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راهنمای کمیته استانداردسازی هماتولوژی (ICSH) در گزارش مرفولوژی 

)2(

دکتر حبیب اله گل افشان

دكتر Edmund Faustyn در سال 1897 مشاهده كرد كه سرعت رسوب گلبول های قرمز در افراد 
مختلف يكسان نيست و در سال 1918 دكتر رابرت Fahraeus مشاهده كرد كه اين آزمايش در زنان 
حامله افزايش دارد و شايد بتوان از آن به عنوان تست حاملگي استفاده كرد؛ البته افزايش فيبرينوژن 
در حاملگي موجب افزايش سرعت رسوب می گردد. در سال 1921 دكتر Alf Westergren سرعت 
رسوب گلبول های قرمز را به عنوان پيش آگهی در بيماران مبتال به سل ريوي گزارش كرد و پايه گذار 

روش انجام آزمايش با خون سيتراته گرديد.
آزمايش سرعت رسوب، آزمايشي بسيار ارزان و بازتابي از حضور بيماری های التهابي، عفوني، تروما 
بيماری های  فاكتور پيش آگهی دهنده در  ESR يك  آزمايش  بيماری های بدخيم است. همچنين  و 

غيرالتهابي مانند بيماری های عروق كرونر، سكته مغزي، نارسايي قلبي و سرطان پروستات می باشد.
هدف از اين مقاله، تاريخچه سرعت رسوب، مقايسه آن با آزمايش CRP و ارزش تشخيصي و بررسي 
منابع خطا و راهكارهاي رفع خطا در روش های دستي و دستگاهي است. مطالب ارائه شده قابل استفاده 
براي كليه رشته های پزشكي به ويژه قهرمانان پشت صحنه پزشكي، گروه علوم آزمايشگاهي می باشد.

آزمايش سرعت رسوب آزمايشي غيراختصاصی و بيانگر حضور التهاب و عفونت است. رواج آزمايش های 
جديدتر مانند CRP و PCT( Procalcitonin( اگرچه تعداد سفارش های انجام اين آزمايش را 

كمتر كرده است، اما هنوز در ميان رشته های روماتولوژی داراي كاربرد فراوان است.
در طول مسافتي كه گلبول های قرمز نمونه خون سيتراته طي يك ساعت در لوله مخصوص وسترگرن 
طي می كنند، ستوني از پالسما را پشت سر خود باقي می گذارند. ارتفاع ستون پالسما پس از يك 

ساعت برابر سرعت رسوب است كه برحسب ميلی متر در ساعت گزارش می شود.
پروتئين های فاز حاد التهابي كه تحت تأثير اينترلوكين هاي 1 و 6 توليد می شوند مانند فيبرينوژن و 
گلوبولين هاي آلفا و بتا و نيز ايمونوگلوبولين ها، موجب كاهش شارژ منفي گلبول های قرمز می گردند. 
گلبول های قرمز در حالت طبيعي داراي شارژ الكترونگاتيو هستند كه يكديگر را به فاصله 25 نانومتر 
چسبيدن  هم  به  موجب  التهابي  ماكرومولكول هاي  توسط  شارژ  اين  شدن  خنثي  می كنند.  دفع 
گلبول های قرمز به صورت ستون هايی از سكه می شود كه به آن صورت بندی رولكس گويند. رولكس 
داراي وزن سنگين و سطح كم است كه به سرعت ته نشين می گردد. سرعت تشكيل رولكس در ارتباط 

مستقيم با پروتئين های فاز حاد و سيتوكين ها است.

افزایش پروتئین های فاز حاد وگلوبولین ها با کاهش پتانسیل زتا موجب شکل بندی رولکس 
گردیده که این پدیده افزایش سرعت رسوب را به همراه خواهد داشت. در بیمار شماره 4 مرز 
جدایی گلبول های قرمز از پالسما به علت شناور بودن رتیکولوست ها که سبک تر از گلبول های 
قرمز می باشد واضح نیست و قرائت سرعت رسوب از ناحیه ی متراکم تر صورت می گیرد.

مقادیر طبیعی سرعت رسوب

ESR سن و جنس                                                                سطح طبیعی

نوزاد                                                                                2- 0 میلی متر در ساعت

6 ماهگی تا زمان بلوغ                                                      13- 5 میلی متر در ساعت

آقایان کمتر از 50 سال                                                      تا 15 میلی متر یا کمتر

آقایان بیشتر از 50 سال                                                    تا 20 میلی متر یا کمتر

خانم ها کمتر از 50 سال                                                     تا 20 میلی متر یا کمتر

خانم ها بیشتر از 50 سال                                                    تا 30 میلی متر یا کمتر

حداكثر سرعت رسوب در آقايان تقريباً برابر با سن تقسيم بر 2 و در خانم ها سن بعالوه 10 تقسيم بر 
2 می باشد. آزمايش سرعت رسوب با روش دستی، اتوماتيك، نيمه اتوماتيك و نيز بر اساس سانترفيوژ 
نمونه خون انجام می گيرد. در روش دستی از لوله وسترگرن به طول 30 سانتيمتر با قطر دهانه 2/5 
ميلی متر كه از صفر تا 200 برحسب ميلی متر درجه بندی شده است و گنجايش يك سی سی خون 
را دارد، استفاده می شود. در روش دستی وسترگرن در نوع ميكرو )mESR( برای نوزادان از لوله 
پالستيكی هپارينه وسترگرن با گنجايش 0/2 سی سی خون استفاده می شود. در برخی از آناليزورهای 
به حالت  نسبت  زاويه 18 درجه  در  لوله های مخصوص  در  نمونه خون  اندازه گيری سرعت رسوب، 
عمودی در دستگاه قرار گرفته و سرعت رسوب بعد از 25 دقيقه قرائت می شود كه معادل اندازه گيری 
سرعت رسوب به روش دستی در يك ساعت است. قرائت در 45 دقيقه معادل سرعت رسوب 2 ساعته 
به روش وسترگرن است. كميته روماتولوژی اندازه گيری سرعت رسوب به روش وسترگرن را روش 

استاندارد معرفی می كند.

دستگاه های قرائت کننده سرعت رسوب، لوله وسترگرن را در حالت عمودی قرار داده و یا 
با تغییر طول و قطر لوله و زاویه قرارگیری لوله در دستگاه طوری تنظیم می شود که قرائت 
سرعت رسوب در زمان 25 دقیقه ای معادل یک ساعت به روش استاندارد وسترگرن باشد



163

31 Vol.16, No.163, November  2017

ادامه مقاله در صفحه 48

در برخی از آزمايشگاه ها سرعت رسوب در ساعت اول و ساعت دوم برای مريض گزارش می گردد، 
در حاليكه روش استاندارد، گزارش در ساعت اول است. اندازه گيری سرعت رسوب در ساعت دوم كه 
همگام با ساعت اول باشد نشانه ای بر صحت جواب آزمايش در ساعت اول است؛ برای مثال اگر سرعت 
رسوب در ساعت اول 70 ميلی متر و در ساعت دوم 90 ميلی متر باشد، نشانه عدم هماهنگی است و 
بيانگر اين است كه شخص ممكن است كم خونی داشته باشد كه در ساعت اول اوج سرعت را نشان 
داده است؛ اما چنانچه سرعت رسوب در ساعت دوم 120 باشد، با ساعت اول هماهنگ است و روی 

عدد 70 می توان در ساعت اول حساب كرد.
علت اينكه سرعت رسوب در يك ساعت قرائت می شود اين است كه اين آزمايش سه مرحله ای است؛ 
در 10 دقيقه اول رولكس ايجاد می شود و در 40 دقيقه بعدی رسوب توده های رولكس رخ داده و در 

10 دقيقه آخر سرعت كند می گردد.

نکات مهم آزمایشگاهی در آزمایش سرعت رسوب به روش دستی و دستگاهی
قبل از انجام آزمايش، خون را حداقل 8 مرتبه با واژگون كردن مخلوط كنيد.. 1
آزمايش سرعت رسوب بايستی ظرف دو ساعت از نگهداری خون در حرارت اتاق انجام شود، در . 2

غير اين صورت تورم گلبول های قرمز مانع از ايجاد رولكس و كاهش كاذب می گردد.
وجود هرگونه ذرات لخته باعث كاهش كاذب سرعت رسوب به علت مصرف فيبرينوژن می شود. . 3

يادآوری می شود كه فيبرينوژن عامل مهم افزايش سرعت رسوب در بيماری های التهابی است.
با روش دستي . 4 انحراف 3 درجه ای لوله آزمايش از حالت عمودی، 30% سرعت رسوب را  يك 

افزايش می دهد.
ارتعاش ميز آزمايشگاه، به علت افزايش تصادم گلبول های قرمز با يكديگر موجب كاهش كاذب . 5

سرعت رسوب می شود.
قرار گرفتن لوله آزمايش در تابش مستقيم نور خورشيد موجب افزايش رولكس و افزايش سرعت . 6

رسوب می گردد.
بهترين حساسيت سرعت رسوب در هماتوكريت 30 تا 40 درصد است. سرعت رسوب زمانی . 7

قابليت تكرارپذيری دارد كه خون با سيترات سديم رقيق گردد.
نسبت اضافه نمودن خون به سيترات سديم 3/2 تا 3/8 درصد، 4 حجم خون به يك حجم ضد . 8

انعقاد است؛ برای مثال 0/5 سی سی سيترات سديم و 2 سی سی خون با هم مخلوط می شوند. 
چنانچه نمونه خون در ضدانعقاد EDTA باشد، می توان رقيق سازی را در آزمايشگاه انجام داد 
و برای مثال 1/6 سی سی خون EDTAدار را با 0/4 سی سی سيترات سديم يا سرم فيزيولوژی 

مخلوط كرد.
چنانچه خون در يخچال نگه داری شده است، قبل از انجام آزمايش بايستی آن را به دمای اتاق . 9

رسانده و كاماًل مخلوط كرد.

وجود هرگونه حباب هوا در لوله آزمايش موجب كاهش سرعت رسوب می گردد.. 10
سرعت رسوب در كم خونی به طور كاذب افزايش می يابد و بهترين حساسيت آن در هماتوكريت . 11

30 تا 40 درصد است. كم خونی موجب تشكيل رولكس به علت كاهش تعداد گلبول های قرمز 
و افزايش پالسما می گردد.

سرعت رسوب در مواردی كه تغييرات شكل و اندازه گلبول های قرمز زياد باشد، به علت ممانعت . 12
از تشكيل رولكس كاهش می يابد كه به عنوان مثال می توان به آنمی داسی شكل اشاره كرد، اما 
همين مقدار جزئی كه در آنمی داسی شكل افزايش می يابد ممكن است بيانگر ورود بيمار به 

مرحله بحران انسداد عروقی باشد.
گاهی مرز جدايی گلبول های قرمز از پالسما برای قرائت سرعت رسوب واضح نيست و اليه ای . 13

از گلبول ها باالی سطح گلبول های قرمز فشرده به صورت شناور قرار می گيرد. اين  غيرمتراكم 
گلبول های قرمز غيرمتراكم ممكن است رتيكولوسيت ها باشند كه سبك تر از گلبول های قرمز 
بالغ هستند و قرائت سرعت رسوب در محلي كه گلبول های ته نشين شده از دانسيته بيشتري 

برخوردار باشند صورت می گيرد.
لوله سرعت رسوب )لوله وسترگرن( بايستی تا درجه صفر از خون پر شود. كاهش حجم خون، . 14

جواب سرعت رسوب را غيرقابل اطمينان می كند.
در يك مطالعه كه بر روی 300 بيمار مبتال به سرطان پروستات انجام گرفته، سرعت رسوب بيشتر از 
37mm/H با پيشرفت بيماری و متاستاز در ارتباط بوده است. سرعت رسوب بيشتر از 22 در بيماران 
عروق كرونر با پيش آگهی نامطلوب و حوادث قلبی حاد همراه است. خطر ESR باال در بيماران قلبی 
8mmole )307 ميلی گرم در دسي ليتر( كلسترول برآورد شده است. سرعت رسوب  معادل خطر 
بيشتر از 28 در سكته مغزی )stroke( بيانگر وضعيت نامطلوب برای بيمار است. بيمار مبتال به لنفوم 
هاچكين بدون عالئم سيستميك از قبيل تب، عرق شبانه، كاهش وزن و سرعت رسوب كمتر از 10 
بدون توجه به مرحله بيماری و الگوی پاتولوژی، دارای پيش آگهی مطلوب و سرعت رسوب بيشتر از 
60 بيانگر پيشرفت سريع بيماری است. همراه كردن ماركرهای CEA ،CA15-3 و ESR برای پی 

بردن به متاستاز سرطان پستان به استخوان بسيار باارزش است.
از آزمايش ESR ممكن است بتوان برای افتراق گاماپاتی مونوكلونال خوش خيم از بدخيم استفاده 
گفتنی  می شود.  مشاهده   CRP شديد  افزايش  به ويژه  و   ESR افزايش  بدخيم  گاماپاتی  در  كرد. 
اينترلوكين 6 است و كبد تحت  است كه يك فاكتور رشد مهم در توسعه پالسماسل های بدخيم، 
اثر اينترلوكين 6 پروتئين CRP را سنتز می كند به طوری كه مقدار CRP با وسعت توده سرطانی 

پالسماسل در ارتباط است.
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افزايش سرعت رسوب در 24 تا 48 ساعت از شروع التهاب رخ داده و با خاموش شدن التهاب، به تدريج 
 100 mm/H بيشتر از ESR حتی در طی چند هفته به سطح نرمال برمی گردد. از طرف ديگر برای
بايستی اتيولوژی های تشخيصی را بررسی كرد زيرا تا 90% موارد می توان به تشخيص قطعی رسيد؛ 
برای مثال التهاب تحت حاد تيروئيد )Thyroiditis(، تمپورال آرتريت )التهاب عروق تمپورال( و 
استئومايليت از مثال های اين گروه از بيماری ها هستند. تمپورال آرتريت به مفهوم التهاب شريان های 
خون رسان مغز و سر است. ديد دوتايی )double vision(، از دست دادن ناگهانی بينايی، سردرد 

شديد ضربه دار، خستگی، درد آرواره و تب از عالئم اين بيماری است.

پروتئين CRP در سال 1930 توسط Tillet و Francis در بيمار مبتال به ذات الريه نموكوكی كشف 
گرديد و با توجه به اينكه قادر به واكنش با پلی ساكاريد C ميكروب نموكوک بود، نام آن را پروتئين 
واكنش گر C نهادند. CRP پروتئين فاز حاد غيراختصاصی از خانواده پنتراكسين )pentraxin( با 
نيمه عمر 19 ساعت و جزء ايمنی ذاتی است. اين پروتئين تحت تأثير اينترلوكين 6 از كبد ترشح 

می شود و قادر به فعال كردن كمپلمان و تسهيل پديده فاگوسيتوز می باشد.
 CRP به طور گلوبال )عمومی( بيانگر شدت بيماری است درحالی كه CRP برخالف ESR آزمايش
بيماری های  پی گيری  برای  ازاين رو  و  منفی می شود  درمان  با  و  مثبت شده  بيماری  موارد حاد  در 
قندی  هموگلوبين  آزمايش  از  استفاده  شبيه  درست  می شود.  استفاده   ESR از  مزمن  روماتيسمی 
بيان می كند، آزمايش  را در دو سه ماه گذشته  بيمار  HbA1c در كنترل ديابت كه وضعيت قند 

ESR هم وضعيت التهابی بيمار را به طور عمومی ارزيابی می كند.
پانكراس،  التهاب  حاد،  عفونت های  مانند  حاد  موارد  پيگيری  برای  سريال  به طور   CRP آزمايش 

عفونت های جراحی و عفونت های خون در نوزادان سودمندتر است.
بيماری های  و  روماتوئيد  آرتريت  نئوپالسم،  سكته،  تروما،  عفونی،  التهابی،  موارد  تشخيص  برای 

اتوايميون سيستميك، بين آزمايش های ESR و CRP كدام را بايد انتخاب كرد؟
در  عمومي  تغييرات  بيانگر   ESR افزايش  اما  هستند  غيراختصاصی  هردو   ESR و   CRP گرچه 
است،  اتوايميون  بيماری های  قبيل  از  گلوبولين هاست  و  فيبرينوژن  افزايش  و  خون  پروتئين های 
درحالی كه افزايش CRP از التهاب ناشی از تروما و عفونت خبر می دهد. افزايش شديد ESR )بيشتر 
تمپورال  يا   )poly myalgia rhumatica( روماتيكا  پلی ميالژيا  بيماری های  برای  گاهی   )90 از 
آرتريت )آرتريت گيجگاهی( )arteritis( به همراه عالئم بالينی تشخيصی است و درمان ديرهنگام، 

عواقب خطرناكی مانند كوری را به دنبال دارد.
از قبيل سندروم روده تحريك پذير )IBS(، سندروم خستگی مزمن و فيبروميالژی كه  در مواردی 
عالئمی شبيه به بيماری های بدخيم دارند، نرمال بودن ESR و CRP كمك بزرگی به تشخيص 
با بيماری خطرناكی روبه رو نيست و به طور روتين  افتراقی می كند و به بيمار اطمينان می دهد كه 

زندگی خود را ادامه می دهد.
گرچه پزشك گاهی تقاضای همزمان آزمايش ESR و CRP می كند، اما CRP برای التهاب و عفونت 
حاد كاربرد بيشتری دارد و اولين پروتئين فاز حاد است كه اخطار اوليه را می دهد و ميزان آن در 4 تا 
6 ساعت پس از التهاب ممكن است حتی به بيش از 50 تا 100mg/L برسد. با ادامه التهاب، سطح 
CRP هر 8 ساعت دو برابر می شود و اوج افزايش آن 36 تا 50 ساعت بعد از شروع التهاب يا تروما 
است. افزايش خفيف بين 2 تا 10mg/L در رابطه با التهاب متابوليك )metabolic( و افزايش شديد 

آن 100mg/L< همراهی شديدی با عفونت های ميكروبی دارد.
است،  كم  التهاب  و  عفونت  برای  ضريب شك  كه  بيماری  در   ESR/CRP مالحظه  قابل  افزايش 
بايستی پزشك را به فكر اشتباه در آزمايش و تكرار آن نمايد و اگر همچنان با تكرار باال باشد، بايستی 
الكتروفورز پروتئين ها را مدنظر  التهاب تيروئيد، سونوگرافی كليه برای بدخيمی و  از قبيل  مواردی 
قرار دهد و به طور سريال آزمايش را تكرار كند. يادآوری می شود كه كم خونی با افزايش نسبت پالسما 
به تعداد گلبول های قرمز موجب سهولت در تشكيل رولكس شده و سرعت رسوب را به طور كاذب 

افزايش می دهد.
در بيماری كه ضريب شك برای التهاب و عفونت پايين است، سرعت رسوب و CRP نرمال اطمينان 
 CRP بيشتری برای نبود التهاب و عفونت می دهد. توجه داشته باشيد كه پروتئين های فاز حاد به ويژه
تحت اثر اينترلوكين 6 در كبد ساخته می شود و نارسايی كبد و عفونت های فراگير ممكن است با 

كاهش سنتز آن ها همراه باشد.
آزمايش های ESR و CRP از پركاربردترين آزمايش ها برای تشخيص بيماری های عفونی، التهابی و 
روماتيسمی و پيگيری درمان می باشند. سطح CRP بين 100- 10 ميلی گرم در ليتر به عنوان افزايش 
متوسط و بيشتر از 100 به عنوان افزايش شديد در نظر گرفته می شود. در مبتاليان به بيماری های 
روماتيسمی، افزايش شديد ESR و CRP هميشه گويای عود بيماری و مقاومت به درمان نيست 

بلكه ممكن است از يك بدخيمی نهفته خبر دهد.
اينكه  به  توجه  با  قرار می گيرد.  و گلوبولين  فيبرينوژن  اثر  به طوركلی تحت  آزمايش سرعت رسوب 
غلظت فيبرينوژن در حاملگی افزايش می يابد، اين فاكتور با رقت خون كه در حاملگی رخ می دهد 
دست به دست هم داده و سرعت رسوب از هفته 8 حاملگی شروع به افزايش كرده و ممكن است به 
40 تا 50mm/H برسد و ازاين رو آزمايش سرعت رسوب به عنوان ماركر التهابی تا يك ماه پس از 

زايمان سفارش نمی شود. 
افزايش ESR در افراد مسن همراه با دردهای استخوان راهنمای خوبی برای آزمايش الكتروفورز سرم 

و تشخيص اختالالت پالسماسل مانند مالتيپل مايلوما است.
كاهش شديد ESR عليرغم وجود التهاب در پرخونی، سندروم هايپرويسكوزيته، آنمی داسی شكل، 
كاهش پروتئين های خون به علت بيماری كبد و كليه و نارسايی احتباس قلبی )CHD( مشاهده 

می شود.

سفارش کمیته قلب و عروق در مرکز کنترل بیماری ها در برآورد بیماری های عروق کرونری 
:CRP با آزمایش

1 . hs-CRP چنانچـــه احتمال خطـــر بيمـــاری قلبی- عروقـــی وجـــود دارد، آزمايـــش
می شـــود. ســـفارش   )hypersensitive CRP(

آزمايش hs-CRP بايستی در دو نوبت به فاصله دو هفته انجام گيرد. چنانچه سطح آن بيشتر . 2
از 10mg/L باشد بايستی به دنبال علت واضحی برای عفونت يا التهاب بود. آزمايش بايستی 

دو هفته ديگر تكرار شود.
بيماران با hs-CRP كمتر از 1mg/L در خطر كم، 3mg/L-1 در خطر متوسط و بيشتر از . 3

3 در خطر باال می باشند.
بيشترين بيمارانی كه از آزمايش hs-CRP بهره مند می شوند افرادی هستند كه احتمال خطر . 4

با فاكتورهای ديگر در آن ها متوسط باشد، برای مثال 10 تا 20% خطر حوادث عروق كرونری 
در 10 سال آينده، و پزشك به دنبال اطالعات اضافی برای درمان جلوگيری كننده می گردد.

نقش hs-CRP برای جلوگيری از حوادث ثانويه عروق كرونر محدود است چون درمان بدون . 5
توجه به فاكتورهای خطر بايستي جدي باشد.

در بيماران بستری امكان دارد كه افزايش سرعت رسوب همگام با افزايش CRP نباشد و شايد تناقض 
در افزايش مشاهده شود. جدول زير اين عدم هماهنگی را نشان می دهد.

افزایش CRP / کاهش غیرقابل انتظار 
ESR

افزایش ESR / کاهش غیرقابل انتظار 
CRP

عفونت های استخوان و مفاصلعفونت های مجاری ادراری و گوارش، ريه و خون

بيماری های بافت همبند )لوپوس(سكته قلبی

سكته ناشی از ايسكمیبيماری های ترومبوآمبوليك

بدخيمیآرتريت روماتوئيد

نارسايی كليه

كاهش آلبومين سرم

گزارش ها از آمار 12 درصدی در تناقض ESR و CRP در بيماران بستری حكايت دارد. اين تناقض 
ممكن است ناشی از تحريك سيتوكاين ها، اختالل در كاتابوليسم پروتئين ها و موارد مثبت و منفی 

كاذب باشد.
در تفسير ESR و CRP بايستی سن، جنس و توده بافت چربی را در نظر گرفت زيرا افزايش سن با 

افزايش ESR و افزايش CRP با افزايش توده چربی در بدن همراه است.

پروکلسیتونین، نسل سوم آزمایش در تشخیص بیماری های التهابي و عفوني
عفونت ها  و  التهاب  به  پاسخ  در  نورواندوكرين  و سلول های  تيروئيد   C از سلول های  پروكلسيتونين 
به ويژه عفونت های ميكروبی و منن ژيت ميكروبي ترشح می گردد. مقدار نرمال آن 0.15ng/ml است 
و بيشـتر از 0.5ng/ml دارای اهميت است و بيشتر از 2ng/ml به احتمال زياد عفونت ميكروبی 
است.  )PCT( حدود 24 ساعت  پروكلسيتونين  نيمه عمر  را مطرح می كند.  ميكروبي  مننژيت  يا  و 
چنانچه روند درمانی با آنتی بيوتيك مناسب همراه باشد، سطح پروكلسيتونين بعد از 24 ساعت پايين 
می آيد و چنانچه باال بماند، نشانه عدم پاسخ به درمان و نياز به تغيير روند درمان است. افزايش سطح 
نيز  و  پيلونفريت است  و  دارد، گويای گسترش عفونت  مثانه  پروكلسيتونين در شخصی كه عفونت 
افزايش سطح آن معيار با ارزشی برای تشخيص عفونت خونی در بيمار مبتال به نوتروپنی است. البته 
يادآوری می شود كه ماركر پروكلسيتونين نشانه كارسينوماي مدوالري تيروئيد نيز می باشد كه در اين 
موارد حتي با افزايش سطح بيشتر از 10000 نانوگرم همراه می شود. گفتني است كه تاكنون نقشي 

براي فعاليت بيولوژيك پروكلسيتونين شناسايي نشده است.
 

افزایش سطح پروکلسیتونین با شدت عفونت موضعی، سیستمیک، سپسیس شدید و 
شوک عفونی ارتباط مستقیم دارد
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شکل 7: افتراق آللي براساس جداسازي زنجیره هاي تک رشته ای

طول  با  پرايمر هاي  از  موردنظر،  قطعۀ  تكثير  به منظور  كامل،  دناتوره سازي  با   dHPLC تكنيك  در 
كمتر از 20 باز استفاده مي شود. كاهش اختصاصيت پرايمر موجب تكثير قطعات اضافي شده و در 

كروماتوگرام به صورت قله هاي اضافي ديده مي شود.

نکات قابل توجه:
از برخورد و تماس مستقيم ستون با ديوارۀ فلزي آون بايد پرهيز نمود، زيرا سطح آون از هواي . 1

فاز متحرک شده و  از حد  اين تماس موجب گرم  شدن بيش  بنابراين  درون آن گرم تر است، 
تكرارپذيري آزمايش را كاهش مي دهد.

دماي بهينۀ اين تكنيك̊ 68-48 سلسيوس مي باشد. به منظور به دست آوردن دماي بهينه، نمونۀ . 2
آزمايش را به دستگاه مي دهند و كم كم دما را افزايش داده تا زمان نگهداري قلۀ مربوط به زنجيرۀ 
دورشته اي به حداقل )حدود 1 دقيقه( برسد. در اين هنگام، وجود باز ناجور با مشاهدۀ يك يا 
دو قله بالفاصله قبل از قله زنجيرۀ دورشته اي مشخص مي شود. بايد مراقب نواحي با دماي ذوب 
پايين بود كه از ديد محقق مخفي نماند. اگر زنجيره ها به طور كامل دناتوره شوند، احتمال از 

دست دادن جهش هاي موجود در اين نواحي باال مي باشد.

سطح  اندازه گیری  با  میکروبی  عفونت  به  مبتال  مریض  در  آنتی بیوتیک  درمان  پیگیری 
نیمه عمر  که  باشید  داشته  توجه  می شود.  مشاهده  فوق  گراف  در  پروکلسیتونین 
پروکلسیتونین یک روز است. گراف آبی رنگ درمان موفقیت آمیز با آنتی بیوتیک را نشان 
می دهد در حالیکه گراف بنفش عدم پاسخ به درمان را نشان داده و با تعویض آنتی بیوتیک 
به  را  بیمار  پاسخ  عدم  نارنجی  گراف  است.  شده  داده  جدید  درمان  به  مناسبی  پاسخ 

آنتی بیوتیک نشان می دهد
                       

روند افزایش اینترلوکین های فاز حاد و پروکلسیتونین و CRP در ساعاتی پس از شروع 
التهاب یا عفونت

عالوه بر اين پيش بينی می شود كه ميكوزها با بسياری از داروهای سركوبگر سيستم ايمنی جديدتر 
مرتبط باشند مانند آنچه در پروتكل های درمانی مربوط به anti-TNF-α ديده شده است. درحالی كه 
در فهم و درک اينكه چگونه سيستم ايمنی با پاتوژن های قارچی پاسخ می دهد پيشرفت های قابل توجهی 
بدست آمده است اما هنوز سؤاالت مهم زيادی بدون پاسخ باقی مانده اند. با توجه به اينكه اكثر بيماران 
مبتال به ميكوزهای سيستميك، اختالالت ايمنی مستعدكننده ی قابل شناسايی دارند، اما برخی ديگر 
اينگونه نيستند. عالوه بر اين ها حتی در بين آن هايی كه خطرهای مستعدكننده ای دارند نسبت ها يا 

ميزان های حمالت و شدت بيماری می تواند اساساً تفاوت داشته باشد.
ابزارهای ملكولی جديد كه برای مطالعات ايميونوژنتيك بكار گرفته می شوند بايد كمك كند برای 
اينكه برخی از فاكتورهای مستعد كننده  مانند پلی مرفيسم های نوكلئوتيدی منفرد در ژن های مربوط 
به پاسخ ايمنی، دقيق تر و بهتر مشخص و معين شوند، آناليزهای ايميونوژنتيك همچنين می توانند 
اسرار اينكه چرا حساسيت به كوكسيديوئيدومايكوزيس در بين گروه های نژادی و قومی تنوع دارد را 

روشن نمايد.
هنگامی كه درمان های ضدقارچی انتخاب می شوند و نيز در كاربری های معقول و منطقی مداليته های 

درمانی جديد، درک عميق از پاسخ ايمنی ميزبان به پاتوژن های قارچی اهميت پيدا می كند.
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عفونت زايی كنسانتره های پروتئين مشتق از پالسما ارائه شد. اين برنامه ها شامل حرارت دهی با بخار، 
از حالل- پاک كننده در پالسمای منبع است. فرآورده های پالسمايی  استفاده  پردازش شيميايی و 
مشتق از پالسمای پولد شده تحت پردازش فوق العاده، از نظر انتقال HBV بی خطر بوده است. ايجاد 
 IXفاكتور و   VIII فاكتور  مانند  از كنستانتره ها  بسياری  نوتركيب در مورد  پروتئين های  و عرضه 

انعقادی، درنهايت خطر باقيمانده انتقال بيماری های عفونی را حذف كرده است.

HBsAg گونه های جهش یافته
گونه هايی از HBV مشخص شده اند كه حاصل جهش در ژنوم ويروس HBV بوده است. به طور كالن 
می توان اين گونه ها را به دو گروه تقسيم كرد؛ گونه هايی كه بر هسته ژنوم تأثير می گذارند و گونه هايی 

كه بر آنتی ژن سطحی مؤثرند.
جهش های صورت گرفته در هسته ژنوم باعث ايجاد HBsAg نرمال می شود كه در حال حاضر در 
طب انتقال خون نگرانی عمده ای محسوب نمی شود. اگرچه جهش ها در منطقه HBsAg در آزمايش 
خون حائز اهميت است، چراكه بروز HBsAg می تواند تغيير يابد، به طوری كه برخی آزمايش ها در 

شناسايی برخی انتقال جهش يافته HBsAg ناكام می گردند.
دشوار است كه بتوان گستره مشكل را ارزيابی كرد و اگرچه جهش ها قابل شناسايی اند و گزارش هايی 
هم مبنی بر واكنش زايی متغير در آزمايش ها وجود دارد، اما فراوانی آن ها هم بسيار ناچيز است. بخشی 
از جهش های شناسايی شده، حاصل جستجوهای اختصاصی در مورد اين جهش ها بوده، نه ناشی از 

انتقال آن ها از طريق خون های اهدايی كه HBsAg منفی بوده اند.

اهمیت در کار انتقال خون
در گذشته، انتقال از طريق تزريق خون و فرآورده های خون يك راه مهم انتقال عفونت HBV بشمار 
می رفت. هم اكنون غربالگری خون های اهدايی ازنظر وجود HBsAg در بسياری از كشورها مرسوم 

بوده كه همين امر به كاهش قابل مالحظه ی هپاتيت بعد از انتقال خون كمك كرده است.
از آن ها  ارتباط دارد؛ يكی  از عوامل  تعدادی  به  به وضوح نشان داده شده است كه وخامت عفونت، 
مقدار دوز آلوده كننده )مقدار ويروس واردشده به بدن( است كه از اين نظر انتقال خون يك راه مؤثر 
سرايت HBV محسوب می شود زيرا به اين طريق مقدار زيادی از مواد آلوده كننده ممكن است به طور 

مستقيم به داخل جريان خون فرد وارد گردد.




