
موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردیندکترای علوم آزمایشگاهی   دکتر مهرداد ونکی 

مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردینمتخصص پاتولوژی کلینیکال- آناتومیکالدکتر بینش امامی

مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوینمتخصص پاتولوژی کلینیکال- آناتومیکالدکتر سیما همایون مهر 

مسئول بخش تشخیص مولکولیPhD بیولوژی مولکولی دکتر محمدجواد حریقی

مسئول بخش بیوشیمی اختصاصیPhD بیوشیمی بالینیدکتر جبار لطفی

سردبیر بولتن علمیPhD هماتولوژی و طب انتقال خوندکتر میثم کشیری

مسئول فنی بخش فلوسایتومتریPhD ایمونولوژیدکتر فتاح ستوده 

مسئول واحد تحقیق، توسعه و روابط عمومیکارشناس ارشد ایمونولوژیمصطفی باقری 

مسئول بخش فلوسایتومتریکارشناس ارشد ایمونولوژی              المیرا صفایی                            

پرسنل فنی آزمایشگاه فروردینکارشناس ارشد ژنتیک پزشکیسعیدرضایی                             

مسئول بخش هورمون و ایمونولوژیکارشناس علوم آزمایشگاهیروژین جمشیدی

مسئول بخش هماتولوژیکارشناس علوم آزمایشگاهیمژگان خونساری

پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردینکارشناس زیست شناسی                محبوبه سپهرنیا                          

پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردینکارشناس بیوشیمی                      الناز افراشته                               

 

موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردینمتخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکالدکتر فریناز راشد مرندی

موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردیندکترای علوم آزمایشگاهیدکتر مهرداد ونکی 

موسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومیکارشناس ارشد ژنتیک انسانی محمد علی نژاد

مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردینمتخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکالدکتر بینش امامی

مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوینمتخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکالدکتر سیما همایون مهر 

سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردینکارشناس علوم آزمایشگاهیمهرزاد آزاد 

سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوینکارشناس علوم آزمایشگاهیآرش محسنی

هیات رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

1

اعضای هیات تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین



   فهرست بولتن مجتمع آزمایشگاهی فوق تخصصی فروردین

 خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه الکترونیک، انجام کلیه خدمات 
حضوری از پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در منزل شما از طریق 

)WWW.FARVARDIN-LAB.COM(وبسایت آزمایشگاه

خدمات 
رایگان، 

خونگیری در 
منزل

معرفی خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این 
خدمت ویژه )پیک یا پست رایگان جواب آزمایشات( در این مرکز، به طور کامل 

اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی 
مراجعین داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل 

مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر می باشد.

خدمات 
خون گیری در 

منزل جهت ساکنین 
کلیه مناطق 22 گانه تهران 

به طور کامل رایگان 
می باشد.

آزمایشگاه 
فروردین جهت کلیه 

متقاضیان )ناتوان، سالمند، 
معلول، خانم های باردار 
و سایر موارد( آماده ارائه 

خدمات رایگان خون گیری 
در منزل می باشد.

خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات
 از طریق وب سایت آزمایشگاه

 )WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت خدمات رسانی به 
پزشکان محترم و مراجعین عزیز

ارسال جواب
 آزمایشات با پست رایگان 

جهت شهرستان ها و مناطق 
خارج از شهر تهران )کرج، 

اسالم شهر و ...(

مجتمع آزمایشگاهی فروردین جهت رفاه حال
 مادران باردار،  اقدام به راه اندازی واحد  VIP بارداران

نموده است.
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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 تست های 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 : 66874996
تلفن مدیریت : 66۳679۱4 داخلی )4۰4(

تلفکس سوپروایزر: 668۳7۱67
تلفن روابط عمومی : 66676494

موبایل روابط عمومی : ۰9۳6۲۵9۲999
کانال تلگرام:  

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

@farvardinlabs
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راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق تلگرام و وبسایت
فروردین  الکترونیک  آزمایشگاه  نوین  طرح 
کلیه خدمات حضوری  انجام  شما  منزل  در 
آزمایشگاه )پذیرش، نمونه برداری، جوابدهی( 
با توجه به اهمیت این طرح بر آن شدیم تا 
در این شماره از بولتن علمی آزمایشگاه نیز 
این  مجدد  معرفی  برای  مختصر  توضیحاتی 

طرح ارائه دهیم.
مجتمع  در  که  خالقانه  و  نوین  طرح  این 
از  و  شده  طراحی  فروردین  آزمایشگاهی 
می باشد،  اجرا  حال  در   94/7/۱ مورخه 
شامل  آزمایش  مراحل  کلیه  دارد  نظر  در 
بدون  را  جوابدهی  و  نمونه گیری  پذیرش، 
از  نام  ثبت  با  و  آزمایشگاه  به  بیمار  مراجعه 
ارسال  و  فروردین  آزمایشگاه  سایت  طریق 

به  دنبال ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب به مراجعین و مراکز مختلف درمانی 
خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین مورد توجه چندین ارگان 
بزرگ قرار گرفته است که موجب ایجاد زمینه همکاری شده است چند نمونه 

از این موارد در ذیل ذکر شده:

ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به 4۵۰۰ پرسنل 
بانک تجارت

پرسنل   ۵۰۰ به  فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه 
شورای عالی انقالب

پرسنل  به 6۰۰  فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  آزمایشگاهی  ارائه خدمات 
بانک رفاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت رفاه حال مادران باردار اقدام به 
راهاندازی واحد VIP بارداران نموده است که خدمات این بخش شامل:

مخصوص  )خصوصی:  خصوصی  نیمه  و  خصوصی  بخش   ۲ وجود 
بارداران/ نیمه خصوصی: مخصوص بارداران و همراهان گرامی(
نمونه گیری در محیطی آرام با مجرب ترین پرسنل نمونه گیری

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

ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز:
ارائه  جهت  فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  بداریم،  اعالم  که  مفتخریم 
خیریه ای  نامه ی  تفاهم  عزیز  هموطنان  به  آزمایشگاهی  تخصصی  خدمات 
که است  کرده  عقد   MS و  لوپوس  بیماران  از  حمایت  انجمن های   با 

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

اخبار و تازه های آزمایشگاه
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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:

آزمایشگاه  قسمت  در   http://farvardin-lab.com آدرس  به  آزمایشگاه  سایت  وب  طریق  از  آزمایشات  درخواست  آنالین  ثبت   -۱
الکترونیک.

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

پرداخت هزینه آزمایشات قرار داده شده است.

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

در نهایت می توانید جواب خود را از طریق 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 تازه های  مجتمع آزمایشگاهی فروردین

ISO @ 9001:20/5 ISO10002:2014 
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                Multiplex PCR Panels - 1
NIPT  Non Invasive Prenatal Test -2 

)PLAC test(3 - تشخیص بیماری قلبی با تست پالک
 



                ultiplex

 DNA برکپی برداری از سکانس PCR (Polymerase Chain Reaction(
یا RNA نمونه مورد نظر می باشد که براین اساس می توان بیماری های مختلفی 
از جمله بیماری های خونی و ژنتیکی مانند بتاتاالسمی، سیستیک فیبروزیس و 
غیره را شناسایی نمود، PCR همچنین در تشخیص بیماری های مختلف عفونی 

نیز کاربرد دارد.
یکی از انواع PCR ، مولتی پلکس-پی سی آر )Multiplex PCR( می باشد. 
مختلف  های  هدف  برای  اختصاصی  پرایمر  جفت  چند  از  روش  این  در 
یک  در  بیماری  عامل  چندین  شناسایی  امکان  نتیجه  در  می شود.  استفاده 
نمونه به طور همزمان وجود دارد و می توان عفونت های Mixed )مخلوط( را 
 شناسایی نمود. در آزمایشگاه فروردین تست های Multiplex PCR زیر انجام

می گردد:

 1 - تشخیص عفونت CMV مادرزادی 
موارد مصرف و اندیکاسیون

به  مادران مشکوک   در  زایمان  از  قبل   Congenital CMV تشخیص   
CMV عفونت اولیه

 تشخیص عفونت  perinatal در ادرار نوزاد در ۳ هفته اول زندگی
 مانیتور کردن نوزادان مشکوک بعد از تولد

انتقال نمونهنوع نمونهبیمار/ زمان

لوله استریلمایع آمنیوتیکدوران جنینی

لوله استریل حاوی نرمال سالینبیوپسی جفتدوران جنینی

ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرارادرار و بزاق۳ هفته اول بعد از زایمان
بزاق: لوله مخصوص انتقال نمونه

نمونه خون در لوله EDTAخون و ادرارپس از هفته سوم
ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرار

لوله استریل حاوی نرمال سالینبیوپسی بافتبه هر دلیل و در هر زمان

سواپ گلو، ادرار، مایع سینوویالبیمار بالغ
سواپ گلو: لوله مخصوص انتقال نمونه
 ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرار

 مایع سینوویال: : لوله مخصوص انتقال نمونه

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

 تنها نمونه مناسب برای تشخیص در دوران جنینی، بررسی مایع آمنیوتیک 
شرایط  با  و  استریل  لوله  در  نمونه  نوع  این  شود(.  مراجعه  پایین  )به  است 

زنجیره سرد )4 - 8 درجه( به آزمایشگاه انتقال یابد.
برای تشخیص CMV مادرزادی در نوزاد بهترین نمونه ادرار یا بزاق است.

برای جمع آوری نمونه  پایدار است.  ادرار به خوبی  CMV در  ادرار: ویروس 
نوزاد باید mid-stream ادرار توسط Urine bag یا کاتتر جمع آوری شده 

و به آزمایشگاه انتقال یابد.
بزاق: باید با کمک سواپ، بزاق از دهان جمع آوری شده و سپس سواپ در 

لوله مخصوص قرار داده شود و به آزمایشگاه ارسال گردد.
نمونه خون نوزاد باید در لوله EDTA گرفته شود.

استریل  لوله  در  نگهدارنده  ماده  نمودن  اضافه  بدون  باید  بیوپسی  نمونه 
معمولی حاوی نرمال سالین به آزمایشگاه و با زنجیره سرد فورا انتقال یابد.

ادرار و یا خون  نیاز به بررسی مادر)به هر دلیلی( نمونه مناسب  در صورت 
است. البته باید توجه داشت وجود CMV در ادرار ممکن است اتفاقی باشد 
 ،CMV یا  و  عفونی  مونونوکلئوز  نشان دهنده  ویرمی ۱۰۰درصد  وجود  ولی 

هپاتیت و یا غیره در مادر خواهد بود.

M PCR
 نویسنده :مصطفی باقری - میثم کشیری
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2 - پنل تشخیص مولکولی عفونت های چشمی

HSV1

EYE panel

HSV2

Adenovirus

VZV

Chlamydia trachomatis

موارد مصرف و اندیکاسیون
  Epithelial Keratitis 

Stromal Keratitis 
Endotheliitis 

Iridocyclitis 
Keratouveitis 

Adenoviral Keratoconjunctivitis 
 مانیتورینگ پاسخ به درمان  از ۱ هفته پس از شروع درمان

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

3 - پنل تشخیص مولکولی انواع ویروس های آنفوالنزا 

FLU-A

FLU Panel FLU-B

H1N1

موارد مصرف و اندیکاسیون:
.H1N1, B ,Aعفونت های انفوالنزای تیپ های Rule Out جهت تایید و یا

روش تهیه نمونه و نمونه گیری:
را  بالینی خود  ارزش  نمونه خلط کماکان   خلط: مطالعات نشان داده که 
نمونه  ایده آل ترین  مولکولی،  تشخیص  نظر  از  دارد.  اول  انتخاب  عنوان  به 
تنفسی نوع غیر تهاجمی آن یعنی خلط ساده است چرا که به دلیل وجود 
 سطح باالی ویروس در خلط )84 درصد موارد( نسبت به سواپ نازوفارنکس

می توان  راحتی  به  موارد(،  )۳6 درصد  گلو  و سواپ های  موارد(  )6۰ درصد 
ویروس را ردیابی کرد. هرگاه بیمار سرفه خلط دار داشته باشد ولی قادر به 
خروج خلط نباشد، با نرمال سالین و یا برونکودیالتور می توان اقدام به جمع 

آوری خلط در ظرف استریل نمود.
 نازوفارنکس : نمونه های سواپ نازوفارنکس بیشتر در کودکان با سن باالتر 

و بالغین، و همچنین نمونه های آسپیره شده نازوفارنکس در اطفال و کودکان 
با سن پایین برای تشخیص مولکولی ارزش دارند.

 شست و شوی بینی: شستن بینی با نرمال سالین و جمع آوری آن در 
در  هرحال  به  ولی  دارد  نازوفارنکس  های  نمونه  از  کمتری  ارزش  برگشت 
توسط  اگرچه  بینی  باشد. شست و شوی  راه گشا  تواند  موارد می  از  بسیاری 
بیماری های  تشخیص  برای  لکن  نمی باشد  تحمل  قابل  چندان  بیماران 

ویروسی از سواپ بینی حساستر و اختصاصی تر است.
 الواژ برونکوآلوئوالر )BAL(: برای برخی بیماران و خصوصا بیماران دچار 
نقص ایمنی، الواژ برونکوآلوئوالر )BAL( جزو بهترین متدها برای تشخیص 
تنفسی،  سواپ های  با  مقایسه  در  است.  افراد  این  در  درگیر  پاتوژن های 
و  بوده  تهاجمی  تکنیک های  نازوفارنکس  آسپیراسیون  و  برنکوآلوئوالر  الواژ 
اند.  داده  نشان  را  ویروس ها  از  تری  پایین  نتایج سطح  بالغین  در  همچنین 
یکی از علل آن کاهش ریزش)Shedding( ویروس در سلول های اپی تلیال 

در بالغین در مقایسه با کودکان است.
انتقال حاوی  لوله های مخصوص  نمونه در  باید  باال  توجه: در تمامی موارد 
ماده نگهدارنده برای حفاظت اسید نوکلئیک قرار داده شده و با حفظ زنجیره 

سرد به آزمایشگاه انتقال یابد.

روش انتقالطریقه نمونه گیرینوع نمونه

لوله مخصوص انتقال نمونهسه مرتبه شست و شوی سطح چشم با ۰/۵ میلی لیتر محلول نرمال سالین اشک

خراش قرنیه
Epithelial Scrappingلوله مخصوص انتقال نمونهدبریمان نوک زخم با سوزن

مایع زاللیه
Aqueous Humor27g توسط پارسنتز با سوزن Aqueous Humor لوله مخصوص انتقال نمونه۵۰ میکرولیتر از
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B 4. تست تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت
:B موارد مصرف و اندیکاسیون تست کمی هپاتیت

۱ - تایید و اثبات بیماری مزمن
۲ - ارزیابی بیماران مزمن از نظر نیاز به درمان و  انتخاب دارو

۳ - مانیتورینگ بیماران تحت درمان
4 - تشخیص و ارزیابی مقاومت دارویی )در صورت افرایش یک لگاریتم ۱۰ از 
پایین ترین سطح قبل از درمان و یا از آخرین اندازه گیری کمی انجام یافته(.

۵ - تشخیص و ارزیابی مادران حامله جهت کاهش میزان انتقال عفونت به 
جنین

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
EDTA حاوی  خون  از  شده  جدا  پالسمای  تست  این  برای  مناسب   نمونه 

می باشد. که در صورت گرفتن آن بیرون از آزمایشگاه، باید در زنجیره سرد 
در کمتر ار 4 ساعت به آزمایشگاه انتقال یابد.

C 5. تست تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت
 موارد مصرف و اندیکاسیون

۱ - افرادی که سابقه تزریق خون یا مشتقات خونی قبل از ۱۳86 یا ۱99۵ 
میالدی داشته اند.

۲ - کسانی که سابقه مجروحیت در جنگ 8 ساله دارند.
۳ - افراد با سابقه تزریق مواد مخدر و یا زندانی شدن.

4 - بیماران تاالسمی، هموفیلی و یا دیالیزی
۵ - گیرندگان پیوند اعضا

همجنسگرایان  غیر  جنسی)همجنسگرایان،  خطر  پر  رفتارهای  با  افراد   -  6
)sex workers دارای شرکای جنسی متعدد و یا

7 - سابقه تاتو یا حجامت بطور سنتی در مراکز غیر بهداشتی
8 - کودکان متولد شده از مادران HCV مثبت

طبق دستور العمل سازمان بهداشت جهانی منتشره در سال ۲۰۱6، قبل از 
هرگونه اقدامی باید تست سرولوژی از نسل سوم به باال انجام و در صورت 
مثبت بودن آن،  تست مولکولی کیفی یا کمی انجام و بر اساس آن پزشک 
متخصص تصمیم گیری می نماید. در صورتیکه بیمار تحت درمان می باشد، 
۱۲ یا ۲4 هفته پس از اتمام درمان باید تست مولکولی برای وی درخواست 
گردد. بر خالف هپاتیت B، انجام تست مولکولی هپاتیتC در دوره حاد نیز 

اندیکاسیون  دارد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
نمونه مناسب برای این تست پالسمای جدا شده از خون حاوی EDTA می 
باشد. که در صورت گرفتن آن بیرون از آزمایشگاه، باید در زنجیره سرد در 

کمتر از ۲ ساعت به آزمایشگاه انتقال یابد.

6 - پنل تشخیص مولکولی عفونت های هرپسی:

موارد مصرف و اندیکاسیون
HSV1

HSV Panel HSV2

VZV

 ۳ افتراقی  تشخیص  برای  تست  این  مخاطی:  پوستی-  زخم های   -  1
بالین  در  اگرچه  می باشد.  مرغان(  )آبله   VZV و  هرپس۲  هرپس۱،  ویروس 
بیمار تفکیک این ۳ ویروس چندان با مشاهده کار دشواری نمی باشد، لکن 
نظام سالمت در  نیز طرح تحول  و  بین المللی  انتشارات  از  تجربیات حاصله 
 HSV-2 و HSV-1 داخل کشور حاکی از عدم وجود مرزبندی دقیق بین
جوانان  در  مسئله  این  باشد.  می  ژنیتال  و خصوصا  پوستی  ضایعات  بروز  و 
نوع  در  تست ها  نتایج  که  نحوی  به  گردیده  مشاهده  صورت  بدین  وفور  به 
ضایعات ژنیتال عمدتا HSV-1 بوده است. حتی بیشتر موارد آسیمپتوماتیک 
در شریک های جنسی با ضایعات تناسلی، از نوع HSV-1 بوده لیکن بیماران 
از نظر آنتی بادی HSV-1 منفی و از نظر آنتی بادی HSV-2 مثبت بوده 
اند. لذا برای افتراق ضایعات تناسلی و بعضا در موارد پزشکی قانونی، تفکیک 

این دو ویروس از یکدیگر الزم به نظر می رسد.
بیشتر  که  داده  نشان  اخیر  سال   ۳ تجربیات  آنسفالیت:  و  مننژیت   -  2
آنسفالیت  و  مننژیت  افتراق  برای  و   CSF نوع  از  نمونه ها  و  درخواست ها 
ناشی از این ۳ ویروس از سوی پزشکان به آزمایشگاه بوده است. در مواردی 
مغزی بیماران سکته  برای  اعصاب  و  مغز  یا جراحان  و  عفونی  پزشکان   نیز 
صورت درخواست  نیز   Vasculopathy VZVبه ابتال  جهت  از   )CVA( 

پذیرفته است.
با توجه به فرصت طلب بودن ویروس های گروه هرپس،  3 - نقص ایمنی: 
 HSV-1 موارد بسیاری از گرفتاری حداقل یکی از این ۳ ویروس و خصوصا
درکودکان و بالغین مبتال به سندرم های مختلف نقص ایمنی مشاهده گردیده 

است.
روش تهیه نمونه و نمونه گیری

انتقال نمونهنوع نمونه

مایع وزیکول /ترشحات 
زخم/نمونه های خراش پوستی

لوله های مخصوص انتقال حاوی ماده 
نگهدارنده با حفظ زنجیره سرد

خونEDTA دار/سرم/
CSF/ پالسما

CSF در لوله استریل، بدون هیچ ماده 
نگهدارنده و در شرایط 4 درجه

با رعایت  لوله EDTA دار و نمونه های سرم و پالسما  نمونه خون کامل در 
زنجیره سرد )4 درجه( انتقال یابد.

انجام  قابل  انسانی  بیوپسی های  و  مایعات  انواع  تمامی  روی  بر  تست ها  این 
است.
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7 - تست تشخیص مولکولی ویروس
  )HIV(  Human Immunodeficiency Virus:

موارد مصرف و اندیکاسیون
  تشخیص موارد حاد عفونت HIV و مزمن بیماری )ایدز(

  انتخاب بیمار برای درمان و مانیتورینگ بیماران تحت درمان
آزمایشگاهی  مارکرهای  سایر  کنار  در  ایدز  به  مبتال  بیماران   Follow up

).…,CD4, CD8(
روش تهیه نمونه و نمونه گیری

 EDTA نمونه مناسب برای این تست پالسمای جدا شده از خون حاوی  
می باشد. که در صورت نمونه گیری در بیرون از آزمایشگاه، باید در زنجیره 

سرد در کمتر از ۲ ساعت به آزمایشگاه انتقال یابد.

8 - پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس ژنوتیپ های 
 ویروس پاپیلوما

:)HPV Genotyping test(

18 ,39 ,16

 Human papilloma
virus Genotyping

45 ,56 ,33

35 ,31,58

51 ,59 ,52

11 ,6

موارد مصرف و اندیکاسیون
تشخیص و تعیین ژنوتیپ ویروس پاپیلوما در نمونه های ترشحات سرویکس 

و  زگیل های تناسلی به همراه اندازه گیری کمی
تشخیص و تعیین ژنوتیپ ویروس پاپیلوما در نمونه های بیوپسی مختلف در 

موارد مشکوک به بدخیمی 

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

9 - پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس عوامل ویروسی 
التهابات عفونی سیستم عصبی و  فرصت طلب در نقص 

)Neuro9(ایمنی

Adenovirus

Neuro Immuno Panel

CMV

EBV

HSV1

HSV2

VZV

Enterovirus

Parechovirus

HHV-6

HHV-7

Parvovirus B19

موارد مصرف و اندیکاسیون
1 - انسفالیت و مننژیت: یکی از موارد شایع استفاده از این تست مولتی 
 CNS پلکس همان گونه که از نامش نیز پیداست ضایعات التهابی و عفونی
خصوصا آنسفالیت ها و مننژیت های ویرال است. الزم به ذکر است تمامی این 
ویروس ها در صورت وجود عالئم بالینی عصبی منطبق بر مننژیت، آنسفالیت 
تعداد(  بدون  )یعنی   CSF در  کیفی  صورت  به  حتی  مننگوآنسفالیت ها   و 
نشان دهنده تکثیر ویروس می توانند باشند. لکن در موارد عدم حضور عالئم 
بالینی، خصوصا کشف EBV و HHV-6 نمی تواند نشان دهنده بیماری بوده 
و بیشتر نشانگر تکثیر این ویروس ها در فاز نهفته و ترشح آن ها به صورت 

محدود در CSF می باشد. 
بثـورات  عوامـل  تسـت،  ایـن  در  موجـود  ویروس هـای  پوسـتی:   -  2
و  )  Erythema Multiforme ژنیتـال،   ( هرپتیـک  نـوع  از   پوسـتی 

روش انتقالطریقه نمونه گیرینوع نمونه

ظرف مخصوص پاپ اسمیرتوسط متخصص زنان، ماما و یا در آزمایشگاه تهیه گرددترشحات سرویکس

ظرف مخصوص انتقال نمونه مولکولیدبریمان نوک زخم با سوزننمونه های پوستی

ظرف مخصوص پاپ اسمیر یا انتقال نمونهخراش زگیلزگیل های تناسلی

ظرف استریل مخصوص ادرار-ادرار )yield ویروس در ادرار پایین است(
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E x a n t h e m  S u b i t u m E و  r y t h e m a  I n f e c t i o s u m
 ،erythema multiforme ناشـی از B19 و نیــز بثــورات مختلـف

 )Herpangina , Exanthemata , Rubelliform Rashes (
انتروویــــروس گـــــروه  ویروســــی  عفونت هـای  از  گرفتــــه   منشـا 
نیـز شـایع هسـتند، می باشـد. انتروویروس هـا ( کـه در جامعـه  پاراکـو و   (

مولتی  تست  این  در  موجود  ویروس های  تمامی  تقریبا  پیوندی:  بیماران 
از  کننده  استفاده  پیوندی  بیماران  در  زندگی  تهدیدکننده  پلکس 
درخواستی  نمونه های  از  ما  مرکز  تجربه  می باشد.  ایمونوساپرسیو  داروهای 
کلی  موارد  نشان دهنده  سالمت  تحول  نظام  و  خصوصی  بخش  از 
شامل: تست   این  برای  متنوع  نمونه های  از  استفاده  با  مثبت   ویروس های 

 
 در بیماران پیوندی در شکل پایین )شکل ۳( بوده است.

شکل ۳: آمار نتایج مثبت عفونت های ویرال در تست مولتی پلکس Neuro9 به تفکیک از 
در بیماران مختلف از جمله نقص ایمنی و پیوند. 

3 - بیماران قلبی: موارد مثبت برخی از این ویروس ها خصوصا B19 در 
میوکاردیت )از نوع مزمن( مشاهده شده است. الزم به ذکر است همانگونه 
که در کتب مرجع قید گردیده تشخیص قطعی از راه بررسی بیوپسی عضله 

قلب بیمار بوده است.
اشکی  نمونه های  روی  بر  تست  این  از  بعضا  چشمی:  ضایعات   -  4  
آدنو  و   CMV،HSV-2, HSV-1, VZV ویروس های  تفکیک  برای 
قطعی تشخیص  برای  تست  درخواست  از  مواردی  است.  گردیده   استفاده 

 CMV Retinitis در بیماران دچار سندرم نقص ایمنی درخواست و پاسخ 
نیز مثبت بوده است. البته این مرکز تست جداگانه برای تشخیص و تفکیک 

۵ عامل میکروبی در سندرم های چشمی نیز در نظر گرفته است.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
نمونه های CSF  باید در  لوله استریل، بدون هیچ ماده نگهدارنده و در شرایط 
4 درجه به آزمایشگاه ارسال گردد. بیشتر درخواست ها از سوی متخصصین 

نیز بر روی CSF بوده است. 
نمونه های خون در لوله حاوی EDTA و ارسال آن در شرایط 4 درجه به 

آزمایشگاه می باشد.
آسپیره مغز استخوان نیز در لوله های مخصوص انتقال حاوی ماده نگهدارنده 
برای حفاظت اسید نوکلئیک قرار داده شده و بدون نیاز به حفظ زنجیره سرد 

به آزمایشگاه انتقال یابد.
نمونه های پوستی عبارتند از مایع وزیکول ها و یا خراش های ایجاد شده  در 

انتقال حاوی ماده  لوله های مخصوص  سطوح ضایعه و قرار دادن آن ها در 
نگهدارنده برای حفاظت اسید نوکلئیک و بدون نیاز به حفظ زنجیره سرد و 

انتقال به آزمایشگاه.
یا و   Epithelial Scrapping اشک،  شامل:  چشمی   نمونه های 

Aqueous Humor و قرار دادن آن ها در  لوله استریل حاوی نرمال سالین 
و ارسال آن در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه )در مورد نمونه های  اشکی، با 
سه مرتبه شست و شوی سطح چشم با 0/5 میلی لیتر محلول نرمال سالین و 

جمع آوری آن در لوله استریل(.

هر گونه نمونه بیوپسی باید در در  لوله استریل حاوی نرمال سالین و ارسال 
آن در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه صورت پذیرد.

10 - پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس التهابات عفونی 
سیستم عصبی 

موارد مصرف و اندیکاسیون
۱ - انسفالیت و مننژیت 

۲ - پوستی 
۳ - بیماران پیوندی 

4 - بیماران قلبی
۵ - ضایعات چشمی

 روش تهیه نمونه و نمونه گیری
۱ - قرار دادن CSF  در  لوله استریل، بدون هیچ ماده نگهدارنده و ارسال آن  
در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه.  بیشتر درخواستها از سوی متخصصین نیز 

بر روی CSF بوده است. 
۲ - نمونه های خون در لوله حاوی EDTA و ارسال آن در شرایط 4 درجه 

به آزمایشگاه می باشد.
۳ - آسپیره مغز استخوان نیز در لوله استریل حاوی نرمال سالین و ارسال آن 

در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه.
4 - نمونه های پوستی عبارتند از مایع وزیکول ها و یا خراش های ایجاد شده  
در سطوح ضایعه و قرار دادن آن ها در  لوله استریل حاوی نرمال سالین و 

10 www.farvardin-lab.com



ارسال آن در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه.
یا  و   Epithelial Scrapping اشک،  شامل:  چشمی  نمونه های   -  ۵ 
Aqueous Humor و قرار دادن آن ها در  لوله استریل حاوی نرمال سالین 
و ارسال آن در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه )در مورد نمونه های اشکی، با 
 سه مرتبه شست و شوی سطح چشم با ۰/۵ میلی لیتر محلول نرمال سالین و 

جمع آوری آن در لوله استریل(.
هر گونه نمونه بیوپسی باید در لوله استریل حاوی نرمال سالین و ارسال آن 

در شرایط 4 درجه به آزمایشگاه صورت پذیرد.

11 - پنل های تشخیص مولکولی عفونت های اطفال

موارد مصرف و اندیکاسیون
A    B ,H1N1, عفونت های انفوالنزای تیپ های Rule Out جهت تایید و یا

Flu شکل1- پاتوژن های هدف در تست مولتی پلکس

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
بالینی خود را  - خلط: مطالعات نشان داده که نمونه خلط کماکان ارزش 
نمونه  ترین  ایده آل  مولکولی،  تشخیص  نظر  از  دارد.  اول  انتخاب  عنوان  به 
تنفسی نوع غیر تهاجمی آن یعنی خلط ساده است چرا که به دلیل وجود 
سطح باالی ویروس در خلط ) 84 درصد موارد( نسبت به سواپ نازوفارنکس 
)6۰ درصد موارد( و سواپ های گلو ) ۳6 درصد موارد(، به راحتی می توان 
ویروس را ردیابی کرد. هرگاه بیمار سرفه خلط دار داشته باشد ولی قادر به 
خروج خلط نباشد، با نرمال سالین و یا برونکودیالتور می توان اقدام به جمع 

آوری خلط نمود.

- نازوفارنکس : نمونه های سواپ نازوفارنکس بیشتر در کودکان با سن باالتر 
و بالغین، و همچنین نمونه های آسپیره شده نازوفارنکس در اطفال و کودکان 

با سن پایین برای تشخیص مولکولی ارزش دارند.
- سواپ بینی: شستن بینی با نرمال سالین و جمع آوری آن در برگشت 
ارزش کمتری از نمونه های نازوفارنکس دارد ولی به هرحال برخی مطالعات 
ارزش آن در تست های مولکولی باالتر دانسته اند. شست و شوی بینی اگرچه 
توسط بیماران چندان قابل تحمل نمی باشد لکن برای تشخیص بیماری های 

ویروسی از سواپ بینی حساستر و اختصاصی تر است.
بیماران  خصوصا  و  بیماران  برخی  برای   :)BAL( برونکوآلوئوالر  الواژ   -
برای  روش ها  بهترین  جزو   )BAL( برونکوآلوئوالر  الواژ  ایمنی،  نقص  دچار 
سواپ های  با  مقایسه  در  است.  افراد  این  در  درگیر  های  پاتوژن  تشخیص 
تنفسی، الواژ برنکوآلوئوالر و آسپیراسیون نازوفارنکس تکنیک های تهاجمی 
نشان را  ویروس ها  از  تری  پایین  سطح  نتایج  بالغین  در  همچنین  و   بوده 

داده اند. یکی از علل آن کاهش ریزش)Shedding( ویروس در سلول های 
اپی تلیال در بالغین در مقایسه با کودکان است.

12 - پنل تشخیص مولکولی عفونت های پوستی 

موارد مصرف و اندیکاسیون
 ۳ افتراقی  تشخیص  برای  تست  این  مخاطی:  پوستی-  زخم های   -
بالین  در  اگرچه  می باشد.  مرغان(  )آبله   VZV و  هرپس۲  هرپس۱،  ویروس 
بیمار تفکیک این ۳ ویروس چندان با مشاهده کار دشواری نمی باشد، لکن 
تجربیات حاصله از انتشارات بین المللی حاکی از عدم وجود مرزبندی دقیق 
بین HSV-1 و HSV-2 و بروز ضایعات پوستی و خصوصا ژنیتال می باشد. 
این مسئله در جوانان به وفور بدین صورت مشاهده گردیده به نحوی که نتایج 
تست ها در نوع ضایعات ژنیتال عمدتا HSV-1 بوده است. حتی بیشتر موارد 
 HSV-1 آسیمپتوماتیک در شریک های جنسی با ضایعات تناسلی، از نوع
بادی  آنتی  نظر  از  و  منفی   HSV-1 بادی آنتی  نظر  از  بیماران  لیکن  بوده 
HSV-2 مثبت بوده اند. لذا برای افتراق ضایعات تناسلی و بعضا در موارد 

پزشکی قانونی، تفکیک این دو ویروس از یکدیگر الزم به نظر می رسد.
- نقص ایمنی: با توجه به فرصت طلب بودن ویروس های گروه هرپس، موارد 
بسیاری از گرفتاری حداقل یکی از این ۳ ویروس و خصوصا HSV-1 درکودکان 

و بالغین مبتال به سندرم های مختلف نقص ایمنی مشاهده گردیده است.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
نمونه های زخم های پوستی و ژنیتال در لوله های مخصوص حمل نمونه و با 

رعایت زنجیره سرد )4 درجه( انتقال یابد.
نمونه های CSF در لوله معمولی استریل آزمایشگاه و با رعایت زنجیره سرد 

)4 درجه( انتقال یابد.

FLU

Influenza A

H1N1

Influenza B

 Vesicular
Rash

HSV-1

HSV-2

VZV

و
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آزمایشگاه.
پاتوبیولوژی.فروردین

.با.راه.اندازی.تست.های.
مولکولی.تشخیصی.ذکرشده.
در.این.مقاله.به.روش..
Multiplex.PCR.قادر.به.
ارائه.خدمات.ارزشمندی.به.
پزشکان.گرامی.و.بیماران.

محترم.می.باشد.

در  غیره  و   BAL فارنکس،  نازو  خلط،  نمونه های  تنفسی،  سندرم های   برای 
لوله های مخصوص حمل نمونه و با رعایت زنجیره سرد )4 درجه( انتقال یابد.

نمونه های ادرار، سرم و پالسما در لوله معمولی استریل آزمایشگاه 
نمونه خون کامل در لوله EDTA دار و با رعایت زنجیره سرد )4 درجه( انتقال یابد.

بیماری های  پلکس  مولتی  مولکولی  تشخیص  پنل   -  13
)STD( آمیزشی

HSV

STD Panel

Trichomonas vaginalis

Ureaplasma

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrheae

Mycoplasma genitalium

Gardnerella vaginalis

موارد مصرف و اندیکاسیون
- افراد مشکوک به ابتال بیماری های آمیزشی، خصوصا موارد عدم پاسخ به 

درمان قبلی و بیماران مبتال که عالئمی ندارند اما مشکوک هستند
IVF تست های تشخیص باروری و قبل از انجام -

روش تهیه نمونه و نمونه گیری

روش انتقالطریقه نمونه گیرینوع نمونه

ماساژ آلت تناسلی جهت ترشحات اورترا
خارج کردن ترشحات

قرار دادن ترشحات  در 
لوله های مخصوص حاوی 

مواد نگهدارنده

با نوک سمپلر یا سوزن یا زخم های تناسلی
سواب غیر پنبه ای

قراردادن ترشحات  در در 
لوله های مخصوص حاوی 

مواد نگهدارنده

دبریمان نوک زخم با نوک نمونه های پوستی 
سمپلر یا سوزن

قرار دادن تراشه ها  در 
لوله های مخصوص حاوی 

مواد نگهدارنده

جریان اول ادرارادرار 
ظرف استریل مخصوص 

ادرار
زنجیره سرد )4 درجه(

توصیه می شود نمونه ها به صورت صبح گاهی تهیه شوند چرا احتمال تجمع 
پاتوژن ها در مجاری بیشتر شده و تشخیص و نمونه گیری را راحت تر می نماید.

14 -پنل تشخیص مولکولی مولتی پلکس در بیماران 
)ACE(پیوندی و نقص ایمنی

Adenovirus

ACE CMV

EBV

موارد مصرف و اندیکاسیون
- عفونت و بیماری آدنو ویروس در اطفال، بیماران پیوند عضو، مغز استخوان 

و سایر حاالت نقص ایمنی
CMV بیماری -

Post Transplant Lymphoperoliferative Diseases )PTLD( 
EBV غیر وابسته به ویروس PTLD و همچنین برای رد تشخیص

- مونونوکلئوز عفونی

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
- برای بیماران پیوندی )عضو و یا مغز استخوان(، نمونه باید بطور همزمان 
سرم یا پالسما و ادرار ارسال گردد. ۲ میلی لیتر از هر نوع نمونه کافی می 
باشد. نمونه پالسما باید از خون گرفته شده در لوله حاوی EDTA جدا شود. 
در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه خون کامل در لوله حاوی 
ادرار در ظرف  نمونه  لوله استریل و  نمونه های سرم و پالسما در   ،EDTA
مخصوص جمع آوری ادرار و با رعایت زنجیره سرد )4 درجه( به آزمایشگاه 
انتقال یابند. برای بیماران غیر پیوندی، بر اساس تشخیص پزشک متخصص، 

هر نوع نمونه بالینی می تواند ارسال گردد.

بیماران  در  پلکس  مولتی  مولکولی  تشخیص  پنل   -  15
)BCE(پیوندی و نقص ایمنی

BKV

BCE CMV

EBV

موارد مصرف و اندیکاسیون
- نفروپاتی BK ویروس )سیستیت هموراژیک، تنگی اورتر( در بیماران پیوند 

عضو، مغز استخوان و سایر حاالت نقص ایمنی
CMV بیماری -

Post Transplant Lymphoproliferative Diseases )PTLD( 
EBV ویروس  به  وابسته  غیر   PTLD تشخیص  رد  برای  همچنین  و 

- مونونوکلئوز عفونی

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
همزمان  بطور  باید  نمونه  استخوان(،  مغز  یا  و  )عضو  پیوندی  بیماران  برای 
کافی نمونه  نوع  هر  از  لیتر  میلی   ۲ گردد.  ارسال  ادرار  و  پالسما  یا   سرم 

می باشد. نمونه پالسما باید از خون گرفته شده در لوله حاوی EDTA جدا 
در  کامل  خون  نمونه  آزمایشگاه،  از  خارج  در  نمونه گیری  صورت  در  شود. 

لوله حاوی EDTA، نمونه های سرم و پالسما 
ادرار در ظرف  نمونه  و  استریل  لوله  در 

و  ادرار  جمع آوری  مخصوص 
 4( سرد  زنجیره  رعایت  با 

درجـــه( به آزمایشگـاه 
انتقال یابنـد. بـــرای 

غیـــــر  بیمـاران 
پیوندی، بر اساس 

پزشـــک  تشخیص 
متخصص، هر نوع نمونه 

بالینی می تواند ارسال گردد.
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کشف )cff DNA )cell free fetal DNA در خون مادر به سال ۱997 
برمی گردد که توسط Lo و همکاران انجام شد.

از سیتوتروفوبالست پرزهای جنینی   cff DNA باور بودند که این  بر  آن ها 
آزاد شده و وارد خون مادر می شود، که این cff DNA دریچ های برای امکان 
تعریف تستی به نام NIPT را ممکن ساخت. با توجه به  این که روش های سنتی 
غربالگری ناهنجاری های جنینی مثبت و منفی کاذب باالیی دارند، اکنون 
این تست، پتانسیل بررسی جهت آنالیز و تشخیص آنوپلوئیدیهای * جنینی، 
فیبروزیس،  مثل  سیستیک  ژنی  تک  بیماری های  و  تعیین جنسیت جنین 
 47XXX, RH D, RH C,47XXY,،تاناتوفوریک دیسپالزی  هانتینگتون، 

47XYY، منوزومی X، تاالسمی، آنمی سیکل سل و ... را فراهم می سازد.
بین ۱۰ - 7 درصد cff DNA موجود در خون مادر از منشاء سیتوتروفوبالست 

NIPT
Non Invasive Prenatal Test

ناهنجاری های  و  اجزاء  بررسی  اجازه ی  و  بوده  جنینی  کوریونیک  پرزهای 
جنینی را به ما می دهد ) شکل زیر(.

این تست قابل اعتماد اجازه آنالیز و بررسی تریزومی های ۲۱،۱8،۱۳ و نیز 
بررسی تعیین جنسیت را می دهد. که در حدود ۱۰ - 7 روزه کاری نتایج 
را روشن ساخته و از حدود هفته ی۱۰ بارداری قابل انجام است. )هرچند از 
هفته 7 بارداری در خون مشاهده می شود(. با انجامNIPT از تعداد روش های 
تهاجمی که ممکن است سبب از دست رفتن جنین شود، جلوگیری می کنیم. 

)احتمال سقط در CVS و یا آمینوسنتز حدود ۱-۵/۰ درصد است(
مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است که به اختصار به چند نوع 

از آن اشاره می کنیم.
بر اساس مطالعه ای در سال ۲۰۱7، از تعداد ۱۱7 مطالعه که بین سال های 

 

 نویسنده : دکتر بینش امامی

* Aneuploidy یعنی: هرگاه تعداد کروموزومها مضرب صحیحی از n=23 نباشد. مثال 4۵ کروموزومی یا 47کروموزومی.
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۱977 الی آوریل ۲۰/۵ انجام شد. نتایج ذیل به دست آمده که به اختصار در 
جدول ذیل آمده است.

conditionحساسیتاختصاصی

0.9960.989Fetal sex

0.9840.993RH D

0.9990.994Trisomy 21

0.9990.997Trisomy 18

0.9990.977Trisomy X

1.0000.906Trisomy 13

سقط  درصد   ۰/۵  -  ۱ ریسک  از  حقیقت  در  تهاجمـــــی  غیر  تست  این 
جنینی پرزهــــای  از  نمونه گیــــری  یا  آمینوسنتــــــز  جهت   بــــه 

)CVS) Amniocentesis/ chorionic villus Sampling)
مثل دربیمارانی  درمانی  مداخله  اجازه  زمانی  لحاظ  از  و  کرده   جلوگیری 
)CAH)Congenital adrenal hyperplasia را در رحم مادر می دهد.

نکته مهم این است که cff DNA در ساعات متعاقب زایمان از پالسمای مادر 
پاک شده پس مطمئنا در هر زایمان انحصاری بوده و مربوط به جنین داخل 

رحم در همان بارداری می باشد.
نیاز به ایمونیزاسیون رگام را در تمام افرادی که مادر گروه منفی و پدر گروه 
ایمونیزاسیون  RH D دارند  افرادی که  نموده و فقط  را مرتفع  باشد  مثبت 

انجام می شود.
 NIPT مثبت  تست های  تمامی  امریکایی  گایدالینهای  بررسی  در 
حتی  چون  شوند،  تایید  تهاجمی  تست های  با  باید  آنوپلوئیدی  جهت 
جفت بودن  موزائیک  علت  به  می تواند  می شود  مثبت  که  افرادی   در 

 Confined placental mosaicism بوده البته واضح است که این مثبت 
کاذب می باشد.

80NIPTباتکرار که  است  شده  برآورد  درصد   8.۱ تا  غیرتشخیصی  نتایج 
درصد آن ها موفقیت آمیز خواهد بود.

یکی از محدودیت اصلی این تست این است که آن ها حاالت اختصاصی افراد را 
بررسی می کنند مثل )جنسیت، RH D و...( که نمی توان با چیزی مقایسه شود.

 RH D و  جنسیت  موارد  در   cff DNA اساس  بر   NIPT کارایی  بنابراین 
 ۲۱،۱8،۱۳ تریزومی های  مثل  آنوپلوئیدی های  برای  و  است  تشخیصی 
بودن  اختصاصی  و  حساسیت  و  بیماری  کم  شیوع  علت  به   X منوزومی  و 

نسبی پایین تر و نیز به علت احتمال وجود موزائیک بودن جفت یک تست 
تشخیصی نیست ولی یک تست غربالگری بسیار خوب محسوب میشود.

به این دالیل NIPT به سرعت در تمام دنیا گسترش پیدا کرد و بسیاری از 
انجمن های تخصصی، NIPT را به عنوان اولین روش غربالگری )نه به عنوان 
عنوان یک تست  به  این تست  زیرا  نموده اند.  توصیه  یک تست تشخیصی( 
حساس )با میزان مثبت بودن واقعی باال( و نیز یک تست اختصاصی )با میزان 
منفی بودن واقعی باال( که  آن را به عنوان یک تست مناسب و عالی نسبت 

به تست های کنونی غربالگری ارجح می دارد. 
انجمن های تخصصی،NIPT را به همراه مشاوره های تخصصی ژنتیک خانواده 
به عنوان انتخاب اصلی و اولیه می دانند و در مناطقی که جنسیت جنین برای 
پدر و مادر مهم است این تست بسیار کمک کننده است. در کشور های کمتر 
توسعه یافته که تست های تهاجمی گران و دسترسی به آن سخت بوده و نیز 
متخصص مربوطه کم می باشد و در دسترس همگان نیست، این تست یک 

تست غربالگری موثر و خوب می باشد.
تکرار  به  نیاز  نمونه   ۳۲  ،NIPT نمونه   ۱98۲ تعداد  از  مطالعه  یک  در 
 داشت )۱.۱6 درصد( و در ۲9 نفر تریزومی مثبت شد که ۲۳ نفر تریزومی

 )Patau( ۱۳ ۲ نفر تریزومی,)Edwards( ۱8 4 نفر تریزومی ,)Down( ۲۱
بودند و ۱۰۰ درصد آن ها با کاریوتایپ تایید شد.

یعنی در این مطالعه در تریزومی های شایع منفی کاذب نداشتیم )حساسیت 
۱۰۰ درصد( پس نشان می دهد که حداقل در تریزومی های شایع میزان دقت 
باال می باشد ولی در sex chromosomal abnormalities که احتمال 
موزائیک بودن جفت هم به نسبت باال است که نشان دهنده این مسئله است 

که میزان مثبت و منفی کاذب به نسبت تریزومی های شایع باالتر می باشد.
سن مادر هم در یک مطالعه یک فاکتور مهم بود زیرا در این مطالعه میزان 

درصد DNA جنین در خون مادر وابسته به سن مادر بوده است.
آنوپلوئیدی های  برای  باال  ریسک  با  بیمار   ۵967 در  دیگر  بررسی  یک  در 
برای تریزومی های  شایع در بین سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ حدود 4۰4 مورد 
یا نرمال  نفر(   ۱4( درصد   ۳.7 این  از  که  درصد(   6,8( شدند  مثبت   شایع 
 low mosaic karyotype بودند یعنی کمتر از ۳۰ درصد سلول های آن ها 
مشکل کاریوتایپی موجود بود پس تست NIPT چیزی حدود           یعنی            
           )در مقایسه با تست های تاییدی تهاجمی( منفی کاذب داشته است.
در مجموع NIPT در بیش از 99 درصد موارد صحیح است به طور کلی مثبت 
کاذب ۰/۰۵ درصد و منفی کاذب ۰/۰۰4 درصد و نتایج غیرقابل گزارش ۰/۱ 
درصد است و به طور معمول  ۱۰-7 روز کاری طول می کشد و  از هفته ۱۰ 

بارداری قابل انجام است.

14
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به طور کلی در موارد ذیل بیشتر توصیه می شود:
سن مادر باالی ۳۵ سال باشد

تست غربالگری سرمی سنتی، مثبت باشد
یافته های سونوگرافی شواهدی به نفع تریزومی داشته باشد

در سه ماهه اول جزء افراد High risk باشد.
سابقه فردی یا خانوادگی آنوپلوئیدی داشته باشد.

مادر برای تست های آمینوسنتز یا CVS پرخطر بوده و برای جنین ریسک 
باالیی داشته باشد. )مثل جفت های سرراهی، IVF، سقط جنین تکراری و...(

آزمایشگاه.پاتوبیولوژی
.فروردین

.با.راه.اندازی.تست.NIPT.و.
.VIP.همچنین.ایجاد.واحد.مجزا
برای.مادران.باردار.قادر.به.ارائه.
خدمات.ارزشمندی.به.پزشکان.
گرامی.و.بیماران.محترم.می.باشد.
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 Chronic lymphocytic leukemia-CLL مزمن  لنفوسیتی  لوسمی 
در  تفاوت  بدلیل  که  می باشد   B لنفوسیت های  کلونال  نئوپالسم  نوعی 
با سایر نئوپالسم های سلول B تشخیص  بالینی، درمان و پیش آگهی  سیر 
بین المللی،  معتبر  مراکز  رهنمودهای  طبق  است.  اهمیت  حائز  آن  قطعی 
بالینی و مورفولوژیک مشکوک به  از نظر  با لنفوسیتوز که  در تمام بیماران 
روش  با  ایمینوفنوتایپینگ  انجام  قطعی،  تشخیص  جهت  می باشند   CLL
فلوسیتومتری ضروری است. با وجودی که چندین اختالل مولکولی جدید در 
CLL شناخته شده است ولی هیچکدام اختصاصی برای CLL نیستند و هنوز 
ایمینوفنوتایپینگ نقش محوری در تشخیص CLL دارد. الزم بذکر است هیچ 
مارکر منفرد تشخیصی برای CLL  وجود ندارد و تشخیص بر اساس پانلی 
 CLL/SLL سلول های ، WHO می باشد. طبق تعریف B از مارکرهای سلول
)ضعیف(،   sIg مارکرهای  بیان  و   ”CD23, CD5“ همزمان  بیان  معموال 
و  CD20 ، CD22، CD5، CD19، CD79a، CD23، CD43 

 FMC7 ، منفی CD10 تیپیک CLLضعیف( را نشان می دهند. در( CD11c
 CD5“ منفی یا با بیان ضعیف می باشند. موارد نادری با بیان CD79b و
منفی یا CD23 منفی” ، “FMC7 مثبت یا  CD11cمثبت” ، “sIg قوی یا  
CD79b مثبت” دیده می شود که به این ها CLL آتیپیک  می گویند. در هر 

کلون سلول لوکمیک یک زنجیره سبک کاپا و یا الندا بیان می شود. 
در  مشکالتی  به  منجر  که  دارد  وجود  مارکرها  بیان  در  تفاوت   CLL در 
سیستم  از  استفاده  صورت  در  بخصوص  تشخیصی  معیارهای  تکرارپذیری 
برخی  افزودن  دیگر  مسئله  می گردد.   ،)scoring system) درجه بندی 
است  ممکن  که  است  تشخیصی  پانل  به   CD200 مثل  جدید  مارکرهای 
عالوه بر CLL، در سایر اختالالت وابسته نیز بیان شوند. لذا تصمیم گیری 
جهت تشخیص نهایی نیاز به طراحی یک رویکرد سیستماتیک مناسب دارد.

تشخیص  جهت  ضروری  مارکرهای  حداقل  بر  اجماع  هدف  با  بررسی  یک 
باشنـــد،  داشته  آزمایشگاه های مختلف  بین  تکرارپذیری  قابلیت  CLL که 
 توسط Rastron و همکاران )۲۰۱7( انجــــام گرفت. نتیجـــه اجمـــاع

نقش 
ایمینوفنوتایپینگ 
CLL در تشخیص

  نویسنده: 
دکتر سیما همایون مهر-

 متخصص پاتولوژی کلینیکال- آناتومیکال

 ERIC/ESCCA  European Research Initiative on CLL )ERIC)
)& European Society for Clinical Cell Analysis )ESCCA 

بر این بود که از ۳۵ مارکر فلوسیتومتریک که بر اساس معیارهای WHO، و 
دستورالعمل های IWCLL، Euroflow B-cell panel , ومقاالت مرتبط       
توصیه شده  “مارکرهای  و  “مارکرهای ضروری”  شدند،  انتخاب   pubmed
 CD19, CD5, CD20, معرفی گردند . )جدول۱( حداقل پانل تشخیصی“
 CD22, CD38, می باشد . مارکرهای ,CD23, Kappa and Lambda
CD45, FMC7, CD79b, CD10, CD43 و CD200  تحت عنوان 
اصلی  بازنگری مجدد توسط کمیته  توصیه شده” عنوان شدند.  “مارکرهای 
استفـــاده از مارکرهای CD22 ، FMC7،  CD38, CD45 را به  عهـــده 
انتخاب آزمایشگاه گذاشت و جزو” مارکرهای توصیه شده “ نمی باشند زیرا 
FMC7 اپی توپ CD20 است لذا نیازی به استفاده از هر دو مارکر نیست 
بطور مشابه بیان CD22 مرتبط با CD20 می باشد.CD45 برای شناسایی 
گروهی از لکوسیت ها مورد استفاده قرار می گیرد و با وجودی که پایه اصلی  
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ضروری   CLL سلول های  شناسایی  برای  اما  است،   gating استراتژی های 
سازی  استاندارد  و  می شود  بیان  هتروژن  بطور   CLL در   CD38 نیست. 
آن مشکل است ولذا کاربرد و انتخاب آن به عنوان یک مارکر تشخیصی و 

پروگنوستیک توسط آزمایشگاه تعیین می شود. 
از  می توان  اولیه  تصمیم گیری  جهت   :Mututes scoring system  
این سیستم جهت تشخیص CLL و افتراق آن از سایر نئوپالسم های سلول     
 CD5 ،CD23مارکر پنج  از  سیستم  این  در   .)۲ )جدول  کرد  استفاده   B
مطالعه  یک  در  می شود.  استفاده   SmIg و   ،CD22(CD79b) ،FMC7
 CLL تشخیص  در   SmIg پایین  اختصاصیت  بدلیل   )Köhnke 2017)
بجای   CD200 از  استفاده   ،B سلول  نئوپالسم های  سایر  از  آن  افتراق  و 
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بنفع  قویا   ۵ 4یا  اسکور  گردید.  پیشنهاد   SmIg
از  غیر    B سلول  نئوپالسم های  اغلب  است.     CLL
از  کوچکی  گروه  دارند.   ۰-۳ پایین  اسکور    CLL
نشان را   ۲-۳ اسکور  است  ممکن   CLL به   مبتالیان 

می دهند در این موارد جهت تشخیص افتراقی از سایر 
نئوپالسم های سلول B، از سایر مارکرها همراه انطباق 

عالئم بالینی و مورفولوژیک استفاده می شود.  
از  یکـــــی   ،CLL افتراقـــــی  تشخیص  بحث   در 
 نئوپالسم هــــــای  مهم گــــــــروه  سلول  B   بنـــــام

مطرح   MCL )Mantle cell lymphoma(  
درمان  و  دارد  ای  پیشرونده  سیر  بیماری  این  است. 
مارکرهای   MCL در  است.  متفاوت    CLL با  آن 
،CD5 ،CD19 ،CD20 ،CD22 ،CD79b 
 kappa مثبت است و CD23 ،CD43 ،CD200 منفی

می باشد.  بنابراین بیان باالی CD23 در  CLL می تواند در افتراق 
CLL  از ) MCL ) Mantle cell lymphoma و همینطور 
افتراق  در  باشد.  مفید   B-CD5+لوسمی های سایر 
CLL  از MCL بخصوص در مواردیکه همپوشانی وجود 
دارد ، استفاده از مارکر CD200  ارزشمند است. سایر 
 ،)PLL(تشخیص افتراقی ها شامل: لوسمی پرولنفوسیتیک
 لوسمی سلول مویی)HCL(، لنفوم منطقه حاشیه طحال

که  می باشد  لنفوما  فولیکوالر  و   )SMZL/SLVL)
داده تشخیص  مارکرها  بیان  سطح  و  طرح  اساس   بر 

می شوند.
بررسـی   در  کـرد  نشـان  خاطـر  بایـد  انتهـا  در 
مارکرهـای سـلول B شـرح حـال و سـابقه مصـرف 
دارو در تفسـیر نتایـج اهمیت بسـزایی دارد. تاریخچه 
 مصـرف درمـان بـا آنتـی بادی هـای منوکلونـال مثـل

(rituximab, ofatumumab( بسـیار مهـم اسـت 
ژن هـای  آنتـی  اسـت   ممکـن  مصـرف  صـورت  ودر 
تارگـت توسـط فلوسـیتومتری تشـخیص داده نشـوند 
بـرای مثـال CD20 ممکـن اسـت تـا 6 مـاه بعـد از 

مشـخص نگـردد.   rituximab قطـع مصـرف 

1.Rawstron AC, Kreuzer KA, Soosapilla A et al. Reproducible diagnosis of chron-
ic lymphocytic leukemia by flow cytometry: An European Research Initiative on 
CLL (ERIC) & European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) Harmonisation 
project. Cytometry B Clin Cytom. 2017.
 2. Jaffe E, Arber D, Campo E. Hematopathology, 2nd ed. Elsevier. 2017.
3. Ivancević TD, Kurtović NK, Knezević V.  The role of immunophenotyping in 
differential diagnosis of chronic lymphocytic leukemia. Srp Arh Celok Lek. 2014 
Mar-Apr;142(3-4):197-203.
4. Köhnke T, Wittmann VK, Bücklein VL. Diagnosis of CLL revisited: increased 
specificity by a modified five-marker scoring system including CD200. Br J Hae-
matol. 2017 Nov;179(3):480-487. 
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تشکیل  زمان  مدت  و  موقعیت  مقدار،  هموستاتیک،  تنظیمی  مکانیسم های 
لخته را محدود می کنند تا هم به صورت موثر، عروق خونی را در محل زخم 
تشکیل  و  هموستاتیک  پالک  رشد  از  جلوگیری  باعث  هم  و  کند  مسدود 
است  ممکن  تنظیمی،  این سیستم های  در  اختالل  شود.  انسدادی  ترومبوز 
باعث ایجاد وضعیت پاتولوژیک و تشکیل بیش از حد لخته )ترومبوز( گردد. 
تنظیمی  فاکتورهای  ناهنجاری های  همچنین  و  اکتسابی  ژنتیکی،  نقایص 
انعقادی، می توانند باعث افزایش خظر ترومبوآمبولی گردند. در این مبحث، 
تعدادی از فاکتورهایی که تعادل هموستاز را به سمت ترومبوز سوق می دهند 
و همچنین نقش آزمایشگاه در شناسایی ناهنجاری های این فاکتورها مورد 

بحث قرار گرفته است.
می گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  ترومبوز  خطر  نظر  از  بیمار  یک  که  هنگامی 
انتخاب آزمایشات تشخیصی مناسب دارای اهمیت ویژه ای می باشد تا هم 
این  موقع  به  انجام  برای  هم  و  گردد  مشخص  تست ها  این  بالینی  اهمیت 

جنبه های بالینی ترومبوز و پنل های
تشخیص آزمایشگاهی ترومبوفیلی

 نویسنده : میثم کشیری

آزمایشات برنامه ریزی شود، زیرا ترومبوز حاد، درمان با ضدانعقادها ، حاملگی 
و واکنش های فاز حاد می توانند بر میزان فاکتورهای ضدانعقادی اندوژن تاثیر 

بگذارند.
تغییر  )باعث  آن  مورفیسم  پلی  یا  انعقادی  پیش  فاکتورهای  افزایش سطح 
فعالیت فاکتورها می شوند( نیز سبب افزایش خطر ترومبوز وریدی می گردد.

ترومبوفیلی
ترومبوفیلیا نوعی اختالل انعقادی است که ریسک ترومبوز را در فرد افزایش 
می دهد و عوامل اکتسابی ژنتیکی وگوناگونی در آن دخیل می باشد. از علل 
 ،OCP اکتسابی می توان به کهولت سن، جراحی، بارداری و زایمان، مصرف
کرد.  اشاره  قلب  احتقانی  نارسایی  بدخیمی،  دیابت،  هایپرلیپیدمی،  چاقی، 
جهش در هر یک از ژن های کنترل کنندۀ انعقادپذیری خون، خطر تشکیل 
لخته و بروز حوادث ترومبوتیک به شکل معناداری افزایش می یابد از جمله 
زیر  موارد  دارند شامل  ترومبوفیلی ها نقش  ژنتیکی که در  مهمترین عوامل 

می باشد:

 S  و پروتئین  C پروتئین 
سنتز کبد  در  و  بوده   Kویتامین به  وابسته  دو  هر   S و   Cپروتئین های 
می شوند. پروتئین C مهار کننده برخی از فاکتورهای انعقادی بوده و پروتئین 
S به عنوان یک کوفاکتور برای پروتئین C عمل می کند. کمبود مادرزادی 
هر دو پروتئین شناخته شده، که می تواند در بروز ترومبوزهای وریدی نقش 
اندازه گیری  قابل  االیزا  بروش  S در خون  و   C پروتئین  میزان  باشد.  داشته 

می باشد.

آنتی ترومبین ااا 
گلیکوپروتئینی غیر وابسته به ویتامین K می باشد که درکبد تولید شده و 
مهمترین مهارکننده ترومبین و سرین پروتئازهای انعقادی می باشد. کمبود 
مادرزادی آنتی ترومبینIII می تواند در بروز ترومبوزهای وریدی نقش داشته 

باشد. میزان آنتی ترومبینIII بروش الیزا قابل اندازه گیری است.

PT-APTT
 این آزمایش ها جهت ارزیابی مسیرهای داخلی و خارجی سیستم های 
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انعقادی 
انجام می شود. 
کمبود  در   PT  افزایش 
خارجــــــی  مسیر  فاکتورهــای 
ارثی،  انعقــادی  اختالالت  در  نیز  و 
و   K ویتامین  کمبــــود  کبد،  بیمـــاری 
کمبود  در   APTT افزایش  شــود.  می  دیده  وارفارین  با  درمان 
همانند:  اختصاصی  غیر  های  مهارکننده  وجود  و  داخلی  مسیر   فاکتورهای 

)LAC )Lupus Anti Coagulant و در درمان با هپارین دیده می شود.

 MTHFR هموسیستئین و موتاسیون
هموسیستئین اسید امینه ای است که از تبدیل متیونین به سیستئین ایجاد 
می شود و دارای خواص آتروژنیک و پروترومبوتیک می باشد. افزایش میزان 
آنزیم های درگیردر متابولیسم  اثر نقص مادرزادی  هموسیستئین خون در 

این اسید آمینه رخ می دهد که مهمترین آن ها MTHFR می باشد، 
به  می تواند  خون  در  هموسیستئین  افزایش  که  داده  نشان  بالینی  شواهد 
عنوان عامل خطر در بروز بیماری های ترومبوآمبولیک وریدی عمل نماید. 
موتاسیون  ایجاد  خون  در  هموسیستئین  افزایش  ژنتیکی  علت  مهمترین 
می یابد. کاهش  آنزیم  فعالیت  آن  طی  در  که  بوده   MTHFR آنزیم   در 

هموزیگوت های این موتاسیون دارای مقادیر افزایش یافته هموسیستئین در 
خون می باشند که اغلب با کاهش اسید فولیک سرم هم همراه است.

C677T) MTHFR  و A1298C (موتاسیون                                               و با روش PCR قابــــل 

تشخیص 
میزان  و  بوده  شناسایی  و 

االیزا  روش  به  خون  در  هموسیستئین 
اندازه گیری می شود.

مو تاسیون پروترومبین
)Prothrombin Mutation(

انعقادی و پروتئینی  آبشار  نهایی  پروترومبین، پیش  ساز ترومبین محصول 
ژن  موتاسیون  می شود.  سنتز  کبد  در  که  است   K ویتامین  به  وابسته 
می  افزایش  را  بارداری  طی  در  وریدی  ترمبوزهای  بروز  خطر  پروترومبین 
دهد. ژن پرو ترومبین بر روی کروموزوم ۱۱ واقع شده است. این موتاسیون 
باعث جانشینی ادنین بجای گوانین در موقعیت ۲۰۲۱۰ ژن پروترومبین شده 

که بصورت G20210A نشان داده می شود.
در افراد هتروزیگوت برای این موتاسیون، مقدار پروتئین ۳۰ درصد باالتر از افراد 

طبیعی است، موتاسیون ذکر شده به روش PCR قابل شناسایی می باشد.

 )G1691A Leiden ( لیدن Vموتاسیون فاکتور 
فاکتور V لیدن شایع ترین علت ترومبوفیلیایی ارثی می باشد. فاکتور V در 
پالسما به فرم غیر فعال حضور دارد که تحت تاثیر ترومبین به فرم فعال خود 
در می آید که به نوبه خود کوفاکتور تبدیل پروترومبین به ترومبین می باشد. 

فاکتور V فعال شده تحت تاثیر پروتئازها )پروتئین( C غیرفعال می گردد. 
شود،  می  شناخته  لیدن  فاکتور  بعنوان  که  یافته  موتاسیون   V فاکتور 
فعال   V فاکتور  بنابراین  و  فعال می شود  غیر   C پروتئین  تاثیر  تحت  کمتر 
بیشتر  تولید  با  خود  نوبه  به  که  داشته  وجود  خون  گردش  در  بیشتری 
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بروش   V فاکتور  موتاسیون  می دهد.  افزایش  را  انعقاد  زمینه  ترومبین 
در  که   C پروتئین  به  مقاومت  و  است  شناسایی  و  تشخیص  قابل   PCR
و  PCRبه روش می باشد  لیدن  فاکتور  وجود  علت  به  موارد   9۵-9۰ درصد 
 Activated protein C resistance test قابل اندازه گیری می باشد. . 

PAI )Plasminogen Activator inhibitor( موتاسیون
PAI-1 اصلی ترین مهار کننده فعال کننده های پالسمینوژن در پالسما می 
باشد که قادر است به سرعت هم فعال کننده بافتی پالسمینوژن )PA-t( و هم 

فعال کننده پالسمینوژن اوروکینازی )u-PA( را غیر فعال نماید.
PAI - 1 در کبد و سلول های اندوتلیالی تولید شده و تولید آن تحت تاثیر 
سیستم  مهارکننده  مهمترین   PAI-1 می باشد.  فیزیولوژیک  واسطه های 
فیبرینولیز  مهار  با  آن  یافته  افزایش  مقادیر  بنابراین  و  بوده  فیبرینولیتیک 
ریسک بروز ترومبوز را افزایش می دهد. مقادیر سرمی PAI- 1 تحت تاثیر 

عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. 
آن  میـزان سـرمی  در   PAI-1 ژن  مورفیسـم  پلـی  داده  نشـان  تحقیقـات 
تاثیـر می گـذارد. افـراد دارای ژنوتیـب4G/4G بیشـترین مقـدار PAI-1 و 
افـراد5G/5G کمتریـن مقـدار PAI-1 را دارا می باشـند. بطـوری که میزان 
 5G/5G 4 حـدود ۲۵ درصد باالتـر از افراد دارای ژنوتیپG/4G درPAI-1
می باشـد. تعیین ژنوتیپ PAI-1 به روش PCR قابل شناسـایی و تشـخیص 

است.

اندیکاسیون های بررسی ترومبوفیلیای ارثی
 ۱- وقوع ترومبوآمبولی وریدی پیش از سن 4۵ سالگی

 ۲- ترومبوفلبیت وریدی راجعه
 ۳- سابقه ی خانوادگی ترومبوز یا ترومبوفیلیا

 4- سقط مکرر جنین
IVF ۵- عدم موفقیت 

HELLP 6- پره اکالمپسی و سندرم 
 7- ترومبوز در پی استروژن درمانی و یا بارداری

 8- پیش از شروع HRT در یائسگی
 9- پیش از دریافت OCP در افراد پر خطر

 IUGR -۱۰، دکولمان و ُمرده زایی
 ۱۱- سابقه ی ایسکمی یا MI در جوانی

 ۱۲- بیماری های عروق محیطی
 ۱۳- پیش از انجام اعمال جراحی بزرگ

 ۱4- لوپوس سیستمیک و ترومبوسیتوپنی ایمنی
۱۵- ترومبوز در مواضع غیر معمول )نظیر ورید مزانتریک و سینوس های مغزی(

ارتباط ترومبوفیلی و سقط جنین
یکی از شایع ترین عوارض بارداری سقط جنین است و به مواردی اطالق می 
گردد که تا قبل از هفته ی ۲۰ حاملگی به دالیل مختلف مادری و جنینی 
منجر به خاتمه حاملگی می شود. منظور از سقط مکرر وقوع ۲ یا بیش از۲ 
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بارداری است. سقط مکرر  سقط متوالی خود به خودی قبل از هفته ی ۲۰ 
دالیل زیادی دارد و اکثرا در ۳ ماهه ی اول بارداری اتفاق می افتند. تعداد قابل 
توجهی از سقط ها با ناهنجاری سایتوژنتیک، ناهنجاری کروموزمی و مواردی 
فاکتورهای  و  ترومبوفیلیک  ژنتیک،  ایمونولوژیک،  آناتومیک،  علل  مانند 

محیطی مرتبط می باشند .
مطرح هستند  مکرر  دالیل سقط  از  یکی  عنوان  به  ترومبوفیلی  فاکتورهای 
ازآنجایی که سالمت جنین ارتباط مستقیم با گردش خون مادر دارد و هر 
آور  برای جنین زیان  ارتباط شود می تواند  این  باعث اختالل در  عاملی که 
و  مادر  بین  مویرگی  خون  گردش  روند  در  اختالل  ایجاد  با  ترومبوز  باشد. 
جنین منجر به سقط جنین می شود و دارای علل ارثی و اکتسابی می باشد. 
موارد ترومبوفیلی ارثی شامل کمبود پروتئین C ,S, آنتی ترومبین، وجود 
دلیل  به  اکتسابی  ترومبوز  و  پروترومبین  و  لیدن   V فاکتور  پلی مورفیسم 
سندرم آنتی فسفولیپید می باشد. در نتیجه بررسی پانل انعقادی به تشخیص 

علل سقط جنین مکرر و درمان آن کمک خواهد نمود.

References:
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مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی، دکتر حبیب اهلل گل افشان .3

• Protein C
• Protein S
• Anti thrombin III
• APCR
• Factor V Leiden mutation
• Prothrombin G20210A mutation
• MTHFR polymorphisms
• Anti cardiolipin antibodies
• Anti β2GPI antibodies
• Lupus anti coagulant
• PA I.1 4G/5G mutation

لیست آزمایشات پانل ترومبوفیلی که در آزمایشگاه 
فروردین انجام می شود:
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بـه طـور کلـی بـرای تشـخیص بیماری هـای نورولوژیـک ممکن اسـت موارد 
زیـر انجام شـوند: 

– معاینات گسترده جسمی و  نورولوژیک
MRI

میـزان  کـه  )ای.ام.جـی(  الکترومیوگرافـی  الکترودیاگنوسـتیک:  تسـت   –
تخریـب نورون هـای محیطـی را نشـان  می دهـد و مطالعـه هدایـت عصبـی 

)ان.سـی.اس(
– آزمایش خون و ادرار

– پونکسیون کمری )گرفتن مایع مغزی نخاعی(
– رادیولوژی با اشعه ایکس

– بیوپسی ماهیچه و یا عصب

آزمایشاتی که برای تشخیص بیماری های نورولوژیکی انجام می شود:

Anti MOG antibody
(Anti Myelin oligodendrocyte glycoprotein)
OCB   &  IgG index
(Oligo Clonal Banding & IgG index)
MUSK, Anti-AchR antibody
(Muscle nicotinic Acetylcholine Receptor (AChR) Bind-
ing Antibody)
Anti NMO (Aquporin 4)
(Anti Neuromyelitis Optica) 

الیگودندروسیت گلیکوپروتئین 
 Anti MOG antibody  واندازه گیری

میلین غشـایی اسـت که مانند الیه محافظی رشـته های عصبی را پوشـانده 
اسـت. میلیـن بـه میـزان قابل مالحظـه ای سـرعت انتقـال امـواج عصبی از 
رشـته هـای عصبـی را افزایش مـی دهد. میلیـن از جنس چربـی و پروتئین 
درسـت شـده اسـت و یکـی از پروتئین های مهم تشـکیل دهنـده آن میلین 
الیگودندروسـیت )MOG یـا Myelin  Oligodendrocyte( می باشـد. 
سـلول هایی کـه میلیـن را تولیـد می کننـد متنـوع هسـتند و در سیسـتم 
 اعصاب مرکزی این عمل توسـط سـلول های الیگوندروسیت انجام می شود. 

و  )MS( غشـاء میلیـن آسـیب دیـده  اسـلکروزیس  بیمـاری مولتیپـل  در 
یابـد. در محلـی کـه میلیـن  انتقـال امـواج عصبـی کاهـش مـی  سـرعت 
 آسـیب دیـده یـا از بیـن رفتـه ضایعاتـی به نـام پالک یـا اسـکلروزیس دیده

مـی شـود. بیمـاری MS  یـک بیمـاری خودایمـن مـی باشـد به ایـن معنی 

تست های آزمایشگاهی 
بیماری های  نورولوژیک 

کـه سیسـتم ایمنی فرد قسـمت هایی از سیسـتم عصبی خـود را مورد حمله 
قـرار مـی دهـد و معمـوال آنتـی بادی هایـی بـر علیـه قسـمت هـای مختلف 
میلیـن در ایـن بیمـاری قابـل انـدازه گیـری اسـت. نقـش این آنتـی بادی ها 
در بیمـاری زائـی و رونـد بیماری MS هنوز به خوبی شـناخته نشـده اسـت.

تسـت Anti MOG antibody میـزان آنتـی بادی از نـوع IgG موجود در 
 )MOG( بـدن بیمـاران را بـر علیه میلیـن الیگودندروسـیت گلیکوپروتئیـن
انـدازه مـی گیـرد. میـزان ایـن آنتـی در انـواع مختلـف بیمـاری MS و نـوع 
DEVIC متفـاوت مـی باشـد و انـدازه گیـری آن ها به پزشـک در تشـخیص 

نـوع MS کمـک فراوانی مـی نماید.

بررسی مایع مغزی- نخاعی
)Lumbar puncture and CSF analysis(

IgG index و OCB با آزمایش MSبرای تشخیص
در مایـع مغـزی- نخاعـی اغلـب بیمـاران ام اس یـک نـوع پروتئیـن بـه نـام 
وجـود  دهنـده  نشـان  کـه  می کنـد  پیـدا  افزایـش   ”G “ایمونوگلوبولیـن 
التهـاب و سـاخت ایـن پروتئیـن در مایـع مغـزی نخاعـی ثانویـه بـه التهاب 
اسـت. از آنجـا کـه میـزان ایـن پروتئیـن همزمـان در خـون بـاال نمـی رود 
IgG in- )از مقایسـه نسـبت ایـن پروتئیـن در سـرم و مایـع نخاعـی عـدد 

dex( بـه دسـت مـی آیـد کـه در صـورت باال بـودن این رقـم از یـک مقدار 
مشـخص ایـن یافتـه بـه نفـع بیمـاری ام اس اسـت. بررسـی IgG موجود در 
مایـع مغـزی نخاعـی به صـورت کمی تحـت عنـوان IgG Index و یا کیفی 
تحـت عنـوان Oligo Clonal Banding مـی باشـد. تشـخیص OCB در 
بـا  اسـکلروزیس  مولتیپـل  بـه  مشـکوک  بیمـاران  نخاعـی  مغـزی  مایـع 
حساسـیت و اختصاصیـت بـاالی %9۵ نشـاندهنده پاسـخ سیسـتم ایمنـی 
باشـد.  سـنتز Intrathecal IgG مـی  و  مرکـزی  عصبـی  سیسـتم  در 

 نویسنده: روژین جمشیدی

Myelin
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بررسـی OCB روش  جهـت  تشـخیصی  روش  حسـاس ترین 
باشـد.  اسـاس PH ایزوالکتریک )IEF( می  بـر  لکتروفـورز 
MRI بهتریـن روش تشـخیصی اسـت کـه در %9۰ بیمـاران بـا 
تظاهرات MS غیرطبیعـی مـی باشـد )پـالک هـای MS مناطق 
فاقـد میلیـن در مـاده سـفید مغـز و نخـاع( را نشـان می دهـد. 
پـالک هـای MS بایـد در زمان هـای مختلـف و در بخش هـای 
مختلـف مغـز و نخـاع دیـده شـوند تـا بتـوان تشـخیص MS را 
 MRI کـه  مـواردی  نخـاع)CSF( در  مایـع  آزمایـش  گذاشـت. 
تشـخیصی نیسـت میتوانـد به تشـخیص کمـک کنـد. الکتروفورز 
پروتئیـن هـای مایـع نخـاع وجـود بانـد الیگوکلونـال )افزایـش 
در را  ایمنـی  سیسـتم  شـدن  فعـال  علـت  IgG( بـه   میـزان 

 %9۰ - 8۰ بیماران نشان می دهد.

MUSK, Anti-AchR antibody
میاسـتنی گراویـس نوعـی فلـج ماهیچـه ای اسـت کـه علـت آن فعالیـت 
 ایمنـی و تولیـد آنتـی بـادی بـر ضـد پروتئین هـای گیرنده اسـتیل کولیـن

ایـن  اسـت.  عصبی-عضالنـی  سـیناپس  در   )Anti-AchR antibody(
بیمـاری بیشـتر زنـان را گرفتـار می کنـد. ماکزیمـم شـیوع آن در دهه هـای 
سـوم یـا چهـارم زندگـی اسـت، ولـی امـکان دارد در هـر دوره ای از زندگی، 
از بچگـی تـا پیـری دیـده شـود. آنتـی بادی هـای مذکـور از طریـق حـذف 
گیرنـده هـای اسـتیل کولیـن و عملکـرد آن هـا سـبب اشـکال در انتقـال 
تحریـک عصبـی و نتیجتـا ضعـف ماهیچـه می گـردد. بـه کمـک این تسـت 
اتـو آنتـی بـادی بـر ضـد پروتئین هـای گیرنده  اسـتیل کولین در سـیناپس 
عصبی-عضالنـی تشـخیص داده می شـوند . آنتـی بادی بر ضـد پروتئین های 
گیرنده  اسـتیل کولیـن در ۱۰ تـا ۲۰ درصـد از بیمـاران مبتال به میاسـتنی 
صـد  در   7۰ 4۰تـا  مقابـل Anti-Musk در  در  اسـت.  منفـی  گراویـس 
اسـت.  مثبـت  فاقـد Anti-AchR antibody هسـتند  کـه  بیمارانـی  از 
بنابرایـن بـا اسـتفاده از دو تسـت مذکـور مـی تـوان بیـش از 9۵ در صـد از 
مـوارد میاسـتنی گراویـس را از طریـق آزمایـش سـرولوژیکی تشـخیص داد. 
از همراهی هاپلوتیـپ هـای B8,A1 و DR3 بـا ایـن بیمـاری نیـز مـی توان 

جهـت تشـخیص اسـتفاده کرد.
 

Anti NMO (Aquporin 4)
)Neuromyelitis Optica=NMO(  نورومیلیت اپتیکا

بـا  همـراه  اتوایمـون  التهابـی  نـادر  بیمـاری  یـک  اپتیـکا  نورومیلیـت 
 ضایعـات دمیلینیتینـگ اسـت کـه عمدتـاً عصـب بینائـی و نخـاع شـوکی

 )spinal cord( را مـورد هجـوم قـرار مي دهـد . آنتـی ژن هـدف در ایـن 
رابطـه aquaporin 4 (AQP-4) receptor اسـت .

تشـخیص بیمـاری در درجـه اول بالینـی اسـت . در برخـی از مـوارد ممکـن 
اسـت کـه ایـن بیماری به اشـتباه تحـت عنوان ” فـرم وخیم MS  ” تفسـیر 
شـود. امروزه ایـن بیمـاری به دلیـل وجـود یکسـری اتوآنتی بادی های خاص 
 )Aquaporin-4) در سـرم کـه ایـن آنتی بادی هـا بنـام آنتـی اکواپوریـن
شـناخته می شـوند، از بیمـاری MS مجـزا می گـردد. ایـن آنتـی بادی هـا به 
عـروق کوچـک مغـز و فضاهـای ویـر شـورابین متصل مـی شـوند و آنتی ژن 

اصلـی آن هـا اکوپوریـن- 4 )پروتئینی کـه کانال های آب در مغز را تشـکیل 
مـی دهـد( مـی باشـد. افراد مبتـال بـهMS معموال پـس از حملـه اول بهبود 
کامـل یـا نسـبی می یابنـد ولـی در بیمـاری N.M.O، بـه ویـژه اگـر آسـیب 
نخـاع در ناحیـه گردنـی باشـد بهبـودی یا اصـال اتفـاق نمی افتد و یـا درصد 

بسـیار کمـی حاصل می شـود.

تشخیص آزمایشگاهی :
بـرای این منظور تسـت ایمونوفلورسـانس نیمـه کمـی )NMO-IgG)IIFT با 
حساسـیت %78 و ویژگی%99 تشـخیص افتراقـی NMO را از MS امکانپذیر 

مي سـازد.
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بیماری هموگلوبینوری حمله ای شبانه )PNH( یک اختالل اکتسابی و کلونال 
سلول بنیادی می باشد و با تولید غیرطبیعی گلبول های قرمز، گرانولوسیت ها 
و پالکت ها همراه می باشد و بروز ساالنه آن 4 به ازای هر۱ میلیون نفر است 
و ناشی از یک جهش در ژن PIG-A مرتبط با کرموزوم X می باشد که منجر 
اینوزیتول  فسفاتیدیل  گلیکوزیل  به  پروتئین های غشایی متصل  به کمبود 
)GPI( مانند CD59 می گردد. کمبود GPI-AP باعث افزایش حساسیت 
گلبول های قرمز )RBCs( به لیز متصل به کمپلمان، منجر به همولیزمزمن 
داخل عروقی، ترومبوز وریدی )اغلب در سایت های غیر معمول مانند رگ 

های مغزی و داخل شکمی( می گردد.
می  فلوسایتومتری   PNH بیماری  تشخیص  های  روش  بهترین  از  یکی 
باشد که دارای حساسیت باالیی برای شناسایی این بیماران است و قادر به 
شناسایی کلون PNH )یک سلول PNH در هر صد سلول تا ده هزارسلول( 
می باشد. که در این روش از آنتی بادی های منوکلونال علیه پروتئین هایی که 

دچار کمبود شده اند مانند CD55 و CD59 استفاده می شود.
برای  فزاینده ای  طور  به  فلورسانس(  با  نشاندار  )پروآئرولیزین   FLAER
اختصاصی  طور  به  ماده  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد   PNH تشخیص 
باالیی   بسیار  حساسیت  دارای  روش  این  که  شود  می  متصل   GPIلنگر به 
)High Sensitivity( و سرعت باالیی برای شناسایی و شمارش گلبول های 
قرمزی که فاقد پروتئین های مرتبط با لنگر GPI هستند به کار می رود قادر 
به شناسایی کلون PNH )یک سلول PNH در هر ده هزارسلول( می باشد. 
همچنین استفاده از FLAER سبب افزایش صحت )Accuracy( در تشخیص 

فلوسایتومتری کلون های منوسیتی و گرانولوسیتی PNH می گردد.

 نویسنده : میثم کشیری

PNH در تشخیص  FLAER کاربرد

25



تخصصی تست های  انجام  طریق  از  قلبی  بیماری های  آزمایشگاهی   تشخیص 
 LDH ،CKMB ،CPK ،Troponin  و میوگلوبین می باشد.

البته تست های دیگری همچون CBC، CRP، ALP، ALT،AST  در کنار پنل 
کامل آزمایشات چربی هم می توانند کمک کننده باشند. همچنین اندازه گیری تست 

های آپولیپوپروتئین B و APO-A1  حائز اهمیت است.
در شرایطی که میزان کلسترول خون به حدی باشد که فرد ریسک باالیی برای ابتال به این 

بیماری دارد و بیش از ۲ ریسک فاکتور دارد تست پالک پیشنهاد می شود.

 PLAC test : Lp-PLA2 آزمایش پالک
که  است  بیماران  از  مواردی  تشخیص  برای  ارزشمند  و  دقیق  آزمایش  یک  پالک 
هیچ سابقه قبلی از بیماری های قلبی و عروقی ندارند، ولی در معرض ابتال به این 
یا عروقی  قلبی  بیماری های  ریسک  بینی  برای پیش  تست  این  هستند.   بیماری 

و  قلب  کرونر  عروق  بیماری های  و   CVD )cardiovascular disease)
 همچنین پیش بینی احتمال وقوع سکته های ایسکمیک انجام می شود. در مطالعات و 
 کارآزمایی های بالینی گسترده ای نقش آزمایش PLAC در پیشگویی و تخمین احتمال وقوع
)CHD )Coronary heart disease به اثبات رسیده است. در این آزمایش مقدار
)Lipoprotein - associated Phospholipase A2) LP-PLA2 

خون اندازه گیری می شود.  LP-PLA2 آنزیمی است که توسط ماکروفاژها تولید شده 
 و قسمت عمده PLA2 موجود در خون را به LDL متصل می نماید. با افزایش فعالیت
 PL-PLA2  احتمال وقوع CHD افزایش می یابد. ریسک مطلق  وقوع CHD در کسانی 

که آزمایش PLAC  آن ها مثبت است دو برابر افزایش می یابد .

نقش Lp-PLA2 در ایجاد بیماری های قلبی عروقی :

آنزیم Lp-PLA2 یک نشانه از التهاب عروقی در ارتباط با تجمع پالکت و گرفتگی 
به گرفتگی عروق توسط پالک مبتال می شوند در  واقع کسانی که  عروق است. در 
معرض خطر باالی حمله قلبی خواهند بود. کسانی که سطح Lp-PLA2  باالتر از 

تشخیص بیماری قلبی با تست پالک

Thin Flibrous CapLarge Lipid Pool

High Lp-PLA2 ( High Risk)

 نویسنده:  مژگان خونساری
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۲۲۵ نانومول دارند حتی اگر میزان کلسترول خون این افراد طبیعی باشد 
بیشتر در معزض ابتال به این بیماری ها هستند. در صورت وجود التهاب آنزیم 
Lp-PLA2 کالهک پالک را می پوشاند به گونه ای که آن را نازک می کند 

و در نهایت منجر به کنده شدن آن می شود. ممکن است جریان خون به 
قلب یا مغز مسدود شود که خود سبب حمله قلبی و یا آسیب قلبی می شود.

شرایط انجام تست پالک: 
این تست نیاز به آمادگی خاصی ندارد و نیازی هم به ناشتا بودن نیست.

Lp-PLA2  عوامل تاثیر گذار در کاهش میزان
 خوردن سبزیجات و میوه جات و کاهش مصرف غذاهای پرچرب 

ورزش و عدم مصرف سیگار
سالمت دندان )مشکالت پریودنتال منجر به افزایش فعالیت این آنزیم می شود.(

با رعایت این موارد می توان ریسک بیماری های قلبی را کاهش داد.

:Lp-PLA2 مقدار نرمال
 ۲۲۵ عدد  را   PLAC آزمایش  بالینی  تصمیم گیری  مرز  گسترده  مطالعات 
nmol/min/ml  تعیین کرده است. بیمارانی که آزمایش PLAC آن ها مثبت 
 ، ) myocardial infarction( شده است در ریسک باالیی برای اولین سکته قلبی
گرفتگی عروق قلبی) cardiac revascularization ( ، مرگ در اثر حمله  

قلبی ) cardiac death ( قرار دارند.

داروی مهار کننده Darapladib ,LP-PLA2 می باشد که در جلوگیری از 
تشکیل پالک در آرترواسکلروزیس نقش دارد در بررسی های بالینی این دارو، 
مهار  بر  آن  بودن  اثر  بی  بر  دیگر  برخی  و  آن  اثربخشی  به  مطالعات  بعضی 
بیماری های قلبی اشاره شده است. این دارو در بررسی های فاز ۲ بالینی می 

باشد و درحال حاضر مجوز FDA را ندارد.

LP-PLA2 activity : نکات قابل توجه در نمونه گیری و آزمایش
EDTA نوع نمونه: پالسمای حاوی

 ۰,۳ ml:حداقل حجم مورد نیاز
مدت زمان پایداری نمونه:

در دمای ۲ تا 8 درجه سانتیگراد به مدت یک هفته 
 در دمای ۳۰ -  درجه سانتیگراد به مدت ۳ ماه

در دمای 7۰ - درجه سانتیگراد به مدت ۲.۵ سال 
روش اندازه گیری:  بر اساس فعالیت آنزیمی

PLAC.Test.آزمایش

وردین.به.
شگاهی.فر

جتمع.آزمای
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هپاتوالنتیکولر دژنرسانس  یا   Wilson’s disease ویلسون   بیماری 
hepatolenticular degeneration یک اختالل با توارث اتوزوم مغلوب 
در متابولیسم مس است که در آن تجمع مس در ارگان ها و بافت های مختلف 
دیده می شود.  این بیماری کبد، کلیه، چشم، سیستم مغز و اعصاب، در موارد 
نادرتر مفاصل، استخوان، غدد و قلب را درگیر می کند. شیوع بیماری یک نفر 
در سی هزار تا چهل هزار تولد است و در صورت عدم درمان، کشنده می باشد.
 هر فردی روزانه یک تا ۳ میلی گرم مس، از طریق غذا دریافت می کند که

۵۰ درصد مس دریافت شده از طریق معده و روده جذب و سپس وارد جریان 
خون می شود و نهایتاً از طریق ورید کبدی وارد سلول های کبدی می شود و 
در سلول های کبدی به صورت های مختلف، تبدیل می گردد: بخشی از مس 
در سلول های کبدی صرف تولید آنزیم می شود، مقداری دیگر به پروتئینی به 
نام سرولوپالسمین می چسبد و بخشی دیگر به درون صفرا ترشح می شود و 
سپس از طریق مدفوع دفع می شود. در بیماری ویلسون دو شکل آخر دچار 

به تجمع مس در سلول های کبدی  اشکاالت منجر  این  و  اشکال می شود 
های  اندام  در  کبد  بر  عالوه  مس  بیماری،  این  بعدی  مرحله  در  می گردد؛ 
دیگر مثل کلیه، مغز و قرنیه چشم رسوب می کند. همچنین گاهی مس به 
 صورت ناگهانی از کبد آزاد می شود و باعث بروز آسیب شدید در کبد، کلیه و

گلبول های قرمز خون می شود .
پاتوفیزیولـوژی بیمـاري ویلسـون عبارت اسـت از جذب بیـش از حد مس 
از روده ي کوچـک و کاهـش دفـع مـس از کبـد کـه بـه افزایـش رسـوب 
مـس در بافت هـا و بـه ویـژه کبـد، مغـز، قرنیـه و کلیـه منتهـي مي شـود. 
میـزان سرولوپالسـمین سـرم، کـه پروتئیـن ناقـل مس در پالسـما اسـت، 
پائیـن آمـده و دفـع مـس از ادرار افزایـش می یابد. )درخـون حدود ٪ 9۵ 
از مـس موجـود بـا پروتئینـی به نـام سرولوپالسـمین همراه اسـت و بقیه 

آن بـه صـورت مس آزاد وجـود دارد(.

بیماری ویلسون 
 تشخیص آزمایشگاهی و ژنتیکی

 نویسنده : سعید رضایی
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مکانیسم مولکولی : 
بیماری ویلسون به علت جهش در ژن ATP7B ایجاد می شود. این ژن در 
بازوی بلند کروموزوم ۱۳ قرار دارد. ژن  ATP7B نقش دربیان پروتئینی به 
نام ATPase II که نقش مهمی در حمل و نقل مس از کبد به دیگر قسمت 
از عملکرد صحیح  ATP7B ایفا می کند . جهش در ژن  را دارد   های بدن 
ATPase II  جلوگیری می کند. با کمبود این پروتئین ، مس مازاد در کبد 
نیز  به خصوص کبد و مغز  اندام ها،  و  بافت ها  به  یابد و می تواند  تجمع می 
صدمه بزند. درحالیکه ژن مذکور به دالیل جهش های متنوع نقطه ای و حذفی 
در یازده اگزون خود دچار خاموشی می گردد ولی ژن ATP7A که در روده 
بیان می شود و هیچ پیوستگی ژنی با ژن بیماری هم ندارد با جذب مس از 

روده به تشدید بیماری کمک می کند.

 عالئم و نشانه ها :
بیماري ویلسون بیشتر با بیماري کبدي در نوجوانان و بیماري عصبي رواني 
در بالغین جوان است ولي دراین مورد اشکال متنوع دیگری هم دیده مي شود. 
در همه ي کودکان یا بزرگساالن جواني که با هپاتیت،  اسپلنومگالي همراه 
هیپراسپلنیسم، کم خوني همولیتیک، هیپرتانسیون ورید باب و ناهنجاري هاي 
نورولوژیک یا روانپزشکي مراجعه مي کنند، باید این بیماري را در نظر داشت. 

در افراد زیر 4۰ سال مبتال به هپاتیت مزمن یا برق آسا fulminant نیز باید 
بیماري ویلسون در نظر گرفته شود.

)ممکن  کبدي  آزمون هاي  میزان  افزایش  از  است  ممکن  کبد  گرفتاري 
است آلکالین فسفاتاز پایین باشد( تا سیروز هیپرتانسیون باب متغیر باشد. 
است  مرتبط  بازال  گانگلیون هاي  ناصحیح  عملکرد  به  نورولوژیک  تظاهرات 
با جنبشي و دیستوني عضالت  و شامل ترمور در حال استراحت، وضعیتي 
بولبر و دیزارتري و دیسفاژي ناشي از آن است. ویژگی های رواني این بیماری 
شناسه ي  است.  عاطفي  بي ثباتي  و  شخصیتي  و  رفتاري  تغییرات  شامل 
پاتوگنومونیک این بیماري، وجود حلقه ي Kayser-Fleischer متمایل به 
ظریف  رسوبات  وجود  نشانه ي  و  است  سبز  به  مایل  خاکستري  یا  قهوه یي 
پیگمانته و گرانولر در غشاي دسمه در قرنیه و نزدیک سطح آندوتلیال است. 
نقاط  از  قرنیه مشخص تر  تحتاني  و  فوقاني  قطب هاي  در  حلقه  معموالً  این 
دیگر است. غالباً مي توان این حلقه را با چشم غیر مسلح دید ولي در تمامي 
در  حلقه  این  است  ممکن  فقط  است.  مشاهده  قابل  المپ  اسلیت  با  موارد 
بیماراني که دچار تظاهرات کبدي هستند دیده نشود ولي معموالً دربیماران 
نقص  کلیه،  سنگ  است  ممکن  مي شود.  دیده  رواني  عصبي  بیماري  دچار 
Fanconi، اسیدوز توبوالر کلیه، هیپوپاراتیروئیدیسم و آنمي همولیتیک در 
بیماران مبتال به ویلسون بروزنماید. عالمت عمده بیماری مربوط به ضایعات 
کبدي مي باشد، تجمع مس در کبد منجر به اختالل عملکرد کبد مي شود 
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که ممکن است کامال بدون عالمت بوده و یا عالئم شدیدي همچون هپاتیت 
حاد به صورت زردي ، بي اشتهایي را ایجاد کند و در نهایت مي تواند منجر 
به از کار افتادگي کامل عملکرد کبد و ایجاد سیروز گردد. همچنین رسوب 
مس در سلول هاي مغزي اختالالت حرکتي و عالئمي مشابه عالئم بیماري 
کاهش  و  روانی  اختالل  دهان ،  آبریزش  دست،  لرزش  قبیل  از  پارکینسون 

حافظه واختالل نوشتن و تکلم ایجاد مي کند . 
عالئم در افراد مختلف بر اساس محل درگیر شده متفاوت است و در بیشتر 
از ۳۰  تا قبل  از ۵ سالگی بروز می نماید. معموالً عالئم کبدی  موارد، بعد 
سالگی بروز می کند ولی عالئم عصبی و روانی بین اولین تا پنجمین دهه 

زندگی بروز می کند.
تشخیص :  

اکثر بیماران ویلسون تست عملکرد کبد آن ها غیر طبیعی است، به طورمثال 
افزایش آسپارتات ترانس آمیناز و آالنین ترانس آمیناز و بیلیروبین دارند. اگر 
آسیب کبد مهم باشد ممکن است آلبومین کاهش یابد، به خاطر ناتوانی سلول 
فسفاتاز  آلکالین  می یابد. سطح  افزایش   PT آزمایش  کبد  دیده  آسیب  های 
)ALP( به خاطر نارسایی حاد کبد کاهش می یابد. افزایش دفع مس از ادرار 
سرم  سرولوپالسمین  بودن  پائین  یا  در ۲4ساعت(  میکروگرم  از۱۰۰  )بیش 
)کمتر از۲۰ میکروگرم در دسي لیتر( و افزایش غلظت مس کبد )بیش از ۲۵۰ 
ادرار و  افزایش مس  اما،  ازاي گرم کبد خشک( دیده می شود  به  میکروگرم 
پائین بودن تراز سروپالسمین سرم به طور اختصاصي تنها در بیماري ویلسون 
دیده نمي شود. در موارد مشکوکي )وقتي سرولوپالسمین سرم طبیعي است(، 
تشخیص ممکن است به اثبات وارد کردن مس رادیواکتیو در سرولوپالسمین یا 
تعیین میزان مس ادرار پس از تجویز پني سیلیناز نیاز داشته باشد. در بیوپسي 
کبد مي توان هپاتیت حاد یا مزمن یا سیروز را مشاهده کرد. به طور خالصه 
کاهش مس خون ،کاهش سرولوپالسمین خون، افزایش مس ادرار، افزایش 

مس در سلول های کبدی نمونه برداری از کبد از یافته های این بیماری است 
ولی به منظور قطعیت درتشخیص، انجام آزمون مولکولی و ژنتیکی پیشنهاد 
 می گردد. با استفاده از روش توالی یابی )Sequencing( توسط  NGS کلیه

با  )پیشتر  می گردد.  بررسی   ATP7B ژن اگزون  در ۱۱  موجود  جهش های 
بیوانفورماتیکی  بررسی  با  و  ژنی  ناحیه  در  چندشکلی  مارکرهای  از  استفاده 
و   rs11620583 شامل   )SNP( نوکلئوتیدی  تک  شکلی  چند  مارکرهای 
rs747781، واقع در ناحیه ۵ این ژن، شناسایی درصدی از بیماران توسط 

پیوستگی ژنی میسر بود (
درمان :

از آن، داروهای دفع  ناشی  بروز عوارض  و  از تجمع مس  جهت پیش گیری 
کننده مس تجویز می شوند. این داروها به مس می چسبند و دفع آن را از بدن 
تسهیل می کنند. هزاران بیمار ویلسون در دنیا با استفاده صحیح و دقیق از این 
داروها سالمت خود را در سطح وسیعی حفظ کرده اند. بهترین این داروها پنی 
سیلین آمین است که باید همراه با قرص ویتامین ب 6 مصرف شود. این دارو 
در موارد نادری عوارضی مثل سمیت عصبی، سمیت کلیوی، اختالالت خونی و 
بثورات جلدی را به همراه دارد. در این گونه موارد داروهای دیگر مثل ترینتین 
)Trientin( جایگزین می شوند. همچنین در بعضی موارد ترکیبات روی تجویز 

می شود. این دارو نیز مانع از جذب مس غذا در روده می شود.
بروز  هنگام  در  کبد  تغییرات  از  آگاهي  و  ویلسون  بیماري  سیر  به  توجه  با 
دیگر  مانند  ویلسون  درمان  است  گردد( الزم  ایجاد  که  هرعلتي  )به  سیروز 
بروز  از  پس  ولي  گردد  شروع  کبد  نکروز  بروز  از  پیش  کبدي  بیماري هاي 

سیروز، پیش آگهي بیماري بسیار بد خواهد بود.
همچنین با اتخاذ رژیم درمانی خاصی میزان مس دریافتی از طریق غذا، باید 
به یک میلی گرم در روز کاهش داده شود و در واقع غذاهای سرشار از مس 

مثل جگر، صدف، مغزها وشکالت نباید خورده شوند.
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A 36-year-old male with right upper quadrant pain, 
fatigue and weakness for two weeks. He was di-
agnosed with malignant mixed germ cell tumor of 
undescending testis and had undergone orchidec-
tomy in 1394 and followed by four courses chem-
otheraphy. laboratory examination showed total 
leukocyte count of 12900 with 48% eosinophils 
)absolute eosinophilia), liver function tests were 
normal.  He denied history of allergic condition 
or parasitic disease. Bone marrow aspiration/bi-
opsy showed 70-75% cellularity with increased in 
number of eosinophils. Abdominal MRI revealed 
33x23mm ill-defined border hypovascular lesion in 
liver suspicious to lymphoma, HCC or metastasis. 
Liver biopsy was done and the sample was sent to 
our pathology laboratory. Histopathologic analysis 
of the liver biopsy specimen show significant eo-
sinophilic infiltration in portal tract and also lobular 
eosinophils infiltration with absence any malignan-
cy and granuloma(fig 1-2).
 Based on findings of persistence peripheral eo-
sinophilia and eosinophilic infiltrationin multiple or-
gans—that is liver and bone marrow, and exclusion 
of neoplastic hematopoitic disease and other spe-
cific causes for eosinophilia, a diagnosis of hypere-
osinophilia syndrome)HES) suggested.
 * HES is a rare disease with estimated preva-
lence of 0.36 - 6.3 per 100,000  that occurs more 
often in male between ages of  20/50. In 2011, the 
Working Conference on Eosinophil Disorders and 
Syndromes proposed a new classification. Hypere-
osinophilia (HE) was defined as persistence of pe-
ripheral blood eosinophilia )AEC >1500/µL) on at 

least 2 occasions with a minimal interval of 4 weeks, 
and/or with evidence of marked tissue eosinophilia.  
The HES term was used for any patient with HE 
with clear evidence of HE-related organ damage. 
Any organ system can be affected by HES. The 
most common targets are the skin, lungs, gastroin-
testinal system, cardiovascular system, blood and 
nervous system. If missed and untreated, can be-
come life-threatening to the patient. For diagnosis 
of HES, hypereosinophilia and target organ dam-
age with evidence of eosinophil-associated pathol-
ogy are needed. Although some progress has been 
made in select subtypes of HES, including EoE 
and PDGFRA, there is no validated biomarkers or 
immunophenotypic markers in HES. Treatment is 
based on glucocorticoids and nonsteroidal anti-in-
flammatory drugs, and tyrosine-kinase inhibitors 
directed against cytogenetic targets. 
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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 

ارائه شده را بررسی و به آن ها رسیدگی  می باشد. این واحد با خدمت گرفتن نیروهای متخصص به طور منظم و روزانه تمامی موارد 
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
پیگیری و پاسخ دهی به انتقادات، پیشنهادات و شکایت مراجعین و پزشکان محترم  .3

طراحی و ارائه کتابچه، بولتن و پمفلت های علمی  .4
حضور در بخش پذیرش و راهنمایی مراجعین محترم و غیره.  .5

6.  ارائه مطالب علمی در حوزه پزشکی، سالمت و آزمایشگاه بر روی سایت اینترنتی آزمایشگاه فروردین
واحد روابط عمومی با تالش مستمر در پی افزایش هرچه بیشتر رضایت پزشکان محترم و مراجعین می باشد و امید است با پیشنهادات و انتقادات 

خود در دستیابی به این امر ما را یاری فرمایید.
                                                                                                       

میزان.رضایت.از.نحوه.برخورد.مالی.متصدی.پذیرش..در.دی.ماه.سال.96

باتشکر
مدیریت واحد روابط عمومی
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