آﻧﺎﻟﯾز ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ synovial fluid١

ﭘرده ﺳﯾﻧووﯾﺎل ﻛﮫ از ﺳﮫ ﻻﯾﮫ ﺳﻠول ﺷده اﺳت ﻏﻼف ﺗﻧدون و ﺑورﺳﺎ ) (bursaeو ﻣﻔﺎﺻل را ﺑﺟز ﺳطﺢ ﻏﺿروﻓﯽ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد .ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯾن
ﻣﻔﺻﻠﯽ از اوﻟﺗرا ﻓﯾﻠﺗراﺳﯾون ﭘﻼﺳﻣﺎ و از ﺗرﺷﺢ ھﯾﺎﻟوروﻧﯾك اﺳﯾد ﺗوﺳط ﺳﻠول ﺳﯾﻧووﯾﺎل ﺷﻛل ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻘدار ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدك و ﺣﺗﯽ
ﻣﻔﺻل ﺑزرﮔﯽ ﭼون زاﻧو دارای ﺑﯾﺷﺗر از  ۴ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻧﻘش ﻧرم ﻛردن ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻏﺿروف ﻓﺎﻗد ﻋروق را ﻧﯾز ﺑر
ﻋﮭده دارد.

ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ را اﻓﯾوژن ﺳﯾﻧووﯾﺎل ﮔوﯾﻧد و ﺑﮫ ﻋﻣل اﺳﭘﯾره آن ارﺗروﺳﻧﺗﺳﯾز ) (arthrocentesisﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .آزﻣون اﻓﺗراﻗﯽ ﺑرای
ﺟداﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻋﻔوﻧﯽ از ﻏﯾر ﻋﻔوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .در آرﺗرﯾت ﻋﻔوﻧﯽ )ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻋﻠت اﺳﺗﺎف طﻼﯾﯽ( اﮔر در ﭼﻧد روز
اول درﻣﺎن ﻧﺷود ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻏﺿروف ﺻدﻣﮫ ﺧواھد رﺳﯾد.

ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻧرﻣﺎل ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
رﻧﮓ :ﺻﺎف ﻣﺎﯾل ﺑﮫ زرد
ﮔﻠﺑول ﺳﻔﯾد ١۵٠ :ﺗﺎ  ٠ﻛﮫ ﻟﻧﻔوﺳﯾت ﺣدود  ١۵درﺻد ،ﻧوﺗروﻓﯾل ﻛﻣﺗر از  ٢۵درﺻد و ﻣﻧوﺳﯾت و ﻣﺎﻛروﻓﺎژ ﺣدود  ۶۵درﺻد اﺳت.

ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری و ﻗﺑل از آرﺗروﺳﻧﺗﺳﯾز آﻏﺷﺗﮫ ﻛردن ﺳرﻧﮓ آﺳﭘﯾراﺳﯾون ﺑﺎ  ٢۵واﺣد ﺳدﯾم ھﭘﺎرﯾن ﺑﮫ ازاء ھر ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽ ﮔردد ،اﺳﺗﻔﺎده از دﯾﮕر ﺿد اﻧﻌﻘﺎدھﺎ )اﮔزاﻻت ،ﻟﯾﺗﯾم ھﭘﺎرﯾن و ﭘودر ) EDTAﻣوﺟب ﺗﺷﻛﯾل ﻛرﯾﺳﺗﺎل و ﺗداﺧل در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﻛروﺳﻛوﭘﯽ
ﻛرﯾﺳﺗﺎل ﻣﯽ ﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از ھﭘﺎرﯾن در ﻏﻠظت ﺑﯾﺷﺗر از  (١٢۵ u/mlواﺣد در ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر( اﺛر ﺑﺎزدارﻧده روی رﺷد ﺑرﺧﯽ از ﻣﯾﻛرو ارﮔﺎﻧﯾزم
ھﺎ دارد.

آزﻣوﻧﮭﺎی روﺗﯾن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ
) ١رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻊ و درﺟﮫ ﻛدورت
) ٢ﺷﻣﺎرش ﺳﻠوﻟﯽ و اﻓﺗراق
) ٣رﻧﮓ آﻣﯾزی ﮔرم و ﻛﺷت
) ۴ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ ﭘﻼرﯾزه ﺑرای ﻛرﯾﺳﺗﺎل

وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از آزﻣﺎﯾﺷﺎت در ﻣوارد ﺧﺎص ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺳت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺳت ھﻣراه ﻛﻣك ﻛﻧﻧده ﺑوده و درﺧواﺳت ﮔردد ﻣﺎﻧﻧد:
- ١رﻧﮓ آﻣﯾزی و ﻛﺷت ﺑرای ﺳل و  PCRﻗﺎرچ
- ٢ﺑرای ﺑﺎﻛﺗری و ﻣﯾﻛروب ﺳل
- ٣اﺧﺗﻼف ﻗﻧد ﺧون از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ
– ۴اﻧدازه ﮔﯾری ﻛﻣﭘﻠﻣﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ
– ۵ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﻧزﯾﻣﯽ
- ۶اﻧدازه ﮔﯾری اﺳﯾد اورﯾك

ﺗﻔﺳﯾر ﮔﻠوﻛز ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳطﺢ ﻗﻧد ﺳرم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻛﮫ در ﺷراﯾط اﯾده ال اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ  ٨ﺳﺎﻋت ﻧﺎﺷﺗﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺑرﻗراری
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ دارد .اﺧﺗﻼف ﻣﯾزان ﻗﻧد ﺧون از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻛﻣﺗر از  ١٠ mg / dlدر ﺣﺎﻟت ﻧرﻣﺎل و ﻏﯾر اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ اﺳت اﯾن اﺧﺗﻼف در
آرﺗرﯾت ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﮫ  ۶٠-٢٠ mg/ dlﺑرﺳد .ﺷﻣﺎرش ﺳﻠوﻟﯽ و اﻧدازه ﮔﯾری ﻗﻧد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾد در ﻛﻣﺗر از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم ﺷود.

آزﻣﺎﯾش ﻟﺧﺗﮫ ﻣوﺳﯾﻧﯽ
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﭼﻧد ﻗطره از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻟوﻟﮫ ﺣﺎوی اﺳﯾد اﺳﺗﯾك  ٢ﺗﺎ  ۵٪اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻛﮫ ھﯾﺎﻟوروﻧﺎت دارای اﻧﺳﺟﺎم
ﺑوده و از درﺟﮫ ﭘﻠﯾﻣری ﺷدن ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺻورت ﻟﺧﺗﮫ ﺳﻔﯾد رﻧﮓ در ﻣﯽ آﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﺗﮭب
ذرات ﺳﻔﯾد از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﺷده در ﻣﯽ آﯾد آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺻورت ﺧوب ،ﺑد ،ﻣﺗوﺳط ﮔزارش ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﺎﯾﻊ ﺗراﻧس ﻟوﺳﻧت
ﻣﺎﯾﻊ ﺗراﻧس ﻟوﺳﻧت ﺑﮫ ھر ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف ﻛﮫ ﺧطوط روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﭘﺷت آن ﺧواﻧده ﺷوﻧد ﺑﺎ وﺟود آﻧﻛﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗراﻧس ﻟوﺳﻧت ﺧطوط روزﻧﺎﻣﮫ
را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد وﻟﯽ ﻧواﺣﯽ ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت .ﻛدورت ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻠت اﻓزاﯾش ﻓﯾﺑرﯾن اﺳت .ﻣﻘدار ﻧرﻣﺎل ﭘروﺗﺋﯾن ﻣﺎﯾﻊ
ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﯾن  ٣-١ﮔرم در دﺳﯽ ﻟﯾﺗر اﺳت .اﻧدازه ﮔﯾری ﺳطﺢ ﭘروﺗﺋﯾن در ﺗﺷﺧﯾص آرﺗرﯾﺗﮭﺎ ﭼﻧدان ﻛﻣك ﻛﻧﻧده ﻧﯾﺳت.

ﮔﺎھﯽ در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ اﺟﺳﺎم رﯾز ﺷﻧﺎوری ﻣﺛل داﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻧﺞ ) (Rice bodiesﻣﻣﻛن اﺳت ﻣﺷﺎھده ﺷود .اﯾن ذرات ﻣﻣﻛن اﺳت ﻏﺷﺎی
ﺳﯾﻧووﯾﺎل دژﻧره ﯾﺎ اﯾﺳﻛﻣﯾك ﺷده ،ﯾﺎ ذرات ﻓﻠز و ﭘﻼﺳﺗﯾك در ﻣﻔﺎﺻل ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﯾﺎ ذرات ﻛﺎرﺗﯾﻼژ در ﻓرﺳﺎﯾش ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺑرﺧﯽ از
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾك ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﺎرﺗﯾﻼژ رﻧﮕﯽ ﺷود ﻣﺛل آﻧﭼﮫ ﻛﮫ در ارﻛوﻧوز ) (orchonosisدﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺷﻛل ذرات ﭘﺎﺷﯾده ﻓﻠﻔل ﺑﮫ
ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد.

آﻧﺎﻟﯾز ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ٢synovial fluid

ﺷﻣﺎرش ﮔﻠﺑول ﺳﻔﯾد در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ
ﺷﻣﺎرش ﮔﻠﺑول ﺳﻔﯾد در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ و ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ۵٠٠٠٠ ٣ mmﮔردﻧد و از اﯾن رو اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ رﻗﯾق ﺳﺎزی اﺳت.
ﺑرای ﺷﻣﺎرش ﺗوﺗﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ را اﺑﺗدا ﺑﺎ آﻧزﯾم ھﯾﺎﻟوروﻧﯾداز اﻧﻛوﺑﮫ ﻛرده ﺳﭘس رﻗﯾق ﺳﺎزی ﻛﻧﯾم ﯾﺎ  ٣/٠درﺻد ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن ﺑﺎ ﯾك
درﺻد ﺳﺎﭘوﻧﯾن در ﺳﺎﻟﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد و ﺑﺎ ﻧرﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾن در ﻣﻼﻧژور ﺳﻔﯾد ﯾﺎ ﻗرﻣز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻠول ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾم .

در ﻻم رﻧﮓ آﻣﯾزی ﺷده ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﻣﻛن ﺳﻠوﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺳﻠول  LEﻛﮫ در اﻏﻠب اوﻗﺎت ﻧوﺗروﻓﯾل ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ ﻓﺎﮔوﺳﯾﺗوز ﺷده ﺑﮫ رﻧﮓ ﭘوﺳت
ﭘﯾﺎزی اﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻟوﭘوس ﺑﻠﻛﮫ در روﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﻔﺻﻠﯽ ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﺳﻠوﻟﮭﺎی راﮔوﺳﯾت )ﺳﻠول ھﺎی ﻧوﺗروﻓﯾل
ﺣﺎوی اﻧﻛﻠﯾوزوﻧﮭﺎی آﺑﯽ ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﮔراﻧوﻻﺳﯾون ﺗوﻛﺳﯾك( ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺷﺎﯾد ﻛﻣﭘﻠﻛس ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﺎم دﯾﮕر آن
ﺳﻠول آرﺗرﯾت روﻣﺎﺗوﺋﯾد اﺳت .

ﺳﻠول دﯾﮕری ﻛﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺳﻠول راﯾﺗر )ﺑﮫ ﻣﺎﻛروﻓﺎژی ﻛﮫ ﻧوﺗروﻓﯾل دژﻧره را ﺑﻠﻌﯾده ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد( ﻛﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎور ﺑر اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺑرای
ﺑﯾﻣﺎری راﯾﺗر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﯾزان اﺋوزﯾﻧوﻓﯾل ﺑﯾﺷﺗر از  ٢درﺻد در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ را اﺋوزﯾﻧوﻓﯾﻠﯽ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ،
ﭘرﺗو درﻣﺎﻧﯽ و آﻟرژی ﮔزارش ﺷده اﺳت .

وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ در آرﺗرﯾت ﻋﻔوﻧﯽ
رﻧﮓ ﻛدر– ﻟﻛوﺳﯾﺗوز ﺣﺗﯽ ﺗﺎ – ٢٠٠٠٠٠ ٣ mmﺑﯾش از  ٩٠درﺻد ﻧوﺗروﻓﯾل – ﺗﻔﺎوت  ١٠٠-٢٠ﺑﯾن ﺧون و ﻗﻧد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑر اﯾن اﺳﺎس در  ۴ﮔروه ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد:
)١ﻏﯾر اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ
) ٢اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ
)٣ﻋﻔوﻧﯽ
) ۴ھﻣوراژﯾك

ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی روﻣﺎﺗﯾﺳﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد آرﺗرﯾت روﻣﺎﺗوﺋﯾد ،ﻟوﭘوس ،راﯾﺗر ،و ﺗب روﻣﺎﺗﯾﺳﻣﯽ در ﮔروه اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ ﻗرار دارﻧد.
آرﺗرﯾت ھﻣوراژﯾك ﯾﺎ ﺧوﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗروﻣﺎ ،ﭘروﺗزھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ ،ھﻣوﻓﯾﻠﯽ ،درﻣﺎن ﺑﺎ ﺿد اﻧﻌﻘﺎدھﺎ و ﯾﺎ آﻧﻣﯽ داﺳﯽ ﺷﻛل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

رﺳوب ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﻧوﺳدﯾم اورات )ﻧﻘرس اورات( ،ﻛﻠﺳﯾم ﭘﯾرو ﻓﺳﻔﺎت دای ھﯾدرات )ﻧﻘرس ﻓﺳﻔﺎت ﯾﺎ ﻧﻘرس ﻛﺎذب ﯾﺎ ﻛﻧدرو ﻛﻠﺳﯾﻧوز(،
آﭘﺎﺗﯾت و ﻓﺳﻔﺎت ﻛﻠﺳﯾم) ، (Basic cal .phاﮔزاﻻت ﻛﻠﺳﯾم )ﻧﻘرس اﮔزاﻻﺗﮫ( و ﻟﯾﭘﯾد )ﻧﻘرس ﻟﯾﭘﯾدی( در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣوﺟب ﺑروز اﻟﺗﮭﺎب ﺑﺎ
اﻓزاﯾش ﮔﻠﺑول ﺳﻔﯾد و ﻏﺎﻟب ﺑودن ﻧوﺗروﻓﯾل ھﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ وﯾژه اﯾن ﻛﮫ ﻛرﯾﺳﺗﺎل ﺑﮫ ﺻورت داﺧل ﺳﻠوﻟﯽ در ﻧوﺗروﻓﯾل و ﻣﺎﻛروﻓﺎژ دﯾده ﺷوﻧد،

ﻛﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻗطﻌﯽ ﺑودن آرﺗرﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻛرﯾﺳﺗﺎل اﺳت .ھر ﭼﻧد اﺻطﻼح روزﻣره ﻧﻘرس ﺑﮫ رﺳوب اورات اﺷﺎره دارد وﻟﯽ ﻣﻔﮭوم ﻧﻘرس
رﺳوب ھر ﮔوﻧﮫ ﻛرﯾﺳﺗﺎل در ﺑﺎﻓت ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺑرای ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎ از روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد ﻣﺛﻼ ﻛﻠﺳﯾم ھﯾدروﻛﺳﯽ آﭘﺎﺗﯾت و اﮔزاﻻت ﻛﻠﺳﯾم را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ
ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ ﻧوری ﻣﺷﺎھده ﻛرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎی آﭘﺎﺗﯾت از رﻧﮓ  arin red SzAliاﺳﺗﻔﺎده ﻛرد و اﯾن ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت
رﯾز ﺑودن ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺟﻣﻊ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .

اﺟﺳﺎم ﻟﯾﭘﯾدی در ﺗروﻣﺎ ،ﻧﻛروز ﻣﻔﺻل و رﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﻣﻛن اﺳت در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﺷﺎھد ﺷوﻧد .اﯾن اﺟﺳﺎم در زﯾر ﻧور ﭘﻼرﯾزان ﺑﺻورت
ﺻﻠﯾب درﺧﺷﺎن ظﺎھر ﺷده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل آرﺗرﯾت ﺣﺎد ﻣطرح ﮔردﯾده اﻧد.

ھﻣﭼﻧﯾن اﮔزاﻻت ﻛﻠﺳﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺎﻣل آرﺗرﯾت در دﯾﺎﻟﯾز ﻣزﻣن ﻛﻠﯾﮫ و ﺳﻧدرﻣﮭﺎی ﺳوء ﺟذب ﺑﺎﺷد .در ﺧطﺎی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﻛﯽ اﮔزاﻟوز )(Oxalosis
اﮔزاﻻت ﻛﻠﺳﯾم ﻋﺎﻣل آرﺗرﯾت ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود.

ﻛرﯾﺳﺗﺎل ﻛﻠﺳﺗرول ﺑﺻورت ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺎ ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﺑرﯾده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻛل ﭘﻠﻛﺎﻧﯽ اﺳت اﯾن ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎ در اﺗر ﻣﺣﻠول ﺑوده و ﺗوﺳط ﻟوﻛوﺳﯾت ھﺎ
ﻓﺎﮔوﺳﯾﺗوز ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺧرﯾب ﻏﺷﺎی ﺳﻠوﻟﯽ در ﺗراوﺷﺎت ﻣزﻣن اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد.

در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺻﻠﯽ اﻣﻛﺎن ﮔزارش ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎی زﯾر وﺟود دارد:
) ١ﻛرﯾﺳﺗﺎل ﻛورﺗﯾﻛواﺳﺗروﺋﯾد
) ٢ﭘودر دﺳﺗﻛش
) ٣ﻛرﯾﺳﺗﺎل ﺷﺎرﻛوت ﻟﯾدن
) ۴ﻛرﯾﺳﺗﺎل اﯾﻣﻧوﮔﻠوﺑﯾن ﯾﺎ ﻛراﯾوﮔﻠوﺑﯾن

