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پنل تشخیص 
مولکولی عفونت های 

هرپسی

تهیه شده: واحد تحقیق و توسعه و بخش پزشکی مولکولی



عامــل   3 مولکولــی همزمــان  تشــخیص  بــرای  تســت  ایــن 
ــه  ــتر ب ــس 1 و 2 و زوس ــای هرپ ــروس ه ــروه وی ــایع از گ ــی ش عفون

باشــد.  مــی   Multiplex Real-time PCR روش 

HSV1

HSV Panel HSV2

VZV

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

بــرای تشــخیص بیمــاری های ویروســی قبال از ایزوالســیون ویروس توســط کشــت ســلول اســتفاده 
میشــده اســت )عمدتــا در کشــورهای غربــی(. لیکــن هــم اکنــون ایــن روش تقریبــا منســوخ و از 
ــردد. از ســال 2010  ــی گ ــا PCR( اســتفاده م ــا هیبریداســیون و ی ــی )عمدت روش هــای مولکول
نیــز تکنیــک مولتــی پلکــس Real Time PCR در بیمارســتان هــای کشــورهای پیشــرفته در حــال 
انجــام اســت. در کشــورمان از نــوع اســتاندارد PCR بــرای تشــخیص پاتــوژن ها بصــورت جداگانه 
اســتفاده مــی گــردد کــه ایــن روش عــالوه بــر صــرف زمــان قابــل مالحظــه و نیــز هزینــه نســبتا بــاال، 
دارای عوارضــی چــون پاســخ هــای مثبــت و یــا منفــی کاذب مــی باشــد. در روش مولتــی پلکــس، 
در یــک لولــه واکنــش 3 پاتــوژن بصــورت همزمــان و یکجــا مــورد بررســی مــی گردنــد. در مراکــز 
 Cutoff آســتانه و یــا CSF مجهــز کشــورهای غربــی بــرای حضــور هــر کــدام از ایــن ویــروس هــا در
تعریــف گردیــد. لکــن در کشــور مــا بــه دلیــل عــدم اســتفاده از ایــن تســت هــای مولکولــی، بیشــتر 
بــر اســاس تکنیــک هــای ســنتی و تکیــه بــر تجربــه متخصصیــن تشــخیص قطعــی اعمــال مــی گــردد.

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

گردد:
 نــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه بــا لفــظ PCR در نســخه ذکــر 

پنل تشخیص مولکولی عفونت های هرپسی



گــردد. بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از پاتــوژن هــای 
مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد بدیــن صــورت نوشــته 
 HSV1 PCR, HSV2 PCR, VZV PCR :شــود

 نوع نمونه مورد نظر نیز ذکر شود.

موارد مصرف و اندیکاسیون
بــرای  1.زخــم هــای پوســتی- مخاطــی: ایــن تســت 
تشــخیص افتراقــی 3 ویــروس هرپــس1، هرپــس2 
و VZV)آبلــه مرغــان( مــی باشــد. اگرچــه در بالیــن 

ــد،  ــی باش ــواری نم ــاهده کار دش ــا مش ــدان ب ــروس چن ــن 3 وی ــک ای ــار تفکی بیم
ــل  ــالمت در داخ ــام س ــول نظ ــرح تح ــز ط ــی و نی ــن الملل ــارات بی ــه از انتش ــات حاصل ــن تجربی لک
کشــور حاکــی از عــدم وجــود مرزبنــدی دقیــق بیــن HSV-1 و HSV-2 و بــروز ضایعــات پوســتی 
و خصوصــا ژنیتــال مــی باشــد. ایــن مســئله در جوانــان بــه وفــور بدیــن صــورت مشــاهده گردیــده 
ــی  ــت. حت ــوده اس ــا HSV-1 ب ــال عمدت ــات ژنیت ــوع ضایع ــا در ن ــت ه ــج تس ــه نتای ــوی ک ــه نح ب
 HSV-1 ــوع ــات تناســلی، از ن ــا ضایع ــوارد آســیمپتوماتیک در شــریک هــای جنســی ب بیشــتر م
ــت  ــادی HSV-2 مثب ــی ب ــر آنت ــی و از نظ ــادی HSV-1 منف ــی ب ــر آنت ــاران از نظ ــوده لیکــن بیم ب
بــوده انــد. لــذا بــرای افتــراق ضایعــات تناســلی و بعضــا در مــوارد پزشــکی قانونــی، تفکیــک ایــن 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــر الزم ب ــروس از یکدیگ دو وی

2.مننژیــت و آنســفالیت: تجربیــات 3 ســال اخیــر نشــان داده کــه بیشــتر درخواســت هــا و نمونــه 
ــوی  ــروس از س ــن 3 وی ــی از ای ــفالیت ناش ــت و آنس ــراق مننژی ــرای افت ــوع CSF و ب ــا از ن ه
ــز و  ــان مغ ــا جراح ــی و ی ــکان عفون ــز پزش ــواردی نی ــت. در م ــوده اس ــگاه ب ــه آزمایش ــکان ب پزش
ــز  ــهVZV   Vasculopathy نی ــال ب ــت ابت ــزی)CVA( از جه ــکته مغ ــاران س ــرای بیم ــاب ب اعص

ــه اســت. درخواســت صــورت پذیرفت



3.نقــص ایمنــی: بــا توجــه بــه فرصــت طلــب بــودن ویــروس هــای گــروه هرپــس، مــوارد بســیاری 
از گرفتــاری حداقــل یکــی از ایــن 3 ویــروس و خصوصــا HSV-1 درکــودکان و بالغیــن مبتــال بــه 

ســندرم هــای مختلــف نقــص ایمنــی مشــاهده گردیــده اســت.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

انتقال نمونهنوع نمونه

لوله های مخصوص انتقال حاوی ماده نگهدارنده مایع وزیکل /ترشحات زخم/نمونه های خراش پوستی
با حفظ زنجیره سرد

CSF/ دار/سرم/پالسما EDTAدر لوله استریل، بدون هیچ ماده خون CSF
نگهدارنده و در شرایط 4 درجه

 نمونــه خــون کامــل در لولــه EDTA دار و نمونــه هــای ســرم و پالســما بــا رعایــت 
زنجیــره ســرد )4 درجــه( انتقــال یابــد.

 این تستها بر روی تمامی انواع مایعات و بیوپسی های انسانی قابل انجام است.


