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Abstract
Introduction: Quantitative metabolite profiling in biological samples has the potential to reflect
physiological status and to identify disease associated disorders in metabolic pathways. This
approach is hindered by a wide range of pre-analytical variables. Pre-analytical variables account
for 32-75% of laboratory errors, which includes the time from when the test is ordered by the
physician until the sample is ready for analysis. The aims of this study was to evaluate the preanalytical errors in diagnostic methods of inherited metabolic disorders.
Methods: In this study, 35 articles with the key words Pre-analytical Errors, Metabolic disorders,
Samples, Mass Spectrometry, and Gas Chromatography were searched in PubMed, Google
Scholar, and Scopus databases from the year 1987 to 2018.
Results: There are some less controllable sources of pre-analytical errors that can strongly
influence the reliability of test results in inborn errors of metabolism. These primarily include
specimen collection, handling samples and physiological variables such as the effect of lifestyle,
diet, stress, age, gender, positional effects, and endogenous variables such as drugs and circulating
antibodies.
Conclusions: As pre-analytical sources of variation can produce unpredictable and unfavorable
impacts on the wellbeing of patients, a reduction in laboratory testing errors play a significant role
in assessing and quality improvements. In this respect, good quality specimens, resulting from
proper training and knowledge about effective factors on laboratory results, are essential for
minimizing errors and optimizing resource utilization and whole patient management process to
assure accurate diagnosis.
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مسیرهای متابولیکی میباشد .متغیرهای قبل انجام آزمایش حدود  12تا  19درصد از خطاهای آزمایشگاهی را شامل میشود و از
زمان درخواست آزمایش توسط پزشک تا آماده شدن نمونه برای آنالیز را در بر میگیرد .هدف این مطالعه بررسی اثر متغیرهای قبل
از انجام آزمایش در تکنیکهای تشخیصی اختالالت متابولیسمی مادرزادی میباشد.
روش کار :در این مطالعه  19مقاله با واژگان کلیدی خطاهای قبل از انجام آزمایش ،اختالالت متابولیک مادرزادی ،نمونه ،طیف سنجی
جرمی ،کروماتوگرافی گازی در پایگاههایی نظیر  scholar ،PubMedو  Scopusاز سال  3561تا کنون بررسی گردید.
یافتهها :تعداد زیادی از خطاهای قبل از انجام آزمایش وجود دارند که میتواند به طور جدی اعتبار نتایج را در اختالالت متابولیک
مادرزادی تحت تأثیر قرار دهد .این خطاها در درجه اول شامل جمعآوری نمونه ،بررسی نمونه و متغیرهای فیزیولوژیک شامل شیوه
زندگی ،رژیم غذایی ،استرس ،سن ،جنس ،موقعیت اجتماعی و متغیرهای خارجی شامل داروها و آنتیبادیهای مورد استفاده میباشد.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه متغیرهای قبل از انجام آزمایش میتواند اثرات غیرقابل پیش بینی و نامطلوب روی سالمت بیمار
داشته باشد ،کاهش در این خطاها نقش مهمی در برنامه ارزیابی و بهبود کیفیت ایفا خواهد نمود .بدین منظور نمونه با کیفیت مناسب
که نتیجه آموزش مناسب و آگاهی از فاکتورهای مؤثر بر نتایج آزمایشگاهی میباشد ،جهت به حداقل رساندن خطاها و بهینه سازی
استفاده از منابع ،کیفیت نتایج و در نهایت بهبود کل فرآیند مدیریت بیمار و اطمینان از تشخیص دقیق ضروری میباشد.

مقدمه
[ .]2نظر به اینکه سوخت اکثر بافتها گلوکز میباشد ،در حالت ناشتا
الزم است مصرف گلوکز در اغلب بافتهای بدن کاهش یافته تا این
سوخت بتواند در اختیار سیستم عصبی مرکزی (دارای وابستگی زیاد
به گلوکز) و گلبولهای قرمز (کامالً وابسته به گلوکز) قرار گیرد .در این
موارد ،بافتهای دیگر از سوختهای جایگزین نظیر اسیدهای چرب و
اجسام کتونی استفاده میکنند .با اتمام ذخایر گلیکوژن ،اسیدهای
آمینه حاصل از نوسازی پروتئینی و گلیسرول حاصل از لیپولیز برای
گلوکونئوژنز مورد استفاده قرار میگیرند [.]2
بیماریهای متابولیک مادرزادی :بیماریهای متابولیک مادرزادی
اختالالتی هستند که در آنها برخی از مسیرهای متابولیسم طبیعی به
علت نقصهای ژنتیکی مسدود میشوند .متابولیسم پروسهای است که
به وسیله آن بدن غذای مصرف شده را تجزیه و تبدیل به انرژی
مینماید .بنابراین افراد مبتال به بیماریهای متابولیک ،هنگام تجزیه
غذاها و تبدیل آنها به انرژی ،دچار مشکل میشوند [ .]1نقصهای
ژنتیکی به علت موتاسیون ژنهای کدکننده پروتئینهایی با عملکرد

متابولیسم :متابولیسم اصطالحی است که برای اشاره به مواردی از
قبیل تبدیل متقابل ترکیبات شیمیایی در بدن ،مسیرهای مورد استفاده
توسط مولکولهای مختلف ،ارتباطات این مسیرها و مکانیسم تنظیم
جریان متابولیت در این مسیرها بکار میرود .برای درک ناهنجاریهای
زمینهای بیماریها ،نیاز به شناخت متابولیسم طبیعی است .متابولیسم
طبیعی شامل سازگاری با دورههای گرسنگی ،فعالیت ،حاملگی و
شیردهی میباشد .در بدن انسان سوخت متابولیک مورد نیاز ،در
سرتاسر روز نسبتاً ثابت میباشد .اکثر افراد سوخت متابولیک روزانه
مورد نیاز خود را به صورت دو یا سه وعده غذایی دریافت میکنند ،از
این رو ذخیرهسازی کربوهیدراتها (گلیکوژن در کبد و عضله) و لیپیدها
(تریآسیل گلیسرول در بافت چربی) در بین وعدههای غذایی الزم است
تا این ذخیره در زمان عدم مصرف غذا مورد استفاده قرار گیرد [.]3
وقتی دریافت مواد سوختی ،بیش از مصرف انرژی باشد ،قسمت مازاد
مواد مصرفی اکثراً به شکل چربی ذخیره میشود .بعد از صرف یک
غذای طبیعی ،منبع فراوانی از کربوهیدراتها در دسترس قرار میگیرد
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مناسب که در نتیجه آموزش مناسب و آگاهی از فاکتورهای مؤثر بر
تستهای آزمایشگاهی میباشد ،جهت به حداقل رساندن خطاها و
بهینه سازی استفاده از منابع ،ارتقاء کیفیت نتایج و در نهایت بهبود
فرآیند اطمینان از تشخیص دقیق ضروری میباشد .در نتیجه مدیریت
متغیرهای قبل از انجام آزمایش در آزمایشات فاکتوری بسیار مهم جهت
اطمینان از نتایج دقیق است [.]30 ,6

آنزیمی خاص ،کوفاکتور آنزیم یا سبب اختالل در انتقال دهندههای
آنزیمی در دو طرف غشا ایجاد میشوند [ .]2در این بیماریها امکان
دارد که بیش از یک مرحله آنزیمی ،تحت تأثیر قرار گیرد .در بدن
انسان ،آنزیمهای متعددی وجود دارند .هنگامی که یکی از این آنزیمها
به درستی فعالیت نکند ،پروسه تجزیه یک ماده غذایی ،آهسته و یا
کامالً متوقف میشود .انسداد مسیرهای متابولیک باعث تجمع سوبسترا
قبل از محل انسداد یا نقص محصول بعد از محل انسداد ،میگردد .علت
بروز عالیم بالینی در این بیماریها ،نقص محصول یا مسمومیت ناشی
از تجمع مواد واسطه است .بیماریهای متابولیک مادرزادی به صورت
ژنتیکی و با الگوی توارث اتوزوم مغلوب یا الگوی وابسته به  Xبه ارث
میرسند .هماکنون در بدن انسان تعداد بیماریهای شناخته شدهای
که میتوان آنها را به عنوان نقصهای ارثی متابولیسم در نظرگرفت،
بالغ بر  900نوع بیماری است .به طورکلی بیماریهای متابولیک به
گروههای اختالالت اسیدهای ارگانیک ،اختالالت اسیدهای چرب،
اسیدوز الکتیک اولیه ،اختالالت اسیدهای آمینه ،اختالالت سیکل اوره،
اختالالت متابولیسم کربوهیدارتها ،بیماریهای ذخیره لیزوزوم،
اختالالت پراکسیزومی ،اختالالت در سنتز استروئیدها (هایپرپالزی
مادرزادی آدرنال) و اختالالت متابولیسم فلزات تقسیمبندی میشود
[.]9 ,2
متغیرهای مؤثر بر بیماریهای متابولیک مادرزادی :اساساً خطاها در
آزمایشگاهها به سه نوع خطای قبل از انجام آزمایش (شامل؛ جمع آوری
نمونه ،انتقال و پردازش نمونه) ،خطای حین انجام آزمایش (انجام
آزمایشات) و خطای بعد از انجام آزمایش (ارسال گزارش آزمایش،
تداخالت ،پیگیری بیمار ،انجام مجدد آزمایش و )..تقسیمبندی میشوند
[ .]1 ,8متغیرهای قبل از انجام آزمایش :متغیرهایی هستند که از زمان
درخواست آزمایش توسط پزشک تا آمادهسازی نمونه جهت آنالیز را
شامل میشود .حدود  12الی  19درصد خطاها در این مرحله قرار
میگیرند [ .]5 ,6منابع خطاهای قبل آزمایش متعددی وجود دارد که
به طور جدی میتواند نتایج آزمایشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد و از
آن جایی که به سختی توسط آزمایشگاه قابل تشخیص است و ممکن
است نتیجه آزمایش را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد ،بایستی با
آنها آشنا شد .این متغیرها شامل درخواست آزمایش ،شناسایی بیمار،
جمع آوری نمونه ،انتقال نمونه و پردازش و آماده سازی نمونهها میباشد
[.]33 ,30 ,6
این خطاها شامل مراحل جمع آوری نمونه (حجم نمونه بهینه ،نمونه
همولیتیک ،نمونه لیپمیک و زرد ،زمان جمع آوری نمونه ،مدت زمان
ناشتایی) ،بررسی نمونه (معیارهای مربوط به پایداری نمونه شامل انتقال
و ذخیره) لیبل گذاری نمونه (شماره پذیرش اشتباه ،پاک شدن شماره
پذیرش و شماره پذیرش ناخوانا) و متغیرهای فیزیولوژیک شامل شیوه
زندگی ،رژیم غذایی ،استرس ،سن ،جنس ،موقعیت اجتماعی و
متغیرهای خارجی شامل داروها و آنتیبادیهای مورد استفاده و شرایط
انتقال خون میباشد [.]32
اهمیت خطاهای قبل از انجام آزمایش در اختالالت متابولیکی :با توجه
به اینکه متغیرهای قبل آزمایش میتوانند اثرات غیرقابل پیشبینی و
نامطلوب روی تشخیص و نهایتاً درمان بیمار داشته باشند ،کاهش در
این خطاها نقش مهمی در برنامه ارزیابی و بهبود کیفیت آزمایشگاههای
تشخیص طبی ایفا خواهد نمود .بدین منظور جمعآوری نمونه با کیفیت

روش کار
در این مطالعه  19مقاله با واژگان کلیدی خطاهای قبل از انجام
آزمایش ،اختالالت متابولیک مادرزادی ،نمونه ،طیف سنجی جرمی،
کروماتوگرافی گازی در پایگاههایی نظیر  scholar ،PubMedو
 Scopusاز سال  3561تاکنون بررسی گردید.

یافتهها
متغیرهای قبل از انجام آزمایش در بررسی اختالالت آمینواسیدها:
اختالل در سوخت و ساز آمینواسیدها عمدتاً به دلیل نقص یک آنزیم
خاص در یک مسیر خاص رخ میدهد و به دنبال آن برخی مواد
(سوبستراها) در خون افزایش یافته و در ادرار دفع میشود و از طرفی
محصول آنزیمی در خون کاهش یافته و ادامه مسیر بلوکه میگردد
[ .]39-31جهت بررسی آمینواسیدهای خون نمونه پالسمای هپارینه
نمونه مناسبی است و در صورتی که این نمونه در دسترس نباشد
میتوان از پالسمای  EDTAدار استفاده شود [ .]36-38سرم نمونه
مناسبی برای آنالیز آمینواسیدها در نظر گرفته نمیشود؛ چون که
معموالً نمونههای سرم در دمای اتاق لخته میشوند و در طی پروسهای
منجر به تولید اورنیتین از دآمیناسیون آرژینین توسط آرژیناز در
گلبولهای قرمز ،آزادسازی الیگوپپتیدها و از دست رفتن سولفور
آمینواسیدها (کاهش آمینواسیدهای گوگردی) میشود .اکثر
آمینواسیدها در سرم بیشتر از پالسما هستند [ .]35نمونه خون
لکهگذاری شده روی کارت نیز نمونه مناسبی جهت بررسی
آمینواسیدهای خونی است .نمونههای لکه گذاری شده و خشک شده
روی کاغذ بایستی به آزمایشگاه در دمای محیط منتقل شود .پالسما
بایستی فوراً از سلولهای خونی جدا شود و برای نگهداری کمتر از 2
ساعت در یخچال و بیشتر از آن در فریزر  -20نگهداری شود .نمونهها
بایستی روی یخ گذاشته و به محل انجام آزمایش منتقل شود و در
دمای فریزر نگهداری شود .نگهداری نمونه در -20درجه برای دو ماه و
در  -60درجه برای زمانهای طوالنیتر بایستی صورت بگیرد .بایستی
در نظر داشت که ممکن است گلوتامین و آسپارژین به تدریج در
نمونههای فریز شده (همراه با افزایش گلوتامات و آسپارتات) کاهش
یابند [.]20
از آنجایی که محتویات سلولهای خونی بسیار بیشتر از پالسما میباشد،
جداسازی پالسما در دمای اتاق ممکن است تغییرات چشمگیری در
مقدار آمینواسیدها داشته باشد .تحت اثر نفوذ آنزیم آرژیناز ،آرژینین
تبدیل به اوره و اورنیتین میگردد .بنابراین کاهش سطح آرژینین و
افزایش سطح اورنیتین در زمانی که جداسازی پالسما از سلولهای
خونی با تأخیر صورت بگیرد دیده خواهد شد .افزایش چشمگیری از
هوموسیستئین نیز در مواردی که تأخیر در جداسازی پالسما وجود
دارد گزارش شده است [ .]35نمونه پالسما نباید همولیز باشد؛ چرا که
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دمای اتاق به آزمایشگاه انجام دهنده ارسال شود [ .]35مایع آمنیوتیک
میتواند برای تشخیص قبل از تولد اختالالت مادرزادی متابولیسم قابل
استفاده باشد .در حالی که نمونه ادرار کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
غربالگری پس از مرگ میتواند با نمونه روی کارت و یا نمونه صفراوی
انجام شود [.]29
جهت تفسیر مناسب نتایج آزمایش ،اطالعات بالینی و سایر اطالعات
شامل سن ،جنس ،رژیم غذایی ،داروهای درمانی و شجره خانوادگی
مورد نیاز است [.]31
متغیرهای قبل از انجام آزمایش در بررسی اختالالت ارگانیک اسیدها:
این بیماریها به علت نقص در متابولیسم پروتئینها ،چربیها یا
کربوهیدراتها ایجاد شده و با اسیدوز متابولیک همراه با کتوزیس،
همراه با افزایش سطح الکتات و افزایش سطح خفیف آمونیاک مشخص
میشوند [ .]28نمونه مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل ارگانیک اسیدها،
با استفاده از کروماتوگرافی گازی ،ادرار میباشد .نمونه ادرار بایستی به
صورت رندوم یا به صورت زماندار مشخص (برای مثال  22ساعته)
جمع آوری شود .نمونه ادرار بایستی در ظروف تمیز و بدون نگهدارنده
جمع آوری شود [ .]26 ,21در صورتی که تجزیه و تحلیل و آنالیز به
سرعت انجام میشود نیازی به فریز کردن نمونه نیست .اما در صورتی
که قرار است آزمایش در آزمایشگاه دیگری انجام شود بایستی نمونه
ادرار در کنار یخ خشک منتقل شود و به صورت یخ زده نگهداری شوند

محتوای آمینواسیدها در پالسما نسبت به گلبولهای قرمز تفاوت خیلی
زیادی دارد و آنزیمهای زیادی در متابولیسم آمینواسیدها در گلبول
قرمز شرکت میکنند که منجر به تغییر مقدار اصلی آمینواسیدها در
پالسما میشود .در نمونههای همولیز تغییرات قابل توجهی در مقادیر
آمینواسیدها به چشم میخورد؛ به طور معمول در نمونه همولیز میزان
گالیسین ،تورین و آسپارتات افزایش و میزان آرژینین و سیستین
کاهش مییابد .فرد مورد آزمایش حداقل یک هفته سابقه انتقال خون
نداشته باشد [.]35
از آنجایی که مصرف غذا (بویژه رژیمهای پروتئینی) منجر به افزایش
برخی آمینواسیدها در خون میشود؛ پیشنهاد میگردد که نمونه
ناشتای  32ساعته برای بالغین جمع آوری گردد و بایستی نمونهگیری
در نوزادان  2تا  1ساعت بعد از صرف شیر صورت گیرد [ .]23جهت
بررسی آمینواسیدهای ادرار جمع آوری ادرار رندوم (بدون نگهدارنده)
کافی است و جمع آوری ادرار  22ساعت (نگهداری در یخچال در طول
جمع آوری) به ندرت نیاز است .نمونه ادرار بایستی فاقد آلودگی
مدفوعی (دارای متابولیتهای دفعی آمینواسیدها است) باشد .نمونه
ادرار با آلودگی باکتریایی فاقد اعتبار است؛ چرا که منجر به تغییر pH
محیط و تغییر آمینواسیدها میشود .نمونه ادرار بایستی به سرعت
مخلوط شده و فریز شود تا از کاهش آمینواسیدها جلوگیری شود [.]35
مصرف برخی داروها ممکن است منجر به تغییر سطح آمینواسیدهای
پالسمایی شود ،به طور مثال مصرف والپروات سدیم منجر به افزایش
آرژینین پالسمایی میشود.

و در صورتی که نمونه ادرار در  -20درجه ذخیره شود ،نمونه ارگانیک
اسید در آن تا چندین سال پایدار است .در حالت ایده آل نمونههای
ادرار به مدت  22ساعت در دمای یخچال (نه دمای اتاق) قابل نگهداری
هستند .در صورتی که انجماد قابل انجام نبود و یا یخ خشک در دسترس

متغیرهای قبل از انجام آزمایش در بررسی اختالالت آسیل کارنیتین:
پروتئین کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز تیپ یک ( )CPT-Iدر غشای
خارجی میتوکندری ،ترانسپورتر کارنیتین یا آسیل کارنیتین ترانس
لوکاز ( )CACTو پروتئین کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز تیپ دو
( )CPT-IIدر غشای داخلی میتوکندری وظیفه انتقال آسیل کوآ به
داخل میتوکندری از طریق تبدیل به آسیل کارنیتین را دارند .نقص در
عملکرد هر کدام از پروتئینهای مربوطه ،منجر به افزایش آسیل
کارنیتینها میگردد [ .]21 ,22نمونه ترجیحی برای افراد دارای عالمت
و بدون عالمت پالسمای هپارینه و یا سرم است .برخی از آزمایشگاهها
از نمونه جمع آوری شده روی کارت و آنالیز با استفاده از دستگاه
اسپکترومتری جرمی استفاده میکنند که میتواند رویکرد جدیدی
جهت انتقال راحتتر نمونه به آزمایشگاههای انجام دهنده آزمایش باشد
[.]35
از آنجایی که آسیل کارنیتینها ناپایدارند ،نمونه سرم یا پالسما بایستی
به سرعت از سلولهای خونی جدا و فریز شود .ذخیره سازی طوالنی
مدت در دمای اتاق منجر به کاهش شدید آسیل کارنیتین به همراه
تخریب زنجیرههای کوتاه آسیل کارنیتین میشود .در صورتی که

نبود از برخی نگهدارندهها مثل سدیم آزید  -تیمول و یا کلروفرم
میتواند جهت جلوگیری از رشد باکتریها استفاده نمود [ .]35الزم به
ذکر است که بررسی ارگانیک اسیدها روی نمونه مایع آمنیوتیک در
دمای اتاق تا هفت روز دارای پایداری است [.]29
نمونهگیری در طول ناشتایی و بحران متابولیکی اغلب ارزشمندتر است،
چرا که در بیشتر مواقع متابولیتها انتخابی دفع میشوند .دو عامل
میتواند دفع ارگانیک اسیدها را افزایش دهد؛ اول ،افزایش دفع
غیراختصاصی در برخی شرایط مانند مصرف داروها ،رژیمهای خاص و
شرایط فیزیولوژیکی خاص و دوم ،ممکن است به دلیل متابولسیم
باکتریها ایجاد شود؛ بطور مثال در عفونتهای رودهای دفع غیرطبیعی
-dالکتات ،متیل مالونات ،پاراهیدروکسی فنیل استات و ..دیده میشود
[ .]28بهتر است نمونه بدست آمده در طول زمان حاد بیماری و عدم
جبران سوخت و ساز جمعآوری شود؛ چرا که وقتی بیمار در ظاهر نرمال
باشد سطح متابولیتهای غیرطبیعی اغلب نزدیک به نرمال شده و در
ادرار کاهش مییابند [.]35
نمونه ادرار در کارتهای کاغذی که خشک شده باشد قابل استفاده
است ،که بایستی خشک شده و در دمای اتاق به آزمایشگاه ارسال شود.
در موارد نادر ،به جای ادرار میتوان از پالسمای هپارینه ،مایع مغزی
نخاعی ،و یا مایع زجاجیه استفاده نمود [ .]25نمونههای پالسماCSF ،
و مایع زجاجیه بایستی سریعاً فریز شوند .مصرف برخی از دارو منجر به
تغییر در ارگانیک اسیدها میشود؛ به طور مثال مصرف والپروئیک اسید

نمونهها در  -60ذخیره میشوند به طور نامحدود پایداری دارند .شاهد
معتبری جهت تغییرات روزانه آسیل کارنیتین نیست ،بنابراین در هر
زمان از روز میتوان نمونه را جمع آوری نمود .امّا سطح آسیل کارنیتین
در سنین مختلف ،متفاوت است .بهتر است که نمونه ناشتا جمع آوری
گردد و نمونههای جمع آوری شده بایستی ظرف  22الی  26ساعت به
همراه با یخ خشک به آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش ارسال شود [.]22
نمونههایی که روی کارتهای کاغذی لکه گذاری میشوند بایستی در
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دایرهها ریخته شود ،افزایش مقدار خون منجر به افزایش اندکی در
فعالیت آنزیمها میگردد .بایستی در نظر داشت که بیمار حداقل از سه
روز قبل از نمونهگیری ،انتقال خون نداشته باشد [ .]12 ,13بهترین دما
جهت خشک شدن نمونه روی کارت 2 ،درجه است و با افزایش دما تا
 29درجه فعالیت آنزیمها به شدت کاهش مییابد .جهت نگهداری
نمونهها ،در دمای اتاق یک هفته و در دمای یخچال یا فریزر تا  8ماه
فعالیت آنزیم پایداری دارد .نمونه  DBSنباید در رطوبت و دمای باال
قرار بگیرد چرا که منجر به کاهش فعالیت آنزیمها میگردد [.]12
این نمونه کامالً حساس ،قابل اطمینان و ارزان است .از طرف دیگر با
وجود این نوع نمونه ،ارسال آن به سایر آزمایشگاهها بسیار راحت است.
بهتر است که نمونه در پاکت پالستیکی (نه کاغذی) که دارای محافظ
است به آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش ارسال شود .در صورتی که

استون و -1هیدروکسی استون ،دیکربوکسیلیک اسیدها و به مقدار
کمتر هگزانوئیل گالیسین و تیگلیل گالیسین میشود [.]10
متغیرهای قبل از انجام آزمایش در بررسی اختالالت کربوهیدراتها:
این گروه از بیماریها یک گروه ناهمگن را تشکیل میدهند که به علت
ناتوانی در متابولیزه شدن برخی از قندها ،اختالل در سنتز گلیکوژن یا
اختالل در گلوکونئوژنز ایجاد میشوند .این بیماریها ممکن است که با
عالیمی همچون هیپوگلیسمی ،هپاتواسپلنومگالی ،اسیدوز الکتیک یا
کتوزیس بروز کنند [.]1
جهت بررسی اولیه اختالالت متابولیسم کربوهیدراتها ،از آزمایشات
کیفی مانند بررسی حضور یا عدم حضور قند در ادرار با روش
کروماتوگرافی الیه نازک استفاده میشود .نمونه ادرار رندوم مناسب
بوده و پس از جمعآوری بایستی سریعاً در یخچال نگهداری شود.
پایداری آن در دمای یخچال حدود  2هفته و در دمای فریز تا  2ماه
است .نمونه بایستی حداکثر تا یک ساعت به آزمایشگاه انجام دهنده
ارسال گردد .نمونه ادرار نیاز به دپروتئینه کردن ندارد و میتوان
مستقیماً مورد استفاده قرار بگیرد.
در پنلهای غربالگری نوزادان نیز برخی آنزیمهای مسیرهای متابولیسم
کربوهیدراتها به صورت کمی بررسی میشود .در این موارد ،نمونه لکه
خون خشک شده روی کارت بسیار مناسب است [ .]13آنزیمهای مورد
بررسی ،در مقابل دما و رطوبت و آلودگیهای باکتریال غیرفعال شده و
در آزمایشات غربالگری نتایج مثبت کاذب ایجاد میکنند؛ پس بایستی
نمونه لکه خون در دمای اتاق (یا کمتر) نگهداری و حمل شود .افراد
مورد غربالگری بایستی حداقل در طی سه ماهه گذشته خون دریافت
نکرده باشند ،چرا که ممکن است منجر به منفی کاذب گردد [.]2
متغیرهای قبل از انجام آزمایش در بررسی اختالالت آنزیمهای
لیزوزومی :علت ایجاد این بیماریها ،تجمع گلیکوپروتئینها،
گلیکولیپیدها یا گلیکوزآمینوگلیکانها ،در لیزوزوم بافتهای مختلف به
علت نقص در آنزیمهای متفاوت مسیر است .این بیماریها اغلب در
اواخر دوران کودکی ،نه به وسیله یافتههای آزمایشگاهی ،بلکه به وسیله
ارگانومگالی ،چهره خشن و تخریب بافت عصبی بروز میکنند [,12
.]11
نمونه لکه خون خشک شده روی کارت ( DBS: Dried Blood
 )Spotsنمونه مناسبی جهت آنالیز آنزیمهای لیزوزمی است .نمونههایی
که با خون حاوی ضدانعقاد  EDTAروی کارت ریخته شوند فعالیت
آنزیم باالتری را نسبت به خون بدون ضد انعقاد روی کارت دارند .از
طرف دیگر با توجه به اینکه خون بایستی در حجم مشخص در مرکز

نمونهها در کیسه پالستیکی با نمگیر در دمای  -20درجه قرار بگیرند
تا  8ماه پایداری دارند [ .]19در بررسی آنزیمهای لیزوزمی گاهاً فعالیت
چندین آنزیم همزمان کاهش مییابد که معموالً ناشی از مشکالت قبل
آزمایش مانند افزایش دمای نمونه است ،در نتیجه آگاهی داشتن نسبت
به این شرایط ،میزان مثبت کاذب در پنلهای غربالگری لیزوزمی را
کاهش میدهد.

بحث
مرحله قبل از انجام آزمایش ،مهمترین مرحله آزمایشگاهی بوده و
میتواند برای سالمتی بیمار شرایط بحرانی و حاد ایجاد کند .مراحل
انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش نیز وابستگی زیادی به کیفیت و
صحت نمونه ارائه شده (قبل انجام آزمایش) دارند .به عبارت دیگر
پرسنل آزمایشگاه که در جمع آوری نمونه همکاری میکنند بر روی
گزارش آزمایشات بیمار تأثیر مستقیم دارند؛ بنابراین افراد جمع آوری
کننده نمونه ،بایستی خطاهای وابسته به آزمایش که نتایج غیرواقعی را
ایجاد میکنند را به طور کامل شناخته و سعی بر حذف آنها داشته
باشند .همچنین به دلیل اهمیت خطاهای قبل از انجام آزمایش در
تفسیر آزمایشات غربالگری متابولیکی ،بایستی این مشکالت در نتایج
گزارش و در تفسیر آن درنظر گرفته شود.
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