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)ACE( پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس در بیماران پیوندی و نقص ایمنی

ایــن تســت بــرای تشــخیص، تفکیــک و انــدازه گیــری همزمــان ویــروس هــای  CMV ،Adeno و 
ACE( EBV(  در یــک واکنــش مولکولــی بــه صــورت Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

Adenovirus
ACE CMV

EBV

تســت از نــوع کمــی بــوده و قــادر بــه انــدازه گیــری ســطح ویــروس در تمامــی نمونــه هــای ســرمی، 
پالســما، خــون کامــل، CSF، تنفســی و غیــره مــی باشــد. چــون ایــن 3 ویــروس عمدتــا در اوایــل 
کودکــی فــرد را مبتــال کــرده و در داخــل بــدن بــه صــورت نهفتــه حضــور دارنــد، لــذا کشــف ایــن 
ویــروس هــا در مایعــات مختلــف بــدن چــه در بیمــاری و چــه در حالــت نرمــال از نظــر تشــخیصی 
مفیــد فایــده نبــوده و احتمــاال از نظــر بالینــی ارزش تشــخیصی نــدارد. از ایــن رو انــدازه گیــری 

)Quantitation( آن هــا بــرای اثبــات عفونــت و یــا بیمــاری الزامــی اســت.

روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج

از آنجایــی کــه فقــط تعییــن میــزان کمــی ایــن ویــروس هــا در بیمــاران پیونــدی و نقــص ایمنــی 
ارزش دارد، لــذا انــدازه گیــری تعــداد آن هــا کــه بــه وســیله Real-time PCR امــکان پذیــر 
ــن  ــود ای ــی وج ــن بررس ــت دارد. همچنی ــخیصی ارجحی ــای تش ــر روش ه ــه دیگ ــبت ب ــت نس اس
پاتــوژن هــا بــه صــورت همزمــان در کنــار هــم کمــک شــایانی بــه مانیتورینــگ بیمــار مــی نمایــد 
ــی بعــد از پیونــد حتــی قبــل از ایجــاد تظاهــرات بالینــی،  و مــی توانــد از بــروز مشــکالت احتمال
ــی  ــای مولت ــت ه ــن تس ــری ای ــا بکارگی ــه ب ــان داده ک ــا نش ــاله م ــات 3 س ــد. تجربی ــری کن جلوگی

معرفی
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پلکــس، در %25 مــوارد بیــش از یــک پاتــوژن )عمدتــا CMV( در بیمــار پیوندی/نقــص ایمنــی 
ــوده اســت. یافــت گردیــده کــه حــد اقــل در %50 مــوارد دارای ارزش بالینــی ب

موارد مصرف و اندیکاسیون

ــز اســتخوان و ســایر  ــد عضــو، مغ ــاران پیون ــال، بیم ــروس در اطف ــو وی ــاری آدن ــت و بیم  عفون
حــاالت نقــص ایمنــی

CMV بیماری 
 )Post Transplant Lymphoperoliferative Diseases (PTLD و همچنیــن بــرای رد 

EBV ــروس ــه وی ــر وابســته ب تشــخیص PTLD غی
 مونونوکلئوز عفونی

نحوه نگارش نسخه بیمار

جهــت ارجــاع بیمــار بــه مرکــز تشــخیصی مــی بایســت بــه 3 نکتــه توجــه شــود و در 
نســخه اعمــال گــردد:

 نــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه 
ــا لفــظ PCR در نســخه ذکــر گــردد. بــه ایــن شــکل کــه  ب

هــر کــدام از 3 پاتــوژن مــورد نظــر و یــا تمامــی 
نوشــته  صــورت  بدیــن  مــوارد 
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CMV PCR, EBV PCR, Adeno PCR شــود: 
 کمی)Quantitative( و یا کیفی)Qualitative( بودن درخواست، در نسخه ذکر گردد.

 نوع نمونه مورد درخواست )خون، ادرار و یا هر دو( نیز عنوان گردد.
توجــه: در صــورت نیــاز بــه انجــام تســت بــر روی بیــش از یــک نمونــه، بایــد درخواســت در نســخه 

ای دیگــر نوشــته شــده و الزم بــه ذکــر اســت کــه هزینــه هــا جداگانــه محاســبه مــی گــردد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

بــرای بیمــاران پیونــدی )عضــو و یــا مغــز اســتخوان(، نمونــه بایــد بطــور همزمــان ســرم یــا پالســما 
و ادرار ارســال گــردد. 2 میلــی لیتــر از هــر نــوع نمونــه کافــی مــی باشــد. نمونــه پالســما بایــد 
از خــون گرفتــه شــده در لولــه حــاوی EDTA جــدا شــود. در صــورت نمونــه گیــری در خــارج از 
ــه  ــما در لول ــرم و پالس ــای س ــه ه ــاوی EDTA، نمون ــه ح ــل در لول ــون کام ــه خ ــگاه، نمون آزمایش
ــرد )4  ــره س ــت زنجی ــا رعای ــع آوری ادرار و ب ــوص جم ــرف مخص ــه ادرار در ظ ــتریل و نمون اس
درجــه( بــه آزمایشــگاه انتقــال یابنــد. بــرای بیمــاران غیــر پیونــدی، بــر اســاس صالحدیــد پزشــک 

متخصــص، هــر نــوع نمونــه بالینــی مــی توانــد ارســال گــردد.

cut off جواب ها، نحوه جواب دهی، مثبت و منفی کاذب، حساسیت و

ــا در  ــن و خصوص ــال و بالغی ــف را در اطف ــای مختل ــاری ه ــیعی از بیم ــف وس ــروس.  طی ــو وی آدن
افــراد بــا نقــص ایمنــی ذاتــی و اکتســابی در بــر مــی گیــرد. ایــن ویــروس عامــل اوتیــت مدیــا در 
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کــودکان زیــر 1 ســال و ســندرم شــبه ســیاه ســرفه )در مــواردی کــه خصوصــا کشــت خــون منفــی 
اســت( مــی باشــد. بیمــاری هــای شــایع شــامل: 

 Pharyngoconjuctival Fever (PCF(.بیماری چشمی 
ــک و  ــت مزانتری ــودکان، آدنی ــال و ک ــتروانتریت در اطف ــامل گاس ــی. ش ــای گوارش ــاری ه  بیم

Intussusception
ــد )خصوصــا  ــدگان پیون ــی در گیرن ــم ول ــودکان خــوش خی ــر چــه در ک ــک. گ  سیســت هموراژی

پیونــد کلیــه( مــی تــوان مخاطــره آمیــز باشــد.
 مننژیت و مننگوانسفالیت. می تواند به خودی خود و یا در زمینه پنومونی ایجاد گردد.

 بیمــاران پیونــدی. ایــن ویــروس بــه عنــوان عامــل فرصــت طلــب در گیرنــدگان پیونــد طیفــی 
ــاری منتشــره  ــا بیم ــدون عالمــت ت ــزش )shedding( ب ــک ســو ری ــه از ی را شــامل مــی شــود ک
ــو ویــروس اتفــاق مــی  ــد بیمــاری آدن ــاه پــس از پیون ــر اســت. معمــوال 3-2 م و مــرگ آور متغی
ــت  ــش دق ــل افزای ــد بدلی ــدگان پیون ــروس در گیرن ــو وی ــوارد آدن ــر م ــال اخی ــد.در 20 س افت
تســت هــای تشــخیصی و نیــز بــه کارگیــری رژیــم هــای درمانــی ایمونوساپرســیو پــس از پیونــد 
رو بــه افزایــش گــذارده اســت. بــا در نظــر گرفتــن طیــف بــاال، حــدود %6 از بیمــاران پیونــد مغــز 
اســتخوان شــواهدی از عفونــت/ بیمــاری آدنوویــروس را دارا مــی باشــند کــه ایــن میــزان در 
کــودکان پیونــدی بــه 3 برابــر نیــز مــی رســد. )بدلیــل بــاال بــودن احتمــال عفونــت اولیــه در ایــن 
 window" ســنین(. دانشــمندان دوره بیــن تشــخیص ویــروس در بــدن تــا زمــان بــروز بیمــاری را
of opportunity " نامیــده انــد. در ایــن مرحلــه حتمــا بیمــار بایــد تحــت درمــان قــرار گیــرد، زیــرا 
در صــورت ابتــال، احتمــال مــرگ و میــر در بیمــاران پیونــدی بــه حــدود %50 مــی رســد. بــرای 
پیشــگیری از بــروز بیمــاری آدنــو ویــروس در بیمــاران پیونــدی، براســاس دســتور العمــل هــای       
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مقــرر اســت هــر از گاهــی )در ایــاالت متحــده هــر یــک هفتــه( ویــروس در خــون محیطــی توســط 
تســت کمــی PCR چــک گــردد.

 بیمــاران HIV مثبــت و یــا مبتــال بــه ایــدز. آدنوویــروس در ادرار و مدفــوع دفــع مــی گــردد، لــذا 
ارتبــاط بیــن عفونــت و بیمــاری فرصــت طلــب آدنوویروســی در ایــن بیمــاران نیــاز بــه تعییــن میزان 
کمــی ایــن ویــروس دارد. اگــر در بیمــاران پیونــدی تعــداد ویــروس بیــش از 100 عــدد در خــون و 

یــا بیــش از یــک میلیــون کپــی در مدفــوع گــردد نیــاز بــه اتخــاذ اقــدام درمــان مــی باشــد.
Cut Off 

مقادیــر بیــش از 100 عــدد کپــی در پالسما/ســرم و یــا یــک میلیــون کپــی در 1 گــرم مدفــوع، 
آســتانه تعریــف شــده بــرای شــروع درمــان مــی باشــد.

بیماری آدنو ویروس نوع نمونه  Cut Off

خون کامل/سرم/پالسما
>100

 Copy/mL

مدفوع
یک میلیون <

 Copy/gram

ــد خصوصــا در  ــع پیون ــن عوامــل دف ــاک تری ــن و خطرن ــروس یکــی از شــایع تری ــن وی CMV: ای
گیرنــدگان پیونــد مغــز اســتخوان و کلیــه مــی باشــد. مقادیــر پاییــن آن در ســرم، پالســما و یــا خــون 
کامــل طبیعــی بــوده ولــی مقادیــر باالتــر )جــدول 1( نیازمنــد توجــه و شــروع درمــان مــی باشــد. 
تعــداد کّمــی ایــن ویــروس در هــر مرحلــه پــس از پیونــد بســیار متنــوع بــوده و هــر مرکــزی بــر 
اســاس دســتورالعمل خاصــی بیمــاران را ارزیابــی و تصمیــم گیــری مــی نمایــد. تجربیــات مــا حاکــی 
از منفــی بــودن و یــا بــار بســیار پاییــن ویــروس در بیمــار گوارشــی )GI Disease( خصوصــا پــس 
از پیونــد مغــز اســتخوان مــی باشــد. در مــوارد مننژیــت یــا آنســفالیت نیــز حضــور حتــی 1 ویــروس 

در کنــار عالئــم بالینــی پاتوگنومیــک اســت.
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سندرم Cut Off (IU or Copy/mL( نوع 
نمونه

مالحظات

خاتمه درمان 137
البته بستگی به فروکش نمودن 

عالئم بالینی بیمار دارد

CMV Disease > 37000 خون کامل آستانه تهاجم بافتی

CMV پنومونی >500/000  copy/mL BAL -

CMV مننژیت
مثبت بودن حضور  ویروس 

پاتوگنومیک است
CSF -

  CMV DNAmia  
در پیوند اعضا

2500 copy/mL (2275 IU) پالسما -

 در پیوند مغز 
استخوان

 * CMV DNAmia
1000a/4000b/10000c پالسما

a:  در افراد با ریسک باال
b: در افراد با ریسک متوسط 
c: در افراد با ریسک پایین  

* : بستگی به تجربیات آن مرکز 
پیوند دارد. 

 ،IU/mL بــه Copy/mL در بیمــاری هــای مختلــف. توجــه: نســبت  CMV ویــروس Cut off جــدول 1: مقادیــر
1/2 بــه نفــع عــدد کپــی اســت. مثــال 3000 کپــی در 1 میلــی لیتــر برابــر بــا IU/mL 2500 مــی باشــد. 

الزم  بذکــر اســت ایــن اعــداد نســبت بــه هــر مرکــز تخصصــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد. 

EBV: ایــن ویــروس ماننــد دو ویــروس بــاال در 90درصــد افــراد جامعــه مثبت 
مــی باشــد و بــه خــودی خــود تهدیــد کننــده زندگــی فــرد نمــی باشــد. لکن 

در بیمــاران پیونــدی خصوصــا از نظــر ایجــاد PTLD تهدیــد ی 
ــوارد  ــران حاکــی از م ــا در ای ــات م جــدی مــی باشــد. تجربی

 EBV ــط ــاری توس ــن بیم ــدود ای ــادر و مح ــیار ن بس
در بیمــاران پیونــدی داشــته و بالعکــس 

پاییــن  ســطح  در  کمــی  مقادیــر 
ــوده و  ــت ب ــدون عالم ب



ترشــح آن در ادرار نیــز در بیمــاران پیونــدی بــدون عارضــه بــوده اســت. جــدول 2 آســتانه توجــه 
ــی دهــد. ــوع نشــان م ــاری هــای متن ــف بیم ــروس را در مراحــل مختل ــن وی ــه ای ب

EBV سندرم Cut Off (gEq or Copy/mL( نوع نمونه
PTLD   در پیوند اعضا 103-105 خون کامل/پالسما

PTLD  در پیوند مغز 
استخوان

100-10000 خون کامل/پالسما/سرم

مونو نوکلئوز عفونی*
مثبت بودن حضور  ویروس 

پاتوگنومیک است
پالسما/سرم خون کامل/ادرار/

ترشحات گلو

کارسینوم نازوفارنکس 100 پالسما/سرم

عفونت مزمن فعال 
 EBV

250/ µg DNA
1000-10000

پالسما/سرم/سلولهای تک هسته ای

درگیری دستگاه عصبی
مثبت بودن حضور  ویروس 

پاتوگنومیک است
CSF

جــدول3: مقادیــر Cut off ویــروس EBV در بیمــاری هــای مختلــف. الزم بذکــر اســت ایــن اعــداد نســبت 
بــه هــر مرکــز تخصصــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد.*: از روز ســوم پــس از شــروع عالئــم بیمــاری. 
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