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             که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

    هب هوای سر کویش رپ و بالی زبنم

                       که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

 هب کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟

           یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم!

   آن که آورد مرا باز ربد رد وطنم

              چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.

موالان جالالدین بلخی

روزاه فکر من این است و همه شب سخنم                             

ای خوش آن روز که رپواز کنم ات رب دوست      

روزاه فکر من این است و همه شب سخنم     

از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟     

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا!

هن هب خود آمدم این جا که هب خود باز روم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                                       
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تازه های مجتمع آزمایشگاهی فروردین

1. توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه فروردین نوین و راه اندازی بخش های فوق تخصصی 
فلوسایتومتری،آندرولوژی و پاتولـوژی تخصصـی در این مرکـز، در راستـای تبدیل 

آزمایشگاه تشخیص طبی فررودین نوین به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرودین نوین 
2. راه اندازی بخش فوق تخصصی  فلوسایتومتری

تست های جدید راه اندازی شده در این بخش فوق تخصصی، بنابر درخواست پزشکان 
محترم به صورت اورژانس و روزانه جوابدهی می گردد.

3. راه اندازی بخش فوق تخصصی آندرولوژی
تست های جدید راه اندازی شده در این بخش فوق تخصصی، بنابر درخواست پزشکان 
محترم به صورت اورژانس و روزانه جوابدهی )به استثناء روزهای پنج شنبه( می گردد. 
)خصوصا در حوزه های تخصصی اورولوژی، نازایی و ناباروری و فوق تخصصی آندرولوژی(.

4. راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک
5. کسب گواهینامه  ISO 10002:2014 &  ISO 9001:2015  از مرکـز ملی تایید صالحیت 

ایران در راستای رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.
)Osteocalcin Test ( 6. تست استئوکلسین
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دستگاه فلوسیتومتری Midray مدل BriCyte E6 که به تازگی 
به بخش فوق تخصصی فلوسیتومتری مجتمع آزمایشگاهی فروردین 
افزایش  همچنین  و  کارایی  افزایش  باعث  است،  گردیده  اضافه 
سرعت جوابدهی به پزشکان محترم شده است. این دستگاه با دو 
لیز و چهار رنگ این امکان را برای آزمایشگاه فراهم کرده است تا 
جواب آزمایشات را در کوتاه ترین زمان ممکن آماده کند. از جمله 
 Auto-compensating، قابلیت های خاص این دستگاه، قابلیت
 Auto-gating، Auto- analyzing ، Auto-reporting

Technical Specifications
Lasers Maximum acquisition rate
Blue solid state diode (488nm, 43mW), Red solid state diode 12,000 events per second (638nm, 
55mW)
Throughput Detectors Up to 90 tubes per hour

FSC, SSC, FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 or ECD/PI, APC, PE-Cy7,

Configurations
2 lasers, 4 colors (FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 or ECD/PI, APC) Flow rate
50 sample per hours (medium)

بخش فوق تخصصی فلوسیتومتری

برخی از مشخصات فنی دستگاه را می توانید در ذیل مشاهده کنید:

توسط خود دستگاه بر اساس الگوریتم محلی می باشد که باعث کاهش 
زمان و هم چنین افزایش دقت و صحت نتایج آزمایشات خواهد شد. 
در این دستگاه همانند بسیاری از اتوآناالیزرهای بیوشیمی، قطعه ای 
برای انجام آزمایشات اورژانس )STAT( به دستگاه اضافه شده است 
تا در صورت درخواست آزمایش توسط پزشکان محترم، در کمترین 

زمان ممکن آزمایش حاضر گردد.
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لیست جوابدهی آزمایشات در بخش فوق تخصصی فلوسیتومتری مجتمع آزمایشگاهی فروردین

روزانه به استثناء روزهای پنجشنبه

سه روزه به استثناء روزهای پنجشنبه

آزمایش جوابدهی                                                     

CD3، CD4، CD8، CD16، CD56، CD5 CD19

Ratio: CD4/8, CD5/19, CD16/56

Diagnosis and monitoring of treatment in Acute Leukemia: 
ALL, AML, MRD monitoring (ALL, AML)
Primary panel for differential diagnosis of acute leukemia
Supplementary panel for Determine certain type and immuno-
logical classification PNH panel
Immune system Evaluation by Detection of lymphocyte cells 
markers (T, B, NK)
Diagnosis of Lymphoproliferative diseases
Cell surface markers (CD Markers)
CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11a,11b, 11c, 13, 14, 16,18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 33, 34, 38, 41, 45, 55, 56, 59, 61, 103, 117,CD-
HLADR, FMC7, TdT, CD MPO, CDIgD, CDIgM
Ratio: CD4/8, CD5/20, CD5/19, CD19/20, CD16/56
HLA Panel
B5, B7, B8, B12, B15, B27, B35, B51, B52
HLADR3, 4
HLA A, B, DR (Class I, II)
HLA B5 PCR
HLA B27 PCR
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اندازه گیری فروکتوز در مایع منی:
 فروکتوز در مایع منی توسط غدد وزیکول سمینال ترشح می شود 
و در واقع حکم بنزین اسپرم ها را داشته و انرژی الزم جهت حرکت 
آن ها را تامین می کند. تعیین غلظت فروکتوز در پالسمای مایع منی 
به تشخیص آزواسپرمی انسدادی و غیر انسدادی کمک می کند. در 
مردان آزواسپرمی انسدادی بسیار کم است، اما در صورت وجود 
و  فروکتوز  فاقد  مایع سمینال  بوده،  پایین  اسپرم  انسداد، حجـم 
اسیدی است. فقدان فروکتوز در مایع سمینال می تواند احتماال به 
دالیلی نظیر انسداد مجرای انزال، فقدان مادرزادی مجرای واز )یا 

وابران( و فقدان سمینال وزیکول  باشد.

تشخیص و گزارش گلبـول های سفید در مایع مایع منی: 
لکوسیتواسپرمی در 20 تا 35 درصد مردان نابارور دیده شده که 
به دالیلی نظیر عفونت های تناسلی، پرهیز طوالنی مدت از رابطه 
جنسی، اعتیاد به مواد مخدر و غیره ایجاد می گردد. امروزه اثرات 
ثابت  بر ساختار و عملکرد اسپرم،  باالی لکوسیت   مخرب مقادیر 
گلبول های  تشخیص  موارد،  از  بسیاری  در  سویی  از  است.  شده 
سفید از سلول های پیش ساز اسپرم ها )اسپرماتوگونی( دشوار است 
 Leuko و این امر سبب ایجاد خطا در آزمایش می گردد. در روش
detection از خاصیت پراکسیدازی گرانولوسیت ها به منظور رنگ 
آمیزی آن ها استفاده شده که پس از رنگ آمیزی فوق، گلبول های 
سفید به رنگ قهوه ای درآمده و کامال از سلول های دیگر موجود در 

زمینه متمایز می گردند.

بررسی توان حیاتی اسپرم:
ارزیابی تعداد اسپرم های زنده مشخص  با  توان حیاتی مایع منی 

می گردد. این ارزیابی برای نمونه هایی که تعداد اسپرم با حرکت 
Progressive در آن ها کمتر از 40% است، توصیه می گردد. طبق 
یک نظریه علمی سلول زنده اجازه ورود رنگ به داخل سیتوپالسم 
خود را نمی دهد، ولی سلول مرده دارای خاصیت رنگ پذیری است. 
 Eosin( نیگروزین  و  ائوزین  رنگ های  از  تست  این  در  بنابراین 
این شـکل که  به  استفاده می شود،  ارزیابی  Nigrosin &( برای 
نیگروزین زمینه تاریکی پدید می آورد که در آن اسپرم های مرده ای 
تشخیص  قابل  بهتر  شده اند  رنگ  قرمز  ائوزین،  ورود  اثر  در  که 

  خواهند بود.
 Sperm Chromatin( بررسی میزان بلوغ کروماتین اسپرم

  :)Maturation Assay; SCMA
آنالیز روتین مایع منی اولین روش در ارزیابی وضعیت باروری در 
مردان می باشد اما این آنالیز با وجود اطالعات ارزشمندی که به 
ما می دهد قادر نیست اطالعاتی در زمینه بلوغ کروماتین اسپرم 
که در قدرت باروری اسپرم و رشد موثر جنین ضروری است، در 
اختیار قرار دهد. از نسبت اسپرم های با تراکم کروماتین طبیعی 
به کروماتین غیرطبیعی به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در 
ارزیابی باروری مردان استفاده می شود. در فرآیند اسپرمیوژنز، به 
دلیل جایگزینی پروتامین ها به جای هیستون ها، هسته اسپرم ها 
می تواند  اسپـرم  کرومـاتین  بلـوغ  در  اختـالل  می شود.  متـراکم 
سبب آسیب پذیری DNA و مستعد نمودن آن برای شکست یا 
دناتوراسیون گردد که اغلب با ناباروری و یا کاهش قدرت باروری در 
مردان همراه است. بنابراین ارزیابی بلوغ کروماتین اسپرم در کنار 
آنالیز روتین اسپرم می تواند سبب بهبود و تکمیل ارزیابی باروری و 

یا ناباروری در مردان شود.

بخش فوق تخصصی آندرولوژی و آزمون های جدید
تهیه و تنظیم: آرش محسنی

آزمایشات جدید فوق تخصصی آندرولوژی در مجتمع آزمایشگاهی فروردین
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 Sperm DNA Fragment( اسپرم DNA بررسی شکست
 :)Assay; SDFA

بچه دار  برای  تالش  علی رغم  زوجین  از  درصد   15 تا   10 امروزه 
شدن، قادر به داشتن فرزند از گامت های خود نبوده و به عنوان 
زوج نابارور شناخته می شوند که علل نیمی از موارد ناباروری در 
ناباروری  موارد  از  عمده ای  بخش  است.  نهفته  مردانه  فاکتورهای 
مردان با پارامترهای مختل شده در اسپرم ها همراه است و سبب 
 ICSI و IVF شده این افراد کاندید استفاده متعدد از روش های
بوده و ممکن است بارها شکست این روش ها را تجربه کرده باشند. 
یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت لقاح خارج رحمی، سالمت 
DNA و کروماتین اسپرم است که با تست SDFA، میزان شکست 
DNA اسپرم قابل سنجش بوده و در صورت وجود مشکل در این 
تست، روش های درمانی جهت بهبود وضعیت اسپرم ها و افزایش 
احتمـال موفقیت در روش هـای بارداری ذکر شـده، وجود خـواهد 

داشت.

آنتی بادی ضد اسپرم 
:)Sperm MAR; Mixed Agglutination Reaction(

 آنتی اسپرم آنتی بادی )Anti Sperm Antibody; ASA( شامل 
آنتی بادی هایی از کالس IgG و IgA است و هنگامی کـه به سد 
خونی بیضه  ای یا خونی  اپیدیدیمی آسیب برسد، ایجاد می شوند. 
این آسیب می تواند به دالیلی نظیر عفونت، تروما و یا انسداد ایجاد 
است  قابل سنجش  سرم شخص  در  و  منی  مایع  در   IgG  شود. 
جنسی  غدد  در  موجود  ایمنی  سلول های  توسط  چون   IgA اما 
آنتی بادی  است.  ردیابی  قابل  منی  مایع  در  می شود، صرفا  سنتز 
تحرک  کاهش  موجب  و  وارد عمل شده  اسپرم ها  دم  علیه   IgA
موکوس  درون  به  آن ها  نفوذ  قدرت  کاهش  همچنین  و  اسپرم ها 
سرویکال مي شود اما آنتي بادي  IgG موجب بلوکه شدن واکنش 
 IgG از کالس اتو آنتي بادي   اسپرم- تخمک مي گردد. تیتر باالي 

بوده  ارتباط  در  وازکتومي  متعاقب  بیضه ها  دژنراسیون  با  معموال 
از  امر است که 50 درصد مردهـا حتي پس  این  نشان دهنده  و 
باقي  نابارور  همچنان  نیز،  وازکتومي  موفقیت آمیز  بازگرداندن 
مي مانند. این آنتي بادي ها علیه آنتي ژن هاي اسپرم بوده و با اختالل 
در عملکرد اسپرم ها از قبیل مختل نمودن تحرک اسپرم ها، نفوذ 
باروري  نفوذ در اسپرم، منجر به کاهش  در موکوس سرویکال و 
 )ICSI( شده که در موارد شدید، تزریق درون سیتوپالسمي اسپرم
با اتصال   IgA یا  IgG از کالس تنها راه درمان است. آنتی بادی 
به اسپرم ها، توانایی باروری این اسپرم ها را تا حد زیادی کاهش 
از  با فعال شدن سیستم کمپلمان، بسیاری  می دهد و همچنین 
از  ایمنی  IgG متصل شده اند، توسط سلول های  به  اسپرم ها که 
در  مراحل  مهم ترین  از  یکي   ASA تعیین  امروزه  می روند.  بین 
روش  از  استفاده  مطالعات  بیشتر  است.  زوج ها  ناباروري  ارزیابي 
ارزیابي  براي  را   MAR )Mixed Agglutination Reaction(
این  در  می کنند،  تایید   )IgG یا   IgA( آن ها  ایزوتیپ  و   ASA
روش آگلوتیناسیون اسپرم به طور نیمه کمي با میکروسکوپ نوري 
تعیین می گردد. به طور معمول آنتي بادي های ضد اسپرم علیه طیف 
وسیعی از آنتی ژن ها از قبیل آکروزوم، دم و... هستند؛ بنابراین تأثیر 
این آنتی بادی ها احتماال به مولکول هایی که به سطح اسپرم متصل 

شده و بر عملکرد آن اثر می گذارند، بستگی دارد.
خانم ها  از  درصد   20 تقریبا  سرم  در  اسپرم  ضد  آنتي بادي هاي 
حامله مي شوند.  خانم ها  این  اغلب  وجود،  این  با  مي گردد.  یافت 
بنابراین، اهمیت این آنتي بادي ها در خانم ها هنوز مشخص نیست. 
آنتي بادي هاي ضد اسپرم همچنین در مایع مني مردان نابارور و 

موکوس سرویکال زنان نابارور نیز یافت می شوند.
 Sperm( تمامی آزمایش های فوق به استثناء آنتی بادی ضد اسپرم
MAR( در مجتمع آزمایشگاهی فروردین راه اندازی شده و در حال 
انجام می باشند. هم چنین به محض راه اندازی و صحه گذاری تست 

آنتی بادی ضد اسپرم، اطالع رسانی در این زمینه خواهد شد.

SCMA )Sperm Chromatin Maturation Assay(
SDFA )Sperm DNA Fragment Assay(
Vital Screen
Fructose Test In Semen

لیست جوابدهی آزمایشات در بخش فوق تخصصی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

جوابدهی                                                لیست آزمایشات

  
روزانه به استثناء روزهای پنج شنبه 
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فروردین  آزمایشگاهی  مجتمع  در  که  خالقانه  و  نوین  طرح  این 
طراحی شده و از مورخه 94/7/1 در حال اجرا می باشد، در نظر 
دارد کلیه مراحل آزمایش شامل پذیرش، نمونه گیری و جوابدهی 
را بدون مراجعه بیمار به آزمایشگاه و با ثبت نام از طریق سایت 
آزمایشگاه فروردین و ارسال نمونه بردار به منزل یا محیط کار بیمار 
انجام دهد. در این پروسه بیمار فقط هزینه پذیرش آزمایشات را 
طبق تعرفه مصوب خواهد پرداخت و سایر خدمات شامل نمونه 

گیری و ارسال جواب با پیک، به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:

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

الکترونیک.

آزمایشگاه  درگاه  به  ورود  از  بعد  توانند  می  محترم  پزشکان   -2
الکترونیک، با انتخاب قسمت ویژه پزشکان، آزمایشات مورد نظر 
خود را تایپ و یا از لیست موجود انتخاب و برای آزمایشگاه ارسال 
برای هماهنگی زمان  راهنمایی های الزم  این قسمت  نمایند. در 
نمونه گیری و نحوه پرداخت هزینه آزمایشات قرار داده شده است.

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

کنندگان خود، اسباب رضایت بیماران خود را فراهم آورند.
به صورت  وبسایت،  طریق  از  را  خود  جواب  می توانید  نهایت  در 
و  خود  آدرس  دقیق  ثبت  با  که  این  یا  و  نموده  دریافت  آنالین 
پیک  طریق  از  را  خود  جواب  آزمایش،  جواب  ارسال  درخواست 

موتوری رایگان آزمایشگاه دریافت نمایید.

ارائه کلیه خدمات چکاپ ادواری ضروری تجویز شده توسط   -1
پزشک بدون نیاز به مراجعه حضوری توسط تیم مجرب آزمایشگاه 

در منزل یا محیط کار بیمار از طریق وب سایت.
2- کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در 
زمان و هزینه مراجعین محترم با توجه به مشکالتی نظیر آلودگی 

هوا، ترافیک، کمبود فضای پارک خودرو ....
3- کنترل سطح سالمت کلیه مراجعین عزیز بویژه سالمندان و 

افراد کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام 
کنترل  جمله  )از  باشند  نمی  خویش  ضروری  دوره ای  آزمایشات 

هفتگی تست انعقادی، اندازه گیری سطح دارویی و غیره(
4- پزشکان محترم می توانند با ذکر این قابلیت آزمایشگاه، اسباب 
راحتی بیمار را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی مناسبی بر بیمار 

خود داشته باشند.

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

اهداف و مـزایای طرح 
آزمایشگاه الکترونیک 
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استئوکلسین مهم ترین پروتئین غیرکالژنی در بافت مغز استخوان 
تشکیل  را  انسان  استخوانی  پروتئین های  از  تقریبا %3  که  است 
BGLAP )Bone Gamma- نام  به  پروتئین  این  می دهد. 

carboxyglutamic Acid-containing Protein( نیز شناخته 
می شود.

استئوکلسین دارای سه ریشه اسیدآمینه گاما کربوکسی گلوتامیک 
به  وابسته  آنزیماتیک  کربوکسیالسیون  باقیمانده  که  است  اسید 
ویتامین K انتقالی می باشند؛ بنابراین محصول آن به سطح ویتامین 

K بستگی دارد.
این پروتئین توسط استئوبالست ها ساخته شده و همچنین به شکل 
طول  در  استئوکلسین  دارد.  وجود  نیز  استخوان  بافت  به  متصل 
شکل گیری بافت استخوان در چرخه استخوان سازی آزاد می شود، 
بنابراین از آن به عنوان مارکری جهت تشخیص تغییرات استخوان 
و فعالیت استئوبالست ها، استفاده می شود. به نظر می رسد که این 
تاثیر  تحت  و  باشد  داشته  نقش  استخوان  معدنی شدن  در  ماده 
هورمون  کلسیتونین،  قبیل  از  کلسیم  تنظیم کننده  هورمون های 

پاراتیروئید و ویتامین D قرار دارد.
قبیل  از  استخوان  متابولیکی  بیماری های  در  ماده  این  میزان 
تشکیل  محرک  داروهای  مصرف  )با  پاژه  بیماری  استئوپروزیس، 
Teriparatide(، سرطان های متاستاز دهنده،  قبیل  از  استخوان 
استئوملیشیا، هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه، استئودیستروفی کلیوی و 

کمبود هورمون رشد، افزایش می یابد.

تفسیر
افزایش سطح استئوکلسین نشان دهنده افزایش تغییرات استخوان 
است. در بیمارانی که بیوفسفونات مصرف می کنند و یا تحت درمان 
هورمونی قرار دارند، بعد از گذشت 3 تا 6 هفته از شروع درمان، 
استئوکلسین حدود 20% کاهش می یابد که این امر نشان دهنده 
مثبت بودن درمان است. در بیمارانی که دچار بیماری های قابل 
درمان از قبیل هایپرپاراتیروئیدیسم هستند، سطح استئوکلسین  3 

الی 6 ماه پس از پایان درمان، به میزان عادی باز می گردد.

نکات مهم
نباید هیچ گونه  انجام آزمایش استئوکلسین  از   12 ساعت قبل 
 B7 مولتی ویتامین و یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین یا ویتامین

مصرف شود.
 استئوکلسین توسط کلیه ها دفع می شود بنابراین ممکن است در 

بیمارانی که نارسایی عملکرد کلیه دارند، میزان آن باال رود.
هورمون  با  که  بیمارانی  در  است  ممکن  سرم  استئوکلسین   
1و25 دهیدروکسی ویتامین D درمان شده اند و دچار ناهنجاری 
این هورمون هستند، منعکس کننده تغییرات استخوان نباشد زیرا 

استئوکلسین توسط این هورمون تنظیم می شود.
این تست به تازگی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین راه اندازی 

شده و جوابدهی آن 10 روزه می باشد.

تسـت جدید راه انـدازی شـده
)Osteocalcin Test( استئوکلسین 
تهیه و تنظیم: خانم زهرا محمدی
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ناباروری، بیماری نسبتاً شایعی است که از هر 10 زوج یکی را مبتال 
می کند. از علل بسیار مهم در بروز ناباروری، عفونت های دستگاه 
تناسلی است که میکروارگانیسم های زیادی در بروز آن نقش دارند 
و می توانند باعث آسیب به باروری مردان و زنان شوند. در این میان، 
زنان بیش از مردان در معرض ابتال به این عفونت ها هستند. هرچند 
این عفونت ها باعث ناباروری می شوند اما با پیشگیری از ابتال به 

آن ها، می توان تا حدود زیادی از بروز این مشکل پیشگیری کرد. 
به همین دلیل در این مقاله به تأثیر عفونت های دستگاه تناسلی بر 
باروری مردان و زنان و میکروارگانیسم های شایعی که باعث ایجاد 
عفونت دستگاه تناسلی می شوند، اشاره شده تا با افزایش آگاهی 
از میزان ابتال به آن ها، تا حد امکان، ازعوارض متعاقب این دسته 

عفونت ها کاسته شود.

نقش عفونت ها در ناباروری
تهیه و تنظیم: دکتر محمدجواد حریقی

باکتری ها
و  تناسلی  عفونت  به  منجر  می توانند  که  باکتری هایی  شایع ترین 

ناباروری شوند، عبارتنداز:
نایسریا گونوره آ

از عوامل مؤثر در بروز بیماری سوزاک، باکتری »نایسریا گونوره آ« 
است. ابتال به سوزاک در زنان با عوارض عدیده ای همراه است. این 
میکروب باعث عفونت مجرای ادراری می شود که در صورت عدم 
درمان، عفونت به سایر نقاط دستگاه تناسلی نیز سرایت خواهد کرد. 
معموالً در زنان این بیماری با عالئم کمتری نمایان شده و همزمان 
با عفونت مجرای ادرار، دهانه رحم نیز دچار عفونت می شود ولی 
در مردان با سوزش و ترشح چرکی از مجرای ادراری همراه است. 
در 20-10 درصد از خانم هایی که مبتال به سوزاک هستند، عفونت 
به طرف داخل رحم، لوله های رحمی و لگن گسترش پیدا کرده و 
باعث عفونت مناطق فوق و چسبندگی لگنی می شود. گاهی شدت 
عفونت آنقدر زیاد است که سبب تشکیل آبسه می شود. چسبندگی 
رحم، انسداد لوله های رحمی و عفونت لگنی از علل ناباروری به دلیل 

ابتال به سوزاک در زنان هستند.

مایکوپالسماهای تناسلی
یافت  به وفور  مردان  منی  و  تناسلی  دستگاه  در  مایکوپالسماها 
می شوند. شایع ترین مایکوپالسمایی که در دستگاه تناسلی دیده 
می شود، »اوره آپالسما اوره آلیتیکوم « است که نقش مؤثری در 
بروز عفونت های غیرسوزاکی در مجرای ادراری مردان دارد. عالوه 
بر این، این باکتری باعث افزایش تولید مواد اکسیدان می شود که 

افزایش آن در مایع منی در درازمدت به کیفیت و کمیت اسپرم 
آسیب می زند. در واقع از مهم ترین علل بروز ناباروری در مردان، 

ازدیاد مواد اکسیدان در مایع منی است.

کالمیدیا
باعث  می تواند  دو جنس  هر  در  کالمیدیایی  عفونت های  به  ابتال 
است.  مردان  از  بیش  زنان  در  آن  تأثیر  اگرچه  شود،  ناباروری 
مجرای  در  غیرسوزاکی  عفونت  بروز  عامل  شایع ترین  کالمیدیا، 
ادراری مردان است که می تواند باعث عفونت اپیدیدیم و بیضه شود. 
به دنبال بروز این مشکل و عفونت لگنی ناباروری ایجاد می شود. 
عفونت با کالمیدیا باعث تولید آنتی بادی ضداسپرم در بدن می شود 
که بیشتر به قدرت باروری آسیب می زند. از آنجا که این عفونت 
در مردان بدون عالمت است میکروب به راحتی به خانم ها منتقل 
و باعث عوارض خطیری مانند آسیب به رحم می شود. یکی از علل 
مهم انسداد لوله های رحمی و بارداری خارج رحمی در زنان، عفونت 
با آسیب  و  است  در خانم های جوان شایع  است که  کالمیدیایی 

رساندن به قدرت باروری، از عوامل مهم ناباروری به شمار می رود.

آنتروباکترها
آنتروباکترها، باکتری هایی هستند که داخل روده زندگی کرده و 
در  مزمن  و  حاد  پروستات(  )عفونت  پروستاتیت  علت  شایع ترین 
مردان هستند )80-65 درصد(. از آنتروباکترها می توان به اشریشیا 
کوالی، پروتئوس و کلبسیال اشاره کرد. در خانم ها به دلیل کوتاه 
بودن میاندوراه، این میکروب ها ممکن است به راحتی وارد دستگاه 
تناسلی و سیستم ادراری شده و درنهایت سبب بروز عفونت واژن، 
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رحم، لوله های رحمی و لگن شوند که بسیار خطرناک است. یکی از 
راه های انتقال میکروب های روده به سیستم تناسلی، داشتن روابط 

زناشویی نامتعارف است.

2- قارچ ها و انگل ها
شایع ترین قارچ ها و انگل هایی که می توانند منجر به عفونت تناسلی 

و ناباروری شوند، عبارتنداز:

کاندیدا
یکی از قارچ های مهم که سیستم تناسلی را گرفتار می کند، قارچ 
کاندیدا می باشد. این قارچ به طور طبیعی در مجرای ادرار مردان 
وجود دارد و اگر وارد مایع منی شود، باعث آسیب به حرکت اسپرم 
می شود. در دستگاه تناسلی زنان نیز این قارچ به طور طبیعی رشد 

قارچ گاهی ساده و  این  با  باعث عفونت می شود. عفونت  کرده و 
گاهی خطرناک است.

تریکوموناس واژینالیس
 شایع ترین انگلی که در دستگاه تناسلی مردان و زنان وجود دارد، 
»تریکوموناس واژینالیس« است که باعث عفونت مجرای ادرار در 
مردان مبتال به عفونت پروستات که تحت درمان هستند، می شود. 
شایع  زنان  بین  ویژه  به  اجتماعی  پایین  طبقات  در  بیماری  این 
اینکه  با توجه به  است و باعث بروز عالئم آزاردهنده ای می شود. 
شریک  به  به راحتی  است  عالمت  بدون  مردان  در  عفونت  این 
جنسی منتقل می شود. بروز عفونت های باکتریایی در خانم هایی 
که دچار عفونت واژن با این انگل هستند، شایع تر است چون این 
انگل با ایجاد تغییراتی در سلول های واژن، آن ها را مستعد ابتال به 

عفونت های باکتریایی می کند.

3-آمیب
آمیب نوعی انگل روده ای است که می تواند باعث ناباروری کامل 
خانم ها شود و یکی از راه های انتقال آن به دستگاه تناسلی خانم ها، 

برقراری روابط زناشویی نامتعارف است.

4-ویروس ها
و  تناسلی  عفونت  به  منجر  می توانند  که  ویروس هایی  شایع ترین 

ناباروری شوند، عبارتنداز:
هرپس سیمپلکس ویروس و تبخال تناسلی

 در مردان عفونت مایع منی با ویروس عامل بیماری تبخال تناسلی 
بیماری،  این  اثبات  صورت  در  که  شده  باروری  به  آسیب  سبب 
درمان مناسب سبب بهبود کیفیت اسپرم می شود. در زنان عفونت 

با ویروس تبخال تناسلی باعث التهاب لگنی می شود.

پاپیلوما ویروس انسانی و زگیل تناسلی
واین  شده  اسپرم ها  کاهش حرکت  باعث  تناسلی  زگیل  ویروس 
ویروس را می توان هنگام نمونه برداری از بیضه ها در برخی از مردان 
که دچار آزواسپرمی اند )تعداد اسپرم ها صفر است(، شناسایی کرد. 
این ویروس در زنان، به علت آسیب به لوله های رحمی، می تواند 

سبب ناباروری شود.

 HIV ویروس
بررسی ها و تحقیقات متعدد نشان داده اند که ویروس HIV عالوه 
سایر  به  ابتال  احتمال  می شود،  اسپرم  به  آسیب  باعث  اینکه  بر 

عفونت های دستگاه تناسلی را نیز افزایش می دهد.
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تولیدمثل انسان کیفیت پایینی دارد، بطوریکه 30% از لقاح ها منجر 
به تشکیل جنین نشده و سقط می شوند. سقط خودبخودی به از 
و  اطالق شده  حاملگی  بیستم  هفته  از  قبل  رفتن جنین  دست 
بر اساس زمان سقط، به دو دسته  سقط غیر عمد پیش بالینی 
 Clinical( بـالینی  سقط های  و   )Preclinical Abortion(
Abortion( تقسیم می شود و به طور کلی حدود 5% از زوجین 

با این مشکل دست به گریبان هستند.
عامل شناخته شده مشخصی را نمی توان سبب ناکامی تولیدمثل 
پیدا  بروز  جنین  یا  و  مادر  پدر،  در  می تواند  عوامل  این  دانست، 
کرده و هر یک از آن ها از مکانیسم های سلولی یا ملکولی خاصی 
ژنتیکی،  عوامل  به  می توان  عوامل  این  از جمله  ناشی می شوند. 
آناتومیکی  و  عفونی  انعقادی،  اختالالت  هورمونی،  ایمونولوژیکی، 
اشاره داشت. طبق بررسی های به عمل آمده، نقش ناهنجاری های 
کروموزومی در بروز سقط جنین در سه ماهه اول کامال به اثبات 
رسیده است و حدود 5% زوجین با سقط دو بار یا بیشتر، حامل 
ناهنجاری ساختمانی کروموزوم ها بوده و یا ممکن است همزمان با 
چند مشکل دست به گریبان باشند. همچنین ریسک فاکتورهای 
متعددی باعث افزایش خطر سقط خودبخودی می شوند که از این 
میان می توان به سن مادر در هنگام بارداری و سوابق پس از زایمان 
اشاره کرد. بر اساس مطالعات انجام گرفته مصرف سیگار در دوران 
بارداری سبب افزایش 1/4 تا 1/8 برابری خطر سقط می شود. مصرف 
روزانه الکل یا بیش از 375 میلی گرم کافئین، سبب افزایش 4/84 و 
2/21 برابری خطر سقط جنین می شود. صرف نظر از عوامل محیطی 
و تراتوژن، بیش از 50%  موارد سقط به سن مادر در هنگام بارداری، 

بررسی کروموزومی زوجین یا کـاریوتایپ 
در موارد مشکوک به مشکالت ژنتیکی در 

سقط هـای مکرر
تهیه و تنظیم: خانم مریم یاسمی

اختالالت کروموزومی در رویان و یا جنین وابسته است. تخمین زده 
می شود که  آنیوپلوئیدی های جنین )تغییر در تعداد کروموزوم ها( 
مسئول 70% سقط های قبل از هفته ششم بارداری هستند. شیوع 
ناهنجاری های عددی و ساختمانی کروموزومی در جنین 50% بوده 
ناهنجاری ها هستند  این  از شایع ترین  تریزومی ها  میان  این  و در 
و  شده  ناشی  والدین  کروموزوم های  میوزی  جداشدن  عدم  از  که 
نرمال  والدین  کاریوتـایپ  موارد،  این  در  که  حالی  اسـت  در  این 
خواهد بود. در بیـش از 90% ناهنجاری های کرومـوزمی مشاهده 
شده در جنین های سقط شده، اختالالت عددی کروموزومی گزارش 
شده است. ناهنجاری های ساختمانی، گروه مشخصی از اختالالت 
و  حذف  وارونگی،  نامتعـادل،  و  متعادل  جابجایی های  جمله  از 
اضافه شدگی را در برمی گیرند. تخمین زده می شود که میزان شیوع 
ناهنجاری های ساختمانی- کروموزومی، جابجائی متعادل کروموزومی 
مشکل سقط  با  زوجین  از  یکی  در  رابرتسونی  ترانسلوکاسیون  و 
مکرر، 3 تا 5% است و نیز اثبات شده که این قبیل زوجین خطر 
کمتری برای داشتن فرزند زنده با ناهنجاری کروموزومی نامتعادل 
دارند. همچنین علیرغم خطر باالی سقط جنین، شانس داشتن 
فرزند سالم در این  زوج ها برابر با افراد بدون جابه جایی کروموزومی 
است. در صورت ارزیابی و درمان سایر ریسک فاکتورها، تخمین زده 
می شود که شانس تولد نوزادان سالم در زوجین حامل آنومالی های 

ساختمانی کروموزومی، 71 تا 83 درصد است.
زوجین  از  پزشکی حداقل %5  مشـکل  مکرر خودبخودی،  سقط 
است. لذا حمایت و کمک های پزشکی جهت تشخیص علل و ارائه 

راه کارهای مناسب برای رفع این مشکل باید مد نظرگرفته شود.
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نمونه طبیعی سمینال، مخلوطی از اسپرم های شناور در ترشحات 
با ترشحات  انزال  اپیدیدم است که در زمان  از بیضه و  خارج شده 
پروستات و وزیکول سمینال ترکیب می شود. اگرچه اندازه گیری های 
که روی کل جمعیت اسپرم های خارج شده انجام می شود، نمی تواند 
گویای ظرفیت واقعی باروری هر شخص باشد اما آنالیز سمینال 
می تواند اطالعات مفیدی را در خصوص وضعیت بالینی و سالمت 

فرد به نمایش بگذارد.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در سال 2010 اقدام به انتشار 
تا  نموده   )Semen Analysis( منی  مایع  آنالیز  کتابچه 
آزمایشگاه ها با بهره گیری از آن به استاندارد نمودن این آزمایش مهم 

نزدیک گردند.

جمع آوری نمونه
 )Masturbation( خودارضایی  نمونه  جمع آوری  روش  بهترین 
می باشد، نمونه باید سریعا داخل انکوباتور قرار گیرد و دارای کمترین 
 )Abstinence( نوسان دمایی باشد. زمان پرهیز از ارتباط جنسی
می بایست 7-2 روز باشد. تمام نمونه باید در ظرف ریخته شود و 
اگر نمونه در منزل تهیه شده می بایست زمان گرفتن آن ثبت شده 
و نهایتا تا 1 ساعت به آزمایشگاه برسد، در طی مسیر هم ترجیحا 

نزدیک به دمای بدن نگه داری شود.

ارزیابی ماکروسکوپی
نمونه به آرامی در ظرف، مخلوط و همگن می شود و ارزیابی های 
اولیه نظیر pH، حجم، ویسکوزیته و رنگ و ظاهر، روی آن انجام 

می شود.

ارزیابی میکروسکوپی
ابتدا بررسی حرکت و آگلوتیناسیون انجام می شود، نمونه به آرامی 
مخلوط شده، 10 میکرولیتر از آن بر روی الم قرار داده شده و با 

عدسی 40 مورد بررسی قرار می گیرد.

WHO حرکت اسپرم ها طی استاندارد جدید
1. حرکت پیش رونده )Progressive(: که شامل حرکت رو به جلو 

و به اطراف یا چرخیدن به دور خود می باشد.
2. حـرکت غیر پیـش رونده )Non Progressive(: کـه طـی آن 
اسپرم ها حرکت رو به جلو نداشته و یا بسیار کند و همانند شنا 

کردن حرکت می کنند.
3. غیر متحرک )Immotile(: در بررسی آگلوتیناسیون می بایست 
سربه سر  یا  دم به دم  چسبیدن  آگلوتیناسیون،  که  داشت  توجه 
آگریگاسیون  اما  است؛  فعال  و  زنده  اسپرم های  دم  به  سر  یا 
)Aggregation( به تجمع اسپرم های غیرمتحرک و یا چسبیدن 
آن ها به سلول های دیگر و ذرات موجود در نمونه گفته می شود. 
)گزارش(  خصوصا  است،  ضروری  آن ها  گزارش  مورد  دو  هر  در 
آگلوتیناسیون از لحاظ احتمال وجود بیماری های ایمونولوژیک که 
در ناباروری شخص بسیار مهم بوده و گزارش آن کمک موثری به 

پزشک خواهد کرد.
با  دستی  طریقه  به  که  می باشد  اسپرم ها  بعدی شمارش  مرحله 
به گلبول های سفید  نئوبار و در خانه های مربوط  از الم  استفاده 
انجام می شود و یا به طریق اتوماتیک توسط نرم افزارهایی از قبیل 
CASA تعداد کل اسپرم ها مشخص می شود. در این مرحله نیز 
کل  در  اسپرم ها  مطلق  شمارش   ،WHO جدید  دستورالعمل 
از  یا میکرولیتر  اسپرم ها در یک میلی لیتر  به شمارش  را  نمونه 
نمونه، ارجح دانسته و این یعنی مقدار شمارش شده اسپرم ها در 
میلی لیتر باید در حجم کل نمونه ضرب شود و شمارش مطلق 

اسپرم در کل نمونه گزارش شود.

مورفولوژی اسپرم
در دستورالعمل اخیر WHO،  بر مورفولوژی اسپرم به عنوان یک 
فاکتور موثر در باروری یا ناباروری مردان تاکید شده است. مورفولوژی 
اسپرم حتما باید با رنگ آمیزی های تخصصی نظیر پاپانیکوالئو و یا 

Diff Quick بررسی و گزارش شود.

گزارش دهی آنالیز اسپرم و تغییرات 
جدید در نحوه گزارش آن

تهیه و تنظیم: خانم نفیسه شاهمرادی
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در هر منطقه از جسم اسپرم )سر، دم، گردن( ممکن است یک 
نقص یا چند نقص همزمان وجود داشته باشد. برخالف آنچه در 
گذشته تصور می شد، اکنون می دانیم که در شرایط بهینه و در 
یک نمونه سالم، تنها 4 الی 8 درصد اسپرم ها مورفولوژی نرمال 
دارند و بقیه ناقص و غیر کارآمد هستند. نواقص شکل و عملکرد 

اسپرم، پیشگویی کننده توان باروری شخص خواهند بود.
 Double head, شامل  اسپرم  مورفولوژی  در  عمده  نقایص 
 Vacoulated head, Broken tail, Coil tail, Thick neck.
و  از شمارش  که پس  می باشند   ... و    Thin neck. Big head
درصد  به صورت  نقایص  این  از  یک  هر  اسپرم  عدد   200 بررسی 
گزارش می شوند. تشخیص مورفولوژی نیز به هر دو روش چشمی 

و نرم افزاری نظیر )CASA( امکان پذیر می باشد.
شکل  تحرک،  میزان  )شمارش(،  تعداد  اسپرم،  آنالیز  کمک  به 
سلول های جنسي مرد و سایر عواملي که مي توانند توانایي اسپرم 
ارزیابي قرار  تاثیر قرار دهند، مورد  بارورسازي تخمک تحت  را در 

مي گیرد.
احتمال  به سادگی  مایع سمینال،  آنالیز  نتایج  بودن  غیرطبیعی 
شده  مشخص  مقادیر  مطابق  می کند.  مطرح  را  باروری  کاهش 
طبیعی  شاخص های  حداقل   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
کیفیت مایع سمینال مطابق زیر می باشد که در این بین، حرکت 
اهمیت  از  و  است  مرتبط  باروری  میزان  با  بقیه  از  بیش  اسپرم 

بیشتری برخوردار می باشد.

خواص فیزیکی و آنالیز نتایج
مایع سمینال تازه به صورت لخته می باشد که در مدت 5 تا 30 
ویسکوزیته  مایع شدن،  از  بعد  مایع می شود.  انزال  از  بعد  دقیقه 
 1/5 حداقل  باید  سمینال  مایع  حجم  می شود.  اندازه گیری  آن 
سی سی باشد. حجم کمتر از این در مقابل اسیدیته واژن به اندازه 
کافی حالت بافری ندارد. حجم کم مایع سمینال می تواند به علت 
انسداد، جمع آوری ناقص، کمبود اندروژن و یا انزال رتروگراد )انزال 

پس رونده )Retrograde Ejaculation( مایع سمینال باشد.
سمینال  مایع  کیفیت  سنجش  معیار  مهم ترین  اسپرم،  حرکت 
از  بعد  بایستی 3-1 ساعت  و  به حساب می  آید  باروری  و میزان 
جمع آوری مایع سمینال بررسی شود. نکته مهم دیگر این است 
که اسپرمی که حرکت نمی کند، ممکن است مرده یا زنده باشد 
که با تست تورم هیپواسموتیک مورد ارزیابی قرار می گیرد. برخی 
ارتباط  اسپرم  تعداد  کاهش  با  می توانند  نیز  خاص  شرایط  از 
داشته باشند. این شرایط و بیماری ها شامل موارد زیر می باشند: 
عفونت بیضه، واریکوسل، سندرم کالین فلتر، پرتو درمانی بیضه ها و 

Ejaculation volume: 1.5-5.5 ml
Sperm Concentration: 20million sperm/ml
Motility > 50%
Forward progression: 2 on scale
Morphology: > 30% WHO normal forms
No agglutination, no increased viscosity
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بیماری هایی که باعث آتروفی بیضه ها می شوند.
آن ها  از  باالیی  درصد  یا  و  باشد  کم  اسپرم  تعداد  اگر  نهایت  در 
تایید  برای  تکمیلی  تست های  انجام  به  نیاز  باشند،  غیرطبیعی 
نظیر  هورمونی  سطوح  اندازه گیری  شامل  آزمایشات  این  است. 
تستوسترون، هورمون LH، FSH  یا پروالکتین است. در برخی 
موارد ممکن است بیوپسی از بافت بیضه نیز نیاز باشد. آنالیز ادرار 
بعد از انزال جهت بررسی وجود اسپرم در ادرار در تشخیص انزال 
رو به عقب )پس رونده( نقش بسزایی دارد. این عمل باید در بیماران 
دیابتی با حجم کم مایع سمینال و در افرادی که جراحی های لگن  

داشته اند، انجام گیرد

اندیکاسیون کشت
سابقه عفونت مجاری، ترشح غیرطبیعی پروستات، پیو اسپرمی، رنگ غیرعادی مایع سمینال )قرمز، قهوه ای و صورتی(

اندکس های گزارش اسپرم
Concentration: غلظت اسپرم های زنده در واحد حجم – میلی لیتر

Motility %: درصد اسپرم های متحرک
Morphology %: درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال

FSC: Functional Sperm Concentration: در واحد حجم – میلی لیتر a, b غلظت اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و حرکت 
پیش رونده معادل درجه 3 و 4

MSC: Motile Sperm Concentration: در واحد حجم – میلی لیتر a, b غلظت اسپرم های دارای حرکت پیش رونده معادل درجه 
3 و 4 

SMI: Sperm Motility Index: شاخص کیفیت تمام نمونه با در نظر گرفتن تعداد و حرکت و مورفولوژی و میزان فضای آکروزومی 
اسپرم

Total Sperm in Sample: تعداد کل اسپرم های زنده در کل حجم نمونه
Total Functional Sperm in Sample: تعداد کل اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و متحرک پیش رونده درجه 3 و 4 در کل 

حجم نمونه
Total Motile Sperm: تعداد کل اسپرم های متحرک در کل حجم نمونه

 pH مایع سمینال
محدوده طبیعی pH مایع سمینال در حدود 7/1 تا 8 است. باال 
یا پایین تر بودن  pH می تواند باعث کشته شدن اسپرم شود و یا 

بر نحوه حرکت آن ها تاثیر سوء داشته باشد.

کشت مایع سمینال
گلبول های سفید به طور طبیعی در مایع سمینال وجود دارند ولی 
باشد، ممکن  میلی لیتر  در  میلیون  از 1  بیش  آن  مقادیر  وقتی 
است نقش مهمی در ناباروری داشته باشد. مایع سمینال معموال 
هنگام عبور با باکتری های مجرا آلوده می شود، بنابراین کشت مایع 

سمینال به صورت روتین انجام نمی شود.



16 FARVARDIN LAB

علل غیرطبیعی بودن آزمایش اسپرموگرام
در بررسي های کمي، مهم ترین فاکتور، تعداد اسپرم و در بررسي های 
کیفي، مهم ترین فاکتور، حرکت اسپرم است . دالیلي  که می توانند 

منجر به غیرطبیعی شدن آزمایش اسپرم شوند شامل:

 72 اسپرم  آزمایش  براي  زمان  بهترین  اسپرم:  گرفتن  زمان   -1
ساعت پس از آخرین انزال است. مشاهده شده که هر روز که از 
آخرین انزال بگذرد به حجم مایع مني به طور تقریبي 4 سی سی 
و به تعداد اسپرم ها 10 میلیون اضافه مي شود، باید یادآوري شود 
که نمونه گیري بعد از 7 روز نیز مناسب نمي باشد، چرا که بعد از 
این زمان اگرچه تعداد اسپرم افزایش یافته ولي کیفیت حرکت آن 

به طور قابل مالحظه اي کاهش می یابد.
دماي  گیرند:  قرار  باال  دمای  معرض  در  بیضه ها  که  هنگامی   -2
مناسب براي ساخت اسپرم 31 تا 34 درجه است، به همین دلیل 
بیضه ها در خارج از بدن قرار دارند. حال اگر بیضه ها در شرایطي 
قرار بگیرند که نتوانند دماي ساخت اسپرم را فراهم کنند، ساخت 

اسپرم مختل خواهد شد )مثل عادت به استحمام گرم و طوالني، 
سونا، لباس  زیر تنگ و نشستن طوالني مدت در هنگام رانندگی 

و غیره(
3- آلرژي و حساسیت

4- داروهای خاص مثل سایمتدین، اسپیرنوالکتون، اریترومایسین 
و مهم تر از همه کورتون ها.

5- مصرف زیاد الکل و موادي مثل ماری جوانا و کوکائین مي توانند 
در عقیمي مردان نقش ایفا کنند.

6- در یک مطالعه مشخص شده که آلودگي هوا و مواد سمي باعث 
کاهش تعداد اسپرم مي شوند. در این مطالعه مرداني که در روستاها 
زندگي مي کردند در مقایسه با مرداني که در شهرهاي آلوده زندگي 
می کردند، داراي کمیت و کیفیت بهتری در آزمایش اسپرموگرام 

بودند.
7- سابقه ضربه به بیضه و یا جراحي آن و همچنین سابقه بیماري 
یک  متعاقبا  و  مردان  در  عقیمي  دیگر  علل  از  مي توانند  اوریون 

آزمایش غیرطبیعی اسپرموگرام باشد.

نتایج

خوب

نرمال

ضعیف

SMI

باالتر از 160

80 – 160

کمتر از 80

MSC

باالتر از 26

10 – 26

10 – صفر

FSC

باالتر از 13

3 – 13

3 – صفر

Concentration

باالتر از 60

20 – 60

20 – صفر

Morphology

باالتر از 30

20 – 30

20 – صفر

Motility

باالتر از 50

30 – 50

30 – صفر

% %
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این تست حدودا بیش از 100 سال است که برای ارزیابي ناباروري 
مورد استفاده قرار گرفته است. زمان انجام PCT مهم بوده و باید 
و  سیالیت  بیشترین  که  زمانی  تخمک گذاري،  از  قبل  مرحله  در 
حجم موکوس وجود دارد، انجام شود. تعیین دقیق این روز، کار 
باشد.  نامرتب  قاعدگي  اگر سیکل  هاي  به خصوص  است،  مشکلي 
کیت  مثل  مختلف  روش هاي  از  استفاده  با  تخمک گذاري  زمان 
بدن  پایـه اي  حرارت  درجه  نمودار  یا  و  تخمک گذاري  تشخیص 
)Body Base Temperature( محاسبه و برآورد مي شود. معموالً 
زمان تخمک گذاري در سیکل  هاي قاعدگي منظم 28 روزه، روز 
14 سیکل مي باشد. در چنین مواردي توصیه مي شود در روز 13 
سیکل، حداقل 6 ساعت قبل از مراجعه به مطب یا مرکز درمان 
ناباروري جهت PCT، عمل نزدیکي انجام شود. ولي در سیکل هاي 
از داروي کلومیفن، زمان  با استفاده  نامنظم ممکن است پزشک 
تخمک گذاري و تاریخ PCT را تنظیم نماید. تست PCT بدون درد 
بوده و سریع انجام مي شود. شیوه انجام تست، مشابه پاپ اسمیر 
است. در طي معاینه داخلي که حداقل 4 ساعت بعد از نزدیکي 
وجهت  تهیه  رحم  دهانه  کانال  از  موکوس  نمونه  مي گیرد،  انجام 
بررسي به آزمایشگاه ارسال مي شود. نمونه را می توان هم در سرنگ 
انسولین یا توبرکولین و هم در لوله پلی اتیلن یا لوله های آزمایش 
از خشک  برای جلوگیری  را  آن  دهانه  و  نگهداری کرده  کوچک 
شدن با درب یا کاغذ پارافین پوشاند. بیشتر پزشکان بهترین زمان 
براي انجام این تست را حدود 4-8 ساعت بعد از نزدیکي مي دانند. 
تست در صورتي مثبت تلقي مي شود که تعداد معیني اسپرم زنده 
باید  اسپرم  شوند.  دیده  موکوس  در  کردن  شنا  حال  در  طبیعي 

داراي حرکت سریع و رو به جلو باشد.
نتیجه مثبت PCT نقش تعیین کننده ای در انتخاب روش درماني 

دارد و نشان دهنده این است که:
1- شوهر به اندازه کافي اسپرم طبیعي تولید مي کند.

2- به دنبال نزدیکي، اسپرم به طور صحیح در داخل واژن قرار 

گرفته است.
3- غدد دهانه رحم طبیعي هستند.

4- استروژن به میزان کافي قبل از تخمک گذاري تولید شده و در 
نتیجه، تخمک گذاري طبیعي است.

5- آنتي بادي ضد اسپرم در موکوس وجود ندارد. 
منفي شدن PCT یعني عدم وجود اسپرم یا بي حرکت بودن تمام 

اسپرم ها درموکوس. 
مواردي که سبب منفي شدن تست مي شوند عبارتند از:

 PCT مثال  براي  باشد.  نشده  انجام  مناسب  زمان  در   PCT  -1
خیلي زودتر یا دیرتر از زمان موردنظر انجام شده است. زمان اشتباه 
از شایع ترین علل نتیجه منفي بوده و الزم است که دوباره تکرار 

شود.
2- تخمک گذاري در طي سیکل قاعدگي رخ نداده است، که شاید 

دلیل آن فشار، استرس و زمان نامناسب انجام نزدیکي است.
3- تعداد اسپرم خیلي کم بوده یا حرکت آن کم است.

4- دهانه غیرطبیعي رحم، مي تواند سبب منفي شدن تست گردد. 
براي مثال عفونت مزمن در دهانه رحم، مانع تولید موکوس کافي 
مي شود و در بعضي از زنان که داراي زخم در دهانه رحم هستند، 
موکوس به اندازه کافي تولید نمي شود. همچنین در بیماراني که 
مخروط برداري  مثال  براي  داشته اند،  رحم  دهانه  جراحي  سابقه 

)Conization(، اغلب این مشکل دیده می شود.
5- وجود آنتي بادي علیه اسپرم در ترشحات دهانه رحم

6- درمان با داروهایي همچون کلومیفن، تاموکسیفن،پروژسترون و 
دانازول که همگي براي درمان ناباروري استفاده مي شوند، مي توانند 

مانع تولید موکوس خوب شوند.
تست منفي زماني ارزشمند است که تکرارپذیر باشد. اگر موکوس 
نفوذ  تست  شود،  منفي  مکرر  طور  به   PCT ولي  باشد  مناسب 
انجام  مي تواند  اسپرم  نفوذ  تست  یا  آزمایشگاهي  داخل  موکوس 
مجاور  در  تازه  موکوس  قطره  یک  دادن  قرار  با  تست  این  شود. 

 Post( تست پس از مقاربت 
)Coital Test; PCT

تهیه و تنظیم: خانم نفیسه شاهمرادی
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تیروئید و ناباروری
تهیه و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی

کم  کاري و پرکاري تیروئید باوجود اینکه عکس هم هستند اما در 
عمل هر دو مي توانند موجب ناتواني زنان در تخمک گذاري و در 
نتیجه نازایي شوند؛ کم کاري یا پرکاري غده تیروئید می تواند علت 
ناباروری در 10 درصد زنان باشد، که البته با تشخیص به موقع قابل 
درمان است. البته کم کاري تیروئید شایع تر و معموالً بدون عالمت 
است، به همین دلیل انجام آزمایش TSH براي زناني که در معرض 
ناباروري هستند یک آزمایش ضروري بوده و الزم است همه زنان 

باالي 35 سال، این آزمایش را به صورت ساالنه انجام دهند.
بر  زیر  مکانیسم های  طریق  از  می توانند  تیروئیدی  هورمون های 

تخمدان ها تأثیرگذار باشند:
1- هیپوتیروئیدیسم با کاهش گلوبولین متصل شونده به هورمون 
جنسي )SHBG( که سبب کاهش تستوسترون توتال و افزایش 

تستوسترون آزاد می شود.

 Free T4 و کاهش TSH 2- هیپوتیروئیدیسم اولیه که با افزایش
 Free و TSH همراه است و نیز هیپوتیروئیدیسم ثانویه )کاهش
افزایش  باعث  از هیپوتاالموس،   TRH افزایش ترشح با  T4( که 
رهایی پروالکتین از آدنوهیپوفیز و درنتیجه کاهش تخمک گذاری 

می شود.
سینرژیسمی  اثر  یک  در  تیروئیدی  هورمون های  همچنین   -3
پروژسترون  تولید  و  گرانولوزا  تحریک سلول های  FSH، سبب  با 

می شوند.
4- هورمون های تیروئیدی در لقاح تخمک نیز نقش دارند.

5-  دو فاکتور خودایمنی در تیروئید که عبارتند از آنتی تیروگلوبولین 
آنتی بادی و آنتی  میکروزومال آنتی بادی )Anti TPO(، نیز می توانند 

مانع لقاح تخمک شوند.

یک قطره اسپرم تازه روي اسالید میکروسکوپ انجام مي  شود. در 
به داخل موکوس  اسپرم  نفوذ  و  بین دو قطره  این تست تداخل 
پس از 15 دقیقه بررسي و میزان تحرک اسپرم ها ثبت مي گردد. 
در صورت عدم ورود اسپرم به داخل موکوس، امکان وجود پاسخ 
ایمني علیه اسپرم وجود دارد و در نتیجه در صورت لزوم، تست هاي 
انجام شوند. مشکالت دهانه رحم بر اساس عامل آن  باید  بعدي 
قابل اصالح شدن مي باشد. براي مثال اگر دلیل منفي بودن تست، 

اختالل در موکوس به دالیل زیر باشد:
1-  فقدان تخمک گذاري، تخمک گذاري را مي  توان تحریک نمود.

2- عفونت دهانه رحم، این حالت را مي توان با استفاده از کوتریزاسیون 

یا فریزینگ بافت غیرطبیعي دهانه رحم درمان کرد و در نتیجه این 
بافت از بین رفته و غدد سالم دهانه رحم جایگزین آن مي شود.

از  استفاده  با  مي توان  را  ضخیم  و  چسبنده  موکوس  گاهي   -3
 guaifensin حاوي  که  اکسپکتورانت  )مثل  سرفه  ضد  داروهاي 
مي باشد( به میزان یک یا دو قاشق در روز، به مدت 3-4 روز قبل از 
زمان تخمک گذاري، درمان نمود، همان طور که guaifensin خلط 
را رقیق تر مي کند، می تواند به رقیق شدن موکوس دهانه رحم نیز 

کمک کند.
4- تولید کم موکوس را مي توان با استفاده از استروژن کمکي با 

دوز کم تشدید نمود.
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تیروئید،  هورمون  فانکشنال  و  اصلی  قسمت  اینکه  به  توجه  با   
قسمت آزاد آن است و میزان توتال )تام( می تواند بسته به شرایط 
فیزیولوژیک مثل حاملگی و بیماری هایی از قبیل بیماری های کبد 
و کلیه تغییر کند )با تغییراتی که بر روی TBG ایجاد می شود(، 
بهتر است بخش آزاد هورمون تیروئید اندازه گیری شود. اختالالت 
تیروئیدی می توانند منجر به ایجاد کیست در تخمدان شوند. شایان 
ذکر است درمان کم کاری تیروئید در اکثر موارد به نرمال شدن 

سطح پروالکتین منجر می شود.
علل عمده ناباروری در زنان

است(، غده  با خونـریزی همـراه  )که  قاعدگی  ابتدای سیکل  در 
محرک  هورمون  می کند.  ترشح  را   LH و   FSH آدنوهیپوفیز 
فولیکول با تأثیر بر سلول های گرانولوزای فولیکول ها، گامتوژنزیس 
را برای تکامل فولیکول ها و تولید اووسیت تحریک می کند. ترشح 
هورمون محرک فولیکول تحت کنترل دو کمپلکس پروتئینی به 

نام Activin و Inhibin می باشد.
در زنان این دو ترکیب از تخمدان، غدة هیپوفیز و جفت ترشح 
می شوند. در ابتدای فاز فولیکوالر با تأثیر هورمون محرک فولیکول 
افزایش   Inhibin تولید  فولیکول ها،  گرانولوزای  سلول های  روی 
می یـابد. هم زمـان با افـزایش هورمـون محـرک فولیکـول سطـح

زمانی  و  می یابد  کاهش  فولیکوالر  فاز  انتهای  در   Inhibin B
که تخمک آزاد می شود میزان هورمون محرک فولیکول کاهش 
 Inhibin زیاد  به احتمال  مرحله  این  )در  می کند  پیدا  بیشتری 
A مترشحه از جسم زرد نیز نقش دارد(، در زنان این دو ترکیب 
از تخمدان، غدة هیپوفیز و جفت ترشح می شوند. در ابتدای فاز 
فولیکوالر با تأثیر هورمون محرک فولیکول بر سلول های گرانولوزا، 
تولید Inhibin افزایش می یابد. هم زمان با افزایش هورمون محرک 
فولیکول، سطح Inhibin B در انتهای فاز فولیکوالر کاهش یافته 
و زمانی که تخمک آزاد می شود میزان هورمون محرک فولیکول 
Inh -  کاهش بیشتری پیدا می کند )در این مرحله به احتمال زیاد

bin A مترشحه از جسم زرد نیز نقش دارد(، اما اگر تخمکی آزاد 
نشود، سطح هورمون همچنان باال  می ماند، احتماالً هیپوفیز تالش 

می کند تا تخمدان را طی آزادسازی تخمک تحریک کند. در انتهای 
فاز لوتئال، جسم زرد تحلیل رفته، تولید استروژن و پروژسترون 
افزایش مختصری  فولیکول  هورمون محرک  نتیجه  در  و  کاهش 
بعدی  سیکل  آغاز  در  مهمی  نقش  می رسد  نظر  به  )که  می یابد 
داشته باشد(. کاهش استروژن و پروژسترون )به ویژه استرادیول( 
بر  تیروئیدی  بیماری های  تاثیر  قاعدگی سبب  ابتدای سیکل  در 
ناباروری شده، اثر مهارکننده ترشح هورمون محرک فولیکول حذف 
و یک پیک افزایش هورمون محرک فولیکول در روز سوم قاعدگی 

ایجاد شود.
علل عمده ناباروری در مردان

پرکاری تیروئید بیشتر از کم کاری در ناباروری مؤثر است. پرکاری 
متأسفانه  می دهد  کاهش  را  جنسی  هورمون های  میزان  تیروئید 
استفاده از رادیواکتیو برای درمان، از طریق کاهش میل جنسی، 

کیفیت و میزان اسپرم، تأثیر سویی بر باروری دارد.
ناباروری مشکلی است که این روزها خیلی از زوج های جوان به 
هوا،  آلودگی  عفونت ها،  هورمونی،  اختالالت  و  هستند  مبتال  آن 
پارازیت ها، استرس ها و فشارهای زندگی روزمره از جمله علت های 
مهم این مشکل شناخته شده اند. مشکلی که همیشه باری روی 
دوش زوج های جوان بوده است. )امروزه تعداد زیادی از زوج های 
جوان درگیر مشکل ناباروری بوده و از جمله علل مهم آن اختالالت 
هورمونی، عفونت ها، آلودگی هوا، پارازیت ها، استرس  و فشارهای 

زندگی روزمره است.
بیشترین علت ناباروری در زوج های ایرانی، اختالالت هورمونی و 
اعالم  را  ناباروری خود  بیماری های عفونی است و معموال مردان 

نمی کنند.
همچنین بیشترین علت ناباروری در مردان بیماری های ویروسی 
دوران کودکی و نوجوانی )مانند اوریون و…( است. عفونت هایی 
که در دوران بچگی برای مردان به وجود می آید، باعث ناباروری 
آن ها در بزرگسالی می شود. علت دیگر ناباروری در مردان، مصرف 
مشروبات الکلی، دخانیات و داروهایی است که بدون تجویز پزشک 

مورد استفاده قرار می گیرند.
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کارایی تشخیصی انکوپروتئین های جدید به عنوان تومور مارکر
)Diagnostic Efficacy of New Tumor Marker Oncoprotein(
تهیه و تنظیم: دکتر بینش امامی

و  ادرار  سرم،  متفاوت  اونکوپروتئین های  روی  بر  بررسی ها  نتایج 
مایعات مختلف بیماران در انواع تومورها به طور خالصه در تصویر 

آمده است.
در این تصویر سه بعدی محور X: تومور مارکر، محور Y: نوع تومور 
به طور  تومور  نوع  آن ها،  در  که  است  افرادی  درصد   :Z محور  و 
موفق توسط تومور مارکر اختصاصی شناسایی شده است. در این 
تصاویر به خوبی مشخص است که نتایج بسیار متفاوت بوده و میزان 
حساسیت  از کمتر از %30 )مثل myc برای کانسر  پستان که 
برای   ras )مثل  از 80%  بیشتر  تا  دارای حساسیت %8 می باشد( 
آنژیوسارکوم( متغیر است. به هرحال تمام انواع تومورها، یک گروه 
کنترل نیز دارند )که در کنار  هر تومور در شکل، قابل رویت است( 
که به شکل داخل پرانتز )N(  نشان داده شده و میزان مثبت بودن 
آن بسیار کم و در بیشتر موارد ))صفر(( می باشد؛ بنابراین برخالف 
اختصاصی  است،  متفاوت  بسیار  تومورمارکرها  حساسیت  اینکه 
بودن آن ها به طور فوق العاده ای باال می باشد )بین 95-100%(، )به 
اگر یک  بنابراین  نتایج مثبت کاذب بسیار کم بوده و  بیان دیگر 
اونکوپروتئین جهش یافته یا با بیان باال )over expressed( در سرم 
یا سایر مایعات بدن بیمار پیدا شود، به احتمال بسیار زیاد این امر 

حاکی از درگیری بدن با آن تومور است.(

چگونه بیان انکوپروتئین برای انواع سرطان ها اختصاصی است؟ 
بروز سرطان، پروسه ای در بافت نرمال است که طی آن سلول نرمال 
به سلول بدخیم تبدیل شده و به طور کلی روند آن به دو مرحله 

تقسیم می شود:
Tumor Initiation 1- مرحله آغازین ایجاد تومور

   Tumor Promotion 2- مرحله جلوبرنده
میتوژنز چندین مرحله دارد که این مراحل به واسطه انتقال پیام ها 
از غشا سلول به سیتوزول و سپس به هسته انجام می شوند. این 
پروسه بیشتر از طریق کینازهایی از جنس پروتئین فعال می شوند 
از غشاء سلول به هسته  و پیام ها به واسطه فعالیت این کیناز ها 
 SIGNAL; STP( انتقال پیام انتقال می یابند، این فرآیند مسیر 
به طور  نامیده می شود   )TRANSDUCTION PATHWAY
از  انواعی  برای  اونکوپروتئین ها  این که  وجود  با  توجه ای  جالب 
 STP از مسیر  اختصاصی هستند، سلول های متفاوت،  سرطان ها 
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یکسانی برای انتقال پیام، میتوژنز و تومورزایی استفاده می کنند. 
سـرطان  های  از  زیـادی  انـواع  سرم  در   TGF-α مثـال  به عنوان 
در   TGF-ß درحـالی کـه  می رود،  باال  تخمـدان  و  کـولورکتـال 
کارسینوم های هپاتوسلوالر و کارسینوم های ریه و مثانه باال می رود.

)P185 ECD)neu در سرم بسیاری از بیماران کارسینوم پستان 
)به خصوص در موارد پیشرفته( باال می رود. پروتئین ras-p21 در 
کارسینوم کولورکتال، هپاتوسلوالر آنژیوسارکوم کبد و سرطان ریه 
باال می رود، همچنین سطح p53  در سرطان کولورکتال، سرطان 
باال  اوروفارنکس  سرطان های  در  فردی  به  منحصر  به طور  و  ریه 
می یابد.  افزایش  نیز  لنفوم  به  مبتال  افراد  اکثر  در  هرچند  است، 
میزان آنتی myc آنتی بادی، در بسیاری از بیماران مبتال به سرطان 
کولون و در بسیاری از افراد با سرطان های پروستات نیز باال می رود. 
اطالعات و یافته های اخیر راه گشای مطالعات آینده اند، برای مثال 
افزایش همزمان Anti myc ab و PSA در سرم، به منزله تشخیص 
 ECD،قطعی سرطان پروستات است. با توجه به یافته های جدید
of  EGFr  در %93 بیماران مبتال به سرطان پروستات باال رفته 
و بنابراین  از این اونکوپروتئین هم برای تشخیص قطعی سرطان 

پروستات استفاده می شود.(

حساسیت بروز اونکو پروتئین ها
تشخیص  در  اونکوپروتئین ها  حساسیت  شد  ذکر  که  همان طور 

اختصاصی یک تومور، بسیار متفـاوت است چرا که به دلیل ماهیت 
چند مرحله ای تومـورزایی، تعـداد اونـکوپروتئیـن هایی که به طور 
بالقوه می توانند غیرطبیعی باشند، زیاد است. این مسیر در بعضی 
ازسـرطـان ها، می تواند فعـال شـود، درحالی که در سـایر تـومورها 

غیرفعال است.
برای مثال neu و ras در سرم بیماران سرطان ریه افزایش یافته، 
ولی در بیماران مبتال به لنفوم باال نمی روند، که این امر به دلیل 
تفاوت در پروتئین مسیر انتقالی این دو سرطان است. این پدیده 
می تواند حتی گاهی در یک نوع سرطان هم مشاهده شود، به این 
صورت که  neu و ras در تمام موارد سرطان های ریه باال نمی رود، 
انواع سرطان های ریه هم برحسب نوع پروتئین،  چرا که در بین 
از  استفاده  در  بعد  مرحله  بنابراین  است.  متفاوت  هدایتی  مسیر 
تومورمارکرها، کمک به تشخیص اولیه و زودرس سرطان های چند 
 STP مارکری است، چون باالخره حداقل مشابه یکی از اجزا فرعی
می باشد و اگر حداقل یک مورد مثبت از این تومورمارکرها مثبت 
شود، بیمار باید جهت یافتن عالئم تومور، تحت پیگیری کامل قرار 

گیرد.
همان طور که گفته شد، تالش ها باید در جهتی باشند که شناسایی 
پروتئین ها و بازارایی ژن برای اونکوپروتئین ها و انکوژن های متعدد 
باال رفته و احتمال موفقیت در کشف احتمالی سرطان و تشخیص 

و درمان هرچه سریع تر بیماران افزایش یابد.
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ذخیره تخمدانی )پیش بینی قابلیت باروری یک زن( 
زنان در سال های آخر زنـدگی تولید مثل و تخمـک گذاری کمتـری

داشته و کیفیت تخمک ها نیز کاهش می یابد. تمامی این عوامل در 
کنار هم، به این مفهوم هستند که احتمال بارداری با افزایش سن 
کاهش یافته و احتمال سقط افزایش می یابد اما سن دقیقی که 
یک خانم بعد از آن نمی تواند باردار شود، فرد به فرد متفاوت است. 
چندین آزمایش جهت تعیین قابلیت باروری زنان وجود دارد که به 

آن ها »آزمایش های ذخیره تخمدانی« گفته می شود.(
آزمایشات خون 

آزمایش خون یک روش رایج جهت تعیین ذخیره تخمدانی است. 
FSH و استرادیول در شروع یک سیکل در روز سوم قاعدگی )یا 
بین روز اول تا پنجم( اندازه گیری می شوند. این هورمون ها اطالعات 
مهمی درباره تخمدان ها، غدة هیپوفیز و چگونگی همکاری آن ها 
رشد  سبب  که  کرده  تولید   FSH هیپوفیز  غده  می کنند.  فراهم 
فولیکول تخمدان می شود. فولیکول یک کیست کوچک محتوی 
سیکل  شروع  در  دارد.  قرار  آن  درون  در  تخمک  که  است  مایع 
قاعدگی FSH در پایین ترین میزان خودش قرار داشته و به تدریج 
افزایش می یابد و باعث بزرگتر شدن فولیکول و بالغ تر شدن تخمک 
درون آن می شود. در این زمان، فولیکول استرادیول آزاد می کند و 
افزایش استرادیول با پیام رسانی به غدة هیپوفیز، سبب قطع تولید 
FSH می شود. اگر تخمک و فولیکول زودتر از موعد به دلیل افزایش 
FSH، شروع به رشد نماید، استرادیول هم زودتر از موعد ترشح 

می شود و این رشد زودرس باعث ناکامل شدن تخمک می شود.
به طور کلی زنانی که در روز سوم سیکل قاعدگی FSH و استرادیول 
داشت.  خواهند  کمتری  بارداری  شانس  باشند  داشته  باالتری 
عالوه بر این، در مقایسه با دیگر زنان، در همین مقطع سنی، به 
درمان هایی همانند القای تخمک گذاری و یا تکنیک های باروری در 

محیط آزمایشگاه )IVF( پاسخ ضعیف تری می دهند.
آنتی مولرین هورمون )AMH(، آزمایش ارزشمند دیگری جهت 
تعیین ذخیرة تخمدانی است که در همین بولتن به صورت مفصل 

شرح داده خواهد شد.

آزمایش چالش کلومیفن سیترات
داروی  فرد  به  تخمدان ها،  پاسخ  ارزیابی  برای  آزمایش  این  در 
کلومیفن سیترات داده می شود و میزان FSH قبل و بعد از مصرف 

دارو و استرادیول قبل از مصرف دارو اندازه گیری می شود، زنانی که 
احتمال حاملگی کمتری دارند، مقادیر باالتری از هورمون ها را قبل 
و بعد از مصرف دارو نشان می دهند و در آن ها پاسخ به درمان هایی 

همانند القای تخمک گذاری و IVF ضعیف تر است.
شمارش فولیکول های آنترال

سونوگرافی خالل مهبلی )درون واژن( در اوایل یک سیکل قاعدگی 
در  میلی متر(   2-10( کوچک  فولیکول های  تعداد  شمردن  جهت 
آنترال  فولیکول های  این  تعداد  کار گرفته می شود.  به  تخمدان ها 

نشانگر تعداد تخمک می باشد.
پاسخ به گنادوتروپین ها

به   FSH یا  به  تنهایی   FSH( داروهای هورمونی  گنادوتروپین ها، 
همراه LH( هستند که جهت تحریک تخمدان برای رشد بیش از 
یک فولیکول مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها به صورت تزریقی 
مصرف شده و بانوان را جهت درمان های بعدی مرتبط با ناباروری 

آماده می کنند.
دوزهای باالی این داروها در بانوان مسن تر مورد نیاز است. در بانوانی 
که مقادیر باالتری از این داروها را جهت القای تخمک گذاری مصرف 

می کنند، پاسخ به درمان های ناباروری و IVF ضعیف تر است.
این آزمایش ها تالشی در جهت پیش بینی پاسخ زنان به درمان های 
ناباروری و  احتمال باروری آن ها درمقایسه با همساالنشان است. 
ذخیره تخمدانی غیرطبیعی به معنی کاهش قابلیت باروری است اما 

به هیچ عنوان دلیلی بر غیرممکن بودن باروری نیست.
بعضی از خانم های جوان با آزمایش های نرمال نیز ممکن است به 
سختی باردار  شوند، نتایج این آزمایش ها می تواند از یک سیکل به 
سیکل بعدی متفاوت باشد، اما در مجموع می توان گفت که نتایج 

غیرطبیعی آزمایش ها، حاکی از کاهش قابلیت باروری است.
وابسته  تخمک  کیفیت  به  هر چیزی  از  قبل  باردار شدن  شانس 
است، زنان باالی 35 سال با نتایج غیرطبیعی آزمایشات که درمان 
موفقیت آمیزی هم نداشته اند، شانس کمی برای باروری دارند. این 
عالوه  کنند.  استفاده  اهدایی  جنین  یا  تخمک  از  می توانند  افراد 
بر این با وجود نتایج نرمال آزمایش های ذخیره تخمدانی، بانوان 
مسن تر سخت تر باردار می شوند. هیچ تست واحدی جهت پیشگویی 
دقیق توانایی یک زن برای بارور شدن وجود ندارد بنابراین غالبا این 
آزمایش ها در کنار یکدیگر به منظور اطالع از وضعیت فرد و طراحی 

نقشه های درمانی به کار گرفته می شوند.

 ارزیابی آزمایشگاهی تخمدان 
و ارتباط آن با ناباروری در زنان
تهیه و تنظیم: روژان جمشیدی
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افزایش پروالکتین خون یا هایپرپروالکتینمی مشکل شایعی است 
که عوامل متعددی سبب بروز آن می شوند. این بیماری بیشتر در 
زنان دیده می شود، اما در مردان و حتی در سنین نوجوانی و در 
کودکان نیز ممکن است دیده شود. معموال بیماران با عالئم آمنوره 

و نازایی مراجعه می کنند.
زمینه و هدف

هایپرپروالکتینمی به عنوان افزایش میزان پروالکتین خون تعریف 
 200-800 U/ml می شود. میزان نرمال پروالکتین در زنان در محدوده
می باشد. افزایش ثابت سطح پروالکتین به بیش از U/ml 1000 نیاز 
به بررسی های بیشتر دارد. افزایش سطح پروالکتین بیشتر در زنان 
و در 1% جمعیت عمومی زنان دیده می شود. آدنوم های ترشح کننده 
پروالکتین50% آدنوم های هیپوفیـز در اتوپسی را تشکیل می دهند. 
شیوع سنی آدنوم های هیپوفیز در سنین 86-20 بوده و بیشترین 
شیوع در دهه ششم است. 60%  آدنوم های هیپوفیز را پروالکتینوما 
تشکیل می دهد. ممکن است در گراف جمجمه 10% جمعیت عادی 

جامعه، شواهدی شبیه آدنوم هیپوفیز دیده شود.

پاتوفیزیولوژی
و  رشد  هورمون  شبیه  حدود %40  پروالکتین  ساختاری،  نظر  از 
هورمون الکتوژن جفتی است. پروالکتین در داخل غده هیپوفیز 
هیپوفیز  داخل  به  الکتوتروف  سلـول های  توسـط  و  شـده  تولید 
قدامی ترشح می شود. دوپامین موجود در هیپوتاالموس به صورت 
مداوم ترشح پروالکتین را از هیپوفیز قدامی مهار می کند، بنابراین 
هایپرپروالکتینمی می تواند به علت مهار ترشح دوپامین و یا شرایطی 
می شوند،  هیپوفیز  به  هیپوتاالموس  از  دوپامین  رسیدن  مانع  که 
ایجاد می شود. هورمون های  TRH، وازوپرسین، گاما آمینوبوتیریک 
 GnRH ًو احتماال II آنژیوتانسین ،VIP، EGF ،اندورفین β ،اسیـد
از  دوپامین  ترشح  تحریک  می کنند.  بیشتـر  را  پروالکتین  ترشح 

هیپوتاالموس تحت تأثیـر استرس، تحریک عاطفی و داروها افزایش 
می یابد.

علل هایپرپروالکتینمی
در بعضی از شرایط فیزیولوژیک مثل حاملگی، شیردهی، استرس 
می یابد.  افزایش  پروالکتین  سطح  خواب،  زمان  در  همچنین  و 
در مناطق خارج از هیپوفیز مثل فولیکول های مو، بافت چربی و 
سلول های ایمنی نیز پروالکتین ترشح می شود. پروالکتین به عنوان 
هورمون، فاکتور رشد، نوروترانسمیتر یا تنظیم کننده سیستم ایمنی 
نیز عمل می کند. داروهایی مثل هالوپریدول، فنوتیازین ها، متیل 
دلیل  به  متوکلوپرامیـد  رزرپین،  ضدافسردگی ها،  استروژن،  دوپا، 
مهار دوپامین سبب هایپرپروالکتینمی می شونـد. یکی دیگر از علل 
هایپرپروالکتینمی، افزایش TRH است، بنابراین در هیپوتیروئیدی 
که TRH افزایش می یابد، سطح پروالکتین در جریان خون رو به 
ازدیاد است. در سندرم تخمدان پلی کیستیک، هایپرپروالکتینمی 
به صورت خفیف دیده می شود. در بیماران مبتال به نارسایی مزمن 
کلیوی به دلیل کاهش فیلتراسیون کلیوی، هایپرپروالکتینمی دیده 
می شود. تروما و ضایعات نئوپالستیک با منشاء قفسه صدری یا نخاع، 
به دلیل تحریک اعصاب حسی سبب هایپرپروالکتینمی می شوند. 
روماتوئید،  آرتریت  سیستمیک،  اریتمـاتوز  لوپـوس  با  همزمان 
هایپرپروالکتینمی دیده می شود.  اسکلروز سیستمیک،  و  سلیاک 
هیپوفیز  پروالکتینومای  هایپرپروالکتینمی،  اولیه  علت  بیشترین 
دو دسته  به  پروالکتینوما  است.  ایدیوپاتیک  هایپرپروالکتینمی  و 
میکروآدنوما و ماکروآدنوما تقسیم می شود. میکروآدنوما، آدنومای 
کمتر از mm 10 و ماکروآدنوما، آدنومای بیشتر از mm 10 است. 

ماکروپروالکتینمی سبب مشکل در تشخیص هایپرپروالکتینمی
 می شود و در بررسی پروالکتین به روش ایمونواسی، در %25 موارد 

ماکروپروالکتینمی وجود دارد .

اثرات افزایش پروالکتین 
خون بر ناباروری

 تهیه و تنظیم: سمیرا قریشی
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نشانه های بالینی هایپرپروالکتینمی
1- نشانه های بالینی ناشی از افزایش پروالکتین در خون 

2- اثر فشاری توده پروالکتینوما.
افزایش پروالکتین در خون سبب ایجاد آمنوره، گاالکتوره، فقدان 
مردان(،  در  )اغلب  ژنیکوماستی  هیپوگنادیسم،  جنسی،  موهای 
افزایش  می شود.  مردان  در  اسپرماتوژنز  اختالل  و  جنسی  ناتوانی 
پروالکتین خون سبب مهار شدن GnRH شده و به دلیل کاهش 
به وجود می آید. عالئم  GnRH، هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک 
بالینی مربوط به اثرات افزایش سایز توده پروالکتینوما شامل، اختالل 
بینایی، سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ می باشد. ماکروپروالکتینوما 
در موارد پروالکتین بیشتر از μg/L 200 دیده می شود و عالئم آن 
شامل سردرد، عالئم ناشی از تحت فشار قرار گرفتن اعصاب مغزی 
و اختالل بینایی می باشد. به دلیل شیوع بیشتر ماکروپروالکتینوما 
بیماری  تظاهرات  آن ها،  در  بیماری  دیرتر  تشخیص  و  مردان  در 
می باشد.  پروالکتینوما  توده  فشاری  اثر  به دلیل  عمدتا  مردان،  در 

هایپرپروالکتینمی در سنین نوجوانی و در کودکان نادر است.

بررسی آزمایشگاهی هایپرپروالکتینمی
ناشتایی صورت  در حال  و  اوایل صبح  در  پروالکتین  اندازه گیری 
از  پس  نباید  آزمایشگاهی  تست  است  این  مهم  نکته  می گیرد. 
معاینه  انجام  و  استرس  ورزش،  نزدیکی جنسی،  پستان،  تحریک 
 U/ml از  کمتر  پروالکتین  میزان  اگر  شـود.  انجام  ژنیکولوژیک، 
انجام  تکرار شود.  باید مجدداً  اندازه گیری پروالکتین  1000 باشد، 
تست حاملگی در تمام موارد گاالکتوره به همراه آمنوره الزم است. 
اندازه گیری FSH، LH و سونوگرافی تخمدان ها در موارد شک به 
PCOS الزم است. اندازه گیری TSH جهت بررسی هیپوتیروئیدی 
الزم بوده و گرافی از هیپوفیز جهت بررسی آن نیز باید انجام  شود، 
که بزرگ شدن هیپوفیز، دمینرالیزاسیون و فرورفتگی غیرمتقارن 

نشان دهنده ماکروپروالکتینوما می باشد. امروز به جای انجام گرافی 
ساده جمجمه، از CT اسکن یا MRI استفاده می شود، در ضمن 
انجام MRI بهتر از CT اسکن است، MRI  با استفاده از گادولینیوم 

در تشخیص ضایعات هیپوفیز بسیـار حساس است.
دیده  کلینیکی  عالئم  بدون  هایپرپروالکتینمی  موارد،  بعضی  در 
می شود که ممکن است به دلیل وجود ماکروپروالکتین باشد، در 
اندازه گیری  تست  گلیکول،  پلی اتیلن  مصرف  از  پس  صورت  این 
پروالکتین مجدداً تکرار می شود. در موارد هایپرپروالکتینمی، جهت 
می شود.  توصیه   IGF- I اندازه گیری  آکرومگالی،  احتمال  حذف 
دربعضی از موارد، آدنوم هیپوفیزی بزرگی در MRI دیده می شود، 
اما افزایش اندکی در پروالکتین سرم وجود دارد. مورد فوق به دو 
علت اتفاق می افتد، در حالت اول علت ماکروآدنومای غیر عملکردی 
با انتشار به باالی کیاسمای اپتیک و فشردن ساقه کیاسمای اپتیک 
بوده و حالت دوم  به دلیل اثر Hook Effect در سنجش سطح 
ایمونواسی  االیزا، به وجود می آید. گاهی در  پروالکتین به روش 
پروالکتین، به دلیل کمبود سطح آنتی بادی ضد پروالکتین، میزان 
پروالکتین کمتر از سطح موجود، برآورد می شد و این مشکل پس 
سطح  مجدد  اندازه گیری  و  سرم  به  بیشتر  آنتی بادی  افزودن  از 
پروالکتین حل می شود. افتراق بین دو شکل فوق بسیار مهم است، 
زیرا آدنومای غیرعملکردی هیپوفیز با درمان جراحی برطرف شده، 

اما هایپرپروالکتینمی با درمان دارویی برطرف می شود.
اهداف درمانی

1- رساندن پروالکتین سرم به حد نرمال و کاهش عالئم ناشی از 
افزایش پروالکتین سرم مثل قاعدگی های نامرتب، نازایی و اختالالت 

جنسی.
2- کاهش سایز تومور و اصالح میدان دید

3- برگرداندن عملکرد هیپوفیز به سطح نرمال
4- بهتر کردن کیفیت زندگی
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اندیکاسیون های درمان عبارتند از:
1- تمام موارد ماکروپروالکتینما

2- بیماران با عالئم سردرد، قاعدگی نامرتب و نازایی
3- بیماران با عالئم کمبود استروژن و استئوپنی

الزم است بعضی بیماران توسط چند متخصص شامل اورولوژیست، 
نورولوژیست، روانپزشک، اندوکرینولوژیست و متخصص ژنیکولوژی 

ویزیت شوند.
حاملگی و قرص های جلوگیری از حاملگی

علت  به  الکتوتروف  آدنومای  و  هایپرپروالکتینمی  دچار  بیماران 
افزایش پروالکتین خون و اثر مهاری بر ترشح GnRH، با تاخیر در 
حاملگی مواجه هستند و یا این که ممکن است از نازایی رنج ببرند. در 
مورد همراهی حاملگی با پروالکتینوما دو مسئله مطرح است، یکی 
اثرات حاملگی بر رشد پروالکتینوما و دیگری تاثیر آگونیست های 
دوپامین بر رشد جنین. هیپراستروژنمی ناشی از حاملگی ممکن 
است سبب رشد سلول های الکتوتروف شود. در یک مطالعه 22 
زن نرمال غیر حامله با 32 زن حامله نرمال مقایسه شدند، که در 
این مطالعه با بررسی MRI، افزایش پیش رونده سایز هیپوفیز طی 
حاملگی دیده شد. به طوری که حجم هیپوفیز در تریمستر)سه ماهه( 
سوم بیشتر از دو برابر غیر حامله ها بود. پس از زایمان، غده هیپوفیز 
به سرعت به کاهش سایز داشته و شش ماه پس از زایمان کاماًل به 
اندازه نرمال رسید. بر اساس یک مطالعه، بزرگی قابل توجه تومور در 
3% موارد میکروپروالکتینوما و 32% موارد ماکروپروالکتینوما دیده 
می شود. در مورد تاثیر داروهای آگونیست دوپامین بر رشد جنین، 
قابل ذکر است که تمام داروهای آگونیست دوپامین از جفت عبور 
با هیچ  اول  بروموکریپتین در طی سه ماهه  از  استفاده  می کنند. 
موردی از سقط ، افزایش ناهنجاری های جنینی و زایمان زودرس 
همراه نبوده است. در مورد اطمینان خاطر کاربرد کابرگولین، در 
مطالعه دیگری درباره اثر استفاده از کابرگولین، 350 بیمار حامله از 

این داروها استفاده کردند و هیچ موردی از سقط، زایمان زودرس و 
ناهنجاری های مادرزادی دیده نشد. کیناگولید در مواردی که احتمال 
بیماران  پی گیری  شود.  استفاده  نباید  دارد،  وجود  حاملگی  وقوع 
میکروآدنوم در طی حاملگی شامل قطع داروی آگونیست دوپامین 
 MRI به محض وقوع حاملگی می باشد. تست میدان بینایی و انجام
به هنگام بروز عالئم ناشی از بزرگ شدن توده مثل سردرد و اختالل 
بینایی الزم است. در بیماران دچار ماکروآدنوم، برحسب نظر پزشک، 
درمان دارویی آگونیست دوپامین در طی حاملگی ممکن است قطع 
شود یا ادامه داده شود. در هر صورت پی گیری بیماران با انجام به 
موقع تست میدان دید باید انجام شود  MRI .جهت بررسی بیمارانی 
که با عالئم بزرگی تومور مراجعه می کنند، توصیه می شود. قرص های 
خوراکی جلوگیری از حاملگی سبب رشد پروالکتینوما نمی شوند؛ 
اما افزایش اندک سطح پروالکتین سرم دیده می شود. استفاده از 
قرص های جلوگیری از حاملگی سبب منظم شدن قاعدگی می شود 
و زنانی که از OCP استفاده می کنند، از عالئم هایپرپروالکتینمی 
که شامل نامنظمی قاعدگی ها است، دیرتر آگاه شده و پس از قطع 
OCP با وقوع الیگومنوره یا آمنوره، متوجه وجود هایپرپروالکتینمی 

می  شوند.
استئوپنی و هایپرپروالکتینمی

می شود؛  سرم  استروژن  میزان  کاهش  سبب  هایپرپروالکتینمی 
به دلیل هیپواستروژنمی  استئوپنی  بیماران، مستعد  این  بنابراین 
کمبود  مدت  طول  به  بستگی  استخوان  کاهش  میزان  می باشند. 
استروژن و هیپوگنادیسم ناشی از آن دارد. در یک مطالعه مقطعی در 
45 بیمار پروالکتینوما، 22% از بیماران دچار استئوپنی واضح بودند. 
زنان تحت درمان  هایپرپروالکتینمی، نیاز به اندازه گیری دانسیته 
را  تکمیلی  درمان های  باید  و  دارند  پریودیک  به صورت  استخوان 
جهت هیپواستروژنمی دریافت کنند. پس از بازگشت پروالکتین 
به سطح نرمال در بیماران هایپرپروالکتینمی، میزان استروژن به 

سطح نرمال برمی گردد.
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یا  هیپوگنادیسم وقتی رخ می دهد که غدد جنسی، مقدار کم و 
ناچیزی هورمون تولید کنند. در مردان، این غدد در بیضه ها قرار 
دارند و در زنان، غدد جنسی در تخمدان قرار دارند. به طور معمول، 
 )GnRH( هیپوتاالموس در مغز، هورمون آزادکننده گنادوتروپین
را آزاد می کند و این هورمون باعث تحریک غده هیپوفیز می شود 
 LH و FSH که خود باعث آزادسازی برخی از هورمون ها از قبیل
می شود. به طور معمول، این هورمون ها به تخمدان زن و بیضه مرد 
رفته و هورمون هایی را آزاد می کند که موجب بلوغ جنسی زن و 

مرد می گردند.
سندرم کالمن یک سندرم ارثی از هیپوگنادیسم هایپوگنادوتروپیک 

می باشد که می تواند با از دست دادن حس بویایی همراه باشد.
هیپوگنادسیم هایپوگنادوتروپیک نوعی از هیپوگنادیسم می باشد 
که در آن، مشکل اصلی در ارتباط با غده هیپوفیز و یا هیپوتاالموس 

است.

عالئم بیماری
ساخته  بیضه ها  توسط  که  جنسی  )هورمون  آندروژن  میزان  اگر 
می شود( قبل از شروع بلوغ ناکافی باشد، منجر به نارسایی بیضه 
شواهد  که  )خواجگی(،  نمی گیرد  صورت  جنسی  تکامل  و  شده 
مربوط به آن بچه گانه بودن میزان توزیع موی بدن، تکامل ناکافی 
اپی فیز است. در سندرم  تأخیری  و بسته شدن  اسکلتی  عضالت 
شایع  ژنیکوماستی  هستند،  سفت  و  کوچک  بیضه ها  کالین فلتر، 
است و معموالً آزوسپرمی وجود دارد همچنین سطح تستوسترون 
عالئم   .)FSH > LH( می یابند  افزایش  گنادوتروپین ها  و  پائین 
متغیر شامل صفات خواجگی، عقب ماندگی ذهنی خفیف و دیابت 

قندی است.
است  ممکن  دهد  رخ  بلوغ  از  هیپوگنادیسم پس  که  مواردی  در 
بیماران کاهش میل و عملکرد جنسی، قدرت عمومی و سطح انرژی 
نشان دهنده  می تواند  ریش  رشد  سرعت  کاهش  کنند.  تجربه  را 
کاهش صفات مردانه باشد همچنین ممکن است در معاینه بالینی، 

ژنیکوماستی و بیضه های کوچک یا نرم مشاهده شود.
ایزوله  به طور  ندارند  آندروژن  کمبود  که  مردانی  در  است  ممکن 
سطح تستوسترون در طی روز )خصوصاً بعدازظهر( کمتر از مقدار 
طبیعی باشد. می توان از سطوح پالسمایی LH و FSH در افتراق 
بین هیپوگنادیسم اولیه )افزایش گنادوتروپین ها( و ثانویه )کاهش 
زیر  موارد  شامل  عمومی  عالئم  کرد.  استفاده  گنادوتروپین ها( 

می باشد:
در  رشد  عدم  بویایی،  در حس  اختالل  مردان،  در  نعوظ  اختالل 
بلوغ )رشد ممکن است ناقص باشد و یا تاخیر داشته باشد(، فقدان 
خصوصیات ثانویه جنسی مانند موهای زیربغل و صورت، نداشتن 
قاعدگی در زنان، کوتاهی قد )در برخی موارد( و عدم رشد بیضه ها.

آزمایشات تشخیصی
  آزمایش خون برای بررسی و اندازه گیری مقدار هورمون ها

)GnRH(   به هورمون آزادکننده گنادوتروپین LH پاسخ هورمون 
  آزمایش MRI از سر، برای بررسی رشد توده های غیرسرطانی 

در غده هیپوفیز
اقدامات درمانی

هورمونی  سطوح  اندازه گیری  جهت  خونی  آزمایش های  پزشک 
تقاضا خواهد نمود، CT اسکن مغزی جهت بررسی اختالالت غدة 
انجام  نیز   اولتراسونوگرافی جهت بررسی تخمـدان ها  صنوبری و 

خواهد شد.
تومور غدة  اگر  برای مثال:  بیماری دارد.  به عامل  درمان بستگی 
شد.  خواهد  برداشته  جراحی  با  است  بیماری  عامل  صنوبری 
درصورتی که این حالت به علت کاهش وزن شدید است، افزایش 
وزن راه درمان است. در بعضی موارد درمان جایگزینی هورمونی 
برای خانم های یائسه توصیه می شود که این امر کمک به بهبود 
عالئم یائسگی نموده و از بیماری هایی که با کاهش سطوح هورمونی 
مرتبط می باشند نظیر استئوپروز )پوکی استخوان( و بیماری های 

عروقی کرونر جلوگیری می کند.

هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک 
ناشی از اختالل هیپوتاالموس

تهیه و تنظیم: مژگان خونساری
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پیشگیری
پیشگیری بستگی به علت دارد. در افرادی که دارای سابقه خانوادگی 
ابتال به این بیماری هستند، بهترین راه پیشگیری عبارت است از: 
مشاوره های ژنتیکی و پیشگیری از آسیب به ناحیه سر که باعث 
کاهش خطر ابتال به هیپوگنادسیم هایپوگنادوتروپیک در نتیجه 

آسیب به هیپوفیز می شود.

انواع بیماری هیپوگنادیسم
دو نوع هیپوگنادیسم وجود دارد: اولیه و ثانویه. هر نوع می تواند در 

هر سنی بروز نماید.
هیپوگنادیسم اولیه غالباً به علت بیماری یا ضعف تخمدان ها ایجاد 
ناهنجاری کروموزومی  به علت یک  امر می تواند  این  می شود که 
برداشتن  به علت  باشد. همچنین ممکن است  ترنر  نظیر سندرم 
تخمدان ها توسط عمل جراحی به وجود آمده باشد. در اغلب موارد، 

هیپوگنادیسم اولیه به عنوان نتیجه طبیعی یائسگی بروز می کند.
ایجاد  صنوبری  غدة  در  ناهنجاری  علت  به  ثانویه  هیپوگنادیسم 
می شود که منجر به کاهش تولید هورمون هایی می شود که موجب 
است  ممکن  ناهنجاری  این  هستند.  تخمدان  عملکرد  تحریک 
ناشی از بیماری هایی نظیر تومور غده صنوبری یا ندرتاً آسیب غدة 
صنوبری یا هیپوتاالموس در اثر ضربه به سر باشد، همچنین ممکن 
است در اثر یک عفونت نظیر آنسفالیت ویروسی نیز ایجاد شود. 
گاهی این بیماری در اثر ورزش های شدید یا کاهش وزن ناگهانی 

بروز می کند.

نکته:
گفته  پروالکتین  سطح  باالی  بسیار  میزان  به  هیپرپروالکتینمی 
می شود که در آدنوم هیپوفیز )پروالکتینوما(، هیپوتیروئیدیسم و نیز 
نارسایی کلیه دیده می شود. در جنس مؤنث، سنجش پروالکتین 
به طور عمده در موارد دیسمنوره )به ویژه آمنوره اولیه(، گاالکتوره، 
اهمیت دارد. در  بیماری هیپوفیز و هیپوتاالموس  نیز  و  ناباروری 

ناتوانی  لیبیدو،  کاهش  موارد  در  پروالکتین  سطح  مذکر  جنس 
هیپوگنادیسم و گاالکتوره، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

استرادیول
نام اختصاری : E2 سایر نام ها: استرادیول، 17 – بتا استرادیول

شرایط نمونه گیری:
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. در صورت استفاده از سنجش RIA، بیمار نباید مواجهه اخیر با 
رادیواکتیو داشته باشد.
مالحظات نمونه گیری:

است،  شبانه روزی  ریتم  دارای  سرم  استـرادیول  که  آنجـایی  از 
نمونه گیری های متعدد باید در یک ساعت ثابت از شبانه روز انجام 

شوند.
کاربردهای بالینی:

  بررسی هیپوگنادیسم و الیگو آمنوره در زنان
   بررسی وضعیت تخمدان از جمله رشد فولیکول، برای پروتکل های 

درمان نازایی )برای مثال، لقاح در شرایط آزمایشگاهی(
بر  نظارت  در   )LH( زرد  هورمون جسم  اندازه گیری  با  همراه    

درمان جایگزینی استروژن در زنان غیر یائسه هیپوگنادی.
   بررسی صفات ثانویه جنسی زنانه در مردان از جمله ژنیکوماستی 

)بزرگ شدن سینه ها( 
   تشخیص تومورهای تولیدکننده استروژن در مردان و در مقادیر 

کمتر در زنان
   به عنوان بخشی از تشخیص و بررسی های بلوغ زودرس و دیررس 

در زنان و در مقادیر کمتر در مردان
به  مظنون  اختالالت  بررسی   و  تشخیص  از  بخشی  به عنوان    
و  آروماتاز  مثال در کمبود  به عنوان  استروئید جنسی،  متابولیسم 

کمبود 17 آلفا هیدروکسیالز
اندازه گیری  و  رادیولوژیکی  بالینی،  ارزیابی  به  به عنوان کمکی    
تراکم استخوان در سنجش خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه 
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و به میزان کمتر در مردان مسن تر
  نظارت بر درمان جایگزینی هورمون زنانه با دوز پایین در زنان 

یائسه
با  درمان  مثال،  )به عنوان  استروژن  ضد  درمان  بر  نظارت   

مهارکننده های آروماتاز(
اطالعات تکمیلی:

استروژن ها مسئول خصوصیات ثانویه جنسی زنان هستند. اگرچه 
اندازه گیری  فقط  ولی  شده اند  شناسایی  استروژن   30 از  بیشتر 
در   ،)E3 استریول  و   E1 استرون   ،E2 )استرادیول  استروژن  سه 
تخمدان ها،  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بالینی  ارزیابی های 
بیضه ها و غدد آدرنال توانایی ساخت استروژن ها را از آندروژن های 
همه  تقریباً  تخمدان ها  دارند.  تستوسترون  و  دیون  آندروستون 
استرادیول را ترشح می کنند، در حالی که قسمت اعظم استرون از 
تبدیل محیطی آندروستون دیون و متابولیسم استرادیول تشکیل 
می شود. در زنان سالم پس از یائسگی، تخمدان ها تحلیل رفته و 
عمال تمامی ساخت استروژن توسط غده آدرنال صورت می گیرد. هر 
چند استرادیول فراوان ترین استروژن در زنان قبل از یائسگی است 
اما بعد از یائسگی، استرون بیشترین غلظت را داراست. در مردان 
از  مابقی  و  تولید  بیضه ها  توسط  استرادیول  حدود یک سوم همه 
تبدیل خارج غده ای تستوسترون و استرون ایجاد می شود؛ بنابراین 
بیضه ها به طور غیرمستقیم مسئول بیشترین مقدار ساخت استروژن 
هستند. کبد مهم ترین نقش را در متابولیزه کردن استروژن ها دارد. 
به این صورت که استرادیول و استرون را کونژوگه کرده و به صورت 
به  استرادیول  سرم  در  می کند.  دفع  گلوکورونات ها  و  سولفات  ها 
به  آلبومین، %38  به  بوده، %60  کونژوگه  شکل  به  زیادی  میزان 
)SHBG( متصل  به هورمون های جنسی  گلوبولین متصل شونده 

بوده و 3-2% نیز به شکل آزاد است.
تفسیر: E2  قوی ترین استروژن آندوژن است. در زنان غیرحامله 
عمده E2 از تخمدان ها و مقادیر کمی هم از آدرنال ها منشأ می گیرد. 
جفت یک منبع اضافی E2 در حاملگی است. در جنس مذکر %25 
از E2 در بیضه ها و 75% در بافت های محیطی و به  واسطه واکنش 

آروماتازی از تستوسترون و سایر آندروژن ها تولید می شود.
مقادیر E2 در نارسایی تخمدان به دالیل مختلفی کاهش می یابد. 

ثانویه به علت کم کاری هیپوفیز  نارسـایی تخمدان  هنـگامی که 
است، FSH  و LH هم کاهش می یابند. در حالی که در نارسایی 

اولیه تخمدان FSH و LH افزایش می یابند.
به منظور کمک به باروری، اهمیت افزایش E2 پس از اولین دوز 
دوز  مقدار  برای  مهم  تعیین کننده  عامل  یک  گنادوتروپین ها، 
دوم،  دوز  دنبال  به  افزایش  میزان  همین طور  و  بود  خواهد  دوم 
تعیین کننده دوز بعدی بوده و این روند در تعیین دوزهای بعدی 

نیز ادامه دارد.
محل های  یا  آدرنال  بیضه،  تخمدان،  منشأ  از  نادری  تومورهای 
غیرآندوکرین ممکن است سبب سطوح باالی E2 شوند. علیرغم 
تالش هایی که برای استاندارد کردن روش ها اعمال شده، ولی باز 
هم تفاوت های قابل توجهی بین آزمایشگاه ها دیده می شود. در زنان 
در  است.  گردش خون  در  غالب  استروژن   ،  )E1(استرون یائسه، 
افزایش می یابد و در زنانی که هیپوگنادیسم    E2 سیروز کبدی

دارند، سطوح E2 می تواند طبیعی باشد.

عوامل مداخله گر:
چنانچه از روش RIA استفاده می شود، مصرف اخیر رادیوایزوتوپ ها 

می تواند موجب تغییر نتایج آزمایش شود.
قرص های ضدبارداری )OCP( و کلومیفن سبب کاهش سطوح 
آمپـی سیلین،  آدرنورکورتیکوستـروئیدها،  می شـوند.   E2 سرمی 
ممکن  تتراسایکلین ها  و  فنوتیازین ها  استروژن،  حاوی  داروهای 

است سبب افزایش سطوح E2 شوند.
توضیحات:

بارداری آغاز   بررسی های مکرر معموالً در هفته های 28 تا 30 
می گردد و پس از آن به طور هفتگی تکرار می شوند.

  در صورت لزوم برای ارزیابی بارداری  با خطر باال، می توان تعداد 
موارد اندازه گیری را افزایش داد.

  نمونه گیری را می توان روزانه انجام داد. معموالً مقدار اولین نمونه 
را حد پایه در نظر می گیرند؛ اما نتایج همه نمونه ها را با نمونه قبلی 
آن مقایسه می کنند، زیرا مقدار در حال کاهش آن ممکن است 

نشانه تحلیل جنین باشد.
  برخی از پزشکان از میانگین سه مقدار به عنوان مقدار کنترل 

استفاده می نمایند.
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 Mullerian( مولرین  مهارکننده  ماده  یا  هورمون  مولرین  آنتی 
Inhibiting Substance; MIS(  یک گلیکوپروتئین دو زنجیره اي، 
از خانواده فاکتورهای رشد و تمایز سلول های TGF‐β  است. در 
جنین مذکر این هورمون در دوران جنینی در سلول های سرتولی 
سایر  و  رحم  به  مولرین  لوله های  تبدیل  از  و  شده  ترشح  بیضه 
ساختمان های داخلی زنانه جلوگیری می کند و در جنین مونث نیز، 
فقدان  AMH سبب تشکیل اجزای تناسلی جنس مونث می گردد.

و  بوده  ارتباط  افراد  در  با سن و جنس  AMH در خون  میزان 
در مردان بعد از بلوغ جنسی کاهش می یابد، این در حالیست که 
در زنان تا قبل از بلوغ قابل اندازه گیری نبوده و در دوران بلوغ به 
علت ترشح آن از سلول های گرانولوزای فولیکول های در حال رشد 
تخمدان، افزایش می یابد اما در طی سال های باروری از میزان آن 
مجدداً کاسته شده، به طوری که بعد از یائسگی به علت خالی شدن 
تخمدان از فولیکول های در حال رشد، میزان سرمی آن بسیار ناچیز 
می شود. اندازه گیری  AMH سرم برای تخمین ذخایر تخمدانی به 
کار مي رود. مقادیر آن در تمام طول ماه ثابت بوده و با دوره پریود 
خانم ها در ارتباط نیست )برخالف FSH که حتماً باید در روز دوم 
یا سوم پریود اندازه گیری گردد(. میزان AMH در خانم ها  به سطح 
هورمون استروژن و مصرف قرص های ضد بارداری وابسته نیست.  
می توان  آن  کاهش  با  و  می یابد  کاهش  سن  افزایش  با   AMH
پیش بینی کرد که قدرت تخمدان ها کاهش یافته است. AMH از 

تست های مهم ناباروری می باشد و در تعیین دوز صحیح داروهای 
کمک کننده   IVF در  استفاده  مورد  داروهای  جمله  از  باروری 
می باشد، کاهش  AMH با ریسک خطر سقط جنین همراه است.

AMH  کاربردهای بالینی
تعداد  با   AMH غلظت  تخمدان:  فولیکولی  ذخیره  ارزیابی   -1
استرادیول،     با  مقایسه  در  و  بوده  مرتبط  اولیه  فولیکول هاي 

Inhibin B  و FSH، از اختصاصیت باالیي برخوردار هستند.
2 – پیشگوئی دوره پیش یائسگي

اندازه گیري   مـوفق:   IVF و   Ovarian Aging پیش گـویي   -3
AMH در زنان تحت درمان ناباروری و Ovarian Aging  مفید 
است، زیرا کاهش پاسخ دهي تخمدان به تجویز گنادو تروپین ها با 
به  پاسخ دهی  میزان  و  است  همراه  باروري  وقوع  احتمال ضعیف 

درمان قبل از ورود به برنامه IVF، حائز اهمیت مي باشد.
4 - تومور سلول های گرانولوزا

IVF 5- پاسخ تخمدان ها به تجویز گنادوتروپین ها در
بیشتر  زنان  با  مقایسه  در  مردان  در  هر سنی  در   AMH میزان 
می باشد و میزان آن، در هر دو جنس با افزایش سن کاهش می یابد.

در مردان FSH سبب تحریک سلول های سرتولی گردیده و سبب 
رشد این سلول ها و ترشح AMH و Inhibin B می شود. میزان 
AMH یک مارکر مناسب برای درک عملکرد سلول های سرتولی 

بوده و میزان AMH با افزایش آندروژن ها کاهش می یابد.

تست آنتی مولرین هورمـون
)Anti Mullerian Hormone; AMH(  
تهیه و تنظیم: خانم فرناز کرمی
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لغت کمی لومینسانس )Chemi Luminescence( به معنای پرتاب 
نور )فوتون ( طی واکنش های شیمیایی می باشد. شدت این فوتون ها 
به قدری ضعیف است که نه تنها نمی توان با چشم غیرمسلح دید 
اندازه گیری کرد. دستگاه  را  نمی توان آن ها  تجهیزاتی  با هر  بلکه 
دقیقی می باشد که  و  بسیار حساس  کمی لومینسانس دستگاهی 

می تواند چنین فوتون هایی را اندازه گیری کند.
نمونه ها،  غلظت  اندازه گیری  در  کمی لومینسانس  دستگاه  منطق 
 )ELISA Reader( االیزا  خوانشگر  ریدر  االیزا  دستگاه  با  کاماًل 
متفاوت است. از جمله تفاوت های بین این دو، فقدان المپ )منبع 
نور خارجی( و فیلتر و جایگزینی آن با فوتون های پرتاب شده، طی 
واکنش های شیمیایی می باشد. این دستگاه دارای قطعه ایی است به 
نام فتو مالتی پالیر ) Photomultiplier; PMT( است که می تواند 

این فوتون های ضعیف را اندازه گیری کند.

اساس کار کمی لومینسانس بر دو نوع است:

1- اندازه گیری غلظت به روش آنالوگ
در این روش تمامی فوتون های پرتاب شده از یک نمونه، به صورت 
یک ولتاژ آنالوگ سنجیده شده و همان ولتاژ به غلظت نسبت داده 
می شود. یکی از معایب این روش حساس نبودن به تعداد فوتون های 
پرتاب شده است، یعنی به طور مثال تعداد 1000 عدد فوتون و 
1056 فوتون، با یک ولتاژ اندازه گیری می شود. درنتیجه این روش از 

حساسیت باالیی برخوردار نیست.

2- اندازه گیری غلظت به روش شمارش فوتون
)Photon Counting( 

 در این روش تک تک فوتون های ساطع شده با استفاده یک فناوری 
پیشرفته شمارش می شود. در نتیجه این روش برخالف روش باال، از 

حساسیت باالیی برخوردار است.

برتری های دستگاه کمی لومینسانس به خوانشگر االیزا 
در کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن و اکثر کشورهای اروپایی روش 
االیزا به طور کامل کنار گذاشته شدهاند، هرچند در ایران این روش 
دنیا  در  االیزا  روش  جایگاه  چرا  اما  دارد؛  را  طرفداران خود  هنوز 

کم رنگ شده است؟ چند دلیل عمده برای این سوال وجود دارد:
 پایداری تست های کمی لومینسانس نسبت به االیزا بسیار باال است

زمان  از  پایین تر  بسیار  تست های کمی لومینسانس  انجام  زمان   
انجام تست االیزا است.

 حساسیت روش االیزا آنقدر نیست که بتواند به تمامی محدوده ها 
دسترسی داشته باشد، در حالی که در روش کمی لومینسانس به 
دلیل ماهیت شمارش فوتون های پرتاب شده می توان به هر کدام 
از محدوده های جوابدهی دسترسی داشت؛ به عبارت دیگر محدوده 
دینامیکی خطی کمی لومینسانس در این دستگاه 106 می باشد ولی 

جذب نور االیزا بسیار پایین تر است.
روش  از  باالتر  بسیار  کمی لومینسانس  روش  در  تکرارپذیری   

االیزا است.
اصول روش الکتروکمی لومینسانس

)Electrochemiluminescence; ECL( 
مولکول های  واسطه  با  که  است  فرآیندی  الکتروکمی لومینسانس 
متعددی از جمله ترکیبات روتنیوم، اسمیم، رنیوم و یا دیگر عناصر 
شناخته شده رخ می دهد. فرایند الکتروکمی لومینسانس باعث تولید 
پیش سازهای پایدار در سطح الکترود می شود که محصول نهایی این 
واکنش تولید نور است. آغاز واکنش توسط جریان الکتریکی بوده 
که در پایان منجر به تولید نور از کمپلکس روتنیوم تریس خواهد 
شد. در این مرحله ولتاژ الکتریکی به کمپلکس ایمنولوژیک روتنیوم 
میکروذرات  در سطح  پوشیده شده  استرپتوآویدین  به  که  تریس 
متصل شده است، اعمال می شود. استفاده از واکنش الکتریکی از 
مزایای این روش  بوده که می تواند به طرز دقیقی کل واکنش را 

کنترل کند. 

معرفی تکنیک های الکتروکمی لومینسانس، 
 کمی لومینسانس و االیزا

تهیه و تنظیم: خانم مهسا اصغری
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ECL اجزاء دخیل در روش
در یک نمونه مورد آزمایش، آنالیت مجهول ممکن است آنتی ژن 
یا آنتی بادی باشد، چنانچه فرض بر این باشد که آنالیت مجهول 
آنتی ژن است، روتنیوم کونژوگه شده به آنتی بادی، توانایی اتصال 
به آنتی ژن  مجهول را خواهد داشت. بیوتین و استرپتوآویدین میل 
که  میکروذراتی  بنابراین  دارند.  یکدیگر  به  اتصال  جهت  شدیدی 
سطح آن ها از استرپتوآویدین پوشیده شده است، به واکنش اضافه 
می شوند. در مدت زمان انکوباسیون که این مواد در کنار یکدیگر 
قرار گرفته و به هم متصل می شوند، کمپلکسی تشکیل می شود 
انتهای دیگر آن روتنیوم  انتهای آن میکروذرات و در  که در یک 
قرار دارد. جهت تثبیت این کمپلکس از میدان مغناطیسی استفاده 
شده که باعث اتصال میکروذرات به سطح جامد فلزی خواهد شد. 
 Tripropylamine;( تریپروپیالمین  بین  واکنش  تثبیت،  از  بعد 
TPA( )کاتالیزور( و روتنیوم )که نقش منتشرکننده نور را دارد( 
طی اعمال یک ولتاژ الکتریکی آغاز می شود که این واکنش در انتها 
منجر به تولید نور می شود. نور حاصله را می توان با استفاده از یک 
تقویت کننده نور )فوتومولتی پالیر( به یک آشکارساز رساند و میزان 
فوتون های ساطع شده را اندازه گیری کرد. با استفاده از استانداردهای 
از پیش تعیین شده برای دستگاه می توان به میزان آنالیت مورد نظر 

با دقتی بین 1018 _ 1012 پی برد.

ECL  مزایای استفاده از
الکترو کمی لومینسانس تکنولوژی است که نسبت به تکنیک های 
تشخیصی دیگر جدیدتر می باشد. از جمله این مزایا می توان موارد 

ذیل را ذکر نمود.
1.  قابلیت اتوماسیون کامل دستگاه که خطای تکنیکی را کاماًل 

حذف می نماید.
2.  دارای معرف غیر ایزوتوپی بسیار پایدار و با کاربرد آسان

3.  حساسیت باال جهت اندازه گیری آنالیت ها با  مقادیر بسیار کم و 
همچنین در مدت زمان کوتاه

4.  سنجش با کیفیت باال
5.  برگشت سریع و آماده شدن برای سنجش بعدی

)عدم  جامد  فاز  نوع  یک  در  آنالیت ها  همه  تشخیص  قابلیت    .6
استفاده از چاهک مخصوصی برای هر تست(

7.  از ویژگی های این سیستم قدرت تکرارپذیری بسیار باال، کاهش 
را  زمان  کاهش  و  هزینه ها  کاهش  نتیجه  در  و  معرف ها  مصرف 

می توان نام برد.

ECL محدودیت های استفاده از
1. بسته بودن سیستم )در این روش بایستی حتـما ً از دستگاه و 
کیت ها، محلول ها و همچنین سر سمپلر و چاهک های مخصوصی 

استفاده شود که کامالً انحصاری و در اختیار یک شرکت مشخص است
2.  هزینه قابل توجه دستگاه، کیت ها و محلول های آن 

:ELISA تکنولوژی
تست االیزا در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی مورد 
استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر 

جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بکار گرفته می شود.
پروتئین ها   )pH و  یونی  غلظت  نظر  )از  شده  تنظیم  شرایط  در 
)آنتی ژن یا آنتی بادی( به طور خودبخود تمایل دارند که به بستر 
جامد متصل شوند، ماهیت این اتصال به خوبی معلوم نشده است اما 
برگشت پذیر بوده و با استفاده از pH باالتر یا پایین تر و استفاده از 
غلظت های یونی باال اتصال قطع می شود، این نوع اتصال خودبخودی 
اگرچه ظرفیت محدودی دارد ولی با بکارگیری سیستم های تقویتی 
برای  این وضعیت مناسب  آنزیم-سوبسترا،  مناسبی مثل سیستم 

طراحی سیستم االیزا خواهد شد.

برای انجام االیزا:
 1 ( ابتدا باید پروتئین مورد نظر را به کف پلیت چسباند.

2 ( نقاط اتصال باقی مانده را باید با محلول پروتئینی مناسب مسدود 
کرد.

3 ( محلول مورد آزمایش را اضافه کرد تا دو ماده همدیگر را شناسایی 
کرده و به هم متصل شوند.

4 ( سیستم های تقویتی اولیه را برای افزایش حساسیت آزمایش 
بکار گرفت.

5 ( سیستم آنزیمی نهایی را به راه انداخته و رنگ نهایی تولید شده 
را اندازه گرفت.

نتیجه گیری
روش کمی لومینسانس یک روش نوین در سنجش مولکول ها است اما 
به دالیلی )که شرح آن در این مقاله نمی گنجد( جایگاه خود را سریعاً 
به الکتروکمی لومینسانس تغییر داد. روش الکتروکمی لومینسانس  با 
توجه به مزایایی که قباًل ذکر شده از جمله دقت، صحت، قابلیت 
مورد  نمونه  در  همزمان  طور  به  متفاوت  مولکول  چند  سنجش 
آزمایش، جوابدهی سریع حتی برای تست های فوق تخصصی و عدم 
اتالف وقت روش بسیار مناسبی است که نسبت به سایر روش ها 
آزمایشگاهی  کار مجتمع  در دستور  رو  این  از  و  داشته  ارجحیت 
فروردین قرارگرفته است تا سبب رضایت مندی هرچه بیشتر بیماران 

و پزشکان محترم شود. 
انجام  برای  فروردین،  آزمایشگاهی  در مجتمع  این روش  بنایراین 

بسیاری از تستهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.



آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طی 14 سال خدمت رسانی و تالش برای ارتقاء سطح این خدمات، موفق به کسب اولین لوح کیفیت 
آزمایشگاهی در سطح استان تهران گردید. مجموعه آزمایشگاهی فروردین به منظور کسب هر چه بیشتر رضایتمندی مراجعین و 
پزشکان محترم، اقدام به راه اندازی واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش نموده است. از اهداف کلی راه اندازی این واحد می توان به 

سهولت در دسترسی به مدیریت، رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات، و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره کرد.
در واقع واحد روابط عمومی پل ارتباطی مراجعین و پزشکان محترم با آزمایشگاه می باشد. همچنین این واحد با درخدمت گرفتن 
نیروهای متخصص در امور آزمایشگاهی و تشخیصی، اقدام به طراحی انواع بولتن، پمفلت و کتابچه راهنمای تست های آزمایشگاهی 

نموده است که به طور منظم در اختیار پزشکان و مراجعین قرار می گیرند.
خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان انجام می دهد شامل:

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

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

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

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

معرفی واحد روابط عمومی

نمودار مقایسه ای نظرسنجی مراجعین آزمایشگاه فروردین
مقایسه سال های 93 و 94 در حوزه رضایت از سرعت جوابدهی آزمایشگاه

به استحضار می رسانیم، مجموعه آزمایشگاهی فروردین در سال جاری با تالش های مستمر واحد روابط عمومی، 
توسعه و آموزش با مسئولیت آقای باقری و همکاری خانم کریمی و همچنین همراه با عملکرد مناسب واحد کنترل 
کیفی به مسئولیت خانم شاهمرادی، مفتخر به کسب گواهینامه ISO 10002:2014 & ISO 9001:2015 از 
مرکز ملی تایید صالحیت ایران، در راستای رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین شده است.
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