
نچگونگی شناسایی عفونت ویروسی توسط آزمایش خو

(HHMI)و همکارانش در مؤسسه پزشکی هووارد هوگزStephen، توسطVirScanاین تست به نام

500هاي خونی بیش از ، تیم تست را بر روي نمونهScienceطبق توضیح داده شده در مجله. انجام شد

را DNAبخش کوتاه93000و همکاران بیش از Elledge .کننده آلوده به ویروس خاص انجام دادندشرکت
.هاي ویروسی به نام پپتیدها بودبراي تست سنتز کردند و هر بخش کد کننده قطعات مختلف پروتئین

هاي پروتئینی موجود یباکتریوفاژها همه توال. را براي باکتریوفاژها معرفی کردندDNAهايدر مرحله بعد بخش
توضـیح چگـونگی  . دهنـد هـاي انسـانی اخیـر شـناخته شـده را نشـان مـی       سویه از ویروس1000در بیش از 
VirScanهـاي  هاي موجود در خـون ویژگـی  کند؛ آنتی باديهاي خونی شناسایی میهایی را در نمونه، ویروس

. شـود دهاي روي سطح هر باکتریوفاژ یافـت مـی  توپ را تشخیص میدهند که در پپتیمنحصر به فردي به نام اپی
ها در خون شناسـایی مـی شـوند و بـه ایـن      باديهاي خونی ترکیب می شوند، آنتیزمانیکه باکتریوفازها با نمونه

کننـد و هـر چیـزي بـه جـز      آوري مـی هـا را جمـع  بـادي پس از آن محققان این آنتـی . شوندتوپها متصل میاپی
ــ  ــده بــــــ ــل شــــــ ــاي متصــــــ ــد باکتریوفاژهــــــ ــی برنــــــ ــین مــــــ ــا را از بــــــ .ه آنهــــــ

چسبند را شناسایی بادیها میتواند پپتیدهایی که به آنتیبر روي باکتریوفاژها، تیم میDNAبا انجام توالی یابی
.کند



:این تست حساسیت و ویژگی باالیی را نشان داد

همگی آنها با فرد از چند کشور آزمایش کردند که 569هاي خونی را بر روي نمونهVirScanمحققان
به طور کلی، . آلوده شده بودندCو هپاتیت(HIV)هاي خاص از جمله ویروس نقص ایمنی اکتسابیویروس

VirScan هاي خونی را با آزمون ها از نمونهتوپها و اپیباديهاي محتمل بین آنتیمیلیون واکنش100حدود
شود و ویروس مختلف را شامل می10به طور متوسط تیم یافت که هر فرد در این مطالعه. کنددقیق بررسی می

هاي انگیز این بود که پاسخهاي شگفتشاید بیشتر یافته. ها هستندبادي در برابر بیشتر این ویروسداراي آنتی
بادي افراد مختلف دقیقا مشابه اسید هاي خاص بسیار شبیه در هر فرد بود؛ آنتیبادي در برابر ویروسآنتی

تواند میVirScanمحققان مطمئن هستند که. هاي خاص شناخته شدموجود در پپتیدهاي ویروسهايآمینه
تواند تاریخچه ویروسی فرد را تعیین همچنین آزمون می. هاي آزمون ویروسی باشدجایگزین مؤثري براي روش

دهد و گ ارائه میهاي بزرهاي ویروسی در جمعیتهمچنین تست فرصتی براي ارزیابی و مقایسه عفونت. کند
همچنین VirScanدرروش مورد استفاده. ممکن است حتی پیامدهایی براي طراحی واکسن داشته باشد

هاي سالم سیتم ایمنی به بافت(هاي درگیر در بیماري خودایمنی هاي دیگر از جمله آنتی باديباديتواند آنتیمی
.را شناسایی کند) کندبدن حمله می

سایت اینترنتی آزمایشگاه امثبت: منبع 


