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Dedicated Maglumi Chemiluminescence Reagents

راه اندازی دستگاه جدید ایمونواناالیزر مگلومی 2000 در بخش 
تخصصی ایمونولوژی و هورمون مجتمع آزمایشگاه فروردین

این دستگاه با تکنولوژی جدید و تنوع تست جدید به مجموع دستگاه های ایمونواناالیزر 
کروز و وایداس در مجتمع آزمایشگاهی فروردین اضافه گردیده و توان عملیاتی این بخش 

تخصصی رادر حوزه تست های جدید تخصصی، افزایش داده است.
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1- تست سنجش الکتوفرین
 )IBS( حدود 30 میلیون آمریکایی از سندرم روده تحریک پذیر
رنج می برند.  در کشور ما نیز هم آمار قابل توجهی  از افراد با این 
مشکل مواجه هستند. سندرم روده تحریک پذیر با دردهای کرامپی 
شکم، نفخ، یبوست و یا اسهال همراه است. این عالئم در بیماران 
مبتال به کولیت اولسراتیو و بیماری کرون نیز مشاهده می شوند.  
 )IBD( هر دوی این بیماری ها تحت عنوان بیماری التهابی روده

شناخته می شوند.
بیماری IBS ممکن است موجب ناراحتی شدید بیمار گردد و درمان 
به صورت عالمتی می باشد، از سوی دیگر بیماری در مبتالیان، به 
سمت خونریزی رکتال و آسیب روده ای چشمگیر پیشرفت می کند 
که نیاز به درمان طوالنی مدت دارد. اندازه گیری شمارش گلبولی 
و اندازه گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز و سطح کالپروتکتین 
و الکتوفرین مدفوع در تعیین شدت التهاب کمک کننده هستند. 
با توجه به عالئم بالینی یکسان در بیماری های IBS و IBD تست 
الکتوفرین مدفوع می تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی در 

تشخیص افتراقی مفید باشد.
الکتوفرین پروتئینی است که توسط سلول های لکوسیت ترشح می 
شود و در مدفوع بیماران مبتال به IBD فعال افزایش می یابد و این 
در حالی است که این پروتئین به ندرت در مدفوع بیماران مبتال به 

تازه های راه اندازی شده مجتمع 
تخصصی آزمایشگاه فروردین

تهیه کننده: مژگان شرفی

IBS حضور دارد.  این تست به صورت کیفی میزان الکتوفرین موجود 

در مدفوع را بررسی کرده و همچنین باید در نظر داشت که این تست 
حساسیت و اختصاصیت  باالیی برای تشخیص IBD دارد. 

آزمایشگاه فروردین این افتخار را دارد تا با انجام این تست پزشکان 
محترم را در تسریع امر درمان همراهی نماید.

 eGFR )Estimated glomerular 2- بــررسی و تخمیــن
filtration rate(  جهت بررسی دقیق تر عملکرد کلیه در بیماران    

       CKD )Chronic Kidney Disease
حقیقت این است که در باره ی  سودمنـدی گزارش eGFR  حدود  
گواهی  برای  و  است  شده  فراوانی  بحث های  پیش  سال  چندین 
سودمندی آن باید بیان کرد که کراتینین نه ماده ای سمی است 
نه  باشد و  برای شخص خطرناک  به خودی خود  افزایش آن  که 
ماده ی غذایی است که کمبود آن مهم باشد. علت درخواست این 
اما  باشد.  کلیه ها  کارکرد  از  برآوردی  بررسی  تواند  می  اما  تست 
گزارش eGFR  می تواند برآورد بهتری در اختیار پزشکان محترم 
ابتدا در آمریکا و  قرار دهد. با توجه با این مسئله از سالها پیش 
سپس در برخی کشورها مانند استرالیا eGFR  همراه تمامی نتایج 
کراتینین  گزارش شد. سازمانهای تخصصی مانند بنیاد ملی کلیه 

امریکا  گزارش eGFR  را تایید نموده اند. 

)
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نکته: 
eGFR آزمایش حساسی برای نارسایی کلیوی نیست و  نمی توان 
از آن برای شناسایی آسیب کلیوی خفیف )GFR:  60 ‐ 90(  بهره 
برد و همچنین نتیجه های کمتر از 60  الزاما به معنای طبیعی 
برای  روزمره  آزمایش  حساسترین  نیست.  کلیوی  کارکرد  بودن 
مقایسه ی   از  است  عبارت   GFR اندک  های  کاهش  شناسایی  
نتیجه ی کراتینین سرم بیمار با نتیجه ی پیشین وی, به شرط آن 

که آزمایش بیمار با روشی که دارای نوسان بلند مدت اندک باشد 
انجام شده باشد. چنانچه  نوسان بلند مدت روش سنجش کراتینین 
در   %15 از  بیش  افزایش  آنگاه  از3%(  کمتر   CV( باشد  اندک 
کراتینین یک نفر در فاصله دو آزمایش را می توان به احتمال حدود 

95% به حساب کاهش  قابل مالحظه در GFR بیمار گذاشت.

Estimated Glomerular Filtration 

Rate(EGFR)

Stages of Chronic Kidney Disease(CKD)

 Values are normalised to an average 

surface area (size) of 1.73 m2

Management

Stage

I

II

III

IV

V

Description

Normal renal function (but urinalysis, 
structural abnormalities or genetic factors 
indicate renal disease).

Observation and control of blood 

pressure.

Observation, control of blood pressure 

and cardiovascular risk factors.

Observation, control of blood pressure 

and cardiovascular risk factors.

Transplant or dialysis.

Planning for endstage renal failure.

Mild decrease in renal function, with or 

without other evidence of kidney damage.

Moderate decrease in renal function, 
with or without other evidence of kidney 
damage.

Severely reduced renal function.

Very severe (end-stage) 

renal failure.

Note: the use of eGFR in patients on dialysis, acute renal failure, severe liver failure, fat, skinny, vegetarians, 

people less than 18 years, leg paralysis, athletes who consume too much protein are not suitable

>60

45-59

30-44

15-29

<15

آزمایشگاه فروردین با برخورداری از این تکنیک  شما عزیزان را در روند هر چه بهتر تشخیص یاری رسان خواهد بود.
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سل بیماری عفونی نکروزدهنده حاد یا مزمنی است که باعث درگیری 
ارگانهای مختلف بدن و مخصوصا ریه ها می شود. طبق آمارهای 
سازمان جهانی بهداشت، سالیانه بیش از 2 میلیون نفر بر اثر سل 
فوت می کنند و 8 میلیون نفر مورد جدید آلوده می شوند و همچنین 
دلیل اصلی مرگ حدود 15 درصد از بیماران مبتال به ایدز می باشد. 
در برخی از کشورهایی که توانسته بودند سل را تحت کنترل درآورند، 
این بیماری مجددا طغیان نموده است و به عنوان یک بیماری باز پدید 
مطرح شده است و در بسیاری از کشورهای دنیا سویه های مقاوم به 
چند دارو )MDR( به عنوان یک بیماری نوپدید به سرعت جانشین 
سویه های حساس به دارو گردیده که مشکالت بهداشتی و اقتصادی 

فراوانی را به بار آورده است.
با توجه به زمان بر بودن آزمایشات تشخیصی بیماری سل و اهمیت 
تشخیص افراد ناقل این باکتری، نیاز به تستی جایگزین از اهمیت 
مایکوباکتریوم  ویژه  های  ژن  آنتی  اخیرا  است.  برخوردار  خاصی 
تــوبرکلوزیــس مـانند ESAT-6, CFP-10 و )TB7,7)p4 کشف و 
معرفی شده اند که ژن های مربوط به این آنتی ژن ها در مایکوباکتریوم 
های غیر بیماریزا وجود ندارند، با توجه به این مطلب فقط افراد سیستم 
ایمنی افراد آلوده نسبت به این انتی ژن ها واکنش می دهند. با اندازه 
گیری اینترفرون گامای تولید شده توسط سلولهای خون محیطی که 
بر علیه آنتی ژن های اختصاصی تحریک شده اند گامی بسیار بزرگ 
در تشخیص سریعتر این بیماری بوجود آمده است. استفاده از این 

روش همراه با سایر روشهای تشخیصی توصیه شده است.
 QFT مزایای تست

مایکوباکتریوم های غیر  از سایر  افتراقی عفونت سل  1. تشخیص 
)BCG( بیماریزا مانند مایکوباکتریوم اویوم و باسیل کالمت گرین

2. اختصاصیت این تست بیش از 99,1 درصد می باشد و احتمال 
جواب مثبت کاذب نزدیک به صفر است

3. حساسیت باالتر نسبت به تست پوستی )حساسیت 91 درصد( به 

3-آزمون لوله ای برای تشخیص TB با استفاده از آنتی ژن های 
QFT )QuantiFERON-TB Gold( نوترکیب

طوری که نیمی از افرادی که در تست پوستی تشخیص داده نمی 
شوند با این روش شناسایی می شوند.

4. استفاده از نمونه خون محیطی بدون نیاز به خلط و نیز عدم نیاز به 
نمونه بافتی در موارد سل غیر ریوی )نخاعی و...(

5. عدم نیاز به کشت سلولی 
6. هزینه بسیار پایین تر نسبت به PCR و قابلیت انجام آن در مراکز 

دور افتاده به همراه آسانی روش آزمایش
 WHO, و توصیه شده توسط FDA, CE, NHS 7. دارای تاییدیه

Mandell, CDC و RED BOOK و آزمایشگاه مرجع سالمت

8. عدم نیاز به عکس قفسه سینه
9. قابلیت نگهداری لوله ها در دمای محیط

10. دارای عملکرد اثبات شده در بیماران تحت درمان با داروهای 
سرکوبگر ایمنی

ها  روش  سایر  به  نسبت  جوابدهی  در  باالتر  بسیار  سرعت   .11
)جوابدهی 3 تا 5 روزه(

12. عدم واکنش متقاطع با BCG و مایکوباکتریوم های غیر بیماریزا 
)در تست پوستی عامل مثبت کاذب است(

13. دارای کنترل مثبت میتوژن جهت تایید کارامدی ایمنی فرد
تکرار  اثر  در  پاسخ  افزایش  دارای  خون  از  استفاده  علت  به   .14

)Booster( مانند تست مانتو نمی باشد.
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 تسـتRAST در یک نـگاه
)radio allergo sorbent test(

تست RAST نوعی 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 واکنشهای پوستی شناسایی می کنند متفاوت است. این تست 

برای تشخیص آنتی بادی های  IgE  سرم  به کار می رود.
برای شناسایی وجود آنتی بادی های IgE، تست های پوستی وقتی 
که در دسترس باشند نسبت به سایر تست های آزمایشگاهی ارجحیت 
دارند زیرا آنها هم دارای حساسیت و اختصاصیت باالتر و هم  ساده تر 
و ارزانتر نسبت به این تست ها هستند. تست های خونی 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. اگر تست نشان 
دهد که سطح باالیی از IgE در مواجهه با گرده گلها در خون وجود دارد 
به این معنی است که فرد نسبت به گرده گل حساسیت دارد. این نکته 
 ، IgE با ارزش است که بدانیم برای یک شخص ممکن است که تست
حدود یک سال پس از برخورد با آن آلرژن مثبت باشد، بنابراین تست 

های دیگر می تواند برای تایید کمک کننده باشد.
می توان از RAST در مورد شناسائی مایت ها، آلرژن های سگ و گربه، 
گرده علف ها ، گرده درختان، هرزه علف ها و کپک ها استفاده کرد. 
تست RAST برای آلرژنهائی مانند مایت ها و آلرژنهای گربه و سگ به 
همان حساسیت تست پوستی است ولی برای آلرژنهائی مانند بعضی 
گرده ها و غذاها تست RAST دقت تست پوستی را ندارد. تست 
پوستی از اختصاصی بودن و حساسیت باالئی برخوردار است و روش 
ارجح برای تشخیص آلرژن هاست ولی برای انجام آن اگر بیمار آنتی 
هیستامین مصرف کرده باشد، باید مدتی آنرا قطع کرد تا در جواب 
تست اختاللی ایجاد نکند. در افرادی که شدت رینیت آلرژیک آنها 
بحدی است که نتوان آنتی هیستامین ها را قطع کرد و یا درماتیت 
آتوپیک وسیع دارند، چون نمی توان از تست پوستی استفاده کرد از 

RAST استفاده می کنیم . 
تست RAST برای اولین بار در سال 1970 شناخته شد و در سال 
1989 به عنوان یک تست برتر در واکنشهای آلرژیک جایگزین شد. 

برتری این دست جدید به این علت ها بود:
 بهبود حساسیت تست بدون کاهش اختصاصیت

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

 همچنین طی انجام این تست نیازی به قطع میانجی گرهای آنتی 
هیستامینی نیست.

ارجحیت  پوستی  تست های  به جای  زیر   موارد  در   RAST تست
استفاده دارد:

  در صورت وجود یک ممانعت کننده فیزیکی که منجر به بروز تداخل 
در تست ها ی 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.

تست RAST چگونه کار می کند:
کارشناسان آزمایشگاهی ماده ای شبیه آلرژن را به نمونه خون اضافه 
می کنند. این ماده در خون به یک پلیمر جامد متصل می شود. بعد 
از مدتی در خون مقدار زیادی IgE که آنتی بادی اصلی مشاهده شده 
در واکنشهای آلرژیک است دیده می شود که همان پلیمرهای جامدی 
هستند که آلرژن به آنها متصل شده بود. تایپ هایی از ایمونو گلوبین 
ها که به هر آلرژن متصل می شوند کمی با هم متفاوتند، به این دلیل 
 IgE گویند یعنی هر آلرژن به یک allergen-specific IgE به آنها
اختصاصی متصل می شود. اگر بیماری که به یک ماده آلرژن، آلرژی 
داشته و مورد تست قرار گیرد در اینصورت IgE اختصاصی برای آن 
آلرژن به آن متصل شده و 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 ایمونو گلو 
بین اختصاصی در خون  بیمار جدا می شود. سپس یک سرم از آنتی 
IgE رادیو اکتیو مشتق شده از فرد را به آن اضافه می کنند، این کار 
 allergen-specific به کارشناسان  اجازه می دهد تا مقدار غلظت
IgE را در خون بیمار اندازه گیری کنند. در صورت مشاهده کمپلکس 
ایمونوگلوبین اختصاصی آلرژن فرد مشکوک به آلرژی است اما این 
جواب قطعی نیست و برای تشخیص دقیقتر باید از تست های پوستی 

نیز استفاده شود.
تست RAST برای چندین سال یک استاندارد طالیی برای تست های 
آلرژیک آزمایشگاهی بود، اما با این حال اولین محصول تولیدی از این 
تست ها به حساسیت تست های پوستی نمی رسید. دومین نسل 
 ImmunoCap RAST تولیدی از این محصوالت با نام تجاری تست
در حال حاضر کامل ترین  تست RAST جایگزین در جهان است، 
 RAST این محصول در واقع یک تولید توسعه یافته تکنیکی از تست
اولیه است و برتری اصلی آن، حساسیت بهتر آن نسبت به تست های 

پوستی است.

تهیه کننده: دکتر مهرداد ونکی
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نکته: در 3مورد اول اگرنتیجه آزمایش بنفع دیابت بود وعالئم صریح هیپرگلیسمی وجود نداشت برای تایید تشخیص الزم است آزمایش 
در روز دیگر تکرار شود.

National Glycated Hemoglobin Standardization Program)NGSP(* 
Diabetes Control and Complications Trial )DCCT(**

معیارهای تشخیص دیابت ملیتوس براساس استانداردهای 
   )ADA( 2015 انجمن دیابت امریکا

معیارهای تشخیصی دیابت بر اساس یافته های آزمایشگاهی است و یکی از 4 حالت تعیین شده درجدول 
زیرمی تواند نشاندهنده دیابت  باشد. 

NGSP و **DCCT  انجام شده باشد
*
HbA1C>= 6.5: آزمایش باید براساس روش استاندارد وتایید شده توسط 

یا
FPG>=126mg/dl: حالت ناشتا یعنی فرد برای حداقل 8 ساعت هیچ کالری دریافت نکرده باشد

یا
2h PG>=200: بر اساس WHO یعنی بعد از مصرف 75گرم گلوکزحل شده در آب در طی تست تحمل قند استاندارد تعیین شده باشد

یا
Random plasma glucose>200 در فردیکه عالیم کالسیک هیپرگلسمیک یا بحران هیپرگلیسمیک را نشان می دهد
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معیارهای آزمایشگاهی تشخیص پره دیابت 
بر اساس استانداردهای انجمن دیابت امریکا 

)ADA( 2015
بر اساس جدول زیر یکی از 3 مورد برای حالت پره دیابت 

تشخیصی است

FPG: 100    125 mg/dl 
یا

2h PG  در  OGTT-75 mg: 140   199 mg/dl 
یا

HbA1C: 5.7%    6.4%

تا

تا

تا

DIABETES

  126 mg/dl

  126 mg/dl

PREDIABETES

  100 mg/dl

  100 mg/dl

NORMAL

-

-

>

>

>

>

DIABETES

6.5 %

6.5%

PREDIABETES

 5.7 %

5.7%

NORMAL

-

-

>

>

>

>

DIABETES

  200 mg/dl

  200 mg/dl

PREDIABETES

  140 mg/dl

  140 mg/dl

NORMAL

-

-

>

>

>

>

A1C

FPG

OGTT
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کروموزم فیالدلفیا: الحاق ژن 
)BCR-ABL( در لوسمـی 

بدخیمی ها عالوه بر تغییرات ژنی با تغییرات کروموزمی نیز همراه 
هستند. یکی از شناخته شده ترین این ناهنجاری ها ایجاد کروموزمی 
به نام کروموزم فیالدلفیا است. این کروموزم در نتیجه جا به جایی 
ایجاد   (q34;q11)(22;9)  9 و   22 کروموزم های  میان  متقابل 
می شود. در نتیجه این جابه جایی ژن BCR واقع در کروموزم 22 با 
پروتوانکوژن ABL در کروموزم 9 ادغام می شود. کروموزم فیالدلفیا 
تقریبا در 95 درصد افراد مبتال به CML و حدود 30 درصد افراد 
مبتال به ALL و تعداد کمی از مبتالیان به AML دیده می شود. 
بررسی  و  تشخیص  در  فیالدلفیا  کروموزم  و کیفی  بررسی کمی 
روش های  از  استفاده  با  دارد.  اهمیت  لوسمی ها  این  درمان  روند 
 BCR-ABL ژنتیکی تشخیص اولیه بیماری ممکن می شود. ژن
دارای واریانت های متفاوتی است که در بررسی کیفی واریانت های 
مختلف این کروموزم شناسایی می شوند. در بین این رونوشت ها 
b2a2 و b3a2 از همه شایع تر است. بررسی کیفی با استفاده از 
روش reverse transcriptase PCR )RT-PCR( انجام می گیرد. 
در این روش ابتدا از خون محیطی RNA استخراج می شود. این 
RNA برای ساخت cDNA مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت 
انجام   Randome Hexamer پرایمر از  استفاده  با   cDNA این
از   BCR ABL می شود. برای شناسایی واریانت های مختلف ژن
RT- استفاده می شود. نتایج حاصل از Multiplex PCR روش

PCR  بر روی ژل  آگاروز و آکریالمید مورد بررسی قرار می گیرند 

Real-Time PCR
برای   e1a2و  b3a2 و   b2a2 واریانت های  تنها  کیفی  روش  در 
پیشرفت  روش  این  با  اما  می شود.  داده  تشخیص   BCR-ABL
پیشرفت  بررسی  برای  بود.  نخواهد  تشخیص  قابل  درمانی  روند 
روند درمانی از روش کمی Real-Time PCR استفاده می شود. 
از روش RT-PCR کیفی  استفاده  با  بیمارانی که  این حالت  در 
وجود کروموزم فیالدلفیا در آنان اثبات شده از نظر تعداد کپی های 
BCR-کروموزم مورد آزمایش قرار می گیرند. در تشخیص کمی

لوکاسیون(  )ترانس  جابه جایی  این  های  رونوشت  تعداد   ،ABL
نسبت به یک ژن کنترل به نام  )G6PDH( که میزان آن در 
این بیماری تحت تأثیر قرار نمی گیرد، سنجیده می شود. تعیین 
تعداد رونوشت ها از طریق تعریف منحنی استاندارد برای ژن مورد 
نظر و ژن کنترل صورت می گیرد و تعداد کپی های نمونه های 
بیمار را با این استانداردهای تعریف شده می سنجند. استاندارهای 
است.  مشخص  های  غلظت  با  استاندارد  شامل3  استفاده  مورد 
عالوه بر این 1 کنترل مثبت و 1 کنترل منفی نیز مورد بررسی 
 ،PCR  بر اساس رسم منحنی های ارزیابی  قرار می گیرند. نحوه 
استاندارد و  Melting Curve است. الزم به ذکر است که جهت 
افزایش دقت  در هر بار آزمایش یک نمونه دو بار مورد بررسی قرار 

می گیرد.
این تست در آزمایشگاه فروردین قابل انجام است.

تهیه کننده: امیر بخشایش
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شناخت، پیشگیری و درمان سرطان دهانه رحم 
تهیه کننده: دکتر محمد جواد حریقی

در حال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در دنیا با سرطان زندگی 
مبتال  بیماری  این  به  نفر  میلیون  از 11  بیش  ساالنه  و  می کنند 
می شوند. با توجه به آمار روز افزون سرطان، نیاز به افزایش آگاهی 
در این زمینه داریم، به خصوص سرطان هایی نظیر دهانه رحم که 

به راحتی قابل پیشگیری هستند.
سرطان دهانه رحم چیست؟

سرطان دهانه رحم زمانی رخ می دهد که سلولهای غیرطبیعی در 
دهانه رحم، قسمت پایین رحم توسعه و گسترش پیدا می کنند. 
یک واقعیت محض درباره این بیماری این است که علت این بیماری 
یک نوع ویروس است و زمانی که سریع تشخیص داده شود، شانس 

درمان آن بسیار زیاد است.

نشانه های سرطان دهانه رحم
هنگامی که سلولهای گردنه رحم رشد غیر طبیعی داشتند، به ندرت 
همراه باعالئم هشدار دهنده ای خواهد بود اما با پیشرفت سرطان 

عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشند:
ترشحات غیر معمول

خونریزی واژینال در بین پریودها
خونریزی پس از یائسگی

خونریزی و یا درد در هنگام رابطه جنسی
HPV بیشترین علل بروز سرطان دهانه رحم 

ویروس پاپیلومای انسانی )HPV(، یگ گروه بزرگ از ویروس ها 
می باشند که حدود 40 نوع مختلف از آن می توانند ناحیه تناسلی 
را  به سرطان دهانه رحم  ابتال  نمایند و بعضی هم خطر  آلوده  را 

افزایش می دهند.

HPV عالئم
عفونت HPV معموال هیچ نشانه اي ندارد و به خودي خود از بین 
مي رود. بعضي از انواع ویروس HPV ممکن است به علت زگیل در 
ناحیه تناسلي ایجاد گردد. اما این ویروسها با ویروسهایي که عامل 
سرطان دهانه رحم هستند متفاوت مي باشند. مهم است که بدانیم 
که وجود زگیل در ناحیه تناسلي تبدیل به سرطان نمي شود، حتي 
اگراین زگیل ها درمان نشوند. انواع خطرناک HPV مي تواند سالها 

در بدن بدون بروز هر گونه عالئمي باقي بمانند.
چه کساني در معرض ابتال به HPV قرار دارند؟

امکان ابتال به HPV براي افرادي که حتي یک بار در زندگي خود 

رابطه جنسی داشتند وجود دارد. هم زن و هم مرد مي تواند این 
ویروس را بگیرند. استفاده از کاندوم خطر ابتال به HPV را کاهش 
مي دهد اما باعث نمي شود که کامال در برابر این ویروس ایمن 
شد. HPV مي تواند باعث بروز انواع سرطان هاي مقعد، واژن، آلت 

تناسلي مرد و سرطان هاي مقعدي و دهاني گردد.

چگونه HPV باعث بروز سرطان دهانه رحم مي گردد؟
اگر یکي از انواع خطرناک HPV در بدن مدتي قرار بگیرد، مي تواند 
پیشرفت  رحم  دهانه  در  طبیعي  غیر  هاي  سلول  که  شود  باعث 
نمایند. این خطرات پیش سرطاني به منزله بروز سرطان نیست. اما 
به مرور زمان، سلولهاي غیر طبیعي ممکن است راه را براي تشکیل 
سلولهاي سرطاني باز نمایند. در ابتدا سرطان خودش را در دهانه 

رحم و ناحیه اطراف آن نشان مي دهد.
سرطان دهانه رحم در میان زنان آفریقایي- آمریکایي و اسپانیایي 
شیوع بیشتري نسبت به زنان سفید پوست دارند. همچنین میزان 
خطر در زناني که سیگاري هستند، کودکان بسیاري دارند، مدت 
طوالني از قرص هاي ضد بارداري استفاده مي کنند و یا زناني که 

سیستم ایمني ضعیف و یا HIV مثبت دارند بیشتر است

تشخیص به موقع: تست پاپ اسمیر
یکي از موفقیت آمیزترین روشهاي تشخیص به موقع بیماري، تست 
پاپ است. از سن 21 سالگي به بعد زنان باید هر سه سال یکبار 
تست پاپ را انجام دهند. از سن 30 تا 65 سالگي، زناني که تست 
پاپ و HPV انجام داده اند مي توانند این تست را هر 5 سال انجام 

دهند.
حتی پس از واکسیناسیون HPV همچنان نیاز است تا تست پاپ 
انجام شود  براي اینکه واکسن همه انواع سرطان هاي گردن رحم 

را پیشگیري نمي کند.

تشخیص زودهنگام: آزمایش
دربعضـی موارد پزشــکان ممکن است آزمایشHPV را به عالوه 
 HPV تجویز کنند. این آزمایش میزان خطر نوع DNA پاپ برای
راتعیین می کند. این آزمایش همراه با آزمایش پاپ برای سرطان 
دهانه رحم در زنان باالی 30 سال استفاده می شود. این آزمایش 
برای هر زنی در هر شرایط سنی بعد از مشاهده نتیجه غیر عادی 

تست پاپ توصیه می شود.

  HPV DNA
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تشخیص سرطان دهانه رحم: بیوپسی
در  آزمایش  برای  بافت دهانه رحم  برداری  نمونه  بیوپسی شامل 
آزمایشگاه می باشد. یک آسیب شناس نمونه بافت را برای بررسی 
تغییرات غیر عادی، سلولهای پیش سرطانی و سلولهای سرطانی 
مورد آزمایش قرار می دهد. بیشتر موارد، بیوپسی را داخل مطب 
دکتر با بی حسی موضعی هم می توان انجام داد. بی حسی موضعی 
اجازه می دهد که پاتولوژیست بتواند به آسانی سلولهای غیرطبیعی 
را در زیر سطح دهانه رحم بررسی کند اما گاهی وقت ها هم این 

آزمایش نیازمند بیهوشی عمومی می باشد.

مراحل سرطان دهانه رحم
در مرحله ابتدایی سلولهای سرطانی را تنها در سطح گردنه رحم 
می توان مشاهده کرد. بیشتر سلولهای مهاجم در چهار مرحله از 

هم تفکیک می شوند.
دهانه رحم گسترش  از  فراتر  است که سرطان  زمانی  مرحله 1، 

نیافته باشد.
مرحله 2، یعنی تومور، به قسمت باالی واژن گسترش یافته است.

تومور مرحله 3، به بخشهای پایینی واژن رسیده و ممکن است 
جریان ادراری را مسدود نماید.

تومور مرحله 4، تومور به مثانه یا رکتوم می رسد و یا سلولهای 
سرطانی به بخشهای دیگر بدن منتقل شده و تومور های جدیدی 

را بوجود می آورد.

درمان
جراحی

معموال  باشد،  نداشته  قرار  پیشرفت  دوم  مرحله  در  سرطان  اگر 
این  که  شود.  می  توصیه  سرطانی  بافت  برداشتن  برای  جراحی 
برداشتن   ،hysterectomy هیسترکتومی  شامل  معموال  مرحله 
رحم و همچنین بافت های اطراف آن است. جراح ممکن است لوله 
های فالوپ، تخمدان ها و گره های لنفاوی نزدیک تومور را بردارد.

پرتو درمانی
پرتو درمانی با استفاده از اشعه X انجام می گیرد که در این روش 
درمانی، سلولهای سرطانی موجود در ناحیه مورد نظر را هدف تابش 
اشعه X قرار می دهند. این روش به از بین بردن هر گونه سلولهای 
سرطانی باقی مانده پس از جراحی نیز کمک می کند. تابش داخلی 
یا براکی تراپی، با استفاده از مواد رادیواکتیو به داخل تومور انجام 
از  با ترکیبی  می گیرد. زنان مبتال به سرطان گردنه رحم اغلب 
پرتو درمانی و شیمی درمانی معالجه می شوند. عوارض جانبی این 
روش شامل کاهش یافتن مقدار سلولهای خونی، احساس خستگی، 

ناراحتی معده، تهوع و استفراغ است.

شیمی درمانی
روش درمانی شیمی درمانی با استفاده از دارو انجام می گیرد تا 
سرطان را در هر جایی از بدن از بین ببرد. زمانی که سرطان گردنه 
از  پراکنده شود، شیمی درمانی یکی  بدن  اعضای  به دیگر  رحم 

گزینه های اصلی برای درمان خواهد بود.

سرطان دهانه رحم و بارداری
بردن  بین  از  و  رحم  برداشتن  شامل  اغلب  رحم  سرطان  درمان 
تخمدان ها می باشد که مانع بارداری در آینده خواهد بود. با این 
همچنان  شود،  مداوا  و  تشخیص  سریع  خیلی  سرطان  اگر  حال 
شانس بارداری پس از جراحی وجود دارد. در روشی بنام تراکلکتومی 
گردنه رحم و بخشی از مهبل  برداشته می شود و بخش اصلی رحم 

دست نخورده باقی می ماند.

میزان موفقیت در سرطان دهانه رحم
درصد موفقیت در درمان سرطان بستگی به زمان تشخیص وجود 
بیماری دارد. با توجه به این مطلب بین 15 تا 93 درصد زنانی که 
کمتر از 5 سال از تشخیص بیماری آنها گذشته باشد زنده خواهند 
ماند. این آمار و ارقام در طی سالهای 2000 تا 2002 بدست آمده 
بودند. این آمار برای کسانی که امروزه دچار این بیماری می شوند، 

ممکن است درصد باالتری داشته باشد. 

واکسن برای جلوگیری سرطان دهانه رحم
 HPV امروزه واکسن هایی وجود دارند که دو نوع از قویترین علل
را از بین می برند. هر دونوع Cervarix و Gardasil نیاز به سه 
دوز تزریق در طی یک دوره 6 ماهه دارند. مطالعات نشان می دهد 
که واکسن در پیش گیری از عفونت های مزمن ناشی از HPV که 
زمینه بروز 70 درصد از سرطان های دهانه رحم است، بسیار موثر 
می باشد. Gardasil همچنین از بروز دو نوع HPV که منجر به 

زگیل در ناحیه تناسلی می شود پیشگیری می کند.

چه کسانی باید واکسینه شوند؟
نه درمان عفونت  استفاده می شود  برای پیشگیری  تنها  واکسن 
HPV. واکسن اگر پیش از فعالیتهای جنسی مورد استفاده قرار 
گیرد بسیار موثر است. CDC )کنترل بیماریهای سرطان( برای 
دخترهای سنین 11 تا 12 سال توصیه کرده که سری واکسن های 
برای  واکسن  این  کلی  بطور  دهند.  قرار  استفاده  مورد  را   HPV

دخترهای بین 13 تا 26 جهت پیشگیری تجویز می شود.
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نایسریا )Neisseria(، دیپلوکوک هایی گرم منفی )شبیه دانه لوبیا(، 
غیر متحرک و هوازی هستند و در حضور 5 تا 10 درصد دی اکسید 
باکتری هایی  نایسریا،  دارند. گونه های مختلف  بهتری  کربن، رشد 
همزیست می باشند که توانایی کلونیزه کردن سطوح مخاطی بسیاری 
از جانواران را دارند. تاکنون 11 گونه در انسان شناسایی شده است که 
از این تعداد، فقط 2 گونه با نام های نایسریا مننژیتیدیس عامل بیماری 
مننژیت باکتریایی و سپتی سمی و نایسریا گونوره عامل بیماری سوزاک 

بیماریزا هستند.

نایسریا گونوره 
نایسریا گونوره اولین بار در سال 1879 توسط آلبرت نایسر کشف 
شد. طی ایجاد بیماری، عفونت آلت تناسلی منجر به دفع چرک از 
با سوزش  ادرار همراه  تورم و  آن خواهد شد. عالئم شامل قرمزی، 
است. نایسریا همچنین می تواند موجب ورم ملتحمه چشم، التهاب 
حلق، پروکتیت، التهاب پیشابراه، التهاب پروستات و بیضه ها شود. ورم 
ملتحمه در نوزادان تازه متولد شده از زنان مبتال به سوزاک، شایع است. 
این بیماری می تواند موجب خراش یا سوراخ شدن قرنیه و در نتیجه 
منجر به کوری نوزاد شود. عفونت گونوکوکی منتشر می توان منجر به 
مننژیت، اندوکاردیت و سندرم آرتریت- درماتیت شود. عفونت دستگاه 
تناسلی زنان می تواند بیماری التهابی لگن را سبب شود و اگر درمان 
نشود، سبب ناباروری خواهد شد. ناباروری بر اثر التهاب و زخم شدن 
شیپور رحمی )لوله فالوپ( اتفاق می افتد. 10 تا 20 درصد زنان مبتال به 

سوزاک، در خطر ناباروری هستند.

Meningitides  Neisseria نایسریا مننژیتیدیس
نامیده می شود، باکتری  نایسریا مننژیتیدیس  که مننگوکوک نیز 
عامل مننژیت است. این باکتری می تواند موجب مننگوکوکسمی نیز 
شود. مننگوکوک به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ و میر در کودکان 

کشورهای توسعه یافته و موجب اپیدمی در آسیا و آفریقا است.

از نظر میکروسکوپی، نایسریا مننژیتیدیس همانند نایسریا گونوره، 
دیپلوکوک های گرم منفی لوبیایی شکل است، با این تفاوت که نایسریا 

مننژیتیدیس دارای کپسول است اما نایسریا گونوره کپسول ندارد. 
آنتون وایکسلبام میکروب شناس اتریشی اولین بار این باکتری را در سال 
1887 کشف کرد. مننگوکوک تاکنون فقط از انسان جدا شده است. 
باکتری هرگز از جانوران جدا نشده است زیرا باکتری توانایی گرفتن آهن 
از منابعی غیر از منابع انسانی )ترانسفرین و الکتوفرین( را ندارد. تصور 
می شود باکتری به شکل فلور نرمال در حلق 5 تا 15 درصد افراد بالغ 
حضور داشته باشد. مننگوکوک از طریق ترشحات تنفسی و بزاق مانند 
عطسه، سرفه و جویدن اسباب بازی ها منتقل می شود. عالئم اولیه شامل 
خستگی، تب باال همراه با سفتی گردن و سردرد است که در صورت 
عدم درمان منجر به کما و مرگ بیمار خواهد شد. عالئم مننژیت نایسریا 
مننژیتیدیس شبیه عالئم بالینی مننژیت های استرپتوکوک پنومونیه و 
هموفیلوس آنفلوآنزا است. افرادی که دچار اختالل در سیستم ایمنی 

خود هستند در معرض خطر باالی ابتال به مننژیت می باشند. 
مننگوکوکسمی، بیماری دیگری است که توسط مننگوکوک ایجاد 
می شود. ویژگی این بیماری، ایجاد راش های قرمز )لکه های خونریزی 
زیر پوستی( است که با فشار تغییر رنگ نمی دهند. بیماری بسیار مهلک 
است و 50 درصد از بیماران تنها چند ساعت پس از شروع عالئم، 
خواهند مرد. سایر عوارض عبارتند از: سندرم واترهاوس- فریدریشسن 
)خونریزی دوطرفه غدد فوق کلیوی به دلیل مننگوکوکسمی برق آسا( 

و انعقاد درون عروقی منتشر.

تشخیص آزمایشگاهی
مشاهده میکروسکوپی باکتری در مایع مغزی- نخاعی )CSF( جدا 
شده از بیمار و کشت باکتری بر روی محیطهای آگار خون دار )مانند 
شکالت آگار( از مهمترین روش های تشخیص باکتری است. در موارد 

مننگوکوکسمی )عفونت خون(، باکتری را می توان از خون جدا کرد.

 نیسریا مننژیتیدیس و گنوره و روش های
 تشخیصی آزمایشگاهی

تهیه کننده: مهران محمدی
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دیابت یکی از بیماریهای شایع عصر حاضر است. این بیماری در 3 
تیپ طبقه بندی شده است. تیپ 1 در واقع دیابت جوانی است که 
در اثر از بین رفتن سلولهای بتا که تولید انسولین را در پانکراس به 
عهده دارند ایجاد می شود. این بیماری در سنین پایین عالئم خود 
را بارز کرده و برای کنترل عالئم نیاز به جایگزینی انسولین به روش 
دارویی است. دیابت تیپ 2 بیشتر در سنین باالی 45 سال و به 
دنبال مجموعه ای از عوامل مساعد کننده مثل وراثت، چاقی، فشار 
خون باال و عدم تحرک ایجاد می شود. در این طیف سطح انسولین 
تقریبا نرمال است ولی رستپورهای آن کم شده اند. این دیابت غیر 
وابسته به انسولین بوده و درمان آن بیشتر بر پایه تغییر و بهبود 
سبک زندگی و نیز استفاده از داروها می باشد. دیابت تیپ 3 دیابت 
حاملگی است که در برخی از زنان باردار ایجاد شده و درصدی از آنها 

می تواند به دیابت وابسته به انسولین تبدیل شود. 
آنچه مهم تر است دیابت تیپ 1 و درمان آن است. طبق تحقیقات 
جدید روی موش ها دیده شده است که می توان سلولهای رویانی 
پانکراس  در  که  سلولهایی  به  تبدیل  موش  در  را  انسان  جنینی 
تولید انسولین را به عهده دارند نمود و سطح انسولین را در موشها 
به حد طبیعی باز گردانده و عالئم دیابت را برطرف کرد. به عقیده 
پژوهشگران این روش در انسان نیز عملی است و با این روش می 

توان این بیماری را درمان کرد ولی نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
 pancreatic( هنگامی که درمان بوسیله پیـوند جزایر پانکراس
islet allo-transplantation( بـرای اولین بار معرفی شد، امیدی 

دوباره به بیماران دیابتی خسته از تزریق انسولین برگشت.
بطور معمول، مجموعه ای از سلول ها را از پانکراس اهداکننده یک 
شخص فوت شده درون بیمار دیابتی پیوند  می زنند. این مجموعه 
سلول های پیوند شده به تولید انسولین در بدن اقدام می کنند، 

بنابراین هیچ تزریقی نیاز نیست. 
متد جدید شامل برداشت سلول ها از کبد خود بیمار و تکثیر آن 
 PDX-1 سپس ژن کنترل .)Orgenesis در آزمایشگاه می باشد )روش
برای تبدیل سلول های کبدی رشد کرده در آزمایشگاه به سلول 
های )AIP )Autologous Insulin Producing یا تولیدکننده 
انسولین اتولوگ مورد استفاده قرار می گیرد که مشابه با عملکرد 
جزایر پانکراس است. سلول های AIP سپس از طریق کاتتر به درون 

کبد بر می گردند و در آنجا تولید انسولین را شروع می کنند.
کبد و پانکراس در عملکرد بسیار به هم مرتبط هستند و دارای 
منشا مشترکی در جنین می باشند. به دلیل نزدیکی این دو عضو 
به هم، با افزودن PDX-1 به سلول های کبد موجب ایجاد بیان 
ژنی می شود که سلول ها را به سلول های پانکراس تبدیل می کند.

مروری بر تازه های دیابت و گزارشی از کارگاه 
آموزشی دیابت در آزمایشگاه فروردین

تهیه کننده: سعید فرخنده
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کارگاه دیابت در آزمایشگاه فروردین
با توجه به اهمیت بیماری دیابت و عوارض ناشی از این بیماری، آزمایشگاه فروردین بر آن آمد تا با برگزاری 
این دوره های آموزشی در منطقه و همچنین انجام آزمایشهای مربوطه، ضمن ایجاد تعامل با سرای محله 
مناطق شهرداری با هدف شناخت بیماران دیابتی و هماهنگی الزم با مدیران این مراکز، عاملی باشد برای 
افزایش هرچه بیشتر دانش این گروه به بیماری دیابت، به نحوی که با این راهکار بتوان شاهد تعامل 
حداکثری مردم منطقه با پزشکان محترم باشیم. در ذیل تصاویری از این کارگاه را مشاهده می فرمائید.
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آشنایی با تکنیک ایمونوفلورسانس
روش ایمونو فلورسانس یکي قدیمي ترین روش هاي سنجش ایمني 
تکنیک  یک  حقیقت  در  ایمنوفلورسانس  مي باشد.  )ایمونواسي( 
هیستوشیمیایي یا سیتوشیمیایي است که در آن آنتي بادي نشاندار 

به آنتي ژن سلولي و یا بافتي مورد نظر متصل مي شود.
با کمک پیشرفتهایي که در ایمني سنجي ایمونوفلورسانس صورت 
گرفته امکان شناسایي اتو آنتي بادي اختصاصي )مارکرها( و دیگر 
مولکولهاي مدنظر )مثل پروتئینها، هورمونها و داروها( به وجود آمده 
و این روش در میان آزمایشگاه هاي بالیني به صورت وسیعي مورد 
پذیرش واقع شده است. از این روش بیشتر در تشخیص زود هنگام 
و  درمان  چنین  هم  و  ایمیون(  اتو  بیماریهای  )بخصوص  بیماری 
پیگیری بیماری در بیمارانی که این اختالالت بطور بالقوه زندگیشان 

را تهدید می کند استفاده می شود. 
مقدمه: 

همانطور که از نام ایمونوفلورسانس مشخص است در این روش از 
مواد فلورسنت یا فلورکروم به عنوان نشانگر استفاده مي شود: زیرا 

ماده فلورسنت را مي توان به آنتي ژن یا آنتي بادي متصل نمود.
فلوروکروم )ترکیب فلورسنت( ماده رنگي است که انرژي نوراني را 
جذب مي کند. این جذب نور سبب مي شود الکترون الیه آخر به 
سطح باالتري برود. الکترونهاي برانگیخته شده بسرعت به تراز انرژي 
پایینتر باز مي گردند و انرژي اضافي را به صورت فوتون نشر مي 

دهند. این انتقال انرژي فلورسانس نامیده مي شود. 
محدوده طول موج هایي که یک ترکیب فلورسانت مي تواند در آنها 
برانگیخته شود، طیف جذب نامیده مي شود. فلورسین ایزوتیوسیانات 
)FITC( یکي از رایج ترین فلوروکروم ها است و طیف جذب آن در 
حدود 388 نانومتر مي باشد. برانگیختگي در این طول موج باعث 
نشر بسیار خوب براي FITC مي شود. اگر این فلوروکروم به وسیله 
طول موج دیگري درون طیف جذب خود برانگیخته شود، نشر نور 

در همان طیف اتفاق مي افتد، اما همان شدت را نخواهد داشت. 
فلوئورسئین نور زرد - سبز مي دهد و رودامین رنگ قرمز را در 
گستره طیف ایجاد مي کند. رنگي که در میکروسکوپ فلوئورسنت 
در  که  فیلتر سدي  یا  ثانویه  فیلتر  به  بستگي  شود  مي  مشاهده 
عدسي چشمي به کار مي رود، دارد. فیلتر زرد نور فلورسانس سبز 
را از فلوئورسئین جذب مي کند و تنها نور زرد را عبور مي دهد. 
 FITC ،فلوئورسئین بعد از برانگیخته شدن یک فلورسانس سبز تند

رنگ سبز و »فیکوبیلي پروتئین« رنگ قرمز ایجاد مي کند.
  

نظیر  ماکرومولکول هاي مختلفي  به  فلورسنت  ماده  اتصال  براي 
این  از  یکي  شود.  مي  استفاده  متفاوتي  روشهاي  از  بادي،  آنتي 
این  در  است.  بیوتین  آویدین-  سیستم  طریق  از  اتصال  روشها 
بادي هاي  آنتي  نوکلئیک،  اسید  اي  پروبهاي تک رشته  تکنیک 
ضد میکروبي یا آنتي بادیهاي ضد بیوتین، به یک مولکول کوچک 
یعني بیوتین باند مي شود. این مولکولها داراي گرایش قوي نسبت 
به پروتئین آویدین هستند که این پروتئین، چهار نقطه اتصال دارد. 
بیوتیني که به اویدین یا به آنتي بادي باند مي شود، مي تواند با 
رنگهاي فلورسانس و یا با آنزیمهاي رنگزا ایجاد کمپلکس نموده و 

سیستمهاي شناساگر اختصاصي را بوجود آورد. 
رنگي  چند  انالیز  تکنیک  در  فلورسنت  کانژوگه  چند  ترکیب  از 
بادي  آنتي  از چند  استفاده  با  تکنیک  این  استفاده مي شود. در 
مختلف که با مواد فلورسانس متفاوت کونژوگه شده است مي توان 
به طور همزمان چند مولکول را در یک بافت یا در سطح سلول 

بررسي کرد. 

کمپلکسهاي نشاندار آنتي ژن – آنتي بادي در سطح سلول به روش فلوسایتومتري

تهیه کننده: نفیسه شاهمرادی
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تکنیک آنالیز فلورسانس چند رنگي 
انجام  کیفي  یا  کمي  روش  دو  به  مي توان  را  ایمونوفلورسانس 
از دستگاه  فلورسنت  نور  میزان  تعیین  براي  روش کمي  در  داد. 
فلوریمتر استفاده مي شود. در روش کیفي براي تعیین میزان ماده 
استفاده مي شود.  فلورسانت  میکروسکوپ  از  فلورسنت  کونژوگه 
روش استفاده از میکروسکوپ فلورسانت پرکاربردتر است که به دو 

صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام مي شود.

1- سنجش ایمونوفلورسانس مستقیم
 )Direct Immunofluorescence assay, DIFA(

اغلب براي جستجوي آنتي ژن هاي خاص ذره اي مانند میکروب ها 
یا سلول ها و کمپلکس هاي رسوبي مورد استفاده قرار مي  گیرد. 
بادي  باید آنتي  این روش براي شناسایي هر آنتي ژن خاص  در 
در  فلورسانس  مواد  با  کونژوگه شده  به صورت  را  آن  اختصاصي 
اختیار داشت. از این تکنیک براي شناسایي اتو آنتي بادي رسوب 
یافته در پوست یا بافت ها )بیوپسي بافت( یا بررسي زیر گروه هاي 

سلولي در یک سوسپانسیون سلولي استفاده مي شود. 
                    

براي  مي توان  را   )DIFA( مستقیم   ایمونوفلورسانس  تکنیک 
شناسایي موارد زیر بکار برد:

 آنتي ژن هاي ویروسي، باکتري، انگلي یا قارچي

از معایب ایمونوفلورسانس به طور کلی هزینه باالتر، سیگنال پایین تر و 
انعطاف پذیری کمتر می باشد.

2- سنجش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم
)Indirect Immunofluorescence Assay, IIFA(

از این روش اغلب جهت جستجوي آنتي بادي در یک محیط بیولوژیک 
)سرم، ترشحات و...( استفاده مي شود. در سنجش ایمنوفلورسانس غیر 
ایمونوفلوئورسانس غیر  از آنتي گلوبولین استفاده مي شود.  مستقیم، 
با یک ماده  بادیهای نشاندار  از آنتی  مستقیم روشی است که در آن 

تصویر روند انجام تکنیک ایمنوفلورسانس مستقیم

 کمپلکس هاي ایمني )کمپلکسهاي آنتي ژن – آنتي بادي(
 مارکرهاي سطحي لنفوسیت ها

)IgM, IgA, IgG ( ایمنوگلوبولین ها 
افزون بر اینها، تکنیک هاي DIFA در تشخیص پاتوژن هایی مانند 
لژیونال پنوموفیال، پنوموسیستیس کارینی، کالمیدیا تراکوماتیس، 
نایسریا گنوره، CMV pp65 و همچنین بررسی بیماری های بافتی 

مانند پمفیگوس، واسکولیت و گلومرولونفریت می باشد.
نمونه برای DIFA باید در حالت تازه و بدون هر گونه تثبیت کننده 
دریافت شود. برای جلوگیری از کم آبی، بافت را باید در گاز مرطوب 
نمکین در دمای oC 4پیچیده )حداکثر به مدت 24 ساعت( و در 

اسرع وقت با نیتروژن مایع منجمد کرد.

روش انجام تکنیک ایمونوفلورسانس مستقیم:
زماني که آنتي بادیهاي monospecific نشاندار شده با فلوروکروم 
که داراي ویژگي و حساسیت باال هستند، مستقیما به الم بافتي 
یا سوسپانسیون سلول زنده واجد مارکرهاي سطح سلولي افزوده 
مي شوند واکنشهاي متقابل صورت گرفته و کمپلکسهاي نشاندار 
آنتي ژن – آنتي بادي در ناحیه تشکیل کمپلکس، قابل مشاهده 
بادي هاي نشانداري که  آنتي  بافتي،  با شستشوي الم  مي شود. 
متصل نشده بودند، حذف مي گردند. پس از مرحله اخیر الم بافتي 
یا سلولي را جهت مشاهده در زیر میکروسکوپ فلورسانت با زمینه 

تاریک قرار مي دهند.
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فلوئورسانس برای ردیابی یک پروتیین یا آنتی بادی مورد نظر در 
سرم بیماران استفاده می شود و حدود 10 برابر حساستر از روش 
مستقیم می باشد و مقادیر آنتی بادی کمتر از ug/ml 0/1 را می تواند 
تشخیص دهد. خاصیت یک ماده ایمونوفلوئورسانس این است که 
به  بنفش(  ماورای  )در حد  پایین  موج  با طول  نور  تابش  از  پس 
ماده مزبور، ماده فوق نوری با طول موج بلندتر )در حد نور مرئی( 
نمود. ماده  را مشاهده  توان آن  نماید که می  از خود ساطع می 
و  ایزوتیوسیانات  فلوئورسئین  موارد  بیشتر  در  ایمونوفلوئورسانس 
آنتی بادی مورد نظر IgG و نمونه مورد آزمایش سرم بیماران است. 

 

IIFA به طور وسیع براي شناسایي اتوآنتي بادیها، آنتي بادیهاي 
اختصاصي بافتها و آنتي ژنهاي سلولي موجود در سرم استفاده مي 
شود: به عنوان مثال براي شناسایي اتوآنتي بادیهاي ضد آنتي بادی 
 )ANA( اتو آنتی بادی ضد هسته ای ،)nDNA( DNA های ذاتي
، آتو آنتی بادی های میتوکندریایي)AMA(، آنتي  بادی ماهیچه 
صاف )ASMA( و آنتي بادی های سلول پاریتال )APCA( , آنتی 
بادی ضد HSV و CMV و آنتي بادي سیتوپالسمي ضد نوتروفیل 

)ANCA(

غیر  ایمونوفلورسانس  با  مستقیم  ایمونوفلورسانس  تفاوت 
مستقیم:

 در ایمونوفلورسانس مستقیم از بافت یا مایعات آلوده الم گرفته 
شده وآنتی ژن بطور مستقیم بررسی می شود ولی در غیرمستقیم 

انتی بادی در سرم بررسی می شود
 در ایمونوفلوئورسانس مستقیم ما در جستجوی آنتی ژن و یا یک 
آنالیت خاص هستیم مثال می خواهیم در فردی که بیماری کلیوی 

دارد رسوب زنجیره کاپا یا الندا را بررسی کنیم بدین منظور پزشک 
از کلیه بیوپسی تهیه کرده به آزمایشگاه میفرستد در آزمایشگاه از 
بیوپسی برشهای نازکی تهیه شده روی الم قرار داده شده فیکس 
زیر  در  الم  و  گرفته  صورت  سازی  آماده  مراحل  سپس  میگردد 

میکروسکوپ فلوئورسانس بررسی می گردد. 
در روش ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم دنبال آنتی بادی در سرم 
بیمار هستیم مثال می خواهیم ببینیم فردی آنتی نوکلئار آنتی بادی 
دارد یا خیر بدین منظور سرم بیمار را رقیق کرده و روی الم های 
از قبل آماده شده که روی آنها سلولهای دارای هسته وجود دارد 
می ریزیم پس از انکوباسیون و شستـشو آنتــی هیومن کونژوگه با 
فلوئورسئین ایزو تیوسیانات را روی الم ریخته و انکوبه می کنیم 

پس از شستشو الم را در زیر میکروسکوپ بررسی می کنیم
 ایمونو فلورسانس مستقیم بر روی بافت بیوپسی شده انجام می گردد 
C3- و نیز کمپلمانهای IgG-IgA-IgM-Total و انتی بادی های

C4 و زنجیره های سبک و سنگین کاپا و المبدا و فیبرینوژن در 
خواست می شود ولی در ایمونوفلورسانس غیرمستقیم از نمونه سرم 
بیمار با تیتراسیون آنتی بادی ها انجام می شود و روند تاثیر داروها 

وسیر درمان بیماری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روش انجام تکنیک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم:
از الم هاي آماده که قبال آنتي ژن یا بافت بر روي آن متصل شده 
است استفاده مي شود. در یک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم غیر 
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رقابتي، ردیابي آنتي بادي آزاد )لیگاند( موجود در نمونه بیمار صورت مي گیرد. لیگاند با آنتي ژن بافتي پس از انجام شستشو، آنتي بادي 
ثانویه ) آنتي هیومن گلوبولین نشاندار( اضافه مي شود که با ]Ab-Ag[  باند شده، کمپلکس ]Ag-Ab-Ag[ فلورسنت ایجاد مي نماید 

سپس توسط یک میکروسکوپ فلورسنت مشاهده و یا توسط فلوئورومتر اندازه گیري مي شود.
غلظت آنتي بادي موجود در نمونه بیمار از روي منحني استاندارد بدست مي آید که به صورت تیتر گزارش مي شود.

نکته: هر دو نوع تکنیک هاي ایمنوفلورسانس )روشهاي مستقیم و غیر مستقیم( از آنتي بادیهاي آماده تجاري mono-specific نشاندار 
شده با فلورسئین استفاده مي کنند، که این آنتي بادیها ویژگي و حساسیت باالیي دارند.

محدودیت ها: شاید تنها محدودیت انجام این آزمایش عدم دسترسی به یک سوبسترای مناسب باشد. مسلما حساسیت سوبستراها 
اهمیت زیادی دارد چون ویژگی این روش با هر سوبسترایی که استفاده شود باال خواهد بود. در برخی موارد آزمایش IIF برای بیماران 
 LE ،بثورات دارویی ،T. rubrum پمفیگوس ولگاریس ممکن است در بیماریهای زیر بطور مثبت کاذب واکنش دهد: سوختگی، آلودگی با
و بسیار نادر در افراد طبیعی. در مورد استفاده از پوست ختنه گاه مطالعات کمی صورت گرفته است. برای به دست آوردن حساسیتهای 

باالتر و مورد قبول استفاده از سایر سوبستراها مثل پوست سالم انسان و مخاط مری و ملتحمه چشم نیز پیشنهاد می شود. 

تصویر از روند انجام تکنیک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم
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تصاویری از نتایج میکروسکوپی ایمونوفلورسانس

antibodies against herpes simplex viruses Antibodies against Helicobacter pylori

Rat kidney and M2 BIOCHIP: antibodies against mitochondria-AMA Crithidia luciliae: antibodies against dsDNA



22 FARVARDIN LAB

مقدمه
سلول ها در پاسخ به تغییرات محیط اطرافشان می توانند خود را تغییر 
دهند. متاپالزی یکی از این پاسخ ها است. متاپالزي یک تغییر قابل 
برگشت است که در آن یک نوع سلول بالغ با نوع دیگري سلول بالغ 
جایگزین مي گردد. این تغییر نیز یک فرایند سازگاري سلولي است که 
در آن یک نوع سلول که نسبت به یک استرس خاص حساس است با 
نوع دیگري که بهتر مي تواند شرایط نامناسب محیطي را تحمل کند 
جایگزین مي گردد. تصور مي شود که این امر ناشي از تغییر سلول هاي 
قبلي نیست. بلکه به علت برنامه ریزي مجدد ژنتیکي در سلول های 

بنیادي روي مي دهد.

میلوفیبروزاولیه
میلوفیبروز یک اختالل تکثیری مغز استخوان )میلوپرولیفراتیو( با علت 
ناشناخته است که ارتباط نزدیکی با پلی سیتمی ورا و لوکمی میلوژن 
دارد. این اختالل با بزرگی متوسط تا شدید طحال، واکنش خونی 
مشخص  استخوان  مغز  فیبروز  و  پرسلولی  و  لوکواریتروبالستیک 

می شود. نوعا طحال بزرگ، سفت و با شکل نامنظم است.
مغز استخوان تقریبا به طور کامل با بافت فیبری پرشده است، گرچه 
در بعضی موارد مغز استخوان هیپرپالستیک است و فیبروز بسیار 
کمی در آن دیده می شود. خون سازی خارج مغز استخوان عمدتا در 
طحال، کبد و استخوان های بلند آغاز می شود. نشانه ها قابل انتساب به  
کم خونی )ضعف، خستگي، تنگی نفس( یا بزرگی طحال )احساس پری 
و درد شکم، که ممکن است شدید باشد( هستند. درد روی طحال 
ناشی از انفارکتوس های طحالی شایع است. خونریزی خودبه خود، 
عفونت ثانویه، درد استخوان و وضعیت هیپرمتابولیک شایع هستند. 
پرفشاری ورید باب در بعضی بیماران و درنتیجه فیبروز کبد، افزایش 

شدید جریان خون طحال، یا هر دو رخ می دهد.
بزرگی کبد در %75 بیماران و بزرگی طحال در تمامی بیماران دیده 

از   30% حدود  باالست.  معموال  سفید  گویچه های  تعداد  می شود. 
بیماران در زمان تشخیص اولیه بدون نشانه هستند و نیازی به درمان 
ندارند. برداشتن طحال در شرایط زیر توصیه می شود: 1. همولیز شدید 
که به درمان طبی پاسخ نمی دهد 2. نشانه های شدید ناشی از بزرگی 
طحال 3. ترومبوسیتوپنی با خطر مرگ 4. پرفشاری ورید باب همراه 
با خونریزی واریسي. )این یکی از موارد نادری است که پرفشاری ورید 

بابد می تواند با برداشتن طحال عالج یابد(
برداشتن طحال در متاپالزی میلوئید با میزان مرگی معادل %13 و 

عوارض شایع همراه است. 
در مجموع میلوفیبروز دارای سه فاز می باشد:               

 PLT ، RBC فاز اول = فاز سلوالر ، یعنی بیمار هر سه رده ی سلولی
و WBC  باال دارد.

فاز دوم = فاز آپالستیک که فیبروز ایجاد می شود و مغز استخوان 
خشک و بدون سلول می گردد.

فاز سوم = فاز بالستیک که به AML تبدیل گشته است.

تشخیص آزمایشگاهی
در خون محیطی بیماران مبتال به میلوفیبروز سلول هایی دیده می 
شود که به مجموع آنها واکنش لکواریتروبالستیک گفته می شود . 
یعنی سلول هایی که در خون وجود دارند در مغز استخوان ساخته 
نشده اند، بلکه منبع خارج مغز استخوان دارند . وجود سلول های 
پرواریتروسیت،  و   nRBC میلوسیت،  اشکی(،  )قطره   Tear drop
پرومیلوسیت، سلول باند و پالکت های بزرگ )giant( در خون گواه 

این قضیه است.
کروموزوم فیالدلفیا در بیماران میلوفیبروز منفی می باشد که افتراقی 

مهم از CML است.  
عالمت عمده پان سیتوپنی )کاهش تمام رده های سلولی( می باشد و 
بیمار ممکن است با عالیم آنمی )ضعف و بیحالی و خستگی پیشرونده( 
مراجعه نماید. طحال بسیار بزرگ است که موجب اتساع شکم و سیری 

زودرس و درد در ربع فوقانی چپ و راست شکم می گردد.
پان سیتوپنی بیمار میلوفیبروز را مستعد بدخیمی می کند. ممکن 
است فرد با ترومبوسیتوپنی و یا  DIC مراجعه کند. هموگلوبین 
زیر10 است و در الم خون محیطی این بیماران بالست دیده می شود. 
در50 درصد از این بیماران JAK2 مثبت می باشد. همان طور که در 
ترومبوسیتوز اساسی نیز در 50 درصد موارد مثبت و در پلی سیتمی 
ورا در 95 تا 98 درصد موارد مثبت است. در این بیماران آسپیراسیون 

مغز استخوان به علت فیبروزه بودن آن )Dry Tap( مشکل است.

معرفی بیماری میلوفیبروز اولیه با متاپالزي
تهیه کننده: خانم سمیرا قریشی
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پلي  سیتمي  افزایش  تعداد گلبول هاي  قرمز خون است. این  اختالل  
بیشتر در بزرگساالن  باالي  50 سال  بروز مي کند )ولي  محدوده  سني  

آن  15-90 سال  است ( و در آقایان  شایع تر است . 
این  بیماري  سه  نوع  دارد: 

پلي سیتمي  حقیقي 
پلي سیستمي  ثانویه )پلي  سیستمي  واکنشي (، که  عارضه اي  از بیماري  

یا عواملي  غیر از اختالالت  سلول هاي  خون  است.
پلي  سیستمي  استرسي  

مربوط   پالسماي  خون   کاهش  حجم   به   که   کاذب   پلي  سیستمي  
مي باشد.

عالیم  شایع 
برخي  بیماران  هیچ  عالمتي  ندارند. سایر بیماران  ممکن  است  داراي  هر 

یک  از عالیم  زیر باشند: 
خستگي ، سردرد، خواب  آلودگي، منگي ، پرخوني پوست ، بزرگي  طحال ، 
خونریزي  بدون  توجیه،  احساس چرخش یا حرکت شکایت )سرگیجه(، 
خارش به ویژه بعد از دوش آب گرم یا داغ، تغییر رنگ صورت )مایل 
به قرمز(، تنگی نفس، اشکال در تنفس هنگام دراز کشیدن و ترومبوز 

و التهاب فلبیت.
عالئم دیگر شامل احساس پری شکم و احساس کامل پس از خوردن 
مقدار کمی از غذا است )سیری زودرس(. هفتاد و پنج درصد از افراد 

مبتال، اسپلنومگالی، و 30 درصد هپاتومگالی دارند.
علل  پلي سیتمي  حقیقي : ناشناخته  

علل  پلي  سیتمي  ثانویه : بیماري هاي  مادرزادي  قلب ، بیماري هاي  مزمن  
باال پلي سیتمي  استرس :  ارتفاعات   ریه ، کشیدن  سیگار ، زندگي  در 
مصرف  داروهاي  ادرارآور، استعمال  دخانیات ، کم  آبي  بدن ، بیماري هاي  

قلبي  یا ریوی، استرس، سابقه  خانوادگي  پلي سیتمي .

تشخیص آزمایشگاهی پلی سیتمی ورا:
افزایش تعداد سلول های قرمز خون )هماتوکریت( بیشتر از %55 تا 

%65 است. 
در حدود %60 تا %80 از افراد شمارش سلول های سفید خون بیشتر 

از 12،000 )لکوسیتوز( می باشد.
ترومبوسیتوز بیش از 400،000 پالکت در حدود %50 تا %70 افراد  

دیده می شود. 
سطوح باالی فسفاتاز قلیایی لکوسیت و ویتامین B12 )هر دو مربوط به 
شمارش سلول های سفید خون باال( در %70 از افراد یافت می شود. 
نمونه برداری از مغز استخوان تایید تشخیص پلی سیتمی ورا می باشد.

مهم ترین نکته تمایز پلی سیتمی ورا از علل دیگر پلی سیتمی است. 
سابقا اندازه گیری توده RBC به طور روتین در ارزیابی پلی سیتمی انجام 
مي شد، در حالي که اگر میزان هماتوکریت مساوی یا بیشتر از 60% 
باشد اندازه گیری توده RBC لزومی ندارد. اخیرا کشف شده است که 
موتاسیون JAK2V617F تقریبا در 95 درصد از بیماران مبتال به 

پلی سیتمی ورا دیده مي شود.
گرچه این موتاسیون در 50 درصد مبتالیان به ترمبوسیتمي اساسی و 
میلوفیبروز اولیه نیز مشاهده شده، ولی در بیماران مبتال به پلی سیتمی 

در اثر علل دیگر دیده نشده است.
امروزه توصیه می شود که ارزیابی بیماران مبتال به پلی سیتمی با آنالیز 
موتاسیون و اندازه گیری سطح سرمی اریتروپوئیتین شروع شود به این 
دلیل که درصد کمی از بیماران مبتال به پلی سیتمی ورا از نظر آنالیز 
موتاسیون منفی می باشند، لذا اندازه گیری سطح سرمی اریتروپوئیتین 
در تشخیص پلی سیتمی ورا در این گونه از بیماران اهمیت دارد. مقدار 

اریتروپوئیتین در %90 مبتالیان به پلی سیتمی ورا  پایین است.
ورا    پلی سیتمی  اریتروپوئیتین در تشخیص   آنجایي که کاهش  از 
اختصاصي مي باشد، اگر سطح سرمی اریتروپوئیتین طبیعی بوده و هنوز 
پلی سیتمی ورا مورد تردید باشد، بایستي آزمایش را حتماً تکرار نمود.

پلی سیتمی و تشخیص آزمایشگاهی
تهیه کننده: مژگان خونساری
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روش تشخیص بیماران مبتال به پلی سیتمی با استفاده از آزمایشات در جدول ذیل شرح داده شده است. 

ارزیابی بیماران پلی سیتمیک با استفاده از  غربالگری موتاسیون و سطح سرمی اریتروپوئیتین

غربالگری موتاسیون بر روی خون محیطی قابل انجام است و مي توان نمونه را به آزمایشگاه تخصصی ارسال کرد. اگر آنالیز موتاسیون 
و سطح سرمی اریتروپوئیتین موید پلی سیتمی ورا نبود، علل دیگر پلی سیتمی باید مورد توجه قرار گیرد. آزمایشاتی که در جدول زیر 

آورده شده است در ارزیابی این بیماران مفید خواهد بود.

               EPO سطح سرمی             JAK2V617Fموتاسیون در

                                           ↓                                                    +

                              Normal or ↑                                                     +

                          ↓                                                              )-(

   Normal or ↑                                             )-(

                         

وضعیت پیشنهادی

احتمال زیاد PCV )آزمایش مغز استخوان هم مدنظر باشد(
بود،  آنها مغایر  نتایج  تکرار  اگر در صورت  )تکرار هر دو تست، که   PCV احتمال

آزمایش مغز استخوان انجام گیرد(
 امکان PCV )توجه به PCV به علت موتاسیون دیگر، آزمایش مغز                        

استخوان انجام شود(   
توجه به علل دیگر PCV )اشاره شده در باال(          
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آزمایش

تجزیه ادرار

LFT آزمایش عملکرد کبدی

سطح کربوکسی هموگلوبین

پالس اکسیدومتری/ اشباع
 اکسیژن شریانی

P50

اگر با وجود انجام آزمایشات باال، نتایج نامشخص بود، بایستی ارزیابی های بیشتر نظیر تصویربرداری سونوگرافی شکمی یا 
سی تی اسکن و مطالعات رگ های کلیوی به منظور بررسی تومور مولد اریتروپوئیتین یا استنوز شریان کلیوی انجام گیرد

: jak2 تفسیر آزمون مولکولی

اهمیت کلینیکی

حضور گلبول قرمزدر میکروسکوپی ادرار، احتمال ابتال به کارسینوم کلیوی را مطرح می کند.

نتایج غیر طبیعی بایستیتوجه را به هپاتوها جلب نماید.

دوري  از  پس  )اگر  می باشد  منوکسیدکربن  با  مسمومیت  مؤید  قویاً   ،5% از  بیش  مقدار 
از مواجهه با گاز منوکسید کربن مقدار هموگلوبین و هماتوکریت به حد طبیعي برگردد 

تشخیص فوق تایید مي شود.(

وجود هیپوکسی بایستی منجر به ارزیابی بیماری قلبی-ریوی شود، اگر اشباع اکسیژن در 
حالت استراحت طبیعی باشد، بایستی آزمایش را در حالت خواب و ورزش تکرار نمود.

یا  بایستی کربوکسی هموگلوبین  باشد،  اکسیژن  فشار طبیعی  با  توأم  اشباع  اگر کاهش 
مت هموگلوبین مد نظر قرار گیرد و با انجام co-oximetry مورد تأیید واقع شود.

کاهش P50 نشانه   هموگلوبینهاي با تمایل زیاد به اکسیژن می باشد.

Peripheral blood JAK2 (V617F) mutation screening and serum erythropoietin level

One or both abnormal                              both normal

                                                   Presence of PV-characteristic
                                                   clinical or laboratory features

Bone marrow biopsy                        yea                     no                  PV diagnosis unlikely

PV diagnosis likely in the presence
of either a JAK2 mutation or
consistent histology

 

A JAK2 mutation does not
distinguish PV form other 
MPD
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مقدمه: 
جزء  که  است  ایمن  خود  بیماری  یک  روماتوئید  آرتریت  بیماری 
بیماری های مزمن کمپلکس ایمنی موضعی قرار می گیرد. در این 
درمان  صورت  در  می شود.  درگیر  بدن  انتهایی  اندام های  بیماری 
احتمال  بزرگتر درگیر شده و  بیماری، مفاصل  نشدن و پیشرفت 
کاهش تحرک در کل بدن وجود دارد. این بیماری جزء بیماری های 
آن  بالینی  عالئم  و  دسته بندی شده   III تیپ  افزایش حساسیت 
شامل التهاب، تورم، سفت شدن و تجمع مایع در مفاصل و سرانجام 

تخریب غضروف مفاصل می باشد.

اتیولوژی بیماری
 FC IgG بر علیه IgM در این بیماری یک اتوآنتی بادی از جنس
فاکتور  که  کمپلکس  این  می دهد.  ایمنی  کمپلکس  یک  تشکیل 
در  می شــود  نامیــده   )Rheumatoid Factor-RF( روماتوئیـد 
سینوویوم مفاصل رسوب کرده و موجب فعال شدن سیستم کمپلمان 
می شود و به دنبال آن با فعال شدن لنفوسیت های B و T باعث ایجاد 

ضایعه در مفاصل می گردد.

آرتریت روماتوئید )RA( یک بیماري شایع اتوایمیون سیستمیک 
مي باشد که در حدود 0/5 تا 1 درصد جمعیت بزرگساالن را مبتال 
مي کند و موجب درد، تورم، خشکي و تغییرات تخریبي در مفاصل 
دست و پا و سایر مفاصل بدن و اختالل در کیفیت زندگي بیماران 

مي شود.
امروزه این مسئله اثبات و پذیرفته شده است که مداخله زودرس و 
درمان تهاجمي و سریع علیه بیماري آرتریت روماتوئید در مراحل 
اولیه مي تواند از تخریب غیرقابل برگشت مفصل جلوگیري نماید. 
اما این موضوع )پیشگیري از تخریب( به تشخیص صحیح بیماري 
در مراحل نخستین و شروع درمان مناسب و به موقع، قبل از بروز 

تغییرات تخریبي در مفاصل بستگي دارد.
 )ACR( از سال 1987 تا کنون معیارهاي کالج روماتولوژي آمریکا
به طور گسترده اي براي تشخیص بیماري آرتریت روماتوئید مورد 
استفاده قرار مي گیرد. اما معیارهاي )ACR( براي تشخیص زودرس 
شدن  ظاهر  روي  بیشتر  معیارها  این  زیرا  نیستند!  مناسب   RA
شکایات بالیني تکیه دارند، درحالیکه این شکایات در اوایل بیماري 
RA ظاهر نمي شوند. فاکتور روماتوئید )RF( اولین آزمایش خوني 
که براي افتراق RA از سایر انواع آرتریت ها و پروسه هاي التهابي 
بکار رفته است، ولي با این وجود، از نظر حساسیت )Sensitivity( و 
ویژگي )Specificity( این روش ایده آل نمي باشد. زیرا این آزمایش 
مي تواند در بعضي از بیماران مبتال به RA منفي و بالعکس در افراد 

سالم، مثبت باشد.
در سالها اخیر، مارکر سرمي جدید بنام Anti-ccp )آنتي بادي علیه 
Cyclic Citrirullinated Peptide( با ویژگي )بیش از 95 درصد( 
و حساسیت )تقریبا 80 درصد( براي آرتریت روماتوئید مورد استفاده 

قرار مي گیرد.
به  و  بار در سال 1998 توصیف و گزارش شد  اولین   Anti-ccp
دنبال تولید محصول تجاري ELISA آن، تا به امروز مقاالت فراواني 
براي سودمندي این مارکر سرمي در تشخیص RA در مراحل اولیه 
بیماري منتشر شده است. در این روش وجود آنتي بادي هاي ضد 
داده  تشخیص  خون  در   )Cyclic Citrirullinated Peptide(
پروتئین هایي مي باشند که توسط  بادي ها،  اتوآنتي  این  مي شود. 
 )Citrulline( سیستم ایمني در پاسخ به تحریک ناشي از سیترولین
تولید مي شود. سیترولین یک اسید آمینه غیر طبیعي است که از 
تغییر اسید آمینه آرژینین بوجود مي آید. به نظر مي رسد که تبدیل 
آرژینین به سیترولین در فرآیند التهابي خود ایمني که در مفاصل 

افراد مبتال به RA دیده مي شود، نقش داشته باشد.
تیتر باالي Anti-ccp در تعــداد قابل توجهي از بیمـاران آرتریت 

پانل تشخیصی آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید
تهیه کننده: خانم معصومه اصغری
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روماتوئید که داراي فاکتور روماتوئید منفي هستند، براي تشخیص 
زودرس و اولیه بیماري بسیار سودمند بوده و به پزشکان اجازه درمان 

تهاجمي و در نتیجه کمتر شدن تخریب بافت مفصل را مي دهد.
Anti-ccp براي ارزیابي احتمال بروز RA در بیماران با آرتریت غیر 
طبقه بندي شده )Undifferentiated Arthritis(، یعني کساني 
که شکایات آنها مطرح کننده آرتریت بود ولي معیارهاي ACR براي 
آرتریت روماتوئید را ندارند، مورد استفاده قرار مي گیرد. طبق نظر 
ACR، در حدود 95% این بیماران با Anti-ccp مثبت، در آینده 

عالئم آرتریت روماتوئید را نشان خواهند داد.
به عنوان یک قانون، نتایج آزمایشگاهي در خارج از محدوده عالئم و 
شکایات بالیني نباید مورد قضاوت قرار گیرد. با این وجود در بیماري 
که )Anti-ccp( و RF هر دو مثبت باشند خیلي محتمل است که 
مبتال به آرتریت روماتوئید باشد و همچنین این احتمال وجود دارد 
 Anti-ccp که فرم شدیدتري از بیماري را نشان دهد. در بیماري با
منفي و RF مثبت، شکایات و عالئم بالیني براي تشخیص RA و 
افتراق آن با سایر وضعیت هاي التهابي الزم مي باشد، احتمال کمي 
براي RA وجود دارد و در خاتمه باز هم تاکید مي شود که آرتریت 
روماتوئید یک تشخیص بالیني بوده و در غیاب وجود آنتي بادي ها 

نیز، تشخیص RA مي تواند گذاشته شود.

غربالگری بر اساس مارکرهای مختلف خونی
تست آزمایشگاهی که بتواند به تنهایی آرتریت روماتوئید را مشخص 
کند، وجود ندارد اما سابقه و معاینات فیزیکی بیمار به کمک تعدادی 
کمک  نهایی  تشخیص  در  را  پزشک  آزمایشگاهی،  تست های  از 
می کند. در ادامه به رویکرد آزمایشگاهی در این بیماری پرداخته 

می شود.

 :)Rheumatoid Factor- RF( ظهور اتوآنتی بادی
اولین و عمومی ترین تستی است که به صورت غیر اختصاصی برای 

غربالگری اولیه بیماران استفاده می شود.
CRP: این تست نیز یک تست عمومی برای غربالگری است. در این 

بیماران جواب این تست مثبت است اما اختصاصی نیست.
ESR: در ایـن بیماران مقـدار ESR افزایش دارد که مـانند دیگر 

بیماری های التهابی است.
Ferritin: مانند دیگر بیماری های التهابی سطح سرمی آن افزایش 

می یابد.
CBC: جهت بررسی پارامترهای خونی،آنالیز مایع مفصلی و کرایو 

گلوبولین ها.
تست هایی کـه برای بررسی عـوارض جانبی نـاشی از درمان مورد 

استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
Kidney Function Tests
Liver and Muscle Enzyme Tests )Cpk-Aldolas(

تحلیل  بررسی  برای   Bone Density Tests Osteoporosis
استخوانی

تست های اختصاصی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
حساسیت  و  درصد   95 از  بیش  ویژگی  با   :Anti- CCP  -1
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  روماتوئید  آرتریت  برای  درصد   80
برای تشخیص این مارکر سرمی از روش االیزا استفاده می شود و 
وجود آنتی بادی بر علیه سیترولین در خون بررسی می گردد. این 
از  ناشی  تحریک  به  پاسخ  در  ایمنی  توسط سیستم  اتوآنتی بادی 
وجود سیترولین در ساختمان پروتئین های بدن تولید می شود. طبق 
نظر ACR در حدود 95% بیماران با Anti- CCP مثبت در آینده 

عالئم آرتریت روماتوئید را نشان خواهند داد.

:Anti- CCP موارد کاربرد
تشخیص RA در مراحل اولیه التهاب سینوویوم

افتراق RA از سایر آرتریت های التهابی
SLE از سایر بیماری های همبند مانند RA افتراق

تائیــد تشخیــص RA در بیمــارانی که RF منفــی می بـاشند 
)Seronegative RF(

Anti-ccp در سرم خون بیماران مبتال به RA حتي تا 14 سال 
قبل از بروز اولین شکایات بیمار، کشف شده است.

مورد  غربالگری  آزمایش  عنوان  به  نباید   Anti- CCP آنتی بادی 
استفاده قرار گیرد.

 Anti- MCV- Ab )Anti Mutated Citrullinated  -2
Vimentin(: این تست نیز همانند Anti- CCP به روش االیزا 
و با حساسیت 72 درصد و اختصاصیت 99/7 درصد در سال های 
با  اخیر مورد استفاده قرار می گیرد و دارای شباهت های بسیاری 
Anti- CCP می باشد و به موازات هم به عنوان تست اختصاصی 

دیگر در تشخیص RA کاربرد دارد.
ANA -3 و ds-DNA: همانند سایر بیماری های اتوایمیون امکان 

مثبت شدن این 2 تست نیز وجود دارد.
4- تغییرات میزان اجزای کمپلمان (C4-C3-CH50): در این 
بیماری میزان C3، C4 و CH50 به علت مصرف شدن پایین می آید.

HLA-DR4 -5 و HLA- B27: این دو مارکر ژنتیکی در 
بیش از 90% افرادی که دارای RA هستند، مثبت می باشد.



28 FARVARDIN LAB

است.   یک  به  نزدیک  یا   1 عادی  حالت  در  آنزیم  دو  این  نسبت 
در هپاتیت الکلی و پرخونی کبد و تومور متاستاتیک کبد سطح 
آسپارتات ترانس آمیناز باالتر از آالنین ترانس آمیناز است که به این 
دلیل است که آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز عالوه بر سیتوپالسم 
در میتوکندری نیز وجود دارد و در ضایعات سلول کبدی ناشی از 
الکل که با تخریب میتوکندری همراه است سطح آسپارتات ترانس 
آمیناز باالتر می رود. در حالت معکوس این نسبت در هپاتیت ویرال 

AST ، ALT = 3،1 :و منونوکلئوز مي تواند مشاهده گردد

تشخیص افتراقی افزایش آالنین ترانس آمیناز
1-هپاتیت حاد و مزمن ویرال )افزایش شدید( 

2- سکته قلبی 
3- ایسکمی کبدی 

4- شوک 
5- پانکراتیت حاد )افزایش خفیف( 

6- تومور متاستاتیک کبد )افزایش خفیف( 
7- سیروز فعال و کبد چرب )افزایش خفیف( 

آالنین ترانس آمیناز )سرم گلوتامات پیروات ترانس آمیناز(  
آنزیم ترانس آمیناز عمدتا در کبد یافت می شود و به نسبت کمتر در کلیه ها و قلب و عضالت اسکلتی و سایر سلول ها وجود دارد.

این اختصاصی ترین آنزیم در تشخیص هپاتیت حاد می باشد )ویرال، داروئی، سمی(، لذا سطح سرمی آن در هپاتیت حاد تا 20 برابر نیز 
افزایش می یابد و در یرقان های انسدادی و سیروز و تومور های کبدی به میزان 2 تا 4 برابر افزایش می یابد.

ALT ، AST Ratio  & AST ، ALT Ratio
مهم ترین کاربرد نسبت آالنین ترانس آمیناز به آسپارتات ترانس آمیناز،  افتراق انواع مختلف بیماری های کبدی است 

تفسیر پانل آزمون های کبدی

  AST/ ALT Ratio < 1  in  non viral Hepatitis

   AST/ ALT Ratio > 1  in  viral Hepatitis & Mono Infectious

تهیه کننده: شکوه نیکبخت
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8- هپاتیت داروئی 
9- الکلیسم 

10- یرقان انسدادی 
11- ضربه، هیپرتانسیون حاملگی، دیستروفی عضالنی، پلی میوزیت، 

آنمی.
آسپارتات ترانس آمیناز )سرم گلوتامات اکسال استات ترانس 

آمیناز(
آسپارتات ترانس آمیناز به طور عمده در قلب و کبد مشاهده می شود 
و به نسبت کمتر در عضالت و مغز و پانکراس و طحال و ریه ها 
و هم در  آمیناز هم در سیتوپالسم  ترانس  آسپارتات  دارد.  وجود 
میزان  به  شدید  آسیب های  در  و  دارد  وجود  سلول  میتوکندری 

بیشتری رها می شود.
کبد و آسپارتات ترانس آمیناز:

افزایش آسپارتات ترانس آمیناز در هپاتیت حاد می تواند به 20 برابر 
حد نرمال برسد و در یرقان انسدادی تا 10 برابر نرمال رسیده و 

سریعا کاهش می یابد.
افزایش بسیار شدید آسپارتات ترانس آمیناز در هپاتیت فولمینانت 
یا برق آسا که با آسیب میتوکندری همراه است مشاهده می شود 
)100تا 200 برابر طبیعی(. آسپارتات ترانس آمیناز در هپاتیت الکلی 
و تومور متاستاتیک کبد بیشتر از آالنین ترانس آمیناز باال می رود و 

حدودا 3 برابر بیشتر ترشح می شوند.
ترانس آمیناز های کبدی باالی 500 )باالی 10 برابر( حساس ترین 
تست برای آسیب حاد سلول کبدی )هپاتیت حاد ویرال، هپاتیت 
سمی حاد داروئی با تتراکلریدکربن، هپاتیت فولمینانت می باشد(. 
مقادیر باالي 4000 واحد می تواند عالمت مسمومیت حاد کبد با 
استامینوفن باشد و مقادیر کمتر از 500 واحد یا کمتر از ده برابر حد 
نرمال )ترانس آمینازها( در سایر بیماری های کبدی نظیر یرقان های 
انسدادی و سیروز فعال و هپاتیت الکلی مطرح می شود.سطح ترانس 

آمینازها در کبد چرب معموالً کمتر از 50 واحد می باشد.
 قلب و آسپارتات ترانس آمیناز:

نوعی آنزیم غیر اختصاصی با ویژگی پائین در تشخیص انفارکتوس 
انفارکتوس  در  برابر  تا 10  میزان 4  به  میوکارد حاد می باشد که 
حاد افزایش می یابد در حالی که تست آالنین ترانس آمیناز نرمال 
است البته زمانی مفید است که همراه با کراتین کیناز و الکتات 
ترانس  آسپارتات  منحنی  شود.  سنجیده  تروپونین  و  دهیدروژناز 

آمیناز در انفارکتوس حاد موازی کراتین کیناز است.
سطح آسپارتات ترانس آمیناز 8 ساعت پس از آسیب سلولی قلب 
باال رفته، 36 ساعت بعد به پیک رسیده و پس از 72 ساعت تا یک 
هفته به حد نرمال می رسد. افزایش مجدد آنزیم نشانه توسعه آسیب 
قلبی علیرغم درمان می باشد. در سکته قلبی تست آسپارتات ترانس 
آمیناز به مدت سه روز متوالی پس از سکته قلبی حاد و یک هفته 

بعد توصیه می گردد.

AST عوامل مداخله گر در تست
1- همولیز )1درصد همولیز، افزایش کاذب 22درصد آنزیم را سبب 

می شود(. 
2- تزریق عضالنی اخیر یا ورزش شدید قبل از تست

3- بارداری با کاهش 30 الی 40 درصدی آسپارتات ترانس آمیناز به 
صورت فیزیولوژیک همراه است. 

4- مصرف دارو )اریترومایسین، ایزونیازید، متیل دوپا، مخدرها،قرص 
دیژیتال،  ترکیبات  کبدی،  سمیت  دارای  داروهای  ضدبارداری 

سالیسیالت، پروپانولول( 
توصیه: بهتر است داروهای تداخل دهنده 12 ساعت قبل از تست 
نمود  قطع  نمی توان 12 ساعت  را  فوق  داروهای  اگر  قطع شوند؛ 
بهتر است لیست داروهای افزایش  دهنده ترانس آمیناز کبدی جهت 

اطالع پزشک ضمیمه جواب گردد. 
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5- کمبود پیریدوکسین، بری بری، اورمی، حاملگی و کتو اسیدوز 
دیابتی باعث کاهش سطح آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز می گردد. 

جهت تست ترانس آمیناز کبدی ناشتا الزامی نیست و نمون خون 
بایستی بدون استرس و فشار جمع آوری گردد.

ALT عوامل مداخله گر در تست
1- همولیز )1درصد همولیز، افزایش کاذب 55درصد آنزیم را سبب 

می شود( 
2- تزریق عضالنی اخیر 

آمپی سیلین،  آلوپورینول،  کدئین،  )استامینوفن،  دارو  مصرف   -3
کاربامازپین، کلوفیبرات، متیل دوپا، ایندو متاسین، متو ترکسات، 
قرص ضد بارداری فنی توئین، تتراسیکلین، سالیسیالت، پروپانولول( 
توصیه: اگر داروهای فوق را نمی توان 12 ساعت قطع نمود بهتر است 
لیست داروهای افزایش دهنده ترانس آمیناز کبدی جهت اطالع 

پزشک ضمیمه جواب گردد.

تأثیر نور بر بیلي روبین
غالب فرم بیلی روبین گردش خون از نوع ایزومر ترانس بوده )شدیداً 
غیرمحلول در آب( و عمدتاً در جریان خون به آلبومبن باند می گردد. 
نور منجر به فتو ایزومراسیون بیلیروبین از فرم ترانس به فرم سیس 
گردیده و فرم ایزومر سیس بیلی روبین با قابلیت حاللیت باال در آب 
بیشتر در ادرار ترشح و دفع می گردد و این موضوع اساس فتوتراپی 
و درمان هیپربیلیروبینمی غیرکونژوگه نوزادان را تشکیل مي دهد. 
به عبارتی سطح بیلی روبین نوزاد تحت اثر نور بیشتر دفع گردیده و 
کاهش می یابد. آفتاب شدید تابستان منجر به کاهش 20 درصدی 

بیلی روبین نسبت به فصل زمستان می گردد.

 نوسانات فیزیولوژیک بیلی روبین: 
ناشتاي طوالنی مدت )24 تا 48( ساعت منجر به افزایش بیلی روبین 

توتال به میزان 20 الی 25 درصد می گردد.
گارو بستن به مدت طوالنی و تغییر وضعیت نشسته به خوابیده 

منجر به نوسان بیلی روبین خون می گردد.

نوسانات سرمی بیلی روبین: 
افت  درصد   50 الی  درصد   30 مستقیم  نور  مجاورت  در  سرم 
بیلی روبین دارد که عمدتا مربوط به تشکیل فتوبیلی روبین می باشد 
که در اندازه گیری به عنوان بیلی روبین کونژوگه اندازه گیری می شوند، 
لذا سرم نور خورده باعث کاهش بیلی روبین توتال و غیرکونژوگه و 
افزایش مختصر بیلیروبین کونژوگه می گردد. بیلی روبین سرم در 
شرایط تاریکی )دور از نور( سه ساعت در حرارت اطاق و 12 ساعت 
به همولیز حساس  به شدت  پایدار است. روش دیازو  در یخچال 
است و منجر به نتایج منفي کاذب در بیلي روبین مي گردد )خصوصا 
در روش هاي نمونه گیري از کف پاي نوزادان که احتمال همولیز 
بیلی روبین  کاذب  افزایش  باعث  لیپمیک  سرم  است(.  باال  نمونه 
اسید  آلوپورینول،  بیلی روبین:  افزایش دهنده  . داروهای  می گردد 
ضد  داروي  بارداری،  ضد  قرص  دوپا،  متیل  کدئین،  اسکوربیک، 

ماالریا، استروئیدها می باشند.

تفسیر بالیني بیلی روبین و یرقان
یرقان واژه بالینی است که با تغییر رنگ پوست و عنبیه همراه است. 

بیلی روبین باالی 2 این حالت را سبب می گردد.
 طبقه بندی هیپر بیلیروبینمی

نوع کونژوگه همراه  از  باالی50 درصد  اگر  بیلیروبینمی  1- هیپر 
باشد هیپر بیلیروبینمی کونژوگه نامیده مي شود )مثل سندرم روتور 

و دابین جانسون و یرقان های انسدادی یا کلستاز(
2- هیپر بیلیروبینمی اگر باالی 70 درصد از نوع غیرکونژوگه همراه 
باشد به نام هیپر بیلیروبینمی غیر کونژوگه نامیده می شود )مثل 
سندرم گیلبرت و کریگلر نجار تیپ 1 و2 و یرقان های همولیتیک و 

هپاتیت های داروئی و...(.
نوسانات بیلی روبین مستقیم

1- اگر بیلی روبین مستقیم 20 درصد تا 40 درصد توتال بیلی روبین 
باشد یرقان کبدی بیشتر از یرقان انسدادی )پس از کبدی( مطرح 

است  )هپاتیت های ویرال یا داروئی(.
2- اگر بیلی روبین مستقیم 40 درصد تا 60 درصد توتال بیلی روبین 

باشد هر دو نوع یرقان کبدی و انسدادی می تواند مطرح باشد.
3- اگر بیلی روبین مستقیم بیش از60 درصد تا 70 درصد توتال 
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بیلی روبین باشد یرقان انسدادی غالب است
علل هیپر بیلي روبینمی غیرکونژوگه نوزادان:

و  ایمونیزاسیون  ایزو  از  )ناشی  نوزادان  همولیتیک  یرقان   -1
ناسازگاری گروه های خونی مادر و نوزاد( 

2- یرقان همولیتیک ناشی از کمبود آنزیم نوزاد 
3- اسفروسیتوز یا الیپتوسیتوز ارثی 

4- عفونت ویرال یا باکتریال یا انگلی نوزادان )سرخجه، سیفلیس، 
توکسوپالسموز (

5- هیپوتیروئیدی مادرزادی )10 درصد موارد با هیپر بیلیروبینمی 
غیرکونژوگه همراه است(
6- نوزادان مادران دیابتی

علل هیپر بیلی روبینمی کونژوگه نوزادان: 
1- انسداد مسیر صفراوی نوزادان )به دلیل کیست یا آسیت و آترزی 

صفراوی(
2- هپاتیت نوزادان 

کولی  اشرشیا  از  ناشی  پیلونفریت  نوزادان خصوصا  3- سپسیس 
نوزادان

4- بیماری های ارثی )گاالکتوزمی، فیبروز کیستیک، عدم تحمل 
کبدی  داخل  کلستاز  شیرخواران،  گوشه  تیروزینمی،  فروکتوز، 

فامیلیال یا بیماری بایلر(

عالئم آزمایشگاهی هیپر بیلی روبینمی پاتولوژیک نوزادان
1- بیلی روبین توتال باالی هفت در روز اول تولد نوزاد یا افزایش 

بیش از 5 واحد بیلی روبین در روز اول تولد نوزاد 
2- بیلی روبین توتال باالی 12/5در هفته اول زندگی نوزاد بالغ و 

باالی 15 در نوزادان نارس 
3- بیلی روبین مستقیم یا کونژوگه باالی 1/5 در نوزادان 

4- طوالنی شدن یرقان نوزادان بیش از 7 روز در نوزاد بالغ و بیش 
از 14 روز در نوزاد نارس 

آزمایشات اولیه در هیپر بیلی روبینمی غیرکونژوگه نوزادان
1- اندازه گیری سریالی بیلی روبین تام و مستقیم سرم )در فواصل 

تعیین شده توسط پزشک بر اساس رنگ پوست نوزاد( 
 2- تعیین گروه خون مادر و نوزاد 

 3- کومبس مستقیم روی نمونه خون بند ناف نوزاد 
جستجوی  جهت  مادر  سرم  روی  غیرمستقیم  کومبس   -4

آلوآنتی بادی
5- کشت خون نوزاد

6- تعیین سطح غلظت سرمی ایمونوگلوبولین ها و کمپلمان نوزاد 
7- تست های سرولوژی عفونی نوزاد 

8- پانل تیروئید نوزاد 
9- بررسی مواد احیاء کننده غیرقندی در ادرار نوزاد

فسفاتاز قلیایی 
آلکالین فسفاتاز، آنزیمی است که در بافت های مختلف سراسر بدن 
از جمله کبد، استخوان، کلیه، روده و در جفت زنان باردار یافت می 
شود. تست ALP برای تشخیص بیماری های کبد و استخوان مفید 
موارد آسیب خفیف سلول کبدی، سطح ALP ممکن  است. در 
است تنها به طور خفیفی باال رود. اما در بیماری حاد کبد می تواند 
به طرز آشکاری افزایش یابد. به محض گذر از مرحله حاد، سطح 
سرمی به ناگهان کاهش می یابد، حال آنکه بیلی روبین سرم باال 

باقی خواهد ماند.
برای تعیین اختالل کار کبد تست های آزمایشگاهی متعددی انجام 
 ،)LAP( می شود. برای مثال بیلی روبین، لوسین آمینو پپتیداز

5-نوکلئوتیداز و گاماگلوتامیل ترنس پپتیداز.
در اختالالت استخوانی، سطح ALP  به خاطر فعالیت استئوبالستی 
  ALP غیر طبیعی افزایش می یابد. در کودکان یافتن سطوح باالی
قبل وطی دوران بلوغ، به خاطر رشد استخوانی غیر طبیعی نیست.

ایزو آنزیم های ALP جهت تمایز بین بیماری های کبد و استخوان 
  ALP2 نشان دهنده بیماری با منشا کبدی و ALP1،به کار می رود

با منشا استخوانی است.

اهداف آزمایش فسفاتاز قلیایی :
تعیین وجود اختالل کبد یا استخوان

تایید  برای  آزمایشگاهی  با سایر تست های   ALP نتایج  مقایسه 
اختالل کبد یا استخوان.

علت درخواست تست
برای غربالگری یا پایش درمان اختالل کبد یا استخوان و نیز به 
عنوان بخشی از پانل روتین کبد یا وقتی که فرد دارای عالئم اختالل 

کبد یا استخوان است، درخواست می شود.
این تست همچنین ممکن است گاهی برای پایش درمان بیماری 
پاژه و یا سایر شرایط استخوان، مانند کمبود ویتامین D مورد استفاده 

قرار گیرد.

تشخیص های افتراقی
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

افزایش میزان ALP در خون معموال با بیماری کبدی یا اختالالت 
استخوان ایجاد می شود. سطوح این آنزیم می تواند تا حد زیادی 
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افزایش یابد، به عنوان مثال در مواردی که یک یا تعدادی مجاری 
صفراوی مسدود شده اند. افزایش کمتر این آنزیم در سرطان کبد 
و سیروز با استفاده از داروهای سمی برای کبد و در هپاتیت دیده 
می شود. هر شرایطی که منجر به تشکیل استخوان اضافی شود، 
شامل بیماریهای استخوان نظیر بیماری پاژه و سایر بیماری ها مانند 
آرتریت روماتوئید و بهبود شکستگی ها می تواند باعث افزایش سطح 
 ALP شود. کودکان و نوجوانان به طور شاخص دارای سطح ALP
خون باالتری هستند، چون استخوان آنها هنوز در حال رشد است. 
بارداری می تواند سطح ALP را افزایش دهد. با بهبود شکستگی ها 

نیز افزایش موقت دیده می شود.

در چه شرایطی تست کاهش می یابد
اگر درمان فرد مبتال به بیماری پاژه با موفقیت انجام شود، سطح 
ALP کاهش می یابد یا به حد طبیعی باز می گردد. اگر فردی با 
سرطان استخوان یا کبد، به درمان پاسخ می دهد، میزان ALP باید 

کاهش یابد.
مقادیر کم ALP ممکن است به طور موقت پس از انتقال خون یا 
عمل جراحی بای پس قلب دیده شود. کمبود روی ممکن است 
باعث کاهش سطوح ALP شود. یک اختالل ژنتیکی نادر از سوخت 
و ساز استخوان به نام hypophosphatasia می تواند باعث پایین 

آمدن شدید و طوالنی مدت سطوح ALP شود.
یا  یا کبد آسیب دیده  این معنی است که  به  باال معموال    ALP
استخوان شده  های  فعالیت سلول  افزایش  به  منجر  که  شرایطی 
است وجود دارد. اگر سایر آزمایش های کبدی نظیر بیلی روبین، 
 )ALT( یا آالنین آمینوترانسفراز )AST( آسپارتات آمینوترانسفراز

نیز باال باشد، معموال ALP منشاء کبدی دارد.
اگر مقادیر کلسیم و فسفر غیرطبیعی است، معموال ALP منشاء 
استخوان دارد. اگر GGT  یا 5′ – نوکلئوتیداز نیز افزایش یافته، 
ALP  باال احتماال به دلیل بیماری کبدی است. و در شرایطی که 
هر کدام از این دو آزمایش طبیعی است، اما ALP باال می باشد، 

احتماال به دلیل وضعیت استخوان است.
اگر از روی عالئم و نشانه ها یا از تست های روتین دیگر، مشخص 
نیست که ALP  باال ناشی از کبد یا استخوان است، آزمایش برای 
ایزوآنزیمهای ALP ممکن است الزم باشد تا بین ALP استخوان و 

کبد تمایز دهد.
تست های تکمیلی

 AST; ALT; GGT; Bilirubin; Liver panel; Bone
 markers; Alkaline phosphatase isoenzymes; Bone

specific ALP

تغییرات فیزیولوژیکی الکالن فسفاتاز
در کودکان فعالیت ALP پالسما ممکن است تا سه برابر افراد بالغ 
برسد که به علت فعالیت شدید استئوبالست در مغز استخوان بوده 
که به رشد استخوان ارتباط دارد. در سه ماهه دوم و سوم حاملگی 
ممکن است الکالن فسفاتاز جفتی باعث افزایش سطح این آنزیم در 
پالسما شود .مصرف لبنیات می تواند باعث آزاد شدن ایزآنزیم الکالن 
فسفاتاز از سلولهای روده ای شده که از این طریق وارد جریان خون 
شده که در نتیجه سبب افزایش کاذب و موقت فعالیت آنزیم در 

پالسما می شود.

تغییرات پاتولوژیکی الکالن فسفاتاز پالسما
1- در بیماریهای کارسینومای استخوان، کبد، فعالیت الکالن فسفاتاز 

پالسما افزایش می یابد .
  Disease 2- بیماری های استخوانی: از جمله بیماریهای استخوانی
Paget هیپرپاراتیروئیدیسم، راشتیم، استئوماالسیا و کارسینومای 

,
s

همراه با متاستاز استئوبالستیک
3- بیماریهای کبدی کلستاز: این بیماری از دو راه باعث افزایش 
آنزیم در پالسما می شود از طرفی مستند ALP کبدی را افزایش 
می دهد و از طرفی دیگر باعث تراوش آن در جریان خون می شود .

4-  کارسینوما
5-  در فسفاتازی و در بعضی از بیماریهای مانند نکروز کبد و در فقر 

روی مقدار این آنزیم کاهش می یابد.
6- در آنمی پرنیشیوز، سوء تغذیه و اسکوروی میزان این آنزیم کاهش 

می یابد.
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توکسوپالسموز بیمــاری است که توسط انــگل تک یاختــه ی 
توکسوپالسما گوندی ایجــاد می شود. توکســوپالسمــوز در سال 
1908 شناخته شد. بسیاری از موجودات خونگرم از جمله حیوانات 
خانگی، دام ها، پرندگان و انسان می توانند توسط این تک یاخته 
آلوده شوند. اگر چه آلودگی به این انگل معمول می باشد ولی بروز 
عالئم بالینی بیماری بسیار نادر است. عالئم بیماری شبیه به یک 
سرماخوردگی خفیف شامل تب، درد خفیف و بزرگ شدن گره های 

لنفاوی برای مدت بسیار کوتاه می باشد. 

خطرات توکسوپالسموز برای انسان چیست؟
در دو گروه از افراد جامعه احتمال بیماری وجود دارد:

 افرادی که مبتال به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی 
هستند. در این افراد به دلیل رشد زیاد انگل در بدن و عدم توانایی 
سیستم ایمنی در متوقف ساختن آن، عالئم بالینی ظاهر می شود 
که می توان به عالئم عصبی شدید، تشنج، فلجی، کما و مرگ حتی 

با وجود اقدام به درمان، اشاره کرد.
 مادرانی که در طول بارداری برای اولین بار توسط توکسوپالسما 

گوندی آلوده می شوند می توانند عفونت را به جنین منتقل کنند. 
اکثریت نوزادان در حین تولد نشانه های بالینی را نشان نمی دهند 
و به مرور زمان این عالئم شکل می گیرد. کودکانی که به صورت 
مادرزادی به این انگل آلوده شده اند دارای عالئمی از جمله نابینایی،  

ناتوانی های ذهنی، ناشنوایی و در موارد شدید مرگ می باشند.

 روش های تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز 
TORCH  تست

شده  متولد  تازه  نوزادان  و  باردار  زنان  در  کاربردی  تست  یک 
در  ها  بیماری  این  که  است  عفونی  بیماری  بررسی 4  منظور  به 
ایجاد  باعث  و  منتقل شده  نوزاد  به  باردار  مادر  در  وجود  صورت 
یک سری از ناهنجــاری های مـادرزادی در هنگام تولد می شود. 
T می شود:  داده  توضیحاتی  هریک  مورد  در  زیر  در  اختصار  به 

مخفف Toxoplasma gondii، هم چنین R مخفف اسم ویروس 
Rubella، C مخفف اسم ویروس Cytomegalovirus وH مخفف 

نام  Herpessimplexvirus می باشد.

بــرای تشخیـص توکسوپالسمـوز از روش های پـارازیتولوژی برای 
مشاهده انگل و روش های سرولوژی جهت جست وجو و اندازه گیری 

پادتن های اختصاصی آن استفاده می شود:

)با روش  بیوپسی شده  نسج  در  توکسوپالسما  1. مشاهده 
ایمونوسایتوکمیکال(:

توکســوپالسمــا را می توان در نســوج یــا مــایع های بــدن با 
روش هــای رنگ آمیزی متـداول در انگـل شناسی یا با تکنیک های 
ایمونوفلوئورسانس جست وجو کــرد. تاکی زوئیت های خارج سلولی 
مشخص  شکل  و  گشته  منقبض  بافت ها  ثابت شده  برش های  در 
این حالت  در  آنها  بنابراین، تشخیص  از دست می دهند.  را  خود 
معموال غیرعمــلی است، مگر در مواردی که به طــور دسته جمعی 
در داخل سلول میزبان دیده شوند. کیســت های نسجی انگل در 

توکسوپالسموز و تشخیص آزمایشگاهی
تهیه کننده: خانم مه آرا حشمتی
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مقاطع بافت شناسی به  خوبی قابل رؤیت هستند. شانس یافتن انگل 
آنرا  در گسترش های رنگ شده خون بسیارکم است ولی می توان 

درته نشین حاصل از سانتریفوژ مایع نخاع پیدا کرد. 
2. تلقیح نسج آلوده به حیوانات آزمایشگاهی حساس

3. استفاده از روش های سرولوژی: 
آزمـایش های سرولــوژی در تشخیــص توکســوپالسموز عمـلی 
این روش ها اطالعات غیرمستقیم بدست  و متداول هستند، ولی 
می دهند که باید به دقت تفسیر شوند. چون پادتن توکسوپالسما 
در خون بسیاری از جمعیت های انسانی وجود دارد; وجود پادتن 
توکسوپالسما در خون نمی تواند دلیل وجود بیماری توکسوپالسموز 
باشد. از طرف دیگر، باالبودن میزان عیار پادتن توکسوپالسما در 
است،  ارزیابی های تشخیص  برای  مناسبی  راهنمای  اگرچه  خون 
ولی جهت اثبات بیماری حاد توکسوپالسموز کافی نیست. اگر یک 
آزمایش سرولوژی معتبر دوباره در فاصله چند روز روی نمونه های 
سرم خون یک بیمار بعمل آید و در نوبت دوم میزان عیار پادتن 
به  مقدار قابل توجهی باال رفته باشد، عفونت حاد توکسوپالسموز 
را مشخص می نماید، ولی عیارهای ثابت و پائین رونده، عفونت های 

گذشته را نشان می دهند. 
معموال در زنان باردار، سطح IgM و IgG اندازه گیری می شود. 
حضور تیتر باالیی از IgM در بدن زن باردار عالمتی از حضور یک 
عفونت جدید با عوامل فوق می باشد که برحسب اینکه این آنتی 
بادی ضد کدام یک از عوامل باشد نوع عفونت مشخص می گردد. 
در صورتیکه حضور IgG بیانگر حضور عفونت در گذشته می باشد. 
معموال IgG در فاز انتهایی عفونتها ساخته شده و نقش ایمنی زایی 
داشته و تا مدتها بعد از بهبودی در بدن حضور دارد. در این مواقع 
بهتر است که تست بعد از 2 هفته تکرار شود، در صورت افزایش 
تیتر IgG نسبت به نتایج قبلی می توان اینگونه تفسیر نمود که فرد 

مجددا در معرض این عفونتها بوده است.
در نوزادان تنها آنتی بادی ارزشمند بر ضد هر کدام از عوامل عفونت 
زای فوق IgM می باشد: زیرا این آنتی بادی از جفت از طریق مادر 
قابل انتقال به نوزاد نبوده و از طرفی تنها آنتی بادیی است که نوزاد 

از ابتدای تولد توانایی ساختن آن را دارد. 

روش های سرولوژی 
1- آزمون سابین- فلدمن:

چنانچه ارگانیسم های زنده به دست آمده از اگزودای صفاق موش را 
برای یک ساعت در 37 درجه و در مجاورت سرم طبیعی نگهداری 
کنند انگلها متورم شده و با آبی قلیائی شدیدا رنگ می گیرند. این 
پدیده اساس آزمون سابین- فلدمن را تشکیل می دهد. انگلهایی که 
سرم حاوی  آنتی بادی در شرایط قبل به آنها اضافه گردد چروکیده 

و کوچک گشته، در اثر عمل آنتی بادی و مکمل لیز می شوند و 
رنگ آبی متیلن را به خود نمی گیرند.

عیار گزارش شده غلظتی از سرم است که در آن نیمی از ارگانیسم 
اند )رنگ  نابود شده  ها کشته نشده )رنگ گرفته( و نیمی دیگر 
ناپذیر(. تشخیص این دو نوع ارگانیسم با کمک میکروسکوپ فاز 
به آسانی انجام پذیر است اما به دلیل نیاز به ارگانیسم زنده برای  
انجام آزمون، خطر ابتالی پرسنل ازمایشگاه وجود دارد و لذا باید 

دقت کافی به کار رود.
:Dye Test -2

به دلیل  و موارد مثبت کاذب  اختصاصی است  انسان معموال  در 
واکنشهای متقاطع نادر است. در عفونت ناشی از سارکوسیستیس 
آزمون سابین – فلدمن مثبت می شود اما با استفاده از آزمون ثبوت 

مکمل می توان عفونت توکسوپالسمائی را تشخیص داد.
3- آزمون  هماگلوتیناسیون غیرمستقیم:

در این روش گلبولهای سرخ حساس شده با آنتی ژن توکسوپالسما 
با اضافه کردن سرم حاوی آنتی بادیهای ضد توکسوپالسما، آگلوتینه 

می شوند.
بادیهای  آنتی  از  دیرتر  روز  آزمایش چندین  این  در  بادی   آنتی 
مربوط به  روش اول )DT( ظاهر می شود و می تواند عیار آن تاحد 
آزمایش قبل باال رود و ضمنا برای زمان طوالنی تری در حد باال 

باقی می ماند; لذا ارزش کمتری در تشخیص عفونت حاد دارند.
IHA، در اغلب موارد توکسوپالسموز مادرزادی منفی بوده است و 

لذا برای تشخیص انواع مادرزادی بیماری توصیه نمی گردد.
4- آزمون ثبوت مکمل:

آنتی بادیهای ثبوت مکمل به طور عمده در توکسوپالسموز اکتسابی 
مطالعه شده است. این آنتی بادیها دیرتر از آنتی کرهای مربوط به 
DT ظاهر می شوند و در مواردی که عیار آزمون ایمونو فلورسانس 

و یا DT از قبل باال و ثابت باشد می تواند مفید واقع شود. 
5- آزمون پرسیپیتاسیون:

روش دیفوزیون دوبل در آگار ژل با استفاده از سرم بیمار یا مایع 
داخل چشم در تشخیص برخی از موارد توکسوپالسموز چشمی و 
یا توکسوپالسموز حاد منتشر در بیمارانی که به اختالل سیستم 

ایمنی دچارهستند ارزشمند است.
 6- آزمون آگلوتیناسیون فولتون:

اکنون به صورت تجارتی وجود دارد. این آزمایش به آنتی بادیها 
از نوع IgM بسیار حساس است. امکان پیداش آگلوتیناسیون غیر 

اختصاصی در افراد سالم وجود دارد.
:)IFA( 7- آزمون فلورسنت آنتی بادی غیر مستقیم

 گر چه اکثر محققان برای این آزمون ارزشی معادل DT  از نظر 
قائل هستند ولی واکنش های مثبت کاذب در  بودن  اختصاصی 
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برخی از سرم ها که حاوی آنتی بادیهای ضد هسته باشند مشاهده 
می گردد. به این دلیل در بیمارانی که به اختالالت نسوج همبندی 
)لوپوس منتشر یا آرتریت روماتوئید( مبتال هستند عالوه بر انجام 
 IHA یا DT آزمون ایمونوفلورسانس برای تائید وجود بیماری از
باید استفاده شود. عیار آنتی بادی به هیچ عنوان ارتباطی با شدت 
بیماری ندارد و در کسانی که نشانه های بالینی ندارند ممکن است 
عیار آنتی بادی به بیش از 1/25600  نیز برسد. عیار آنتی بادی می 
تواند برای سالها باال باقی مانده و سپس تدریجا کاهش یابد. باید 
توجه داشت که در هر دو روش DT و IFA بسته به آزمایشگاهی 
که آزمون در آن انجام می شود پاسخ ها می تواند متفاوت باشد. 
تایید  برای  حساس  روشی  بادی  آنتی  فلورسنت   IgM آزمایش 
تشخیص توکسوپالسموز اکتسابی حاد یا مادرزادی است. به دنبال 
عفونت اکتسابی عیار IgM سریعا افزایش می یابد و به 1:160 یا 
بیشتر نیز می رسد. لذا عیار 1:160 یا بیشتر مثبت تلقی می گردد 
اما باید توجه داشت که عیارهای کمتر نیز احتمال وجود عفونت 
فعال را رد نمی کند و در تعدادی از آزمایشگاهها عیار 1 یا بیشتر را 

در بالغان و بیش از 1:2 در نوزادان مثبت تلقی می نمایند. 
:)ELISA( 8-روش االیزا

از حساسترین روش های تشخیصی است. آنتی بادیهای ضد هسته 
و فاکتور روماتوئید در این آزمایش ایجاد اختالل و پاسخ های مثبت 

کاذب نمی کنند.
علل درخواست تست:

معموال در صورت بروز عالئمی مانند راش های قرمز رنگ پوستی 
که پزشک را به سمت سرخجه هدایت مینماید و یا عالئمی شبه 

آنفوالنزا که در عفونت با سیتومگال و توکسوپالسموز نیز دیده می 
شود و یا عالئمی مبنی بر حضور ویروس تبخال در مادر درخواست 
چون  عالئمی  بروز  صورت  در  نیز  نوزاد  در  همچنین  گردد.  می 
رشد،  اختالل  ذهنی،  ماندگی  عقب  شنوایی،  و  بینایی  اختالالت 
یرقان، بزرگی کبد و طحال، کاهش پالکت و اختالالت خونی و 

تشنج درخواست می شود.
تفسیر نتایج:

حضور تیتر باالیی از IgM در بدن زن باردار عالمتی از حضور یک 
عفونت جدید با عوامل فوق می باشد که برحسب اینکه این آنتی 
بادی ضد کدام یک از عوامل باشد نوع عفونت مشخص می گردد. 
در صورتیکه حضور IgG بیانگر حضور عفونت در گذشته می باشد. 
معموال IgG در فاز انتهایی عفونتها ساخته شده و نقش ایمنی زایی 
داشته و تا مدتها بعد از بهبودی در بدن حضور دارد. در این مواقع 
بهتر است که تست بعد از 2 هفته تکرار شود در صورت افزایش 
تیتر IgG نسبت به نتایج قبلی می توان اینگونه تفسیر نمود که 

فرد مجددا در معرض این عفونت ها بوده است.
عوامل  از  کدام  هر  ضد  بر  ارزشمند  بادی  آنتی  تنها  نوزادان  در 
عفونت زای فوق IgM می باشد: زیرا این آنتی بادی از طریق جفت 
مادر قابل انتقال به نوزاد نبوده و از طرفی تنها آنتی بادیی است 
که نوزاد از ابتدای تولد توانایی ساختن آن را دارد. بنابراین  حضور 
این آنتی بادی در نوزاد بیان کننده یک عفونت حاد و فعال در بدن 
اوست در صورتیکه حضور IgG به تنهایی و بدون حضور IgM بیان 
کننده انتقال آنتی بادی از مادر به نوزاد و عدم حضور عفونتی فعال 

در نوزاد می باشد.
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When is it ordered?
Used to monitor oral anticoagulant therapy (Warfa-
rin / Coumadin).
When a patient who is not taking anti-coagulant 
drugs has signs or symptoms of a bleeding disorder
When a patient is to undergo an invasive medical 
procedure, such as surgery, to ensure normal clot-
ting ability.  
The prothrombin time is therefore the time required 
for the plasma to clot after an excess of thrombo-
plastin and an optimal concentration of calcium 
have been added. The PT measures functional activ-
ity of the extrinsic and common pathways. The PT 
evaluates patients suspected of having an inherited 
or acquired deficiency in these pathways. 
An elevated prothrombin time may indicate the 
presence of :
Vitamin K deficiency,  DIC,  liver disease,  Presence 
of FSP’s  a deficiency in one or more of the follow-

Simple Interpretation of PT Results

ing factors:
Factor I (Fibrinogen), Factor II (Prothrombin), Fac-
tor V (Proaccelerin, Labile Factor), Factor VII (Pro-
convertin, Stable Factor), Factor X (Stuart-Prower 
Factor), Factor XIII (Fibrin Stabilizing Factor), In 
addition, inhibitors can cause prolonged PT’s.
The Mean Normal Plasma  is used to evaluate rou-
tine result. 
The INR is not used to evaluate ROUTINE  PT 
results.
The International Normalization Ratio (INR) value 
is only used on patients who are on oral antico-
agulant therapy such as Coumadin,  Because these 
patients must be continuously monitored and their 
dosage adjusted accordingly, it is very important to 
standardize the reported PT results.  Standardiza-
tion ensures uniformity and safety when a traveling 
patient is treated in different geographical areas.

By: Dr.Mehrdad Vanaki

INR = International Normalized Ratio.

MNP = Mean Normal Plasma.

INR = (PT / MNP)
 ISI

An INR of 1.0 means that the patient PT is normal.

An INR greater than 1.0 means the clotting time is elevated

Heparin Coumadin

Extrinsic Pathway

Common Pathway

CLOTThrombolytics

Intrinsic Pathway

Monitor With 
TT / Fibrinogen
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Expected PT & INR Values:
Mean Normal Plasma = 10 to 14 seconds.

Mean Normal Plasma value varies with PT sensitivity. 

A high sensitivity (Low ISI) PT will give a high normal PT value 

(13 to 15 seconds).

Oral anticoagulant monitoring = Target INR of 2.0 to 3.0.

INR of greater than 5 or 5.5 = unacceptable high risk of bleeding.

Monitor warfarin therapy

Monitor heparin/warfarin crossover

Target times are set by  International Normalized Ratio (INR) 

ISI = international Sensitivity Index

INR target ranges are specified by patient populations

prophylactic therapy for DVT: INR= 2.0 - 3.0

artificial heart valve: INR=3.0 - 4.0

REFERENCE:

Dacie and Lewis Practical Haematology 2012

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Call Clinic

Must change dose

May change dose

May change dose

May change dose

Call Clinic
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These cells can be normal physiologic variants or abnormal forms.
These cells are large and quite variable in appearance. Several distinct types have been described.  The 
terms «atypical, reactive, Downey Cell, virocyte, Turk cells, activated lymph.» etc., have been used to 
identify these cells. Because of confusion about the relationship of these cells to either benign or malignant 
processes, the subcommittee chose the new   term lymphocytes, variant forms
A normal differential count usually includes up to 6% of variant forms. Transitional forms between normal 
and variant lymphocytes are also found. In children in apparently good health, more immature-appearing 
lymphocytes with clear nucleoli are sometimes found

IN THIS CONDITIONS LVF is very high ( > 20%):
Infectious Mononucleosis, Viral Hepatitis, Cytomegalovirus Infections, Post Transfusion Syndromes, 
Drugs (Phenytoin, PAS)
REFERENCE:
Dacie and Lewis Practical Hematology 2012

Lymphocyte, variant form is a new terminology for atypical lymphocyte.  In Normal individuals <6% (few)

Lymphocytes, Variant Forms, Interpretation of LVF
By: Dr. Mehrdad Vanaki

فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا
همکاران گرامی از آن جائی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روزافزون 
این مرکز گردیده ما را بر آن داشت تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از 
این رو از شما همکاران گرامی خواهشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید به مدیریت 

آزمایشگاه اعالم فرمایید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
در این خصوص می توانید از روشهای مقابل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید :

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

farvardinlab@yahoo.com                         ایمیل آزمایشگاه

ravabetomomi@farvardin-lab.Com                     

تلفکس                                                              66384395
تلفن مدیریت                                                      66874996

تلفکس سوپروایزر                                              66837167 
تلفن روابط عمومی                                             66676494

نحوه گزارش دهی لنفوسیت های واریانت دربخش هماتولوژی تخصصی  آزمایشگاه فروردین
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In this conditions FVL is very high ( > 20%)
Infectious Mononucleosis, Viral Hepatitis, Cytomegalovirus Infections, Post Transfusion Syndromes, 
Drugs (Phenytoin, PAS)

Factor V Leiden

Coagulation factor V (FV), also known as proaccelerin or labile factor, is synthesized in the liver and 
circulates as a single chain polypeptide in an inactive procoagulant form. Although most FV is present 
in plasma, approximately 20% of the circulating FV is found within α-granules. Platelet FV is partially 
proteolysed and is stored bound to the protein multimerin inside those granules. Factor V plays a key role 
as a cofactor of the prothrombinase complex that cleaves and activates prothrombin to thrombin leading 
the formation of the blood clot. Factor V Leiden (FVL) is the name of a specific gene mutation which leads 
to a hypercoagulability state with serious clinical consequences. Less than two decades of its discovery, the 
pathophysiology, clinical consequences, and therapeutic management of the thrombophilic state associated 
to this condition remains object of controversies. The excessive clotting that occurs in this FV disorder is 
mostly restricted to the venous territory and it’s known to be the most frequent contributors to cause deep 
vein thrombosis (DVT). It is well known that venous thrombosis (VT) occurs as a result of a combination 
of genetic and environmen

By: Jabar Lotfi (PhD student of Clinical Biochemistry)
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Pathophysiology of Factor V: Factor V Leiden Mutation
Blood clots form in two steps. In the first step, activated Plts release the content of stored granules into the 
blood plasma (primary Hemostasis) and aggregate forming an initial plug or clot. In a second step, Plts 
attract more Plts and coagulation factors become activated. Overall, Plts are associated together with the 
coagulation proteins and contribute to fibrin generation that will stabilize the blood clot. Factor V protein 
circulates in the bloodstream as an inactive form until the coagulation system is activated due to a damage 
in blood vessels. In a normal state, activated FV (FVa) acts as a cofactor that interacts with active Factor 
X to convert the inactive enzyme prothrombin into thrombin which cleaves Fibrinogen to Fibrin. Then, 
Fibrin polymerizes leading to the formation of the blood clot. Participation of activated protein C (APC) 
as a natural anticoagulant limits the extent of clotting by cleaving and degrading FV. Activated protein 
C (APC) cleaves FV at specific sites (at protein position 506) and down regulates its function therefore 
preventing the excessive growth of the clot. Cleavage of FV will also allow this coagulation factor to 
inactivate factor VIIIa, another essential protein for the normal blood clotting process.  APC is unable to 
inactivate FV when the mutation on this coagulation protein occurs: single change of one amino acid at 
position 506; an arginine (Arg) is replaced by a glutamine (Gln). As a result of this, the mutation leads 
to a loss of anticoagulant cofactor function of APC on FV with clotting mechanisms remaining active for 
more prolonged periods and a subsequent increase of the formation of pathological blood clots. This is the 
reason why FVL disorder was initially described as APC resistance, although the FVL mutation is only 
found in about 80–90% of cases diagnosed with this condition. The FVL mutation is currently the most 
common known risk factor for VT. Factor V Leiden is an autosomal dominant condition only present in 
Caucasians, and the prevalence varies between 2% to 15%. The most common clinical manifestations of 
FVL are superficial and DVT. Actually, up to 30% of patients who presents DVT has been diagnosed with 
this condition. The risk of developing thrombotic episodes depends on whether a person has one or two 
copies of the FVL mutation. Inheritance of two copies of the mutation, one from each parent, significantly 
increases the risk of developing thrombotic complications.
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Overall, those who are homozygous for the mutated allele present an increasing risk of developing ab-
normal clots (50–100 fold) versus those that are heterozygous for the mutation (5–10 fold) who actually 
present a quite low risk for venous thrombosis. It is important to consider that the combined association 
of another acquired risk factors for VT such as age, obesity, smoking, use of birth control pills (estrogen 
based hormonal contraception), or hormone replacement therapy recent surgery, will further enhance the 
risk for an individual carrying with the FVL mutation to develop DVT. Furthermore, the association of 
the FVL mutation with another mutation in another gene involved in the coagulation system will cause 
an extremely high risk of developing abnormal clots. In this context, coexistence of heterozygous FVL 
mutation and the G20210A mutation in the prothrombin gene is the most frequent abnormality caus-
ing VTE. Moreover, combinations of FVL, anti-thrombin, protein C or protein S deficiencies and hyper 
homocystienemia, have been found to result in a 5-to-10 fold increase in the relative risk of thrombosis.

Clinical diagnosis
No clinical features are specific for Factor V Leiden thrombophilia. The diagnosis is suspected in indi-
viduals with a history of VTE manifest as DVT or pulmonary emboli, especially in women with VTE 
during pregnancy or in association with estrogen contraception, and in individuals with a personal or 
family history of recurrent thrombosis. 
Testing
The diagnosis of Factor V Leiden requires the APC resistance assay, a coagulation screening test, or DNA 
analysis of F5, the gene encoding Factor V, to identify the Leiden mutation, a specific G-to-A substitution 
at nucleotide 1691 that predicts a single-amino acid replacement (R506Q). The APC resistance assay 
involves performing an activated partial thromboplastin time (aPTT) on the individual’s plasma in the 
presence and absence of a standardized amount of exogenous APC; the two results are expressed as a ratio 
(aPTT APC/aPTT – APC). This assay is based on the principle that when added to normal plasma, APC 
inactivates Factors Va and VIIIa, which slows coagulation and prolongs the aPTT. The APC-resistant 
phenotype is characterized by a minimal prolongation of the aPTT in response to APC and a correspond-
ingly low ratio. Modified (“second generation”) assays include predilution in Factor V-deficient plasma 
to normalize factors that might affect the APC resistance ratio (Protein S, other Vitamin K-dependent 
clotting factors lowered by oral anticoagulation, etc.). The modified assay can be used to test plasma 
from patients receiving anticoagulation. This test has a sensitivity and specificity for Factor V Leiden ap-
proaching 100%. Targeted mutation analysis for Factor V Leiden is performed by a variety of comparable 
methods using genomic DNA in peripheral blood mononuclear cells. Molecular genetic tests are reliable 
in individuals on warfarin or heparin anticoagulation and during acute thrombotic episodes. When clinical 
care requires testing for Factor V Leiden, either direct DNA-based genotyping or a modified APC resist-
ance assay is recommended. DNA-based testing is recommended in individuals with strong lupus inhibi-
tors and a prolonged baseline aPTT and those with very low or borderline APC resistance assay values. 
Individuals with a positive screening assay should have the DNA test for confirmation and to distinguish 
heterozygotes, homozygotes, and “pseudo homozygotes” who are heterozygous for both Factor V Leiden 
and a second mutation causing Factor V deficiency. When relatives of individuals known to have Factor 
V Leiden are tested, the DNA method is recommended.
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Conclusion
Patients with FVL present a thrombophilic tendency that may be enhanced during an inflammatory episode 
occurring during sepsis, infection. Damage of the endothelium, exposure of adhesion molecules, and the 
participation of procoagulant components involved in inflammation with activation of leukocytes and Plts 
as well as increased levels of Plts-derived micro particles carrying tissue factor and FVL play a key role 
in upregulating the underlying thrombophilic state even in patients with the heterozygous FVL mutation.
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