
 

 

 ACEتست 

 
را در خون  ACEمقدار آنزیم  ACEیا همان  Converting Enzyme  -Angiotensinتست

كند. در تبدیل  آنزیمي است كه به تنظيم فشار خون كمك مي ACEكند، اندازه گيري مي 

به عنوان  2كند. آنژیوتانسين  كمك مي 2)پروتئين غير فعال( به آنژیوتانسين  1آنژیوتانسين 

شود و آنها را به طور ها مي كند، باعث ادغام شدن سرخرگ  یك وازوپرسور قوي عمل مي

اسر در سر ACEشود، كند و باعث افزایش فشار خون جاري در آنها مي موقت باریكتر مي 

عمدتا به وسيله سلولهاي  ACEشود. ها متمركز مي شود اما به طور ویژه در ریهبدن توليد مي

شود، یعني انتظار داریم كه در افراد نرمال نيز مقداري از این اندوتليال و اپيتليال ساخته مي 

خون وقتي گرانولوم مربوط به ساركوئيدوز  ACEآنزیم در خون وجود داشته باشد. سطح 

احتمال كمتري دارد كه در ساركوئيدوز  ACEیابد. مقادیر یابد، مكررا افزایش مي  توسعه مي

، هيستوپالسموز )عفونت قارچي  HIVدر  ACEمزمن افزایش پيدا كند. افزایش سطوح 

)اختالل نادر  Gaucherتنفسي(، دیابت شيرین، پركاري تيروئيد، لنفوم، سيروز الكلي، بيماري 

 شود. ي ارثي( ، مرض سل، جذام دیده ميمتابوليسم چرب

اما ساركوئيدوز به عنوان سر دسته این اختالالت بيش از بقيه موارد یاد شده و باعث افزایش 

ACE باشد، ساركوئيدوز گردد، این تست براي كمك به تشخيص و پایش ساركوئيدوز مي  مي

را هم زمان یا به تدریج مبتال  باشد كه معموالچندین عضو بدنیك بيماري منتشر التهابي مي 

هاي مختلف از جمله داخلي، كند. به همين علت تظاهرات باليني آن براي متخصصين رشته  مي



 

 

ریه، پوست، چشم،جراحي و روماتولوژي حائز اهميت است.بروز ضایعات گرانولومایي خاص 

ترین محل ابتال ایعها نيز دیده مي شود كه شساركوئيدوز نبوده و در شمار دیگري از بيماري

باشد.این بيماري مرز جغرافيایي نداشته و در تمام كشورها از جمله كشور ما دیده شده  ریه مي

است. جایگاه تشخيصي آزمایش در ساركوئيدوز چشمي بسيار بيشتر است زیرا به علت محدود 

ي اهميت در التهاب هاي چشم ACEبودن امكان آزمایش بافتي از چشم و نسوج آن به نتيجه 

تواند به تشخيص ساركوئيدوز مغزي مي CSFدر  ACEخاصي داده شده است. اندازه گيري 

كمك نماید. یكي از كاربردهاي آزمایش در سرطانهاي بافتي ریوي است كه در تشخيص 

 نرمال است. ACEگيرند و سطح  افتراقي ساركوئيدوز قرار مي

 

ز؛ براي كمك به افتراق این بيماري این تست براي كمك به تشخيص و پایش ساركوئيدو

سيستميك از اختالالت دیگر كه باعث بروز عالئم مشابه مي شوند؛ هنگامي كه فرد گرانولوم 

دارد كه ایجاد برجستگي هاي كوچك در زیر پوست، سرفه طوالني، چشم هاي قرمز اشكبار، 

كند؛ براي پایش دوره  تنگي نفس، درد مفاصل و/ یا سایر عالئم دال بر ساركوئيدوز ایجاد مي

 .ساركوئيدوز فعال و اثربخشي درمان كورتيكواستروئيد در فواصل منظم درخواست مي شود

خون وقتي گرانولوم مربوط به ساركوئيدوز توسعه مي یابد، مكررا افزایش مي   ACEسطح

افزایش احتمال كمتري دارد كه در ساركوئيدوز مزمن افزایش پيدا كنند.   ACEیابد. مقادیر

؛ هيستوپالسموز )عفونت قارچي تنفسي(؛ دیابت شيرین؛ پركاري تيروئيد؛  HIVدر  ACEسطوح

اختالل نادر متابوليسم چربي ارثي(؛ مرض سل؛  ) Gaucherلنفوم؛ سيروز الكلي؛ بيماري

 .جذام دیده مي شود

 



 

 

لت غيرفعال وقتي دیده مي شود كه بيماري در حا  ACEدر بيماري ساركوئيدوز، مقادیر نرمال

 است، ساركوئيدوز زود تشخيص داده شده یا موردي است كه سلول ها مقادیر افزایش یافته

ACE توليد نمي كنند. كاهش سطوحACE  در بيماري انسدادي مزمن ریوي(COPD)  ؛

بيماري هاي ریوي مانند آمفيزم، سرطان ریه، فيبروز سيستيك؛ گرسنگي؛ درمان با داروي 

 .تيروئيد دیده مي شود استروئيدي؛ پركاري

 

 تصویر ميكروسكپي ساركویيدوز را مي توان در تصویر زیر مشاهده كرد.

 


