
- نگارنده در اين مقاله تالش کرده است که با تکيه بر تجارب 18 
ساله در بخش باکتری شناسی آزمايشگاهی و استفاده از مراجع 
باکتری شناسی تشخيصی - بالينی، به اختصار تعدادی از خطاهای 
رايج و نکات کليدی در باکتری شناسی تشخيصی را مطرح نمايد. 
موجب سـپاس و امتنـان خواهد بود اگر خواننـدگان اين مطلب 
نظريات تکميلی، پيشـنهادی و انتقادی خود را از طريق پسـت 

الکترونيک به اطالع اينجانب يا دفتر نشريه برسانند.
- چرا یکی از خطاهای رایج آزمایش��گاه ها در شناسایی سالمونالها، 
 Salmonella serotype Typhi  تش��خیص نادرس��ت و نابجای

است؟
- این خطا در گزارش های دریافتی دوره ششـم در سـال 1389 
 EQAP و دهـم در سـال 1390، برنامه ارزیابی خارج��ی کیفیت
 Nontyphoidal ,مشاهده شده اس��ت و تعدادی از آزمایش��گاه ها

Salmonella  ارس��الی با س��روگروه های مختل��ف B یا C یا D را 
ب��ه عن��وان Salmonella Typhi  گ��زارش ک��رده اند. متاس��فانه 
گزارش نادرست Salmonella Typhi  توسط برخی آزمایشگاه ها 
در بیماران��ی که هیچ گونه عالمتی از این بیماری را ندارند، از س��وی 

همکاران متخصص بیماری های عفونی  نیز اعالم شده است. 
- Salmonella Typhi عام��ل بیماری حصبه، در ایران در س��ال 

های اخیر کاهش یافته است.
- Salmonella Typhi  از نظ��ر بالینی، درمان و اپیدمی بس��یار 
اهمیت دارد و آزمایشگاه باید این باکتری را از انواع غیر تایفی تشخیص 

دهد.
- Salmonella Typhi در س��روگروه D قرار می گیرد. تعدادی 
از سروتای��پ های س��المونال نیز در این سروگ�روه قرار می گی��رند 
 Salmonella و Salmonella serotype Enteritidis مانن��د
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بيماری
 Arginino Succinic Aciduria )ASA Lyase(

Citrullinemia )ASA Synthase(
افزایش Citrulline پس از انجام آزمایش��های غربالگری نوزادان با 

روش Tandem mass دو نقص متابولیک را مشخص می نماید.
Arginino Succinic Acid Synthetase 1 - کمبود آنزیم

 Arginino succinate Lyase 2 - کمبود آنزیم
هر دو مورد اختالالت در سیکل اوره است و همراهی شدید و دوره ای 

افزایش آمونیاک خون را شاهد هستیم.
 کمبود آنزیم Arginino Succinic Acid Synthetase که به 
بیماری  Citrullinemia مشهور است. در دنیا آمار بروز 57000 /1 
را به خود اختصاص داده است و باعث افزایش شدید Citrulline در 

خون نوزاد می گردد.

آزمایش های غربالگری نوزادان
بیماری   
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Arginino Succinic Aciduria ( ASA Lyase )
 Citrullinemia (ASA Synthase )

 .Salmonella serotype Dublin و serotype Gullinarum
 Salmonella مساوی با D بنابراین واکنش مثبت با آنتی سرم گروه
serotype Typhi نیست. در این موارد باید به واکنش های شیمیایی 
Salmonella Typhi تکیه کرد. برای تشخیص سایر سروتایپ های گروه 
D، نمونه باید به آزمایشگاه های مرجع که امکان انجام سروتایپینگ با 

آنتی سرم های اختصاصی را دارند، ارسال شود. 
- Salmonella Typhi سيترات منفی است. خطا در این آزمون 
ناش��ی از خش��ک بودن، روش استفاده یا نامناس��ب بودن نوع محیط 
سیترات است که باعث می شود سالمونالهای سیترات مثبت  به طور 
کاذب سیترات منفی گزارش شوند. این خطا منجر به شناسایی اشتباه 

سالمونالهای غیر تایفی به عنوان سالمونال تایفی می گردد. 
- Salmonella Typhi گاز منفی اس��ت. خش��ک بودن، تلقیح 
نامناس��ب یا مناس��ب نب�ودن نوع محیط TSI اس��تفاده شده، باعث 
می ش��ود که سالمونالهای گاز مثبت  به طور کاذب گاز منفی شوند. 
این خطا منجر به شناس��ایی اشتباه سالمونالهای غیر تایفی به عنوان 

سالمونال تایفی می گردد.
- Salmonella Typhi در TSI می��زان کمی H2S تولی��د می 
کن��د. این معی��ار در محیط SIM قابل اعتماد نیس��ت و نباید از این 
محیط برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید  H2S استفاده کرد. 

شایان ذکر است میزان تولید H2S در  TSI در سروگروه D  کمتر از 
سروگروه B و C است.  

- Salmonella Typhi اليزيـن دکربوکسـيالز مثبت اس��ت.
اس��تفاده از محی��ط LIA - Lysine Iron Agar همراه با محیط 

TSI توصیه می شود. 
- Arabinose، Salmonella Typhi منفی است.

- ب��رای دریافت اطالعات تکمیل��ی  لطفا به منابع این متن مراجعه 
فرمایید.
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