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1026 ســاختمـان  کـــارون،  و   خمینـــــی  امام  خیــــابان  تقاطع 
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نویـــــن فروردیـــــن  پاتوبیولـــــوژی   آزمایشگاه 

انتهای بلوار کشاورز ، روبروي درب شرقی بیمارستان امام خمیني ، پالک 151
6 6 9 3 3 0 1 4   -   6 6 9 0 2 1 2 1   : تلفن 

ملکولـــی پزشـــکی  توســـه  و  تحقیـــق  واحـــد  شـــده:  تهیـــه 



 CD ،اســتفاده می شــود )CD Markers( بــرای ارزیابــی سیســتم ایمنــی از مارکرهــای ســطح ســلولی لنفوســیت ها
ــد. ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــایتومتری ب ــک فلوس ــتفاده از تکنی ــا اس ــی ب ــتم ایمن ــی سیس ــرای بررس ــای الزم ب مارکره

  1. سلول های
ســلول های T در سیســتم ایمنــی بســیار حائــز اهمیــت هســتند. زمانــی کــه سیســتم ایمنی ســالم باشــد، تعداد ســلول های 
ــا بیمارانــی  ــارور ی T نرمــال اســت امــا در هنــگام ضعــف سیســتم ایمنــی، ایــن میــزان کاهــش می یابــد. در بیمــاران ناب
کــه دچــار ســقط مکــرر هســتند تعــداد ســلول هــای T بیشــتر از حــد نرمــال می باشــد. ایــن افــراد دارای سیســتم ایمنــی 

می باشــند کــه فعالیــت آن از حــد نرمــال بیشــتر اســت درواقــع سیســتم ایمنــی  overactive می باشــد.

  2. سلول های
سلول های +B CD19 در بیماران  نابارور و یا بیمارانی که دچار سقط های مکرر هستند معموال از حد نرمال بیشتر بوده و 
تعداد آن ها افزایش می یابند. افزایش این مارکر یکی از شاخص های مهم نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم ایمنی 

می باشد. اندومتریوز )Endometriosis(  سیستم ایمنی را به سمت هایپراکتیو شدن تحریک می کند.

  3. سلول های
ســلول های +CD56 کــه همــان ســلول های کشــنده طبیعــی )NK( می باشــند شــامل ســلول های +CD16+/CD56 و 
ــارور،  ــان ب ــک روی ــب ی ــا در تخری ــق و ی ــای ناموف ــد در بارداری ه ــلول های NK می توانن ــوند. س +CD16ˉ/ CD56 می ش

دخیــل باشــند. ســلول های +NK CD16+ / CD56 در دســیدوا تولیــد می شــوند و فعالیــت کشــندگی آن هــا از ســلول های 
NK مشــتق از مغزاســتخوان بیشــتر می باشــد. آن هــا مقــدار زیــاد TNF تولیــد می کننــد کــه باعــث از بیــن رفتــن 
Poor repro-( بــا نتایــج ضعیــف بــارداری NK  ســلول های رویــان و جنیــن می شــود. ســطوح افزایــش یافتــه ســلول های

ductive outcome( مرتبــط می باشــد.

  4. سلول های +CD19+ 5 )محدوده طبیعی 10-2 درصد(                                                                                                                                         
وقتــی جمعیــت ســلول های +CD19+5 )ســلول های B-1( فعــال می شــوند، موجــب تولیــد پلی کلونــال آنتی بادی هایــی بــر 
ــای  ــامل هورمون ه ــب ش ــا اغل ــن هورمون ه ــوند. ای ــمیترها می ش ــون و نوروترانس ــای هورم ــا، گیرنده ه ــه هورمون ه علی
تیروئیــدی، اســتروژن ها، پروژســترون ها، گنادوتروپین هــا و هورمــون رشــد می شــوند. افزایــش ایــن ســلول ها در بــدن 
ــطوح 80-90  ــا س ــی ب ــد. بیماران ــط می باش ــه  thyroiditis و premature menopause مرتب ــال ب ــک ابت ــا ریس ــراد ب اف
درصــدی ســلول های B-1، اغلــب بــه طــور ضعیــف بــا گنادوتروپین هــا تحریــک می شــوند. بیمــاران بــا ســطوح بــاال معمــوال 
دچــار مشــکالتی از قبیــل درد مفصــل، خشــکی انگشــتان، ســردرد، بی حالــی، تــب، بی قــراری و افســردگی و گاهــی کهیــر 
ــد مغــز اســتخوان در  ــی و در رد پیون ــد ســلول های CD3/IL-2R در بیماری هــای خودایمن ــن ســلول ها مانن می شــوند. ای

حالی کــه دهنــده پیونــد ســازگار می باشــد، افزایــش می یابنــد.

 (B - cells) CD-19+

(NK-cells) CD56+ 

(pan T-cell marker) CD3+

به طور کلی بعد از 3-2 بار سقط مکرر، ارزیابی های زیر باید صورت گیرد:

1. بررسی کروموزوم والدین
2. بررسی آنتی  بادی های موثر در سقط مکرر

3. بررسی ترومبوفیلی
4. بررسی کروموزومی جنین

5. بررسی حفره رحمی شامل عکس  برداری از 
    رحم  و لوله های رحم

6. بررسی فلوسایتومتری خون

یکی از شایع ترین دالیل سقط مکرر، دالیل ایمونولوژیک می باشد. 
سلول های ایمنی در تمامی مراحل النه گزینی جنین و پذیرش جنین توسط مادر نقش دارند.

NK Cell Biopsy

گردش  سیستم  در  سفید  گلبول های  از  مختلفی  انواع 
سنتی  رنگ آمیزی  تکنیک های  با  که  دارند  وجود  خون 
ابزار های  با  یا  و  میکروسکوپ  به وسیله   )conventional(
یکی  هستند.  تشخیص  قابل  اتوماتیک  سلولی  شمارش 
سلول های  که  بوده  لنفوسیت ها  سلول ها،  این  انواع  از 
از  مختلفی  انواع  می شوند.  محسوب  ایمنی  سیستم  اصلی 
لنفوسیت ها وجود دارند که عملکرد های متفاوتی در سیستم 
ایمنی بر عهده دارند. با وجود اینکه انواع مختلف لنفوسیت ها، 
مولکول های پروتئینی مختلفی را بیان می کنند، اما تمایز بین 
آن ها با روش های رنگ آمیزی سنتی ممکن نیست. استفاده از 
آنتی بادی های اختصاصی بر علیه مولکول های پروتئینی بیان 
شده در سطح لنفوسیت ها، تشخیص انواع مختلف آن ها را 

امکان پذیر می کند.
برای  اختصاصی  آزمایشگاهی  ابزار  یک  فلوسایتومتر 
شناسایی رده های لنفوسیتی بعد از مجاورت با آنتی بادی های 

آوردن  فراهم  به  قادر  فلوسایتومتر  می باشد.  اختصاصی 
اطالعات درباره مقدار و نسبت یک رده لنفوسیتی خاص در کل 
حجم لنفوسیت های در حال گردش در خون محیطی می باشد.

اختالل در مقدار و نسبت لنفوسیت ها می تواند حاکی از وجود 
یک اختالل ایمونولوژیکی در زنان مبتال به سقط های مکرر و 
زنانی که دچار شکست در IVF شده اند، باشد. این یافته ها 
به پزشک پیشنهاد می کند که از درمان های مبتنی بر اصالح 

نسبت و مقدار لنفوسیت ها در خون محیطی استفاده کند. 
سقط مکرر: در 5_0/5 درصد از زوجین رخ می دهد. دالیل 
در  اختالل  که شامل  می شوند  مکرر  به سقط  منجر  مختلفی 
مشکالت  رحم،  دهانه  نارسایی  و  چسبندگی  رحم،  ساختار 
هورمونی )اختالالت تیروئیدی(،  سندرم تخمدان پلی کیستیک 
)PCOS(، اختالالت کروموزومی، دالیل مولکولی و بیماری های 
خودایمنی که در آن سلول های ایمنی ایفای نقش می کنند،  

می شود.


