيلوس ،در ريه افراد مبتال به
اين بیماری به راحتي ايجاد ميشود .مواردی چون مصرف مداوم آنتيبیوتیکهای وسیعالطیف ،نیاز به بستری شدن در
بخشهای  ،ICUاستفاده از تجهیزات و روشهای تهاجمي در آنها ،و نیز استفاده از داروهای استروئیدی موجب ميگردند
تا اين بیماران از گروههای پر خطر در معرض ابتال عفونتهای فرصت طلب مثل  IAباشند .آشنايي با شرايط ابتال،
فرايندهای تشخیص سريع و درمان مناسب از نیازهای مبرم جهت کنترل و جلوگیری از شیوع باالی اين بیماری ميباشند.
عالوه بر روشهای سنتي ،استفاده از تكنیکهای تشخیصي سرولوژی مثل ارزيابي آنتيژنهای گاالکتومانان و بتا  1و 3
دیگلوکان و همچنین تكنیکهای مولكولي  PCRدر نمونههای مختلف ،در تشخیص سريع  IAاين بیماران ضروری
ميباشند .در مقاله حاضر سعي شده است با مرور تازهترين بررسيهای انجام شده بر روی  IAدر بیماران مبتال به
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 ،COPDبه جنبههای مختلف آن ،با تاکید بر روشهای تشخیصي و درماني جديد پرداخته شود.
كلمات كلیدی ،COPD :کلونیزاسیون ،آسپرژيلوزيس
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مقدمه:
بیماری کشنده ناشی از
آسپرژیلوزیس تهاجمی
تهاجم هیفهای 2قارچ آسپرژیلوس به بافتهای مختلف
بخصوص بافت ریه میباشد [ .]1گونههای این جنس به
صورت کلونیزه کنندههای رایج در محیط اطراف مثل
خاک ،سطح اندامهای گیاهی و حتی هوای درون
بیمارستانها به شمار میروند و در صورت تنفس
کنیدیهای 3موجود در هوا ،در افراد دارای سیستم ایمنی
ضعیف ایجاد عفونتهای تهاجمی میکنند [.]2،3
آسپرژیلوس فومیگاتوس 4شایعترین گونه منجر به IA
گزارش شده است [ ،]4هرچند مطالعاتی که در ایران
صورت گرفته است ،گونه آسپرژیلوس فالووس 5را نیز از
عوامل شایع گزارش کردهاند که این میتواند ناشی از
شیوع باالی آن در محیط اطراف باشد [.]5
مهمترین فاکتور خطر جهت توسعه و ایجاد  IAوجود
ضعف در سیستم ایمنی بخصوص نقص در سیستم
فاگوسیتوزی میباشد .به همین دلیل  IAبیشتر در
بیماران مبتال به سرطانهای خونی دچار نوتروپنی مثل
لوسمیهای حاد و یا بیماران با پیوند آلوژنی سلولهای
بنیادی خونساز 6گزارش میشود [ .]6از دیگر
جمعیتهای در معرض خطر ابتالی باال به  IAمیتوان به
بیماران پیوندی بافتهایی مانند کلیه ،ریه ،کبد و
همچنین بیماران با نقص سیستم ایمنی وراثتی و یا افراد
دریافت کننده داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی
اشاره کرد [.]7
مطالعات چند دهه اخیر نشان دادهاند که الزم است
بیماری  IAدر افراد دارای سیستم ایمنی کامل نیز مد
نظر قرار گیرد چرا که در این جمعیت نیز بیماری بصورت
قابل توجهی به مانند افراد با وضعیت وخیم بستری در
بخش  - ICUو بخصوص بیماران مبتال به - 7COPD
گزارش شده است [.]13-8
(1)IA
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Invasive Aspergillosis
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Conidia
Aspergillus fumigatus
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Mild
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Severe
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Aspergillus flavus
Allogenic hematopoietic stem cell
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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برخالف بیماران مبتال به ضعف سیستم ایمنی (مانند
بیماران مبتال به سرطان خون) ،عالیم بالینی ،رادیوگرافی
و همچنین مارکرهای بیولوژیک بیماران دارای سیستم
ایمنی کامل که مبتال به بیماری آسپرژیلوزیس مهاجم
هستند ،بطور کامل واضح و مشخص نمیباشد .به همین
دلیل جهت بررسی وضعیت  IAدر این بیماران نیاز به
شناخت فرایندهای تشخیصی ،درمانی و کنترلی مناسب
دارد [.]7
 COPDیک بیماری انسدادی مزمن راههای هوایی شایع
در میان افراد سیگاری است .تخمین زده میشود که این
بیماری در سال  2222سومین عامل شایع مرگ و میر در
جهان باشد [ .]14این بیماری مزمن و التهابی با افزایش
قابل توجه سلولهای التهابی مجاری هوایی ریه همراه
میباشد که این تغییرات با شدت بیماری افزایش مییابد
[ COPD .]15به  4گروه آرام ،8متوسط ،9شدید 12و
خیلی شدید( 11به ترتیب از  Iتا  )IVدستهبندی میشود
که احتمال خطر ایجاد  IAدر بیماران گروه  IIIو IV
خیلی بیشتر است [.]14
با توجه به شیوع کلونیزاسیون گونههای آسپرژیلوس در
مجاری هوای بیماران مزمن ریوی (مانند ]16[ )COPD
و همچنین به دالیلی چون اندازه کوچک کنیدیهای
آسپرژیلوس ( 3-2میكرومتر) ،فراوانی آنها در محیط
اطراف و انتشار زیادشان در هوا ،این ذرات به راحتی از
طریق تنفس وارد ریه شده و به آلوئولها میرسند .در
صورت تكثیر و جرمینه شدن کنیدیها و تبدیل به
هیفها با دیوارة عرضی ،کلونیزاسیون ایجاد شده و به
دلیل توانایی تهاجم به بافتها و رگهای خونی ،بیماری
 IAایجاد میگردد .در شرایط طبیعی میزبان،
کنیدیهای تنفس شده در قسمتهای باالیی مجاری
تنفسی به وسیله مكانیسم مژکهای تراکئوبرونشیال دفع
شده و یا اینكه در صورت ورود به نواحی پایینتر ریه،
سلولهای ماکروفاژ از جوانه زنی و تبدیل به حالت هیفی
شكل جلوگیری مینمایند (شكل  .)1همچنین سلولهای
نوتروفیل از طریق رهاسازی اکسیدانتها و دگرانوالسیون
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Very Severe
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صادق خداويسي و همكاران
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هیفها را از بین میبرند .سلولهای دندرتیک ریوی نیز
در صورت مواجه با کنیدی و یا هیفهای قارچی به غدد
لنفاوی مهاجرت کرده و موجب بروز پاسخ سلولهایT
کمكی میشوند [ .]17ولی در افراد دارای ضعف سیستم
ایمنی و یا مبتالیان به بیماریهای مزمن ریوی ،شرایط
دفاعی در مقابل آسپرژیلوس ناتوان بوده و این قارچ به
راحتی میتواند با تهاجم به بافت و انتشار ،حتی منجر به
مرگ بیمار شود.

D
I

o
e

اگرچه  ،COPDبیماری التهابی ناشی از فعالیت
سلولهای التهابی ریه مانند نوتروفیل ،ائوزینوفیلها،
ماکروفاژهای آلوئولی و لنفوسیتها است [ ]15ولی در
اغلب موارد مكانیسم عمل فاگوسیتوز و ایمنی سلولی
دچار اختالل میباشد .توسعه کلونیزاسیون و تبدیل به
حالت عفونی آسپرژیلوزیس مهاجم میتواند ناشی از
فاکتورهای مختلفی در این بیماران باشد که به آنها اشاره
خواهد شد .بیماران  COPDدر عمل پاکسازی
موکوسیلیاری عوامل میكروبی که به مسیرهای هوایی
وارد شدهاند ناتوان هستند .از سوی دیگر سوء تغذیه در
بیماران  COPDپیشرفته شایع است که این میتواند از
عوامل مهم مرتبط با عفونتهای ریوی و حتی مرگ و میر
در این افراد باشد .مصرف زیاد آنتیبیوتیکهای
وسیعالطیف در این بیماران هم با تأثیر بر روی توزیع فلور
میكروبی ریه میتواند بر گسترش و عفونت عوامل قارچی
تأثیرگذار باشد .همچنین مطالعات نشان دادهاند که گونه
آسپرژیلوس فومیگاتوس در محیط  in vitroقادر به
ایجاد بیوفیلم میباشد که این شرایط در بیماران
 COPDبستری در  ICUکه از وسایل و دستگاهای
تنفس مصنوعی (ونتیالتور) استفاده میکنند میتواند
مورد توجه قرار گیرد [ .]18در نهایت مصرف باالی
داروهای کورتیكواستروئیدی در این بیماران میتواند تأثیر
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اپیدمیولوژی:
تخمین شیوع  IAدر جمعیت بیماران  COPDبه دلیل
نبود تعریف مشخص از تظاهرات و وضعیت  IAدر این
بیماران و نیز به دلیل کمبود مطالعات پایشی در این
زمینه دشوار میباشد [ .]25،24،9،2یک مطالعه نشان
داده است که از  595بیمار مبتال به  IAمورد بررسی9 ،
درصد مبتال به بیماریهای مزمن ریوی بودهاند [.]26
یک مطالعه متاآنالیز نیز (شامل بر  52مطالعه) نشان داد
که آسپرژیلوزیس در  26بیمار  COPDاز  1941بیمار
مورد بررسی (1/3درصد) شیوع داشته است [.]27
همچنین مطالعه گذشتهنگری ،افزایش میزان شیوع IA
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شكل  -1تهاجم آسپرژيلوس به عروق خوني و ايجاد IA

زیادی بر روی توزیع و نقص وظایف سلولهای دفاعی
مثل نوتروفیلها ،ماکروفاژها و لنفوسیتها (کاهش
فاگوسیتوز و شناسایی آنتیژن) داشته باشد [ .]19به
عالوه مطالعات نشان دادهاند که در محیط in vitro
کورتیكواستروئیدها میتوانند بطور مستقیم منجر به
افزایش رشد آسپرژیلوس فومیگاتوس شوند که این عمل
از طریق پروتئینهای گیرنده استرول در قارچ صورت
میپذیرد [ .]22بر این اساس ،مصرف خوراکی و یا وریدی
کورتیكواستروئیدها جهت درمان بیماران COPD
میتواند به طور قابل توجهی در ارتباط با افزایش خطر
ابتال به  IAباشد ،هرچند که مطالعاتی هم وجود دارند که
حتی استفاده از دوزهای باالی استروئیدهای تنفسی را
نیز از عوامل شیوع باالی  IAگزارش کردهاند [.]23-21
بنابراین ،شرایط ویژه بیماران مبتال به  COPDکه منجر
به کلونیزاسیون راحت عوامل میكروبی (بخصوص
باکتریها و قارچها) در ریه آنها میشود ،به همراه نیاز
ایشان به بستری شدن در بخشهای ویژه و استفاده از
تجهیزات و روشهای تهاجمی ،مصرف مداوم
آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف و نیز استفاده از داروهای
استروئیدی ،موجب میگردند تا این بیماران از گروههای
پر خطر در معرض ابتال به عفونتهای فرصت طلب مانند
آسپرژیلوزیس تهاجمی محسوب گردند .لذا آشنایی با
شرایط ابتال ،فرایندهای تشخیص سریع و درمانی مناسب
از نیازهای مبرم جهت کنترل و جلوگیری از شیوع باالی
بیماری میباشند .در ادامه این نوشتار تالش میگردد تا
مروری بر اپیدمیولوژی ،فرایندهای تشخیصی و درمانی
بیماری ارائه شود.
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در بیماران  COPDرا در طی یک دوره  7ساله نشان
داده است ( 7از  1222بیمار بستری در سال  ،2222در
مقایسه با  13از  1222بیمار بستری در سال )2227
[.]28
در کل ،با مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه
میتوان بررسی وضعیت  IAدر بیماران  COPDرا به
سه دسته تقسیم نمود:
 )1مطالعاتی که شیوع  IAرا در بیماران با COPD
شدید مورد بررسی قرار دادهاند .در جریان مطالعه
آیندهنگر  2سالهای که بر روی  261بیمار با
 COPDشدید بستری شده انجام گرفت ،نشان داده
شد که  52بیمار ( )%1/9مبتال به  IAمی باشند
[.]29
 )2مطالعاتی که بر اساس نمونههای بالینی مثبت کشت
گونههای آسپرژیلوس ،شیوع  IAرا در بین بیماران
 COPDبستری شده در بیمارستان مورد بررسی
قرار دادهاند .مطالعه گذشتهنگر  7سالهای نشان داد
که  16/3بیمار از هر  1222بیمار  COPDبستری،
دارای کشت مثبت از لحاظ گونههای آسپرژیلوس در
نمونههای دستگاه تنفسی تحتانی بودهاند (از بین
حدود  %22/1بیمار مبتال به  IAثابت شده) [.]28
 )3مطالعاتی که شیوع  IAرا در بیماران COPD
بستری در بخش های  ICUمورد بررسی قرار دادند
[ .]25،7مطالعات نمونههای اتوپسی بیماران
مشكوک به عفونتهای قارچی بستری در ICU
نشان داد که در اغلب موارد بیماری  IAدر این
بیماران به درستی تشخیص داده نشده است
[.]31،32
یک مطالعه گسترده بر بیماران بستری در  ICUنشان
داد که بین جداسازی گونههای آسپرژیلوس از ترشحات
تنفسی بیماران و میزان مصرف داروهای استروئیدی
ارتباط وجود دارد [ .]32همچنین بررسی بیماران با
وضعیت وخیم بستری در  ،ICUیک ارتباط معناداری
بین جداسازی گونههای آسپرژیلوس از نمونههای بالینی و
میزان باالی مرگ و میر در این بیماران را نشان داد.
بنابراین پس از بیماران با بدخیمیهای خونی ،بیماران
 COPDشایع ترین جمعیت ( )%22در معرض ابتال به
 IAبودند [.]31
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در مطالعه اپیدمیولوژیک  Guineaو همكاران در سال
 2228مشخص گردید که شیوع آسپرژیلوزیس در
مبتالیان به  COPDدر باالترین میزان خود ( )%53قرار
دارد (شكل .]28[ )2
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شكل  - 2باالترين شيوع آسپرژيلوزيس در مبتاليان به
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COPD
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همانطور که مالحظه شد ،وضعیت  IAدر بیماران
 COPDسیر افزایندهای دارد .از سویی دیگر فراهم
آوردن تخمین بهتری از وضعیت موجود ،نیازمند مطالعات
بیشتر و استفاده از پروتكلها و روشهای تشخیصی
مناسب میباشد.
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تشخیص:
جهت بررسی وجود  IAدر بیماران  ،COPDبهکارگیری
روشهای تشخیصی مناسب الزم است .زیرا در این
بیماران ،افتراق بین کلونیزاسیون از عفونت  IAبسیار
دشوار میباشد .بطور کلی تشخیص دشوار  IAدر بیماران
 COPDبهدلیل غیر اختصاصی بودن عالیم و نشانههای
بالینی اغلب این بیماران است .این عالئم بیشتر به صورت
تب ،تنگی نفس شدید و نیاز به اکسیژن فراوان و اسپاسم
ریوی مقاوم (علیرغم مصرف دوزهای باالی داروهای
استروئیدی) در بیش از  %79بیماران مشاهده میشود.
هموپتزی در بیماران  COPDمبتال به  ،IAکمتر از
بیماران با بدخیمیهای خونی گزارش شده است [.]7
در صورت مشاهده اینفیلتراسیونهای غیر طبیعی با
پیشرفت زیاد در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه و یا
همچنین عفونت ریوی مقاوم به آنتیبیوتیکهای
وسیعالطیف ،میتوان به وجود عفونتهای قارچی،

c
r

A

صادق خداويسي و همكاران

www.nafasjournal.ir

D
I

S
f

o
e

 .Iروشهای تشخيص بر پايه کشت:
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Cavitations

1

Sensitivity

2

همانطور که قبال اشاره شد ،کلونیزاسیون در ریه بیماران
 COPDممكن است ایجاد شود .به همین دلیل مثبت
شدن نمونههای خلط ،نباید ناچیز گرفته شده و اقدامات
تشخیصی دقیقتر جهت اثبات بیماری باید صورت پذیرد
[ .]4کلونیزاسیون میتواند به صورت یک حالت گذرا در
ناحیه تراکئوبرونشیال بوده و یا اینكه بیماری تهاجمی
خطرناک را ایجاد نماید .لذا جداسازی آسپرژیلوس در
چندین نوبت از نمونهها ،بخصوص در یک دورة پنومونی
پیشرفته مقاوم به آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف ،باید مهم
تلقی شود .در اینگونه موارد فرایندهای تشخیصی کاملتر
و حتی درمانهای دارویی باید شروع گردد [ .]7از طرف
دیگر ،مثبت نشدن کشت نمونههای خلط از لحاظ
گونههای آسپرژیلوس را (در موارد  )IAمیتوان دلیلی بر
حساسیت پایین این روش تشخیصی دانست.
بررسی مستقیم نمونههای خلط ،روش سریعتری است.
ولی مطالعات نشان دادهاند که نتایج آن فقط در نیمی از
موارد  )%48( IAمیتواند مثبت باشد [ .]36با این حال
در صورت استفاده از تكنیک فلورسنت ،احتمال مثبت
شدن این روش افزایش یافته و به  %92-82نیز میرسد
[ .]37در صورت عدم توانایی در تهیه نمونه خلط بیمار و
یا نیاز به فرایند تشخیصی بیشتر و دقیقتر میتوان با
استفاده از دستگاه برونكوسكوپی ترشحات نواحی عمیقتر
دستگاه تنفسی و الواژ برونكوآلوئولی )BAL( 3را در
شرایط استریل جمعآوری کرده و به وسیله روشهای
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بخصوص  ،IAدر این بیماران مشكوک شد و بررسیهای
کاملتر و دقیقتر جهت تشخیص بیماری انجام داد [.]4
یافتههای رادیوگرافی در تشخیص بیماری  IAبسیار
کمک کنندهاند .این عالیم میتوانند بصورت ندولهایی
با پیشرفت سریع و یا حفرهزاییها 1باشند .در
سیتیاسكن ،عالیمی چون  air crescent signو
 halo signدر بیماران مبتال به  IAمشاهده میشوند
[ .]34،33با این حال مطالعات نشان دادهاند که این
عالیم در بیماران غیر نوتروپنی مثل بیماران COPD
دارای حساسیت 2پایین (از  %5تا  )%24میباشد [ .]35در
در مطالعه  Guineaو همكاران از  53بیمار COPD
مبتال به  IAفقط  13بیمار دارای سیتیاسكن بودند که
از این بین فقط در سه بیمار  halo signمشاهده گردید
[ .]28تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه در بیماران بستری
در بخش  ICUکه از دستگاههای تنفس مصنوعی
استفاده میکنند به دلیل فاکتورهای مخدوش کننده مثل
آتالکتازیها و پلورال افیوژنها کمتر مفید میباشند.
براساس تعریف  ،EORTC/MSGبیماری  IAبر حسب
سطح احتمال تشخیصی به سه حالت ،Possible
 Probableو  Provenدسته بندی میشود [ .]12در
سال  Bulpa ،2227و همكاران بر اساس اطالعات
حاصل از مطالعات و بررسیهای قبلی که بر روی بیماران
 COPDصورت گرفته بود ،این تعریف را بصورت
اختصاصی جهت بررسی  IAدر جمعیت بیماران
 COPDاصالح نمودند [ .]12این دستهبندی بیشتر بر
روی بیماران  COPDوضعیت شدید با تیپ  IIIو IV
متمرکز میباشد .بر اساس این تعریف ،در صورتی که در
بررسی مستقیم نمونههای بیوپسی ریه بیماران،
هیفهایی با دیوارة عرضی دو شاخه با زاویه حاده (از
مشخصات هیف آسپرژیلوس) در بافت مشاهده گردید،
این مورد بصورت  Proven IAدستهبندی میشود.
در بیماران  COPDبه دلیل وجود بیماری مزمن ریوی
امكان انجام روش تهاجمی نمونهگیری بیوپسی محدود
میباشد و به همین دلیل در اکثر موارد امكان تهیه نمونه
بیوپسی از این بیماران غیرممكن است .لذا اکثر موارد IA
گزارش شده در بیماران  COPDبصورت probable

دستهبندی میشوند .برای مثال ،در بزرگترین گزارشی که
از  IAدر بیماران  COPDتاکنون منتشر شده است،
نمونه بیوپسی تنها از  9بیمار مبتال به ( COPDاز 53
بیمار) تهیه شده بود [.]28
موارد  probableو  possibleبیماری ،بر اساس
ترکیبی از معیارهای کشت مثبت آسپرژیلوس در
نمونههای دستگاه تنفسی تحتانی ،مارکرهای بیولوژیكی
مثبت مثل آنتیبادی و آنتیژنهای اختصاصی و
یافتههای غیر اختصاصی رادیوگرافی و سیتیاسكن
دستهبندی میشوند .در ادامه انواع مختلف این معیارها و
روشهای تشخیص و کاربرد اختصاصی آنها در بیماران
 COPDتوضیح داده خواهد شد.
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تشخیصی بررسی مستقیم ،کشت قارچی و یا حتی
روشهای تعیین آنتیژنی و مولكولی مورد آزمایش قرار
داد .نتایج کشت در  64تا  77درصد نمونه های BAL
گرفته شده از بیماران  COPDمبتال به  IAمثبت
گزارش شده است [.]38-36
از دیگر مزایای این روش ،مشاهده و به دست آوردن
اطالعات از نواحی تحتانی دستگاه تنفسی میباشد.
مشاهده سودوممبران 1و یا ضایعات (لیزیونهای)
اولسراتیو 2در این نواحی میتواند ناشی از عفونت
آسپرژیلوس باشد که در فرایند تشخیصی بسیار کمک
کننده است [ .]7اما علیرغم این موارد ،به دست آوردن
نمونه  BALاز بیماران  COPDبه دلیل وضعیت
نامناسب ریوی این بیماران دشوار میباشد .بنابراین در
بیشتر موارد ،تشخیص بر پایه کشت نمونههای خلط این
بیماران صورت میگیرد.
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 .IIروشهای تشخيصي سريع و غير کِشتي:

 )1تعیین آنتیبادی:
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پیشنهاد استفاده از آزمایش مثبت تعیین آنتیبادی
اختصاصی علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس در نمونه سرم،
به عنوان یک معیار بیولوژیكی برای تشخیص  ،IAتوسط
 Bulpaو همكاران ارائه گردید [ .]12ولی باید توجه
داشت که اغلب بیماران  COPDبه دوزهای باال و
طوالنی مدت داروهای استروئیدی وابستهاند و لذا در ارائه
پاسخهای ایمنی تولید آنتیبادی ناتوان میباشند .از
جهتی دیگر افزایش آنتیبادی علیه گونههای آسپرژیلوس
نیازمند یک دوره طوالنی مدت عفونت میباشد []4؛ در
حالی که در دوره کوتاه بیماری  ،IAاغلب شرایط تولید و
افزایش میزان آنتیبادی وجود ندارد .لذا این روش بیشتر
در تشخیصی بیماریهای مزمن ریوی ناشی از
آسپرژیلوس (در مقایسه با بیماری تهاجمی) مورد استفاده
قرار میگیرد [.]39

 )2تعیین آنتیژن:
به دلیل معایب روشهای تعیین آنتیبادی ،روشهای
تشخیصی غیر کِشتی و سرولوژی  IAبیشتر بر روی
تعیین آنتیژنهای آسپرژیلوس مثل آنتیژن

www.SID.ir

گاالکتومانان )GM( 3و بتا  1و  3دیگلوکان 4متمرکز
میباشد.
گاالکتومانان ترکیب کربوهیدراتی محلول در آب در
دیوارة سلولی آسپرژیلوس است که در حین رشد هیفی و
تهاجم به بافت آزاد میشود [ .]42تعیین این آنتیژن در
نمونههای بالینی بطور وسیعی در بیماران با سیستم
ایمنی ضعیف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .یک
مطالعه متاآنالیز (شامل  27مطالعه) برای بررسی ارزش
تشخیصی آنتیژن  GMدر نمونه سرم بیماران با
بدخیمیهای خونی و دریافت کنندگان پیوند مبتال به
 IAنشان داد که میانگین حساسیت و اختصاصیت 5این
روش به ترتیب در بیماران ( provenبه تنهایی) برابر 71
و  89درصد و در هر دو مورد  provenو ( probableبا
هم) معادل  61و  93درصد میباشد [.]41
مطالعات نشان دادهاند که میزان حساسیت روش تعیین
 GMجهت تشخیص  IAدر بیمارن  COPDپائین
میباشد .وضعیت سیستم ایمنی تقریباً کامل و عدم وجود
نوتروپنی در این بیماران احتماالً سطح آنتیژن را پایین
میآورد [ .]4مطالعهای بر روی بیماران با وضعیت وخیم و
بدون بدخیمی خونی نشان داد که حساسیت روش تعیین
آنتیژن  GMدر موارد  probableو  provenفقط
 %53میباشد .فقط  %27از این بیماران مبتال به COPD
بودند [ .]42در یک مطالعه دیگر نیز روش تعیین آنتیژن
 GMبر روی  33مورد از  53بیمار  COPDمورد
بررسی قرار گرفت که فقط در  14مورد از این بیماران
( )%42/4نتایج آزمایش با سطح برش2/5 ng/ml 6
مثبت بود .در این بین ،آنتیژن  GMدر دو بیمار مثبت
کاذب بود [.]28
وجود نتایج مثبت کاذب از مزایای این روش میباشد که
در تفسیر نتایج آن باید به آن دقت شود .از دالیل وجود
نتایج مثبت کاذب ،مصرف مواد غذایی غنی از
کربوهیدراتها ،مصرف آنتیبیوتیکهای گروه بتاالکتام7
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مثل پیپراسیلین-تازاباکتام 1و آموکسیسیلین-کالوالنیک
اسید 2میباشد [.]43
عالوه بر سرم ،آنتیژن  GMرا میتوان در نمونههای
دیگر بالینی بخصوص نمونه  BALنیز تعیین نمود .در
مطالعههای صورت گرفته بر روی نمونههای BAL
بیماران مبتال به بدخیمیهای خونی و دریافت کنندگان
پیوند ،حساسیت آنتیژن ( GMبا سطح برش 1/5
 )ng/mlاز  122-85درصد گزارش شده است [.]45،44
در مطالعه صورت گرفته بر روی بیماران بستری در ICU
 که  8درصد از این بیماران مبتال به  COPDبودند-حساسیت و اختصاصیت روش تعیین آنتیژن  GMدر
نمونه ( BALبا سطح برش  )2/5 ng/mlبه ترتیب %88
و  % 87گزارش شده است [.]46
آنتی ژن بتا  1و  3دیگلوکان نیز ترکیب دیوارة سلولی
اکثر قارچهای رشتهای و مخمری مثل آسپرژیلوس و
کاندیدا است .از محدودیتهای عمده استفاده از این روش
وجود این ترکیب در اکثر قارچها است و در صورت مثبت
شدن این روش نیاز به روشهای تكمیلی بیشتری برای
اثبات اختصاصی نوع عامل بیماری میباشد [ .]47ارزش
استفاده از این روش در بیماران  COPDبطور کامل
روشن نیست و نیازمند بررسیها و مطالعات بیشتر است
[.]4
:PCR )3
امروزه روشهای مولكولی نیز جهت تشخیص سریع IA
کاربردی شدهاند [ .]48اما هنوز این روشها به دلیل عدم
استانداردسازی بعنوان معیارهای موجود در دسته بندی
 IAمورد استفاده قرار نمیگیرند [ .]7مطالعات استفاده از
روش  PCRبیشتر در جمعیتها با سیستم ایمنی ضعیف
و بدخیمیهای خونی صورت گرفته است [ ]49و کاربرد
آن در بیماران  COPDکامالً واضح و مشخص نیست.
عوامل و شرایط مختلفی بر روی حساسیت کلینیكی
روش  PCRدر تشخیص بیماری  IAتاثیر میگذارند.
درمان با داروهای ضد قارچ نیز بر روی کیفیت این روش
تأثیر گذاشته و میتواند منجر به نتایج منفی کاذب گردد.
وجود کلونیزاسیون ناشی از آسپرژیلوس در دستگاه
تنفسی هم ارزشی اخباری مثبت این روش را کاهش

Voriconazole
Liposomal amphotericin B

Piperacillin-tazobactam

1

Deoxycholate amphotericin B
Caspofungin

Amoxicillin-clavulanic acid

2

Posaconazole
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میدهد .از سویی اغلب بیماران در معرض خطر ابتال به
 IAاز داروها و مایعات مختلفی استفاده میکنند (مانند
داروهای ضد انعقاد) که بر روی میزان حساسیت روش
 PCRتأثیر میگذارند [ .]52بنابراین استفاده از این
روشها برای تشخیص  IAدر بیماران  COPDباید در
کنار سایر روشهای تشخیصی دیگر صورت گیرد.
همچنین تفسیر نتایج مثبت یا منفی این روشها باید با
توجه به وجود عالیم بالینی مشكوک و نیز موارد بروز
نتایج مثبت کاذب این روش انجام پذیرد.
در مجموع ،به منظور استفاده و کاربرد این روشها در
تشخیص سریع بیماری  IAدر بیماران  ،COPDالزم
است تا مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت گیرد.
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درمان:
جهت درمان  IAدر بیماران  COPDاز داروی
وریكونازول 3بصورت خوراکی یا وریدی استفاده میشود
[ .]6همچنین از سایر داروهای جایگزین دیگر مثل
آمفوتریسین  Bلیپوزومال ،4آمفوتریسین B
داکسیکوالت 5و کاسپوفانجین 6هم استفاده میشود .در
اروپا ،پسوکونازول 7نیز در موارد  IAبا عود مجدد به کار
رفته است .اکثر مطالعات درمانی به درمان  IAدر سایر
جمعیتهای در معرض ابتال به ( IAبه غیر از )COPD
پرداختهاند .از این رو برای داشتن اطالعات درمانی
کارآمد ،به مطالعات و پژوهشهای کافی ،مناسب و
اختصاصی در بیماران  COPDنیاز میباشد.
درمان اولیه  IAبا وریكونازول با دوز  6میلیگرم بر
کیلوگرم بصورت وریدی هر  12ساعت برای  2دوز در روز
اول و سپس  4میلیگرم بر کیلوگرم در هر  12ساعت و یا
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:نتیجهگیری
 درCOPD  بیماران،با توجه به شرایط زمینهای مناسب
معرض ابتال به کلونیزاسیون آسپرژیلوس و حتی عفونت
 میزان مرگ و میر باالی این. میباشندIA کشنده
بیماران ناشی از عدم تشخیص به موقع بیماری است که
به دالیل مختلفی از جمله عدم توانایی استفاده از روش
استاندار طالیی هیستوپاتولوژی (به دلیل شرایط وخیم
بیماران) و همچنین عالیم و نشانههای غیر اختصاصی این
 بنابر این بهکارگیری روشهای.بیماری عارض میگردد
تشخیصی مانند روشهای تعیین آنتی ژن گاالکتومانان و
روشهای مولكولی در تشخیص سریع بیماری بسیار
 هرچند که این روشها خود.کمک کننده میباشند
نیازمند بررسیها و مطالعات مختلفی هستند تا ارزش
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