
ٌ َبی خًن تکىًلًشی کبَش پبتًشن َب در  فرآيرد

گل افشبن یب اهلل حبدکتر 

 عضً َیئت علمی داوشگبٌ علًم پسشکی شیراز

 

ثىبضگیطی یه سیستن پبتَغى ظزایی وِ ذغط اًتمبل . سبلن ثَزى ذَى ٍ فطآٍضزُ ّبی آى ضوي اسبسی عت اًتمبل ذَى است

 .ثیوبضی ّبی هسطی ضا ثِ صفط ثطسبًس اظ ایسُ آل ّبی تىٌَلَغی است

 

 ضريرت کبَش پبتًشن َب

ِ ای تلد زض 1980زض سبل  (HIV)آلَزُ ضسى ذَى ٍ فطآٍضزُ ّبی آى ثِ ٍیطٍس ًمص ایوٌی اوتسبثی   تْسیسی جسی ٍ تجطث

تب پیسایص ضٍش ّبی تطریصی زض جساسبظی فطآٍضزُ ّبی سبلن اظ آلَزُ، ضطایظ زضَاضی ثطای ثیوبضاى . عت اًتمبل ذَى ثَز

ًیبظهٌس وِ ظًسگی آى ّب ٍاثستِ ثِ فطآٍضزُ ّب ثَز ثَجَز آهس ٍ هتأسفبًِ تؼساز چطن گیطی اظ ثیوبضاى ثِ ایي ٍیطٍس ذغطًبن 

 .هجتال گطزیسًس

ثب پسیساض ضسى پبتَغى ّبی جسیس، هسبفطت ّبی ثیي الوللی، آزاة ٍ ضسَم گًَبگَى ٍ ذطیس ٍ فطٍش وبال، ضطٍضت ثِ وبض گطفتي 

 .ضٍضی وِ پبتَغى ظزایی وٌس ضا اسبسی وطزُ است

، گطچِ سطایت ثطذی اظ ثیوبضی ّبی ذغطًبن ضا (NAT)ایوًََلَغیه ٍ اسیس ًَولئیه  ضٍش ّبی تطریصی پبتَغى ّب ثط اسبس

ِ وٌی وبهل آى ّب ًجَزُ است  .وبّص زازُ است اهب هَفك ثِ ضیط

ِ ای  وِ زض آى زٍضاى ثیوبضی  لبثل  اًتمبل ثَزُ ٍلی تطریص آظهبیطگبّی زازُ ًوی ضَز ٍ  (Window Period)زٍضاى زضیچ

 .وطزى ضٍش ّبی هٌبست ثطای تطریص هیىطٍة ّب ٍ اًگل ّب هبًٌس هبالضیب اظ ػَاهل ًجَز هَفمیت ثَزُ است ًیع هطىل زض زایط

ّسف تىٌَلَغی وبّص پبتَغى ّب ثِ حسالل ضسبًیسى سطایت ثیوبضی ّبی هسطی ثب حساوثط ضاًسهبى زض ترطیت ػَاهل 

 .ثیوبضی ظاست

. ایي تىٌَلَغی ثبیستی سوی ٍ هَتبغى ًجَزُ ٍ ثتَاًس وبضآهسی گلجَل ّبی لطهع، پالوت ٍ پطٍتئیي ّبی پالسوب ضا تضویي وٌس

ِ زیسُ گطزز  . گلجَل ّبی سفیس زض ایي تىٌَلَغی ًبوبضآهس ٍ فبلس لسضت تىثیط هی گطزًس ٍ اظایي ضٍ هی تَاًس جبیگعیي ذَى اضؼ



ّعاضاى ٍاحس اظ . تىٌَلَغی وبّص پبتَغى ّب ثطای ثبض ًرست زض پبتَغى ظزایی پالسوب ٍ هطتمبت آى ثىبضگطفتِ ضسُ است

ِ ی فطآٍضزُ ّبی پالسوبیی هرلَط هی گطزًس ٍ ثیوبض ضا زض ذغط جسی سطایت ثیوبضی ّب لطاض  پالسوبی اّساوٌٌسگبى زض تْی

 . وِ زض ثیوبضاى هجتال ثِ ّوَفیلی ضخ زازHIVهی زٌّس، هبًٌس سطایت ّپبتیت ٍ 

 

ٌ َبی خًن  ريوذ تبریخی آزمبیش بیمبری َبی مسری ريی فرآيرد

 S/Dیب پالسوبی  (Solvent detergent) ٍاحس پالسوب ثب هَاز حالل ٍ پبن وٌٌسُ 2500سبذتي ٍ تیوبض حَضچِ  هجبٍض

، ٍیطٍس  هَلس لَسوی B ٍ C، ٍیطٍس ّبی ّپبتیت HIV ضیَُ ی هؤثط زض غیطفؼبل وطزى ٍیطٍس ّبی ثب پَضص لیپیسی  هبًٌس

ایي ضٍش لبزض ثِ غیطفؼبل سبظی ٍیطٍس ّبی ّپبتیت . ، ٍیطٍس سیتَهگبل ٍ ٍیطٍس ّطپس استT( HTLV) ،EBVسلَل ّبی 

Aزض تْیِ پالسوبی .  ٍ پبضٍٍیطٍس  وِ فبلس پَضص لیپیسی ّستٌس ًیستS/D 100، تطویجبت تطی اى ثَتیل فسفبت ٍ تطیتَى-

Xوبّص پطٍتئیي . ثِ وبض هی ضًٍس  ثطای وبّص پبتَغى ّبSٍ َُافت چٌس زضصسی فبوتَضّبی اًؼمبزی اظ هَاضز هٌفی ایي ضی ٍ  

وبّص زازى ٍاوٌص ّبی آسیت حبز ضیَی ٍ آلطغی ثِ ػلت ضلیك ضسى آًتی ثبزی ّب ٍ آلطغى ّب اظ هَاضز هثجت فطآٍضزُ پالسوبی 

 S/Dثب اًىَثِ وطزى پالسوبی . استS/D ثب هبتطیىس جبشة پطیَى ّب هی تَاى فطآٍضزُ پالسوبیی ثب وبّص سطایت پطیَى ّب 

 .تْیِ وطز

 

 (MB)متیله بلً 



ِ ی پالسوب اضبفِ ٍ  (visible)هتیلي ثلَ یه ضًگ فٌَتیبظیٌی است وِ زض ثطاثط تبثص ًَض هطئی  فؼبل هی ضَز ٍ چٌبًچِ ثِ ویس

 MB-Plasmaفطآٍضزُ ی . وطزى ٍیطٍس ّبی ثب پَضص لیپیسی است زض هؼطض تبثص لطاض گیطز لبزض ثِ غیطفؼبل

(Therafley)  سبل است وِ زض اضٍپب استفبزُ هی ضَز20ثیص اظ . 

هتیلي ثلَ تَاًبیی غیطفؼبل سبظی ٍیطٍس ّبی زاذل سلَلی ضا ًساضز ٍ ثٌبثطایي ضٍی فطآٍضزُ  پالسوبیی غیطهٌجوسضسُ ثبیستی 

ِ ی وبّص لىَسیت اًجبم گیطز ٍ سپس زض هجبٍضت هتیلي ثلَ لطاض گیطز ِ ی اًجوبز یب هطحل گطچِ گعاضش . ًرست هطحل

 .هَضزی اظ آلطغی ثِ هتیلي ثلَ گعاضش گطزیسُ ٍلی سالهت تعضیك ٍ ویفیت فطآٍضزُ هَضز تأییس است

 

ٌ َبی  پبتًشن کبربرد وًر مبيراء بىفش در تکىًلًشی کبَش دَىذ

(Ultra violet-activated photosensitive) 

ثٌفص  وِ ثب تبثص اضؼِ هبٍضاء (Amotosalen)ٍ آهَتَسبلي  (B2ٍیتبهیي )زض سبل ّبی اذیط اظ هَازی هبًٌس ضیجَفالٍیي 

ِ ّبی پالوت ٍ پالسوب استفبزُ ضسُ است  .فؼبل هی ضًَس ثطای وبّص ذغط سطایت پبتَغى ّب زض ویس

 .زازى اسیس ًَولئیه استفبزُ هی ضَز زض ّط زٍ تىٌَلَغی ثطای غیطفؼبل سبظی پبتَغى ّب ٍ گلجَل ّبی سفیس ویسِ اظ ّسف لطاض

ِ ی (Mirasol PRT)زض سیستن وبّص زٌّسُ هیطاظٍل   زض U.V، ضیجَفالٍیي ثِ فطآٍضزُ  پالسوب یب پالوت اضبفِ ضسُ ٍ ثب اضؼ

 . ًَضافطبًی هی ضَز280 – 400 عَل هَج

زض ایي تىٌَلَغی، آسیت اًتربثی غیطلبثل ثطگطت وِ ثِ گَاًیي ٍاضز هی ضَز لبثلیت تىثیط ٍ تطهین ضا اظ گلجَل ّبی سفیس ٍ 

( Pathogen Reduction Technology)زض سیستن هیطاظٍل . ػَاهل پبتَغى سلت هی وٌــــــــــــــــــــــــــــس

ِ ای غیطفؼبل  ٍیطٍس ّبی ثب پَضص ٍ ثسٍى پَضص لیپیسی، هیىطٍة ّب ٍ پطٍتَظٍا حتی زض تطاووی ًعزیه ثِ زٍضاى زضیچ

 هَفمیت آهیع ثَزُ 2014ٍاحس پالسوب ٍ پالوت تب سبل  220000سالهتی ٍ ویفیت ایي فطآٍضزُ ّب ثب تعضیك ثیص اظ . هی گطزًس

 .است

استفبزُ هی ضَز وِ ثب پیًَس ثِ اسیس ًَولئیه  (Amotosalen) اظ آهَتَسبلي (PRT Intercept )زض تىٌَلَغی ایٌتطسپت

 ًبًَهتط فؼبل ضسُ ٍ هٌجط ثِ تطىیل 320 -400 زض هیبى آى ّب جبی گطفتِ ٍ ثب پطتَافطبًی هبٍضاء ثٌفص زض عَل هَج

ِ ثطزاضی است ِ ی آى جلَگیطی اظ تىثیط ٍ ًسر  .پیًَسّبی وٍَاالًس ثیي ثبظّبی پیطاهیسیي هی گطزز وِ ًتیج



 

 سبختبر شیمیبیی پسًراله ي آمًتًسبله

ِ ضسُ ی ًَضی آى تَسظ هبزُ جبشة اظ ویسِ ثطزاضت هی ضَز ایي سیستن  . زض ایي سیستن هبزُ ی آهَتَسبلي ٍ هطتمبت تجعی

اظ ٍیطٍس ّبی پَضص زاض ٍ ثسٍى پَضص ٍ هیىطٍة ّب ضا زاضا  ( زضصس99-9999/99 ) لگبضیتن6 تب 2تَاًبیی غیطفؼبل سبظی 

 .هی ثبضس

 

 سبزيکبر آمًتًسبله در مسذيدسبزی اسیذ وًکلئیک در ريوًیسی ي ترجمٍ

 (PRT )تًاوبیی تکىًلًشی کبَش دَىذٌ پبتًشن  

 وبضآهسی ًَع پبتَغى

 لگبضیتن 2-6 (ثب پَضص لیپیسی، ثسٍى پَضص، زاذل سلَلی، ذبضج سلَلی)ٍیطٍس ّب 

  زضصس9999/99-99

  لگبضیتن 3 تب 6 (هبالضیب، چبگبس، ثبثعیب، لیطوبًیب)اًگل ّب 

   زضصس 9/99 تب  9999/99



 لگبضیتن 2-6حسٍز  هیىطٍة ّبی گطام هثجت ٍ هٌفی

  زضصس9999/99-99

 

ٍ شذٌ  ٍ  کبرگرفت  تکىًلًشی کبَش پبتًشن َب در غیرفعبل سبزی گلبًل َبی سفیذ در ديزاش ب

 (آهَتَسبلي)تىٌَلَغی ایٌتطسپت  (ضیجَفالٍیي)تىٌَلَغی هیطاظٍل  وبضاهسی

وبّص گلجَل ّبی سفیس  لگبضیتن > 4/5-6  لگبضیتن وبّص گلجَل ّبی سفیس ظًس6ُ وبّص گلجَل ّبی سفیس

 ظًسُ

 جفت 350یه حبزثِ تغییط گَاًیي ثِ اظای ّط  تغییطات هَلىَلی

 ثبظ

لطاضگطفتي یه هَلىَل آهَتَسبلي ثِ اظای 

 جفت ثبظ 83-89ّط 

ًبتَاًی گلجَل ّبی سفیس زض سٌتع  ثبظزاضًسگی سٌتع ایٌتطلَویي ّب

 ، توبم سبیتَوبیي ّبی Iα ٍ Iβایٌتطلَویي ّبی 

𝑇𝐻2/𝑇𝐻1 

 Iαًبتَاًی گلجَل ّب زض سٌتع ایٌتطلَویي ّبی 

 ٍIβُزض عی شذیط  

 جلَگیطی اظ ٍاوٌص گطافت زض هسل هَش جلَگیطی اظ ٍاوٌص گطافت زض هسل هَش ٍاوٌص گطافت

 

 

 :Cوًر مبيراء بىفش 

ِ ی هبٍضاء ثٌفص  ِ ّبی پالسوب ثب اضؼ  ثسٍى اضبفِ وطزى هَاز زیگط هَجت غیطفؼبل سبظی ثسیبضی اظ ٍیطٍس ّب Cپطتَافطبًی ویس

ِ عَض وبهل غیطفؼبل ًوی ضَزHIVهی ضَز ٍلی زض ایي پطٍسِ ٍیطٍس   . ث

ثیطتط اظ سبیط فطآٍضزُ ّب  ذغــــــــط سطایت ػفًَت ّبی هیىطٍثی ثب تعضیك فطآٍضزُ  ی پالوتی ثِ ػلت ًگْساضی زض حطاضت اتبق

ِ ّبی حبٍی هسیط اًحطافی . هی ثبضس  diverting)گفتٌی است وِ ضیَع ػفًَت ّبی هیىطٍثی ثب جوغ آٍضی ذَى زض ویس



pouch)  ی اصلی هی ضَز، 30 تب 20وِ زض آى ِ ِ ی اًحطافی ٍ سپس ٍاضز ویس  سی سی ذَى اظ ضطٍع ذَى گیطی ٍاضز ویس

 .زضصس افت زاضتِ است ٍ ایي ثِ ػلت جلَگیطی اظ آلَزُ ضسُ ذَى ثب فلَضّبی پَستی است 50حسٍز 

زازى اسیس ًَولئیه  گلجَل ّبی لطهع ٍ پالوت فبلس ّستِ ثَزُ ٍ ثِ غًتیه ّستِ ثطای وبضآیی ًیبظ ًساضًس ٍ اظایي ضٍ ّسف لطاض

وبّص پبتَغى ّب زض سَسپبًسیَى پالوتی زض پالسوب یب زض هحلَل ًگْساضًسُ . ثطای وبّص پبتَغى ّب هٌغمی ثِ ًظط هی ضسس

ثب ثىبضگیطی ضیجَفالٍیي ٍ آهَتَسبلي زض هجبٍضت اضؼِ هبٍضاء ثٌفص هَفمیت آهیع ثَزُ ٍ وبّص پبتَغى  ّب ثب  (PAS)پالوت 

ِ ی وبّص پبتَغى ثب ضیجَفالٍیي ًیبظی ثِ ثطزاضت ضیجَفالٍیي فؼبل ًیست .  زض زست هغبلؼِ استU.V-Cاستفبزُ اظ  زض پطٍس

 30 تب 10استفبزُ اظ ضٍش ّبی وبّص پبتَغى  هَجت وبّص . ٍلی آهَتَسبلي تَسظ هبزُ جبشة اظ فطآٍضزُ ذبضج هی گطزز

پبضاهتط . تعضیك فطآٍضزُ پالوت است هی گطزز وِ همساض لبثل زض CCI (Corrected Count Increment)زضصسی زض پبضاهتط

   CCI ٍ زض ایي تىٌَلَغی ثب غیطفؼبل سبظی .  سبػت اظ تعضیك ضا ًطبى هی زّس24 هؤثط ثَزى تعضیك فطآٍضزُ پالوت زض یه سبػت

 جلَگیطی هی ضَز ٍ اهىبى پسیسُ ضفطاوتَضی یب HLAگلجَل ّبی سفیس اظ ٍاوٌص گطافت ٍ تحطیه سٌتع آًتی ثبزی ػلیِ 

 .ثی پبسری ثِ تعضیك پالوت ضا ًیع وبّص هی زّس

هغبلؼِ تىٌَلَغی وبّص پبتَغى ّب زض ذَى وبهل ٍ گلجَل ّبی لطهع فططزُ ثِ ػلت جصة اضؼِ هبٍضاء ثٌفص تَسظ ّوَگلَثیي 

ٍ افىتَض  (anchor) وِ زضثطزاضًسُ ی لسوت ّبی لٌگطگبُ S-303ثىبضگیطی تطویجبت سَضالي ٍ تطویت . زضَاضتط است

(effector) ٍ  ُپیًَسزٌّس(linker) لسوت لٌگطگبُ تطویت . است تب حس ظیبزی زض وبّص پبتَغى ّب هَفمیت آهیع ثَزُ است

ِ عَض  اوطیسیي هی ثبضس وِ زض هبضپیچ اسیس ّبی ِ عَض لبثل ثطگطت جبی هی گیطز، زضحبلی وِ لسوت افىتَض هَلىَل ث ًَولئیه ث

ِ ثطزاضی هی ضَز ثب . غیطلبثل ثطگطت ایجبز ٍاوٌص ّبی هتمبعغ ثیي ثبظّبی گَاًیي هی وٌس ٍ اظایي ضٍ هبًغ تىثیط ٍ ًسر

ِ ضسُ  ِ صَضت غیطفؼبل ضّب هی ضَزS-303ّیسضٍلیع لسوت پیًَسزٌّسُ، فطآٍضزُ تجعی  . ث

 



 RNA ي DNA در کبَش پبتًشن َب از طریق تخریب S-300سبزيکبر 

 5/7یطسیٌیب ٍ  لگبضیتوی هیىطٍة 7 ٍ وبّص HIV لگبضیتوی 5/6، وبّص mm 2/0 ٍ گلَتبتیَى زض غلظت S-303ثىبضگیطی 

 . لگبضیتوی سطاضیب ضا ًطبى زازُ است2/4لگبضیتوی استبف ٍ 

اظ هطىالت ًسل اٍل تىٌَلَغی ثَزُ است ٍلی زض ًسل  (Neoantigen)سبذتِ ضسى آلَآًتی ثبزی ػلیِ آًتی غى ّبی جسیس 

 . ثسیبضی اظ هطىالت گطَزُ ضسُ ٍ ویسِ ذَى استبًساضزّبی الظم ضا ثطای تعضیك وست وطزُ استS PRT-303زٍم 

 ضا ّسف لطاض هی زّس هَضز هغبلؼِ ٍ اضظیبثی گستطزُ اظ ًظط DNA ٍ RNAتىٌَلَغی وبّص زٌّسُ ی پبتَغى ّب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ 

. ثَزى ثطای تَلیسهثل زض سغح سلَل ّبی ظایب است ٍ سوی (genotoxic)، غًَتبوسیه (Carcinogen)سطعبى ظایی 

 ٍ هٌبعمی وِ HIV ٍ HBV ٍ HCVزست یبثی ثِ سالهت تىٌَلَغی ًمص هْوی زض اّسای ذَى سبلن زض هٌبعك اًسهیه 

فطآٍضزُ ذًَی زض ایي تىٌَلَغی هؼبزل فطآٍضزُ . اهىبى زستطسی ثِ ویت ّبی آظهبیص یب تجْیعات آى ًیست ضا زاضا است

ِ زیسُ است  .اضؼ

 

 

 


