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2.  خدمات رایگان خون گیری در منزل
آزمایشگاه فروردین جهت کلیه متقاضیان )ناتوان ، سالمند ، معلول و خانمهای باردار و سایر موارد( آماده ارائه خدمات 
رایگان خون گیری در منزل می باشد. خدمات به ساکنین محترم مناطق 5 گانه شهرداری)17-11-10-9-5( به طور 
کامل رایگان بوده و جهت ساکنین خارج ازمناطق مذکور صرفا هزینه ایاب و ذهاب )آژانس( به مبلغ مشخصی  دریافت 

خواهد شد.

آزمایشگاه فروردین در سطح استان تهران  اولین لوح کیفیت  عامل اصلی اهدای 
توجه ویژه و خالق این مرکز به نیازهای واقعی پزشکان و مراجعین محترم می باشد.

1.  ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان یا پست رایگان)متناسب با درخواست مراجعین(
این خدمت ویژه )پیک یا پست رایگان جواب آزمایشات(در دو سال اخیر در این مرکز 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.
* جهت در یافت این خدمت ویژه تسویه حساب و ارائه آدرس دقیق پستی الزامی است. 

خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 )www.farvardin-lab.com( 3.  خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه
جهت پزشکان محترم و مراجعین عزیز
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بزرگی ، در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است ارسطو 

بیا                  درمانم  بهر  دردمندان  طبیب  ای 
بیا  پریشانم  و  بیمار  پیوسته  من  تو  بی 

تو ندانی عشق رویت با من مسکین چه کرد
بیا  جانم  راحت  قرارم،  و  آرام  نیست 

کرده در زنجیر ما راگیسوی مشکین تو     
بیا  درمانم  بهر  نیایی  دیدارم  به  گر 

سوی ما روئی نما بهر خدا مشکن دلم          
بیا  سرو گلستانم  ای  و  طناز  بت  ای 

برگزیده ای از اشعاراستاد محمود میرزایی

مقدمه
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جشن نوروز باستان

واژه نوروز

واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژه فارسی »نو« )تازه - جدید - اکنون( و »روز« )رووز- رز- روژ در فارسی میانه به چم 
خورشید و آفتاب هم بکار می رفته امروز معادل the day ( به وجود آمده است.

 امروزه در فارسی این نام در دو معنی به کار می رود: 

 1( نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری)برابری شب و روز( و آغاز سال نو
2( نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام »روز خرداد«

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سِردا یعنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز 
را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند.

زمان نوروز

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. در دانش ستاره شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم کره شمالی زمین به لحظه ای 
گفته می شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می رود. این لحظه، لحظه اول برج حمل نامیده می شود 
و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین برابر است. نوروز در تقویم میالدی با ۲0، ۲1 یا ۲۲ 

مارس مطابقت دارد.
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای 

میانه و قفقاز، تقویم میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود و روز آغاز سال محسوب نمی شود.

این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد اسپنسر جانسون 
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نیرومندترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند افالطون

ایران،  از نقاط  آیین های مشترک در مراسم نوروز در بین مردمی است که نوروز را جشن می گیرند. در بسیاری  از  سفره های نوروزی یکی 
جمهوری آذربایجان و برخی از نقاط افغانستان، سفره هفت سین پهن می شود. در این سفره هفت چیز قرار می گیرد که با حرف سین آغاز شده 
باشد؛ مثل سیر، سنجد، سمنو، سیب و ...به هفت سینی که چیده می شود معانی خاصی نسبت داده اند. مثاًل سیب را نماد زیبایی و تندرستی، 
سنجد را نماد عشق و محبت، و سکه را رزق و روزی گفته اند.سفره نوروز از زمانهای کهن بوده اما به این صورت بوده است که سفره ای را پهن 
می کردند و در بشقابهای سفالی و یا فلزی انواع آجیلهای خشک شده مانند توت خشک - برگه خشک شده زردآلو و هلو و پختیک)پخته شده 
و خشک شده لبو(و عسل و سر شیر خشک شده، کلوچه، گعگ )کیک( قطاب و نان سرموکی و ... می گذاشتند تخم مرغ رنگ شده حتما در 
سفره وجود داشت. در این سفره بعضی چیزها فقط جنبه زیبایی داشت مانند تخم مرغ و آیینه ولی سایر چیزها برای خوردن و پذیرایی میهمانان 
بودو هر زمان که تمام می شد بالفاصله صاحبخانه ظروف را مجدد برای میهمانان جدید پر می کرد. اما اینکه هفت چیز با نام سین باشد پدیده 
جدیدی است به نظر می رسد گذاشتن هفت جزء آغازشونده با حرف سین در سفره نوروزی پدیده ای است که در اواخر دوره قاجار رایج شده و 
پیشینه تاریخی ندارد، بلکه توسط رسانه ها فراگیر شده است.ضمنا مردم قبل از نوروز به حمام می رفتند و شلوغ ترین روزهای سال گرمابه ها 
چند روز سال نو بود گرمابه که معموال با چوب و هیزم در )گرخانه(Gor Khaneh یا آتش خانه آب حمام را گرم می کرد حتما یک ذخیره 
خاص چوب و هیزم را برای روزهای نوروز ذخیره می کرد. شب نوروز همه پلو یا چلو خورشت می خوردند بسیاری از خانواده ها سالی فقط یکبار 
می توانستند چلو خورشت بخورند و آن هم شب نوروز بود.از این پلو برای فقرا، سلمانی)آرایشگر(و حمامی)مسئول آتش حمام(و برای کدخدای 

هر محل هم پیشکش می بردند.
پهن کردن سفره نوروزی در ایران آداب و رسوم خاصی دارد و روی سفره اجزای دیگری به ویژه آینه، شمع، و آب نیز حضور دارند. از دیگر 

اجزای سفره امروزی می شود از ماهی و تخم مرغ رنگ شده یاد کرد.
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اِمت فاکس » Emmet Fox « ، نویسنده و فیلسوف معاصر، هنگامي که براي نخستین بار به یک رستوران جدید در آمریکا رفت، او که تا آن زمان 
هرگز به چنین رستوراني نرفته بود در گوشه اي به انتظار نشست با این نیت که از او پذیرایي شود. اما هرچه لحظات بیشتري سپري مي شد، ناشکیبایي 
او از اینکه مي دید پیشخدمت ها کوچکترین توجهي به او ندارند شدت می گرفت. از همه بدتر اینکه مشاهده مي کرد کساني که پس از او وارد شده 
بودند زودتر از او در مقابل بشقاب هاي پر از غذا نشسته و مشغول خوردن بودند. وي با ناراحتي به مردي که بر سر میز مجاور نشسته بود، نزدیک شد و 
گفت:من حدود بیست دقیقه است که در اینجا نشسته ام بدون آنکه کسي کوچکترین توجهي به من نشان دهد. حاال مي بینم شما که پنج دقیقه پیش 
وارد شدید با بشقابي پر از غذا در مقابلتان، اینجا نشسته اید!!! موضوع چیست؟ مردم این کشور چگونه پذیرایي مي شوند؟ مرد با تعجب گفت:» ولي 
اینجا سلف سرویس است.«سپس به قسمت انتهایي رستوران جایي که غذاها به مقدار فراوان چیده شده بود، اشاره کرد و ادامه داد:» به آنجا بروید، یک 

سیني بردارید و هر چه مي خواهید، انتخاب کنید، پول آن را بپردازید، بعد اینجا بنشینید و آن را میل کنید.«
امت فاکس که قدري احساس حماقت مي کرد، دستورات مرد را پي گرفت. اما وقتي غذا را روي میز گذاشت، ناگهان به ذهنش رسید که زندگي هم 
در حکم سلف سرویس است. همه نوع رخدادها، فرصتها، موقعیتها، شادي ها و غم ها در برابر ما قرار دارند، در حالي که اغلب ما بي حرکت به صندلي 
خود چسبیده ایم و آن چنان محو این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتي شده ایم که چرا او سهم بیشتري دارد؟ که هرگز به 

ذهنمان نمي رسد خیلي ساده از جاي خود برخیزیم و ببینیم چه چیزهایي فراهم است، سپس آنچه را که مي خواهیم، برگزینیم.
»آزمایشگاه فروردین« با عبرت از داستان فلسفی فوق تالش دارد که از مسیری علمی و قابل قبول از طریق بولتن علمی و پمفلتها خدمات و تستهای جدید 
آزمایشگاهی روز را به اطالع همکاران عزیز و ارجمند پزشک برساند و گامی کوچک در راستای ارتقاء کیفیت سطح دانش آزمایشگاهی همکاران عزیز بردارد.

منبع:
کتاب شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید. »مسعود لعلی«

                          سلف سرویس زندگي

حسادت موجب عدم لذت از خوشی های زندگانی می شود امام رضا ) ع (



8

اخبار و فعالیت های جدید  آزمایشگاه فروردین 

1- راه اندازی وب سایت جدید آزمایشگاه فروردین با سیستم جوابدهی آنالین جهت پزشکان محترم

وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین )www.farvardin-lab.com( از مورخ 90/9/1 آماده ارائه خدمت در حوزه جوابدهی آنالین 
به پزشکان محترم می باشد. این وب سایت در حوزه آزمایشات اورژانس مراجعین کاربرد زیادی دارد که منجر به تعیین تکلیف بیمار و کاهش 
اورژانس به  بیمار  بیمار در مطب و نهایتا رضایت مندی بیشتر مراجعین پزشک می گردد. در ضمن رفت و آمد بیهوده همراه  انتظار  زمان 
آزمایشگاه جهت دریافت جواب را حذف نموده و مراجعه کننده صرفا جهت تحویل نمونه به آزمایشگاه مراجعه می نماید )که این مورد نیز بر 
حسب در خواست با هماهنگی در محل قابل انجام خواهد بود( نحوه کاربرد جوابدهی آنالین در وب سایت آزمایشگاه به شکل یک دستورالعمل 

ساده در ذیل موجود می باشد. با ارائه نظرات خود و  تماس با شماره 66676494 ما را در ارائه بهتر خدمات یاری فرمایید.

 1. وارد کردن آدرس وب سایت
)www.farvardin-lab.com( 

۲. ورود به سیستم جوابدهی 
3. نام کاربری : شماره پذیرش بیمار

4. رمز عبور : شماره تلفن موبایل بیمار    

2- فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان، متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا
همکاران گرامی از آن جائی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روزافزون این مرکز گردیده ما را بر آن داشت تا بیشتر با علم 
روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی خواهشمنداست چنانچه تستی را در نظر دارید به مدیریت آزمایشگاه اعالم 
فرمایید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود. در این خصوص می توانید از روشهای زیر با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید :

3-فراخوان مقاالت پزشکان عالقمند جهت چاپ در بولتن آزمایشگاه فروردین 
با توجه به تدوام انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، جهت ارتقاء کیفیت این مرکز چنانچه تمایل دارید می توانید مقاالت خودتان  را جهت چاپ 
در نشریه مذکور ارسال کنید تا با نام خودتان در آن چاپ گردد، در این خصوص می توانید از روشهای مندرج در قسمت ۲ با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.  

1

2

3

4

www.farvardin-lab.com  وب سایت  

 farvardinlab@yahoo.com
  ravabetomomi@farvardin-lab. com  ایمیل آزمایشگاه

تلفکس        66384395  

تلفن مدیریت     66874996

 تلفن روابط عمومی    66676494

تلفکس سوپر وایزر  66837167

بهترین پاداش برای هر کاری، انجام دادن آن استمرسون
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معرفی آزمایشات و پانل های جدید راه اندازی شده در آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین   

 CA  72-4 تومور مارکر

تومور مارکر  CA 72-4  یا آنتی ژن سرطان 4-72 یا TAG -72 ) پروتئین وابسته به گلیکوپروتئین ( در اصل به عنوان یک  شاخص آنتی ژنیک 
توسط آنتی بادی B 72.3 شناسایی و توصیف می شود، آنتی بادی منوکلونال موشی علیه عصاره غشاء در متاستازکارسینوما پستان افزایش می یابد .  

CA72-4 نوعی کمپلکس گلیکوپروتئینی شبه موسینی MDA-1 می باشد و TAG -72 )تومور آنتی ژن 7۲( نامیده می شود. 

وزن مولکولی این پروتئین 48 کیلودالتون )kd ( است.باالرفتن سطح  CA72-4  در سرم و پالسما، در بیماریهای مختلف بدخیم از جمله 
کارسینوم پانکراس، معده، کیسه صفرا، روده بزرگ، پستان، تخمدان، دهانه گردن رحم و آندومتر گزارش شده اند. 

باالترین حساسیت تشخیصی این تست جهت کارسینومای دستگاه گوارش و تخمدانها پیدا شده است . اگرچه در برخی از بیماریهای خوش خیم 
مانند بیماریهای روماتیسمی و یا کیستهای تخمدان هم ممکن است افزایش میزان CA72-4 را نشان دهد اما مطالعات بالینی نشان می دهد  

ویژگی تشخیص این تست حدود 95 ٪ برای بدخیمی های  دستگاه گوارش و تخمدان می باشد. 
همبستگی خوبی بین سطح CA72-4 با مرحله و سایز تومور وجود دارد.CA72-4 اولین مارکر انتخابی برای مانیتورینگ و پیگیری 
درمان در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش است. دومین مارکر انتخابی مناسب CA 19-9 یا CEA می باشد. عالوه بر این، 
CA72-4 به عنوان یک مارکر مستقل برای مانیتورینگ و پیگیری درمان در بیماران مبتال به سرطان تخمدان، به ویژه در بیمارانی که 

CA 125 آنها منفی می باشد، تلقی می گردد.  

زمان جوابدهینمونه مورد آزمایش         نام تست

CA 72-41 هفتهسرم

                   وقت خود را با کسانی بگذارانید که می توان چیز جدیدی از آنها آموخت اندرو متئوس
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خدمتی  جدید  و مورد نیاز جامعه توسط آزمایشگاه  تخصصی  فروردین

کیت های نسل جدید تشخیصی یورو ایمیون محصول کشور آلمان امکان ارزیابی دقیق و ریشه ای مواد آلرژی زای غذائی 
و تنفسی در افراد را با یک آزمایش خون ساده فراهم آورده است که در این آزمایش ماده آلرژی زا تنفسی یا غذائی در 
خون به روش االیزا اندازه گیری شده و سپس نتایج بدست آمده در نرم افزارهای تخصصی مورد ارزیابی نهائی قرارگردیده 

تا منحنی وجدول دقیق تعیین نوع ماده آلرژی زا  مشخص گردد.

• آزمایش بررسی آلرژی های غذائی و تنفسی از طریق نمــــونه خون	

• مـواد آلرژی زا غذائی 	
شایع در سطح جامعه

شیر- زرده و سفیده تخم مرغ - انواع گوشت 
گوسفند ، گوساله و مرغ - انواع آجیل خصوصا 
بادام و بادام زمینی - برخی میوه ها ) سیب/ 
هلو/ آلو/ پرتقال و...( - انواع مغزگیاهان نظیر 
تخم آفتابگردان - انواع سبزیجات نظیرکرفس 
و هویج - سیب زمینی و برنج و آرد سفید و 

سویا - شکالت و زیتون

• مواد آلرژی زا تنفسی	
     شایع در سطح جامعه

انواع گرده گل ها و گیاهان - انواع قارچ ها 
- پرز بدن حیوانات خانگی - بقایای پراکنده 
شده از مایت ها و شپش و سایر بند پایان و...

• مواد آلرژی زا شایع در 	
       سطح کودکــان جامعه

گوجه فرنگي – فندق – پنیر بي چربي – شیر 
گاو – پرز بدن حیواناتي مانند سگ ، گربه و اسب

 ) شامل 28 تست (
آزمایش پانل آلرژی کودکان ) فاقد پوشش بیمه ( 

  زمان جوابدهی 4 الی 5 روز

معرفي پانل های آلرژي 
)غذایی - تنفسی - کودکان(

Pediatric Allergy Panel Test

 ) شامل 22 تست (
آزمایش پانل آلرژی غذائی ) فاقد پوشش بیمه( 

 زمان جوابدهی 4 الی 5 روز

Food Allergy Panel Test

 پانل آلرژي غذایی

) شامل 22 تست (
آزمایش پانل آلرژی تنفسی ) فاقد پوشش بیمه (

  زمان جوابدهی 4 الی 5 روز

Inhalation Allergy Panel Test

 پانل آلرژي تنفسی

 پانل آلرژي کودکان

یک نمونه از جواب پانل آلرژی کودکان در صفحه روبرو آورده شده است.

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آوربالزاک
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یک نمونه جواب آزمایش پانل آلرژی کودکان

همه چیز قابل بحث و مذاکره است برایان تریسی



12

یک نمونه از پانلاتو آنتی بادیهای سیستم عصبی در صفحه روبرو آورده شده است.

معرفی پانل اتو آنتی بادیهای سیستم عصبی به روش تخصصی یوروایمیون 

 EUROIMMUN, AUTO Antibodies, Neurological Syndrome

میزان  افزایش  با  همراه  غالبا  بیماری  نوع  هر  بروز 
مرگ سلولی در بافت و یا ارگانهای مختلف بیمار 
است . البته در مواردی نیز همراه با افزایش جمعیت 
سلولی می باشد .هر چه تعداد سلولهای از بین رفته 
)نکروز شده( بیشتر باشد طبعا همان مقدار مواد تجزیه 
شده حاصل از سلولهای نکروز شده نیز بیشتر شده و 
در  نتیجه تولید آنتی بادیهای اختصاصی بر علیه آنها 
در خون افزایش می یابد . سطح این آنتی بادیها 
از آغاز  به سرعت و طی چند روز پس  در خون 

پروسه مرگ سلولی افزایش می یابد.

• بررسی سیستم عصبی از طریق اتوآنتی بادیها	

بعنوان  بادیها  آنتی  افزایش سطح  قبل،  به مطالب  توجه  با 
نشانگر خیلی زودتر )ماهها و یا سالها قبل( و قبل از ظهور 
اولین تغییرات بیوشیمیایی و آغاز عالیم بیماری قابل رویت 
می باشد. این واقعیت اساس روش نوین پزشکی در تشخیص 

زودرس بیماریها و جلوگیری از پیشرفت آنها می باشد.

سنجش آنتی بادیهای سیستم عصبی تا به امروز عمدتا به 
متحمل  بیمار  متاسفانه  و  ارسال می گردید  آلمان  کشور 
هزینه زیادی می شد به همین دلیل این مرکز اقدام به 
راه اندازی اینگونه تستها به کمک دانش شرکت آلمانی  
و  کاربرد  زیر  جداول  که  است  نموده    Euroimmun

ارزش تشخیصی این تستها را معین می نماید : 

Typically associated tumoursNeurological syndrome Antibodies

Small cell bronchial carcinoma

Sensory Neuronopathy
Chronic  Gastrointestinal 

Pseudo Obstruction
Cerebellar Degeneration

Limbic Encephalitis

Anti-Hu(ANNA1)

Ovarial carcinoma, mammary carcinomaCerebellar DegenerationAnti-Yo(PCA1)

Small cell bronchial carcinoma, thymoma

Chorea, Sensory Neuronopathy

Chronic Gastrointestinal 

Pseudo obstruction

Cerebellar Degeneration

Limbic Encephalitis

Anti-CV2

Seminoma, lung carcinoma
Limbic Encephalitis   

Cerebellar Degeneration   
Anti-Ma2(Ma/Ta)

mammary carcinoma, Small cell bronchial carcinomaBrainstem Encephalitis Anti-Ri(ANNA2)

mammary carcinoma, Small cell bronchial carcinomaStiff-Person Syndrome VariousAnti-Amphiphysin

                   بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است که قیمت و ارزش واقعی چیز ها را نمی دانند بنجامین فرانکلین

یک نمونه از جواب اتو آنتی بادیهای سیستم عصبی در صفحه روبرو آورده شده است.
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نام پانلنمونه مورد نیاز  زمان انجام

 پانل اتو آنتی بادی سیستم عصبیسرم 10 روز

این تست قادر به ارزیابی وضعیت کلی سیستم عصبی به کمک تعیین سطح اتوآنتی بادی 
نوروتروپیک بر علیه آنتی ژنهای متعدد می باشد. افزایش سطح این اتوآنتی بادیها 

می تواند حاکی از بروز پروسه های پاتولوژیکی با منشاء متفاوت باشد.

ClassIntensityAntigen

01Amphiphysin(Amp)                                  

00CV2.1(CV2.1)

+++100PNMA2/Ta(Ma2/Ta)

01Ri(Ri)

00Yo (Yo)

00Hu(Hu)

+++128Control(ko)

Label(ET)

Class   Explanation
0 Negative

(+) Borderfine
+ Positive

++ Strong positive
+++ Strong positive

0 (+) + ++ +++

EUROIMMUN Medizinische
Labordiagnostika
AG

Automatic evaluation of
the EUROLineScan software

HuKoET
0 0 0 0 0

Yo Rj Ma2/Ta

NEURO2/15-25

Patient IDs:
Name:
Lab number:
Number:

Test:
Strip number:
Date of receipt:
Results from:

Neuronal AntigenPro
NEURO2/15-25
2012/01/25
2012/01/25

m.k
m.k
56
1

تصویر یک نمونه جواب آزمایش پانل اتو آنتی بادی سیستم عصبی 

           کشتی در ساحل امن تر است  ، اما برای این کار ساخته نشده است پائولوکوئلیو
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به مرور زمان روشهای مختلفی برای محاسبه ریسک بروز بیماریهای قلبی- عروقی ایجاد شد که از پروتکلها و روشهای مختلفی جهت 
محاسبه این فاکتور بهره می جستند.

امروزه این علم وارد حیطه آزمایشگاهها شده است که با انجام آزمایشهایی خاص و قرار دادن داده های به دست آمده درنرم افزارهای 
مذکور میزان ریســـک محاسبه می شود .آزمایــشگاه پاتوبیولـــوژی فروردین به اطالع شما عزیزان می رساندکه با راه اندازی نرم افـــزار 
CHD Marker که برای محاسبه ریسک فاکتورهای قلبی طراحی شده است خدمتی دیگر جهت رفاه حال مراجعین محترم فراهم نموده 

است. این نرم  افزار نسبت به انواع داخلی و خارجی خود از مزیت های فوق العاده ای از قبیل گرفتن گزارش تصویری و کاربرد مارکرهای 
متعدد و جدید که طبق آخرین توصیه های FDA از منابع و مراجع علمی اخذ شده برخوردار است.

معرفی نرم افزار محاسبه ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی
Coronary- Heart Disease marker Softwar

Biochemical test FBS,TG,Ch,HDL,LDL,HS CRP

Other BMI,BP(Blood Pressure),Smoking,Exercise,Familial Background

Biochemical test
Homocystein,Fibrinogen,APO A1(Apo lipoprotein A1), APO E,
APO B, HS CRP(High sensitive CRP), FBS,TG,Ch,HDL,LDL ,U.A

Other BMI,BP(Blood Pressure),Smoking,Exercise,Familial Background

عروقي   - قلبي  بیماریهاي  امروزه 
هاي  تکنولوژي  و  امکانات  علت  به 
زندگی،   شیوه  و  سبک  تغییر  جدید، 
و  شهرنشیني  زندگي  به  آوردن  روي 
افرایش زیادي  نامناسب غذایي   عادات 

پیدا کرده اند.
عامل ٪39/3  و عروقی  قلبي  بیماریهای 
مرگ  و میر در ایران است و روزانه 378 

قرباني مي گیرد.

• مهمترین عوامل ایجاد خطر این بیماري ها عبارتند از:	
مصرف دخانیات،کلسترول باال، افزایش وزن و چاقی، مصرف کم میوه وسبزیجات، 

عدم فعالیت بدنی مناسب، افزایش قند خون و مصرف داروهای غیرمجاز.

• با 5 اقدام زیر در مدت 5 سال می توان 50٪ مرگ 	
و میر ناشی از بیماریهای قلبی را کاهش داد.

3-کاهش  ماهی  و  سبزیجات  و  میوه  مصرف  2-افزایش  دخانیات  1-ترک 
مصرف نمک و کنترل فشار خون 4-داشتن فعالیت بدنی مناسب روزانه حداقل 

60-30 دقیقه 5-کاهش مصرف چربی و کنترل وزن.

• این نرم افزار قادر است به دو صورت میزان ریسک را محاسبه نماید:	

Specific CHD marker panel

Routine CHD marker panel

یک نمونه از پانل جواب آزمایش CHD Marker  در صفحه روبرو آورده شده است.

          نمی توانم را به می توانم تبدیل کنید جک کنفیلد 
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محاسبه پانل اختصاصی دارای حساسیت و اختصاصیت بیشتری نسبت به نوع روتین می باشد

در نتیجه از سطح تشخیصی باالتری برخوردارمی باشد.

تصویر یک نمونه جواب CHD Marker )ریسک فاکتور قلبی-عروقی(

نام پانلنمونه مورد نیاز  زمان انجام

Routine CHD marker panelسرم10 روز

Specific CHD marker panelسرم10 روز

                    در باخت ،تجربه به دست آمده را از دست نده جکسون براون
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آموزه های هوش هیجانی در بهبود تعامل پزشک وبیمار ) قسمت 2 (

هوش هیجانی در محیط کار
هوش هیجانی به معنی توانایی موثر درک، ابراز، شناخت و کنترل هیجانهای خود و دیگران با استفاده از روشهای مثبت و کارآمد است . به 
عبارتی هوش هیجانی به معنای ارتباط با دیگران و خود در سطح هیجانی است . افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، در برقراری 

ارتباط با دیگران موفق تر و از نظر راهبری سازمان کارآمدترند . 
اولین گام در مدیریت کردن هیجانها شناخت هیجانهایی است که تجربه می کنید  ؛ یعنی باید خودآگاه باشید، در حالیکه اکثر افراد فاقد این 
قابلیت هستند و معموال بنا به عادت رفتار می کنند .بعضی افراد وقتی دچار هیجان می شوند به طور خودکار واکنش نشان نمی دهند و بدون 
آنکه نسبت به پیامدهای آن آگاهی داشته باشند آن رفتار را تکرار می کنند . صدای خود را بلند و پرخاشگری می کنند یا کامال سکوت می کنند 
و هیچ حرفی نمی زنند زیرا کلمه ای برای گفتن نمی یابند . حرف نزدن مانند جیغ زدن زشت است . شاید یکی از دالیل بروز تعارضات سازمانی 

عدم مدیریت هیجانهاست .توصیه های زیر می تواند به مدیریت و کنترل کردن هیجانها کمک کند :

دچار . 1 هروقت   . است  نهفته  پیامی  هیجانی،  هر  درون  در   
هیجان می شوید، کمی دقت و آن را شناسایی کنید . قبل از هر 
اقدامی لحظه ای تامل کنید . این روش برای کنترل هیجانها 

مفید است و اجازه نمی دهد در دام آنها گرفتار شوید .

 هیجانهای خود را بپذیرید . . ۲

هیجان را از منطق جدا کنید . اگر عصبانی هستید و به خوبی . 3
استراحت  ای  لحظه  باشید،  داشته  حواس  تمرکز  توانید  نمی 
تحت  را  شرایط  می توانید  باشید  داشته  آزاد  فکری  اگر  کنید. 

کنترل خود درآورید و هیجانها را بازنگری و مرور کنید . 

 سعی نکنید با فرد هیجانی منطقی برخورد کنید و به دنبال . 4
راه حل باشید . اگر کسی هیجانی بود هیجانش را تصدیق کنید 
به عنوان مثال بگویید “ به نظر عصبی هستید آیا می خواهید 
راجع به آن صحبت کنیم ؟ “ هیجان شدید نوعی حواس پرتی 

به دنبال دارد و نیازمند توجه است . 

 الزم نیست رفتار ناشایست دیگران را تحمل کنید . باید . 5
با شما رفتار شود  این گونه  به دیگران بگویید دوست دارید 
برای این کار بهتر است خیلی صریح و بی پرده بگویید )) لطفا 
صدایتان را پایین آورید ((  یا )) دوست ندارم این گونه با من 
حرف بزنی ((  این به معنی حریم های شخصی است یعنی 
رفتار  شما  با  گونه  این  دارید  دوست  که  بدانند  باید  دیگران 
در  توانند  تعارضات می  بروز  زمان  در  معموال هیجانها  کنند 

حل آن مفید باشد .

          هرچه به دنیا دهیم به ما باز می گردد  ، پس عشق  ،مهربانی  ، یاری و خدمت را به دیگران بدهیم جی پی واسوانی 
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در ارتباط کالمی پیامها در قالب کلمات بیان می شود 
و عوامل اثرگذار آن عبارتند از : 

 شور و اشتیاق: که آن را به وسیله عالقه به موضوع و از طریق 1. 
لحن صدا و حرکات چهره نشان می دهید .

 تماس چشمی: به منظور افزایش مقبولیت، جلب توجه و گرفتن 2. 
پس خوراند به کار می رود .

 شناخت پیام: به روشنی صحبت کنید و زبان متناسب با شنونده 3. 
را به کار گیرید .

محیط فیزیکی: شامل دکوراسیون، رنگ و رایحه اتاق . 4
هنگام . 5 آرامش  حفظ  و  حواس  تمرکز  موجب  هیجانها:  کنترل 

برقراری ارتباط می شود . معموال به هنگام ترس و خشم تعداد کلمات 
ادا شده در یک دقیقه زیاد و به هنگام غم و اندوه کمتر می شود .

اعتبار گوینده: موجب پذیرش پیام می شود .. 6
 گوش دادن: منجر به درک پیام و احساسات گوینده می شود . 7. 

پس خوراند: روشی است که به گوینده کمک می کند تا متوجه . 8
تغییرات رفتاری شود . 

بیان نادرست احساسات در تعامل پزشک و بیمار

زبان احساسات به شیوه های گوناگونی ممکن است غلط بیان شود. این شیوه ها عبارتند از :

پنهان کردن احساسات واقعی . 1
تناقض . ۲

 استفاده بیش از حد از یک کلمه 3. 
 اغراق و گزافه گویی 4. 
 کم جلوه دادن 5. 

ارتباط غیرمستقیم . 6
 برچسب زدن 7. 
 فکر کردن 8. 
 رفتار کردن9. 

عوامل اثرگذار بر ارتباط کالمی در تعامل پزشک و بیمار

نمی توانید شرایط  ، فصول یا جهت وزش باد را تغییر دهید  ،ولی می توانید خودتان را تغییر دهید جیم ران 
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ویژگیهای پزشکان با هوش هیجانی باال
1 – احساسات خود را واضح و به شکل مستقیم بیان می کنند .

۲- از ابراز احساسات خود بیمی ندارند .
3 – اسیر احساسات منفی نظیر ترس، نگرانی، دستپاچگی، شتاب زدگی، نا امیدی، یاس و 

ضعف نیستند . 
4 – در طبابت بر اساس احساساست توام با تعقل عمل می کنند .

5 – دارای انگیزه های درونی هستند . 
6 – قدرت، ثروت ، موقیعت اجتماعی، شهرت و تایید دیگران به او انگیزه نمی دهد . 

7 – از نظر احساسی انعطاف پذیرند .
8 – به احساسات بیماران و مراجعان عالقمندند.

9 – هنگامی که از احساسات سخن می گویند ، راحت هستند.
10 – توانایی تشخیص احساسات بیماران یا مراجعان خود را دارند .

ویژگیهای پزشکان با هوش هیجانی پایین
1 – مسوولیت احساسات خود را به عهده نمی گیرند . 

۲- نمی توانند جمله ای بسازند که با عبارت " احساس می کنم ....." شروع می شود . 
3- وقتی مورد حمله بیمار قرار می گیرند ، بیمار را سرزنش می کنند . 

4- از بیمار یا مراجع، خود به خود انتقاد می کنند . 
5 – صحبت بیمار یا مراجع خود را قطع می کنند و ارزشی برای آنها قائل نیستند .

6 – بیشتر سخنرانی می کنند .
7 – در مورد تمام وجود بیمار یا مراجع خود قضاوت می کنند . 

8 – به بیمار یا مراجع خود احساس گناه منتقل می کنند .
9 – اعتراف به اشتباه یا اعالن آن و عذرخواهی به خاطر آن را دشوار یا ناممکن می دانند .

10 – احساسات خود را بروز نمی دهند .
11 – کمتر احساساست خود را صادقانه بیان می کنند .                             

1۲ – احساساست خود را به صورت مبالغه آمیز خیلی بزرگ یا خیلی کوچک جلوه می دهند .
13 – اطالعات کافی به بیمار نمی دهند .

14 – بی احساس هستند .
15- از لحاظ عاطفی در دسترس نیستند .

16 – قبل از این که عملی انجام دهند، احساساست بیمار را مدنظر قرار نمی دهند .
17 – خویشتن دار نیستند .

18 – قبل از این که عملی انجام دهند، به احساسات آینده خود توجه نمی کنند . 

 برگرفته از کتاب آموزه های هوش هیجانی در بهبود
تعامل پزشک وبیمار

 مولفان : 
- دکتر پرویز شریفی در آمدی

- آقای سیروس آقایار

خوشبختی  ، فاصله بین این بدبختی تا بدبختی دیگر است چارلی چاپلین 
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    اندیکاسیون بالینی و تشخیص آزمایشگاهی در عفونت با بورلیا بورگدوفری 

)Lyme Disease ( بیماری الیم

بیماری الیم نوعی بیماری عفونی است که نامش را از شهری در ایالت کنکتیکت آمریکا گرفته 
است .اولین مورد این بیماری در دهه 1970 یافت شد. این بیماری بدلیل عفونت با اسپیروکتی بنام 
بورلیا بورگدوفری بوجود می آید و در واقع پاسخ ایمنی بدن به عفونت باعث بروز بیماری می شود. 

پاتو فیزیولوژی بیماری الیم:

بورلیا بورگدوفری یک اسپیروکت است که توسط کنه از میزبانی به میزبان دیگر انتقال 
می یابد. چرخه زندگی کنه حائز اهمیت است چرا که در اپیدمیولوژی بیماری الیم نقش 

مهمی دارد .
بیشتر این کنه ها عفوني نیستند و در اغلب موارد گزش منجر به ایجاد عفونت نمي شود. 
خیلي از اوقات حتي مواردي که گزش منجر به ایجاد  اریتما میگران )قرمزي مهاجر( می گردد 
نیز به مرحله بعدي بیماري یعني آرتریت الیم منتهي نخواهند شد، بخصوص درصورتي که 
درمان آنتي بیوتیکي در مراحل اولیه بیماري یعني زمانیکه اریتما میگران وجود دارد انجام 
شود. بدین ترتیب گرچه سالیانه 1 در 1000 کودک مبتال به فرم اریتما میگران بورلیوز الیم 

مي گردند، بروز آرتریت الیم که تظاهر نهائي بیماري است بندرت دیده مي شود.
بیماری بیشتر در بهار و تابستان منتقل می شود، در تابستان انتقال از طریق شفیره در حدود 
%85 ولی در مرحله بلوغ کنه، در زمستان 5 %  می باشد. بنابراین بدالیل زیادی تنها حدود 
%1 از کنه ها نیشهای آلوده کننده خواهند داشت . دوره کمون بیماری ۲ – 1 هفته است. 
اما می تواند کوتاه تر یا بلندتر هم باشد. بعد از نیش کنه و ورود بورلیا بورگدوفری به بدن 
میزبان ممکن است موارد زیر رخ دهد؛ البته در تمام بیماران همه این عالیم بروز نمی کند :

بیمار بدون بروز هرگونه عالیمی از عفونت اولیه بهبود می یابد، ولی در صورت بروز . 1
عالئم در مراحل اولیه بیماری، در محل گزش، یک ضایعه پوستی قرمزرنگ خاص 
به نام  Chronicum Migrans Erythema بروز پیدا می کند. بیمار ممکن 

است به طور همزمان عالیمی مثل سردرد، درد عضالنی و تب و لرز را داشته باشد.
را . ۲ بورلیا بورگدوفری در سراسر بدن پخش شده و بدلیل تهاجم مستقیم، عالیمی 

بخصوص در مراحل اولیه بیماری نشان می دهد. بدلیل سخت رشد بودن باکتری ، 
فقط در اندام های خاصی از بدن یافت می شود. در این مرحله ممکن است طی پاسخ 

ایمنی  به باکتری در پوست التهاب ایجاد شده و اریتم مهاجم بوجود آید. 
 بورلیا بورگدوفری با تحریک پاسخ ایمنی و تولید سایتوکاینهای پیش التهابی و ایجاد 3. 

کمپلکسهای ایمنی عالیم مختلفی را در اندامها پدید می آورد. در این حالت تهاجم 
باکتریایی بسیار خفیف است .حضور آنتی ژنهای لوکوسیتی مثل :

      HLA-DR4  & HLA- DR2 این عالئم را تشدید می کند.

محمود شمس 
دانشجوی کارشناس ارشد هماتولوژی

سه چیز از حقایق ایمان است : انفاق در تنگدستی  ، انصاف با مردم  ، آموختن به جوینده دانشحضرت محمد )ص(
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شیوع بیماری 

میزان شیوع در سنین 9 - 5 سال و 69- 60 سال بیشترین بروز را دارد و طبق گزارشات به دست آمده میزان ابتال به بیماری در پسرها کمی 
بیشتر از دخترهاست، اما در سنین باالتر میزان ابتالء زنان بیشتر از مردان است.

عالئم بالینی  

1- اریتم خزنده : این اریتم شامل ضایعات سرخ رنگی است که به تدریج اندازه آنها افزایش می یابد . ممکن است بدون عالیم یا همراه 
با خارش یا گرمی باشد و بیشتر در نواحی نزدیک به محل گزش دیده می شود.مانند زیر بغل ، کشاله ران و ...

2- آرتریت مواج التهابی : این حالت اغلب به شکل پلی آرتریت مهاجر در مفاصل و تاندونها خود را نشان داده و در عرض ۲- 1 روز به یک 
حالت مونو آرتریکولر تبدیل می شود که استخوان زانو ، کشکک ، آرنج و مچ دست را با شیوع کمتر درگیر می کند. این حالت معمواًل عود می یابد. 
3- ضایعات عصب کرانیال و مننگو رادیکلونوریت : این عارضه در ایاالت متحده و اروپا شایعتر بوده و معموال کودکان را مبتال می کند.

4- تعریق و خستگی 
5- مننژیت : این عارضه گاهی با تظاهرات عصبی بروز می کند. شدت آن از خفیف تا شدید متغیر بوده و به اشکال  سردرد، نور ترسی  و 

سفت شدگی گردن نمایان می شود. ولی شدت این نوع مننژیت کمتر از بیمارانی است که مننژیت باکتریال دارند. 
6- آرتریت مزمن: در حدود 10 % از مبتالیان به آرتریت مواج ، به آرتریت مزمن مبتال می شوند که عمدتا زانوها را درگیر می کند و 

ممکن است سالها طول کشیده و بندرت باعث تخریب مفاصل می شود. 
7-  فلج مزمن: شیوع بسیار کمی دارد و به صورت درد در ریشه های عصبی بدون حس و یا فلج حرکتی دیده می شود .

8- سایر عالیم: نوروپاتی ،مننگوآنسفالیت مزمن، فیبرومیالژی و خستگی مزمن از سایر عالئم آن می باشد.

بررسی آزمایشگاهی بیماری الیم 

همانطور که در شکل زیر مالحظه می فرمایید گاهی می توان اسپیروکتهای برولیا را به طور مستقیم در الم خون محیطی مشاهده نمود البته 
زمان مناسب جهت نمونه گیری هنگامی است که بیمار تب دارد.

سریعترین راه برای حرکت در مسیر متعالی ، گرفتن تصمیمات شفاف و اجرا کردن آنهاست دایانا کوپر 
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1-کشت

 کشت باکتری الیم )بورلیا بورگدورفری( یک راه معمول برای تایید عفونت است و مهمتر اینکه کشت باکتری از مایعات مفصلی بهترین نتیجه 
را با خود به همراه دارد.

2- روشهای سرولوژیک

است.  شناسائی  قابل  االیزا  از طریق  که  تشکیل می شود  بورگورفری  بورلیا  علیه  آنتی بادی  بیماران  این  اکثر  در  عفونت،  از  هفته پس  چند 
درنتیجه اولین توصیه برای مبتالیان ، اندازه گیری تام آنتی بادی ضد برولیا  ) Borrelia Ab Total- IgG, IgM( ,  به روش االیزا 
است. در صورت مثبت یا مشکوک بودن نتایج، روش وسترن بالت )Western Bloting( برای شناسائی موارد مثبت کاذب االیزا توصیه 
می شود. روش دیگر تاییدی، اندازه گیری اختصاصی آنتی بادی ضد بورلیا از کالس IgG و IgM به تفکیک در ماه اول بیماری می باشد ، اما 
پس از آن فقط اندازه گیری آنتی بادی ضد بورلیا از کالس IgG ارزشمند است. در آرتریت الیم، PCR این باکتری جایگزین مناسبی برای 
کشت الیم است ولی حساسیت PCR برای این میکرو ارگانیسم در CSF پائین است؛ PCR در مورد نمونه های خون و ادرار کم  ارزش یا 
بی ارزش می باشد. در صورت عدم درمان، بیماران به تولید IgM ضد بورلیا ادامه می دهند، زیرا بطورمرتب در معرض آنتی ژن باکتری می باشند. 
آنتی بادیهای ضد بورلیا از کالس  IgG و IgM در مایع CSF حتی پس از درمان هم مثبت باقی می مانند و طی تفسیر باید توجه داشت که 
نمی تواند دلیلی بر عفونت فعال باشد. بیماري درکودکان  مشابه با بزرگساالن است، اما دفعات تکرارآرتریت در کودکان بیشتر از بالغین و سیر 

بیماري در کودکان کم سن و سال سریعتر و شانس پاسخ به درمان با آنتي بیوتیک نیز بیشتر است .

• نکته حائز اهمیت این است که آرتریت  روماتویید کودکان  یک  بیماری  التهابی  بافت  همبند است که عمدتا در بافت  مفاصل  کودکان  	
 رخ  می دهد و امکان  دارد با آرتریت  ناشی  از بیماری  الیم  اشتباه  شود.

زمان جوابدهینمونه مورد آزمایشنام تست 

  Borrelia IgG5  روزهسرم
  Borrelia IgM5  روزهسرم

 Refrences :
Farsvet.ir-1

2-  میکروب شناسی تشخیصی بیلی و اسکات

 

               اشتیاق واگیردار است .در حضور مشتاقان نمی توانید خنثی و بی تفاوت باقی بمانید دنیس ویتلی 
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 Brucella IgG and Brucella IgM in  Brucellosis

بیماری تب مالت یا بروسلوز) تب  مواج ، تب  دیوانه  ویا تب  مدیترانه ای( نوعی بیماری عفونی است که توسط باسیل گرم منفی کوچک، هوازی و 
غیر متحّرک Brucella   منتقل می شود.

گونه های بیماریزا

گونه های  Br. Suis,  Br. Abortus و Br. Melitensis می توانند در انسان ایجاد بیماری کنند. نحوه انتقال از طریق تماس با حیوان آلوده 
)گاو،گوسفند،بز و خوک آلوده( ، مصرف گوشت ، محصوالت لبنی آلوده و یا مصرف شیر غیرپاستوریزه از حیوان آلوده می باشد. به طور کلی این بیماری 
در میان افرادی که با حیوانات، زیاد در تماس هستند مانند کشاورزان، دامداران، قصابان، دامپزشکان و افرادی که به مناطق آلوده سفر می کنند شایعتر 

است.انتقال انسان به انسان گزارش نشده است. 

بررسی آزمایشگاهی بیماری تب مالت

روشهای اصلی و کمک کننده جهت ارزیابي احتمال وجود بروسلوز، شامل عالئم فیزیکي، کشت و تستهاي سرولوژیک مي باشد ولی آزمایشات 
خون محیطي، معموال کمکي به تشخیص نمي کند و حتي  گاهي گمراه کننده نیز مي باشد. مثال در بروسلوز حاد، وجود لنفوسیت آتیپیک ، 
ممکن است به مونونوکلئوز عفوني نسبت داده شود با اینحال یافته هاي نادر ولي مهم هماتولوژیک بروسلوز شامل آنمي ناشي از هیپراسپلنیسم 
و  آندوکاردیت  نظیر  عوارضي  بروز  درصورت  ولي  نمی باشد  شایع  عارضه  بدون  بروسلوز  بیماري  در  آنمي  البته  باشد.  مي  ترومبوسیتوپني  و 
هیپراسپلنیسم بروسالئي، آنمي با شدت متوسطي بروز خواهد کرد.تعداد گلبولهاي سفید خون محیطي کاهش یافته و یا طبیعي بوده و معموال 

با لنفوسیتوز نسبي، همراه مي گردد و ضمنا عالوه بر لنفوسیتوز نسبي گاهی لنفوسیت آتیپیک نیز در خون محیطي یافت مي گردد.

1-کشت:

تشخیص قطعی بیماری بر اساس  جداسازی گونه های مختلف باکتری بروسال از خون، مغز استخوان، ادرار، خلط، CSF و یا سایر مایعات بدن در مرحله حاد 
بیماری و کشت آن در محیط های مخصوص می باشد.البته با توجه به گونه باکتری و زمان انجام آزمایش احتمال موفقیت متغیر است. مثال  اگر عامل آن بروسال 
ملینتنسیس باشد و کشت در هفته اول انجام شود کشت خون در 70٪ موارد و کشت مغز استخوان در 90٪ موارد مثبت مي گردد .در حالیکه در هفته دوم این 

احتمال به ۲4٪ و در هفته سوم به 6٪ می رسد.اما اگر عامل، بروسال آبورتوس باشد احتمال رشد از آغاز بسیار کم خواهد بود.
با توجه به مطالب مذکور و پائین بودن حساسیت آن و با توجه به طوالنی بودن زمان کشت)حدود چهار هفته( و با توجه به اینکه بعد از تشخیص و شروع درمان با 
آنتی بیوتیک و یا در مرحله مزمن بیماری جداسازی گونه های مختلف باکتری بروسال از خون، ادرار، خلط ،CSF  و یا سایر مایعات بدن ممکن است با موفقیت 

همراه نباشد، روشهای سرولوژیک مثل آگلوتیناسیون، ) CF)Complement Fixation Reaction  و االیزا می تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد.

محمود شمس 
دانشجوی کارشناس ارشد هماتولوژی

تجسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری می دهد دیل کارنگی 



23

2-روشهای سرولوژیک:

این بیماري از لحاظ بالیني به سه صورت حاد، تحت حاد و مزمن دیده مي شود . در اوایل هفته دوم مرحله حاد بتدریج آنتي بادي IgM ضد 
بروسال در سرم بیمار باال مي رود و در روز ۲1- 13 به حداکثر خود مي رسد. در اوایل این مرحله ME-2 منفي بوده ولي بقیه تستها مثبت 
می باشند. سپس ساخت IgG علیه بروسال شروع شده و پس از چند هفته میزان تیتر آن از IgM بیشتر مي گردد. در اواخر این مرحله تمامي 
آزمایشهاي سرولوژي تشخیص بروسال مثبت مي شوند. در هفته 8-4 مرحله حاد بیماري ، تیتر IgG به حداکثر خود مي رسد و در صورت 
درمان مناسب ، تیتر IgG کاهش یافته ولي تیتر IgM از 6 ماه تا دو سال ممکن است دوام داشته باشد و معموال هر سه ماه یک رقت کاهش 
مي یابد.اگر کاهش تیتر آنتي بادي مشاهده گردد نشان از تأثیر مثبت درمان و فروکش کردن بیماري است. حال اگر درمان صورت نگیرد یا 
ناقص انجام پذیرد، بیماري وارد سیر مزمن مي شود.در مرحله مزمن آنتي بادیهاي تولید شده اغلب از نوع IgG3 و IgG4 و نیز IgA بوده 
که در اصطالح آنتي بادیهاي ناقص یا مسدود کننده نامیده می شوند. در نمودار شماره 1 سیر تحوالت آنتی بادی های ضد بروسالئی، در طول 

بیماری و درمان  به نمایش گذاشته شده است.

:Wright آزمون رایت

 ) Rapid Test(ضد بروسال را مورد ارزیابي قرار مي دهد. به دو روش سریع IgG و IgM آزمون رایت بر اساس آگلوتیناسیون مستقیم است. این آزمون
و لوله ای انجام می شود. البته از این روش نمی توان برای مشخص کردن کالس آنتی بادی های و یا سنجش آنتی بادی بلوکان استفاده نمود.

زمان مثبت شدن تست رایت :

در اکثر بیماران مبتال به بروسلوز، طي هفته هاي اول تا دوم بیماري عیار تست رایت افزایش مي یابد و تقریبا در 80 % موارد عیار آگلوتینین هاي 
سرم، در مرحله حاد بیماري به 8 برابر یا بیشتر افزوده مي شود و بطور کلي تست رایت در 97 % این بیماران در عرض 3 هفته پس از آغاز بیماري 

تنها با آزمایش یک نمونه سرم، نتیجه مثبتي را نشان خواهد داد و با انجام تستهاي مکرر در کمتر از 7 % موارد به نحو کاذبي منفي خواهد بود.

تغییر در عیار تست رایت :

تغییر در عیار تست رایت  زماني با ارزش و مهم تلقي مي شود که افزایشي به میزان 4 برابر یا بیشتر مشاهده شود و عیار اولیه حداقل 1/40 یا 
بیشتر به 1/160 یا بیشتر افزایش یابد. به عبارت دیگر افزایش 4 برابر یا بیشتر در عیار آنتي بادي هاي ضد بروسالئي در نمونه سرمي که 1 تا 4 
هفته بعد بررسي شود حاکي از تماس اخیر با بروسال یا آنتي ژن هاي شبه بروسالئي خواهد بود. در مجموع عیار تست رایت در اغلب مبتالیان به 
بروسلوز حاد در عرض ۲ - 1 هفته افزایش مي یابد و تقریبا در کلیه مبتالیان به این بیماري در عرض 3 هفتـه پس از شروع بیماري، تغییرات 

سرمي  )Seroconversion( حاصل خواهد شد.
جهت انجام این آزمایش ابتدا آزمایش سریع )Rapid Test ( روي نمونه انجام مي شود که در این کار از آنتی ژن رزبنگال )که حاوي آنتي ژن 
بروسال است( استفاده مي شود.اگر این تست مثبت شود براي تعیین میزان تیتر آنتي بادي باید از آزمایش تیتراسیون که به رایت لوله اي مشهور 
است استفاده کرد.در ایران تیتر 1/80 و باالتر مثبت تلقي مي شود اما تیترهاي 1/۲0 و 1/40 را نیز نباید در بیماري غیر مرتبط با شغل ) مشاغل 

مرتبط با دام ( نادیده و کم اهمیت دانست. 

نمودار 1

                      اگر در شرایطی  ، کاری از دستت ساخته نیست  ،نگرش خود را در مورد آن شرایط تغییر ده زیگ زیگالر
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آزمون 2ME )2- مرکاپتواتانول (  :

این آزمایش پس از مثبت شدن رایت صورت مي گیرد تا کالس آنتي بادي را تشخیص دهیم. در این تست  بوسیله ماده اي به نام ۲-مرکاپتواتانول ، 
پیوندهاي دي سولفیدي موجود در ساختمان IgM و در نتیجه کل IgM هاي احتمالي موجود در سرم بیمار را تخریب مي کنند. مهمترین کاربرد این 
آزمایش ، تشخیص افتراقي بین بروسلوز فعال از غیر فعال در فردي است که تظاهرات بالیني بیماري را دارد ولي کشت او منفي است. در بروسلوز فعال 
IgG افزایش مي یابد ) هفته سوم بیماري تا قبل از درمان مناسب ( و حتي از IgM نیز بیشتر مي شود که در این شرایط 2ME مثبت مي شود، ولي اگر 
درمان صورت پذیرد )بروسلوز غیر فعال شود( چون IgG از بین مي رود 2ME هم منفي خواهد شد. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که در اول 
بیماري هم که هنوز IgG تولید نشده ، با وجود فعال بودن بیماري 2ME منفي است. در نظر گرفتن این مطلب در تفسیر تستها بسیار حائز اهمیت است. 
همانطور که قبال نیز اشاره شد در تست آگلوتیناسیون رایت، هر دو ایمونوگلوبولین  IgG و IgM مورد ارزیابی قرار می گیرند و لذا به منظور مشخص 
کردن نوع آنتی بادی، باید از آزمون  2ME استفاده نمود. به این ترتیب که اگر قبل از اضافه کردن 2ME عیار تست رایت بالغ بر 160/ 1 و بعد از 
افزودن 2ME کاهش یافته و به 1/۲0 برسد به این معني است که تقریبا تمامي ایمونوگلوبولین موجود در لوله آزمایش، از نوع  IgM  است ولي اگر 
بعد از اضافه کردن 2ME عیار 160/ 1  کاهش نیابد، دلیل بر اینست که تمامي ایمونوگلوبولین شرکت کننده در واکنش از نوع  IgG  مي باشد.  

در نتیجه تست 2ME براي تفکیک بروسلوز حاد از مزمن و یا تماس قبلي با آنتي ژن بروسال به کار مي رود و سودمندترین آزمون بررسي 
پاسخ درماني بروسلوز به حساب مي آید.

: Coombs Wright

آزمایش کومبس رایت زماني انجام مي شود که پزشک به ورود بیماری به فاز مزمن مشکوک شود . در فاز مزمن آنتي بادیهایي افزایش مي یابند که 
به آنتي بادیهاي ناقص یا مسدودکننده ) Blocking Antibodies ( شهرت دارند. از خصوصیات این آنتي بادیها این است که در اثر واکنش با 
آنتي ژن بروسالیي ، نمي توانند آگلوتیناسیون ایجاد کنند لذا به این آنتي بادیها ناقص گفته مي شود. براي تشخیص این آنتي بادیها ازسرم کومبس 

استفاده می شود.جنس این آنتی بادیها غالبا IgG و IgA می باشد.
طي این واکنش ها با اضافه کردن آنتي هیومن  گلوبولین )AHG( مجموعه آنتي بادیها و آنتي ژن هائي که بهم متصل شده ولي واکنش 

قابل رویتي ایجاد نکرده اند در کنار هم قرار مي گیرند و واکنش آگلوتیناسیون به وقوع مي پیوندد.

 واکنش رایت منفی و کومبس رایت مثبت در بروسلوز مزمن :

 آنتي بادي ناقص  +  آنتي ژن  + AHG   آگلوتیناسیون )  تست کومبس رایت =  مثبت (1. 

 آنتي بادي ناقص  +  آنتي ژن  عدم آگلوتیناسیون ) تست رایت = منفي (۲. 

این تست جهت مطالعات اپیدمیولوژیک و تشخیص بروسلوز مزمن کاربردی است .حداقل عیار با ارزش تست کومبس رایت 40 / 1 می باشد.

آزمون ثبوت مکمل

بر مبنای مصرف کمپلمان در اثر تشکیل کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی استوار است و نشان دهنده آنتي بادي هاي کالس  IgG ضد بروسال 
مي باشد ،اما کاربرد چندانی در آزمایشگاه ندارد .

Brucella ) IgG , IgM( Elisa Method

تست هاي ELISA و رادیوایمونواسي دارای حساسیت و ویژگي بیشتری نسبت به تست استاندارد و فیکساسیون کمپلمان است و بصورت تام
)) Total IgG, IgM Ab (( و تفکیک شده ))Brucella IgG  or Brucella IgM(( قابل انجام هستند و لذا با این تستها مي توان 
به آساني بروسلوز حاد را از مزمن و نیز حمله حاد در زمینه مزمن را تشخیص داد. به عبارت دیگر آنتي بادي هاي اختصاصي ضد بروسالئي 
نوع  IgG ،IgM  و  IgA  را مي توان به روش االیزا مورد بررسي قرارداد. از مزایای مهم  این روش این است که مشکالت آنتي بادي هاي 

                                              شکرانه زور آوری روز جوانی آن است که قدر پدر پیر بدانی. سعدی 
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بلوکان و غیر آگلوتینه کننده  )Nonagglutinating( را ندارد و در مرحله حاد یا مزمن بیماري مي توان آنتي بادي هاي اختصاصي را بطور 
جداگانه بررسي کرد و طی بروز ابهام در تفسیر تست هاي آگلوتیناسیوني مي توان پاسخ را با انجام تست االیزا قطعي نمود. 

تست جلدی

با تزریق آنتی ژن بروسال به صورت داخل جلدی انجام می شود. در بیماران یا افراد با سابقه برخورد با آنتی ژن به صورت سرخی و سفتی در محل تزریق مشاهده 
می گردد. معموال از اعتبار چندانی برخوردار نیست و باید به این نکته توجه داشت که تزریق آنتی ژن، خود باعث افزایش تیتر آنتی بادی های سرم می شود.

تفسیر
افرادی که به دلیل شغلی در تماس مداوم با میکروب بروسال و یا واکسن آن )s.19( می باشند ، مانند دامپزشکان ، دامداران و یا کارکنان کشتارگاهها 
سیستم ایمنی آنها دائما تحریک شده و آنتی بادی ضد این میکروب در سرم آنها بیشتر از کالس IgG می باشد. تیتر سرم این افراد به 1/3۲0 و گاهی 
بیشتر می رسد ولی عالئم بالینی بیماری در آنها دیده نمی شود. بنظر می رسد که این دسته افراد، یک مقاومت نسبی را نسبت به بیماری تب مالت 
کسب می کنند.بنابراین در بروسلوز شغلی به دلیل تماس مکرر با آنتی ژن بروسال، آزمایش های سرولوژی از ارزش محدودی برخوردارند. آزمایش رایت 

زودتر از سایر آزمایشات سرولوژی در بیماری بروسلوز مثبت می شوند و آگلوتینینهای IgG و IgM را شناسایی می کند.
برای مشخص نمودن کالس آنتی بادی باید از مواد احیاء کننده مانند 2ME یا ) Dithiothreitol ) DTT-1،4 استفاده نمود. که این 
مواد موجب تجزیه شدن IgM شده ولی به IgG زیانی وارد نمی سازد.بنابراین با استفاده از مواد احیاء کننده در آزمایش 2ME می توان 
 IgG 2 است که در بروسلوز فعال به دلیل وجودME  کالس آنتی بادی را معلوم کرد. بهترین راه تشخیص بروسلوز فعال از غیرفعال ، آزمایش
این آزمایش مثبت می شود ولی در بروسلوز غیر فعال به دلیل وجود IgM منفی خواهد شد. در مراحل نهائی وضعیت حاد و مرحله تحت حاد بیماری  
 IgM تقریبا ناچیز است. در مرحله مزمن بیماری اکثراً آگلوتینین IgM می باشد و مقدار IgG تقریبا اکثر آگلوتینین موجود در سرم بیمار از کالس
دیده نمی شود و تمام آگلوتینین موجود ضد بروسال از کالس IgG و IgA می باشد . در موارد نادری ممکن است اگلوتینین IgM در وضعیت مزمن 
بیماری تا مدت ها در سرم باقی بماند. در مرحله مزمن و بازگشت بیماری نیز آنتی بادیهای ضد بروسال که قدرت آگلوتیناسیون را ندارند در سرم پیدا 
می شوند. این آنتی بادیها ازکالس IgG )بیشترIgG3  و IgG4 ( و IgA می باشند و بنام آنتی بادی مسدود کننده )Blocking Antibody( و یا 
 polyspecific نامگذاری شده اند. در این گونه موارد برای تشخیص این نوع آنتی بادیها ، از آنتی گاماگلبولین انسانی )Incomplete( ناقص
)علیه تمام کالسهای ایمنوگلبولین و قطعات کمپلمان ( که اصطالحا سرم کومبس نامیده می شود استفاده می شود. افرادی که در گذشته، همراه 
تظاهرات بالینی یا بدون آن )Inactive Subclinical( مبتال به تب مالت شده اند ممکن است تا مدت طوالنی فقط تیتر IgM آنها مثبت 
باشد. این وضعیت داللت بر وجود یک عفونت بروسالئی فعال در شخص نمی باشد. یکی از مشکالت بیماری بروسلوز پس از درمان، رجعت بیماری 
و تظاهرات بالینی پس از حدود یک تا چندین ماه بعد از بهبودی است. در اینگونه موارد با آزمایشهای سروآگلوتیناسیون رایت و 2ME رایت ممکن 
است افزایش تیتر آنتی بادی مشاهده نگردد ولی بهترین و دقیق ترین آزمایشها برای تشخیص قطعی رجعت بیماری اندازه گیری مقدار IgG و 
یا IgA ضد بروسال به روش االیزا است که در این آزمایش افزایش تیتر در مقایسه با دوران بهبودی را نشان می دهد. در مرحله رجعت بیماری 
بروسلوز، افزایش تیتر آگلوتینین IgM اگر چه از نظر اصول ایمنولوژی باید دیده شود ولی همیشه در تمام این دسته بیماران مشاهده نمی شود. 

بعالوه کشت نمونه ها برای جداسازی باکتری بروسال، در مرحله رجعت و مزمن بیماری اکثرا منفی می باشد.

  زمان جوابدهی  نمونه مورد آزمایش  نام تست

BrucellaIgG) EDTA,Heparin( 5 روزه سرم یا پالسما

BrucellaIgM) EDTA,Heparin( 5 روزهسرم یا پالسما
 : Refrences

1 .Iranmedicallab.IR
۲ .elib.hbi.ir

اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی دکتر پرویز پاکزاد. 3

                                 سکوت باغ خرد است سقراط
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Toxoplasma gondii IgG Avidity Test

 Toxoplasma gondii در سال  1908 توسط Nicole & manseaux  که در شمال آفریقا روي کتنو داکتیلوس گوندي 
کار مي کردند شرح داده شد.

توکسوپالسما گوندی یک انگل اجباری درون سلولی است که قدرت آلوده کردن انواع مهره داران و پستانداران و پرندگان را دارد و در تمام 
دنیا در سرم خون یک سوم افراد بالغ آنتی بادی این انگل مشاهده می شود که این امر نشان دهنده شیوع باال و قدرت آلودگی این انگل است.

آلودگی به توکسوپالسما گوندی در برخی افراد اهمیت  بسیار فراوانی دارد مثل خانم های باردار که می تواند باعث سقط یا عقب افتادگی جنین شود.
به این دلیل اندازه گیری تیتر آنتی بادی Toxo IgM در آغاز حاملگی از اهمیت فراوانی برخوردار است چون معموال باال بودن آن نشان دهنده 
 Toxo IgM فاز حاد بیماری است اما گاهی انجام این تست به تنهایی قادر به تعیین فاز حاد بیماری نیست به این دلیل که گاهی اوقات تیتر
پس از بهبودی همچنان باال باقی می ماند و بنابراین در بیماریهای مزمن و یا عفونتهای ثانویه نیز قابل اندازه گیری می باشد. لذا برای افتراق 
فاز حاد از مزمن بیماری از تست Avidity IgG Test استفاده می شود.نکته مهم این است که در عفونت حاد و اخیر، Toxo IgG دارای 
Avidity پائینتری نسبت به عفونت مزمن می باشد ولی در تست Toxo IgG معمولی عفونت اخیر تیتر باالتری نسبت به عفونت قبلی دارد.

  زمان جوابدهی  نمونه مورد آزمایش  نام تست

Toxo- IgG Avidity 1 روزه سرم

محمود شمس 
دانشجوی کارشناس ارشد هماتولوژی

                              رسیدن به آگاهی ، بدون رنج و زحمت نیست کارل یونگ 
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)HCV(  تفسیر بالینی و آزمایشگاهی هپاتیت
برای اولین بار در اواسط دهه سال 1970 با غربالگری خونهای اهدایی برای شناسایی ویروس هپاتیت B، عامل ویروسی دیگری با 
عنوان هپاتیت non- A، non-B  مطرح شد و به عنوان مهمترین عامل هپاتیت پس از انتقال خون مورد شناسایی قرار گرفت. تا 
این که در اواخر دهه 1980 دانشمندان موفق شدند ویروس هپاتیت C را جداکرده و با پروتئینهای موجود در سرم بیماران مبتال به 
هپاتیت non- A ، non-B مقایسه کردند که حاصل آن شناخت ژنوم ویروس هپاتیت C بود. ویروس هپاتیت C یک ویروس 
RNA تک رشته ای است. به عنوان یک فالوی ویروس در یک جنس جداگانه به نام Hepacivirus طبقه بندی شده است. 

براساس تحلیل توالی RNA به 6 ژنوتایپ اصلی و و بیش از 100 زیر تایپ اصلی طبقه بندی می شود.

راههای انتقال عفونت 
HCV - RNA در مایعات بیولوژیکی مانند خون ، سرم ، پالسما ، بزاق دهان ، اشک ، مایع منی ، مایع آسیت و مایع مغزی نخاعی 

یافت می شود و تماس با این مایعات بیولوژیک می تواند منجر به انتقال عفونت شود.مهمترین راههای انتقال عبارتند از : 
1- مواد مخدر : تزریق مواد مخدر و استفاده از کوکائین استنشاقی یکی از راههای مهم انتقال در جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته مثل 
آمریکا )60 ٪ ( و استرالیا ) 80 ٪ ( موارد عفونت جدید است . ابتال به عفونت با HCV در مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی 4 برابر عفونت 
با HIV است.  به تازگی در کشورهایی مثل ایتالیا ، ژاپن و مصر استفاده از مواد مخدر تزریقی یکی از راههای مهم انتقال محسوب می شود.

2- خون و فرآورده های خون : در کشورهای توسعه یافته با انجام آزمایش غربالگری بر روی خون ، فرآورده های خون و بافتهای 
پیوندی به عنوان یک راه مهم انتقال عفونت محسوب نمی شود ولی در کشورهایی که غربالگری انجام نمی شود موارد فوق هنوز به 
عنوان یک راه مهم انتقال محسوب می شود.  بنابراین گروه های در معرض خطر ، شامل دریافت کنندگان مکرر خون و فراورده های آن 
مانند بیماران تاالسمی ، هموفیلی، مبتالیان به بدخیمی های خون و بیماران همودیالیزی هستند . شیوع در بیماران همودیالیزی با افزایش 

سن و طول مدت دیالیز افزایش می یابد.
3- در بین کارکنان مراکز بهداشتی : انتقال در بین کارکنان سرویسهای بهداشتی یا توسط کارکنان مراکز بهداشتی و تزریقات 
غیر بهداشتی نیز از راههای انتقال HCV  محسوب می شود . کارکنان مراکز بهداشتی که با خون و مایعات بیولوژیک در محل کار 
خود تماس دارند، در معرض خطر ابتال به عفونت هستند ، ولی شیوع آن در بین جراحان عمومی ، ارتوپد و دندان پزشکان مشابه شیوع در 
بین دیگر افراد جامعه بوده و 10 برابر کمتر از شیوع هپاتیت B  است . برخی از پژوهش گران نیز جراحت با سوزن آلوده را عامل ابتال به 
 )٪ 30( HBVو ) ٪ 0/3(HIV،) ٪3( HCV عفونت می دانند . احتمال انتقال بیماری از طریق جراحت با سوزن آلوده در مبتالیان به
گزارش شده است. احتمال انتقال عفونت ، ارتباط مستقیم با اندازه سوزن ، عمق جراحت و اندازه جراحت دارد. میانگین درصد ورود سوزن 

آلوده به اعضا کارکنان مراکز بهداشتی 3٪ و با محدوده ۲ تا 8 ٪  گزارش شده است.
4- خون گیری از بیماران : از دیگر عوامل انتقال، زمان خون گیری از بیماران است . 

5- استفاده از ویالهای دارویی : استفاده از ویالهای دارویی که حاوی چندین دوز دارویی می باشد.
 6- عدم ضدعفونی صحیح و کامل تجهیزات آندسکوپی 

7- تماسهای جنسی : اگر چه انتقال از راه تماس جنسی یکی از راههای انتقال شناخته شده است ولی هنوز احتیاج به مطالعات 
بیشتر و ارتباط فاکتورهای دخیل در انتقال عفونت دارد.

8- راههای دیگر : ارتباط شیوع بیماری با برخی رفتارها مانند خال کوبی، سوراخ کردن گوش ، استفاده از تیغ و یا وسایل برنده در 
آرایشگاهها ، ختنه و حجامت غیر بهداشتی درکشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ، دقیقا مشخص نشده است ولی می توان آن را به 

عنوان یکی از راههای انتقال مطرح کرد.

درخواستن و پرسیدن  ، تردید نکنید کلمنت استون 
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HCV شیوع عفونت با           
خصوصیت

زیاد متوسط کم

مصر ژاپن-ایتالیا برخی از کشورهای گروه ایالت متحده آمریکا  استرالیا

همه گروه های سنی افراد مسن جوانان ونوجوانان افزایش شیوع عفونت در گروه سنی 

  عامل خطر و نقش آن در شیوع عفونت 

+ ++ ++++ مواد مخدر تزریقی

+++ +++ +++ انتقال خون

++++ ++++ +/- دخالت های پزشکی و دندان پزشکی

++++ ++++ +/- تزریقات غیر بهداشتی

فاقد اطالعات ++ - طب سنتی

+ + + شغلی

+ + + ابتدا قبل از تولد

+ + ++ تماس جنسی پر خطر

عالئم بالینی

هپاتیت حاد C غیر اختصاصی مانند سایر هپاتیتهای حاد با عالئم بی اشتهایی ، تهوع ، درد ناحیه فوقانی شکم آغاز شده و به دنبال آن رنگ ادرار 
به صورت تیره و زرد بروز می کند . امکان افتراق آن از سایر علل هپاتیت حاد مقدور نبوده و فقط از طریق آزمایش امکان پذیر است . عالئم بالینی 
آن خفیف تر از هپاتیت A و B است، و عالئم بالینی خارج کبدی در بیماران با هپاتیت حاد کمتر مشاهده می شود. تشخیص آن به صورت تصادفی  
می باشد و احتمااٌل از هر چهار نفر  یک نفر از بیماری خود اطالع دارند. درصورت عدم درمان  بیماری هپاتیت C ، 80٪  موارد منجر به  بیماری 

مزمن می شود که در ۲0-40٪ منجر به سیروز کبد و ازبین رفتن عملکرد کبد ،کارسینومای سلولهای کبدی و مرگ می شود.

راه های انتقال  HCV در جهان

شادی زمانی به وجود می آید که پندار ، گفتار و کردارتان در یک جهت باشندگاندی
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تشخیص آزمایشگاهی
بهترین راه جستجوی آنتی بادی بر علیه ویروس در خون ، استفاده از روشهای آنزیم ایمنواسی و کمی لومینسانس است.

آزمایشهای تشخیصی برای جستجوی آنتی بادی بر علیه ویروس
کیتهای طراحی شده به روش آنزیم ایمنواسی برای سنجش آنتی بادی ) االیزا (، آنتی بادی کالسهای IgG وIgM بر علیه ویروس را 
شناسایی می کندکه تحت عنوان کلی HCV – Ab مورد اندازه گیری قرار می گیرد. پیدایش HCV- RNA   در فاصله کوتاهی پس 

از عفونت قابل توجه بوده و حتی قبل از افزایش آنزیم کبدی ALT ، در خون قابل سنجش است.

Serologic Cource of Chronic HCV Infection
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c پیدایش آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های ویروس، در دوره پس از عفونت با ویروس هپاتیت *

۲5 – 15 ٪  کسانی که مبتال به عفونت با ویروس هپاتیت C می شوند در طی کمتر از 6 ماه بهبود یافته و ویروس قابل شناسایی نیست ، 
اما برای سالها آنتی بادی بر علیه ویروس قابل اندازه گیری است.

Serologic Pattern of Acute HCV Infection with Recovery
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*بروز شـاخص هــــای عفونت با HCV در بیمارانی که مبتال به عفونت مزمن نمی شوند

                                   توفانهای حوادث ، اخالقیات و روحیات انسان را تقویت می کند گوته 

//
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معموال اولین آنتی بادی که در بیماران مبتال به عفونت  با HCV قابل شناسایی است از نوع IgM بوده ولی برای افتراق عفونت حاد از 
مزمن نمی توان به کار برد ، چنان که در 90-50٪ بیماران مبتال به هپاتیت مزمن مثبت است.شناسایی Anti-HCV  IgM در بیماران 
مداوم نبوده ، ولی برخی از محققین نشان داده اند که با سطح ALT و میزان ویروس در خون ارتباط مستقیم دارد . آنتی بادی برعلیه ویروس 
هپاتیت C در کیتهای جدید نیز پس از 9-7 هفته ظاهر می شود ولی ژنوم ویروس در خون زودتر قابل شناسایی است . در بیمارانی که مبتال 
به عفونت مزمن نشده و بهبود می یابند، آنتی بادی تا سالها پس از عفونت مثبت است ، بنابراین فقط با سنجش آنتی بادی امکان تشخیص 
تمام موارد عفونت مقدور نبوده و تمام بیمارانی که در آزمایشهای سرولوژیک فوق، مثبت هستند نیز الزاما مبتال به عفونت نبوده و در 15 تا ۲5 

درصد آنها ، ژنوم ویروس قابل شناسایی نیست. 

Serologic Pattern of Acute HCV Infection with
Progression to Chronic Infection
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                  * بروز شـاخص های عفونت با HCV در بیمارانی که مبتال به عفونت مزمن می شوند.

از علل مثبت کاذب ، هیپرگاماگلبولینمی، نمونه های سرم و پالسمای ذخیره شده در محیط هایی با دمای متغیر ، فاکتور روماتوئید مثبت، بیماریهای 
کبدی مانند سیروز و بدخیمی های کبد، بیماریهای اتوایمیون مانند کالژنوزها و هپاتیت اتوایمیون ، سایر عفونتهای ویروسی مانند هپاتیت B و

HIV ، بعد از ایمیونیزاسیون و سایر علل ناشناخته مطرح است. به علت وجود موارد مثبت کاذب در روش آنزیم ایمنواسی روشی جهت تایید وجود 
آنتی بادیهای ویژه ضد ویروس به کار گرفته تا امکان افتراق واکنشهای اختصاصی و غیر اختصاصی آنتی بادی بیمار با آنتی ژن موجود در آزمایش 
 )Recombinant Immunoblotting Assay( RIBAفراهم آید و به عنوان آزمایش تاییدی و یا تکمیلی شناخته شود .این روش تاییدی
نامیده می شود که در آن از نوارهای نیترو سلولزی استفاده شده و آنتی ژن های ویروس بر روی آن تثبیت می شود و واکنش آنتی بادیها با آن مورد 

ارزیابی قرار می گیرد. 
در مطالعاتی که بر روی بیماران همودیالیزی انجام شده است ، نشان می دهد که شیوع هپاتیت C بیش از جمعیت عمومی است و شیوع  
HCV- RNA در بیماران دیالیزی که فاقد آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C هستند 15 – 1 ٪ گزارش شده است . در این بیماران آزمایش 
)Anti-HCV) EIA منفی ولی HCV- RNA مثبت است، بنابراین برای جلوگیری از عفونتهای تشخیص داده نشده در بیماران دیالیزی 
انجام آزمایش  HCV- RNA  با حساسیت کافی توصیه می گردد. پاسخ ایمنی ناکافی و سطح پایین ویروس را عوامل موثر در عدم ساخت 
آنتی بادی بر علیه HCV و بیماری مالیم کبدی در بیماران دیالیزی می دانند. ذرات ویروسی احتماال در هنگام دیالیز از فیلترها و مامبران ها عبور 

کرده و یا در طی فرایند دیالیز تخریب می شوند و میتوانند توجیهی برای سطح پایین ویروس در بیماران دیالیزی باشد.
در بیمارانی که میزان ویروس در خون پایین باشد دگرگونی سرمی کامال رخ نداده و کلیه آنتی بادیها ظاهر نمی شوند . در این گروه از بیماران 
ممکن است ویروس نیز در خون قابل شناسایی نباشد. مراکز انتقال خون با مبتالیان به عفونت که دارای پاسخ ایمنی محدود بوده و تولید آنتی بادی 
کم است بیشترین مشکل را دارند، زیرا احتمال منفی بودن تستهای سرولوژیک با وجود HCV- RNA در خون مبتالیان می تواند همراه باشد.

برای تشخیص عفونت با HCV شرح حال بیمار، وضعیت بیماری کبدی و عوامل خطر ساز جهت تعیین الگوریتم تشخیص اهمیت دارد.

مردم فقط به کمی توجه از طرف ما نیاز دارند لئوبوسکالیا

//
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 تستهای تشخیصی شامل شناسایی آنتی بادی با روشهای آنزیم ایمنواسی ، RIBA و شناسایی ژنوم ویروس )HCV- RNA( است . در بیماران 
کبدی دارای عوامل خطر ساز آزمایش Anti-HCV EIA دارای ارزش تشخیصی است ولی به علت این که ۲5-15٪ مبتالیان به عفونت با 
HCV بهبود می یابند، برای تعیین عفونت در زمان مراجعه، انجام آزمایش HCV- RNA توصیه می شود . در صورتی که آزمایش منفی باشد با 
توجه به این که وجود HCV- RNA در خون بیمارانی که مبتال به عفونت هستند ، متناوب بوده انجام آزمایش 6 ماه بعد توصیه می شود. دراین 
گروه بیماران با وجود استفاده از Anti-HCV EIA که حساسیت مطلوبی دارد، در صورتی که منفی باشد،احتمال عفونت برای بیمار هم 

چنان مطرح است. 

              * الگوریتم برای تشخیص هپاتیت C در کسانی که در معرض خطر قرار دارند.

در کسانی که فاقد عالیم بالینی بوده و در معرض عوامل خطرساز نیستند اگر آزمایش ) Anti-HCV) EIA منفی باشند لزومی به ادامه 
آزمایش نیست و در صورتی که آزمایش مثبت گزارش شود، پیگیری بیمار با انجام آزمایشهای HCV- RNA یا HCV- RIBA توصیه 
می شود، در صورتی که HCV- RIBA منفی باشد،آزمایش سنجش Anti-HCV به روش آنزیم ایمنواسی مثبت غیراختصاصی تلقی 
انجام HCV- RNA توصیه می گردد. اگر  بینابینی و مشکوک گزارش شود  یا  شده و پیگیری بیمار متوقف می شود ، ولی اگر مثبت 

HCV- RIBA انجام نشود و HCV- RNA بیمار منفی باشد انجام آزمایش HCV- RIBA الزم خواهد بود.

                * الگوریتم برای تشخیص عفونت با هپاتیت C در کسانی که فاقد عالیم بالینی هپاتیت بوده اند
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در این دنیا از ۲ راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران البرویر
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انجام HCV- RNA کمی برای آغاز و ادامه درمان کاربرد دارد و تعیین ژنوتیپ برای تعیین طول درمان و انتخاب درمان تک یا دو دارویی دارای اهمیت است .
تشخیص هپاتیت C در نوزادان مادران مبتال به HCV با آزمایش سنجش آنتی بادی برعلیه  HCV، به علت عبور آنتی بادی از جفت 

مقدور نبوده و انجام HCV- RNA را برای تایید یا رد عفونت توصیه می کنند.

HCV - RNA HCV-RIBA Anti-HCV )EIA( تفسیر

مثبت منفی منفی
HCV عفونت حاد با

 )قبل از دگرگونی سرمی( 

مثبت مثبت مثبت

HCV عفونت فعال با

HCV عفونت حاد با

)قبل از دگرگونی سرمی(

منفی مثبت مثبت
HCV احتمال بهبودی از عفونت با

 HCV RNA  متناوب در خون

منفی منفی مثبت
مثبت کاذب

Anti-HCV EIA

منفی یبینابینی
)Indeterminate(

مثبت پی گیری بیشتر برای تشخیص عفونت

HCV تفسیر نتایج آزمایش های انجام شده برای تشخیص عفونت با *                              

)HCVcore Ag( C آنتی ژن مرکزی ویروس هپاتیت
آنتی ژن مرکزی ویروس چندین روز پس از عفونت با ویروس هپاتیت C در دوره قبل از دگرگونی سرمی در مرحله ای که HCV- RNA در 
خون وجود دارد ، قابل سنجش در خون است . نتایج مطالعات نشان می دهد که آنتی ژن مرکزی بسیار زودتر از آنتی ژن بر علیه HCV در مراحل 
اولیه عفونت ظاهر می شود ، بنابراین می تواند شاخص مناسبی برای تشخیص عفونت در مراحل اولیه بیماری باشد. با پیدایش آنتی بادی بر علیه 
ویروس ، آنتی ژن مرکزی در خون کاهش یافته یا از بین می رود. با سنجش آنتی ژن امکان تشخیص عفونت 38 تا 50 روز زودتر از مثبت شدن 
آنتی بادی امکان پذیر است در بین نمونه های مورد مطالعه حاوی  HCV- RNA که برایAnti-HCV  منفی است ، در 98 – 87 ٪ 
موارد نتیجه آزمایش آنتی ژن مرکزی ویروس با نتایج آزمایش HCV- RNA مطابقت دارد .سنجش آنتی ژن نه تنها در تشخیص عفونت در 
دوره قبل از دگرگونی سرمی ، بلکه در تشخیص عفونت در بیمارانی که به علت نقص سیستم ایمنی یا اختالل درآن آنتی بادی بر علیه ویروس 

ظاهر نمی شود ، به کار می رود و سنجش کمی آن نیز در پیگیری درمان بیماران با داروهای ضد ویروسی کاربرد دارد.

PCR و Real-time PCR  با روش  C بررسی کمی وکیفی هپاتیت

هر دو روش کمی و کیفی  شناسایی HCV- RNA  در دسترس می باشد . روش کیفی دارای حساسیت باالیی  است و برای تشخیص 
هپاتیت C برای  بار اول  و غربالگری در اهداءکنندگان خون ویا عضو انجام می شود. روش کمی شناسایی HCV- RNA برای تعیین 
ویرال لود )viral load ( و مانیتورینگ درمان ضروری است . امروزه تستهای که بر اساس Real-time PCR می باشند قادر است که  
(10IU/ml up to 10 million IU/ml ( .را در محدوده گسترده ای از سطح پایین و سطح خیلی باالیی را شناسایی کند HCV- RNA

پس ازتشخیص هپاتیت C ، تعیین ژنوتایپHCV   الزامی می باشد چرا که پاسخ به درمان در هر ژنوتایپ متفاوت می باشد. 
تا سال 1997 نتایج تستهای کمی HCV در نمونه بالینی از تکرار پذیری کمی و نتایج متفاوتی برخوردار بودند. به علت اهمیت تعیین مقدار دقیق 
 ،)IU/ml( یک استاندارد جهانی را براساس واحد بین الملی )WHO(  در مدیریت درمان بیماران ، سازمان بهداشت جهانی  HCV -RNA
برای همه تستهایی که روی HCV- RNA انجام می شود را مستقر کرد. مقدار HCV- RNA بر اساس  واحد جهانی )IU/ml(  گزارش 

محمدفواد حیدری 
دانشجوی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

                              آن که خود را به امور کوچک سرگرم می کند ، توانائی انجام کارهای بزرگ را ندارد  الروشفوکو
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می شود ؛ و برای تبدیل آن به تعداد کپی فرمولی وجود دارد که  در هر نوع کیت تشخیصی می تواند متفاوت باشد، لذا برای اطمینان از صحت این 
تبدیل باید به فرمولی که در گزارش جواب وجود دارد توجه کرد.  به علت بزرگ بودن  عدد وایرال لود جواب به صورت لگاریتمی با پایه 10 ارائه 

می شود. مثاًل 1000 برابر log 3  می باشد و اختالف 1000 با 10000 فقط  یک log  می باشد.

HCV- RNA Qualitative تستهای کیفی

به علت هزینه کمتر تستهای کیفی HCV- RNA نسبت به تستهای کمی HCV- RNA، از این روش می توان  برای شناسایی اولیه هپاتیت C  حاد که غلظت 
HCV- RNA دارای نوسان می باشد که می تواند خیلی کم باشد  و همچنین  برای تائید هپاتیت C   مزمن که آنتی بادی HCV مثبت هستند  استفاده کرد.  از این 
روش همچنین می توان برای تائید پاسخ های  ویرولوژیک در طول و انتهای درمان ضد ویروسی، و به عنوان یک تست غربالگری خون و اعضای اهدایی  از نظر وجود 

HCV  مورد استفاده قرار گیرد.

HCV RNA Quantitative تستهای کمی

تکنیک Real-time PCR   به عنوان بهترین روش در شناسایی HCV- RNA   وهمچنین  مقدار کمی HCV- RNA شناخته می شود چرا 
که حد شناسایی خیلی کمی دارد و محدوده تکثیری پویا و خطی گسترده ای دارد ) broad dynamic range of amplification (.  مشخصه 
تکنیک Real-time PCR توانایی  همزمان  تکثیر و شناسایی اسید نوکلئیک  هدف  که امکان پیگیری مستقیم از فرایند PCR را ایجاد می کند.  در 
این روش ابتدا RNA هدف به cDNA تبدیل می شود و این cDNA به عنوان آلگو در فرایند  Real-time PCR  عمل می کند . در این روش  
عالوه بر پرایمرهای اختصاصی از یک پروب ) نشانگر( که  دو ماده  شیمیایی یک فلورسنتر)ریپورتر( و دیگری یک خاموش کننده )کوانچر(  به ابتدا وانتهای 
آن متصل شده اند  استفاده می کند و در فرایند Real-time PCR  با توجه به نوع کیت  مقدار محصول با مقدار نور فلوروسنت ایجاد شده متناسب است 
و با استفاده از استاندارد های موجود در هر فرایند کاری می توان غلظت محصول را نسبت به غلظت نمونه های استاندارد برروی یک نمودار به دست آورد. 

                                       خنده  ، موسیقی و اهنگ روح است  لوتارجی.سی ورت
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) Genotyping HCV) HCV تعیین ژنوتایپ های            
 به علت چرخه تکثیری سریع با تولید  1012  ویروس در هر روز و صحت کم آنزیم HCV- RNA Polymerase ، ژنوم  HCV به صورت 
هتروژن) نامتجانس ( و با توالیهای متفاوت  می باشد.6 ژنوتایپ و چندین زیر گونه  c,b,a,…  از HCV شناسایی شده است. اخیراً هفتمین 
ژنوتایپ نیز شناسایی شده است. تفاوت بین ژنوتایپها بین 33 -30 ٪  و بین ساب تایپها حدود 10  ٪ می باشد. درون یک ساب تایپ چندین  
quasispecies وجود دارد و ممکن است  در طول درمان با یک داروی ضد ویروسی ایجاد شود . این quasispecies  به عنوان یک توالی با 
  ribavirin توانایی تغییر پذیری کمتر از 10 درصد  مشخص می شود.  به این علت توصیه می شود که طول دوره درمان و دوز داروی ریباورین

وابسته به  ژنوتایپ HCV  است . لذا تعیین ژنوتایپ HCV برای هر بیمار که تحت درمان ضد ویروسی است گریز ناپذیر است .
از روشهای تعیین توالی مستقیم و تکنیکهای هیبریداسیون )دورگه ( معکوس وهمچنین Real-time PCR  برای تعیین ژنوتایپ استفاده می شود.

C تستهای تشخیصی در مدیریت درمان هپاتیت
درمانهای رایج برای هپاتیت C مزمن وحاد  براساس تعیین ژنوتایپ HCV و تعین مقدار HCV- RNA قبل  از درمان ، در طول درمان وبعد 
از درمان ضد ویروسی  توصیه شده اند. وقتی که HCV -RNA  شناسایی شد، تعیین دقیق ژنوتایپ و تعیین  مقدار HCV- RNA ، برای 

درمان ضد ویروسی  بیماران ضروری است .
 تعیین دقیق ساب تایپ برای درمانهای STAT-C آینده می توان مفید ومهم باشد ، چون بعضی از ساب تایپها نسبت به مقاومت دارویی  
رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. غلظتهای پایین )HCV-RNA < 600,000 - 800,000 IU/ml (  پیشگویی کننده مثبت پاسخهای 
ویروسی پایدار یا  Sustained Viral Response ( SVR ( هستند. تعیین ژنوتایپ قبل از شروع درمان ضروری است . در بیمارانی 
که با  HCV genotype 1 & 4  آلوده شده اند و محدوده وایرال لود پایینی ) IU/ml< 600,000-800,000(  دارند، درمان می تواند 
کمتر از ۲4 هفته طول بکشد و منجر به پاسخ ویرولوژیک سریع با HCV-RNA غیر قابل شناسایی در هفته 4 بعد از درمان شود . در 
مواردی که پاسخ آهسته می باشد ویرال لود ۲log کاهش می یابد ولی هنوز تا هفته HCV- RNA ،1۲  قابل شناسایی  بوده و در هفته 
۲4 درمان دیگر قابل شناسایی نخواهد بود، که باید تا هفته 7۲ درمان ادامه یابد . در بیمارانی که پاسخ درمانی اولیه کامل و  همراه با عدم وجود 

HCV- RNA  قابل شناسایی در هفته 1۲ باشد باید به صورت استاندارد تا هفته 48 ادامه یابد .
ژنوتایپهای  5 و6 همانند بیماران با ژنوتایپ 1 درمان می شوند . هرچند تجارب بالینی در دسترس نمی باشد. ژنوتایپهای ۲و 3 معمواًل 
در طول ۲4 هفته به درمان پاسخ می دهند که ممکن است حتی به 16 هفته نیز کاهش یابد که وابسته به پاسخهای ویرولوژیکی سریع 
یا Rapid Virological Response ( RVR ( که سطح پایه  وایرال لود می باشد ویا به 36-48 هفته افزایش یابد که وابسته به 
زمان شروع کاهش وایرال لود می باشد. جدا از ژنوتایپ HCV اصالح مقدارکمی HCV- RNA  برای شناسایی بیمارانی که  شانس 
کمی دارند بهSVR  تبدیل شوند الزم است . مقدارHCV- RNA  باید قبل از شروع درمان و هفته 1۲ بعد از درمان تعیین شود و 
  HCV -RNA 2 کاهش یابد قطع شود . در مرحله دوم بایدlog کمتر از HCV- RNA  درمان ضد ویروسی در صورتی که  سطح

                                     صبوری هنر امیدواری است. لوک وونارک
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با روشهای با حساسیت باال  در هفته ۲4 درمان تست شود، چراکه بیماران با HCV- RNA  قابل شناسایی در همان زمان با شانس 1 تا 
۲ درصد به SVR  تبدیل  می شوند. SVR یه عنوان شرایطی که HCV- RNA قابل شناسایی در هفته  ۲4 پس از  درمان  کامل  ، 
وجود نداشته باشد، و این شرایط باید به وسیله یک تکنیک شناسایی HCV- RNA  با محدوده شناسایی کمتر از IU /ml  50 بررسی 
شود. باتوجه به استانداردسازی و تبدیل غلظت HCV  به صورت IU/ml  و به علت تفاوتهای Inera- Interassay  توصیه می شود 
که همیشه از یک نوع روش آزمایش در یک بیمار قبل از درمان ودر طول درمان و بعد از درمان  استفاده شود. و در بیمارانی که سطح پایه 

HCV- RNA  آنها بین  IU/ml 400,000 – 1,000,000 است، تست تکرار شود .

زمان انجام نوع نمونه نام تست

5 روز EDTA پالسما ) Qualitative ( HCV PCR 

8 روز EDTA پالسما ) Quantitative( HCV PCR

منابع :
Hepatology- A clinical textbook -1

2 - روشهای آزمایشگاهی در تشخیص هپاتیتهای ویروسی) مولف : دکتر صدیقه امینی کافی آباد(

داشتن یک رویا مهم تر از رسیدن به آن است.مارسل بلیوو
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      Viral load HIV PCR
عفونت HIV  ناشی از آلودگی با یک رتروویروس می باشد  ، که از زیرخانواده لنتی 
ویریده هاست. بیمارانی که با این ویروس آلوده می شوند دچار سندرم نقص ایمنی 
اکتسابی )ایدز( می شوند.این ویروس حاوی RNA تک رشته ای و خطی  می باشد.
توسط  ، شناسایی  معمول  روشهای سرولوژیک  بر  آن عالوه  راههای شناسایی 
 Real-time PCR رایج و PCR نوکلئیک اسید استفاده می شود که شامل
می باشد.روش  PCR رایج حساسیت و ویژگی بسیار باالیی دارد و از این روش 
برای موارد غربالگری برای اهدا کنندگان عضو و خون و بررسی وجود یا عدم 

وجود این ویروس در بیماران استفاده می شود.
بیمارانی  در   )Viral Load( مقادیر کمی  بررسی  برای   Real-time PCR از 
که به این ویروس آلوده شده اند استفاده  می شود. Viral load به عنوان سطح 
پالسمایی HIV- RNA می باشد که نشاندهنده تکثیر ویروس و تعداد کپی ویروس 

در افراد آلوده شده می باشد.
اندازه گیری کمی سطح HIV  در خون محیطی  برای درک شرایط پاتوژنیسیته  
مدیریت  و  آگهی  پیش  برای  ضروری  پارامتر  یک  همچنین   و    HIV عفونت 
بیماران  می باشد. برای  تصمیم گیری شروع ویا تغییر درمان ضد رتروویروسی؛ 
به سطح پالسمایی HIV- RNA ، شمارش+T- Cell CD4  و شرایط بالینی 
بیمار نیاز دارد . به طور معمول هر 6 - 3 ماه بررسی Viral load HIV و شمارش 
+T- Cell CD4  انجام می شود. هدف از درمان ضد رتروویروسی، کاهش ویروس 

اندازه  دسترس  در  روشهای  برای  شناسایی  قابل  غیر  سطح  به  پالسما  در   HIV
گیری Viral load HIV می باشد. تستهای  وایرال لود HIV-  RNA به 
عنوان روش  Gold Standard  برای بررسی کمی HIV-1 RNA در پالسما  

شناخته می شود .
سازمان بهداشت جهانی  )WHO( یک استاندارد جهانی را براساس واحد بین الملی 
)IU/ml( برای همه تستهایی که روی HIV- RNA انجام می شود را مستقر 
کرد. مقدار HIV- RNA بر اساس  واحد جهانی )IU/ml( گزارش می شود به 
همین علت  برای تبدیل آن به Copies/ml فرمولی وجود دارد که  در هر نوع کیت 
تشخیصی می تواند متفاوت باشد لذا برای اطمینان از صحت این تبدیل باید به فرمولی 

که در گزارش جواب وجود دارد توجه کرد.  
علیرغم سطح باالیی از تکثیر ویروسی در مرحله تقلیب سرولوژیکی  هنوز سیستم 
ایمنی بیمار سالم بوده  که با سطح باالیی از سلولهای +CD4 مشخص می شود 
و می تواند تکثیر ویروس را مهار کند. اولین آنتی بادی اختصاصی ضدHIV در 
مرحله تقلیب سرولوژیکی  ایجاد می شود؛Viral load HIV هنوز در سطح 
شمارش  ایمنی  سیستم  با  ویروس  .تطابق  است  عالمت  بدون  مرحله  در  پایینی 
 Viral load کاهش می یابد. و در مراحل پیشرفت بیماری CD4+ سلولهای

HIV به صورت جهنده ای به علت نقص سیستم ایمنی افزایش می یابد.
تغییر در  viral load بیشتر از log copies/ ml 0/5 ) حداکثر 3  فولد ( 
می تواند ناشی از تغییرات روزمره باشد و ممکن است به علت حضور مجدد عامل 

بیولوژیک باشد. 
 

                            دشمن واقعی شادی  ، افکار تثبیت شده و تصورات واهی ذهن آدم هاست .مارسی شایماف 
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کاربردهای  PCR-Viral load HIV در مدیریت بیماری 

براساس مطالعاتی که  David P Wilson و همکاران انجام دادند ارتباط معنی داری بین  Viral load HIV و امکان انتقال این ویروس در 
شریکهای جنسی پیدا کردند.  به ازای هر 10 برابر شدن  ویرال لود،  خطر انتقالHIV ، ۲/45 برابر افزایش می یابد .در بیمارانی که تحت درمان 
موثر ضد رتروویروسی هستند ویرال لود کاهش می یابد و در نتیجه در روابط جنسی احتمال انتقال HIV، کم می شود . ودر صورتی که  این رابطه 

تکرار شود احتمال انتقال زیاد می شود.
به طور کلی برای بررسی شرایط بیماری از شمارش سلولهای+CD4 و همچنین  تعیین Viral load HIV  استفاده می شود . در مواردی 
که Viral load HIV بین 100،000 و 1000000  باشد نشان دهنده کاهش سلولهای +CD4 است و بهتر است که درمان شروع شود. در 
مواردی که Viral load HIV کمتر از 10،000 باشد نشان دهده کم بودن مقدار HIV  است . در مواردی که کمتر از 50 باشد به عنوان 

ویرال لود غیر قابل شناسایی شناخته می شود.  

زمان انجام نوع نمونه نام تست

10 روزه EDTA پالسمای PCR-Viral load HIV

  

                             برای شروع باید باور داشته باشی که می توانی . سپس با اشتیاق تالش کنی .مارک فیشر
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)Human PapillomaViruse HPV (  عفونتهای پاپیلومای ویروس انسانی

این ویروس به خانواده PapillomaViride تعلق دارد .  ژنوم HPVبه صورت DNA دو رشته ای می باشد .  این ویروس از مهمترین 
عوامل ایجاد سرطان گردن رحم در خانم ها است که شیوع ساالنه آن در جهان  نزدیک نیم میلیون نفراست میزان مرگ ومیر ناشی از آن حدود 
۲5000 نفر در سال است. خطر  سرطان گردن رحم در زنان 40 سال، باالتر و زنان سیگاری، کسانی که داروهای ضد بارداری، برای بیشتر از 5 سال 
مصرف می کنند وبرای زنانی که دارای  چندین شریک جنسی بوده اند یا افرادی که  سیستم ایمنی آنها سرکوب شده است، بیشتر است. عفونت 
با HPV  جزء بیماریهای مقاربتی بود و دربیش از 60 ٪ از زنانی که فعالیت جنسی دارند  دستگاه جنسی آنها به HPV آلوده است. ولی ابتال 
به انواع خاص و مشخصی از ژنوتایپهای HPV  به عنوان ریسک فاکتور در ایجاد سرطان گردن رحم مطرح می باشد. حدود 118 تایپ براساس 
خصوصیات بیولوژیکی قدرت انکوژنی وموقعیتهای فیلوژنتیکی شناسایی شده اند. حدود 40 تایپ HPV  در دستگاه جنسی معمواًلیافت می شوند 
و به عنوان جنس Alpha-papilomavirus genus طبقه بندی  می شوند. براساس شواهد اپیدمیولوژیک ژنوتایپها به دو گروه پر خطر 
)High-risk( و کم خطر) Low-risk( تقسیم شدند. چندین تایپ مانندHPV های 18،16، 59،58،56،52،51،45،39،35،33،31 
و66 به عنوان کارسینوژنهای سرطان گردن رحم ) ژنوتایپ High-risk ( در نظر گرفته می شوند.  زنانی که با گروه HPV پر خطر دچار 
عفونت می شوند نسبت به زنانی که با  HPV آلوده نشده اند و یا با گروه کم خطر HPV دچار عفونت شده اند بیشتر احتمال  ابتال به سرطان 

گردن رحم هستند.

 HPV 58, HPV52  از اهمیت کم تری برخوردار هستند. درقاره آسیا HPV18,31,33,45 شایعترین نوع ژنوتایپ در جهان است و HPV-16
بعد از HPV-16  اهمیت دارند. در 10 تا۲0 ٪ از موارد مثبت به عفونت HPV چندین ژنوتایپ گزارش شده است. 

از تستهای HPV-DNA  به عنوان یک تست اضافی همراه با سیتولوژی پاپ اسمیر برای بهبود حساسیت غربالگری و ارزش پیشگویانه موارد منفی 
استفاده می شود. در حقیقت امروزه  HPV- DNA PCR برای بیمارانی که نتایج سیتولوژی غیر طبیعی دارند توصیه می شود و در مواردی که این تست 
مثبت است انجام تست ژنوتایپینگ برای  شناسایی عفونتهای با تایپ های پر خطر ضروری است و از این موارد به عنوان یک پیش آگهی، برای مقابله با 
سرطان گردن رحم می توان استفاده کرد . بنابراین تعیین ژنوتایپ HPV   به طور بالینی یکی از مهمترین ابزار ضروری  برای  جلوگیری و درمان سرطان 

گردن رحم می باشد.

اعتماد به تدریج می آید و یک جا می رود.موارد فاست

محمدفواد حیدری 
دانشجوی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
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شناسایی
تستهای سرولوژیک HPV ویروس صحت محدودی دارند. لذا تست های سرولوژیک برای تمایز بین عفونت حاضر وقبلی مناسب نمی باشد . 

شناسایی اسید نوکلئیک ویروس برای تشخیص HPV به روش DNA- PCR در دسترس می باشد. براساس یافته های علمی، عفونت HPV پایدار 
نمی باشد.  شناسایی HPV- DNA در نمونهای پشت سرهم باید شامل تعین ژنوتایپ  برای هر نوبت باشد.

تستهای HPV- DNA را می توان با استفاده از نمونه های که برای آزمایشهای  سیتولوژی  گرفته می شوند انجام داد. فقط قسمتی از سوسپانسیون سلولی برای 
جداسازی DNA  استفاده می شود .  در مواردی که تعداد کپی HPV- DNA  محدود باشد به علت خطای نمونه گیری می تواند سبب نتایج متناقض شود. حتی 
دوران عادت ماهیانه نیز  می تواند بر بازده  تستهای HPV -DNA  موثر باشد . این شرایط نه فقط برروی وجود یا عدم وجود HPV- DNA تاثیر دارد بلکه در 

مواردی که چندین ژنوتایپ با غلظتهای متفاوت  وجود داشته باشد نیز موثر است . 
برای حذف کردن موارد منفی کاذب  که می تواند به علت تجزیه DNA ناشی از اثر اندو نوکلئاز های درونزاد باشد.  باید از محیط های نگهدارنده DNA برای 
زمانهای طوالنی استفاده کرد .به طور کلی چندین روش برای شناسایی HPV- DNA وجود دارد که مهمترین آنها شامل  PCR و Real-time PCR  می باشند .       

زمان انجامنوع نمونهنام تست

HPV7روزهترشحات واژن

          منابع :

1.Anco Molijn, Berhard Kleter, Wim Quint, Leen-Jan van Doorn Molecular diagnosis of human papillomavirus (HPV) 
infections Journal of Clinical Virology 32S (2005) S43–S51  
2.Zandi et al Prevalence of various Human Papillomavirus (HPV) genotypes among women who subjected  to routine
 Pap smear test in Bushehr city (South west of Iran)2008-2009 Virology Journal 2010, 7:65

3.Gita Eslami et al PCR detection and high risk typing of human papillomavirus DNA in cervical cancer in Iranian women Cancer Therapy

مهم نیست که چه می خواهید بکنید  ، مهم این است که در این لحظه چه می کنید . ناپلئون هیل 



40

       معرفی سیستم نظرسنجی الکترونیک از مراجعین و کارکنان آزمایشگاه فروردین

)Customers Feedback System)

سیستم  اولین  که  دارد  افتخار  تهران  استان  آزمایشگاههای  سطح  در  استاندارد  کیفیت  لوح  اولین  دارنده  فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه 
نظرسنجی الکترونیک از مراجعین و کارکنان در راستای استقرار ایزو 1000۲ در سطح آزمایشگاههای پزشکی کشور را راه اندازی نموده است  
با استفاده از این سیستم الترونیک نظرسنجی ) CFS ( می توان به طور مستقیم و آنالین از نظرات و میزان رضایتمندی مراجعین در سطوح 

مختلف آزمایشگاه مطلع شد .

مزایای استفاده از سیستم نظرسنجی الکترونیک

• آگاهی از کیفیت ارائه خدمات که نتیجه آن تصمیم گیریهای درست و آگاهانه در رابطه با ارتقاءکیفیت خدمات آزمایشگاهی 	

• آگاهی از نقاط ضعف سیستم آزمایشگاه با توجه به نقطه نظرات مراجعین در جهت  رفع مشکالت احتمالی 	

• آگاهی از میزان دستیابی به اهداف کمی و کیفی از پیش تعیین شده 	

• آگاهی از نظر مراجعین به صورت لحظه ای ، روزانه و ماهانه	

• استفاده آسان و راحت )با توجه به لمسی بودن سیستم(	

• آگاهی از نظرات ارائه شده در سیستم در پایان هر روز کاری به صورت نمودار که خود باعث فراهم آمدن شرایط ارزیابی دقیق و مقایسه ای از نظرات مراجعین.	

• پیگیری نقطه نظرات مراجعین از طریق شماره تلفنی که در سیستم هنگام نظرسنجی ثبت می شود.	

نوع دیگری از سیستم نظرسنجی که در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است باکس های نظرسنجی کارکنان آزمایشگاه  می باشد که 
در این سیستم مراجعین در مورد خدماتی که به صورت مستقیم از کارکنان این واحد در حوزه پذیرش و نمونه برداری و جوابدهی ارائه می گردد 
اظهار نظر می نمایند لذا در مجموع حضور این سیستم کیفیت برخود کارکنان با مراجعین را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و در راستای 

مشتری مداری آزمایشگاه، حساسیت کارکنان در حوزه تکریم بیماران را افزایش می دهد.

دزدیدن از یک نویسنده سرقت ادبی است اما اگر از چند نویسنده بدزدید نامش می شود پژوهش !ویلسون میزنر
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          رزومه چکاپ موسسات طرف قرارداد 

گزارش آماری آزمایشات دوره ای از مراکز و موسسات توسط آزمایشگاه فروردین

از سال 1384 آزمایشگاه فروردین فعالیت خویش را در حوزه چکاپ های ادواری سالیانه موسسات و کارخانجات شروع نموده اند که به دلیل کیفیت عملکرد 
و سرعت عمل باال در جوابدهی و ارائه نمودار سوابق کارکنان، هر ساله موسسات فوق تمایل به عقد قرارداد مجدد داشته اند که لیست این موسسات در غالب 
جدول ذیل ارائه شده است، خواهشمند است در صورتی که همکاران پزشک در مراکز و موسسات و کارخانجات به عنوان پزشک معتمد مشغول به همکاری 

می باشند در صورت تمایل عقد قرارداد همکاری جهت چکاپ های ادواری سالیانه با مدیریت آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید. 

تاریخ انجامتعداد مراجعیننام مرکزردیف

3411389پژوهشکده مهندسی کشاورزی1

1951387شرکت جام دارو2

1501387دانشگاه آزاد اسالمی)واحد دندانپزشکی تهران شمال(3

3141388موسسه خیریه ریحانه4

1501388شرکت صنیع کاوه5

1501389شرکت صنیع کاوه6

321388دبیرستان شهید صدوقی7

2551388شرکت شفا بخش8

6201386فرودگاه مهرآباد9

6501389فرودگاه مهرآباد10

2501389مترو11

1501389موسسه تحقیقات آب12

1001390موسسه تحقیقات آب13

3501384موسسه تحقیقات آب و خاک و وزارت راه14

1521384بیمه دی15

501390دانشکده هوا فضا خواجه نصیر16

7001385بانک تجارت17

7501386بانک تجارت18

8001387بانک تجارت19

851388بانک تجارت20

8901389بانک تجارت21

9501390بانک تجارت22

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی واال داری  ، خود را موجودی الهی خواهی دانست. وین دایر
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• پانلعفونی	 راهنــــمای  جدول 

• 	HLA پانل  راهنــــمای  جدول 

• جدول راهنــــمای    پانل مولکوالر	
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Infectious  Pannel ) Bacterial  &  Viral  Markers (

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

Borrelia Burgdorferi Ab 
) IgG (

سرم ، پالسما
) EDTA ، سیتراته (

CLIAیکشنبهشرایط خاصی ندارد

Borrelia Burgdorferi Ab 
) IgM (

سرم ، پالسما
) EDTA ، سیتراته (

CLIAیکشنبهشرایط خاصی ندارد

Brucella Ab ) IgG (
سرم ، پالسما

) EDTA، سیتراته(
Elisaدوشنبه و شرایط خاصی ندارد

پنجشنبه

Brucella Ab ) IgM (
سرم ،پالسما

) EDTA ، سیتراته (
Elisaدوشنبه و شرایط خاصی ندارد

پنجشنبه

CRP  high sensitive*سرم ، مایعات بدنImm.Turbروزانهشرایط خاصی ندارد

Diphteria Ab ) IgG (سرمELFA15 روزهشرایط خاصی ندارد

EBV Ab )IgG(سرمELISAروزانهشرایط خاصی ندارد

EBV Ab )IgM(سرمELISAروزانهشرایط خاصی ندارد

Fasciola Ab )IgG(سرمELISAسه شنبهشرایط خاصی ندارد

FTA AbسرمCLIAدوشنبه ، پنجشنبهشرایط خاصی ندارد

FTA Ab ) Abs (*
سرم ،CSF  ، پالسما 
)  EDTA، هپارینه (

IFAپنجشنبهنمونه ناشتا باارزش تر است

H.Pylori ) IgA (*سرمElisaروزهای زوجشرایط خاصی ندارد

H.Pylori ) IgG (*سرمElisa & ELFAروزهای زوجشرایط خاصی ندارد

H.Pylori ) IgM (*سرمElisaروزهای زوجشرایط خاصی ندارد

Helicobacter pylori stool 
Agنمونه مدفوعElisa8روزهشرایط خاصی ندارد

Hydatid Ab )IgG()EDTA( سرم ، پالسماElisaدوشنبه و شرایط خاصی ندارد
چهارشنبه

Kala azar Ab ) IgM (سرمIFAروزهای فردشرایط خاصی ندارد

Kala azar Ab ) Total (سرمIFAروزهای فردشرایط خاصی ندارد

Listeria Ab ) IgG (سرمIFA۲روزهشرایط خاصی ندارد

Listeria Ab ) IgM (سرمIFA۲روزهشرایط خاصی ندارد

جدول راهنمای پانل عفونی آزمایشگاه فروردین

یک تابلوی نقاشی ، شعری بدون واژه است هوراس
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Infectious  Pannel ) Bacterial  &  Viral  Markers (

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

Lyme ( IgG )*سرمElisa1هفتهشرایط خاصی ندارد

Lyme ( IgM )*سرمElisa1هفتهشرایط خاصی ندارد

Measeles Ab ( IgG )*سرمElisa3روزهشرایط خاصی ندارد

Measeles Ab ( IgM )*سرمElisa3روزهشرایط خاصی ندارد

Mumps Ab ( IgG )*سرمElisa3روزهشرایط خاصی ندارد

Mumps Ab ( IgM )*سرمElisa3روزهشرایط خاصی ندارد

Mycobacterium Ab ( IgA )سرم ، خلط ، مایعات بدنElisaچهارشنبهشرایط خاصی ندارد

Mycobacterium Ab
 ( IgG )

چهارشنبهشرایط خاصی نداردElisaسرم ، خلط ، مایعات بدن

Mycobacterium Ab ( IgM )سرم ، خلط ،مایعات بدنElisaچهارشنبهشرایط خاصی ندارد
Mycoplasma Pneumonia 

Ab(IgG)
) EDTA ، سرم ، پالسما) هپارینه ، سیتراتElisaشنبه ، سه شنبهشرایط خاصی ندارد

Mycoplasma Pneumonia 
Ab(IgM)

سرم ، پالسما

) EDTA ، هپارینه ، سیترات (
Elisaشنبهشرایط خاصی ندارد

Parvovirus B19 Ab 
( IgG )سرمElisa8 روزهشرایط خاصی ندارد

Parvovirus B19 Ab 
( IgM )سرمElisa8روزهشرایط خاصی ندارد

Paul BunnellسرمAgglutinationروزهای فردشرایط خاصی ندارد

Pneumonia Ab ( IgG )سرمElisa15روزهشرایط خاصی ندارد

Tetanua Ab ( IgG )سرمElisa15 روزهشرایط خاصی ندارد

Toxocara Ab ( IgG )*) EDTA ، سرم ، پالسما ) هپارینهCLIAپنجشنبهشرایط خاصی ندارد

Urethral dis.cultureنمونه مجراAerobic4 روزهآنتی  بیوتیک استفاده نشود

Vaginal cultureترشحات واژنAerobic4 روزهآنتی  بیوتیک استفاده نشود

VZV Ab ( IgG )*سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

VZV Ab ( IgM )*سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

Alkalin phosphatase 
isoensymeسرم ، پالسما  هپارینهColorimetryروزانهبیمار باید ناشتا باشد

Anti Gliadin Ab ( IgA )*سرمElisaروزهنمونه ناشتا با ارزش تر است

جدول راهنمای پانل عفونی آزمایشگاه فروردین
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Gastrointestinal  Pannel

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

Anti Gliadin Ab ) IgG (*سرمElisaروزهنمونه ناشتا با ارزش تر است

Anti Parietal AbسرمIFA۲روزهشرایط خاصی ندارد

C-peptide
سرم

جدا سازی با سانتریفوژ یخچال دار
CLIA

بیماران معموال ناشتا هستند .

اخیرا نباید رادیو اکتیو دریافت کرده باشد.
۲روزه

Gamma GTسرمColorimetry۲روزهنمونه ناشتا باارزش تر است

GastrinسرمElisa & RIAنمونه ناشتا مورد نیاز است
نمونه سرم سریع جدا شود

دوشنبه

Insulin Ab*سرمElisa پیش از نمونه گیری بیمار نباید در معرض
روزانهرادیو ایزوتوپ قرار گرفته باشد

Insulin*سرمECLIAروزهای فردنمونه ناشتا باارزش تر است

LipaseسرمPhotometeric۲روزهنمونه ناشتا مورد نیاز است

 Lipoprotein
ElectrophoresisسرمElectrophoresدوشنبهنمونه ناشتا باارزش تر است

UBT) Urea Breath Test (*
بازدم هوا در کیسه مخصوص 

بعد از مصرف محلول
آنتی  بیوتیک استفاده نشود

مسواک زده شود
۲ روزه

Xylose absorbtion testسرم ، ادرارchemical3روزهشرایط خاصی ندارد

جدول راهنمای پانل عفونی آزمایشگاه فروردین

بعد از واجبات  ، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن  ، نزد خداوند باریتعالی نیست.امام رضا ) ع (
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Hepatitis  & Hiv  Pannel

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

HAV Ab ( IgM )سرمCLIA۲ روزهشرایط خاصی ندارد

HAV Ab ( Total )*سرمECLIA۲ روزهشرایط خاصی ندارد

HBcAb ( IgM )*سرمELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

HBcAb ( Total )*سرمELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

HBeAb*سرمELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

HBeAg*سرمELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

HCV Ab*سرمElisa & ECLIAروزهای فردشرایط خاصی ندارد

HDV Ab)EDTA  ، سرم ، پالسما ) هپارینهElisaشنبهشرایط خاصی ندارد

HEV AbسرمElisaسه شنبهشرایط خاصی ندارد

HIV Ab ( 1&2 )*سرمElisa & ELFAروزهای فردشرایط خاصی ندارد

HIV Ab (Western Blot)
سرم ، پالسما

) EDTA ، هپارینه (
Western Blot15روزهشرایط خاصی ندارد

HIV P24 Ag*سرمELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

HTLV Ab ( 1&2 )
سرم ، پالسما

)  EDTA، هپارینه (
Elisa۲ روزهشرایط خاصی ندارد

جدول راهنمای پانل عفونی آزمایشگاه فروردین

در تجارت هر کسی مشغول حفظ رضایت مشتری است و همیشه حق با مشتری است . برایان تریسی
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TORCH  Pannel

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

CMV Ab ( IgG )*سرمElisa & ELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

CMV Ab ( IgM )*سرمElisa & ELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

CMV Ab ( IgG ) 
( Avidity )*سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

CMV Ab( pp65 ))EDTA( خون تامDIF3 روزهشرایط خاصی ندارد

HSV Ab ( IgG )*سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

HSV Ab ( IgM )*سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

Rubella Ab( IgM )*سرمElisa & ELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

Rubella Ab ( IgG )*
( Avidity )سرمElisaروزانهشرایط خاصی ندارد

Toxoplasma Ab* ( IgG )سرمElisa & ELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

Toxoplasma Ab* ( IgM )سرمElisa & ELFAروزانهشرایط خاصی ندارد

Toxoplasma Ab*( IgG )

 ( Avidity )
روزانهشرایط خاصی نداردElisaسرم

جدول راهنمای پانل عفونی آزمایشگاه فروردین

Micology  Pannel

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

Fungi Direct smear، پوست ، مو ، ناخن
مایعات بدن

KOH .بیمار نباید آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد
1روزههمچنین محل نمونه را شستشو نداده باشد.

 Fungi Direct smear &
culture

پوست ، مو ، ناخن ،
بیمار نباید آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد. -مایعات بدن

1ماهههمچنین محل نمونه را شستشو نداده باشد.

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از بین برود.بنجامین فرانکلین
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HLA  Typing

زمان انجام تستشرایط بیمار جهت نمونه گیري صحیحروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

HLA B27خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA B35خون تام
) هپارینه یا دفیبرینه (

Cytotoxicity3روزهشرایط خاصی ندارد

HLA B5خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA B51خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA B52خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA B7خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA B8خون تام
3روزهشرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

HLA calss I ( ABC )
 ( Serology )

خون تام
شرایط خاصی نداردCytotoxicity) هپارینه یا دفیبرینه (

4روزه) نمونه باید بالفاصله به آزمایشگاه انتقال یابد (

CA 19-9*سرمECLIA & ELFA۲روزهشرایط خاصی ندارد

CA 242سرمElisaدوشنبهشرایط خاصی ندارد

CA72-4سرمElisa1 هفتهشرایط خاصی ندارد

CEA*سرمECLIA۲روزهشرایط خاصی ندارد

جدول راهنمای پانل HLA در آزمایشگاه فروردین

توجه:
 کلیه آزمایشهایی که با عالمت * مشخص شده اند بر حسب درخواست اورژانس و ضرورت تشخیص پزشک معالج در زمان . 1

کوتاهتر قابل انجام می باشد.
برخی آزمایش هابرحسب ضرورت با نظر مسئول فنی جهت تأیید نهایی تکرار خواهد شد.. 2

وقتی در رابطه با دیگران مهربان هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می کنید بنجامین فرانکلین 
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جدول راهنمای پانل مولکوالر در آزمایشگاه فروردین

زمان انجام تستروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

Borrellia )qualitative( نمونه بافت ،CSF ،)EDTA خون تام ) ضد انعقادPCRهماهنگی

Borrellia )quantitative(نمونه بافت ،CSF ،)EDTA خون تام ) ضد انعقادReal time PCRهماهنگی
Chlamedia PCR

 ) qualitative ( ادرار – سواپ واژینالPCR8 روزه

 Chlamedia PCR
) quantitative (ادرار – سواپ واژینالReal time PCR8 روزه

CMV PCR ) qualitative ()  EDTA، سرم ، مایعات بدن ،پالسما ) هپارینهPCR6 روزه

CMV PCR ) quantitative ()  EDTA، سرم ، مایعات بدن ،پالسما ) هپارینهReal time PCR8 روزه

EBV PCR ) qualitative ()EDTA خون تام ) ضد انعقادPCRهماهنگی

EBV PCR ) quantitative ( CSF  ، سرم ، پالسما ، مایعات بدنReal time PCR7 روزه

HBV PCR )qualitative(سرم ، پالسما ، خون تامPCR5 روزه

HBV PCR )quantitative(پالسماReal time PCR5 روزه

HCV genotyping PCRسرم ، پالسما ، خون تامReal time PCR8 روزه

HCV PCR )qualitative(سرم ، پالسما ، خون تامPCR5 روزه

HCV PCR )quantitative(سرم ، پالسما ، خون تامReal time PCR8 روزه

HDV PCRسرم ، پالسما ، خون تامPCR8 روزه

Helicobacter PCRبیوپسیPCR8 روزه

HIV PCR )qualitative(سرم ، پالسما ، خون تامPCR7روزه

HIV PCR )quantitative(سرم ، پالسما ، خون تامReal time PCR8 روزه

HPV genotyping PCRخون تام ، ترشحات واژنPCR7روزه

HPV PCR )qualitative(خون تام ، ترشحات واژنPCR7روزه

یک امروز  ، ارزش دو فردا را دارد. بنجامین فرانکلین
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جدول راهنمای پانل مولکوالر در آزمایشگاه فروردین

زمان انجام تستروش انجامنوع نمونهنام آزمایش

HSV PCR )qualitative(...، خون تام ، بافت ، پالسما ،CSFPCR3روزه

HSV PCR )quantitative(...، خون تام ، بافت ، پالسما ،CSFReal time PCR7روزه

HTLV  PCRسرم ، پالسما ، خون تامPCR8 روزه

Factor V Leiden PCR) پالسمای ) سیتراتهReal time PCRروزهای فرد

Measeles PCRسرم ، پالسما ، خون تامPCR8 روزه

Mycobacterium
          Tuberclosis PCR 

) qualitative ( 

بلوک پارافینه ، مایع پلور ، مایع آسیت ، خلط ، 
7 روزهPCRادرار ، BAL ، CSF، نمونه بافت و بیوپسی  

Mycobacterium 
Tuberclosis PCR
 ) quantitative (

بلوک پارافینه ، مایع پلور ، مایع آسیت ، خلط ، 
7 روزهReal time PCRادرار ، BAL ، CSF، نمونه بافت و بیوپسی  

Mycoplasma PCR
)  qualitative (ادرار – سواپ واژینالPCR8 روزه

Mycoplasma PCR 
) quantitative (ادرار – سواپ واژینالReal time PCR8 روزه

Neisseria gonorrhoeae 
PCR )qualitative(سواپ واژن و مجرا ، نمونه ادرارPCR8 روزه

Neisseria gonorrhoeae 
PCR )quantitative(سواپ واژن و مجرا ، نمونه ادرارReal time PCR8 روزه

Parvovirus PCRCSF ، 8 روزهخون تام ، بافت

Rubella  PCRخون تام  ، سرم ، پالسما، مایعات بدنPCR7روزه

Toxoplasma PCR..،CSF، خون تامPCR8 روزه

VZV  PCR )qualitative(خون تام ، سرم ، پالسماPCR8 روزه

VZV  PCR )quantitative( ، )EDTA نمونه ضایعه ،  خون تام ) ضد انعقاد
CSF

Real time PCR8 روزه

آن چه با خشم آغاز می شود ، با شرم به پایان می رسد . بنجامین فرانکلین 
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This case highlights that measles can be of severe presentation in the young adult. 
While complication and mortality rates increase in adulthood, measles associated death 
rates are highest below the age of 1 year and lowest between the ages of 1 to 9 years. 
The severe hypoxia and bronchial breathing in the context of a normal chest X-ray was likely 
to be measles associated pneumonitis or as a result of superimposed infection with bacteria 
or other viruses. Pneumonia accounts for 56% to 86% of all measles associated deaths. 
Measles is highly infectious and clinical suspicion must remain high especially in a hospital 
setting because these cases need isolating. In 2006, this district general hospital had seven 
healthcare professionals with positive serology for measles, of which four required hospital-
ization. Screening of healthcare professionals at the time of the outbreak showed that 3% of 
hospital staff members were not immune to measles.This case emphasizes the importance of 
considering measles as a differential diagnosis in any patient presenting with rash and fever.

 
Conclusion

 
This case illustrates that measles can present atypically and that it can be a severe illness in 
young adults. With the incidence of measles rising in the United Kingdom, it must be increas-
ingly considered as a differential diagnosis in patients presenting with fever and rash.
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Discussion
 
Measles meets the criteria for diseases that can be eradicated and yet remains en-
demic worldwide. The World Health Organization estimates that measles causes 
454,000 deaths annually.Most of these deaths occur in Africa and in Southeast Asia. 
In the United Kingdom, measles associated death remains low: 2006 saw the first measles 
death since 1992. However, the incidence of this disease is rising with localized outbreaks in 
unvaccinated children and adults. This is largely attributable to low vaccine uptake rates sur-
rounding a controversy over the safety of the vaccine in the late 1990s. There is now much 
evidence, however, to refute such a link.
 
Localized outbreaks are often initiated by an imported case from Europe or elsewhere. In the 
United States, for example, measles was declared eliminated in 2000. In 2005, however, an 
unvaccinated 17-year-old girl returning from Romania was found to be incubating the disease. 
This case was responsible for the largest recent outbreak of measles in the United States. 
With the rising incidence of measles, it must be considered increasingly as a differential diag-
nosis in any patient presenting with a fever and a maculopapular rash. A careful immunization 
history should be included in the medical clerking.
 
The patient we discussed in this case report had received one dose of the measles vaccine in 
Poland when she was a baby. There was no record of a second dose being given and she had 
never since been tested for serological evidence of immunity. A single dose vaccine schedule, 
even with a coverage of 100% of the population, allows the gradual accumulation of a cohort 
of susceptible people, while a second dose confers immunity to 99% of those vaccinated. 
Nevertheless, vaccination failure has also been recorded.
 
This case illustrates the diagnostic difficulties of atypically presenting measles and em-
phasizes that the disease course can be moderately severe in adults. The main pre-
senting complaint in this case was genital ulceration and severe perineal pain. 
Interestingly, the measles virus infects epithelial cells of the host after airborne transmission, 
which may then lead to a replication in the urinary tract. This could explain the symptoms of 
dysuria. However, to the best of our knowledge, there have been no reported cases in the 
literature of measles causing genital ulceration.
 
While the oral soreness and white coating at the back of our patient’s mouth resembled can-
dida, it is more likely that this was pathognomonic Koplik’s spots. Their location was unusual 
as they are more commonly found on the buccal mucosa. Koplik’s spots also normally appear 
in the prodromal period of illness and disappear before the onset of the measles rash. Koplik’s 
spots have less commonly been reported 2 to 3 days after the onset of rashes.
 
Our patient’s level of hypoxia was highly unproportional to the minimal consolidation 
seen on her chest radiograph. This, together with the mucosal findings and non-spe-
cific prodrome, made HIV serconversion with concurrent PCP high on our differential list. 
The diagnosis of measles was picked up as part of a viral screening test although its clinical 
suspicion was low. In retrospect, the pointers to measles in this case were flu-like prodrome, 
maculopapular rash, injection of the eyes, and Koplik’s spots. The severe genital ulceration 
and oral soreness was a unique presentation of the disease. This focused our differential 
more toward diseases that involves primarily the mucous membranes.

اتومبیل ارزان سوار شو اما بهترین خانه ممکن را بخر. جکسون براون
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Case presentation
 
A 28-year-old Polish woman who has been residing in the United Kingdom for four years 
presented to the accident and emergency department of a district general hospital with 
severe ulceration of the perineal area, dysuria, soreness of the mouth, fever, non-pro-
ductive cough, and a facial rash. Her illness started two weeks prior to presentation with 
a flu-like illness and sore throat for which she was prescribed with antibiotics. Three days 
into the illness, she developed severe burning and itching of her genital region. Antifun-
gal topical treatment and appropriate antibiotic therapy for a concurrent urinary tract infec-
tion provided minimal relief. She further developed high fever, vomiting, and a facial rash. 
Her medical history included von Willibrand’s disease and a caesarean section two years prior 
to presentation. She had no relevant drug history or sexual history.
  
On examination our patient was unwell with a temperature of 38°C, heart rate of 110 
beats per minute, blood pressure of 105/60, and initial oxygen saturations of 100% on air. 
She had crepitations at the base of her left lung, tenderness on palpation at the right upper quad-
rant of her abdomen, and an ill-defined rash over her face and neck. There was some erythema at 
the back of her mouth and a white coating resembling candida. She had mild injection of both eyes. 
The most marked findings were ofvulval and perineal erythema and excoriations with discrete 
ulceration. The associated pain was so severe it prevented her from moving her legs freely. 
Further investigations revealed that she had a lymphopenia of 0.26 × 109/L (NR = 1.10 to 4.80) 
and a C-reactive protein (CRP) level of 49 (NR = <5). 

Meanwhile, abnormal liver function tests revealed an alanine transaminase (ALT) level of 
342I U/L (NR = 0 to 55) and alkaline phosphatase (ALP) level of 185 IU/L (NR = 40 to 150). 
With these initial findings of genital ulceration, oral soreness and candidiasis, fever, and 
rash, we sought an infectious disease opinion. The differential diagnosis at this stage in-
cluded human immunodeficiency virus (HIV), herpes simplex virus, and noninfec-
tive causes such as Bechet’s, systemic lupus erythematosus, and systemic vasculi-
tis. Reiter’s syndrome was also considered as it can present without arthritis in women. 
Tests for viral screen (including measles IgM and IgG), anti-streptolysin O (ASO) titre, HIV, PCR, 
complement levels, autoimmune screen, and immunoglobulin levels were requested. Our pa-
tient, meanwhile, was initially treated with intravenous acyclovir and high-dose prednisolone. 
Within 20 hours of presentation she developed type 1 respiratory failure with a pO2 of 9.5 KPa on 10 
liters of oxygen. She began to tire and required noninvasive ventilation. Her respiratory symptoms 
were out of proportion to the changes exhibited in her chest X-ray (minimal consolidation at her 
left lung base, see The most likely diagnosis at this stage was HIV seroconversion complicated by 
Pnemocystiscariniipneumonia. Another possibility was of an atypical but severe bacterial infection. 
She was treated with intravenous broad spectrum antibiotics (imipenem and teicoplanin) and treat-
ment doses of cotrimoxazole. Her steroids were also changed to high-dose methylprednisolone. 
On day 4 of admission her facial rash had resolved and her oxygenation began to improve (PO2 
13.1 Kpa, Fio2 at 40%). Meanwhile, her blood tests revealed negative HIV PCR, negative ASO titre, 
normal complement levels, normal immunoglobulin levels, and negative autoimmune screen. Her 
steroid medication was slowly weaned and the antibiotics, including cotrimoxazole, were stopped. 
Her symptoms had completely resolved by day 10 of admission. It seemed likely that she had 
an atypical viral infection. Elevated serum titres of IgM and IgG antibodies to measles were sub-
sequently demonstrated, thus confirming a diagnosis of acute measles. The patient is now well. 
A vaccination history of our patient revealed that she had completed all her childhood vaccines in 
Poland.

تقصیرها را به گردن دیگران نینداز . مسئولیت هر گوشه از زندگی ات را بپذیر. جکسون براون 
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A Case Report of Measles mimicking HIV Seroconversion Syndrome

Introduction
 
Measles is on the rise in the United Kingdom and must be considered in the differential          
diagnosis of any patient presenting with fever and rash. As a highly infectious disease,          
identified patients must be isolated in the hospital setting.

 
Case presentation

 
A 28-year-old Polish woman presented ill to the accident and emergency department of a district 
general hospital. She had painful genital ulceration, oral soreness, fever, and a facial rash. She 
became hypoxic within 24 hours of presentation and began to tire, thus requiring  noninvasive  
ventilation. Her respiratory symptoms were out of proportion to the findings of her chest radiograph, 
which remained virtually normal. Human immunodeficiency virus seroconversion syndrome 
complicated by Pneumocystis cariniipneumonia was high among the differential diagnoses. She 
was given cotrimoxazole, high-dose steroids, broad spectrum antibiotics, and anti fungal cover. 
Human immunodeficiency virus polymerase chain reaction came back as negative and her 
symptoms resolved within 10 days of presentation. She was taken off all treatment and          
discharged home feeling well. Serological measles was confirmed as part of a viral screenz, 
but its clinical suspicion was low.

 
Conclusion

 
The presentation of measles in this patient was unique and atypical. With its incidence rising 
in the United Kingdom, measles must be increasingly considered as a differential diagnosis in 
patients presenting with fever and rash.

 
Introduction

 
Measles is a highly communicable acute disease that is caused by the airborne transmission 
of paramyxovirus. In its typical form it is characterized by high fever,cough,coryz a and con-
junctivitis. Koplik’s spots are rarely seen but are pathognomonic of disease. 
The characteristic rash appears several days after the onset of fever.The rash is maculo-
papular and erythematous, which spreads from the head to the torso and the extremities. 
Vaccination against measles, together with improvements in the socio-economic conditions of 
the population, as well as improved clinical care, has reduced the high mortality rate associ-
ated with measles in many countries. In the developed world, the mortality rate from measles 
among the immunocompetent remains low which is estimated at 1 per 1000 cases. This rises 
to 100 per 1000 deaths in developing countries, and 300 deaths per 1000 cases in immuno-
compromised patients. However, the incidence of measles is rising in the United Kingdom 
and in Europe. This leads to concerns that endemic measles may reemerge. This is largely 
attributable to the vaccination controversy regarding a potential link between the combined 
measles, mumps and rubella (MMR) vaccine and autism. Similarly, vaccination coverage 
rates in many European countries have never reached the target >90% of the population. 
With the reappearance of measles in the United Kingdom among the unvaccinated popula-
tion, or in patients where the vaccine has failed to work, it must be increasingly thought of 
as a differential diagnosis in any patient presenting with a fever and maculopapular rash. 
As with most diagnostic challenges in medicine, measles can present atypically. Here we 
present an unusual case of measles which was initially identified as human immunodeficiency 
virus (HIV) seroconversion syndrome.

یاداشتهای تشکر را بدون معطلی بنویس.جکسون براون
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اسامی بیمه های مکمل طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین
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اسامی سازمانها و موسسات طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین




