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  مقدمٍ:

سطح ایوٌی هازضی خَخِ  ، تِزضیافت ٍاکسي تطاًسویَى زض پطًسگاىتاضس کِ ایي ًکتِ کاهالً ضٌاذتِ ضسُ هی

ظهاى هٌاسة  ،ّای یکطٍظُ تستگی زاضز. لصا تسیاضی اظ افطاز زض تالش ّستٌس تا تط اساس ًیوِ عوط آًتی تازی

ّای ظًسُ گاهثَضٍ، تعییي گطزز. زض ٍاقع سیستن ّای هحاسثِ زضیافت ٍاکسي زض تسى پطًسُ، هطاتِ سایط ٍاکسي

 90ٍ  80تط ٍ سیستن ّای تط پایِ ًیوِ عوط آًتی تازی زض اٍاذط زِّ ، زًٍضٍظ ٍاکسیٌاسیَى ّوچَى کٍَى ّاٍى

-اًس. ایي سیستن تطای ٍاکسيتِ ضٍش آضاهیسًی گستطش یافتِ تطای ٍاکسي ّای ظًسُ ایٌتطهسیت پالس گاهثَضٍ

تیتطّای ٍ  Breakthroughایي هقالِ هفَْم تیتطّای  ّای کوپلکس ایوٌی ّوچَى تطاًسویَى کاضتطز ًساضز.

ّای تعییي ضٍظ ٍاکسیٌاسیَى تطای ٍاکسي تطاًسویَى ّسف ضا تَغیف کطزُ ٍ تَضیح ذَاّس زاز کِ چطا سیستن

 کاضتطز ًساضز.

 در مقابل تیتر َدف Breakthroughتیتر 

ضسُ تطای آظهایص(  آٍضیّای خوع )ترویي ظزُ ضسُ تطای یک گلِ اظ تعساز ًوًَِ االیعاهیاًگیي تیتط  ،تیتط ّسف

کِ تطای اطویٌاى اظ ٍاکسیٌاسیَى هَفق یک گلِ تِ کاض  تَزُُ تِ غَضت قطاض زازی تَسط کٍَى ّاٍى تعییي ضس

 ضٍز. هی

اٍاذط زِّ  ى زضکیت آیسکس گاهثَضٍ تَسط کٍَى ّاٍ Cut-off ضاذع  یي تیتط تا استفازُ اظط ایي اساس، ات

 714یک پایص سطٍلَغیک گستطزُ ) ّای خوع آٍضی ضسُ اظ تط اساس زازُتعییي ضس. ایي تیتط  500عسز  80

 ٍ ّوکاضاًص تِ ضطح شیل تَز: ىزالیل تعییي ایي اضقام تَسط کٍَى ّاٍ تعییي ضسُ ٍ گلِ گَضتی(

تاضس، احتوال ایٌکِ زضغس قاتل قثَلی اظ اعضای گلِ تیتط آًتی  500اگط هیاًگیي تیتط تسست آهسُ اظ گلِ  -

 ( سطیع زضیافت کٌٌس.2زضیافت ٍ  (1پالس ضا طهسیت ٌتتازی هازضی پاییٌی زاضًس تا ٍاکسي ای

ّای سیستن

هحاسثِ ضٍظ هٌاسة 

ٍاکسیٌاسیَى علیِ 

تیواضی گاهثَضٍ زض 

ٍ  80اٍاذط زِّ 

تطای  90زِّ 

ّای ظًسُ ٍاکسي

پالس ایٌتطهسیت

اًسگستطش یافتِ  

 26خبروامٍ شمارٌ 

 گريٌ فىی شرکت سًاپارس

 96شُریًر -شرکت سًاپارس



 

 

 

 

 

 

 ٍاکسیٌاسیَى زض حضَض هقازیط تاالی آًتی تازی هازضی ًیع قاتل اًدام است اها:

  زضیافت ٍاکسي تسیاض تاالستعسم احتوال 

 کٌستط تَزُ / پاسد آًتی تازی کٌستط ذَاّس تَز زضیافت ٍاکسي 

 عٌَاى ضسُ است:ٍاکسیٌاسیَى  "مطلًب"تِ ّویي زلیل است کِ اتتسا لغت تعییي سي 

 دقیقوٍ سه  مطلًبسه 

 

ای زاضای ایي ّ تَاًس خَخِ تِ عٌَاى تیتط ّسف تِ ایي هعٌی ًیست کِ ٍاکسي ایٌتطهسیت پالس هی 500عسز  

ضسس )یعٌی اگط تیتط کوتط اظ  تیتط ضا ٍاکسیٌِ کٌس، زض ٍاقع ٍقتی کِ تیتط پطًسُ تِ ظیط هحسٍز هثثت االیعا هی

 250ّوچَى  500تط اظ  ضَز ; یعٌی تیتطّای پاییي االیعا تاضس تیتط پطًسُ هٌفی ًطاى زازُ هی Cut offهیعاى 

اظ تَاى ذاضج  500ضًَس تسیي هعٌی کِ هحسٍزُ ظیط  ٍ هٌفی گعاضش هی ُزض ایي االیعا هعٌی زاض ًثَز 125یا 

ط ٍیطٍس ٍاکسي ضا هْاض کٌٌس. تِ عثاضت تاضٌس کِ تکثی ای تاال هی ( ٌَّظ تیتطّا تِ اًساظُتاضس االیعا تطای ثثت هی

زاضز( ٍ  500 ا تیتط هٌفی زاضز )یعٌی تیتط ظیطزیگط ایي تسیي هعٌی ًیست کِ یک پطًسُ هرػَظ اظ لحاظ االیع

تالفاغلِ آهازگی زضیافت ٍاکسي ضا زاضز. زض ایي ضطایط تایستی ظهاى تیطتطی ضا هٌتظط تَز تا تیتط آًتی تازی 

 یاتس کِ اخاظُ تکثیط ٍیطٍس ٍاکسي ضا زض تسى پطًسُ زاضتِ تاضس.هازضی تِ قسضی کاّص 

تاضس کِ زضیافت ٍاکسي ضا زض یک زٍظ هػطفی  تازی هازضی هیآًتی تیتطتیطتطیي هیعاى  Breakthroughتیتط 

تاضس. ّواًطَض کِ زض  . ایي تیتطهرتع یک پطًسُ تَزُ ٍ گَیای ضطایط کل خوعیت گلِ ًویکندنمیهْاض  ،پطًسُ

الیعا ضا ًساضز چطا کِ حساسیت االیعا ازُ اظ ضٍش اتاال تَضیح زازُ ضس ایي تیتطقاتلیت تطریع ٍ تعییي تا استف

لصا استفازُ اظ ضٍش ذٌثی ساظی ٍیطٍس  ،ضا ترَتی ضٌاسایی کٌسي ّای پایی تاضس کِ تتَاًس تیتط تِ قسضی ًوی

 Adrian Vanای ایٌتطهسیت پالس تَسط تطای ٍاکسي ّ Breakthroughالعاهی ذَاّس تَز. تعییي تیتط 

loon  ِّتَغیف گطزیس. 90زض اٍاسط ز 

 

 

 

ٌّگاهی کِ تیتط 

خَخِ تِ ظیط تیتط 

هحسٍزُ هثثت االیعا 

ضسس، ٌَّظ تیتط هی

آًتی تازی هازضی 

خَخِ حضَض زاضز کِ 

تا تست ذٌثی ساظی 

قاتل ًساظُ  ٍیطٍس

گیطی است ایي هیعاى 

تیتط آًتی تازی تِ 

تاضس کِ ای هیاًساظُ

ثیط تتَاًس خلَی تک

ٍیطٍس ٍاکسي ضا 

 تگیطز



 

 

 

 

 

 تراوسمیًندریافت ياکسه 

گلِ خَخِ گَضتی ٍاکسیٌِ ضسُ تا ٍاکسي تطاًسویَى  ٍزض هطالعِ فاضهی اذیطی کِ زض فطاًسِ غَضت گطفت، ز

ی، غی، ٍظى تَضس، ٍظى تسى، ّیستَ پاتَلَغ)سطٍلَ تِ ضٍش زاذل ترن هطغی تِ غَضت کاهل پایص ضسًس

PCR ِزاضتٌس 4771ٍ  4357)کیت تایَچک(  یاالیعاتِ تطتیة تیتط  2ٍ  1، عولکطز ّا( زض ضٍظ اٍل پطٍضش گل ،

ضٍظگی تَسط پطًسُ  14ّا، تطاًسویَى تایستی زض سي ای ًیوِ عوط آًتی تازی تا استفازُ اظ ضٍش هحاسثِ

ٍ گلِ زٍم تیي ضٍظّای  ضٍظگی 26الی  24تطاًسویَى زض سٌیي اٍل، ٍاکسي  ضس. زضحالی کِ زض گلِ زضیافت هی

 زضیافت ٍاکسي غَضت گطفت. 28-26

)ذط قطهع(  یافت ٍاکسي تطاًسویَى )تِ ضٍش هَلکَلی(، زیٌاهیک هیاًگیي ٍظى تَضسضاظ ز ایًوَزاض ظیط ذالغِ

 زّس. )ذط آتی( ضا ًطاى هی ٍ پاسد ایوٌی پطًسُ

 

 

 40الی ضٍظ  30ضٍظ  28ضٍظ  26ضٍظ  24ضٍظ  22ضٍظ  20الی ضٍظ  1ضٍظ  

 تطضسی ًگطزیس + + + - تطضسی ًگطزیس PCRًتیدِ 

 

 

ًتایح هطاّسات 

اظ هرتلف تا استفازُ 

، PCRضٍش 

ٍ  ّیستَلَغی

ًطاى  سطٍلَغی

زّس کِ زضیافت هی

ٍاکسي تطاًسویَى 

تَسط پطًسُ زض غالة 

ّای گلِ تیي پطًسُ

ضخ  30الی  20سٌیي 

 زّسهی



 

 

 

 

 وتیجٍ گیری:

ّای ظیازی تِ اخطای ّای هحاسثِ ٍ تعییي سي هطلَب ٍاکسیٌاسیَى علیِ تیواضی گاهثَضٍ زِّ سیستن

ّا ّا ٍ سیستناظی تِ ایي فطهَل، زیگط ًیتطاًسویَىٍاکسیٌاسیَى کوک کطزُ است. اهطٍظُ، تا حضَض ٍاکسي 

 ضًَس. ّا تِ کلی اظ ضزُ ذاضج هی ایي فطهَلّای کوپلکس ایوٌی  زض ٍاقع تا استفازُ اظ ٍاکسي ٍخَز ًساضز.

ّای  زض غالة پطًسُ W2512 تا سَیِ زضیافت ٍاکسي تطاًسویَى ،ّواًطَض کِ زض هطالعِ فیلسی تاال اضاضُ ضس

 ّای هرتلف ّا تَسط ضٍش ایي زازُ زّس. ( ضخ هی30الی  25)اغلة تیي سٌیي  30الی  20گلِ تیي سٌیي 

گلِ گَضتی تِ  ّا،پطًسُ اًس. هْوتط اظ ایي، تِ هحض تکثیط ٍیطٍس زض تَضس ضسُسطٍلَغیک ٍ ّیستَلَغی تائیس 

 ضَز. هحافظت هی غَضت کاهل علیِ زضگیطی تِ تیواضی گاهثَضٍ

تا استفازُ اظ ٍاکسي 

تطاًسویَى زیگط ًیاظی 

-تِ استفازُ اظ فطهَل

تعییي سي  "ّای 

ٍخَز  "ٍاکسیٌاسیَى

ٍ ٍاکسي  ًساضتِ

پس اظ تطاًسویَى 

تعضیق تط اساس ایوٌی 

 پطًسُ  هازضی زض تسى

آظاز ضسُ ٍ ذَز ضا تِ 

تا  ضساًسهی تَضس

ایوٌی کاهل علیِ 

تیواضی گاهثَضٍ ایداز 

 گطزز  


