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فراخوان چاپ مقاالت در بولتن برای پزشکان محترم

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

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

همکاران گرامی از آن جایی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرت روز افزون این مرکز گردیده ما را بر 
آن داشت تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی خواشمند است چنانچه 

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

تلفکس : 66384395
تلفن مدیریت : 6636۷914 داخلی )404(

تلفکس سوپروایزر: 6683۷16۷
تلفن روابط عمومی : 666۷6494

موبایل روابط عمومی : 09362592999
کانال تلگرام:  

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

@farvardinlabs
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اخبار و تازه های مجتمع آزمایشگاهی فروردین

توسعه بخش فیزیکی و خرید تجهیزات جدید در مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به منظور افزایش فضای فیزیکی مورد نیاز برای خدمات رسانی هر چه بهتر به 
مراجعه کنندگان محترم، اقدام به خرید واحدهای مجاور نموده است، همچنین با خرید و راه اندازی تجهیزات مدرن و 
به روز آزمایشگاهی در بخش هورمونشناسی، هماتولوژی و پاتولوژی، موجبات تسریع در روند انجام آزمایشات با دقت 
و صحت بیشتر و بنابراین افزایش سطح رضایتمندی پزشک و بیمار را فراهم آورده است. به این منظور دستگاه های
HYDRASYS  2  SCAN Sebia Electrophoresis  ،Tosoh  G8  HPLC  Analyzer  ،Tissue  Processor 

خریداری و به بخشهای مربوطه اضافه شد.

             راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق تلگرام و وبسایت

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

تا  شدیم  آن  بر  طرح  این  اهمیت  به  توجه  با 
نیز  آزمایشگاه  علمی  بولتن  از  شماره  این  در 
این  مجدد  معرفی  برای  مختصر  توضیحاتی 

طرح ارائه دهیم.

مجتمع  در  که  خالقانه  و  نوین  طرح  این 
آزمایشگاهی فروردین طراحی شده و از مورخه 
94/۷/1 در حال اجرا می باشد، در نظر دارد کلیه 
و  نمونه گیری  پذیرش،  شامل  آزمایش  مراحل 
جوابدهی را بدون مراجعه بیمار به آزمایشگاه و 
با ثبت نام از طریق سایت آزمایشگاه فروردین 

اخبار و تازه های آزمایشگاه
1
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و ارسال نمونه بردار به منزل یا محیط کار بیمار انجام دهد. در این پروسه بیمار فقط هزینه پذیرش آزمایشات را طبق 
تعرفه مصوب خواهد پرداخت و سایر خدمات شامل نمونه گیری و ارسال جواب با پیک، به صورت رایگان انجام خواهد شد.

مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت آنالین درخواست آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه به آدرس http://farvardin-lab.com در قسمت 
آزمایشگاه الکترونیک.

2- پزشکان محترم می توانند بعد از ورود به درگاه آزمایشگاه الکترونیک، با انتخاب قسمت ویژه پزشکان، آزمایشات مورد 
نظر خود را تایپ و یا از لیست موجود انتخاب و برای آزمایشگاه ارسال نمایند. در این قسمت راهنمایی های الزم برای 

هماهنگی زمان نمونه گیری و نحوه پرداخت هزینه آزمایشات قرار داده شده است.

وبسایت  طریق  از  و  آزمایشگاه  به  حضوری  مراجعه  بدون  را  پروسه  تمام  می توانند  نیز  مراجعه کنندگان  طرح  این  در 
آزمایشگاه انجام دهند، پزشکان محترم می توانند با یادآوری این مطلب به مراجعه کنندگان خود، اسباب رضایت بیماران 

خود را فراهم آورند.

در نهایت می توانید جواب خود را از طریق وبسایت، به صورت آنالین دریافت نموده و یا این که با ثبت دقیق آدرس خود 
و درخواست ارسال جواب آزمایش، جواب خود را از طریق پیک موتوری رایگان آزمایشگاه دریافت نمائید.

اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک

- ارائه کلیه خدمات چکاپ ادواری ضروری تجویز شده توسط پزشک بدون نیاز به مراجعه حضوری توسط تیم مجرب 
آزمایشگاه در منزل یا محیط کار بیمار از طریق وبسایت.

- کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در زمان و هزینه مراجعین محترم با توجه به مشکالتی نظیر 
آلودگی هوا، ترافیک، کمبود فضای پارک خودرو ....

- کنترل سطح سالمت کلیه مراجعین عزیز بویژه سالمندان و افراد کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر 
به انجام آزمایشات دوره ای ضروری خویش نمی باشند )از جمله کنترل هفتگی تست انعقادی، اندازه گیری سطح دارویی 

و غیره(

- پزشکان محترم می توانند با ذکر این قابلیت آزمایشگاه، اسباب راحتی بیمار را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی 
مناسبی بر بیمار خود داشته باشند.

           کسب گواهینامه

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

            معرفی تکنیک ها و دستگاه های اضافه شده به مجتمع آزمایشگاهی فروردین
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التهابی  بیماری  نوعی   )Multiple Sclerosis; MS( اسکلروزیس  مولتیپل 
محافظ  پوشش  که  است  چربی  نوعی  )میلین  می باشد  کننده  دمیلینه 
سلول های عصبی بوده، الیاف عصبی را می پوشاند و از آن محافظت می کند(. 
بدون میلین مغز و نخاع نمی توانند با سایر عصبهای بدن ارتباط برقرار کنند، 
گاهی ممکن است میلین ملتهب شده و یا تخریب گردد که به این فرایند 
دمیلینه شدن می گویند. در سیستم عصبی مرکزی است که مادام العمر بوده 
و مناطق متعددي از سیستم اعصاب مرکزي )ماده سفید مغز و نخاع( را درگیر 
ساخته و منجر به ایجاد ضایعاتي موسوم به اسکلروز در مغز و یا نخاع مي شود 
و به همین دلیل به این بیماري مولتیپل اسکلروزیس )اسکلروز متعدد( اطالق 
مي شود. در بدن ما سیستم اعصاب مرکزي )متشکل از مغز و نخاع( به عنوان 
مرکز فرماندهی بدن، کنترل کننده حرکات عضالت و دریافت کننده پیام های 
حسي از سیستم اعصاب محیطي )اعصاب حسي و حرکتي( است و رشته های 
عصبي مسئول ارتباط بین قسمت هاي مختلف بدن هستند. در مغز و نخاع، 
غالف میلین که پوشش سلول های عصبی است باعث افزایش سرعت انتقال 
الکتریکي از مناطق فاقد  عصبي مي شود که در حضور این غالف، پیام هاي 
غالف موسوم به گره، به گره بعدي منتقل مي شوند. در بیماري MS ، فقدان 
یا تخریب غالف میلین منجر به اختالل درهدایت پیام هاي عصبي و عملکرد 
آنها شده و منجر به بروز حمالت مي شود. هر چند بعد از ترمیم نسبی میلین، 
هدایت عصبي مجددا برقرار و منجر به بهبود نسبی بیماري مي شود. اگرچه 
 فرضیاتي در زمینه نقش ویروس ها به عنوان عامل بروز MS موجود است اما 
مسائل  ژنتیک،  سن،  هوا،  و  آب  جغرافیا،  نژاد،  مانند  عوامل  از  مجموعه ای 

با توجه   MS بیماري  عالئم  دارند.  این زمینه نقش  اقتصادي در  اجتماعي- 
به ناحیه تخریب میلین در مغز و نخاع متفاوت است و معموال شامل عالئم 

زیر می شود: 

اختالالت حسي شامل احساس سرما، بیحسي، خارش یا احساس قلقلک، 
اختالالت بینایي مثل تاري دید یا از دست رفتن قدرت تشخیص رنگ )اغلب 

در یک چشم( و خستگي از عالئم شایع در MS است. 

قدرت  دادن  دست  از  ضعف،  عضالت،  خشکي  شامل  حرکتي  اختالالت 
عضله، سفتي اندام ها و اختالل در راه رفتن یا لرزش، اختالالت روده و مثانه 
مثل کاهش میل جنسي یا ناتواني جنسي و درد حاد مثل درد پشت چشم 

یا درد در اندام ها یا کمر.

این بیماری درمان قطعی نداشته اما تزریق مکرر بتافرون با دوز باال که باعث 
ثابت ماندن سطح خوني دارو مي شود، تاثیر مناسبي دارد. از طرفی اقداماتی 
مانند استفاده از ماساژ درمانی و مصرف ویتامین K سبب به تاخیر افتادن 
پیشرفت بیماری مي شوند. این بیماری به طور معمول در سنین 20 تا 50 

سالگی اتفاق می افتد و شیوع آن در زنان دو برابر مردان است. 

تشخیص

 "G یک نوع پروتئین به نام "ایمونوگلوبولین MS در اغلب بیماران مبتال به
 در مایع مغزی- نخاعی افزایش مي یابد که نشان دهنده وجود التهاب است.

الف: بررسی مایع مغزی- نخاعی 
)Lumbar puncture and CSF analysis(
OCB با آزمایش  MS برای تشخیص بیماری

تهیه و تنظیم: روژین جمشیدی
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مقایسه  از  نمی رود  باال  خون  در  همزمان  پروتئین  این  میزان  که  آنجا  از   
 )IgG Index( عدد  نخاعی،  مغزی-  مایع  و  سرم  در  پروتئین  این  نسبت 
مقدار مشخص،  یک  از  عدد  این  بودن  باال  در صورت  که  می آید  به دست 
بررسی IgG موجود  دارد.  داللت   MS بیماری  وجود  احتمال  بر  یافته  این 
در مایع مغزی نخاعی به صورت کمی تحت عنوان IgG Index  و یا کیفی 
تشخیص OCB در  است.   )Oligo Clonal Banding) OCB عنوان تحت 
با  اسکلروزیس  مولتیپل  به  مشکوک  بیماران  نخاعی  مغزی  مایع 
سیستم  پاسخ  نشاندهنده   %۹5 باالی  اختصاصیت  و  حساسیت 
سنتز Intrathecal IgG می باشد. و  مرکزی  عصبی  سیستم  در   ایمنی 

اساس  بر  الکتروفورز   ،OCB بررسی   جهت  تشخیصی  روش  حساسترین    
pH ایزوالکتریک )IEF( می باشد. MRI بهترین روش تشخیصی است که در %90 
بیماران با تظاهرات MS غیرطبیعی می باشد )وجود پالک های MS که نواحی 
از بافت عصبی هستند که مبتال به تخریب میلین شده و در MRI به صورت 
نواحي سفید رنگ مشاهده مي شوند(. برای تشخیص قطعی بیماری، پالک های 
MS باید در زمانهای مختلف و در بخش های مختلف مغز و نخاع دیده شوند. 
در مواردی که انجام MRI به تنهایی برای تشخیص کافی نیست، آزمایش 
-%90 در  باشد.  کننده  کمک  تشخیص  برای  می تواند    )CSF( نخاع  مایع 
 80% این بیماران، الکتروفورز پروتئین های مایع نخاع، وجود باند الیگوکلونال 

)افزایش میزان IgG( را به علت فعال شدن سیستم ایمنی نشان می دهد.

 

Refrences
http://neurology.testcatalog.org   
http://www.msdiscovery.org  

با در اختیار داشتن سیستم اتوماتیک الکتروفورز
Sebia Hydrasys2   
قادر به انجام تست

 OCB CSF Iso Electro focusing electrophoresis

 بوده و خدمات ارزشمندي را به پزشکان گرامي و 
بیماران محترم ارائه مي دهد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

Farvardin Lab
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می باشد  رایج  بسیار  خون  آزمایش  یک   ،HbA1C هموگلوبین  آزمایش    
نشان  و  داشته  باالیی  بسیار  کارآیی  دیابتی  بیماران  غربالگری  برای   که 

می دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.
با هموگلوبین موجود در خون  و  این آزمایش  نشانگر میزان گلوگز همراه 
میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته  است. بنابراین در صورتی که 
میزان قند خون در 2 یا 3 ماه گذشته باال باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده 
کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت می باشد.

این آزمایش برای تشخیص دیابت نوع 2، نوع 1 و پس از آن برای ارزیابی 
درمان و مدیریت دیابت به کار می رود. آزمایش هموگلوبین A1C  با نام های 
نیز   HbA1c از جمله هموگلوبین گلیکات، هموگلوبین گلیکوزیله و  دیگر، 

شناخته مي شود.

توصیه ها
– در صورت ابتال به پیش دیابت که نشان دهنده احتمال زیاد 

ابتال به دیابت است، این آزمایش هر سال یکبار باید انجام 
شود.

– دو بار در سال در صورت ابتال به دیابت نوع 2 )البته 
در صورتی عدم استفاده از انسولین و تحت کنترل بودن 

سطح قند خون(.
– سه تا چهار بار در سال در صورت ابتال به دیابت نوع 1

– چهار بار در سال در صورت ابتال به دیابت نوع 2. 
برای مدیریت دیابت  انسولین  از  البته در صورتی که 
اینکه مشکل نگه داشتن سطح  یا  استفاده مي شود و 

قند خون خود در محدوده هدف وجود دارد.
– در صورت تغییر برنامه درمانی دیابت توسط پزشک و یا 

شروع مصرف یک داروی جدید، ممکن است نیاز به تکرار 
آزمایش هموگلوبین A1C باشد.

در افراد غیر دیابتی مقدار هموگلوبین  A1C که با گلوکز ترکیب شده است 
بین 4 تا 6 درصد می باشد. در افراد مبتال به دیابت این درصد بر اساس نحوه 
کنترل دیابت و قند خون متفاوت است. هموگلوبین A1C کمتر از ۷ درصد، 
نشان  درصد   8 باالی  مقادیر  و  می باشد  خون  قند  و  دیابت  کنترل   بیانگر 
کند.  نظر  تجدید  خود  دیابت  درمان  روش  در  باید  بیمار  که   می دهد 

 HbA1C ب: آزمایش هموگلوبین

 Tosoh G8 HPLC Analyzer توسط دستگاه    

eAG و معرفی

تهیه و تنظیم: اکرم مطهری، معصومه رازقی، نرگس کاظمی  
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بنابراین هدف از درمان موفق در دیابت رساندن مقدار هموگلوبین A1C به 
البته تحقیقات نشان داده اند که کاهش مقدار  از ۷ درصد می باشد.  کمتر 
هموگلوبین A1C به هر میزان باعث کاهش عوارض بلند مدت دیابت خواهد 

شد و این امر به مقدار هموگلوبین A1C اولیه بستگی ندارد.
 از آن جایی که روش های اندازه گیری هموگلوبین A1C در آزمایشگاه های 
مختلف متفاوت است، نتایج این آزمایش نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان 
مثال در یک آزمایشگاه ممکن است نتیجه 6 درصد به عنوان نتیجه طبیعی 

و در دیگری به عنوان قند خون باال تلقی شود.
   آزمایش هموگلوبین A1C را می توان در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد 
و نیازی به ناشتا بودن نیست. همچنین نتیجه این آزمایش ارتباطی با نوع 
تغذیه و فعالیت بدنی و یا وضعیت روحی فرد در روز آزمایش ندارد؛ ولی اگر 
فرد دچار هرگونه کسالت یا بیماری بود، بهتر است انجام آزمایش هموگلوبین 
A1C را به روز دیگری موکول کند، زیرا این احتمال وجود دارد که آزمایش 

به طور کاذب باال برود.

A1C موارد افزایش و یا کاهش کاذب آزمایش
 مهم است که توجه داشته باشید که اثر آزمایش قند دراز مدت ممکن است 

در موارد خاص محدود شده باشد. مثال:
– خونریزی شدید یا مزمن، به این علت که ممکن است ذخایر هموگلوبین 
تخلیه شود و این مورد ممکن است نتایج آزمایش هموگلوبین A1C را به 

صورت کاذب کاهش دهد.
– در صورت حضور کم خونی یا فقر آهن، نتایج آزمایش قند درازمدت ممکن 

است بصورت کاذب افزایش یابد.
– اگر اخیرا انتقال خون وجود داشته یا در صورت حضور اشکال کم خونی 
همولیتیک، این آزمایش نمی تواند مفید باشد؛ چرا که نتایج ممکن است به 

صورت کاذب پایین باشد.

TOSOH HPLC G8 دستگاه تمام اتوماتیک  
فراهم می آورد  را  HPLC شرایطی  یونی در  تبادل  با روش  این دستگاه 
و   A2  ،F هموگلوبین های  اندازه گیری  بی نظیر  صحت  و  دقت  با  که 
همچنین سایر هموگلوبین های غیرطبیعی میسر گردد. از جمله مزایای 
منحصربفرد این دستگاه تمام اتوماتیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زمان انجام تست Hb A1C در 100 ثانیه
•  زمان انجام تست Hb F و Hb A2 در 6 دقیقه

 ,Hb F,Hb A2 ,Hb C ,Hb S نمایش جواب آزمایشات • 
Hb A1C به صورت گراف 

• HbF تا 15%، تاثیری در جواب A1C  ندارد.

توضیحات:
توانایی  دستگاه  مي شود.  استفاده   CBCخون از  آزمایش،  این  انجام  جهت 
خوانشA1C  تا 18 میلی گرم بر دسی لیتر را دارد، حجم مقدار خون مورد 
نمونه  کاپ  در  باشد  کمتر  که  صورتی  در  اما  می باشد،  1سی سی  استفاده 

1/100 رقیق شده و داخل آداپتور مخصوص قرار می گیرد.
پارامترهای مورد اندازه گیری در دستگاه:

Teoretical  plate( TP (: مربوط به ستون فاز جامد می باشد و هرچه 
 TP  ،باالتر رفته و هرچه هموگلوبین پایین تر باشد TP ،هموگلوبین باال باشد

کاهش مي یابد.
Front( Peack(  FP(: خط پایه و نقطه شروع

A از انواع هموگلوبین نوع :A1A
A از انواع هموگلوبین نوع :A1B

HbF: از انواع هموگلوبین
S :SA1C مخفف کلمه stable  است، که در محاسبه A1C  این عدد گزارش می شود.
Total :Area : این منطقه بین 3000-۷00 قابل قبول است. اگر بین 500-
۷00 باشد نتیجه به صورت Low( A1C(خواهد بود، اما در عین حال جواب 
A1C گزارش مي شود، اما نتیجه زیر 500، بصورتVery low  گزارش شده 
و جواب A1C  گزارش نمي شود، تحت این شرایط نمونه تغلیظ شده و مجددا 

آزمایش تکرار مي شود. 

 eAG اهمیت اندازه گیری
اروپا )EASD( و  دیابت  مطالعات  انجمن  آمریکا )ADA( و  دیابت  انجمن     
مقدار  میانگین  اصطالح eAG یعنی    )IDF( دیابت المللی  بین  فدراسیون 
کردند.  معرفی  را  طول 24 ساعت  در  فرد  شده  گیری  اندازه  خون   گلوکز 
A1C  -Derived Average Glucose  )ADAG  ( بین المللی  مطالعات  برنامۀ 

دیابت  به  مبتال  )268 نفر  در 50۷ نفر   A1C و eAG میزان بررسی  با   
نوع I، 159 نفر مبتال به دیابت نوع II و 80 نفر سالم( از ده مرکز بین المللی 
دنیا ارتباط خطی این اندازه گیری را یافتند و به صورت فرمول زیر ارائه دادند:

 ، A1C آزمایش دادن  بدون  می توان  ریاضی  فرمول  این  از  استفاده   با 
مقدار eAG را محاسبه کرد، یا برعکس.

منابع:
     کتاب دیابت راه درمان، از مجموعه کتابهای "انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک"

©www.gabric.ir | 2017 Powered By [ : PersianTools
http//:paramed.ir/

% A1C eAG  mg/dl eAG  mmol/l

6 126 ۷
5/6 140 ۷/8
۷ 154 6/8

5/۷ 169 4/9
8 183 1/10

5/8 19۷ 9/10
9 212 8/11

5/9 226 6/12
10 240 4/13

eAG = 46/7×A1C-28/7  
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اسپرم  آنالیز  برای  به تکنیک جدیدی  اوایل دهه 19۷0 میالدی، محققان   
بنام  Analysis Sperm Aided Computer( CASA( دست یافتند. از 
مزایای استفاده از این روش می توان به یکسان بودن جواب های بدست آمده 
از آنالیز اسپرم توسط افراد مختلف، دقت بسیار باال و محاسبه کمی و دقیق 
پارامترهای مورد نظر WHO و همچنین سرعت باالی انجام آنالیز اشاره کرد.

CASA بهترین روش برای استفاده در تحلیل کنتیک تحرک اسپرم است و می تواند 
سلول های متحرک را تشخیص دهد. نرم افزار، پس از شناسایی و آنالیز حرکت 

اسپرم ها، نتیجه را بر حسب درصد در چهار طبقه بندی مشخص می نماید.

حرکت حداقل  باید  بندی  تقسیم  این   در 
 A ≤ 25% و A+B ≤ 50% باشد. در سیستم 
طبقه بندی، سرعت اهمیت کمتری دارد و این 
در  باشد  داشته  جلو  به  رو  حرکت  اسپرم  که 

اولویت قرار دارد.
دینامیک  پارامترهای  از  بعضی  به  زیر  در 
و  محاسبه  افزار  نرم  توسط  که  اسپرموگرام 

گزارش مي شود اشاره خواهد شد:
واقعی  سرعت   )Velocity curvilinear(  VCL
اسپرم ها در مسیر طی شده که برابر است با مسیری 

که یک اسپرم طی می کند تا 
در نهایت از نقطه A به نقطه 
طی  زمان  برمدت  برسد   B
متر  مسیر)میکرو  این  شدن 

بر ثانیه(

Velocity Straight line( VSL(: سرعت اسپرم در خط مستقیم که برابر 
است با طول مسیر مستقیم بر زمان طی شده در این مسیر )میکرومتر بر 

ثانیه(
Velocity Path Average( VAP(: میانگین سرعت در مسیر منحنی که 
که  مسیر،  این  طی  زمان  بر  شده  طی  مسیر  طول  میانگین  با  است  برابر 

برحسب میکرومتر بر ثانیه گزارش مي شود.
Linearity( LIN(: معیار خطی بودن حرکت اسپرم که برحسب درصد بوده 

و برابر با VSL  تقسیم بر VCL می باشد.
Straightness( STR( : معیار مستقیم بودن حرکت اسپرم برحسب درصد 

.VAP بر VSL که برابر است با تقسیم
Wobble( WOB( : متوسط زاویه چرخش بر حسب درجه و بیانگر میزان 
حرکات تند و زیگزاگی اسپرم حول مسیر میانگین بوده و از تقسیم VAP  به 

VCL بدست می آید. 
Amplitude of lateral head displacement( ALH(: حداکثر دامنه 
در  اسپرم  جابجایی سر  میزان  بیانگر  و  میکرومتر  بر حسب  جانبی  حرکات 

طول مسیر طی شده می باشد.
Mean angular displacement( MAD ( : متوسط زاویه چرخشی که 
برابر است با متوسط زاویه تغییر جهت سر اسپرم ها در طول مسیر حرکت که 

بر حسب درجه بیان مي شود.
Beat cross frequency( BCF ( : فرکانس حرکات جانبی بر حسب هرتز 
ثانیه به صورت جانبی  با تعداد دفعاتی که سر اسپرم در هر  برابر است  که 

حرکت و مسیر میانگین را قطع می کند.
در آزمایش مایع منی تعداد، کیفیت و مرفولوژی اسپرم قابل بررسی است. 
مواردی که در آزمایش مایع منی اندازگیری و آنالیز مي شود به قرار زیر است:

حجم: اندازگیری مقدار مایع سمینال خارج شده در هر انزال- نمونه گیری 

Gradeنوع حرکت
Aاسپرم های جلو رونده با سرعت مناسب
Bاسپرم های جلو رونده با حرکت آهسته
Cاسپرم های متحرک بدون پیش روندگی
Dبدون حرکت

ج: معرفی تکنیک CASA          در آنالیز اسپرم

تهیه و تنظیم: مینا خدایاری
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باید در فاصله نزدیکی سه تا هفت روز انجام شود تا حجم بدست آمده عدد 
دقیق و صحیحی باشد.

زمان مایع شدن )Liquefaction(: منی پس از خروج از بدن حالت لخته 
مانند دارد و بطور نرمال پس از سی دقیقه به حالت مایع تغییر حالت می دهد. 
اگر مایع منی نتواند از حالت لخته خارج شود و به اصطالح دارای غلظت باال 
باشد نمی تواند به طرف دهانه رحم و داخل آن حرکت کند و همین مساله در 

باوری مشکل ایجاد می کند.
شمارش اسپرم: شمارش تعداد اسپرم ها درهرمیلی لیتر، که بطور معمول 

باید بیش از بیست میلیون اسپرم در هر میلی لیتر باشد.
شکل اسپرم: تعداد اسپرم هایی که شکل طبیعی دارند که بصورت درصد 

Lower reference limits for semen characteristics
Lower reference limitParameter

1.5 )1.4-1.7()Semen volume)ml

39 )33-46(Total sperm  number   )106per ejaculate(

15 )12-16(sperm concentration (106per ml(

4 )3-4(Sperm morphology (normal forms,%)

<1.0Peroxidase-positive leukocytes (106per ml(

≤13Seminal fructose ( μmol/ejaculate)

≤7.2pH

بیان مي شود و هم چنین نقائص مرتبط با سر و گردن و دم اسپرمهای غیر 
نرمال به طور مجزا بصورت درصد بیان مي شود.

pH: تستی که میزان اسیدی بودن یا قلیایی بودن منی را اندازگیری می کند. 
pH< 7.0 نشان دهنده آلودگی نمونه با ادرار یا تعداد کم یا فقدان اسپرم می باشد.

کدر  و  خاکستری  رنگ  با  یکنواخت  ظاهر  یک  دارای  نرمال  نمونه   : رنگ 
می باشد. رنگ نمونه ممکن است در اثر وجود ادرار، خون یا عفونت متفاوت 

باشد.
در  میلیون  یک  از  کمتر  آن  طبیعی  میزان  سفید:  گلبول های  شمارش 

میلی لیتر است. مقادیر بیشتر از این مطرح کننده عفونت یا التهاب می باشد.
در زیر جواب آزمایش یک بیمار مشاهده می شود.               
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اساس طبقه بندی سلول های خونساز و بدخیمی های سیستم هماتوپوئتیک 
بر اساس تشابه آنها به رده های خونساز طبیعی در اصل تمایز آنها می باشد. 
)به عنوان مثال طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی )WHO( که منبع اصلی 

این طبقه بندی ها می باشد(.
ایمونوفنوتایپینگ  خونساز،  سیستم  بدخیمی های  قطعی  تشخیص  امروزه 
این  بدخیمی های  تشخیص  اصوال  و  است   )Immune  Phenotyping(

سیستم بدون اطالعات مربوط به ایمونوفنوتایپینگ مقدور نمی باشد.
اطالعات  آوردن  بدست  برای  سریع  و  آسان  روش  یک  فلوسایتومتری 

ایمونوفنوتایپینگ میباشد.
این روش  به  برروی یک سلول منفرد منحصر  پارامتری  آنالیز چند  توانایی 
رقابتی ایمونوفنوتایپینگ  روش  با  مقایسه  در  بارزی  مزایای  دارای  و   است 

)مانند IHC، یا ایمینوهیستوشیمی( است.
کاربرد بالینی فلوسایتومتری در بدخیمی های سیستم هماتوپوئتیک به قرار 

ذیل است.
1. تشخیص و طبقه بندی بدخیمی های هماتوپوئتیک، شناسایی دقیق انواع 
زیرگروه های غیرطبیعی، تعیین رده سلولی و تعیین مرحله بلوغ که موجب 
پرولیفراتیو  اختالالت  خصوصا  هماتوپوئتیک  بدخیمی های  تشخیص  بهبود 

مزمن و لوکمی های حاد شده است.

2. شناسایی آنتی ژن هایی که برای اهداف درمان استفاده می شود )مثل 
آنتی CD20 ,CD52 و CD33 ( باتوجه به اینکه این داروها بسیار گرانقیمت 

می باشند باید حضور این آنتی ژن ها توسط فلوسایتومتری تایید شود تا 
داروها قابل استفاده باشد.        

 anti CD20 →  Rituximab                                                                                                                                        
 anti CD52 → Alemtuzumab                                                                                                                   
anti CD33 → Lintuzumab                                       

 ،)Minimal Residual Disease( باقیمانده  بدخیم  سلول های  شناسایی   .3
پس از شیمی درمانی بدخیمی های خونی با حساسیت 01/.% برای ارزیابی 

پاسخ درمان و عود قریب الوقوع در بسیاری از بدخیمی های هماتوپوئتیک.
 ZAP -70 بیان با پیش آگهی مثال  بیولوژیک مرتبط  پارامترهای  ارزیابی   .4
شناسایی  یا  می باشد  بیماران  بقاء  کاهش  موجب  که   CLL در   CD38 یا 
پالسماسل های طبیعی در مولتیپل میلوما که یافته ای با پیش آگهی خوب 

است.
دارد  کاربرد  لنفوم ها  مثل  لوکمی ها  طبقه بندی  در  فلوسایتومتری  مطالعه 
در  می باشد  )فلوسایتومتری(  ایمونوفنوتایپینگ  تعیین  روش  رایج ترین  و 
ذیل چند جدول کاربردی فلوسایتومتری جهت تشخیص انواع بدخیمی های 

سیستم هماتوپوئتیک را مشاهده میکنید.

 بررسی 
فلوسایتومتری 

بافت های لنفاوی 
و بدخیمی های 

لنفاوی
تهیه و تنظیم دکتر بینش امامی
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AVRAGE RELATIVE FREQUENCY OF MAJOR LYMPHOID CELL SUBSETS IN NORMAL TISSUES

Spleenͣ (%)Tonsils ͣ(%)Lymph 
nodes ͣ(%)

                                                   
Bone marrow )%(   

Peripheral Blood

 Children )%(
  Subset

                                                                                                                      
                                                                        2-5 Years   5-15  Years                  Children   Adults     

 

555141310121724CD19+ B-cells

555141310121724CD19+ B-cells

314956126726864CD3 + T-cells

1742486.532443837CD4 + CD3 + T-helper

146104.22.6242624CD4 + CD8 + T-cytotoxic

15˂1142131310
Natural Killer

)all NK subsets(

EXAMPLES OF 10-COLOR FLOW CYTOMETRY PANELSa IN IMMUNOPHENOTYPING OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA

Panel FTTCb PE ECD PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF750 PB KO

B-cell Kappa lambda CD19 CD38 CD20 CD34 CD23 CD10 CD5 CD45

T-cell CD57 CD11c CD8 CD3 CD2 CD56 CD7 CD4 CD5 CD45

AML-granulo CD65 CD13 CD14 CD33 CD34 CD117 CD7 CD11b CD16 CD45

AML-mono CD36 CD64 CD56 CD33 CD34 CD123 CD19 CD38 HLA-DR CD45

AML-ery-1y CD71 CD11c CD4 CD33 CD34 CD2 CD10 CD235a CD15 CD45

ALL-B CD58 CD22 CD38 CD33 CD34 CD123 CD10 CD19 CD20 CD45

ALL-T CD7 CD1a CD8 CD33 CD34 CD2 CD10 CD4 CD5 CD45

AL-cytoplasmic TdT MPO CD14 CD33 CD34 cytCD79 CytCD22 CD19 CytCD3 CD45

FLOW CYTOMETRY IMMUNOPHENOTYPIC FEATURES OF MAJOR B-LINEAGE 
LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS

sIgCD123CD25CD103CD11cCD5CD10CD23CD22CD20CD19
 WHO 2008

Category

d-±-±+-+-/d-/d+#+CLL

b++++--/(+)-++b+HCL

b-)+(-+/(-)±--/(+)-+++HCLv

+-±-/(+)+---+++SMZL

b----+--/(d+(+b++MCL

+-----+±+++FL

±-±-/(+)±±±±++/(-)+DLBCL

+/(-)-----+-+++BL
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Reference: 
1. Henry’s clinical diagnosis and management by laboratory methods 
2017 ) 23Rd edition)
2. Wintrobe’s clinical Hematology (13th edition)

NORMAL BONE MARROW
 Plasma
   cells

Immature-B Mature
B

Small Pre-BI Large
Pre-BI

Pre-BIPro-BEarly BCLPB

------+++CD34

--dim/+++++++CD10

+++++++--CD19

++++++++-Cyt.CD79a

++++++++-Cyt.CD22

------+--TdT

-+++++dimdim-mCD 22

-+++++---CD20

-++------sIgM

-+-------sIgD

-+-------sIg қ or λ

++-------Cyt қ or λ

SURFACE MARKER EXPRESSION DURING MATURATION OF GRANULOPOIETIC PRECURSORS

NeutrophilsSegmentedBandsMetamyelocytesMyeloicytesPromyelocytesAntigen

+-----CD10

+++dddCD11a

b+dd--CD11b

dddd--CD11c

b+/dd++dCD13

+++++/d+/-CD15

b+d---CD16

+++b++CD18

++++--CD24

ddd+b+/d/-CD33

-----+/dCD34

dd----CD35

b+dd+bCD44

----ddCD45RA

b+d---CD45RO

d/-d/-d/-d/-++CD54

bbb++bCD55

bbbbbbCD59

++++++CD62L

--++ddCD64

bb++d+/-CD65

++++--CD65a

+++bb-CD65b

+++bb-CD65c

----+dCD117

-----dCD133

اقتصادی  بنابراین فلوسایتومتری یک روش قوی، سریع و مقرون به صرفه و 
برای شناسایی و پایش بدخیمی های بافت خونساز می باشد و انجام موفق این 
روش نیازمند توجه دقیق به کارآیی دستگاه، معرف ها، و همچنین دانش بسیار 

در مورد الگوهای طبیعی بیان آنتی ژنیک سلول های هماتوپوئتیک می باشد.
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ذیل  در  بدخیمی های خونی،  تشخیص سریع  در  فلوسایتومتری  اهمیت  به  توجه  با 
برای  WHO بطور استاندارد  ایمونوفنوتایپیک مارکرهایی که توسط  انواع  مهمترین 
تایید و تشخیص انواع بدخیمی های خونی و گزارش های فلوسایتومتری مورد استفاده 

قرار می گیرند را مشاهده می فرمائید:
بیان  نابالغ  و  بالغ  سلول های  توسط  که   T لنفوسیت های  آنتی ژن سطحی    :CD2
مي شود، سنجش این مارکر در ALL-T و در موارد نادر AML حائز اهمیت می  باشد، 

در مواردی بیان این مارکر در CMML نیز گزارش شده است.
در  که  می باشد   T لنفوسیت های  سطحی   آنتی ژن  شایع ترین  و  مهمترین   :CD3

سرطان های خون از نوع ALL-T گزارش مي شود.
منوسیت ها،  همچنین  و  کمکی   T لنفوسیت های  توسط   که  آنتی ژنی   :CD4
مارکروفاژها و سلول های دندرتیک بیان می گردد. این مارکر نیز در انواع لوکمی های 

خون از نوع ALL-T به تشخیص بیماری کمک می کند.
CD5: یک آنتی ژن اولیه که بر روی سطح  لنفوسیت های T بالغ و نابالغ بیان مي شود. 
CD5 توسط  لنفوسیت های B در خون محیطی و بافت های لنفاوی بیان می گردد. 

CD5 بطور معمول در CLL و MCL حائز اهمیت بوده و بیان مي شود.
بطور   CD10 بیان  سنجش  مي شود.  بیان  نابالغ   B و   T سلول های  توسط   :CD10
معمول در ALL-B به تشخیص کمک می کند. همچنین بیان و یا عدم بیان CD10 در 

CLL ،HCL و MCL به افتراق بدخیمی کمک می کند.
CD11c: به شدت توسط منوسیت ها و در مقادیر کمتر توسط گرانولوسیت ها بیان 
مي شود. بیان باالی CD11c در HCL و لوکمی منوبالستیک کمک بسیار زیادی به 

تشخیص بیماری می کند.
CD13: بطور معمول در انواع AML و CML به تشخیص بیماری کمک می کند.

CD14: با شدت بسیاری باال در M4-AML و CMLL گزارش شده است.
لوکمیای  در  CD16:معموال 
مي شود.  دیده   LGL-T
در   CD16 سنجش 
 NK بدخیمی های سلول های
و همچنین در موارد نادری از 
CMML کمک بسیار زیادی 

به تشخیص بیماری می کند.
به    CD19 بیان   :CD19
لنفوسیت های B محدود شده 
  ،B نوع  لنفوم های  انواع  در  و 
ALL-B و همچنین در بعضی 
موارد در MM کمک زیادی 

به تشخیص بیماری می کند.
سلول های  روی  بر   :CD20
B بالغ دیده مي شود. سنجش 
انواع  تشخیص  در   CD20
 B بدخیمی های خونی از نوع

کمک زیادی می کند.

انواع  در  معمول  بطور  و  شده  گزارش   HCL در  مارکر  این  باالی  بیان   :CD22
لوکمی های نوع لنفوسیت B حائز اهمیت می باشد.

CD23: احتمال بیان مارکر در سلول های B اولیه داده مي شود. همچنین بیان باالی 
انواع  افتراق  در   CD23 از  استفاده  معمول  بطور  دیده مي شود.   CLL در  مارکر  این 

سرطان های خون از نوع B کمک بسیار زیادی می کند.
CD33: آنتی ژن اولیه بیان شده توسط رده میلوئیدی می باشد. بیان CD33 به همراه 
CD13 توسط بیماران AML گزارش شده است. استفاده از این مارکر در افتراق انواع 

AML و همچنین CML و CMML حائز اهمیت می باشد.
بیان  خون ساز  بنیادی  سلول های  توسط  که  میلوئیدی  نابالغ  مارکر  یک   :CD34
می گردد. استفاده از این مارکر، در افتراق انواع بدخیمی های خونی از نوع حاد و مزمن 

بسیار حیاتی می باشد.
یا کاهش  افزایش  و  بیان شده   AML نوع  از  اکثر سرطان های خون  در   :CD117
بیان آن، در افتراق انواع AML مهم 

می باشد.
سلول های  روی  بر   :HLA-DR
بلوغ  B در مراحل مختلف  لنفوسیت 
سنجش  همچنین  می گردد.  ظاهر 
HLA-DR در انواع AML بسیار حائز 
اهمیت است. در مواردی، بیان باالی 
از  خون  سرطان های  انواع  در  مارکر، 

نوع B گزارش شده است.
به  مارکر  این  سنجش   :CD38
تشخیص در   CD138  همراه 
بسیار   Plasma Cell.Leukemia
قطعی  تشخیص  و  در  و  بوده  مهم 
مواردی  در  می کند.  کمک  بیماری 
مارکر  این  بیان  نیز   AML انواع  از 

گزارش شده است.

شرحی بر مارکرهای مهم در لوکمی ها
تهیه و تنظیم: دکتر فتاح ستوده
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طی 25 سال گذشته فلوسایتومتری تبدیل به روش اصلی و استاندارد برای 
ایمونوفنوتایپینگ لکوسیت ها ازجمله شمارش Tcellهای +CD4، شده است.

باالی  قابلیت  دارد که شامل:  فلوسایتومتری خصوصیات منحصربه فردی   
عملیاتی، امکان ارزیابی کمی، نیاز به میزان کم نمونه، حساسیت باال بخصوص 
با فلوروکروم مانند فیکواریترین )PE(، محدوده وسیع دینامیک و جالب تر از 

همه پتانسیل چندمنظوره است.
عفونی  بیماری های  بودن  واگیردار  بر  نظارت  و  مناسب  بالینی  مدیریت   
آزمایشگاه های  اغلب  در  است،  سریع  و  درست  تشخیص  یک  به  وابسته 
تکنیک های  از  استفاده  با  فرایند  این  پیشرفته  کشورهای  در  تحقیقاتی 

سرولوژیکی با هدف شناسایی آنتی بادی های اختصاصی صورت می گیرد.

HIV در عفونت CD4 ایمونوفنوتایپینگ
یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه ایمونولوژی تشخیصی و بالینی، جداسازی 
سریع سلول های ایمنی از قبیل CD4، هم زمان با شروع تهاجم ویروس می باشد.

پیشرفتهای کلی که در زمینه درمان و افزایش طول عمر بیماران مبتال به 
HIV صورت گرفته به علت پیدایش روش های دقیق  و قابل اعتمادتر در زمینه 

جداسازی سریع سلول های ایمنی از قبیل سلول های  CD4 است.
آمار جدیدی که توسط WHO منتشر شده حاکی از آن است که حدود 36/۷ 
میلیون فرد مبتال به HIV در جهان وجود دارد که بیش از 95% از آن ها در 
کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند. یکی از مناطقی که به شدت مورد 
تهاجم این ویروس قرار گرفته صحرای بزرگ آفریقا است که میزان شیوع این 
عفونت در آن حدود 39% می باشد، با این حال متاسفانه تنها 1۷% از افراد 
مبتال در این منطقه تا سال 200۷ دسترسی به روش درمان آنتی رتروویروس 

Antiretroviral( ARV( داروهایی هستند که  )ARV( داشتند. داروهای 
ایدز  عفونت  درمان  در  عمدتا  و  رتروویروس ها  گروه  با  عفونت  درمان  برای 
تولد  بر  دال  سازمان  همین  از  دیگری  آمار  دیگر  سوی  از  می روند.  کار  به 
1800 نوزاد مبتال منتشر شد فقط به این دلیل که مادران آن ها نتوانستند به 
داروهای مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. در اغلب بیماران، بین پیشرفت این 
بیماری با کاهش سلول های +TCD4 )که نقش حیاتی در سیستم ایمنی بدن 

دارند( ارتباط مستقیمی وجود دارد.
HIV به شکل اختصاصی، مارکرهای سطحی CD4 را مورد هدف قرار داده 
ایمنی را مختل می سازد؛  این عمل سیستم  با  و به آن ها متصل مي شود و 
بنابراین در حین ابتال به عفونت HIV، پیگیری این مارکر یک راه منطقی در 

پیگیری روند بیماری و درمان است.
یکی از بهترین راه ها طی 25 سال گذشته انجام آزمایش فلوسایتومتری بوده، 
اما در اغلب کشورهای فقیر از جمله کشورهای قاره آفریقا، شیوع بیش از حد 
این بیماری باعث شده است به دنبال روش های کم هزینه تری به جای روش 

فلوسایتومتری باشند.

شیوع HIV در سال های اولیه
بر روی  آمریکا که مشغول تحقیق  تحقیقاتی در  در سال 1981 یک گروه 
شدند  متوجه  بودند  هم جنس گرا  مردان  در  پوست  خفیف  سرطان  شیوع 
که این بیماری در اثر نقص عملکرد سلول های T کمکی بوجود می آید. 2 
سال بعد دانشمندان متوجه شدند این ناهنجاری سیستم ایمنی توسط رترو 
مورد  را   CD4 اختصاصی بشکل   HIV و  مي شود  ایجاد   HIV بنام  ویروسی 

هدف قرار می دهد.

کاربرد روش های فلوسایتومتری 
در بیماری های عفونی

تهیه و تنظیم: زهرا محمدی
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عالئم بالینی شدید بیماری، زمانی که میزان CD4 کمتر از 200 سلول در هر 
میکرولیتر می باشد ایجاد مي شود؛ بنابراین شمارش این سلول ها از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

فلوسایتومتری
در سال Wallace Coulter ،1954 دستگاهی اختراع کرد که می توانست 
سایز و تعداد سلول ها را اندازه گیری کند، عملکرد دستگاه فلوسایتومتری نیز 
بر این اساس است. پیشرفت های بعدی موجب شد دستگاه هایی اختراع شوند 
که قادر بودند از طریق مبنای حرکت دوقطبی، هم سایز سلول و هم اسید 

نوکلئیک را از طریق میزان عبور یا جذب نور اندازه گیری کنند.
این دستگاه ها نیاز به کاربران متخصص داشتند. ولی بعدها ایمونولوژیست ها 
از این دستگاه ها برای عملکرد سلول های ایمنی استفاده کردند. بعدها این 
دستگاه ها در سایزهای کوچک تر ساخته، به کامپیوتر هم متصل شده و تعداد 

فلورکرومهای مورد ارزیابی توسط آن ها افزایش یافت.
را  فاکتور   4 حداقل  هم زمان  به صورت  می توان  دستگاهها  این  کمک  با 

اندازه گیری کرد که اصطالحا به آن ارزیابی مولتی پارامتری گفته مي شود.

HIV و Tcell CD4+ جستجوی
درمان با داروهای ARV، پیشرفت HIV را محدود می کند به همین خاطر 
زمان شروع آن بسیار مهم است، در غیر این صورت در اکثر موارد HIV منجر 

به مرگ مي شود.
مهم  بسیار  درمان  شروع  جهت    Tcell  CD4+ شمارش  حاضر  حال  در   
در   200 از  کمتر  آن  میزان  اگر  که  موضوع  این  مورد  در  هنوز  ولی  است 
بین   ،350  –  200 بین  یا  و  کرد  آغاز  را  درمان  باید  باشد  میکرولیتر  هر 
اگر  که  است  الزامی  مطلب  این  اما  دارد،  وجود  نظر  اختالف  دانشمندان 
گیرد.  پیشگیرانه صورت  اقدامات  باید  حتما  بود   200 از  کمتر  میزان  این 
در شروع این بیماری نکاتی که مهم هستند شامل: سطح آگاهی افراد، در 
و  غذایی  برنامه  نوع  سل،  قبیل  از  بودن  دیگر  عفونت های  به  ابتال  معرض 

بهداشتی و ... می باشد.
نکته قابل توجه این است که میزان کاهش CD4 در افراد مختلف متفاوت 
می باشد و میزان Viral load پالسما یک پیش آگهی قوی در پیشرفت ایدز 
می باشد. در برخی از بیماران کاهش شمارش CD4 به سرعت و در کمتر از 2 
سال اتفاق می افتد ولی ممکن است در برخی افراد این دوره تا 15 سال هم 
به طول بیانجامد. نکته ای که قابل توجه است این است که این کاهش لزوما 

به معنای شروع بیماری ایدز نیست.

CD4 لزوم پایین بودن قیمت انجام آزمایش شمارش
درست است که شیوع HIV در تمام دنیا در حال گسترش است ولی به علت 
کمبود منابع بهداشتی و عدم توانایی افراد در تأمین هزینه های درمانی، این 
شیوع در کشورهای آفریقایی بیشتر است. بنابراین نیاز به ایجاد سیستم کمی 

صحیح، قابل اعتماد و ارزان قیمت کامال احساس مي شود.
 به چند صورت می توان به این هدف دست یافت:

هزینه های  که  داد  اختصاص  کار  این  به  را  مرکزی  آزمایشگاه های  می توان 
کمتری ایجاد شود و یا می توان از تجهیزات کوچک تر و ارزان تر قابل استفاده 
فلوسایتومتری که جواب  از روش های غیر  یا  و  در کلینیک ها کمک گرفت 
سریع را در اختیار ما قرار می دهند و نیاز به تجهیزات بزرگ و گران قیمت 

ندارند استفاده کرد و اگر این نتایج مثبت بود آنگاه برای تائید نمونه را به 
مرکز مجهز ارسال کرد.

به عنوان  آنرا  نمی توان  نبود  همراه  بالینی  عالئم  با   CD4  تعداد کاهش  اگر 
کرد. شروع  را   ARV درمان  و  گرفت؛  نظر  در   HIV شروع   شاخص 

در حال حاضر تقریبا 3 میلیون نفر در کشورهای فقیر و متوسط از این درمان 
استفاده می کنند و طبق آمار یونیسف هزینه درمانی در سال های اخیر حدود 
53% در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است. ولی با این وجود، باید 
تاثیر داروها مورد  از نظر  را که تحت درمان هستند  افرادی  به صورت مداوم 
بررسی قرار داد. )به عنوان مثال هر 3-6 ماه( ولی متاسفانه آنقدر که تشخیص 
نیست. توجه  مورد  درمان  پیگیری  روند  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیماری   این 

 CD4 افزایش تعداد درمان ARV که اخیرا مورد استفاده قرار می گیرد باعث 
روند  پیگیری  متداول  روش های  مي شود.  بیماران  عمر  طول  آن  به تبع  و  ها 
درمان شامل اندازه گیری viral load  و شمارش سلول های CD4 می باشد. 
کشور  یک  در  نرمال  محدوده  تعیین  فقط   CD4 سنجش  در  مهم  چالش 
به عنوان  شود.  تعیین  باید  درمان  شروع  نقطه  بلکه  نمی باشد  جمعیت  یا 
در  سلول   1000 بزرگساالن  در   Tcell  CD4+ نرمال  سطح  امریکا  در  مثال 
متغیر  سلول   450-1500 از  تقریبا  می تواند  ولی  می باشد  میکرولیتر  هر 
از 200 در میکرولیتر رسید فرد مبتال تلقی  این میزان به کمتر  اگر  باشد و 
 مي شود. نکات مهمی که باید در نظر گرفته شوند شامل این موارد می باشند:

ابتدا  باید  حتما  شوند.  انجام  صحیح  بشکل  باید   CD4 شمارش  آزمایشات 
و  شده  اندازه گیری  سفید  گلبول های  کلی  میزان  هماتولوژی  قسمت  در 
روش  این  به  که  شود  سنجیده   CD4 میزان  فلوسایتومتری  توسط   سپس 
مورد  جداگانه  نمونه   2 غالبا  ولی  مي شود،  گفته   DP (Dual Platform(
استفاده قرار می گیرد که یکی برای سنجش میزان کلی WBC و دیگری برای 
فلوسایتومتری  لنفوسیت ها بکار می رود که هرکدام روش خاص خود را دارند 

برای  جواب  دو  این  هنگامیکه  بنابراین 
تعیین میزان کلی CD4 بکار می رود 

اختالف   %40 تا  پاسخ ها  این 
تالش  با  علت  همین  به   دارند، 

همکارانش  و   Robinson
بین  کیفی  کنترل 

ابداع  آزمایشگاهی 
اختالف  این  که  شد 

زیرا  برساند  حداقل  به  را 
در  تفاوت  سبب  اختالف  این 

در  درمان  مورد  در  تصمیم گیری 
مراکز مختلف میشد. این امر موجب شده 

است که دستگاه هایی ساخته شوند که از روش
 Single platform  استفاده می کنند یعنی قادر به اندازه گیری جداگانه میزان 

لکوسیت ها و CD4 را هستند.

 کاربردهای فلوسایتومتری در آزمایشگاه میکروب شناسی
و  جداسازی  خاص،  بیماری  یک  در  آنتی بادی ها  میزان  تغییرات  تعیین   
نوکلئیک ها  اسید  جمله  از  آنها  ساختاری  ترکیبات  و  میکروب ها  تشخیص 
بافت ها و مایعات مختلف بدن  از  و پروتئین در نمونه های آزمایشگاهی که 

گرفته  شده اند و ....توسط روش فلوسایتومتری امکانپذیر است.
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جداسازی مستقیم باکتری
وجود آنتی بادی های مختلف به ما کمک می کنند که بتوانیم میکروب ها را 
سریع تر و راحت تر از هم تمایز دهیم. اختصاصی بودن آن ها و امکان استفاده 
از آنتی بادی ها پوشیده شده با  فلوروکروم های برای آنتی ژن های خاص باعث 
شده است که روش فلوسایتومتری به یکی از قوی ترین ابزار برای تشخیص 
محدودیت  روش  این  ایرادهای  از  یکی  هنوز  ولی  شود.  تبدیل  پاتوژن ها 
آنتی بادی هایی  به  دسترسی 
علیه  مستقیما  که  است 
خاص  میکروب  یک 
می کنند   عمل 
فواید  از  ولی 
از  استفاده 
آنتی بادی 
که  است  این 
کشت  به  احتیاج 
و  ندارد  وجود  سلول 
آسانی است. و   روش سریع 

در  همچنین  فلوسایتومتری 
بیماری های  در  آنتی ژن ها  جداسازی  در  فلورسنت  آنتی بادی های  با  تماس 
بکار  فراژلیس  باکتروئید  ائروژینوزا،  سودوموناس  مایکوپالسما،  سالمونال، 
گرفته مي شود. این مثال ها حساسیت و اختصاصی باالی آنتی بادی ها برای 

شناسایی نوع خاصی از سلول را نشان می دهد.
بی هوازی  باکتری های  مستقیم  جداسازی  برای  فلوسایتومتری  روش 
برای   PI آن  در  که  شد  استفاده   Waaij  Vander توسط  بار  اولین 
 جداسازی سلول های بیمار و گذراندن آن از مسیر نور به کار گرفته  شد. 
در روش  پاتوژنها  برای جداسازی  راههای مختلفی  گفته شد  همانطور که 
دارند.  کاربرد  هم  ویروس ها  جداسازی  در  که  دارد  وجود  فلوسایتومتری 
فلوسایتومتری قادر است 2 سویه مختلف را در کشت قارچ که به عنوان یک 
نموده  و 4 سروتایپی که  از هم جدا  بود  نظر گرفته شده  گونه خالص در 
مشخص  بود،  نشده  مشخص  ایمونوفلورسنت  روش  توسط  آن ها  سروتایپ 

کند. همچنین این روش از روش انجام با کیت بسیار ارزان تر است.
از انجاییکه همیشه منشاء بیماری در بیمارانی که مدام به آلبیکنس مبتال مي شوند 
مختلف  سویه های  جداسازی  با  فلوسایتومتری  است  نامعلوم  پزشکان  برای 
می تواند به شناخت ریشه های آن کمک کند، زیرا روش های کشت آزمایشگاهی 
 به علت نتایج مثبت و منفی کاذب، ممکن است درمان را دچار اشتباه کنند.

قارچ های  تشخیص  ضدقارچ،  وآنتی بادی های  فلوسایتومتری  از  استفاده   
پاتوژن و تمایز آن ها از یکدیگر و از قارچ های غیرپاتوژن را ممکن می سازد و 

در عفونت های mixed به تعیین الگوی عفونت کمک می کند.

عفونت های انگلی
 Physarum polycephalum myxamoebae اولین بار فلوسایتومتری در بررسی
و توصیف آنتی بادی های منوکلونال بر علیه غشاء آنتی ژن های لیشمانیا بکار گرفته 
شد. ولی در سال های اخیر روش های متعددی برای جداسازی انگل های داخل 
سلولی ابداع شده است، به این شکل که اگر انگل داخل سلولی باشد، DNA آن 

با فلورکرومهای خاص رنگ آمیزي شده و توسط فلوسایتومتری جدا مي شود .

 ویروس ها
بشکل  را  عفونی  سلول های  شمارش  و  جداسازی  فلوسایتومتری  روش   
مستقیم در نمونه های بالینی و یا نمونه های کشت ویروسی ممکن می سازد.

جداسازی و شمارش آنتی ژن های ویروسی 
را جدا می کند  ویروس های سطح سلولی و هم داخل سلولی  این روش هم 
داخل  آنتی ژن های  اختصاصی  بشکل  که  آنتی بادی هایی  طریق  از  که 
برای  که  نمونه هایی  بهترین  می دهد.  انجام  می کنند  شناسایی  را  سلولی 
خون،  شامل  مي شود  فرستاده  فلوسایتومتری  توسط  ویروس  تشخیص 
مورد  قبال  که  بافتی  نمونه های  روی  ولی  می باشد  ادرار  نمونه  و  ریوی  مایع 
این روش نمی تواند به صورت  انجام مي شود.  نیز  آنزیمی قرار گرفته اند  هضم 
بهغیر  اما  کند،  اندازه گیری  آلوده  سلول های  در  را  پارامتر  چندین  هم زمان 
چند  می تواند  همچنین  می کند.  میسر  نیز  را  آن ها  شمارش  جداسازی،  از 
طریق  از  را  کار  این  که  کند  شناسایی  نمونه  یک  در  را  مختلف  ویروس 
 آنتی بادی هایی که با آنتی ژن های مختلف تماس پیدا می کنند، انجام می دهد.

 در فاز حاد عفونت CMV این ویروس داخل خون منتشر مي شود و عفونت ویروسی 
خون )Viremia( بزرگ ترین عامل خطر در پیشرفت بالینی بیماری بخصوص در 
بیماران پیوند مغز استخوان )به شکلی که حتی در بیمارانی که عالئم ندارند تشخیص 
 این ویروس کمک بسیاری در جلوگیری از گسترش بیماری می کند( می باشد. 
شمارش  و  مستقیم  جداسازی  برای  را  فلوسایتومتری  اخیرانجام   تحقیقات 
آنتی ژن های CMV     در نوتروفیل های دریافت کننده های پیوند، پیشنهاد می کنند. 
 به طور خالصه فلوسایتومتری  یک شمارش سریع و مناسب را حاصل می کند. 
CMV عفونت  آن  در  که  داد  ارائه  طرحی   Belles Idkes بنام  دانشمندی 
غربالگری  کلیه  پیوند  دریافت کنندگان  در   CD38 و   CD8 ردیابی  طریق  از 
شمارش, می یابند.  افزایش  بیماری  حاد  فاز  در  مارکر  دو  ابن   می شد. 
پیوند  دریافت کننده   ۷۷ در  فلوسایتومتری  روش  به   Tcell  CD38+ CD8+  
کلیه در طول زمان نقاهت بعد از پیوند در بیماران مبتال به CMV بسیار باال 
بوده بنابراین وی نتیجه گرفت که درصد این لکوسیت ها را می توان به عنوان 
 مارکرهای ایمونولوژیک در تشخیص به موقع بیماری های ویروسی در نظر گرفت.

هرپس  و  هپاتیت  عفونت   Viral load تعیین  در  فلوسایتومتری  همچنین 
  )HBCAg(هسته ای  HBV و   )HBSAg( سطحی   HBV می رود.  بکار  ویروس 
توسط   ،HBV بیماران  از  شده  جدا  محیطی  تک هسته ای  سلول های  در 
در  فلوسایتومتری  بنابراین  شدند.  جداسازی  فلوسایتومتری  روش 
مي شود. گرفته  بکار  خونی  ویروس های  از  بسیاری  تشخیص  و   جداسازی 
در نهایت باید گفت مهم ترین کاربرد این روش تشخیص HIV است به این شکل که 
از طریق ردیابی آنتی ژن p24، ابتال  بهHIV را پایش می کنیم. این روش حساسیت 
و دقت و سرعت بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد. جداسازی آنتی ژن های 
HIV در سلول های تک هسته ای خون محیطی توسط روش فلوسایتومتری، یک 
روش کاربردی در پایش تکثیر HIV می باشد که در محیط بدن از طریق پیگیری 
تعداد سلول های +CD4 صورت می گیرد. درصد سلول هایی که این آنتی ژن در 
آن ها مثبت است با شرایط بالینی بیمار ارتباط پیدا می کند و یک رابطه عکس بین 
سلول های HIV مثبت و تعداد سلول های +CD4 وجود دارد. نکته ای که وجود 
دارد این است که رابطه زیادی بین روش االیزا و روش فلوسایتومتری وجود ندارد 
با وجود اینکه روش فلوسایتومتری برای تعیین روند پیشرفت بیماری کاربردی 
است ولی میزان پایین آلودگی در بیماران فاقد عالئم را نشان نمی دهد که در این 

مورد خاص، از روش PCR درکنار  فلوسایتومتری استفاده می کنند.
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تعیین توالی مشخصی از نوکلئیک اسیدها ابزاری برای تحقیقات بیولوژی و 
تشخیص و درمان بیماری ها می باشد. با تشخیص های مولکولی که توالی های 
خاصی را تعیین می کنند امکان تشخیص بیماریهایی مانند سرطان، عفونت و 

بیماریهای ارثی میسر مي شود.
 اخیرا اندازه گیری توالی کوتاهی از RNA موسوم به mi-RNA در درک بیشتر و 
کنترل سیستم بیولوژی کاربرد بسیاری پیدا کرده است. mi-ARNها زیر گروه 
بزرگی از RNAهای غیرکدکننده 25-18 نوکلئوتیدی هستند که از نظر تکاملی 
حفاظت شده می باشند. این مولکول ها، بیان ژن را پس از رونویسي از طریق مهار 
ترجمه mRNA  یا القاء تجزیه آن کنترل می کنند و این کار را از طریق اتصال 
اولیه انتهایmRNA ها انجام می دهند. رونوشت های   به ناحیه ترجمه نشدني 

 mi-RNA طی دو مرحله پردازش تبدیل به مولکول بالغ کوتاه تری مي شوند. 
شکل مراحل مختلف سنتز mi-RNA و نحوه عملکرد آنها را نشان می دهد.

آنها  تاثیر  به علت  و عملکرد mi-RNA ها،  به ساختار  پیش  از  بیش  توجه   
در فرایندهاي متنوع تکویني و فیزیولوژیکی مانند آپوپتوز، ترشح انسولین، 

ایمنی  دفاع  در  آنها  درگیری  و  بافتي  تمایز  یا  مغز  ریخت زایي  خون سازي، 
برای  روشی  که  کرده اند  اعالم  اخیرا  محققین  است.  ویروسي  بیماریهاي  و 
شناسایی اندازه گیری سمیت کبد از طریق اندازه گیری نوعی mi-RNA  ابداع 
کرده اند. در حال حاضر آسیب کبدی القاء شده توسط دارو، مسئله اساسی 
حالت  می باشد.  پزشکان  توسط  درمان  در  چالشی  و  بیماران  سالمت  برای 
ایده آل در تشخیص آسیب های کبدی، شناسایی سریع و راحت مارکرهای 
 mi-RNA کبدی القاء شده توسط دارو بوده که در روش جدید، اندازه گیری
122 پیشنهاد شده است. این بیومارکر در شناسایی سمیت کبدی القاء شده 
توسط دارو دارای اختصاصیت و حساسیت باالیی بوده و تحقیقات مختلف 
 ALT آنزیم  از  بررسی سمیت کبد،  در  بیومارکر  این  تاثیر  داده اند که  نشان 
 mi-RNA 122 بیشتر است. در حال حاضر روش پیشنهادی برای اندازه گیری 
پروب  یک  از  استفاده  با  که  می باشد   Assay  Simoa نام  به  جدید  روشی 
)Probe( با دقت و سرعت بسیار باال، میزان mi-RNA 122  در نمونه سرم و 

پالسمای بیماران را اندازه گیری می کند. 

 mi-RNA  تشخیص سمیت کبد توسط اندازه گیری

شناسایی الگوهای خاص بیان mi-RNA در بیماری های مختلف و یک فهم جامع از نقش آن ها در روند بیماریزایی بیماری، 
نه تنها شناساگرهای تشخیصی مولکولی، بلکه استراتژی های ژن درمانی جدیدی را برای درمان بیماری ها پیشنهاد می کند.

References:
1. David M. Rissin , Barbara López-Longarela, Salvatore Pernagallo, Hugh Ilyine, A. D. Bastiaan et al, Polymerase-free measurement of microR-
NA-122 with single base specificity using single molecule arrays: Detection of drug-induced liver injury. Published: July 5, 2017 /doi: 10.1371

2-Babashah S, Soleimani M. The oncogenic and tumour suppressive roles of microRNAs in cancer and apoptosis. Eur J Cancer. 2011 May; 
47)8(:1127-37.
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که  دارند  وجود  در سیستم گردش خون  گلبولهای سفید  از  مختلفی  انواع 
)conventional( به وسیله میکروسکوپ  با تکنیک های رنگ آمیزی سنتی 
از  یکی  هستند.  تشخیص  قابل  اتوماتیک  سلولی  شمارش  ابزارهای  با  یا  و 
ایمنی  سیستم  اصلی  سلول های  که  بوده  لنفوسیت ها  سلول ها،   این  انواع 
محسوب مي شوند. انواع مختلفی از  لنفوسیت ها وجود دارند که عملکردهای 
مختلف  انواع  اینکه  وجود  با  دارند.  عهده  بر  ایمنی  سیستم  در  متفاوتی 
لنفوسیت ها، مولکول های پروتئینی مختلفی را بیان می کنند، اما تمایز بین 
آنتی بادیهای  از  با روش های رنگ آمیزي سنتی ممکن نیست. استفاده  آنها 
لنفوسیت ها،  بیان شده در سطح   برعلیه مولکول های پروتئینی  اختصاصی 

تشخیص انواع مختلف آنها را امکانپذیر می کند.
رده های  شناسایی  برای  اختصاصی  آزمایشگاهی  ابزار  یک  فلوسایتومتری   
لنفوسیتی بعد از مجاورت با آنتی بادیهای اختصاصی می باشد. فلوسایتومتری 
لنفوسیتی  رده  یک  نسبت  و  مقدار  درباره  اطالعات  آوردن  فراهم  به  قادر 
محیطی  خون  در  گردش  حال  در  لنفوسیت های  حجم   کل  در   خاص 

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

دالیل  می دهد.  رخ  زوجین  از  درصد   0/5-5 در  مکرر  سقط  مکرر:  سقط 
مختلفی منجر به سقط مکرر می شوند که شامل اختالل در ساختار رحم، 
چسبندگی و نارسایی دهانه رحم، مشکالت هورمونی )اختالالت تیروئیدی(، 
دالیل  کروموزومی،  اختالالت   ،)PCOS( کیستیک  پلی  تخمدان  سندرم 

مولکولی و بیماری های خودایمنی که در آن سلول های ایمنی ایفای نقش 
می کنند، می شود.

به طور کلی بعد از 3-2 بار سقط مکرر، ارزیابي های زیر باید صورت گیرد:
1. بررسی کروموزوم والدین

2. بررسی آنتی بادی های موثر در سقط مکرر
3. بررسی ترومبوفیلی

4. بررسی کروموزومی جنین
5. بررسی حفره رحمی شامل عکسبرداری از رحم و لوله های رحم

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

دارند.
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مارکرهای  از  ایمنی  سیستم  ارزیابی  برای 
 )CD Markers( سطح سلولی  لنفوسیت ها
استفاده می شود، CD مارکرهای الزم برای 
بررسی سیستم ایمنی با استفاده از تکنیک 

فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد.

)panT cell marker( CD 3+ 1. سلول های
سلول های T در سیستم ایمنی بسیار حائز 
ایمنی  سیستم  که  زمانی  هستند.  اهمیت 
سالم باشد، تعداد سلول های T نرمال است 
این  ایمنی،  سیستم  ضعف  هنگام  در  اما 
میزان کاهش می یابد. در بیماران نابارور یا 
بیمارانی که دچار سقط مکرر هستند تعداد 
سلول های T بیشتر از حد نرمال میباشد. 
این افراد دارای سیستم ایمنی می باشند که 
فعالیت آن از حد نرمال بیشتر است درواقع 

سیستم ایمنی  overactive میباشد.

                                                                                                                                            )B cells( CD 19+ 2.سلول های
نابارور  بیماران   در   CD 19+  B سلول های 
مکرر  سقط های  دچار  که  بیمارانی  یا  و 
و  بوده  بیشتر  نرمال  حد  از  معموال  هستند 
این  افزایش  مییابند.  افزایش  آن ها  تعداد 
نشان دهنده  مهم  شاخصه ای  از  یکی  مارکر 
میباشد.  ایمنی  سیستم  نامناسب  عملکرد 
Endometriosis(سیستم  ندومتریوز) ا
ایمنی را به سمت هایپراکتیو شدن تحریک 

می کند.

                                                                                                                                          )cells NK( CD56+ 3. سلول های
سلول های  همان  که   CD56+سلول های
شامل  می باشند   )NK( طبیعی  کشنده 
و  CD56+/CD16+  سلــــول هــــــــای 

در  می توانند   NK سلول های  مي شوند.   NK  CD56+  /CD16-  
باشند.  دخیل  بارور،  رویان  یک  تخریب  در  یا  و  ناموفق  بارداری های 
فعالیت  و  مي شوند  تولید  دسیدوا  در   NK  CD56+/CD16+ سلول های 
کشندگی آنها از سلول های NK مشتق از مغزاستخوان بیشتر می باشد. 
آنها مقدار زیاد TNF تولید می کنند که باعث از بین رفتن سلول های 
با نتایج   NK رویان و جنین می شود. سطوح افزایش یافته سلول های

ضعیف بارداری )Poor reproductive outcome( مرتبط می باشد.

4. سلول های +CD19+/5 )محدوده طبیعی 10-2 درصد(
فعـــــال   )B-1 )سلول های   CD19+/5+ سلول های  جمعیت  وقتی    
می شوند، موجب تولید پلی کلونال آنتی بادی هایی بر علیه هورمون ها، 
هورمون ها  این  می شوند.  نوروترانسمیترها  و  هورمون  گیرنده های 
پروژسترون ها،  استروژن ها،  تیروئیدی،  هورمون های  شامل  اغلب 

بدن  در  سلول ها  این  افزایش  مي شوند.  رشد  هورمون  و  گنادوتروپین ها 
ابتال به thyroiditis و premature menopause  مرتبط  با ریسک  افراد 
می باشد. بیمارانی با سطوح 90-80 درصدی سلول های B-1، اغلب به طور 
باال معموال  با سطوح  بیماران  با گنادوتروپین ها تحریک می شوند.  ضعیف 
دچار مشکالتی از قبیل درد مفصل، خشکی انگشتان، سردرد، بیحالی، تب، 
بیقراری و افسردگی و گاهی کهیر می شوند. این سلول ها مانند سلول های 
در  استخوان  مغز  پیوند  رد  در  و  خودایمنی  بیماری های  در   CD3/IL-2R

حالی که دهنده پیوند سازگار می باشد، افزایش می یابند.

در صفحه بعد یک نمونه از جواب بیمار با پنل ناباروری را مالحظه می کنید.
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شیوه  و  بیماری  پیشرفت  از  پیش بینی کننده  پارامتر  یک   RDW
پاسخ به درمان است. این پارامتر معیاری برای نشان دادن تغییرات 
افتراق  برای  پارامتر  این  از  گذشته  در  است.  قرمز  گلبول  اندازه 
  MCV و  داشت  افزایش   RDW اگر  مثال  میشد،  استفاده  کم خونی ها 
سندرم  از  را  آهن  فقر  کم خونی  حدی  تا  می توانست  بود  پایین 
قلبی-  بیماری های  در   RDW افزایش  دهد.  تمایز  مینور  تاالسمی 
انسداد ریوی و  بیماری های  عروقی، ترومبوآمبولی، دیابت، سرطان، 

بیماری های کبدی و کلیوی یک فاکتور خطر محسوب مي شود.
افزایش RDW همراه با افزایش سن، یک بیومارکر واقعی از پدیده های 
در  پارامتر  این  مقدار  است.  سن  به  وابسته  بیماری های  و  التهابی 
خوبی  پیش آگهی  لذا  و  داشته  افزایش  نرمال  غیر  آنژیوگرافی های 

برای تشخیص بیماری های قلبی و عروقی است.
:RDW انواع موارد گزارش

RDW به دو شکل گزارش مي شود:
  RDW SD پارامتر  با  آنالیزورها  )Anisocytosis( در  اندازه  تغییرات   

 RDW پارامتر
)توزیع دامنه حجم 
گلبول های قرمز( و 

کاربردهای آن

توزیع حجم حول حجم  )دامنه     RDW CV و  توزیع حجم(   )دامنه 
میانگین( گزارش مي شود.

  RDW SD بیانگر درصد انحراف معیار از میانگین است اما RDW CV
میزان عددی این انحراف را بیان می کند. RDW SD در بیان تغییرات 
عمومیت   RDW CV گزارش  ولی  است  باارزش تر  قرمز  گلبول  اندازه 

بیشتری دارد.
مقدار نرمال RDW CV ، 14/6- 11/6 می باشد که برحسب در صد بیان 

مي شود.
RDW SD، 45-3۹ می باشد که برحسب فمتولیتر بیان  مقدار نرمال 

مي شود.
نکته: در مواردی که ماکروسیت در الم خون محیطی دیده مي شود، 
موارد این  در  است  ممکن  گاها  ولی  مي یابد  افزایش   RDW SD 

RDW CV  نرمال گزارش شود. در محاسبه RDW CV، دامنه توزیع در 
یک انحراف معیار بر MCV تقسیم مي شود و اگر هم زمان پهنای دامنه 
حجم و MCV افزایش یابد مقدار RDW CV نرمال مي شود در حالی که 

در الم بیمارAnisocytosis  دیده مي شود.
لذا پارامتر RDW CV مستقیما از روی هیستوگرام به دست نمی آید 
و با استفاده از فرمول محاسبه می گردد و از این رو تحت تأثیر مقدار   
نسبت  و  اتاق  حرارت  در  خون  نگهداری  بنابراین  می باشد،   MCV

نامتناسب ضدانعقاد روی این پارامتر اثرگذار است.
برخی از موارد RDW نرمال:

حاد،  خونریزی  ارثی،  اسفروسیتوز  مزمن،  بیماری  آنمی 
هموگلوبینوپاتی ارثی و برخی از موارد تاالسمی مینور

:RDW عوامل موثر در افزایش 
بی تحرکی،  و  چاقی  سوءتغذیه،  دخانیات،  استعمال  التهابی،  پدیده 
مزمن  افزایش  آهن،  متابولیسم  در  اختالل  اکسیداتیو،  استرس های 
چربی های خون و همولیز و یا صدمات فیزیولوژیک ناشی از افزایش 

سن و ...
در نهایت به نظر می رسد که وارد کردن RDW به لیست آزمایش های 
بیماری های  پیش آگهی  یا  تشخیص  برای  پزشک  به  بیمار،  روتین 
پیشرفت  در  خطر  زنگ  یک  آن  افزایش  زیرا  می کند،  کمک  مزمن 

بیماری می باشد.

منابع:
ماهنامه آزمایشگاهی دکتر حبیب اهلل گل افشان
 .Evans TC / Jehle D
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مي شود  ظاهر  مزمن  بیماری  یک  صورت  به  غالبا  خودایمن  هپاتیت 
مشاهده  قابل  نیز  بیماری  حاد  شکل  بیماران  درصد   20 تا   10 در  هرچند 
است. دالیل آن ناشناخته بوده و این بیماری با التهاب پیشرونده سلول های 
توسط  کبدی  سلول های  بیماری  این  در  مي شود.  شناخته  نکروز  و  کبدی 
سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار می گیرند. در صورت تشخیص زودهنگام 
و درمان مناسب، بسیاری از بیماران روال عادی زندگی خود را سپری خواهند 
کرد این در حالی است که در صورت عدم درمان به موقع، کبد دچار نارسایی 
شدید در عملکرد یا سیروز مي شود. این بیماری بیشتر، سلول های کبدی را 
نیز گسترش  تا مجرای صفراوی داخل کبد  التهاب  فرا می گیرد ولی گاهی 

مي یابد و ترکیبی از درگیری این دو بخش دیده مي شود.
بیش از ۷0% مبتالیان را خانمهای بین سنین 15 تا 40 سال تشکیل 
می دهند. هرچند این بیماری در زنان یائسه، مردان و حتی بچه ها نیز قابل 

مشاهده است.
 هپاتیت خودایمن به دو دسته تقسیم مي شود:

1.  نوع 1 بیماری که شایعترین نوع آن بوده و می تواند در هر سنی ایجاد 
شود اما غالبا در بالغین به ویژه بالغین جوان مونث دیده مي شود. حدود نیمی 
از افراد مبتال به این نوع هپاتیت خودایمن از نوع دیگری از اختالل خودایمن 

مثل دیابت نوع 1، سندرم شوگرن، بیماری گریوز و ... رنج می برند.
2.  نوع 2 این بیماری کمتر شایع بوده و غالبا دختران بین سنین 2 تا 
14 سال را درگیر می کند و در اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها شایع  تر است.
هرچند  است  ناشناخته  بیماری  این  دالیل  شد  عنوان  که  همانطور 
بیماری،  این  مانند  خودایمنی  بیماری های  در  که  باورند  این  بر  محققان 
باکتری ها، ویروس ها، سموم و داروهای خاصی ممکن است در افرادی که از 
نظر ژنتیکی مستعد ابتال به این بیماری ها هستند، عامل محرک بوده و فرد را 
به سمت ابتال به این بیماری سوق دهد؛ بنابراین با توجه به موارد گفته شده، 
این بیماری در اثر واکنش غیرطبیعی بدن فرد ایجاد شده، مسری نیست و 

به دیگران منتقل نمي شود.
افرادی که قباًل واکسن هپاتیت B را تزریق کرده اند باید بدانند که بین 
این واکسن و احتمال ابتال به هپاتیت اتوایمیون ارتباطی وجود ندارد. واکسن 

هپاتیت B بی خطر است و عامل مولد بیماری نیز محسوب نمي شود. بیماران 
مبتال به هپاتیت اتوایمیون برای پیشگیری از ابتال به هپاتیت B می توانند در 
صورت صالحدید پزشک از واکسن هپاتیت B استفاده کنند تا کبد به علت 

ابتال به این بیماری بار بیشتری را تحمل نکند.

عالیم و نشانه ها:
گاهی بیماران اظهار می کنند که عالیمی مانند یک سرماخوردگی شدید 
یا آنفلوانزا را طی کرده اند. شایع ترین عالمت این بیماری ضعف و خستگی 
شدید است و در صورت عدم تشخیص ممکن است بعد از مدتی فرد دچار 
بیماران  در  عالیم  همه  بیماری  شدید  موارد  در  فقط  شود.  )یرقان(  زردی 
یا  خفیف  بیماری  بیماران،  از  بسیاری  و  مي شود  دیده  همزمان  صورت  به 

متوسطی داشته و فقط برخی از نشانه ها را دارند.

سایر نشانه های این بیماری شامل:
• درد روی ناحیه کبد

• بزرگ شدن کبد
•  خارش

• درد مفاصل
• حالت تهوع و استفراغ

• کاهش اشتها
• تیره شدن رنگ ادرار

• گاهی جوش های شدید صورت در دختران جوان و اختالل قاعدگی
روتین  آزمایشهای  درطی  و  است  عالمت  بدون  بیماری  این  بعضا 
کبدی شناسایی مي شود، با این وجود در مجموع عالئم این بیماری بازهی 
گسترده ای دارد و همانطور که اشاره شد شامل عالیم خفیف تا شدید مي شود 
هپایت  و  ویروسی  هپاتیت  با  مشابهی  عالئم  بیماری  این  که  آنجایی  از  و 
القایی در اثر داروها دارد، پزشک برای تشخیص دقیق آن نیازمند روش های 
آزمایشگاهی مختلف است، همچنین پزشک باید به داروهای مصرفی بیمار 

در زمان مراجعه نیز توجه داشته باشد.

هپاتیت اتوایمیون

تهیه و تنظیم: دکتر محمدجواد حریقی
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 روش های تشخیص
در این بیماران انجام یک آزمایش خون ساده به منظور بررسی آنزیمهای 
اما برای تشخیص قطعی انجام آزمایشات  کبدی می تواند کمک کننده باشد 
بیشتر به ویژه بررسی اتوآنتی بادیها، سونوگرافی و بیوپسی از کبد ضروری است.

درمان:
هدف از درمان این بیماری کم کردن التهاب کبد است و بالطبع درمان 
پردنیزولون،  مانند  ایمنی  سیستم  مهارکننده  داروهای  با  بیماری  این  اصلی 
مانند  مکمل  درمان های  البته  و  می گیرد  صورت  سیکلوسپورین  آزاتیوپرین، 

تجویز کلسیم نیز در مواردی ضرورت پیدا می کند.

بارداری و شیردهی:
 در صورت کنترل بیماری، بیمار می تواند همراه با مصرف داروها و تحت 
نظر پزشک، بارداری را تجربه کند. بیشتر داروها این بیماران در زمان شیردهی 

نیز می تواند ادامه پیدا کند.
 رژیم غذایی:

و  بیماری  ندارند جز در موارد شدید  رژیم غذایی خاصی  بیماران  اکثر   
در بیماران سیروتیک که بخش اعظم کبد از کار افتاده و بنابراین محدودیت 
مصرف نمک و گاهی آب توصیه مي شود. مصرف الکل در تمام انواع هپاتیت ها، 

اثرات زیانباری بر سیر بیماری دارد.

Farvardin Lab
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که  می باشد  هموگلوبین  ساختار  در  مهم  و  ضروری  ترکیبات  از  آهن 
از  بسیاری  در  و  می رساند  بدن  قسمت های  تمام  به  خون  از  را  اکسیژن 
سمی  زیادی  آهن  اما  دارد.  حیاتی  و  مهم  نقش  متابولیسمی  عملکردهای 
می باشد. هورمون هپسیدین توسط کبد ترشح شده و به طور طبیعی چگونگی 
استفاده و جذب آهن را در بدن و همچنین چگونگی ذخیره آهن اضافی در 
اندام های مختلف کنترل می کند. در هموکروماتوز نقش طبیعی هپسیدین 
مختل شده و باعث مي شود که بدن آهن بیش از حد نیاز خود را جذب کند. 
این آهن اضافی در اندام های اصلی به خصوص در کبد ذخیره شده و بعد از 
یکسال  می تواند در اندام ها ایجاد آسیب شدیدی  ایجاد کند که ممکن است 
منجر به نارسایی بافت و بیماری های مزمن از قبیل سیروز، دیابت و نارسایی 
افراد دارای ژن های معیوبی هستند که باعث  از  قلبی شود. اگرچه بسیاری 
هموکروماتوز مي شود فقط در حدود 10 درصد از آنها باعث ایجاد اضافه بار 
اندام ها مي شود.  و  بافت ها  به  از آسیب  ایجاد درجاتی  باعث  آهنی شده که 
تهدید  عوارض  بروز  به  منجر  می تواند  غذایی  رژیم  از  آهن  نامناسب  جذب 

کننده از جمله: سیروز، سرطان کبد )HCC(، دیابت و بیماری قلبی شود.
از  آهن  حد  از  بیش  جذب  آن  در  که  می باشد  شرایطی  هموکروماتوز 
بافت های  در  اضافی  آهن  زمان  گذشت  با  می افتد.  اتفاق  گوارش  دستگاه 
سراسر بدن تجمع یافته و اضافه بار آهن بوجود می آید. فرآیندهایی وجود 
دارند که میزان جذب آهن را تنظیم می کند. در مرکز این فرآیندها، ژنی به 
نام HFE وجود دارد که جهش در این ژن باعث جذب مقادیر بیش از حد 
هموکروماتوزیس  می باشد.   C282Y شایع ترین جهش، جهش مي شود.  آهن 
دیده  می باشند  این جهش  از  نسخه  دو  دارای  که  افرادی  در  مواقع  بیشتر 
مي شود. عالوه بر این، با دالیل نامشخصی بیشتر افرادی که دارای دو کپی 

تهیه و تنظیم: دکتر مریم یاسمی

هموکروماتوز

عالئم  نمی کنند.  ایجاد  بدنشان  در  اضافی  آهن  می باشند   C282Y از جهش
معموال بعد از 40 سالگی بروز می کند که در زنان با تاخیر نسبت به مردان 
دیده مي شود به این علت که زنان در طول زندگی خود آهن را در طول دوران 
قاعدگی، بارداری و شیردهی از دست می دهند. هموکروماتوز معموال ارثی و 
جزء شایع ترین و شناسایی شده ترین اختالل ژنتیکی در میان سفید پوستان 
می باشد. در حدود %10 از سفیدپوستان یک کپی از جهش C282Y را، از 
یکی از والدین به ارث می برند که بیشتر این افراد هیچ عالئمی ندارند. عالئم 

اولیه معموال با دیگر شرایط مشترک همپوشانی دارد.

انواع هموکروماتوز
هموکروماتوز ارثی:

 شایع ترین نوع هموکروماتوز، هموکروماتوز ارثی می باشد که رایج ترین 
علت آن، جهش در ژن HFE می باشد، ژنی که میزان جذب آهن از طریق 
رژیم غذایی را کنترل می کند. جهش بدمعنی G به A منجر به جایگزینی 
از   )C282Y(  282 آمینواسیدی  موقعیت  در  سیستئین  جای  به  تیروزین 
مغلوب  اتوزوم  توارث  الگوی  دارای  بیماری  این  پروتئینی مي شود.  محصول 
می باشد. در صورتی که فرد دارای هر دو جهش در ژن HFE باشد ممکن است 
هموکروماتوز را ایجاد کند. در صورتی که فرد تنها یک ژن جهش یافته داشته 
باشد، هموکروماتوز ایجاد نخواهد شد فقط حامل این ژن جهش یافته به نسل 
با هموکروماتوز  بیماران  از   80-85% در   C282Y می باشد. هموزیگوت  بعد 
ولی  دارد  تولد وجود  زمان  در  این هموکروماتوز  )HH( دیده مي شود.  ارثی 
بیشتر افراد تا مدت ها عالئم آن را نشان نمی دهند. معموال عالئم بین سنین 
50 و 60 سال در مردان و بعد از 60 سالگی در زنان دیده مي شود. علت تاخیر 
بروز عالئم در زنان به از دست دادن آهن در طول دوران قاعدگی و زایمان 

مرتبط می باشد. انواع جهش ها عبارتند از:  
ایجاد  را  ارثی  هموکروماتوز  مغلوب  اتوزوم  فرم   :TFR2 ژن  در  جهش 

می کند که از نظر بالینی به هموکروماتوز ارثی مرتبط با HFE شباهت دارد.
سلولی  قرار گیری سطح  این جهش  از دست دادن عملکرد:  جهش  
فروپورتین را کاهش می دهد و در نتیجه توانایی آن برای انتقال آهن کاهش 
مي یابد. نتیجه آن رسوب آهن در درجه اول در ماکروفاژها می باشد.  این 

اختالل، بیماری Ferroportin نامیده مي شود.
از  آهن  تنظیمی  پروتئین های  کدکننده  ژن های  دیگر  در  جهش هایی 
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  Transferrin Receptor 2 و Ferroportin ،Hemojuvelin ،Hepcidin :جمله
باعث  بیشتر  این جهش ها  ارثی دخیل می باشند.  بار آهن  اضافه  در سندرم 
ایجاد فرم های هموکروماتوز ارثی غیر HFE مي شود. در ایجاد هموکروماتوز 
ارثی مرتبط با HFE، دو جهش C282Y و H63D رایج ترین جهش ها می باشند 

که بیشتر افراد هر دو جهش ژنی را دارند.

هموکروماتوز زودرس
هموکروماتوز زودرس در اثر تجمع سریع و زودهنگام آهن ایجاد مي شود 
دو  در  مي شود. جهش ها  ظاهر  سال  و 30  بین سنین 15  معموال  عالئم  و 
نوع  این  از  شکل  دو  ایجاد  در   Hepcidin و   Hemojuvelin مختلف  ژن 

هموکروماتوز نقش دارند.

هموکروماتوز نوزادان
رشد  حال  در  جنین  کبد  در  سرعت  به  آهن  شدید،  اختالل  این  در   

ساخته مي شود. تصور مي شود که یک بیماری خودایمن می باشد.

هموکروماتوز ثانویه
این نوع از هموکروماتوز، ارثی نمی باشد و اغلب با عنوان اضافه بار آهن 
شناخته مي شود. افراد با نوع خاصی از کم خونی و بیماری کبدی مزمن که 
از حد آهن دچار  بیش  اثر تجمع  دارند در  تزریق خون  بار  به چندین  نیاز 
این عارضه مي شوند. باید خاطر نشان کرد که مصرف خوراکی آهن منجر به 
اضافه بار آهن نمي شود به جز در افرادی که دارای استعداد ژنتیکی و یا دارای 

اریتروسیت های بی اثر می باشند.

عوامل ابتال به هموکروماتوز
1( داشتن دو کپی از ژن جهش یافته HFE: بزرگترین فاکتور خطر برای 

هموکروماتوز ارثی می باشد.
2( سابقه خانوادگی: در صورتی که یکی از بستگان درجه اول از جمله 
ریسک  دارای  اول  افراد درجه  باشد  مبتال  برادرها  یا خواهر  والدین  از  یکی 

خطر باالیی می باشند.
3(  نژاد: افراد با نژاد اروپای شمالی دارای احتمال خطر بیشتری برای 
این بیماری می باشند. در مقابل شیوع این بیماری درافراد با نژاد آفریقایی، 

آمریکایی، اسپانیایی و آسیایی کمتر می باشد.
4(  جنسیت: مردان بیشتر از زنان عالئم این بیماری را در سنین کم 
نشان می دهند. به این علت که زنان آهن را در طول قاعدگی و بارداری از 
نیز  زنان  در  ابتال  خطر  هیسترکتومی  یا  و  یائسگی  از  بعد  می دهند.  دست 

افزایش مي یابد.

تشخیص هموکروماتوز
75%  از افراد با هموکروماتوز، قبل از نشان دادن عالئم تشخیص داده 
ندارند.  عالئمی  نوع  هیچ  تشخیص  زمان  در  افراد  بیشتر  حتی  و  مي شوند 
از  دارد  زیادی  اهمیت  بیماری  دوره  اوایل  همان  در  بیماری  این  تشخیص 
این جهت که اقدام سریع درمان کمک به جلوگیری از بروز عوارض مي شود. 
تشخیص  را  آن  عوارض  و  بیماری  شدت  می توانند  تشخیصی  تست های 
 دهند. تشخیص ژنتیکی نیز برای افرادی که هنوز فنوتیپ بیماری را نشان 

نداده اند انجام مي شود.

 :)Serum saturation transferrin( تعیین سطح آهن خون
بیشتر افراد با هموکروماتوز افزایش سطح آهن در خون را نشان می دهند. 
ترانسفرین، پروتئینی می باشد که به آهن متصل شده و باعث انتقال آن بین 
به  آهن  اتصال  میزان  خون،  در  آهن  ارزیابی سطح  جهت  مي شود.  بافت ها 
پروتئین ترانسفرین با اشباع این پروتئین اندازه گیری مي شود. این تست از 
حساس ترین تست ها برای تعیین زودهنگام هموکروماتوز می باشد، در مرحله 

بعد اندازه گیری فریتین پیشنهاد مي شود.

که  است  پروتئینی  فریتین   :)ferritin  Serum( سرم  فریتین 
منعکس کننده میزان ذخایر آهن در بدن می باشد. این تست میزان ذخیره 
آهن در کبد را اندازه گیری می کند. سطح فریتین خون زمانی که ذخایر آهن 
بدن افزایش یابد، افزایش پیدا می کند اما معموال سطوح فریتین تا زمانی که 
ذخایر آهن افزایش نیافته باشد، افزایش نشان نداده که همین موضوع باعث 
مي شود که نتیجه این تست در مراحل اولیه بیماری نرمال گزارش شود. بهتر 
است این تست ها در حالت ناشتا انجام شود. باید خاطر نشان کرد که افزایش 
سطح آهن در یک یا همه این تست های خونی می تواند در دیگر بیماری ها 
نیزگزارش شود. در این شرایط ممکن است تست نیاز به تکرار داشته باشد. 
به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که فریتین جزو پروتئین های فاز حاد 

می باشد که در تفسیر نتایج این تست باید مدنظر قرار گیرد.
آزمایش جهش ژنی: افراد با تستهای آهن غیرطبیعی باید تحت انجام 
تست های ژنتیکی برای تایید تشخیص بیماری قرار گیرند. بررسی جهش ژنی 
در صورتی که سطح آهن خون باال باشد از طریق استخراج DNA و با تکنیک 

Real-Time PCR و ژنوتایپینگ انجام می گیرد.
شک  صورت  در  کبد:  عملکرد  تست  و  کبد  از  بیوپسی  آزمایش 
کردن به آسیب کبدی و همچنین در افراد با هموکروماتوز غیر HFE  که با 
بیوپسی استفاده  از روش  را تشخیص داد  روش ژنوتایپینگ نمی توان آن ها 

مي شود.
MRI: یک روش سریع و غیرتهاجمی اندازه گیری درجه اضافه بار آهن 

در کبد می باشد.

غربالگری سالمت افراد از نظر هموکروماتوز
تست ژنتیکی می تواند برای بستگان درجه اول، والدین، خواهر و برادرها 
و فرزندان فردی که برای آن هموکروماتوز تشخیص داده شده، انجام شود. 
هموکروماتوز ممکن است از طریق نتیجه انجام تست خونی غیر طبیعی برای 
علل دیگری یا از طریق غربالگری اعضای خانواده افراد مبتال تشخیص داده 

شود.

1- HEF ) Hemochromatosis Gen Mutaion( ) C282Y(
2- HEF ) Hemochromatosis Gen Mutaion( )H63D(

فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاهی  مجتمع  در  ذیل  آزمایشات 
جهت ارزیابی هموکروماتوز انجام می شود )جوابدهی یک هفته(
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نسب  ایمنی  سیستم  شدید  واکنش  حساسیت،  عامیانه  شکل  به  یا  آلرژی 
به  آلرژی  است.   … و  بیضرر محیطی، خوراکی، حیوانی  مختلف  عوامل  به 
گونه های مختلف و متفاوت در افراد مشاهده می گردد و عالئمی مانند آبریزش 
بینی، خارش، جوش های پوستی، تنگی نفس و... را شامل مي شود. دو نوع 
آزمایش، از طریق پوست و خون برای تشخیص آلرژی وجود دارد که در این 
مقاله آزمایش ها خونی تشخیص آلرژی مورد بررسی قرار می گیرند. آلرژی از 
ازدیاد حساسیت فوری هست که به صورت های مختلف  دسته واکنش های 
مانند رینیت آلرژیک، کهیر، اگزما، ناراحتی های گوارشی و ... بروز می نماید. 

پاتوفیزیولوژی واکنش های آلرژیک را می توان در دو فاز بررسی نمود.
 1-  فاز حاد یا اولیه)Sensitization(:  در این فاز ابتدا آلرژن وارد بدن 
شده و توسط سلول های دندریتیک موجود در اپیتلیوم بافت تنفسی، گوارشی 
و پس  بلعیده  می شوند  آنتی ژن ها هستند،  ورود  عمده  راه   3 که  پوستی  و 
این گره ها عرضه  موجود در    T از مهاجرت به گره های لنفی به سلول های 
 Th2 به سلول های آتوپیک و حساس  افراد  در  فعال شده   Tمي شوند. سلول
متمایز شده که این سلول ها سایتوکاین های مختلف و مؤثری در واکنش های 
آلرژیک تولید می کنند. به عنوان مثال یکی از این سایتوکاین ها IL-4 است 
که عالوه بر نقش موثر در تعامالت سلول های T و B بر روی سلول های B اثر 
گذاشته و باعث ایجاد توانایی در این سلول ها برای تعویض ایزوتایپ آنتی بادی 
 FcεR1 تولیدشده به گیرنده های IgE .مي شود IgE تولیدشده در جهت تولید
که در سطح ماست سل و بازوفیل به وفور یافت مي شوند متصل شده که این 
فرآیند تحت عنوان مرحله حساسیت زایی معروف است و عالئمی را از نظر 
بالینی ایجاد نمی کند. در تماس مجدد با همان آلرژن، این بار IgE  اختصاصی 
آلرژن در سطح ماست سل و بازوفیل، با آلرژن اتصال متقاطع داده و درنتیجه 
باعث فعال سازی این سلول ها و آزادسازی مدیاتورها و سایتوکاینها و به دنبال 
آن تاثیر این مواد بر روی عروق خونی و انبساط آنها، انقباض ماهیچه های 
صاف، تحریک سلول های عصبی و افزایش ترشح موکوس در سطوح مخاطی 
و درنتیجه ایجاد عالئم بالینی آلرژی می گردد. دومین سایتوکاین تولیدشده و 

موثر، IL -5 است. این سایتو کاین در افزایش ائوزینوفیل ها که به ویژه در فاز 
تأخیری واکنش های آلرژی دیده مي شوند، موثر است.

2- فاز تأخیری: در اغلب موارد بعد از فاز اولیه در عرض 2 تا 24 ساعت و 
اغلب در ساعات اولیه )2 تا 8 ساعت( واکنش های تأخیری اتفاق می افتند. 
Th2 هستند  و سلول های  ائوزینوفیل ها  تأخیری  فاز  در  مهم ترین سلول ها 
و  لنفوسیت ها  نوتروفیل ها،   مانند  التهابی  سلول های  سایر  مهاجرت  ولی 
این سلول ها و نیز   از  اولیه و سیتوکاینهای ترشح شده  ماکروفاژها به محل 

ماست سل ها در ایجاد این فاز بسیار مهم است.
انواع ازدیاد حساسیت در کودکان

در  حساسیت  ازدیاد  انواع  از  مورد  دو  بررسی  به  مختصر  به طور  به  زیر  در 
کودکان پرداخته مي شود.

 1-  رینیت آلرژیک )تب یونجه(
رینیت آلرژیک شایع ترین بیماری ناشی از حساسیت در دوران کودکی است. 
عالئم رینیت آلرژیک عبارتند از آب ریزش بینی، خارش بینی، عطسه، ترشح 
پشت بینی، احتقان )گرفتگی( بینی. کودک دچار حساسیت همچنین ممکن 
از چشم و مشکالت مزمن و  آبریزش  و  قرمزی چشم  و  است دچار خارش 
عودکننده گوش شود. هرچند رینیت آلرژیک به تب یونجه نیز مشهور است 

اما نه در اثر یونجه به وجود می آید و نه سبب بروز تب مي شود.
گرفتگی بینی: حساسیت ها مهم ترین عامل بروز احتقان بینی در کودکان 
می باشد. گاهی اوقات گرفتگی بینی کودک آنقدر شدید است که وی مجبور 
مي شود از طریق دهان نفس بکشد و این مسئله به خصوص در هنگام خواب 
شایع تر است. اگر گرفتگی بینی و تنفس از راه دهان درمان نشود، می تواند 

رشد دندان ها و استخوان های صورت را تحت تأثیر قرار دهد.
در  مایعات  تجمع  و  التهاب  بروز  سبب  می تواند  حساسیت  گوش:  عفونت 
گوش شود و در نتیجه سبب عفونت گوش و کاهش شنوایی گردد. آلرژی 

می تواند سبب درد، خارش و کیپ شدن گوش گردد.

پانل آلرژی 
تهیه و تنظیم: نفیسه شاهمرادی
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 2- حساسیت های غذایی
در  را  غذایی  میزان شیوع، حساسیت  اساس  بر  بیماری های  دسته بندی  در 
جهان  کشورهای  بیشتر  در  که  چرا  داده اند،  قرار  رایج"  "بیماری های  میان 
درصد قابل  توجهی از افراد به این عارضه دچارند. گاهی برخی از ترکیبات 
نوزاد شده، حساسیت زا  بدن  وارد  شیر  طریق  از  که  مادر  غذای  در  موجود 
تا  گرفت  حساسیت  آزمایش  نوزادان  از  می توان  دلیل  همین  به  می باشند. 
بدین  وسیله مشخص  شود که نوزاد به چه غذاهایی حساسیت دارد و با حذف 
این مواد از رژیم غذایی مادر، احتمال بروز حساسیت در نوزاد را کاهش داد.

و  بادام زمینی  خوردن  اثر  در  کودکان  در  غذایی  حساسیت های  شایع ترین 
شیر بروز می کند. پس  از این دو، دیگر عوامل شایع بروز حساسیت غذایی 
در کودکان را تخم مرغ، ماهی و برخی غذاهای دریایی مانند میگو و نیز سویا 
تشکیل  گندم  و  آمریکایی(  گردوی  و  بادام هندی  گردو،  )مانند  و خشکبار 
می دهند. شدیدترین واکنش های اما مربوط به بادام زمینی، خشکبار، ماهی و 
غذاهای دریایی است، همچنین حساسیت ناشی از این چهار مورد معموالً در 
تمام طول زندگی با فرد می ماند درحالی که حساسیت به شیر، تخم مرغ، سویا 

و گندم غالباً با بزرگتر شدن کودک و افزایش سن از بین می رود.
آسم و ورزش

در  کودک  حضور  مدت  از  قابل توجهی  و  مهم  بخش  ورزشی  فعالیت های 
به معنای آن  به آسم  ابتالی کودک  را به خود اختصاص می دهند.  مدرسه 
نیست که کودک باید به  کلی از این فعالیت ها اجتناب کند. کودکانی که دچار 
آسم و دیگر بیماری های آلرژیک هستند، می توانند با نظر پزشک متخصص 
هنگام  به  آسم  عالئم  بروز  نمایند.  شرکت  مختلف  ورزشی  فعالیت های  در 
ورزش می تواند نشان دهنده کنترل ضعیف باشد، بنابراین مطمئن شوید که 

کودک داروهای کنترل آسم را به طور مرتب دریافت می کند.
سن در انتخاب آلرژن های غذا اهمیت دارد:

با توجه به سن افراد پانلهای غذایی متفاوتی برای بررسی حساسیت در آنها 
تعریف مي شود:

-  پانل غذایی کودکان )حساسیت پوستی و گوارشی(
سیب زمینی، سفیده تخم مرغ، گوشت، شیر گاو، شکالت، ماهی، کاکائو، آرد، 
موز، برنج، پیاز، سویا، سیر، مخلوط آجیل، حبوبات، گوجه فرنگی، ادویه، پنیر، 

وانیل )بستنی(، ماست
-  پانل غذایی بزرگساالن

سیر، ادویه، دارچین، فلفل، گوجه فرنگی، وانیل، کاکائو، شکالت، سویا، سفیده 
تخم مرغ

ویتامین D و افزایش ایمنی بدن
و  مؤثر  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  در   D ویتامین  نشان می دهد،  مطالعات 
دلیل،   همین  به  کند.  جلوگیری  آلرژی ها  برخی  بروز  از  است  ممکن  حتی 
بررسی سطح ویتامین D ضروری است تا در صورت کمبود درمان الزم انجام 

شود.
پیشگیری از بروز آلرژی با کاهش استرس

آلرژیک  بیماری های  به طور خاص  و  بیماری هاست  اکثر  زمینه ساز  استرس 
کهیر  فرد  که  زمانی  مثال،  به طور  شود.  تشدید  استرس  با  است  ممکن 
مواردی  در  کهیر شود.  تشدید  یا  بروز  باعث  استرس می تواند  گاه  می زند، 
مي شود  توصیه  است،  آسم  حمله  و  بروز  برای  محرکی  عامل  استرس،  که 
افراد مبتالبه آلرژی،  خواب و تغذیه سالم داشته باشند و از استرس محیطی 

دوری کنند.

انواع آزمون های آلرژی
تست  گروه  دو  از  بالینی  عالئم  بررسی  از  صرف نظر  آلرژی  تشخیص  در 
 )In vivo tests( تشخیصی استفاده می گردد که شامل تستهای داخل بدن
مانند تست پوستی پریک )Skin prick test( که اغلب توسط پزشکان محترم 
جهت بررسی نوع ماده آلرژن که باعث ایجاد عالئم در بیمار گشته، استفاده 
تهاجمی  به  تاحدی  می توان  تستها  گروه  این  معایب  مهم ترین  از  مي شود. 
بودن برخی از روش ها و همچنین امکان بروز واکنش های شدید در برخی 

بیماران اشاره نمود.
2- گروه دوم از تست های تشخیصی آلرژی تست های خارج بدن می باشند. 
این گروه تست ها با خون گیری از بیمار در آزمایشگاه انجام می گیرند مانند 
تست اندازه گیری میزان Total IgE که تا حد زیادی مطرح کننده وجود یا 
عدم وجود آلرژی در فرد هست. از مهم ترین تست های این گروه می توان به 
آزمایشگاهی طراحی شده  از کیت های  استفاده  با  اشاره نمود که  تست هایی 
جهت اندازه گیری IgE ویژه دربرابر یک آلرژن خاص، به ردیابی آن آلرژن در 
بیمار می پردازند و از این جهت کمک بسیار شایانی به روند درمان و بهبود 
بیمار می نمایند. در این تست می توان با استفاده از پلیت های پوشیده شده 
با آلرژن های شایع و همچنین سیستم اندازه گیری بسیار حساس آویدین-

بیوتین، نوع آلرژن را در بیمار شناسایی نمود.

انواع آزمایشات خون برای ارزیابی آلرژی
خاص  آنتی بادی  مقدار  اندازه گیری  و  کشف  موجب  خون  آلرژی  آزمایش 
آلرژی زا در تماس  با یک ماده ی  آلرژی زا در خون مي شود. هنگامی که فرد 

باشد،، بدن اقدام به تولید آنتی بادی در برابر آن می کند.
بیمار  سرم  در   IgE کالس  از  آنتی بادی  حضور  آلرژی  خونی  تست های  در 

اندازه گیری مي شود.
آزمایش خون آلرژی ممکن است به عنوان آزمون ایمونواسی نیز نامیده شود و شامل:

)Enzyme  Linked  Immunosorbent  Assay(  ELISA االیزا   آزمایش   •
)Enzyme Immunoassay( EIA یا 
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)Radioallergosorbent( RAST آزمایش رست •
ImmunoCAP آزمایش •

- آزمون ELISA مقدار آنتی بادی بر علیه ماده ی آلرژی زای خاص در خون را 
اندازه گیری می کند.

ازنظر  را  اختصاصی   IgE میزان  که  آن ها  دقیق ترین  روش ها  این  میان  از   -
روش  این  می باشد.   ImmunoCAP روش  می کند  مشخص  نیز  کمی 
اختصاصی   IgE اندازه گیری  قابلیت  که  می باشد   RAST روش  چهارم  نسل 
طالئی  استاندارد  روش  به عنوان   WHO طرف  از  و  دارد  را  آلرژن   650 
)Gold Standard( تست های آزمایشگاهی اختصاصی برای آلرژی معرفی شده است.

تکنولوژی  جدیدترین   ISAC Microarray ImmunoCAP روش   -
 ارائه شده برای آلرژی کودکان می باشد که بر اساس تکنولوژی زیست تراشه

)Biochip( طراحی شده و توانایی اندازه گیری میزان IgE  اختصاصی 112 اپی 
توپ مختلف از 51 آلرژن شایع را تنها با 30 میکرولیتر از خون کودک دارد.

آزمایش رست 
این آزمایش در سال 19۷0 معرفی و در سال 1989 به عنوان بهترین آزمایش 
آلرژی  مبتالبه  فردی  چنانچه  شد.  برگزیده  آلرژیک  واکنش های  تشخیص 
باشد، تست خونی رست به عنوان بهترین راه  تشخیص آلرژی به وی پیشنهاد 
می گردد. این تست قابلیت تشخیص 40 آلرژن مختلف به طور تفکیک شده 
از جمله آلرژن های حیواناتی مثل سگ، گربه و اسب، آلرژن های  خوراکی 
مانند  زرده یا سفیده  تخم مرغ و همچنین آلرژن های فصلی و محیطی را در 
قالب یک کیت تشخیصی دارد. الزم به ذکر است نحوه جوابدهی به صورت 

نمودار و کاماًل تفکیک شده ارائه می گردد.

مزایای استفاده از روش رست 
• عدم نیاز به قطع داروهای ضد حساسیت

• ارائه منحنی های درجه بندی شده بعد از حصول نتایج عالی
• انجام تست روی سرم بدون نیاز به تست های پوستی متعدد

• سهولت انجام تست برای کودکان

• عدم ایجاد واکنش های آنافیالکسی در افراد 
آلرژیک

• حساسیت و ویژگی باالی تست
سایر  به  نسبت  مناسب  بسیار  قیمت   •

روش های موجود
و  استاندارد  پانل های  از  استفاده  امکان   • 

پانل های سفارشی
روش انجام آزمایش رست

ایمنوبالت  روش  اساس  بر  آلرژن  غربالگری 
در   IgE آنتی بادی های  سنجش  هدف  به  و 
آلرژن ها هستند،  انسان که اختصاصی  سرم 

طراحی  شده است.
در  موجود  آنتی بادی های  روش،  این  در 
آلرژن هایی  با  اختصاصی  به طور  انسان  سرم 
تثبیت  سلولزی  نیترو  غشاهای  در سطح  که 
بعد  مرحله  در  می دهند.  واکنش   شده اند 
به  آنزیم  با  کونژوگه   IgE آنتی بادی های ضد 
آزمایش  محیط  به  آنزیم  ویژه  سوبسترای  سرانجام  و  وارد  آزمایش  محیط 
باند رنگی در  انجام واکنش های آنزیمی، تعدادی  افزوده مي شود. در نتیجه 
طول غشا ظاهر مي شود که شدت رنگ هر باند متناسب با مقدار آنتی بادی 

IgE  ویژه هر آلرژن در نمونه سرمی است.
ارزیابی هر باند با استفاده از دستگاه RIDA-Screen و به کمک یک الگوی 

آنالیز انجام و میزان IgE ویژه هر آلرژن برحسب IU/ml گزارش مي شود.

تفسیر نتایج
الزم به ذکر است که نتایج تست IgE بایستی با توجه به عالئم و آثار بالینی 
IgE اختصاصی  نتایج تست  از  بیمار و توسط پزشک معالج تفسیر مي شود. 
می توان برای پیش بینی دوره بیماری آتوپیک استفاده کرد. این امر به ویژه 
در مورد اطفالی که حساسیت غذایی در آن ها در حال شکل گیری می باشد، 
بهتر  درمان  به  می تواند  آلرژی  زودهنگام  تشخیص  همچنین  دارد.  اهمیت 
با  انتظار می رود  مثال  به طور  نماید.  احتمالی کمک  عوارض  از  و جلوگیری 
درمان اطفال مبتالبه آسم تا قبل از پنج سالگی، از افت فعالیت تنفسی آن ها 

جلوگیری کرد.
همچنین ارزش موارد منفی تست IgE نیز نباید نادیده گرفته شود زیرا در 
آلرژی  مشابه  بالینی  عالئم  که  بیمارانی  در  آلرژیک،  غیر  موارد  از  بسیاری 
نشان می دهند، تست IgE اختصاصی منفی است که برای این گونه بیماران 
  IgE بایستی موارد اتیولوژی دیگر جستجو گردد. همچنین نتایج منفی تست

اختصاصی، از درمان های آلرژیک غیرضروری جلوگیری می کند.
 IgE تیتر  برای تعیین  االیزا، طراحی شده و  به روش  تام   IgE کیت سنجش 
سرمی استفاده مي شود. تیتر باالی IgE در مواردی نظیر آلرژی، بیماری های 
انگلی، برخی نقایص سیستم ایمنی، سندرم مادرزادی نقص سلول T، سندرم 

افزایش IgE و سندرم ویسکوت-آلدریچ مشاهده مي شود.
-Strauss( همچنین در برخی بدخیمی ها نظیر لنفوما و سندرم چرگ اشتراوس
Churg(، تیتر IgE افزایش مي یابد. دامنه نرمال IgE در سنین مختلف متغیر 

است که در طول دوره بلوغ حداکثر و در پیری به حداقل می رسد.
در شکل صفحه بعد نمونه ای از جواب آزمایش بیمار را مالحظه می کنید.
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Report (Patient)

First Name (Patient): FATEMEH Last Name (Patient): NAKHODAZADEH

Date of Birth (Patient): 

Patient-ID: 49618 Sample-ID: 

Result:   Test: Panel 30 Mix LY     Revision: 002

Specific: IgE

AllergenDescription IU/ml Class AllergenDescription ClassIU/ml
Control [Ctrl] 6.0>100
Derm. pteronyssinus [D1] 0.00.00
Derm. farinae [D2] 0.30.11
Eucalyptus [T18] 1.00.36
Cockroach [I6] 0.00.00
Mixed grasses [GX] 0.00.00
Cypress [T23] 0.00.00
Olive [T9] 0.00.00
Acacia [T35] 0.20.08
Cedar, Japan [T24] 0.00.00
Ragweed [W1] 0.00.00
Parietaria (Wall pellitory) [W21] 0.00.00
Aspergillus fumigatus [M3] 0.00.00
Alternaria alternata [M6] 0.00.01
Cladosporium herbarum [M2] 0.00.00
Cat epithel [E1] 2.31.5

Dog epithel [E5] 0.00.00
Camel hair [E17] 0.00.00
Latex [K82] 0.00.00
Milk [F2] 0.00.00
Egg white [F1] 0.00.00
Egg yolk [F75] 0.00.00
Soy bean [F14] 0.00.00
Peanut [F13] 0.10.06
Fishmix (f23, f37, f3) [FX3] 0.00.00
Crab/ Shrimp [F23_F24] 0.10.04
Date [F289] 0.00.02
Citrus Mix (Lemon, Orange, Lime) [FX10] 0.00.00
Banana [F92] 0.00.00
Tomato [F25] 0.00.00
Nut mixture [FX] 0.00.00

'NO 93-KESHAVARZ BLVD.,TEHRAN TEL:66429871 FAX :66422337 WWW.NOORLAB.IRHead Office:

Sign. Assistant/Physician

Class

0: not or hardly present [0.00-0.34 IU/ml] 1: low threshold [0.35-0.69 IU/ml] 2: slight increase [0.70-3.49 IU/ml]

3: significantly increased [3.50-17.49 IU/ml] 4: high [17.5-49.9 IU/ml] 5: very high [50.0-100.0 IU/ml]

6: extremly high [>100 IU/ml]

Date of impression: 2017/07/25
Date of evaluation: 2017/07/25

v1.1
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مانند کتابی 23فصلی )23کروموزوم( که هر  انسانی  ژنوم  ساختار  گزاره اول: 
اطالعاتی  با ذخیره  فاصله،  بدون   )T,G,A,C( میلیون حرف تا 48  فصل حاوی 23 
ازتمام صفات و ویژگی های انسانی با ترتیب کدون های ژنتیکی است که این کتاب 
در دونسخه درکتابخانه هسته سلول نگاه داشت شده است.                                                                          
آبشارگونه  به صورت  مغلوب،  و چه  غالب  توارث چه  ژنتیک کالسیک،  برپایه   
ازنسلی به نسل بعد منتقل می گردد و آلل های ژن موجود در ژنوم آن خانواده، بدون 

تغییر درترادف ژنی رابطه علّی و معلولی ژنوتیپ با فنوتیپ را برقرارمی سازند.
گزاره دوم: اپی ژنتیک توصیف انتقال توارث و اطالعات ژنومی بصورت اکتسابی 
از یک سلول به سلول زاده خود، بدون تغییر درتوالی و ترادف اصلی و ایجاد فنوتیپ 
بیوشیمیایی   )Micromodification( ریزتغییرات  تاثیر  بیانگر  که  است  ثانویه 
متفاوت  بیانی  منجربه  که  است  درکروماتین  و...  استیالسیون  متیالسیون،  همچون 
از ژن می گردد. در واقع ژن دارای یک حافظه برای یک رویداد و واقعه است، که آن 
واقعه درطی گذر نسل بواسطه دخالت های ناگزیر عوامل خارجی در ژنوم، با ایجاد 
نقش گذاری ژنومی )genomic imprinting( و درپی آن بروز تاثیرات برای ادامه 

نسل و نشانه گیری آن واقعه است.
عملکردهایشان،  و  ژن ها  مطالعه  است،  ژنوم  مطالعه  ژنومیکس   : سوم   گزاره 
مطالعه ای همه جانبه درتمام سطوح، از سطح DNA با تعیین توالی ژن ها و عناصر 
تنظیمی آنها تا سطح نسخه برداری و شناسایی اشکال RNA ای آن و یا حتی سطح 

شخصی سازی تشخیص ودرمان بیماری ها از رهگذر 
فناوری های اومیکس

سعیدرضایی  )کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی(

پروتئومیکی آن، که از رهگذراین شناسایی، تمامی پدیده های ژنومی چون پلیوتروفی 
)تاثیر و نقش یک ژن بر بروز چندین صفت نامرتبط(، اپیستازی )تعدیل اثر یک ژن 
توسط ژن های دیگر( و تمامی پدیده های میانکنشی ژنوم و اثر متقابل آن با فاکتورهای 
با  که  ژنتیکی،  اپی  تغییرات  ریز  فرایندهای  تمامی  نیزخصوصا  و  مداخله گر محیطی 

بررسی این موارد در بیماری ها، اطالعات ارزشمندی دراختیار ما قرار می دهد.
گزاره چهارم: شخصی سازی تشخیص و درمان

 )Personalized diagnosis and treatment(
مدلی است به منظورتطابق و سازگاری ژنوم فردی با معیارهای درست تشخیصی 
و درپی آن اتخاذ راهکاره های سودمند و اثربخش درمانی، که از اطالعات بدست آمده 
زیستی  های  داده  هدفمندسازی  با  که  اطالعاتی  است،  میسرگردیده  ژنومیکس  از 
درسطح مولکولی و مسیرهای پیام رسانی آن، نگرش دو بعدی از این امر را به شناختی 

سه بعدی مبدل ساخته است.
ژنوم  که  داشت  بیان  اینگونه  توان  می  فوق  گزاره های  از  استنباط  و  تلفیق  با 
ابهامات وسیعش، یک سهولت صفر و یکی از دنیای پر  درعین داشتن پیچیدگی و 
از درک  راز و رمزش را به واسطه ژنومیکس به ما می دهد و دریچه جدیدی است 
 بهتر و همه جانبه ازتفاوت های فردی به منظور شناخت علل بیماری های العالج و 
صعب العالج، که باروش های مبتنی برتشخیص فناوری های اومیکس، ما را درشخصی 

سازی هر دو مقوله تشخیص و درمان یاری می سازد.
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• Identifies structural variants and complex 
rearrangements, such as deletions, inver-
sions, or translocations
When sequencing a genome for the first 
time, use a combined approach for high-
er-quality assemblies. Combining short-in-
sert, paired-end and long-insert, mate pair 
sequences is the ideal way to maximize cov-
erage. The short reads, sequenced at higher 
depths, can fill in gaps not covered by the 
long inserts.
This combination enables detection of the 
widest range of structural variant types 
and is essential for accurate identification 
of complex rearrangements. Synthetic long 
reads can also aid assembly by providing 
long counting that are “stitched” together 
from shorter reads to maintain accuracy.
Introduction to Phased Sequencing
Historically, whole-genome sequencing 
generated a single consensus sequence 
without distinguishing between variants 
on homologous chromosomes. Phased 
sequencing, or genome phasing, address-
es this limitation by identifying alleles on 
maternal and paternal chromosomes. This 
information is often important for under-
standing gene expression patterns for ge-
netic disease research.
Next-generation sequencing (NGS) enables 
whole-genome phasing without relying 
on trio analysis or statistical inference. By 
identifying haplotype information, phased 
sequencing can inform studies of complex 
traits, which are often influenced by inter-
actions among multiple genes and alleles. 
Phasing can also provide valuable informa-
tion for genetic disease research, as disrup-
tions to alleles in cis or transpositions on a 
chromosome can cause some genetic dis-
orders.
Phasing can help researchers to:
• Analyze compound heterozygotes
• Measure allele-specific expression
• Identify variant linkage
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Figure 1. An example of the results of automated chain-termination 
DNA sequencing.
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ongoing for over a decade, these investigations were lim-
ited to relatively few samples and small numbers of can-
didate genes. With the advent of NGS, cancer genomes 
can now be systemically studied in their entirety, an en-
deavour ongoing via several large scale cancer genome 
projects around the world, including a dedicated pedi-
atric cancer genome project. For the child suffering from 
cancer this may provide many benefits including a more 
precise diagnosis and classification of the disease, more 
accurate prognosis, and potentially the identification of 
‘drug-able’ causal mutations. Individual cancer sequenc-
ing may, therefore, provide the basis of personalized can-
cer management. Currently pilot projects are underway 
using NGS of cancer genomes in clinical practice, mainly 
aiming to identify mutations in tumors that can be target-
ed by mutation-specific drugs.

Advantages of Whole-Genome Sequencing
• Provides a high-resolution, base-by-base view of the 
genome.
• Captures both large and small variants that might oth-
erwise be missed.
• Identifies potential causative variants for further fol-
low-on studies of gene expression and regulation mech-
anisms.
• Delivers large volumes of data in a short amount of time 
to support assembly of novel genomes.
An Uncompromised View of the Genome
Unlike focused approaches such as exome sequencing 
or targeted resequencing, which analyze a limited por-
tion of the genome, whole-genome sequencing delivers 
a comprehensive view of the entire genome. It is ideal 
for discovery applications, such as identifying causative 
variants and novel genome assembly. Whole-genome 
sequencing can detect single nucleotide variants, inser-
tions/deletions, copy number changes, and large struc-
tural variants. Due to recent technological innovations, 
the latest genome sequencers can perform whole-ge-
nome sequencing more efficiently than ever.
 Key Whole-Genome Sequencing Methods
Sequencing large genomes (> 5 Mb) can provide valua-
ble information for disease and population-level studies. 
Today, researchers use large whole-genome sequencing 
to analyze tumors, investigate causes of disease, select 
plants and animals for agricultural breeding programs, 
and identify common genetic variations among popula-
tions.
Analyzing the whole genome using next-generation 
sequencing (NGS) delivers a base-by-base view of all 
genomic alterations, including single nucleotide variants 
(SNV), insertions and deletions, copy number changes, 
and structural variations. Paired-end whole-genome se-
quencing involves sequencing both ends of a DNA frag-
ment, which increases the likelihood of alignment to the 
reference and facilitates detection of genomic rearrange-
ments, repetitive sequences, and gene fusions.
• Provides a high-resolution, base-by-base view of the 
genome.
• Combines short inserts and longer reads to allow char-

acterization of any genome
• Reveals disease-causing alleles that might not have 
been identified otherwise.
• Identifies potential causative variants for further fol-
low-on studies of gene expression and regulation mech-
anisms.
Small Whole-Genome Sequencing
Small genome sequencing (≤ 5 Mb) involves sequencing 
the entire genome of a bacterium, virus, or other mi-
crobe. Without requiring bacterial culture, researchers 
can sequence thousands of small organisms in parallel 
using NGS.
Unlike traditional approaches, small genome sequencing 
studies using next-generation sequencing (NGS) do not 
rely on labor-intensive cloning steps. NGS also enables 
biologists to sequence hundreds of organisms simulta-
neously via multiplexing. NGS can identify low-frequen-
cy variants, genomic rearrangements, and other genetic 
changes that might be missed or are too costly to identify 
using other methods. For small genomes, DNA libraries 
can be prepared, sequenced, and analyzed in as little as 
2 days.
• Allows investigation of all genes from single organism 
culture.
• Sequences thousands of organisms in parallel.
• Provides comprehensive analysis of the microbial or vi-
ral genome.
• Aids discovery of new biomarkers within a microbial or 
viral sample by providing distinct gene information from 
homologous chromosomes, supporting haplotyping.
Introduction to De Novo Sequencing
De novo sequencing refers to sequencing a novel ge-
nome where there is no reference sequence available for 
alignment. Sequence reads are assembled as contigs, and 
the coverage quality of de novosequence data depends 
on the size and continuity of the contigs (i.e. the number 
of gaps in the data).
Next-generation sequencing (NGS) enables faster, more 
accurate characterization of any species compared to 
traditional methods, such as Sanger sequencing. Illumina 
offers mate pair sequencing and long-read technology to 
complement shorter reads for accurate, complete char-
acterization of any species.
• Generates accurate reference sequences, even for com-
plex or polyploid genomes.
• Provides useful information for mapping genomes of 
novel organisms or finishing genomes of known organ-
isms.
• Clarifies highly similar or repetitive regions for accu-
rate de novo assembly.
• Identifies structural variants and complex rearrange-
ments, such as deletions, inversions, or translocations.
• Generates accurate reference sequences, even for com-
plex or polyploid genomes
• Provides useful information for mapping genomes of 
novel organisms or finishing genomes of known organ-
isms
• Clarifies highly similar or repetitive regions for accurate 
de novo assembly
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Next generation sequencing (NGS), massively parallel or 
deep sequencing are related terms that describe a DNA 
sequencing technology which has revolutionized genom-
ic research. Using NGS an entire human genome can be 
sequenced within a single day. In contrast, the previous 
Sanger sequencing technology, used to decipher the hu-
man genome, required over a decade to deliver the final 
draft. Although in genome research NGS has mostly su-
perseded conventional Sanger sequencing, it has not yet 
translated into routine clinical practice. The aim of this 
article is to review the potential applications of NGS in 
paediatrics.
Keywords: Technology, Basic Science

Introduction to Whole-Genome Sequencing
There are a number of different NGS platforms using dif-
ferent sequencing technologies, a detailed discussion 
of which is beyond the scope of this article. However, all 
NGS platforms perform sequencing of millions of small 
fragments of DNA in parallel. Bioinformatics analyses 
are used to piece together these fragments by mapping 
the individual reads to the human reference genome. 
Each of the three billion bases in the human genome is 
sequenced multiple times, providing high depth to de-
liver accurate data and an insight into unexpected DNA 
variation. NGS can be used to sequence entire genomes 
or constrained to specific areas of interest, including all 
22 000 coding genes (a whole exome) or small numbers 
of individual genes.
Whole-genome sequencing is the most comprehensive 
method for analyzing the genome. Genomic information 
has been instrumental in identifying inherited disorders, 
characterizing the mutations that drive cancer progres-
sion, and tracking disease outbreaks. Rapidly dropping 
sequencing costs and the ability to produce large vol-
umes of data with today’s sequencers make whole-ge-
nome sequencing a powerful tool for genomics research.
While whole-genome sequencing is commonly associat-
ed with sequencing human genomes, the scalable, flexi-
ble nature of next-generation sequencing (NGS) technol-

ogy makes it equally useful for sequencing any species, 
such as agriculturally important livestock, plants, or dis-
ease-related microbes.
Potential uses of NGS in clinical practice
There are numerous opportunities to use NGS in clinical 
practice to improve patient care, including:
NGS captures a broader spectrum of mutations than 
Sanger sequencing
The spectrum of DNA variation in a human genome com-
prises small base changes (substitutions), insertions and 
deletions of DNA, large genomic deletions of exons or 
whole genes and rearrangements such as inversions and 
translocations. Traditional Sanger sequencing is restricted 
to the discovery of substitutions and small insertions and 
deletions. For the remaining mutations dedicated assays 
are frequently performed, such as fluorescence in situ hy-
bridization (FISH) for conventional karyotyping, or compar-
ative genomic hybridization (CGH) microarrays to detect 
submicroscopic chromosomal copy number changes such 
as microdeletions. However, these data can also be derived 
from NGS sequencing data directly, obviating the need 
for dedicated assays while harvesting the full spectrum of 
genomic variation in a single experiment. The only limita-
tions reside in regions which sequence poorly or map er-
roneously due to extreme guanine/cytosine (GC) content 
or repeat architecture, for example, the repeat expansions 
underlying Fragile X syndrome, or Huntington’s disease.
Microbiology
The main utility of NGS in microbiology is to replace con-
ventional characterization of pathogens by morphology, 
staining properties and metabolic criteria with a genomic 
definition of pathogens. The genomes of pathogens de-
fine what they are, may harbour information about drug 
sensitivity and inform the relationship of different patho-
gens with each other which can be used to trace sources 
of infection outbreaks. The last recently received media 
attention, when NGS was used to reveal and trace an 
outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
)MRSA( on a neonatal intensive care unit in the UK. What 
was most remarkable was that routine microbiological 
surveillance did not show that the cases of MRSA that 
occurred over several months were related. NGS of the 
pathogens, however, allowed precise characterization of 
the MRSA isolates and revealed a protracted outbreak of 
MRSA which could be traced to a single member of staff.
Oncology
The fundamental premise of cancer genomics is that can-
cer is caused by somatically acquired mutations, and con-
sequently it is a disease of the genome. Although capil-
lary-based cancer sequencing has been 

Application of Next Generation 
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رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طی 15 سال خدمات رسانی و تالش برای ارتقاء سطح این خدمات، موفق به کسب اولین 

لوح کیفیت آزمایشگاهی در سطح استان تهران گردید. مجموعه آزمایشگاهی فروردین به منظور کسب هرچه بیشتر رضایتمندی 
مراجعین و پزشکان محترم، اقدام به راه اندازی واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش نموده است. از اهداف کلی راه اندازی این واحد 

می توان به سهولت در دسترسی به مدیریت، رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره کرد.
در واقع واحد روابط عمومی، واحد پاسخ دهنده به تمامی نظرات، انتقادات و شکایات مراجعین، پزشکان و آزمایشگاه های همکار 

می باشد. این واحد با خدمت گرفتن نیروهای متخصص به طور منظم و روزانه تمامی موارد ارائه شده را بررسی و به آنها رسیدگی می کند.
خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان انجام می دهد شامل: 

1. پاسخ دهی مستقیم به مراجعین و پزشکان 
2. فعالیت نمایندگان علمی و ارائه توضیحات کامل در مورد تست ها به پزشکان

3. پیگیری و پاسخ دهی به انتقادات، پیشنهادات و شکایت مراجعین و پزشکان محترم
طراحی و ارائه کتابچه، بولتن و پمفلت های علمی  .4

حضور در بخش پذیرش و راهنمایی مراجعین محترم و غیره.  .5
و  پیشنهادات  با  است  امید  و  مراجعین می باشد  و  پزشکان محترم  بیشتر رضایت  افزایش هرچه  پی  در  با تالش مستمر  روابط عمومی  واحد 

انتقادات خود در دستیابی به این امر ما را یاری فرمایید.
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