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انجمن هاي آسیب شناسي، رادیوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي 
بخش های  خصوصي،  و  دولتي  آزمایشگاهي  مراكز  بالغین،  و  اطفال 
جراحی، داخلی، زنان و انکولوژی بیمارستان های آموزشی، گروه هاي 
موسسات  و  شركت ها  وزارتي،  تابعه  نهادهاي  دانشگاه ها،  آموزشي 

تولیدي، خدماتي و آزمایشگاهي به صورت رایگان توزیع مي گردد. 

انتقال  رسالت اصلي نشریه اطالع رساني علمي و صنفي، 
حرف  شاغلین  بین  موثر  ارتباطي  پل  ایجاد  تجربه،  و  خرد 
دانش  به  ترغیب  و  پژوهشي  بستر  ترویج  پزشكي،  مختلف 

اندوزي در جامعه است. 

نشریه پاتولوژی در انتخاب و ویراستاری مطالب وارده آزاد می باشد،  
و  نظرات  درج  و  انعکاس  شد.  نخواهد  مسترد  ارسالی  مقاالت  اصل 
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مطلب  نویسنده  متوجه  آن،  معنوی  حفظ  با  نوشتار  هر  مندرجات 

خواهد بود.
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ایالت  دنور  شهر  در  بیستم  قرن  آغازین  سال های  در 
به  عالقه  دلیل  به  که  می کرد  طبابت  پزشکی  کالرادو 
یافته های علمی آن زمان در زمینه علوم پایه، روشی خاص 
را در طبابت خود اعمال می کرد . او عالوه بر اخذ شرح حال 
می گرفت  نمونه  خود  بیماران  از  فیزیکی  معاینات  انجام  و 
و  می پرداخت  سلول ها  مشاهده  به  میکروسکوپ  زیر  در  و 
همچنین در مواردی بر نمونه  بیماران کشت میکروبی انجام 
می داد و کولونی های بدست آمده را مورد بررسی قرار می داد 
و ارتباطات جالبی بین بیماری ها و سلول های مشاهده شده 
در رسوب ادرار بیماران یافت. روش این پزشک اغلب مورد 
تمسخر سایر پزشکان و حتی بیماران قرار می گرفت چرا که 
باور غالب آن زمان چنین بود که اقداماتی از این دست را 
زاید می دانستند و تصور می کردند که این روش پزشک را از 

رسیدن به تشخیص صحیح بیماری ها منحرف می سازد.
این پزشک نتایج بررسی ها و مشاهدات خود را در سال 
 manual of clinical عنوان  تحت  کتابی  در   1908
دانشکده  دعوت  به  سپس  و  نمود  منتشر   diagnosis
پزشکی دنور آن را به دانشجویان پزشکی تدریس می نمود. 
James C. Todd  مولف کتاب و بنیان گذار رشته کلینیکال 
پاتولوژی است که بیست و یکمین ویراست کتابش در سال 

�007 تحت عنوان :
 Henrys Clinical Diagnosis and
 Management by Labrotory Methods
مرجع اصلی رشته کلینیکال پاتولوژی می باشد و امسال 

دیگر  عبارت  به  و   Todd کتاب  انتشار  یکصدمین سالگرد 
 . است  پاتولوژی  کلینیکال  رشته  تولد  سالگرد  یکصدمین 
  Todd،Arthur H.Sanford، زودهنگام  مرگ  از  پس 
 Ceorge G.Stillwell، Benjamin B.well ،
منتشر  را  بعدی  ویراست های  و   Asrael Davidson
نمودند . دکتر جان برنارد هنری از ویراست چهاردهم به بعد 
با دکتر دیویدسون همراه گشت و این کتاب را تا ویراست 

بیستم منتشر نمود.
کلینیکال  رشته  وجودی  فلسفه  نمایانگر  کتاب  نام   
با  بیماری ها  اداره  و  تشخیص  همانا  که  است  پاتولوژی 

استفاده از روش های آزمایشگاهی می باشد.
تشخیص، درمان و پیگیری بیماری ها فرآیندهای به هم 
سطح  به  دستیابی  منظور  به  همگی  که  هستند  تنیده ای 
باالتری از کسب سالمت برای فرد و جامعه به کارگرفته می 
شوند و روش های آزمایشگاهی، تصویربرداری، رادیوایزوتوپ 
بیماری  ماهیت  کشف  جهت  نوینی  دریچه های   ...... و 
هستند. در حقیقت نقش پزشک در این فرآیندها ساختن 
یک سناریوی اولیه و استفاده از روش های مختلف به منظور 
جرح و تعدیل سناریوی خود و رسیدن به سناریوی جدیدی 
است که بیشترین تطابق را با ماهیت بیماری داشته باشد. 
این روشها از معاینه فیزیکی گرفته تا روش های پاراکلینیکی 
در ماهیت خود >روش< هستند و تاریخ پزشکی مملو است 
از تحقیقات جهت یافتن روش های جدید مشخص ساختن 
زوایای بیماری، چرا که از زمان یونان باستان تا کنون ماهیت 

نقش های مدیریتی در آزمایشگاه 

بالینی

دکتر فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران
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آن  اصول  و  نکرده  فرقی  اساسا  بیماری ها  اداره  و  تشخیص 
در  روش های  با  احتماالت  رد  و  بالینی  اولیه  حدس  همان 
دسترس است و در نهایت پزشک بر روی یک سناریو به عنوان 
محتمل ترین مورد می ایستد و بر آن مبنا به درمان بیمارش 

می پردازد. 
آنچه که امروز در کشور ما در جریان است داستان دیگری 
دارد و عده ای تصور می کنند که اصوال آزمایشگاه بالینی بدین 
دلیل وجود دارد که عده ای فارغ التحصیل این رشته هستند 
و اصول و استانداردهای آن  می بایست با توجه به وضعیت و 
موقعیت کارگزاران درگیر طراحی گردد. این باور غلط حتی 
سیاستگزاران آزمایشگاه بالینی را بی نصیب نگذاشته جدایی 
در  مثال  برای  می زند.  دامن  را  بالین  از  آزمایشگاه  بیشتر 
هیچیک از آیین نامه های تاسیس و اداره امور آزمایشگاه ها 
آزمایشگاه  توسط  تدوین شده  استانداردهای  در  همچنین  و 
مرجع سالمت الزامی برای بالینی بودن گرایش مسئوالن فنی 
تک  رشته ای )PhD( نشده  است و اصوال برای سیاستگزاران 
بالینی و میکروبیولوژیست  ما تفاوتی بین میکروبیولوژیست 

عمومی وجود ندارد .
نکته عجیب تر در این میان حذف الزامات مربوط به رهبری 
که  حال  است  شگفتی  بسیار  جای  و  است  آزمایشگاه  در 
آزمایشگاه مرجع سالمت اقدام به تدوین استانداردهای ملی 
 )leadership ( نموده است ، نامی از استانداردهای رهبری

در میان نیست.
 ..... و   CLIA  ،CAP�006 استانداردهای  به  مراجعه 
نشان می دهد که اولین سؤال در حوزه رهبری وجود یا عدم 
با تحصیالت طب عمومی و تخصص پاتولوژی  وجود فردی 

در آزمایشگاه است .
کتب مرجع مدیریت آزمایشگاه دو نقش مدیریتی را در 

آزمایشگاه بالینی مشخص ساخته اند:
Lab.director -1 که در فرهنگ ما معادل مسئول فنی 
که  است  مدیریتی  نقش  تنها  حاضر  حال  در  شده  ترجمه 
موجود  استانداردهای  و  آزمایشگاه ها  تاسیس  آیین نامه  در 
تدوین شده می باشد. Lab.director نقش مدیریتی بر انجام 
صحیح فرآیندهای آزمایشگاهی دارد و متخصصان کلینیکال 
بالینی  با گرایش   )PhD( پایه پاتولوژی و متخصصان علوم 
دوره های  البته  که  شوند  مسئولیت  این  عهده دار  می توانند 
برای  را  آزمایشگاهی  امکان آموزش تکنولوژی  تحصیلی که 
فارغ التحصیالنش در حدی فراهم می آورد که امکان اشراف 
نیز  باشند  داشته  را  بالینی  آزمایشگاه  اصلی  قسمت های  به 
ایفا  را   Lab.director یا  فنی  مسئول  نقش  می توانند 

نمایند.

�- Medical director متاسفانه در فرهنگ ما معادل 
فارسی ندارد چرا که هیچگاه نقشی برای آن تعریف نشده 
است . شرح وظایف Medical director بر مبنای کتب 

مرجع مدیریت آزمایشگاه چنین است :
نتایج  تفسیر  و  انتخاب  برای  پزشکان  به  کمک   -

آزمایش ها
- ارائه نقطه نظرات بالینی در انتخاب تجهیزات، سیستم 

های اطالع رسانی و ...
- تعیین بهترین روش انجام آزمایش با توجه به امکانات 

آزمایشگاه  و سطح تشخیصی مورد نیاز
- تعیین سطوح الزم و کافی در رسیدن به تشخیص

- تعیین test menu )آزمایش های قابل انجام در یک 
آزمایشگاه(

ارائه  برای  الزم  زمان   (turn around time تعیین   -
جواب(

درخواست  پانل های  تعیین  با  مرتبط  های  ارزیابی   -
آزمایش توسط پزشکان بالینی

- شرکت در کمیته های بیمارستانی
کافی  آموزش  که  است  پزشکی   Medical director
وضعیت  با  آن  تطابق  و  آزمایشگاهی  روش های  زمینه  در 
بالینی بیماران را در دوره دستیاری فراگرفته است. با توجه 
به مطالب مندرج در آموزش دستیاری کلینیکال  پاتولوژی 
این متخصصان بهترین گزینه برای ایفای این نقش می باشند 
امکان  ایشان  به  دسترسی  عدم  صورت  در  که  چند  هر   .
با  بخصوص  پزشکی  از متخصصان سایر رشته های  استفاده 

گرایش داخلی فراهم است.
با  متعدد  مکاتبات  طی  ایران  شناسی  آسیب  انجمن 
پزشکی،  آموزش  و  ،درمان  بهداشت  وزارت  سالمت  حوزه 
خواستار تعریف و تعیین جایگاه Medical director در 
براین  و  است  گردیده  بالینی  آزمایشگاه  مدیریتی  ساختار 
الیحه  و  استاندارد  هرگونه  تدوین  که  دارد  تاکید  مسئله 
جهت ارتقا سطح علمی آزمایشگاه های بالینی بدون در نظر 
گرفتن موارد فوق فاقد وجاهت علمی و منطقی است و این 
 Medical director وجود  >الزام  درج   خواستار  انجمن 
جهت آزمایشگاه های بیمارستانی< در وهله اول و در تمامی 
می باشد.  بعدی  مراحل  در  طبی  تشخیص  آزمایشگاه های 
بدیهی است چنین الزامی در آیین نامه تاسیس و اداره امور 
آزمایشگاه ها، موجب ارتقای استانداردهای تدوین شده توسط 
آزمایشگاه  مرجع سالمت و بهینه شده ارتباط بین آزمایشگاه 

و بالین خواهد بود.
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در سال 1��9 در شهر كرمانشاه و در یك خانواده 
و  ابتدایي  تحصیالت  شدم.  متولد  روحاني  و  مذهبي 
متوسطه را در كرمانشاه گذراندم و سپس براي تحصیل 
رشته پزشكي وارد دانشگاه شیراز شدم و در سال 1�59 
كرمانشاه  به  عمومي  پزشكي  دوره  گذراندن  از  پس 
در  تدریس  و  طبابت  كار  به  مدتي  و  نمودم  مراجعت 
دانشگاه مشغول بودم . سپس در رشته آسیب شناسی 
در  و  شدم  تحصیل  ادامه  به  مشغول  تهران،  دانشگاه 
سال 1�68 در رشته آسیب شناسي تشریحي و بالیني 
مراجعت  كرمانشاه  به  مجددا   . گردیدم  فارغ التحصیل 

نموده و در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
كه از سال 1�61 به عضویت هیات علمي آنجا درآمده بودم، 
به ادامه فعالیت پرداختم و مدت �6 سال است كه به تدریس 

و پژوهش و خدمات دیگر در این دانشگاه مشغول هستم.
مسئولیت هاي اجرایي اینجانب شامل موارد ذیل هستند:

1- مدیر گروه آسیب شناسي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
در دو دوره

�- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه
�- عضو شوراي آموزشي دانشگاه
4- عضو شوراي انتشارات دانشگاه

علوم  دانشگاه  نخبگان  و  استادان  هم اندیشي  دبیر   -5
پزشكي كرمانشاه

6- عضو هیات ممتحنه دانشگاه
7- مدیر برنامه دستیاري آسیب شناسي دانشگاه

نظام پزشكي  سازمان  مدیره  هیات  ریاست  و  عضو   -8
كرمانشاه در دو دوره

ایران  9- عضو شورایعالي نظام پزشكي جمهوري اسالمي 
در یك دوره

 فعالیت هاي علمي اینجانب به شرح زیر مي باشد:
  شركت و سخنراني در بیست و یك سمینار و كنفرانس 

پاتولوژي
در  تخصصي  پایان نامه  سیزده  مشاور  و  راهنما  استاد    
دكتراي  و  پزشكي  عمومي  دكتراي  كارشناسي ارشد،  مقطع 

تخصصي آسیب شناسي
  نگارش شش مقاله در مجالت داخلي و خارجي

و  پزشكي  دانشجویان  براي  هماتولوژي  كتاب  ترجمه    
ترجمه كتاب رازهاي آسیب شناسي 

 زندگی نامه دکتر محسن امامی

آل آقا به قلم ایشان
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MGUS از مراحل اولیه میلوم متعدد یا واریانت های آن بوده و سوال 
دیگری که پس از تشخیص MGUS مطرح است، سیر آتی آن و 

احتمال تبدیل آن به دیسکرازی های پالسموسیتی در آینده است.

معیارهای تشخیصی
پروتئین منوکلونال، یافته ای است که معموال در جریان الکتروفورز 
سرم یا به دنبال بررسی علت پروتئینوری مشخص شده و بسیاری از 
اوقات، تصادفی کشف می شود.گاهی هم این پروتئین ها که با عنوان 
کلی پروتئین M یا پاراپروتئین شناخته می شوند، در جریان پی گیری 

یک عارضه التهابی، عفونی یا نئوپالستیک شناسایی می شوند.
این  ارتباط  که  بود  میالدی   1970 دهه  در  بار  نخستین  برای 
یافته با سن مشخص گردید. برای گروه سنی 80 سال به باال، شیوع 
پروتئین منوکلونال در مطالعات مختلف بین 10 تا �� درصد ثبت 
شده است. اختالف در این آمارها، تا حدی به روش های اندازه گیری 
این پروتئین ها و تفاوت آن ها از لحاظ حساسیت باز می گردد. طبعا 
مطالعاتی که آمار باالتر را نشان داده، از روش هایی با حساسیت بیشتر 
را هم شناسایی کرده اند.  پاراپروتئین  اندک  و مقادیر  استفاده کرده 
در مطالعه ای که بر روی حدود 900 بیمار در مایوکلینیک صورت 
گرفته، بیش از 80٪ افراد با پروتئین منوکلونال، غلظت سرمی زیر  
0/5g/dl داشته اند. طبعا در چنین شرایطی، احتمال MGUS بیش 
از سایر اختالالت پالسموسیتی است. در همین مطالعه، حدود ٪60 
موارد MGUS بوده، �0٪ میلوم متعدد و 10٪ آمیلوئیدوز داشتند. با 
استفاده از روش های آزمایشگاهی با حساسیت کمتر، عالوه بر این که 
آمار کلی شیوع پروتئین منوکلونال کاهش می باید، غلظت آن باالتر 
بوده و شیوع نسبی عوارضی چون میلوم هم باالتر می رود. با تمامی 
این اوصاف، باید در نظر داشت که عمال در تمامی مطالعات، شایعترین 
عارضه ای که باعث پروتئین منوکلونال می شود) بدون در نظر گرفتن 
وجود یا عدم وجود سایر عالئم(، MGUS است. معیارهای تشخیصی 

در بیماری های پالسموسیتی بر چند پایه است که عبارتند از: 

درصد پالسموسیت های مغز استخوان
دیسکرازی های  انواع  تمامی  تشخیص  در  گرچه  فاکتور  این 
پالسموسیتی، از اختصاصیت باال برخوردار بوده و عمال سنگ بنای 
از حساسیت چندانی  اما  بیماری ها می باشد،  از  این گروه  تشخیص 
برخوردار نیست. به عبارت دیگر، گرچه شرط ابتال به میلوم متعدد، 
استخوان  مغز  بودن حداقل 10٪ سلول های هسته دار  پالسموسیت 
ایجاد می شود.  با درصد کمتر هم  اما گاه  میلوم متعدد  ذکر شده، 
مثال در یک بررسی گسترده از موارد قطعی ابتال به میلوم متعدد ، 
استخوان  مغز  هسته دار  سلول های   ٪10 از  کمتر  مبتالیان،   ٪14
از جنس پالسموسیت بوده است. همچنین به علت توزیع کانونی و 
بیوپسی  غیر یکنواختی که پالسموسیت ها در مغز استخوان دارند، 
مغز استخوان نمونه مناسب تری از آسپیراسیون مغز استخوان برای 
ارزیابی تعداد و گستردگی پالسموسیت ها در مغز استخوان است. از 
طرف دیگر، به ندرت در افرادی با پالسموسیتوز واکنشی یا پروتئین 
منوکلونال بدون هیچ عالمت دیگر، تا 40٪ سلول های هسته دار مغز 

استخوان پالسموسیت بوده است.
استخوان  مغز  تعداد پالسموسیت های  کنار  در  نکته دیگری که 

 در باب معنا و اهمیت پروتئین

 منوکلونال

دکتر محمدحسین قینی، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی شاهد

وز
آم

ود
 خ

اله
مق

راهنما
مقاله زیر برای آشنایی با مبحث پروتئین منوکلونال در خون یا 
ادرار تدوین شده است. تالش شده تا روش های تشخیصی و نحوه 
برخورد با این مسئله مورد بحث قرار گرفته و دست آخر، آن گروه 
از عوارضی را که خطر حادتر داشته و نیاز به درمان سریعتر دارند، 
از بقیه موارد که سیر مزمن دارند، افتراق داده شود. بدین ترتیب، 
در پایان مقاله، فرد مطالعه کننده می تواند جمع بندی از علل بالینی 
پروتئین منوکلونال به همراه چگونگی دسته بندی و جایگاه هر یک 
از آن ها داشته باشد. از این رو مطالعه مقاله برای همکاران پزشک 
عمومی، متخصصان آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی و طب داخلی 

و کارشناسان آزمایشگاه مفید است.

مقدمه
وجود پروتئین منوکلونال در خون یا ادرار، پدیده نادری نیست. 
بنا به تعریف، پروتئین منوکلونال در هنگام الکتروفورز، متعلق به 
گروه گاما بوده و از جنس ایمونوگلبولین یا بخشی از زنجیره های 
آن بوده که از یک جنس بوده و حساسیت آنتی ژنی یکسانی دارد.

از این رو نمای الکتروفورز را هم در ناحیه گاما از حالت تپه ای شکل 
که به صورت طبیعی دیده می شود، به صورت کمانی) قاعده باریک 
و قله نوک تیز( در می آورد. شیوع یافته فوق، ارتباط آشکاری با 
سن مبتالیان دارد، به طوری که عمال در افراد زیر 40 سال دیده 
نمی شود. حال آن که در یک درصد افراد باالی 50 سال دیده شده 
و زمانی که در افراد 70 سال به باال بررسی شود، شیوع آن به � 

درصد می رسد.
از لحاظ تشخیصی، وجود پروتئین منوکلونال در بیماری های 
والدن  ماکروگلبولینمی  متعدد،  میلوم  نظیر  متفاوتی  و  متنوع 
اشتروم، آمیلوئیدوز سیستمیک و از همه این ها شایعتر در وضعیتی 
به نام » گاموپاتی منوکلونال با اهمیت نامعلوم)MGUS( « دیده 
همچون  بیماری ها  این  از  بعضی  تشخیص  خوشبختانه  می شود. 
ماکروگلبولینمی والدن اشتروم با عالئمی مانند طحال بسیار بزرگ 
به راحتی از میلوم متعدد که ضایعات لیتیک استخوانی دارد، افتراق 
می یابد. در واقع مسئله اصلی از لحاظ تشخیصی، شناسایی موارد 
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حائز اهمیت است، شکل و ظاهر آن ها از نظر ویژگی های آتی پیک 
بین شکل های غیرطبیعی  ارتباط  بر  دال  است. گرچه گزارش هایی 
پالسموسیت) نظیر دو هسته ای بودن( با مرحله بالینی میلوم وجود 
دارد، این یافته ها به تنهایی کمکی به افتراق پالسموسیتوز بدخیم و 

خوش خیم نمی کند.

 M غلظت پروتئین
حداقل غلظت پروتئین M برای تشخیص میلوم متعدد، بسته به 
نوع ایمونوگلبولین متفاوت است. برای کالس IgG ، حداقل غلظت 
  IgA جهت شناسایی میلوم متعدد، 5/� گرم درصد و برای کالس
g/dl � است. اگر تنها زنجیره سبک ایمونوگلبولین باشد، با توجه به 
دفع ادراری آن، معیار پروتئینوری از نوع بنس جونز بوده که وجود یک 

گرم از آن در ادرار �4 ساعته برای تشخیص الزم است.
می باشند،  راهگشا  عملی  لحاظ  از  شده  ذکر  غلظت های  گرچه 
میزان  استخوان،  مغز  پالسموسیت های  درصد  معیار  همانند  اما 
پاراپروتئین ها هم در وضعیت های خوش خیم و بدخیم پالسموسیتی 
تا حدی هم پوشانی دارند. از طرف دیگر وضعیت های غلظت  پایین تر از 
پروتئین های فوق، مثل پروتئین M در حد  g/dl �-1 یا بنس جونز 
زیر یک گرم در �4 ساعت، دقیقا مشخص نیست. ولی مطالعات در 
حال حاضر داللت بر این دارند که اگر غلظت پروتئین منوکلونال زیر

g/dl 1/5 و بنس جونز زیر 0/5 گرم در �4 ساعت، در صورت عدم 
بدخیم  عوارض  به  تبدیل  برای  اندکی  احتمال  دیگر،  عالیم  وجود 

پالسموسیتی دارند.

ضایعات لیتیک استخوانی
 ( استخوان  خوردگی  ویژگی  با  استخوانی  متعدد  ضایعات 
است؛  متعدد  میلوم  کالسیک  عالیم  از   )Punched-out lesion
ولی متاستازهای استخوانی هم می توانند چنین ضایعاتی را ایجاد کنند 
که گاه همراه پالسموسیتوز واکنشی و پروتئین منوکلونال است  و 
بدین ترتیب کامال تابلوی میلوم متعدد را تقلید می کنند. از طرف دیگر 
ضایعات استخوانی اعم از ضایعات لیتیک، استئوپروز ژنرالیزه یا هر دو 
در 80٪ مبتالیان به میلوم دیده شده و در واقع �0٪ موارد میلوم در 

زمان مراجعه اولیه، هیچ گونه ضایعه استخوانی ندارند.
مکانیسم ضایعات استخوانی در میلوم را ترشح فاکتورهای فعال کننده 
استئوکالستی نظیر اینترلوکین یک توسط پالسموسیت ها می دانند. از 
را  اینترلوکین شش  طرف دیگر فیبروبالست های مغز استخوان هم 
ترشح می کنند که یک فاکتور رشد پالکتی است. در چنین محیط 

سیتوکینی، روند تغییرات به سمت ایجاد ضایعات استخوانی است.
شایع ترین محل این ضایعات به ترتیب در ستون مهره ها، دنده ها، 
جمجمه، لگن و ناحیه پروکسیمال استخوان های بلند است. خوشبختانه 
این ضایعات معموال در عکس های ساده رادیوگرافی دیده می شوند؛ ولی 
اسکن استخوانی که جهت تشخیص ضایعات به جذب رادیوایزوتوپ 
در هنگام تشکیل استخوان جدید نیاز دارد، برای شناسایی ضایعات 
استخوانی میلوم مناسب نمی باشد. روشی که حساسیت  بیشتری از 
عکس های رادیوگرافی دارد، MRI است که ضایعات میلوم را در زمانی 
که هنوز در رادیوگرافی، طبیعی به نظر می آید،   را تشخیص می دهد.

4- مشخصات MGUS : MGUS ، از لحاظ تشخیصی به آن 
دسته از پروتئین های منوکلونال سرم گفته شده که شرایط محدود 

کننده متعدد دارد و تمامی آن ها باید وجود داشته باشد:
 غلظت پروتئین منوکلونال در سرم از حد مشخصی بیشتر نباشد 
که چنانچه قبال هم گفته شد، این غلظت بر حسب نوع ایمونوگلبولین 
متفاوت است. سطح سرمی IgA از  g/dl 5/� و اگر از نوع IgA است، 

از   g/dl � بیشتر نباشد.
 پروتئین M در ادرار اندک باشد )میزان بنس جونز در ادرار �4 

ساعته زیر یک گرم باشد.(
سلول های   ٪10 از  استخوان  مغز  پالسموسیت های  میزان   

هسته دار کمتر باشد.
ضایعات لیتیک استخوانی، کم خونی، هیپرکلسمی و نارسایی   

کلیه نداشته باشد.
 غلظت پروتئین منوکلونال در طول زمان ثابت بوده و عالیم دیگر 

هم اضافه نشوند.
در مورد غلظت پاراپروتئین از نوع IgM اختالف نظر بوده، ولی 
عموما مقادیر باالی g/dl � را به نفع ماکروگلبولینمی والدن اشتروم و 

رد کننده MGUS می دانند.
مطالعات،  اکثر   ،  MGUS آگهی  پیش  و  آتی  سیر  مورد  در 
احتمال تبدیل آن به بدخیمی را در طول زمان، �0-�0٪ گزارش 
کرده اند. این آمار بر حسب تعداد نمونه، سن مبتالیان و شرایط عمومی 
آن ها و خصوصا مدت زمان پیگیری فرق می کند؛ به طوری که در 
مطالعه کالسیک kyle که به مدت قریب به 40 سال بر روی �40 
مبتال به MGUS انجام گرفت، آمار ابتال به بیماری لنفوپرولیفراتیو 
یا دیسکرازی پالسموسیتی به 40٪ رسید. این بیماری ها به ترتیب 
شیوع شامل میلوم متعدد، ماکروگلبولینمی، آمیلوئیدوز و سایر عوارض 
لنفوپرولیفراتیو بوده است. فاصله زمانی بین MGUS و ابتال به میلوم 
متعدد هم به طور متوسط 10 سال است که دامنه آن از � تا حدود 

�0 سال دیده شده است.
غلظت پروتئین M در تخمین سیر MGUS ارزش نسبی دارد. 
طبعا غلظت های باالتر و نزدیک به آستانه خطر و خصوصا افزایش آن، 
احتمال تبدیل به بدخیمی را باال می برد. اندازه گیری ایمونوگلبولین های 
طبیعی بدن هم ارزشمند است؛ در حالی  که مبتالیان به میلوم متعدد 
کاهش بارز سطح ایمونوگلبولین های طبیعی را نشان داده، این یافته 
تنها در 10 درصد مبتالیان به MGUS دیده شده و بروز آن یک 
عالمت خطر است. از لحاظ عملی نکته ای که هست، این که معموال 
سطح ایمونوگلبولین ها را با نفلومتری اندازه  گرفته که این روش در 
حضور پروتئینM ، اغلب سطح ایمونوگلبولین های دیگر را هم بیش 
از حد واقعی گزارش می کند. از این رو توصیه می شود که در بیماران 
اندازه گیری  برای  هم  دیگر  روش های  از  منوکلونال  پروتئین  دارای 

ایمونوگلبولین ها استفاده گردد.

مشخصات میلوم متعدد
حداقل معیارهای تشخیصی برای میلوم متعدد به صورت کالسیک 

عبارت است از:
  وجود پاراپروتئین در سرم یا ادرار به مقدار قابل مالحظه )باالتر 

از مقادیری که قبال در بحث MGUS گفته شد(
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  وجود ضایعات لیتیک استخوانی
  وجود حداقل 10٪ پالسموسیت در مغز استخوان 

با عالئم دیگری  متعدد در شکل کالسیک خود، همراه  میلوم 
است.  هیپرکلسمی  و  کلیه  نارسایی  لکوپنی،  کم خونی،  همچون 
ولی باید دقت داشت که عالیم فوق برای تشخیص میلوم متعدد 
الزامی نیست و گاه بیمارانی با پاراپروتئینمی بارز و پالسموسیتوز 
مغز استخوان، مدت ها از لحاظ عالئم ثابت و بدون تغییر می مانند. 
پیشنهاد شده که به این شکل از میلوم، میلوم خاموش یا خفیف 
گویند. اهمیت این تشخیص از این بابت بوده که این گروه خاص 
باید  و صرفا  نداشته  درمان خاص  به  نیاز  مدت ها  تا  است  ممکن 

تحت پیگیری باشند.

مشخصات پالسموسیتوما منفرد
پالسموسیتوما منفرد، بنا به تعریف به توده واحد از سلول های 
منوکلونال پالسموسیتی اطالق شده که هیچ یک از شرایط میلوم 
متعدد را ندارد، ایمنوالکتروفورز سرم و ادرار، پاراپروتئین واضحی را 

نشان نداده و مقادیر اندک هم با درمان از میان می رود.
شایع ترین محل پالسموسیتوما منفرد در استخوان های محوری 
پالسموسیتوما  آگهی  پیش  است.  پشتی  مهره های  خصوصا  بدن، 
منفرد در مجموع از میلوم متعدد بهتر بوده و پاسخ به درمان آن با 
رادیوتراپی زیاد است که خصوصا این ویژگی، در پالسموسیتومای 

منفرد بافت نرم بیش از نوع استخوانی دیده می شود.

خالصه
گاموپاتی منوکلونال با اهمیت نامعلوم )MGUS( ، عارضه ای نسبتا 
شایع در دوره کهنسالی است که با خطر دراز مدتی از ابتال به بدخیمی 
همراه است. گرچه احتمال ابتال MGUS به بدخیمی را نمی توان به 
دقت مشخص کرد و زمان معینی هم برای اطمینان از بی خطر بودن 
MGUS ذکر نشده، ولی بعضی فاکتورها در تخمین خطر و سیر 
آتی MGUS ارزشمند هستند. از جمله این عوامل، غلظت پروتئین 
منوکلونال، وجود یا عدم پروتئین بنس جونز، درصد پالسموسیت های 
در  است.  بدن  طبیعی  ایمونوگلبولین های  میزان  و  استخوان  مغز 
مجموع بیماران مبتال به MGUS می بایست تحت پیگیری طوالنی 
مدت قرار گرفته تا در صورت تبدیل آن به میلوم متعدد یا سایر موارد 
انجام  به سرعت  الزم  درمان  و  تشخیص  پالسموسیتی،  دیسکرازی 
گیرد. خوشبختانه در اکثریت موارد، چنین مسئله ای روی نداده و عمال 

MGUS ضایعه ای خوش خیم به نظر می آید. 

References:
 Kyle RA. Monoclonal gammopathy of undetermined .1
 Significance and Solitary Plasmacytoma. Hematol Oncol
.87-Clin North Am 1997; 11(1): 71
 Kyle RA. Benign Monoconal gammopathy. Mayo .2
.36-Clinic proc 2003; 68(1): 26
 Brigden ML. Monoclonal protein . Postgrad Med .3
.142-1999; 106(2): 135

پرسش های مربوط به مقاله خودآموز در باب معنا و اهمیت پروتئین منوکلونال 

1- پروتئین منوکلونال در چند درصد افراد باالی 70 سال دیده می شود؟
د ( سی درصد ج( ده درصد    ب( سه درصد   الف( نیم درصد   

�- طحال بزرگ ویژگی کدام بیماری است؟ 
ج ( ماکروگلبولینمی والدن اشتروم            د ( هر سه    MGUS ) ب الف( میلوم متعدد   

�- در صورت تبدیل MGUS به بدخیمی، احتمال تبدیل به کدام بیماری زیر شایع تر است؟
د ( لنفوم ج ( آمیلوئیدوز    ب( پالسموسیتوما منفرد  الف( میلوم متعدد   

4- برای تشخیص میلوم متعدد، حداقل چند درصد سلول های هسته دار مغز استخوان باید پالسموسیت باشد؟
د ( سی درصد ج ( ده درصد    ب ( پنج درصد   الف( یک درصد   

5- حداقل غلظت IgA برای تشخیص میلوم متعدد، چه مقداری می باشد ؟
د ( هیچکدام    � g/dl ) ج   1 g/dl )ب    0/5 g/dl) الف

6- کدام سیتوکین، اثر رشد پالکتی دارد؟
د ( هیچکدام ج ( هر دو     ب ( اینترلوکین شش   الف ( اینترلوکین یک  

7-شایع ترین محل ضایعه استخوانی در میلوم متعدد کجا است؟
د( جناغ ج ( مچ  پا     ب ( لگن    الف ( ستون مهره ها  

8-کدام یافته در میلوم متعدد شایع تر است؟
د ( طحال بزرگ ج ( کاهش سطح ایمونوگلبولین ها  ب ( لکوسیتوز   الف( هیپوکلسمی   

9-پیش آگهی کدام عارضه بهتر از بقیه است؟
ج ( پالسموسیتوما بافت نرم       د(در هر � مورد یکسان است ب( پالسموسیتومامنفرد استخوان  الف ( میلوم متعدد   

10-چند درصد مبتالیان به میلوم متعدد، در بدو امر ضایعه استخوانی ندارند؟
د( پنجاه درصد ج ( بیست درصد    ب( ده درصد   الف( پنج درصد   
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سندرم هیپرائوزینوفیلي

Hypereosinophilic 

syndrome (HES)

دکتر کامبیز مظفري، متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی، عضو 
هیات علمی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهیدرجایی

سید ابوالفضل امارتي –  کارشناس آزمایشگاه

راهنما
سندرم هیپرائوزینوفیلي مجموعه ای از عالیم که به دنبال افزایش 
ائوزینوفیلي در خون ایجاد گردیده و به مدت شش ماه تداوم دارد 
را شامل می شود. دراین مقاله سعی می گردد موضوعات ذیل مورد 

بررسی قرار گیرد:
1- تعریف، تقسیم بندي، عالیم بالیني سندرم هیپرائوزینوفیلي 

�- یافته هاي آزمایشگاهي و پاتولوژیك و تشخیص هاي افتراقي آن
�- اصول و مباني درمان سندرم فوق

مطالعه این مقاله برای فوق تخصص ریه ،گوارش، قلب و عروق،  
متخصصان آسیب  شناسی، داخلی، علوم آزمایشگاهي،جراحی، پوست، 
پزشکان عمومی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهي و ایمونولوژي، 

کارشناسان و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی توصیه می شود.

خالصه
 Hypereosinophilic syndrome سندرم هیپرائوزینوفیلي
خون  ائوزینوفیل هاي  افزایش  بدلیل  عالیم  از  مجموعه اي   )HES(
به مدت حداقل شش ماه را شامل است. علیرغم معاینه كامل هیچ 
علت قابل شناسایي نداشته و با درگیري قلب، سیستم عصبي و مغز 
استخوان تظاهر مي نماید. احتماال پرولیفراسیون كلونال  T-cellها 
سبب افزایش ترشح IL-5 مي شود. ائوزینوفیل ها حاوي پروتئین هاي 
كاتیونیك توكسیك مانند پراكسیداز و نوروتوكسین مي باشند و خود 
سیتوكین تولید مي كنند كه سبب اعزام ائوزینوفیل هاي بیشتري به 
موضع مي شوند. نسبت مرد به زن در این بیماري 9 به 1 است. سن 
شیوع آن نیز بین �5 تا 50 سالگي است. عمدتا كورتیكواستروئیدها 
باعث كاهش تعداد ائوزینوفیل ها مي گردد و گاهي نیز به دنبال بزرگي 

طحال، عمل جراحي انجام مي گیرد.

كلمات كلیدي: هیپر ائوزینوفیلي، فیبروز آندومیوكاردیال
تعریف و تاریخچه

حدود 80 سال است كه ائوزینوفیلي در خون محیطي همراه با 
آسیب عضوي شناخته شده است، اّما هاردي و اندرسون ابتدا در سال 
1986 این سندرم را توصیف كردند. اندكي بعد جهت تشخیص این 

بیماري سه معیار بیان گردید:
 ) < 1500 / µl ( 1-  ائوزینوفیلي پایدار بمدت بیشتر از شش ماه

�- عدم توجیه ائوزینوفیلي توسط علل دیگراتیولوژیك
�-  لزوم درگیري ارگان هاي مختلف با عالیم و نشانه هاي مربوطه

البته این تعریف شامل ائوزینوفیلي خوش خیم واكنشي كه ممكن 
است بدون تغییرات عضوي سال ها همراه فرد باشد، نمي گردد.

سندرم  انگلي،  آلرژیك،  بیماري هاي  با  همراه  ائوزینوفیلي  هم  اگر 
ایدیوپاتیك   HES یا بدخیمي باشد میالژي، سندرم هاي واسكولیتي 

تلقي نمي شود.

پاتوفیزیولوژي
دنبال  به  و  شده  عمل  وارد  التهاب  شرایط  در  ائوزینوفیل ها 
به  سلول ها   HES در  مي شوند.  آپوپتوز  دچار  سریعا  دگرانوالسیون 
سبب  و  مي شود  طوالني تر  عمرشان  سیتوكین ها  تحریك  واسطه 

تخریب نسجي مي گردند.
مانند  توكسیك  كاتیونیك  پروتئین هاي  حاوي  ائوزینوفیل ها 
پراكسیداز و نوروتوكسین مي باشند و خود سیتوكین تولید مي كنند 

كه سبب اعزام ائوزینوفیل هاي بیشتري به موضع مي شوند.
در تولید ائوزینوفیل ها، سیتوكین هاي متعددي دخالت دارند مانند 
اینترلوكین یك، پنج و فاكتور تحریك كننده رشدي كلني گرانولیستي 
منوسیتي)GM-CSF(. اینترلوكین پنچ سیتوكین مهم و اختصاصي 

است.
علت تفاوت مكانیسم تولید ائوزینوفیل در HES اولیه وحاالت ثانویه 
پرولیفراسیون كلونال T-cell ها سبب  احتماال  ولي  نیست،  مشخص 
به   HES از موارد تشخیص پاره اي  افزایش ترشح IL-5 مي شود. در 

بدخیمي هاي ائوزینوفیلي منجر مي شود كه این امر بسیار نادر است.
فیبروز  باعث  كه  است  قلبي  درگیري   HES عارضه  جدي ترین 
میوكارد، نارسایي قلبي و مرگ مي شود. فیبروز آندوكارد در بطن ها 

سبب كاردیومیوپاتي کاهشی )Restrictive( مي شود.

اپیدمیولوژي
شیوع ائوزینوفیلي در جهان متأثر از بیماري هاي انگلي است ولي 
HES نیز با فراواني كمتر در این امر دخالت دارد. در این سندرم نوع 
نژاد تأثیر خاصي ندارد ولي بصورت نامعلوم نسبت مرد به زن در این 

بیماري 9 به 1 است. سن شیوع آن بین �5 تا 50 سالگي است.

عالیم بالیني 
 عالیم قلبي: جزء شایع ترین عالیم بوده و داراي سه فاز مي 
و  ترومبوتیك  مرحله  است،  عالمت  بدون  اكثرا  كه  نكروزحاد  باشد. 
تنگي  و  این مرحله درد قفسه سینه  اندومیو كاردیال كه در  فیبروز 

نفس دیده مي شود.
 عالیم هماتولوژیك: این بیماران خستگي بدلیل آنمي دارند. 
درد شكم بدلیل بزرگي طحال در 40٪ موارد دیده مي شود. حمالت 
یا  قلبي  بیماري هاي  بدلیل  است  ممكن  كه  بوده  شایع  ترومبوتیك 

حالت افزایش انعقاد پذیري به علل نامعلوم باشد.
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 عالیم عصبي: سكته هاي آمبولیك یا ترومبوتیك از عالیم اولیه 
آن بوده و در برخي موارد بیماران ممكن است دچار آنسفالوپاتي شوند. 
اختالل دید و تكلم نیز گزارش شده است. نوروپاتي هاي محیطي شامل 

تغییرات حسي یا حركتي یا مخلوطي از هر دو دیده شده است.
 عالیم ریوي: ارتشاح ائوزینوفیل ها در قاعده و حاشیه ریه دارند. 
اكثر بیماران آنژیوادم راجعه داشته. سرفه مزمن پایدار و معموال بدون 
خلط شایع ترین عالمت آن ها بوده و تنگي نفس به دنبال نارسایي قلبي 
یا افیوژن پلورال دیده مي شود. فیبروز ریوي با شیوع كمتر در موارد 
طول كشیده وجود دارد كه مي تواند با فیبروز قلبي همراه باشد. عالیم 
رینیت  دیده مي شود.  ندرتا  نیز  برونش  اسپاسم  و  آسم  یا شبه  آسم 

مي تواند به عنوان عالمت  اولیه جهت مراجعه به پزشك باشد.
 عالیم روماتولوژیك: آرترالژي و میالژي شایع بوده ولي پدیده 

» رینو« ندرتا دیده مي شود.
هستند.  اختصاصي  غیر  باال،  شیوع  علیرغم  جلدي:  عالیم   

خارش، در ماتوگرافیسم و آنژیوادم در این دسته مي باشند.
 عالیم گوارشي: اسهال در �0٪ موارد دیده مي شود. تهوع و 
درد گوارشي نیز شایع است . گاهي ممكن است نكروز روده باریك 

بدلیل میكروترومبوز دیده شود.
 عالیم سرشتي: اكثرا بیماران تب و تعریق شبانه دارند. برخي 

نیز دچار بي اشتهایي و كاهش وزن مي شوند.

یافته هاي بالیني
بد  را  آگهي  پیش  احتقاني  نارسایي  عالیم  قلبي:  یافته هاي 
مي كند. سوفل هاي قلبي به ویژه نارسایي میترال یا دریچه سه لتي 

شایع هستند . ممكن است عالیم كاردیومیوپاتي کاهشی دیده شود.
ایسكمیك  حمالت  یا  مغزي  سكته  نورولوژیك:  یافته هاي 
گذرا )TIA( مي تواند دیده شود. نوروپاتي ها اغلب قرینه بوده، گاهي 

آتروفي عضالني و ضعف عمومي دیده مي شود.
 یافته هاي ریوي: شامل رال هاي ریوي بدلیل فیبروز است .

 یافته هاي درماتولوژیك: بسیار شایع بوده، بیش از نیمي از 
كهیري  است  ممكن  جلدي  بثورات  دارند.  جلدي  درگیري  بیماران 
باشد، كه پیش آگهي خوبي دارند و یا ممكن است اریتماتوز و خارش 

دار به شكل پاپول یا ندول هاي با یا بدون زخم باشند.
 یافته هاي گوارشي: بزرگي كبد بدنبال هپاتیت مزمن فعال در 
نتیجه HES دیده مي شود. همچنین ممكن است عوارض ترومبوتیك 

سندرم HES بشكل سندرم>بودكیاري< تظاهر كند.

یافته هاي آزمایشگاهي
در  سلول   1500 از  باالتر  ائوزینوفیلي  وجود  هماتولوژیك:   
میكرولیتر الزم است. شمارش نوتروفیل ها نرمال بوده یا اغلب افزایش 
خفیف  بازوفیلي  و  شایع اند  غیر  نابالغ،  یا  باند  سلول هاي  مي یابد. 
یا  ائوزینوفیلي  پیش ساز  سلول هاي  افزایش  شود.  دیده  است  ممكن 
از  باشد.نیمي  نئوپالستیك  بیماري  از  حاكي  مي تواند  نوتروفیلي 
بیماران هنگام مراجعه، آنمیك بوده و در خون آن ها سلول هاي قطره 
پالكتي  شمارش  اكثرا  است.  شایع  هسته دار  قرمز  گویچه  و  اشكي 

باشد ولي كاهش  ائوزینوفیل ها مي تواند طبیعي  طبیعي است. ظاهر 
تعداد و اندازه گرانول هاي نیز شایع است. همچنین تشكیل واكوئل و 

هیپرسگمانتاسیون آن ها دیده مي شود.
 بیوشیمي خون: برخي بیماران افزایش ویتامین �B1 در خون 
دارند كه مي تواند منعكس كننده بیماري شبه میلو پرولیفراتیو باشد. 

سطح IgE افزایش یافته و هیپرگاما گلبولینمي شایع است.
 سایر یافته هاي آزمایشگاهي: ممكن است مربوط به درگیري 
كلیوي، قلبي و ریوي باشند . آسپیراسیون مغز استخوان و بیوپسي جهت 

بررسي سیتوژنتیك نیز كمك كننده است.

مطالعات تصویر برداري
اكوكاردیوگرافیك  تغییرات  آندوكارد،  آسیب  اوایل  در  معموال 
نداریم. در صورت شك به HES بیوپسي بطن راست صورت مي گیرد 
از  آغازین  مرحله  در  درمان  گردد.  آندومیوكارد مشخص  درگیري  تا 
ایجاد آسیب قلبي بیشتر با فیبروز و ترومبوز جلوگیري خواهد كرد. 
را  فیبروز  و  ترومبوز  اكوكاردیوگرافي،  بیماري  پیشرفته  مراحل  در 
مي شود.  میترال ضخیم  دریچه  خلفي  لت  نیز  گاهي  مي دهد.  نشان 
مفیدي  ارزیابي  آمبولي  یا  ترومبوز  دچار  بیماران  در  سي تي اسكن، 

مي نماید. 

یافته هاي هیستوپاتولوژي
ارتشاح ائوزینوفیلي در نسوج شایع است. در صورت درگیري پوست، 
بیوپسي باید انجام شود تا بثورات دارویي، لنفوم جلدي، بیماري هاي 
تاولي و واسكولیت رد شوند. در ضایعات پوستي، ارتشاح دور عروقي 

بوده و واسكولیت دیده نمي شود.
و  بوده  بارز  آماسي  سلول هاي  میان  در  ائوزینوفیل ها  قلب  در 

دگرانوالسیون وسیع آن ها با نكروز میوسیت ها واضح مي باشد.
میكرو آبسه و گرانولوم هاي ائوزینوفیلي نیز دیده مي شوند.

حاوي  ترومبوزهاي  بوده،  ائوزینوفیل ها  تهاجم  مورد  آندوكارد 
سبب  آندوكارد  در  اسكار  ایجاد  هستند.  شاخص  ائوزینوفیل 
كاردیومیوپاتي محدود كننده مي شود. ائوزینوفیلي در خون زماني كه 
بیماري  پیشرفت  با  ولي  وفور دیده مي شود  به  باشد  میوكارد درگیر 

میزان آن كاهش مي یابد.
ارتشاح ائوزینوفیلي در ارگان هاي متعدد دیگر نیز شایع است.

تشخیص افتراقي
همپوشاني بین دو بیماري لوسمي ائوزینوفیلیك مزمن و HES باعث 
خطا مي شود، چون هر دو گروه بیماران در ابتدا ممكن است معیارهاي 
HES را داشته باشند ولي كاریوتیپ بیماران HES اكثرا نرمال است. 
بیماراني كه اختالالت كروموزومي دارند ممكن است تابلویي شبیه سندرم 
میلوپرولیفراتیو داشته باشند. بنابراین مي توان نتیجه گرفت اختالالت 
هماتولوژیك شدید همراه با اختالالت كلونال كروموزومي نشانه لوسمي 
ائوزینوفیلي مزمن می باشد كه از HES مجزاست. به طور مثال شمارش 
لكوسیتي بیش از 90/000 در میكرولیتر و حضور میلوبالست ها در خون 

را مي توان به نفع لوسمي برشمرد.
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معیارهای تشخیصی لوسمی ائوزینوفیلي 
معیارهاي پیشنهادي جهت لوسمي ائوزینوفیلي شامل:

 كلونالیتي
مغز  یا  خون  در  نابالغ  ائوزینوفیل هاي   ٪�5 از  بیش  افزایش   

استخوان
 وجود بیش از 5٪ میلوبالست در مغز استخوان

در  آن  شدن  مثبت  كه  استراز  كلرواستات  نفتول  رنگ آمیزي   
ائوزینوفیلي نئوپالستیك محتمل تر از ائوزینوفیلي واكنشي است.

درمان
تعداد  كاهش  باعث  كه  مي باشد  كورتیكواستروئید  با  عمدتا 
عمل  طحال  بزرگي  صورت  در  نیز  گاهي  مي شود.  ائوزینوفیل ها 
جراحي انجام مي گیرد. تعدادي از بیماران اختالل در PDGFRA و 
FIP1L1 ) بر روي كروموزوم 4( دارند. پروتئین حاصله از پیوستن 
دو ژن فوق خاصیت تیروزین كینازي داشته، لذا بررسي سیتوژنتیك 

كننده ي  )مهار   Imatinib با  درمان  ارزیابي  جهت  روتین  روشي 
تیروزین كنیاز( مي باشد.

اینترلوكین  علیه  بر  آنتي بادي  مونو كلونال   Mepolizumab
جایگزین  آینده  در  گردد،  واقع  مؤثر  دارو  این  اگر  مي باشد.  پنج 

كورتیكواستروئیدها مي شود.

References:
1-Henry JB, Clinical diagnosis & management by 

laboratory methods , 21st  ed     Philadelphia, WB 
Saunders Co. 2007.

2-Hypereosinophilic syndrome - Wikipedia, the free 
encyclopedia.

3-emedicine.com/Med/topic1076.htm.
4-Silver MD, Cardiovascular  pathology ,3rd ed 

Philadelphia ,Churchill livingstone.2001.

پرسش های مربوط به مقاله خودآموز  سندرم هیپرائوزینوفیلي

1-  کدام یک از موارد زیر، سیتوكین و اختصاصي جهت فعالیت ائوزینوفیل ها می باشد؟ 
GM-CSF   )د    IL5 ) ج    IL2 ) ب    IL1  )الف

�- جدي ترین عارضه سندرم هیپر ائوزینوفیلي كدام است؟    
د( پدیده رینو ج( آنژیوادم راجعه   ب( ترومبوآمبولي   الف( كاردیومیوپاتي  

 �-  كدامیك از یافته هاي درماتولوژیك در سندروم هیپر ائوزینوفیلي پیش آگهي خوبي دارد؟ 
د(  ندول هاي اولسراتیو    ج(  ضایعات اریتماتوز  ب( كهیر    الف(  پاپول هاي زخمي  

4-  در الم خون محیطي بیماران كدام كمتر دیده مي شود؟                                                      
د( كاهش تعداد و اندازه گرانول هاي ائوزینوفیل ها    tear drop cell )ج    NRBC )ب الف(  نوتروپني  

5- - بیوپسي آندومیوكاردیال در بیماران مبتال از كدام محل صورت مي گیرد؟ 
ج( دهلیز چپ                 د( بطن چپ    الف( دهلیز راست                   ب( بطن راست   

6-  در هیستوپاتولوژي سندروم هیپرائوزینوفیلي ، كدام دیده نمي شود؟ 
ج( گرانولوم                      د( ترومبوز الف( واسكولیت                       ب( میكرو آبسه  

7- در ضایعات جلدي سندرم هیپرائوزینوفیلي كدامیك جزو تشخیص هاي افتراقي مي باشد؟
د( تمام موارد   ج( بیماري هاي تاولي  الف( بثورات دارویي                ب( لنفوم جلدي  

8- تشخیص افتراقي مهم و اصلي سندروم هیپر ائوزینوفیلي كدام است؟
   TCell Lymphoma )د  Juvenile CML )ج   AML )M4E( )ب الف( لوسمي ائوزینوفیلي مزمن  

9-  کدام دارو آنتي بادي منوكلونال اینترلوكین 5 است؟
د( هیچكدام    Mepolizumab )ج   Imatinib  )ب الف( استروئیدها    

10- در تعریف سندروم هیپر ائوزینوفیلي كدام جمله غلط است؟ 
الف( پایداري عالیم بیش از سه ماه        

ب( درگیري مولتي ارگان، بدون علت قابل توجیه اتیولوژیك
ج( طبیعی بودن کاریو تایپ بیماران  

د( ناچیز بودن سلول هاي نابالغ و بالست میلوئیدي در خون و مغز استخوان
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پاتوژن های  دربروز  توجهی  قابل  افزایش  گذشته  دهه  طول  در 
است.  شده  دیده  ادراری  مجاری  درگیرکننده  فرصت طلب  قارچی 
گونه های کاندیدا پاتوژن ترین و شایع  ترین قارچ های مجاری ادراری و 
تناسلی می باشند. افزایش بروز عفونت های قارچی مجاری ادراری بدوا 
در نتیجه افزایش جمعیت بیماران در معرض خطر به همراه افزایش 
استفاده از تکنولوژی هایی است که تهاجم قارچی دستگاه ادراری را 

مستعد و تسهیل می نمایند.
مجاری ادراری در نتیجه : 1- فونژمی و انتشار خونی )فونگوری 
تظاهری از بیماری سیستمیک قارچی است که ممکن است در زمان 
نشان دادن فونگوری آشکار وظاهر باشد یا خیر( و یا �- عفونت باال 
رونده معموال در حضور انسداد ادراری )فونژمی ثانوی به پیلونفریت 

باالرونده است( به عفونت قارچی مبتال می گردند.
گونه های کاندیدا از عوامل شایع عفونت باالرونده در مجاری ادراری 
می باشند.  دیابتیک  بیماران  در  بویژه  شده  کاتتریزه  و  یافته  انسداد 
بیمارانی که برای انجام پیوند کلیه داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی دریافت می کنند در معرض خطر برای عفونت های قارچی مهاجم 
توسط گونه های کاندیدا، آسپرژیلوس و کریپتوکوکوس می باشند. در 
دیده  کاندیدوری  ولی  دارد  وجود  کاندیدا  مخاطی  عفونت های  ایدز 
نمی شود اگرچه هیستوپالسموزیس منتشره و کریپتوکوکوزیس که 
دسته  این  در  را  ادراری  مجاری  غالبا  هستند  ایدز  عوارض  از  هردو 
هیچیک  کاندیدا،  گونه های  استثنای  به  می کنند.  درگیر  بیماران  از 
و  نیستند  ادراری  شایع  پاتوژن های  جزو  پزشکی  مهم  قارچ های  از 
بندرت مسئول سندرم های شایع کلینیکی مانند اورتریت، سیستیت 
و پیلونفریت می باشند. معهذا تمام قارچ هایی که ذکر شدند می توانند 
یا  مثانه  مزمن  التهاب  اپیدیدیمیت،  پروستاتیت،  باعث  اوقات  گاهی 
در  شوند.  کلیوی  مزمن  بیماری  و  ادراری  انسداد  آن،  شدن  زخمی 
غیاب انسداد، عفونت های قارچی بندرت باعث نارسایی کلیوی می-
پر شدن  نقایص  افتراقی  قارچی همیشه در تشخیص  شوند. عفونت 
)filling defects( در سیستم جمع کننده ادراری باید درنظر گرفته 

شوند.

اپیدمیولوژی
سطوح  در  ساپروفیت  عنوان  به  غالبا  کاندیدا  میکروارگانیسم های 
خارجی ژنیتال یا اورترا وجود دارند، اگرچه به تعداد قابل اندازه گیری 
 clean( در کمتر از 1٪ نمونه های ادراری تهیه شده در شرایط استریل
voided( یافت می شوند. به طور کلی فراوانی عفونت های کاندیدا در 
بیمارستان ها طی دهه گذشته �00 تا �00 درصد افزایش داشته است. 
در یک بیمارستان عمومی 5٪ کشت های ادرار ممکن است گونه های 
کاندیدا را در بر داشته باشد و در tertiary-care centers گونه های 

کاندیدا تقریبا 10٪ ایزوله های ادراری را شامل می شوند.
Platt et al. در تحقیق روی عفونت های مجاری ادراری بیمارستانی 
نتیجه رسیدند که �6/5  این  به  داشتند  مثانه  کاتتر  که  بیمارانی  در 
درصد عفونت ها توسط قارچ ها ایجاد شده است. اکثر کشت های مثبت 
کم اهمیت بوده و مربوط به کلونیزاسیون هستند تا اینکه نشان دهنده 
عفونت حقیقی باشند و کمتر از 10٪ کاندیدمی ها پیامد کاندیدوری 
بعنوان  کاندیدا  ادراری  مجاری  عفونت های  وجود  این  با  هستند، 

عفونت های مهم بیمارستانی ظاهر شده اند.
اپیدمیولوژی کاندیدوری در  Safdar N, et al  در سال �005 
گیرندگان پیوند کلیه در دانشگاه ویسکانسین در طول یک دوره 8 ساله 
را مورد بررسی قرار دادند. شایع ترین پاتوژن در این دسته از بیماران 
که به میزان 51٪ از بیماران جدا شد مربوط به ایزوله کاندیدا گالبراتا 
بوده است. اکثر بیماران بدون عالمت بودند. عوامل خطر در بین آنان 
عبارت بود از: جنس مونث با نسبت شانس دوازده و نیم برابر، بستری 
در بخش های مراقبت ویژه با نسبت شانس8/8 برابر، استفاده از آنتی-
بیوتیک با نسبت شانس  8/� برابر ، وجود کاتتر مثانه با نسبت شانس 
4/4 برابر، دیابت با نسبت شانس �/� برابر،  مثانه نورولوژیک  با نسبت 
شانس 7/6 برابر و سوء تغذیه  با نسبت شانس 4/�برابر. تظاهرات بالینی 
دیگر که نشان دهنده گرفتاری کلیه است ) بجز کاهش متغیر عملکرد 
تنها سرنخ  یافتن کاندیدوری ممکن است  بنابراین  ندارند.  را  کلیوی( 

تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی و منتشره باشد.
Gulers, etal   در سال �006 عوامل خطر و گونه های کاندیدای 
صورت  به  را  بیمارستان  در  بستری  بیماران  در  کاندیدوری  مسبب 
یک مطالعه مورد  شاهدی تحت بررسی قرار دادند. عوامل خطر برای 
و  کورتیکوستروئید  با  درمان  برابر،   4 شکم  جراحی  در  کاندیدوری 
داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی 1/4 برابر و در کاتتریزاسیون ادراری 
�1 برابر و در استفاده از آنتی بیوتیک 6 برابر بوده است. خطر کاندیدوری 
در بیماران دیابتیک � برابر بیشتر از بیماران گروه کنترل بوده است. 
کاندیدا آلبیکانس با �68/6 درصد شایع ترین جرم ایزوله شده در بیماران 

کاندیدوری بوده است.

میکروبیولوژی
از ادرار است،  اگرچه کاندیدا آلبیکانس شایع ترین گونه جدا شده 
برعکس کاندیدیازیس دهانی، ازوفاگال و واژینال گونه های غیرآلبیکانس 
جنس کاندیدا مسئول تقریبا نیمی از ایزوله های ادراری کاندیدا هستند. 
بیمارستان،  بیماران بستری در  گونه های غیرمعمول که بخصوص در 
جدا  مدت  طوالنی  ادراری  کاتترهای  با  دیابتیک  بیماران  در  اغلب 

 عفونت های قارچی مجاری

ادراری

دکتر محمد قهری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. و دانشگاه امام حسین )ع(
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می شوند عبارتند از: کاندیدا گالبراتا که در �5 تا �5 درصد عفونت ها 
تروپیکالیس،  کاندیدا  شامل  کاندیدا  دیگر  گونه های  و  می شود  دیده 
کاندیدا کروزی و کاندیدا گیلرموندی که در 8 تا �8 درصد عفونت ها 
جدا می شوند. عفونت های مخلوط و توام ) mix ( مربوط به حضور 
همزمان  باکتریوری  همچنین  نیست  نادر  کاندیدا  گونه  یک  از  بیش 

ممکن است وجود داشته باشد.

پاتوژنز
عفونت های کاندیدایی مجاری ادراری به صورت نادر در غیاب عوامل 
مستعد کننده یا در میزبان های سالم اتفاق می افتد. اکثر عفونت ها مرتبط 
استنتهای  فولی،  کاتترهای  شامل  ادراری  دستگاه های  از  استفاده  با 
 percutaneous( و لوله های نفروستومی )internal stents(داخلی

nephrostomy tubes( می باشند.
Hamory BH, Wenzel RP. 1978   یک افزایش قابل توجه و 
معنی دار در بروز کاندیدوری متناسب با طول مدت استفاده از کاتتر فولی، 
طول درمان با چند آنتی بیوتیک و طول مدت بستری در بیمارستان 
در 98 بیمار را بررسی کردند. آن ها همچنین در مورد عفونت های اولیه 

مجاری ادراری توسط کاندیدا یک مقاله مروری منتشر کردند  .
بیماران دیابتیک بطور کلی خطر بیشتری برای عفونت های مجاری 
ادراری از جمله عفونت های باکتریال و قارچی دارند. موقعی که سطح 
ادراری گلوکز به بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر می رسد، رشد 
ارگانیسم کاندیدا افزایش میابد. زنان دیابتیک نیز میزان کلونیزاسیون 
دیابتیک  بیماران  دارند.  باالتری  اورترال  پری  و  پرینه ای  کاندیدایی 
همچنین از این نظر نیز در معرض خطر هستند که فعالیت نوتروفیلی 
ضدقارچی و فاگوسیتیک آسیب دیده ای مرتبط با کمبود انسولین دارند، 
اگرچه فاکتور مستعد کننده غالب برای کاندیدوری، افزایش استفاده از 
وسایل و دستگاه ها، استاز ادراری و انسداد ثانوی به نفروپاتی اتونومیک 
می باشند. آنتی بیوتیک تراپی نقش مهمی در پاتوژنز کاندیدوری بازی 
می کند. کاندیدوری تقریبا همیشه در هنگام استفاده یا بالفاصله بعد 
از آنتی بیوتیک تراپی ظاهر می شود. هیچ آنتی بیوتیکی در این رابطه 
مستثنی به نظر نمی رسد گرچه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و نیز 
استفاده طوالنی مدت از آن ها خطر بیشتری فراهم می کنند. استفاده 
معدی،  فلور  باکتری های  کردن  سرکوب  سبب  بیوتیک ها  آنتی  از 
ظهور  و  تناسلی  تحتانی  مجاری  و   )gastrointestinal(روده ای
یا دسترسی  و  نواحی  این  پوششی  قارچ ها در سطوح  کلونیزاسیون  و 
اکثر  می شود.  مثانه  کاتترهای  حضور  در  به ویژه  ادراری  مجاری  به 
عفونت های مجاری ادراری تحتانی بوسیله عفونت باال رونده از کاتتر و 
کلونیزاسیون ژنیتال یا پرینه آل ایجاد می شوند. مجاری ادراری فوقانی 
به وسیله عفونت باالرونده ممکن است بندرت درگیر شوند و معموال تنها 
در حضور انسداد ادراری، رفالکس یا دیابت مبتال می شوند. اکثر موارد 
کاندیدیازیس کلیوی نه در نتیجه انتشار باالرونده از مجاری تحتانی بلکه 
به دنبال انتشار هماتوژنوس پارانشیم کلیه اتفاق می افتد. گونه های کاندیدا 
تروپیسم ویژه ای به کلیه دارند. در یک مطالعه روی اتوپسی ها که توسط  
Lehrer انجام شد 90 درصد بیماران که بعلت کاندیدیازیس منتشره 
فوت کرده بودند، گرفتاری کلیوی را داشته اند، اگرچه عفونت کلیوی 

ممکن است به عنوان یک محل ایزوله شده انتشار متاستاتیک به ویژه بعد 
از کاندیدمی گذرا واقع شود. بررسی روی اتوپسی  ها آبسه های متعددی 
را در renal interstitium ، گلومرول ها و عروق پیرامون توبول ها با 

نکروز پاپیلری و بندرت پیلونفریت آمفیزماتوس نشان می دهند.

تظاهرات بالینی
اکثر بیماران مبتال به کاندیدوری بدون عالمت هستند. بیمارانی که 
کاتتر مثانه دارند اغلب اوقات بعوض ابتالء به عفونت، در حقیقت توسط 
گونه های کاندیدا کلونیزه هستند. بیماران کاندیدوریک بستری با عالیم 
سیستمیک یا اساسی معموال بصورت همزمان یک عامل جانشین برای 
عالیم دارند. تظاهرات بالینی مربوط به عفونت کاندیدا به محل عفونت 
بستگی دارد. بیماران مبتال به سیستیت کاندیدایی عالیم و نشانه های 
تحریک مثانه را دارند که شامل تکرر ادرار، سوزش ادرار، احساس فوریت 
دفع ادرار، هماتوری و پیوری است. سیستوسکوپی لکه های کمی برآمده، 
سفید مرواریدوار)یا صدفی( و نرم را نشان می دهد که شبیه رسوب شیر 
منعقد شده است و نیز پرخونی )hyperemia( و التهاب مخاط مثانه 
به طور آشکار دیده می شود.اکثر بیماران عالمت دار با سیستیت کاندیدایی 
کاتتریزه نشده اند. عفونت باالرونده اگرچه نادر است ممکن است موجب 
لرز و حساسیت در  لکوسیتوز،  با تب،  کاندیدایی شود که  پیلونفریت 
 )costovertebral angle tenderness( مهره ای  دنده ای  زاویه 
همراه است. اولتراسونوگرافی و CT Scan در تشخیص آبسه اینترارنال 
و پری نفریک مفید و کمک کننده است. اوروگرافی ترشحی ممکن است 
نکروز  بدون  یا  نشان دهد که همراه  را  اورتروپلویک  قارچی  توپ های 

پاپیلری می باشد.
عفونت باال رونده با گونه های کاندیدا به طور ناشایعی باعث کاندیدمی 
به کاندیدوری  ثانوی  تا 10 درصد رویدادهای کاندیدمی  می شوند، � 
شدن  پیچیده  موجب  می افتد  اتفاق  کاندیدمی  هنگامی که  هستند. 
توده های  می گردد.  اورولوژیک  دستکاری های  یا  و  آناتومیک  انسداد 
قارچی ممکن است در هر کجا از سیستم ادراری ایجاد شود اما به صورت 
بیشتر شایع در لگنچه یا اورترهای فوقانی ایجاد می شوند. این توپ های 
قارچی خوشبختانه نادر هستند و حضور آن ها به وسیله عالیمی از انسداد 
اورترال همراه کاندیدوری مشخص می شوند. در مواقعی که این توده ها 
دوطرفه هستند ممکن است به اندازه کافی برای ایجاد ازتمی انسداد 
ایجاد نمایند. انسداد ممکن است به صورت متناوب باشد و یا اینکه عبور 

توده ها موجب کولیک کلیوی و یا باعث عبور سنگ های نرم گردد.
اوروگرافی ترشحی یا پیلوگرافی رتروگراد، نقص پرشدگی در سیستم 
ادراری  مجاری  در  قارچی  توپ های  می سازد.  آشکار  را  جمع کننده 

همچنین در آسپرژیلوزیس و زایگومیست ها شرح داده شده است.
کاندیدیازیس کلیوی ثانوی به انتشار هماتوژنوس معموال بیانگر یک 
عفونت سیستمیک است که عمدتا همراه تب و دیگر تظاهرات اساسی 
سپسیس است. ممکن است به طور همزمان در کشت خون رشد نماید 
)نتیجه کشت مثبت باشد( اگر چه اغلب اوقات که تشخیص کاندیدیازیس 
مسئله  این  و  نیستند  مثبت  خون  کشت های  می شود  مطرح  کلیوی 
موجب مشکالت قابل مالحظه ای در پایه گذاری برای تشخیص صحیح 
می شوند. تظاهرات کاندیدیازیس منتشره از جمله راش های پوستی و 
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اندوفتالمیت ممکن است وجود داشته باشد. اکثر بیماران با کاندیدوری 
ثانوی به کاندیدیازیس کلیوی تب دار هستند.

 
تشخیص

ادرار ممکن است نشان  نمونه  از یک  جداسازی گونه های کاندیدا 
دهنده آلودگی، کلونیزاسیون و عفونت سطحی یا عمقی مجاری تحتانی 
با کلونیزاسیون  به ویژه در زنان  باشد. آلودگی نمونه  ادراری  یا فوقانی 
تکرار  بوسیله  می توان  را  کلونیزاسیون  معموال  است.  شایع  ولوواژینال 
کشت ادرار با توجه ویژه به تکنیک های جمع آوری مناسب برطرف کرد. 
در حقیقت دو بار جداسازی مثبت و پشت سرهم کاندیدا قبل از شروع 

درمان ضدقارچی امری اساسی است.
افتراق عفونت از کلونیزاسیون مجاری ادراری اگر در برخی بیماران 
غیرممکن نباشد، ممکن است بی نهایت مشکل باشد. این مسئله بویژه 
در بیماران کاتتریزه شده صدق می کند و اغلب به تظاهرات بالینی همراه 
اتکا می شود. متاسفانه اشکال بالینی اختصاصی نیستند و در بیماران با 
وضعیت بحرانی در بخش های مراقبت ویژه، تب و لکوسیتوز ممکن است 
علل و منابع متعدد دیگری داشته باشند. وجود پیوری در افتراق دادن 
عفونت از کلونیزاسیون مفید و کمک کننده نشان داده نشده است. اکثر 
بیماران با کاندیدوری قابل مالحظه پیوری دارند اگرچه تفسیر پیوری 
مسئله خود  این  است  ممکن  زیرا  است  کاتتر مشکل  یک  در حضور 
تحریک مکانیکی مخاط مثانه و علت پیوری همراه باشد. شمارش کلنی 
ادرار در جدا کردن عفونت از کلونیزاسیون ارزش محدودی دارد اما فقط 
در غیاب کاتتر فولی می تواند ارزشمند باشد. در بیمارانی که کاتتریزه 
نیستند، بعضی حضور صرف گونه های کاندیدا  در ادرار را بدون توجه 
به تعداد، به عنوان عفونت واقعی تلقی می کنند. برعکس، Kozinn و 
تا 15000 کلنی  از 10000  بیش  دادند که شمارش  نشان  همکاران 
در هر میلی لیتر با عفونت رابطه دارد، اگرچه تنها اقلیتی از بیماران با 
شمارش کلنی باال عفونت حقیقی دارند، این برای یک بیمار با بیماری 
داشته  پایین  کلنی  که شمارش  مثانه  یا  کلیه  لگنچه  کلیه،  تهاجمی 
باشد کمیاب و نادر است. کاندیدیازیس کلیوی به ندرت با شمارش کلنی 
کمتر یا مساوی 1000 عدد در هر میلی لیتر گزارش شده است. بنابراین 
همپوشانی قابل توجهی واقع می شود و کشت ها تعیین کننده نهایی در 
تصمیم گیری درمانی نمی باشند. بطور مشابه از کشت های ادرار منفی 

نمی توان برای رد کردن کاندیدیازیس کلیوی استفاده کرد. 
کاندیدوری با شمارش کلنی بیشتر یا برابر با )10000( 104 عدد در 
هر میلی لیتر به همراهی فاکتورهای خطر زمینه را برای کاندیدیازیس 

تهاجمی در بیماران بسیار بد حال مساعد می کنند.  
بعد از آن که کاندیدوری بعنوان عفونت شناخته شد چالش پیش روی 
پزشک، لوکالیزه کردن منبع یا محدود کردن سطح آناتومیک عفونت 
است. لوکالیزه کردن در مدیریت کاندیدوری بسیار مهم و حیاتی است. 
برای افتراق دادن تهاجم کاندیدا به کلیه ها از عفونت مجاری تحتانی 
یا  اختصاصی  یافته  تنها  ندارد،  وجود  مفیدی  تست  است  فراوانتر  که 
پاتوگنومونیک در کاندیدیازیس کلیوی نشان دادن هایفا یا سودوهایفی 
کاندیدا است که در یک سیلندر هیالن یا گرانوالر گیر افتاده و یا در 
رسوب ادرار)میکروسکوپی( دیده می شود. متاسفانه این یک یافته نادر 

است و همانند کشت، مرفولوژی قارچی در میکروسکپی و پیوری ارزش 
کمی در عفونت لوکالیزه دارند.

شواهد و مدارک غیراختصاصی و غیرمستقیم عفونت مجاری فوقانی 
به وسیله کاهش عملکرد کلیوی و یافته های رادیوگرافیک در اسکن های 

توموگرافی کامپیوتری و اولتراسونوگرافی پیشنهاد می شود.
تهاجم  دادن  نشان  برای  کاندیدا  انوالز  سرولوژیک  آزمایش های 
پارانشیمال غیرحساس می باشند. یک شستشوی پنج روزه با محلول 
آمفوتریسین B ممکن است در ثابت کردن منبع کاندیدوری موثر باشد 
و کاندیدوری پایدار بعد از شستشوی مثانه نشاندهنده عفونت قارچی با 
منشاء باالی مثانه است. این مسئله نیاز به جستجوی بیشتر را تاکید می کند 
و ظن کاندیدیازیس کلیوی را تقویت می نماید. متاسفانه طبیعت طوالنی و 
خسته کننده تست شستشو با محلول آمفوتریسین B استفاده از آن را در 
یک بیمار تب دار و شدیدا ناخوش با کاندیدوری منتفی می سازد. یک تست 
سه ساعته سریع شستشوی مثانه با استفاده از محلول آمفوتریسین B در 
غلظت �00μg/ml بر اساس مطالعات in vitro توصیه شده است اما باید 

در بیماران نیز تاثیر آن نشان داده شود.

مهار و کنترل کاندیدوری
کاندیدوری بدون عالمت

با  کاندیدا شایع ترین سندرم مرتبط  با  بدون عالمت  کلونیزاسیون 
جداسازی گونه های کاندیدا از ادرار است. هیچگونه درمان ضدقارچی 
بدون  کاندیدوری  نمی باشد.  نیاز  مورد  وضعیت  این  برای  اختصاصی 
عالمت ممکن است به صورت گذرا باشد و حتی اگر پایدار باشد نتایج 
سیستمیک  ضدقارچی  درمان  دربردارد.  جدی  ابتالء  در  غیر معمولی 
محلول  با  موضعی  شستشوی  یا  و  فلوکونازول  یا   B آمفوتریسین  با 
آمفوتریسین B می تواند باعث حذف کاندیدوری شوند. اگرچه شواهدی 
که نشان دهد که بیمار از درمان سود میبرد وجود ندارد زیرا غالبا عود 
واقع می شود. خطر عوارض تهاجمی کم است و یک مورد استثنایی در 

این رابطه حضور کاندیدوری بدون عالمت بعد از پیوند کلیه است.
 mycoses که توسط گروه multi center در یک مطالعه جدید
انجام شد، مشخص گردید که در بیماران کاتتریزه شده، برداشتن کاتتر 
 ٪40 تقریبا  در  کاندیدوری  حذف  باعث  آنتی بیوتیکی  درمان  قطع  و 

بیماران می شود.
عالمت  بدون  کاندیدوری  موضوع  که  این  روی  متخصصان  تمام 
نیستند.  عقیده  هم  می شود  دیده  کاتتریزه  بیماران  در  تنها  پایدار 
شود  بررسی  باید  غیرکاتتریزه  بیماران  در  پایدار  کاندیدوری  برعکس 
زیرا احتمال انسداد و استاز نسبتا باال است. کاندیدوری بدون عالمت 
پایدار در یک بیمار نوتروپنیک بدون تب ارزش جستجو و بررسی برای 
احتمال کاندیدیازیس کلیوی هماتوژن و درمان ضدقارچی  رد کردن 
عالمت  بدون  کاندیدوری  با  بیماران  در  دارد.  را   )empiric( تجربی 
شناخته شده که در آن ها urologic instrumentation یا جراحی 
برنامه ریزی شده است قبل یا در طول انجام روش به منظور اجتناب 
از خطر کاندیدیازیس تهاجمی و کاندیدمی، باید کاندیدوری حذف یا 
مثانه  از طریق شستشوی  سرکوب شود. حذف موفقیت آمیز می تواند 
با  درمان سیستمیک  با  یا  و  میکونازول  یا   B آمفوتریسین محلول  با 
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آمفوتریسین B، فلوسیتوزین یا فلوکونازول بدست آید.

 سیستیت کاندیدا
منظور  این  برای  و  دارد  درمان  به  نیاز  سمپتوماتیک   سیستیت 
درمان  یا  و   50  μg/dl میزان  به   B آمفوتریسین  موضعی  کاربرد  از 
سیستمیک با استفاده از آمفوتریسین B داخل وریدی، فلوسیتوزین و 
یا از عوامل آزولی استفاده می شود. از بین عوامل آزولی کتوکونازول و 
ایتراکونازول بصورت ضعیفی از طریق ادرار دفع می شوند و به عالوه در 
این باره تجربه بالینی محدودی وجود دارد. برعکس، فلوکونازول محلول 
در آب است، جذب دهانی خوبی دارد وبیش از 80٪ آن بدون تغییر از 
راه ادرار دفع می شود. در مورد فلوکونازول نیز تجربیات بالینی تقریبا 
محدودی وجود دارد اما آثار بالینی بیشتری از آن دیده شده است. نشان 
 0/� mg/kg به میزان B داده شده که تک دوز داخل وریدی آمفوتریسین
در درمان کاندیدیازیس مجاری تحتانی ادراری بسیار موثر است. این 
رژیم ممکن است برای گونه های قارچی مقاوم ارجح باشد. اکثر بیماران 

فاقد کاتتر به راحتی با فلوکونازول خوراکی کنترل می شوند.

پیلونفریت باال رونده و اوروسپسیس کاندیدا
عفونت مهاجم مجاری ادراری فوقانی به درمان ضدقارچی سیستمیک 
نیاز دارد و جستجوی فوری و تصویربرداری سیستم درناژ ادراری برای 
رد کردن  انسداد ادراری، نکروز پاپیالری و امکان تشکیل توپ قارچی 
اقبال بیشتری قرار گرفته است  ضرورت دارد. روش درمانی که مورد 
می   0/6  mg/kg/d میزان  به  وریدی  داخل   B آمفوتریسین  شامل 
باشد. طول مدت درمان بستگی به شدت عفونت، حضور کاندیدمی و 
پاسخ به درمان دارد و دوز توتال به طور کلی 1 تا � گرم است. بعنوان 
فلوکونازول  با  سیستمیک  درمان   B آمفوتریسین  برای  جایگزین 
به میزان mg/kg/d 10-5 به صورت وریدی یا خوراکی که یک درمان 
موثر و کمتر توکسیک است  را علی رغم تجربیات اندکی که در مورد 
از آنجا که فلوکونازول بدون  آن در دسترس است پیشنهاد می کنند. 
تغییر از طریق ادرار دفع می شود، غالبا وجود همزمان نارسایی شدید 
ادرار  در  فلوکونازول  درمانی  به غلظت های تحت  است  کلیوی ممکن 
موجود در لوله های ادراری و در بیشتر محل های دیستال داشته باشد. 
از این رو دوزهای سیستمیک فلوکونازول باید افزایش داده شود و در 
نارسایی کلیه و کاندیدوری بعد کلیوی نباید کاهش داده شود. عفونت 
از دست  به  یا در موارد مربوط  با درناژ  باید  به کنترل طبی  واکنشی 
رفتن کامل کلیه، نفروکتومی به صورت جراحی درمان شود. یک کلیه 
انسداد یافته شده با هیدرونفروز نیاز به در ناژ خارجی مجاری فوقانی با 
کمک لوله نفروستومی دارد. کنترل توپ های قارچی اورترال بستگی به 
وسعت، محل وشدت عفونت دارد. در برخی موارد توده های قارچی بطور 
خودبخودی لیز می شوند یا در طول درجای گذاشتن استنتهای اورترال 
بیرون آورده می شوند. در بسیاری از موارد درناژ خارجی) نفروستومی( 
باید با شستشوی موضعی آمفوتریسین B یا فلوکونازول ترکیب شود. 

گاهی اوقات توده های قارچی باید به طریق جراحی برداشت شوند.

کاندیدیازیس کلیوی ومنتشره  
کنترل کاندیدیازیس کلیوی ثانوی به انتشار هماتوژن اساسا همانند 
کاندیدیازیس سیستمیک است و شامل استفاده از آمفوتریسینB داخل 
دوز  با  وریدی  داخل  فلوکونازول  یا   0/6 mg/kg/d میزان به  وریدی 
دارو  دوز  اصالح  شدید  ازتمی  وجود  در صورت  می باشد.   400mg/d
ضروری است. پیش آگهی بستگی به اصالح فاکتورهای زمینه ای ) مثل 
بهبود نوتروپنی یا برداشتن کاتترهای داخل رگی( دارد. کاندیدیازیس 

سیستمیک به درمان طوالنی تقریبا به مدت  4 تا 6 هفته نیاز دارد.

روش انجام آزمایش مستقیم میکروسکپی و کشت ادرار از نظر 
مخمرها

برای این منظور بهتر است  نمونه ادرار یک تا دو ساعت پس از جمع 
آوری مورد آزمایش قرار گیرد، در غیر این صورت می باید نمونه را در 

یخچال 4 درجه سانتیگراد نگاهداری نمود.
حجم مشخصی از ادرار مثال 10 میلی لیتر با دور 1500 و بمدت 10 
دقیقه سانتریفوژ شود. ته نشین در حجم 0/1 الی 0/�5 میلی لیتر سرم 
فیزیولوژی استریل سوسپانسیون شده سپس الم مستقیم میکروسکپی 

و کشت انجام می گردد.
یا   100 می شود.  انجام  استریل  پی پت  یا  لوپ  کمک  به  کشت 
500 میکرولیتر از رسوب ادرار را می توان کشت داد تا شمارش کلنی 
دقیق تری بعمل آید. بیش از �0000 سلول در هر میلی لیتر می تواند 

مطرح کننده عفونت ادراری باشد.
دمای انکوباسیون: کشت ها در دو سری �5 الی �0 و �7 درجه  

سانتیگراد نگهداری می شوند.
آزمایش کشت ها: کشت ها می باید به صورت روزانه مورد بررسی 
قرار گیرند. معموال بعد از 48 یا �7 ساعت بررسی شده و نتایج ثبت 
می شوند. کشت ها نهایتا  تا � هفته نگهداری می شوند. در صورت عدم 
رشد بعد از طی این مدت نتایج منفی تلقی می گردند. کشت های مثبت 

را می توان برای بررسی تغییرات کلنی تا یکماه نگهداری نمود.
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خالصه
لنفوئید  نئوپالسم های  صحیح  طبقه بندی  و  صحیح  تشخیص 
ژنتیک  و  ایمونوفنوتیپ  مورفولوژیک،  مشخصه های  پایه  بر 
علیرغم  کوچک  بالغ   B سلول  لنفوم های  دارد.  قرار  مولکولی 
بالینی و درمان متفاوت  ، رفتار  شباهت های هیستومورفولوژیک 
تومورها  از  دسته  این  افتراقی  تشخیص  مرور،  این  در  دارند. 
قرار  بحث  مورد  بیومارکرها  بررسی  پایه  بر  عملی  استنتاج  و 

می گیرد.

کلیدی واژگان 
پاتولوژی  بیومارکرها،   ، ایمونوهیستوشیمی  سل،   B لنفوم 

مولکولی

مقدمه
نحو  به  اخیر  دهه  سه  طی  لنفوئید  نئوپالسم های  تشخیص 
مقوله  یک  از   ، سال ها  طی  است.  یافته  تغییر  شگفت انگیزی 
شده  تبدیل  سیستمی  به  مورفولوژی،  مبنای  بر  منحصرا 
به  را  مولکولی  بیولوژی  و  ایمونولوژیک  یافته های  که  است 
در  جهانی2  بهداشت  سازمان  جاری  طبقه بندی  می گیرد1.  کار 
خصوصیات  از  مجموعه ای  پایه  بر  لنفوئید  بدخیمی های  مورد 
در  دارد.  قرار  مولکولی  ژنتیک  و  ایمونوفنوتیپیک  مورفولوژیک، 
به  تعلق  مبنای  بر  لنفوئید  بدخیمی های   WHO طبقه بندی 

T دسته بندی می شوند . اجدادشان یعنی سلول های B و 
 در گروه لنفوسیت های B ، دو دسته اصلی شناسایی شده اند: 
تشخیص  بر   ، مرور  این  در   .  B بالغ  لنفوسیت   و  کورسر  پره 
شامل  که   .  B عام  و  بالغ  کوچک  لنفوسیت های  دسته  افتراقی 

لنفاوی  لنفاوی و خارج عقده  لنفوم های مارژینال زون عقده های 
همچنین   .  )NMZL , ENMZL  ( می کنیم  تاکید  می شود 
کوچک  لنفوسیتی  سلول  لنفوم   ،  )MCL( سل  مانتل  لنفوم 

 . )FL( و لنفوم فولیکوالر با درجه بدخیمی پایین )SLL(
لنفوم های   ٪�0 از  بیش  کوچک  بالغ   B سلول  لنفوم های 
 ،  ٪16  I و   II ) FL درجه  تشکیل می دهند  را  غیر هوچکینی 
NMZL ، ٪6 MCL ، ٪7 SLL ، ٪8 ENMZL �٪ ( که 
در پاره ای موارد همپوشانی های مورفولوژیک دارند. با این وجود 
آن ها  درست  تشخیص  متفاوت،  درمان  و  بالینی  رفتار  دلیل  به 
اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس سیر بالینی لنفوم ها را به دو گروه 
با   FL کرد.  تقسیم  می توان  مهاجم  یا  تدریجی  و  آرام  سیر  با 
درجه پایین ، MZL ، CLL/SLL ، رفتار آرامی دارند ؛ و بر 
هستند.  مهاجم  باال  درجه  با  فولیکوالر  لنفوم  و   MCL عکس 
با روش های متداول درمانی، غیر  با سیر آرام، عموما  لنفوم های 
قابل درمان هستند و سیر مزمن با عودهای مکرر علیرغم درمان 
سال های  بیماران  این  از  بسیاری  همه  این  با  داشت.  خواهند 
درمان خاص  بدون  پایدار، حتی  وضعیت  در  بیماری  با  طوالنی 
شروع  معموال  مهاجم  لنفوم های  دیگر  طرف  از   . می مانند  زنده 

حادی دارند و به سرعت پیشرفت می کنند.
با این همه اغلب لنفوم های مهاجم بالقوه قابل درمان هستند 
رمیسیون  اگر  می دهند.  مساعد  جواب  ترکیبی  درمان های  به  و 
پدیدار  پاسخ درمانی  اولین  از  یا عود پس  نیاید  به دست  کامل 
شود ، بقا نامحتمل خواهد بود. به همین دلیل این بیماران نامزد 

بنیادی هستند. پیوند سلول  و  تهاجمی  شیمی درمانی های 

 )LLS/LLC (   لنفوم لنفوسیتی کوچک
جهان  در  خون  سرطان  شایع ترین   B سلول  مزمن  لوسمی 
غرب می باشد و تعداد موارد تشخیص داده شده در حال افزایش 

است. 3 
 CLL درگیری عقده لنفاوی توسط سلو لهای نئوپالستیک در
است.  تعریف شده   )SLL(  لنفوسیتی کوچک لنفوم  عنوان  به 
رفته  بین  از  کامال  است  ممکن  لنفاوی  عقده  طبیعی  ساختمان 
کروماتین  با  بالغ  لنفوسیت های  از  ارتشاحی  سلول های  باشد. 
الگوی  با  سلول ها  ازدیاد  می شوند.  تشکیل  کلوخه ای  فشرده 
پرولنفوسیت ها  از  تشکیل شده اند  که  مرکز  در  کاذب  فولیکولی 
 ) واضح  نوکلئول  با  درشت تر  سلول های   ( پارا ایمونوبالست ها   /
درگیری  بدون   SLL هستند.  تشخیصی  مفید  مشخصه های  از 
بیماران  اغلب  زیرا   ، است  نادر  نسبتا  استخوان  مغز  یا  خون 
زنجیره  جهش  می کنند.  پیدا  منتشر  بیماری   ، ابتالیشان  طی 
سنگین ایمونوگلوبین  )IgH( و بیان  ZAP-70 و CD 38 از 
جهش  کشف  اما  هستند.  پیش آگهی  کننده  تعیین  مهم  عوامل 

راهنمای عملی برای تشخیص 

B افتراقی لنفوم های سلول کوچک

دکتر مهدی نصیری، بخش پاتولوژی، دانشگاه میامی، مدرسه طب 
میلر، میامی، ایاالت متحده آمریکا

 Reference: Iranian Journal of Pathology )2007(2
6-)1(, 1

ترجمه : دکتر آمنه طاهری کلورزی
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روتین  به صورت  بنابراین  است.  گران قیمت  و  وقت گیر   IgH
به کمک  را می توان   CD 38 و    ZAP-70 نمی گیرد.   انجام 
ایمونوهیستوشیمی یا فلوسیتومتری انجام داد و بیمارانی که هر 
دو نشانگر را بروز می دهند دارای پیش آگهی ضعیفی هستند.4

) LZM (  لنفوم مارژینال زون
طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی سه گروه را تحت عنوان 
خارج  است:  کرده  تعریف   )  MZL  ( مارژینال زون  لنفوم های 
دسته  این   . اولیه  طحالی  و  لنفاوی  عقده  داخل  لنفاوی،  عقده 
نئوپالسم های  بین  در  احتماال  لنفاوی،  عقده  خارج  نوع  و  آخر 
سلول  B بالغ، تا این اواخر بیش از بقیه مورد تشخیص کمتر از 

. ) Underdiagnosis (  حد صحیح قرار گرفته اند
زون  ثانویه  فولیکول  خارجی تر  بخش  طبیعی،  فولیکول  در 

مارژینال در نظر گرفته می شود. 5  
طحال  در  آسانی  به  و  است  یافته  تکامل  کامال  ناحیه  این 
همراه  لنفاوی  بافت  در  و  شکمی  داخل  لنفاوی  عقده های   ،
با  آخر  دسته  این  است.  تشخیص  قابل   )MALT( مخاط  
تولد  زمان  در  یا  که  هستند  همانند   « پی یر  پالک های   «
سال های  طی  در  یا   )native MALT  ( دارند   وجود 
تیروئید  معده،  مثل  مختلف  آناتومیک  نقاط  در  زندگی  بعدی 
برجا  پا  و  مزمن  التهاب  دلیل  به   ، پوست  و  بزاقی، ریه  غدد 
ایجاد  ایمنی  یا یک وضعیت خود  و  از یک عامل عفونی  ناشی 

   6 .)acquired MALT(می شوند
یکی از سلول های مشخصه زون مارژینال سلول های  B شبه 
دلیل سیتوپالسم  به  می توان  را  این سلول ها  مونوسیت هستند. 
نوکلئول  خفیف،  حاشیه ای  بی نظمی  با  هسته  های  روشن، 
چند  دسته های  به  صورت  آن ها  داد.  تشخیص  محو  و  ظریف 
تایی داخل یا اطراف سینوس ها و در نواحی بین فولیکول ها در 
می توانند  همچنین   . می شوند  داده  تشخیص  لنفادنیت ها  انوع 
منظره  و  بگیرند  قرار  خوش خیم  فولیکول های  اطراف  در 

ایجاد کنند.  زون مارژینال را 

LZMNE لنفوم مارژینال زون خارج عقده لنفاوی
نامیده   MALT  مالت لنفوم  گذشته  در  که   (  ENMZL
 MALT  می شد ( به نظر می آید که از بافت لنفاوی موسوم به
برمی خیزد.  باشند  داشته  وجود  مزمن  التهاب  که  شرایطی  در 
خارج   MZL عنوان  جهانی،  بهداشت  سازمان  طبقه بندی  در 
گره لنفاوی به تومورهایی محدود می شود که از سلول های شبه 
 ENMZL  سنتروسیت یا مونوسیتوئید تشکیل شده باشند.  در
سلول ها اندازه کوچک تا متوسط دارند و هسته های آن ها درجات 
لنفوسیت های  شبیه  آن ها  می دهد.  نشان  را  آتی پی  مختلف 

پالسما  هستند.  سیتولوژیک  آتی پی  بدون  کوچک  تی پیکال 
سل ها هم می توانند به صورت مخلوط دیده شوند. در بافت های 
MZL به پوشش مخاطی تهاجم می کنند و  غددی، سلول های 
بسیار  تشخیص  در  که  می کنند  ایجاد  را  لنفواپی تلیال  ضایعات 
را  واکنشی  زایگر  مراکز  همچنین  سلول ها  این  هستند.  مفید 
کولونیزه   « عنوان  با  که  پدیده ای  می دهند،  قرار  ارتشاح  مورد 

نامیده می شود. کردن فولیکولی « 
مورد  بهتر  و  بیش تر  معده  در   MZL گروه  این  ضایعات  از 
بارز  نشانه های  معده  در  لنفوم  این  است.  گرفته  قرار  مطالعه 
بودن  کانونی  چند  و  لنفواپی تلیال  ضایعات  جمله  از  متعددی 
ضایعات  این  در  دقت  به   )HP( هلیکوباکترپیلوری   نقش  دارد. 
حال  در  آنتی بیوتیکی  درمان  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
دیگری  میکروبی  عوامل  است.  لنفوم ها  این  اصلی  پایه  حاضر 
شناخته  دخیل    ENMZL لنفوم   دیگر  انواع  بروز  در  هم 
بورلیا  در ضمائم چشم،  پسیتاکی  کالمیدیا  از جمله  شده اندک 
 ENMZL در  ژژونی  کمپیلوباکتر  و  پوست  در  بورجدورفری 

 7 در روده کوچک. 
آشفتگی های کروموزومی گزارش شده در MZL عبارتند از 
سیون   لوکا نس  ا تر ع  ا نو ا  .   t  )1  ;  14( و   t ) 11 ;  18 (
نزدیکی  در  را   BCL 10 ژن   t ) 1; 14( ) P22, q 32(
ر  قرا  14 کروموزوم  در  یمونوگلوبولین  ا لقا کننده  ا
 . می شود  باعث  ا  ر  BCL 10 بروز  فزایش  ا و  می دهد 
-�5٪ در   ) 11; 18( ) q21 , q21 ( ترانس لوکاسیون  

ژن های   ادغام  باعث  و  است  معده کشف شده  MZL  �0های 
با  همچنین  ترانس لوکاسیون  این  می شود.   API2- MALT1
نئوپالستیک  سلول های  هسته  در    BCL 10 پروتئین   تجمع 
این  پارافینی  بلوک  دربرش های  را  آن  می توان  که  می شود 
با    t)11;18( آنتی بیوتیکی،  مقاومت  بر  8  عالوه  دید.  تومورها 
ارتشاح موضعی و گسترش به مواضع  برای  بالقوه بیشتری  توان 

دور دست همراه است.

)LZMN (  لنفوم مارژینال زون داخل عقده لنفاوی
تشخیص NMZL بر پایه رد یک تومور خارج عقده لنفاوی 
خارج  انواع  با  مقایسه  در   NMZL دارد.  قرار  اولیه  طحالی  یا 
بقای  با  مجموع  در  و  پیشرفته تر  بیماری  با  طحالی  و  عقده ای 
کمتر از پنج سال یا دوران فاقد بیماری کمتر از پنج سال همراه 
مونوسیتوئید   B سلول های  مورفولوژیک،  حیث  از  می باشد. 

هستند. فراوان تر 
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)LZMS (  لنفوم مارژینال زون طحال
و  اسپلنومگالی  با  که  است  نادر  بیماری  یک   SMZL
گسترش به خون محیطی ) لوسمی( مشخص می شود. در حدود 
زوائد  نئوپالستیک  سلول های  محیطی،  خون  در  موارد.   ٪50
سیتوپالسمی دارند. این زوائد کرکی شکل  )Villous ( هستند 
هم  کرکی  لنفوسیت های  طحالی  لنفوم  آن را  دلیل  همین  به  ؛ 
نشان  مولکولی  و  سیتوژنتیک  مطالعات   .  )SLVL( نامیده اند 

داده اند که SMZL یک نئوپالسم هتروژن است.

 )LCM(  لنفوم مانتل سل
تشکیل  را  هوجکینی  غیر  لنفوم های  تمام   5-10٪  MCL
میان  در  را  پیش آگهی ها  بدترین  از  یکی   MCL می دهد.9  
در  همیشه  تقریبا  بیماری  این  داراست.   B سلول   لنفوم های 
آن  در  والدیر  حلقه  ابتالی  و  داشته  گستردگی  تشخیص  زمان 

باالست. بسیار 
یا تشکیل  با یک منظره منتشر   MCL از نظر مورفولوژیک، 
لنفاوی  گره  طبیعی  ساختمان  رفتن  بین  از  و  مبهم  ندول های 
ممکن  و  است  واضح  بسیار  گاه  ندول ها  تشکیل  است.  همراه 
است باعث اشتباه با لنفوم فولیکولی شود. 10  گاهی یک الگوی 
»مانتل زون« می تواند به صورت گسترش لنفوسیت های آتی پیک 
شود.  تشکیل  واکنشی  زایگر  مرکز  یک  اطراف  مانتل  ناحیه 
هسته های  و  هستند  کوچک  اغلب  نئوپالستیک  لنفوسیت های 
لنفوبالست های  لنفوم  این   » بالستوئید  نوع»  دارند.  نامنظم 
فعالیت  افزایش  و  کروماتین  ظریف  توزیع  گرد،  هسته های  با 
افتراقی  تشخیص  در  موارد  این  می دهند.  نشان  را  میتوتیک 

لنفوبالستیک در نظر گرفته  می شوند. لنفوم 
ترانس لوکاسیون t )11,14() q13: q32(  IgH- Cyclin D1 عالمت 
پروتئین  حد  از  بیش  بروز  منجربه  که  است   MCL مشخصه 

سیکلین D1 می شود. 11 

)LF( فولیکولی  لنفوم 
لنفوم  شایع ترین   FL بزرگ،   B سلول  لنفوم  از  پس 
یکی  لنفوم  این  است.  غربی  کشورهای  در  هوچکینی  غیر 
تکثیر  داراست.  را  مورفولوژیک  یافته های  مشخص ترین  از 
توجه  جلب  لنفاوی  گره  سراسر  در  طبیعی  غیر  فولیکول های 
و  دارد  وجود  فولیکول ها  اندازه  در  اندکی  تفاوت  می کند. 
می شود.  دیده  طبیعی  لنفوئید  بافت  کمی  مقدار  آن ها  البالی 
فولیکول های غیرطبیعی از نظر سیتولوژیک کامال همگن هستند 
 »tingable« ذرات کوچک ماکروفاژهای حاوی  به هیچ وجه  و 
طبیعی  فولیکول های  در  که  قطبی  وضعیت  ندارند.  حضور 
هسته  دارای  یا  سلول ها  نمی خورد.  چشم  به  نیز  دارد  وجود 

شکاف  بدون  بزرگ  هسته  یا  سنتروسیت(   ( شکافدار  کوچک 
همدیگر  به  سلول ها  این  تعداد  نسبت  هستند.  سنتروبالست(   (
در  فولیکولی  لنفوم های  درجه بندی  از  وجه  به عنوان یک  باید 
 bcl-2 نظر گرفته و گزارش گردد. بروز بیش از حد پروتئین
ترانس لوکاسیون  نتیجه ی  در  و  فولیکولی  لنفوم های  اغلب  در 

)t )14,18()q32: q21 پدیدار می گردد .12,13 

به تشخیص چگونگی رسیدن 
با رنگ آمیزی هماتوکسیلین  یک اسالید میکروسکوپی خوب 
باشد  شده  تهیه  یافته  ثبوت  کامال  نمونه  یک  از  که  ائوزین   –
می تواند اساس تشخیص لنفوم باشد و یک تعیین ایمونوفنوتیپ 
از  آنچه  سازد.  روشن  زیادی  حد  تا  را  تشخیص  می تواند  ساده 
بتواند  اول  این است که در گام  انتظار می رود  پاتولوژیست  یک 
بتواند  سپس  و  دهد  تمیز  لنفوم  یک  از  را  واکنشی  فرآیند  یک 

ایمونوفنوتیپ دسته بندی  کند.14   آن را بر اساس 
آتی پی  درجه  کم،  بزرگنمایی  با  ارتشاح  الگوی  دقیق  دیدن 
برای  واکنشی  اجزا  و حضور  تمایز سلول ها  نوع  و  میزان  سلول، 
می تواند  نازک  سوزن  با  آسپیراسیون  دارند.  اهمیت  تشخیص 
ولی  کند،  کمک  آتی پیک  سلولی  گروه های  تشخیص  برای 
وسیله  به  بیوپسی  یا   )Core( تکه ای  بیوپسی  سودمندی  به 
برای  بافت  بیوپسی  دلیل  این  به  )Excisional(نیست.  برش 
ضروری  مشکوک  لنفوپرولیفراتیو  عارضه  یک  اولیه  تشخیص 
یا  انکولوژیست  برای همکاران  نتیجه آن به روشنی  باید  است و 
جراح توضیح داده شود. اگرچه برای هر مقوله تشخیصی الگوی 
سلولی – ساختمانی شرح داده شده است اما این نماها همیشه 
حضور ندارند. یک گام مهم در برآورد مورفولوژیک تعیین اندازه 
می توان  هدف  این  به  رسیدن  برای  است.  آتی پیک  سلول های 
معیار  عنوان  به  اندوتلیال(  سلول  یا   ( ماکروفاژ  یک  هسته  از 

استفاده کرد. ) شکل 1(

شکل 1 - مقایسه اندازه هسته سلول ها
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اندازه هسته سلول های نئوپالستیک در همه موارد ذکر شده 
در این مقاله از هسته ماکروفاژ کوچکتر هستند . سپس باید در 
SLL/ .خصوص میزان بی نظمی های هسته ها تصمیم گیری کرد
CLL بیشتر از سلول های با هسته گرد شبیه لنفوسیت طبیعی 
MZL هسته های  MCL و   تشکیل شده است ، در حالی که 
نسبتا نامنظم دارند و  FL هسته های شکاف داری دارد که اغلب 
جدول  در  مورفولوژیک  بارز  یافته های  هستند.  کشیده  و  بزرگ 

1 خالصه شده اند.
B کوچک  جدول 1 یافته های بارزمورفولوژیک انواع لنفوم سلول 

NucleiLow PowerDiagnosis

Round
Pseudo-follicles
Proliferation centerSLL

Irregular

 Marginal zone Interfollicular
 Monocytoid cell Follicular
colonozationMZL

IrregularNodules, Mantle zoneMCL

CleavedMonotonous FolliclesFL

ایمونوفنوتیپ تعیین 
به طور کلی، هیچ نشانگر سطحی که مشخصه بدخیمی باشد 
در لنفوسیت ها وجود ندارد. هر دو روش فلوسیتومتری و تعیین 
پارافینی  بلوک های  از  شده   تهیه  اسالیدهای  بر  ایمونوفنوتیپ 
سلول  پروتئین های خاص سطح  کردن  مشخص  برای  می توانند 

یا داخل سلولی به کار روند.
یک  می توان  همزمان  که  دارد  را  برتری  این  فلوسیتومتری 
برآورد نیمه کمی از نشانگرهای مختلف هم داشت. اما از سوی 
دیگر ، نه تنها انجام آن نیاز به نمونه تازه برای تهیه سوسپانسیون 
سلولی دارد، بلکه گران است و نمی توان نتیجه آن را به یافته های 
سلولی – ساختمانی ربط داد. با پیشرفت هایی که در روش های 
به راحتی  را  آنتی بادی ها  اکثر   ، به دست آمده  آنتی ژن  بازیافت 
آن  از  برد.  به کار  پارافینی  بلوک های  برش های  روی  می توان 
گذشته ایمونوهیستوشیمی )IHC( به خوبی می تواند یک گروه 
وجود  شدن  مشخص  از  پس  کند.  مشخص  را  سلولی  کوچک 
نشانگرهای  سایر  )یا   CD20 نشانگر   وسیله  به   B سلول های 
یک  نئوپالستیک،  سلول های  روی   CD3 عدم  و    )  B سلول 
و    CD5 ، CD10 ،CD23 نشانگرهای   برای  ساده  پانل 
را  تشخیصی  ابهامات  می تواند  و  می شود  گذاشته   D1 سیکلین 
تشخیص  در  نشانگرها  این   . کند  رفع  موارد  از  بسیاری  در 
و    )CLL/SLL )CD5+ , CD20+ , CD23+ افتراقی 
از    )  CD5- ,CD20+, CD23- ( مارژینال زون   لنفوم 

 CD5+, CD20+ یا    CD5-, CD10+, CD20+ ) FL  (
فنوتیپ  تعیین  پانل  یک  ما  هستند.  مفید   )CD23-( MCL
کاربردی برای تعیین نوع سلول B کوچک در جدول شماره 2 
اسالیدهای  در  که  مفیدی  نشانگرهای  از  بعضی  کرده ایم.  تهیه 
اینجا  در  هستند  استفاده  مورد  پارافینی  بلوک  از  شده  تهیه 
فهرست  مطالعه  برای  گرفته اند.  قرار  بحث  مورد  خالصه  به طور 
راهنمای  می تواند   15 شماره  منبع   CD نشانگرهای  جزییات 

 15 مفیدی باشد. 

B کوچک جدول 2 پانل فنوتیپی در تعیین انواع لنفوم سلول 

Cyclin D1CD23CD10CD5Diagnosis

-+-+SLL

----MZL

+--+MCL

--+-FL

CD3
و  است   CD3 پروتئین   T گیرنده سلول  از مجموعه  بخشی 
یک نشانگر فراگیر برای مشخص کردن سلول T در تمام مراحل 

است. تکامل 

CD5
 این نشانگر در عالمت دهی گیرنده سلول T و B دخیل است. 
T ، پس  T و در تمام سلول های  یک نشانگر مفید برای سلول 
از تیموس ) Post- Thymic( و همین طور تیموسیت ها وجود 
دارد. این نشانگر در گروه کوچکی از سلول های B طبیعی وجود 
در  است  ممکن  که   ،  )B-1 لنفوسیت های  اصطالح  )به  دارد، 
اختالالت خود ایمنی افزایش یابد. CD5 تقریبا در تمام موارد  
SLL/CLL و همین طور در اکثریت MCLها حضوردارد. این 

نشانگر در سایر سلول های B غایب است. 

CD10
یک   )CALLA( عام  حاد  لنفوبالستیک   لوسمی  آنتی ژن 
اندوپپتیداز سطح سلول است. عالوه بر سلول های هماتوپوئتیک، 
کبدی،  )کانالیکول های  اپی تلیالی  سلول های  بر  نشانگر  این 
برای   CD10 می شود.  ظاهر  انتروسیت ها(  و  کلیوی  لوله های 
 Tسلول لنفوبالستیک،  حاد  لنفوم  حاد/  لوسمی  کردن  مشخص 
زیر  بورکیت و یک  لنفوم   ،  )FLs( فولیکوالر لنفوم های   ،  B یا 
استفاده است. CD10 در  بزرگ B مورد  لنفوم سلول  از  گروه 

است.  فولیکوالر موجود  لنفوم های  اکثریت 
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CD20
این نشانگر در انتقال سیگنال دخیل است و بر سطح اکثریت 
قاطع سلول های B در لنفوم های سلول بالغ B ظاهر می شود و یک 
نشانگر مفید فراگیر» Pan-B « برای سلول های B است. بررسی 
بروز نشانگر CD20 اهمیت درمانی دارد.یک آنتی بادی مونوکلونال 
 CD20  علیه بر    Rituximab نام  با   )humanized( انسانی 
هم اکنون برای درمان لنفوم های سلول B که این مولکول را بروز 
می دهند در دسترس می باشد. بنابراین بروز CD20 به عنوان یک 

معیار برای تجویز ریتوکسی ماب مورد استفاده است.

CD23
نقشی  و  است   IgE برای  کم  تمایل  با  گیرنده  یک   CD��
از  گروه هایی  توسط   CD23 دارد.  سلول  سلول-  تعامالت  در 
از  گروهی  زیر  و  شده  فعال   B سلول های  جمله  از  سلول ها 
روشن  ناحیه  در  که  آن هایی  دندریتیک،  فولیکوالر  سلول های 
در   CD23 تظاهر  می کند.  بروز  دارند  قرار  فولیکولی  مرکز 
اکثریت SLLها ، و عدم آن در MCL کاربرد تشخیصی دارد. 
نظر  به  و  باشد  متغیر  است  ممکن  آن  بروز  سطح   ،SLL در  
می رسد در سلول های بزرگتر که در مرکز نواحی پرولیفراسیون 

در SLL وجود دارند بیشتر از لنفوسیت های کوچک باشد.

 BCL-2
دارد،  قرار   18q21 کروموزومی  محل  در   ،  BCL-2 ژن  
مانع  که  می کند  کد  را  میتوکندری  داخلی  پروتئین غشای  یک 

می شود.  آپوپتوزیس 
 14q32 واقع در IgH ترانس لوکاسیون این ژن با ژن رنجیره
شایع ترین جابجایی است که در FLs دیده می شود. این امر منجر 
به بروز بیش از حد BCL-2 با باالترین درصد در افراد مبتال به 
لنفوم های فولیکوالر با درجه I می شود. از آن جایی که سلول های 
بر   IHC انجام  واکنشی مراکز زایگر BCL-2 را بیان نمی کنند، 
روی بلوک های پارافینی برای این پروتئین مفیدترین روش برای 
تشخیص افتراقی لنفوم های فولیکوالر از هیپرپالزی فولیکولی است. 
 B یا سلول های FLs محدود به bcl-2 هر چند که بیان پروتئین
نیست و بنابراین بیان شدن این پروتئین به تنهایی نباید به عنوان 

شاهدی بر وجود لنفوم فولیکوالر در نظر گرفته شود. 13,12

 D1 سیکلین 
در   )  13q11 کروموزوم  بر  گرفته  قرار   ( ژن  این  محصول 
سیکلین  در  موثر  جابجایی  دارد.  نقش  سلولی  چرخه  پیشرفت 
تمام  در  تقریبا   t)11;14( )q13;q32( IgH زنجیره   و   D1
حد  از  بیش  بیان  دارد.  وجود   )MCL( سل   مانتل  لنفوم های 
این  که  آن هایی  حتی   ، ابتال  موارد  اکثریت  در   D1 سیکلین 

ترانس لوکاسیون را نشان نمی دهند، وجود دارد. 11,10 
 ، HCL به جز موارد استثنایی و نادر از لوسمی سلول مودار 
بیان سیکلین  اختالالت پالسماسل ها،  و  پرولنفوسیتیک  لوسمی 

D1 منحصر به MCL است.

کلونال بررسی وضعیت 
با  برای بدخیمی های سلول  B ، وضعیت کلونال را می توان 
سطح  ایمونوگلوبولین  از  سبک  زنجیره  بروز  محدودیت  سنجش 

IgH سنجش نمود. سلول یا بازآرایی زنجیره 
سلول های B به طور طبیعی زنجیره های سبک کاپا و المبدا را 
به صورت نسبت 1:� ، بیان می کنند. رشد کلونال )مونوکلونال( این 
سلول ها با برتری میان یکی از این دو زنجیره کاپا یا المبدا مشخص 
که   مواردی  در  خصوص  به  کلونال  وضعیت  از  اطمینان  می شود. 
چندانی  کمک  ایمونوفنوتیپ  تعیین  یا  مورفولوژیک  یافته های 

نمی کنند، مثل موارد ENMZLs مفید می باشد.

/ سیتوژنتیک مولکولی  ژنتیک 
کلونال  وضعیت  تعیین  برای  مولکولی  ژنتیک  تکنیک های 
نتیجه بخش  ایمونوفنوتیپ  تعیین  و  مورفولوژی  که  مواردی  در 
 Southern blot آنالیز   باشند.  نیستند می توانند کمک کننده 
ژن های  یا  ایمونوگلوبولین ها  بازآرایی  کشف  برای   PCR یا 
پدیدار شدن  روند.  به کار  ، می توانند    )TCR( Tگیرنده سلول
نشانه   TCR یا  ایمونوگلوبولین  ژن های  از  غالب  بازآرایی  یک 
یک فرآیند کلونال است. آزمون PCR مزیت های زیادی نسبت 
به  نیاز   ، بیشتر  شامل حساسیت  که  دارد   » بلوک  ساثرن   « به 

بالینی و جواب دهی سریع می باشد. مقدار کمتری از نمونه 
لنفوپرولیفراتیو شایع  اختالالت  جابجایی های کروموزومی در 
بدخیمی  برای تشخیص  مفیدی  نشانگرهای  و می توانند  هستند 
تایید  به  لوکاسیون مشخصی می تواند  ترانس  پیدا کردن  باشند. 
 MCL در    IgH-Cyclin D1 مانند   کند  کمک  تشخیص 
متعاقب  بیماری  وضعیت  پایش  برای  یافته ها  این  از  می توان  و 
درمان نیز استفاده کرد. روش کالسیک سیتوژنتیک برای کشف 
ترانس لوکاسیون نیاز به بافت تازه و سلول های زنده برای تعیین 
یا   PCR ماننذ  مولکولی  ژنتیک  روش های  دارد.  کاریوتیپ 
به کار  پارافینی  بلوک های  روی  موفقیت  با  می توان  را   FISH
برد و بدین ترتیب نیاز به بافت تازه را مرتفع نمود. در هر حال، 
آزمون های ژنتیک فقط برای تعداد کمی از موارد بیماری که در 
تعیین  یا  مورفولوژی  مبنای  بر  روشنی  تشخیص  نمی توان  ان ها 

ایمونوفنوتیپ داد به کار می روند 15 . 
لنفوم های سلول  اغلب  باید گفت، تشخیص صحیح  پایان  در 
پانل  یک  از  استفاده  و  مورفولوژیک  دقیق  بررسی  با   B بالغ 

به دست می آید. ایمونوفنوتیپ  محدود 
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نشانگري    IL-23/IL-17ایمني وضعیت  بررسی 
براي بیماري كرون

در این مطالعه تعادل میان سلول هاي T-effector ناحیه 
 )CD( در بیماري كرونT-regulatory ایلئال با سلول هاي

فعال و غیرفعال بررسي شده است. 
T-effector و         سلول هاي  با  مرتبط  ماركرهاي  محققان 
T-regulatory مانند اینترلوكینIL-17( 17( ، اینترفرون )IFN( گاما، 
 Foxp3 transforming growth factor )TGF-beta( و IL-4

و نیز مارکرهای فعالیت ایمني ذاتي مانند
 tumor necrosis factor )TNF-alpha(
   IL-12p70 و  IL-23 ،  IL-18 ، IL-10 ، IL-6 ، 
نمونه هاي  در   RT-PCR و  ایمونوهیستوشیمي  روش  با  را 
بیوپسي ایلئال بیماران كرون )CD( فعال و غیر فعال و گروه 
مدفوع  نمونه هاي  در  نیز     IL-17  . نمودند  بررسي  كنترل 
بیان   روي  بر   IL-17 تاثیر  شد.  بررسي   ELISA روش  با 
اپیتلیالي  سلول هاي  در   IL-8 و    TNF-alpha mRNA

رده سلولي Caco-2 نیز بررسي شد.
 IL-17 ، دارای  Tنتایج نشان دادند كه تعداد سلول هاي
IL-4 و )IL-23)p19 در المینا پروپریاي بیماران CDدر هر 

دو فرم فعال و غیرفعال بیش از گروه کنترل بود.
بیان  mRNA Foxp3و IL-6 ، IL-17A  در هر دو 
بود  بیشتر  بهبودی  در  و  فعال  بیماری  دارای  بیماران   گروه 
بیماری  بیان mRNA IL-23  تنها در فرم فعال  در حالیه 
افزایش داشت . میزان IL-17 مدفوع نیز در فرم فعال بیماري 
TNF- و IL-8 پاسخ IL-17  بیشتر بود. مشاهده شد كه

لیپوپلی ساکارید  به  نسبت  را  اپي تلیالي  alpha درسلول هاي 
)LPS( افزایش مي دهد.

بنابراین فعال شدن محور IL-23/IL-17 با اتیولوژي CD در 
ارتباط بوده و ممكن است پایه طبیعت عود كننده این بیماري با 

افزایش حساسیت اپي تلیوم به LPS میكروبي باشد.
Reference : Inflamm Bowel Dis. 2008 May 29.

تمایز ایمونوهیستوشیمي چهار تومور اكرین خوش خیم 
پوروما،  اكرین شامل سیلندروما،  تومورهاي  تمایز  و  هیستوژنز 
اسپیرادنوما و سیرینگوما دچار تناقض است. این تناقض مي تواند به 
دلیل مطالعات اسپورادیك و ناكامل این نئوپالسم ها باشد. در این 
مطالعه ده نمونه از ساختمان هاي طبیعي اكرین و هر یك از چهار تومور 
 )CK7( 7 اكرین خوش خیم نامبرده توسط آنتي بادي هاي سیتوكراتین

   CD10 و  CD34, CK6, CK10, smooth muscle actin )SMA(
ایمونوهیستوشیمي  آمیزي  رنگ  ماركرها جهت  این  بررسي شدند. 
قسمت هاي مختلف ساختمان هاي اكرین به كار مي روند. CK7 و    
 CK10 و CK6 ،قسمت ترشحي را رنگ آمیزي مي كنند CD34
را  میواپیتلیال  سلول هاي   CD10 و   SMA و  مستقیم  مجراي 

رنگ آمیزي مي نمایند.
ترشحي  قسمت  براي  ماركر حساسي   CK7 كه مشخص شد 
مي باشد و هم سیلندروما و هم اسپیرادنوما، CK7 را بیان مي نمایند. 
CK6ماركري براي سلول هاي مجرایي داخلي مي باشد در حالي كه 
هر  سیرینگوما  و  است  میاني  مجرایي  سلول هاي  ماركر   CK10
دوي این ماركرها را بیان مي نماید. به نظر مي رسد SMA شاخص 
اكرین  كالفه  اطراف  میواپیتلیال  سلول هاي  براي  اختصاصي تري 
مي باشد. هیچیك از تومورهاي مورد مطالعه SMA و CD10 را 

نشان ندادند.
اكرین  مجاري  تومور  سیرینگوما،  كه  مي دهد  نشان  نتایج  این 
قسمت  تومورهاي  اسپیرادنوما  و  سیلندروما  حالي كه  در  مي باشد 

ترشحي هستند.
Reference : J Cutan Pathol. 2008 Jun 17

تومور نورواندوكرین پانكراس)PNET ( بدخیم و 
غیرفونكسیونل: موردي نادر در بارداري

از  غیرفونكسیونل   )PNET( پانكراس  تومورنورواندوكرین 
در   PNET مورد دو  گزارش  اولین  این  مي باشد.  نادر  تومورهاي 

بارداري مي باشد.
بارداري  بیماران دو خانم �� و �5 ساله در دومین سه ماهه 
ارجاع  كلینیك  به  پانكراس  در  مشكوك  توده  دلیل  به  كه  بودند 
و  نداشته  قبلي  بیماري  بیمار هیچگونه سابقه  دو  بودند. هر  شده 
تست هاي آزمایشگاهي آن ها شامل هورمون هاي پانكراس طبیعي 
بودند. هر دو بیمار تحت عمل جراحي قرار گرفته و توده پانكراس 
آن ها برداشته شد. در یك بیمار توده در دم پانكراس و در دیگري 
از بیماران وضع  در سر پانكراس قرار داشت. در حال حاضر یكي 
و حال  بارداري مي باشد  ماهه سوم  در سه  دیگري  و  حمل كرده 
عمومي آن ها و فرزندانشان خوب است. بررسي هیستولوژیك هر 
دو توده بیان قوي كروموگرانین و سیناپتوفیزین را نشان داد و هر 
با  فونكسیونل  غیر  نورواندوكرین  كارسینوماي  دسته  در  توده  دو 
تمایز خوب قرار گرفتند. بنابراین اگر چه PNET تومور كمیابي 
مي باشد، باید در میان تشخیص هاي افتراقي توده هاي مشكوك در 
پانكراس در طي بارداري قرار گیرد. در مراكز مخصوص این تومورها 

بدون هیچ عارضه اي براي مادر و جنین خارج مي گردند. 
Reference: Langenbecks Arch Surg. 2008 May 30

تازه های پاتولوژی و انکولوژی

آرزو آقاخانی، عضو هیات علمی انستیتوپاستور
دکتر فرحناز بیداری زره پوش، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهیدبهشتی
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به نام پروردگار یکتا
دیباچه

آنچه پیش روی شما قرار دارد برگردانی از قسمت سوم )مغز استخوان( کتاب ارزشمند »هماتولوژی تشخیصی بر اساس الگوهای 
غالب« است. این کتاب در سه قسمت جداگانه خون محیطی٬ فلوسیتومتری٬ و مغز استخوان تنطیم شده است که قسمت اول آن )خون 
محیطی( پیش از این توسط همین گروه مترجمین به فارسی برگردانده شده است. ویژگی برجسته این کتاب ارائه نکات کلیدی و بسیار 
سودمند تشخیصی در برخورد باانواع الگوهای مورفولوژیک در مغز استخوان است که تمرکز اولیه آن بر یافته های مورفولوژیک در انواع 
تشخیصهای افتراقی احتمالی بوده ودر موارد لزوم به دیگر یافته های کمک کننده مانند ویژگیهای ایمونوفنوتیپ ٬ایمونوسیتوشیمی و 
سیتوشیمی هر مورد نیز می پردازد. همکاران پاتولوژیست و نیز متخصصین هماتولوژی و انکولوژی و سایر پزشکانی که عالقه مند به 
دانسته های بیشتر در قلمرو هماتولوژی هستند با مطالعه این کتاب آن را راهگشایی بسیار سودمند در حل مشکالت تشخیصی در هنگام 

بررسی نمونه های مغز استخوان بیماران خواهند یافت.
                                       

دکتر محمدحسین صانعی
دکتر فرشته محمدی زاده
                                                    بهار 1۳۸۷

معرفی بیومارکرهایی در تشخیص آلزایمر قبل از مرحله بالینی
این مارکرها امکان تشخیص بیماری آلزایمر را در مرحله بالقوه که 

مرحله پیشگیری است را خواهد داد.
این یافته ها که در مجله نورولوژی هشتم جوالی چاپ شده است، 
نشان می دهد که کاهش سطح آمیلوئید بتا �4 پیش از ظهور دمانس قابل 

تشخیص است.
مطالعه بر روی �1 فرد که تحت بررسی ژنتیکی و یا آزمایشگاهی 
ناقلین  بیماران  این  از  نفر   1� است.  پذیرفته  انجام  گرفته اند  قرار 
بودند،  آمیلوئید  پیش ساز  پروتئین  موتاسیون  یا  و   Presenilin-1
 Clinical با  عالیم  شروع  از  قبل  مرحله  در  افراد  این  از  نفر   8
dementia pating  صفر بودند. عالوه بر یافته های فوق در رابطه 
با آمیلوئید بتا �4 ، افزایش سطح tau و P-tau 181 در مایع مغزی 
باالی   سطوح  همچنین  و  است  شده  دیده  نیز  افراد  این  نخاعی 

F2- isoprostanes  در CSF افراد ناقل گزارش شده است.
افراد در مرحله  برای شناخت  آسان  این روش  معتقدند  محققین 
قبل از پیدایش عالیم بالینی آلزایمر است . مرحله ای که شاید امکان 

پیشگیری از ظهور وجود داشته باشد.
Reference: Neurology 2008; 71: 78-79 , 85-92

نمودار ژنی و افتراق بین بیماری های التهابی و سندرم 
روده تحریک پذیر

استکهلم  شهر  انستیتوکارولینسکای  در  که  مطالعه ای  در 
کولون  مخاط  بیوپسی  روی  بر  ژنی  نمودار  است،  شده  انجام 
کولیت  تشخیص  با  پاتولوژیک  و  کلینیکی  شواهد  با  بیمار   �-1
و  دیورتیکولوز   ، تحریک پذیر  روده  سندرم  کرون،   ، اولسرو 
ژنی  مارکر  هفت  نمایانگر  که  شد  بررسی  کولورکتال  پولیپ 
از  را  کرون  و  اولسرو  کولیت  به  مبتال  افراد  که  است  مختلف 

می سازد. مجزا  پذیر   تحریک  روده  سندرم  با  افراد 
نویدبخش  شد  انجام  هاروارد  دانشگاه  در  که  مشابهی  مطالعه 
نتایج می تواند دانش  این  و  بود  تغییر مولکولی  این  تعیین دقیق تر 
در  و  داده  افزایش  بیماری  ایجاد  مکانیسم های  تعیین  در  را  ما 

نتیجه راه را برای تشخیص و درمان این بیماری ها هموار سازد.

Reference: Gastroenterology 2008; 134: 1869- 1881 
, 2164-2168
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با سالم و احترام خواهشمند است به منظور آشنایي خوانندگان 
نشریه پاتولوژي، پاسخ پرسش های ذیل در خصوص برنامه استقرار 
آزمایشگاه های  در  مدیریتی  نقش های  و  ابالغی  استانداردهای 
پزشکی را به دفتر این نشریه ارسال نمایید . پیشاپیش از همكاري 

صمیمانه حضرتعالي سپاسگزاري مي گردد.

برای  مقدماتی  چه  کنونی  شرایط  در  حضرتعالی  نظر  به   -1
آزمایشگاهی  فرآیندهای  با  مرتبط  فعالیت های  نمودن  استاندارد 

مورد نیاز است؟
�- آیا استقرار استانداردهای ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت، 
آزمایشگاه ها را در بستر مناسب جهت دستیابی به استانداردهای 

مصوب در سازمان جهانی استاندارد قرار می دهد؟
�- به نظر شما نظارت و ارزیابی استانداردها بر عهده چه ارگان 

یا سازمانی باید باشد؟
روشهای  از  بدست آمده  نتایج  می توان  طریقی  چه  از    -4

آزمایشگاهی را با وضعیت بالینی بیمار مرتبط نمود ؟
تحت  مستقل  پدیده ای  به  قائل  عده ای  اینکه  به  توجه  با   -5
اصوال  شما  نظر  به   ، هستند  آزمایشگاهی<  >تشخیص  عنوان 

تشخیص آزمایشگاهی متفاوت از تشخیص بالینی است ؟
6- به نظر شما،  در آیین نامه تاسیس یک آزمایشگاه چه نقشی 
برای مسئول فنی باید پیش بینی شود؟ آیا آن چه فعال تدوین شده 

از نظر شما قابل قبول است؟

دکتر حسین دارآفرین
مدیر مسئول نشریه پاتولوژی

آزمایشگاه های  علمی  هیات  عباسی، عضو  محمد  دکتر 
رفرانس 

با  مرتبط  دستیاران  و  دانشجویان  آموزشی  دوره های  در   -1
استانداردسازی  درسی  واحدهای   ) پاتولوژی   ( بالینی  آزمایشگاه 
برگزاری  کنار  در  همچنین  و  شده  گنجانده  کیفی  برنامه های  و 
تجهیزات  آزمایشگاه ها،  در  شاغلین  برای  آموزشی  دوره های 

آزمایشگاهی مناسب و استاندارد تولید و وارد کشور شود.
به   ، بند یک  قرار دادن مطالب درج شده در  نظر  با مورد   -�

تدریج به اهداف دست می یابیم.
و  همکاری  با  آزمایشگاهی  علمی  انجمن های  می باید   -�
هماهنگی واحدهای دولتی مرتبط، عهده دار برنامه نظارتی و ارزیابی 

آزمایشگاه ها گردند.
4- بر مبنای حضور در میز گردهای بالینی- آزمایشگاهی، گزارش 
آزمایشگاهی  و  بالینی  گردهمایی های  درمانی،  مراکز  در  روزانه 
امور  دست اندرکار  همکاران  و  آزمایشگاهیان  بین  مشابه،  موارد  و 

بالینی این امر محقق می شود.
5- در امر پیشگیری و درمان، پی گیری های درمانی، تشخیص  

بالینی و آزمایشگاهی مکمل یکدیگرند.
6- باید بر مبنای پیشرفت های مستمر علوم آزمایشگاهی و نوع 
تخصص مسئول فنی، تغییر و بهبود مدیریت نظارت مسئول فنی 
بر آزمایشگاه و نقش مشاوره ای با پزشکان و سایر دست اندرکاران 
حرف پزشکی، مورد نظر قرار گرفته و مرتبا ارتقا یافته و در آیین نامه 

تاسیس، این نقش موثر درج شود.

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  شفقی،  بهروز  دکتر 
علوم پزشکی شهید بهشتی

به  اخیر  توجه  می باشند  مستحضر  خوانندگان  که  همانگونه 
استاندارد نمودن فعالیت های آزمایشگاهی در ایران و انطباق آن با 
استانداردهای جهانی با وجود تاریخچه آزمایشگاه های ایران یکی از 

مهمترین اقدامات جامعه پزشکی بوده و در این راستا:
به  نیاز  احساس  و  باور  ایجاد  اقدام،  مهمترین  شک  بدون   -1
استقرار روش های استاندارد اعم از مدیریت کیفیت و استانداردهای 
کارکنان  و  مسئولین  مدیران،  در  آزمایشگاهی  خاص  فنی 

آزمایشگاهی می باشد.
�- با توجه به این که آزمایشگاه های ایران از سیستم های جهانی 
آزمایشگاه  ابالغی  استانداردهای  استقرار  دارد  زیادی  نسبتا  فاصله 
مرجع سالمت هر چند  که تعدیل گردیده، ولی می تواند گامی موثر 

در نزدیک شدن به این استانداردها باشد.
�- بدیهی است در صورت استقرار هر گونه استاندارد مراقبت ، 
نظارت و ارزیابی الزم بوده و این امر باید توسط گروه  های  کارشناس 
و  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  از  متشکل  دیده  آموزش  مراقبتی 
انجمن های ذیربط و مشاوران آن ها انجام گیرد و در صورت لزوم 

تاییدیه آن به سازمان های متقاضی و ذیربط ارسال گردد.
4- اطمینان از صحت آزمایش های بیمار منوط به ارتباط مداوم 

 نظرخواهی پیرامون استاندارد

 و نقش های مدیریتی در

 آزمایشگاه های پزشکی



نشريه علـمی خـبری
شــمـاره پـانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org

27

آزمایشگاه و پزشک بالینی به همراه تفسیر و درج تشخیص های 
افتراقی )در صورت لزوم( می باشد.

5- باید در نظر داشت که تشخیص آزمایشگاه یا نتیجه آزمایش 
نیز از بالین بیمار مستقل نبوده، لذا ارتباط فوق الذکر یعنی یافته های 
بالینی و سایر عالیم با پاسخ های آزمایشگاهی در کنار یکدیگر به 

تایید یا رد تشخیص اولیه منتهی خواهند گردید.
با  ، همراه  کیفیت  مدیریت  نظر می رسد سیستم  به  اینک   -6
استقرار استاندارد خاص آزمایشگاهی نتایج آزمایش های انجام شده 
در موسسات مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده و با اطمینان از 
صحت جوابها ، از تکرار آزمایش ها  و تحمیل هزینه اضافی بر بیمار 
افزوده و  را   آزمایشگاه  به  یا می تواند سهم سرانه سالمت مربوط 

کیفیت را بهبود بخشد.
 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ستوده،  مسعود  دکتر 
علوم پزشکی تهران 

1- نظر به این که فعالیت های جاری در آزمایشگاه های بالینی 
بخشی مهم از فرآیند تشخیص ، درمان و پی گیری بیماران می باشد 
و با توجه به این که فرآیند تشخیص ، درمان و پی گیری بیماران 
حاصل فعالیت و جمع آوری اطالعات از جنبه های مختلف بالینی 
استانداردسازی  اینجانب   ، است  تصویربرداری  و  آزمایشگاهی   ،
فعالیت های آزمایشگاهی را جدا از استانداردسازی دیگر فعالیت های 
سوی  به  حرکت  برای  مقدمه  مهمترین  نمی دانم.  پزشکی 
استانداردسازی درک این واقعیت است که اجزای مختلف طب را 
یک  استانداردسازی  برای  تالش  و  نمود  یکدیگر جدا  از  نمی توان 
بخش بدون توجه به استانداردهای ضروری برای بخش های دیگر 
بهره کافی نخواهد داشت. مسئله مهم بعدی برای استانداردسازی 
، به طور مثال در آزمایشگاه ها به سبکی که به صورت بین المللی 
اقتصادی  و  اجتماعی  جوانب  تمامی  به  توجه  باشد  پذیرش  مورد 

است.
�- اگرچه به صورت کامل خیر ولی تا حد زیادی این امر میسر 
خواهد شد. به نظر می رسد که موارد مهمی در این زمینه مورد توجه 
قرار نگرفته اند . به طور مثال به مسئله مسئولیت اداره آزمایشگاه به 
صورت سنتی نگاه شده و دید امروزی و جهانی در الزامات مربوط 
قرار  مورد چشم پوشی  تشخیصی  آزمایشگاهی  مرکز  یک  اداره  به 
آزمایشگاه  اداره  اقتصادی  مسئله  آن که  دیگر  مهم  نکته  و  گرفته 
قرار  استانداردسازی  دست اندرکاران  مسئولیت  حیطه  از  خارج 
گرفته که خود مانع بزرگی در ایجاد شرایط واقع بینانه در خصوص 
آزمایشگاهها  برای  استاندارد  بقای شرایط  برقراری و  زمینه عملی 

می باشد.
بقای یک سیستم  برقراری و  برای  پایدار  راه عملی و  تنها   -�
سازمان  به  آن  واگذاری  پزشکی  امور  تمامی  در  صحیح  نظارتی 
تاریخی  تجربه   . است  علمی  و  صنفی  انجمن های  و  نظام پزشکی 
هیچگاه  بهداشت  وزارت  از جمله  دولتی  مراکز  که  می دهد  نشان 

نتوانسته اند این مهم را  به درستی و مستمر به انجام برسانند.

شرایط  طبق  آزمایشگاه  در   Medical Director وجود   -4
ارتباطی  سیستم  یک  برقراری  و  جهانی  پذیرش  مورد  تعاریف  و 
صحیح، مستمر و علمی بین این مسئول و پزشکانی که سفارش 
و  درمان  تشخیص،  برای  آزمایشگاهی  تشخیصی  اقدامات  دهنده 

پی گیری بیماران خود می باشند.
5- نه تنها تشخیص آزمایشگاهی یک عامل و پدیده مستقل در 
کل فرآیند و جریان طب نمی باشد بلکه هیچ یک از سایر فرآیندها 
سایر  و  تصویربرداری  بالینی،  مشاهدات  و  مالحظات  جمله  از 
اقدامات تشخیصی نیز از جمله انواع آندوسکوپی ها و حتی اعمال 
برای   تنهایی  به  هیچ کدام  و  نیستند  مستقل  پدیده های  جراحی 
تمامی  نمی کنند.  کفایت  بیمار  و  بیماری  Managementکامل 
دانش و تکنولوژی موجود به همراه هنر و فن پزشکی فقط در کنار 

هم و به صورت هماهنگ می تواند برای بیمار مفید واقع شود.
6 - به نظر اینجانب باید شرایطی ایجاد شود که سیستم متولی 
بازخوردهای  و  نظرات  از  مداوم  به صورت  استانداردها  برقراری 
این  که  شود  مطلع  کشور  بالینی  آزمایشگاه های  اداره  مسئوالن 
امر به اصالح شیوه اجرایی استقرار استانداردها از طریق شناخت 
واقعیت های موجود و موانع منجر خواهد شد. به طور کلی مسئوالن 
فنی اگر شرایط یک Medical Director را در آزمایشگاه داشته 
باشند در کل فرایند تدوین و استقرار استانداردها چه از نظر علمی 
و چه اجرایی می توانند دخالت و همکاری کنند. در این رابطه نقش 

انجمن های علمی و صنفی مرتبط را نباید از نظر دور داشت.

دکتر محمد وجگانی ، ریاست جامعه علمی آزمایشگاهیان 
ایران 

1و� - بلی ، اما به سختی . اصوال جهت پیاده کردن استانداردها 
نیاز به بستر سازی فرهنگی وجود دارد و ابتدا می بایست این باور 
در میان فعالیتی درگیر در آزمایشگاه ها به وجود آید که رسیدن به 
استانداردهای جهانی یک الزام است و نمی توان بدون رعایت آن ها 

طی مسیر نمود و سپس الزامات جنبه دستوری پیدا کنند.
و  انجمن ها  عهده  به  بخشی  و  دانشگاه ها  عهده  به  بخشی   -�
NGOها که البته جهت تفکیک دو بخش می بایست کار کارشناسی 

صورت پذیرد.
هاوپارامترهای  شاخص  مبنای  بر  آزمایشگاهی  تشخیص   -5
سنجیده شده بر روی نمونه بیمار صورت می گیرد و ارتباط دادن 
یافته های آزمایشگاهی با عالیم بالینی، تاریخچه و سایر مالک هایی 
یه  تفریقی  تشخیص  بستر  بر  می تواند  دارد  رو  پیش  پزشک  که 

تشخیص بالینی منجر گردد.
بایستی در دستورالعمل آیین نامه تاسیس  اینجانب  6- به نظر 
انجام  از  پیش  مراحل  تمامی  در  فنی  مسئول  نقش  آزمایشگاه ها، 
آزمایش، انجام آزمایش و پس از آن به عنوان فرض اولیه در نظر 

گرفته شود.



آزمایشگاه  کارشناس   ، سمیعی  میراب  سیامک  دکتر 
مرجع سالمت 

استانداردها  از  مالحظه ای  قابل  قسمت  این که  وجود  با   -1
آزمایشگاه ها  از  بسیاری  ابالغ شده در حال حاضر در  الزامات  و 
به طور کامل و یا نسبی در حال اجرا است، اما بهترین قدم شاید 
آشنایی نزدیک تر با متن و محتوای استانداردها از طریق مطالعه 
که  مربوطه  آموزشی  برنامه  در  شرکت  با  همراه  ترجیحا  و  آنها 
باشد. قدم بعدی وجود  انجام می شود،  انجمن های علمی  توسط 
برای  و زمینه سازی  استقرار  برای  برنامه مشخص  با  اراده همراه 
به  نیاز  مرحله  این  است.  استاندارد  الزامات  با  تدریجی  انطباق 
آنان دارد و محصول  انگیزه در  ایجاد  جلب همکاری کارکنان و 
اهم  )که  استانداردسازی  برای  الزم  منابع  و  امکانات  بسیج  آن 
الزامات  استقرار  برنامه  می باشد.  است(  انسانی  نیروی  آنها 
و  وظایف  تقسیم  به  احتیاج  آزمایشگاه  در  دیگری  کار  هر  مثل 
پیگیری  و  پایش  دارد.  ها  مسئولیت  و  اختیارات  حدود  تعیین 
مستمر برنامه زیر نظر مسئول فنی نیز برای حفظ سیر صعودی 
از  که  همان گونه  است.  ضروری  استانداردها  یا  انطباق  میزان 
فراهم  آزمایشگاه  در  اصلی  مقدمات  پیداست  فوق  صحبت های 
برخوردار  بهتری  مالی  امکانات  از  که  آزمایشگاه  هایی  می شود. 
نمودن  اجرایی  به  اقدام  مشاور  استخدام  طریق  از  هستند 
نیست  ضروری  ما  نظر  به  امر  این  که  می نمایند  استانداردها 
فنی  مسئول  توسط  آنها  دقیق  مطالعه  با  استانداردها  اجرای  و 

است. امکانپذیر  آزمایشگاه 
�- یکی از منابع مورد استفاده اداره مدیریت تضمین کیفیت 
مراجع   ، استانداردها  تدوین  برای  سالمت  مرجع  آزمایشگاه 
 ISO سازمان بهداشت جهانی و همچنین استاندارد بین المللی
 ، شده  ابالغ  استانداردهای  استقرار  قطعا  و  است  بوده   15189
به  بین  المللی  معتبر  الزامات  با  انطباق  جهت  در  ر  آزمایشگاه 

می برد. پیش 
استانداردها  استقرار  ارزیابی  و  نظارت  اصلی  مسئول   -�
در  بنابراین  است.  دولت  دنیا،  نظارتی  مدل های  تمام  در  تقریبا 
این  متولی  آزمایشگاهی  خدمات  به  مربوط  استانداردهای  مورد 
امر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. اما با 
توجه به ظرفیت هایی که در سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی 
و  بیمه گر  سازمان های  علمی-صنفی،  های  انجمن   ( دارد  وجود 
کیفیت  و  سرعت  رساندن  حداکثر  به  منظور  به  می توان  غیره( 
اشتراک  از  اعتباربخشی  و  استانداردسازی  اهداف  به  رسیدن 
عالقه  کنار  در  منافع  اشتراک  این  و  نمود  استفاده  آنها  منافع 
آزمایشگاه ها،  مدیران  یعنی  فرآیند،  صاحبان  ذاتی  تمایل  و 
می شود.  محسوب  دولتی  نظارت  سیستم  مدیران  اصلی  سرمایه 
و همکاری  از کمک  دولتی می تواند  نظارت  به طوری که سیستم 

نهادهای صاحب صالحیت در این خصوص استفاده نماید.
در   ، نتایج  دقت  و  صحت  افزایش  که  است  بدیهی   -4
به  آزمایشگاهی  نتایج  کردن  نزدیک  روش های  فهرست  صدر 

آزمایش های  نتایج  مثل  مواردی  در  اما  دارد.  جای  بیمار  بالین 
نوین  روش های  و  فنون  از  استفاده  یا  تشریحی  آسیب شناسی 
در  بالینی  متخصص  به  کمک  ضرورت  آزمایشگاهی  تشخیص 
تفسیر نتایج وجود دارد. در موارد کمی نیز به نظر می رسد نیاز 
به ارائه توصیه ها و توضیحات خاص در مورد یک مورد یا بیمار 
اشتباه در  از  تا   )individualized comment( خاص است

اجتناب شود. بالینی  تشخیص 
مستقل  بالینی  تشخیص  از  اساسًا  آزمایشگاهی  تشخیص   -5
یک  به  رسیدن  برای  آزمایشگاهی  تشخیص  از  واقع  در  است. 
که  است  واضح  می شود.  استفاده  آن  رد  یا  و  بالینی  تشخیص 
تفاوت اصلی در روش های مورد استفاده در رسیدن به تشخیص 
مستقل  بالینی  تشخیص  از  را  آزمایشگاهی  تشخیص  که  است 
روش های  و  فنون  از  عمدتًا  آزمایشگاهی  تشخیص  در  می کند. 
استفاده  آزمایشگاهی  نتایج  به  رسیدن  برای  آزمایشگاهی 
نظیر  روش ها  از  مجموعه ای  از  بالینی  تشخیص  در  اما  می شود 
پاراکلینیک  روش های  و  فیزیکی  معاینه  تاریخچه،  بررسی 
نتیجه  انطباق  پزشک  توقع  می گردد.  استفاده  تشخیص  برای 
یا  و  بالینی  تشخیص  با  آزمایشگاهی(  )تشخیص  آزمایش های 
، به خودی  با هم  این دو  حدس خود است ولی عدم همخوانی 
یا بررسی آزمایشگاهی  بالینی و  خود ، تجدید نظر در تشخیص 
مواردی  در  شاید  می کند.  مطرح  را  دقیقتر  و  بیشتر  و  مجدد 
به  رسیدن  روش  قاطع ترین  و  مهمترین  آزمایشگاهی  تشخیص 
نیست.  آنها  بودن  یکی  معنی  به  این  اما  باشد  بالینی  تشخیص 
آزمایشگاهی  مهارت های  بر  مبتنی  اساسًا  آزمایشگاهی  تشخیص 

بالینی است. بر مهارت های  بالینی مبتنی  و تشخیص 
آزمایشگاه ها  امور  اداره  و  تاسیس  جدید  آیین نامه  در   -6
و  وظایف  گردید  ابالغ  دانشگاه ها  به  امسال  ماه  مرداد  در  که 
از  یکی  است.  شده  فهرست  به خوبی  فنی  مسئول  اختیارات 
تشریح  قبلی  آیین نامه های  به  نسبت  آیین نامه  این  تفاوت های 
آزمایشگاه  امور  اداره  در  فنی  مسئول  نقش  کامل تر  و  دقیق تر 
مدیریتی  وظایف  گروه  دو  به  طبیعی  به طور  نقش  این  است. 
تحت  آیین نامه،  این  هشتم  فصل  در  می شود.  تقسیم  فنی  و 
در  فنی  مسئول  وظیفه   �9 فنی،  مسئول  وظایف  شرح  عنوان 
به طور  بخواهیم  اگر  که  است  شده  فهرست  آزمایشگاه  اداره 
خالصه از آنها یاد کنیم شامل وظایف مسئول فنی در رهبری و 
آزمایشگاه، مدیریت کارکنان  و سازماندهی  بر تشکیالت  نظارت 
مدیریت  آنها(،  صالحیت  تایید  و  تشخیص  لحاظ  به  )خصوصا 
و  )مدیریت  فنی  امور  بر  نظارت  تجهیزات،  امور  بر  نظارت  و 
بازرسی داخلی  کنترل فرآیندهای فنی(، مدیریت مستندسازی، 
ومدیریت عدم انطباق، نظارت بر اقدامات پیشگیرانه و اصالحی، 
ایمنی  و  ایمنی  مدیریت  مقررات،  و  قوانین  رعایت  از  مراقبت 
حقوق  و  ایمنی  حفظ  جهت  در  تالش  و  آزمایشگاه  در  زیستی 
آیین نامه  نویسندگان  بنابراین  است.  بیماران  رضایتمندی  نیز  و 
کوشش کرده اند نقش کلیدی و حیاتی مسئول فنی را در مدیریت 
سازمان یک آزمایشگاه احیا کنند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
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و  به حد یک سرمایه گذار  آزمایشگاه ها  از  بسیاری  این نقش در 
یا کارفرما تنزل کرده بود. به طوری که امور خاصی مثل مدیریت 
مالی و قسمتی از مدیریت کارکنان ) عمدتا استخدام و قسمتی 
امور  از  عمده ای  بخش  و  فنی  مسئول  برعهده  پرسنلی(  امور  از 
فنی به کارکنان فنی واگذار شده بود. در تدوین آیین نامه عالوه 
انجمن های  نمایندگان  مرجع سالمت،  آزمایشگاه  کارشناسان  بر 
در  هم  من  که  آنجا  از  داشتند.  فعال  حضور  علوم آزمایشگاهی 
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بخش عمده جلسات و بحث های مربوط به آن حضور و مشارکت 
قسمت های  )خصوصًا  آن  تمام  تقریبا  با  که  است  بدیهی  داشتم 
اگر  دارم  اطمینان  و  موافقم  فنی(  مسئول  وظایف  به  مربوط 
نظارت بر آزمایشگاه ها با تاکید بر این آیین نامه و استانداردهای 
ارتقای  شاهد  تدریج  به  شود  انجام  سالمت  مرجع  آزمایشگاه 
بیشتر  هرچه  اطمینان  ایجاد  و  آزمایشگاه ها  اصولی  مدیریت 

بود. آزمایشگاهی خواهیم  به خدمات  نسبت 

برگزاری همایش و نمایشگاه سراسری <بیولوژی و دنیای نوین>
الی �6  تاریخ �4  در  نوین<  دنیای  و  >بیولوژی  همایش سراسری 
مهر ماه 87 در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با حمایت وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوری د رزمینه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیوشیمی و 
... برگزار می گردد. همکارانی که مایل به شرکت در این برنامه هستند با 

شماره تلفن های�5 - 8844�819 تماس حاصل فرمایند.
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تد�ين  بر��  �ير  ��� ها�   �� يك  كد��   �� �ستفا��   -  1
مستند�� به كا� گرفته مى شوند؟

�لف) �سم نمو���ها� جريا� كا�
�) نوشتن �ستو��لعمل ها

�) �ستفا�� �� ��� ها� �لكتر�نيك
�) همه مو��� فو�

به  مربو�  مستند��   �� �ير  مو���   �� يك  كد��   -  2
��مايشگا� ها� ��جا� مى باشند؟

�لف) قر����� با ��مايشگا� ��جا�
� ) سو�بق نمونه ها� پذير� شد�

� ) سو�بق گز��شا� ��يافت شد�
� ) همه مو��� فو� 

3 - كد�� يك �� مو��� �ير �� ��تبا� با نقطه سفا�� صحيح 
�ست؟

�لف) نقطه �تما� كيت ها � مو�� مصرفى �� ��مايشگا�
�) نقطه �� كه با �سيد� مقد�� �خير� هر يك �� مو�� مصرفى 

�� ��مايشگا� به �� بايد ��خو�ست خريد ���� شو�.
�) نقطه سفا�� بر�� تما� مو�� مصرفى به يك ميز�� �ست.

�) مقد�� مو�� مصرفى موجو� �� ��مايشگا�

4 - كد�� يك �� مو��� �ير �� مستند�� ��مايشگا� مى باشند؟
�لف) فهرست ��مايش هايى كه ��مايشگا� پذير� مى نمايد

� ) قر����� با ��مايشگا� ��جا�
� ) نمو��� سا�مانى كا�كنا�

� ) همه مو��� فو�

5 - ���ئه تما� مو��� �ير �� مستند�� ��مايشگا� �لز�مى �ست، 
به جز:

�لف) نحو� برخو�� با شر�يط غير منتظر� مانند خر�بى كامپيوتر
� ) �ما� چرخه كا�� �� ��مايشگا�

� ) �قد�ما� بعد� �� برخو�� با نتايج غير طبيعى
� ) سو�بق خريد مبلما� بخش �����

6 - كد�� مو�� صحيح مى باشد؟
�لف ) كليه فعاليت هايى كه �� ��مايشگا� �نجا� مى گير� بايد 

مكتو� گر��.
� ) �نجا� �قد�ما� ������ جهت كنتر� صحت عملكر� سخت 

�فز��ها� �لكتر�نيك ��مايشگا� ال�� نمى باشد.
� ) مستند�� هر ��مايشگا� بايد �� �ختيا� مسئو� فنى ��مايشگا� 

بو�� � �� مو�قع مو�� نيا� �� �ختيا� كا�كنا� قر�� گير�.
� ) مستند�� موجو� �� ��مايشگا� بايد به ��� بو�� �به �ساني 

�� �ستر� كا�كنا� قر�� گير�.

مى  پذير�  �ستو��لعمل  به  مربو�  �ير  مو���  همه   -  7
باشند، به جز : 

�لف ) تعيين چگونگى كسب �طمينا� �� هويت بيما�
� ) نحو� صحيح برچسب گذ��� نمونه

� ) تعيين حجم نمونه جهت �نجا� ��مايش ها� مختلف
� ) معيا�ها� �� يا قبو� نمونه ها� مختلف

8 - كد�� مو�� صحيح مى باشد؟
�لف) �� �نتخا� ��مايشگا� ��جا�، نز�يكى �� به ��مايشگا� مبد�، 

مهمترين معيا� محسو� مى گر��.
تا�يخ  �قال�،  تعد��  به  تنها  بايد  �نبا�  موجو�  كنتر�   ��  (  �

��يافت � نقطه سفا�� �� ها توجه شو�.
� ) �� سو�بق �نجا� برنامه ها� كنتر� كيفيت، تنها ���ئه نتايج شركت 

�� برنامه ���يابى خا�جى كيفيت ��مايشگا� �فر�نس كافى �ست
� ) با تغيير �� نو� كيت � مو�� مصرفى �� �نجا� ��مايش بايد به 

�يجا� تغيير�� ال�� �� �ستو��لعمل �نجا� ��مايش توجه گر��.

9 - همه مو��� �ير صحيح مى باشند، به جز :  
نحو�   � مسئوليت  بايد  ��جا�،  ��مايشگا�  با   ��� قر��   �� �لف) 

�نتقا� نمونه ها مشخص گر��.
بايد  ��مايش  �نجا�   �� قبل  فر�يند  مستند��   ��  (�
�ستو��لعمل هايى جهت �گاهى بيما��� �� �ما�گى ها� قبل �� �نجا� 
��مايش تهيه شد� � به تناسب نو� ��مايش �� �ختيا� بيما��� قر�� 

گير�.
�) �� �ستو��لعمل فنى تجهيز�� تنها ��� كنتر� � نگهد��� 

تجهيز بايد توضيح ���� شو�
�محاء  بايد �ستو��لعمل مشخصى �� مو�� نحو�  �) ��مايشگا� 

نمونه ها پس �� �نجا� ��مايش تهيه نمايد.

مو���   �� 10 - �� �ستو��لعمل گز��� �هى �كر كد�� يك 
�ير �لز�مى �ست؟

�لف) نحو� كنتر� كيت � مو�� مصرفى 
�) تعيين ساعا� فعاليت ��مايشگا�

�) تعيين تعد�� متوسط پذير� بيما� 
�) فر� يا �فر��� كه مجا� به تاييد نهايى گز��شا� مى باشند.

11 - كد�� يك �� تعا�يف �ير صحيح مى باشد؟
�لف) مد��� ��يه صحيح � مطلو� �نجا� فعاليت ها هستند.

�� ها  نتايج   � فعاليت ها  �نجا�   �� شو�هد�  مد���   (  �
مى باشند.

� ) سو�بق شو�هد� هستند كه �نجا� فعاليت ها � نتايج �� ها 
�� نشا� مى �هند

� ) مو��� �لف � � صحيح �ست.

 پرسشها� مقاله خو��مو�« �صو� مستندسا�� �� ��مايشگا� »

دپاسخنامه �� صفحه بعد

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره پـانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org

�0



نشريه علـمى خـبر�
شــمـا�� سيز�هــم 
�نجمن �سيب شناسى �ير��
www.Iranpath.org

28

شما��:  6/418938/�
تا�يخ:   1386/11/23

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
 �حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما�� 2504/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله « �صو� مستند سا�� �� ��مايشگا� ها» باستحضا� 
�ير�� شناسى،  ميكر�� شناسي،  �كتر��  ��مايشگاهي،  علو�  باليني،   � تشريحي  �سيب شناسي  متخصصا�  به  �متيا�   1 /5 �عطا�   كه  ميرساند 
�نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� كا�شناسي � كا�شناسي ��شد علو� 
��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� �� �ما� صد�� 

بمد� يكسا� �عتبا� ���� .
كد برنامه :   51000315    كد نشريه :  11553                                                                                                              
�كتر مرتضى خو�نين ����

مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى
بسمه تعالي

����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي
معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي

فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��
نا� نشريه : عنو�� مقاله :       

صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  
 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  

بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  
ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 

مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :
فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

 قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� :
شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت نا� �� بطو� كامل تكميل � به مهر نظا� پزشكي ممهو� نمايند � پس �� مطالعه مقاله خو��مو� � 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش 
بانكى به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك 
�فا�، شعبه بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي 
(شباهنگ)، نرسيد� به خيابا� �كتر قريب، پال� 77، ��حد1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل %90 �� 

سو�ال� مقاله، گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.

11 سؤ��

پاسخ

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره پـانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org
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1 - نمو��� سا�مانى كا�كنا� بيانگر كد�ميك �� مو��� �ير مى باشد؟
�- سلسله مر�تب كا�كنا� �لف- ���بط بين كا�كنا� 

�- مسئوليت كا�كنا� �- �ظيفه كا�كنا�  

2 -حد�قل تعد�� پرسنل بر�� يك ��مايشگا� �� بد� تاسيس �� هر 
شيفت كا�� چه تعد�� مى باشد؟

�لف- �� پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك نفر مسئو� فنى
�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك خدمه 
�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك كا����

�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك مسئو� پذير�

3 -كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف- بر�� هر مسئوليت �� ��مايشگا� حد�قل مد�� تحصيلى مو�� نيا� 

تعريف مى گر��.
�- بر�� هر مد�� تحصيلى �� ��مايشگا� �ظيفه تعيين مى گر��.
�- بر�� هر �ظيفه �� ��مايشگا�  سابقه كا�� فقط كافى �ست.

�- مسئو� فنى مى تو�ند بنابر صالحديد خو� بر�� هر مسئوليت فر�� �� 
تعيين نمايد.

4 - سوپر��يز� ��مايشگا� بايد حد�قل ����� كد�� يك �� شر�يط �ير 
باشد؟

�لف- كا�شنا� علو� ��مايشگاهى  با حد�قل 1 سا� سابقه كا�
�- كا�شنا� ��شد علو� ��مايشگاهى با 1 سا� سابقه كا�
�- كا���� علو� ��مايشگاهى با حد�قل 3 سا� سابقه كا�
�- كا�شنا� ��شد علو� ��مايشگاهى با 2 سا� سابقه كا�

�� �فر�� �ير  5 - ���يابى صالحيت فنى پرسنل جزء �ظايف كد�ميك 
مى باشد؟

�- مسئو� فنى  �لف – موسس  
�- كا�شنا� مسئو� �- سوپر��يز�  

6 - كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف) شايستگي عبا�تست �� بكا�گير� ��نش، مها�� � �فتا� �� عملكر�

�) �مو�� فر�يند� �ست بر�� بكا�گير� ��نش، مها�� � �فتا� �� عملكر�
�) شايستگي عبا�تست �� �جر� � توسعه ��نش � مها�� ها �� جهت �فع 

نيا�ها� ��مايشگا� 
�) هيچكد�� 

7 - كد�ميك �� مو��� �ير، �� مو��� �مو�� ها� بد� خدما� محسو� 
نمي شوند؟

�لف) �مو�� تضمين كيفيت
�) �مو�� �يمني �� ��مايشگا�

�) �مو�� مديريت كيفيت بر پايه �ستاند���ها� ��مايشگاهي
� ) �مو�� بر مبنا� نيا�سنجي ���� �� ��مايشگاهي 

به عهد� چه  8 - مسئوليت �جر�� فر�يند �مو�� �� هر ��مايشگا� 
كسي �ست ؟

�) كا�كنا� ��مايشگا� �لف ) سوپر��يز�   
�) كا�شنا� مسئو� � ) مسئو� فني ��مايشگا�  

�مو��  �ثربخشي  مد�  كوتا�  ���يابي   �� �ير  مو���   �� كد�ميك   -  9
�نجا� مي پذير� ؟

 (observation) �لف) مشاهد� ضمن كا�
�) قر�� ���� نمونه مجهو� �� كا� ����نه فر� �مو�� �يد� 

�) نظر سنجي �� شركت كنند� ها � مربي ���ئه �هند� �مو�� 
�) تما� مو��� فو�

10 - كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف) �� فر�يند نيا�سنجي �مو�شي فهرستي �� مر�حل پذير�، نمونه گير�، 

گز��� �هي � كنتر� كيفيت تهيه مي گر��
��مايش ها،  �نجا�  مر�حل   �� فهرستي  �مو�شي  نيا�سنجي  فر�يند   ��  (�

گز��شدهي � كنتر� كيفيت تهيه مي گر��.
فعاليت ها�  مر�حل  كليه   �� فهرستي  �مو�شي  نيا�سنجي  فر�يند   ��  (�
��مايشگا� �� قبيل پذير�، نمونه گير�، �نجا� ��مايشا�، گز��شدهي � كنتر� 

كيفيت تهيه مي گر��.
به مر�حل فعاليت ها� ��مايشگا�  نيا�سنجي �مو�شي توجه  �) �� فر�يند 
�� قبيل �نجا� ��مايشا� � گز��� �هي كافي �ست � نيا�� به تهيه فهرست �� 

تما� مر�حل فعاليت مجو� ند���.

11 - �� �ستر� ترين �����نترين ما�� ضدعفوني كنند� كد�� �ست ؟
�)محلو� يد �لف) محلو� سفيدكنند� خانگي با �قت 1/10 

�) محلو� فنل �)محلو� فرمالدئيد    

12 -��� صحيح �فع پسماندها� تيز � برند� كد�� �ست ؟
�لف) �فع �� كيسه ها� مقا�� 

safety box  فع �� ظر�� �يمن� (�
�) قطع سر سو�� �فع �� �باله معمولي

�) هيچكد�� 

13 - ��مكانهايي كه با مو���لو�� كا� مي شو� ��حتما� �يجا� �ئر�سل 
بايستي  �قد�مي  چه  ميكر���گانيسم ها  با�نو��  ��تبا�   ��  ،���� �جو� 

�نجا� ���؟
�لف) سيستم تهويه نصب شو�. 

�) تهويه طبيعي هو� �نجا� شو�.
�) هو�ها� �يمني بيولوژيك نصب شو�.

�) هيچكد�� 

14 - برنامه ��كسيناسيو� كد�� يك �� بيما�� ها� �ير �� بايستي با 
توجه به �هميت ��، �� ��لويت قر�� گير�؟

�) كز��   Bلف) هپاتيت�
�) سرخچه  �) �يفتر�  

15 - بر�� �نتقا� مو�� �لو�� �� چه سيستم بسته بند� بايد �ستفا�� 
نمو�؟ 

�لف) �� سه محفظه بايد جهت بسته بند� �ستفا�� نمو�.
�) �� 4محفظه بايد �ستفا�� نمو�.

�) �� �� محفظه جهت بسته بند� �ستفا�� نمو�.
�) هيچكد�� 

16 - قبل �� ��سا� �سايل � تجهيز�� به بير�� �� ��مايشگا� جهت 
تعمير � يا تعمير �� ��خل ��مايشگا� �� نظر �يمني به چه نكته �� بايد 

توجه نمو�؟
�لف) ضدعفوني نمو�� �� با محلولها� مناسب

�) نصب برچسب خا�� �� سر�يس بر ��� �� 
�) ثبت شما��  ساخت

�) هيچكد�� 

17 -كد�ميك �� مو��� �يرمي تو�ند،��هها� �نتقا� مو�� �لو�� به فر� 
باشد؟

�لف) فر��فتن سو�� �� پوست
�) بر��شت مايعا� با پي پت بوسيله �ها�

�) �يختن � پاشيد� مو�� شيميايي � مو�� �لو��
�) همه مو���

پرسشها� مقاله خو��مو� « �ستاند���ها � �لز�ما� مربو� به كا�كنا�، �يمني � بهد�شت �� ��مايشگا�»

پاسخنامه �� صفحه بعد

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره پـانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org
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شما��:  6/418924/� 
تا�يخ:   1386/11/23

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
 �حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما�� 2503/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله «�لز�ما� مربو� به كا�كنا�، �يمنى � بهد�شت �� 
��مايشگا�» باستحضا� ميرساند كه �عطا� 5/ 1  �متيا� به متخصصا� �سيب شناسي تشريحي � باليني، علو� ��مايشگاهي، �كتر�� ميكر�� شناسي،  
�ير�� شناسى، �نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� كا�شناسي � كا�شناسي 
��شد علو� ��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� 

�� �ما� صد�� بمد� يكسا� �عتبا� ���� .
كد برنامه :  51000313   كد نشريه :  11553                                                                                                              

�كتر مرتضى خو�نين ����
مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��

نا� نشريه : عنو�� مقاله :       
صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  

 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  
بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  

ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 
مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :

فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

 قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� :
شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت نا� �� بطو� كامل تكميل � به مهر نظا� پزشكي ممهو� نمايند � پس �� مطالعه مقاله خو��مو� � 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش 
بانكى به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك 
�فا�، شعبه بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي 
( شباهنگ ) ، نرسيد� به خيابا� �كتر قريب، پال� 77، ��حد1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل %90 �� 

سو�ال� مقاله ، گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.
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نشريه علـمی خـبری
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�لز�مي  ��مايشگا�  قسمت ها�   �� كد�ميك   �� كف شو�  �جو�   -1
�ست؟

�) ميكر�� شناسي  �لف) تمامي بخش ها� ��مايشگا� 
�) هيچ كد�� � ) هماتولوژ�   

   
2- �� شر�يط �يد� �� تغيير�� �ما � �طوبت �� ��مايشگا� تا چه 

ميز�� قابل قبو� مي باشد؟
�لف) �ما 5 ± ��جه سانتي گر��، �طوبت %10-60 
�) �ما 10± ��جه سانتي گر��، �طوبت %20-70
�) �ما 5 ± ��جه سانتي گر��، �طوبت %20-50

�) هيچ يك �� مو��� فو� 

 �� نكته ��  به چه  توجه  ��مايشگا�  ��خلي  فضا�  �� طر�حي   -  3
�هميت كمتر� برخو���� مي باشد؟

�) تعد�� كا�كنا� �لف) متر�ژ ��مايشگا� 
�) طيف فعاليت ها� ��مايشگا� �) تعد�� تجهيز��  

مى باشند،              صحيح  �ير  عبا���  تما�  كا��  فضا�  مو��   ��  -  4
به جز:

�لف) فضايي �ست كه جهت �جر�� كليه فر�يندها� قبل، حين � پس �� 
�نجا� ��مايش به كا� مي �يد.

�) فضايي �ست جهت �نجا� ��مايش
�) فضايي �ست جهت قر�� ���� تجهيز��

�) فضايي �ست بين ميزها� كا�

قسمتها�  ساير   �� �ير  بخش ها�   �� كد�ميك  جد�سا��   -  5
��مايشگا� �لز�مي مي باشد؟

�) هماتولوژ� �لف) نمونه گير�  
�) �لف � �  �) تجزيه �����  

به تجهيز�� ��مايشگاهي كد�ميك صحيح  6 - �� �ختصا� فضا 
نمي باشد؟

�لف) توجه به ميز�� �لتاژ � �مپر مو��نيا�
�) �ختصا� فضا كامال به �ند��� �بعا� �ستگا� كه �� كاتالوگ مربو� 

��� شد� �ست
�) ��� �ستگا� 

�) �مكا� تهويه مناسب
7 - كد�ميك �� مو��� �ير �� مو�� فضا� �نبا�� صحيح �ست؟

�لف) منظو� �� فضا� �نبا�� �تاقي �ست جهت نگهد��� �قال� �خير� 
شد� ��مايشگا�

به  فضا  تخصيص  �لز�ما�   �� مناسب  حد   �� �ما   � �طوبت  حفظ   (�
فضا� �نبا�� �ست

� ) فضا� �نبا�� بايد قابليت گستر� ��شته باشد
 � � � ( �

8 - �� مو�� يخچا� ها� ��مايشگا� گزينه صحيح كد�� مي باشد؟
�لف) يخچا� ها � فريز�ها بايد بر ��� سطو� ثابت � بد�� لر�� قر�� 

گير�.
قر��  �� جا   �� يخچا� ها  كه  فضاهايي   �� مناسب  تهويه  تامين   (�

مي گيرند �لز�مي �ست .
�) يخچا� ها جزيي �� فضا� �نبا�� مي باشند.

�) همه مو��� فو�

9 - فضا� پشتيباني فضايى �ست بر��...
�لف) نگهد��� نمونه ها تا مد� �ما� تعيين شد� پس �� �نجا� ��مايش

�) نگهد��� نمونه ها قبل �� �نجا� ��مايش
�) تر�� كا�كنا�

�) هيچكد��

10 -  گزينه صحيح كد�� �ست ؟
�لف) هر ��مايشگا� مي بايست حد�قل ����� پنچ كپسو� �طفا حريق باشد.

�) �جو� چشم شو� �� ��مايشگا� �لز�مي �ست.
�) فضا� پشتيباني �� ساير قسمت ها� ��مايشگا� مي بايست جد� باشد.

� � � ( �

11 - �كر كد�ميك �� مو��� �ير �� شناسنامه تجهيز�� �لز�مي �ست؟
�لف) نحو� كا�بر� تجهيز

� ) كا�بر يا كا�بر�� مجا� 
� ) نتايج كنتر� � نگهد��� تجهيز

� ) هيچكد��

12 - نگهد��� � ���ئه سو�بق مربو� به كنتر� عملكر� تجهيز �� 
چه مو��� ال�� �ست ؟

�لف) پس �� خريد � قبل �� شر�� كا�بر�
� ) پس �� �نجا� تعمير � قبل �� شر�� به كا� مجد�

� ) مو��� �لف � � صحيح مي باشد
� ) هيچكد��

13 - كد�� يك �� مو��� �ير صحيح مي باشد ؟
 �لف ) برگه ها� ��خو�ست خريد � فاكتو� فر�� تجهيز�� �� مستند�� 

مربو� به خريد تجهيز�� مي باشند .
� ) �� سو�بق مربو� به كنتر� � نگهد��� تجهيز بايد نتايج كنتر� 

فاكتو�هايي كه �� �ستو��لعمل فني تجهيز قيد شد�، حفظ گر��.
� ) �� �ستو��لعمل فني تجهيز بايد شركت پشتيبا� � نحو� تما� با 

�� حتما مشخص گر��.
�) �لف � � 

          
Log book �� – 14 بايد چه مو���� �كر شو�؟

�لف) نا� كا�بر �� هر با� �ستفا�� �� �ستگا�
� ) تا�يخ � ساعت �ستفا��

� ) �ضعيت �ستگا� �� شر�� � خاتمه كا�
� ) همه مو��� فو�

15- كد�� مو�� صحيح مي باشد ؟
�لف) قبل �� �نجا� هر گونه تعمير�� بايد تجهيز�� مو�� نظر به شيو� 

مناسب ضد عفوني گر�ند � سو�بق �نجا� �� نگهد��� گر��.
�) شناسنامه تجهيز�� بايد به مد� �� سا� �� ��مايشگا� نگهد��� 

گر��.
�) كا�بر�� �يژ� هر تجهيز بايد �مو�� ها� ال�� �� حين كا�بر� تجهيز 

فر�گيرند � سو�بق مربو� به �ين �مو�� ها حفظ گر��.
�) �قد�ما� مربو� به كنتر� � نگهد��� تجهيز فقط �� مو���� �نجا� 

مي گير� كه به صحت عملكر� تجهيز �طمينا� ند�شته باشيم.

پرسشها� مقاله خو��مو� «�ستاند���ها� مربو� به فضا، تاسيسا� � تجهيز�� ��مايشگا�»

پاسخنامه �� صفحه بعد
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بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
�حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما��  2502/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله «�ستاند���ها� فضا، تاسيسا� �تجهيز�� ��مايشگا�» 
باستحضا� ميرساند كه �عطا� 5/ 1 �متيا� به متخصصا� �سيب شناسي تشريحي � باليني، علو� ��مايشگاهي، �كتر�� ميكر�� شناسي، �ير�� شناسى، 
�نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� ���� ها� كا�شناسي � كا�شناسي ��شد 
علو� ��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� �� �ما� 

صد�� بمد� يكسا� �عتبا� ����.
كد برنامه :  51000314       كد نشريه :  11553                                                                                                              
�كتر مرتضى خو�نين ����

مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى
بسمه تعالي

����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي
معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي

فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��
نا� نشريه : عنو�� مقاله :       

صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  
 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  

بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  
ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 

مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :
فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو��:
 � �� مطالعه مقاله خو��مو�  نمايند � پس  نظا� پزشكي ممهو�  به مهر   � �� بطو� كامل تكميل  نا�  برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت  شركت كنندگا� �� 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش بانكى 
به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك �فا�، شعبه 
بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي (شباهنگ)، 
نرسيد� به خيابا� �كتر قريب ، پال� 77، ��حد 1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل 90% �� سو�ال� مقاله، 

گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.

15 14 13 12 11 سؤ��

پاسخ

شما��:   6/418932/�
 تا�يخ:   1386/11/23
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برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوین علمی در کشور

حسینیه  در  جاری  سال  ماه  مرداد   14 سه شنبه  تاریخ  در 
امام خمینی) ره(، 51 طرح دانشمندان و متخصصان کشورمان 
میکروالکترونیک،  فناوری،  زیست  نانوفناوری،  بخش های  در 
ارتباطات و فن آوری اطالعات، انرژی های نو، سلول های بنیادی، 
هوا- فضا، گیاهان دارویی و طب ایرانی، علوم و فنون هسته ای و 

ما بین رشته ای ارائه شده بود.
برخی از این طرح ها و نوآوری ها برای نخستین بار در کشور 
انجام شده و دانش برخی از این فناوری ها در جهان محدود به 

یک یا چند کشور خاص است.
طرح  نانو،  بسترهای  از  استفاده  با  مصنوعی  پوست  ساخت 
مرحله ای،  تک  روش  به  بافت  مهندسی  مصنوعی،  کبد  ساخت 
طرح  نانو،  فن آوری  از  استفاده  با  سرطان  ضد  داروهای  تولید 
دستگاه  ساخت  و  طراحی  و  روبشی  تونلی  میکروسکوپ  تولید 
نانوفیلتراسیون برای تصفیه آب، طرح ها و نوآوری های ارائه شده 

در بخش نانوفناوری بود.
دربخش سلول های بنیادی، تولید سلول های بنیادی پرتوان 
سلول  برای  پایه ای  که  بود  برجسته  طرح های  جمله  از  القایی 
دانش  این  به  که  دنیاست  کشور  پنجمین  ایران  است،  درمانی 
نسل  همودیالیز  دستگاه  ساخت  همچنین  می کند.  پیدا  دست 
بود،  بنیادی  سلول های  بخش  در  نوآوری ها  جمله  از  چهارم 
تولید فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز بیماران خاص با استفاده 
ازحیوانات تراریخت از دیگر طرح ها در بخش سلول های بنیادی 

بود.
تولید فاکتور 7 نوترکیب که به عنوان یک فرآورده ارزشمند 
داروی  ساخت  دارد،  کاربرد  هموفیلی  بیماران  درمان  برای 

نوترکیب اینترفرون بتا بی یک – بی که اولین داروی مشابه بتافرون 
درجهان است و طراحی و ساخت میلی بیوراکتور با پایش مستقیم 
از  دارو،  و  میکروارگانیسم ها  آنزیم  تولید  و  بافت  کشت  به منظور 

جمله طرح های با فناوری باال در بخش زیست فناوری بود.

افزایش دقت و حساسیت آزمایش مدفوع

به نقل از zmd،  wedMD ، نسل جدید آزمایش های جدید 
مدفوع که بر اساس شناسایی DNA، موارد ابتال به سرطان های 
کولورکتال را تشخیص می دهند، حاصل شده اند. این آزمایش های 
 )Execsience ( جدید که به وسیله شرکت تجهیزات آزمایشگاهی
استفاده   DNA- Beaming تکنولوژی   از  شده اند،  طراحی 
می کنند و در مطالعات جدید، دقت و حساسیت آن ها در شناسایی 

موارد سرطان های کولورکتال به 90٪ رسیده است.

اندازه گیری مستقیم هپسیدین

و   UCLA دانشگاه   ،  medical news today از  نقل  به 
اندازه گیری  شرکت بیوتک در یک همکاری مشترک اولین روش 
مستقیم هورمون هپسیدین که وظیفه تنظیم جذب آهن از مواد 
غذایی به بدن را دارد، تولید کردند. این روش جدید در تشخیص 
کمک  خون  در  آهن  میزان  افزایش  یا  آهن  فقر  مزمن  بیماری 

خواهد کرد. 
نمونه  از  مستقیم  به صورت  هپسیدین  میزان  آزمایش  این  در 
خون اندازه گیری می شود در شرایط آنمی ) مربوط به فقر آهن ( 
برعکس  و  افزایش می یابد  به شدت  این هورمون در خون  میزان 
افزایش  آن  دنبال  به  و  آهن  حد  از  بیش  که جذب  علتی  هر  به 
آهن خون وجود داشته باشد سطح این هورمون در خون کاهش 
می یابد . در حال حاضر آزمایش های معمول در آزمایشگاه قادر به 
اندازه گیری مستقیم سطح این هورمون نیستند و در نتیجه برای 
تعیین وضعیت آهن بایستی به طور غیر مستقیم پروتئین های باند 
شونده ) TIBC( را اندازه گیری نمود که میزان هپسیدین به خون 

میتواند جایگزین مناسبی برای  TIBC باشد.

تولید سلول های عضالنی از سلول های بنیادی توسط 
محققان دانشگاه امیرکبیر 

سلول های  از  عضالنی  شده  مهندسی  سلول های  تولید  طرح 
دانشگاه  پزشکی  مهندسی  دانشکده  محققان  همت  به  بنیادی 

صنعتی امیرکبیر انجام شد. 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، غضنفری، فارغ التحصیل 
صنعتی  دانشگاه  پزشکی  مهندسی  دانشکده  ارشد  کارشناسی 
امیرکبیر و مجری طرح با بیان این که سلول های بنیادی به منظور 

 اخبار علمی

گزیده ای از تازه ترین دستاوردهای علمی ایران
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جایگزینی بافت ها و سلول های آسیب دیده با تمایز به سلول  یا بافت 
هدف به کار گرفته می شود، اظهار کرد: سلول های تمایز یافته برای 
این منظور بایستی قابلیت کارکرد فیزیولوژیک در بافت را پس از 
تزریق تا پیوند داشته باشند . از آن جا که سلول ها و بافت های بدن 
کشت  سلول های  تمایز  دارند،  قرار  دینامیک  چرخه  و  محیط  در 
ثمر  مثمر  چندان  رشد  فاکتورهای  از  استفاده  با  تنها  شده  داده 
نیست و بایستی با فرآیندهای مهندسی ویژگی های مناسب برای 
فیزیولوژیک،  به چرخه  پیوستن  از جمله  بافت هدف،  در  کارکرد 

پیوند با سلول های مجاور و رگ زایی را تامین کرد.
به  یافته  تمایز  بنیادی  سلول های  تزریق  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازدهی  بیماران بدون فرآیندهای مهندسی در جهان و کشور ما 
قلبی،  یافته  تمایز  تزیرق سلول های  از جمله  نداشته است  باالیی 
استخوانی و سیستم عصبی که در پژوهش حاضر سلول های بنیادی 
مزانشیمال گرفته شده از مغز استخوان انسان تحت بارگذاری های 
مکانیکی با ویژگی های متفاوت قرار گرفته و نحوه تمایز آن ها به 
سلول های عضله صاف با استفاده از تحلیل مورفولوژی و آنتی بادی 

اختصاصی سلول های تمایز یافته مورد بررسی قرار گرفته اند.
از  استفاده  با  مورفولوژی  تحلیل  که  این که  بیان  با  غضنفری 
پردازش تصاویر سلولی با توجه به متغیرهای فرکتالی و هندسی 
در  سلول ها  تمایز  بیانگر  نتایج،  کرد:  اظهار  است،  گرفته  صورت 
مکانیکی،  متغییرهای  تغییر  به  توجه  با  و  بوده  شر  فاکتور  غیاب 
وی  بوده اند.  متفاوت  ویژگی های  دارای  یافته  تمایز  سلول های 
تمایز  شده  مهندسی  سلول های  تحقیق  این  در  کرد:  خاطرنشان 
یافته عضله ای با ویژگی های متفاوت قابل اندازه گیری تولید شده 
عرضه  گوناگون   دراندام های  بافت  مهندسی  کاربردهای  برای  و 

شده است.
تولید  منظور  به  صاف  عضله  سلول های  تحقیق  این  ادامه  در 
شریان مصنوعی با استفاده از سلول های بدن بیمار به کار گرفته 
دانشکده  در  تحقیق  این  کرد:  اضافه  پایان  در  وی  شد.  خواهد 
همکاری  با  و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  پزشکی  مهندسی 
انستیتوپاستور ایران به سرپرستی دکتر محمد تفضلی از دانشگاه 
انستیتوپاستور  از  شکرگزار  محمدعلی  دکتر  و  امیرکبیر  صنعتی 

صورت گرفته است.

 
تولید  بنیادي  سلول  اختالل،  ده  براي  دانشمندان 

کردند.
  

دانشمندان موسسه سلول بنیادي هاروارد مي گویند، آنها براي ده 
اختالل ژنتیک سلول بنیادي درست کرده اند که به محققان اجازه 
مي دهد پیشرفت این بیماري  ها را در ظرف آزمایشگاهي مشاهده 

کنند.
به نقل از آسوشیتدپرس ، این امر مي تواند به سرعت بخشیدن 
بیماري هاي  از  برخي  براي  درمان هایي  کشف  براي  تالش ها  به 

بدخیم کمک کند.
دکتر جرج دیلي و همکارانش در موسسه سلول بنیادي هاروارد 
از سلول هاي معمولي پوست و مغز استخوان افراد مبتال به بیماري 
و  هانتینگتون   پارکینسون ،   بیماري هاي  جمله  از  مختلف   هاي 

سندرم داون  براي تولید این سلول هاي بنیادي استفاده کردند.
داگ ملتون یکي از مدیران این موسسه در این مورد گفت، این 
سلول هاي جدید به محققان اجازه مي دهد تا پیشرفت بیماري را 

در درون ظرف آزمایشگاه مشاهده کنند.
وي گفت:  در چند سال آینده این سلول ها زمینه را براي کشف 
هموار   ، شونده  وخیم تر  بیماري هاي  درمان  براي  جدیدي  روش 

مي کند .
ملتون همچنین از تاسیس آزمایشگاه جدیدي خبر داد که به 
سایر  میان  را  آن ها  و  مي کند  عمل  سلول ها  این  گنجینه  عنوان 
توزیع  مي  کنند،  تحقیق  بیماري ها  این  زمینه  در  که  دانشمنداني 

مي کند.
وي یادآور شد : خطوط سلول بنیادي براي بیماري هاي دیگري 
نیز در نظر گرفته شده است که دیابت نوع یک و دو انواع دیستروفي 
به  معروف  نادر  ژنتیکي  اختالل  یک  و  گوشه  بیماري  عضالني، 
بیماري بابل بوي )bubble boy ( از دیگر بیماري هایي است که 

این دانشمندان براي آن ها سلول بنیادي درست کرده اند.

سلول  هاي بنیادي خون در جفت بوجود مي  آیند
.   

بنیادي  سلول هاي  مي دهد  نشان  آمریکایي  محققان  مطالعه  یک 
خون ) سلول هایي که مي توانند به تمام سلول هاي موجود در خون 
تبدیل شوند ( در جفت بوجود مي آیند و در انجا تغذیه مي شوند. 

به نقل از یونایتدپرس، محققان دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجس 
گفتند که کشف آنها یک معماي دیرینه زیستي را حل مي کند و 
احتماال به دانشمندان اجازه مي دهد تا میکرو محیط خاص جنیني 
کشت  در  است،  الزم  خون  بنیادي  سلول هاي  تولید  براي  که  را 

سلولي شبیه سازي کنند.
باز  پزشکي  گسترده  مرکز  در  محقق  یک  میکلوال  هانا  دکتر 
تولید و تحقیقات سلول بنیادي این دانشگاه گفت، در این صورت 
مي توان این قبیل سلول ها را براي استفاده در درمان بیماري هایي 

مانند سرطان خون و کم خوني آپالستیک پرورش داد.
تکاملي  و  سلولي  مولکولي،  شناسي  زیست  استادیار  میکوال 

گفت، سرچشمه این سلول ها معماي بزرگي بود.
وي افزود، براي نخستین بار مي توانیم قطعا بگوییم که جفت، 
 سرچشمه سلول هاي بنیادي خون است و بحثي در آن وجود ندارد.

این مطالعه در شماره ۶ مارس مجله Cell Stem Cell منتشر 
شده است.
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 �4 و   �0  ،6  ،4  ،�  ،�  ،1 مواد   استناد  به  آیین نامه،  این 
و  امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی  به مقررات  قانون مربوط 
آشامیدنی مصوب 1��4/�9 ) با اصالحات بعدی( و بندهای 11 
و 16 ماده 1 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان 
تشکیل  قانون  ماده 8  و  پزشکی مصوب سال 1�67  آموزش  و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی ان 
مصوب سال 1�65 هیات محترم وزیران و اصالحات سال 1�66 

تهیه و به شرح زیر اعالم می گردد:

فصل اول( تعاریف:
بهداشت،  وزارت  به  اختصار  به  آیین نامه  این  در   -1 ماده 
علوم  دانشکده  یا  دانشگاه  به  وزارت،  پزشکی  آموزش  و  درمان 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه / دانشکده و به 
کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده �0 قانون مربوط 
به مواد خوردنی و آشامیدنی سال 1��4 و اصالحات بعدی آن 
کمیسیون قانونی و پروانه های تاسیس ) بهره برداری( مسئوالن 

فنی پروانه های قانونی گفته می شود.
ماده 2- آزمایشگاه تشخیص پزشکی موسسه پزشکی است 
که طبق ضوابط قانونی ایجاد می گردد و در آن نمونه های مختلف 
حاصل از بدن انسان برای تشخیص و مراقبت  از بیماری ها و تاثیر 

درمان مورد آزمایش قرار می گیرد. 
نوع  به  نسبت  پزشکی  تشخیص  آزمایشگاه  هر   -3 ماده 
تخصص و یا صالحیت علمی مسئول یا مسئولین فنی و بر اساس 
مجوزهای صادره از وزارت دارای یک یا چند بخش از بخش های 

زیر می تواند باشد:
الف( بیوشیمی

ب ( خون شناسی
ج ( بانک خون و ایمونوهماتولوژی

د ( میکروب شناسی ) باکتری شناسی، انگل شناسی، 
ویروس شناسی و قارچ شناسی(

ه ( ایمنی شناسی و سرم شناسی
و ( آسیب شناسی تشریحی ) سیتوپاتولوژی و پاتولوژی (

ز ( ژنتیک پزشکی
ح ( سیتوژنتیک پزشکی

فصل دوم ( شرایط تاسیس و بهره برداری:
به  منوط  اقدام  از هر گونه  قبل  آزمایشگاه  تاسیس  ماده 4 – 

کسب موافقت اصولی و مجوز از کمیسیون قانونی می باشد.
یا  و  حقیقی  اشخاص  به  آزمایشگاه  تاسیس  اجازه   –  5 ماده 
حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای قانونی و 

با شرایط ذیل داده می شود:
الف( تابعیت جمهوری اسالمی ایران

ب( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر ) به استناد رای محاکم 
صالحه(

ج( اشخاص حقیقی متقاضی تاسیس آزمایشگاه باید دارای یکی 
از مدارک ذیل باشند:

هر  یا   ( تشریحی  و  بالینی  آسیب شناسی  1-دکترای تخصصی 
دو (

�-دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی 
�-دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 

گرایش  با   )PHD( مدرک  دارندگان  یا  تخصصی  4-دکترای 
بالینی در یک یا چند مورد از موارد قید شده در ماده � 

قالب های شرکت های  در  می توانند  اشخاص حقوقی صرفا   ) د 
باید حداقل  و  باشند  بهداشتی و درمانی متقاضی  تعاونی خدمات 
نصف به عالوه یک نفر از موسسین دارای مدارک علوم آزمایشگاهی 
باشند و به هر حال معرفی مسئول فنی واجد شرایط الزامی است.

به دولت که  وابسته  یا  و  و موسسات دولتی  نهادها  تبصره – 
تقاضای  به شرطی می توانند  استفاده می نمایند  بودجه عمومی  از 
تاسیس آزمایشگاه نمایند، که دارای مجوز الزم جهت درخواست 

تاسیس آزمایشگاه باشند.
ماده 6 ـ به موسس آزمایشگاه بیش از یک پروانه تاسیس داده 

نمی شود.
دایر  به نام شعبه  نمی تواند مرکز دیگری  آزمایشگاه  ماده 7 – 
نماید، ضمنا آزمایشگاه مجاز به نمونه برداری و یا انجام آزمایش در 

غیر محل مندرج در پروانه تاسیس نمی باشد.

 آیین نامه تاسیس و اداره امور

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
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ماده 8 – احراز صالحیت موسس یا موسسین بر اساس شرایط 
عهده کمیسیون  به  مربوطه(  تبصره های  و  دوم  فصل   ( فوق الذکر 

قانونی می باشد.
ماده 9 – انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسس ممنوع 
پروانه  افرادی که یک بار   . قانونی  موافقت کمیسیون  با  است مگر 
واجد  اشخاص  یا  به شخص  علتی  هر  به  و  باشند  گرفته  تاسیس 
تاسیس  پروانه  دوم  بار  برای  باشند  کرده  واگذار  دیگری  شرایط 
صادر نخواهد شد. ولی با رعایت سایر مقررات، پروانه تاسیس یک 

آزمایشگاه را می توان به آنها منتقل نمود.
ماده 10 – کمیسیون قانونی با رعایت قوانین و مقررات مصوب و 

مفاد آیین نامه اقدام به بررسی و صدور پروانه خواهد نمود.

فصل سوم( سایر مقررات:
دیگر  محل  به  محل  یک  از  دایر  آزمایشگاه  انتقال   -11 ماده 
منوط به موافقت دانشگاه مقصد و اخذ پروانه جداگانه طبق ضوابط 

مربوطه خواهد بود.
ماده 12- آزمایشگاه های بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود 
و درمانگاه ها ) اعم از خصوصی، خیریه و تعاونی و وابسته به نهادها( 
می بایستی در داخل محوطه مربوطه دایر گردند و حق نصب تابلوی 
و  مراکز مذکور  از  آزمایشگاه در محوطه خارج  عنوان  به  جداگانه 
پذیرش عموم مراجعین از خارج از مراکز درمانی را ندارند و فقط 
می توانند نام آزمایشگاه، نام مسئول فنی و تخصص مربوطه را در 

تابلوی راهنما، قید نمایند.
تبصره- در صورتی که پروانه تاسیس آزمایشگاه این گونه مراکز، 
به نام فرد واجد شرایط ) قید شده در ماده 5( صادر گردد پذیرش 

عموم مراجعین از خارج از مراکز درمانی، بالمانع می باشد.
ماده 13 – شروع به کار، بهره برداری و ادامه فعالیت آزمایشگاه 
منوط به معرفی کارکنان پزشکی و پیراپزشکی و اعالم تجهیزات 
مورد نیاز و سایر مدارک طبق ضوابط اعالم شده و تایید کمیسیون 
قانونی و کسب پروانه و رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در 

این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه خواهد بود.
است  مجاز  تا شش ماه  حداکثر  آزمایشگاه  تعطیلی   -14 ماده 
مگر در ماموریت های اداری، آموزشی و بیماری و یا دالیل موجه 
امر  این  گیرد. چنانچه  قرار  مربوطه  دانشگاه  تایید  مورد  دیگر که 
آزمایشگاه طبق  پروانه های  ابطال  به  دانشگاه مخیر  نگردد  رعایت 

ضوابط مربوطه خواهد بود.
ماده 15 – در مواردی که موسس و مسئول فنی آزمایشگاه یک 
نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث می توانند با ارائه گواهی 
تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول 
درخواست  قانونی  کمیسیون  به  پروانه  دریافت  شرایط  واجد  فنی 
صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه حداکثر 
یاد شده  مدت  مکلفند ظرف  وراث  بود.  دو سال خواهد  مدت  به 
ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص حقیقی و یا  با 

حقوقی واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید 
اقدام کننده ، در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد.

تبصره – معرفی مسئول فنی جانشین بایستی حداکثر ظرف 
یک ماه از تاریخ فوت صورت پذیرد . بدیهی است در طول این مدت 

آزمایشگاه می تواند با مسئول فنی موقت ادامه فعالیت دهد.
تبصره 2 – در صورتی که مسئول فنی آزمایشگاه فوت نماید، 
موسس باید در حداقل زمان ممکن ) مدت زمان با تایید کمیسیون 
قانونی( فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان مسئول فنی موقت 

معرفی نماید.
ماده 16 – اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند 
در طول خدمت در محل دیگری به جز موسسه / مرکز وابسته به 
دانشگاه / دانشکده، اشتغال داشته باشند، پروانه مسئول فنی برای 
این افراد فقط جهت بخش های دانشگاهی ) مانند کلینیک ویژه، 

بیمارستان ها و ...( صادرمی گردد.
تبصره – در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور به هر 
فوق  ماده  موضوع  صادره  فنی  مسئولیت  پروانه  دانشگاه،  با  دلیل 
لغو و در صورت تقاضای این افراد جهت اخذ پروانه در بخش غیر 
خواهد  اقدام  قانونی  مراحل  طی  و  مربوطه  ضوابط  طبق  دولتی، 

گردید.
قانون  اساس  بر  آزمایشگاه ها  پروانه های  تمدید   –  17 ماده 
آموزش مداوم و رعایت ضوابط و استانداردها و ارائه مدارک مربوطه 

خواهد بود.
ماده 18- آزمایشگاه های دولتی که به بخش خصوصی واگذار 
اخذ  و  شرایط  واجد  فنی  مسئول  معرفی  به  موظف  نیز  می شوند 

مجوزهای قانونی می باشند.

فصل چهارم ( شرح وظایف موسس:
ماده 19- اهم وظایف موسس به شرح ذیل می باشد:

از  پس  سال   � مدت  ظرف  حداکثر  آزمایشگاه  راه اندازی   -1
صدور موافقت اصولی 

کمیسیون  به  آزمایشگاه  فنی  مسئولین  یا  مسئول  معرفی   -�
قانونی

جز  به  موارد  همه  در  قانونی  مراجع  برابر  در  پاسخگویی   -�
مواردی که به عهده مسئول فنی بوده و در فصل هفتم ذکر شده 

است.
4- تامین نیروی انسانی واجد شرایط طبق ضوابط

مقررات  و  پزشکی  اخالق  شئون  حفظ  بر  نظارت  و  اجرا   -5
کشور

6- کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و رعایت 
تعرفه های مصوب

نمایندگان  بازرسی  برای  الزم  تسهیالت  ایجاد  و  همکاری   -7
وزارت در زمان فعالیت آزمایشگاه

8- کسب اطمینان از ترتیب عمل دادن به توصیه ها و دستورات 
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وزارت در جهت حسن انجام امور آزمایشگاه
تشخیص  فرآورده های  و  تجهیزات  وسایل،  تامین  و  تهیه   -9

آزمایشگاه
فصل پنجم ( ساختمان آزمایشگاه:

ساختمان آزمایشگاه باید کلیه ضوابط مربوط به شرایط فیزیکی 
یک آزمایشگاه تشخیص طبی را که توسط وزارت تعیین می شود 
دارا باشد و در صورتی اجازه بهره برداری صادر می شود که بازرسین 

وزارت ) دانشگاه ( این شرایط را احراز نمایند.

فصل ششم ( نیروهای فنی آزمایشگاه:
ماده 20 – افرادی که در آزمایشگاه به کار فنی مشغول می شوند 

به شرح ذیل هستند :
1- مسئول فنی آزمایشگاه ) طبق فصل هفتم این آیین نامه (

�- کارشناس ارشد بالینی یا کارشناس ارشد یکی از رشته های 
علوم آزمایشگاهی ) در بخش مرتبط(

یا  علوم آزمایشگاهی  لیسانس   ( آزمایشگاه  کارشناس   -�
رشته های وابسته در بخش مرتبط (

4- کاردان آزمایشگاه ) فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی (
تبصره1-  کلیه افراد فوق باید با صالحدید و موافقت مسئول 

فنی به کار گمارده شوند.
تبصره2- کلیه کادر فنی باید به دانشگاه معرفی شوند.

تبصره3- رعایت استانداردهای نیروی انسانی که توسط وزارت 
با توجه به مقتضیات ابالغ می گردد الزامی است.

فصل هفتم ( مسئول فنی :
ماده 21- مسئول فنی باید دارای یکی از مدارک زیر باشد:

1- دکترای تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی ) یا هر 
دو (

�- دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
�- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

4- دکترای تخصصی تک  رشته ای علوم آزمایشگاهی ) در بخش 
مربوطه (

تبصره 1- آزمایشگاه صرفا آزمایشاتی را می تواند انجام دهد که 
مسئول فنی مربوطه را داشته باشد.

فنی  مسئولیت  تنها  رشته ای  تک  متخصصین  تبصره2- 
فعالیت  رشته  همان  در  که  بپذیرند  می توانند  را  آزمایشگاهی 
می نمایند. در صورتی که متخصصان تک رشته ای بخواهند مسئولیت 
فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی را بپذیرند الزم است چهار نفر از 

چهار رشته همزمان معرفی شوند.
و  تعیین  وزارت  توسط  آزمایشات  تفکیکی  لیست  تبصره3- 

ابالغ خواهد گردید.
ماده 22- مسئول فنی توسط موسس یا موسسین به کمیسیون 
قانونی معرفی می شود و پس از احراز صالحیت آنها و صدور پروانه 

مسئولیت فنی می تواند کار خود را شروع نماید.
تبصره – موسس یا موسسین به شرط دارا بودن شرایط مسئول 

فنی می توانند به عنوان مسئول فنی معرفی شوند.
به طور  می تواند  وزارت  زمان  مقتضیات  اساس  بر  ماده23- 

موقت شرایط خاصی را برای مسئول فنی تعیین و ابالغ نماید.
فنی  مسئولیت  می تواند  صرفا  فنی  مسئول  هر  ماده 24- 
خیریه،  دولتی،  خصوصی،  آزمایشگاه های  از  اعم   ( موسسه  یک 
شرکت های تعاونی و نهادها و شرکت های فرآورده های تشخیصی( 
را در یک نوبت کاری دارا باشد و شاغلین مذکور مجاز به اشتغال 

همزمان در سایر مراکز نمی باشند.
نوبت  دو  از  بیش  نباید  حال  هر  در  فنی  مسئول   -1 تبصره 
یا  و  مراکز خصوصی  از  اعم   ( باشد  در هر شبانه روز شاغل  کاری 

دولتی ( .
بیمارستان ها و  آزمایشگاه های  پروانه مسئول فنی  تبصره 2- 
سایر مراکز درمانی به استناد پروانه تاسیس بیمارستان و یا مرکز 
مربوطه صادر خواهد شد. بدیهی است در صورتی که پروانه تاسیس 
آزمایشگاه به نام فرد واجد شرایط ) قید شده در ماده 5( صادر گردد 

پذیرش عموم مراجعین از خارج از مرکز بالمانع می باشد.
ماده 25 – صدور پروانه تاسیس مانع از پذیرش مسئولیت فنی 

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی دیگر برای موسس نخواهد بود.

فصل هشتم ( شرح وظایف مسئول فنی:
آزمایشگاه کسی است که ضمن داشتن تخصص  فنی  مسئول 
مربوطه، پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین و مقررات به نام او صادر 
علمی  صالحیت  حد  در  آزمایشگاه  امور  در  وی  مدیریت  و  شده 
دستورالعمل های  و  ضوابط  و  فنی  مسئولیت  پروانه  در  مندرج  و 

مربوطه می باشد.
ماده 26- وظایف مسئول فنی آزمایشگاه عبارت است از:
1- ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها و بخش های مختلف

به  ضروری  غیر  خدمات  و  هزینه ها  تحمیل  از  ممانعت   -�
بیماران

مختلف  واحدهای  در  خطا  بروز  بالقوه  منابع  شناسایی   -�
آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه

با کارکنان آزمایشگاه، کارکنان گروه  ارتباط موثر  برقراری   -4
پزشکی و بررسی میزان رضایت، نظرسنجی و رسیدگی به شکایت 

کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه
اولیه به  ارائه خدمات  اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و   -5

بیماران اورژانسی
6- نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی 

و انعکاس و نگهداری آنها
آزمایشگاه های  عملکرد  پایش  و  انتخاب  نحوه  بر  نظارت   -7

ارجاع
8- جمع آوری و ارائه و گزارش و راسال اطالعات و آمار مربوط 
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مراکز  با  همکاری  و  ذیربط  مراجع  به  کیفی  و  کمی  خدمات  به 
بهداشتی در خصوص کلیه اطالعات درخواست شده توسط سیستم 
هر  در  بیماری ها  از  مراقبت  نظام  و  آزمایشگاه ها  امور  تبر  نظارت 

زمان و شرایط تعیین شده 
عملکرد  صالحیت  ارزیابی  و  آموزشی  برنامه های  اجرای   -9

کارکنان در بدو خدمت و بطور دوره ای 
10- نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف 

در آزمایشگاه 
11- نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت 

عملکرد تجهیزات و وسایل و فرآورده های تشخیصی
�1- اطمینان از تامین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام 

فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت مالحظات ایمنی 
مخاطرات  برابر  در  کارکنان  ایمنی  تامین  از  اطمینان   -1�

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک 
14- نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش، شامل پذیرش، 

جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه 
15- نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه 

شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق 
16- اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایش ها 

و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه 
17- اختیار تفویض هریک از مسئولیت های فوق به افراد ذیصالح 
به ذکر است که در هر حال مسئولیت کلیه  . الزم  تایید  و مورد 

فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه به عهده مسئول فنی است.
18- رعایت قوانین و مقررات وزارت 

19- جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز 
�0- حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه 

علمی  و  تخصصی  امور  مورد  در  شکایات  به  رسیدگی   -�1
مراجع  وزارت  نظیر  ذیربط  مراجع  به  پاسخگویی  و  آزمایشگاه 

قضایی، نظام پزشکی و غیره 
نظر  در  با  آزمایش ها  برگه جواب  نمودن  ممهور  و  امضاء   -��

گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی 
��- مسئولیت کلیه فعالیت های تخصصی و فنی انجام شده در 

آزمایشگاه 
�4- تعیین اهداف، دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه 

متناسب با و مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی 
�5- تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان 

فنی و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها 
بکارگیری  از  اطمینان  و  آزمایش  انجام  روند  بر  نظارت   -�6
و  آزمایش ها  انجام  جهت  شده  صحه گذاری  و  معتبر  روش های 
اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی 

کیفی خارجی 
�7- نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و گزارش نتایج 

و در موارد مقتضی ارائه توصیه های الزم در برگه گزارش 

اقدامات  اثربخشی  انجام  جهت  پیگیری  و  ریزی  برنامه   -�8
یا  و  آزمایشگاه  در  دوره ای  ممیزی  و  بازرسی  طریق  از  اصالحی 
دریافت پس خوراند از مسئولین واحدها یا کارکنان فنی و نگهداری 

مستندات مربوطه .
�9- در زمان عدم حضور مسئول فنی پذیرش و انجام آزمایش ها 
توسط افراد ذیصالح قابل انجام بوده ولی صرفا جواب آزمایش های 
اورژانس با قید » این جواب گزارش اولیه بوده و گزارش نهایی پس 

از تایید مسئول فنی ارائه خواهد شد »قابل ارائه به بیمار است . 

فصل نهم ( شرایط ویژه مسئول فنی :
ماده 27 – حضور مسئول فنی در مؤسسه در زمان مندرج در 
پروانه آزمایشگاه ضروری است و در صورتیکه به هر علت استثنایی 
مسئول فنی نتواند شخصا در زمان تعیین شده در آزمایشگاه حضور 
داشته باشد الزم است فردی واجد شرایط و صالحیت را به صورت 

موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنی همکار معرفی نماید .
ماده 28 – مسئول فنی می تواند در سال حداکثر دو ماه فرد 
واجد شرایط را به جانشینی خود به عنوان مسئول فنی موقت به 
دانشگاه مربوطه معرفی نماید و در موارد ذیل مدت آن حداکثر تا 

شش ماهه افزایش می یابد :
الف( ماموریت های آموزشی، فرصت های مطالعاتی و اداری که 

به تایید وزارت رسیده باشد .
ب( بیماری خود و یا بستگان درجه یک که مجبور به ترک شهر 
و یا شهرستان محل کار خود برای مدت زمانی بیشتر از زمان ذکر 

شده در ماده �8 باشد ) با تعیین دانشگاه ذیربط (.
آزمایشگاه مرکز درمانی  فنی  در صورتی که مسئول   : تبصره 
پس از پایان مدت دو ماه مقرر در ماده �8  شخصا در آزمایشگاه 
حداکثر  می بایست  مؤسس  ندهد  انجام  را  خود  وظایف  و  حاضر 
ظرف مدت 1 ماه جهت تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه فرد واجد 
شرایط به دانشگاه مربوطه معرفی نماید .پس از رسیدگی و احراز 
صالحیت توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی به نام فرد 

معرفی شده صادر می گردد.
ماده 29- افرادی که توسط مسئول فنی آزمایشگاه به عنوان 
همکار نیمه وقت یا تمام وقت آزمایشگاه معرفی و اجازه مربوطه را 
و  تابلو  آنها روی  نام  ادامه همکاری ذکر  زمان  تا  دریافت می دارد 

اوراق بالمانع است .
مقرر  ساعات  در  آزمایشگاه  در  به حضور  موظف  نیز  افراد  این 
می باشند. بدیهی است امضای برگه های آزمایش در حد صالحیت 

فردی مجاز می باشد .
تبصره - در بخش تخصصی مربوطه همکار مسئول فنی امضا 
کننده ، پاسخگوی گزارشات اختصاصی خود خواهد بود . بدیهی 
است به هر حال مسئول فنی صاحب پروانه از مسئولیت های خود 

مبرا نخواهد بود .
ماده 30- مسئول فنی یک آزمایشگاه می تواند با رعایت همه ی 
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یک  فنی  مسئول  یا  و  همکار  فنی،  مسئولیت  به  مربوط  ضوابط 
آزمایشگاه ها  در  کار  نحوی که ساعات  به   ، باشد  دیگر  آزمایشگاه 

متفاوت باشد .
اداره  توسط  آزمایشگاه  موقت  فنی  مسئول  احکام   -31 ماده 
امور آزمایشگاه دانشگاه ها براساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صادر 

خواهد شد .

در  کار  نحوه  عمومی  ضوابط  و  شرایط  دهم(  فصل 
آزمایشگاه تشخیص پزشکی : 

ماده 32- نام آزمایشگاه ، آدرس ، مهر و امضای مسئول فنی 
و تلفن روی برگه جواب منعکس شود .

ماده 33- آزمایشگاه موظف به داشتن گزارش رایانه ای بیماران 
در  پزشک  نام  و  آنها  کامل  مشخصات  و  بیماران  ثبت نام  جهت 
سریال  شماره  قیمت،  درخواستی،  آزمایش  نوع   ، کننده  خواست 

قبض،  نوع بیمه و تاریخ می باشد .
به  باید حداقل  آزمایشگاهی مراجعین  ماده 34- کلیه سوابق 
.و  شود  بایگانی  آزمایشگاه  در  رایانه ای  به صورت  سال  یک  مدت 
بیماران  آزمایش  نتایج  و  بطور جداگانه سوابق  بایستی  آزمایشگاه 

را داشته باشد .
مقابل  در  رسید  قبض  به صدور  موظف  آزمایشگاه  ماده 35- 

دریافت وجه از بیماران می باشند .
ماده 36- استفاده از هرگونه نام و عناوین روی تابلو و برگه های 
آزمایشگاه به غیر از آنچه در پروانه قید شده است ممنوع می باشد.
ماده 37- نمونه برداری در آزمایشگاه باید طبق ضوابط علمی 

و استانداردهای مصوب آزمایشگاهی صورت پذیرد.
علمی  امکانات  تناسب  به  است  موظف  آزمایشگاه  ماده 38- 
با  این صورت می تواند  . و در غیر  انجام دهد  و فنی خود آزمایش 
و  تخصص  که  همکار  آزمایشگاه  به  و  پذیرش  استانداردها  رعایت 

توان علمی و مجوز الزم را داشته باشد، ارسال نماید .
تبصره 1- پذیرش بیمار بایستی متناسب با استانداردهای فنی 

مربوطه که توسط وزارت اعالم می گردد،  صورت پذیرد .
تبصره 2- نمونه برداری در خارج از آزمایشگاه پس از پذیرش 
در آزمایشگاه و توسط فرد ذیصالح امکانپذیر می باشد، بدیهی است 
فنی  مسئول  به عهده  نمونه برداری  نحوه  بودن  صحیح  مسئولیت 

خواهد بود .
از  فاصله  و  جمعیتی  سقف  محدودیت  هیچگونه   -39 ماده 
آزمایشگاه جهت تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی وجود ندارد و 

تنها احراز استانداردهای کیفیت مالک است .
کلیه  احراز  امکان  که  محروم  نقاط  خصوص  در  تبصره- 
امکان  قانونی  کمیسیون  تایید  از  پس  نباشد  ممکن  استانداردها 
تعلیق آن قسمت از استانداردها که قابل احراز نباشد با ذکر زمان 
این تعلیق ممکن خواهد بود . به هرحال این زمان بیش از پنج سال 

نخواهد بود مگر در شرایط خاص و با مجوز مستقیم مقام وزیر .

ماده 40- ظرفیت باید براساس کل پذیرش انجام گرفته و نباید 
تنها  و  باشد  غیربیمه ای  و  بیمه ای  بیماران  بین  تفاوتی  هیچگونه 

پذیرش بر مبنای حق تقدم مراجعین می باشد .
تبصره- بیماران اورژانس مستثنی از این قاعده هستند .

ماده 41- نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاهی بایستی در دسترس 
همگان باشد .

ماده 42- چون اجرای کنترل کیفی ) داخلی و خارجی ( برای 
آزمایشگاه های کشور جزء وظایف اولیه محسوب شده است لذا در 
اجرای این هدف آزمایشگاه ها موظف به اجرای برنامه کنترل کیفی 
و نیز شرایط و ضوابط تعیین شده در استانداردسازی آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی می باشند .

در  کار  نحوه  عمومی  ضوابط  و  شرایط   ) یازدهم  فصل 
آزمایشگاه های آسیب شناسی تشریحی :

ماده �4- کلیه نسوج و مایعات برداشته شده از بدن باید جهت 
به  سیتوپاتولوژی  و  هیستوپاتولوژی  آزمایش های  انجام  و  پذیرش 

آزمایشگاه های آسیب شناسی تحویل گردد .
نمونه  پذیرش  جهت  باید  آسیب شناسی  آزمایشگاه   -44 ماده 
تحویلی، اطالعات الزم شامل درخواست پزشک- نام و نام خانوادگی 
بیمار – جنس – نام پدر – سن – کد ملی ) در صورت امکان (- محل 
آناتومیک برداشت نمونه – تاریخ برداشت آن- اطالعات اساسی از 
مشاهدات  رادیوگرافیک،  و  آزمایشگاهی  عالیم  و  سوابق  شکایات، 
حین بیوپسی و یا عمل جراحی و نیز تشخیص و یا تشخیص های 

افتراقی را اخذ و سپس به انجام آزمایش اقدام نماید.
به عهده  آنها  صحت  و  اطالعات  این  ارائه  مسئولیت  تبصره- 

پزشک درخواست کننده است .
ماده 45- مشخصات هویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی، 
روی  باید  نمونه  برداشت  آناتومیک  و محل  نمونه بردار  پزشک  نام 
با  و  مشخص  فیکساتیو،  و  نمونه  حاوی  متناسب  ظروف  یا  ظرف 
با  نیز  مسئولیت پزشک نمونه بردار نوشته شده باشد و تعداد آنها 

برگه درخواست آزمایش مطابقت نماید .
پزشک  تشخیصی،  مداخالت  از  جلوگیری  جهت  تبصره- 
نسوج  از  اعم  نمونه  تمامی  است  موظف  کننده  درخواست 
برای  فقط  بیمار  و  نمونه  مشخصات  تمام  ذکر  با  را  مایعات  و 
مورد  نمونه  نبایستی  و  دارد  ارسال  آسیب شناسی  آزمایش  یک 
آزمایشگاه های  برای  و  تقسیم  قطعاتی  یا  بخش ها  به  آزمایش 
آزمایشگاه  موضوع  این  در صورت کشف   . فرستاده شود  متعدد 
این  صورتیکه  در  و  و  نماید  خودداری  آن  پذیرش  از  می تواند 
برش  یا  و  مایعات  از  اسالید سیتوپاتولوژی  تهیه  از  موضوع پس 
جواب  دادن  از  قبل  و  تکنیکی  مختلف  مراحل  طی  و  بافتی 
نمونه  بقیه  است  مخیر  آسیب شناسی  آزمایشگاه    ، گردد  کشف 
و اسالیدهای تهیه شده را پس از دریافت هزینه های مربوطه به 
آزمایش  دیگری  نمونه  هر  مانند  یا  و  نماید  مسترد  آن  صاحب 
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میکروسکوپی  انجام داده و جواب آن را بدهد .

های  آزمایشگاه  ویژه  شرایط   ) دوازدهم  فصل 
هیستوپاتولوژی و سیتوپاتولوژی :

کلیه  سلولی،  و  بافتی  نمونه های  پذیرش  جهت   -46 ماده 
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ) اعم از مستقل – بیمارستانی- 
بخش  دارای  باید   ) غیره  و  درمانگاهی  محدود-  جراحی  مرکز 

آسیب شناسی تشریحی باشند .
درجه  دارای  باید  آزمایشگاه  این  فنی  مسئول   -47 ماده 
دکترا در پزشکی و درجه تخصصی در آسیب شناسی تشریحی یا 

تشریحی-بالینی باشد .
ماده 48- جواب پاتولوژی و سیتوپاتولوژی باید حداقل در دو 
نسخه تهیه شود که نسخه اصلی به شکل برگه گزارش به بیمار داده 
شده یا برای پزشک درخواست کننده ارسال می گردد و نسخه دوم 

به شکل نوشتاری یا الکترونیک در آزمایشگاه بایگانی می شود .
 ، بلوک ها   ، نمونه ها  نگهداری  زمان  مدت  حداقل   -49 ماده 

اسالیدها و گزارشات به شرح زیر می باشد :
- نمونه های بافتی : 4 هفته پس از گزارش دهی نهایی 

- بلوک های پارافینی : 10 سال 
- اسالیدها و گزارشات هیستوپالتولوژی و مغز استخوان : 10 

سال 
- اسالیدهای سیتوپاتولوژی : 5 سال 
- گزارشات سیتوپاتولوژی : 10 سال 

- اسالیدها و گزارشات آسپیراسیون سوزنی : 10 سال 
- در برگه گزارش باید نام، نشانی و شماره تلفن آزمایشگاه ثبت 

شود .
ماده 50- کلیه نمونه ها باید با شماره پذیرش مشخص شوند و 
در دفتر اندیکس، روی اسالیدها، روی بلوک ها و در برگه گزارش، 

سال و شماره سریال مربوطه منعکس شود .
ماده 51- نام، نام خانوادگی، سن و جنس بیمار، کد ملی ) در 
صورت امکان (، نام پزشک درخواست کننده، تاریخ تحویل نمونه 
برداشت  آناتومیک  محل  جواب،  صدور  تاریخ  نیز  و  آزمایشگاه  به 
پرونده  شماره  مصرفی،  فیکساتیو  نوع  آزمایش،  مورد  بافت  نوع  و 
برگه  باید در  بیمارستان(،  بیماران بستری در  و بخش ) در مورد 

گزارش ذکر شود .
ماده 52- شرح ماکروسکوپی مطابق با دستورالعمل استاندارد 
مصوب و نیز ذکر نام پاتولوژیست یا پاتولوژیست های همکار همراه 

با امضاء و مهر نظام پزشکی ایشان در برگه گزارش الزامی است .
نظر  کسب  به  مایل  معالح  پزشک  که  صورتی  در   -5� ماده 
مشورتی دیگری باشد با درخواست کتبی ، آزمایشگاه موظف است 
اسالیدهای مورد نظر و یا در صورت لزوم بلوک ها را پس از احراز 
درخواست  برگه  حامل  به   ) وثیقه  بدون   ( رسید  اخذ  با  و  هویت 
تحویل دهد . آزمایشگاه مورد مشورت باید اسالیدها را شماره گذاری 

و همانند نمونه های دیگر گزارش نگهداری نموده و یک نسخه از 
گزارش نهایی خود را هم به نحو مقتضی به آزمایشگاه اول ارسال 
نماید . همچنین بلوک ها باید به آزمایشگاه اول برگشت داده شوند . 
در صورتی که به علل تکنیکی تنها در یک اسالید ضایعه دیده شود، 
آن اسالید نیز پس از مشاوره به آزمایشگاه اول عودت داده می شود. 

مسئولیت بازگرداندن موارد مذکور با تحویل گیرنده است .

فصل سیزدهم( ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم پروانه 
آزمایشگاه :

الزامات  موظفند  آزمایشگاه  یا موسسین  و  ماده 54- موسس 
موضوع این آیین نامه و دستورالعمل های ابالغ شده توسط وزارت را 
رعایت نمایند و مسئول فنی و کارکنان ذیربط نیز مکلف به انجام 
آنها در حدود وظایف و صالحیت های مربوطه هستند و باید نواقص 
اعالم شده را در مدت زمان تعیین شده برطرف سازند و در صورت 

تخلف بسته به نوع تخلف به نحو زیر اقدام خواهد شد :
الف( تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه کارشناسی 

محل توسط دانشگاه های ذیربط 
یا  و  وزارت  توسط  پرونده  و درج در  اخطار کتبی  بار دوم  ب( 

دانشگاه ذیربط حداقل به فاصله یک ماه از تذکر شفاهی 
یا  و  وزارت  پرونده توسط  و درج در  اخطار کتبی  بار سوم  ج( 

دانشگاه ذیربط به فاصله یک ماه از اخطاریه کتبی قبلی 
د( در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی 
و کتبی، لغو موقت پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی و تعطیلی 
با  به پیشنهاد دانشگاه و  تا یک سال  به مدت یک ماه  آزمایشگاه 

تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها 
ه( لغو دائم پروانه های تاسیس، مسئولیت فنی و تعطیلی دایم 
قانونی  کمیسیون  تصویب  با  و  دانشگاه  پیشنهاد  به  آزمایشگاه 

آزمایشگاه ها و عندالزوم اعالم به مراجع قضایی 
ماده 55- در خصوص آزمایشگاه هایی که نه تنها استانداردهای 
استانداردها  این  از سطح  ارتقا  به  بلکه  نموده اند  رعایت  را  الزامی 
با  همکاری  در  موثر  و  مستمر  سوابق  همچنین  و  نموده  اقدام 
و  همکاران  و  بیماران  حقوق  رعایت  و  بیماری ها  از  مراقبت  نظام 
سازمان های بیمه گر و یا خدمت در نقاط محروم داشته باشند پس 
از پیشنهاد دانشگاه متبوع و تایید توسط ممیزین ستاد وزارت، لوح 

کیفیت اهدا می گردد .

تاریخ  در  تبصره  و ��  ماده  و 55  فصل  در �1  آیین نامه  این 
87/04/�0 به تصویب رسید و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها 
لغو  آیین نامه  این  تصویب  تاریخ  از  آن  با  مغایر  بخشنامه های  و 

می گردد .
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مکاتبات مربوط به نحوه شرکت و مراحل اجرایی برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت
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ریاست محترم انجمن آسیب شناسی ایران 
با سالم و احترام

در جهت سیاست آزمایشگاه مرجع سالمت در واگذاری مراحل اجرایی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به انجمن های علمی آزمایشگاهی و 
نهادهای صاحب صالحیت خواهشمند است فراخوان زیر را در شماره آینده نشریه آن انجمن محترم درج فرمایید.

فراخوان سیاست آزمایشگاه مرجع سالمت در ارتباط با همکاری
در مراحل اجرایی برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت

آزمایشگاه مرجع سالمت برای هر چه بیشتر در دسترس قرار گرفتن برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت به عنوان ابزاری کارآمد در سیستم 
مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از کلیه نهادها، سازمان ها و شرکت ها دولتی دعوت می نماید تا در صورت تمایل به همکاری و 
مشارکت با این برنامه مهم ، مراتب را به اطالع انجمن های متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی، آسیب شناسی ایران، دکترای علوم آزمایشگاهی 

و همچنین آزمایشگاه مرجع سالمت برسانند. قبال از مساعدت شما سپاسگزاری می نماید.
            دکتر افشین صفایی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت
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بسمه تعالی
معاونت محترم درمان دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران/ ایران/ شهید بهشتی

سالم علیکم
با سالم و احترام، پیرو سیاست های آزمایشگاه مرجع سالمت در واگذاری اقدامات اجرایی به بخش خصوصی موضوع برگزاری برنامه ارزیابی 
خارجی کیفیت در سال 1�87 برای آزمایشگاه های استان تهران به انجمن های علمی تخصصی آزمایشگاهی که مورد اعتبار بخشی آزمایشگاه 

مرجع سالمت قرار گرفته اند، واگذار گردیده است که جزییات آن متعاقبا اعالم خواهد گردید.
الزم است آزمایشگاه های تابعه مستندات شرکت در این برنامه را در پایان سال 1�87 به ممیزین دانشگاه ارائه نمایند. بدیهی است ادامه 

فعالیت آزمایشگاه های تابعه منوط به ارائه مستندات شرکت در برنامه تضمین کیفیت خارجی خواهد بود.
دکتر افشین صفایی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت



نشريه علـمی خـبری
شــمـاره پـانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org
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ایران ارسال نمایند .
8- شعب استانی تنها در راستای سیاستهای اعالم شده انجمن 

پاتولوژیست های ایران فعالیت خواهند نمود .
مجزا  عضویت  کارت  صدور  به  مجاز  استانی  شعبه های   -9
اعضای  استانی همانند سایر  اعضای شعبه های  کلیه  و  نمی باشند 
انجمن حق عضویت ساالنه خود را به حساب انجمن واریز می نماند 
و انجمن با توجه به تعداد اعضای شعبه استانی و مبالغ واریزی به 
تامین  در  استانها  به  واریز  عضویت های  حق  90درصد  بازگردانی 
همکاری  استانی  شعبه های  فعالیت  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع 

خواهد نمود.
به منظور پیشگیری از هرگونه تاخیر در ارسال وجه، مقرر شد 
عضویت  حق  90درصد  معادل  سال  هر  ابتدای  در  انجمن  رئیس 
تا پایان اردیبهشت ماه در  تعداد اعضای شعب استانی را حداکثر 

اختیار شعب استانی قرار دهد.
10- شرح وظایف :

انجمن  وظیفه  شرح  همان  استانی  شعبه  وظیفه  شرح 
انجمن  اساسنامه  دوم  فصل  در  شده  تصریح  پاتولوژیست های 

می باشد.
در استان هایی که شعبه استانی تشکیل می گردد تمامی رابطان 
استانی شامل)دانشکده علوم پزشکی، مرکز استان و شهرستانها( با 
پیشنهاد شعبه استانی و تایید هیئت مدیره انجمن پاتولوژیست ها 

تعیین می گردند . 

شرح وظایف رابطان انجمن پاتولوژیست های ایران
1- ترغیب و تشویق تمامی پاتولوژیست ها به عضویت و همکاری 

فعال با انجمن
�- انعکاس مسائل و مشکالت تخصصی همکاران پس از انجام 

کار کارشناسی الزم جهت پیگیری های بعدی به انجمن
�- پیشنهاد فرد جایگزین جهت صدور ابالغ رابط به انجمن قبل 

از ترک محل خدمت
4- اعالم آدرس و شماره تلفن جهت برقراری ارتباط و تماس به 

تمامی پاتولوژیست های منطقه و دفتر مرکزی انجمن
5- انعکاس پیشنهادات اعضاء انجمن به منظور اعتالی هر چه 

بیشتر جایگاه علمی و تخصصی انجمن
آزمایشگاه های  همکاری  جهت  مناسبی  الگوی  طراحی   -6
سطح  در  همکاران  با  ارتباط  نحوه  و  منطقه  سطح  در  خصوصی 

استان 

بسمه تعالی

پاتولوژیست های  علمی  انجمن  اساسنامه   4 ماده  استناد  به 
ایران  پاتولوژیست های  تمامی  با  موثر  ارتباط  منظور  به  و  ایران 

شعب استانی براساس شیوه نامه زیر تشکیل می گردند :

1- شعب استانی در استان هایی که بیش از �0 نفر پاتولوژیست 
در آنها فعالیت دارند، تشکیل می گردد.

�- درخواست تشکیل شعب استانی با امضاء تعداد ذکر شده 
از  پس  می گردد.  ایران  پاتولوژیست های  انجمن  رئیس  تحویل   ،
انتخابات تعیین می گردد و انتخابات  تایید هیئت مدیره ، تاریخ 
با حضور نماینده انجمن و یا نماینده نظام پزشکی مرکز استان 

رسمیت می یابد.
�- هیئت مدیره استانی به تعداد 5 نفر، از حائزین اکثریت آراء 

و برای مدت � سال انتخاب می گردند .
استان)�1  پاتولوژیست های  70درصد  حداقل  حضور   -4
شرکت کننده ( برای اولین انتخابات ضروری است، در دوره های 
بعدی انتخابات با حضور نصف بعالوه یک پاتولوژیست ها یمنطقه 

رسمیت می یابد.
5- شرایط عضویت در هیئت مدیره استانی :

الف( عضویت پیوسته در انجمن پاتولوِژست های ایران 
ب( ساکن و شاغل در استان باشند .

6- در اولین جلسه هیئت مدیره که ظرف مدت یک هفته پس 
از تعیین اعضاء تشکیل می گردد رئیس شعبه استانی با اکثریت 
آراء تعیین و جهت صدور ابالغ به رئیس انجمن پاتولوژیست های 

ایران معرفی می گردد .
7- شعب استانی ضمن تشکیل منظم جلسات )حداقل ماهی 
پاتولوژیست های  انجمن  به هیئت مدیره  را  ، صورتجلسه  یکبار( 

 دستورالعمل تشکیل و نحوه

فعالیت شعب استانی انجمن

جناب آقای دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی

انتخاب شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه آزمایشگاهی 
تبریک عرض می نماییم.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران


