
رما عهدیست با شادی هک شادی آن من باشد
رما قولیست با جاانن هک جاانن جان من باشد

رس ما هست و من مجنون مجنبانيد زنجيرم

رما ره دم رس هم شد چو هم رب خوان من باشد

سخن بخش زبان من چو باشد شمس تبرزيی

تو خامش ات زبان اه خود چو دل جنبان من باشد

ارگ هشيار ارگ مستم نگيرد غير او دستم

ورگ من دست خود خستم همو ردمان من باشد

نبيند روی من زردی هب اقبال لب لعلش

بميرد پیش من رستم چو از دستان من باشد

منم مصر و شکرخاهن چو يوسف رد ربم گيرم

هچ جويم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد

زهي حارض زهي انرظ زهي حافظ زهي انرص

زهي ازلام ره منکر چو او رباهن من باشد

موالان جالل الدین بلخي

مبارک نو  سال 
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دکتر فریناز راشد مرندی        متخصص کلینیکال پاتولوژی          موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین
دکترای علوم آزمایشگاهی          موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین دکتر مهرداد ونکی   

محمد علی نژاد                    کارشناس ارشد ژنتیک انسانی          موسس، مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین
متخصص کلینیکال پاتولوژی          مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین دکتر بینش امامی   

متخصص کلینیکال پاتولوژی          مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین    دکتر سیما همایون مهر 
PhD بیولوژی مولکولی           مسئول بخش تشخیص مولکولی مجتمع آزمایشگاهی فروردین دکتر محمدجواد حریقی 

دکتر جبار لطفی                  PhD بیوشیمی بالینی                    مسئول بخش بیوشیمی اختصاصی
PhD هماتولوژی و بانک خون           مسئول واحد تحقیق و توسعه و سردبیر بولتن دکتر محمود شمس  

کارشناس علوم آزمایشگاهی          سوپروایزر ارشد آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین مهرزاد آزاد   
کارشناس علوم آزمایشگاهی             سوپروایزر ارشد آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین آرش محسنی   
کارشناس ارشد ایمونولوژی          مسئول روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین مصطفی باقری  
کارشناس میکروبیولوژی                  مسئول بهبود کیفیت مجتمع آزمایشگاهی فروردین نفیسه شاهمرادی   

کارشناس علوم آزمایشگاهی             مسئول بخش هورمون آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین روژین جمشیدی  
کارشناس علوم آزمایشگاهی           مسئول بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین مژگان خونساری        

زهرا محمدی              کارشناس علوم آزمایشگاهی             مسئول آموزش مجتمع آزمایشگاهی فروردین
کارشناس IT                               پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین مینا کریمی  

اعضای هیئت تحریریه  بولتن  مجتمع آزمایشگاهی فروردین

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

با توجه به تداوم انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، چنانچه تمایل دارید می توانید جهت ارتقاء کیفیت 
این مرکز، مقاالت خود را به منظور چاپ در این نشریه ارسال کرده تا به نام شما پزشک محترم چاپ گردد. 

در این خصوص می توانید از روشهای مقابل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید :

تلفکس                                                      66384395
تلفن مدیریت                                             66874996

تلفکس سوپروایزر                                      66837167 
تلفن روابط عمومی         09392592999 - 66676494
@f a r v a r d i n l a b                                        کانال تلگرام
w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m                    وب سایت
Info@farvardin-lab.com                               ایمیل
ravabetomomi@farvardin-lab.Com                 

نو مبارک سال 
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تازه های مجتمع آزمایشگاهی فروردین

پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  به  نوین  فروردین  آزمایشگاه تشخیص طبی  تبدیل وضعیت  اعالم   .1
فروردین نوین به دنبال تبدیل پروانه واحد و راه اندازی بخش پاتولوژی در واحد آزمایشگاه نوین.
بخش های  راه اندازی  و  نوین  فروردین  آزمایشگاه  تجهیزاتی  و  فیزیکی  فضای  توسعه   .2

فوق تخصصی فلوسیتومتری، آندرولوژی و پاتولوژی تخصصی در این مرکز.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به منظور افزایش فضای فیزیکی مورد نیاز برای خدمات رسانی 
هر چه بهتر به مراجعه کنندگان محترم، اقدام به خرید واحدهای مجاور و افزایش فضای فیزیکی 
نموده است تا ضمن راه اندازی تجهیزات مدرن و به روز آزمایشگاهی، موجبات تسریع در روند 

آزمایشات با دقت وصحت بیشتر و رضایتمندی پزشک و بیمار را فراهم آورد.
در قسمت پذیرش آزمایشگاه نیز برای افزایش میزان رضایت مراجعه کنندگان محترم، واحد 
جدیدی با عنوان نوبت دهی اتوماتیک اضافه شده است تا ضمن تسریع قابل مالحظه در گردش 

کار مراجعین محترم، حداکثر رضایتمندی مراجعین نیز فراهم گردد.
3. راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک

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

با توجه به اهمیت این طرح بر آن شدیم تا در این شماره از بولتن علمی آزمایشگاه نیز توضیحاتی 
مختصر برای معرفی مجدد این طرح انجام دهیم. 

4. کسب گواهینامه ISO & 9001:2015 ISO 10002:2014 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در 
راستای رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.

1
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در افراد طبیعی و سالم 23 جفت کروموزوم وجود دارد که جفت شماره 23 یا جفت کروموزوم آخر جنسیت را تعیین می کند. در برخی مواقع تعداد کروموزوم ها 

کم یا زیاد می شوند که موجب ایجاد اختالالت ذهنی و فیزیکی می شود. کم یا زیاد بودن یک کروموزوم را آنوپلوئیدی می نامند. 

1- تریزومی کروموزوم 21 )سندروم داون(
2- تریزومی کروموزوم 18 )سندرم ادوارد(
3- تریزومی کروموزوم 13 )سندرم پاتو(

X )سندرم ترند( 4- مونوزومی 
)YXX( 5- کالین فلتر

 6- سندرم های دی جرج، پرادرویلی و دلف میرشهورن

اختالالت غربالگری  برای  تولد  از  قبل  تهاجمی  غیر  Cell یک تست   Free  DNA یا   NIPT  آزمایش 

 کروموزومی جنین )اختالالت آنوپلوئیدی( می باشد. برای انجام این آزمایش  نیاز به 10 سی سی از خون

 مادر باردار می باشد در نتیجه برای جنین و مادر بی خطر می باشد.

انجام آزمایش توصیه می شود. از  بعد  مشاوره ژنتیک قبل و 

تهاجمی هستند فقط در زمان ضرورت توصیه می شود. CVS که  یا  آمینوسنتز  نظیر  انجام آزمایش های تشخیصی 

NIFTY یا NIPT

از شایع ترین موارد آنوپلوئیدی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

از مزایای این تست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در این تست احتمال مثبت کاذب شدن جواب ها بسیار کاهش یافته و در موارد تریزومی های 21، 18 و 13 به کمتر از 1 درصد رسیده است.

صحت و دقت باالی این تست در غربالگری تریزومی.

کم خطر بودن این تست برای مادر و جنین که به هیچ وجه احتمال ایجاد سقط جنین را ندارد.

به تشخیص زود هنگام. کمک 

سریع جوابدهی 

بارداری های قبلی هیچ گونه تاثیری در جواب این تست ندارند.

1- مناسب برای بارداری تک قلویی و یا دو قلویی

IVF 2- مناسب برای بارداری ناشی از رحم اجاره ای و یا 

انجام از هفته دهم بارداری 3- قابلیت 

بکنند شامل: ایجاد منفی کاذب  توانند  مواردی که می 
باردار بسیار چاق و جنین های تریپلوئیدی می باشد انجام تست برای زنان  بارداری،  انجام تست قبل از هفته دهم 

مواردی که می توانند ایجاد خطا و مثبت کاذب بکنند شامل :
 موزائیســم جفت، وجود بدخیمی در مادر و ســندرم تحلیل قل می باشد.

شرایط انجام

پیشنهادات

2
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این طرح نوین و خالقانه که در مجتمع آزمایشگاهی فروردین طراحی 
شده و از مورخه 94/7/1 در حال اجرا می باشد، در نظر دارد کلیه مراحل 
بیمار  مراجعه  بدون  را  جوابدهی  و  نمونه گیری  پذیرش،  شامل  آزمایش 
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:

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

2- پزشکان محترم می توانند بعد از ورود به درگاه آزمایشگاه الکترونیک، 

با انتخاب قسمت ویژه پزشکان، آزمایشات مورد نظر خود را تایپ  و یا 
از لیست موجود انتخاب و برای آزمایشگاه ارسال نمایند. در این قسمت 
پرداخت  نحوه  و  نمونه گیری  زمان  هماهنگی  برای  الزم  راهنمایی های 

هزینه آزمایشات قرار داده شده است. 
در این طرح مراجعه کنندگان نیز می توانند تمام پروسه را بدون مراجعه 
حضوری به آزمایشگاه و از طریق وبسایت آزمایشگاه انجام دهند، پزشکان 
محترم می توانند با یادآوری این مطلب به مراجعه کنندگان خود، اسباب 
رضایت بیماران خود را فراهم آورند. در نهایت می توانید جواب خود را از 
طریق وبسایت، به صورت آنالین دریافت نموده و یا این که با ثبت دقیق 
آدرس خود و درخواست ارسال جواب آزمایش، جواب خود را از طریق 

پیک موتوری رایگان آزمایشگاه دریافت نمائید.

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

محیط کار بیمار از طریق وبسایت.
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 ....
افراد  و  سالمندان  بویژه  عزیز  مراجعین  کلیه  سالمت  سطح  کنترل   -3

کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام آزمایشات 
دوره ای ضروری خویش نمی باشند (از جمله کنترل هفتگی تست انعقادی، 

اندازه گیری سطح دارویی و غیره )
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 

3



خدمات طالیی مجتمع آزمایشگاهی فروردین
 ) فروردین و فروردین نوین (

تلگرام
(0936 259 29 99)

خدمات جوابدهی آنالین 
آزمایشات از طریق 

وب سایت و تلگرام آزمایشگاه 
جهت پزشکان محترم و 

مراجعین عزیز.

 ارسال جواب آزمایشات 
با پیک رایگان

 به کلیه مناطق 22 گانه تهران 

وب سایت 
)www.Farvardin-lab.com(

خدمتی جدید با عنوان 
آزمایشگاه الکترونیک

 با انجام کلیه خدمات حضوری 
از پذیرش و نمونه برداری تا 
جوابدهی در منزل شما  از 

طریق :  

3

ارسال جواب آزمایشات با
 پست رایگان

 جهت شهرستان ها و مناطق 
خارج از شهر تهران 

) اسالم شهر، کرج و ... (.

هماهنگی تلفنی 

2

خونگیری در منزل
 بصورت رایگان برای کلیه 

متقاضیان به ویژه افراد ناتوان، 
سالمند، معلول و خانم های 

باردار و سایر موارد خاص.

1

4

5

www.Farvardin-Lab.com

4
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خدمات ویژه
 مجتمع آزمایشگاهی فروردین

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن در جهــت رضایتمنــدی مراجعیــن عزیــز خــود اقــدام بــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی خــاص و ویــژه ای 

نمــوده اســت کــه در بســیاری از مــوارد بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور اجــرا شــده اســت، از جملــه :

مجهز به آزمایشگاه ویژه کودک و نوجوان.

انجام دهنده خدمات رایگان )مانند نمونه گیری در منزل و ارسال جواب( با هدف کاهش رفت و آمد و هزینه های مراجعین محترم.

ارائه سوابق آزمایشات قبلی مراجعین به شکل منحنی و نمودار.

تحت نظارت بودن نتایج آزمایشات به لحاظ کیفی توسط موسسه کنترل کیفی خارجی فنالند.

آزمایشگاه معتمد دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت انجام تست های تایید نهایی در حوزه  تست های غربالگری بیماری های متابولیک 
نوزادان.

چاپ فصل نامه علمی و بولتن آزمایشگاه و معرفی آخرین تغییر و تحوالت علمی دنیای پزشکی.

خدمتــی جدیــد از آزمایشــگاه فروردیــن : قابلیــت ثبــت آنالیــن درخواســت نمونــه گیــری در منــازل، بــا توجــه بــه ایــن مطلــب افــراد 
مســن و ناتــوان مــی تواننــد بــدون مراجعــه بــه آزمایشــگاه، درخواســت خــود را بــه صــورت آنالیــن ثبــت و طــی هماهنگــی بــه وجــود 

آمــده، همــکاران جهــت نمونــه گیــری بــه منــزل شــما خواهنــد آمــد.

.)Real time PCR & Micro Array( : انجام تست های فوق تخصصی عفونی و تشخیص مولکولی به روش پانل

انجام تست های فوق تخصصی ژنتیک، زنان و نازایی.

.)Bactech Method( انجام کشت خون و مایعات بالینی به روش سریع

انجام تست های فوق تخصصی خون و آنکولوژی به روش فلوسیتومتری.

.Tandom Mass Spectromy انجام تست های تخصصی متابولیک نوزادان به روش
انجام تست عرق نوزادان به روش مرجع به صورت اورژانس.

انجام تست های غربالگری، سالمت جنین و تعیین جنسیت با متد پیشرفته.

انجام کلیه تست های آندرولوژی ) ناباروری مردان (.

خمــات اورژانــس: جهــت رفــاه حــال مراجعیــن گرامــی، ایــن مجموعــه کلیــه خدمــات خــود را بــه صــورت اورژانــس قابــل ارائــه 
نمــوده اســت.
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مه مقد

شناسایی، برای  سریع  و  حساس  دقیق،  ارزشمند،  بسیار  روشی   فلوسیتومتری 

این است.  مایع  از  جریانی  در  معلق  میکروسکوپی  ذرات  جداسازی  و   شمارش 

استفاده با  آشکارسازها  میان  از  منفرد  ذرات  عبور  با  زمان  هم  است  قادر   روش 

چندین فلورسانس،  نشر  نیز  و  سلول ها  توسط  نور  پراکنده سازی  خصوصیات   از 

تحقیقات از  الینفکی  جزء  فلوسیتومتری  امروزه  نماید.  گیری  اندازه  را   پارامتر 

تکنیک این  کاربردهای  جمله  از  که  است  بیماری ها  تشخیص  و  پایه   بیولوژی 

 می توان به شناسایی سلولی، تشخیص انواع بی نظمی های مولکولی و نقص های

 سلولی به صورت منفرد یا در یک گروه از سلول ها اشاره کرد.

فرد جهت شناسایی به  و منحصر  قوی  ابزاری  عنوان  به  فلوسیتومتری می توان   از 

استفاده تحقیقاتی  بخش های  و  کلینیکی  آزمایشگاه های  در  بیماری ها   تخصصی 

سلولی، درون  نیز  و  سطحی  آنتی ژن های  و  مولکول ها  بررسی  و  شناسایی   کرد. 

از مخلوطی  میان  از  آپوپتوتیک  سلول های  اندازه گیری  و  آپوپتوز   جستجوی 

 سلول های دیگر، تعیین کمی مقدار DNA و شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال

میتوز یا  و  میتوزی  پیش  مرحله  در  که  استراحت، شناسایی سلول هایی   در حال 

بیماری های تشخیص  ناهنجار(،  یا  )هنجار  کروموزوم ها  تعداد  اندازه گیری   هستند، 

 بدخیم، بررسی میانکنش سلول ها و داروها و غیره، از جمله کاربردهای کلینیکی

هستند. فلوسیتومتری  در  معمول 

106 

فلوسیتومتری روش  های  توانمندی  برخی 

          1- شمارش ذرات معلق در یک سوسپانسیون.

 105   2- ارزیابی تعداد       تا       سلول یا ذره در کمتر از یک دقیقه.

   3- اندازه گیری شدت و طول موج نور فلورسانس و نور متفرق شده.

فلوروکروم های مختلف. به کارگیری  با  اندازه گیری هم زمان چندین ویژگی سلولی   -4

 5- جداسازی ذرات یا سلول ها براساس خصوصیات مولکولی و سطحی

انجام تست های بعدی. یا     آنها جهت تجزیه و تحلیل و 

   6- قابلیت تفکیک ذرات زنده از مرده و بررسی میزان مرگ سلولی.

تعیین میزان ماده ژنتیکی در سلول.  -7   

فلوسیتومتری دستگاه  معرفی 

Bricyte  E6 مدل   Mindray فلوسیتومتری  دستگاه  از  بخش  این   در 

باعث که  می باشد  رنگ  چهار  و  لیز  دو  دارای  دستگاه  این  می شود.   استفاده 

 افزایش کارایی و همچنین افزایش سرعت جوابدهی به پزشکان محترم می شود.

Auto-compensating از جمله قابلیت های خاص این دستگاه، قابلیت 

می باشد  Auto-reporting,  Auto-analyzing,  Auto-gating, 

آزمایش ها نتایج  صحت  و  دقت  افزایش  همچنین  و  زمان  کاهش  باعث   که 

خواهد شد.

معرفی بخش فلوسیتومرتی
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          1- شمارش ذرات معلق در یک سوسپانسیون.

معرفی بخش فلوسیتومرتی

Leukemia / 
Lymphoma

CD Marker Report

B-ALL CD 19 , CD 20 , CD 22 , CD 34 1 day

T-ALL CD 2 , CD 3 , CD 4 . CD 5 , CD7 , CD 8 1 day

CLL – MCL – HCL
CD 5 . CD 10 , CD 19 , CD 20 , CD 22 , 
CD 23

1 day

AML
CD13 , CD 33 , CD 71 , CD 14 , CD 16 , 
CD 64 , CD 34 , CD 117

1 day

CML CD 13 , CD 33 , CD 16 , CD 64 1 day

MM CD 38 , CD 138 , Kappa , Lambda 1 day

استفاده کیت های مورد 

)BD-USA( آزمایشگاه فوق تخصصی فروردین در راستای افزایش کیفیت جوابدهی کیت های مورد استفاده خود را از بهترین کمپانی های روز دنیا 

و )DAKO-Denmark( تهیه می کند.
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SCMA )Sperm Chromatin Maturation Assay(
آنالیز روتین مایع semen اولین روش در ارزیابی وضعیت باروری در مردان می باشد اما این آنالیز با وجود اطالعات ارزشمنـدی که به ما می دهـد 
قادر نیست اطالعـاتی در زمینه بلوغ کروماتین اسپـرم که در قدرت باروری اسپرم و رشد موثر جنین ضروری می باشد، در اختیار قرار دهد. از نسبت 
اسپرم های با تراکم کروماتین طبیعی به کروماتین غیر طبیعی به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در ارزیابی باروری مردان استفاده می شود. اختالل در 
بلوغ کروماتین اسپرم می تواند سبب آسیب پذیری DNA و مستعد نمودن آن برای شکست یا دناتوراسیون گـردد که اغلب با ناباروری و یا کاهش قدرت باروری در مردان همراه است.

Vital  Screen
در تسـت Vital Screen میـزان حیـات اسپرم تعییـن می شود، در این تست از رنگ های ائوزین و نیگروزین )Eosin & Nigrosin( برای ارزیابی استفاده 
می شود، به این شکل که نیـگروزین زمینـه تاریـکی پدید می آورد کـه در آن سلول های مرده ای که در اثر ورود ائوزین قرمز رنگ شده اند بهتر قابل تشخیص خواهند بود.

 

آنتی اسپرم آنتی بادی )ASA( شـامل دو کـالس IgG و IgA است که سنتـز آن ها در زمان وارد شدن آسیب به سد خونی– بیضه ای 
 IgA و هم در سـرم شخص می توان سنجیـد، اما کالس Semen را هم در مایع IgG یا خونی – اپیدیدیمی صورت می گیـرد. کالس
تنها در مایع Semen قابل ردیابی است. آنتـی بادی از کـالس IgG  یا IgA  با اتصـال به اسپـرم ها، تـوانایی بـاروری این اسپـرم ها را 
تا حـد زیـادی کـاهش می دهند. بنابراین تـوسط تست Sperm MAR وجود آنتـی بادی ضد اسپرم اثبات شده و دلیل عدم موفقیت 

باروری مشخص خواهد شد.

SDFA(Sperm DNA Fragment Assay(

Sperm MAR   IgG & IgA )Mixed Antiglobulin Reaction)

بخش عمده ای از موارد نابـاروری مردان با پارامتـرهای مختل شده در اسپـرم ها همراه است و سبـب شده این افراد کاندید استفاده 
متعدد از روش های IVF و ICSI شوند و ممـکن است بارها شکسـت 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 احتمال موفقیت در روش های 

بارداری ذکر شده، وجود خواهد داشت.
SDFA موارد اندیکاسیون درخواست

1. مردان مبتال به ناباروری با علت نامشخص.                         2. مردان مبتال به
3. مردان با سابقه درمان های ناموفق IVF                           4. بررسی کارایی درمان های دارویی در مردان.

7. مردان با سن باال، یا مبتال به واریکوسل و یا در تماس
 با مواد سمی و آلودگی محیطی.

6. زوج های با سقط مکرر

.)Oligoasthenoteratozoospermia( OAT

فروکتوز در ترکیب مایع semen  توسط غدد وزیکول سمینال ترشح می شود که ساخت وترشح قسمت اعظم مایع منی را به عهده دارد. کاهش ترشحات 
وزیکول سمینال در عفونت ها و کمبود هورمون های آندروژن دیده می شود. در این موارد همــانطور که میزان ترشحـات کم شـده، میزان فروکتوز مایع 

semen نیز کاهش می یابد. تست فروکتوز مـایع منی، تست کـاربردی و مهمـی در تشخیص علل احتمالی ناباروری در مردان می باشد.
تمامی تست های ذکر شده به همراه  IUI و پانل آندرولوژی در این مجتمع آزمایشگاهی زیر نظر کادر مجرب به صورت روزانه انجام و پاسخدهی می شود.

Fructose test in semen

معرفی بخش آندرولوژی
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معرفی بخش آندرولوژی

تشخیص استئوپروزیس در اطفال 
ناهنجاری  یا  و  کلسیم  میزان  بررسی  در  آزمایشات  اصلی  پنل 
استخوانی غالبا مشخص است که شامل اندازه گیری کلسیم خون 
از  اطمینان  )جهت  کراتینین  فسفر،  یونیزه(،  کلسیم  یا  )توتال 

عملکرد صحیح کلیه( وهورمون پاراتیروئید )PTH( می باشد.
اندازه گیری کراتینین و کلسیم ادرار )که بهترین نمونه، نمونه دوم 
صبحگاهی است( می تواند در تعیین عملکرد مناسب بدن در جذب 

کلسیم و یا مشکل دفع باالی کلسیم در ادرار سودمند باشند.
استئوکلسین  و  استخوانی(  یا  )توتال  فسفاتاز  آلکالن  اندازه گیری 

می تواند در بررسی میزان شکل گیری استخوان مفید باشد.
وجود کراس لینک ها یا همان قطعات متقاطع کالژن تیپ 1 در 
تیپ  N-تلوپپتید کالژن  پیریدینوالین(،  ادرار )دی اکسی  یا  سرم 
ادرار  کراتینین  و   )CTx(1 تیپ تلوپپتید کالژن   C یا   )NTx(1
می توانند میزان بازجذب استخوان را تعیین کنند، گرچه ممکن 
مشخص  محدوده  دارای  اندازه گیری  نوع  این  نرمال  میزان  است 

باشد.
این آزمایشات می تواند به فهم این مطلب که آیا آسیب وارد شده به 

استخوان نتیجه نوعی تغییرات وسیع است یا مختصر، کمک کند.
سطح منیزیم سرم شاخصی است برای ارزیابی میزان کل منیزیم 
 PTH بدن. اگر میزان منیزیم پایین باشد میزان ترشح و عملکرد
علت  بدون  استئوپروزیس  دچار  که  کودکانی  در  می آید.  پایین 

بیماری  یا  و  سلیاک  غربالگری  تست های  باید  هستند  مشخص 
التهاب روده آزاردهنده نیز انجام پذیرد.گاهی اوقات آزمایشگاه ها 
تشخیص  یک  به  اشاره  آزمایشات،  نتیجه  اساس  بر  می توانند 
داشته باشند. میزان باال و یا نرمال کلسیم سرم به همراه میزان 
نرمال یا باالی فسفر به همراه PTH باال می تواند دال بر بیماری 
نرمال  یا  و  باال  میزان  یا  و  باشد  ثانویه«  »هایپرپاراتیروئیدیسم 
کلسیم سرم با میزان نرمال یا باالی فسفر به همراه PTH پائین 
هنگامی  باشد.  »هایپوپاراتیروئیدیسم«  بربیماری  دال  می تواند 
آلکالن  همان  منظور  است  استخوانی  بیومارکرهای  از  سخن  که 
فسفاتازاستخوانی، استئوکلسین و DPD )دی اکسی پیریدینوالین( 

یافته های آزمایشگاهی جدید در طب اطفال
تهیه و تنظیم: خانم زهرا محمدی

هنگامی که سخن از سردردهای میگرنی و یا ضربانی به میان می آید 
از قبیل  انجام می گیرد  آزمایشات و اسکن های مفصل  یک سری 
آزمایش، رادیو لوژی و انسفالوگرافی که هیچ کدام از آن ها نشانه ای 
را رد  بر قطعیت میگرن نیست ولی می تواند دالیل دیگر سردرد 
کند، بعنوان مثال الکتروانسفالوگرافی می تواند حمالت ناگهانی در 

کودکانی که دچار میگرن پیچیده هستند را نشان دهد.
از  تمامی کودکانی که  تصویربرداری ها در  این  نیست  گرچه الزم 
سردرد رنج می برند انجام شود، ولی زمانیکه پزشک حدس می زند که 
ممکن است این سردردها ریشه ساختاری داشته باشد تصویربرداری 
اعصاب الزم می باشد، البته همیشه این مطلب که در هر نوع سردردی 
کدام نوع تصویربرداری با در نظر گرفتن هزینه های آن الزم است 
مسئله مهمی بوده ولی در مورد سردردهایی که مرتبط با یک تروما 
و یا خونریزی های جمجمه ای است، ناهنجاریهای انعقادی از قبیل 
ترومبوسایتوپنی و یا افزایش PTT ویا aPTT دیده می شود، بنابراین 

انجام یک CBC، PT و aPTT می تواندکمک کننده می باشد.

میگرن در کودکان و
 بررسی آزمایشگاهی

تهیه و تنظیم:خانم زهرا محمدی
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نوروبالستوما وآزمایشگاه
(Neuroblastoma(

تهیه و تنظیم: آقای دکتر بینش امامی

بسیاری از بیماری هایی که کودکان با آن درگیر هستند، کامال متفاوت از 
بیماری هایی می باشد که بزرگساالن با آن درگیر هستند، لذا به بیماری های 
کودکان نباید از منظر بزرگساالن  نگاه کرد. بسیاری از بیماری های دوران 
از  مرحله  این  اختصاصی  اشکال  یا حداقل  و  بوده  منحصربفرد  کودکی 
زندگی می باشند. با اینکه تنها 2% تمام تومورهای بدخیم در شیرخوارگی 
و کودکی رخ می دهند، ولی مسئول 9% از مرگ ومیر در این محدوده 

سنی می باشد و دومین علت مرگ ومیر، پس از حوادث می باشد.
بعد از سرطان های سیستم هماتوپوئتیک که باالترین شیوع را در 
دوران  شایع  بدخیم  تومور  دومین  »نوروبالستوم«  دارد،  کودکان 
کودکی محسوب می شود، این بدخیمی در 80% موارد در کودکان 
زیر 4 سال رخ می دهد. در مجموع، نئوپالسم های دوران کودکی 
بیشتر نمای رویانی دارند تا ظاهر آناپالستیک و پلئومورفیک و اغلب 
 (Small round cell( با صفحات سلولی با هسته گرد و کوچک
مشخص می شوند و غالبا خصوصیات ارگان های محل منشاء تومور 
را نشان می دهند. به علت ویژگی اخیر این تومورها را غالبا با پسوند 
»بالستوم« بیان می کنند، مثل نفروبالستوم )ویلمز(، هپاتوبالستوم، 

استئوبالستوم،  نوروبالستوم و غیره.
در تشخیص نمای بافت شناسی رویانی آن ها، بسیاری از تومورهای 
 Small round cell tumor عنوان   به  مجموعا  را  کودکی 
می نامند. تشخیص افتراقی شامل نوروبالستوما، نفروبالستوم، لنفوم، 

رابدومیوسارکوم PNET/Ewing sarcoma می باشد.
نوروبالستوم

این تومور دومین بدخیمی توپر کودکان پس از تومورهای مغز است و 
از نورال کرست منشاء می گیرد و 7 تا 10 درصد تمام نئوپالسم های 
کودکان و به میزان 50% بدخیمی های شیرخواران را تشکیل می هد 
سن  متوسط  که  است  بهتر  شیرخواران  در  پیش آگهی  البته  که 
علت  به  که  است  نوعی  ارثی  نوروبالستوم  است.  ماه   22 تشخیص 
 PAIRED-LIKE-HOMOBAX2b (phox2b( ژن  موتاسیون 
رخ می دهد. نوع ارثی بیماری نادر بوده و اکثرا اسپورادیک می باشد. 
چهل درصد نوروبالستوم ها در مدوالی فوق کلیه به وجود می آید و 
از اندازه  خیلی کوچک تا تومور با وزن بیش از یک کیلوگرم متغیر 
است. نوروبالستوم های خیلی کوچک 40 برابر بیشتر از تومورهای 

 آشکار، شایع تر هستند که نشان می دهد که اکثریت این تومورها،
نرم،  بافت  از  شده  تهیه  برش  در  می کنند.  پسرفت  خود  به  خود 
تومورهای  می باشند.  مغز  به  شبیه  و  روشن  خاکستری-قهوه ای 
بزرگتر دارای نواحی نکروز، نرم شدگی کیستیک و خونریزی هستند 
که گاه کلسیفیکاسیون نقطه ای قابل لمس دارند. در بافت شناسی 
نوروبالستو های کالسیک از سلول های کوچک با ظاهر بدوی دارای 
هسته های تیره، سیتوپالسم اندک و حاشیه سلولی نامشخص که 
جزء  و  شده اند  تشکیل  می کنند،  رشد  توپر  به صورت صفحه های 
می باشند.   Small round cell tumor شامل  افتراقی  تشخیصی 

میتوز، کاریورکسی و پلئومورفیسم، ممکن است برجسته باشد.
اندک  ائوزینوفیلی  با  رشته ای  ماده  یک  دارای  اغلب  تومور،  زمینه 
)نوروپیل( را نشان می دهد که با زوائد نوروتیک نوروبالست های اولیه 
مطابقت دارد. به طور نمادین، سودوروزت هومر-رایت که در آن ها 
سلول های تومورال به طور هم مرکز در اطراف یک فضای مرکزی که 
توسط نوروپیل ها احاطه شده، قرار گرفته اند و برخالف رتینوبالستوم، 
اپاندیوم و کارسینوئید، که روزت آن ها واقعی هستند، نوروبالستوم 
لومن مرکزی ندارد )به همین دلیل به آن کاذب می گویند(، از نظر 
IHC رنگ اسیدی جهت NSE و نمایش فوق ساختمانی گرانول های 
ترشحی کوچگ و متصل به غشاء حاوی کاتکول آمین است که هسته 
متراکم تر با هاله محیطی و گرانول با هسته متراکم هستند. سلول های 
بزرگتر دارای سیتوپالسم فراوان تر با هسته بزرگتر ویزیکولر و یک 
هستک برجسته هستند که نشانگر سلول های گانگلیونی در مراحل 
مختلف بلوغ بوده که در ضایعات با تمایز بهتر مشاهده می شود و بلوغ 
نوروبالست ها به سلول گانگلیونی معموال با ظهور سلول های شوان 
بافت شناسی  یک  نشان دهنده  شوانی  استرومای  این  است.  همراه 
مطلوب بوده و نشانه تمایز می باشد. متاستاز به صورت زودرس و 
منتشر می باشد، عالوه بر ارتشاح موضعی و درگیری غدد لنفاوی یک 
تمایل شدید به انتشار از طریق خون برای درگیری کبد، شش ها، 

مغزاستخوان و استخوان وجود دارد.
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سیر بالینی و پیش آگهی بیماری
نود درصد نوروبالستوم ها، صرف نظر از محل خود، کاتکول آمین 
تشخیصی  ویژگی  یک  که  فئوکروسیتوم(  )مشابه  می کنند  تولید 
سطح  افزایش  و  خون  کاتکول آمین  افزایش  می شود.  تلقی  مهم 
 ،HVA ماندلیک(،  وانیلیل  )اسید   VMA ادراری،  متابولیت های 
فشار  افزایش  فئوکروموسیتوم  برخالف  ولی  هموواینیلیک،  اسید 
و  دوپامین  سنتز  ظرفیت  نوروبالستوم،  است.  کمتر  بسیار  خون 
نوراپی نفرین را دارد ولی اپی نفرین تولید نمی کند و به علت تغییرات 
تولید  و متابولیسم کاتکول امین، یک مارکر قابل اعتماد وجود ندارد 
الزم  تشخیص  برای  آنان  متابلویت های  و  کاتکول امین  ترکیب  و 
است. HVA، متابولین دوپامین و VMA، متابولیت نوراپی نفرین 
می باشد که میزان HVA )در 90 درصد بیماران( و VMA )در 
تشخیص  برای  کراتینین،  به  آن ها  نسبت  و  بیماران(  درصد   75
الزم می باشد. »سن« در مرحله بندی بین المللی، مهم ترین شاخص 
تعیین پیامد بالینی بیماری می باشد، به طوری که سن کمتر به 
نتیجه پیش آگهی مطلوب تر  بیماری و در  پایین تر  مفهوم مرحله 
می باشد. در کودکان باالی 5 سال، صرف نظر از مرحله بیماری، 
متغیر  یک  بافت شناسی،  می باشد.  بد  بسیار  بیماری  پیش آگهی 
می باشد  نوروبالستیک  تومورهای  پیش آگهی  تعیین  در  مستقل 
که به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسیم می ود و  هر چه میتوز 
و یا کاریورکسی بیشتر باشد، بیماری وخیم تر است. در مجموع، 
مطلوب  پیش آگهی  با  تری پلوئیدی  به  نزدیک  و  هیپودیپلوئیدی 
همراه است. در حالیکه دیپلوئیدی، نزدیک به دیپلوئیدی و نزدیک به 
تری پلوئیدی با پیش آگهی نامطلوب همراه می باشد. آمپلیفیکاسیون 
انکوژن N-myc که در بازوی کوتاه کروموزوم 2 قرار گرفته، در 
روی  را  اثر  بیشترین  که  است  ملکولی  واقعه  یک  نوروبالستوم 
آمپلیفیکاسیون  می شود.  دیده  موارد   %80 تا  و  دارد  پیش آگهی 
 2P23-24 از نظر کاریوتایپی در محل کروموزوم N-myc انکوژن
نیست بلکه به صورت double minute chromatin bodies در 
 homogeneously staining regions خارج کروموزوم یا نواحی
در دیگر کروموزوم ها تظاهر می کند. انکوژن N-myc در نزدیک به 
25 تا 30 درصد تومورهای اولیه که در مرحله پیشرفته هستند، 
وجود دارد )که با FISH بررسی می شود(. اخیرا آمپلیفیکاسیون 

میزان  تعیین  در  ژنتیکی  اختالل  مهم ترین  عنوان  به   N-myc
خطرناک بودن تومورهای نوروبالستی شناخته شده است.

در برخی تومورها تا 300 نسخه از N-myc مشاهده شده است 
است.  بدتر  پیش آگهی  باشد،  بیشتر  نسخه ها  تعداد  چه  هر  و 
آمپلیفیکاسیون انکوژن N-myc در حال حاضر مهم ترین اختالل 
ژنتیکی مورد استفاده برای تعیین خطر تومورهای نوروبالستیک 
می باشد.کسب ناقص 17P در دیستال بازوی بلند کروموزوم 17 
شایع ترین اختالل کاریوتیپی در نوروبالستوم ها بوده و در نزدیک 
به %50 تومورها موجود بوده و نشانه پیش آگهی نامطلوب بیماری 
می باشد.حذف دیستال بازوی کوتاه کروموزوم 1 در ناحیه نواری 
نشانه  و  بوده  موجود  اولیه  تومورهای  درصد  تا 35  در 25   P36
یک  نیز  اختصاصی  پروتئین های  بروز  باشد.  می  بد  پیش آگهی 
شاخص پش آگهی بد در نوروبالستوم می باشد.گیرنده تیروزین کیناز 
تمایل  با  گیرنده  یک   )TRK-A:Tyrosin kinase receptor(
نوروبالست های  تکامل  در  که  است  عصبی  رشد  عامل  برای  باال 
سمپاتیک، تمایز انتهایی نورن ها را القاء می کند. مقادیر باالی بروز 
ژن TRK-A با پیامد مطلوب بالینی همراه بوده و همیشه در تومورهای 
با  تلومراز  یعنی  نامیرایی  آنزیم  وجود  می کند.  بروز   N-myc فاقد 
پیش آگهی بد همراه می باشد و تصور می شود که کمبود یا فقدان این 

آنزیم یکی از سازوکارهای پسرفت خودبخود نوروبالستوما باشد. 
بروز 1MRD می تواند مقاومت در برابر انواع داروهای شیمی درمانی را به 

وجود آورد. بروز باالی MRD با تقویت N-myc ارتباط دارد.
وقتی  که  می باشد  سلول  اتصالی  ملکول  یک   CD44 آخر  در 
بین  از  باال  مراحل  و در  بروز کرده  پایین می باشد،  تومور  مرحله 
می رود. انفیلتراسیون لنفوسیت یک فاکتور خوب محسوب می شود. 
تومورهای  می باشد.  بد  پروگنوستیک  فاکتور  یک   Ki67 افزایش 
خارج آدرنال، پیش آگهی بهتری دارند. از آنجا که اکثریت عمده 
نوروبالستوما، کاتکول آمین در جریان خون آزاد می کنند، اساسا 
یعنی  کاتکول آمین  متابولیت های  تومور،  این  غربالگری  برای 

VMA/HVA در ادرار بررسی می شود.

1 Multi Drug Resistance expression associated proteins 
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دیابت درکودکان معموال با عالئم مشخصه ای مثل افزایش دفعات 
دفع ادرار، پرنوشی و تاری دید و از دست دادن وزن همراه با دفع 
ممکن  دیابت  در شدیدترین شکل،  می کند.  تظاهر  ادرار  در  قند 
وقوع خواب  به  کتواسیدوز رخ دهد که می تواند  به صورت  است 
آلودگی و اغما منجر شود و در صورت بی توجهی به درمان موثر 
ممکن است جان بیمار به خطر بیفتد. سه راه تشخیصی برای دیابت 
وجود دارد که در هر یک از این سه راه در صورتی که افزایش قند 
خون به شکل یکسانی وجود نداشته باشد باید آزمایش به منظور 
اثبات وجود قند خون باال تکرار شود. در همه گروه های سنی و 
همه انواع دیابت ها بجز دیابت بارداری معیارهای تشخیصی یکسان 
است. وجود قند خون ناشتای باالتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر 
یا قند خون اتفاقی باالتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر در یک 
بیمار عالمت دار یا قند خون باالتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر در 
تست دو ساعت پس از غذا، به معنای تشخیص دیابت است. البته 
همچنان شایع ترین نوع دیابت در کودکان، نوع یک می باشد. در 
بیشتر کشورهای غربی نوع یک دیابت بیش از 90 درصد دیابت های 
کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد. با وجود این فقط کمتر از 
نیمی از افراد مبتال به نوع یک دیابت قبل از پانزده سالگی تشخیص 

داده می شوند.
هر قدر بیماری فرد مبتال در سنین پایین تری شروع شده باشد 
خطر ابتالی خواهر یا برادر او بیشتر خواهد بود. همچنین خطر 
وقوع دیابت نوع یک در فرزندان، در مواردی که پدر مبتال به دیابت 
باشد، دو تا سه برابر بیشتر از مواقعی است که مادر مبتال به دیابت 
باشد. از طرف دیگر دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان به یک 
مشکل سالمت عمومی در سراسر جهان تبدیل شده است. دیابت 
نوع دو، دیگر بیماری انحصاری بزرگساالن نیست. تا 20 سال قبل 
تازه  از همه موارد دیابت  از 3 درصد  این نوع دیابت عامل کمتر 

شروع شده در کودکان و نوجوانان بود، در حالی که امروزه این رقم 
به 45 درصد موارد رسیده است و در حقیقت طی یک دهه گذشته 
میزان بروز آن در کودکان ده تا هجده ساله 10 برابر شده است. 
با توجه به این که این نوع دیابت به تازگی در کودکان و نوجوانان 
دیابت  دچار  که  کودکانی  از  بسیاری  لذا  می شود.  داده  تشخیص 
نوع دو می شوند به طور اشتباه، بیماری شان از نوع یک تشخیص 
داده می شود.همچنین با توجه به شیوع فزاینده چاقی در کودکان، 
نوجوانان و نوجوانان چاق مبتال به دیابت خودایمن یا دیابت نوع یک 
ممکن است به اشتباه مبتال به دیابت نوع دو تشخیص داده شوند. 
دیابت نوع دو اغلب با فاکتورهای خطر برای بیماری های قلبی ـ 
عروقی همراه است که در زمان تشخیص بیماری وجود دارد، لذا در 
این بیماران، توام با تشخیص، درمان افزایش فشار خون و اختالالت 
چربی خون مهم است. این بیماری یک اختالل چند ژنی است که 
در اثر تداخل عوامل ژنتیکی و فاکتورهای محیطی همانند چاقی، 
نداشتن تحرک و مصرف رژیم غذایی سرشار از چربی یا پرکالری 

بروز می کند.
عوارض درازمدت دیابت در کودکان و نوجوانان مشابه بزرگساالن 
و عصبی  کلیوی، چشمی  عروقی،  ـ  قلبی  عوارض  و شامل  است 
می باشد. به همین دلیل تمام کودکان مبتال به دیابت نوع یک که 
پنج سال یا کمتر از شروع بیماری گذشته، ولی به ده سالگی رسیده 
باشند یا عالئم بلوغ در آنها ظاهر شده باشد باید از نظر بروز عوارض 
ذکرشده ارزیابی شوند یا بررسی های الزم برای غربالگری صورت 
گیرد. در کودکان با نوع دو دیابت، این اقدامات به محض تشخیص 
بیماری باید انجام شود. همچنین باید توجه داشت همه مبتالیان 
به دیابت، به این عوارض دچار نخواهند شد و نیز با کنترل خوب 
دیابت که همان کنترل مطلوب قند خون است می توان احتمال 

وقوع و شدت را کاهش یا زمان آن را به تأخیر انداخت. در دیابت

دیابت در کودکان و نوجوانان 
از نظرآزمایشگاهی

تهیه و تنظیم: آقای دکتر مهرداد ونکی
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نوع یک به دلیل ماهیت خود ایمن بیماری، این کودکان باید از 
نظر ابتال به سایر بیماری های خودایمن، بویژه بیماری های تیروئید 
و سلیاک، هم در زمان تشخیص بیماری و هم به طور ساالنه مورد 
بررسی قرار گیرند. دیابت درکودکان معموال با عالئم مشخصه ای 
مثل افزایش دفعات دفع ادرار، پرنوشی و تاری دید و از دست دادن 
وزن همراه با دفع قند در ادرار تظاهر می کند. در شدیدترین شکل، 
دیابت ممکن است به صورت کتواسیدوز رخ دهد که می تواند به 
وقوع خواب آلودگی و اغما منجر شود و در صورت بی توجهی به 

درمان موثر ممکن است جان بیمار به خطر بیفتد.
سه راه تشخیصی برای دیابت وجود دارد که در هر یک از این سه 
راه در صورتی که افزایش قند خون به شکل یکسانی وجود نداشته 
باشد باید آزمایش به منظور اثبات وجود قند خون باال تکرار شود. 
در همه گروه های سنی و همه انواع دیابت ها بجز دیابت بارداری 
معیارهای تشخیصی یکسان است. وجود قند خون ناشتای باالتر 
از 126 میلی گرم در دسی لیتر یا قند خون اتفاقی باالتر از 200 
میلی گرم در دسی لیتر در یک بیمار عالمت دار یا قند خون باالتر 
از 200 میلی گرم در دسی لیتر در تست دو ساعت پس از غذا، به 
معنای تشخیص دیابت است. البته همچنان شایع ترین نوع دیابت 

در کودکان، نوع یک می باشد.
درصد   90 از  بیش  دیابت  یک  نوع  غربی  کشورهای  بیشتر  در   
دیابت های کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد. با وجود این فقط 
کمتر از نیمی از افراد مبتال به نوع یک دیابت قبل از پانزده سالگی 

تشخیص داده می شوند.
هر قدر بیماری فرد مبتال در سنین پایین تری شروع شده باشد 
خطر ابتالی خواهر یا برادر او بیشتر خواهد بود. همچنین خطر 
وقوع دیابت نوع یک در فرزندان، در مواردی که پدر مبتال به دیابت 
باشد، دو تا سه برابر بیشتر از مواقعی است که مادر مبتال به دیابت 

باشد.
از طرف دیگر دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان به یک مشکل 
سالمت عمومی در سراسر جهان تبدیل شده است. دیابت نوع دو، 
دیگر بیماری انحصاری بزرگساالن نیست. تا 20 سال قبل این نوع 

دیابت عامل کمتر از 3 درصد از همه موارد دیابت تازه شروع شده 
در کودکان و نوجوانان بود، در حالی که امروزه این رقم به 45 درصد 
موارد رسیده است و در حقیقت طی یک دهه گذشته میزان بروز 
آن در کودکان ده تا هجده ساله 10 برابر شده است. با توجه به این 
که این نوع دیابت به تازگی در کودکان و نوجوانان تشخیص داده 
می شود. لذا بسیاری از کودکانی که دچار دیابت نوع دو می شوند به 

طور اشتباه، بیماری شان از نوع یک تشخیص داده می شود.
 همچنین با توجه به شیوع فزاینده چاقی در کودکان، نوجوانان و 
نوجوانان چاق مبتال به دیابت خودایمن یا دیابت نوع یک ممکن 
است به اشتباه مبتال به دیابت نوع دو تشخیص داده شوند. دیابت 
نوع دو اغلب با فاکتورهای خطر برای بیماری های قلبی ـ عروقی 
همراه است که در زمان تشخیص بیماری وجود دارد، لذا در این 
افزایش فشار خون و اختالالت  با تشخیص، درمان  بیماران، توام 
چربی خون مهم است. این بیماری یک اختالل چند ژنی است که 
در اثر تداخل عوامل ژنتیکی و فاکتورهای محیطی همانند چاقی، 
نداشتن تحرک و مصرف رژیم غذایی سرشار از چربی یا پرکالری 

بروز می کند.
عوارض درازمدت دیابت در کودکان و نوجوانان مشابه بزرگساالن 
و عصبی  کلیوی، چشمی  عروقی،  ـ  قلبی  عوارض  و شامل  است 
یک  نوع  دیابت  به  مبتال  کودکان  تمام  دلیل  همین  به  می باشد. 
که پنج سال یا کمتر از شروع بیماری گذشته، ولی به ده سالگی 
از نظر  باید  باشد  آنها ظاهر شده  بلوغ در  یا عالئم  باشند  رسیده 
برای  الزم  بررسی های  یا  شوند  ارزیابی  ذکرشده  عوارض  بروز 
غربالگری صورت گیرد. در کودکان با نوع دو دیابت، این اقدامات 
به محض تشخیص بیماری باید انجام شود. همچنین باید توجه 
نخواهند  دچار  عوارض  این  به  دیابت،  به  مبتالیان  همه  داشت 
قند  مطلوب  کنترل  همان  که  دیابت  خوب  کنترل  با  نیز  و  شد 
یا زمان آن  را کاهش  خون است می توان احتمال وقوع و شدت 
خود  ماهیت  دلیل  به  یک  نوع  دیابت  در  انداخت.  تأخیر  به  را 
ایمن بیماری، این کودکان باید از نظر ابتال به سایر بیماری های 
زمان در  هم  سلیاک،  و  تیروئید  بیماری های  بویژه  خودایمن، 
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گیرند.  قرار  بررسی  مورد  به طور ساالنه  و هم  بیماری  تشخیص 
تفاوتی که دیابت کودکان با بزرگساالن دارد این است که قند هدف 
در کودکان به دلیل نامشخص بودن زمان و میزان تغذیه و فعالیت 
و احتمال بیشتر رخ دادن افت قند خون حین مصرف انسولین در 
کودکان مبتال، باالتر است و والدین نباید از قند نسبتا باالتر بترسند. 
نکته مهم دیگر این است که باید مراقب بود تا رشد و نمو و بلوغ 
کودکان با کنترل دقیق وضعیت تغذیه ای و سیر بیماری تحت تاثیر 

بیماری دیابت قرار نگیرد.
دیابت نوع 1

سه چهارم تمام موارد دیابت نوع 1 در افراد زیر 18 سال تشخیص 
بزرگساالن  با  جهات  بسیاري  از  دیابتي  کودکان  مي شوند.  داده 
به  حساسیت  از  عبارت اند  جمله  آن  از  که  دارند  تفاوت  دیابتي 
انسولین در ارتباط با بلوغ، رشد جسمي، توانایي مراقبت از خود 
و آسیب پذیري نورولوژیک منحصربفرد به هیپوگلیسمي. مطلوب 
آن است که مراقبت از کودک یا نوجوان مبتال به دیابت نوع 1 به 
وسیله گروهي چند تخصصي متشکل از متخصصان آموزش دیده 
آموزش  حداقل،  گیرد.  صورت  دیابتي  کودکان  از  مراقبت  براي 
کودک و خانواده باید به وسیله مراقبان آموزش دیده و مجرب در 
دیابت دوران کودکي و آگاه به مشکالت ناشي از ابتال به دیابت در 
آموزش  ابتدایي،  زمان تشخیص  پذیرد. در  انجام  این گروه سني 
با زمان بندي مناسب و با هدف ایجاد تعادل میان نظارت  دیابت 
والدین و مراقبت کودک از خود برحسب بلوغ جسمي، فیزیولوژیک 
و عاطفي، ضروري است. باید در زمان تشخیص و پس از آن حداقل 
درباره  مجرب  فردي  وسیله  به  درماني  تغذیه  ساالنه  صورت  به 
نیازهاي تغذیه اي کودکان در حال رشد و مسایل رفتاري تاثیرگذار 

بر رژیم غذایي نوجوانان ارایه شود.
کنترل گلوکز خون

در تعیین گلوکز خون هدف در کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت 
نوع 1 باید سن را مد نظر داشت به طوري که در کودکان کم سن تر 
تساهل بیشتري در تعیین هدف به خرج داده شود. باید این واقعیت 
را در نظر داشت که کودکان زیر 6 یا 7 سال دچار نوعي ناآگاهي 
هستند.   (hypoglycemic unawareness( هیپوگلیسمي  درباره 
مکانیسم هاي تنظیم مقابله اي )Counterregulatory( کامل نیستند 
و این کودکان ممکن است فاقد ظرفیت شناختي براي شناسایي و 
واکنش به عالیم هیپوگلیسمي و بنابراین در معرض خطر بیشتري 
سال  زیر 5  کودکان  در  باشند.  آن  عواقب  و  هیپوگلیسمي  براي 
هیپوگلیسمي  دوره هاي  دنبال  به  ماندگار  اختالل شناختي  خطر 
شدید بیشتر است. شواهد گسترده اي حاکي از آن هستند که در 
کودکان و نوجوانان پس از فروکشي، طبیعي کردن تقریبي سطح 

گلوکز خون به ندرت قابل حصول است. البته در خانواده هایي که 
هم والدین و هم کودک دیابتي انگیزه براي انجام وظایف الزم در 
ارتباط با دیابت را دارند، افزایش دفعات مصرف رژیم هاي یکباره 
)بولوس( پایه از جمله پمپ انسولین، از شیرخوارگي تا نوجواني 
با موارد بیشتر رسیدن به گلوکز خون هدف انجمن دیابت آمریکا 

همراه بوده است.
به  رسیدن  درازمدت  فواید  باید  هدف،  خون  گلوکز  انتخاب  در 
هموگلوبین گلیکوزیله پایین تر را در مقابل خطرهاي منحصربفرد 
تقریبي گلوکز خون در کودکان و  و دشواري هاي طبیعي کردن 
جوانان سنجید. اهداف مختص سن براي گلوکز خون و هموگلوبین 

گلیکوزیله در جدول 1 آمده اند.
پرفشاري خون

درمان فشارخون طبیعي باال )high-normal(، یعني در صورتي 
روز  پیوسته )حداقل در 3  یا دیاستولي  که فشارخون سیستولي 
مختلف( باالي صدک 90 )ولي کمتر از صدک 95( براي سن، جنس 
با هدف  ورزش  و  غذایي  رژیم  در  مداخله  باید شامل  باشد،  قد  و 
کنترل وزن و افزایش فعالیت بدني در صورت مناسب بودن، باشد. 
با 6-3 ماه مداخله  به مقدار هدف  در صورت نرسیدن فشارخون 
دارویي  درمان  نمود.  آغاز  را  دارویي  درمان  باید  زندگي،  در سبک 
یا  سیستولي  فشارخون  که  صورتي  در  یعني  خون،  پرفشاري 
دیاستولي پیوسته )حداقل در 3 روز مختلف( باالي صدک 95 براي 
سن، جنس و قد یا پیوسته بیش از mmHg 130-80 باشد، باید 
به محض تایید تشخیص آغاز شود. براي درمان ابتدایي پرفشاري 

خون باید مهارکننده هاي ACE را مدنظر قرار داد.

دیس لیپیدمي /غربالگري
 (mg/dL 240 اگر سابقه خانوادگي هیپرکلسترولمي )کلسترول تام بیش از
یا یک حادثه قلبي عروقي پیش از 55 سالگي وجود داشته باشد یا اگر سابقه 
خانوادگي مشخص نباشد، در کودکان باالي 2 سال باید در فاصله کوتاهي 
پس از تشخیص )پس از تثبیت کنترل گلوکز( وضعیت لیپیدها در حالت 
ناشتا سنجیده شود. اگر در سابقه خانوادگي نکته مهمي وجود نداشته باشد، 
اولین غربالگري لیپیدها باید در هنگام بلوغ )10 سالگي به باال( انجام گیرد.

II:مبانی کلیدی در تعیین میزان گلوکز خون هدف

اهداف را باید برحسب فرد تعیین کرد و اهداف پایین تر ممکن است براساس 

ارزیابی فایده-خطر منطقی باشد.

در کودکان دچار هیپوگلیسمی مکرر یا ناآگاهی نسبت به هیپوگلیسمی،گلوکز 

خون هدف باید باالتر از مقادیر فوق الذکر باشد.

در صورت ناهمخوانی میان مقادیر گلوکز خون پیش از غذا و هموگلوبین 

گلبکوزیله، باید گلوکز خون پس از غذا را اندازه گرفت.
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در تمام کودکاني که در هنگام یا پس از بلوغ، دیابت تشخیص داده 
مي شود، سنجش لیپیدها در حالت ناشتا باید در فاصله کوتاهي پس 
از تشخیص )پس از تثبیت کنترل گلوکز( صورت پذیرد. درباره هر دو 
گروه سني، اگر لیپیدها غیرطبیعي باشند، غربالگري سالیانه توصیه 
در   (LDL( لیپوپروتئین کم چگال  کلسترول  مقادیر  اگر  مي شود. 
محدوده خطر قابل قبول )کمتر از mg/dL 100( باشند، وضعیت 

لیپیدها باید هر 5 سال سنجیده شود.
درمان

درمان ابتدایي باید شامل بهینه سازي کنترل گلوکز و تغذیه درماني 
آمریکا )محدود  دیابت  انجمن  رژیم غذایي  از گام دوم  استفاده  با 
نمودن مقدار چربي اشباع شده به 7 کل کالري و کلسترول رژیم 

اضافه  از 10 سالگي  باشد. پس  روز(  به 200 میلي گرم در  غذایي 
کردن یک استاتین در بیماراني توصیه مي شود که پس از تغذیه 
 160 mg/dL آنها بیش از LDL ،درماني و تغییر در سبک زندگي
باشد یا اینکه LDL آنها بیش از mg/dL 130 باشد و داراي یک 
)براي  باشند  قلبي عروقي  بیماري هاي  براي  عامل خطرزا  چند  یا 
سن زیر 10 سال هیچ استاتیني توصیه نشده است(. هدف درمان 

رساندن LDL به زیر mg/dL 100 است.
رتینوپاتي

اولین معاینه چشم پزشکي باید زماني انجام گیرد که کودک حداقل 
10 ساله و به مدت 5-3 سال مبتال به دیابت بوده باشد. پس از 
مي شود.  توصیه  سالیانه  روتین  پیگیري  عموما  ابتدایي،  معاینه 

جدول 1 گلوکز، پالسام و هموگلوبین          هدف برحسب گروه سنی

(mg/dL( محدوده هدف گلوکز پالسام

توجیه هموگلوبین گلیکوزیله هنگام خواب )شب( پیش از وعده غذایی سن )سال(

خطر باال و آسیب پذیری در 

مقابل هیپوگلیسمی
کمرت از 8/5 )ولی بیشرت از 7/5( 180 - 200 100 - 180 پیش دبستانی ) 6 - 0(

 خطرهای مربوط به

 هیپوگلیسمی و خطر نسبتا

پایین عوارض پیش از بلوغ

کمرت از 8 100 - 180 90 - 180 دبستانی )12 - 6(

خطر شدید هیپوگلیسمی و 

مسایل منو و روانشناختی 

هدف پایین تر)کمرت از 7(در 

صورتی منطقی است که بدون 

هیپوگلیسمی بیش از حد بتوان 

به آن دست یافت

کمرت از 7/5 90 - 150 90 - 130 نوجوان و جوان )19 - 13(

A1C
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براساس توصیه متخصص مراقبت هاي چشمي، معاینه با دفعات 
کمتر مي تواند قابل قبول باشد.

بیماري سلیاک
عالیم بیماري سلیاک عبارت اند از اسهال، کاهش وزن یا وزن گیري 
نامناسب، نارسایي رشد، دل درد، خستگي مزمن، سوءتغذیه ناشي از 
سوءجذب و دیگر مشکالت گوارشي و هیپوگلیسمي توجیه نشده 
یا نوسان غلظت گلوکز خون. بیماران مبتال به دیابت نوع 1 که دچار 
عالیم بیماري سلیاک مي شوند، باید با اندازه گیري ترانس گلوتامیناز 
یا آنتي بادي هاي آنتي اندومیزیال مورد آزمون قرار گیرند و  بافتي 
تایید شود. کودکاني که  آنها  طبیعي بودن سطح IgA سرم در 
در آ نها آنتي بادي ها مثبت است، باید براي ارزیابي به فوق تخصص 
گوارش ارجاع داده شوند. کودکاني که در آنها بیماري سلیاک تایید 
رژیم  تحت  و  تغذیه  کارشناس  با  مشاوره  تحت  باید  است،  شده 

غذایي بدون گلوتن قرار گیرند.
هیپوتیروئیدي

همراه  خودایمني  اختالل  شایع ترین  تیرویید  خودایمني  بیماري 
نوع 1 رخ  به دیابت  بیماران مبتال  با دیابت است که در 17-30 
کننده  پیش بیني  تیروییدي،  اتوآنتي بادي هاي  وجود  مي دهد. 
کمتر  شیوع  با  و  هیپوتروئیدي  )عموما  تیروئید  کارکرد  اختالل 
هیپرتیروئیدي( است. هیپوتیروئیدي تحت بالیني ممکن است با 
افزایش خطر هیپوگلیسمي عالمت دار و کاهش رشد خطي همراه 

باشد. از طرفي هیپرتیروئیدي، متابولیسم گلوکز را تغییر مي دهد 
و بالقوه به بدتر شدن کنترل متابولیک مي انجامد. بیماران مبتال 
به دیابت نوع 1 باید در هنگام تشخیص از نظر وجود آنتي بادي هاي 
ضد پراکسیداز تیروئید و ضد تیروگلوبین غربالگري شوند. غلظت 
کنترل  تثبیت  از  پس  باید  را   (TSH( تیرویید  محرک  هورمون 
متابولیک اندازه گرفت و در صورتي که طبیعي باشد، باید هر 1 
تا 2 سال یا در صورت ایجاد عالیم اختالل کارکرد تیروئید، بزرگي 
شود.  بررسي  مجددا  رشد،  سرعت  بودن  غیرطبیعي  یا  تیروئید 
در صورت غیرطبیعي بودن TSH باید T4 آزاد اندازه گیري شود.

دیابت نوع 2
بروز دیابت نوع 2 در نوجوانان رو به افزایش است. افتراق دیابت نوع 1 
و 2 در کودکان مي تواند دشوار باشد، زیرا ممکن است در تعداد قابل 
مالحظه اي از بیماران داراي تظاهرات دیابت نوع 2 )از جمله چاقي و 
آکانتوزیس نیگریکانس(، اتوآنتي ژنز و کتوز وجود داشته باشد. افتراق 
این 2 نوع در زمان تشخیص بسیار مهم است زیرا رژیم هاي درماني،

رویکردهاي آموزشي و مشاوره غذایي دیابت 1 و 2 تفاوت بسیاري 
دارند. از آنجا که در دیابت نوع 2، بروز پرفشاري خون، دیس لیپیدمي 
و میکروآلبومینوري در زمان تشخیص قابل مالحظه  است، توصیه 
مي شود که غربالگري براي بیماري هاي همزمان و عوارض دیابت، 
شامل وضعیت لیپیدها در حالت ناشتا، ارزیابي میکروآلبومینوري و 
معاینه چشم با مردمک هاي گشاد شده، در زمان تشخیص آغاز شود.
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Adult Diabetes Mellitus

Source Guideline
Standards of Medical Care in Diabetes – 2016, American Diabetes Association

http://care.diabetesjournals.org/content/suppl/2015/12/21/39.Supplement_1.DC2/2016-
Standards-of-Care.pdf

Guiding

Principles

Timely and accurate diagnosis 
Identification of those with prediabetes to allow effective interventions to prevent 

progression
Glycemic monitoring and control 

Prevention, identification, and management of complications and comorbid conditions 
associated with diabetes mellitus, including hypertension and hyperlipidemia

Core Guideline Elements
ADA

Guideline

Page

Diagnosing Diabetes. Diabetes may be confirmed in the presence of one or more of the following
criteria:
                   A1C ≥ 6.5 %
                  Fasting plasma glucose ≥ 126 mg/dL
                  2-hour plasma glucose in the 75-g OGTT ≥ 200mg/dL
                  Random plasma glucose ≥ 200 mg/dL when classic symptoms of hyperglycemia are
              present
Types of increased risk for diabetes. In the presence of one or more criteria below, prediabetes
may be confirmed:
                 Fasting plasma glucose 100 mg/dL to 125 mg/dL (impaired fasting glucose(
                2-hour plasma glucose in the 75-g OGTT 140 mg/dL to 199 mg/dL (impaired glucose
             tolerance(
                A1C 5.7–6.4% (prediabetes(
Testing for diabetes in adults who do not exhibit symptoms. Adults with a BMI of 25kg/m2 or
more ( 23 kg/m2 or more in Asian Americans( with one or more of the following risk factors
should be screened for diabetes:
              Sedentary lifestyle
              Immediate family member with diabetes
              Persons of Native American, African American, Latino, Asian American, or Pacific
                 Islander descent
              History of gestational diabetes or delivering a baby that weighed more than 9 pounds
              Blood pressure greater than 140/90 mmHg or taking antihypertensives
              HDL cholesterol level < 35 mg/dL (0.90 mmol/L( and/or a triglyceride level > 250 mg/dL
                 (2.82 mmol/L(
              History of polycystic ovary syndrome
              History of prediabetes, Impaired Glucose Tolerance or Impaired Fasting Glucose
              Severe obesity or other conditions related to insulin resistance
              History of coronary artery disease
In the absence of the above risk factors, testing for diabetes should begin for all individuals who are
overweight or obese. If results are normal, testing may be repeated at least at 3-year intervals, with
consideration of more-frequent testing depending on initial results (those with prediabetes should
be tested yearly( and risk status.

Summary of recommendations for glycemic and blood pressure control for many adults with
diabetes. More stringent or less stringent goals may be appropriate for selected individual patients
             A1C < 7.0%
             Blood pressure < 140/90 mmHg

S14
Table 2.1

S14
Table 2.3

S13 – S18
Table 2.2

S42
S61
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A1C testing. A1c values should be obtained at least twice a year in all individuals with diabetes.

Recommendations for hypertension/blood pressure measurement. Record blood pressure at
every visit. If elevated, the blood pressure should be re-checked on another day.

Recommendations for dyslipidemia/lipid management. A lipid profile should be obtained at the
time of diagnosis or initial office visit. It should be repeated at least every 5 years unless needed
more frequently. Lifestyle modifications, including diet, exercise and weight management should
be recommended as needed to improve the lipid profile. For patients with diabetes who have CVD,
add high-intensity statin therapy. Consider statin therapy, regardless of baseline lipid levels, for
diabetics < 40 years old with CVD risk factors and for all diabetics > 40 years old. The
recommended intensity of the statin treatment varies with risk (refer to full ADA guideline on page
S63 for specific recommendations).

Recommendations for smoking cessation. Encourage diabetics to not smoke. For those who do
smoke, use a combination of smoking cessation counseling and other treatment modalities to
encourage cessation. E-cigarettes have not been established as a healthy alternative to
smoking/tobacco use nor have they been proven as an effective smoking/tobacco cessation aid.

Recommendations for coronary artery disease (CAD( screening. In patients who do not exhibit
symptoms of CAD and do not have risk factors for CAD, screening for CAD is not recommended
because it is not proven to improve outcomes.

Recommendations for diabetic kidney disease screening. All patients should be screened for
urine albumin excretion and estimated GFR. Individuals with type II diabetes should receive
screening tests at the time of diagnosis and then yearly. Individuals with type I diabetes should
receive screening tests within five years of diagnosis and then annually. Lastly, individuals with
type I or type II diabetes who also have hypertension should receive screening tests at the time of
diagnosis and then yearly.

Recommendations for retinopathy screening. All patients should have a dilated and
comprehensive eye examination by an ophthalmologist or optometrist starting at diagnosis of type
II diabetes and within five years of diagnosis of type I diabetes and at least annually thereafter.
Less-frequent exams (every 2 years( may be considered following one or more normal eye exams.

Recommendations for neuropathy screening. Screen all patients annually for diabetic peripheral
neuropathy )DPN) upon diagnosis of type II diabetes and no less than five years after the diagnosis
of type I diabetes. Screening can be performed with simple tests such as a monofilament.

Recommendations for foot care. Annually perform a foot examination that includes inspection,
evaluation of pulses, and assessment of neurologic status. This exam should be performed at every
visit for those with foot deformity, impaired sensation in the feet, or foot ulcers.

General recommendations for medical nutrition therapy (MNT(. Individuals who have
diabetes should receive individualized MNT as needed to achieve treatment goals, preferably
provided by a registered dietitian familiar with the components of diabetes MNT.

Recommendations for overweight and obesity. Assess and document body mass index (BMI( at
every patient visit. Promotion of weight loss through behavior modification, increased physical
activity, and a healthful eating pattern that includes a reduction of caloric intake is recommended
for overweight or obese individuals who have or are at risk for diabetes.

Recommendations for diabetes self-management education (DSME( and support (DSMS(.
DSME and DSMS should be provided to people with diabetes upon diagnosis and as needed
thereafter. Key outcomes of DSME and DSMS include effective self-management and quality of
life. Psychosocial issues and emotional well-being should also be addressed to promote optimal

S40

S60

S63 – S64
Table 8.1

S25

S67

S72

S60 – S61

S62

S63

S25 – S26
Table 3.3

S47 – S48
Table 6.1
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outcomes.
Recommendations for physical activity. A minimum of 150 minutes/week of moderate-intensity
exercise (50 – 70 % of maximum heart rate) is recommended for adults with diabetes. The exercise
should be performed over a minimum of three days/week (no more than two consecutive days
without exercise). Sedentary activity of ninety minutes or more should be interrupted with brief
activity.
Recommendations for Immunizations. Immunize per the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations for
the following vaccines:
                Influenza
                Pneumococcal
                Hepatitis B
Recommendations for psychosocial assessment and care. Psychological and social situation
assessment should be included in the medical management for diabetes. Routinely screen for
depression and condition-related distress, anxiety, eating disorders, and cognitive impairment.
Psychosocial screening should also include attitudes about the condition, expectations of diabetes
management and outcomes, affect and mood, quality of life, resources (financial, social, and
emotional), and psychiatric history. Perform routine screening when diabetes is diagnosed, during
follow-up visits and hospitalizations, when new complications are diagnosed, and when problems
with diabetes control or diabetes self-management arise.

S24 – S25

S27

S29 – S30

S30
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میکروآنژیوپاتیک  ترومبوتیک  بیماری های  جزء  اختالل  این 
غیرطبیعی  نابودی  به علت  که  است  عارضه ای   HUS می باشد. 
گلبول های قرمز خون پدید می آید. این گلبول های آسیب دیده، 
می توانند سبب انسداد کلیه ها و در موارد شدید، نارسایی خطرناک 

کلیوی شوند.
تا 10 روز  از 5  در کودکان مبتال به اسهال، پس  HUS معموالً 
بروز پیدا کرده و عمدتاً ناشی از عفونت با گونه ای خاص از باکتری 
اشریشیا کلی )E. coli( می باشد که می تواند در بزرگساالن نیز به 
دالیل مختلفی مانند بارداری یا استفاده از برخی داروها بروز کند. 
این سندرم، شرایط خطرناکی را ایجاد می کند، اما در صورت درمان 
مناسب در زمان درست، بهبودی کامل را در بسیاری از موارد به  

دنبال دارد.
عالئم و نشانه ها

hemolytic-uremic syn- بیماری  سه گانه  کالسیک  )عالیم 
drome( عبارتند از:

آنمی  همولیتیک
ترومبوسیتوپنی

نارسایی کلیه
HUS می تواند نشانه های متعدد دیگری داشته  باشد، از جمله:

آن،  در  خون  مشاهده   یا  و  ادرار  میزان  کاهش  خونی،  اسهال 
برخی  در  بروز تب  تهوع،  احساس  ناحیه  شکم،  در  احساس درد 
دلیل،  بدون  و  رنگ پریدگی، مشاهده  کبودی های کوچک  موارد، 
خون ریزی از دهان یا بینی، خستگی، گیجی و در مواقع شدید، 
بی هوشی، فشار خون باال، تورم صورت، دست ها، پاها و سایر نقاط 

بدن.
علل بیماری

رایج ترین علت HUS خصوصا در کودکاِن زیر 5 سال، مسمومیت 
باکتریایی ناشی از تولید سم می باشد. به عنوان مثال، عفونت با 

مهم  عوامل  جمله  از   E. coli O157:H7 یا  دیسانتری  شیگال 
بیماری می باشد.

E. coli به گروهی از باکتری ها اطالق می شود که به طور طبیعی 
در سیستم گوارشی انسان یافت می شوند. بیشتر انواع این باکتری 
بیماری زا نیستند اما برخی دیگر، از جمله نوعی که موجب سندرم 
ایجاد مسمویت های شدید  اورمیک می شود، مسئول  همولیتیک 
غذایی می باشند. این باکتری در محصوالت گوشتی آلوده، استخر 
و یا دریاچه های آلوده یافت می شود. تماس نزدیک با فرد آلوده نیز 
این سویه ها در اصطالح  به  بیماری شود.  انتقال  می تواند موجب 

)EHEC )EnterohemorrhagicE. coli گفته می شود.
سایر دالیل HUS عبارت اند از:

از برخی داروها نظیر کوئینین سولفات )کواالکوئین(،  استفاده   •
سرکوب کننده   داروهای  برخی  شیمی درمانی،  داروهای  برخی 

سیستم ایمنی و یا داروهای ضدپالکتی
• برخی بیماری های عفونی نظیر ایدز و پنوموکوک

• و در برخی موارد نادر، بارداری
تشخیص آزمایشگاهی

هنگامی که در بیمار مبتال به دیسانتری، کاهش دفع ادرار و ضایعات 
خون مردگی  جلدی مشاهده شود، احتمال HUS وجود دارد. در این 

صورت یافته های آزمایشگاهی زیر در تشخیص کمک کننده  است:
آزمایش خون: الفـ  سطح هماتوکریت خون پایین باشد؛ بـ  در گستره 
خون، گلبول های قرمز قطعه قطعه شده مشاهده شود )شیستوسیت(؛ 
ج ـ شمارش پالکت پایین باشد یا پالکت در گسترش خون محیطی 

دیده  نشود؛ د ـ سطح اوره خون یا کراتینین سرم باال باشد.
یا  و  عفونت  پروتئین،  وجود  می تواند  آزمایش  این  ادرار:  آزمایش 

سلول های خونی را در ادرار مشخص کند.
آزمایش مدفوع: هدف از انجام این آزمایش، اغلب یافتن مواد سمی تولید 
شده توسط باکتری E. coli می باشد که به تشخیص بیماری کمک می کند.

سندرم همولیتیک اورمیک
Hemolytic-uremic syndrome

تهیه و تنظیم:خانم نفیسه شاهمرادی
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ویروس های گوارشی
Rotavirus روتاویروس ها •

روتاویروس عامل عفونت گوارشی در شیرخواران و کودکان کم سن و 
سال است. عفونت روتاویروسی در شیرخواران 3 تا 15 ماهه شایع تر 
است. عالئم معموالً 1 تا 3 روز پس از ورود ویروس ایجاد می شوند. 
استفراغ و اسهال آبکی 3 تا 7 روز ادامه می یابند. تب و درد شکمی نیز 
از عالئم عفونت روتاویروسی می باشد. بزرگساالنی که در ارتباط نزدیک 
با کودکان مبتال هستند نیز ممکن است مبتال شوند اما عالئم بیماری 

در بزرگساالن خفیف تر است.
Caliciviruses کالیسی ویروس ها •

کالیسی ویروس ها قابلیت بیماری زایی در هر سنی را دارند. شایع ترین 
به صورت  )norovirus( می باشد که معموال  نوروویروس  آن ها،  نوع 
نوروویروسی  عفونت های  می کند.  بروز  همه گیر  گوارشی  عفونت های 
اما در هر زمانی از سال ممکن است  در پاییز و زمستان شایع ترند، 
رخ دهند. تهوع، استفراغ، اسهال، دل پیچه، خستگی، سردرد و درد 
عضالنی از عالئم این نوع عفونت ها هستند. معموالً 1 تا 2 روز پس از 
ورود ویروس به بدن، عالئم شروع می شوند و 1 تا 3 روز ادامه می یابند.

Adenovirus آدنوویروس ها •
عمدتاً در کودکان زیر 2 سال عفونت زا هستند. یک نوع از 49 نوع 
آدنوویروس شناخته شده، باعث عفونت گوارشی می شود. 8 تا 10 روز 
پس از ورود ویروس به بدن اسهال و استفراغ شروع شده و 5 تا 12 روز 
ادامه می یابد. این نوع عفونت در هر فصلی از سال ممکن است رخ دهد.

Astrovirus آستروویروس •
کم سن  کودکان  و  شیرخواران  ابتالی  باعث  بیشتر  آستروویروس ها 
می شوند، اما بزرگساالن نیز ممکن است مبتال شوند. 3 تا 4 روز پس 
از ورود ویروس به بدن، استفراغ و اسهال آبکی شروع شده و به مدت 
2 تا 7 روز ادامه می یابند. شدت عالئم نسبت به عالئم عفونت های 

نوروویروسی یا روتاویروسی کمتر است. عفونت با آستروویروس، ممکن 
شایع تر  زمستان  ماه های  در  اما  دهد،  رخ  سال  طول  تمام  در  است 

می باشد.
گاهی  نیستند،  روده ای  عفونت های  به  ابتال  عوامل  تنها  ویروس ها 

باکتری ها یا انگل ها باعث ایجاد عفونت های روده ای می شوند.
راه های انتقال

می یابند.  انتقال  فرد  به  فرد  از  معموالً  ویروسی  روده ای  عفونت های 
مبتال در  افراد  دارد.  مبتال وجود  افراد  استفراغ  و  ویروس در مدفوع 
آلودگی  باعث  است  ممکن  دست ها،  بهداشت  رعایت  عدم  صورت 
سطوح، اشیا، غذا و آب شوند. در موارد زیر احتمال ابتال افزایش می یابد:

• لمس اشیا یا سطوح آلوده و سپس بردن دست به دهان
• استفاده مشترک از غذا، نوشیدنی و ظروف غذاخوری با افراد مبتال

• خوردن غذایی که با ویروس آلوده شده است مانند صدف های پرورش 
یافته در آب های آلوده

• بلع ذرات معلق آلوده به ویروس در هوا

 در سطوحی که با مواد ضدعفونی کننده به طور کامل سترون نشده 
باشند، نوروویروس ها می توانند تا ماه ها زنده بمانند. گاهی افراد مبتال، 
عالئمی بیماری را بروز نمی دهند و گاهی در مبتالیان تا 2 هفته پس 
از بهبودی، با وجود رفع عالئم، هنوز ویروس در مدفوع وجود دارد. این 

افراد می توانند ویروس را به دیگران انتقال دهند.
مدارس،  قبیل  از  پرجمعیت  مکان های  در  روده ای،  عفونت  شیوع 

خانه های سالمندان، اردوگاه ها، خوابگاه ها، رستوران ها، بیشتر است.
تشخیص

تشخیص تنها بر اساس عالئم بیماری می باشد. پزشک ممکن است 
برای تشخیص نوع عفونت، آزمایش مدفوع درخواست کند.

عفونت های دستگاه گوارش
 در اطفال و یافته های آزمایشگاه

تهیه و تنظیم:خانم نفیسه شاهمرادی
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نکات مهم
• اسهال و استفراغ از عالئم اصلی عفونت ویروسی گوارشی هستند

• کم آبی بدن، شایع ترین عارضه آن است
• اگر فردی به منظور جایگزینی آب از دست رفته بدن، مایعات 
کافی مصرف نکند، دچار عوارض کم آبی بدن می شود. عالئم کم آبی 
بدن در بزرگساالن عبارت است از: تشنگی مفرط، کاهش دفعات 

دفع ادرار، ادرار تیره رنگ، خواب آلودگی، سرگیجه و سستی
ضعف  دارای  افراد  و  سالمندان  سن،  کم  کودکان  شیرخواران،   •

سیستم ایمنی در بیشترین خطر کم آبی بدن هستند
• عفونت ویروسی سیستم گوارشی، از فرد به فرد منتقل می شود

• تشخیص، تنها بر اساس عالئم است
• در بیشتر موارد مبتالیان با گذشت زمان به خودی خود و بدون 

درمان خاصی بهبودی می یابند.
• هدف اصلی درمان، کاهش عالئم است

از  امالح  و  تا آب  فراوان بخورند  مایعات  باید  بزرگساالن مبتال   •
دست رفته جایگزین شوند

• برای پیشگیری از کم آبی بدن باید به کودکان او. آر. اس داده 
شود

عفونت های باکتریایی
شیگلوز

بیماری زایی
شیگال یک باکتری گرم منفی غیر متحرک است که قادر به تخمیر 
الکتوز نبوده و عضو خانواده انتروباکتریاسه است. چهارگونه شیگال 

وجود دارد.
)Serogroup C) S.bogydii, )Serogroup B) S.flexneri, 
(Serogroup A( S.dysenteriaو (Segroup D( S.sonnei

عفونت با شیگال معموالً پس از ورود 10 الی 100 ارگانیسم به بدن 
اتفاق می افتد. این تعداد اندک ارگانیسم، بیانگر انتقال فرد به فرد 

و میزان باالی حمله ثانویه آن به سایر افراد یک خانواده می باشد. 
گونه های شیگال سلول های اپی تلیال روده را مورد حمله قرار داده، 
در آن جا تکثیر شده و باعث التهاب و تخریب می شوند. ارگانیسم، 
الیه سطحی روده را آلوده می کند و به ندرت به آن سوی غشاء 
مخاطی نیز نفوذ و به جریان خون وارد می شود. البته باکتریمی در 
با سیستم ایمنی تضعیف  کودکان مبتال به سوءتغذیه و بیماران 

شده، نیز رخ می دهد.
 ،)Shigelladysenteriae( شیگال دیسانتری A تیپ یک گروه 
اپیدمی های گسترده، شدید و طوالنی مدت ایجاد می کند و نسبت 

به سایر گروه های شیگال، با مرگ ومیر بیشتری همراه است.
گروه B شیگال فلکسنری، مانند شیگال دیسانتری در کشورهای در 

حال توسعه بیشتر دیده می شود.
شیگلوز ناشی از شیگال دیسانتری در اغلب موارد طی 7 روز بدون 
پایدار مشاهده  می شود.  بهبود می یابد؛ ولی گاهی اسهال  عارضه 

عوارض عمده ناشی از ابتال به Sd1 عبارتند از:
سندرم همولیتیک اورمیک که در همین شماره بولتن شرح داده 
مگاکولون  رکتوم،  بیرون زدگی  سپتی سمی،  تشنج،  است،  شده 
دنبال  به  ندرت  به  رایتر که  یا سندرم  راکتیو  آرتریت  توکسیک، 

عفونت با شیگال فلکسنری دیده می شود.
سالمونلوز

اپیدمیولوژی
تیفوئید  بروز تب  پاراتیفی که موجب  تیفی و سالمونال  سالمونال 

می شوند، اختصاصاً در انسان ایجاد عفونت می کنند. 
سالمونالی غیرتیفوئیدی از عوامل مهم عفونت ناشی از غذا است. 
بیشترین شیوع در میان افراد کمتر از یک سال و بیشتر از 65 سال 
یا افرادی که مبتال به ایدز و ویروس HIV هستند، دیده می شود. 
پاستوریزه،  غیر  پرتقال  آب  مصرف  با  روده ای  سالمونالی  شیوع 

گوجه، طالبی، جوانه یونجه و غیره گزارش شده است.
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مار، الک  )مانند  خزندگان  معمول خصوصاً  غیر  حیوانات خانگی 
پشت و Iguana( منبع روبه گسترش عفونت سالمونالی انسانی 

هستند و 3 تا 5 درصد همه موارد را شامل می شوند.
عوامل خطرساز ابتال به سالمونلوز شامل افزایش سن، تغییر فلور 
داخل روده )به عنوان مثال به علت مصرف ترکیبات ضد میکروبی 
یا جراحی(، دیابت، بدخیمی، اختالالت روماتولوژی، ابتال به ویروس 
تضعیف کننده سیستم ایمنی )HIV( و سرکوب سیستم ایمنی در 

اثر مصرف دارو هستند.
پاتوژنز

سالمونال یک باسیل گرم منفی و متحرک است که تخمیرکننده 
الکتوز نیست. در سالمونلوز ارگانیسم ها با تولید التهاب منتشر به 
اپی تلیال که تا الیه پروپیا ادامه دارد، نفوذ می کنند. ایلئوم و کلون 

مکان های ایجاد عفونت هستند.
تست تشخیص بیماری

عفونت سالمونال بوسیله جدا کردن ارگانیسم از مدفوع یا در موارد 
بیماری منتشر، از خون تائید می شود. با توجه به حضور ناقلین سالم 
در جامعه، تشخیص موارد کلینیکی و تعیین ناقل ها دشوارمی باشد

نشانه های بالینی سالمونلوز
به صورت  بدون عالمت،  به سالمونال ممکن است  انسان  آلودگی 
گاستروآنتریت حاد، تب روده، باکتریمی با یا بدون عالمت موضعی 
باشد. افتراق عفونت های سالمونالئی بر اساس نشانه بالینی آسان 
نیست و گاهی ممکن است تشابه زیادی بین آنها وجود داشته باشد.

گاستروآنتریت سالمونالئی )مسمومیت غذایی( در سالمونلوز
عالئم گاستروآنتریت 8 تا 48 ساعت پس از خوردن غذای آلوده 
حاصل می شود و علت طوالنی بودن دوره نهفتگی مدت زمانی است 
که برای تکثیر میکروب و یورش آن الزم است. اولین عالیم، اغلب 

تهوع و استفراغ هستند که بالفاصله پس از آن دردهای قولنجی 
شکم و اسهال که گاهی با بلغم یا خون همراه است عارض می شوند. 
لرز در آغاز بیماری نادر نیست و حرارت بدن اغلب به 38 تا 39 
درجه سانتی گراد می رسد. عالیم بیماری معموال در مدت 2 تا 5 
روز فروکش می کند، ولی گاهی طوالنی شده و اسهال یا تب خفیف 

برای 10 تا 14 روز ادامه می یابد.
تب روده ای )تب پاراتیفوئید( در سالمونلوز

به غیر از سالمونال تیفی سایر سالمونالها نیز می توانند یک سندرم 
بالینی مشابه حصبه ایجاد کنند که به صورت تب طوالنی، عالیم 
تنفسی و گوارشی، لکوپنی و لکه های صورتی روی پوست تظاهر 
نماید. اگر چه شکل بالینی این انواع از تیفوئید غیر قابل تشخیص 
است، اما بیماری معموال خفیف تر و میزان مرگ و میر کمتر است.

با دفع میکروب مولد بیماری در مدفوع به  بهبودی ممکن است 
مدت چند ماه دنبال شود، ولی حاملین مزمن در این موارد کمتر 

از تب تیفوئید می باشند.
عفونت ناشی از کمپیلوباکتر

اپیدمیولوژی
باکتریایی اسهال در  کمپیلوباکتر ژژونی شناخته شده ترین عامل 
تا 4/2 میلیون فرد را در  باکتری هر ساله 1/2  این  جهان است. 
آمریکا درگیر می کند. عوامل خطرساز عفونت کمپیلوباکتر شامل 
مصرف مرغ، سوسیس، گوشت قرمز و آب آلوده، سفر به خارج از 
کشور، تماس خانگی با مرغ و تماس با حیوانات خانگی )خصوصاً 

پرندگان و گربه ها( می باشند.
بیماری زایی

شکل  که  هستند  منفی  گرم  های  باسیل  کمپیلوباکتر  گونه های 
خمیده یا پیچیده دارند. کمپیلوباکتر به اسید معده حساس است
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بنابراین بیماری ها یا داروهایی که میزان اسید معده را کاهش دهند 
ممکن است خطر ابتال به عفونت را افزایش دهند. اطالعات نشان 
کاماًل  عفونت،  ایجاد  الزم جهت  کمپیلوباکتر  مقدار  که  دهد  می 
مشابه سالمونال است. پس از یک دوره نهفتگی، عفونت در ژژنوم، 

ایلئوم، کلون و رکتوم بروز می کند.

برخی انواع کمپیلوباکتر عبارتند از:
)C.Jujuni( 1 کمپیلوباکتر ژوژنی
)C.Fetus( 2 کمپیلوباکتر فتوس

موجب  بوده،  گاستروانتریت  شایع  علل  از  ژوژنی  کمپیلوباکتر   •
اسهال خونی می گردد که با دردهای شکمی همراه است و بیشتر 

در اطفال دیده می شود
• کمپیلوباکتر فتوس یک مهاجم فرصت طلب است که در بیماران 
گاهی  بیماران  این  در  می کند.  عفونت  ایجاد  ایمنی،  نقص  دچار 
باکتریمی و  باعث  اسهال می شود و همچنین ممکن است  باعث 
عفونت سیستمیک شود. برای تست های تشخیصی آزمایشگاهی، 
برای  نمونه خون،  استفاده می شود و  بیوپسی معده  نمونه های  از 

آزمایشهای سرولوژیک بکار می رود.
رنگ آمیزی  و  گیمسا  رنگ آمیزی  با  مستقیم  در الم  باکتری  این 
باکتری های  شکل  به  که  می شود  مشاهده  بهتر  نقره  اختصاصی 

خمیده و اسپریل شکل در زیر میکروسکوپ دیده می شوند.
)EHEC( اشرشیاکلی انتروهموراژیک

اپیدمیولوژی
EHEC زیر گروهی از دسته اشرشیاکلی های تولیدکننده سم شیگا 
)STEC( می باشد. کولیت هموراژیک حاد، اساساً ناشی از سروتایپ 
O157:HF است. این سروتایپ مسئول شیوع گسترده تر عفونت 
بوده و نسبت به سایر سروتایپ ها، دارای عوارض بیشتری می باشد، 
همچنین از گونه های EHEC که سم شیگا تولید نمی کنند، دارای 

قدرت بیماری زایی بیشتری می باشد.
طیف عالیم بیماری، ناشی از اشرشیاکلی O157:HF، شامل اسهال 
خونی که در 95 درصد بیماران مشاهده می شود، اسهال غیر خونی، 
سندرم همولیتیک-اورمیک )HUS( و پورپورا ترمبوسیتوپنی می شوند.

بیماری زایی
دوز عفونت زای EHEC بسیار اندک و بین 1 تا 100 کلونی باکتریایی 
است. دو عامل بیماریزای اصلی EHEC، تولید دو ترکیب سیتوتوکسین مشابه 
شیگا )STX I,II( و ضایعات )A/E( attachment-effacement ( ناشی 
از ادهیزین ها می باشند. سایتوتوکسین های STX عامل آسیب عروق 

و اثرات سیستمیک مانند HUS هستند. چسبندگی، موجب اتصال 
EHEC به سلول های اپی تلیال روده شده و به دنبال آن، ضایعات 
A/E روی سلول های اپی تلیال روده  ایجاد می شود. این ضایعات، 
روده کوچک و بزرگ را عفونی کرده و موجب بروز اسهال می شوند.

اسهال مسافرتی
اپیدمیولوژی

معموالً زمانی که افراد از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال 
ساالنه  می شوند.  مسافرتی  اسهال  دچار  می کنند،  سفر  پیشرفت 
بیش از 50 میلیون فرد در معرض ابتال به اسهال مسافرتی هستند. 
باکتری ها،  با  آلوده  آب  یا  غذا  مصرف  دنبال  به  مسافرتی  اسهال 
شیگال،  مانند  باکتری هایی  می شود.  ایجاد  انگل ها  یا  ویروس ها 
سالمونال، کمپیلوباکتر و اشرشیاکلی عامل ایجاد 60 تا 80 درصد 
از اسهال های مسافرتی هستند. نوروویروس ها نیز به عنوان یکی از 

عوامل اسهال مسافرتی شناسایی شده اند.
غذاهای  مانند  نپخته  غذاهای  آب،  شامل  مخاطره  پر  غذاهای 
محافظت  خوبی  به  که  غذاهایی  و  سبزیجات  و  میوه  دریایی، 

نشده اند، می باشند.
وبا

اپیدمیولوژی
خصوصاً  آلوده،  آب  توسط  شده  آلوده  غذای  یا  آب  طریق  از  وبا 
غذاهای دریایی نیم پز منتقل می شود. V.Cholerae به خوبی در 

دماهای گرم رشد می کند و موجب شیوع فصلی وبا می شود.
افراد دارای گروه خونی O در مقایسه با افرادی که دارای سایر گروه 
های خونی هستند به E1Tor حساس ترند. میزان آلودگی، احتمال 
و شدت عفونت را تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد باکتری الزم برای 
آنتی اسید مصرف می کنند و اسید  بیمارانی که  ایجاد عفونت در 

معده آن ها خنثی شده، کمتر است.
بیماری زایی

V.Cholerae یک باسیل گرم منفی است. باکتری از معده عبور 
وبا  فوقانی روده کوچک تجمع می یابد. عامل  کرده و در قسمت 
دارای ضمایم فیالمنتی می باشد که به گیرنده های غشاء مخاطی 
مخاطی  غشاء  نفوذپذیری  به  آن  حرکت  و  می شود  متصل  روده 
کمک می کند. انتروتوکسین وبا شامل دو زیر واحد است، زیر واحد 
A به داخل سلول راه یافته، موجب افزایش AMP حلقوی می شود 
و منجر به خروج مقادیر زیاد مایعات به داخل روده کوچک می شود. 
این حجم زیاد مایع موجب ایجاد اسهال آبکی که از مشخصات وبا 

است، می شود.
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مدفوع مایع، حاوی مقادیر زیاد الکترولیت است و موجب کاهش 
حجم خون و به دنبال آن افت فشار خون و شوک می شود. الزم به 

ذکر است که مایع اسهال بسیار آلوده است.
اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسل

اپیدمیولوژی
کلستریدیوم دیفیسل یکی از علل عفونت های روده ای بیمارستانی است. 
بیماران  از  تا 25 درصد  سموم کلستریدیوم دیفیسیل در مدفوع 15 
از 95 درصد  بیش  و   )ADD( آنتی بیوتیک  از  ناشی  اسهال  به  مبتال 
بیماران مبتال به کولیت غشاء کاذب، یافت می شود. بیش از 90 درصد 
از موارد CDAD پس از درمان یا در حین درمان با آنتی بیوتیک رخ 
بیشترین  پنی سیلین ها  و  سفالوسپورین ها  کلیندامایسین،  می دهند. 
آنتی بیوتیک های مرتبط با CDAD هستند، اما تقریباً همه داروهای ضد 
میکروب به جز آمینوگلیکوزیدها موجب CDAD می شوند. مطالعات 
اخیر نشان داده است که فلوروکینولون ها قویا با CDAD مرتبط هستند.

بیماری  به  ابتال  سن،  افزایش  شامل   CDAD خطرساز  عوامل  دیگر 
شدید، انجام اعمال به غیر از جراحی بر روی دستگاه گوارش، وجود 
لوله بینی-معدی، مصرف داروهای ضد زخم، بستری بودن در بخش 
مراقبت های ویژه، اقامت طوالنی مدت در بیمارستان، مصرف طوالنی 

آنتی بیوتیک و مصرف همزمان چندین آنتی بیوتیک می باشند.
بیماری زایی

است.  مثبت  گرم  بی هوازی  اسپور  یک  دیفیسل  کلستریدیوم 
ارگانیسم هم به صورت فعال و هم به شکل اسپور مصرف می شود. 
اسپورها به مدت طوالنی در محیط زنده باقی می مانند و می توانند 
از محیط اسیدی معده عبور کنند. در روده کوچک اسپورها به شکل 

فعال تبدیل می شوند.
اگر فلور طبیعی روده بزرگ به دلیل مصرف آنتی بیوتیک به هم 

خورده باشد، CDAD ایجاد می شود. تولید سم برای ایجاد بیماری 
ضروری است. مهم ترین عامل در قدرت بیماری زایی کلستریدیم 
التهاب،  این سموم مسئول  و B است.   A تولید سموم دیفسیل، 
یا  اسهال  موجب  که  مخاطی  آسیب  و  مایعات  و  موکوس  ترشح 

کولیت می شود، هستند.
عفونت های انگلی

Cryptosporidiosis کریپتوسپوریدیوزیس
اپیدمیولوژی

کریپتوسپوریدیوزیس به عنوان یک بیماری انسانی در دهه 1970 
شناخته شد و در دهه 1980 و 1990 به علت داشتن ارتباط با 

بیماری ایدز اهمیت پیدا کرد.
کریپتوسپوریدیوزیس به ترتیب عامل 2/2 درصد و 1/6 درصد از 
اسهال در افراد با سیستم ایمنی کارآمد در کشورهای پیشرفته و در 
حال پیشرفت است. این وضعیت، در کودکان کشورهای پیشرفته و 
در حال پیشرفت به ترتیب به 7 و 12 درصد و در افراد با سیستم 
ایمنی تضعیف شده در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به 

ترتیب به 14 و 24 درصد افزایش می یابد.
عفونت معموالً از طریق مدفوعی-دهانی از فردی به فرد دیگر منتقل 
راه های  از  و  گوسفند  و  گاو  خصوصاً  حیوانات  طریق  از  می شود، 

محیطی به خصوص به وسیله آب منتشر می شود.
بیماری زایی

انگل داخل سلولی است که چرخه کامل  کریپتوسپوریدیوم یک 
مصرف  با  انسان،  می کند.  طی  میزبان  یک  در  را  خود  زندگی 
در  مکرر  زندگی  چرخه های  علت  به  می شوند.  آلوده  اوویست ها 
دستگاه گوارش، احتمال عفونت های پایدار و آلودگی خودبخودی 
وجود دارد. 10 الی 100 عدد اوویست می تواند موجب عفونت شود.
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آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، آنزیم مهمی در شانت هگزوز 
مونوفسفات است که برای حفظ ذخایر داخل گلبول گلوتاتیون احیا 
شده الزم است. این آنزیم گلوکز 6-فسفات را به 6-فسفوگلوکونیک 
اسید تبدیل می کند و در حین این عمل NADPH تولید می شود.

  NADPH2درگلبول هاي قرمز تنها مسیر متابولیسمي تولیدکننده
راه پنتوز فسفات است در صورتي که در سایر سلول ها این ماده از 
مسیرهاي دیگري نیز تولید مي شود. بنابراین گلبول هاي قرمز در 
مقایسه با سایر سلول ها نسبت به استرس هاي اکسیداتیو حساس تر 

هستند.
نقص ژنتیکي آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز حساسیت گلبول 
در  موجود  اکسیدان  مواد  مثل  اکسیدان  عوامل  به  را  قرمز  هاي 
باقالي خام، بعضي از داروها و استرس هاي اکسیداتیو ایجاد شده 
در عفونت ها افزایش مي دهد. در صورت مواجه شدن با این عوامل 
تظاهرات بالیني نقص G6PD شامل کم خوني همولیتیک حاد، 
هیپربیلي روبینمي نوزادي و کم خوني همولیتیک غیراسفروسیتوز 
مزمن بروز مي کند. ژن آنزیم G6PD بر روي بازوي بلند کرموزوم 
X قرار دارد، لذا نقص آن از الگوي توارثي مغلوب وابسته به جنس 
پیروي مي کند، بنابراین اکثر مبتالیان، مذکر بوده و جنس مؤنث 
اغلب ناقل مي باشد. نقص G6PD جزء شایع ترین اختالالت آنزیمي 
در جهان است به طوري که بیش از 400 میلیون نفر در دنیا مبتال 
به این نقص هستند، ولي شیوع آن در جمعیت هاي مختلف از 1 تا 
65 درصد متفاوت است. نقص G6PD در مناطق ماالریا خیز بیشتر 
مي  باشد. به این دلیل که کمبود این آنزیم باعث مقاومت در مقابل 

انگل ماالریا مي گردد.
ساز  و  سوخت  مسیر  مهم  آنزیم  دهیدروژناز،  فسفات   6 گلوکز 
گلوکز در مسیر پنتوز فسفات بوده که طی این راه NADPH الزم 
برای تولید انرژی در گلبول قرمز تولید می شود. بیشتر گلوکز در 
 NADH تولید  برای  امبدن-مایرهوف  مسیر  در  قرمز  گلبول های 
مصرف می شود. با افزایش سن گلبول های قرمز مسیر پنتوز فسفات 

راه غالب دگرگشتی در گلبول ها می شود. NADPH تولید شده در 
این مسیر باعث محافظت گلبول قرمز در مقابل عوامل اکسیدان 
می شود. کمبود این آنزیم باعث رسوب هموگلوبین و تغییر غشای 

گلبول قرمز و بروز بیماری فاویسم می شود.
شکل  به  که  است  تغذیه ای  و  ارثی  فصلی،  بیماری  یک  فاویسم 
کم خونی و بیشتر در اثر خوردن باقالی سبز خام و گاهی منجمد و 
یا در اثر مصرف برخی از داروها و مواد شیمیایی اکسیدان در افراد 
حساس رخ می دهد. این بیماری واگیردار نیست. بلکه یک بیماری 
افراد مبتال در  ارثی است که توسط کروموزم X منتقل می شود. 
حالت عادی طبیعی هستند و هیچ گونه عالمتی ندارند مگر آنکه 
باقال بخورند که در این صورت دچار عالئم حاد بیماری می شوند. 
در ایران، فاویسم، بومی سواحل خزر است. کانون هایی از بیماری 
هم در سواحل خلیج فارس به ویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی 
ماهدشت، فسا و فیروزآباد فارس و روستاهای شمالی ایرانشهر در 

استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود.
سازمان جهانی بهداشت )WHO(، به طبقه بندی انواع G6PDهای 
مختلف بر اساس میزان کمبود آنزیم و شدت همولیز پرداخته است.

گروه )Class I( :کمبود شدید فعالیت آنزیم وجودارد. واریانت هاي 
آنمي همولیتیک غیراسفروسیتوز  با  و  بوده  اسپورادیک  این گروه 
مزمن در ارتباط هستند. فراواني این واریانت در جمعیت ها پایین 

است.
گروه )Class II) : فعالیت آنزیم کمتر از 10 درصد آنزیم طبیعي 

است و با آنمي همولیتیک حاد در ارتباط است.
گروه )Class III) : فعالیت آنزیم 10 تا 60 درصد آنزیم طبیعي 

است. واریانت هاي گروه III  و II بیشترین فراواني را دارند.
گروه )Class IV) :  فعالیت آنزیم 60 تا 100 درصد آنزیم طبیعي 

است.
گروه )Class V( : فعالیت آنزیم بیش از 100 درصد آنزیم طبیعي 

است.

گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز 
و بررسی آزمایشگاهی

تهیه و تنظیم:خانم مژگان خونساری
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G6PD کمبود آنزیم
در  ژنتیکي  آنزیمي  اختالل  شایع ترین   G6PD آنزیم  کمبود 
گلبول هاي قرمز انسان است بیماران مبتال به کمبود G6PD  زمانی 
لیز  حمالت  دچار  می گیرند  قرار  اکسیدان  عوامل  معرض  در  که 
گلبول قرمز می شوند؛ عالیم بیماری شامل کسالت، بی حالی، درد 
شکم و یا دردکمر می باشد. تهوع و استفراغ و پس از چند ساعت 
تا 2 تا 3 روز )البته شروع عالیم در کودکان ناگهانی است( بیمار 
دچار زردی و ادرار تیره رنگ می شود )نشانه وجود هموگلوبین در 
ادرار(. در بسیاری از موارد حتی در موارد شدید حمالت، بیماری 
خودمحدود شونده و بهبود می یابند )ظرف 3 تا 4 روز(. بسته به 
شدت لیز هموگلوبین در جریان حمله بیماری، ظرف 3 تا 6 هفته 

هموگلوبین بیمار به سطح نرمال می رسد.
مهم ترین خطر این بیماری نارسای حاد کلیه )ARF( خصوصاً در 
کودکان است. کم خونی معموالً از نوع نورموسیت، نورموکروم بوده 
و هموگلوبین بیمار گاهی به g/dL 4 و حتی کمتر نیز می رسد، 
هاپتوگلوبین  فقدان  یا  کاهش  و  هموگلوبینوری  هموگلوبینمی، 

پالسما نیز دیده می شود.
کمبود G6PD یک بیماري مادرزادي بوده که در آن فعالیت آنزیم 
G6PD در داخل گلبول هاي قرمز کاهش مي یابد. این آنزیم به عنوان 
آنها  طبیعي  عمر  طول  و  قرمز  گلبول های  براي  محافظ  آنزیم  یک 
ضروري بوده و کاهش و یا فقدان آن، سبب تخریب گلبول هاي قرمز 
و در نتیجه ایجاد کم خوني موسوم به آنمي همولیتیک می گردد. از 
آن جایی که آلل ژن این آنزیم، روی کرموزوم X قرار دارد، بنابراین، 
کمبود G6PD، یک اختالل وابسته به جنس است. در نتیجه، نقص 
در این آنزیم، در مردان به صورت هموزیگوت و در زنان به صورت 
هتروزیگوت )ناقل سالم( تظاهر می یابد. مردان مبتال )هموزیگوت(، 
ژن غیرطبیعی را از مادران خود به ارث می برند. زنان فقط هنگامی که 
هر دو کروموزم X آنها دارای ژن معیوب G6PD باشد، دچار عالئم 
خواهند شد. زنانی که دارای یک کروموزوم X مبتال می باشند، اغلب 

سالم هستند.
خطر توارث

هر یک از پسران یک مادر حامل نوعی جهش G6PD، به احتمال 
50 درصد مبتال می باشد و هر دختر به احتمال 50 درصد حامل 
است. هر یک از دختران یک پدر مبتال، حامل خواهد بود، اما پسران 
این پدر همگی غیر مبتال خواهند بود؛ زیرا پدر مبتال کروموزوم x به 

پسرانش نمی دهد. احتمال آنکه دختران حامل عالیم حائز اهمیت 
بالینی داشته باشند کم است، زیرا غیر فعال شدن منحرف کروموزوم 

x به میزان کافی، نسبتا ناشایع می باشد.
تشخیص

CBC (Hb, Hct( / U/A / Bill / Retic.count / PBS/ G6PD
و  هموگلوبین  بررسی  آزمایشات  این  درخواست  از  پزشک  هدف 
هماتوکریت، بررسی وجود شیستوسیت و پلی کروماژی در گسترش 
خون محیطی، بررسی بیلی روبینمی و هموگلوبینوری در ادرار بیمار 
از طریق جمع آوری نمونه های ادرار )سریالی( و میزان بیلیروبین )با 
ارجحیت نوع غیرمستقیم( و شدت همولیز است )سرم این بیماران 
ایکتریک می باشد(. آزمون کومبس غیرمستقیم منفی می باشد. براي 
تشخیص کمبود G6PD مي توان از سایر آزمون ها استفاده کرد نظیر 
آزمایش احیاء NADPH، اسکوربات سیایند، آزمون لکه فلورسنت.

ارزیابي کمی
بررسي مقدار کمي G6PD از طریق اسپکتروفتومتري انجام پذیر 
است. اساس این تست اندازه گیري مقدار جذب در طول موج 340 
نانومتر است که نمایانگر شکل گیري NADPH است. در نهایت، 
فعالیت آنزیم G6PD به صورت IU/RBCs و یا IU/Hb گزارش 

مي گردد.
اسفروسیت  آنیزوسیتوز،  پلیکروماژی،  محیطی  خون  اسمیر  در 
 Blister cell( سل  بلیستر  بایتسل،  حمالت  شدید  موارد  در  و 
Hemighosts )هموگلوبین در یک سمت سلول تجمع یافته( و 
پوئیکیلوسیتوز نیز قابل مشاهده است. شمارش گلبول قرمز ممکن 
افزایش یابد )البته با برتری گرانولوسیت (، شمارش پالکت نرمال، 
افزایش یا کاهش دارد. بیلی روبین غیرگونژگه افزایش داشته و آنزیم 
های کبدی معموالً طبیعی هستند. طی رنگ آمیزی حیاتی، ممکن 
است هاینزبادی پس از یک حمله همولیتیک در بیمار دچار کمبود 

G6PD دیده شود.
G6PD  و عفونت های ویروسی

کوکساویروس؛  مانند  را  ویروس ها  از  بسیاری  تکثیر   G6PD کمبود 
رینوویروس ها و ویروس آنفلوانزا را تحت تاثیر قرار داده و کمبود این 
آنزیم باعث افزایش اثر سایتوتوکسیک و تولید تعداد ویروس ها می گردد.

G6PD  و تکامل
مطالعات حاکی از این است که کمبود G6PD  با تکامل طبیعی ناسازگار 

باشد
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تست RAST یک تست خونی است که برای تشخیص آلرژی در 
یک فرد به کار می رود. این تست از تست های پوستی که آلرژی 
را به کمک واکنش های پوستی شناسایی می کنند، متفاوت است.  
به  سرم  در   IgE آنتی بادی های  تشخیص  برای   RAST تست 
 ،IgE آنتی بادی های  وجود  درصد  شناسایی  برای  می رود.  کار 
سایر  به  نسبت  باشند  دسترس  در  که  وقتی  پوستی  تست های 
دارای  هم  آن ها  زیرا  هستند،  ارجح  آزمایشگاهی  تست های 
حساسیت و اختصاصیت باالتر و هم ساده تر و ارزان تر می باشند. 
بتاالکتام  آنتی بیوتیک های  از  بعضی  برای  فقط  تست های خونی 
وجود دارند. آن ها معموال نسبت به تست های پوستی حساسیست 
کمتری دارند، ولی اختصاصی تر می باشند. تست های آزمایشگاهی 

بایستی همراه با بررسی کلینیکی و تست پوستی انجام شوند.
IgE یک آنتی بادی همراه با پاسخ های آلرژیک است. وجود سطح 
باالی IgE در مواجهه با گرده گل ها در خون مشخص می کند که 
این شخص به گرده گل حساسیت دارد. این نکته با ارزش است 
که بدانیم برای یک شخص ممکن است که تست IgE وی حدود 
با آن آلرژن مثبت باشد بنابراین تست های  یک سال از برخورد 

دیگر می تواند برای تطبیق یک نتیجه بهتر کمک کننده باشند.
مورد  در   RAST (radioallergosorbenttest( از  می توان   
گرده  گربه،  و  سگ  آلرژن های  مایت ها،  به  حساسیت  شناسایی 
تست  کرد. حساسیت  استفاده  و کپک ها  درختان  گرده  علف ها، 
RAST برای آلرژن هایی مانند مایت ها و آلرژن های سگ و گربه 
بعضی  مانند  آلرژن هایی  برای  ولی  است،  پوستی  تست  همانند 
گرده ها و غذاها تست RAST به دقیقی تست پوستی نمی باشد. 
برخوردار  باالئی  حساسیت  و  بودن  اختصاصی  از  پوستی  تست 
انجام  است و روش ارجح برای تشخیص آلرژن هاست ولی برای 
آن اگر بیمار سابقه مصرف آنتی هیستامین داشته باشد باید مدتی 
آنرا قطع کرد تا درجواب تست اختاللی ایجاد نکند. در افرادی که 

شدت رینیت آلرژیک آنها بحدی است که نتوان آنتی هیستامین 
را قطع کرد و یا درماتیت آتوپیک وسیع دارند چون نمی توان از 

تست پوستی استفاده کرد از RAST استفاده می شود.
تست RAST برای اولین بار در سال 1970 شناخته شد و در 
آلرژیک  واکنش های  در  برتر  تست  یک  عنوان  به   1989 سال 

جایگزین شد. مزایای این روش شامل موارد زیر می باشد:
• بهبود حساسیت تست بدون کاهش اختصاصیت

• قابلیت تجدید مجدد عالی نتایج بعد از اندازه گیری های کامل به 
کمک منحنی های درجه بندی

با  درمان  قطع  به  نیاز  عدم  تست،  دیگر  برتری  همچنین 
آنتی هیستامین و قابلیت انجام تست در مواردی که شخص دچار 

ضایعات پوستی مثل اگزما بود، می باشد.
 تست RAST در موارد زیر به جای تست های پوستی ارجحیت 

استفاده دارد:
-  در صورت وجود یک مانع فیزیکی که منجر به بروز تداخل در 

تست های پوستی یا عوارض پزشکی می شود
- وجود آسیب های پوستی مانند اگزما که مانع از انجام تست به 

طور وسیع در روی پوست شود
- بیماری که دارای سطح باالیی از حساسیت باشد که با هرگونه 

تحریک امکان ایجاد عوارض جانبی در وی می باشد
مراحل انجام تست RAST در آزمایشگاه 

ماده ای شبیه آلرژن به نمونه خون اضافه می شود که در خون به یک 
 IgE پلیمر جامد متصل می شود. بعد از مدتی در خون مقدار زیادی
که آنتی بادی اصلی مشاهده شده در واکنش های آلرژیک است دیده 
می شود که همان پلیمرهای جامدی هستند که آلرژن به آنها متصل شده 
بود. تایپ هایی از ایمونوگلوبین ها که به هر آلرژن متصل می شوند کمی 
با هم متفاوتند به این دلیل به آنها allergen-specific IgE گویند 
یعنی هر آلرژن به یک IgE اختصاصی متصل می شود. اگر بیماری که

 RAST Test
(radioallergosorbenttest(

تهیه و تنظیم:خانم روژین جمشیدی

از شایع ترین تا کشنده ترین بیماری های ژنتیکی
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به یک ماده آلرژن، حساسیت داشته و مورد تست قرار گیرد در 
و  متصل شده  آن  به  آلرژن  آن  برای  اختصاصی   IgE اینصورت 
IgE های دیگر )آنهایی که مسئول آلرژی بیمار به مواد آلرژیک 
دیگر هستند( در خون به صورت آزاد شناور می شوند. بعد توسط 
فرایند شستشو، آلرژن ها و کمپلکس آلرژن ایمونوگلوبین اختصاصی 
در خون بیمار جدا می شود. سپس سرم حاوی آنتی IgE رادیواکتیو 
مشتق شده از فردی که مورد تست برای آلرژن خاص شده را به 
آن اضافه می کنند، این کار به کارشناسان اجازه می دهد تا مقدار 
اندازه گیری  بیمار  خون  در  را   allergen-specific IgE غلظت 
کنند. در صورت مشاهده کمپلکس ایمونوگلوبین اختصاصی-آلرژن، 
فرد، مشکوک به آلرژی است اما این جواب قطعی نیست و برای 

تشخیص دقیق، باید از تست های پوستی نیز استفاده شود.

پاسخهاي آلرژیکي به غذاهاي آلرژن با توجه به وضعیت IgE قابل 
بررسي است که به همراه بقیه روش هاي مورد استفاده در غربالگري 

غذاها از لحاظ آلرژي زایي بودن به کار گرفته مي شود.
برای  سوئد   Uppasale داروسازی   Phadebas RAST تست 
آلرژیک  تست های  برای  طالیی  استاندارد  یک  سال  چندین 
آزمایشگاهی بود؛ اما با این حال اولین محصول تولیدی از این تست ها 
به حساسیت تست های پوستی نمی رسید. دومین نسل تولیدی از 
در   (ImmunoCap RAST( تست  تجاری  نام  با  محصوالت  این 
حال حاضر کامل ترین تست RAST جایگزین در جهان است، این 
 RAST محصول در واقع یک تولید توسعه یافته تکنیکی از تست
آنها  این است که حساسیت بهتر  اولیه است و برتری اصلی آن، 

نسبت به تست های پوستی در حال حاضر اثبات شده است.

از شایع ترین تا کشنده ترین بیماری های ژنتیکی
تهیه و تنظیم: آقای دکرت محمدجواد حریقی

امروزه تئوری های بسیاری در مورد علل بروز بیماری های ژنتیکی وجود 
دارند اما پزشکان معتقدند که دو فاکتور ژنتیک و محیط زیست همزمان 
با هم نقش مهمی در بروز و پیشرفت این بیماری ها ایفا می کنند، هرچند 
چگونگی این اثرگذاری هنوز به طور دقیق مشخص نیست. در حال حاضر 
میلیون ها نفر در سراسر جهان به بیماری های ژنتیکی مبتال هستند و 
وراثت و سابقه خانوادگی مهمترین فاکتور برای پیش بینی  خطر ابتال 
به بیماری های ژنتیکی است. همچنین تاکنون تحقیقات متعددی برای 
شناسایی و درمان این بیماری ها انجام شده است. یک اختالل ژنتیکی از 

طریق ایجاد ناهنجاری هایی در فاکتورها و عناصر تعیین کننده صفات و 
ویژگی های ژنتیکی فرد شامل مولکول های DNA یا ژنوم )توالی ژن ها( 
ظاهر می شود و این ناهنجاری ها به چهار گروه جهش تک ژنی، چندژنی، 

تغییرات کروموزومی و میتوکندریال تقسیم می شوند.
به  ابتال  نژادها مستعد  برخی  است که  بر محققان مشخص  همچنین 
این  به  آنان  ابتالی  که  گونه ای  به  ژنتیکی خاص هستند  اختالل های 
مناطق  ساکنان  مثال  طور  به  است.  شده  تعیین  پیش  از  بیماری ها 
ژنتیکی،  کم خونی  نوعی  به  ابتال  مستعد  بیشتر  اروپا  مدیترانه ای 
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هستند و برخی اختالل های ژنتیکی همچون کم خونی داسی شکل، 
حاصل واکنش بدن برای مقابله با محرک های محیط زیست است. 
در واقع در بیماران مبتال به کم خونی داسی شکل، نوعی جهش 
شکل  تغییر  خون  قرمز  گلبول های  می شود  موجب  که  ژنتیکی 
دهند، در به حداقل رسیدن خطر آلوده شدن فرد به انگل ماالریا 

کمک  می کند.
و  شایع ترین  بررسی  به  الیوساینس  از  نقل  به  گزارش  این  در 
کشنده ترین انواع بیماری های ژنتیکی پرداخته ایم که به شرح زیر 

است:
سندرم داون

سندرم داون یک ناهنجاری کروموزومی شایع است که از تکثیر 
اضافی ژن های موجود در کروموزوم 21 ناشی می شود. از هر 800 
تا 1000 نوزاد، یک نوزاد به این سندرم مبتال می شود که می توان 
در آزمایش های پیش از زایمان آن را تشخیص داد. همچنین برخی 
از مشخصه های ظاهری این بیماری همچون تغییر در شکل صورت، 
کاهش انعطاف عضالت و نارسایی سیستم گوارشی و قلب بالفاصله 
پس از تولد ظاهر می شوند. احتمال ابتال به این سندرم در تمام 
نوزادان وجود دارد اما در نوزادانی که مادرانشان در سن باال آنها را 

باردار شده اند این احتمال بیشتر است.
سندرم ایکس شکننده

سندرم ایکس شکننده با شایع ترین نوع عقب افتادگی ذهنی و اختالل 
و مشکالت  اختالل رشدی  این  است.  مرتبط  تاخیر در رشد  ارثی 
ذهنی می تواند از نوع خفیف تا شدید متفاوت باشد و گاهی اوقات 
نیز با اوتیسم همراه می شود. آمار نشان می دهد که از هر 1500 مرد 
و 2500 زن یک نفر به این سندرم مبتال می شود. به طور معمول 
مردان یک کروموزوم X و زنان از این کروموزوم دو عدد دارند اما در 
مبتالیان به سندرم ایکس شکننده، بخشی از کروموزوم X از هم جدا 
می شود. این قسمت شکنندگی روی کروموزوم X اگر در نقاط دیگر 

همین کوروموزوم تکرار شود، بیماری وخیم تر می شود.
اختالل ارثی لختگی خون

شیمیایی  زیست  پدیده های  از  یکی  خون  شدن  لخته   فرآیند 
پیچیده در بدن می باشد و انواع مختلفی از اختالل ارثی لختگی 

به خونریزی های بسیار و  این مشکل می تواند  خون وجود دارند. 
تشکیل لخته های خونی غیرعادی در تمام نقاط بدن و عمدتا در 
ناراحتی های جدی برای فرد مبتال  رگ ها بینجامد و مشکالت و 

بوجود آورد.
دیستروفی ماهیچه ای

بسیاری از موارد دیستروفی ماهیچه ای که با ضعیف شدن ماهیچه ها 
این  می آیند.  حساب  به  وراثتی  اختالالت  جزو  می شود  شناخته 
اختالل به دو نوع دیستروفی ماهیچه ای »دوشن« و »بکر« تقسیم 

می شود.
در نوع اول این بیماری عالئم آن پیش از سن شش سالگی ظاهر 
می شود که شامل خستگی، ضعف ماهیچه  و عقب افتادگی ذهنی 
است. همچنین می تواند با عالئم دیگری همچون مشکالت قلبی، 
تنفسی و بد شکلی سینه و پشت ظاهر شود. به گفته پزشکان، 
پسران بیشتر این بیماری را به ارث می برند. نوع دوم دیستروفی 
ماهیچه ای نیز عالئمی مشابه با نوع اول دارد با این تفاوت که با 

سرعت و شدت کمتری ظاهر می شود.
تاالسمی

بیماری های تاالسمی گروهی از اختالل های ارثی خونی را شامل 
می شوند که به موجب آن گلبول های قرمز به درستی هموگلوبین 
تولید نمی کنند. در اثر ابتال به این بیماری کم خونی ظاهر می شود 
که شایع ترین عالئم آن شامل خستگی، شکستگی استخوان، درد 
استخوانی، تنگی نفس و بزرگ شدن طحال است. همچنین بروز 

عفونت ها در مبتالیان به این بیماری شایع است.
فیبروزسیستیک

فیبروزسیستیک شایع ترین و مرگبارترین بیماری ژنتیکی است که 
این  نفر به آن مبتال هستند.  تنها در آمریکا نزدیک به 30 هزار 
بیماری باعث می شود بدن مخاط های غلیظ و چسبنده ای تولید 
کند که سبب مسدود شدن ریه ها شده و فرد را دچار عفونت می کند 
و بر عملکرد پانکراس نیز تاثیر می گذارد. تنفس در این بیماران به 
سختی انجام شده و با متوقف شدن فعالیت آنزیم های گوارشی از 

جذب مواد مغذی جلوگیری می شود. بیماری تای ساکس
این بیماری موجب می شود تا افراد مبتال به آن در هر سنی جان 
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خود را از دست بدهند، هرچند معموال پنج سالگی سن بروز این 
بیماری و دلیل آن، فقدان آنزیم »هگزوزآمینیداز« است. بیماری 
تای ساکس موجب تخریب سیستم عصبی و مغز می شود که غیر 
از کنترل کردن عالئم بیماری، راه حل درمانی برای آن وجود ندارد.

الکلیسم
از طریق  گرفته می شود  نظر  در  بیماری  الکل که یک  به  اعتیاد 
منتقل می شود. در صورتی که  بعد  نسل  به  ژنتیکی  ترکیب های 
یکی از والدین یا هر دوی آنان به مصرف الکل اعتیاد داشته باشند، 
نیز  کنند  پیدا  اعتیاد  الکل  به مصرف  آنها  فرزندان  آنکه  احتمال 
افزایش می یابد که در بسیاری از موارد می تواند سرطان زا و کشنده 

باشد.
سرطان سینه و روده

از هر 9 زن، احتمال دارد یک نفر به سرطان سینه مبتال شود. وجود 
نسخه های ژنی BRCA1 و BRCA2 که از والدین به ارث می رسد، زنان 
را در معرض ابتال به سرطان سینه و تخمدان قرار می دهد. با این حال 
تمام موارد ابتال به سرطان های سینه از دالیل ژنتیکی ناشی نمی شوند. 
همچنین نقش سابقه خانوادگی در ابتال به سرطان روده به این معنی 

است که می تواند آن را به عنوان یک بیماری ارثی در نظر گرفت.
کم خونی داسی شکل

وجود حالت تک ژنی برای سلول داسی شکل به خودی خود عامل 
ماالریا  بیماری  به  ابتال  برابر  در  را  فرد  ژن  این  و  نیست  بیماری 
محافظت می کند، اما دریافت این ژن از هر دوی والدین موجب 
می شود گلبول های قرمز حالت غیرعادی پیدا کرده و داسی شکل 
شوند. این سلول های داسی شکل به مویرگ های کوچک می چسبند 

و به تخریب مفاصل و اعضای بدن منجر می شود.
بیماری قلبی

بسیاری از انواع بیماری های قلبی از طریق فاکتورهای ژنی به نسل 
عنوان  به  »بروگادا«  سندرم  طور خاص  به  می شوند.  منتقل  بعد 

بیماری ژنتیکی قابل درمان است. در صورتی که یکی از اعضای 
خانواده به این بیماری که با ضربان نامرتب قلب همراه است مبتال 

شود، احتمال ابتالی افراد دیگر به این بیماری افزایش می یابد.
هموفیلی

ژنتیکی  فاکتورهای  فقدان  از  ناشی  خونریزی  شامل  اختالل  این 
لخته کننده خون است که از پدر یا مادر یا هر دوی آنان به ارث 
می رسد. جایگزین کردن این فاکتور، راه کنترل اختالل های متعدد 
و  تعیین  برای  خاصی  آزمایش های  از  همچنین  است.  خونریزی 
وجود  مبتال  فرد  بدن  در  که  خون  لخته شدن  فاکتور  شناسایی 

ندارد، استفاده می شود.
بیماری  هانتینگتون

این بیماری ژنتیکی به آرامی و با تاثیرگذاری بر عملکرد شناختی و 
وضعیت نورولوژی فرد مبتال، منجر به مرگ وی می شود.

هموکروماتوز
بیماری »هموکروماتوز« بر توانایی بدن در تنظیم جذب آهن تاثیر 
می گذارد که عدم درمان آن می تواند آسیب های جدی به اعضای 
بدن وارد کند. خارج ساختن خون سرشار از آهن از بدن، سریع ترین 

و امن ترین شیوه برای درمان این بیماری است.
کوررنگی

آمریکایی  مرد  میلیون   10 حدود  می دهد  نشان  بررسی ها 
این  هرچند  دهند،  تشخیص  سبز  از  را  قرمز  رنگ  نمی توانند 
دلیل  است.  نفر  هزار   600 از  کمتر  آمریکایی  زنان  در  اختالل 
ابتالی فرد به این عارضه این است که ژن های دریافت کننده نور 
قرمز و سبز در کروموزوم X کنار یکدیگر قرار می گیرند. مردان، 
تنها یک کروموزوم X دارند که از مادر خود به ارث می برند. در 
روی  طبیعی  ژن  یک  و  دارند   X کروموزوم  دو  زنان  که  حالی 
به  و  می سازد  متوازن  را  معیوب  ژن  عملکرد  دیگر   X کروموزوم 
همین دلیل مردان بیشتر در معرض ابتال به این اختالل هستند.
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خشن بودن
محققان معتقدند ژنی که افراد را در معرض انجام رفتارهای خشن 
رفتارهای  محققان،  گفته  به  کرده اند.  شناسایی  می دهد،  قرار 
به  که  دارد  احتمال  دیگر  رفتارهای  از  بیش  پسران  در  تهاجمی 
ارث برده شوند. هرچند در زنانی که دست به سرقت می زنند، نقش 

ژن ها بیشتر است.
آکنه

بیماری  به  مدرسه  سن  در  که  پسرانی  می دهد  نشان  بررسی ها 
پوستی آکنه مبتال می شوند در سوابق پزشکی خانوادگی شان نیز 

این بیماری وجود دارد.
عدم تحمل الکتوز

ابتدا تصور می شد بی میلی مردم چین به خوردن شیر عامل فرهنگی 
دارد اما محققان در دهه 1960 میالدی عدم تحمل الکتوز را در 
که  کردند  اروپای جنوبی شناسایی  و  آفریقا  آسیا،  میان ساکنان 

عامل ژنتیکی و ریشه در نژاد آنها دارد.
طاسی

این  طاسی معموال در مردان شایع است. هر چند ژن ها در بروز 
به  فرزند  در  آن  بروز  علت  تنها  مادران  اما  دارند،  نقش  بیماری 
حساب نمی آیند. طاسی معموال بر اثر وجود ناهنجاری در چندین 

ژن منتقل شده از پدر و مادر یا هر دوی آنان اتفاق می افتد.
نوروفیبروماتوز

نوروفیبروماتوز گروهی از اختالل های ژنتیکی هستند که از طریق 
رشد تومورها در سراسر سیستم عصبی بدن شناخته می شوند و سه 
نوع اصلی آن نوروفیبروماتوز 1، نوروفیبروماتوز 2 و اسکوآنوماتوز 
هستند که نوع اول آن شایع تر است. در هر سه نوع از این بیماری، 
که  می کند  جلوگیری  پروتئین های ضروری  تولید  از  معیوب  ژن 

منجر به تقسیم سلولی غیرکنترل شده می شود. همچنین از آنجا 
که این تومورها می توانند در هر نقطه از سیستم عصبی ظاهر شوند، 
تاثیرات بیماری نوروفیبروماتوز به طور قابل توجهی بین بیماران 
متفاوت خواهد بود. این بیماری معموال کشنده نیست اما می تواند 
شکل  تغییر  سرطان،  شنوایی،  کم  همچون  را  جدی  مشکالت 

استخوان یا مشکالت شناختی را برای فرد به وجود آورد.
سندرم آنجلمن

این سندرم اختاللی است که با ویژگی هایی همچون بروز مشکل 
در سیستم عصبی یا تاخیر در تکامل شناخته می شود و عالئم این 
بیماری معموال در اولین ماه های تولد ظاهر می شوند. افراد مبتال 
می شوند.  مشکل  دچار  غذا  خوردن  برای  معموال  بیماری  این  به 
حدود سن دو سالگی فرد دچار تشنج شده و قادر به صحبت کردن 
نیست. با بزرگ تر شدِن کودک مبتال به سندرم آنجلمن، مشکالتی 
در مهارت های حرکتی، بیش فعالی، اختالل خواب و کوچک شدن 
هر چند  نیست  ارثی کشنده  بیماری  این  مشاهده می شوند.  سر 
این  به  افراد مبتال  برای آن کشف نشده است. همچنین  درمانی 
سندرم، بی اختیار می خندند و همیشه لبخند می زنند که دلیل آن 

مشخص نیست.
بیماری پلی کیستیک کلیه

چندین  می شود  موجب  که  است  ژنتیکی  اختاللی  بیماری  این 
کیست غیرسرطانی در کلیه های بیمار تشکیل شوند. در حالی که 
این تومورها خوش خیم هستند، می توانند مشکالتی همچون سنگ 
کلیه، نارسایی کلیوی و فشار خون باال را در فرد ایجاد کنند. اغلب 
پزشک  به  زمانی  و  ندارند  آگاهی  آن  از  بیماری  این  به  مبتالیان 
مراجعه می کنند که وزن کلیه هایشان به 14-9 کیلوگرم رسیده 

باشد.
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مقدمه
کمبود فاکتور سیزده نوعی بیماری خونریزی دهنده نادر است که 
شیوع آن یک نفر به ازای هر دو میلیون نفر در جمعیت عمومی 
می باشد. به دلیل آمار باالی ازدواج های فامیلی، شیوع 12 برابری 
بیماری در ایران گزارش شده است. این اختالل نادر با میزان باالیی 
از رخدادهای تهدید کننده حیات شامل سقط مکرر، خونریزی از 
بند ناف و خونریزی از سیستم اعصاب مرکزی همراه است. خونریزی 
CNS، نوعی خونریزی شایع در بین بیماران با کمبود فاکتور سیزده 
بوده که در32% بیماران ایرانی دارای کمبود شدید فاکتور سیزده 
از مرگ ومیر در بین  باالیی  باعث درصد  قابل مشاهده است که 
تشخیص  عدم  یا  دیرهنگام  تشخیص  است.  شده  ایرانی  بیماران 
کمبود فاکتور سیزده می تواند باعث بیش از %40 مرگ در بین این 

بیماران گردد.
درصد باالی رخداد های خونریزی دهنده در میان بیماران با کمبود 
فاکتور سیزده، بر ضروری بودن تشخیص به موقع بیماری تاکید 
می کند. تشخیص زودهنگام این کمبود همراه با درمان مناسب و 
منظم با رسوب کرایو، پالسمای تازه منجمد شده )FFP(، کنسانتره 
مالحظه ای،  قابل  طور  به  می تواند  نوترکیب  یا  سیزده  فاکتور 
رخداد های خونریزی دهنده را در این بیماران کاهش داده یا حذف 
کند. عالوه بر این، عالئم بالینی، رویکرد آزمایشگاهی مناسب مطابق 
با امکانات در دسترس، تجهیزات و آزمایشات آزمایشگاهی می تواند 

اجازه تشخیص به موقع را فراهم سازد.
روش بررسی

مطالعه مروری حاضر به بررسی تمامی مقاالت منتشر شده در زمینه 
کمبود فاکتور سیزده در ایران و جهان در زمینه تشخیص این بیماری 
با استفاده از پایگاه های اطالعاتی Google Scholar PubMed و 
Science Direct پرداخته است. پس از بررسی متون و با توجه 
به امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های هماتولوژی کشور 
الگوریتم تشخیص آزمایشگاهی برای بیماران مبتال به کمبود فاکتور 

سیزده در ایران ارائه شد.
یافته ها

ناپایدار  لخته  شکل گیری  در  سیزده  فاکتور  که  جایی  آن  از 
شامل  انعقادی  معمول  آزمایشات  تمام  ندارد،  نقشی  اولیه 
پروترومبین  زمان   ،(Bleeding Time, BT( خونروی   زمان 
)Prothrombin Time, PT) و زمان ترومبوپالستین نسبی فعال 
در   (Activated Partial Thrombin Time, APTT( شده 
کمبود فاکتور سیزده طبیعی است و این موضوع تشخیص بیماری 
را دشوار می سازد. بر اساس تمام آزمایشات باال در صورت وجود 
است  اولیه طبیعی  لخته  فاکتور سیزده چون شکل گیری  کمبود 
آزمایش فاکتور سیزده با برقراری پیوندهای کوواالن، لخته ناپایدار 
اولیه حاصل از آبشار انعقادی را تبدیل به لخته پایدار می کند که 
به راحتی توسط سیستم فیبرینولیتیک تخریب نمی شود؛ بنابراین 
برای  می تواند  لخته،  پایداری  ارزیابی  برای  مناسب  آزمایش  یک 
از سال  قرار گیرد.  استفاده  فاکتور سیزده مورد  غربالگری کمبود 
غربالگری  آزمایش  یک  عنوان  به  لخته  حاللیت  آزمایش   1960
برای شناسایی کمبود فاکتور سیزده مورد استفاده قرار گرفت. به 
سانتریفوژ شده خون حاوی  نمونه  آزمایش،  این  در  طور خالصه 
ضدانعقاد به وسیله کلرید کلسیم لخته شده و در اوره 5 موالر یا 
یا 37 درجه  اتاق  و در دمای  اسید حل می شود  منوکلرواستیک 
سانتیگراد انکوبه می گردد. سپس در طی فواصل منظم حل شدن 

لخته مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجا که آزمایش حاللیت لخته دارای حساسیت کافی نیست، 
نتیجه  برای غربالگری کمبود فاکتور سیزده توصیه نمی شود، در 
ارزیابی های کمی برای شناسایی دقیق این بیماری توصیه می گردد؛ 
اما به علت عدم دسترسی به روش های غربالگری کمی، آزمایش 
استفاده می شود. آزمایشگاه ها  از  بسیاری  لخته هنوز در  حاللیت 
سیزده،  فاکتور  کمبود  کمی  های  اندازه گیری  جهت 
هموستاز  و  ترومبوز  بین المللی  کمیته  توسط  زیر  الگوریتم 

معرفی الگوریتم هماتولوژیکی و مولکولی  
در تشخیص کمبود فاکتور سیزده در 

آزمایشگاه های ایران
تهیه و تنظیم: دکرت اکرب درگالله، دکرت شادی طبیبیان، غزاله داداشی زاده، دکرت محمود شمس
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 (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH(
پیشنهاد شده است که شامل موارد زیر است:

1( اولین مرحله، انداز گیری سطح فعالیت فاکتور سیزده: با این 
اندازه گیری کمی می توان تمام اشکال کمبود فاکتور سیزده مانند 

نوع کمبود خفیف، متوسط و شدید را شناسایی کرد.
2( مرحله دوم، اندازه گیری سطح آنتی ژنی فاکتور سیزده: سطح 
هتروتترامر A2B2 اندازه گیری می شود. در صورت کاهش سطح 
آنتی ژنی A2B2 بیمار، سطح آنتی ژن های A2 و B2 در سرم و 

نیز سطح فعالیت و آنتی ژنی A2 در پالکت باید بررسی شود.
3( مرحله سوم، شناسایی اتوآنتی بادی علیه فاکتور سیزده.

آزمایشات  همه  نتایج  بودن  طبیعی  در صورت  چهارم،  مرحله   )4
توسط  فیبرین  متقاطع  اتصال  بررسی  آزمایش  شده،  گفته  قبلی 
صورت   )SDS-PAGE( آکریالمید  پلی  سولفات  دودسیل  سدیم 

می گیرد.
5( مرحله پنجم، شناسایی ملکولی نقص کمبود فاکتور سیزده.

 اگرچه این الگوریتم در حال حاضر یک روش قابل اعتماد برای 
تمام  در  تقریبا  اما  می باشد،  سیزده  فاکتور  کمبود  تشخیص 
آزمایشگاه های بالینی ایران و تعداد قابل توجهی از آزمایشگاه های 
آزمایش  اولین   ،)%20 )حدود  جهان  یافته  توسعه  کشورهای 
غربالگری برای شناسایی کمبود فاکتور سیزده آزمایش حاللیت 
لخته می باشد. در حالی که در این الگوریتم آزمایش حاللیت فاقد 
راه اندازی  زمان  تا  بنابراین  می باشد؛  تشخیصی  ارزش  گونه  هر 
تمامی روش ها و آزمایشات مورد نیاز برای تشخیص دقیق کمبود 
فاکتور سیزده در ایران مطابق با الگوریتم ISTH، یک الگوریتم 
برای  ایران  در  موجود  امکانات  و  آزمایشات  اساس  بر  منطقه ای 

تشخیص این کمبود ضروری به نظر می رسد.
بطور سنتی  فاکتور سیزده  به کمبود  بیمار مشکوک  برای یک   
 PT، PTT، در ایران، ابتدا آزمایشات معمول آزمایشگاهی شامل
نتایج  مشاهده  از  پس  و  شده  انجام  پالکتی  شمارش  و   BT
که  آنجایی  از  می گیرد.  صورت  لخته  حاللیت  آزمایش  طبیعی، 

این آزمایش تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سطح فیبرینوژن 
و نیز معرف هایی که لخته در آن حل می گردد قرار می گیرد، این 
آزمایش دارای حساسیت و اختصاصیت پایین بوده و نمی توان به 
عنوان آزمایش تاییدی برای تشخیص این بیماری از آن استفاده 
باید  لخته  حاللیت  آزمایش  در  غیرطبیعی  نتایج  بنابراین  کرد؛ 
فاکتور  فعالیت  سطح  ارزیابی  مانند  مناسب  آزمایش  یک  توسط 
سیزده تایید شود اما این آزمایش در ایران به طور محدود استفاده 
می شود. از طرف دیگر، تشخیص های ملکولی کمبود فاکتور سیزده 
نیز به طور گسترده در بیماران ایرانی استفاده نمی شود، اما تعدادی 
از مراکز هموفیلی و تحقیقاتی نقص ژنتیکی عامل کمبود فاکتور 
سیزده را در بسیاری از بیماران ایرانی مشخص می کنند و بنابراین 
آزمایش ملکولی می تواند به عنوان آزمایش تاییدی برای تشخیص 
در  حاملین  شناسایی  و  سیزده  فاکتور  شدید  کمبود  با  بیماران 
مرحله پیش از تولد، مورد استفاده قرار گیرد. در مراکز هموفیلی با 
راه اندازی تشخیص ملکولی به روش RFLP، تشخیص زودهنگام 
و قابل اعتماد کمبود فاکتور سیزده قابل ارائه می باشد.یکی دیگر 
استانداردسازی  تشخیصی،  آزمایشات  انجام  در  ممکن  راه های  از 
است.  سیزده  فاکتور  غربالگری  آزمایشات  کیفیت  بردن  باال  و  و 
به  انجام آزمایش، می تواند  اندکی تغییرات در روش  بکارگیری  با 
بهبود در انجام آزمایش تشکیل لخته کمک کند. معرف ایجادکننده 
حاللیت  آزمایش  حساسیت  میزان  در  مهم  فاکتور  یک  لخته 
و  کلسیم  مخلوط  یا  ترومبین  مثل  مختلفی  معرف های  می باشد. 
ترومبین به عنوان معرف لخته کننده مورد استفاده قرار می گیرند. 
منوکلرواستیک  یا  اوره  حالل،  معرف  رایج ترین  دیگر  طرف  از 
حاللیت  آزمایش  برای  روش  رایج ترین  ایران  در  می باشد.  اسید 
و  لخته کننده  معرف  عنوان  به  کلسیم کلرید  مخلوط  لخته، 
روش  این  می باشد.  حالل  معرف  عنوان  به  اسید  منوکلرواستیک 
در  فقط  و  است  پایینی  دارای حساسیت  روش ها  سایر  به  نسبت 
دیگری   روش  می گردد.  غیرطبیعی  سیزده،  فاکتور  شدید  کمبود 
استیک از  و  لخته کننده  معرف  عنوان  به  ترومبین  از  آن  در  که 

34



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

39

حساسیت  دارای  می شود  استفاده  حالل  معرف  عنوان  به  اسید 
بیشتری برای شناسایی کمبود خفیف یا متوسط فاکتور سیزده، 
یا شناسایی بیماران تحت درمان پروفیالکسی یا کمبود اکتسابی 
سیزده:  فاکتور  فعالیت  اندازه گیری  می باشد.  سیزده  فاکتور 
اختصاصی  آزمایش  یک  سیزده  فاکتور  فعالیت  اندازه گیری 
برای  ندرت  به  آزمایش  این  ایران  در  تاییدی محسوب می شود. 
چند  به  محدود  آن  از  استفاده  و  می شود  استفاده  تشخیص 
فوتومتریک،  شامل:  روش  چندین  است.  بوده  تحقیقاتی  طرح 
سیزده  فاکتور  فعالیت  اندازه گیری  برای  پوترسینوفلوئورمتریک 

معرفی شده است.
فاکتور سیزده جهش   A زیرواحد  در  مولکولی  نقص  ترین  رایج 
بدمعنی )بیش از 50%( می باشد. جهش بی معنی و حذف/اضافه از 
دیگر نقص های معمول ژن زیرواحد A فاکتور سیزده در بیماران 
مبتال به این کمبود هستند. چندین بیماری شایع که باعث نقص 
ژنتیکی در میان جوامع مختلف می شوند، مشاهده شده است. در 
ایران تشخیص ملکولی کمبود فاکتور سیزده به طور محدود انجام 
می شود. بسیاری از مطالعات ملکولی در جنوب شرقی ایران انجام 
شده است که کمبود فاکتور سیزده از شیوع باالیی در این منطقه 
برخوردار است، در تعدادی از مطالعات این منطقه مشخص شده 
که جهش در موقعیت 187 و جایگزینی تریپتوفان به جای آرژنین 

)Trp187Arg( باعث این کمبود در بیماران جنوب شرق ایران 
و نیز به عنوان شایع ترین جهش در کشور معرفی شده است. در 
یک مطالعه دیگر، جهش در موقعیت 77 و جایگزینی هیستیدین 
به جای آرژنین )Arg77His( به عنوان جهش رایج در بیماران 

ایرانی گزارش شده است.
با در نظر داشتن مطالعات صورت گرفته، بهتر است در بیماران 
جهش  ابتدا  در  ایران،  در  سیزده  فاکتور  کمبود  به  مشکوک 
جهش  سپس  و  موتاسیون  اولین  عنوان  به   Trp187Arg
این  تایید  برای  دوم  عنوان جهش  به   3 اگزون  در   Arg77His
اگزون  سکانس  تعیین  سپس  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بیماری 
6 برای فاکتور سیزده تیپ A باید انجام گیرد زیرا دو موتاسیون 
ایرانی  Arg260Cys و Arg2560His در اگزون 6 در بیماران 
مشاهده شده است. به علت بزرگ بودن زیر واحد A ژن فاکتور 
سیزده )دارای 15 اگزون(، سکانس کردن کامل این ژن دشوار و 
از این رو، اگزون های شماره 5، 9 و 14 سکانس  هزینه بر بوده، 
می شود، زیرا بررسی موارد موتاسیون جمعیت ایرانی توسط این 
اگزون ها سابقا صورت گرفته است و در مرحله بعد، باید سکانس 

کردن کامل ژن زیر واحد A مدنظر قرار گیرد )شکل 1(.

 

شکل 1: الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص کمبود فاکتور سیزده در ایران
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 شکل 2: الگوریتم پیشنهاد شده برای تشخیص کمبود فاکتور سیزده در ایران

36

 
 13بیمار مشکوک به کمبود فاکتور 

 سابقه فامیلي

 مثبت منفي

 محل زندگي بیمار

 جنوب شرق ایران

 منفي مثبت

 

 آزمایشات انعقادي روتین

 PT, PTT, BT)) شمارشپالکت و

 غیرطبیعي طبیعي

 تست حاللیت لخته

 طبیعي غیرطبیعي

 13اندازه گیري فعالیت فاکتور 

 مثبت

 13اندازه گیري فعالیت فاکتور 

 منفي

بررسي اختالالت مربوط به سایر فاکتورهاي انعقادي، پالکت ها، 
 عروق خوني و اختالالت اکتسابي خون ریزي دهنده

 Trp187Argموتاسیون 
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به  توجه  با  ایران:  در  سیزده  فاکتور  کمبود  تشخیصی  الگوریتم 
سیزده  فاکتور  کمبود  با  ایرانی  بیماران  درباره  موجود  اطالعات 
به  زودهنگام،  تشخیص  برای  می تواند  اختصاصی  الگوریتم  یک 
موقع و قابل اعتماد در این بیماران پیشنهاد شود. به دلیل تعداد 
به نسبت زیاد بیماران دارای کمبود فاکتور سیزده در ایران، طیف 
وسیعی از عالئم بالینی در بین این بیماران مشاهده شده است. 
این عالئم بالینی می تواند نشانه های برای تشخیص زودهنگام و 
مناسب این نقص انعقادی باشد. در بیماران ایرانی همانند سایر 
نقاط دنیا خونریزی از بند ناف رایج ترین عالمت بالینی در کمبود 
فاکتور سیزده می باشد. عالوه بر این سقط مکرر، خونریزی داخل 
جمجمه، هماتوم، تاخیر در بهبود زخم و خونریزی طوالنی از محل 
زخم در میان بیماران ایرانی دارای کمبود فاکتور سیزده گزارش 
بالینی  از معاینه دقیق فیزیکی و بررسی عالئم  شده است. پس 
سابقه  یک  گرفتن  تشخیص،  جهت  کمک کننده  معیار  دومین 
فامیلی مناسب می باشد. در مطالعه ای که بر روی تعداد زیادی از 
بیماران دارای کمبود فاکتور سیزده انجام گرفت، مشخص شد که 
حدود 78% بیماران دارای والدینی با رابطه خویشاوندی نزدیک، 
بیش از 10% والدین دارای رابطه خویشاوندی دور و تنها حدود 
بودند.  خویشاوندی  رابطه  بدون  والدینی  دارای  بیماران   %10
فامیلی مثبت، سومین قدم مناسب در تشخیص،  از سابقه  پس 
بیمار گزارش شده  از 473  بیمار است.  تولد  سوال درباره محل 

استان  ساکن  بیمار   352 ایران  در  سیزده  فاکتور  کمبود  دارای 
بیمار  بودند و 62  ایران  بلوچستان در جنوب شرقی  سیستان و 
ساکن استان های کرمان، خراسان، یزد و گلستان بودند که یا در 
زمره استانهای مجاور سیستان و بلوچستان قرار دارند و یا مانند 
استان گلستان و یزد میزان باالیی از مهاجرت و جابجایی جمعیت 
این گونه  بنابرابن می تواند  دارند.  بلوچستان  و  استان سیستان  با 
با  بیماران  از  توجهی  قابل  تعداد  احتماال  که  کرد  نتیجه گیری 
کمبود فاکتور سیزده در استانهای ذکر شده ممکن است اصالت 
اهمیت سوال درباره محل  باشند.  بلوچستانی داشته  و  سیستان 
که  مطالعاتی  که  است  اساس  این  بر  آنها  والدین  یا  بیمار  تولد 
نشان  شده  انجام  استان  این  در  کمبود  این  دارای  بیماران  در 
داده است که موتاسیون Trp187Arg در این منطقه تنها عامل 
ژنتیکی ایجاد کمبود فاکتور سیزده می باشد؛ بنابراین در بیماران 
یک  مثبت،  فامیلی  سابقه  یک  با  بلوچستان  و  سیستان  استان 
به  منجر  PCR-RFLP می تواند  اعتماد  قابل  اما  آزمایش ساده 
طرف  از  شود.  سیزده  فاکتور  کمبود  مناسب  و  سریع  تشخیص 
سیزده  فاکتور  کمبود  از  فامیلی  سابقه  دارای  که  بیماری  دیگر 
در  نیست،  بلوچستانی هم  و  اصالت سیستان  دارای  و  نمی باشد 
مرحله نخست تمام آزمایشات معمول انعقادی باید به منظور رد 
سایر اختالالت خونریزی دهنده با بدست آمدن نتایج طبیعی در 

این آزمایشات انجام شود )شکل 2(.
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 Inborn Error of
Metabolism

 By: Dr.Jabar Lotfi

Inborn error of metabolism are almost genetic condi-
tions that result in metabolism problems. Most new-
born with inherited metabolic disorders have a defec-
tive gene that results in an enzyme deficiency. There are 
a lot of different genetic metabolic disorders, and their 
symptoms, treatments, and prognoses vary widely. 
Metabolism refers to all the chemical reactions taking 
place in the body to convert or use energy. A few major 
examples of metabolism include:
     • Breaking down the carbohydrates, proteins, and fats 
in food to release energy.
   • Transforming excess nitrogen into waste products 
excreted in urine.
   • Breaking down or converting chemicals into other 
substances and transporting them inside cells.
Metabolism is an organized but chaotic chemical as-
sembly line. Raw materials, half-finished products, and 
waste materials are constantly being used, produced, 
transported, and excreted. The «workers» on the as-
sembly line are enzymes and other proteins that make 
chemical reactions happen.
Causes of Inherited Metabolic Disorders
In most inherited metabolic disorders, a single enzyme is 
either not produced by the body at all or is produced in a 
form that doesn’t work. The missing enzyme is like an ab-
sentee worker on the assembly line. Depending on that 
enzyme’s job, build up, or an essential product may 
not be produced.
The code or blueprint to produce an enzyme is usu-
ally contained on a pair of genes. Most people with 
inherited metabolic disorders inherit two defective 
copies of the gene-one from each parent. Both par-
ents are «carriers» of the bad gene, meaning they 

carry one defective copy and one normal copy.
In the parents, the normal gene copy compensates 
for the bad copy. Their enzyme levels are usually ad-
equate, so they may have no symptoms of a genetic 
metabolic disorder. However, the child who inherits 
two defective gene copies cannot produce enough ef-
fective enzyme and develops the genetic metabolic 
disorder. This form of genetic transmission is called 
autosomal recessive inheritance.
The original cause of most genetic metabolic disor-
ders is a gene mutation that occurred many, many 
generations ago. The gene mutation is passed along 
through the generations, ensuring its preservation. 
Each inherited metabolic disorder is quite rare in the 
general population. Considered all together, inherited 
metabolic disorders may affect about 1 in 1,000 to 
2,500 newborns. In certain ethnic populations, such 
as Ashkenazi Jews (Jews of central and eastern Euro-
pean ancestry(, the rate of inherited metabolic disor-
ders is higher.
Types of Inherited Metabolic Disorders
Hundreds of inherited metabolic disorders have been 
identified, and new ones continue to be discovered. 
Some of the more common and important genetic 
metabolic disorders include:
Lysosomal storage disorders : Lysosomes are spaces 
inside cells that break down waste products of metab-
olism. Various enzyme deficiencies inside lysosomes 
can result in buildup of toxic substances, causing met-
abolic disorders including:
    • Hurler syndrome (abnormal bone structure and 
developmental delay(
     • Niemann-Pick disease (babies develop liver 
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enlargement, difficulty feeding, and nerve damage)
•Tay-Sachs disease (progressive weakness in a 
months-old child, progressing to severe nerve dam-
age; the child usually lives only until age 4 or 5(
•Gaucher disease (bone pain, enlarged liver, and low 
platelet counts, often mild, in children or adults(
•Fabry disease (pain in the extremities in childhood, 
with kidney and heart disease and strokes in adult-
hood; only males are affected(
•Krabbe disease (progressive nerve damage, develop-
mental delay in young children; occasionally adults 
are affected(
Galactosemia: Impaired breakdown of the sugar ga-
lactose leads to jaundice, vomiting, and liver enlarge-
ment after breast or formula feeding by a newborn.
Maple syrup urine disease: Deficiency of an enzyme 
called BCKD causes buildup of amino acids in the 
body. Nerve damage results, and the urine smells like 
syrup.
Phenylketonuria )PKU): Deficiency of the enzyme 
PAH results in high levels of phenylalanine in the 
blood. Mental retardation results if the condition is 
not recognized.
Glycogen storage diseases: Problems with sugar stor-
age lead to low blood sugar levels, muscle pain, and 
weakness.
Mitochondrial disorders: Problems inside mitochon-
dria, the powerhouses of cells, lead to muscle dam-
age.
Friedreich ataxia: Problems related to a protein called

frataxin cause nerve damage and often heart problems. 
Inability to walk usually results by young adulthood.
Peroxisomal disorders: Similar to lysosomes, peroxi-
somes are tiny spaces filled with enzymes inside cells. 
Poor enzyme function inside peroxisomes can lead to 
buildup of toxic products of metabolism. Peroxisomal 
disorders include:
• Zellweger syndrome (abnormal facial features, en-
larged liver, and nerve damage in infants(
• Adrenoleukodystrophy (symptoms of nerve damage 
can develop in childhood or early adulthood depending 
on the form.(
Metal metabolism disorders: Levels of trace metals in 
the blood are controlled by special proteins. Inherited 
metabolic disorders can result in protein malfunction and 
toxic accumulation of metal in the body:
•Wilson disease (toxic copper levels accumulate in the 
liver, brain, and other organs(
•Hemochromatosis (the intestines absorb excessive iron, 
which builds up in the liver, pancreas, joints, and heart, 
causing damage(
Organic acidemias: methylmalonic acidemia and pro-
pionic acidemia.
Urea cycle disorders: ornithine transcarbamylase defi-
ciency and citrullinemia
Symptoms of Inherited Metabolic Disorders
The symptoms of genetic metabolic disorders vary wide-
ly depending on the metabolism problem present. Some 
symptoms of inherited metabolic disorders include:
•Lethargy
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•Poor appetite
•Abdominal pain
•Vomiting
•Weight loss
•Jaundice
•Failure to gain weight or grow
•Developmental delay
•Seizures
•Coma
•Abnormal odor of urine, breath, sweat, or saliva
The symptoms may come on suddenly or progress 
slowly. Symptoms may be brought on by foods, 
medications, dehydration, minor illnesses, or other 
factors. Symptoms appear within a few weeks after 
birth in many conditions. Other inherited metabolic 
disorders may take years for symptoms to develop.
Diagnosis of Inherited Metabolic Disorders
Inherited metabolic disorders are present at birth, 
and some are detected by routine screening. MS/
MS has introduced a revolutionary advance in new-
born screening for metabolic disorders. MS/MS is 
a system of mass spectrometry in which two mass 
spectrometers are placed in tandem, separated by a 
collision chamber. Blood eluted from a small disk 
of the newborn Guthrie spot is derivatized with bu-
tanol and the butylated metabolites ionized by elec-
trospray. The ions are separated by charge within the 
first mass spectrometer and those selected by a com-
puter program pass into the central collision cham-
ber where they are fragmented. The fragments then 
pass into the second mass spectrometer where a scan 
identifies them as fragments from the acylcarnitines 
of organic acids or fatty acids (mass of 85 Da( or 
fragments from amino acids, identified by an addi-
tional scan as having lost a mass of 102 Da from the 
parent ion. The concentration of each acylcarnitine 
and amino acid is determined by the ratio between 
the mass of the parent ion and the mass of a known 
amount of corresponding stable isotope injected

with each specimen measured in the first mass spec-
trometer. The result can be displayed as a print-out.
The list of disorders covered by MS/MS is extensive. 
The precise number, however, depends upon defini-
tion. Nevertheless, based on the reported results from 
several large programs with several years experience 
of expanded screening, at least 30 metabolic disor-
ders are potentially identifiable by MS/MS in the 
newborn. As noted, these cover a wide range of disor-
ders that include amino acids, carbohydrates, organic 
acids, and fatty acid oxidation. If an inherited meta-
bolic disorder is not detected at birth, it is often not 
diagnosed until symptoms appear. Once symptoms 
develop, specific blood or DNA tests are available to 
diagnose most genetic metabolic disorders. Referral 
to a specialized center (usually at a university( in-
creases the chances of a correct diagnosis. 
Treatment of Inherited Metabolic Disorders
Limited treatments are available for inherited meta-
bolic disorders. The essential genetic defect causing 
the condition can’t be corrected with current technol-
ogy. Instead, treatments try to work around the prob-
lem with metabolism.
Treatments for genetic metabolic disorders follow a 
few general principles:
•Reduce or eliminate intake of any food or drug that 
can’t be metabolized properly.
•Replace the enzyme or other chemical that is miss-
ing or inactive, to restore metabolism to as close to 
normal as possible.
•Remove toxic products of metabolism that accumu-
late due to the metabolic disorder.
Treatment may include such measures as:
•Special diets that eliminate certain nutrients
•Taking enzyme replacements, or other supple-
ments that support metabolism
•Treating the blood with chemicals to detoxify 
dangerous metabolic by-products
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Whenever possible, a person with an inherited metabolic disorder should receive care at a medical center with 
experience with these rare conditions.

Undoubtedly, newborn screening has been one of the most successful public health initiatives introduced in 
recent times, with significant impact on mortality and morbidity in countless children.
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معرفی واحد روابط عمومی

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.

نمودار مقایسه ای نظرسنجی مراجعین آزمایشگاه فروردین
مقایسه سال های 94 و 95 در حوزه رضایت از سرعت جوابدهی آزمایشگاه
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اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرارداد 
مجتمع آزمایشگاهی فروردین

اسامی
 بانک ها

اسامی
سازمان ها و 

موسسات

اسامی بیمه های 
مکمل

تجارت

سپه

صادرات رفاه کارگران

صنعت و معدن

مرکزی

ملی

ملت

کشاورزی

آسیا

دانا

ایران و تکمیلی آن ملت

آرمان

کوثر

sos
سینا

معلم

درمان کارت سپاهان

آتیه سازان حافظ رازینوین

کار آفرین

تامین اجتماعی

خدمات درمانی و بیمه طالیی 

کارت طالیی سازمان ها و ارگان های مختلف

انجمن هپاتیت ایران وزارت نیروشهرداری

انجمن بیماران دیابتی

نیروهای مسلح

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین


