
www.farvardin-lab.com             :وب سایت
info@farvardin-lab.com  :ایمیل
ravabetomoumi@farvardin-lab.com :ایمیل
@farvardinlabs                    :کانال تلگرام

روابط عمومی: 
 09362592999      66676494

آزمایشگــاه پاتوبیــولـوژی فـروردیـن
تقاطع خیـابان امام خمینــی و  کـارون، ســاختمـان 1026

تلفن : 66373890 - 66367914                  تلفکس: 66874996

6 6 3 5 7 9 2 3 تلفن گویا )جوابدهی( :                               

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین
انتهــای بـلوار کشاورز ، روبروي درب شرقی بیمارستان

امام خمیني ، پالک 151  تلفن : 66902121  - 66933014

پنل تشخیص 
مولکولی انواع ویروس 

های آنفوالنزا

تهیه شده: واحد تحقیق و توسعه و بخش پزشکی مولکولی



معرفی

ایــن تســت بــرای تشــخیص هم زمان ســه ویــروس تنفســی شــامل: آنفوالنزا 
B ،A و H1N1( A( به روش Multiplex Real-time PCR می باشد.

FLU-A
FLU Panel FLU-B

H1N1

روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
ــک  ــبب تفکی ــی س ــورهای غرب ــا در کش ــس خصوص ــی پلک ــوژی مولت ــری تکنول بکارگی
ــر  ــه ذک ــده اســت. الزم ب ــت هــای تنفســی گردی ــده عفون ــی ایجــاد  کنن عوامــل میکروب
اســت عمــده آمــار ارســالی بــه آزمایشــگاه مولکولــی از ســوی پزشــکان در ایــن کشــورها، 
ــه  ــج ک ــده رای ــوده عقی ــت نم ــر ثاب ــه اخی ــات ده ــد. تجربی ــی باش ــی م ــای تنفس ــه ه نمون
تشــخیص افتراقــی ایــن میکــروب هــا ارزش بالینــی چندانــی نــدارد، رفتــه رفتــه در حــال 
کــم رنــگ شــدن مــی باشــد. ایــن نکتــه خصوصــا در مــورد بیمــاران پیونــدی و بــه طــور کلــی 
در بیمــاران نقــص ایمنــی بیشــتر بــارز گردیــده اســت. تجربیــات حاکــی از نتایــج مثبــت بــرای 
ــه  ــر ب ــاران اخی ــن بیم ــزا در ای ــه آنفوالن ــکوک ب ــی مش ــای تنفس ــه ه ــایع در نمون ــروس ش 4 وی

ترتیــب: 33%(H1N1 ،)45%(Flu-B(، Flu-A)%11( و  Rhino)%11( بــوده اســت.

موارد مصرف و اندیکاسیون
.H1N1 A و B عفونت های آنفوالنزای تیپ های Rule Out جهت تایید و یا

پنل تشخیص مولکولی انواع ویروس های آنفوالنزا



نحوه نگارش نسخه بیمار
جهــت ارجــاع بیمــار بــه مرکــز تشــخیصی 

مــی بایســت بــه 2 نکتــه توجــه شــود و در نســخه 
اعمــال گــردد:

 نــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر 
ــه  ــردد. ب ــر گ ــخه ذک ــظ PCR در نس ــا لف ــراه ب ــت هم اس

ــا  ــر و ی ــورد نظ ــوژن م ــدام از 3 پات ــر ک ــه ه ــکل ک ــن ش ای
   FLU A PCR :ــود ــته ش ــورت نوش ــن ص ــوارد بدی ــی م تمام

H1N1 PCR و FLU B PCR
 نــوع نمونــه مــورد درخواســت )خلــط، ســواپ نازوفارنکــس، ســواپ گلــو و غیــره( نیــز عنــوان 

گــردد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

 خلـط: مطالعـات نشـان داده کـه نمونـه خلـط کمـاکان ارزش بالینی خـود را به عنـوان انتخاب اول 

دارد. از نظـر تشـخیص مولکولـی، ایـده آل تریـن نمونـه تنفسـی نـوع غیـر تهاجمـی آن یعنـی خلـط 
سـاده اسـت چـرا کـه بـه دلیل وجود سـطح بـاالی ویـروس در خلـط ) 84درصـد موارد( نسـبت به 
سـواپ نازوفارنکـس )60درصـد مـوارد( و سـواپ هـای گلـو ) 36درصـد مـوارد(، بـه راحتـی می 
تـوان ویـروس را ردیابـی کـرد. هـرگاه بیمـار سـرفه خلـط دار داشـته باشـد ولـی قـادر بـه خـروج 
خلـط نباشـد، بـا نرمـال سـالین و یـا برونکودیالتـور مـی تـوان اقـدام بـه جمـع آوری خلـط در ظرف 

نمود. اسـتریل 
 نازوفارنکـس : نمونـه هـای سـواپ نازوفارنکـس بیشـتر در کـودکان بـا سـن باالتـر و بالغیـن، 
و همچنیـن نمونـه هـای آسـپیره شـده نازوفارنکـس در اطفـال و کـودکان بـا سـن پاییـن بـرای 

تشـخیص مولکولـی ارزش دارنـد.
 شسـت و شـوی بینـی: شسـتن بینـی بـا نرمـال سـالین و جمـع آوری آن در برگشـت ارزش 

کمتـری از نمونـه هـای نازوفارنکـس دارد ولـی بـه هرحال در بسـیاری از موارد مـی تواند راه 
گشـا باشـد. شسـت و شـوی بینـی اگرچه توسـط بیمـاران چندان قابـل تحمل نمی باشـد لکن 

بـرای تشـخیص بیمـاری هـای ویروسـی از سـواپ بینـی حسـاس تـر و اختصاصی تر 
است.

,



 الواژ برونکوآلوئـوالر )BAL(: بـرای برخـی بیمـاران و خصوصـا بیماران 

دچـار نقـص ایمنـی، الواژ برونکوآلوئوالر )BAL( جـزو بهترین متدها برای 
تشـخیص پاتـوژن هـای درگیـر در ایـن افـراد اسـت. در مقایسـه بـا سـواپ 
هـای تنفسـی، الواژ برنکوآلوئـوالر و آسپیراسـیون نازوفارنکـس تکنیک های 
تهاجمـی بـوده و همچنیـن در بالغیـن نتایـج سـطح پاییـن تـری از ویـروس ها را 
نشـان داده انـد. یکـی از علـل آن کاهـش ریـزش )Shedding( ویـروس در 

سـلول هـای اپـی تلیـال در بالغیـن در مقایسـه بـا کودکان اسـت.
توجـه: در تمامـی مـوارد بـاال بایـد نمونـه در لوله های مخصـوص انتقال حـاوی ماده 
نگهدارنـده بـرای حفاظـت اسـید نوکلئیـک قرار داده شـده و با حفظ زنجیره سـرد به 

آزمایشـگاه انتقال یابد.


