
 

 

یشه اند به ویژه آنان که در، ر به کام همگان خوش بادهاب    

 . دیگران به فکر خسته جانانند

دهیم یاد خداوند دانا زینت می نام و سر آغاز سخن را با   

یشیدین را به انسان ارزانی اند یشه واند که موهبت ارزشمند

ه انسان ب. دهاداشت و تاج زرین جانشینی خود را بر سر او ن

مسیر تکامل خویش را از البالی ، پشتوانه همین موهبت

مبهم و پر پیچ و خم دریافت و آن را با چراغ معرفت های هرا

آغاز سومین شماره بر خود الزم در . و دانش روشن گرداند

 ،دانم که از دوستانی که در گذشته با مجله همکاری کردندمی

 دانم از دوستانی که دریخود الزم متشکر کنم و همچنین بر

ر تشویق کردند تشکر و قدردانی مدت ما را به ادامه کا این

ه هدف و مسیر مجله عوض نشده باید تاکید کنم ک. بنمایم

مندان به علم و هما همچنان در خدمت محققان و عالقاست، 

تحصیل های هش خواهیم بود. در گذر زمان، سالپژو

شود. و پژوهش سپری می تحقیقهای گذرد و فرصتمی

مجالت دانشجویی که فرصتی برای شکوفایی دانشجویان در 

مجالی برای بودن در کنار دوستان ، گوناگون استهای هزمین

سومین شماره نشریه لیمر با رویکرد قبلی به . آوردمی فراهم

نکات مفیدی برای عالقمندان به علم و پژوهش پرداخته 

 . است

ته دانشجویان در کمیمیارزنده تماهای شدر پایان، از تال  

ترم شائبه معاونت محبیهای تحقیقات و نشریه لیمر و حمایت

 . پژوهشی و همکاران قدردانی نمایم
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میل ای از طریق ارسال توانندمند میهقرار گیرد. دوستان عالق

با ما ارتباط برقرار  ir. ac. bpums. src. www به آدرس
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 اری سلدر تشخیص بیم 1ترفرون گامااین شهایسنجش مبتنی بر رهای روش بررسی
 ی مرورییک مطالعه:

 2حسین خان احمد، 1بهروز گلی چناری

 رانای، نهااصف، نهااصف پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی دانشکده ژنتیک وبیولوژی مولکولی گروه، بیوتکنولوژی پزشکی ارشد کارشناسی دانشجوی. 1

 رایانامه، مسئول نویسنده) رانای ، نهااصف، نهااصف پزشکی معلو دانشگاه، یپزشک دانشکده، ژنتیک وبیولوژی مولکولی گروه ،یاراستاد. 2

com. hossein_khanahmad@yahoo) 

 

 

 :چکیده 

 

، داشنب و اختصاصیت باالتری داشته  تشخیصی که حساسیتهای وجود ابزار، نهابه شیوع باالی بیماری سل در جبا توجه    

زان طور قابل دسترس و اره بیماری که ب این ابزار تشخیصی مورد استفاده در تشخیص هاهم اکنون تن. شدیدا محسوس است

با وزن  هااست که در آن مخلوطی از پروتئین Tuberculin Skin Test)) یا TST آزمون پوستی توبرکولین، باشدمی موجود

. شودمی تی استفادهپوس ایمنی پاسخریک برای تح، شح شده استترکه به محیط کشت زیسمولکولی کم مایکوباکتریوم توبرکولو

که  ESAT-6و  CFP-10اختصاصی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکولوزیس مانند های ژنآنتیطی چند سال اخیر با کشف 

اد جایه بمنجر  تهاینمحیط کشت که در  متعددهای در اثر پاساژ هاآن و ژن کد کننده شوندمینکد  BCGی واکسن توسط سویه

به  ی موسومخیصتشهای در ساخت و توسعه نسل جدیدی از ابزارای هگستردهای پیشرفت .حذف شده است، شد BCGسویه 

در را  Th1های سلولسازی شده توسط هارون گامای رترفاین میزانن که در آ "ترفرون گامااین شهایی ربرپایههای سنجش"

به آزمون  تشخیصی نسبتهای نسل از ابزار این کهمزیتی  ترینمهم. رخ داده است، سنجنداختصاصی میهای ژنآنتی این بهپاسخ 

، باشدمی اندشدهواکسینه  BCGکه با واکسن میتست در افراد سال این طور کاذبه عدم مثبت شدن ب، پوستی توبرکولین دارند

های هدف از پژوهش حاضر مروری بر روش. شودمی طور کاذب مثبته افراد نیز ب این ی توبرکولین درکه آزمون پوستاین حال

 . باشدمی فرون گاما در تشخیص بیماری سلتراین شهایتشخیصی مبتنی بر ر

 . ESAT-6 ،CFP-10، ست پوستی توبرکولینت، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، سل :کلید واژه

 

                                                           
1. Interferon Gamma Release Assays (IGRAs).  
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 مقدمه

یک بیماری عفونی باکتریایی است که در  (توبرکولوزیس) سل   

 1 تا 1با درازای ) ک خمیدهدان صاف و یاهای کتری میلاثر با

گرم ، بدون اسپور، بدون حرکت، (1. 0تا  3. 0میکرومتر و پهنای 

 جادای (Mtb) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس منفی و هوازی اجباری

از  1881در سال باکتری توسط رابرت کخ  این. (1-1) شودمی

 کشف شد، دست آمده بودهکه از یک گرانولوم ب اینمونهکشت 

جای  هاActinomycetale (order) باکتری در راسته این. (5)

نوکاردیا  ،ی همچون کورینه باکتریومهایباکتریبه عبارتی با ، داشته

 این یکه همه شوندمی وس در یک راسته طبقه بندیوکوکو رود

چرب زنجیره بلند با های اعضاء در دیواره سلولی خود دارای اسید

خاطر همین ویژگی ه که باند لیک اسیدپیوست متقاطع بنام مایکو

نیز معروف هستند چرا  (acid fast) اسید فاستهای باکتریبه 

 نرنگ کربول فوشی، یدیحتی در صورت شستشو با الکل اس که

(carbol fuchin) باسیل از  این. (1, 1, 1) دهدنمی را از دست

 12 اهطوری که تقسیم آنهب شودمی کند رشد محسوبهای باکتری

کلونی در محیط  جادای روز برای 21ساعت طول کشیده و تا  21تا 

 جاد بیماری سل استای باسیل عامل این. (1) کشت زمان نیاز دارند

دارای باسیل از یک فرد های بیماری در اثر تنفس ائروسل این (1)

 جادای یک فرد غیر مبتالبه   (open) مبتال به عفونت سل ریوی باز

 200تا  1جاد بیماری ای تعداد ذره عفونی برای. (1, 1) شودمی

 باسیل 100تا  1در هر آئروسل  در حالی ست که این باسیل است و

 . (1, 1) وجود داشته باشدتواند می

 بیماری زایی

ن با واکسن هامیلیارد نفر در ج 3با وجود واکسیناسیون بیش از     

BCG ،3تا  2و میر ساالنه  نی سالمت با مرگهاسل یک مشکل ج 

میلیون  1شف ساالنه و ک (هزار نفر 50در هفته حدود ) میلیون نفر

رد میلیا 2حدود ) نهاجمعیت جو یک سوم  باشدمی مورد جدید

میلیون نفر  1د که باسیل هستن این بهبدون عالمت آلوده  نیز  (نفر

جایی از آن. (7, 1, 1, 3) کنندی سل فعال پیشروی میبه مرحله هاآن

اری یک باسیل درون سلولی اختیکه مایکوباکتریوم توبر کلوزیس 

های هگیرند یبوسیله، از ورود به دستگاه تنفسی تحتانی پس، است

مانند ، آلوئولی قرار داردهای ی ماکروفاژمختلفی که بر رو

 گیرنده، Fcهای هگیرند، (CR1 ،CR3 ،CR4) کمپلمانهای هگیرند

 رفتگرهای هگیرند، ی پروتئین سورفاکتانتدهگیرن، مانوز

(Scavenger) 1) . شودمی ره به درون ماکروفاژ فاگوسیتهو غی ,

موما ع شودمی متصل هاهگیرند این بهگاندی از باسیل که لی (1, 1

LAM (6).ن است که یک جز مانوز در خود داردنایا لیپوآرابینوما 

های هبیان گیرند PGE2و  IL-4مانند  Th2نوع  هایسایتوکاین

 NKو  Th1مترشحه از  IFNγمانوز و کمپلمان را باال برده اما 

cell ورود  و به دنبال آن کاهش هاهندگیر این باعث کاهش بیان

همچنین باعث فعال IFNγ  (6) .شودمیباسیل به سلول ماکروفاژ 

طی ساخت ، شدن ماکروفاژ و کاهش رشد درون سلولی ارگانیسم

ماکروفاژ نیز  (6) . شودن میواکنشی اکسیژن و نیتروژهای هواسط

وی جاد یک حلقه بازخورد مثبت و اثر آن رای و IL-12با ساخت 

Th1  وNK cell ، را افزایش (واکنشیهای هساخت واسط) اثر این 

، بیشتر هایسایتوکاینو  هااین شح کموکتربا. (1) دهندمی

سرانجام یک گرانولومای . (1) شوندمی جادای  اولیههای گرانول

شده با  محاط، آلودههای مل مرکز دارای ماکروفاژکامل شا

مقداری ، (foam cell) کفیهای سلول، اپی تلیوئیدهای ماکروفاژ

محیطی و های و لنفوسیتهای ر چند هستغول پیکهای سلول

با گذشت زمان مرکز گرانولوم  (4). شودمی جادای کپسول فیبروزی

های و پر از لیپید ماکروفاژ دچار نکروز شده و محتوای پروتئینی

. (4) شوندمی را باعث (caseous) ظاهری موسوم به پنیری، مرده

 و بررسیاند هشتق از میزبان تشکیل یافتمهای غالبا از لیپید هاپنیری

رانولوم گهای سلولدر تولید انواع لیپید را در مینظبی، هالیپید این 

شرایط در واقع باسیل با  این در. (4,11)مشخص کرده است 

افزایش  ،کاهش رونویسی، ب برای متابولیزمچرهای استفاده از اسید

 (Dormant State) دیواره سلولی وارد حالت نهفتهضخامت 

وارد فاز تهدید  ندتوانمی درصد افراد مبتال 10حدود . (4) شودمی

 صشوند که عواملی مانند نق ری پیشرونده اولیهکننده حیات یا بیما

در  دنتوانمی استعداد ژنتیکی و غیره، هاحجم زیاد باسیل، ایمنی

دز یا دیگر ای عواملی مانند. (4) باشند پدید آمدن آن نقش داشته 

 بگرسرکوهای دارو، هابدخیمی، تغذیهسوء، سن باال، هاعفونت

هفته ن باعث باز فعال شدن سل ندتوانمی و یا عفونت تازه سل ایمنی
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حالت ضایعات  این در. (4,12) گردندجاد بیماری ثانویه ای و یا

مانند اعصاب  هاییاندام در (extrapulmonary) ویفرا ری

 ندتوانمی تناسلی–مجرای ادراری، درونیهای امدان ،پوست، مرکزی

 هالبته بیشتر موارد عفونت ثانویه نیز محدود به ری. (4) پدیدار شوند

برونکوپنومونی ، جاد حفرهای ،آیندهاست که در آن نکروز فز

 . (4) دهدمیرخ  هاو رشد گسترده باسیلاگزوداتیو و پخش 

لی و سلو ایمنی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هر دو سیستم  

، ایمنی با فعال شدن سیستم. (1)کندمیا تحریک هومورال ر

 اما سیستم شوندمی ام لوکالیزهدان شده و در همانمحدود  هاباکتری

مرحله که به  این. (1) کن کندرا ریشه هاآن تواندنمی زهرگ ایمنی

در بزرگساالن هیچ نشانه ، معروف است (latent) عفونت نهفته

 ینآزمون پوستی توبرکول، خیص آنراه تش هابالینی نداشته و تن

(TST or Tuberculin SkinTest) که در اثر  باشدمی

 (delayed type hypersensitivity) حساسیت نوع تاخیری

باز فعال . (1) فاز نهفته است در  ایمنی ناشی از فعالیت سیستم

 یدهد ایمنی ژه در افراد سرکوبویه شدن عفونت نهفته سل که ب

د که در صورت هرخ د هاامدان  در ریه و یا دیگرتواند می ،شودمی

 هاامدان سرفه و در صورت گسترش به دیگر، محدود به ریه بودن

، بت، درد جنبی، (خلط خونی) هموپتزی، همچون سرفههایی هنشان

و  (فرطالغری م) کاشکسی، تعریق شبانه، (بی اشتهایی) آنورکسی

مانند تخریب هایی بآسی. (1 ,1) غیره نیز وجود خواهد داشت

یتی خود تا توکسیس ایمنی بیشتر در اثر واکنش سیستم، بافتی

 . (1) شودمی جادای  باکتری

تعدد مهای به دلیل پاساژ میاختصاصی مایکوباکتریوهای ژنآنتی   

های طی سال Guerin و  Calmette محیط کشت که توسط 

ر ب، ساخت واکسنی برای پیشگیری از سل برای 1111تا  1101

گونه  این نواحی از ژنوم، داده شد M. bovisروی 

 زا شدنبیماری حذف گردید که متعاقبا باعث غیرمیمایکوباکتریو

نواحی که در ژنوم کمپلکس  این. (1, 3) مایکوباکتریوم شد این

 BCGهای هجود داشته اما در سویمایکوباکتریوم توبرکولوزیس و

وجود  (non-tuberculosis) زاغیر سلهای و در مایکوباکتریوم

و یا در موارد کمتر  (RD) Region of Difference، ندارد

Region of Deletion  در ابتدا . (2) شوندمی نامیده

Mahairas  با مقایسه ژنوم مایکوباکتریوم ، و همکاران

زا و مایکوباکتریوم بوویس با سویه غیر توبرکولوزیس بیماری

 BCGکشف کردند که در سویه میسه ناحیه ژنو BCGزای بیماری

بیشتر ژنوم  العهبا مط. (2) (RD3  تا RD1) حذف شده بود

 حذف شده دیگر نیز کشف گردیدمیناحیه ژنو 13، باالهای هگون

(RD4 تا RD16( )2 .)زیستوبرکلو مایکوباکتریوم تفاوت واقع در 

 RD16  تا RD1 بنام که است لوکوس 11 همین در BCG با

 یمایکوباکتریوم رشحینهایتپروتئی اخیرا(. 1)شوندمی بندیدسته

سن و واک تشخیصی هایابزار در استفاده منظور به را زیادی توجه

، و همکاران Harboe، 1181در سال . (3) اندکردهبه خود معطوف 

نام  هژن اختصاصی مایکوباکتریوم  توبرکولوزیس را بنخستین آنتی

MPT64 MPB64)) این کهالبته دیده شد . (2) شناسایی کردند 

وجود  BCGهای (substrain) در بعضی از زیر سویه هاژن تنآنتی

 شدیدا ژنآنتییک ، و همکاران  Andersen، 1115در . (2) ندارد

، ESAT-6 بود بنام  ایمنی زا را که مورد هدف سیستم ایمنی

و همکاران  Berthet، 1118بدنبال آن در . (2) شناسایی کردند

 را کشف نمودند  CFP-10نام ه ب زاایمنی بسیار ژنآنتیدیگر ، نیز

 امل اختصاصی نبود و همچنینبطور ک MPT64از آنجایی که . (2)

کمک کننده در تشخیص ه عنوان گزینه ب، کی داشتدان زاییایمنی

که سویه اصلی  H37Rvبا توالی یابی ژنوم . (2) کنار گذاشته شد

پروتئین و قالب  کننده ناحیه کد 3121، باشدمی در سل زابیماری

برای آن  (ORF Open Reading Frame or) باز خوانش

کیلو بازی است که طی  5. 1ناحیه    RD1. (2) شناسایی شد

 ایناحیهاولین  BCGجاد سویه ای تضعیف مایکوباکتریوم بوویس و

تا  Rv3871ژن شامل  RD1 ،1. (3,1) بود که از آن حذف شد

Rv3879c که توسط  دباشمی را داراCole  و همکاران شناسایی

دو پروتئین ، Rv3875 و  Rv3874های ژن، RD1در . (3) شدند

و  CFP-10 (esxB)های نامه تیب بتر به، با وزن مولکولی کم

ESAT-6 (esxA) حذف لوکوس  هانه تن. (3) کنندرا کد می

RD1 بلکه ، دهدمییی آن را کاهش زابیماریبوویس . از ژنوم م

یه یی سوزابیماریزایی و ایمنی ، لوکوس این هوارد ساختن دوبار

BCG (1,3)گرداند را باز می .ORF هایCFP-10   و ESAT-6 

 جمهتر mRNAبه عبارتی از روی یک  شوندمی با هم رونویسی

زایی ژنی است که در مراحل عفونتآنتی ESAT-6. (7,3) شوندمی

و  و برای زنده ماندن شودن مییکوباکتریوم توبرکولوزیس بیاما

روی  ESAT-6اثراتی که به . (2) انتشار ارگانیسم ضروری است 

، بیهاپسا التهای شامل: پاسخ دهندمی نسبتهدف های سلول
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 5/ در تشخیص بیماری سل 1ترفرون گامااینرهایش سنجش مبتنی بر های روش بررسی                                             گلی چناری، خان احمد        
 

 این حساسیت. (15, 8)لیز غشایی و سلولی است ، آپوپتوز، نکروز

درصد متغیر  100تا  51درصد و اختصاصیت آن  71تا  5 ژنآنتی

 ه شودبرای تشخیص بکار گرفت تنهاییبه  تواندنمی بنابرایناست 

(2) .CFP-10  ی است که در طول رشد در محیط کشت ژنآنتینیز

درصد  78تا  1بیان شده و حساسیت و اختصاصیت آن بترتیب از 

 . (132,)درصد متغیر است  100تا  55و

ESAT-6 شح شونده به محیط و ترکوچکهای از دسته پروتئین

د و شح نیاز به پپتید نشانه ندارنترکه برای باشدمی زاایمنی شدیدا

 این. (8) باشدمی هادر آن WXGوجود یک توالی  هامشخصه آن

 ESX-1یا همان  VIIشحی نوع تر توسط سیستم هاپروتئین

(ESAT-6 Secretion system 1) شوندمی شحتر به محیط  

 این دخیل درهای جایی که بیشتر پروتئیناز آن .(138,)

سیستم در سویه  این ، شوندمی کد RD1شحی در ناحیه ترسیستم

BCG ه کمیمایکوباکتریوهای هو گون هاهسوی هاوجود ندارد و تن

RD1 دو سویهای و بخش (Flanking) را دارند ناحیه این، 

 CFP-10صورت  این ر غیرد باشند سیستم مجهز  این به ندتوانمی

. (8) شح کنندترآن را ندتواننمی را کد کرده اما ESAT-6و 

H37Rv ،23 خانواده  ن از دستهپروتئیESAT-6  دارد که توسط

 نام گذاری esxWتا  esxAو از  شوندمی لوکوس ژنی کد 11

 CFP-10 ،esxBو  ESAT-6 ،esxA میانن ای که در شوندمی

 . (1) باشدمی

درصد  75تا  ESAT-6که  دهندن مینشا NMRهای بررسی

در هد دمیار بسیار کم ساختار سوم تشکیل ساختار دوم و به مقد

داشته و به صورت یک میساختار دوم بسیار ک CFP-10که  حالی

. (93,) است  (Random Coil) پلی پپتید بدون ساختار مشخص

جاد ای 1:1های دو پروتئین با همدیگر با نسبت این کهزمانیاما 

 یک ساختار کامال تا خورده هاهسته مرکزی آن، کنندکمپلکس می

(fully folded) جاد ای مارپیچ را-پیچ-مارپیچهای از موتیف

 C انتهای. (3) دهدمیرا افزایش  هاماهیت مارپیچی آنکنند که می

نقشی  ادو پروتئین در مایکوباکتریوم لپره نیز حفظ شده است ام این

 آمینواسید 8دیده شده حذف . (3)  کندنمی فاای جاد کمپلکسای در

س به گیرنده از اتصال کمپلک، CFP-10از  C انتهاینخست 

 هایانتمشابه از های آمینهاما حذف اسید کندمیماکروفاژ جلوگیری 

C  ازESAT-6  نخواهده ایجاد گیرند این بهاختاللی در چسبیدن 

هومورال در سل نهفته  ایمنی جایی که سیستماز آن. (3)کرد 

 اختصاصیهای ژنبرای آنتی هاجستجو، ناکارآمد و ضعیف است

دو . (10,113,) اندشدهسلولی متمرکز  ایمنی اف اعضایروی اهد

پاتوژنیک های در مایکوباکتریوم CFP-10 و ESAT-6ژن آنتی

 .M. africanum ،M. bovis ،Mسل شامل از کمپلکس 

tuberculosis غیر سل زا شامل : های و در مایکوباکتریومM. 

marinum ،M. flavescens ،M. szulgai و M. kansasii 
 .M، مایکوباکتریومهای هگون این در میان. (2)وجود دارند 

kansasii س هم برکولوزیبا مایکوباکتریوم و ایمنی از دید تحریک

عفونت آن را با سل نهفته در اثر  تواننمی پوشانی داشته و

فونت جایی که عمایکوباکتریوم توبرکولوزیس تفریق داد اما از آن

را  ژنیآنتدو  این توانیم ،در اثر مایکوباکتریوم کانزاسی نادر است

. (2) تشخیص توبرکولوزیس اختصاصی دانستبا ویژگی باال برای 

یماری سل را ب ندتوانمی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کهکمپلکس 

 .M. bovis ،M: جاد کنند شاملای گوناگونهای در میزبان

tuberculosis M. africanum ،M. canetti ، M. 

microtti همچنین M. caprae  وM. pinnipedii  که دو

 . (1) هستند M. bovisواریانت از 

 (TST) ابزار تشخیصی رایج

 (TST or Tuberculin Skin Test) تست پوستی توبرکولین    

برای نخستین بار توسط رابرت کخ ابداع شد که در آن با فیلتر 

دست ه و تلقیح محلول ب (Broth) کردن محیط کشت آبگوشت

زا و واکنش تب، به بیماران مبتال به سل (old tuberculin) آمده

ساعت پس از تزریق  71تا  18محل تزریق  در مدت زا در تورم

پس از آن در . (2) کندمیجاد ای (intradermal) درون پوستی

1131 ،Glenn  و Seibert استاندارد شده از توبرکولین  اینسخه

 PPD (Purifiedرا ارائه دادند که  (old tuberculin) مانده

Protein Derivative) طور کل در آزمون ه ب. (2) نامیده شد

TST ،0. 1 با وزن های میلی لیتر مخلوط خاصی از پروتئین

مولکولی کم مترشحه از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در محیط 

 این کهجایی از آن. (7, 2) کنندبه درون پوست تزریق می، کشت را

درصد کسانی که بیماری  10-25یی ندارد و در تست حساسیت باال

ه نیاز ب، شودمی منفی، توسط کشت تایید شده است هاسل آن

  (2)  .شداختصاصیت باالتر احساس می ساسیت وبا ح های روش

ترفرون گاما در اینرهایش تشخیصی مبتنی بر های ابزار

 تشخیص بیماری سل
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گسترش  طی چند سال گذشته درای هگستردهای پیشرفت   

 یا  IGRA) ترفرون گامااینرهایش تشخیصی بر پایه های ابزار

Interferon Gamma Release Assays)  برای تشخیص

 یدتول IGRAاساس  .(2) سل نهفته صورت پذیرفته است

یوم تراختصاصی مایکوباکهای ژنترفرون گاما بر ضد آنتیاین

افکتور که در  Tهای سلولتوبرکولوزیس در اثر باز تحریک شدن 

 peripheral) یا خون محیطی (whole blood) خون کامل

blood) میانن ای است که در، وجود دارند early secreted 

antigenic target 6 (ESAT-6)  وculture filtrate 

protein 10 (CFP-10)  این ورد بهره درمهای هگزین ینبهتر 

 بر اساس دو سیستم IGRAهای آزمون. (2) باشندمی هاآزمون

 میزانن که در آ) ELISAآزمایشگاهی استوار هستند که شامل 

IFNγ و  (شودمی گیریازهاندELISPOT ( های سلولکه در آن

پیش . (2) باشندمی (شوندمی شمارش IFNγنقطه ساز تولید کننده 

مونولوژیک تجاری در دسترس ای آزمون هاتن TST، 2001از سال 

االت ای برای تشخیص عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در

در سال . (172,)پذیرفته شده بود  FDAمتحده بود که توسط 

2001 ،QuantiFERON – TB (QFT)  نخستین آزمون

پذیرفته شد که  FDA بود که توسط IGRAتشخیصی بر پایه  

مورد استفاده  IFNγبرای تحریک پاسخ  PPDهای در آن پروتئین

وم ژن مایکوباکتریبا وجود استفاده از آنتی. QFT (7)گرفتند قرار می

و  زاغیر سلهای حساسیت مایکوباکتریومآویوم برای کنترل 

متری حساسیت ک، عنوان کنترل منفیه همچنین استفاده از سالین ب

آزمون ، 2005به همین دلیل در سال . (7) داشت TSTنسبت به 

QuantiFERON – TB Gold (QFT – G)  دومین نسل از

مورد پذیرش  FDAبود که توسط  IGRAمبتنی بر های آزمون

 پاسخ به مخلوط، قرار گرفت که در آن برای بهبود اختصاصیت

  و   ESAT-6 هایژنآنتیسنتتیک که طول کامل های پپتید

CFP-10 ترفرونی استفاده اینرهایش برای ، دادندرا پوشش می

 – QuantiFERON، 2007ال سرانجام در س. (3,137,)شد

Gold – In Tube (QFT – GIT) ،های سومین نسل از آزمون

IGRA  بود که توسطFDA در. (7) گرفتمورد پذیرش قرار می 

و  CFP-10و  ESAT-6 پپتید که کل توالی 11از ، آزمون این

 استفادهدهند، می را پوشش TB7. 7از  55تا  38های آمینهاسید

بر اساس تحقیقات  55تا  38های انتخاب پپتید. (117,)  شودمی

Aagaard  و  اختصاصیت بیشترینو همکاران بود که نشان دادند

در . باشدمی توالی پپتیدی این بهمربوط  ژنآنتی این حساسیت از

وجود دارد که شامل  IGRAدو آزمون تجاری برپایه ، حال حاضر

QuantiFERON-TB-Gold-In-Tube®  ژنتیآنکه از سه 

ESAT-6 ،CFP-10 ( کد شونده توسط جایگاهRD1)  وTB7. 

7 (Rv2654c) ( کد شونده توسط جایگاهRD11)  کندمیاستفاده 

 FDAتوسط  2001در سال ) ®T-SPOT-TBو همچنین 

 CFP-10و  ESAT-6 ژنآنتیکه در آن از دو  (پذیرفته شد

 . (152,) شودمی استفاده

 بحث و نتیجه گیری

 به ویژه IGRAمبتنی بر های آزمون، بسیارهای گزارشبنابر    

QuantiFERON  برای افرادی که مورد واکسیناسیونBCG 

، افراد این در TSTنیز قابل استفاده است در حالی که اند هقرار گرفت

های هدورکه افراد در این هبه ویژ شودمی مثبت، بصورت کاذب

قرار  BCGمورد واکسیناسیون ، زندگی مانند هنگام تولد مختلف

-Tآزمون  (sensitivity) حساسیت میانن ای در. (2) گیرندمی

SPOT از TST  وQFT آزمون برای  این بیشتر است و

تواند می ایمنی غربالگری افراد در معرض خطر مورد سرکوب

 TSTبر پایه های آزمونهمچنین . (172,)باشد  تریمناسبگزینه 

و نهفته تمایز  (active) توانند میان سل فعالنمی IGRAو بر پایه 

قائل شوند و تایید سل فعال باید با مشاهده میکروب شناختی 

یکسری  IGRAبر پایه های تشخیص. (2) ارگانیسم میسر شود

اختصاصیت باالیی  – 1دیگر دارند : های مزایایی نسبت به روش

و نیازی به  پذیردمیدر یک مراجعه انجام  TSTدارند و بر خالف 

در تواند می ضوابط خاصی ندارد و -2باشد نمی مراجعه دوباره

ت سل پیشین عفون ختالالت پوستی دارند و یا سابقه کسانی که ا

پی در پی های آزموننیازی به  -3مورد استفاده قرار بگیرد ، دارند

های در زمانتواند می وباشد نمی ژنآنتی افزایندهو با مقادیر 

تکرار  (booster effect) افزایندهمختلف بدون نگرانی از اثر 

ا ت نهفته بتا بطور دقیق میان عفوندهد میامکان را  این – 1شود 

  .(52-)تمایز قائل شد BCGناشی از واکسینه شدن با های واکنش
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اکید روی کراتینین به علت ت (AKI)2حاد کلیه  آسیب تشخیص    

یپوکالین ل. افتداغلب به تاخیر می، مارکر عملکرد کلیهسرم به عنوان 

مارکری است که درمدت (NGAL) 3وابسته به ژالتینازنوتروفیلی

ر رابطه د بنابراین و یابدمیکلیه افزایش  آسیبچند ساعت بعد از 

 . حاد کلیه امید بخش خواهد بود آسیببا تشخیص زودرس 

 سابقه کلینیکی

حاد کلیه بیماری شایعی است که همراه با مرگ و میر  آسیب

از ، KDIGO 1هم اکنون بر اساس  معیار . قابل توجهی است

 ،هعملکرد کلیهای کراتینین سرم و برون ده ادراری به عنوان مارکر

  

 

 

 برای هامارکر این لیکن. شودمی بیماری تشخیص داده این

AKI که اساسا کاهش میزان  راچ باشندمی نسبتا دیر رس

رای نیاز ب و زمان مورد کنندمیفیلتراسیون گلومرولی را منعکس 

 .تاخیر بیندازد تشخیص را بهتواند می تجمع کراتینین سرم

ایی شناس ندتوانمی کلیه را ساختاریهای بآسیکه هایی بیومارکر

 موجب تشخیص، کاهش در عملکرد کلیههای مارکر کنند بیشتر از

 سیبآتشخیص زودرس . گردندمیحاد کلیه  آسیب ترسریعبهتر و 

 مداخالت درمانی زود هنگام را تسهیل کند وتواند می حاد کلیه

و د دهمیغیر قابل برگشت کلیوی را کاهش  آسیببالقوه  خطر

دی در تحقیقات زیا بنابراین. یابدمیبیمار بهبود  نهایی وضعیت

د کلیه حا آسیببرای  بهترهای اخیر برروی کشف بیوماکرهای سال

. باشدمی هاآن ترینامید بخش یکی از NGALمتمرکز شده است و 

 

 

 

 

 

                                                                        

lipocalin

 

                                                           
1 Ashley Garner. NGAL as a biomarker of acute kidney injury. CLI-October 2013 

)AKI( Acute Kidney Injury 2 

)NGAL( associated Lipocalin-Neutrophil Gelatinase 3 
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 NGALپاتوفیزیولوژی 
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NGAL   کیلو دالتونی کوچکی است که  به ابر 25پروتئین 

مثل  هاسلول بسیاری از در. تعلق دارد هالیپوکالینخانواده 

 و شودمی نتوبولی کلیه بیاهای سلولو  هاهپاتوسایت، هاوفیلنوتر

 ، بهاالت، در پاسخ به تحریکات پاتوفیزیولوژیک مثل عفونت

ذاتی  ایمنی در سیستم NGAL. شودمی القاءمیو بدخی میسکای

  ،نقش عملکردی داشته و به عنوان یک عامل باکتریواستاتیک

 ینا از بنابراینو دهد میرا کاهش آهن  متصل کنندههای سیدروفور

به  با توجه. کندمیجلوگیری  هاباکتریتوسط آهن  طریق از جذب

های استرسنقش حفاظتی در مقابل ، آهن آن خواص اتصال

جود وهای آیند فزشواهد . باشدمی اکسیداتیو نیز برای آن متصور

یوی لاپیتلیال کهای سلولمثل  هادر بعضی بافت  NGALدارد که 

و مرگ  تمایز، همچنین به عنوان یک فاکتور رشد در تنظیم تکثیر

 توبولی کلیه در آسیبمقابل  درتواند می و کندمیسلولی عمل 

 . نقش محافظتی داشته باشد  AKIبیماری 

یا  میسکای حاد کلیوی که از طریق آسیبمطالعات حیوانی 

کی از ی NGALنشان داده که  شودمی نفروتوکسیسیتی القاء

 ساعت 2-3 مدت ولید شده در کلیه بوده که درنهایتپروتئی بیشترین

 یبآسگزارش شده که به دنبال . باشدمی ادرار قابل شناسایی در

  7-11برابر و در پالسما  25-100ادرار NGALحاد کلیه غلظت 

 سیبآفیلتراسیون گلومرولی بدون  کهزمانی. یابدمیبرابر افزایش 

 (شودمی اغلب پره رنال اوره میا نامیده) بیندمی صدمه، توبولی

NGAL کندنمی برخالف کراتینین سرم افزایش پیدا . 

ن کی بیادان  مختلف به میزان های بافتدر  NGALاز آنجاکه    

. گرددمیپالسمای افراد سالم  در غلظت پایین یافت  لذا در شودمی

ه وقسمت عمده آن در انه در کلیه فیلترشدآزادNGAL   سپس

در نتیجه درغلظت کم در  و شودمی پراکسیمال باز جذبهای هلول

به میزان  NGAL، حاد کلیه آسیببه دنبال . شودمی ادرار دیده

 هایهپوششی بخش صعودی قوس هنله و لولهای سلولزیادی در

 حشتر جمع آوری کننده کلیه تولید شده و سپس به داخل ادرار

حاد کلیه  آسیبپالسما به دنبال NGAL شا افزایش من. شودمی

 ،کلیوی آسیبشواهدی وجود دارد که متعاقب  . نامشخص است

از  .یابدمیافزایش  کبد مثل ریه و هاارگاندر سایر  NGALبیان 

متنوعی در های کپاسخ به محر درتواند می NGAL آنجا که

سایر . باشدمین AKIخاص  مختلف تولید شود لذا هایبافت

 بیماری مزمن، بیماری قلبی، مثل عفونت خون موارد شایع دیگر

موجب تواند می ،دستگاه ادراریهای عفونتو  میبدخی، کلیوی

 . کندیمتفسیر نتایج را پیچیده  بنابراین ،شوند NGALافزایش 

 NGALسنجش 

، در پالسماNGAL  گیریازهدان آزمایشات معتبری برای

 معلوم نیست استفاده از. باشدمی رار در دسترسخون کامل و اد

جیحا بهتر بوده و یا ارزش تشخیصی تر هانمونه این کدامیک از

 برای هر کدام وجود دارد که هاییمحدودیتبهتری دارد اما 

و خون کامل  پالسماهای هنمون. یست مورد توجه  قرار گیردبامی

 است با همولیز همراه و ممکن  آیندمیبدست  میجهاروش ته ب

 هب. شودمی آزاد هااز نوتروفیلNGAL صورت  این که در باشند

 از لحاظ تئوریک، توبولی کلیههای سلولعلت القای بیشتر در

NGAL  تراست اماحاد کلیوی حساس آسیبادراری برای 

دستگاه ادراری به علت لکوسیت اوریا های در عفونتتواند می

حیح تصآیا  هکیابد ولی هنوز مشخص نیست  بطور کاذب افزایش

NGAL رابطه با اثرات غلظت ادرار ضروری است یا خیر ؟  در

گرچه ا. حاد کلیه گمراه کننده باشد آسیبکه ممکن است دراین یا و

 هنیست لیکن نمونه ادراری ب میجهانمونه گیری ادرار روشی ت

م باشد فعی کیا در شرایطی که ادرار د ویژه در ساعاتی خاص و

 . آیدمیدست ه تر بسخت

NGAL هایدایمروهترو دایمرو یا به فرم، به صورت مونومر 

یه توبولی کلهای سلولگزارش شده است که . دارد کیبی وجودتر

 عمدتا توسط فرم همودایمر و کنندمیرا تولید  غالبا فرم مونومر

به  NGALمختلف های فرم این ارتباط. شودمی آزاد هانوتروفیل

و نوع نمونه  کندمیرا شناسایی  NGALتوانایی آزمایشی که 

  NGAL بیشتر به اگرچه فرم مونومر. مورد استفاده بستگی دارد

 AKIپالسما در  NGALولی منشاء باشدمی مربوط ادرار
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. اشدب دیگرهای ممکن است شامل فرم بنابراین مشخص نیست و

، هانمونهنوع  درتفاوت  و NGAL آزمایشاتتفاوت در  این

 cut-offنیز استنتاج مقادیر  مقایسه مستقیم نتایج مطالعات و

 NGAL  آزمایشاتسازی استاندارد. مربوطه را مشکل کرده است

صورت بین المللی مورد تایید واقع ه مواد مرجعی که ب با استفاده از

ال بخشد اما درحاختالف را بهبود می این ان زیادیبه میز شده باشد

 رقبل از آن نیازمند توافق ب چنین چیزی در دسترس نبوده و ضرحا

بر . شودگیری اندازه بایستست که میا NGALاز  میفر سر

 NGAL  غلظت، اساس نتایج حاصل از تحقیقات جمعیتی بزرگ

طرف دیگر تفاوت  از. سن و نژاد بستگی دارد، ادراربه جنس

. ده استگزارش ش %81، ادراری نیزNGAL بیولوژیکی در 

 این شودمی تعریف NGALمحدوده مرجع برای  کهزمانی

-Cutاگرچه وقتی از یک . بایستی مورد توجه قرار گیرند هافاکتور

off  برای تشخیصAKI از نظر  هافاکتور این شودمی استفاده

در افراد سالم  Cut-off این کهاگر  به ویژهکلینیکی اهمیت ندارند 

 . شدمحدوده مرجع بیشتر با از

 حاد کلیه آسیبدرNGAL کلینیکی کاربرد

به عنوان یک  تواندمی NGAL ، توجه به مدارک موجودبا     

مفید  AKIکننده گوییپیشبرای تشخیص زودرس و  بیومارکر

در بیمار با NGAL که اند هبسیاری از مطالعات نشان داد. شدبا

 رد رود وساعت  قبل از کراتینین باال می 21-72حاد کلیوی  آسیب

از  .تری برای بیماری خواهد بودصورت پیش آگهی ضعیف این

یصی  تعیین کاربرد تشخ، نقطه نظر حساسیت و ویژگی کلینیکی

NGAL استفاده از های حاد کلیه بخاطر محدودیت آسیبرای ب

شکل م (ن  استاندارد طالیی مقایسه کنندهبه عنوا) کراتینین سرم

، لیهقبل از کتینین به علت  اورمیای برای مثال افزایش کرا. است

ت چند به عالوه مطالعا. نخواهد بود NGALهمراه با افزایش 

باال بدون NGAL  بیمارانی که  اند هنگر نشان داد آینده مرکزی

معرض خطر باالتری قرار دارند که  افزایش کراتینین سرم دارند در

                                                           
 

 

 

 آسیبفراد ا این نامند در واقعمیتحت کلینیکی  AKIرا  هاآن

 . گلومرولی دارند آسیبتوبولی بدون 
ارزیابی   AKIدر را NGALمطالعاتی که ازمایش  بیشتر   

 بآسیخاص بیمارانی  با خطر باالی های کنند برروی جمعیتمی

 زا بیماران بعد، د: بیماران بعد از عمل جراحی قلبحاد کلیه مانن

و اورژانس  ICU1های بیمارانی که در بخش، تزریق ماده حاجب

در بیماران  NGALمزیت استفاده از . متمرکز، شوندمی بستری

اند هارانی که ماده حاجب دریافت داشتجراحی قلب و یا بیم بعد از

خبص برای تش بنابراینروشن است و  آسیباست که زمان القاء  این

  به موقعتواند می NGAL، آن به موقعو درمان  AKIزودرس 

ه ب، هویژهای مراقبتدر بیماران بستری در بخش . ودشگیری اندازه

کاربرد   NGAL، درخواستیهای تستعلت زمان و فراوانی 

های رگاناکه غالبا این بهبا توجه  که آیاروشن نیست . مناسبی ندارد

 این وقعبه متشخیص  باشدمی بیماران دچار اختالل این مختلفی در

عات اگرچه مطال ؟پیش آگهی موثر باشد در بهبود تواندمی نبیمارا

 NGALاستفاده از  حاد کلیه  با آسیبکه  دهندن میفراوانی نشا

اما . تشخیص داده شودتر زودتواند می در مقایسه با کراتینین سرم

های تستجای ه ب NGALمهم که بکارگیری  این برای اثبات

ه مقرون ب و یا را بهبود خواهد بخشید روتین پیش آگهی بیمار

 احتماال ندارد و تر خواهد بود تحقیقات بالینی تصادفی وجودصرفه

ن صورت روتیه ب NGALمانع پذیرش ازمایش  ترینبزرگ این

 . باشدمی
است که  این AKIنکته دیگر در خصوص روند مداخله در 

NGAL ه ادر بو ق کندمیتوبولی کلیه را شناسایی  آسیب فقط

لیکن برای درمان موثر . باشدنمی مختلف آنی هاتمایز بین علت

های بیومارکر بنابراین را معین کنیم و ایزمینهالزم است تا علت 

صورت  نای بیشتری برای افتراق بین عوامل سببی نیاز است و در

 . پی خواهد داشت را در تریمناسبمداخالت 

 

 

intensive care unit.1 
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ه ب، تشخیص لیشمانیوز جلدی به روش بافت شناسی   

وابسته است که روشی غیر قطعی  هاآماستیگوتشناسایی 

. ددگرمیبوده و منجر به عدم تشخیص و یا سوء تشخیص 

ایی برای شناس، مولکولی سریعمقاله به معرفی یک روش  این

 . پردازدیم هالیشمانیا و تفکیک آنهای هگون

 

 پیشینه بالینی

لیشمانیوز پوستی بیماری مزمنی است که به وسیله انگل    

ت و به دلیل تغییرات زیس شودمی جادای تک یاخته لیشمانیا

میک و دان در نواحی، هاانسانجاد شده توسط ای محیطی

                                                           
1 L. Yehia and I. Khalifeh. Molecular diagnosis and sub- speciation of cutaneous leishmaniasis. CLI. Jun 2013.  

 

ر د بیشتربیماری  این. غیرآندمیک در حال گسترش است

جاد شده ای با تغییرات. باشدمی ا شایعخاورمیانه و شمال آفریق

و نیز زیستگاه اصلی آن و  (پشه خاکی) بیماری این در ناقل

ه شیوع لیشمانیوز نیز ب، همچنین افزایش سفر در میان جوامع

 .طور واضح در حال افزایش است

  

سان وجود دارند زای انسویه لیشمانیای بیماری 20بیش از    

بیماری  این خشی از تنوع بالینیدار بکه تا حدودی عهده

تشخیص لیشمانیوز جلدی متکی به شناسایی . هستند

روش  این. که تستی غیر قطعی است باشدمی هاآماستیگوت

 واکنش میزبان و مرحله بیماری، تشخیصی به نوع سویه
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تشخیص صحیح میکروسکوپی برای درمان . ستگی داردب

 . هدفمند و مناسب ضروری است

بالینی لیشمانیوز جلدی ممکن است بدون عالمت  از نظر   

 ،اما در موارد پیشرفته بیماری، و خود محدود شونده باشد

شدید نیز گزارش های زخممنجر به قطع عضو و یا های بآسی

اهش ک هاآماستیگوتتعداد ، با گسترش بیماری. شده است

 تا جایی که به روش میکروسکوپی هیچ موردی را، یابدمی

ی مشکل رایج هاآماستیگوتفقدان . شناسایی کرد تواننمی

چنین مواردی . شودمی موارد با آن برخورد ٪17است که در 

 . نباید منجر به عدم تشخیص لیشمانیوز جلدی شوند

 هامواد و روش

بیمار با تظاهرات بالینی  122پوستی از ی هانمونه    

 یافتلیشمانیوز جلدی که هیچ درمان ضد لیشمانیوزی در

ر د، از قبل هابیوپسیاین . جمع آوری گردید، نکرده بودند

ه با مواردی ک. فرمالین فیکس شده و پارافینه گردیده بودند

جلدی همراه بودند و یا -درگیری احشایی یا مخاطی

یا بررسی به روش  PCRکه جهت آنالیز به روش هایی هنمون

. نشدندبه مطالعه وارد ، هیستوپاتولوژیک کافی نبودند

مدت  ،اطالعات بالینی مربوط به ضایعه شامل: تعداد ضایعات

 پوستی و همچنین سن آسیبموقعیت و ظاهر ، بروز ضایعات

  .جنسیت و کشور محل اقامت نیز فهرست بندی شد، بیمار

 ،سیستم متداول امتیازدهی (Ridley) مطابق شاخص هانمونه  

زی رنگ آمیی های میکروسکوپی بیوپسیهاهنشانبر اساس 

از س سپ. طبقه بندی شدند شده با هماتوکسیلین و ائوزین

اکنش و. استخراج شد DNAهر بیمار بافت پارافینه ی هانمونه

با استفاده از پرایمر اختصاصی  (PCR) پلیمرازهای زنجیر

منفی  هاآن PCRکه نتیجه هایی هنمونبرای . لیشمانیا انجام شد

سپس برای تعیین زیرگونه . انجام شد Nested-PCR، بود

 . انجام گردید (چندشکلی طول قطعه محدود) RFLPتست 

 نتایج

 شده از رنگ آمیزیهای اسالیددر بررسی میکروسکوپی    

از نظر بافت شناسی  (٪3. 11) مورد 51نمونه پوستی  122

 . (هیچ آماستیگوتی دیده نشد) منفی بودند

DNA فت پارافینه از نظرباهای هاستخراج شده از همه نمون 

  ترینقدیمی. بودند ng/μl 1172تا  1ازه در محدوده دان

نمونه مربوط به  ترینسال قبل و جدید 11نمونه مربوط به 

استخراج شده از  DNAازه دان. از یک سال قبل بود ترکم

 کهدر حالی ، بود ng/μl 111، 1112نمونه مربوط به سال 

 این رسید؛ ng/μl 272به  2010مقدار در نمونه سال  این

از ، باشند میقدی هانمونه کهزمانیکه حتی دهد ن مینشا

 که به خوبی حفاظتهای پارافینه و بایگانی شد های بافت

 . استخراج کرد DNAبه مقدار مناسبی توان می ،اندشده

برای تمام  PCR، هیستوپاتولوژیکهای صرف نظر از بررسی  

 هانمونهاز  (٪15) مورد 55در بررسی اولیه . شدانجام  هانمونه

 300یک باند بین ، مثبت بودند و در الکتروفورز ژل آگاروز

 17. که حاکی از وجود لیشمانیا است، نشان دادند bp 350تا 

برای موارد منفی . از موارد باقی مانده منفی بودند (٪55) مورد

برای کاهش اتصاالت غیر ) PCR-Nestedتست 

انجام شد که  (ی غیر مربوطهاهصی و یا حذف زنجیراختصا

  .از نظر وجود لیشمانیا مثبت شدند، موارد ٪100حالت  این در

بافت  DNAبا الگوی PCR ی حاصل از هابا مقایسه باند   

موردی که قبال از نظر هیستولوژیک  51دریافتیم که ، نرمال

مال با بافت نر هاآن DNAالگوی ، منفی گزارش شده بودند
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همگی از نظر  RFLPلذا در آنالیز متفاوت است؛ 

اده از قطعات آنالیز با استف این که، وپیکا مثبت بودندترلیشمانیا

 . انجام شد bp 10و  200محدود کننده 

 اهمیت بالینی و تشخیصی

 میکدان لیشمانیوز پوستی در بسیاری از نواحی دنیا    

ازن انسانی و مخ، به علت سهولت سفر در دنیا. باشدمی

ه ک اندشدهحیوانی انگل لیشمانیا در نواحی جدیدی مستقر 

در گذشته به علت ناسازگاری محیطی به عنوان پناهگاه پشه 

میک دان نواحی بنابراین. شدندنمی هخاکی ناقل شناخت

رو وجود  این از. نوظهوری در سراسر دنیا پدیدار شده است

و کنترل  ی برای تشخیص زود هنگامترشاخص قوی

های کبا ظهور تکنی. رسدلیشمانیوز بسیار حیاتی به نظر می

ر که همان طو، تشخیص مولکولی بسیار حساس و اختصاصی

، مطالعه و دیگر مطالعات نشان داده شده است این در

عفونی از جمله های شناسایی و کنترل بسیاری از بیماری

 . شده است ترلیشمانیوز آسان

تشخیص مستقیم انگل با استفاده از بررسی ، جدر روش رای    

اما ، ودشمی و یا به وسیله کشت انجام هانمونهمیکروسکوپی 

یصی دارای مشکالتی از نظر تشخ هاروش این هر دو

انجام کشت وقت گیر بوده و شاید برای رشد تعداد . باشندمی

همچنین . زمانی معادل چندین هفته الزم باشد، کافی انگل

 در هاآماستیگوتدر شناسایی میکروسکوپی  موفقیت

و  هابسته به تعداد آماستیگوت، رنگ آمیزی شدهی هانمونه

 بهاساسا  اتفاق این. تجربه تکنیسین آزمایشگاه متفاوت است

 نظر مورفولوژی ا ازلیشمانیهای هعلت است که تمام گون این

ممکن است تعداد متغیری از مشابه یکدیگرند و 

عالوه با پیشرفت هب. در نمونه حاضر شود هاآماستیگوت

ه در کهای گونبه ، یابدمیکاهش  هاآماستیگوتتعداد ، بیماری

 جودرغم وعلی. شوندی هیستوپاتولوژیک دیده نمیهابررسی

، میک استدان در اغلب نواحی که لیشمانیوز، مشکالت این 

همچنان شناسایی میکروسکوپی و کشت انگل به عنوان 

 شودیم اما تاکید. شوندمی ه استفادهتشخیصی اولیهای ابزار

ممکن  هاروش این با هاگونهکه تشخیص سریع و دقیق 

با   (PCR) پلیمرازهای زنجیرواکنش ، در دهه گذشته. نیست

بزار ا ترینموفقیت معرفی گردیده و ثابت شده که حساس

شمانیا در یلهای هرای شناسایی مستقیم و تعیین گونمولکولی ب

 . بالینی استهای هنمون

در حال حاضر شناسایی دقیق گونه لیشمانیا و همچنین    

د ویژه در مواره ب، بالینیهای هآن در نمونهای هتعیین زیرگون

 DNAبر روی  RFLPو  PCRبا استفاده از ، مزمن بیماری

روش بسیار  این. امکان پذیر شده است، استخراج شده

 هاارد مزمن بیماری که در آندر موبه ویژه ، حساس

و به طور بالقوه توسط  انگلی کم هستندهای شاخص

ارزشمند  اند،معمولی غیر قابل تشخیصهای میکروسکوپ

 . است

 گیرینتیجه

بیوپسی پوستی که از  51وپیکا را در ترمطالعه لیشمانیا این    

 هبیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی و البته با نمون

. دبا موفقیت شناسایی کر، پاتولوژیک منفی تهیه شده بود

 در نیاز به وجود یک ابزار تشخیصینتیجه  این اهمیت

سریع که قادر به شناسایی  و اختصاصی ،حساس

ن بیا ،بالینی پارافینه باشدهای هلیشمانیا از نمونهای هگونمیتما

ز نمونه استخراج شده ا DNAبر روی  PCR بنابراین. شودمی

که یک روش ، انجام شد RFLPبافت پارافینه و نیز آنالیز 

ارزشمند برای تشخیص سریع و قابل اعتماد لیشمانیوز جلدی 

در موارد مزمن که در آن تعداد انگل کم است و یا . است

برای وان تمی ،بافت به مقدار کافی در دسترس نیست کهزمانی

همچنین از  .انجام شود Nested-PCR، افزایش حساسیت

 امکان استفاده از، روش این مزایای برجسته استفاده از

بیولوژیک مختلف و نیز توانایی تشخیص هر دو های هنمون

. دنیای قدیم و دنیای جدید لیشمانیوز است
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 نکته کلیدی پیرامون نقش خانواده در پیشگیری از دخانیات 8

 1ستوده احمد

 هداشت و ارتقاء سالمتدانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ب. 1

 

 ،خانواده هسته اولیه تشکیل جوامع انسانی است    (1

خانواده سالم بنیانگذار الگوی رفتاری سالم در 

که دوستان و محیط باشد جوانان مینوجوانان و 

گاه ن. باشندمی پیرامون در درجات بعدی الگوی فرد

به قلیان به عنوان تفریح و  به ویژهاشتباه والدین 

باعث استعمال آن در خانواده و عادت ، تفنن

  فرزندان به مصرف قلیان و سیگار شده و قبح

گونه اعمال در نزد فرزندان و جامعه از بین این

خواهد رفت؛ چرا که عمال والدین شیوه زندگی 

گر ا بنابراین. دهندمی غلط را به فرزندان خود انتقال

ر انتظار داریم فرزندان سالم و تاثیر گذاری د

بایستی در اولین می، خانواده و جامعه داشته باشیم

 . باشند میقدم خود والدین الگوی سال

نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد کمبود محبت و  (2

به دلیل محرومیت . خالء عاطفی در خانواده است

ممکن است نوجوان ، مهم این  فرد  در خانواده با

ود تا خود همسان منحرف سوق داده شهای هگروبه 

 بهتوجه و خودنمایی ، را برای کسب مهر و محبت

هم راستا شده و زمینه انحرافات  هاهگروگونه  این

 . فراهم گردد اهبآسیو 

رسد که والدین با تقویت می بسیار مهم به نظر (3

جاد اعتماد به نفس در ای زندگی وهای رتهام

ت اجازه ندهند در مواجهه با مشکال هافرزندان به آن

یشه مصرف دان را در هااجتماعی و نامالیمات آن

در واقع نوجوانی که با . بیاندازد ....قلیان و، سیگار

وجودی و با پرورش و تکامل های شناخت ارزش

 هرگز به سمت، شخصیت معنوی و اجتماعی خود

 مساله این نخواهد رفت و هاگونه آلودگی این

 و هاواع انحرافبه عنوان کلید مقابله با ان توانمی

 . باشد اهبآسی

 سیگار و قلیان دروازه ورود به اعتیاد محسوب  (1

لزوم توجه به مساله مراقبت و  بنابراین. شوندمی

نظارت والدین بر فرزندان با ظرافت خاصی که 

ه چرا ک، بایستی از افراط و تفریط خودداری شود

خاص دوره های و ویژگی هابه دلیل حساسیت

 تواندمی سخت گیرانههای اعمال روش نوجوانی و

ه لذا ضروری ب. نتایج معکوسی در پی داشته باشد

رسد که والدین در ابتدا درباره مضرات می نظر

ذهن ، ناگوار آنهای مصرف دخانیات و پیامد

، تا در صورت مواجههنمایند فرزندان خود را آماده 

 . باشند گفتن را داشته  "نه"قدرت 
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اشاره کرد که  توانمی اصل کلیدی به عنوان یک (5

، جوانانهای نیاز ترینو حیاتی ترینیکی از مهم

انتخاب دوست و تاثیر پذیر بودن زیاد دوستان بر 

نه زمی این اگر در بنابراین. است هاشیوه زندگی آن

بیتی تر اصول، تحقیق و احتیاط الزم صورت نگیرد

لدین ضروری است وا. فرزندان کامل نخواهد بود

از سالم بودن دوستان فرزندانشان اطمینان کافی 

 . داینحاصل نم

ورزش کردن فرزندان  (1

نکته مهم دیگری است 

 .که باید به آن توجه شود

بیشتر پسران در دوره 

 ،والیبال، مثل فوتبالهایی نوجوانی عاشق ورزش

هستند که الزم است محیط مناسبی را  ...کشتی و

عالقه خود را انتخاب  فراهم شود تا ورزش مورد

ریزی شود که در صورت امکان طوری برنامه. کنند

بتوان زمانی هر چند کوتاه را به فرزندان اختصاص 

 تاثیرات تواندمی ورزش والدین با فرزند نیز. داد

 تریننرییشاو داشته باشد و حتی بسزایی در روحیه 

 چنین این الگویی. لحظات برای نوجوان رقم بزند

سبب مصونیت فرزندان از هرگونه  تواندمین بود

 . شود آسیبانحراف و 

سالم با فراهم کردن تفریحات های رتهاکسب م (7

اقدامات در  ترینیکی از مهم تواندمیمناسب 

پیشگیری از دخانیات باشد که با توجه به وضعیت 

عالوه بر  توانمی اجتماعی و اقتصادی خانواده

وجوان را به سوی انواع نتوان می ،مفرحهای ورزش

هنری و اجتماعی سوق داد و از همه های فعالیت

مطالعه و دوستی با کتاب موارد دیگری است  ترمهم

 . دکن ترند اوقات فراغت فرزندان را غنیتوانمی که

 ،از دیگر عوامل بازدارنده در پیشگیری از دخانیات (8

فرزندان با داشتن . نقش سالمت معنوی است

معنوی عمیق و پایدار در حقیقت خود را ی هاباور

. ردکخواهند و انحرافات بیمه  ابهآسیدر برابر انواع 

های ند با تحکیم باورتوانمی نوالدی

معنوی و مذهبی در فرزندان خود مانع 

چون هایی از شکل گیری اختالل

 بنابراین. شوند ...مصرف دخانیات و

انه دارا بودن پشتو، امر مهم این الزمه

 . باشدن میعملی و مذهبی کامل در خود والدی

 منابع

بررسی تئوریکی آثار اعتیاد بر سالمت روانی    

اجتماعی افراد انسانی با تاکید بر خانواده به منظور 

 هایچکیده مقاالت همایش منطق، پیشگیری از آن

اجتماعی با های بآسیکاربردی  میبررسی عل

مجمد رضا . بر اعتیاد با تاکید ایمداخلهرویکرد 

 میاسال آزاددانشگاه . گنجی و محبوب شیخی

  1381. شهرآزادواحد 

سید احمد . بر مشاوره و روان درمانی ایمقدمه  

. چاپ سوم. نهاانتشارات دانشگاه اصف. احمدی

1383 
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 1پرقدرت برای شناسایی بیماری کلیه دیابتیهای بیومارکر ، TNFهای گیرنده
1Fergus Fleming 

 2دپورهانجمه فر

1. Cardiff, UK EKF diagnostic holdings Plc, 

کی بوشهردانشگاه علوم پزش، دانشکده پیراپزشکی-رشته علوم آزمایشگاهی 11دانشجوی ورودی . 2

 

 

ه عوارض دیابت ب ترینخطرناکبیماری کلیوی یکی از 

ه ب (TNF-) Tumor necrosis factor. رودشمار می

فاکتور نکروز دهنده ) TNFعنوان بخشی از خانواده بزرگ 

 20ر از بیشت کندمیکه نقش کلیدی در هموستاز بازی  (تومور

 هسال است مشخص شده است که در پاتوژنز بیماری کلی

نقش  Diabetic Kidney Disease (DKD) دیابتیک

 زایش سطح آن درکه اف ن نتیجه گرفتندپژوهشگرا. دارد

بی هاالت هایدر مسیر میناشی از بی نظتواند می بیماران دیابتی

 هکلی آسیبباشد که منجر به  2شده سلولریزی برنامهو مرگ 

یعنی   TNF-های هبه سمت گیرند هاهاخیرا نگا. شودمی

TNFR I  وTNFR II (Tumor necrosis factor 

receptor) بسیاری از مطالعات انجام شده . متوجه شده است

 هاپروتئین این که افزایش سطحاند هراستا نشان داد این در

 . نشانگر بیماری پیشرفته کلیوی هستند

در  TNFهای هدر رابطه با نقش گیرندمیاهد علشو

 بیماری کلیه

TNF-  و  کندمیپروتئینی است که از غشاء عبور

های سلول، ها: لیپوسیتاز جمله هاسلولبوسیله بسیاری از 

 بعد از عمل آوری . شودمی تولید هاوتلیال و لکوسیتاند

                                                           
1. Fergus Fleming. TNF receptors - powerful biomarkers for detecting diabetic kidney disease a decade in advance. CLI-November 

2014 
2 Apoptosis 
 بزرگترین مرکز تحقیقات  دیابت دنیا و وابسته به دانشکده پزشکیهاروارد 3
4 Soluble Tumor Necrosis factor receptor 
5 Congestive heart failure 

 

 

فرم محلول از بخش ، -TNFتوسط آنزیم تبدیل کننده 

های هواز طریق اتصال به گیرند شودمی جدا TNF-غشایی 

 (فرم محلوله شکل غشایی و یا به چه ب) TNF (2و  1)شماره

س و پاسخ استرهای تا مسیر شودمی از نظر بیولوژیکی فعال

 صلدو گیرنده مت این بهفرم غشایی نیز . ب را فعال کندهاالت

خداد ر موجب کاهشتواند می که هردو فرم طوریهب شودمی

 تکثیر سلولی و تولید، سیگنالی از قبیل آپوپتوزیس

 . شود هااینسیتوک

آمریکا محققین  Joslin 3مرکز دیابت  در 2001در سال 

موجود در  TNF محلول های هافتند که حضور گیرنددری

قویا با کاهش عملکرد کلیه  (sTNFR I,sTNFR II) 1گردش

حقیق ت این .یا میزان فیلتراسیون گلومرولی همبستگی دارد

 این آیا  .سئله برانگیختم این  رابطه با چرایی سواالتی را در

کنند و یا جاد بیماری بازی میای عالی را درنقش ف هاهگیرند

  sTNFR Iافزایش میزان . جریان هستند این محصول فرعی

از جمله  مختلفیهای بیماریموجود در گردش قبال در 

 هایبیماری، د آرتریتروماتوئی، 5نقص احتقانی قلب، سرطان

پس چه نقشی در . ش شده استو عفونت گزارعصبی 

 ؟باشند داشته ندتوانمی کلیههای بیماری
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از محققین مرکز ) و همکاران  Niewczasبراساس مقاله 

 کاهش، ر بیماران مبتال به دیابت نوع یکد، (Joslinدیابت 

سطح  هافتد کاتفاق میعملکرد کلیه در آن دسته از بیمارانی 

ئله سر نخی برای مس این. آلبومین دفعی طبیعی دارند

های مارکر هاتن، هاهگیرند این انشمندان بود که غلظتد

 ESRDمنجر به مرحله پایانی بیماری کلیه یا  آسیبانحصاری 
 از طریق نقشی که، گرعنوان آغازه نیستند ولی همچنین ب  1

ه ند در کاهش عملکرد کلیکنب و آپوپتوزیس بازی میهادرالت

 . درگیرند

دو مقاله  کوهورت  Joslinققین مرکز مح 2012در سال 

منتشر کردند و دریافتند  IIو  Iرا در رابطه با دیابت تیپ  دیگر

نیرومندی های هکنندگوییپیش TNFهای هکه سطح گیرند

نتایج نشان داد  این هستند GFR 2رونده  برای کاهش پیش

، بیماری که در زمان آغاز Iآن دسته از بیماران دیابتی تایپ 

 تریندر باال TNFR IIملکرد طبیعی کلیه داشتند ولی سطح ع

انسیدانس رسیدن به بیماری مزمن کلیوی درجه ، دهک بود

در ) کندمیپیشرفت  ESRDسه که متعاقب آن بیماری به 

 . است %10 (بود %20مقایسه با سه دهک پایین که کمتر از 

ه بیماری ک  IIدر بیماران مبتال به دیابت تیپ ، کهاین ترجالب

ه مستند ب) مطالعه داشتند این کلیوی کامال مشخص در آغاز

آن دسته از افرادی که سطح  (افزایش سطح آلبومین دفعی

TNFR I 80، سال 12داشت در مدت  رم قرارهادر دهک چ%  

 (ترایینپهای کدر مقایسه با ده) شانس پیشرفت بیماری کلیه

 . داشتند

های هه افزایش سطح گیرندک دهندن میمطالعات نشا این 

TNF ،قوی پیشرفت بیماری در دیابت های هکنندگوییپیش

  در هردو مطالعه سطح. روندبشمار می IIوهم تایپ  Iتایپ 

TNF-α  ت اما بیماری کلیه اس کننده پیشرفتگوییپیشنیز

اطالعات  این. TNFهای هگیرند تر از سطحبسیار ضعیف

                                                           
1 End Stage Renal Disease 
2 Glomerular filtration rate 

 

 

 ب بطور کلی وهامدعاست که الت این شواهد بیشتری برای

ویژه در بیماری کلیه نقش طور ه ب  TNF-αمسیر سیگنالی 

 . کنندبازی می

 درپروسه بیماری هاو نقش آن TNFهای هگیرند

 TNFهای هکه چگونه گیرند شودمی سوال مطرح این 

 کلیوی مرتبط هستند؟ آسیبو  GFRبا کاهش زودرس 

  و  (کیلو دالتون 55ن با وز) TNFR Iمشخص شده است که 

) TNFR II در آپوپتوزیسمینقش مه (و دالتونکیل  75با وزن ، 

. کنندبازی می ایمنی ب و پاسخهایدی التکلهای بقاء و بخش

TNFR I  هسته دار فراوانند ولی بیان های سلولدر سطح تمام

TNFR II  وتلیال و دانهای سلولاساسا محدود به

ی و طبیع های بافتمسئله بین  ایناگرچه ست هالکوسیت

طریق  موجود در گردش خون از  TNFR I. بیمار تفاوت دارد

: اول از طریق برش و جدا شودمی دو مکانیسم وارد پالسما

وسیله ه ب TNFR Iکیلودالتونی خارج سلولی  31شدن بخش 

سازی آزاددوم  از طریق  و ADAM173نامه بمیآنزی

درون  (یکیلو دالتون 55) کامل اختمانبا س TNFR Iمیدائ

همین  که آیامشخص نشده  میشبه اگزوزوهای وزیکول

؟ شودمی اعمال TNFR IIسازی  آزاد در مورد هاکانیسمم

ه محلول بهای پروسه و بیولوژی فرم این ی تنظیمچگونگ

 است این همشخص شد آنچه. باشدنمی میزان زیادی مشخص

به  TNF-αاز اتصال  TNFهای هندگیر، که در پالسما

کنند و هدف جلوگیری میهای سلولسطح های هگیرند

. وندشاینسیتوکاین  موجب اثر تاخیری ندتواننمی بنابرای

درستی ه تد بافکلیوی اتفاق می آسیبمتعاقب آن که چگونه این

در فیبروز توبولی  TNFمحلول های همعلوم نیست اما گیرند

 . نقش دارند

 DKD:تست تشخیصی پرقدرت برای  آینده بهنگاه 

 

1. Glomerular Filtration rate 

2. A Disintegrin And Metalloproteinase 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disintegrin
http://en.wikipedia.org/wiki/Metalloproteinase
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 انجام GFRمعموال بر اساس ارزیابی  DKDتشخیص 

یر اساس بیوپسی و یا سا کلیوی یا بر آسیبو  شودمی

: میکروآلبومین یوریا یا کلیوی از قبیل آسیبهای مارکر

 (شودمی هین یوریا شناختکه بطور کلی با آلبوم) پروتئین یوریا

ت اده از معادالاز دیدگاه بالینی با استف GFR. شودمی مشخص

 که در آن مقادیر کراتینین سرم شودمی محاسبه ایهساد

دفع  هاهکه بوسیله کلی هاهجانبی  متابولیسم ماهیچ محصول)

لیکن . کنندتعدیل می جنس و نژاد، را با سن (گرددمی

و  مکه کراتینین سر آزمایشگاهیهای تستکه این رغمعلی

آسانی قابل ه و ب کنند ارزانآلبومین یوریا را ارزیابی می

دکی ان گوییپیشارزش  هاپارامتر این ولیدسترسی هستند 

 . دارند

تولید  EKF Diagnostics 1شرکت   2012از سال 

ه ب کلید زد و جدید کلیه راهای تشخیص بیومارکرهای کیت

با ، هاریکی مارککلینهای بیشتر کاربردمنظور اعتبار بخشی 

و سایر مراکز کلیدی تحقیقات دیابت   Joslinمشارکت  مرکز 

در آمریکا  کارکرد و اولین محصول آزمایشگاهی خود یعنی 

ه آزمایش بر پای این. معرفی کرد را تولید و  sTNFR I کیت 

                                                           
 

 

 

 پالسما یا خون استفاده، میکرولیتر سرم 50زا است و از الیمتد

اطالعات زیادی عالوه بر تواند می تست این. شودمی

دیابتی   نبیمارا کنترل وضعیت، استاندارد فراهم کندهای تست

 گرددمی هاهقت و هزینجویی در ورا تسهیل  و موجب صرفه

دهد ین مآمار اخیر نشا. بخشدو پیش آگهی بیمار را بهبود می

بیماران دیابتی در معرض خطر مرگ و میر  %25-10که 

افزایش . هستند ESRDقلبی عروقی  و های ماریحاصل از بی

فشار بیشتری را بر سیستم  IIنی دیابت تیپ هاانسیدانس ج

مراقبت بهداشتی خواهد گذاشت تا ضرورتا بیمارانی را که در 

شناسایی  باشندمی ر بیماری پیشرفته کلیه دیابتیمعرض خط

ی ی عروقنگهدارنده کلیه و قلبهای رابطه درمان این کند و در

بهبود وضعیت بیماری مزمن کلیوی در بیماران . را آغاز کنند

ماران برای مثال : بی. در مرگ و میر داردمیدیابتی نیز تاثیر مه

در مقایسه با افراد غیر دیابتی  DKDبدون ابتال به  Iدیابتی تیپ 

 . دهندمیمیزان مرگ بیشتری نشان ن

 sTNFRو  sTNFR Iوجود دارد که میامروزه مدارک محک

II ماری کلیویپیشرفت بی بینیپیشبرای هایی بعنوان بیومارکر 

. باشدمی مفید (فقط در بیماران دیابتینه )

  1. com/. ekfdiagnostics. http://www 

http://www.ekfdiagnostics.com/
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 واکسن پنتاواالن بیشتر بشناسیم

 1احمد ستوده

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. 1

 

 
 

رترین روش مؤث ترین وشدهشناختهسازی یکی از ایمن     

سال گذشته  30 در. ی دوران کودکی استهاپیشگیری از بیماری

ی مهمی هادستاورد، (EPI) توسعه ایمن سازیپس از آغاز برنامه 

ن ی قابل پیشگیری با واکسهادر جهت پیشگیری و کنترل بیماری

در حال . کودکان در کشورمان حاصل شده است و ارتقای سالمت

، رفهسیاه س، دیفتریهای یه بیماریحاضر کلیه کودکان کشور عل

، سرخک، کزاز فلج اطفال

سل و ، اوریون، سرخجه

. شوندمی واکسینه B هپاتیت

سرخجه ، سرخکهای بیماری

 کزاز نوزادی در، مادرزادی

 11، مرحله حذف قرار دارند

سال است که کشور عاری از 

بیماری فلج اطفال است و 

سیاه ، دیفتریهای بیماری

. نداشدهو اوریون کنترل سرفه 

 1370درصد در سال  3از بیش از   B میزان حاملین مزمن هپاتیت

رای استراتژی ب ترینکلیدی. درصد کاهش یافته است 2به کمتر از 

سازی جاری منای پوشش باالی، مذکورهای تاورددستیابی به دس

ی هدف است که در سطوح شهرستانی و هاهگروکودکان و سایر 

 ادغام واکسن پنج گانه. درصد گزارش شده است 15باالی  کشوری

سازی سبب ارتقای سالمت در برنامه توسعه ایمن (پنتاواالن)

ه ی حاصلهاکاهش میزان بروز پنومونی ومننژیتکودکان از طریق 

 . خواهد شد Hib( b( نوع آنفلوانزااز هموفیلوس 

تهدید بیماری  5واکسن پنج گانه سبب حفاظت کودک علیه    

و  بهپاتیت ، کزاز، سیاه سرفه، کننده زندگی یعنی دیفتری

یاه کزاز و س، هر چند دیفتری. شودنوع ب می آنفلوانزاهموفیلوس 

سازی و هپاتیت ب قبالً جزء برنامه جاری ایمن DTP( ) سرفه

نوع  آنفلوانزاولیکن واکسن هموفیلوس اند هکودکان بود

 جز جدید/ Hib( Haemophilus Influenza type b( ب

 (پنتاواالن) گانهپنج، نوع واکسن با هم 5کیب تربه این. است  پنجم

 آنفلوانزاواکسن هموفیلوس . گویندمی

)Hib( ی خطرناکهااز بیماری /

موفیلوس ی که بوسیله هاهکشند

شود مثل نوع ب حاصل می آنفلوانزا

ی تورم اپ، باکتریمی، مننژیت، پنومونی

عفونت ) کتیآرتریت سپ، گلوت

 . کندپیشگیری می (چرکی مفصل

نکات مهم که باید به خاطرداشته 

 باشید:

 یهاواکسن پنج گانه جایگزین واکسن 

ماهگی در  1و  1، 2و هپاتیت ب در سنین  (DPT) فعلی ثالث

ت دریافت واکسن هپاتی، به عالوه. برنامه واکسیناسیون شده است

زمان دریافت . داشت ب بدو تولد طبق برنامه قبل ادامه خواهد

سالگی همانند  1ماهگی و  18در  (DPT) ن سه گانهیادآور واکس

 . برنامه سابق ادامه خواهد یافت

ت عی اسصورت مایهن پنج گانه بواکس، ازیسدر برنامه ایمن

دزی و  10در مراکز شهری ویال . ودشع میکه در یک ویال توزی

 د تا میزان پرتشوع میدر مراکز روستایی ویال تک دزی توزی
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دزی را به شرط  10ی هاویال. واکسن به حداقل ممکن برسد

 زتوان تا یک ماه پس امی، تورالعمل واکسن سه گانهرعایت دس

 هردز واکسن نیم میلی لیتر. مورد استفاده قرار داد، اولین استفاده

(5/.) ml  مت است که باید در قسمت قدامی خارجی نیمه ران س

گ رنس. صورت داخل عضالنی تزریق گردده ب و AD چپ با سرنگ

ی هاو سایر ضایعات را طبق دستورالعملو سرسوزن استفاده شده 

نج گانه واکسن پ. (فتی باکس بیاندازیدیداخل س) ع کنیدقبلی دف

و  (مثل سه گانه و هپاتیت ب) تواکسنی حساس به یخ زدگی اس

، یخچال یگراد دردرجه سانت 8-2بنابراین باید در درجه حرارت 

اگر واکسن یخ . کلد باکس و واکسن کریر نگه داری و حمل شود

، آن به نقطه دور ریختن رسید (VVM) زد یا شاخص ویال واکسن

 . آن را دور بریزید، با رعایت ضوابط مربوطه

های جاد عفونتای ساالنه باعث ب هموفیلوس آنفوالنزای تیپ

ب گلو هاالت، خونیهای تعفون، پنومونی، شدید مننژیت باکتریایی

 بستری شدن کودکان در نهایت و انسداد مجاری هوایی و در

 این انرای درمهرچند آنتی بیوتیک ب. گرددمیبیمارستان و یا مرگ 

 ینتربهاما همیشه موثر نیست و با انجام  شودمی بیماری استفاده

 درصد بیماران مننژیتی 5تا  3، پزشکی نیزهای مراقبت

 هاکینیز به آنتی بیوت آنفلوانزاوس برخی از انواع هموفیل. دمیرنمی

 واکس این. بسیار مشکل شده است هاو درمان آن اندشدهمقاوم 

ناشی های مننژیت%10بیش از یک سوم موارد پنومونی و، تواندنمی

 . کند از هموفیلوس را پیشگیری

 فواید واکسن پنتاواالن:

 کاهش تعداد تزریق *

درصد مننژیت  10یک سوم موارد پنومونی و  *پیشگیری از

 هموفیلوسی

 *کاهش درد و ناراحتی برای شیرخوار

 *کاهش عوارض ناشی از تزریق

 *سهولت برنامه ریزی

 *هزینه اثربخشی

 من سازیای *افزایش پوشش

 *کاهش مصرف سرنگ

 

 سال در دنیا به  5هزار کودك زیر  022ال حدود هرس

 . میرندانزا میوفیلوس آنفلوعلت ابتال به هم

 

 سازیمنایبرنامه جدول 

 برنامه واکسن

فلج اطفال ، هپاتیت ب، ب ث ژ

 خوراکی

 بدو تولد

سه گانه + هپاتیت ب + (پنج گانه

 فلج اطفال خوراکی، ) هموفیلوس

 ماهگی 1و  1، 2

MMR 12 ماهگی 

MMR ،یادآور ، اول سه گانه یادآور

 فلج اطفال خوراکی

 ماهگی 18

یادآور فلج اطفال ، سه گانه یادآور دوم

 خوراکی

 سالگی 1

 

 

موهبتی برای زندگی توام ، در زمان درست دریافت واکسن مورد نیاز

 با سالمتی

 
 

 منابع

 

وزارت ، (پنتاواالن) کسن پنچ گانهوا، کارکنان بهداشتیراهنمای    

درمان و آموزش پزشکی   ، بهداشت
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 ترفندهای ویندوز:

paste special 

 1جمشیدیجمال 

 کارشناس کامپیوتر دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1

 

 

 word برنامه به متن انتقال از بعد کنید، ولی وارد word برنامه در ه اینترنتیصفح یک از را متنی خواهیدمی هاوقت گاهی

 و شوندمی ریخته هم به و نامرتب هافونت که کنیدمی مشاهده

 . شوندمی خارج رضف پیش حالت از

 اتصفح یکسان، متن و ساده شکل به بتوانید کهاین برای

 .دهید انجام را زیر مراحل کنید کپی word برنامه در را ترنتیاین

کرده،  یکپ صفحه اینترنتی آن را از نظر مورد متن انتخاب از بعد

 یا paste گزینه زدن جای به و شوید   word برنامه وارد

 . کنید انتخاب را  Paste Special گزینه  Edit منوی ابزار، از نوار یا یبوردک در آن معادل

 

 رد که شودمی باز ایهمحاور گزینه، کادراین  انتخاب از بعد

یا  Unformatted Unicode Text گزینه آن

Unformatted Text کنید انتخاب را . 

 

 word خود فرض پیش تنظیمات و فونت با متن کار این با

 هب و بود نخواهد ریخته هم به و شلوغ دیگر و شودمی کپی

 . ددهی تغییر دلخواه حالت به را آن فونت یدتوانمی راحتی

 صفحه باالی و چپ سمت در word 2010 در همچنین

 مستقیما past گزینه زیر فلش عالمت روی کلیک با یدتوانمی

Paste Special یدنمای انتخاب را . 
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 های اضافی سرعت ویندوز را افزایش دهیمیلبا حذف فا

 1جمال جمشیدی

 کارشناس کامپیوتر دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1

 

های هدغدغ کاهش سرعت ویندوز با گسترش اطالعات اضافی ویندوز یکی از :اضافی هایفایل حذف با ویندوز سرعت افزایش   

د ننمایند که این اطالعات در بلالعات موقتی و اضافی را ایجاد میا و خود ویندوز در هنگام استفاده اطهکاربران کامپیوتر است، نرم افزار

هایی برای افرایش راه اینجارا باید پک کرد. در این  ، بنابراین هر از چند گاهی این اطالعاتشودمدت باعث کاهش سرعت ویندوز می

 داد. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. سرعت ویندوز برای شما عزیزان آموزش خواهیم

 

 :را پاك کنید windows update uninstallفایل های    -۱

. این مورد در حالتی که یک فایل ویندوز نصب کرده اید را حذف کنیدهایی را که از آپ دیت دهد تا فایلویندوز به شما اجازه می   

قط فضای هارد دیسک شما ، فایدها پیش نصب کردههایی را که در سالبود، مثال آپ دیت واهد، کمک کننده خدیت ایجاد مشکل کند آپ

 ،های آپ دیت ویندوز را با استفاده از ابزار پاک سازی دیسکدهد تا فایلبه شما اجازه می 7یر برای ویندوزرسانی اخبروز .دهندرا هدر می

 .را کلیک کنید Okراتیک دار کنید و سپس گزینه  Windows update cleanupرا باز کرده و قسمت  Disk cleanup .پاک کنید
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 :را غیر فعال کنید Hibernationفایل    -0

 وضعیت را در مپیوتر اهرگاه که ک کند.میایجاد  C:\hiberfil.sys را در Hibernationیک فایل مخفی  ،سیستم عامل ویندوز   

Hibernate  ویات ویندوز محت ،دهیدمیقرارRAM هنگامی که آن را دوباره  کند.میرا خاموش  ین فایل ذخیره کرده و کامپیوتررا در ا

 لت قبلی برای شما به نمایش درخواند و سیستم را در همان حان فایل را از روی حافظه داخلی میکامپیوتر محتویات ای ،کنیدروشن می

برای  .را اشغال خواهد کرد نصب شده RAMدرصد از  75 ،باشد RAMاز مطالب جایی که این فایل باید حاوی بسیاری از آن .آوردمی

برای جلوگیری از اشغال این حجم شما  .گیگا بایت از آن را اشغال خواهد کرد 1حدود  ،گیگا بایت باشد 12 کامپیوترمثال اگر حافظه 

 .باشدقابل رویت نمی hiberfil.sysکر است که فایل ذقابل  .را غیر فعال کنید Hibernationتوانید می

 
 

3-   System Restore دخود را تنظیم کنی: 

 system protestionد دیسک را به عنوان پیش فرض به رگیگا بایت از فضای ها 10 ،رسد که سیستم عامل ویندوز حدودبه نظر می    

های قبلی از تا نسخه دهدمیود که به شما اجازه شاستفاده می System Restore ای های لحظهاین فضا برای عکس دهد.میاختصاص 

 .یابی کنیدباز ،را به هنگام برخورد با مشکالت کامپیوترهای فایل

را کاهش داده و یا آن را به طور کامل غیر   System Restoreفضای اختصاص یافته بهتوانید می ،اگر نیاز به خالی کردن فضا دارید    

ار مشکل های قدیمی دچدر صورت نیاز به بازگردانی فایل زیرا ،ین است که آن را به طور کامل غیر فعال نکنیدولی توصیه ما ا .فعال کنید

 .شویدمی

 


