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)BCE( پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس در بیماران پیوندی و نقص ایمنی

ــای CMV ،BKV و   ــروس ه ــان وی ــری همزم ــدازه گی ــک و ان ــخیص، تفکی ــرای تش ــت ب ــن تس ای
BCE( EBV(   در یــک واکنــش مولکولــی بــه صــورت Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

BKV

BCE CMV

EBV

تســت از نــوع کمــی بــوده و قــادر بــه انــدازه گیــری ســطح ویــروس در تمامــی نمونــه هــای ســرمی، 
پالســما، خــون کامــل، CSF، تنفســی و غیــره مــی باشــد. چــون ایــن 3 ویــروس عمدتــا در ابتــدای 
ــذا  ــد، ل ــور دارن ــه حض ــورت نهفت ــه ص ــدن ب ــای ب ــلول ه ــرده و در س ــال ک ــرد را مبت ــی ف کودک
کشــف ایــن ویــروس هــا در مایعــات مختلــف بــدن چــه در بیمــاری و چــه در حالــت نرمــال از نظــر 
تشــخیصی اهمیــت آنچنانــی نــدارد و احتمــاال از نظــر بالینــی ارزش تشــخیصی نخواهــد داشــت. 
از ایــن رو انــدازه گیــری کمــی )Quantitation( آن هــا بــرای اثبــات عفونــت و یــا بیمــاری الزامــی 

اســت.

روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
از آنجایــی کــه تنهــا تعییــن میــزان کمــی ایــن ویــروس هــا در بیمــاران پیونــدی و نقــص ایمنــی 
ارزش دارد، لــذا انــدازه گیــری تعــداد آن هــا کــه بــه وســیله Real-time PCR امــکان پذیــر 
ــن  ــود ای ــی وج ــن بررس ــت دارد. همچنی ــخیصی ارجحی ــای تش ــر روش ه ــه دیگ ــبت ب ــت نس اس
پاتــوژن هــا بــه صــورت همزمــان در کنــار هــم کمــک شــایانی بــه مانیتورینــگ بیمــار مــی نمایــد 
ــی بعــد از پیونــد حتــی قبــل از ایجــاد تظاهــرات بالینــی،  و مــی توانــد از بــروز مشــکالت احتمال
ــی  ــای مولت ــت ه ــن تس ــری ای ــا بکارگی ــه ب ــان داده ک ــا نش ــاله م ــات 3 س ــد. تجربی ــری کن جلوگی
پلکــس، در % 25 مــوارد بیــش از یــک پاتــوژن )عمدتــا CMV( در بیمــار پیوندی/نقــص ایمنــی 

ــوده اســت. یافــت گردیــده کــه حــد اقــل در %50 مــوارد دارای ارزش بالینــی ب

معرفی
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موارد مصرف و اندیکاسیون
 نفروپاتی BK ویروس )سیستیت هموراژیک، تنگی اورتر( در بیماران 

پیوند عضو، مغز استخوان و سایر حاالت نقص ایمنی
CMV بیماری 

 )Post Transplant Lymphoproliferative Diseases )PTLD  و همچنین برای رد 
EBV غیر وابسته به ویروس PTLD تشخیص

 منونوکلئوز عفونی

نحوه نگارش نسخه بیمار
جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 3 نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:

 نــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه با لفــظ PCR در نســخه ذکر گــردد. 
بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از 3 پاتــوژن مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد بدیــن صــورت نوشــته شــود: 

 BKV PCR, CMV PCR, EBV PCR
 کمی)Quantitative( و یا کیفی)Qualitative( بودن درخواست، در نسخه ذکر گردد.

 نوع نمونه مورد درخواست )خون، ادرار و یا هر دو( نیز عنوان گردد.

توجه: در صورت نیاز به انجام تست بر روی بیش از یک نمونه، باید درخواست 
در نسخه ای دیگر نوشته شده و الزم به ذکر است که هزینه ها جداگانه 

محاسبه می گردد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
بــرای بیمــاران پیونــدی )عضــو و یــا مغز اســتخوان(، 

ــما و  ــا پالس ــرم ی ــان س ــور همزم ــد بط ــه بای نمون
ادرار ارســال گــردد. 2 میلــی لیتــر از هــر نــوع 

نمونــه کافــی مــی باشــد. نمونــه پالســما بایــد 
 EDTA از خــون گرفتــه شــده در لولــه حــاوی
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جــدا شــود. در صــورت نمونــه گیــری در خــارج 
از آزمایشــگاه، نمونــه خــون کامــل در لولــه 
ــما  ــرم و پالس ــای س ــه ه ــاوی EDTA، نمون ح
نمونــه ادرار در ظــرف  لولــه اســتریل و  در 
مخصــوص جمــع آوری ادرار و بــا رعایــت زنجیــره 
ــد.  ــال یابن ــگاه انتق ــه آزمایش ــه( ب ــرد )4 درج س
ــد  ــر اســاس صالحدی ــدی، ب ــر پیون ــرای بیمــاران غی ب
ــد  ــی توان ــی م ــه بالین ــوع نمون ــر ن ــص، ه ــک متخص پزش

ارســال گــردد.

cut off جواب ها، نحوه جواب دهی، مثبت و منفی کاذب، حساسیت و
BKV: ایــن ویــروس تــا حــدود 95درصــد افــراد جامعــه )عمدتــا 5-2 ســالگی( را آلــوده کــرده 
و % 7 افــراد نرمــال بالــغ هــزاران تعــداد آن را از طریــق ادرار روزانــه دفــع نمــوده )ویروریــا( 
، لیکــن در خــون ایــن افــراد ویرمــی مشــاهده نمــی گــردد. % 57-% 20 بیمــاران پیونــدی نیــز 
بــدون هیــچ عالئمــی ایــن ویــروس را در ادرار دفــع مــی نماینــد، امــا بــرای آن آســتانه ای تعریــف 
گردیــده کــه از copy/ml 107 باالتــر در ادرار نیــاز بــه کاهــش ســطح داروی ســرکوب کننــده ایمنی 
و شــروع آنتــی ویــرال مــی باشــد )اگــر چــه برخــی مراکــز اساســا دارویــی را بــرای ایــن ویــروس 
قائــل نیســتند(. مقــدار آن در پالســما باالتــر از copy/ml 104، نشــان دهنــده بیمــاری بــوده و نیاز 

بــه درمــان را ضــروری مــی کنــد. 

ــر  ــل(. الزم بذک ــه قب ــت )6-4 هفت ــون اس ــور آن در خ ــل از ظه ــع آن در ادرار قب ــه دف همیش
ــا ویروریــا اتفــاق مــی  اســت ویروریــا در غیــاب ویرمــی بســیار شــایع بــوده ولــی ویرمــی فقــط ب
افتــد. نفروپاتــی BK بــدون ویرمــی بســیار نــادر اســت )فقــط ویروریــا(. ویرمــی بیــن 6-3 مــاه 

پــس از پیونــد بــه اوج خــود مــی رســد و پــس از آن شــروع بــه کاســتن مــی نمایــد. 

متعاقبــا در افــراد پیونــدی %3 افــراد ویرمــی و در %7 ویروریــا مشــاهده مــی گــردد. تســت 
ایــن ویــروس در بیمــاران پیونــدی پــس از پیونــد کلیــه حداقــل هــر 3 مــاه یکبــار تــا 2 ســال و 
پــس از آن ســالی یــک بــار تــا ســال پنجــم مــی باشــد. خطــر آســیب و دفــع پیونــد کلیــه توســط 
ایــن ویــروس درســال اول، دوم و پنجــم بــه ترتیــب: % 2، % 3/5 و % 6/5 مــی باشــد. 
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ــروس در  ــود وی ــک )ع ــتیت هموراژی ــه BK، سیس ــته ب ــی وابس ــامل نفروپات ــی ش ــرات اصل خط
ــر( مــی باشــد.  ــر )عــود ویــروس در مجــرای اورت ــه( و تنگــی اوروت مثان

Syndromes
 Type of Specimen BK Nephropathy BK Hemorrhagic Cystitis

Urine
Cut Off )Copy/mL( >107 >107

Plasma/Serum
Cut Off )Copy/mL( >104 >104

ــا در  ــد خصوص ــع پیون ــل دف ــن عوام ــاک تری ــن و خطرن ــایع تری ــی از ش ــروس یک ــن وی CMV: ای
گیرنــدگان پیونــد مغــز اســتخوان و کلیــه مــی باشــد. مقادیــر پاییــن آن در ســرم، پالســما و یــا خــون 
کامــل طبیعــی بــوده ولــی مقادیــر باالتــر )جــدول 1( نیازمنــد توجــه و شــروع درمــان مــی باشــد. 
تعــداد کّمــی ایــن ویــروس در هــر مرحلــه پــس از پیونــد بســیار متنــوع بــوده و هــر مرکــزی بــر 
اســاس دســتورالعمل خاصــی بیمــاران را ارزیابــی و تصمیــم گیــری مــی نمایــد. تجربیــات مــا حاکــی 
از منفــی بــودن و یــا بــار بســیار پاییــن ویــروس در بیمــار گوارشــی )GI Disease( خصوصــا پــس 
از پیونــد مغــز اســتخوان مــی باشــد. در مــوارد مننژیــت یــا آنســفالیت نیــز حضــور حتــی 1 ویــروس 

در کنــار عالئــم بالینــی پاتوگنومیــک اســت.
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سندرم Cut Off )IU or Copy/mL( نوع نمونه مالحظات

خاتمه درمان 137 البته بستگی به فروکش نمودن 
عالئم بالینی بیمار دارد

CMV Disease >37000 خون کامل آستانه تهاجم بافتی

CMV پنومونی >500/000  copy/mL BAL -

CMV مننژیت مثبت بودن حضور  ویروس 
پاتوگنومیک است

CSF -

  CMV DNAmia  در 
پیوند اعضا   2500copy/mL ( 2275IU) پالسما -

CMV DNAmia در 
1000a/4000b/10000c پیوند مغز استخوان * پالسما

a:  با ریسک باال در افراد
b: با ریسک  متوسط در افراد
c: با ریسک  پایین در افراد 

* : بستگی به تجربیات آن مرکز 
پیوند دارد. 

 ،IU/mL بــه Copy/mL در بیمــاری هــای مختلــف. توجــه: نســبت  CMV ویــروس Cut off جــدول 1: مقادیــر
1/2 بــه نفــع عــدد کپــی اســت. مثــال 3000 کپــی در 1 میلــی لیتــر برابــر بــا IU/mL 2500 مــی باشــد. الزم  

بذکــر اســت ایــن اعــداد نســبت بــه هــر مرکــز تخصصــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد. 

EBV: ایــن ویــروس ماننــد دو ویــروس بــاال در 90درصــد افــراد جامعــه مثبــت مــی باشــد و بــه 
خــودی خــود تهدیــد کننــده زندگــی فــرد نمــی باشــد. لکــن در بیمــاران پیونــدی خصوصــا از نظــر 
ــادر  ایجــاد PTLD تهدیــدی جــدی مــی باشــد. تجربیــات مــا در ایــران حاکــی از مــوارد بســیار ن
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ــدی داشــته و بالعکــس  ــاران پیون ــاری توســط EBV در بیم ــن بیم و محــدود ای
ــز در  ــوده و ترشــح آن در ادرار نی ــدون عالمــت ب ــن ب ــی در ســطح پایی ــر کم مقادی

بیمــاران پیونــدی بــدون عارضــه بــوده اســت. جــدول 2 آســتانه توجــه بــه ایــن ویــروس 
را در مراحــل مختلــف بیمــاری هــای متنــوع نشــان مــی دهــد.

EBV سندرم Cut Off )gEq or Copy/mL( نوع نمونه

PTLD در پیوند 
اعضا

103-105 خون کامل/پالسما

PTLD  در پیوند 
مغز استخوان

100-10000 خون کامل/پالسما/سرم

* مونو نوکلئوز 
عفونی

مثبت بودن حضور  ویروس پاتوگنومیک 
است

پالسما/سرم خون کامل/ادرار/
ترشحات گلو

کارسینوم 
نازوفارنکس

100 پالسما/سرم

عفونت مزمن فعال 
 EBV

250/ µg DNA
1000-10000

پالسما/سرم/سلولهای تک هسته ای

درگیری دستگاه 
عصبی

مثبت بودن حضور  ویروس پاتوگنومیک 
است

CSF

جــدول2: مقادیــر Cut off ویــروس EBV در بیمــاری هــای مختلــف. الزم بذکــر اســت ایــن اعــداد نســبت 
ــس از شــروع عالئــم بیمــاری.  ــت متفــاوت باشــد.*: از روز ســوم پ ــن اس ــر مرکــز تخصصــی ممک بــه ه

)جزایــری 2016(.
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بطــور کلــی، در اغلــب مــوارد یافتــه اولیــه و اصلــی کراتینیــن بــاالی ســرم در بیمــار پیونــدی بــوده 
اســت. آمارهــا حاکــی از منفــی بــودن پاســخ تســتBCE  در %56 از مــوارد بوده اســت. پیگیری 

هــای بعــدی نشــان داده کــه ایــن بیمــاران عمدتــا مبتــال بــه عفونــت باکتــری هــای گــرم منفــی 
ــه حــد  ــا آنتی بیوتیــک مناســب ســطح کراتینیــن بیمــاران ب ــوده انــد کــه ب ــا مثبــت ب و ی

نرمــال رســیده اســت. بنابرایــن پاســخ منفــی ایــن تســت در بیمــاران درجــه باالیــی 
از Negative Predictive Value داشــته اســت.
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