
 پنل تشخیص مولکولی 
عفونت های چشمی

w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m سایت:    وب 
i n f o @ f a r v a r d i n - l a b . c o m ایمیل:  
ravabetomoumi@farvardin-lab.com :ایمیل
@ f a r v a r d i n l a b s تلگرام:  کانال 

روابط عمومی: 
 09362592999      66676494

فــــروردیــــن پاتوبیـــــولـــوژی  آزمایشگـــــــاه 

1026 ســاختمـان  کـــارون،  و   خمینـــــی  امام  خیــــابان  تقاطع 
تلفن : 66373890 - 66367914                  تلفکس: 66874996
6 6 3 5 7 9 2 3 تلفن گویا )جوابدهی( :                               

نویـــــن فروردیـــــن  پاتوبیولـــــوژی   آزمایشگاه 

انتهای بلوار کشاورز ، روبروي درب شرقی بیمارستان امام خمیني ، پالک 151
6 6 9 3 3 0 1 4   -   6 6 9 0 2 1 2 1 تلفن :                    

تهیه شده: واحد تحقیق و توسعه و بخش پزشکی مولکولی



 پنل تشخیص مولکولی عفونت های چشمی
معرفی

عامل   5 همزمان  مولکولی  تشخیص  برای  تست  این 
و   1 هرپس  ویروس های  شامل  چشم  شایع  عفونی 
تراکوماتیس  کالمیدیا  و  ویروس  آدنو  زوستر،   ،2
 Multiplex Real-time روش  به  کیفی  صورت  به 

PCR می باشد.
HSV1

EYE panel

HSV2
Adenovirus

VZV
 Chlamydia
trachomatis

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

 Ocular Herpetic اگرچه در سال 2002 طبق توصیه
قطعی  تشخیص   Infection Research Group

ویروس  جداسازی  توسط  اپیتلیال  هرپتیک  کراتیت 
پیشنهاد گردید، لکن به دو دلیل این امر امکان پذیر 
و  آزمایشگاه  چنین  ایران  در  اساسا  اوال  باشد:  نمی 
امکانی برای ایزوالسیون ویروس برای تشخیص وجود 
پایین می  با حساسیت  ثانیا روشی وقت گیر  و  ندارد 
می  ایمونوفلورسانس  آمیزی  رنگ  دیگر  روش  باشد. 
باشد که خصوصا در تشخیص کراتیت دندرتیک نقش 
دارد. لکن احتمال پاسخ های منفی و مثبت کاذب در 
  PCR 2000 بکارگیری این روش وجود دارد. از سال
وارد عرصه تشخیص بیماری های عفونی مربوط به چشم 
از جمله External Surfaces و یا کراتیت و همچنین 

یووئیت قدامی و خلفی گردیده است.

موارد مصرف و اندیکاسیون
Epithelial Keratitis 
Stromal Keratitis 

Endotheliitis 
Iridocyclitis 

Keratouveitis 
Adenoviral Keratoconjunctivitis 

 مانیتورینگ پاسخ به درمان  از 1 هفته پس از شروع درمان

نحوه نگارش نسخه بیمار
جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 2 

نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:
 نام پاتوژن هایی را که جهت بررسی مورد نظر است 
همراه با لفظ PCR در نسخه ذکر گردد. به این شکل که 
هر کدام از 5 پاتوژن مورد نظر و یا تمامی موارد بدین 
 HSV1 PCR, HSV2 PCR, شود:  نوشته  صورت 
Adenovirus PCR, VZV PCR, Chlamydia PCR

 نوع نمونه مورد درخواست )اشک و یا غیره( نیز عنوان 
گردد. البته الزم به ذکر است که نمونه هایی همچون 
 Epithelial Scrapping یا  و   Aqueous Humor

توسط پزشک معالج گرفته می شود. 



روش تهیه نمونه و نمونه گیری

روش انتقالطریقه نمونه گیرینوع نمونه

سه مرتبه شستشوی سطح چشم با اشک
لوله مخصوص انتقال نمونه0,5 میلی لیتر محلول نرمال سالین 

خراش قرنیه
Epithelial Scrapping

لوله مخصوص انتقال نمونهدبریمان نوک زخم با سوزن

مایع زاللیه
Aqueous Humor

 Aqueous Humor 50 میکرولیتر از
27g لوله مخصوص انتقال نمونهتوسط پارسنتز با سوزن

cut off جواب ها، نحوه جواب دهی، مثبت و منفی کاذب، حساسیت و
 اگرچه همیشه پاسخ مثبت در نتایج RT-PCR نمایانگر HSV به عنوان عامل ایجاد کننده کراتیت نمی باشد، اما 

منفی بودن آن قطعا نشان دهنده عدم دخالت HSV به عنوان عامل اتیولوژیک در کراتیت می باشد.
 مثبت بودن تست HSV تا چند هفته پس از شروع درمان نشان دهنده مقاومت داروئی خواهد بود.

 در برخی موارد معدود، حضور HSV1 در قرنیه همراه با منفی بودن حضور DNA در اشک و یا سطح قرنیه ولی حضور 
آن در استروما می باشد که سبب منفی کاذب شدن PCR می گردد.

 یکی دیگر از موارد منفی کاذب بودن PCR، جمع آوری ناصحیح مایع اشکی و یا استفاده از سواپ پنبه ای است 
)پنبه سبب مهار PCR می گردد(  باید از سواپ پالستیکی استفاده شود.
 عفونت Latent توسط ویروس هرپس در قرنیه انسان امکان پذیر است.

 CMV یکی از عوامل مهم رتینیت در افراد نقص ایمنی خصوصا ایدز و گیرندگان پیوند می باشد. این ویروس 
در Aqueous Humor بیماران Iridocyclitis، Posner-Schlossman syndrome و اندوتلیت قرنیه مشاهده 
گردیده است و اخیرا به عنوان پاتوژن ایجاد کننده Endothelitis شناسائی گردیده است. در صورت مشکوک بودن به 
CMV، پزشکان محترم می توانند آن را در درخواست آزمایش قید نموده تا از پلکس موجود در تستهای مولتی پلکس 

دیگری که حاوی این ویروس می باشند استفاده گردد. 



چند نکته مفید:

 مطالعـات متعـددی نشـان داده انـد کـه در صـورت منفی 
در  آسـیکلوویر  تجویـز   ،Real time PCR نتایـج  بـودن 

بیمـاران بـی اثـر بـوده اسـت.
 حضـور HSV DNA و مقـدار کمـی آن بـا اسـتفاده از 
RT-PCR نشـان داده اسـت کـه ارتباطی میـان میزان لود 
ویـروس بـا فرکانـس عـود کراتیـت هرپتیـک وجـود دارد.

 Iridocyelitis هرپسـی بـه دلیـل عـدم دارا بودن عالئم 
بالینـی اختصاصـی و ناکارآمـد بودن روش های تشـخیصی، 
بـه نـدرت مشـخص مـی گـردد. اخیرا ثابت شـده اسـت که 

PCR قـادر بـه شناسـایی ایـن موارد می باشـد.
 مطالعـات نشـان داده کـه در 22-3 درصـد افـراد جامعه 
 PCR بـدون هرگونـه شـکایت چشـمی بـه کمـک تکنیـک
ویروس HSV تشـخیص داده شـده اسـت. این آمار نشان 
دهنـده حضـور HSV DNA در چشـم درصـدی از افـراد 
نرمـال جامعـه اسـت. لذا حضـور پاییـن HSV DNA بدون 
عالئـم بالینـی بـه معنی وجـود کراتیت هرپتیک نمی باشـد.

و   Latency بیـن  کـه  اسـت  الزم  شـرایط  بعضـی  در   
Shedding ویـروس از یـک سـو و از سـویی دیگر بیماری 
 >104 هرپتیـک،  کراتیـت  در  شـود.  قائـل  تمایـز  فعـال 
در   >105 و  مایـع اشـکی  لیتـر  میلـی  تعـداد ویـروس در 
بـود.  بیمـاری خواهـد  نمایانگـر   Epithelial Scrapping
بنابرایـن PCR، هـم نشـان دهنده حالـت Latency و هم 

فـاز حـاد مـی باشـد.
بخـش  از  چشـمی  پلکـس  مولتـی  هـای  تسـت  نتایـج   
بـوده  ذیـل  ترتیـب  بـه  تحـول سـالمت  نظـام  و  خصوصـی 

اسـت:
%29 از مـوارد VZV24%، CMV14%، HSV-1 و 5% 
مـوارد،   28% در  همچنیـن  اسـت.  بـوده  مثبـت   Adeno
بیـش از یـک عـدد از پاتوژن هـای فـوق مثبـت بـوده اسـت 
از ده هـا  )شـکل روبـرو(. همانگونـه کـه مشـهود اسـت، 
نمونـه ارسـالی بـه ایـن مرکـز، هیچکـدام از نظـر کالمیدیـا 
مثبـت نبـوده اسـت. لـذا از مصرف بـی رویه آنتـی بیوتیک  

در ایـن خصـوص اجتنـاب شـده اسـت.
 در مـوارد عفونت هـای چشـمی یا تناسـلی mixed مربوط 
بـه HSV-1,2 آنچـه مـی توانـد افتـراق ایـن دو را نشـان 
دهـد تعـداد کپـی یـا Viral load مـی باشـد. در عفونـت 

       EYE test pathogen type
شکل: آمار نتایج مثبت تست مولتی پلکس چشمی 

HSV- معمـوال 100 برابر HSV-1 های چشـمی میـزان
2 و در هرپـس ژنیتـال، تعـداد کپـی HSV-2 معمـوال تا 

40 برابـر HSV-1 مـی گـردد.
 یکـی از علـل یافتـن ایـن مـوارد غیـر عـادی، عفونـت 
HSV- و )mixed infection) HSV-1            مخلوط

2 بـه صـورت همزمان در بلـگارو کونژکتیویت و هرپس 
مـادرزادی و ژنیتال اسـت.

تحـت  نقـاط  درگیـری  بـه  تمایـل   HSV-1 اگرچـه   
سـمت  بـه   HSV-2 و  ژمینـال  تـری  عصـب  پوشـش 
نقـاط تحـت پوشـش عصـب سـاکرال تمایـل دارنـد ولی 
مطالعـات چنـد سـاله اخیـر بـا اسـتفاده از تکنیـک هـای 
مولکولـی نشـان داده انـد کـه ایـن تروپیسـم همیشـه 
قطعیـت نـدارد. به عنوان مثال بیشـتر علـل نکروزهای 
 HSV-2 Acute Retinal Necrosis توسـط  شـبکیه 
در بیمـاران  گـزارش شـده اسـت. از سـوی دیگـر 40 
درصـد مـوارد هرپس ژنیتـال در ژاپـن و درصد باالیی 
گردیـده  مشـاهده   HSV-1 نـوع   از  ایـران  در  آن  از 

اسـت.
غیـر  و  تیپیـک  اسـترومال  هـای  کراتیـت  در  بعضـا   
PCR هـای مثبـت و نیـز تعـداد کپـی   تیپیـک میـزان 
DNA پاییـن تـر از کراتیـت اپـی تلیـال بـوده اسـت.


