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چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید  :91یک مطالعه مبتنی بر RT-PCR
نویسندگان:
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چکیده:
مقدمه :در دسامبر  1825یک کروناویروس جدید به نام  SARS-CoV-2در ووهان چین کشف شد که روشهای مولکولی حساسی برای تشخیص آن
ابداع شده است .هدف از مطالعه حاضر ،تشخیص صحیح مبتالیان و همچنین بررسی چالشهای موجود در تشخیص این ویروس با روش Real-Time
) -PCR (RT-PCRبه طور عملی است.
روش کار 112 :نفر شامل  289زن و  211مرد به روش سرشماری از  29فروردین ماه تا تیر ماه سال  2355در این مطالعه نام نویسی شدند .نمونههای
سوآب نازوفارینژیال و اوروفارینژیال از افراد مشکوک جمع آوری و استخراج  RNAبرای تشخیص ویروس با روش  RT-PCRانجام گرفت.
یافتهها 91 :نفر از زنان و  01نفر از مردان از لحاظ کووید  25مثبت بودند .نتایج نشان داد که در این بازه زمانی در کیتهای دریافتی ،محتوای کیتهای
 RT-PCRبا کنترل مثبت آلودگی داشتند .در هشت درصد موارد نمونههای قطعی کنترل منفی پس از مرحله استخراج و در فرایند  RT-PCRبا مستر
میکس واکنش و پیکهایی در دستگاه نشان دادهاند .از سویی ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هفت درصد از کیتها ،محتوای مستر میکس بدون
افزودن نمونه خود به خود در دستگاه پیکهایی مشابه کنترل مثبت ایجاد می کنند.
نتیجه گیری :کنترل منفیهای متعددی برای تشخیص ویروس کووید  25در مرحله استخراج و  RT-PCRالزم است تا از بروز پاسخ مثبت کاذب
جلوگیری شود.
واژگان کلیدی :کروناویروس ،واکنش زنجیره ای پلیمراز ،مطالعه مولکولی ،کنترل کیفی

مقدمه:
در  21دسامبر  1825نوع جدیدی از کروناویروس در ووهان
استان هوبی چین گزارش شد [ .]2در  22فوریه  1818نام جدیدی
توسط سازمان بهداشت جهانی برای این ویروس انتخاب و آن را
کووید  )COVID -19( 25نامیدند [ .]1این ویروس جدید توسط
کمیته بین المللی تاکسونومی ویروس ها به عنوان سندروم تنفسی
حاد شدید  )SARS-CoV-2( 1نام گذاری شد [.]3
با ادامه شیوع ویروس کرونا افراد با سن باالی  98سال عوارض
متعددی را از خود نشان دادند .اگرچه در ابتدا تصور میشد که این
ویروس فقط افراد کهنسال را مبتال کند ،اما گزارشاتی از ابتالی
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افراد جوان و حتی کودکان منتشر شد .همچنین مشاهده شد
بیماران با عوارض شدید ریسک باالتری از مرگ داشته و نیاز به
مراقبت شدیدتری دارند [ .]0عالئم  SARS-CoV-2از خفیف تا
نقص شدید تنفسی است .در حالت کلی ،عالئم این بیماری شایع
شامل تب ،سرفه ،نفسهای کوتاه ،لوکوپنی و پنومونی در هر دو
ریه است [.]9
کروناویروسها که بزرگترین خانواده ویروسهای  RNAدار
هستند در سال  2518کشف شدند .اندازه ژنوم آنها 31-11
کیلوباز است SARS-CoV-2 .که عضوی از این خانواده است یک
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روش کار:
افراد مورد مطالعه
 112فرد مشکوک مبتال به کووید  25که از تاریخ  29فروردین تا
 29تیرماه  2355به بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه کرده بودند
به صورت سرشماری نامنویسی و مطالعه وارد شدند .این افراد
درای عالئم تب ،سرفه خشک ،گلودرد ،خستگی ،درد سینه،
نفسهای کوتاه و عالئم گوارشی عمدتاً به صورت اسهال،
استفراغ ،یبوست ،و درد معده بوده و یا با موارد مثبت قطعی کووید
 25تماس داشتهاند .سوآب نازوفارینژیال و اوروفارینژیال از این
افراد تهیه و به محیط  VTMانتقال داده شد .این نمونهها سپس
در جعبههای کامالً ایمن به همراه یخ به آزمایشگاه مرکز مطالعات
و تشخیص مولکولی دانشگاه علوم پزشکی جهرم فرستاده و
استخراج  RNAبالفاصله شروع شد .کنترلهای منفی و مثبت
قطعی کووید  25از انستیتوپاستور ایران ،دانشگاههای علوم
پزشکی شیراز و فسا تهیه شدند .پروتکل این مطالعه توسط کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی جهرم با کد
 IR.JUMS.REC.1399.126مورد تایید قرار گرفت.
استخراج
استخراج ژنوم ویروسی توسط دو کیت ستونی وازایم ( Vazyme
)biotech co Ltd, 7E481B0و روژه ( Roje technologies co,
 )50592023 Yazd, Iranانجام شد .در ابتدا محتویات کیت ها از
جعبه خارج و اجازه داده شد به دمای محیط برسند .سپس 988
میکرولیتر از محلول لیز کننده با  188-288میکرولیتر از نمونه به
یک میکروتیوب  2/9میلی لیتری انتقال داده و وورتکس شدند.
این مخلوط سپس به ستون جذبی منتقل شد .بعد از آن ،مرحله
شستشو و الوشن انجام و  RNAاستخراج شده بالفاصله برای RT-
 PCRمورد استفاده قرار گرفت .در صورت وجود زمان بین مرحله
استخراج تا آماده سازی و توزیع ،محلول ها در استریپ RT-PCR
در دمای منفی  18درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
RNA

Real-Time -PCR

در مرحله اول برای غربال گری افراد از کیت شرکت سنشور
( (Sansure biotech Inc, 20200225 Changsha, Chinaاستفاده
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با شرایط فیزیولوزیک استرسزا مواجه هستند ،بنابراین در کنار
پروتکلهای رایج موجود در آزمایشگاه ،وجود کنترلهای متعددی
الزم است تا اطمینان حاصل شود که تشخیص موارد مثبت به
طریق صحیحی انجام شده است .از این رو ،هدف از مطالعه حاضر
تشخیص مبتالیان به این ویروس و همچنین بررسی چالشهایی
بود که به طور عملی در تشخیص به روش  RT-PCRوجود دارد.
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ویروس پوشش دار و دارای ژنومی از جنس  RNAتک رشتهای
است که یک دم پلی  Aدر انتهای  '3دارد [ .]1کروناویروسها
دارای خصوصیات مشترکی هستند که آنها را می توان به
 SARS-CoV-2نیز نسبت داد .این ویروس دارای چهار پروتئین
ساختمانی مهم به نام های پروتئین پوششی ( )Eپروتئین غشایی
(  )Mپروتئین اسپایک ( )Sو پروتئین نوکلئوکپسید ( )Nاست که
فعالیت آن را کنترل میکنند [ .]1ژنوم  SARS-CoV-2حاوی 22
ژن و  22قالب باز خواندن ( )ORFاست ORF1ab .پلیپروتئینی
را بیان میکند که شامل  21پروتئین غیرساختمانی ( )NSPشبیه
به پروتئینهای کروناویروس  SARSاست که به آن پروتئین
مهارکننده بیان ژن میزبان میگویند [ .]0توالی کامل ژنوم این
ویروس اولین بار در دسامبر  1825در دسترس قرار گرفت و بارها
به روز رسانی شده است .دادههای مرجع این توالی
( )NC_045512.2در بانک ژنی موجود است [ .]5ژنوم ویروس
دارای توالیهای حیاتی است که پس از ترجمه کمپلکس رپلیکاز-
ترانس کریپتاز ( )RTCرا ایجاد میکند .این پروتئینها
پروتئینهای کلیدی شامل  RNAپلیمراز وابسته به RNA
( RNA ،)RdRpهلیکاز و پروتئین غیرساختمانی هستند .به عالوه
 RdRpتعدادی  RNAویروسی ساب ژنومی ایجاد میکنند که پس
از ترجمه باعث ایجاد پروتئینهای ساختمانی  M ،E ،Sو N
میشوند .این پروتئینها سپس با  RNAویروس تجمیع شده و
آزاد میشوند [.]28
به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس تشخیص موارد مثبت
عالمت دار و بدون عالمت دارای اهمیت حیاتی است [ .]22وجود
روش های اختصاصی و با حساسیت باال برای تشخیص صحیح
و سریع این ویروس در راستای کنترل شیوع آن مهم است .برخی
از مطالعات عنوان کرده اند که کشت این ویروس به خاطر وقت
گیری بودن ،زمان بر بودن و از همه مهمتر نیاز داشتن به
تسهیالت ایمنی سطح  3که در اکثر آزمایشگاه وجود ندارد ،روش
مناسبی برای تشخیص نیست [.]21
در حال حاضر روش های تکثیری مبتنی بر نوکلئیک اسید
همچون  ،RT-PCRروش های سرولوژیکی تعیین توالی ویروسی
و کشت ویروس برای تشخیص آن وجود دارند که هر کدام مزایا
و معایب خاص خود را دارند RT-PCR .به دلیل سادگی ،ارزانی و
کارآیی باال روشی مطلوب برای تشخیص  SARS-CoV-2است
[.]20 ،23
اگرچه پژوهشگران پروبها و پرایمرهای اختصاصی برای
تشخیص دقیق و حساس این ویروس طراحی کرده اند ،اما هنوز
این موارد برای تشخیص دقیق ویروس کافی نیست ،به ویژه این
که کیتهای موجود در بازار لزوماً تشخیص صحیح این ویروس
را تضمین نمی کنند .در تشخیص این ویروس کارکنان آزمایشگاه

سعیده عرفانیان و همکاران

سعیده عرفانیان و همکاران

چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید  :25یک

شد .سپس برای تایید نتایج از کیت های شرکت کوژن و الیف
ریور ( Kogene biotech, R6900TD200441 Brussels,
) Belgium and Life river Bio -Tech, Shanghai, China
استفاده شد که ژن  RdRpرا نیز هدف قرار می دهند .شرایط RT-
 PCRبرای کیت های فوق در جداول 2و 1آورده شده است.

تحلیلهای آماری
تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  20انجام شد .دادههای
کمی به صورت  Mean ± SDگزارش شدند .نرمال بودن دادهها
با آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی شد .از آزمون  tو کای
مربع برای ارزیابی تفاوت دادههای بین گروهی استفاده شد .ارزش
 Pکمتر از  8/89به عنوان معنادارآماری در نظر گرفته شد.

جدول  :2مقادیر واکنش گرهای  RT-PCRبرای کیت های کوژن ،سنشور و الیف ریور
مقدار مستر میکس (میکرولیتر)

مقدار نمونه (میکرولیتر)

نوع کیت
کوژن

29

9

سنشور

29

28

الیف ریور

18

9

جدول :1سیکلهای دمایی  RT-PCRبرای کیت های کوژن  ،سنشور و الیف ریور
نوع کیت

سنتز  cDNAتوسط ترانس کریپتاز
معکوس

غیر فعال سازی آنزیم ترانس
کریپتاز معکوس در

 38دقیقه در  98درجه سانتی گراد
کوژن

 2سیکل
 38دقیقه در  98درجه سانتی گراد

سنشور

 2سیکل

یافتهها:
در این پژوهش  112نفر شامل  289نفر زن و  211نفر مرد که
در دامنه سنی  3تا  05سال بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.
میانگین سنی زنان  31±20و میانگین سنی مردان  02±21سال
بود 91 .نفر ( 35درصد) از زنان و  01نفر ( 12درصد) از مردان از
لحاظ کووید  25مثبت بودند.

95˚C

95˚C
 38ثانیه در  18درجه سانتی گراد

 29ثانیه

 09سیکل
 28دقیقه

 2سیکل
 28دقیقه در  09درجه سانتی گراد

الیف ریور

 2دقیقه

تکثیر cDNA

واسرشت در

یک دقیقه در  18درجه سانتی گراد

 29ثانیه

 08سیکل
 3دقیقه

 38ثانیه در  90درجه سانتی گراد

 29ثانیه

 09سیکل

نتایج نشان داد که به کار بردن یک نمونه کنترل منفی به ازای
هر ده نمونه در فرآیند استخراج ،تعداد موارد مشکوک نیازمند به
تکرار را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد (.)p<8/89
همچنین مشخص شد که در بازه زمانی  29فروردین تا 29
اردیبهشت ماه سال  2355در  9درصد کیتهای دریافتی ،محتوای
کیتهای  RT-PCRبا کنترل مثبت آلوده شده اند .در  0درصد
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کنترل کیفی
کنترلهای مثبت و منفی که از سه آزمایشگاه تشخیص کرونا
دانشگاه علوم پزشکی فسا ،مرکز والفجر دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و انستیتو پاستور ایران تهیه شده بودند تحت فرآیند
استخراج قرار گرفتند تا هم کارآیی کیت های استخراج بررسی
شود و هم اطمینان حاصل شود که آلودگی وجود ندارد .در فرآیند
 RT-PCRعالوه بر کنترل منفی فاقد الگو ( ،)NTCدر یک یا دو
خانه از استریپها ،مستر میکس بدون افزودن ماده دیگری اضافه
شد تا از سالمت آن اطمینان حاصل شود .عالوه بر این ،هر روز
یک نمونه منفی قطعی همراه با بقیه نمونهها در فرآیند استخراج
وارد شد تا رفتار مسترمیکس  RT-PCRدر رابطه با ترکیبات

] [ DOI: 10.52547/jmj.19.1.8

باقیمانده در فرآیند استخراج بررسی شود .عالوه بر این ،هر روز
فرآیند  RT-PCRحداقل با دو کیت انجام تا نتایج کنترل شود.
همچنین هر روز قبل از شروع  RT-PCRکنترل مثبت از کیت
خارج و در یک ایستگاه کاری مجزا قرار داده شد تا شانس آلودگی
به حداقل رسانده شود .سپس تمامی اجزای دیگر کیت با وایتکس
 9درصد ( )NaClo 5%شستشو داده شد.جهت تعیین واکنش مثبت
کاذب  RT-PCRاز نمونه های منفی حقیقی استفاده کردیم.از
سویی کنترل مثبت آخرین نمونه ای بود که به استریپ اضافه
نمودیم.

چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید  :25یک

نتیجهگیری:
به طور عملیاتی عالوه بر کنترل کیفیهای مرسوم که در رابطه
با کیتهای بیولوژی مولکولی وجود دارد ،کنترل کیفیهای بسیار
بیشتری برای تشخیص صحیح موارد مثبت کووید  25الزم است.
بنابراین ،افزودن مستر میکس به یک یا دو خانه از استریپهای
 RT-PCRو تکرار یک نمونه منفی قطعی در هر روز کاری
میتواند از نتایج مثبت کاذب جلوگیری کند.
تشکر و قدرانی:
این مطالعه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مورد حمایت قرار گرفته است.
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بحث:
کووید  25نوع جدیدی از خانواده بتاکروناویروسها است .بیشتر
افراد ممکن است حداقل یک بار در طول زندگی با یکی از بتاکرونا
ویروسها آلوده شوند[ .]29عفونت با کووید  25ممکن است
عوارض شدیدی همچون سندروم دیسترس حاد تنفسی (،)ARDS
آسیب قلبی و حتی مرگ به دنبال داشته باشد [ .]21همان طور
که قبالً در اپیدمیهای حاصل از  SARS-Cov-1و سندروم تنفسی
خاورمیانه ( )MERSنیز به اثبات رسیده است ،برای آن که بتوان
موارد مثبت کووید  25را با دقت خوبی تشخیص داد ،وجود
آزمایشهای آزمایشگاهی با حساسیت و دقت باال ضرروی است
[ RT-PCR .]21در آزمایشگاههای تشخیصی به عنوان روش
اصلی برای تشخیص موارد مثبت معرفی شده است.
اولین پروتکل مبتنی بر  RT-PCRدر تشخیص کووید 25در 13
ژانویه  1818منتشر شد [ .]20این پروتکل ،ژنهای  E ،RdRpو
 Nرا تشخیص میداد .تا به امروز بیشتر مطالعات در فرآیند توسعه
روش  ،RT-PCRبه طراحی پرایمر و پروب مناسب پرداختهاند و
از کیتهای با کیفیت عالی استفاده کردهاند .شیوع ویروس کووید
 25شرایط استرسزایی به دنبال داشته و سبب تخلیه بازار از
کیتهای با کیفیت عالی شده است ،بنابراین ضروری است که از
روشهای کنترل کیفی فراتر از روشهای رایج آزمایشگاه استفاده
کرد تا بتوان شانس مثبت کاذب را کاهش داده و از پاسخ نهایی
صحیح مطمئن شد.
فرآیند تشخیص ویروس کووید  25از مرحله نمونهگیری تا فرایند
 RT- PCRاسترس زا است .پژوهشگران و کارکنان آزمایشگاهها
ناچارند به منظور جلوگیری از آلودگی خود پروتکلهای بهداشتی
نسبتاً شدیدی را رعایت کنند .در این راستا کارکنان آزمایشگاه
باید زمان را به گونهای مدیریت کنند که آزمایشها در حداقل
زمان ممکن به اتمام برسند .برای دستیابی به این هدف استفاده
از کنترلهای منفی متعدد توصیه میشود .این امر کمک میکند
تا نتایج مورد اعتماد بوده و از سویی تعداد نمونههایی که نیاز به
تکرار دارند به میزان قابل توجهی کاهش یابد .تمام این موارد
منجر به کاهش میزان ماندن کارکنان در اتاق استخراج میشود.
چان و همکارانش [ ]21با طراحی پرایمرهای جدید روش RT-
 PCRبا حساسیت باال برای تشخیص کووید  25طراحی کردند.

در شرایط اپیدمی این ویروس مواد با کیفیت خوب برای استفاده
در روش چان وجود نداشته و نبود تعادل بین عرضه و تقاضای
ابزار و مواد آزمایشگاهی کامالً مشهود بود .فشار اپیدمی از یک
طرف و عدم وجود کیتهای با کیفیت خوب ،آزمایشگاهها را
مجبور کرده است که به دنبال راه جایگزین برای پاسخ گویی به
نیاز جامعه هستند .در مطالعه حاضر از همان کیت های موجود در
بازار استفاده شد ،اما با اعمال کنترلهای متعدد در تمام مراحل
کاری سعی شد شانس نتایج کاذب به حداقل رسانده شود .از این
رو ،در گام اول بیماران با ژنهایی همچون  ORF1 ،Eو  Nغربال
و سپس با ژن  RdRpتایید شدند .در مواقعی مشاهده شد که مستر
میکس  RT-PCRبدون اضافه کردن نمونه پیک هایی مشابه
کنترل مثبت میدهد که ربطی به آلودگی ندارد و احتمال داده شد
که این پیکها مربوط به هیدرولیز پروبها باشد .بنابراین ،برای
کنترل این مورد عالوه بر  ، NTCیک تا دو خانه از استریپ به
مستر میکس بدون افزودن ماده دیگری اختصاص داده شد تا از
عملکرد صحیح مستر میکس اطمینان حاصل شود.
همچنین مشاهده شد که محتوای کیتهای  RT-PCRبا کنترل
مثبت آلوده شدهاند که این مورد مربوط به ارسال و انتقال نامناسب
محموله ها است .برای کنترل این مورد به محض باز کردن کیت
کنترل مثبت را در ایستگاه کاری مجزایی قرار داده و بقیه
محتویات کیت با وایتکس آلودگیزدایی شدند .همچنین کنترل
مثبت آخرین نمونهای بود که به استریپ اضافه شد.
عالوه بر این ،نمونههای منفی قطعی با مستر میکس ایجاد پیک
کرده که احتمال داده شد این مورد نیز مربوط به واکنش مستر
میکس با بقایای حاصل از مرحله استخراج و یا محتویات کیت
استخراج باشد .برای کنترل این مورد هر روز یک نمونه منفی
تکرار شد و چنان چه پیکی مشاهده شد میزان آستانه و Baseline
در مرحله تحلیل نتایج به طور دستی تنظیم شد.

] [ DOI: 10.52547/jmj.19.1.8

موارد نمونههای قطعی کنترل منفی پس از مرحله استخراج و در
فرایند  RT-PCRبا مستر میکسواکنش و پیکهایی در دستگاه
نشان میدهند .از سویی نتایج نشان داد که در برخی از کیتها،
محتوای مستر میکس بدون افزودن نمونه به آن خود به خود در
 1درصد موارد در دستگاه پیکهایی مشابه نمونه مثبت ایجاد
میکنند.
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Abstract:
Introduction:
A novel coronavirus has recently been discovered in Wuhan, China in December 2019 named SARSCOV-2. Sensitive molecular assays are now available for detection of SARS-COV-2. The aims of this
study were to detect positive subjects of SARS-COV-2 and to survey some challenges that are
encountered practically in detection of the virus by Real-time RT-PCR (rRT-PCR) technique.
Materials and Methods:
271 subjects including 105 women and 166 men were registered by census method from 15 April to 15
Jun of 2020. Nasopharyngeal and oropharyngeal swab samples of suspicious cases were collected for
RNA extraction to identify SARS-COV-2 by rRT-PCR amplification.
Results:
52 women and 82 men were positive for Covid-19. However, technically the results showed that in the
time period of 15 April to 15 May of 2020 the contents of received rRT - PCR kits were infected with
positive control. 8 % of certain negative control samples showed a peak resembling to that of the
positive samples in the rRT - PCR process. In addition, the results showed that in some of the rRT PCR kits the master mix would produce peaks like positive control without adding the sample to it
automatically in 7 % of the tests.
Conclusion:
Having different types of negative control for diagnosis of SARS-COV-2 is necessary in extraction and
rRT- PCR steps to reduce the chance of having false positive results.
Keywords: Coronavirus, Polymerase Chain Reaction, Molecular Study, Quality Control
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