
Anti Cardiolipin IgG / Anti Cardiolipin IgM 

یک بیوبری خَد ایوٌی سیستویک است کِ هَجب  (APS, Hughes syndrome)سٌذرم آًتی فسفَلیپیذ 

ترٍهبَز ، سقظ جٌیي هکرر ٍ هرگ داخل رحوی جٌیي هیطَد. عالئن ببلیٌی بب ظَْر آًتی ببدی ّبی اتَایویَى 

برٍز هیکٌذ. ایي آًتی ببدی ّب بِ فسفَلیپیذّبیی هبًٌذ کبردیَلیپیي یب پرٍتئیي ّبی  APSدر خَى بیوبراى هبتال بِ 

هتصل هیطًَذ. عالئن ببلیٌی بِ تٌْبیی برای تطخیص قطعی  Iگلیکَپرٍتئیيβ2ببًذ ضًَذُ ی فسفَلیپیذ هبًٌذ 

 بیوبری کبفی ًیست ٍ تست ّبی آزهبیطگبّی ًقص هْوی در تطخیص بیوبری دارًذ.

بًذاردسبزی بیي الوللی تطخیص بیوبری ّبی ّوَستبزی پرٍتکلی برای تطخیص ایي بیوبری پیطٌْبد کویتِ است

 دادُ کِ ضبهل هراحل زیر است:

 ّفتِ 11تعییي لَپَس آًتی کَاگَالًت در پالسوب دٍببر بِ فبصلِ ی حذاقل -1

 تِ ّف 11دٍببر بِ فبصلِ حذاقل  IgMٍ یب  IgGببال رفتي تیتر اًتی کبردیَلیپیي-1

 ّفتِ 11دٍببر بِ فبصلِ حذاقل  IgMٍیب  IgGگلیکَپرٍتئیي  β2ببال رفتي تیتر-3

سٌذرم آًتی  فسفَلیپیذ زهبًی قطعی هیطَد کِ حذاقل یک هعیبر ببلیٌی بعالٍُ یک هعیبر آزهبیطگبّی ٍجَد 

 داضتِ ببضذ.

 ر بیوبریْبست .اٍلیِ اتَ آًتی ببدی علیِ فسفَلیپیذّب بصَرت هستقل  ٍبذٍى حضَر سبی APSدر  -1

یب سٌذرم  LE  ،RAثبًَیِ اتَآًتی ببدیْب علیِ فسفَلیپیذّب ّوراُ بب سبیر بیوبریْبی خَدایوٌی هثل:  APSدر -1

 لَگرى است . 

درصذ بیوبراى  35تب  11درصذ افراد سبلن قببل تطخیص است اهب در  5تب 1آًتی ببدی ّبی فسفَلیپیذی فقظ در 

تی ببدی ّبی ضذ  کبردیَ لیپیي  در بیوبری لَپَس سیستویک هی تَاًذ لَپَسی رٍیت هیطًَذ. حضَر آً

هربَط بِ گسترش ترهبَز ٍ ترهبَسیتَپٌی ببضذ کِ بِ ًظر هیرسذ هسبب سقظ جٌیي هکرر ٍ یب هرگ داخل 

رحوی جٌیي ببضذ.آًتی ببدی ّبی ضذ کبردیَلیپیي در اختالالت عصبی هثل : ًبرسبیی عرٍق هغسی ، ایسکوی 

ٍجَد دارًذ. تعییي آًتی   IgG ،IgM ٍIgAرع ٍ تطٌج تطخیص دادُ ضذ. آًتی کبردیَلیپیي بصَرت هغسی ، ص

در فبز پیص رًٍذُ بَجَد هی  IgGًطبًذٌّذُ ضرٍع بیوبری خَدایوٌی است در حبلی کِ آًتی ببدی  IgMببدی 



 Anti.تعییي هیساى کوی بٌظر هی رسذ کِ اّویت زیبدی در جوعیت آفریقبیی دارد IgAآیذ . تعییي آًتی ببدی 

Cardio IgG  .برای هبًیتَریٌگ درهبى حبئس اّویت است 

، ریسک فبکتَرّبی هستقلی ّستٌذ کِ احتوبل ٍقَع  Anti-beta2-glycoproteinIآًتی کبردیَلیپیي ٍ 

 ترٍهبَز عرٍقی ٍ از دست دادى حبهلگی را زیبد هیکٌٌذ.

 


