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 گفتارپیش

دانشجججویان علوم با توجه به نبود کتاب جامع در زمینه ایمونولوژی عملی برای 

سرررولوژی و "پزشجججکی، بص جججو  علوم آزمایشجججیاهی، ت جججمیت بر ته شجججد کتاب 

نیاشجته شجودد در ایک کتاب که بر اسجار سر  ز وزاره بهداش   "ایمونولوژی عملی

واحد درسججی تنمیت شججدت اسجج ، ا ججول  3برای رشججته علوم آزمایشججیاهی،  به میزان 

وره مصت ر و  با نثری شیوا توضیح دادت آزمایشاه مصتلف سرولوژی و ایمونولوژی به  

 برای ایک کتابمطالعه شجدت اسج د عالوت بر دانشججویان کارشجناسی علوم آزمایشیاهی، 

های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و اتاق عمز نیز دانشجویان رشته

 دشودپیشنهاد می

بودت و در سرولوژی  پرکاربردآزمایشجاه  شجامز ،ایک کتاب 03تا  0های   جز 

 "های سرولوژی بالینیا ول و تفسیر آزمایش"ال جه بصشی از مطال  کتاب حقیق ، خ

اجازت ایشججان، رضججای  و تألیف اسججتاد ارجمند جناب آیای دکتر پرویز پاکزاد بودت که با 

استاد برامی جناب آیای دکتر پاکزاد  ازدر اینجا بر خود الزم می دانت  نیاشته شدت اس د

بزاری نمودت و از خداوند متعال برای ایشججان بندت داشجتند، سججپاربه خاطر لطفی که به 

 برک  نمایتدآرزوی سالمتی و طول عمر پر

ها و آزمایشاه پیشر ته ایمونولوژی تا پایان کتاب، شامز تکنیک 09های   جز

ر در ه HLA-Typingو  ، ایمونوبالهها مانند  لوسجججایتومتریباشجججد که برخی از آنمی

 یابز انجام نیسج   با ایک حال الزم اس  دانشجویان با ا ول تشجصی  طبی آزمایشجیات

ها و ها آشججنایی داشججته باشججندد نمر به اینکه برای انجام اکثر تکنیکهر کدام از آن انجام

های تجاری در بازار موجود ذکر شجدت اس ، کی  33تا  09های آزمایشجاتی که در   جز

ها حاوی دسججتورالعمز انجام، مص ججو  شججرک  م از ایک کی اسجج  و طبیعتاه هر کدا

های مذکور از آوردن دستورالعمز انجام، مشابه در   ز ،باشند از اینروسجازندت کی ، می

 شود، خودداری شدت اس د های ابتدایی کتاب مالحمه میآنچه که در   ز

شججود به در پایان، از تمامی همکاران عزیز و دانشجججویان برامی درخواسجج  می

های بعدی، هر بونه پیشنهاد منمور ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی ایک کتاب در چاپ

 ارسال نمایندد mojadadi@gmail.comو نقطه نمر خود را به آدرر 

                                                                                                       4931شهریور دکتر محمد شفیع مجددی، 

mailto:mojadadi@gmail.com
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 33 ............................................................ ارهاش یخون بروت  یاهم 9-0

 Rh ....................................................... 30 یخون بروت کییتع شیآزما 9-0

 فصل چهارم: تعیین سازگاری انتقال خون
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 فصل اول: مبانی سرولوژی

 

 مقدمه 4-4

 انسان سرم یبر رو که شجودیمبفته  یو مطالعات هاشیآزما یهبه کل 0یسجرولوژ

 از یکی ینی،بال یسججرولوژ هایآزمایشد امروزت ردیبیمانجام  ییرخونیرم د یواناهح یا و

 د دنباشیم هایماریب ی و آسان در تشص یعسر هایروش

 ژنآنتی با 3یاخت ججا جج بادیآنتیواکنش  ،یسججرولوژ هایآزمایشاسججار همه 

بلبول یرمز،  ویرور، ی،باکتر تواندمی نمر مورد ژنآنتید (0-0)شججکز  باشججدمیمربوطه 

 یواکنشججج، ژنآنتیبه  بادیآنتیباشجججدد ات جججال  ییرد یزهایچ یجاهورمون و  یک،پروتئ

 ،ژنآنتیبه  بادیآنتیدر ات ججال  یرا، زباشججدمی ریپذبربشجج و  دوطر ه اخت ججا ججی،

 ( مشارک  دارنددیواندروالسو  یونی یدروژنی،ه یدرو وب،ه یوندهای)پیف ضع یوندهایپ

 

                                                
0 Serology 
3 Specific antibody 



2  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

 
 ژنآنتی-بادییآنتو تشکیز شبکه کمپلکس  ژنآنتیی با اخت ا  بادییآنتواکنش  :۷-۷شکل 

 ژنآنتیو  بادیآنتیمؤثر بر واکنش  عوامل 4-2

، عوامجز مصتلفی تجاثیربجذارنجد که از آن جمله ژنو آنتی بجادیآنتیدر واکنش 

 به موارد زیر اشارت کرد: توانیم

 (۷)اویدیتی ژنآنتیبه  بادیآنتی یاتصال میل( ۷

باشجججد،  یشجججترب ژنآنتیبه  بادیآنتی یوندیپ یزم یاچه یدره ات جججال و  هر

 دشوندیمجدا  یکدییراز  ترمشکز ژنآنتیو  بادیآنتیکمپلکس 

۲ )pH طیمح 

 3/0 (یسرولوژ یهاواکنش) ژنآنتیو  بادیآنتیواکنش  یبرا pH کیترمناسج 

 ترکییپا یا( و یباز)باالتر  یهاpHدر د باشجججدمیبدن انسجججان  یزیولوژیک pH  همان یا

 د باشدمی یفضع ژنآنتیبه  بادیآنتی(، ات ال یدی)اس

 بادیآنتی، (IgE, IgD, IgA, IgG, IgM) هابادیآنتیمصتلف  یهاکالر یاندر م

IgD  به نسجب pH خود را  یعیشکز طب یدی،اس یطحسار بودت و در مح یاربس اسیدی

 ددهدیماز دس  

 ۲طیمح یونی( قدرت ۵

مانند آب مقطر(  جججوره ) یون جایجد  یطدر مح ژنآنتیو  بجادیآنتیواکنش 

 نییپروتئ ژنآنتیو  بادیآنتیباعث رسجججوب نیز  یجادز یونی یجدره ،ید از طر ردیبینم

                                                
0 Avidity 

2 Ionic strength 



  3 مبانی سرولوژی فصل اول:

 

 

 

 0برم نمک طعام 3) موالر 00/1یزیولوژی   ازسرماستفادت  معمواله ،یانم یکد در اشجودیم

  مناس یاربس ،یسرولوژ یهاواکنشو  یمارب سرم یق کردنری یآب مقطر( برا یترل 0 در

 اس د

 ۲کننده یاءمواد اح یرتأث( ۱

 IgMو  IgD،IgE  هایبادیآنتی ها،یمونوبلبولیکمصتلف ا یهاکالر یجاندر م

 و ME-29یر نم) کنندتیاءبه مواد اح بیشتری نسب  حسجاسی  IgAو  IgG با سجهیدر مقا

DTT1 ) ند نمر باشد، )مانمد یبادیالر آنتکک یی، تعیشیابر در آزما مثال عنوانبهدارندد

با اضجججا ه کردن مقدار  مزمک( ت  مال  یماری  بیتشجججص یبرا 2ME-Wrightش یآزما

ماندت و  سججالت IgG یول شججدتهیتجزIgM ،یمارب سججرمبه کنندت یاءمادت اح یکاز  ینیمع

 ت  مال  ی تشص یسجرولوژ هایآزمایشبه  یشجترمطالعه ب یبرا) شجودیم یریباندازت

 (دیید( مراجعه نما03  ز )

 یهتجز بادیآنتیمصتلف  یهجاکالرتمجام ، کننجدت یجاءمواد اح یجاددر غلمج  ز :نکتره

 دشوندیم

 ( دما۳

درجه  90 ی، دماژنآنتیو  بجادیآنتی یهجاواکنش یبرا دمجا کیترمنجاسججج 

درجه  00از باالتر  ید در دماهاباشجججدمیبدن انسجججان(  یزیولوژیک  یدما) برادیسجججانت

، سجججرم یک کمپلمانهمچن و IgEو  IgD هایبادیآنتی ،قهیدی 91به مده  برادیسجججانت

یز ن برادیسانتدرجه  01باالتر از  دماهاید در دهندیمخود را از دس   یولوژیکیخوا  ب

مت ججز  ژنآنتیبه  توانندینمو  دادتسججاختار خود را از دسجج   بادیآنتی یهاکالر تمام

 شوندد

 زمان( 6

 یهو در عرض چند ثان سججریع معمواله، ژنآنتیبه  بادیآنتی یهامولکول ات ججال

البته د اس  ، احتیاج به زمانواکنش یدنکمپلکس و د یزتشک ی برایول ،ردیبیم وره 

 متفاوه اس د بادیآنتیو کالر  ژنآنتیبا توجه به نوع  یشآزما هر یبرا زمانمده یکا

                                                
1 NaCl 

2 Reducing agents 

3 2-Mercaptoethanol 

4 Dithiothreitol 
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د، ، درشجج  باشججژنآنتی مولکولو  IgM از کالر بادیآنتیچنانچه  یطورکلبه 

مویعی خواهد بود که از  ترکوتات ژنآنتی–بادیآنتیکمپلکس  مشجججاهدت یزمان الزم برا

 دباشد IgG کالراز  یبادیآنت

 نمر ازو بنابرایک  شججدتزیتشججکمونومر  0سججاختمان پنتامری دارد، یعنی از  IgMنکته: 

و دییر  IgG کهباشجدد در  ورتیمی یا پاراتوپ ژنیآنتناحیه ات جال به  01تئوری دارای 

پاراتوپ  3سججاختمان مونومری داشججته و تنها دارای  اکثراه ی موجود در سججرمهایبادیآنت

 دباشندیم

 ژنیو آنت بادیآنتی( نسبت غلظت ۱

و  یاخت ا  بادیآنتیهمکارانش نشجان دادند که غلم   و 0یدلبربربار هایکاول

 شیآزما لولهموجود در  بادیآنتیمتناسجج  باشججد تا تمام  یکدییربا  یدمربوطه با ژنآنتی

 کیمحقق یکد ایردانجام پذ یشجود و حداکثر واکنش سرولوژ مت جز مجاورش ژنآنتیبه 

 هاآنو به  یصتهر یشآزما یهالولهرا در  سجججاکاریدیی پل ژنآنتی یکاز  یمتفاوت یرمقاد

و  ادیبآنتی یمحتو یهالولهاضجا ه نمودندد سپس  اخت جا جی بادیآنتیاز  یمقدار ثابت

تا واکنش  ججوره بر ته و  یراردادند برادیسججانتدرجه  390خانهدر برم یرا مدت ژنآنتی

 یآورجمع رسججوب را پس از، هاآنحا ججز شججودد  ژنآنتیو  بادیآنتیرسججوب کمپلکس 

پس سد ، حذف شونداندنشدتمت ز  ژنآنتیکه به  یاضا  هایبادیآنتیشجستشو دادت تا 

 نمودندد  یریباندازت 9دالروش کجز لهیوسبهموجود در رسوب را  یکپروتئ مقدار

 یکروتئتمام پ یکبود، بنابرا یکوتئکار بردت شججدت  اید پرهب ژنآنتی کهییآنجا از

مت ججز و  ژنآنتیاسجج  که به  اخت ججا ججی بادیآنتیمقدار  برنشججانشججدت،  یریباندازت

 ی ترت بر اساررا  شدتدادترسوب  یکاسج د حال چنانچه مقدار پروتئ شجدتدادترسجوب 

 ددیآیم به دس  0نمودار شمارت  یت،رست کن یمنحن یبر رویش آزما یهالوله

 

                                                
1 Heidelberger 

2 Incubator 

3 Kjeldahl 
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 ی)منحن ژنآنتیمصتلف  یهاغلم با  بادیآنتیمقدار ثاب   یواکنش رسوب ی: منحن۷-۷نمودار 

 (یدلبربرها

 

سججم  ) ییابتدا یشآزما یهالولهدر  شججودیممشججاهدت  ی،منحن یکبا توجه به ا

وب رس بادیآنتیمقدار ، کمتر اسج  بادیآنتیبه  نسجب  ژنآنتیمقدار  که (منحنی چپ

 یبادآنتیاز  یمقدار یی،ابتدا یهالولهد در باشدمیوسجط  یهالولهکمتر از  یزن شجدتدادت

 یمنطقه  زون یه،ناح یکاسجج د به ا یدتکه شججسججته شججدت و محاسججبه نیرد باشججدمیآزاد 

 د  شودیم بفته 3پروزون یا 0بادیآنتی

موجود در  بادیآنتیتمام  یبجاهاسججج  کجه تقر یامنطقجهوسجججط،  یهجالولجهدر 

 9منطقه تعادل یه،ناح یکاسجج د به ا کردترسججوبمت ججز شججدت و  ژنآنتیبه  شیآزمالوله

 د بویندیم

به مقدار ثاب   ژنآنتینسب  مقدار  جیتدربه ی،سجم  راس  منحن یهالولهدر 

 جهینتدرو  کندیم یرا ط ینزول یرسجج یو منحن کندیم یداپ یشججتریب ا زایش بادیآنتی

                                                
1 Antibody-excess zone 

2 Prozone 

3 Equivalence zone 
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را  هیناح یکد اابدییم، کاهش مت جز شدت و رسوب نمودت ژنآنتیبه  که یبادیآنتمقدار 

 نامنددیم 3زونپس  ای 0ژنآنتی یمنطقه  زون

 یکد بر اسججار اباشججدمی یسججرولوژ هایآزمایشدر تمام  0نمودار  یعمل کاربرد

 یول یمنف یشجواب آزما ،اول یهالولهدر  یماری،ب سججرم تیتراسججیون نمودار، چنانچه در

 یمثب  و منف یشآزما یهالوله کنواخ یریغ طوربهیا مثب  شججود و  ،وسججط یهالولهدر 

 دییریکنسب  به  ژنآنتیو  بادیآنتی یهاغلم نامتناس  بودن  یکشجوند، عل  آن هم

 ازجملهد شجججودیمبفته  9یامنطقه یدۀدر ا جججطالپ، پد ی وضجججع یکد به ابجاشجججدمی

 ی را یشبه آزما توانیمدهد رخ  هاآنممکک اسج  در  یامنطقه یدۀکه پد ییهاشیآزما

 کردد اشارت CRPو

 یسرولوژ یهاواکنشانواع  4-9

مجهول را  بادیآنتی یا ژنآنتی یک توانیم یسجججرولوژ هایآزمایش به کمک

 یاخت ججا جج بادیآنتیبا  ژنآنتی یک کهیویتکردد  یریباندازتآن را  مقدار و ییشجناسججا

، ژنآنتی یهامولکولسجججاختمان  یابر اسجججار شجججکز و  شجججوند، مصلوط یکدییرآن، با 

 دکنندیمو رسوب  شدتزیتشک مصتلفی های ورهبه  ژنآنتیو  بادیآنتی یهاکمپلکس

را به سه  سجرولوژی یهاواکنش، ژنآنتی یهامولکولو شجکز  ی بر اسجار ماه یکبنابرا

 :کنندیم یتدسته تقس

  یناسیونآگلوت یهاواکنش 4-9-4

عنوان مثال یک )بهنامحلول  ذرت کی ژنآنتی ،سجججرولوژی یهجاواکنشدر ابر 

ناسیون یآبلوت یهاواکنشد در یندبو متراکت  یا یناسجیونواکنش را آبلوت باکتری( باشجد،

بججه واکنش  جججوره بر تججه  و  0ینوژن، آبلوتژنآنتی بججه، 1ینیکآبلوت ،بججادیآنتیبججه 

 دیناسیون بویندآبلوت

                                                
1 Atigen- excess zone 

2 Postzone 

3 Zone phenomenon 

4 Agglutinin 

5 Agglutinogen 
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نامحلول، بلبول یرمز باشد، ا طالحاه  ژنیابر آنت ،یناسیونآبلوت یهادر واکنش

 دیندبو یناسیونبه آن، واکنش همابلوت

 یهاشجججاخ  ی را بر اسجججار ماه یناسجججیونآبلوت یهاواکنشخود  یطر  از

 کرد: یتبه سه دسته تقس توانیم، ژنآنتی مولکولدر  (توپ)اپی یژنآنتی

 ۲یممستق یا ۷فعال یناسیونآگلوت یهاواکنش( ۷

، توپاپی یا 9یژنیآنت یهاشاخ  ،یناسجیونآبلوت یهاواکنشدسجته از  یکدر ا

 یککه در ادال یو و ی را هایآزمایش، مانند باشججدمینامحلول  ژنآنتیجزء سججاختمان 

ت   مارییب ی تشص یبرا ی ترت به سالمونال و بروسال شدتکشجته یکروباز م هاشیآزما

 دشودیماستفادت  و ح به مال 

 ۱رفعالیغ یناسیونآگلوت یهاواکنش( ۲

به  یداب ییت،نما ییشناسا یناسجیونبه روش آبلوت یتمحلول را بصواه ژنآنتیابر 

ا به محلول ر ژنآنتی سجج یبایممنمور یکد بدییتنما عمز غیر عال یناسججیونروش آبلوت

 یناسجججیون،آبلوت یهاواکنش از یک دسجججتهدر ا ازآنجاکهمحلول مت جججز کردد  یرذراه غ

 یهاواکنش هاآن، به سججج ینمحلول یرجزء سجججاختمان ذرت غیک ژنآنتی یهاشجججاخ 

 د ندیبویم ر عالیغ یناسیونآبلوت

غیر عال  یسرولوژ هایآزمایش کاربرد را در یشجتریککه ب یمحلول یراز ذراه غ

ت بوسجفند اشار یرمز یهابلبول ( واسجتیرنپلی)از جنس  به ذراه التکس توانیمدارند، 

ذراه  به توانیم ،شجججوندیماسجججتفادت  نجدرهبجهکجه  ییریمحلول د یرکردد از ذراه غ

 ی تشججص یسججرولوژ هایآزمایشدر  مثالعنوانبهکردد  اشججارت 0زغال چوب و 0ی بنتونا

را که  یانسجججان hCG و هورمون IgG بادیآنتی ی به ترت ی،و حاملییدی  اکتور روماتوئ

 (د3-0)شکز  اندمحلول التکس مت ز کردت یرمحلول هستند، به ذراه غ

 

                                                
1 Active 

2 Direct 

3 Antigenic determinants 

4 Passive 

5 Bentonite 

6 Charcoal 
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 غیر عال ت ویر شماتیک از آبلوتیناسیون :۲-۷شکل 

 

 ۷میرمستقیغ یناسیونآگلوت یهاواکنش (۵

 یبازو یک  قط 9مسجججدودکنندت یا 3نای  هایبادیآنتیبه عل  وجود  یباه

 یکبکمپلکس شبکه  جهیدرنتکه  شودیممحلول مت جز  یرغ ژنآنتیبه  (Fab) یبادآنتی

 یواردم یکد در چنشودینم مشاهدت یناسیوننشجدت و آبلوت یزتشجک ژنآنتیو  بادیآنتی

 ومکیهیآنتاز  باشد ی، انساننای  بادیآنتی کهیدر ورتو  یناسیونمشجاهدت آبلوت یبرا

(، 9-0 )شججکز شججودیم( اسججتفادت بامابلبولیکیآنت یا یانسججان بادیآنتیضججد  بادیآنتی)

 دودشفته میب تیرمستقیغ یناسیونروش آبلوت یکد به ای را کومبس یشمانند آزما

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Indirect 

2 Incomplete 

3 Blocking antibody 
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 غیرمستقیت ت ویر شماتیک از آبلوتیناسیون :۵-۷شکل 

 

 یا پرسیپیتاسیون رسوبی یهاواکنش 4-9-2

مانند هورمون، )محلول باشججد  ذرت کی ژنآنتیابر  ،یسججرولوژ یهاواکنشدر 

د شودیم یدتنام یپیتاسیونپرس یا یرسجوب ،واکنش( یرتو غ سجرم در موجود یهاکیپروتئ

به  و 3یپیتینوژنپرس ژنآنتیبه  0یپیتیکپرس بادیآنتیبه یپیتاسیون پرسج یهاواکنشدر 

جامد  یمهن یطدر مح یرسوب یهاواکنشد ندیبو 9یپیتاسیونواکنش  جوره بر ته پرسج

 دشوندیمانجام ( مانند ژل)

 یونفلوکوالس یهاواکنش 4-9-9

مثز باشججد ) یدیذراه کلوئ  ججورهبه ژنآنتی ابر ،یسججرولوژ یهاواکنش در

، واکنش را (یفیلیسسجج یماریب ی تشججص برای VDRLیش یل  باو در آزما یولیپیککارد

 دنامندیم ۱یون لوکوالس
 یهاواکنش دودستهبه  توانیمرا  یشیاهیآزما یسجرولوژ یهاواکنش ی،طر  از

 نمود: یتتقس یزن یهثانوو  یهاول یسرولوژ

                                                
1 Precipitin 

2 Precipitinogen 

3 Precipitation 

4 Flocculation reactions 
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 کیبا  ژنآنتیمولکول  یک یکواکنش ب دروایع ،یهاول یسررولوژ یهاواکنش

، خودیخودبه یهاول یسرولوژ یهاواکنشد باشندیم بادیآنتی با مولکول ،توپاپیچند  یا

 ای بادیآنتی یدبا هاواکنشدسججته  یکمشججاهدت ا ید برایسججتندن مشججاهدتیابز یماهمسججتق

 ویواکتیرادمواد ، (PE3و FITC0مانند) مواد  لورسججن  ازجمله یمواد لهیوسججبهرا  ژنآنتی

 بونهکیاکردد  دارنشان (یدازپراکس و  سجفاتاز یک)مانند آلکال هاتیآنزا ی( و 030 یدمانند )

 هججایآزمجایش یج بجه ترت دارنشجججاننوع مجادت  برحسججج را  یسجججرولوژ هجایآزمجایش

 دنامندیم (ELISA0) زایاال و (RIA1( یمونواسیا یوراد، (IFA9) نساسر لویمونوا

 توانندیمبرخوردار هسججتند و  ییباال یاربسجج ی از حسججاسجج مذکور یهاشیآزما

 دنمایند ییرا شناسا ژنآنتییا و  بادیآنتیاز  یجزئ یاربس یرمقاد

 یکچند اجتماعو  واکنش یتجل یق در حق ،ثانویه یسرررولوژ یهاواکنش

 ،پرسججیپیتاسججیون یها ججورهاسجج  که به اخت ججا ججی  بادیآنتیو  ژنآنتیمولکول 

ژن آنتی یا ک یرمقاد که   البته در  ورتیشوندیم یدتد یون لوکوالس یاو  یناسیونآبلوت

 دباشد بادی موجودو آنتی

 

 

                                                
1 Fluorescein Isothiocyanate 

2 Phycoerythrin 

3 ImmunoFluorescence Assay 

4 RadioImmuno Assay 

5 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 



 

  

 

 

 

 

 

 ABOتعیین گروه خونی فصل دوم: 
 

 مقدمه 2-4

بر   منجر یی که انجام میهاخوناکثر انتقال  میالدی،0311تا یبز از سجججال 

تا اینکه در  دانستندینمدانشمندان دلیز ایک امر را  دشدیمبه مرگ شص  بیرندت خون 

 را کشف کردد ABOی بروت خونی هاژنیآنت0نریاشتالندآیای کارل میالدی،0311سال 

ی خطرناک انتقال هاواکنش زیادی حد تاABO ابرچجه با کشجججف بروت خونی 

 جیتدربهجلوبیری نمایدد  هاواکنشکامز نتوانسجج  از ایک  طوربهولی  کاهش یا  ، خون

، Rh ،Duffy ،Kell ازجملهنوع بروت خونی دییر  31 ی بعد دانشججمندان حدودهاسججالدر 

Kidd ،MNSs ،Lewis ،P  ی هاژنیآنتکشججف کردند که  ژنیآنتنوع  011وددد را با بیش از

از اینرو، مطالعه  ا راد وجود داشججته باشججدد ی یرمزهابلبولممکک اسجج  بر سججطح  هاآن

به  توانیمباشججد که از آن جمله های خونی مصتلف، دارای اهمی  بسججیار زیادی میبروت

 موارد زیر اشارت کرد:

 سالت و بی خطر  انتقال خون( 0

 توانیم از طریق تعییک بروت خونی حز اختال اه ا ججز و نسججبی )پدری و  رزندی(د( 3

 یهاروشی را تشججصی  داد، اما تشججصی  والدیک حقیقی با اسججتفادت از روایعیغوالدیک 

 دردیبیم وره  9DNA ینیارانیش و یا روش  3HLAتعییک ژنتیکی مانند 

ا راد  مثال،عنوانبههاد بعضجججی از بیمجاری وی خونی هجابروترابطجه بیک بعضجججی از ( 9

سطح  زیرا بر ،ترندمومقا (ماالریا )عامز پالسمودیوم وایواکس نسب  به انیز پوسج اتیسج

                                                
Karl Landsteiner 1 

typing HLA 2 

DNA fingerprinting 3 
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وجود نداردد  0سجججیسجججتت بروت خونی دا ی b و aی هاژنیآنت ا راد، ایک ی یرمزهابلبول

ای جه  دروازت عنوانبهبروت خونی دا ی  bوa ی هاژنیآنت اسججج دادتمطالعاه نشجججان 

 کننددی یرمز عمز میهابلبولورود انیز ماالریا به داخز 

روت ب نمر ازشججص  دهندت و بیرندت پیوند باید د در هنیام پیوند اعضججاء،وند اعضججاءپی( 1

ی هابلبولعالوت بر سطح  ABOی بروت خونی هاژنیآنتزیرا  باشند، سازبار ABOخونی 

موج  رد  ،سازباریی بدن نیز وجود دارند و در  وره عدم هابا  تمام  بر سطح، یرمز

 دشوندیمسریع با   پیوندی 

 9  جججز که در  Rhدر مورد بروت خونی  خ جججو بهرابطه خونی بیک مادر و جنیکد ( 0

 کامز در مورد آن بحث شدت اس د طوربه

 پزشکی یانونی( 0

 ی قرمزهاگلبول بر سطح Bو  Aی هاژنیآنتبروز  2-2

 ،های یرمزبر سجججطح بلبول ABOبروت خونی  Bو  A یهجاژنیآنتبرای ظهور 

و  Hژن  از اندعبارهها د ایک ژناسجج  یالزامدر انسججان  هاژناز  دودسججته عالی  حدایز 

 کروموزومبر روی  Bو  Aی هاژنو 03 شجججمارت بر روی کروموزوم H د ژنB و Aی هاژن

 وایع هستندد 3شمارت 

 رسد:از والدیک به ارث  ی زیر ممکک اس ها ورهبه  Hژن  

 HH د0
 Hh د3
 hh د9

مح ول  Hژن  ،3 و 0در دو حال    دژن مسجئول سجاخ  یک پروتئیک اسج هر

 دهدد پروتئینی خود را که یک آنزیت اس ، بروز می

و دویسجج  هزار پیش  ونیلیمکتا ی ونیلیمکحدود ی ،یرمز بلبولهر  بر سججطح

آنزیمی به نام  وکوزیز ترانسججفراز اسجج  که یند  Hوجود داردد مح ججول ژن  Hسجاز مادت 

به  Hایک انتقال، پیش ساز مادت  اثر بر .کندیممنتقز  H مادت سجاز شیپ بهرا  3 وکوز-ال

یا  هیپا کی عنوانبه، ی یرمزهابلبولسطح  H د مادت(0-3)شجکز  شجودیمتبدیز  Hمادت 

 کنددعمز می B و Aی هاژنیآنت شدنساختهداربس  برای 
                                                

Duffy 1 

Fucose-L 2 



 ABO  03 تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

یی را از پدر و مادر خود به ارث بردت باشججد هاژناینکه چه  بسججته بههر شجص  

( را کسججج  Oو  A ،B ،AB) ABOهای بروت خونی تواند یکی از انواع مصتلف  نوتیپمی

 دنماید

 Hژن  یساختار آنت: ۷-۲ شکل

 
 A، مح ول ژن (AOیا  AA در دو حال ) را به ارث بردت باشجد A ژن  ،ابر  رد

را بر  آمیکباالکتوزاستیز-ان ینداس  که  0اسجتیز باالکتور آمینیز ترانسجفراز-ان تیآنز

شجججکز  A  ژنیآنت، Hد با اضجججا ه شجججدن ایک یند به مادت کندیممنتقز   Hروی مادت 

خود دارد، دارای بروت خونی  ی یرمزهابلبولرا بر سجججطح  A ژنیآنتد  ردی که ردیبیم

A دباشدیم 

 Bمح جججول ژن  ( BOیا BBحال  )در دو را به ارث بردت باشجججد B ژن ، رد ابر

منتقز  Hاسججج  کجه ایک آنزیت یند باالکتوز را به مادت  3بجاالکتوزیجز ترانسجججفراز آنزیت

 B ژنیآنت ردی که  دردیبیمشکز  B ژنیآنت،Hبا اضجا ه شدن ایک یند به مادت  ددکنمی

 باشددمی Bخود دارد دارای بروت خونی  ی یرمزهابلبولرا بر سطح 

دو آنزیت مذکور  ( را به ارث بردت باشججد هرAB) Bو  Aی هر دو ژن ابر شججص جج

و  شجججودیمتبدیز  B ژنیآنتو تعدادی به  A ژنیآنتبه   Hعمز کردت، تعدادی از مادت 

                                                
galactosaminyl transferase -Acetyl-N 1 

Galactosyl transferase 2 
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دد شججص ججی که هت مانبایی می ی یرمزهابلبولآزاد بر سججطح   ججورهبهتعداد کمی هت 

ی یرمز خود دارد، دارای بروت خونی هابلبولرا بر سجججطح   B ژنیآنتو هت  A ژنیآنت

AB باشددمی 

( هیچ Oهیچ ژنی از پجدر و مادر خود به ارث نبردت باشجججد )  جججفر یا  ،ابر  رد

 Hشجججود و مادت منتقز نمی Hهیچ یندی به مادت  ججهیدرنتو  شجججودینمآنزیمی تولیجد 

 ژنیآنتو نه  B ژنیآنتد شص ی که نه ماندیمبر سجطح بلبول یرمز بایی  نصوردتدسج 

A  را بر سجطح بلبول یرمز خود نداشته باشد دارای بروت خونی  فر یاO شکز  باشدیم(

3-3) 

 د

 Oو B, A  یهاژنساختار آنتی  :۲-۲شکل

 

( باشجد، آنزیت  وکوزیز ترانسججفراز 9)حال   hh  جورهبهژنتیکی  نمر ازی ابر  رد نکته:

تبدیز نصواهد شججدد چنیک  ردی  Hبه مادت  Hپیش سججاز  جهیدرنتو  شججودینمسججاخته 

د ایک  نوتیپ برای اولیک بار در بمبئی هندوسجججتان باشجججدیم0بمبئی Oh دارای  نوتیپ

 مشاهدت شدد

 Seژن نقش دارد  ABOهای بروت خونی ژنها که در بروز آنتییکی دییر از ژن

                                                
Oh Bambay 1 



 ABO  05 تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

 Se اسججج د ژن شجججدتوایع 03ایک ژن بر روی کروموزوم شجججمارت ( نام داردد )سجججکرتور

 ممکک اس  به یکی از حااله زیر از والدیک به ارث رسد: 0()ترشحی
 SeSe د0
 Sese د3
 sese د9

ژن مذکور  عال اسج د ویتی ایک ژن  عالی  داشته باشد باعث  3 و 0در حااله 

 ، درشوندیم بارز ی یرمزهابلبول بر سطحاینکه برعالوت H و Bو   Aیهاژنیآنت شجودیم

، مایع منی، شججیرت معدت، مایع مایعاه مصتلف از یبیز بزاق، اشججک، شججیر مادر، پالسججما

 آمنیوتیک و غیرت ترشح شوندد

 سکرتور ا طالپبه( و 3 و 0)حااله باشندیم Seدارای ژن  هاانسجاندر جد  91

( و در ا جججطالپ غیر 9)حال  برندینمرا به ارث  Seدر جججد دییر ژن  31و  باشجججندیم

 دخال ه مطال   وق را مشاهدت نمایید دیتوانیم 0-3در جدول  باشنددسکرتور می
 

 ABO یمشص اه بروت خون :۷-۲ جدول

 

موجود  یبادیآنتنوع 

 در سرم

 برموجود  ژنیآنتنوع 

 ی قرمزهاگلبول سطح

 فنوتیپ)گروه خونی( پیژنوت شاخص قندی

 AA میکااستیز باالکتوز-ان B A ,Hآنتی 
AO 

A 

 BB باالکتوز A B ,H  آنتی
BO 

B 

 A , B ,H ندارد
 استیز باالکتوزامیک-ان

 باالکتوز
AB AB 

 OO O  وکوز-ال A H یآنتو  B یآنت

 و A یو آنت B یآنت
 Hآنتی 

 ندارد ندارد
هرکدام از 
 حااله  وق

Oh bambay 

 

                                                
Secretor 1 
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 ABOن گروه خونی یتعیآزمایش  2-9

3 تیرمستقیغو  0به دو روش مستقیت   ABOتعییک بروت خونی
 دشودیمانجام  

و  Aی هاژنیآنتی ضد هایبادیآنتبا استفادت از  ،در ایک روش روش مستقیم:

B  ی هاژنیآنتبه جستجویA  وB  پردازیتدمی ی یرمزهابلبولبر سطح 

به  Bو A  یرمزی هابلبولبا اسجججتفادت از  ،در ایک روش :میرمسررتقیغروش 

 پردازیتد می در سرم Bو  Aهای ژنی ضد آنتیهایبادیآنتجستجوی 

 روش مستقیم به  ABOن گروه خونی یتعی 2-9-4

   روش اسالیدیالف( 

 یطرتدو یطرت خون یا  3در  ا له مشص   ایاسجالید شجیشهبر روی  د0

 دشسته شدت بریزید یرمز هایبلبولسوسپانسیون 

اضججا ه نماییدد با  anti-Bو به دییری  anti-A هاتیطرسججپس به یکی از  د3

 3ای به یطر دایرت اندازتبهرا مصلوط کردت،  هاتیطرهمزن پالسججتیکی 

 پصش نماییدد مترسانتی

 ازنمری حرکججاه دورانی دهیججدد آرامبججه الم را در دسجججج  بر تججه د9

 ( بررسیی یرمزهابلبولچسبیدت  به هت)ذراه درش   آبلوتیناسجیون

 نماییدد

از  امکدچیهدر یک یا هر دو یا  بسججته به اینکه واکنش آبلوتیناسججیون د1

 ججوره بر ته باشججد بروت خونی  رد را از روی جدول  خون هایتیطر

 مشص  نماییدد  3-3

واکنش آبلوتیناسیون تنها در یطرت خونی که به آن  9-3در شکز  مثالعنوانبه

anti-B بروت خونی  رد  3-3جدول  بنابرایک با توجه بهشود، اس  مشاهدت می شدتاضا ه

 باشددمی B موردنمر

                                                
Cell type or Direct type or Front type 1 

Back type or Indirect type or Reverse type  2 



 ABO  07 تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

 
 به روش اسالیدی ABOت ویر شماتیک از تعییک بروت خونی : ۵-۲شکل 

 

 

 یرمستقیتو غ یتبه دو روش مستق ABO یبروت خون ییکتع یراهنما :۲-۲ جدول

 شوددمشاهدت نمی ونیناسیآبلوت:  -شودد      مشاهدت می ونیناسیآبلوت +
 

 با ی قرمزهاگلبولواکنش  معرف ی قرمزهاگلبولبا  واکنش سرم
 گروه خونی

 Aآنتی  Bآنتی  A ی یرمزهابلبول B ی یرمزهابلبول

+ - - + A 
- + + - B 
- - + + AB 
+ + - - O 

 

 ایروش لولهب( 

از  درصررد ۳سرروسررپانسرریون ابتدا نیاز اسججج  ، ایلوله برای انجام روش 

 بدین منظور:مورد نمر تهیه شود   شص  ی یرمزهابلبول

مادت ضجججد لیتر( حاوی میلی 0 طور مثالبهابتدا مقداری خون کامز ) د0

 یزیولوژی اضا ه نماییدد  به آن سجرم و آزمایش ریصتهانعقاد را در لوله

درب لوله را با پارا یلت بسجته و لوله را جه  بهتر مصلوط شدن وارونه 

دور در  3011دییقه با سجججرع   01نمجاییدد سجججپس لوله را به مده 

به عل  سججنیینی و نیروی  ی یرمزهابلبولنمایید ) فوژیسججانتردییقه 

   دشوند(می کینشتهبریز از مرکز 

 محلول رویی را کجه کجدر رنجس اسججج  بیرون بریزید و دوبارت سجججرم د3

 فوژیسانتربا همان شجرایط یبز  مجدداه یزیولوژی تمیز اضجا ه نماییدد 

 نماییدد سه بار عمز شستشو را تکرار نماییدد 
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ام مرحله سججوم شججسججتشججو و یبز از دور ریصتک مایع رویی، پس از اتم د9

تجه لوله را یادداشججج  نماییدد حال بعد از دور  ی یرمزهجابلبولحجت 

 یزیولوژی  ی یرمز، سجججرمهابلبولبرابر حجت  31ریصتک مجایع رویی 

 دس  بهق تمیز به لوله اضجا ه نماییدد سجوسجپانسیونی که به ایک طری

برای توان میباشججد که از آن در ججد می0یک سججوسججپانسججیون  دیآیم

 د نموداستفادت  یالولهبه روش  ABOتعییک بروت خونی 

را  آزمایشججیاهی تمیز ، دو لولهایبه روش لوله ABOتعیین گروه خونی برای 

 anti-Bمقداری  Bو در لوله  anti-Aمقداری  Aمشجججص  کردت، در لوله  B و Aبا حروف 

 دبریزید

 ی یرمزهابلبولدر د  0یطرت از سجوسپانسیون  0ها به هر یک از لوله د0

 اضا ه نماییدد  موردنمرشص  

را مصلوط کردت و سجججپس  هاآنداخز  هایتیطرها، با تکان دادن لوله د3

 دییقه در دمای اتاق بیذاریدد  00ا را به مده هلوله

 روش اسججالیدی همانندپس از پایان ایک مده، بروت خونی شججص  را  د9

 آوریدد  دس به 3-3از جدول شمارت 

 به روش غیرمستقیم  ABOتعیین گروه خونی  2-9-2

نیاز داریتد  Bو  A یرمزی هابلبولاز در د  0به سجوسجپانسجیون  ،در ایک روش

 خود بر سجججطحی ژنیآنتچه نوع  تیدانیمکه از یبز  یرمز یهابلبولایک به  ا جججطالحاه

 دشودیمبفته  ی قرمز معرفهاگلبول ،دارند

 0به هر لوله،  ودت ومشجججص  نم B و Aآزمایش را با حروف  دو لولجه د0

 را اضا ه نماییدد  موردنمرشص   سرم ازیطرت 

ی هابلبول Bو به لوله  Aمعرف  ی یرمزهابلبول Aسجججپس بجه لوله  د3

 اضا ه نماییدد Bیرمز معرف 

ها را مصلوط نمودت و سججپس داخز لوله هایتیطرها، با تکان دادن لوله د9

 دییقه در دمای اتاق بیذاریدد  00را به مده  هاآن

بررسی نمودت و از روی  آبلوتیناسجیون نمر ازها را مده لوله کیازاپس د1

 بروت خونی  رد را تعییک نماییدد  3-3جدول شمارت 



 

  

 

   

 

 

 

 

 Rh یگروه خون یینتعفصل سوم: 

 مقدمه 9-4

سطح  بر متوجه شجدند 3ینرو و 0ینرلند اشجتا یالدی،م 0390بار در سجال  یکاول

وجود دارد کججه مشجججابجه آن بر سجججطح  ییهججاژنینتآ ، 9رزور یمونم یرمز یهجابلبول

را  هاژنیآنت یکها، اوجود داردد آن یزن یدر جججد ن اد یفقاز 90یرمز حدود  یهجابلبول

بود، کشججف  شججدتقیرزور تزر یمونیرمز م یهابوش که به او بلبولرخ سججرم توسججط

 کردندد یبذار( نامRh) ارهاش اکتور  یاو  آن را  اکتور رزور به همیک عل  نمودند و

شدت اس  که کشف Rh یبروت خون یسجتتدر سج ژنینوع آنت 11امروزت حدود  

برخوردار هستندد  یشجتریب ی از اهم ی به ترت eو  D ،c ،E ،C ژنیپنج آنت یان،م یکدر ا

داردد  یشجججتریب 1یمونوژنیسجججیتهیدره ا یهاز بق D ژنیآنتیز ن ژنیپنج آنت یکا یاندر م

 ایجاد، باعث هاژنیآنت یک اید ا  ردمذکور به  یهاژنیاز آنت یکهر حاوی  خون یقتزر

 د  شودیم هاآن یهعل اخت ا ی یبادیآنت

، D یهاتوسججط ژن ی ترت( بهeو  D ،c ،E ،C) Rh یمهت بروت خون ژنیپنج آنت

c ،E ،C  وe وجود ندارد  مذکور  یهاژن یکب یرابطه غال  و مغلوب ید از طر شجوندیکد م

                                                
1 Landsteiner 

2 Wiener 

3 Rhesus 

4 Immunogenicity 
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 کهیطورد بهوجود دارد 0یغالبرابطه هت ارهاش یبروت خون یهجاژن یکب یریدعبجارهبجه

 بارز یرمز یهاخود را بر سججطح بلبول ینیمح ججول پروتئ توانندیها مژن یکهرکدام از ا

ی هابلبولباشججد، بر سججطح  dce/DCE پیژنوتابر شججص ججی دارای  مثالعنواند بهیندنما

 دشوندیمبارز  Dو  c, C, E,e ژنیآنتیرمز وی هر پنج 

محاسباه  یراحت یندارد و تنها برا ی، وجود خارجdبنام  یژن الزم به ذکر اس 

به  d، دروایع حرف شججودیاسججتفادت م Dژن  یخال یپر کردن جا یبرا dاز حرف  یکیژنت

 دباشدیم Dعدم وجود ژن  یمعنا

 یها قط و  قط بر سجججطح بلبول یع ،در طب ارهاش یبروت خون یهاژنیآنت

 د شوندیم یا   هامونیبونه م یانسان و بعض یرمز

 ABO یبا گروه خون Rh یگروه خون مقایسه 9-2

 یستتس یهاژنیآنت کهیدارند، درحال ینیسجاختار پروتئ Rh یبروت خون یهاژنی( آنت0

 دارندد یدراتیساختار کربوه ABO یبروت خون

موجود در  یهاکیپوپروتئیل یکسججریبر سججطح  Rh یبروت خون ینیپروتئ یهاژنی( آنت3

به  Rh یبروت خون یهاژنیوجود آنت یاز طر  درندیبیمشججکز  یرمز یهابلبول یغشججا

یرمز  یهابلبول یغشجججا یداریدر حفظ انسججججام و پا ،مجذکور یهجاکیپوپروتئیهمرات ل

بر سطح  ABO یبروت خون یستتس یاتیدرکربوه یهاژنیآنت کهیدرحال  اسج  یضجرور

بر سججطح  هاآنو عدم حضججور  رندیبیدارد، شججکز م یدراتیکه سججاختار کربوه Hمادت 

 دکندینماد یرمز ایج هاییرمز، مشکلی را برای بلبول هایبلبول

 کهیحضججور دارند درحال یرمز یها،  قط بر سججطح بلبولRh یبروت خون یهاژنی( آنت9

یرمز، بر سججطح تمام  یهاعالوت بر سججطح بلبول ABO یبروت خون یسججتتسجج یهاژنیآنت

یا   ( Se یبدن )در  ججوره به ارث بردن ژن سججکرتور یعاهما یبدن و حت یهاسججلول

 دشوندیم

 یهابر سجججطح بلبول یشججتریب یتراکت کمتر و پراکندب Rh یبروت خون یهاژنی( آنت1

یرار  یرمز بلبول بر سجججطح هر  D ژنیهزار آنت 11مثال تنها حدود عنوانبه ددارند یرمز

 یکمتر یو پراکندب یشترتراکت ب ABO یبروت خون یستتس یهاژنیآنت کهیدرحال ددارد

                                                
1 Codominant 



 Rh  20  تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

دارد، حدود  A یکه بروت خون یدر  رد ،مثالعنوانبهد یرمز دارند یهابر سجججطح بلبول

 بر سطح هر بلبول یرمز وجود داردد A ژنیآنت ونیلیمکیهزارتا  911

 یهکه عل شودیم یا   یا راد تنها در سرم Rh یبروت خون یهاژنیضد آنت یبادی( آنت0

همچنیک  دناجور مثال در موارد انتقال خونعنوانبهد اندحسجججار شجججدت هجاژنیآنت یکا

 یهاژنیضججد آنت یبادیآنت کهید درحالباشججدیم IgGاز کالر  نیز جادشججدتیای بادیآنت

شدت در سرم ا راد وجود  ساختهشیو از پ 0یعیطب  وره، بهABO یبروت خون یسجتتسج

در سرم  ساختهشیو از پ یعیطور طبدارد، به A یکه بروت خون ی رد ،مثالعنوانبهد دارد

 اس د IgMکالر  از یزمذکور ن یبادیو بالعکس دارد و آنت B ژنیضد آنت یبادیخود آنت

 (Rh) ارهاش یخون گروه 9-9

، Rh یمصتلف بروت خون یهجاژنیآنت یکشجججد در بطور کجه یباله بفتججههمجان

، امروزت زیدل یکاس د به همبرخورداربیشتری  یمونوژنیسیتهاز ا یهنسب  به بق D ژنیآنت

 یهارا بر سججطح بلبول D ژنیعدم حضججور آنت یا، حضججور و یطور یرارداددانشججمندان به

( Rh-بودن ) یمنف ارهاش یا( بودن و Rh+مثب  ) ارهجاش یبجه معنجا یج ، بجه ترتیرمز

بر  ارهاش یبروت خون یهاژنیآنت یهبق کهکینمر از ا جججرف  رندیبینمر مشجججص  در

ر ازنم الزم به ذکر اس  دنداشته باشند داشجته و یا وجودشجص  یرمز  یهاسجطح بلبول

 هستندد یمنف ارهاش یهمثب  و بق ارهاش هاانساندر د  91-31 ،ی راوان

 مد اشهارو  نول ارهاش 9-1

بر سطح  ارهاش یبروت خون یهاژنیت شجد، حضجور آنتاشجارطور که یباله همان

 داسجج  ییرمز ضججرور یهابلبول یغشججا یداریدر حفظ انسجججام و پا ،های یرمزبلبول

 ارهاشا راد ) باشندیم ارهاش یبروت خون یهاژنیکه  اید همه آنت یدر ا راد یکبنابرا

د شوندیم یزخود لیرمز خودبه یهابلبول و یرمز شجکنندت بودت یهابلبول یغشجا (۲نول

 دباشندیم 9یتیکهمول یمنیا یرغ یخونبه کت ا راد مبتال بونهکیا ،جهیدرنت

                                                
1 Natural 

2 Rh null 

3 Non-immune hemolytic anemia 
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در آن تعداد  که شجججودیم یدتنام ۷مد ارهاش، یمجاریب یکا ترفیشجججکجز خف

ا راد از کت  یککت اسجج د ا یاربسجج شججص  یرمز یهابر سججطح بلبول ارهاش یهاژنیآنت

 دبرندیمرنج  ییفخف یخون

 یو ید ارهاش 9-5

د باشججدیم Dژن  یشججدت آنت یفشججکز ضججع یا یپ نوت (RhDu) ید یود دارهاش

جزء  1داشجججته و حدایز از  شجججکز یکییسجججاختار موزا Dژن  یمعتقجدند، آنت محققیک

 یکیژنت دالیز به ، RhDuا راد  کهیدرحال د(الف 0-9اس  )شکز  شدتزیتشک یساختمان

 (دب 0-9در شکز  Cمثال یسم  عنوان)بهدارند را ن Dژن  یاز ساختمان آنت یبصش

 
  Duژن  یآنت ب()کامز،  Dژن  یآنت)الف(  :۷-۵ شکل

 

 

 یا  ا راد در  وره در یکاس  که ا یکوجود دارد، ا RhDuا راد در که  یمشکل

ندارند،  خودشجججانکه  Dژن  یآن بصش از آنت یهکامز(، عل Dژن  یمثبج  )آنت Rhخون 

در  یک،بنابراد (ب  0-9در شکز  Cضد  یبادیمثال آنتعنوان)به کنندیم یدتول یبادیآنت

 یکمثب  و  Rh اهداکنندت شص  یک مانند س یبایم RhDu، با  رد انتقال خونهنیام 

خون  یا  در یدایکاند RhDuابر شجججص   یریدعبارهبه در تار کرد یمنف Rh یرنجدتب

اهداءکنندت  کهیکند و در ججورت یا  خون در یمنف ارهاشاز شجص   سج یبایباشجد، م

 دیدخون اهداء نما ،مثب  ارهاش قط و  قط به شص   س یبایخون باشد م

 ارهاش یگروه خون اهمیت 9-6

 توانیمباشد که از آن جمله دارای اهمی  بسجیار زیادی می ارهاشبروت خونی 

 به موارد زیر اشارت کرد:

                                                
 1 Rh mod 



 Rh  23  تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

 انتقال خون( ۷

خون،  یرندتو ب اهداکنندت رد  ارهاش ینبودن بروت خون  جججوره سجججازبار در

ربز ه ،ایکبنابر دبه دنبال خواهد داش  یرندترا در  رد ب یخطرناک یامدهایپ انتقال خون

خون  یا، یو ید ارهاش یاو  یمنف ارهاشمثب  را به شججص   ارهاشخون شججص  ید نبا

 منتقز کردد یمنف ارهاششص   بهرا  یو ید ارهاششص  

 ینمادر و جن ارهاش یگروه خون ناسازگاری( ۲

مثب   Rh، پس از تولد نوزاد RhDu یا یمنف Rhدر ججد مادران  00تا  01 حدود

 یدتول( D ژن یضد آنت یبادی)آنت D یحسار شدت و آنت Dژن  ی، نسب  به آنتRhDu ای

از جف   یبعد یهایدر حاملی تواندیبودت و م IgGز کالر ا یشجججتر، بD ید آنتکنندیم

 یزو خ 0ینیجن بالستوزیتروار یماریو ب یدشد یخونکت ،مثب  Rh یکجندر عبور کردت و 

شجججده واکنش به یماری،وخام  ب(د 1-9تا  3-9 یهجاشجججکجز) ایججاد کنجد 3ینیجن

ی و یا بص جججو  حاملی هنیامکه در  خونیو مقدار  Dژن  یآنت یهمادر عل یمونولوژیکیا

 داردد  یاز نوزاد وارد مادر شدت اس ، بستی زایمان،هنیام 

 یک، ابر یبز از اولRhDu یا یمنف ارهاش مادراندر د  91حدود  ینکهعالوت اهب

 Dژن نمودت باشججند، نسججب  به آنتی یا  در RhDu یامثب   Rhخون ناسججازبار  ،یحاملی

 9ینوزاد یتیکهمول بیماری یا یخونبه کت مبتال یزنوزادشجججان ن یکو اولبودت حسجججار 

از جف   باشندیم IgGکه از کالر  Dژن یضد آنت یاهیبادیآنت در ایک حال ، دشودیم

د کنندیم حسجججارهجا را مت جججز شجججدت و آن یکجن یرمز یهجاعبور کردت و بجه بلبول

به  ی طحالیها، توسط ماکرو اژطحالضمک بذر از  یکیرمز حسجار شدت جن یهابلبول

 دشوندیم ی دام ا تادت و تصر

 یرمز یهابه بلبول یمنف Rhاز حسار شدن مادر  یریجلوب منموربه ،یکبنابرا

سججاع  پس از  03سججاع  تا حداکثر  3بال ا ججله حدود  سجج یبایمثب ، م Rh یکجن

 شودد یقبه مادر تزر 1، آمپول روبامیمانزا

                                                
1 Erythroblastosis fetalis 

2 Hydrops fetalis 

3 Hemolytic Disease of the Newborn 

4 RhoGAM 
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 یقکه پس از تزر باشججدیم Dژن  یضججد آنت یبادیآنت یق در حق آمپول روبام 

 یکها را از بکردت و آن ییشججناسججا خون مادر یانرا در جر یکجن یرمز یهابه مادر، بلبول

 دشودیمجنینی  Dآنتی ژن  هیعلمانع از تحریک سیستت ایمنی مادر در نتیجه، و  بردیم

 

 
ژن  ی، ممکک اس  آنتشودمی ایجادمثب   ارهاش و پدری منف ارهاشکه از مادر  جنینی: ۲-۵شکل 

D ددیخود بارز نما یرمز یهارا بر سطح بلبول 

 

 
 کیبا داشتک جن یحاملی یدر ط یاو  به دنبال انتقال خون ییبز از حاملی یا تواندیمادر م :۵-۵ شکل

 ارهاش یکجن یرمز یهااز بلبول یمقدار یحاملی یحسار شودد در ط D ژن  یبر ضد آنت، مثب  ارهاش

یرمز  یهاورود بلبول یزانم البته) شوندیخون مادر وارد م یانجف  عبور کردت و به جر یقمثب  از طر

 Dن ژ یاس (د ازآنجاکه مادر، آنت یشتربه دنبال پارت شدن جف  و تولد نوزاد، بدر هنیام زایمان  ینیجن

 سخآن پا یهعلو  شودیشناخته م ییانهعنوان بمادر به یمنیا یستتس یبرا ینیجن Dژن  یرا ندارد، آنت



 Rh  25  تعیین گروه خونی فصل سوم: 

 

 

 

 یجاداول ا یدر حاملی یکجن یرا برا یاتفاق، معمواله مشکل یکد اکندیمایجاد ( IgG)از کالر  یبادیآنت

 یقمثب  از طر ارهاش یکیرمز جن یهااز بلبول یعبور مقدار کم ی،بعد یهای، اما در حاملیکندینم

 دشودیم D ضد  یبادیآنت یدو سب  تول کندیم یکرا در مادر تحر یاجف ، پاسخ خاطرت

  

 
 یکجن یرمز یهابا عبور از جف ، به بلبول Dآنتی ژن  هیعل دشدتیتول IgG یهایباد یآنت :۱-۵ شکل

ت عمز منجر به ک یک، ایشییرید در  وره عدم پشوندیها مآن یزول یزاسیونمت ز شدت و سب  اپسون

 دشودی( مHDN) ینوزاد یتیکهمول یخون
 

  Rh یگروه خون یینتع آزمایش 9-7

 یدی( روش اسالالف

 دیزیدیطرت خون بر 0و شفاف،  یزتم یاشهیش یداسال یک یرو بر د0

دو  همزن پالسججتیکیبه آن اضججا ه کردت با  anti-Dیطرت  یک سججپس د3

 دییدمصلوط نمایطرت را کاماله 

یرائ   Rh box یبر روثانیه  91ظرف مده را  آبلوتیناسجججیون نتیجه د9

 دییدنما

بر  Dژن  یدهندت حضججور آنتمشججاهدت شججد نشججان یناسججیونآبلوت ابر د1

 دباشدیم( بودن شص  Rhمثب  )+ ارهاشو  یرمز یهاسطح بلبول

شص  را  یرمز یهابلبول ید، بایناسیون وره عدم مشاهدت آبلوت در د0

 درا ببینید( یالولهروش ) ییدنما یبررس RhDuژن  یازنمر آنت
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 یا( روش لولهب

مادت ضد  حاوی یشهخون در ش لیترمیلی 3حدود  نمرشص  مورد  از د0

 دخونییری نماییدانعقاد 

 ونیسوسپانس کی را سجه بار شستشو دادت، از آن یرمز یهابلبول ابتدا د3

و تهیه  یرمز یهابلبول ی)روش شججسججتشججو ییدنما یهدر ججد ته 0

 دشدت اس ( توضیح دادت 3  ز در  در د 0سوسپانسیون 

 0 یونیطرت از سججوسججپانسجج 0 انتصاب نمودت و داخز آن یزلوله تم یک د9

 دیزیدبر anti-Dیطرت  0و  یرمز یهادر د بلبول

 دیدیرار ده برادیدرجه سانت 90 یماردر بک یقهدی 01را به مده  لوله د1

 دییدنما یبررس یناسیوننمر آبلوت مده لوله را از کیازاپس د0

 ارهاشجواب را  ،یناسیون وره مشاهدت آبلوت در +(  مثبRhبزارش نما )دیید 

 رد  یخون و یبز از بزارش کردن بروت یناسیون جوره عدم مشجاهدت آبلوت در 

ی نمر آنت شص  را از یرمز یهابلبول س یبای(، مRh-) یمنف ارهاش وره به

 منمور: یکبد نماییدد یبررس RhDu ژن

 و هر یدشستشو ده یزیولوژی  با سرم داخز لوله را سجه بار محتویاه د0

 یداخز لوله را بر رو هایتیطر یکبجار پس از وارونجه کردن لولجه، آخر

 دیریدبی یکاغذدستمال

( به داخز لوله اضجججا ه )معرف کومبس ومکیه ییطرت آنت 0 سجججپس، د3

 دیدنما

 دیدیرار ده برادیدرجه سانت 90 یماردر بک یقهدی 01را به مده  لوله د9

دور در  9111 با سجججرع  یهثان 91مده لوله را به مده  کیا از پس د1

 دییدنما یفوژسانتردییقه 

 یبررسجج یناسججیوننمر آبلوت درآوردت و از یفوژاز سججانتر یآرامرا به لوله د0

  دیدنما

 جواب را  ،یناسیون وره مشاهدت آبلوت درRhDu دییدبزارش نما 

 یمنف ارهاشجواب را  ،یناسججیون ججوره عدم مشججاهدت آبلوت در (-Rh بزارش )

 ددیینما

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: تعیین سازگاری انتقال خون

 

 مقدمه 1-4

 Rhو  ABO ی خونیهابروت، یکسان بودن اولیک شجرط الزم یبز از انتقال خون

د ایک شجرط الزم اس  اما کا ی نیس د به باشجدیم 3و بیرندت خون 0اهداءکنندتشجص  

، جه  شجججناسجججایی وجود یا عدم وجود یبز از عمز انتقال خون سججج یبایمایک منمور 

علیه  ،شجججص  بیرندت بالینی در سجججرم ازنمر  یبااهمی خارج از انتمار و هایبادیآنت

، آزمایش سازباری انتقال خون یا اهداءکنندتشص   ی یرمزهابلبولی سجطح هاژنیآنت

 انجام شودد 9مچکرار

 دشودیمانجام  (0مینور و  رعی (1)ماژور یا لبه دو  وره  مچآزمایش کرار

خون را در مجاوره  اهداءکنندتشجججص   ی یرمزهابلبول، مجاژور مچدر آزمجایش کرار 

عکس ایک عمز  مچ مینور، اما در آزمایش کراردهندیمشص  بیرندت خون یرار  سجرم

ی یرمز بیرندت خون هابلبولخون را با  اهداءکنندت، یعنی سرم شص  دهندیمرا انجام 

 دکنندیممجاور 

 خون اهداءکنندت ی یرمزهابلبولبیرندت خون +  سرم :ماژور مچکراس

 بیرندت خون ی یرمزهابلبولدهندت خون +  : سرممینور مچکراس

                                                
Donor 1 

Recipient 2 

Cross match 3 

Major 4 

Minor 5 
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ولی  دهنجدیمکجامجز انججام  را در موارد انتقجال خون مینور مچآزمجایش کرار

، ودشججیمانتقال دادت  ی یرمزهابلبولدر بیشججتر موارد، هنیام انتقال خون  قط  کهازآنجا

 دشودیمانجام  مچ ماژورمچ مینور نیس  و تنها آزمایش کرارنیازی به انجام کرار

 0تا  9شجص  بیرندت خون و سجوسپانسیون  ، سجرمماژور مچبرای انجام کرار

 د  مورد نیاز اس خون  اهداءکنندتشص   ی یرمزهابلبولدر د از 

خون در یک  تریلیلیم 9تا  3به ایک منمور، باید ابتدا از شججص  بیرندت، مقدار 

 ،ی جدا کردن سججرمو پس از ایجاد لصته، برا تهیه نمود اید مادت ضججد انعقاد  شیآزمالوله

  کردد فوژیسانتردییقه  01دور در دییقه به مده  9111را با سرع   شیآزمالوله

، اهداءکنندتشص   ی یرمزهابلبولدر د از  0تا  9برای تهیه سجوسجپانسیون 

، عمز شدتبفته(3)  ز  ABOدر مبحث تعییک بروت خونی که  چهآنمطابق  بایسج می

 نماییدد

 ماژور مچآزمایش کراس 1-2

مشجججاهججدت  دردیبیمدر سجججه  جاز یجا مرحلجه انججام  مجاژور مچآزمجایش کرار

بودت و عمز  0ناسازباری دهندتنشاناز ایک مراحز،  هرکدامدر  و یا همولیز آبلوتیناسیون

به بیرندت خون  ججوره بیردد در  ججوره عدم  اهداءکنندتنباید از شججص   انتقال خون

توان بودت و می 3مشاهدت آبلوتیناسیون و یا همولیز در هر سه مرحله، انتقال خون سازبار

 بی خطر بودن انتقال خون مطمئک بودد از

 سرمایا فیزیولوژی  فاز سرمالف( 

 0یطرت سجوسجپانسیون  0شجص  بیرندت خون را با  سجرم ازیطرت دو  د0

، در یک لوله تمیز ریصته اهداءکنندتشص   ی یرمزهابلبولدر د از 

 و مصلوط نماییدد 

در  دییقه در دمای اتاق بیذاریدد )انکوباسجججیون 00بجه مجده  لولجه را د3

 دمای اتاق(د

 فوژیسججانتردور در دییقه  9111ثانیه با سججرع   91سججپس به مده  د9

 نماییدد 

                                                
Incompatible 1 

Compatible 2 
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ا و ی آبلوتیناسجججیون ازنمری از سجججانتریفوژ بیرون آوردت، آرامبهلوله را  د1

 بررسی نماییدد همولیز

 شص  در سرم، مشجاهدت شد بدان معناس  که و یا همولیز ابر آبلوتیناسجیون

 یرمز یهابلبول بر سطحرا  ییهاژنیآنت توانندیموجود دارند که  هاییبادیآنتی بیرندت

ناسازبار اس  و نباید انجام  انتقال خون ،جهیدرنتخون، شجناسجایی نمایند و  اهداءکنندت

 شودد

در ایک  جاز، مطرپ کننججدت حضجججور  و یججا همولیز مشجججاهجدت آبلوتینجاسجججیون

 احتماالهشججص  بیرندت،  در سججرم 0(ی سججردهایباد)آنتی  IgMکالر یی از هایبادیآنت

 ی یرمزهابلبول بر سججطح Pو  ABO ،Lewis ،M،  Nی خونی هابروتیی از هاژنیآنتعلیه 

 د باشدیم اهداءکنندتشص  

 از بعدی آزمایش را  سجج یبایممشججاهدت نشججد،  و یا همولیز ابر آبلوتیناسججیون

 انجام دهیدد

 و گرما فاز آلبومینب( 

شص  بیرندت را با یک یطرت سوسپانسیون  سرم ازیطرت  3در ایک  از،  د0

 یطرت آلبومیک 3شجججص  اهداءکنندت و  ی یرمزهابلبولدر جججد از  0

 90تمیز مصلوط کردت و در دمای  شیآزما لولهدر یک  3سرم باو 91%

 دییقه، انکوبه نماییدد 00به مده  برادیسانتدرجه 

 ثانیه با سجججرع  91لوله را به مده ، پس از اتمام زمان انکوباسجججیون د3

 نماییدد  فوژیسانتردور در دییقه  9111

ا و ی آبلوتیناسجججیون ازنمری از سجججانتریفوژ بیرون آوردت، آرامبهلوله را  د9

 بررسی نماییدد همولیز

هایی باددر ایک  از، مطرپ کنندت حضور آنتی و یا همولیز مشاهدت آبلوتیناسیون

علیه  احتمجاالهشجججص  بیرنجدت خون،  در سجججرم (9برم یهجایبجادی)آنتIgG از کالر 

 ،جهیدرنتشجججص  دهندت و  ی یرمزهابلبولبر سجججطح  Rhیی از بروت خونی هجاژنیآنت

 د باشدیمخون  ناسازباری

                                                
Cold Ab 1 

Bovine serum albumin 2 

Warm Ab 3 
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 از بعدی آزمایش را  سجج یبایممشججاهدت نشججد،  و یا همولیز ابر آبلوتیناسججیون

 انجام دهیدد

  ومنیهیآنتیا  ۷فاز کومبسج( 

 و ، بر روی دو لوله یبز که آبلوتیناسجججیونومکیهیآنتیجا   جاز کومبس دروایع

 :که  یترتکیابه، ردیبیم، انجام ت باشدمشاهدت نشد هاآندر  همولیز

 یزیولوژی تمیز اضججا ه کردت و به مده  مقداری سججرم ،یبز دو لولهبه  د0

 نماییدد  فوژیسانتردور در دییقه  9111دییقه با سرع   01

بیرون آوردت و با وارونه کردن  فوژیسجججانتری از آرامبهرا  هالولهسجججپس  د3

رویی را بیرون ریصته و در همیک حال  با اسجججتفادت از  عیما ،هجالولجه

چسبیدت حذف  هالولهرا که به دیوارت  هاتیطری آخریک کاغذدسجتمال

 نماییدد 

 وژفیسانتر یزیولوژی تمیز اضا ه کردت و عمز  به دو لوله، سجرم مجدداه د9

ار نماییدد عمز شستشو و آبییری را سه مرتبه با دی  و آبییری را تکر

 دکامز تکرار نمایید

معرف  یطرت 3پس از اتمام عمز شجججسجججتشجججو، به هرکدام از دو لوله،  د1

  ددیینما، اضا ه ومکیهیآنتیا  کومبس

را مصلوط نمودت و سججپس  هالولهداخز  هایتیطر، هالولهبا تکان دادن  د0

 فوژیسججانتردور در دییقه  9111ثانیه با سججرع   91را به مده  هالوله

 اییددنم

یا  و آبلوتیناسججیون ازنمری از سججانتریفوژ بیرون آوردت، آرامبهرا  هالوله د0

 بررسی نماییدد همولیز

در ایک  جاز، مطرپ کننججدت حضجججور  و یججا همولیز مشجججاهجدت آبلوتینجاسجججیون

شجججص   در سجججرم (IgAو یا  IgGی هاکالراز  اکثراه)، 3ی ناکامز یا نای هایبجادیآنت

 ،جهیدرنتو  اهداءکنندتشص   های یرمزبر سجطح بلبول ییهاژنیآنتبیرندت خون علیه 

 دباشدیم انتقال خون ناسازباری

                                                
Coombs 1 

Incomplete antibody 2 
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از  توانیمبودت و  مشججاهدت نشججد خون سججازبار و یا همولیز ابر آبلوتیناسججیون

 اطمینان حا ز کردد خطر بودن انتقال خونبی

 هاتهنک

ی آزاد موجود در هایبادیآنت، حذف فاز کومبسهدف از شرستشوهای مکرر در ( ۷

با  توانندیم هایبادیآنتزیرا در  ججوره حذف نشججدن، ایک  دباشججدیمی آزمایش هالوله

کجه در مرحلجه بعدی انجام آزمایش اضجججا ه  ومکیهیآنتخنثی کردن معرف کومبس یجا 

باعث جواب منفی کاذب و احتمالی جلوبیری نمودت  ، از ایجاد آبلوتیناسجججیونشجججودیم

 شوندد

همانطور که در مرحله دوم آزمایش کراس مچ:  هدف از اضررافه کردن آلبومین( ۲

از اسججید سججیالیک پوشججیدت شججدت اسجج د بار منفی بروت  های یرمزسججطح بلبول دانیدمی

 منفی زیادی بار یرمز، یهابلبولتا سججطح  شججودیمکربوکسججیز اسججید سججیالیک باعث 

 رهای یرمز از یکدییر  ا له بییرندد مواد آمفوتبلبول ،جهیدرنت( و )پتانسیز زتا داکردتیپ

های یرمز را خنثی کردت انند آلبومیک، با بارهای مثب  خود، بارهای منفی اطراف بلبولم

 هایبادیآنت ، یترتکیابهد دهندیمی یرمز را کاهش هابلبول ا جججله بیک  ،ججهیدرنتو 

ی ژنیآنتبه دو شجججاخ   مثالعنوانبهخود،  Fabی از طریق دو بازوی راحتبجه تواننجدیم

 رسدیمبه نمر  کهکیا عالوتبهمت جز شوندد هت،  بلبول یرمز مجاورموجود بر سجطح دو 

ی هاشجججاخ  شجججودیم، سجججب  ی یرمزهابلبول با ایجاد تغییراتی در سجججطحآلبومیک 

 درندیبیرار  هایبادیآنتدر دسترر  ترآسانی، ژنیآنت

 ی انسجججانیهایبادیآنت هیعل یبادیآنتیک  دروایع ومنیهیآنتیا  معرف کومبس( ۵

 Fcخود بججه یسجججمج   Fabیجا معرف کومبس از طریق نجاحیجه  ومکیهیآنتد بجاشجججدیم

ی انسجججانی به حیواناه هایبادیآنتد با تزریق شجججودیمی انسجججانی مت جججز هایبادیآنت

ی انسانی، یا همان بادیآنتبر ضجد  یبادیآنتآزمایشجیاهی، در بدن حیوان آزمایشجیاهی 

 دشودیمساخته  ومکیهیآنت

 IgG (IgG3که بیشججتر از کالر  باشججندیمیی هایبادیآنت ،ناکامل هاییبادیآنت( ۱

 Fabی بازوهای راحتبهیادر نیسجججتند  0علج  نق  در ناحیه لوالبودت و بجه IgA( و IgG4و

از ، دو مولکول مجاور هت بر سطحی موجود ژنیآنتات جال به دو شاخ   منموربهخود را 

                                                
Hinge region 1 
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ی معیک در کنار هت ا ا جججلهدو بلبول یرمزی که در  طور مثال)به نجدیدورنمجایکجدییر 

 کنندیمرا حسار  هاآن های یرمزبه بلبول باات جال هایبادیآنت بونهکیا د(اندیراربر ته

ایجاد کنندد برای شناسایی حضور  مشجاهدتیابز اما یادر نیسجتند واکنش آبلوتیناسجیون

شجص  بیرندت، در  از سوم آزمایش کرار مچ از  در سجرم هایبادیآنتاحتمالی ایک نوع 

  درا ببینید( 9-0)شکز  شودیم( استفادت ومکیهیآنت) معرف کومبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 آزمایش کومبسفصل پنجم:

 

 آزمایش کومبس 5-4

و  مسررتقیم( یا آزمایش آنتی بلبولیک به دو روش Coombsآزمایش کومبس )

 د شودیمانجام  غیرمستقیم

، آنتی بادی یا یطعه کمپلمانی که جذب بلبول یرمز شججدت روش مسرتقیمدر 

روش در اما ( یجابجز تشجججصی  اسججج د AHG) آنتی هیومک بلبولیک توسجججطاسججج ، 

در  O+یرمز هایکنش با بلبول، از طریق وای موجود در سجرمهای، آنتی بادغیرمستقیم

 شوندددادت می تشصی محیط آزمایشیات، 

 های یرمز(، بلبولDAT) در آزمایش کومبس مستقیت یا آنتی بلبولیک مستقیت

مانی کمپلها و یطعاه تا آنتی بادی شوندیمشسته   یزیولوژی با سرم شجص  مورد نمر

در مرحلة بعد آنتی هیومک  د سججپس، خارج شججوندنیسججتندهای یرمز مت ججز که به بلبول

آنتی بادی مت ججز شججدت باشججد،  ،یرمزهای د ابر بر روی بلبولشججودیماضججا ه  بلبولیک

، مت جججز شجججدت و مذکور آنتی بادی Fcآنتی هیومک بلبولیک به یسجججم   Fabیسجججم  

 دشودیموتیناسیون، یابز روی  لبآبدینوسیله 

 ،برای مثب  شججدن آزمایش کومبس مسججتقیتمطالعاه نشججان دادت اسجج  که 

 باشدد مت ز  سطح هر بلبول یرمز بهبادی یعدد آنت 011حدایز باید 
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، آنمی آنمی همولیتیک اتوایمیون تشجججصی  در ،آزمجایش کومبس مسجججتقیت

 های انتقال خوننشر نتیجة م ججرف دارو، بیماری همولیتیک نوزادان و واکهمولیتیک د

 کاربرد دارددناسازبار 

شص   در آزمججایججش کججومججبس غجیرمجستقیت، آنجتی بجادی موجود در سرم

یابز تشججصی  محیط آزمایشججیات  در ،O+ یرمز هایات ججال به بلبول مورد نمر، از طریق

 اس د 

 یرمز هایدر د بلبول 0بیمار را با سوسپانسیون  آزمایش، سرم ایک برای انجام

تا آنتی  شجججوندیمهای یرمز شجججسجججته د سجججپس بلبولکنندیممجاور  O+ بروت خونی

، خارج شججوندد سججپس آنتی هیومک اندنشججدتیرمز مت ججز  هایهایی که به بلبولبادی

   دشودیمبلبولیک اضا ه 

بجیمار حجاوی  دهندۀ ایک اس  که سججرموتیناسیون مشاهدت شود، نشانبلابر آ

 یجرمجزاس د هایبلجبولسطح های ضجد آنجتی ژنجبر ی یهاآنجتی بجادیج

مچ( استفادت )کرار انتقال خون های سازباریکومبس غیرمسجتقیت در آزمایش

نمایش دادت مستقیت و غیر مستقیت،  طور خال ه کومبسهب 0-0 در شجکزداردد  ی راوان

 شدت اس د

 

مستقیت )ت ویر باال( و آزمایش کومبس  آزمایش کومبس ت ویر شماتیک از نحوت انجام :۷-۳شکل 

 مستقیت )ت ویر پاییک(غیر



 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم: آزمایش فاکتور روماتوئیدی
 

  آرتریت روماتوئید 6-4

 ویک بیماری مزمک کمپلکس ایمنی موضجججعی و جز RA)0) آرتریج  روماتوئید

مفا ججز  اغل د در بیماری آرتری  روماتوئید، شججودیمحسججوب م مکیاخود یهایماریب

و در  وره درمان نشدن، مفا ز  دنشویپا دربیر م و انتهایی بدن، نمیر انیشتان دس 

احتمال  در مراحز پیشجججر ته بیماری، کهطوریبهد تر بدن نیز مبتال خواهند شجججدبزرگ

 دشدن بدن شص  وجود دارد حرک یب

د باشدیم %0آرتری  روماتوئید در میان جمعی  انسجانی،  میزان شجیوع بیماری

که عل  آن، تفاوه الیوی  شودیبرابر بیشجتر از مردان مشجاهدت م 9، انایک بیماری در زن

و  91سوم و چهارم )سنیک  یهابیشتر در دهه انزند باشدیم بیک ایک دو جنسهورمونی 

 د  شوندیمبه بیماری آرتری  روماتوئید مبتال سالیی( زندبی  11

ا زایش حسجججاسجججیج  تیپ  یهجایمجاریب وجز ،آرتریج  رومجاتوئیجد بیمجاری

که به  ، IgM،ضد آن یبادیو اتو آنت IgG د در ایک بیماری، کمپلکسشودیم یبندطبقه 9

کردت و با  عال کردن رسوب مفا ز در سجینوویوم شجودیمبفته  3آن  اکتور روماتوئیدی

ها و ، بص ججو  نوترو یزالتهابی یهاسججلول 9آن ارتشججاپدنبال و به  سججیسججتت کمپلمان

 دآوردیرا در مفا ز به وجود م ضایعاتی به محز، B و T یها یلنفوس

                                                
Rheumatoid Arthritis 1 

Rheumatoid Factor 2 

Infiltration 3 
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سجججف   ،3تورم ،0التهاب بیمجاری آرتریج  رومجاتوئید، شجججامز عالئم برالینی

 دباشدیم تصری  غضروف مفا ز و تجمع مایع در مفا ز و 9شدن

ن دانشمندا نشجدت اسج دتاکنون عل  وایعی بیماری آرتری  روماتوئید شجناخته

 اندد درآمدن ایک بیماری ارائه کردتوجود مصتلفی در مورد عل  و چیونیی به یهاهیجنمر

 اند از:عباره ،اندیراربر تهنمریاتی که بیشتر موردتوجه  ایک میان، دو تا از

 باکتریایی یهاعفونت الف(

برخی از دانشجججمنجدان بیمجاری آرتریج  رومجاتوئید را پیامد عفون  با برخی از 

با  مور ولوژی و سجججاختار ازلحاظ هایابرچه باکتر ها معتقدندآن دداننجدیم هجایبجاکتر

سجججری یک ها دارایبرخی از آن غضجججروف بدن اختالف زیادی دارند ولی یهجاسجججلول

 یهاسلول یموجود بر رو یژنیآنت یهاشاخ  مشابه با توپ(ی) اپیژنیآنت یهاشجاخ 

 یجهدرنت و ییهایباکتر چنیک با عفون  متعای  ،جهیدرنت  دباشججندیمفا ججز م غضججروف

 امزع علیه ا ججز در که ییهایبادیآنت باکتریایی، عامز علیه میزبان یبادیآنت پاسججخ

، یادر هسججتند به غضججروف موجود در ژنیکیآنتی تشججابه عل  به ،اندشججدتسججاخته عفون 

   دشودیمبفته  1 دهی متقاطعبه ایک حال  واکنش  دمفا ز نیز ات ال یابند

از  سیستت کمپلمان مفا ز، غضجروف یهاژنیبه آنت یبادیمتعای  ات جال آنت

د پیامد  عال شجدن سجیستت کمپلمان، تشکیز کمپلکس شجودیم  عال کیکالسج ریمسج

د باشدیم C4a و C5a، C3a و ایجاد  اکتورهای کموتاکتیک نمیر MAC)0( حمله به غشجاء

 بص ججو  مصتلف التهابی یها اکتورهای کموتاکتیک، موج   راخوانی و جل  سججلول

 کالژناز میرن پرتئولیتیک یهاتیترشح آنز با ها،نوترو یز دشوندیم ها به مفا جزنوترو یز

ی هاکیتوکایسا تولید عالوت،به دشوندیم مفا ز سجب  تصری  غضروف ،0الیزیکمو اسجتر

 شوددمیبیماری و  باعث تشدید التهاب α-TNF و IL ، 6-IL-1 نمیر،0پیش التهابی

                                                
Inflammation 1 

Swelling 2 

Stiffness 3 

eactivityrCross  4 

embrane attack complexM 5 

Stromelysin 6 

Proinflammatory 7 



  37آزمایش فاکتور روماتوئیدی  :ششم فصل 

 

 

 

 آرتریت روماتوئید ایمن بودن بیماریخودب( 

 یک آرتری  روماتوئید، وجود در د ا راد مبتالبه بیماری 91 ازآنجاکه در سجرم 

به اثباه رسججیدت اسجج ، امروزت بسججیاری از دانشججمندان بر  IgM از کالر یبادیاتو آنت

 د ددارندیتأکبودن ایک بیماری  ایمکخود

آرتری   بیماری به مبتالدر جججد ا راد  91 در سجججرم دهدیمتحقیقاه نشجججان 

شص  یا     IgG یبادیآنت Fc علیه یسجم  IgM از کالر یبادیآنتاتو، یک روماتوئید

 شوددبفته می) 0RF(  اکتور روماتوئیدی یبادیآنتاتود به ایک شودیم

به دام  مفا ججز، در عروق بسججیار ریز سججینوویوم تواندیم IgG و RF کمپلکس 

و ، C4a و C5a، C3a کموتاکتیک ایجاد  اکتورهای و ا تادت و باعث  عال شججدن کمپلمان

مفا ز در و تصری  غضجروف و یا حتی اسجتصوان  التهابی یهاارتشجاپ سجلولدر نتیجه، 

 برددد

نامیدت  3ا طالحاه سرم مثب  وجود داشته باشد، RF ها،آن بیمارانی که در سجرم

 در سرم ا راد، مبنای تشصی  د بررسجی وجود یا عدم وجود  اکتور روماتوئیدیشجوندیم

  باشددبه آرتری  روماتوئید می بیماران مبتال سرولوژیکی

 دوجود ندارد RF مقادیر یابز جستجوی ،آرتری  روماتوئید بیماران در جد31 در

 هاآنبیماری آرتری  روماتوئید در دارند  RF که یآن بروت از بیماراناس   شجدتمشجاهدت

عنوان به تواندیم RF ،بنابرایک دابدییکاهش م RF داردر هنیام بهبود مق شجدیدتر اس  و

 در نمر بر ته شودد آرتری  روماتوئید شاخ   عالی  بیماری

ا ر ابتال به بیماری آرتری  روماتوئیدمتعددی زمینه  کننده عوامرل مسررتعد

 توان به موارد زیر اشارت کرد:که از آن جمله می سازندیم راهت 
 ژنتیک( ۷

-HLA سججازباری با تی ژنیا رادی که دارای آنت اسجج  مطالعاه نشججان دادت

DR4 وتعالدد بهدارن بیماری آرتری  روماتوئید اسججتعداد بیشججتری در ابتال به باشججندیم 

در مقایسجججه با مبتالیانی که  اید  دارند، را  HLA-DR4کهمبتالیان به آرتری  روماتوئید 

 دشوندیبیماری مبتال م  از به شکز شدیدتری ،هستندآن 

                                                
Rheumatoid Factor 1 

Seropositive 2 
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 هاهورمون (۲

بیشجججتر از  برابر 9 ،اسجججتروژنی یهابه عل  وجود هورمون ،ایک بیماری در زنان

 دکندیسالیی بروز م (90-10بص و  در سنیک ) مردان

 هایروس( و۵

 B یها یلنفوسجججکه به طور طبیعی بر سجججطح  )EBV0) ابشجججتایک بار ویرور

اشججته و خا جی  میتوژنی د B یها یبرای لنفوسج ،دارد  CD21 یا 2CR2 نامبه یارندتیب

 مطالعاه نشان دادت دشجودیم Bی ها یلنفوسج لکلوناموج  تحریک پلی ،یریدعبارهبه

را وادار به ترشججح  اکتور  B یها یلنفوسجج ،یادر اسجج  در محیط کشجج  EBV ویرور

 (Th) کمکی T یها یلنفوسجج ،در ا راد طبیعی رسججدیبه نمر م دنماید (RF) یروماتوئید

ن ولی در بیمارا، کنندیجلوبیری م مذکور از  عالی  ویرور ا نتر رون بامیترشجججح ا با

وجود ها بجه علج  نق جججی که در ایک دسجججته از سجججلول، مبتالبجه آرتریج  رومجاتوئیجد

را وادار به  B هایلنفوسجججی  EBV جهیدرنت و بجامجا ترشجججح نشجججدت نتر رونیا ،دارد

 مایندنتکثیر  صتهیا ساربس B یهاسلول شودیباعث م EBV همچنیک دکندیم RF ترشح

 دشودیم جدید و ایجاد لنفوما B یهامنجر به جهش ژنتیکی در سلول ،امرکه ایک 

 هیتغذ( ۱

ه ب بیماران مبتالبالینی نشجان دادت اس  که تماهراه  ،شجدتانجام یهایبررسج 

روغک ماهی احتمااله تولید  دابدیجیآرتریج  رومجاتوئیجد بجا خوردن روغک مجاهی تصفیف م

های ها و لوکوتریکپروستابالندیک ددهدیرا کاهش م 2PGE خ و به، هاپروسجتابالندیک

   ددارند در ایجاد التهاب یانقش عمدت ،التهابی یهااز سلول شدتترشح

آرتری  روماتوئید استفادت  ناشی از کاهش ضجایعاه ، درمرغ 3اخیراه کالژن نوع 

و در  دهججدیمججادت ا جججلی غضجججروف را تشجججکیججز م ،3 نوعکالژن  دشججججدت اسجججج 

در  ،روماتوئیددر ججد مبتالیان به آرتری   01حدود  دنیز وجود دارد مفا ججز  سججینوویوم

د به باشندیم 3نوع ضد کالژن  یبادیآنت تولیدکنندت یهادارای پالسماسز یمایع مف جل

سب   ،درس  انجام شود 3نوع مقدار و د عاه تغذیه با کالژن  کهیدر ورت رسجدینمر م

نوع  به کالژننسب   ،طریق دهان با تغذیه از شدت و (3Ts )مهارکنندت  یهاا زایش سلول

                                                
irusVBarr -Epstein 1  

Complement Receptor 2 

T Suppressor 3 
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 رد حکمای یدیت ایران نیز احتمااله خوردن سجججوپ پای مرغ را بشجججودیمایجاد تحمز  3

 دکردندیتجویز م ، زامف یهایماریبرای درمان ب ،همیک اسار

یر نم یبیماری آرتری  روماتوئید، بیشجججتر با تجویز داروهای ضجججدالتهاب درمان

درمان  پیشر   در کیترشجاید جال  میان،د در ایک ردیبیکورتیکواسجتروئیدها  جوره م

عنوان روش به ،TNF-a اسججتفادت بالینی از داروهای مهارکنندت ،آرتری  روماتوئید بیماری

، و  TNF-α ضججدبر انسججان  کایمریک موش و یاهیآنتی باد اسججتفادت از ددرمانی باشججد

اس ، انسانی مت ز  IgG هایبادیآنتی Fc به یسجم  که TNF پذیرندت محلول همچنیک

رسجججپتورهججای  ی از ایکنوع دییر ،همچنیکد نجدایراربر تجهبجا مو قیجج  مورد آزمجایش 

 رسپتورهای ،هاایک مهارکنندت الزم به ذکر اس  شدت اس دساخته IL-1 برای مهار ،محلول

 دشوندیم محلولی هستند که با مهندسی ژنتیک تولید

 از: اندعباره روماتوئیدمتداول برای تشخیص بیماری آرتریت یهاشیآزما

 (RF ) ی اکتور روماتوئید جستجوی سرولوژیکی (0

 وخام  با آرتری  روماتوئید در بیماران  دی یرمزهابلبول سججرع  رسججوب یریباندازت( 3

 دابدییا زایش م یرمز یهابلبول سرع  رسوب ،بیماری

 CRP ظهور و ا زایش پروتئیک (9

 4Cو  3C تغییراه غلم  نمیر کمپلمان غلم  یطعاهتغییراه  (1

 (ANA0) های ضد هستهبادی یآنتظهور اتو (0

 سرولوژیکی تشخیص فاکتور روماتوئیدی آزمایش 6-2

جود و ، جستجویروماتوئیدآرتری بیماری سرولوژیکی تشصی   اسار آزمایش

 د برای انجام آزمایشباشجججدیمبیماران  در سجججرم (RF)  اکتور روماتوئیدی یا عدم وجود

مصتلف تجاری سجججاخته  یهامنمور توسجججط شجججرک از کیتی که بدیک توانیمذکور، م

 د ، استفادت کردشودیم

 یهاشیشججد، اسججار تمام آزما در   ججز اول کتاب اشججارتطور که یباله همان

نیز از ایک یاعدت  RF آزمایش جهید درنتباشججدیم ژنیو آنت یبادیسججرولوژی، واکنش آنت

علیه  IgM از کالر یبادیآنتاتویک  RFکه  بفته شججد RF نیسجج د در تعریف  مسججتثنا

 توانیم IgG یبادیبا استفادت از آنت ،د بنابرایکباشدیمشص    IgG یبادیآنت Fc یسم 

                                                
Nuclear Antibody-Anti 1 
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بیماران پرداخ د اما باید توجه داشججج  که  در سجججرم به جسجججتجوی  اکتور روماتوئیدی

شجججدن   یرؤبرای یابز دکندیکمپلکس یجابجز رویتی را ایججاد نم RF ابج IgG واکنش

به یک  (IgG یبادی)در اینجا آنت ژنیباید آنت ،لوتیناسججیونبکمپلکس و ایجاد واکنش آ

 دبوسفند بو یرمز هایبلبول بذشته،مادت نامحلول مت جز شود که ایک مادت نامحلول در

عمر  ،یرمز یهاازآنجاکه بلبول اما دبر  یمیرار  مورداسجججتفادت 0والر–زآزمجایش ر و در

به  که متداول اسجج  RFبرای تشججصی  سججرولوژیکی  امروزت روش دییری ،کوتاهی دارند

بر  IgGی بادیآنت R.A-Latexدر آزمایش  دشجججودیمبفته ( 0-0)شجججکز  R.A-Latexآن 

 داس مت ز  التکس ذراه سطح

 

 
 R.A-latexبه روش  RF تشصی  کی : ۷-6 شکل

 
 نکاه زیر را مدنمر یرار داد: س یبایم R.A-latexبرای انجام آزمایش 

 ازسرم تازت و شفاف استفادت شودد (0

 استفادت اس د ریابزیغ پالسما (3

 غلط شوندد یهامیکروبی ممکک اس  باعث جواب یهاییا آلودب های لیپمیکسرم( 9

منفی طوالنی در  ریزر ) یهاسججاع  در یصچال و برای مده 31 تا توانیها را منمونه (1

 دایید( نیهداری نمبراددرجه سانتی 31

                                                
aalerW-Roze 1 
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دییقه یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا  01را حدایز  R.A-latex ( کیج 0

 به دمای اتاق برسدد

 R.A-latex کیت اجزای

 دازسرم  یزیولوژی استفادت کرد( توانیم با ر یجا) به برای رییق کردن سرم با ر (0

یا خربوشی   انسانی یIgG هاروی آنکه بر  )شیری رنس( ذراه التکس ( شیشه محتوی3

 اس دمت ز 

 کنترل مثب  شیشه سرم (9

 کنترل منفی شیشه سرم (1

 سیات( اسالید زمینه0

 کیفی برای د روششودیکیفی و کمی انجام م به دو  جوره R.A-latexآزمایش 

کمی برای تعییک تیتر آن در  روش وبیمار،  در سججرم RF یا عدم وجود وجود جسججتجوی

 دبیمار سرم

 الف( روش کیفی

 تریلکرویم 01ریصته و به آن  شیآزما را در لولجه بجا ر تریلیلیم یجک .1

مثب  و منفی  یهاکنترلد (31به  0اضججا ه کنید ) ری   نمونه سججرم

 دنیاز به رییق کردن ندارند

 یهایطرت از کنترل 0و  شجججدتقیاز نمونجه سجججرمی ری تریلکرویم 01 د3

 سیات زمینهاسالید  یهارتیطور جدابانه در وسط دامثب  و منفی را به

ها التکس را در کنار آنذراه سججیون نو یک یطرت از سججوسججپا چکاندت

 دبریزید

را مصلوط نمودت و در سججطح  هاتیطر، با اسججتفادت از همزن پالسججتیکی د9

 دپصش نمایید هارتیدا

 3به مده  طور دورانی در دسجج  یا با اسججتفادت از روتاتوراسججالید را به د1

 دییقه حرک  دهیدد

 نمایید:بزارش  ری وره زوتیناسیون را بهلآب شده د0

 

 (، 9درش  )+ آبلوتیناسیونRF  شدید مثب 
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 (، 3)+ متوسط آبلوتیناسیونRF مثب  متوسط 

 (، 0)+ ریز آبلوتیناسیونRF  مثب  ضعیف 

  آبلوتیناسیونعدم ،RF منفی 

 ب( روش کمی

 0تا  0 یهارا با شجججمارت شیآزما عدد لوله 0 برای هر نمونه سجججرمی د0

 دکنید یبذارعالم 

 ) اضججا ه کنید  یزیولوژی سججرم ای با ر تریلکرویم 01ها به همه لوله د3

 دبسته به نوع کی  ایک مقدار متغیر اس (

 د(3/0 ری )  داضا ه کنی بیمار سرم میکرولیتر 01 ،0به لوله شمارت  د9

 کنید اضا ه 3 شمارت لوله به را 0 شمارت لوله محلول از تریلکرویم  01 .4

 سجججریالطور به دییر یهالوله برای را  عمز ایک کردن مصلوط از بعد و

 وددد(د 9به  3)  دیینما تکرار

  یججترتکیابججه بیرون بریزیججدد 0از لولججه  را تریلکرویم 01 پججایججان،در  د0

 دشودیو ددد( تهیه م 00/0و  9/0و  1/0و 3/0مصتلف ازسرم )ی هاری 

روش  درآنچه که  را بر اسار شجدتقیری سجرمی یهاهرکدام از نمونه د0

 نماییدد بررسی ،ذکر شدکیفی 

مشججاهدت در آن یابز ونیناسججیکه واکنش آبلوت سججرم خریک ریتی ازآ د0

 نماییددبزارش  (RF) روماتوئیدی  اکتورعنوان تیتر اس  به

 هانکته

در  ددارد RFتشصی   در بیشتری 0حساسی والر  -رز نسب  به روش latex-R.A روش (0

والر بیشتر در -روش رز یریدعبارهبه .بیشجتری دارد 3والر اخت جا جی  -روش رز ،مقابز

-R.Aولی روش  .و مثب  کاذب کمتری دارد شجججودیبیماری آرتری  روماتوئید مثب  م

latex یی غیر از آرتری  روماتوئید وهایماریممکک اسجج  در ب  RF  با تیتر کمتر نیز مثب

 دباشدیم "9معکور )غیر عال( آبلوتیناسیون پاسیو" latex-RA اسار آزمایش شودد

                                                
Sensitivity 1 

Specificity 2 

gglutinationaassive pReveased  3 



 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم: آزمایش سی. آر. پی.

 

 مقدمه 7-4

ایی باکتری یها، عفون نکروز، التهاب ی همچونکه براثر عوامل ییهاکیبجه پروتئ

تغییر  انسان و حیواناه خونیرم و سجرم مامقدارشجان در پالسج ،هاویروسجی و بدخیمی و

، کاهش ضججایعاه هاکیپروتئنقش اکثر ایک  بویندد (0APP)  از حاد یهاکیپروتئ، ابدییم

سب  د ع عامز التهاب، خارج کردن و  هاآنکه   یترتکیابه ،باشجدیم هابا  التهابی در 

 هاکیئایک پروتد شجوندیمترمیت با تی  ، یدرنهاو  دتید جدمهاز بیک بردن یطعاه با تی 

 اغل  ددکننییبز از ایمنی اخت ا ی شروع به  عالی  مو بودت  سیستت ایمنی ذاتی وجز

ی هاسججلول، هاآنمنبع ا ججلی سججنتز از جنس بلیکوپروتئیک هسججتند و  هاکیایک پروتئ

را  C3و  C2نمیر کمپلمان تعدادی از اجزاءنیز  ومونوسی  ها ماکرو اژهاد باشدیم 3یکبد

ی  از هاکیپروتئرا که از  بلیکوپروتئیکاسجججید-0-آلفاها هت و لوکوسجججی  کنندیمتولید 

 د کنندیم، تولید باشدیمحاد 

لی به عوام تیرمسججتقی ججوره مسججتقیت و غبه ی  از حادهاکیپروتئتولید میزان 

 LPSد اندوتوکسججیک یا همان بسججتیی داردغیرت و  Tی هاها، سججلولازجمله سججایتوکایک

ر د عالوت بباشجججدیمی  از حاد هاکیپروتئمحرک سجججنتز  کیترییوی برم منفی هایباکتر

-، اینترلوکیک(IL-1) 0-اینترلوکیک نیز، نمیر از ماکرو اژها دشدتیتولی هاایک، سایتوکایک

                                                
Acute Phase Proteins 1 

Hepatocytes 2 
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0 (IL-6)  دهندت توموری آلفا  نکروز  اکتورو(TNF-a) بر روی کبد اثر بذاشجججته، تولید و ،

 دشوندیمی کبدی سب  هاسلولی  از حاد را از هاکیپروتئترشح 

پروتئیک  ،(CRP) سجججید آرد پیدبه پروتئیک  توانیم ی  جاز حجادهجاکیپروتئاز 

 B، C2 ،C3 ،C4 ،C5 اکتور ازجمله  یطعاه کمپلمان برخی ،SAM)0) آمیلوئید آی سرمی

 اشارت کردد   C9و

در طول یک  ی  از حادهاکیپروتئظهور، ا زایش یجا کجاهش مقجدار هر یجک از 

ساع  پس از  9تا  CRP 0، مثالعنوانبهد باشجدیمبیماری، متفاوه و مسجتقز از یکدییر 

 درسدیمسجاع  به حداکثر خود  03تا  19و پس از  شجودیمظاهر  یک ضجایعه در سجرم

  یتشصیابزسجاع   31تا  03زودتر از  9و سجرولوپالسجمیک 3هاپتوبلوبیک کهیدر جورت

داز طر ی مقدار رسججندیمبه حداکثر  ،سججاع  پس از ضججایعه 30تا  03نبودت و در عرض 

CRP  و بال ا جججله پس از ترمیت  ماندیمضجججایعه با تی، همچنان باال بایی  تمام مدهدر

 د باشدینمی ریبزتز اندایابو دییر در سرم  ا تهیکاهشبا  ، 

به عل  ا زایش سریع آن در آغاز  CRPی ریباندازت، ی  از حادهاکیپروتئاز بیک 

بهبودی، بهتریک رات تشجصی  ضایعاه با تی  محضبهضجایعه با تی و کاهش سجریع آن 

ر ی  از حاد دهاکیپروتئبیک شده ضایعه و مقدار  رسدیمد عالوت بر ایک به نمر باشجدیم

 جریان خون رابطه وجود داردد 

 CRPپروتئین  7-2

پس از  0 و تایل 1 رانسججیس یهااولیک بار دو دانشججمند به نام 0391در سججال 

 رداوجود دارد که ی پنوموککا راد مبتالبه  سرم تحقیقاه متوجه شجدند که پروتئینی در

محیط آزمایشیات واکنش  در پنوموکک کپسول باکتری (C)سجی  دیلی سجا کارپاسج  با 

 .ا سیر شدتکشفشودد به همیک دلیز نام پروتئیک  یباکترادت، سجب  متورم شدن ایک د

 نام نهادندد (CRP) یا مادت واکنشیر با مادت سی .پی .آر

                                                
Serum Amyloid A 1 

Haptoglobin 2 

Seruloplasmin 3 

Francis 4 

Tillet 5 
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 CRP ،د باشججدیمپنتامری شججکز با سججاختار  یک پروتئیک کرویCRP،   از جف

و  مدر سر ،ایک پروتئیک شجدت اس دتاکنون  قط در انسجان و میمون کشجف و عبور نکردت

اس  )مقدار طبیعی آن در سرم  شدتبزارشمایعاه بدن ا راد سجالت به مقدار بسجیار کت 

 طوربه CRP مقداری التهابی، هاواکنشولی در  د(لیتر اسججج  در برمیلیم 0/9در حدود 

 دابدییمهزار برابر میزان طبیعی آن ا زایش  9تا  ،ع سا 19تا  0نابهانی در عرض 

ی ویروسجججی، ت  روماتیسجججمی، هاعفون ی باکتریایی، هاعفون در  CRPمقدار 

 دابدییما زایش ی بدخیت، آرتری  روماتوئید و بیماری سز هاسرطان سکته یلبی حاد،

بعد از اعمال جراحی، انتقال مقدار زیادی خون، واکسیناسیون  ،سرم CRPهمچنیک مقدار 

 CRPی ریبانجدازت، (MI) یلبی د در انفججارکتورکنججدیمو آمبولی ریججه نیز، ا زایش پیجدا 

 ابو یا الته یی از نکروزهانشانهبا آن  توانیمآزمایشجی اسج  که  کیترحسجاربهتریک و 

 با   عضالنی ماهیچه یل  را به دس  آوردد

CRP را  و کمپلمان مت ز شود هایغشای باکتر ریز کولیکویادر اسج  به  سف

مله تشکیز کمپلکس ح  یدرنهااز مسجیر کالسیک  عال نمایدد با  عال شدن کمپلمان و 

لیز شدت و از بیک خواهد ر  د عالوت بر ایک، یطعاه  موردنمرباکتری  (،MAC0) به غشجاء

C3b  وC4b باکتری را پوشججاندت و آمدت در هنیام  عال شججدن کمپلمان، سججطح  به وجود

 اژها( و)مانند ماکر خواریانهیبی هاسلول، عالوت اینکهبه دشوندیمآن  باعث اپسونیزاسیون

 تواندیم CRPخود  یریدعبارهبهد باشجججند، دارای بیرندت میCRPبر سجججطح خود، برای 

 دشود هایباکترعمز کردت سب  اپسونیزاسیون  اپسونیک عنوانبه C4bو  C3bهمانند 

 در سرم CRPی ریگاندازهتشخیص و  7-9

 :از اندعباره در سرم CRPی ریباندازتتشصی  و کاربردهای 

، هایمیبدخ، هاعفون جنبه تشججصی ججی برای خیلی از  در سججرم CRP( اثباه حضججور 0

 ی یلبی داردد هاسکتهی التهابی و بص و  هایماریب

 بیماری پی بردد شدهبه توانیم سرم CRP ی مقدار یا تیتراسیونریباندازت( با 3

روند درمان بیماری را کنترل  توانیمدر  وا جججز زمانی مصتلف   CRPیریباندازت( با 9

 برددی پیدرمان تیرژبودن  مؤثرکردت، به 

                                                
Membrane Attack Complex 1 
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 CRPآزمایش  7-1

اسججتفادت  سججرمی CRPبرای تشججصی   پنوموکک C دیکاردربذشججته از پلی سججا

 کیتی امروزت ازوجود داشججج ،  ژنیآنتایک در تهیه ی که عل  مشجججکالتولی به دشجججدیم

استفادت  در سرم CRP( برای تشصی  0-0) شکز  شجودیمتهیه  که بدیک منمور تجاری

دی   دشودیماستفادت  CRPبرای تشصی   CRP0ضد  یبادیآنت، از در ایک کی  دشودیم

دییقه یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا  01مذکور را حدایز کی  نمجایید 

 به دمای اتاق برسدد

 عباتند از: CRP اجزای موجود در کیت

 3مثب کنترل سرم حاویچکان  یطرت( 0

 9منفیکنترل سرم حاوییطرت چکان ( 3

 ذراه التکسر سطح که ب، IgGاز کالر  CRP ضجد یبادیآنت حاوییطرت چکان ( 9

 اس د رنسیریشمت ز شدت و 

 اسالید زمینه سیات( 1

 ( همزن پالستیکی0

 (ها یک)در برخی از بیمار  سرمو تیتراسیون با ر برای رییق کردن ( 0

                                                
antibody CRP-ntiA 1 

Positive control 2 

Negative control 3 



  47آزمایش سی. آر. پی.   :هفتم فصل 

 

 

 

 

 یسرم CRP یریباندازت ی ک :۷-۱ شکل

 

 :شودیبه دو روش کیفی و کمی انجام م CRPآزمایش 

 اسالیدییا روش کیفی الف( 

  یطرت سرم کنترل مثب 0بیمار،  یطرت سرم 0 سیاتروی اسالید زمینه د0

 دبریزیدیطرت سرم کنترل منفی  0و 

مت ججز  anti-CRPها که بر سجطح آنرا  التکسذراه شجیشجه محتوی  د3

مرحله  یطرت سججرم 9از  هرکدام، سججپس به تکان دادت یآرامبه اسجج 

 یطرت ذراه التکس اضا ه نمایدد  0یبز، 

 را جدابانه با ذراه التکس ازسجججرم هاهرکدام  همزن پالسجججتیکیبجا  د9

 پصش نماییدد  متریسانت 3ی به یطر ارتیدا اندازتبهنمودت، مصلوط 

حرک   ی بر روی دسجج  یا روتاتورآرامدییقه به 3 به مده را اسججالید .4

 :نماییدبزارش  ری وره زبه را نتیجه آبلوتیناسیون و دهیددورانی 

 (، 9درش  )+ آبلوتیناسیونCRP  شدید مثب 

 (، 3)+ متوسط آبلوتیناسیونCRP مثب  متوسط 

 (، 0)+ ریز آبلوتیناسیونCRP  مثب  ضعیف 

  آبلوتیناسیونعدم ،CRP منفی 
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یدت د واکنش آبلوتیناسیون حتماه سج یبایممثب  کنترل دی  نمایید در سجرم

واکنش آبلوتیناسججیون نباید  عنوانچیهبهدر سججرم کنترل منفی  کهیدر ججورت  شججود

نبودت و آزمایش  نانیاطمیابزجواب سجججرم بیمار  ، جججورهد در غیر ایکشجججودمشجججاهدت 

 تکرار شودد مجدداهدییر  با یک کی  س یبایم

 نکته

به عل  پدیدت  جهیدرنت، بیمار بسجججیار زیاد اسججج  در سجججرم CRPمقدار  اویاه باهی( 0

 اسجج  بهتر ،مثب ، اشججتباهاه منفی بزارش شججودد بنابرایک سججرمممکک اسجج   0یامنطقه

سجرمی منفی شد، یبز از اینکه آن را منفی بزارش نمایید با ری   CRPچنانچه آزمایش 

 یک ونیت یا بیشتر آزمایش را تکرار نماییدد

ن در ی تیتر آریباندازت منموربهبیمار،  در سجججرم CRPدر  ججوره اثباه وجود 

 ی را انجام دهیددالولهسرم، روش کمی یا 

 یالولهروش کمی یا ب( 

 0تا  0 یهارا با شمارت شیآزما عدد لوله 0 بیمار، سجرمبرای هر نمونه  د0

 کنیدد  یبذارعالم 

 اضا ه نماییدد  یزیولوژی سرم تریلکرویم 01ها به همه لوله د3

نمودت و با تکان بیمار اضججا ه  سججرم تریلکرویم 01، 0به لوله شججمارت  د9

 ری  ترتی ،به ایک محتویاه داخز لوله را مصلوط نماییدد ،دادن لولجه

 دشودیمبیمار تهیه  ازسرم 3/0

 3 شججمارت لوله به را 0 شججمارت لوله محلول از تریلکرویم  01سججپس  د1

 دییر یهالوله برای را  عمز ایک ،کردن مصلوط از بعد و کنید اضججا ه

از  تریلکرویم 01 پایان،در  ددد(دو 9 به 3)  دیینما تکرار یسججریالطور به

 یمصتلفی هاری  ،با ایک روش را بیرون بریزیدد 0 شججمارت لولهمحلول 

 د شودیددد( تهیه م و 00/0،  9/0،  1/0،  3/0ازسرم )

آنچه درروش کیفی  مشججابه ،شججدتقیری یهاهرکدام از نمونهبر روی  د0

 را انجام دهیدد CRPبفته شد، آزمایش 

                                                
Zone Phenomenon 1 
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بلوتیناسجججیون در آن آازسجججرم که واکنش را  آخریک ریتی ،در پجایان د0

 نماییددبزارش  CRPعنوان تیتر اس  به مشاهدتیابز
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 Oفصل هشتم: آنتی استرپتولیزین 
 

 مقدمه 8-4

سب  ایجاد عفون  پوس   توانندیم Aهای پیوژن بروت استرپتوکک ،در انسجان

بردندد منتقز می ،هجا در نتیججه تمار مسجججتقیت بیک ا رادو بلو شجججونجدد ایک بجاکتری

بیری های اسجججترپتوککی در نقاطی که تراکت جمعی  وجود دارد به شجججکز همهعفون 

در معرض آلودبی با بیشججتر ( سججالیی 00-0کودکان سججنیک مدرسججه )د شججودیمدیدت 

های استرپتوککی درمان عفون  از جمله عوارض مهت دیرار دارنداسترپتوککی  یهاعفون 

حرراد پس از عفونررت  گلومرولونفریررت"و   0تر  رومراتریسررمری ،نشججججدت

 دباشندیم"3استرپتوککی

یوژن پ هایبیک استرپتوکک یژنیآنت یهاشباه  جهیدرنت، ت  روماتیسرمی

 کهدرحالی ددیآیبجا تی عضجججلجه یلج  و مفجا جججز بجه وجود م یهجاژنیبجا آنت Aبروت 

 یهالکسکمپ یریبشججکز جهیدرنت "بعد از عفونت اسررترپتوککی گلومرولونفریت"

 دشودیمیزبان ایجاد م IgG یبادیو آنت استرپتوککی یهاژنیایمنی بیک آنت

د ایک شودیتولید م A کیتیهای بتا همولتوسجط اسجترپتوکک Oاسجترپتولیزیک 

ولیزیک د استرپتبرددیتوکسجیک به اکسجی ن حسار بودت و براثر اکسیداسیون غیر عال م

O هایبادیتآنایک  به دبرددیتولید م یبادیآن آنت هیداشته و عل سیتهنوژنیوخا ی  ایم، 

                                                
1 Rheumatic fever 

2 Acute post-streptococcal glomerulonephritis 
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د دو هفته پس از عفون  با شجججودیم بفته 0ASOاخت جججار یا به Oآنتی اسجججترپتولیزیک 

تا شجججش هفته به  شجججروع به باال ر تک نمودت و در مده چهار ASOتیتر  ک،اسجججتوپتوک

 د رسدیحداکثر م

ضد  یبادیآنتتوسط  Oاسترپتولیزیک  3ی سجتسجازیخنث ASOآزمایش اسجار 

بیمار را در مجاوره  سجججرم مصتلفی از یهاری ، آزمایشدر ایک  دباشجججدیم( ASOآن )

پس از ات ال  Oطورمعمول استرپتولیزیک د بهدهندییرار م Oمقدار معینی استرپتولیزیک 

د در ایک آزمایش برددیم ها را تصری  کردت و سب  همولیز، غشای آنیرمز یهابا بلبول

 ASOد در  وره حضور شودیعنوان معرف استفادت مبه Oیرمز بروت خونی  یهااز بلبول

و  کنندیخنثی م را مت ز شدت، آن Oبه اسجترپتولیزیک  هایبادیایک آنت ،در سجرم بیمار

 د شوند میی یرمزهامانع از همولیز بلبول

د واحد تاد عباره اسججج  از عکس ندینمایبیجان م 9را بجا واحجد تجاد ASOتیتر 

توسجججط  یرمز یهاکامز بلبول کجه مجانع از همولیز ASOحجاوی  بجاالتریک ریج  سجججرم

 شودد Oاسترپتولیزیک 

  ASOآزمایش  8-2

و با استفادت از  کیفی و کمی روشبه دو  ASOیناسیون آبلوتالتکس آزمایش

دییقه  01مذکور را حدایز کی  )دی  نمایید  شودیانجام م (0-9مربوطه )شکز  کی 

 :یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا به دمای اتاق برسد(

 اسالیدییا الف( روش کیفی 

  یطرت سرم کنترل مثب 0بیمار،  یطرت سرم 0 سیاتروی اسالید زمینه د0

 دبریزیدیطرت سرم کنترل منفی  0و 

 اس مت ز  ASOها که بر سجطح آنرا  التکسذراه شجیشجه محتوی  د3

 0مرحله یبز،  یطرت سججرم 9از  هرکدام، سججپس به تکان دادت یآرامبه

 یطرت ذراه التکس اضا ه نمایدد 

                                                
1 Anti-Streptolysin O 

2 Toxin neutralization 

3 Todd’s unit 
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 را جدابانه با ذراه التکس ازسجججرم هاهرکدام  همزن پالسجججتیکیبجا  د9

 پصش نماییدد  متریسانت 3ی به یطر ارتیدا اندازتبهنمودت، مصلوط 

حرک   ی بر روی دسجج  یا روتاتورآرامدییقه به 3 به مده را اسججالید .4

 نماییدد بررسی را نتیجه آبلوتیناسیون و دهیددورانی 

یدت د واکنش آبلوتیناسیون حتماه سج یبایممثب  کنترل دی  نمایید در سجرم

واکنش آبلوتیناسججیون نباید  عنوانچیهبهدر سججرم کنترل منفی  کهیدر ججورت  شججود

نبودت و آزمایش  نانیاطمیابزجواب سجججرم بیمار  ، جججورهد در غیر ایکشجججودمشجججاهدت 

 تکرار شودد مجدداهدییر  با یک کی  س یبایم

ی تیتر آن در ریباندازت منموربهبیمار،  در سججرم ASOدر  ججوره اثباه وجود 

 ی را انجام دهیددالولهسرم، روش کمی یا 

 یالولهروش کمی یا ب( 

 0تا  0 یهارا با شمارت شیآزما عدد لوله 0 بیمار، سجرمبرای هر نمونه  د0

 کنیدد  یبذارعالم 

 اضا ه نماییدد  یزیولوژی سرم تریلکرویم 01ها همه لولهبه  د3

نمودت و با تکان بیمار اضججا ه  سججرم تریلکرویم 01، 0به لوله شججمارت  د9

 ری  ترتی ،به ایک محتویاه داخز لوله را مصلوط نماییدد ،دادن لولجه

 دشودیمبیمار تهیه  ازسرم 3/0

 3 شججمارت لوله به را 0 شججمارت لوله محلول از تریلکرویم  01سججپس  د1

 دییر یهالوله برای را  عمز ایک ،کردن مصلوط از بعد و کنید اضججا ه

از  تریلکرویم 01 پایان،در  ددد(دو 9 به 3)  دیینما تکرار یسججریالطور به

 یمصتلفی هاری  ،با ایک روش را بیرون بریزیدد 0 شججمارت لولهمحلول 

 دشودیددد( تهیه م و 00/0،  9/0،  1/0،  3/0ازسرم )

آنچه درروش کیفی  مشججابه ،شججدتقیری یهاهرکدام از نمونهبر روی  د0

 را انجام دهیدد ASOبفته شد، آزمایش 

بلوتیناسجججیون در آن آازسجججرم که واکنش را  آخریک ریتی ،در پجایان د0

 نماییددبزارش  ASOعنوان تیتر اس  به مشاهدتیابز
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 یناسیونآبلوتالتکسبه روش  ASOتشصی   کی  :۷-8شکل 

 

 نتایج تفسیر

 ایهای اسججالیدی و لولهدر هر کدام از روش مشججاهدت آبلوتیناسججیون ،

شججص   در سججرم ASO ، ازتاد یا بیشججتر 311دالل  بر حضججور مقدار 

 داردد

  برای محاسججبه مقدارASO ازسججرم  ، باید آخریک ریتیایدر روش لوله

 311، در عدد اسجج  مشججاهدتبلوتیناسججیون در آن یابزآکه واکنش 

 شوددضرب

 تیتر معینی از  یطورکلبجهASO  طبیعی دانسججج د عواملی  توانینمرا

 نولوژیکیوها، وضعی  ایمکابقه عفون  با اسجترپتوکهمچون سجک، سج

مؤثر باشجججدد برای  ASOدر تعییک حد طبیعی  توانجدیبیمجار و غیرت م

تا  0در کودکان تاد  011برای بالغیک، و تیتر تا تاد  311تامثجال تیتر 

  دطبیعی و معمول اس  ،هسال 03

  آزمایشASO  زمانی ارزش بالینی دارد که دومرتبه انجام شودد ابر

به  ا له یک تا دو هفته از یکدییر تکرار شود و ا زایشی  ASOآزمایش 

هند، دلیز بر عفون  حاد معادل چهار برابر یا بیشتر را نشان د

دارای  تواندیمتاد  311باالی  طورمعمول تیترد بهباشدیکی ماسترپتوک

ارزش بالینی باشدد



 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم: تشخیص سرولوژیکی سیفیلیس

 

 سیفیلیس 3-4

ها، به نام ترپونما نوعی باکتری از خانوادت اسججپیروک  0عامز بیماری سججیفیلیس

های کشج  م نوعی رشد کندد در باشجدد ایک باکتری یادر نیسج  در محیطمی 3پالیدوم

میکروب ترپونما پالیدوم را با تزریق در بیضه خربوش تکثیر دادت و نیهداری  ،آزمایشجیات

 کنندد تنها میزبان طبیعی ایک باکتری، انسان اس د می

در ججد موارد از  33و در  اسجج  9های مقاربتیجزو بیماری بیماری سججیفیلیس

 دتید  یآسججالیه اپیتلیال  کهیدر ججورتشججودد همچنیک طریق تمار جنسججی منتقز می

تواند از رات پوس  و یا مصاط نیز وارد تمار با یک زخت سجیفیلیسی می جهینت درباشجد، 

، در معرض خطر شغلی عل  وضعی بدن شجودد پزشجکان، پرسجتاران و کادر آزمایشیات به

 باشنددابتال به ایک بیماری می

 کنند:ی میبندتیتقسعالئت بالینی به سه مرحله  ازنمررا  بیماری سیفیلیس

 

                                                
1 Syphilis 

2 Terponema pallidum 

3 Venereal diseases 



56  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

 ۷مرحله اولیه

روز اسججج د بعد از ورود  30متوسجججط  طوربه، دورت کمون بیماری سجججیفیلیس

آیدد زخت شانکر در به وجود می 3هایی به نام شجانکرمیکروب به بدن، در محز ورود، زخت

در جد موارد هت ممکک اسج   0شجودد در در نواحی تناسجلی ظاهر می ،در جد موارد 30

انیشججتان ظاهر شججودد ها، پلک، پسججتان و نوک زخت شججانکر در مقعد، روی ل ، زبان، لوزت

تواند از طریق خون و لنف در سججرتاسججر به بدن، باکتری می پس از ورود ترپونما پالیدوم

های ثانویه آلودت نشود، بدون درد به باکتری کهیدر جورتبدن پصش شجودد زخت شجانکر 

رسجدد در ایک مرحله شجانس انتقال سیفیلیس از می متریلیم 31تا  9اسج  و یطر آن به 

 در د اس د 01تا  91طریق مقارب  جنسی، 

 9مرحله ثانویه

مرحله ثانویه بیماری سجججیفیلیس حدود شجججش هفته تا شجججش مات بعد از ورود 

شججودد عالئت مشججص ججه ایک مرحله، ضججایعاه پوسججتی و مصاطی باکتری به بدن آغاز می

 از ایک ضایعاه جدا کردد توانباشدد باکتری را میمی

 مرحله سوم یا فاز نهفته
وارد مرحله سجججوم بیماری  سجججیفیلیس مبتالبهدر جججد ا راد  91 قط حجدود 

سال پس از ورود میکروب به بدن  91سال یا حتی  3ممکک اسج   ،شجوندد ایک مرحلهمی

 31دود شوند، حلیس میاتفاق بیفتدد از بیک بیمارانی که وارد مرحله سجوم بیماری سیفی

 و 0ضایعاه یلبی و عرویی به مبتالدر د  1،91ضایعاه ع بی سیفیلیس به مبتال در جد

پیامد  احتمااله، بوماشجججوندد ضجججایعاه می 0بومانوعی تومور به نام  مبتالبهدر جججد  01

د و ممکک باشمی دومیپالهای ایمنی سجلولی بدن بیمار نسجب  به باکتری ترپونما واکنش

 پوس  ظهور یابدد  مغز، کبد، استصوان و ازجملهدر نقاط مصتلف بدن  اس 

                                                
1 Primary 

2 Chancre 

3 Secondary 

4 Neurosyphilis 

5 Cardiovascular syphilis 

6 Gumma 
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، احتمال انتقال بیماری سجججیفیلیس از مادر به جنیک و  وق در هر سجججه مرحله

چهارم حاملیی تواند پس از مات می نوزادی وجود داردد ترپونما پالیدوم ایجاد سجججیفیلیس

شججودد ولی ابر در اواخر حاملیی و یا در حیک  کیجنسججقطو باعث  شججدتمنتقزبه جنیک 

اشججدد بسججیفیلیس نوزادی می مبتالبهآید اما زایمان منتقز شججود، نوزاد زندت به دنیا می

توانجد سجججیر طبیعی خود را در بجدن نوزاد طی کنجد، بجا ایک تفجاوه کجه در بجاکتری می

 را نداریتد شانکر ،نوزادی سیلیفیس

 شانکر هایبیری مستقیت از زختبهتریک رات تشصی  بیماری سیفیلیس، نمونه

و مشجججاهدت  دوم بیماری سجججیفیلیس در مرحله اول و بثوراه جلدی و مصاطی در مرحله

 یکهمچنباشدد زمینه سیات )دارک  یلد( می مسجتقیت عامز بیماری در زیر میکروسکوپ

وجود دارد که در ادامه  های سرولوژی مصتلفی برای تشصی  بیماری سیفیلیسآزمایش

 شوددبحث می هاآندر مورد 

 های سرولوژی تشخیص بیماری سیفیلیسآزمایش 3-2

بدن نسججب  به عامز بیماری سججیفیلیس، منجر به ظهور  پاسججخ ایمنی هومورال

 شود:بیمار می بادی در سرمنوع آنتی سه

 IgMاز کالر  0بادی غیراخت ا ی به نام رآژیک سیفیلیسی( آنتی0

 IgGاز کالر  3ی بروت ترپونماهاکروبیمبادی غیراخت ا ی ضد ( آنتی3

 IgGاز کالر  9بادی اخت ا ی ضد ترپونما پالیدوم( آنتی9

بیماران،  ها در سججرمبادیاز ایک نوع آنتی هرکدامتشججصی  وجود یا عدم وجود 

، مثالانعنوبهباشدد های سرولوژی مصتلف تشصی  بیماری سیفیلیس میمبنای آزمایش

بادی غیراخت ججا ججی و رآژیک سججیفیلیسججی در سججرم تشججصی  وجود یا عدم وجود آنتی

تشصی  وجود یا  ،VDRL0و 1RPRی سجرولوژی غیراخت جا یهاشیآزماماران، مبنای بی

ی بروت ترپونما در سججرم بیماران، هاکروبیمبادی غیراخت ججا ججی ضججد عدم وجود آنتی

                                                
1 Syphilitic reaginic antibody 

2 Group treponemal antibody 

3 Specific treponemal antibody 

4 Venereal Disease Research Laboratory 

5 Rapid Plasma Reagin 
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 RPCFT)3) یا ثبوه مکمز پروتئیک رایتر 0مبنای آزمایش سجرولوژی غیراخت جا ی کلمر

ان، در سرم بیمار بادی اخت ا ی ضد ترپونما پالیدومآنتی وجود و تشصی  وجود یا عدم

 9ABS-FTA های سجرولوژی اخت جا ی تشصی  بیماری سیفیلیس نمیرمبنای آزمایش

 باشددمی

 های سرولوژی غیراختصاصی سیفیلیسآزمایش 3-2-4

 VDRLو  RPRی هاشیآزماالف( 
 طوربهشجججود که بجادی ایجاد میسجججیفیلیس، نوعی آنتی مبتالبجهدر بیمجاران 

یل   ، نمیر کاردیولیپیک هابسیاری از با  غیراخت جا جی یادر اس  به  سفولیپیدهای 

سیفیلیسی،  رآژیک یبادیآنت، اس  IgMاز کالر که  بادیبه ایک آنتی دباو مت جز شجود

 بویندد می 1بادی واسرمکآنتی لیپوئیدال و یاآنتی

که مصلوطی از  VDRL ژنیآنتبا اسجججتفادت از  RPR و VDRLهای در آزمجایش

بادی باشد، به جستجوی وجود یا عدم وجود آنتیلیسیتیک می، کلسجترول و کاردیولیپیک

 هایتسججج  عنوانبه RPRو  VDRLهای پردازنجدد از آزمجایشسجججیفیلیسجججی می رآژیک

شججودد زیرا با اسججتفادت از ایک دو آزمایش، تنها برای سججیفیلیس اسججتفادت می 0غربالیری

مشجججص  کردد ابر در  ردی، ایک توان موارد مشجججکوک بججه بیمجاری سجججیفیلیس را می

بیمججاری  مبتالبجهدر د عجاه متعجدد منفی شجججد، ارزش زیجادی دارد و  رد  هجاشیآزمجا

بادی رآژیک سجیفیلیسجی در شص ی مثب  شد، باشجدد ولی چنانچه آنتیسجیفیلیس نمی

 باید عل  آن را جستجو کردد

های غیرترپونمایی دییر ممکک اسججج  در بیماری RPRو  VDRLهجای آزمجایش

مثب   ،کاذب طوربهو آرتری  روماتوئید  نمیر لوپور، آنمی همولیتیک، ت  روماتیسججمی

 شوندد

                                                
1 Kolmer 

2 Reiters Protein Complement Fixation Test 

3 Fluorescent Treponemal Antibody Absorption 

4 Wasserman 

5 Screening test 
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نیازی  RPRبرای انجام آزمایش  اوالهکه  اس  کیا VDRLبر  RPRمزی  آزمایش 

 دباشد( نمی)جه  غیر عال کردن کمپلمان برادیسانتدرجه  00در  مبه حراره دادن سر

برخالف ) های آبلوتیناسجیون اسجتوار اس کنشبر وا RPRاسجار آزمایش  ازآنجاکه اهیثان

را  آزمایشنتیجه  توانیم (ا تدیماتفاق  که در آن واکنش  لوکوالسیون VDRLآزمایش 

 با چشت غیرمسلح و بدون نیاز به میکروسکوپ مشاهدت کردد

 VDRLروش انجام آزمایش 

ی ریصته و به شناسکروبیمبیمار را بر روی یک الم  ازسجرمیطرت یک  د0

 اضا ه نماییدد  VDRLژن آن مقدار مشص ی از آنتی

مصلوط کردت و بعجد از چهجار دییقه  همزن پالسجججتکییطرت را بجا  دو د3

واکنش  ازنمر 01حرک  دورانی، الم را زیر میکروسججکوپ و با عدسججی 

 بررسی نماییدد   لوکوالسیون

  جججورهبهواکنش  لوکوالسجججیون مثب  در زیر میکروسجججکوپ، دیج  نمایید 

بزربی تجمعاه  شودد بر اسار شده واکنش )تعداد وتجمعاه سوزنی شکز مشاهدت می

سوزنی شکز( جواب آزمایش را از منفی )عدم مشاهدت تجمعاه سوزنی شکز( تا واکنش 

 د(0-3)شکز مثب  شدید بزارش نمایدد 

 

 
 VDRLواکنش  لوکوالسیون )تجمعاه سوزنی شکز(، در آزمایش  :۷-۳شکل 

 از چپ به راس ، واکنش  لوکوالسیون منفی، ضعیف و شدیدد 

 

 RPRروش انجام آزمایش 

)دی  نمایید  شودمی ( انجام3-3)شکز  RPRبا اسجتفادت از کی   RPRآزمایش 

دییقه یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا به دمای  01مذکور را حدایز  کی 

 اتاق برسد(د
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 از: اندعباره RPRاجزای موجود در کی  

 حاوی کنترل مثب  چکانیطرت( 0

 حاوی کنترل منفی چکانیطرت( 3

اسجج  )به مت ججز ژن سججیفیلیسججی که بر روی آن آنتی زغالحاوی ذراه  چکانیطرت( 9

 اس (د رنساتیس چکانیطرتهمیک دلیز رنس سوسپانسیون داخز ایک 

 ( الم زمینه سفید 1

 ( همزن پالستیکی0

 روش کار

یطرت کنترل مثب  و  0بیمار،  یطرت سججرم 0بر روی الم زمینه سجفید،  د0

 یطرت کنترل منفی بریزیدد 0

، اضججا ه نمایدد با اسججتفادت از غالیطرت ذراه ز 0 ،هااز یطرت هرکدامبه  د3

دییقه، بر روی  3ها را مصلوط نمودت به مده ، یطرتهمزن پالسججتیکی

 حرک  دورانی دهیدد روتاتور

ش واکن شدهبهبسته آبلوتیناسجیون بررسجی نمایید و  ازنمرجواب را  د9

آبلوتیناسیون، جواب آزمایش را از منفی )عدم مشاهدت آبلوتیناسیون( 

 تا مثب  شدید بزارش نماییدد 

 

 RPR کی  :۲-۳شکل 
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 (RPCFT)یا ثبوت مکمل پروتئین رایتر  آزمایش کلمرب( 
بادی آنتی معمواله ی،بجادی رآژیک در بیماران سجججیفیلیسجججعالوت بر ظهور آنتی

بادی ضد بروت ترپونما که آنتی شودیمایجاد ایک بیماران  در سجرم IgGدییری از کالر 

های اشتراکی بیک میکروب ترپونما ژنبادی بر ضجد آنتیایک آنتی دروایعشجودد نامیدت می

 ، سججوشزایماریب ریغترپونماهای  ازجملهباشججدد زا میو ترپونماهای غیر بیماری پالیدوم

 های کش  م نوعی رشد داددتوان آن را در محیطباشد که میمی0رایتر

بادی ضججد بروت ترپونما، در آزمایشججیات انجام آنتیآزمایشججی که برای تشججصی  

باشججدد در ایک آزمایش از سججوش یا ثبوه مکمز پروتئیک رایتر می بیرد، آزمایش کلمرمی

و  VDRLهای شججودد ایک آزمایش نیز همانند آزمایشژن اسججتفادت میآنتی عنوانبهرایتر 

RPR تشجصی  بیماری سجیفیلیس، اخت جا جی نیسج  و در  جوره مثب  شدن،  برای

تواند دلیلی بر مبتال بودن  رد به سججیفیلیس باشججد، اما منفی بودن آن یاطع نمی طوربه

 شودددر د ا راد طبیعی مثب  می 0ارزش زیادی داردد آزمایش کلمر در 

 های اختصاصی سیفیلیسآزمایش 3-2-2

شصی  بیماری سیفیلیس، به جستجوی وجود یا های اخت جا جی تدر آزمایش

 ، در سججرمضججد باکتری ترپونما پالیدوم (IgGبادی اخت جا ججی )از کالر عدم وجود آنتی

 شوددبیماران پرداخته می

 توان به تس های اخت جا ی تشصی  بیماری سیفیلیس، میآزمایش ازجمله 

اشجججارت کردد در ایک  (TPI) 9ی ترپونما پالیدومسجججاز حرک یبیا آزمایش  3نسجججلک مایر

بادی اخت جا ی ضد ترپونما استفادت تشجصی  آنتی منموربه 1آزمایش از سجوش نیکلس

باشججد، ایک آزمایش برای انجام ایک آزمایش احتیاج به سججوش زندت می ازآنجاکهدد شججومی

یی که یادرند میکروب ترپونما پالیدوم را در بیضه خربوش نیهداری هاشیاتیآزما قط در 

 شودد در ایک آزمایش، میکروب زندت ترپونما پالیدوم را در مجاوره سرمنمایند، انجام می

بادی اخت ا ی ضد سجرم بیمار حاوی آنتی کهیدر جورتدهندد یرار می مپلمانبیمار و ک

                                                
1 Reiter 

2 Nelson-Mayer 

3 Treponema Pallidum immobilization Test 

4 Nichols 



62  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

شجججدن میکروب  حرک یبترپونما پالیدوم باشجججد، در مجاوره کمپلمان باعث نابودی و 

ی اسجج د امروزت، ایک آزمایش به بررسججیابز سججیاتشججود که در زیر میکروسججکوپ زمینهمی

باشجججدد دلیز مشجججکاله نیهداری سجججوش نیکلس و طوالنی بودن انجام آن، متداول نمی

بادی تشججصی  آنتی ایرب و االیزا FTA-ABSهای دییری نمیر بنابرایک امروزت از آزمایش

 شودداخت ا ی ضد ترپونما استفادت می

بیمار  سرم( باشجدیم)نوعی آزمایش ایمونو لوئورسجانس  FTA-ABSدر آزمایش 

، مت ز شدت اس ، های میکروب ترپونما پالیدومژنرا بر روی المی که بر سجطح آن آنتی

 هایبادیهای اخت ا ی در سرم بیمار، آنتیبادیکنندد در  جوره وجود آنتیاضجا ه می

های مت ز شدت و کمپلکسهای سجطح الم ژناخت جا جی ضجد ترپونما پالیدوم به آنتی

ها، شججناسججایی ایک کمپلکس منموربه ،د در مرحله بعدبیردشججکز میژن آنتی–بادیآنتی

یک مادت  هاآن Fcبادی ثانویه یا آنتی هیومک( را که به یسجججم  ی )آنتیهجایبجادیآنتی

( مت جز شدت اس ، بر روی الم اضا ه کردت و پس PEیا  FITC، مثالعنوانبه)  لورسجن 

د (9-3)شججکز  کننداز شججسججتشججوی الم آن را زیر میکروسججکوپ  لورسججانس بررسججی می

 بادیهای آنتیکنندت تشجججکیز کمپلکس دیتائبر روی الم،  سجججبزرنست نقاط مشجججاهجد

ی های اخت ا بادیاثباه حضور آنتی باشددهای ترپونما پالیدوم میژنآنتی–اخت جا ی

 سیفیلیس داردد ترپونما پالیدوم در سرم، دالل  بر ابتالی شص  به بیماریضد 

 

 
 برای تشصی  یطعی بیماری سیفیلیس FTA-ABSاز آزمایش  کیتشما ت ویر :۵-۳شکل 
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 انتخاب آزمایش مناسب تشخیص سیفیلیس 3-9

 های در ابتجدای بیمجاری سجججیفیلیس )هفته اول(، آزمایش ازآنججاکجه

باشججد، بهتریک، سججرولوژی تشججصی  بیماری سججیفیلیس، منفی می

رات تشججصی  بیماری سججیفیلیس در مرحله  کیترارزانو  کیترعیسججر

 کردن دایپو  برداری مسجججتقیت از ترشجججحاه شجججانکراولیه آن، نمونه

سیات با اسجتفادت از میکروسکوپ زمینه های ترپونما پالیدوماسجپیروک 

 باشددمی

 91های سجججرولوژی در بر روی پوسججج ، آزمایش بعد از ظهور شجججانکر 

در ججد موارد بعد از سججه  31در ججد موارد پس از یک هفته، و حدود 

شجججوندد در مرحله اول بیماری سجججیفیلیس، آزمایش هفته، مثب  می

 VDRLیدری زودتر از آزمایش غیراخت ا ی  FTA-ABSاخت جا جی 

 شوددمثب  می

 بازهترحلجه دوم بیماری، برای تشجججصی  بیمجاری سجججیفیلیس در م 

ها و بثوراه جلدی و پیدا برداری مسججتقیت از زختبهتریک بزینه نمونه

در ترشجججحاه با اسجججتفادت از  های ترپونما پالیدومکردن اسجججپیروک 

اینکه در مرحله دوم بیماری  عالوتبهباشدد سیات میمیکروسکوپ زمینه

 شوندددر د موارد مثب  می 33های سرولوژی در سیفیلیس، آزمایش

 بهتریک آزمایش سرولوژی، آزمایش  ،سیفیلیس در مرحله سوم بیماری

FTA-ABS شججود در ایک مرحله، اینکه پیشججنهاد می عالوتبهباشججدد می

تشججصی  سججیفیلیس ع ججبی بر روی مایع  منموربه VDRLآزمایش 

 نصاع انجام بیردد
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 فصل دهم: آزمایش تشخیص حاملگی

 

 مقدمه 41-4

 ی،حاملی ی روش تشجججص کیترعیسجججرو  کیترارزان ،کیترآسجججان ،کیترمتداول

 یهادر ادرار با اسججتفادت از روش (hCG0انسججان ) یجفت یکهورمون بنادوتروپ یجسججتجو

 یهججاتوسجججط سجججلول ی،در دوران حججاملی hCGهورمون  دبججاشججججدیم یکیسجججرولوژ

ادرار یابز سججپس در و  در سججرم ابتدا شججدت و یدتول 9جف  3شججیوترو وبالسجج ینسججیسجج

در ادرار و یبز  1روز بعد از عق  ا تادن عاده ماهانه 0تا  9هورمون  یکاس د ا ی تشجص

 یعی،طب یماناس  و حدود دو هفته پس از زا ی تشجص زاز آن در سجرم بانوان باردار یاب

 دباشدینم ی شدت و یابز تشص یددر سرم ناپد

داردد مقدار یند هورمون مذکور از تمام  ینیپروتئیکوسجججاختار بل hCGهورمون 

شدت  یزتشک آلفا و بتا یراز دو زنج hCGاس د هورمون  یشجترانسجان ب ییرد یهاهورمون

                                                
      1 human Chorionic Gonadotropin 

      2 Syncytiotrophoblast 

3 Placenta 

4 Menstrual cycle 
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 9TSH و 0LH، FSH3 یهابا هورمون یاز نمر سججاختمان hCGهورمون  آلفای یراسج د زنج

اسججار  یز،دل یکهمد به دارد یآن، سججاختار منح ججر بفرد یبتا یرمشججابه اسجج ، اما زنج

در ادرار  hCGهورمون  یبتا یرزنج یجسجججتجو ی،حاملی ییکتع یسجججرولوژ هاییشآزما

 دباشدیم

های مصتلف ضجججد و یا از روش اندنکردتهای جوانی که ازدواج در دختران و زن

که از آن  شودیمروز سجیکلی تکرار  39طور متوسجط هر ه ، بندینمایمبارداری اسجتفادت 

با  ،ایک سیکزروزهای پایانی د شجودیمتح  عنوان سجیکز ماهانه یا سجیکز یاعدبی، یاد 

 ددهدیمخونریزی همرات اس د در طی سیکز ماهانه، یکسری تغییراه هورمونی رخ 

شججوندد در تولید میLH  و FSHهای روز اول( هورمون 01) در نیمه اول سججیکز

شجججود که باعث تولید میبه میزان زیادی  LH)اواسجججط دوران یاعدبی(، هورمون  01روز 

د پس از آزاد شدن تصمک،  ولیکول به جست شودیماز  ولیکول  1بذاریک تحریک تصم

د هورمون پروژسججترون با کندیمزرد تبدیز شججدت و شججروع به تولید هورمون پروژسججترون 

های دیوارت رحت شججدت و سججب  وارت رحت، باعث تکثیر سججلولهای دیبر روی سججلول ریتأث

طول عمر  ،های دیوارت رحت از نمر منابع غذایی سرشار شوندد جست زردتا سلول شجودیم

نابرایک رودد ب، در وایع منبع تولید پروژسترون از بیک میآنکوتاهی دارد و با تحلیز ر تک 

د بدیک ترتی  دوبارت سججیکز شججودیمدیوارت رحت ریزش پیدا کردت و وخونریزی شججروع 

 شوددیاعدبی تکرار می

، اسپرم در مجاوره تصمک یرار شجودیانجام م یبذارکه تصمک 01ابر در روز 

د سلول تصت شروع به تکثیر کردت و شجودیبیرد، تصمک بارورشجدت و سجلول تصت ایجاد م

 یهابالسججتوسججی ، سججلول یهاد در اطراف سججلولآوردیوجود مها را بهبالسججتوسججی 

ولیک اها، ایک سلولد ندیآیبه وجود م ترو وبالس ویشسجنسی یهاترو وبالسج  و سجلول

ایک از  دشججدتیتول hCGد هورمون کنندیرا تولید م hCGهسججتند که هورمون  ییهاسججلول

د کندیتحلیز ر تک آن جلوبیری مبر روی جسجججت زرد اثر بجذاشجججتجه و از ، هجاسجججلول

دیوارت رحت اثر بذاشته و از ریزش  یهااز جست زرد، بر روی سلول دشدتیپروژسترون تول

                                                
1 Luteinizing Hormone 

2 Follicle Stimulating Hormone 

3 Thyroid Stimulating Hormone 

4 Ovulation 
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هجا جلوبیری کردت و بجدیک ترتی  زمینه را برای النه بزینی و شجججروع حاملیی آمادت آن

 یهاونو با تشجججکیز جف ، تولید هورم شجججودیانجام م 0، النه بزینی33د در روز کندیم

hCG دردیبیجف  انجام م یهاو پروژسترون، توسط سلول 

روز بعد  31یا  یبذاریجک هفتجه بعد از تصمک توانیرا م hCGمعمواله هورمون 

 hCGکردد تولید هورمون  جسجججتجویا ادرار شجججص  حامله  عدبی در سجججرماز آخریک یا

مصتلف  یهااما میزان تولید آن در مات شودیمات حاملیی انجام م 3توسط جف  در طول 

در ابتدای  hCGمقدار هورمون  که  یترتکیا(د به0-01حاملیی متفاوه اسججج  )نمودار 

انجام  به میزان زیادی hCG)مجات دوم حاملیی( تولید  91تجا  01حجاملیی، کت و در روز 

برسججدد بعد از ( IU/ml) تریلیلیمی در هر المللکیبواحد  301و ممکک اسجج  تا  ردیبیم

دوم  3ماهه 9در شجججروع  کهیطور، بهابدییکاهش م hCGتولید هورمون  19 تجا 01روز 

  و تا آخر شجججودی جججفر نم وی چی، ولی هابدییکاهش م hCGحجاملیی تولید هورمون 

تا اینکه حدود دو هفته پس د شجودیتولید م IU/Ml 00تا  01 حاملیی، پیوسجته به میزان

 دباشدینم  یتشصو یابز دشدتیاز زایمان طبیعی، در سرم ناپد

 
 در طی حاملیی hCGتغییراه تولید هورمون  :۷-۷0نمودار 

 

                                                
1 Implantation 

2 Trimester 
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در نمونه  hCGبا جستجوی وجود یا عدم وجود هورمون  توانیم کهکیعالوت بر ا

برخی  به hCGمقدار هورمون  یریببجا انجدازت توانیادرار، حجاملیی را تشجججصی  داد، م

 دپی برد حاالت پاتولوژیک

 هورمون  کاهش تولیدhCG  از میزان طبیعی آن، مطرپ کنندت احتمال

 دباشدیم 0و حاملیی خارج رحمی کیجنسقط

 هورمون  یعیرطبیغ ا زایش تولیدhCG بیشتر از  آن از میزان طبیعی(

301IU/ml و تومورهججایی نمیر  هجایمججاری(، مطرپ کننججدت احتمجال ب

اولیه تصمدان  کارسینومایو  9مول هیداتیدیفرم ،3کارسینومای جفتی

عالوت اینکه در مردان مبتالبه تومورهای بیضه و همچنیک هد بباشجدیم

مانند سرطان ریه، از زنجیر بتای  hCGهورمون  دکنندتیتومورهای تول

 دشودیعنوان مارکر تومور استفادت مبه hCGهورمون 

 hCGهورمون  یریگمختلف تشخیص و اندازه یهاروش 41-2

 1ذراه التکس ر عالیروش ممانع  از آبلوتیناسیون غ( 0

 0ذراه التکس ر عالیروش آبلوتیناسیون غ( 3

 یزا روش اال( 9

تشصی  طبی، بیشتریک  یهاشجیاتیدر بیک چهار روش  وق، روش اول در آزما

 دشدت اس  دادتتوضیحطور مف ز کاربرد را داردد که در ادامه، روش انجام آن به

 ذرات التکس رفعالیروش ممانعت از آگلوتیناسیون غ 41-2-4

)دی  نمایید  شججودیو در دو مرحله انجام م hCG با اسججتفادت از کی آزمایش، 

دییقه یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا به دمای  01مذکور را حدایز  کی 

 اند از:اجزای موجود در کی  عباره اتاق برسد(د

 حامله(مثب  )ادرار شص  چکان حاوی کنترلیطرت( 0

                                                
1 Ectopic pregnancy 

2 Choriocarcinoma 

3 Hidatidiform mole 

4 Passive latex agglutination inhibition test 

5 Reversed passive latex agglutination 



  69آزمایش تشخیص حاملگی  :دهم فصل 

 

 

 

 حامله( ریمنفی )ادرار شص  غچکان حاوی کنترلیطرت( 3

  hCGبر ضد زنجیر بتای هورمون  یبادیچکان حاوی آنتیطرت( 9

 hCGهججا زنجیر بتجای هورمون کججه بر روی آن چکجان حججاوی ذراه التکسیطرت( 1

 مت ز شدت اس د

 همزن پالستیکیو  سیاتاسالید زمینه( 0

 روش انجام آزمایش

 روش کیفیالف( 

 :کار مرحله اولدر 

مثب  و یطرت کنترل 0، یطرت نمونه ادرار 0، سیاتبر روی اسالید زمینه د0

 بریزیدد منفی یطرت کنترل 0

بر ضجججد زنجیر بتای هورمون  یبادیآنتها، یک یطرت به هرکدام از آن د3

hCG  د نماییداضا ه 

ثانیه حرک   91دو یطرت را مصلوط کردت و حدود  همزن پالستیکیبا  د9

 د دهیددورانی 

 :کارمرحله دوم  در

یک یطرت از سوسپانسیون ذراه  مرحله اول یهابه هرکدام از مجموعه د1

و جواب آزمایش را  دهیددییقه حرک  دورانی  3اضجا ه کردت،  التکس

 نماییددبررسی  ونیناسیازنمر آبلوت

 تفسیر آزمایش

 ذراه آبلوتینه مشججاهدت بایسجج  میمثب ، در یطرت مربوط به کنترل

 راذراه آبلوتینه بجایجد منفی، ولی در یطرت مربوط بجه کنترل شجججودن

 نماییدمشاهدت 

  ،در نمونجه ادرار مورد آزمجایش، ابر ذراه آبلوتینجه مشجججاهجدت شجججد

در نمونه ادرار، و حامله نبودن  hCGدهندت عدم وجود هورمون نشجججان

دهندت وجود ابر ذراه آبلوتینه مشاهدت نشد، نشان اما ،شجص  اسج 

 در نمونه ادرار، و حامله بودن شص  اس د hCGهورمون 
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 روش کمیب( 

د شججوددر ادرار محاسججبه  hCGباهی اویاه الزم اسجج  مقدار نسججبی هورمون 

 :منموربدیک

به ترتی   ی یزیولوژ آزمایش، با سجججرم یهاابتدا نمونه ادرار را در لوله د0

 دنماییدو غیرت رییق  9/0و  1/0، 3/0

یفی که یطرت برداشته و بر اسار روش ک 0ها سپس از هرکدام از لوله د3

 hCGدر بجاال توضجججیح دادت شجججد، برای وجود یجا عدم وجود هورمون 

 دماییدنبررسی 

عنوان تیتر که در آن آبلوتیناسجیون مشجاهدت نشود به یاآخریک یطرت د9

 د بییریدنمر در hCGهورمون 

 دنماییداز  رمول زیر محاسبه را  hCGمقدار هورمون  ، یدرنها د1

 

V× D× S=  مقدار هورمونhCG 

 

 تیتر هورمون،مربوط به : مصرج کسر D، تریلیلیحجت ادرار برحس  م: Vدر  رمول  وق، 

S باشددمی : حساسی  کی 

س  ادرار یساعته، کا  31در ادرار  hCGهمچنیک برای محاسجبه مقدار هورمون 

عدد مربوط  V یجاکردت و در  رمول  وق به یآورجمعسججاعته را در یک ظرف تمیز  31

 ساعته را یرار دهیدد 31جت ادرار به ح

 هانکته

، نمونه ادرار اول  جججبح روش التکسبه  hCGتشجججصی  هورمون  بهتریک نمونه برای( 0

ادرار غلیظ بودت و  ،و بنابرایک شججودیدر طول شجج  کمتر مایعاه م ججرف م زیرااسجج ، 

 دباشدیم هاسرمی آنبرابر غلم   باهیتقرغلم  مواد موجود در آن، 

، همیی به معنای ، تسجج  حاملیی و یا پربننسججیبراویندکستسجج  چون  ییهاواژت( 3

 دباشدیآزمایش تشصی  حاملیی م

د



 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش ویدالیازدهم: فصل 

 

 مقدمه 44-4

 0توسجججط ویدالمیالدی  0930اولیک بار در سجججال ، آزمایش کالسجججیک ویدال

به مجمع پزشججکان  )سججالمونلوز( برای تشججصی  بیماری ح ججبه، دانشججمند  رانسججوی

بادی ضد های پاریس ارائه شجدد در آزمایش ویدال به جسجتجوی حضور آنتیبیمارسجتان

 شودد بیمار و تیتراسیون آن پرداخته می در سرم سالمونال

آزمایش باشججدد در می 3، آبلوتیناسججیون  عال مسججتقیتاسججار آزمایش ویدال

در  اما امروزت  ر  ژن به کار میآنتی عنوانبه 9کالسجججیجک ویجدال، میکروب سجججالمونال

های ( باکتریHژن ( و  الژل )آنتیOژن یک )آنتیماتسجججوهای ژناز آنتی آزمایش ویدال،

 شود:زیر استفادت می

 (S. Typhi D)تیفی دی  ( سالمونال0

 (S. Paratyphi A)پاراتیفی آ  ( سالمونال3

 (S. Paratyphi B)پاراتیفی بی  ( سالمونال9

                                                
1 Widal 

2 Direct active agglutination 

3 Salmonella 
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 (S. Paratyphi C)( سالمونالپاراتیفی سی 1

ن، باشد، که عل  آمی رنسبنفش، ژنی ویدالدر آزمایشجیات، سوسپانسیون آنتی

 باشدداستفادت از مواد رنیی نمیر کریستال ویوله می

 ایمونولوژی بیماری حصبه 44-2

د، شوبادی ساخته میدر بدن آنتی هاآنکه علیه  ژن مهت سالمونالنوع آنتی سجه

 از: اندعباره

دی ساکاریژن ساختار لیپوپلی(د ایک آنتییا اندوتوکسیک LPSیک، سجو مات) Oژن آنتی (0

 داردد

 اس (د شدتساخته)تاژک یا  الژل باکتری که از پروتئیک  الژلیک  Hژن آنتی (3

زایی باکتری نقش زیادی دارد و از جنس در بیماری ( که0Vi)کپسجججولی یا  kژن آنتی (9

 ژن، ممکک اس  در بعضی سالمونالها وجود نداشته باشددباشدد ایک آنتیساکارید میپلی

 ،وق  هایژن(، علیه هر سججه دسججته آنتی)تیفوئید ح ججبه مبتالبهدر بدن بیمار 

 باشددمی 0-00 وره نمودار بهها، بادیبروز ایک آنتیشودد ترتی  بادی ساخته میآنتی
 

 
 ها در بیماران مبتالبه ح بهبادیترتی  بروز آنتی :۷-۷۷ مودارن

 

                                                
1 Virulence 



  73آزمایش ویدال  :یازدهم فصل 

 

 

 

ر ی از کالبادبه بدن، نوعی آنتی سالمونال حدود یک هفته پس از ورود باکتری

IgM ژن علیه آنتیO (اندوتوکسیک) یج تدرهببادی، شودد تیتر ایک آنتیباکتری ساخته می

 ازنمربادی در سججرم، کندد وجود ایک آنتیباال ر ته و بعد از سججه مات  روکش می در سججرم

 باشدددهندت عفون  حاد میارزش زیادی دارد و نشان ،تشصی  کلینیکی

 IgGاز کالر  ، الژل باکتری ضججد بادیآنتی یا همان Hژن بادی ضجد آنتیآنتی

 سرع بهبادی در سرم، شجودد تیتر ایک آنتیظاهر می و از روز دهت به بعد، در سجرمبودت 

ماندد بنابرایک، اثباه وجود حتی پس از بهبودی در بدن بایی می هامدهبجاال ر تجه و تجا 

بالینی  ازنمر، Oژن بادی علیه آنتیبادی در سرم شص ، بدون اثباه وجود آنتیایک آنتی

بادی در نیز تیتر ایک آنتی ارزش زیادی نداردد عالوت بر ایک، متعای  تزریق واکسک ح به

 یابددم ا زایش میسر

از هفته سجججوم به بعد سجججاخته  )ژن کپسجججولییآنت( kژن بادی علیه آنتیآنتی

یابدد ا زایش چندانی نمی بادی در سججرماسجج د تیتر ایک آنتی IgMشججود و از کالر می

 بادی در سجرم، بیشجتر در رابطه با ا راد نایز باکتری سالمونالتشجصی  حضجور ایک آنتی

 کننددمطرپ اس د نایلیک، باکتری سالمونال را در کیسه  فرای خود حمز می

 تشخیص آزمایشگاهی حصبه 44-9

عامز بیماری از  کردنجدابهتریک رات تشجججصی  عجامجز یجک بیمجاری عفونی، 

 در هفته اول بیماری ،د بنابرایکباشججدیمهای بیولوژیک بیمار و تشججصی  هوی  آن نمونه

ه ترتی  توان برا می باال رود، باکتری سالمونال بادی در سرمیبز از آنکه تیتر آنتی ح به

 آبار SSشجناسی مانند یکروبمهای کشج  از خون، مد وع و سجپس ادرار بر روی محیط

به رنس یاتسجججهای کند و کلونیمی S2Hآبار، تولید  SSدر محیط  )سجججالمونال جدا کرد

 (دآوردمی وجود

بیوتیک، باعث منفی شدن جواب در بسجیاری از موارد، اسجتفادت خودسرانه آنتی

، آزمایش سرولوژی شجودد در ایک حال  بهتریک رات تشجصی  بیماری ح بهمی هاکشج 

 باشددمی ویدال

 ویدال آزمایش سرولوژی 44-1

ای( انجام سججریع )روش اسججالیدی( و کند )روش لوله روشو به د آزمایش ویدال

 سججه باکتری سججالمونال Hو  Oهای ژنبایسجج  حدایز با آنتیبیمار می شججودد سججرممی
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های ژنآنتیهای حاوی )دی  نمایید ویال ( آزمایش شجوددDو  B, A)سجالمونالهای بروت 

یبز از انجام آزمایش، از یصچال بیرون آوردت تا به دمای اتاق دییقه  01مذکور را حدایز 

 روش درهایی که ژن قط برای آنتی بودن،بیر ویج  علج بجهای، روش لولجه برسجججنجد(د

 ددشواند، انجام میاسالیدی مثب  شدت

 روش اسالیدیالف( 

رنس )بهتر اس  از کاشی استفادت شود(، در یریشبر روی یک اسالید  د0

و  01، 31، 11، 91های مصتلف )بیمار را در حجت رمشججش ردیف، سجج

 (د0-00یتر( بریزید )شکز لیکروم 0

( را Dو  B, Aسه سالمونالی  Hو  Oهای ژنهای مربوطه )آنتیژنآنتی د3

 هرکدامدر  جوره نیاز، مطابق دستور شرک  سازندت رییق نمودت، به 

ژن یطرت آنتی 0بیمججار در مرحلججه یبججز،  هججای مصتلف سجججرماز حجت

 داضا ه نماییدمربوطه 

 اندازت بهها را مصلوط کردت و ، یطرتهمزن پالسجججتیکیبا اسجججتفادت از  د9

ی، به آرامبهمتر، بسججترش دهیدد اسججالید را سججانتی 3ای به یطر دایرت

 حرک  دهیدد دییقه در دس  و یا روی روتاتور 9مده 

آبلوتیناسجیون بررسی نمودت و جواب  ازنمرها را مده، یطرت یکازاپس د1

 زیر یادداش  نمایید:  ورهبهرا 

 011 (1ژن آبلوتینه شدت اس : )+آنتی در د 

 (9ژن آبلوتینه شد اس : )+در د آنتی 00یباه تقر 

 (3ژن آبلوتینه شد اس : )+در د آنتی 01یباه تقر 

 (0اس : )+ژن آبلوتینه شد در د آنتی 30یباه تقر 

 شود: )منفی(آبلوتیناسیون دیدت نمی 

 مثب  شججدت اسجج ، هاآنهایی که جواب آبلوتیناسججیون ژنبرای آنتیدر ادامه، 

 انجام دهیدد ای راروش لوله
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 روش اسالیدی آزمایش ویدال :۷-۷۷شکل 

 

  نکته

، از حروف انیلیسجججی سجججالمونالهای مصتلف ژنیآنتهای حاوی بر روی ویال معمواله( 0

زیر استفادت   ورهبه Hژن یآنتو  Oژن یآنتی  برای نشجان دادن ترتبزرگ و کوچک به 

 شود:یم
Dژن : آنتیO  سججججالمونالتیفیD ،dژن : آنتیH  سججججالمونالتیفیD ،Aژن : آنتیO 

سججالمونالپاراتیفی  Oژن : آنتیA ،Bسججالمونالپاراتیفی  Hژن : آنتیA ،aسججالمونالپاراتیفی 

B ،bژن : آنتیH  سالمونالپاراتیفیB 

 ایروش لولهب( 

ای یرار لولهبذاری در جایش تمیز انتصاب کردت و پس از شمارتآزمالولهدت عدد  د0

 دهیدد 

 سججرم لیتریلیم 0/1، 01تا  3های شججمارت به لوله ، ولیترمیلی 3/1در لوله اول  د3

 اضا ه نماییدد  یزیولوژی

بیمار اضججا ه  یتر( سججرملیکروم 011) لیترمیلی 0/1، 0سججپس به لوله شججمارت  د9

 کردت، محتویاه داخز لوله را با تکان دادن لوله مصلوط نماییدد

اضجججا ه نماییدد  3برداشجججته، به لوله شجججمارت  لیترمیلی 0/1، 0از لوله شجججمارت  د1

ماییدد سججپس از لوله شججمارت محتویاه داخز لوله را با تکان دادن لوله مصلوط ن
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اضججا ه نماییدد ایک کار را تا لوله  9برداشججته و به لوله شججمارت  لیترمیلی 0/1، 3

برداشجججته، بیرون  لیترمیلی 0/1، 01از لوله شجججمارت  و ادامه دهید 01شجججمارت 

 دبریزید

اضا ه نماییدد  01تا  0های را به لوله موردنمرژن از آنتی لیترمیلی 0/1در ادامه،  .۳

دقت نمایید در د نماییدها مصلوط ها را با تکان دادن لولهمحتویجاه داخز لوله

 ۲هایی با مضرب رقت ۷0تا  ۷پایان این مرحله، به ترتی  از لوله شرماره 

 اید.بیمار تهیه کرده از سرم ۷0۲۱0/۷... تا  ۱0/۷، ۲0/۷)

 دییقه سانتریفوژ نماییدد دور در 3011دییقه، با سرع   0ها را به مده لوله د0

 ازنمر، 01تا  0ی از سجانتریفوژ درآوردت، به ترتی  از لوله شمارت آرامبهها را لوله د0

 آبلوتیناسیون بررسی نماییدد

 زیر خواندت و یادداش  نمایید: وره بهها لوله تکتکآزمایش را در  نتیجه د9

  یش، آبلوتینه شجدت و مایع باالی رسجوب شفاف آزمالولهژن موجود در یآنتتمام

 1+ :اس 

 یع باالی و مایش، آبلوتینه شججدت آزمالولهژن موجود در یآنتدر ججد  00یباه تقر

 9+ :کدر اس  نسبتاهرسوب 

 ینه شججدت و مایع باالی آبلوت یش،آزمالولهژن موجود در یآنتدر ججد  01یباه تقر

 3+ :کدر اس  نسبتاهرسوب 

 آبلوتینه شججدت و مایع باالی  ،یشآزمالولهژن موجود در یآنتدر ججد  30یباه تقر

 0+: کدر اس  نسبتاهرسوب 

 کدر اس  کاماله یون داخز لوله،سوسپانسشجود و ینم مشجاهدت آبلوتیناسجیون :

 منفی

 (۲درصررد )+ ۳0را که در لوله مربوط به آن،  سجججرم ازی ، آخریک ریتی درنها

 بادی بزارش نماییددتیتر نهایی آنتی عنوانبهشود، آبلوتینه مشاهدت می

 روش درهایی که ژنای  قط برای آنتیالزم بجه یجادآوری اسججج  که روش لوله

هایی که در روش ژنبیردد پس بسججته به تعداد آنتیاند، انجام میاسججالیدی مثب  شججدت

برددد ای مشجججص  میها در روش لولهانجد، تعجداد لولجهاسجججالیجدی جواب مثبج  دادت

لوله،  01ژنی که در روش اسججالیدی جواب مثب  دادت اسجج ، ییر برای هر آنتیدعبارهبه

 شوددای انتصاب میدر روش لوله
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 هانکته

دییقه یبز از شججروع آزمایش از یصچال بیرون  00ژن را حدایز ( ویال های حاوی آنتی0

آوردت تا به دمای محیط برسججند، و به مقدار نیاز، مطابق دسججتور شججرک  سججازندت رییق 

 نماییدد

بادی وز هشتت به بعد و آنتی، از رOژن بادی ضد آنتی، آنتیدر بیماری ح به ازآنجاکه( 3

شججود، به ایک دلیز ممکک ظاهر می از روز دهت دوازدهت به بعد در سججرم Hژن ضججد آنتی

 بایس  آزمایشمی ،بنابرایک د، منفی شوداس  در هفته اول بیماری جواب آزمایش ویدال

 ویدال را در روزهای بعد نیز تکرار کردد

، برای کشججورهای مصتلف متفاوه اسجج د در در آزمایش ویدال یبولیابز( حدایز تیتر 9

، Hژن بادی ضجججد آنتیو تیتر آنتی O ،91/0ژن بادی ضجججد آنتیایران، چنانچه تیتر آنتی

که تیتر یدر ججورتباشججد و یا شججبه ح ججبه می مشججکوک به ح ججبه ،بیمار باشججد 11/0

 91/0، حدایز Hژن بادی ضد آنتیو تیتر آنتی 001/0، حدایز Oژن بادی ضجد آنتیآنتی

 به ح به یا شبه ح به مبتالس د ،یا بیشتر باشد، بیمار

تواند از طریق جف  باشد، و میمی IgGاز کالر  سجالمونال Hژن بادی ضجد آنتی( آنتی1

نوزاد را  یش ویدالو آزما شجججدتمنتقزیعتاه نوزاد طببه جنیک و  ح جججبه مبتالبهاز مجادر 

توانایی عبور از اسجج ،  IgMالر ، چون از کOژن بادی ضججد آنتیمثب  نمایدد ولی آنتی

یی در آزمایش ویدال نوزاد و حتی تنهابه Hمثب  شجججدن آنتی  ،را نداردد بنابرایک جفج 

 ارزش بالینی نداردد ،سالببزرا راد 
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 فصل دوازدهم: آزمایش رایت

 

 مقدمه 42-4

ایجاد  3یا ت  مواج در انسججان بیماری بروسججلوز، ت  مال  0ی بروسجالهاکروبیم

ی هاکروبیمباشدد می هادام، حیواناه و بص و  هاکروبیمکنندد مصزن ا جلی ایک می

بیشتر از طریق م رف  ،شجوندد انسان کیجنسجقطمادت باعث  وانیدر ح تواندیمبروسجال 

لبنیاه مانند شجیر نجوشجیدت، پنیر، بسجتنی و خامه آلودت، یا تمار مسجتقیت با حیواناه 

به بیماری ت  ( هاکشتارباتکنان کشجاورزان، دامداران، دامپزشجکان و کار در موردبیمار )

 9شودد بنابرایک بیماری ت  مال ، یک بیماری مشترک بیک انسان و حیوانمال  مبتال می

 باشددمی

 یبذارنامبندی و ، بر اسجججار میزبان طبقهمیکروب بروسجججال مصتلف هایبونه

 اند:شدت

 باشدداو میکه مصزن آن ب 1آبورتور ( بروسال0

                                                
1 Brucella 

2 Undulant fever 

3 Zoonosis 

4 B. abortus 
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 باشددآن بوسفند و بز میمصزن که  0ملیتنسیس ( بروسال3

 باشددکه مصزن آن سس می 3کانیس ( بروسال9

 باشددکه مصزن آن خوک می 9سویس ( بروسال1

باشندد در ایران، عامز ت  در انسان می عامز بیماری ت  مال  ، وق چهار بونه

ماری ت  باشدد بیملیتنسیس( می بص و  بروسالبوسفند )مال  بیشجتر از نوع باوی و 

 شودددیدت می 0تح  حاد و مزمک 1بالینی به سه  وره حاد ازنمرمال  

 یاختالاله ع ب ،آن از پست  مواج، ضجایعاه و دردهای اسجتصوانی مف لی و 

 دباشندیم از عالئت بالینی بیماری ت  مال 

 بروسلوز ایمونولوژی 42-2

به دو  ججوره  های بروسجالواکنش دسجتیات سجیسججتت ایمنی بدن علیه میکروب

تولید   ججورهبه و ایمنی هومورال DTH)( 0یریتأخایمنی سججلولی یا ازدیاد حسججاسججی  

 هایمیکروبالزم به ذکر اسجج   باشججددمی های سججطحی میکروبژندی علیه آنتیباآنتی

از طرف دییر،  ددارند کیسوماتیا  Oژن ) الژل( بودت و  قط آنتی Hژن بروسجال  اید آنتی

بادی علیه شججودد پاسججخ آنتیموج  م ججونی  یطعی نمی ،آلودبی به بروسججلوز بارکی

که در   یترتکیابه  باشدمی IgEو مقدار جزئی  IgG, IgMمیکروب بروسجال، شامز تولید 

شججود و در ظاهر می ، در سججرمIgMبادی آنتی جیتدربههفته اول و اوایز هفته دوم  اواخر

 رسددمقدار آن به حداکثر می 30تا  09روزهای 

بیماری  30تا  01( از روزهای IgG2و  IgG1ی اخت ا ی ) IgGبادی تولید آنتی

شودد نیز بیشتر می IgMو پس از چند هفته )هفته چهارم تا هشجتت( تیترش از  آغازشجدت

یابد اما ابر کاهش می IgGبیوتیک مناس   وره بیرد، تیتر درمان با آنتی کهیدر جورت

شودد شود، بیماری وارد مرحله مزمک می درمان مناس  انجام نشود یا درمان، نای  انجام

 باشددمی IgGبادی اکثراه مربوط به آنتی در ایک حال  تیتر مثب  سرم
                                                

1 B. melitensis 

2 B. canis 

3 B. suis 

4 Acute 

5 Chronic 

6 Delayed Type Hypersensitivity 
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 تشخیص آزمایشگاهی 42-9

-یطعی تشصی  بروسلوز، کش  خون، مغز استصوان، مایع مغزی روشبهتریک 

باشدد کش  خون می ها و جداسجازی باکتری بروسجالنصاعی، مایع مف جلی و دییر نمونه

 باید در مویعی که ت  باالس ، انجام شودد 

 تشخیص سرولوژیکی بروسلوز 42-1

، بص ججو  در موارد مزمک همیشججه کشجج  نمونه و جداسجازی باکتری بروسججال متأسجفانه

سجججازمان بهداشججج  جهانی برای  ،باشجججد، به همیک دلیزبیماری با مو قی  همرات نمی

ه ک را تو یه نمودت اس  یهای سجرولوژی استانداردتشجصی  بیماری بروسجلوز، آزمایش

 دشودیمها پرداخته در ادامه به آن

 بنگال-رزآزمایش  42-1-4

آزمایش  ،برای تشصی  ت  مال  0آزمایش سرولوژی اولیه یا غربالی کیترعیسر

ند باشد که در عرض چباشجدد اسار ایک آزمایش آبلوتیناسیون مستقیت میمی بنیال-رز

 ت  مال ( را از منفی )ا راد سالت( جدا کرد مبتالبههای مثب  )ا راد توان سجرمدییقه می

 را تعییک کردد به آزمایش بادی ضججد بروسججالتیتر آنتی ،ایبا آزمایش رای  لوله ،سججپس و

 بوینددنیز می 9و آزمون سریع 3، آزمایش پلی  تس ، کارد تس بنیال-رز

 روش انجام آزمایش

 0)بهتر اسج  از کاشی استفادت شود(  درنسیسجفبر روی یک  جفحه  د0

 دبیمار بریزید ( سرملیترمیکرو 01یطرت )معادل 

اضا ه  بنیال-رزژن یطرت از سوسپانسیون حاوی آنتی 0سجپس به آن،  د3

 نماییدد

 اندازت به، دو یطرت را مصلوط کردت همزن پالسجججتیکیبا اسجججتفادت از  د9

 متر پصش نماییدد سانتی 3ای به یطر دایرت

                                                
1 Screening Test 

2 Card Test 

3 Rapid Test 
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حرک  دورانی  دییقه در دس  یا بر روی روتاتور 1به مده اسجالید را  د1

نمایید آبلوتیناسجیون بررسی  نمر ازجواب را  ،مده کیازاپسدهید و 

 (د0-03شکز )

اسجج ( جدا  شججدتمشججاهدت هاآن)واکنش آبلوتیناسججیون در را های مثب  سججرم

 آوریدد به دس را  بادی موجود در سرم، تیتر آنتیایبا انجام آزمایش رای  لوله ،کردت

شود و نتیجه با یاطعی  موارد مشکوک دیدت نمی رز بنیالدر آزمایش الزم به ذکر اس  

 باشددمثب  یا منفی می

 
و  3 یهارتیدادر  د مشاهدت آبلوتیناسیونبرای تشصی  سریع ت  مال  بنیال-رزآزمایش  :۷-۷۲شکل 

 د 9و  0 یهارتیدا، عدم مشاهدت آبلوتیناسیون در 1
 

 ایآزمایش رایت لوله 42-1-2

بذاری در تمیز انتصاب کردت و پس از شجججمارت شیآزمجالولجهدت عجدد  د0

 ای یرار دهیددجالوله

 0/1، 01تججا  3هجای شجججمججارت ، و بجه لولججهلیترمیلی 3/1در لولجه اول  د3

 اضا ه نماییدد  یزیولوژی سرم لیترمیلی

بیمار  ( سججرمتریلکرویم 011) لیترمیلی 0/1، 0سججپس به لوله شججمارت  د9

 اضا ه کردت، محتویاه داخز لوله را با تکان دادن لوله مصلوط نماییدد

اضججا ه  3برداشججته، به لوله شججمارت  لیترمیلی 0/1، 0از لوله شججمارت  د1

ماییدد نمجاییجدد محتویجاه داخجز لولجه را بجا تکان دادن لوله مصلوط ن
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 9ت برداشججته و به لوله شججمار لیترمیلی 0/1، 3سججپس از لوله شججمارت 

مه دهید و از لوله شمارت ادا 01اضجا ه نماییدد ایک کار را تا لوله شمارت 

 برداشته بیرون بریزیدد لیترمیلی 0/1، 01

، اضا ه نماییدد 01تا  0های را به لوله ژن بروسجالاز آنتی لیترمیلی 0/1 د0

دقت  نماییددها مصلوط تکان دادن لولهها را، با محتویجاه داخجز لوله

 ۷0تا  ۷نمراییرد در پایان این مرحله، به ترتی  از لوله شررماره 

بیمار  از سرم ۷0۲۱0/۷... تا  ۱0/۷، ۲0/۷) ۲هایی با مضررب رقت

 اید.تهیه کرده

دور در دییقه سججانتریفوژ  3011دییقه، با سججرع   0ها را به مده لوله د0

 نماییدد

تا  0ی از سججانتریفوژ درآوردت، به ترتی  از لوله شججمارت آرامبهها را لوله د0

 آبلوتیناسیون بررسی نماییدد نمر از، 01

ها ب ججوره زیر خواندت و یادداشجج  نتیجه آزمایش را در تک تک لوله د9

 نمایید:

 ژن موجود در لوله آزمایش، آبلوتینه شجدت و مایع باالی رسوب شفاف تمام آنتی

 1اس : +

 آبلوتینه شججدت و مایع باالی شیآزمالولهژن موجود در یدر ججد آنت 00 باهیتقر ،

 9کدر اس : + نسبتاهرسوب 

 آبلوتینه شججدت و مایع باالی شیآزمالولهژن موجود در در ججد آنتی 01 باهیتقر ،

 3کدر اس : + نسبتاهرسوب 

 آبلوتینه شججدت و مایع باالی شیآزمالولهژن موجود در در ججد آنتی 30 باهیتقر ،

 0کدر اس : + نسبتاهرسوب 

 نفیم کدر اس : کامالهشود و سوسپانسیون داخز لوله، آبلوتیناسیون دیدت نمی 

 (۲درصررد )+ ۳0را که در لوله مربوط به آن  ازسجججرم، آخریک ریتی  یدرنهجا

 بادی ضد بروسلوز بزارش نماییددتیتر نهایی آنتی عنوانبهشود، آبلوتینه مشاهدت می
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 هانکته

دییقه یبز از شروع آزمایش، از یصچال بیرون  00ژن را حدایز آنتی های حاوی( شیشه0

آوردت تا به دمای محیط برسججند، و به مقدار نیاز، مطابق دسججتور شججرک  سججازندت رییق 

 نماییدد

های ژنآبورتور، سجویس و ملیتنسیس با یکدییر آنتی های بروسجالمیکروب ازآنجاکه( 3

اف های  ججاز کلنی معموالهی( بنابرایک برای آزمایش رای ، ژنیآنتیراب  دارند )مشججترکی 

ژن اسجججتفادت آنتی عنوانبه، یا ملیتنسجججیس 03یا  33باکتری بروسجججال آبورتور سجججویه 

 شوددمی

در آزمایش رای ، برای کشجججورهای مصتلف متفاوه اسججج د در  یبولیابز( حدایز تیتر 9

 ر نمردمثب    ،بر تک عالئت بالینی و شججرایط شججغلی مردر نبا  ،به باال 91/0ایران، تیتر 

 شوددبر ته می

 یبولیابزدر تیتر  هامدهکه بعد از درمان تا  اسجج  کیا( مشججکز عمدت آزمایش رای  1

بادی در مقایسجججه با تیتر آنتی کهیدر جججورتموارد  بونجهکیامجانجدد در مثبج  بجایی می

منفی شود، دالل  بر  2ME-Wrightآزمایش های یبلی، سجیر نزولی داشته باشد یا آزمون

 باشددتأثیر درمان و بهبودی می

و واکسک  3ویبریوکلرا 0های  رانسجیسجال توالرنسجیسبا میکروب های بروسجال( میکروب0

عفون  با ایک  ،بنابرایک دژنی داردآنتی یراب  9و همچنیک یرسجججینیجا انتروکولیتیکا هجاآن

 های ضد بروسال در آزمایش رای  شوددبادیتواند سب  ا زایش تیتر آنتیمی هاکروبیم

که در  هاکشججتاربات( باهی به دلیز شججرایط شججغلی )دامداران، دامپزشججکان و کارکنان 0

باشججند( ممکک اسجج  بدون وجود بیماری بروسججلوز، آزمایش رای  در می هادامتمار با 

س  بایهای آزمایش رای ، میدر تفسجیر جواب ،باالتر مثب  شجودد بنابرایک یا 931/0تیتر

 بر ته شودد در نمرشرایط شغلی شص ی 

                                                
1 Francisella tularensis 

2 Vibrio cholerae 

3 Yersinia enterocolitica 
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تواند از طریق جف ، از می د درنتیجه،باشججدمی IgGاز کالر  بادی ضججد بروسججال( آنتی0

های سججرولوژی نوزاد آزمایش شججدتمنتقز نوزاد عتاهیطببه جنیک و  ت  مال  مبتالبهمادر 

موارد، برای اثبجاه بیمجاری تج  مال  در نوزاد باید نتایج  بونجهکیارا مثبج  نمجایجدد در 

از  2ME-Wrightی مقایسججه شججودد ابر تیتر آزمایش الولهبا رای   2ME-Wrightآزمایش 

-3باشد که در مجاوره می IgMایک کاهش مربوط به  احتماالهکمتر باشجد،  ایرای  لوله

نوزاد دالل  بر  در سجججرم IgMبادی مرکجاپتواتانول از بیک ر ته اسججج د اثباه وجود آنتی

 بهمبتالجواب دو آزمایش مذکور یکسان باشد، نوزاد  کهیدر ورتبیماری ت  مال  داردد 

مادری  IgGبادی باشججد و عل  مثب  شججدن ایک دو آزمایش در نوزاد، آنتیمیت  مال  ن

 باشددمی

 2ME–Wrightآزمایش  42-1-9

تعییک کالر  منموربهو  ایایک آزمایش پس از مثب  شججدن آزمایش رای  لوله

-2 اکنندتیاحمادت  ریتأثعل   به IgMبادی شودد در ایک آزمایش آنتیبادی انجام میآنتی

ME بادی آنتی کهیدرحالرود، از بیک میIgG  2به مادت-ME رودد مقاوم بودت و از بیک نمی

 رمبادی موجود در ستریک کاربرد ایک آزمایش، تشجصی  ا ترایی بروسلوز  عال )آنتیمهت

 (IgMاز کالر  اکثراهبادی موجود در سرم ( از بروسجلوز غیر عال )آنتیIgGاز کالر  اکثراه

 باشددمی

 روش انجام آزمایش

بودت با ایک تفاوه که در  ایمشابه رای  لوله ME Wright-2روش انجام آزمایش 

 -2با ر حاوی مادت احیاکنندت  لیترمیلی 3/1، مقدار  یزیولوژی ی سرمجابهلوله اول 

ME  اضا ه نماییدد لوله اول را به مده یک ساع  در دمای اتاق یرار دهید و سپس

 دو بقیه کارها را انجام دهید سازی سرمرییق
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 آزمایش کومبس رایت 42-1-1

در  خ و اه 3مسدودکنندتیا  0های نای بادیایک آزمایش برای تشجصی  آنتی

های نای  بیشتر بادیآنتی دشودیمموارد رجع  بروسجلوز یا مرحله مزمک بیماری انجام 

 باشنددمی IgAو  IgG (IgG4, IgG3)از کالر 

 

 روش انجام آزمایش

د بفته شجج یبالهرا مطابق دسججتورالعملی که  ایابتدا آزمایش رای  لوله د0

 انجام دادت، نتایج را یادداش  نماییدد 

ا ها را بتمیز اضا ه نمودت، لوله  یزیولوژی سجرم ،هاسجپس به تمام لوله د3

 دییقه سانتریفوژ نماییدد  00دور در دییقه به مده  3111سرع  

ی از سجججانتریفوژ درآوردت، مایع رویی را آرامبهها را مده لوله کیازاپس د9

 دییر تکرار نماییدد بار 3دور بریزیدد عمز شستشو را برای 

 پس از اتمام شجججسجججتشجججو و خارج کردن حتی آخریک یطرت سجججرم د1

اخز هر لوله ی، به رسوب دکاغذدستمالداخز لوله بر روی   یزیولوژی

 هیومک )معرف کومبس( اضا ه نماییددیک یطرت آنتی

 برادیسججانتدرجه  90در بک ماری  سججاع  0ها را به مده نیت تا لوله د0

 یرار دهیدد

دور در دییقه  3111دییقه با سجججرع   00ها را به مده سجججپس لوله د0

 سانتریفوژ نماییدد

لوتیناسججیون بررسججی آب ازنمری از سججانتریفوژ درآوردت، آرامبهها را لوله د0

نمجاییجد و آخریک ریتی را کجه در لولجه مربوط به آن، آبلوتیناسجججیون 

 بادی بزارش نماییددتیتر آنتی عنوانبهشود مشاهدت می

                                                
1 Incomplete 

2 Blocking 



 

 

 

 

 

 

 

 ی ایمنی در آگارهاکمپلکسی رسوب هاکیتکنفصل سیزدهم: 
 

 مقدمه 49-4

در رسجججوب دادن  هججاآنهججا، توانججایی بججادییآنتهججای وی بییک ترمهتیکی از 

های بجادییآنتبجاشجججدد علج  ایک امر واکنش ژن از محیط محلول مییآنتی هجامولکول

یدت تندرهتی هاکمپلکساز  0یاشججبکهژن و تشججکیز یآنتی هامولکولاخت ججا ججی و 

 تواند در محلول باییازاندازت نمییشبباشججد که به عل  درشججتی ژن مییآنت–بادییآنت

 نمایدد یجه رسوب میدرنتبماند و 

ی ایمنی پس از برخورد هاکمپلکسهمیشججه رسججوب  الزم به ذکر اسجج البته 

که در   ججز اول کتاب اشججارت  طورهمانا تدد ینمژن اتفاق یآنتو  بادییآنتی هامولکول

ی ی ایمنهاکمپلکسدر تشججکیز  ،ژنیآنتبادی و یآنتی هامولکولشججد، غلم  نسججبی 

که در موارد ا زایش نسجججبی یطوربهاسججج   مؤثر ،یدت در محیط محلولتندرهتبزرگ و 

( ژن )منطقه پسجججتزونیآنت( و بادی )منطقه پروزونیآنتی هامولکولاز  هرکدامغلمج  

و رسوب  هبر تشکزی ایمنی بسجیار کوچک و سبک هاکمپلکسنسجب  به یکدییر، تنها 

ا تدد هس  که رسوب ایمنی اتفاق می 9بلکه تنها در منطقه تعادل ا تدنمی اتفاق 3ایمنی

 1تییظر تکهای ژنیآنت که آن اس بایسج  به آن اشجارت شود نکته مهت دییری که می

                                                
Lattice  1 

Immunoprecipitate 2 

Equivalence zone 3 

Monovalent 4 
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نه بویکاباشجججند زیرا یادر به تشجججکیز رسجججوب ایمنی نمی ،های مونوکلونالبادییآنتو 

آنتی ژن -ی آنتی بادیهاکمپلکسیدت تندرهتیجادر بجه تشجججکیجز شجججبکجه  هجاکوللمو

 باشنددنمی

 و آگاروز آگار 49-2

ی هاجلبکباشججد که از ی باال میمولکولارید پیچیدت با وزن یک پلی سججاک آبار

ی هامحلولبراد( در یسانتدرجه  31آیدد آبار در دماهای باال )حدود می به دس دریایی 

 0براد تبدیز به ژلیسانتدرجه  10تا  91حز و هنیام سجرد شجدن در دمای حدود  ،آبی

 باشدد شکز خال  یا ته تر آبار می شودد آباروزمی

برم  3تا  0ژلی که از حز کردن  ، در بسججترهای رسججوب ایمنییکتکن معمواله

شجججود، انجام ( حا جججز میPBSلیتر با ر  سجججفاه سجججالیک )یلیم 011در  یا آباروز ارآب

کا ی مقاوم بودت و دارای منا ذ با یطر مناسججج  جه   اندازتبه، برددد ایک بسجججتر ژلمی

 دباشدی پروتئینی میهامولکولحرک  

 ژن در ژلیآنتو  بادییآنتی هامولکولانتشار  49-9

 ا جججطالحاهیا  ژن در ژلیآنتو  بجادییآنتی هجامولکولهجای انتشجججار یجکتکن

یری باندازتهایی هستند که برای تعییک، تشصی  و یکتکن 3های ایمونودیفیوژنیکتکن

به ایک  ججوره  هاروششججوندد اسججار ایک ژن اسججتفادت مییآنتبادی و یآنتی هامولکول

و پس  منتشرشدتژن یآنتبادی و یآنتی پروتئینی هامولکولاسج  که در بستر ژل، اکثر 

 ،ژنآنتی-بادیی آنتیهاکمپلکسیدت از تندرهتی اشجبکهبرخورد با یکدییر و تشجکیز از 

 د  آورندوجود میرا به رنییشیریو یا باند رسوبی  خط رسوبی

ایمونودیفیوژن  (0شجججوند: بجه دو روش انججام می هجای ایمونودیفیوژنیجکتکن

 (1SRID)ای طر ه دایرتیکایمونودیفیوژن  (3 ( DID9) دوطر ه

                                                
Gel 1 

Immunodiffusion 2 

Double ImmunoDiffusion 3 

Single Radial ImmunoDiffusion 4 
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 وطرفهد ایمونودیفیوژن 49-1

)پزشججک سججوئدی و  0که به آن تکنیک اخترلونی DIDیا  دوطر ه ایمونودیفیوژن

شجججود، یک تکنیک ایمونولوژیکی برای تعییک و تشجججصی  مبدع ایک روش( نیز بفته می

در  یی در ژلهاکهچا حفرباشججدد در ایک روش بعد از ها میژنیآنتها و بادییآنتکیفی 

ژن را در یآنتو  بادییآنتی هامولکول ،سججانتیمتر( 3تا  0 وا ججز مناسجج  از یکدییر )

کنندد در طی ساع  انکوبه می 19تا  31ریزند و به مده ی مقابز هت میهاچاهکداخز 

آزادانه در داخز ژل حرک  نمودت   جورهبهژن یآنتبادی و یآنتایک مده هر دو مولکول 

ژن، آنتی-بادیآنتیی هاکمپلکسیدت تندرهتو پس از واکنش با یکدییر و تشکیز شبکه 

 شودد در  ا له بیک دو چاهک تشکیز می خطی رسوبی

در سجججرع   مؤثرها از عوامز ژنیآنتها و بجادییآنتغلمج  و انجدازت مولکولی 

هرچه غلم  یک مولکول بیشججتر و اندازت آن  مثالعنوانبهباشججدد می در ژل هاآنانتشججار 

ز ا بنابرایک،  ا ججله خط رسججوبی دکندکمتر باشججد، با سججرع  بیشججتری در ژل حرک  می

 تواند تا حدودی بیانیر غلم  و اندازتژن مییآنتو  بجادییآنتی هجاچجاهجکهرکجدام از 

 ددژن باشیآنتبادی و یآنتی هامولکول

ژن نامعلوم با یکدییر یآنت، مقجایسجججه دو DIDیکی دییر از کجاربردهجای روش 

مشجججابه  دییرهم با هاتوپاپی ازنمرژن نامعلوم یآنت جججوره که ابر دو یکبدباشجججدد می

یجادشججدت متفاوه خواهد بودد ا متفاوه و یا نیمه مشججابه باشججند، الیوی خطوط رسججوبی

در آن، و حفر چاهک به  و ریصتک آنتی سرم با حفر یک چاهک در مرکز ژل ،منموربدیک

، از روی الیوی هرکدامهجای متفجاوه در ژنیآنتیجاز در اطراف آن و ریصتک موردنتعجداد 

ژن یآنتدو  و یا تشابه نسبی ، عدم مشابه  توان به مشابهیجادشدت میاخطوط رسوبی 

 د(0-09شکز ) بردتوپی، پیاپی ازنمر

 

                                                
Ouchterlony 1 
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د هاژنتوپی آنتیهای اپیبه منمور مقایسه مشابه  (DID) طر هدو یمونودیفیوژنا: ۷-۷۵شکل 

 ددهدیمرا نشان  هاژننتیآ تشابه نسبی 9 شمارتو   شابهعدم م 3، شمارت مشابه  0 مارتش

 

 DIDروش انجام تکنیک  49-1-4

 مواد و وسایل الزم

، PBSشناسی تمیز، با ر یباکترهای ی ل، الم هماتولوژی یا پیا آباروز پودر آبار

 ضد آلبومیک انسانی، شعله باز ادیبیآنت(، mg/ml 0انسانی ) آلبومیک

 روش کار

و بر روی شجججعله باز،  PBSلیتر میلی 011را در  یا آباروز برم آبار 0 د0

 کامز حز کنیدد طوربهای آزمایشیاهی داخز یک ظرف شیشه

در محیط آزمایشیات تا دمای حدود  پس اجازت دهید تا محلول آبارسج د3

 سرد شودد ،برادیسانتدرجه  10

را  لیتری، مقدار مناسجج  از محلول آبارمیلی 01با اسججتفادت از پیپ   د9

ا ید تشناسی بریزید و اجازت دهیباکتری  لروی هر اسجالید یا داخز پ

 سرد شدت و ببنددد کاماله
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ییدد نماحفر  ، تعدادی چاهک در ژل3-09با اسججتفادت از الیوی شججکز  د1

توانید از پیپ  برای حفر چجاهک در  جججوره نداشجججتک ژل پانچر می

ای و مکش دهانی استفادت کنیدد البته احتیاط کنید در پاسجتور شیشه

 ژل از پیپ  وارد دهان نشودد ،زمان مکش

تهیججه  PBSدر  از آلبومیک 93/0و  00/0، 9/0، 1/0، 3/0ی هججاریجج  د0

 کنیدد

 31ی اطراف، و هاچاهکشجججدت را در یقری یتر از آلبومیکلیکروم 31 د0

 آلبومیک را در چاهک مرکزی بریزیددیتر از آنتیلیکروم

حیط مرطوب و در یک م ساع  در دمای اتاق 31اسالیدها را به مده  د0

توانید مقداری پنبه خیس برای ایجاد محیط مرطوب میانکوبه کنید )

 د(یرار دهید دربستهرا در مجاور اسالیدها و در داخز یک ظرف 

 تشججکیز خطوط رسججوبی ازنمرمذکور، اسججالیدها را  زمانمدهپس از  د9

 (د9-09)شکز  ییدنمابررسی 

 

 

سرم( و دو )حاوی آنتی مرکزی چاهکرنس بیک شیری د به باندهای رسوبیDIDتکنیک  :۲-۷۵شکل 

 دی  نماییدد ژن(ینت)حاوی آ 9و  0چاهک 
 

 ایمونوالکتروفورز 49-5

ابتدا  در ایک تکنیک،د باشدمی DIDیا ته توسعهروش  0تکنیک ایمونوالکترو ورز

  یکفکتی پروتئینی با نیروی الکتریکی و بر اسجججار تفاوه شجججارژ از یکدییر هامولکول
                                                

Immunoelectrophoresis 1 
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 مسیر الکترو ورز، واکنش موازاهبهدر شیاری  با اضا ه کردن آنتی سرم سپس، شجونددمی

ز تشکی های رسجوبیها و یا یورآنتی ژن اخت جا جی  جوره بر ته و کمان-آنتی بادی

 (د9-09)شکز  شودمی

یک  که بدن علیه، در تشجججصی  نقای  ایمنی )مویعیتکنیک ایمونوالکترو ورز

تیپز ، تشصی  مول(، نقای  سجیسجتت کمپلمانکندینمژن خا ، آنتی بادی تولید آنتی

 کاربرد داردد  و ادرار طبیعی در سرمهای غیرو تشصی  پروتئیک میلوما

 

 
محز ریصتک نمونه حاوی پروتئیک  ،()یط  کاتد های باال و پاییکد دایرتایمونوالکترو ورز :۵-۷۵شکل 

ط، ها از یکدییر، در شیار وسپس از الکترو ورز و تفکیک پروتئیک دباشندیمانسان(  مثال سرمعنوان)به

 ددنشوتشکیز می های رسوبیها و یا یور، کماند پس از انکوباسیونشودیمسرم ریصته آنتی

 

  ایطرفه دایرهیکایمونودیفیوژن  49-6

)مبدع  0که به آن تکنیک مانسجججینی SRIDیا  ایطر ه دایرتیکایمونودیفیوژن 

ها و بادییآنتشججود، یک تکنیک ایمونولوژیکی برای تعییک کمی ایک روش( نیز بفته می

طرف واکنش ،  قط بججه یکی از دو DID برخالفبججاشجججدد در ایک تکنیججک هجا میژنیآنت

 معموالهشجججود و طرف دییر که میدادت  جازت انتشجججارا در بسجججتر ژل ژن(،آنتی معمواله)

 دکندباشد، با غلم  مناس  در ژل ثاب  بودت و اجازت انتشار پیدا نمیمی بادییآنت

 حاوی و حفرشجججدت یی که درون ژلهاچجاهجکدر داخجز  را ژنیآنت SRIDدر 

کنندد ساع  انکوبه می 19تا  31ریزندد سپس به مده میباشد میاخت جا ی  بادییآنت

یابد و پس از برخورد با ای در ژل انتشجججار میدایرت  جججورهبهژن یآنتدر طی ایک مده، 

 وره جججبهژن آنتی-بادیی آنتیهاکمپلکسز یدت اتندرهت بادی و تشججکیز شجججبکهیآنت

                                                
Mancinic 1 
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ارتباط مسججتقیمی با  ،هد اندازت یطر دایرت رسججوبی(1-09)شججکز  کندرسججوب می ،ایدایرت

ژن و رسجججت نمودار، یآنتی اسجججتاندارد از یک هاغلم ژن داردد با داشجججتک یآنتغلم  

 د(0-09)شکز  کرد ژن مجهول را محاسبهیآنتتوان غلم  یک می

 

 
 داردد ژنیبا غلم  آنت یمیارتباط مستق ،یرسوبهای یرتیطر داد SRIDتکنیک  :۱-۷۵شکل 

 

 

 توان¬ی، مهای استاندادبر اسار غلم  رست نمودارد با SRIDدر تکنیک  نمودار استاندارد :۳-۷۵شکل 

  مجهول را محاسبه کرد ژنیغلم  آنت
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بیری غلم  سجججرمی ، روشجججی منجاسججج  و ارزان جه  اندازتSRIDتکنیجک 

 باشددمی کمپلمان 4Cو  3Cو همچنیک یطعاه  IgM ،IgA ،IgGهای بادییآنت

بیری را جه  اندازت SRIDهای آمادت پلی های مصتلف ایرانی، امروزت شجججرک 

 رساننددبه  روش می و همچنیک یطعاه کمپلمان بادییآنتهای مصتلف کالر

  یراکت یمونوالکتروفورزا 49-7

د در ایک باشجججدمی SRIDیا ته توسجججعهروش  0یراکت یمونوالکترو ورزاتکنیجک 

 ریصته ،بادییآنتحاوی  در ژل حفرشججدتی هاچاهکها را در داخز ژنیآنتابتدا  تکنیک،

ز(د آورند )الکترو وریدرمرا در ژل به حرک   هاآنو سپس با استفادت از نیروی الکتریکی، 

ندد در ایک روش، مساح  باشمیشکز یراکت ،در ایک روش تشجکیز شدت خطوط رسجوبی

 د(0-09)شکز  داردژن یآنتبا غلم   ارتباط مستقیمی راک ،هر زیر 

ی  ، تشجججصبیری آلفججا توپروتئیک، در انججدازتیراکت یمونوالکترو ورزاتکنیججک 

و تشجججصی   بیری یطعاه کمپلماننصاعی، اندازت-هجا در ادرار و مجایع مغزیبجادیآنتی

 دمیلوماها کاربرد دارد

 

 

 
 یراکت یمونوالکترو ورزات ویر شماتیک از تکنیک  :6-۷۵شکل 

 

                                                
Rocket immunoelectrophoresis 1 
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 نفلومتری 49-8

می باشججدد  0نفلومتریهای مورد اسجتفادت در ایمونولوژی ، یکی دییر از تکنیک

 فمصتل هایغلم  پروتئیکبا سجججرع  و دی  زیاد، توان با اسجججتفادت از ایک تکنیک می

را  (C3, C4)طعاه کمپلمان یو  (IgG, IgM, IgA)بجادی هجای آنتیمی نمیر کالررسججج

غلم  سرمی زنجیرهای سبک  توانهمچنیک با استفادت از ایک روش می بیری کردددازتان

ی بیراندازت مولتیپز میلوما اندر بیماررا های( بادیآزاد کجاپجا و المبجدا )مربوط بجه آنتی

 پرداخ دبررسی وضعی  مبتالیان به ایک بیماری و به  کردت

-بادیهای آنتیباشد که کمپلکسبه ایک  وره می  اسجار تکنیک نفلومتری،

کنندد سپس، ایک نور پراکندت شدت ژن در محلول، نور لیزر تابیدت شدت را پراکندت میآنتی

بیری آوری و اندازتنفلومتر جمع وسجججط دسجججتیات، تدرجه 31تجا  91در زوایجای معموال 

ذب شجدت توسط محلول که در آن، نور ج 3شجود  درسج  برخالف روش توربیدومتریمی

 بیری می شودداندازت

های مشجججص جججی در بادی و آنتی ژن را با غلم در روش نفلومتری، ابتدا آنتی

هجایی کجه  قط منجر به تشجججکیز کننجد )غلمج مصلوط میمص جججو   9داخجز کوه

سججپس کوه را ها شججدت و سججریعا رسججوب ننماید(د های کوچکی از ایک مولکولکمپلکس

های کمپلکس تابانددمینور لیزر را به کوه  بذارندد دسججتیات،ر میداخز دسججتیات نفلومت

کنندد  نورهای پراکندت ژن در داخجز کوه، نور لیزر را پراکنجدت میآنتی-بجادیمعلق آنتی

آوری و در مقایسه دستیات نفلومتر جمعوسجط درجه، ت 31تا  91شجدت در زوایای معموال 

 شودد بیری میجهول اندازتهای استاندارد، غلم  نمونه مبا نمونه

 

 

 

                                                
1  Nephelometry 

1 Turbidimetry 

 1 Cuvette 
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 فصل چهاردهم: االیزا

 

 مقدمه 41-4

 ی کون وبههایبادیآنت، تکنیکی اسجج  که در آن با اسججتفادت از 0(ELISA) االیزا

مجهول را در نمونه بیولوژیکی ژن آنتیکیفی و کمی یجک   جججورهبجه توانیمبجا آنزیت، 

در  د، هورمون و یا چیزهای دییر باشججدسججایتوکایک تواندیم ژنیآنتمشججص  کردد ایک 

ه کف ، بژنیآنتیا  یبجادیآنتیکی از اجزای ایمونولوژیجک واکنش،  معموالهتکنیجک االیزا، 

( 0-01شجججکز ی از جنس پلی اسجججتیرن )اخانه 30یا  19 یک میکروپلی  3یهاچاهک

 د باشدیممت ز 

و  مربوطه ژنیآنتبا آنزیت به  کون وبه یبادیآنتات جججال  ،اسجججار آزمایش االیزا

9رنسیبآنزیت بر سوبسترای  ریتأث ،سپس
1و تبدیز آن به یک مح ول رنیی 

 به دباشدیم 

، شججودیمتبدیز به مح ججول رنیی  ،آنزیت ریتأثکه تح   رنسیبایک نوع از سججوبسججترای 

 دشودیمفته ب 0یا کروموژنیک زارنسسوبسترای 

                                                
Linked ImmunoSorbent Assay-Enzyme 1 

Well 2 

Colorless substrate 3 

Colored 4 

Choromogenic substrate 5 
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 مورد استفادت در تکنیک االیزا یاخانه 30 یکروپلی م (:۷-۷۱شکل )

 

 موردارتباط مسججتقیت با غلم  مادت  در آزمایش االیزا جادشججدتیارنس  شججده 

یا االیزا  اسججپکترو وتومتری توسججط دسججتیات سججادب بهو جذب نوری آن  ی داردریباندازت

ی مصتلف هاغلم د از ایک رو با داشججتک باشججدیمی ریباندازت یابز( 3-10شججکز ) 0ریدر

 ،هرکدامی جذب نوری برای ریباندازتاسجججتجانجدارد از یجک مادت و انجام آزمایش االیزا و 

 موردنمرغلم  مادت مجهول  ،با استفادت از آن ونمودار اسجتانداردی ترسیت کرد  توانیم

  را محاسبه کردد

 یدرر یزادستیات اال :۲-۷۱شکل 

 

 در تکنیک االیزا هایبادیآنتکردن  ی مصتلفی برای کون وبجههجاتیآنزامروزت از 

 ک  سججفاتازیو آلکاال 3ترب کوهی ی پراکسججیدازهاتیآنزد در ایک میان، شججودیماسججتفادت 

                                                
reader ELISA 1 

Horseradish peroxidase 2 
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ه ترتی  ب هاتیآنزایک  بیشجتریک کاربرد را در تکنیک االیزا دارندد سجوبسترای کروموژنیک

رنس  ،که در مورد اولی باشجججندیم( PNP) نیترو نجز( و پجاراTMB) بنزیجدیکمتیجزتترا

 دباشدیمرنس مح ول نهایی زرد  ،مح ول نهایی آبی و در مورد دومی

( بودت و RIAی )مونواسیا ویرادیابز مقایسه با تکنیک  حسجاسجی  تکنیک االیزا

 اینکه عالوتبهد باشدیمپیکوبرم از یک مادت  و نانوبرم بیری مقادیری در حداندازتبهیادر 

 دباشدیم ترارزانو  خطریب RIA برخالفاالیزا 

 هاآنکه با اسججتفادت از  اندشججدتیطراح امروزت اشججکال مصتلفی از تکنیک االیزا

را محاسججبه کردد در ادامه به  یبادیآنتو  ژنیآنتکیفی و کمی مقدار   ججورهبه توانیم

 دتیکنیمی االیزا اشارت هاکیتکنانواع پرکاربرد 

 میرمستقیغاالیزای  41-2

 یبادیآنتی کمی ریباندازتبرای تعییک و  (9-10شججکز ) ۷تیرمسججتقیغاالیزای 

را در کف ژن آنتی ،ی بیولوژیججک کجاربرد داردد در ایک روشهججانمونججهو دییر  در سجججرم

ی هایبادیآنت تشجججصی برای  مثالعنوانبهد دهندیمات جججال  ی میکروپلی هاچاهک

( که gp120 مثز)را  HIV ی پوشش ویرورهاکیپروتئدر سرم یک  رد،  HIV روریضجدو

 ددهندیمی میکروپلی  ات ججال هاچاهکاسجج ، به کف  شججدتهیتهرکمبینان    ججورهبه

ا ت کنندیمو مدتی  بر  کنندیماضا ه  هاچاهکرا به داخز  موردنمرسجرم  رد  ،سجپس

 PBS با ر بامحتویاه هر چاهک را  در ادامه، جججوره بیردد  ژنیآنت-یبجادیآنتواکنش 

د را که ض ی ثانویهبادیآنت، سپسی آزاد حذف شوندد هایبادیآنتتا  دهندیمشجسجتشجو 

 ،س ا کون وبه نیز آنزیت یک و عالوت بر ایک، با باشدیمی مرحله اول بادیآنت Fcیسجم  

یبز مدتی برای انجام واکنش  ججبر  مرحلهو همانند  کنندیماضججا ه  هاچاهکبه داخز 

از  پس دندینمایمی آزاد را با عمز شجججسجججتشجججو حذف هایبادیآنت، آن از پسنمودت و 

اضا ه نمودت و  هاچاهکمربوط به آنزیت را به داخز  شجسجتشجو، سجوبسجترای کروموژنیک

 ،ر پایاند دکنند بر میایجاد مح ول رنیی و  آنزیت بر سجوبسترا ریتأث منموربهمدتی را 

، به واکنش آنزیمی خاتمه دادت و جذب نوری 3بجا اضجججا جه کردن محلول متویف کننجدت

 د ندینمایمنانومتر یرائ   101 موجطولو در  ریدر  االیزارا با استفادت از دستیات  هاچاهک

                                                
Indirect ELISA 1 

Stopping solution 2 
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 االیزای غیر مستقیتت ویر شماتیک از  :۵-۷۱شکل 

 

از اسجتاندارد با غلم  مشص   هایسجرممجهول، از  همرات سجرم کهیدر جورت

 ،با رسجت منحنی استاندارد توانیمباشجد،  شجدتاسجتفادتنیز  HIV روریضجدو یبادیآنت

نمایانیر  Xمحور  ،نمودار استاندارد در ی را در نمونه مجهول مشص  کرددبادیآنتغلم  

 دباشدیم استاندارد هایغلم کدام از جذب نوری هر  Yی استاندارد و محور هاغلم 

 HIVروش انتصابی برای تشجججصی  مبتالیان به ویرور ، تیرمسجججتقیغاالیزای 

 0حدود  HIV روریضججدواخت ججا ججی  یبادیآنت معموالهد باشججدیم( )عامز بیماری ایدز

 داس ی ابیردیابز تیرمستقیغمبتالیان با استفادت از االیزای  در سرم ،هفته بعد از عفون 

 االیزای ساندویچی 41-9

مجهول در  ژنیآنتی ریباندازتبرای تعییک و  (1-01)شکز  ۷االیزای ساندویچی

 ژنیآنتضججد  یبادیآنت ،د در ایک تکنیکشججودیمی بیولوژیکی اسججتفادت اهنمونهو  سججرم

مت جججز اسججج د از تکنیک االیزای  ی میکروپلی هجاچجاهجک، بجه کف موردنمرمجهول 

ی مصتلف در سجججرم هاهورمونها و  ی سجججایتوکایکریباندازتبرای  معمواله ،سجججاندویچی

  سیبایم شجودیمی که با االیزای سجاندویچی تشجصی  دادت ژنیآنتد شجودیماسجتفادت 

 ی مصتلفبادیآنتات ججال به دو  منموربهجدابانه بر سججطح خود  توپاپی 3حدایز دارای 

 با آنزیت( باشدد ی کون وبهبادیآنتو دییری  ،ی مت ز به کف چاهکبادیآنت)یکی 

ه اضا  ی میکروپلی هاچاهکمجهول را به  ژنیآنتدر ایک تکنیک، نمونه حاوی 

د دهدمت ز اس ، واکنش  هاچاهکاخت جا جی خود که به کف  یبادیآنتتا با  کنندیم

ادامه پس  د درکنندیمبا آنزیت را اضا ه  ی کون وبهبادیآنتو شستشو،  پس از انکوباسیون

                                                
Sandwich ELISA 1 
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 و با اسججتفادت از کنندیمرا اضجا ه  از انکوباسجیون و شجسجتشججو، سجوبسجترای کروموژنیک

نانومتر  101 موجطولدر چاهک را در  جادشجججدتیامیزان ججذب نوری رنس  ریجدر،الیزاا

 دندینمایمیرائ  

 

 
 ت ویر شماتیک از االیزای ساندویچی :۱-۷۱شکل 

 

 االیزای رقابتی 41-1

برای تعییک و  همجانند االیزای سجججاندویچی (،0-01)شجججکجز  ۷االیزای ریجابتی

 یادبیآنترا با  ژنیآنتابتدا نمونه حاوی کجاربرد داردد در ایک روش،  ژنیآنتی ریبانجدازت

را به داخز  ژنیآنت-یبادیآنتمصلوط حاوی  ،د سجججپسکننجدیمانکوبجه  اخت جججا جججی

مجهول به کف آن مت جز شدت اس ،  ژنیآنتمشجابه  ژنیآنتکه  ی میکروپلی هاچاهک

ی آزاد ادبیآنتدر نمونه مجهول اولیه بیشتر باشد،  ژنیآنتهر چه  عتاهیطبد کنندیماضا ه 

به کف چاهک پیدا خواهد کردد ادامه کار  ات ججال یا ته ژنیآنتکمتری اجازت ات ججال به 

شو، و شجست د به ایک  جوره که پس از انکوباسجیونباشجدیم تیرمسجتقیغشجبیه االیزای 

و پس از  شججودیماضججا ه  هاچاهکبه  ،ی اولیهبادیآنتبا آنزیت ضججد  ی کون وبهبادیآنت

 جذب د در پایان،شودیماضا ه  هاچاهکانکوباسجیون و شجسجتشجو، سجوبسترای آنزیت به 

 دشودیمخواندت  االیزاریدرنوری هر چاهک با استفادت از دستیات 

در نمونه اولیه بیشتر باشد، شده رنس  ژنیآنتغلم   هرچه ،در االیزای ریابتی

واضجججح و  ،کمتر خواهد بودد بر ایک اسجججار هاچاهکجذب نوری  جهیدرنتو  شجججدتجادیا

االیزای ریابتی، غلم  با جذب نوری رابطه عکس  روشججک اسجج  که در نمودار اسججتاندارد

 داردد

                                                
Competitive ELISA 1 
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 ریابتی ت ویر شماتیک از االیزای :۳-۷۱شکل 

 

 برای انجام آزمایش االیزا ازیموردنوسایل و تجهیزات  41-5

 و ی عفونی نمیر هپاتی ، ایدزهایماریبامروزت برای تشججصی  ابتال به خیلی از 

 و در سجججرم هاهورمونها و  ی سججایتوکایکریباندازتبرای  هلیکوباکتر پیلوری و همچنیک

 تجاریی ها یکد به ایک منمور شجججودیماسجججتفادت  از تکنیک االیزا ،مجایعاه بیولوژیک

از اجزای زیر  معمواله ،(0-01)شجججکججز  االیزا هر کیجج  داسججج  شجججدتیطراحمصتلفی 

 اس : شدتزیتشک

ای یراربر تههش  خانه سجتون 03که در  ایخانه ۳6 یک یا دو عدد میکروپلیت( ۷

، چاهک هاخانهایک  اشارت شد به هر یک از یبالهکه  طورهماند را ببینید( 0-01)شکزاندد 

از  هاد جنس ایک میکروپلی شودیمبفته  3ای استریپهر سجتون هش  خانهبه و ، 0یا ول

ردد دا مترسجججانتی0 عمقی حدود و بودت پروپیلکو یا پلی کلرایدوینیز، پلیرنیاسجججتیپل

های ته  اف برای چاهکد باشندبه اشجکال ته  اف و یا ته بود می، ای االیزاهمیکروپلی 

 داالیزا، مناس  هستندهای در سنجش اسپکترو وتومتریرائ  

که با توجه  مثبتمنفی و کنترلاسررتاندارد، کنترل یهاغلظتهای حاوی ویال( 3

 محلول یا لیو یلیزت باشندد  ورهبهتوانند می به نوع کی 

 تواندشود و میسجرمی اسجتفادت می ی نمونهسجازقیری برایکه  9 کننده نمونهرقیق( ۵

 دببردرا تا حدود زیادی از بیک  1اثر هوک

                                                
Well 1  

Strip 2 

Sample Diluents 3 

Hook effect 4 
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 با آنزیم کونژوگه یبادیآنت( ۱

و یک مادت  313، توویک (PBS) که متشکز از با ر  سفاه سالیک 0محلول شرستشو( ۳

 باشددمی هایارچو  هاکروبیمجلوبیری از رشد  منموربه 9ضد میکروبی به نام تیومرسال

 هتجدا از یکدییر و   جججورهبهتواند هت که میمحلول سرروبسررترای کروموژن ( 6

 ترکیبی باشدد  ورهبه

تواند حاللی  می بر اسار های آنزیمی، سجوبسترادر واکنشاسج   به ذکرالزم 

ر دزیرا  ،بایسججتی سججوبسججترا محلول باشججد در سججنجش االیزا محلول یا غیرمحلول باشججدد

یرائ  نمودد از سججوبسججترای  دریر زایاالمح ججول را با دسججتیات  توانینم،  ججورهغیرایک

 دشودیماستفادت  (ELISPOT) یالکهاالیزای  روش در ،غیرمحلول

تواند اسجججیدی یا آنزیمی، می کجه با توجه به نوع کون وبه متوقف کننردهمحلول ( ۱

ی هامحلولباشجججد، برای تویف واکنش باید از  HRPیلیایی باشجججدد ابر کون وبه آنزیمی 

 ،اسججتفادت نمودد ولی ابر کون وبه کیدسججولفوریاسججو یا  کیدریدکلریاسججاسججیدی نمیر 

ر استفادت کردد الزم به ذک ،ی یلیایی نمیر سجودهامحلولباشجد باید از  فاتازک  سجیآلکاال

 ،، رنس آبی مح ول تبدیز به زردیدیکنندت اساسج  در اثر تویف واکنش توسط متویف

زرد به  تبدیز رنس  ورهبه، کنندت یلیاییتغییر رنس حا ز از کاربرد متویف کهیدرحال

 ی خواهد بوددایهوت

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
Washing solution 1 

20-Tween 2 

Thiomersal 3 
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و وسایز موجود در آن االیزا نمونه ای از کی : 6-۷۱شکل   

 

نحوت  دستورالعمزی حاوی اکتابچه، االیزا در هر کی  دانجام آزمایش دستورالعمل( 8

یبز از انجام آزمایش،  شججودیمانجام آزمایش و مشججص ججاه کی  وجود داردد تو ججیه 

 مطالعه نماییدد دی بهکتابچه را 

، برای انجام آزمایش االیزا، وسجججایز و تجهیزاه دییری نیز االیزا عالوت بر کیج 

 د از:ها عباتنآن کیترمهتمورد نیاز اس  که 

شجججبیه  دروایعدسجججتیات االیزا ریدر، . یا االیزا ریدر زایخوانشررگر االدسررتگراه  (۷

معمولی بودت، با ایک تفاوه که نوع کووه، مسیر خوانش و تعداد  یلترها  اسپکترو وتومتر

و مسیر خوانش  شودمی اسجتفادتاسج د بدیک ترتی  که بجای کووه، از چاهک  متفاوه

باشجججدد عمودی می  جججورهبه، معمولی  وتومتریاسجججپکتروهای آن نیز برخالف تکنیک

ها و سجوبسجتراهای مشص ی استفادت همچنیک با توجه به اینکه در تکنیک االیزا از آنزیت

ی االیزا هادستیات ،اس د امروزت شدتاستفادتاز  یلترهای محدودی در االیزاریدر شود، می

ایک یابلی  را دارند تا در عرض چند ثانیه  ،موجود در بازار خودکار کامالهریدر پیشر ته و 

پرین  شدت به   جورهبهرا  موردنمرو غلم  مادت دت ی را خواناخانه 30 یک میکروپلی 

 دهندکاربر تحویز د



  015االیزا  :چهاردهم فصل 

 

 

 

سجهول  و دی  در مراحز  منموربه ،در تکنیک االیزا. ۷واشر دسرتگاه میکروپلیت (۲

 دشودیم، استفادت اندشدتیطراحیی که به همیک منمور هادستیاتشستشو، از 

 کمی لومینسانس 41-6

د در ایک تکنیک باشدیم از االیزا ا تهیرییتغی انسصه، ۲لومینسانستکنیک کمی

د شودیماستفادت  9وژنیکسجیا لوک ، از سجوبسجترای نورزای سجوبسجترای کروموژنیکجابه

یم 0باعث تولید نور HRPو آنزیت  H2O2توسججط  1لواکسججیداسججیون لومین ،مثالعنوانبه

 شود:

 

 
 

حساسی  بسیار زیاد ،ی االیزاهاشیآزمابر  لومینسجانسی کمیهاشیآزمابرتری 

با سججوبسججترای  جاییزیک کردن سججوبسججترای کروموژنیک کهیطوربهد باشججدیم هاآن

برابر ا زایش  311برابر و در برخی شرایط تا  01، حسجاسجی  تشصی  را تا وژنیکسجلوک

مول از یک  5×10-18لومینسانس یدره تشصی  آل، تکنیک کمید در شرایط ایدتدهدیم

 دباشدیمرا دارا  ژنیآنت

  پوتالیس 41-7

د با باشجججدیم از االیزاای ا تهیرییتغ، نسجججصه (ELISPOT) پوهالیس تکنیجک

 ضد اخت جا جی یبادیآنت دکنندتیتولی هاسجلولتعداد  توانیماسجتفادت از ایک تکنیک 

در  (یک سایتوکایک مثاله) ی راخا ج ژنیآنتیی که هاسجلولو یا تعداد  ،موردنمر ژنیآنت

 (د0-01شکز شمارش کرد ) ،کنندیمتولید  جمعی  سلولی میان یک

-ی ایمونولوژی، واکنش آنتی بادیهاشیآزماهمجانند بقیه  ،پوهاسجججار الیس

یا  یبادیآنتبسججته به هدف،  ،د برای انجام ایک آزمایشباشججدیمآنتی ژن اخت ججا ججی 

                                                
Microplate washer 1 

Chemiluminescence 2 

Luxogenic substrate 3 

Luminol 4 

Light 5 
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، شجججمارش تعداد ابر هدف مثالعنوانبهد دهندیمرا در کف چجاهجک ات جججال  ژنیآنت

( در بیک یک جمعی  سججلولی باشججد، IFN-γاینتر رون باما ) دکنندتیتولی ها یلنفوسجج

سجوسجپانسیون  ،سجپس ددهندیمات جال  هاچاهکرا در کف  IFN-γی ضجد بادیآنتابتدا 

 ،د در طی ایک مدهکنندیمو مدتی انکوبه  کردترا به چاهک اضجججا ه  موردنمرسجججلولی 

 دشدتیتول IFN-γد کنندیممذکور را تولید  ، سایتوکایکIFN-γ دکنندتیتولی ها یلنفوسج

-واکنش دادت و کمپلکس آنتی بادی ،ی اخت جا ی مت ز شدت به کف چاهکبادیآنت با

 ایجاد خواهد شججدد IFN-γ دکنندتیتولی در اطراف هر سججلول احلقه  ججورهبهآنتی ژن 

اس ، اضا ه  را که با آنزیت کون وبه INT-γی ضد بادیآنتسجپس پلی  را شستشو دادت و 

 یسوبسترای کروموژنیکپوه، از در تکنیک الیساشجارت شجد،  یبالهکه  طورهماند کنندیم

برایک، در تکنیک که مح جججول رنیی غیرمحلول ایجادمی کندد بنا شجججودیماسجججتفجادت 

 γ-FNI دکنندتیتولسججلول  اطرافرنیی  0ییاهلکه  پوه، با اضججا ه کردن سججوبسججتراالیس

ی هاسلولی رنیی در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد هالکهد با شجمارش ایجاد خواهد شجد

  ددیآیمدر بیک جمعی  سلولی به دس   IFN-γ دکنندتیتول

 

 

 
 پوهکنیک الیسشماتیک از ت ت ویر :۱-۷۱شکل 

 

                                                
Spot 1 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم: ایمونوبالت

 

 مقدمه 45-4

 بادیتکنیکی اسجج  که در آن با اسججتفادت از آنتی ،3بالهیا وسججترن 0ایمونوباله

 را PVDF9یا  سججلولزهای پروتئینی انتقال یا ته بر روی کاغذ نیتروژناخت ججا ججی، آنتی

نیک در ادامه تک ،کنندد تکنیک ایمونوبالهشججناسججایی می( )کاغذ نایلونی با شججارژ مثب 

 دشودیمانجام  1(PAGE) آکریالمیدپلی ها بر روی ژلالکترو ورز پروتئیک

45-2 SDS-PAGE 

با اسجججتفادت از یک  های پروتئینی،ژن، ابتدا نمونه حاوی آنتیPAGEدر تکنیک 

( و یا ME-2اتانول )مرکاپتو -3ای نمیر کنندتو مواد احیاء SDS0به نام  دترجن  آنیونیک

DTT0 از ایک رو به ایک تکنیک میبه  جوره محلول در( آیدPAGE-SDS  شودیمبفته)د 

و اعطای  ،خطی شججدنو شججدن پیوندهای پپتیدی ترتی  باعث احیاءبه SDSو  DTTمواد 

                                                
Immunoblotting 1 

Western blotting 2 

PolyVinyliDene Fluoride 3 

PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 4 

Sodium Dodecyl Sulfate 5 

DiThioThreitol 6 



018  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

 محلول پروتئیک بر روی ژل ،شججوندد سججپسهای خطی شججدت میشججارژ منفی به پروتئیک

 دشودیمالکترو ورز  ،مثب  و مارکر وزن مولکولیو در حضور نمونه کنترل آکریالمیدپلی

اند، های موجود در نمونه، شجججارژ منفی پیدا کردتبا توجه به اینکه تمام پروتئیک

شججوندد ها در میدان الکتر ورزی بر اسججار وزن مولکولی از یکدییر تفکیک میاز اینرو آن

تر حرک  کردت و به سجججریع ژل در های با وزن مولکولی کمتر، جججوره که پروتئیکبه ایک

با وزن مولکولی سجججنییک تر،  یهاکیپروتئکه الیح در دشجججوندیم+( نزدیک ) آندیط  

 د(0-00)شکز  ترندکینزد( -) کاتدحرک  کندتری در ژل داشته و به یط  

از  هاکیپروتئبرای اطمینجان از تفکیجک شجججدن  توانیمدر ایک مرحلجه از کجار، 

آمیزی کردد در  ججورتی که را رنس یکدییر و یا حتی شججناسججایی پروتئیک مورد نمر، ژل

ضجمک مقایسه با مارکر  توانیموزن مولکولی پروتئیک مورد نمر از یبز مشجص  باشجد، 

ر مارک دکردوجود احتمالی پروتئیک مورد نمر در نمونه اطمینان حا ججز  ، ازوزن مولکولی

 دددباشمیها با وزن مولکولی مشص  ای از پروتئیکمحلولی شامز مجموعه ،وزن مولکولی

 

 
  SDS-PAGEت ویر شماتیک از : 0-00شکز 

 

و شججناسججایی پروتئیک  تواند با رنس آمیزی ژلبسججته به هدف مطالعه، کار می

شجججدت بر روی ژل را به یک های تفکیکتوان پروتئیکیا در ادامه می ،نمر خاتمه یابدمورد

 د()تکنیک ایمونوباله قز کردتمن PVDFیا  از جنس نیتروسلولزکاغذ 

 ی ژلآمیزرا دارید، رنس که ی د انجام تکنیک ایمونوبالهدر  ورتیدی  کنید 

 ن جوره بربشج  پذیر یابز پاک شدن باشد  به عنواهکه ب انجام شجودهایی رنسبا  باید



  019ایمونوبالت  :پانزدهم فصل 

 

 

 

ناپذیر با رنس  جججوره بربشججج توانید ژل را به جججوره میایک د در غیر0مثال رنس مس

 آمیزی نماییددرنس 3بلوبریلیان کوماسی

  کاغذ به ژل از هانیپروتئ انتقال 45-9

یک تکننمر با اسججتفادت از ژن پروتئینی موردبرای شججناسججایی اخت ججا ججی آنتی

منتقز شجججوندد  PVDFبه کاغذ نیتروسجججلولز یا  ها از ژلپروتئیک بجاید، ابتجدا ایمونوباله

 دهندرا در تمار با ژل و بر روی یکدییر یرار می PVDFکاغذ نیتروسلولز یا  ،منموربدیک

ترتی  سجججاندویچی از اسجججفنج، کاغذ ایکدهندد بهرا در دو الیه اسجججفنج یرار می هاآن و

د سپس ایک ساندویچ را (3-00)شکز  شود، ژل، اسجفنج درسج  میPVDFنیتروسجلولز یا 

)شکز  دهندبه  جوره عمودی یرار می ،محکت کردت و در داخز ظر ی حاوی با ر انتقال

  سجججم از ژل به هاکیپروتئد در ادامه با بریراری جریان الکتریسجججیته برای مدتی، (00-9

ر د بایددی  نمایید در ظرف انتقال، ژل  دشججوندکاغذ حرک  نمودت و به کاغذ منتقز می

 دمثب  و کاغذ در سم  الکترود منفی یرار بیرد سم  الکترود

 

 
اغذ کها، از ژل به منمور انتقال پروتئیک/کاغذ نیتروسلولز/اسفنج، بهساندویچ اسفنج/ژل :۲-۷۳شکل 

 نیتروسلولز

 

                                                
Copper stain 1 

Coomassie Brilliant Blue 2 
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 به کاغذ نیتروسلولز ها، از ژلپروتئیکظرف انتقال  :۵-۷۳شکل 

 

 

توان ژل یا کاغذ یا به کاغذ، می از ژل هاکیپروتئ انتقجالبجه منمور اطمینجان از 

به  ججوره  0کاغذ را با رنس پانسججو یرمز توانیم ،مثالعنوانبه آمیزی کرددهردو را رنس

به همان  ججوره تفکیک  هاکیپروتئ ،آمیزی کردد با اتمام عمز انتقالپذیر رنسبربشجج 

 کاغذ عباره دییر، به شججونددمت ججز می PVDFشججدت از یکدییر، به کاغذ نیتروسججلولز یا 

 .یک نسصه کپی شدت از ژل خواهد بود PVDFنیتروسلولز یا 

 ایمونوبالت 45-1

با  های کون وبهبادیبا اسججتفادت از آنتیبه کاغذ،  ها از ژلپس از انتقال پروتئیک

 طالپدر ا ژن پروتئینی مورد نمر را شجناسجایی کردد به ایک  رایند، آنتی توان، میآنزیت

کاغذ بایده، بالایمونوشودد برای انجام تکنیک می بفته بالهیا وسترن تکنیک ایمونوباله

و یا  9حاوی شججیر بدون چربی معموالهکه  3کنندترا در محلول بالک PVDFنیتروسججلولز یا 

 ، یرار داددباشدیم 1(BSAباو ) سرم آلبومیک

، پر شججدن و مسججدود شججدن مناطق کنندتکعل  یرار دادن کاغذ در محلول بال

پروتئیک نامربوط )، با یک پروتئیک PVDFخالی از پروتئیک بر روی کاغذ نیتروسججلولز و یا 

                                                
Ponceau Red  1 

Blocking solution 2 

fat milk-Non 3 

Bovine Serum Albumin 4 
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های بادیایک مناطق، آنتی نکردن و مسدود نکردن د در  وره پرباشجدیم( BSAشجیر یا 

ند به  وره تواند، مینشوبکار بر ته می ای که هنیام تکنیک ایمونوبالهاولیه و یا ثانویه

های مثب  کاذب مت ز شدت و ایجاد جواب PVDFاخت جا جی به کاغذ نیتروسلولز و غیر

های پروتئینی از جمله زیرا کجاغجذهجای مذکور میز ات جججال زیادی به مولکول ،نمجاینجد

 ها دارنددبادیآنتی

 بادیرا در محلول حاوی آنتی PVDFپس از بالک کردن، کاغذ نیتروسجججلولز یا 

از ایک مده، کاغذ  پس دندینمایمیرار دادت و در سججرما به مده چند سججاع  انکوبه  اولیه

بادی آنتی) بادی ثانویهبا با ر شجستشو دادت و سپس در محلول حاوی آنتی ،را چندیک بار

ساع   3تا  0شجدت اس ، به مده  کون وبه HRPکه با آنزیت  (بادی مرحله اولضجد آنتی

های بادی، کاغذ را چندیک بار به منمور حذف آنتیانکوباسیوندهندد پس از پایان یرار می

 دهندداضا ی و آزاد شستشو می

را برای مده چند دییقه در محلول حاوی  PVDFدر پایان، کاغذ نیتروسججلولز یا 

ژن دهندد در  وره وجود آنتییرار می وژنیکسیا سوبسترای لوک سوبسترای کروموژنیک

 شجججودیم بیری آن بر روی کاغذ، رسجججوب رنیی ایجادپروتئینی مورد نمر، در محز یرار

، بر روی  یلت ظاهر وژنسآنزیت بر سجوبسجترای لوک ریتأثیا نور حا جز از  ،(1-00شجکز )

 دشدخواهد 

 
تشصی  پروتئیک موردنمر بر روی کاغذ نیتروسولز )سم  چپ(، ظهور طرپ شماتیک از : ۱-۷۳شکل 

 باندهای پروتئینی پس از انجام ایمونوباله

 

جهول م یبادیآنتبرای شناسایی  توانیم، ()ایمونوباله بالهاز تکنیک وسجترن

با  دتششجناختهی پروتئینی هاژنیآنتی از انمونهنیز اسجتفادت کردد در ایک  جوره، ابتدا 

از یکدییر تفکیک نمودت و سجججپس به  SDS-PAGEوزن مولکولی مشجججص  را با تکنیک 
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ولوژیکی مورد آزمایش را ادامه، نمونه بی در دندینمایممنتقز  PVDFیا  سججلولزتروینکاغذ 

ی بادیتآنبا آنزیت، حضججور  کون وبه ی ثانویهبادیآنتبه کاغذ اضجا ه کردت و با اسججتفادت از 

د روش مذکور، یک تس  کنندمشص  میرا در نمونه بیولوژیکی مورد آزمایش،  موردنمر

ایک  جوره که با اسججتفادت از ایک روش  به دباشججدیم HIVتائیدی برای تشجصی  عفون  

ی بادیآنت ،HIV رد، علیه یک یا چند پروتئیک از  که آیا در سجججرم کننجدیممشجججص  

 وجود دارد یا خیرداخت ا ی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم: ایمونوفلورسانس

 

 مقدمه 46-4

اسی جه  تشصی  ایمونو یهاروش کیتریمیید وجز (IFA0) ایمونو لورسجانس

میالدی  0310اولیک بار در سجججال  ایک تکنیک،باشجججدد مجهول می بادیژن یا آنتیآنتی

مشص  اس ، در  IFAریزی شدد همان طور که از نام پایه Coons توسط دانشمندی بنام 

شججودد از جمله عنوان نشججانیر اسججتفادت میبه 3یا  لوروکروم از مادت  لورسجن  تکنیکایک 

 9(FITC) توان به  لورسیک ایزوتیوسیاناهمی IFAنشانیرهای  لورسن  مورد استفادت در 

 اشارت کردد 1(Rho) و رودامیک

، به سججطح ( برانییصته شججدتUVماورای بنفش ) نور ریتأثتح   مواد  لورسججن 

 ر وره نوانرژی مازاد را به ،و سجپس هنیام بربشج  به سجطح پایه روندیمانرژی باالتر 

در مرحله  ،رواز این د(0-00)جدول د ندینمایمآزاد  رنیی )بسججته به نوع مادت  لورسججن (

برای خواندن جواب از میکروسکوپ  لورسانس که مجهز به منبع نور  IFAنهایی آزمایش 

                                                
ImmunoFlurescence Assay 1 

Fluorochrome 2 

yanateFluorescein IsoThioC 3 

Rhodamine 4 
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UV های د یکی از وی بی(0-00)شکز  شودد، استفادت میباشو آشجکارساز  لورسانس می

 ادیببا اسجججتفادت از دو یا چند آنتی توان  که میسجججاین بارز تکنیک ایمونو لورسجججانس

ن ژاند، همزمان حضور دو یا چند آنتیشدت ه با مواد  لورسان  متفاوتی نشاندارمصتلف، ک

، سه 0آمیزی دوتاییرنس ا طالحاه هاروشرا در نمونه مورد آزمایش جستجو کردد به ایک 

 شوددو یا چندتایی بفته می 3تایی
 

 هاآنو مشص اه  چند نمونه از مواد  لورسن  :۷-۷6 دولج

 اختصاری نام سنترماده فلو
 )نانومتر( طول موج

 جذب      انتشار 
 رنگ نور فلورسانس

Fluorescein 

isothiocyanate FITC 131 000 زرد مایز به سبز 

Rhodamine Rho 000 010 یرمز مایز به نارنجی 

Texas Red Tx Red 030 000 یرمز 

Phycoerythrin PE 000 009 یرمز 

 

 

 
 میکروسکوپ  لورسانس: ۷-۷6 شکل

 

 

                                                
Double staining 1 

Triple staining 2 
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 از: اندعباره ایمونو لورسانستکنیک  انجام دو روش ا لی

 0مستقیت ایمونو لورسانس (0

 3غیر مستقیت ایمونو لورسانس (3

  مستقیم ایمونوفلورسانس 46-2

 یهاروشبا اسجججتفادت از  در ایک روش که کاربرد کمتری دارد، مادت  لورسجججن 

د (3-00)شکز  یابدضجد مولکول مورد نمر ات جال می بادیبه آنتی ماهیمسجتقشجیمیایی، 

ل یونال پنومو یال،  نمیرهججایی در تشجججصی  پججاتوژن ،مسجججتقیت ایمونو لورسججججانس

 و همچنیک بررسجججی پنوموسجججیسجججتیس کارینی، کالمیدیا تراکوماتیس، نایسجججریا بنورت

 .کاربرد داردبا تی مانند پمفییور، واسکولی  و بلومرولونفری   یهایماریب

توان بجه مجده زمان کت مسجججتقیت می روش ایمونو لورسجججانس یهجا یجمزاز 

 و سه تایی اشارت کردد آمیزی دوتاییهای رنستر بودن شیوتآمیزی و سادترنس

تر و مشججکاله نشججاندار کردن نور سججاطع شججدت ضججعیف ،روش ایک از معای 

 باشددمی ن با مادت  لورس بادیآنتی

 

 

 مستقیت طرپ شماتیک از ایمونو لورسانس: ۲-۷6 شکل

                                                
Direct ImmunoFluoresence Assay 1 

Indirect ImmunoFluoresence Assay 2 
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  مستقیمغیر ایمونوفلورسانس 46-2

ژن د آنتیض بادیکه کاربرد بیشتری دارد، آنتی مستقیتغیر در ایمونو لورسانس

 cFضجججد بصش  بادینشجججانجدار نبودت و به جای آن آنتی )0مورد نمر )آنتی بجادی اولیجه

شججود، با بفته میبادی ضججد ایزوتایپ یا آنتی 3ثانویه بادیآنتی ،که به آن اولیه بادیآنتی

 حساسی  ایک روش بسیار باال بودت ود (9-00)شکز  نشجاندار شجدت اس  مادت  لورسجن 

ایمونو لورسججانس د از دهدتشججصی   را ug/ml 0/1 بادی کمتر ازمقادیر آنتی یادر اسجج 

 ، آنتی بادی ضدANA9 مانند هایبادآنتی برای شجناسجایی انواع اتو توانیممسجتقیت غیر

 .استفادت نمود سایتومیال و هرپس هایویرور

از  ،غیر مسججتقیت در مقایسججه با ایمونو لورسججانس مسججتقیت ایمونو لورسججانس

حسجاسجی  بیشجتری برخوردار اسج د نور رنیی سجاطع شدت از محیط آزمایش نیز بسیار 

از  توانند به هر یکمی ثانویه بادیبیش از یک آنتی ،باشججد زیرا در ایک روشمی شججدیدتر

ایمونو لورسانس غیر مستقیت، ارزانی  یها یمزاولیه مت ز شوندد از دییر  یهایبادیآنت

 باشددنسبی آن در مقایسه با روش مستقیت می

 

 
 غیرمستقیت طرپ شماتیک از ایمونو لورسانس: ۵-۷6شکل 

 

                                                
Primary antibody 1 

Secondary antibody 2 

Antinuclear Antibody 3 
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نیاز به ، 0دهی متقاطع، احتمال واکنشغیر مسججتقیت ایمونو لورسججانسازمعای  

 های متفاوهایزوتایپ، و نیاز به های جانوری مصتلفاولیه متفاوه از بونه یهایبجادیآنت

 دباشدو چندتایی می آمیزی دوتاییهنیام رنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Cross reactivity 1 
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 فصل هفدهم: فلوسایتومتری

 

 اصول فلوسایتومتری 47-4

 ورطبه توانیمی پیشر ته اس  که با استفادت از آن آور کیک  0 لوسجایتومتری

یرار دادد  موردسنجشی و ریباندازتهمزمان مشص اه  یزیکی متعددی از یک سلول را 

 و پیچیدبی ساختار داخلی یک ایک مشجص جاه  یزیکی شامز اندازت نسبی و برانولیتی

 د باشدیمسلول 

ز ریان مایع ایک ج  ورهبه، سجوسپانسیون سلولی  لوسجایتومتری در دسجتیات

 قط یک سججلول از  در هر لحمه، د به ایک  ججوره کهشججودیمعبور دادت  مقابز نور لیزر

لیزر در  نور 3د برخورد نور لیزر به سجلول، باعث پراکندت شدنکندیممقابز نور لیزر عبور 

ی هایبادیآنتد عالوت بر ایک، ابر سجججوسجججپانسجججیون سجججلولی با شجججودیمجهاه مصتلف 

با مواد  ( و کون وبهCD8یا  CD4نمیر مولکول )ی سطح سلولی هامولکولضد  مونوکلونال

، برخورد نور لیزر به مواد ی شجججدت باشجججدزیآمرنس( نیز PEو  FITCنمیر )  لورسجججنج 

 دی خا  خواهد شججدهاموج طولی  لورسججن  با هاینالیسججن ، سججب  ایجاد  لورسجج

                                                
Flow Cytometry 1 

Scattering 2 
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لیزر و  شججدتپراکندتدر دسججتیات  لوسججایتومتری، نورهای  شججدتهیتعب 0آشججکارسججازهای

ی هاینالیسجججرا به  هاآنهمچنیک نورهجای  لورسجججن  را )در  جججوره وجود( بر ته و 

  د(0-00)شکز  کنندیمالکتریکی یابز پردازش توسط کامپیوتر تبدیز 

 

 
 توسط دریا   نور ساطع شدت ،هاسجلولبه  برخورد نور لیزر دطرپ کلی از  لوسجایتومتری: ۷-۷۱شرکل 

 ا زارهای خا  کامپیوتریبا نرم ها، و نهایتا آنالیز آنآشکارسازهای مصتلف

 

با جریان نور  راستاهتو در  شودیم دتینام 3یکی از ایک آشکارسازها که  تودیود

د ندکیمی آورجمعلیزر را پس از برخورد با سلول  شدتپراکندتنور  اسج ، یراربر ته لیزر

درجه( با نور لیزر  0از ی بسجججیار کمی )کمتر اهیزاو معموالهرا که  شجججدتپراکندتایک نور 

د نور نامندیم FSC9شججد بایم جلوروبها ججلی )یبز از برخورد با سججلول( دارد و به سججم  

FSC  هرچه اندازت سلول  ایک  وره که بهد باشدیم موردسجنجشبازتابی از اندازت سجلول

 د(3-00)شکز  آن بیشتر اس  FSCباشد، میزان نور  تربزرگ

درجه نسب  به  31در زاویه  هاPMTنام داردد  PMT1یکی دییر از آشجکارسازها 

لیزر را پس از برخورد با سجججلول در ایک  شجججدتپراکندتو نور  اندیراربر ته جریان نور لیزر

                                                
Detector 1 

Photodiode 2 

Forward Scatter 3 

Photo Multiplier Tube 4 
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پس از  معموالهلیزر به سجججم  اطراف )که  شجججدتپراکندتد به نور دنکنیمی آورجمعزوایا 

یبز از برخورد با سججلول،  درجه نسججب  به نور ا ججلی لیزر، 31ی اهیزاوبرخورد با سججلول، 

و پیچیدبی ساختار  بازتابی از برانولیتی SSCد نور شجودیمبفته  SSC0( نور کندیمپیدا 

سججلول بیشججتر باشججد  هرچه میزان برانولیتی کهیطوربهد باشججدیمداخلی یک سججلول 

 SSCشجبکه اندوپالسجمیک و میتوکندری بیشتری داشته باشد( میزان نور  مثالعنوانبه)

 د(3-00)شکز  آن بیشتر اس 

 

 رییتومتدستیات  لوسابه سلول در  پس از برخورد نور لیزر SSCو  FSCپراکندت شدت  هاینور :۲-۷۱شکل 

 

انسان در دستیات  خون محیطی، خروجی حا ز از آنالیز 9-00 شکز

از ایک  هرکدام اس د شدتدادتنشان  3یانقطهنمودار   ورهبهکه  باشدیم  لوسایتومتری

  تهیراربرکه در دستیات  لوسایتومتری مورد آنالیز  باشدیم، معرف یک سلول هانقطه

 در ی سفید خون بر اسار میزان پراکندت نمودن نور لیزرهاسلولاس د در ایک نمودار، 

 طورهماند اندشدتکیتفک( از یکدییر SSCدرجه ) 31( و زاویه حدود FSC) جلوروبهجه  

یزان زیادی که دارند م ها به عل  اندازت و برانولیتینوترو یز دیکنیمکه در شکز مشاهدت 

FSC  وSSC  ها یلنفوس کهیدرحالدارندد  ها یلنفوسها و زیادتری در مقایسه با مونوسی 

کمتری در مقایسه با  SSCو FSCبه عل  اندازت سلولی و برانولیتی کمتر، میزان 

 ها دارنددها و بص و  نوترو یزمونوسی 

ی سطح هاژنیآنتعلیه  با مواد  لورسن  ی کون وبههایبادیآنتاستفادت از 

به ما اطالعاه بیشتری در رابطه با جمعی   تواندیم ، در تکنیک  لوسایتومتریهاسلول

                                                
Side Scatter 1 

Dot Plot 2 
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ل ی ضد مولکوهایبادبا استفادت از آنتی  ،مثال عنوانبهسلولی مورد مطالعه ارائه نمایدد 

CD4  وCD8 ی هاسلولتعداد و در د  توانیم ،کون وبه با مواد  لورسن  مصتلفCD4 

 مشص  کردد ایدز مبتالبهرا در نمونه خون یک بیمار  CD8  و

 

 
 خون محیطی انسان ای حا ز از  لوسایتومترینمودار نقطه: ۵-۷۱شکل 

 

، نورهای PMTیی تح  عنوان آشججکارسججازها، ی  لوسججایتومتریهادسججتیاتدر 

، هایبادیآنت Fcمت ججز به  به مادت  لورسججن   لورسججنتی را که پس از برخورد نور لیزر

ی الکتریکی یابز پردازش تبدیز هاینالیسجججرا به  هاآندریا   کردت و ، شجججودیمایجاد 

در خروجی حا ز از آنالیزهای  لوسایتومتری، عالوت بر اطالعاتی نمیر  روکیاد از کنندیم

تی و یا ح ی سجطح سلولیهامولکولسجلول، اطالعاتی در رابطه با نوع  اندازت و برانولیتی

-00 هایشکز، ارائه خواهد شد )سلول مورد آنالیزی داخز سجیتوپالسمی هامولکولنوع 

   د(0-00و  1

تدا های داخز سیتوپالسمی، ابشجناسایی مولکول ، برایدر تکنیک  لوسجایتومتری نکته:

 های مونوکلونالغشججای سججلول نسججب  به ورود آنتی بادیو سججپس،  0سججلول  یکس باید

 غشججای کردن نفوذپذیر و برای  یکس کردن سججلول، از  رمالدئید شججودد برای 3نفوذپذیر

 شودداستفادت می 31یا توویک  تریتون از ،سلول

                                                
Fixation 1 

Permeabilization 2 
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د در ایک نمودار SSCو  FSCی سفید خون انسان بر اسار نورهای هابلبولی انقطهنمودار  :۱-۷۱شکل  

ی اا زارهنرماز یکدییر، با اسججتفادت از  ها یلنفوسججپس از تفکیک شججدن نوترو یز ها، مونوسججی  ها و 

 gating ا طالحاه، به ایک کار شودیمخطی کشیدت  ها یلنفوس، اطراف جمعی  مص جو   لوسایتومتری

انجام  شدتانتصاببر روی همان جمعی  سجلولی  منح جراهآنالیزهای بعدی  gatingد با عمز شجودیمبفته 

 خواهد بر  د
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با  زییآمانسان پس از رنس یدسف یهاانساند بلبول یدسف یهابلبول یتومتری لوسجا :۳-۷۱شکل 

( با استفادت از دستیات FITC)کون وبه با  CD8( و ضد PEبا  )کون وبه CD4ضد  مونوکلونال بادییدو آنت

مربوط  لورسانس  یو نورها FSC ،SSC ینورها یتومتری،اندد در دستیات  لوساشدت یزآنال یتومتری لوسجا

اطالعاه توسججط  یکد سججپس اشججوندیم یآورجمع PMTsو  یودتوسججط  تود ی به هر سججلول به ترت

ی انقطهنمودار  :شجججوندیارائه م یمصتلف یهاو به شجججکز یزمص جججو ، آنال یوتریکجامپ یا زارهجانرم

 PE( و FL1) CD8ی ضد بادیآنتمت ز به  FITCاز  شدتساطعبر اسار نورهای  لورسانس  ها یلنفوس

ی سفید مورد هابلبولدر د از جمعی   39د بر اسار ایک نمودار، CD4 (FL2)ی ضد بادیآنتمت ز به 

 چهاربوشه) CD4در د واجد مولکول  11سم  راس ، پاییک(  چهاربوشه) CD8واجد مولکول  ،مطالعه

د در باشندیم( باال راس سم   چهاربوشه) CD  و CD4در د واجد هر دو مولکول  0سم  چپ باال( و 

 دکنندینمرا بر سطح خود بارز CD8  و CD4ی هامولکولاز  کدامچیه هاآندر د از  90ایک میان، 

 

 کاربردهای فلوسایتومتری 47-2

در  مورداسجججتفادت ی، ابزارهاکیترم ییبران ی  لوسجججایتومتریهجادسجججتیجات

ی  لوسجججایتومتری، کاربرد بسجججیار زیادی در هادسجججتیاتد امروزت، دنباشجججیمایمونولوژی 

بف  بدون دسجججتیات  توانیمی اغماض باکمی که طوربه اندداکردتیپایمونولوژی مدرن 

 در ایمونولوژی یابز انجام اس د ی لوسایتومتری، کمتر تحقیق و آزمایش
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موجود در بازار، ایک یابلی  را  یتومتریی  لوسججاهادسجتیاتی از ترشجر تهیپنوع 

از  و  لورسججانس( FSC ،SSCی اسججار نورها)بر را ی سججلولی مصتلف ها یجمع دارند که

به ایک نوع از  آوری نماینددای جمعی جدابانههاظرفدر  ها راتفکیک کردت و آن یکدییر

 دشودیم بفته FACS0ی  لوسایتومتری، هادستیات

  ی تشصیهاشیاتیآزماکاربردهای بسجیار زیادی در  تکنولوژی  لوسجایتومتری

داردد  هاآن 9و نیز پایش هایماریب 3یآبهشیپ، اطالع از هایماریبتشججصی   طبی، جه 

 از: اندعبارهبرخی از کاربردهای  لوسایتومتری 

 های خونها و لنفومآنالیز لوکمی( ۷

برای انتصاب شججیوت درمان مناسجج  مبتالیان به لوکمی )سججرطان خون(، نیاز به 

ایک اسجج  که ابتدا مشجججص  شجججود چه ردت سجججلولی )لنفوئیدی یا میلوئیدی( و در چه 

 لی مونوکلوناهایبادیآنتبا اسججتفادت از  امروزت ی از بلوغ، سججرطانی شججدت اسجج دامرحله

 ی خونیهاسلولسجطح انواع که بر ( مارکرها CDی مصتلف )هامولکولاخت جا جی ضجد 

نوع و مرحله تمایزی  توان، میو با اسججتفادت از تکنولوژی  لوسججایتومتری شججوند،میبارز 

 سلول سرطانی شدت را تعییک کردد 

مارکرهای ا ججلی و نوع سججلولی که ایک مارکرها بر سججطح آن بارز  CDبرخی از 

 از: اندعباره شوندیم

 B: CD5- CD10- CD19- CD20- CD45لنفوسیت 

 T: CD2- CD3- CD4- CD5- CD7- CD8- CD45- CD56لنفوسیت 

 -CD7- CD11b- CD13- CD14:ی میلومونوسیتی )مونوسیت و نوتروفیل(هاسرلول

CD15- CD16-CD33- CD34- CD45- CD56- CD117- HLA-DR 

  CD19- CD38- CD45- CD56- CD138 :سل پالسما

 ی بنیادی هاسلولشمارش ( ۲

د باشندیم CD34( مغز استصوان واجد مارکر HSCs) ی بنیادی خونسازهاسجلول

 ندرهبهدر مغز اسججتصوان کت بودت و در جریان خون  هاسججلولطبیعی، تعداد ایک  طوربه

                                                
Fluorescence Activated Cell Sorter 1 

Prognosis 2 

Monitoring 3 
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ی بنیادی خونساز از مغز استصوان هاسلول، CSF-G0با تجویز  د با ایک حال،دنشویمیا   

 را با اسجججتفادت از  لوسجججایتومتری هاآن توانیم جهیدرنتبه خون محیطی وارد شجججدت و 

برای بازسججازی مجدد مغز  توانیمی بنیادی هاسججلولز ایک د انمود و جدادادت تشججصی  

ی با دوز باال یرار درمانیمیشججج مثال تح  عنوانبها رادی که  شجججدت یتصراسجججتصوان 

 ، استفادت کردداندداشته

 پیوند اعضاء( ۵

در  برمداخلهی هایبادیآنتشجججناسجججایی  منموربهو  یبز از عمز پیوند اعضجججا

ی شص  اهداکنندت ها یلنفوسجشجص  بیرندت را با  شجص  بیرندت پیوند، ابتدا سجرم

از  و با اسججتفادت د سججپس با اسججتفادت از تکنولوژی  لوسججایتومتریکنندیمپیوند مجاور 

 برمداخلهی هایبادیآنت، احتمال حضور FITCبا  انسانی کون وبه IgGی ضد هایبادیآنت

 دندینمایمی با   پیوندی بررسی هاژنیآنتضد  ،در سرم شص  بیرندت را

 HIVپایش عفونت ( ۱

( در خون محیطی، برای پایش Th) +TCD4ی ها یلنفوسجججشجججمارش تعداد 

ی هایبادیآنتد با اسجججتفادت از ردیبیمیرار  مورداسجججتفادت HIVعفون   مبتالبهبیماران 

و با کمک تکنولوژی اند شججدت که با مادت  لورسججان  کون وبه CD4ضججد مارکر  مونوکلونال

را در خون محیطی  +TCD4ی ها یلنفوسجججتعداد و در جججد  توانیم  لوسجججایتومتری

سجججلول در هر  311به کمتر از  +TCD4ی ها یلنفوسجججمحجاسجججبه کردد کاهش تعداد 

به مرحله نهایی و مرببار خود یعنی  HIVخون، به معنای آن اس  که بیماری  تریلکرویم

 وارد شدت اس د ایدز

ی زیادی در تحقیقاه کاربردها عالوت بر موارد  وق، تکنولوژی  لوسجججایتومتری

 ،ی بنیادی مزانشجججیمیهاسجججلولی انتقال ژن به هاکیتکنمثال در  عنوانبهد داردعلمی 

کننججدت پروتئیک ژن کججد ،موردنمربجا ژن  همراتاطمینججان از عمجز انتقججال ژن،  منموربجه

بودن تکنیک  زیآم یمو قدر  جججوره  دکنندیمرا نیز منتقز  (GFP3سججبز )  لورسججن 

نیز به ایک  GFPژن  عتاهیطبی مزانشجججیمی، هاسجججلولبه  موردنمرانتقجال ژن و ورود ژن 

را تولید  GFPی مزانشججیمی، پروتئیک هاسججلولد در ایک  ججوره، ابدییمانتقال  هاسججلول

 یهاسججلولدر ججد  توانیموسججایتومتری د در ادامه با اسججتفادت از تکنولوژی  لکنندیم

                                                
Colony Stimulating Factor-Granulocyte 1 

Green Fluorescent protein 2 



  027فلوسایتومتری  :هفدهم فصل 

 

 

 

را مشص   موردنمرژن  کنندتا  یدری مزانشیمی هاسلولو همچنیک  +GFPمزانشیمی 

 کردد
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 فصل هجدهم: تست پوستی توبرکولین

 

 : مقدمه 48-4

که توسجججط باکتری  باشجججدیم)بیمجاری سجججز(، بیمجاری عفونی  توبرکلوزیس

هیچ  ،ا راد مبتال به عفون  توبرکلوزیس اکثر دشجججودیممایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد 

به عباره دییر باکتری سججز در ایک   دهندینمعالمتی از بیماری سججز را از خود نشججان 

بفته  3اسججج د به ایک حال  توبرکلوزیس نهفته درآمدت 0ا راد به  جججوره خفته و پنهان

راد ممکک د توبرکلوزیس نهفته از ایک جه  یابز اهمی  اسجج  که در برخی از ا شججودیم

 د شود 9اس  تبدیز به بیماری سز یا توبرکلوزیس  عال

از  هاهیر ،بیماری سججز ممکک اسجج  هر نقطه از بدن را دربیر نمایدد با ایک حال

د بر اسججار آمار سججازمان بهداشجج  باشججندیمدربیر در بیماری سججز  یهااربان کیترمهت

نهفته را دارند و ساالنه حدود بیماری سز  ،میلیارد نفر در سجراسر جهان 3جهانی، حدود 

تشججصی  و  رواین از ددهندیممیلیون نفر به عل  بیماری سججز جان خود را از دسجج   9

 شناسایی مبتالیان به سز نهفته از اهمی  بسیار زیادی برخوردار اس د

                                                
Dormant 1 

Latent tuberculosis 2 

Active tuberculosis 3 
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 ی غربالیری سجز نهفته، تسج  پوستی توبرکولیکهاتسج  کیترمتداولیکی از 

(TST0) حا ز  شدتخال د در ایک تس ، مقداری از پروتئیک باشدیم 3یا تس  مانتوکس

، شجججودیمیا توبرکولیک بفته  PPD9را که به آن  از کشججج  مجایکوبجاکتریوم توبرکلوزیس

ساع ، محز  03تا  19و پس از  کنندیمداخز جلدی در ساعد شص  تزریق   جورهبه

انیر بی ،مثب  د تسج  پوستی توبرکولیککنندیمبررسجی  1سجفتی و تورم نمر از تزریق را

 دباشدیممواجهه شص  با باکتری عامز بیماری سز 

 تست پوستی توبرکولین 48-2

پزشججک  ، توسججط یک0یا مانتوکس یا تسجج  پیرک  تسجج  پوسججتی توبرکولیک

میالدی و در ادامه مطالعاه رابره کخ و  ون  0310در سال   رانسجوی به نام چارلز مانتو

انیلسجتان شججدد تسجج  پوستی  در 0جاییزیک تسج  هیف ،پیرک ، ابداع شجدد ایک تسج 

ض خطر باالی ابتال به بیماری سجججز یک تسججج  غربالیری برای ا راد در معر توبرکولیک

 از: اندعبارهد ایک یبیز ا راد باشدیم

ا عفون  و ی سیستت ایمنی نمیر بیماری ایدز کنندتفیتضجعی هایماریب مبتالبها راد ( 0
HIV 

 هاخانمانیبمانند   برندیما رادی که در شرایط زندبی محدود و مح وری به سر ( 3

 (پرسنز بهداشتی و درمانی )به عل  احتمال تمار زیاد با بیماران مسلول( 9

 اندبودت ا رادی که در تمار نزدیک با بیماران مسلول( 1

 وجود داردد هاآنی دال بر بیماری سز  عال در هانشانها رادی که عالئت و ( 0

یا از ایک  اندکردتمدتی در کشججورهای با شججیوع باالی سججز زندبی  ا رادی که برای( 0

 دندیآیمکشورها 

 معتادان تزریقی( 0

 در برخی موارد مادران باردار( 9

                                                
Tuberculin Skin Test 1 

Mantonx test 2 

Purified Protein Derivation 3 

Induration 4 

Pirquet test 5 

Heaf test 6 
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 نحوه انجام تست پوستی توبرکولین 48-9

برای انججام ایک تسججج  از یک محلول اسجججتریز حاوی ع جججارت کشججج  مایکوباکتریوم 

، استفادت شجودیمبفته  یا توبرکولیک PPD یا مایکوباکتریوم بوویس که به آن توبرکلوزیس

 د(0-09)شکز  شودیم

 

 
 (PPD) ویال حاوی توبرکولیک :۷-۷8شکل 

 

)هر دوز اسججتاندارد  را دوز اسججتاندارد توبرکولیک تریلکرویم 011مقدار  د0

با اسججتفادت از سججرنس مص ججو   (باشججدیم 0واحد توبرکولیک 0حاوی 

ی ی در سجججاعد شجججص  تزریق نماییدد مقدارجلدداخز  جججورهبجه

در محز تزریق، نشجججان از  جججح   برآمدبی یا حالتی شجججبیه به تاول

و   ا له با وره عمز تزریق را د در غیر ایک(3-09)شکز  تزریق دارد

دییقه پس از  31یجا روی سجججاعجد دییر تکرار نماییدد ایک تاول حدود 

 درودیمتزریق از بیک 

 

                                                
Tuberculin Unit 1 
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  وره داخز جلدی به تزریق توبرکولیک :۲-۷8شکل 

 

و یه ، با ایک حال تا تدیماتفاق  ندرهبه ی آلرژیک به توبرکولیکهاواکنش ابرچه نکته:

دییقه محز را ترک نکند و تح  نمر باشججدد  00از شججص  بصواهید به مده  شججودیم

ی هججاواکنشاحتمججال بروز  هربونججهاپی نفریک جهجج  جلوبیری از  شجججودیمتو جججیججه 

 در اختیار داشته باشیدد آنا یالکسی

ه کند و در طی سججاع  بعد به شججما مراجع 03تا  19از بیمار بصواهید  د3

ایک مده از خاراندن و  شججار دادن محز تزریق خودداری نمایدد حمام 

 ر تک و انجام کارهای روزانه در طی ایک مده منعی نداردد

سججفتی و تورم بررسججی  ازنمرمحز تزریق را  ،سججاع  03تا  19پس از  د9

ارزش تشجججصی جججی  عنوانچیهبه ،نماییدد دی  کنید که یرمزی تنها

، یطر سججفتی و تورم محز تزریق را کشخطفادت از یک نداردد با اسججت

 د(9-09)شکز  ی نماییدریباندازت

 

 
 بیری تورم و سفتی محز تزریق توبرکولیکاندازت :۵-۷8شکل 
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 تفسیر نتایج 48-1

باید با دی  زیادی انجام بیردد وجود ، پوسججتی توبرکولیک تفسججیر نتایج تسجج 

 0) را آن اسجج  که چه مقدار از تورم و سججفتی کنندتکییتع ،شججص  خطر در اکتورهای 

 یک تس  پوستی مثب  در نمر بییرید عنوانبه( متریلیم 00یا  متریلیم 01، متریلیم

 ۳ شودیمدر افراد زیر مثبت تلقی  ،سفتی و تورم یا بیشتر متریلیم: 

 مثب  HIVا راد ( 0

 داندبودتا رادی که در تمار نزدیک با بیمار مسلول ( 3

یا  یبروتیک در عکس اشعه ایکس از سینه که بیانیر یک سز  ندوالرا راد با تغییراه ( 9

 ددباشیم ا تهیبهبودیدیمی 

 یایمن ستتیسضعف  مبتالبهیا هر نوع بیماران  اندداشته ا رادی که پیوند اعضا( 1

 ۷0 ودشیمسفتی و تورم یا بیشتر در افراد زیر مثبت تلقی  متریلیم: 

به کشورهای با شیوع باالی سز بذشته  هاآنسجال از مسجا ره  0ا رادی که کمتر از ( 0

 داس 

 معتادان تزریقی( 3

، اهمارسججتانیب، هاخانهتیت، یهازندانی با خطر باال مانند هامحزسججاکنیک و کارکنان ( 9

 هاخانمانیب

 ی مایکوباکتریولوژیهاشیاتیآزماپرسنز ( 1

یدها، با کورتیکواستروئ مدهیطوالن، درمان هایابتیدا راد با شرایط بالینی خا  نمیر ( 0

 لوکمی، بیماری کلیوی بسیار پیشر ته، سندرم سوء جذب مزمک و وزن کت

 ی سججز تمارخطر باالا راد با انانی که با سججال یا کودکان و نوجو 1کودکان کمتر از ( 0

 داندداشته

 ۷۳ در همه افراد حتی بدون ریسک  ،سرفتی و تورم یا بیشتر متریلیم

 .شودیممثبت در نظر گرفته  ،ابتال به توبرکلوزیس

 نتایج مثبت کاذب

ک ، ممکاندکردتدر ا رادی که واکسک بدثدژ دریا    تسج  پوسجتی توبرکولیک

های مثب  شودد همچنیک مایکوباکتریوم ،پس از تزریق واکسجک هاسجالبرای حتی اسج  
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ا ر ، ممکک اسجج  تسجج  پوسججتی توبرکولیککیژنیآنتغیر سججلی نیز به عل  تشججابهاه 

 مثب  نمایندد ،کاذب  ورهبه

 منفی کاذبنتایج 

 وجود دارد: در ا راد زیر احتمال منفی شدن کاذب تس  پوستی توبرکولیک 

 مبتالیان به مونونوکلئوز عفونی( 0

ه( جسججرخو  ریونوا )سججرخک، MMRی ویروسججی زندت نمیر هاواکسججککسججانی که ( 3

دریا   واکسججک،  هفته پس از 9ایک ا راد تا  شججودیمرو تو ججیه د از ایناندکردتدریا   

 انجام ندهندد تس  توبرکولیک

 0سارکوئیدوز مبتالبهبیماران ( 9

 3مبتالیان به بیماری هودچکیک( 1

 کورتیکواستروئیدی و استروئیدی هایاستفادت از دارو( 0

 ددارند هیکسانی که سوءتغذ( 0

 دسیستت ایمنی دارندا رادی که ضعف ( 0

 مبتالیان به ایدز( 9

 هاتهنک

 03تا  19 زمانمدهمثب  که با تورم و سججفتی پوسجج  در  تسجج  پوسججتی توبرکولیک( 0

 ادیازد، در حقیق  نوعی پاسججخ شججودیممشججص   PPDسججاع  پس از تزریق پروتئیک 

 ی مایکوباکتریاییهاژنیآنتنسب  به  ،سجیستت ایمنی بدن (DTH9) یریتأخ  یحسجاسج

 عنوانبهو ماکرو اژها  Th1ی هاسججلول، DTHدر پاسججخ  دیدانیمکه  طورهماند باشججدیم

 ی مجری دخال  دارنددهاسلول

فون  با ع مبتالبه ،به ایک معناسج  که شص  مثب  شجدن تسج  پوسجتی توبرکولیک( 3

د با ایک اشدبینمبه معنای ابتال به بیماری سجز  لزوماهاسج  و  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

و  تح  مرایب  بایدمثب  شججدت اسجج   هاآن کسجانی که تسجج  پوسجتی توبرکولیک ،حال

احتمال اینکه سججز نهفته  ،زیرا در برخی موایع ، جج  یرار بیرندپیییری پزشججک متص

 تبدیز به بیماری سز شود، وجود داردد

                                                
Sarcoidosis 1 

Hodgkins disease 2 

Delayed Type Hypersensitivity 3 
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ون  با عف مبتالبه ،به ایک معناسج  که شص  منفی شجدن تسج  پوسجتی توبرکولیک( 9

تمار  با ا راد مسلول راهیاخابر شص   ،د با ایک حالباشدینم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

تا  9هفته بعد تکرار شود، زیرا حدود  03-9 باید داشجته اسج ، تسج  پوستی توبرکولیک

پاسجخ ایمنی سلولی علیه  ،هفته زمان الزم اسج  تا پس از ورود باکتری سجز به بدن 03

 آن ایجاد شودد

 تست آزاد شدن اینترفرون گاما 48-5

 یهاتسجج ، امروزت از عل  اخت ججا ججی  پاییک تسجج  پوسججتی توبرکولیک به

سازمان غذا و داروی  تاییدیهکه  هاتس ی از ایک کی دشجودیمجاییزیک دییری اسجتفادت 

با نام تجاری کوانتی  0(IGRA( نیز دارد، تس  آزاد شدن اینتر رون باما )FDA)را آمریکا 

ی سفید شص  در اثر هابلبولاز  γ-INFآزاد شدن  ،در ایک تس  دباشجدیم 3بیتی- رون

 رددیبیمیرار  موردسنجش ی مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهاژنیآنتمواجهه با 

 

 

                                                
Gamma Release Assay Interferon 1 

TB-QuntiFERON 2 
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 فصل نوزدهم: تست پوستی شیک

 

 تست پوستی شیک 43-4

، آزمایشی برای تعییک حساسی  یک شص  نسب  به بیماری 0آزمایش شجیک

میالدی توسججط یک متص جج  کودکان  0301در سججال  ،د ایک آزمایشباشججدیم دیفتری

 011مقدار کمی ) ،زمایشابداع شججدد در ایک آ 3اهز کشججور مجارسججتان به نام بالشججیک

1 ) را رییق شججدت دیفتری 9میکرولیتر( از سججت

50
 ججوره به )MLD1کمتریک دوز مرببار یا  

 کا یا ی  جشجص  آنتی بادی اخت د ابرکنندیمداخز جلدی به سجاعد شجص  تزریق 

علیه سججت دیفتری در بدن خود نداشججته باشججد و یا به عباره دییر علیه بیماری دیفتری 

خواهد  یرمز و متورم ،سججاع  90تا  31پوسجج  اطراف محز تزریق پس از  ،ایمک نباشججد

روز(  0تا  1پس از چند روز ) ،د البته تورم و یرمزیباشججدیممثب   ،شججد و جواب آزمایش

بر شججص  علیه دیفتری ایمک باشججد، تورم و یرمزی در اطراف ا ،د در مقابزشججودیممحو 

 دباشدیممحز تزریق اتفاق نصواهد ا تاد و جواب آزمایش منفی 

                                                
1 Schick 

2 Bela Schick 

3 Toxin 

4 Minimum Lethal Dose 
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 نتایجتفسیر  ۷۳-۲

متر متورم میلی 01تا  0 اندازت مویعی که پوسججج  اطراف محز تزریق به مثبت:

 شدت باشدد

 درنس رخ دهد و به سرع  محو شودیرمز مویعی که یک التهاب مثبت کاذب:

بونه تورم و یرمزی در اطراف محز هیچ ،ساع  90تا  31پس از بذش   منفی:

 دتزریق مشاهدت نشود



 

 

 

 

 

 

 

 ی از خون محیطیاهستهتکی هاسلولفصل بیستم: جدا کردن 

 

 مقدمه 21-4

(، ها یلنفوسجج مثالعنوان)بهمطالعه بر روی یک جمعی  سججلول ایمنی خا  

 HLA0ک تعییبرای انجام آزمایش  ،مثالعنوانبهد باشدیماز یکدییر  هاآنمستلزم تفکیک 

 ی موجود در خونهاسلولرا از دییر جمعی   ها یلنفوس بایدبه روش سرولوژیکی، ابتدا 

ز منابع ا توانیمرا  ها یلنفوس ،محیطی جدا کردد در آزمایشیات ایمونولوژی، بسته به نیاز

ی جامد هابا  جدا کردد  موردمطالعهمصتلف بجدن انسجججان و یا حیواناه آزمایشجججیاهی 

ی لنفی از منججابع مهت جججداسججججازی هججابرت، طحججال، تیمور و هججالوزتمصتلفی نمیر 

یک منبع سادت و ، 3، خون محیطیدر حیواناه بزرگ حال کیا باد باشجندیم ها یلنفوسج

 دباشدیممقدار زیادی لنفوسی   اکردنی جدارر بردر دست

و یا  HLAتعییک اشجارت شود که برای انجام آزمایش  باید به ایک نکته مهت البته

، دتی زنهاسلول، به ردیبیمی ایمنی  وره هاسلولدییر مطالعاتی که بر روی جمعی  

 باید ،خون محیطی و یا سججایر منابع از هاسججازی سججلولدر  رایند جدا نرویا ازد نیاز داریت

                                                
Typing HLA 1 

Peripheral Blood 2 
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یی که از خون محیطی و مایع ها یلنفوسجج معموالهحفظ شججودد  هاسججلول کیا 0یمانزندت

 از ها یلنفوس رایند جداسازی در  کهیدر ورتد اند جد زندتدر،  جدشجوندیملنف جدا 

ز بیک ا ها یلنفوسنیمی از  باهیتقر -همرات اس  هابا  که با تصری  ایک -ی جامدهابا  

-31ی زندت را تا هاسججلولمیزان  توانیمی مردت هاسججلولبا حذف  ،با ایک حال رونددیم

 در د ا زایش دادد30

 BMEE ،DMEMی کش  سلولی نمیر هاطیمححفظ زنجیرت سجرد، استفادت از 

و همچنیک رعای  شججرایط اسججتریز در تمام طول  رایند جداسججازی و نیهداری،  RPMIو 

 خواهد شدد ها یلنفوسی مانزندتا زایش هرچه بیشتر  باعث

در  ،تریلیلیممیلیون سلول در هر  31با غلم  کمتر از  توانیمرا  ها یلنفوسج

 31به مده  ،و در دمای اتاق (FBS3جنیک باوی ) در ججد سججرم 0محیط کشجج  حاوی 

برای نیهداری  ،با ایک حالی نیهداری کردد مانزندتکمتریک تغییر در میزان  سجججاعج  با

و  تریلیلیممیلیون سلول در هر  01را با غلم   هاآن توانیم، ها یلنفوسج مدهیطوالن

 در د 31و  9(DMSOدر د دی متیز سوکفوکساید )01حاوی  BMEEدر محیط کش  

FBS نیهداری کردد در داخز نیتروژن مایع ،دکمپلمانه 

همان  عمدتاهکه )ی اهسجججتجهتجکی هجاسجججلولدر ایک بصش نحوت ججداکردن 

 دشودیمی آموزش دادت طیمحن ( از خوباشندیم ها یلنفوس

 های تک هسته ای از خون محیطیجدا کردن سلول 21-2

 مواد و وسایل الزم

(، لوله  الکون با انتهای PBS) سالیکه(، با ر  سفا0111IU/ml) کیهپارسرنس، 

 آزاد چرخشبا  فوژیسانتر(، g/ml 100/0)با دانسیته  (0-31)شکز  مصروطی،  یکول

 

                                                
Viability 1 

Fetal Bovine Serum 2 

Dimethyl Sulphoxide 3 
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 هسته ای از خون محیطیجداکردن سلولهای تک یکول برای  :۷-۲0شکل 

 نحوه کار

 مقداری هپاریک ،منموربدیک دابتدا سججرنس اسججتریز را هپارینه نمایید د0

داخز سججرنس کشججیدت و سججپس آن را به داخز آمپول هپاریک تصلیه 

 د همیکچسبدیممقداری از هپاریک به دیوارت سرنس  ،کنیدد با ایک کار

 دکندیممقدار هپاریک، جه  جلوبیری از انعقاد خون کفای  

خون از ورید شجججص   تریلیلیم 9 ،با اسجججتفادت از سجججرنس هپارینه د3

 ی نماییددریبخون موردنمر

رییق  ،در داخز لوله  الکون تمیز PBSخون را با حجت مسججاوی از با ر  د9

 نماییدد

  یکول بریزیدد تریلیلیم 9، یتریلیلیم 00در داخز یک لوله  الکون  د1

ا ی و بآرامبهرا  شدتقیریی، خون اشهیشجبا اسجتفادت از پیپ  پاسجتور  د0

ول  یک بر روی (دادن نوک پیپ  پاستور به دیوارت لوله )باات جالدی  

 تصلیه نماییدد

 31و در دمای  دیدهی در داخز سجججانتریفوژ یرار آرامبهلوله  الکون را  د0

سجججانتریفوژ  111gدییقه در  11تا  91بجه مده  برادیسجججانتدرججه 

متویف کردن  منموربهدر هنیام سجججانتریفوژ و یا  د دی  نماییدنمایید

 داز ترمز دستیات استفادت نکنید عنوانچیهبهآن، 

ی از دسجججتیات خارج نماییدد آرامبه، لوله را فوژیسجججانترپس از پجایجان  د0

 ،) از( الیه چهارانجام دادت باشججید،  دی بهمراحز باال را  کهیدر ججورت

 د(3-31خواهد بود )شکز  مشاهدت یابزدر لوله 
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سانتریفوژ ای خون محیطید یبز از های تک هستهت جویر شجماتیک از جداسجازی سلول :۲-۲0شرکل 

 )ت ویر سم  چپ(، بعد از سانتریفوژ )ت ویر سم  راس (

 

الیه  یآرامبهبا دی  و  ،ی تمیزاشهیشبا اسجتفادت از یک پیپ  پاستور  د9

جداکردت به داخز یک لوله یا با ی کوه را  یاهسججتهتکی هاسججلول

 یز انتقال دهیدد الکون تم

اضجججا ه  کوهوی با یبه لوله  الکون حا PBSبا ر  تریلیلیم 01مقدار  د3

درجججه  31و در دمججای  g 911دییقججه در  01نمودت و بججه مججده 

ی  مایع رویی را با دپس از سانتریفوژ، سانتریفوژ نماییدد  ،برادیسجانت

 دور بریزیدد

به رسججوب اضججا ه  PBSبا ر  تریلیلیم 01، مقدار هاپالک جه  حذف  د01

د سپس به مده دیدرآورسوسپانسیون سلولی   جورهبهنمودت و آن را 

 فوژیسجججانتر ،برادیسجججانتدرجه  31و در دمای  g 311دییقه در  01

 نماییدد

پس از پایان سانتریفوژ، مایع رویی را دور ریصته و رسوب سلولی را در  د00

 ددیدرآوربه حال  سوسپانسیون  ،سرد PBSبا ر  تریلیلیم 0
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 0بلورا با اسججتفادت از رنس تریپان هاسججلولی مانزندتشججمارش و میزان  د03

از سوسپانسیون سلولی  تریلکرویم 01انجام دهیدد بدیک منمور مقدار 

در جججد را بجا یکدییر مصلوط  1/1بلو محلول تریپجان تریلکرویم 01و 

 و میکروسکوپ (9-31شکز ) با اسجتفادت از الم نئوبار د سجپس،نمایید

شججمارش سججلولی را انجام  ،سججفید بلبولی مربوط به هاخانهدر  ،نوری

 دهیدد

 

 
 مربوط به بلبول یهاخانهرا در  ها، آنبلوبا تریپان هاسجلولآمیزی رنس د پس ازالم نئوبار :۵-۲0شرکل 

 نماییددشمارش  (W) یدسف

 

هایی را که سجججلولو  رنسیبی هاسجججلولدر هنیام شجججمارش، تعداد  د09

 یادداش  نماییدد اند،رنس آبی به خود بر ته احتمااله

 را محاسبه نماییدد هاسلول 3یمانزندتاز  رمول زیر میزان  د01

 

 ها )رنس بر تهلتقسیت بر کز سلو ،های رنس نیر ته= تعداد سلول(Viability) هاسلول میزان زندت مانی
 011در و رنس نیر ته( ضرب

 

 

 

                                                
Trypan blue 1 

Viability 2 
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 هاتهنک

 نسر ،جهیدرنتاز سیتوپالست خود بودت و  بلورنس تریپان 0ی زندت یادر به د عهاسلول( 0

ی مردت به عل  از دس  دادن انسجام غشای سیتوپالسمی هاسلول کهیدرحالبیرندد نمی

در زیر میکروسجججکوپ نوری به رنس  جهیدرنتخود، یجادر به د ع رنس تریپان بلو نبودت و 

 دشوندیمآبی مشاهدت 

 از یکدیگر Tو  Bهای تفکیک لنفوسیت 21-9

تفکیک کردد  از یکدییر ها راتوان آن، میT و Bی ها یلنفوسدر  وره نیاز به 

ی هاسججلولسججوسججپانسججیون  توانیم، Tی ها یلنفوسججکردن  ججوره، برای جدادر ایک

ی هاسلولو دییر  Bی هاسلولعبور دادد  3فیبر نایلونیستون حاوی ی را از اهستهتک

از ستون  Tی هاسلول کهیدرحال دچسجبندیمی نایلونی برهای به  ،9چسجبندت ا جطالپبه

 دشوندیمی آورجمع لولهعبور کردت و در 

از  توانیم ،Tی ها یلنفوسجججو حذف  Bی ها یلنفوسجججآوردن دسججج بهبرای 

از طریق  توانندیمانسانی  T  یها یلنفوساستفادت کردد  1اریتروسیت رزتینگتکنیک 

 0بوسججفند ی یرمزهابلبول( سججطح 3-LFA) CD58به مولکول  ،سججطح خود CD2مولکول 

ر مرکز و د بوسفندیک بلبول یرمز )مت جز شدت و اشکالی شبیه به بز رز ایجاد نمایند 

انسججانی(د سججپس با عمز سججانتریفوژ، مایعی را که حاوی  Tی ها یلنفوسجج ،در اطراف آن

ی یرمز بوسفند که در هابلبولمت ز به  Tی ها یلنفوس، از باشجدیم Bی ها یلنفوسج

 دکنندیم، جدا اندردتکته لوله رسوب 

د

                                                
Exclusion 1 

Nylon Fibre 2 

Adherent cells 3 

Erythrocyte Rosetting 4 

Sheep erythrocytes 5 



 

 

 

 

 

 

 

 HLAفصل بیست و یکم: آزمایش تعیین 

 

HLAهای مولکول 24-4
 

بر روی  ،کنندت آنی کدهاژنکه  باشدمی، یک سیستت پیچیدت HLA0سجیستت 

یک   ججورهبه HLAی هاژند (0-30سجج  )شججکز اشججدتوایعانسججان  0کروموزوم شججمارت 

ایک  HLAدر مورد  توجهجال نکته  درسجججندیماز والدیک به ارث  یک هراز  ،هجاپلوتجایپ

ی هامولکولوجود نجداشجججتجه و  HLAی هجاژناسججج  کجه رابطجه غجالج  و مغلوبی بیک 

ی بدن هاسلولبر روی اکثر  3غال هت  ورهبه ،هاژنبلیکوپروتئینی کد شدت توسط ایک 

 وجود دارندد 

ی پروتئینی به هاژنیآنتبه عل  نقش مهمی که در عرضجججه  HLAی هامولکول

ی رخودیغی خودی از هاژنیآنتی ایمنی بدن و تمایز هاپاسخ در دارند، Tی ها یلنفوس

 دائماهی بدن انسجججان بودت و هاژنتریک سجججتیمور یپلاز  ،HLAی هاژنمشجججارک  دارندد 

 (3-30و  0-30)جدول  دشویمکشف  HLAی هاژنی متعددی از هاآلز

                                                
Human Leukocyte Antigen 1 

Codominant 2 
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 انسان 0بازوی کوتات کروموزوم بر روی  HLAجاییات ژنی سیستت : ۷-۲۷شکل 

 

کالر  HLAی هاژن: شججوندیمکد  هاژن، توسججط دو بروت از HLAی هامولکول

-HLA-DR،  HLAشججامز  3کالر  HLAی هاژن  HLA-C وHLA-A،  HLA-Bشججامز  0

DQ  وHLA-DPد 

 0کالر  HLAدر  تنوع آللی :۷-۲۷جدول 

 
 

 3کالر  HLAدر  تنوع آللی :۲-۲۷جدول 
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 4کالس  HLAی هامولکول 24-2

 دارهستهی هاسجلولبر سجطح تمام  باهیتقر( HLA-І) 0کالر  HLAی هامولکول

 Tی ها یلنفوسی پروتئینی اندوژنوز به هاژنیآنتعرضجه  هاآنبدن وجود دارند و وظیفه 

ی اندوژنوز ممکک اسججج  یطعاتی از هاژنیآنت دباشجججدیم( +TCD8) کیتوتوکسجججیسجججا

عی یی، بیانیر نوهاژنیآنتی یک ویرور و یا یک تومور باشججندد عرضججه چنیک هاکیپروتئ

 توسججط هاسججلول بونهکیاکه د در  ججورتیباشججدیمی در داخز سججلول عیرطبیغتغییراه 

ی را مدهای نامطلوبپیا تواندیمشوند، نسایتوتوکسیک شناسایی و نابود  Tی ها یلنفوسج

 داشته باشددبرای بدن به دنبال 

وی راز یجک زنجیر پروتئینی آلفجا و یک یطعه پروتئینی ک HLA-Іی هجامولکول

ترانس  ،د زنجیرت آلفا(3-30شججکز اند )شججدتسججاخته 0میکروبلبولیک-دو-شججکز به نام بتا

در خارج از غشججای سججیتوپالسججمی  ،یطعه بتا دو میکروبلبولیک کهیدرحال ،ممبرانی بودت

 ی غیرکوواالن به زنجیر آلفا مت ز اس دوندهایپبودت و با 

 

 
 انسان HLA-IIو  HLA-1 یمولکولساختار  :۲-۲۷شکل 

 

 2کالس  HLA یهامولکول 24-9

ی هاسلولبر سطح   قط ،HLA-І برخالف( HLA-ІІ) 3کالر HLAی هامولکول

  دار دارندری Bی ها یلنفوسو  های دندرتیک، ماکرو اژهاسلولمانند  ژنیآنت کنندتعرضه

                                                
2 Microglobulin–Beta 1 
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 یریاری Tی ها یلنفوسججی پروتئینی ابزوژنوز به هاژنیآنتعرضججه  ها،ایک مولکولوظیفه 

(ThCD4+ )یطعاتی از  (ی اندوژنوزهاژنیآنت ابزوژنوز )برخالفی هاژنیآنت دبجاشجججدیم

 شدتدتیلعب ماکرو اژهاکه توسط  باشندیمی پروتئینی یک باکتری یا میکروب هاژنیآنت

د در شوندیمعرضه  Thی ها یلنفوسجبه  HLA-ІІی هامولکولدر کنار  ،و پس از پردازش

های مصتلفی را  عال سجججلول، با تولید سجججایتوکایک توانندیم  Thی ها یلنفوسججج ،ادامه

، میکروب یبادیآنترا  عال کردت تا با تولید  Bی ها یلنفوسجججعنوان مثال، بجه نمجاینجد 

 مهاجت را از بیک ببرندد

و  شججدتزیتشججکی آلفا و بتا هانامپروتئینی به  ریزنج دواز  HLA-ІІی هامولکول

 باشججندیم 0ترانس ممبرانی ،یریدعبارهبهو یا  اندر ته  رودر غشججای پالسججمایی سججلول 

کنندت ی کدهاژنی کد کنندت زنجیر بتا در مقایسجججه با هاژند را ببینید( 3-30)شجججکز 

 ،«3HLAتعییک » شیآزمادر  نرویازامور یست بیشتری برخوردار بودت و آلفا، از پلی زنجیر

 دداردیرار  توجه موردبیشتر زنجیرت بتا 

 9در پیوند اعضا HLAاهمیت سیستم  24-1

ی هاژنیآنتبا عمز عرضججه  HLAی هامولکولاشججارت شججد،  یبالهکه  طورهمان

 از« یخود»  یتشصی ایمنی و هاپاسجخ، نقش مهمی در Tی ها یلنفوسجپروتئینی به 

 کیآنکه در -پیوند اعضا در عمز 1برای پیشییری از رد پیوند نرویازادارندد  «یرخودیغ»

 0اهداکنندتاز شص   0(HSCی بنیادی مغز استصوان )هاسجلولاربان بییانه نمیر کلیه یا 

 HLAی هاژنیآنتتعییک نوع -شودیم، انتقال دادت 0پیوند رندتیب ،ماریبپیوند به شجص  

 از اهمی  بسیار زیادی برخوردار اس د ،و بیرندت پیوند اهداکنندتشص  

معموال ، زیادی برخوردارندبسججیار  مور یسججتاز پلی HLAی هاژن به عل  اینکه

یکسججان باشججد بعید به  ،با بیرندت پیوند کاماله HLA نمر ازی که ااهداکنندتامکان یا تک 

                                                
Transmembrane 1 

  typing HLA 3 

Organ transplantation 3 

Graft rejection 4 

  Hematopoietic stem cell 5 

Donor 6 

Recipient 7 
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ی هامولکول نوع« HLAتعییک »، با آزمایش یبز از عمز پیوند اعضا ،نرویا ازد رسدیمنمر 

HLA   د هر چه میزان شجججباه  کنندیمو بیرندت پیوند تعییک  اهداکنندترا در شجججص

اهش ک و بیرندت پیوند بیشتر باشد، شانس رد پیوند اهداکنندتشص   HLAی هامولکول

 بیشتری خواهد یا  د

 مناسب اهداکنندهیافتن جستجو برای  24-5

زمانی که یک بیمار برای درمان نیاز به عضجججو پیوندی دارد، اولیک مرحله برای 

با استفادت از آزمایش و خواهران بیمار، در بیک برادران  جستجو مناس ، اهداکنندت یا تک

مناسجبی پیدا نشد و یا  اهداکنندت ،در ایک مرحله کهیدر جورت دباشجدیم« HLAتعییک »

ه نوب  ب ،خواهری نداشجج ، بر اسججار نوع بیماری و شججرایط بالینی بیمار برادر و ،بیمار

یا ا راد غریبه  و ،(عمجه، عمو، خجاله، دایی و ددد)ایوام نزدیجک بیمجار  جسجججتجو در میجان

 درسدمیکاندیدای اهدای پیوند 

 HLAتعیین آزمایش  24-6

یبز از عمز پیوند اعضایی « HLAتعییک »اشارت شد آزمایش  یبالهکه  طورهمان

وی مناس ، بر ر اهداکنندتیا تک  منموربهی خونساز مغز استصوان، هاسجلولنمیر کلیه و 

برای  یی مصتلفهاروشد شجججودیمنمونه خون محیطی بیمار و اهداکنندت احتمالی انجام 

را در دو روش کلی  هججاآن توانیموجود دارد کججه  «HLAتعییک »انجججام آزمججایش 

 ی کرددبندطبقه "مولکولی"و  "سرولوژیک"

 به روش سرولوژیک «HLAتعیین »آزمایش  24-6-4

 اهداکنندتی را از خون محیطی بیمار و اهستهتکی هاسلولابتدا  ،در ایک روش

ی هامولکولضد  شدتشناختهی هایبادیآنتسجپس با اسجتفادت از  کننددمیاحتمالی جدا 

HLA،  ی هامولکولنوعHLA  ی سرولوژیک، تنها هاروشد با اسجتفادت از کنندیمرا تعییک

 DR و (І-HLAمربوط به ) Bو  A 0ی پیوند ا ججلی را حدایز در سججه جاییات ژنیهاژنیآنت

در پنج جاییات  HLAتعییک امروزت امکان  ابرچهد کنندبررسجججی می( HLA-ІІمربوط به )

                                                
Locus 1 
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 جمعاه ،0از هر کروموزوم بر روی جف  کروموزوم شمارت  آلز DQ (3و  A ،B، C ،DRژنی 

 سرولوژیک وجود داردد آلز( با استفادت از روش 01 زانیمبه 

 :به روش سرولوژیکی «HLAتعییک »برای انجام آزمایش 

و بیرندت پیوند  اهداکنندتی زندت را از خون محیطی ها یلنفوسابتدا  د0

بججه روش  0کالر  HLAی هججامولکولبرای تعییک ) دکننججدیمجججدا 

 یهامولکولاستفادت کرد، زیرا  ها یلنفوساز ایک  توانیمسجرولوژیک 

HLA-І  د، امجا برای تعییک نجیرار دار هجا یجلنفوسجججبر سجججطح تمجام

زیرا  ،باشدیم Bی ها یلنفوسی جداسازنیاز به  ،HLA-ІІی هامولکول

 یرار دارند(د  Bی ها یلنفوسبر سطح  HLA-ІІی هامولکول

هایی به ی میکروپلی هاچاهکی زندت را در داخز ها یلنفوس ،سپس د3

 شدتشناخته حاوی آنتی سرم ها،ریزندد کف ایک چاهکمی نام ترازاکی

 د باشدیم HLAی مصتلف هامولکولضد 

خربوش اضجججا ه  کمپلمان هاچاهک، به ونیانکوبجاسجججپس از مجدتی  د9

ی موجود در چاهک به هجایبجادیآنت ،د ابر در مرحلجه یبجزکننجدیم

با  عال کردن سیستت  ندتوانیممت ز شدت باشند،  HLAی هامولکول

 دکنند ایجاد سوراخها در غشای لنفوسی  ،کمپلمان

، هاچجاهکبجا اضجججا جه کردن رنجس تریپجان بلو بجه داخجز در ادامجه،  د1

بر تک رنس دکنندیمبررسی  0را زیر میکروسجکوپ اینوره میکروپلی 

ی میکروپلی ، نشانیر آن اس  هاچاهکاز  هرکدامدر داخز  هاسجلول

داخججز چججاهججک، بر سجججطح  یبججادیآنتمربوط بججه  HLAکجه مولکول 

 تکتکشجججص  وجود داردد بدیک ترتی  با بررسجججی  یها یلنفوسججج

 ،ی موجود در چاهکهایبادیآنتو تطجابق آن بجا نقشجججه  هجاچجاهجک

 دبرددیمشص  تعییک  HLA نوتایپ 

 

 

                                                
Invert 1 
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 هاتهنک

یا  0به روش سججرولوژیک، آزمایش میکروسججیتوتوکسججیسججیتی HLAتعییک به آزمایش ( 0
3CDC  دندیبویمنیز 

ی زندت ها یلنفوسججنیاز به  ،به روش سججرولوژیک «HLAتعییک »برای انجام آزمایش ( 3

 دباشدیم

ی مولکولی، از حسجججاسجججی  و هابه روشنسجججب   «HLAتعییک »روش سجججرولوژیک ( 9

 داس اخت ا ی  کمتری برخوردار 

 به روش مولکولی «HLAتعیین » آزمایش 24-6-2

  SSP-PCR روش 24-6-2-4

از  DNA نیاز به استصراج ،به روش مولکولی «HLAتعییک »برای انجام آزمایش 

و بیرندت  اهداکنندتی خون محیطی اهسجججتهتکی هاسجججلولیا  کوه یبا نمونه خون، 

از  هرکدام، با اسجتفادت از پرایمرهای اخت جا جی DNAد پس از اسجتصراج باشجدیمپیوند 

 ددهنججدیمرا انجججام  PCR9تکنیججک  ،3و  0کالر  HLAی هججامولکولی مصتلف هججاآلجز

 دکنندیمالکترو ورز  ،وزن مولکولی کرمارو در کنار  را بر روی ژل PCRمح واله  ،سپس

د کندیم( نتیجه آزمایش را مشججص  UVمشججاهدت و بررسججی ژل زیر نور ماورای بنفش )

اخت ججا ججی مربوط به آن در  باشججد که پرایمر HLA ی ازواجد آلل ،شججص  کهیدر ججورت

 ،و باند مربوط به آن رشدتیتکث PCRدر واکنش  ، آن آلزاس  حضجورداشته PCRواکنش 

با استفادت از  که«HLAتعییک » یمولکولاس د به ایک نوع روش   یتشصیابزبر روی ژل 

 دشودیمبفته  PCR-SSP1،  وره می بیرد پرایمرهای اخت ا ی

 هانکته

 PCRهمزمان چندیک واکنش  باید ،SSP-PCR روش بجاشجججص   HLAتعییک برای ( 0

 انجام شودد  (واکنش 30)حدایز 

                                                
Microcytotoxicity assay 1 

Complement Dependent Cytotoxicity 2 

Polymerase chain reaction 3 

PCR-Sequence Specific Priming 4 
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 بر ایک ا جز استوار اس  که تنها زمانی که نوکلئوتید «HLAتعییک » SSP-PCRروش ( 3

 واکنش شججص  باشججد، DNA مکمز نوکلئوتید روی قاهیدی، مورداسججتفادت پرایمر 9′انتهای

PCR  ججوره بر ته و آن یسججم  از DNA  ججوره در پایان د در غیر ایکشججودیمتکثیر 

 بونهچیه ،جهیدرنتو  (9-30)شجججکز  ، هیچ مح جججولی تولید نصواهد شجججدPCRواکنش 

تعییک »ی مولکولی هاروشبا اسججتفادت از  نرویامشججاهدت نصواهد شججدد از  باندی روی ژل

HLA» ی مصتلفهاآلزرا بیک  نهیدآمیاسججدر یک  حتی تفاوه توانیم HLA   مشججص

 کردد

 

 

 انتهای به عل  اینکه نوکلئوتید ،د در ت ویر باالSSP-PCRت جویر شماتیک از اسار روش  :۵-۲۷شکل 

 ججوره  PCRباشجد، پرایمر به ژن مت ججز شجدت و واکنش می DNAروی نوکلئوتید ژن مکمز ، پرایمر 9

 DNAروی  پرایمر، مکمز نوکلئوتید ژن 9به عل  اینکه نوکلئوتید انتهای  ،بیردد اما در ت ججویر پاییکمی

 بیردد وره نمی PCRباشد، پرایمر به ژن مت ز نشدت و در نتیجه، واکنش نمی

 

  SSOP-PCR روش 24-6-2-2

 ،د در ایک روشنام دارد HLA» ،PCR-SSOP0تعییک »روش مولکولی دییر برای 

، تمام لوکور ژنی مربوط به PCRتکنیک  انجام و مص و ابتدا با استفادت از پرایمرهای 

HLA  شججامز را(A ،B ،C ،DRβ وDQβ  تکثیر )مح ججول  سججپس دندینمایمPCR  توسججط

ادامه با اسججتفادت از یک  در دشججودیممنتقز  سججلولزتروینبه کاغذ  3بالهتکنیک سججاترن

                                                
PCR-Specific Oligonucleotide Probing -Sequence 1 

Suthern blotting  2 
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و اسجججتفادت از  3و تکنیک هیبریدیزاسجججیون 0ی الییونوکلئوتیدیهجاابیجردمجموعجه از 

 .کنندیمشص  را تعییک  HLAنوع  ،ی کامپیوتریا زارهانرم

، تنها HLAبرای تعییک  SSOPایک اس  که در روش  SSPبر  SSOPمزی  روش 

یی زیادی در وی  جو ر ه ،جهیدرنتو  باشدیمبرای هر شص   PCRنیاز به یک واکنش 

 دشودیمو هزینه 

 هاتهنک

 دشودیمنیز بفته  Microarray typing، روش HLAتعییک  SSOP-PCRبه روش ( 0

 دروز زمان نیاز اس  9تا  3به  ،به روش سرولوژیک «HLAتعییک »برای انجام آزمایش ( 3

 HLAساع ، نوع  0تا  9در عرض  توانیمی مولکولی هاروشبا استفادت از  کهیدر جورت

 کردد پیوند را مشص  و بیرندت اهداکنندتشص  

 HLAی هامولکولی گذارنام 24-7

 از که با اسججتفادت HLAی هاژنیآنتی بذارنامبرای  ،یجهانسججازمان بهداشجج  

ی را پیشنهاد کردت اس د بر ایک اسار، دستورالعمل، اندشدتییشجناساروش سجرولوژیکی 

 ،و هر عدد معرف لوکور ژنی ،غیرت( و A ،B، هر حرف )HLAی هامولکولی بذارنجامدر 

 ،مثالعنوانبهد شججودیمخا ججی اسجج  که توسججط آن لوکور ژنی کد  ژنیآنتنمایانیر 

HLA-A26  در لوکور ژنی  30شمارت  ژنیآنتاشجارت بهA  مربوط بهHLA  دارد  0کالر

اشارت  3کالر  HLAمربوط به  DRاز لوکور ژنی  09شجمارت  ژنیآنتبه  ،HLA-DR13و 

 دکندیم

ی مولکولی هاروشکه با استفادت از  HLAهایی از  ی آلزبذارنامهمچنیک برای 

که ابتدا نام لوکور ژنی را   یترتکیابهد شودیم، از چهار ریت استفادت اندشدتییشجناسجا

دو ریت که معادل سرولوژیکی آلز را  ،در ادامه رند بذامیسجپس یک ستارت  نویسجند می

د باشجججدیمآلز خا  آن  کنندتمشجججص در پایان، دو ریت دییر که    ودهدیمنشجججان 

لوکور ژنی از  31شججمارت  ژنیآنتاز  3آلز شججمارت  یعنی، HLA-A*24 02 ،مثالعنوانبه

A  مربوط بهHLA   د0کالر 

د

                                                
1  Oligonucleotide probe 

Hybridization  2 
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 NBTتست فصل بیست و دوم: 
 

 NBTتست  22-4

یی اس  که برای تشصی  بیماری هاآزمون کیترمتداولیکی از  0NBTتس  

بروهی از اختالاله  ،بیماری برانولوماتوز مزمک درودیمبکار  CGD)3) برانولوماتوز مزمک

به هنیام تحریک، یادر به ساخ   خوارهایانهیب هاآنتوارثی کمیاب اس  که در 

د ابرچه اشکال کلینیکی دنباشینمی اکسی ن هاکالیرادو  (H2O2)پراکسیدهیدروژن 

دچار آسی  متابولیست اکسیداتیو و  CGD مبتالبهکودکان ، ولی اکثر بیماری متغیر اس 

 دباشندیمی مکرر هاعفون 
م ی برهازیباسججک، زا نمیر اسججتا یلوکی چرکهایباکترمعمواله  ،عوامز عفون 

 دباشندیممانند آسپرژیلور و کاندیدا  هایارچمنفی، 

اسجار اسجتوار اسج  که در طی  ابوسیتوز، مونوسی  ها و  کیبر ا NBTتسج  

متابولیسجججت اکسجججیداتیو خود را از طریق نیکوتیک آمیدآدنیک  ،های نرمالبرانولوسجججی 

 را  عال اکسی ن و انواع متابولی  های دهندیما زایش  (NADPH) نوکلئوتید سجفاهدی

ی کشکروبیمی هیدروکسجیز( که خا ی  هاونیآن، دروژنیدهیپراکسج، دیسجوپر اکسج)

 دکنندیمتولید  ،دارند

                                                
1 Nitro Blue Tetrazolium Test 

2 Chronic granulomatous disease 

 

http://www.razilab.ir/view_test.aspx?myID=MTYw
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در حال  عال )های  یلکوسجججبه  NBT رنسیبمادت  کهیهنیامدر ا راد سجججالت 

را احیاء نمودت و  NBT ،هااکسیداز لکوسی  NADPH  ، آنزیتبرددیم ابوسجیتوز( اضا ه 

، توانایی CGD اندر بیمار کهیدرحالد دکنیمایجاد  ، به رنس آبی تیرت،رسجججوب  ورمازان

 کاله ها ی ابوسو یا  ا تهیکاهشبسیار  ،های آزاد اکسجی ن در  ابوسجی هاکالیرادتولید 

 کامز احیا نمایندد طوربهرا  NBT انندتوینمو  انددادتازدس را  هاآنتوانایی تولید 

 مصلوط کردت NBTبا محلول هپارینه را خون تازت ابتدا مقداری  ،در ایک آزمایش

هجا را  عال کندد با  عال ، نوترو یجزNBTموجود در محلول  0PMAتجا  دهنجدیمو اججازت 

ی از متابولیست ا راوردتکه  ی سجوپراکسجایدهاونیآن تح  تاثیر NBT ها،شجدن نوترو یز

در  انبه نام  ورمازرنیی آبی مادت وره بهاحیا شدت و  ،اس  خواریانهیباکسیداتیو سلول 

یی از ایک هابسجججترش ،بعددر مرحله  کنددها رسججوب میداخز سججیتوپالسجججت نوترو یز

ی هاسلولدر جد  ازنمرو  شجودیمی زیآمرنس رای  یا لیشجمکو با  شجدت تهیه هاسجلول

 (د  0-33)شکز  شودیمحاوی رسوب  ورمازان بررسی 

 

 

، شص  )ت ویر سم  چپ(  CGDد بیمار مبتال به CGD تشصی  بیماری برای NBT یاءتس  اح :۷-۲۲ شرکل

 )ت ویر سم  راس ( سالت

 

                                                
1  Phorbol Myristate Acetate  
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 NBTروش انجام آزمایش  22-2

انتصاب نمودت  )شص  سالت( یک لوله هپارینه برای هر بیمار و کنترل د0

در  باید شجججدتبر تهی نماییدد خون ریبخون تریلیلیم 3و حجدایجز 

 یرار بیردد مورداستفادت ،یریبنمونهساع  پس از  3عرض 

 PMAمیکروبرم  NBT، 0برم میلی 030را با حز کردن  NBTمحلول  د3

 نماییددتهیه  PBSبا ر لیترا میلیدر برم آلبومیک انسانی، میلی 0/00و 

ی پیچیججدت تججا از نور ومینیآلوم ویججز  NBTدور لولججه محتوی محلول 

 برادیسجججانتدرجه  3-9محجا م  برددد لوله را برچسججج  زدت و در 

تجا یجک هفتجه پس از تهیه  توانیمد ایک محلول را دییجنمجانیهجداری 

 دیرارداد مورداستفادت

از خون تججازت  تریلکرویم 011را بججا  NBTاز محلول  تریلکرویم 011 د9

درجه  90در دییقه  31به مده  راهپجارینه مصلوط کنیدد سجججپس آن

 د دیینمادییقه در دمای اتاق انکوبه  01، و سپس به مده برادیسانت

ی الم بر رومحتویاه داخز لوله را مصلوط کردت،  ،پس از انکوباسججیون د1

ز پس اتهیه نماییدد بسجترش سلولی را هماتولوژی بسجترش سجلولی 

 کنیددی زیآمرنس رای  یا لیشمکبا شدن، خشک

 کیترمتراکتدر  و ی کتنمائبزرگبا  میکروسجججکوپ در زیرالم را  ،ابتدا د0

دن با بکار بر ،سپسماییدد ی سجفید با دی  بررسی نهابلبولیسجم  

هت شمارش  دنوترو یز را شمارش نمایید 011 حدایز روغک امرسیون،

 را  ورمازان های حاوی رسجججوبهت تعداد نوترو یزکز نوترو یز ها و 

 نماییددیادداش  

 نتایجتفسیر 

 در د  30باشند، در حال  طبیعی بیش از  شدتکیتحر هاسجلول کهیدر جورت

 مبتال به در بیمارانامجا د بجاشجججنجدیممثبج   NBTاحیجاء  ازنمرهجا نوترو یجز

در نتیجه، رسجججوب  بودت ون NBTیادر به احیاء  هانوترو یزبرانولوماتوز مزمک، 

در  شدت باشند،تحریک ن هاسلولچنانچه  شجوددها مشجاهدت نمیدر آن  ورمازان

 دباشندیم NBTها یادر به احیاء در د نوترو یز 91ا راد طبیعی 



058  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

از  اندعباره بیماری برانولوماتوز مزمکتشجججصی  ی برای دییتجأی هجاتسججج 

 (DHR). کیامروددی هیدرو  حیاءو تس  ا لومینسانسکمی

 هانکته

 ،از بر تک نمونه خون بذشته باشد ساع  0چنانچه نمونه خون لصته شجدت باشد و یا ( 0

 دمناس  نیس  NBTبرای تس  

 ، بلوکوکورتیکوئیدها وهاکیوتیبیآنتم ججرف بعضججی از داروها نمیر ایندومتاسججیک، ( 3

 هبونکیا ی شود م رفمی شوندد بنابرایک تو یه م NBTباعث کاهش احیاء  ،سالیسیاله

 یطع شودد NBTساع  یبز از آزمایش  31 ،داروها
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 نامهواژه

 

 Hook effect اثر یالب )هوک(

 Infiltration ارتشاپ

 Delayed Type Hypersensitivity ازدیاد حساسی  تاخیری

 Double ImmunoDiffusion انتشار ایمنی دوطر ه

 Single Radial ImmunoDiffusion ایطر ه دایرتانتشار ایمنی یک

 Immunodiffusion بادیهای آنتیانتشار مولکول

 Incubator انکوباتور )برمصانه(

 DNA DNA fingerprintingنیاری انیش 

 Primary اولیه

 Donor اهداکنندت

 Immunogenicity زاایمنی

 Rocket immunoelectrophoresis ایمونوالکترو ورز راکتی

 Rheumatoid Arthritis آرتری  روماتوئید

 Immunofluorescence assay آزمایش ایمونو لورسانس

 Interferon Gamma Release Assay آزمایش ترشح اینتر رون باما

 Screening test آزمایش غربالیری

  Passive agglutination آبلوتیناسیون غیر عال

  Indirect agglutination آبلوتیناسیون غیرمستقیت

  Direct agglutination مستقیتآبلوتیناسیون 

 Bovine serum albumin آلبومیک سرم باو

 Specific antibody آنتی بادی اخت ا ی
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 Syphilitic reaginic antibody بادی راژیک سیفیلیسیآنتی

 Group treponemal antibody بادی ضد بروت ترپونماآنتی

 Anti-Nuclear Antibody ایبادی ضد هستهآنتی

 Warm antibody بادی برمآنتی

 Blocking antibody بادی مسدودکنندتآنتی

 Incomplete antibody بادی نای آنتی

 Cold antibody بادی نای آنتی

 Chronic granulomatous disease بیماری برانولوماتوز مزمک

 Hemolytic Disease of the Newborn بیماری همولیتیکی نوزاد

 Venereal diseases های مقاربتیبیماری

 Zone phenomenon ایپدیدت منطقه

 Horseradish peroxidase پراکسیداز ترب کوهی

 Green Fluorescent protein پروتئیک  لورسن  سبزرنس

 Acute Phase Proteins های  از حادپروتئیک

 Proinflammatory التهابیپیش

 Secretory ترشحی

       Treponema Pallidum immobilization سازی ترپونماپالیدومبیحرک تس  

Test 

 Cross match تعییک سازباری

 HLA HLA typingتعییک نوع 

 HLA HLA Typingتعییک نوع 

 Scattering تفرق، پراکندن

 Monovalent ظر یتیتک

 Swelling تورم
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 Induration تورم، سفتی

 Inflammation التهاب

 Secondary ثانویه

 Placenta جف 

 Well چاهک

 Ectopic pregnancy حاملیی خارج رحمی

 Toxin neutralization سازی ستخنثی

 ELISA reader خوانشیر االیزا )االیزا ریدر(

 Peripheral Blood خون محیطی

 Trimester ماههدورت سه

 Graft rejection رد پیوند )عضو پیوندی(

 Precipitation رسوب

 staining آمیزیرنس

 Copper staining آمیزی مسرنس

 Charcoal زغال

 compatible سازبار

 Seropositive مثب سرم

 Serology سرولوژی

 Stiffness سفتی

 Active tuberculosis   سز  عال

 Latent tuberculosis سز نهفته

 Hepatocytes های کبدیسلول

 Toxin ست
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 Colorless substrate رنسسوبسترای بی

 Choromogenic substrate سوبسترای رنیزا

 Luxogenic substrate سوبسترای نورزا

 Cardiovascular  syphilis عروییسیفیلیس یلبی

 Menstrual cycle سیکز یاعدبی

 Antigenic determinants ژنیکهای آنتیشاخ 

 Non-fat milk شیر بدون چربی

 Natural طبیعی

 Transmembrane غشایی

 Rheumatoid factor  اکتور روماتوئیدی

  Granulocyte-Colony Stimulating برانولوسی - اکتور محرک کلونی

Factor 

 Fixation  یکس کردن

 Ionic strength یدره یونی

 Membrane attack complex غشاکمپلکس حمله به 

 Non-immune hemolytic anemia خونی همولیتیکی غیرایمنیکت

 Sheep erythrocytes های یرمزبوسفندبلبول

 human Chorionic Gonadotropin بنادوتروپیک جفتی انسانی

 Recipient بیرندت

 Complement receptor بیرندت کمپلمان

 Spot لکه

 Washing solution محلول شستشو

 Stopping solution محلول متویف کنندت

 Lattice ایمشبک، شبکه
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 Equivalence zone منطقه تعادل

 Antibody-excess zone منطقه  زونی آنتی بادی

 Antigen-excess zone منطقه  زونی آنتی ژن

 Hinge Region منطقه لوال

 Reducing agents مواد احیاکنندت

 Viability مانیزندتمیزان 

  Incompatible ناسازبار

 Permeabilization نفوذپذیر کردن

 Cross reactivity دهی متقاطعواکنش

 Agglutination reactions های آبلوتیناسیونواکنش

 Flocculation reactions های  لوکوالسیونواکنش

 Codominant غال هت

 Codominant غال هت
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 یابواژه

   

 10 ،30 ،ونیزاسیاپسون

 10 ،کیاپسون

 011 ،01 ،0 ،توپیاپ

 93 ،90 ،یبادیآنتاتو

 93 ،یاخترلون

 30 ،30 ،31 ،39 ،33 ،30 ،31 ،03 ،ارهاش

 33 ،30 ،مد ارهاش

 39 ،تروبالستوزیار

 011 ،نسیرزت  یتروسیار

 011 ،013 ،39 ،اسپکترو وتومتر

 O 00، 03 استرپتولیزیک

 90 ،استرمالیزیک

 03 ،03 ،10 ،سیاتزمینه اسالید

 010 ،011 ،019 ،013 ،33 ،39 ،30 ،01 ،زایاال

 011 ،019 ،39 ،دریر زایاال

 013 ،010 ،یریابت یزایاال

 010 ،011 ،یچیساندو یزایاال

 010 ،011 ،33 ،تیرمستقیغ یزایاال

 099 ،10 ،19 ،99 ،90 ،التهاب

 013 ،الکترود

 010 ،010 ،پوهسیال

 09 ،ترانسفراز زینیآم باالکتور زیاست-ان

 09 ،کیآمباالکتوززیاست-ان

 91 ،90 ،91 ،33 ،39 ،30 ،31 ،39 ،33 ،30 ،00 ،خون انتقال

 03 ،اندوتوکسیک

 000 ،001 ،000 ،010 ،011 ،33 ،33 ،39 ،ونیانکوباس

 00 ،ینیارانیش 
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 3 ،یتیدیاو

 091 ،091 ،030 ،033 ،013 ،011 ،دزیا

 30 ،31 ،33 ،مونوالکترو ورزیا

 000 ،001 ،013 ،019 ،010 ،مونوبالهیا

 33 ،31 ،93 ،99 ،وژنیفیمونودیا

 33 ،یشعاع یتک وژنیفیمونودیا

 31 ،93 ،ییدوتا وژنیفیمونودیا

 30 ،03 ،تهیسیمونوژنیا

 000 ،000 ،000 ،001 ،009 ،01 ،مونو لورسانسیا

 000 ،تیرمستقیغ مونو لورسانسیا

 91 ،00 ،هومورال ایمنی

 90 ،روماتوئید آرتری 

 090 ،کیش شیآزما

 00 ،کلمر آزمایش

 31 ،99 ،90 ،09 ،آبار

 31 ،99 ،آباروز

 ،19 ،10 ،13 ،93 ،90 ،91 ،33 ،39 ،30 ،30 ،09 ،00 ،00 ،01 ،3 ،9 ،0 ،0 ،ونیناسیآبلوت

09، 01، 03، 00، 93 

 9 ،0 ،ر عالیغ ونیناسیآبلوت

 3 ،9 ،تیرمستقیغ ونیناسیآبلوت

 0 ،نوژنیآبلوت

 0 ،کینیآبلوت

 13 ،پاسیو آبلوتیناسیون

 001 ،30 ،31 ،90 ،33 ،کیآلبوم

 19 ،کیکوپروتئیبلدیاس-0-آلفا

 31 ،کیآلفا توپروتئ

 019 ،39 ، سفاتاز کیآلکاال

 01 ، سفاتاز کیآلکال

 009 ،000 ،001 ،آلز

 31 ،39 ،روبام آمپول

 90 ،آمفوتر



  069یاب واژه

 

 

 093 ،یالکسیآنا 

 000 ،000 ،010 ،هیاول یبادیآنت

 000 ،003 ،000 ،33 ،هیثانو یبادیآنت

 9 ،نای  یبادیآنت

 9 ،کیبامابلبولیآنت

 93 ،90 ،91 ،9 ،ومکیهیآنت

 09 ،واسرمک بادیآنتی

 90 ،نای  هایبادیآنتی

 H 00، 03، 09، 00، 00، 91 ژنآنتی

 k 03، 09 ژنآنتی

 O 00، 03، 09، 00، 00، 91 ژنآنتی

 019 ،آند

 91 ،اتوایمیون همولیتیک آنمی

 010 ،کیونیآن

 011 ،کیسال سفاه با ر

 013 ،کوهیبا 

 010 ،کیکروبلبولیم دو بتا

 91 ،99 ،90 ،91 ،03 ،0 ،بروسال

 0 ، یبنتونا

 091 ،مسلول مارانیب

 000 ،000 ،مزمک برانولوماتوز یماریب

 00 ،مقاربتی هایبیماری

 1 ،پاراتوپ

 33 ،ترو نزینپارا

 091 ،یریتأخ  یحساس ادیازد پاسخ

 90 ،زتا زیپتانس

 0 ،یامنطقه ۀدیپد

 39 ،01 ،دازیپراکس

 003 ،000 ،مریپرا

 01 ،3 ،ونیتاسیپیپرس

 3 ،کیتیپیپرس
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 3 ،نوژنیتیپیپرس

 01 ،پربننسی

 11 ،یسرم یآ دیلوئیآم کیپروتئ

 11 ،19 ،حاد  از یهاکیپروتئ

 90 ،0 ،پروزون

 90 ،0 ،زونپس 

 030 ،19 ،11 ،00 ،پالسما

 00 ،واکسیوا ومیپالسمود

 019 ،010 ،دیالمیآکریپل

 013 ،لکیپروپیپل

 019 ،ستیمور یپل

 013 ،دیکلرازینیویپل

 99 ،کلونالپلی

 013 ،019 ،099 ،030 ،اعضا وندیپ

 030 ،03 ،اعضاء وندیپ

 09 ،00 ،روماتیسمی ت 

 91 ،93 ،90 ،91 ،03 ،0 ،9 ،مال  ت 

 33 ،کیدیبنززیمتتترا

 09 ،03 ،00 ،09 ،00 ،00 ،00 ،پالیدوم ترپونما

 00 ،یترشح

 011 ،019 ،بلوپانیتر

 033 ،تونیتر

 090 ،091 ،091 ،کیتوبرکول یپوست تس 

 00 ،مایر نسلک تس 

 091 ،فیه تس 

 31 ،93 ،ینسب تشابه

 HLA 019، 013، 000 کییتع

 010 ،یآلل تنوع

 090 ،091 ،099 ،090 ،091 ،033 ،سیتوبرکلوز

 090 ،091 ،099 ،093 ،090 ،091 ،033 ،کیتوبرکول

 033 ،019 ،31 کیتوو
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 10 ،0 ،ونیتراسیت

 019 ،ومرسالیت

 03 ،تیفوئید

 09 ،رحمی خارج حاملیی

 00 ،09 ،03 ،00 ،0 ،ح به

 9 ،دما

 090 ،یفترید

 30 ،31 ،یراکت

 03 ،9 ،0 ،0 ، یرا

 90 ،90 ،93 ،90 ،ایلوله رای 

 09 ،کیرآژ

 013 ،019 ،وندیپ رد

 93 ،بنیال رز

 99 ،90 ،یمنیا رسوب

 31 ،39 ،33 ،30 ،93 ،99 ،3 ،0 ،یرسوب

 013 ،نمونه کنندتقیری

 013 ،مس رنس

 000 ،000 ،001 ،ییدوتا یزیرنیآم

 93 ،01 ،01 ،09 ،10 ،10 ،روتاتور

 000 ،009 ،کیرودام

 30 ،09 ،00 ،00 ،یدیاسال روش

 01 ،30 ،30 ،09 ،00 ،یالوله روش

 003 ،000 ،001 ،013 ،019 ،010 ،31 ،39 ،30 ،93 ،99 ،3 ،ژل

 31 ،00 ،پیژنوت

 091 ،دوزیسارکوئ

 90 ،39 ،39 ،03 ،سازبار

 00 ،00 ،01 ،09 ،03 ،00 ،0 ،سالمونال

 019 ،010 ،010 ،013 ،011 ،30 ،کیتوکایسا

 000 ،تومیالیسا

 90 ،90 ،93 ،00 ،09 ،19 ،13 ،99 ، یزیولوژی سرم

 11 ،کیسرولوپالسم
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 01 ،00 ،01 ،3 ،0 ،0 ،1 ،9 ،3 ،0 ،یسرولوژ

 00 ،سکرتور

 99 ،90 ،90 ،90 ،التهابی یهاسلول

 030 ،خونساز یادیبن یهاسلول

 030 ،یمیمزانش یادیبن یهاسلول

 00 ،ترو وبالس ویشسنسی

 010 ،019 ،33 ،سوبسترا

 000 ،لوکسوژن یسوبسترا

 010 ،نورزا یسوبسترا

 000 ،دیسوپراکسا

 11 ،19 ،.یپ .آر .یس

 00 ،00 ،00 ،لیسیسیف

 09 ،00 ،00 ،شانکر

 001 ،یچرب بدون ریش

 31 ،93 ،مشابه  عدم

 00 ،استرپتوککی عفون 

 03 ،رزور  اکتور

 11 ،93 ،99 ،90 ،روماتوئیدی  اکتور

 031 ،031 ،ودی تود

 033 ،دی رمالدئ

 10 ،کولیک  سفوریز

 030 ،033 ،030 ،003 ،000 ،000 ،001 ،009 ،03 ،01 ، لورسن 

 009 ،اناهیوسیزوتیا کی لورس

 009 ، لوروکروم

 030 ،030 ،031 ،039 ،033 ،030 ،031 ،003 ،یتومتری لوسا

 03 ،01 ،3 ،ونی لوکوالس

 000 ،000 ، ورمازان

 3 ،یونی یدره

 019 ،33 ،کاتد

 3 ،کیپیولیکارد

 00 ،نریاشتالندکارل



  073یاب واژه

 

 

 1 ،دالکجز

 39 ،30 ،مچکرار

 000 ،010 ،010 ،33 ،30 ،کیکروموژن

 3 ،یدیکلوئ

 3 ،ژنیآنت-یبادیآنت کمپلکس

 1 ،ژنیآنت–یبادیآنت کمپلکس

 10 ،غشاء به حمله کمپلکس

 001 ،31 ،33 ،10 ،11 ،19 ،9 ،کمپلمان

 000 ،010 ،نسانسیلومیکم

 090 ،یبیت- رون یکوانت

 013 ،بلوان یلیبریکوماس

 91 ،99 ،93 ،90 ،91 ،30 ،9 ،کومبس

 030 ،031 ،030 ،003 ،003 ،000 ،001 ،010 ،019 ،010 ،011 ،33 ،39 ،30 ،کون وبه

 011 ،013 ،09 ،01 ،03 ،01 ،09 ،03 ،19 ،10 ،10 ،10 ،11 ، یک

 90 ،تس  کارد

 09 ،کاردیولیپیک

 90 ،کالژناز

 90 ،غشاء به حمله کمپلکس

 00 ،03 ،93 ،90 ،90 ،90 ،کمپلمان

 90 ،رای  کومبس

 09 ،ترانسفراز زیباالکتوز

 033 ،030 ،003 ،یتیبرانول

 01 ،براویندکس

 00 ،بلومرولونفری 

 00 ،بوما

 01 ،03 ،09 ،09 ،03 ،10 ،10 ،0 ،التکس

 019 ،نئوبار الم

 99 ،لنفوما

 000 ،010 ،کیلوکسوژن

 010 ،نولیلوم

 033 ،030 ،031 ،003 ،زریل
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 11 ،لیپمیک

 H  03مادت 

 39 ،30 ،ماژور

 091 ،مانتو

 019 ،ییاییل کنندت متویف

 019 ،یدیاس کنندتمتویف

 001 ،کنندتبالک محلول

 019 ،شستشو محلول

 019 ،33 ،کنندت متویف محلول

 31 ،93 ،مشابه 

 33 ،لومایم پزیمولت

 030 ،030 ،031 ،033 ،003 ،99 ،مونوکلونال

 019 ،یمان زندت زانیم

 001 ،010 ،011 ،013 ،010 ،011 ،33 ،39 ،30 ، یکروپلیم

 013 ،ها یکروپلیم

 000 ،یتیسیتوتوکسیکروسیم

 39 ،30 ،نوریم

 03 ،سیاتزمینه میکروسکوپ

 91 ،33 ،39 ،39 ،یناسازبار

 10 ،11 ،19 ،نکروز

 010 ،011 ،31 ،استاندارد نمودار

 003 ،دینوکلئوت

 010 ،سلولز تروین

 011 ،عیما تروژنین

 000 ،د سفاهینوکلئوتید کیدآدنیآم کیکوتین

 90 ،متقاطع دهی واکنش

 000 ،001 ،010 ،بالهوسترن

 00 ،00 ،01 ،09 ،03 ،00 ،ویدال

 99 ،بار ابشتایک ویرور

 11 ،کیهاپتوبلوب

 010 ،پیهاپلوتا



  075یاب واژه

 

 

 010 ،011 ،کیهپار

 0 ،ونیناسیهمابلوت

 010 ،غال هت

 90 ،91 ،33 ،39 ،زیهمول

 03 ،همولیز

 091 ،کیهودچک

 

 

 


