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شود. آرتریت روماتوئید نوعی اختالل  RFآزمایش  ستفاده می  شخیص آرتریت روماتوئید ا اغلب برای کمک به ت

همچنین ممکن است نشانه خود ایمنی است که باعث درد، تورم و سفتی مفاصل می شود. فاکتورهای روماتوئید 

 سایر اختالالت خودایمنی مانند آرتریت نوجوانان، عفونت های خاص و برخی از انواع سرطان باشد.

ستم  سی شوند. به طور معمول،  ستم ایمنی تولید می  سی سط  ستند که تو فاکتورهای روماتوئید پروتئین هایی ه

ها حمله می کند. فاکتورهای روماتوئید به اشتتتت اه به ایمنی بدن به مواد بیماری زا مانند ویروس ها و باکتری 

سلول های ط یعی حمله می کنند. سایر  سالم یا  صل، غدد  سط   مفا شکان دقیقترین در این مقاله که تو پز

 تهیه شده است به موارد در خواست این آزمایش و تفسیر جواب آزمایش می پردازیم. آزمایشگاه تهران

 واست می شود؟درخ RFدر چه مواردی آزمایش 

ممکن است زمانی درخواست شود که بیمار عالئم آرتریت روماتوئید داشته باشد و این عالئم بیش از  RFآزمایش 

های زیر هفته ادامه داشته باشد. عالئم ممکن است شامل درد، گرما، تورم و سفتی ص حگاهی در مفاصل، ندول 6

های مفصلی متورم و از دست دادن اشعه ایکس از کپسولپوست، و در صورت پیشرفت بیماری، شواهدی بر روی 

ستخوان باشد. آزمایش  ممکن است زمانی تکرار شود که اولین آزمایش منفی باشد و عالئم باقی  RFغضروف و ا

 بماند.

همچنین ممکن است زمانی درخواست شود که بیمار دارای عالئم نشان دهنده سندرم شوگرن باشد.  RFآزمایش 

است شامل خشکی شدید دهان و چشم و درد مفاصل و عضالت باشد. همچنین ممکن است عالئم  عالئم ممکن

مختلط باشد زیرا بیماران ممکن است بیش از یک اختالل خود ایمنی داشته باشند. سندرم شوگرن می تواند به 

یماران م تال به ( رخ دهد. بSLEخودی خود یا به دن ال آرتریت روماتوئید یا لوپوس اریتماتوز ستتتیستتتتمیک  

های خودایمنی مانند اختالالت تیروئید را نیز آرتریت روماتوئید و/یا ستتندرم شتتوگرن ممکن استتت ستتایر بیماری

 داشته باشند.

 :RFنمونه مورد نیاز برای آزمایش 

 نمونه خون برای انجام این آزمایش الزم است.

 آمادگی قبل از انجام آزمایش:

 خاصی وجود ندارد.به طور کلی، نیاز به آمادگی 

 :RFتفسیر نتایج آزمایش 
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نشتتتان  RFدر بیمارانی که عالئم و نشتتتانه های بالینی آرتریت روماتوئید را دارند، وجود غلقت قابل توجهی از 

مث ت دارند.  RFتست  RAدرصد بیماران م تال به  90-70( است. RAدهنده احتمال ابتال به آرتریت روماتوئید  

 RFمی تواند نشان دهنده ابتالی آنها به این بیماری باشد.  RFئم سندرم شوگرن دارند، وجود در بیمارانی که عال

 یافت می شود. سندرم شوگرناز بیماران م تال به  ٪95-75در 

درصتتتد از بیماران م تال به آرتریت  20یا ستتتندرم شتتتوگرن را رد نمی کند. حدود  RAمنفی،  RFیک تستتتت 

 هستند. RFطور مداوم منفی یا دارای سطوح پایین  روماتوئید یا سندرم شوگرن به

ست  شرایطی مانند عفونت RFنتایج مث ت ت سالم و در بیمارانی که  ست در بیماران  شاهده  نیز ممکن ا دارند م

سارکوئیدوز؛  شود. عفونت ویروسی؛ اندوکاردیت؛ بیماری سل؛ سیفلیس؛ لوپوس اریتماتوز سیستمیک  لوپوس(؛ 

 برای تشخیص یا نقارت بر این شرایط استفاده نمی شود. RF د، ریه یا کلیه. تست سرطان؛ یا بیماری ک

 به طور کلی اگر فاکتور روماتوئید در خون یافت شود، ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد:

 روماتیسم مفصلی 

 بیماری خودایمنی دیگر، مانند لوپوس، سندرم شوگرن، آرتریت نوجوانان یا اسکلرودرمی 

 تی مانند مونونوکلئوز یا سلعفون 

 برخی از سرطان ها مانند لوسمی یا مولتیپل میلوما 

صالً فاکتور ندارند.  20حدود  ست یا ا شان کم ا صد از م تالیان به آرتریت روماتوئید، فاکتور روماتوئید در خون در

رای تأیید یا رد های بیشتتتری را ببنابراین حتی اگر نتایج شتتما ط یعی بود، پزشتتک شتتما ممکن استتت آزمایش

 تشخیص تجویز کند.

شرایطی که RFآزمایش   سایر  شکال آرتریت و  سایر ا شخیص آرتریت روماتوئید و تمایز آن از  ( برای کمک به ت

شود، اما این تنها یکی از چندین عامل  ستفاده می  شوند، ا صل می  سفتی مفا شابه درد، التهاب و  باعث عالئم م

( CCPارزیابی سلول های خونی بدن آنتی بادی پپتیدی سیترولین دار حلقوی   بالینی و آزمایشگاهی است. برای

کمک کند. بیماران م تال به آرتریت روماتوئید می توانند  RAآزمایشتتی استتت که می تواند به تشتتخیص زودرس 

 داشته باشند یا ممکن است هر دو آنتی بادی را شناسایی کنند. CCPیا  RFآزمایش های مث تی برای 

ست آزمایش اگر شد، ممکن ا شوگرن با سندرم  شد و ظن بالینی به  ضافی انجام فاکتور روماتوئید مث ت با های ا

 درخواست شود. anti La (SSB)و  anti Ro (SSA)شود. 
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ستید که نیاز به درمان دارد.  شما به بیماریی م تال ه ست که  شما ط یعی ن ود، لزوماً به این معنی نی اگر نتایج 

 د سالم فاکتور روماتوئید در خون را خود دارند، اما دلیل آن مشخص نیست.برخی از افرا

برای تشخیص آرتروز استفاده نمی شود. اگرچه آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت هر دو مفاصل را تحت  RFتست 

ستند. آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمن سیار متفاوتی ه ست که تأثیر قرار می دهند، اما بیماری های ب ی ا

سنین  سنی تحت تاثیر قرار می دهد، اما معموال در  سالگی رخ می دهد. این بیماری در  60تا  40افراد را در هر 

ستئوآرتریت یک  شند. ا شدت متفاوت با شند و از نقر  ست دوره ای با ست. عالئم ممکن ا شتر از مردان ا زنان بی

ساییدگی و  ست. این بیماری در اثر  شود و معموالً بیماری خودایمنی نی صل در طول زمان ایجاد می  پارگی مفا

 سال را م تال می کند. 65افراد باالی 

یا سندرم شوگرن تشخیصی نیست. این آزمایش ها باید همراه با عالئم و تاریخچه بیمار و با  RAبرای  RFتست 

شود. فرکانس نتایج مث ت کاذب  CRPیا  ESRهای التهاب مانند آزمایش سیر  سن افزایش می  RFتف با افزایش 

 یابد.
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