
فهرست نشریه داخلی 
آزمایشگـاه فـروردین

موسس و مسئول فنی آناتومیکال متخصص کلینیکال پاتولوژی   دکتر فریناز راشد مرندی 
موسس و مسئول فنی بخش کلینیکال دکترای علوم آزمایشگاهی   دکتر مهرداد ونکی  

مسئول فنی فروردین 2 متخصص کلینیکال پاتولوژی   دکتر بینش امامی     
مدیر داخلی و روابط عمومی کارشناس علوم آزمایشگاهی   محمد علی نژاد  

سوپروایزر آزمایشگاه فروردین کارشناس علوم آزمایشگاهی   مهرزاد آزاد  
سوپروایزر آزمایشگاه فروردین نوین سیدعبدالرضاکاظمی   کارشناس علوم آزمایشگاهی  

مسئول بخش تشخیص ملکولی PhD بیولوژی مولکولی   دکتر محمد جواد حریقی 
PhD بیوشیمی بالینی                  مسئول بخش بیوشیمی اختصاصی دکتر جبار لطفی  

مسئول بهبود کیفیت مجتمع آزمایشگاهی فروردین کارشناس میکروبیولوژی   نفیسه شاهمرادی  
پرسنل فنی آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی   شکوه نیکبخت   
پرسنل فنی آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی   مهسا اصغری   
پرسنل بخش مولکولی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی   مریم یاسمی   
پرسنل فنی آزمایشگاه زهره سرداری   کارشناس علوم آزمایشگاهی  
پرسنل فنی آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی   روژین جمشیدی   
پرسنل روابط عمومی کارشناس حسابداری    نیلوفر مهرداد   

گرافیست ارتباط تصویری    مهناز سعادت کیا  
مسئول واحد تحقیق و توسعه PhD هماتولوژی    دکتر محمود شمس  

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 صفحه 38 

تماس حاصل فرمایید.
 .

اعضای هیئت علمی و هیئت تحریریه بولتن داخلی 
آزمایشگاه پـاتوبیولـوژی فـروردین         

تبریک روز پزشک

مهارت ارتباطی پزشک و بیمار

معرفی خدمات جدید و تازه های آزمایشگاه

بیومارکرهای نوظهور در تشخیص بیماریهای حاد کلیوی

تست های تشخیص ملکولی  پانل ویروس های هرپس سیمپلکس

TDM  مفاهیم پایه پایش سطح درمانی دارو

اهمیت اندازه گیری سطح سرمی دارویی سیکلوسپورین یا ساندیمون

اندازه گیری غلظت TDM توسط دستگاه کوباس اینتگرا

اندازه گیری سطح سرمی فنوباربیتال

)Mo( عناصر کمیاب مولیبدن

عناصر کمیاب )سلنیوم، نیکل، سرب(

تاثیر پلی مورفیسم در درمان با وارفارین

opium تفسیر آزمایشگاهی تست های

D-Dimer آزمایش

سیستم رنین-آنژیوتانسین

تفسیر آزمایشات کمپلمان

Oral opium abuse can cause lead poisoning

معرفی خدمات واحد علمی پژوهشی و روایط عمومی آزمایشگاه فروردین
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مهارت ارتباطی پزشک با بیمار 

در پیشینه تاریخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان 
سرزمین کهن ایران همواره طبابت و طبیب از قداست و جایگاه 

ویژه ای برخوردار بوده است.

اول شهریور، روز زپکش رب جامعه زپشکی و تمامی

   زپشـکان متعهد افرسی زبان مبارک باد

 

در فرهنگ ایرانی ارزش دانش گرانقدر پزشکی و فعالیت حرفه ای طبیب تا بدان اندازه واال و 
عظیم است که طبیب و طبابت از جایگاه ویژه و اهمیت واالیی برخوردار بوده است تابدان اندازه 
که بیماران و دردمندان نه فقط برای جستجوی تسکین و درمان دردهای جسمانی خویش، که 
بلکه در مقام مشاوره و هدایت جویی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود به حکیم و 
ـّرز  طبیب متوسل می گردیده اند چرا که حکیم و طبیب در افق نگاه و قضاوت آنان شخصیتی مب
و برخوردار از دانش فقهی و پزشکی و آراسته به فضائل واالی اخالقی بوده است. نماد برجسته و 
الگوی بارز چنین اندیشوران دلسوز و عالمان فرزانه در تاریخ پر فروغ این سرزمین، طبیب نامور 
و نابغه بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا بود که بدلیل ارتباطش با خدا و مکتب وحی نور 

حکمت الهی در دل او درخشید و به حکیم الهی تبدیل شد.
همان دانشمند بزرگی که با نبوغ واال و مجاهدات بی شائبه در عرصه کشف و تبیین واقعیت ها 
و مفاهیم علمی خدمات بزرگی به جهان علم و بشریت نموده و تألیفات ارزشمند وی سالیان 
مدیدی عامل تعمیق و پویایی آموزش و تحقیق در معتبر ترین مراکز علمی و آکادمیک دنیا بوده 

است.
جامعه پزشکی فارسی زبانان مفتخر است که در همه اعصار فضای معنوی آن معطر به عطر وجود 
بزرگ مردان گمنام و نیک اندیشان موحدی بوده است که وسوسه های فریبناک مقام و پست 
درباری در مقابل روح بلند آنان سر تعظیم و ستایش سائیده است و افتخار خدمت به محرومین 

و دردمندان را با هیچ موقعیت در دستگاه های حکومتی وقت برابری نداده اند.

و  موفق  ارتباط  است،  اعتماد  رابطه ای  هر  در  عامل  اساسی ترین 
تعامل سالم بین بیمار و پزشک، ترس و اضطراب را برطرف ساخته 
و به احساس خشنودی از خدمات ارائه شده مبدل می سازد. ارتباط 
خوب و سالم بین پزشک و بیمار سنگ زیر بنای مراقبت های خوب 
پزشکی است. تحقیقات نشان می دهد، بیشتر تشخیص های پزشکی 
و تصمیم های درمانی براساس اطالعات به دست آمده از مصاحبه 
است و اساس مصاحبه پزشکی، ارتباط است. توانایی برقرارکردن 

ارتباط یک مهارت اساسی انسان است.
دانشجویان  به  ارتباطی  مهارت های  آموزش  مطالعات  بر  مروری 
پزشکی و پزشکان نشان داده که این آموزش باعث موفقیت برقراری 
ارتباط شده است. هدف ارتباط عبارت است از: مبادله اطالعات، 
تصمیم گیری مشترک.  به  رسیدن  و  اعتماد  فهم مشترک،  ایجاد 
نیاز است پزشکان مهارت های اساسی پایه مانند مهارت های بین 
احترام،  همدلی،  فعال،  دادن  گوش  مانند:  بیمار  و  پزشک  فردی 
عالقه مندی، تواضع، حلم و بردباری، رازداری، جمع آوری اطالعات، 
دادن اطالعات و آموزش بیمار و مهارت های پیشرفته ارتباطی را 

فعاالنه انجام دهند.
پزشکان با ادای یک سوگند، متعهد می شوند به نجات زندگی ها 
بپردازند و در اوج رضایت از زمانی که پشت سر گذاشته اند، امیدوار 
به آینده ای پرثمر، بر منصب طبابت می نشینند. اکنون بعنوان یک 
ارزشمندترین حرفه های بشری  از  یا متخصص به یکی  پزشک و 

مشغولند.
با ظهور علم و تکنولوژی، جنبه های میان فردی مراقبت از بیمار 
تحت الشعاع قرار گرفت اما امروزه نگاه اجتماعی به علم پزشکی 
مجددا رواج یافته است. بطور کلی ارتباط بین پزشک و بیمار دو بعد 
ابزاری و بیانی دارد. جنبه ابزاری پزشکی مستلزم مهارت پزشک در 
استفاده از تکنیکهای درمانی، انجام تستهای تشخیصی و معاینات 
بدنی است و بعد بیانی آن منعکس کننده هنر طبابت است که 
شامل برقراری ارتباط صمیمی و گرم با بیمار و احساس همدردی 

با اوست.
روش های ارتباط پزشک با بیمار

مدل فعال – نافعال 
برخی معتقدند تمایز قدرت بین پزشک و بیمار برای تداوم دوره 
درمانی موثر الزم است. بیمار برای درمان خود اطالعاتی را بدست 
می آورد و طلب کمک می کند. پزشک هم یک سری دستورالعملها 

را توصیه می کند و بیمار ناگزیر باید بپذیرد. این مدل شاید در موارد 
فوریتهای پزشکی موثر باشد اما در مورد بیماریهای مزمن محبوبیت 
خود را از دست داده است. در این روش پزشک درمان بیماری را بر 
عهده می گیرد اما بیمار هیچ اراده و کنترلی در روند درمان ندارد. 

مدل هدایت – همکاری
این روش معمول ترین راه درمانی است که در آن پزشک درمان را 
توصیه نموده و بیمار همکاری می کند. روش فوق با این ایده که 
»دکتر بهتر می داند« تطابق دارد که در آن پزشک دخالت دیکتاتور 
مآبانه ای ندارد بلکه مسئول است تا بهترین درمان را بیابد. بیمار هم 
اجازه دخالت چندانی نداشته و موظف است با پزشک همکاری کند.

مدل مشارکت دو طرفه
در مدل سوم پزشک و بیمار هر دو مسئولیت تصمیم گیری و برنامه 
ریزی دوره درمان را بر عهده دارند. هر دو طرف به نظر یکدیگر 
درمان  راه  مناسب ترین  این  می گویند  برخی  می گذارند.  احترام 
بیماریهای مزمن است که در آن پزشک و بیمار ارتباط پیوسته و 

مفیدی با هم دارند تا کفایت درمان را بررسی کنند.      
  

                         
منابع:

-دکتر حسین طباطبایی /  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- »اخالق پزشکی به انضمام مختصری از تاریخ پزشکی .ص170.وزارت بهداشت و درمان 

و آموزش پزشکی ،معاونت امور فرهنگی«

- سمیه شرافتی/ روزنامه همشهری

                                                                      
                      

 ادامه مطلب در شماره بعدی     

تهیه و تنظیم: کتایون یعقوبی
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راه اندازی دستگاه های جدید 
در بخش های مختلف مجتمع 

آزمایشگاه فروردین

قسمت هماتولوژی

قسمت بیوشیمی

معرفی خدمات جدید آزمایشگاه 

به مجموع دستگاه  با تکنولوژی جدید و تنوع تست جدید  این دستگاه ها 
های مجتمع آزمایشگاهی فروردین اضافه گردیده و توان عملیاتی بخش های 

مختلف تخصصی را در حوزه تست های جدید تخصصی، افزایش داده است.

در این بخش عالوه بر دستگاه های هیتاچی 912 و 704 آزمایشگاه به سه دستگاه جدید دیگر برای تسریع کار مجهز 
شد که در ذیل معرفی می گردند: 

flow cytometry-based analysis of blood and body fluids in the routine hematology laboratory.
Parameters 
CBC
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, RDW, HDW, CH, CHDW, PLT 
Differential Results (absolute and %): 
NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC (Large Unstained Cells) 
Platelet Results: 
PLT, MPV, PDW, PCT 
Reticulocyte Results: 
% RETIC, # RETIC, MCVr, CHCMr, CHr 
Morphology Results (user definable): 
WBC: Left Shift, Atypical Lymph, Blasts*, Immature Granulocytes, 
Myeloperoxidase Deficiency 
RBC: ANISO, MICRO, MACRO, HC VAR, HYPO, HYPER, RBC, Fragments, RBC Ghosts, NRBC, 
Platelet Clumps, Large Platelets
A new classic from Siemens!Peroxidase stain is the gold standard for WBC differentials.
This flow cytometry-based system uses light scatter, differential white blood cell (WBC) lysis, and myeloper-
oxidase and oxazine 750 staining to provide a complete blood cell count, a WBC differential, and a reticulo-
cyte count. A cyanide-free method is used to measure hemoglobin colorimetrically. The system is automation 
ready; in addition to its capability for analyzing peripheral blood specimens, the analyzer is also equipped to 
analyze cerebrospinal fluid samples.

The skyla HB1 Clinical Chemistry Analyzer provides clinical testing laboratories of med-
ical facilities and clinics with an in-vitro clinical chemistry diagnostic tool that is compact, 
portable, and reports rapid results. The portable design of the clinical chemistry analyzer 
utilizes precision photometric measurement technology, combined with the single-use 
disposable reagent discs. The reagent disc contains a set of dry assay reagents that are used 
in the quantitative testing of various biomarkers in the blood sample.

Parameters Available
ALT, AST, TBIL, DBIL, GLU, CHOL, TG, HDL, CREA, BUN, UA, TP, ALB, GGT, 
AMY, LIP, ALP, Ca++, Na+, K+, PHOS, eGFR*, IBIL*, LDL*, VLDL*, GLOB*, A/G 
Ratio*
* calculated

The BC-1200 offers end-point, kinetic, and fixed-time analysis methods among others. 
The system features a constant speed of 600 tests per hour, and up to 1,200 tests per 
hour with ISE.
The AUTO-CHEMISTRY ANALYZER SNIBE BC-100 is a fully automated sys-
tem, offering high-quality performance in every use. This clinical chemistry workhorse 
system was designed to meet various laboratory demands ranging from small to me-
dium workloads. Instrument operators can expect to conveniently obtain reliable results 
with the BC-100 computerized system.
Users can flawlessly perform various laboratory procedures with the  BC-100 includ-
ing standard and special clinical chemistries, homogeneous immunoassays and STAT 
analyses.

 
Panel Name   Parameters
    
General Panel   GLU, ALT, AST, CREA, BUN, UA, CHOL, TG, HDL, TP, ALB, TBIL, DBIL, GGT,                                    
                             eGFR*, LDL*, A/G Ratio*, VLDL*, IBIL*, GLOB*     
Metabolic Panel    GLU, CHOL, TG, HDL, ALT, CREA, UA, TP, ALB, LDL*, eGFR*, A/G Ratio*, VLDL*, 
                              IBIL*, GLOB*  
Basic Panel    GLU, TP, ALB, CREA, UA, BUN, ALT, A/G Ratio*, eGFR*, GLOB*    
Liver Panel          GLU, ALP, ALB, TP, TBIL, DBIL, AST, ALT, A/G Ratio*, GLOB*, IBIL*    
ER Panel    GLU, Ca++, Na+, K+, PHOS, AMY, LIP, BUN, CREA, ALT, AST, eGFR*  

The ADVIA 2120 hematology system:

skyla HB1 Clinical Chemistry Analyzer

Panels Available

AUTO-CHEMISTRY ANALYZER SNIBE BC-100
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دستگاه میرا پالس قادر به انجام آزمایشات روتین و تخصصی بیوشیمی با دقت و صحت باال می باشد. مشخصات فنی 
این دستگاه در جدول زیر خالصه گردیده است.

الزم به ذکر است مجتمع آزمایشگاهی فروردین  مفتخر اعالم کند با توجه به افزایش قابل توجه مراجعین محترم جهت رفاه حال مراجعه کنندگان 
محترم و تسریع کار، تصمیم به اضافه کردن فضای فیزیکی جدید در بخش پذیرش و نمونه گیری نمود تا هر چه بیشتر قادر به خدمات رسانی 
باشد. در این راستا بخش اطفال آزمایشگاه نیز مجهز به امکانات جدید در فضای منحصر به فرد و فانتزیک محیطی مناسب برای نمونه گیری از 
فرزندان شما را فراهم نموده است. لذا با یکبار تجربه این مرکز تفاوت کیفیت در ارائه خدمت را بطور ملموس حس خواهید نمود و از مشتریان 

وفادار خانواده فروردین خواهید گردید.

بیماری،  این  از  ناشی  عوارض  و  دیابت  بیماری  اهمیت  به  توجه 
آزمایشگاه فروردین بر اساس رویه گذشته خود با ادامه برگزاری دوره 
های آموزشی دیابت در منطقه و همچنین انجام آزمایشهای مربوطه، 
ضمن ایجاد تعامل با سرای محله مناطق شهرداری با هدف شناخت 
بیماران دیابتی و هماهنگی الزم با مدیران این مراکز، درصدد برآمده 
است تا عاملی باشد برای افزایش هرچه بیشتر دانش این گروه به 
بیماری دیابت، به نحوی که با این راهکار بتوان شاهد تعامل حداکثری 
مردم منطقه با پزشکان محترم باشیم. در ذیل تصاویری از این کارگاه 

را مشاهده می فرمائید.

Mira Plus ABX Diagnostices

Capillary Electrophoresis
دستگاه بعدی راه اندازی شده کاپیالری الکتروفورز می باشد که در بخش الکتروفورز راه اندازی شد.

Manufacturer:        ABX Diagnostics    

                        Type                      Chemistry Analyzer    

                                    Parameters:                     48 analytes    

          Throughput:        100 samples/hour, 180 w/ise    

                                    Method:                     Spectrophotometric    

                      Open system:        Open    

          W x D x H:                      28X23X25 inches / 72X57X63 cm    

                       Weight:                      220 lbs / 100 kilos  

Sebia capillary electrophoresis: the most used capillary electrophoresis technique worldwide with 
fully automated protein separation at high resolution
Protein electrophoresis is a well-established technique routinely used in clinical laboratories for 
screening of serum and other fluids for protein abnormalities. The Sebia capillary electrophoresis 
(CE) instruments, CAPILLARYS and MINICAP, have been developed to provide complete auto-
mation, with fast separation and high resolution.
This technique involves separation of charged molecules from a mixture on the basis of their electro-
phoretic mobility on a stationary phase in the presence of buffer of definite pH and electric current. 
The pre-treated sample mixture is loaded in to the stationary phase, wherein under the influence of 
electric current, the components in the mixture migrate and are detected by a detector in the end. 
Conventional electrophoresis can be labor intensive, involving manual setting up of the gel, followed 
by sample pre-treatment and loading with staining in the end for viewing and analysis.
Capillary electrophoresis is a technology which involves use of thin capillaries filled with stationary 
phase for electrophoresis. The dimension of the capillary is designed in a way to maximize the surface 
is to volume ratio and minimize heating due to continuous use of electric current. The separation oc-
curs on the basis of size as well as charge, and hence is sensitive enough to differentiate between small 
molecules as well.

کارگاه دیابت در آزمایشگاه فروردین

تازه های تست های تخصصی در مجتمع آزمایشگاهی فروردین
آزمایش غیرتهاجمی تشخیص سندروم داون 

)NIFTY test(
بـارداری  بــه  طـور کلی تمـرکز برنامه هـای غربالگــری دوران 
روی تشخیص سندروم داون، اختالالت رشد لوله عصبی جنین و 
دو اختالل کروموزمی دیگر که کمتر شایع هستند یعنی تریزومی 

18 )سندروم ادوارد( و تریزومی13 )سندروم پاتائو( است. 
با شیوع  انسان   سندروم داون شایع ترین اختالل کروموزمی در 
تقریبا یک در 800 است. ریسک ابتالی جنین به سندروم داون 
با افزایش سن زیاد می شود. طی دو دهه اخیر روش های مختلفی 
شامل اندازه گیری مارکرهای شیمیایی و پارامترهای سونوگرافی 
برای غربالگری سندروم داون  با هم  این دو  ترکیب  و همچنین 
ابداع شده، اما به علت اشکاالت موجود در این روش ها، دانشمندان 
ایراد  بوده اند. بزرگ ترین  بهتر  یافتن روش هایی  به دنبال  همیشه 
در روش های سنتی غربالگری، درصد باالی نتایج مثبت و منفی 
کاذب و در مورد آزمایش های تاییدی احتمال سقط جنین به علت 

تهاجمی  بودن روش نمونه گیری است. 
در سال 1997 دانشمندان به وجود DNA جنین در خون مــادر 
پی بردند. این کشف مهم که توسط دنیسلو صورت گرفت، اساسی 
شد برای ظهور روش های غیرتهاجمی. باالخره موفقیت واقعی در 
سال 2008 حاصل شد؛ زمانی که دو گروه مستقل از محققین 
اختالالت  تشخیص  قدرت  متفاوت،  جمعیت  دو  روی  مطالعه  با 
کروموزومی جنین را با استفاده از روش تعیین توالی با درستی 
100درصد به اثبات رساندند. اصول این روش بر پایه اندازه گیری 

DNA آزاد در پالسما است که از سلول های جفت آزاد می شوند. 
صاحب نظران، این کشف را یک انقالب در روش های تشخیصی 
دوران بارداری نامیدند و پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک 
روش های  جایگزین  کامل  به صورت  آن،  بر  مبتنی  تست های 

سنتی غربالگری سندروم داون شود.
مطالعاتی که اخیرا گزارش شده است میزان تشخیص این روش 
نشان می دهد. عمر  میزان 99/9 درصد  به  تریزومی21  برای  را 
است  کوتاه  بسیار  دارد  وجود  مادر  خون  در  که  جنین   DNA
بنابراین  می شود،  محو  مادر  خون  از  تولد  از  بعد  بالفاصله  و 
توجه  باید  ندارد.  تست  نتیجه  در  اختاللی  قبلی  بارداری های 
را  فتوپروتئین  آلفا  آزمایش  به  نیاز  تست،  این  انجام  که  داشت 
برای بررسی اختالالت رشد لوله عصبی جنین در دوره سه ماهه 
 15 هفته های  در  باید حتما  باردار  خانم  و  نمی برد  بین  از  دوم 
همچنین  کند.  مراجعه  آزمایشگاه  به  مجــددا  بارداری   20 تا 
هنوز این روش در مورد بارداری های چندقلو کاربرد ندارد. یکی 
که  طوری  به  است  آن  بودن  غیرتهاجمی   تست  این  مزایای  از 
احتیاج  مادر  از خون  10میلی لیتر  به  فقط  آزمایش  انجام  برای 
است. حساسیت و صحت باالی تست )بیشتر از 99/9 درصد( و 
تشخیص زودهنگام از دیگر مزایای این تست است؛ ضمن اینکه 
به  زمان  این  و  بوده  انجام  قابل  بارداری   12 هفته  از  آزمایش 

تصمیم گیری بهتر کمک می کند.
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بزرگترین ایراد در روش های سنتی غربالگری، درصد باالی نتایج 
مثبت و منفی کاذب و درتست تائیدی احتمال سقط جنین به علت 
تهاجمی بودن روش نمونه گیری است. از دیگر نکات منفی روش 
های غربالگری رایج مي توان به چند مرحله ای بودن پروسه آزمایش، 
نتایج غیر اختصاصی و گاهی گیج کننده و غیر قابل تصمیم گیری و 
در نتیجه افزایش دادن ریسک استفاده از روش های غیر تهاجمی 

اشاره کرد. 
 در روش تهاجمی عالوه بر احتمال سقط جنین )2-0/04 درصد( ، 
فشار روحی قابل توجه به مادر، دردناک بودن روش نمونه گیری و 
ریسک عفونت های داخل رحمی نیز قابل ذکر می باشند. عالوه بر 
این، نتایج آزمایش تاییدی در حدود 1 درصد از موارد غیرقطعی و 
همچنین در 3/. درصد موارد، نتیجه آزمایش به علت کشت ناموفق 
سلولی غیرقابل دستیابی می باشد. اصوال انتخاب بین تست های 
غربالگری سنتی که در آن احتمال خطا باالست و آمینوسنتز یا 
CVS که احتمال سقط جنین را به همراه دارند برای مادران باردار 
کار دشواری است و از نظر زمانی نیز انجام تست در سه ماهه دوم 
بارداری امکان پذیر می باشد که محدودیت های زمانی را نیز برای 
تصمیم گیری در سقط قانونی یا نگهداشتن جنین به همراه دارد. 

References: 
1. Glenn E. Palomaki, Cosmin Deciu, Edward M. Kloza, Geralyn M. Lambert-Messerlian, DNA sequencing of maternal 
plasma reliably identifies trisomy 18 and trisomy 13 as well as down syndrome: an international collaborative study, Ge-
netics in medicine ,Volume 14, Number 3,  March 2012 
2. Ehrich M, Deciu C, Zwiefelhofer T, Tynan JA, Cagasan L, Tim R, Lu V, et al. Noninvasive detection of fetal Trisomy 21 
by sequencing of DNA in maternal blood: a study in a clinical setting. Am J Obstet Gynecol 2011;204:205.e1–205.11.

مقایسه قدرت تشخیص و ماهیت روش های

 مختلف غربالگری سندرم داون

ماهیت روش                       سن بارداری            مثبت کاذب        قدرت تشخیص               روش    

غیر تهاجمی                        11-13             
                                               20-15                    %5               90-70                غربالگری با استفاده از مارکرهای 

                                                                                                                                شیمیایی خون مادر
    

Nuchal Translucency                60-80               5%                  11-13                                 غیر تهاجمی
     )NT سونوگرافی(                                                                                                                                    

تهاجمی
 CVS                                 99%>                   0                    10-13                )1%-2% دارای خطر سقط(

   
تهاجم

)دارای خطر سقط 1%2-%0.5(           21-16                    0                <%99                             آمنیوسنتز
    

غیر تهاجمی                        11-13
                                               20-15                    %5              90-70               غربالگری با استفاده از مارکرهای

                                                                                                                                  شیمیایی خون مادر    

Nuchal Translucency                   60-80               5%                  11-13                        غیر تهاجمی
      )NT سونوگرافی(                                                                                                                                    

تهاجمی
    CVS                                99%>               0                  10-13 )دارای خطر سقط 2%-1%(       

تهاجمی
)دارای خطر سقط 1%2-%0.5(           21-16                  0                  <%99                                آمنیوسنتز    

 
  cell free DNA            99%>                  0.034%              12-24                        غیر تهاجمی

                                        

عالوه بر آن در صورت مثبت یا مشکوک بودن تست غربالگری در 3 
ماهه اول، بیمار مجبور به انجام تست تاییدی در 3 ماهه دوم خواهد 
بود و در طول این مدت تا انجام و دریافت نتیجه آزمایش دچار 

استرس و نگرانی می شود. 
 

در صورت انجام آزمایش با روش جدید NIFTY، منافع ذیل قابل 
دستیابی می باشند: 

1- در روش سنتی تعداد بیمارانی که با نتیجه مثبت کاذب از روش 
های غربالگری جهت انجام آزمایش تائیدی آمینوسنتز معرفی می 
با روش NIFTY تنها 340 نفر خواهند  اما  بیمار  شوند 50000 
آزمایش  انجام  از 60049 مورد  بیش  بدین معنی که ساالنه  بود. 

آمنیوسنتز کمتر درخواست می شود. 
گیری  نمونه  جهت  ارجاع  دلیل  به  جنین  سقط  موارد  2- تعداد 
تهـاجمی در روش اول 400 و در روشNIFTY مورد می بـاشد، 

یعنی نجات جان 385 جنین سالم در سال. 
3- موارد منفی کاذب در روش غربالگری سنتی 200 مورد، اما در 
روش جدید کمتر از 1 مورد می باشد. یعنی جلوگیری از تولد 199 

بیمار کمتر در یکسال. 
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»بیومارکرهای نوظهور در 
تشخیص بیماری های حاد کلیوی«

سیستاتین C در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است )زمان جوابدهی 1 هفته

 میزان بروز آسیب های حاد و بیماریهای مزمن کلیوی در سراسر 
دنیا در حال افزایش است و همین امر موجب افزایش مرگ و میر 
ناشی از این اختالالت می شود. آسیب حاد کلیه که در گذشته آنرا 
با نام نارسائی حاد کلیوی می شناختند، به صورت از کار افتادن 
یا کاهش عملکرد کلیه و اختالل در حجم مایع خارج سلولی و 
باالنس الکترولیتها و اسید و باز در بدن تعریف می شود و از مسائل 
جدی به خصوص در بخش مراقبتهای ویژه می باشد. نارسایی حاد 
کلیوی در میان حدود 5 درصد کل بیماران بستری در بخش های 
 ICU داخلی، جراحی و 30-20 درصد بیماران بستری در بخش
بروز می کند. شناسایی زود هنگام و به موقع بیماران به منظور 
بسزایی  اهمیت  از  آگهی  پیش  بهبود  و  مناسب  مداخالت  انجام 
اندازه  واسطه  به  معموال  کلیه  عملکرد  ارزیابی  است.  برخوردار 
گیری میزان غلظت کراتینین سرم، میزان اوره خون و آناالیز ادرار 
انجام می گیرد. بررسی ها حاکی از آنست که این بیومارکرها در 
تشخیص زود هنگام آسیب های کلیوی موثر نیستند، لذا دستیابی 
به بیوماکرهایی با حساسیت بیشتر که پزشکان را در تشخیص به 
موقع بیماران یاری نماید امری ضروری به نظر می رسید. در طی 
و  بیوماکر جدید کشف  اخیر محققان چند  تحقیقات چند سال 

معرفی شده اند که عبارتند از: 
Urine neutrophil gelatinase associated lipocalin 
)NGAL(, Urinary cystatin C, urinary kidney injury 
molecule )KIM-1(, urinary interleukin-18 )IL- 18(, 
and N-acetyl-beta-D-glucosaminidase )NAG(

این بیومارکها در جمعیت های مختلف بررسی شده اند و از لحاظ 
دارند  را  ویژگی خاص خود  آنان  از  بالینی هر کدام  اندیکاسیون 

)جدول شماره 1(. در ادامه سعی خواهیم داشت به توضیح اجمالی 
آنها بپردازیم:

سیستاتین )Cystatin C(: یک پروتئین داراي 122 اسید آمینه 
با وزن ملکولي 13,000 دالتون بوده که در تمام سلول هاي هسته 
دار بدن تولید مي شود. میزان تولید آن از 4 ماهگي تا 70 سالگي 
نسبتا ثابت بوده و متناسب با GFR مي باشد. میزان تولید آن بر 
خالف کرآتینین سرم تحت تاثیر جرم عضله، جنس و نژاد نبوده و 
سایر محدودیت هاي کرآتینین را نیز دارا نمي باشد. به دلیل اندازه 
کوچک آن و بار خالص مثبت آن به آسانی از گلومرول ها فیلتره 
شده و غلظت آن مشابه پالسما مي باشد. این ماده به طور کلي 
توسط توبول پروکسیمال بازجذب شده و در نبود نارسایي توبولي 
پروکسیمال، به هیچ وجه در ادرار ترشح نمي شود. همچنین ظهور 
باشد.  مي  پروکسیمال  توبولي  آسیب  دهنده  نشان  ادرار،  در  آن 
تغییرات غلظت سرمي سیستاتین C به عنوان معیار غیر مستقیمي 
از GFR مورد استفاده قرار مي گیرد. در بسیاری از بیمارستان های 
اروپایی از سال 2008 جایگزین اندازه گیري کرآتینین سرم شده 
است. سیستاتین C زودتر از کرآتینین سرم، بیماری را تشخیص 
اندازه  گیری مستقیم  به  قادر  می دهد؛ چرا که کرآتینین سرم، 
 GFR عملکرد کلیه نبوده و حتی هنگامی که در حدود 50 درصد
از دست رفته باشد، کرآتینین سرم همچنان مقادیر نرمال نشان 
می دهد. عالوه بر بیماری های کلیوی، مطالعات نشان می دهند که 
افزایش سطح سیستاتین C با افزایش ریسک ابتال به بیماری های 

قلبی و بروز نارسایی قلبی در افراد میانسال ارتباط دارد.

لیپوکالین وابسته ژالتیناز)NGAL(: یک پروتئین کوچک 25 
کیلودالتونی می باشد که در سیستم ایمنی طبیعی با اتصال به 
به  و  کند  می  نقش  ایفای  ها  باکتری  رشد  از  جلوگیری  و  آهن 
دنبال محرک های آسیب رسان گوناگون از سلول های توبوالر کلیه 
آزاد می شود و به سرعت در سرم و ادرار، پیش از بروز تغییرات 
عملکردی کلیه قابل تشخیص است. این پروتئین به عنوان یک 
بیومارکر آسیب حاد کلیوی مطرح می باشد. مطالعات متعددی 
نشان داده اند که سطوح باالی NGAL در بیماران مبتال بیماری 
بیماران  این  در  التهابی مزمن  نشان دهنده حالت  کلیوی  مزمن 
است. برخی مطالعات نیز نشان داده اند که NGAL ادراری یک 
با  بیماران  در  مزمن  آسیب های  میزان  تعیین  جهت  بیومارکر 
نفروپاتی IgA و نفریت لوپوسی به شمار می رود و ممکن است در 
عفونت های مجاری ادراری افزایش یابد. میزان غلظت این پروتئین 
 88,9 ng/mL 86,3 و در خانمها ng/mL در افراد سالم در آقایان
در  برابری  افزایش 10  کلیوی  متعاقب آسیب حاد  باشد که  می 
غلظت سرمی و افزایش 100 برابری در غلظت ادراری آن مشاهده 
می شود. این آزمایش در صورت درخواست پزشکان متخصص و 
توجیه اقتصادی به روش تخصصی االیزا قابل راه اندازی می باشد.

KIM-1: گلیکوپروتئین ترانس ممبرانی است که در حالت نرمال 
قابل تشخیص نمی باشد ولی در مواقع بروز شرایط ایسکمیک یا 
آسیب های نفروتوکسیک در توبول های پروگزیمال افزایش بیان 
دارد و به سرعت در ادرار، متعاقب آسیب کلیوی قابل تشخیص می 
 KIM-1 باشد. تحقیقات حاکی از وجود رابطه ای قوی بین بیان
و آسیب سلول های توبوالر می باشد و آنرا به عنوان یک بیومارکر 
قابل اعتماد جهت تشخیص آسیب سلولهای اپیتلیال توبولی، قبل 
از تغییر سایر پارامترهای بیوشیمیایی مطرح می کنند. این آزمایش 
در صورت درخواست پزشکان متخصص و توجیه اقتصادی به روش 

تخصصی االیزا قابل راه اندازی می باشد.
Urinary IL-18: اینترلوکین 18 یک سایتوکاین پیش التهابی 
است که در توبول پروگزیمال فعال می شود. این ترکیب متعاقب 
آسیب کلیوی وارد ادرار می شود. تحقیقات به خوبی بیانگر افزایش 
می  کلیوی  ایسکمیک  آسیب  متعاقب   IL-18 ژن  بیان  میزان 
باشند. مدل های حیوانی نشان داده اند IL-18 با مکانیسم فیدبک 
IL- دارای اثرات تحریکی بر بیان IL-18 مثبت از طریق رسپتور

18 در خالل انسداد های کلیوی است. طی تحقیقات به عمل آمده 
در کودکان افزایش میزان IL-18 در ادرار 6 ساعت پس از جراحی 
های کلیوی اتفاق می افتد در حالی که  غلظت سرمی کراتینین 
72-48 ساعت پس از آسیب کلیوی در جریان جراحی تغییر می 
کند. در افراد بزرگسال نیز میزان IL-18 ادراری 4-2 ساعت پس 
صورت  در  آزمایش  این  یابد.  می  افزایش  کلیوی  حاد  آسیب  از 
درخواست پزشکان متخصص و توجیه اقتصادی به روش تخصصی 

االیزا قابل راه اندازی می باشد.

کیلو   14 مولکولی  وزن  با  پروتئین  یک   :Urinary L-FABP
دالتون است که در سلولهای توبول پروگزیمال بیان می شود. ادرار 
افراد سالم حاوی ng/mL 16 از L-FABP است. ژن کد کننده 
L-FABP با شرایط هایپوکسی در ارتباط است، به این صورت 
پراکسیداسیون  و محصوالت  اسید های چرب  با   L-FABP که 
لیپیدی در موقع آسیب های بافتی ناشی از هایپوکسی باند می شود 
و در خنثی کردن آنها ایفای نقش می کند. بنابراین میزان ادراری 
L-FABP با میزان استرس سلولهای اپیتلیال که منجر به اختالل 
عملکرد کلیوی می شوند رابطه مستقیمی دارد. این آزمایش در 
صورت درخواست پزشکان متخصص و توجیه اقتصادی به روش 

تخصصی االیزا قابل راه اندازی می باشد.
NAG: آنـزیم ان-استیل-بتا-دي- گلوکـزآمینیــداز، آنــزیمی 
در حدود 140کیلودالتون  باال  مولکولي  وزن  داراي  هیدروالزي، 
است،  گلیکوزآمینوگلیکانها  و  گلیکوپروتئینها  از  متشکل  و  بوده 
فعالیت فیزیولوژیکي بسیار پاییني دارد و بسیار اختصاصي عمل 
اپیتلیال  لیزوزومهاي سلولهاي  مي کند. بیشترین غلظت آن در 
لوله هاي پروگزیمال کلیه اندازه گیري شده است. از آنجا که این 
آنزیم داراي وزن مولکولي باالیي است، نمي تواند از گلومرولها و 
دیگر لوله هاي کلیه فیلتر شود. به دنبال آسیب هاي اولیه و ثانویه 
کلیوي مانند نفروپاتي دیابتي، رد پیوند و مسمومیت دارویي غلظت 
از بررسي ها نشان  افزایش مي یابد. بعضي  ادرار  و فعالیت آن در 
پیشرفت  از  آنزیمي  تشخیص  از  استفاده  با  مي توان  که  مي دهد 
نفروپاتي در همان ابتدا جلوگیري کرده و پروسه را برگشت پذیر 
و  متخصص  پزشکان  درخواست  صورت  در  آزمایش  این  نمود. 
توجیه اقتصادی به روش تخصصی االیزا قابل راه اندازی می باشد.

 
دکترجبار لطفی )دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی(    

مسئول بخش بیوشیمی اختصاصی مجتمع آزمایشگاهی فروردین  
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ویروس های هرپس سیمپلکس از خانواده DNA  ویروس هاست که 
معموال بنام عامل مولد تبخال شناخته می شوند و در دوگروه طبقه 

بندی می شوند:
تبخال نوع 1 

(HSV-1 یا تبخال دهانی( و تبخال نوع 2 )HSV-2 ( یا 
تبخال تناسلی(.

 تبخال نوع 1 معموال باعث زخم دراطراف دهان و لب ها می شود ) 
گاها تاول تب یا زخم سرد نیز نامیده می شود( . HSV-1 می تواند 
منجر به تبخال تناسلی هم بشود اما در اکثر موارد تبخال تناسلی 

در اثر تبخال نوع 2 بوجود می آید.
در HSV-2 فرد آلوده ممکن است زخم در اطراف ناحیه تناسلی 
و یا مقعد داشته باشد. اگرچه زخمهای HSV-2 ممکن است در 
نقاط دیگر بدن نیز پیدا شوند، اما معموال در ناحیه پایین کمر دیده 

می شوند.
زخم  یا  دهان  ترشحات  طریق  از  که  نوع 1،  هرپس سیمپلکس 
استفاده  یا  بوسیدن  طریق  از  تواند  می  یابد،  می  سرایت  پوست 
مشترک از مسواک یا ظروف غذا منتقل شود. به طور کلی، عفونت 
به  مبتال  با شخص  جنسی  تماس  طریق  از  تنها   ،2 نوع  هرپس 
عفونت تناسلی HSV-2 منتقل می شود. اطالع از این نکته مهم 
است کهHSV-1 وHSV-2 می تواند حتی در صورت عدم وجود 

زخم نیز منتقل شود. 
زنان باردار مبتال به تبخال تناسلی باید در رابطه با اینکه آیا تبخال 
تناسلی در طول بارداری یا حین زایمان به نوزاد نیز منتقل می 

شود یا خیر با پزشک خود مشورت کنند.
برای بسیاری از افراد مبتال به ویروس تبخال، که ممکن است دارای 
ویروس های خفته نیز باشند، حمالت تبخال می تواند در شرایط 

زیر بروز کند: 
 بیماری های عمومی )از بیماری های ساده گرفته تا بیماری های 

جدی(
 خستگی

 استرس جسمانی یا عاطفی
یا  ایدز شیمی درمانی  علت  به  بدن  ایمنی  در سیستم  اختالل   

مصرف داروهای استروئیدی
 تروما به منطقه آسیب دیده، از جمله فعالیت جنسی. )هر گونه 
یا  فیزیکی  عوامل  برخورد  به  دنبال  که  را  صدمه  ای  یا  آسیب 

شیمیایی به بافت های بدن به  وجود آید تروما می گویند(
 قاعدگی

تاول در  یا چند  ویروس هرپس سیمپلکس معموال بصورت یک 
اطراف یا روی  لب و دهان، ناحیه تناسلی و یا مقعد ظاهر می شود. 

به مرور تاول می ترکد و زخمهای حساسی باقی می گذارد.
 Real در اغلب موارد ظاهر ویروس هرپس سیمپلکس معمولی است

Time PCR یا PCR و کشت ویروسی، اطمینان حاصل نماید.
اگر چه هیچ درمان قطعی برای تبخال وجود ندارد، اما با روشهایی 
می توان عالئم را کاهش داد. درمان می تواند با کاهش درد مربوط به 
بروز بیماری و کاهش زمان بهبودی انجام شود . همچنین می توان 
 Famvir، تعدد شیوع بیماری را کاهش دهد. داروهایی از قبیل
برای درمان  zovirax و Valtrex از جمله داروهایی هستند که 
عالئم و نشانه های تبخال بکار می روند. حمام آب گرم می تواند به 

تسکین درد زخم های تناسلی کمک کند.
بعضی از مردم هنگام ابتال به تب خال تناسلی، هیچ عالمتی ندارند 
و یا ممکن است عالئم شان بسیار خفیف باشد. در اکثر موارد نیز، 
افراد آلوده به ویروس حتی از وجود آن اطالعی ندارند و هنگامیکه 
این  کنند.  می  تجربه  را  زیادی  بسیار  درد  کند،  می  بروز  عالئم 
بیشتر صدق  بدترین است  اولین شیوع که معموال  برای  موضوع 
می کند. عالئم تبخال تناسلی بصورت سوزش و درد در اطراف 
ناحیه تناسلی و یا مشکل هنگام ادرار توصیف می شود. برخی نیز 
ترشحات واژن یا آلت مردانه را گزارش داده اند. ضایعات هرپس 

  

Biomarker                     Injury                                Source                 Test                                  Unit    

Cystatin C      Proximal tubule injury     Serum            Nephelometric                         mg/L

                                                                                                                     Immunoassay /ELISA      

                                                                                        Urine                  Nephelometric/ELISA                   mg/L

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                    Serum                           ELISA                                  ng/mL

    

KLM-1            Ischemia and nephrotoxins                    Urine                       ELISA                                 pg/mL

    

IL-18             Toxic, delayed graft function     Urine                             ELISA                                 Pg/mL

  

L-FABP Ischemia and nephrotoxins     Urine                             ELISA                                mg/Ml

    

NAG                       Tubule injury                   Urine                              ELISA                                   U/g  

   

References:
1. Wasung ME, Chawla LS, Madero M. Biomarkers of renal function, which and when? Clinica Chimica Acta. 
2015;438:350-7.
2. Vaidya VS, Ferguson MA, Bonventre JV. Biomarkers of acute kidney injury. Annual review of pharmacology and toxi-
cology. 2008;48:463.
3. Schmid M, Dalela D, Tahbaz R, Langetepe J, Randazzo M, Dahlem R, et al. Novel biomarkers of acute kidney injury: 
Evaluation and evidence in urologic surgery. World journal of nephrology. 2015;4(2):160.

جدول 1. مقادیر مرجع پایه بیومارکرهای جدید آسیب حاد کلیه به دست آمده از مطالعات مختلف.

تست های تشخیص ملکولی  پانل 
ویروس های هرپس سیمپلکس

تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی
PHD بیولوژی ملکولی – عضو هیئت علمی دانشگاه

مسئول بخش تشخیص ملکولی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 Ischemia and nephrotoxins NGAL    
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مقدمه: پایش سطح درمانی دارو اندازه گیری پارامتری آزمایشگاهی 
است که تفسیر مناسب آن روش تجویز دارو را به طور مستقیم 
تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از TDM در سالهای اخیر افزایش 
آزمایش های  با  تنها  داروها،  درمانی  اثرات  بررسی  زیرا  است  یافته 
امکان پذیر نیست، در  پاراکلینیکی  یا دیگر آزمایش های  بالینی 
مورد بسیاری از داروها، غلظت سرمی بهتر از دوزاژ مصرف شده با 

اثرات دارو رابطه دارد.
سوال این است در بدن بر سر دارو چه می آید؟ مرحله ورود شامل 
جذب و توزیع است. مرحله حذف شامل متابولیسم و دفع ماده 
است هر کدام از این مراحل غلظت سرمی دارو را تحت تاثیر قرار 
تزریق  اسپری،  وریدی، خوراکی،  تزریق  از طریق  داروها  دهند.  می 

عضالنی، رکتال وارد بدن می شود.
دارو باید از خالل پوست یا غشاء مخاطی روده عبور کند تا به جریان 
خون برسد. داروهایی که به صورت وریدی مصرف نشوند کامال وارد 
جریان خون نمی شوند. داروها قبل از رسیدن به محل اثر خود 

درکبد متابولیزه  می شوند و مقداری توسط کبد برداشته می شود. 
داروها به طور یکنواخت در بدن توزیع نمی شوند که تحت تاثیر 
عوامل زیر است: حاللیت در آب یا چربی/ شدت خون رسانی اندامها 
و بافتها / نفوذپذیری غشاها / اتصال به پروتئین/ تمایل به برخی 

ساختمانهای فیزیولوژیک
نیمه عمر حذف: مدت زمانی است که مقدار داروی حذف شده از 

بدن به 50% می رسد.
غلظت حالت تعادل: میزان ثابتی از کارایی است که در اثر ایجاد 
تعادل بین داروی وارد شده با داروی دفع شده در یک فاصله زمانی 
خاص بوجود می آید. برای بیشتر داروها حالت تعادل بعد از تقریبا 
5 نیمه عمر دفعی به دست می آید. متوسط غلظت در حال تعادل 
بستگی به دوزاژ دارو و نیمه عمر دفعی آن دارو دارد. مقادیر حالت 
ایفا می کند. بیمارانی که  تعادل نقش مهمی در زمان خونگیری 
مصرف کننده طوالنی مدت دارو هستند هنگام خونگیری باید در 

حالت تعادل باشند.

 دارو     
دیگوکسین     

تئوفیلین     
کاربامازپین 

    
فنوباربیتال     

فنی توئین 
والپروئیک اسید    

نیمه عمر حذف       
40 ساعت      
12-3 ساعت      

12 ساعت) تک دارو درمانی(
4 تا 5 ساعت )چند دارو درمانی که یکی القا کننده آنزیمی باشد(     

فنوباربیتال      120-50 ساعت  
فنی توئین      200-25 ساعت  

20-7 ساعت  )تک دارو درمانی(
3 تا 12 ساعت )چند دارو درمانی که یکی القا کننده آنزیمی باشد(    

TDM  مفاهیم پایه پایش سطح درمانی دارو
تهیه و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی

مدیریت مجتمع آزمایشگاهی فروردین

دهانی)زخم های سرد( معموال باعث احساس سوزن سوزن شدن 
نیز  تاول  خود  می باشد.  تاول  ترکیدن  از  قبل  درست  سوزش،  و 

می تواند دردناک باشد.
هیچ درمان قطعی برای هرپس سیمپلکس وجود ندارد. اگر ویروس 
در بدن فرد وجود داشته باشد بصورت نهفته و غیرفعال در سلول 
های عصبی باقی می ماند تا عاملی باعث تحریک و فعالیت مجدد 

آن شود.
بیمارانی  بیشتر طول می کشد.  یا  بیماری معموال 3 هفته  دوره 
که قبال عفونت هرپسی تیپ 1داشته اند عفونت اولیه خفیف تری 
خواهند داشت. هرپس تناسلی راجعه به طور تیپیک با عالئم پیشرو 
به صورت سوزش یا خارش یا مورمور شدن شروع می شود. معموال 
در طی 24 ساعت بعدی به صورت وزیکول ها و تاول های حاوی 
مایع شفاف در می آیند و در 24 تا 36 ساعت بعدی اروزیونها را 
تشکیل می دهند و در طی 2 تا 3 روز بعدی بهبود می یابند. )دوره 
هرپس تناسلی 7روزمی باشد(. هم در مردان هم در زنان قسمت 
فوقانی باسن ها محل شایعی برای ایجاد هرپس تناسلی راجعه می 

باشد.
از زنان دیگر  بار بیشتر  زنانی که هرپس تناسلی دارند, 5 تا 10 
دچار سرطان گردن رحم می شوند. تیپ 2 هرپس، عمدتا افراد بالغ 
را مبتال می کند و بوسیله تماس جنسی منتقل شده و شایعترین 
بیماری مقاربتی محسوب می شود. عود ضایعات شایع است و این 

را به بیمار باید تذکر داد.
هستند،  فعال  ضایعات  که  هنگامی  است.  ضروری  بیمار  آموزش 
بیماران باید از کاندوم استفاده کنند و یا از تماس جنسی، خودداری 

نمایند تا بیماری را به شریک جنسی خود منتقل نکنند. مردان و 
زنانی که ضایعات راجعه در ناحیه باسن دارند، ممکن است هنگام 
فعال بودن ضایعات ویروس را از طریق اورتر یا سرویکس دفع کنند 
و باید عفونت زا در نظر گرفته شوند. HSV ممکن است از طریق 
اشخاص بدون عالمت، قبل از ظهور ضایعات، منتقل گردد. زنان 
ممکن است بدون عالمت باشند ولی ویروس را از طریق سرویکس 

دفع کنند.
ویروس هرپس سیمپلکس شدیدا مسري بوده و باعث بروز اختالالت 
متعددي مي شود که مشخصه آنها، تاول هاي کوچک و دردناک بر 
روي پوست و غشاهاي مخاطي مي باشد که اکثرا در اطراف لب و 
یا آلت تناسلي ایجاد مي شود. ویروس هرپس سیمپلکس )تبخال( 

براثر تماس مستقیم با این تاولها انتقال مي یابد.
یک بار آلوده شدن به این ویروس باعث مي گردد که این ویروس در 
عصب ها بصورت مخفي باقي بماند و در هنگام استرس و یا بیماري، 
دوباره فعال شده و بیمار را دچار تبخال سازد. این ویروس با ورود 
به مایع مغزی نخاعی می توان یکی از عومل مولد عفونت مننژیت 

ویرال باشد.
این بیماري در افراد مبتال به ایدز دچار کاهش ایمني، بطور شایعتر 
ویروس  به  بزرگسالي  هنگام  تا  افراد  اکثر  میدهد.  رخ  و شدیدتر 
هرپس سیمپلکس نوع یک مبتال مي شوند. در اکثر موارد، طی 
عفونت اولیه باعث هیچگونه عالمتي نمي شود. با اینحال بعضي از 
کودکان ممکن است دچار تاول هایي در داخل دهان شان بشوند. 
بعد از گرفتاري اولیه به عفونت هرپس سیمپلکس، این ویروس در 
سیستم عصبي مخفي شده و هرچند وقت یک بار خود را بصورت 

تبخال نشان مي دهد.
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TDM روش ها و تکنیک های تجزیه ای )آنالیتیک( برای

داروها در سرم به چه شکلی حضور دارند؟
داروها به صورت آزاد یا متصل به پروتئین های سرم یا بافت ها یافت 
می شود. هر دارو درصد اتصال پروتئینی ویژه ای دارد و این درصد 
برای هر دارو خاص می باشد. جزء آزاد دارو در تعادل با جزء متصل آن 
است. آلبومین یکی از پروتئینهای سرم می باشد. اثر فارماکولوژیک 
در  پروتئین ها  تغییر غلظت  آن می باشد.  آزاد  به جز  مربوط  دارو 

دوران بارداری یا بیماری اثر شدیدی بر غلظت سرمی دارو دارد.

محدوده درمانی دارو
افراد در آن محدوده،  غلظتی از دارو در سرم است که در بیشتر 
اثرات درمانی ظاهر شده و خطر سمیت دارو اندک است. پائین تر 
از این محدوده داروها بی اثر هستند و باالتر از محدوده، عوارض 
سمی داروها مشـاهده می شـود. در حقیقـت غلظـت و »کمترین 
غلظت موثر« یا MEC هایی که محدوده درمانی نامیده می شوند 

بین »کمترین غلظت توکسیک« یا  متغیر هستند. 

 TDM زمان انجام
عدم موفقیت درمانی/ بهینه کردن درمان، ظن به دوز بیش از حد 
دارو، درمان چند دارویی، شرایط فیزیولوژیک )سن، جنس، بارداری، 
)بیمارهای  پاتولوژیک  ویژه  شرایط  نژادی(،  عوامل  وزن،  تغییرات 

کبدی کلیوی گوارشی(. 
TDM برای چه داروهایی توصیه می شود؟

داروهایی که محدوده درمانی باریکی دارند، فقدان رابطه خطی بین 
نظر  از  اثرات درمانی و سمی  تعیین  منحنی دوز-اثر وجود دارد، 

در  کاربرد  باشد،  داشته  العاده  فوق  باشد، سمیت  مشکل  بالینی 
درمان طوالنی مدت با دارو، کاربرد در موارد خطر بروز بیماری های 

مهلک.
چه عواملی منجر به بروز غلظت های دور از انتظار دارو می شوند؟

مصرف دارو به طریقی غیر از راه تجویز شده، تداخالت دارویی، دزاژ 
نامناسب، بیماری های جذب، خونگیری بی موقع، بیماریهای کلیه یا 

کبد، تب، تغییر خصوصیت اتصال پروتئینی دارو. 

روش انتخابی اندازه گیری سطح دارو کروماتوگرافی مایع با 
)HPLC( فشار باال

بین  محلول  توزیع  اساس  بر  جداسازی  مایع،  کروماتوگرافی  در 
یک  از  مایع  کروماتوگرافی  در  می باشد.  متحرک  فاز  و  ثابت  فاز 
ستون موثر و کارآمد استفاده می شود، لذا این تکنیک به عنوان 

کروماتوگرافی مایع با فشار باال نیز نامیده میشود.
در آزمایشگاه بالینی از کروماتوگرافی مایع برای اندازه گیری داروها، 
ویتامین ها، هورمون ها، داروهای ضد آریتمی، ضد صرع، ضد درد، 

ضد افسردگی، پپتیدها و ویتامین ها استفاده می گردد. 

TDM  نمونه مناسب و زمان نمونه برداری برای
زمان جمع آوری نمونه بزرگترین منشا بالقوه خطا در آزمایش های 
روزمره است. بهترین زمان نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی 
می باشد. نگهداری نمونه: در دمای 2 تا 8 درجه به مدت 7 روز و 

20- درجه به مدت 30 روز.

دارو      

کاربامازپین     

فنوباربیتال     

فنی توئین     

پریمیدون     

اتوسوکسیماید   

محدوده درمانی      

   4-10 µg/ml

                       15-40 µg/ml 

                          5-20 µg/ml 

   5-15 µg/ml

  50-100 µg/ml

 

Immunoassays:                      Homogeneous Immunoassays              Fluorescence Immunoassay(FIA)             

                                                                                                     Enzyme Multiplied Im 

                                                                                                                    munoassay Technique (EMIT)   

                                                                                                    Cloned Enzyme Donor

                                                                                                              Immunoassay (CEDIA®)

                            Heterogeneous Immunoassay                                   Fluorescence Polarization

                                                                                                             Immunoassay (FPIA)

                                                                                                      Kinetic Interaction of 

                                                                                                          Microparticles in Solution (KIMS), Online®

                                                                                                           Enzyme Linked 

                                                                                                       Immunosorbent-Assay (ELISA) 

                                                                                                                Radioimmunoassay    

Chromatographic 

Methods                                      
  (HPLC,GC-MS)
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مهار  ازطریق  که  است  ایمنوساپرسیو  داروی  یک  سیکلوسپورین 
فعالیت لنفوسیت های T عمل می کند. این دارو برای جلوگیری از رد 
پیوند اعضا تجویز می گردد. سیکلوسپورین دارای یک دامنه درمانی 
باریک و اثرات  سمی بالقوه ایی است که این اثرات عمدتا وابسته به 
غلظت این دارومی باشند. فارماکوکینتیک این دارو در یک بیمار و 
یا در بین بیماران  مختلف متفاوت است و داروهایی که همراه آن 
مصرف می شوند روی غلظت  خونی این دارو اثر می گذارند. جذب 
محلول خوراکی سیکلوسپورین بستگی به  جریان طبیعی صفرا و 
ترشح آن در ابتدای روده دارد و در کلستاز مقدار جذب سیکلوسپورین 
کاهش می یابد. فقر جذب محلول خوراکی سیکلوسپورین  معمولی 
با استفاده از فورموالسیون جدید خوراکی که خصوصیات جذب را 
اصالح  می کند، برطرف می گردد و با مونیتور سیکلوسپورین می توان 
درمان انتخابی را ارزشیابی کرد. غلظت سیکلوسپورین را می توان در 
خون و با استفاده از رادیوایمنواسی و یا روش کروماتوگرافی مایع تحت 

فشار اندازه گیری نمود.
موارد مصرف: سایکلوسپورین درجلوگیری از رد پیوند کلیه، کبد، 
قلب یا سایر اعضای بدن همراه کورتیکوستروئیدها مصرف می شود. 
این دارو همچنین برای درمان رد پیوند مزمن )در بیمارانی که قبال 
آرتریت  درمان  اند(،  بوده  ایمنی  سیستم  کاهنده  با  درمان  تحت 
روماتوئید حاد، درماتیت آتوپیک و پسوریازیس شدید )در صورت عدم 
پاسخ مناسب یا عدم تحمل نسبت به داروهای سیستمیک قبلی( و 

درمان سندرم نفروتیک به کار می رود.
مکانیسم اثر: با مهار قابل برگشت و اختصاصی لنفوسیت ها در فاز 
GO و G1 چرخه سلولی، باعث مهار لنفوسیت های کمکی و مهاری 
می شود و تولید IL-2 و فاکتور رشد لنفوسیت های T را نیز مهار 

می کند.
فارماکوکنیتیک: جذب این دارو از دستگاه گوارش متغیر و حدود 
30 درصد است. متابولیسم شدید کبدی دارد و نیمه عمر آن در 
کودکان حدود 7 ساعت و در بزرگساالن حدود 19 است و به طور 

عمده از طریق صفرا و مدفوع دفع می شود.
موارد منع مصرف: در صورت حساسیت به یکی از اجزاء فرآورده های 

خونی، پرفشاری خون کنترل نشده یا بدخیمی ها نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: هیپرپالزی لثه، افزایش فشار خون، سمیت کلیوی و 
عصبی، افزایش قند خون و واکنشهای آلرژیک از عوارض جانبی مهم 

سیکلوسپورین هستند.
تداخل دارویی: مصرف همزمان کتوکونازول، آندروژن ها، آمیودارون، 
کانال های کلسیم، متوکلوپرامید،  دانازول، مسددهای  سایمتیدین، 
اریترومایسین یا استروژن ها باعث افزایش غلظت سرمی سیکلوسپورین 
می شود. مصرف همزمان تربینافین، کوتریموکسازول، ریفامپیسین، 
پروبوکول، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین باعث کاهش غلظت 
سرمی سیکلوسپورین می شود. مصرف همزمان سیکلوسپورین با 
مدرهای نگهدارنده پتاسیم ممکن است باعث افزایش پتاسیم خون 
می شود. مصرف همزمان سایر داروهای کاهنده سیستم ایمنی با 

سیکلوسپورین ممکن است خطر بروز عفونت را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه:
1. بیماران مصرف کننده سیکلوسپورین باید تحت نظر کامل پزشک 

باشند.
2. اندازه گیری غلظت سرمی سیکلوسپورین، کرآتینین، BUN و 

اسید اوریک طی درمان با دارو ضروری است.
3. در صورت بروز هر نوع عفونت باید درمان آن سریعاً انجام شود. 

ممکن است به کاهش مقدار مصرف سیکلوسپورین نیاز باشد.
4. در صورت ظهور عالئم رد پیوند باید مقدار مصرف افزایش داده 

شود.
5. کودکان ممکن است به مقدار مصرف بیشتری از دارو نیاز داشته 

باشند.
6. در سوء جذب ممکن است جذب خوراکی دارو کاهش یابد.

7. افزایش فشار خون ناشی از این دارو را می توان با تجویز داروهای 
اینکه سیکلوسپورین  به دلیل  باال کاهش داد. ولی  ضدفشار خون 
پتاسیم خون را افزایش می دهد، از مدرهای نگهدارنده پتاسیم نباید 

استفاده شود.

اهمیت اندازه گیری سطح سرمی دارویی 
سیکلوسپورین یا ساندیمون

تهیه و تنظیم : دکتر مهرداد ونکی

TDM اندازه گیری غلظت دارو در سرم و یا پالسما برای کنترل و 
تنظیم مقدار داروی مصرفی در بدن می باشد. در این میان ارتباطی بین 

غلظت سرمی یک دارو و تاثیر آن در بدن وجود دارد.
اما پیش از دارو تراپی باید به چند نکته توجه کرد: 

 چه دارویی استفاده شود 
 دارو به چه میزان استفاده شود 
 چند مرتبه در روز استفاده شود 

 و در چه دوره زمانی دارو استفاده گردد.
دارو تراپی شامل دو مرحله می باشد: 

1- تاثیر بدن بر دارو که مربوط به نوع جذب دارو توسط بدن می باشد.
2- تاثیر دارو بر بدن که با اندازه گیری دارو در بدن اثربخش بودن و یا 

سمی بودن آن را، در بدن تشخیص می دهند.
با اندازه گیری دارو می توان کمترین غلظت موثر و کمترین غلظت 
سمی بودن آن را مشخص نمود. خانواده دارویی که توسط دستگاه 

کوباس اینتگرا قابل اندازه گیری می باشد شامل موارد زیر است: 
آنتی بوتیک ها  - ضد تشنج ها  - داروهای ضد آسم  - مارکرهای 
قلبی – عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی – عوامل ضد التهاب و 

مسکن ها

اندازه گیری غلظت TDM توسط 
دستگاه کوباس اینتگرا

تهیه و تنظیم: نفیسه شاهمرادی
مسئول بهبود کیفیت مجتمع آزمایشگاهی فروردین

      Ciclosporin :)نام علمی دارو )ژنریک

Immunosuppressants  :گروه دارویی

Antibiotics
• Gentamicin, Tobramycin, [Kanamycin], Netilmycin Utility Channel, [Streptomycin], Vancomycin
Anti-Convulsants - Anti-Epileptics
• Carbamazepine, Phenobarbital, Primidone, Phenytoin (Free & Total), Valproic Acid (Free & Total), Ethosuximide
Anti-Asthmatics
• Theophylline
• Caffeine
Cardiac Agents
Antiarrhythmics      Cardiac Glycosides
• Quinidine                       Digoxin
• Lidocaine                       Digitoxin                                                                            
Immunosupressants
• Cyclosporine
• Mycophenolate
Analgesic & anti-inflammatory agents
• Acetaminophen
• Salicylic Acid
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 :TDM تکنیکهای رد یابی

اتو  دستگاه  بوسیله   TDM گیری  اندازه  در  که  مواردی 
آناالیزر باید به آن توجه کرد: 

 دقت و تکرار پذیری تست ها 
 اطالعات پزشکی اپراتور در ارتباط با غلظت نرمال و غلظت های 

سمی داروها باید کامل باشد.
 میزان نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش و همچنین نوع ظرف 

مورد نیاز جهت نمونه گیری مشخص شده باشد.
 همچنین دوره زمان نمونه گیری خون مشخص گردد.

دستگاه کوباس اینتگرا دارای قابلیت های زیر جهت اندازه گیری 
مناسب غلظت داروها می باشد: 

 دارای محلول رقیق کننده در صورت نیاز 

 قابلیت تفکیک دارو از پروتئین 
 قابلیت تغییر ماهیت پروتئین وقتی خیلی محکم به دارو متصل 

است 
 تفکیک بیلیروبین متصل به آلبومین 

 جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی ردیاب به پروتئین 
اندازه  از  برای دستگاه که بعد   دارای محلول شستشوی اضافی 
گیری بعضی از تستها برای شستشوی اعضاء کلیدی مورد استفاده 

قرار می گیرد تا بر روی تست بعدی تاثیر نداشته باشد.
دستگاه کوباس اینتگرا در آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین وجود 
از تست  های TDM توسط این  داشته و در حال حاضر قسمتی 

دستگاه انجام می شود.

 EMIT Enzyme Multiplied Immunoassay

 CEDIA Cloned Enzyme Donor Immunoassay

 FPIA Fluorescent Labeled Immunoassay

 KIMS Kinetic Interaction of Microparticles in Solution

 Enzymatic

اندازه گیری سطح سرمی فنوباربیتال
تهیه کننده: زهره سرداری 

موارد مصرف:
بجز صرع  مداوم صرعي  و در حمالت  انواع صرع  در  فنوباربیتال 
ابسنس به کار می رود. فنوباربیتال تزریقي براي درمان اضطراري 
بعضي از حمالت تشنجي حاد ازجمله حمالت همراه با اکالمپسي، 
مننژیت و واکنشهاي سمي به استریکنین یا کزاز و همچنین جهت 
پیشگیري و درمان حمالت تشنجي ناشي از تب مصرف می شود. 
این دارو به عنوان تسکین بخش وخواب آور در دوره های زمانی 

کوتاه مدت مصرف می شود.
مکانیسم اثر:

 )GABA( این دارو از یک طرف اثر مهاري گاماآمینوبوتیریک اسید
اثر تحریکي گلوتامیک اسید  از طرف دیگر  افزایش مي دهد و  را 
عصبي  سلولهاي  انتخابي  مهار  با  ترتیب  بدین  و  می کند  کم  را 

غیرطبیعي، مانع انتشار امواج از کانون صرعي می شود.
فارماکوکینتیک:

انتشار  مغز  و  بدن  بافتهاي  در  و  از طریق خوراکي سریعا جذب 
آنزیمهای میکروزومی کبدی متابولیزه  این دارو توسط  یابد.  مي 
می شود. راه دفع دارو کلیوي است. حدود 20-30 درصد دارو بدون 
تغییر دفع می شود. نیمه عمر دارو 5-7 روز است. زمان شروع اثر 
دارو از راه خوراکي 20-60 دقیقه، از راه عضالني تا حدودي سریعتر 

از راه خوراکي و از راه وریدي حدود 5 دقیقه است.
موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده به باربیتوراتها، 
)به  تنفسي  زجر شدید  یا  مداوم  آسمي  برونکوپنوموني، حمالت 
این  نشانه هاي  تواند  پورفیري )مي  تنفسي(،  دلیل خطر تضعیف 
همراه  تنفسي  بیماري  کبدي،  بارز  اختالل  برانگیزد(،  را  بیماري 

تنگي نفس یا انسداد، اختالل کلیوي، نفریت 
به  احتیاج  که  آمیزي  مخاطره  فعالیتهاي  انجام  احتیاط:  موارد 
هوشیاري دارند، سالمندان و افراد ناتوان، درد حاد یا مزمن، اختالل 
به خودکشي، سابقه سوء مصرف مواد،  تمایل  افسردگي،  کبدي، 

تغییرات فشار خون، بیماریهاي قلبي عروقي، شوک، اورمي.

اثر بر آزمایشهاي تشخیصي
فنوباربیتال ممکن است موجب بروز نتایج مثبت کاذب در آزمون 
فنتول آمین شود. این دارو ممکن است غلظت سرمي بیلي روبین 
را در نوزادان، بیماران مبتال به صرع و بیماران مبتال به زیادي بیلي 

روبین غیر کونژوگه غیر همولیتیک مادرزادي کاهش دهد.

آزمایش  مشابهي  ایمونولوژیکي  تکنیک هاي  توسط  داروها  اکثر 
مي شوند که شامل موارد زیر می باشد:

گاز کروماتوگرافي، اسپکتروسکوپي جرمي )GC-MS( که شامل 
جداسازي ترکیبات در فاز گازي و تشخیص براساس نسبت جرم به 
بار و الگوهاي فراگمانتاسیون آنها مي باشد و بعنوان استاندارد طالیي 

در تشخیص و اندازه گیري داروها در مایعات بدن بکار مي رود.
 TDM پایش سطح درمانی دارو

پایش سطح درمانی دارو اندازه گیری پارامتری آزمایشگاهی است 
که تفسیر مناسب آن روش تجویز دارو را به طور مستقیم تحت 
تاثیر قرار می دهد.استفاده از TDM در سالهای اخیر افزایش یافته 
است زیرا بررسی اثرات درمانی داروها تنها با آزمایش های بالینی یا 
دیگر آزمایش های پاراکلینیکی امکان پذیر نیست در مورد بسیاری 
دارو  اثرات  با  دوزاژ مصرف شده  از  بهتر  غلظت سرمی  داروها  از 

رابطه دارد.
High-Performance Liquid Chromatography )HPLC( 

در آزمایشگاه بالینی از کروماتوگرافی مایع برای اندازه گیری داروها، 
ویتامین ها، هورمون ها، داروهای ضدآریتمی، ضد صرع، ضد درد، 

ضد افسردگی، پپتیدها و ویتامین ها استفاده می گردد.
نحوه محاسبه غلظت داروها

با کمک نرم افزار دستگاه HPLC سطح زیر منحنی هر پیک دارو 
را محاسبه می کنیم و با استفاده از فرمول:

Ratio سطح زیر منحنی دارو  = فاکتور یا
سطح زیر منحنی استاندارد داخلی

داروها در سرم به دوشکل آزاد و متصل به پروتئین وجود دارند . آلبومین 
عمده ترین پروتئین متصل شونده به دارو می باشد. عواملی که بر اتصال 

دارو به پروتئین موثر است شامل: سن، PH، تغییرات پاتولوژیکی و 
جایگزینی بوسیله داروی دیگر می باشد

اشکال دارویي:

طبقه بندي فارماکولوژیک: باربیتورات
طبقه بندي درماني: ضد تشنج، تسکین بخش، خواب آور

D طبقه بندي مصرف در بارداري: رده
Luminal :نام هاي تجاري
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مسمومیت با فنوباربیتال:
باربیتورات: سطح سرمي سمي فنوباربیتال بیشتر از 3 میلی گرم در 
بوجود  اغما در سطح 6 میلی گرم در دسي لیتر  لیتر است و  دسي 
مي آید. بعنوان اولین درمان باید MDAC تجویز شود و در صورت 
مسمومیت با باربیتورات هاي طوالني اثر، قلیایي کردن ادرار سودمند 
با  فنوباربیتال  و  داشته  پروتئین  به  اتصال  فنوباربیتال %50  است. 
همودیالیز یا هموپرفیوژن بخوبي برداشت مي شود. همودیالیز زماني 
که اغما طوالني شد و بویژه اگر عوارض اغما نظیر پنوموني رو به 
پیشرفت باشد، باید به کار گرفته شود. به هر حال، مدرکي دال بر 

اینکه همودیالیز بقاي کلي را بهبود بخشد، وجود ندارد.
دیالیز صفاقي، همودیالیز و هموپرفیوژن و بویژه دو شیــوه آخر در 
درمان افزایش مصرف و مسمومیت هاي دارویي مفید هستند. به هر 
حال، این شیوه هاي درماني باید بطور انتخابي و بعنوان جزئي از 
خط مشي درمان مقایسه اي که شامل حمایت قلبي تنفسي، الواژ 
اولیه معده )زماني که الزم و بي خطر است( و تجویز شارکول فعال 
یا آنتي دوت هاي اختصاصي مي باشد، بکار گرفته شوند. همچنین 
در بیماران با عملکرد قابل قبول کلیه، ایجاد دیورز به همراه قلیایي 
یا اسیدي کردن ادرار مي تواند برداشت تعدادي از داروها را از بدن 
افزایش دهد. در سال 1998 ، بیشتر از 2 میلیون مورد مسمومیت 
توسط مرکز کنترل مسمومیت آمریکا گزارش شدهکه حدود %95 

این موارد در ایاالت متحده بوده است. 
باربیتوراتها کامال شبیه مسمومیت  تا متوسط  مسمومیت خفیف 
با الکل یا سایر آرامبخش ها و خواب آور ها است.خواب الودگی، 
آتاکسی، تکلم درهم و گیجی منتال شایعترین   ،disinhibition

تظاهرات در افزایش دوز است.
مسمومیت شدید : دپرسیون نورولوژیک پیشرونده از استوپور تا 
کما تا عدم پاسخدهی کامل نورولوژیک شامل فقدان رفلکس قرنیه 

و رفلکس عمقی تاندون می باشد.
تغییرات شایع عالئم حیاتی در اوردوز شامل: هیپوترمی، دپرسیون 
تنفسی و هیپوتانسیون است که دپرسیون تنفسی اغلب در ابتدا رخ 
می دهد. درجه حرارت غیر طبیعی در اثر فنومن های واسطه مرکزی 
است درحالی که هیپوتانسیون در نتیجه کاهش تون عروق رخ می دهد. 
مجموع این مشکالت در بیمار باعث سردی، آپنه و شوک می شود.

اندازه مردمک، واکنش به نور و نیستاگموس متغیر  ریت ضربان، 
است. حرکات دستگاه گوارشی آرام است و به تاخیر در تخلیه روده 

و ایلئوس می انجامد. تاولهای پوستی که گاهی اوقات )تاول های 
باربیتورات( نامیده می شود، ناشایع است و ممکن است بیشتر در 
نتیجه فشار موضعی بروز کنند. حتی اگر معلوم شود که باربیتورات 
هضم شده است باید محتاطانه  وضعیت هوشیاری بیمار تحت نظر 

گرفته شود .
مرگ زودهنگام در دوز باالی باربیتورات در نتیجه ارست تنفسی 
هیپوگلیسمی  شامل  شایع  عوارض  است.  عروقی  قلبی  و کالپس 
)شاید ناشی از گرسنگی(، ادم ریه، پنومونی آسپیراسیون و آسیب 
های حادریوی )که قبال به عنوان سندرم دیسترس تنفسی بالغین 

شناخته می شد( می باشد.
میزان مورتالیتی 1 تا 3 درصد است و مرگ معموال ناشی از نارسایی 
چند ارگان است. دوز کشنده نامعلوم است اما اگر بیش از ده بار 
تحمل جذب شده  بدون  بیمار  در  مرحله  یک  در  اور  خواب  دوز 
باشد، مسمومیت شدید تظاهر می کند. همانند سایر داروهای خواب  
اور- آرامبخش عالئم توکسیک باربیتوراتها ممکن است در حضور 

بنزودیازپین ها یا الکل تشدید یابد .
آزمایشات شامل: قند خون، بیوشیمی، CBC، گاز خون شریانی، 
اسکرین توکسیتی، CXR ، ECG  و اندازه گیری سطح باربیتورات 
سرم در تشخیص بیماران کمایی مفید است. اگرچه درمان قطعی 
سطح  گیری  اندازه  نتایج  باشد.  مریض  بالین  اساس  بر  بایستی 
باربیتورات سرم در دوزهای مرگ آور خیلی وسیع است و بنابراین 
اندازه گیری در جریان بیماری خیلی قابل اعتماد نیست، زیرا آنها 
غلظت باربیتورات مغزی را منعکس نمی کنند. همچنین این اندازه 
گیری ها در بیماران با سوءمصرف مزمن باربیتورات که مقاومت روانی 
پیدا کرده اند و نیز در بیماران دچار نارسایی کلیه و کبد  قابل اعتماد 

نیست.
تشخیص: 

شرح حال مریض: این بیماران سابقه اپی لپسی داشته یا در خانواده 
دارند. )چون این داروها افسردگی ایجاد می کند(

تنفسی  میوزودپرسیون  و  هوشیاری  اختالل  بیماران  این  چون 
دارند باید از نظر مسمومیت با اوپیوم با استفاده از تست نالوکسان 
مسمومیت با اپیوم رد گردد. چون عالئم مسمومیت با بنزودیازپین و 
فنوباربیتال مشابه یکدیگر است بهتراست بیمار تست فلومازنیل شود 
و درصورت منفی بودن تست فلومازنیل، مسمومیت با بنزودیازپین ها 

رد می شود و عالئم به نفع فنوباربیتال خواهد بود.

مشخصات عمومي و کلي مولیبدن:
 Carl Wilhelm Scheele توسط   1778 سال  در  عنصر  این 
دانشمند سوئدي کشف شد اما تا چند سال پس از آن، مولیبدنیت 
تنها در حد آزمایشگاهي کار مي شد. نخستین کاربرد اصلي مولیبدن 
در جنگ جهاني اول بود. در آن زمان مولیبدن به فوالد افزوده مي 
شد و نتیجه آن تولید فوالدهاي مقاوم در حرارت هاي باال بود که 
نام مولیبدنیم  استفاده مي شد.  در زره پوش ها و موتور هواپیماها 
Molybdenum از واژه یوناني )Molybdos(  به معني شبیه سرب 
گرفته شده است. زیرا مولیبدنیم به صورت آزاد در طبیعت یافت 
نمي شود. فراواني مولیبدنیم در پوسته زمین 0/007 درصد مي باشد. 
مولیبدنیم فلزي است به رنگ سفید متمایل به خاکستري یا سفید- 
وزن مخصوص 10/22 گرم  اتمي 42،  Mo، عدد  نماد  با  نقره اي 
بر سانتي متر مکعب، سختي 5/5 در مقیاس موس، خیلي سخت، 
داراي بیشترین نقطه ذوب در بین عناصر، نقطه جوش 4612 درجه 
سانتیگراد و نقطه ذوب 2617 درجه سانتي گراد. مولیبدنیم در گروه6  

)VI( جدول تناوبي به عنوان Transition Metals بوده و در دوره 
5 قرار دارد. مولیبدن غذا به راحتي جذب و بیش از نیمي از آن در 

ادرار دفع مي شود. 

متابولیسم، جذب، انتقال، ذخیره و دفع:
مولیبدن موجود در غذاها به شکل کمپلکس های محلول قابل جذب 

است.
در انسان 88 تا 93 درصد مولیبدات آمونیوم از غذاهای مایع جذب 
می  شود و از طریق معده و روده و به شکل مولیبدات جذب بدن 
می  گردد. این ماده به طور اختصاصی با آلفا 2 ماکروگلوبولین باند 
شده و از طریق جریان خون منتقل می  شود. بیشترین ذخیره این 
از  مولیبدات  بصورت  نیز  آن  دفع  می  باشد.  کبد  در  معدنی  ماده 
کلیه ها است. نیمه عمر بیولوژیک این عنصر براي انسان بدرستي 
تعیین نشده است، اما بیشتر مولیبدن جذب شده در طول چند 
یا هفته دفع مي شود. داده هاي حیواني نشان مي دهند که  روز 

سندرم  محرومیت از باربیتورات
شدت عالئم به میزان وابستگی بیمار و نیمه عمر دارو بستگی دارد. 
قطع باربیتوراتهای کوتاه اثر عالئم شدیدتری را نسبت به قطع انواع 
طوالنی اثر ایجاد می کند. تظاهرات بالینی قطع باربیتوراتها شبیه 

الکل است.
عالئم مینور شامل: اضطراب، بی قراری، افسردگی، بی خوابی، بی 

اشتهایی، تهوع، استفراغ، کشش عضالنی، کرامپ شکمی و تعریق
هیپرترمیا  ژنرالیزه،  تشنج  دلیریوم،  توهم،  سایکوز،  ماژور:  عالئم 
اما  است  بنزودیازپینها  با  تشنج  کنترل  عروقی.  قلبی  کالپس  و 

باربیتوراتها موثرتر اسـت. به خاطر مورتـالیتی نـاشی از قطع  با 
باربیتوراتها قطع تدریجی در بیمارستان پیشنهاد می شود .

محرومیت باربیتورات ها در نوزادان
 شیرخوارانی که از مادر وابسته به باربیتورات بدنیا می آیند در خطر 
وابستگی هستند. این ممکن است در ابتدا در روز اول تا سوم زندگی 
تظاهر کند. عالئم و نشانه ها شامل گریه هی-پیچ )با صدای زیر(، 
استفراغ، اسهال، لرزش و احتماال تشنج می باشد. عالئم محرومیت 

با کاهش تدریجی دو فنوباربیتال درمان می شود.

)Mo( عناصر کمیاب مولیبدن

تست فنوباربیتال در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است) زمان جوابدهی ..........روز(

 
دکتر جبار لطفی )دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی(    

مسئول بخش بیوشیمی اختصاصی مجتمع آزمایشگاهی فروردین  
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متابولیسم ترکیبات مولیبدن با متابولیسم ترکیبات مس و گوگرد 
ارتباط تنگاتنگ دارند. 

نقش مولیبدن در بدن:
مولیبدن در ساختمان برخی از آنزیم های بدن که در تشکیل اسید 
اوریک و در جابه جایی ذخایر آهن از کبد نقش دارند، وجود دارد. 
همچنین مولیبدن باعث نگهداری و ذخیره فلوئور بدن مي شود و 

بنابراین از فساد دندان جلوگیری مي کند.
به عالوه مولیبدن نقش حفاظتي در برابر اثر شیمیایي داروها داشته 
و در انتقال و ذخیره آهن در بافت ها، متابولیسم و شکست اسیدهای 
 آمینه گوگرددار و نیز در تبدیل سولفیت به سولفات نقش ایفا مي 
کند. مولیبدن به عنوان یک جزء سازنده چندین آنزیم ایفاء نقش 

مي کند.
آمینو  هاي  متابولیسم  و  ها  واکنش  در  که  اکسیداز  سولفات   -1

اسیدهاي سولفوردار نقش دارد.
2-گزانتین اکسیداز که در اکسیداسیون پیورین و پیریمیدن و تولید 

اسید اوریک نقش دارد.
3-آلدهید اکسیداز که در اکسیداسیون آلدهیدها ایفاي نقش مي 

کند.

خطر کمبود:
 استفاده از رژیم های غذایي حاوی مقادیر باالی کربوهیدرات های 
تصفیه شده، چربي، روغن و فرآورده های گوشتی، قرار گرفتن در 
معرض ترکیبات شیمیایي و داروها، افزایش استرس و اکسیدان ها و 
اختالالت گوارشي که سبب بروز اسهال و سوء جذب مي شوند )مثل 

بیماری کرون( از جمله عوامل کاهش جذب این عنصر هستند.

عالئم کمبود مولیبدن:
 کاهش تولید اسید اوریک و کاهش اثر حفاظتي آنتي اکسیدان ها، 

بالقوه سمي  آمینه گوگرددار که  اسیدهای  متابولیسم  اختالل در 
هستند و مي توانند باعث بروز اختالل در سیستم عصبي مرکزی 
)CNS( گردند، افزایش حساسیت به سولفیت های موجود در محیط 
)آلودگي هوا( و در رژیم غذایي )ساالد، میوه های خشک و خشکبار(، 
ویژه سرطان  )به  بروز سرطان  افزایش خطر  ریزش مو، خستگي، 
مری(، افزایش خطر تولید سنگ های کلیوی )سنگ های گزانتین(. 
مولیبدن  شـامل  آنزیمهـاي  در  ذاتـي  نقص  داراي  که  کودکاني 
هستند ازعدم کنتـرل ادرار، اخـتالالت ذهنـي و انحـراف چشم به 

سمت چپ رنج مي برند.
 

عالئم ازدیاد مولیبدن:
به عنوان یکي از آنتاگونیست های مس عمل مي کند و ایجاد سندرمي 
شبیه نقرس مي کند. با مصرف زیاد مولیبدن در استخوان ها ناهنجاری 
بوجود مي آید. این ماده مغذی در صورتی که با منابع غذایی غنی از 

مس مصرف شود، می تواند با متابولیسم مولیبدن تداخل  کند.
مقادیر توصیه شده روزانه: 

میزان مصرف مولیبدن بر اساس واحد میکروگرم در روز به شرح 
زیر است: 

 سن 6-0 ماهه: 30-15 میکروگرم در روز 
سن  12- 6 ماهه:40-20 میکروگرم در روز  

سن  3-1 ساله:50-25 میکروگرم در روز  
سن  6 -4 ساله: 70-30 میکروگرم در روز      

سن 10-7 ساله: 150-50 میکروگرم در روز  
جوانان و بزرگساالن250-75 میکروگرم در روز   

منابـع غذایـی:
منابع غني از مولیبدن شامل حبوبات، غالت ، گوشت ها، جگر، قلوه ، 
ماهي، مرغ، شیر، ماست، پنیر، مغزها ، دانه های گیاهي و سبزیجات 

پر برگ می  باشند. 

از عناصر شیمیائی مختلفی که در بدن وجود دارند فقط تعداد اندکی 
در اعمال فیزیولوژیک و بیوشیمیائی بدن دخالت دارند؛ که شامل 
پنج گروه ذیل هستند؛ دسته اول شامل کربن؛ هیدروژن؛ اکسیژن؛ 
نیتروژن و گوگرد است که از اجزاء اصلی مولکولهای بدن می باشند. 
سدیم؛  منیزیوم؛  کلسیم؛  فسفر؛  شامل:  معدنی  عناصر  دوم  گروه 
پتاسیم و کلر می باشند که بایستی روزانه حدود صد میلی گرم در 
روز وارد بدن شود، آن ها جزء عناصر ضروری بدن می باشند. دسته 
سوم عناصر کمیاب می باشند که عبارتند از کروم؛ کبالت؛ مس؛ ید؛ 
آهن؛ منگنز؛ روی، سلنیوم و ...  که در غذای روزانه به مقدار بسیار 
کم ضروری می باشند؛ دسته چهارم عناصری هستند که هر چند که 
ضرورت آنها در حیوانات مشخص گردیده، اما عمل مهمی از آنها 
در بدن انسان مشاهده نشده است مانند: آرسنیک؛ کادمیوم؛ نیکل؛ 
سیلیس؛ قلع و .... و دسته پنجم موادی مانند سرب و جیوه می باشند 
که برای بدن سمی بوده و باید از مصرف آنها اجتناب ورزید .در این 

مقاله به معرفی سه عنصر کمیاب می پردازیم
نقش سلنیوم )Se( در بدن

سلنیوم بعنوان نوعی آنتی اکسیدان روند پیری را در سلول ها کند 
می کند. طبق یک تئوری علت پیری، از بین رفتن سلولهای سالم، 
آنتی  کافی  اندازه  به  بدن  اگر  و  باشد  آزاد می  رادیکالهای  توسط 
اکسیدان تولید نکند، آسیب ها روی هم انباشته شده و روند پیری 

سرعت می گیرد.
عملکرد

 وجود سلنیم )Se( در خون مادر از ورود سم به بدن جنین جلوگیری 
می کند. محققان فنالندی در دانشگاه کیوپیو، با بررسی نمونه های 
خون زنان باردار به این نتیجه رسیده اند که ماده سلنیم موجود در 

خون آنان، در حفاظت از جنین در برابر فلزات سمی سنگین، مثل 
کادمیم که در دود سیگار یافت می شود، موثر است. این محققان در 
آزمایشهای خود مشاهده کردند که مقدار سلنیم موجود در بند ناف 
که مستقیما به بدن جنین وارد می شود، بیش از میزان این ماده در 
بدن خود زنان باردار است و با باال رفتن میزان یک ماده سمی نظیر 

کادمیم در بند ناف، بر میزان سلنیم نیز افزوده می شود.
این امر حکایت از آن دارد که بندناف، سلنیم بیشتری را از بدن 
مادر جذب می کند، تا کادمیمی را که در آستانه ورود به بدن جنین 
است، پاک کند. محققان فنالندی در مطالعه روی زنان حامله در 
استونی مشاهده کرده اند، آن دسته از خانمهای بارداری که در غذای 
مصرفی آنها، مقدار سلنیم کمتر از حد متعارف است، در ماههای آخر 
بارداری، تراز این ماده در خونشان تا حدود 15 درصد افت می کند.

فوائد غذایی و درمانی سلنیوم
1- باروری

سلنیوم برای باروری مردان اهمیت دارد زیرا در بیوسنتز تستوسترون 
وتکامل طبیعی اسپرماتوزوئید الزم می باشد.

2- سیستم ایمنی
اکسیداتیو  های  آسیب  برابر  در   RNA از  سلنیوم،  های  مکمل 
محافظت می کنند، همچنین سلنیوم یک نقش کلیدی در عملکرد 
 (2-IL) سیستم ایمنی دارد زیرا تعداد رسپتو رهای اینترلوکین
را در سطح سلولهای T افزایش می دهد. سلولهای T پاتو ژنهای 

مهاجم را از بین می برند.
3- آرتریت

سلنیوم عالوه بر اینکه یک آنتی اکسیدان می باشد، یک عامل ضد 

References:
1.  Wuebbens MM, Liu MT, Rajagopalan K, Schindelin H. Insights into molybdenum cofactor deficiency provided by the 
crystal structure of the molybdenum cofactor biosynthesis protein MoaC. Structure Fold Des. 2000;8(7):709-718.  (PubMed)
2.  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Molybdenum. In: Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, 
boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, D.C.: 
National Academy Press; 2001:420-441.  (National Academy Press)
3.  Eckhert C. Other trace elements In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, eds. Modern Nutrition in 
Health and Disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006:338-350.
4.  Wahl B, Reichmann D, Niks D, et al. Biochemical and spectroscopic characterization of the human mitochondrial ami-
doxime reducing components hmARC-1 and hmARC-2 suggests the existence of a new molybdenum enzyme family in 
eukaryotes. J Biol Chem. 2010;285(48):37847-37859.  (PubMed)
5.  Plitzko B, Ott G, Reichmann D, et al. The Involvement of Mitochondrial Amidoxime Reducing Components 1 and 2 
and Mitochondrial Cytochrome b5 in N-reductive Metabolism in Human Cells. J Biol Chem. 2013;288(28):20228-20237.  
(PubMed)

 عناصر کمیاب )سلنیوم، نیکل، سرب(
ٌمسئول بخش کیفیت مجتمع آزمایشگاهی فروردین  



27 26
w w w. f a r v a r d i n - l a b . c o m

FARVARDIN LAB

التهاب نیز می باشد. 
4- مغز

سلنیوم در ساخت یک ماده شیمیایی در مغز به نام نوروترانسمیتر 
نقش مهمی ایفا می کند و با کمبود سلنیوم خطر جنون و ضعف 

افزایش می یابد.
طبق مطالعات انجام شده، افت عملکرد مغز در افراد باالی 65 سال 
با کمبود سلنیوم در رژیم غذایی دو برابر بیشتر است. کمبود سلنیوم 

با بیماریهای پارکینسون وآلزایمر نیز مرتبط است.
5- آب مروارید

سلنیوم می تواند چشم ها را در برابر بیماری آب مروارید محافظت 
کند.

6- خلق و خو
کمبود سلنیوم می تواند منجر به افسردگی، بی حوصلگی، اضطراب 

و پرخاشگری گردد.
7- پیری

سلنیوم بعنوان یک آنتی اکسیدان روند پیری را کند می کند. طبق 
یک تئوری علت پیری از بین رفتن سلولهای سالم توسط رادیکالهای 
آزاد می باشد و اگر بدن به اندازه کافی آنتی اکسیدان تولید نکند، 

آسیب ها روی هم انباشته شده و روند پیری سرعت می گیرد.
8-  بیماریهای قلبی

سلنیوم خطر بیماریهای قلبی را کاهش می دهد. سلنیوم بعنوان 
یک آنتی اکسیدان ضمن اکسیداسیون لیپوپروتئین های با دانسیته 
کم )LDL( رگهای خونی را از آسیبهای ناشی از آن حفظ می کند.

9- پیشگیری از سرطان
طبق مطالعات انجام شده مصرف سلنیوم در پیشگیری از سرطان 
اثرات مثبتی را نشان داده است. مکمل های سلنیوم خطر سرطان 
ریه را تا 46 درصد، سرطان کولون را تا 58 درصد و سرطان پرو 
ستات را تا 63 درصد و تمام انواع سرطانها را 37 درصدکاهش می 
دهد.همچنین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان را تا 50 درصد 

کاهش می دهد.
10- نقش کلیدی عنصر سلنیوم در کار غده تیروئید

کمبود سلنیوم مشکلی است که در ارتباط با اختالالت تیروییدی 
اغلب نادیده گرفته می شود، در حالیکه نقش این عنصر در کنترل 

فعالیت های تیروییدی به اندازه عنصر ید مهم است.

عالئم و نشانه های کمبود
 ،)Kashin-Beek( و کاشین- بک )Keshan( در بیماري کشـان  
یا  بیماري کشان، کاردیومیوپاتي حاد  کمبود سلنیوم وجود دارد. 
مزمن است که  عمدتا در اطفال و خانم هاي جوان دیده می شود. 
استئوآرتریت شدید مي گردد و در  بیماري کاشین - بک موجب 

دوران قبل از نوجواني اتفاق مي افتد.
 عالیم کمبود سلنیوم شامل درد عضالني، ضعف، از دست دادن 

پیگمان مو و پوست و سفید شدن بستر  ناخن مي باشد.
افراد با نیازهای خاص

  کمبود بالیني سلنیوم در بیماراني که به طور مزمن از راه تغذیه 
وریدی )TPN( و بدون افزودن سلنیوم، تغذیه مي شوند، دیده مي 

شود.
و  بیماري کرون  مانند  گوارشي  نظمي هاي  بي  از  که  بیماراني    
سندرم روده ي کوتاه رنج مي برند، در خطر کمبود سلنیوم هستند.

خطرات مصرف بیش از اندازه ی سلنیوم
وجود بیش از اندازه ی سلنیوم در خون )یعنی باالی 100 میکروگرم 
سلنوز  نام  به  بیماری  یک  به  ابتال  باعث  می تواند  لیتر(  دسی  در 
بروز  باعث  می تواند  بیماری  این  شود.  سلنیوم(  با  )مسمومیت 
ریزش مو، آسیب روی ناخن ها، حالت تهوع، زودرنجی، خستگی و 

آسیب های سطحی به سلول های عصبی  شود.
اثرات نیکل بر سالمت انسان:

مواد غذایی به طور طبیعی دارای مقداری نیکل هستند. شکالت و 
چربی ها دارای مقدار بسیار زیادی نیکل هستند. در صورتیکه افراد از 
سبزیجات حاصل از مناطق آلوده به نیکل تغذیه کنند، مقدار زیادی 
نیکل وارد بدنشان می شود. نیکل در بافت گیاهان تجمع می یابد و 
در نتیجه مقدار نیکل در سبزیجات افزایش پیدا می کند. در ششهای 
نیکل در  نیکل وجود دارد. همچنین  زیادی  افراد سیگاری مقدار 

شوینده ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
راههای ورود نیکل به بدن انسان از طریق هوا، آشامیدن آب، خوردن 
غذا و کشیدن سیگار است. ممکن است بر اثر تماس پوست با خاک 
یا آب آلوده به نیکل، مقداری نیکل وارد بدن انسان شود. مقدار اندک 
نیکل برای انسان ضروری است اما اگر مقدار آن افزایش یابد، برای 

سالمت انسان خطرناک است.
  صرف باالی نیکل به شرح زیر است:

شانس مبتال شدن به سرطان ریه، سرطان بینی، سرطان حنجره و 
سرطان پروستات را افزایش می دهد. پس از اینکه فرد در معرض گاز 
نیکل قرار گرفت، دچار کسالت و سرگیجه می شود. آب آوردن ریه ها، 
مشکالت تنفسی، کاهش توانایی تولید مثل، آسم و برونشیت مزمن، 
حساسیت هایی از قبیل خارش پوست )به خصوص در هنگام استفاده 

از جواهرات( از سایر عالئم افزایش نیکل است.

نارسایی قلبی
بخارات نیکل به دستگاه تنفس و ریه ها آسیب می رساند. نیکل و 
ترکیبات آن باعث آماس پوست می شوند که تحت نام » خارش 
نیکل« نامیده می شود و معموال در افراد با حساسیت پوستی باال 

مشاهده می شود. اولین عالمت، خارش است که معموال هفت روز 
قبل از بین رفتن پوست، رخ می دهد. اولین عالئم تخریب پوستی 
التهاب پوست یا پوسته پوسته شدن پوست است. سپس در پوست 

زخم هایی نمودار می شود.
جذب گوارشی این فلز به کندی انجام می شود اما استنشاق فیوم 
های نیکل موجب جذب آن می شود. بیشترین تجمع آن در ریه 
و مغز صورت می گیرد و دفع آن از طریق کلیه ها و صفرا است. 

ترکیبات نیکل از جفت عبور کرده و اثرات تراتوژنیک دارد.

مسمومیت با سرب
ایجاد کرده ومی تواند موجب  اختالل  تولید هموگلوبین  سرب در 
و  یبوست  مانند  بالینی  عالئم  بیماران،  این  در  گردد.  آن  همولیز 
دردهای شکمی نیز شایع است.کم خونی معموال خفیف تا متوسط 
بوده و گلبولهای قرمز ممکن است هیپوکروم میکروسیتیک باشند. 
منظره خون ممکن است دوشکلی )دیس مورفیک( باشد. پاپن هایمر 
بادی نیز ممکن است مشاهده شود. شاخص های گلبول قرمز معموال 
طبیعی هستند اما گاهی اوقات نیز کاهش نشان می دهند. مشاهده 

بازوفیلیک استیپلینگ از ویژگی های این کم خونی است.
بازوفیلیک استیپلینگ در مسمومیت با سرب یا در سایر کم خوني 
هایي که ساخت هموگلوبین در آنها مختل شده است و در کم خوني 
مگالوبالستیک و سایر اشکال کم خوني شدید ممکن است دیده 
ناپایداري RNA در گلبولهاي قرمز جوان  به  را  شود و وجود آن 

نسبت می دهند.

کینتیک
جذب سرب از هر سه راه پوستی، تنفسی و گوارشی انجام می پذیرد. 
جذب گوارشی این ماده در اطفال از بزرگساالن بیشتر است. افزایش 
چربی، کمبود کلسیم، آهن، ویتامین و پروتئین در مواد غذایی جذب 

سرب را از دستگاه گوارش افزایش می دهد.
جذب تنفسی سرب از کلیه راه های تنفسی، مجاری بینی و سطح 

شش ها انجام می شود. جذب پوستی ترکیبات سرب به استثنای 
ترکیبات آلی ضعیف است. توزیع سرب در بدن توسط گلبول های 

قرمز و در کبد، کلیه و سایر بافت های نرم صورت می گیرد.

عالئم مسمومیت:
و  می شود  ایجاد  مزمن  صورت  به  غالبا  سرب  توسط  مسمومیت 
تحوالت بیشتر در استخوان ها و مغز استخوان به وجود می آید و 
اختالل در سنتز گویچه های قرمز خون منجر به آنمی می شود. 
از سایر عالئم مسمومیت اختالالت نورو توکسیک می باشند که 
اغلب منجر به فلج می شود و سرانجام عالئم کلیوی نیز بروز می 
کند. نیمه عمر بیولوژیک سرب برای انسان در خون حدود 4 هفته، 
برای کلیه ها 2 ماه، برای کبد 2/2 سال و در استخوان ها 28 سال 
تخمین زده می شود. کودکان در حال رشد، زنان باردار و افراد مسن 
بیشتر در معرض ابتال به مسمومیت با سرب قرار مي گیرند. این فلز 
از جمله دردهاي شکمي  ایجاد اختالالت گوارشي  باعث  مي تواند 
شود و بسیاري از اوقات تجمع سرب در شکم با درد آپاندیسیت 
اشتباه گرفته مي شود. همچنین درباره عالئم ناشي از مسمومیت با 
سرب در کودکان می توان به این مطلب اشاره کرد که: سرب جزو 
سمومي است که در بدن تجمع پیدا مي کند، بنابراین مي تواند با 
تجمع در بدن زنان باردار به جنین هم برسد و خطراتي را بویژه در 

سه ماهه اول بارداري براي مادر و جنین به همراه داشته باشد. 
مسمومیت با سرب در کودکان کمي متفاوت تر است. وجود خطوط 
کدر بر روي دندان ها، تغییرات خلقي و رفتاري و کم شدن رشد 
ایجاد مي شود. عالمت هایي  با سرب  تماس کودکان  اثر  بر  ذهني 
چون تجمع سرب در استخوان ها، تجمع سرب در گلبول هاي قرمز، 
خستگي مزمن، پیري زودرس، سردرد، افسردگي، پوکي استخوان 
زودرس، تغییرات روحي و رفتاري چون عصبانیت و پرخاشگري نیز 
اغلب در میان بزرگساالن شایع است. مسمومیت عالمت دار سرب 
بدون هرگونه آسیب مغزی واضح عموما با درمان بهبود می یابد، 
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آنتاگونیستهاي ویتامین k پرمصرف ترین ضد انعقادهاي خوراکي، 
سکته ی  وریدي،  ترومبوآمبولیسم هاي  درمان  و  پیشگیري  جهت 
مغزی )Stroke( و سکته قلبي )MI( مي  باشند، اما شاخص درماني 
)Therapeutic Index( باریک آنها از یک طرف و طیف وسیع پاسخ 
به درمان و دوز مناسب براي هر بیمار از طرف دیگر، خطرات عوارض 
و پیامدهاي ناگوار درمان با آن را در طي هفته ها و ماه هاي اول درمان 
افزایش مي دهد. لذا پایش دقیق وضعیت انعقادي خون با اندازه-
گیری INR و PT تا رسیدن به دوز درماني مناسب ضروري است. 

مشتقات کومارین همچون وارفارین، اثرات درماني خود را از طریق 
پلي  می کنند.  اعمال   Reductase Vit. K Epoxide آنزیم  مهار 
مورفیسمهاي ژن سازنده این آنزیم )VKORC( علت واکنش هاي 
متفاوت افراد در برابر کومارین ها مي باشند، از طرفي سرعت متابولیسم 
کومارین نیز در بین افراد متفاوت است و مرتبط با پلي مورفیسم هاي 
آنزیم Cytochrome P450) است.  )تولید کننده   CYP2C ژن
بنابراین تعیین دوز درماني مناسب با استفاده از فارماکوژنتیک روشي 
بسیار دقیق پیش از شروع تجویز ضد انعقاد مي باشد و بدین طریق 
خطر کاربرد دوز نامناسب در دوره Induction  و زمـان رسیدن به 

دوز مناسب را کاهش مي دهد.
در میان بیماران دریافت کننده وارفارین دوز روزانه مورد نیاز از 1 تا 60 
میلی گرم در روز متفاوت است، این مسئله ناشی از کاهش یا افزایش 
 CYP2C9 متابولیسم دارو در تعدادی از بیماران است. ایزو آنزیم
خانواده سیتوکروم P450 دو الل موتانت با نامهای CYP2C9*2 و 
CYP2C9*3 دارد که با کاهش متابولیسم وارفارین همراه می باشند. 
الل طبیعی (wild type) را به صورت (CYP2C9*1)، نشان می 
از 5 درصد آنزیم  دهند. فعالیت موتانت  CYP2C9*3 به کمتر 
طبیعی و موتانت CYP2C9*2 به حدود 12درصد آنزیم طبیعی، 
کاهش می یابد. عالوه بر CYP2C9 آنزیم ویتامین K اپوکسید 

ردوکتاز )VKOR( که ژن کد کننده آن   نام دارد نیز در پاسخ 
به وارفارین نقش مهمی ایفا می کند. پلی مورفیسم های زیادی در 
مورفیسم 1639در  پلی  فقط  اما  اند  VKORC1 شناسایی شده 
تعیین دوز داروی وارفارین نقش داشته و اهمیت بالینی دارد. درمورد 
 G و الل طبیعی را با حرف A الل موتانت را به حرف VKORC1
نشان می دهند. افراد هموزیگـوت AA)VKORC1( در مقایسه با 
 )AG)VKORC1 و هتـروزیگوت )GG)VKORC1افراد طبیعی

به مقادیر بسیارکمتر وارفارین نیاز دارند.

 اهمیت آزمایش
 دو تا سه درصد از بیمارانی که وارفارین دریافت می کنند دچار 
از  ناشی  دهنده  وقایع خونریزی  و  خونریزی های جدی می شوند 
مراکز  به  بیماران  مراجعه  دالیل  ترین  شایع  از  وارفارین  با  درمان 

اورژانس است.
  اکثر وقایع خونریزی دهنده جدی در بیماران حساس طی هفته 
اول درمان (مدت زمانی الزم برای دستیابی به Target INR ) رخ 
می دهند بنابراین شناسایی بیماران حساس پیش از شروع درمان 

اولیه، ارزش زیادی دارد.
 فقط با یک بار انجام ازمایش وارفارین ژنوتایپینگ، اطالعات حاصل 
از آن را می توان برای تنظیم و مدیریت دوز وارفارین در طی زندگی 

بیمار مورداستفاده قرار داد. 
 قبل از شروع درمان با وارفارین به منظور شناسایی بیماران دارای 
متابولیسم پائین و پیشگیری از عوارض درمان می توان از این آزمایش 

استفاده کرد.
 بسته به نوع ژنوتیپ که در این آزمایش مشخص می گردد، دوز 
روزانه مورد نیاز بیمار ممکن است حتی تا 80 درصد دوز معمول 

کاهش یابد.

تاثیر پلی مورفیسم در درمان با وارفارین
تهیه و تنظیم: مریم یاسمی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی – واحد تشخیص 
ملکولی آزمایشگاه فروردین

ولی مسمومیت مخفی دستگاه عصبی مرکزی ممکن است مدت ها 
تداوم یافته و یا دایمی گردد. تماس طوالنی مدت با سرب ممکن 
است منجر به نارسایی مزمن کلیه ، نقرس، و تشکیل یک خط سربی 

)آبی تیره ( بر روی بافت لثه گردد.
ذهنی،  ماندگی  )عقب  دایمی  اختالالت  مغزی،  آسیب  موارد  در 

اختالالت تشنجی، کوری، ضعف عضالنی( ممکن است بروز کند.
آثار سمی سرب در ارگان ها

  سیستم خونساز: ایجاد آنمی ناشی از کاهش عمر گلبول های قرمز، 
زردی و رنگ پریدگی

 سیستم اعصاب مرکزی: التهاب بافت مغز، آنسفالوپاتی سربی در 
کودکان، اختالالت حافظه، خواب آلودگی، اغماء و مرگ

 سیستم اعصاب محیطی: فلج عضالت ساعد، افتادگی مچ دست 
)ابتدا انگشتان 3 و 4(

توبول  نئوپالزی  و  آمینواسیدوری  گلوکزوری،  فسفاتوری،  کلیه:   
های کلیه

  دهان و دندان و گوارش: ایجاد خط آبی یا حاشیه بورتون، از دست 

رفتن دندان در سنین پایین، افزایش بزاق، احساس طعم فلزی در 
دهان، کاهش اشتها، اختالل در هضم غذا، دردهای کولیکی شکم 

و یبوست شدید
  قلب و عروق: افزایش فشار خون، میوکاردیت و فیبروز

  سیستم تولید مثل: اختالل در تولید اسپرم، کاهش تستوسترون 
پالسما، مرده زایی، سقط جنین، کاهش میل جنسی و کاهش توان 

جنسی
تشخیص:

آزمون های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش های خون و ادرار 
برای اندازه گیری سطح سرب، عکس استخوان ها و شکم برای دیدن 

رسوبات احتمالی سرب در این نواحی باشد. 
با اندازه گیری سطح سرب در تمامی کودکان بین 12-9 ماهگی و 
در سن 2 سالگی می توان خطر ابتال به مسمومیت با این عنصر را 

در آن ها کاهش داد.
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 بیمارانی که در حال دریافت وارفارین هستند و با توجه به عالئم 
بالینی و یافته های آزمایشگاهی حساسیت باال نسبت به وارفارین 
نشان می دهند را می توان با این آزمایش مورد ارزیابی قرار داد تا 
مشخص گردد عامل اصلی حساسیت بیمار به دارو، پلی مورفیسم 

ژنتیک یا سایر موارد مانند تداخل دارویی و... است ؟
 FDA وارفارین ژنوتایپینگ را پیش از تجویز دارو برای هر بیمار 
و نیز برای تمام بیمارانی که وارفارین دریافت می کنند توصیه کرده 

است.
نوع نمونه 

 3 تا 5 میلی لیتر خون محیطی با ضد انعقاد EDTA ) ارسال در 
دمای اتاق(

 روش انجام آزمایش
 پس از استخراج DNA ازمایش PCR با حساسیت 99 درصد برای 
تعیین ژنوتایپ  CYP2C9 و VKORC1 انجام می شود )جدول 2(.

تفسیر نتایج
 امروزه پزشکان در بسیاری از کشورها جهت تعیین دوز مناسب 
وارفارین برای هر بیمار، از جداول ذیل که توسط منابع معتبر ارائه 

شده اند استفاده می کنند.
 در جدول 1 میـزان حساسیت بیمـاران به داروی وارفارین بر اساس 
ژنوتایپ برای حالتهای مختلف تعیین شده است. کمترین دوز داروی 
 )Very high( وارفارین باید برای بیمارانی که در گروه بسیار حساس

قرار دارند تجویز شود.
 با استفاده از جدول 2 می توان دوز مناسب وارفارین را باتوجه به 
ژنوتایپ هر بیمار مشخص نمود. به عنوان مثال اگر ژنوتیپ بیماری 
به صورت CYP2C9*3/*3 وAA)VKORC1( باشد، دوز مناسب 

برای این بیمار در حدود 1/3 میلی گرم در روز است.

Table2. Initial Warfarin Doses Based on Genotype (mg/day)

References :
1-The International Warfarin Pharmacogenetics Consortium
2- Food And Drug Administration (FDA)
3- articles from new England journal of medicine, blood journal

 
CYP2C9                           VKORC1 GG                   VKORC1 AG                      VKORC1 AA
Variants                                Initial dose                         Initial dose                             Initial dos    

None                           5.6                           4.5                              3.5    

CYP2C9*1/*2      4.5                           3.5                               2.7    

CYP2C9*1/*3      4.0                           3.1                       2.3    

CYP2C9*2/*2      3.5                           2.7                               2.0    

CYP2C9*2/*3      3.1                           2.3                             1 .6    

CYP2C9*3/*3      2.6                           1.9                              1.3  

Table.1 Sensitivity to warfarin based on combined CYP2C9 and VKOR genotyping
 

تست ملکولی مقاومت به وارفارین در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است) زمان جوابدهی ..........روز(

 

Warfarin sensitivity                   CYP2C9 genotype                             VKORC1 genotype    

Normal                                          *1/*1                                      G/A    

Less than normal                                     *1/*1                                                  G/G    

Mild                                                     *1/*2

                                                                *2/*2                                                  G/G   

                                                                 *1/*3                                                   

Moderate                                         *2/*3                                                  G/G    

                                                      *1/*2

                                                                *2/*2

                                                                *1/*3                                                  G/A    

                                                      *1/*1                                                 A/A    

High                                                        *3/*3                                                 G/G     

                                                      *2/*3                                                 G/A     

                                                     *1/*2                                                   A/A    

Very high                                                *3/*3                                                 G/A    

                                                        *2/*2

                                                                *1/*3   

                                                                *2/*3                                                 A/A

                                                               *3/*3                                                    
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یکی از راه های ساده برای تشخیص مصرف، سوءمصرف یا وابستگی به 
انواع مواد مخدر، انجام تست های ادراری است. این تست ها بر پایه ی 
تشخیص مواد، داروها یا متابولیت های آن ها در ادرار عمل می کنند. 
معموال تست ها به روش های مختلف انجام می شود، اما تست های رایج 

موجود شامل موارد زیر است:
1. تست های نواری سریع 

 )Thin layer chromatography: TLC( 2. تست کروماتوگرافی الیه نازک
با توجه به رواج تست های نواری و وجود نگرانی در زمینه ی موارد 
مثبت و منفی کاذب، در این مقاله به بحث درباره ی تست های نواری 

می پردازیم.

تست های نواری
برای سنجش مورفین، حشیش، بنزودیازپین ها، آمفتامین، متادون 
و… تست های نواری مجزا وجود دارد. اساس تشخیصی این تست ها 
وجود آنتی بادی مونوکلونال علیه ماده ی قابل سنجش است. به عنوان 
مثال در مورد مورفین، از آنتی بادی مونوکلونال مورفین که از سرم 
موش تهیه شده است استفاده می شود. چنان چه در نمونه ی ادرار، 
با روش مهاجرت  باشد،  یا متابولیت های آن وجود داشته  مورفین 
مویرگی به سمت باال حرکت می کند و با آنتی بادی موجود پیوند )باند( 
ایجاد می کند. در این صورت خط رنگی، در نوار دیده نشده و نتیجه ی 
تست، مثبت گزارش می شود. البته خط دیگری به عنوان شاهد وجود 
دارد که باید در تمام حاالت دیده شود. برای انجام تست ها، ادرار در 
هر زمانی از شبانه روز جمع اوری شود اشکالی در تست ایجاد نمی کند. 
چنان چه ادرار در دمای 2 تا 8 درجه ی سانتی گراد نگهداری شود، 
تست تا 48 ساعت بعد هم قابل انجام است. برای زمان طوالنی تر، 

نمونه باید فریز گردد و تست بعد از آب شدن نمونه انجام شود.

علل اختالل در آزمایش
شایع ترین علل بروز اختالل در نتیجه ی تست های نواری شامل موارد 

زیر است:
خطا در نمونه گیری: یکی از مهم ترین دالیل بروز نتیجه ی منفی، 
بروز خطا در نمونه گیری است. معموالً علی رغم حضور نمونه گیر و 
مشاهده ی مستقیم، به جای نمونه ی فرد مصرف کننده، نمونه ی فرد 
سالم از سرنگ و… در ظرف تخلیه می شود! در چنین مواردی که 
معموالً بیمار همکاری ندارد، کنترل درجه ی حرارت نمونه بالفاصله 
بعد از جمع آوری کمک خواهد کرد. در مواردی نیز نمونه ای غیر از 

ادرار ارایه می شود.

خطاهای تکنیکی: نوار تست باید بین 10 تا 15 ثانیه در ادرار نگه 
داشته شود. پس از آن و قبل از خواندن جواب باید به مدت 5 دقیقه در 
یک سطح صاف غیرجاذب گذاشته شود. گزارش پاسخ سریع، به ویژه 
در یک دقیقه ی اول و بعد از 10 دقیقه، باعث پاسخ مثبت کاذب 

می شود.
رقیق کننده ها: هر عاملی که باعث رقیق شدن ادرار شود، با پایین 
آوردن میزان Cut-off باعث پاسخ منفی کاذب می شود. در این موارد 
استفاده از نوار های کمکی برای سنجش کراتینین، نیترات و گلوتامات 
ارایه ی  نوارها در موارد  این  ادرار را نشان دهد.  ادرار می تواند رقت 

نمونه ی غیرادراری نیز کمک می کند.

تغییرات PH: اکثر تست ها به تغییرات PH بین 5 تا 9 مقاوم 
می تواند  فوق  محدوده ی  از  فراتر   PH افزایش  یا  کاهش  هستند. 
 ،)Semen( سبب اختالل در پاسخ شود. ریختن خون، مایع منی
جوهر لیمو، سفیدکننده ها )Bleach( و… در ادرار، گاهی با تغییر 

PH می تواند سبب اختالل شود. البته در این موارد عالوه بر ایجاد 
 PH تغییرات ظاهری در رنگ و بو… استفاده از نوارهای سنجش

کمک می کند.
زمان ردیابی مواد در ادرار

اکثر مواد تا 72 ساعت پس از مصرف در ادرار قابل شناسایی است. 
در موارد اعتیاد مزمن و استفاده از مواد طوالنی اثر مثل شیره، احتمال 
مثبت شدن تست در زمان طوالنی تری پس از آخرین مصرف وجود 

دارد. زمان تقریبی ردیابی مواد مختلف در ادرار به  شرح زیر است:
حشیش: 1 روز تا 4 هفته، هروئین: 3 تا 4 روز، مورفین: 2 تا 3 روز، 
متادون: 2 تا 3 روز، آمفتامین: 1 تا 3 روز، کوکائین: 2 تا 4 روز، 

بنزودیازپین: 3 روز تا 3 هفته

تداخالت دارویی
داروهای حاوی کدئین سبب بروز نتیجه ی مثبت کاذب در تست 
مورفین می شود که در تست کروماتوگرافی )TLC(  قابل تشخیص 
فنوباربیتال،  می کند.  ایجاد  لکه  کدئین  شاهد  محل  در  و  است 
دیفنوکسیالت و دکسترومتورفان تاثیری در نتیجه ی تست نواری 
ندارند. همچنین مصرف 40 میلی گرم فورزماید، علی رغم رقیق کردن 
ادرار، هیچ تاثیری در نتیجه ی تست مورفین و بروز منفی کاذب ندارد.
 HD مصرف قرص های ضد حاملگی )کنتراسپتیو ها( با دوز 4 عدد
تا 36 ساعت سبب بروز منفی کاذب روی نتیجه ی تست های نواری 
تست ها  نتیجه ی  در  تغییری   LD کنتراسپتیو  می شود.   TLC و 
نواری و TLC ایجاد نمی کند. سایر دسته های دارویی رایج از جمله 

نیز  آموکسی سیلین  مثل  آنتی بیوتیک ها  و  دیازپام  آمی تریپتیلین، 
معموالً تداخلی در شناسایی مورفین ایجاد نمی کنند.

کیت های بزاقی
 کیت هاي بزاقي هم شبیه همین کیت هاي ادراري عمل مي کنند و جزو 
تست هاي سریع محسوب مي شوند. این کیت ها را در دهان مي گذارند 
و از روي واکنش بزاقي فرد، مصرف مواد را تشخیص مي دهند. از جمله 
معایب آن ها، این است که زمان تشخیص آنها کوتاه تر است و تنها 
حدود 24 تا 48 ساعت از زمان مصرف، وجود مواد در بدن فرد را 
نشان مي دهد و در صورتي که جواب کیت مورفین، مثبت باشد به این 
معني است که وي یکي از ترکیبات هرویین، شیره، تریاک یا کراک را 
مصرف کرده است. استفاده از این کیت ها نیز در جاده هاي اکثر نقاط 
دنیا مرسوم است و اگر پلیس به راننده اي مشکوک شود، مي تواند از 

این تست استفاده کند.
در مجموع این تست ها بسیار سریع جواب مي دهند و روشی بسیار 
مناسب برای ارزیابی مصرف مواد اعتیادآور محسوب می شوند، هر 
معموال  و  ندارند  و حساسیت  دقت  درصد  این کیت ها 100  چند 
تولیدکنندگان آنها میزان عملکرد موفق این کیت هاي تشخیص فوري 

اعتیاد را 99/5 درصد مي دانند.

opium تفسیر آزمایشگاهی تست های
 

تهیه کننده: مهسا اصغری  

تست  اپیوم در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است) زمان جوابدهی روزانه(
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یکی از آزمایش های حساس برای تشخیص ترومبوز عروقی است. با 
آستانه تشخیصی cut off بیشتر از 500 میکرو گرم در لیتر یا 5/0 
میکرو گرم در سی سی برای افراد 50 ساله یا باالتر و باالتر یا مساوی 
750 میکرو گرم در لیتر برای افراد 60 ساله می توان تعداد بیشتری 

از مبتالیان به ترومبوز عروقی را شناسایی کرد.

کاربرد آزمایش
کاربرد اصلی این آزمایش، تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشره و 
همچنین کنار گذاشتن ترومبوآمبولی است، به ویژه زمانی که احتمال 
آن پائین باشد. منفی شدن آزمایش احتمال آمبولی ریوی و ترومبوز 
عروقی را تقریبا رد می کند. کیت های مختلفی بر اساس واکنش آنتی 
بادی منوکلونال با اپی توپ های دایمر D طراحی شده است که دارای 
حساسیت 93 تا 95 درصد و اختصاصیت 50 درصد برای تشخیص 

بیماری های ترومبوتیک هستند.
موارد مثبت کاذب در بیماری کبد، افزایش عیار فاکتور روماتوئید، 
التهابی و تروما ممکن است  حاملگی، جراحی اخیر، بیماری های 

مشاهده شود.
برای بیماران بیشتر از 50 سال مقدار age * 10 غیر طبیعی است. 
برای درمان ترومبوزهای عروقی از هپارین استفاده می شود. پیگیری 
درمان با هپارین UFH با آزمایش PTT  و با هپارین با وزن مولکولی 

کم با آزمایش  Anti Xa میباشد. پس از شروع درمان حاد با هپارین 
با  درمان  در  استفاده می شود.  پروفیالکسی  عنوان  به  وارفارین  از 

وارفارین 5/2 تا 3 واحد INR است.

موارد درخواست آزمایش
شاید تمام افرادی که حمله ترومبوز و یا سابقه آن را دارند نیاز به چک 
کردن داشته باشند ولی سفارش ویژه و رایج برای این دسته از افراد 

است: 
 ترومبو آمبولی به علت ناشناخته و یا مکرر

 تجربه اولین ترومبوز عروقی در سن کمتر از 40 تا 50 سالگی.
 تاریخچه مثبت خانوادگی برای لختگی وریدی و یا شریانی به ویژه 

در بستگان درجه اول در سنین جوانی .
 ترومبوآمبولی در عروق غیر معمول مانند عروق مغز، کبد، احشاء و 

ورید کلیه.
 تاریخچه مثبت خانوادگی به پورپورای فولمینان در دوران نوزادی .

 تاریخچه و سابقه نکروز پوستی با تجویز وارفارین.
 سابقه سقط مکرر و عوارض حاملگی.

مثبت بودن یک یا چند از موارد فوق احتمال میل به لختگی به شیوه 
ارثی را مطرح می سازد.

D-Dimer آزمایش
 

تهیه و تنظیم: سیدعبدالرضاکاظمی

این تست در موارد شک به افزایش تولید لخته از جمله در موارد زیر 
درخواست می شود:

 ترومبوز در سیاهرگهای عمیق بدن: ) VDT( در این حالت لخته 
های کوچکی بدون جراحت خاصی در عروق، در سیاهرگهای نواحی 
عمیق بدن مثل پا تشکیل شده و باعث بروز عالئمی مانند درد و تورم 
در پا و آسیب به بافتهای مجاور میگردد. از طرفی گاها این لخته ها 
حرکت کرده و به قسمتهای مختلف بدن وارد میشوند و عالئم خاص 
محل را ایجاد می کنند، از جمله در ریه ها ایجاد امبولی ریوی PE، در 
قلب باعث گرفتاری ماهیچه های قلب و یا دریچه های قلب و در مغز 

باعث عوارض مغزی ماننند سکته مغزی میکند.
  )PE )Polmunary Embolism : در این حالت همانطور که 

قبال ذکر شد لخته به ریه ها آمده و ایجاد مشکالت تنفسی و درد در 
قفسه سینه می کند.

  DIC یا انعقاد منتشره داخل عروقی: این حالت به دنبال جراحی 
ها، عفونتهای سپتیک، سوختگی و یا در زنان باردار بعد از زایمان اتفاق 
می افتد که در این بیماری فاکتورهای انعقادی مرتب مصرف شده و 
باعث ایجاد لخته های ریز در کل بدن میشود و از طرفی عمل سیستم 

فیبرینولیتیک نیز فعال شده و باعث لیز لخته میشود. این افراد شدیدا 
مستعد خونریزی میباشند. در این افراد به دنبال بروز عالئمی مانند 
تهوع، تشنج، خونریزی، درد شدید شکمی و ماهیچه ها و الیگوری 
تست D-Dimer همراه با تست PT, PTT و اندازه گیری میزان 

فیبرینوژن و شمارش پالکتی درخواست می شود.

موارد مثبت کاذب این تست:
جراحی ها، بارداری، تروما، عفونتها و التهاب شدید، آرتریت روماتوئید 

شدید، بدخیمی ها و بیماری های کبدی

موارد منفی کاذب:
در صورتیکه بر حسب اتفاق نمونه گیری در فاصله بسیار کمی بعد از 

تشکیل لخته در بدن انجام شده باشد این تست منفی می باشد.
همچنین در صورت استفاده از آنتی کواگوالنت ها به دلیل جلوگیری 
از تشکیل لخته این تست منفی می شود. همچنی تاخیر زیاد در انجام 

تست نیز باعث بروز منفی کاذب می گردد.

Thrombin

Fibrinogen

Soluble Fibrin+ FP A+B

          Xll la                              Plasminogen activators

Fibrin)Cross-linked(

                                  Plasmin                Plasminogen

D-dimers

D-Dimer



37 36
w w w. f a r v a r d i n - l a b . c o m

FARVARDIN LAB

رنین- سیستم  بهتر  عبارت  به  یا  رنین-آنژیوتانسین  سیستم 
آنژیوتانسین-آلدوسترون )RAAS( نوعی سیستم هورمونی است که 

فشارخون و تعادل آب )مایعات بدن( را تنظیم می کند.
نزدیک گلومرولی  سلول های  است،  کم  خون  حجم  که  زمانی 
)Juxtaglomerular( در کلیه ها، پیش رنین )Prorenin( را فعال 
می کنند و مستقیما رنین را به گردش خون ترشح می کنند. رنین یک 
آنزیم است، نه یک فعال کننده عروق )Vasoactive(. رنین با تاثیر 
آنزیمی بر یک پروتئین پالسمایی دیگر که گلوبولینی به نام سوبسترای 
رنین )آنژیوتانسینوژن( است، باعث ایجاد یک پپتید 10 اسیدآمینه ای 
می شود که آنژیوتانسین I نام دارد. آنژیوتانسین I خصوصیات خفیف 
یک منقبض کننده عروق را دارد، ولی برای ایجاد تغییرات شدید در 
عملکرد گردش خون کافی نیست. رنین به مدت نیم تا یک ساعت 
 I در خون می ماند و در طول این زمان، مقادیر بیشتری آنژیوتانسین

تولید می کند.
دو   ،I آنژیوتانسین  تولید  از  پس  دقیقه  چند  تا  ثانیه  چند  ظرف 
اسیدآمینه دیگر هم از آنژیوتانسین I جدا می شوند و درنتیجه یک 
پپتید 8 اسیدآمینه ای به نام آنژیوتانسین II تولید می شود. تقریبا کل 
این تبدیل که در هنگام عبور خون از مویرگ های کوچک ریه انجام 
می شود، توسط آنزیمی به نام آنزیم مبدل آنژیوتانسین )ACE( که در 
اندوتلیوم عروق ریوی قرار دارد، کاتالیز می شود. آنزیوتانسین II عالوه 
بر این که در ریه ها ایجاد می شود، در بافت های دیگری از قبیل کلیه ها 

نیز به صورت موضعی ایجاد می شود.
آنژیوتانسین II به دو روش باعث افزایش فشار خون می شود.

1-  آنژیوتانسین II به تنهایی یک منقبض کننده عروق فوق العاده قوی 
است و باعث انقباض شدید عروق در شریانچه ها و با شدت خیلی کم تر 
در وریدها می شود که این انقباض باعث افزایش مقاومت محیطی 

می شود.
 2- روش دیگر، کاهش دفع نمک و آب از کلیه ها است. در روش دوم 
عالوه بر این که آنژیوتانسین II می تواند مستقیما بر کلیه ها اثر کرده و 
باعث احتباس آب و نمک شود، موجبات ترشح هورمون آلدوسترون از 
غدد فوق کلیه را نیز فراهم می کند. آلدوسترون به نوبه خود، بازجذب 

نمک و آب توسط توبول های کلیوی را افزایش می دهد.

آزمایش رنین:
زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش رنین، بین ساعت 7 تا 

10 صبح می  باشد.
پیش از نمونه  گیری حداقل بمدت نیم ساعت در حالت نشسته قرار 
داشته باشید و از هرگونه فعالیت بدنی اجتناب کنید. چنانچه پزشک 
باشد،  نموده  را درخواست  انجام آزمایش در حالت خوابیده  معالج 
بایستی پیش از نمونه  گیری حداقل بمدت نیم ساعت )30 دقیقه( 

روی تخت دراز کشیده و از هرگونه فعالیت بدنی اجتناب کنید.
)PRA( آزمایش مستقیم رنین و آزمایش فعالیت رنین پالسما

آزمایش مستقیم رنین، به جای تعیین فعالیت آنزیمي رنین در تبدیل 
آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I، غلظت خود مولکول پروتئیني رنین 
را با روش ایمنولوژیک اندازه مي گیرد. واحد و محدوده مرجع این 
دو آزمایش کامال متفاوت است. فاکتور تبدیل حدود 11/2 است؛ 
بر   )PRA( پالسما  رنین  فعالیت  در  کردن 11/2  با ضرب  یعني 
 mcU/mL غلظت مستقیم رنین بر حسب ،ng/mL-hr حسب
به دست مي آید؛ البته همبستگي این دو پارامتر کامل نیست )ضریب 
 PRA برابر 862/0 مي باشد(. همچنین با افزایش r همبستگي یا
به مقادیر باالتر از ng/mL-hr      فاکتور تبدیل بیشتر از 11/2 
خواهد شد. محدوده مرجع آزمایش مستقیم رنین 3/3 تا 41 تعیین 

سیستم رنین-آنژیوتانسین
 

تهیه و تنظیم: روژین جمشیدی

شده است.

 )Angiotensin-Converting Enzyme )ACE
این تست برای کمک به تشخیص و پایش سارکوئیدوز سیستمیک 
و کمک به افتراق این بیماری از اختالالت دیگر که باعث بروز عالئم 
مشابه می شوند. از جمله عالئم سارکوئیدوز وجود گرانولوم است با 
برجستگی های کوچک در زیر پوست، سرفه طوالنی، چشم های قرمز 
اشکبار، تنگی نفس، درد مفاصل است. هم چنین از این تست برای 
پایش سارکوئیدوز فعال و اثربخشی درمان کورتیکواستروئید در فواصل 

منظم استفاده می شود.

توضیح راجع به تست: 
 ،ACE .را در خون اندازه گیری می کند ACE این تست مقدار آنزیم
آنزیمی است که به تنظیم فشار خون کمک می کند. در تبدیل شدن 
آنژیوتانسین I )پروتئین غیر فعال( به آنژیوتانسین II کمک می کند و 
آنژیوتانسین II به عنوان یک وازوپرسور قوی عمل کرده و باعث ادغام 
شدن سرخرگ ها می شود، آنها را به طور موقت باریک تر می کند و 

باعث افزایش فشار خون جاری در آنها می شود. ACE در سراسر بدن 
تولید می شود، اما به طور ویژه در ریه ها متمرکز می شود.

علل افزایش
سطح ACE خون وقتی گرانولوم مربوط به سارکوئیدوز توسعه می 
یابد، مکررا افزایش می یابد. افزایش مقادیر ACE در سارکوئیدوز مزمن 
کمتر رخ می دهد. افزایش سطوح ACE در HIV؛ هیستوپالسموز 
لنفوم؛  تیروئید؛  پرکاری  شیرین؛  دیابت  تنفسی(؛  قارچی  )عفونت 
متابولیسم چربی  نادر  )اختالل   Gaucher بیماری الکلی؛  سیروز 

ارثی(؛ مرض سل و جذام نیز دیده می شود.

علل کاهش
در بیماری سارکوئیدوز، مقادیر نرمال ACE وقتی دیده می شود 
که بیماری در حالت غیرفعال است، در اوایل بیماری سارکوئیدوز 
نیز مقادیر آنزیم هنوز افزایش نیافته است. کاهش سطوح ACE در 
بیماری انسدادی مزمن ریوی )COPD(؛ بیماری های ریوی مانند 
آمفیزم، سرطان ریه، فیبروز سیستیک؛ گرسنگی؛ درمان با داروی 

کمپلمان یک سیستم منظم با بیش از 20 پروتئین سرمی است که 
میزبان را از تهاجم ارگانیسم ها محافظت می کنند. از نظر تاریخی 
قدرت  در سرم  موجود  فاکتورهای  که  نظریه  این  از  کمپلمان  نام 
ایمونوگلوبولین را برای از بین بردن باکتریها تکمیل می کند مشتق 
شده است. فعالیت کمپلمان به شکستن پی در پی اجزاء کمپلمان 
وابسته است که این پاسخ نهایی را تقویت می کند و موجب تولید 
بسیاری از محصوالت ناشی از شکسته شدن کمپلمان می گردد که 
بعضی از آنها فعالیتهای بیولوژیک مهم را انجام می دهند. فعال شدن 
سیستم کمپلمان از مسیرهای اصلی و فرعی صورت می گیرد که هر 

دو آنها C3 را فعال می کند و منجر به  تولید کمپلکس حمله  غشایی 
می شود. این آبشار با فاکتورهای مهاری گوناگون و گیرنده های سطح 
سلول تنظیم شده است. مسیر اصلی یا کالسیک کمپلمان به طور 
عادی در سرم غیر فعال است تا زمانی که توسط کمپلکس های ایمنی 

یا سطوح پوشیده از آنتی بادی فعال شوند.
C1 هر کدام از موارد ذکر شده را تشخیص می دهد و اجزاء مسیر 
کالسیک C4,C2,C3 را فعال می کند. مهار کننده C1 استراز مسیر 
اصلی را  تنظیم می کند و در آنژیوادم ارثی دارای اختالل عملکردی 
می باشد. مسیر فرعی توسط اندوتوکسین، پلی ساکاریدهای دیواره 

تفسیر آزمایشگاه های کمپلمان
 

تهیه و تنظیم: شکوه نیکبخت
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سلولی باکتریها و آنزیم های پرتئولیتیک فعال می شود. کمپلمان یک 
قسمت مهم از پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی به آنتی ژن است و 
به کنترل عفونت با چندین مکانیسم کمک می کند که شامل موارد 

ذیل می باشد:
 الف: اجزاء کمپلمان و محصوالت شکسته شده کمپلمان به غشاء 
و  کنند  می  عمل  اپسونین  عنوان  به  و  شوند  می  متصل  باکتری 

فاگوسیتوز باکتریها را افزایش می دهد.
 C5a,C3a یعنـی  کمپلمـان  شــده  شکستـه  محصــوالت  ب: 
)آنافیالتوکسین( ماست سل ها را فعال می کنند و باعث بکارگیری 

و فعال شدن نوتروفیل ها و سایر سلولها میشود.
ج: کمپلکس حمله غشائی (C5b-C9) در غشاء عامل پاتوژن، یک 

سوراخ ایجاد می کنند.
د: کمپکس های ایمنی با اتصال به قطعات کمپلمان، توسط سیستم 

رتیکولواندوتلیال بسیار راحت تر پاکسازی می شوند.
با   (C3,C4) کمپلمان  اختصاصی  ترکیبات  اندازه گیری:  روش 
Radial Immun - ایمونولوژیک اختصاصی مانند:  )روشهای 

diffusion / Rate Nephelometry( قابل اندازه گیری کمی 
هستند.

)برای  اصلی  مسیر  ایمنولوژیک  فعال شدن 
مثال: کمپلکسهای ایمنی در لوپوس(

 C1  مهار کننده
)عملکردی(

مهار کننده  C1شرایط
)آنتی ژن(

C3             C4             C1

N

N

N

N

N

N

N N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

توسط  مثال  فرعی)برای  مسیر  شدن  فعال 
دیواره های سلولی باکتری(

آسیب بافتی )شکستن پروتئولتیکC3 برای 
)DIC مثال

 Iآنژیوم ادم ارثی تیپ
)%85 موارد(

II آنژیوم ارثی تیپ
)%15 موارد(

 I آنژیوم اکتسابی
)وابسته به پاراپروتئین(

 II آنژیوم ادم نوع
)C1 وابسته به آنتی بادی مهار کننده ضد(

 SLE اغلب در بیماران C3 ,C4 اندازه گیری های پی در پی :SLE
انجام می شود. کاهش سطح  C3 ,C4 وجود بیماری و تخریب 
لوپوسی  بیماران  مثال گلومرونفریت(.  )برای  نشان دهد  را  بافتی 
که پروتئین های سرم کمپلمان در محدوده طبیعی دارند ممکن 
است عاقبت بهتری از آنهایی که کمبود همیشگی کمپلمان دارند 

را داشته باشند.
سایر بیماریها: تشکیل کمپلکس ایمنی، مصرف کمپلمان، پایین 
دیده  نیز  دیگری  های  بیماری  در  کمپلمان  سرمی  سطح  بودن 
هپاتیت  بیماری سرم،  باشد:  می  ذیل  موارد  شامل  که  می شود 
ویروسی فعال، کرایوگلوبولینمی مختلط،گلومرونفریت بعد از عفونت 

استرپتوکوکی و سریعا پیشرونده و اندوکاردیت عفونی.
سطوح پایین ممکن است در بیماری پیشرفته کبدی دیده شود، 
پایین  سطوح  و  فرعی  راه  برای  مستقیم  آنزیمی  فعالیت  بعالوه 
کمپلمان سرم ممکن است در شرایطی مانند DIC )انعقاد منتشر 
پایین  سطح  شود.  دیده  میوکارد  انفارکتوس  و  عروقی(  داخل 
افزایش  با  واسکولیت  و  نفروپاتی   IgA است در  کمپلمان ممکن 

حساسیت دیده شود.
کمبود کمپلمان: کمبود اجزای ابتدایی کمپلمان در مسیر اصلی 
(C1,C4,C2) با توانایی سیستم ایمنی در برخورد با کمپلکس 
شبه  بیماریهای  بالینی  نظر  از  که  کند  می  تداخل  ایمنی  های 

لوپوس را ایجاد می کند.
کمبود اجزاء انتهایی کمپلمان (C5-8)  منجر به افزایش استعداد 
عفونت بخصوص با ارگانیزم های نایسریا )Neisseria( می شود.

کمبود یا عملکرد غیر طبیعی مهار کننده C1 منجر به فعال شدن 
غیر قابل جلوگیری مسیرکالسیک و سندرم بالینی می گردد.

التهاب: بسیاری از اجزاء کمپلمان به عنوان واکنش دهنده فاز حاد 
)همانند ESR و CRP( ممکن است در بیماریهای التهابی )کولیت 

اولسرو، تب روماتیسمی و تیروئیدیت( افزایش یابند.
کاربردهای بالینی: 

: CH50
1. ارزیابی قدرت تخریبی کمپلمان موجود در سرم و در عین حال 
بررسی کلی عوامل شرکت کننده در مسیر کالسیک کمپلمان در 

بیماران دچار نقص های کمپلمان.
2. به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص بیمارانی که به طور 
مکرر دچار عفونت می شوند و احتماال فاقد یک یا چند پروتئین 

سیستم کمپلمان می باشند مفید است.
تشکیل  دلیل  به  کمپلمان  مصرف  که  هایي  بیماري  ارزیابی   .3
کمپلکس ایمني باال است. مانند بیماري هاي کمپلس ایمنی از 
 )SLE( جمله بیماران روماتیسمی، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک

و گلومرولونفریت.
تفسیر: اندازه گیری میزان همولیز کمپلمان کل )CH50( بهترین 
سنجش عملکردی مسیر کالسیک کمپلمان می باشد. سطح سرمی 
CH50 اغلب در بیماری SLE، گلومرولونفریت و سایر بیماریهای 
کمپلکس ایمنی کاهش می یابد. اندازه گیری C3 و C4 نیز در 
اختالالت خود ایمنی حائز اهمیت است. کاهش سطوح کمپلمان 
با افزایش شدت بیماری مرتبط می باشد. کاهش و یا عدم فعالیت 
عملکردی کمپلمان ممکن است در کمبودهای ارثی یک یا چند 

جزء کمپلمان رخ دهد.
نکته:

درمقابل   )AH50( فرعی  مسیر  کمپلمان  همولیز  بودن  طبیعی 

جدول: پروفایل کمپلمان در شرایط بیماریهای مختلف:

یایا

یا
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Oral opium abuse can cause lead poisoning because of drug impurity with lead 
long time exposure to lead  
By: DR. Binesh Emami

Abstract
A 49 years old man with RLQ abdominal pain and hematological finding suggestive of hemolytic 
anemia as well as rise of liver enzymes and severe weight loss within one month was evaluated for Pb 
level impurity of oral opium and long history of lead exposure
Key words: Opium – lead poisoning – RLQ pain – Hemolytic anemia
Case presentation
A 49 years old man married, living in Tehran worked in Battery Company and military zone for 
weaponary unit presented with RLQ abdominal pain, malaise, loss of appetite, nausea and vomiting 
.He also complained about amnesia and sleep disorders further complicated with depression. His 
physician requested abdominal sonography, CT scan and followed him by upper and lower GI endos-
copy .All the results were unremarkable laboratory tests showed anemia with increase in reticulocyte. 
PBS showed polychromasia, anisocytois and hypochromia. Basophilic stippling was not seen. Rise in 
serum ALT, AST, ALK/P, GGT and BUN was observed. vitamin-D level was lower than normal.
In one month, he lost 15kg weight. Edema of lower extremity was developed. Limbs edema and his 
sexual desire and sexual potency was lost. Because the patient was a drug abuser for 15 years. Then 
the physician ordered serum lead level. The Pb was 82.8 microg/dl. The patient was admitted for lead 
chelating therap. After 20 days lead level dropped to 21.3 microg/dl and LFT, renal function tests 
returned to normal limits and HB level began to rise.
 He mentioned a change in shape and color of opium during the last 3 months. Also he had a long 
time history working in battery company and military zone and weaponary unite which could be 
another source of lead exposure.
Discussion
The development of lead toxicity follows a progressive pattern (figure below) this figure shows effect 
of lead on child & adult according to blood lead concentration. In human 80-85% of lead is in bone 
and dentine. (Half- life20-30 years) and 5-10%, in blood (Half-life 35 days) and remains in soft tis-
sue. Blood lead concentration is the most widely used marker for lead exposure. Symptomatic patient 
with blood lead concentration more than 50 microg/dl and all ordinary cases with more than 80 mi-
crog/dl should receive chelating agent for 19 days. In our patient, Early clinical signs and symptoms 
of lead toxicity were not specific, but occupational and environmental history of exposure are particu-
larity valuable. Lead toxicity in this case was explained because of lead combination with opium and 
inhalation of lead in battery factory and military zone.

نشاندهنده کمبود   )CH50( فعالیت همولیز کمپلمان کل عدم 
اولیه مسیر کالسیک )C1، C2، C4(  می باشد. 

طبیعی بودنCH50 درمقابل عدم فعالیت AH50  نشاندهنده 
کمبود یا نقص مسیر فرعی ) آلترناتیو( می باشد. 

C4 طبیعی،  و   C3 در حضور   CH50 و   AH50 فعالیت  عدم 
 (C5، C6، C7، C8، C9) نشاندهنده کمبود اجزاء اواخر  مسیر

می باشد.
سطوح پایین AH50 در حضور مقادیر کم C3 و C4 مطابق با 

روند مصرفی کمپلمان می باشد. 
اواخر  اجزاء  کمبود  نشاندهنده   CH50 و   AH50 فعالیت  عدم 
می   (C3، C5، C6، C7، C8، C9) کمپلمان  مصرف  یا  مسیر 

باشد.
کاهش CH50 در بیماریهای زیر رخ می دهد:

سوء تغذیه، رد پیوند کلیه، آنژیوادم ارثی، سیروز، نفریت لوپوسی، 
هپاتیت، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک )SLE(، گلومرولونفریت

افزایش CH50 در بیماریهای زیر رخ می دهد:
سرطان یا کانسر، کولیت اولسراتیو، عفونتها

: C4و C3
که  شده  باعث  کمپلمان  مسیرهای  در   C3 مرکزی  نقش   
بیماران مبتال به کمبود C3 در معرض خطر عفونتهای شدید با 
میکروارگانیسمهای کپسول دار مثل استرپ  پنومونیه –هموفیلوس 
آنفوالنزا و نایسریا مننژیتدیس قرار گیرند و باکتریمی، عفونتهای 
سینوس و ریه، مننژیت، عفونتهای بافت اطراف ناخن و زرد زخم 

این بیماران را تهدید کند.
کاهش سطح سرمی C3 همچنین در اورمی و بیماریهای مزمن 

کبد و بی اشتهایی عصبی وبیماری سلیاک نیز مشاهده میگردد.
C4 ممکن است در کم خونی های اتو ایمیون همولیتیک افزایش 
  C4 یابد. در تعدادی از بیماریهای پوستی نیز کمبود نسبی و کامل

مشاهده می شود.
در آینده کمبود کمپلمان توسط سنجش های مستقیم محصوالت 
شکسته شده کمپلمان ) برای مثال C3a( اندازه گیری خواهدشد 

که برای این هدف اختصاصی تر و حساس تر هستند.

تست کمپلمان در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است) زمان جوابدهی روزانه(
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1- تهیه کامنت های توصیفی کاربردی و مناسب جهت معرفی 
تست های تکمیلی در حوزه تست های تخصصی و فوق تخصصی 
2- تهیه بولتن علمی کاربردی مجتمع آزمایشگاهی فروردین ) 6 
ماه یک بار( با محتوای علمی باال و معرفی تازه های تشخیصی راه 

اندازی شده در این مرکز و تست های در حال راه اندازی
ارتباط  در  محترم  پزشکان  با  دقیق  و  مناسب  علمی  ارتباط   -3
و  نواقص  رفع  و  پزشکان  جدید  آزمایشگاهی  علمی  نیازهای  با 
مشکالت موجود در ارتباط با آزمایشاتی که با کلینیک بیمار هم 
خوانی نداشته و نیاز به بازنگری در متد یا روش انجام دارند  یا 
زمان گردش کار تست های اورژانس و نحوه گزارش دهی نتایج 

بحرانی و....
4- تهیه پمفلیت های علمی آزمایشگاهی مناسب به زبان ساده 

جهت بیماران 
نقش  موضوع  )با  خانواده  سالمت  ماهانه  های  کارگاه  انجام   -5
آزمایشگاه در کنترل خوب دیابت( در مکان آزمایشگاه فروردین با 
حضور تعدادی از بیماران مبتال به دیابت و معرفی شده از انجمن 
دیابت منطقه  در راستای ارتقای سطح دانش مراجعین دیابتیک 

آزمایشگاه نسبت به نقش آزمایشگاه در کنترل خوب دیابت 
6- پاسخ گویی تلفنی و حضوری به پزشکان متناسب با نیاز های 

علمی همکاران
7- ارزیابی و تحلیل منظم شاخص های نظرسنجی پزشکان محترم 
ارتقا سطح رضایت  به حوزه  آزمایشگاه و توجه ویژه  و مراجعین 
مندی پزشکان و مراجعین متناسب با نیازهای واقعی )نمونه یکی از 
نمودار های تحلیل شده در واحد روابط عمومی در ذیل آمده است(

و  پژوهشی  علمی  واحد  خدمات  معرفی 
نمودار مقایسه اي نظرسنجي مراجعین آزمایشگاه فروردینروابط عمومی آزمایشگاه فروردین 

 مقایسه سه ماهه دوم سال های  92/93/94
در حوزه رضایت از تکریم و احترام به سالمندان و معلولین 

نمونه یکی از نمودارهای تحلیل شده در واحد روابط عمومی آزمایشگاه فروردین
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در حوزه رضایت از تکریم و احترام به 
سالمندان و معلولین در سال 1391

در حوزه رضایت از تکریم و احترام به 
سالمندان و معلولین در سال 1393

در حوزه رضایت از تکریم و احترام به 
سالمندان و معلولین در سال 1394
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WWW.( آزمایشگاه  سایت  وب  طریق  از  آزمایشات  آنالین  جوابدهی  خدمات   -1
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



www.farvardin-lab.com

 راه اندازی تست های اورژانس بیمارستانی و خدمات دهی

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین :
تقاطع خیابان امام خمینی و کارون، ساختمان 1026

تلفن: 66373890-66367914
تلفکس: 66837167     تلفن گویا: 66357923 )جواب دهی(

آزمایشگاه فروردین نوین:
انتهای بلوار کشاورز، روبروی مجتمع بیمارستان امام خمینی، پالک 151

تلفن: 66933014-66902121


