
 اّذاف ٍ اّویت ببلیٌی اسکزیي آًتی ببدی ّب در حبهلگی

 قسوت دٍم

 

 دکتز حبیب اهلل گل افطبى، عضَ ّیئت علوی داًطگبُ علَم پشضکی ضیزاس

 

 اسکزیي آًتی ببدی ّب در حبهلگی

ٍلبدرثِػجَراسIgGآًتیثبدیحبئشاّویتثبلیٌیثِآىدعتِاسآًتیثبدیّبیگزٍُخًَیگفتِهیؽَدوِاسًَع

ؽذتّوَلیشدرراثغِثب.جفتثَدٍُدرٍاوٌؼثبآًتیصىهزثَعِهٌجزثِّوَلیشگلجَلّبیلزهشجٌیيهیگزدًذ

ًَسادیتبپذیذُیّیذرٍپظ-ػیبرآًتیثبدیٍتزاونآًتیصىهزثَعِهتغیزثَدٍُاسونخًَیّوَلیتیهخفیفجٌیي

.فتبلیظثبتَلذجٌیيهزدٍٍُرموزدُثزٍسهیوٌذ

چٌبًچِ.ؽٌبعبییَّیتآًتیثبدیهیثبؽٌذ-۲ؽٌبعبییحضَرآًتیثبدیٍ-۱اعىزیيآًتیثبدیّبدارایدٍهزحلِ

اعىزیياٍلیِهٌفیثبؽذدیگزًیبسیثِپیگیزیًیغت،ٍلیعفبرػهیؽَدوِخبًنّبیارّبػهٌفیػالٍُثزاعىزیي

.حبهلگیّندٍثبرُاعىزیيگزدًذ۲۸اٍلیِدرّفتِ

گلجَلّبی.اعت(Screen Cell)ثزایاعىزیيآًتیثبدیّبًیبسثِگلجَلّبیلزهشاعىزیيیبگلجَلّبیلزهشهؼزف

:اعىزیيثزایؽٌبعبییحضَرآًتیثبدیثبیذدارایٍیضگیّبیسیزثبؽٌذ

 حبٍیثیؾتزیيآًتیصىّبیهْنثبلیٌیثبؽٌذ. 

 اسگزٍُخًَیOثبؽٌذ،سیزااعىزیيآًتیثبدیّبثِدًجبلآًتیثبدیّبیغیزاسعیغتنABOهیثبؽٌذ. 



 عفبرػهیؽَدوِدرتْیِعلَلّبیاعىزیيدٍساصآًتیصًی(Dosage) ثزایوؾفثْتزآًتیثبدیّبیثب

 .رػبیتگزدد(dosage effect)خبصیتدٍساص

 آًتیصىؽبیغارّبػیؼٌی۵علَلّبیاعىزیيثبیذعَریاًتخبةگزدًذوِّزDٍCٍEٍcٍeٍُِیض ث

ِیآىّباسگزٍُّبی ِصَرتّوَسیگَتراداراثبؽٌذٍتْی یبّوَسیگَتّبیR1 R1ٍR2 R2ٍrrث

CDeٍCdeٍceعفبرػؽذُاعت. 

 ِصَرتٍیبلّبی ِتبییاسگزٍُخًَی۲علَلّبیاعىزیيث ِصَرتعَعپبًغیَىOتبیییبع درصذ۵تب۲ث

 .تْیِهیگزدًذ

 گلجَلّبیاعىزیيػالٍُثزعیغتنّبیارّبػثبیذدارایآًتیصىّبیهْنثبلیٌیعیغتنّبیگزٍُخًَی

 .ثبؽٌذ...ول،ویذ،دافی،لَتزاىٍ

 ِصَرتجذاگبًِثبعزمهجبٍرهیگزدًذ علَلّبی.علَلّبیاعىزیيراًجبیذثبّنهخلَطوزدثلىِث

گفتٌیاعتوِآًتیثبدیػلیِعیغتنّبیارّبػ،ویذ،ول،دافیٍ.اعىزیيًجبیغتیوذریبّوَلیشثبؽٌذ

MNSsِِصَرتّوَسیگَترٍیگلجَلّبیٌّگبهیثبآًتیصىهزثَعٍِاوٌؼثْتزیهیدّذو آًتیصىث

ثبؽذٍاوٌؼعزمثبگلجَلّبی𝐹y𝑎اعىزیيلزارگزفتِثبؽذ؛ثزایهثبلچٌبًچِعزهیدارایآًتیدافی

ِصَرت−𝐹y𝑎+𝑏ٍثبگلجَلّبی1+ثِصَرت+𝐹y𝑎+𝐹y𝑏اعىزیي درهیآیذوِثِآىخبصیت3+ث

ّوَسیگَتثَدٍُاثزدٍساصهَجتaدافیصىیآًتگلجَلّبیاعىزیيدرحبلتدٍمثزای.دٍساصگفتِهیؽَد

 .ؽذُاعتتزیلٍَاوٌؼ

 



 خبصیت دٍساص دارد بذیي هفَْم کِ چٌبًچِ MNSsی ارّبش، کیذ، دافی ٍ ستن ّبیسی صى ّبی آًتی علیِ ببدی آًت

 گفت کِ سزم فبقذ ایي گزٍُ اس تَاىی م هٌفی ضَد صىی آًتی ّوَسیگَت اس ًظز گلبَل ّبٍاکٌص سزم بب 

 ّتزٍسیگَت صىی آًتٍ بب + 3 ّوَسیگَت ٍاکٌص صىی آًتی بب اثز دٍساص بب ّبی ببدی آًتحضَر . ّبستی ببدی آًت

 دّذی م+ 1ٍاکٌص 

علَلّبیاعىزیيدردٍتبعٍِیبلثبتبریخاًمضبٍثزٍؽَرآًتیصًیتَعظعبسهبىّبیاًتمبلخَىیبؽزوتّبیتجبرتی

 .یبهٌفیثِهفَْمفمذاىآًتیصىاعتoثِهفَْمحضَرآًتیصىٍػالهت+ػالهت.تْیِهیگزدد

سلَل . دىضَی م تْیِ O ٍیبل اس گزٍُ خًَی 3 تب 2ی در ببدی آًتی هعزف اسکزیي بزای ضٌبسبیی حضَر سلَل ّب

ی اسکزیي ًببیستی هخلَط ضًَذ ٍ در تْیِ سلَل ّب.  هْن ببلیٌی ببضذصىی آًت 18اسکزیي ببیستی حذاقل دارای 

ِ تبّبی  ٍیبل  ی ّوَسیگَت بزای خبصیت دٍساص رعبیت گزددصى ّبی آًت کِ حضَر ضَدی میی کَضص س

آًتیصىهْنثبلیٌیدرعیغتنّبیهختلفگزٍُخًَیّغتٌذٍغبلتآىّب18حبٍیحذاللّنرفتِیرٍعلَلّبیاعىزیي

 .درجبهؼِّغتٌذدرصذ2حبٍیآًتیصىّبیثبؽیَعثیؾتزاس



 



ِ تبّبی  ی هعزف اسکزیي در ٍیبلسلَل ّب  ییس

ُّبثب لغفبً!هثجتالذامثِتْیِعلَلهؼزفاعىزیيهیوٌٌذOؽبًغیعِگزٍُهختلفوزدىهخلَطدرثزخیاسآسهبیؾگب

!!!ثِهَاردسیزفىزوٌیذ

 ِآیبایيعلَلّبیاعىزیيدارای یآًتیصىّبیهْنثبلیٌیّغتٌذ؟ّو

 هَجتوبّؼحغبعیتٍثزٍسٍاوٌؼّبیهیىغذفیلذًویگزدد؟وزدىهخلَطآیب

 آیباثزاتدٍساصرػبیتؽذُاعت؟

 ِیآًتیصىّبیهْنارّبػراداراعت؟آیبهیداًیذوِاهىبىیبفتيآًتیصىّبی درگزٍُهٌفیثیؾتزcٍeآیبّو

اعت؟

 آیبجَاةآسهبیؾگبُؽوبثبآسهبیؾگبُدیگزیوِاسهخلَطؽبًغیعًَِعدیگزعلَلّبیOاعتفبدُهیوٌذ

یىغبىخَاّذثَد؟

 دٍثبرُثبعلَلّبیػیآسهبثِآیبهیداًیذوِاگزجَاةآسهبیؼثبعلَلّبیاعىزیيتَلیذخَدتبىهثجتثبؽذًیبس

اعىزیياعتبًذارددارد؟



 آیبهیداًیذاگزجَاةهٌفیثبؽذًویتَاىثبلبعؼیتجَاةهٌفیراگشارػوزد؟سیزااستزویتآًتیصًیعلَلّبی

.اعىزیيهخلَطؽذُدرآسهبیؾگبُثیاعالعّغتین

یهؼزفاعىزیيوِدرتَلیذآىاعتبًذاردّبیالسمرػبیتؽذُعلَلّبثبیغتیاسّبیثبدیآًتثزایتغتاعىزیيىرٍیاسا

.ثبؽذ،اعتفبدُوزد

 

 یببدی آًترٍش استبًذارد اًجبم آسهبیص اسکزیي 

ِّبیجذاگبًِهخلَطوٌیذ اگزعٍِیبلاعىزیي.دٍلغزُعزمثیوبرراثبیهلغزُاسگلجَلّبیاعتبًذارداعىزیيدرلَل

ِیآسهبیؼاعت وِؽَدیمثزایّزعلَلاعىزیياسدٍلَلِاعتفبدُؽگبُّبیآسهبثزخیاسدر.هَجَداعتًیبسثِعِلَل

.ردیيیمدرجِلزار37یىیدرحزارتاتبقٍدیگزیدر

اسآًجبوِ.ثزرعیهیؽًَذ(AHG)درجٍِفبسوَهجش37ٍ(RT)یاعىزیيدرفبسّبیحزارتیاتبقگلجَلّبهجبٍرتعزمثب

حذفRTدرجٍِوَهجشٍاوٌؼهیدٌّذثزخیثزایيػمیذُاًذوِفبس37ثیؾتزآًتیثبدیّبیحبئشاّویتثبلیٌیدرفبس

ِاعتفبدُؽَدوِیىیدر .درجٍِفبسوَهجشآسهبیؼگزدد37ٍدیگزیدرRTگزددیبایٌىِثزایّزٍیبلاعىزیياسدٍلَل

درجٍِفبس37گبّیاهىبىداردٍاوٌؼآًتیثبدیّبیعزدوِفبلذاّویتثبلیٌیّغتٌذثِدلیلفؼبلؽذىووپلوبىتب

ِیىرٍیاساوَهجشاداهِیبثذٍتفغیزًتبیجراهؾىلوٌذٍ .جذاگبًِاعتفبدُؽَدRTعفبرػهیؽَدوِاسلَل

ِیآسهبیؼدرفبس آًتیثبدیرادرهحلَلثب-درجِآلجَهیياضبفِوزدیبایٌىِآًتیصى37ثزایٍاوٌؼثْتزهیتَاىثِلَل

.ثبیىذیگزهجبٍروزد(LISS)لذرتیًَیون

ِیآتَوٌتزلوِحبٍیعزمثیوبرٍگلجَلّبیلزهشثیوبراعتدرؽزایظ ِّبیتغت،لَل عفبرػهیؽَدوِّوزاُلَل

ِّبیتغتهَردآسهبیؼلزارگیزد ِیآتَوٌتزلهوىياعتثیبًگزحضَر.هحیغیهؾبثِثبلَل پبعخهثجتدرلَل

یثِػلتثبدیآًتهیىغذفیلذدرلَلِاتَوٌتزلدرفبسوَهجشهوىياعتًبؽیاسعبختِؽذىآلٍَاوٌؼ.آتَآًتیثبدیثبؽذ

.تشریكخَىاخیزثِثیوبرثبؽذ

ّیَهيگلَثَلیيوبرآهذیآًتی(Check cell)علّبیاعىزیيهٌفیثبؽذٍثبچهچٌبًچٍِاوٌؼعزمثبتوبمٍیبل

وٌتزلؽذُثبؽذ،ًتیجِاعىزیيآًتیثبدیهٌفیگشارػهیؽَدٍلیدرصَرتٍاوٌؼهثجتثبتَجِثِفبسحزارتیٍاوٌؼ



ٍاثزاتدٍساصٍآتَوٌتزل،دیذگبُّبیتبسُایاسحضَرآًتیوزّبدرعزمثِدعتهیدّذ؛ثزایهثبلچٌبًچٍِاوٌؼّبتٌْب

:وٌذیمدرفبسحزارتاتبقصَرتگزفتِثبؽذایذُّبیسیزراهغزح

 .اعتوِلبثلیتػجَراسجفتراًذارًذIgMآًتیثبدیهزثَطثِآًتیوزّبیعزدٍاسگزٍُ-ٍاوٌؼآًتیصى .۱

ثLIPMANِحزٍف.لزارهیگیزًذRTدرگزٍُفبسحزارتیLIPMANآًتیثبدیػلیِآًتیصىّبیخبًَادُی .۲

دارد،الجتِآًتیثبدیّبیa،Ii،P1،M،ABOٍNتزتیتاؽبرُثِآًتیصىّبیعیغتنگزٍُخًَیلَئیظ،لَتزاى

 .ثبعلَلّبیاعىزیيٍاوٌؼًویدٌّذABOعیغتن

آًتیاچثب.ٍاوٌؼهیدّذRTچٌبًچِدرعزمآًتیاچٍجَدداؽتِثبؽذثبتوبمعلَلّبیاعىزیيدرفبسحزارتی .۳

ِصَرتیثوجئیٍپبراثوجئیٍگزٍُّبدرخغزًبنعجیؼت A1ٍA1Bثیخغزدرهَاردیًبدراسگزٍُّبیث

 .گشارػگزدیذُاعت



 

 

بزای .  بَدُ ٍ تَاًبیی عبَر اس جفت را ًذارًذIgMی سزد حبئش اّویت ببلیٌی ًیستٌذ سیزا اغلب اس گزٍُ ّبی ببدی آًت

ّزکذام اس حزٍف لیپوي بِ هفَْم . ضَدی ماستفبدُ  (لب هزد)ی سزد اس لغت لیپوي ّبی ببدی آًتبِ خبطز سپزدى 

 یک سیستن گزٍُ خًَی است

 



درجِصَرتگزفتِثبؽذاهىبىحضَرآًتیثبدی37دلیمِدرحزارت30تب20آًتیثبدیپظاس-چٌبًچٍِاوٌؼآًتیصى

ٍاوٌؼدرفبسّبیهختلفحزارتیٍثبّزدٍتبعٍِیبلاعىزیيثیبًگز.راهغزحهیعبسدKیبEیبDػلیِآًتیصىّبی



ٍاوٌؼدرفبسوَهجشثیبًگزحضَر.حضَرچٌذآلَآًتیثبدیٍٍاوٌؼثبیهٍیبلاسعلَلاعىزیيثیبًگزیهآًتیثبدیاعت

راهغزحهیوٌذوِّوگیحبئشاّویتثبلیٌی...bٍ،لَتزاىSsآًتیثبدیػلیِآًتیصىّبیعیغتنارّبػ،ول،ویذ،دافی،

ِیآتَوٌتزلٍٍاوٌؼهثجتثبعلَلّبیاعىزیيثیبًگزحضَرآلَآًتیثبدیدرعزماعت.ّغتٌذ .ٍاوٌؼهٌفیدرلَل

ِرٍؽذىثذىثبآًتیصىّبیثیگبًِؽىلهیگیزد یاعىزیيعلَلّبٍاوٌؼهثجتدرلَلِاتَوٌتزلًٍیش .آلَآًتیثبدیثبرٍث

.ثبؽذیمیدرثیوبریوِعبثمِاخیزتشریكخَىداؽتِاعت،ثبدیآًتیٍیبآلَثبدیآًتثیبًگزحضَراتَ



. ی سیستن ارّبش، کل، دافی، کیذ ٍ اس ّستٌذ صى ّب ٍ علیِ آًتیIgGی گزم اس جٌس ّبی ببدی آًت

ِ ضزط در سزم هبدر حبئش اّویت ببلیٌی است چَى جٌیي ّبی ببدی آًتحضَر ّزکذام اس ایي   بِ ارث بزدى ب

 گزددی می ضذیذ ّوَلیتیک کن خَى هزبَطِ هبتال بِ صىی آًت

 

یتَجِثبدیآًتٍجَداسًظزیهؼزفاعىزیيثزایثِدعتآٍردىایذُاٍلیِعلَلّبیهختلفعزمثیوبراىثبٍاوٌؼّبثِ

درجٍِفبسوَهجش37درحزارتاتبقٍ(SCI, SCII)1ٍ2یهؼزفاعىزیيعلَلّبثبهؾبّذٍُاوٌؼعزمثب.وٌیذ

لَلِآتَوٌتزل.یپیثزدثبدیآًتییبچٌذثبدیآًتیعزدیبگزم،حضَرتهوزّبیآًتثِاعالػبتاٍلیِاسلجیلحضَرتَاىیم

یلزهشثیوبراعتوِدرگلجَلّبآتَوٌتزلهخلَطعزمثیوبرٍ.رٍدیمیثِوبرثبدیآًتیاسآلَثبدیآًتثزایجذاعبسیآتَ

.ردیيیمیاعىزیيهَردآسهبیؼلزارعلَلّبؽزایغیؽجیِثِ



















 تفسیز هقذهبتی  ّبی اسکزیي ٍاکٌص سزم بب ٍیبل

 

 





 تطخیص َّیت آًتی ببدی ّب

حبئشاّویتثبلیٌیٍاسگزٍُوِیدرصَرتثبهثجتؽذىآسهبیؼاعىزیيآًتیثبدیّبثبیذالذامثِؽٌبعبییآًتیثبدیوزدٍ

IgGثبؽذثبیغتیَّیتآىراتؾخیصداد.

ٍیبلاس12تب8علَلّبیپبًلدر.ؽَدیماعتفبدُ(Panel Cell)ثزایتؾخیصَّیتآًتیثبدیاسعلَلّبیهؼزفپبًل

ِصَرتحبٍیتوبمآًتیصىّبیعلَلّبیهؼزفاعىزیيٍلیدرٍالغاًتخبةهیؽًَذOٍگزٍُخًَی .پزاوٌذُتزهیثبؽٌذث

ِیعلَلّبیپبًلعؼیهیؽَدوٍِاوٌؼآًتیثبدیّبیثباثزدٍساصرػبیتگزدد هجبٍرتعزمثبگلجَلّبیپبًلدر.درتْی

ثبحذف.درجٍِوَهجشاًجبمهیؽَدٍالگَّبیٍاوٌؼٍلذرتٍاوٌؼهَردهؾبّذُلزارهیگیزًذ37فبسّبیحزارتیاتبق،

ِیولآًتیصًی یپبًل،یهآًتیثبدیتهیبچٌذعلَلّبلیغتآًتیصًیٍیبلّبییوٍِاوٌؼهٌفیدادُاًذاسهجوَػ

درعزمDثبیغتیصبدقثبؽذ؛ثذیيهفَْموِاگزثزایهثبلآًتی3ثزایگشارػآًتیثبدیلبًَى.آًتیثبدیثبلیهیهبًذ

اسٍیبلو3ِهثجتّغتٌذٍاوٌؼهثجتٍثبDآًتیصىًظزاسٍیبلعلَلّبیپبًلو3ِوؾفؽَد،عزمثبیغتیحذاللثب

ٍاوٌؼهٌفی.ثبؽذیمدرصذ95درعزمDدرایيحبلتاحتوبلحضَرآًتی.هٌفیثبؽٌذٍاوٌؼهٌفیدّذDصىیآًتًظز

.ثزایآًتیثبدیّبییوِخبصیتدٍساصدارًذٌّگبهیلبثللجَلاعتوِثبآًتیصىّبیّوَسیگَتٍاوٌؼهٌفیدٌّذ

دارایاثزاتدٍساصّغتٌذ؛MNSsیویذ،ول،ارّبػ،دافیٍعتنّبیطیصىّبیآًتیبدآٍریهیؽَدوِآًتیثبدیػلیِ

ِصَرتMوِآًتیصى -M+ NًیغتوِثبعلَلّبیٍیبلMثزایهثبلٌّگبهیهیتَاىگفتوِعزمدارایآًتی ث

ًیغتوِعزمثب(jka)گفتوِعزمدارایآًتیویذتَاىیمّوَسیگَتداردٍاوٌؼهٌفیدّذٍیبثزایهثبلسهبًی

 .ٍاوٌؼهٌفیدّذ -jkajkb+یّوَسیگَتعلَلّب

 



 



 

 

ی پزاکٌذُ است صىی آًت کِ دارای تزکیب گزددی م تْیِ O ٍیبل هختلف گزٍُ خًَی 12 تب 8ی هعزف پبًل اس سلَل ّب

ّبیی کِ بب سزم  ی ٍیبلصىی آًتبب حذف لیست . ببضذی می هزحلِ اسکزیي را دارا صى ّبی آًتٍلی در هجوَع توبم 

ُ اًذٍاکٌص  ی ّز سلَل ّبسزم بب .  پزداختآى ّب کِ ببیستی بِ تفسیز هبًذی می ببقی ببدی آًت، یک یب چٌذ ًذاد

 بِ هفَْم چک سل است کِ بزای CCحزٍف . ضَدی م درجِ ٍ فبس کَهبش هجبٍر 37ٍیبل پبًل در حزارت اتبق، 

 ٍلی ضَدی مچٌبًچِ ٍاکٌص سزم بب یک سلَل پبًل در هزحلِ کَهبش هٌفی . ّیَهي گلَبَلیي است کبرآهذی آًتی

CCی حبئش اّویت ببلیٌی ببدی آًتدر پبًل فَق .  هثبت ضَد بِ هفَْم آى است کِ ٍاکٌص هٌفی ارسش دارد

 ببضذی م aدافی  آًتی

ِگیزیخَىثزایتؾخیص3گفتٌیاعتوِلبًَى ٍجَددارد؛ثذیيهفَْموِچٌبًچِخبًویّبیثبدیآًتدیگزیثزایًوًَ

درعِهبُگذؽتِحبهلِثبؽذیبفزدیعیعِهبُگذؽتِخَىدریبفتوزدُثبؽذٍضؼیتایوًََلَصیهعزمخبًنحبهلِیب

ِگیزیهجذدثؼذاسّزوٌذرییتغرٍسهوىياعت3فزدیوِعیعِهبُگذؽتِتشریكخَىداؽتِاعت،ّز ًٍیبسثًِوًَ



خَىدریبفتوزدُاعتچٌبًچِیهًوًَِاهزٍس(تبعِهبُ)عِرٍساعت،ثزایهثبلچٌبًچِثزایثیوبریوِیههبُپیؼ

ِگیزیرٍسصفز3گزفتِؽَدفمظتب رٍسهیتَاىآسهبیؼاعىزیيآًتیثبدیّبیبوزاطهچرارٍیآىاًجبمداد،رٍسًوًَ

ِیجذیذاسثیوبرگزفتِ هحغَةهیؽَدٍپظاسآىچٌبًچًِیبسثِوزاطهچیبتؼییيَّیتآًتیثبدیاعتثبیغتیًوًَ

هچؽذُثبؽذٍثِثیوبرحتییهٍاحذتشریكگزددٍعِؽَدٍهثبلدیگزایٌىِچٌبًچِچٌذٍاحذخَىثزایثیوبریوزاط

ِّبینرٍساستشریكثگذرد ؽذُثبیغتیدٍثبرُثبًوًَِجذیذثیوبروِثیبًگزٍضؼیتایوًََلَصیهجبریهچیاسلجلوزاطع

.هچؽَدثیوبراعتوزاط

 


