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ایــن تســت قــادر بــه شناســایی مولکولــی 7 پاتــوژن شــایع عامــل عفونــت هــای آمیزشــی از جملــه 
6 باکتــری و 1 ویــروس گــروه هرپــس بــه روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

HSV

STD Panel

Trichomonas vaginalis
Ureaplasma

Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrheae

Mycoplasma genitalium
Gardnerella vaginalis

جدول 1 . تست مولتی پلکس بیماری های آمیزشی

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

ــرای تشــخیص باکتــری هــای عامــل بیمــاری هــای  ــد اســتاندارد ب اگــر چــه کشــت خــون روش گل
آمیزشــی بــوده، لیکــن روشــی وقــت گیــر و بــا حساســیت پاییــن مــی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل 
ارزان بــودن داروهــای آنتــی بیوتیــک  در ایــران، در بســیاری از مــوارد متخصصیــن بــدون پاســخ 
آزمایشــگاه مبــادرت بــه درمــان مــی نماینــد. از دهــه 2000 تکنیــک PCR پــا بــه عرصــه تشــخیص 
ــرای  ــرفته ب ــورهای پیش ــس در کش ــی پلک ــال 2010 روش مولت ــذارد و از س ــه  گ ــن حیط در ای

تشــخیص ایــن بیمــاری در پانــل هــای متعــدد  بــه طــور گســترده در حــال اســتفاده اســت.

معرفی
پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس بیماری های آمیزشی
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موارد مصرف و اندیکاسیون
 افــراد مشــکوک بــه ابتــال بیمــاری هــای آمیزشــی، خصوصــا مــوارد عــدم پاســخ بــه درمــان قبلــی 

و بیمــاران مبتــال کــه عالئمــی ندارنــد امــا مشــکوک هســتند.
IVF تست های تشخیص باروری و قبل از انجام 

نحوه نگارش نسخه بیمار
جهــت ارجــاع بیمــار بــه مرکــز تشــخیصی مــی بایســت بــه 2 نکتــه توجــه شــده و در نســخه اعمــال 

گردد:
 نــام پاتــوژن هایــی کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه بــا لفــظ PCR در نســخه 
ذکــر گــردد. بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از پاتــوژن هــای مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد 

بدیــن صــورت نوشــته شــود:
Gardnerella Vaginalis PCR, Chlamydia Trachomatis PCR, Mycoplas-

ma Genitalium PCR, HSV1 PCR, HSV2 PCR, Neisseria Gon-
 orrheae PCR, Ureaplasma Parvum PCR, Ureaplasma

Urealyticum PCR, Trichomonas Vaginalis PCR
ترشــحات  )ادرار،  نظــر  مــورد  نمونــه  نــوع   

شــود. ذکــر  نیــز  غیــره(  و  اوروژنیتــال 
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روش تهیه نمونه و نمونه گیری

روش انتقالطریقه نمونه گیرینوع نمونه

ترشحات 
اورترا

ماساژ آلت تناسلی جهت خارج 
کردن ترشحات

قرار دادن ترشحات  در لوله های مخصوص 
حاوی مواد نگهدارنده

زخم های 
تناسلی

با نوک سمپلر یا سوزن یا سواب غیر 
پنبه ای

قراردادن ترشحات  در در لوله های 
مخصوص حاوی مواد نگهدارنده

نمونه های 
قرار دادن تراشه ها  در لوله های مخصوص دبریمان نوک زخم با نوک سمپلر یا سوزنپوستی 

حاوی مواد نگهدارنده

ظرف استریل مخصوص ادرارجریان اول ادرارادرار 
زنجیره سرد )4 درجه(

 توصیــه مــی شــود نمونــه هــا بــه صــورت صبــح گاهــی تهیــه شــوند چــرا احتمــال تجمــع پاتــوژن 
هــا در مجــاری بیشــتر شــده و تشــخیص و نمونــه گیــری را راحــت تــر مــی نمایــد.

چند نکته:
طبــق اظهــارات اثبــات نشــده متخصصیــن ارولــوژی و پوســت در کشــورمان، رونــد بیماریهــای تناســلی 
خصوصــا در بیــن جوانــان از تابلویــی مشــابه کشــورهای غربــی تبعیــت مــی کنــد. تجربیــات مــا نشــان 
داده کــه بیشــتر مــوارد مثبــت مربــوط بــه Ureaplasma )%67(  خصوصــا نوع parvum و ســپس در 
درجــه بعــد کالمیدیــا)%17( بــوده اســت. گونوکــوک فقــط در %5 مــوارد عامــل بیمــاری بــوده اســت. 
نکتــه دیگــر اینکــه HSV-1 عامــل عمــده ویرال STD در تســت هــا بوده اســت و نه * HSV-2 )شــکل 

 .)2
رفرانســها و دســتور العمــل هــای جدیــد بیــن المللــی )از جملــهCDC آمریــکا(  بــه ایــن مســئله صحه 
گذاشــته  و تاکیــد مــی نماینــد کــه از ســال 2000 و خصوصــا 2005 میــالدی بــه بعــد، رونــد هرپــس 
ــال  ــه HSV-1 در ح ــاز از  HSV-2 ب ــس ب ــردان همجن ــوان و م ــان ج ــا در زن ــال خصوص ــای ژنیت ه

شــیفت نمــودن اســت )4-1(.
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شکل 2: آمار نتایج مثبت پاتوژن ها در نمونه های ترشحات واژینال، ادرار و اورترای مردان.

ایــن یافتــه دارای پیچیدگــی خاصــی در برخــی شــرکای جنســی بــوده اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
در پــاره ای مــوارد یکــی از شــرکا بــه کلــی فاقــد عالمــت بــوده و در ضمــن هنــگام بــروز هرپــس 
 HSV-1 مثبــت لیکــن از نظــر آنتــی بــادی علیــه HSV-2 ژنیتــال، بیمــار از نظــر آنتــی بــادی علیــه
 HSV-1 از نــوع )primary( منفــی بــوده اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده بیمــاری هرپــس اولیــه

بصــورت تناســلی )بــه جــای زخــم هــای دهانــی( مــی باشــد.

توجه: PCR  ویروس هرپس در ادرار و مجرای ادراری زنان و مردان بدون 
ضایعات تناسلی می تواند مثبت شود. 

 در افــرادی کــه عفونــت اولیــه HSV-1 را در زمــان کودکــی کســب ننمــوده انــد، در حــدود 1/3 

بصــورت زخــم هــای ژنیتــال، 1/3 زخــم هــای دهانــی و 1/3 دیگــر بــدون هیــچ عالئــم بالینــی خــود 
را نشــان مــی دهــد.

 مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه عــود عفونــت هــای ژنیتــال ناشــی از HSV-2 در خانــم 

هایــی کــه از زخــم هــای تناســلی هرپتیــک شــکایت دارنــد و از نظــر آنتــی بــادی HSV-1 مثبــت 
مــی باشــند و شوهرانشــان HSV-2 آنتــی بــادی مثبــت مــی باشــند، شــایع نمــی باشــد. ایــن بــه 

دلیــل Cross-Protection بیــن هرپــس تیــپ 1 و 2 اســت.
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ــال ــه ژنیت ــت اولی ــی( عفون ــع غرب ــد جوام ــده در کشــورمان )همانن ــان و در آین ــا گذشــت زم  ب
ــبب  ــر س ــن ام ــه ای ــد ک ــد گردی ــاد خواه ــراد ایج ــی HSV-1 در اف ــوع دهان ــل از ن HSV-2  قب

ــخیصی خواهــد شــد.  ــوی تش ــده شــدن تابل پیچی

 هــرگاه Superinfection هرپــس  HSV-1 و HSV-2 صــورت پذیــرد، کــه نســبت بــه یکدیگــر 

Cross-Protection داشــته باشــند، پاتــوژن دوم مــی توانــد بــه صــورت نهفتــه )latent( باقــی 
مانــده و تحــت شــرایطی عــود نمایــد. ایــن مســئله خصوصــا در نــوع ژنیتــال صــادق اســت. لــذا 

مــوارد عــود HSV-1 از نــوع ژنیتــال خصوصــا در خانــم هــای بالــغ مشــاهده مــی گــردد.

 عفونــت همزمــان هرپــس 1 و2 در بیمــار خصوصــا بالــغ مــی توانــد بــرای هــر دو نــوع گانگلیــون 

ایجــاد Superinfection نمــوده و باعــث بقــای هــر 2 ویــروس در هــر 2 گانگلیــون گــردد کــه بــا 
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عــود بعــدی خصوصــا در نــوع ژنیتــال تابلــو بالینــی را پیچیــده نمایــد.

ــابقه  ــد س ــی( فاق ــریک جنس ــت )ش ــع عفون ــال، منب ــس ژنیت ــوارد هرپ  HSV: در %85 از م

زخــم تناســلی مــی باشــد و در %75 مــوارد ریــزش )Shedding( بــدون عالمــت ویــروس عامــل 
انتقــال عفونــت اســت. بهتریــن روش تهیــه نمونــه، نمونــه تــازه از وزیکــول هــا مــی باشــد.

 در غیــاب عالئــم بالینــی و زخــم تناســلی ناشــی از HSV-2، یافتــن آنتــی بــادی علیــه آن نشــانگر 

عفونــت قبلــی ژنیتــال علیــه ایــن نــوع اســت. امــا عــود عفونــت تناســلی بدنبــال HSV-1 فقــط بــا 
تســت PCR ثابــت مــی گــردد.

ــایع  ــورمان ش ــد کش ــوان مانن ــع ج ــا HSV-1 در جوام ــال ب ــت ژنیت ــر، عفون ــال اخی  در 15 س

ــا  گردیــده اســت. از علــل آن مــی تــوان فقــدان عفونــت اولیــه در کودکــی و بــروز آن همــراه ب
ــمرد. ــوغ را برش ــد از بل ــی بع ــت جنس ــروع فعالی ش
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