
نآزمایش آنتی بادي بر علیه کاردیولیپی

(Anticardiolipin Antibodies)آنتی بادي علیه کاردیولیپین: نام آزمایش

کاردیولیپین در واقع فسفولیپیدي است که در غشاء داخلی میتوکندري و غشاء پالسمائی باکتریها وجود 
این ماده جزء اصلی آنتی ژنیک آنتی ژن هاي واسرمن است که در آزمون سرولوژیک غیر ترپونمایی .دارد

اردیولیپین در مبتالیان به از نظر بالینی مهمترین اندیکاسیون اندازه گیري آنتی ک. سیفیلیس به کار میرود
.و بر روي سرم انجام میشود. و روش اندازه گیري آن االیزا می باشد. لوپوس با سابقه ترومبوز است

؟چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود

صوریدي یا شریانی بدون علت مشخ- تشکیل لخته-وقوع اپیزودهاي ترومبوتیک

يوم و سوم بارداري دسقط جنین مکرر به خصوص سه ماهه

یترومبوسیتوپن

هفته پس 6در صورت تایید وجود یک یا بیش از یک گروه از آنتی بادي ها علیه کاردیولیپین در بیمار، حداقل 
با انجام مجدد این تست می . از آزمایش اولیه، به منظور ارزیابی وضعیت بیمار، آزمایش باید مجددا انجام شود

.یدایش آنتی بادي علیه کاردیولیپین پایدار مانده یا موقتی و گذرا بوده استتوان مشخص نمود که آیا پ

شهدف از انجام آزمای
گروه از آنتی بادي هاي علیه کاردیولیپین، یعنی» 3«هدف از انجام این آزمایش شناسایی و تشخیص وجود 

(lgG, lgM, lgA)به عوامل بیگانه تولید می آنتی بادي ها توسط سیستم ایمنی بدن و در واکنش. می باشد
.این آنتی بادي ها در فرایند تشکیل لخته خون تأثیر می گذارند. شوند

. آنتی بادي هاي علیه کاردیولیپین باعث افزایش میزان تشکیل لخته در سرخرگ ها و سیاهرگ ها می شود



، زایمان زود رس، و پره )ي دوم و سوم بارداريماهه3به خصوص در (همچنین با ترومبوسیتوپنی و سقط جنین 
نیز ایجاد می ) مانند لوپوس(آنتی بادي هاي کاردیولیپین در بیماري هاي اُتوایمیون . اکلمپسی ارتباط دارد

.شوند

نسوال یکی از بیماران در سایت نی نی با
اال بودن آن آنتی کاردیولیپین چیست؟ آیا ب. براي بارداري مجدد آزمایش دادم که آنتی کاردیولیپین باال است

؟بخاطر سقط قبلی است و این موضوع خطرناکه و احتمال سقط مجدد وجود داره
:پاسخ دکتر بهرام ایروانی، متخصص زنان و زایمان

این آزمایش معموال در موارد ایجاد سقط مکرر ضروري است و به ندرت بعد از یک نوبت سقط انجام آزمایش 
ن آژمایش به بررسی وضعیت خونرسانی جفت و جنین و انسداد و در ای. آنتی کاردیولیپین تجویز می شود

با توجه به نتایج این آزمایش افراد مستعد به انعقاد خون تحت درمان دارویی قبل از . لختگی در عروق می پردازد
.معموال براي مالحظه پیشروي این سندروم معموال تکرار آزمایش الزم خواهد بود. بارداري قرار می گیرند

به هر حال براي . ی توان با اطمینان گفت که علت سقط پیشین لزوما مربوط به همین مساله بوده استنم
آمادگی جهت بارداري مجدد باید تحت نظر متخص زنان و زایمان قرار بگیرید و اقدامات پیش از بارداري را انجام 

.دهید

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت: منبع 


