19

مشاوره و آزمایش اچ آی وی

فصل دوم:
آزمایش HIV

ویروس  HIVچگونه شناسایی میگردد؟
تشخیص عفونت  ،HIVدر اغلب موارد از طریق شناسایی آنتیبادی ویروس صورت میپذیرد .به طور معمول از تسرتهرای
آزمایشگاهی که حساسیت 1باالیی برای شناسایی بیماران دارند ،استفاده میشود؛ یعنی تستهایی که بتوانند فررد آلروده را
به درستی ،به عنوان فرد  HIV+شناسایی کنند .به این تستها ،تستهای غربالگری 2اطالق میشود .عرالوه برر ایرن ،بایرد از
تستی استفاده شود که اختصاصی 3بوده و بتواند به درستی فرد غیر آلوده را به عنروان فررد  HIV-متمرایز نمایرد .بره ایرن
تستها ،تستهای تأيیدی 4اطالق میشود .میزان حساسیت و اختصاصی بودن آزمونهای آنتیبادی به ندرت  200درصرد
بوده و به همین دلیل توصیه میگردد که تمام افرادی که نتیجهی آزمایش ایشان مثبت شده ،مجدداً و ترجیحراً برا یرک روش
دیگر آزمایش شوند .همچنین برای اطمینان از کیفیت آزمونهای تشخیصی ،توصیه میشود به ازای هر  200آزمایش ،تعداد
مشخصی از نمونهها ،به آزمایشگاه مرجع ارسال شوند .دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشها بر حسب سیاست گذاریهرای
هر کشور ،شیوع  ،HIVتستهای موجود و از زمانی به زمران دیگرر متفراوت مریباشرد .بررای شناسرایی  ،HIVمریتروان از
نمونهی خون ،بزاق و ادرار استفاده نمود؛ با این وجود آزمایش بر نمونهی خون شایعترین روش بالینی میباشد.

دورهی نهفتگی

5

از زمانی که ویروس وارد بدن فرد میشود تا هنگامی که پاسخی قابل اندازه گیری در سیستم ایمنی در مقابل عفونت ایجراد
شود ،دورهی نهفتگی نامیده میشود .از آنجا که به طور معمول تشخیص این بیماری ،با شناسایی آنتیبادی برعلیه ویروس
صورت میگیرد ،در طول این مدت نتایج آزمایش فرد آلوده به  ،HIVمیتواند منفی گردد .در این دوره ،ویروس در بدن فرد
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در حال تکثیر میباشد .البته در این مدت ویروس را میتوان با استفاده از روشهای آزمایشگاهی که بررای شناسرایی خرود
ویروس (به جای شناسایی آنتیبادی علیه آن) تهیه شدهاند ،کشف نمود.
مدت دورهی نهفتگی در افراد مختلف و بسته به روش و نوع کیت استفاده شده در آزمایش ،میتواند بین دو هفته تا سه مراه
باشد .بنابراین ،نتیجه ی منفی یک آزمایش ممکن است مربروط بره فررد آلروده در طری دورهی نهفتگری باشرد ،مگرر آنکره از
روشهای شناسایی خود ویروس استفاده شده باشد که اغلب گران بوده و ممکن است همه جا در دسترس نباشند.

انواع تستها
دو روش اصلی آزمایش  HIVوجود دارد :تستهای آنتیبادی (مانند االیزا  ،2تستهای سریع ، 1وسرترن برالت 9و ریپرا (4و
تستهای شناسایی ویروس (مانند تست آنتی ژن  ،HIVپی.سی.آر 5و کشت ویروس).
تستهای آنتیبادی ،آنتیبادیهای علیه ویروس  HIVرا شناسایی میکنند و قادر به کشف مستقیم ویرروس نمریباشرند .برا
ورود ویروس به بدن ،سیستم ایمنی فرد با تولید آنتیبرادی در مقابرل عفونرت  HIVواکرنش نشران مریدهرد .از وجرود ایرن
آنتیبادیها برای شناسایی عفونت  HIVاستفاده میشود .با توجه به این که مدتی طول میکشد تا این گونه تستهرا ،وجرود
آنتیبادی در خون را شناسایی کنند ،نتیجهی مثبرت بیرانگر مواجهرهی فررد برا ویرروس در زمران گذشرته اسرت .بنرابراین
تستهای آنتیبادی برای شناسایی موارد ابتال در مواجههی اخیر محدودیت دارند ELISA .و تستهرای سرریع ،شرایعتررین
تستهای به کار رفته برای غربالگری بیماری میباشند.
تستهای سریع در کمتر از  90دقیقه انجام شده و بر روی نمونهی خون و یا بزاق قابرل انجرام مریباشرند .نروعی از تسرت
سریع که با استفاده از نمونهی بزاق انجام می شود ،در شکل  2و نوع دیگر آن که بر روی نمونهی خون انجام می شود ،در
شکل  1نشان داده شده است .تست سریع نسبت به تست  ،ELISAحساسیت کمتری داشته و بره طرور عمرده در مروارد زیرر
کاربرد دارد:
زنان در معرض خطر  HIVکه قبالً آزمایش  HIVندادهاند ،باید در زمان زایمان یا بالفاصرله بعرداز زایمران برا یرک
آزمایش سریع غربالگری شده تا در صورت لزوم ،پروفیالکسی با داروهای ضرد رتروویرروس بررای شریرخوار
آغاز شود و یا در زمان زایمان به خانم حامله تجویز شود.
زمانی که بعد از زایمان وضعیت  HIVمادر نامشخص باشد و به خصوص مادر و یا پدر رفتارهای پرخطر داشرته
باشند ،آزمایش سریع نوزاد در اولین فرصت بعداز تولد توصیه میشود تا بتوان پروفیالکسی برا داروهرای ضرد
رتروویروس را برای نوزاد مواجهه یافته شروع کرد .در چنین مواردی باید به خاطر داشت که کشرف آنتریبرادی
 HIVدر نوزاد ،نشاندهندهی عفونت مادر است.
برای نوزادان بیسرپرست و همچنین نوزادان پرورشگاهی که وضعیت مواجههی  HIVدر آنهرا نامشرخص اسرت،
آزمایش سریع  HIVتوصیه میشود .هدف از ایرن کرار ،شناسرایی نروزادان مواجهره یافتره برا  HIVبررای ارائرهی
پروفیالکسی با داروهای ضد رتروویروسی است.
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)Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA
Rapid test
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)Western Blot (WB
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در موارد مواجهه با موارد احتماالً آلوده به  ،HIVفرد منبع را میتوان با آزمایش سریع بررسی نمرود ترا نیراز بره
انجام پروفیالکسی دارویی مشخص گردد.
همانند هر تست آنتیبادی ،نتیجهی مثبت هر تست سریع ،می بایست پیش از تشرخیص نهرایی برا یرک روش تأيیددی دیگرر
مشخص شوند.

شکل  -1تست  Rapidبا استفاده از نمونهی بزاق

شکل  - 2نتیجهی مثبت و منفی در تست  Rapidبا استفاده از نمونهی خون

بر اساس دستورالعمل کشوری ،در صورت مثبت شدن تست  ،ELISAمجدداً این تست (ترجیحراً برا یرک کیرت آزمایشرگاهی
دیگر) تکرار شده و اگر باز هم مثبت بود ،تست  WBانجام میشود .مثبرت برودن نتیجرهی ایرن تسرت ،نشرانهی ابرتالی فررد
میباشد.
در صورتی که نتیجهی  ELISAبار اول مثبت و بار دوم منفی شود ،با فاصلهی سه مراه مجردداً بررای فررد آزمرایش ELISA
انجام میشود و در صورت تکرار نتیجهی منفی ،فرد  HIV-در نظر گرفته میشود.
در صورتی که هر دوبار تست  ELISAمنفی باشد ،فرد  HIV-در نظر گرفته میشود؛ مگر این کره فررد طری شرش مراه اخیرر
رفتار پرخطر از نظر انتقال  HIVداشته باشد .در صورتی که بیمار مواجههی اخیر (رفترار پرخطرر طری شرش مراه گذشرته)
داشته باشد و نتیجهی آزمایشات اولیهی  ELISAمنفی باشد ،این آزمایش بایرد سره مراه بعرد تکررار شرود .اگرر همرهی ایرن
-

آزمایشات منفی گزارش شدند ،میتوان بیمار را  HIVدر نظر گرفت .نمونره ای از کیرت آزمایشرگاهی ایرن تسرت در شکل 3

نشان داده شده است.
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در فردی که عوامل خطر ابتال به  HIVرا ندارد ولری نترایج  ELISAوی مثبرت و  WBمنفری اسرت ،نتیجرهی تسرت  ELISAبره
احتمال زیاد به صورت کاذب مثبت شده است .چنانچه فرد عوامل خطر ابتال به  HIVرا داشته و  ELISAوی مثبت و  WBوی
منفی گزارش شده ،انجام مجدد تست  WBدر یک ماه بعد توصیه میشود .اگر در این تکرار آزمایش براز هرم نتیجرهی WB
منفی شد ،میتوان فرد را  HIV-در نظر گرفت.

شکل  - 3نمونهای از کیت آزمايش ELISA
 WBآزمایش دقیقتری بوده ،اما به دلیل هزینهی باالتر به عنوان تسرت تأيیددی در مرواردی کره دو برار نتیجرهی آزمرایش
 ELISAمثبت شده است ،به کار میرود RIPA .یک آزمون تأيیدی دیگر می باشد .این تست مشابه  WBبروده و در مرواردی
که سطح آنتیبادی بسیار پایین است و یا هنگامی که نتایج  WBغیرمشخص است ،بره کرار مریرود RIPA .نیرز ماننرد ،WB
تست پر هزینهای بوده و انجام آن نیاز به زمان و تخصص دارد.

شکل  - 4باندهای مشاهده شده در نتیجهی آزمايش Western Blot
بر خالف تستهای آنتیبادی ،تستهای ویرولوژیک ،عفونت  HIVرا با شناسایی مستقیم ویروس ،تشرخیص مریدهنرد .ایرن
تستها شامل تست شناسایی آنتیژن ویروس (تست آنتیژن  ،)p24تستهرای مبتنری برر اسریدهرای نوکلئیرک (تسرتهرای
تخصصی که بر شناسایی اطالعات ژنتیک ویروس  HIVاز طریق  PCRصورت میگیرند) و کشرت ویرروس مریباشرد .ایرن
تستها به دلیل پیچیدگی و هزینهی باال ،به ندرت مورد استفاده قرار میگیرند.
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تشخیص  HIVدر نوزادان دشوار میباشد ،چرا که آنتیبادیهای مادر تا  27ماهگی در بردن نروزاد یافرت مریشروند .تسرت
آنتیبادی مثبت تنها نشان دهندهی مواجههی کودر با آنتیبادی هرای مرادر بروده ،و ممکرن اسرت کره کرودر توسرط خرود
ویروس آلوده نشده باشد .به همین دلیل برای تشخیص عفونرت در نروزاد ،مریبایسرت تنهرا از تسرتهرای شناسرایی خرود
ویروس استفاده نمود .همچنین در موارد ابتالی اخیر فرد (دورهی نهفتگی) و برای نظارت بر پیشرفت بیماری (سرنجش برار
ویروس) ،میتوان از روشهای شناسایی مستقیم ویروس استفاده کرد.
تشخیص قطعی  HIVدر ایران همانند الگوهای تعریف شدهی بین المللی ،با دو آزمايش  ELISAو يک آزمدايش  WBمثبدت
تعریف شده است.

تفسیر نتایج تست HIV
تنها پرسنل آموزش دیده ،مجاز به تفسیر نتایج تست میباشند .تمامی مشاوران میبایست قادر باشرند نتیجرهی آزمرایش را
فهمیده و برای مراجع توضیح دهند .تست منفی به معنای آن است که آنتیبادی علیه ویروس  HIVدر فررد شناسرایی نشرده
است .این امر ممکن است به دلیل عدم ابتالی فرد بوده ،و یا این که فرد هنوز در دورهی نهفتگی میباشرد .بنرابراین نتیجرهی
منفی تست لزوماً به معنای عدم ابتالی فرد و یا ایمنی فرد در مقابل ویروس نمیباشد و ادامرهی رفتارهرای پرخطرر ،فررد و
اطرافیانش را مستعد ابتال میکند.
نتیجهی مثبت آزمایش ،به معنای آن است که آنتیبادی  HIVدر فرد شناسایی شده است .این نتیجه میبایست با آزمونهای
تأيیدی قطعیت یابد و تنها در این حالت مشخص میشود که فرد مبتال به  HIVمیباشد.
نتیجهی منفی کاذب هنگامی رخ میدهد که نتیجهی آزمایش در فردی که آلوده به ویروس میباشد ،منفی گزارش مریگرردد.
چنانچه فرد مراجعه کننده برای مشاوره و آزمایش ،رفتارهای پرخطر برای ابتال به  HIVداشته باشد ،بایرد احتمرال نتیجرهی
منفی کاذب ،با وی مطرح گردد .تکرار آزمایش در آینده ،برای حصول اطمینان ممکن اسرت ضرروری باشرد .نتیجرهی منفری
کاذب ،اغلب در افرادی که به تازگی مبتال شدهاند و هنوز شروع به تولید آنتیبادی ننمودهاند ،دیده میشود.
تستهای آنتیبادی  ،HIVتستهای حساسی بوده و نتایج مثبت کاذب ،قابل انتظار میباشرد؛ بره خصروص در جروامعی کره
شیوع عفونت  HIVدر آنها پایین باشد .درصورت تکرار نتیجهی مثبت با استفاده از یک روش آزمایش تأيیددی ،دیگرر بعیرد
است که این بار نیز نتیجه به طور کاذب مثبت شده باشد .نتیجهی مثبت کاذب ممکن است در اثر خطای تکنیکی ،گرم و سررد
کردن مکرر نمونه و واکنش متقاطع 2رخ دهد .به عنروان مثرال در آزمرایش  ELISAو تسرتهرای سرریع ،واکرنش متقابرل برا
1

آنتیژنهای گلبولهای سفید انسانی  ،در بیماریها و شرایط زیر میتواند نتیجهی مثبت کاذب ایجاد نماید:
آرتریت روماتویید 9؛
اسکلروز مولتیپل 4؛
لوپوس 5؛

1

Cross-reaction
)Human Leukocyte Antigen (HLA
3
)Rheumatoid Arthritis (RA
4
)Multiple Sclerosis (MS
5
)Systemic Lupus Erythmatosus (SLE
2
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دیابت نوع اول؛
2

بیماری آدیسون ؛
1

اسپوندیلیت آنکیلوزان ؛
هپاتیت مزمن؛
سرطان به ویژه بدخیمیهای سیستم لنفاوی؛
بیماری شدید کلیوی؛
و افرادی که:
واکسن آنفلوانزا در  90روز گذشته دریافت نمودهاند؛
تزریق گاماگلوبولین داشتهاند؛
اخیراً خون دریافت نموده و یا پیوند عضو شدهاند.
بدیهی است که تستهای تأيیدی موجب قطعیت یافتن نتیجهی آزمایش میگردند.

Addison’s disease
Ankylosing spondylitis

1
2

