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 Luminex  ــاوري ويژه ــود.  اين روش از فن ــتفاده مى ش انگل ها اس
ــوژى تكنول ــه  پاي ــر  ب  xTAG® Technology ــام  ن ــا  ب
ــخيص چندين پاتوژن در يك  ــراي تش  xMAP® Technology  ب
ــل ايجاد كننده  ــرد.   xTAG GPP مى تواند عوام ــه بهره مى ب نمون
 ،norovirus   ــا ــد  C. difficile ي ــتاني  مانن عفونت هاي بيمارس
Salmo- يا  E. coli ــد ــده  ازراه خوراكى ها  مانن ــاي برآم عفونت ه

ــايع اسهال در نوزادان و كودكان زير 5 سال همانند  nella، و عوامل ش
 rotavirus A، Campylobacter و  Shigella را شناسايي كند.

چالش هاى گوارشي در جهان
برآورد مى شود كه  ساالنه 2 ميليارد نمونه بيماري اسهالي در دنيا با 
ــرگ و مير نزديك به  8/1 ميليون نفر روى مى دهد [1]. بيماري هاى  م
ــوء تغذيه در كودكان كمتر از 5  ــهالي دومين عامل مرگ و عامل س  اس
سال است. بيماري هاي اسهالي هزينه هاى  زيادي را بر سيستم بهداشتي 

بار مى كند، و نقش مهمي در مرگ و مير  جمعيت ها  دارد.
در سال 2010 در آمريكا هزينه ى عمومي بيش از 237 هزار بيماربا 

در تشخيص بيماري هاى  عفوني مانند 
عفونت هاي دستگاه تنفسي، دستگاه 
گوارش و آزمايش هاي سالمت زنان، 
فناوري Luminex طيف وسيعي از 
آزمايش هاي مولكولي را در اختيار 
آزمايشگاه هاى  تشخيص طبي قرار 
داده است. در اين زمينه از هر دو 
 xTAG® Technology فناوري

براي پانل مولتي پلكس سندروميك و 
MultiCode® Technology براي 

 real-time PCR آزمايش هاى سريع
استفاده مى شود. 

Lu- ــترس دس در  ازآزمايش هاى 
ــز  ــرش  FDA را ني ــه پذي minex ك
به دست آورده است، مى توان به نمونه 

زير اشاره نمود: 
• xTAG Respiratory Viral 
Panel (RVP) 
• xTAG Gastrointestinal 
Pathogen Panel (GPP)
• MultiCode-RTx HSV 
1&2 Kit
ــه آزمايش ــن مقاله نگاهي ب در اي

 xTAG   Gastrointestinal  
  Pathogen Panel (GPP)
ــخيص همزمان  ــرد آن در تش و  كار ب
خواهيم  گوارش  ــتگاه  دس پاتوژن هاي 

داشت.
پيش گفتار

ــش  آزماي ــك  ي  xTAG GPP
ــت،  ــي پلكس مولكولي كيفي اس مولت
ــايي  شناس و  ــخيص  تش ــراي  ب ــه  ك
ــتگاه  دس ــوژن  پات ــن  چندي ــان  هم زم
گوارش شامل باكتري ها، ويروس ها و 

دكتر امير بايرامي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز،
 دانشكده پزشكي، گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي

كاربرد فناوري Luminex  در تشخيص پاتوژن هاي 
دستگاه گوارش

جدول 1)

چالش هاى گوارشي در جهان
پيش گفتار
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روش به شرح جدول(1) است.
حساسيت و ويژگي آزمايش براي 
ــرح جدول  هر كدام از پاتوژن ها به ش

(2) است.
روش انجام كار

 xTAG GPP  به گونه ى فشرده
داراى  4 مرحله انجام كار است، كه در 

ادامه شرح داده مى شود.
ســازي  خالــص  و  ــتخراج  •اس

 DNA
ــيد نوكلئيك از  ــن مرحله اس در اي
ــده استخراج و  ــازي ش نمونه آماده س
ــت مورد  ــود. كي ــازي مى ش خالص س
ــي  ــط كمپان ــنهادي توس ــتفاده پيش اس

سازنده
 NucliSENS® easyMAG®  
(bioMerieux®) running Spe-

cific A 1.0.2 protocol است.
ــراي اين مرحله  مدت زمان الزم ب

45 دقيقه است.(شكل1)
•امپليفيكاسيون بيد ها  مولتى پلكس

ــتخراج شده در  اسيد نوكلئيك اس
ــك multiplex RT-PCR تكثير  ي

مى شود
ــراي اين مرحله  مدت زمان الزم ب

2.5 ساعت است.(شكل2)
•هيبريديزاسيون بيدها و ديتكشن

ــك  ــه ي ــول RT-PCR  ب محص
واكنش هيبريديزاسيون/ديتكشن داراى 
  Streptavidin و   universal tag
  R-Phycoerythrin conjugate

اضافه مى شود.
مدت زمان الزم براي اين مرحله 1 

ساعت است.(شكل3)
•جمع آوري و آناليز داده ها

ــامل جمع آوري  ــه پايانى ش مرحل
ــا MAGPIX®  يا    ــز داده ها  ب و آنالي
ــتفاده  Luminex® 100/200™، يا اس

عفونت دستگاه گوارش بالغ بر 6 ميليارد دالر بوده است [2]. به علت 
تظاهرات مشابه، افتراق عوامل ايجاد كننده عفونت از قبيل ويروس ها، 
باكتري ها  و انگل ها از يكديگر بسيار مشكل است. از اين رو حدود 80 
درصد از همه ى نمونه هاى اسهال تشخيص داده نمي شوند،  كه بيشتر 
به درمان نامناسب منجر مى شود. در حالي كه با تشخيص صحيح و به 

موقع قابل پيشگيري و درمان هستند.
ــاوري Luminex ، دراين  ــه گفته هاى باال، اهميت فن ــا توجه ب ب
است كه مى تواند بيش از 90درصد باكتري ها، ويروس ها و انگل هاي  
عفونت هاي گوارشي را در يك روز تشخيص  دهد.  همچنين با يك 
ــش مى توان 11 پاتوژن مختلف را مورد آزمايش قرار داد  و نياز  آزماي
به مديريت چندين نمونه و روش هاي آزمايش مختلف را حذف كرد. 
ــانى و صرف هزينه كمترى  ــويى  اين فناوري نياز به نيروى انس از س

دارد، وسرانجام  بازدهي آزمايشگاه و بيمارستان را افزايش مى  دهد.
نتايج

ــركت Luminex پاتوژن هاي قابل شناسايي با اين  طبق اعالم ش

جدول 2)

شكل 1)

روش انجام كار

نتايج
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ــت بيمار و  ــت آن در مديري ــه قابلي ــخيص، ب ــاوري در تش ــن فن اي
ــاران داراي  ــتري و بيم ــوص در بيماران بس ــت به خص ــرل عفون كنت
ــى ديگري كه توسط ــت(3). در بررس ــده اس ــاره ش نقص ايمني اش

 xTAG GPP ــام گرفته از ــكاران انج  Eugene Halligan و هم
ــت  ــه داراي برترى زمان كوتاه در انجام آزمايش اس ــي ك به نام روش
ــاره  ــبت به ديگر آزمايش ها اش ــي باالي آن نس ــيت و ويژگ و حساس
ــت كه آزمايش قابليت  ــت. همچنين در اين بررسى آمده اس ــده اس ش
ــاده سازي درخواست پزشكان به خصوص در شناسايي سندروم ها  س
ــى نتيجه گيري شده كه اغلب اسهال هاي  ــت. در اين بررس را دارا اس
ــد از آن ها ارگانيزم  ــتند. فقط در 17درص ــتاني غير عفوني هس بيمارس
ــت. در اين بررسى ذكر شده كه آزمايش هاي  ــايي اس عامل قابل شناس
ــه اهداف(ارگانيزم ها) براي موارد  ــندروم با پانلي از مجموع بر پايه س
ــت، زيرا پاتوژن هاي موجود در  ــب تر اس مراجعه كننده از جامعه مناس
ــوند[4]. در بررسى ديگري  ــامل مى ش ــيع تري را ش جامعه طيف وس
xTAG GPP ــي   ارزياب ــه  ب ــكاران  هم و    C. Mengelle

پرداخته اند ، و عالوه بر برترى هاى ياد شده در پژوهش هاى ديگر به 
ارزش روش هاي قديمي تشخيص نظير كشت اشاره شده است. از اين 
ــايي ساير ارگانيزم هايي كه اين آزمايش قادر  جنبه كه هنوز براي شناس
ــت و همچنين در موارد نياز به تعيين مقاومت  ــايي آن ها نيس به شناس

دارويي به آزمايش هايي نظير كشت ميكرو ارگانيزم ها نيازمنديم.
ــده  ــا توجه به نتايج پژوهش هاى گوناگون و برترى هاى گفته ش ب
 xTAG GPP در كل و براي آزمايش Luminex ــن آوري براي ف
ــد : ورود تجهيزات و راه اندازي  به صورت اختصاصي به نظر مى رس

از نرم افزار TDAS است.
ــراي اين مرحله  مدت زمان الزم ب

10دقيقه است (شكل4).
بحث و نتيجه گيري

ــاى موجود در  ــه داده ه با توجه ب
ــاوري نوين  ــي فن ــاي اطالعات بانك ه
ــترده   ــه اى گس ــه گون Luminex ، ب
آزمايشگاه هاى  تشخيص  و  درپژوهش 
ــت.  ــتفاده قرار گرفته اس طبي مورد اس
ــريه  ــن در بيش از 16000 نش همچني
ــتناد قرار  peer reviewed مورد اس
گرفته است. هر ماه بيش از 200 مقاله 
ــد. در  ــه به چاپ مى رس ــن زمين در اي
ــتي از ژورنال هايى كه  جدول(3) ليس
ــترين مقاالت در ارتباط با فناوري  بيش
Luminex تا June 2013 داشته اند،  
قابل مشاهده است كه هر مجله دست 
ــن زمينه به چاپ  ــم 100 مقاله در اي ك

رسانيده است. 
ــوان  عن ــه  ب ــز  ني  xTAG GPP
ــده  ــي از آزمايش هاي پردازش ش يك
ــى هاى  بر پايه اين فن آوري، در بررس
ــرار گرفته  ــورد ارزيابي ق ــون م گوناگ
 Eric C. Claas ــى ــت. در بررس اس
ــر  ــال 2013 منتش و همكاران كه در س
ــده: از آزمايش xTAG GPP  به  ش
ــخيصي بر  ــن آزمايش تش ــوان اولي عن
ــه در  ــن آورى Luminex  ك ــه ف پاي
ــايي  ــت، و قابليت شناس ــترس اس دس
ــا به  ــا و انگل ه ــا، ويروس ه باكتري ه
ــيد نوكلئيك  ــان از اس ــورت همزم ص
ــتخراج شده از يك نمونه مدفوع را  اس
ــت. در اين بررسى  ــده اس دارد، ياد ش
ــاه انجام آزمايش (  به مزيت زمان كوت
ــاعت) اشاره شده  با حدود زماني 5 س
ــت. حساسيت و ويژگي آزمايش به  اس
ــش از 94درصد و 98درصد  ترتيب بي
ــت. ازتوان هاى  ــده  اس نيزگزارش ش

شكل 2)

شكل3)

بحث و نتيجه گيري
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ــدام نكردن به  ــمند  بوده و اق ــران ارزش ــور در اي ــاي مذك آزمايش ه
ــخيص  ــگام، مى تواند باعث جا ماندن در زمينه هاى پژوهش  و تش هن
ــن نگارندگان  ــود. همچني ــور از دانش روز دنيا ش ــگاهي كش آزمايش
ــه راه اندازي و ارزيابي  ــنهاد مى نمايند كه متخصصان امر در زمين پيش
ــخيصي بيماري هاي انگلي  آزمايش هاي اختصاصي تر همانند پانل تش
ــهال، با در نظر گرفتن ارگانيزم هاي فرصت طلب مانند  ايجاد كننده اس
ــش  ــپورا در كنار ديگر عوامل، به پوش ــپوريدياها و سيكلوس ميكروس

فراگيرى  از تشخيص آزمايشگاهي بپردازند.    

شكل 4)

جدول 3)


