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 چکيده:
 تح��والت اخي��ر در انج��ام تكنيك PCR س��بب گرديده تا 
بسياري از همكاران باليني اعتماد بيشتري نسبت به نتايج آن پيدا 
نمايند.   افزايش روز افزون تقاضا براي انجام آزمايشات تشخيص 
مولكولي باالخص در زمين��ه عوامل ميكروبي دليلي بارز بر اين 
مدعا مي باش��د. رضايتمندي حاصل بواسطه سرعت، حساسيت 
 و ويژگ��ي ب��االي آن و در نتيج��ه نقش مهم آن در تش��خيص 
بيماري هاي ژنتيكي و عفوني انس��ان اس��ت.  استاندارد سازي 
پروسه كار و همچنين معرفي پروتكل هاي جديد در اين تكنيك 
سبب گرديده تا مش��كل قديمي آن كه آلودگي هاي محيطي  با 
 محص��ول واكنش و آمپليكن ها كه س��بب گزارش مثبت كاذب 
می گرديد، تا حدودي مرتفع گردد. اما هنوز پارامتر هاي متعددي 
مي توانند س��بب ايجاد خطا در نتايج شوند. پي بردن به خطاها 
مستلزم آگاهي از پروسه كار و همچنين فيزيوپاتولوژي ارگانيسم 
مورد بررس��ي در ايجاد بيماري است. متاسفانه تاثيرات خطا در 
كاهش سطح تش��خيصي تست هنوز به درس��تی مورد توجه و 
اهميت قرار نگرفته اس��ت، اما عالوه بر آن مشاهده مي گردد كه 
آلودگي هاي حين نمونه گي��ري و در زمان انجام آزمايش نقش 

قابل توجهي در گزارش نتايج بصورت مثبت كاذب دارد. 
کلید واژه: آزمايشگاه تش��خيص طبی، تشخيص مولكولی، 

منابع خطا و آلودگی نمونه
مقدمه

ب��ا توجه به اي��ن كه در ح��ال حاضر آزمايش��ات PCR در 
آزمايشگاه هاي تش��خيص طبي ايران عمدتا مبتني بر استفاده از 
كيت هاي آماده مي باش��د، از احتم��ال پيدايش خطا تا حدودی  
كاسته گرديده است. با اين حال بررسي موارد موثر در منابع خطا 
در آزمايش مولكولی با توجه به ماهيت پروتكل های اتخاذ شده 
كامال ضروری اس��ت.  اهم اين موارد را مي توان در محورهاي 
فض��اي كاري، نح��وه و آماده س��ازي هاي اولي��ه نمونه، روش 

 خالص سازي، مواد مورد استفاده در پروسه آزمايشات مولكولی، 
PCR  دستگاه ها و وسايل مورد استفاده و روش رديابي محصول
جستجو نمود. در اين مقاله منابع خطا در ايجاد نتيجه مثبت كاذب 
كه مرتبط با نمونه گيری و آماده سازی های اوليه می باشد مورد 
توجه قرار خواهد گرفت و س��اير محور های  ديگر انشاء اهلل در 

آينده بررسی می گردد.   
نمونه 

اتاق نمونه گیري و آماده س��ازي اولیه نمونه: ابتدايي ترين 
مرحله در آزمايش، دريافت و پذيرش نمونه است. ضروري است 
براي اين منظور مكاني را در نظر گرفت كه از محل انجام آزمايش 
كامال مجزا باشد. از تعويض ظرف نمونه و تخليه محتويات تهيه 
ش��ده به ظرف ديگر به منظور اس��تفاده هاي متفاوت خودداري 
شود. بايد توجه داشت كه بواسطه حساسيت باالي آزمايش اگر 
مقادير اندكي آلودگي به نمونه راه يابد مي تواند سبب مثبت شدن 
نمونه هايي گردد كه اساس��ا نتيجه آن منفي است. مرحله بعدي 
در آزمايش نمونه در آزمايشگاه، آماده سازي نمونه مي باشد. تنها 
پرس��نلي كه درگير آزمايش نمونه هستند در اين قسمت حضور 
يابند. مواد و بافر هاي الزم و روپوش آزمايشگاهي بايد به منظور 
جلوگيري از انتقال محصول PCR  به اين قسمت جداگانه براي 

اين آزمايشگاه در نظر گرفته شود. 
هنگامي كه پرس��نل در نظر دارند نمونه را آماده س��ازند، ابتدا 
 باي��د مواد مورد نياز را از يخچ��ال بيرون آورده تا درجه حرارت
 آن ه��ا به درجه ح��رارت اتاق برس��د. آماده س��ازي نمونه ها 
 در داخ��ل كابينت ه��اي ايمني ص��ورت می گيرد ت��ا از انتقال

 آئروس��ل ها به آن جلوگيري گردد. نمونه ه��اي ادرار، خون و 
ساير مايعات بيولوژيك ضروري است در هود المينار براي انجام 
آزمايشات انتقال يابند. دستكش هاي يكبار مصرف در طي مراحل 
آماده س��ازي مكررا تعويض شوند. اس��تفاده از دو دستكش در 
هنگام كار با نمونه هايي كه خطرناك هستند توصيه مي گردد و 
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در صورت تماس با نمونه، روية خارجي ضروري است تعويض 
گردد. سانتريفوژ ها بايد داراي روتار )rotor( مخصوص بوده تا 
از آلودگي نمونه ها با يكديگر و همچنين از انتشار آئروسل ها به 
پرسنل جلوگيري نمود. ويال های حاوی نمونه بيماران حتما بايد 
دارای درب های محكم و بدون درز باشد تا در مراحل مختلف 
آماده سازی و سانتريوفوژ هيچگونه نشتی نداشته باشند و انتشار 
آئروسل ها به حداقل برسد. معموال بهتر است ميكروفيوژها نيز 
داخل هودهای المينار قرارداده ش��وند تا هنگام استفاده از آن ها 
آئروسل های احتمالی در محيط منتشر نشوند. يكی از مشكالت 
معمول در آزمايش��گاه های تشخيص مولكولی هنگام باز كردن 
درب ويال ه��ای حاوی نمونه بيماران اتفاق می افتد و آن آلوده 
شدن دس��ت يا دستكش پرس��نل با محتويات داخل لوله است 
كه برای حل اين مش��كل ابزارهايی )Holder( ارائه ش��ده كه 
بدون تماس دس��ت می توان درب ويال های بالقوه آلوده حاوی 
نمونه بيماران را باز كرد. همچنين لوله هاي مخصوص براي اين 
منظور اس��تفاده و مايع ش��ناور رويي توسط پيپت آسپيره شده و 
 به داخل ظروف حاوي بليچ انتقال يابد. براي آس��پيره نمودن از 
پيپت هاي يكبار مصرف و برداشت مايعات در حجم هاي كوچك 
نيز ضروري اس��ت از اين نوع پيپت ها اس��تفاده گردد. همچنين 
مي توان از ميكروپيپت هاي  مناس��ب ديگر كه واجد نوك هاي 
)سرسمپلر( يكبار مصرف باشند نيز  استفاده نمود. البته بهتر است 
در تمامی مراحل آماده س��ازی نمونه بيماران، از سر سمپلرهای 
مخصوص فيلتر دار اس��تفاده نمود زيرا مكش انجام شده هنگام 
برداشت نمونه ها، آئروسل هايی ايجاد كرده و آن ها را به داخل 
پيپت های اتوماتيك ) س��مپلرها ( می كشد و بالطبع اين ابزارها 
 را آل��وده می كند و احتمال وق��وع  )Cary Over( را افزايش
 می دهد. دقت نتايج بدست آمده در آناليز DNA بستگي زيادي 
به نحوه آماده سازي نمونه دارد. كنترل مثبت و منفي و همچنين 
 نمونه هاي مصنوعي كه با افزودن مقادير مشخصي از DNA به
  نمونة هاي منفي بدست آمده اند براي ارزيابي نحوة آماده سازي نمونه

 مي تواند بسيار مفيد باشد. 
سانتروفيوژ، كابينت ايمني و ساير وسايل و تجهيزات استفاده 
شده در طي آماده سازي نمونه مي تواند با بليچ 10% رفع آلودگي 
شده، سپس با اتانل 10% و يا آب مقطر براي خارج نمودن ذرات 
بليچ شس��ته شوند. چرا كه ممكن است سبب اكسيد نمودن فلز 
س��طوح ميز كار گردند. نمونه ها بايد بطور مشخص عالمت دار 
ش��ده در ظروف متمايز از يكديگر نگه��داري گردند. به منظور 

فريز نمودن در مواقع ضروري از برودت منفي 20 الي 70 درجه 
سانتي گراد مي توان استفاده نمود. همچنين بايد توجه داشت كه 
از ذوب و منجمد نمودن مكرر نمونه خودداري شود چرا كه اين 
 عمل س��بب كاهش توانايي در بازيافت اسيد نوكلئيك از نمونه
 م��ي گردد. عالوه بر اين به منظور احتياط و جلوگيري از ايجاد 
آلودگ��ي نمون��ه اصلي نبايد در آن براي اس��تفاده هاي مكرر باز 

شود. 
آلودگ��ي نمونه: از مزيت هاي روش هاي مولكولي عدم نياز 
به ش��رايط ويژه براي نگهداري و انتقال نمونه مي باش��د. همان 
گونه كه مي دانيم در روش هاي ميكروبيولوژيكي ضروري است 
تدابي��ر الزم جهت حفظ ارگانيس��م در نمونه و عدم تاثيرپذيري 
آن بواس��طه رشد ارگانيسم هاي كهنسال انديشه گردد.  متاسفانه 
در برخي موارد مش��اهده شده كه در هنگام كار نظير جدا نمودن 
س��رم و يا پالسما از وسايلي استفاده شود كه به برخي از عوامل 
آل��وده هس��تند. ويروس هاي ش��ايع نظي��ر HBV، CMV و 
 بسياري ديگر، گاها سبب آلودگي وسايل كاري مي گردند كه اين

 آلودگي ها ممكن است به ساير نمونه ها انتقال يابد. بديهي است 
راه يافتن حتي تعداد معدودي از ارگانيسم مي تواند سبب نتيجه 
مثبت گردد كه اين مه��م بايد در بخش PCR مورد توجه ويژه 
قرار گيرد. برای رفع آلودگي وسايل بصورت منظم اقدامات الزم 

صورت گيرد. 
در ابتداي كار روزانه براي آزمايش نمونه نخست كارهاي الزم 
در قس��مت آماده س��ازي نمونه بايد انجام پذيرد و س��پس وارد 
قسمت آمپليفيكاسيون و آناليز محصول شود. در آزمايشگاه هايي 
كه با حجم وس��يعي از نمونه سر و كار دارند و پرسنل متعدد در 
انجام آزمايش ها درگير مي باش��ند بايد به گونه اي برنامه ريزي 
نمود كه پرس��نل بصورت چرخشي برنامه كاريشان تغيير نمايد. 
اين امر سبب كاهش آلودگي و همچنين سبب كاهش ازدحام بين 
مراحل قبل و بعد از آمپليفيكاس��يون مي گردد. همچنين آلودگی 
 نمون��ه بيمار با برخی از عوامل باز دارنده محيطی و يا س��نتتيك

 )Inhibitor s( م��ی توان��د نتيج��ه آزماي��ش را بص��ورت 
كاذب منف��ی نماي��د. عوام��ل مختل��ف ديگ��ری ب��ا تاثي��رات 
متفاوت��ی نظي��ر DNA as  ي��ا RNA as  م��ی توان��د نمونه 
 ه��دف م��ا را چن��ان تغيير دهد كه عمال شناس��ايی آن توس��ط

 آغازگرها)Primer s( امكان پذير نباشد.
حجم نمونه مورد آزمايش: در بهينه س��ازي اوليه تس��ت 
معموال كارايي تس��ت با ژنوم تخليص شده تعيين می شود و در 
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برگه هاي همراه كيت ها بدين صورت اعالم مي گردد. مس��لما 
كارايي تست با نمونه باليني كه واجد مقادير متنابهي از ژنوم ساير 
ارگانيسم ها و حتي ژنوم انساني مي باشد متفاوت خواهد بود. در 
اين موارد تس��ت بايد قادر باشد ژنوم هدف را از ميان ساير مواد 
ژنتيكي انس��اني و ميكرو ارگانيسم ها رديابي نموده و تشخيص 
دهد. براساس گزارشات انتشار يافته توده ماده ژنتيكي موجود در 
نمونه، هنگام اس��تفاده و افزودن آن به مخلوط واكنشي در توان 
تشخيصي تس��ت حتي در صورت وجود ژنوم هدف در نمونه، 
مي تواند تاثير گذار بوده و در صورت وجود حجم فراوان سبب 
منفي شدن تست گردد. بنابراين اولين قدم در ارزيابي يك تست 
تشخيصي، آزمايش آن با نمونه هاي باليني به منظور تعيين حجم 
نمونه الزم براي آزمايش اس��ت. در نمونه آماده شده براي تست 

نيز ميزان متفاوتي از مواد ژنتيكي وجود دارد كه ژنوم هدف يكي 
از آن ها مي باش��د. تعيين حجم مناس��ب براي آزمايش از نمونه 
تخليص شده نيز بايد جداگانه مورد ارزيابي قرار گيرد. ضروري 
اس��ت در هر تست مشخص ش��ود كه چه ميزان از مواد ژنتيكي 
خالص ش��ده استفاده شود. توصيه مي ش��ود كه مقادير متفاوتي 
از نمون��ه مورد آزمايش ق��رار گيرد تا كمترين مقدار كه باالترين 

حساسيت را تامين نمايد طي آزمايشاتي تعيين گردد.
 نتیجه گیری: احتمال خطا در هنگام آماده س��ازی های اوليه 
نمون��ه برای آزمايش قبل از اس��تخراج در موارد متعددی مطرح 
است كه آشنايی به تكنيك، وجود تجربه و دانش كافی می تواند 

سبب كاهش آن و اعتماد بيشتر به نتايج آزمايش گردد.
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