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سردبیر گرامی
بررسی مقاالت مرتبط بـا حیطـه پژوهشـی    حین

بوع شـما در  له متشده در مجخود به مقاله منتشر
با 1392، فروردین ماه سال 106، شماره 20دوره 

ــوان  ــخیص   "عنـ ــدیتی در تشـ ــزا اویـ روش االیـ
مواجه شدیم که بـا  "توکسوپالسموزیس مادرزادي

در این وتمام به مطالعه آن پرداختیم منديعالقه
برخوردیم که برخـود فـرض   مبهمی حین به نکات 

مجلـه علمی اعتاليجهت کمک به درتادانستیم 
شما به آنها اشاره نماییم.

تعیـین  همانطور که می دانید هدف این مطالعـه 
زمان ابتال مادر به توکسوپالسموزیس است و بدین 

) IgG Avidityاویــدیتی (IgGمنظــور از ارزیــابی
دانیم بـا  بهره برده است، این در حالی است که می

که البته حساسـیت چنـدان بـاالیی هـم     این روش 
ماه می توان زمان ابـتال را  2-3با دقت نهایتاًندارد

حدس زد که البته خود در کنار دو ضـلع دیگـر از   
مثلث تشخیص توکسوپالسموز مادرزادي و یا سقط 
جنین ناشی از توکسوپالسموز که همان تشـخیص  

کند مولکولی و عالئم بالینی می باشد، معنا پیدا می
)1 ،2.(

هـا از سـمت نکته مهـم دیگـر اینکـه در برخـی ق    
بـه نشـانگر بـراي    ) Low avidityاویدیتی پـایین ( 

High(اویــدیتی بــاال ابــتال در زمــان گذشــته و از
Avidity(    به نشانگر ابتال در زمـان نزدیـک تعبیـر

) کـه حتـی بـا برخـی     5شده است (مقدمـه، بنـد   
هاي همـین مقالـه و دیگـر مقـاالت معتبـر      قسمت

).4، 3دهد (تناقض آشکاري را نشان می
در قسمت روش کار مقاله اشاره شده اسـت کـه   

) Gold Standardروش طالیـــی (االیـــزا ســـاده
باشد که بنا بـه  میدر گروه مورد بررسی تشخیصی 

ــال      ــن مج ــه در ای ــددي ک ــاالت متع ــتناد مق اس
هاي روشامروزه گنجد این ادعا مطرود بوده و نمی

و وسـترن  PCR ،RealTime-PCRمولکولی نظیر 
گـردد.  ش ارزیابی حتمی مطرح میبالت بعنوان رو

1393اي که غـروي و همکـاران در سـال    در مقاله
)PPV(اند حتی ارزش اخباري مثبـت منتشر کرده

انـد کـه   % گـزارش نمـوده  57این آزمون را حـدود  
).5، 4، 1شود (بسیار پایین در نظر گرفته می

هاي مقاله اشاره همچنین در قسمت مواد و روش
روش االیـزا اویـدیتی کمـی    شده است که فقط در

باید از تیمار بافر فسفات و اوره استفاده شـود و در  
مورد روش االیزا نیمه کمی نیازي به تیمار مـذکور  
نیست، در حالی که بنا به اسـتناد مقـاالت متعـدد    

یه بافر اوره و باید در هر دو حالت به پلیت هاي اول
یی هاي زوج آن بافر فسفات افزود تـا توانـا  به پلیت

آنتـی ژن (میـزان   -اتصالی محکم بین آنتـی بـادي  
البتــه پیرامــون .)6، 4(اویــدیتی) ســنجیده شــود

متدولوژي تحقیق نکته مهم دیگري را که می توان 
اشاره کرد به عدم آنالیز آماري نتایج است، بطوري 

هـاي  اسـتفاده از آزمـون  که هیچ یک از متغیرها با
مقایسـه نتـایج   اند. د بررسی قرار نگرفتهآماري مور

مینیوتیک مادران آکمی االیزا اویدیتی سرم و مایع 
یـا بررسـی   زوجـی، و tباردار با استفاده از آزمـون 

ـ ازنجـان، زنجـان، یپزشـک علـوم دانشگاه،یپزشکدانشکدهک،یژنتویمولکولیپزشکگروه،یمولکولیپزشکیتخصصدکترادانشجو: يصبوراحسان تـه یکمپژوهشـگر وران،ی
.رانیازنجان،زنجان،یپزشکعلومدانشگاه،ییدانشجوقاتیتحق
ـ ازنجـان، زنجـان، یپزشـک علومدانشگاه،یپزشکدانشکده،یشناسانگلگروه،یپزشکیشناسانگلارشدیکارشناسدانشجو: ییرجاتکتم*  قـات یتحقتـه یکمپژوهشـگر وران،ی

t.rajaii@yahoo.com). مسئولسندهینو(* رانیازنجان،زنجان،یپزشکعلومدانشگاه،ییدانشجو

يمادرزادسیتوکسوپالسموزصیتشخدریتیدیاوزایاالروش

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/12/94تاریخ پذیرش: 20/8/94تاریخ دریافت: 



و همکاريصبوراحسان

1395http://rjms.iums.ac.irخرداد، 144، شماره 23دوره پزشکی رازيعلوم مجله

90

معناداري ارتباط تعداد سـقط بـا نتـایج حاصـل از     
مستقل tاالیزا اویدیتی مادران با استفاده از آزمون 

.)7(از جمله این موارد مغفول مانده است
توسـط اشاره شده است که در بحثاینکه نهایتاً

توان تشـخیص قطعـی وجـود    میIgMتست االیزا 
انگل در بیمار را مطرح نمـود و بـه جهـت افتـراق     

Dyeمورد ابتال پـیش و پـس از بـارداري از روش    
Testقابل ذکر است که روش .استفاده خواهد شد
از حساسیت چنـدان بـاالیی برخـوردار    IgMاالیزا 

که فی کاذب فراوانی داردموارد مثبت و مننبوده و 
(سـابین  Dyeالبته تایید آن نه بـه واسـطه تسـت    

فیلدمن هم نامیده می شود) بـوده کـه ایـن روش    
حـین انجـام، هزینـه بـر     مخاطراتامروزه به علت 
هـاي مولکـولی نظیـر    بـاال بـا روش  بودن و خطاي
nested PCR وRealTime PCR  و وسترن بـالت

مچنــین در ه.)8،9(جــایگزین گردیــده اســت  
کـه بـه   تمطالعات مختلـف نشـان داده شـده اسـ    

ــاي ایمونولروش ــون  هــ ــی چــ ــک مختلفــ وژیــ
وئورسنت، بیشتر از االیزا می تـوان اعتمـاد   ایمونوفل
).10نمود (

در پایان ضمن تشکر از نویسندگان محترم مقاله 
و احترام به زحمات ایشان خاطر نشان می نمـاییم  

ت اصـالح  که ذکر موارد گفته شده صـرفا بـه جهـ   
دیدگاه خوانندگان مقاله مذکور بوده و امیدواریم با 
ارائه مقاالت هر چه بهتر و بی نقص تر بـه رشـد و   
پیشرفت علمی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیم.
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