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 دکتر فریناز راشد مرندی   متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال   موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین
 دکتر مهرداد ونکی  دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر بینش امامی  متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
 سارا جوادی  کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  سردبیر بولتن علمی

 مصطفی باقری   کارشناس ارشد ایمونولوژی   مسئول واحد تحقیق، توسعه و روابط عمومی، سردبیر بولتن علمی
 نفیسه شاهمرادی  مسئول بخش میکروب شناسی و مدیر بخش کنترل کیفی مجموعه فروردین

 زهرا محمدی   کارشناس علوم آزمایشگاهی    مسئول آموزش مجتمع آزمایشگاهی فروردین
 روژین جمشیدی   کارشناس علوم آزمایشگاهی  مسئول بخش هورمون و ایمونولوژی

 مژگان خونساری  کارشناس علوم آزمایشگاهی  مسئول بخش هماتولوژی
 محبوبه سپهرنیا     کارشناس زیست شناسی  پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 الناز افراشته   کارشناس بیوشیمی  پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین
 زهرا منصورآبادی کارشناس ارشد ایمونولوژی  پرسنل فنی 

 دکتر فریناز راشد مرندی
متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال   موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر مهرداد ونکی 
دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

  محمد علی نژاد
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  موسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی

 دکتر بینش امامی
متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 دکتر سیما همایون مهر
متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین

 مهرزاد آزاد 
کارشناس علوم آزمایشگاهی سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین

 آرش محسنی
کارشناس علوم آزمایشگاهی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین

هیات رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین 

    اعضای هیات تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین  
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   فهرست بولتن مجتمع آزمایشگاهی فوق تخصصی فروردین

 خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه الکترونیک، انجام کلیه خدمات حضوری از پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در منزل 
)WWW.FARVARDIN-LAB.COM(شما از طریق وبسایت آزمایشگاه

 ارسال جواب آزمایشات با پیک موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این خدمت ویژه )پیک یا پست جواب آزمایشات( 
در این مرکز، به طور کامل اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی مراجعین داشته 
است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر 

می باشد.

خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات  از طریق وب سایت آزمایشگاه  )WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت خدمات 
رسانی به پزشکان محترم و مراجعین عزیز

ارســال جــواب آزمایشــات بــا پســت جهــت شهرســتان ها و مناطــق خــارج از شــهر تهــران )کــرج، اســالم شــهر و ...(

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن جهــت رفــاه حال بانــوان بــاردار،  اقدام بــه راه انــدازی واحــد  VIP بــارداران نموده اســت.

آزمایشگاه فروردین برای کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول، خانم های باردار و سایر موارد( آماده  ارائه خدمات خون گیری در 
منزل می باشد.

خدمــات خــون گیــری در منــزل جهت ســاکنین کلیــه مناطق 22 گانــه تهــران در تمام ایــام هفته امــکان پذیر می باشــد.

  معرفی خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

6 .........................................................................................................................................................................................................  اخبار و تازه های آزمایشگاه

10 ................................................................................................................................................................................LIASON معرفیدستگاه

11 ..................................................................................................................................................................Tcoag معرفیدستگاه کواگولومتر

معرفی بیماری اوتیسم........................................................................................................................................................................................ 12

آزمایش تشخیص فیبروز کبدی................................................................................................................................................................................... 14

16 ................................................................................................................................................................................................................ عفونت کالمیدیا

بیماری های اتوایمیون کبد............................................................................................................................................................................................. 20

22 ....................................................................................................... ROMA و محاسبه فاکتور HE4 و CA-125 معرفی آزمایشات ترکیبی

24 ....................................................................................................................................................................PID کاربرد فلوسایتومتری در تشخیص

ژن درمانی.......................................................................................................................................................................................................................... 32

و با شماره گیری کد دستوری # 656565*6655 *

امــکان دریافــت جــواب هــای آزمایــش از طریــق پیامــک: جهــت دریافــت لینــک جواب هــای آزمایــش درخواســت 
خــود را از طریــق وب ســایت http://www.farvardin-lab.com و یــا بــا مراجعــه بــه پذیــرش آزمایشــگاه 

ثبــت نمایید.
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فراخــوان چــــاپ مقاالت در بولتــن بــرای پزشکـــان محتــــرم

با توجه به تداوم انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، چنانچه تمایل دارید، می توانید جهت ارتقاء کیفیت 
این مرکز، مقاالت خود را به منظور چاپ در این نشریه ارسال کرده تا به نام شما پزشک محترم چاپ گردد. در این 

خصوص می توانید از روش های مندرج در ذیل تماس حاصل فرمایید.
فراخوان تست های جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علوم آزمایشگاهی روز دنیا

همکاران گرامی از آن جایی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روز افزون 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 خواشمند است چنانچه 

تستی را در نظر دارید به مدیریت آزمایشگاه اعالم فرمائید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
در این خصوص می توانید از روش های ذیل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمائید:

تلفکس : 66874996
تلفکس سوپروایزر: 66837167

تلفن روابط عمومی : 66676494
موبایل روابط عمومی : 09362۵92999

کانال تلگرام:  
www.farvardin-lab.com  :وبسایت

Farvardinlab@yahoo.com  :ایمیل آزمایشگاه
ravabetomoumi@farvardin-lab.com             

@farvardinlabs

5 www.farvardin-lab.com

F a r v a r d i n
pathobiology
L a b o r a t o r y



طرح نوین آزمایشگاه الکترونیک فروردین در منزل شما انجام کلیه خدمات حضوری آزمایشگاه
 )پذیرش، نمونه برداری، جوابدهی( 

با توجه به اهمیت این طرح بر آن شدیم تا در این شماره از بولتن علمی آزمایشگاه نیز توضیحاتی مختصر برای معرفی مجدد این طرح ارائه دهیم.
این طرح نوین و خالقانه که در مجتمع آزمایشگاهی فروردین طراحی شده و ازتاریخ 94/7/1 در حال اجرا می باشد، در نظر دارد کلیه مراحل آزمایش شامل پذیرش، نمونه گیری 

و جوابدهی را بدون مراجعه بیمار به آزمایشگاه و با ثبت نام از طریق سایت آزمایشگاه فروردین و ارسال نمونه بردار به منزل یا محیط کار بیمار انجام دهد.
مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت آنالین درخواست آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه به آدرس http://farvardin-lab.com در قسمت آزمایشگاه الکترونیک.
2- پزشکان محترم می توانند بعد از ورود به درگاه آزمایشگاه الکترونیک، با انتخاب قسمت ویژه پزشکان، آزمایشات مورد نظر خود را تایپ و یا از لیست موجود انتخاب و برای 

آزمایشگاه ارسال نمایند. در این قسمت راهنمایی های الزم برای هماهنگی زمان نمونه گیری و نحوه پرداخت هزینه آزمایشات قرار داده شده است.
در این طرح مراجعه کنندگان نیز می توانند تمام پروسه را بدون مراجعه حضوری به آزمایشگاه و از طریق وبسایت آزمایشگاه انجام دهند، پزشکان محترم می توانند با یادآوری 

این مطلب به مراجعه کنندگان خود، اسباب رضایت بیماران خود را فراهم آورند.
در نهایت می توانید جواب خود را از طریق وب سایت، به صورت آنالین دریافت نموده و یا این که با ثبت دقیق آدرس خود و درخواست ارسال جواب آزمایش، جواب خود را 

از طریق پیک موتوری آزمایشگاه دریافت نمائید.

راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق تلگرام و  وب سایت

اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک
- ارائه کلیه خدمات چکاپ ادواری ضروری تجویز شده توسط پزشک بدون نیاز به مراجعه حضوری توسط تیم مجرب آزمایشگاه در منزل یا محیط کار بیمار از طریق وب سایت.

- کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در زمان و هزینه مراجعین محترم با توجه به مشکالتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، کمبود فضای پارک خودرو
- کنترل سطح سالمت کلیه مراجعین عزیز به ویژه سالمندان و افراد کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام آزمایشات دوره ای ضروری خویش نمی باشند. 

)از جمله کنترل هفتگی تست انعقادی، اندازه گیری سطح دارویی و غیره(
- پزشکان محترم می توانند با ذکر این قابلیت آزمایشگاه، اسباب راحتی بیمار را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی مناسبی بر بیمار خود داشته باشند.

دریافت  ISO 15189 : 2012  توسط مجتمع آزمایشگاهی فروردین
ایزو ISO 15189 : 2012 اولین استاندارد جهاني مدیریت کیفیت خاص آزمایشگاه های پزشکي است که به وسیله ی کمیته فني ISO/TC212 جهت ارزیابي 
آزمایشگاه های پزشکي و سیستم های تشخیص آزمایشگاهي تهیه شده است که استقرار صحیح آن متضمن برآورده سازی نیازهای کیفي این دسته از آزمایشگاه هاست. 
سرویس های یک آزمایشگاه پزشکي جهت رسیدگي به بیماران ضروری بوده و بنابراین باید جهت رفع نیازهای تمامي بیماران و پرسنل مسئول با سطح اطمینان مناسب 

در دسترس باشند.
این استاندارد توسط آزمایشگاه های پزشکي برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابي صالحیت خود کاربرد دارد . همچنین به وسیله نهادهای تایید صالحیت 

در تایید یا تشخیص صالحیت آزمایشگاه های پزشکي مورد استفاده قرار مي گیرد .
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 کسب گواهینامه
ISO @ 9001:2015 ISO10002:2014 

 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در راستای رسیدگی و پیگیری 
انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.

چرا به سیستم مدیریت کیفیت ISO 15189 : 2012 نیازمندیم؟

منظور  به  پزشکي  آزمایشگاه های  توسط  مي تواند  بین المللي  استاندارد  این 
توسعه سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابي شایستگي آنها مورد استفاده قرار 
گیرد. استاندارد ISO 15189 : 2012 به عنوان یک استاندارد بین المللي این 
توانایي را برای آزمایشگاه های پزشکي فراهم مي نماید تا شایستگي خود را در 

زمینه های زیر اثبات نمایند :
 استقرار سیستم مدیریت به طور اثربخش

 شایستگي فني آزمایشگاه
 توانایي در ارائه نتایج معتبر

پیاده سازی این استاندارد در آزمایشگاه های پزشکي منجر به برآورده نمودن 
نیازها و انتظارات مشتریان،  بیماران و پزشکان  و اطمینان از درستي و کیفیت 
نتایج آزمایشگاه شده و نهایتاً منجر به بهبود مداوم خدمات آزمایشگاه مي گردد.

ISO 15189:2012 مزایای استقرار

برخي از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:
  ارتقاء سطح آزمایشگاه ها و کسب اعتبار بین المللي 

  افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه ها 
 کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات و ابزارآالت آزمایشگاه ها 

 کاهش هزینه ها به علت عدم تکرار 
  افزایش کارایي پرسنل 

  افزایش انگیزش در بین کارکنان آزمایشگاه 
  تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها 

  استاندارد کردن روش های اجرایي و مدیریتي آزمایشگاه ها 
  ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه ها و افزایش مراجعین

  دریافت لوح کیفیت و تاییدیه صالحیت از اداره کل مرجع سالمت 
  امکان پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مراجع ذی صالح 

  امکان ارائه خدمات در سطح بین المللي  
ISO 19001 و ISO 17025  انطباق با استانداردهای  

استقرار استاندارد ISO 15189:2012 توسط آزمایشگاه فروردین :

آزمایشگاه فروردین در خصوص پیاده سازی کامل و اثربخش تمامي الزاماتي 
که در استاندارد ایزو 1۵189 بیان شده است توانمندی الزم را داشته و متعاقب 
این فعالیت، آزمایشگاه در ممیزی که از سوی ممیزین نهادهای اعتباردهنده 
انجام شد، انطباق عملکرد خود را با این الزامات اثبات نمود و موفق به دریافت 
گواهینامه ایزو 1۵189 گردید. شایان ذکر است که گواهینامه مورد نظر با 
توجه به بخش / بخش هایي از آزمایشگاه که در دامنه فعالیت سیستماتیک به 

نهاد اعتبار بخش ذکر گردید، صادر شد .
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت رفاه حال بانوان باردار اقدام به راه اندازی واحد VIP بارداران نموده است که خدمات این بخش شامل:
وجود 2 بخش خصوصی و نیمه خصوصی )خصوصی: محیط اختصاصی بسیار زیبا جهت رفاه حال بانوان باردار )با ممنوعیت ورود آقایان(

نیمه خصوصی: مخصوص بارداران و همراهان گرامی(
نمونه گیری در محیطی آرام با مجرب ترین پرسنل نمونه گیری

جایگاه VIP جهت استراحت بارداران
ارائه بسته های آموزشی )مراقبت های قبل، حین و پس از بارداری(
نمایش و ارائه فیلم های آموزشی مربوط به آزمایشات دوران بارداری

ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز:
ــان  ــه هموطن ــگاهی ب ــی آزمایش ــات تخصص ــه خدم ــت ارائ ــن جه ــوژی فروردی ــگاه پاتوبیول ــم، آزمایش ــالم بداری ــه اع ــم ک مفتخری
ــه ــت ک ــرده اس ــد ک ــت عق ــت و دیاب ــوس، MS، هپاتی ــاران لوپ ــت از بیم ــای حمای ــا انجمن ه ــه ای ب ــه ی خیری ــم نام ــز تفاه  عزی

بر اساس این قراردا د، خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مناسب به این بیماران طبق استانداردهای بین المللی ارائه می گردد.

امکان دریافت جواب های آزمایش از طریق پیامک
آزمایــش  جواب هــای  لینــک  دریافــت  جهــت 
ســایت وب  طریــق  از  را  خــود   درخواســت 
بــا  یــا  و   http://www.farvardin-lab.com  

ــد. ــت نمایی ــگاه ثب ــرش آزمایش ــه پذی ــه ب مراجع

*66۵۵*6۵6۵6۵#  ←  USSD

جهــت رفــاه حــال مــادران دارای فرزنــد شــیرخوار یــک بخــش از آزمایشــگاه جهــت شــیردهی بــه نــوزادان 
اختصــاص داده شــده اســت.

این بخش با محیطی آرام و فضای مناسب موجبات راحتی و آرامش نوزادان و مادران را فراهم نموده است.

ساعات کاری مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین:
شنبه تا چهارشنبه: 30 : ۵ الی 22

پنج شنبه:  30 : ۵ الی 20
جمعه و ایام تعطیالت رسمی: 8 الی 13

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی  فروردین نوین:
شنبه تا چهارشنبه: 30 : 6 الی 21

پنج شنبه: 30 : 6 الی 19

      اخبار و تازه های آزمایشگاه

USSD ارائه خدمات ویژه از طریق شماره گیری کد
مراجعین و پزشکان محترم می توانند از طریق شماره گیری کد                                          بدون نیاز به اینترنت و پرداخت 

هزینه های جانبی از خدمات آنالین به صورت رایگان استفاده نمایند.
خدمات ویژه شامل: نوبت دهی- ارسال جواب با پیک و یا به شکل الکترونیک- نمونه گیری در منزل

8www.farvardin-lab.com
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خدمات طالیی ویژه ی واحد بارداران:
  صدور کارت هوشمند عضویت و پیگیری وضعیت آزمایشگاهی بانوان تا زمان زایمان 
  دارای فضای اختصاصی بانوان با ممنوعیت ورود آقایان جهت رفاه حال بانوان باردار

  یادآوری دقیق منظم و کلیه آزمایش های ضروری دوران بارداری از طریق تلفن و پیامک
  ارائه ی خدمات مشاوره و آموزش رایگان در حوزه ی روانشناسی 

  ارائه ی خدمات غیر حضوری در منزل جهت کاهش تردد غیرضروری بانوان باردار

شامل : 
1. نمونه گیری در منزل
2. ارسال جواب با پیک

3. پذیرش در منزل

    ارائه ی خدمات تخصصی آزمایشگاهی از قبیل:

  تست های پیش از حاملگی
  تست های حین بارداری

  تست سالمت جنین و غربالگری
  تست های پس از زایمان

  ناباروری
  سقط مکرر

واحد ویژه بارداران آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
The Section of Special Pregnant Woman
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LIASON دستگاه

مدل و مشخصات:

 کمــی لومینســانس: مدل لیازون
Diasorin سازنده:  شرکت 

این دستگاه محصول مشترک کشور ایتالیا و آلمان است. اساس کار این دستگاه به روش کمی لومینسانس 
می باشد.

 هدف:
اورژانس  موارد  گرفتن  نظر  در  قبول  قابل  دقت  و  صحت  CLIA با  تکنیک  با  آزمایشات  انجام 

شده پذیرش 
کاربرد:   موارد 

آنتی  ها،  هورمون  بعضی  کمی  گیری  اندازه  جهت  شناسي  هورمون  بخش  در  اجرایي  روش  این 
می باشد دستگاهی  روش  به   .. و. تومورمارکرها  ها،  بادی 

 نوع نمونه:
نمونه هاي هورمون شناسي شامل: سرم خون، ادرار، مایع آمنیوتیک مي باشد. 

تست های قابل انجام:
ANA Screen – Anti ds DNA - TG - Anti TG - CEA - CA125 - CA19-9 - 
CA15-3 - AFP- Anti TPO - IGF1 – ACTH- Rub (IgG-IgM)-CMV(IgG-IgM)-
TOXO(IgG-IgM)- VitD3 – PTH - Anti HBC - HBS Ab- Ferritin – LH – FSH 
– Testosteron- B HCG -Total PSA - Free PSA  FT3 - FT4 - GH

جهت افزایش هر چه بیشتر سطح خدمات و تسریع در امر جواب دهی به همراه حفظ کیفیت انجام 
آزمایشات، مجتمع تخصصی و آزمایشگاهی فروردین اقدام به تجهیز چند بخش از آزمایشگاه نموده 
است. امیدواریم با به کار گیری نیروی مجرب و تجهیزات نوین در عرصه ی آزمایشگاهی بتوانیم نیازمندی 

های پزشکان و مراجعین محترم در حوزه ی خدمات آزمایشگاهی را برطرف کرده باشیم.
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Tcoag دستگاه کواگولومتر

کواگولومتر Coagulometer دستگاهی است که جهت سنجش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک زمان انعقاد خون به کار 
می رود. این دستگاه به منظور انجام تست های انعقادی خون مانند آزمایش TT ، APTT  ، PTو سنجش فاکتورهای 
انعقادی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های کواگولومتر بر اساس مکانیزم سنجش زمان پایان لخته شدن خون 

در دو گروه مکانیکی و نوری قرار می گیرند. 

انجام تست های زیر با این دستگاه امکان پذیر می باشد:

PT (Prothrombin time)
APTT (Partial Thromboplastin Time)
Fibrinogen
Thrombin Time/Batroxobin Time
Various types of factors 
Thrombophilia 
Anticoagulant Therapy Management 
D-dimer 
Von Willebrand Factor 
Fibrinolysis 
Specialty Assays 
Platelet Aggregation
HEB (normal human glial cells)
LMWH (Low molecular weight heparin)
PS & PC (Protein S & Protein C)
AT-3 (Antithrombin-3)
FDP (Fibrin degradation products)

 



 Autism spectrum disorder (ASD( صحیح تر  طور  به  یا  اوتیسم  بیماری 
گروهی از بیماری ها هستند که در آن بیمار، در خود مانده و دچار اختالل رشد در تعامالت 
اجتماعی، کالمی و مهارت های ارتباطی همراه با رفتار های کلیشه ای و تکراری می باشد که 
به دلیل تنــــوع عالئم آن  را  اختالل طیف اوتیســــم می نامند. در سال 1911 اوگــــن 
بلولر)Bleuler)  روان پزشک سوئیسی برای اولین بار این اصطالح را عنوان کرد. اوتیسم از 
کلمه اوتوس )Autos) یعنی خود گرفته شده است. سپس دکتر لئوکانر و هانس آسپرگر 
جداگانه عالئم این بیماری را به طور دقیق تعریف کردند. این بیماری درجاتی دارد که ممکن 
است یک نقص ساده باشد که زندگی طبیعی بیمار را تا حدی محدود کند یا ممکن است 
ناتوانی شدیدی ایجاد کند که به مراقبت های اساسی نیازمند باشد. عالئم بیماری معموال در 
سه سال اول زندگی بروز می کند و برخی از بیماران حتی قبل از 6 ماهگی برخی از عالئم 
را دارند، این بیماری در پسران معموال 4 برابر بیشتر از دختران وجود دارد و هیچ برتری یا 
محدودیت نژادی قومی یا اجتماعی وجود ندارد و در تمام جوامع به طور تقریبا یکسان دیده 
می شود. میزان درآمد خانواده، سبک زندگی و تحصیالت خانواده نیز بر کودکان مبتال تاثیری 
ندارد. این بیماری روند رو به رشدی در تمام جوامع دارد. میزان بروز در آمریکا از سال 1960 
بسیار زیاد شده است و در سال های اخیر 1/۵ % کودکان در آمریکا دچار این بیماری می باشند 

و از هر 60 کودک یک کودک دچار این بیماری می باشد.

علل ژنتیکی اوتیسم

 علل ژنتیکی در حدود % 3۵ - 30 بیماران یافت می شود و در بقیه بیماران بررسی ها نشان 
دهنده ترکیبی از عوامل محیطی، موتاسیون های ابتدایی متعدد و واریانت های ژنتیکی 

کدام  هر  که  نادر می باشد، 
منجر به بروز اثرات  اضافی 

مربوطه خواهد شد.
یک  کشف  جهت  تالش ها 
بیومارکر قدرتمند که زمینه 
تشخیص زودرس و دقیق و 
در نتیجه مداخالت درمانی  
بیاورد  فراهم  را  سریع تر 

همچنان ادامه دارد.

علل و بیومارکرهای اوتیسم

این امکان که تغییر در متابولیسم و آسیب اختصاصی بیوشیمیایی و یا هورمونی می تواند 
نشان دهنده وجود نارسایی های متابولیکی مشترک در کودکان باشد، زمینه ساز مطالعات 

متعدد و گسترده ای بوده است که در ذیل به طور مثال به چند نمونه اشاره می شود:

معرفی بیماری اوتیسم
گرد آورنده: دکتر بینش امامی

 متخصص پاتولوژی کلینیکال-آناتومیکال

Autism Genetic Landscape

12www.farvardin-lab.com
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استرس  به  منجر  پروتئین  هموستاز  اشکاالت  مطالعه ای  در   
 پروتئوتوکسیک و فعال شــــدن پاسخ پروتئین هــــای غیـــــر تاخورده
 )Unfolded protein response) را دلیل ایجاد این بیماری می داند.

و   ASD بیماران  سرم  و  ادرار  بررسی  با  دیگر  مطالعه ای  در   
افزایش  Typically developed  (TD( نرمال  افراد   مقایسه 
و    AGEP (advanced glycation end products(  

افزایش اسیدآمینه آرژنین و دی تیروزین را در بیماران ASD گزارش 
کرده اند و آن را علت اصلی ایجاد عالئم بیماری می دانند )با حساسیت 

%92 و اختصاصی بودن 84%( 
 مطالعه دیگر که روی 213 کودک انجام شده یک الگوی غیر 
معمول مارکرهای متابولیسم چربی که به نام اسیل کارنیتین می باشد 
شناسایی شده است و نیز شواهدی از تغییر عملکرد انرژی در رابطه با 

کاهش گلوتاتیون نیز مشاهده شده است.
این مطالعه پیشنهاد می کند که در بعضی بیماران طیف اوتیسم تغییر در 
عملکرد میتوکندری و متابولیسم چربی به همراه در معرض قرار گرفتن 

توسط عوامل محیطی دخیل در ایجاد بیماری می باشد.
 در تحقیقی دیگر محققین مشاهده کردند که در %20 از موارد 
 ASD ، تعداد لنفوسیت B  %20 افزایش یافته است و %40 افزایش در 

سلول های کشنده طبیعی NK Cell نیز موجود بوده و یک افزایش قابل 
توجه در 100 نوع پروتئین در پالسما در این بیماران دیده شده است.

 در تحقیقی دیگر این گونه اظهار داشتند که در این بیماران به طور 
بارزی کاهشی در متابولیسم اسیدهای آمینه ال-تریپتوفان داریم.

ال-تریپتوفان  آمینه  اسید  متابولیسم   ASD بیماران  در  طوریکه  به 
کاهش می یابد.

نمونه خون در  از  متابولیت  اندازه گیری 24  با  مقاله دیگر  در   
بین 149  در  ترانس سولفوراسیون  و مسیر  متیونین  با چرخه  ارتباط 
بیمار مشاهده شد. در %97.6 افراد، این چرخه معیوب است و آنها نتیجه 

گرفتند که این مسیر محتمل ایجاد این بیماری می باشد.
در نقص  که  داشتند  اظهار  گونه  این  دیگر  مطالعه ای   در 
و   Folate Dependent One Carbon Metabolism (FOCM(

ترانس سولفوراسیون )TS( با دقت حدود %88 جهت شناسایی ASD قابل 
مشاهده است و این نتایج را پایه ای برای شناسایی بیوشیمیایی جهت تستی 
برای تشخیص ASD گذاشتند و نیز توانایی درک ما را از پایه بیوشیمیایی 

ASD حداقل در یک جزء آن افزایش دادند.

 در مطالعه دیگر روی  ۵16 بیمار دیل رگوالسیون اسیدهای آمینه 
که در پالسما مشاهده گردید،

و   Branched-chain amino acid dysregulation  

ترکیب دیس رگوالسیون گلیسین گلوتامین اورنتین با درجه اختصاصی 
بودن %96.3 و ppv %93.۵ مشاهده شد.

 شواهد روبه رشدی از همراهی ASD با مشکالت مسیرهای متابولیکی 

شامل فوالت، متیالسیون و گلوتاسیون نیز مشاهده شده است و بر اساس 
آن، چندین آزمون درمانی بر اساس این هدف به انجام رسیده است.

در این روش ترکیب B12 و فولیک اسید با دوز کم )LDFA) استفاده 
شد که این داروها روی چرخه فوالت، متیالسیون و گلوتاتیون موثر بود، 

که بهبود عالئم مشهود بوده است.
 مارکرهای وابسته به متابولیسم فوالت در بیماران ASD به طور 

معنا داری در بیماران ASD با TD تفاوت داشتند.
در این تحقیق %10 مارکر بیوشیمیایی وابسته به متابولیسم فوالت بررسی 

شد و با حساسیت %86.۵ و اختصاصی بودن %8۵.4 اثبات گردید.
 در مطالعات متعدد مشاهده گردید که تفاوت معنا داری در سطح 
تجویز   است.  بوده  موجود  سرمی   D ویتامین هیدروکسی   2۵ سرمی 
 D به این افراد با میزان کمتری از افزایش سطح سرمی ویتامین D ویتامین
همراه بوده و با تجویز میزان قابل توجهی ویتامین D میزان بهبود عالئم 
نیز مشاهده گردید و پیشنهاد شد که سطح سرمی ویتامین D در این افراد 

در حد  100-40 نگه داشته شود.
 در مطالعه دیگر کاهش سطح ویتامین D در سرم نوزادان )ماه اول 
زندگی( با افزایش قابل توجه میزان ریسک ایجاد ASD همراه بوده است.

تحقیقات گسترده و همه جانبه در بیماران ASD همچنان ادامه دارد و 
محققین از تمام جوانب به این بیماری نگاه کرده و آن را مورد بررسی 
قرار می دهند. هرچند ما هنوز نتوانسته ایم به یک مارکر قدرتمند جهت 
شناسایی دقیق، صحیح و به موقع در این بیماری دست یابیم ولی این 
تحقیقات گسترده یک گام به جلو می باشد. در صورت دستیابی به این 
آینده تشخیص و   )... یا  بیوشیمیایی، ژنتیکی، هورمونی و  مارکر )چه 
درمان این بیماران را متحول خواهد گردید. اینکه ما بتوانیم این پوسته 
سخت را بشکافیم و بتوانیم این بیماران را از این حالت در خودماندگی 

خارج کنیم، به مطالعات پیش رو بستگی خواهد داشت.



هپاتیت  می باشند.  ما  کشور  در  شایع  بیماری های  از  یکی  کبدی  بیماری های 
ویروسی B و C جزء مهم ترین علل بیماری های کبدی بوده که ممکن است منجر به 
فیبروز و در نهایت سیروز کبدی شوند. امروزه کبد چرب در کشور ما و سایر کشورهای 
دنیا در حال افزایش بوده و یکی از شایع ترین بیماری های مطرح در طب داخلی است که 
با رسوب قطرات چربی در کبد بیماران مشخص می شود. بیشترین شیوع کبد چرب در 
بین افراد دارای اضافه وزن، چاق، کم تحرک و نیز مصرف کنندگان الکل دیده  می شود 

که این مسئله نشان دهنده نقش بارز تغذیه در ابتال و یا پیشگیری از این بیماری است.
فیبروز کبدی

سیروز   به  منتهی  درنهایت  که  است  گوناگونی  عوامل  به  ژنتیکی  پاسخ  کبدی  فیبروز 
می شود و عوارض بالینی آن نقص کلیوی، افزایش فشارخون و سرطان سلول های کبدی 
است. عوامل اصلی فیبروز کبدی در کشورهای صنعتی عفونت HCV مزمن، مصرف الکل 

و بیماری کبد چرب غیرالکلی است.
Fibro Test فیبروتست

این تست در ایاالت متحده به عنوان FibroSure شناخته می شود و بیومارکری است 
که با استفاده از نتایج 6 تست خونی ارزشی را حاصل می کند که با درجه آسیب کبدی 
در افراد مبتال به بیماری های متنوع کبدی هم خوانی دارد. FibroTest دارای ارزش 
 ،Cتشخیصی برابر با بیوپسی کبد است و در تعداد زیادی از بیماران مبتال به هپاتیت
هپاتیتB ، بیماری کبدی الکلیک، بیماری کبد چرب غیر الکلیک و در جمعیت عمومی 

گرد آورنده: مژگان خونساری
 کارشناس علوم آزمایشگاهی

آزمایش تشخیص فیبروز کبدی
) FibroTest( 

14www.farvardin-lab.com
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مورد ارزیابی قرار گرفته است. این آزمون در سال 2008 در بیش 
از 3۵0000 بیمار انجام شده و نه تنها برای شناسایی اولیه فیبروز 
کبدی مورد تایید قرار گرفته بلکه برای پایش بیماران نیز به کار رفته 
 FibroTest از استفاده  فرانسه  است. در سال 2006 مجمع ملی 
را به عنوان خط مقدم ابزار سنجش برای تشخیص فیبروز همراه با 
هپاتیتC  مزمن درمان نشده توصیه کرده است. فیبرو تست با حفظ 
ارزش های تشخیصی، نژاد، جنس، ژنوتایپ، عملکرد ویروس، ترانس 
و یا بیماری های همراه مستقل می باشد. در کشور های پیشرفته روند 
به کارگیری فیبروتست، فیبرو اسکن و نمونه برداری به شکل زیر 

انجام می گیرد:

آزمایش فیبروتست نه تنها راه تشخیص بلکه تحت نظر گرفتن بیماران تحت 
درمان را نیز برای پزشکان راحت تر می کند. 

در آزمایش فیبروتست، الگوریتم شش پارامتر و بیومارکر فیبروزی 
در سرم خون ، بسته به جنسیت و سن بیمار بررسی می شوند که 

عبارت اند از:

1- Alpha2-Macroglobulin

2- Haptoglobin

3- Apolipoporotein A1

4- Gamma-glutamyl transferase (GGT)

5- Total Bilirubin

6- ALT

تشخیص سیروز: استاندارد طالیی تشخیص سیروز، بیوپسی کبد 
است که از طریق روش Fine-needle انجام  می شود. اگر داده های 
رادیولوژیک، آزمایشگاهی و بالینی وجود سیروز را تأیید نماید، نیازی 
به بیوپسی کبد نیست. یافته های آزمایشگاهی که در تشخیص سیروز 

رایج می باشند عبارتند از؛

 آمینوترانسفرازها )AST و ALT) ، به طور متوسط افزایش می یابند.
 آلکالن فسفاتاز )ALP) ، معموالً کمی افزایش می یابد.

 گاماگلوتامیل ترانسفراز )GGT) ، همراه با آلکالن فسفاتاز افزایش 
می یابد.

 بیلی روبین )Bil) ، احتماالً در سیروز پیشرفته زیاد  می شود.
  آلبومین  )Alb)، از آنجا که آلبومین انحصاراً توسط کبد ساخته  

می شود، در سیروز مقدار آلبومین کاهش می یابد.
انعقادی خون  از آن جا که فاکتورهای   (PT( زمان پروترومبین 
افزایش  پروترومبین  زمان  سیروز  در  می شوند،  ساخته  کبد  توسط 

می یابد.

مزایای آزمایش فیبروز تست
برای  مارکرهای خون  بیو  از  استفاده  با  1- یک روش غیرتهاجمی 
و...  کبد  سیروز  و  فیبروز  کبد چرب،  کبدی،  آسیب های  تشخیص 

می باشد.

2- در روش های تهاجمی آزردگی بیمار، آسیب به بافت های کبدی، 
خطاهای نمونه گیری، تفسیرهای متفاوت پاتولوژیک و..... وجود دارد.

3- آزمایش FibroTest نسبت به ایندکس AST به Platelet  در 
بیماران هپاتیت مزمن C تشخیص بهتر و ارزش پیش آگهی بهتری دارد.

پیش  برای  باالیی  تشخیصی  آزمایش Fibro Test ارزش   -4
بینی فشار خون باال در بیمارانی که سیروز کبدی دارند و همچنین 

بیمارانی که سیروز ندارند.

غربالگری  برای  باالیی  تشخیص  آزمایش FibroTest ارزش   -5
واریس مری در افرادی که بیماری کبدی مزمن دارند.

این آزمایش در 1 تا ۵ درصد  هپاتیت های حاد A ,B ,C ,D ,E و 
هپاتیت های ناشی از مصرف مواد مخدر غیر قابل استفاده است.

شیوع
)فراوانی(

98٪

2٪

>1٪

ترتیب مراحل 
تشخیص

اولین قدم
آزمایش فیبروتست

اگر قابل تفسیر نبود
فیبرواسکن

اگر قابل تفسیر نبود
نمونه برداری
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مقدمه 
بیماری کالمیدیا نام بیماری مقاربتی است که توسط باکتری کالمیدیا تراکوماتیس ایجاد  
ایجاد عالئم ممکن است  ندارند.  بیماری نشانه ای  این  به  از مبتالیان  می شود. بسیاری 
چند هفته پس از ایجاد عفونت رخ دهد. عالئم در زنان شامل ترشحات واژن و سوزش 
ادرار می باشد. در مردان نیز ترشحات اندام جنسی، سوزش ادرار و تورم و احساس درد 
در یک یا هر دو بیضه است. گسترش عفونت در زنان نیز می تواند باعث ایجاد بیماری 
خارج  به ناباروری و حاملگی  منجر  می تواند  خود  نوبه ی  به  که  لگن شود  التهابی 
 رحمی شود. گسترش عفونت به چشم می تواند موجب بیماری تراخم گردد که شایع ترین 

عامل کوری در کشورهای توسعه  یافته می باشد. 
کالمیدیا می تواند هنگام آمیزش واژنی، مقعدی و دهانی منتقل شود. مادر آلوده می تواند 
این بیماری را هنگام زایمان به فرزندش منتقل سازد. عفونت چشمی نیز توسط تماس 
با سیستم  مناطق  در  آلوده  ای  و حوله  از دستمال  استفاده  و  پشه  نیش  فرد،  به  فرد 
تصفیه فاضالب ضعیف منتقل شود. کالمیدیا تراکوماتیس تنها در انسان ایجاد آلودگی 
می کند. تشخیص آن شامل آزمایش های غربالگری است که به زنان زیر 2۵ سال دارای 
رابطه ی جنسی، افراد در خطر ابتال و نخستین مرحله ی مراقبت  های بارداری توصیه 
می گردد. آزمایش روی ادرار یا سواب دهانه ی رحم، واژن یا میزراه انجام  می شود. سواب 
مقعدی یا دهانی نیز برای تشخیص عفونت در آن نواحی توصیه  می شود. پیشگیری شامل: 
نداشتن رابطه ی جنسی، استفاده از کاندوم و رابطه تنها با یک فرد )سالم( می باشد. درمان 
کالمیدیا توسط آنتی بیوتیک  هایی مثل  آزیترومایسین  و داکسی سایکلین انجام  می شود. 

شرح مقاله 
اکثر بیماران عالئم و نشانه هایی از خود بروز می دهند که شناسایی و درمان می شوند، اما 
برخی بیماران هیچ گونه عالمتی ندارند و ممکن است فرد بدون آنکه از بیماری اش اطالع 
داشته باشد، آن را به اشخاص دیگری انتقال بدهد. متأسفانه بسیاری از این بیماری های 
بدون عالمت، می توانند عوارض جدی و گاهی  اوقات جبران  ناپذیری داشته باشند. در این 

مطلب به معرفی یکی از این بیماری ها می پردازیم: 

عفونت کالمیدیا
 کارشناس میکروبیولوژی

 گردآورنده: نفیسه شاهمرادی 
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کالمیدیا؛ شایع ترین بیماری مقاربتی در دنیا که در صورت درمان 
 نشدن می تواند حتی به ناباروری منجر شود. البته کالمیدیا کامال قابل 
درمان است و با رعایت یک  سری نکات ساده می توان از سرایت آن 

به دیگران جلوگیری کرد. 
کالمیدیا یک عفونت باکتریایی منتقله از راه جنسی است. این عفونت 
می تواند هم مردان و هم زنان را گرفتار کند و در طول تماس جنسی 

منتشر  می شود. 
از سال 1994 کالمیدیا شایع ترین بیماری مقاربتی )STI( گزارش شده 
به CDC بوده است. ساالنه بیش از 3 میلیون نفر در جهان به این 

بیماری مبتال می شوند.

حقایقی در مورد عفونت کالمیدیا
شایع ترین فرم بیماری های STD بوده در افراد 24-1۵ سال که از 
نظر جنسی فعال هستند بیشترین موارد ابتال را مشاهده می کنیم. 
در نوجوانان و نیز در خانم ها شایع تر می باشد. علت کاهش شیوع در 
سنین باالتر می تواند ناشی از کسب ایمنی نسبی به عفونت در اثر 

تکرار موارد تماس و یا تغییر در رفتارهای جنسی باشد.
این عفونت ۵0 برابر شایع تر از سفلیس و بیش از 3 برابر شایع تر از 
سوزاک است. اکثر افراد مبتال به این عفونت هیچ گونه عالئمی ندارند. 
ثابت شده که این عفونت می تواند به سیستم تولیدمثل آسیب جدی 
و گاهی اوقات دائمی وارد کند. این عفونت می تواند در هنگام زایمان به 
نوزاد منتقل و ممکن است باعث عفونت چشم یا ذات  الریه در نوزاد 

شود.
مبتال %۵0 می باشد. عالئمی که  مادر  از یک  نوزاد  ابتالی  احتمال 
عالئم  سرفه،  تب،  شامل  شود  مشاهده  نوزادان  در  است  ممکن 
پنومونی، قرمزی ملتحمه، ترشحات چشمی و ادم ملتحمه می باشد. 

عفونت در نوزاد ممکن است تا یک سال دوام داشته باشد.
کالمیدیا یک عفونت قابل درمان است و الزم است هر دو شریک 

جنسی از آنتی بیوتیک های تجویزی پزشک استفاده کنند.

عالئم کالمیدیا
اگرچه اکثر افراد مبتال به کالمیدیا هیچ گونه عالئمی از خود نشان 
از  پس  روز   10 تا   ۵ افراد  از  بعضی  است  ممکن  اما  نمی دهند، 

آلوده شدن به این عفونت، دچار برخی عالئم شوند.

عالئم کالمیدیا در زنان 
 درد شکمی.

 ترشحات واژن به مقدار زیاد که ممکن است بد بو و زردرنگ باشند.
 خونریزی بین دوره های پریود.

  تب خفیف.
 مقاربت دردناک، خونریزی پس از مقاربت.

 احساس سوزش در هنگام ادرار.
 تورم در واژن یا اطراف مقعد.

 نیاز مکرر به دفع ادرار یا احساس ناراحتی در هنگام دفع ادرار.

عالئم کالمیدیا در مردان 
 درد و سوزش در هنگام ادرار کردن.

 ترشح از آلت تناسلی )ترشح شیری، آبکی یا چرک(.
 تورم و حساسیت بیضه ها.

اگر رکتوم در مردان و زنان به این عفونت آلوده شود، می تواند باعث 
مردم  اکثر  با  این حال  گردد.  مقعد  در  ناراحتی  و  سوزش  احساس 

هیچ گونه عالمتی ندارند.

تشخیص کالمیدیا
کالمیدیا گاهی بیماری خاموش نامیده می شود و ممکن است فردی 
مبتال باشد اما از آن آگاه نباشد، عالئم اغلب طی 1 تا 3 هفته بعد از 
آلودگی بروز می کند و افراد مبتال ممکن است نشانه  هایی مانند ترشح 
تناسلی مردانه داشته  یا آلت  از واژن  غیرطبیعی )موکوس، چرک( 

باشند و یا هنگام ادرار کردن دچار درد شوند.
کالمیدیا به آسانی با بیماری سوزاک اشتباه گرفته  می شود و نشانه های 
به  تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند و می توانند  بیماری  هر دو 
صورت همزمان رخ دهند، قابل اعتمادترین روش تشخیص کالمیدیا، 
روش های آزمایشگاهی است و معمول ترین آزمون، جمع آوری یک 
نمونه از ترشحات آلت تناسلی مردانه و زنانه و آزمایش آن برای یافتن 

باکتری است.
برای  فیزیکی  معاینه ی  است شامل یک  تشخیص کالمیدیا ممکن 
بررسی وجود عالئم فیزیکی مانند ترشح باشد و همچنین شامل یک 
نمونه برداری با سواب از آلت تناسلی، گردن رحم، مجرای ادرار، گلو یا 

رکتوم یا یک آزمایش ادرار خواهد بود.
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اغلب عفونت یورترا همراه سرویسیت بوده عالئم تیپیک UTI بروز 
کرده، در آزمایش ادرار پیوری بدون وجود میکروارگانیزم را داریم و 

کشت ادرار منفی است.
کار  این  انجام  اما  است  امکان پذیر  کشت  با  قطعی  تشخیص 
به شک  مثل  خاص  بالینی  شرایط  در  تنها  بوده  گران  نیز  و   دشوار 

 DNA اجباری است. تست هایی که از آنتی ژن  Sexual abuse 

   Nuclic Acid شامل  می کند  استفاده  کالمیدیا  RNAی   یا 
)Amplification Test (NAAT که از روش PCR استفاده می کند 

Transcription- Mediated Amplification (TMA( و یا
یا )Strand Lisplacement Amplification(SDA)  تست 
 های با حساسیت و اختصاصیت باال می باشند. مزیت NAAT امکان 
انجام آن روی ادرار همانند نمونه یورترا یا واژن می باشد. در درگیری 
ناحیه رکتال و یا روی ترشحات دهانی- حلقی نیز می توان از این 

تست استفاده کرد.

غربالگری کالمیدیا
از آنجا که عفونت کالمیدیا غالبا هیچ گونه عالمتی ندارد، مسئوالن 
افراد توصیه  از  برخی  برای  را  اکثر کشورها غربالگری  بهداشتی در 
می کنند. CDC غربالگری کالمیدیا را برای افراد زیر توصیه می نماید:

 زنان زیر 2۵ سال.
 زنان باردار.

 زنان و مردان پرخطر.
تست غربالگری شامل نمونه ادرار یا نمونه ای از گردن رحم یا انتهای 
در  دنیا  روز  متدهای  پیشرفته ترین  با  که  است  مرد  تناسلی  آلت 

آزمایشگاه های تشخیص طبی و تخصصی انجام می پذیرد.
در زنان باردار در معرض ابتال بدون توجه به سن توصیه به غربالگری و 
نیز تکرار آن  پس از اتمام درمان و نیز انجام غربالگری در سه ماهه سوم 
 )جهت پیشگیری از عوارض مادری و انتقال آن ها به نوزاد می نماید(. 
در مردان مبتال خطری از جهت بروز عارضه وجود نداشته و هدف 
غربالگری و درمان کاهش انتقال به زنان است و لذا CDC توصیه به 
انجام غربالگری در مردان می نماید و در صورت درمان 6-3 ماه بعد 

باید تست تکرار شود.
از جهت  باید  آن ساالنه  از  و پس  ابتدا  در  مثبت   HIV افراد  تمام 

کالمیدیا و سایر موارد STD غربالگری شوند در صورتی که جز گروه 
پرخطر باشند باید این تکرار هر 6-3 ماه انجام شود. در صورت استفاده 
از روش Liquid base  جهت Pop smear می توان همزمان با  

NAATجهت بررسی کالمیدیا نیز استفاده کرد.

راههای انتقال کالمیدیا
نشده ی  محافظت   جنسی  رابطه ی  طریق  از  است  ممکن  کالمیدیا 
دهانی، مقعدی یا واژینال با یک فرد آلوده انتقال یابد. تماس تناسلی 

نیز می تواند باعث سرایت این عفونت شود.
از آنجا که عفونت کالمیدیا در حداقل 70 درصد از ناقل ها هیچ گونه 
عالئمی ندارد، یک فرد آلوده ممکن است بدون آنکه بداند، این عفونت 

را به شریک جنسی اش انتقال بدهد.
یک مادر آلوده به کالمیدیا می تواند این عفونت را در حین زایمان به 
نوزادش انتقال بدهد. این عفونت گاهی اوقات به بروز عوارضی مانند 
ذات الریه در نوزاد منجر می شود. اگر یک مادر در طول بارداری عفونت 
کالمیدیا داشته باشد، الزم است که 3 تا 4 هفته پس از درمان مجددا 

آزمایش بدهد تا مطمئن شود که عفونت دوباره عود نکرده است.

عوارض ناشی از کالمیدیا در زنان 
  بیماری التهابی لگن )PID(: این عبارت است از عفونت تخمدان ها، 
لوله های فالوپ و رحم که می تواند به ناباروری منجر شود. تقریبا 10 
تا 1۵ درصد از زنان در صورت درمان نکردن کالمیدیا به PID دچار 

می شوند.
 سرویسیت یا التهاب گردن رحم.

  سالپنژیت یا التهاب لوله های فالوپ. در صورت ابتال به این بیماری، 
ریسک بارداری خارج از رحم به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.

عوارض ناشی از کالمیدیا در مردان 
  اورتریت: مجرای ادرار )لوله ای که ادرار را از مثانه به انتهای آلت 

تناسلی مردان می برد( ملتهب می شود.
  اپیدیدیمیت: عبارت است از التهاب اپی دیدیم )یک ساختار در 
داخل کیسه ی بیضه(. عالئم و نشانه های آن عبارتند از: قرمزی، تورم و 
گرم بودن کیسه ی بیضه ، درد بیضه و حساس شدن آن نسبت به لمس.
که  احتمالی کالمیدیاست  جانبی  عوارض  از  یکی  واکنشی  آرتریت 
می تواند هم مردان و هم زنان را گرفتار کند. این عارضه، یک نوع 
مزمن از آرتریت التهابی است و می تواند شامل آرتروز، ورم ملتحمه 
و التهاب سیستم های تناسلی، ادراری و گوارشی باشد. عوارض ناشی 
از این عفونت به طور بالقوه جدی هستند، بنابراین درمان و غربالگری 

اهمیت ویژه ای دارند. 
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CDC Guidelines

STD کنترل  و  پیشگیری  جهت   ,2010 سال  در   CDC  مرجع 
۵ استراتژی عمده را توصیه کرده است. 

تغییر  جهت  خطر  معرض  در  افراد  با  مشاوره  و  دادن  آگاهی    -1
رفتارهای جنسی و استفاده از روش های پیشگیری. 

2-  تشخیص افراد آلوده بدون عالمت و افراد عالمت داری که تمایل 
به استفاده از سرویس های تشخیصی و پی گیری ندارند. 
3-  تشخیص دقیق و درمان کامل و مشاوره با بیماران.

4-  بررسی درمان و مشاوره با شرکای جنسی افراد آلوده.
.STD ۵-  واکسیناسیون قبل از تماس برای افراد در خطر

درمان کالمیدیا

درمان کالمیدیا بسیار مهم است چون اگر این عفونت درمان نشده رها 
شود، می تواند باعث عوارض سالمتی طوالنی  مدت ازجمله ناباروری و 

بارداری خارج از رحم گردد. 
دنبال  به دقت  را  معالج  بیمار دستورالعمل های پزشک  درصورتی که 
باشند.  مؤثر  کالمیدیا  درمان  در  می توانند  آنتی بیوتیک ها  کند، 
آنتی بیوتیک های تجویزی در اکثر موارد به  شکل قرص هستند. بسته 
به عوامل خطر موجود ممکن است به فرد توصیه شود که 3 تا 4 
ماه پس از درمان، آزمایش را تکرار کند. بسته به آزمایش انجام شده 
برای تشخیص کالمیدیا ممکن است فرد به  خاطر سوزاک نیز تحت 
درمان قرار گیرد، چون این دو باکتری اغلب با هم همراه هستند. به 
دلیل کوتاه مدت بودن ایمنی حاصل، عفونت مجدد شایع است. باقی 
 ماندن عالئم پس از درمان همیشه دلیل عدم پاسخ درمانی نیست 
به خصوص اگر درمان های منتخب مثل آزیترومایسین، فلوکساسین 

یا داکسی سیکلین تجویز شده باشد. گاهی اوقات استفاده از وسایلی 
مثل دوش واژینال باعث بروز تحریک و عالئم گمراه کننده می شود، 
لذا باید شرح حال دقیق گرفته شود. در صورت عود عالئم پس از 
 STD بهبود اولیه نیاز به بررسی مجدد از جهت کالمیدیا و سایر موارد
می باشد. تست بهبود در موارد خاص مثل عفونت در دوران بارداری 
و یا استفاده از رژیم  های دارویی با تأثیر کم مثل آموکسی سیلین و 
یا در صورت پایدار ماندن عالئم توصیه می شود و زمان انجام آن سه 
هفته پس از تکمیل درمان می شود، در صورت انجام زودتر احتمال 
موارد مثبت کاذب باال می رود. آموزش بیمار در زمینه مصرف درست 
و کامل دارد و عدم ارتباط جنسی تا هفت روز پس از شروع درمان 

باید مورد توجه قرار گیرد.

References:
1. Jonathan M Zenilman, Genital Chlamydia trachoma-
tis infections in women, up to date, Jun 2011.
2. Robert W Tolan, Chlamydial Infections, up to date, 
Jan 2011.
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4. Janne Marrazzo, Treatment of Chlamydia trachoma-
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5. Mattlew R. Golden, Effect of expedited treatment of 
sep partners on recurrent or persistent Gonorrhea or 
chlamydial Infection, New Eng j. 2005, 352:676-85.
6. Laure Barday, CD Issues 2010 treatment Guidelines 
for sexually transmitted disease, Medscape medical 

News, Dece 2010.

کالمیدیا کامال قابل درمان است و با 
رعایت یک  سری نکات ساده
 می توان از سرایت آن به دیگران 
جلوگیری کرد. 
کالمیدیا یک عفونت باکتریایی منتقله 
از راه جنسی است. این عفونت می تواند 
هم مردان و هم زنان را گرفتار کند و در 
طول تماس جنسی منتشر  می شود. 
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هپاتیت اتوایمیون

و  هیپرگاماگلبولینمی  و  کبدی  آنزیم های  افزایش  با  اتوایمیون  هپاتیت 
آزمایش های  از  تشخیص  برای  و  داشته  بیشتری  شیوع  خانم ها  در  آلرترالژی 
صاف ماهیچه  علیه  آنتی بادی  می شود.  استفاده   LKM و   ASMA و   ANA 

هپاتیت  با  بیماران   ۵0% در   (Smooth Muscle Antibody(SMA

ای  هسته  ضد  فاکتور  شدن  مثبت  با  همراهی  اغلب  و  شده  مشاهده  اتوایمیون 
غالبا  و  بوده  با غشای سلولی  مرتبط  و  اکتین   F علیه  بادی  آنتی  دارد.   )ANA(
کبد-کلیه های  میکروزوم  علیه  بادی  آنتی  است.   1:80 از  بیشتر  آن   عیار 
 Liver Kidney Microsomal Antibody( LKM) علیه اجزای سیتوکروم 

p450 می باشد.

بیماری خود ایمن سیروز صفراوی اولیه 

های  آنزیم  افزایش  با  همراه   PBC یا   (Primary Biliary Cirrhosis(

گلوتامیل  گاما  و   (N’5( نوکلئوتیداز  و’5  قلیایی  فسفاتاز  مانند  صفراوی  مجاری 
میتوکندری ژن های  آنتی  علیه  بادی  اتوآنتی  حضور  و   (GGT(  ترانسفراز 
)Anti-Mitochondrial Autoantibody. (AMA می باشد. از 9 آنتی ژن 

میتوکندری که تاکنون یافت شده نوع M2 و M9 در این بیماری حائز اهمیت بوده 
و آنتی بادی علیه M2 و M9 ارزش تشخیص برای PBC دارد. آنتی ژن M2 از 
کمپلکس های دی هیدروژناز مانند پیروات دی هیدروژناز می باشد و عیار بیشتر یا 
مساوی 1:160 ارزش تشخیص دارد. آزمون ANA در عیار بیشتر از 1:80 در حدود 
%80 بیماران اتوایمیون کبدی، در %60 موارد PBC و %۵0 بیماری کبد مرتبط با 

الکل و در %40 هپاتیت ویروسی B مشاهده می شود.

 PSC بیماری کوالنژیت اسکلروزان اولیه

بیماری های  سابقه  با  آقایان  در   (Primary Sclerosing Cholangitis(

التهابی روده و اسهال رخ می دهد و در %۵0 موارد با کولیت اولسردار همراهی دارد. 
آزمایش های ANA و P.ANCA در اکثر موارد این بیماری مثبت هستند.

 Anti-LKM Antibody

سه نوع مختلف آنتی بادی Anti-LKM وجود دارد:
 Anti-LKM2  ,Anti-LKM3 , Anti-LKM2 ,Anti-LKM1 با هپاتیت القا 

بیماری های اتوایمیون کبد 
گرد آورنده: زهرامنصور آبادی

کارشناس ارشد ایمونولوژی

 انتی بادی های LKM با روش سنجش 
ایمنوفلورسانس )IFA( شناسایی می گردند. 
معموال تمام آنتی بادی  های LKM به صورت 
 EIA کلی اندازه گیری می شوند ولی روش
می تواند هر آنتی بادی LKM را جداگانه 
,,اندازه گیری کند.

,,
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 D در هپاتیت Anti-LKM3 شده با مواد شیمیایی همراه است و
LKM مورد  بادی های  آنتی  رایج ترین   Anti-LKM1  .باال می رود
 LKM کمک کننده است. آنتی بادی های AIH استفاده و در تشخیص
با روش سنجش ایمنوفلورسانس )IFA) شناسایی می گردند. معموال 
تمام آنتی بادی  های LKM به صورت کلی اندازه گیری می شوند ولی 
روش EIA می تواند هر آنتی بادی LKM را جداگانه اندازه گیری کند.

Anti-Smooth Muscle Antibody )ASMA(

یک  که  است  اکتین  علیه  سیتوپالسمی  ضد  آنتی بادی  یک   
تیتر  در  سرم  طبیعی  به طور  می باشد.  سلولی  اسکلت  پروتئین 
آنتی بادی  اتو  شناخته شده ترین  ندارد.   ASMA  1:20 از  باالتر 
به  مبتال  بیماران  درصد  در70-80  و  است   CAH کننده  ایجاد 
از  آزمایش  این  برای  نیست.  اختصاصی  ولی  دارد  وجود   CAH 

استفاده   ELISA یا   (IFA( ایمونوفلورسانت  سنجش  تکنیک های 
می شود.

 Anti-Mitochondrial Antibody )AMA(

غشای  لیپوپروتئین  علیه  و  سیتوپالسمی  ضد  آنتی بادی  یک   

میتوکندری است. به طور طبیعی در سرم باالتر از تیتر 1:۵ وجود 
ندارد. AMA ها در 94 درصد بیماران مبتال به سیروز صفراوی اولیه 
به نظر می رسد زیر گروه  چند زیر گروه دارد.   AMA .وجود دارند
باشد.  داشته  باالیی  اختصاصیت  اولیه  صفراوی  سیروز  برای   M-2

 ELISA یا (IFA( از روش های ایمنوفلورسانس AMA برای آزمایش
استفاده می شود. 

Summary of antibodies in liver disease

Anti-DNA  آنتی بادی های رایج
اتوآنتی بادی مشخصات آنتی ژن الگوی ایمونوفلورسانس بیماری های مرتبط

Anti-ds-DNA Ds-DNA یکنواخت لوپوس

Anri-ss-DNA مرتبط با پورین و پیریمیدین غیر قابل تشخیص در اسکرین های 
معمول لوپوس و بسیاری بیماری های دیگر

Anti-histone کالس های متفاوت هیستون یکنواخت لوپوس مرتبط با دارو
بیماری های دیگر

Anti-DNP DNA کمپلکس هستون و یکنواخت لوپوس و لوپوس مرتبط با دارو

Anti-Sm )RNA آنتی ژن های هسته ای قابل استخراج )اجزا خال دار تشخیصی برای لوپوس

Anti-RNP کمپلکس پروتئین و RNA هسته ای خال دار لوپوس و بیماری های بافت همبند

Anti-SS-A(Ro( RNA پروتئین های همراه با خال دار ظریف لوپوس و سندرم شوگرن و ...

Anti-SS-B(La( فسفو پروتئین همراه با RNA پلیمراز خال دار ظریف لوپوس و سندرم شوگرن و ...

Anti-nucleolar RNA پلیمراز و پروتئین هسته رنگ آمیزی یکنواخت هسته لوپوس و اسکلروزیز سیستمیک

Anti-Scl-70 I توپوایزومراز DNA خال دار غیر تیپیک اسکلروزیز سیستمیک و اسکلرودرما
Anti-Jo-1 هیستیدیل tRNA سنتتاز خال دار ظریف سیتوپالسمی پلی میوزیت

Antibody     Antigen AIH1 AIH2 PBC Overlap

ANA
sp 100(nuclear 
matrix), Gp210 
(Rim ANA)

+ + +

ASM
Actin Vimentin 
Tubulin

+ +/-

LKM Cytochrome P450 +

LC1
Formiminotorans-
ferase
Cyclodeaminase

+

SLA/LP
UGA suppressor
tRNA associated 
protein

+ + +

M2
pyruvate dehydro-
genase complex

+ +

* منابع:  1. کتاب ضروریات آزمایشگاه برای رشته های بالینی 2. مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
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 اصلی ترین مشکل در استفاده از تست  CA-125 به عنوان یک ابزار برای غربالگری، 
عدم حساسیت )Sensitivity( و عدم توانایی برای شناسایی سرطان در مراحل ابتدایی 
آن می باشد. در سال 1999  مشخص شد که ژن پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی 
تخمدان  سرطان  در   Human Epididymis Eecretory Protein4 (HE4(

از حد بیان می گردد. زمانی که HE4  به عنوان یک مارکر تنها در نظر گرفته  بیش 
 (Specificity( 9۵%  می شود، میزان حساسیت را %72.9 و حالت اختصاصی بودن
نشان می دهد. زمانی که CA- 125 در ترکیب با HE4  مورد استفاده قرار گیرد، بیشترین 
بنابراین  شد.  خواهد  حاصل  بودن9۵%  اختصاصی  حالت  با   76.4% حساسیت   میزان 
برای تشخیص در مرحلهIبیماری  تنهایی  به  بهترین مارکری است که می تواند   HE4

 مورد استفاده قرار بگیرد. با این وجود ترکیب CA-125 و HE4  ارزیابی همزمان این 
پروتئین ها در سرم بیمار ، بیومارکری دقیق تر برای شناسایی سرطان تخمدان می باشد.

 اخیرا الگوریتم پیش بینی سرطان تخمدان، که تحت عنوان الگوریتم ریسک بدخیمی 
تخمدان )Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) یا ROMA شناخته 
می شود، به طور موفقیت آمیزی بیماران را با استفاده از HE4 و CA- 125 ، برای سرطان 

تخمدان اپیتلیالی )EOC(،  به دو گروه پرخطر و کم خطر طبقه بندی کرده است.

گرد آورنده: روژین جمشیدی
کارشناس علوم آزمایشگاهی

معرفی آزمایشات ترکیبی CA-125 و HE4 و
 محاسبه فاکتور ROMA جهت تشخیص زودهنگام 

بدخیمی تخمدان
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این الگوریتم عبارت است از:

Premenopausal:
Predictive index (PI) = -12.0 + (2.38 × LN (HE4)) + (0.0626 × LN (CA125)): 
Postmenopausal:
Predictive index (PI) = - 8.09 + (1.04 × (HE4)) + (0.732 × LN (CA125))  
Predicted probability (PP) or ROMA value (%):
 100 × exp (PI)/ (1 + exp (PI))
 LN=Natural Logarithm

ROMA Score Calculation: 

ROMA آستانه ی انتخاب شده برای
زنان پیش از یائسگی:

  PP≥ 11.4% =ریسک باال برای تشخیص سرطان تخمدان اپیتلیالی
 PP≤ 11.4% =ریسک پایین برای تشخیص سرطان تخمدان اپیتلیالی

زنان پس از یائسگی:
PP≥ 29.9% =ریسک باال برای تشخیص سرطان تخمدان اپیتلیالی

PP≤ 29.9% =ریسک پایین برای تشخیص سرطان تخمدان اپیتلیالی

دستورالعمل ACOG و SGO برای یک توده لگنی تازه تشخیص داده  شده

زنان غیر یائسه بیشتر از 50 سال   زنان غیر یائسه کمتر از 50 سال      

میزان CA-125 بیشتر از 3۵ واحد  در میلی لیتر ندول یا توده ثابت
نشانه هایی از متاستاز شکمی یا خارج شکمی

سابقه خانوادگی سرطان سینه یا سرطان تخمدان

میزان  CA-125 بیشتر از 200 واحد  در میلی لیتر
نشانه هایی از متاستاز شکمی یا خارج شکمی

سابقه خانوادگی سرطان سینه یا سرطان تخمدان

نکته: ROMA برای گروه بیمار زیر تایید نشده است:
- بیمارانی که قبال برای بدخیمی درمان شده اند.

- بیمارانی که شیمی درمانی می شوند.
- بیماران کمتر از 18 سال.
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PID معرفی و مقدمه

معرفی و مقدمه:
  نوعــــــی از نقص هـــــای  ژنتیکـــی نقـــص سیستـــم ایمنـــی اولیــــــه

PIDs( Primary Immunodeficiency( می باشند. این نواقص چه از 
لحاظ بالینی و چه از لحاظ ایمونولوژیکی متنوع می باشند، بنابراین چالش وسیعی را 
برای پزشکان وایمونولوژیست ها ایجاد می کنند. ابزار مختلفی برای ارزیابی و بررسی 
ارجحیت  فلوسایتومتری  آنها  میان  در  و  است  موجود  نقص  این  به  مبتال  بیماران 
این  فنوتایپینگ.  هم  و  کاربردی  آزمایشات  به خاطر  هم  است،  کرده  پیدا  بیشتری 
و  ترکیبات سلولی، سیگنال سلولی  برای  را    Real time آنالیز  قابلیت   روش 
مسیرهای دیگر ایمونولوژیکی را می دهد که با داشتن این خاصیت یک راه سریع 
بیماری های در  فلوسایتومتری  کاربرد  به  مرور مختصری  تشخیصی می باشد. حال 

PIDsخواهیم داشت. این ناهنجاری علت ایجاد بیش از 300 نوع ناهنجاری ژنتیکی 
که قسمت های مختلف سیستم ایمنی را درگیر می کنند می باشد، بنابراین از لحاظ 
بالینی، ایمونولوژیکی و پاتولوژیکی بسیار متنوع می باشند. با پیشرفت های جدیدی 
که سالیانه در زمینه ژنوم ها صورت می گیرد حداقل 1۵-10 نوع نقص ژنتیکی که 
با PIDs مرتبط می باشند کشف شده است. بدین ترتیب لزوم انجام آزمایشات غیر 
ژنتیکی برای سیستم ایمنی چه به صورت کمی و چه برای بررسی عملکرد جهت 
تطبیق یافته های آزمایشگاهی و ارتباط آن با فنوتایپ و ژنوتایپ ضروری می باشد. 
اگر نقص سیستم ایمنی به یک ژنوم مربوط باشد تنها با یک آزمایش ژنتیکی قابل 
نیاز به آزمایشات دیگر از جمله فلوسایتومتری دارد. شواهد  تشخیص نیست بلکه 
بالینی یک بیمار همیشه به طور مستقیم یک نقص ژنتیکی را نشان نمی دهد بنابراین 
ارزیابی دقیق در مورد احتماالت نقص ژنتیکی بالقوه نیاز است. حتی چنانچه از روی 

یک فنوتایپ و یا سابقه خانوادگی، نقص ژنتیکی واضح باشد.

ارزیابی اولیه ایمونولوژیکی جهت بررسی سیستم ایمنی بیمار نیاز است و در حال 
حاضر 8 مقوله وسیع در زمینه PIDs وجود دارد که برپایه فنوتایپ ایمنی بالینی یا 
قسمت های متاثر سیستم ایمنی است. این سیستم 8 تایی توسط انجمن بین المللی 
علوم ایمنی شناسی)IUIS( تهیه شده است و شامل سیستم ایمنی سلولی متاثر از 

گرد آورنده: زهرا محمدی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
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PID به همراه ماهیت سندرمی مرتبط با آن ، نقص آنتی بادی بارز 
،PID نامنظم ، تعداد فاگوسیت ها و عملکرد PID ، ناهنجاری های 

التهابی اتوایمیون، ناهنجاری کمپلمان می باشد.

آزمایشات  کنار  در  آزمایشگاهی  تشخیص  نواقص  این  اغلب  برای 
نیز  را  فلوسایتومتری  و  ژنتیکی  آزمایشات  استاندارد،  بیوشیمیایی 
ابعاد  در  یا  و  بیمار  اختصاصی  های  ارزیابی  در  می گیرد چه  بر  در 
است.  الزم  ایمونولوژیکی  فنوتایپ  و  عملکرد  سنجش  در  وسیع تر 
از  مستمر  به طور  که  است  اصولی  روش  یک  بیانگر  فلوسایتومتری 
شروع استفاده آن که به نیم قرن گذشته باز می گردد، با پیشرفت های 
تکنولوژیکی کلیدی چه از لحاظ دستگاهی و چه از لحاظ محلولی و 
ابزاری توانسته است در طی چند دهه راه های جدیدی را باز کند. این 
روش کاربردهای وسیعی دارد و می تواند روی نمونه های مختلف از 
جمله خون، مایعات بدن، بافت و مغز استخوان انجام شود. نتایج آن 
هم به صورت کیفی و هم کمی می باشد و درکنار آن برای بررسی 
بیان پروتئینی اختصاصی، زیست سلولی، واکنش های سلولی و غنی 
سازی سلولی به کار رود. این ماهیت ها باعث شده اند که این روش 
 PID تبدیل به ابزار ایده آلی برای غربالگری، تشخیص و پیش آگهی
گردد. این مرور مختصر بر اساس کاربردهای فلوسایتومتری به چهار 
قسمت تقسیم می شود. هدف اصلی این مقاله در واقع پزشکانی است 
که با بیمارانی مواجه می شوند که مبتال به PID هستند و همچنین 
آزمایشات  این  که  ایمونولوژیست هایی  و  آزمایشگاهی  متخصصان 
فلوسایتومتری را انجام می دهند و تفسیر می کنند. تمام آزمایشاتی 
که در این مقاله به آنها اشاره شده در حال حاضر حداقل در یک 
آزمایشگاه در آمریکا یا اروپا در حال انجام است. برخی از آزمایشات 
فلوسایتومتری که به شکل محرمانه انجام می شوند در کشورهای در 
حال توسعه انجام نمی شوند ولی امید آن است که با انتشار دانش و 

توسعه همکاری طی چند سال آینده در همه جا قابل انجام باشند.

PID کاربرد فلوسایتومتری در تشخیص بیماریه ای
چندین نوع بیماری اتوایمیون وجود دارد که می توان در آن ها بیان 

غربالگری  برای  چه  داد  قرار  آزمایش  مورد  را  پروتئین  اختصاصی 
ارتباط فنوتایپی و چه برای تایید. چهار مثال در این زمینه وجود 
دارد: بیان پروتئین Btk در گاماگلوبولینمی XLA( X-link) و بیان 
لیگاند CD40 در سندرم Hyper IgMX-link، بیان پروتئین در 

.Dock 8 و نقص در بیان پروتئین  X-link LRBA ناهنجاری
نوع اول از لحاظ رتبه بندی  IUIS در گروه نقص آنتی بادی ها دسته بندی 
شده است و آمار درگیری آن در میان مردان1/3۵0000تا1/700000 
سطح  کاهش  شامل  آن   ایمونولوژیکی  ماهیت  و  می باشد  نفر 
میزان  و در آن  ایزوتایپ ها می باشد  تمام  از  ایمونوگلوبولین ها   سرمی 
 لنفوسیت های B  خون محیطی کم می شود.  اغلب مردان مبتال عالئمی 
شبیه به عفونت های سینوسی ریوی برگشت پذیر از خود نشان می دهند. 
گرچه بر اساس شواهد بالینی و ایمونولوژیکی می توان گفت علت، جایگاه 
 Btk و تاثیر آن بر عملکرد پروتئین می باشد. زمانی که Btk موتاسیون ژن
به شکل درون سلولی در لنفوسیت های B ، منوسیت ها و پالکت ها بروز 
می کند یک تا چند تا از این  سلول ها می توانند برای تعریف پروتئین به کار 
 گرفته شوند. به طوری که لنفوسیت های B به شکل اختصاصی در XLA یا کم 
می شوند و یا اصال حذف می گردند  و آزمایش فلوسایتومتری بیشتر روی 
منوسیت ها و پالکت ها تمرکز می کند. کافی بودن آزمایش فلوسایتومتری 
بستگی به آنتی بادی هایی دارد که برای رنگ آمیزی بین سلولی به کار 
گرفته می شوند و در میان تقریبا 9۵ درصد از بیماران XLA کاهش بیان 
Btk مشهود است ولی ممکن است ۵ درصد از بیماران بیان پروتئین 

سالم داشته باشند ولی عملکرد آن غیرطبیعی باشد.
عالوه براین قابلیت مشخص کردن الگوی موزائیک در زنان هم نوعی 
آزمایش وابسته به آنتی بادی است که انجام می شود. در بیماری های 
از  شواهدی  شامل  همچنین  می تواند   XLA دیگر   اتوایمیون 
جهش های بیهوده کالسیک و نقص چند وجهی باشد که این نوع 
بیماران در مراحل بعدی زندگی شناسایی می شوند که بر اساس تعداد 
و میزان عملکرد  لنفوسیت های B که جان سالم به در برده اند می باشد. 
جهت شناسایی موتاسیون اختصاصی و مرتبط کردن آن با فنوتایپ 
آزمایش ژنتیکی Btk می تواند کاربردی باشد،که شامل بیان پروتئین 
Btk و عملکرد آن برای تکمیل ارتباط ژنوتایپ-فنوتایپ می باشد. 
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در زنان ناقل XLA چنانچه یونیزاسیون مورب کروموزوم X صورت 
نگیرد هیچ عالمتی وجود نخواهد داشت. آزمایش ژنتیکی Btk به 
طور اختصاصی در شناسایی زنان ناقل که از بستگان مردان مبتال 
می باشند به کار گرفته می شود به خصوص در سنین باروری.  به این 
بندی  دسته  در  کامل  آزمایش  یک  فلوسایتومتری  آزمایش  ترتیب 
این افراد می باشد که مشخص می کند که آیا بیان پروتئین در آن ها 
مثبت است یا منفی. بنابراین ارزیابی های XLA باید شامل آزمایشات 
ژنتیکی باشد زیرا فاکتورهای تمییز کننده از جمله فنوتایپ بالینی، 
عفونت و سابقه خانوادگی می تواند در آن تاثیر داشته باشد و همچنین 
 B آزمایشات سنجش سطح ایمونوگلوبولین و سنجش  لنفوسیت های
، زیرا آزمایش فلوسایتومتری برای Btk در تشخیص حداقل %۵ از 
بیمارانی که بیان پروتئین سالم دارند کاربرد ندارد. قبال آزمایشات 
گزارش  قبال  که  جدید  موتاسیون  یک  و  شد  می  انجام  ژنتیکی 
نشده بود و یا نوعی عالئم بالینی نامعلوم معرفی می شد، بنابراین 
ارتباط  آیا یک  امر که  این  تایید  در  Btk می تواند  فلوسایتومتری 
این در  و  باشد  نه کمک کننده  یا  دارد  فنوتایپ وجود   – ژنوتایپ 
حالی است که گزارشات متعددی تاکید کرده اند که این ارتباطات در 

XLA بسیار متغیر است.

)CD40L( نقص X-Link Hyper IgM  سندرم  
 کمبودCD40L یکی از نقص های ژنتیکی را  که با فنوتایپ سندرم  
Hyper IgM مرتبط است ایجاد می کند که در نزدیک به %70 از این 

بیماران این کمبود مشاهده می شود. این بیماری به علت موتاسیون 
در ژن CD40L،رمزگذاری پروتئین لیگاندCD40 و در افرادی که 
ایجاد  دارند   (TNF( تومور  نکروز  فاکتور  که  هستند  ای  خانواده  از 
می شود که روی لنفوسیت های 4DCT+ فعال شده بیان می گردد. 
ماهیت کلینیکی این کمبود شامل معیوب شدن ایمونوگلوبولین ها 
از جمله IgA و IgG به همراه میزان نرمال یا باالی IgM می باشد. 
ایمونوگلوبین،  به علت معیوب شدن سیستم  بیماران می توانند  این 
مبتال به عفونت های میکروبی تنفسی گردند در ضمن آن ها ممکن 
تعامل اهمیت  علت  به  باشند.  داشته  هم  سلولی  نقص  یک   است 

 CD40L-CD40 جهت فعال سازی  لنفوسیت هایT  این بیماران 

قبیل  از  عفونت هایی  بود.  خواهند  عفونت  مستعد  بالقوه  به صورت 
پنوموسیستیک ویروسی، کریپتواسپوریدیوم ،توکسوپالسما و....

یک  با  ساعت  چند  برای  است   Tلنفوسیت حاوی  که  کامل  خون 
بیان  برای  فلوسایتومتری  از  اگر  بنابراین  می شود  فعال  میتوژن 
فعالیت   برای  کنترل  مارکر  است یک  استفاده شود الزم   CD40L 

 لنفوسیت T استفاده شود، مثل CD69 یا CD25.  این آزمایش می تواند
 %80 از بیمارانی را که نقص CD40L دارند و بیان پروتئین روی 

ولی%20باقیمانده  کنند  شناسایی  را  است  کم  آن ها  سلول  سطح 
را که بیان پروتئین سالم دارند اما عملکرد ناسالم دارند را نمی تواند 
شناسایی کند. اگر بخواهیم یک افزودنی با ارزش به ارزیابی سطحی 
CD40- از حالت محلول رسپتور باید  اضافه کنیم  فلوسایتومتری 

mulg استفاده کنیم. این آزمایش فلوسایتومتری )فنوتایپ و عملکرد 

( تمییز همه بیمارانی که نقص CD40L را دارند بدون نیاز به آزمایش 
تایید کننده اضافی ممکن می سازد. اگر چه آزمایشات ژنتیک یک 
ارزش مستقل برای تایید موتاسیون اختصاصی در یک فرد را دارا می 
باشند. اگر این پروتئین وجود نداشته باشد یا اگر عملکرد صحیحی 
نداشته باشد به سندروم X-Link Hyper IgM  که وابسته به سن و 
عالئم بالینی بیمار است اشاره می کند که در این حالت پیوند سلول های 
خون ساز به عنوان درمان پیشنهاد می شود به عالوه درمان جایگزینی 
درمانی  انواع  از  بیوتیک  آنتی  توسط  پیشگیری  و  ایمونوگلوبولین 
استاندارد می باشد. اگر نتیجه فلوسایتومتری که به آن اشاره شد نرمال 
بود تشخیص احتمالی این سندرم است و در تشخیص افتراقی احتمال 

بروز عفونت ها باید در نظر گرفته شود.

LRBAنقص  
نوع دیگری از بیماری های اتوایمیون است که اخیرا توجه پزشکان 
از بیماران شناسایی  جلب نموده است و در سال 2012 در برخی 
شد که با عالئم هایپوگاماگلوبولینمیا، بیماری های اتوایمیون وسندرم 
اغلب  بیماران  این  در  بودند.  کرده  مراجعه  پذیر  تحریک  روده ی 
کاهش ایمونوگلوبولین داریم که حداقل 2 ایزوتایپ را تحت تاثیر قرار 
می دهد و عفونت های برگشت پذیر و مشکالت گوارشی و ریوی در 
آن ها ایجاد می شود. گرچه هایپوگاماگلوبولینمی در تمام این بیماران 
مشهود نیست ولی مشکالت اتوایمیون در تمامی آن ها وجود دارد. در 
این بیماران ممکن است تعداد و عملکرد لنفوسیت هایT هم مختل 
اتوایمیون شواهدی  بیماری های  از دیگر  بسیاری  مانند  باشد.گرچه 
کلینیکی و ایمونولوژیکی وجود دارد. ارزیابی پروتئینی LRBA که 
و  لنفوسیت B، منوسیت ها   ،T لنفوسیت به شکل درون سلولی در  
سلول هایNK وجود دارند باعث شده تشخیص این نوع نقص سریعتر 
و آسان تر باشد و نیازی نباشد که حتما منتظر جواب آزمایش ژنتیک 
باشیم. این پروتئین در این سلول ها وجود دارد و افزایش در بیان آن 
در فعال کردن مجموعه های سلولی خاص نیاز است. دراغلب موارد 
تحریک نیاز نیست و برای سنجش کمی، شدت متوسط فلورسانس 

.(MFI(بکار گرفته می شود

DOCK8 نقص
6 سال گذشته بیمارانی با فنوتایپ نقص ایمنی ترکیبی که موتاسیون 
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که  اتوایمیون  بیماری  یک  شدند.  شناسایی  داشتند   DOCK8 در
استافیلوکوکی،  پوستی  عفونت  پذیر،  برگشت  ریوی  عفونت های  با 
 (HPV( هرپس شدید، عفونت های مسری بافت نرم و عفونت پاپیلوما
همراه است. از لحاظ ایمونولوژی این بیماران دچار یک ائوزینوفیلی 
و    Bلنفوسیت میزان  باالست   IgE آنها  سرم  در  و  هستند   بارز 
لنفوسیتT پایین سطح سرمی IgM و پاسخ IgG پایین و کاهش 
لنفوسیت +8DCT دارند. به عالوه در این بیماران عملکرد تیموس 
ضعیف است، ابتالی شدید به هرپس ممکن است به علت نقص عملکرد  
سلول های NK باشد به همین علت در این نوع بیماری پوست نیز درگیر 
می شود .آزمایشات بالینی زیادی وجود دارند که به تشخیص سریع آن 
کمک می کنند. فلوسایتومتری در تشخیص تمامی بیماران مبتال به این 
نقص کمک کننده، هم سریع تر و هم قابل اطمینان است. به همین علت 
که آزمایشات ژنتیکی در مورد  سلول هایی که اندازه بزرگ دارند پیچیده 
می شود و همچنین فلوسایتومتری می تواند به عنوان تشخیص زود 
هنگام در آزمایش یاخته های سلولی در پیوند  سلول های خون ساز موثر 
باشد. این پروتئین به شکل درون سلولی در انواع لنفوئیدها و میلوئیدها 
دیده  می شود و توسط آزمایش دو مرحله ای فلوسایتومتری کامال قابل 
بررسی است به علت اینکه در بسیاری از این بیماران بیان پروتئین متغیر 
است. ثبت داده های مختلف به پیگیری روند کنترل بیماری کمک 
می کند ولی باید بدانیم که برای آزمایش فلوسایتومتری مناسب در این 
بیماران همیشه آنتی بادی کنژوگه مستقیم در دسترس نیست با اینکه 
این آنتی بادی ها الزم هستند گاهی اوقات زمانی که بیان پروتئین کم 
است می توان از آنتی بادی های غیر مستقیم استفاده کرد ولی در تمامی 
روش ها هم از رنج نرمال و هم کنترل رفرانس استفاده می شود تا به 
طور دقیق عدم حضور و یا کمبود پروتئین مشخص گردد. بیماری های 
اتوایمیون بسیار دیگری وجود دارند که از طریق آزمایش فلوسایتومتری 
می توان روند درمان را در آن ها بررسی کرد مثل سندروم ویسکوت،.... 
اتوایمیون  بیماری های  برای  فوق  آزمایشات  اهمیت  از  که  همانطور 
گفته شد تشخیص باید بر اساس اختالل در عملکرد پروتئین باشد. 
 مثالی برای بیماری های اتوایمیون بیماری CGD )گرانولوماتور مزمن( 
در  اکسیداز   NADPH نادرست  عملکرد  علت  به  که   می باشد 
نوتروفیل ها ایجاد می شود. این آنزیم خود حاوی ۵ زیر گروه می باشد 
که توسط ژن های مختلف کدگذاری می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد 
 فعالیت آنزیم آن را تبدیل به یک ابزار تشخیص اختصاصی و حساس 
P22phox  می کند . این آنزیم مرکب از 2 پروتئین غشاء سلولی است

کدگذاری   CYAA و   CYBB ژن های  توسط  که   gp91phox  و 
 p47phox ,p67phox ,p40phox می شوند. سه نوع دیگر شامل
می شوند.  کد گذاری   NCF1,NCF2,NCF4 توسط  که  می باشند 
CGD برای اکثریت یعنی حدود %70موارد CYBB موتاسیون در ژن
دیده می شود و این در حالی است که CGD عود کننده اتوزوم با نقص 

در ژن های دیگر مرتبط است. بدترین حالت این بیماری در موتاسیون 
CYBB است و بهترین حالت در موتاسیون NCF1 می باشد. بیشتر 

اورئوس،  استافیلوکوک  می شود:  ایجاد  پاتوژن  یک  توسط  عفونت ها 
نوکاریا، بورکوردیداسپاشیا، ساراتیا و آسپرژیلوس. فنوتایپ های بالینی 
قارچی،  عفونت های  آبسه،  نرم،  بافت  گرانولوماتوز  شامل  می تواند 
اندازه گیری  باشد.  از جمله کولیت  ایمنی  التهابی و خود  مشکالت 
فعالیت این آنزیم هم برای تشخیص و هم برای پیش آگهی کاربرد دارد 
سال ها تست NBT برای بررسی عملکرد این آنزیم به کار می رفت ولی 
در طی دو دهه اخیر کم کم آزمایشات فلوسایتومتری دارند جایگزین 
آن شد. این روش شامل اندازه گیری فعالیت نوتروفیل ها در محیط 
خارج بدن بوسیله یک محرک غیر اختصاصی مانند PMA )فوربول 
میراستات( می باشد همچنین از DHR ) دی هیدرو آمین ( به عنوان 

سوبسترا استفاده می شود.
DHR غیر فلورسانت توسط هیدروژن پروکسیداز به حالت فلورسنت 

ایجاد  اکسیداز   NADPH اکتیواسیون مسیر  در  که  می شود  اکسید 
می شود  و  پراکسیداز توسط نوتروفیل ها ایجاد می شود )میلوپراکسیداز( و 
یا توسط ائوزینوفیل ها )ائوزینوفیل پراکسیداز(. توانایی انجام این آزمایش 
با ارزیابی اختصاصی با یک پراکندگی سمتی مناسب و پراکندگی رو 
به جلو در آزمایش فلوسایتومتری روی خون کامل نوعی روش سریع و 

قدرتمند جهت اندازه گیری فعالیت NADPH اکسیداز ایجاد می کند.
جهت  می تواند  فلوسایتومتری  پایه  بر   DHRآزمایش عالوه  به 
برای حداقل  شود  گرفته  کار  به   CGD پتانسیل  ژنوتایپ   تعیین 

 (gp91phox, gp47 phox, gp67phox(X-link CGD  
کار  به  اتوزوم  عود کننده  GCDهای  از   30% تقریبا  برای   که 
می رود. الگوی فلورسانس DHR مرتبط با p40phox در بیمارانی 
و   (CMPO( شده  دیده  دارند  میلوپروکسیداز  کمبود  کامال  که 
همچنین در آزمایشگاه باید توجه داشت که cMPO ممکن است 
نشان دهد،   X-link GCD به  DHR شبیه  فلورسانس  از  الگویی 
 cMPO کمبود  که  باشیم  داشته  نظر  در  که  است  مهم  بنابراین 
غلط  تشخیص  به  منجر  که  کند  ایجاد  کاذب  مثبت  است  ممکن 
می شود که نتیجه آن برای بیمار بسیار مهم است. بنابراین جواب غیر 
طبیعی DHR باید مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد و این بار با دروازه 
پراکسیداز  ائوزینوفیل  زیرا  فلوسایتومتری  آزمایش  در  ائوزینوفیل 
می دهد  ما  به   MPO حضور  عدم  در  حتی  نرمال   DHR پاسخ 
یک  وسیله  به   MPO برای  نوتروفیل  آمیزی  رنگ  طریق  از  یا   و 
نقص  توسط  که   NBTآزمایش انجام  یا  و   MPO ضد  آنتی بادی 
cMPO متاثر نشده باشد و با تست ژنتیکی که البته گران قیمت 

در  نوتروفیل  رنگ آمیزی  است  ممکن  موارد  اغلب  در  می باشد. 
آزمایشگاه هم ارزان قیمت تر باشد و هم ساده تر که غالبا به شکل 
روتین در بسیاری از آزمایشگاه های خون شناسی انجام می شود. جواب 
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غیر نرمال را می توان با تست ژنتیک تایید کرد. بسیاری از بیمارانی 
که این نقص را دارند دچار دیابت و عفونت کاندیدیا می شوند بنابراین 
نتایج  با فنوتایپ حذف  نیاز به تطبیق  نتایج فلوسایتومتری  تفسیر 
مثبت کاذب و بررسی نتایج آزمایشات ژنتیک دارد و همچنین ارزیابی 
تحریک  از  بعد   MFIروش توسط  رودامین  فلورسانس  میزان  کمی 
PMA ضروری است و می تواند به فعالیت NADPH اکسیداز مربوط 

آزمایش  توسط  می توان  هم  را    X-link CGD ناقل  زنان  باشد. 
از  زیادی  تناسب  که  آن جایی  از  و  کرد  شناسایی  فلوسایتومتری 
یونیزاسیون مورب در زنان عالمت دار وجود دارد می توان یک الگوی 
مناسب از آن ها به دست آورد. همچنین می توان ارتباط سنی این 

یونیزاسیون را هم در این زنان گزارش کرد.
در این زنان در دهه هفتم زندگی یک الگوی یونیزاسیون کامل برای 

X-link CGD ایجاد  می شود به 

عنوان مثال فردی که با پنومونی 
مراجعه کرده و نیاز به لوبکتومی 
دارد و در نتیجه در او پیلونفریتیس 
هم مشاهـــده می شود. گرچــــه 
و  حساسیت  از  فلوسایتومتری 

اختصاصی بودن باالیی برخوردار 
است تفسیر صحیح آن مستلزم 
این است که به شکل کامل یعنی 
48-24 ساعت این نمونه برای 
حذف عوامل تداخلی نوتروفیل 
البته  مورد بررسی قرار گیرد و 
به  صحیح  نتیجه  ایجاد  بازهم 
شرایط خود نمونه هم بستگی 
نگهداری  از جمله شرایط  دارد 
 A شکل   در  نمونه.  انتقال  و 
مثالی نشان داده شده است که 
بعد  ساعت  زمانی 48  بازه  در 
گرفته  صورت  نمونه گیری  از 
است ولی بعد از 24 ساعت به 
آزمایشگــاه رسیــده است . در 
این شکل پراکندگی رو به جلو 
 را بــرای نمونه تحریک نشده 
سایــز  نوتروفیل ها  می بینیم 
در  و  دارنــد  نرمال  گرانولیته 
نوتروفیل ها  این   B,C,D شکل
فلورسانس DHR نرمال دارنــد 

ولی برعکس در نمونه ای که شرایط حمل و نقل مناسب از لحاظ دمایی 
نداشته باشند به طور مشهود شاهد  نوتروفیل های مرده هستیم و در 
فلورسانس DHR  شاهد 2 پیک هستیم که نشان دهنده کیفیت پایین 
نمونه است. در برخی از آزمایشگاه ها ی بالینی کیفیت نمونه را با استفاده از 
رنگ آمیزی حیاتی سلول کنترل می کنند و فقط روی نوتروفیل های زنده 
کار می کنند و این امر کمک بزرگی در امر تفسیر نتایج فلوسایتومتری 
 Rac2  می کند. بیمارانی که نقص های دیگر نوتروفیلی دارند مثل کمبود
بعد از PMA انتشار اکسیداتیو نوتروفیل و فلورسانسDHR نرمال از خود 
نشان می دهند. ولی اگر با fmlp تحریک شوند انتشار تنفسی غیر طبیعی 
و محصوالت سوپر اکسیداز خود نشان می دهند ولی کمبود Rac2 خیلی 
کمتر از CGD دیده  می شود با آماری حدود 1/200000 نفر بنابراین 
استفاده می   fmlp  از  تحریک بالینی هم کمتر  در آزمایشگاه های 
کنند مگر زمانی که موارد مشکوکی وجود داشته باشد و مدرکی دال بر 
احتمال وجود کمبود  Rac2 موجود باشد. به غیر از آزمایشات تخصصی 
عملکردهای  سنجش  برای  می تواند  فلوسایتومتری  بیماری ها،  انواع 
لنفوسیت ها ازدیاد  مانند  باشد  داشته  کاربرد  ایمنی  سلول های   دیگر 

 )Lymphocyte proliferation) ، تولید سیتوکین و سیتوکسی  

سلول های  NK(Natural killer) و شناسایی پروتئین های سیگنال 
سلولی مثل فسفوریالتین.

بیماری های  ارزیابی  و  تشخیص  در  می تواند  فلوسایتومتری  فسفو 
اتوایمیون مرتبط با نقص ملکول های STAT )فاکتور ترجمه و فعال 
کننده و ناقل سیگنال ( به کار گرفته شود. برای مثال موتاسیون های 
 STAT1 در پروتئین هایی دیده  می شود که حساسیت به باکتری ها و 

موتاسیون   ترتیب  همین  به  دارند  سلولی  داخل  ویروس  های 
در  تغییر  با  می توان  را  مزمن  کاندیدیازیس  با  مرتبط   STAT1

فسفوفوریالسیون توسط فلوسایتومتری مورد آزمایش قرار داد. این 
را باید بدانیم برای استفاده صحیح تشخیصی از فسفوفلوسایتومتری، 
زیرگروه های مناسب سلولی بعد از انتخاب دقیق محرک ) اصوال از 
سیتوکین استفاده می شود( برای آزمایش مناسب است. موتاسیون 
LOF در STAT3 در سندروم  هایپرIgE اتوزومال دیده می شود و 

موتاسیون GOF در STAT3 با بیماری اتوایمیون، ازدیاد لنفوئیدی 
توجه  با   STAT3 فسفوریالسیون آزمایش  است.  مرتبط  عفونت  و 
است. محدود  و  برانگیز  چالش  کمی  آزمایشگاه ها  قابلیت های   به 

  نام بردن از تمامی کاربردهای فلوسایتومتری مقدور نمی باشد ولی همین 
مثال هایی که زده شد درجه اهمیت و وسعت کاربرد این روش را به 

خوبی نشان می دهد.

PID ایمونوفنوتایپینگ سلولی در
و هم  لنفوئیدی  در دسته  ناهمگونی سلولی مشخص هم  نوع  یک 
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میلوئیدی در سیستم خون رسانی است  به خصوص در گردش زیر 
گروه های سلول های خونی. بررسی فنوتایپ و شمارش زیرگروه های 
هم   PIDبیماری های از  بسیاری  در  محیطی  خون  در  لنفوسیت 

می تواند نقش تشخیصی و هم پیش آگهی داشته باشد.
که  باشد   B لنفوسیت زیرگروه  فنوتایپ  بررسی  می تواند  مثال  یک 
می تواند در آزمایشات دسته بندی و پیش آگهی بیمارانی که نقص 
ایمنی متغیر متداول دارند کمک کند )CVID). در میان افراد بالغ 
این بیماری با شیوع 1/2۵000 تا 1/۵0000  بیشترین آمار درگیری 
از  ایمونولوژیکی و چه  از لحاظ  بالینی و چه  از لحاظ  را  دارد چه 
لحاظ ژنتیکی می تواند بسیار متغیر باشد ولی از خواص معمول آن 
کمبود  لنفوسیت B است  که می تواند یک هایپوگاماگلوبولینمی اولیه 
باشد که باعث تخریب قابلیت پاسخ گویی آنتی بادی ها به واکسن شود. 
همچنین حساسیت نسبت به عفونت های سینوسی-ریوی، بیماری 
گرانولوماتوز، ازدیاد لنفوسیتی و بیماری های خود ایمنی  باال می رود.
تالش هایی که در ده دهه اخیر صورت گرفته است در جهت طبقه بندی 
زیرگروه های   لنفوسیت هایB خون محیطی  در بیماران  CVID است  
که برخی از آنها ارتباط کلینیکی هم با هم پیدا می کنند که ارزش 
 B پیش آگهی در گروه بندی بیماران دارند. آنالیز زیرگروه  لنفوسیت
در ارزیابی اختصاصی در  لنفوسیت هایB خاطره تغییر یافته ، اخیرا 
به عنوان یک مالک تشخیصی به کار می رود بدین شکل که اغلب 
بیماران CVID دارای  لنفوسیت هایB با عملکرد معیوب هستند و 
میزان لنفوسیت های B تغییر یافته کاهش می یابد. در اغلب آزمایشگاه ها 
 B لنفوسیت شامل  می گیرند  قرار  آزمایش  مورد  که  زیرگروه هایی 
خاطره )+CD19+,CD27+,IgM+,IgD) و لنفوسیت هایB تغییر 
ناقل  Bلنفوسیت های و   (CD19+,CD27+(  (IgM-,IgD-(یافته 

و   (CD19+,CD27-,CD24hi,CD38hi,IgM hi,CD10+(  

و    (CD19+,CD20+,IgM-,CD38 hi,CD27+( پالسمابالست 
لنفوسیت های CD21-( B و  +CD21) می باشند.

به عالوه ارزیابی زیر گروه های  لنفوسیت B در CVID، سنجش نقص 
کمی هم ) هم کاهش و هم افزایش در جمعیت  سلول های خاص( 
 CVID در زیرگروه های لنفوسیت های دیگر که در زیرگروه بیماران
گزارش شده است شامل لنفوسیت هایT و سلول های NK می باشد. 

این بیماران مبتال به اختالل شدید در تمایز  لنفوسیت T  می باشند.
دارد  وجود  می گویند   LOVID آن  به  که   CVID از  دیگری  نوع 
ازجمله    T لنفوسیت رده های  زیر  آزمایش  بیماران  این  در  که 
کمی  میزان  می شود.  انجام  خاطره   T لنفوسیت و  بکر   T لنفوسیت
اندازه گیری  قابل   Bلنفوسیت های ماننـــد  هم  سلول ها  ایـــن 
و   (CD45RA+,CD62L+,CDR7+( بکر  شامل  کـــه  است 
و   CD8+ نـــــوع دو  هر  در  که  می باشد   (CD45RO+(خاطره
+CD4 است  کـــه  سلول های خاطره بر اساس موقعیت و عملکرد 

بـــه زیرگروه هـــای دیگـــر )+CD45Ro+,CD62L+,CD27) و 
)-CD45Ro+,CD62l-,CD27) تقسیم می شوند. سلول های خاطره 

 CD45RA هستند از  بعد از تحریک آنتی ژن CD4+ وCD8+  که
 T لنفوسیت  EMRA اصطالحا  آن ها  به  که  می دهند  نشان  خود   از 
می گویند )-CD4+ CD8+CD45RA+CD27) که فعالیت شدید  
لنفوسیت T نشان می دهند. به عالوه در نوع بکر و خاطره کالسیک ، 
را نشان می دهد  بافت سازگار اصلی  لنفوسیت T فعال شده اجتماع 
پروفایل  در یک  غالبا   (HLADR( 2 مولکول های کالس  .(MHC(

زیرگروه  لنفوسیتT موجود می باشد که در زمان عفونت در بیماران 
PID و یا هنگام التهاب و یا پیوند سلولی بعد از خون سازی در بیماری  

GVHD )بیماری واکنش پیوند علیه میزبان( گسترش می یابد.

  اندازه گیری کمی زیر گروه لنفوسیت از طریق 
  فلوسایتومتری و سنجش میزان انتشار   لنفوسیت Tبکر و خاطره

 در واقع قسمتی از سطح اول آزمایشات تاییدی است در نوزادانی 
که  است  شده  داده  آن ها  لنفوسیت Tبرای  لنفوپنی   تشخیص  که 
عالوه  به  می باشد.  تولد  غربالگری  آزمایشات  از  قسمتی  عنوان  به 
آزمایش فلوسایتومتری برای بررسی عملکرد تیموس به کار گرفته  
می شود زیرا بیان CD31 روی  لنفوسیت هایT  بکر مرتبط است 
با   لنفوسیت هایT نوظهور )Nascent) که این امر در شناسایی 

نوزادان SCID که دچار سندرم  Omennهستند کمک می کند.
زیر برای  مجازی  محیط  در  فلوسایتومتری  توسط   ایمونوفنوتایپی 

گروه های خونی انجام  می شود که عالوه بر مطالبی که قبال عنوان شد 
شامل   لنفوسیت هایT  تنظیم کننده می باشد برای مثال در تشخیص 
سندرم IPEX )نقص ایمنی، پلی اندوکرینوپاتی، انتروپاتیX-link ) و 

.GATA2 روی سلول های دندریتی در تشخیص نقص
کاربردهای وسیع تری از آزمایشات فنوتایپی به غیر از هدف تشخیص در 
 این مقاله عنوان شده است. اندازه گیری طول تلومر لکوسیت به روش
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 Flow-Fish به عنوان تست تشخیصی برای ناهنجاری های زیستی 

تلومر تومورها که  درانتهای  کروموزوم های خطی قرار گرفته اند  می باشد 
نوکلئیک   اسید  سکانس  های  از  ردیف هایی  از  است  شده  تشکیل  و 
اختصاصی)TTAGGG) و  مرتبط   هستند با مجموعه های مولتی 
پروتئینی )Shelter) که عملکرد آنها در دوام ژنومی سلول ها بسیار 
مهم است همچنین در جهت توانایی تکثیر مستمر ناهنجاری زیستی  
تلومر  ارثی است و یا اینکه شرایط سیستمیDenovoکه عملکرد 
تلومر ها را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد حالت های مختلف 
پیچیده و نفوذپذیری مختلف می شود.  این فاکتورها و آمیخته شدن 
آنها با این واقعیت که تظاهرات بالینی می تواند ابتدا در سیستم های 
سازمانی واضح خود را نشان دهند باعث می شود تشخیص با چالش 
زیستی  ناهنجاری های  بسترهای  ترین  متداول  از  یکی  مواجه شود. 
تلومر، نقص در عملکرد مغز استخوان می باشد ولی PID نیز با تظاهرات 
بالینی این ناهنجاری مرتبط می باشد که بحث در مورد این مطلب از یک 
دهه گذشته آغاز شد. تلومرهای معیوب در بحث  DCدر ایجاد لنفوپنی 
و هایپوگاماگلوبولینمی موثر هستند که این بیماری به علت موتاسیون 
ترکیبات کد نشده تلومر RNA ایجاد می شود. اخیرا نقص ایمنی به صورت 
سیستماتیک در مبحث سندروم نقص مغز استخوان ارثی تعریف می شود 
ازجمله DC که در همان ابتدا خود را نشان می دهد. به عالوه دسته بندی 
جدید PID ریشه شناسی ژنتیکی و ماهیت ایمونولوژیکی ناهنجاری های 
زیستی تلومر کالسیک را خالصه می کند. کم بودن طول تلومر لکوسیت 
یکی از نتایجی است که در آزمایشات موجود می توان آن را تشخیص داد که 

از طریق ازمایش Flow-Fish این امر صورت می پذیرد.
Flow-Fish در واقع فلورسانس کمی در موقعیت هیبریداسیون را با 

تلومرهای نشان گذاری شده با فلورسانتی که حاوی اسیدنوکلئیک های 
تکراری هستند را ترکیب می کند. این امر جهت تعیین میزان تکرار 
تلومر به کار می رود که همه با هم با یک فنوتایپینگ محدود می تواند 
میزان تجمع  زیرگروه های سلول های خونی تحت شرایطی که  بین 
توسط  سلول ها  بنابراین  کند  ایجاد  تمایز  می شود  مشخص  سلولی 

فلوسایتومتری آنالیز می شوند. 
تعداد  برای  کنترل  جهت  همزمان  شکل  به   DNA محتویات 
بنابراین  می گیرند  قرار  آزمایش  مورد  سلولی  هسته  کروموزوم های 
فقط  سلول هایی که محتویات 2NDNA دارند در اطالعات حاصل 
از این آزمایش شامل می شوند. میانگین فلورسانس تلومر در جمعیت 
به کار  این جمعیت  تلومر در   سلولی جهت محاسبه میانگین طول 
این اطالعات در مورد طول لکوسیتی در  محدوده  می رود. سپس 
گسترده انتشار تلومرهایی که طول نرمال دارند قرار داده می شود و به 
این طریق در افراد سالم شیب مورد نظر برای سن بدست می آید. به 
علت حساسیت تست های آزمایشگاهی و معیارهای اختصاصی بودن،  
این تست ها به عنوان تشخیص DC  به کار می روند و در همه جا این 
روش گسترش یافته و این اجازه داده شده است که برای تشخیص 

آسیب های مغز استخوان ارثی از آن ها استفاده شود. به این 
طریق می توان از این آنالیز برای زیرگروه های مختلف سلولی،  
سلول های خونی و... در شرایط مختلف استفاده کرد و یا برای  
طول تلومرهای خیلی کوچک که این امر کمک می کند به 

تشخیص جمعیت های سلولی که دچار ناهنجاری زیستی تلومر هستند.

درمان PID و نقش فلوسایتومتری 
در آزمایشات یاخته شناسی و جایگزینی مجدد

پیوند   از طریق  که  دهد  را می  اجازه  این   PID ژنتیکی  یابی  ریشه 
کرد  تصحیح  را  ایمونولوژیکی  ناهنجاری های  خون ساز  سلول های 
)HCT) همچنین برای بیماری های سخت تر که نمی توانند در مدت 

با درمان غیرفعال درمان شوند مثل روش جایگزینی  زمان طوالنی 
ایمونوگلوبولین و آنتی بیوتیک ها. در برخی از PID ها ژن درمانی یک 
راهکار خوب است و برای ارزیابی کارآمدی روش های درمانی مهم است 
از درمان مورد بررسی قرار گیرند که  که یاخته ها و پروتئین ها بعد 
این کارروی زیرمجموعه های سلولی مناسب که می توانند تحت همان 
آزمایش فلوسایتومتری قرار بگیرند صورت می گیرد. تفاسیر مختلف 
نتایج بدست آمده بستگی شرایط بالینی و آزمایشات متوالی دارد که 
بر اساس زمان شروع درمان صورت می گیرد. به همین ترتیب ترمیم 
زیرگروه های سلولی و عملکرد اختصاصی ایمنی سلولی در گروه های 
مادرزادی و انطباقی را می توان توسط روش فلوسایتومتری که در قبل 
عنوان شد سنجید. ارزیابی پس از درمان از بهبود سیستم ایمنی در واقع 
یک ارزیابی منطقی است که نیاز به درمان بیشتر را نیز تعیین می کند.

 تفسیر فلوسایتومتری
تحقیقات  آزمایشات  این  انجام  به  شروع  از  قبل  آزمایشگاه ها  تمامی 
گسترده ای انجام می دهند و راهکارهای منظم جهت تشخیص و مشاهده 
در نظر می گیرند. اصوال سه مرحله در آزمایش فلوسایتومتری وجود دارد: 
قبل از آزمایش، حین آزمایش و بعد از آزمایش که تمام آن ها باید به 
روش اصولی جهت باال بردن کیفیت نتایج انجام شوند. باید متغیرهایی 
که ممکن است در جواب آزمایش تاثیر بگذارند در نظر گرفته شوند که 
می توانند شامل شرایط ثابت نمونه باشند ولی ایجاد برخی شرایط همیشه 
ممکن نیست مثل نوع عفونت، شدت عفونت، داروهای درمانی یا ترکیبی 
و شرایط ایمونولوژیکی دیگر به خصوص آن هایی که در بررسی های بالینی 
مورد توجه قرار می گیرند. اغلب آزمایشگاه ها محدوده نرمال داخلی خود را 
دارند یعنی با آزمایش بر روی بیماران سالمی که هیچ نقص ایمنی ندارند 
به یک محدوده مرجع دست پیدا می کنند تا از طریق آن بتوانند نتایج را 
تفسیر کنند برای مثال مصرف میزان کم استروئید برای مدت زمان کوتاه 
هیچ تاثیری روی عملکرد لنفوسیت ندارد ولی مصرف باال برای مدت زمان 
طوالنی باعث تکثیر غیر طبیعی آن می شود. به همین ترتیب مصرف 
آنتی بادی های منوکلونال ممکن است ایمونوفنوتایپینگ اختصاصی را 
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تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه روی تفسیر نتایج هم تاثیر می گذارد. 
در بسیاری از روش های درمانی که حاوی مشتقات ایمونولوژیکی هستند 
مکانیسم عملکرد آن ها مشخص است بنابراین اگر اطالعات در دسترس 
باشند تفسیر نتایج بیمارانی که مصرف دائم دارو دارند صحیح تر انجام 
می گیرد. همچنین در عفونت های حاد پیشنهاد می شود پس از درمان 
کامل آزمایش تکرار شود تا عملکرد و  پاسخ ایمنی فنوتایپی مورد بررسی 
قرار گیرد. مثال دیگر لنفوپنی  لنفوسیت T  است که ممکن است در 
نوزادان نارس و یا نوزادانی که با وزن کم به دنیا آمده اند دیده شود و 
 SCID باعث ایجاد مثبت کاذب در غربالگری این نوزادان در آزمایش
شود. در اغلب این نوزادان این لنفوپنی با بلوغ نوزاد از بین می رود ولی 
ممکن است که واقعا بیمار مبتال به SCID باشد که باید حتما پی گیری 
شود تا نتیجه اولیه تایید یا تکذیب شود. ولی بهترین تفسیر فلوسایتومتری 
زمانی انجام می شود که یک گفتگوی کامل بین پزشک و آزمایشگاه انجام 
شود که شامل اطالعات بالینی، وجود بیماری دیگر، تاریخچه خانوادگی، 
درمان های صورت گرفته، تداخل گروه های بالقوه، نتایج مثبت کاذب و 
فاکتورهای بیولوژیکی مثل ریتم شبانه روزی و ورزش می باشد. همانطور 
که در بخش آزمایشات کاربردی توسط فلوسایتومتری برای گرانولوماتوز 
نتایج مبهم و  نامساعد نمونه  مزمن عنوان شد غالبا به علت شرایط 
های  روش  بزرگ  آزمایشگاه های  ولی  می آید  بدست  تفسیر  غیرقابل 
مطمئنی جهت جمع آوری صحیح نمونه و نگهداری و حمل و نقل آن 
 در نظر گرفته اند چه در حمل و نقل بین آزمایشگاهی و چه در مقیاس 
تفسیر  و  انجام  زمینه  در  زیادی  عوامل  بین المللی.  حتی  وسیع تر 
فلوسایتومتری دخیل هستند به خصوص آزمایشات ایمونولوژیکی که به 

چند مورد از آن ها اشاره کردیم.

ماهیت فلوسایتومتری در آنالیز ایمنی، تومورگرافی
محدودیت آزمایش مارکرهای سلولی چندگانه توسط فلوسایتومتری 

باعث شده روش جدیدی به نام تومورگرافی ابداع شود که پیشرفت 
از  کمتر  استفاده  با  پارامتری  مولتی  فلوسایتومتری  در   زیادی 
آنتی بادی ها داشته است می تواند بروز همزمان تا 4۵ پارامتر را آزمایش 
کند ولی در مقایسه با فلوسایتومتری که می توان حدود ۵0000 سلول 
را مورد آزمایش قرار دهد سلول های کمتری )حدود ۵00 تا 1000 
سلول( را مورد آزمایش قرار می دهد و ایراد دیگری که این روش دارد 
 این است که مقدار نمونه آزمایش باید زیاد باشد و در شرایط خاص مثل

 نمونه های نوزادان این امر امکان پذیر نیست. درست است که هنوز این 
روش در آزمایشگاه ها خیلی متداول نیست ولی به نظر می رسد که در 

آینده در این عرصه پیشرفت های زیادی داشته باشد.

 استنتاج
برای  کاربردی  روش  یک  فلوسایتومتری  شد  گفته  که  همانطور 
ایمونولوژیست ها ست به خصوص در پی گیری بیماران PIDپیشرفت های 
باالیی  از محبوبیت  باعث شده  ایجاد پاسخ مناسب و صحیح  سریع 
برخوردار باشد. ازآنجایی که آنالیز ژنتیکی می تواند تمایز ملکولی انجام 
دهد شکی نیست که از لحاظ ایمونولوژیکی نیز باید نواقص شناسایی 
شوند و ریشه های ملکولی به حالت های غیرنرمال ربط داده شوند. 
فلوسایتومتری می تواند یک راه ارزان تر و سریعتر برای تشخیص نقص 
 (SCID(ژنتیکی بالقوه باشد. برای مثال نقص ایمنی ترکیبی شدید
شمارش زیرگروه لنفوسیت ها بر اساس اینکه کدام زیرگروه درگیر می 
باشند. زمانی که آزمایشات ژنتیکی دیگر در دسترس نباشند بر اساس 
فنوتایپ بالینی یا ایمونولوژیکی و یا آزمایشات ژنتیک پنل ژنی، هدف 
قابل آزمایش است ولی در تمام موارد ماهیت بخشی ایمونولوژیکی 
نقص های جدید و یا نامشخص باید توسط فلوسایتومتری سنجیده شود. 
اطالعات آزمایشگاه باید با فنوتیپ بالینی هم خوانی داشته باشد و 
در واقع فلوسایتومتری روشی سریع برای تصمیم گیری نهایی در مورد 

بیمار است.

 Primary ابزار مختلفی برای ارزیابی و بررسی بیماران مبتال به نقص 
PIDs( Immunodeficiency( می باشد و در  میان آنها فلوسایتومتری 
ارجحیت بیشتری پیدا کرده است، هم بخاطر آزمایشات کاربردی و هم 
فنوتایپینگ . این روش قابلیت  آنالیز Real time  را برای ترکیبات سلولی، 
سیگنال سلولی و مسیرهای دیگر ایمونولوژیکی را می دهد که با داشتن این 
خاصیت یک راه سریع تشخیصی می باشد.
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ژن درمانی به عنوان راهکاری نوید بخش برای درمان طیف گسترده ای از بیماری هایی غیر 
از اختالالت نادر وراثتی و تک ژنی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بدین منظور 
نخستین  بیان شود.  و  ارائه  انسانی  به سلول های هدف  نوکلئیک  اسیدهای  می بایست 
اختالل  یک  درمان  برای  میالدی  دهه 1990  در  درمانی  ژن  موفق  بالینی  کارآزمایی 
 (Severe Combined Immunodeficiency- SCID ( نام  به  ارثی  ژنتیکی 

انجام گرفت. 

در سال های بعد تعداد کارآزمایی ها افزایش یافت. با این حال مطالعات اولیه انتظارات را 
برآورده نکرد. پیشرفت های اخیر در زمینه ی حامل های انتقال ژن موجب گردید رویای 
ژن درمانی بیماری های وخیم العالج مجدداً به واقعیت نزدیک شود. پیش از اینکه ژن 
درمانی بتواند به عنوان روشی مقبول جهت درمان بیماری ها عمومیت یابد ابتدا نیاز است 
برخی از موانع داخل سلولی و خارج سلولی برطرف شود. امروزه طیف وسیعی از حامل ها 
جهت انتقال ژن توسعه یافته اند. چندین حامل ویروسی و غیرویروسی ایمن برای درمان 
موفقیت آمیز برخی بیماری های ارثی، نقص ایمنی، چشمی و سرطان ابداع و استفاده شده 
است. حامل های ویروسی برای ژن درمانی بیماری هایی که به بیان طوالنی مدت ژن 
نیاز دارند مناسب است. اگرچه اثربخشی وکتورهای غیرویروسی کمتر از ویروسی هاست 
اما آن ها اختصاصیت بیشتر، ایمنی زایی کمتر و توانایی انتقال ژن هایی با اندازه و طول 
بیشتر را دارند.  در مجموع، پیشرفت های اخیر راهکارهای مختلف ژن درمانی توانسته 
است تاحدودی انتظاری که سال هاست از ژن درمانی می رود را به واقعیت نزدیک کند و 
امیدواری فراوانی را برای موفقیت های بیشتر آینده فراهم آورد. به نظر می رسد ژن درمانی 
راه حل نهایی قرن حاضر برای درمان بسیاری از بیماری های انسانی است. انتقــال مــواد 
 ژنتیکــی در ایــن روش می تواند به صورت In vivo انجام گیرد یـا اینکـه به صورت
 Ex vivo به  سلول هاي اتولوگی که از فرد بیمار گرفته شده اند انتقال داده شده و سپس 
این  سلول ها مجـدداً بـه بیمـار بازگردانـده شـود. بـه واسطه ي پیشـرفت هـایی کـه 
اخیـراً در زمینـه ي روش هـاي مختلـف ژن درمـانی حاصـل شـده، ژن درمانی توانسته 
است براي درمان بیماري هایی کـه عامل آ  ن ها کمبود یا معیوب بودن یک یا چنـد ژن 
است نتایج امیدبخشی به همراه داشته باشد. براي نیل به اهـداف ژن درمـانی چنـدین 
راهکـار کلی وجود دارد که ممکن است به صورت مجـزا و یا در ترکیـب بـا هـم بـه کـار 

گرد آورنده: سارا جوادی
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی

 انسان ها بیش از 99 درصد 
شباهت ژنتیکی دارند و 
تفاوت میان آنها کمتر 
از یک درصد است. این 
تفاوت ژنتیکی که از آن 
به عنوان پلی مورفیسم 
یاد  می شود، مسئول ایجاد 
تفاوت های بنیادین در 
میان افراد یک جمعیت از 
جمله انسان است

,,

,,

 ژن درمانی
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گرفتـه شـوند. ایـن راهکارها عبارتند از:

 وارد کــردن یــک ژن نرمــال بــه منطقــه اي غیراختصاصی در ژنوم و جایگزین شدن آن با یـک ژن بـدون عملکـرد. ایـن راهکـار در 
 (Homologous( حـال حاضـر مرسوم ترین روش مورد استفاده می باشد.نـوترکیبی همولوگ

 (Recombination(   تعویض ژن ناسالم با نـوع سـالم آن، از طریـق 

 (Selective reverse mutation( اصـالح ژن ناسـالم و بازسـازي عملکـرد آن از طریــق ایجــاد جهــش انتخــابی معکــوس 
کـــه ابـــزاري نـــوین بـــراي تنظیم می باشد.

 خــاموش کــردن ژن معیــوب) Knock Down Gene Modulation) یک تک ژن منفرد یـا شـبکه اي از ژن هـاي پیچیـده 
اسـت. در ایـن تکنیـک، ژن بـا اسـتفاده از) Micro RNA(miRNA بـه صـورت محیطی تنظیم می شود و یـا اینکـه بـراي حـذف تقریبی 

محصـوالت ژن از قابلیـت RNAi اسـتفاده می شود.]1, 2[

تعداد و درصد کارآزمایی هاي بالینی انجام گرفته در زمینه ژن درمانی به تفکیک قاره ]3[

Personalized Medicine پزشکی فرد محور یا
ژنتیکی  جهش های  نبود  یا  وجود  از  اطمینان  امکان  قبل  دهه  تا 
وجود  فرد  یک  در  سراسری  و  انبوه  صورت  به  ژنوم  مجموعه  در 
مستلزم  زمینه  این  در  موجود  روش های  از  گیری  بهره   و  نداشت 
همراه  به  را  محدودیت هایی  که  بود  طوالنی  بسیار  زمان  صرف 
داشت. عالوه بر این بروز بعضی بیماری ها نتیجه اثرگذاری چندین 
به دست آمده  پیشرفت های  اما  بودند،   محیط  با  برهم کنش  و  ژن 
امکان  که  آورد  وجود  به  را  زمینه ای  رایانه  و  آمار  علم  زمینه  در 
در  ایجادشده  ژنتیکی  جهش های  در  فرد  ژنوم  نقشه  شناسایی 
آورد. وجود  به  را  کمتر  هزینه ای  صرف  با  و  کوتاه  زمانی   مدت  

این زمینه ایجاد شده در فراگیر شدن روش پزشکی فردمحور نقش 
بسیار مهمی داشت. در روش پزشکی فردمحور از اطالعات ژن ها و 
پروتئین ها و محیط یک فرد به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان 
بیماری استفاده می شود. این روش مدیریت بهتر بیماری و بررسی 
استعداد بروز بیماری در یک فرد را امکان پذیر می سازد و به این ترتیب 
درمانی  روش  بیمار  هر  اختصاصی  ویژگی های  اساس  بر  می توان 

منحصربه فردی را برای او طراحی کرد.

درمان بیمار، مقدم بر درمان بیماری
از  پزشکی  خدمات  ارائه  معنی  به  فردمحور  پزشکی  حقیقت  در 
تشخیص تا درمان بیمار بر اساس ویژگی ها و خصوصیات ژنتیکی هر 
فرد است. پزشک معالج بیمار در این روش با آگاهی یافتن از اطالعات 
دوز  در  را  فرد  هر  برای  مؤثر  داروی  فرد  هر  ژنوم  نقشه  در  نهفته 
مناسب تجویز می کند و برای پیشگیری و درمان بیمار، سبک زندگی 
و همچنین برنامه غذایی مناسبی را در نظر می گیرد. خطر ابتال به 
بیماری ها، شناسایی ژن هایی که به بروز ویژگی خاص در فرزندان 
فرد منجر خواهد شد و پاسخ فرد نسبت به داروها یا حساسیت های 
دارویی ازجمله اطالعاتی است که پزشکان بر اساس نقشه ژنوم افراد 
پزشکی  می شود  گفته   اساس  این  بر  می کنند.  پیدا  دست  آن  به 
فردمحور به درمان بیمار منجر می شود نه بیماری. از آنجایی که هر 
بیمار با بیمار دیگر تفاوت دارد بنابراین رویکرد درمان برای هر فرد 
 نیز بر اساس همین تفاوت ها باید متفاوت باشد. پزشکی فردمحور یا

 Personalized Medicine مبحثی ریزبینانه و بسیار دقیق تر 
است. انسان موجود پیچیده ای است که در برابر عوامل میکروبی و 
نشان  خود  از  مختلفی  واکنش های  محیطی  عوامل  سایر  و  داروها 
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می دهد؛ بنابراین برای تجویز داروی مناسب ابتدا باید تحلیل مناسبی 
از فیزیولوژی بدن افراد داشته باشیم. شاید به همین دلیل است که 
از پزشکی فردمحور به عنوان پزشکی دقیق نام برده می شود. در این 
با دقت زیاد واکنش بدن را به دارو و راهکار درمانی  روش پزشک 
بررسی و پیش بینی می کند. شباهت ها و تفاوت ها ما در ویژگی های 
ژنتیکی ما نهفته است و به همین دلیل در پزشکی فردمحور رویکرد 

اصلی ژنتیک است.

ویژه سازی درمان
که  محور  فرد  پزشکی  که  هستند  باور  این  بر  پزشکان  از  گروهی 
گاها پزشکی شخصی نیز به آن اطالق می شود به  نوعی به تخصصی 
کردن درمان برای هر فرد می پردازد. در این مدل درمانی، درمان و 
مراقبت های پزشکی متناسب با ویژگی های هر بیمار ارائه  می شود. در 
هر انسان بیش از 20 هزار ژن مختلف وجود دارد که در شکل گیری 
صفات مختلف در افراد نقش کلیدی دارد. تعداد بسیار زیادی از ژن ها 
انسانی  چند شکل مختلف دارند و به همین دلیل در جمعیت های 
افراد از نظر صفات مختلف متفاوت می باشند. درمان های مبتنی بر 
افراد  ژنتیکی  و  ویژگی های شخصی  اساس  بر  فردمحور که  پزشکی 
طراحی می شوند در درمان بسیاری از بیماری ها و به ویژه سرطان ها 
افق های جدیدی را گشوده اند و همچنین تأثیر درمان های فردمحور در 
سرطان های پیشرفته و تهاجمی قابل توجه و چشم گیر بوده است. یکی 
از دیگر کاربردهای این روش درمانی نوین، استفاده از دانش ژنومیک 
در طراحی داروهای جدید است. بر اساس توالی های ژنی در بیماران 
می توان افراد یک جمعیت را به گروه های مختلفی تقسیم و بر این 
اساس داروهای مناسبی را برای هر گروه طراحی کرد. رسیدن به این 
هدف مستلزم همکاری متخصصانی از رشته های مختلف است. پزشکی 
فردمحور مقوله جدیدی است و بنابراین بدیهی است که این روش های 

درمانی در ابتدا هزینه های زیادی را به نظام سالمت تحمیل کند اما 
حرکت در این مسیر در آینده ای نه چندان دور به کاهش هزینه ها در 
این حوزه منجر خواهد شد. هیچ دو انسانی به لحاظ ژنتیکی کامال 
شبیه هم نیستند. حتی دوقلوهای تک تخمکی نیز اختالفات ژنتیکی 
بسیار ناچیزی دارند. با این وجود انسان ها بیش از 99 درصد شباهت 
ژنتیکی دارند و تفاوت میان آنها کمتر از یک درصد است. این تفاوت 
ژنتیکی که از آن به عنوان پلی مورفیسم یاد  می شود، مسئول ایجاد 
تفاوت های بنیادین در میان افراد یک جمعیت از جمله انسان است. 
مطالعات دارویی و درمانی و اثرات متقابل دارو بر متابولیسم افراد سبب 
شده تا محققان به این نتیجه برسند که بهترین روش درمان، تولید 
و تجویز داروهای اختصاصی براساس ویژگی های ژنتیکی افراد است. 
این مساله می تواند اثربخشی دارو را افزایش دهد و از عوارض جانبی 
آن بکاهد. در همین راستا مطالعات فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک به 
کمک دانشمندان می آیند. در فارماکوژنتیک تفاوت های ژنتیکی موروثی 
در مسیرهای متابولیسم داروها بررسی می شوند و فارماکوژنومیک به 
بررسی نقش تفاوت های ژنتیکی در ارتباط با واکنش به داروها از طریق 
بررسی سیستماتیک ژن ها، محصوالت ژنی و تغییرات فردی در بیان 
و عملکرد ژن می پردازد. در صورت عملی شدن این مساله، افرادی که 
بیماری آن ها به طور مستقیم در ارتباط با ژنتیک می باشند می توانند 
امیدوار به درمان باشند. به این ترتیب شانس درمان بیماری های روانی 
مانند افسردگی، انواع سرطان ها، بیماری های مغزی مانند زوال مغز و 
نورودژنراتیو همچون آلزایمر و پارکینسون، که با ژنتیک افراد رابطه 
مستقیمی دارند، افزایش قابل توجهی خواهد یافت. تاریخ فارماکوژنتیک 
به ۵10 سال پیش از میالد مسیح باز می گردد. زمانی که فیثاغورس 
متوجه شد که استفاده از باقال سبب مرگ برخی افراد خواهد شد اما 
بر برخی دیگر بی اثر است. با این وجود مطالعات جدید در این زمینه از 
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نیمه دوم قرن بیستم میالدی و به دنبال افزایش میزان دانش بشر در 
مورد علم ژنتیک آغاز شد. فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک به موضوعاتی 
بحث برانگیز در زمینه اخالق زیستی و پزشکی تبدیل شده اند. فراگیر 
شدن این علوم که درمان بیماری های رایج و نادر را شامل خواهد شد 
تاثیر زیادی بر جامعه خواهد گذاشت. به دلیل نوپا بودن این علوم 
سواالت زیادی در رابطه با مسائل اخالقی و راه حل های احتمالی مقابله با 
مشکالت انسانی مطرح شده است. به عنوان مثال دسترسی به اطالعات 
ژنتیکی افراد تا چه اندازه ممکن است در زندگی خصوصی آن ها اهمیت 
داشته و حریم خصوصی آنها را به خطر بیاندازد. به عالوه مسائلی چون 
ایمنی دارو، نحوه دسترسی به آن و برقراری عدالت در درمان بیماران 

نیز از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ]4-6[

پزشکی فرد محور به مجموعه ای از فعالیت ها و رویکردهای پزشکی، 
بر  بیماران  آن ها  اساس  بر  که  اطالق می شود  درمانی  و  تشخیصی 
درمانی  اقدامات  و  شده  طبقه بندی  خود  شخصی  ویژگی  اساس 
گسترش  حال  در  شاخه  این  هرچند  می گیرد.  انجام  برایشان 
زمان  به  می شود  گفته  و  داشته  ساله  هزار  چند  قدمت  پزشکی  از 
بقراط باز می گردد اما تنها در سال های اخیر بوده، که رویکرد فرد 
است.  یافته  گسترش  پزشکی  های  حوزه  همه  در  تدریج  به   محور 
همان گونه که گفته شد محور رویکرد های پزشکی فرد محور برپایه ی 
شخصی سازی استوار است به این معنا که از آنجا هر فرد با افراد دیگر 
متفاوت است پاسخ بدن وی به محیط اطراف و نیز عوامل بیماری زا 
و درمانگر نیز متفاوت است. بنابراین برای رویکرد مناسب تشخیصی 
و درمانی ابتدا می بایست این تفاوت ها را شناسایی نمود. منحصر به 
فرد ترین ویژگی هر فرد ویژگی ژنتیکی وی می باشد، بنابراین پایه و 
ستون اصلی پزشکی فرد محور از شناسایی و سپس طبقه بندی افراد 
بر اساس ویژگی ژنتیکی آن ها بوده است. به مجموعه ژن ها و نیز 
اطالعات ژنتیکی فرد ژنوم گفته می شود و لذا به بیان دیگر می توان 
گفت که پزشکی فرد محور بر اساس خصوصیات ژنومیک می باشد. 
هر چند محور و پایه اصلی پزشکی فرد محور بر اساس ویژگی های 
طبقه  در  نیز  دیگری  های  ویژگی  اما  می باشد  ژنومیکی  و  ژنتیکی 
بندی افراد مورد استفاده قرار می گیرند. هر شخص دارای یک تنوع 
منحصر به فرد از ژنوم انسان است. اگر چه بیشتر این تفاوت ها و 
تنوع ها دربین افراد تاثیری بر سالمت معمول یا بیماری زایی در  فرد 
ندارد، اما این تنوع می تواند همراه با تاثیرات متقابل بر محیط و مواد 
پیرامون و نیز داروها و سایر عوامل بر سالمت فردی و پاسخ به درمان 
های خاص و یا سرنوشت فرد در طول دوران زندگی تاثیر گذار باشد. 
یکی از دالیل بسیار روشن که نشان می دهد  تنوع زیستی در میان 
مردم در سیر درمان و یا پیشرفت بیماری ها و یا پاسخ به دارو تاثیر 
می گذارد این واقعیت را می توان بیان کرد: به طور مثال در درمان 

کودکان پیش فعال داروهای معمول تنها در ده درصد مبتالیان تاثیر 
بیماران موثر  از  برای 2۵ درصد  دارد و داروهای ضد سرطان فقط 
هستند، و یا داروهای ضد افسردگی از هر ده بیمار فقط در شش 
به  یکدیگر  از  افراد  افتراق  برای  دارد.  کاربرد  موثر  به صورت  بیمار 
ویژگی های آنها در سطح DNA  یا RNA یا پروتئین توجه می شود. 
هر چند سرچشمه تعیین کننده ویژگی هر فرد DNA می باشد اما 
بررسی وضعیت RNA در بسیاری از موارد اطالعات دقیق تری به ما 
می دهد به خصوص آن که توالی و سطح این مولکول نشان دهنده 
تعامل سلول و بافت در ارتباط با محیط اطراف نیز می باشد. مفاهیم 
پزشکی فرد محور به روش های مختلف در پزشکی جدید و به منظور 
مراقبت های بهداشتی استفاده می شود. این مراقبت ها به خصوص 
در حیطه پیشگیری، پیش بینی آینده بیماری، درمان دقیق و مناسب 

کاربرد دارد.

بررسی معمولی
بیماری یکسان

موثر

بی اثر

عوارض زیاد

کاربردهای پزشکی فرد محور تشخیص و مداخله
در این رویکرد ژنوم فرد مورد نظر با ژنوم های مرجع مقایسه می شود و 
بر اساس اطالعات به دست آمده می توان به طریق مناسب و اختصاصی 
به درمان فرد پرداخت. در واقع ماهیت ژنتیکی فرد استراتژی  درمان 
از   بهره گیری  فرد محور  پزشکی  از  را مشخص می کند. یک جنبه 
فارماکوژنومیک است. در این شیوه با استفاده و آگاهی از توالی ژنوم 
یک فرد به ارائه یک دارو آگاهانه تر و متناسب اقدام می شود. در پزشکی 
معمول، در اغلب موارد دارو با این ایده تجویز می شود که گویی تاثیر 
دارو برای همه افراد یکسان است. اما در واقع این گونه نیست و هر فرد 
بسته به ماهیت توالی ژنومش پاسخی که به دارو می دهد متفاوت است. 
لذا عوامل مختلفی باید درنظر گرفته شود برای مثال بسته به این توالی 
ها عوارض جانبی، مقدار مورد نیاز مصرف دارو، احتمال موفقیت آمیز 
بودن درمان و پیش آگهی بیماری همه و همه منحصر به هر فرد خواهد 
بود. در واقع همانگونه که ویژگی ها و تنوع توالی ژنتیکی برای هر فرد 
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منحصربفرد است پاسخ و تاثیر دارو نیز منحصر به فرد می باشد. استفاده 
از پزشکی فرد محور نه تنها در درمان کاربرد دارد بلکه می توان از آن 
در پیشگیری از بروز بیماری و یا مهار از پیشرفت بیماری استفاده نمود. 
برای مثال در یک خانواده با تشخیص جهش در ژن BRCA1 با بررسی 
افراد تحت خطر می توان با یافتن جهش بیماری زا قبل از بروز عالمت 
اقدامات پیشگیری موثر انجام داد. این بدان معناست که افراد حتی با 
مبتال بودن به جهش بیماری زا لزوما محکوم به بروز بیماری نیستند. 
این واقعیت درمورد بیماری هایی همچون آلزایمر یا بسیاری از سرطان 
های دیگر نیز وجود دارد. در حال حاضر برای برخی از داروهای مرتبط 
با پزشکی فرد محور همزمان با عرضه دارو در بازار آزمایشات اختصاصی 
و مرتبط با آن دارو نیز عرضه می شود. در این داروها شرط تجویز دارو 
داشتن یک خصوصیت ژنومیک خاص در بیمار خواهد بود که تنها در 

حالتی دارو تجویز می شود که از تاثیر آن اطمینان وجود داشته باشد.

طراحی داروهای جدید
کاربرد دیگر پزشکی فرد محور استفاده از دانش ژنومیک در طراحی 
داروهای جدید و فرآیند پذیرفته شدن دارو توسط مراجع نظام سالمت 
می باشد. با استفاده از توالی های ژنومیک  بیماران در زمان تولید دارو 
می توان افراد یک جمعیت را به دسته های گوناگون تقسیم کرد و 
بر اساس آن پیش بینی نمود که این دارو به چه شکل می بایست 
طراحی شود و در زمان آزمایش کاربری بالینی آن بیماران مناسب 
انتخاب نمود به نحوی که دارو تاثیر بهتر و عوارض کمتر داشته باشد. 
در پزشکی معمول امروز در بسیاری موارد پزشکان از طریق آزمون و 
خطا دست به درمان بیماران می زنند تا باالخره در بین داروهای در 
دسترس، مناسب ترین دارو را برای بیمار انتخاب نمایند. اما با پزشکی 
فرد محور می توان قبل از استفاده از دارو تاثیر آن را پیش بینی نمود 
و مناسب ترین دارو را برای بیمار انتخاب نمود. در واقع امید آن است 
که پزشکی فرد محور داروی مناسب، دوز مناسب و بیمار مناسب را 
مشخص نماید. برای مثال در گذشته بیماران مبتال به سرطان سینه 
که ER+ بودند استفاده می شد اما %6۵ آن ها به این دارو مقاوم می 
شدند. اما در مطالعات اخیر مشخص شده است که برخی جهش ها 
در ژن  CYP2D6 منجر به بروز این مقاومت می شود. لذا اکنون 
بیماران می بایست ابتدا از این نظر بررسی و تنها در صورتی که از 
تاثیر دارو اطمینان حاصل شود مورد در مان توسط تاموکسیفن قرار 
فارماکوژنتیک  می گیرند. کاربرد دیگر پزشکی فرد محور در عرصه 
طراحی اختصاصی و ترکیب دارویی برای یک فرد مشخص است. این 
کاربرد بر خالف موارد ذکر شده قبلی محدود به یک فرد خاص بوده 

و تولید دارو در بعد انبوه نیست.

ژن درمانی و سرطان
یکی از نخستین کاربردهای پزشکی فرد محور به کار گیری آن در 
حوزه پیشگیری و درمان سرطان بوده است. مثال بارز آن استفاده 
درمان  در  هرسپتین(  تجاری  نام  )با   Trastuzumab داروی  از 
بیماران سرطان پستان می باشد. این دارو یک آنتی بادی مونوکلونال 
است که با گیرنده HER2/neu تداخل می کند و در بیمارانی که 
بیان افزایش یافته این گیرنده دارند تجویز می شود. به طور طبیعی 
هر فرد می بایست دارای یک نسخه از ژن مرتبط در هر کروموزوم 17 
باشد و لذا به طور طبیعی هر فرد می بایست دارای دو نسخه از این 
ژن باشد. اما در بیمارانی که اصطالحا HER2/neu مثبت هستند 
چندین نسخه اضافی از آن وجود دارد و  تجویز داروی هرسپتین با 
محصول اضافی تولید شده تداخل و لذا در درمان بیماری موثر خواهد 
بود. مثال دیگر از کاربرد هدفمند دارو در درمان سرطان مثالی از 
طراحی هوشمندانه دارو بر اساس شناخت ژنوتیپی می باشد استفاده 
از داروی Tyrosine kinase )با نام تجاری Imatinib) می باشد. 
این دارو در بیمارانی که جابجایی کرومزوم های 9 و 22 دارند استفاده 
می شود. این دارو به صورت اختصاصی در مهار محصول مرتبط با این 

جابجایی نقش دارد.

راه کارهای ژن درمانی براي درمان سرطان 
سرطان، پیشرفت  با  مقابله  براي  ایمنی  سیستم   ارتقاي 

آنتی  بیان  ژن  انتقال  )مانند   Tumor necrosis factor 

ژن هاي قدرتمند، تولید سایتوکاین هاي موضعی(

 Suicide gene therapy خودکشی  القاکننده  درمانی  ژن   
افزایش  باعث  که  خودکشی  ژن هاي   داروهاي  پیش  از  استفاده  و 
سمیت براي  سلول هاي سرطانی می شود. این روش بر اساس بیان 
کردن  کن  ریشه  درنتیجه  و  سرطانی  سلول  توسط  ها  توکسین 
می تواند  که  است  شده  طراحی  کارسینومایی  سلول هاي  انتخابی  
به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار گیرد. در روش 
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قرار می گیرند،  استفاده  مورد  توکسین   مستقیم ژن هاي کدکننده 
 در حالی که در شیوه غیرمستقیم، ژن کدکننده آنزیم هاي مسئول 
به  سلول هاي سرطانی  هاي سمی  متابولیت  به  دارو  پیش  تبدیل 
عرضه می شود. در این روش پیش دارو می بایست به صورت جداگانه 

به بیمار داده شود. ]7[

ژن  دارو،  پیش  و  آنزیم  از  ترکیبی  استفاده  نمونه  معمول ترین 
داروي به همراه  که  است   HSV از  استخراج شده  کیناز   تیمیدین 

 Ganciclovir تجویز می شود.

(P53 استفاده از ژن هاي عمومی یا اختصاصی سرکوب کننده تومور )ژن 
 RNAi هاي کد کننده آنکوژنی از طریق mRNA شکستن 

سلول هاي    (  Lytic replication( در  لیتیک  تکثیر  القاي    -
سرطانی و لیز نمودن آن ها

-  بیان پروتئین هاي ضدرگ زایی 
براي   miRNA اسفنج هاي  یا   miRNA از  گیري  بهره   -
 ،  miRNA اسفنج هاي  اختالل.  دچار  ژن هاي  عملکرد   تنظیم 
اگزوژن  به صورت  که  هستند  غیرکدکنندهاي   RNA مولکول های 
به سلول تحویل داده شده یا در آن بیان می شوند. آن ها به صورت 
اختصاصی و وابسته به توالی، به miRNA هدف متصل شده و از 
طریق کاهش تولید پروتئین هاي کدشونده توسط miRNA هدف را 

افزایش داده یا بازیابی می نماید.]8[ 

چالش های ژن درمانی
هر چند پزشکی فرد محور روز به روز در پزشکی روزمره کاربردهای بیشتری 

پیدا می کند و به نظر می رسد یکی از عمده ترین عرصه های پزشکی در 
آینده نزدیک باشد با این وجود استفاده از آن مستلزم چالش های جدی 
می باشد. یکی از این چالش ها نکات مرتبط با حفظ حریم خصوصی افراد 
می باشد. این موضوع به این دلیل  است که در هر درمان اطالعات از 
وضعیت ژنتیکی فرد مورد نیاز است و این موضوع به معنای ورود به حریم 
خصوصی افراد است که بنابراین آنان قبل از هر اقدام می بایست از جوانب 
آن آگاه باشند. نکته دیگر آن است که اطالعات ژنومیک از حجم بسیار زیاد 
برخوردارند و استفاده مناسب و موثر از آنها نیازمند دانش باال در حوزه نرم 
افزار و نیز برخورداری از زیر ساخت مناسب در این ارتباط می باشد. درمان 
 نازایی با ژن درمانی هـر روز شـــاهد پیشـــرفت های چشم گیری در عرصه 
از  یکی  می باشد.  نابـــاروری  درمان  نویـــن   فناوری های 
درمان هایی که به مرحله عمل رســـیده بهره مندی از پزشکی فرد محور 
است. طبق مطالعات یک فلوشیپ پزشکی جنسی امروزه با مداخالت 
پزشکی علم ژنتیک و پیدا کردن تفاوت های فردی درمان بسیاری از 
بیماری ها از جمله ناباروری میسر شـــده است. با شناسایی ویژگی های 
فردی، مداخالت پزشکی- دارویی بهتری روی فرد انجام می شود و از 
طریق ژن درمانی و پیدا کردن ویژگی های ژنتیکی افراد و بـــا بهره مندی 
از داروهای خاص، فرد مـــورد نظر که به عنوان مثال مشکلی مانند 

ســـقط مکرر دارد، بهترین نتیجه ممکن را کسب خواهد کرد.]9[
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درصد و تعداد بیماری هایی که تاکنون در کارآزمایی هاي مصوب هدف
 ژن درمانی قرار گرفته اند. ]3[
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رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طی 16 سال خدمات رسانی و تالش برای ارتقاء سطح این خدمات، 
موفق به کسب اولین لوح کیفیت آزمایشگاهی در سطح استان تهران گردید. مجموعه آزمایشگاهی 
فروردین به منظور کسب هرچه بیشتر رضایت مندی مراجعین و پزشکان محترم، اقدام به راه اندازی 
واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش نموده است. از اهداف کلی راه اندازی این واحد می توان به سهولت 
در دسترسی به مدیریت، رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره 

کرد.
در واقع واحد روابط عمومی، واحد پاسخ دهنده به تمامی نظرات، انتقادات و شکایات مراجعین، پزشکان 
و آزمایشگاه های همکار می باشد. این واحد با خدمت گرفتن نیروهای متخصص به طور منظم و روزانه 

تمامی موارد ارائه شده را بررسی وبه آن ها رسیدگی می کند.
خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان

 انجام می دهد شامل:
1. پاسخ دهی مستقیم به مراجعین و پزشکان

2. فعالیت نمایندگان علمی و ارائه توضیحات کامل در مورد تست ها به پزشکان
3. پیگیری و پاسخ دهی به انتقادات، پیشنهادات و شکایت مراجعین و پزشکان محترم

4. طراحی و ارائه کتابچه، بولتن و پمفلت های علمی
۵. حضور در بخش پذیرش و راهنمایی مراجعین محترم و غیره.

6. ارائه مطالب علمی در حوزه پزشکی، سالمت و آزمایشگاه بر روی سایت اینترنتی آزمایشگاه فروردین

واحد روابط عمومی با تالش مستمر در پی افزایش هرچه بیشتر رضایت پزشکان محترم و مراجعین 
می باشد و امید است باپیشنهادات و انتقادات خود در دستیابی به این امر ما را یاری فرمایید.

میزان رضایت از مهارت و دقت عمل خون گیری 
در فروردین ماه سال 1397

میزان رضایت از برخورد اولیه پذیرش و جوابدهی 
در فروردین ماه سال 1397

ISO 9001: 2015 &ISO 10002:2014

باتشکر
مدیریت واحد روابط عمومی
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کانون وکال و سردفترداران

انجمن هپاتیت

انجمن بیماران دیابتی

MS انجمن بیماران

انجمن بیماران لوپوس
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

تقاطع خیابان امام خمینی و  کارون، ساختمـان 1026
تلفن : 66373890 - 66367914    تلفکس : 66874996

تلفن گویا )جوابدهی( :663۵7923   

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین

انتهـای بلوار کشاورز روبروي بیمارستان امام خمیني ، پ 1۵1
تلفن : 66902121  -  66933014

روابط عمومی: 66676494  -  09362۵92999

www.farvardin-lab.com  
info@farvardin-lab.com 
@ f a r v a r d i n l a b s

Farvardin Pathobiology Laboratory

Farvardin Pathobiology Laboratory

ــن ــوژی فروردیــــ ــگاه پاتوبیولـــــ آزمایشــــ
 دارنــــده اولیــن لــوح كیفیــت اســتان تهران

19 شــماره    1397 زمســتان  هفتــم   ســال 


