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 فهرست مطالب

 مقدمه

 آزمایش سرولوژی تشخیص تب مالتآزمایش اول: 

  آزمایش ویدالآزمایش دوم : 

  BetaHCGآزمایش حاملگی یا اندازه گیریآزمایش سوم: 

 (بیماری حاد مرحله های پروتئین) C-Reactive protein:  چهارم آزمایش

 (Rose Bengal Plate Test) رز بنگال آزمایشآزمایش پنجم: 

 Anti-Sterptolysin-O(ASO) استرپتولیزین آنتی آزمایش ششم: آزمایش

 (Reomatoid Arthritis)روماتوئید آرتریت بیماری آزمایش هفتم: تشخیص

 (Erythrocyte Sediman Rate) قرمز گلبول رسوب آزمایش هشتم: سرعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 ایمنی شناسیتاریخچه 

سخن از ایمنی شناسی است که در در سال های اخیر به عنوان یک علم مستقل در قلمرو علوم جلوه گر شد و مخصوصا به عنوان 

یکی از جدیدترین رشته ها در پزشکی دگرگونی هایی را ایجاد نموده است همچنین این علم در پیشرفت بسیاری از علوم تجربی 

ژنتیک و آسیب شناسی نقش مهمی دارد، نظم حاکم بر سیستم ایمنی نظمی است شگفت انگیز که موجود دیگری از قبیل بیوشیمی ،

 .زنده برای ادامه زندگی ناگزیر از اصول آن در تکاپوئی پی گیر است و دمی از ستیز و پیکار با نمی ایستد

ز افتخارات دیگر او کشف و بکار بردن اصطالح واکسن پاستور اولین کسی بود که کاربرد نور پالریزه را در ایمونولوژی کشف کرد ، ا

جهت تلقیح از میکروبهای کشته یا حرارت دیده استفاده می نمود و بدین ترتیب اثر بیماریزائی میکربها از بین  ۱۸۸۱بود که در سال 

ان را به عنوان واکسن به کار برد  برده و اثر ایمنی بخش آن ها را نگهداری می نمود و جهت پیشگیری از ابتال به بیماری های عفونی

 .که مهم ترین کشف او واکسن هاری می باشد

 ایمونوگلوبولین های غیر طبیعی

سنتز ایمونو گلوبولین معموال پدیده سازمان یافته ای است که در آن غلظت هر رده از ایمونو گلوبولین موجود معین و مشخص می 

ایمونوگلوبولین است ولی اگر در سلول مولد ایمونوگلوبولین ناهنجاری رخ دهد اثر آن به باشد.این غلظت ها نمابیانگر سنتز طبیعی 

 .شکل ایمونو گلوبولین غیرعادی در سرم بیمار ظاهر می شود

 ایمونولوژی چیست؟

عفونت ایمونولوژی مطالعه سیستم ایمنی است و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. سیستم ایمنی ما را از 

های مختلف محافظت می کند. اگر سیستم ایمنی به این صورت عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی نظیر بیماری های خود 

 .ایمنی، آلرژی و سرطان شود

 چرا ایمونولوژی مهم است؟

بوده که در نهایت به ظهور واکسیناسیون منجر شد. بسیاری از پیشرفت های  ۱۸آقای ادوارد جنر پیشگام علم ایمونولوژی در قرن 

رخ داد، از علم ایمونولوژی در شناسایی گروههای خونی . پیوند عضو استفاده می شود. تحقیقات  20و  ۱9علمی ایمونولوژی در قرن 

ها در درک ما از نحوه درمان مشکالت بهداشتی مهم، در ایمونوتراپی، بیماری های خود ایمنی و تولید  ایمونولوژیک به گسترش افق

 د.واکسن برای پاتوژن های در حال ظهور، مانند ابوال ادامه می ده

 ایمونولوژیست کیست؟

بسیاری از ایمونولوژیست ها در یک ایمونولوژیست، یک دانشمند و یا متخصص بالینی است که در حیطه ایمونولوژی تحقیق می کند. 

آزمایشگاه با تمرکز بر تحقیق در دانشگاه یا صنعت خصوصی )به عنوان مثال در صنعت داروسازی( کار می کنند. سایر ایمونولوژیست 



متخصصین بالینی هستند که بر تشخیص و مدیریت بیماری های سیستم ایمنی تمرکز می  - "ایمونولوژیست های بالینی" -ها 

  .کنند، مانند بیماری های خود ایمنی و آلرژی

 سیستم ایمنی

سیستم ایمنی بدن یک سیستم پیچیده از ساختارها و فرآیندهای است که برای حفاظت از ما از بیماری ها تکامل یافته است. عملکرد 

ب ها به یک صورت پاسخ می این اجزا به بخش هایی تقسیم می شود، پاسخ هایی که بصورت غیر اختصاصی است و به همه میکرو

یاد می شود و بخش دوم پاسخ هایی است که بصورت اختصاصی به یک میکروب خاص پاسخ می  ایمنی ذاتیدهد که با نام پاسخ 

 .دهند که با نام ایمنی اکتسابی شناخته می شود
 

ست،. ایمنی ذاتی شامل موانع فیزیکی اولین خط دفاع بوده. به این معنی که پاسخ ها برای همه میکروب ها یکسان ا ایمنی ذاتی

 )مانند پوست، بزاق و غیره( و سلولها )مانند ماکروفاژها، نوتروفیلها، بازوفیلها، سلولهای مشت و غیره( می باشد. در برخی مواقع ایمنی

دوم دفاع )دفاع ذاتی برای حذف میکروب ها کفایت می کند، اما در موارد دیگر، پاسخ ذاتی قادر به حذف میکروب نیست و خط 

 .اکتسابی( به وجود می آید

 
می باشند این سلول ها در مواجه با میکروب ها تکثیر پیدا  Tو  Bایمنی اکتسابی خط دوم دفاع است که شامل سلول هایی با نام 

خاطره در مواجه و سلول های  .کرده و سلول های اجرایی که میکروب ها را از بین می برند و سلول های خاطره یا حافظه می کنند

تولید می  Bایمنی اکتسابی شامل آنتی بادی هایی است که از سلول های  .مجدد با میکروب ها پاسخ شدیدتری ایجاد می کنند

هستند و می توانند به طور مستقیم سلول  T شوند که به طور کلی میکروب های خارجی را از بین می برند. و همچنین سلولهای

 .ای داخل سلولی را از بین ببرندهای آلوده و میکروب ه
 

 اختالالت ایمونولوژی

سیستم ایمنی بدن یک سیستم بسیار تنظیم شده و متعادل است و عدم تعادل، می تواند به بیماری منجر شود. برخی از اختالالتی 

شامل مشکالت سیستم ایمنی بدن می شود که توانایی آن در  اختالالت نقص ایمنی که در ایمنی شایع هستند در زیر ذکر شدند

ند. در نتیجه، این افراد با عفونت های شدید همراه می شوند و حتی می تواند منجر به کایجاد دفاع علیه میکروب ها را مختل می 

شود، به طور کلی ارثی و نسبتا نادر مرگ شود. دو نوع نقص ایمنی وجود دارد: نقص های اولیه ایمنی معموال از زمان تولد ایجاد می 

نامیده می شوند. و نقص های سیستم ایمنی ثانویه عمدتا بعداً در زندگی ایجاد می شود  (CVID) هستند. چنین مثال نقص ایمنی

 .و ممکن است در اثر عفونت ها رخ دهد، همانند بیماری ایدز

ی بدن به بدن خود شخص حمله می کند. افراد مبتال به بیماری های زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمن بیماری های خود ایمنی

 "غیر خودی"از مولکول های  "خودی"خودایمنی دچار نقص در سیستم ایمنی می شوند که آنها را قادر به تشخیص مولکول های 

لیه زایمان ظاهر شود. همچنین که ممکن است از زمان تولد و یا در دوران او ۱نیستند. بیماری های خودایمنی مانند دیابت نوع 

بیماری های خودایمنی می توانند به صورت موضعی مانند بیماری کرون که به دستگاه گوارش یا سیستمیک مانند لوپوس اریتماتوز 

 .، اشاره کرد (SLE) سیستمیک



اعث آسیب رساندن به بافت اختالالتی هستند که وقتی سیستم ایمنی بدن به مواد خارجی بی ضرر واکنش نشان می دهد، ب آلرژی

تقریبا هر ماده ای می تواند آلرژی )آلرژن( ایجاد کند، اما اغلب، آلرژی ها پس از خوردن انواع خاصی از مواد  .های بدن می شود

ها غذایی مانند بادام زمینی یا از طریق استنشاق مواد مانند گرده و گرد و غبار بوجود می آیند. در واکنش های آلرژیک، آلرژن 

خطرناک هستند. این باعث می شود که سلول های سیستم ایمنی بدن، مواد شیمیایی قوی مانند هیستامین را آزاد کنند، که موجب 

 .التهاب و بسیاری از عالئم مرتبط با آلرژی می شود

افتد که سیستم ایمنی بدن  یک بیماری ناتوان کننده و گاه مرگبار از راه های هوایی است. این به طور کلی هنگامی اتفاق می آسم

به ذرات استنشاقی از هوا پاسخ می دهد و می تواند منجر به ضخیم شدن مسیرهای هوایی در بیماران در طول زمان گردد. این 

 .بیماری به ویژه در کودکان شایع است

 
 واکسن

ویروس ها و انگل محافظت می کند. واکسن  واکسن ها عواملی هستند که بدن را در برابر عفونت از پاتوژن های مضر مانند باکتری،

ها یک پیش نمایش از یک میکروب خاص را فراهم می کنند که سیستم ایمنی بدن را تحریک می کنند تا بدن را در صورت ابتال به 

برای تولید بیماری آماده کنند. واکسن ها موجب تولید آنتی بادی ها می شوند. سلول هایی که به واکسن واکنش نشان می دهند هم 

آنتی بادی و هم برای تشکیل سلول های حافظه گسترش می یابد. پس از مواجهه با عامل عفونی، بار دوم، این سلول های حافظه به 

سرعت قادر به مقابله با تهدید با تولید مقادیر کافی از آنتی بادی هستند.. چندین بیماری عفونی از جمله باکتری، سرخک، اوریون، 

 .تری، ، سل ریوی و فلج اطفال به دلیل استفاده موفق واکسن در جهان، دیگر تهدیدی نیستندسرخجه، دیف

 ایمونولوژی

 .گیرند می انجام مختلف های نمونه روی بر در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون 

این تست ها عبارتند از: اندازه گیری کمی پروتئین های سرم، تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی، تست های 

 ، ایمونوفنوتایپینگHBV و HIV های تشخیصی بیماری های عفونی، تست های تعیین میزان ویروس های تست ایمونولوژِی، 

ی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های نفلومتری، اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی باد

 .ایمونو اسی با آنزیم، ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و ... استفاده می شود

 

 

 

 

 



 آزمایش سرولوژی تشخیص تب مالتآزمایش اول: 

 .و دام( می باشد)تب مالت یا تب مواج(, این بیماری زئونوز )مشترک بین انسان  باکتری بروسال عامل ایجاد بروسلوز

 : در دام ایجاد سقط جنین می کند. ابتال انسان با

 (کارکنان کشتارگاه -دامپزشکان -دامداران -تماس مستقیم با حیوان )کشاورزان -۱

 (.…خامه و -بستنی -پنیر -مصرف لبنیات آلوده )شیر -۲

 : عوامل بیماری بروسال که شامل

 :گونه های بیماریزا

 و گوسفند بروسال ملی تنیس : بز

 برسال آبورتوس: گاو

 بروسال کانیس: سگ

 بروسال سوئیس: خوک و گوزن

 :گونه های غیر بیماری زا

 بروسال اویس: گوسفند

 بروسال نئوتوما: موش

 تطاهرات بالینی: تب ولرز, عرق شبانه, دردهای استخوانی و مفصلی, اختالالت عصبی

 .تعامل تب مالت در ایران بیشتر بروسال ملی تنیس اس

 نخاعی, مایع مفصلی, مغز استخوان -بهترین راه تشخیص بیماری : کشت خون, مایع مغزی 

احتمال جداسازی در مواقعی که تب باالست بیشتر است ولی در مواقع قطع تب هم می توان کشت خون انجام داد. همیشه کشت 

 .تمیکروب وجداسازی آن بخصوص موقعی که بیماری مزمن می شود امکان پذیر نیس

 :آزمایش سرولوژی استاندارد را توصیه می کند ۵سازمان جهانی بهداشت 



 ایمنوفلورسانی۶٫رایت -میزکو آزمایش۵٫مکمل  ثبوت آزمایش۳٫۲ME-Wright ۴٫( رایت) ای لوله سروآگلوتیناسیون۲٫ رزبنگال۱٫

 الیزا۸٫ رادیوایمنواسی۷٫ غیرمستقیم

 :تحریک سیستم ایمنی

 ازدیاد حساسیت تاخیریتحریک سیستم ایمنی :  -۱

 های میکروب Ag علیه Ab تحریک ایمنی همورال: تولید -۲

Ab تولید شده بر ضد آنتی ژن های بروسال شامل :IgM-IgG-IgA- وبه مقدار جزئی IgE است.IgMوIgG  در آنتی بادی دارای

 .ارزش و اهمیت تشخیص هستند

 .ممکن است چند بار به بیماری در طول عمر مبتال شودابتال به بروسلوز باعث مصونیت قطعی نمی شود و یک شخص 

IgA تولید شده توسط سیستم ایمنی بدن از سه جنبه دارای اهمیت است : 

 مزمن بروسلوز تشخیص -۱

 سلوزبرو بیماری رجعت تشخیص -۲

 بلوکان با مسدود کننده Ab عنوان به -۳

 : اشکال بالینی یروسلوز شامل

 (حاد( عالئم و نشانه های بیماری مبهم )خستگی و سردرد بروسلوز تحت بالینی: )تحت -۱

 (..بروسلوز باکتریمیک: )حاد( تب مواج , لرز, عفونت وارد خون می شود. سایر عوارض )مننژیت, آندوکاردیت, عفونت مفاصل و -۲

 نشده بروسلوز سرولوژیک: عالئم مالیم و سابقه نوشیدن شیر خام یا پنیر تهیه شده از شیر پاستوریزه -۳

 (…و طحال –مغز استخوان  -بروسلوز لوکالیزه: بروز عالئم تدریجی سیستمیک ) گرانولوم در کبد -۴

سال گزارش شده است . عوارض مننژیت ,هپاتیت,  ۲۰بروسلوز مزمن : در پی نوع حاد یا یاکتریمیک و یا نوع لوکالیزه گاهی تا  -۵

 آبسه کبد, زخم مزمن پوستی

 دامپزشکان( منجر به تحریک مداوم سیستم ایمنی و اقزایش ,مداوم با میکروب یروسال یا واکسن آن ) دامدارانبروسلوز شغل: تماس 

Ab از جنس IgG بدون عالئم بالینی بیمار و بدن آنها دارای مقاومت نسبی به بروسال می شود ۳۲/۱در سرم این افراد تا تیتر. 

 



 :سخ های ایمنی همورال در بروسلوزپا

باالتر  IgM در سرم باال هستند . ولی در اواخر مرحله فاز حاد نوع IgGوIgM حاد: در این مرحله هر دو آنتی بادی نوع مرحله -۱

تا ۱۴به حداکثر می رسد. از روز  ۲۱تا  ۱۳و در روز  IgM از جنس Ab است .اواخر هفته اول بیماری یا اوائل هفته دوم شروع تولید

 IgM هم بیشتر می شود . تیتر IgM آن در هفته چهارم تا هشتم به حداکثر می رسد. و از شروع می شود تیتر IgG تولید ۲۱

 .کاهش می یابد IgG کاهش نمی یابد ولی تیتر

 در مرحله حاد بیماری و مرحله نقاهت بیماری IgM جهت پیگیری روند درمان بروسلوز : مقایسه تیتر

 به فاز مزمنعدم درمان مناسب و با درمان ناقص: ورود بروسلوز 

 .است IgM مرحله تحت حاد: حداکثر آنتی بادی از جنس

 .مشاهده می شود IgA و IgG ه مزمن: در این مرحلهلمرح

 . در این مرحله مشاهده می شود IgAوIgG .مرحله رجعت و یا بازگشت بیماری: برگشت تطاهرات بیماری بعد از یک چند ماه

 :بروسلوز

 در سرم بیمار IgGوIgM )مرحله حاد( وجود فعال: ابتالی شخص به بیماری -۱

 در سرم بیمار IgM غیر فعال: ابتالی شخص به بیماری در گذشته وجود -۲

 :آزمایش اسالیدی آگلوتیناسیون رزبنگال

 اسامی مترادف: رزبنگال پلیت تست, کارد تست , آزمون سریع

 :وسایل الزم مواد و

تهیه شده از کلنی صاف بروسال ابورتوس, دور از نور  , (:۳٫۶PHآن اسیدی است)PH , یصورت به مایل قرمز آن رنگ:  ژن آنتی -۱

 .درجه نگداری شود ۴و دمای 

 .شود استفاده بیمار ناشتا نمونه از و باشد کدورت فاقد :بیمار سرم -۲

 :روش انجام آزمایش

میلی لیتر با یک قطره آنتی ژن رزبنگال با اپلیکاتور مخلوط کرده روی روتاتور میگذاریم با درو  ۰٫۰۳یک قطره سرم بیمار حدود 

دقیقه و آگلوتیناسیون را بررسی می کنیم. این آزمون سریع ترین آزمون سرولوژیک تب مالت است و سرم های  ۴زمان  و ۱۵۰۰

 .مثبت را از منفی جدا می کند



 .را شناسایی می کند  IgGوIgM از جنس Abتقیم است واساس این تست آگلوتیناسیون مس

 .در صورت مثبت شدن آزمون رزبنگال جهت تعیین تیتر آنتی بادی از تست رایت به روش لوله ای استفاده می شود

 :آزمون سرو آگلوتیناسیون یا رایت

 :این آزمایش به دو صورت قابل انجام است

۱-Rapid slide test  

 (میلی لیتر به پنج خانه از اسالید )ردیف اول و دوم( ۰٫۰۸،۰٫۰۴،۰٫۰۲،۰٫۰۱،۰٫۰۰۵اضافه کردن سرم بیمار که مقادیر ) 

 (اضافه کردن سرم کنترل مثبت به همان مقادیر در پنج خانه )ردیف سوم و چهارم

 ( اضافه کردن سرم کنترل منفی به همان مقادیر در پنج خانه )ردیف پنجم و ششم

 رایت به تمامی خانه ها ومخلوط کردن سرم ها و آنتی ژن ها با اپلیکاتور Ag میلی لیتر ۰٫۰۳فه کردن اضا

 .دقیقه روی روتاتور قرار می دهیم ۳اسالید را به مدت 

 بررسی نتیجه تست به روش آگلوتیناسیون

  

  

_ +_ ۱+ ۲+ ۳+ ۴+   

   آگلوتیناسیون ۱۰۰% ۷۵% ۵۰% ۲۵% ۲۵% ۰%

آگلوتیناسیون مشاهده شود. حجم سرم در هر خانه به  %۵۰گزارش تیتر سرم یه صورت تقریبی است باالترین رقتی از سرم است که 

 :طور تقریبی معادل تیترهای زیر در روش لوله است

 
 حجم سرم تیتر تقریبی سرم

  

  

  ۱/۲۰ ۰٫۰۸   

۱/۴۰ ۰٫۰۴ 

۱/۸۰ ۰٫۰۲ 

۱/۱۶۰ ۰٫۰۱ 

۱/۳۲۰ ۰٫۰۰۵ 

  



باعث به هم چسبیدن آنتی ژن و  AbوAg دقیقه به علت خشک شدن ۳دقیقه نتیجه خوانده دشود چون بعد از  ۳سریعا بعد از 

 .مثبت کاذب می شود

 :آزمایش آگلوتیناسیون لوله ای استاندارد

 :روش انجام آزمایش

۰٫۱cc   ۰٫۵سرم بیمار به لوله اولی اضافه می کنیم و از آنcc  ۰٫۵به لوله دوم واز لوله دومcc  از لوله  به لوله سوم وتا لوله نهم و

ساعت انکوبه  ۴۸تا ۲۴به مدت  ۳۷را اوت می کنیم. سپس لوله ها را با پارافین می بندیم و تکان می دهیم و در دمای   ۰٫۵ccنهم 

 . مشاهده می کنیممی کنیم. گزارش تیتر سرم بر اساس آخرین لوله ای است که در آن آگلوتیناسیون 

یا بروسال ملی تنیس تهیه می شود ) بعلت آنتی ژن مشترک  ۱9یا  99آنتی ژن رایت از کلنی صاف میکروب بروسال آبورتوس سویه 

 (ملی تنیس, سوئیس , بین بروسال آبورتوس

 .تفاده کردجهت بروسال کانیس که با بروسالهای فوق آنتی ژن مشترک ندارد از خود میکروب آن جهت آنتی ژن اس

 .فنل اضافه می کنند %۰٫۵برای جلوگیری از آلودگی آنتی ژن به آن مقدار 

 .را مشخص می کند  IgGوIgM اساس آزمایش رایت آگلوتیناسیون مستقیم است و آنتی بادی های

یح آن مشخص آزمایش رایت در غلظت های زیاد سرم ممکن است منفی شود یا تیتر صح (Pro-Zone) گاهی به علت پدیده منطقه

 .نشود و باید سرم را رقیق کرد

 :رایت_آزمایش کومبز

یا مرحله مزمن به کار   (Relaps)این آزمایش جهت تشخیص آنتی بادی ناقص یا مسدود کننده خصوصا در موارد رجعت بروسلوز

 .است IgA یاIgG میرود.جنس این آنتی بادی ها معموال

راه تشخیص این آنتی بادی استفاده از سرم کومبز است ) آنتی گاما گلوبین انسانی علیه تمام کالس های ایمنوگلوبولین و کمپلمان 

 (.می گویند  Poly specificکه به همین خاطر به آن 

 .جهت تشخیص این آنتی بادی می توان از روش ثبوت مکمل و یا االیزا هم استفاده کرد

 : روش انجام تست

 .شده گفته روش به رایت تست ای لوله روش انجام -۱

 . و جداسازی رسوب آنها و شستشوی رسوب با سرم فیزیولوژی ۲۰۰۰دقیقه در دور  ۱۵ مدت به ها لوله تمام سانتریفوژ -۲



 و تکان دادن آنها AHG قطره یک کردن اضافه -۳

 درجه ۳۷دقیقه در  ۶۰تا  ۳۰ مدت به لوله انکوباسین -۴

 ۲۰۰۰دقیقه با دور  ۱۵ مدت به مدت به ها لوله سانتریفوژ -۵

 ( آگلوتیناسیون حاوی لوله آخرین آن تیتر) آگلوتیناسیون نتایج خواندن و لوله ته به آرام ضربه زدن -۶

 :۲ME-Rightآزمایش 

 .پس از مثبت شدن تست رایت جهت تعیین کالس آنتی بادی به کار می رود

 .به علت مقاومت به مواد احیا کننده در سرم باقی می مانند  IgAوIgG ولی سرم حذف IgM با این آزمایش

 . مهمترین کاربرد تست تشخیص بروسلوز فعال از غیر فعال می باشد.و بررسی تاثیر آنتی بیوتیک در درمان طبیعی

 .می باشند( ۱وDithiotheriol4) ۲ME (2-Mercapeto etanol) DTTمواد احیاء کننده مورد استفاده 

در سرم  IgM ولی در بروسلوز غیر فعال به دلیل وجود در سرم این تست مثبت می شود.  IgGوIgM  در بروسلوز فعال بعلت وجود

 .این تست منفی می شود

 :روش انجام آزمایش

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   

 شماره لوله

۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۹   

سرم 
 فیزیولوژی

_ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۱   

 سرم بیمار

 Abعیار ۱/۱۰ ۱/۲۰ ۱/۴۰ ۱/۸۰ ۱/۱۶۰ ۱/۳۲۰ ۱/۶۴۰ ۱/۱۲۸۰ ۱/۲۵۶۰  
 ازاضافه قبل 

 Ag کردن

  ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵   



سوسپانسیون 
Ag 

  ۱/۵۱۲۰ ۱/۲۵۶۰ ۱/۱۲۸۰ ۱/۶۴۰ ۱/۳۲۰ ۱/۱۶۰ ۱/۸۰ ۱/۴۰ ۱/۲۰   

 عیار نهایی

  

 .به جای تامپون معمولی است  ۲MEروش انجام تست مشابه روش لوله ای می باشد تنها فرقش استفاده از تامپون محتوی 

ساعت در حرارت اتاق قرار می دهیم  ۱سرم بیمار است به مدت   ۰٫۱CCو ۲MEتامپون محتوی   ۰٫9CCلوله اولی را که حاوی 

 .به روش رایت لوله ای آزمایش را انجام می دهیمشود سپس  IgM تا مواد احیا؛ کننده باعث تخریب

به باال مثبت قلمداد می شود  ۱/۴۰است و معموال از تیتر  IgA و احتماال IgG هر تیتری که در این آزمایش قرائت شود مربوط به

 . البته هر تیتری از این آزمایش به ویژه می تواند نشانه ای از آلودگی باشد

 :تب مالتتفسیر آزمایشات سرولوژی 

 : تشخیص بروسلوز بر اساس

 اطالعات اپیدمیولوژیک -۱

 اطالعات بالینی -۲

 :راه حاصل می شود ۲اطالعات آزمایشگاهی : از  -۳

 به نتیجه نمی رسد : الف: بررسی باکتریولوژیک

 :ب: بررسی سرولوژیک

, آزمایش بسیار حساس است و نتایج  مثبت شدن تست سریع رزبنگال , مورد مشکوک مشاهده نمی شود : مرحله بروسلوز حاد

 .آنتی ژن رزبنگال با عوامل بیماری کوالرمی و وبا مثبت کاذب ندارد ،قابل مقایسه با االیزا می باشد

 .به باال مثبت گزارش می شود ۱/۸۰در تست رایت در ایران 

  آنکه ثابت شود در ارتباط با بیماری های غیر شغلی نباید کم اهمیت گرفت مگر ۱/۴۰ و ۱/۲۰تیترهای 

 .تب , درد استخوانی ,درد مفصلی مشاهده نشود



 .تکرار آزمایش بعد از دو هفته افزایش تیتر نشان ندهد

 .کشت خونی منفی باشد

 منفی باشد  ۲ME-Rightآزمایش 

جهت بررسی روند تاثیر درمان بایست تیتر رایت در مقایسه با آزمون  ، تا مدتها بعد از بیماری مثبت می ماند : مشکل تست رایت

 .منفی شود  ۲ME-Rightهای قبلی سیر نزولی داشته باشد یا آزمایش 

ویبریوکلرا و واکسن آنها و یرسینا انتروکوک ساختمان مشترک آنتی ژن دارند  ،میکروب بروسال با میکروبهای فرانسیال توالریس 

 .ضد بروسال می شود Ab وب باعث افزایش تیترعفونت با این میکر

به علت وضعیت ضعیف سیستم ایمنی کودکان  ۱/۴۰تا ۱/۲۰جداسازی میکروب از کشت خون ولی تست رایت  : بروسلوزدر کودکان

 .منفی است ولی بیماری وجود دارد

د بیماری تست رایت مثبت است ولی بیماری یا گاهی باالتر در دامداران , دامپزشکان و.. بدون وجو ۱/۳۲۰بروسلوز شغلی : تیتر 

 .وجود ندارد

 .نتیجه آنکه با منفی شدن رایت نمی توان به طور قطع بیماری را رد کردو همچنین با مثبت شدن تست

 : شباهت بیماری بروسلوز در نوزادان کمتر از شش ماه

 ۲MEرایت ,، اهی رزبنگال مادری از جفت و ورود آنها به سرم نوزادان : مثبت شدن آزمایشگ IgG عبور

کمتر از رایت است که نتیجه آن این است که   ۲MEکه در دو حالت تیتر   ۲MEتشخیص بروسلوز نوزادان: مقایسه نتایج رایت و 

۲ME باعث از بین رفتن IgM  ۲شده است و باعث شده تیترME  از رایت کمتر شود و وجود IgM  در سرم بیمار دلیل بروسلوز

مادری در سرم نوزاد است و نوزاد مبتال به  IgG حالت دوم تیتر هر دو تست مساوی است که نشان دهنده وجود نوزاد است در

 .بروسلوز نوزادی نیست

 

 

 

 

 

 



  آزمایش ویدالآزمایش دوم : 

 

ونه می باشد. که علت آن آلودگی با گ ((Paratyphoidو شبه سرطان ((Typhoid آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی حصبه

سالمونال از دسته باسیل های روده ای است این باسیل ها از راه دستگاه گوارش وارد بدن انسان می شوند و موجب پیدایش بیماری 

 : های زیر می شود

 .تبهای تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی به نام تبهای روده ای معروف است  -۱

 سپتیسمی و عفونت خون  -۲

 مسمومیت غذایی  -۳

 تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از اینکه تست ویدال مثبت شود به ترتیب از خون , مدفوع و سپس ادرار جدا کرد.باسیل های 

بیماران آزمایش ویدال آنها مثبت  %99 تا 9۰بتدریج که تیتر آنتی بادی باال می رود کشت های مثبت میکروب نیز کمتر می شود. 

 . خواهد شد

 Hمیکروب به عنوان آنتی ژن بکار می رفت و فقط آنتی بادی بر علیه فالژل های میکروب یا آنتی ژندر آزمایش ویدال خود 

از جنس پروتئین بوده  H آنتی ژن نیز شناخته شده و در بیماریزایی میکروب نشان داده شده . O اندازگیری شد.آنتی ژن ساختمانی

 .می باشد IgM لیپو پلی ساکارید و آنتی کر ضد آن از کالس بیشتر از جنس O و آنتی ژن IgG وآنتی کر ضد آن از کالس

 .تا مدتها مثبت است H در مدت سه ماه تا حداکثر شش ماه منفی می شود ولی آنتی O آنتی

از جنس پلی ساکارید در باسیل های سالمونال تیفی و پارا تیفی دیده می شود. آنتی بادی بر علیه آن از  Vi آنتی ژن دیگری به نام

 . ظاهر می شود  Hو  Oدیرتر از  است. IgM سکال

 .این آزمایشها به روش بطئی و لوله انجام می شود تشخیص بیماری تب دار بر اساس آگلوتیناسیون فعال یا مستقیم می باشد.

 .اگر بر روی الم سرمی مثبت کاذب و یا به عللی که ذکر شد منفی کاذب شد باید آزمایش را با روش لوله تکرار نمود



 :مواد مورد نیاز

 .سرم بیمار: سرم باید فاقد هر گونه ذرات و همولیز باشد 

این  کریستال بنفش( و سبز درخشان استفاده شده است.)آنتی ژن: این آنتی ژن ها رنگی می باشد و از مواد رنگی کریستال ویوله 

 .آنتی زن ها دارای مواد ضد میکروبی مانند فنل یا فرمالین هستند

 :میکروبهای زیر استفاده می شود H و O آزمایش ویدال از آنتی ژن های سوماتیکبرای 

 D گروه تیفی سالمونال -۱

 A سالمونال پاراتیفی گروه -۲

 B سالمونال پاراتیفی گروه -۳

 C سالمونال پاراتیفی گروه -۴

 .با حروف بزرگ نشان می دهندH با حروف بزرگ و آنتی ژن O آنتی ژن

 :آزمایشروش انجام 

از سمت چپ به طرف راست به ترتیب در هر یک از مربع های روی صفحه شیشه ای ردیف اول و  ۰٫۱CCابتدا از سرم بیمار  -۱

 .ریخته می شود CC0.08 ,0.04,0.02,0.01,0.005دوم مقادیر

 .بریزید همین مقدار از سرم مثبت را در ردیف های سوم و چهارم واز سرم منفی در ردیف های پنجم وششم -۲

آزمایش شود.در ردیفهای یک و سه وپنج A,B,Dسه میکروب سالمونال گروه HوO سرم هر بیمار باید حداقل با آنتی ژن های -۳

 .بریزید. با اپلیکاتور مخلوط کرده H ودر ردیفهای دو و چهارو شش یک قطره آنتی ژنO یک قطره آنتی ژن

 .و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیمبه مدت سه دقیقه روی روتاتور قرار می دهیم  -۴

نتیجه آگلوتیناسیون را سریع می خوانیم زیرا به علت خشک شدن آنتی ژن و آنتی بادی وبهم چسبیدن مولکولهای آنتی ژن ممکن 

 .است به طور کاذب آزمایش مثیت شود

 

 

 



 :روش انجام آزمایش به روش لوله ای

۱۱ 

  

 شماره لوله ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

۵/۰ 

  

 سرم فیزیلوژی ۹/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

  

  

 سرم بیمار ۱/۰                  

  
_ 

  

 سرم رقیق شده ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

۵/۰ 

  

 آنتی ژن ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

 شاهد

  

 رقت با تیتر نهایی سرم ۱:۲۰ ۱:۴۰ ۱:۸۰ ۱:۱۶۰ ۱:۳۲۰ ۱:۶۴۰ ۱:۱۲۸۰ ۱:۲۵۶۰ ۱:۵۱۲۰ ۱:۱۰۲۴

 

 

 چه تیتری از سرم ارزش دارد؟

از هم روز دهم تا دوازد در خون  H از روز هشتم و آگلوتینین های o معموال در تب های تیفوئیدی و پارا تیفوئیدی آگلوتینین های

آزمایش قرار گرفت و نتیجه آن منفی بود در آزمایش مجدد چند ظاهر می شود بنابراین اگر در هفته اول بیماری سرم بیمار مورد 

به سرعت  H می باشد ولی پس از چند روز تیتر H بیشتر از O روز بعد احتماال مثبت خواهد شد در ابتدای بیماری تیتر آگلوتینین

 . بیشتر می شود O باال رفته واز

دال در کشورهای مختلف متفاوت است در ایران چنانچه تیتر سرم بیمار حداقل تیتر قابل قبول و ارزش آگلوتینین ها در آزمایش وی

باشد بیمار مشکوک به تیفوئید و یا پارا تیفوئید  ۱:۴۰حداقل  H و در برابر آنتی ژن فالژله O  1:80در برابر آنتی ژن سوماتیک 

الئم بالینی و وضعیت اپیدمیولوژیک بیمار باشد بیمار با توجه به ع H 1:80 و آگلوتینین O1:160 که آگلوتینین است در صورتی

 O به تنهایی ارزش تشخیص ندارد در صورتیکه آگلوتیناسیون قابل قبول H مبتال به تیفوئید و یا پارا تیفوئید است آگلوتیناسیون

فر می رسد ولی ماه به ص ۶باال تر می رود و پس از بهبودی در عرض  ۱:۴۰۰به ندرت از  O دلیل بر بیماری است تیتر آگلوتینین

 . باالتر رفته و سالها پس از بهبودی مثبت باقی می ماند ۱:۱۰۰۰از  H تیتر آگلوتیناسیون



باالتر نمی  ۱:۵۰تا  ۱:۲۵در سرم بیمار ظاهر شده تیتر آن حداکثر از  H هفته دوم و بعد از آگلوتیناسیون اواخر در Vi آگلوتینین

می باشد که با کشت مکرر  H و O بیش از Vi می شود در حاملین سالم تیتر آگلوتینینرود و بعد از بهبودی سریعا در سرم ناپدید 

 . مدفوع و جداسازی آن می توان آنها را شناسایی و درمان کرد

جواب آزمایش روی الم ممکن است با جواب آزمایش لوله مطابقت نداشته باشد به عبارت دیگر آزمایش ویدال به طریق لوله تائیدی 

روش روی الم که بوسیله روش لوله می توان جواب قطعی را بدست آورد ودر نتیجه موارد منفی و مثبت کاذب ممکن  است برای

 . است روی الم پدید آید از یکدیگر متمایز کرد

 :تفسیر تست ویدال

مثبت و مابقی منفی شده  ۱:۸۰۰به نسبت  d و با آنتی ژن ۱:۴۰۰به نسبت  D مایش مثال این است که آزمایش با آنتی ژنجواب آز

است در این مورد مجود بیماری حصبه در نتیجه باسیل سالمونال تیفی را در حالت استقرار نشان می دهد زیرا که در این بیمارآنتی 

به مقدار قابل توجهی برای تشخیص بیماری تیفوئید وجود دارد نظیر این مورد مثال  H و O بادی در مقابل هر دو آنتی ژن های

مثبت باشد تفسیر آن یک بیماری شبه حصبه در نتیجه  ۱:۴۰۰به نسبت  b و با آنتی ژنB 1:200 مایشی است که با آنتی ژنآز

 .میکروب سالمونال پاراتیفی بی می باشد

مثبت  ۱:۸۰۰به نسبت  b و با ۱:۴۰۰به نسبت  B و با ۱:۲۰۰به نسبت  D جواب آزمایش مثال این است آزمایش با آنتی ژن های

ی مابقی منفی باشد یک تب شبه حصبه در نتیجه باسیل سالمونالپاراتیفی بی می باشد که عامل بیماری با باسیل سالمونال تیفی ول

 . هم به نسبت با ارزشی مثبت شده است D دارد و به همین علت است که تیتر آنتی O آنتی ژن مشترک

 ست این مورد آزمایش ها را به صورت های مختلفی تفسیر می کنندمثبت و مابقی منفی ا ۱:۲۰۰به نسبت  D آزمایش با آنتی ژن

: 

زودتر به وجود  O الف( بیمار مبتال به حصبه در روز هفتم تا دهم بیماری می شود در این وضعیت چون آنتی بادی بر علیه آنتی ژن

د آزمایش را تکرار کرد تا در صورتیکه مثبت شده است در این مورد پس از چند روز بای O می آید لذا آزمایش در مقابل آنتی ژن

نیز در سرم مثبت شده باشد در این صورت حدس ما  H افزایش نشان دهد و آنتی بادی ضد O تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن

 . صحیح است

ست در این آنها متفاوت ا H باشد ولی آنتی ژن O ب( ممکن است عفونت ناشی از سالمونالیی باشد که دارای آنتی ژن مشترک

چنین سالمونالیی انجام شود نتیجه مثبت خواهد شد در عفونت ناشی از سالمونال اینتریتیدیس  H صورت اگر آزمایش با آنتی ژن

 . چنین حالتی را زیاد مشاهده می کنیم

ابرت تشابه باسیل  o باشد که با آنتی ژن Yersinia paseudotuberculosis ج( ممکن است شخص مبتال به عفونت با باسیل

 . آنتی ژنی داشته باشد

 .ندارد H د( در موارد خیلی نادر ممکن است عفونت حصبه ای باشد که ناشی از باسیل ابرتی باشد که آنتی ژن



مثبت وما بقی منفی است  ۱:۲۰۰به نسبت  B و با ۱:۱۰۰به نسبت  D جواب آزمایش مثال بدین قرار است آزمایش با آنتی ژن های

 :وضعیت احتماالت زیر را باید در نظر گرفتدر تفسیر این 

 .دارد ( D الف( شخص مبتال به پارا تیفوئید بی دراوائل هفته دوم است در حالیکه میکروب باسیل ابرت اشتراک آنتی ژن ) آنتی ژن

و سالمونال  ( B نمشترک با شالمونال پاراتیفی بی ) آنتی ژ O ب( شخص ممکن است مبتال به عفونت سالمونالیی باشد که آنتی ژن

 .در این مورد باید به فکر سالمونال موریوم افتاد . دارد ( D تیفی ) آنتی ژن

 باشد این میکروب آنتی ژن مشترک Yersinia pesudotuberculosis ج( ممکن است شخص مبتال به عفونتی در نتیجه باسیل

o  با باسیل پاراتیفوئید بی دارد . 

 .است H شخص مبتال به عفونت ناشی از سالمونال پاراتیفی بی باشد که فاقد آنتی ژند( در موارد نادری ممکن است 

باسیل پاراتیفی آ , باسیل پاراتیفی بی به نسبت  , سه میکروب باسیل ابرت , باسیل پاراتیفی H آزمایش ویدال شخصی با آنتی ژن

 .قابل ارزش مثبت و با بقیه منفی شده است

ی شود که با واکسن این سه باسیل بیش از سه ماه قبل واکسینه شده اند چنانچه در ستون پنج مالحظه این مورد در افرادی دیده م

از سایرین کمتر و حتی ممکن است در بعضی موارد منفی باشد علت این موضوع آن است  a می شود تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن

به علل مختلف ممکن  H ت معموال بیشتر در افراد مسن آگلوتینین هایکه میکروب سالمونال پاراتیفی آ آنتی ژنیک بسیار ضعیف اس

 .ارزش ندارد O است مثبت شوند ولی بدون مثبت شدن آگلوتینین های

و ۱:۱۰۰هم به نسبت  bو a به نسبت قابل ارزشی مثبت شده است و با آنتی ژن های d و D آزمایش ویدال بیماری با آنتی ژن های

زده  T.A.B ردیده است این آزمایش را چنین می توان تفسیر کرد که بیمار بیش از سه ماه قبل واکسنبه ترتیب مثبت گ ۱:۲۰۰

 . است ولی در حال حاضر نیز به بیماری حصبه مبتال می باشد

 : مثبت و بقیه آنتی ژن ها منفی است ۱:۲۰۰به نسبت  d آزمایش ویدال بیماری با آنتی ژن

در سرم او باقی مانده که در اثر تب  d واکسینه شده درحالیکه فقط آنتی کر ضد T.A.B کسنالف( بیمار چندین سال قبل با وا

 . نامعلوم فعلی ممقدار آن افزایش یافته است

 . و افزایش یافته است d ب( بیمار سالها پیش مبتال به تیفوئید شده و اکنون در اثر بیماری نامعلومی تیتر آنتی

باسیل ابرت مشترک  d میکروب با H است شخص مبتال به عفونت سالمونالیی شده باشد که آنتی ژنج( در موارد بسیار نادر ممکن 

با یکدیگر اختالف دارند بهترین راه تشخیص قطعی بیماری , کشت مدفوع و تشخیص میکروب سالمونال  O است ولی از نظر آنتی ژن

 . می باشد

در سرم او ظاهر شود داروی کلرآمفنیکل  O و قبل از آنکه آنتی بادی علیه آنتی ژند( اگر بیمارمبتال به تب تیفوئید در اوائل بیماری 

جلوگیری می کند این داروها ظاهرا مانع O یا کورتیکواستروئیدها و یا هر دو را دریافت نماید از پیدایش آنتی بادی علیه آنتی ژن



می آید در این موارد باید آزمایش ویدال را پس از چند میشوند و جواب بدین صورت بدست  O سنتز آنتی بادی بر علیه آنتی ژن

باال رفت داللت زیادی بر مبتال بودن شخص به تیفوئید دارد. البته باید در نظر داشت که در احتمال مورد  d روز تکرار کرد و اگر عیار

 .در ازمایش مجدد ویدال باال می رود d ج نیز تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن

در بیماران و درصدباالی منفی کاذب انجام  o زمایش ویدال در کشورهای توسعه یافته به دلیل پایین بودن تیتر آگلوتینینامروزه آ

آنزیمی الیزا استفاده می شود . در کشورهای در  -میشود و به جای آن بیشتر از روش های باکتریولوژیک کشت نمونه یاروش ایمونو

زیاد دیده می شود ولی هنوز آزمایش  O ل اندمیک بودن تیفوئید و باال بودن تیتر آگلوتینینحال توسعه اگر مثبت کاذب به دلی

ویدال یکی از بهترین راه های تشخیص بیماری تیفوئید خصوصا وقتی که آزمایشات باکتریولوژیک منفی ولی تب طوالنی شدید در 

هفته نمونه گیری سرم انجام گیرد و هر دو نمونه در یک  کار است ارزش آزمایش ویدال وقتی است که حداقل بفاصله یک الی دو

زمان آزمایش شوند. در این صورت اگر افزایش تیتر نشان دهد داللت بر بیماری می باشد الزم به تذکر است که گاهی ممکن است 

ن دهند . بنابراین منفی شدن در اوائل بیماری به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک ها سنتزآگلوتینین ها متوقف یا افزایش تیتر نشا

 .آزمایش ویدال داللت بر فقدان صد در صد بیماری نمی باشد

 ماه شود این آنتی بادی ها از کالس ۶در سرم نوزادان کمتر از  Anti H گاهی ممکن است آگلوتینین های مادری سبب مثبت شدن

IgG  می باشند که از جفت عبور می کند ولی Anti O کالس به دلیل اینکه از IgM  است در صورت مثبت شدن قابل قبول

 .نداردبه تنهایی ارزش تشخیص  Anti H . داللت بر بیماری سالمونلوز در نوزادان است

حاملین سالم میکروب سالمونال تا سال ها باکتری را در صفرا و روده کوچک نگه می دارد و حاملین سالمونالتیفی معموال دارای 

موارد مثبت کاذب بسیاری دیده می  Vi تند ولی در آزمایش ویدال به علت استفاده از آنتی ژن نا خالصدر خون هس Vi آگلوتینین

این میکروب کامال مانند  Vi را از میکروب استخراج و برای آزمایش استفاده می نمایند. آنتی ژن Vi شود امروزه آنتی ژن خالص

تی ژن در آزمایش ویدال معموال مشاهده نمی شود برای شناختن ناقلین سالم سالمونال تیفی می باشد و موارد مثبت کاذب با این آن

و بیمارانی که تب طوالنی و شدید دارند ولی آزمایش ویدال آنها منفی می باشد باید کشت نمونه از مغز استخوان , ناحیه فوقانی روده 

داده شود تا میکروب را جدا و شناسایی  Oxall کوچک , خون منعقد شده یا تکرار کشت مدفوع روی محیط های اختصاصی مانند

 .کرد

در بعضی از بیماران مبتال به بیماری های خود ایمنی مانند آرتریت روما توئیدی آزمایش ویدال ممکن است مثبت شود به عالوه 

ه ها ساختمان آنتی ژن مشترک سالمونال با بعضی از باکتری ها از جمله بروسال , پاستورالها , ویبریون ها و بعضی از آنتروباکتریاس

 .دارند O در قسمت آنتی ژن سوماتیک

 

 

 

 

 



  BetaHCGآزمایش حاملگی یا اندازه گیریآزمایش سوم: 

BetaHCG چیست و چرا این هورمون تست می شود؟ 

 تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در Sub Unit همگی از دو بخش یا HCG – LH – FSH – TSH هورمون های

 . همه ی این هورمون ها مشابه است و افتراق اینها از هم با بخش بتا صورت می گیرد

روز ۳-۱۰از مالقات اسپرم واوول تخمک لقاح پیدا میکند. تخمک لقاح یافته به طرف رحم رفته ودر جدار آن النه گزینی میکند.بین 

 ۳۶تروفوبالستیک جفت سنتز می شود و نیمه عمر آن  هر دو بخش آلفا و بتا ( توسط سلولهای )HCG .بعد جفت تشکیل میشود

 . ساعت است . مهمترین وظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید استرادیول و پروژسترون می کند ۱۲ –

وم لقاح هم قابل مقدار این هورمون در حاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرم مادر باال میرود ) حتی گاه از روز س

 ( .شناسایی است

رسد که قابل اندازه  روز پس از آخرین قاعدگی ) و نه زودتر از آن ( مقدار این هورمون در ادرار مادر به اندازه ای می ۲۰- ۲۵ معموال

 . گیری باشد

 شود؟ چه زمانی این تست انجام می معموال

سپس کم کم افت پیدا می کند .  هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده و ۶ – ۴این هورمون در حاملگی طبیعی  

را شاهد  آن سریعتر نزولی سیر حاملگی از پس کورتاژ –برداشت کل رحم  -حاملگی موالر –اما در موارد حاملگی خارج رحمی 

 . هستیم

 (Beta H.C.G) سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی

در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپالسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی 

به شدت باال می  BeteHCG میزان رحمی خارج حاملگی نیز و کارسینوما سل امبریونال –بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما 

 مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری استرود و اندازه گیری های 

 این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟

این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود 

 .بیمار هم قابل قبول است

 ()برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان یا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد. ارد بدخیمی هائی که نامبرده شد وبعالوه در مو

 یا سایر شرایط دیگری باید رعایت شود؟ آیا ناشتائی و تواند مراجعه کند؟ چه موقع فرد می



 .فرد ضروری نیست ناشتا بودن الزم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر

 کشد؟ چقدر طول می شود و چه نمونه ای انجام می این آزمایش با

چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن در ادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر 

 .شود است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگی خارج رحمی هم که حتما باید خون تست

 .باشد مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام می

راهنما و روش انجام تست حاملگی نوار تست حاملگی موجود به روش یک مرحله ای سریع و مطمئن برای تشخیص حاملگی بر 

ح شده و ابتدا در خون و سپس در ادرار در ادرار یا سرم خون می باشد. این هورمون از جفت ترش (HCG) جی-سی-اساس وجود اچ

واحد  ۵-۱۰انتشار می یابد. پس از وقوع حاملگی) یک روز پس از عقب افتادگی در سیکل ماهانه( در خون و ادرار میزان هورمون به 

 .میرسد که این مقدار برای مثبت شدن تست کافی است. از آن پس میزان هورمون بسرعت افزایش می یابد

 .نه و روش انجام : ادرار را در ظرف تمیزی مانند لیوان یکبار مصرف )در هر ساعت از روز( جمع آوری نمائیدجمع آوری نمو

بطوریکه جهت پیکان بطرف ادرار باشد. سطح  .در ادرار فرو کنید (MAX) نوار تست را از پاکت خارج سازید ئ تا خط مشخص

 .یدسه ثانیه صبر کن. عبور کند (MAX) ادرار نباید از خط

 .سپس از ادرار خارج ساخته.. بطور افقی بر روی دهانه ظرف ادرار بگذارید

 :نتیجه

ثانیه بعد ظاهر می شود. تا پنج دقیقه اگر رنگی  ۴۰خط قرمز حدود  ۲بر حسب میزان هورمون موجود در ادرار نتیجه مثبت بصورت 

دقیقه مشکوک بوده و چند روز بعد تکرار شود. هر نتیجه  ۱۰تا  ۵ظاهر نشد دلیل بر منفی بودن آزما یش است.ظهور رنگ در فاصله 

 .دقیقه فاقد ارزش است ۱۰ای بعد از 

 مثبت: آشکار شدن دو نوار رنگی در نواحی کنترل و پائین تر از آن

 منفی: آشکار شدن تنها یک نوار رنگی در ناحیه کنترل

 .شدت رنگ بستگی به مدت زمان حاملگی دارد

 :تذکرات

 .ام آزمایش پاکت باز شود و نوار فقط برای یکبار قابل استفاده استتنها هنگ -۱

زل ) جاذب رطوبت( است که بعنوان نگهدارنده میباشد..پس از باز کردن پاکت دور پاکت کوچک همراه نوار حاوی ماده سیلیکا -۲

 .انداخته شود



 .یباشدبیمارانی که مبتال به سرطان هستند تفسیر تست به عهده پزشک متخصص م -۳

اگر پریود های منظم دارید )یعنی حداقل ماهی یکبار با یکی دو روز عقب و جلو پریود می شوید(  .-۱: نکات مهم در مورد بارداری

 و تصمیم به بارداری دارید با تاخیر یک هفته ای پریود به احتمال قوی حامله هستید برای اثبات این قضیه ساده ترین راه استفاده

)بهترین زمان  روش آن روی جلد تست توضیح داده شده است . تست ادرار( است که در خانه انجام می شود و)Home Test  از

در ادرار بیشتر از ساعتهای دیگر روز است( روش مطمئن تر تست  HCGبرای انجام تست ادرار صبحگاه است چون میزان هورمون

 . شود خون است که با تجویز پزشک ذر آزمایشگاه انجام می

 . روزی یک عدد مصرف کنید از داروخانه تهیه کنید وMATERNA  بالفاصله بعد از قطعی شدن حاملگی قرص مترنا .۲

 :نکته ●

ماه قبل از بارداری بهتر است از ترکیبات اسید فولیک استفاده شود تا مشکالتی از قبیل سقط جنین یا منگولیسم  ۳تا  ۲حداقل 

 تواند از تأخیر رشد جنین جلوگیری کرده و باعث بهبود رشد شوددهد اسید فولیک مینشان می های انجام شدهبررسی .ایجاد نشود

زایمان  ماه بعد از ۶تا  و را شروع کنیدMATERNA که هر زمان که تصمیم به بارداری داشتین بسیاری از متخصصین معتقدند -۱

 ادامه دهید

ماه بعد ۶ الی  ۴ماهه اول ادامه یابد و بعد از آن قرص آهن شروع شود تا  ۳ن در ایران متخصین معتقدند که اسید فولیک تا پایا -۲

 از زایمان

فریتین و همچنین آزمایش ادرار برای رد عفونت  ,در همان ماههای اول یکسری آزمایشهای اولیه از جمله چک هموگلوبین, آهن -۳

 …و یکسری آزمایشات برای رد بیماریهایی مثل سفلیس سرخچه و

 ی دیگر از اقدامات اولیه تعیین سن حاملگی وتاریخ زایمان استیک -۴

LMP  :اولین روز آخرین قاعدگی است 

Conception Date  :روزتخمک گذاری و احتماال روز لقاح است 

Due Date  :روز تولد نوزاد 

 از فرمول زیر استفاده کنید برای محاسبه تاریخ زایمان هم می توانید

 سال به سال اضافه کنید ۱ماه از ماه کم کنید ۳روز به روز اضافه کنید  ۷را بنویسید   LMPروز ماه سال

 است۱۳۸۵فروردین ۱۲است روز زایمان او ۵/۴/۱۳۸۴یک خانم LMP مثال



 (بیماری حاد مرحله های پروتئین) C-Reactive protein:  چهارم آزمایش

 : پروتئین های مرحله حاد بیماری

اعمال جراحی و یا سرطان ها در مرحله حاد و در پالسما  , اثر صدمات ضایعات بافتی , نکروز, التهاب عفونت هاپروتئین هایی که در 

و سرم خون انسان و حیوانات خون گرم پیدا می شود و با آنکه مقدار آنها تغییر می کند بنام پروتئین های واکنش مرحله حاد نامیده 

ش ضایعات التهابی در بافت ها می باشد ولی در بعضی از شرایط نیز باعث تشدید ضایعات می شود .نقش اکثر این پروتئین ها کاه

 التهاب میباشد. مکانیزم سنتز , کنترل و کار بیشتر این پروتئین ها هنوز به خوبی شناخته نشده است .

ها از جنس گلیکوپروتئین ها می باشند این دسته پروتئین ها از نظر منشا ساختمان و کار با یکدیگر مشابه نیستند ولی بیشتر این 

این پروتئین ها اکثرا در کبد سنتز می شوند ولی میزان ترشح آنها در سرم تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم سیتوکین های مترشحه 

از سلول های از سلول های سیستم ایمنی و مواد واسطه ای است که از بافت ضایعه دیده و یا دچار التهاب ترشح می شوندموادی که 

و سلول های سفید بیگانه خوار تک هسته ای مونوسیت ) ماکروفاژ( و چند هسته ای ) نوتروفیل( ترشح می شوند موجب  T کمکی

م پروستاگالندین ,  ۶و۱تحریک وسنتز پروتئین های فاز حاد در سلول های کبدی می شوند برای مثال این مواد شامل اینترلوکین 

وم , فاکتور نکروز دهنده تومور ,اینترفرون گاما و غیره می باشد تحقیقات نشان داده است که هورمون های غدد ها , آنزیم های لیزوز

 هیپوفیز , آدرنال و جنسی نیز در سنتز این پروتئین ها در سلول های کبدی نقش مهمی دارد . 

کبدی به تنهایی فقط یک پروتئین خاص را سنتز سوالی که تا کنون بدون جواب مانده است این است که آیا هر یک از سلول های 

می کنند و یا هر کدام از این سلول ها می توانند در یک زمان چند نوع از پروتئین های فاز حاد را سنتز کند اگر چه سلول های 

ر می باشد. به عنوان کبدی به عنوان منبع اصلی سنتز پروتئین های فاز حاد شناخته شده اند ولی فقط کبد نیست که قادر به این کا

ی مرحله ها پروتئین از که را گلیکوپروتئین اسید –مثال ماکروفاژها تعدادی از اجزای کمپلمان و هم چنین لکوسیت ها , آلفا یک 

حاد بیماری ها می باشند سنتز و در سرم ترشح می کنند در بعضی بیماری های التهابی عالوه بر افزایش مقدار پروتئین های مرحله 

 .سرعت رسوب گلبول قرمز و حرارت بدن افزایش پیدا می کند ,حار , تعداد گلبول های سفید

  

ظهور , افزایش یا کاهش مقدار هر یک پروتئین های مرحله حاد در طول یک بیماری متفاوت و مستقل از یکدیگر می باشند به طور 

ساعت به حد  ۷۲تا  ۴۸یعه در سرم پیدا می شوند و پس از ساعت پس از یک ضا ۸تا ۶و آلفا یک اسید گلیکوپروتئین  CRP مثال

ساعت قابل تشخیص نبوده و  ۲۴تا  ۱۲آنتی تریپسین , قبل از  _اکثر می رسند در صورتیکه هاپتوگلوبین , سرولوپالسمین آلفا یک 

 گلیکوپروتئین اسید –ک و آلفا ی CRP ساعت پس از ضایعه به حد اکثر می رسد در طول ضایعه بافتی مقدار 9۶تا  ۷۲در عرض 

بافت مقدار آنها به سرعت کاهش یافته و دیگر در سرم قابل اندازگیری نمی باشد. در  ترمیم مجرد به ولی ماند می باقی باال همچنان

علل  بعضی از افراد ممکن است مقدار پروتئین های فاز حاد کمتر از مقدار طبیعی ویا افزایش قابل مالحظه ای نشان ندهد این مسئله

از بین پروتئین های فاز حاد  . مختلف دارد از جمله نقص ژنتیکی , مصرف برخی از داروها و بیماری عضوی و نوزادان می باشند

به علت افزایش سریع آن در آغاز ضایعه بافتی و کاهش سریع آن به مجرد بهبودی بهترین راه تشخیص ضایعات  CRP اندازگیری

 .حدی رابطه ای بین شدت ضایعه و مقدار پروتئین های فاز حاد در جریلن خون برقرار استبافتی است به نظر می رسد تا 

 



C-Reactive-Protein : 

فرانسیس و تایلت نشان دادند که اگر سرم افرادی را که مبتال به پنومونی حاد باشند با پلی ساکارید سی ۱9۳۰اولین بار در سال 

پیکر میکروب پنوموکک مخلوط کنند منجر به ایجاد ذرات رسوبی می شود این محققین با مطالعه بیشتر مشاهده نمودند که در سرم 

 ۲۸و۲۷و۱۶از عفونت ها پروتئینی وجود دارد که می تواند با کپسول پنوموکک تپهای بیماران مبتال به بیماریهای التهابی و نیز بعضی 

و گاهی بعضی از تیپ های دیگر واکنش نشان داده و سبب متورم شدن این میکروب ها شود این ماده پروتئینی راکه در مرحله حاد 

روتئین با پلی ساکارید سی کپسول پنوموکک در نام گذاری کرده اند واکنش این پ CRP بیماری در سرم ظاهر می شود به نام

قادر است به بعضی از باکتری ها , قارچ ها , انگل ها و حتی بعضی از سلول های خودی  CRP .مجاورت یون کلسیم صورت می گیرد

تواند به طور  به تنهایی سیستم کمپلمان را از راه کالسیک فعال می کند میCRP مانند لکوسیت ها متصل شوند از آنجا که پلیمر

غیر مستقیم باعث عمل اپسونیزاسیون و یا لیز سلول ها شود . به عالوه به طور مستقیم نیز ب چسبیدن به میکروارگانیسم ها و 

با دارا بودن خاصیت اپسونین نقش مهمی در خارج  CRP لکوسیت ها عمل اپسونیزاسیون را را تسریع می کند بنابراین پروتئین

تحقیقات نشان داده است که این پروتئین در دفاع بدن بر علیه عفونت های پنوموککی  . ز جریان خون داردکردن ذرات خارجی ا

 CRP نقش مهمی را ایفا می کند و به همبن دلیل به نظر می رسد که قبل از به وجود آمدن آنتی بادی اختصاصی بر ضد میکروب

سالم به مقدار بسیار کم گزارش شده است درواکنشهای التهابی مقدار این فعالیت دارد.این پروتئین در سرم و مایعات بدن افراد 

از پنج جز؛  CRP ساعت اقزایش می یابد به نظر می رسد مولکول ۴۸تا  ۶مرتبه در عرض  ۳۰۰۰پروتئین به طور ناگهانی تا حدود 

کیلو دالتون است و  ۱۴۰تا ۱۳۵روتئین درست شده است که به وسیله پیوند اشتراکی به یکدیگر چسبیده اند وزن مولکولی این پ

و ایمنوگلبولین ها از نظر آنتی ژن , ساختمان مولکولی , سنتز و غیره دو ماده کامال  CRP می باشد. اگر چه ۶۵/۶ضریب رسوب آن 

وان آزمایشگاهی از نظر آنتی ژنی بسیار قوی است و تزریق آن به حیCRP .متفاوت می باشند ولی از نظر کار با یکدیگر بسیاری دارند

 مانند خرگوش منجر به تولید آنتی بادی ضد آن می شود

CRP   خارج شدن سروتونین و بتاگلوکورونیداز از پالکت ها ممانعت  -۳فعال شدن فاکتور های پالکتی  -۲تجمع پالکت ها  -۱از

اجرت می نماید و مقدار آن در ضایعات تقریبا بین منطقه بتا و گاما مه CRP به عمل می آورد الکتروفورز سرم نشان می دهد که

در مقابل حرارت استقامت ندارد و در درجه حرارت  CRP بافتی ممکن است تا حدود دو درصد کل پروتئین های سرم افزایش یابد

 .دقیقه از بین می رود این ماده از جفت عبور نمی کند و تا کنون فقط در انسان و میمون شناخته شده است ۳۰به مدت  ۷۰

 : در سرم باال می رود CRP ر بیماری های زیر مقدارد

 عفونت های باکتریایی -۱

 تب روماتیسمی فعال -۲

 سکته قلبی حاد -۳

 سرطان های بد خیم منتشر -۴

 آرتریت روماتوئید فعال -۵

 عفونت های ویروسی -۶



 سل -۷

آمبولی ریه نیز در سرم خون باال برود در انفارکتوس بعد از عمل جراحی , انتقال مقدار زیادی خون , واکسیناسیون و  CRP مقدار

بهترین و حساسترین آزمایشی است که میتوان با آن نشانه هایی از نکروز و یا التهاب بافت چه عضالنی  CRP قلبی اندازگیری

 د ماند در صورتیکهتا مدتی مثبت باقی خو اه SGOT ماهیچه قلب را بدست آورد و به عالوه این آزمایش حتی پس از کاهش مقدار

CRP  منفی باشد ضایعه ماهیچه قلب در کار نیست و نارسایی عروق کرونر و یا سایر بیماری های قلبی می باشد. در تب روماتیسمی 

CRP   بهترین آزمایشی است که در طول بیماری به طور مداوم مثبت باقی می ماند. اندوتوکسین باکتری ها قوی ترین محرک سنتز

قابل اعتماد ترین وسیله تشخیص و کنترل التهابات حاد باکتریایی و  CRP ای مرحله حاد می باشد بنابراین اندازگیریپروتئین ه

می توان از شدت و پیشرفت بیماریآگاهی  CRP هم چنین عفونت های پنهان است . در بیماری های اوتوایمیون نیز با اندازگیری مقدار

 .التهاب بافتی مقدار آن به طور مداوم باال می باشدحاصل کرد زیرا به ندرت بدون وجود 

 : CRP روش انجام آزمایش

وجود دارد که در بعضی از روش ها می توان مقدار کمی را نیز در سرم و مایعات  CRP روش های مختلف سرولوژی برای تشخیص

موکک استفاده می شد ولی به علت مشکالتی در قدیم از پلی ساکارید سی بدنه میکروب پنو CRPبدن اندازگیری نمود برای تشخیص 

استفاده می شود .با روش های مختلف پرسی پی تاسیون در لوله  CRP که در تهیه این آنتی ژن داشت امروزه از آنتی بادی ضد

در سرم  را CRP موئینه ایمنودیفیوژن , ثبوت مکمل , هماگلوتیناسیون , نفلومتری , توربیدیمتریو یا روش التکس آگلوتیناسیون

تشخیص و اندازگیری می کننند ولی از بین آنها روش التکس آگلوتیناسیون از سایرین در ایران متداولتر می باشد برای لنجام این 

به حیوانات آزمایشگاهی تهیه کرده و سپس آن را به ذرات  CRP را با تزریق CRP آزمایش ابتدا آنتی بادی های اختصاصی ضد

با ذرات فوق کخلوط می کنیم باعث ایجاد  CRP میکنند بنابراین وقتی سرم بیماری را که حاوی پلی استرین التکس متصل

می باشد و نسبتا حساس است با این روش  agglutination Reversed passive آگلوتیناسیون می شود این آزمایش بر اساس

 .میتوان بر حسب موسسه سازنده در یک میلی لیتر سرم اندازگیری کرد

 کیفی آزمایش روش

در روی یک الم بزرگ تیره که معموال همراه جعبه آزمایش می باشد یک قطره سرم بیمارحرارت دیده یک قطره سرم کنترل  (۱

 . منفی را در سه و یک قطره سرم کنترل مثبت در سه نقطه الم اضافه قرار می دهیم

محلولی یکنواخت در آید و سپس با قطره چکان همراه بر روی هر شیه محتویآنتی ژن التکس را به آرامی تکان داده تا به صورت  (۲

 .کدام از سرم های فوق یک قطره از آنتی ژن را اضافه می کنیم

سانتی متر بر  ۵/۲با اپلیکاتور چوبی جداگانه هر کدام از سرم ها را با آنتی ژن مخلوط می کنیم و به اندازه ی دایره ای به قطر  (۳

 .روی الم پهن می کنیم 

الم را دست یا روتاتور به آرامی حرکت دورانی داده و نتیجه آگلوتیناسیون زیر نور یک چراغ در مدت معینی که در بروشور ذکر  (۴

باشد آگلوتیناسیون دیده می شود در این صورت ذرات التکس به صورت CRP شده می خوانیم در صورتی که سرم بیمار حاوی

 . ایش منفی استیکنواخت پراکنده باشند نتیجه آزم



 CRP- Latex روش کمی آزمایش

در سرم زیاد است و در نتیجه ب علت پدیده منطقه ای ممکن است یک سرم مثبت اشتباها منفی گزارش شود  CRP گاهی مقدار

رار کنیم یا بیشتر آزمایش را تک ۱:۵سرمی منفی شد قبل از آنکه آن را منفی گزارش کنیم با رقت  CRP بنابراین بهتر است چنانچه

نسبت مستقیم با شدت التهاب دارد  CRP موجود در سرم را اندازگیری نمائیم زیرا که مقدار CRP گاهی الزم است مقدار کمی

در  PH:8/2 با بافر موجود در جعبه یا بافر ۱:۱۲۸و یا گاهی تا  ۱:۶۴و یا گاهی ۱:۲برای این کار ابتدا باید سرم را به نسبت های 

را انجام داده و رقیق ترین لوله ای  CRP-Latex نیم سپس با هرکدام از این رقت ها مانند طریقه کیفی آزمایشلوله ها رقیق می ک

 . آن سرم می باشد CRP از سرم که مثبت شود تیتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Rose Bengal Plate Test) بنگال رز آزمایش انجام روشآزمایش پنجم : 

 

  (Rose Bengal Plate test) روش انجام آزمایش رزبنگال

و  (Rapid Test) آزمون سریع یا راپید, (Card Test)آزمایش رزبنگال در منابع مختلف به اسامی رزبنگال پلیت تست, کادتست

درصد  ۸و به جرم نهایی  ۳٫۶ ± ۰٫۵اسیدی برابر با  PH غیره نامیده می شود.آنتی ژن رزبنگال به رنگ قرمز متمایل به صورتی و با

که فاکتورهای آنتی ژنی مشترکی با دیگر سویه های بروسال دارند  ۱9یا  99بروسال آبورتوس سویه  (Smooth),از کلنی های صاف

این آنتی ژن جهت  طبق روش استاندارد بین المللی در موسسه رازی و زیر نظر آقای دکتر اسماعیل ذوقی در ایران تهیه می شود.

 ای کنترل و ریشه کنی بروسلوز به کار می رود.تشخیص اولیه در برنامه ه

درجه سانتی گراد نگهداری کرد و تا زمانی که اتو آگلوتینه نشده قابل مصرف  ۴آنتی ژن رزبنگال را باید دور از نور و در یخچال 

 ۲۰آزمایشگاه به مدت حدود است.قبل از انجام آزمایش باید ابتدا آنتی ژن رزبنگال و سرم بیمار را از یخچال خارج کرده و در محیط 

میلی  ۰٫۰۳دقیقه نگهداری نموده تا به دمای آزمایشگاه برسند سپس روی یک صفحه شیشه ای یا سفید یک قطره معادل  ۳۰تا 

ره لیتر سرم را مجاور یک قطره آنتی ژن قرار داده و با یک میله نازک چوبی یا پالستیکی ,این دو قطره را با هم مخلوط و به اندازه دای

دقیقه حرکت داده و  ۴سانتی متر پخش نمایید.سپس صفحه را در دست یا روی روتاتور به مدت حداکثر  ۲٫۵ای به قطر حدود 

نتیجه آگلوتیناسیون را در زیر نور چراغ قرائت نمایید.واکنش مثبت به حالتی گفته می شود که دانه های آگلوتینه به طور مشخص 

د منفی دو قطره مخلوط شده به حالت یکنواخت باقی خواهند ماند .در آزمایش رزبنگال موارد مشکوک جدا از هم دیده شوند و در موار

 .دیده نمی شود و نتیجه با قاطعیت مثبت یا منفی می باشد

 آنتی ژن رزبنگال موسسه رازی را نباید رقیق کرد.در صورت رقیق کردن خصوصیات آنتی ژن مانند تعداد ذرات میکروبی: ۱تبصره 

, PH و الکترولیت های آن تغییر می کند و جواب های مثبت یا منفی کاذب که با وضعیت بالینی هماهنگی ندارند ایجاد می شود. 

 .آنتی ژن رزبنگال را نباید برای لوله های استفاده کرد:  ۲تبصره 

 .آنتی ژن رزبنگال نباید یخ بزند:  ۳تبصره 

 



 Anti-Sterptolysin-O(ASO) استرپتولیزین آنتی آزمایش ششم: آزمایش

  Anti-Sterptolysin-O(ASO) آنتی استرپتولیزین

که موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های )اگزوتوکسین ها(مختلفی تولید A همولیتیک گروه β استرپتوکوک

 وسبب تولید آنتی بادی اختصاصیمی باشد که خاصیت ایمونولوژیکی دارد O-می کند که یکی از مهمترین آنها استرپتولیزین

(ASO)در بدن می گردد وتعیین تیترASO در سرم بیمار نشانه آلودگی به این میکروب می باشدوازعوارض آلودگی به این میکروب

 .تب روماتیسمی وگلرومرولونفریت حاد است

 :از دوروش راپیدو روش لوله ای استفاده می شودASO برای تعیین تیتر

تست غربال گری سریع وبراساس آگلوتیناسیون پاسیو می باشد.دراین روش ذرات التکس حساس شده  :(Rapid)الف(روش سریع

تیتر در سرم روش ASO آگلوتینه می گردد که در صورت مثبت بودن برای تعیین ASO دربرخورد با سرم دارایO با استرپتولیزین

 .لوله ای انجام می دهیم

 .باشدسرم باید تازه تهیه شده  :۱دقت 

 .برای انجام تست راپید از کنترل های مثبت ومنفی استفاده می کنیم :۲دقت

 :ب(روش لوله ای

از  9/9ccسی سی سرم بیمار + ۱/۰ ) ۱۰۰/۱اساس روش لوله ای خنثی شدن)نوترالیزاسیون( می باشد. ابتدا رقت های سرمی 

وبافر O گلبول های قرمز گروه خونی %۵وسوسپانسیون (ASOبافر۴CC+۱۰۰/۱از رقت ۱CCسرمی)۵۰۰/۱و (ASOبافر

ASOواسترپتولیزین Oرا طبق بروشور کیت مصرفی تهیه کرده وطبق جدول زیر عمل می کنیم : 

  

 

 

 

 

 

 



 رقت سرم ۱:۱۰ ۱:۱۰۰ ۱:۵۰۰    

  
 شماره لوله ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

  
 سرم رقیق شده ۶/۰ ۶/۰ ۳/۰ ۱ ۸/۰ ۶/۰ _ _

  
 ASOبافر ۴/۰ ۶/۰ ۷/۰ ۰ ۲/۰ ۴/۰ ۵/۱ ۱

  
 استرپتوالیزی ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰   ۵/۰

 Oن 

  
دقیقه دربن ماری ۱۵لوله ها را 

 سانتیگرادمیگذاریم.°۳۷

  

  
 %۵گلبول قرمز ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰

  
دقیقه در بن ماری ۴۵لوله 

 سانتیگرادمیگذاریم.°۳۷

  

  

  

 :خواندن نتیجه

 اضافه شده خنثی و همولیز ایجاد نمی گردد آخرین لوله عدم همولیز رابه عنوان تیتر SO باشد باASO سرم فرد حاوی -۱

ASOبرحسب واحدToddگزارش می کنیم. 

 .بدون خنثی شدن باقی مانده وسبب همولیز گلبول های قرمز خواهد شدSO نداشته باشدASO اگر سرم فرد -۲

مقدار نرمال معوال  می شود.SO سرمی که مانع از همولیز کامل گلبول های قرمزتوسطعبارتند از عکس باالترین رقت  :Toddواحد

 .تاد می باشد ۲۵۰تاد یا ۱۶۶



بر اساس نوع آزمایشگاه متفاوت است( می باشد که از روش التکس استفاده  ) IU ۲۰۰-۲۴۰مقادیر نرمال : مقادیر طبیعی کمتر از 

در کودکان  Todd واحد ۳۲۰و کمتر از  Todd واحد ۲۴۰ر بزرگساالن کمتر از میشود. براساس روشهای گذشته شاخص طبیعی د

 .بود

هفته پس از شروع تب  ۲-۳به حداکثر خود می رسد) معموال  ASO هفته تیتر ۴-۵موارد افزایش: با عفونت استوپتوکوکی پس از 

حالیکه پس از عفونت استروپتوکوک پوستی معموال بیماران با تب حاد روماتیسمی افزایش تیتر داریم در  %9۰روماتیسمی حاد(. در 

ممکن است در بیمارانی که هیپرگاماگلوبین دارند یا فعالیت ایمنولوژیک افزایش یافته است بصورت غیر  ASO .افزایش تیتر نداریم

 .اختصاصی باال برود

باشد . مقادیر باالتر در کودکان و در کسانی با تغییر سن ، فصل و جغرافیای منطقه متغیر می  ASO فاکتورهای مخدوش کننده: تیتر

که در جاهای شلوغ زندگی میکنند و در آب و هوای معتدل شایعتر است . آلودگی سرمی وواکنش متقاطع با سارکولم عضله ندرتا 

 .می تواند نتایج مثبت کاذبی را به همراه داشته باشد

، آنتی استرپتوکیناز  Anti-NAse و DNAseB پتوکوکی نظیر آنتیهمراه با دیگر آنتی بادی های ضد استر ASO:موارد کاربرد

 .، آنتی هیالورونیداز برای نشان دادن شواهد عفونت استوپتوکوکی مفید می باشد

 : ASO تفسیر آزمایش

درصد  ۱۵تا  ۱۰واحد تاد را طبیعی می دانند ولی ۲۰۰بایستی با احتیاط صورت گیرد. معموال کمتر از  ASO تفسیر نتایج آزمایش

ر نمی توان حد نصاب طبیعی  ASO واحد تاد می باشد .به طور کلی تیتر مشخص وثابتی از ۲۰۰را باالتر از  ASO افراد سالم تیتر

دانست زیرا که فاکتور های مختلفی در تفسیر این آزمایش دخالت دارند. این فاکتورها شامل سن بیمار , شدت عفونت , سابقه قبلی 

ی استرپتوککی وضعیت ایمنولوژیکی بیمار در رابطه با تولید آنتی بادی و وضعیت و سطح زندگی بیمار در جامعه بیماربا عفونت ها

 .میباشد

سرم خون مادر دارد. پس از آنکه مرتبا کاهش می یابد و از ماه هشتم افزایش می یابد ولی  ASO نوزادان بستگی به ASO تیتر

در  ASO واحد تاد می رسد . تیتر ۳۳۳تا ۱۸۴کودکانی که به مدرسه می روند بین  %۸۰در  ASO معموال زیاد باال نمی رود تیتر

 واحد تاد و یا کمتر است ولی در افراد مسن به علت ضعیف شدن سیستم ایمنی آنها کاهش می یابد تیتر ۲۰۰بالغین سالم  9۵%

ASO عه می باشد همانطور که باال بودن تیتردر افراد فقیر و طبقه پایین جامعه باالتر از طبقه افراد مرفه جام ASO  ممکن است

ارزش زیادی دارد زیرا که پزشک را در تشخیص بیماری کمک  ASO دلیل بر یک عفونت اخیر استرپتوککی باشد پایین بودن تیتر

شدن سیستم ایمنی در سندرم نفروتیک به دلیل مهار  ASO نموده و عامل استرپتوککی عفونت را حذف می کند. بعالوه کاهش تیتر

 .کاهش سنتز آنتی بادی و یا خروج پروتئین ها و ایمنوگلبولین ها از کلیه نیز دیده می شود

هفته از یکدیگر تکرار  ۲یا  ۱به فاصله  ASO زمانی ارزش بالینی زیادی دارد که دوبار انجام گیرد اگر آزمایش ASO یک آزمایش

ان دهد داللت بر عفونت استرپتوککی حاد می باشد. بهتر است که یک نمونه از سرم شود و افزایش تیتری چهار برابر یا بیشتر نش

 .قبلی را در فریزر نگهداری نموده و با آخرین نمونه سرم بیمار با هم در یک شرایط آزمایش شوند

به مقدار  ASO ترآن است که گاهی با شروع عوارض دا؛الرقص یا کره در تب روماتیسمی مزمن تی ASO از محدودیتهای آزمایش

بعالوه فقط  ASO ماه پس از آغاز عفونت استرپتوککی گلو ظاهر می شود تیتر ۱۲تا  ۳طبیعی بازگشت می نماید عوارض کره حدود 



باال نمی رود معموال آنتی بادی علیه بعضی دیگر  ASO درصدازعفونت های استرپتوککی باال می رود در بیمارانی که تیتر ۸۵تا۷۵در 

کمتر دیده می شود . در  ASO ن های استرپتوکک افزایش می یابد در عفونت های استرپتوککی پوست افزایش تیتراز آنتی ژ

معموال یک هفته بعد از  ASO و آنتی هیالورونیداز واضح تر مشاهده می شود افزایش تیتر DNase-B صورتیکه افزایش تیتر آنتی

 .به حداکثر خود می رسد هفته ۵تا  ۳شروع عفونت آغاز می شود ولی بعد از 

هفته به مقدار طبیعی باز می گردد که البته سرعت کاهش آن در  ۱۰تا  ۸چنانچه عفونت استرپتوککی ساده باشد معموال پس از 

واحد تاد تنزل کند نشان دهنده بهبود عفونت استرپتوککی  ۱۲۵به  ۲۵۰بیماری از  ASO بیماران مختلف متفاوت است چنانچه تیتر

به خصوص در بیماریهای تب روماتیسمی حاد و گلومرونفریت حاد بعد از عفونت استرپتوککی  ASO ر است . افزایش تیتردر بیما

واحد تاد  ۵۰۰تا ۳۰۰آنها بین  ASO درصد بیماران مبتال به تب روماتیسمی تیتر۸۰حدود هفته دوم تا سوم دیده می شود. حدود 

واحد تاد و حتی  ۱۵۰۰ممکن است به  ASO در وضعیت تب روماتیسمی حاد تیتر یا واحد بین المللی و گاهی بیشتر می رسد.

شش ماه پس  ASO آنها طبیعی است در صورتیکه تیتر ASO درصد بیماران تب روماتیسمی تیتر ۲۰تا ۱۰بیشتر هم می رسد در 

به تنهایی داللت بر  ASO افزایش تیتراز بهبود عالئم بالینی هنوز باال شد دلیل بر وقوع یک تب روماتیسمی مجدد است . همیشه 

بیماری تب روماتیسمی حاد نمی باشد. این افزایش در صورتی ارزش دارد که با سایر معیارهای اصالح شده ی جونز نیز مطابقت 

 .داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Reomatoid Arthritis)روماتوئید آرتریت بیماری آزمایش هفتم: تشخیص

 :(Reomatoid Arthritis)روماتوئیدآرتریت 

آرتریت روماتوئید بیماری سیستمیکی است با علت نامعلوم که مفاصل و اندامها را بطور قرینه گرفتار کرده و به غیر از مفاصل، در 

یکی احتیاج نماید. جهت تشخیص بیماری عالوه بر عالئم کلینسایر ارگانهای بدن نظیر ریه، طحال، چشم و غیره ضایعاتی ایجاد می

گیری فاکتور روماتوئید است . توسط تست فاکتور روماتوئید از ها اندازهباشد. یکی ازاین تستبه یک سری تستهای آزمایشگاهی می

درصد موارد بیماری را شناسائی نمود. یک تست فاکتور روماتوئید مثبت به تنهائی وجود بیماری آرتریت  ۷۰، میتوان IgM نوع

درصد افراد سالم نیز دیده میشود. و شیوع آن با افزایش سن و انواع  ۵کند. چون فاکتور روماتوئید در یک تا بت نمیروماتوئید را ثا

 نفر از آنها دارای فاکتور روماتوئید منفی بودند.  ۱۳بیمار مورد آزمایش ،  ۳۵رود. در این بررسی از مختلفی از بیماریها باال می

بیمار وجود بیماری توسط  ۱۳در این ” منفی بودن جواب آزمایش در این بررسی به تنهائی دلیل بررد بیماری نیست . چون قبال

گیری ایزوآنزیم جهت اثبات بیماری میتوان از اندازه (بود. لذا در مورد این افراد )با فاکتور روماتوئید منفیمتخصصین روماتولوژی گشته

بیشتر از افراد نرمال بود. بنابراین تست  (بیمار ۱۳ستخوانی استفاده نمود. میزان آلکالین فسفاتاز تام در این افراد )آلکالین فسفاتاز ا

توان تر از آزمایش فاکتور روماتوئید در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید باشد و بوسیله آن میتواند مطمئنآلکالین فسفاتاز می

و سه مورد  (IU/Lit ۲۲۳-۱۵۰نفر دارای آلکالین فسقاتاز باالتر از حد نرمال ) ۳۲بیمار مورد بررسی،  ۳۵بیماری را تشخیص داد. از 

 تواند مصرف بعضی از داروها مانند کورتیکواستروئیدها باشد. در محدوده نرمال بودند. علت این امر می

 .افراد روده هم سهم اندکی دارد ۱ˆ۴در ” . و تقریباگیرداز استخوان و کبد منشاء می” در حالت نرمال، فسفاتاز قلیائی عمدتا

گیری میباشند. ایزوآنزیمهای کبدی و استخوانی ایزوآنزیمهای استخوانی و کبدی از طریق خواص ایمنولوژیکی و ژنتیکی قابل اندازه

زوآنزیم استخوانی در بیماران از ژنهای یکسانی تشکیل گشته و فقط در قسمت کربوهیدرات تفاوت دارند. عوامل متعددی در میزان ای

نفر از این افراد  ۴نفر از افراد نرمال مورد بررسی قرار گرفت که بجز  9۶آرتریت روماتوئید نقش دارد. در این مطالعه آلکالین فسفاتاز 

  .(Iu/Lit ۱۴9-۴۵که آلکالین فسفاتاز آنها بیشتر از حد نرمال بود بقیه دارای آلکالین فسفاتاز در محدوده نرمال بودند )

چون که در زمان بلوغ افزایش فعالیت استئوبالستیک  . استمورد مربوط به دوران بلوغ بوده ۴علت باالبودن آلکالین فسفاتاز در این 

گیری آلکالین فسفاتاز روشهای متعددی وجود دارد که ازاین سبب افزایش الکالین فسفاتاز از نوع استخوانی میگردد. جهت اندازه

آلکالین فسفاتاز به روش کلریمتریک که از همه معتبرتر و آسانتر است استفاده گردید. ش تخریب حرارتی انتخاب ، و از کیتمیان، رو

درجه قرار داده تا ایزوآنزیم استخوانی آلکالین  ۵۶همچنین جهت تعیین درصد ایزوآنزیم استخوانی، سرم بیمار را مدتی در حرارت 

گیری شود. که از تفاضل فعالیت ایزوآنزیم کبدی و آلکالین فسفاتاز تام میتوان پی ایزوآنزیم کبدی اندازهفسفاتاز غیرفعال شده و تنها 

 به میزان آلکالین فسفاتاز استخوانی برد. 

صد در ۲۵مورد برخورد نموده که درصد باقیمانده فسفاتاز قلیائی در آنها باالتر از  ۵درجه به  ۵۶در تخریب حرارتی سرم بیماران در 

درصد، بیانگر ناراحتی کبدی یا سمیت کبدی ناشی از مصرف برخی  ۲۵وجود آلکالین فسفاتاز مقاوم به حرارت به میزان باالتر از  .بود

 9۱ˆ۴۳داروها از جمله سالیسیالتها و طالی تزریقی میباشد. حساسیت ، ویژگی، ارزش اخباری منفی و کارآئی آزمون به ترتیب 

 . درصد است 9۴ˆ۶۶درصد و  9۶ˆ۸۴درصد،  9۵ˆ۸۳درصد، 



آرتریت روماتوئید در واقع یک بیماری التهابی است که سبب درد ، تورم ، سفتی و محدودیت حرکت مفاصل می گردد . البته 

متمایز می کند . بعنوان مثال آرتریت روماتوئید بصورت  مشخصات خاصی دارد که آنرا با سایر انواع آرتریت ها ) التهاب مفاصل (

ینه تظاهر می کند یعنی اگر یک زانو یا دست درگیر باشد به احتمال زیاد طرف مقابل نیز درگیر است . بیماری عموماً مفاصل مچ قر

و انگشتان دست را درگیر می کند . البته ممکن است سایر قسمتهای بدن بجز مفاصل را نیز درگیر کند . ضمناً بیماران ممکن است 

 . ببرنداز خستگی ، تب و ضعف رنج 

بیماری معموالً از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است . در بعضی تنها بمدت چند ماه یا یکی دو سال طول می کشد و بدون آسیب 

و تخریب واضحی برطرف می شود . بعضی بیماران دیگر نوع خفیف تا متوسط بیماری را با دوره هایی از بدتر شدن عالئم دارند و بعد 

عالئم برطرف می شوند در گروه دیگری نیز بیماری تقریباً همیشه فعال است و سالیان زیادی طول می کشد و منجر در دوره هایی 

 . به تغییرات و ناتوانیهای وسیعی در مفاصل می شود

و  اگر چه آرتریت روماتوئید تأثیرات قابل توجهی بر زندگی و سالمت شخص می گذارد ، درمانهای حال حاضر شامل تسکین درد

سایر داروها ، تناسب بین فعالیتها و استراحت و آموزش بیمار باعث می گردد تا اکثر بیماران در طول بیماری کاماًل فعال و سرزنده 

 . باشند

 : عالئم شایع *

 گرم و دردناک به هنگام لمس مفاصل متورم ، •

 ( نمای قرینه ) درگیری مفاصل معموالً دوطرفه است •

 دست و انگشتان دست ) معموالً ( . مفاصل دیگر شامل گردن ، شانه ها ، آرنجها ، زانو ، باسن ، قوزک ها درگیری مفاصل مچ •

 ضعف و خستگی ، تب •

 . دقیقه طول بکشد ۳۰درد و خشکی صبحگاهی مفاصل که بیش از  •

 عالئم خارج مفصلی •

 : علل *

 . داردایمنی  ولی این بیماری احتماالً منشاء خود ناشناخته است ،

درآرتریت روماتوئید بدالیل نامشخص ، سیستم ایمنی بدن فرد به سلولهای داخل کپسول مفصلی حمله ور می شود و آنها را تخریب 

 . می نماید

 : عوامل افزایش دهنده خطر *

 سابقه خانوادگی آرتریت روماتوئید یا سایر بیماریهای خود ایمنی •



 خود ایمنیمثل نقص در دستگاه  عوامل ژنتیک ، •

 جنس مؤنث •

 سالگی ۵۰تا  ۲۰سن  •

 . استرس های عاطفی می تواند باعث شعله ور شدن بیماری شود •

 : عواقب *

تقریبًا یک چهارم بیماران دچار ضایعات پوستی  .بعضی بیماران ممکن است بجز مفاصل سایر ارگانهای خود را نیز درگیر ببینند 

شوند که معموالً نزدیک مفاصل هستند . بسیاری از بیماران دچار کم خونی می شوند . گاهی می (بصورت برآمدگی پوست ) ندول 

الیه های ریه ها و دیواره های قلب درد گردن و خشکی چشمها و دهان نیز دیده می شود . بندرت ممکن است التهاب عروق خونی ،

 . ایجاد شود

می توان درد بیمار را تخفیف داد و از بروز ناتوانی و  ا تشخیص زودهنگام ،باید توجه داشت این بیماری قابل عالج نیست ، اما ب

درصد  ۵-۱۰بیماران در عرض یکسال بهبود می یابند ، اما حدود  ٪۷۵معلولیت جلوگیری بعمل آورد . با درمانهای معمول ، عالئم در 

 . بیماران ، علیرغم درمان نهایتاً معلولیت پیدا خواهند نمود

 . وامل بیماری می توان به اختالالت بینایی ، تغییر شکل مفاصل و ازکارافتادگی بیمار اشاره نموداز دیگر ع

 : تشخیص بیماری *

در ابتدا باید متذکر شد که تحقیقات نشان دهنده این واقعیت است که بیمارانی که بطور دقیق از بیماری خود آگاه شده اند و بطور 

 . نموده اند درد کمتری را تجربه نموده اندفعال در روند درمانی خود شرکت 

بطور کلی تشخیص آرتریت روماتوئید در مراحل ابتدایی بیماری بدالیل مختلف مشکل می باشد . اول اینکه تست منفردی برای 

لتهابی ثانیاً عالئم از یک شخص به شخص دیگر متفاوت است و عالئم مشترک با سایر بیماریهای ا . تشخیص بیماری وجود ندارد

 . مفصلی زیاد است . در نهایت اینکه بسیاری از عالئم به مرور زمان ایجاد می شوند و در مراحل ابتدایی بیماری وجود ندارند

به همین علت دقت زیادی از طرف پزشک معالج و راههای تشخیصی فراوانی امتحان می شوند تا بیماری تشخیص داده شود . عالوه 

نه دقیقی که توسط پزشک انجام می شود آزمایشات مختلف و عکسبرداری های متفاوتی انجام می شود . بر شرح حال کامل و معای

عکسبرداری از مفاصل مختلف بیشتر زمانی انجام می شود که می خواهیم میزان تخریب مفصل را مشخص کنیم و در مراحل اولیه 

 . بیماری چندان کمک کننده نیست

ز چند راه مختلف برای درمان بیماری استفاده می کنند که این درمانها در سیر بیماری و وضعیت فردی درمان : معموالً پزشکان ا *

بیمار ممکن است متفاوت باشد . اهداف کلیه اقدامات درمانی عبارتند از : کاهش درد ، کاهش التهاب ، توقف یا کندکردن روند 

 . تخریب و افزایش قابلیتهای زندگی فرد



 جراحی و پیگیریهای دقیق بیماری قدامات درمانی به شکل زیر صورت می گیرد : تغییر روند زندگی ، درمان دارویی ،در حال حاضر ا

. 

 : در تغییر روند زندگی فرد مباحث زیر مطرح می گردد

دارند و در واقع  استراحت و ورزش که هر دو با اهمیت هستند . در واقع بیماران نیاز به تناسب خوبی بین استراحت و ورزش خود •

زمانیکه بیماری فعال است استراحت بیشتر و هنگامی که غیرفعال است ورزش بیشتر مطلوب است . استراحت و مدت زمان مورد 

نیاز برای آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است . ورزش باعث افزایش قوای عضالنی و دامنه حرکات مفاصل می گردد و ارتجاع 

نماید . ضمناً باعث خواب راحت ، کاهش درد و کاهش وزن می شود . به هرحال ورزش باید در برنامه های مفاصل را تسهیل می 

 . زندگی بیمار بر اساس توانائیهای شخصی اش گنجانده شود

م و مراقبت از مفاصل : گاهی به نظر می رسد استفاده از آتلهای خاصی که پزشک معرفی می کند برای کوتاه مدت می تواند تور •

درد مفاصل درگیر را کاهش دهد و منجر به استراحت آنها شود . این نوع آتل ها بیشتر در دست ها و مچها و گاهی برای قوزک پا 

 . استفاده می شود

شواهد کافی دال بر اینکه استرسهای روحی نقش مهمی در ایجاد این بیماری دارند وجود ندارد ، لیکن  کاهش فشارهای روحی : •

وجود این استرسها همراه با بیماری روند بیماری را بدتر می نمایند . استرسهای روحی می توانند مقدار دردی را که توسط بیمار 

 . ی برای رویارویی با این استرسهای روحی وجود دارداحساس می شود تشدید نماید . البته تکنیک های موفق

رژیم غذایی سالم : تنها پرهیز از مواد غذایی پرچرب را می توان اشاره نمود که می تواند مفید باشد . البته بهتر است بیماران مبتال  •

ضمنًا بهتر است با رژیم غذایی مناسب و  . به آرتریت روماتوئید از پزشک خود در مورد پرهیزهای غذایی خود دقیقاً سئوال نمایند

 . ورزش از چاقی جلوگیری شود

نوع آب و هوا : اگر چه شواهد کافی درست نیست که نشان دهد تغییرات آب و هوا می تواند چه مقدار در این بیماری مؤثر باشد ،  •

 . بعضی از بیماران معتقدند آب و هوای مرطوب وضع بیماری آنها را بدتر می کند

درمانهای دارویی : داروهای مختلفی برای درمان آرتریت روماتوئید استفاده می شود که از مهمترین آنها می توان به آسپیرین و  •

 . خانواده سالیسیالتها ، ترکیبات طال و داروهای سرکوب کننده ایمنی بدن اشاره نمود

 . حتیاج به جراحیهای ترمیمی وجود داشته باشددر مورد بیمارانی که دچار تخریب شدید مفاصل شده اند ممکن است ا

 . به هر حال پیگیریهای مستمر در روند بیماری و درمان نقش بسزایی در تعیین خط مشی آینده درمان دارد

تحقیقات دانشمندان در حال حاضر شدیداً بر روی استفاده از روشهای درمانی جدید و کشف داروهای جدید معطوف شده است . 

تالش بسیاری بعمل می آید تا عوامل مؤثر بخصوص فاکتورهای ژنتیک مؤثر در ایجاد بیماری شناسایی شوند تا بتوان به  ضمن اینکه

 . روش مطلوبتری بروز و تشدید بیماری را مهار نمود

 .ایجاد ضایعاتی در مفصل: ایجاد صدمه به بافتهای دیگر می شود



 .ازدیاد حساسیت است III مکانیسم بیماری تایپ

 :غیر طبیعی تولید می کندو بدن آنتی بادی بر ضد آن تولید می کند IgG ناحیه مفصلی )سنویال( به دالیل نامعلوم B لنفوسیت

 پنتامر IgM در اکثر موارد -۱

 مونومر IgM گاهی اوقات -۲

 .وباعث ایجاد آرتریت روماتوئید می شود

به ایجاد کمپلکس ایمنی می شود و باعث فعال شدن پاسخ التهابی و باعث غیر طبیعی منجر  IgG اتوآنتی بادی فاکتور روماتوئید با

 .التهلب مفاصل می شود

 : علت واقعی آن شناخته شده است برخی علل شامل

هستند. در صورت ایجاد بیماری در این افراد  HLA-D4,HLA-DR4,MHC ژنتیک: افراد مستعد دارای آنتی ژن هایی مانند -۱

 د این آنتی ژن می باشدشدیدتر از افراد فاق

است به علت وجود هورمون  ۱به ۳عامل هورمون: هورمون های استروژنی عامل بروز بیماری هستند زنان نسبت به مردان  -۲

 استروژنی

 .عامل روانی: افسردگی و استرس موجب تشدید بیماری می شود -۳

 .ر روماتوئید می شودبه تولید فاکتو B باعث تحریک لنفوسیت EBV عامل ویروسی: ویروس -۴

 .عامل آلرژیک: الرژی غذایی باعث تشدید بیماری می شود -۵

عامل تغذیه ای : روغن ماهی باعث کاهش عالئم ظاهری بیماری و باعث کاهش لکوترین ها و پروستاگالندین ها می شود که از  -۶

 .عوامل التهابی می باشد

 فاقد قند گاالکتوز در ناحیه IgG از %۱۴غیر طبیعی: علل مختلف مطرح شده ولی ثابت نشده است : در افراد سالم  IgG تولید -۷

Fc از%۶۰هستند.ودرافرادIgG فاقد قند گاالکتوز در ناحیه Fc هستند. در نهایت نقص در گلیکوزیالسیون باعث ایجاد IgG  غیر

 . طبیعی می شود

 : فاکتور روماتوئید

 .غیر طبیعی تولید می شود IgG نتی بادی است و بر علیهیک اتو آ

 Fc ناقص یا خودی از طرف IgG فاکتور روماتوئید اتصال به



و سرم مثبت هستند و می توان با روش های متداول سرولوژی شناسایی کرد.  IgM از کالس RA بیماران مبتال به %۶۰- ۸۸د ر

 .و سرم منفی هستند و نمی توان با روشهای متداول شناسایی کرد IgG,IgA,IGM monoاز مبتالیان از کالس  %۲۰در حدود 

 :تشخیص سرولوژیک

 از سایر بیماریهای مزمن التهابی مفصل RA در سرم یا مایع مفصلی : تمایز

 : Rf آزمایش تشخیص

۱Rose- waaler test :  قبال متداول بوده است. 

۲ test RA-latex : درحال حاضر متداول است. 

 ::آزمایشاساس 

یکنواخت متصل به گاماگلوبولین انسانی است.  (یک سوسپانسیون متشکل از ذرات التکس )پلی استیرن RF سوسپانسیون التکس

بادی را قابل رویت می سازند. اگر واکنش به علت حضور فاکتور روماتوئید در سرم ایجاد شود  آنتی –ذرات التکس واکنش آنتی ژن 

التکس تغییر کرده و آگلوتیناسیون هایی واضح ظاهر می گردد. این تغییرات به علت واکنش فاکتور  ظاهر یکنواخت سوسپانسیون

 .سطح ذرات التکس است IgG روماتوئید موجود در سرم با

ضد آن حساس شده است و فاکتور روماتوئیدی در سرم  IgG گوسفند به عنوان یک ذره نا محلول که با RBC :والر -آزمایش رز

 .واکنش هماگلوتیناسیون تشکیل می دهندکه با 

 : التکس RA آزمایش

 Fab انسانی متصل به ذرات التکس از ناحیه IgG :آنتی ژن

 فوق FcIgG و به IgM از جنس Rf آنتی بادی: فاکتور روما توئیدی

 :تفسیر آزمایش

تجربه نشان داده است کهن روش کیفی اسالیدی هنگامی که سرم فاقد فاکتور روماتوئیدی می باشد بهتر از روش لوله جواب می 

دهد.در صورتیکه در صورت وجود تیتر پایین فاکتور روماتوئیدی ، روش لوله بهتر جواب می دهد.تیتر فاکتور روماتوئیدی کمتر از 

 .و باالتر مثبت می باشد ۱:۸۰مشکوک و تیتر  ۱:۴۰تا  ۱:۲۰منفی قلمداد می شود.تیتر  ۱:۲۰

از بیماران مبتال به ارتریت روماتوئیدی نمی  %۲۰روش های معمول آزمایشگاهی قادر به تشخیص فاکتور روماتوئیدی در سرم حدود 

گلبولین -بیعی با روش التکسافراد ط%  ۴-۱باشند.بنابراین منفی شدن این ازمون داللت بر سالم بودن قطعی شخص نمی کند.حدود

والر مثبت کاذب -می باشد.پس ازمون رز %۱والر تنها -از نظر فاکتور روماتوئیدی مثبت می شوند.درصورتیکه این نسبت با روش رز

 .کمتری دارد



تیتر آن تفسیر تفسیر نتایج آزمون، هنگامی که تیتر فاکتور روماتوئیدی باال باشد ، چندان مشکل نیست ولی در صورت پایین بودن 

 .با مشکل مواجه می شود به همین دلیل همیشه تفسیر بایستی با توجه به عالئم و شواهد فیزیکی و بالینی صورت گیرد

 : موارد مثبت و منفی کاذب

 (پنتامر IgM وجود فاکتورهای روماتوئیدی نهفته و یا فاکتورهای روماتوئیدی غیر آگلوتیناسیون ) از کالس هایی غیر از-

ر ماه های اولیه بیماری ممکن است فاکتور روماتوئیدی در سرم مشاهده نشود ولی در مایع مفصلی ملتهب این فاکتور موجود می د-

 .باشد

 در سرم و آگلوتیناسیون کاذب ذرات التکس C1q حرارت دادن ناقص سرم جهت غیر فعال کردن کمپلمان ) باقی ماندن-

 .فیبرینوژن در سرم که میتواند موجب آگلوتیناسیون کاذب ذرات التکس گردد انعقاد ناقص خون بیمار و باقی ماندن-

شود ) در صورت نگهداری غلط( به علت چسبندگی گاماگلبولینها به یکدیگر ، آگلوتیناسیون  ۲/۸بافر و آنتی ژن کمتر از  PH اگر-

 .بروز می نماید

 .تورهای روماتوئیدی مثبت می شودوجود بیماری هایی به جز ارتریت روماتوئید که در آن ها فاک-

 :آنتی ژن مورد استفاده

 .انسان مجاور می کنند IgG در این آزمون سرم بیمار را با ذرات پلی استیرن التکس پوشیده از – RA Latex معرف

 .گلبولین تجمع یافته و آگلوتیناسیون مشاهده می شود-ذرات التکس IgM-RF در صورت وجود

 معرفها و کنترلها

 .درصد سدیم آزاید۱/۰انسانی در بافر حاوی  IgG سوسپانسیون ذرات التکس )پلی استیرن( متصل به RF :وسپانسیون التکسس -۱

 .درصد سدیم آزاید ۱/۰فاکتور روماتوئید، حاوی  IU/ml ۲۰کنترل مثبت: سرم انسانی رقیق شده حاوی مقادیر بیش از  -۲

 .درصد سدیم آزاید ۱/۰فاکتور روماتوئید، حاوی  U/ml ۱کنترل منفی: سرم انسانی رقیق شده حاوی مقادیر کمتر از  -۳

 احتیاط

کنترلها و معرفهای موجود در این کیت حاوی سدیم آزاید است. سدیم آزاید در سیستم فاضالب آزمایشگاه تولید آزاید سرب یا مس 

 .ر گردد. باقیمانده مواد آزمایش شده حاوی سدیم آزاید را با ریختن آب فراوان در فاضالب بشوئیدتواند باعث انفجانماید که میمی

 .قطره چکان باید عمود بر سطح اسالید نگهداشته شده و اجازه داده شود تا یک قطره آزاد بر سطح اسالید بچکد



 :مواد و وسایل الزم

 مثبت ـ کنترل منفی ـ همزن پالستیکی اسالید ـ سرم بیمار ـ کنترل -RF سوسپانسیون التکس

 نوع آزمایش: کیفی

 :مراحل انجام آزمایش

 .های اسالید قرار دهیدبا قطره چکان، یک قطره سرم بیمار را در سطح یکی از خانه -۱

 .یک قطره ازکنترل مثبت را در سطح یکی دیگر از خانه های اسالید قرار دهید -۲

 .سطح دیگر از خانه های اسالید قرار دهیدیک قطره از کنترل منفی را در  -۳

 .را در مجاورت قطرات فوق بچکانید RF یک قطره سوسپانسیون التکس -۴

 .تذکر: از مصرف بیش از اندازه سوسپانسیون التکس جدا خودداری شود

 .دو قطره مجاور را به کمک همزن پالستیکی با هم مخلوط کرده و در سطح اسالید پخش نمایید -۵

 .دقیقه حرکت دهید ۲ید را به کمک دست به مدت اسال -۶

 .نتایج را باتوجه به آگلوتیناسیون یا عدم آن به صورت زیر مشاهده نمایید -۷

 (+۳ذرات آگلوتینه درشت با پس زمینه شفاف ) –

 (+۲ذرات آگلوتینه متوسط با پس زمینه نیمه کدر ) –

 (+۱ذرات آگلوتینه کوچک با پس زمینه کدر ) –

 سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون منفی –

دقیقه پس از شروع واکنش خوانده شود. خواندن نتایج پس از این مدت ممکن است صحیح نباشد. احتمال مشاهده  ۲نتایج باید 

 .پدیده پروزون در تیترهای خیلی باال وجود دارد

بیمار است، اما آزمایشات نیز در جهت تایید و تحکیم تشخیص و نیز بخش عمده تشخیص آرتریت روماتوئید متکی بر عالئم بالینی 

در ارزیابی شدت و سیر بیماری مفید هستند. یکی از شاخص های بسیار مفید بالینی برای آرتریت روماتوئید وجود فاکتور روماتوئید 

مپلکس ایمنی و یا هر دو که در آرتریت بادیهای گوناگون یا کدر سرم است. فاکتور روماتوئید اسمی است که برای توصیف آنتی

 رود. شود بکار میروماتوئید و تعداد دیگری از بیماریها تولید می



از آنجا که مقادیر باالی فاکتور روماتوئید ممکن است همراه با پاسخهای ایمنی حاد خاص مثل منونوکلئوز عفونی، برخی از بیماریها 

ای از افراد شود و نیز ممکن است در درصد قابل مالحظهیک، و سندرم شوگرن دیده میمانند سارکوئیدوز، لوپوس اریتماتوسیستم

مسن مشاهده گردد، تفسیر بالینی یک تست مثبت باید با احتیاط انجام شود. تفسیر تیترهای بسیار باال مشکل نیست. اما تیترهای 

رد ذکر شده فوق مشاهده گردد. با شیوع کمتر ممکن است در پایین ممکن است در اوایل شروع آرتریت روماتوئید و یا همراه با موا

بررسیهای  .مثبت مشاهده گردد RF مواردی نظیر بیماریهای التهابی مزمن مانند اندوکاردیت باکتریال، سل، جذام و غیره تست

روماتوئید مثبت است درحالی بیماران مبتال به آرتریت  %9۰گوناگون نشان داده است که تست سرولوژیک برای فاکتور روماتوئید در 

 .موارد مثبت بوده است %۵که این تست در گروه کنترل کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Erythrocyte Sediman Rate) قرمز گلبول رسوب آزمایش هشتم: سرعت

 

 

بتاوگاما دارد. این -۲یا سدیمانتاسیون نسبت مستقیم با مقدار فیبرینوژن وتا حدی گلبولینهای آلفا سرعت رسوب گلبول قرمز

پروتیینهای غیر قرینه بیش از هر پروتیین دیگری می توانند بارهای منفی گلبول قرمز را کاهش داده وسرعت گلبول های قرمز را 

ی دهند. سرعت رسوب گلبول قرمز خون نوزادان وبند ناف بسیارکند افزایش دهند. بر عکس رسوب گلبول های قرمز را کاهش م

میلی لیتر در ساعت می رسد. در کودکان وسنین جوانی نیز مقدار سدیمانتاسیون کمتر از بالغین وافرادسنین ۲وبندرت بیش از 

 :به قرار زیر استوسترگرین  ESR متوسط کمتر از افراد مسن و مردان کمتر از زنان می باشد. حداقل مقدار طبیعی

    

 مردان

  

 زنان

  

 سال ۵۰کمتر از 

  

mm/h15 

  

mm/h20 

  

 سال ۵۰باالی 

  

۲۰ 

  

۳۰ 

  

 سال ۸۵باالی 

  

۳۰ 

  

مردانیکه وازکتومی شده اند مقدار سدیمانتاسیون آنها افزایش می یابد ولی اگر هورمون تستوسترون مصرف نمایند مقدار آن طبیعی 

ولی به طور طبیعی  .میلی لیتر در ساعت می باشد ۲۰خواهد شد. حدود ده درصد کودکان بظاهر سالم دارای سدیمان باالتراز 

 .میلی لیتر می باشد ۱۰حداکثرآن 



در بیماریهائیکه شکل گلبول های قرمز افزایش می کند بعلت اشکال در به هم چسبیدن و رسوب گلبول ها میزان سدیمانتاسیون 

معموال کم و یا صفر است. مانند کم خونی داسی شکل یا کروی شدن گلبول قرمز . اگر درچنین مواردی بیمار مبتال به عفونت نیز 

 افزایش تعداد گلبول های سفید ممکن است باعث  . کند یا بسیار کم می باشدباشد سدیمانتاسیون تغییر نمی 

که با وجود تعداد بسیار زیاد گلبول های سفید سرعت  (cll) اختالل در رسوب گلبول های قرمز شود مانند لوسمی مزمن لنفوستیک

 .رسوب گلبول قرمز بین صفر تا یک میلی لیتر در ساعت می باشد

میلی لیتر در ساعت افزایش می یابد. مقدار  ۶۱در مرحله کاهش گلبول های سفید در این بیماری مقدار سدیمانتاسیون به 

سدیمانتاسیون بستگی به قند خون وکلسیم وفسفر ونوع غذاهای مصرف شده .درجه حرارت بدن و ورزش ندارد ولی صفرا مقدار 

ش می دهد. باال رفتن اوره خون سبب ازدیاد سدیمانتاسیون و مصرف داروهای ضد سدیمانتاسیون را کاهش و کلسترول خون افزای

التهابی )استروئیدی و غیر استروئیدی( موجب کاهش آن می گردد. خونیکه در یخچال نگهداری می شود باید قبل از اندازگیری 

 .سدیمانتاسیون درجه حرارت آن مطابق درجه حرارت اطاق گرم شود

قرمز در بیماری آلرژیک آتوپیک , انگلی و ویروسی بدون عوارض و صدمات شدید بافتی مانند آسم آلرژیک سرعت رسوب گلبول 

,سرماخوردگی ,سرخک ,اوریون وآنفوالنزا حدود طبیعی یا مختصری باالست .ولی اگر عوارض ایجاد شود مانند اورکیت در بیماری 

سیون افزایش قابل توجهی خواهد داشت معموال در تمام عفونت های باکتریال اوریون و یا همراه با عفونت باکتریال باشند سدیمانتا

 . سرعت رسوب گلبول قرمز افزایش می یابد

در زمان قاعدگی مقدار سدیمان کم شده و بعد از آن بتدریج باال می رود و در دوره قبل از قاعدگی به حداکثر می رسد ولی از حد 

از هفته دهم تا دوازدهم سرعت رسوب گلبول قرمز بتدریج افزایش یافته و تا یک هفته بعد از  طبیعی باال نمی رود در زمان حاملگی

 .هفته بعد زایمان به مقدار طبیعی بر میگردد ۴تا ۳میلی لیتر در ساعت می رسد. سپس  ۴۰زایمان به حداکثر حدود 

ماه سدیمانتاسیون باال باشد . علت این مسئله تزریق علی رغم از بین رفتن عالئم روماتیسم حاد مفصلی گاهی ممکن است تا چندین 

 .ماهانه بنزانتین پنی سیلین است که ایجاد واکنش التهابی در محل تزریق نموده و سدیمان را افزایش می دهد

 .میلی لیتر در ساعت می رسد ۴۰در لوسمی حاد بچه ها معموال به حدود 

عال مانند آرتردت روماتوئید ,عفونت های مزمن ,بیماریهای کالژنی و بیماریهای سرعت رسوب گلبول قرمز در بیماری های التهابی ف

نئوپالژی افزایش متوسطی می نماید.آزمایش سدیمانتاسیون ارزس تشخیصی کمی در این بیماریها دارد و فقط به عنوان کنترل 

این دسته بیماریها اغلب طبیعی باشد بنابرین فعالیت و شدت بیماری یک راهنما می باشد.بعالوه اگر سرعت رسوب گلبول قرمز در 

 .طبیعی بودن مقدار سدیمانتاسیون وجود این بیماری را نفی نمی کند

 :خطاهایی که درحین آزمایش ممکن است رخ دهد

 .وجود حباب در پی پت سدیمانتاسیون هنگام کشیدن خون برای آزمایش -۱

 .همولیز بودن خون -۲



 . سدیمانتاسیونکثیف بودن پی پت  -۳

 .را افزایش می دهد ESR کج بودن پی پت سدیمانتاسیون -۴

 :روش آزمایش

ازروش وستگرین که متداولتر است استفاده می کنیم به این طریق که پی پت وستگرین را تا نقطه صفر از خون پر می کنیم و به 

د ودر دمای اطاق آزمایش انجام شود و نباید محل قرار طور عمودی در گیره مخصوص قرار می دهیم و باید پیپت کامال عمودی باش

 . دقیقه سطح رسوب گلبول قرمز در پیپت می خوانیم ۶۰گرفتن پیپت و گیره لرزش داشته باشد .و بعد از 

 


