
شبکه آزمایشگاهی رصد
بیماریهای منتقل شونده از راه جنسی

sexually transmitted diseases

بیماریهــای منتقلــه از راه جنســی )STDs / STI (، یــا بیماریهــای مقاربتــی، توســط ارگانیســمهایی ایجــاد میشــوند کــه 
مــی تواننــد از طریــق فعالیــت جنســی از یــک شــخص بــه شــخص دیگــری منتقــل شــوند.

از آنجایــی کــه بســیاری از STD هــا عالئــم خاصــی ندارنــد، ممکــن اســت فــردی ناقــل یــک عفونــت باشــد و دیگــران 
را آلــوده کنــد، بــدون آنکــه از بیمــاری خــود مطلــع باشــد. بــه همیــن دلیــل، غربالگــری ایــن عفونتهــا بــرای اطمینــان 

از تشــخیص زود هنــگام و درمــان ســریع ضــروری اســت.
STDs درمــان نشــده عواقــب قابــل توجهــی دارنــد. آنهــا میتواننــد در هــر دو جنــس بــه نابــاروری منجــر شــوند. در 

ادامــه بــه بررســی پنــل STD شــبکه آزمایشــگاهی رصــد مــی پردازیــم:

)Chlamydia( کالمیدیا
کالمیدیــا ناشــی از باکتــری Chlamydia trachomatis اســت. کالمیدیــا یــک بیمــاری »خامــوش« محســوب میشــود، بــه 
ایــن معنــی کــه نشــانه هــای آن معمــوال خفیــف یــا کامــال پنهــان هســتند. عالئــم معمــوال 1-3 هفتــه پــس از قــرار 
گرفتــن در معــرض باکتــری، ظاهــر میشــود و شــامل ترشــحات غیــر طبیعــی واژن یــا آلــت تناســلی مــردان، احســاس 

درد و ســوزش در هنــگام ادرار، درد شــکمی و لگــن، تــب، تهــوع، درد مقعــد و خونریــزی اســت. 
 Nuclic Acid کالمیدیــا اســتفاده مــی کنــد شــامل RNA یــا DNA تشــخیص شــامل تســت هایی اســت کــه از آنتــی ژن
  Transcription- mediated Amplification -TMA انجــام مــی شــود و یــا PCR کــه بــه روش  NAAT یــا Amplification Test

یــا Strand Displacement Amplification یــا SDA کــه آزمایشــهایی حســاس و اختصاصــی می باشــند.

)Herpes Simplex( هرپس ژنیتال
ــا STD اســت کــه  ــا ویــروس هرپــس یکــی دیگــر از بیماری هــای منتقــل شــونده از راه جنســی ی تبخــال تناســلی ی
عامــل آن دو نــوع ویــروسHSV-1 یــا HSV-2 می باشــد. عالئــم تبخــال تناســلی در صــورت وجــود عبارتنــد از: درد یــا 
ــز  ــاز می شــود. برجســتگی های قرم ــوده آغ ــا شــریک جنســی آل ــس از تمــاس ب ــا 1۰ روز پ ــه ظــرف ۲ ت خــارش ک
کوچــک یــا تاول هــای ســفید کوچــک کــه ممکــن اســت چنــد روز بعــد ظاهــر شــوند. زخم هایــی کــه بــا پــاره شــدن 
  HSV-1تاول هــا شــکل می گیرنــد و از آنهــا خــون یــا چــرک بیــرون می آیــد. تشــخیص شــامل آزمایش هــای بررســی
و  HSV-2 در خــون اســت کــه شــامل  ELISA IgG  و Immunoblot IgG هســتند. ویــروس  HSV-2، کــه بیشــترین عامــل 
ایجــاد تبخــال تناســلی اســت، ســه هفتــه پــس از قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس قابــل شناســایی اســت، بنابرایــن 
پزشــکان توصیــه مــی کننــد بــه مــدت 4 تــا 6 هفتــه پــس از تمــاس، آزمایــش انجــام شــود. حساســیت و اختصاصــی 

ــا 99درصــد می باشــد. ــرای تشــخیص  HSV-2، 93 ت ــودن ایــن تســت ها ب ب

)Treponema pallidum( سیفلیس
ســیفلیس یــک عفونــت باکتریایــی بســیار مســری اســت کــه توســط باکتــری Treponema pallidum ایجــاد میشــود. 
ســیفلیس میتوانــد در طــول رابطــه جنســی منتقــل شــود. ســیفلیس در مراحــل اولیــه خــود قابــل درمــان اســت، امــا 
اگــر درمــان نشــود، میتوانــد عــوارض بســیار جــدی و احتمــاال غیرقابــل برگشــت را ایجــاد کنــد. افــرادی کــه مبتــال بــه
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ســیفیلس هســتند ممکــن اســت متوجــه بیمــاری خــود نباشــند زیــرا بســیاری از عالئــم آن از ســایر بیماریهــا قابــل 
ــه عنــوان »مقلــد بــزرگ« نامیــده میشــود. پاســخ  ــم، ســیفلیس اغلــب ب ــه دلیــل تنــوع عالئ تشــخیص نیســتند. ب
ایمنــی هومــورال بــه عامــل بیمــاری ســیفلیس منجــر بــه ظهــور ســه نــوع آنتــی بــادی در ســرم بیمــار می شــود:

آنتی بــادی غیــر اختصاصــی رآژیــن سیفلیســی )syphilis reaginic antibody( از نــوع IgM، آنتی بــادی غیــر اختصاصــی 
ضــد میکروبهــای تروپونمــا )Group Treponemal Antibody( از نــوع IgG، آنتی بــادی اختصاصــی ضــد ترپونمــا پالیــدوم 
)Specific Treponemal Antibody( از نــوع IgG. تشــخیص وجــود یــا عــدم وجــود هــر یــک از آنتی بــادی هــا در ســرم 
بیمــار، مبنــای آزمایش هــای ســرولوژی مختلــف تشــخیص ســیفلیس اســت. تشــخیص وجــود یــا عــدم وجــود آنتــی 
 VDRL, بــادی غیــر اختصاصــی رآژیــن سیفلیســی، مبنــای انجــام آزمایش هــای ســرولوژی غیــر اختصاصــی ماننــد
RPR اســت. تشــخیص وجــود یــا عــدم وجــود آنتی بــادی غیــر اختصاصــی ضــد میکروبهــای تروپونمــا، مبنــای انجــام 

آزمایــش هــای ســرولوژی غیــر اختصاصــی کلمــر یــا ثبــوت مکمــل پروتئیــن رایتــر )RPCFT( و تشــخیص وجــود 
ــادی اختصاصــی ضــد ترپونمــا پالیــدوم، مبنــای انجــام آزمایش هــای ســرولوژی اختصاصــی  ــا عــدم وجــود آنتی ب ی

FTA-ABS می باشــد.

 )M. Genitalium( مایکوپالسما ژنیتالیوم
ایــن باکتــری یکــی از علــل بیماری هــای منتقــل شــونده از راه جنســی )STD( اســت. ایــن باکتــری اغلــب ســبب 
ــال زایمــان عبــور می کنــد، ایــن  ــوزاد از کان اورتریــت، سرویســیت، واژینیــت و اندومتریــت حــاد می شــود. وقتــی ن
ــن  ــن ای ــود. همچنی ــوزاد می ش ــرگ ن ــت و م ــی، مننژی ــث پنومون ــده و باع ــی او ش ــتگاه تنفس ــا وارد دس باکتری ه
باکتری هــا می تواننــد در طــول حاملگــی بــا عبــور از جفــت در جنیــن سپســیس ایجــاد کــرده و بدنبــال آن عفونــت 
ــا درد  ــت تناســلی، ســوزش ی ــال و ترشــح از آل ــی آن شــامل ترشــحات واژین ــم بالین ــد. عالئ داخــل رحمــی بدهن
 NAAT ــا آزمایــش ــاک مــی باشــد. تشــخیص آن ب ــر شــکم و مقاربــت دردن هنــگام ادرار، درد در ناحیــه لگــن و زی
 DNA آزمایشــی اســت کــه Nuclic Acid Amplification Test )NAAT( .بــرای تشــخیص مایکوپالســما انجــام می شــود
یــا RNA میکــروب را بــه روش PCR شناســایی می کنــد. از ایــن آزمایــش بــرای تشــخیص و همچنیــن کنتــرل اثــر 

ــا عــود بیمــاری اســتفاده می شــود. بخشــی درمــان و ی

)M. Hominis( مایکوپالسما هومنیس
M. hominis یــک عامــل بیمــاری التهابــی لگــن )PID( اســت. وجــود M. hominis در لولــه هــای فالــوپ باعــث ایجــاد 

پارامتریــت و ســالپنژیت میشــود. افــراد مبتــال بــه سیســتم ایمنــی ســرکوب شــده ماننــد افــرادی کــه مبتــال بــه اچ 
ــت  ــه ایــن عفون ــد بیشــتر احتمــال دارد کــه ب ــرار گرفته ان ــد عضــو ق ــا اخیــرا تحــت پیون آی وی / ایــدز هســتند ی
STD مبتــال شوند.مایکوپالســما هومینیــس ممکــن اســت خطــر ابتــال بــه عفونــت HIV را در صــورت داشــتن رابطــه 

ــایر  ــه س ــبیه ب ــد بســیار ش ــس می توان ــما هومینی ــم مایکوپالس ــد. عالئ ــش ده ــوده افزای ــرد آل ــک ف ــا ی جنســی ب
بیمــاری هــای STD از جملــه کالمیدیــا و گنــوره باشــد، بنابرایــن گاهــی اوقــات ممکــن اســت بــه اشــتباه تشــخیص 
داده شــود. مایکوپالســما هومینیــس در دســتگاه ادراری اغلــب باعــث ادرار دردنــاک بــرای مــردان و زنــان مــی شــود. 
عالئمــی کــه ممکــن اســت در افــراد مبتــال بــه بیماریهــای تضعیــف کننــده سیســتم ایمنــی دیــده شــود شــامل درد 

مفاصــل و مشــکالت تنفســی، از جملــه پنومونــی مــی باشــد.

)Ureaplasma Urealyticum( اوره آ پالسما اوره آ لیتیکوم
ایــن باکتــری معمــوال در دســتگاه ادراری و تناســلی یافــت می شــود و زندگــی انگلــی دارد بــه ایــن معنــی کــه بــرای 
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زنــده مانــدن نیــاز بــه یــک میزبــان، ماننــد انســان یــا حیــوان دارد. اوره آ پالســما در مقادیــر انــدک عالیــم خاصــی 
ایجــاد نمی کنــد و یــک سیســتم ایمنــی ســالم معمــوال می توانــد باکتری هــا را در کنتــرل نگــه دارد، و مانــع از ایجــاد 
ــد درد، ترشــح و خــارش  ــد، باعــث ایجــاد عالئمــی مانن ــش یاب ــت می شــود. اگــر جمعیــت اوره آ پالســما افزای عفون
ــا تهیــه ســواب از واژن، رحــم، مجــرای  ناحیــه تناســلی می شــود و بایــد توســط پزشــک بررســی شــوند. بیوپســی ی
ادرار یــا نمونــه ادرار از روش هــای تشــخیصی اوره آ پالســما مــی باشــند. نمونــه ادرار یــا ســواب بــه روش PCR تحــت 
بررســی قــرار می گیــرد تــا DNA باکتــری را شناســایی کنــد. تــا زمانــی کــه باکتــری در نمونــه ادرار یــا ســواب وجــود 

داشــته باشــد؛ ایــن آزمایــش نتیجــه ای مثبــت خواهــد داشــت.

 )Trichomonas Vaginalis( تریکوموناس واژینالیس
عفونــت تریکومونــاس واژینالیــس یکــی از شــایع ترین عوامــل ایجــاد کننــده بیماریهــای منتقــل شــونده غیــر ویروســی 
جنسی است. آلودگـــي بـــا تـــریکوموناس واژینالـــیس در زنـــان مـــي توانـــد باعـــث التهاب واژن، سرویکس و مجاري 
ادراري گــردد . ایــن انــگل بــه عنــوان کوفاکتــوري در انـــتقال ویـــروس نقـــص ایمنـــي انســـاني و ســـایر عفونت هــاي 
منـــتقل شــونده جنســي عمــل مــي کنــد. ایــن انــگل گالبــی شــکل بــوده و انــدازه آن 7 تــا ۲3 میکــرون اســت. عالئــم 
ــزال،  ــس از ان ــا پ ــگام ادرار ی ــردان، ســوزش در هن ــامل ترشــحات واژن، ترشــحات مجــرای ادرار در م ــی آن ش بالین
تکــرر ادرار،  قرمــزی یــا تــورم  دســتگاه تناســلی، ســوزش ژنیتــال یــا خــارش اســت. روشــهای آزمایشــگاهی تشــخیص 
ــی، بررســی DNA انگل،بررســی میکروســکوپی  ــگل عبارتنــد از: کشــت هــای ســلولی، آزمایش هــای آنتــی ژن ــن ان ای
نمونــه هــای ترشــحات واژن )بــرای زنــان( و یــا ادرار )بــرای مــردان( . مهـــم تریـــن روش بــراي تشــخیص تریکوموناس 
واژینالـــیس در حـــال حاضر تشخیص میکروسکوپي انگل با اســـتفاده از تســـت الم مـــرطوب مـــي باشد که حساسیت 
ایــن روش تقریـــباً 6۰ درصـــد اســت. مطالعـــه میکروســکوپي کشـــت هــاي اختصاصــي حاوي انــگل، حساســیت را به 
٨٥ تا 9٥ درصـــد رســـانده است. در هر صورت کیفیت ایـــن تســـت هـــاي تشخیصـي بـه مـــیزان زیـادي بسـتگي بـه 

تخصـــص و تجربــه فــردي کــه بــا میکروســکوپ کار مي کند و همچنیـــن کیفیـــت نمونـــه دارد

)Haemophilus Ducreyi( هموفیلوس دو کره ایی
شــانکرویید یــک بیمــاری مقاربتــی اســت کــه بوســیله باســیل گــرم منفــی هموفیلــوس دوکــره ای ایجــاد 
ــز  ــی قرم ــه پاپول ــد ضایع ــا چن ــک ی ــورت ی ــه ص ــاری ب ــت. بیم ــایعتر اس ــر ش ــا1۰ براب ــردان ٥ ت ــود و در م می ش
ــی  ــخیص قطع ــود. تش ــل می ش ــم تبدی ــت زخ ــچول و در نهای ــه پوس ــرعت ب ــه بس ــود ک ــر می ش ــاک ظاه و دردن
هموفیلــوس دوکره ایــی نمونــه بــرداری از زخــم و بررســی میکروســکوپی آن اســت. روش PCR نیــز بــرای شناســایی

 Treponema ــای ــای PCR و پروبه ــا پرایمره ــد ب ــای تناســلی اســتفاده می شــود و می توان ــه زخمه  H. ducreyi از نمون
pallidum و ویــروس هرپــس ســیمپلکس ترکیــب شــود.

 )Neisseria Gonorrhoeae( نایسریا گنوره
از  پــس  جنســی  راه  از  شــونده  منتقــل  بیمــاري  شــایعترین  )ســوزاک(  گنــوره   Neisseria gonorrhoeae

بــا  گنــوره  تشــخیص  میباشـــد.  گنوکــوک  یــا  گنــوره  نیســریا  آن  عامـــل  اســت.  کالمیدیایــی  عفونــت 
دارد.  از ســرویکس  نمونــه  تهیــه  بــه  نیــاز  تأییــد مــي شــود کــه  نایســریا گنــوره در کشــت  شناســایي 
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نوکلئیـــک  اســـید  هیبریدیزاســـیون  آزمـون هـــاي  مـی شـــود.  انجـــام  تایر-مـــارتین  محیــط  روي  کشــت 
قـــرار  اســتفاده  مــورد  نیــز  ادرار  یــا  ســرویکس  هــاي  نمونــه  روي   NAAT و  ســـرویکس  هـــاي  نمونـــه 
محســـوب  آزمـــون  دسـترس تـــرین  در  کشـــت  اســـت.  حساســیت  بیشــترین  داراي    NAAT می گیرنــد؛ 
ــت. ــا اس ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــروب ب ــیت میک ــاره حساس ــی درب ــردن اطالعات ــراهم کـ ــت آن فـ ــود و مزیـ مـیشـ

)HPV( زگیل تناسلی
ــان فعــال از نظــر  ــه از راه جنســی اســت. اکثــر مــردان و زن ــت منتقل ــن عفون ــج تری ــروس پاپیلومــای انســانی رای وی
جنســی، در معــرض ابتــال بــه ویــروس در طــول زندگــی خــود هســتند. عفونــت مکــرر بــا ویــروس پاپیلومــای انســانی 
علــت اصلــی ســرطان دهانــه رحــم و نئوپالســم اینترااپیتلیــال گــردن رحــم اســت. وجــود HPV در بیــش از 99 درصــد 
ســرطانهای دهانــه رحــم مشــخص شــده اســت. HPV ویروســی اســت کوچــک بــا DNA دو رشــته ای کــه ژنــوم آن 
حــدود ٨۰۰۰ نوکلئوتیــد دارد. بیــش از 11٨ نــوع مختلــف HPV وجــود دارد کــه حــدود 4۰ نــوع آن مــی توانــد مخــاط 
آنوژنیتــال را آلــوده کنــد آزمایــش HPV Genotyping بــا اســتفاده از PCR، یــک روش اســتاندارد و غیــر تهاجمــی بــرای 
تعییــن وجــود عفونــت HPV ســرویکال اســت کــه کاربــرد آن تشــخیص ژنوتیــپ هــای بــا خطــر بــاالی ســرطان دهانــه 
رحــم، کمــک بــه تشــخیص و درمــان زنــان بــا نتایــج غیــر طبیعــی پــاپ اســمیر و شــخیص نــوع ژنوتیــپ ویــروس 

پاپیلومــای انســانی) نــوع 16 و 1٨ ( اســت.
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ــار  ــا یــک ب ــد تشــخیص هــم زمــان عفونتهــای منتقــل شــونده جنســی تنهــا ب ــگاهی رص ــبکه آزمایش در ش
نمونــه گیــری و بــه روش PCR انجــام میشــود. بررســی هــر 11 عامــل میکروبــی زیــر تنهــا بــا قیمــت دو تســت 

ــه ایــن روش عبارتنــد از: مولکولــی انجــام میشــود. عفونتهــای قابــل تشــخیص ب
• Mycoplasma Genitalium
• Mycoplasma Hominis
• Trichomonas Vaginalis
• Ureaplasma Urealyticum
• Haemophilus Ducreyi
• Herpes Simplex Virus Type Ⅰ & Ⅱ
• Treponema Pallidum
• Chlamydia Trachomatis
• Neisseria Gonorrhoeae
•   HPV Genotyping (36 Genotype)

عــالوه بــر مــوارد فــوق، ســایر تســت هــای مربــوط بــه STD کــه شــامل HIV, HPV, HCV, HBV هســتند 
نیــز در شــبکه آزمایشــگاهی رصــد انجــام میشــود. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه ســایت آزمایشــگاه  

پاتوبیولــوژی و ژنتیــک رصــد مراجعــه بفرماییــد.


