گزارش نتيجه :
بازتاب نوری

اندازه گيری فعاليت  G-6-PDبه روش فلئورسانت لکه ای
( )G-6-PD, Fluorescent Spot Test
مقدمه :
نقص آنزيم  G-6-PDبا روشهای زيادی قابل تشخيص است .ولي تست فلئورسانت لكه ای
(  ) Fluorescent Spot Testبعنووان اختصاصوي تورين (  ) Specificity = 99%و قابول
اعتماد ترين آنها معرفي شده است )  . ( 1امتياز اين روش در قابليت استفاده آن در حجم
بسيار كم خون ( 61ميكروليتر يا يک قطره خون خشک شده روی كاغذ صوافي مخصووص )
مي باشد .نتايج منفي كاذب در اين تست بسيار نوادر و كمتور از دو در هوزار بووده )  ( 2و
مثبت كاذب نيز فقط بعد از خونريزيهای شديد كه تعداد گلبولهای قرمز جوان افزايش مي
يابد ديده ميشود.

ی

فعاليت آنزيمي

فلئورسانس قوی

كافي ( ) Sufficient

فلئورسانس ضعيف

ضعيف نسبي( ) Partially deficient

فلئورسانس منفي

بسيار ضعيف( ) Severely deficient

تفسير :
نمونه های طبيعي خون با بيش از  %41گلبول سالم ،دارای فلئورسانس قوی و خونهای كمتر
از  %41گلبول سالم فاقد فلئورسانس مي باشد  .در محدوده بينابيني ،شدت فلئورسانس به
تناسب متفاوت خواهد بود(  .) 2از نقطه نظر فعاليت آنزيمي ،نمونه هائيكه دارای فعاليتي
برابر  4واحد در گرم هموگلوبين ي ا بيشتر مي باشند دارای فلئورسانس قوی و نمونه های
كمتر از  1واحد ،فاقد فلئورسانس خواهند بود.

كنترل كيفي :
برای اطمينان از كيفيت كار معموالً همراه هر سری آزمايش ،از يک خون سالم و در
صورت امكان نيز از خون يک بيمار استفاده مي شود .خون سالمي كه در محلول ACD

اصول آزمايش :

( نمونه بانک خون ) نگهداری مي شود .از اين نظر مناسب بوده و تا يک ماه قابل مصرف

آنزيم  G-6-PDدر محيط تامپوني مناسب باعث احيای  NADPو تبديل آن به NADPH

مي باشد .بمنظور آشنا شدن چشم با فلئورسانت لكه ای وباال بردن مهارت كارشناس در

مي گردد NADPH .بوجود آمده زير المپ ماوراء بنفش ) (UVبا طول موج 116

تغيير كيفيت شدت فلئورسانس و يا شدت بيماری پيشنهاد ميگرددكه :

نانومتر ايجاد فلئورسانس مي كند .شدت اين فلئورسانس در خون افراد سالم زياد و در

الف  :سه نمونه خون دارای فعاليت آنزيمي كافي ،ضعيف نسبي و بسيار ضعيف را به ترتيب

خون بيماران مبتال به نقص آنزيم  G-6-PDكم و يا منفي است.

زير تهيه نمائيد.

G-6-PD

6-phosphogluconte + NADPH
)(Fluorescent

Glucose-6-phosphate+ NADP
)(Nonfluorescent

 -6خون فرد سالمي با هموگلوبين 64تا  66گرم درصود را بعنووان نمونوه طبيعوي انتخواب
كنيد ،فعاليت آنزيمي اين نمونه حدود صد در صد ( كافي ) و فلئورسانس آن قوی خواهد
بود.

وسايل مورد نياز
 سمپلر  61و 21و  611ميكروليتری لوله های پالستيكي  62×11يا لوله های مناسب ديگر المپ فلئورسانت با طول موج  116نانومتر٭ -كارت خوني ٭٭ ( برای تهيه خون از پاشنه پای نوزادان )  -قابل تهيه از شركت

معرفها :

 -2بخشي از اين خون را در لوله سر بسته ای بمدت  21دقيقه داخل بن مواری در دموای
 61درجه حرارت دهيد .اين نمونه راكه فعاليت آنزيموي آن بسويار ضوعيف شوده و فاقود
فلئورسانس مي باشد بعنوان منفي ( بسيارضعيف ) بكار گيريد.
 -1با اختالط حجم مساوی از خونهای بند  6و  2نمونه ای با  %61فعاليت آنزيمي تهيه كنيود.
اين نمونه را نيز كه فلئورسانس ضعيف دارد بصورت نمونه ( ضعيف نسبي ) انتخاب نمائيد.
ب  :هر سه نمونه فوق را كنار هم آزمايش و شدت فلئورسانس آنها را بررسي كنيد.

 -محلول تامپون

شماره ()6

 -سوبسترا

شماره ()2

 -كاغد صافي مخصوص ( برای مشاهده لكه فلئورسانس)

آماده سازی معرفها :
 6ميلي ليتر از محلول تامپون ( شماره  ) 6را به دقت در داخل ويال معرف سوبسترا
( شماره  ) 2ريخته و درب آن را محكم ببنديد .ويال را به آهستگي تكان دهيد تا معرف
كامالً حل شود .معرف تهيه شده در حرارت  4تا  4درجه يخچال حداقل ده روز پايدار
خواهد بود .در صورت نياز ميتوان برای هر تست  100 µlاز آنرا درون لوله های كوچک
در بسته تقسيم كرده و حداقل يک سال بصورت يخ زده در فريزر نگهداری نمود.

تهيه نمونه خون :
الف  :خون تام  :هر نوع خون تهيه شده در مواد ضد انعقاد (  ، EDTAهپارين  ،سيترات و

ج  :در صورت لزوم مي توانيو د بوا مخلووط كوردن حجوم مسواوی از خونهوای بنود6و 1و
همچنين حجم مساوی از خونهای بند2و 1به ترتيب نمونه هائي با فعاليوت آنزيموي حودود
%56و  %26نيز تهيه نموده و شدت فلئورسانس آنهارا مقايسه كنيد.

موارد استفاده :
چون بيش از نيمي از يرقان نوزادان به نقص آنزيم  G-6-PDمربوط مي گردد( ،) 3
بنابراين تست  G-6-PDدر طب كودكان مورد توجه زيادی ميباشد .بطوريكه در بعضي از
كشورها برای پيشگيری از بروز  Kernicterusو مراقبت از بحرانهای هموليتيكي مبتاليان،
اجرای تست غربالگری نوزادان اجباری شده است  .اين برنامه از سال  6441در كميته
تحقيق بهداشت عمومي جامه اقتصادی اروپا به تصويب ( )4رسيده و مورد اجرا در آمده
است.
٭ المپ فلئورسانت ،كارت خون باالنست استاندارد در نمايندگيهای شركت كيميا پژوهان موجود است.
٭٭ برای تهيه كارت خوني ،بعد از پاك كرد ن موضع با الكل ،توسط النست استاندارد ،شكاف كوچكي به

يا  ) ACDقابل استفاده مي باشد.

عمق  6/6ميلي متر در نوك انگشت ،يا الله گوش بزرگساالن و يا پاشنه پای نوزادان بوجود آوريد .اولين

ب  :ديسک خوني  :با كمک پانچر ( كاغذ سوراخ كن ) ،ديسكي به قطر  6ميلي متر از روی

قطره خون را با گاز استريل پاك كنيد و قطره دوم را مستقيماً روی ((كارت خوني)) طوری بچكانيد كه

كارت خوني جدا كنيد .اين ديسک حاوی حدود  10µlخون خواهد بود.

بصورت دايره ای پخ ش شده و پشت آنرا نيز بپوشاند .صبر كنيد تا در محيط عاری از گرد و غبار و

روش آزمايش :
 611 -6ميكروليتر از معرف را در يک لوله كوچک پالستيكي و يا در صورت استفاده از
ميكروپليت ،در يک حفره آن بريزيد.

بدور از رطوبت و يا حرارت زياد ( حداقل  1ساعت ) كامالً خشک شود.

هشدارهای توصيه ای :
 -معرف ها حاوی سديم آزايد ميباشند بنابراين از تماس آن با پوست و چشم يا

 -2يک ديسک از كارت خوني يا  61ميكروليتر خون تام را به آن اضافه كنيد و مختصری

دهان خودداری گردد.

تكان دهيد تا خون وارد معرف شود.

 -هنگام كار با محصول حتماً از دستكش استفاده شود

توجه  :در اين مرحله از خونهائيكه هماتوكريت آنها كمتر از ( )>%24و يا باالتر از ()<%11
است  ،بجای  10 µlبه ترتيب  20µlو يا  5 µlبر داريد.
 - 1لوله حاوی معرف و خون را  66دقيقه بحال خود در حرارت اطاق قرار دهيد.
 -4با سمپلر  21ميكروليتری يک قطره از اين مخلوط را روی كاغذ صافي موجود در كيت
بچكانيد و صبر كنيد تا بخودی خود كامالً خشک شود.
 -6لكه خشک شده را زير نور المپ فلئورسانت بررسي نمائيد.
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