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معرفی
ایــن تســت هــا بــرای تشــخیص مولکولــی همزمــان  عوامــل عفونــی شــایع در طــب اطفــال بــه صــورت 

کمــی و یــا کیفــی بــه روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
ــان  ــادی و زم ــی اقتص ــه جوی ــدای از صرف ــس ج ــی پلک ــای مولت ــت ه ــتفاده از تس ــت اس مزی
ــل  ــی قاب ــه بالین ــر روی هــر نمون ــه اســت: اوال ب ــه دیگــر نهفت ــاده شــدن تســت، در 2 نکت آم
انجــام مــی باشــند، مثــال تســت هــای عصبــی را مــی تــوان بــر روی نمونــه هــای تنفســی، خونــی 
یــا بالعکــس انجــام داد، ثانیــا مــی تــوان واکنــش هــای هــر مولتــی پلکــس را بــا مولتــی پلکــس 
دیگــر مخلــوط و یــا interchange نمــود. بــه عنــوان مثــال اگرچــه تســت مولتــی پلکــس 
Vesicular rash بــرای نمونــه هــای زخــم پوســتی- مخاطــی بــا تشــخیص همزمــان 3 ویــروس 
HSV1,HSV2 و VZV مــی باشــد، لکــن بــرای مننژیــت، آنســفالیت و یــا در کــودکان دارای 

ســندرم نقــص ایمنــی بــر روی نمونــه هــای خونــی نیــز قابــل انجــام اســت.
ــواع پاتــوژن هــا را شناســایی نمــود. جــدول  ــذا از Combination ایــن پلکــس هــا مــی تــوان ان ل
زیــر نشــان دهنــده لیســت ویــروس هــا و باکتــری هایــی اســت کــه توســط ایــن آزمایشــگاه قابــل 
شناســایی مــی باشــند. لــذا پزشــکان متخصــص محتــرم مــی تواننــد بــا انتخــاب بیــش از یــک پاتــوژن 
از هــر گــروه و یــا از 2 گــروه باکتــری و ویــروس مــوارد را در نســخه نوشــته و بــه ایــن آزمایشــگاه 

ارجــاع نماینــد.
ــایع در  ــای ش ــروس ه ــراق وی ــرای افت ــت Neuro9 ب ــتفاده تس ــوارد اس ــن م ــایع تری ــی از ش یک
آنســفالیت و نیــز درخواســت هــای متعــدد در مــورد کــودکان مبتــال بــه ســندرم هــای مختلــف نقــص 
ایمنــی بــوده اســت. تســت مــورد درخواســت شــایع بعــدی تســت تنفســی تفکیــک نــوع آنفوالنــزا 

ــوده اســت. یعنــی FLU ب

پنل های تشخیص مولکولی عفونت های اطفال
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معرفی

ایــن تســت بــرای تشــخیص همزمــان ســه ویــروس تنفســی شــامل: آنفوالنــزا A، B وH1N1) A ( بــه 
روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد.

موارد مصرف و اندیکاسیون
.H1N1 ,A ,B , عفونتهای انفوالنزای تیپ های Rule Out جهت تایید و یا

Flu شکل 1-. پاتوژن های هدف در تست مولتی پلکس

نحوه نگارش نسخه بیمار
جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 2 نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:

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

1-نام تست : پنل تشخیص مولکولی انواع ویروس های آنفوالنزا

FLU

Influenza A

Influenza B

H1N1
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گــردد. بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از 3 پاتــوژن مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد بدیــن صــورت 
FLU A PCR, FLU B PCR, H1N1 PCR :نوشــته شــود

ــوان  ــز عن ــره( نی ــو و غی ــط، ســواپ نازوفارنکــس، ســواپ گل ــورد درخواســت )خل ــه م ــوع نمون  ن
گــردد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
 خلــط: مطالعــات نشــان داده کــه نمونــه خلــط کمــاکان ارزش بالینــی خــود را بــه عنــوان انتخــاب اول 
دارد. از نظــر تشــخیص مولکولــی، ایــده آل تریــن نمونــه تنفســی نــوع غیــر تهاجمــی آن یعنــی خلــط 
ســاده اســت چــرا کــه بــه دلیــل وجــود ســطح بــاالی ویــروس در خلــط ) 84درصــد مــوارد( نســبت بــه 
ســواپ نازوفارنکــس )60درصــد مــوارد( و ســواپ هــای گلــو ) 36درصــد مــوارد(، بــه راحتــی مــی 
تــوان ویــروس را ردیابــی کــرد. هــرگاه بیمــار ســرفه خلــط دار داشــته باشــد ولــی قــادر بــه خــروج 

خلــط نباشــد، بــا نرمــال ســالین و یــا برونکودیالتــور مــی تــوان اقــدام بــه جمــع آوری خلــط نمــود.
 نازوفارنکــس : نمونــه هــای ســواپ نازوفارنکــس بیشــتر در کــودکان بــا ســن باالتــر و بالغیــن، و 
همچنیــن نمونــه هــای آســپیره شــده نازوفارنکــس در اطفــال و کــودکان با ســن پایین برای تشــخیص 

مولکولــی ارزش دارنــد.
 ســواپ بینــی: شســتن بینــی بــا نرمــال ســالین و جمــع آوری آن در برگشــت ارزش کمتــری از نمونه 
هــای نازوفارنکــس دارد ولــی بــه هرحــال برخــی مطالعــات ارزش آن در تســت هــای مولکولــی باالتــر 
دانســته انــد. شستشــوی بینــی اگرچــه توســط بیمــاران چنــدان قابــل تحمــل نمــی باشــد لکــن بــرای 

تشــخیص بیمــاری هــای ویروســی از ســواپ بینــی حساســتر و اختصاصــی تــر اســت.
ــاران  ــا بیم ــاران و خصوص ــی بیم ــرای برخ ــوالر )BAL(: ب  الواژ برونکوآلوئ

دچــار نقــص ایمنــی، الواژ برونکوآلوئــوالر )BAL( جــزو بهتریــن 
ــن  ــر در ای ــای درگی ــوژن ه ــخیص پات ــرای تش ــا ب متده

هــای  ســواپ  بــا  مقایســه  در  اســت.  افــراد 
تنفســی، الواژ برنکوآلوئــوالر و آسپیراســیون 

نازوفارنکــس تکنیــک هــای تهاجمــی بــوده 
و همچنیــن در بالغیــن نتایــج ســطح 

را  هــا  ویــروس  از  تــری  پاییــن 
نشــان داده انــد. یکــی از علــل آن 

 )Shedding( کاهــش ریــزش
ویــروس در ســلول هــای اپــی 
تلیــال در بالغیــن در مقایســه 

ــت. ــودکان اس ــا ک ب
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معرفی
ایــن تســت جهــت تشــخیص 11 عامــل عفونــی موثــر در بــروز مننژیــت و ضایعــات مغــزی بــه روش 
Multiplex Real-time PCR مــی باشــد. 7 نــوع از ایــن ویــروس هــا متعلــق بــه گــروه هرپــس 
ــز شــامل  ــروس بعــدی نی و شــامل HSV1, HSV2 , HHV6 , HHV7, CMV, EBV,VZV و 4 وی
آدنــو ویــروس، پارااکــو ویــروس، B19 و انتــرو ویــروس هــا مــی باشــند. تســت از نــوع کیفــی بوده 
و قــادر بــه ردیابــی ویــروس در تمامــی نمونــه هــای ســرمی، پالســما، خــون کامــل، CSF، تنفــس، 

ادرار و غیــره مــی باشــد. 
 

روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
در ایــن روش مولتــی پلکــس، در یــک لولــه واکنــش تمــام 11 پاتــوژن بصــورت همزمــان و یکجــا 
مــورد بررســی میگردنــد. لــذا خصوصــا در مــوارد کمبــود نمونــه )ماننــد CSF( و بــد حالــی بیمــار، 

بهتریــن متــد تشــخیصی در حــال حاضــر مــی توانــد باشــد. 

موارد مصرف و اندیکاسیون
1- انسفالیت و مننژیت 

2- پوستی 
3- بیماران پیوندی 

4- بیماران قلبی
5- ضایعات چشمی

شکل-2. پاتوژن های هدف در تست مولتی پلکس 
Neuro-9

Neuro9 : 2-نام تست
پنل تشخیص مولکولی التهابات عفونی سیستم عصبی، پوستی، نقص ایمنی و موارد متفرقه بالینی.
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نحوه نگارش نسخه بیمار
جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 2 نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:

 نــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه بــا لفــظ PCR در نســخه ذکــر 
گــردد. بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از پاتــوژن هــای مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد بدیــن صــورت 
 Adenovirus PCR, CMV PCR, EBV PCR, HSV1 PCR, HSV2 PCR, :نوشــته شــود
 VZV PCR, Enterovirus PCR, Parechovirus PCR, Parvovirus B19 PCR, HHV-6

PCR, HHV-8 PCR
 نوع نمونه مورد نظر )CSF، خون و غیره( نیز ذکر شود.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

قــرار دادن CSF  در  لولــه اســتریل، بــدون هیــچ مــاده نگهدارنــده و ارســال آن در شــرایط 4 درجــه 
بــه آزمایشــگاه.  بیشــتر درخواســت هــا از ســوی متخصصیــن نیــز بــر روی CSF بوده اســت. 
نمونه های خون در لوله حاوی EDTA و ارسال آن در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه می باشد.

ــه اســتریل حــاوی نرمــال ســالین و ارســال آن در شــرایط 4  ــز در لول آســپیره مغــز اســتخوان نی
ــه آزمایشــگاه. درجــه ب

نمونــه هــای پوســتی عبارتنــد از مایــع وزیــکل هــا و یــا خــراش هــای ایجــاد شــده  در ســطوح ضایعــه 
و قــرار دادن آن هــا در  لولــه اســتریل حــاوی نرمــال ســالین و ارســال آن در شــرایط 4 درجــه بــه 

آزمایشگاه.
نمونه های چشــمی شــامل: اشــک، Epithelial Scrapping و یا Aqueous Humor و قرار دادن 
آن هــا در  لولــه اســتریل حــاوی نرمــال ســالین و ارســال آن در شــرایط 4 درجــه بــه آزمایشــگاه )در 
مــورد نمونــه هــای اشــکی، بــا ســه مرتبــه شستشــوی ســطح چشــم بــا 0,5 میلــی لیتــر محلــول 

نرمــال ســالین و جمــع آوری آن در لوله اســتریل (.
ــاوی  ــه اســتریل ح ــد در لول ــه بیوپســی بای ــه نمون هــر گون
نرمــال ســالین و ارســال آن در شــرایط 4 درجــه بــه 

ــرد. ــورت پذی ــگاه ص آزمایش

6



معرفی
ایــن تســت بــرای تشــخیص همزمــان 3 عامــل عفونــی شــایع از گــروه ویــروس هــای هرپــس 1 و 

2 و زوســتر بــه روش Multiplex Real-time PCR مــی باشــد. 

Vesicular Rash شکل-1. پاتوژن های هدف در تست مولتی پلکس
نحوه نگارش نسخه بیمار

جهــت ارجــاع بیمــار بــه مرکــز تشــخیصی مــی بایســت بــه 2 نکتــه توجــه شــود و در نســخه اعمــال 
گردد:

ــا لفــظ PCR در نســخه  ــام پاتــوژن هایــی را کــه جهــت بررســی مــورد نظــر اســت همــراه ب   ن
ذکــر گــردد. بــه ایــن شــکل کــه هــر کــدام از پاتــوژن هــای مــورد نظــر و یــا تمامــی مــوارد بدیــن 

 HSV1 PCR, HSV2 PCR, VZV PCR :ــود ــته ش ــورت نوش ص
  نوع نمونه مورد نظر نیز ذکر شود.

موارد مصرف و اندیکاسیون
ــس1،  ــروس هرپ ــی 3 وی ــخیص افتراق ــرای تش ــت ب ــن تس ــی: ای ــتی- مخاط ــای پوس ــم ه 1. زخ
ــروس  ــن 3 وی ــک ای ــار تفکی ــن بیم ــی باشــد. اگرچــه در بالی ــان( م ــه مرغ هرپــس2 و VZV )آبل
چنــدان بــا مشــاهده کار دشــواری نمــی باشــد، لکــن تجربیــات حاصلــه از انتشــارات بیــن المللــی 
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 

2-نام تست : پنل تشخیص مولکولی عفونت های پوستی 

Vesicular Rash

HSV-1

VZV

HSV-2
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بــه نحــوی کــه نتایــج تســت هــا در نــوع ضایعــات ژنیتــال عمدتــا HSV-1 بــوده اســت. حتی بیشــتر 
مــوارد آســیمپتوماتیک در شــریک هــای جنســی بــا ضایعــات تناســلی، از نــوع HSV-1 بــوده لیکــن 
بیمــاران از نظــر آنتــی بــادی HSV-1 منفــی و از نظــر آنتــی بــادی HSV-2 مثبــت بــوده انــد. لــذا 
بــرای افتــراق ضایعــات تناســلی و بعضــا در مــوارد پزشــکی قانونــی، تفکیــک ایــن دو ویــروس از 

یکدیگــر الزم بــه نظــر مــی رســد.
2. 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

   نمونــه هــای زخــم هــای پوســتی و ژنیتــال در لولــه هــای مخصــوص حمــل نمونــه و بــا رعایــت 
زنجیــره ســرد )4 درجــه( انتقــال یابــد.

  نمونــه هــای CSF در لولــه معمولــی اســتریل آزمایشــگاه و بــا رعایــت زنجیــره ســرد )4 درجــه( 
ــال یابد. انتق

  بــرای ســندرم هــا ی تنفســی، نمونــه هــای خلــط، نــازو فارنکــس، BAL و غیــره در لولــه هــای 
مخصــوص حمــل نمونــه و بــا رعایــت زنجیــره ســرد )4 درجــه( انتقــال یابــد.

  نمونه های ادرار، سرم و پالسما در لوله معمولی استریل آزمایشگاه 
  نمونه خون کامل در لوله EDTA دار و با رعایت زنجیره سرد )4 درجه( انتقال یابد.


