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 شرایط فیلدیدر  َای دریافت کىىدٌ ياکسه تراوسمیًندیىامیک تیترَای سريلًژیک گلٍ

  مقدمٍ:

گزدد. هصزف ایي ّای تاسار عیَر هحسَب هیتزیي ٍاکسيتزاًسویَى تِ عٌَاى یکی اس هَفق

هیلیارد دٍس رسیذُ است. عالٍُ تز ایي تِ دلیل هصزف آى  60ٍاکسي در سزتاسز جْاى تِ تیص اس 

کطَر دًیا، تزاًسویَى در ضزایظ هختلف فیلذی هَرد تزرسی قزار گزفتِ است.  60در تیص اس 

 کٌذ.تاییذ هیًَآٍراًِ را خغز تَدى ایي ٍاکسي تیٍ  تواهی ایي حقایق خیزُ کٌٌذُ اثز تخطی

ي هصزفی ساس سَی دیگز، تَلیذکٌٌذگاى جَجِ گَضتی در اًتْای دٍرُ پزٍرضی جْت ارسیاتی ٍاک

ّای کٌٌذ. لذا آگاّی اس پاسخ ایوٌی پزًذُ علیِ تیواری گاهثَرٍ اقذام تِ تزرسی سزٍلَصیکی گلِ هی

در  زخَردار است.گَضتی دریافت کٌٌذُ ٍاکسي تزاًسویَى در ضزایظ فیلذی اس اّویت تاالیی ت

تَسظ کٌٌذُ ٍاکسي تزاًسویَى گلِ دریافت 3000ایي هقالِ، دیٌاهیکی اس تیتزّای سزٍلَیک 

 اًذ.ٍ تِ تحث گذاضتِ ضذُ آًالیش ضذُّای تجاری )کیت االیشای تیَچک( االیشای

 

 

 

 

هصزف تزاًسویَى 

در جْاى اس سال 

 2017تا  2006

هیلیارد  60تیص اس 

 ٍ دٍس تَدُ است

تاثیزگذاری آى 

تحت ضزایظ فیلذی 

تِ خَتی اثثات ضذُ 

 است

 27خبروامٍ شمارٌ 

 گريٌ فىی شرکت سًاپارس

 96شُریًر -شرکت سًاپارس



 

 

 

 :)اکتسابی( آغاز تیترَای مثبت فعال

هَجَد در  W2512ّواًغَر کِ قثال در آسهایطات فارهی ًطاى دادُ ضذُ است، ٍیزٍس سَیِ 

رسذ. اس ایي لحظِ تِ تعذ  تَرس فاتزسیَس هی تِ ّفتگی 4الی  3ٍاکسي تزاًسویَى، در سي 

تکثیز یافتِ ٍ گلِ تِ صَرت کاهل علیِ تیواری  یذی اٍلیِئّای لوفَ ٍیزٍس ٍاکسي در ارگاى

غییزات تا گزدد تا ایي ت هاى تیطتزی صزف هیرٍس س 10الی  6گزدد. تا ایي ٍجَد  گاهثَرٍ ایوي هی

ِ آى هثثت ضذى تیتز سزهی پس اس دریافت ٍاکسي رٍش االیشا قاتل ردیاتی ٍ ضٌاسایی تاضذ کِ ت

-ّای هثثت تِ گلِدرصذ گلِ) ، تکاهل سزهی هثثت1در جذٍل ضوارُ  ضَد. تزاًسویَى گفتِ هی

گلِ گَضتی سالن ٍاکسیٌِ ضذُ تا تزاًسویَى اساسپاًیا، تزکیِ،  2972ّای هٌفی تز اساس سي( 

تزداری سزهی در سٌیي کطتار )سي ت کِ ًوًَِهالشی، فزاًسِ، رٍهاًی ٍ اکزایي ًطاى دادُ ضذُ اس

تعییي ضذُ در ایي هغالعِ تز اساس  Cut offرٍسگی( صَرت گزفتِ است. هقذار  60الی  25

 .(≥391) طٌْادات ساسًذُ کیت در ًظز گزفتِ ضذیپ

 د پرودگان مثبت ي مىفی براساس سه: تعدا1جديل 

 

 

ّای گَضتی گلِ

ٍاکسیٌِ ضذُ تا 

ٍاکسي تزاًسویَى 

تِ آراهی در سٌیي 

اس ّفتگی  5الی  4

لحاػ تیتز سزهی 

ضًَذهثثت هی  
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دٌّذ. ّواًغَر کِ قثالً  تیٌی ضذُ اس ٍاکسي تزاًسویَى را ًطاى هیایي ًتایج دقیقاً اًتظارات پیص

تادی ّفتگی تستِ تِ هیشاى آًتی 4الی  3در تیي سٌیي  W2512ًیش تیاى گزدیذ ٍاکسي سَیِ 

 4اس هثثت را ّای ٍاکسیٌِ ضذُ تِ آراهی تیتز سزهی  اًذ. لذا گلِرس خَد را تِ تَرس هی ،هادری

ّای رٍسگی ٍ اس آى تِ تعذ تقزیثا تواهی گلِ 38. در حَالی سي دٌّذًطاى هی ّفتگی 5الی 

 ضًَذ. ٍاکسیٌِ ضذُ تا تزاًسویَى تَسظ کیت االیشای تجاری هثثت ًطاى دادُ هی

ای، ضزایظ ِ ّای گَضتی، تْثَد ضزایظ تغذی تا ایي ٍجَد، تا پیطزفت صًتیکی خغَط جَجِ

رسٌذ. ایي  ّای ّذف جْت کطتار هی تِ ٍسى ّا سٍدتز اس گذضتِّا، گلِ هحیغی ٍ کٌتزل تیواری

ضًَذ. کطتار هیرٍسگی  25-30در سٌیي  ّای اس کطَرّا گلِضآى هعٌی است کِ در تعِ ت

 پزًذگاى  ذدرص 20الی  10تیٌیذ در ایي هحذٍدُ سٌی هوکي است  هی 1ّواًغَر کِ در تصَیز 

 38حَالی سي 

رٍسگی ٍ پس اس آى 

تقزیثا تواهی 

پزًذگاى گلِ تا 

استفادُ اس االیشاّای 

تجاری هثثت ًطاى 

ضًَذدادُ هی  



 

 

 

 

ّای هحذٍدی  ّوچٌاى  اس لحاػ سزٍلَصیکی تا استفادُ اس االیشا هٌفی تاضٌذ. در ایي هَاقع پزٍسِ

 ّا تِ کار تست:ایوي ضذى آى ٍ ّاتَاى جْت تعییي دریافت تزاًسویَى در گلِ را هی

تَاًذ  کٌٌذُ قصذ ارسیاتی هیشاى دریافت ٍاکسي را تا استفادُ اس رٍش االیشا را دارد هیاگز تَلیذ -1

ّا جْت ارسیاتی  رٍسگی سزم آى 40پزًذگاى را در فارم یا آسهایطگاُ ًگاُ دارد تا پس اس تعذادی اس 

 هَرد استفادُ قزار گیزد.

رٍسگی تِ احتوال سیاد تَرس فاتزسیَس عالئوی اس تکثیز ٍیزٍس سَیِ  30حَالی سي -2

W2512 تَاى چٌذیي پزًذُ را جْت تزرسی ضایعات هاکزٍسکَپیک حاصل اس  دّذ ٍ هی ًطاى هی

ت تعییي دریافت ْتَاى اس ّیستَلَصی جدرصَرت لشٍم هی .(1)تصَیز ٍاکسي هَرد تزرسی قزار داد

ایي ٍجَد تا  ی حاصل اس دریافت ٍاکسي کوک گزفت.اّ ّا ٍ ضٌاسایی ضایعِ ٍاکسي تَسظ پزًذُ

 آٍری ضذُ را داضت.ّای جوع ز داضت کِ ًثایذ اًتظار آتزٍفی ّوشهاى تواهی تَرستایستی در ًظ

( جْت تکثیز ٍیزٍس ٍاکسي در تَرس RT-PCRّای هَلکَلی) تَاى اس رٍش در ًْایت هی-3

 فاتزسیَس استفادُ کزد.

 

ّای ٍاکسیٌِ ضذُ تا  : ًوًَِ ّایی اس دیٌاهیک اًذاسُ تَرس فاتزسیَس در گل1ِتصَیز ضوارُ

 ٍاکسي تزاًسویَى 

 

 

 گلِ کطتار 2770اس 

الی  40در سي  ضذُ

 2تٌْا  گیرٍس 60

گلِ اس لحاػ سزهی 

َدُ ٍ هٌفی ت

ٍاکسیٌاسیَى تا 

ضکست هَاجِ ضذُ 

است. تِ تیاى دیگز 

درصذ  98تیص اس 

گلِ ّای ٍاکسیٌِ 

ضذُ تا تزاًسویَى، 

تِ صَرت کاهل علیِ 

تیواری گاهثَرٍ ایوي 

اًذگطتِ  

 



 

 

 

 

 َای مثبتدرصد گلٍ

رٍسگی  60تا  40گلِ در سٌیي  1770گلِ ٍاکسیٌِ ضذُ تا ٍاکسي تزاًسویَى،  2972اس تیي 

(. در ٍاقع ایي هحذٍدُ سٌی تزای آًالیش دریافت ٍاکسي تزاًسویَى اًتخاب 1)جذٍل ًذکطتِ ضذ

خ ایوٌی فعال جَجِ گَضتی تا استفادُ اس رٍش رٍسگی پاس 40ضذُ است چزاکِ در سي تاالی 

 تاضذ. االیشا قاتل ضٌاسایی هی

درصذ  6/1یعٌی حذٍداً  ،گلِ دارای تیتز سزهی هٌفی تَدًذ 25ّا تٌْا  اس تیي تواهی ایي گلِ

هطکل در  ،تَاًذ تِ دلیل اجزای ضعیف ٍاکسیٌاسیَى پزًذگاى تیتز هٌفی داضتٌذ. کِ دلیل آى هی

 ٍ هذیزیت ضعیف هغالعِ تَدُ تاضذ. ًاهغلَبسًجیزُ سزد ٍاکسي، ًوًَِ تزداری 

 

 بحث:

ّای گَضتی ٍاکسیٌِ ضذُ تا ٍاکسي تزاًسویَى تِ خَتی  ایي تزرسی ٍسیع سزٍلَصیکی گلِ

دّذ. پاسخ ایوٌی فعال علیِ ایي  یکی هَرد اًتظار اس ایي ٍاکسي را ًطاى هیصدیٌاهیک سزٍلَ

 ،ضٌاسایی تَدُ ٍ تا افشایص سيّفتگی تا استفادُ اس رٍش االیشا قاتل  4الی  3ٍاکسي در سٌیي 

ّای هَرد هغالعِ در ایي عزح ِلتز اس ایي تا تزرسی تواهی گهْن یاتذ. هثثت افشایص هیّای  گلِ

در  W2512ّای ٍاکسیٌِ ٍیزٍس سَیِ درصذ گل98ِضَد کِ در تیص اس  گیزی هیچٌیي ًتیجِ

  تاضذ. تَرس تکثیز یافتِ کِ تا تیتز هثثت سزهی تَسظ آسهَى االیشا قاتل ضٌاسایی هی

ٍ اکزایي کِ  ،رٍهاًی ،فزاًسِ ،هالشی ،تزکیِ ،ّای ضزکت سَا در کطَرّای اسپاًیا تا تطکز اس تین

 آٍری ٍ آًالیش ًثَد.اعالعات قاتل جوع ّا ایي تذٍى کوک آى

ّای سزهی تزرسی

-حاکی اس ایي هی

 98تاضذ کِ تیص اس 

درصذ پزًذگاى 

ٍاکسیٌِ ضذُ تا 

ٍاکسي تزاًسویَى 

دارای تیتز سزهی 

تاضٌذ کِ هثثت هی

اس تکثیز حاکی 

هٌاسة ٍیزٍس 

ٍاکسي در تَرس 

تاضذفاتزیسیَس هی  

 


