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معرفی
Viral CNS :1- نام تست

توضیحاتنوع نمونهنام پاتوژن ها

 HSV1مایع وزیکل /CSF

تست CSF در 3 روز اول پس از شروع عالئم عصبی منفی کاذب می 
گردد. بهترین زمان درخواست تست، بین روزهای 3 تا7 است. تست 
اگر پاسخ  قبلی  PCRمنفی بوده ولی هنوز ظن بالینی هرپس استوار 
است، نمونه گیری مجدد CSF 4 روز بعد توصیه می گردد. 10-12 
روز پس از شروع عالئم عصبی، نتیجه تست CSF منفی خواهد بود.

 HSV2مایع وزیکل /CSF

تست CSF در 3 روز اول پس از شروع عالئم عصبی منفی کاذب می 
گردد. بهترین زمان درخواست تست، بین روزهای 3 تا7 است. تست 
اگر پاسخ  قبلی  PCRمنفی بوده ولی هنوز ظن بالینی هرپس استوار 
است، نمونه گیری مجدد CSF 4 روز بعد توصیه می گردد. 10-12 
روز پس از شروع عالئم عصبی، نتیجه تست CSF منفی خواهد بود.

 VZVمایع وزیکل /CSF 7 روز اول از شروع راش جلدی بسیار CSF در صورت نمونه گیری
دیاگنوستیک است.

 EBV بافت/CSF/ پالسما
لنفوم

 در صورت مثبت بودن تست کیفی CSF، تشخیص کمی و تعداد 
ویروس مورد نیاز است.

 CMV
خونEDTA دار/

سرم/پالسما /
CSF/ادرار

در صورت مثبت بودن اندازه گیری کمی آن برای بررسی 
شدت بیماری و ارزیابی درمان مفید است. 

 Enterovirus
خونEDTA دار/

سرم/پالسما/ سواپ 
CSF/گلو/ مدفوع

برای بیماری عصبی، نمونه های خون، مدفوع، ادرار و نمونه گلو در 
صورتیکه عالئم سیستمیک موجود باشد ویا  CSF در دسترس نباشد 

مفید می باشند.

 HHV-6
خونEDTA دار/

سرم/پالسما /
CSF/ادرار

مثبت بودن PCR باید در کنار عالئم بالینی خصوصا از نوع عصبی 
تفسیر گردد.

 HHV-7
خونEDTA دار/

سرم/پالسما /
CSF/ادرار/ بزاق

-

 Adenovirus
سواپ گلو یا بینی/
/CSF /خلط/BAL

بیوپسی مغز
-

 Parvovirus
B19

CSF-
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 Parechovirus
خونEDTA دار/

سرم/پالسما/
CSF/مدفوع

-

JCVCSF /بیوپسی مغز-

HTLV-1 EDTAخون /CSF
دار

نمونه خونEDTA دار برای ارزیابی پرو ویرال لود می 
باشد

MTB آسپیراسیون /CSF
-مغز استخوان

Mumps
CSF /سواپ گلو یا 
بینی/ بزاق/ سواپ 

مجرای پاروتید
-

ــات  ــت و ضایع ــروز مننژی ــر در ب ــی موث ــی ویروس ــل عفون ــخیص 11 عام ــت تش ــت جه ــن تس  ای
مغــزی بــه روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد. تســت از نــوع کیفــی بــوده و قــادر 
بــه ردیابــی ویــروس در تمامــی نمونــه هــای ســرمی، پالســما، خــون کامــل، CSF، تنفــس، ادرار 

و غیــره مــی باشــد. 
2- نام تست: مننژیت  ویروسی

 Multiplex Real-time PCR این تست کیفی و جهت افتراق 6 عامل شایع مننژیت ویروسی به روش
می باشد.

نمونــه مناســب CSF و در مــوارد مشــکوک بــه ویرمــی بررســی 
همزمــان نمونــه هــای اختصاصــی )ســرم، زخــم، ادرار...( در بیمــاران 

کمــک کننــده مــی باشــد.
3- نام تست: مننژیت باکتریایی

ایــن تســت کمــی و جهــت افتــراق 3 عامــل شــایع مننژیــت 
باکتریایــی بــه روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

Viral Meningitis



ــه باکتریمــی بررســی همزمــان ســرم در بیمــاران  ــه مناســب CSF و در مــوارد مشــکوک ب نمون
کمــک کننــده مــی باشــد.

4- نام تست: هرپس عصبی 
ایــن تســت کمــی و جهت افتــراق 3 عامل شــایع مننژیت / آنســفالیت 
 Multiplex Real-time PCR از گــروه ویروســی هرپــس بــه روش
مــی باشــد. ایــن تســت بعنــوان آلترناتیــو تســت Viral CNS کاربــرد 

دارد.
نمونــه مناســب CSF و یــا مایــع وزیــکل هــا و ضایعــات اگزوداتیــو 

پوســتی مــی باشــد.
5- نام تست: مونوپلکس های عصبی:

  : 4-1 MTB
 CSF  بــرای تشــخیص از کشــت و دیــد مســتقیم باالتــر اســت. بهتریــن نمونــه PCR حساســیت

مــی باشــد.     
  : 4-2 HTLV-1

 بهتریــن نمونــه همزمانــی ارزیابــی همزمــان ویــروس در CSF  و نمونــه خــونEDTA دار بــرای 
ارزیابــی پــرو ویــرال لــود مــی باشــد.

 :4-3 JCV
CSF  بهترین نمونه بیوپسی مغز و یا

 BK مــی باشــد. الزم بذکر اســت که ویــروس 
ــن  ــوده و متخصصی ــواده ب ــن خان ــز از همی نی
محتــرم مــی تواننــد در صــورت شــک بــه ایــن 

ویــروس آن را نیــز بــه لیســت درخواســتی اضافــه نماینــد.

MonoPlex Real Time 
PCR

MTB

HTLV-1

JCV

 توجــه: CSF در لولــه فالکــون  cc 15  و تمامــی نمونــه هــا شــرایط زنجیــره ســرد ) 4 درجــه( بایــد بــه 
آزمایشــگاه انتقــال یابنــد.  

 نمونــه ارجــح بــرای تمــام پاتــوژن هــای بــاال CSF مــی باشــد. منظــور از درج ســایر نمونــه هــا، مثبــت 
بــودن احتمالــی آن هــا در زمــان اوج تکثیــر آن هــا در نمونــه بالینــی مــورد نظــر اســت.

 ارجــح اســت نمونــه هــای CSF همزمــان بــرای رد یابــی آنتــی بــادی ضــد ویــروس )خصوصــا در مــوارد 
مشــکوک بــه انســفالیت HSV و VZV( نیــز بررســی گــردد.

 تســت CSF بــرای انســفالیت هرپتیــک بــرای بیمــاران تحــت درمــان، بایــد 14 روز پــس از شــروع 
درمــان درخواســت گــردد. ویــروس هرپــس حداقــل تــا 5 روز پــس از شــروع در مــان درCSF حضــور 

دارد و پــس از روز 30 درمــان بــه کلــی منفــی مــی گــردد.
 در JCV ، یــک چهــارم بیمــاران پاســخ تســت اولیــه  CSFعلــی رغــم حضــور ویــروس منفی مــی گردد.  
اگــر پاســخ  قبلــی  PCRمنفــی بــوده ولــی هنــوز ظــن بالینــی JCV اســتوار اســت، نمونــه گیــری مجــدد  

CSFتوصیــه می گــردد.
ــودن  ــان ب ــل پنه ــت بدلی ــدن تس ــت کاذب ش ــبب مثب ــود pleocytosis  در CSF س  در CMV، وج

ــع CSF مــی گــردد. ــروس در لکوســیت هــا ی مای وی
ــاری و  ــدت بیم ــی ش ــرای بررس ــی آن ب ــری کم ــدازه گی ــودن CMV در  CSF ان ــت ب ــورت مثب  در ص

ارزیابــی درمــان مفیــد اســت. 

تـــوجـــه: 


