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فراخوان مقاالت پزشکان عالقمند جهت چاپ در بولتن آزمایشگاه فروردین 
با توجه به تدوام انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان جهت ارتقاء کیفیت این مرکز چنانچه 
تمایل دارید می توانید مقاالت خودتان را جهت چاپ در نشریه مذکور ارسال کنید تا با نام خودتان 
در آن چاپ گردد در این خصوص می توانید از روشهای مندرج در صفحه 32 تماس حاصل فرمایید.

اعضای هیئت تحریریه بولتن داخلی آزمایشگاه پـاتوبیولـوژی فـروردین
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اخبار و فعالیت های جدید آزمایشگاه فروردین        

تازه های آزمایشگاه          

  Specific diabet panel in farvardin lab          

          NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار در تشخیص و پیگیری کانسر مثانه                  

 Pyrovate (Pyrovic Acid Blood(        

           آنتی ژن گاالکتومانان )جهت تشخیص آسپرژیلوزیس مهاجم(                 

 نکات کلیدی در تفسیر آزمایشگاهی تست های تیروئید    

تیروپاتی های اتوایمیون      

کاپیالری الکتروفورز و کاربردهای آن در آزمایشگاه های بالینی      

پروالکتین و ماکرو پروالکتین          

غدد فوق کلیوی           

         (growth hormone( هورمــــــون رشد

فئوکروموسیتوما           

غدد پاراتیروئید و ارزیابی آزمایشگاهی آن        

آشنایی بیشتر با هورمون لپتین         

بلوغ زودرس

معرفی سندرم شوگرن    

 

Autoimmune thyropathies (AITP(  
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اخبار جدید آزمایشگاه

اعالم افتتاح و راه اندازی سالن شماره 2 
پذیرش آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 با توجه به افزایش قابل مالحظه مراجعین محترم 
)دارنده  فروردین  پاتوبیولوژی  مرکزی  آزمایشگاه 
اولین لوح کیفیت استان تهران( ارائه خدمت با کیفیت 
عالی در فضای سالن اصلی آزمایشگاه امکان پذیر 
نبود، لذا با افتتاح و راه اندازی سالن مجهز شماره 
تیر ماه سال 1392 آزمایشگاه قدمی  2 پذیرش در 
عالی  کیفیتی  با  ارائه ی خدمات  راستای  در  بزرگ 
و  ازدحام  )کاهش  برداشت  محترم  مراجعین  جهت 

کاهش زمان انتظار مراجعین محترم(

تهیه کننده: مژگان شرفیتازه های آزمایشگاه 

Specisfic diabet panel in farvardin lab
Screening and monitoring diabetes with diabet panel 

1) C- Peptide 
2) Insulin
3) Pro-Insulin 
4) IAA 
5) GAD65 (Glutamic Acid Decarboxylase) 
6) ICA( Islet cell auto anti body )
7) IGF-1 
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Pro-insulin

Insulin

 Pro-insulin is a kind of polypeptide composed of insulin and C-peptide
 It is synthesized and secreted by pancreatic beta-cells
 Similar biological function as insulin 
 Longer half-life than insulinClinical Application:
 Normal range indicates type I
 Pancreatic islets beta cell tumors
 Familial hyperinsulinemic septicemia
 Kidney disease, etc.

 Insulin is a hormone that is produced and stored in the beta cells of pancreas.
 Insulin and so eventually require insulin supplementation therapy.
 It is vital for the transportation and storage of glucose at the cellular level, helps regulate   
blood glucose levels, and has a role in lipid metabolism.
 To help evaluate insulin production, diagnose an insulinoma, and to help de termine the 
cause of hypoglycemia
 People with type 1 diabetes produce very little
 Type 2 diabetes is generally related to insulin resistance, which increases during time. 

Elevated insulin levels are seen with:
Acromegaly,Cushing’s syndrome,Use of drugs such as corticosteroids, levodopa, oral 
contraceptives,Fructose or galactose intolerance, Insulinomas,Obesity,Insulin resistance, 
such as appears in type 2 diabetes and metabolic syndrome
Decreased insulin levels are seen with:
Diabetes, Hypopituitarism, Pancreatic diseases such as chronic pancreatitis (including cystic 
fibrosis) and pancreatic cancer
C-peptide
C-peptide is a substance (a short chain of amino acids) that is produced when proinsulin, 
an inactive molecule, splits apart to form two molecules. One molecule is C-peptide and the 
other is insulin. 

DISORDER

None

Insulin resistance Type ll pregnancy

Not enough insulin produced by the beta cells (as seen in diabetes, 

pancreatitis, for example) Type I

FASTING INSULN LEVEL

normal

FASTING 
GLUCOSELEVEL

normal

normal or

↓
↓

↓

↓
↓

↓↓
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IAA  test  (Human Insulin Auto antibodies)
 Especially seen in type I and patients who received exogenous insulin.
 After a diagnosis of diabetes is made, to help distinguish autoimmune type 1 diabetes from 
type 2 diabetes.
 Guide treatment, and monitor treatment.
 Drug evaluation

C-peptide is produced at the same rate as insulin, making 
it useful as a marker of insulin production. The test with in-
sulin and glucose commonly use in the auxiliary differential 
diagnosis of hypoglycemia. It has advantage especially on 
evaluation of pancreatic secreting the B-cell, since the insulin 
result may be infected by the exogenous one. 

Clinical Application:
 High levels of C-peptide generally indicate high levels 
of endogenous insulin production.            This may be 
in response to high levels of blood glucose caused by 
glucose intake and/or insulin resistance (Type II). 
 High levels of C-peptide are also seen with insulinomas 
and may be seen with pregnancy, Cushing’s syndrome, 
and renal failure.
 Decreasing levels of C-peptide in someone with an in-
sulinoma indicate a response to treatment; levels that are 
increasing may indicate a tumor recurrence.
 Low levels of C-peptide are associated with low levels of 
insulin production (Type I). This can occur when insufficient 
insulin is being produced by the beta cells or when pro-
duction is suppressed by exogenous insulin or with sup-
pression tests that involve substances such as somatostatin.

Clinical application :

Insulin
Autoantibodies

Autoantibody largeted to insulin.
Insulin is the only antigen thought to
be highiy spwcific for beta cells.

Detected in about 50% of 1 diabetic children, not 
commonly detected in adults.

IAA test does not distinguish between antoantibodies
that target the endogenous insulin and antibodies
produced against exogenous insulin.

IAA
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If IAA is present in a child with diabetes who is not insulin-treated, type 1 diabetes is the cause. 
The majority of people, 95% or more, with new-onset type 1 diabetes will have at least one islet 
autoantibody. If no diabetes-related autoantibodies are present, then it is unlikely that the dia-
betes is type 1. (Some people who have type 1 diabetes will never develop detectable amounts 
of islet auto antibodies, but this is rare.)

GAD 65 (Glutamic Acid Decarboxylase)
Clinical Information 
Antibodies directed against the 65-kd isoform of GAD (GAD65) are seen in a variety of autoim-
mune neurologic disorders including stiff-man (Moersch-Woltman) syndrome, autoimmune cer-
ebellitis, brain stem encephalitis, seizure disorders, neuromyelitis optica and other myelopathies, 
myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome, and dysautonomia.
GAD65 antibody is also the major pancreatic islet antibody and an important serological mark-
er of predisposition to type 1 diabetes. GAD65 autoantibody also serves as a marker of predis-
position to other autoimmune disease that occur with type 1 diabetes, including thyroid disease 
(eg, thyrotoxicosis, Grave disease, Hashimoto thyroiditis, hypothyroidism), pernicious anemia, 
premature ovarian failure, Addison disease, (idiopathic adrenocortical failure) and vitiligo.

Interpretation 
High titers (> or =0.02 nmol/L) are found in classic stiff-man syndrome (93% positive) and in 
related autoimmune neurologic disorders (eg, acquired cerebellar ataxia, some acquired non-
paraneoplastic encephalomyelopathies).
Diabetic patients with polyendocrine disorders also generally have glutamic acid decarboxylase 
(GAD65) antibody values > or =0.02 nmol/L.
Values in patients who have type 1 diabetes without a polyendocrine or autoimmune neurologic 
syndrome are usually < or =0.02 nmol/L. Low titers (0.03-19.9 nmol/L) are detectable in the 
serum of approximately 80% of type 1 diabetic patients. Conversely, low titers are detectable in 
the serum of <5% of type 2 diabetic patients. 
Low titers are found in approximately 25% of patients with myasthenia gravis, Lambert-Eaton 
syndrome, and rarer autoimmune neurological disorders. Eight percent of healthy Olmsted 
County residents over age 50 have low-positive values. These are not false positive; the antibod-
ies are inhibited by unlabeled GAD65 antigen and are accompanied in at least 50% of cases by 
related organ-specific autoantibodies.
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Values > or =0.03 nmol/L are consistent with susceptibility to autoimmune (type 1) diabetes 
and related endocrine disorders (thyroiditis and pernicious anemia).
 
Cautions 
Antibodies specific for glutamic acid decarboxylase (GAD65) account for most, but not all, an-
tibodies detected in the islet cell antibody test (IA-2). IA-2 (a protein tyrosine kinase-like protein) 
insulin and zinc transporter-8 antibodies are complementary islet cell antibodies. This test should 
not be requested in patients who have recently received radioisotopes.

IGF-1
To identify diseases and conditions caused by either a deficiency or overproduction of growth 
hormone (GH), to evaluate pituitary function, and to monitor the effectiveness of treatment for 
excess production of GH
Type I and Type II patients have abnormal result of GH/IGF-I
GH shows higher than normal range, IGF-I is lower than normal range

Islet cell autoantibodies (ICA)
Islet autoantibodies are markers that appear when insulin producing beta cells in pancreas are 
damaged. They can be detected a long time before beta cells are completely destroyed.
The test for ICA has been very useful for identifying those people who are likely to progress to 
diabetes, but has now been largely superseded by tests for autoantibodies to specific proteins 
found in the islet.
The islet autoantibodies that we currently measure bind to:
 Glutamic acid decarboxylase65 (GAD)
 Protein tyrosine phosphatase islet antigen-2 (IA2)
 Insulin.
 Zinc transporter 8 (ZnT8)
Islet autoantibodies often appear in a particular sequence, with insulin or GAD autoantibodies 
developing first, sometimes as early as 6 months of age, to be followed by IA2 and ZnT8 autoan-
tibodies. This spreading of autoimmunity to different islet proteins indicates that the process lead-
ing to destruction of the insulin producing cells is progressing. Further, progression is also marked 
by the development of antibodies that recognize different regions of the target islet proteins.

Beta cell

Glutamte decarboxylase (GAD)

Insulin (IAA)

Lslet antigen-2(IA-2)

Zinc Transporter 8 (ZnT8)

Insulin granule
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الگوریتم های تشخیصی فعلی بر پایه دو تست اصلی بنا 
شده اند: سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار 

1 : محدودیت های  سیستوسکوپی:
 البته در حال حاضر گلد استاندارد تشخیص سرطان مثانه 
است که دارای باالترین حساسیت تشخیصی است با این حال 
به علت هزینه وتهاجمی بودن و نیاز به تخصص،جایگاهی 

در غربالگری اولیه ندارد. 
2 : محدودیت های سیتولوژی ادرار: 

برای  آن  بودن  اختصاصی  علیرغم  ادرار  سیتولوژی 
مورد  در  اندک  حساسیت  دارای  مثانه  سرطان  تشخیص 
تومورهای با تمایز خوب است. در این روش از شناسایی 
سلولهای سرطانی جدا شده از تومور در داخل ادرار استفاده 
می شود که البته تومورهای با تمایز باال چون چسبندگی 
سلولی خوبی دارند احتمال ریزش سلولی در آنها کم است. 
بدیهی است که موارد منفی کاذب در این موارد باال باشد. 
برای افزایش حساسیت  3 مرتبه آزمایش تکرار می شود اما 

محدودیت هایی نظیر جمع آوری نمونه انتقال به آزمایشگها  
نیاز به کار تخصصی روی نمونه و زمانگیر بودن آن نیز 
مطرح می شود. با توجه به آمار باالی تومورهای سطحی 
و تمایز یافته در سرطان های مثانه این حساسیت پایین در 
عمل، کارایی سیتولوژی ادرار را به عنوان یک تست کمکی 

در تشخیص پایین می آورد.
از این رو طی دهه اخیر چندین روش تشخیصی جایگزین 
از  عبارتند  آن  ی  شده  تائید  موارد  که  اند  شده  معرفی 
NMP22 :روشهای مبتنی بر بررسی تومور مارکر از جمله

NMP22
از پروتئین های هسته ای سلول اپیتلیال است که در هنگام 
تقسیم سلولی بر تقسیم مناسب محتوی ژنتیکی نظارت دارد 
و در هر روندی که میزان آپوپتوز و مرگ سلولی افزایش 
یابد میزان آن نیز افزایش می یابد. یکی از موارد، تومورهای 
دستگاه ادراری هستند. میزان این پروتئین در این موارد 80 
برابر افزایش می یابد. این مارکر مختص سرطان مثانه نیست 

NMP22 جایگزینی منـاسب برای سیتـولـوژی
 ادرار در تشخیص و پیگیری کانسر مثانه               
Nuclear Matrix Protein 22 Bladder check

  سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا و سیزدهمین 
با  حاضر  حال  در  است.  سرطان  از  ناشی  مرگ  عامل 
سیستمهای تشخیص کنونی، پیگیری و درمان سرطان مثانه 
دارد.  تا زمان مرگ  از زمان تشخیص  را  بیشترین هزینه 
رویکرد فعلی به این بیماری با توجه به شایعترین عالمت 
سرطان مثانه که هماچوری است تنظیم شده است. آنچه در 
مورد سرطان مثانه به وضوح خود نمایی می کند نبودن یک 

تست ایده آل مناسب جهت غربالگری اولیه است.
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و در تمامی سرطانها دیده می شود.
در  باال  حساسیت  دارای  مختلف  مطالعات  در  تست  این 
تومورهای کوچک و با گرید پایین بوده بطوریکه نشان داده 
شده نسبت به سیتولوژی ادرار 4.5 برابر تومورهای سطحی، 

و 2.5 برابر، تومورهای مهاجم را بیشتر تشخیص می دهد.
برای  تست  این  باالست.  اختصاصیت  و  حساسیت  دارای 
می  مثانه   کانسر  وجود  نظر  از  هماچوری  اولیه  بررسی 
باشد و دارای تائیدیه FDA می باشد. نکته ی بسیار مهم 
در این راستا نقش کمکی این تست در کنار سیستوسکوپی 

می باشد.

موارد مثبت کاذب :
عفونت های حاد دستگاه ادراری، سنگ های کلیوی، وجود 
دستگاه  اتصال  گونه  هر  ادراری،  مجاری  در  ثابت  کاتتر 
یا  کاندوئیت  ایلئوم  )نئوبالدر،  گوارشی  ادراری به سیستم 
سایرفیستول ها(، هر گونه اقدام تهاجمی در دستگاه ادراری – 

تناسلی، رادیوتراپی، شیمی درمانی داخل مثانه ای و هر گونه 
نمونه برداری ادراری  تهاجمی مانند شستشوی مثانه مثبت 

کاذب ایجاد می کند.

نکات کلیدی :
نوع نمونه: ادرار )نباید بیش از 2 ساعت از زمان نمونه گیری 

گذشته باشد( 
در هر مرحله و درهر گرید سرطان مثانه، این تست حساسیت 
بیشتری از سیتولوژی ادرار دارد. یعنی 4 برابر حساسیت 
بیشتر از سیتولوژی و با نصف قیمت آن ارائه می شود. باید 
با هر بار انجام آزمایش همزمان سیستوسکوپی انجام شود 
تا آمار تشخیص زودرس را در گروه پر خطر بهبود بخشد و 
از میزان سرطان های پیشرفته بکاهد. آزمایش NMP22   در 
آزمایشگاه فروردین به صورت روزانه انجام می گیرد و مبلغ 

انجام این تست تخصصی 900.000 ریال می باشد.  

نوع نمونه: خون کامل، مایع نخاع 
متابولیکي  اختالالت  غربالــگري  بمنظــور  خون  پیروات 

میتوکندري و همچنین تعیین نسبت الکتات به پیروات 
اندازه گیری می شود. 

شرایط نمونه گیری: بیمار می بایست حداقل 4 ساعت ناشتا 
باشد و طبق شرایط استاندارد حداقل 2 ساعت در استراحت 
کامل باشد. هنگام نمونه گیری از ورزش  و فعالیت  بیش 
لوله ها حتما در جای سرد  از حد دست خودداری شود. 
باشد و استفاده از زنجیره سرد الزاما مورد نیاز است. لوله 
حاوی خون به شدت تکان داده شود و با ارسال سریع به 
واحد جداسازی بالفاصله با دور 1500 به مدت 15 دقیقه 
سانتریفوژ شده و محلول شفاف رویی جدا شده و سریعا 

ارسال شود.

معیار رد نمونه های دریافتی: 
1. عدم استفاده از لوله های مخصوص نمونه گیری و عدم رعایت 

زنجیره ی سرد 
2. استفاده از هر گونه ماده ی ضد انعقاد در لوله های مخصوص 

نمونه گیری

اطالعات بالیني 
اسید پیرویک یا پیروات، ماده حد واسط در چرخه متابولیکي 
قند ها و بعضي از اسیدهاي آمینه هایی است که بصورت 
واسط وارد در چرخه ی کربس  و چرخه ی اکسیداسیون  
گردد.  مي  میتوکندري  تنفسي  زنجیره  و  چرب  اسیدهاي 
در  تشخیص  وسیله  تواند  نمي  تنهایي  به  پیروات  افزایش 
و  الکتات  با  همراه  گاهي  ولي  باشد،  متابولیکي  خطاهاي 
نسبت های باالی الکتات به پیروات  به عنوان معیار قابل 

قبولي نقش پیدا مي کند.
آزمایش الکتات و پیروات و تعیین نسبت آنها به یکدیگر در 
مایع نخاع، مي تواند توجه پزشک را به اختالالت احتمالي 
سطح  با  نورولوژیکي  ناهنجاریهاي  اکثر  و  میتوکندري 
طبیعي الکتات خون جلب کند که البته تشخیص قطعي آن 

نیاز به آزمایشهاي تأییدي خواهد داشت.
در  معموال  پیروات  به  الکتات  نسبت  افزایش   :L/P >20
)اختالالت ارثی زنجیره تنفسی، اختالالت چرخه ی کربس 
و کمبود پیروات کربوکسیالز مشاهده می شود اما میزان 
الکتات به پیروات پایین اشاره به اختالالت ارثی متابولیسم 
پیروات دارد. نقص در کمپلکس آنزیم پیروات دهیدروژناز 

  
Pyrovate (Pyrovic Acid Blood)
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منجر به کاهش این نسبت به زیر 10 می رسد.
افزایش سطح:

قلبی، مسمومیت  نارسایی شدید  کبدی،  بیماران شدید  در 
شدید با فلزات سنگین، دیابت شیرین حساس به انسولین 

و کمبود تیامین کتوز دیابتیک، بیماری بری بری و بیماری 
فون ژیرکه رخ می دهد.

آزمایش  Pyrovate  در هفته 2 بار  انجام می گیرد و مبلغ 
آزمایش  116.000 ریال است.

بیماریهای قارچی مرتبط با قارچهای آسپرژیلوس اصطالحًا 
افراد سرکوب  در  بیشتر  نامیده می شود.  آسپرژیلوزیس 
شده ایمنی، بیماران نوتروپنی، دریافت کنندگان پیوند مغز 
استخوان، گرانولوماتوز مزمن و مصرف کنندگان داروهای 
استنشاق  بدنبال  شود.  می  دیده  کورتیکواستروییدی 
در  آمیزی  مخاطره  مهاجم  بیماریهای  قارچی،  اسپورهای 
ریه، سینوسها و عفونت منتشر به سایر اندامها بوجود می 
آید، این نوع عفونت آسپرژیلوزیس مهاجم خوانده می شود. 
کپکهای آسپرژیلوس بطور وسیعی در محیط پراکنده بوده 
و در خاک، بر روی گیاهان و مواد آلی در حال فساد یافت 
می شوند. این قارچها در هوا، آب، غذا و گرد و غبار وجود 
دارند. بیش از 200 گونه آسپرژیلوس شناسایی شده است 
بیماریزا می  انسان  برای  از 20 گونه  بین کمتر  این  از  که 
باشد. در اکثر موارد آسپرژیلوس فومیگاتوس و با شیوع 
کمتری آسپرژیلوس فالووس پاتوژن هستند. از گونه های 
مهم دیگر می توان به آسپرژیلوس نیدوالنس، آسپرژیلوس 

نایجر و آسپرژیلوس ترئوس اشاره کرد.
اپیدومیولوژی بیماری آسپرژیلوزیس

آسپرژیلوزیس انتشار جهانی دارد. بطور معمول با استنشاق 
اسپورهای قارچ عفونت شروع می شود و دوره نهفتگی آن 
نامعلوم است. به میزان کمتری عفونت متعاقب تروما و تلقیح 
اسپور به بافت آسیب دیده )عفونت قرنیه( و یا بطور سهوی 
در حین جراحی )آندوکاردیت( بوجود می آید. میزان مرگ و 
میر در بیماران سرکوب شده ایمنی مبتال به آسپرژیلوزیس 
مهاجم در حدود 50 تا 100 درصد است و بستگی به نوع 
پیوند، پذیرش پیوند، فاکتورهای زمینه ای، رژ یم درمانی و 

اقدامات حمایتی یا مصرف کورتیکوستروئیدها دارد. 
 تشخیص آسپرژیلوزیس مهاجم 

و  سرطانی  بیماران  در  مهاجم  آسپرژیلوزیس  تشخیص 
برای  طالیي  استاندارد  روشهای  است.  دشوار  پیوندی 
تشخیص آسـپرژیلوزیس مهــاجم شــامل بررســي هــای  

آنتی ژن گاالکتومانان )جهت تشخیص آسپرژیلوزیس مهاجم(
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دارای  ها  این  اما  است  بافتي  های  نمونه روش  کــشت  و  هیــستوپاتولوژیک 
محدودیت هایي هستند. آزمایشات پاتولوژی از نمونه های بافتي اغلـب در طي 
بیوپسي از شش ها یا بیوپسي شـش از طریـق بـرونش صورت ميگیرد ولي 
گـروه  این  در  که  کلینیکي  وخیم  شرایط  و  شـدید  ترومبوسایتوپني  متاسفانه 
گـردد.  مي  تهاجمي  روش  این  از  استفاده  مانع  دارد  وجود  بیمـاران  ایـن  از 
روشهای تشخیصي دیگر نیز مثل کـشت خـون، کـشت نمونههای بافتي، کشت 
از برونکوآلوئوالر  الواژ )BAL( به نـدرت مثبـت و اغلـب منفـي مـيشـود و 
بـرای  باشد.  کرده  پیشرفت  بیماری  که  دهد  جواب  کشت  زماني  است  ممکـن 
غلبـه بـر ایـن محـدودیتها روش هـای مختلفي برای تشخیص سریع، حساس 
غیر  روشهـای  از  اسـتفاده  شـامل  کـه  آمـده  بوجود  بـاال  اختصاصیت  و 
وابسته به کشت برپایه تعیین آنتی ژن های آسـپرژیلوس مثـــل آنتـــي ژن 

گاالکتومانـــان در نمونـــههـــای بـــالیني ميباشد.

 )GM( آنتــي ژن گاالکتومانــان
پلی ســاکاریدی از دیواره سلولي قارچ آسپرژیلوس اسـت کـه طـي رشـد و  
تهاجم به بافت از هایف قارچ آزاد مي شود. این آنتي ژن یک کربوهیدرات محلول 
ادرار و   ،BAL بالیني همانند سـرم،   نمونـههـای،  مختلف  در آب است و در 
االیــزای ســاندویچي شناســایي  بــه وســیله روش  نخــاعي  مـایع مغـزی 
میـزان  به  االیزا  آزمایش  در  های سرمي  نمونه  در   GM ژن  آنتـي  ميشود. 
شناسایي  ســرولوژی  هــای  روش  ســایر  از  زودتــر  بــسیار  و  بیــشتر 
با  مي شود. مطالعـات نـشان داده اسـت کـه تعیـین آنتيژن GM یک روش 
دقت و صحت باال بوده و  قبـل از بروز عالیم کلینیکي و بسیار سـریع تـر از 
روش هـای بـر پایه کشت، مثبت شده و در تشخیص آسپرژیلوزیس مهـاجم 
و  مـدیریت  مراحـل  به  خـون  در   GM ژن  آنتـي  تعیین  ميباشد.  کننده  کمک 

بیمار  پاسخ  آنتي ژن،  تعیـین سـطح  مثـل  بیمـاری  پـایش 
به درمان های ضد قارچي و اصالح نوع داروهای مصرفي 
میـزان  و  بـاال  شیوع  بـه  توجه  با  بنابراین  کند.  مي  کمک 
بستری  بیماران  در  مهـاجم  آسـپرژیلوس  میـر  و  مـرگ 
اســتخوان  مغز  پیوند  مراکز  و  انکولوژی  های  بخش  در 
بیمــاری و همچنین  ایــن  اهمیــت تــشخیص زودرس  و 
به علت بعضي محدودیتهای روش های تشخیص سنتي، 
لزوم استفاده از روش هایی بر پایـه غیـر متکـي بـه کشت 
همانند تعیین سطح سرمي آنتي ژن GM ضـروری به  نظر 

مي رسد. 
است  متغیر  عفونت  دوره ی  در طول  گاالکتومانان  سطح 
وبدین معنا که انجام تست تحت شرایط خاصی مفید واقع 
می شود به طور مثال 2 نمونه در هفته . البته تست منفی در 

بیماران ایمیون ساپرس نمی تواند تشخیص آسپرژیلوزیس 
را رد کند. زیرا در این افراد  پاسخ آنتی بادی قابل شناسایی 

تولید نمی شود.

نوع نمونه : سرم، مایع الواژ 
روش: )االیزا( طبق بررسی های انجام شده تست ساندویچ 

االیزا برای شناسایی گاالکتومانان  آسپرژیلوس  دارای: 
اختصاصیت  93-90 درصد حساسیت و  98-94 درصد 

می باشد.
انجام  هفته  در  روز  یک   Galactomanan آزمایش 

می گیرد و مبلغ آزمایش 2400000 ریال است.
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 نکات کلیدی در تفسیر
آزمایشگاهی تست های تیروئید

 یکی از مشکالت جامعه آزمایشگاهی و بالینی عدم مدیریت 
عملکردی  های  تست  نتایج  نوسانات  و  تغییرات  صحیح 
تیروئید می باشد که زمینه ساز کاربرد تفسیر ها و پروتکل 
های درمانی نادرست جهت این گروه از بیماران می گردد که 
نهایتا منجر به بی اعتباری و بی اعتمادی پزشکان بالینی به 

نتایج ارائه شده توسط مراکز آزمایشگاهی گردیده است.
نوسانات نتایج پانل تیروئید طی نمونه برداری های مکرر 
عمدتا تحت اثر نوسانات بیولوژیک، سندرم یا بیماری های 
سیرکادین  فیزیکی،  فعالیت  دارو،  مصرف  تیروئیدی،  غیر 
هورمون  روزی  شبانه  سیکل  در  مثال  عنوان  )به  سیکل 
محرک تیروئید  در ساعات نیمه شب پیک ماکزیمم غلظت 
هورمون و در ساعات عصر پیک مینیمم می باشد( و سایر 
با  بیمار می باشد و از  عوامل خارج آزمایشگاهی مرتبط 
طرفی بایستی پذیرفت که عمده نوسانات و تغییرات نتایج 
آزمایش بر روی یک نمونه )در یک ردیف کاری( مرتبط با 
خطا های پره آنالیتیکال یا آنالیتیکال می باشد که بایستی با 
طراحی برنامه تضمین کیفی مناسب )استفاده از کیت ها و 
تجهیزات اتومیشن معتبر و کارکنان با صالحیت و..( این گروه 
خطاها را کنترل نموده و در محدوده مجاز و قابل قبول هدایت 
نمائیم در ضمن خطای آنالیتیکال  یا عدم قطعیت مجاز  تست 
های آزمایشگاهی تیروئید بایستی در محدوده ای باشد که به 
تصمیم گیری بالینی پزشک برای افتراق فرد سالم از بیمار 

لطمه ای وارد ننماید. 

نوسانات بالینی در حوزه تست های تیروئید
1- نوسان در میزان هورمون های موجود در گردش خون 
بواسطه نوسان پروتئین های حمل کننده ) گلوبولین اتصال 

یابنده تیروکسین، آلبومین، پره البومین و..( 
      

:TBG Thyroxine Binding Globin
 قسمت عمده هورمون های تیروئید در خون باند به پروتئین 
تیروکسین بایندینگ گلوبولین می باشد و قسمتی به فرم آزاد 
و فعال متابولیک می باشد. اندازه گیری تیروکسین بایندینگ 
پانل  نتایج  با  آنها  بالینی  بیمارانی که شرایط  در  گلوبولین 
تیروئید هم خوانی ندارد مفید و کاربردی می باشد. هرعامل 
افزایش دهنده پروتئین پالسما از جمله بارداری یا مصرف 
قرص ضد بارداری باعث افزایش کاذب هورمون تیروکسین 
و تری یدو تیرونین )به میزان کمتر( می گردد و بالعکس کاهش 
تیروکسین بایندینگ گلوبین در بیماری های کبدی و نفروز و 
مصرف دارو های استروئیدی آنابولیک منجر به کاهش کاذب 
تیروکسین  می گردد لذا اندازه گیری سطح هورمون های آزاد 
تیروئید در ارزیابی دقیق هورمون های تیروئید بسیار مفید و 

کمک کننده است.
2- نتایج حد مرزی در هورمون محرک تیروئید )حد باال و 
یا  حد پائین(: طراحی و توسعه حساسیت و ویژگی تست 
تشخیص  اجازه  چهارم  و  سوم  نسل  ایمونواسی  های 
فراهم  را  بالینی  تحت  هیپوتیروئیدیسم  و  هیپرتیروئیدیسم 

نوسانات نتایج تست های تیروئید و بی اعتمادی
 کلینیسین ها  به آزمایشگاه های بالینی

تهیه و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی  
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هورمون  تست  بیماران  گروه  این  در  معموال  است.  نموده 
محرک تیروئید در حد مرز باال یا پائین می باشد و سایر 

تست ها در محدوده نرمال قرار دارد.
3- نوسانات بالینی تست های تیروئید ناشی از بیماری های 
غیر تیروئیدی: در این گروه از بیماری های غیر تیروئیدی 
بدون اینکه غده تیروئید درگیر باشد بواسطه  بیماری های 
غیر تیروئیدی در میزان هورمون های تیروئید نوسان حاصل 
می گردد و پزشک را در تفسیر تست های بالینی دچار دردسر 

می نماید که شامل مصرف برخی دارو ها و بیماران بستری 
تحت درمان با داروهای اعصاب و بیماری های ویرال و غیره 
می باشد. توصیه می گردد پانل تست های تیروئید پس از 
بهبود بیمار یا قطع مصرف دارو تکرار و بررسی مجدد گردد 

تا به تفسیر درستی از نتایج برسیم.

)NTI (Nonthyroidal illness بیماریهای غیر تیروئیدی: 
هورمون  بیماری،  حاد  در سیر  تیروئیدی  غیر  بیماران  در 
محرک تیروئید کاهش یافته و با بهبود بیماری زمینه ای تست 
هورمون محرک تیروئید افزایش می یابد و پس از بهبودی 
کامل به سطح نرمال می رسد  و به عبارتی در بیماری های 
غیر تیروئیدی نتایج تست های پانل تیروئید نوسان دارد. به 
عنوان مثال در زمان تجویز هورمون گلوکاکون و دوپامین 
قطع  با  و  می گردد  مهار  تیروئید  محرک  هورمون  سطح 

مصرف دارو نرمال می گردد. 

:Euthyroid Sick Syndrome (ESS(
 در بیماران حاد نظیر انفارکتوس میوکارد یا بیماری عفونی 
محرک  هورمون  همراه  به  تیروئیدی  های  هورمون  حاد، 
هورمون  سطح  بهبودی  با  همراه  و  یافته  کاهش  تیروئید 
رسد  می  نرمال  سطح  به  و  یافته  افزایش  تیروئید  محرک 

لذا اندازه گیری پانل تیروئید به زمان پس از بهبودی کامل 
توصیه می گردد به عنوان مثال در یک بیمار هیپرتیروئید 
مبتال به بیماری عفونی یا التهابی حاد سطح تیروکسین و 
تری یدو تیرونین نرمال می شود. نتیجه اینکه توصیه می 
گردد در طول بیماری های غیر تیروئیدی، TFT یا تست های 
فونکسونل تیروئید برای بیمار انجام نشود، البته این امر به 
طور عملی امکان پذیر نمی باشد ولی میتوان توصیه نمود 
نتایج تست های پانل تیروئید در زمانی که بیمار همزمان با 
یک بیماری غیر تیروئیدی درگیر است با احتیاط بیشتری 
تفسیر گردد و پس از حذف بیماری زمینه ای الزاما نتایج 
مجددا مورد ارزیابی قرار گیرند. نوسانات بالینی تست های 
تیروئید  در ارتباط با بیماران بستری در بیمارستان از شدت 
بیشتری برخوردار بوده که تقریبا شامل %75 بیماران بستری 
می باشد. عمده نوسانات تست های آزمایشگاهی تیروئید در 
بیماران بستری به دلیل شرایط ساکن و بدون تحرک  بیمار 
و درمان های داروئی و بیماری های غیر تیروئیدی و زمینه ای 

بیمار می باشد.
محرک  گلیگوپروتئینی  هورمون  آلفا  زنجیره  اشتراک   -4

تیروئید با بتا ساب یونیت و گنادوتروپین ها
ملکول  بین  آلفا  مشترک  زنجیره  متقاطع  واکنش  دلیل  به 
 BHCG – LH – FSH و ملکول های گلیکوپروتئینی  TSH
prolactin ، باال بودن سطح سرمی آنالیت های ذکر شده 
منجر به افزایش کاذب سطح سرمی TSH و اشکال در تفسیر 

نتایج تست های تیروئید می گردد. 
5- نوسانات شبانه روزی )سیرکادین سیکل(: TSH تحت اثر 
نوسانات شبانه روزی بوده و میزان ترشح آن در ساعات 
شبانه روز متفاوت می باشد. باالترین غلظت سرمی TSH  در 
ساعات بعد از نیمه شب حدود 2 الی 4 صبح می باشد و پایین 
ترین سطح سرمی آن در ساعات عصر بین ساعت 5 الی 6 

عصر می باشد.
: TSH surge after birth

جهش غلظت سرمی TSH بالفاصله پس از تولد به میزان 2.5 
الی 16 واحد بین المللی حادث می گردد که بواسطه استرس و 
فشار موجود بر روی نوزاد در حین تولد می باشد و معموال 
پس از 72 ساعت به سطح نرمال هفته اول نوزادان خواهد 
رسید. سطح سرمی  TSH  به جنس و نژاد بستگی ندارد و 

تفاوت معنی داری مشاهده نگردیده است.
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TFT (Thyroid Function Tests) مروری ساده بر تست های عملکردی تیروئید

Thyroid  Stimulating Hormone (TSH) هورمون محرک تیروئید

است  تیروئـید  عملکرد  تشخیــصی  تست  مهمتـرین   TSH
افزایش  و  تشخیصی  های  روش  بهبود  با  خصوص  به 
حساسیت روش ها بر اهمیت آن افزوده شده است. بیماران 
هیپر تیروئید، هورمون محرک تیروئید مهار شده یا ساپرس 
به علت  ثانویه که  تیروئیدیسم  بیماران هیپر  )به جز  دارند 
تومور مولد هورمون محرک تیروئید در هیپوفیز قدامی و.. 
که حاوی سطح باالی هورمون محرک تیروئید می باشند( . 
در هیپرتیروئیدیسم تحت بالینی  TSH کاهش یافته در حالی 
که سطح هورمون ه ای تیروئیدی نرمال است و مشابه این 
حالت در شرایط معکوس در هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی دیده 

می شود. 
علیرغم اینکه تست هورمون محرک تیروئید تست انتخابی و 
مناسب برای شناسائی اختالالت عملکرد تیروئید است الزم 
است که سطح هورمون باند و آزاد تیروکسین نیز در کنار 
آن اندازه گیری و ارزیابی گردد خصوصا به این دلیل که 
و  زمانی  مقاطع  برخی  در  یوتیروئید  افراد  در  مواردی  در 
در شرایط ابتال به بیماری های ویرال یا عفونی حاد سطح 

هورمون محرک تیروئید باال یا پائین می باشد.
اندازه گیری تری یدو تیرونین همراه هورمون محرک تیروئید 
صرفا در تشخیص انواع هیپر تیروئیدی مناسب است. آنتی 
بادی های هتروفیل نیز منجر به افزایش کاذب TSH می شوند.

:T4 (Thyroxine(
ترکیب هورمون تیروکسین پائین و هورمون محرک تیروئید 

باال نشانه هیپو تیروئیدیسم اولیه است. 
ترکیب تیروکیسین و تری یدو تیرونین باال همراه با هورمون 
محرک تیروئید ساپرس و پائین نشانه هیپرتیروئیدیسم اولیه 

است. 
 T3 تیروکسین باال و T4 تیروتوکسیکوز حالتی است که
(تری یدو تیرونین) نرمال است (همراه با هورمون محرک 

تیروئید ساپرس) 
 T3 تیرو توکسیکوزیس حالتی است که T3 تری یدو تیرونین 
باال و T4 تیروکسین نرمال است همراه با هورمون محرک 

تیروئید TSH ساپرس.

هیـپر تیروکسینـــمی یوتیروئیــد به دلــیل T4 باال در افــراد
 یو تیروئید می باشد و علت آن شامل افزایش تیروکسین 

بایندینگ گلوبین و سایر پروتئین های اتصالی است.

)FT4 (Free Thyroxine تیروکسین آزاد سرمی:
تیروکسین آزاد به وسیله ایمونواسی تعیین می گردد یا از 
طریق محاسبه اندکس تیروکسین آزاد تخمین زده می شود . 
اندازه گیری مستقیم سرمی تیروکسین آزاد )در صورتی که 
از روش های معتبر و حساس در اندازه گیری استفاده گردد( 
شرایط بالینی بیمار را بهتر منعکس نموده و در شرایط تغییر 
غلظت پروتئین های اتصالی دچار نوسان کاذب نمی گردد، 
لذا در بیماران هیپر تیروئید افزایش و در هیپوتیروئید کاهش 
می یابد. مصرف طوالنی مدت برخی داروها کاهش کاذب در 
تیروکسین توتال و آزاد )%15-30( به طور همزمان حاصل 

می نماید از جمله فنی توئین یا کاربامازپین.

Reverse T3 تری یدو تیرونین معکوس: 
تری یدو تیرونین معکوس متابولیت اصلی تیروکسین می 
باشد که بواسطه دیدیناسیون تیروکسین در خون محیطی 
لحاظ  به  تیرونین  یدو  تری  گیری  اندازه  حاصل می شود. 
بالینی اهمیت کمی دارد. غلظت تری یدو تیرونین معکوس در 
بیماری های غیر تیروئیدی افزایش نشان می دهد )برخالف 

تری یدوتیرونین که کاهش دارد( 

:Thyroglobin ( TG)تیروگلوبولین
غلظت سرمی نرمال تیرو گلوبولین حدود 30 نانوگرم در سی 

سی می باشد. 
کاربرد اندازه گیری تیرو گلوبولین: 

1- کنترل سیر بیماری های بدخیم تیروئید و تعیین پاسخ به 
درمان

2- تشخیص کارسینوم های تیروئید از نوع خوب تمایز یافته 
)قابل ذکر است تست تیرو گلوبین جهت تشخیص کارسینوم 
خوب تمایز نیافته و کارسینوم مدوالری تیروئید منــاسب 

نمی باشد( 
3- تیرو گلوبین در گریوز و تیروئیدیت و گواتر افزایش می یابد 
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نکته:  به دلیل حضور آنتی بادی ضد تیرو گلوبین در 20 
تیروگلوبین  تست  کاربرد  تیروئید،  کانسر  بیماران  درصد 

محدود گردیده است. 

آنتی بادی ضد رسپتور هورمون محرک تیروئید 
  :Anti –TSH  Receptor

اتوانتی بادی ضد رسپتور هورمون محرک تیروئید از دو نوع 
است: -1 بلوک کننده -2 تحریک کننده 

در بیماری گریوز اتو انتی بادی ضد رسپتور از نوع تحریک 
کننده و آگونیست می باشد که نهایتا منجر به ترشح بیش از 

حد هورمون های تیروئیدی از غده تیروئید منجر می گردد.
در بیماری گریوز ندرتا آنتی بادی ضد رسپتور با خاصیت 
بلوکان نیز وجود دارد که معموال هیچ عالمتی بوجود نمی آورد.

کاربرد اندازه گیری اتو انتی بادی ضد رسپتور
 :Anti –TSH  Receptor 

1-  تشخیص پیش اگهی بیمار گریوز و تشخیص افتراقی آن 
 2- پیش بینی خطر اختالل عملکرد تیروئید در نوزادان )با 

مادر مبتال به گریوز( 

Disorder

Primary hypothyroidism

Transient neonatal 
hypothyroidism

Hashimoto thyroiditis
 hypothyroidism

Graves› disease

Neonatal Graves› disease

TSH deficiency

Thyroid
 dishormonogenesis

Thyroid hormone 
resistance

TSH-dependent
 hyperthyroidism

T4 protein-binding 
abnormalities

Nonthyroidal illness

ُSubacute thyroiditis

TBA

n or ↑

↑

n or ↑

n or ↑

n or ↑

n

n

n

n

n

n

N

TSI

n

n

n

↑

↑

n

n

n

n

n

n

n

TBII

N or ↑

↑

n or ↑

↑

↑

n

n

n

n

n

n

n

ATG

N or ↑

N

↑

↑

n or ↑

n

n

n

n

n

n

n

ATPO

N or ↑

N

↑

↑

n or ↑

N

N

N

N

N

N

N

 rT3

↓

↓

↓

↑

↑

↓

↑

↑

↑

V

↑ N or

↓ or ↑

TBG

N

N

N

N

N

N

N

N

N

V+ 

N

N

Tg

N or ↓

N or ↓

N or ↓

↑

↑

↓

N, ↓ or ↑

↑

↑

N

N

      

TSH

↑

↑

↑

↓

↓

↓ N or

↑

↑ N or

↑

N

V

↑ or ↓

T4 

↓

↓

N or ↓

↑

↑

↓

↓

↑

↑

V

N or ↓

↑ or ↓

T3 

N or ↓

↓

N or ↓

↑

↑

↓

↓

↑

↑

V

↓

↑ or ↓

FT4 

↓

↓

N or ↓

↑

↑

↓

↓

↑

↑

N

V

↑ or ↓
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 تیروپاتی های اتوایمیون
Autoimmune thyropathies (AITP)

تهیه کننده: دکتر سیما همایون مهر

تیروئیدیت هاشیماتو یا لنفوسیتیک مزمن یا میکزودم اولیه: 
التهاب  است.  تیروئید  اکتسابی  کم کاری  شایع  علل  از  یکی 
تیروئید در این بیماری وابسته به لنفوسیت های T است که در 
طول زمان منجر به تخریب پیشرونده پارانشیم تیروئید می 
شود. عالئم بسیار متغییر است، شروع بیماری در اغلب موارد 
بدون درد است و همراه با افزایش هورمون های تیروئید و 
پرکاری  عالئم  با  همراه  و  است  تیروئید  عملکرد  افزایش 
تیروئید شامل تعریق، بی قراری، تحریک پذیری، لرز، اسهال 
و کاهش وزن خواهد بود. در مراحل انتهایی بیماری، به دلیل 

تخریب پیشرونده تیروئید، عالئم کم کاری بروز می کند.
 لذا دو مرحله مختلف در بیماری مشاهده می گردد. 

1( مرحله هیپرتروفیک: فرم کالسیک تیروئیدیت هاشیماتو 
منتشر  و  درد  بدون  افزایش  و  گواتر  با  مرحله  این  است، 

تیروئید مشخص می گردد.
2( مرحله آتروفیک: نوع بدون گواتر که در این مرحله تخریب 

پیشرونده بافت همراه با چروکیدگی ارگان و کاهش سنتز 
هورمونها )میکزودم اولیه( مشخص می گردد و در نهایت 
پس از چند سال به سمت کم کاری تیروئید با عالئم دپرسیون، 
مو،  ریزش  یبوست،  سرما،  به  تحمل  عدم  وزن،  افزایش 
پوست خشک و دردهای عضالنی پیش می رود. تیروئیدیت 
هاشیماتو ممکن است همراه با سایر اختالالت مثل بیماری 

سلیاک، دیابت تیپ1، بیماری آدیسون و وتیلیگو دیده شود.
اتوآنتی بادی های تشخیصی: 

آنتی بادی های تیرو پراکسیداز در عمده موارد بخصوص در 
فرم هیپرتروفیک مثبت هستند. آنتی بادی تیروگلبولین به طور 
نادر و همراه با تیروپراکسیداز ممکن است یافت شود. در 
میکزودم اولیه در 15 درصد موارد آنتی بادی بر علیه رسپتور 
TSH مثبت است. از آنجائی که 25درصد موارد تیروئیدیت 
بررسی  است  اتوایمیون  اختالالت  سایر  همراه  اتوایمیون 

مناسب سایرآنتی بادی ها توصیه می گردد.

 بیماری های تیروئید اتوایمیون بیماری های التهابی مزمن 
ایمنی  سیستم  تنظیمات  در  اختالل  دنبال  به  که  هستند 
از شایع ترین  یکی   AITP ایجاد می شوند.  بدن  اختصاصی 
بیماری های اتوایمیون در انسان است که می تواند به طور 
منفرد یا جزئی از سندرم اتوایمیون پلی آندوکرین باشد و 
شامل تیروئیدیت اتوایمیون )هاشیماتو یا میکزودم اولیه( و 

هیپرتیروئیدی اتوایمیون )گریوز( می باشد. 
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اتوآنتی بادی های تشخیصی در بیماری های اتوایمیون تیروئید
 :TSHR (TSH( 1- آنتی بادی بر علیه رسپتور

رسپتور TSH نقش کلیدی در تولید هورمون های تیروئید 
اتوایمیون  پاسخ  دارد.  تیروئید  فولیکولی  و رشد سلولهای 
اتوآنتی  از  و طیفی  است  پیچیده  بسیار   TSH رسپتورهای 
رسپتورها  فعالیت  روی  متفاوتی  اثرات  تواند  می  ها  بادی 
داشته باشند، برخی اثر بلوک کننده، برخی تحریک کننده و 
برخی خنثی عمل می کنند. اتوآنتی بادی های بلوک کننده، 
اتصال TSH به رسپتورها را بلوک می کنند و منجر به کاهش 
عملکرد تیروئید و هیپو تیروئیدی می گردند. این اتوآنتی بادی 
ها قابلیت عبور از جفت را دارند و در تیروئیدیت هاشیماتو 
و ندرتا گریوز مثبت هستند. اتوآنتی بادی های نوترال هیچ 
تاثیری روی عملکرد تیروئید ندارند. روشهای آنالیز این آنتی 
بادی ها تمام سه نوع آنتی بادی را پوشش می دهند. اتوآنتی 
بادی برعلیه گیرنده TSH در بیماری گریوز، مارکر حساسی 
با بیش از 95 درصد حساسیت در زمان تشخیص است و 
پیش  ارزش  تیروگلولین  و  تیروپراکسیداز  بادی  آنتی  مثل 
بینی کننده داشته و می توانند سالها قبل از بروز عالئم، قابل 

تشخیص باشند.

 اندیکاسیون اندازه گیری این آنتی بادی:
  در موارد مشکوک به گریوز )بیماران بدون عالئم کالسیک(

  بیماران با گواتر
  تشخیص افتراقی هیپوتیروئیدی بارداری

  مانیتورینگ بیمار در طی درمان
 مانیتورینگ خانم باردار مبتال به گریوز

:(Tg- ab( 2- آنتی بادی تیروگلبولین
تیروگلبولین یک گلیکوپروتئین با دو ساب یونیت است و نقش 
کلیدی در بیوسنتز هورمون های T3  و T4 دارد. Tg-ab در 
60 تا 80 درصد موارد تیروئیدیت ها شیماتو کالسیک و 55 
تا 72 درصد میکزودم اولیه قابل اندازه گیری است. در 20 
Tg-  تا 30 درصد موارد گریوز نیز مثبت است. البته گاهی

ab در افراد سالم دیده می شود بطوریکه در 9 تا 20 درصد 
زنان و 8 تا 10 درصد مردان مثبت است. Tg-ab در سایر 
آندوکرینوپاتی ها مثل آنمی پرنیشیوز )17 تا %27(، بیماری 
آدیسون )%28(، دیابت تیپ1 )9 تا %20( و همینطور در شوگرن، 

لوپوس و آرتریت روماتوئید مثبت است.
Tg-ab مثل آنتی بادی های Tpo  و TSHR ارزش پیش بینی 

کننده دارد و می توان آنرا سالها قبل از بروز بیماری از سرم 
بیماران جدا ساخت.

اندیکاسیون:
تست  پایین  اختصاصیت  بدلیل   Tg-ab تشخیصی  ارزش 
تیروئیدیت  آنها جهت تشخیص  اندازه گیری  محدود است. 
اتوایمیون پیشنهاد نمی شود مگراین که ظن قوی به تیروئیدیت 

اتوایمیون همراه با Tpo و TSHR منفی وجود داشته باشد.
کاربرد دیگر تست در مانیتورینگ کانسر تیروئید است.

(Tpo-ab) 3- آنتی بادی های تیروپراکسیداز
است.  تیروئید  های  هورمون  سنتز  در  اصلی  آنزیم   ،Tpo
Tpo یک آنتی ژن کلیدی در ایجاد واکنش اتوایمیون است. 
 ELIZA ، شامل Tpo-ab تمام روش های اندازه گیری کمی
RIA،  CLIA ،IIF با استانداردهای جهانی WHO منطبق است 
ولی روش ایمونوفلورسانس )IIF( بدلیل اختصاصیت باالیی 

که دارد ترجیح داده می شود.
با  هاشیماتو  تیروئیدیت  برای  تشخیصی  مارکر   Tpo-ab
حساسیت 90 درصد و اختصاصیت 98 درصد است. بین 
تیتر آنتی بادی و پیشرفت بیماری ارتباط مستقیم وجود دارد. 
عالوه بر ارزش تشخیصی، اهمیت پروگنوستیک و پیش بینی 
کننده نیز دارد و می تواند سالها قبل از بروز عالئم بالینی 
ظاهر شوند. لذا بیمارانیکه از نظر بالینی نرمال ولی تیتر باالی 
اتوایمیون  تیروئیدیت  برای  باال  ریسک  در  دارند   Tpo-ab
هستند. در بیماری گریوز نیز Tpo-ab در 70 تا 80 درصد 

بیماران مثبت است. 

بطور کلی افرادیکه در ریسک بیماری های اتوایمیون تیروئید 
قرار دارد شامل:

بیماری  مثل  ها  آندوکرینوپاتی  سایر  به  مبتال  بیماران   
آدیسون، دیابت تیپ 1 و انمی پرنیشیوز که Tpo-ab  مثبت 

دارند.
  بیماران گواتر با Tpo-ab مثبت

 Tpo-ab افراد سالم با تیتر متوسط یا باالی  
)10 تا %26 افراد سالم ممکن است تیتر پایین Tpo-ab داشته 

باشند(

:Tpo-ab اندیکاسیون اندازه گیری
 تمام موارد مشکوک به تیروئیدیت اتوایمیون

  تمام موارد مشکوک به میکزودم اولیه
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  تمام موارد مشکوک بیماری گریوز
  بیماران مبتال به گواتر قبل از مصرف پروفیال کتیک ید

  ارزیابی تیروئیدیت بارداری، اندازه گیری Tpo-ab باید 
در تمام خانمهای باردار با دیابت تیپ 1 یا با تاریخچه فامیلی 

بیماری های اتوایمیون انجام شود.
  در بیماران مشکوک به آنسفالیت هاشیماتو که ممکن است 
با آنسفالیت ویروسی و یا بیماری کروتزفلد- جاکوب اشتباه 

شود.
جهت  ساالنه  تست  تیپ1:  دیابت  با  بیماران  مانیتورینگ   

تیروئیدیت اتوایمیون در این بیماران

سندرم بیماری های غیر تیروئیدی
   Non-thyroidal illness syndrome (NTIS(

 یکی از مشکالتی که در تفسیر نتایج هورمون های مربوط 
به تیروئید وجود دارد مربوط به بیماری های غیر تیروئیدی 
و  قلبی  بیماری های  سپسیس،  شدید،  گرسنگی  مثل  است. 
ریوی شدید، جراحی، انفارکتوس میوکارد، بای پس و پیوند 

مغز استخوان....
در بیماری های خفیف معموال فقط سطح T3 کاهش می یابد 
و با شدت یافتن بیماری سندرم پیچیده تر می شود و عالوه 
بر افت T3 کاهش T4  هم خواهیم داشت.NTIS بطور شایع 
در بیماران مسن با تغذیه ضعیف که تحت عمل جراحی حاد 
قرار گرفتند یا مراقبت های کافی بعد از عمل جراحی نداشتند 
و هم چنین در بسیاری از بیماران بستری در ICU دیده می 
 T4 و همچنین T3 کاهش ICU شود. در اطفال بستری در
قویا دال بر پیش اگهی ضعیف بیماری می باشد و درکاهش 
واضح T4 کمتر از              احتمال مرگ 50 درصد و کمتر 
از              احتمال مرگ 80 درصد است. نکته حائز اهمیت 
این که در این بیماران هیپوتیروئیدی و مشکل عملکردی اولیه 
تیروئید وجود ندارد و در واقع هیپوتیرویدی علت عوارض و 

مرگ بیمار نمی باشد.
معموالً علی رغم کاهش سطح هورمون های T3 و T4، سطح 
TSH نرمال یا پایین است البته کاهش TSH معموالً کمتر از 

0/05 نیست. پیشنهاد شده علت کاهش TSH ممکنست به دلیل 
عملکرد  کاهش  به دلیل  شاید  و  بیولوژیکی  فعالیت  کاهش 
بهبودی  دوره  طی  در  باشد،   TRH کاهش  و  هیبوتاالموس 

اغلب TSH باال می رود.
مختلف  گروه های  در  و  است  مولتی فاکتوریال   NTIS علت 
بیماران متفاوت است. شواهد یک تغییر در عملکرد هیپوتاموس 
و هیپوفیز را پیشنهاد می دهد که منجر به کاهش تولید TSH و 

پیامد آن کاهش T4 و T3  خواهد بود.
در گرسنگی شدید سطح هورمون های تیروئید و لپتن کاهش 
می یابند و دیده شده در این بیماران با تجویز لپتن و تحریک 
 TRH اصالح می گردد، همچنین تجویز T4 سطح TRH ترشح
این  می شود.  تیروئید  هورمون های  اصالح سطح  به  منجر 
 NTIS اطالعات نشان دهنده کاهش عملکرد هیپوتاالموس در
است. در یک بررسی دیگر روی بیماران بستری ICU ارتباط 
کاهش هورمون های تیروئید با افزایش IL-1 و تغییر در مقادیر 

برخی دیگر از سایتوکاینها نشان داده شده است.
در مطالعه دیگری اثر هیپوگلیسمی و هیپوکسی روی کاهش 

TSH- FT4-FT3 مطرح شده است.
قبلی  سابقه  که  مریضـی  به  شـدت  بیماران  در  تشخیص: 
اختالالت هیپوفیز یا عالئم بالینی هیپوتیروئیدیسم ندارند در 
گزارش آزمایشگاه T4 و T3 و FTI پایین و TSH نرمال یا 
پایین است NTIS مطرح می شود. اگر TSH باال باشد، سابقه 
هیپوتیروئیدیسم قبلی مطرح می شود. در این بیماران بهتر 
است کورتیزول  باالی 20 باشد، اگر زیر 20 باشد بیمار باید 

تحت کورتیزول تراپی قرار گیرد.
برخی داروها مثل آسییرین، دیالنتین و کاربامازپین می تواند 

سطح T4 و FIT را پایین تر آورد. 
نکته پایانی این که در بیماران NTIS به دلیل شرایط کالریک 
 T3/T4 و متابولیسم در اغلب موارد جایگزینی با هورمون

توصیه نمی شود.

4 mg/dl
2 mg/dl
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الف( آنالیز پروتئین های سرم:
را  کاربرد  بیش ترین  الکتروفورز  کاپیالری  روش  امروزه 
روش  این  در  می باشد.  دارا  سرم  پروتئین های  آنالیز  در 
پروتئین های سرم به 6 گروه کالسیک طبقه بندی می شوند 
که عبارت اند از: آلبومین، آلفا یک گلوبولین، آلفا دو گلوبولین، 
بتا یک گلوبولین، بتا دو گلوبولین و گاما گلوبولین. تغییر در 
میزان هر کدام از این باندها می تواند در ارزیابی وضعیت 
فرد حائز اهمیت باشد، به خصوص تغییر در باند بتا و گاما. 
به عنوان مثال؛ در کم خونی فقر آهن میزان باند بتا افزایش 
می یابد و یا باند گاما که مخصوص گاما گلوبولین  هاست، 
یا  و  میلوما  مولتیپل  مثل  میلوپرولیفراتیو  بیماری های  در 
کاپیالری  روش  از  استفاده  می یابد.   افزایش  والدنشتروم 
یا  سلولز  استات  کالسیک  روش  به  نسبت  الکتروفورز 
سیترات آگار مزایای نسبتا خوبی دارد، چرا که مشکالت دو 
روش قبلی از قبیل گذراندن زمان زیاد برای فیکس کردن، 
رنگ آمیزی، شستشوی ژل و در نهایت اسکن ژل با دانسیتو 
در  آن  اینکه حساسیت  مهم تر  همه  از  و  ندارد  متر وجود 
تفکیک ترکیبات موجود در سرم به مراتب بسیار بیشتر از 

آن دو روش است.

کاپیالری الکتروفورز و کاربردهای 
تهیه و تنطیم: دکتر جبار لطفیآن در آزمایشگاه های بالینی

  آزمایشگاه های بالینی همیشه ملزم به ارتقای روش های 
و  اتوماسیون  قابل  دقیق، سریع،  به روش هایی  تشخیصی 
البته ارزان هستند. برای الکتروفورز این الزامات دشوار جلوه 
می نمود تا اینکه روش کاپیالری الکتروفورز در دهه 1990 به 
جامعه علمی دنیا عرضه شد. با استفاده از روش کاپیالری 
تحقق  مذکور  هدف های  همه(  نه  )البته  بیشتر  الکتروفورز 
یافت. زیرا هر چند که کاپیالری الکتروفورز بر پایه حرکت 
مولکول در میدان الکتریکی استوار است، اما محدود به اندازه 
مولکول یا بار که در روش های الکتروفورز معمولی مشاهده 
می شود نیست. کاپیالری الکتروفورز این توانایی را دارد که 
مولکول هایی با وزن مولکولی پایین و یا حتی ترکیبات خنثی 
از نظر الکتریکی مثل استروئید ها را تفکیک نماید.                                                                                                                              
مهم ترین کاربردهای روش کاپیالری الکتروفورز در تشخیص 

وضعیت سالمت و بیماری عبارت اند از:

تفکیک پروتئین های سرم به روش کاپیالری الکتروفورز به 6 باند مجزا
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 ب( آنالیز مایعات آسیت و پلور:
اخیرا از روش کاپیالری الکتروفورز برای ارزیابی پروتئین 
در مایعات آسیت و پلور استفاده می شود. با استفاده از این 
تکنیک و محاسبه نسبت آلفا دو ماکروگلوبولین به آلبومین، 
اختصاصیت  و  با حساسیت 81%  اگزودا  تشخیص  امکان 

%91 فراهم می گردد.

ج( آنالیز پروتئین های ادرار:
افزایش ترشح پروتئین در ادرار یکی از حاالتی است که به 
بالینی دیده می شود و  وفور در آزمایشگاه های تشخیص 
ناشی از بروز شرایط پاتولوژیکی است که کلیه ها یا مجرای 
ادراری را تحت تأثیر قرار داده اند. تعیین نوع پروتئین دفعی 
و میزان آن، می تواند در تشخیص علت و محل ضایعه کمک 
شایانی را به پزشک جهت بهبود بیمار داشته باشد. روش 
باال در تفکیک پروتئین های  با دقت و حساسیت  کاپیالری 

دفعی مختلف در این مورد نیز کاربرد دارد.

د( آنالیز پروتئین های مایع مغزی- نخاعی:
در  می تواند  نخاعی  مغزی-  مایع  پروتئین های  آنالیز   
تشخیص و مدیریت بسیاری از بیماری هایی نورولوژیک از 
قبیل حاالتی که ناشی از پاسخ ایمنی، بیماری های تخریبی 
مغزی و یا شکست سد خونی مغزی باشد، بسیار کمک کننده 
باشد. در حاالتی که منجر به بروز پاسخ ایمنی می شوند، در 
ناحیه گاما باند پلی کلونال یا اولیگوکلونال دیده می شود که 
اگر با IgG index ترکیب شود می تواند به تشخیص مالتیپل 

اسکلروز در %95 موارد بیانجامد. 

ه) بررسی هموگلوبین و واریانتهای آن:
و  تشخیص  در  تاالسمی  و  ها  هموگلوبینوپاتی  ارزیابی 
اهمیت زیادی دارد،   Hb ارثی  از 900 نقص  مدیریت بیش 
به خصوص انجام این آزمایش در قبل از ازدواج می تواند 
در ارتقای سالمت جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد. همانند 
تشخیص  در  می تواند  الکتروفورز  کاپیالری  موارد،  دیگر 
افتراقی انواع هموگلوبینوپاتی ها از قبیل S/B , S/C  بسیار 
تعیین  در  الکتروفورز  کاپیالری  چنین  هم  باشد.  راهگشا 
مقدار HbA2, HbF نه تنها در تشخیص افتراقی بتا تاالسمی 
درازمدت  درمان  پایش  در  بلکه  آهن،  فقر  آنمی  از  مینور 
بیماران مبتال به S/C که تحت درمان با هیدروکسیل اوره 

هستند، نیز بسیار کمک کننده است. 

در  خون  قند  کنترل  تشخیص  در  الکتروفورز  کاپیالری 
 Hb A1C بیماران مبتال به دیابت نیز با اندازه گیری سطح
تجاری و   HPLC کاربرد دارد. در حال حاضر روش های
استفاده   Hb A1C اندازه گیری میزان برای  ایمونواسی  یا 

می شوند که هر کدام دارای مشکالتی هستند
ر( بررسی لیپوپروتئین ها:

در  پالک  تجمع  با  که  است  مزمنی  بیماری  آترواسکلروز 
بیماری هایی است که  از  یکی  عروق خونی همراه است و 
بودن  غیرطبیعی  شود.  عروقی  انسداد  به  منجر  می تواند 
LDL، کاهش    افزایش  قبیل  از  لیپوپروتئین های سرم  سطح 
HDL و افزایش Lp (a)  به عنوان عامل هایی برای پیشرفت 
پروفایل  خاطر  همین  به  هستند.  مطرح  آترواسکلروز 
گلیسرید،  تری  کلسترول،  شامل  سرم  لیپوپروتئین های 
HDL، LDL به طور روزمره در آزمایشگاه های تشخیص 
با  الکتروفورز  انجام  می گیرند.  قرار  ارزیابی  مورد  طبی 
استفاده از ژل آگارز ترکیبات یادشده و بررسی فراکسیون 
آن ها نیز کمک کننده است، اما روش کاپیالری الکتروفورز 
روش  در  که  چرا  شود  آگارز  روش  جایگزین  می تواند 
کاپیالری الکتروفورز لیپوپروتئین های سرم به 9-14 باند 
تفکیک می شوند) در مقابل 3 باند روش آگارز که در حضور 
شیلومیکرون به 4 باند افزایش می بابد( و پس از رنگ آمیزی 
با سودان بلک، ما را قادر می سازد تا اختالالت لیپوپروتئین 
بر اساس طبقه بندی فریدیکسون را به راحتی ارزیابی نماییم.

ز( سایر
از دیگر کاربردهای روش کاپیالری الکتروفورز می توان به 
بررسی سطح داروهای مختلف از قبیل نالورفین، مورفین، 
مونوکلونالیتی  بررسی  ادرار،  یا  سرم  در  غیره  و  کدئین 
بررسی  خونی،  ناهنجاری های  در   T یا   B لنفوسیت های 
آنتی ژنهای سازگاری نسجی )HLA Typing)، بررسی های 
ژنتیکی برای تشخیص بسیاری از بیماری های ارثی از قبیل 
سندروم X شکننده، سیستیک فیبروزیس، واریانتهای ارثی 
ارثی  ناهنجاری های  از  دیگر  بسیار  و   P-450 سیتوکروم 

اشاره کرد.

تفکیک پروتئین های سرم به روش کاپیالری الکتروفورز به 6 باند مجزا
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علل افزایش پروالکتین در زنان:
1- افزایش بیولوژیک یا طبیعی: در زمان بارداری و شیردهی 
پروالکتین به طور طبیعی بسیار باال است. در مواردی که 
به طور  نیز  استرس روحی وجود دارد و در زمان خواب 
طبیعی باال می رود. افزایش کاذب پروالکتین به علت وجود 
که  است  شده  دیده  هورمون  این  فعال  غیر  های  مولکول 

عالئمی ایجاد نکرده است.

2- افزایش غیر طبیعی: از علل مهمی که به طور بیماریزا باعث 
باال رفتن مقدار پروالکتین خون می شوند، شامل موارد ذیل 
می باشند: کم کاری تیروئید- استفاده از بعضی داروها، به 
خصوص داروهایی که جهت درمان بیماری های روانی داده 
می شود- بیماریهای کبد و کلیه ها و تخمدان ها- تومورهای 
هیپوفیز- تحریک نوک پستان ها- صدمات و ضایعات قفسه 

سینه به علت درگیری اعصاب پستان ها.

مقدمه: 
 پروالکتین بصورت یک پیش هورمون با وزن ملکولی 26 
ترشح  قدامی  هیپوفیز  الکتوتروف  از سلولهای  کیلودالتون 
می شود و سپس شکسته شده و منومر پروالکتین با وزن 

ملکولی 23 کیلودالتون بوجود می آید.
وجه تسمیه پروالکتین )PRL( به این علت است که شیردهی 
را آغاز کرده و تداوم می بخشد. دوپامین هیپوتاالموسی، آزاد 
شدن PRL را مهار می کند. پروالکتین به صورت پالس هایی که 
سوار )superimposed( بر روی ریتم سیرکادین می شوند 
ترشح می شود. بعضی از تحریکات فیزیولوژیک مثل خواب، 
ورزش و هیپرگلیسمی سبب افزایش کوتاه مدت پروالکتین 
سرم می شوند. هنگام خواب سطح پروالکتین بعد از 60-90 
دقیقه شروع به افزایش می کند و 5-4 ساعت بعد به باالترین 

تهیه کننده: نفیسه شاهمرادی

مقدار خود می رسد. شایعترین تومور هیپوفیز، پروالکتین ترشح می کند )پروالکتینوما(. آمنوره، قاعدگی های غیرطبیعی و 
گاالکتوره می توانند نشانه هایی حساس برای وجود احتمالی پروالکتینوما در زنان سنین باروری باشند. این تومورها در مردان 

و زنان سالخورده فاقد چنین نشانه هایی بوده و دیرتر و غالباً با اثرات تهاجمی و بینایی ظاهر می شوند. 
پروالکتین رل مهمی در باروری خانم ها بازی می کند. نقش اصلی پروالکتین تحریک رشد و نمو پستان  ها و راه  اندازی و 
تداوم شیردهی است. با وجود این، تولید شیر به حضور هورمون  های انسولین، استروئیدهای قشرغده فوق کلیه، استروژن، 

پروژسترون و هورمون  های تیروئیدی هم نیاز دارد. 
پروالکتین در زنان میتواند سبب پرکاری غدد جنسی ناشی از کمبود گنادوتروپین ها شده و منجر به کمبود استروژن گردد. 
سطح گنادو تروپینها طبیعی است و استروئید های جنسی کاهش دارند. پروالکتین ترشح پالسی گنادو تروپین ها را مهار میکند 
و افزایش ناگهانی LH را در وسط سیکل متوقف می سازد که این امر منجر به عدم تخمک گذاری می گردد. در مردان مبتال به 

پروالکتین باال، سطح تستوسترون معموال کاهش یافته است.

پروالکتین و ماکرو پروالکتین
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از  را  زنانه(  )هورمون  استروژن  ترشح  میزان  پروالکتین 
قوام  در  مهمی  رل  استروژن  دهد.  می  کاهش  ها  تخمدان 
استخوان ها دارد. بنابراین کاهش آن زمینه را برای پوکی 

استخوان فراهم می سازد.

کم بودن مقدار هورمون پروالکتین :
دلیل  به  پروالکتین خون  مقدار  کم شدن  موارد  اغلب  علت 
شرایط  این  مهمترین  از  یکی  است.  هیپوفیز  غده  مشکالت 

سندرم شیهان است با اینحال توده های هیپوفیزی, درمان 
استخوان  بیماری های  ای,  داخل جمجمه  توده های  کردن 
احاطه کننده غده هیوفیز )parasellar desease (, صدمات 
مغزی,  و عفونت )مثل سل و هیستوپالسموزیس( از جمله 

علل هستند.

نکته قابل توجه آزمایشگاهی: 
هنگام خونگیری سعی شود رگ مناسبی انتخاب گردد. چون 
با چند بار ورود سوزن به رگ یا عضله، بیمار دچار تنش می   
شود و سطح هورمون افزایش می  یابد. در هر حال چنانچه 
است  بهتر  باشد،  عادی  اندازه   از  بیش  پروالکتین  مقدار 
آزمایش بار دیگر انجام شود و اگر باز هم نتیجه پیشین به 
دست آمد، برای بار سوم بهتر است بیمار پانزده دقیقه پیش 
از خونگیری با مالش، سرپستان  ها را تحریک کند. این کار در 
افراد سالم سطح پروالکتین را چندان افزایش نمی  دهد، اما در 
افرادی که سلول های الکتوتروف پرکاری دارند، می  تواند 

پروالکتین را تا ده برابر افزایش دهد.

ماکرو پروالکتین:
 دلیل شایع تشخیص اشتباه هیپرپروالکتینمی: 

ملکول منومرپروالکتین، شکل غالب آن در جریان خون است 
که پروالکتین کوچک  Little Prolactin هم نامیده می شود. عالوه 
بر این شکل غالب، پروالکتین انسانی به دلیل ماهیت هتروژن 
آن می تواند به شکل پروالکتین بزرگ Big Prolactin با وزن 

 Big Big ملکولی 50 کیلو دالتون و یا یک ملکول تترامر بنام
Prolactin )ماکرو پروالکتین( با وزن ملکولی باالتر از 150 
کیلو دالتون هم در جریان خون ظاهر شود. این دو ملکول اخیر 
همان خصوصیات فعالیت ایمونولوژیک پروالکتین منومر را 
دارند و بنابراین در اغلب روش های سنجش آزمایشگاهی 
اندازه گیری می شوند اما فعالیت بیولوژیک بسیار ضعیفی 
دارند و به همین دلیل معموال این بیماران با وجود باال بودن 
اندازه گیری های آزمایشگاهی عالیم  پروالکتین در  میزان 
هیپرپروالکتینمی همانند گاالکتوره، آمنوره یا الیگومنوره را 

خیلی بروز نمی دهند.

پاتوفیزیولوژی ماکرو پروالکتینمی:
علت تشکیل ملکول تترامر پروالکتین )ماکروپروالکتین( وجود 
آنتی بادی ضد پروالکتین از کالس IgG است. اصطالح ماکرو 
پروالکتین زمانی به کار برده می شود که بیش از %30-60 

پروالکتین بیمار به شکل ماکرو پروالکتین باشد.
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گلیکوزیالسیون و فسفریالسیون بعضی پروتئین ها می تواند 
باعث بروز اپی توپهای جدید )Neo-epitopes) شود که تولید 
آنتی بادی علیه آنها را برمی انگیزد. اگر اشکالی از ملکول 
پروالکتین که در هیپوفیز فسفریله می شوند توسط سیستم 
ایمنی تحمل نشوند، نشت این ملکول ها از هیپوفیز به دلیل 
وجود التهاب هیپوفیز و یا نقص دفسفریله شدن آنها باعث 
پاسخ ایمنی و تولید آنتی بادی هایی می شود که ملکول های 
پروالکتین را به هم چسبانده و ملکول های ماکروپروالکتین 

را ایجاد می نمایند.
به  اتصال  از  ناتوان  پروالکتین  ملکول  شده  باند  اشکال 
رسپتورهای اختصاصی خودشان هستند و بنابراین مکانیسم 
فیدبک منفی هیپو تاالموس دچار اختالل است و این موضوع 
باعث هیپرپروالکتینمی می شود. در همین شرایط کلیرانس 
دچار  ملکول  بودن  درشت  بدلیل  پروالکتین  ماکرو  کلیوی 

اختالل می شود و غلظت آن در بدن افزایش می یابد.
های  بادی  اتوآنتی  این  که  است  داده  نشان  اخیر  مطالعات 
ضد پروالکتین حداقل به مدت 5 هفته در سرم پایدار هستند 
و بنابراین ماکروپروالکتینمی وضعیتی مزمن محسوب می 

شود.

ارزیابی آزمایشگاهی ماکرو پروالکتین:
روش   :Gel Filtration chromatography (GFC)
طالیی و استاندارد اندازه گیری ماکرو پروالکتین است اما 
این روش بسیار مشکل و زمان بر است. روش رسوب با پلی 
اتیلن گلیکول جایگزین آن شده و روشی بسیار ساده، ارزان 

قیمت و قابل اعتماد است.
در این روش سرم بیمار با پلی اتیلن گلیکول مخلوط شده و 
انکوبه می شود، سپس سانتریفیوژ شده و از محلول رویی 

بدست آمده مجددا پروالکتین اندازه گیری می شود.
ریکاوری کمتر از 40 درصد پروالکتین بعد از استفاده از 
ماکروپروالکتین  وجود  جهت  اعتمادی  قابل  معیار   PEG
ماکرو  تشخیص  درصد،   50 از  باالتر  مقادیر  و  است 
در  ها  آزمایش  این  نتایج  البته  کند.  می  رد  را  پروالکتین 
میلوم  همانند  ها  ایمونوگلوبولین  باالی  مقادیر  با  بیماران 
احتمال  دلیل  به  کلونال  پلی  هیپرگاماگلوبولینمی  و   IgG
باالی  غلظت  زمینه  در  منومر  پروالکتین  همزمان  رسوب 

ایمونوگلوبولین باید با احتیاط تفسیر شود.
ارزیابی رادیولوژیک:

به  نسبت  ماکروپروالکتینمی  در  رادیولوژیک  مثبت  شواهد 
هیپرپروالکتینمی واقعی بسیار کمتر هستند اما در یک مطالعه 
جدید، مواردی از آنومالی های رادیولویک مشاهده شده است 
و توصیه می شود که MRI در کنار آزمایش اندازه گیری 

ماکرو پروالکتین )PEG( انجام شود.

بحث: 
ماکروپروالکتینمی وابسته به سن و جنس نیست هرچند که 
در بانوان شایع تر است. این بیماران سیکل های قاعدگی 
طبیعی دارند، بندرت در آنان گاالکتوره دیده می شود و معموال 
حاملگی بدون دخالت پزشکی در آنها اتفاق می افتد با این حال در 
گروهی از این بیماران که همزمان با ماکروپروالکتین، غلظت 
هیپرپروالکتینمی  عالئم  است،  باالتر  هم  منومر  پروالکتین 
بیماران،  این  بودن  عالمت  بدون  دالیل  شود.  می  دیده 
ناتوانی ماکروپروالکتین دراتصال به رسپتورش و فعالیت 
بیولوژیک کم آن به دلیل حضور ضعیف آن در فضاهای 

خارج عروقی است. )به دلیل درشت تر بودن ملکول(.
مطالعات اخیر نشان داده که ماکرو پروالکتین به دلیل تجزیه 
تواند  می  منومر  به  شدن  تبدیل  و  متناوب  های  شدن 
فعالیت بیولوژیک هم از خود نشان دهد. با توجه به این که 
مارکر پروالکتینمی با تمام شواهد موجود، نیاز به درمان 

اختصاصی ندارد، افتراق آن از هیپر پروالکتینمی واقعی
 می تواند بسیار مفید باشد.

نتیجه:
هنگامی که هیپر پروالکتینمی، عالیم بالینی واضح و شواهد 
رادیوگرافیک نداشته باشد، احتمال حضور ماکرو پروالکتین 
باید مورد ظن قرار گیرد. توصیه بر این است که غربالگری 
بیماران با پروالکتین باال از نظر وجود ماکرو پروالکتین می 
تواند از انجام درمان یا تصویربرداری غیر ضروری در این 

بیماران جلوگیری نماید.
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غدد فوق کلیوی

 غدد فوق کلیوی دو عضو هرمی شکل هستند که هر کدام 
بخش  یک  شامل  غدد  این  دارد.  قرار  کلیه ها  از  یکی  روی 
قشری بیرونی و یک بخش مرکزی است. بخش مرکزی تولید 
اپی نفرین )آدرنالین( و نوراپی نفرین )نورآدرنالین( را که به 
تنظیم فشار خون، ضربان قلب و ظرفیت عروق کمک می کنند، 

به عهده دارد.
بخش قشری انواع گوناگون هورمون های استروئیدی را تولید 
mineralocorti- مینرالوکورتیکوئیدها  اول  دسته  )می کند. 

coids( هستند که به تنظیم تعادل مواد معدنی کمک می کنند. 
به  دوم  گروه  است.  آلدوسترون  هورمون ها  این  مهم ترین 
التهابی  پاسخ های  و  کربوهیدرات ها  ساز  و  تنظیم سوخت 
کمک می کند. مهم ترین این هورمون ها هیدروکورتیزون است. 
آندروژن،  به ویژه  جنسی  هورمون های  شامل  سوم  گروه 
استروژن و پروژسترون است. تمام این هورمون ها توسط 
تکامل  وظیفه  و  می شوند  تولید  نیز  تخمدان ها  و  بیضه ها 
جنسی را به عهده دارند. این سه نوع هورمون در غده فوق 
کلیوی هر دو جنس تولید می شود ولی آندروژن در جنس 
مذکر و استروژن و پروژسترون در جنس مؤنث بیشتر است. 
اختالالت غدد فوق کلیوی عمدتاً مربوط به تولید اضافی یا 
ناکافی این هورمون های متنوع است. در اینجا تنها شایع ترین 

این اختالالت بررسی خواهند شد. 

 (Cushing syndrome) نشانگان کوشینگ 
نشانگان کوشینگ اختاللی است که عماًل چندین ناهنجاری 
افزایش هورمون های  باعث  آنها  بر می گیرد که همه  در  را 
این  علت  شایع ترین  می شود.  خون  جریان  در  فوق کلیوی 
برای  پزشک  توسط  استروئیدی  داروهای  تجویز  عارضه 
درمان برخی بیماری های دیگر مثل التهاب مفصلي، آسم و 
بسیاری از حاالت التهابی مزمن است. در موارد نادر افزایش 
تولید این هورمون ها ممکن است در اثر تومور یا بزرگ شدن 
غده فوق کلیوی یا غده هیپوفیز که فعالیت غده فوق کلیوی را 
تنظیم می کند، ایجاد شود. هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین 
)CRH(  که از هیپوتاالموس ترشح می شود ، موجب تحریک 
ترشح  تحریک  به  منجر  خود  که  گردد  می   ACTH ترشح 

کورتیزول،  آندروژن های فوق کلیوی و مینرالوکورتیکوئید 
ها از قشر فوق کلیوی خواهد شد.   

نشانگان کوشینگ تنها بعد از چند هفته یا چند ماه پس از 
باال رفتن استروئیدهای خون بروز می کند. یک قطعه چربی 
ایجاد  باعث  که  می شود  ایجاد  شانه ها  نزدیکی  در  معموالً 
حالت گوژپشتی می گردد. توده عضالنی بازوها و پاها کاهش 
می یابد. بیمار ضعیف و به  زودی خسته می شود. در پوست 
ممکن است لکه هائی ایجاد و به آسانی کبود شود. در درازمدت 

پوکی استخوان نیز بروز می کند .

آزمایشات الزم برای تشخیص بیماری کوشینگ: 
اندازه گیری ACTH پالسما ، آزمون مهار شبانه دگزامتازون 

تهیه کننده: سمیرا قریشی، مهران محمدی
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 )  uFc( با دوز اندک  و سنجش میزان کورتیزول آزاد ادرار
در ادار 24 ساعته 

 )Addison( بیماری آدیسون
در بیماری آدیسون شرایطی متضاد با نشانگان کوشینگ 
غدد  قشری  بخش  هورمون های  ترشح  یعنی  دارد،  وجود 
فوق کلیوی ناکافی است. شایع ترین علت تحلیل رفتن غده به 
دالیل نامعلوم است. در برخی موارد ممکن است عفونت غده 
را نابود کند. به همین دلیل بیماری آدیسون به نام “نارسایی 

غده فوق کلیه” نیز خوانده می شود.

آزمایشات الزم برای تشخیص بیماری آدیسون :
بادی ها،  آنتی  مقدار  گیری  اندازه  برای  خون:  آزمایش   -1

ACTH سدیم، پتاسیم، کورتیزول و
2- آزمایش تحریک ACTH: مقدار هورمون کورتیزول را قبل 
  ACTH .اندازه می گیرند و بعد از تزریق ACTH مصنوعی 
باعث ساخته شدن کورتیزول در غده فوق کلیه می شود. اگر 
در این آزمایش، مقدار کورتیزول کم بود یا وجود نداشت، 

نشان می دهد غده فوق کلیه آسیب دیده است.
3-  آزمایش وابسته به انسولین: اگر پزشک شک کند که آیا 
غده هیپوفیز، موجب نارسایی غده فوق کلیه شده است یا نه، 
این آزمایش را درخواست می کند. انسولین تزریق شده و در 
فواصل مختلف، قند خون و کورتیزول  اندازه گیری می شود. 
در افراد سالم، مقدار قند کم و مقدار کورتیزول زیاد می باشد.

 4-سی تی اسن شکم: برای نشان دادن اندازه غده فوق کلیه و 
دیگر مشکالت غیر عادی که ممکن است موجب نارسایی غده 

فوق کلیه گردند.
MRI -5 غده هیپوفیز: برای نشان دادن علت نارسایی غده 

فوق کلیه.

تومورهای غده فوق کلیوی 
تومورهای غده فوق کلیوی و بزرگ شدن آن معموالً باعث 
درمان  موارد  اکثر  در  می شود.  خاصی  هورمون  افزایش 
توسط برداشتن تومور از طریق جراحی انجام می شود. این 
تومورها دو نوع اصلی دارند . اغلب آن ها خوش خیم بوده ، 
آدنوم نامیده می شوند . تومورهای بدخیم بسیار کم هستند. 

شایع ترین این تومورها عبارتند از:
 )Pheochromocytoma( فئوکروموسیتوم 

یک تومور خوش خیم بخش مرکزی غده فوق کلیوی است که 
تولید اپی نفرین و نوراپی نفرین اضافی می کند. در این شماره 

به این بیماری پرداخته خواهد شد.
 تولید بیش از حد آلدوسترون )آلدوسترونیسم( 

تولید اضافی هورمون آلدوسترون ممکن است در اثر تومور 
یا بزرگ شدن بخش قشری غده فوق کلیوی پدید آید. عالمت 
اصلی افزایش فشار خون است که تنها با برداشتن تومور یا 

غده  بزرگ شده درمان می شود.
 (Virilizing syndrome) نشانگان بروز صفات مردانه 

تولید  فوق کلیوی  غده  قشری  بخش  بزرگ شدن  با  تومور 
هورمون های جنسی اضافی می کند. عالئم و نشانه ها در زنان 
بارزتر از مردان است و عبارتند از: موی اضافي، آکنه، بم 

شدن صدا، و کوچک شدن پستان ها
عوامل خطر در سرطان غدد فوق کلیه چیست ؟

سابقه خانوادگی : بسیاری از موارد این سرطان ارثی نیستند 
و به صورت تک گیر رخ می دهند.  سرطان بخش قشری 
غده فوق کلیه در بین افراد 40 تا 50 ساله یا بچه ها بیشتر 
دیده می شود. روش زندگی و عوامل محیطی : رژیم پرچربی، 
سیگار، کم تحرکی و قرار گرفتن در معرض عوامل سرطان 
زای موجود در محیط، باعث افزایش بروز انواع سرطان ها در 

افراد می شود.
تشخیص آزمایشگاهی

های  هورمون  علت  به  که  بیمارانی  برای  الزم  آزمایشات 
اندروژن و استروژن دچار عالئم بالینی شده اند:

سطح این دو هورمون  به طور جداگانه باال می باشد، در هر 
کدام از این موارد میزان 17 کتواستروئید و 17 هیدروکسی 
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استروئید در خون باال است. میزان هورمون تحریک کننده 
تخمگذاری )FSH( که یکی از هورمون های مترشحه از غده 
هیپوفیز است ممکن است اندازه گیری شود، اگر میزان این 
هورمون افزایش یافته باشد بعید است که بیمار به تومور 

بخش قشری غده فوق کلیه مبتال باشد.

ACTH (Adrenocorticotropic Hormone( آزمایش
 تست هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، میزان این هورمون را 
در خون اندازه می گیرد تا وجود مشکل در غده هیپوفیز یا 
آدرنال، مشخص گردد. ACTH  در غده هیپوفیز تولید می 
شود و در پاسخ به آزاد شدن هورمون دیگری به نام هورمون 
آزاد کننده کورتیکوتروپین )CRH( از هیپوتاالموس آزاد می 
گردد. سپس غدد آدرنال  هورمون کورتیزول را ترشح می 
کنند که به بدن کمک می کند در برابر استرس و فشار مقاومت 
 ACTH نماید. هنگامی که مقدار کورتیزول باال می رود، مقدار

معموال افزایش می یابد.
کننده  تولید  تومور  یا  آدیسون،  بیماری  کوشینگ،  بیماری 
ACTH غیرطبیعي و استرس، ACTH را افزایش مي دهند. 
برخی از تومورها در خارج از هیپوفیز در مکان هایی مانند 
ریه ها می توانند غلظت کورتیزول را با تولید ACTH افزایش 
یا کم  دهند. هم چنین تومور آدرنال، داروهای استروئیدی 

کاری هیپوفیز مي توانند ACTH را افزایش دهند.
مقادیر ACTH و کورتیزول در طول روز تغییر می کنند و 
ACTH به طور طبیعی در هنگام صبح )بین 6 تا 8 صبح( در 
باالترین مقدار خود است و در زمان بعد از ظهر )بین 6 تا 11 
بعد از ظهر( به کمترین مقدار خود می رسد. مقدار کورتیزول 

معموال” در زمان اندازه گیری ACTH چک می شوند.

Cortisol آزمایش
سایر نام ها : هیدروکورتیزون ، کورتیزول سرم

بر روی بیماران مشکوک به کم کاری و یا پرکاری غدد فوق 
کلیوی انجام می شود. بهترین روش ارزیابی فعالیت غده فوق 
است.  پالسمایی  کورتیزول  مستقیم سطح  کلیوی، سنجش 
سطح کورتیزول به طور طبیعی در طی روز دچار نوسان می 
شود. بیشترین مقدار کورتیزول در حدود 8 – 6 صبح است 
که به تدریج در طی روز سقوط می نماید و در حدود نیمه 
شب به حداقل خود می رسد. گاهی اوقات اولین نشانه افزایش 
فعالیت غده فوق کلیوی تنها از میان رفتن این تغییرات روزانه 
می باشد، در حالی که سطح کورتیزول هنوز افزایش نیافته 

است. سطح باالی کورتیزول پالسما نشانه سندرم کوشینگ و 
سطح پایین آن نشاندهنده بیماری آدیسون است. مقدار سطح 
کورتیزول 4 بعد از ظهر باید در حدود یک سوم تا دو سوم 
مقدار 8 صبح باشد. مقادیر طبیعی در افرادی که برای مدت 
طوالنی شب کار بوده اند و روزها می خوابند جابجا می شود.

DHEAS آزمایش
انواع  از  یکی   DHEAS سولفاته  اندروسترون  اپی  دهیدرو 
بخش  توسط  عمده  صورت  به  که  بوده  بدن  هورمونهای 
قشری غده فوق کلیه و به میزان کمتر توسط بیضه مردان و 
تخمدان های زنان تولید می شود. ترشح این هورمون تحت 
تاثیر هورمون مترشحه از هیپوفیز که نقش موثری بر روی 
بخش قشری فوق کلیه دارد به نام ACTH می باشد. بنابراین 
میزان این هورمون در اختالالت غده فوق کلیه مانند تومورها 
و سرطانهای این ناحیه و هایپر پالزی این غده افزایش می 
یابد. DHEAS در بدن متابولیزه شده و تبدیل به اندرستون 
دیون، تستسترون و استروژن شده و در بروز صفات ثانویه 
جنسی نقش مهمی را به خصوص به صورت مستقیم در 
مردان بازی میکند. افزایش این هورمون در پسر بچه ها باعث 
بلوغ زودرس و در دختر بچه ها باعث بروز عالئمی مبنی بر 
مرد نمایی می گردد. همچنین افزایش این هورمون در زنان 
باعث ایجاد آکنه، پر مویی، آمنوره و مرد نمایی می گردد. 
این هورمون به طور عمده به همراه FSH ،LH پروالکتین، 
استروژن و تستسترون به منظور بررسی اختالالت جنسی و 

ردیابی افراد دارای سندرم تخمدان های پلی کیستیک
 ) PCOS ( اندازه گیری می شود. 

سایر  نرمال  مقادیر  همراه  به   DHEAS نرمال  مقادیر 
هورمونهای جنسی می تواند نشانگر عمل نرمال غده فوق 
کلیه باشد البته در موارد نادری تومورهای غیر مترشح کننده 
این هورمون نیز در غده فوق کلیه دیده شده است. همچنین در 
برخی از افراد دارای PCOS میزان این هورمون طبیعی می 
باشد. در این افراد معموال سایر هورمونهای تولید شده توسط 

تخمدانها و تستسترون مهم می باشد.
تومورها  دنبال  به  نیز  هورمون  این  یافته  افزایش  مقادیر   
و هایپرپالزی بخش قشری غده فوق کلیه  دیده می شود. 
البته الزم به ذکر است که تنها با نتیجه این تست نمی توان 
به تشخیص دقیق دست یافت و نیاز به اقدامات دیگری برای 

تشخیص دقیق تر وجود دارد.
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نحوه عملکرد هیپوتاالموس و هیپوفیز قدامی
هیپوفیز قدامی با تولید هورمونهای محرک به هورمونهای 
هیپوتاالموسی موجود در گردش خون، پاسخ می دهند. این 
پلی پپتیدها رده بعدی غدد آندوکرین شامل قسمت قشری غدد 
فوق کلیوی، غده تیروئید، تخمدان و بیضه  را فعال می نمایند. 
به دنبال تحریک این غدد، هورمونهای اختصاصی آنها وارد 
گردش خون شده و به گیرنده های هورمونی موجود در روی 
رشد  هورمون  می گردند.  متصل  هدف،  سلولهای  داخل  یا 
مترشحه از هیپوفیز قدامی بر روی کبد و استخوان، تاثیر 

می گذارد.

نحوه تنظیم سنتز و ترشح هورمون رشد
غلظت هورمون رشد در بافت هیپوفیزی 15 - 5 میلی گرم بر 
گرم و بیشتر از غلظت سایر هورمونهای هیپوفیزی است و 
همانند بیشتر هورمونهای هیپوفیزی، ترشح هورمون رشد، 
حالت یک جریان دائمی و یکنواخت را ندارد، بلکه به صورت 
جریانات ضربانی )Pulsatile( انجام می پذیرد. میزان ترشح 
این هورمون تحت تاثیر تحریکات عصبی و خواب و بیداری 
می باشد. بطوریکه غلظت پالسمایی این هورمون، ممکن است 

در ظرف چند دقیقه 10 برابر شود.

بیشترین افزایش هورمون در پالسما مدت کوتاهی پس از به 
خواب رفتن رخ می دهد. عوامل موثر در ترشح هورمون رشد 
عباتند از: شوک وتنشهای عصبی، درد، سرما، عمل جراحی، 
گرسنگی، هیپوگلسیمی، ورزش، خوردن غذاهای پروتئینی و 
باالخره اسید آمینه آرژینین. شوکهای عصبی از طریق تاثیر 
کوتاکوالمینها بر روی هیپوتاالموس موجب زیاد شدن ترشح 
هورمون می گردند. اثرات کلیه عوامل نامبرده شده با توجه به 
خاصیت فیزیولوژیک بسیار مهم هورمون رشد که همواره از 

مصرف گلوکز در بدن جلوگیری می کند، توجیه پذیر است.
زیرا به هنگام وقوع شوک عصبی، هیپوگلیسمی ، گرسنگی و 
خواب، هورمون رشد از یک سو با بکار انداختن واکنشهای 
سلول  به  را  آزاد  چرب  اسیدهای  بیشتری  مقدار  لیپولیز 
به داخل  آمینه  از سوی دیگر ورود اسیدهای  می رساند و 
به  تا  گلوکز(،  نوسازی  )واکنشهای  می کند  زیاد  را  سلول 
این ترتیب از مصرف گلوکز جلوگیری نموده و آن را برای 
تنظیم  اصلی  عامل  کند.  حفظ  مغزی  سلولهای  نیازهای 
ترشح هورمون ، سرعت و میزان متابولیسم گلوکز در داخل 
سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده رشد است و نه 

غلظت گلوکز در پالسمای خون.

 یک پلی پپتید متشکل از 192 اسید آمینه است که از قسمت قدامی غده هیپوفیز 
ترشح می شود. هورمون رشد در گونه های مختلف متفاوت است.  قسمت پیشین 
هیپوفیز، مهمترین و بزرگترین قسمت هیپوفیز است. این بخش قدامی در انسان 
70 درصد وزن غده را تشکیل می دهد و محل سنتز و ترشح چندین هورمون است 
که بیشتر عمل تحریک و تنظیم ترشحات سایر غدد درون ریز را به عهده دارند 
و به همین جهت آنها را هورمونهای محرک (Stimulating hormone) می نامند. 
هورمون پروالکتین یا الکتوژن و هورمون رشد یا سوماتوتروپین هورمون ، 
از مهمترین هورمونهای بخش قدامی هیپوفیز هستند. تمامی هورمونهای قدامی 
هیپوفیز از یک پیش ساز گلیکوپروتئینی حاصل می شوند. این ترکیب پیش ساز 
را پرواوپیومالنوکورتین گویند. این ترکیب هیدرولیزهای آنزیمی مختلفی را تحمل 
کرده و در نتیجه به پپتیدهایی با اندازه های مختلف تبدیل می شود که هر کدام از 

پپتیدهای حاصل، عمل هورمونی خاصی را انجام می دهند.

 (growth hormone)هورمــون رشد
تهیه کننده: فرهوده نوروزی
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اثر آرژینین در ترشح هورمون رشد
یکی از کارهای هورمون رشد، شرکت در پروتئین سازی 
است. اثر محرک آرژینین و یا غذاهای غنی از پروتئین در 
ترشح هورمون رشد نیز خود مکانیسم تنظیم کننده ای است 
تا به این ترتیب، اسیدهای آمینه در پالسما به داخل سلولها 
انتقال یافته و در ساختمان پروتئینها شرکت جویند و یا به 

اشکال دیگر ذخیره انرژی تبدیل شود. 

اثر سایر مواد و هورمون ها بر ترشح هورمون رشد
مانند  آنها  مشابه  ترکیبات  یا  ها  هورمون  از  زیادی  تعداد 
استروژن، دوپامین ، ترکیبات آلفا- آدرنرژیک، سروتونین، 
پلی پپتیدهای هم اثر تریاک )Opiate( ، هورمونهای روده ای و 
گلوکاگن بر روی سلولهای هسته هیپوتاالموس تاثیر گذاشته 
و در تنظیم هورمون رشد دخالت می نمایند. مهمترین عامل 
انسولین   شبه  رشد  فاکتور  نام  به  است  هورمونی  تنظیم، 
(IGF-1) و یا سوماتومدین C که توسط کبد ساخته می شود 
و به نظر می آید که مهمترین اثر فیزیولوژیک هورمون رشد 
یعنی اثر آن در رشد استخوانها با دخالت این هورمون انجام 

می پذیرد.
خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

کربوهیدراتها،  متابولیسم  پروتئینها،  متابولیسم  بدن،  رشد 
متابولیسم چربیها، متابولیزم مواد معدنی از جمله اثرات این 

فاکتور در بدن می باشد.

Growth Hormone Stimulation Test (With Clonidine(
کاربرد:

این تست برای بررسی ذخیره هورمون رشد در آدنو هیپوفیز 
می  قرار  استفاده  مورد  رشد  هورمون  کمبود  تشخیص  و 
گیرد. شایعترین عالمت این بیماری در بچه ها کاهش سرعت 
رشد قد به ازای 5 سانت در هر سال نسبت به منحنی رشد 
طبیعی و افزایش چربی دور کمر و صورت می باشد و در 
بزرگساالن کاهش انرژی و توده عضالنی می باشد. تست 
های تحریک کننده هورمون رشد به دو دسته تقسیم بندی 
می شود: فیزیولوژیک )مثل ورزش و خواب که باعث افزایش 
ترشح هورمون رشد شده( و فارماکولوژیک )با استفاده از 
ترکیبات دارویی مثل آرژنین، گلوکاگون، انسولین و کلونیدین(. 
بدلیل ماهیت ترشح ضربانی هورمون رشد باید برای افتراق 
وضعیت نرمال ترشح هورمون رشد از GHD از یک ترکیب 
تحریک کننده فارماکولوژیک یا فیزیولوژیک مثل انسولین، 

گلوکاگون، آرژنین یا کلونیدین برای این منظور استفاده کرد. 
یک  عنوان  به  آگونیست(  آدرنرژیک   –  2  – )آلفا  کلونیدین 
 GHRH ترکیب تحریک کننده آدنوهیپوفیز )از طریق تحریک
آندوژنز( باعث افزایش ترشح هورمون رشد در حالت نرمال 
می شود و بعنوان یک تست غربالگری جهت بررسی ترشح 

هورمون رشد عمل می کند. 
آمادگی الزم برای تست

بیمار باید حداقل 10-12 ساعت ناشتا باشد )از جویدن آدامس 
و آشامیدن هر مایعی به غیر از آب خودداری کند( و 90 دقیقه 
قبل از انجام تست و طی کل مراحل تست در حالت آرامش 
باشد و محیط آزمایشگاه را ترک نکند. طی مدت آزمایش نیز 

بیمار باید شرایط ناشتایی را رعایت کند.
چگونگی مراحل تست

بهتر است بین ساعت 6 تا 8 صبح یک نمونه ناشتا از بیمار 
شود.  گرفته  رشد  هورمون  پایه  میزان  گیری  اندازه  برای 
سپس یک فرص کلونیدین )با دوز mg/m2        در حدود 
200 میکروگرم( به بیمار داده با یک لیوان آب بیاشامد و پس 
از نوشیدن آن زمان را یادداشت کرده و سپس 30، 60، 90 
و 120 دقیقه بعد از بیمار خونگیری شود. سپس روی تمام 

نمونه ها آزمایش GH و قند خون انجام می شود.
نتیجه

نتیجه نرمال به صورت افزایش هورمون رشد )به حدود 7 
برابر میزان پایه طی 2-4 ساعت بعد از مصرف کلونیدین( 
به  واکنش  طی  ها  بچه  در  چند  هر  شود.  می  داده  نشان 

هیپوگلیسمی می تواند سبب افزایش هورمون رشد شود.
طی  پایه  سطح  به  نسبت  رشد  هورمون  سطح  تغییر  عدم 
مراحل آزمایش می تواند غیر طبیعی محسوب شده و نشانه 
باید  باشد.  می   )hypopituitarism( آدنوهیپوفیز  کاری  کم 
یک تست تأییدی قبل از شروع درمان با هورمون رشد انجام 

شود.

0/15
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تهیه کننده: مژگان خونساریفئوکروموسیتوما

در  تومورهایی  پیدایش  اثر  در  فئوکروموسیتوما  بیماری   
قسمت مغزی فوق کلیوی بروز می کند. تشخیص زودرس این 
بیماری آسان نیست. درتشخیص نسبت ترشح نور اپی نفرین 

به مراتب بیشتر از ترشح اپی نفرین است.
بیماریزایي

تومورهای فئوکروموسیتوما از بخش مرکزی )مدوالی( فوق 
کلیه با سلولهای کرومافین در داخل یا اطراف گانگلیون های 
سمپاتیک به وجود می آیند و کاتکوالمینها بخصوص آدرنالین 

و نورآدرنالین ترشح می کنند.
عالئم

تپش قلب، درد پهلو، فشار خون باال، از دست دادن وزن، تعریق، 
باالرفتن قندخون، درد قفسه سینه، تهوع و استفراغ و رنگ 
پریدگی از جمله عوامل آن می باشند. عوارض کشنده تومور 

مانند MI، CVA، ایسکمی مزانتر و مرگ متعاقب آن می باشد.

تشخیص آزمایشگاهی
تشخیص این بیماری با مشاهده افزایش تولید کاتکوالمینها یا 
متابلولیتهای آنها اثبات می گردد. معموالً می توان با بررسی یک 
نمونه ادرار 24 ساعته به تشخیص بیماری دست یافت. البته 
در صورتی که بیمار طی مدت نمونه گیری دچار هیپرتانسیون 
شده و یا نشانه های بیماری را داشته باشد. میزان تشخیصی 
کاتکوالمین های تام ادرار در این بیماری 25 میلی گرم  و مقدار 

اپی نفرین بیش از mg در 24 ساعت است.

V.M.A )1
سایر نام ها: وانیل مالونیک اسید یا 3 متوکسی- 4 هیدروکسی 

Neuroblastoma Profile ،ماندلیک اسید
نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته

منظور  به  آزمایش  این  اصلی  کاربرد  بالینی:  کاربردهای 
بررسی وجود فئوکروموسیتوم در مبتالیان به هیپرتانسون 
می باشد. مقادیر باالی VMA عالوه بر فئوکروموسیتوم در 
نوروبالستوما، گرانولوما و تومورهای کارسینوئید دیده می 

شود.
تفسیر: وانیل مالونیک اسید یا VMA در بسیاری از بیماران 
)بیش از 90 درصد مبتالیان به نوروبالستوما باال است؛ آزمون 
مثبت می تواند دلیل به وضعیت ژنتیکی یا غیر ژنتیکی باشد. 
تست تاییدی اضافی مورد نیاز است و نتیجه طبیعی حضور 

یک تومور ترشح کاتکول آمین را رد نمی کند. مقادیر افزایش 
یافته ابتال به بیماری فئوکروموسیتوم را مطرح می کند هر چند 

تشخیص قطعی را به همراه ندارد.
A 2( کروموگرانین نوع

(A parathyroid secretory protein 1) 
میزان کروموگرانین نوع A نسبت مستقیم و دقیقی با ابعاد 
تومور داشته و بنابراین برای مونیتورینگ نتایج درمان سرطان 

به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
کروموگرانین نوع A بی تردید مهم ترین مارکر تشخیصی 
از تومورهای آندوکرین است.  انواع گوناگونی  تومور برای 
کارسینویید،  تومـورهای  در   A نـوع  کروموگـرانین  میـزان 
نئوبالستوما، فئوکروموسیتوما و گاسترو- انترو- پانکراتیک 
افزایش می  انسولینوما(  )مانند گاسترینوما، گلوکاگونوما و 
یابد. افزایش سطح کروموگرانین نوع A در بیماران کارسینوم 

پروستات نشانه پیشرفت نامطلوب بیماری است.
این مارکر به عنوان جایگزین یا به همراه تست -5 هیدروکسی 
تومورهای  تشخیص  برای   (5-HIAA) اسید  استیک  ایندول 

کارسینوئید استفاده می شود.
نکته : از آن جا که این پروتئین در لوزالمعده نیز تولید می 
شود نشان داده شده است که در بیماران دیابتی میزان آن 
افزایش می یابد. میزان کروموگرانین نوع A در بیماری های 
کبد، بیماری های التهابی روده، نارسایی کلیه و در شرایط 
توانند سطح  این عوامل می  یابد.  افزایش می  فشار عصبی 
کروموگرانین نوع A را در خون افزایش دهند و بنابراین در 

تفسیر نتایج آزمایش باید مد نظر قرار گیرند.

3( در این تومور افزایش ترشح کاتکوالمینها روی می دهد.
تشخیص افتراقی

از آن جا که تظاهرات فئوکروموسیتوم در زمانهای مختلف متغیر 
هستند، در بسیاری از بیماران باید بر اساس ویژگی های بالینی 
احتمالی به تشخیص یا رد آن اقدام نمود. از جمله بیماری های 
فشار  با  همراه  اضطراب  حمالت  به  مبتال  بیماران  مشابه: 
خون، افزایش فشار خون ناشی از قطع مصرف کلونیدین و 
یا استفاده از کوکائین و یا مهارکننده های MAO، فشار خون 
اولیه و خصوصیات هیپیرآدرنرژیک نظیر تاکیکاردی، تعریق 

و افزایش برون ده قلبی.
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غدد پاراتیروئید و ارزیابی آزمایشگاهی آن

در  مجزا  غده  چهار    )Parathyroid( پاراتیروئید  غدد   
هورمونی  ترشح  با  که  هستند  تیروئید  غده  خلفی  قسمت 
پاراتورمون، میزان کلسیم خون را کنترل می کنند.  نام  به 
سلول هایی  بر  عالوه  پاراتیروئید  غدد  بافتی  ساختمان  در 
دارند،  عهده  به  را   )PTH(پاراتورمون هورمون  ترشح  که 
اکسی فیل(Oxyphil cells) وجود  نام  به  سلول های دیگری 
دارند که عمل آنها مشخص نیست. برخی از محققان معتقدند 
که آنها سلول های اصلی تغییر شکل یافته و تهی شده هستند 
که دیگر هورمون ترشح نمی کنند؛ چرا که این سلول ها در 
بسیاری از حیوانات و همچنین در انسان های جوان وجود 

ندارند. 
همراه  که  ترشح می کنند  را  پاراتورمون  این غدد هورمون 
با ویتامین D و هورمون کلسی تونین که از تیروئید ترشح 
می شود، سطح  کلسیم  را در بدن  تنظیم  می کند و به ساخت 

استخوان ها و دندان های سالم کمک می کند.

PTH هورمون پاراتیروئید
پاراتورمون، پروتئین کوچکی است که نقش کلی آن در بدن 
جلوگیری از کاهش کلسیم خون است. هورمون پاراتیروئید، 
فسفات  و  کلسیم  غلظت  کنترل  برای  قدرتمندی  مکانیسم 
کلیوی  دفع  روده ای،  بازجذب  تنظیم  از طریق  خارج سلولی 
و تبادل این یون ها بین استخوان و مایع خارج سلولی فراهم 
می کند. افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید موجب جذب سریع 
در  هیپرکلسمی  که  می شود  استخوان ها  از  کلسیم  امالح 
مایع خارج سلولی را ایجاد می کند؛ به عکس کاهش فعالیت 
غدد پاراتیروئید، هیپوکلسمی ایجاد می کند که معموال منجر 
 9/4 خون  کلسیم  طبیعی  میزان  می شود.  کزاز  یا  تتانی  به 
میلی گرم درصد است و کاهش آن به شش تا هفت میلی گرم 
انقباض  و  اسپاسم  ایجاد  و  اعصاب  تحریک  باعث  درصد، 
مداوم عضالت می شود که نتیجه آن، خفگی ناشی از انقباض 
عضالت حنجره و قفسه سینه است. خارج کردن هر چهار 
می شود  مرگ  باعث  کوتاهی  زمان  در  پاراتیروئید  غده 
که علت آن انقباض شدید و پیوسته عضالت است. کلسیم 

در اعمال مختلفی از جمله کار طبیعی اعصاب و عضالت، 
متابولیسم استخوان، انعقاد خون و نفوذپذیری طبیعی غشای 
سلول  ها شرکت دارد و کاهش یا افزایش غیرطبیعی آن دارای 
آثار متعددی است. در حدود 99 درصد کلسیم بدن در ترکیب 
استخوان ها قرار دارد. پاراتورمون، باعث آزاد شدن کلسیم 
از استخوان ها به خون می شود و تعداد فعالیت سلول های 
استخوان خوار را افزایش می دهد؛ همچنین مانع دفع کلسیم 
از کلیه ها شده و با فعال کردن ویتامین D جذب کلسیم را 
در روده باال می برد. عالوه بر آن هورمون پاراتورمون، دفع 
کلیوی فسفات را افزایش داده و باعث پایین آوردن فسفات 
رابطه  فسفات)بنابر  آمدن  پایین  متعاقب  که  می شود  خون 

عکس غلظت فسفر و کلسیم( کلسیم در خون باال می رود. 

کنترل ترشح پاراتیروئید توسط غلظت یون کلسیم
مایع  در  کلسیم  یون  غلظت  کاهش  میزان  کمترین  حتی 
به  وادار  دقایقی  ظرف  را  پاراتیروئید  غدد  خارج سلولی، 
افزایش میزان ترشح هورمون می سازد؛ اگر کاهش غلظت 
کلسیم ادامه یابد، بعضی اوقات این غدد تا 5 برابر حجیم 
می شوند. این غدد در جریان شیردهی تا حد زیادی بزرگ 
می شوند، زیرا کلسیم در ساخت شیر مصرف می گردد. به 
عکس شرایطی که غلظت یون کلسیم را از حد طبیعی فراتر 

تهیه کننده: مرتضی مالرمضانی
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ببرند، فعالیت و اندازه غده پاراتیروئید را کاهش می دهند. از 
جمله این شرایط عبارتند از:

 
الف. میزان کلسیم بیش از حد در رژیم غذایی

 ب. افزایش ویتامین D در رژیم غذایی
 ج. جذب استخوان در اثر عواملی غیر از پاراتورمون

 
اختالالت غدد پاراتیروئید 

هورمون  کم  یا  زیاد  ترشح  شامل  پاراتیروئید  اختالالت 
هورمون  سطح  افزایش  دلیلی  به  اگر  است.  پاراتیروئید 
داشته  خون  کلسیم  باالی  سطوح  علیرغم  را  پاراتورمون 
باشیم، پرکاری پاراتیروئید نامیده می شود.کاهش هورمون 
پاراتورمون را علیرغم سطوح پایین کلسیم خون، کم کاری 

پاراتیروئید می نامند.

پرکاری پاراتیروئید
پرکاری پاراتیروئید یا اولیه  است و یا ثانویه. علل پرکاری 

غدد  خوش خیم(  )تومور  آدنوم  پاراتیروئید،  غده  اولیه 
پاراتیروئید، هایپرپالزی )رشد زیاده از حد( هر چهار غده و 

سرطان )تومور بدخیم( پاراتیروئید است.
کم کاری پاراتیروئید

کافی  هورمون  پاراتیروئید  غدد  پاراتیروئید،  کم کاری  در 
تولید نمی کنند و این مسئله منجر به کاهش سطح کلسیم خون 
می گردد.  در نتیجه اغلب انقباضات دردناک عضالنی دست 
و پا بروز می کند که به آن تتانی )Tetany( یا کزاز عضالت 

می گویند.

عوارض کم کاری پاراتیروئید  
آب مروارید، آسیب  مغزی ، اختالالت  ضربان  قلب، نارسایی  
احتقانی  قلب ، مشکل  در تنفس ، ناهنجاری  دندانی  و صرع و 

تشنج از عوارض  احتمالی  کم کاری پاراتیروئید است.
روش های اندازه گیری: AAS ، فوتومتری، کالری متری.
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 هورمون لپتین ساختمانی پپتیدی داشته و از نظر ساختاری 
بسیار شبیه به ساختمان اینترلوکین 2 می باشد. این هورمون 
از بافت چربی ترشح می شود. این هورمون بر روی عضالت، 
کبد، جزایر پانکراس، مونوسیت، لنفوسیت، تخمدان، جفت و 
بر  آن  گیرنده  تعداد  بیشترین  اما  داشته  گیرنده  ها  بیضه 
چقدر  هر  است.  مرکزی  عصبی  های سیستم  سلول  روی 
میزان بافت چربی در بدن بیشتر باشد سطح این هورمون 
نیز در خون باالتر است، لذا غلظت لپتین در خون زنان به 
طور فیزیولوژیک از خون مردان باالتر می باشد. در نتیجه با 
کاهش وزن و کم شدن حجم سلول های چربی از میزان این 
هورمون در خون کاسته می شود. با اینکه سطح هورمون 
لپتین در خون افراد چاق باالست، اما اکثر این افراد با گذشت 
زمان دچار اختالل در گیرنده لپتین و در نتیجه مقاومت به 
لپتین می شوند. به همین دلیل لپتین در این افراد نمی تواند 

بسیاری از اعمال خود را انجام دهد.
از جمله اعمال لپتین در بدن می توان به نکات زیر اشاره 

نمود:
1- اثر بر اشتها: 

لپتین به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی مرکز سیری 
اثر گذاشته و سبب مهار دریافت غذا می شود. یکی از عوامل 
لپتین، هورمون انسولین است به طوری  محرک در ترشح 
که به دنبال خوردن غذا به ویژه مواد غذایی کربوهیدراتی 
دنبال آن  به  و  انسولین ترشح شده  پروتئینی، هورمون  و 
لذا هورمون  بافت چربی آزاد می گردد.  از  لپتین  هورمون 
انسولین با اثری که بر روی لپتین دارد در دریافت بلند مدت 

غذا نقش به سزایی ایفا می کند. 
با اینکه به نظر می رسد در افراد چاق به دلیل باال بودن سطح 
لپتین باید مدام حس سیری پدیدار گردد اما دیده شده است 
که در این افراد نه تنها گیرنده های لپتین در هیپوتاالموس 

اختالل دارند بلکه این هورمون نمی تواند به راحتی از سد 
خونی مغزی عبور کند لذا یکی از علل پرخوری  در افراد چاق 

همین مساله می باشد.
2-  اثر بر فیزیولوژی بارداری و رشد جنین: 

تواند نقش موثری در کاشت جنین در  لپتین می  هورمون 
آندومتریوم جنین در دوران بارداری داشته باشد. در نتیجه 
وجود تعداد زیادی گیرنده لپتین در رحم می تواند حاکی از 
عمل لپتین در بلوغ و عملکرد تخمک و در نهایت توده سلولی 
ناشی از لقاح باشد. شایان ذکر است که بعد از النه گزینی 
جنین در رحم، تروفوبالست و در نهایت جفت، قادر به تولید 

و ترشح لپتین می شوند. 
لپتین در  باال بودن سطح  نکته ضروری است که  این  ذکر 
خون مادران باردار که عمدتا در زنان چاق دیده می شود می 
تواند مقدمه ای برای شروع پراکالمسی یا مسمومیت دوران 

بارداری باشد. 
3- اثر بر استخوان: 

استخوانی  توده  میزان  در  ای  ویژه  نقش  لپتین  هورمون 
دارد به طوری که از استئوبالست ها نیز تولید شده، اثرات 
اتوکرین داشته و از مرگ زودرس استئوبالست ها به شدت 
جلوگیری می کند شایان ذکر است که استئوبالست ها یکی از 

آشنایی بیشتر با هورمون لپتین
تهیه کننده: امیر بخشایش
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عوامل پوکی استخوان می شوند. شاید تنها مزیت چاقی این 
است که افراد چاق به دلیل دارا بودن مقادیر بیشتر هورمون 

لپتین کمتر به پوکی استخوان مبتال می شوند.
4-  اثر بر عملکرد سیستم ایمنی: 

این هورمون بر روی برخی از سلول های سیستم ایمنی نظیر 
T لنفوسیت ها و سلول های کشنده طبیعی گیرنده داشته، به 
عالوه اینکه تولید و تکثیر سلول های ایمنی نیز وابسته به 
حضور این هورمون در بدن است. متاسفانه به دلیل اختالل 
در عملکرد این هورمون در بدن افراد چاق، عملکرد سیستم 
ایمنی در این افراد با مشکل روبه روست که همین امر منجر 

به بروز بیشتر عفونت و التهاب در بدن افراد چاق می شود.
5- اثر بر بلوغ و رشد قدی: 

بعد از دوران کودکی و در آغاز بلوغ ترشح لپتین در بدن 
از   GnRH این مساله سبب ترشح هورمون افتد  اتفاق می 
هیپوتاالموس و به دنبال آن ترشح LH و FSH از هیپوفیز  

می شود. حضور دو هورمون اخیر در خون سبب تحریک 
ترشح هورمون های جنسی از غدد جنسی شده که این مساله 
بلوغ را به همراه دارد. با آغاز بلوغ معموال صفحات رشد 
استخوانی بسته می شوند لذا چنانچه مثال به دنبال چاقی 
ترشح لپتین در کودکان و نوجوانان زودتر اتفاق بیفتد، بلوغ 
زودرس و در نتیجه کوتاه قدی را شاهد خواهیم بود. لذا یکی 

از پیامدهای چاقی در کودکان، ابتال به کوتاه قدی می باشد.
6- اثر بر عملکرد گیرنده انسولین:

باال بودن سطح این هورمون در بدن سبب اختالل در عملکرد 
گیرنده انسولین خواهد شد به طوری که حتی اگر انسولین 
کافی نیز در بدن تولید شود، نمی تواند کار خود را در جهت 
ورود قند به سلول انجام دهد لذا از علل مهم چاقی که می 
تواند زمینه را برای ابتال به دیابت نوع 2 فراهم کند همین 

موضوع می باشد. 

فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا
همکاران گرامی از آن جائی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روزافزون 
این مرکز گردیده ما را بر آن داشت تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از 
این رو از شما همکاران گرامی خواهشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید به مدیریت 

آزمایشگاه اعالم فرمایید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
در این خصوص می توانید از روشهای مقابل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید :

w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m         وب سایت

farvardinlab@yahoo.com                         ایمیل آزمایشگاه

ravabetomomi@farvardin-lab.Com                     

تلفکس                                                              66384395
تلفن مدیریت                                                      66874996

تلفکس سوپروایزر                                              66837167 
تلفن روابط عمومی                                             66676494
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  ظاهر شدن عالئم بلوغ   ازنظر فیزیکی و هورمونی در دختران 
قبل از 8 سالگی و در پسران قبل از 9 سالگی،   بلوغ زودرس 
نامیده می شود. ابتدا این کودکان بلندتر از همسن های خود 
هستند  ولی به دلیل بلوغ زودرس استخوان ها ،   در نهایت قد 
کوتاه تری در   بلوغ خواهند داشت. در دختران با بزرگ شدن 
با  پسران  در  و  شده  ظاهر  ماهانه  پریود  شروع  پستانها، 
افزایش شهوت که بصورت اختالالت رفتاری تظاهر می کند.

چرا   بلوغ زودرس مهم است؟ 
 بلوغ زودرس از دو جنبه اهمیت زیادی دارد؛ جنبه اول علت 
ایجادکننده است که پزشک متخصص با انجام آزمایش های 
الزم و پیگیری های منظم و دقیق کودک، طی مدت طوالنی 
به دنبال علت ایجاد آن می گردد و جنبه دوم اثر بلوغ زودرس 

بر رشد قدی و روانی کودک است .  
و  می گیرند  قرار  زمان   جوانی  استرس های  مقابل  کودکان 
نمی دانند چه کار باید بکنند. آنها از نظر جسمی   تظاهرات بلوغ 
را دارند ولی تجربه کافی ندارند. دختران با ظاهر شدن عالئم 
پریود،   ممکن است دچار وحشت و مشکالت روحی شوند.

عالئم و   تظاهرات 
 در دختران، عالئم ابتدا با بزرگ  شدن سینه  ها به شکل یک  
طرفه یا دو طرفه ظاهر مي  شود و بعد از آن موهاي زهار 
و زیر بغل دیده مي  شود و پریود شدن در مرحله انتهایي 
است. جوش نیز در صورت این کودکان دیده مي  شود.  در  
بلوغ   پسران نخستین عالمت، بزرگ شدن بیضه و سپس 
دیگر اجزاي اندام تناسلي است. صداي این کودکان ضخیم و 
موهاي صورت، زودتر از زمان معمول آن ظاهر مي  شود.

مهم ترین علل بلوغ زودرس کاذب ایزوسکوآل عبارتند از:
الف-  علل مربوط به غده آدرنال مانند سندرم آدرنوژینیتال 
)در  آندوژن  ترشح کننده  تومور  پسرها(  در  )بخصوص 

پسرها( و استروژن )در دخترها(
ب- علل مربوط به گنادها مانند تومور تخمدان بخصوص 
تومور سلول گرانولوزا و سلول تکاي تخمدان و تراتوم )در 

دخترها( و تومور بیضه )در پسرها(
ج-  تجویز هورمون هاي جنسي

مهم ترین علت بلوغ زودرس کاذب هتروسکوال عبارتند از:

بلوغ زودرس  تهیه کننده: سعید فرخنده
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 Adrenal( الف-  در پسرها تومورهاي مونث کننده آدرنال
Feminizing( و تجویز استروژن 

ترشح کننده  تومور  آدنوژنیتال-  سندرم  دخترها  در  ب-  
آندوژن ادرنال آرنوبالستوما و تراتوماي تخمدان- تجویز 

آندوژن

بلوغ زودرس ناکامل و گذرا 
بلوغ زودرس ناکامل و گذرا (Premature puberty) مانند 
قاعدگي زودرس در دخترها- رشد زودرس موهاي زهار 
بلوغ  در  است.  پستان ها  بزرگ شدن  و  دختر  یا  پسر  در 
زودرس ناکامل ممکن است بعضي از صفات ثانویه جنسي 
قدي و  استخواني و رشد  پیشرفت سن  بدون هیچ عالیم 
تناسلي  و دستگاه  دخترها  در  تخمدان ها  و  تغییرات رحم 
)آلت و بیضه( در پسرها و تغییرات هورموني در هر دو 
جنس دیده شود.این اتفاق قبل از سن 8 سالگي در دخترها 
و سن 9 سالگي در پسرها اتفــاق مي افتد. در بررســي کلي

 می توان به این نتیجه رسید که:
1 - رشد آنها طبیعي و افزایش ندارد. -2  در آنها استروژن 
و LH به  طور مداوم باال نیست. -3 در پاسخ LH به تحریک 
LHRH افزایش قبل از بلوغ را دارد. در نهایت باید تومورهاي 
تخمدان و آدرنال را کنار گذاشته و اگر با آزمایشات فیزیکي 

و هورموني دقیق در تخمدان ها و آدرنال مشکلي نباشد در 
صورتي که استروژن باال باشد فکر تراتوم هم در مدیاستن 

و رترو پریتوان و لگن بود.

فرضیه پاتوژنزدر دخترها:
 1- کیست هاي تخمداني و آزاد شدن استروژن داخل آنها 

در خون و ایجاد عالیم زودگذر در دخترها است.
2  - حساسیت اغلب  گیرنده ها به استروژن کم است.

3 - درجات خفیفي از کورني فیکشن )Cornification( در 
سلول هاي اپي تلیال واژن اتفاق مي افتد.

ترشح  بیشتر  گذرا  طور  به   تخمدان ها  از  استروژن   -4
مي شود. 

5- در پسرها افزایش ترشح ژنتیکي DHEAS از غده فوق 
کلیوي قبل از شروع به موقع بلوغ مي باشد که در این موارد 
ممکن است کتواستروئید ادرار و DHEAS خون باال باشد و 

سن استخواني کمي پیش رفته باشد.
استـــروژن،  هورمــون هاي  مصــرف  اســت  ممکن   -6
پروژستــرون و هورمون رشــد و تستـــوسترون که در 
پرورش رشد زودرس دام ها و طیور در بعضي کشورهاي 

جهان انجام مي شود علت آن باشد.



35
w w w. f a r v a r d i n - l a b . c o m

 سندرم شوگرن یک بیماري خودایمني است که با ارتشاح 
منجر  و  ميگردد  مشخص  ریز  غددبرون  به  لنفوسیتي 
ملتحمه  و  قرنیه  التهاب خشک  یعني  بیماري  ویژه  عالیم  به 
xerosto-( دهان  خشکي  و   (keratoconjunctivitis sicca(

mia( مي گردد. این عالیم مي تواند به تنهایي رخ دهد )آنچه 
که سندرم شوگرن اولیه خوانده مي شود( یا با همراهي سایر 
بیماریهاي خودایمني از جمله لوپوس اریتماتوي منتشر و یا 
ثانویه  دِیده شود که سندرم شوگرن  آرتریت روماتویید  با 
نامیده مي شود. این بیماري اغلب در زنان باالي 40 سال رخ 
مي دهد، گرچه جوانان و افراد خردسال نیز ممکن است درگیر 
شوند. حدود 30 در صد افرادي که دچار بیماري خودایمني 
افراد  برند.  مي  رنج  ثانویه  شوگرن  از  هستند،  روماتیسمي 
واجد سندرم شوگرن به عفونتهاي استرپتکوکهاي موتانز و  
الکتوباسیلها حساس هستند. این افراد به دلیل خشکي دهان، 
با  عفـونت  تر  شـایع  همه  از  دهاني  عفونتهاي  انواع  مستعد 

candidia albicans مي باشند. 

عالئم سندرم شوگرن چیست ؟
عالئم عمومی این بیماری معموالً خشکی چشم و یا دهان 
و احساس درد و خستگی میباشد.بسیاری از افراد مبتال به 
این بیماری دارای عالئم دیگری نیستند اما کیفیت و کمیت 
عالئم این بیماری در هر فرد متفاوت می باشد. سایر عالئم این 
بیماری ممکن است خشکی در سایر نقاط بدن را به دنبال 

داشته باشد، از جمله:
لوله گوارشی )سخت شدن عمل بلع(، روده )عالئمی شبیه 
به سندرم تحریک پذیری روده(، مشکالت رحمی )ناخوش 
پوست  در  )خارش  پوست  جنسی(،  مقاربتهای  شدن  آیند 
و حساسیت غیر معمول در برابر نور شدید آفتاب(، معابر 
تنفسی )حساسیت و تحریک پذیری در مقابل گرد و خاک و 

دود سیگار(

آزمایشات تشخیصی
آزمایشات خون: افرادی که مبتال به سندرم شوگرن هستند 
معموالً دارای مقدار زیادی از آنتی بادی در خون خود می 

باشند که مقدار آنرا می توان با آزمایش خون اندازه گیری 
کرد. به عنوان مثال آزمایش های  Anti RO و Anti LA برای 
تشخیص مهم هستند. Anti RO  در 75 درصد و Anti LA در 
60 درصد از مبتالیان به سندرم شوگرون اولیه وجود دارد. 
این آزمایشات به صورت اورژانسی و روزانه در آزمایشگاه 

فروردین قابل انجام می باشند.
هم چنین وجود مقادیر باالی آنتی بادی در خون می تواند 
باعث افزایش ESR شود بر خالف افرادی که دارای بیماری 
 CRP لوپوس و ارتریت روماتویید هستند. هر چند آزمایش
روش بهتری است چون فقط در زمانی که سندرم شوگرون 

دارای بیشترین فعالیت است افزایش می یابد. 
کاغذ  یک  از  توسط چشم:  اشک  تولید  میزان  گیری  اندازه 
استریل شده که قابلیت جذب آب را دارد برای اندازه گیری 
مقدار اشک چشم استفاده میکنند. به این آزمایش شیرمر گفته 
می شود. این کاغذ را در گوشه چشم و در باالی پلک پایینی 
قرار میدهند. معموال اگر میزان مرطوب شدن کاغذ در طی 5 

دقیقه کمتر از 5 میلی متر باشد، میزان ترشح اشک کم است.
که چشم  میباشد  بدین صورت  معاینه  این  معاینات چشم: 
پزشک رنگ مخصوصی را )فلورسین و یا لیزامین سبز رنگ( 
ابزار  را در چشم قرار می دهد و سپس با استفاده از یک 
مخصوص چشم پزشکی چشم را معاینه می کند. این عمل 
امکان بررسی و دیدن مایع روی سطح هر چشم را امکان 
پذیر می سازد. اگر چشم به اندازه کافی از این مایع نداشته 

معرفی سندرم شوگرن
تهیه کننده: مه آرا حشمتی
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باشد، میتواند نشانه ای از ابتال به سندرم شوگرن باشد.
میزان بزاق تولید شده در دهان: برای این منظور از بیمار خواسته می 
شود که در مدت 15 دقیقه یا بیشتر آب دهان خود را درون ظرفی بریزید. 
چنانچه میزان ترشح بزاق دهان کمتر از 5/1 میلی لیتر باشد، ترشح ناکافی 

است.

آن  مجاری  و  بزاق  کننده  ترشح  غدد  از   X اشعه  با  برداری  تصویر 
)سیالوگرافی(: با استفاده از تزریق ماده حاجب به غدد و مجاری ترشح 
 MRI کننده بزاق پزشک می تواند به چگونگی عملکرد این غدد پی ببرد. از

نیز می توان استفاده کرد.
  نمونه برداری از بافت زنده لب: در صورتیکه بعد از چندین آزمایش 
وضعیت بیماری هنوز بطور مطمئن تشخیص داده نشده باشد، از آزمایش 
میکروسکپی بافت زنده لبها استفاده می شود. بدین منظور چندین غده 
بزاقی کوچک با استفاده از بی حسی موضعی از لب برداشته شده و زیر 

میکروسکوپ تحت آزمایش قرار می گیرد.


