


4.  خدمات رایگان خون گیری در منزل
آزمایشگاه فروردین جهت کلیه متقاضیان )ناتوان ، سالمند ، معلول و خانمهای باردار و سایر موارد( 
آماده ارائه خدمات رایگان خون گیری در منزل می باشد. خدمات خون گیری در منزل جهت 
ساکنین کلیه مناطق 22 گانه تهران به طور کامل رایگان بوده و صرفا هزینه ایاب و ذهاب دریافت 

خواهد شد. 

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

3. ارسال جواب آزمایشات با پست رایگان جهت شهرستانها و مناطق خارج از شهر تهران)کرج، 
اسالمشهر، و....(

1.  خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه
 )www.farvardin-lab.com( جهت پزشکان محترم و مراجعین عزیز

خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

* جهت دریافت خدمات ویژه تسویه حساب الزامی است.

مناطق تحت پوشش پیک و پست رایگان آزمایشگاه فروردین
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حضرت سعدی

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست                 با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست

حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود                یا از دهان آن که شنید ازدهان دوست

گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار                     ما سر فدای پای رسالت رسان دوست

دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت                        دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست

رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید                   رحمت کند مگر دل نا مهربان دوست

گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد                         تسلیم از آن بنده و فرمان ازآن دوست

       

بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد   

وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست
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 مقدمه
             بیوگرافی دکتر ابوالقاسم خان بختیار 

            )اولین پزشک ایرانی که در امریکا تحصیل کرد(
سرگذشت زندگی دکتر ابوالقاسم بختیار نخستین ایرانی که در 
امریکا درس پزشکی خواند ، خود حکایتی شگفت انگیز است. 
وی در حدود سال 1250 خورشیدی )برابر با 1872 میالدی( 
در شهر بروجن از استان چهارمحال بختیاری دیده به جهان 
گشود. در پنج سالگی به مکتب خانه رفت ولی در ده سالگی 
آنجا را ترک کرد و به مشاغلی از جمله فروشندگی، کفاشی 
، مغازه داری و سپس معلمی روی آورد. مدتی را در اصفهان 
گذراند و در 1289 خورشیدی )1911میالدی( در سن 40 
سالگی به کالج امریکایی )بعدها دبیرستان البرز نام گرفت( در 
تهران وارد شد و موفق به دریافت دیپلم از آنجا گردید. او که از 
کودکی پس از ابتالء به بیماری آبله همواره آرزوی تحصیل در 
رشته پزشکی را داشت ، باالخره با راهنمایی و تشویق رئیس 
 )Dr.Samuel Jordan( کالج آمریکایی البرز ، دکتر جردن
راهی آمریکا شد و در سال 1298 شمسی )1919میالدی( به 

نیویورک رفت.
او در دانشگاه های کلمبیا )Colombia(، آیوا )Iowa( و داکوتای جنوبی )South Dakota( به تحصیل پرداخت و موفق به 
اخذ درجه لیسانس )B.A( از دانشگاه داکوتا شد. سپس به دانشگاه سیراکیوس )Syracuse( وارد شد و پس از گذراندن دوره 
پزشکی عمومی به جراحی روی آورد و پس از طی دوران رزیدنتی در بیمارستان Bellevune  در رشته جراحی و بیماریهای 

زنان و زایمان فارغ التحصیل شد. 
او در آمریکا با خانمی به نام هلن جفری ازدواج کرد و از وی صاحب هفت فرزند شد که همگی به مدارج عالی تحصیلی در آمریکا 
دست یافتند. زندگی ابوالقاسم و هلن پرکار و پرتالش بود. هر دو تمام وقت کار می کردند. ابوالقاسم مطب خود را داشت و هلن 
که قبال کالبدشناسی و فیزیولوژی به دانشجویان رشته پرستاری درس  می داد همچنان پرستاری تدریس می کرد. هلن عالقمند 
بود راجع به ایران و تاریخ پزشکی آن کشور بیشتر بداند. از کتابخانه چند کتاب راجب به فرهنگ و پزشکی در ایران قرض کرد 
و وقتی دوره بارداری را می گذراند، آنها را مطالعه کرد. برای او خیلی جالب بود که می دید ابوالقاسم روش و افکار پزشک بزرگ 
قرن دهم، رازی را دنبال می کند.دکتر بختیار در سن 55 سالگی در سال 1309-1310 شمسی به اتفاق همسرش به ایران آمدند.

مرحوم بختیار در نامه ای به تاریخ 26 سپتامبر 1953 به فرزندش چنین می نویسد:
در سن 19 سالگی من فروشنده دوره گردی در کوهای بختیاری بودم که هزاران رویا در سر داشتم. زمانی که به آمریکا رسیدم، 
من فقط مدرک دیپلم دبیرستان آمریکایی تهران را داشتم. بدون پول، بدون آشنا و هیچ کس نبود که از من حمایت کند، اما 
برآن بودم که پزشکی را بیاموزم و هیچ کس در این کره خاکی نمی توانست مرا از راهی که در پیش گرفته بودم، منصرف سازد. 
هنگامی که نخستین بار برای اخذ پذیرش تحصیلی نزد رئیس دانشگاه کلمبیا رفتم او به من گفت که رشته تحصیلی بسیار 
سختی را انتخاب کرده ام و باید آن را تغییر دهم. اما من به او گفتم که پیروزی یا مرگ هدف من است و رشته تحصیلی ام را 
تغییر نمی دهم حتی اگر مجبور باشم تا پایان عمر زندگی ام را برای رسیدن به آن صرف کنم. دکتر بختیار و همسرش با عشق 
و آمادگی مبارزه با مشکالت بهداشتی و مجهز به دانش پزشکی وارد تهران شدند، در کشوری که سالیان دراز در دانش پزشکی 

عقب مانده بود، کوشش به منظور سامان دادن به وضعیت بهداشت آن کار آسانی نبود.
ادامه دارد....



اخبار و فعالیت های جدید آزمایشگاه فروردین

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

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

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

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

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

4. رمز عبور : شماره تلفن موبایل بیمار    

2- فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان، متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا

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

1

2

3

4

www.farvardin-lab.com  وب سایت  

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

تلفکس        66384395  

تلفن مدیریت     66874996

 تلفن روابط عمومی    66676494

تلفکس سوپر وایزر  66837167

بعد از واجبات ٬ کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن ٬ نزد خداوند باریتعالی نیست. امام رضا ) ع (



3-فراخوان مقاالت پزشکان عالقمند جهت چاپ در بولتن آزمایشگاه فروردین

با توجه به تدوام انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، جهت ارتقاء کیفیت این مرکز چنانچه تمایل دارید می توانید مقاالت خودتان  را جهت چاپ 
در نشریه مذکور ارسال کنید تا با نام خودتان در آن چاپ گردد، در این خصوص می توانید از روشهای مندرج در قسمت 2 با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

4- برگزاری کارگاه آموزش سالمت و بهداشت جهت مراجعین واهالی محترم منطقه

 این برنامه با همکاری واحد آموزش آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین و پزشکان عالقه مند و داوطلب از ابتدای سال 1391 با اهداف ذیل 
برنامه ریزی گردید:

 اهداف طرح:

فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش اهالی و نهایتا ارتقاء سطح سالمت جامعه با برگزاری کالس های آموزش کاربردی در حوزه های مورد نیاز 
در بهداشت و درمان ) از جمله سالمت روانی خانواده، بیماری های واگیردار و خانواده، کانسر و خانواده، اعتیاد و خانواده و آنچه که بایستی از 

آزمایشگاه بداند.(
آشنایی اهالی با اطالعات ضروری و روز در حوزه سالمت و پیشگیری

افزایش میزان ارتباط بین پزشکان و اهالی منطقه و معرفی همکاران پزشک توانمند به اهالی محترم منطقه 

 )Transactional Analysis )TA(( 5- برگزاری کارگاه بهداشت و سالمت روان تحلیل رفتاری
با همکاری جناب آقای علی سیف کارشناس ارشد روانشناسی جهت پرسنل آزمایشگاه فروردین

 اهداف طرح:

- آموزش  مدیریت بحران در ارتباط با مراجعین پرخاشگر در حوزه آزمایشگاه
- روانشناسی مهارت های ارتباطی )با مثال های کاربردی در حوزه کاری کارکنان و مراجعین آزمایشگاه(

- روانشناسی مثبت اندیشی و ارتباطات انسانی، ارتباط با گروه های خاص و آموزش مهارت های فن بیان در ارتباط با مراجعین
- راه کارهای تحکیم و تقویت ارتباط کارکنان با یکدیگر

6- پیگیری نسخ معیوب و مخدوش مراجعین توسط روابط عمومی در راستای جلوگیری از رفت و 
آمد به مطب پزشکان محترم و افزایش رضایت مراجعین محترم

7- توسعه و راه اندازی بخش جدید نمونه گیری آزمایشگاه با پارتیشن بندی جدا جهت افزایش رفاه 
حال و امنیت روانی مراجعین محترم

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



معرفی آزمایشات راه اندازی شده در آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

HLA Typing, Human Leukocyte Antigen

کمپلکس سازگاری اصلی بافتی)Complex Major Histocompatibility (MHC به عنوان یک گروه از ژن های کاماًل بهم 
چسبیده ای که آنتی ژن های HLA را کد می کنند و آنتی ژن های اصلی سازگاری بافتی هستند وجود دارند. این سیستم در پیوند عضو، سازگاری 
بین دهنده و گیرنده را تعیین می کند و در نتیجه به عنوان اصلی )ماژور( نامیده می شود. آنتی ژن HLA پپتیدهای خارجی را به دام انداخته و 

به گیرنده های سلول T عرضه می کند.
سیستم HLA در موارد زیر کاربرد دارد:

• به عنوان یک مارکر اپیدمیولوژیک	
• 	 Graft Versus Host Disease ( GVHD( سازگار بودن پیوند دهنده و گیرنده جهت کاهش احتمال پس زدن و
• جهت ترانسفوزیون پالکت سازگار در بیماران مقاوم	

بسیاری از آنتی ژن های HLA با بیماری های خود ایمنی ارتباط دارند که تعدادی از آنها عبارتند از: اسپوندیلیت آنکیلوزان ؛آرتروپاتی های واکنشی 
از جمله سندرم رایتر؛ بیماری سلیاک؛ درماتیت هرپتی فرم؛ گلومرولونفریت غشایی ایدیوپاتیک؛ سندرم گودپاسچر و پمفیگوس ولگاریس. در ارتباط 

با هر کدام از این بیماری ها HLA خاصی مورد بررسی قرار می گیرد.

 DS5 مدل  DREW SCIENTIFIC با دستگاه HPLC به روش A1C اندازه گیری هموگلوبین

از مزایای انجام آزمایش حجم کم نمونه مورد نیاز و سرعت بسیار باالی انجام آزمایش با حداکثر دقت می باشد. در این روش از کروماتوگرافی 
تعویض یونی  در جداسازی انواع هموگلوبین استفاده می شود. در مرحله بعد توسط جذب نوری میزان کروماتوگرام محاسبه و ثبت می شود و در 

کامپیوتر داخلی دستگاه ثبت می شود و بعد از آنالیز توسط دستگاه جواب چاپ می شود.
HbA1C تست بسیار مفیدی جهت مونیتورینگ بیماران دیابتی است. در این روش میزان متوسط گلوکز طی سه ماه گذشته اندازه گیری می 

شود. این روش مورد تایید انجمن دیابت کشوری و موسسه بین المللی NGSP می باشد.

HbA1C نمونه جواب

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



آموزه های هوش هیجانی در بهبود 
تعامل پزشک و بیمار)قسمت 3(

هوش هیجانی یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا براساس آن 
باشیم،  داشته  اجتماعی  و وجدان  اخالق  بر  مبتنی  رفتاری  بتوانیم 
مجموعه ای از توانایی ها که کمک می کند تا در زندگی شخصی 

یا شغلی با دیگران رابطه ای دوستانه و مداراگرانه برقرار کنیم.

ارتباط پزشک و بیمار

یک پزشک ممکن است دارای بهترین مهارت های فنی و پزشکی و 
مدرک تحصیلی از معتبرترین دانشگاه های جهان باشد اما اگر فاقد 
مهارت های ارتباطی با بیمار باشد گویی که همه هوش وذکاوت و 
دانش او به هدر رفته است . بیماران دوست دارند در تصمیم گیری 
پزشکان نقش داشته باشند. آنان در ذهن خود سواالتی دارند که 

مایلند با پزشکشان مطرح کنند .

برقراری ارتباط با بیماران

پزشکان برای برقراری ارتباط موثر با بیماران می توانند از روشی 
که در ادامه آمده است استفاده کنند :                                              

رابطه دوستانه :                                                                                                                           

• به دیدگاه بیمار توجه کنید.	
• ازحدس و گمان خودداری  کنید.	
• شأن اجتماعی بیمار را در نظر بگیرید.	
• هرگونه قضاوت عجوالنه را به تأخیر بیندازید.	

همدلی:

• به یاد داشته باشید بیمار به کمک شما نیاز دارد.	
• به دنبال شناختن دالیل منطقی بیمار برای رفتارش باشید.	
• از نظر کالمی احساسات بیمار را تأیید کنید و منطقی بدانید.	

حمایت:
• از بیمار راجع به مشکالت درمانی وی سوال کنید.	
• برای غلبه بر مشکالت و موانع درمانی به بیمار کمک کنید.	
• اگر نیاز شد از خانواده بیمار نیز کمک بخواهید.	
• به بیمار اطمینان دهید همیشه آماده کمک کردن به او هستید.	

همکاری:      

• با مشکالت موجود منعطف باشید.                                                                                                 	
• در صورت نیاز نقش مذاکره ای داشته باشید.	
• به بیمار تأکید کنید که با کمک یکدیگر دوره درمان موثرتر است.	

توضیح و تشریح :
• شفاف سازی کنید.	
• مطمئن شوید بیمار حرف هایتان را فهمیده است.	

شایستگی فرهنگی:
• به باورهای فرهنگی بیمار احترام بگذارید.	
• از گرایشهای فرهنگی و پیشداوری های خودتان آگاه باشید.	
• به محدودیت های فرهنگی در طول درمان توجه داشته باشید.	
• بیمار 	 مقبول  شاید  باشید  آگاه  خودتان  فردی  و  رفتاری  روش  از 

نباشد.

اعتماد:
• آگاهانه به سمت اعتماد سازی حرکت کنید.	
• بدانید که خود افشاگری برای بعضی از بیماران دشوار است.	

راهکارهای اجرایی برای محیط های پزشکی امروز:

به کارگیری بعضی از راهکارها نه تنها موجب افزایش زمان معاینه 
بیمار نمی شود بلکه ممکن است به ارتباط بهتر با بیمار بینجامد . 
به دل نگرانی های بیمار توجه کنید و واکنش های کالمی و غیر 
کالمی مناسب نشان بدهید و به او به چشم انسانی که به مهارت 

های فنی و دانش پزشکی نیازمند است نگاه نکنید.
• چهره ای گشاده و بشاش داشته باشید.	
• بیمار را به اسم صدا بزنید .	
• با بیمار تماس چشمی برقرار کنید.	
• هم سطح بیمار روی صندلی بنشینید.	
• برای درک بهتر بیمار از او سوال کنید.	
• به حرف های بیمار واکنش همدالنه، حمایتی و عاطفی نشان دهید.	
• حرف بیمار را قطع نکنید.	
• از واژگان ساده و قابل فهم استفاده کنید.	

های  مراقبت  در  بیمار  هم  و  پزشک  هم  یعنی  طرفین  شخصیت 
پزشکی مهم هستند

وقتی در رابطه با دیگران مهربان هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می کنید. بنجامین فرانکلین



چرا برقراری ارتباط موثر با بیمار اهمیت دارد؟
برقراری ارتباط موثر با بیمار بسیار مهم است و به علت پر مشغله بودن پزشکان رعایت آن اهمیت دارد. ارتباط خوب با بیمار به معنی شناخت 

نیاز بیمار و واکنش مناسب به آن است. مزایای این نوع رابطه عبارت است از:

رضایت مندی بیمار 

شواهد بالینی حاکی است بین رضایت مندی بیمار و نوع مراقبت های 
طریق  از  که  دارد  وجود  معناداری  رابطه  کند  می  دریافت  که  درمانی 

همدلی و عالقه مندی کادر درمانی صورت می گیرد.

نتایج درمانی

وقتی که کادر درمانی از فن های مناسب ارتباطی در وظایف روزانه خود 
با بیماران استفاده می کنند شواهد نتایج درمانی بهتر را تأیید می کند . 
یک مطالعه در کشور مصر نشان می دهد که ارتباط موثر بین پزشک 
خانوادگی و بیمار نه تنها موجب رضایت مندی بیمار می شود بلکه باعث 

می شود بیمار از دستورات پزشک به خوبی پیروی کند. 

انجام وظایف بهتر

های  فعالیت  کارایی  افزایش  موجب  بیمار  با  ارتباط  بهبود  راهکارهای 
را  دردهایش  تمام  بیمار  دهید  اجازه  اگر  مثال  برای  شود.  می  درمانی 
بگوید و با دقت به حرف هایش گوش کنید عالوه بر کسب اطالعات 
ارزشمند ، دلواپسی و نگرانی های بیمار را نیز کاهش می دهید . حفظ 
وفاداری بیماران و کاهش شکایت ها و گله مندی از پزشک از دیگر 
مزایای ارتباط موثر با بیمار است . یافته های یک تحقیق نشان می دهد 

بیش از 90 درصد شکایات کتبی بیماران از نحوه رفتار پزشکان است.

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

مولفان : دکتر پرویز شریفی در آمدی

 آقای سیروس آقایار

یک امروز ٬ ارزش دو فردا را دارد.  بنجامین فرانکلین



استاندارد های تائید شده در حوزه مارکرهای سرمی غربالگری
مادران باردار از نظر اختالالت کروموزومی

معرفی انواع پانل های غربالگری سرمی و نحوه تفسیر آنها
Standard Serum screening; Approved  Maternal

Double marker & NT )Nuchal Translucency(   Combined FTS ) First Trimester Screening(
تست دابل مارکر- تست غربالگری ترکیبی

اندازه گیري تجمع مایع پشت گردن جنین و ارتباط آن با ریسک سندرم داون در  سه ماهه اول بارداري:  این تست همراه با تست دابل مارکر 
که شامل تست هاي زیرمي باشد در تعیین ریسک داون در سه ماهه اول بارداري بسیار کمک کننده است  

 Free BHCG & PAPP-A
 PAPP-A =Pregnancy Associated Plasma Protein A

مجموع دابل مارکر سرمي با تست اندازه گیري تجمع مایع پشت گردن جنین تحت عنوان تست ترکیبي غربالگري سه ماهه اول نامیده مي 
شود و زمان مناسب انجام هفته 13-11 مي باشد. مزیت و وی ژگي مثبت تست ترکیبي غربالگري سه ماهه اول شناسائي ریسک سندرم داون 
در سه ماهه اول و قبل از هفته 14 مي باشد و  مي توانند مشاوره هاي ژنتیک و نمونه برداري از پرز هاي جفتي را به عنوان تست هاي تکمیلي 

انجام دهند. نقص و نقطه ضعف تست ترکیبي غربالگري سه ماهه اول عدم توانائي تست در غربالگري نقص لوله هاي عصبي  مي باشد.

Integrated  Prenatal Screen )IPS( 
غربالگری تلفیقی )یکپارچه/ جامع( سه ماهه اول و دوم باردرای 

در روش یکپارچه )تلفیقی ( ترکیبی از مارکر های سه ماهه اول و دوم و سن مادر برای محاسبه ریسک سندرم داون استفاده می شود، با این تفاوت 
که مارکر بتا ساب یونیت آزاد از مارکر های سه ماهه اول حذف گردیده ) به دلیل تداخل آن با بتا ساب یونیت در تست کواد سه ماهه دوم (. بیمار 
در دو نوبت نمونه گیری می گردد ) سه ماهه اول و سه ماهه دوم ( ولی نتیجه تست تلفیقی غربالگری صرفا یک بار به بیمار گزارش می گردد و 

آن هم در پایان انجام تست کواد در سه ماهه دوم بارداری. 
{quad screen} without NT & free BHCG in Serum integrated prenatal screen )s IPS( = {PAPP-A} + first 
trimester

مزیت این روش ارزش تشخیصی باالی آن )%86( و مثبت کاذب پائین آن می باشد. عیب این روش این است که چون بین دو مرحله انجام 
آزمایش 2 الی 3 هفته فاصله وجود دارد بیمار شانس انجام نمونه برداری جفتی ) سی وی اس ( را از دست می دهد. میزان تشخیص روش 
یکپارچه ) تلفیقی( سرمی %86 است و برای کسانی که به سونوگرافی دقیق )برای اندازه گیری تجمع مایع در گردن جنین( دسترسی ندارند 

بسیار تست مناسبی است.

 Sequential Screening  پانل غربالگری متوالی

 روش غربالگری متوالی به صورت مرحله به مرحله و مشروط اجرا می شود، به این معنی که غربالگری سه ماهه اول کامل صورت می گیرد اگر 
ریسک باال بود ) باالتر از 1 به 40( بیمار برای مشاوره ژنتیک و سی وی اس ) نمونه برداری جفتی( کاندید می شود و اگر ریسک در سه ماهه اول 
متوسط ) بین 1 به 40 تا 1 به 2000( بود بیمار در سه ماهه دوم تست غربالگری کواد را انجام می دهد  و اگر ریسک در سه ماهه اول پائین بود 
) 1 به 2000 به باال( نیاز به تست کواد در سه ماهه دوم نمی باشد. مزیت روش غربالگری متوالی: عالوه بر میزان تشخیص باال )حدود %90( و 

مثبت کاذب پائین ) %5( از تعداد غربالگری غیر ضروری در سه ماهه دوم کم می شود.

آن چه با خشم آغاز می شود٬ با شرم به پایان می رسد .  بنجامین فرانکلین



Quad Screen Test  غربالگری کواد مارکر
 

 در بارداری متاثر از سندرم داون سطح سرمی دو مارکر بتا ساب یونیت و اینهیبین )Inhibin( باال بوده و بیشتر از مدین است و بالعکس 
سطح سرمی دو مارکر آلفا فیتو پروتئین و استریول آزاد کاهش یافته و کمتر از مدین است. مدین های بدست آمده از نتایج بیماران باید بر 
اساس پارامتر اصلی سن دقیق بارداری ) محاسبه از طریق سونوگرافی صحیح است ومحاسبه تخمینی ارزش ندارد( و پارامترهای جانبی نظیر 
مصرف سیگار / دیابت / بارداری از طریق لقاح / بارداری دوقلو و غیره محاسبه گردد و در محاسبات آماری نرم افزار مورد استفاده قرار گیرند. 

نکته مهمتر این است که مدین های هر بیمار بایستی بر اساس مدین های همان جامعه محاسبه گردد . 
MOM (Multiple of Median( = measured marker/median marker (base on gestation week(
Mom Syndrome down:
MoM >1 for BHCG & Inhibin-A 
MoM <1 for APF & UE3 

Penta screen test  تست پنتا مارکر )پنتا اسکرین ( 

تست پنتا مارکر )پنتا اسکرین( متشکل از مارکرهای ذیل در سه ماهه دوم بارداری می باشد:
  ITAو AFP، UE3، HCG Free، InhibinA

اضافه شدن مارکر بتا ساب یونیت گلیکوزیله )آنتی ژن تهاجمی جفتی( به مجموعه پانل تست کواد مارکر، نرخ تشخیص سندرم داون را به 
میزان 7-6% افزایش می دهد . 

نرخ تشخیص پنتا مارکر برای تشخیص سندرم داون بیشترین نرخ تشخیص در میان تمام پروتکل های غربالگری سه ماهه دوم بوده و برابر 
با 84% است .

در تست پنتا مارکر همانند تست کواد مارکر ریسک تفکیک کننده 250 : 1 می باشد . 
در پروتکل های غربالگری هر چه از مارکرهای بیشتری استفاده شود نرخ تشخیص تست افزایش می یابد، در ادامه توضیحات بیشتری در 

قالب جدول داده شده است.

ITA( Invasive Trophoblast Antigen(  آنتی ژن تهاجمی جفتی

آنتی ژن تهاجمی جفتی یک واریانت قندی شده از بتا ساب یونیت با زنجیره های جانبی اولیگو ساکاریدی بیشتر است. این مارکر توسط 
سلولهای تروفوبالست تهاجمی تولید می شود. سطح این مارکر تهاجمی جفتی در اوایل بارداری به سرعت افزایش یافته، در هفته نهم بارداری 
به حداکثر می رسد و سپس رو به کاهش می گذارد. نسبت آنتی ژن تهاجمی جفتی به کل بتا ساب یونیت در هفته های 4 تا 6 بارداری حدود 
26%، در هفته های 6 تا 8 بارداری حدود 11% ، در ماه سوم بارداری حدود2/9 % و در سه ماهه سوم بارداری حدود 2% است. سطح آنتی ژن 

تهاجمی جفتی در بارداری های متاثر از سندرم داون بیش از حد معمول است.

در چه مواردی تکرار تست غربالگری الزامی و ضروری است ؟

1- در صورتي که ریسک مادر بیش از 1:250 باشد الزم است تا سن بارداري مادر مجدداً تأیید شود بدین معني که براي تعیین دقیق سن 
جنین  با انجام یک سونوگرافي دیگر، اطمینان حاصل شود. 

اگر پس از سونوگرافي، سن جنین کمتر از 5 روز با سن پیشتر تعیین شده، اختالف داشته باشد، همان ریسک قبلي مورد قضاوت قرار مي گیرد. 
در صورتي که سن جنین بیش از 5 روز با سني که ریسک براساس آن محاسبه شده اختالف داشته باشد، الزم است سن بارداري جدید به 

آزمایشگاه اطالع داده شود تا نتایج با سن بارداري مجدداً مورد بررسي قرار گیرد و ریسک جدید مطالعه شود.
 اگر ریسک جدید نرمال باشد، بررسي بیشتر الزم نیست اما اگر ریسک همچنان باال باشد انجام مشاوره ژنتیک و تست هاي تشخیصي به 

بیمار توصیه مي گردد.
2- اگر در سونوگرافي مشخص شود که بیمار زودتر از هفته 14 بارداري مراجعه کرده است، نتایج غیر قابل قبول بوده و بایستي نمونه مجدد پس 

استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود.   بنجامین فرانکلین



از هفته 14 بارداري گرفته شود و نتایج جدید مورد تفسیر قرار گیرد؛ و اگر بیمار پس از 22 هفتگي جنین مراجعه کرده باشد جواب تست غیر قابل 
قبول بوده و انجام تست کوآد مارکر براي این مادران بي حاصل است. در این موارد انجام سونوگرافي براي بررسي مارکرهاي سونوگرافي سندرم 

داون پیشنهاد مي گردد. 
در صورتي که ریسک مادري با در نظر گرفتن تمام موارد فوق همچنان باال باشد، تکرار آزمایش به هیچ عنوان توصیه نمي شود )مگر آنکه 
به کیفیت و صحت انجام آزمایشات خویش در حوزه تست های تریپل و کواد  مطمئن نباشیم ( و در صورتي که آزمایش پس از مدتي تکرار 

شود، هر کدام که ریسک باالتري را نشان دهد معتبرتر است و باید مورد قضاوت قرار گیرد. 

پیگیری بیماران با ریسک باالی غربالگری

رعایت سه نکته مهم است : 
1- به دقت و صحت مطلوب نتایج مارکر های سرمی اطمینان کامل داشته باشیم. 

2- مدین های بر اساس میانگین جمعیت محاسبه شده
3- با درخواست تعیین مجدد سن جنین از طریق سونوگرافی دقیق تست غربالگری مجددا ارزیابی گردد و پس از تائید مجدد جهت تست های 

قطعی و تهاجمی نظیر آمنیوسنتز معرفی شوند.

چه روشی برای زنان باردار بایستی انتخاب نمود

  مهمترین معیار برای انتخاب روش غربالگری میزان تشخیص باال و درصد مثبت کاذب پائین می باشد. 
1- کسانی که در سه ماهه دوم ) هفته 14 به بعد( مراجعه می نمایند تست غربالگری کواد مارکر بهترین انتخاب است. 

2- برای کسانی که در سه ماهه اول به پزشک مراجعه می نمایند تست غربالگری جامع ) تلفیقی( یا تست غربالگری متوالی قابل پیشنهاد 
است و در بین این دو گروه تست غربالگری اگر کلیه روش های استاندارد سونوگرافی در دسترس باشد روش غربالگری متوالی ارجح است چرا 

که از انجام غیر ضروری کواد مارکر در سه ماهه دوم جلوگیری می نماید.
3- در بارداری های چند قلوئی مارکر های سرمی قطعیت زیادی ندارند و دارای حساسیت کمتری نسبت به روش های سونوگرافی می باشند 

و در این شرایط یکی از بهترین تست ها اندازه گیری تجمع مایع در پشت گردن جنین است. 

Multiple of Median = Mom نکات تکمیلی در ارتباط با مفهوم کاربردی مدین

مدین های خام اولیه از تقسیم میزان اندازه گیری شده مارکر به مدین جمعیت نرمال در سن بارداری )روز و هفته بارداری( بدست می آید و 
در نهایت این مدین های خام با فاکتور هائی نظیر وزن مادر و دیابت و بارداری دوقلو و لقاح مصنوعی و سابقه نتیجه مثبت و.... تصحیح نهائی 

می گردد تا مدین نهائی بدست بیاید.
یکی از دالیل اختالف نتایج تست های غربالگری در بین آزمایشگاه ها اختالف گسترده بین مدین های آزمایشگاه ها می باشد، خصوصا 
مراکزی که تازه شروع به غربالگری نموده اند و از مدین های جمعیت خارج از ایران که در نرم افزار موجود است استفاده می نمایند. پیشنهاد 

به این گروه از آزمایشگاه ها استفاده نمودن از مدین مراکز معتبر در داخل ایران می باشد که به میانگین واقعی جامعه ما نزدیک تر است.

اتومبیل ارزان سوار شو اما بهترین خانه ممکن را بخر.  جکسون براون
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مروری کوتاه برسیستاتین C و کاربردهای بالینی آن 

از نظر عملکرد کلیوی، ویژگی مهم سیستاتین C، اندازه کوچک و نقطه ایزوالکتریک باال )PI=9.3 ( می باشد که باعث می شود به سادگی نسبت 
به پروتئین های دیگر از گلومرول فیلتر شود. به نظر می رسد غلظت پالسمایی سیستاتین C، تحت تأثیر حجم عضله، رژیم غذایی یا جنسیت قرار 
نگیرد. لذا هیچ مسیر حذفی به جز کلیرانس از طریق فیلتراسیون گلومرولی برای این پروتئین وجود ندارد. عالوه بر این، به نظر می رسد سیستاتین 
C توسط مداخله گرهای نوری که سنجش کراتینین را تحت تأثیر قرار می دهند تغییر نمی کند. به دلیل محاسن زیاد این پروتئین، سیستاتین 
C یک شاخص عالی برای GFR می باشد. سیستاتین C به خصوص در تعیین دقیق عملکرد کلیوی ضعیف یا متوسط بسیار مفید است. اندازه 
گیری سیستاتین C ممکن است روش حساس و ویژه تری نسبت به کراتینین پالسمایی در نشان دادن تغییرات GFR باشد. از معایب کاربرد 
سیستاتین C در تعیین GFR وابستگی غلظت آن به دوزهای باالی گلوکوکورتیکوئیدها و هورمون های تیروئیدی می باشد. دوزهای باالی 

گلوکوکورتیکوئیدها و فعالیت بیشتر تیروئید باعث افزایش در مقدار سیستاتین C می شوند.

•  این تست در آزمایشگاه فروردین راه اندازی شده و قابل انجام است.	

زمان جوابدهینمونه مورد آزمایشنام تست

Cystatin C 1 هفتهسرم

تقصیرها را به گردن دیگران نینداز . مسئولیت هر گوشه از زندگی ات را بپذیر.  جکسون براون



هپاتیت خود ایمنی

هپاتیت خود ایمنی بیماری مزمنی است که با نکروز و التهاب مداوم سلول های کبدی و معموال همراه با فیبروز که تمایل به پیشرفت به سوی 
سیروز و نارسایی کبدی دارد، مشخص می شود. هنگامی که کلیه معیارهای شدید بودن بیماری وجود داشته باشد، در این نوع هپاتیت مزمن ممکن 
است مرگ و میر 6 ماهه د ر40 درصد بیماران دیده شود. براساس تخمین های معاصر در مورد تاریخچه طبیعی هپاتیت خود ایمن درمان شده، بقاء 
10 ساله، 80 تا 90 درصد است. برجسته بودن خصوصیات خارج کبدی خود ایمنی و اختالالت ایمنولوژیک سرم، موید وجود یک روند خود ایمن 
در پاتوژنز آن هستند و این مفهوم در اسامی هپاتیت لوپوئید )Lupoid( ، پالسماسلی یا خود ایمنی منعکس شده است. از آنجا که اتوآنتی بادی 
ها و سایر یافته های بارز خود ایمنی در تمام موارد پدید نمی آیند، یک عبارت مناسب تر و جامع تر برای این نوع هپاتیت مزمن ، به کار بردن لفظ 
ایدیوپاتیک یا کریپتوژنیک است. در مواردی که ویروس های هپاتوتروپ، اختالالت متابولیک- ژنتیکی و داروهای سمی برای کبد، نقشی در آن 
ندارند، این عنوان برای اشاره به طیفی از اختالالت ناهمگون کبدی به کار برده می شود که علت آنها نامعلوم است و گروهی از آنها ویژگیهای 

خود ایمنی شاخصی دارند.

یافته های آزمایشگاهی 

هپاتیت های مزمن شبیه هپاتیت های مزمن ویروسی هستند. آزمایشهای بیوشیمایی کبد همیشه مختل بوده اما در بعضی از موارد ممکن است با 
شدت عالئم بالینی یا یافته های بافت شناسی متناسب نباشند. در بسیاری از بیماران مبتال به هپاتیت خود ایمن، میزان بیلی روبین، آلکالن فسفاتاز 
و گلوبولین سرم طبیعی است و فقط افزایش مختصری در آمینوترانسفرازها مشاهده می شود. سطح   AST و   ALT سرم افزایش می یابد و 
در محدوده بین 100 تا 1000 واحد نوسان می کند. در موارد شدید، سطح بیلی روبین سرم به طور متوسط افزایش می یابد)51 تا 171 میکرومول 
درلیتر، 3 تا 10 میلی گرم در دسی لیتر(. هیپوآلبومینمی در مبتالیان به بیماری فعال یا پیشرفته پدید می آید. سطح آلکالن فسفاتاز سرم ممکن 
است به طور متوسط افزایش یابد یا نزدیک حد طبیعی باشد. در بخش کوچکی از بیماران، افزایش قابل مالحظه ای در فعالیت آلکالن فسفاتاز رخ 
می دهد؛ در این بیماران، بعضی از یافته های بالینی و آزمایشگاهی با یافته های سیروز صفراوی اولیه همپوشانی دارند. زمان پروترومبین در اغلب 

موارد، به خصوص در اواخر بیماری یا طی مراحل فعال بیماری، طوالنی شده است.
هیپرگاماگلوبولینمی و نیز وجود عامل روماتوئید در هپاتیت خودایمن شایع است. همانطور که قبال اشاره شد، حضور اتوآنتی بادی ها نیز در جریان 
خون شایع است. مشخص ترین آنها ANA  است که در رنگ آمیزی، طرح همگون دارد. آنتی بادی های ضد عضله صاف کمتر اختصاصی بوده 
و به همان اندازه در هپاتیت مزمن ویروسی هم دیده می شوند. به دلیل آنکه سطح گلوبولین ها در خون برخی از مبتالیان به هپاتیت خود ایمن 
به مقدار زیاد وجود دارد، گاهی به طور غیر اختصاصی عمل می کنند و در جریان آزمون های ایمنواسی در محیط جامد، به جای آنتی بادی های 
ویروسی میل می نمایند. همانطور که قبال اشاره شد، این حالت بیشتر در آزمون هایی که برای شناسایی دسته های جدید هپاتیت C  انجام می 
شوند، مالحظه می گردد. در واقع مطالعات انجام شده روی اتوآنتی بادی های خودایمن، به شناسایی دسته های جدید از هپاتیت خودایمن منجر شده 
 ANA ،هپاتیت خودایمن سندرمی کالسیک است که در خانم های جوان پدید می آید و با هیپرگلوبولینمی، یافته های شبه لوپوسی I است. نوع
و HLA-DR 3 یا HLA-DR 4 در گردش همراه است. همچنین در همراهی با هپاتیت خودایمن نوعI  ، اتوآنتی بادی ها علیه اکتین و نیز 

آنتی بادی های سیتوپالسمیک آتیپیک دیده می شوند که اطراف هسته ای و آنتی نوتروفیلیک هستند.
HLA-و HLA-DRB1 هپاتیت خود ایمن که اغلب در بچه ها دیده می شود و در مردم مدیترانه شایع تراست و به هاپلوتایپ های II نوع
DQB1 مربوط می شود، با ANA همراه نیست بلکه با Anti-LKM همراهی دارد. عمال Anti-LKM، نماینده گروه ناهمگونی از 
آنتی بادی است. در نوعII هپاتیت خودایمنی، Anti-LKM  1 وجود دارد که به طور مستقیم علیه سیتوکروم P4502D6 عمل می کند. 
این همان Anti-LKM مشاهده شده در بیماران مبتال به هپاتیت C مزمن است. Anti-LKM 2 در هپاتیت دارویی دیده می شود 
و Anti-LKM 3 در بیماران مبتال به هپاتیت D مزمن وجود دارد. آنتی بادی دیگری که در نوع هپاتیت II خودایمن دیده می شود بر علیه 
سیتوزول فورمیمینو ترانسفراز سیکلو دآمیناز کبدی است. نوع دیگری از هپاتیت II خودایمن، تیپ  هپاتیت III خودایمن، شناسایی شده است. این 
بیماران دارای کمبود ANA و Anti-LKM 1 هستند ولی آنتی بادی هایی علیه آنتی ژن محلول کبدی/ آنتی ژن کبد پانکراس در گردش 
 III هپاتیت خودایمن است. اینکه نوع I خون خود دارند. اغلب این بیماران خانم هستند و خصوصیات بالینی در آنها مشابه و شاید شدیدتر از تیپ

هپاتیت خودایمن است، مورد اختالف نظر است و این زیر گروه مورد توافق متخصصین بین المللی قرار نگرفته است.
اختالالت موجود در بیوپسی کبد مشابه مواردی است که در هپاتیت ویروسی مزمن شرح داده شده است. اتساع سیستم پورت و گسترش به ورای 

یاداشتهای تشکر را بدون معطلی بنویس. جکسون براون



صفحه هپاتوسیت های اطراف پورت، به پارانشیم )تحت عنوان هپاتیت سطح مشترک یا نکروز تکه تکه(، ارتشاح سلولی تک هسته ای است که 
در هپاتیت خودایمنی، حاکی از وجود پالسماسل ها است. فعالیت نکروزی-التهابی، مشخصه پارانشیم لوبولی است و شواهد بازسازی هپاتوسلوالر 
توسط تشکیل "روزت" منعکس می گردد که به صورت صفحات سلولی کبدی ضخیم شده و "لوبول های کاذب" در حال بازسازی است. فیبروز 
دیواره ای، فیبروز پل زننده و سیروز شایع هستند. آسیب مجاری صفراوی و گرانولوم ها ناشایع است. در عین حال، زیر گروهی از بیماران دچار 

هپاتیت خودایمنی، خصوصیات بافت شناسی، بیوشیمیایی و سرولوژیکی دارند که با سیروز صفراوی اولیه همپوشانی دارد.

تشخیص افتراقی

در طول مراحل اولیه هپاتیت مزمن، بیماری ممکن است به هپاتیت حاد ویروسی تیپیک شبیه باشد. بدون ارزیابی بافت شناسی، تنها براساس 
معیارهای بالینی و بیوشیمایی نمی توان هپاتیت مزمن شدید را از هپاتیت مزمن خفیف افتراق داد. در نوجوانان، عالئم بیماری ویلسون مدتها 
قبل از آنکه عالئم عصبی در آنها ظهور کند و قبل از تشکیل حلقه های کیرز-فلشر، شبیه یافته های هپاتیت است. در این گروه سنی، تعیین 
مقدار سرولوپالسمین سرم و بررسی مس سرم و ادرار همراه با اندازه گیری میزان مس کبد، تشخیص صحیح را مسجل می سازد. سیروز 
متعاقب نکروز یا سیروز کریپتوژنیک و سیروز صفراوی اولیه، به یافته های بالینی هپاتیت خودایمن شباهت دارند و بررسی های بیوشیمیایی، 
سرولوژیک و بافت شناسی برای افتراق این بیماری ها از هپاتیت خودایمن معموال کافی هستند. البته افتراق بین هپاتیت خودایمنی و 
هپاتیت مزمن ویروسی در مبتالیان به بیماری ویروسی به وجود می آیند. سرانجام، وجود یافته های خارج کبدی نظیر آرتریت، واسکولیت 
جلدی یا پلوریت بدون در نظر گرفتن وجود آنتی بادی های در گردش ممکن است افتراق این بیماری را از بیماری های روماتولوژیک نظیر 
آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز منتشر، دشوار سازد.  وجود خصوصیات بالینی و بیوشیمایی مربوط به بیماری کبدی پیشرونده نکروزی–
التهابی، افتراق هپاتیت مزمن را از سایر بیماری هایی که با بیماری شدید کبد همراه نیستند ممکن می سازد. در خاتمه، گاهی ویژگی های 
هپاتیت خودایمن با ویژگی های بیماری خودایمنی صفراوی نظیر سیروز صفراوی اولیه، کالنژیت خودایمن میتوکندریایی با آنتی بادی منفی، 
همپوشانی پیدا می کند. چنین سندرم های همپوشانی را به سختی می توان گروه بندی نمود و پاسخ به درمان، اغلب عملی است که باعث 

رسیدن به تشخیص می گردد.
منبع: اصول طب داخلی هاریسون 2008    

فراوانی حق طبیعی شماست برای دریافت آن پذیرا باشید .  دایانا کوپر



Multiple Sclerosis )MS( مروری بر بیماری
بیماری MS نوعی بیماری اتوایمیون مزمن دستگاه عصبی مرکزی می باشد.  در این بیماری پوشش محافظ اعصابی که در داخل و اطراف مایع 
مغزی نخاعی قرار دارند تخریب می شود که این خود باعث ایجاد طیف گسترده ای از عالئم مثل از دست دادن کنترل عضالت و هماهنگی 

بین آنها تا اختالالت بینائی می شود.این بیماری در زنان شایعتر از مردان است. 

علت بروز این بیماری چیست؟

تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ های خود ایمنی داشته باشد. 
عواملی مثل یک ویروس ممکن است باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بدن را وادار به تولید پادتن هایی کند که به اشتباه به عناصر خودی 
بدن حمله می کند، در بیماریMS  این پادتن ها به میلین حمله کرده وآنها را نابود می کنند. اگر این ماده تخریب شود بر روی عصب، نقاطی 

بدون میلین بنام پالک بوجود می آید و با گسترش این پالک ها انتقال پیام عصبی در طول عصب کند شده و یا با مشکل مواجه می شود.
البته عالوه بر ویروس، محققان معتقدند که پاسخ های خود ایمنی می تواند بر اثر عوامل محیطی و یا ژنتیکی نیز اتفاق بیفتد.

عالئم بیماریMS  چیست؟

کرختی و بی حسی در دست یا پا، درد، کاهش بینایی )تاری دید یا دو بینی(، ضعف عضالنی، اختالل در تکلم و تعادل، افسردگی، کاهش 
شنوایی، از بین رفتن کنترل مثانه، لرز و گیجی از جمله عالئم این بیماری می باشند.

اگر ما آماده بهره گیری از فرصت ها باشیم ٬ فرصت ها همیشه در دسترس ما هستند. زیگ زیگالر



 تشخیص

تست آزمایشگاهی منفردی که کامال این بیماری را تشخیص دهند وجود ندارد اما روش هایی جایگزینی وجود دارند که به تشخیص کمک 
می کنند. در ذیل به تعدادی از این روشها اشاره شده است.

1-آزمایش بر روی CSF روشی است که می تواند به تشخیص کمک کند. مایع مغزی- نخاعی در افراد مبتال به MS  حاوی سطوح باالی 
پروتئین می باشد. همچنین گلبول های سفید در این مایع افزایش یافته است. این دو فاکتور می توانند در تشخیص کمک کننده باشند. 

نکته ای که می توان به آن توجه کرد سطح باالی IgG می باشد که در تشخیص حائز اهمیت است و می تواند شاخص پیشرفت بیماری 
باشد. طی الکترفورز مایع مغزی نخاعی حدود90% بیماران باند های الیگوکلونال را نشان می دهند.

2-از دیگر تست های آزمایشگاهی، آزمایش ادرار است که می تواند افزایش سطوح ماده ای بنام ماده شبه پروتئینی پایه میلین را نشان دهد. 
این ماده با تخریب آکسونها به هنگام پیشرفت بیماری افزایش می یابد.

تشخیص افتراقی

از آنجا که عالئم MS با نشانه های سایر بیماری ها تشابه دارد، ابتدا باید ابتال به سایر بیماری ها مانند سکته مغزی، الکلیسم، اختالالت 
هیجانی،  بیماری الیم، سندرم خستگی مزمن، فیبرومیالزیا، ایدز و برخی بیماری های اتوایمیون خاص مانند لوپوس اریتروماتوز منتفی شود. 

انرژی خود را در موارد مثبت و سازنده به کار برید. زیگ زیگالر



تست های آزمایشگاهی لوپوس اریتروماتوز
مقدمه :

لوپوس یکی از انواع مختلف بیماری خودایمیون است که می تواند مشکالت زیادی را برای بیماران مبتال به همراه داشته باشد و باعث آسیب 
های متنوعی به بافت های بدن بیمار گردد.

واژه لوپوس در زبان التین به معنای گرگ است. این واژه اولین بار در قرن هجدهم توسط یک پزشک فرانسوی برای شرح دادن تظاهرات 
پوستی بیماری به کار گرفته شد.

                                

 

انواع لوپوس :

لوپوس پوستی : در این نوع لوپوس،  بیماران دارای ضایعات پوستی می شوند که به ضایعه دیسکوئید معروف است.

لوپوس سیستمیک : در لوپوس سیستمیک قسمت های مختلف بدن می توانند گرفتار شوند. معموال افراد مبتال به لوپوس سیستمیک، 
درگیری چند ارگان شایع مانند پوست، مفصل، سیستم خونی وگاهی درگیری کلیه را تجربه می کنند.

لوپوس داروئی : تعداد اندکی از افراد نرمال با مصرف بعضی از داروها مثل داروهای ضد فشار خون، داروهای ضد تشنج، آنتی بیوتیک ها 
و داروهای ضد قارچ و تعدادی از داروهای دیگر، دچار عالئم شبیه بیماری لوپوس می شوند. 

لوپوس نوزادی : در موارد نادری، نوزادانی که از مادران لوپوسی متولد می شوند دچار یک سری عالئم گذرا در ابتدای تولد می شوند این 
عالئم به تدریج پس از چند ماه به طور کامل برطرف می شوند 

تستهای تشخیص آزمایشگاهی لوپوس:

 تست های خون و ادرار 2 تست پر کاربرد در جریان تشخیص این بیماری هستند: 

تست CBC: در این تست ممکن است آنمی، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی مشاهده شود
تست ESR: در بیماری لوپوس مانند سایر بیماری های سیستمیک و التهابات سرعت رسوب سلول ها افزایش می یابد. 

تستهای بررسی عملکرد کبدوکلیه:  با انجام تستهایی روی خون میتوان از عملکرد کبد و کلیه که در جریان لوپوس تحت تاثیـر قرار 
میگیرندآگاه شد. پروتئین هاي سرم خون و الکتروفورز آنان، افزایش گاماگلوبولین )که بیانگر افزایش التهاب است( و کاهش مقدار آلبـــومین 

 )که بیانگردرگیري کلیوي است( را نشان مي دهند.
آزمایش هاي متداول شیمي خون مشخص کننده گرفتاري کلیوي هستند )در این حالت، نیتروژن اوره خون وکراتینیـــن افزایـش مي یابد و 
غلظت هاي یونهاي خوني نیز تغییر مي کند(. در آزمایشهاي عملکرد کبدي کارکرد غیر طبیعی آزمایشات کبدی مشهــود است و در صورتي 

CPK که گرفتاري بافت عضالني وجود داشته باشد، درآنزیمهاي عضالني اختالل ایجاد مي شود مثل افزایش آنزیم هایی مثل

نیرومندترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند. افالطون



تست آنالیز ادراری : آزمایش ادرار یک آزمایش بسیار مهم است که در ابتداي تشخیص و در طول سیر بیماري براي پیگیري شدت درگیري 
کلیوي انجام مي شود. بهتر است که این آزمایش در فاصله هاي زماني مشخص، حتي در صورت فروکش کردن بیماري انجام شود. آنالیز ادرار 
مي تواند نشانه هاي مختلف التهاب در بافت کلیوي نظیر وجود گلبولهاي قرمز یا حضور پروتئین بیش از اندازه را نشان دهد. گاهي اوقات، نیاز 

به جمع آوري ادرار 24 ساعته بیمار مي باشد. این کار ممکن است به تشخیص زودهنگام درگیري کلیوي کمک نماید.
تست های سیفلیس: نتیجه مثبت کاذب این تست میتواند بیانگر وجود آنتی بادی ضد فسفولیپیدها در خون باشد که این مساله یک اندکس 

تشخیصی دیگر در لوپوس است. وجود این آنتی بادی باعث افزایش ریسک ایجاد لخته در خون می شود.
 

تستهای ایمنولوژی:

: ANA) Antinuclear Antibody( تست

در حال حاضر بدلیل حساسیت باالیي که این تست دارد )95 %( بهترین آزمایش براي رد SLE یا اساسا بیماریهاي روماتوئیدی اتوایمیون 
است. بعبارت دیگر، اگر جوابANA منفي باشد خیال پزشک به طور کامل راحت است که بیمار لوپوس ندارد. اتفاقا اگر ANA مثبت بود 
باید بدنبال سایر عالئم آزمایشگاهي باشیم زیرا در خیلي از بیماریها همانند بیماری هاي روماتوئیدي، 5% افراد سالم، حدود60%  سالمندان 
هیدراالزین،  مانند  داروها  برخي  مصرف  است،  نشده  داده  تشخیص  که  مزمني  عفونت  منونوکلئوزعفوني،  سال،   65 باالي  زنان  بخصوص 
ایزونیازید، کلرپرومازین و تعدادی بیماری های دیگر، ANA  بطور کاذب مثبت مي شود.اگر تیتر ANA باالي 320 بود باید به درگیري 

بیمار با لوپوس یا اختالل دیگري که با لوپوس مرتبط است مشکوک بود.

 :Double-stranded Anti-DNA test

آزمایش Anti DNA یکي از بهترین و رایجترین تست ها براي پیگیري درمان بیماران مبتال به SLE مي باشد. این آنتي بادي در 65 تا 
85 درصد بیماران SLE فعال دیده شده است و بقدري اختصاصي است که بندرت در سایر بیماریها یافت میگردد، بطوریکه تیتر باالي آن از 
خصوصیات SLE است و بالفاصله پس از درمان موفق، میزان تیتر Anti DNA  کاهش مي یابد و چنانچه تیتر آن مجددا باال رفت باید 

بطور جدي به فعالیت مجدد بیماري به خصوص  حمالت گلومرولونفریتي آن شک کرد. 
آزمایشاتي همچون Anti DNA پوشش مناسبي براي کشف مثبت کاذب بودن  ANA بوجود آورده اند. به عبارت دیگر چنانچه تیتر 
ANA باالي 160 بود میتوان یکي از آزمایشات خط دوم همچون Anti DNA، آنتي بادي اسمیت، آنتي بادي هاي شوگرن، آنتي بادي 
فسفولیپید و یا اندازه گیري اجزا کمپلمان مانندC3 ، CH50 و بویژه C4 را انجام داد تا بطور قاطع نتیجه مثبت ANA را رد یا تایید گردد.

تیتر Anti DNA  در دوران نقاهت نزدیک به صفر خواهد شد.عده اي از مطالعات نشان داده است تیترهاي پاییني ازاین آنتي بادي در سایر 
بیماریهاي روماتوئیدي، هپاتیت مزمن، منونوکلئوز عفوني و سیروز صفراوي یافت شده است. به همین جهت با تمام تفاصیل فوق توصیه می 

شود ترکیبي از ANA مثبت، Anti DNA مثبت و کاهش C4 با اختصاصیت 100 % تشخیص SLE را تایید مي کند.

هنوز با همه دردم امید درمان است     که آخری بود آخر شبان یلدا را سعدی



:Anti Sm test

نام آن از نام نخستین بیماري که این آنتي بادي در خون وي کشف شد گرفته شده است. این آنتي بادي هاي ضد خودي منحصراً در SLE دیده 
مي شوند و غالبًا در تأیید تشخیص کمک کننده هستند.

 :Anti phospholipids Antibody test

علیه  یا  است(  سلولي  دیواره  از  بخشي  )که  بدن  خود  فسفولیپیدهاي  علیه  که  هستند  آنتي بادي هایي  اتو  آنتي  فسفولیپیدي،  آنتي بادي هاي 
پروتئین هاي متصل به فسفولیپیدها عمل مي کنند. دو آنتي بادي  آنتي فسفولیپیدي مشهور عبارتند از: آنتي بادي آنتي کاردیولیپین و آنتي کوآگوالن 

لوپوس.
آنتي بادي هاي آنتي  فسفولیپیدي در %50 کودکان مبتال به SLE یافت مي شوند؛ اما ممکن است در سایر بیماریهاي خودایمني، برخي عفونتها و 
حتي در درصدي اندکي از کودکان سالم نیز وجود داشته باشند.این آنتي بادي ها میل به ایجاد لخته خوني را در عروق افزایش مي دهند، بنابراین 
با لخته سازي در شریانها و یا وریدها، کاهش غیرطبیعي تعداد پالکت هاي خون )ترومبوسیتوپني(، سردردهاي میگرني، تشنج و تغییر رنگ 

مرمري  شکل و بنفش رنگ پوست همراه است.

 :SLE وضعیت سایر تستهاي روتین در

در بیماران مبتال به SLE ، به علت حضور آنتی بادی ها، آنمي همولیتیک اتوایمیون)AIHA( نیز به وجود می آید. در نتیجه ممکن است 
بدلیل وجود خونریزي در بیماران، آنمي فقر آهن هم دیده شود. ESR  وCRP  در این بیماران افزایش خواهد داشت. درحدود 20% ازبیماران، 

VDRL بطور کاذب مثبت خواهد شد.

 LE CELL آزمایش

 SLE اولین تستي بود که دهها سال پیش براي تشخیص بیماریهاي خود ایمني سیستمیک که سر دسته آنها لوپوس یا  LE cell آزمایش
مي باشد ابداع شد ولي بدلیل حساسیت پایین آن )زیر %50 ( خیلي زود دانشمندان را متقاعد کرد که بدنبال آزمایشات تشخیصي دیگري باشند.
 به هرتقدیر خوشبختانه سالها پیش محققین ایمنولوژیست، موفق شدند تست با ارزش ANA  را ابداع کنند. امروزه از تست LE cell کمتر 

استفاده می شود.

برای ابراز عشق منتظر رسیدن فرصت مناسب نشوید.  لئوبوسکالیا



مونونوکلئوز عفونی 

مونونوکلئوز عفونی سندرم بالینی شامل تب، فارنژیت و آدنوپاتی است که دستگاه تنفس ، کبد و دستگاه لنفاوی را درگیر می سازد. این بیماری 
 B  آلوده می کند و این سلول های Oropharyngeal را در ناحیه اپی تلیوم پوشاننده B سلول های EBV.ارتباط دارد EBV با ویروس
در گردش هستند که با گردش در تمام سیستم رتیکولواندوتلیال از قبیل کبد، طحال و غدد لنفاوی محیطی، عفونت را منتشر می کنند. همچنین 

لنفوسیت هاي B  حافظه اي دچار عفونت نهفته وارد گردش خون سیستمیک مي شوند و به صورت ذخایر ویروسي براي همه عمر عمل مي کنند.

 انتقال عمدتا از طریق مواجهه با بزاق عفوني و اغلب در نتیجه بوسیدن و نزدیکی با ترشحات بدن یا ترشحات تازه ی دهانی حلقی و در موارد 
کمتري به روش جنسي صورت مي گیرد. بررسي هاي سرواپیدمیولوژي نشان مي دهد که بیش از 95% از بزرگساالن در سرتاسر دنیا مبتال به 

عفونت هستند. 
عفونت های دیگری که عالئمی همانند مونو نوکلئوز عفونی دارند شامل استرپتوکوک بتا همولیتیک، CMV، آدنوویروس، توکسوپالسما 

گوندی، هرپس ویروس، سرخچه و هپاتیت ویروسی می باشند که باید در تشخیص افتراقی مد نظر قرار گیرند.

تشخیص

این ویروس را می توان 8 روز بعد از ظهور عالئم بالینی تا حداقل 16 ماه بعد از آن از طریق کشت لوکوسیت های خون و ترشحات دهان 
بیماران جدا نمود. 

پس از ورود ویروس به لنفوسیت های B و اتصال به DNA هسته، چندین شاخص آنتی ژن جدید در سطح سلول ظاهر شده که سبب 
تحریک سیستم ایمنی میزبان می گردند.تعدادی از این آنتی ژن ها به قرار زیرند:

1 -Viral Capsid Antigen (VCA(
2 -Membrane antigen (MA(
3 -Early Antigen (EA(: a-Diffuse (EA-D( subtype b-Restricted (EA-R( subtype
4 -Epstein-Barr Nuclear Antigen (EBNA(

نام مراجعه کننده: سرکار خانم ک.ت                  شماره پذيرش: 1276-03          تاريخ پذيرش:  1391/03/07

پزشک معالج: جناب آقای دکتر زاهدی                            سن: 44 سال

دوست داشتن آسان است  ٬ آن را مشکل نکنیم. لئوبوسکالیا



در منحنی زیر تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن های مختلف ویروس EBV در بیماری منونوکلئوز عفونی نشان داده شده است.

تشخیص سرولوژی بیماری منونوکلئوز عفونی براساس یافته های زیر می باشد:

1-تشخیص آنتی بادی اختصاصی در سرم بیمار بر ضد ویروس EBV با روشهای ایمنوفلوئورسنت، ثبوت مکمل و خنثی سازی  ویروس.
2-تشخیص آنتی بادی غیر اختصاصی هتروفیل در سرم بیمار.

البته عالئم بالینی و آزمایش های هماتولوژی نیز باید تأیید کننده این تست ها باشند در غیر این صورت ممکن است تشخیص اشتباه باشد.
در بیماری منونوکلئوز عفونی عالوه بر آنتی بادیهای اختصاصی و آنتی بادی هتروفیل علیه ویروس EBV، علیه بسیاری از آنتی ژن های 
دیگر نیز تولید آنتی بادی می گردد. علت تولید دامنه وسیعی از آنتی کرها در بیماری منونوکلئوز عفونی این است که ویروس EBV برای 

لنفوسیتهای B-cell، خاصیت میتوژنی دارد.

•  در جدول زیر خصوصیات سه نوع آنتی بادی هتروفیل مشابه مقایسه شده اند.	

+

گلبولهای قرمزآنتی ژنی
گوسفند

گلبولهای قرمز
اسب

گلبولهای قرمز
گاو

گلبولهای قرمز
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زمان هایی هست که باید بیش از آن چه دریافت می کنیم ٬ ببخشیم. لئوبوسکالیا

مونونوکلئوز عفونی 

مونونوکلئوز عفونی سندرم بالینی شامل تب، فارنژیت و آدنوپاتی است که دستگاه تنفس ، کبد و دستگاه لنفاوی را درگیر می سازد. این بیماری 
 B  آلوده می کند و این سلول های Oropharyngeal را در ناحیه اپی تلیوم پوشاننده B سلول های EBV.ارتباط دارد EBV با ویروس
در گردش هستند که با گردش در تمام سیستم رتیکولواندوتلیال از قبیل کبد، طحال و غدد لنفاوی محیطی، عفونت را منتشر می کنند. همچنین 

لنفوسیت هاي B  حافظه اي دچار عفونت نهفته وارد گردش خون سیستمیک مي شوند و به صورت ذخایر ویروسي براي همه عمر عمل مي کنند.

 انتقال عمدتا از طریق مواجهه با بزاق عفوني و اغلب در نتیجه بوسیدن و نزدیکی با ترشحات بدن یا ترشحات تازه ی دهانی حلقی و در موارد 
کمتري به روش جنسي صورت مي گیرد. بررسي هاي سرواپیدمیولوژي نشان مي دهد که بیش از 95% از بزرگساالن در سرتاسر دنیا مبتال به 

عفونت هستند. 
عفونت های دیگری که عالئمی همانند مونو نوکلئوز عفونی دارند شامل استرپتوکوک بتا همولیتیک، CMV، آدنوویروس، توکسوپالسما 

گوندی، هرپس ویروس، سرخچه و هپاتیت ویروسی می باشند که باید در تشخیص افتراقی مد نظر قرار گیرند.

تشخیص

این ویروس را می توان 8 روز بعد از ظهور عالئم بالینی تا حداقل 16 ماه بعد از آن از طریق کشت لوکوسیت های خون و ترشحات دهان 
بیماران جدا نمود. 

پس از ورود ویروس به لنفوسیت های B و اتصال به DNA هسته، چندین شاخص آنتی ژن جدید در سطح سلول ظاهر شده که سبب 
تحریک سیستم ایمنی میزبان می گردند.تعدادی از این آنتی ژن ها به قرار زیرند:

1 -Viral Capsid Antigen (VCA(
2 -Membrane antigen (MA(
3 -Early Antigen (EA(: a-Diffuse (EA-D( subtype b-Restricted (EA-R( subtype
4 -Epstein-Barr Nuclear Antigen (EBNA(
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)Paul Bunnell-Davidsohn Test( آزمایش پال-بونل- دیویدسون

در سرم بیماران مبتال به منونوکلئوز عفونی، نوعی آنتی بادی هتروفیل ظاهر می شود که گلبولهای قرمز گوسفند را آگلوتینه می کند. 
این آگلوتینین توسط گلبولهای قرمز حرارت دیده گاو جذب می شود ولی سلولهای کلیه حرارت دیده خوکچه هندی یا به هیچ وجه 

آنرا جذب نکرده و یا مقدار کمی از این آگلوتنین را جذب می کند.
اگر بیمار، اخیرا سرم حیوانی )هترولوگ( دریافت نکرده باشد، تیتر آنتی بادی هتروفیل احتماال مربوط به بیماری منونوکلئوز عفونی می 
باشد زیرا که مثبت کاذب بسیار نادر است. بعالوه رابطه ای بین شدت بیماری و تیتر آنتی بادی هتروفیل وجود ندارد و فقط بین 50 تا 
95 درصد بیماران مبتال به منونوکلئوز عفونی دارای آنتی بادی هتروفیل می باشند. بنابراین منفی شدن آزمایش پال-بونل-دیویدسون، 
احتمال بیماری منونوکلئوز عفونی را رد نمی کند. معموال منفی کاذب در کودکان بعلت پائین بودن مقدار آنتی بادی هتروفیل دیده می 

شود. در این گونه موارد باید آنتی بادی اختصاصی ضد آنتی ژنهای ویروس EBV را در سرم بیمار مشکوک شناسائی کرد.
 

نکته:
فرزند،  به  مادر  از   HIV انتقال بارداري و خطر  اولیه CMV و توکسوپالسما طي  ناگوار جنیني عفونت هاي  پیامدهاي  به  توجه  با 
آزمون قطعي، آزمون آنتي بادي   از نظر عفونت EBV، آزمون آنتي بادي IgM و اسید نوکلئیک از نظر عفونت CMV و آزمون اسید 
نوکلئیک HIV در خانم هاي باردار مراجعه کننده با مونونوکلئوز اندیکاسیون دارد. تشخیص قطعي عفونت EBV را مي توان با آزمون 
آنتي بادي هاي اختصاصي IgM و IgG علیه آنتي ژن  هاي کپسید ویروسي)VCA(، آنتي ژن هاي اولیه)EA( و پروتئین  هاي آنتي ژن 
هسته اي EBNA( EBV( تایید کرد. پاسخ IgM علیه آنتي ژن هاي کپسید ویروسي معموال در هنگام مراجعه همراه با عالیم مشاهده 
مي شود و شواهد چنین پاسخ هایي طي 4-8 هفته از بین مي رود. آنتي بادي هاي IgM در ارتباط با عفونت مزمن مشاهده نمي شوند، 
بنابراین وجود آنها اساسا براي عفونت اولیه EBV تشخیصي است. تیتر آنتي بادي IgG علیه آنتي ژن هاي کپسید ویروسي در همان زمان 
یا بالفاصله بعد از تظاهر مونونوکلئوز عفوني قابل ردیابي است و در سرتاسر عمر به میزان پایین باقي مي ماند. آنتي بادي  علیه آنتي ژن هاي 

اولیه معموال 3-6 ماه بعد از شروع مونونوکلئوز عفوني از بین مي روند اما در 20٪ از افراد سالم سال ها باقي مي مانند. 
یافته هاي آزمایشگاهي شایع در بیماران مبتال به مونونوکلئوز عفوني شامل لنفوسیتوز بارز )بیش از50 درصد لکوسیت ها( همراه با وجود 
لنفوسیت هاي آتیپیک است.( یافتن حداقل 10 لنفوسیت آتیپیک در الم خون محیطي در بیمار دچار مونونوکلئوز، حساسیت 75 و ویژگي 

92 براي تشخیص مونونوکلئوز عفوني دارد(
عوارض هماتولوژیک که در مونونوکلئوز عفوني مشاهده شده اند، عموما خفیف و شامل آنمي  همولیتیک، ترومبوسیتوپني، آنمي  آپالستیک، 
ITP یا HUS وDIC  هستند. در این بیماری لنفوسیتوز به نسبت 60 تا 90 درصد دیده می شود که 12 تا 18 روز بعد از آغاز عالئم 
بالینی بیماری دیده می شوند و حدود دو هفته یا بیشتر ادامه دارد. تعداد گلبولهای سفید افزایش قابل مالحظه ای نموده و به حدود  
10000mm3 تا  20000mm3 و گاهی بیشتر می رسد. از طرف دیگر تعداد کلی گرانولوسیتها کاهش می یابد. تعداد درصد نوتروفیلها 

به 4 تا 5 درصد تنزل پیدا می کند ولی در اشکال خفیفتر بیماری مقدار آن تا حدود 30 تا 50 درصد هم می رسد. 
این ویروس به ندرت کشنده است اما باید توجه داشت که  عفونت برق آسا )فولمینانت( ممکن است رخ دهد. 

منبع
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1993-2000.
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3- اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی  ی دکتر پرویز پاکزاد

اگر باور داشته باشی که می توانی٬ بی شک می توانی  . ناپلئون هیل



Polymerase Chain Reaction )PCR(
تاریخچه

در  را  تحول عظیمی  تکنیک  این  گردید.  نوبل  جایزه  دریافت  به  موفق   PCR تکنیک  ابداع  با  سال 1993  در   Kary muliis
بیوتکنولوژی مدرن ایجاد نمود. با استفاده از تکنیک PCR می توان بخش کوچکی از مولکول دو رشته ای DNA را تکثیر یا 
همانندسازی نمود. در این واکنش با استفاده از مولکولی بنام پرایمر می توان بخش مورد نظر از مولکول DNA را برای تکثیر انتخاب 
نمود. هر واکنش PCR به دو پرایمر اختصاصی نیاز دارد. پرایمر فوروارد )Downstream( و پرایمر ریورس  )Upstream( که 
یکی به ابتدا و دیگری به انتهای ناحیه مورد نظر بروی مولکول DNA متصل می شوند و آنزیم DNA پلیمراز توالی نوکلئوتیدی 
محصور شده بین این دو پرایمر را همانندسازی می کند. در زمینه های تشخیص طبی با استفاده از این تکنیک می توان عفونت های 
میکروبی اعم از باکتریائی، ویروسی و پروتزوئرها را همراه با تغییرات ژنتیکی مانند جهش های حذف و اضافه و جابجائی توالی های 

نوکلئوتیدی را در ژنوم، بطور قطعی تشخیص داد.

:)Qualitative test( کیفی PCR مراحل مورد نیاز برای انجام واکنش

RNA یا DNA 1-  استخراج ماده ژنتیکی اعم از

برای استخراج DNA یا RNA می توان از خون، سرم، CSF و سایر مایعات بیولوژیک استفاده نمود. 
تشخیص  های  تکنیک  در  کاذب  مثبت  نتایج  دلیل  عمده  که  بالینی  های  نمونه  آلودگی  از  جلوگیری  فروردین جهت  آزمایشگاه 
 DNA-Extraction full( مولکولی می باشد از جمله اولین مراکز خصوصی می باشد که دستگاه مجهز و اتوماتیک
Automatic) استخراج اسید نوکلئیک را در بخش مولکولی مجهز خود نصب نموده است. این دستگاه بدون دخالت 
عوامل انسانی به صورت اتوماتیک ماده اولیه PCR را که اسیدهای نوکلئیک استخراج شده از نمونه های بالینی می باشد 

را فراهم و آماده می نماید و ضریب خطا و آلودگی نمونه ها را به صفر می رساند.

پروسه استخراج DNA ژنومی از ویروس

پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند.  ناپلئون هیل



Pre PCR 2- مرحله

در این مرحله واکنشگرها را در شرایط کامال استریل و زیر دستگاهی بنام Lamina air flow به ماده ژنتیکی استخراج شده، 
اضافه می کنیم. این واکنشگرها عبارتند از:

• DNA الگو 	
• 	upstream  و پرایمر downstream  پرایمر
• 	 Taqپلیمراز DNA آنزیم
• کلرید منیزیوم 25 میلی موالر	
• مخلوط dNTP با غلظت 10 میلی موالر برای هر یک از نوکلئوتیدها	
• 	PCR آب مقطر استریل و روغن معدنی مخصوص

PCR 3-  واکنش

تکثیر بخشی از DNA با دادن پروفایل حرارتی مورد نیاز به دستگاه ترموسایکلر، صورت می گیرد. 

 

ترموسایکلر

تعداد مولکولهای حاصل از تکثیر برابر است با تعداد مولکولهای اولیه ضربدر 2n، که n تعداد سیکل های همانندسازی است، بعنوان 
مثال در پروفایل حرارتی زیر n =30 است.

Initial Denaturation 95ºC  5 min
                                1 Cycle
Denaturation  95ºC  2 min
Annealing  54ºC  90 Sec
Extension  72ºC  40 Sec
                               30 Cycles
Final Extension  72ºC  5 min
                                  1 Cycle

ذهنی که حالت تدافعی دارد ذهن باز نیست. ناپلئون هیل



روش همانندسازی DNA در واکنش PCR شبیه سلول، روش نیمه حفاظتی است.

 DNA بیگانه کافی است تا در اثر فعالیت آنزیم DNA بدیهی است که در صورت آلوده شدن محیط آزمایش، وجود چند مولکول
پلیمراز طی سیکل های همانندسازی قطعاتی از مولکول DNA ناشی از آلودگی به اندازه کافی تکثیر شوند، و در نهایت نتیجه 
واکنش را تحت تاثیر قرار دهند، این امر اهمیت موضوع آلودگی یا Contamination را در واکنش PCR بخوبی نشان می دهد.

از دخالت در کار دیگران دست بردار و خودت را اصالح کن.  وین دایر



4- الکتروفورز:

 برای جداسازی قطعات DNA تکثیر شده از تکنیک الکتروفورز روی ژآلگارز استفاده می شود.

DNA شمائی از الکتروفورز و مشاهده نوارهای

5- رنگ آمیزی نوارهای DNA موجود در ژل آگارز با استفاده از رنگ فلورسانس اتیدیوم بروماید.

اتیدیوم بروماید رنگ فلورسانسی است که بصورت اختصاصی به 
DNA متصل می شود. پس از رنگ آمیزی ژل آگارز آنرا روی 
اثر برخورد اشعه  بر  تا  ایلومیناتور قرار می دهند  ترانس  دستگاه 
ماوراء بنفش باندهای DNA رنگ آمیزی شده دیده شوند، اندازه 
 DNA Ladder تکثیر شده در مقایسه با نوارهای DNA قطعات
)DNA مارکر( که دارای قطعات DNA با اندازه مشخص هستند، 

قابل پیش بینی است.
تصویر ژل اگارز رنگ آمیزی شده با اتیدیوم بروماید پس از الکتروفورز روی دستگاه ترانس ایلومیناتور

ژنوتایپینگ  و    )Quantitative test( PCR کمی  تستهای  انجام  برای   
واکنشگرهای  افزودن  و  ژنتیکی  ماده  استخراج  از  پس    )Genotyping(
 Real Time PCR به آن، از دستگاه ترموسایکلر مجهز به تکنولوژی PCR

استفاده می شود.

 Real Time PCR  دستگاه 

در این تکنیک با مقایسه منحنی استاندارد و منحنی تکثیر می توان Viral Load را بر حسب Copies/ml یا IU/ml  اندازه گیری 
کرد و همچنین ژنوتیپ ویروس را تعیین نمود.

اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ٬ حتما خودت پیام " با من بد رفتاری کن " را فرستادی  وین دایر



Real Time PCR  توسط دستگاه Viral Load نمونه بیمار جهت تخمین DNA رسم منحنی استاندارد و منحنی تکثیر     

انرژی جهان هستی از شور و هیجان شما حمایت می کند.  دایانا کوپر



PCR نمونه ای از جواب آزمایش کمی

     نام مراجعه کننده: سرکار خانم ک.ت                  شماره پذیرش: 1276- 03         تاریخ پذیرش:  1391/03/07

     پزشک معالج: جناب آقای دکتر زاهدی                            سن: 44 سال

Fluorescence Quantitative PCR Report Farvardin laboratory

Test Item Test Result Threshold Unit Conclusion

Real Time HBV PCR 1.4x105 250 Copies/ml  HBV DNA
Positive

                                 1 IU= 16.5 Copies/ml HBV Viral Load 1.4x105Copies /ml=8.5 x10 3IU/ml

Signature Lab

  

ترس مانع می شود که انسان از اندیشه راستین خود بهرمند شود. ناپلئون هیل



        راهنمای تفسیر آزمایشگاهی ) قسمت اول (

)AGN(گلومرولونفریت حاد

عالئم بارز گلومرونفریت حاد شامل هماچوری همراه با سیلندر گلبول قرمز، گلبول قرمز دیس مورفیک، پروتئینوری، 
نارسایی حاد کلیه، افزایش فشارخون و ادم می باشند. علل عمده AGN در جدول ذیل فهرست گردیده است؛

عوامل عمده گلومرولونفریت حاد

بیماری های منتشر
لوپوس اریتماتوز منتشر، کرایوگلبولینمی، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، نفریت ناشی از شانت، پلی آرتریت ندوزا، 

گرانولوماتوز وگنر، واسکولیت ناشی از ازدیاد حساسیت، پورپورای هنوخ – شوئن الین، سندرم گودپاسچر، آبسه های احشایی

بیماری های کلیوی
گلومرونفریت حاد پس از عفونت استرپتوککی، گلومرونفریت پرولیفراتیو غشایی، نفروپاتی IgA ، گلومرونفریت های پیشرونده 

ایدیوپاتیک سریع )بیماری GBM، بیماری Immune Pauci ، بیماری رسوب کمپلکس ایمنی در کلیه(

در بعضی از موارد نکات موجود در تاریخچه و معاینه فیزیکی بیمار ممکن است نشانگر اتیولوژی خاصی باشد. در این موارد باید تست های 
اختصاصی به منظور تایید تشخیص انجام گیرد. در موارد دیگر که اتیولوژی نامشخص است آزمایشات سرولوژیک زیر پیشنهاد می شود؛

آزمایشات سرولوژیک پیشنهاد شده در بیماران مبتال به گلومرونفریت حاد

• 	    ) C3,C4 و CH50( سطوح کمپلمان• 	DNA آنتی بادی های ضد

 	                                                       ANCA• 	GBM آنتی بادی های ضد

• 	                           B سرولوژی هپاتیت• 	C سرولوژی هپاتیت

• •کشت خون                                  	 	 )ASO( O کرایوگلبولین ها و آنتی استرپتولیزین

 Churg-Strauss سندرم P-ANCA باید به گرانولوماتوز وگنر توجه نمود در حالی که مثبت شدن C-ANCA با مثبت شدن *

و Microscopic Polyangirtis را مطرح می نماید.

** حضور آنتی بادی های ضد GBM باید توجه را به سندرم گودپاسچر و بیماری ضد GBM جلب نماید.

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود اندازه گیری سطوح کمپلمان در این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سطوح کمپلمان در بیماران مبتال به گلومرلونفریت حاد

لوپوس اریتماتوز منتشر، کراگلبولینمی، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، نفریت ناشی از شانت، گلومرولونفریت حاد پس از سطوح پایین کمپلمان
عفونت استرپتوکوک، گلومرولونفریت پرولیفراتیو غشایی

پلی آرتریت ندوزا، گرانولوماتوزوگنر، واسکولیت ناشی از ازدیاد حساسیت، پورپورای هنوخ- شوئن الین، سندرم گودپاسچر، آبسه های سطوح طبیعی کمپلمان
 ، immune Pauci بیماری ، GBM گلومرولونفریت های پیشرونده ایدیوپاتیک سریع )بیماری آنتی ، IgA احشایی، نفروپاتی

بیماری رسوب کمپلکس ایمنی در کلیه(

منبع: اخبار آزمایشگاهی شماره 101 -علی سرخیل )کارشناس ارشد ایمونولوژی(

زندگی خد را با این باور که نمی توانید ، هدر ندهید. جک کانفیلد



Case Study
خانم 62 ساله با تاریخچه خارش منتشرو تنگی نفس پیشرونده از 6 هفته قبل تحت بررسی قرار گرفت. هیچ سابقه ای دال بر کاهش وزن ، 
بی اشتهایی یا ایکتر وجود نداشت. بیمار روزانه 25 عدد سیگار مصرف می کرد. در معاینه تعداد زیادی نواحی زخمی در پوست بدلیل خارش 
دیده شد ولی ایکتر ، ضایعات گزانتومی یا گزانتالسما مشاهده نگردید. افیوژن پلورال طرف راست و بزرگی متوسط کبد وجود داشت. در بررسی 

اولیه کارسنیوم ریه با درگیری ثانویه کبد مطرح شد. نتایج تستهای آزمایشگاهی:

                                       

و سایر تستها شامل PT، اوره، الکترولیت ها، کلسیم، فسفر، توتال پروتئین و آلبومین نرمال بودند. در CXR پلورال افیوژن طرف راست تایید 
شد و عالئمی دال بر بدخیمی یا TB مشاهده نگردید. بررسی میکروسکوپیک از آسپیره پلورال افیوژن از نظر سلول های بدخیم منفی بود، 
 NR:1-20٬ 32mMol/L بیوپسی پلور نیز نرمال بود. بیمار در طی بستری دربیمارستان دچار ایکتر واضح شد و  بیلی روبین سرم از8 به
رسید. همچنین دچار آسیت و طحال قابل لمس شد. بدنبال عالئم ایکتر انسدادی پیشرونده، بیمار تحت الپاراتومی قرار گرفت ولی هیچ موردی 
مبنی بر نیاز به دخالت جراحی یافت نشد و تنها یک بیوپسی کبد برداشت شد. نتایج هیستولوژیک بیوپسی کبد نشان دهنده سیروز صفراوی 
اولیه )PBC( بود که بدنبال آن تستهای ایمونولوژیک انجام و بیماری تایید شد. )AMA )Anti Mitochondrial Antibody با 
تیتر 1/10000 مثبت بود، سرم ایمیونوگلوبین ها یک افزایش کلونال در Igm با IgG,IgA نرمال را نشان دادند. در نهایت بیمار با تشخیص 

سیروز صفراوی اولیه تحت درمان با کلسترامین جهت کنترل خارش و اورسودکسی کوکیک اسید قرار گرفت. 
نکته ای که در این بیمار وجود دارد تاخیر در تشخیص بیماری است که با توجه به غیر طبیعی بودن تستهای کبدی و عالئم کلستاتیک بهتر 

بود از ابتدا همگام با سایر بررسی های تشخیصی، بررسی اتوآنتی بادی ها نیز صورت می گرفت.
جدول زیر اتو آنتی بادی های تشخیصی بیماری های اتوایمیون کبد را نشان می دهد.

ANA LKM SLA SMA AMA Anti-
HCV

P-AN-
CA ACA Therapy

Autoimmune 
Hepatitis:Type1 + - - + - - ± - Immunosuppresion

Type 2a - + - - - - - - ’’

Type 2b - + - - - + - - ’’

Type 3 - - + ± ± - - - ’’

Type 4 - - - + - - - - ’’

Primary biliary 
cirrhosis(PBC( - - - - + - - - ’’

Primary sclerosing 
cholangitis(PSC( - - - - - - + - Supportive, transplant

Autoimmune cholan-
gitis (AiC( - - - - - - - + ’’

سیروز صفراوی اولیه ، Primary biliary cirrhosis با عالمت اختصاری PBC یک بیماری مزمن با سیر آهسته و پیشرونده است 
که عمدتا زنان 30 تا 60 سال را درگیر می کند.بیمار ممکن است بدون عالمت باشد یا با عالئم کلستاتیک مراجعه نماید. در صورت عالمتدار 
بودن خارش شدید از عالئم شایع بیماری است. در بررسی های آزمایشگاهی افزایش بارز آلکالن فسفاتاز که می تواند همراه هایپر بیلیروبینمی 
باشد، افزایش IgM و AMA مثبت پزشک را به سمت PBC هدایت می کند. AMAها مارکرهای تشخیصی اختصاصی وحساس برای 
PBC هستند. تیتر AMA بیش از 160/1  ارزش پیش بینی کننده دارد. البته باید توجه داشت %10-5 بیماران AMA منفی هستند و در 
این موارد تشخیص بر اساس عالئم بالینی، یافته های کالنژیو گرافی و بیوپسی کبد می باشد. اتیولوژی بیماری کامال شناخته نشده است ولی 
شواهدی دال بر اتیولوژی اتوایمیون وجود دارد. تخریب با واسطه Tcell ها در سطح مجاری صفراوی اینترلوبولی یکی از دالیل مکانیزم ایحاد 
بیماری با زمینه ایمنی می باشد. همراهی PBC با سایر بیماری های اتوایمیون مثل آرتریت روماتوئید، کمپلس سیکا، تیروئیدیت، اسکلرودرمی، 

فنومن رینود و بیماری سلیاک دیده شده است.

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون

Hb:13.1   WBC: Normal Count  ESR:93mm/h         AST: 166 (NR:5-45(
ALT: 121 (NR:5-30(    HCV-Ab: Negative HBS-Ag: Negative            ALK.P: 1050(NR:20-85(  



مرفولوژی ضایعات در بیوپسی کبد: در مراحل اولیه التهاب ناحیه پرتال توسط انفیلتیراسیون متراکم سلول های لنفوسیت، پالسما سل، ماکروفاژ 
که می تواند همراه با واکنش گرانولوماتوز باشد. در مراحل بعدی با انسداد مجاری صفراوی داخل کبدی و آسیت پیشرونده ثانویه، پرلیفراسیون 

داکتول های صفراوی، التهاب و نکروز پارانشیم پری پرتال را خواهیم داشت و در مراحل آخر فیبروز و اسکار منجر به سیروز خواهد شد.

References: 

Reference: Essentials Clinical Immunology                                 

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 22nd ed; 2011

Robbins & Cotran Pathologic Basic of Disease, 8th ed; 2010  

جدول تستهای اتوایمیون آزمایشگاه فروردین

زمان انجام تستحجم نمونه مورد نیازنوع نمونهنام تست

ANA*0/5سرم ccروزانه

Anti DNA )ds(*0/5سرم ccروزانه

Anti-CCP0/5سرم cc2روزه

Anti Phospholipid Ab )IgG-M(0/5سرم ccسه شنبه

Anti Cardiolipin Ab )IgG(*0/5سرم ccروزانه

Anti Cardiolipin Ab )IgM(*0/5سرم ccروزانه

Anti  NMOسرمcc1 15روزه

Anti PR3 )C-ANCA(* Anti MPO 
)P-ANCA( *

روزانهcc 0/5سرم

Anti SSA )RO( Ab*0/5سرم cc3 روزه

Anti SSB )La( Ab*0/5سرم ccروزانه

Anti smith Ab*0/5سرم ccروزانه

RF)IgG(*0/5سرم ccروزانه

RF)IgM(*0/5سرم ccروزانه

توجه:

•  کلیه آزمایشهایی که با عالمت * مشخص شده اند بر حسب درخواست اورژانس و ضرورت تشخیص پزشک معالج در زمان کوتاهتر 	
قابل انجام می باشد.

• برخی آزمایش هابرحسب ضرورت با نظر مسئول فنی جهت تأیید نهایی تکرار خواهد شد.	

رهایی در راستی است. حصرت محمد)ص(



PCR Panel)Viral Infections(

زمان جوابدهی نوع نمونهنام آزمایش

HBV PCR )qualitative(3 روزهپالسما

HBV PCR )quantitative(3 روزهپالسما

HBV Laminvudine Resistancy7 روزهپالسما

HCV genotyping 3 روزهپالسما

HCV RT-PCR )qualitative( 3 روزهپالسما

HCV RT-PCR )quantitative( 3 روزهپالسما

HIV RT-PCR )quantitative( 3 روزهپالسما

HIV RT-PCR )qualitative(3 روزهپالسما

CMV PCR )qualitative ( 7 روزه خون تام، مايعات بدن

CMV PCR )quantitative () EDTA،7 روزهخون تام، مايعات بدن )هپارينه

EBV PCR )qualitative ()EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

EBV PCR )quantitative ()EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

HPV PCR )qualitative(3 روزهخون تام ، ترشحات واژن

HPV PCR Genotyping3 روزهخون تام ، ترشحات واژن

HSV1,2 PCR (qualitative(پالسما ،CSF1 روزه

HSV1,2  PCR (quantitative(پالسما ،CSF1 روزه

Parvovirus PCRCSF ،7 روزهخون تام، بافت

RSV RNA RT-PCR7 روزهپالسما

VZV PCR (qualitative(CSF 7 روزهنمونه ضايعه، خون تام و

VZV PCR (quantitative(CSF 7 روزهنمونه ضايعه، خون تام و

Rubella  PCR7 روزهخون تام ، سرم، پالسما، مايعات بدن

HTLV DNA PCR7 روزهپالسما

HDV RNA RT-PCR7 روزهپالسما

Entro Virus PCR7 روزهپالسما

قانون زندگی قانون باورهاست. برایان تریسی



PCR Panel )Infections Bacterial & others(

زمان جوابدهی نوع نمونهنام آزمایش

Borrellia (qualitative( نمونه بافت CSF٬ ٬)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Chlamedia PCR (qualitative(7 روزهادرار٬ سواپ  واژينال

H.pylori PCR7 روزهبيوپسی

Toxoplasma PCRCSF،7 روزهخون تام

Trichomonas vaginalis PCR7 روزهادرار،  سواپ واژينال

Mycobacterium Tuberculosis 
PCR (qualitative(  وبيوپسی CSF ،2 روزهبلوک پارافينه، مايع پلور، آسيت، خلط

Mycoplasma PCR (qualitative(7 روزهادرار، سواپ واژينال

Neisseria gonorrhea PCR 
(qualitative(7 روزهسواپ، ترشحات مجرا، نمونه ادرار

Ureaplasma PCR7 روزهسواپ، ترشحات مجرا، نمونه ادرار

Lishmania DNA PCR7 روزهخون تام، بيوپسی

Malaria (P. falciparum( DNA 
PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Malaria (P.vivax( DNA PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Leptospira DNA PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Brucella DNA PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Legionella pneumophila)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Treponema palidum PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Listeria Monocytogenes  PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

شادمانی و عشق ، را ه هایی ارادی اند وبس . لئوبوسکالیا



PCR Panel )Hematology(

زمان جوابدهی نوع نمونهنام آزمايش

JAK2)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation BCR-ABL 
(Quantitative()EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation BCR-ABL for 190)EDTA 7  روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation BCR-ABL for 210)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (15:17( PML-RARA for 
AML

)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (8:21( AML1-ETO for  
AML

)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (1:19( E2A-PBX1 for 
ALL)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (4:11( MLL-AF4 for 
ALL)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (12:21( TEL-AML for 
ALL)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (11:14( 
BCLL/Cyclin DL)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Translocation (14:18( BCL2-IgH Fol-
licular )EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

IgH Gene (IgH CDRIII( Rearrenge)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

IgH Gene (IgH FRI( Rearrange)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

IgH Gene Rearrange MRD)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

IgH Gene Rearrange MRD.FRI)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

TCR Gama Gene)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

PML-RARA(Quant()EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

TCR Gama Gene Rearrange vd2Dd3)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

TCR Gene Rearrange Dd2Dd3)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Igk Gene clon .vkI-kDe)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Igk Gene clon .vkII-kde)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

برای آنکه عمر طوالنی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون



Igk Gene clon .vkIII-kde)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Igk Gene MRD .vkI-kde)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Igk Gene MRD .vkII-kde)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Igk Gene MRD .vkIII-kde)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

FLT3-LTD Mutation)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

T(315i( Mutation)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

RQ-N-myc)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

K-Ras…..B-RAF)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Warfarin genotyping cyp2cq)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Plasminogen Activator)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

ERBB2-HER2-Neu)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

HFE-Mutation-C282Y)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

HFE-Mutation-H63D)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

FIPL1-PDGFRA (HES()EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

B19 PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Bar Body)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Sequencing Reveres )EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Sequencing Forward )EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

NPM1)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Angiotensin Converting)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Tissue Plasminogen Activator)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

Glycoprotein 1a PCR)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

T(X.18((SYT.SSX(For)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

B-Raf)EDTA 7 روزهخون تام )ضد انعقاد

 وقت خود را با کسانی بگذارانید که می توان چیز جدیدی از آنها آموخت. اندرو متئوس



PCR Panel )Coagulation(

زمان جوابدهی نوع نمونهنام آزمايش

G20-210) EDTA 3 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Factor V Leiden PCR) EDTA 3 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Factor II PCR) EDTA 3 روزهخون تام ) ضد انعقاد

MTHFR (PCR-RFLP() EDTA 3 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Beta Fibrinogen PCR) EDTA 7 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Factor V HR2 PCR) EDTA 7 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Factor XIII  PCR) EDTA 7 روزهخون تام ) ضد انعقاد

Factor VII ( PCR() EDTA 7 روزهخون تام ) ضد انعقاد

بهترین پاداش برای هر کاری، انجام دادن آن است. استمرسون



نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد. بالزاک

اسامی سازمانها و موسسات طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین

تامین اجتماعی
خدمات درمانی و بیمه طالئی فرهنگیان 

نیروهای مسلح 
شهرداری 
وزارت نیرو 
کمیته امداد 

انجمن بیماران دیابتی

اسامی بانکهای طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین

 تجارت
سپه

صادرات
کشاورزی

ملت
ملی

مرکزی

اسامی بیمه های مکمل طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین

آسیا
ایران
دانا
سینا

اسامی سازمانها و موسسات طرف قرارداد آزمایشگاه فروردین



کشتی در ساحل امن تر است، اما برای این کار ساخته نشده است. پائولوکوئلیو


