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)EPO( غلظت اریتروپویتین
اریتروپویتین گلیکوپروتئینی به وزن 35 کیلودالتون است که به طور عمده از کلیه و به مقدار بسیار 
کم خونی  به  پاسخ  در  و  است   7 شماره  کروموزوم  روی   EPO ژن  می شود.  ترشح  کبد  از  کمتر 
سریال  و  است  متفاوت  مختلف  متدهای  با   EPO اندازه گیری  می یابد.  بیان  افزایش  هیپوکسی  و 
اندازه گیری آن برای یک بیمار بایستی با یک روش صورت گیرد.غلظت نرمال اریتروپویتین 16- 3 
واحد اینترناسیونال در میلی لیتر است )unit/ml(. در تمام کم خونی ها به جز آنمی ناشی از نارسایی 
کلیه، غلظت آن افزایش می یابد و ازاین رو اندازه گیری آن می تواند برای درمان آنمی ناشی از نارسایی 
کلیه با اریتروپویتین سودمند باشد. افزایش EPO در پرخونی های ثانویه و سطح نرمال یا کاهش آن 

در پلی سیتمی ورا مشاهده می شود.
برخی تومورها با ترشح پارانئوپالستیک EPO باعث افزایش هموگلوبین می گردند؛ ازاین رو سونوگرافی 
شکم برای هر بیمار به ویژه خانم های پرخون برای تشخیص بیماری های کلیه، تخمدان و رحم سفارش 
می شود. آزمایش جهش Jak2V617F و جهش های اگزون 12 ژن Jak2 در بیش از 95% بیماران 

مبتال به پرخونی ورا مثبت است.
جدول زیر، مقادیر EPO را در سنین مختلف نشان می دهد.

محدوده 95 درصد طبیعی سطح اریتروپویتین از یک سالگی تا 18 سالگی

آهن سرم و ظرفیت ترانسفرین
آهن سرم )Sfe( و ظرفیت ترانسفرین )TIBC( از آزمایش های روتین برای تشخیص کمبود آهن و 
 SFe×100/TIBC اسکرین کردن بیمار از نظر هماکروماتوز می باشد. اشباع ترانسفرین از حاصل
از  بیشتر  فریتین  با  همراه  از %55  بیشتر  و  است  آهن  فقر  بیانگر  از %15  کمتر  که  می آید  بدست 
200 ممکن است بازتابی از هماکروماتوز ارثي باشد و نیاز به آزمایش ژنتیک برای بررسی جهش در 
ژن های Hfe )پروتئین هماکروماتوز(، HAMP )هپسیدین(، HJV )هموژوولین(، TFR2 )گیرنده 
ترانسفرین 2( و FPn-1 )فروپورتین( می باشد. به جای آزمایش TIBC می توان مقدار ترانسفرین را 

اندازه گرفت.

جدول زیر، مقادیر پارامترهای آهن در سنین مختلف را نشان می دهد.

دامنه های 95 درصد طبیعی پروفایل های آهن سرم، TIBC و اشباع ترانسفرین
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اندازه گیری فریتین
غلظت فریتین بازتابی از آهن ذخیره است و هر میکروگرم آن معادل 8 تا 10 میلی گرم آهن ذخیره 
افزایش 300- 200  و  آهن  تهی شدن ذخایر  بیانگر  لیتر  در  میکروگرم  از 12  است. کاهش کمتر 
میکروگرمی آن همراه با افزایش بیشتر از 55 درصدی اشباع ترانسفرین از آزمایش های مهم گرانباری 
آهن است. افزایش فریتین همراه با آب مروارید نیز مشاهده شده است. در نبود تب و بیماری های 
بازتاب بهتری از سایر تست های روتین برای شناسایی فقر آهن است.  اندازه گیری فریتین  التهابی، 
)Neurocognitive( همراه  اختالالت تمرکز و دقت  با  گفتنی است که کمبود آهن در کودکان 
است. برای اندازه گیری فریتین نیازی به قطع قرص آهن نیست. سطح فریتین در خانم های منوپاز 
شبیه به مردان می شود درحالی که قبل از آن وابسته به سن و جنس است. افزایش شدید فریتین در 
هپاتیت حاد، بیماری های بدخیم، سندرم هموفاگوسیتیک و گرانباری آهن مشاهده شده است. جدول 

زیر، مقادیر نرمال فریتین را در کودکان و بزرگساالن نشان می دهد.

دامنه طبیعی فریتین سرم در بچه ها و بزرگساالن

)Sickledex( S اسکرین هموگلوبین
HbS > 20% آزمایشی ساده و سریع برای یافتن

 روش آزمایش: افتراق حاللیت خون در محلول بافر فسفاته 2/3 موالر ساپونین دار حاوی سدیم دی تیونات
مقدار طبیعی: منفی

تا   20 بین  و  باشد   %30 از  بیشتر   S هموگلوبین  غلظت  بایستی  مثبت،  پاسخ  به  دستیابی  برای 
از  عبارتند  حاللیت  آزمایش  در  کاذب  مثبت  موارد  بدهد.  مشکوک  جواب  است  ممکن  درصد   30
کرایوگلوبولینمی، پاراپروتئین ها، لکوسیتوز شدید و حضور اجسام هاینز.موارد منفی در حضور افزایش 
شدید هموگلوبین F، کودکان زیر 6 ماه و ترانسفیوژن اخیر به بیماران مبتال به کم خونی داسی رخ 
از رسوب سانترفیوژ شده نمونه گلبول قرمز  یا  از رسوب شسته شده  می دهد. سفارش می شود که 
برداشته شود و به محلول حاللیت اضافه شود تا موارد مثبت کاذب را کاهش دهد. آزمایش مثبت 
بایستی با روش الکتروفورز تأیید گردد.آزمایش حاللیت نمی تواند بین هتروزیگوت و هموزیگوت داسی 
و سندرم های داسی شکل )هتروزیگوت داسی و تاالسمی، هتروزیگوت داسی و D و ... ( افتراق بگذارد.

آزمایش حاللیت برای تشخیص حضور بیش از 20 درصدی هموگلوبین داسی در بافر فسفاته 
2/3 موالر ساپونین دار. کدر شدن لوله آزمایش در مجاورت یک قطره از گلبول های قرمز 

بیانگر حضور هموگلوبین داسی می باشد

اسکرین سیستم انعقاد با آزمایش های PTT ،PT و فیبرینوژن
آزمایش PT حساس به فاکتورهای وابسته به ویتامین K )2 و 7 و 9 و 10( می باشد و سه فاکتور 2 و 
7 و 10 در مسیر آزمایش PT شرکت دارند و ازاین رو برای کنترل درمان با وارفارین که آنتاگونیست 
کمترین  و  بوده   7 فاکتور  کاهش  به  وابسته  بسیار   PT استفاده می شود.آزمایش  است   K ویتامین 
حساسیت به فاکتور 2 را دارد. آزمایش PT بر مبنای ثانیه با توجه به کنترل و یا بر مبنای نسبت 
 ISI یا فاکتور بافتی را PT گزارش می گردد. درجه حساسیت معرف )INR( همسو شده بین المللی
گویند که بیشترین حساسیت آن ISI=1 می باشد. هرچه ISI به عدد یک نزدیک تر باشد آزمایش 
این  بر  برخی  ازاین رو  و  می شود  طوالنی  سریع  آزمایش  مسیر  انعقادي  فاکتورهاي  کمبود  در   PT
عقیده اند که برای آزمایش های روتین برای بیماری که جراحی و یا اسکرین دارد از ISI بین 1/4 تا 
1/7 استفاده شود ولی برخی ISI زیر 1/4 را ترجیح می دهند ولی در این حالت که از معرف حساس 
استفاده می شود آزمایش PT بسیاری از افرادی که فاکتور در حد نرمال دارند بین 14 تا 15 ثانیه 

گزارش می شود درحالی که با ISI زیر 2 آزمایش PT در این افراد 13- 12 ثانیه را نشان می دهد. 
 PTT تا 24 ساعت با نگهداری نمونه خون در حرارت اتاق قابل اندازه گیری است.آزمایش PT آزمایش
یا aPTT مسیر داخلی انعقاد را بررسی می کند و تمام فاکتورها به جز 7 و 13 در آن نقش دارند. 
آزمایش PTT به کمبود فاکتورها حساسیت متفاوت دارد و کمترین حساسیت آن به کمبود فاکتور 
9 می باشد. نرمال شدن PTT خونریزی های مالیم به ویژه کمبود فاکتور 9 )هموفیلی B(، فاکتور فون 
 ویلبراند و فاکتور 13 را رد نمی کند. کمبود فاکتور 13 توسط آزمایش PT هم مشخص نمی شود.

طوالنی شدن PT و PTT در کمبود ویتامین K، بیماری های کبد، انعقاد داخل عروقی منتشره و 
کمبود فاکتورهای مسیر مشترک دیده می شود. نکته مهم تنظیم حجم خون برای آزمایش PT و 
PTT با توجه به هماتوکریت است که می توان مقدار سیترات سدیم 3/2 درصد را براي آزمایش یک 

سی سی خون از رابطه زیر به دست آورد:
HCT / 595 - HCT-100 = سیترات سدیم براي یک سی سی خون

فاکتورهای انعقادی در بدو تولد کمتر از بزرگساالن است و ازاین رو طوالنی شدن خفیف تا متوسط 
و حضور  درمانی  هپارین  در  بلکه  فاکتورها  کمبود  در  نه تنها   PTT می شود.آزمایش  دیده  تست ها 
بازدارنده لوپوس نیز طوالنی می شود. برای آزمایش بازدارنده لوپوس بایستی از کیت PTT حساس به 
بازدارنده که دارای فسفولیپید کم و با فعال کننده سیلیکا است استفاده کرد. آزمایش PTT بایستی 
در 4 ساعت انجام شود و چنانچه برای کنترل هپارین درمانی به کار می رود بایستی ظرف یک ساعت 
انجام شود و یا هرچه سریع تر پالسما را از گلبول جدا کرد زیرا رها شدن فاکتور 4 پالکتی موجب 
خنثی شدن هپارین و کاهش کاذب PTT در بیمار می شود که روی درمان با هپارین است. جدول 

زیر، محدوده 95% طبیعی آزمایش های PT و PTT را نشان می دهد.

دامنه طبیعی تست های انعقادی روتین در کودکان و بزرگساالن

از اندازه گیری فیبرینوژن برای کمبود ارثی و کاهش اکتسابی آن استفاده می شود. اندازه گیری سریال 
فیبرینوژن در جنین مرده نگه داری شده سودمند بوده و مشاهده افت آن عالمت مهمی بر مرگ جنین 

و شروع انعقاد داخل عروقی منتشره می باشد.

اندازه گیری سطح فاکتورهای انعقادی از تولد تا بزرگسالی
آزمایش های اسکرین انعقاد راهنمای خوبی برای سفارش آزمایش جهت کمبود اختصاصی فاکتورهای 
انعقادی است؛ برای مثال طوالنی شدن PT به تنهایی دال بر کمبود فاکتور 7 است و طوالنی شدن تنهای 
PTT امکان کمبود فاکتورهای 8 و 9 و 11 و خونریزی در مبتالیان به آمیلوئیدوز اندازه گیری سطح 
فاکتور 10 و نرمال شدن PT و PTT با وجود خونریزی اندازه گیری فاکتور 13 را مطرح می کند. گرچه 
کمبود فاکتور فون ویلبراند ممکن است آزمایش PTT را طوالنی کند ولی کاهش خفیف تا متوسط 
آن با PTT نرمال همراه است.آزمایش مخلوط 1: 1 پالسمای نرمال با پالسمای بیمار و انجام آزمایش 
PT و PTT روی پالسمای مخلوط در زمان های صفر و بعد از یک تا دو ساعت در 37 درجه برای پی 
بردن به علت طوالنی شدن PT و یا PTT بسیار سودمند است. تصحیح PTT در زمان صفر و 37 
درجه )برابر کنترل یا حداکثر تا 5 ثانیه بیشتر از کنترل( بیانگر کمبود فاکتور انعقادی و طوالنی شدن 
تست در زمان صفر و 37 درجه )بیشتر از 5 ثانیه از کنترل( بیانگر بازدارنده لوپوس و نرمال شدن در 
 زمان صفر و طوالنی شدن در دو ساعت بیانگر آنتی بادی علیه فاکتور انعقادی به ویژه فاکتور 8 می باشد.

جدول زیر، سطح فاکتورهای انعقادی را از بدو تولد تا بزرگسالی نشان می دهد.

دامنه طبیعی سطح فاکتورهای انعقادی از بدو تولد تا بلوغ
ادامه ی مقاله در صفحه 52

ادامه ی مقاله از صفحه 31
)تفسیر دامنه های مرجع در خون شناسی )4((






