

مقاله مروری

ارزش اسکنرهای حرارتي در تشخيص بيماریهای ويروسي در
فرودگاههای بين المللي
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چكيده

مقدمه:

با توجه به اینکه در سالهای اخیر ،از ابزار ترموگرافی مادون قرمز در تشخیص

بیماریهای ویروسی استفاده شده است با این حال مطالعهای در زمینه اثربخشی آنها مراحی و
اجرا نشده است ،این مطالعه بهمنظور پاسخگویی به این سؤال که آیا تکنی

ترموگرافی مادون

قرمز در تشخیص بیماریهای ویروسی در فرودگاههای بینالمللی اثربخشی الزم را دارا میباشد،
انجام پذیرفت.

روش بررسي:

در مطالعۀ مروری ساختار یافته حاضر بهمنظور جمعآوری فهرست کامل

شواهد مرتبط ،از رویکردهای جستجوی پایگاههای دادههای الکترونیکی ،جستجوی دستی
فهرست منابع مقاالت مرتبط یافت شده ،جستجوی پایگاههای امالعاتی استفاده شد.

يافتهها:


از مجموع  686مقاله بهدست آمده ،پس از بررسی عنوان ،خالصه و متن کامل65 ،

مطالعه واجد معیارهای مربوط به ارزیابی اثربخشی ترموگرافی مادون قرمز بودند.

نتيجهگيري:

بحثو 

یافتهها نشان داد گرچه روش ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع،

ایمن (غیرتهاجمی) و ارزان قیمت در غربالگری و تشخیص برخی بیماریها است ،ولی به دلیل عدم
توفیق در دستیابی به ارزش تشخیصی قابل قبول در مقایسه با دیگر روش تشخیصی ،نمیتوان
از آن بهصورت مستقل استفاده کرد.

تشخيص،بيماريهايويروسي،فرودگاه 
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مجله علمی ابن سينا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

افرادي را که درگير بيمارياند ،شناسايي مينمايد .جداسازي
مقدمه 

بيمار ،استفاده از روشهاي درماني مناسب ،کنتر گسترش

شيوع بيماريهاي ويروسي که در دو دهه گذشته ،شک
گرفته است منجر به شک گيري آسيبها و صدمات جبران

بيماري همه از موارد هستند که بهدنبا استفاده از اين ابزار
حاص ميشود [.]14 ،13

ناپذيري در سطح جامعه جهاني شده است .از اين حيث ،پس از

اسکنرهاي حرارتي داراي انواع گوناگوني هستند ،اما بهطور

اين رويدادها ،سيستم بهداشت جهاني به استفاده از ابزاري که

کلي به چهار نوع  -1اسکنرهاي حرارتي بدون هيچ شاخص

بتواند بهصورت گسترده و در فواص زماني کوتاه جامعه بيمار را

حرارتي به همراه منبع بيروني -2 ،اسکنرهاي حرارتي با

شناسايي و اقدامات الزم را جهت پيشگيري بيماري و کنتر

شاخص اندازهگيري حرارت پوستي به همراه منبع دمايي داخلي،

آن انجام دهد ،ترغيب شد [.]1-6

 -3اسکنرهاي حرارتي با شاخص اندازهگيري پوستي به همراه

ترموگرافي به معناي ثبت دماي بدن است .تجهيزات بهکار

منبع دمايي بيروني -4 ،اسکنرهاي حرارتي با شاخص

رفته در اين روش کاربردهاي فراواني در صنعت و ارتش دارد.

اندازهگيري حرارتي پوستي به همراه منبع دمايي بيروني و

در پزشکي نيز از تجهيزات ترموگرافي از طري ثبت دما و توليد

دماسنج گيجگاهي تقسيم ميشوند .اولين بار بهدنبا شيوع

تصويري از وضعيت توزيع دما در سطح بدن (که ترموگرام نام

بيماري سندرم حاد تنفسي و آنفوالنزاي پرندگان در جهان

دارد) در تشخيص بيماري ،بهويژه در مراح اوليه آنها ،استفاده

استفاده از اسکنرهاي حرارتي مدنظر قرار گرفته شد [.]15-17

ميشود .اولين کاربرد ثبت شده از تشخيصهاي دمايي در

(شک )1

نوشتههاي بقراط ،حدود  412سا قب از ميالد مسيح ،يافت

بررسي مطالعات نشان ميدهد در تشخيص زودهنگام و

ميگردد .از آن زمان به بعد تحقيقات بيشتر و مشاهدات باليني

انجام غربالگري برخي بيماريها ميتوان از روش ترموگرافي

مربوط به بخشهاي مختلف بدن انسان،

مادون قرمز استفاده کرد .اين بررسيها ،بسته به نوع بيماري

عمالً نشان دهنده فرآيندهاي فيزيولوژيکيطبيعي و غيرطبيعي

مورد مطالعه ،ميزان حساسيت ،ويژگي و دقتهاي متفاوتي را در

آن ميباشد .مبناي کار ترموگرافي ،به تاييرات درجه حرارت

استفاده از اين روش گزارش کردهاند .با توجه به اينکه در

سطح پوست بدن مربوط ميشود .درجه حرارت پوست بدن در

سا هاي اخير بيمارهاي ويروسي گسترش يافته است و از ابزار

نتيجه فرآيندهاي فيزيکي ،فيزيولوژيک طبيعي يا بيماري تايير

ترموگرافي مادون قرمز در برخي کشورها استفاده شده است و

يا در

مطالعهاي نيز در زمينه اثربخشي آنها طراحي و اجرا نشده است،

سطح بدن ،براي آشکارسازي بيماري استفاده ميشود.

اين مطالعه بهمنظور پاسخگويي به اين سؤا که آيا تکنيک

انجام است؛ روش ترموگرافي

ترموگرافي مادون قرمز در تشخيص بيماريهاي ويروسي در

تماسي که در آن از ترمومترهاي الکتريکي استفاده ميشود و

فرودگاههاي بينالمللي اثربخشي الزم را دارا ميباشد ،انجام

ديگري ترموگرافي مادون قرمز که در آن دماي بدن و توزيع

پذيرفت.

ثابت کرد دماي خا

ميکند .از اين خاصيت تايير گرمايي ،در عضوي خا
ترموگرافي به دو روش قاب

آن با کمک امواج برگشتي مادون قرمز از سطح بدن
اندازهگيري ميشود [.]7-12
سيستمهاي عکسبرداري حرارتي و اسکنرهاي حرارتي
نمونهاي از اين ابزار ترموگرافي مادون قرمز هستند .اسکنرهاي
حرارتي ،به سرعت و بدون ايجاد آسيب به فرد ،بهصورت کارا
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محمد درویشی و همکاران

اسکنر حرارتی فرودگاه و بيماریهای ویروسی

به تکنيک ترموگرافي تماسي) حذف گرديد .در نهايت 13
مطالعه بهعنوان شواهد پژوهشي مرتبط وارد اين مطالعه مروري
شدند.
در سا  2223نگ 1و همکاران تأثير و کارايي اسکنرهاي
حرارتي را در شناسايي افراد بيمار بهدنبا سندرم حاد تنفسي
مورد ارزيابي قرار دادند .در مطالعه آنها  522نفرمورد ارزيابي
قرار گرفتند که  16نفر بيمار و  411نفر سالم تشخيص داده
شدند .در بررسي آنها تب بهعنوان شاخصي براي بيمار بودن در
نظر گرفته شد .در مطالعه آنها دقت اسکنرهاي حرارتي ،%95
بکارگیرياسکنرهايحرارتیدرغربالگريبیماريهايويروسی 

شکل-3

روشبررسي 
کليه مطالعات انجام شده ،اعم از پژوهشهاي اوليه و
ثانويه ،با موضوع مطالعات ترموگرافي مادون قرمز جهت
تشخيص و يا غربالگري بيماريهاي مختلف ،که بين سا
 1912تا  2214به زبان انگليسي و فارسي منتشر شده بودند و
نيز آن دسته از آن مطالعاتي که نتايجها به صورت دقت،
ويژگي ،ارزش پيش بيني مثبت ،ارزش پيشبيني منفي ،کيفيت
زندگي ،هزينه مراقبتهاي بهداشتي ،ايمني و کاهش مرگ و
مير ناشي از بيماري گزارش شده بود ،به اين مطالعه وارد شدند.
پس از جمعآوري تمام مقاالت مرتبط ،عناوين آنها بررسي و
مقاالت نامرتبط و تکراري حذف گرديد .خالصه مقاالت
باقيمانده مجدداً بررسي و اص مقاالت مرتبط موارد باقيمانده
تهيه گرديد.

حساسيت  %95و ويژگي آن  %16بهدست آمد که نشان از
کارايي اسکنرهاي حرارتي بود .از مطالعه آنها دو نتيجهگيري
حاص شد که عبارت بوده از :بهترين منطقه براي اندازهگيري
دماي بدن صورت و منطقه کانتوس داخلي چشم و دمايي
ايدهآ آستانه براي تنظيم اسکنرهاي حرارتي  34/6سانتيگراد
ميباشد [.]11
بهمنظور کارايي اسکنرهاي حرارتيي در تشيخيص سيالمت
مسافراني که به فرودگاه تايوان وارد ميشوند ،مطالعهاي توسيط
2

چيو شک گرفت .در مطالعه آنها  993نفر ميورد ارزييابي قيرار
گرفتند که  325نفر از آنها مشکوک به بيماري بودند که پس از
بررسيهاي انجام شده توسط آزمايشگاه  3نفر از آنها مبيتال بيه
بيماري حاد تنفسي تشخيص داده شدند .در آزمايش آنهيا دقيت
اسييکنرهاي حرارتييي  ،%95حساسيييت  %75و ويژگييي آن %99
بهدست آمد که نشان از کارايي اسکنرهاي حرارتي بود [.]16
در سا  2224ليو 3و همکاران تيأثير و کيارايي اسيکنرهاي

يافتهها 


حرارتي را در شناسايي افراد بيمار بهدنبا سيندرم حياد تنفسيي

نتيجه جستجوي ساختارمند اين مطالعه ،يافتن  121مقاله

مورد ارزيابي قرار دادند .در مطالعه آنهيا  522نفرميورد ارزييابي

بود .در بررسي عناوين و خالصه اين مقاالت 93 ،مقاله بهدلي

قرار گرفتند که  16نفر بيميار و  411نفير سيالم تشيخيص داده

عدم همخواني با معيارهاي پذيرش (زبان غيرانگليسي و فارسي،

شدند .در بررسي آنها تب بهعنوان شاخصي براي بيمار بودن در

موردي بودن مطالعات و بررسي حيوانات حذف شدند .متن

نظر گرفته شد .در مطالعه آنها دقت اسيکنرهاي حرارتيي ،%95

کام  21مقاله باقيمانده پس از تهيه ،مطالعه و بررسي شد و

حساسيت  %95و ويژگي آن  %16بيه دسيت آميد کيه نشيان از

 16مطالعه مجدداً بهدلي عدم همخواني با معيارهاي پذيرش
(نداشتن نمونه روشن ،ارائه نظريات ذهني نويسنده و پرداختن
46
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مجله علمی ابن سينا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

کارايي اسکنرهاي حرارتي بود .از مطالعه آنهيا دو نتيجيهگييري

ارسا و آزمايش  PCRروي نمونه سرمي انجام مييپيذيرفت.

حاص شد که عبارت بوده از :بهترين منطقه براي اندازهگييري

نتييايج مطالعييه آنهييا نشييان داد کييه اسييکنرهاي حرارتييي داراي

دماي بدن منطقه کانتوس داخلي چشم بيوده و دميايي اييدهآ

حساسيتي و ويژگي در محدوده بين  52/1تا  %72مييباشيند ،و

آستانه براي تنظيم اسکنرهاي حرارتي  35/4سانتيگراد ميباشد

از آنها نميتوان بهعنواني ابيزاري دقيي در تشيخيص بيمياري

[.]19

استفاده نمود ،اما کارايي بااليي در شناسايي افراد بيمار را دارنيد

در سييا  2221هاسفسييتر 1و همکيياران تييأثير و کييارايي

[.]21

اسکنرهاي حرارتي را در شناسايي افراد بيمار بيهدنبيا سيندرم

در مطالعه اي ديگر که در سا  2214در فرودگاه بينالمللي

حاد تنفسي مورد ارزيابي قرار دادند .در مطالعه آنهيا  2262نفير

کره انجام پذيرفت ،کيارايي اسيکنرهاي حرارتيي در تشيخيص

مورد ارزيابي قرار گرفتند .در بررسي آنها تب بهعنوان شاخصيي

بيماري هاي تنفسي با دو روش تشخيص دما از طري گوش 2و

براي بيمار بيودن در نظير گرفتيه شيد .در مطالعيه آنهيا دقيت

گزارش شخصي در مورد بيماري 3ميورد ارزييابي قيرار گرفيت.

اسييکنرهاي حرارتييي  ،%77حساسيييت  %12و ويژگييي آن %16

نتايج مطالعه آنها حاکي از آن بود که بين گيزارش شخصيي در

بهدست آمد .آنها بيان نمودند که ،در شرايط عملياتي و اجراييي،

مورد بيماري و تشخيص دمااز طري گيوش رابطيه معنييداري

 2فاکتور ميتواند کارايي اسکنرهاي حرارتي را تحت تأثير قيرار

وجود داشت ،اما بين دمياي تشيخيص اسيکنرهاي حرارتيي بيا

دهد .فاکتورهاي انفيرادي همچيون بيارداري ،دوره قاعيدگي و

دماي گوش رابطه معني داري مشاهده نگرديد .از نتايج مطالعيه

تاييرات هرموني و فاکتورهاي محيطيي ماننيد دميايي محييط،

آنها اين گونه به نظر ميرسد کيه کيارايي اسيکنرهاي حرارتيي

ميزان رطوبت محيط ،سيستم تهويه محيط مييتواننيد بير روي

همراه ساير روشهاي تشخيصياي سودمند ميباشد [.]22

کارايي اسکنرهاي دخي باشند [.]22

نتيجهگيري 

بحثو

در مطالعهاي که در سا  2211در فرودگاه بين المللي ناريتا

مرور ساختاريافته نتايج مطالعات مرتبط نشان داد مطالعات

در کشور ژاپين انجيام پيذيرفت .تيأثير اسيکنرهاي حرارتيي در

پذيرش شده از لحاظ خصوصيات کليدي مشارکت کنندگان،

شناسايي بيماران مبتال به آنفالنزا مورد ارزيابي قيرار گرفيت .در

مداخالت و اندازهگيريهاي نتايج و طرح و کيفيت مطالعه با

اين مطالعه بر اساس جايگاه ورود مسافران که دو ترمينا مجزا

يکديگر تفاوت داشتند.

بود به دو گروه تقسيم شدند .طو دوره مطالعه از سپتامر 2229

تحلي

توصيفي مطالعات مربوط به کاربرد ترموگرافي

تا ژانويه  2212بود و تعداد افراد مورد مطالعه در دو گروه الف و

مادون قرمز در غربالگري و تشخيص بيمارهاي ويروسي در

ب به شرح زير بود .در گروه الف  125نفر بررسي شدند .در اين

فرودگاههاي بين المللي مبين آن بود که اين مطالعات نميتواند

گروه بر اساس عالئم باليني فرد بيمار انتخاب مييشيد و بيراي

ارزيابي دقيقي از ترموگرافي مادون قرمز ارائه دهد .با توجه به

تأييييد تشييخيص نمونييه سييرمي بييه آزمايشييگاه ارسييا و

اندازههاي صحت بهدست آمده ميتوان نتيجهگيري کرد،

آزمايش  PCRروي نمونه سرمي انجام ميپيذيرفت .در گيروه

ترموگرافي مادون قرمز نه بهعنوان يک روش غربالگري

ب  1249نفر مورد بررسي قرار گرفتند .افراد در ايين گيروه بير

مستق که تنها بهعنوان روشي مکم در کنار ساير روشهاي

اساس شناسايي اسکنرهاي حرارتي انتخياب مييگرديدنيد و در

متداو تشخيص و غربالگري مانند معاينه فيزيکي و روشهاي

صورتي که دمايي بدن آنها بيش از  31سانتيگراد بود بهعنيوان

معمو پاراکلينيکي ميتواند کاربرد داشته باشد.

نمونه انتخاب و براي تأييد تشخيص نمونه سرمي به آزمايشگاه
1. Housfester

2.Tympanic Temperature
3. Self-reported
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The value of thermal scanners in diagnosis
of viral diseases in international airports
Darvishi M1, Nezami A2, Heravi MK3, *Jahanshahi AA4, Sotoudeh A5

Abstract
Background: In recent years, infrared thermography tools are used for
viral disease detection. However, no study has been to evaluate the
value of this device. The current study was designed to review the
effectiveness of infrared thermography technique for diagnosis of
viral diseases in international airports.
Materials and methods: This study was conducted as a systematic review.
All of the relevant databases, bibliography of related papers, and
companies’ websites were searched using appropriate search
strategies and keywords.
Results: Totally, 121 papers were recovered in total using different
databases and search techniques. Considering the research
selection criteria, 13 papers were recognized as suitable.

Conclusion: The results showed that although infrared thermography is
a safe, rapid and cheap technique in screening and diagnosis of
different diseases, current studies do not show any acceptable
diagnostic value compared to other diagnostic techniques. It is
recommended to use the infrared thermography as a
complementary technique
Keywords: Mass Screening, Diagnosis, Viral Diseases, Airport
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