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دستگاه سبیا جهت تشخیص دقیق هموگلوبینوپاتی ها و پروتئین 
 HbA1c جهـت  Hplc الکتروفورز به روش میــکـروکاپیـالری و

و ... انجـام می شود.
الزم به ذکر است آزمایشگاه فروردین نوین مفتخر به ارائه خدمات 
ویژه و بی نظیر ذیل به صورت رایگان به مراجعین محترم می باشد:

1- خدمــات جوابدهی آنالین آزمایشــات از طــریق وب سایت 
آزمایشگاه فروردین جهت پزشکان محترم و مراجعین عزیز

2- ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان به کلیه مناطق 22 گانه 
تهران

3- ارسال جواب آزمایشـات بـا پست رایگان جهت شهرستانها و 
مناطق خارج از شهر تهران )کرج ،اسالمشهر،شهریار و...(

4- خدمات رایگان خونگیری در منزل
5- ارائه سوابق آزمایشات قبلی مراجعین به شکل منحنی و نمودار، 
قابل ذکر است آزمایشگاه سوابق نتایج آزمایشات پرونده بیمار را در 
هر نوبت مراجعه بدون درخواست مراجعین ضمیمه جواب آزمایش 

خواهد نمود.
همچنین این مرکز تالش نموده است با طراحی مدرن اطاق انتظار 
و نمونه گیری بزرگساالن و فضای فانتزی ویژه جهت انتظار و نمونه 
گیری اطفال عزیز به شکلی نو به همراه برخوردی مناسب، صمیمانه 
و صادقانه از سوی کارکنان و بهره گیری از کادری مجرب، محیطی 

آرام و به دور از تنش برای مراجعین محترم ایجاد کند.
لذا با یکبار تجربه این مرکز تفاوت کیفیت در ارائه خدمت را بطور 
فروردین  وفادار خانواده  از مشتریان  و  نمود  ملموس حس خواهید 

خواهید گردید.

بــا عنایت پروردگـار مهربـان، شعبه دوم آزمـایشگاه پــاتوبیولوژی 
فروردین با نام فروردین نوین در تیر ماه سال 1392 با نگاهی نو و 
آینده نگر در مکانی مناسب واقع در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان 
دکتر قریب، روبروی درب شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
به منظور ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی به مراجعین محترم 
بیمارستان امام خمینی و مرکز طبی کودکان و نیز اهالی مناطق 

مرکزی شهر تهران افتتاح گردید.
آزمایشگاه فروردین نوین با اتکاء به پشتوانه تجربیات موفق 12 ساله 
امام  پاتوبیولوژی فروردین )شعبه 1 واقع در تقاطع خ  آزمایشگاه 
خمینی و کارون(، با توجه به نیاز سنجی منطقه و حضور در روبروی 
مجتمع فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی با هدف ارائه هر چه 
دقیق تر و سریعتر آزمایشات تخصصی به بیماران راه اندازی شد، به 
شکلی که هم اکنون پس از چند ماه از افتتاح این مرکز بسیاری از 
آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی بیمارستانی و سرپایی با سرعت 
و دقتی باال به صورت اورژانس و با دستگاههای دقیق و حساس 
فول اتومیشن انجام می پذیرد که موجبات رضایتمندی پزشکان و 

بیماران را بطور مناسب فراهم آورده است.
پانل  نظیر  تخصصی  فوق  و  تخصصی  آزمایشات  مرکز  این  در 
اتوایمیون، عفونی، جنسی، تیروئید، تومور مارکر، کاردیاک مارکر، 
سطح سرمی داروها، پانل فوق تخصصی متابولیک نوزادن با همکاری 
اسپکترومی،  مس  تخصصی  روش  به  اتریش  سنتوژن  موسسه 
و  انعقاد  آزمایشات فوق تخصصی تشخیص مولکولی هماتولوژی، 
عفونی به روشهای کمی و کیفی و مارکرها به روش فلوسایتومتری و 
با استفاده از سیستمهای بسیار دقیق و حساس فول اتومیشن نظیر 
و سیستمهای  لومینسانس(  )الکترو کمی  الکسیس  ایمونوآناالیزر 
و  اینتگرا  کوباس  )ایمونوفلورسانس(،  کروز  و   vidas ایمونوآالیزر 

فعالیت های جدید

آزمایشگاه  فروردین
معرفـی آزمایشگـاه فـروردین نوین )شعبـه 

دوم آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین ،دارنـده 
اولیـن لـوح کیفیـت استــاندارد در سطـح 
آزمایشگـاه های پزشـکی استــان تـهران(
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هورمونی پروتینی است که به وسیله تخمدانها تولید می شود. عملکرد 
این هورمون موجب کاهش میزان FSH می گردد. این هورمون به 
صورت مستقیم از فولیکول های در حال تکامل تخمدان تولید و تا 
زمان پیک LH افزایش می یابد. سپس میزان آن با ورود به فاز لوتئال 
کاهش یافته و همچنین در بارداری نیز غیرقابل شناسایی می گردد. 
میزان این هورمون در بدن به واسطه Gn RH کاهش و بواسطه 

IGF-1 افزایش می یابد.
مطالعات مختلف نشانگر این مطلب بودند که این هورمون می تواند 

مستقیما با نازایی مرتبط باشد.
این تست برای پیشگویی ذخیره تخمدان و کیفیت تخمکهای موجود 

تستی است که به اندازه گیری پروتئین گلیکوزیله می پردازد و قادر 
به مانیتورینگ قند خون در دو تا سه هفته اخیر می باشد.

و  مونیتورینگ  جهت  در   HbA1c و  فروکتوزامین  تست  دو  هر 
افراد دیابتیک مورد درخواست است. علی رغم  کنترل قند خون 
اینکه HbA1c  بیشتر مورد درخواست است، انجمن دیابت آمریکا 
فروکتوزامین را جایگزین مناسبی برای HbA1c  )در مواردی که 

HbA1c  قابلیت اندازه گیری صحیح ندارد( می داند.
مواردی که فروکتوزامین نتایج بهتری نسبت به HbA1c می دهد 

عبارتند است:
یا  رژیم  تاثیر  فروکتوزامین،  دیابت:  درمان  در  تغییرات سریع   -1
درمان را در کنترل افراد دیابتیک در عرض دو تا سه هفته اخیر می 

تواند مشخص کند.
2- دیابت در دوره بارداری: با توجه به اینکه نیازهای مادر در دوران 
بارداری دائما در حال تغییر می باشد، اندازه گیری فروکتوز آمین به 
همراه سطح سنجش گلوکز خون در تجویز مقدار انسولین مورد نیاز 

کمک کننده است.

تازه های آزمایشگاه فروردین

Fructosamine

اطالعات با ارزشی را در اختیار پزشکان معالج قرار می دهد. زیرا میزان 
هورمون با مقدار و عملکرد تخمک ها رابطه مستقیم دارد. همچنین 
این هورمون جهت مانیتورینگ وضعیت عملکرد داروهای القاء کننده 

تخمک گذاری مثل Clomid نیز کاربرد دارد.
اصوال این تست در موارد زیر درخواست می شود:

 زنان دارای پاسخ های پایین به داروهای ضد بارداری
 Clomiphene Citrate مثبت   CCCT تســت  دارای  زنــان   

 Challenge Test

 زنان دارای نازایی های با علل نا شناخته
 زنان باالی 35 سال  

3- در آنمی همولیتیک یا خونریزی های حاد یا افراد تاالسمیک و 
... HbA1c جواب دقیقی نخواهد داد که در این موارد نیز فروکتوز 

آمین در مانیتورینگ کنترل گلوکز میتواند موثر باشد.
نتایج تست چه چیزی را نشان می دهد؟

افزایش این تست نشانگر افزایش گلوکز در دو تا سه هفته اخیر می 
باشد که نشان دهنده کنترل ضعیف میزان قند، افزایش مصرف قند، 
مصرف کم انسولین یا کاهش تاثیر انسولین در درمان دیابت می 
باشد. سطوح نرمال این تست هم نشان دهنده این است که فرد 
دیابتیک نیست یا کنترل خوبی بر دیابت دارد. نزول میزان فروکتوز 
آمین از سطوح باال به نرمال نشانگر تاثیر گذاری رژیم غذایی یا درمان 

می باشد.
در تفسیر این تست بایستی یافته های کلینیکی بیمار نیز مدنظر 
قرار گیرد. کاهش کاذب در سطح این تست در مواردی چون کاهش 
پروتئینهای پالسما )افزایش دفع یا کاهش ساخت( دیده می شود. 

این تست جهت غربالگری دیابت فاقد اعتبار می باشد.

Inhibin B
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معرفی بخش تشخیص مولکولی
 مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین

.PCR Conventional 3- سیستم الکتروفورز جهت رویت و مقایسه محصوالت بدست آمده از واکنش
 DNAدر حال حاضر تنها تعداد معدودی از آزمایشگاههای سطح کشور مجهز به تکنولوژی روز :DNA Microarray 4- دستگاه
Microarray  هستند. تکنیک مزبور جهت تعیین ژنوتیپ و بررسی یک نمونه از نظر چندین عامل عفونی اعم از باکتریایی و ویروسی 
بطور همزمان، کارائی قابل توجهی دارد. آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین با بهره گیری از تکنیک DNA Microarray قادر به انجام 
تست های زیر در مدت زمانی تقریبا برابر چهار ساعت می باشد. ضمن آنکه هزینه انجام این آزمایش ها نیز بسیار مقرون بصرفه می باشد.

1) HPV DNA GENOTYPING

16-18-31-33-35-39-45-51-52-53-
56-58-59-66-68-73-81-82

6-11-26-40-42-43-44-54-55-57-
61-70-71-72-84

HPV Low Risk HPV High Risk

بخش تشخیص مولکولی مجتمع آژمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین با بهره 
ایزوله و همچنین دستگاههای مدرن و  و  از محیط فیزیکی مناسب  گیری 
با  را  نتایج تستهای مولکولی  مجهز ذیل قادر است در حداقل زمان ممکن 

نهایت دقت انجام داده و در اختیار متخصصان و همکاران عزیز قرار دهد.

جهــت   Magcore اتـومــاتیــک  تمــام  کــانـالــه   16 دستــگاه   -1
استخـراج اسیدهای نوکلئیک )DNA,RNA(، این دستگاه قادر است تمام 
مراحل استخراج اسیدهای نوکلئیک را بطور اتوماتیک با استفاده از تکنولوژی

Magnetic Bead در حداقل زمان انجام داده و حداکثر ماده ژنتیکی را از 
حداقل سلول با درصد خلوص باال استخراج نماید. از مهترین ویژگی های این 
دستگاه حذف عوامل آلوده کننده محیطی است بنابراین امکان بدست آوردن 

نتایج مثبت کاذب را به صفر می رساند.
2- دستگاه ترموسایکلر Real Time PCR که توانائی انجام تستهای عفونی 
تعیین  های  تست  همچنین  و  ژنوتایپینگ   ،)Viral Load( کمی  و  کیفی 
جهش را با دقت بسیار باال داراست. این دستگاه قادر است با رسم منحنی 
در هر  را  تستها  نتیجه  است  ژنتیکی  ماده  تکثیر  از  تابعی  که  سیگموئیدی 
لحظه از آزمایش گزارش دهد و با حذف مرحله الکتروفورز و رنگ آمیزی ژل 

زمان پاسخ دهی را کوتاهتر می کند.
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STD DNA Detection  

3) Torombophilia Genes Mutation Detection

4) HCV RNA Genotyping 

5) TB-DR (Drug Resistance) Genotyping.

6) HBV DNA Genotyping.

7) KRAS/BRAF Mutation Detection.

HPV High Risk

HPV low Risk

HSV1

HSV2

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

F(II)Prothorombin (G20210 A)

 F(V) Leiden

MTHFR (C677T)

MYHFR (A1298T)

1 a             1 b                   2                  3               4   

A        B        C        D           E      F           G      H

Trichomonas vaginalis

Ureaplasma urealyticum

Ureaplasma parvum

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma homonis

Chlamydia trachomatis
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عزیزان  شائبه شما  بی  که حمایت  جائی  آن  از  گرامی  همکاران 
داشت  آن  بر  را  ما  گردیده  مرکز  این  روزافزون  پیشرفت  باعث 
تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما 
همکاران گرامی خواهشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید 
به مدیریت آزمایشگاه اعالم فرمایید تا در اسرع وقت تست مورد 

نظر شما راه اندازی شود.

فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان 
متناسب بـا علـم آزمـایشـگـاهـی روز دنـیـا

و  مولکولی  بیولوژی   PhD حریقی  جواد  محمد  دکتر  تماس  تلفن  شماره 
مسئول بخش تشخیص ملکولی مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین 

 0930 605 75 32
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در حوزه تست های تشخیص ملکولی با 

شماره مستقیم مسئول بخش تماس حاصل فرمائید.

جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید  طبق روشهای ذیل با 
آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید. 

w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m  وب سایت
farvardinlab@yahoo.com  ایمیل آزمایشگاه
ravabetomomi@farvardin-lab. Com     

تلفکس                                              66384395
تلفن مدیریت                                      66874996

تلفکس سوپروایزر                                  66837167 
تلفن روابط عمومی                                66676494
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NLP چیـست و چه معنـایی دارد و دربـاره چه موضوعی 
بحث می کند؟

)NLP )Neuro linguistic programin به معنای برنامه ریزی 
عصبی-کالمی است.    رهیافتی انقالبی برای توسعه ارتباطات فردی، 
بین فردی و خانوادگی به شمار می رود. این رهیافت، نحوه اکتساب 
مهارتهای برقراری ارتباط با همسر، اعضای خانواده، همکاران و افراد 
مختلف و همچنین شیوه های عملی برای ایجاد تحول در اندیشه و 
رفتار را آموزش می دهد. NLP طرح واره ها و روشهایی است که از 
مطالعه زندگی افرادی که در زمینه های مختلف موفق بوده اند به 

دست آمده است.
به  روش هــا  این   NLP در 
افراد آموزش داده می شــود. 
چگونه  می گیـرند  یاد  آنها 
به  روشها  این  از  استفاده  با 
برنــامه ریزی ذهنی-کالمی 
و  بپردازند  خود  ذهــن  در 
زندگی  ابعــاد  تمامـی  در 
 NLP موفق شــوند. امروزه
مکتب  موثرترین  عنوان  به 
ارتباط و تغییر شناخته شده 
است. NLP هنر و علم موفق 

شدن و به کمال رسیـدن است. هنر است زیرا به انسان کمک می 
کند که بفهمد شخصیت هر فرد را نمی توان تنها از طریق کلمات 
و روشهای کلی او درک کرد بلکه باید سبک منحصر به فرد او را 
افراد برجسته را  در کارهایش بررسی نمود. علم است زیرا روش 
در زمینه هایی که به نتایج عالی رسیده اند کشف می کند و در 
اختیار ما قرار می دهد و به ما این امکان را می دهد که به نتایج 
دلخواه خود برسیم و روشهای فوق العاده موثری را برای آموزش، 
مشاوره و امور شغلی و روان درمانگری فراهم می آورد. برنامه ریزی 
گرگوری  نام  به  شناسی  انسان  های  ایده  پایه  بر  عصبی-کالمی 
باتسون استوار شده و در دهه 1970 توسط جان گریندر )استادیار 
زبان شناسی دانشگاه کالیفرنیا( و ریچارد بندلر  )پژوهشگر رشته 

 NLP آشنایی با علم
کتایون یعقوبی

روانشناسی کالیفرنیا( تکوین یافته است.
یکی از باورهای اولیه انسان این است که شکست نامطلوب است در 
حالی که شکست صرفا روشی برای توصیف رخدادی است که انسان 
به آن عالقمند نیست. همه برای رسیدن به نتیجه کار می کنند اما 
ممکن است نتایجی که به دست می آورند آن چیزی نباشد که به 
دست می آورند. حال اگر فرض را بر درست بودن این باور بگذاریم 
که همه ما دارای منابع درونی هستیم یا حداقل می توانیم منابعی 
باشیم،  داشته  اختیار  در 
افزایش  را  موفقیت  احتمال 
می دهیم زیرا تالش مجدد را 

از سر می گیریم. 
هر یک از ما سلوک، باورها و 
ارزشهای مخصوص به خود را 
وضعیت  کل،  در  کـه  داریم 
می   را  ما  رفتارهای  و  ذهنی 
ذهنی  وضعیت  این  سازند.  
ما شاید برای دیگران مفهومی 
نداشته باشد همانطور که طرز 
دیگر  انسانهای  رفتار  و  تفکر 
نیز غالبا برای ما معنایی ندارد. این روش، این واقعیت را می پذیرد 
زیرا هر یک از ما تنها بخش کوچکی از این دنیا را می توانیم ادراک 
فرد،  به  منحصر  تجارب  تاثیر  تحت  نیز  ادراک  میزان  این  کنیم. 
باورها، ارزشها، عالیق و فرضیه های ما قرار دارد.  فرهنگ، زبان، 
بنابراین هر یک از ما دنیا را به شکل خاصی ادراک و با توجه به 

الگویی که از جهان در ذهن داریم رفتار می کنیم. 
در مقاله بعدی میخوانیم: ارتباط چیست و چگونه می توان به آن 

دست یافت.
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سرطان معده اولین سرطان بدخیم کشنده در ایران به  شمار مي رود 
و بعد از سرطان ریه دومین سرطان شایع در جهان به شمار می 
آید. علي رغم پیشرفت هاي درماني جدید براي درمان سرطان معده، 
گسترش تومور از طریق سیستم گردش خون و مغزاستخوان به 
اندام هاي دورتر، اصلي ترین علت مرگ و میر در این افراد محسوب 
ایجاد روش هاي حساس جهت  براي  نیاز فوري  بنابراین  مي شود. 
تشخیص سلول هاي توموري پخش  شده در خون محیطي و مغز 

استخوان بیماران مبتال به سرطان معده وجود دارد.
این بیماری گاهی ناشی از عفونت های است که بوسیله باکتری ها 
ناشی می شود، هلیکوباکترپیلوری از مهمترین باکتری های است 
نهایت سرطان معده می گردد.  بروز زخم معده و در  که موجب 
گاهی نیز سرطان در اثر بروز تغییرات ژنتیکی بوجود می آید این 
تغییرات یا در ژنهای سرکوبگر تومور نظیر p53 ایجاد می شوند. 
یا در پروتوانکوژنها رخ می دهند و آنها را به نسخه های انکوژنیک 

فعال تبدیل می کنند.
مطالعات متعددی وجود موتاسیون در اگزون های شماره 5 الی 
8 ژن p53 بلوک های پارافینی بدست آمده از بیوپسی تومورهای 

بیماران مبتال به سرطان معده را تائید کرده اند.
60 درصد از تومورهای بافت استرومای دستگاه گوارش )GIST( در 
معده بروز می کند. مطالعات نشان داده اند که 80 درصد از بیماران 
مبتال به GIST یک موتاسیون فعال در اگزون های شماره 9 یا 
11 ژن c-KIT را داشته و 5 تا 7 درصد آنها موتاسیونی در اگزون 
شماره 18 ژن PDGFRA )گیرنده A فاکتور رشد ناشی از پالکت( 
را دارند، بنابراین بدیهی است که تشخیص موتاسیون مزبور در این 
دو ژن بوسیله تکنیک های مولکولی نظیر Real Time PCR یا 
DNA Sequencing  نقش تعیین کننده ای در تشخیص سرطان 

های GIST دارد.
مولکول دیگری که در مطالعات مربوط به سرطـان معده بیشتر 

 ،CEA باشد.  می   CEA مولکول  گیرد  می  قرار  ارزیابی  مورد 
گلیکوپروتئیني است که در چسبندگی سلولی نقش داشته و بطور 
طبیعی در رشد و نمو جنینی دخالت دارد. زمانی که نوزاد متولد 
در  می شود.  ناپدید  خون  در  آن  تشخیص  قابل  شود، سطح  مي 
بزرگساالن، CEA به طور معمول در سطوح بسیار پایین در خون 
موجود است. هنگامی که غلظت CEA باال مي رود، ممکن است 
وجود سرطان را نشان دهد. هرچند که افزایش CEA ممکن است 

به دلیل بیماري هاي خوش خیم باشد.

کمی   Real Time PCR تکنیک  بوسیله   CEA مقدار  بررسی 
)quantitative( مي تواند به عنوان روش مفیدي براي تشخیص 
افراد  استخوان  مغز  و  نمونه هاي خون محیطی  در  میکرومتاستاز 

مبتال به سرطان معده به کار رود.

سرطان معده و تکنیک های مولکولی 
مورد استفاده در تشخیص آن

دکتر محمد جواد حریقی
CEA - PCR Real Time
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بیوتیک ها می باشد.  آنتی  با  از عوارض نسبتا شایع درمان  اسهال یکی 
بیوتیک  آنتی  معرفی  از  پس  بخصوص  میالدی  هفتاد  دهه  اوایل  از 
فرم  بخصوص  و  بیوتیک  آنتی  به  وابسته  های  کولیت  کلیندامایسین، 
افزایش  شدید  بالینی  عالئم  با   Pseudo membranous colitis
یافته است. باکتری کلستریدیوم دیفیسیل شایعترین پاتوژن عامل اسهال 
بوده و توکسین A و توکسین B توسط  بیوتیک  آنتی  بدنبال مصرف 
سویه های سم زا )Toxigenic(، این فرم از بیماری را ایجاد می کنند. 
توکسین A یک انتروتوکسین و توکسین B یک سیتو توکسین است که 
هر دو در داخل بدن اثر همدیگر را تقویت کرده و بصورت سینرژیسم 

عمل می کنند.
C. Di - )در سالهای اخیر بروز بیماری مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل 

گسترش  دنیا  در  توجهی  قابل  بطور   )ficile associated disease
یافته و این افزایش با ظهور سویه های بسیار مهاجم )virulent( باکتری 
در آمریکای شمالی و اروپا همراه شده است. از آنجاییکه تمامی سویه های 
کلستریدیوم دیفیسیل توکسین تولید نمی کنند و حدود 2 % از افراد 
بالغ سالم و تا %50 از بچه های زیر 2 سال ممکن است با این باکتری 
آلوده شوند شناسایی توکسین A و B، بهتر از تشخیص و جداسازی خود 

باکتری در تشخیص بالینی می باشد. 

کاربرد تست االیزا )کلستریدیوم دیفیسیل(

1. در بیماران بستری در بیمارستان که دفع مکرر مدفوع loose، درد 
شکم، تب و یا تهوع در طی یا پس از یک دوره مصرف آنتی بیوتیک یا به 

دنبال جراحی سیستم گوارش که اخیرا انجام شده است دارند.
2. حضور عالئم فوق در طی 6 یا 8 هفته بعد از دریافت آنتی بیوتیک 
در بیماران سرپایی ، چندین روز پس از شیمی درمانی و یا در فردی که 
بیماری مزمن سیستم گوارش را داشته و پزشک مربوطه مشکوک به بدتر 

شدن آن بیماری، با کلستریدیوم دیفیسیل است.
3. این آزمایش ممکن است در تشخیص اسهال های مداوم که هیچ علت 
پاتولوژیکی مثل انگل ها یا باکتری های پاتوژنی برای آن تشخیص داده 

نشده است نیز کمک کننده باشد.
4. اگر فردی، به خاطر اسهال مربوط به مصرف آنتی بیوتیک یا کولیت 
درمان شده و مجددا عود نماید و عالئم ظاهر گردد، سنجش توکسین های 
کلستریدیوم دیفیسیل ممکن است برای تائید بیماری، مجددا درخواست 

گردد. 
نوع نمونه:

حداقل 2-1 گرم از مدفوع تازه دفع شده را در ظرف درب دار ریخته شده 
و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل می گردد. ترجیحا از سواب رکتال استفاده 
نمی شود اما در موارد اجبار باید از حضور حداقل 100 میلی گرم مدفوع 

همراه سواب مطمئن شد.

روش انجام آزمایش:
آزمایش بر روی نمونه مدفوع تازه، پس از آماده سازی الزم در آزمایشگاه 

به روش ELISA انجام می شود. مشخصات روش ذیل مشخص است.

محدودیت های روش:
روش ELISA بکار رفته تنها قادر است وجود توکسین A و B را در 
نمونه های مدفوع نشان دهد و نمی تواند بین مقدار بدست آمده و شدت 
عالئم بالینی ارتباط برقرار کند. تمامی نتایج با توجه به یافته های بالینی 
بیمار باید تفسیر گردد. نتیجه مثبت، وجود پاتوژن های دیگر در مدفوع 
با  عفونت  حضور  عدم  معادل  ضرورتا  منفی  نتیجه  و  کند  نمی  رد  را 
کلستریدیوم دیفیسیل نیست چرا که در صورت نگهداری نمونه بیمار در 
شرایط غیرمطلوب ممکن است توکسین تخریب شده و تشخیص  داده 
نشود. در صورت وجود شک بالینی بهتر است آزمایش بر روی نمونه تازه 

و جدید تکرار شود. 

کلستریدیوم دیفیسیل
شکوه نیکبخت

PPV (100%,)     NPV(98% )      ,(100%)    Specificity    ,(91%-96%)  Sensitivity
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نفیسه شاهمرادی

شامل  را  گوارشــی  بیمـاری های  از  گروهی 
التهاب  سری  یک  ایجاد  سبب  که  می شود 
پاتولوژیک در روده ها می شود که می تواند به 
داخل حفره روده ها هم کشیده شود. عالئم 
کلینیکی آن بسیار شبیه سندرم روده تحریک 
 Irritable Bowel Syndrome )IBS( پذیر
های  دوره  شامل  بیماری ها  این  می باشد. 
متناوبی از بهبودی و عود بیماری می باشد که 
از مشخصات عود بیماری افزایش التهاب روده 
ای است. در بیماری های التهابی روده، التهاب 
در جدار روده ها ایجاد می شود که مهمترین 
این بیماریها دو بیماری کولیت و اولسر کرون 
است. سن شروع این بیماری ها اغلب 15 تا 30 سالگی است؛ اما در بعضی 

افراد اولین عالیم شروع بیماری در بزرگسالی ظاهر می شود.
علل بیماریهای التهابی روده ای به طور دقیق  شناخته شده نیست ولی 
علل متعددی برای آن مطرح شده از جمله دخالت عوامل میکروبی  و 
واکنشهای  غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن و عوامل ژنتیکی. از دیگر 
عوامـل موثر  می توان به سرمـاخوردگی، عفونت میکروبی و مسمومیت 
غذایی در فصول مختلف و استرس در مورد بیماری های گوارشی اشاره 

کرد.

بیماری التهابی روده شامل دو دسته است:
 1. بیماری التهابی زخمی )کولیت اولسراتیو( 

 2. بیماری التهابی روده که تمام روده ی بزرگ را درگیر می کند )کرون(
 این دو بیماری مجزا از هم هستند ولی دارای ویژگیهای مشترکی نیز 

می باشند.
1( کولیت اولسراتیو )سلولیت زخمی(

 در بیماري کولیت زخمي جدار روده ی بزرگ ملتهب و زخمی می شود. 
در این بیماری التهاب همیشه قسمت راست روده و قسمت تحتانی روده 
بزرگ را درگیر می کند ولی گاهی می تواند تمام روده بزرگ را نیز درگیر 

کند.
 التهاب و زخمی شدن مخاط روده بزرگ باعث می شود که روده بزرگ به 
دفعات بیشتری تخلیه گردد و همراه با دفع چرک، بلغم و اسهال خونی یا 
غیرخوني و دل درد باشد. از مشخصات این بیماری شعله ور شدن مکرر 

بیماری در طی زمان و گاه خاموش شدن آن می باشد.
عوامل ایجاد کننده: 

 استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی: از عوامل محیطی می توان به استرس 
اشاره کرد. همچنین عفونتهای ویروسي، انگلی و میکروبی می توانند این 

بیماری را در افرادی که زمینه ی ژنتیکی دارند، تشدید کند.
2(کرون 

بیماری التهابی است که معموال ضخامت کلی دیواره روده و بویژه زیر 
مخاط را در بر می گیرد و بطور نمونه ضایعات در چندین قسمت جدا 
از هم در روده ایجاد می شود. ضایعات زخم می شوند و شقاقهایی ایجاد 
می شوند که می توانند به فیستول و آبسه منجر شوند، دیواره روده کوچک ، 

محتقن و ضخیم می شود و قطر لوله باریک می گردد. در اواخر بیماری ، 
دیواره روده بطور دایمی فیبروزه ، ضخیم و باریک می شود. 

تشخیص آزمایشگاهی بیماری های التهابی روده
اغلب غیر اختصاصی هستند و نمایانگر وسعت و شدت واکنش التهابی 
می باشند. زمانی که کرون باعث گرفتاری روده شود نمای آزمایشگاهی 
سو ء جذب می تواند موجود باشد. آنمی به دنبال خونریزی پنهان و ناشی 
نشانه های  هیپوکلسیمی  می شود.  دیده   B12 ویتامین  جذب  سوء  از 
گرفتاری پر وسعت مخاط و سوء جذب ویتامین D می باشد. به علت وجود 
سوء جذب آمینو اسیدها و نیز آنتروپاتی اتالف پروتئین، هیپو آلبومینمی 
عارض می شود. استئاتوره با درجات متغیر در اثر اتالف نمکهای صفراوی 
و آسیب مخاطی می تواند بوجود آید. اختالالت جزیی در فونکسیون کبد 
)خصوصا افزایش آلکالین فسفاتاز سرم( احتماال نشانگر بوجود آمدن کبد 
چرب در بیماری است. سیگموئیدوسکوپی و مطالعات رادیولوژیک روده 
روش اثبات تشخیص بیماری های روده هستند. اقدام به تنقیه باریم توام 
با کنتراست هوا پس از آماده کردن کولون می تواند تغییرات اولیه مخاطی 

در جریان کولیت اولسراتیو یا کرون را نشان دهد. 

تست های نوین تشخیصی در حوزه بیماری های التهابی روده
Calprotectin یک تست جدید برای تشخیص بیماریهای التهابی روده 
Colono -  می باشد و تقریبا جایگزینی برای تست های تهاجمی مثل

copy و یا اسکن نشاندار شده با رادیواکتیو می باشد. در مقاله بعدی به 
تفصیل راجب به این مارکر نوین بحث خواهد شد.

بیماری های شبیه بیماری های التهابی روده
و  نفخ  شکم،  درد  از  است  عبارت  دیورتیکولیت  عالئم  دیورتیکولیت:   
بزرگ،  امتداد دیواره روده  بیماری در  این  اما در   )IBD )مانند  اسهال 

کیسه ها ملتهب و عفونی می شوند.
 بیماری سلیاک: سلیاک با عالئم دل درد و اسهال مکرر شناخته می 
شود. علت بروز آن پروتئین موجود در گندم )گلوتن( می باشد. در این 

بولتن به این بیماری نیز پرداخته شده است.
 سندرم روده تحریک پذیر)IBS(: سندرم روده تحریک پذیر یک اختالل 
شایع دستگاه گوارش است که می تواند باال و پایین دستگاه گوارش را 
درگیر کند. به نظر می رسد رشد بیش از حد باکتری ها در روده باریک 

و روده بزرگ علت این بیماری باشد.

بیماریهای التهابی روده و نقش آزمایشگاه

 Reference:
 A simple method for assessing intestinal inflammation in
 .Crohn›s disease
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نفیسه شاهمرادی

تاریخچه
کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم 
در غشا  و  ها  نوتروفیل  پروتئین درسیتوزول  این  دارد.  را  روی  و 
مونوسیت ها وجود دارد. به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا اتصال 
مونوسیت ها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد می شود. با توجه به این 
مطلب میزان آن در سرم یا مایعات بدن یک شاخص مهم التهاب 
است. کالپروتکتین هم اثر باکتریواستاتیک و هم اثر شبه سیتوکینی 
در موضع ایفا می کند .نقش های فیزیولوژیک این پروتئین به خوبی 
شناخته نشده و تحقیقات گسترده ای در این زمینه در آزمایشگاه 

های معتبر دنیا در حال انجام است.
مقدمه

کلسیم از یون های تنظیم کننده فرآیندهای مختلف سلولی نظیر 
انقباض عضالنی، ترشح، انتقال پیام، تمایز سلولی، آپوپتوز، نکروز 
انتقال پیام  و غیره است.  پروتئین های وابسته به کلسیم که در 
از  یکی  S100 هستند.  خانواده  پروتئین های  دارند جزو  دخالت 
اعضا این خانواده کالپروتکتین است که توجه پژوهشگران را به خود 
معطوف داشته است .در این مقاله به طور مختصر به معرفی این 

پروتئین می پردازیم.

نامگذاری کالپروتکتین
  S100A8/A100A9، کالپروتکتین در مقاالت با نام های مترادف
Calgranulin A/B و پروتئین L1  ذکر می شود .این پروتئین 
اولین بار بوسیله فاگرول و همکاران از گرانولوسیت ها استخراج و 
پروتئین L1 نامیده شد .سپس بر اساس خاصیت اتصال به کلسیم 
و خاصیت ضد باکتریائی این پروتئین، کالپروتکتین نامیده شد .به 
آن  به  بیان می شود  میلوئید  در سلول های  اساسا  که  آن  علت 

پروتئین وابسته به میلوئید MRP8/MRP14 نیز گفته می شود. 

توزیع کالپروتکتین در سلول ها و بافت ها
کالپروتکتین در سلول ها، بافت ها و مایعات مختلف بدن وجود 

دارد. این پروتئین عمدتا در مونوسیت ها و نوتروفیل ها وجود دارد 
و به میزان کم در سلول های اندوتلیال و اپیدرمال نیز بیان می 
شود. در نوتروفیل ها، این پروتئین حدود نیمی )30 تا 60 درصد( 

از کل پروتئین سیتوزولی را تشکیل می دهد.
کالپروتکتین توسط نوتروفیل های و مونوسیت ها تحریک شده به 
خارج از سلول ترشح می شود. همچنین کالپروتکتین در اثر تخریب 
و یا مرگ سلولی آزاد می شود که در این حالت کالپروتکتین در 

چرک یا مایع آبسه می باشد.

اعمال کالپروتکتین
بر اساس پژوهش های اخیر نقش های متعددی برای کالپروتکتین 

گزارش شده است که از جمله آن ها می توان به:
ویژه  به  اثر ضد میکروبی   ،  IIو I آنزیم های کازئین کیناز   مهار 
علیه کاندیدا آلبیکانس، اثر مهاری علیه سلول های مغز استخوان، 
ماکروفاژها و لنفوسیت های تحریک شده با میتوژن، مهار مسیر 
داخلی انعقاد خون و خاصیت کموتاکسی اشاره کرد. کالپروتکتین 
در متابولیسم آراشیدونیک اسید در نوتروفیل ها دخالت دارد و این 
اسید چرب به طور اختصاصی و وابسته به کلسیم به این پروتئین 

متصل می شود. 

معرفی تست آزمایشگاهی جدید کالپروتکتین

 پروتئینی با نقش های ناشناخته
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کالپروتکتین و ارتباط آن با بیماری ها

1- کالپروتکتین پالسما
و  عفونی  بیماری های  از  بسیاری  در  کالپروتکتین پالسما  مقدار 
ارگانیک افزایش می یابد. علت این افزایش، مقدار زیاد این پروتئین 
بیماری  علیه  دفاع  در  ها  این سلول  نقش  و  ها  درمیلومونوسیت 
های عفونی و نقش آن در مکانیسم های التهابی می باشد. مقدار 
پالسمایی این پروتئین در عفونت های باکتریایی از عفونت های 
ویروسی باالتر است. مقدار کالپروتکتین درعفونت های باکتریایی 
از پروتئین های فاز حاد در پالسما سریعتر افزایش می یابد. مقدار 
کالپروتکتین در سرم بیمارانی که دچار انفارکتوس قلبی شده اند تا 
سه برابر افراد طبیعی افزایش می یابد. مقدار کالپروتکتین پالسما 
در بیماران مبتال به رماتیسم التهابی مفاصل و لوپوس اریتماتوس  
نشانگر درجه فعال بودن این بیماری در افراد مبتال می باشد. هم 
چنین مقدار پالسمائی کالپروتکتین در 81 درصد بیماران مبتال به 

سرطان دستگاه تنفسی افزایش می یابد. 
2- کالپروتکتین در مایع مغزی نخاعی

اطالعات زیادی در مورد کالپروتکتین مایع مغزی نخاعی در دست 
نیست، ولی در انسفالیت ناشی از HIV مقدار این پروتئین در مایع 

مغزی نخاعی افزایش می یابد. 
3- کالپروتکتین در مایعات دهانی

مقدار کالپروتکتین در بیماران مبتال به HIV در مایعات دهانی 
کاهش می یابد و این کاهش سبب ابتال این بیماران به بیماری های 

کاندیدایی دهانی می گردد.
4- کالپروتکتین ادرار

بیماری  و  ادرار  کالپروتکتین  ارتباط  با  رابطه  در  اندکی  اطالعات 

ها در دست است. میزان کالپروتکتین ادراری در بیماران مبتال به 
بیماری های عفونی دستگاه ادراری افزایش می یابد، این افزایش به 
ویژه در بیماران دچار عفونت کلیوی دیده می شود . بعضی محققان 
افزایش کالپروتکتین ادراری را در بیماران مبتال به آسم گزارش 

داده اند. 
5- کالپروتکتین و بیماری های دستگاه گوارش

و  درمان  به  پاسخ  تشخیصی،  مارکر  یک  عنوان  به  کالپروتکتین 
مانیتورینگ در بیماری های التهابی روده )کرون، کولیت خونریزی 
دهنده( و نیز بدخیمی های دستگاه گوارش بیشترین توجه را در 
دهه اخیر به خود معطوف داشته است. کالپروتکتین در تمام انواع 
این بیماری ها در مدفوع نسبت به نمونه های طبیعی افزایش می 

یابد و این افزایش بسته به نوع و شدت بیماری متفاوت است. 
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پانکراتیت هنگامي رخ مي دهد که لوزالمعده دچار التهاب مي شود. 
حاد  پانکراتیت   مکرر  حمالت   پي   در  معموالً  مزمن   پانکراتیت  
بروز مي کند زیرا لوزالمعده  در بین  حمالت  کاماًل بهبود نمي یابد. 
لوزالمعده  در جریان  این  عارضه ، به  تدریج  توانایي  خود در تولید 
آنزیم هاي  هضم کننده  و هورمون هاي  الزم  براي  سالمت  بدن  را از 

دست  مي دهد.
به  لوله  از طریق یک  را  آنزیم ها  یا  ترشحات گوارشي  لوزالمعده 
نام مجراي لوزالمعده به دئودنوم مي ریزد. آنزیم هاي پانکراس در 
هنگام ورود مواد غذایي از کیسه صفرا ترشح مي شوند. پانکراس 
هورمون انسولین و گلوکاگون را نیز به جریان خون آزاد مي کند. 
این هورمون به بدن جهت تنظیم قند آن کمک مي کند. پانکراتیت 
مي تواند حاد یا مزمن باشد. در هر دو شکل جدي است و مي تواند 
منجر به عوارض شود. در موارد شدید، خونریزي، عفونت و آسیب 
دائمي بافت ممکن است رخ دهد. هر دو فرم پانکراتیت در مردان 

نسبت به زنان بیشتر رخ مي دهد.
 آنزیم هاي الزم براي هضم مواد غذایي، به صورت غیرفعال و داخل 
پس  که  اند  شده  ذخیره  لوزالمعده  در  میکروسکوپي  کیسه هایي 
از خوردن غذا به وسیله محرک هاي عصبي و شیمیایي به داخل 
دوازدهه مي ریزند. سپس در آنجا به وسیله موادي که از جدار روده 
آزاد مي  شوند در محیط قلیایي که به وسیله ترشحات صفرا ایجاد 
مي  شود، به صورت فعال درآمده و شروع به هضم مواد غذایي مي  
کنند. حال اگر این آنزیم ها به جاي دوزادهه در داخل بافت پانکراس 
فعال شوند، شروع به از بین بردن و هضم بافت خود پانکراس کرده 
و پانکراتیت ایجاد می شود. بر حسب عامل ایجاد کننده و شدت 
آن ممکن است التهاب لوزالمعده خفیف و گذرا و یا شدید و کشنده 

باشد.
 

پانکراتیت حاد:
توان  مي  را  حاد  پانکراتیت   
عوارض شدید  با  بیماري  یک 
و تهدید کننده زندگي دانست. 
در  تواند  مي  حاد  پانکراتیت 
عرض چند ساعت رخ دهد و 

یا در زماني مثل 2 روز پس از مصرف الکل رخ دهد. علل دیگر 
پانکراتیت حاد عبارتند از: تروماي شکم، داروها، عفونت ها، تومورها، 
ناهنجاري هاي ژنتیکي لوزالمعده، اختالالت مادرزادي، عفونت هاي 
افزایش  صفراوي،  سنگ هاي  الکل،  شکمي،  ضربه هاي  ویروسي، 

چربي خون و  بعضي داروها.

پانکراتیت مزمن:
در مواردي که اشکاالت آناتومي ، مصرف طوالني مدت الکل و یا 
سنگ هاي صفراوي مکرر عامل ایجاد التهاب باشند، نسج پانکراس 
به تدریج از بین رفته و پانکراتیت مزمن ایجاد مي  شود که بر اساس 
غذا،  خوردن  از  پس  شکم  درد  عالیمي  چون  موجب  آن،  شدت 
اسهال طوالني مدت ناشي از هضم نشدن مواد غذایي، کاهش وزن 

و حتي در موارد شدید تر افزایش قند خون مي  شود.

 سرطان لوزالمعده:
 سرطان لوزالمعده ممکن است به دنبال پانکراتیت مزمن ایجاد شود 
و یا خود عامل پانکراتیت حاد باشد. عواملي چون الکل، سیگار و 
برخي مواد سمي  و شیمیایي را مي  توان جزو علل سرطان لوزالمعده 

به حساب آورد. 

پـانکـراتـیـت
سمیرا قریشی
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 عالئم آزمایشگاهي پانکراتیت 
نشانه هاي غیر اختصاصي التهاب، بصورت افزایش و شیفت به چپ 
در گلبولهاي سفید، افزایش سرعت رسوب سدیمان دیده مي شود 
پانکراس در سرم که نشانه آسیب  آنزیمهاي  افزایش  و همچنین 
نسج پانکراس است دیده می شود. افزایش آمیالز راحت ترین آنزیم 
براي اندازه گیري است ولي دقت آن نسبتا کم است زیرا در زخم 
پپتیک پرفوره و ایسکمي روده و انسداد روده نیز باال مي رود. آمیالز 
سرم معموالً ولی نه همیشه در پانکراتیت باالست، 3-2 ساعت بعد 
از شروع پانکراتیت حاد،  آمیالز افزایش یافته و بعد از10-3 روز به 
حد نرمال بر می گردد، آمیالز ادرار و مایع صفاقی ممکن است به 
میزان و مدت زمان بیشتری باال باشد. دفع آمیالز ادراری تست 
حساستری بوده و آمیالز ادرار معموالً قبل از افزایش آمیالز سرم )به 
علت کاهش جذب توبوالر کلیوی( باال رفته و ممکن است 7-10 
روز پس از طبیعی بودن آمیالز سرم هم باال باشد. کلیرانس آمیالز 
سرم به کراتینین اگر از 5 درصد بیشتر باشد، معموالً موید تشخیص 

پانکراتیت است.
 اندازه گیري نوع P Amylase اختصاصي تر است. آنزیم دیگر که 
در دسترس و اختصاصي تر از آمیالز است و مدت بیشتري هم در 
سرم باال مي ماند لیپاز است. تغییراتي که بعنوان اثرات و عوارض 

ازتمي،  ایجاد مي شود شامل  پانکراتیت 
افزایش  هیپوکلسمي،  هیپرگلیسمي، 
افزایش  آلبومین،  کاهش  هموگلوبین، 
و  هیپوکسمي   ،LDH افزایش   ،AST
خون  گازهاي  آزمایش  در  هیپرکاپني 

شریاني می باشد.
حاد،  پانکراتیت  علت  بیشترین  ایران  در 
)بر  مجاری صفراوی  بیماریهای  از  ناشی 
آمریکایی  و  اروپایی  کشور های  خالف 
پانکراتیت  می باشد.  است(  الکلسیم  که 
اما  می گردد  مشاهده  سنی  هر  در  حاد 
در طفولیت خیلی کم بوقوع می پیوند و 
آنهم بیشتر در اثر تروما می باشد )از هر 
3 کودک، دو نفر پانکراتیت ناشی از تروما 
و یک نفر ناشی از ویروس اوریون دارند(.

در  سرم  آمیالز  تغییرات  بررسی  و  سنجش  از  حاصله  نتایج 
پانکراتیت قابل تامل است:

1- در 65 درصد بیماران آمیالز سرم باالتر از حد طبیعی و در 35 
درصد موارد پائین تر یا در حد طبیعی می باشد.

و در  ندارد  پانکراتیت  با شدت  ارتباط مستقیم  آمیالز  میزان   -2
بیمارانیکه نسج پانکراس دچار نکروز می گردد )همانند پانکراتیت های 

نکروزان( آمیالز سرم نرمال یا پائین تر از حد طبیعی است.
3- معموالً میزان آمیالز سرم در بیمارانی که از نظر بالینی رو به 

بهبود است سیری نزولی دارد.
4- در بیماران مبتال به پانکراتیت حاد، چنانچه آمیالز سرم بعد از 
یک هفته به حد طبیعی نرسد، یا سیر صعودی داشته باشد یا بعد 
از طبیعی شدن مجدداً افزایش یابد با بررسی و پیگیری آنها می 
توان عوارضی چون پسودوکیست و آبسه پانکراس را مشاهده کرد 
که بیانگر نقش  اندازه گیری آمیالز سرم 
عوارض  تشخیص  و  حدس  جهت  در 

پانکراتیت است. 
نکته مهم:

بیشتر  آمیالز  است چنانچه  ذکر  قابل 
از 1000 واحد در دسی لیتر سرم باشد 
بیماریهای  از  ناشی  پانکراتیت حاد  به 
مجاری صفراوی و اگر کمتر از این حد 
باشد به پانکراتیت ناشی از الکل مشکوک 
می شویم و همچنین باید گفت که باال 
بودن آمیالز همیشه دال بر پانکراتیت 
نبوده و در بیماریهای دیگری )همانند 
اولسر پرفوره، پریتونیت، حاملگی خارج 
رحمی پرفوره، بیماریهای التهابی لگن، 
انفارکتوس مزانتریک، بیماریهای سیستم مجاری صفراوی، امراض 
انسداد  بزاقی، تومورهای تخمدان و ریه، تجویز مواد مخدر،  غدد 
روده، سیروز، نارسائی کلیه و غیره( هم دیده می شود و لیکن معموالً 

بیشتر از 500 واحد در دسی لیتر نمی شود.

Rrfrence
 1-Autoantibodies in organ specific autoimmune diseases; karsten Conrad, Werner schobler; 2011
2-Clinical diagnosis and management laboratory methods, Henry; 2007
3-Type 1 Diabetes Autoantibodies,Prediction and Diagnosis of Autoimmune Diabetes;Patricia W. 
Mueller, PhD, Peter Achenbach, MD;Clinical laboratory news;2010: Volume 36, Number 10
4- ZnT8 and type 1 diabetes, endocrinology jurnal; 2012 Jul 31;59(7):531-7. Epub 2012 Mar 8.
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عالئم بیماری سوء جذب
نازک شدن  آهن،  ویتامین های محلول در چربی، کمبود  کمبود 
کمبود  خاطر  به  استخوان  نرمی  پوست،  پیگمانتاسیون  پوست، 

B12 آنمی به خاطر کمبود اسید فولیک و ویتامین ،D ویتامین
 

تشخیص آزمایشگاهی بیماران مبتال به سوء جذب چربی
 برای تشخیص بیماری سوء جذب مربوط به چربی ابتدا از فرد یک 
آزمایش Stool Fat )چربی مدفوع( گرفته می شود. یعنی طی 72 
ساعت بیمار بدون رعایت هیچگونه رژیم خاصی مدفوع خود را برای 
اندازه گیری چربی آن جمع می کند. میزان چربی اندازه گیری شده 
را تقسیم بر 3 می کنند اگر حاصل بیش از 7 گرم در 24 ساعت باشد 
می توان به این نتیجه رسید که فرد دچار سوء جذب چربی می باشد. 

این دقیق ترین راه است ولی طبیعتا روش مشکلی می باشد.
روش دیگر برای بررسی حضور چربی در مدفوع رنگ آمیزی سودان 
بلک می باشد که رنگ آمیزی خاصی است که فقط به تری گلیسیرید 
حساس است و اگر چربی در مدفوع وجود داشته باشد آن قسمت 

مدفوع سیاه می شود.
در بیماری که دچار عالمت بالینی می باشد برای یافتن علت چند 

اقدام صورت می گیرد.
باشد.  می  پانکراس  ترشحی  فعالیت  بررسی  اقدامات  این  از  یکی 
پانکراتیت )التهاب پانکراس( زمانی باعث ایجاد سوء جذب می شود 
کـه بیش از 90 درصـد آن از بین رفتـه باشد. راه دیـگر وارد کـردن

 NG tube از دهان بیمار به سمت دئودنوم و تزریق سکرتین و کوله 

تست های تشخیصی
سوء جذب در روده ی باریک

شکوه نیکبخت

برای اینکه چربی در بدن جذب شود نیاز به هیدرولیز دارد. اما کلسترول برای جذب نیاز به شکسته شدن ندارد. ولی 
تری گلیسیرید برای جذب باید به Free Fatty Acid شکسته شود که توسط آنزیم آنزیم لیپاز هیدرولیز می شود. 

این آنزیم در پانکراس ساخته می شود.
وقتی تری گلیسیرید شکسته شد وارد پرز روده شده و در آنجا مجددا به تری گلیسرید تبدیل می شود. تری 
گلیسیرید پس از جذب در داخل سلول پرز روده، ماده های را می سازد که یک پنجم آن کلسترول است و بقیه تری 
گلیسیرید، این ماده کیلومیکرون نام دارد. بعد از آن Apo B48  به کیلومیکرون اضافه شده و با هم به لنف می روند 
و از لنف هم وارد خون می شوند. البته ذکر این نکته ضروری است که تری گلیسیریدهایی که تعداد کربن اسید 
چرب آنها بیشتر از 15 تا باشد برای جذب نیاز به لیپاز ندارند بلکه خودشان مستقیماً وارد پرز روده می شوند. اهمیت 
این موضوع در این است که در فردی که بیش از 100 سانتیمتر از رودهاش برداشته می شود فرد دچــ ار استئاتوره 

می شود. در این افراد فقط باید چربیهایی مصرف شود که نیاز به هضم نداشته باشد.
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سیستوکینین به بیمار است.
پس از تزریق، مواد ترشحی و آنزیم ها جمع آوری و اندازه گیری

 می شود. میزان آنزیم های پانکراس را در خون و مدفوع اندازه گیری 
می کنند. معموالً اگر در افراد مبتال به سوء جذب، تریپسینوژن خون 
یا کموتریپسین یا االستاز مدفوع از حدی پائین تر باشد گفته می 

شود که فرد نارسایی پانکراس دارد.
حال اگر فردی با عالئم تیپیک سوء جذب چربی )استئاتوره( مراجعه 
کرد و در رادیوگرافی شکم اوکلسیفیکاسیون پانکراس وجود داشت 
می توان اطمینان کامل تشخیص پانکراتیت مزمن را داد و معموال نیاز 

به هیچ گونه اقدام تشخیص دیگری نیست. 

سایر تست های آزمایشگاهی بیماری سوءجذب:
1-تست D-Xylose: دیزایلوز یک قند 5 کربنه میباشد که برای 
جذب به خون نیاز به هیچ چیز )آنزیم، صفرا، پانکراس( ندارد. فقط 
باید مخاط سالم باشد. این قند در مخاط سالم بالفاصله جذب خون 

شده و بالفاصله از طریق ادرار دفع می گردد.
پس اگر در این تست، قند گزیلوز در ادرار مشاهده نشود 2 علت 

برایش در نظر گرفته می شود:
الف: مخاط تخریب شده است )سلیاک(.

.)BOS( ب: گزیلوز را باکتریها مصرف کرده اند
 ،)RF( مواردی که این تست مثبت کاذب می شود: نارسایی کلیه
پورتال هایپرتنشن )سیروز(، داشتن مایع فضای سوم )مثل پلورال 

افیوژن، آسیت، ادم(
2-تست شیلینگ: برای تعیین وضعیت ویتامین B12 )زیاد کاربرد 

ندارد(
 B12 تزریق می شود تا تمام گیرندههای B12 به بیمار ویتامین
پر شود. سپس ویتامین B12 را به صورت خوراکی به او می دهند 

)B12 نشاندار است(.
B12 ادرار اندازه گیری شده، حال اگر این ویتامین بعد از خورده 
شدن در ادرار یافت شد یعنی بیمار کمبود تغذیه ای دارد.اگر بعد از 
خوردن، ویتامین B12 وارد ادرار نشد، ممکن است فرد آنمی پرنشیوز 
یا گاستریت آتروفیک داشته باشد که شایعترین علت است و اگر با 
دادن فاکتور داخلی خوب نشود بیماری باکتریال است و باید آنتی 
بیوتیک مصرف شود اگر بهبود یافت بیمار BOS داشته ولی اگر باز 
هم بهبود نیافت ممکن است فرد نارسایی پانکراس داشته باشد و 
باید به او آنزیم پانکراس داده شود. اگر باز هم بهبود نیافت مشکل در 
ترمینال ایلئوم )انتهای روده باریک( میباشد که نادرترین علت است و 

میتواند ناشی از TB )سل( یا کرون باشد.
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روده  ایمنی  خود  اختالل  یک  سلیاک(  )اسپروی  سلیاک  بیماری 
باریک با زمینه ژنتیکی )ارثی( است. در این بیماری گوارشی پرزهای 
روده باریک آسیب دیده و در جذب مواد اختالل دارد. در صورتیکه 
بیماران مبتال به سلیاک پروتئینی از دسته گلوتن )gliadin(که در 
برخی ار غالت مانند گندم، جو، چاودار و جوی دو سر وجود دارد را 
مصرف کنند دچار عالیم عدم تحمل می شوند. ظاهرا ورود گلوتن به 
سلولهای پرزهای  روده موجب پاسخ سیستم ایمنی می شود. واکنش 
 )villous atrophy( التهابی ایجاد شده موجب تحلیل پرزهای روده
و کاهش فعالیت آنزیم های روده می شود، چون بخش عمده ای  
از جذب مواد غذایی روده در پرزهای روده انجام می گیرد. اغلب 
موارد بیماری سلیاک، ژنتیکی هستند. این بیماری معموال در دوران 
شیرخوارگی یا اوایل کودکی )دو هفتگی تا یک سالگی( آغاز می شود. 
امکان دارد عالیم هنگامی ظاهر شوند که کودک اول بار شروع به 
خوردن غذاهای حاوی گلوتن می کند. در بزرگساالن، عالیم ممکن 
است به تدریج  و در عرض چند ما یا حتی چند سال پدیدار شوند. 
شیوع سلیاک در اروپا یک در پانصد است. در استان تهران نیز 150 

مبتال به این بیماری شناسایی شده اند. 
نشانه ها

بیماری سلیاک طیف وسیعی دارد. شایعترین عالیم گوارشی شامل 
اسهال، نفخ، کاهش وزن و استئاتوره )اسهال چرب( می باشد.. سوء 
جذب آهن و ویتامین B12 موجب  کم خونی می شود و سوء جذب 
پاتولوژیک  استئوپنی، شکستگیهای  ویتامین D موجب  و  کلسیم 
استخوان و هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه می شود. سایر عوارض بیماری 
 ،)K آمنوره ناباروری، تنگی پیلور، اکیموز و پتشی )کمبود ویتامین
ادم و Herpetiformis Dermatitis می باشد. نکته قابل توجه این 
است که برخی از افراد مبتال به سلیاک هیچ عالمتی ندارند، زیرا 
قسمت سالم روده قادر به جذب مواد مغذی کافی برای پیش گیری 
از بروز عالئم است. عوامل افزایش دهنده خطر شامل سابقه خانوادگی 

بیماری سلیاک، حاملگی و سایر آلرژی ها می باشند.

تشخیص آزمایشگاهی بیماری سلیاک
آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز 

Anti- TTG یا ) Anti- Tissue Transglutaminase(

گلیادین )پروتئینی مشتق از گروه گلوتن( پس از جذب، در دیواره 
روده توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز بافتی متابولیزه می شود. در این 
به ریشه های گلوتامیک  را  روند ریشه های گلوتامین جای خود 
تغییر  قطعات  ژنتیک خاص  استعداد  با  افراد  در  دهند.  می  اسید 
یافته گلیادین به ملکولهای سطحی سلول های عرضه کننده آنتی 
ژن کالس دو متصل شده و به لنفوسیت های T عرضه می شوند، 
در نتیجه یک واکنش ایمنی وسیع به راه می افتد و آسیب بافتی 
بویژه در روده کوچک ایجاد می شود. اجزاء این واکنش ایمنی آنتی 
بادی هایی علیه اندومیزیوم )EMA( و آنزیم ترانس گلوتامیناز بافتی 

)tTG( و گلیادین های تغییر یافته هستند. 
در حدود 1درصد جمعیت این بیماری مبتال هستند و این بیماری 
معموالً همراه سایر بیماری های خود ایمن مثل دیابت، بیماری خود 
ایمن تیروئید و پسوریازیس مشاهده می شود. در حدود 2 تا 5 درصد 
از بیماران ممکن است کمبود IgA نیز داشته باشند. در این بیماران 
آنتی بادی IgG ضد ترانس گلوتامیناز بافتی یا ضد گلیادین اندازه 
گیری می شود. تشخیص قطعی بیماری با بیوپسی روده کوچک 

می باشد.
 HLA- DQ8 و HLA-DQ2 بیماری سلیاک ارتباط قوی ژنتیکی با
دارد. در صورت منفی بودن هر دو HLA تقریباً می توان بیماری را 
Anti-( رد کرد. اندازه گیری آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی

tTG( و آنتی اندومیزیوم (Anti-endomysium) حدود 100درصد 
حساسیت و اختصاصیت در بیماری سلیاک دارد. سطح آنتی بادیها 
معموالً با تغییرات مخاطی همبستگی دارد و بنابراین حساسیت تست 
در اوایل بیماری کمتر است. در نتیجه، در صورت منفی شدن تست 
در افراد مشکوک، تکرار تست اهمیت می یابد. آنتی بادیها در اثر 
رژیم بدون گلوتن ناپدید می شوند. برای تشخیص از تستهای تحمل 
خوراکی )گزیلوز و الکتوز( نیز  می توان استفاده کرد.  تست های 
اتوایمیون مذکور به صورت روزانه در آزمایشگاه فروردین انجام می 

شود.
تشخیص قطعی با نمونه برداری مسجل می شود. برای این کار، نمونه 
بافتی کوچکی از روده کوچک برداشته می شود. امکان دارد سه بار 
نمونه برداری انجام شود. یک بار زمانی که گلوتن در رژیم غذایی وجود 
دارد، یک بار زمانی که گلوتن از رژیم غذایی حذف شده است، و دفعه 

بیماری سلیاک
مهران محمدی
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سوم زمانی که دوباره گلوتن در رژیم غذایی گنجانده می شود.

توصیه های درمانی
تنها انتخاب درمانی، حذف کردن گلوتن از رژیم غذایی است . اساس 
درمان این بیماری رژیم غذایی فاقد گلوتن تا پایان عمر است و دوره 
بهبودی آن با رعایت رژیم غذایی خاص به طور معمول 3 تا 6 ماه که 
البته در بزرگساالن به 2 سال هم می رسد. بیماران مبتال به سلیاک 

باید از مصرف مواد غذایی حاوی گندم، جو، چاودار و برخی حبوبات 
پرهیز و آرد سیب زمینی، برنج، عدس، سویا، ذرت و لوبیا را جایگزین 
آن کنند. به علت آن که این گونه بیماران از مصرف غالت و برخی 
حبوبات محروم هستند باید برای جبران کمبود ویتامین ها و امالح 
معدنی از میوه ها و سبزی ها به صورت پخته و تازه، گوشت و لبنیات 
کم چرب، ماهی و برنج بسیار استفاده کنند و روغن های مایع ذرت، 

زیتون، کانوال و هسته انگور را جهت پخت و پز به کار برند.

 

شدت  به  و  خمیده  منفی  گرم  باسیل  یک  پیلوری  هلیکوباکتر 
در  گاهی  و  معده  مخاطی  های  الیه  بین  در  که  است  متحرک 
دوازدهه و مری یافت می شود. آنچه که موجب توجه خاص به این 
باکتری شده است این است که آنرا عامل زخم معده و عوارض بعد 
از آن می دانند. آلودگی با این میکروب با سن و موقعیت جغرافیایی 
در ارتباط است و تفاوتی بین زنان و مردان از این نظر وجود ندارد. 
در بیشتر جوامع آلودگی در دوران طفولیت اتفاق می افتد. آلودگی 
الزاما به معنی زخم معده نیست بلکه تحت شرایطی فعالیت شدید 
باکتری باعث ترشح موادی که برای بافت انسان سمی هستند شده 
و عالئمی نظیر تهوع درد در ناحیه فوقانی شکم و استفراغ و تب 
می شود هفته ها بعد از این عالئم اولیه، گاستریت شدید بروز می 
کند که در صورت عدم تشخیص صحیح و درمان نامناسب منجر به 
زخم اثنی عشر و معده می شود. به طور کلي هر عاملي که بتواند 
به مخاط دستگاه گوارش فوقاني صدمه بزند مي تواند زخم معده 
یا اثني عشر ایجاد کند. یکي از مهم ترین علل آن میکروب هلیکو 
و در حال  اخیر کشف شده  باکترپیلوري است که در سال هاي 
حاضر به عنوان عامل حدود 60 درصد زخم هاي معده و حدود 90 

درصد زخم هاي اثني عشر عنوان مي شود.
گاستریت مزمن یکی از عوامل شناخته شده کارسینوم )سرطان 
( معده است لذا فعالیت این باکتری را نیز یکی از عوامل سرطان 
معده دانسته اند. این میکروب از طرق دهان وارد دستگاه گوارش 

مي شود و خود را به زیر مخاط معده مي رساند و از تاثیر اسید معده 
دور مي ماند و به مرور زمان به علت ترشحاتش در ابتدا موجب ورم 

و التهاب معده و در نهایت منجر به ایجاد زخم مي شود.
داروهاي  کند  ایجاد  معده  زخم  تواند  مي  که  دیگري  مهم  عامل 
بروفن،  دیکلوفناک،  ایندومتاسین،  آسپیرین،  مانند  مسکن 
ناپروکسن و... است. مصرف باالي این داروها مي تواند مانع تولید 
بعضي از عوامل محافظت کننده از معده شود و به صورت بالقوه 
عامل ایجاد زخم باشد. این مسئله به ویژه در بیماران روماتیسمي 
بسیار مهم است زیرا این بیماران ناچارند براي کنترل تورم مفاصل 
خود در بسیاري از موارد از این دو گروه دارویي به طور هم زمان 
استفاده کنند. استرس را به عنوان یکي دیگر از عوامل موثر در بروز 
زخم معده عنوان مي کنند. استعمال دخانیات هم به واسطه ایجاد 
اختالل در خون رساني عروق تغذیه کننده مخاط معده و اثني عشر 
و نیز به دلیل افزایش ترشح بعضي عوامل محرک اسید معده مي 
تواند جزو علت هاي زخم معده مطرح شود. سابقه فامیلي بر ایجاد 
زخم اثني عشر در مورد افرادي با گروه خوني A و O موثر است. 

عوارض زخم گوارشی:
اغلب افرادی که زخم معده دارند،هیچ عوارضی ندارند لیکن عوارض 

عمده شامل موارد زیر است:
1- خونریزی: گاها زخمها موجب خونریزی از مخاط معده و اثنی 
عشر می شود. زخم خونریزی دهنده می تواند باعث عالئمی شوند 

که عبارتند از: استفراغ خونی، خون در مدفوع
2- کم خونی

3- سوراخ شدن)پرفوراسیون( معده و اثنی عشر

آزمون های سرولوژیک هلیکوباکتر پیلوری:
های  سویه  آنجائیکه  از  ولی  هستند  ارزانی  های  روش  چند  هر 

هلیکوباکتر پیلوری و 
آزمـایشگـاه
فرهوده نوروزی، سعید فرخنده
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عدم  هستند  متفاوت  مختلف،  جغرافیایی  مناطق  در   H.pylori
استفاده از آنتی ژنهای بومی هر منطقه در کیت های تشخیصی 
آزمایشگاهی سبب کاهش حساسیت این تست ها می شود.  به 
عالوه چنانچه از داروهای خاصی مانند آنتی بیوتیک ها یا مهارکننده 
های پمپ پروتونی استفاده می کنید ممکن است جواب آزمایش به 

طور کاذب، منفی گردد.
آنتی بادی از کالس IgG در 94 درصد بیماران، تقریبأ 2 ماه پس 
از ورود باکتری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت، 
تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند. ویژگی )اختصاصیت( 
این تست حدود 71-41 درصد است که نشانه موارد باالی مثبت 
کاذب، در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد 

واکنش متقاطع با این تست است.
آنتی بادی از کالس IgA نیز در 97-94 درصد بیماران، تقریبأ 
2 ماه پس از ورود باکتری به بدن مثبت شده و تقریبأ 3 الی 4 
هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد. ویژگی 
آن حدود 72-59 درصد است که نشانه موارد باالی مثبت کاذب 
در اثر آنتی بادی بوجود آمده در سایر عفونت ها و ایجاد واکنش 
متقاطع با این تست است. آنتی بادی از کالس IgM شاخص غیر 
حساس از عفونت حاد )با حساسیت حدود 28-14 درصد( بوده و 

کاربرد بالینی ندارد.
سطح این آنتی بادیها هیچگونه ارتباطی با شدت و وسعت عفونت 
ندارد و از طرفی این تست ها قادر به افتراق فرم فعال بیماری از 
موارد بهبود یافته نمی باشند. تست های سرولوژیکی در تعیین 
پروتکل درمان، تأیید نتیجه درمان قطعی و تشخیص بیماری در 
کودکان استفاده محدودی داشته و قابل اعتماد نیستند. از طرفی 
درمان زودرس با داروهای ضد میکروبی در عفونت H.pylori پاسخ 
آنتی بادیها را مهار کرده و چنین بیمارانی مستعد عفونت مجدد 

می شوند.
 

آزمایش اوره آز تنفسی هلیکوباکتر پیلوری:
پیلوری  هلیکوباکتر  از  ناشي  عفونت  تشخیص  برای  تست  این 

استفاده می شود. آزمایش برای هلیکوباکتر پیلوری ممکن است 
پس از چند هفته درمان، برای تعیین مؤثر بودن آن تکرار شود. با 
این حال، آزمایش آنتي بادي خون نمی تواند برای این منظور مورد 
استفاده قرار گیرد، چون آنتی بادی هاي H.pylori ممکن است 

حتی پس از برطرف شدن عفونت باقی بمانند.
برای آزمایش تنفسي، بیمار مایع حاوی مواد رادیواکتیو سطح پایین 
بی ضرر را می نوشد. اگر باکتری در دستگاه گوارشي فرد وجود 
داشته باشد، مواد به اتم های رادیواکتیو نشاندار گاز دی اکسید 
کربن شکسته مي شوند. متناوبا ایزوتوپ طبیعی غیر رادیواکتیو به 
بیمار خورانده مي شود. با آزمایش هواي خروجي جمع آوری شده 
از نمونه تنفس، آزمایشگاه می تواند به بررسی حضور این باکتری 
در بدن بپردازد. مزیت این روش این است که می توان کارآیی 
درمان را پیگیری کرد، به این صورت که آیا باکتری ها کشته یا 

کامال ریشه کن شده اند و یا خیر.

آزمایش آنتی ژن مدفوع از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری:
های  نمونه  در  هلیکوباکترپیلوری  بررسی  برای  آزمایش  این 
عفونت  تشخیص  در  هم  روش  این  شود.  می  استفاده  مدفوعی 
هلیکوباکترپیلوری و هم در پیگیری کردن موفقیت درمان، مفید 

می باشد.
در  انجام  قابل  اورژانس  و  روزانه  به صورت  مذکور  آزمون  تمامی 

آزمایشگاه فروردین می باشد.
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کارسینوامبریونیک آنتی ژن
مژگان خوانساری

این تومور مارکر برای کمک به تعیین وجود سرطان در بدن، پایش 
درمان سرطان )پاسخ به درمان و عود بیماري(  و کمک به مرحله 

بندی سرطان درخواست مي شود.
CEA، پروتئیني است که در بافت های جنینی یافت می شود ولی 
زمانی که نوزاد متولد مي شود، سطح قابل تشخیص آن در خون 
ناپدید می شود. در بزرگساالن،CEA  به طور معمول در سطوح 
بسیار پایین در خون موجود است. هنگامی که غلظت CEA باال 
که  هر چند  دهد.  نشان  را  وجود سرطان  است  ممکن  رود،  مي 
افزایش CEA ممکن است به دلیل بیماري هاي خوش خیم باشد .

CEA  عمدتا برای پایش درمان بیماران مبتال به سرطان، به ویژه 
افراد مبتال به سرطان روده بزرگ استفاده مي شود. پس از جراحی، 
مقادیر CEA در پایش پاسخ به درمان و در تعیین عود بیماري 
مفید است. البته CEA به عنوان شاخص برای سایر اشکال سرطان 
و  معده  پانکراس،  کبد،  پستان،  ریه،  روده،  راست  شامل سرطان 
تخمدان نیز استفاده می شود. البته باید به این نکته توجه کرد 
که همه سرطان ها  CEAتولید نمي کنند و تست CEA مثبت، 
غربالگری  برای   CEA بنابراین،  نیست.  علت سرطان  به  همیشه 

جمعیت عمومی استفاده نمی شود.
شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

:CEA مالحظات نمونه گیری
هرگونه  یا  بیمار  کشیدن  سیگار  وضعیت  آزمایش  برگه  روی   .1

بیماری مؤثر بر نتایج آزمون را گزارش کنید.
2. سرم نباید همولیز شدید یا لیپمیک باشد.

:CEA کاربردهای بالینی
1. در تعیین وسعت بیماری و پیش آگهی در مبتالیان به سرطان 
روده بزرگ )کولورکتال( و همچنین سرطان های  پستان، پانکراس، 

معده، کبدی، صفراوی و کارسینوم مدوالری تیروئید.

2. اندازه گیری این تومور مارکر ممکن است در ارزیابی اثربخشی 
شیمی درمانی یا پرتودرمانی مفید باشد.

مقادیر طبیعی :                   یا 
در  هم  و  خیم  خوش  بیماریهای  در  هم   CEA سطح  تفسیر: 
بیماریهای بدخیم افزایش می یابد. از این رو آزمایشی اختصاصی 
برای سرطان کولورکتال محسوب نمی گردد. بعالوه همه سرطانهای 
کولورکتال CEA تولید نمی کنند. بنابراین CEA آزمون غربالگری 
قابل اطمینانی برای تشخیص سرطان کولورکتال در کل جمعیت 

نمی باشد.
سطح CEA در بیمارانی که در مرحله اولیه بیماری بوده و تومور 
کوچکی دارند پایین یا طبیعی است. افرادی که تومورهای پیشرونده 
یا متاستاز داده دارند احتماالً دارای سطح CEA باالتری می باشند. 
کاهش شدید CEA از مقدار قبل از عمل به سطح طبیعی نشانه 
ریشه کنی کامل تومور است. از این رو این آزمایش برای تعیین 
بسیاری  که  است  ذکر  به  است. الزم  مفید  درمان  کارایی  میزان 
)حدود 20%( از مبتالیان به تومورهای پیشرفته پستان یا کولون 
فاقد سطح باالی CEA می باشند. CEA می تواند عالوه بر خون 
در سایر مایعات بدن از قبیل صفاق، پرده جنب و CSF نیز قابل 

سنجش باشد. وجود آن در این مایعات نشانه متاستاز است.

:CEA افزایش سطح
1. بیماریهای بدخیم عبارتند از  سرطان های )کولورکتال، پستان، 

ریه، لوزالمعده، کبدی- صفراوی(
2. بیماریهای خوش خیم عبارتند از  التهاب ) کولیت اولسراتیو، 
کوله سیستیت، پانکراتیت، دیورتیکولیت، هپاتیت( ، سیروز و زخم 

پپتیک.
کاهش سطح: درمان مؤثر و ریشه کنی تومور.

:CEA عوامل مداخله گر

< 5 µg/L      < 5mg/ml
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1. سطح CEA در افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری 
بیشتر است.

 )HAMA( 2. برخی افراد دارای آنتی بادی بر علیه پروتئین موش
 CEA اندازه گیری تداخل در  به  تواند منجر  باشند که می  می 

)مثبت کاذب( در روشهای ایمونواسی گردد. 

:CEA توضیحات تکمیلی در ارتباط با تست
•  افزایش CEA در مایعات بدن نشان دهنده متاستاز تومور به آن 
ناحیه از یدن می باشد، مثال افزایش CEA نشان دهنده متاستاز 

تومور به CNS می باشد.
• پس از برداشت تومور کولورکتال سطح CEA باید در عرض 6 
هفته به سطوح طبیعی بازگردد. در غیر این صورت نشان دهنده 

عدم ریشه کنی کامل تومور می باشد.
• آزمایش باید در نوبت های متعدد انجام شود و یکبار انجام آن 

ارزش ندارد.
• هموژنیستی و اختالف آنتی بادی حساسیت های متفاوت برای 

روش های متفاوت را توجیه می کند.

نکاتــی مهـم در نحوة تفسیر تومور 
مارکرها

 %100 از  کمتر  مارکرها  تومور  تمامي 
رو  این  از  دارند،  ویژگي  و  حساسیت 
مختص  مارکر  تومور  هر  گفت  مي توان 
یک ارگان است ولي با وجود این مختص 
نتیجة  به  نباید  نیست. هیچ گاه  سرطان 
باید  همیشه  و  کرد  اعتماد  تست  یک 
متعدد  تست هاي  تست،  یک  به جاي 
انجام داد تا بتوان بیماري هاي خوش خیم 
را حذف کرد. هایپرپالزي باعث افزایش 
در  مي شود  مارکرها  سطح  گذراي 

حالي که نئوپالزي باعث افزایش پایدارتر و پیشروندة تومور مارکرها 
می شود. 

براي اکثر تومور مارکرها باید حداقل دو هفته پس از عمل )ترجیحاً 
یک  ماه( سطح تومور مارکر اندازه گیري شود زیرا بسته به نیمة عمر 
تومور مارکر مدتي طول مي کشد تا سطح آن کاهش یابد. بعضاً 
سطح تومور مارکر، به علت دستکاري شدن تومور حین جراحي، تا 
مدتي پس از عمل نیز افزایش مي یابد. افزایِش سطح تومور مارکرها 
در سرم بیماران کبدي و یا کلیوي نیز دیده مي شود، اگر حتی 
مبتال  به سرطان نباشند، زیرا متابولیسم نرمال تومور مارکر دچار 
اختالل مي شود. کارسینوامبریونیک آنتي ژن  به طور نرمال توسط 
کبد متابولیزه مي شود و بنابراین بیمار ي هاي کبدي مي تواند باعث 
افزایش سطح CEA شوند. به همین ترتیب β2 میکروگلوبولین 
افزایش  کلیوي سبب  اختالالت  و  کلیه ها دفع مي شود  به واسطة 

سطح سرمي -β2 میکروگلوبولین مي گردند. 
درخواست تومور مارکرهاي متعدد مي تواند باعث افزایش حساسیت 
و ویژگي تومور مارکرها در تشخیص بیماري شود. به عنوان مثال 
درخواست همزمان  CA 15-3، CA 19-9 و CA 125 الگوهایي 

را نشان مي دهد که به تشخیص بدخیمي کمک مي کنند. 

CA 125: تومور مارکر
سرطانی  سلول های  سطح  روی  که  است  ماده ای   )CA 125(  
تخمدان و بعضی بافت های سالم یافت می شود. تست CA 125 به  

تنهایی برای تشخیص سرطان تخمدان استفاده نمی شود. 
CA 125 یک آنتي ژن تغییر یافته با منشاء سلول هاي جنیني مولرین 
گلیکوپروتئیني  ساختمان  آنتي ژن،  این  است.   )Mullerian(
شبه موسیني داشته و جزء مارکرهاي اصلي در اندومتریوزیس و تومورهاي 
غیر موسیني تخمدان است. افزایش CA 125 در 80% تومورهاي غیر 
 Clear ،موسیني تخمدان و در تمام شکل هاي سروز، اندومتریال
Cel و تمایز نیافتة سرطان تخمدان دیده مي شود اما در تومورهاي 

موسیني تخمدان هیچ گونه افزایشي نمي یابد.
سطح این تومور مارکر در موارد زیر نیز افزایش دارد: افراد سالم دهندة 
 Benign Endometriotic خون، 1% زنان سالم، درصد باالیي از
Adnexal Cysts، 45% زنان مبتالء به تومورهاي تروفوبالستیک، 
از اختالالت  به سندرم غیر هوچکین، در %5  زنان مبتالء   %40
همچون  خوش خیم  زنانگي 
 ،)PID( لگن  التهابي  بیماري هاي 
عفونت و یا التهاب پردة پلور، در %16 
زناني که در سه ماهة اول حاملگي قرار 
دارند، در عفونت و یا التهاب پریتونئوم 
شدید  نکروز  سروز  پانکراتیت،  )مثل 
اختالالت  از   %25 در  و…(،  کبدي 
غیر زنانگي مثل سرطان هاي دستگاه 
و  و…(  کبد  )پانکراس،  گوارش 
درصد  در  همچنین  پستان،  سرطان 
پیشرفته  بیماري هاي  از  باالیي 
سرویکس،  آدنوکارسینوماي  مثل 
اندومتریوم، لولة فالوپ و کارسینوم رحم، نارسایي کلیه و لیومیوم 

رحم. 
سرطان  غربال گري  براي  اولتراسونوگرافي  همراه  به   CA 125

تخمدان در گروه هاي زیر استفاده مي شود:
1- زناني که داراي پیشینة خانوادگي سرطان پستان، تخمدان و 

اندومتر هستند
و پستان  تومور خوش خیم در تخمدان  2- خانم هایي که سابقة 

دارند.
3- زنان یائسه اي که تخمدان قابل لمس دارند.

4- زنان کارگري که در صنایع آزبست )مواد ضد آتش و یا ضد 
گرما( کار مي کنند.

حساسیت این تست در غربال گري سرطان تخمدان درجه  یک %50 
و سرطان تخمدان درجة دو 60% است. اما ویژگي آن را مي توان با 
انجام همزمان اولتراسونوگرافي و یا انجام این تست به دفعات متوالي 
 Positive predictive( مثبت  پیش  آگهي  ارزش  داد.  افزایش 
تحت عمل جراحي سرطان  که  بیماراني  در  تست  این   )Value

تخمدان قرار گرفته اند حدود 100% است .
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از نظر طب سنتي ایران انسان ها با یکدیگر تفاوت مزاجي و ساختاري 
دارند لذا الزم است هر فرد با توجه به مزاج و ویژگي هاي ساختاري 
خاص خود تدبیر غذایي مناسب را رعایت نماید. غذاها عالوه براینکه 
ماده مصرفي سوخت و ساز بدن هستند با توجه به کیفیت مزاجي 
خود برای اعضاي مختلف،  اثرات مثبت یا منفي به جاي مي گذارد 
و جسم و روان شخص را تحت تاثیر قرار مي دهد. بسیاري از  اصول 
هوا،  آلودگي  و  دما  تغییرات فصلي،  مثل  تندرستي  براي  ضروري 
خارج از اراده و خواست فرد مي باشد ولي مصرف غذا تا حد بسیار 
زیادي قابل برنامه ریزي است و آموزش تغذیه صحیح یک ابزار مهم 
سالمتي است. این روش به راحتي قابل آموزش و براي همه مردم 

نیز قابل درک مي باشد و از نظر اجرایي نیز دشوار نیست.
با توجه به افزایش روزافزون بیماري هاي گوارشي و اهمیت نقش 
تغذیه و توجه به آن در پیشگیري از این بیماري ها، در این مقاله 
سعي شده بطور مختصر توصیه هاي تغذیه ای در طب سنتي برای 
حفظ و صحت و سالمتي فرد و کنترل بیمارهاي گوارشي عنوان 
گردد و در صورت استقبال مطالعه کنندگان در شماره هاي یعدي 
بطور جامع تر مطالب به اطالع رسانیده شود. یکي از توصیه هاي 
اختالالت  به  مبتالیان  همچنین  و  سالمتي  و  صحت  براي  مهم 

گوارشي اصالح عادات غذا خوردن است.
»امیرالمؤمنین )ع( فرمودند : کسي که با شکم خالي و معده پاکیزه 
غذا بخورد و آن را خوب بجود و قبل از سیر شدن دست از خوردن 
بکشد و مانع تخلیه معده و روده خود نشود، تا زمان مرگ به هیچ 

مرضي مبتال نمي شود«

غذا خوردن با نام خدا آغاز و با حمد خدا ختم گردد.
• مقدار غذا نباید به قدري زیاد باشد که باعث فساد گردد و نه آنقدر 
کم که باعث ضعف و الغري شود. در زمان اشتهاي واقعي غذا میل 
شود، از سوي دیگر در زمان گرسنگي نیز نباید خوردن غذا به تاخیر 

افتد.
• زماني که هنوز مقداري اشتها به غذا وجود دارد دست از غذا خوردن 
کشیده زیرا پس از غذا خوردن ، غذا تخلخل و منبسط گردیده و 
افزایش حجم مي یابد و معده پر مي گردد لذا اگر غذا بسیار خورده 
و معده پر گردد و جاي تخلخلي براي آن باقي نماند باعث سوء هضم 

و فساد مي گردد.
• غذا باید با آرامش و آهسته خورده شود زیرا سکون براي هضم 

الزم است.
• غذاهاي مختلف نباید در یک وعده مصرف شود چون سبب تحیر 

قوه مدبره بدن و سوء هضم مي شود.
• وقتي هنوز غذاي اول در معده هضم نشده از مصرف طعام دیگر 
پرهیز شود. ورود طعامي بر طعام دیگر موجب عدم هضم و فساد هر 

دو غذا مي شود.
• غذا خوب جویده شود تا موجب مخلوط شدن غذا با ترشحات غدد 
بزاقي و هضم مناسب غذا گردد، از طرفي این عمل موجب تحریک 
بیشتر مرکز سیري در هیپوتاالموس مغز و احساس سیري مي گردد.

حفظ تعادل سیستم گوارش و پیشگیري و کنترل بیماریهاي 
گوارشي براساس آموزه هاي طب اسالمي و سنتي.

دکتر سیما همایون مهر
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چند توصیه براي مبتالیان به زخم معده :
• بیماران دچار زخم معده باید از مصرف غذاهاي سنگین، پرچرب 

و دیر هضم پرهیز کرده و از غذاهایی با هضم سریع استفاده کنند.
• از مصرف غذاهاي تند، قهوه، کاکائو و نوشابه هاي گازدار پرهیز 

شود.
• سالمترین روغن براي بیماران دچار مشکالت معده، روغن زیتون 

است.
• از غذاهاي مفید براي این بیماران آش جو و شیربرنج است که با 
شیر بز تهیه شده باشد. این غذاها بخصوص براي بیماران داراي معده 
گرم مناسب است. برنج ضد زخم معده و روده ها و شیربرنج و فرني 
که با شیر بز تهیه شده باشد به علت خواص شیر بز از خونریزي زخم 

هاي معده و روده ها جلوگیري مي کند. در مقاالت طب جدید اثر 
جو در پیشگیري از بروز زخم معده به اثبات رسیده است.

یکي دیگر از غذاهایي که هم جنبه تغذیه اي و هم جنبه درماني 
براي بیماران دچار زخم معده دارد به این شرح است:

برنج سفید یک جزء و جو پوست کنده کوبیده نیم جزء را با آب 
بپزید تا نیم پز شود، سپس نیم جزء نشاسته را درآب سبوس گندم 
حل و اضافه نمائید و مخلوط را روي حرارت قرار دهید تا خوب 
بپزد و مانند حریره شود در انتها 5 گرم صمغ عربي و 5 گرم کتیرا 
اضافه کرده و غذا را نیم گرم میل کنید. کتیرا و صمغ عربي به علت 
خواصي که دارند به عنوان پوشش روي زخم هاي دستگاه گوارش 

عمل کرده و سوزش و ناراحتي ناشي از آنها را کاهش مي دهند.

• بهترین شربت ها براي بیماران دچار زخم معده استفاده از ماء 
العسل )شربت عسل( و جالب است. ماء العسل معده را قوت بخشیده 
و تحمل گوارش را یاري مي رساند و رطوبت معده را مي زداید. 
جالب و ماء العسل هر دو در زخم هاي معده نقش پاکسازي دارند.

• بهترین میوه ها براي بیماران با زخم معده به، گالبي، سیب، مویز و 
سبزیجاتي مانند خرفه است.

جهت التیام و کاهش ناراحتي هاي ناشي از زخم از ترکیباتي به شرح 
زیر مي توان استفاده نمود :

الف( خاکشیر روزانه یک قاشق غذاخوري در یک فنجان آب جوش 
+ کمي نبات )خاکشیر مقوي معده و هاضمه است(

ب( 30 گرم شیرین بیان با 5 گرم زنیان مخلوط، کوبیده و جوشانده 

و یک شب در هواي خنک بگذارید صبح ناشتا میل کنید. )شیرین 
بیان ضد التهاب معده است و زنیان هضم کننده غذا بوده برودت 

معده سرد را از بین مي برد(
ضد  و  زخم  ضد  اثرات  بیان  شیرین  جدید  طب  دیدگاه  از 
هلیکوباکترپیلوری دارند. سیاهدانه نیز در مقاالت طب جدید اثري 
مانند سایمیتیدین در بهبود زخم معده از خود نشان داده است. 
صمغ عربي خاصیت پروبیوتیک و تقویت الکتوباسیل ها در دستگاه 

گوارش داشته و از معده در برابر زخم محافظت مي کند.
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باشند  می  قرمز  های  گلبول  جوان  های  سلول  ها  رتیکولوسیت 
که هنوز در سیتوپالسم آن ها باقیمانده هایی از RNA ریبوزومی 
موجود در سلول های اولیه گلبول قرمز،  که از آن ها مشتق شده اند 
وجود دارد. علت نام گذاری آنها به این نام هم حضور RNA و دیده 
شدن آنها به صورت شبکه ای طی رنگ امیزی می باشد. ریبوزم 
ها قادرند با رنگ های بازی خاصی مثل متیلن بلو جدید، آزرو B و  
بریلیانت کریزل بلو واکنش داده و رسوبات آبی تا ارغوانی به صورت 

گرانول و یا فیالمنت را تشکیل دهند.
انجام است.  قابل  این واکنش فقط در فروتی های فیکس نشده 
پلی  های  سلول  همان  گیمسا  امیزی  رنگ  در  ها  رتیکولوسیت 
کروماژی هستند. مقدار بلوغ را از روی الگوی مورفولوژیکی می توان 
مشخص کرد به این صورت که فرم نابالغ تر رسوبات بیشتری از 
RNA )فرم فیالمنت( را دارد و هر چه بلوغ بیشتر می شود مقدار 
RNA کمتر می شود )فرم گرانولی(. البته با روش فلوسیتومتری 
با اندازه گیری کمی مقدار RNA با دقت بسیار بیشتری می توان 
در مورد بلوغ رتیکولوسیتی اظهار نظر کرد. با شمارش بسیار ساده 
رتیکولوسیت ها می توان به اطالعات با ارزشی در مورد عملکرد مغز 
اندازه گیری مقدار مطلق  با  استخوان طی آنمی رسید. هر چند 
رتیکولوسیت این ارزیابی دقیق تر خواهد شد. به این صورت که 
تعداد درصد رتیکولوسیت در تعداد گلبول قرمز ضرب می شود تا 
مقدار به صورت تعداد در لیتر بیان می شود اما زمانی که آنمی 
حضور دارد  تعداد باید برای آنمی نیز تصحیح گردد که با فرمول 

زیر می توان این تصحیح را انجام داد:

یا  هموگلوبین   * تعداد  )رتیکولوسیت  رتیکولوسیت=  اندکس 
هماتوکریت(/)یاهماتوکریت  هموگلوبین نرمال  مقدار(

      
بلوغ رتیکولوسیت به سمت گلبول قرمز به مدت 2 تا 3 روز در 
مغز استخوان و یک روز در خون محیطی )به ویژه در طحال( طول

نیاز به  ایجاد آنمی ها و  این تعادل زمانی، طی  البته   می کشد. 
حضور بیشتر این سلول ها در خون محیطی و ترشح اریتروپوئتین 
بهم می خورد. به این معنی که رتیکولوسیت ها زمان کمتری را 
برای بلوغ در مغز استخوان طی می کنند. بنابر این نیاز است تا این 
زمان نیز در محاسبه رتیک اصالح گردد که این زمان بلوغ در مخرج 
کسر لحاظ خواهد شد. این عدد برای هماتوکریت نرمال یعنی 0/45 
برابر با 1 خواهد بود و به ازای هر 10 درصد هماتوکریت به اندازه 0/5 
به این مقدار )زمان مورد نیاز برای بلوغ( افزوده خواهد شد به عنوان 

مثال برای هماتوکریت 0/15 برابر با 2/5 خواهد شد.  
تعداد رتیکولوسیت های موجود در مغز استخوان تقریبا با تعداد 
سلول های پیش ساز گلبول قرمز آن برابر است و به مقدار کمی از 
تعداد رتیکولوسیت ها خون محیطی بیشتر است، بنابراین زمانی 
افزایش  ها  رتیکولوسیت  به  نیاز  که  آید  می  بوجود  شرایطی  که 
می یابد )مثل آنمی همولیتیک شدید( تعداد رتیکولوسیت ها در 
زمان کمی به دو برابر می رسد. در مجموع زمانی که آهن محیط 
کافی باشد این تعداد می تواند به 6 تا 8 برابر نیز برسد )این حالت 
تنها زمانی ایجاد می شود که آهن از منابع اندوژن )تولید داخلی( 
فراهم گردد )مثل آنمی همولیتیک اتوایمیون((. به هر صورت تعداد 
رتیکولوسیت ها انعکاس دهنده مناسبی از فعالیت اریتروپوئز موثر 

در مغز استخوان می باشد. 

شمارش و رنگ امیزی رتیکولوسیت
 diurnal( نکته ای که باید در این جا به آن اشاره شود تغیرات روزانه
variation( در مورد رتیکولوسیت می باشد که حاکی از تغییرات 
روزانه تا حدود 20درصد می باشد. شاید بتوان دلیل آن را در تغییرات 

روزانه در آهن، فریتین و اریتروپوئتین جستجو کرد.
برای دقت بیشتر و کاهش خطا می توان از دیسک میلر استفاده 
کرد، به این صورت که روی عدسی چشمی قرار می گیرد و فضای 
مربعی شکلی را ایجاد می کند که در گوشه ای از آن مربع کوچکتری 

شمارش رتیکولوسیت
محمود شمس

ضمیمه
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خط کشی شده ای قرار گرفته است که 1/9 کل فضای دیسک را در 
بر می گیرد )شکل زیر(.

رتیکولوسیت ها در مربع بزرگ شمارش شده و گلبول های قرمز در 
مربع کوچک شمارش می شود. در این روش نیز دقت در کشیدن 
فروتی برای کسب نتیجه دقیق تر اهمیت دارد. از دیگر فاکتور های 
مهم و تاثیرگذار در دقت، مهارت فرد آزمایشگر، صبوری و تنظیم 

صحیح رزولوشن میکروسکوپی می باشد.

محدوده رفرانس رتیکولوسیت در سالمتی
)%0/5-2/5( 50-100 × 109/L :بزرگساالن و کودکان

)%2-5(120-400 × 109/L :تولد و خون بند ناف

اتوماسیون در شمارش رتیکولوسیت
اساس شمارنده های دستگاهی ترکیب RNA رتیکولوسیت ها با 
فلوروکروم ها می باشد. بعد از این ترکیب، رتیکولوسیت ها توسط 
دستگاه فلوسیتومتر شمارش می شوند. امروزه شمارنده های تمام 
اتوماتیکی وجود دارند که همراه با شمارش سایر عناصر سلولی قادر 
به شمارش رتیکولوسیت ها به طور همزمان می باشند. در دستگاه 
های مختلف ممکن است از رنگ های گوناگونی استفاده شود به 
عنوان مثال در دستگاه های معروف سیسمکس از اورامین O و یا 
ترکیب پلی متین و اگسازین استفاده می شود. بعد از رنگ امیزی 
نیاز است تا رتیکولوسیت ها از سلول های رنگ امیزی نشده افتراق 
داده شوند، زیرا که رنگ های فلوروکروم عالوه بر RNA قادر به رنگ 
امیزی DNA سلول های هسته دار نیز می باشند. نحوه جداسازی 
در این شرایط بر اساس شدت فلورسانس و همچنین اندازه پارتیکل 
ها می باشد. اگر چه برای این گونه افتراق نقطه مشخصی وجود 
ندارد اما شمارش دستگاهی عموما با شمارش دستی منطبق است 
هر چند به علت شمارش تعداد بیشتری از سلول ها به خصوص 
در مورد رتیکولوسیتوپنی و حذف عواملی که باعث افزایش کاذب 
رتیکولوسیت می شوند مثل انکولوژن های هاول ژولی، دقت بسیار 
باالتر است. از عوامل با اثر منفی در این روش حضور هاول ژولی و 
پارازیت های ماالریا می باشد.در این روش نمونه ها به مدت 1 تا 2 

روز در دمای اتاق و 3 تا 5 روز در دمای 4 درجه پایدار است.

)IRF( شمارش رتیکولوسیت نابالغ
دستگاه های شمارنده تمام اتومات عالوه بر شمارش رتیکولوسیت 
قادر به محاسبه درجه بلوغ این سلول ها نیز هستند )بر این اساس 
که سلول های نابالغ تر میزان RNA بیشتری و در نتیجه فلورسانس 
بیشتری را بیان می کنند(. سلول ها نابالغ تر زمانی در خون دیده 

می شوند که با اریتروپوئز شدید مواجه هستیم. اندازه گیری بلوغ 
اریتروپوئز  رتیکولوسیتی در تشخیص علت آنمی و بررسی درجه 
که  فلورسانس  افزایش شدت  مثال  عنوان  به  است.  اهمیت  حائز 
نشاندهنده حضور رتیکولوسیت های نابالغ در خون محیطی است 
به عنوان اولین نشانه پیوند موفق مغز استخوان قلمداد می شود. 
این  در  بدانیم که  که  پدیدار می شود  زمانی  قضیه  این  اهمیت 
زمان تعداد رتیکولوسیت ها هنوز افزایش یافته نیست. مثال بعدی 
زمانی است که عالوه بر رتیکولوسیتوپنی با کاهش رتیکولوسیت 
های نابالغ مواجه هستیم که در موارد آپالستیک شدید و نارسایی 
کلیه دیده می شود. افزایش همزمان رتیکولوسیت و IRF در موارد 
همولیز حاد و از دست دادن خون رخ می دهد. کاهش رتیکولوسیت 
)یا نرمال( با افزایش IRF طی دیس اریتروپوئز و مراحل اولیه پاسخ 
مغز  پیوند  و  آپالستیک  انمی  در  دهد.  رخ می  ها  هماتینین  به 
استخوان بعد از درمان با داروهای ایمونوساپرسور و پاسخ مناسب با 

افزایش IRF  همراه هستیم. 

)CHr( اندازه گیری هموگلوبین رتیکولوسیت
رنگ امیزی و شمارش رتیکولوسیت تنها به ارزیابی کمی اریتروپوئز 
توسعه  با  ندارد.  توانایی  کیفیت  ارزیابی  مورد  در  اما  می پردازد 
آناالیزرهای فلوسل جدید در حوزه هماتولوژی در حال حاضر قادر 
به اندازه گیری حجم و محتویات هموگلوبین رتیکولوسیت ها می 

باشیم. این فاکتور بیشتر به نام
CHr )mean reticulocyte haemoglobin content(

معروف است که برای اولین بار در دستگاه های زیمنس استفاده 
شد. در شمارنده های سیسمکس Ret-He نامیده می شود.

)the reticulocyte haemoglobin concentration(
الی 4 روز  این فاکتور نشاندهنده حضور عملکردی آهن طی 3   
اخیر برای سنتز گلبول های قرمز جدید می باشد. در دستگاه های 
 MRV )mean reticulocyte volume( دیگر فاکتور دیگری به نام
اندازه گیری می شود که به نظر می رسد از همان قدرت پیش گویی 

کنندگی CHr برخوردار است.

1/3
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A blood test for coeliac disease provided the diagnosis
A 64-year-old male patient presented with a long-standing 
unpredictable and irregular bowel habit. Recently there 
had been a definite change in his bowel habit, to a mix-
ture of constipation and loose stools, but it was difficult to 
pin down exactly when this happened.His wife had made 
him attend because her mother had died some years ago 
from bowel cancer. The patient was otherwise well and 
denied any current rectal bleeding or other symptoms. His 
appetite was fine; there was no weight loss and no ab-
dominal pain. He had no significant family history except 
his mother, who had recently died from an unknown liver 
complaint.He worked as a hospital porter and had some 
reasonable medical knowledge because he had previously 
worked as a paramedic.
Previous GI work-up
According to his records, it was nearly three years since 
the last time he was investigated for GI problems. At that 
time he presented with a few isolated episodes of rectal 
bleeding and altered bowel habit.He went on to have a 
colonoscopy and sigmoidoscopy, which revealed some 
haemorrhoids that were subsequently banded. He also 
had some random colonic biopsies, which were normal. 
He was subsequently discharged. He had no further rectal 
bleeding after this episode.
A few weeks after his lower GI work-up, the patient com-

Reference:

Case study: Undiagnosed coeliac disease | GPonline.com

 

Case study: Undiagnosed coeliac disease

plained of indigestion. After this had lasted for several 
weeks, he had an endoscopy. This showed gastritis and 
Helicobacter pylori was isolated from his stomach biopsy. 
He received the appropriate therapy.
At this time his FBC, U&Es and LFTs were normal, 
although his glucose was slightly raised. A subsequent 
fasting glucose was normal. No other blood tests were 
performed and no other diagnoses were considered.
The patient had delayed seeking medical advice this time 
because he assumed he would need a repeat colonoscopy 
and endoscopy, and he found his previous experience of 
these procedures disagreeable. I explained that it was like-
ly he would need another colonoscopy, but I suggested 
some routine blood tests initially and he agreed to that.
A surprising blood result: About a week later, I saw his 
results and to my surprise, his tissue transglutaminase an-
tibody was positive.
I referred the patient to the coeliac clinic and a histologi-
cal diagnosis substantiated the serological findings. He 
was started on a gluten-free diet under the supervision 
of the dietitian. His bowels have now returned to a more 
normal pattern.
Looking back at his records, no coeliac serology was 
performed the first time, simply because it did not seem 
relevant with the overall clinical picture apparent at that 
time.

By Dr Harry Brown, 15 March 2013
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لیست تست های بخش ملکولی مجتمع آزمایشگاهی تخصصی فروردین
جهت اطالع رسانی به آزمایشگاههای طرف قرارداد همراه با زمان جوابدهی

زمان جوابدهی 

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

3 روزه

FII (G20210A) DNA PCR

Factor V (Leiden) PCR

MTHFR 677 & 1298 DNA PCR

PAI-1 DNA PCR

Sex Determination DNA PCR

EBV DNA PCR

VZV DNA PCR

JC Virus DNA PCR

BK Virus DNA PCR

Neisseria gonorrhea DNA PCR 

Mycoplasma Pneumonia DNA PCR 

Haemophilus influenza DNA PCR

Neisseria meningitides DNA PCR

Brucella Sp. DNA PCR

Mycoplasma Pneumonia DNA PCR

Toxoplasma Gondii DNA PCR

STD DNA PCR (12 Pathogens)

نوع نمونه

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

خون تام )ضد انعقاد EDTA( از زن 

باردار از هفته هشتم بارداری به بعد

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

پالسما

CSF ادرارو خون تام و

CSF ادرارو خون تام و

سواپ، ترشحات مجرا، نمونه ادرار

CSF .خون تام

CSF .خون تام

CSF .خون تام

 ,SCF پالسما

 CSF ،پالسما، مایع پلور، آسیت، خلط

بلوک پارافینه و بیوپسی

خون تام، مایع آمنیون

ترشحات مجاری تناسلی- ادرار

نام آزمایش
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جدول تستهای ژنتیک مولکولی و زمان پاسخ دهی به آنها

Microsatellite instability (MSI)

Irinotecan Toxicity

EWING Sarcoma

Synovial Sarcoma

BRCA1 ,BRCA2

PDGFRA

NRAS

MDM2

EML4/ALK

C-KIT Mutation

N-MYC

KRAS/BRAF Mutation

EGFR

JAK2

BCR/ABL

HER2

TOP2A

TPMT

Warfarin Genotyping

نوع نمونه

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

خون تام )ضد انعقاد EDTA(، بزاق

بیوپسی، بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بیوپسی، بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بیوپسی

بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بیوپسی، بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بیوپسی، بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بیوپسی، بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بافت قالب گیری شده، نمونه تازه اسپیره شده

بافت تازه یا قالب گیری شده  

بیوپسی یا بافت قالب گیری شده

خون تام )ضد انعقاد EDTA(، مغز استخوان

خون تام )ضد انعقاد EDTA( یا مغز استخوان 

بیوپسی، بافت قالب گیری شده

بیوپسی، بافت قالب گیری شده

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

)EDTA خون تام )ضد انعقاد

زمان جوابدهی 

دوازده روزه

ده روزه

دوازده روزه

دوازده روزه

چهل و هشت روزه

چهل روزه

ده روزه

ده روزه

دوازده روزه

چهل روزه

ده روزه

دوازده روزه

دوازده روزه

سه روزه

هفت روزه

دوازده روزه

دوازده روزه

ده روزه

ده روزه

نام آزمایش
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نمودار مقایسه ای نظر سنجی مراجعین آزمایشگاه فرودین 
آزمایشگاه فروردین مقایسه سه ماهه سال های 92/91/90 

در حوزه اولیه پذیرش و جوابدهی 
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پـرسش                                                                                                               عالي        خوب      متوسط     ضعیف 

تنوع آزمایشات در آزمایشگاه فروردین        

میزان همخواني نتایج آزمایشات با بالین بیمار        

زمان پاسخدهي آزمایش های تخصصی روتین        

ارتباط متقابل مسئول فني آزمایشگاه یا )سوپروایزر( با پزشک معالج        

نحوه برخورد آزمایشگاه در موارد اورژانس و زمان جوابدهی اورژانس        

راه اندازی تست های تشخیصی جدید جهت دستیابی به تشخیص سریع وصحیح        

 لطفا در صورت تمایل به پرسش های ذیل نیز پاسخ دهید:  

  

بزرگترین تفاوت سطح خدمات این مرکز با سایر مراکز آزمایشگاهي در چیست ؟

      

  
      

آیا راه اندازی تست جدیدی را که در مراکز آزمایشگاهی ایران قابل انجام نمی باشد و در حوزه تخصصی شما مورد نیاز می باشد را به ما 
توصیه می نمایید؟  

 

    
         

    
پیشنهاد یا انتقاد خود را درصورت تمایل براي ما بنویسید تا از نظرات دلسوزانه و آگاهانه شما آگاه شویم: 

     
      

راه های برقراری ارتباط با روابط عمومی 494 76 666- فکس 881 30 668      
      

                                                                                                                                    با  تشکرمدیریت آزمایشگاه فروردین 
                 

فرم نظر سنجي از پزشکان محترم 
آزمـایشگاه پاتوبیولوژي فروردین
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همکار گرامی با توجه به اینکه آزمایشگاه فروردین نماینده رسمی سنتوژن اتریش در حوزه غربالگری تست های فوق تخصصی متابولیک نوزادن و 
بیماری های ژنتیک )MPS و غیره..( می باشد و آماده همکاری بین المللی با این موسسه در راستای راه اندازی تست های تخصصی جدید مورد نیاز 
پزشکان می باشد، اگر جنابعالی تست جدید خاصی )تایید شده در مراجع بین الملل پزشکی( را مدنظر دارید که در آزمایشگاه های سطح کشور انجام 
نمی گردد، ما را راهنمایی بفرمایید تا در این مرکز تست مورد نظرتان راه اندازی گردد تست پیشنهادی خویش را با حروف فارسی و التین به طور 

کامل در کادر زیر مرقوم فرمایید.
در ضمن آزمایشگاه فروردین قادر است از طریق پیام کوتاه و ایمیل هرگونه تست جدید راه اندازی شده را به اطالع شما پزشک گرامی برساند، لذا 
خواهشمند است شماره همراه و ایمیل خود را برای ما یادداشت نمایید. شایان ذکر است که آزمایشگاه فروردین آنالیز نهایی نظرسنجی شما پزشکان 

محترم را به صورت چارت و نمودار از طریق ایمیل به آگاهی شما خواهد رسانید.

نام تست تخصصی یا فوق تخصصی پیشنهادی)التین(:                          نام تست تخصصی یا فوق تخصصی پیشنهادی)فارسی(:  
 
 
 

 

ایمیل:
شماره همراه:

تاریخ تکمیل فرم:

                                                                                                                                         با  تشکرمدیریت آزمایشگاه فروردین

فراخوان تست های جدید تخصصی مورد نیاز جامعه پزشکان



اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرداد آزمایشگاه فروردین 

تامین اجتماعی
خدمات درمانی و بیمه طالیی فرهنگیان

کارت طالیی سازمان ها و ارگان های مختلف
نیروهای مسلح

وزارت نیرو
انجمن بیماران دیابتی

اسامی بانک های طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

تجارت
سپه

صادرات
کشاورزی

ملت
ملی

مرکزی

اسامی بیمه های مکمل طرف قرداد آزمایشگاه فروردین

آسیا
ایران
دانا
سینا
معلم
آرمان



Laboratory Complex
w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m



1- خــدمات جـــوابدهی آنــالین آزمـایشـات از طـریق وب سـایت آزمــایشگــاه 
)WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت پزشکان محترم و مراجعین عزیز

2- ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان 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.
3- ارسال جواب آزمایشات با پست رایگان جهت شهرستان ها و مناطق خارج از شهر 

تهران )کرج، اسالم شهر و ...(
4- خدمات رایگان، خونگیری در منزل 

آزمایشگاه فروردین جهت کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول و خانم های 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.

مناطق تحت پوشش پیک و پست رایگان آزمایشگاه فروردین

خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین


