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اين نشريه به زبان فارسي و دو ماهانه منتشر و جهت تمامى اعضاي 
انجمن هاي آسيب شناسي، راديوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي 
بخش هاى  خصوصي،  و  دولتي  آزمايشگاهي  مراكز  بالغين،  و  اطفال 
جراحى، داخلى، زنان و انكولوژى بيمارستان هاى آموزشى، گروه هاي 
موسسات  و  شركت ها  وزارتي،  تابعه  نهادهاي  دانشگاه ها،  آموزشي 

توليدي، خدماتي و آزمايشگاهي به صورت رايگان توزيع مي گردد. 

انتقال  صنفي،  علمي و  رساني  اطالع  نشريه  اصلي  رسالت 
حرف  شاغلين  بين  موثر  ارتباطي  پل  ايجاد  تجربه،  و  خرد 
دانش  به  ترغيب  و  پژوهشي  بستر  ترويج  پزشكي،  مختلف 

اندوزي در جامعه است. 

نشريه پاتولوژى در انتخاب و ويراستارى مطالب وارده آزاد مى باشد،  
و  نظرات  درج  و  انعكاس  شد.  نخواهد  مسترد  ارسالى  مقاالت  اصل 
مسؤوليت  و  نبوده  آن  تأييد  منزله  به  لزوماً  گوناگون  ديدگاه هاى 
مطلب  نويسنده  متوجه  آن،  معنوى  حفظ  با  نوشتار  هر  مندرجات 

خواهد بود.

اعضاى هيات تحريريه نشريه 
دكتر سعيد آزادارمكى - دكتر پيام آزاده -  دكتر آرزو آقاخانى- دكتر نويد احدى -  
دكتر فاطمه اصفهانى -  دكتر پيمان اميدوار – دكتر رعنا امينى -  دكتر رباب انبيائي- 
دكتر   - جهانزاد  عيسى  دكتر   – بيدارى زره پوش  فرحناز  دكتر  بهادري-  مسلم  دكتر 
محمدرضا جاللي ندوشن- دكتر سيما حقيقي-  دكتر محمدتقى حقى آشتيانى - دكتر 
(بتول)  فرزانه  دكتر  دونلو-  مسعود  دكتر  دارآفرين-   حسين  دكتر  خانيكي-   محمود 
رحيمى –دكتر مرجان رهنماي فرزامي- دكتر هانيه ژام - دكتر سيد علي اكبر سيد مهدي 
دكتر  -  دكتر بهروز شفقي-  دكتر نوش آفرين صفادل- دكتر آمنه طاهري كلورزي– 
دكتر  قيني-   محمد حسين  دكتر  فرهادى لنگرودى -  محمد  دكتر  عبداللهى-  عليرضا 
وحيد فالح آزاد –  دكتر آتوسا قريب -  دكتر مجتبى قديانى – دكتر فريد كرمى - دكتر 
دكتر   - محمدي تربتي  پيمان  دكتر   - محجوب   فاطمه  دكتر  گوهري مقدم-  كتايون 

ميرغالمرضا مهبد 



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و يكم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

2

رسانه يكى از ابزارهاى قدرتمند براى گسترش فرهنگ، توسعه 
و ارتقاء سطح دانش مخاطب از زمان هاى بسيار دور مورد توجه 
نخبگان قرار گرفته است و با توسعه روزافزون فن آورى ، ابزار رسانه 
تحوالت مختلف را پشت سر گذاشته است. اگر چه سرآغاز تاريخ 
مطبوعات در ايران با مفهوم امروزين از يكصدو هفتاد سال پيش 
ثبت  تاريخ  در  شيرازى  صالح  ميرزا  توسط  اخبار  كاغذ  انتشار  با 
گرديده است اما پيشينه رسانه و ارتباطات از ده ها قرن پيش در 
ايران به يادگار مانده است به نحوى كه سازمان پست كشور آمريكا 
، ارسال اخبار از طريق چاپارها در دوره هخامنشى را بر سردر اين 
سازمان ثبت نموده است . به هر حال با گذشت زمان رسانه از 
و  مجازى  ارتباطات  دنياى  وارد  تدريج  به  روزنامه  و  مجله  شكل 
الكترونيك گرديده است اما به هر تقدير مديران رسانه اى به دليل 
رقابت و احساس نياز، تمام اشكال رسانه اى اعم از مجله ، روزنامه 
، اشكال الكترونيك و مجازى ، ارتباط از راه دور و غيره را حفظ و 
در موقعيت هاى خاص از آن ها بيشترين بهره را حاصل مى نمايند. 
در دنياى ارتباطات ، روزنامه نگارى توسعه يكى از مفاهيم بنيادى 
در اين حوزه مى باشد كه به مفهوم پردازش يك خبر و يا موضوع 
توسعه  جهت  در  آن  كاركرد  كه  مى باشد  فرآيند  يك  شكل  به 
توجه  مورد  مربوطه  تخصصى  حوزه  يا  و  جامعه  و  كشور  عمومى 
ورود اين  ساختارى با  دليل مشكالت  ايران به  قرار مى گيرد. در 
و  نرم افزارى  بخش  به  بيشتر  توجه  جاى  به   ، كشور  در  فناورى 
بهره مندى حداكثرى از آن ، بيشتر به جنبه سخت افزارى و توسعه 
آن توجه گرديده است. از اين منظر هيات تحريريه نشريه در نظر 
دارد با تالش همكاران و عالقمندان، فرهنگ توسعه را به طور عام 
و دانش پاتولوژى را به طور خاص ، به جامعه و مخاطبان خود 
ارايه  نمايد و از همكاران نيز دعوت به عمل مى آورد كه در اين 
زمينه دست يارى ما را به گرمى بفشارند. به نظر مى رسد نشريه 
زمينه  در  موثرى  نقش  مى تواند  رسانه  يك  عنوان  به  پاتولوژى 
توسعه به ويژه گسترش دانش پزشكى و  پاتولوژى براى مخاطبان 

و به تبع آن در ارتقاء فرهنگ عمومى جامعه ، ايفا نمايد. گرچه در 
مقايسه رسانه-هاى ديدارى و شنيدارى تاثير رسانه هاى مكتوب 
در عامه جامعه كمتر موثر مى باشد اما پر واضح است كه در سطح 
مخاطبان نشريه، اين رسانه مى تواند اطالعات و تحليل هايى عميق 

و موثر در حوزه تخصصى آسيب شناسى ارائه نمايد.
از همين رو اين نشريه گام هاى جدى و موثرى در تشكيل اركان 
در  مندرج  اهداف  به  دستيابى  جهت  در  مختلف  سرويس هاى  و 
اساسنامه انجمن برداشته است و تالش دارد با به كارگيرى نيروهاى 
كارآمد و متخصص در حوزه ارتباطات و دانش پاتولوژى در تقويت 
اراده  گرو  در  امر  اين  تحقق  شك  بدون  نمايد.  حركت  اركان  اين 
هيات  اعضاى  به  يارى رسانى  در  همكاران  تمامى  تالش  و  جمعى 
انتشار  كمى  استمرار  از  سال  پنج  گذشت  با   . مى باشد  تحريريه 
در  موثر  نقش  ايفاى  علمى،  رهنمودهاى  ارائه  در  هنوز   ، نشريه 
فرآيند توليد علم و اطالع رسانى مرتبط با رسالت اين نشريه راهى 
طوالنى در پيش رو داريم. قطعا هر چه مخاطبان در اين فرآيندها به 
طور موثرترى شركت نمايند موجب تقويت اركان نشريه خواهد شد 
و دسترسى موثرترى به اهداف مذكور خواهيم. از برنامه هاى ديگر 
پيش رو گسترش مخاطبان نشريه از گروه تخصصى آزمايشگاهى به 
گروه هاى مختلف بالينى و تخصصى مى باشد. بدون شك تحقق اين 
برنامه مستلزم مشاركت فعاالنه همكاران و توليد مقاالتى است كه 

نياز مخاطبان جديد را برآورده نمايد.
ضمن دعوت مجدد در همراهى مخاطبان و صاحبان انديشه و 
عالقمندان ورود به حوزه مذكور ، مصوبه آخرين جلسه تحريريه 
نشريه ، در خصوص تشكيل سرويس هاى مختلف از جمله سرويس 
هاى خبرى ، حقوقى ، تازه ها و اخبار علمى ،  CPC  ، تضمين 
كيفيت در آزمايشگاه هاى پزشكى ، طب انتقال خون و گفتگو به 
اطالع همكاران رسانيده مى شود و اميد مى رود با ورود همكاران 
علمى  سطح  ارتقاء  و  شدن  پربارتر  چه  هر  شاهد  حوزه  اين  به 

نشريه در آينده نزديك باشيم . 

نقش همكاران 
در تقويت اركان نشريه 
و گسترش دانش پاتولوژى

دكتر حسين دارآفرين
 مديرمسئول
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سينما»  اكتور  شاه  «ناصرالدين  فيلم  سكانس هاى  از  يكى  در 
كشيده  تصوير  به  دربار  در  غذا  توزيع  مخملباف،  محسن  ساخته 
و  رفته  گوشه  اى  به  غذا  از  مجمعه  اى  با  كس  هر  است.  شده 
مشغول خوردن است. در سكانس هاى بعدى جنب و جوش براى 
به  آرامش  دوباره  و  مى گيرد  در  ظروف  شستشوى  و  جمع آورى 
دربار باز مى گردد. گويى كه دربار پادشاه مملكت تنها يك وظيفه 

دارد و آن  هم سير كردن شكم اهل خانه است!
 كارگردان در اين فيلم به يكى از بيمارى  هاى مزمن اين مرز و 
بوم «دغدغه نان» اشاره كرده است. بيمارى كه حداقل در يكصد 
سال گذشته ضربات جبران ناپذيرى بر پيكر جامعه ما وارد ساخته 

است.
دغدغه نان نوعى نگاه است كه سير كردن شكم جماعت 

رعيت را تنها وظيفه يك حاكم عادل مى  داند.
با ظهور دولت مدرن مشكل اصلى حكومت از سير كردن شكم 
دولت  ديگر  عبارت  به  شد.  كشيده  جامعه  سطح  به  دربار  اهل 
تغييرات  با  مواجهه  دليل  به  نه  آن  طويل  و  عريض  تشكيالت  و 
دنياى مدرن بلكه به جهت برقرارى مكانيسمى براى بهره  مندى 
بيشتر افراد جامعه از سفره جديدى تحت عنوان استخدام دولتى 

تشكيل گرديد.
هر چند وزارتخانه  هاى مختلف با اهداف كاركردى خاص تشكيل 
گرديدند اما نوع نگاه سنتى براى سير كردن ملت همچنان برجاى 
اهداف  به  دستيابى  نه  وزارتخانه  هر  اصلى  هدف  كم  كم  و  ماند 
ابواب  خيل  به  رساندن  نان  بلكه  آن،  تشكيل  قانون  در  مصرح 
به  استخدامى  قوانين  و  شد  ايشان  خانواده  هاى  و  خود  جمعى 
گونه  اى تدوين گرديدند كه كسب يك رديف استخدامى به منزله 
غذا  تامين  و  دولت  آشپزخانه  از  غذا  مجمعه  اى  دايمى  دريافت 
براى يك عمر بود و در صورتى  كه تخلفى از يكى از مستخدمان 
دستورالعمل  هاى حاكم بر رسيدگى به  دولتى صورت مى  گرفت، 

اين تخلفات هيچ  گاه كسى را از نان خوردن نمى  انداخت!
«دغدغه نان» چنان در تار و پود ما شكل گرفته است كه آنچه 
كه ابتدا در اداره يك سيستم به ذهن  ها خطور مى  كند مسايل و 

مشكالت كاركنان است و هدف كاركردى سيستم در درجه دوم 
و بعضا چندم اهميت قرار مى  گيرد.

مى  گردد  باز  باور  اين  به  نان»  «دغدغه  تاريخى  ريشه 
مشكل  و  دارد  وجود  خوردن  براى  چيزى  هميشه  كه 

اداره كنندگان سيستم نحوه توزيع آن است !
بر مبناى اين باور تاريخى، نوع نگاه ما به ثروت و مكنت در 
داشته  وجود  قبل  از  كه  بوده  نانى  توزيع  در  عدالت  رعايت  عدم 
است. پس آنكه غنى  تر است الزاما به طريقى حق آنكه ضعيف  تر 
نان  بازپس  گيرى  معناى  به  عدالت  فضا  اين  در  و  ربوده  را  است 

اضافى از اغنياست!
«دغدغه نان» از باورهاى بنيادين ماست به گونه  اى كه منجربه 
از  چون  طرف  يك  از  مى  شود.  ما  در  متناقضى  رفتارهاى  بروز 
وجود نان مطمئن هستيم در حوزه عمومى گشاده دستيم و در 
جهان به مهمان  نوازى شهره  ايم و حتى اگر متوجه شويم كه ديگر 
چيزى در سفره نمانده است همچنان سفره مهمان را رنگين نگاه 
مى  داريم و از طرف ديگر در حوزه خصوصى دايما اين استرس بر 
ما حكمفرماست كه ممكن است سهم كمترى از سفره نصيب ما 
شود و در اصطالح حق ما زايل گردد. اين استرس توضيح  دهنده 

چند رفتار خاص ما ايرانيان است :
 1- ترس دايمى از تضييع حق   2- اسراف كارى

براى مثال : رانندگان ايرانى با مشاهده چراغ زرد راهنمايى، بر 
پدال گاز مى  فشارند كه مبادا از نعمت چراغ سبز بى  بهره بمانند، 
چرا كه چراغ سبز حق آنان است و ماندن پشت چراغ قرمز نوعى 

تضييع حق تلقى مى  گردد.
كودكان ايرانى با مشاهده نمره كم، بر اين باورند كه حقشان 
تضييع گرديده و گويى نمرات خوب از قبل وجود داشته است و 

معلم با بي رحمى ايشان را از گرفتن حق محروم كرده است .
باال بودن مصرف سرانه آب در كشور ما همراه با ساير موارد 
سفره  اين  از  كه  است  دايمى  استرس  اين  نمايانگر  اسراف  كارى 

پهن شده سهم كمترى نصيب ما شود !
در دهه  هاى چهل و پنجاه شمسى و با افزايش فارغ  التحصيالن 
دانشگاهى و جذب اين متخصصان به بازار كار خصوصى، نجواهايى 
از حركت جامعه به سمت مسير اصلى كه همانا كوچك شدن بدنه 
به  بود،  رقابتى  كار  بازار  يك  در  افراد  فعاليت  و  كنش  و  دولت 
گوش مى  رسيد. اما بيمارى مزمن «دغدغه نان» بخش خصوصى 
صرفا  نه  تحصيلى  مدرك  اعطاى  فضا  اين  در  درنورديد.  هم  را 
به  بلكه  جامعه،  در  نقشى  ايفاى  در  فردى  توانايى  هاى  نمايانگر 
جديدالكشف  آشپزخانه  يك  از  بهره  ورى  براى  جايزه  اى  عنوان 

(بخش خصوصى) تلقى مى  گرديد.
پروانه مطب، آزمايشگاه، بيمارستان و ... همگى اسنادى محكم 
براى بهره  مندى از يك سينى پر از غذا براى يك عمر تلقى مى  شدند 
و بسيارى از سياستگزاران و مسئوالن وزارت بهداشت بر اين باور 
بودند كه آنچه كه اين وزارتخانه براى فارغ التحصيالن گروه پزشكى 
مى  بايست انجام دهد، همانا صدور يك برگه كاغذ و رهايى ايشان 

در بازار بى  كران و دست نخورده بخش خصوصى بود.
اگر پس از مدتى خوان نعمت دولتى كوچك و كوچكتر شد به 

دغدغه نان
نقدى بر پوپوليسم در حوزه سالمت 

دكتر فريد كرمى 
 سردبير
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طورى  كه كارمندان دولت از آن به عنوان آب باريكه ياد مى كردند، 
كم  كم سفره بخش خصوصى هم خالى و خالى  تر گشت، به  طورى كه 
ديگر داشتن يك برگه تحت عنوان پروانه مطب يا آزمايشگاه الزاما 
يك  نداشت.  معنايى  دايمى  سفره  يك  از  بهره  مندى  عنوان  به 
پروانه مطب در دهه چهل شمسى به منزله برخوردارى از آينده اى 
پروانه  يك  و  بود  خانواده  اعضاى  از  نسل  حداقل 3  براى  روشن 
توان  كه  است  پاره  اى  كاغذ  تنها  شمسى  هشتاد  دهه  در  مطب 

تامين مخارج مطب را ندارد!
از مثال  هاى مشخص در اين زمينه پديده  اى است كه مى  توان 
آن  را «بساز و بفروشى حوزه سالمت» نام گذارد. از چندى پيش 
عده  اى اقدام به ساخت و ساز با رعايت استانداردهاى وزارت بهداشت 
با  هماهنگى  با  و  نمودند  محدود  جراحى  مراكز  و  درمانگاه  براى 
يك يا چند پزشك پروانه  هاى مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ 
اطفال،  سهم  عنوان  تحت  را  بنا  اين  اطاق  هاى  سپس  و  كردند 
از  و  گذاردند  فروش  معرض  به   ... و  آزمايشگاه  عفونى،  داخلى، 
آنجايى  كه قرار نبود كه قسمتى از بنا به  نام سهامداران آينده گردد 
جهت  اين  از  و  نبود  نيز  تفكيكى  صورتمجلس  اخذ  به  نياز  پس 
هزينه ساختن بنا كمتر از موارد مسكونى محاسبه مى  گرديد. نكته 
نيز  سهامى  شركت  اصوال  موارد  از  بسيارى  در  اينكه  ديگر  مهم 
به ثبت نرسيده بود و پزشكانى كه چندين سال در آرزوى اخذ 
عقد  با  بودند  كرده  سپرى  دور  شهرستان  هاى  در  تهران  پروانه 
مى كردند.  فرض  تهران  در  سهامدار  را  خود  قراردادهايى  چنين 
شده  ثبت  سهم  يك  نه  بود  خريده  پزشك  كه  آنچه  حقيقت  در 
و قانونى بلكه امكان بهره  ورى از يك يا چند اطاق از ملكى بود 
پروانه  هاى  هم  و  است  ديگرى  شخص  نام  به  آن  سند  هم  كه 
قانونى آن در اختيار اين پزشك نيست. گاهى اوقات نيز پزشك 
متوجه مى  شد كه آنچه كه خريدارى كرده است (براى مثال سهام 
آزمايشگاه يا راديولوژى) نيازمند مجوز جداگانه  اى است كه هنوز 
اخذ نگرديده است و پزشك بى  نوا مى  بايست خود مراحل قانونى 
را جهت الحاق بخش آزمايشگاه يا راديولوژى به پروانه درمانگاه به 
انجام برساند و در نهايت الحاق اين بخش ها به مركز درمانى صورت 
سهامدار  اصطالح  به  پزشك  نام  به  آن  پروانه  نه  كه  مي پذيرفت 
بود و نه حتى يك دانگ از بناى آن ! و اما مشكل بزرگتر زمانى 
در  مندرج  الزم  شرايط  فاقد  شده  ساخته  بناى  كه  مى  كرد  بروز 
دستورالعمل  هاى وزارت بهداشت مى  بود و اصوال امكان راه  اندازى 
اين بخش  ها وجود نداشت و اين در حالى بود كه سهام آن پيشتر 

فروخته شده بود !
يكى ديگر از موارد مشخص در اين زمينه صدور مكرر پروانه هاى 
بيمارستانى بود. استدالل مسئوالن در اين زمينه چنين بود كه 
انحصار  در  با  رسم  دار  و  اسم  و  قديمى  خصوصى  بيمارستان  هاى 
درآوردن سهام بيمارستانى قيمت  هاى نجومى به خريداران سهام 
عرضه مى  كردند. لذا صدور مجوز بيمارستان به چنين متقاضيانى 
رقابتى  بازار  يك  برقرارى  و  جديد  درمانى  مراكز  ايجاد  به  منجر 
براى ارائه خدمات بهتر به بيماران مي شد. در مرحله اول بسيارى 
از تقاضاهاى تاسيس بيمارستان به دليل هزينه  هاى باالى ساخت 
متقاضيانى  اما  و  گشت  متوقف  اصولى  موافقت  مرحله  همان  در 

آن  مختلف  بخش  هاى  تجهيز  و  ساختمان  تكميل  به  موفق  كه 
نيز  آن  را  تخصصى  كادر  سهام  فروش  با  مى  توانستند  و  مى  شدند 
كمبود  هم  آن  و  بودند  مواجه  بزرگ  مشكل  يك  با  كنند  فراهم 

بيمار بود!
نكته ظريف در اين ميان اشتباه استدالل سياستگزاران وزارت 
بهداشت در تخمين مشتريان بيمارستان  هاى جديدالتاسيس بود. 
كه  بود  گرفته  صورت  استدالل  اين  بر  بيمارستان  مجوز  صدور 
مى  توانند  دولتى  بيمارستان هاى  به  مراجعه  كنندگان  عظيم  خيل 
بهتر  خدمات  و  شوند  جذب  جديداالحداث  بيمارستان  هاى  در 
مراجعه  كننده  جمعيت  كه  اينجاست  در  نكته  اما  دارند،  دريافت 
شامل  را  بيماران  كل  از  درصدى  تنها  خصوصى  بيمارستان  به 
مى  شود كه توان پرداخت هزينه  هاى بسترى را از جيب خودشان 
دارند. لذا جمعيت واقعى در اين ميان بسيار كمتر از آن چيزى 
توان  كه  بيماران  از  گروه  اين  و  مى شد  تصور  پيشتر  كه  است 
پرداخت هزينه هاى بسترى را دارند به دليل عرضه باالى خدمات 
بيمارستانى (تعدد بيمارستان  هاى خصوصى) حق انتخاب داشته 
و معموال همان بيمارستان  هاى قديمى و اسم و رسم دار را انتخاب 
مى  كنند و بيمارانى كه توان پرداخت هزينه  هاى بخش خصوصى 
را ندارند، همچنان در اورژانس بيمارستان  هاى دولتى منتظر خالى 
كه  باليى  حال  هستند.  ديگرى  مركز  به  اعزام  يا  و  تخت  شدن 
تخت  اشغال  ضريب  آمده  جديدالتاسيس  بيمارستان  هاى  سر  بر 
پايين و هزينه  هاى باالى پرسنلى و نگهدارى است و تنها راه براى 
جبران هزينه  هاى انجام شده و جلوگيرى از سقوط اقتصادى، اعزام 
مامورينى به حياط بيمارستان هاى دولتى جهت شكار آن  دسته از 
بيمارانى هستند كه هنوز فرشى را در خانه براى فروختن دارند !

يك نكته مهم كه در دو مثال فوق مشترك است عدم تعهد 
سازمان  هاى بيمه  گر در عقد قرارداد با مراكز درمانى جديدالتاسيس 
با  هماهنگى  به  ملزم  را  خود  بهداشت  وزارت  نه  اصوال  و  است 
سازمان  هاى بيمه  گر مى  بيند و نه سازمان  هاى بيمه  گر به مجوزهاى 
سياستگزارى  هاى  در  مهم  ارگان  دو  و  مى  دهند  اهميتى  صادره 
حوزه سالمت كامال مستقل از يكديگر عمل مى  نمايند و دارندگان 

مجوز هم بايد فكرى به حال خود كنند!
از مواردى  كه نگرش «دغدغه نان» نظام سالمت كشور ما را دچار 
چالش كرد، شكل  گيرى رشته دكتراى حرفه  اى علوم آزمايشگاهى 
رشته  اين  تاسيس  براى  اوليه  استدالل  كه  چند  هر  است.  بوده 
نفر  هزار  سى  زير  شهرهاى  در  فنى  مسئول  وجود  عدم  دغدغه 
بود، اما آنچه كه در پشت قضيه مسايل را پيش مى  برد احساس 
بى عدالتى بود كه فن  آوران آزمايشگاهى در مقايسه با پاتولوژيست ها 
و متخصصان علوم  آزمايشگاهى داشتند. بر مبناى اين باور جراحان، 
راديولوژيست  ها  و  بودند  خورده  را  عمل  اطاق  تكنسين  هاى  حق 
آزمايشگاه  حوزه  در  بجز  البته  و  را  راديولوژى  تكنسين  هاى  حق 

كسى موفق به بازپس  گيرى حق نشد !
تاسيس  آمد  بيرون  تصميمى  چنين  پس  از  كه  آنچه 
بود  ميليونى  شهرهاى  مركزى  نقاط  در  رنگارنگ  آزمايشگاه  هاى 
و آزمايشگاه  هاى دولتى شهرهاى زير سى هزار نفر و حتى باالى 
سيصد هزار نفر همچنان منتظر مسئول فنى هستند! نكته جالب 
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آن است كه مجمع فن  آوران آزمايشگاهى كه اخيرا برگزار گرديد 
كه  است  خواسته  دولتى  مسئوالن  از  خود  قطعنامه  اول  بند  در 
واقعى  مطالبات  و  نمايند  فراهم  را  ايشان  تحصيل  ادامه  شرايط 
براى  كه  آنچه  مانند  قوانين  در  كارى  سخت  شرايط  ماننددرج 
صورت  به  است،  فراهم  اشعه)  (حق  راديولوژى  تكنسين  هاى 
گنگ آن  هم در بندهاى بعدى آورده شده است. منظور از ادامه 
تحصيل در اين قطعنامه، راه  اندازى مجدد رشته دكتراى حرفه اى 
تا  فن  آوران  تحصيل  ادامه  امكان  چراكه  است  علوم آزمايشگاهى 
مقطع دكتراى تخصصى در رشته  هاى علوم پايه فراهم است و از 
آنجايى  كه طبق دستورالعمل  هاى موجود امكان تاسيس آزمايشگاه 
براى متخصصان تك رشته  اى به صورت انفرادى وجود ندارد، در 
ورق  اخذ  بلكه  تحصيل  ادامه  نه  فن  آوران  اصلى  دغدغه  حقيقت 
پاره  اى تحت عنوان پروانه تاسيس آزمايشگاه و بهره  مندى از خوان 
آن  خوان  تنها  كه   نعمتى  خوان  است،  خصوصى  بخش  نعمت 

مانده است !
نان»  «دغدغه  معيوب  نگاه  مواردي كه  از  ديگر  يكى 
داده  قرار  خود  تاثير  تحت  را  بهداشت  وزارت  دستورالعمل هاى 
است بندهايى از آيين  نامه تاسيس بيمارستان  ها و مراكز جراحى 
پذيرش  از  را  مراكز  اين  پاراكلينيك  بخش  هاى  كه  است  محدود 
عموم مراجعين خارج از مركز درمانى منع مى  كند. به عبارت ديگر  
اگر بيمارى كه تحت نظر پزشكان يك بيمارستان مى  باشد جهت 
ويزيت به پزشك ديگرى خارج از بيمارستان مراجعه كند امكان 
گرفتن خدمات آزمايشگاهى، راديولوژى و توانبخشى را با مهر اين 

پزشك در بيمارستان ندارد !
اخيرا هم در آيين  نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاه  ها مصوب 
آزمايشگاه هاى  كه  است  گرديده  اعمال  تغييراتى   87 تيرماه 
درمانى  مركز  از  خارج  مراجعان  عموم  پذيرش  از  را  درمانگاه  ها 
منع مى  كند مگر آن  كه پروانه تاسيس بخش آزمايشگاه به نام فرد 
آيين نامه  به  بند  اين  افزايش  باشد.  گرديده  صادر  واجدالشرايط 
با  تقابل  در  را  درمانى  مراكز  از  بسيارى  آزمايشگاه،  تاسيس 
سازمان هاى بيمه  گر قرار داده است. در حقيقت تا قبل از تغيير 
آيين  نامه تاسيس آزمايشگاه، ممنوعيت فوق مندرج در آيين  نامه 
بازرسان  توسط  محدود  جراحى  مراكز  و  بيمارستان  ها  تاسيس 
وزارت بهداشت تحت عنوان تخلف از آيين  نامه محسوب نمى  شد 
پذيرش  جهت  به  را  بيمارستانى  هيچ  هم  بيمه  گر  سازمان  هاى  و 
مراجعان خارج از بيمارستان به بخش هاى پاراكلينيك مشمول 
كسورات نمى  كردند اما مشخص نيست كه چرا بالفاصله پس از 
تغييرات فوق در آيين  نامه تاسيس آزمايشگاه سازمان  هاى بيمه  گر 
بيمه  اى  كسورات  مشمول  بهانه  اين  با  را  درمانى  مراكز  نسخ 
مى نمايند! البته در اين گونه موارد كسورات بيمه  اى شامل مراكز 
قبلى  مثال  در  فرضى  بيمارستان  مانند  جديدالتاسيس  درمانى 

خواهد شد و در اين فضا كسى با پيشكسوتان كارى ندارد !
نگاهى كه فرض را بر اين مى گذاردكه همه چيزى از قبل در 
سفره وجود دارد كه مى بايست بين افراد توزيع گردد تا همگى در 
شرايط كامال عادالنه (!) به حقشان رسانده شوند در عمل شرايطى 
را بوجود مى اورد كه آن كه زودتر برسد امكان بهره ورى بيشترى 

از سفره دارد و در صورتيكه محتويات سفره رو به اتمام باشد براى 
عده اى هميشه راهى وجود دارد كه به توزيع كننده نشان دهند 

كه از بقيه استحقاق بيشترى دارند.
و  دولتى  بخش  سر  بر  نان»  نگاه «دغدغه  نوع  اين  كه  باليى 
خصوصى ارائه خدمات سالمت آورده است را شايد بتوان با يك 

استعاره ( Metaphor) تحت عنوان «صف شير» توضيح داد.
 همه ما حداقل يكبار صف  هاى شير يارانه  اى را تجربه كرده ايم. 

در اين صف  ها اصول زير حاكم هستند:
– آن  كه زودتر آمده است شانس گرفتن شير آن  هم به تعداد 

زياد برايش فراهم است.
دست  روى  كه  كره  اى  يا  خامه  شير،  همراه  صورتى  كه  در   –
توزيع كننده باد كرده است را ابتياع كنيد، شانس دريافت سهميه 

شير بيشترى داريد. 
– و از همه مهمتر، در صورتى  كه بقال محل با شما آشنا باشد 

اصال نيازى به ايستادن در صف نداريد! 
نگاه معيوب منجر به قضاوت معيوب مى  شود و قضاوت معيوب 
منتهى به تصميمات معيوب و آن چه كه در نهايت به منصه ظهور 
مى  رسد، محصولى نهايى است كه در نظر همه معيوب است. در 
براى  خود  اوليه  مراحل  در  بيمارى  يك  كه  همان  طور  حقيقت 
چنان  نشانه  ها  و  عاليم  تكامل  با  و  نيست  تشخيص  قابل  همه 
خود را مى  نمايد كه در نظر هر ناظرى بيمارى محسوب مى  شود، 
پديده هاى معيوب در نظام سالمت ما در مراحل اوليه تكوين خود 
كسى را متوجه نقايص خود نكرده بود و شايد هم كسى متوجه 
شده  رسيده  ميوه  كه  حال  و  بود  نشده  اوليه  نشانه  هاى  و  عاليم 

است اين محصوالت نهايى در نظر همه معيوب جلوه مى  كنند.
آن چه كه در ادامه مى  آيد مثال  هايى هستند از چنين محصوالت 
نهايى كه بررسى جز به جز هر يك از حوصله بحث خارج است و 

هر يك نيازمند بررسى  جداگانه  اى است :
ما،  كشور  سالمت  نظام  فرد  به  منحصر  ازپديده  هاى  يكى   -1
عدم توزيع منطقى خدمات سالمت به خصوص در حوزه درمان 
است. براى مثال ممكن است در يكى از بيمارستان  هاى پايتخت 
در  اعمالى  چنين  امكان  فقط  كه  پذيرد  صورت  جراحى  اعمال 
در  اين  و  باشد  داشته  وجود  جهان  اول  طراز  دانشگاهى  مراكز 
حالى است كه شايد در چند خيابان پايين  تر، ترالى اورژانس يك 
درمانگاه فاقد داروهاى اصلى احياى بيماران باشد و يا الرنگوسكوپ 

درمانگاه باترى نداشته باشد !
2- در كشور ماشاخص توزيع خدمات سالمت، به خصوص در 
حوزه درمان ساختمان هايى است كه جهت بهره  بردارى درمانگاهى 
پاره  با  مسئوالن  گاهى  از  هر  و  مى  گردند  احداث  بيمارستانى  يا 
كردن روبان هاى رنگارنگ، افتتاح اين مراكز را جشن مى  گيرند و 
و  عمومى  پزشكان  جشن،  خاتمه  از  پس  كه  است  حالى  در  اين 
پرستاران بيمارستان مى  مانند و نبود جراح و متخصص بيهوشى 
همراهان  حيرت  و  بهت  و  تصادفى  بيماران  عظيم  خيل  و  مقيم 

مصدومان از عدم رسيدگى مناسب به بيمارشان !
خانواده  مجالت  رنگارنگ  تبليغات  به  گذرا  نگاهى   -3
به  عمومى  جراحى  جديد  فارغ  التحصيالن  گرايش  نمايانگر 
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تمايل  هم  بيهوشى  متخصصان  و  است  زيبايى  جراحى  اعمال 
است  حالى  در  اين  و  دارند  درد  بلوك  كلينيك هاى  تاسيس  به 
كه بيمارستان هاى دولتى از كمبود متخصص جراحى عمومى و 

بيهوشى مقيم رنج مى  برند. 
ضعف  از  خطرى  زنگ  ما  كشور  در  سزارين  باالى  آمار   -4
يك  درصورتى  كه  و  است  زايمان  حين  در  جنين  مراقبت هاى 
متخصص زنان و زايمان بخواهد دستورالعمل  هاى وزارت بهداشت 
مانند آن چه كه تحت عنوان «مراقبت  هاى مديريت شده» را رعايت 
برابر  چندين  ارش  يا  ديه  پرداخت  براى  را  خود  شانس  كند، 

مى كند.
بهداشت  وزارت  سالمت  حوزه  به  جديدالورود  مسئوالن   -5
نمى  دانند  و  مى  شوند  مواجه  بالينى  آزمايشگاه  توليت  مشكل  با 
رشته  اين  متخصص  پزشك  را  خود  آنانى  كه  كيست؟  با  حق  كه 
مى دانند و يا آنهايى  كه با برگزارى كنگره  هاى پر زرق و برق حتما 
مسئوالن  براى  البته  و  مى  كنند  دعوت  را  او  معاون  يا  وزير  يك 
شنيدن سخن دوستان قابل اعتماد بسيار راحت  تر از مراجعه به 

استانداردهاى بين  المللى است!
6- وجود داروهاى جديد در درمان سرطان كه شانس درمان 
را چندين برابر كرده است و عدم توانايى اكثر بيماران در استفاده 
از اين داروها، وضعيتى را پيش آورده است كه درمان سرطان به 
يك روش لوكس تبديل شده و تنها عده كمى از مبتاليان امكان 

بهره  مندى از آن را دارند.
7- طبق بررسى  هاى سازمان تامين اجتماعى، عمده هزينه هاى 
اين سازمان مربوط به درمان مستقيم است (مراكز ملكى سازمان 
بيمه  شدگان  عمده  كه  است  حالى  در  اين  و  اجتماعى)  تامين 
(بخش  مى  كنند  دريافت  خدمات  غيرمستقيم  درمان  مراكز  در 

خصوصى و دولتى غير از تامين اجتماعى).
8- با توجه به شيوع باالى ديابت در كشور ما و تبديل درصدى 
از اين بيماران به نارسايى مزمن كليه، سازمان  هاى بيمه گر همچنان 
ترجيح مى  دهند هزينه درمان مبتاليان به نارسايى كليه را تقبل 
غربالگرى را  آزمايش قند ناشتا به صورت  كنند تا اين  كه هزينه 

بپذيرند !
مى  گيرد  تعلق  مديران  به  بيشتر  تحصيلى  بورسيه  هاى   -9
دوران  خاتمه  از  پس  هم  معموال  و  دانشگاهى  اول  رتبه هاى  تا 

تحصيل، ايام بازنشستگى فرا مى  رسد !
10- و در آخر يكى مشكالت ريشه  اى نظام سالمت در كشور 
آن است كه اگر يكى از مسئوالن از سر مرحمت اين مقاله را بخواند 
ابتدا دستور تعطيلى درمانگاه  هايى را مى  دهد كه الرنگوسكوپشان 
و  جراح  فاقد  كه  بيمارستان  هايى  روساى  با  سپس  ندارد  باترى 
مرحله  در  و  مى  كند  برخورد  هستند،  مقيم  بيهوشى  متخصص 
و  مى  كنند  ليپوساكشن  كه  مى  رود  جراحانى  مطب  سراغ  به  بعد 
سپس پرونده  هاى سزارين زايشگاه  ها را مشمول كسورات بيمه  اى 
مى  كند و طبق معمول هم براى مشكل توليت آزمايشگاه كارى 

نمى  كند !
در اينجا يكى ديگر از بيماري هاى مزمن ما ايرانيان نشانه  هاى 
خود را بروز مى  دهد و آن توجه به مقصر به جاى تقصير است. 

در حقيقت به دليل استيالى نظام عليت بر اذهان ما هميشه آنچه 
كه مدنظر است فاعل است تا فعل . اين طرز تفكر يكى از علل 
ريشه  اى عدم درك  ماهيت پديده  ها و در نتيجه عدم طراحى افعال 
مناسب براى اصالح امور است. با چنين نگاهى قضاوت ما در مورد 
پديده  هايى كه به نظرما معيوب جلوه مى  كنند به فاعل بالفصلى 
برمى  گردد كه در روبروى ماست و براى مثال اگر به عنوان يك 
مسئول وزارت بهداشت از بيمارستانى بازديد مى كنيم، ناخودآگاه 
بيمارستان  وقت  رييس  متوجه  را  مشكالت  و  مسايل  تمامى 
مى دانيم و از آنجايى  كه نظام عليت حاكم بر ذهن ما در قضاوت 
در مورد خودمان هم صادق است، بالفاصله به عنوان فاعل وارد 
عمل شده با توبيخ يا تغيير رييس وقت بيمارستان از نظر خودمان 

اقدام اصالحى را انجام داده  ايم.
اين طرز تفكر نشان مى  دهد كه چرا با تغيير دولت  ها در كشور، 
تغييرات وسيع مديريتى رخ مى  دهند و چرا هميشه نگاه ما براى 
تغيير معطوف به آنانى است كه در باال نشسته  اند. اين طرز تفكر 
نشان مى  دهد كه چرا توقع ما از يك مدير، وزير ويا رييس جمهور 
مى  كنيم  سعى  هميشه  و  است  فردى  توانايى  هاى  فراى  معموال 
تطابق  عدم  كوچكترين  مشاهده  با  و  بسازيم  قهرمان  يك  ابتدا 
قهرمان ساخته شده با افعال در جريان ( وقايعى كه رخ مى  دهند 
و نتايجى كه به بار مى  آيند) ناگهان همه چيز فرو مى  ريزد و به 
عارض  زمانى  بدبختى  البته  و  مى  گرديم  ديگرى  قهرمان  دنبال 
مى  گردد كه قهرمان ساخته شده واقعا خود را قهرمان فرض كند 
و با تكيه بر توانايى هاى مافوق بشرى خود قصد تغييرات وسيع 

داشته باشد !
اين طرز تفكر نشان مى  دهد كه چرا بعضى از مسئوالن اصرار دارند 
كه مثال فالن پروژه اصالحى در دوره مسئوليت خودشان به پايان رسد 

تا مبادا قهرمان بعدى سهمى از اين پيروزى عايدش گردد !
آنچه كه در اين مقاله بررسى شد از يك نظر گاه نوعى بررسى 
آسيب  شناسى بيمارى  هاست. بر مبناى اين نظرگاه انسان موجودى 
زيستى است كه با قرار گرفتن در اجتماع در معرض ابتال به انواعى 
از بيمارى  هاى محيطى است كه در كتب مرجع پاتولوژى به آن ها 
اشاره نشده است. در حقيقت عالوه بر تاثيرات فيزيكى و شيميايى 
در  اجتماعى  عوامل  انسان  زيستى  كرد  كار  و  ساختار  بر  محيط 
بروز بسيارى از بيمارى  ها تاثير شناخته شده  اى دارند. بر مبناى 
مشكالت  تروما،  وقوع  مى  تواند  جنگ  كه  همان  طور  نظرگاه  اين 
عصبى و رفتارى و ... را افزايش دهد، سياست  هاى منتهى به بروز 

جنگ نيز در اتيولوژى اين مشكالت دخيل مى  باشند.
اعزام  از  پس  حتى  رانندگى  تصادفات  مير  و  مرگ  افزايش 
در  وسيع  عوامل  دخالت  نمايانگر  بيمارستان  ها  به  مصدومان 
سياستگزارى  هاى  كه  عواملى  است،  ميرها  و  مرگ  اين  اتيولوژى 
حوزه راه و ترابرى تا مديريت نظام سالمت همه و همه به طريقى 

در آن دخيل مى  باشند.
درمان  در  گام  يك  تنها  سرطان  ضد  داروهاى  توليد  و  كشف 
سرطان تلقى مى  گردد و عواملى كه مانع از دسترسى بيماران به 
اين داروها مى  شود را مى  توان هم سنگ مقاومت دارويى بعضى از 

سرطان ها به داروهاى كشف شده ارزيابى كرد.
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معرفى وب سايت انجمن آسيب شناسى ايران 
امروزه يكى از موثرترين راه هاى ارتباط هر سازمان با مخاطبان 
كشور  نقاط  اكثر  حاضر  حال  در  كه  آنجا  از  و  مى باشد  اينترنت 
امكان دسترسى به اين شبكه جهانى دارند و براى آن محدوديت 
زمانى و مكانى وجود ندارد. از چند سال قبل انجمن آسيب شناسى 
ايران تصميم گرفت وب سايت خود را راه اندازى كند كه متاسفانه 
همواره  كه  نبود  روز  به  سايت  اين  فعاليت،  اول  سال  چند  در 
مورد اعتراض بسيارى از همكاران قرار مى گرفت . از سال گذشته 
تصميم گرفته شد با نوسازى اين سايت و گسترش امكانات آن 
اين سايت اطالعات را به روز در اختيار مخاطبان خود قرار دهد. 
پربار  جهت  همكاران  از   ، اجمالى  معرفى  ضمن  نوشتار  اين  در 

شدن اين سايت درخواست مساعدت مى گردد.
خبر : در اين قسمت خبرهاى صنفى و علمى مرتبط با رشته   - 1
بيان مى گردد ولى از آنجا كه هيات مديره انجمن امكان دسترسى به 
همه اخبار را ندارد از همكاران سراسر كشور تقاضا مى گردد خبرهاى 
مرتبط بين المللى، ملى و منطقه اى را از طريق پست الكترونيك جهت 

اطالع ساير همكاران به انجمن ارسال فرماييد.
كتابخانه الكترونيك : در اين قسمت امكان دسترسى   - 2
به تعدادى كتاب الكترونيك ، مقاالت جالب و مرورى با ارجحيت 
مقاالت كاربردى و مقاالت خودآموز جهت كسب امتياز بازآموزى 
مى گردد  درخواست  همكاران  از  مى گردد.  منتشر  همكاران  براى 
در صورتى كه به مواردى از كتاب و مقاالت جالب به روز به صورت 
ساير  استفاده  جهت  را  آن  فايل  دارند  دسترس  در  الكترونيك 

همكاران به دفتر انجمن ارسال فرمايند.
و  پاتولوژى  فارسى  مجله  قسمت  اين  در   : نشريات   - 3
مجله انگليسى Iranian Journal of Pathology به صورت 
امكان  براين  همچنين  مى گيرد.  قرار  همگان  اختيار  در  رايگان 

ارسال مقاله و داورى مقاالت براى مجله انگليسى وجود دارد كه 
در شماره هاى آتى مجله اين قسمت به صورت مفصل شرح داده 

خواهد شد.
اعضا : در اين قسمت امكان دسترسى به ليست اعضا   - 4
مزاياى عضويت، فرم  شرايط و  انجمن ، جستجوى اسامى اعضا، 
تمامى  از  دارد.  وجود  انجمن  افتخارى  اعضاى  معرفى  و  عضويت 
همكاران پاتولوژيست كه عضو انجمن هستند يا تمايل به عضويت 
دارند درخواست مى گردد جهت تكميل بانك اطالعات الكترونيك 

اعضا در اسرع وقت نسبت به تكميل فرم عضويت اقدام نمايند.
برنامه هاى آموزشى : تمامى برنامه هاى آموزشى اعم   - 5
از همايش، سمينار، بازآموزى و ... كه توسط انجمن برگزار مى گردد 
در اين قسمت قابل دسترسى است عالوه بر اين مراجعان به اين 
قسمت اطالعات مربوط به نحوه ثبت نام، ميزان امتياز بازآموزى و 

محل برگزارى را بدست خواهند آورد. 
فرصت هاى شغلى و متقاضيان كار: در اين قسمت   - 6
از سايت امكان ثبت نام براى متقاضيان كار و همچنين فرصت هاى 
شغلى كه مى توانند متقاضيان استفاده نمايند وجود دارد. بديهى 
است پس از ثبت نام ، جهت رويت عموم بايد اين قسمت به تاييد 

مسئول سايت برسد.
و  تاريخچه  فوق  موارد  بر  عالوه  اطالعات:  ساير    - 7
مديره  هيات  اعضا  الكترونيك  آدرس  اسامى و  انجمن،  اساسنامه 
، كميته ها ، اطالعات براى عموم و لينك هاى مفيد نيز از طريق 

سايت انجمن قابل دستيابى است.
از همكاران درخواست مى گردد جهت ارتقاء كيفيت سايت و 
اضافه كردن امكانات آن با ارائه راهنمايى و نظرات ارزشمند خود 

ما را جهت اطالع رسانى مناسب ترى يارى فرمايند.
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محيطي  در  گشودم.  جهان  به  ديده  كرمان  زرند  در 
احمد  مال  حاج  نوادگان  از  مذهبي  خانواده  دريك  روحاني 
را  متوسطه  و  ابتدايي  تحصيالت  شدم  تربيت  فاضل نراقي 
در  بود  دادگستري  قاضي  كه  پدرم  شغل  ضرورت  به  بنا 
هفت  دوران  گذراندم.  تهران  در  و  مختلف  شهرستان هاي 
ساله پزشكي را از سال 1346 در دانشكده پزشكي دانشگاه 
همسرم  با  همراه  مدت 9ماه  براي  سپس  كردم  طي  تهران 
كه در زمان حياتش انساني واال و پزشكي حاذق بود عازم 

زندگى نامه استاد 
دكتر زهرا صفايى نراقى

به قلم استاد

تخصصي  مقدماتي  دوره  لندن  شهر  در  و  شدم  انگلستان 
 sick- children hospital پوست را در بيمارستان هاي
 Dr-Ej زير نظر رييس بخش وقت Gusy’s hospital و

Moynahan طي كردم و مجددا به وطن بازگشتم .
را   (1353-1357) پاتولوژي  تخصصي  ساله  چهار  دوره 
در انستيتو كانسر (مجتمع بيمارستان امام خميني) زير نظر 
شمسا،  ضياء  دكتر  مرحوم  چون  مجرب  و  بزرگ  استادان 
دكتر شمس شريعت تربقان ، خانم دكتر ميربد و آقاي دكتر 
گواهينامه  دريافت  به  وموفق  رساندم  به  پايان  فيروز آبادي 

بورد تخصصي پاتولوژي شدم .
ازسال 1362-1361 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران در بيمارستان امام خميني (ره) مشغول خدمت شدم 
و سپس درسال 1364 بدليل عالقه به درماتولوژي در بخش 
تهران)  دانشگاه  پوست  مركز   ) رازي  بيمارستان  پاتولوژي 

مشغول انجام وظيفه شدم . 
ارتقاء به درجه دانشياري اينجانب درسال 1376 مي باشد 
استادي  علمي  درجه  به  ارتقاء  افتخار   1385 سال  در  و 

نصيبم گرديد .
تكميلي  گواهينامه  دريافت  به  موفق   1386 درسال 

تخصصي فلوشيپ درماتوپاتولوژي گرديدم.
اينجانب  علمي  و  آموزشي   ، اجرايي  خدمات  سوابق 

عبارتست از :
درسال 1368 با پيشنهاد استاد دكتركمال الدين آرمين 
در  آسيب شناسي  گروه  نماينده  به عنوان  گروه  تصويب  و 
اسالمي  آزاد  پزشكي  دانشكده  پژوهش  و  تحقيقات  شوراي 
معرفي و همزمان به تدريس درماتوپاتولوژي در آن دانشگاه 

پرداختم.
كميته  عضو  عنوان  به   1370-1372 سال هاي  درطي 
خدمت  به  مشغول  شيميايي  جانبازان  پوست  تخصصي 

بودم.
پاتولوژي  بخش  رييس  عنوان  به  تاكنون   1374 ازسال 

بيمارستان رازي انجام وظيفه مي كنم.
ازسال 1374 - 1373 تاكنون عضو شوراي اجرايي گروه 

مي باشم.
ازسال 1376 تاكنون حكم مسئوليت آموزش پاتولوژي به 

دستياران پوست را دارم.
ازسال 1377 تاكنون به عنوان يكي از اعضاء كميته مرگ 

و مير و عوارض بيمارستان رازي شركت داشته ام.
پژوهشي  شوراي  عضو  عنوان  به  تاكنون   1381 ازسال 

گروه پاتولوژي انجام وظيفه مي كنم.
ازسال 1383 تاكنون عضو هيات ممتحنه ارتقاء گواهينامه 
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به  ساله   36 خانم  اسكالپ  توده  شناسى  بافت  نماى 
شكل زير است. تشخيص شما چيست؟

بافت شناسى:
 ضايعه اى با حدود مشخص در درم و نسج زير پوستى متشكل 
از سلول هاى دوكى بدخيم پلئومرفيك با اشكال ميتوزى فراوان 
و نكروز ديده مى شود كه در فاسيكل هاى بلند و متقاطع آرايش 

يافته اند. اپى درم طبيعى به نظر مى رسد.

بحث: 
كارسينوم  از  عبارتند  ضايعه  اين  افتراقى  تشخيص هاى 
ساركوماتوئيد (كارسينوم سلول سنگفرشى)، مالنوم سلول دوكى 
براى  سلول ها  بودن  منفى  و  اپيدرمى  جز  فقدان  ها.  ساركوم  و 
شيوع  عليرغم  را  اول  مورد  دو  احتمال   S100 و  سيتوكراتين 
بيشتر بسيار كمرنگ مى سازد. در بررسى هاى بعدى سلول هاى 
دوكى با دسمين و اكتين رنگ گرفتند و تشخيص ليوميوساركوم 

گذاشته شد.

كوچك  معموال  و  نادر  تومورى  پوست  اوليه  ليوميوساركوم 
پيش  كامل  برداشت  صورت  در  كه  است   ( سانتيمتر   2 زير   )
آگهى خوبى دارد. اين ضايعه را بايد از ليوميوساركوم زيرجلدى 
( با منشا جدار عروق ساب كوتيس ) افتراق داد چرا كه مورد 
نرم  بافت  ليوميوساركوماهاى  مشابه  ترى  تهاجمى  رفتار  اخير 
دارد. همچنين احتمال متاستاز ليوميوساركوم از ساير مناطق به 
پوست را نيز بايد مد نظر داشت كه در اين مورد اغلب ندول هاى 

متعدد پوستى وجود دارند.

تشخيص نهايى:
 ليوميوساركوم اوليه پوست

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند سئوال 

پيام تسليت
جناب آقاى دكتر محمدرضا جاللى ندوشن

عرض  تسليت  را  گراميتان  دايى  درگذشت  بدينوسيله 
آمرزش  طلب  بزرگ  خداوند  از  روان  شاد  آن  براى  و  نموده 

داريم.
 هيات تحريريه نشريه

در رشته آسيب شناسي مي باشم.
در ديماه 1385 با توكل به خداوند متعال و توجه خاص 
دكترالريجاني  آقاي  جناب  تهران  دانشگاه  محترم  رياست 
به  تهران  دانشگاه  در  محترم  پوست  استادان  همكاري  با  و 
خصوص ياري بي دريغ پروفسور شيدا شمس موفق شديم به 
اولين  درماتوپاتولوژي  فلوشيپ  راه اندازي  پيشگامان  عنوان 
پاتولوژي  بخش  در   1386 مهرماه  در  را  دوره  اين  آزمون 

بيمارستان رازي برگزار كنيم.
درسال 1387 به عنوان عضو مركز تحقيقات بيماري هاي 

تاولي در بيمارستان رازي منصوب گرديدم.
جوان  استادان  همكاري  با  كه  هستيم  برآن  اكنون 
درماتوپاتولوژي كه افتخار همكاري با آنها را دارم و راهنمايي 
اساتيد محترم پوست و پاتولوژي «انجمن درماتوپاتولوژي» 
با  بتوانيم  كه  اميدوارم   . كنيم  پايه گذاري  كشور  اين  در  را 
همكاري صميمانه اعضاء اين سه گروه و با وجود امكاناتي 
كه در اختيار داشته باشيم براي جواناني كه جوياي تخصص 
در اين رشته هستند توفيق خدمت بيشتري داشته باشيم .

در طي سال هاي خدمتم در دانشگاه تهران متجاوز از 50 
مقاله در نشريات معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانيده 
عنوان  به   و  عمومي  و  تخصصي  نامه  پايان   44 حدود  ودر 
طرح هاي  در  داشته ام  همكاري  مشاور  يا  و  راهنما  استاد 
مختلف به خصوص درارتباط با تومورهاي پوستي به عنوان 

مجري طرح و همكار طرح شركت داشته ام . 
تقريباً در اكثريت قريب به اتفاق سمينارها وكنفرانس هاي 
انجام شده در ارتباط با درماتوپاتولوژي حضـور فعال داشته ام. 
تومورهاي  و  پوستي  ضمايم  تومورهاي  كتاب  دو  ترجمه 
پروفسور  مرحوم  آن ها  نويسندگان  از  يكي  كه  را  اپيدرم 
اميرحسين مهرگان مي باشد و از سري كتاب هاي كاربردي 
با  سال هاي 1376-78  طي  در  را  مي باشد  درماتوپاتولوژي 
راهنمايي و نظارت استاد معظم و ارجمند جناب آقاي دكتر 

مسلم بهادري به چاپ رساندم .
درحال حاضر مشغول جمع آوري و تاليف كتاب «نكات 
تجريبات  از  گرفتن  كمك  با  درماتوپاتولوژي»  در  پايه 
و  درماتوپاتولوژي  جوان  اساتيد  همكاري  و  خود  ساله   20
كه  مي با شم  جوان  پاتولوژيست هاي  و  درماتولوژيست ها 
اميدوارم در آينده نزديك تقديم به جوانان عالقمند بنمايم.
صاحب دو فرزند مي باشم : دخترم پزشك و فارغ التحصيل 

از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مي باشد.
درجه  داراي  و  شريف  دانشگاه  از  فارغ التحصيل  پسرم 
دكترا در رشته Aerospace Engineering از دانشگاه 

ILLinois در آمريكا مي باشد.



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و يكم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

10

مقدمه
كشف گروههاى خونى توسط كارل لند اشتاينر در سال 1900 
و  گرديد  بيماران  درمان  در  خون  از  گسترده  استفاده  به  منجر 

تكامل عظيمي در مراقبتهاى جراحى، تروما و.. پديد آمد.
كاهش  و  شناسايى  امر  در  چشمگيرى  پيشرفتهاي  اگرچه 
خطرات  وفور  وليكن  گرديده،  ايجاد  خون  تزريق  عفونى  عوارض 
به  خون  اشتباهي  تزريق  يا  ريوى  حاد  آسيب  مانند  غيرعفونى 

دليل خطاى كاركنان سالهاست كه تداوم دارد.
خودداري از مصرف خون يا فرآورده ها، هنگامى كه نياز بيمار 
عليرغم احتمال وجود خطرات بالقوه، از تزريق  ايجاب مينمايد، 
خون خطرناكتر است. طيف وسيعى از واكنش هاى ناخواسته در 
حين و يا اندكى بعد از تزريق ممكن است به چشم بخورند. درمان 
بيمار برحسب نوع عاليم بالينى صورت مى گيرد، اما بايد به ياد 
داشت اگر در حين بروز واكنش بيمار خون دريافت مي نمايد بايد 
سريعا به اين كار خاتمه داد و رگ محيطى بيمار با سرم نمكى 
باز نگه داشته شود. در ضمن كيسه خون يا فرآورده اى كه بيمار 
به آن واكنش داده الزاما همان كيسه اى نيست كه در حال حاضر 
تزريق مى شود و ممكن است كيسه هاي قبلي تزريق شده مسئول 
عوارض باشند، لذا تمامى واكنش هاى مشكوك بايد به بانك خون 

گزارش شوند.

راهنما
كشف گروههاى خون در سال 1900 موجب استفاده از خون 
آشنايى  لذا  است  گرديده  مختلف  بيماران  در  آن  فرآورده هاى  و 
دست اندركاران با عوارض انتقال خون امرى ضرورى مى باشد. فرد 

آموزش گيرنده بايد :
خون  انتقال  عوارض  باليني  وعاليم  تقسيم بندي  تعريف،   - 1

را شرح دهد.
هر  انجام  لزوم  و  آن ها  مكانيسم  آزمايشگاهي،  يافته هاي   - 2

آزمون را ذكر كند.

رويكرد آزمايشگاهى – بالينى
به واكنش هاى حاصل از تزريق خون

 و فرآورده هاى آن
دكتر كامبيز مظفري

متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى، عضو هيات 
علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيدرجايى

فاطمه گابله
 كارشناس آزمايشگاه

3 - اصول كلي درماني در  هر عارضه را بيان كند.
مطالعه اين مقاله براى فوق تخصص هاى هماتولوژى - انكولوژى 
اطفال،  و  داخلى  آسيب شناسى،  متخصصان  بالغان،  و  اطفال 
بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، جراحى، طب اورژانس، زنان و زايمان، 
تروماتولوژي، علوم آزمايشگاهي، ايمونولوژي، بانك خون، پزشكان 
و  ارشد  كارشناسان  حرفه اى  علوم آزمايشگاهى،  دكتراى  عمومى، 

كارشناسان علوم آزمايشگاهى و پرستاري توصيه مى گردد.
عوارض
1 - تب 

 افزايش دما به ميزان يك درجه سانتيگراد يا بيشتر را شامل 
است كه احتماال ممكن است با لرز همراه باشد. معموال در حين 
مسئله  مي باشد.  توام  ساعته  يك  تاخير  با  يا  افتاده  اتفاق  تزريق 
مهم رد كردن واكنش هموليتيك به دليل آلودگى باكتريال كيسه 
خون است. الزاما به داروى ضد تب نيازي نيست، چرا كه طى دو 
تا سه ساعت فروكش مى نمايد. تجويز ديفن هيدرامين امري شايع 
است، البته شايد تأثير خاصى هم نداشته باشد. بر سر اين مسئله 
كه آيا پس از درمان تب، تزريق خون از سر گرفته شود يا خير، 
بحث و جدل وجود دارد و تصميم گيرى بر اساس تابلوى بالينى و 
نتايج آزمايشگاهى است. فرآيند leukocyte reduction شيوع 
تب را كاسته است ولى تمام واكنشهاى تب زا را از بين نبرده، زيرا 
كه نقش سايتوكائينهاى پيروژن كه در حين نگهدارى كيسه هاي 
خون توليد مى گردند نيز مطرح است. فيلتراسيون در زمان تزريق 
اجزا  است  ممكن  البته  نمى كند،  جدا  را  سايتوكائينها  اين  خون 
فعال كمپلمان به اين روش جدا گردند. واكنش هاى تب زا به دليل 
كاهش  تازه  پالكتى  كنسانتره  مصرف  صورت  در  پالكت  تزريق 
مى يابند. اگر فرآيند كاهش لكوسيتها در مرحله قبل از نگهدارى 
كيسه (prestorage)  باشد ميزان سايتوكائين ها را در كيسه هاى 
پالكت و گلبول قرمز كم مى كند و موثرتر از كاهش لكوسيتها در 

مرحله بعد از ذخيره سازى كيسه (poststorage)   است.
سايتوكائين هاى تجمع يافته را با فرآيند كاهش لكوسيتى يا 
با شستن سلولهاى خونى ميتوان از بين برد. پالسما فرز ارزشى 
معادل كاهش لكوسيتها در مرحله قبل از ذخيره خون دارد، ولى 
فرآيند مذكور بر روي پالسما نيز نميتواند از بروز تمام واكنش هاى 

تب زا جلوگيرى كند.

2- آلرژى 
آلرژى خفيف مسئله اي شايع است كه با هر نوع فرآورده اي 
ديده مى شود، حتى گلبولهاى قرمز خون اتولوگ. عاليم آن شامل 
خارش، كهير، اريتم جلدى و گرگرفتگى است. 10 درصد بيماران 
جلدى  درگيرى  ولى  باشند  داشته  ريوى  عاليم  است  ممكن  هم 

پيدا نكنند.
اسهال  و  شكمى  درد  استفراغ،  و  تهوع  مانند  گوارشى  عاليم 
راه  و  شده  متوقف  بايد  تزريق  آلرژى  بروز  صورت  در  مى باشند. 

موز
ودآ

ه خ
مقال
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وريدى بيمار باز بماند. اگر مجارى هوايى فوقانى درگير باشند، فورا 
الزم است لوله گذاري تراشه انجام شود. درصورت تنگى نفس يا 
افت اشباع اكسيژن شريانى، اكسيژن تجويز مي شود. واكنش هاى 
خفيف به آنتى هيستامين ها مانند ديفن هيدرامين پاسخ داده ولى 
انواع شديدتر نياز به اپى نفرين دارند. در صورت واكنشهاى جلدى 
يا  عود  از  نگرانى  بدون  درمان  از  بعد  را  تزريق  ميتوان  خفيف 
بدترشدن عاليم ادامه داد. ولى در موارد جدى با درگيرى راه هاى 
هوايى شروع دوباره تزريق خون عاقالنه نيست. معموال شناسايى 
آنتى ژن اختصاصى كه بيمار به آن واكنش مى دهد ميسر نبوده، 
به جز بيمارانى كه مبتال به كاهشIgA  و يا هاپتوگلوبين هستند. 
يا  خوراكى  تجويز  با  خفيف  آلرژيهاى  جهت  پيشگيرانه  درمان 
مواردى كه  در  مى گيرد.  صورت  آنتى هيستامين  داروهاى  وريدى 
ميتوان  پردنيزولون)  (متيل  استروئيدها  از  گردند  تكرار  واكنشها 
استفاده كرد. در واكنشهاى راجعه يا شديد آلرژيك بايد حداكثر 
يا  قرمز  گلبولهاى  يا  و  شود  جداسازى  سلولها  از  پالسما  مقدار 
پالكتها شسته شوند. البته استفاده روتين از عناصر شسته شده 
براى بيمارانى كه واكنشهاى آلرژيك جلدى داشته باشند توصيه 

نمى شود.

3- آنافيالكسى
سيستم  بى ثباتى  با  كه  آلرژيكى  واكنشهاى  تعريف  طبق 
هوشيارى،  فقدان  تاكيكاردى،  خون،  فشار  عروقى،كاهش  قلبى- 
ممكن  است.  شامل  را  مى باشند  قلبى  ايست  و  شوك  آريتمى، 
همراه  تزريق  قطع  باشد.  شديد  استريدور  با  نفس  تنگى  است 
مراقبتهاى  مى شود.  توصيه  دسترس  در  عروقى  راههاى  حفظ  با 
وريدى،  مايعات  و  اكسيژن  تجويز  انتوباسيون،  همچون  حمايتى 
وضعيت Trendelenburg و تجويز فورى اپى نفرين درصورت 
هيپوتانسيون بدون پاسخ به درمان يا اسپاسم شديد برونش الزم 
دوز  سه  تا  30-20دقيقه  هر  زيرجلدى  اپى نفرين  تجويز  است. 
رفته  بكار  كهيرى  عاليم  در  وريدى  آنتى هيستامين  است.  ميسر 

و جهت اسپاسم برونش ميتوان آمينوفيلين بكار برد.
درصورت  ولى  نداشته،  تاثيرى  حاد  مرحله  در  استروئيدها 
كه  آنجا  از  مى شود.  استفاده  كورتيزون  هيدرو  عاليم؛  پايدارى 
نموده  ايجاد   IgA برعليه  آنتى بادى   ،IgAفقدان دچار  بيماران 
و مى توانند دچار آنافيالكسى گردند بهتر است موارد آلرژى هاى 

شديد از نظر سطح IgA بررسى شوند. 
البته اگر اين بيماران اخيرا تزريق خون داشته باشند ممكن 
است سطح IgA بطور كاذب باال باشد. آزمايش Anti -IgA بايد 
الزم  بيماران  اين  در  گيرد.  صورت  مرجع  آزمايشگاه  يك  توسط 
 IgA يا فرآورده هاى شسته شده بدون  IgAاست پالسماى فاقد
تجويز گردند. بيماران مبتال به كمبودهاپتوگلوبين نيز واكنشهاى 
آنافيالكتيك مشابهى بدليل IgG يا IgE ضد هاپتوگلوبين توليد 
مى كنند. كمبود هاپتوگلوبين در آمريكا نادر است، ولى در ژاپن از 

كمبود IgA شايعتر مى باشد.

4- هموليز حاد
مى شود.  ديده  تزريق  از  پس  اول  ساعت  طى 24  عارضه  اين 
هموليز  از  هموليتيك  حاد  هاى  واكنش  در  رگى  داخل  هموليز 
لرز،  و  تب  شامل  همراه  عاليم  است.  شايعتر  بسيار  رگى  خارج 
تهوع و استفراغ، درد و تنگى نفس، تاكيكاردى، افت فشار خون، 
تب  است  ممكن  باشند.  مى توانند  هموگلوبينورى  و  خونريزى 
يا  درجه  يك  افزايش  با  لذا  باشد.  واكنش  اين  ابتدايى  عالمت 
صورت  آزمايشگاهى  بررسى  و  قطع  خون  تزريق  بايد  دما  بيشتر 
وقوع  به  ديرتر  كه  مى باشد  عوارضي  از  نيز  كليه  نارسايى  گيرد. 
مى پيوندد. درد معموال در پهلوها، پشت، شكم، سينه، سر و محل 
شده  گزارش  گهگاه  (ديسترس)  ناراحتى  احساس  است.  تزريق 
منتشر  انعقاد  دليل  به  است  ممكن  منتظره  غير  خونريزى  است. 
داخل عروقى (DIC) باشد. در حين عمل جراحى افت فشارخون 
و خونريزى شديد ممكن است تنها نشانه هاى اين واكنش باشند. 
بنابراين در اين شرايط پزشك بايد به فكر اين عوارض نيز باشد. 

 يافته هاى آزمايشگاهى شامل:
 1 -هموگلوبينورى 
 2 - هموگلوبينمى  

 3 - افزايش الكتات دهيدروژناز    
 4 - افزايش بيليروبين     

 5 - كاهش هاپتوگلوبين مي باشند.
مى يابند.  افزايش  كراتينين  و  اوره  كليه  نارسايى  درصورت 
مستقيم  كومبس  تست  باشند  خون  در  نامتجانس  گلبولهاى  اگر 
شناسايى  گردد.  مثبت   Mixed field صورت  به  است  ممكن 
آنتى باديهاى گلبولهاى قرمز بستگي به ويژگى آنتى بادى مسئول و 
ميزان آنتى بادى داخل سرم دارد. يعنى در شرايط متفاوت ممكن 

است شناسايى آنتى بادى مسئول واكنش مقدور باشد يا نباشد.
شايعترين علت هموليز حاد ناسازگارى ABO  به دليل خطاى 
با  بيمار  هويت  و  بوده  ضرورى  خون  تزريق  قطع  است.  پرسنلى 
مشخصات كيسه هاى خون سريعا كنترل شوند. ساير كيسه هاى 
واكنش  قرنطينه شوند.  خون كه براى بيمار آماده شده نيز بايد 
در  اشتباه  صورتى كه  در  شود.  گزارش  خون  بانك  به  سريعا  بايد 
ديگرى  بيمار  است  ممكن  گرفته،  صورت  بيمار  هويت  شناسايى 
با همين مشخصات وجود داشته باشد كه او نيز در خطر دريافت 

خون ناسازگار است.
مى گيرد.  جهت  بيمار  بالينى  پاسخ  با  حاد  هموليز  درمان 
درصورت ناچيز بودن عوارض، بيمار را تنها تحت نظر مى گيريم. 
ولى در واكنشهاى شديد مداخله جدى مى تواند حياتبخش باشد. 
خون  حجم  ميزان  با  حاد  هموليز  شدت  كه  باشيم  داشته  بياد 
زودهنگام،  شناسايى  پس  است،  متناسب  شده  تزريق  ناسازگار 
از  ناسازگار  كيسه هاى  ساير  تزريق  از  ممانعت  و  تزريق  قطع 
گام هاى اساسى در درمان مى باشند. ابتدا به وضعيت قلبى عروقى 
و  مايعات  تجويز  خون  فشار  افت  درصورت  مى شود.  توجه  بيمار 
مراقب  مى شود.  توصيه  عروق)  كننده  (تنگ  وازوپرسور  داروهاى 
يا  قلبى  كاركرد  كه  بيمارانى  در  مخصوصا  مايع  حجم  افزايش 
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كليوى مختل دارند باشيد. چون مقدار گلبول قرمز ناسازگار در 
تعويض  است،  واكنش  شدت  كننده  تعيين  بيمار  خون  گردش 
راه هاى  از  فوق  آنتى ژن  فاقد  خون  با   (Exchange)بيمار خون 

ديگر درمان است.
تصميم به انجام تعويض خون با پاسخ بالينى بيمار مرتبط است، 
چرا كه اگر مسئله هموليز توسط بيمار به خوبى تحمل شده است 
ديگر جايز نيست با عمل تعويض خون شانس موربيديته يا مرگ 
وقوع  مراقب  بايد  همچنين  بي افزائيم.  عفونت  خطر  افزودن  با  را 
كاستن  جهت  در  درمانى  تدابير  مهمترين  باشيم.  كليه  نارسايى 
فشار  افت  هنگام  زود  درمان  بيماران  اين  در  كليوى  مشكالت 
خون و DIC است. برقرارى برون ده ادرارى با مايعات وريدى و 
ديورتيكها از روشهاى موفق ميباشند. هيدراتاسيون بيمار با نرمال 
  PH سالين و سرم قندى و تجويز بيكربنات سديم جهت حفظ
ادرار به ميزان باالتر از هفت توصيه شده است. تزريق مانيتول 20 
درصد و تكرار آن پس از 12 ساعت نيز توصيه شده است. ادامه 
نبوده،  صحيح  واكنش  عامل  شناسايى  تا  قرمز  گلبولهاى  تزريق 
ولى هيچ بيمارى نبايد به خاطر نبود خون سازگار دچار از دست 

دادن خون شود.
را  باشد  شده  شناخته  آنتى ژنهاى  فاقد  Oكه  گروه   خون 
تستهاى  نتيجه  سپس  كرد.  استفاده  نياز  درصورت  مى توان 
سرولوژيك را بررسى مى كنند و قضاوت بالينى بر اين مبنا صورت 
مى گيرد. اگرچه كانون توجه در بسيارى از واكنشهاى هموليتيك 
بر روى گلبولهاى قرمز است بايد از تزريق پالكت و پالسما هم 
تشديد  را  هموليز   ABO ناسازگارى  دليل  به  است  ممكن  كه 
سرولوژيك  آزمايشهاى  ارزيابى  در  تعجيل  كرد.  خوددارى  كنند، 
در  انسانى  خطاهاى  از  بسيارى  منجربه  شتابزده  تصميم گيرى  و 

شرايط فشاركارى مى گردد.

5- هموليز ديررس
پس از 24 ساعت اول ايجاد شده واكثر بيماران مبتال طى دو 
هفته اول بعد از تزريق دچار آن مى شوند، گرچه ممكن است حتى 
تا 6 هفته بعد نيز عاليم ايجاد شوند. تقريبا تمام موارد به دليل 
ايجاد خاطره ايمنى به آنتى ژنهاى گلبول قرمز است كه بيمار قبال 
بر عليه شان آنتى بادى ايجاد كرده ولى به دليل كم بودن غلظت در 
آزمونهاى آزمايشگاهى قبل از تزريق امكان شناسايى آنها نيست. 
به  نسبت  اوليه  آلوايمونيزاسيون  دليل  به  تاخيرى  هموليز  ندرتا 
واكنش  اين  خوشبختانه  مى شود.  ايجاد  قرمز  گلبول  آنتى ژنهاى 
غفلت  مورد  است  ممكن  حتى  و  داشته  خفيف ترى  بسيار  شدت 
غيرقابل  آنمى  با  تنها  است  ممكن  بيماران  از  برخى  گيرد.  قرار 
انتظار مراجعه كنند. ساير عاليم بالينى ميتواند شامل تب و لرز، 
زردى، درد يا تنگى نفس باشد. ندرتا ممكن است دچار نارسايى 
كليه شوند. در بيماران دچار آنمى داسى شكل اين فرآيند بحران 

بيماري را تشديد مى كند. 
افزايش  آنمى،  شامل  واكنش  اين  در  آزمايشگاهى  يافته هاى 
لكوسيتوز،  هاپتوگلوبين،  كاهش  خون،  بيلى روبين  و   LDH

شدن  مثبت  و  قرمز  گلبولهاى  عليه  جديد  آنتى باديهاى  پيدايش 
مقدار  و  شدت  به  بيلى روبين  ميزان  مى باشد.  مستقيم  كومبس 
هموليز و عملكرد كبد بستگى دارد. معموال بيلى روبين غيرمستقيم 
در مرحله فعال هموليز افزايش مى يابد. كاهش هاپتوگلوبين الزاما 
نشانه هموليز داخل رگى نيست، چرا كه با هموليز خارج عروقى 
نيز ديده مى شود. بسيارى بيماران اين واكنش را به خوبى تحمل 
كرده و تنها نياز به پيگيرى دارند. عموما تجويز مايعات و برقرارى 
داخل  فعال  هموليز  اينكه  مگر  دارد،  انديكاسيون  ادراري  جريان 
رگى دركار باشد. عوارضى همچون نارسايى كليه يا حمله آنمى 
 Ag+ داسى شكل بايد مورد درمان قرار گيرد. اگر بار گلبولهاى
عموما  كرد.  پيشنهاد  مى توان  را  خون  تعويض  باشد  چشمگير 
ترانسفوزيون تا شناسايى عامل (آنتى بادى مسئول واكنش) مورد 
منفى  آنتى ژن  خون  كيسه هاى  از  بايد  و  مى گيرد  قرار  اجتناب 
به  معلوليت  خطر  نبايد  حاد  هموليز  همانند  ولى  كرد،  استفاده 
دليل آنمى را به علت فقدان خون سازگار به بيمار تحميل كرد. 
نتايج  مبناى  بر  ترانسفوزيون  براى  نياز  مورد  گلبولهاى  انتخاب 
از  استفاده  درمان  در  است  ممكن  است.  سرولوژى  آزمايش هاى 
ايمونوگلوبين داخل وريدى (IVIG) مفيد باشد ( طى 24 ساعت 
بعد از تزريق در بيمارانى كه دچار واكنش شده اند) چرا كه باعث 
جلوگيرى از واكنش در بيمارانى كه آلو آنتى بادى دارند شده و نيز 

در كساني كه خون سازگار برايشان پيدا نشده مفيد است.

6 -هموليزبا علل غيرايمنى
و  نگهدارى  شرايط  دليل  به  است  ممكن  قرمز  گلبولهاى  ليز 
جابجايى يا شرايط تزريق خون باشد. مايعات هيپر يا هيپواسموتيك 
كه با گلبولهاى قرمز هنگام تزريق مخلوط شوند ميتواند باعث ليز 
گردند. اگر بيمار خون ليز شده دريافت كند ممكن است به خوبى 
آن را تحمل كند. اگرچه نارسايى هاى گذراى هموديناميك ريوى، 
كليوى و حتى مرگ به دليل تزريق خون ليز شده گزارش داده شده 
است. عاليم بالينى شامل هموگلوبينورى بوده و افزايش پتاسيم 
مخصوصا در بيماران با نارسايى كليه ديده مى شود. همچنين تب 
در  ليزشده  قرمز  گلبولهاى  يافتن  شود.  حادث  است  ممكن  نيز 
كيسه خون و رد ساير علل مانند واكنشهاى هموليتيك تشخيص 
هموليز غيرايميون را تاييد مى كند. تمام كيسه هاى گلبول قرمز 
از  نگهدارى  زمان  شدن  طوالنى  با  را  هموليز  از  خفيفى  درجات 
خود نشان مى دهند كه اين مسئله ممكن است باعث عاليم بالينى 
نگردد. از عوارض گزارش شده همچنين نارسايى كليه و آريتمى به 
دليل هيپركالمى است. به ندرت واكنش هموليتيك ممكن است 
افتراق  است.  نشده  يافت  آنتى بادى  هيچ  درحالى كه  افتد  اتفاق 
اين وضعيت از هموليز غيرايميون ناممكن بوده و تنها با ارزيابى 
دقيق شرايط ترانسفوزيون معلوم مي گردد. درصورت بروز هموليز 
غيرايميون بايد تزريق خون قطع و راههاى وريدى براي تزريق در 
دسترس باشند. كيسه خون همراه با ست تزريق و مايعات وريدى 
واكنشهاى  همچنين  شوند.  بررسى  بيشتر  ارزيابى  جهت  بايد 
هموليتيك از نوع ايميون بايد رد شوند. اندازه گيرى سطح پتاسيم 
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و همچنين بررسي نوار قلب جهت بررسى هيپركالمى الزم است. 
در اين افراد برون ده ادرارى را با دادن مايعات حفظ مى كنيم، 

مگر اينكه ممنوعيتى مانند نارسايى كليه دركار باشد.

7 - آلودگى باكتريال
عاليم  شروع  صداست.  و  سر  پر  فوق  واكنش  بالينى  تابلوى 
معموال حين تزريق يا مدت كوتاهى پس از آن مي باشد. بندرت با 
تزريق پالكت آلوده عاليم تاخيرى به فاصله يك روز بعد از تزريق 

نيز ديده شده است. 
تب و لرز، افت فشارخون، شوك، تهوع و استفراغ از شايعترين 
ايجاد  عاليم هستند. تنگى نفس، درد و اسهال نيز ممكن است 
شوند . تب باال يا افت فشار در حين يا كمى بعد از تزريق به عنوان 
سر نخ ويژه اى مبنى بر آلودگى كيسه خون مى باشد. اين عوارض 
منجر به شوك و نارسايى كليه، انعقاد منتشر داخل عروقى و مرگ 
مى شوند. ميزان مورتاليتى باالست و بستگى به نوع فرآورده آلوده 
شده، نوع و ميزان ارگانيسم آلوده كننده و شرايط بالينى بيمار 
دارد. از فاكتورهاى تشديد كننده در بيماران، ترومبوسيتوپنى و 

پان سيتوپنى را ميتوان نام برد.
گرم  باسيل هاى  شامل  نيز  مير  و  مرگ  خطرساز  فاكتورهاى 

منفى و سن باالى بيمار است.
نحوه  و  نوع  به  مى كند  آلودگي  ايجاد  كه  ارگانيسمى  نوع 
قرمزآلوده  گلبول هاى  مثال  دارد.  بستگى  خونى  اجزا  نگهدارى 
و  يرسينيا  استافيلوكوك،  اشرشياكولى،  آسينتوباكتر،  حاوى 
كوكسى هاى  حاوي  آلوده  پالكتهاي  هستند.  سودوموناس ها 
گرم مثبت ( استاف و استرپ)، باسيل گرم منفى (آسينتوباكتر، 
گرم  باسيل هاى  و  سراشيا)  اشرشياكولى،  سالمونال،  كلبسيال، 
پالكتى  كنسانتره  در  كه  هستند  باكتريوم  پروپيون  مثل  مثبت 

ديده شده اند. 
برخى از مراكز ترانسفوزيون، تمام كيسه هاى پالكتى كه باعث 
واكنش تب زا شده اند را كشت باكتريال ميدهند، چراكه اگر يك 
كيسه گلبول قرمز متراكم از همان فرد دهنده وجود داشته باشد 
نيز بايد شناسايى شود. معموال بايد درمان قبل از شناسايى عامل 
و  خون  گردش  سيستم  در  حمايتى  درمانهاى  شود.  آغاز  عفونى 
و  الكتام  بتا  الطيف  وسيع  آنتى بيوتيك هاى  است.  الزم  تنفس 
تجويز  رنگ آميزى  و  كشت  نتايج  شدن  حاضر  تا  آمينوگليكوزيد 
كشت  شامل  باكتريها  رشد  كردن  محدود  راه هاى  مى شوند. 
دورانى  حركت  جهت  از  پالكت  كيسه هاى  بررسى  فرآورده ها، 
برخى  هستند.  پالكتي  اكسيژن  مصرف  ميزان  اندازه گيرى  و 
مطالعات نشان داده كه پالكت آفرزيس ميزان بروز واكنش هاى 
باكتريال را كم مى كنند. در آينده ممكن است فن آورى كاهش 
عوامل بيمارى زا (Pathogen Reduction) به طرز چشمگيرى 

آلودگى باكتريال راكاهش دهد.

8 - آسيب ريوى حاد
بوجود  بعد  ساعت  چند  طى  يا  خون  تزريق  حين  در  معموال 

تاكيكاردى،  هيپوكسى،  با  نفس  تنگى  شامل  آن  عاليم  و  آمده 
تب، افت فشارخون و سيانوز است. ميزان تب و افت فشار خون 
متوسط بوده و سريعا به داروهاى ضد تب و مايعات پاسخ ميدهد. 
عكس  و  نميشوند  سمع  ريوى  طبيعى  غير  صداهاى  معاينه  در 
راديوگرافى قفسه سينه معموال ادم ريوى را نشان ميدهد. بنا به 
تعريف عاليمى از نارسايى قلبى نبايد در كار باشد. بيماران دچار 
بدخيمى هاى خونى يا بيماريهاى قلبى خطر باالترى از ابتال را دارند 
كه شايد به اين علت باشد كه اين دسته بيماران بيشترين تعداد 
وضعيت  اين  مير  و  مرگ  مى كنند.  دريافت  را  پالكتى  واحدهاى 
حدود 20 درصد است كه بستگى به شدت آسيب ريوى و وضعيت 
بالينى زمينه اى بيمار دارد. طيف وسيعى از لحاظ شدت واكنش 
شناسايى  راحتى  به  است  ممكن  خفيف  فرمهاى  مى شود.  ديده 
نشوند و تشخيص افتراقى اين واكنش مواردي چون افزايش بار 
آلرژيك،  واكنشهاى  باكتريال،  آلودگى  و  خون  گردش  حجمي 
خونريزى  و  ريه  آمبولى   ،(ARDS) حاد  تنفسى  زجر  سندرم 
ريوى را شامل است. تشخيص بر مبناى يافتن ادم ريه با علل غير 
قلبى است. فشار گوه اى شريان ريوى (Wedge  pressure) در 
اين افراد باال نرفته و معموال اين آسيب حاد ريوى طى 48 تا 96 
مدت  اين  طي  بيمار  چشمگير  پاسخ  عدم  مى يابد.  بهبود  ساعت 
زمان بايد شك ما را نسبت به تشخيص برانگيزد. اگرچه يافته هاى 
راديولوژيك عكس قفسه سينه ممكن است تا بيش از 7 روز پايدار 
بمانند ولى برخالف ARDS هيچگونه يادگار ريوى از خود به جا  
نمى گذارد. كاهش شمارش لكوسيتى يا پالكتي معموال سر نخى 
مفيد در ضايعه حاد ريوى به علت تأثير آنتى بادى هاي كالس يك 
درصورتى كه  است.  حمايتى  واكنش  HLA مى باشد. درمان اين 
تزريق خون در جريان است بايد متوقف شود و كيسه هاى خون 

تزريقى به بانك خون عودت داده شوند. 
كه  بيمارانى  و  مى كنند  تجويز  اكسيژن  درمان  براى  معموال 
شديدا مبتال شده اند ممكن است نياز به تنفس مكانيكى داشته 

باشند.
ارزش كورتيكواستروئيدها در اينجا ناچيز است و ايجاد ديورز 
انديكاسيونى ندارد مگر اينكه عاليم افزايش حجم مايعات در بيمار 
درون  پالسماى  در  آنتى بادى  وجود  مكانيسم  نظر  از  شود.  ديده 
كيسه خون تزريق شده بر عليه HLA يا آنتى ژنهاى گرانولوسيتى 

گلبول هاى سفيد فرد گيرنده است.
پالسماى خانمهاى اهدا كننده خون كه چندين نوبت زايمان 
در  را  مكانيسم  اين  با  ريوى  آسيب  از  باالترى  خطر  داشته اند 
كه  خون  كيسه  در  التهابى  واسطه هاى  وجود  همچنين  دارد.  بر 
مويرگى  نشت  و  آسيب  ايجاد  جهت  در  را  گيرنده  نوتروفيل هاى 

تحريك مى كنند را بايد برشمرد.

( GVHD) 9 - واكنش پيوند عليه ميزبان
اين عارضه هنگامى اتفاق مى افتد كه T cellهاى فرد اهداكننده 
خون توسط سيستم ايمنى گيرنده به عنوان بيگانه تلقى نشده، بلكه 
اين سلولها ميزبان را به عنوان عامل خارجى شناسايى مى كنند. 
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بيماران دچار نقص ايمنى شديد در خطر باالترى هستند مانند 
مبتاليان به سندرم  DiGeorge، يا مبتاليان به  نقص ايمنى 
Severe combined، نارسايى سيستم ايمنى مانند گيرنده هاى 
ترانسفوزيون داخل رحمى يا وزن هنگام تولد خيلى پايين، نقص 
ايمنى به واسطه بيمارى هوچكين يا به دنبال درمان مانند پيوند 

سلول هماتوپويتيك پيش ساز يا درمان با فلودارابين.
 Common نقص ايمنى هومورال مانند نقص ايمنى از نوع
نمى شود.  محسوب   GVHD براى  خطرزا  عامل   variable
شديد  عملكرد  اختالل  است  ممكن  گرچه   HIV با  عفونت 
نمى كند.  زياد  را   GVHD خطر  ولى  شود  سبب  را  Tcellها 
پيوند  كنندگان  دريافت  در  ايمنى  سركوبگر  داروهاى  همچنين 
يا رژيم هاى شيمى درمانى سرطانها نيز اين خطر را نمى افزايند. 
البته در رژيم هاى تهاجمى شيمى درمانى به دليل نوروبالستوم 
طبيعى  ايمنى  بيمارانى كه  است.  شده  گزارش   GVHD موارد 
دارند نيز اگر براى يك هاپلوتيپ HLA هموزيگوت باشند و فرد 
دهنده هتروزيگوت باشد و در يك هاپلوتيپ با گيرنده مشترك 
لنفوسيتهاى  اخير  مورد  در  دارد.   GVHD خطر  نيز  باشد 
عامل  عنوان  به  را  شده  تزريق  لنفوسيتهاى  نمى تواند  گيرنده 
سلولى  عناصر  شده  تزريق  سلولهاى  ولى  كنند  شناسايى  بيگانه 
فرد گيرنده را به عنوان بيگانه تلقى مى كنند. احتمال بروز اين 
وضعيت در اهداكنندگان نزديك يعنى بستگان درجه اول يا دوم 
وجود دارد ولى حتى ممكن است به طور اتفاقى در جمعيتهاى 

نسبتا همگون هم بوجود آيد.
عاليم GVHD  بين 50 تا 20 روز بعد از تزريق به صورت 
راش، اسهال، تب، اختالل كبدى و پان سيتوپنى است. مرگ و 
مير به باالتر از 90 درصد ميرسد كه بيشتر به دليل عفونت است. 
برخالف GVHD كه در موارد پيوند سلول هاى پيش ساز مغز 
استخوان اتفاق ميافتد، در GVHD به دنبال تزريق خون، مغز 

استخوان فرد گيرنده نيز مورد هدف قرار دارد .
رژيمهاى قوى سركوبگر ايمنى براى درمان امتحان شده و بجز 
مواردي نادر، در مابقى غير موفق بوده اند. بنابراين تدابير پيشگيرى 
تزريق   Tcell تعداد  كمترين  دارند.  بااليى  بسيار  اهميت  كننده 
مشخص  است  الزم    GVHD ايجاد  براى  كه  دهنده  فرد  شده 
نشده است. ولى آنچه واضح است اين امر است كه روشهاى جارى 
اشعه  با  فرآورده ها  تماس  نمى كنند.  كفايت  لكوسيتها  كاهنده 
يونيزان گاما يا ايكس با ايجاد آسيب كروموزومى ميتواند مانع از 

تكثير لكوسيتهاى تزريق شده گردند. 

10 -افت فشار خون
تزريق،  طي  كه  مي شود  گرفته  نظر  در  عارضه  اين  هنگامي 
افت فشار خون ايجاد شود ولى عاليمى از واكنشهاى ديگر نظير 
تب ولرز، نفس تنگى، كهير يا گر گرفتگى ديده نشود. ميزان افت 
فشار جهت تشخيص مورد جدل است ولى بايد حداقل ده ميليمتر 
جيوه در فشار سيستوليك يا دياستوليك نسبت به ميزان قبل از 
خون  تزريق  حين  در  فشار  افت  گردد.  حاصل  افت  خون  تزريق 

اتفاق مى افتد و بالفاصله با قطع تزريق خون بهبود مى يابد. اگر 
افت فشار بيش از سى دقيقه پس از قطع تزريق ادامه يابد حتما 
الزم است به دنبال علت ديگرى بگرديم. افت فشار خون به دنبال 
تزريق گلبولهاي قرمز و پالكت ديده مى شود. برخى از واكنشها 
ارتباط دارند. اگر افت  فيلترهاى كاهنده لكوسيتى  استفاده از  با 
فشار خون ايجاد شود بايد تزريق قطع گردد. سر بيمار بايد پايين 
و پاها باال قرار داده شوند. در درمان از مايعات ايزوتونيك استفاده 
مي گردد. از داروهاى وازوپرسور تنها زمانى كه افت فشار شديد 
مى گردد.  استفاده  ندهد  پاسخ  وريدى  مايعات  تجويز  به  و  است 
ولى  نشده  معلوم  قطع  طور  به  تزريق  دنبال  به  فشار  افت  علت 
فعال سازى  دنبال  به  كينين  برادي  شدن  آزاد  خاطر  به  احتماال 
مسير انعقادى مى باشد. آنزيم مبدل آنژيوتانسين(ACE)، مسئول 
اصلى تخريب برادى كينين در گردش خون است. به دليل وجود 
داروهاى مهاركننده اين آنزيم درفرد گيرنده ممكن است برادي 
كينين تجمع يابد و يا بر اثر استفاده از فيلترهاى كاهنده لكوسيت 
كه بار الكتريكى منفى دارند، كاليكرئين فعال شده و باعث تجزيه 
كينينوژن با وزن مولكولى باال (HMWK) شده و منجر به رهايى 

برادى كينين مى شود. 

11 - افزايش حجم در گردش خون 
(Circulatory overload )

عارضه اي بسيار شايع ولي برگشت پذير است كه به شكل نارسايى 
احتقانى قلب در حين و يا اندكى پس از تزريق بروز مى كند. عاليم 
آن شامل تنگى نفس، اورتوپنه، سيانوز، تاكيكاردى، افزايش فشار 
خون، ادم ريه، برجسته شدن وريدهاى گردني، ادم پاها وسر درد 
مى باشد. تشخيص هاي افتراقى اين حالت شامل آسيب حاد ريوى، 
بيمارانى كه  است.  قلبى  نارسايى  علل  وساير  آلرژيك  واكنشهاى 
از  و  بوده  باالترى  خطر  معرض  در  دارند  قلبى  زمينه اى  مشكل 
يا  بالينى  يافته هاى  با  عارضه  اين  تشخيص  است  ممكن  كه  آنجا 
راديولوژيك دشوار باشد، مي توان جهت كمك به تشخيص سطح 

پپتيد ناتريورتيك مغزي( BNP) را سنجيد. 
خون  تزريق  است  بهتر  عارضه  اين  مستعد  بيماران  در 
به آهستگي انجام گيرد. اگرچه به طور معمول بايد تزريق طى 
چهار ساعت كامل گردد، در صورتى كه از نظر بالينى مجاز 
باشيم ميتوان زمان فوق را طوالنى تر كرد. اگر به زماني بيش 
از شش ساعت براي تزريق نياز باشد بايد روشهاى ديگرى در 
نظر گرفته شود، به اين صورت كه حجمهاى كم خون با فاصله 
زماني كافى بين دفعات تزريق جهت برقرارى ديورز داده شود. 
به جهت جلوگيرى از مواجهه فرد گيرنده با خونهاي مختلف، 
يك كيسه خون را در شرايط استريل به چند واحد كوچكتر 
مي نماييم.  نگهدارى  خون  بانك  در  را  مابقى  و  كرده  تقسيم 
تغليظ  را  كيسه ها  خون  پالسما  برداشت  با  ميتوان  همچنين 
نمود. داروهاى ديورتيك نيز قبل يا حين تزريق مورد استفاده 

قرار مى گيرند. 
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 12 - بيماريهاى منتقله از راه ترانسفوزيون
 با بهبود بخشى در فرآيند غربالگرى اهداكنندگان و آزمايش بر 
روى خونهاى اهدايى، موارد بيماريهاى منتقله از راه تزريق خون 
در دو دهه اخير به شدت كاسته شده است به طور مثال خطر ابتال 
به ويروسHIV  از راه تزريق خون كه در اوايل دهه هشتاد يك 

در صد بود به يك در دو ميليون در امريكا رسيده است .
خون  تزريق  از  ناشى  هپاتيت  موارد  بيشترين  هپاتيت:  الف) 
به دليل ويروس هپاتيت C بوده است. تقريبا ده درصد موارد ابتال 
موارد،  اكثر  در  هستند.  ترانسفوزيون  دليل  به   HCV به  مزمن 
هپاتيت به دنبال تزريق بدون عالمت است. آنزيمهاى ترانس آميناز 
به سه شكل افزايش نشان ميدهند: پلى فازيك، مونوفازيك، حالت 
بدون نوسان(plateau). حدود 75 تا 85 درصد افراد مبتال عفونت 
پايدار HCV  دارند و 50 درصد اين بيماران شواهدى از هپاتيت 
مزمن را دارند .10 درصد بيماران مبتال به HCV نيز سرانجام 
عاليم بالينى بيمارى كبدى را پيدا مى كنند. در خصوص هپاتيت 
پس از تزريق به دليل HBV  عاليم شديدتر بوده . 25 تا 30 
درصد افراد دچار زردى مي شوند كه پس از دوره كمون 40 تا 60 
روزه كمتر از 10 درصد اينها به سمت هپاتيت مزمن سير مى كنند 
. اگر هپاتيت حاد قبل از سن 5 سالگى فرد را بيمار كند اصوال 
شدت كمترى دارد ولى خطر مزمن شدنش بيشتر است. هپاتيت 
D نياز به همراهي با HBV داشته (co-infection)، اگر فرد 
همزمان با HBV بدان مبتال گردد، مى تواند باعث هپاتيت شديد 
و نارسايى كبدى گردد و اگر در سير هپاتيتB  مزمن ويروس 
HDV اضافه گردد (Superinfection) به شدت خطر بيمارى 
مزمن شديد كبدى را مى افزايد . البته عفونت HDV به واسطه 
تزريق خون نادر است و روشهاى غربالگرى براى HBV همچنين 

بر عليه HDV نيز موثر هستند.
ويروسهاى هپاتيت A و E به دليل دوره هاى ويرمى كوتاه به 
طريق  از  آنها  انتقال  اگرچه  و  نمى روند  پيش  مزمن  ناقل  سمت 
تزريق خون گزارش شده ولى بسيار نادر هستند. ويروس هپاتيت 
G شيوعي برابر يك درصد در اهداكنندگان بدون عالمت دارد و 
اگر چه اين عفونت به طور واضح با تزريق خون قابل انتقال است 
ارتباطى سببى بين اين عفونت و هپاتيت يا بيمارى مزمن كبدى 

مسجل نگرديده است.
ب- ويروس نقص ايمنى اكتسابى (HIV): عاليم بالينى شبيه 
به مبتاليان HIV از ساير طرق است. در 60 درصد موارد سندرم 
 10 حدود  عالمت  بدون  نشده  درمان  موارد  مى شود.  ديده  حاد 
افراد  در  البته  شود.  بارز  بيمارى  زمانى كه  ادامه مى يابند تا  سال 
مسن تر اين دوره سريعتر اتفاق مى افتد و همچنين در بيمارانى كه 
گيرنده خون بوده اند پيشرفت به سمت ايدز نسبت به فرد دهنده 
خون دوره كوتاه ترى دارد كه ممكن است به علت سن و يا عوامل 

جانبى باشد.

:(HTLV)Human T cell Lymphotropic Virus -ج
 T cell معموال مرتبط با لنفوم يا لوسمى از نوع HTLV 1 

است و همچنين ميلوپاتى با اين ويروس نيز ديده مى شود. اكثر 
از  اندكى  تعداد  در  ميلوپاتى  يا  لنفوم  هستند.  بى عالمت  ناقلين 
نوع  اين  مى افتد.  اتفاق  طوالنى  كمون  دوره  يك  از  بعد  و  موارد 
ويروس در آمريكا نادر است. HTLV 2 در معتادان تزريقى شايع 

بوده و با ميلوپاتى مرتبط است.
اهداكنندگان خون كه از نظر HTLV 2 مثبت هستند شانس 
و  كليه  يا  مثانه  عفونت  پنومونى،  حاد،  برونشيت  براى  بيشترى 
آرتريت دارند و در خصوص HTLV 1 شانس بيشتر عفونت مثانه 

يا كليه و آرتريت وجود دارد.

: CMV -د  
اين ويروس در جامعه شايع است. در افراد با ايمنى سالم عاليم 
سرولوژى  نظر  از  اهداكنندگان  درصد  تقريبا 50  و  دارد  ناچيزى 
مثبت هستند . اگرچه خطر انتقال از چنين افرادى حدود 1 درصد 
پنومونيت،  سبب  ويروس  اين  ايمنى  نقص  با  بيماران  در  است. 
هپاتيت، رتينيت و نارسايى هاى مولتى ارگان مى شود. استفاده از 
فرآورده هاى خونى كه از نظر سرولوژيك منفى باشند خطر انتقال 
لكوسيتهاى  كه  خوني  فرآورده هاى  همچنين  مى دهد.  كاهش  را 
مشابه  ويروس  انتقال  از  جلوگيرى  در  باشند  يافته  كاهش  شان 

فرآورده هايى كه سرولوژى منفى دارند كاربرد دارد.

ه- ساير عفونتها:
پاروويروس  سيفليس،  قبيل  از  بيماريزا  عوامل  زيادى  تعداد 
و  تريپانوزوم  بابزيوزيس،  ماالريا،   ،West nile ويروس   ،B19

پريونها ( آنسفالوپاتى اسفنجى شكل ) را ميتوان نام برد.

درصورت مشاهده عوارض ناشى از تزريق خون در بالين 
بيمار:

كوچكترين  مشاهده  درصورت  خون  تزريق  فورى  قطع   -  1
عارضه .

2 - بازنگه داشتن مسير وريدى با نرمال سالين جهت تزريقات 
بعدي.

آن  مشخصات  و  خون  كيسه  روي  برچسب هاى  كنترل   -  3
جهت تطابق با مشخصات بيمار .

4 - گزارش واكنش به بانك خون .
5 - ارسال نمونه هاى حاوى EDTA و لخته خون به آزمايشگاه 
به همراه كيسه خون يا فرآورده و ست تزريق و محلول هايى كه 

بيمار دريافت كرده است.
6 - ساير نمونه:

هاى خون در موارد هموليز حاد به بانك خون بر حسب تجويز 
پزشك فرستاده ميشود.

وسعت ارزيابى هاى آزمايشگاهى بستگى به نوع عاليم بالينى 
بيمار دارد و احتمال هموليز حاد بايد همواره در ذهنمان باشد تا 

اينكه بتوانيم با داليل ديگر آن را رد كنيم.
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ارزيابى هاى آزمايشگاهى 
برچسبهاى روى كيسه خون و لوله هاى مربوط به نمونه هاي 
قبل از واكنش از نظر خطاى پرسنل بررسى شوند. درصورت عدم 
توجه  شود.  داده  اطالع  مسئول  افراد  يا  و  پزشك  به  بايد  تطابق 
شده  داده  فرآورده  يا  خون  اشتباها  ديگرى  فرد  به  آيا  كه  كنيم 
ياخير. اهميت اين مسئله در اين است كه ناسازگاري ديگري نيز 

از اين راه پيگيرى مى شود.
سرم يا پالسماى بعد از واكنش از نظر هموليز بررسى شود. اگر 
غيرطبيعى بود با نمونه قبل از تزريق مقايسه شود. رنگ قرمز يا 
صورتى پالسما پس از تزريق نشانه هموگلوبين آزاد است. وجود 
با  كه  مى شود  هموگلوبينمى  باعث  آزاد  هموگلوبين   50 mg/dl
رگى  خارج  هموليز  اگر  است.  مشهود  سرم  در  مسلح  غير  چشم 
ساعت  چند  از  بعد  و  بوده  كمتر  عاليم  شدت  است  ممكن  باشد 
 7 تا   5 ايكتر  شدت  حداكثر  مي گردد.  ايكتريك  پالسما  يا  سرم 

ساعت بعد از شروع هموليز است. 
اين  جهت   EDTA حاوى  خون  مستقيم:  كومبس  آزمايش 
آزمايش  بيمار  به  خون  تزريق  از  بعد  نمونه  ابتدا  است.  الزم  كار 
نمونه  روى  را  مستقيم  كومبس  شدن  مثبت  درصورت  مي شود. 
نسبت   EDTA حاوى  نمونه  مي دهيم.  انجام  نيز  تزريق  از  قبل 
به لخته ارجح است. مى دانيم كه كومبس مستقيم مثبت يعني 
گلبولهاى قرمز ناسازگار تخريب فورى يا برداشت فورى از گردش 
Mixed field خون نداشته اند. بايد مراقب وجود واكنش ازنوع

ديرتر  خيلى  كومبس  براى  نمونه گيرى  زمان  كه  اگر  باشيم.  هم 
يا  آنتى بادى  از  پوشيده  گلبولهاى  شود  انجام  تأخير  با  يا  باشد 
كمپلمان تخريب شده، كومبس نيز منفى مى شود. نتيجه كومبس 
مستقيم مثبت در نمونه بعد از واكنش و نتيجه منفى آن در نمونه 
واسطه  به  آنتى بادى   – آنتى ژن  ناسازگارى  نشانه  تزريق  از  قبل 

تزريق است.
تفسير تستها در موارد شك به واكنش 

مستقيم  كومبس  آزمون  نتيجه  و  پالسما  هموگلوبين  سطح 
شاخصهاى مفيدى در جهت شناسايى هموليز ايميون ( به واسطه 
حساس شدن سيستم ايمنى) هستند. اگر خطاى پرسنلى صورت 
نگرفته باشد و سرم يا پالسماى بعد از واكنش صورتى يا قرمز رنگ 
نباشند و كومبس مستقيم بر روي نمونه بعد از تزريق هم منفى 
غيرمحتمل  بسيار   ABO ناسازگارى  بدليل  هموليز  يعنى  باشد 

است. 
اگر بيمار دچار هموليز شود ولى عاليمى از واكنش هموليتيك 
حاد را پيدا نكند به فكر علل غيرايمونولوژيك مى افتيم. در صورت 
كه  اگر  خون،  گردش  حجم  افزايش  و  آلرژيك  واكنشهاى  بروز 
آزمونهاى اوليه شواهدى از هموليز را نشان ندهند احتياج به كار 

اضافى آزمايشگاهى ندارند.
وجود نا هماهنگى در گروههاي ABO و Rh بيمار يا كيسه 
خون نشانه اشتباه در مراحل تهيه خون تا كراس مچ است. اگر 
آنتى بادى در نمونه سرم قبل از تزريق بيمار جستجو شد كه قبال 
ثبت نشده بايد آنتى بادى را شناسايى و علت را با بررسى سوابق 

جستجو كرد. خون فرد دهنده را نيز تعيين فنوتيپ مي كنيم تا 
آنتى ژن مسئول شناسايى شود. اگر فقط آنتى بادى در نمونه پس 
 Anamnestic) از تزريق باشد بايد به پاسخ  با خاطره ايمنى

reaction) شك كرد و آنتى بادى را شناسايى نمود. 
بررسى ادرار بدين ترتيب است كه ديده شدن گلبولهاى قرمز سالم 

نشانه هموليز نيست بلكه نشانه خونريزى دستگاه ادرارى است.
همچنين الزم است تا رنگ آميزى گرم بر روى پالسماى خون 

گيرنده و كشت محتويات كيسه خون انجام شود.
اندازه گيرى هاپتوگلوبين در نمونه قبل و بعد از تزريق جهت 

هموليز الزم است.
و نهايتا اگر مواردي از مرگ و مير بواسطه تزريق خون باشد، 

بايد ظرف 24 ساعت به مراجع باالتر گزارش شود.
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قابل توجه همكاران پاتولوژيست
فراخوان جذب هيات علمى

 دانشگاه علوم پزشكى، بهداشتى و خدمات درمانى استان 
همدان جهت تكميل گروه پاتولوژى 2 نفر پاتولوژيست واجد 
جذب  پاتولوژى  گروه  علمى  هيات  در  عضويت  براى  شرايط 

مى نمايد.
عالقمندان به سايت دانشگاه علوم پزشكى استان همدان به 
نشانى www.umsha.ac.ir و يا معاونت آموزشى دانشگاه 

همدان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 0811-2520250

خريدار سهام

خصوصى  فعال  آزمايشگاه  سهام   يا  كامل  خريد  متقاضى 
مستقل يا بيمارستانى در تهران مى باشم.

تلفن تماس : 09173734896
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مقاله  به  مربوط  پرسشهاى 
خودآموز «رويكرد آزمايشگاهى 
– بالينى به واكنش هاى حاصل از 
تزريق خون و فرآورده هاى آن»

1 - درخصوص درمان تب بد نبال تزريق خون تمامى عبارات ذيل صحيح هستند بجز؟
الف) Leukocyte reduction تمام واكنش هاى تب زا را از بين مى برد .

ب )  فيلتراسيون خون حين تزريق سايتوكاين هاى پيروژن را جدا نمى كند .
ج ) مصرف كنسانتره تازه پالكتى در كاهش عوارض مؤثرتر است.

د ) پالسمافرزيس نيز از بروز تمام واكنش هاى تب زا جلوگيرى نمى كند.

 2 - كدام دسته بيماران ممكن است دچار آنافيالكسى گردند؟
Severe combined ب ) نقص ايمنى الف) سندرم دى جرج  

د ) بيماران سپتيك   IgA deficiency (ج

 3 - كدام عاليم حين عمل جراحى ممكن است تنها يافته هاى هموليز حاد بوده و نياز به توجه ويژه دارند؟
ب)  احساس ديسترس در بيمار توأم با تنگى نفس الف)  تب بيش از يك درجه سانتى گراد همراه با لرز  

د)  افزايش بيلى روبين خون يا ادرار ج )  افت فشار خون و خونريزى شديد   

 4 - هموليز ديررس   
الف) قبل از 24 ساعت اول تا 6 هفته بعد از تزريق خون بوجود مى آيد .
ب ) علت شايع آن ايجاد پاسخ خاطره ايمنى به آنتى ژن RBC هاست .

ج) عاليم بالينى بسيار شديد همانند هموليز حاد ديده مى شود .
د) كاهش هاپتوگلوبين منحصر به هموليز داخل عروقى است .

5 - تمامى عوامل پاتوژن در آلودگى كيسه هاى RBC شايع اند به جز :
د )  پسودوموناس ج)  يرسينيا   ب)  اسينتوباكتر    الف)   پروپيون باكتريوم    

Acute lung injury - 6 به دنبال تزريق خون :
الف) همراه با عاليم نارسائى قلبى است.

ب ) فشار شريان ريوى باالست.
ج ) به درمان پاسخ نداده و مرگ و مير باالتر از 80 درصد است.

د ) به علت آنتى بادى هاي فرد دهنده بر ضد آنتى ژن هاى لكوسيتى گيرنده است.

7 - بيمارى20 ساله يك ماه پس از تزريق خون به دليل تروما دچار راش جلدى، اختالل عملكرد كبدى، اسهال، تب و 
پان سيتوپنى شده است كدام تشخيص مطرح است؟

  CMV د )     عفونت   GVHD     ( ج ب )    هموليز ديررس     A الف)   هپاتيت

8 - در بالين بيمار به دنبال شك به عارضه حين تزريق خون اولين كارى كه انجام مى شود كدام است؟
الف)   كنترل برچسب روى كيسه خون با مشخصات فرد

ب)   ارسال نمونه خون حاوى EDTA و لخته به آزمايشگاه
ج )   ارسال كيسه خون همراه با ست تزريق به بانك خون

د )   قطع فوري فرآيند تزريق خون

9 - اولين كارى كه در آزمايشگاه به دنبال بروز واكنش حين تزريق خون انجام مى گردد كدام است؟
الف) مطابقت دادن برچسب كيسه خون و مشخصات مندرج بر لوله هاى آزمايش

ب) بررسى سرم يا پالسماى بيمار پس از تزريق خون از نظر وجود هموليز
ج) آزمايش كومبس مستقيم بر روى نمونه خون بيمار

د) تهيه كشت از كيسه خون و بررسى الم مستقيم پالسماى خون بيمار
 

10 - با توجه به نتايج آزمايش كومبس مستقيم (DAT) بر روى نمونه هاى خون بيمار قبل و بعد از تزريق خون ، كدام 
يك حاكى از ناسازگارى آنتى ژن – آنتى بادى است؟

ب)  اولى منفى -  دومى مثبت الف)  اولى مثبت- دومى منفى   
د )   هر دو مثبت ج)   هر دو منفى    
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بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان در برنامه هاي خودآموزي

سالم عليكم ؛
آزمايشگاهى، بالينى به واكنش هاى حاصل از تزريق  احترامٌا ، بازگشت به نامه شماره 3039/پ/88  مورخ 88/01/25 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « رويكرد     
داخلى  آسيب شناسى،  متخصصان  بالغين،  و  اطفال  انكولوژى  هماتولوژى -  تخصص هاى  فوق  به  امتياز  اعطاي 1  كه  ميرساند  باستحضار  آن »  فرآورده هاى  و  خون 
حرفه اى  دكتراى  عمومى،  پزشكان  ايمونولوژي،  علوم آزمايشگاهي،  روماتولوژي،  زايمان،ت  و  زنان  اورژانس،  طب  جراحى،  ويژه،  مراقبت هاي  و  بيهوشي  اطفال،  و 
 علوم آزمايشگاهى، هماتولوژى كارشناسان ارشد و كارشناسان علوم آزمايشگاهى و پرستاري به عنوان شركت در برنامه  خودآموزي (موضوع نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط 

نحوه اجراي برنامه ها) مورد تاييد مي باشد .
اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد .

كد برنامه :51000428          كد نشريه :  11553
دكتر مرتضى خوانين زاده

مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
فرم ثبت نام در برنامه خودآموزي

نام نشريه : عنوان مقاله :       
صادره از : شماره شناسنامه :   نام پدر :   نام :   نام خانوادگي :  

زن  مرد   جنس :   تاريخ تولد :  
بخش :        روستا : شهرستان :   محل فعاليت : استان :  

ساير  طرح  قراردادي   پيماني   رسمي   آزاد  هيات علمي   نوع فعاليت : 
مقطع آخرين مدرك تحصيلي و سال اخذ مدرك :

فوق تخصص : تخصص :   دكترا :   فوق ليسانس :  ليسانس :   رشته تحصيلي در مقاطع : 
شماره تلفن : كدپستي :   آدرس دقيق پستي :        

تاريخ تكميل و ارسال فرم : امضاء ،  شماره نظام پزشكي و مهر متقاضي :      
امضاء و مهر مسئول ثبت نام           

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
كارشناسان به حساب شماره 360200/18 بانك رفاه كارگران شعبه بيمارستان مصطفي 
حميني به نام انجمن پاتولوژيست هاي ايران واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به 

آدرس دفتر نشريه ارسال نماييد.

سه عنوان پيشنهادي خود را براي ارائه مقاالت خودآموزي ذكر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤال

پاسخ

فرم نظرسنجي

با را  خود  نظر  است   خواهشمند 
گزينه زير  در   (*) عالمت   گذاردن 

مربوطه اعالم نماييد. 

 كامًال
موافقم

 تاحدي
موافقم

 تاحدي
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظري
ندارم

منابع  براساس  مقاله  1-محتواي 
جديد علمي ارائه شده است.

2-محتواي مقاله با نيازهاي حرفه اي 
من تناسب داشته است.

تحقق  جهت  در  مقاله  3-محتواي 
اهداف آموزشي نوشته شده است.

و  شيوايي  مقاله  نگارش  4-در 
مفاهيم  انتال  در  بيان  سهولت 

رعايت شده است.

قابل توجه شركت كنندگان در برنامه خودآموزي :
شركت كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و 
پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا 
89/03/28 به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي ( شباهنگ ) ، نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك63 ( 77 قديم )، انجمن آسيب شناسي 
، دفتر نشريه اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل %70 از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در فرم 

ثبت نام ارسال گردد .

شماره:  74738/ 6/آ
 تاريخ:  88/02/28
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هيأت رئيسه جديد شوراى عالى نظام پزشكى انتخاب شد

در اولين جلسه شوراى عالى نظام پزشكى كه با حضور همه اعضا برگزار شد، دكتر سعيد پناهى با كسب 25 رأى به عنوان رئيس و 
دكتر محمد صاحب الزمانى با كسب 17 رأى به عنوان دبير جديد اين شورا انتخاب شدند.

به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان نظام پزشكى اولين جلسه شوراى عالى در دوره جديد صبح امروز با حضور 
اعضاى هيأت مركزى و نظارت انتخابات نظام پزشكى و 27 نفر از اعضا در سالن كنفرانس سازمان برگزار شد.

بر اساس اين گزارش به ترتيب آراء دكتر سعيد پناهى با 25 رأى به عنوان رئيس، دكتر محمدرضا نوروزى با كسب 21 رأى نايب 
رئيس اول و دكتر محمد بيات با 10 رأى به عنوان نايب رئيس دوم شوراى عالى براى مدت 2 سال انتخاب شدند.

همچنين دكتر محمد صاحب الزمانى نيز با كسب 17 رأى، به عنوان دبير شوراى عالى نظام پزشكى برگزيده شد.

بيمه گر براي اجراي مصوبه بودجه امسال مبني بر افزايش سرانه
12هزار تومان مقاومت مي كند به همين علت در تالشيم درمان به
را قانون  اين  جمهوري  رئيس  به  مجلس  رئيس  نامه  طريق  از  تا 

اجرايي كنيم.

بر افزود:  فارس،  با  گفت و گو  در  شهرياري  حسينعلي  دكتر 
سال آغاز  از  قبل  را  پزشكي  تعرفه هاي  بايد  دولت  قانون،  اساس 
مصوب و اعالم كند اما امسال هم مانند سال هاي پيش با گذشت
بيش از يكماه از سال هنوز وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه
تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش دولتي را اعالم نكرده و به اين
دارد، ادامه  تعويق  اين  كه  روز  هر  دولتي  بيمارستان هاي  ترتيب 

ضرر مي كنند. 
وي گفت: بر اساس قانون بودجه امسال سرانه درمان صندوق
از بازنشسته  و  شاغل  از  اعم  لشكري  نيروهاي  و  دولت  كاركنان 
7 درصد از حقوق آ نان به دست مي آيد و بر اين اساس محل كسر
اما مي شود  تومان  12هزار  گروه  اين  براي  امسال  درمان  سرانه 
سازمان هاي بيمه گر دولتي اين مصوبه را اجرا نكردند و بر اساس
6500 توماني را مبنا قرار اليحه دولت مي خواهند سرانه درمان

دهند كه خالف قانون است. 

نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود:  از طرف
اجتماعي تأمين  و  رفاه  جامع  نظام  قانون  خالف  بر  دولت  ديگر 
ادغام اجتماعي  تأمين  سازمان  در  را  دولتي  بيمه گر  سازمان هاي 
و اين سازمان را از زير مجموعه وزارت رفاه خارج كرده و به زير
انتزاع مانند  درست  كه  درآورده  جمهوري  رياست  نهاد  مجموعه 

سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد خالف قانون است. 

سازمان هاي خروج  با  كه  است  اين  ديگر  مسئله  گفت:  وي 

بيمه گر از زير مجموعه وزارت رفاه تكليف شوراي عالي بيمه كه
و است  گرفته  قرار  ابهام  هاله  در  مي شد  تشكيل  رفاه  وزارت  در 
اين ندارد.  توجيهي  هيچ  ديگر  رفاه  وزارت  در  شورا  اين  وجود 
بالتكليفي باعث تأخير بيشتر در اعالم رقم رسمي سرانه درمان
و تعرفه هاي پزشكي امسال شده است و بيم آن مي رود كه ادامه
اين روند باعث شود امسال هم تعرفه هاي پزشكي با تأخير طوالني

اعالم شود.

مي گويد رفاه  وزير  شرايطي  چنين  در  افزود:   شهرياري 
سرانه درمان 12هزار توماني قابل اجرا نيست زيرا سرانه درمان
در است،  نشده  تعيين  ميزان  اين  به  اقشار  ساير  و  روستاييان 
حالي كه اين سخن غير كارشناسي است و صندوق اين اقشار از
صندوق درمان كاركنان دولت و پرسنل لشكري جداست و منابع
نمي شود دليل  مسئله  اين  و  مي شود  تأمين  ديگري  محل  از  آن 
كه سرانه درمان 12هزار توماني و افزايش تعرفه هاي پزشكي بر

اساس كاركنان دولت اجرا نشود. 
وي گفت: با وجود مقاومت وزير رفاه و سازمان تأمين اجتماعي
نيز جمهوري  رياست  راهبردي  نظارت  معاونت  مي رسد  نظر  به 
كه حالي  در  ندارد  مجلس  مصوبه  اين  اجراي  به  چنداني  تمايل 
12هزار توماني مجلس يكي از افتخارات مجلس و مصوبه سرانه
از جمله تحوالتي است كه در قانون بودجه امسال مصوب شده

است. 
افزود: مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  رئيس  نايب 
مصوبه بدون  رفاه  وزارت  از  اجتماعي  تأمين  سازمان  جداشدن 
در مقاومت  خصوص  به  و  بيمه  عالي  شوراي  بالتكليفي  مجلس، 
مجلس نمايندگان  توماني،  12هزار  درمان  سرانه  مصوبه  اجراي 
را به اين تصميم رسانده است كه با استفاده از اختيارات رئيس
اين جمهوري  رئيس  به  مجلس  رئيس  نامه  طريق  از  و  مجلس 

مسئله پيگيري شود.

نامه رئيس مجلس به رئيس جمهوري براي اجراي مصوبه سرانه درمان امسال



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و يكم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

20

كانديدورى
در  كانديدا  گونه هاى  مى شود،  ديده  فراوان  بسيار  كانديدورى 
بيماران  ادرار  از  كه  هستند  ارگانيسمى  شايع ترين  حاضر  حال 
مى گردند.  جدا  متحده  اياالت  بيمارستان هاى  در  شده  بسترى 
در بيماران بسترى در بخش هاى مراقبت ويژه، گونه هاى كانديدا 
موارد  تا  %68   50 در  مى شود.  شامل  را  ادرار  ايزوله هاى   %31 
كانديدا آلبيكانس عامل مسبب كانديدورى است. به صورت قابل 
توجهى، در حدود  25% بيماران با كانديدورى همزمان باكتريورى 
نيز دارند. فاكتورهاى خطر براى كانديدورى شامل حضور كاتتر 
ادرارى و يا ناهنجارى مجارى ادرارى، سنين باال، استفادة قبلى 
از عوامل آنتى ميكروبيال و ديابت مليتوس است. در يك مطالعه 
ادرارى  چند مركزى بزرگ آينده نگر بر روى عفونت هاى قارچى 
يكماه  طول  در  فونگورى  دچار  بيماران  Funguria)؛  %85   )
اخيرشان،  داراى يك عفونت غير قارچى بوده اند. اين عفونت ها 
عمدتا عفونت هاى باكتريال مجارى ادرارى يا پنومونى بوده است. 
استعدادپذيرى  در  را  آنتى باكتريال  عوامل  اهميت  يافته ها  اين 
بيماران به گسترش كانديدورى خاطر نشان مى سازد. در اكثريت 
تحتانى  مجارى  كلونيزاسيون  نشاندهنده  كانديدورى  بيماران، 
در  موارد  تا  %40  كانديدورى  نوزادان،  در  گرچه  است.  ادرارى 
 renal fungus ) ارتباط با آبسه كليوى يا توپ قارچى كليوى
ball) مى باشد. همچنين در تعداد كمى از بيماران، كانديدورى 
ممكن است به دليل انتشار خونى (هماتوژنوس) كليه ها در طول 
اولين  از  يكى  است  ممكن  و  آيد  پديد  منتشره  كانديديازيس 
تظاهرات و نشانه هاى اين عفونت باشد. كانديدورى در بيماران در 
معرض خطر باال به عنوان يك نشانگر (marker) عفونت منتشره 
و  نوتروپنيك  افراد  مانند   ) شود  گرفته  نظر  در  بايد  كانديدايى 
كانديدورى  به  مبتال  بيماران  تولد).  هنگام  پايين  وزن  با  نوزادان 
عاليم  بيماران  از  كمى  درصد  تنها  هستند.  عالمت  بدون  غالبا 
تكرر  ادرار،  سوزش  مثل  ادرارى  مجارى  عفونت هاى  مشخصه 
 (flank pain) ادرار، احساس فوريت در دفع ادرار و يا درد پهلو
كانديدورى  با  بيماران  از  توجهى  قابل  درصد  چه  اگر  دارند.  را 
ممكن است داراى تب باشند، احتمال دارد كه در بسيارى از موارد 
تب به عوض كانديدورى مربوط به منبع ديگرى از عفونت باشد. 
طرح ميكروسكپى رسوب ادرارى در بيماران مبتال به كانديدورى 
و  %35   پيورى  بيماران  اين  تقريبا  %50  است.  اختصاصى  غير 
ادرار  %60   آزمايش  در  جوانه  با  مخمرهاى  دارند.  هماتورى  آنها 
به  مبتال  بيماران  درمان  به  تصميم  مى شود.  ديده  بيماران  اين 
كانديدورى بستگى به وضعيت كلينيكى وى دارد. بيماران عالمت 
دار، بيمارانى كه نوتروپنى دارند يا پيوند آلوگرافت كليوى دارند 
و نوزادان با وزن پايين هنگام تولد بايد تحت درمان ضد قارچى 
قرار گيرند. همچنين، از آنجا كه درجه وفور بااليى از كانديدمى 
در بيمارانى كه كانديدورى دارند و يا انسداد ادرارى و يا دستكارى 
شده  ديده   (urologic manipulation) دارند  اورولوژيك 

است اين بيماران بايد تحت درمان ضد قارچى قرار گيرند.

راهنما 
استقرار عفونت هاى عمقى كانديدايى  از طريق تلقيح مستقيم 
اكثريت  كلى  به طور  مى شود.  ايجاد  خونى  انتشار  نتيجه  در  يا  و 
اينگونه عفونت ها ناشى از كانديدا آلبيكانس مى باشند. به استثناى 
به صورت  عمقى  كانديدايى  عفونت هاى  از  هيچيك  كانديدورى، 
كارآزمايى هاى بزرگ، چند مركزى و تصادفى تحت مطالعه قرار 
اساس  بر  عفونت ها  اين  درمان  و  تشخيص  بنابراين،  نگرفته اند. 

موارد گزارش شده مى باشند.
در اين نوشتار عفونت هاى داخلى كانديدايى تحت عناوين زير 

و به صورت خالصه مرور مى شود: 
كانديدورى

عفونت هاى كانديدايى داخل شكمى
كانديديازيس كبدى طحالى (كانديديازيس مزمن منتشره )

آندوكارديت
پرى كارديت و ميوكارديت

ترومبو فلبيت
اندوفتالميت

استئوميليت و آرتريت
پنومونى ( ذات الريه) 

مننژيت

Deep-seated candidiasis

« عفونت هاى عمقى كانديدايى»
ترجمه و تنظيم: دكتر محمد قهرى

دانشگاه امام حسين(ع)



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و يكم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

21

 (prosthetic) در صورت امكان هر ماده خارجى يا  مصنوعى
يا   (foley catheter) فولى  كاتتر  مثل  ادرارى،  مجراى  در 
استنت اورترال ( ureteral stent) بايد برداشته شود يا حداقل 
درمان  روز  در  ميلى گرم   200 دوز  با  فلوكونازول  گردد.  تعويض 
براى  درمان  و  است  كانديدايى  حساس  گونه هاى  براى  انتخابى 
مدت 7 تا 14 روز بايد ادامه يابد. دوز فلوكونازول در بيماران با 
آسيب قابل توجه فونكسون كليوى بايد كاهش داده شود. اگر چه 
مداركى وجود دارد كه نشان مى دهد كانديدورى در اين بيماران 
ممكن است ( احتماال به علت غلظت پايين تر دارو در ادرار)  به 
فلوكونازول خوب پاسخ ندهد. شستشوى مستمر مثانه با 50 تا 
200 ميكروگرم آمفوتريسين B در هر ميلى ليتر آب استريل براى 
3 روز ممكن است تا حدودى در درمان كانديدورى موثر باشد. 
شستشوى مثانه با آمفوتريسين B در بيمارانى كه در معرض خطر 
باال براى كانديديازيس منتشره از طريق خونى يا كليوى هستند 
نبايد انجام شود زيرا اين درمان منجر به غلظت هاى سيستميك 
بدون  كانديدورى  به  مبتال  افراد  اكثريت  نمى شود.  توجه  قابل 
عالمت بوده و در معرض خطر كمترى براى كانديديازيس منتشره 
از طريق خون مى باشند. اين بيماران به ندرت بايد درمان شوند. 
اين توصيه بر اساس نتايج يك مطالعه چند مركزى آينده نگر است 
كه اخيرا در بالغين با كانديدورى بدون عالمت يا كانديدورى با 
ميلى گرم   200 اثر  مطالعه  اين  است.  شده  انجام  عاليم  حداقل 
فلوكونازول به مدت 14روز را در مقابل دارونما مورد مقايسه قرار 
با  افرادى كه  در  %50  كانديدورى  درمان،  پايان  در  است.  داده 
فلوكونازول تحت درمان بودند بر طرف شد و در  29% بيمارانى كه 
دارونما مى گرفتند نيز برطرف گرديد. اگر چه 14روز بعد از آن كه 
درمان كامل شد،  ميزان هاى كانديدورى در هر دو گروه بيماران 
درمان شده و درمان نشده مشابه بودند ( تقريبا  67% ). عالوه بر 
از  هيچ يك  در  هماتوژنوس  منتشره  كانديديازيس  از  موردى  اين 
گروه ها ديده نشد. بنابراين، در غياب فاكتورهاى خطر قابل توجه 
براى كانديديازيس منتشره هماتوژنوس، درمان كانديدورى بدون 

عالمت سودمندى بسيار كمى دارد.
عفونت هاى كانديدايى داخل شكمى

پريتونيت كانديدايى معموال به يكى از دو شكل بالينى زير واقع 
مى شود، اولين شكل آن در بيماران سرپايى با دياليز پريتونال مزمن 
پريتونيت  موارد  تقريبا 75%  كانديدا  گونه هاى  است.   (CAPD)
قارچى در بيماران دچار اين وضعيت را موجب مى شوند. بچه هاى 
از  باالترى  انسيدانس  بالغين،  به  نسبت   CAPD وضعيت  دچار 
پريتونيت كانديدايى به ويژه با عامل كانديدا پاراپسيلوزيس دارند 
 CAPD فاكتورهاى خطر براى پريتونيت كانديدايى در بيماران .
پريتونيت  قبلى  رويدادهاى  و  آنتى بيوتيك  قبلى  استفاده  شامل 
با   CAPD بيماران  در  اغلب  كانديدايى  پريتونيت  مى باشد. 
دياليزات  نمونه  از  گرم  رنگ آميزى  در  قارچى  عناصر  مشاهده 
صفاقى تشخيص داده مى شود. در مواردى كه هيچ گونه ارگانيسم 

در رنگ  آميزى گرم ديده نمى شود، گونه هاى كانديدا را مى توان 
معموال از كشت مايع دياليزات بدست آورد. دومين نوع از بيمارانى 
است  فردى  در  مى آيد  بوجود  كانديدايى  پريتونيت  آن ها  در  كه 
دستگاه  جراحى  عمل  مورد  يا  داشته  پانكراس  يا  كبد  پيوند  كه 
گوارش ( براى جراحى پروفوراسيون معدى روده اى يا پانكراتيت) 
قرار گرفته است. در چنين بيمارى، فاكتورهاى خطر اضافى براى 
آنتى بيوتيك،  مدت  طوالنى  مصرف  شامل  كانديدايى  پريتونيت 
سوراخ  و  نشده  برنامه ريزى  ثانويه  شكمى  جراحى  عمل  يك 
شدگى گاستر واينتستينال اكتساب شده در بيمارستان مى باشد. 
پريتونيت كانديدايى موقعى كه ارگانيسم از حفره صفاق جدا شده 
باشد حال يا در كشت خالص يا همراه با باكترى ها، معموال بايد 
درمان شود. از آنجا كه كانديدا غالبا درن هاى ( drains) صفاقى 
براى  نبايد  درن  از  ارگانيسم  اين  كردن  جدا  مى كند،  كلونيزه  را 
پريتونيت كانديدايى جنبه تشخيصى (دياگنوستيك) داشته باشد. 
موقعى كه ارگانيسم جدا شده نسبت به فلوكونازول حساس باشد، 
بيماران با پريتونيت كانديدايى مى بايد با اين دارو درمان شوند. 
شود.  تنظيم  همودياليز  و  كليوى  فونكسيون  براى  بايد  دارو  دوز 
است  مؤثر  كانديدايى  پريتونيت  درمان  براى  نيز   B آمفوتريسين
ديگر  ارگانيسم هاى  يا  كروزى  كانديدا  موقعى كه  به ويژه  بايد  و 
مقاوم به فلوكونازول جدا شده و يا مورد ترديد هستند استفاده 
بايد   B آمفوتريسين  صفاقى  داخل  چكاندن  قطره  قطره  از  شود. 
اجتناب شود زيرا سبب پريتونيت شيميايى دردناك مى شود. اگر 
دسترسى  قابل  ايتراكونازول  از  رگى  داخل  فرموالسيون  يك  چه 
پريتونيت  درمان  در  عامل  اين  با  كمى  بسيار  تجربيات  است، 
بايد  باشد،  داشته  وجود  صفاقى  اگركاتتر  دارد.  وجود  كانديدايى 
برداشته شود تا عفونت معالجه شود و از عود آن پيشگيرى گردد. 
يك كارآزمايى كوچك كنترل شده با دارونما مطرح مى كند كه 
پريتونيت  وفور  ميزان  است  ممكن  فلوكوناوزل  با  پروفيالكسى 
شدگى  سوراخ  كه  زياد  بسيار  خطر  با  بيماران  در  را  كانديدايى 
عودكننده گاستر واينتستينال يا نشت ( leakage) آناستوموتيك 
داشته اند،كاهش دهد. كانديدا همچنين مى تواند درخت صفراوى 
است  سنگ  بدون  كولسيستيت  نادر  عامل  يك  و  كند  عفونى  را 
بخشى  به عنوان  غالبا  كانديدا   ،(acalculous cholecystitis)
هستند  شده  ضعيف  بيماران  اكثر  مى شود.  جدا  مخلوط  فلور  از 
ويژه  مراقبت هاى  بخش  در  الطيف  وسيع  آنتى بيوتيك هاى  با  و 
با  بيماران  اكثريت  گرچه  بوده اند.  درمان  تحت  طوالنى  به مدت 
شده اند،  كلونيزه  كانديدا  گونه هاى  با  كانديدايى  سيتيت  كوله 
نشان دادن كانديدمى در آزمايشگاه بندرت اتفاق مى افتد. با اين 
با  كانديدا  گونه هاى  به  مربوط  سنگ  بدون  سيتيت  كوله  وجود، 
ميزان مرگ و مير باال مرتبط است. نقطه ثقل درمان شامل درمان 
ضد قارچى و اقدامات مربوط به كاستن فشار از درخت صفراوى 
است. از آنجا كه فلوكونازول و آمفوتريسين B غلظت هاى درمانى 
به  (لوكال)  موضعى  چكانى  قطره  مى آورند،  بدست  را  صفرا  در 

داخل مجارى صفراوى لزومى ندارد.
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كانديديازيس كبدى طحالى (كانديديازيس مزمن منتشره )
منتشره)  مزمن  (كانديديازيس  هپاتوسپلنيك  كانديديازيس 
به صورت غالب در بيماران نوتروپنيك، به ويژه آنهايى كه لوكمى 
دارند، واقع مى شود. اگر چه عفونت هنگامى كه نوتروپنى وجود دارد، 
آغاز مى شود، غالبا تا بعد از بهبودى نوتروپنى قابل آشكارسازى 
و  هپاتومگالى  شكمى،  درد  تب،  شامل  نشانه ها  و  عاليم  نيست. 
اسپلنومگالى است. آزمون هاى عملكرد كبدى و سطح پروتئين 
فعال C  ( CRP) غالبا افزايش يافته است. تصويربردارى از شكم 
معموال ضايعات موضعى متعددى در كبد، طحال و كليه را نشان 
كامـپيوترى  تـوموگرافى  به  نسبـت  اولتراسونوگرافى  مى دهـد. 
(CT Scanning) يا MRI از حساسيت كمترى در نشان دادن 
در  متعدد  ضايعات  يافتن  چه  اگر  است.  برخوردار  ضايعات  اين 
دارد  به نفع  نوتروپنى  كبد و طحال در يك بيمار لوكميك كه 
كانديديازيس هپاتوسپلنيك است، با اين حال مهم است كه يك 
درمان  انتخاب  براى  راهنمايى  جهت  ميكروبيولوژيك  تشخيص 
انجام شود. به عنوان مثال، قارچ هايى نظير گونه هاى آسپرجليوس 
هپاتوسپلنيك  عفونت هاى  مى توانند  نيز  بالستوشيزومايسس  و 
گاهى  مى توان  را  عفونت  مسئول  ميكروارگانيسم  نمايند.  ايجاد 
يك  بيماران  ساير  در  كرد.  جدا  خون  كشت  طريق  از  اوقات 
بوسيله  يا  و   (Percutaneously) جلدى  طريق  از  يا  ضايعه 
الپاراسكوپى بايد آسپيره شود زيرا آسپيراسيون بيشترين شانس 
را براى تشخيص دارد، بشرط آن كه در طى 3 هفته بعد از بهبودى 
نوتروپنى انجام شود و از يك ضايعه اختصاصى برداشت شده باشد، 
( در مقابل اين كه يك بيوپسى blind انجام شده باشد). درمان 
طوالنى  قارچى  ضد  درمان  به  نياز  هپاتوسپلنيك  كانديديازيس 
مّدت دارد، اگر چه رژيم درمانى مطلوب هنوز مناقشه انگيز است 

و در هر بيمار به صورت اختصاصى بايد به كار رود.
از  كه  است  بيمارى  براى  منطقى  انتخاب  يك  فلوكونازول 
نظر كلينيكى در وضعيت پايدار بوده و احتماال با يك ارگانيسم 
حساس آلوده شده است. برخى مايكولوژيست ها توصيه مى كنند 
كه تمام بيماران با آمفوتريسين B به مدت 1 تا 2 هفته قبل از 
نيز   B آمفوتريسين  شوند.  درمان  فلوكونازول  به  آن  دادن  تغيير 
براى بيمارانى كه احتماال با يك ارگانيسم كه نسبت به فلوكونازول 
فرموالسيون هاى  است.  مناسب  شده اند  عفونى  دارد،  مقاومت 
ليپيدى آمفوتريسين B براى درمان كانديديازيس هپاتوسپلنيك 

مفيد است زيرا كه شانس نفروتوكسيسيتى را كاهش مى دهند.
كانديديازيس  درمان  براى  ليپيدكمپلكس   B آمفوتريسين 
هپاتواسپلنيك در بچه ها و بالغين استفاده شده است. اگرچه، اثرات 
فرموالسيون هاى ليپيدى مختلف آمفوتريسين Bبراى درمان هر 
نوع عفونت كانديدايى منتشره از راه هماتوژنوس هرگز مستقيما 
با آمفوتريسين  Bداكسى كوالت مورد مقايسه قرار نگرفته است. 
موقعى كه درمان ضد قارچى شروع گرديد، بايد ادامه داده شود تا 
ضايعات بهبود يابند يا كلسيفيه شوند. در يك مطالعه گذشته نگر 
B آمفوتريسين  با  كه  هپاتوسپلنيك  كانديديازيس  با  بيماران 

درمان شده بودند، بيماران به طور متوسط 19 روز بعد از شروع 
درمان به حالت تب دار باقى مانده بودند و درمان به طور متوسط 
بمدت 112 روز نياز بوده است. عاقبت و پيامد طوالنى مدت در 
بيماران با كانديديازيس هپاتوسپلنيك عمدتا بستگى به موفقيت 
در درمان بدخيمى زمينه اى دارد. بنابراين ادامه دادن درمان ضد 
براى  درمانى  شيمى  مستلزم  اگر  حتى  است  پراهميت  سرطان 
پيوند مغز استخوان در طول درمان كانديديازيس هپاتوسپلنيك 
باشد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه در موارد كانديديازيس 
مقدار  اگر  است.  منفى  موارد  تا  %50  خون  كشت  هپاتوسپلنيك 
كافى از خون يعنى حداقل 20 ميلى ليتر كشت شود و در شرايط 

هوازى نگهدارى شود درصد موارد كشت مثبت باالتر مى رود.

آندوكارديت
قارچى  اندوكارديت هاى  علت  شايع ترين  كانديدا  گونه هاى 
شامل  كانديدايى  اندوكارديت  براى  خطر  فاكتورهاى  هستند. 
جراحى دريچه مصنوعى قلب، بيمارى دريچه اى قلب كه از قبل 
آنتى بيوتيك هاى  مصرف  رگى،  داخل  كاتترهاى  باشد،  موجود 
از  استفاده  و  رگى  داخل  داروهاى  مصرف  سوء  وسيع الطيف، 
قلب  دريچه  جراحى  مى باشند.  ايمنى  كننده  سركوب  داروهاى 
بزرگترين فاكتور خطر براى اندوكاديت كانديدايى است و بيش از 
50 % بيماران سابقه چنين جراحى داشته اند. اندوكارديت معموال 
در اولين سال جراحى واقع مى شود ولى ممكن است در سال هاى 
تظاهرات  كانديدايى  آندوكارديت  با  بيماران  شود.  ديده  هم  بعد 
كلينيكى شبيه اندوكارديت باكتريال دارند. اگرچه، به نظر مى رسد 
كه  بزرگ   ((thrombi) لخته هاى  از  باالترى  وفور  ميزان  كه 
ممكن است باعث آمبوليزه شدن عروق خونى عمده شوند وجود 
اندوفتالميت  كه  است  شده  گزارش  اين،  بر  عالوه  باشد.  داشته 
بسيار فراوانتر وقوع مى يابد. در كشت هاى خون گونه هاى كانديدا 
باقيمانده  موارد  در  و  مى كنند  رشد  بيماران   %  85 تقريبا  در 
تشخيص قارچ شناسى توسط كشت يا هيستولوژى دريچه عفونى 
شده صورت مى گيرد. اكثريت بيماران براى تقريبا يك ماه قبل 
هستند.   (Symptomatic) عالمت دار  اندوكارديت  تشخيص  از 
مرى  طريق  از  اكوكارديوگرافى  باكتريايى  آندوكارديت  همانند 
اكوكارديوگرافى  از  حساستر  بسيار   (Transesophageal)
 (Vegetations ) ترانس توراسيك براى نشان دادن وژتاسيون ها
است. وژتاسيون ها اغلب اوقات بر روى دريچه آئورتيك و بعد از آن 
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دريچه هاى ميترال و سه لتى واقع مى شود. گرفتارى چند دريچه اى 
نسبتا شايع است و وژتاسيون ها ممكن است بر روى ساختمان هاى 
 ،(Pacemaker) پيس ميكر  سيم هاى  مثل  هم  دريچه اى  غير 
ميكسوماى آتريال يا ديواره بطنى تشكيل شوند. درمان استاندارد 
به  هفته   6 حداقل  Bبراى  آمفوتريسين  كانديدايى  آندوكارديت 
است.  شده  عفونى  بافت  تمام  دبريدمان  و  دريچه  تعويض  همراه 
در بيمارانى كه كانديد جراحى نيستند، درمان مزمن سركوبگرانه 
كمى  تعداد  و  است  بوده  موفقيت آميز  فلوكونازول  با  (سوپرسيو) 
از بيماران با اندوكارديت دريچه طبيعى(native) با فلوكونازول 
با  قارچى  ضد  درمان  موقعى كه  حتى  شده اند.  درمان  تنهايى  به 
تعويض دريچه همراه مى شود، حدود 30 % شانس عود و برگشت 
وجود دارد. اكثر عودها در طول 3 سال اول بعد از درمان اتفاق 
مى افتند، اگر چه عودهاى ديررس تا 9 سال بعد از درمان ابتدايى 
گزارش شده اند. به دليل ميزان عود قابل توجه، پيشنهاد شده است 
كه تمام بيماران با اندوكارديت دريچه مصنوعى قلب كانديدايى 
زندگى  سرتاسر  در  فلوكونازول  با  سركوبگرانه  درمان  تحت  بايد 

قرار گيرند.
پرى كارديت و ميوكارديت

عفونت  يك  كانديدا  گونه هاى  به  مربوط  چركى  پريكارديت 
شامل  خطر  فاكتورهاى  است.  نادر  و  زندگى  تهديد كننده 
آنتى بيوتيك هاى  مصرف  و  قلب  جراحى  ايمنوسوپرسيون، 
وسيع الطيف است. عاليم و نشانه هاى پريكارديت كانديدايى غير 
يا  پريكارديال  مايع  كشت  توسط  تشخيص  و  هستند  اختصاصى 
درمان  مى گيرد.  صورت  پريكارد  بافت  هيستولوژيكى  آزمايش 
ضدقارچى،  داروهاى  همراه  به  پريكاردكتومى  به  نياز  معموال 
معموال آمفوتريسين B دارد. ميوكارديت كانديدايى نيز نادر است. 
اغلب به صورت شايع در بيمارانى كه سيستم ايمنى مختل شده اى 
مربوط به نوتروپنى يا كورتيكوستروئيدها دارند ديده مى شود. سو 
وسيع الطيف  آنتى بيوتيك هاى  و  رگى  داخل  داروهاى  از  استفاده 
در  مى باشند.  عفونت  اين  براى  مستعد كننده  فاكتورهاى  از  نيز 
واقع  اندوكارديت  با  همزمان  به طور  ميوكارديت  موارد،  بعضى 
كانديديازيس  از  تظاهر  يك  است  ممكن  ميوكارديت  مى شود. 
سيستم  ناهنجارى هاى  به  مربوط  آريتمى  باشد.  هماتوژنوس 
ميوكارديت  موارد  اكثر  هستند.  شايع   (Conduction) انتقال 
كانديدايى دراتوپسى تشخيص داده شده اند. اگر چه اين عفونت 
سيستم  آبنرماليتى هاى  و  كانديدمى  به  مبتال  بيماران  در  بايد 
مى بايست  بيماران  اين  گيرد.  قرار  ترديد  مورد  بايد  قلبى  انتقال 

درمان ضد قارچى تهاجمى دريافت نمايند.

ترومبو فلبيت
شايع  علت  چهارمين  كانديدا  مختلف  گونه هاى  چه  اگر 
بخش هاى  در  بسترى  بيماران  در  رگى  داخل  كاتتر  عفونت هاى 
سپتيك  ترومبوفلبيت  است،  متحده  اياالت  در  ويژه  مراقبت 
و  كانديدا  گونه هاى  با  كلونيزاسيون  است.  نادر  نسبتا  كانديدايى 

اصلى  خطر  فاكتورهاى  وسيع الطيف  آنتى بيوتيك هاى  با  درمان 
كانديدايى  ترومبوفلبيت  با  بيماران  هستند.  عفونت  اين  براى 
تقريبا هميشه تب دار هستند و غالبا ادم اندام انتهايى دارند كه 
توسط وريد گرفتار درن (drain) شده است. وقتى كه يك وريد 
ممكن  التهاب  موضعى  نشانه هاى  باشد،  شده  گرفتار  محيطى 
است در حداقل و يا غايب باشند. كانديدمى معموال وجود دارد 
و اغلب على رغم درمان ضد قارچى كافى پايدار باقى مى ماند. در 
كشت هاى انجام شده از نوك (tip) كاتتر ممكن است گونه هاى 
 ( excision ) مختلف كانديدا رشد نمايند. حذف و خارج كردن
وريد عفونى شده چنانچه ممكن باشد بايد انجام شود. درمان ضد 
قارچى بمدت 2 هفته بعد از آن كه وريد عفونى شده برداشت و 

حذف گرديد بايد ادامه يابد.
اندوفتالميت

قارچى  اندوفتالميت  عمده  و  برجسته  علت  كانديدا  گونه هاى 
شايع ترى  به صورت  كانديدايى  اندوفتالميت  چه  اگر  هستند. 
به وسيله كانديدا آلبيكانس ايجاد مى شود، گونه هاى ديگر كانديدا 
آزمايش  موقعى كه  شوند.  سبب  را  عفونت  اين  مى توانند  نيز 
فوندوسكپى كامل و دقيق اجرا مى شود،  تقريبا 15 تا 28 درصد 
از  شواهدى  و  عاليم  كانديدمى  به  مبتال  غيرنوتروپنيك  بيماران 
اندوفتالميت دارند. از آنجا كه ضايعات سفيد و شبيه توپ پنبه اى 
نوتروفيل ها  از  غالب  مى شوند به صورت  ديده  فوندوسكپى  در  كه 
تشكيل شده اند،  بنابراين اندوفتالميت كانديدايى به صورت كمتر 
در  مى شود.  مشاهده  هستند  نوتروپنيك  كه  بيمارانى  در  شايع 
سيستم  طريق  از  انتشار  نتيجه  در  اندوفتالميت  موارد  اكثريت 
فاكتورهاى  بنابراين  مى شود.  ايجاد  (اندوژنوس)   خون  گردش 
خطر براى اين عفونت مشابه فاكتورهاى خطر براى كانديديازيس 
منتشره از راه خون است و در تمام بيماران مبتال به اندوفتالميت 
مشكوك  نيز  منتشره  عفونت  به  جدى  به صورت  بايد  كانديدايى 
قرنيه  پيوند  عمل  بيمارانى كه  و  هروئين  تزريقى  معتادان  شد. 
 intraocular lens  ) عدسى  چشمى  داخل  ايمپالنت  يا  و 
كانديدايى  اندوفتالميت  به  مى توانند  نيز  داشته اند،   (  implant
دچار شوند. در بيمارانى كه سابقه جراحى چشم داشته اند، عفونت 
در نتيجه تلقيح مستقيم ارگانيسم به داخل چشم در هنگام عمل 
در  را  كانديدايى  اندوفتالميت  تشخيص  مى شود.  ايجاد  جراحى 
چشمى  تيپيك  و  مشخص  يافته هاى  و  كانديدمى  با  بيماران 
مى توان مطرح نمود. اگرچه كشت هاى خون ممكن است از نظر 
نارسايى  موارد  درصد   50 تقريبا  در  كانديدا  ارگانيسم هاى  رشد 
 ( vitreous ) داشته باشد. در چنين بيمارانى آسپيره زجاجيه
براى تعيين علت ميكروبى عفونت بايد انجام شود. آسپيراسيون 
درمان  دارد.  تشخيصى  ارزش  به ندرت  چشم  قدامى  اتاقك  از 
اندوفتالميت كانديدايى به شدت عفونت و محل و موقعيت ضايعه 
ماكوال  در  كوچك  ضايعه  يك  حتى  دارد.  بستگى  ضايعات  يا 
مى تواند منجر به آسيب و ضعف شديد در تيزبينى شود و بنابراين 
 B آمفوتريسين  پيش  مدت ها  از  چه  اگر  شود.  درمان  فورا  بايد 
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در  كانديدايى  اندوفتالميت  درمان  در  طاليى  استاندارد  به عنوان 
نظر گرفته شده است، گزارش هاى فراوانى وجود دارند كه درمان 
موفقيت آميز با فلوكونازول را نشان مى دهند. اين دارو يك انتخاب 
از  دور  و  كوچك  ضايعات  داراى  كه  است  بيمارانى  در  منطقى 
ماكوال هستند. عالوه بر اين فلوكونازول غالبا به عنوان ادامه درمان 
استفاده مى شود زيرا اندوفتالميت كانديدايى معموال نياز به 6 تا 8 
هفته درمان دارد. بسيارى از قارچ شناسان بالينى از آمفوتريسين 
استفاده  درمان  كننده  شروع  عنوان  به  فلوسيتوزين  اضافه  به   B
مى كنند، حال چه عفونت وسيع وجود داشته باشد يا يك ضايعه 
كه  بيمارانى  در  باشد.  گرفته  قرار  آن  مجاور  در  يا  و  ماكوال  در 
ويتريت ( vitritis ) وسيع يا پيشرونده دارند در حالى كه تحت 
 Pars  ) پالنا  پارس  ويتركتومى  بايد  هستند  قارچى  ضد  درمان 
Plana Vitrectomy ) نيز برايشان انجام گردد. اين روش به 
تيزبينى  كاهش  ميزان  رساندن  حداقل  به  و  عفونت  كردن  پاك 
ايمپالنت  يك  مانند  خارجى  جسم  يك  اگر  مى كند.  كمك  آنها 
عدسى داخل چشمى وجود داشته باشد، در صورت امكان جهت 

جلوگيرى از عود بايد برداشته شود. 

مننژيت
مننژيت كانديدايى اكثر اوقات در اطفال نارس و در بيمارانى 
پديد  گرفته اند  قرار  نوروسرجيكال  جراحى  روش  يك  تحت  كه 
شده  مختل  ايمنى  سيستم  كه  بيمارانى  در  بيمارى  اين  مى آيد. 
نوتروفيل  عملكرد  در  ارثى  نقايص  يا  ايدز،  نوتروپنى،  با  مرتبط 
طريق  از  مننژيت  نارس  اطفال  در  است.  شده  ديده  كمتر  دارند 
بنابراين  مى آيد.  پديد  هماتوژنوس  راه  از  شدن  پخش  و  انتشار 
براى  خطر  عوامل  مشابه  نوزادان  در  مننژيت  براى  خطر  عوامل 
كانديديازيس منتشره از طريق هماتوژنوس است. وزن كم هنگام 
خوراكى  غير  كامل  تغذيه  وسيع الطيف،  آنتى بيوتيك هاى  تولد، 
(تزريقى) و كاتتر وريد مركزى از فاكتورهاى خطر در اين مورد 
تلقيح  نتيجه  در  اعصاب  جراحى  بيماران  در  مننژيت  مى باشند. 
زمان  در  مركزى  اعصاب  سيستم  به داخل  ارگانيسم  مستقيم 
 ) كرانيوتومى  بيماران  اين  اكثريت  مى شود.  ايجاد  جراحى  عمل 

Craniotomy ) شده اند يا شانت مايع مغزى نخاعى داشته اند. 
باكتريال  مننژيت  قبلى  سابقه  از  عبارت  ديگر  خطرساز  عوامل 
كلينيكى مننژيت كانديدايى به وضعيت ميزبان  مى باشد. تظاهر 
در  ناتوانى  و  متابوليك  اسيدوز  غالبا  نوزادان،  در  دارد.  بستگى 
به  نيازمندى  در  افزايش  به وسيله  كه  دارد  وجود  تنفسى  جبران 
اكسيژن و آپنه ( apena ) خودش را نشان مى دهد. در آزمايش 
لكوسيت  نوع  و  است  نامتجانس  پلئوسيتوز   (CSF)  نخاغ مايع 
غالب مى تواند از سلول هاى منونوكلئر تا نوتروفيل ها تفاوت نمايد. 
 (Hypoglycorrhachia ) با وجود آنكه كاهش قند مايع نخاع
شايع و معمول است، اما گاهى اوقات اين گونه نيست. رنگ آميزى 
گرم از CSF معموال منفى است، با اين وجود، در 75 % موارد در 
كشت گونه هاى مختلف كانديدا رشد مى كنند. گونه هاى كانديدا 
همچنين از نمونه خون اكثريت نوزادان كشت مى شود. مننژيت 
كانديدايى در بالغين معموال يك شروع تحت حاد دارد كه شامل 
تب، سردرد و وضعيت ذهنى تغيير يافته است. سفتى و سختى 
در  نخاعى  مغزى  مايع  لكوسيتوز  مى افتد.  اتفاق  بندرت  گردن 
سلول هاى  نوزادان،  همانند  و  است  شايع  بسيار  بيمارانى  چنين 
منونوكلئر يا نوتروفيل ها مى توانند غالب باشند. كاهش قند مايع 
نخاع و پروتئين افزايش يافته در مايع مغزى نخاعى شايع هستند. 
ارگانيسم را ميتوان در نمونه رنگ آميزى شده با گرم در تقريبا  %40 
موارد مشاهده كرد و در كشت حدود 80 % اوقات جدا مى شود. 
مى توان   CSF نمونه هاى  از  متعدد  و  زياد  حجم  دادن  كشت  با 
بازيافت ارگانيسم را ارتقاء داد. كانديدمى قابل كشف در بيمارانى 
كه مننژيت كانديدايى بعد از اعمال جراحى اعصاب در آنها پديد 
 B مى-آيد نادر است. مننژيت كانديدايى بدوا بايد با آمفوتريسين
مداوا شود. فلوسيتوزين هر موقع كه عملى و ممكن باشد بايد به 
برنامه درمانى افزوده شود. با اين همه، بسيارى از اطفال با وزن 
كم هنگام تولد در استفاده از داروهاى خوراكى ناتوان هستند. در 
تقريبا  در  تنهايى  آمفوتريسين B به  از  استفاده  بيمارانى،  چنين 
پديد  مى تواند  عود  كه  آنجا  از  است.  معالجه كننده  اوقات   %  90
آيد، درمان بايد تا 4 هفته بعداز بهبودى كلينيكى عفونت ادامه 
يابد. تجربيات بسيار كمترى با فلوكونازول وجود داد و اين دارو 
براى پيگيرى درمان يا درمان سركوب كننده بايد درنظر گرفته 
شود. آمفوتريسين B ليپوزومال به طور موفقيت آميزى براى درمان 
تعداد كمى از نوزادان با مننژيت كانديدايى به كار رفته است. در 
مدل خرگوشى مننژيت كانديدايى، آمفوتريسين B ليپوزومال از 
نسبت  و  بوده  كوالت  دزوكسى   B آمفوتريسين  برابر  تأثير  نظر 
كلوئيدال   B آمفوتريسين  و  كمپلكس  ليپيد   B آمفوتريسين  به 
ديس پرسيون ارجح بوده است. اگر وسيله مصنوعى در سيستم 
اعصاب مركزى وجود داشته باشد، هر وقت امكان داشته باشد بايد 

تعويض و يا برداشته شود.
پنومونى ( ذات الريه) 

زيادى  غالبا  كه  است  نادر  عفونت  يك  كانديدايى  ذات الريه 
تشخيص داده مى شود (Overdiagnosed ) . عفونت در نتيجه 
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عفونى  ترشحات  آسپيراسيون  به وسيله  يا  و  هماتوژنوس  انتشار 
ازوفاژيت  نوتروپنى،  شامل  خطر  فاكتورهاى  مى شود.  واقع  شده 
بدخيمى  و  وسيع الطيف  آنتى بيوتيك هاى  از  استفاده  كانديدايى، 
هماتولوژيك مى باشد. وقتى كه پنومونى به دنبال انتشار از طريق 
خونى واقع مى شود يك طرح ارزنى (miliary) ممكن است در 
راديوگرافى سينه ديده شود. اين بيماران ممكن است همچنين 
اعضاء  ديگر  در  عفونت  بر  دال  مداركى  يا  بوده  كانديدمى  داراى 
عفونى  ترشحات  آسپيراسيون  به دنبال  بيمارانى كه  باشند.  داشته 
انفيلتراهاى  معموال  مى شوند  مبتال  كانديدايى  پنومونى  به  شده 
ممكن  كه  دارند  اختصاصى  غير   Patchy يا   (  lobar  ) لوبى 
است يك طرفه يا دو طرفه باشد. در اين بيماران، عفونت معموال 
پنومونى  تشخيص  براى  مى ماند.  باقى  ريه  در  لوكاليزه  به صورت 
تهاجم  از  هيستولوژيكى  مدارك  آوردن  بدست  كانديدايى، 
گونه هاى  اين كه  به علت  است.  اساسى  امر  يك  ريه  بافت  قارچى 
درخت  و   (  Oropharynx  ) حلق  و  دهان  معموال  كانديدا 
بيماران بسترى در   ( Tracheobronchial ) تراكئوبرونشيال
از  كانديدايى  پنومونى  تشخيص  مى كنند،  كلونيزه  را  بيمارستان 
نمى تواند  معتبر  كشت  و يا  خلط  نمونه  از  گرم  رنگ آميزى  روى 
باشد. به عالوه، حتى جدا كردن تعداد زيادى از ارگانيسم از مواد 
حاصل از شستشوى برونشيال ( bronchial brushings ) يا 
تقريبا  نوتروپنيك  غير  بيماران  در  آلوئالر  برونكو  الواژ  نمونه هاى 
هميشه نشاندهنده كلونيزاسيون است تا آن كه نشاندهنده عفونت 
واقعى باشد. اين عفونت بايد تنها هنگامى درمان شود كه تشخيص 
كانديدايى  اوليه  پنومونى  باشد.  شده  تأئيد  هيستولوژى  توسط 
پنومونى يك  وقتى كه  درمان مى شود.   B آمفوتريسين معموال با 
آنگاه  باشد،  هماتوژنوس  منتشره  كانديديازيس  به  مربوط  تظاهر 

درمان بايد در جهت عفونت منتشره اجرا شود.

استئوميليت و آرتريت
راه معمولى عفونت در استئوميليت و نيز آرتريت كانديدايى، راه 
انتشار از طريق خونى است. هر دو نوع عفونت در طول و يا متعاقب 
كانديديازيس منتشره خونى گزارش شده است. بنابراين، عوامل 

خطر براى چنين عفونت هايى نوعا عوامل خطر براى كانديديازيس 
يك  به  هماتوژنوس  انتشار  اين،  بر  عالوه  است.  خونى  منتشره 
مى تواند  ديگر  اعضاء  گرفتارى  غياب  در  مفصل  يك  يا  استخوان 
داروهاى  از  كنندگان  استفاده  در  غالبا  وضعيت  اين  شود.  واقع 
تزريقى داخل رگى گزارش شده است. ستون مهره ها شايع  ترين 
عفونت  از  استئوميليت  كه  هستند  هنگامى  در  عفونت  محل 
هماتوژنوس برخاسته باشد، آرتريت كانديدايى اغلب اوقات زانوها 
در  مى تواند  همچنين  كانديدايى  استئوميليت  مى كند.  درگير  را 
نتيجه تلقيح مستقيم در طول يك عفونت زخم واقع شود. آرتريت 
كانديدايى به عنوان عارضه تزريقات داخل مفصلى پديد آمده است. 
ارگانيسم  شايع ترين  پاراپسيلوزيس  كانديدا  مواردى،  چنين  در 
ايجادكننده عفونت است. سرانجام، گونه هاى كانديدا از عوامل نادر 
عفونت مفصل مصنوعى هستند. استئوميليت كانديدايى به وسيله 
به صورت  فلوكونازول  يا   B آمفوتريسين  مدت  طوالنى  دوره هاى 
قابل  نفروتوكسيسيتى  است. به علت  شده  معالجه  موفقيت آميزى 
يك   ،  B آمفوتريسين  از  مدت  طوالنى  استفاده  با  مرتبط  توجه 
براى مدت 2 تا  بيمار را  منطقى اين است كه  رويكرد معقول و 
3 هفته با آمفوتريسين B درمان كنيم و به دنبال آن براى 6 تا 
12 ماه توسط فلوكونازول درمان ادامه يابد. همانند استئوميليت 
ايجاد شده توسط ميكرو ارگانيسم هاى ديگر، دبريدمان هر قسمت 
از استخوان غير زنده (devitalized) و برداشتن و حذف كردن 
صورت  در   (infected hardware) شده  عفونى  سخت  مواد 
عملى بودن اهميت دارد. درمان آرتريت كانديدايى به درناژ كافى 
مفصل عفونى شده كه معموال نياز به جراحى دارد، بستگى دارد. 
به  قارچى  ضد  درمان  يا  و  درناژ  با  است  شديد  عفونت  وقتى كه 
تنهايى برطرف نمى شود و سينووكتومى (Synovectomy) بايد 
انجام شود. اصول درمان ضد قارچى براى آرتريت كانديدايى مشابه 
دو  هر   B آمفوتريسين  و  فلوكونازول  است.  استئوميليت  درمان 
سطوح درمانى (تراپويتيك) را در مايع مفصلى به دست مى آورند. 
بنابراين، درمان ضد قارچى داخل مفصلى ضرورت ندارد. عفونت 
كانديدايى يك مفصل مصنوعى با درمان ضد قارچى به تنهايى، 
امكان  كه  وقت  هر  مصنوعى  مواد  تمام  مى شود،  معالجه  بندرت 

داشته باشد بايد برداشته و حذف شوند. 

تشكر و تقدير
بدينوسيله از سركار خانم ماريام بدليان كه در تايپ نسخه اوليه 

اين نوشتار اينجانب را يارى دادند تشكر و قدردانى مى نمايد.
منبع:

www.retinalphysician.com/article.aspx
Calderone,R. : Candida and Candidiasis
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حداقل 10% سلول هاى تومورال انجام داده اند، اين حد تشخيص 
نمره دهى  سيستم  اين  بودن  اعتماد  قابل  و  بوده  اختيارى  تماما 
انجمن  و  پاتولوژيست ها  انجمن  به عالوه  است.  سئوال  مورد 
يك  جديدا   (CAP/ASCO) آمريكا  بالينى  اونكولوژيست هاى 
ارايه  كارسينوم پستان  براى آزمون HER-2 در  خط مشى تازه 
داده اند. كه هدف از آن افزايش ويژگى ناكافى سيستم نمره دهى 
مى باشد.   IHC، HER-2 و بهبود دقت و صحت آزمون FDA
رنگ آميزى  صورتى كه  در  تنها  مى كند  توصيه  مشى  خط  اين 
غشايى شديد در حداقل 30% سلول هاى تومورال ( به جاى %10) 
در IHC مشاهده گردد، در آن صورت نتيجه مثبت و يا +3 در 
نظر گرفته شود. اين حد تشخيصى باالتر به اين دليل انتخاب شد 
كه در مطالعات متعددى استفاده از حد تشخيصى باالتر از %10 

باعث افزايش موارد مثبت واقعى و كاهش مثبت كاذب شدند.

مواد و روش ها 
يك مطالعه ى گذشته نگر يك ساله انجام شد. در اين مطالعه 
حجم نمونه 98 نفر بود. الم رنگ آميزى شده توسط IHC جهت 
دسترس  در  نيز  آنها   FISH نتايج  و  بود  شده  بايگانى   HER-2
بود. عدم رنگ آميزى غشايى و يا رنگ آميزى غشايى ناكامل منفى 
(0و+1) در نظر گرفته شد، رنگ آميزى غشايى متوسط تا خفيف 
در حداقل در 10% سلول ها، مشكوك (+2) و رنگ آميزى غشايى 
كامل يكنواخت قوى در 10% سلول هاى تومورال مثبت (+3) براى 
بررسى  مجددا  الم ها  شد.  گرفته  نظر  در   HER-2 بروز  افزايش 
شدند رنگ آميزى غشايى كامل يكنواخت شديد در 30% و %50 
سلول هاى تومورال به ترتيب به عنوان حد تشخيصى موارد مثبت 
بدست  نتايج  شد.  گرفته  نظر  در   HER-2 بروز  افزايش  نظر  از 
آمده با FISH مقايسه گرديد. FISH به عنوان استاندارد طاليى 
بكار رفت. ميزان حساسيت، ويژگى و توافق آزمون IHC جهت 

HER-2 بدست آمد.

نتايج
نتايج بدست آمده در جدول 1 خالصه گرديده است. 

جدول 1: ميزان تقويت HER-2 در بيماران مبتال به كارسينوم 
 IHC آزمون  وسيله  به   HER-2 بيان  مختلف  سطوح  با  پستان 
درصد  براى   %50  ،%30  ،%10 تشخيصى  حدود  از  استفاده  با 

سلول هاى با بيان يكنواخت شديد (+3)

PositiveEquivocalNegativeCutoff
32/19 (% 59) 40/6 (% 15)  26/2 (% 8)  % 10
28/18 (% 64)44/7 (% 16) 26/2 (% 8) % 30
26/17 (% 65) 46/8 (% 17)  26/2 (% 8)  % 50

در صورت در نظر گرفتن حد تشخيصى 10%، نتيجه ى آزمون 
IHC در 32 بيمار مثبت بود، از اين تعداد 19 نفر (59%) داراى 
نتيجه مثبت آزمون FISH بودند. در صورت در نظر گرفتن حد 
نفر   28 به   IHC آزمون  مثبت  موارد  ميزان   ،%30 تشخيصى 

چكيده

در اين مطالعه حد تشخيصى  30% براى سلول هاى مثبت از 
نظر HER.2 در نظر گرفته شد تا تغيير ويژگى آزمون IHC با 
صورت  به  گردد.  ارزيابى   %30 به   %10 از  تشخيصى  حد  تغيير 
گذشته نگر الم هاى IHC مربوط به 98 بيمار كه بايگانى شده 
بودند، بدون اطالع از نتيجه ى آزمون FISH آن ها بررسى شدند. 
براى نتيجه ى مثبت (+3) سه حدود تشخيص 10%، 30% و %50 
 FISH به كار رفت. از اين بيماران 27 نفر (28%) توسط آزمون

مثبت بودند.
تعداد  و %50  تشخيصى %10، %30  حدود  گرفتن  نظر  در  با 
نفر   28  ،(%33) نفر   32 ترتيب  به   IHC آزمون  مثبت  موارد 
(29%) و 26 نفر (27%) بود. ميزان ويژگى آزمون IHC نسبت 
به آزمون FISH ( آزمون استاندارد طاليى ) در حدود تشخيص 
10%، 30% و 50% به ترتيب 82%، 86%، 87% بود و ميزان توافق  
IHC و FISH در حدود تشخيص فوق به ترتيب 59%، 64% و 
 (guideline) 65% بود. اين يافته ها توصيه هاى جديد خط مشى
آمريكا  پاتولوژيست هاى  و  بالينى  سرطان شناسى  انجمن هاى 
آزمون  براى  از 10%به %30  افزايش  بر  مبنى   (APC/ASCO)
HER-2 را تا حدودى تأييد مى كند، ليكن مطالعات بيشتر بايد 

صورت گيرد.
مقدمه

در سال هاى اخير افزايش بروز و تقويت HER-2 يك شاخص 
پيشگويى مهم در سرطان پستان شده است، زيرا پاسخ به درمان 
 trastuzumab مانند  مختلف  درمانى  شيمى  رژيم هاى  با 

 (Herceptin) را پيشگويى مى كند. 
مطالعات مختلفى شامل آزمون هاى بالينى متعدد براساس خط 
صورت  به  را   IHC توسط   HER-2 بيان  افزايش   FDA مشى 
در  غشاء  رنگ  آميزى  براساس   (3+) شديد  يا  و   (2+) متوسط 

 (cutoff) آيا استفاده از يك حد تشخيصى
باالتر در درصد سلول هاى مثبت ويژگى 
آزمون IHC براى HER-2 در سرطان 

پستان را افزايش مى دهد؟
دكتر عليرضا منصف اصفهانى

دانشيار پاتولوژى دانشگاه علوم پزشكى همدان.
دكتر سيد حسين ناصرى

 دستيار پاتولوژى
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كاهش يافت، نتيجه آزمون FISH در 18 نفر (64%) مثبت بود. 
در حد تشخيصى 50%، موارد مثبت از نظر IHC 26 نفر بود كه 
 FISH از آنها 17 نفر (65%) داراى نتيجه مثبت توسط آزمون

بودند.
به  نسبت   IHC آزمون  توافق  و  ويژگى  حساسيت،  ميزان 
 2 جدول  در   %50 و   %30  ،%10 تشخيصى   حدود  در   FISH

خالصه شده است.
 IHC آزمون  توافق  و  ويژگى  حساسيت،  ميزان   :2 جدول 

نسبت به FISH در Cutoff های مختلف
 Concordance

(%) 
 Specificity

(%) 
 Sensitivity

 (%) 
Cutoff

59827010%

64866730%

65876350%

بحث و نتيجه گيرى
استفاده از يك حد تشخيصى، 30% به جاى 10% باعث افزايش 
به  از %30   cutoff افزايش  مى گردد.   IHC در  توافق  و  ويژگى 
50% باعث افزايش محسوس ويژگى و Concordance آزمون 

IHC نمى گردد.
با وجود اين كه ميزان افزايش ويژگى و توافق تست IHC با 
افزايش ميزان حد تشخيصى از 10% به 30% افزايش مى يابد، اما 

اين افزايش از نظر آمارى معنى دار نمى باشد.
عوارض   ،Herceptin درمان  اين كه  به علت  اين  وجود  با 
تفاوت ها  اين  مى نمايد.  تحمل  بيمار  به  را  توجهى  قابل  جانبى 
مى تواند از نظر بالينى ارزشمند باشد به همين جهت اين مطالعه 
 CAP/ASCO توسط  شده  توصيه  مشى  خط  از  حدودى  تا 

حمايت مى كند.
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تصويب قانون ملي ايمني زيستي نقطه عطفي
 در بيوتكنولوژي كشور 

انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران، به دنبال تصويب 
قانون ملي ايمني زيستي با انتشار بيانيه اي تصويب اين قانون را 

نقطه عطفي در دانش بيوتكنولوژي كشور اعالم كرد.
در بيانيه انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران، آمده 
است: پس از سال ها تالش، بحث و جدل بين متخصصان و بين 
مسئوالن دستگاه هاي اجرايي مختلف و همچنين پس از تدوين 
دستكم چهار پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي، سرانجام اين 
قانون در صبح روز 27 ارديبهشت 1388 در صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي به تصويب رسيد. 
اين بيانيه مي افزايد: اين همه بحث و تدوين پيش نويس هاي 
نظر  دقت  و  موضوع  حساسيت  از  حكايت  همگي  مختلف 
متخصصان و مسئوالن امر به ابعاد علمي، اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي بكارگيري موجودات زنده تغيير شكل يافته (تراريخت) 

دارد. 
در ادامه اين بيانيه آمده است: اين قانون در واقع اولين قانون 
كشور  داخل  در  تراريخت  موجودات  بكارگيري  تنظيم  براي 
است كه البته ناظر بر بخشي از محصوالت بيوتكنولوژي در بعد 

مهندسي ژنتيك آن است. 
انجمن بيوتكنولوژي در اين بيانيه تاكيد كرده است: تصويب 
اجراي  سپس  و  نگهبان  شوراي  در  زيستي  ايمني  قانون  نهايي 
صحيح آن مي تواند موجب رشد شگرف و گسترش بهره مندي 
طرح  صد ها  انجام  و  متخصصان  آموزش  سال ها  نتايج  از  كشور 

پژوهشي در مراكز پژوهشي و دانشگاه هاي كشور شود. 
رها سازي  بر  قانون  اين  اصوال  چه  اگر  افزايد:  مي  بيانيه  اين 
موجودات تراريخت توليد شده در داخل و وارداتي نظارت دارد، 
لكن پس از تغييرات اساسي آن در مجلس، رويكردي مثبت به 
فناوري  ديدگاه  برخالف  دارد.  داخلي  تحقيقات  نتايج  بكارگيري 
حاكم  نيافته  توسعه  جهان  كشورهاي  از  بسياري  در  كه  هراسي 
است، نسخه نهايي اين قانون بر مبناي ديدگاه ايجاد نظامي «براي 

بهره برداري ايمن از فناوري هاي زيستي» تدوين شده است. 
در ادامه اين بيانيه ذكر شده است: با وجود جرح و تعديل هايي 
كه در صحن علني مجلس صورت گرفت، اين قانون در اصول و 
فروع آن به خوبي بستري را براي برخورداري كشور از فناوري 
امنيت  تضمين  و  سالم  غذاي  تامين  براي  تراريخت  موجودات 

غذايي كشور فراهم مي  آورد. 
انجمن بيوتكنولوژي ايران در اين بيانيه، از تمام كساني كه 
دستگاه هاي  و  مختلف  وزارتخانه هاي  در  آن  تدوين  مراحل  در 
اجرايي دولتي و نهادهاي غير دولتي به صورت موافق و مخالف 
در يكايك بندهاي قانون مشاركت نمودند، به ويژه از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى و اعضاى كميسيون كشاورزى تقدير و 

تشكر نموده است. 
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مقدمه
نزديك به دو دهه از اختراع ميكروسكوپى مجازى مى گذرد و 
در اين مدت كاربردهاى متعددى براى اين شيوه پيدا شده است. 
در  خصوصا  پزشكي  آموزش  در  تكنيك  اين  كاربردهاي  مسلما 
دانشجويان  از  آموزشي  مختلف  رده هاي  براي  پاتولوژي  آموزش 
مداوم  آموزش  تا  آسيب شناسي  تخصصي  دستياران  تا  پزشكي 
متخصصان پاتولوژي بعد از فارغ التحصيلي، برجسته ترين كاربرد 
آن محسوب مي گردد.  در اين نوشتار ابتدا در مورد مفهوم و اساس 
ميكروسكوپى  مجازى  تصاوير  تهيه  و  مجازي  ميكروسكوپى  كار 
نرم افزارهاى  و  ابزارها  مورد  در  سپس  شد.  خواهد  داده  توضيح 
مورد نياز آن بحث خواهد گرديد. آنگاه به ذكر كاربردهاى آن در 
پاتولوژى خصوصا كاربردهاي مهم آن در آموزش پاتولوژي خواهم 
پرداخت. در انتها با اشاره به پيش زمينه هاي مورد نياز براي راه 
اندازي اين سيستم ها به برخي از محدوديت هاي آن، خصوصا با 

شرايط امروز كشورمان، اشاره خواهد شد.

تعريف و اساس كار
 Virtual Microscopy (VM) يا  مجازى  ميكروسكوپى 
شيوه اى است كه با آن پاتولوژيست قادر مى گردد بجاى مشاهده 
صفحه  روى  بر  را  آن  كامل  تصوير  ميكروسكوپ،  زير  در  الم 
از  نقطه  هر  كه  نحوى  به  نمايد،  مـشاهده  كامپـيوتر  مونيـتور 
تصوير ميكـروسكـوپى با هر بزرگنمـايى دلخـواه قابـل مـشاهـده 
مى شـود  ساخـته  شكل  ايـن  به  كه  تصـويرى  به   .(1) بـاشـد 
اسـاليد  كـامل  تصـوير  يا   Virtual Slide مـجـازى  اساليـد 
Whole Slide Image (WSI) گفته  مي شود. چنانچه امروزه 
تقريبا بطور عام در همه آزمايشگاه هاى كوچك و بزرگ در همه 
نقاط دنيا (ازجمله در كشور ما) معمول است، تصاوير ميكروسكوپى 
مورد نياز از نقاط مختلف الم را مى توان با استفاده از دوربين هاى 

امروزه  آورد.  بدست  ميكروسكوپ  روى  بر  شده  نصب  ديجيتالى 
 Consumer Type ديجيتالى تجارى يا دوربين هاى  با وجود 
بر  نيز  بااليى  بسيار  كيفيت  از  اغلب  كه   Digital Cameras
خوردار هستند نياز به دوربين هاى ديجيتالى نصب شده بر روى 
ميكروسكوپ كه از قيمت بسيار باالترى برخوردار هستند بسيار 
كمتر شده است (2). با كمك اين دوربين ها مى توان بسادگى و 
تصاوير  ميكروسكوپ  چشمى  روى  بر  دوربين  لنز  دادن  قرار  با 
اين  از  آمده  بدست  تصاوير  هرچند  نمود.  تهيه  را  ميكروسكوپى 
در  اما  نيست،  برخوردار  كافى  وضوح  از  مواقع  بيشتر  دوربين ها 
اغلب موارد نياز پاتولوژيست ها را براى ارائه تصاوير ميكروسكوپى 
براى  آنها  از  استفاده  همچنين  و  سخنرانى ها  و  كنفرانس ها  در 
مشاوره هاى الكترونيكى يا Telepathology  بر طرف مى سازد. 
اما براى ساير مقاصد، استفاده از اين تصاوير ثابت و انتخابى كافى 
نيست و يا حد اقل مي توان گفت كه ديدن تصويري كه از كل 
سطح الم ميكروسكوپى تهيه شده باشد بسيار كمك كننده تر است. 
در اين گونه موارد يك WSI مي تواند اطالعات بسيار بيشتري را 

براي برآورده ساختن آن منظور فراهم سازد. 
اصول كار براي تهيه يك WSI اين است كه بايد از كل سطح 
متعدد  تصاوير  پاتولوژي  الم  روي  بر  موجود  ميكروسكوپي  برش 
به  را  تصاوير  اين  همه  سپس  و  نمود  تهيه  كافي  بزرگنمايي  با 
گردد  ايجاد  واحد  فايل  يك  آنها  مجموعه  از  تا  كرد  متصل  هم 
مخصوصي  افزارهاي  نرم  و  ابزار  كمك  به  منظور  همين  به   .(1)
احتياج است. اولين وسيله مورد نياز يك ميكروسكوپ مجهز به 
Motor- موتور برقي براي جابجا سازي صفحه ميكروسكوپ يا

دوربين  يك  آن  روي  بر  كه  است   Derived Microscope
ديجيتالي با وضوح كافي نصب شده باشد. به اين ترتيب در صورت 
در دست داشتن نرم افزار مناسب، موتور متصل شده به صفحه 
ميكروسكوپ كه الم بر روي آن قرار دارد را مي توان با دقت كافي 
فيلد  يا  نما  كه  نحوي  به  نمود،  جابجا  اندك  بسيار  ميزان  به  و 
عكسبرداري در مسير جريان نور قرار  ميكروسكوپي بعدي براي 
برنامه ريزي  و  منظم  كامال  شكلي  به  و  نما  به  نما  كار  اين  گيرد. 
ميكروسكوپي  برش  سطح  كل  كه  زماني  تا  مي يابد  ادامه  شده 
موجود بر روي الم مورد عكسبرداري قرار گيرد. عكس هايي كه 
به اين ترتيب از سطح برش ميكروسكوپي تهيه شده اند با كمك 
هر  لبه هاي  در  يافته  سازمان  كامال  شكلي  به  ويژه،  نرم افزارهاي 
عكس با هم انطباق داده شده و سپس به هم متصل مي گردند. 
يكديگر  به  شده  تهيه  متعدد  عكس هاي  اتصال  از  ترتيب  اين  به 
يك فايل واحد ساخته مي شود. براي مشاهده اين فايل بر روي 
با  كه  است  ديگري  ويژه  افزارهاي  نرم  به  نياز  مونيتور  صفحه 
با  را  شده  ايجاد  مجازي  تصوير  از  نقطه  هر  مي توان  آن  كمك 
اين   .(1) نمود  مشاهده  نظر  مورد  هاي  درشت نمايي  از  يك  هر 
ميكروسكوپي  مجازي  تصاوير  تهيه  شكل  ترين  ابتدايي  توصيف 
است. امروزه عمال تمامى ابزارها ي مورد نياز براي تهيه تصاوير 
 Slide Scanner مجازي در دستگاه هاي نسبتا كم حجمي بنام
بصورت يك پارچه قرار گرفته است. در واقع در اين دستگاه ها يك 
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ميكروسكوپ كه امكان جابجايي الم را در فواصل مشخص دارد و 
يك دوربين با وضوح كافي جاسازي شده اند. با اتصال اين دستگاه 
سوي  از  اغلب  (كه  نياز  مورد  نرم افزارهاي  نصب  و  كامپيوتر  به 
شركت-هاي سازنده اين دستگاه ها همراه با آن عرضه مي گردند) 
مي توان تصاوير مجازي ميكروسكوپي را تهيه و مشاهده كرد و از 
آنها براي مقاصد و كاربردهاي متعددي كه براي آنها وجود دارد 

استفاده كرد. 
تغييرات  افزارها  نرم  و  دستگاه ها  اين  اخير  ساليان  طول  در 
كاربردهاي  براي  ترتيب  بدين  و  ديده اند  خود  به  را  گسترده اي 
گرديده اند.  مناسب  بود  متصور  آنها  براي  كمتر  قبال  كه  جديدي 
مهمترين تغيير بوجود آمده مربوط به طول مدتي است كه براي 
تهيه يك تصوير مجازي كامل از سطح يك برش ميكروسكوپي 
حداقل 40  پيش  سال  حدود 5  تا  كه  زمان  اين  مي شود.  صرف 
مي كشيد،  طول  ساعت ها  تا  گاهي  طبيعى  بطور  و  دقيقه  تا 60 
امروزه به كمتر از 5 دقيقه كاهش يافته است. اين افزايش سرعت 
عمدتا مرهون استفاده از تكنولوژي هاي نويني مثل لنزهاي چيده 
شده (Arrayed Lenses) و يا نرم افزارهاي ويژه تنظيم وضوح 
را  الم  از  وسيع تري  سطح  از  برداري  تصوير  امكان  اوال  كه  است 
ويژه  اندازه گيري هاي  با  ثاني  در  و  مي نمايد  فراهم  زمان  يك  در 
نقطه كانوني خاصي را براي وضوح تصوير فراهم مي سازد و نياز به 
تنظيم وضوح از هر فريم به فريم ديگر را منتفي مي سازد (3و4). 
مجازي  تصوير  تهيه  امكان  شدن  اضافه  ديگر  مهم  بسيار  تغيير 
ايمونوفلوئورسانس  رنگ آميزي هاي  نظير  ويژه  رنگ آميزي هاي  از 
است. به اين ترتيب تعداد بسياري از اساليدهايي كه قبال امكان 
تهيه تصوير مجازي آنها وجود نداشت به اساليدهاي موجود در 
آرشيو اين تصاوير اضافه گرديده است. امكان جديد ديگر قابليت 
شناسايي اساليد ها از روي باركد چسبانده شده بر روي آنهاست 
مجزا  بصورت  را  آمده  بدست  تصاوير  شماره گذاري  به  نياز  كه 
تصاوير  ذخيره  و  تهيه  سرعت  افزايش  باعث  و  مي سازد  برطرف 

مجازي مي گردد. 
اساس  و  تهيه  چگونگي  درك  و  اوليه  اصول  اين  به  توجه  با 
توضيح  به  توان  مي  مجازي  ميكروسكوپي  تصاوير  شك گيري 

بيشتر پيرامون كاربرد هاي آنها در پاتولوژي پرداخت. 

كاربردهاي ميكروسكوپي مجازي
امكان تهيه آرشيو ديژيتالي از الم هاي ميكروسكوپي: براي 
همه مراكز پاتولوژي، بخصوص آنها كه بايد هر سال تعداد بسيار 
ذخيره سازي  نمايند،  بررسي  را  پاتولوژي  نمونه هاي  از  زيادي 
اين  مي گردد.  محسوب  بزرگ  معضل  يك  پاتولوژي  الم هاي 
شده  تهيه  الم هاى  توجه  قابل  حجم  بخاطر  عمده  بطور  موضوع 
و گرفتن فضاي مفيد زيادي از آزمايشگاه، يكى از مشكالت رايج 
وقتي  بخصوص  آن،  بر  عالوه  است.  پاتولوژى  آزمايشگاه هاى  در 
كه نياز به مشاهده مجدد الم هاي مورد نظر وجود داشته باشد، 
مشكالتي از قبيل عدم دسترسي مناسب به بايگاني الم ها،  تغيير 
ها،  برچسب  شدن  كنده  هواگرفتگي،  زمان،  مرور  به  آنها  رنگ 

يا  شكستگي  خود،  خاص  رديف  و  محل  در  آنها  نبودن  موجود 
امكان  يا  كه  مي شود  باعث  ديگر  مشكالت  برخي  و  آنها  ترك 
ميكروسكوپي  جديد  برش  تهيه  يا  نباشد  فراهم  آنها  از  استفاده 
از بلوك پارافينه به مشاهده الم هاي قبلي ترجيح داده شود. در 
مورد برخي از نمونه ها اصوال امكان تهيه برش جديد وجود ندارد 
(مثل نمونه هاي سيتولوژي). در مورد برخي رنگ آميزي ها، مثل 
 Fluorescent In Situ و  ايمونوفلوئورسانس  رنگ آميزي هاي 
Hybridization (FISH )، نگهداري اساليد براي مدت طوالني 
ميسر نيست و بعد از مدتي رنگ آن خودبخود محو مي گردد. تهيه 
آنها  از  مجموعه اي  زير  حداقل  يا  الم ها  همه  از  مجازي  تصوير 
براي آرشيو كردن آنها، كمك مي كند كه در فضاي فيزيكي مورد 
نياز براي ذخيره سازي الم ها صرفه جويي گردد و قابليت مشاهده 
نظير  خطراتي  تهديد  بدون  بود  نياز  مورد  كه  زمان  هر  در  آن 
همچنين  گردد.  حفظ  ترك خوردگي  يا  هواگرفتگي  رنگ،  تغيير 
قابل  هميشه  براي  فلوئورسانس  با  شده  رنگ آميزي  اساليدهاي 

مشاهده باشد.   
مجازي:  ميكروسكوپي  تصاوير  گذاشتن  اشتراك  به  امكان 
ميكروسكوپي  الم  يك  گذاشتن  اشتراك  به  نياز  كه  هنگامي 
ويژه  تخصص  با  همكاران  از  تشخيصي  توصيه هاي  دريافت  براي 
و تجربه بيشتر و يا براي مقاصد آموزشي وجود داشته باشد، تنها 
مورد  فرد  براي  آنها  تصاوير  يا  الم ها  ارسال  تصور  قابل  راه هاي 
نظر است. در حالت اول خطر شكستن يا مفقود شدن الم بطور 
مي نمايد  رخ  بيشتر  وقتي  بخصوص  خطر  اين  دارد.  وجود  بالقوه 
كه الم مورد نظر تنها الم حاوي تغييرات پاتولوژيك مورد پرسش 
بخاطر  و  باشد  بيمار  نمونه  از  شده  تهيه  متعدد  الم هاي  بين  از 
نداشته  وجود  ديگري  الم  تهيه  امكان  نمونه  حجم  بودن  كم 
كليه  سوزنى  بيوپسى  نمونه هاى  مورد  در  وضعيتى  چنين  باشد. 
ارسال  هرچند  و 6).  است (5  پيش بينى  قابل  كامال  پروستات  و 
از  بخصوص  موضوع  اين  و  مي باشد  مناسب تري  جايگزين  عكس 
هنگام همه گير شدن استفاده از دوربين هاي ديجيتالي و ارسال 
تصاوير از طريق اينترنت بسيار محبوبيت يافته و آسان شده است، 
گرفته  تصاوير  نبودن  گويا  از  مشورت  مورد  افراد  از  بسياري  اما 
يا  الم  سطح  كل  مشاهده  براي  را  خود  تمايل  و  دارند  گله  شده 
كل الم هاي بيمار ابراز مي دارند. در اين وضعيت بنظر مي رسد كه 
برطرف  را  مشكل  مي تواند   WSI گذاشتن  اشتراك  به  يا  ارسال 
نمايد و ضمن پرهيز از خطر بالقوه مفقود شدن يا از بين رفتن 
الم هاي مهم، از خوددارى مشاوران از اعالم نظر قطعي جلوگيري 
نمايد! به اشتراك گذاشتن WSI همچنين در برنامه هاى كنترل 
 External Proficiency Testing و  پاتولوژى  در  كيفى 
مى تواند كاربرد داشته باشد و تا كنون نيز گاهى براى اين منظور 

مورد استفاده بوده است (7 و 8). 
شبكه هاي  در  ميكروسكوپي  يافته هاي  تنيدن  هم  در  امكان 
اطالع رساني بيمارستاني و پژوهشي: براي ساليان متمادي تنها 
قسمتي از بررسي هاي پاتولو ژي كه قابليت ورود به سيستم هاي 
 Laboratory Information يا  آزمايشگاهي  اطالع رساني 
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يا  بيمارستاني  اطالع رساني  سيستم هاي  و   System (LIS) 
داشت،  را   Hospital Information System (HIS) 
نسخه  يك  كه  ترتيب  اين  به  بود.  پاتولوژي  مكتوب  گزارش هاى 
از آن جهت مطالعه در اين سيستم هاي اطالع رساني در دسترس 
قرار گرفته و قابل جستجو مي باشند. با همه گير شدن دسترسي به 
تصاوير ديجيتالي ميكروسكوپي امكان اضافه كردن اين تصاوير به 
مجموعه اطالعات مربوط به بيمار در اين سيستم ها فراهم گرديد. 
از آنجا كه راديوگرافى اغلب با تصاوير سياه و سفيد سرو كار دارد 
عنوان  به  كامپيوترى  اندازه گيرى هاى  پاتولوژى  از  پيش  بسيار  و 
قرار  استفاده  حيطه مورد  تشخيصى در اين  بخشى از روش هاى 
مى گرفته است ( نظير استفاده از آن در  CT Scanning)، تصاوير 
بيمارستانى  افزارهاى  نرم  ثابت  جزء  موارد  اغلب  در  راديوگرافى 
اين  مجازي  ميكروسكوپي  اختراع  از  بعد  مى داده اند.  تشكيل  را 
امكان وجود دارد كه درست همانند داده هاي راديوگرافيك بتوان 
يافته هاي ميكروسكوپي را نيز به داده هاي اطالعاتي بيمار در اين 
و  جستجو  قابل  را  آنها  و  نمود  اضافه  اطالع  رساني  سيستم هاي 
بررسي مجدد ساخت. اين وضعيت بخصوص در مواردي كه نياز به 
جمع آوري حجم زيادي از اطالعات از اين داده هاي ميكروسكوپي 
و نتيجه گيري از آنها وجود دارد كمك فراواني مي كند. تالش هاي 
فراواني براي استاندارد سازي سيستم هاي اطالع رساني و همچنين 
قالب هاى تصويري مرتبط با ميكروسكوپي مجازي براي ورود آنها 
و  است  گرفته  انجام  بيمارستاني  رساني  اطالع  نرم افزار هاي  به 
نمونه هايي از اين فعاليت ها وجود دارد كه در آنها سعي شده است 
 Data Mining اين اطالعات با كمك تكنيك هاي نويني مثل

مورد بررسي قرار گيرد (9 و 10). 
استفاده براي مقاصد آموزشي: اگر بخواهيم تنها يك كاربرد 
فراوانترين كاربرد ميكروسكوپي مجازي  را به عنوان مهمترين و 
نام ببريم بدون شك استفاده از VM براي مقاصد آموزشي است. 
بسياري از كاربرد هاي VM در آموزش پاتولوژي در واقع بسط  و 
توسعه همان كاربردهايي است كه در گذشته نزديك با استفاده از 
تصاوير انتخابي ثابت از محل هاي خاصي از الم هاي ميكروسكوپي 
به  مي توان  كاربردها  نوع  اين  نمونه هاي  از  است.  داشته  وجود 
و  الكترونيك  آموزشي  دوره هاي  پاتولوژي،  اطلس هاي  تهيه 
در  كرد.  اشاره  گيرندگان  آموزش  به  مجهول  نمونه هاي  ارائه  يا 
آموزشي  منابع  از  استفاده  در  كه  مثبتي  نكات  تمام  حالت  اين 
ديجيتالي و آموزش الكترونيك براي تصاوير ثابت انتخابي وجود 
دارد (11)، طبيعتا براي WSI نيز قابل پيش بيني است و عالوه 
به  نسبت   WSI از  استفاده  براي  نيز  ويژه اي  برتري هاي  آن  بر 
نوع  اين  مي  توان  كه  شكل  همان  به  دارد.  وجود  ثابت  تصاوير 
محتويات آموزشي را كه با استفاده از تصاوير ثابت تهيه  شده اند، 
شبكه  روي  بصورت On Line بر  قالب سي دي يا  در  وفور  به 
اينترنت مشاهده كرد، منابع متعدد و فراواني براي عرضه تصاوير 
طريق  از  آنها  از  برخي  كه  دارد  وجود  نيز  مجازي  ميكروسكوپي 
مزيت   .(12) هستند  دسترسي  قابل  مجاني  بصورت  و  اينترنت 
بسته هاي  نوع  اين  در  ثابت  تصاوير  بر   WSI از  استفاده  عمده 

خود  انتخاب  با  تواند  مي  گيرنده  آموزش  كه  است  اين  آموزشي 
شده  ارائه  ميكروسكوپي  اساليد  در  مهم  تغييرات  جستجوي  به 
بپردازد. به اين ترتيب اساليد مجازي اراده شده حكم يك نمونه 
كامال جديد و مشابه نمونه هاي واقعي تشخيصي را پيدا مي كند 
كه مي توان بررسي ميكروسكوپي را بطور كامل بر روي آن انجام 
تصاوير  از  استفاده  با  آموزشي  محتواي  وقتي  صورتي كه  در  داد. 
متصور  آن  براي  محدوديت هايي  مي گردند  ارائه  انتخابي  و  ثابت 
است. مهمترين محدوديت اين است كه با انتخاب نواحي اي كه از 
ارزش تشخيصي بااليي برخوردار هستند، امكان ارزيابي قسمتي 
از توان تشخيصي آموزش گيرنده از آموزش دهنده سلب مي گردد 
و ميزان مشاركت فعاالنه وي در روند شكل گيري آگاهي هايش 
اين  تواند  مي  هميشه  گيرنده  آموزش  ثاني  در  مي يابد.  كاهش 
شكايت را داشته باشد كه از بخش مهمي از تغييرات ميكروسكوپي 
بي اطالع مانده است و خصوصا نوع رابطه بين بافت هاي سالم و 
اصل ضايعه ممكن است در تصاوير ثابت قابل بررسي نباشد. يك 
 WSI نمونه بسيار فراگير از اطلس هاي پاتولوژي كه با استفاده از
دانشگاه  پاتولوژي  انستيتو  سايت  در  مي توان  را  اند  شده  تهيه 
كرد  پيدا    http://vmic.unibas.ch آدرس  به  سوئيس  بازل 
كه بدون پرداخت هزينه قابل مشاهده هستند (1). نگارنده قبال 
تهيه  به  مبادرت  برلين  شاريته  مركز  پاتولوژي  انستيتو  كمك  با 
و   WSI از  استفاده  با  پستان  پاتولوژي  براي  آموزشي  دوره  يك 
نرم افزار آموزشي ويژه اي بنام Moodle نموده است كه با آدرس 
مراجعه  آن  به  مي توان   http://vhcc.charite.de/moodle
كرد، هرچند استفاده از آن نيازمند ثبت نام مي باشد (13). اين 
مدول آموزشي از آن جهت مي تواند مورد توجه قرار بگيرد كه با 
مداوم  آموزش  جهت  ويژه  دوره هاي  تهيه  به  مي توان  آن  كمك 
 Continuous Medical Education (CME) پاتولوژي يا
الكترونيك  و   ON Line بصورت  را  دوره ها  اين  و  نمود  اقدام 
نرم افزار  اين  اينكه  جالب  نمود.  ارائه  گيرندگان  آموزش  براي 
تعداد  بررسي  درس ها،  مشاهده  براي  زمانبندي  گونه  هر  امكان 
ارزشيابي  حتي  و  گيرندگان  آموزش  فعاليت هاي  و  مراجعات 
آموزش گيرندگان را از طريق طرح سواالت در شكل هاي مختلف 
(توصيفي، انتخابي، صحيح و غلط و يا چهار جوابي)  فراهم مي 
نمايد (14). به اين شكل مي توان همزمان به آموزش و ارزشيابي 
آموزش گيرندگان پرداخت. در بسياري از كنگره ها و كارگاه هاي 
جالب  ميكروسكوپي  نمونه هاي  است  قرار  كه  پاتولوژي  آموزشي 
در آنها مورد بحث قرار گيرند، تصوير مجازي ميكروسكوپي اين 
نمونه ها در وب سايت آن كنگره يا كارگاه آموزشي ارائه مي گردند 
تا ثبت نام كنندگان بتوانند از پيش با مشاهده الم ها بر روي آنها 
مطالعه داشته باشند. در بسياري از مراكز آموزشي بخش عمده اي 
از آموزش پاتولوژي عملي به دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي 
در   .(15) مي گيرد  صورت  مجازي  ميكروسكوپي  از  استفاده  با 
اين موارد غالب آموزش گيرندگان رضايت بيشتري را نسبت به 
روش هاي آموزشي معمول از طريق الم شيشه اي و ميكروسكوپ 

نوري ابراز مي دارند. 
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اما در كنار همه اين كاربرد هاي معمول برخي از كاربردهاي 
در  تحقيق  يا  پاتولوژي  آموزش  در   WSI براي  نيز  ويژه  بسيار 
اشاره  آنها  از  برخي  به  كه  است  آمده  بوجود  پاتولوژي  آموزش 
در  مى توان  را  ابتكارى  كاربردهاى  اين  از  نمونه اى  مي گردد. 
همه  براى  يافت (16).  همكارانش  و  شرادر  توماس  جالب  تجربه 
آموزش  از  كه  وقتى  آموزش  كار  اندر  دست  پاتولوژيست هاى 
اساليد  يك  مورد  در  را  خود  تشخيص  مى خواهند  خود  گيرنده 
ميكروسكوپى مجهول بيان كند، اين سوال وجود دارد كه حتى 
اگر تشخيص ارائه شده توسط آنها صحيح بوده باشد، اين تشخيص 
گرفته  صورت  ميكروسكوپى  يافته هاى  صحيح  تفسير  اساس  بر 
تشخيص  گيرنده  است آموزش  حالت ممكن  است يا نه. در اين 
حتى  اين كه  يا  باشد  كرده  بيان  شانس  بر  تكيه  با  تنها  را  خود 
تشخيص خود را بر اساس تفسير اشتباه برخى يافته ها داده باشد. 
در عين حال ممكن است آموزش گيرنده برخى يافته هاى مهم را 
از چشم انداخته باشد و يا بر برخى يافته هاى نا مرتبط تاكيد كرده 
باشد.  با راهكار ابتكارى اين گروه محققان اين امكان فراهم شده 
است تا بتوان به بسيارى از اين ابهامات پاسخ داد. چنانچه بجاى 
اساليد ميكروسكوپى، تصوير مجازى آن يا WSI براى مشاهده 
آموزش گيرنده ارائه گردد، مى توان از آموزش گيرنده خواست تا 
در هر قسمت از تصوير مجازى كه بر روى صفحه مونيتور مشاهده 
مى كند، توضيحات خود را در مورد آن بيان نمايد. در تمام مدت 
ضبط  بر  عالوه  مونيتور،  صفحه  روى  بر  مجازى  تصوير  مشاهده 
مشاهده  تصاوير  كنار  در  نيز  گيرنده  آموزش  توضيحات  تصاوير، 
اين  كه  هنگامى  مى گردد.  ضبط  واحد  فايل  يك  به صورت  شده 
امكان  اين  گيرد،  قرار  بازبينى  مورد  دهنده  آموزش  توسط  فايل 
وجود دارد تا تمام مسيرى را كه آموزش گيرنده طى نموده است 
توضيحات او را در مورد هر قسمت  قرار دهد و  بررسى  را مورد 
نام گذارى   Diagnostic Pathway بنام  مسير  اين  بشنود. 
همكارانش  و  كروپينسكى  ديگر  نوين  شيوه  يك  در  است.  شده 
اين  بررسى  به  ابتكارى  وسيله  يك  از  استفاده  با  اند  شده  موفق 
درجات  در  كه  پاتولوژيست هايى  چگونه  كه  بپردازند  موضوع 
مختلف علمى و تجربه كارى قرار دارند با مشاهده يك WSI به 
تشخيص بيمارى مى رسند (17). آنها توانسته اند مشخص نمايند 
كه بين پاتولوژيست هاى با تجربه و كم تجربه چه تفاوت هايى از 
نظر چگونگى مشاهده الم ها وجود دارد و هنگام مشاهده الم هاي 
به  رسيدن  براى  بايد  آن  از  نقاطى  چه  بخصوص،  ميكروسكوپي 

تشخيص مناسب مورد تاكيد بيشترى قرار گيرد. 

محدوديت هاى استفاده از ميكروسكوپى مجازى
عليرغم مزيت ها و كاربردهاى فراوان ميكروسكوپى مجازى كه 
ميكروسكوپى  از  استفاده  كه  داشت  توجه  بايد  شد،  ذكر  باال  در 
مجازى، بخصوص در شرايط فعلى وضعيت كارى آزمايشگاه هاى 
پاتولوژى در ايران، آسان نيست. در واقع بايد براى استفاده از اين 
تكنيك مقدماتى فراهم باشد. در زير به برخى از محدوديت ها و 

مشكالت تهيه و استفاده از اساليدهاى مجازى اشاره مى گردد.

1 - نياز به وجود برش ها و رنگ آميزى هاى مناسب: بايد توجه 
را  بافتى  رنگ آميزى هاى  و  برش ها  نامناسب  كيفيت  كه  داشت 
كرد.  اصالح  كامپيوترى  نرم افزارهاى  و  ابزارها  كمك  با  نمى توان 
تصوير  نمى توان  بد  ميكروسكوپى  اساليد  يك  از  بهتر  عبارت  به 
اندازى  راه  و  نصب  از  قبل  بايد  دليل  همين  به  كرد.  تهيه  خوب 
مناسب  كيفيت  از  مجازى،  ميكروسكوپى  تصويرى  سيستم هاى 
كه  داشت  توجه  بايد  كرد.  حاصل  اطمينان  المها  و  برش ها 
ميكروسكوپى  تهيه  در  استفاده  مورد  اسكنر  دستگاه هاى  چون 
مى كنند  استفاده  وضوح  خودكار  تنظيم  سيستم  يك  از  مجازى 
تنظيم  براى  را  شيشه اى  اساليد  در  فوكوس  سطح  متوسط  كه 
وضوح بكار مى گيرد، بايد كيفيت المهاى شيشه اى مورد استفاده 
بسيار مناسب و آنها فاقد هر گونه اعوجاج باشند. همچنين بايد 
برش هاى ميكروسكوپى بسيار نازك و حداكثر مشتمل بر يك اليه 

از سلول باشد.
گسترش  با  چند  هر  نياز:  مورد  تجهيزات  باالى  هزينه   -  2
قيمت  آينده  در  مى رود  اميد  مجازى  ميكروسكوپى  از  استفاده 
اين  حاضر  حال  در  اما  يابد،  كاهش  آن  نياز  مورد  تجهيزات 
تجهيزات از قيمت بسيار بااليى برخوردار هستند كه امكان تهيه 
آن را از بسيارى از مراكز آموزشى تربيت دستياران پاتولوژى در 

كشور ما سلب مى كند.
كه  آنجا  از  مجازى:  ميكروسكوپى  تصاوير  باالى  حجم   -  3
تمايز  قدرت  از  اغلب   WSI تهيه  در  استفاده  مورد  دوربين هاى 
يا Resolution بااليى برخوردار هستند، هر عكس از هر نماى 
ميكروسكوپى در يك الم حجمى معادل حد اقل يك تا يك ونيم 
مگابايت دارد. از سويى ديگر براى عكسبردارى از كل سطح الم 
كه اساس تهيه WSI را تشكيل مى دهد گاهى تا 60 هزار فيلد 
محاسبه  يك  با  گيرد.  قرار  عكسبردارى  مورد  بايد  ميكروسكوپى 
ساده مى توان به اين نتيجه رسيد كه هر WSI از تنها يك اساليد 
چنين   .(18) دارد  حجم  گيگابايت  تا 130  گاهى  ميكروسكوپى 
ذخيره  در  را  فراوانى  مشكالت  قطعا  اطالعات  از  عظيمى  حجم 
نرم  كمك  با  مى توان  چند  هر  مى كند.  ايجاد  تصاوير  ارسال  و 
افزارهايى نظير JPEG2000 حجم اين تصاوير را به ميزان بسيار 
توجه  بايد  اما  داد،  كاهش  سى ام  يك  تا  را  آن  و  كاهش  زيادي 
داشت كه اين كاهش حجم مانند تصاوير ديجيتالى ثابت مى تواند 
وضوح تصوير را كاهش دهد. از سوى ديگر حتى حجم هاى كاهش 
در  اينترنت  طريق  از  شدن  وبدل  رد  براى  نيز  تصاوير  اين  يافته 
مواردى كه دسترسى به اينترنت با سرعت باال وجود نداشته باشد 

زياد مناسب نيست. 
تصاوير  مشاهده  براى  باال:  سرعت  با  اينترنت  به  نياز   -  4
روى  بر  مختلف  مراكز  توسط  شده  ارائه  مجازى  ميكروسكوپى 
اينترنت بايد سرعت دسترسى به اينترنت باال باشد. در غير اين 
صورت تجربه هيجان انگيز مشاهده WSI تبديل به يك تجربه 
ايران  در  موجود  شرايط  در  مى گردد.  خسته كننده  و  وقت  گير 
امكان دسترسى به سرعت مطلوب اينترنت براى بسيارى از مراكز 
وجود ندارد. حتى در بسيارى از مراكز آموزشى نيز سرعت اتصال 
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به اينترنت مطلوب نيست. 
5 - عدم آشنايى عمومى پاتولوژيستها با مفهوم ميكروسكوپى 
مجازى و كاربردهاى آن: ميكروسكوپى مجازى يك اختراع نسبتا 
جديد محسوب مى شود و به همين دليل بسيارى از پاتولوژيست ها 

با مفهوم آن و كاربردهاى بالفعل و بالقوه آن آشنا نيستند. 
الم  مشاهده  بودن  مانوس  نا  و  غريبگى  احساس   -  6
بيش  براى  كه  آنجا  از  مونيتور:  صفحه  روى  در  ميكروسكوپى 
از يك قرن پاتولوژيست ها با استفاده از ميكروسكوپ به مشاهده 
بر  الم ها  مشاهده  كه  است  بديهى  پرداخته اند،  پاتولوژى  ال م هاى 
غير  و  غريب  بسيار  تجربه  يك  آنها  براى  مونيتور  صفحه  روى 
مقاصد  نظير  كاربردها  از  برخى  براى  چند  هر  كه  است  معمول 
آموزشى ممكن است حتى هيجان انگيز باشد، اما به عنوان يك 
فعاليت تشخيصى و روزانه ممكن است وقت گير و خسته كننده 
پاتولوژيك  نقاط  يافتن  براى  تصوير  جستجوى  بخصوص  باشد. 

ممكن است بسيار وقت گير باشد. 

بحث
را  پاتولوژيست ها  كه  است  تكنيكى  مجازى  ميكروسكوپى 
را  آن  نورى  ميكروسكوپ  با  الم ها  مشاهده  بجاى  مى سازد  قادر 
با استفاده از كامپيوتر و بر روى صفحه مانيتور مشاهده نمايند. 
اين  براى  كه  بالقوه اى  و  بالفعل  متعدد  قابليت هاى  عليرغم 
كاربردى  براى  نيز  زيادى  محدوديت هاى  دارد،  وجود  تكنولوژى 
بخاطر  محدوديت ها  اين  بيشتر  دارد.  وجود  قابليت ها  اين  كردن 
هزينه هاى زياد ابزارهاى مورد نياز، نياز به نيروى انسانى متخصص، 
و  ويژه  تكنيك  اين  پذيرش  براى  پاتولوژيست ها  از  زدايى  هنجار 
پيش زمينه هاى مورد نياز آن از قبيل استاندارد سازى برش ها و 
رنگ آميزى هاى بافتى و گسترش دسترسى به اينترنت پر سرعت 
هستند. براى غلبه بر اين محدوديت ها بايد به كاربردهاى متنوع 
اين تكنيك توجه نمود و با ارائه نمونه كارهايى كه عليرغم همه 
داشته  نسبي  مقبوليت  و  موفقيت  اند  توانسته  موجود  مشكالت 
باشند، براى همگانى تر كردن اين كاربردها از طريق افزايش تقاضا 
اقدام نمود. يكى از مهم ترين كاربردهاى اين تكنيك استفاده از 
پزشكي  دانشجويان  به  آموزش  سطح  در  است.  آموزش  براى  آن 
اين شيوه مي تواند عالوه بر پاتولوژي در آموزش عملي بسياري از 
دروس علوم پايه، مثل هيستولوژي، پارازيتولوژي و ميكروبيولوژي 
اين  پاتولوژي  آموزش  مورد  در  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  نيز 
و  پزشكي  دانشجويان  به  عملي  پاتولوژي  آموزش  بر  عالوه  شيوه 
پيراپزشكي، به نحو بسيار موثري مي تواند براي آموزش دستياران 
قالب  در  آسيب شناسي  تخصص  التحصيالن  فارغ  و  پاتولوژى 
آموزش مداوم پزشكى يا CME  بكار گرفته شود. يكى از نقاط 
ضعف عمده در سيستم آموزشى دستياران پاتولوژى در ايران، كم 
بودن نمونه هاى پاتولوژى در مراكز بيمارستانى آموزشى است. از 
آنجا كه در سيستم آموزشى فعلِى تربيت دستيار تاكيد فراوانى بر 
محفوظات و منابع نوشتارى وجود دارد، اين موضوع در كنار كم 
بودن منابع كار عملى (نمونه هاى پاتولوژى)، دستياران را به صرف 

ترغيب  كمتر  عملي  كار  و  تئوريك  مطالعات  براي  بيشتر  وقت 
اين  مى تواند  تنها  نه  مجازى  ميكروسكوپى  از  استفاده  مى نمايد. 
خالء فعاليتهاى عملى را در دوره دستيارى از طريق دسترسى به 
حدودى  تا  مجازى)  بصورت  چند  (هر  نمونه ها  از  جديدى  منابع 
پر كند، بلكه مى تواند به عنوان يك منبع مهم براى آموزش هاى 
گيرد.  قرار  استفاده  مورد  پاتولوژيست ها  التحصيلى  فارغ  از  بعد 
آموزش  براى  مى تواند  تكنيك  اين  جراحى،  پاتولوژى  بر  عالوه 
طريق  از   Laboratory Medicine همان  يا  بالينى  پاتولوژى 
هماتولوژى،  زمينه هاى  در  ميكروسكوپى  مناسب  نمونه هاى  ارائه 
پارازيتولوژى، ميكروبيولوژى، سيتولوژى و مديكال ميكروسكوپى 
با  وسيع  كشورى  ايران  ديگر  سوى  از  باشد.  داشته  كاربرد  نيز 
كويرى  مناطق  در  بخصوص  است.  بسيار  جغرافيايى  پراكندگى 
نياز موجود و  دارند. بر اساس  زيادى  ديگر فاصله  شهرها از يك 
افزايش تعداد فارغ التحصيالن، امروزه حتى در شهرهاى كوچك 
و دور از دسترس نيز پاتولوژيست ها بكار مشغول هستند. از آنجا 
كه برنامه هاى باز آموزى عمدتا در شهرهاى بزرگ و داراى مراكز 
كه  پاتولوژيست ها  از  دسته  اين  حضور  مى گردد،  ارائه  دانشگاهى 
به نوعى بيش از ديگران نيازمند حضور در اين گردهمايى هاى باز 
آموزى هستند بسيار مشكل و مستلزم صرف هزينه و وقت بسيار 
است. اين تجربه همگانى و متاسفانه ناخوشايند نيز وجود دارد كه 
بازدهى اين جلسات باز آموزى عليرغم وقت و هزينه بسيارى كه 
براى آن صرف مى گردد بسيار اندك است و نقش كمى در ارتقاء 
مهارت هاى عملى شركت كنندگان دارد. تهيه مدول هاى آموزشى 
آموزشى  هاى  افزار  نرم  و  مجازى  ميكروسكوپى  از  استفاده  با 
مناسب، مشابه آنچه كه پيشتر در مورد مدول آموزشى پاتولوژى 
پستان مورد اشاره قرار گرفت و ارائه آن از طريق اينترنت و يا در 
قالب لوح فشرده مى-تواند جايگزين بسيار مناسبى براى شيوه هاى 
مسافرت و  نياز به  شيوه  از اين  استفاده  فعلى باشد. با  بازآموزى 
ترك محل كار تنها بخاطر شركت در جلسات باز آموزى از بين 
عملى  مهارت هاى  پرورش  به  محفوظات  بر  تكيه  بجاى  مى رود، 
نظر  مورد  سرعت  با  تواند  مى  گيرنده  آموزش  مى شود،  پرداخته 
خود به مرور مطالب بپردازد و در هر كجا كه الزم دانست توقف 
بيشترى براى مرور مطالب داشته باشد، آموزش گيرنده مى تواند 
در زمان هاى خالى و ساعات استراحت بين كارهايش در محل كار 
و يا حتى بعد از استراحت كافي در منزل به مرور مطالب بپردازد 
و در نهايت اين امكان وجود دارد تا با استفاده از اين نرم افزار هاى 
ويژه همزمان با آموزش امتحان هم گرفته شده و آگاهى آموزش 
گيرنده قبل و بعد و يا حتى حين آموزش مورد آزمون قرار گيرد. 
نظر به گرانى تجهيزات و نبود امكانات مى توان به شكلى متمركز 
فعاليت ها  اين  شروع  به  اقدام  پيشقدم،  مركز  يك  تنها  طريق  از 
نمود. حتى در مراحل اوليه و قبل از خريد تجهيزات مى توان به 
خريد خدمات مربوطه شامل تهيه WSI از اساليدهاي شيشه اي،  
امكان  كردن  فراهم  و  اينترنت  جهاني  شبكه  در  آنها  دادن  قرار 
دسترسي به اين تصاوير، با ارسال دسته اي از الم هاى  شيشه اي 
آموزشي به مراكز ارائه دهنده اين نوع خدمات در خارج از كشور 
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اقدام نمود.  سپس مي توان به مرور و با توجه به ميزان عالقه مندي 
فراگيرندگان و با همه گيرتر شدن تدريجي اين شيوه، تجهيزات 
و امكانات را خريداري نموده، استفاده از آن را در مناطق بيشتر و 

با كاركرد هاي متنوع تري ترويج نمود. 
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 آزمون تجزيه ادرار بايستى هر چه سريع تر و كمتر از 2 ساعت 
بايستى  نمونه  گرفتن  ساعت  شود.  انجام  نمونه گيرى  زمان  از 
مهم  پارامتر  كه  كست ها  قليايى،   PH در  شود.  قيد  نمونه  روى 
ادرارى هستند به سرعت حل مى گردند. ادرار با PH  اسيدى و 
سلول ها  شـدن  متـالشى  زمـان  از 1.015  باالتر  مخصوص  وزن 

(RBC-WBC) و كست ها را به تأخير مى اندازد.
ترشح مواد مختلف در طول روز متفاوت است از اين رو براى 
آزمايش  و  كراتى نين  پروتئين،  مانند  مواد  برخى  كمى  سنجش 
VMA براى تشخيص فشار خون حمله اى در فئوكروموسايتوما 
از ادرار 24 ساعته استفاده مى شود. در برخى موارد نمونه گيرى در 
ساعات مشخصى از روز جواب بهترى مى دهد مانند: بررسى گلوكز 
اوروبيلينوژن  اندازه گيرى  و  غذا  صرف  از  بعد  ساعت  اورى، 2تا3 

ادرار در ساعات اوليه بعد از ظهر. 
با  بالغ  شخص  يك  در  ادرار  مخصوص  وزن  طبيعى  مقدار 
مخـصوص  وزن  مى باشـد.   1.016-1.022 كـافى  نوشيدنى 
1.035-1.003 طيف كاركرد كليه را نشان مى دهد. وزن مخصوص 
كمتر از 1.007 ادرار رقيق با هيپوستنورى است كه در ديابت بى 
مخصوص  وزن  مى شود.  ديده  پرنوشى  و  مزمن  پيلونفريت  مزه، 
چنانچه  و  مى دهد  نشان  را  ايزوستنورى  مخصوص  وزن   1.010
چندين  در  كليه  حاد  نارسايى  در  بيمارى  ادرار  مخصوص  وزن 
نوبت متوالى نزديك يا روى عدد 1.010 ثابت شود، بيانگر آسيب 
شديد به لوله هاى كليوى و بازتاب از دست رفتن توانايى كليه در 
رقيق و غليظ سازى است. ميزان نرمال اسموالليتى ادرار در يك 
 500-850  mosmol/kgH2o آب  كافى  نوشيدن  با  بالغ  فرد 
مى باشد. غلظت باالى گلوكز و پروتئين و مواد حاجب عكسبردارى 
روى روش اندازه گيرى وزن مخصوص با نوار ادرارى تأثيرى ندارد. 
در گاالكتوز اورى با وجود افزايش شديد وزن مخصوص ادرار، نوار 
ساير  تشخيص  براى  بنديكت  تست  از  نمى دهد.  نشان  را  قندى 
قند هاى احياء كننده در ادرار مانند الكتوز، مالتوز، پنتوز استفاده 
مى شود. سديم فلورايد با جلوگيرى از انجام واكنش هاى آنزيمى 
موجب جواب منفى كاذب قند ادرار مى گردد. اجسام كتونى در 

غلظت زياد ظهور واكنش رنگى مثبت نوار را به تأخير مى اندازند. 
ساليسيالت ها در مقدار زياد موجب كاهش قرائت قند ادرار گشته 
در ميزان زياد ممكن است نتيجه را منفى كند.  ال- دوپا "  و " 
مواد اكسيد كننده مانند هيدروژن پر اكسيد و هيپوكلريت قطعه 

نمايش قند را رنگى مى كنند. 
قطعه نمايش خون در نوار ادرار با هموگلوبينورى، هماچورى و 
ميوگلوبين اورى مثبت مى شود زيرا بر اساس واكنش پراكسيداز 
عمل مى نمايند. هماچورى باعث مثبت شدن قطعه نمايش خون 
قليايى،   PH در  مى شود.  نقطه اى  نقطه  رنگ  به صورت  ادرار  در 
PH فوق العاده اسيدى ادرار، وزن مخصوص كمتر از 1.010 امكان 
ليز شدن RBC ها وجود دارد. آسكوربيت اسيد و فرمالين ممكن 
مخصوص  وزن  افزايش  بدهند.  خون  منفى  كاذب  واكنش  است 
ادرار و پروتئين موجب كاهش واكنش رنگى قطعه نمايش خون 
مى شود. وجود نيتريت به ميزان زياد واكنش رنگى حضور خون را 
به تأخير مى اندازد. مواد اكسيد كننده مانند هيپوكلريت و آپودين 
قطعه  در  كاذب  مثبت  موجب  ميكروب ها  از  ناشى  اكسيد  پر  و 

نمايش خون مى شوند.
پروتئين هاى ادرار: 

موارد زير در اندازه گيرى پروتئين ادرارى دخالت مى كنند: 
قليايى  فوق العاده   PH و  ادرار  در  نوار  زياد  خوردن  خيس 
وزن  افزايش  و  مى شوند  پروتئين  شدن  كاذب  مثبت  باعث  ادرار 

مخصوص ادرار باعث كاهش نتيجه پروتئين مى گردد. 
مقادير زياد پنى سيلين و متابوليت هاى آن در ادرار، همچنين 
سولفوناميد ها، تالبوتاميد و ماده حاجب عكسبردارى باعث خطاى 
با  رسوب  روش  به  ادرار  پروتئين  اندازه گيرى  در  كاذب  مثبت 
به  پروتئين ها  اندازه گيرى  در  مى شوند.  سولفوساليسيلك  اسيد 
و  گلوبولين  آلبومين،  پروتئين هاى  اسيداستيك  و  گرما  روش 
ميوگلوبين  و  هموگلوبين  اما  مى شوند.  سنجيده  موكوپروتئين ها 
قابل اندازه گيرى نيست. در موارد زير، پروتئين اورى ممكن است 

فيزيولوژيك باشد: 
1 - ورزش سنگين    

2 - ادرار فوق العاده غليظ          
3 - سرمازدگى        

4 - تب 
دفع آلبومين پايين و تقريبا بين 200-20 ميلى گرم در ليتر 
ادرار ميكروآلبومينورى مى باشد كه در حد آستانه شناسايى نوار 
ادرار نيست. بهترين روش اندازه گيرى و تشخيص پروتئين بنس 

جونز در ادرار پروتئين الكتروفورز ادرار غليظ شده مى باشد. 
كريستال ها: 

درجه   40-60 حرارت  در  كدورت  ايجاد  با  آمورف  فسفات 
ممكن است با پروتئين بنس جونز اشتباه شود. در هنگام مشاهده 
مصرف  تاريخچه  از  آگاهى  معمول  غير  شكل هاى  با  كريستال 
توبولى  حاد  نكروز  در  ادرارى  از يافته هاى مهم  است.  مفيد  دارو 
و  گل آلود  قهوه اى  رنگ  به  سلوالر  يا  گرانوالر  كست   ،(ATN)
سلول هاى اپى تليال با منشاء لوله هاى كليوى، مقدار سديم ادرار 
بيشتر از 20 ميلى اكى واالن در ليتر و ثابت شدن وزن مخصوص 

نكاتى در مورد تجزيه ادرار
  

دكتر ندا باقرى ، دكتر يحيى دانشبد
 بخش پاتولوژى آزمايشگاه دكتر دانشبد

زهرا ستايشگر 
بخش تجزيه ادرار آزمايشگاه دكتر دانشبد
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بر  زمان  مومى  كست  توليد  مى باشد.   1.010 محدوده  در  ادرار 
بوده و در بيمارى هاى مزمن كليوى يافت مى شود. اين كست در 
رد پيوند كليه به صورت حاد و مزمن مشاهده مى شود. كست هاى 
هيالين و گرانوالر به نسبت "سه به يك" به هر تعداد از كم تا زياد 
در استرس فيزيكى و هيجانى ديده مى شوند كه معموال بعد از دو 
تا سه روز استراحت ناپديد مى گردند. در اثر وجود هموگلوبين، 
همچنين  و  ادرار  در  بيلى روبين  ميوگلوبين،  هموسيدرين، 
گرانوالر  كست هاى  مى شود.  ايجاد  رنگى  كست  دارو ها  از  بعضى 
همچنين  مى شود.  ديده  كليه  پارانشيم  مختلف  بيمارى هاى  در 
همراه با هماچورى در نكروز پيالرى كليه نيز ديده مى شود. در 
هيپرپاراتيروئيدى نيز ممكن است رسوب كلسيم و فسفات ايجاد 

كست گرانوالر كند. 
كنترل كيفى در آزمايشگاه تجزيه ادرار شامل: 

• كنترل كيفى نوارهاى ادرارى كه استفاده از معرف هاى داراى 
تاريخ مصرف و شيوه جمع آورى ادرارى مى باشد. 

• دستگاه رفراكتومتر 
• سرعت چرخش و زمان سانتريفوژ 

كنترل دور سانتريفوژ با تاكومتر و هر 2 تا 3 ماه يكبار انجام 
كنترل  است،  چشم پوشى  قابل  تفاوت  درصد   5 تا  و  مى گيرد 
زمان سنج سانتريفيوژ با كرونومتر صورت مى گيرد و تا  10% تفاوت 

قابل چشم پوشى مى باشد. 
ادرار صبح اول وقت ( به طورى كه حداقل 4 ساعت در مثانه 
مانده باشد ) مناسب ترين نمونه براى آزمايش تجزيه ادرار است 
زيرا در اين نمونه حداكثر تراكم و تغليظ جهت سلول هاى ادرارى 
و ساير متابوليت ها انجام گرفته است. در ميان آزمون هاى ادرارى، 
آزمونى كه كمتر تحت تأثير ماندن ادرار قرار مى گيرد، اندازه گيرى 
پروتئين است. ماندن ادرار موجب تشكيل آمونياك و قليايى شدن 
بيلى روبين  منفى شدن  و  كونژوگه  بيلى روبين  هيدروليز  ادرار، 
گلوكز  مصرف  و  بيلى وردين  به  بيلى روبين  شدن  اكسيد  ادرار، 
قليايى  فوق العاده   PH كه  آنجا  از  مى گردد.  ميكروب ها  توسط 
قليايى  داروهاى  مصرف  با  عفونى  ادرار  علت  به   (PH>8) ادرار 
ادرارى  نوار  روش  به  پروتئين  كاذب  مثبت  موجب  است  ممكن 
گردند از اين رو توصيه مى شود با روش هاى توربيدومترى مانند 
گردند.  ادرارى  پروتئين  انجام  به  اقدام  اسيد  سولفوسالسيليك 
حضور بيش از 5-4 گلبول قرمز در درشت نمايى 40 مى بايست 
جواب قطعه نمايش خون را مثبت كند. آزمون لكوسيت استراز 
براى نمايش گلبول هاى سفيد سالم و ليز شده مى باشد، آزمون به 

كمتر از 10-5 گلبول سفيد در HPF حساس نيست. 
منابع: 

مايعات  و  ادرار  آزمايشگاهى  آناليز  گام  به  گام  آموزش   -
گل افشان،  حبيب اهللا  دكتر  تاليف  پاسخ،  و  پرسش  شيوه  به  بدن 

انتشارات دانشگاه علوم-پزشكى شيراز، چاپ اول 1387.
Mcpherson PA, Ben-Ezra J, Zhao S; Basic 

Examination of urine In Henry’s clinical diagnosis 
and management by Laboratory Methods, Mcpherson 
RA, Pincus MR, 2007: 393- 425.

هشتمين پايش استانى آزمايشگاه مرجع سالمت
در دوم و سوم خرداد ماه 1388
در استان مازندران برگزار شد.

در اين پايش استانى از 93 آزمايشگاه درمانى (دولتي و 
خصوصي) و 19 آزمايشگاه بهداشتى در 15 شهر اين استان 

بازديد به عمل آمد.
هشتمين پايش استانى آزمايشگاه مرجع سالمت در دوم 
و سوم خرداد ماه در استان مازندران، با حضور مدير كل و 
جمعي از مسئولين و كارشناسان آزمايشگاه مرجع سالمت و 
80 نفر از مسئولين و كارشناسان ادارات امور آزمايشگاه هاى 
دانشگاه هاى علوم پزشكي سراسر كشور برگزار گرديد. در اين 
پايش استانى از 93 آزمايشگاه درمانى (دولتي و خصوصي) 
و 19 آزمايشگاه بهداشتى در 15 شهر اين استان بازديد به 
عمل آمد و نتايج حاصل از بازديدها كه توسط نرم افزارهاى 
تخصصي آناليز گرديد، در روز آخر پايش با حضور معاونين 
بررسي  مازندران  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشت  و  درمان 
گرديد كه گزارش مبسوط و كتبي آن  متعاقبا به دانشگاه 

مازندران اعالم خواهد گرديد. 
الزم به ذكر است در اين دوره از پايش هاى استانى 4 

جلسه نيز برگزار گرديد: 
 Geographic )  GPS با  رابطه  در  اول  جلسه 
با  آن  از  استفاده  راهكارهاى  و   (Positioning System
سخنراني معاون فني مديريت امور عمومي معاونت سالمت 
و  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  اطالعات  اداره  رئيس  حضور  و 
تعدادى از مسئولين و كارشناسان ادارات امور آزمايشگاه ها 
برگزار شد و استان قزوين به عنوان پايلوت انجام آن انتخاب 

شد. 
مرجع  آزمايشگاه  ادارات  مسئوالن  حضور  با  دوم  جلسه 
مازندران،  استان  آزمايشگاه هاى  فنى  مسئوالن  و  سالمت 
در رابطه با بررسي چالش ها و مشكالت آزمايشگاه ها برگزار 

گرديد. 
جلسه سوم با حضور مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت و 
تعدادى از مسئوالن ادارات امور آزمايشگاه هاى دانشگاه هاى 
برگزار  دانشگاهى  مرجع  آزمايشگاه هاى  با  رابطه  در  كشور 

شد. 
جلسه نهايى با حضور مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت 
و معاونان درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
در خصوص بازخورد نتايج حاصل از بازديدهاى انجام شده 

از آزمايشگاه هاى استان مازندران بود. 
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تازه هاي پاتولوژي و انكولوژي
دكتر فرحناز بيداري زره پوش، دكتر شهرام ثابتى

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تعيين ژنوم اكثر سرطان ها، طرح جاه طلبانه؟

برنامه تعيين ژنوم تعداد كثيرى از سرطان هاى شناخته شده 
تحت حمايت كنسرسيوم بين المللى ژنوم سرطان  (ICGC) در 

حال انجام است. 
گرچه درباره پروپوزال اين طرح اختالف نظرهايى وجود داشت 
اين  به  دانشمندان  ولى  بود  باال  بسيار  طرح  هزينه  همچنين  و 
نتيجه رسيدند كه اين طرح پاسخگوى سواالت كليدى بيشمارى 

در رابطه با ماهيت سرطان خواهد بود.
راه هاى  گذاشتن  رو  پيش  سبب  احتماال  تحقيق  اين  نتايج 

جديدى در زمينه درمان سرطان مى گردد.
گروه هاى مختلفى از جمله گروه دكتر اندى فوترال از دانشگاه 
كمبريج در اين زمينه فعاليت مى كنند، ICGC كار خود را در 
با  مطمئن،  منبعى  ايجاد  اصلى  هدف  كرد.  شروع  آوريل 2008 

ارزش و پايه اى براى تحقيقات در زمينه سرطان در آينده بود. 
نكته اى كه تقريبا محرز است سرطان ها از موتاسيون سوماتيك 
اوليه در DNA ناشى مى شوند. اولين ژنوم مربوط به سرطان در 
سال 1982 ژن HRAS در سرطان مثانه بود. پس از آن تا كنون 

حدود 100هزار ژن جديد ديگر شناسايى شده اند.
اطالعات اوليه احتمال وجود ده ها هزار موتاسيون سوماتيك را 
در سرطان ها مى دهد ولى دكتر فوترال پيش بينى مى كند كه در 
عرض 5 تا 10 سال با در نظر گرفتن پيشرفت هاى تكنولوژيكى 
موتاسيون  ميليون  صد  چند  احتماال  آمد،  خواهد  وجود  به  كه 
سوماتيك تعيين خواهد شد. وى بيان داشت كه بيشترين تمركز 
بر روى50 نوع سرطان است كه شايعتر هستند و سبب مرگ و مير 
بيشترى مى گردند. تالش هاى اوليه بر روى سرطان پستان (انواع 
مختلف آن)، سرطان معده، پانكراس، كبد، لنفوم غير هوچكينى، 

لوسمى لنفوسيتيك مزمن و سرطان حفره دهان است.
خوشبين  بسيار  گسترده  تحقيق  اين  نتايج  به  دانشمندان 
موارد  شده  كشف  ژنوم هاى  بين  در  شايد  كه  اين  به  و  هستند 
لوسمى  در   ABL ژن  مانند  باشد  داشته  وجود  دارو  به  حساس 

استرومال  تومورهاى  در  شده  فعال   KIT ژن  و  ميلوئيدى حاد 
يا  و  گرفته اند  قرار   Imatinib نظير  دارويى  هدف  كه  گوارشى 
را  آن  خوبى  به   Herceptin كه  پستان  سرطان  در   HER2
دارد  وجود  اميدوارى  اين  همچنين  است.  داده  قرار  هدف  مورد 
كه الگوى ژنتيكى سرطان ها سبب ايجاد ديدگاه هاى جديدى در 
مقاومت به  دارويى و  درمان  پيش آگهى،  بيمارى،  فنوتيپ  زمينه 
شيمى درمانى گردد. در آينده اين اطالعات ممكن است زمينه اى 
براى تصميم گيرى فردى در زمينه شيمى درمانى باشد و اينكه 
با توجه به وجود موتاسيون هاى مقاوم به درمان احتمال مقاومت 
پيش آگهى  نهايتا  كه  است  چقدر  فرد  يك  در  درمانى  شيمى  به 

بيماران را تعيين خواهد كرد.
دكتر فوترال مژده انتشار كاتالوگ كامل موتاسيون هاى هزاران 

سرطان گريبانگر بشريت را در آينده مى دهد.

Nature 2009, 458: 719724-.

،DNA ناشى از متيالسيون RNA ميكرو
القا كننده متاستاز

متاستاز تظاهر شايع سرطان هاى پيشرفته است. براى روشن 
كردن مكانيسم ايجاد كننده متاستاز، آناليز تومور اوليه قطعا نتايج 

مفيدى را حاصل خواهد كرد. 
ميكرو RNAها ( mi RNAs) يك انقالب بيولوژيكى را در 
مبحث كارسينوژنر به وجود آوردند كه قابل تامل است. آنها را در 
تومورهاى گوناگون شناسايى كردند و متوجه شدند كه در انواع 
مختلف سرطان، گروه هاى گوناگونى از mi RNAs دست دارند. 
خاموش  و  شده  متيله  اشتباها  فرم  محققان  مطالعه  اين  در 
mi RNAs را با روش هاى microarray پيدا كردند و آناليز 
 C-MYC ، E2F2 عملكردى اين مولكول ها نشان داد كه بر روى
تحريك  عمل  اين  نتيجه  مى گذارند.  تاثير   TGIF2 و   ، CDK6
متاستاز خواهد بود. اطالع پيدا كردن از اين حقيقت قطعا گامى 

موثر در زمينه تحقيقات بالينى سرطان ها خواهد بود.

Reference:
Natl Acad. Sci. USA 105(36), 13556- 13561(2008)

نقش احتمالى مصرف كلسيم در پيشگيرى از سرطان

Reference :
Arch intern medicine .2009;169:39140-

به  سالمت  روى  بر  غذايى  رژيم  اثر  روى  بر  كه  مطالعه اى  در 
صورت مشترك توسط انستيتو ملى سالمت و انجمن بازنشستگان 
امريكا انجام شد، رابطه مصرف  مكمل هاى كلسيمى با ميزان بروز 

بدخيمى مورد ارزيابى قرار گرفت.
طى دوره پيگيرى ( به طور متوسط 7 سال ) 36965 مورد 
بدخيمى در مردان و 16605 مورد در زنان كشف شد. در مردان 
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بدخيمى  كلى  بروز  و  غذايى  رژيم  كلسيم  ميزان  بين  ارتباطى 
غير  ارتباط  بانوان   در  بدخيمى  به  ابتال  خطر  اما  نداشت  وجود 
خطى با كلسيم رژيم غذايى داشته و با افزايش كلسيم مصرفى 
باالتر  مقادير  در  اما  مى يافت  كاهش  روز  در  ميلى گرم  تا 1300 

كاهش بيشتر ميزان ابتال مشهود نبود.
ارتباط  كلسيمى  مكمل هاى  و  لبنى  مواد  مصرف  ديگر  سوى  از 
معكوس با ابتال به بدخيمى هاى دستگاه گوارش مردان و زنان داشت. 
بيست  به  نسبت  كلسيم  مصرف  باالى  درصد  بيست  در  ابتال  خطر 

درصد پايين در مردان 0/84 و در بانوان 0/77 بود. اين كاهش خطر 
ابتال مخصوصا در مورد بدخيمى هاى كولوركتال قابل مالحظه بود.

گونه هاى  زير  رابطه  تعيين  عدم  مطالعه  اين  محدوديت هاى 
تومورى و ميزان تهاجم تومور با مصرف مواد لبنى و مكمل هاى 
كلسيم دار، احتمال وجود فاكتورهاى خطرساز ناشناخته يا در نظر 
گرفته نشده، محدوديت توانايى محاسبات آمارى در تعيين رابطه 
بدخيمى هاى با ميزان بروز كم و ارزيابى تك نوبته رژيم غذايى 

تنها در بدو  مطالعه بودند.
عدم توانايى آزمون پيش آگهى سرطان پستان در 

شناسايى يكى از زيرگونه هاى تومور 
Reference:
 J Nath Cancer Inst. 2009; 101: 6166-

 Cell search گردش  در  تومورى  سلول  شناسايى  آزمايش  از 
سلولهاى  شناسايى  و  كشف  جهت  كاليفرنيا)  سان ديگو،  (وريدكس، 
بدخيم در گردش بيماران مبتال به بيمارى متاستاتيك (پروستات، 
كولوركتال و سينه) قبل و طى درمان استفاده مى شود. اين آزمايش 

امكان ارزيابى درمان را به پزشكان مى دهد. 
تقسيم  زيرگونه   5 به  ژنى  بيان  نماهاى  اساس  بر  پستان  سرطان 
مى شود. اين زيرگونه ها ( بازال، HER-2 مثبت، لومينال A، لومينال 
B و شبه نرمال) از لحاظ سير بيمارى و پاسخ به درمان با هم تفاوت 
است  گرفته  انجام  آلمانى  پژوهشگران  توسط  كه  مطالعه اى  در  دارند. 
اين موضوع مورد بررسى قرار گرفت كه آيا متد  cellsearch قدرت 
شناسايى هر 5 زيرگونه سرطان پستان را دارد يا خير؟ شايان ذكر است 
كه اين آزمايش در شناسايى سلول هاى سرطان پستان از آنتى بادى هاى 

ضدمولكول سلول اپى تليال  ( EPCAM) بهره مى گيرد.

در اين مطالعه 34 نمونه از مخلوط سلول هاى بدخيم پستان از 5 
زيرگونه ( 15 لومينال، 9 شبه نرمال، 5 بازال و HER-2  5 مثبت) 
به خون افراد سالم داوطلب اضافه شد و توانايى اين متد در شناسايى 
آنها مورد بررسى قرار گرفت. جالب توجه اينكه هيچ يك از موارد 
شبه نرمال شناسايى نشدند اما اين روش در شناسايى موارد ديگر 

توانايى كامل داشت .
نرمال  شبه  زيرگونه  سلول هاى  كه  بود  اين  شكست  اين  علت 

EPCAM را بر روى سطح خود بروز نمى دهند.
زير نوع شبه نرمال فاقد مشخصات زيرگونه هاى ديگر است . به 
مى شود،  بيان  لومينال  انواع  در  كه  استروژنى  گيرنده  مثال  عنوان 
HER-2 كه در زيرگونه ERBB2 وجود دارد و سيتوكراتين هاى 

خاص سلول هاى بازال را دارا نيست.
نوع  زير  اين  كه  كردند  بيان  خود  گزارش  در  آلمانى  محققان 
به  را   Caveolin-1 و    TWIST 1 چون   ديگرى  ماركرهاى 
فراوانى بيان مى كند و با توجه به سهولت وارد كردن اين ماركرها در 
متد Cell search و امكان فراهم آورى درمان اختصاصى براى اين 
زير نوع كه معموال رفتار تهاجمى دارد افقى تازه در پيگيرى و درمان 

مبتاليان به سرطان پستان گشوده مى شود.

تولد بز به روش آي وي ام،خبري خوش
 براي هموفيلي ها

خبر  كشور  به  خوني  آلوده  فرآورده هاي  واردات  از  پس  سال   25
تولد اولين بز حاصل از بلوغ آزمايشگاهي تخمك و لقاح خارج رحمي 
ايران،خبري خوش براي همه ايراني ها و البته بيماران هموفيلي است: 

كه  آن جهت  از  اما  ندارد  اهميتي  خود  به خودي  بز ها  اين  «تولد 
پژوهشگران را يك مرحله به توليد حيوان شبيه سازي شده و در نهايت 

حيوان ترانس ژنيك نزديك تر مي كند، فعاليتي درخور توجه است.»
دكتر ساماني، عضو هيات علمي پژوهشكده رويان در گفت وگو 
با همشهري توليد حيوانات ترا ريخته را يكي از زمينه هاي مهم در 
عرصه بيو فناوري عنوان مي كند و مي گويد: هدف نهايي اين طرح 
از  ديگر  گونه هاي  ارزشمند  پروتئيني  مولكول هاي  كه  است  آن 
جمله انسان را در شير يك دام مثل بز و گاو توليد و به اين ترتيب 

از شير اين حيوانات براي توليد دارو استفاده كرد.
در  مهر ماه  جمعه 12  روز  بامداد  ساعات  اولين  در  دو قلو  بز هاي 

پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي با زايمان طبيعي به دنيا آمدند.
را  شده  شبيه سازي   حيوان  و   (IVM-IVF) حيوان  توليد 
آورد.  شمار  به  ترا ريخته  حيوان  توليد  براي  مقدمه اي  مي توان 

ماده،  حيوان  بدن  به  جنين  انتقال  آزمايشگاه،  در  تخمك  بلوغ 
تمام  بين  مشترك  مراحل  زايمان  و  بارداري  دوران  كردن  طي 
اين  ميان  عمده  تفاوت  جنين  تشكيل  مرحله  طرح هاست.  اين 

فرآيند هاست؛
توليد  در  مي افزايد:  آن  مورد  در  ساماني  دكتر  كه  مرحله اي 
حيوان  IVM-IVF  تخمك بالغ شده در آزمايشگاه با اسپرم 

لقاح مي يابد و جنين حاصله به حيوان ماده منتقل مي شود.
خارج  تخمك  هسته  تخمك،  بلوغ  از  پس  شبيه سازي  در 

مي شود و هسته يك سلول سوماتيك به جاي آن مي نشيند.
مرحله  پيشرفته ترين  و  سخت ترين  ترانس ژنيك  حيوان  توليد 
ژن هاي  حاوي  كه  سوماتيكي  سلول  هسته  فرايند  اين  در  است. 
آزمايشگاه  در  بالغ شده  تخمك  هسته  جانشين  است  نظر  مورد 

مي شود و جنين حاصله به رحم حيوان ميزبان منتقل مي شود.
حيوان  توليد  در  را  محققان  كه  است  مشكلي  جنين  سقط 
ترانس ژنيك با مشكل مواجه مي كند. در شبيه سازي درصد سقط 
جنين بين 60 تا 90 درصد است. اما اين مشكل در توليد حيوان 

ترانس ژنيك بيشتر است.
دكتر ساماني با بيان اين مطلب از تالش محققان رويان براي 

توليد بز و گاو ترانس ژنيك خبر مي دهد.
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 kg18 وزن  كاهش  علت  به  ساله   79 مرد  يك   -
هفت  شد.  ارجاع  بيمارستان  به  گذشته،  ماه  شش  طى  در 
دچار  خود،  منزل  آتش سوزى  از  پس  پذيرش،  از  قبل  ماه 
شده   (Anhedonia) بى ميلى  و  بى اشتهايى  بى خوابى، 
و  مبهم  و  منتشر  دردهاى  پذيرش،  از  قبل  يكماه  بود. 
يا  غذا  با  ارتباط  يا  و  انتشار  بدون  شكمى  تكرارشونده 
وضعيت بدن يا بهبودى با داروى مهاركننده پمپ پروتون 
آغاز شده بودند. بيمار چندين بار در روز دفع مدفوع آبكى 
و زرد رنگ داشت . بيمار ذكر مى كرد كه مدفوع سياه رنگ 

، تب، لرز و تعريق شبانه يا اشكال در بلع نداشته است.
بحث : موضوع اصلى كاهش وزن ناخواسته است و بايد ميزان 
آن را تعيين كرد. افسردگى پس از آتش سوزى قابل درك است 
و مى تواند دليلى براى كاهش وزن باشد. وجود درد شكمى توجه 
بيشترى را مى طلبد ، به خصوص وقتى كه درد با اجابت مزاج غير 
پانكراتيت  عامل  مى تواند  كه  الكل  بيمار  آيا  باشد.  همره  طبيعى 
خير.  مى كند يا  مصرف  باشد  آن  نتيجه  در  جذب  سود  و  راجعه 
هم چنين بايد به فكر نئوپالسم داخل شكم به خصوص پانكراس و 
كولون بود. تمركز بر روى عاليم افسردگى يا عاليم ديگر گوارشى 

مطرح كننده اين تشخيص ها الزم است.
اشتهاى  مى كرد.  انكار  را  افسردگى  مرتب  بيمار   -
كيلوگرمى   64 معمول  وزن  نيست  قادر  ولى  دارد  خوبى 
شمارش   ) لكوسيتوز  بررسى ها،  ساير  كند.  حفظ  را  خود 
گلبول هاى سفيد ، 31/000 در ميلى متر مكعب ) و عفونت 
مجارى ادرارى را كه با لووفلوكساين تحت درمان قرار گرفته 
نشاندهنده  ازوفاگوگاسترودئودنوسكپى،  داد.  نشان  بود، 
در  بود.  وازوفاژيت  هياتال  هرنى  متعدد،  معدى  زخم هاى 
انجام  كولونوسكپى  نشد.  مشاهده  بدخيمى  نمونه بردارى، 
شده با آمادگى نسبى، ديورتيكول سمت چپ را نشان داد. 
به دنبال آن، بيمار براى بررسى بيشتر به بيمارستان ارجاع 

داده شد.
توجه  قابل  لكوسيتوز  از  نامعمول  تركيب  بيمار   : بحث   
چه  و  خوش خيم  چه  معده،  زخم هاى  دارد.  معدى  زخم هاى  و 
بدخيم، معموال همراه با كاهش وزن هستند. زخم هاى اثنى عشر 
به طور كالسيك باعث افزايش وزن مى شوند، چراكه بيشتر اين 
زخم ها اسيد بيش از حد توليد مى كنند و باعث دردى مى شوند 
نمونه بردارى  منفى  نتيجه  مى يابد.  بهبود  غذا  تامپونى  اثر  با  كه 
لكوسيتوز  شود.  بررسى  دوباره  بايد  و  نيست  بدخيمى  ردكننده 
در بيمار مبتال به عفونت مجارى ادرارى وجود ندارد، مگر اين كه 

عفونت همره با سپسيس يا يك آبسه اطراف كليوى باشد.
گاستريت فلگمونوز نوعى سلوليت معدى با از هم گسيختگى 
مخاط معده است كه در بيماران دچار سوء تغذيه  اتفاق مى افتد. 
فلور دهانى وارد فضاى معده مى شود كه باعث ايجاد يك معده 
باعث  مى تواند  افسردگى  مى شود.  اتساع  غيرقابل  و  ضخيم 
بى اشتهايى، زخم هاى ناشى از استرس و به دنبال آن گاستريت 

باكتريايى شده باشد ، اما اين تشخيص بسيار نامحتمل است .
زخم  ريوى،  مزمن  انسدادى  بيمارى  سابقه  بيمار   -
محيطى  عروق  بيمارى  و  فونگوئيديس  مايكوزيز  معده، 
پانكراتيت نداشته  داشت. وى ذكر مى كرد كه سابقه اى از 
پالك بردارى  و  آئورتوفمورال  باى پس  سابقه  بيمار  است. 
چرم  كارگر  قبال  وى  داشت.  قبل  دهه  در  چپ  كاروتيد 
است.  نداشته  سمى  حالل هاى  با  تماس  و  است  بوده  كار 
بيمار سابقه مصرف سيگار در حد 50 بسته در سال داشت 
النسوپرازول،  شامل  وى  داروهاى  نمى كرد.  مصرف  الكل  و 

مكمل هاى غذايى و لووفلوكساسين بود.
وى مى افزايد.  مشكل  پيچيدگى  بر  بيمار  حال  شرح   : بحث   
هيپوكسى ناشى از بيمارى انسدادى مزمن ريوى، با بروز بيشتر 
زخم هاى گوارشى همراه است. بررسى از نظر هليكوباكترپيلورى 
ضد  داروهاى  از  استفاده  راجع به  بيمار  از  بايد  و  شود  انجام  بايد 
التهاب غير استروئيدى سوال كرد چرا كه بسيارى از بيماران اين 
مصرف  باشند،  داشته  اطالع  پزشكانشان  كه  اين  بدون  را  داروها 
مى كنند. مايكوزيز فونگوئيدس يك لنفوم سلول T است و مرحله 
آن بايد قبل از جستجو راجع به درگيرى احشايى، مشخص شود. 
محيطى  عروقى  بيمارى  تشخيصى،  نكته  كننده ترين  اميدوار 
آئورت  آترواسكلروز  واضح  طور  به  و  است  سيگارى  بيمار  است. 
كه  است  وزن  كاهش  براى  ديگرى  علت  كننده  مطرح  كه  دارد 
معموال ناديده گرفته مى شود، يعنى ايسكمى مزانتريك . بيماران 
ياد مى گيرند كه از غذا خوردن خوددارى كنند، چرا كه خوردن 
غذا باعث ايجاد درد مى شود و بيماران از بى اشتهايى خود غافل 
مى مانند. اندازه گيرى كالرى مصرف شده يك آزمون ساده براى 
داليل  بود.  نيز  سرطان  دنبال  به  بايد  است.  فرضيه  اين  ارزيابى 
شايع ديگر كاهش شديد وزن، مثل هيپرتيروئيدى هم بايد كامال 

واضح باشند .
درجه  بود.  كاشكتيك  مشخص  طور  به  بيمار   -
حرارت بدن وى Cº36 ، فشار خون 116/68 ميلى متر جيوه 

تحليل مسايل بالينى
دكتر سعيد آزاد ارمكى 
 متخصص آسيب شناسى
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و ضربان نبض 81 بار در 50 تا 25 دقيقه، تعداد تنفس 16 
بار در دقيقه، درجه اشباع اكسيژن، 96 درصد در شرايط 
 cm قدش  و  كيلوگرم   46 بيمار  وزن  بود.  اتاق  در  تنفس 
1/67 بود. بيمار زردى نداشت. اوروفارنكس پاك بود. گردن 
اسكار  يك  و  بود  لنفادنوپاتى  يا  بروئى  بدون  نرم،  بيمار 
جراحى بهبود يافته داشت. معاينه قبلى ريوى طبيعى بود. 
شكم ناوى شكل بود و صداهاى روده طبيعى بودند. بزرگى 
گاياك  تست  نداشت.  وجود  لمس  در  حساسيت  يا  احشاء 
مدفوع بيمار مثبت بود و پروستات وى بزرگ و صاف بود. 
بيمار ادم محيطى نداشت. نبض هاى محيطى به طور ضعيف 
در  يافته  بهبود  اسكار  يك  و  مى شدند  لمس  طرف  دو  در 
كشاله ران ديده مى شد. معاينه عصبى طبيعى بود. شمارش 
 42 هماتوكريت  و  مكعب  ميلى ليتر  در   647/000 پالكت ها 
درصد بود. الكتروليت ها، تست هاى عملكرد كبدى و آميالز 
اين كه  از  غير  بودند،  طبيعى  خون  انعقادى  بررسى هاى  و 
آناليز  بود.  دسى ليتر  در  گرم   3/4 سرم  آلبومين  غلظت 
بزرگنمايى  در  سفيد  سلول   25 تا   50 نشاندهنده  ادرارى 
باال بود. عكس قفسه سينه ، بادكردگى بيش از حد ريه ها 
را با يك ندول جديد يك سانتى مترى در لوب تحتانى ريه 

چپ نشان داد.
بحث : اين بيمار كاهش وزن چشمگيرى در حد 30 درصد 
وزن بدن داشته است. در چنين بيمارى ، بعيد است كه سرطان 
يك  باشد.  داشته  وجود  بالينى  معاينه  در  موضعى  يافته  بدون 
استثنا مهم، كارسينوم پانكراس است. ترومبوسيتوز جالب توجه 
است. مرور چند مورد غير خاص نشان مى دهد كه سرطان احشايى 
كمبود  و  روماتوئيد  ارتريت  مزمن،  عفونت  است.  علت  شايعترين 
آهن هم بايد مورد توجه قرار گيرند. لكوسيتوز قابل توجه بدون 
تب يا بدون ظاهر عفونى گيج كننده است. ايسكمى مزمن روده اى، 
همچنان كه اطالعات بيشترى بدست مى آوريم، محتمل تر به نظر 
مى رسد. به عالوه ، بيماران مبتال به بيمارى انسدادى مزمن ريوى 
يا نارسايى احتقانى قلب مى توانند در مراحل آخر دچار كاشكسى 
شوند. هر چند در اين موارد، معموال كاهش وزن در طى چندسال 
داليل  مى تواند  شكم  از  تصويربردارى  ماه.  چند  تا  مى دهد  رخ 
دور  يا  آپانديس  دور  آبسه  سازد.  نمايان  را  وزن  كاهش  پنهانى 
ديورتيكولى مى توانند باعث ايجاد اختالالت خونى و كاهش وزن 
شود. آندوسكوپى فوقانى و تحتانى به خصوص براى كشف سرطان 

معده توصيه مى شود. 
با  شده،  فرض  پروستاتيت  براى  بيمار   -
تست هاى  و  گرفت  قرار  درمان  تحت  لووفلوكساسين 
 LDH،157 ميزان  شدند.  انجام  ديگر  آزمايشگاهى 
در  واحد  ميكرو  تيروتروپين، 0/57  غلظت  ليتر،  در  واحد 
ميلى ليتر، سرعت رسوب گلبول هاى قرمز 15 ميلى متر در 
غلظت  و  ميلى ليتر  در  نانوگرم   2/4 برابر   .P.S.A ساعت، 
گاسترين 172 پيكوگرم در ميلى ليتر (طبيعى كمتر از 140) 
بود. بررسى هاى مدفوع از نظر باكترى تخم و انگل و چربى 

منفى بودند. تست آنتى گليادين و آنتى بادى هاى اندوميزيال 
و ويروس نقص ايمنى انسان ، الكتروفورز پروتئين سرم و  
نمونه  بررسى  در  بودند.  منفى  سل  پوستى  تست  و  ادرار 
طى  در  نبود.  هليكوباكترپيلورى  از  شاهدى  هيچ  معده، 
بود.  كيلوكالرى   1000 كالرى،  دريافت  كل  ميزان  روز  سه 
بررسى گسترش خون محيطى، نشاندهنده وجود يك روند 
شديد  منتشر  آمفيزم  ريه ها،  سى تى اسكن  بود.  واكنشى 
لوب  در  آنها  بزرگترين  كه  را  پراكنده  متعدد  ندول هاى  و 
تحتانى ريه چپ و در ابعاد 1/5 × 1/8 سانتى متر بودنشان 
داد. سى تى اسكن شكم انسداد احتمالى در دهانه خروجى 
معده، گشادى متوسط روده باريك و اتساع مثانه را نشان 

داد. 
كرد  چشم پوشى  ريوى  ندولهاى  از  چندنمى توان  هر   : بحث 
ولى تصور نمى رود مسئول اين ميزان كاهش وزن باشند. سطح 
گاسترين  كننده  ترشح  نئوپالسم  ازيك  كه  حدى  در  گاسترين 
داروى  از  استفاده  علت  به  مى تواند  و  نيست  باال  مى رود،  انتظار 
مهاركننده پمپ پروتون باشد. با توجه به انسداد احتمالى دهانه 
دوباره  ارزيابى  است.  الزم  مجدد  اندوسكوپى  معده،  خروجى 
نشان  را  احشايى  عروق  كلسيفيكاسيون  مى تواند  سى تى اسكن 

دهد كه مطرح كننده ايسكمى روده اى است.
ندولهاى  كه  داشتند  اعتقاد  پزشكى  تيم   -
نظر  به  و  هستند  مرتبط  قبلى  التهابى  روند  يك  با  ريوى 
در  نئوپالسم  يك  وجود  به  بيشتر  و  نمى آيند  بدخيم 
مخاط  نشاندهنده  مجدد  اندوسكوپى  بودند.  نگران  معده 
ظاهر  با  متعدد  زخمهاى  همراه  به  معده  غيرطبيعى  كامال 
بدخيم بود. بررسى پاتولوژى نشاندهنده ضايعات تخريبى 
سلول  اما  بود  واكنشى  تغييرات  و  حاد  موضعى  التهاب  با 

بدخيمى وجود نداشت.
مكرر  نمونه هاى  و  معده  جدار  ضخامت  افزايش  عدم   : بحث 
منفى، آدنوكارسينوم لينيت پالستيكا را رد مى كنند. علل شايع 
كاهش وزن رد شد، مگر اين كه مشكل ريوى بيمار شديد باشد. 
جريان  اثر  در  مى تواند  وزن  كاهش  است.  مطرح  هنوز  ايسكمى 
ناكافى خون و شريان مزانتريك فوقانى باشد. غذا خوردن بيمار 
بايد مستقيما مشاهده شود تا معلوم شود كه آيا باعث ايجاد درد 

مى شود يا خير.
در بررسى نمونه معده ، مناطق معدودى از تخريب   -
اپى تليال  تغييرات  با  همراه  پروپريا  المينا  در  آتروفى  و 
گاستريت  مطرح كننده   ، يافته ها  اين  شد.  ديده  رژنراتيو 
كوچك  عروق  بيمارى  احتماال  يا  تماسى  نوع  از  موضعى 
بالينى  ارتباط  بايد به دنبال يك  پيشنهاد شد كه  بودند و 
بود. يك شرح حال كامل تر از بيمار گرفته شد. بيمار درد 
انگشت  با   را  درد  محل  و  كرد  ذكر  را  غذا  خوردن  از  پس 
 .(Levine معادل شكمى نشانه) روى اپى گاستر نشان داد
تيم  نبود،  مناسب  خيلى  اوليه  كولونوسكپى  كه  آن جا  از 
براى  كافى  آمادگى  با  مجدد  كولونوسكپى  يك  پزشكى 
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فيبروز  يا  ايسكميك  كوليت  موضعى  نشانه هاى  ارزيابى 
درخواست كردند. با جراحان عروق مشورت شد و آنها هم 
عقيده داشتند كه ارزيابى بيشترى الزم نيست. از آنجا به 
دليل كلسيفيكاسيون شديد عروق بيمار امكان بررسى با 
سى تى اسكن يا MRI نبود ، آنژيوگرافى روده اى انجام شد. 
اين بررسى نشاندهنده عدم وجود جريان خون در محدوده 
شريان سلياك و همچنين تنگى شريان مزانتريك فوقانى 
تحتانى تنها در  مزانتريك  شريان  محدوده  جريان خون  و 
در  ناچيز  جريان  نشاندهنده  معده  تصاوير  بود.  كولترال ها 

كولترال هاى شريان مزانتريك تحتانى بود.
به  توجه  با  خصوص  به  و  جدى  طور  به  يافته ها  اين   : بحث 
 . مى كند  مطرح  را  ايسكميك  علت  يك  آرتريوگرافى،  يافته هاى 
بيمار با يك گردش جزيى خون در روده زنده است و هر روندى 
باشد.  مرگ  تهديدكننده  مى تواند  شود،  حجم  كاهش  باعث  كه 
بيمار در خطر باالى سكته در محدوده شريان مزانتريك فوقانى، 
به دليل كمبود كولترال ها مى باشد. بايد بازسازى شريان مزانتريك 

فوقانى مورد توجه قرار گيرد.
جراحان  آنژيوگرافى،  يافته هاى  ارزيابى  از  پس   -
عروق به اين نتيجه رسيدند كه ايسكمى معده علت احتمالى 
مشكالت بيماراست. خطرات و مزاياى برقرارى مجدد خون 
گذاشته  بحث  به  بيمار  با  و  پزشكان  بين  در  جدى  طور  به 
شد كه در نهايت بيمار تصميم گرفت كه تحت عمل جراحى 
ترميم شريان هاى سلياك و مزانتريك فوقانى يا باى پس رو 
به جلو قرار گيرد. بيمار عمل جراحى را به خوبى تحمل كرد 
و از بيمارستان مرخص شد . بعد از شش ماه، بيمار گزارش 
كرد كه وزن وى به مقدار اوليه رسيده است و رژيم معمولى 

دارد.
شايع،  بسيار  اختالل  يك  عالى  مثال  يك  بيمار  اين   : بحث 
ندرت  به  ايسكميك  گاستريت  است.  عروق  آترواسكلروز  بيمارى 
وزن  كاهش  شدن  جبران  شك،  بدون  مى شود.  داده  تشخيص 
بيمار و وضعيت خوب بيمار پس از ترميم عروق، نشاندهنده اين 
است كه اين اختالل ناشايع علت ايجاد نماى بالينى و يافته هاى 

اندوسكوپى بيمار بوده است.

تفسير
داشته  مشكلى  شايع  بيمارى هاى  درتشخيص  نبايد  پزشكان 
علل  ناخواسته،  و  شديد  وزن  كاهش  وجود  صورت  در  باشند. 
جذب،  سوء  اختالالت  سرطان،  گيرند:  قرار  مدنظر  بايد  بسيارى 
 HIV بيماريهاى روانى، ديابت، پركارى تيروئيد، سل و بيمارى
اين  درستى  به  پزشكان  بيمار،  اين  ارزيابى  اوليه  مراحل  در   .
شرايط را با گرفتن شرح حال درست، معاينه بالينى و تست هاى 

آزمايشگاهى رد كردند.
به  هستند.  ظن  از  باالتر  شاخص  نيازمند  ناشايع  بيماريهاى 
خصوص، رسيدن به تشخيص مشكل است. در ايسكمى مزمن روده 
كه بيمارى نادرى است، معموال درد شكمى بعد از خوردن غذا و 

كاهش وزن تظاهر مى كند. آترواسكلروز عروق سلياك، مزانتريك 
فوقانى و مزانتريك تحتانى در اكثر موارد ديده مى شود هر چند 
فيبروماسكولر،  ديس پالزى  واسكوليتها،  شامل  ديگر  اختالالت 
شده اند.  اشاره  هم  عروقى  بدشكلى هاى  و  اشعه  از  آسيب ناشى 
حتى اگر ظن به ايسكمى مزمن مزانتر وجود داشته باشد، عاليم 
اين اختالل مى توانند به علت تشخيص هاى ديگر مانند سرطان 
با  عروق  تصويربردارى  و  سى تى اسكن  باشد.  مزمن  پانكراتيت  و  
كه  را  كولترال  عروق  و  آترواسكلروزى  تغييرات  مى توانند   MRI
روش ها،  اين  دهند.  نشان  هستند،  مزمن  ايسكمى  نشاندهنده 
هستند.  همراه  كمترى  عوارض  با  مرسوم  آنژيوگرافى  به  نسبت 
از 64  ايسكمى  براى  حساسيت  استاندارد،  آنژيوگرافى  سى تى   با 
درصد تا 82 درصد متغير است. حساسيت و ويژگى آنژيوگرافى 
با MRI به ترتيب 100 و 95 درصد تخمين زده شده اند. البته 
نقايص تكنيكى ناشى از كلسيفيكاسيون وسيع مى توانند استفاده 
از اين بررسى ها را محدودتر سازند، همانطور كه در مورد اين بيمار 
اتفاق افتاد. البته يافته هاى راديوگرافى به تنهايى مويد تشخيص 

نيستند و پاسخ بالينى به ساخت مجدد عروق مورد نياز است.
داشت،  را  روده اى  مزمن  ايسكمى  عاليم  بيمار  اين  چند  هر 
وجود ضايعات معده، پزشك را از توجه به اين تشخيص بازداشت. 
معده خون رسانى بسيار غنى ترى نسبت به روده ها دارد كه خون 
كولترال  عروق  وسيع  شبكه  بعد  و  سلياك  از  اصلى  طور  به  را 
از  ناشايع تر  بسيار  معده  ايسكمى  بنابراين  مى كند.  دريافت 
ايسكمى روده است و معموال در زمره تشخيص هاى احتمالى قرار 
كم  معده  متعدد  ضايعات  براى  افتراقى  تشخيص هاى  نمى گيرد. 
نوع  گاستريت  زولينگراليسون،  سندروم  لنفوم،  شامل  و  هستند 
تماسى، لينيت پالستيكا و ايسكمى است. اين نكته كه اين سرى 
تشخيص ها بسيار محدود هستند، نشان دهنده اين است كه بايد 
زودتر به ايسكمى توجه مى شد. با توجه به كاشكسى و لكوسيتوز 
بيمار، پزشكان ابتدا روى امكان وجود يك نئوپالسم تمركز كردند. 
نمونه بردارى  اوليه  گزارشهاى  در  ديگر  تشخيص هاى  عالوه  به 
مطرح نشده بودند. فقط وقتى كه پزشكان مشخصا اساليدها را با 
پاتولوژيست مرور كردند، وى مطرح كرد كه يافته ها مطرح كننده 
ايسكمى است. او احتمال وجود ايسكمى را در گزارش خود بيان 
نكرده بود چرا كه اين بيمارى يك مورد نادر است. مرور اطالعات 
مشكل  تشخيص  يك  به  رسيدن  در  حياتى  نقش  مى تواند  اوليه 

داشته باشد.
مى تواند يك  بيمار  بالينى  معاينه  و  حال  شرح  مجدد  بررسى 
تابلوى مشكوك بالينى را روشن سازد. هر چند بيمار در ابتدا هر 
كه  هنگامى  ولى  كرد  رد  را  خوردن  غذا  و  درد  بين  رابطه  گونه 
پس  گوارشى  ناراحتى  باالخره  شد،  سوال  او  از  دقيق تر  و  بيشتر 
از خوردن غذا را ذكر كرد. امكان دارد بيمار براى مدت طوالنى 
بى اشتهايى داشته و علت اصلى را فراموش كرده باشد. به عالوه 
ايسكمى معده و روده اى باسن وى، سابقه بيمارى عروقى و نشانه 

شكمى Levine در معاينه سازگار بود.
Reference :
Clinical Problem- Solving, Sanjay- Saint MD, 2006
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بسمه تعالى

معاونت محترم آموزشى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى

سالم عليكم
محسوب  پزشكى  تشخيص هاى  بديهى  الزامات  و  اركان  از  آزمايشگاهى  يافته هاى  داريد  استحضار  كه  همانطور  احتراماً      
مى گردند و بدين جهت است كه در بند نهم از مصوبه سى و ششمين نشست شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مورخ 70/12/7 
(تصوير پيوست) ، تصدى فنى آزمايشگاه هاى تشخيص طبى در مراكز آموزشى و درمانى كه متخصص آسيب-شناسى بالينى و 
تشريحى حضور دارند به عهده اين متخصص مى باشد. بديهى است كه درج اين الزام در مصوبه فوق در جهت ارتقاء سطح تشخيصى 

بيمارستانها و مراكز آموزشى محسوب مى گردد.
متاسفانه رياست محترم مركز آموزشى درمانى آيت ا.. موسوى زنجان طى حكمى متخصص پاتولوژى و عضو هيئت علمى  آن 
مركز را از سمت مسئوليت فنى آزمايشگاه عزل و يكى از همكاران دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى را به سمت مسئول فنى 

آزمايشگاه بيمارستان آموزشى منصوب كرده اند.
آموزش  و  تشخيص  امر  در  ناپذيرى  جبران  تبعات  به  منجر  بوده  فوق  قانونى  مصوبه  مخالف  بدعتى  فوق  اقدام  اينكه  به  نظر 
پزشكى محسوب مى گردد. لذا انجمن آسيب شناسى ايران خواستار رسيدگى و بذل عنايت آن مقام محترم به مسئله و موارد مشابه 

مى باشد.

دكتر بهروز شفقى
رئيس انجمن آسيب شناسى ايران

رونوشت:
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى زنجان  -

رياست محترم مركز آموزشى درمانى آيت ا.. موسوى زنجان   -
دبير محترم هيئت بورد پاتولوژى  -

بند نهم /

صورتجلسه نشست سى وششم شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور
7 اسفندماه 1370

در مراكز آموزشى و درمانى كه متخصص آسيب شناسى بالينى يا متخصص آسيب شناسى بالينى و تشريحى وجود دارد، تصدى 
فنى و مسئوليت هاى پزشكى و تخصص آزمايشگاه هاى تشخيص طبى به عهده آنهاست.
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چه  كشور  در  سالمت  نظام  چالش  بزرگترين   - 1
مى باشد و چه راهكارهايى براى آنها پيشنهاد مى نماييد؟

بزرگترين چالش نظام سالمت، اين ديدگاه   به نظر اينجانب 
حاكم در بين مديران برنامه ريزى كشور هست كه تخصيص منابع 
در بخش سالمت را به عنوان هزينه تصور مى نمايند و اين ديدگاه 

در تصميم گيرى ما و تخصيص منابع بسيار تاثيرگذار مى باشد . 
البته اين ديدگاه مربوط به همه ادوار برنامه ريزى بوده است و 
صرفا به دولت فعلى مربوط نمى باشد. در دنياى امروز، تخصيص 
سرمايه در بخش سالمت بعنوان سرمايه گذارى محسوب مى شود 
نه به عنوان هزينه. ما هميشه بعنوان پرت منابع و هزينه تخصيص 
منابع داديم . در دنيا مى گويند كه انسان سالم محور توسعه است 
و انسان ها در صورتى مى توانند محور توسعه باشند كه از سالمت 
كافى بهره مند گردند. لذا براى سالمت بايد هزينه كرد و منابع الزم 
را در اين زمينه داد و اين هم بعنوان يك نوع سرمايه گذاريست. 
در واقع اين چالش، به نوعى چالش فرهنگى مى باشد كه ريشه 
در فرهنگ ما دارد. يكى از دعاهايى كه همه مردم براى همديگر 
مى كنند اينه كه مى گويند انشاا... پولت نصيب دوا و درمان نشه. 
در دنياى اينجورى نيست. يعنى همانطورى كه افراد هزينه هاى 
خرج  زندگيشان  سبد  براى  و  روزمره شان  زندگى  در  ديگرى 
مى كنند بايستى هزينه هاى درمانى را هم جز هزينه هاى ضرورى 
تلقى نمايند. البته سالمتى خيلى چيز خوبى است ولى واقعيت 
اين هست كه انسان باالخره در معرض تهديد قرار مى گيرد و براى 

اين كه سطح سالمت افراد مورد اين تهديدها قرار نگيرد و سطح 
سالمت ارتقاء يابد، بايد در اين مورد تخصيص منابع داد. همين 
ديدگاه متاسفانه بين نظام سرمايه گذارى، برنامه ريزى در كشور 
مانند  زيربنايى  مسايل  در  كه  همانطورى  يعنى  هست.  حاكم  ما 
بحث  در  بايد  ميكنيم  منابع  تخصيص  و...  راه سازى  سازى،  سد 
سالمت هم رديف هاى بودجه آن را در رديف سرمايه گذارى قرار 
مى كنند  افتخار  دولت ها  اگر  يعنى  هزينه ها.  رديف  در  نه  دهيم 
كه هزينه جاريشان را كاهش ميدهند و هزينه سرمايه گذارى را 
بشود  هم  سالمت  بحث  شامل  بايد  افتخار  اين  مى دهند  افزايش 
اعالم  مثال  و  باشد  جارى  هزينه-هاى  جزء  نبايد  سالمت  يعنى   .
نماييم كه هزينه هاى بخش سالمت، 5 % كاهش يافته است. در 
حاليكه در همه دولت ها اين بعنوان افتخار بوده كه ما هزينه هاى 
جارى را از جمله هزينه هايى كه در رديف بودجه بخش سالمت 
سالمت  برنامه ريزى  نظام  در  واقع  در  داديم.  كاهش  را  هستند 
بزرگترين چالش، چالش فرهنگى و برنامه ريزى هست. يعنى اگر 
آن  با  متناسب  برنامه ريزى هاى  طبيعتا  شود  حاكم  ديدگاه  اين 
شد.  خواهد  انجام  هم  آن  با  متناسب  منابع  تخصيص  واقع  در  و 
دركليه  يعنى  دنياست  همه  در  چالش  يك  سالمت  بحث  البته 
كشورها اين چالش به نوعى مطرح مى باشد مثال در كشور آمريكا  
تخصيص منابع در سال 2006 حدود 600 ميليارد دالر در بخش 
سالمت هزينه كرده ولى باز كافى نبوده است و اين در حالى است 

كه در اين نظام پوشش بيمه اى وسيع وجود ندارد. 
وسيعترى  سالمت  و  بيمه  پوشش  كه  اروپايى  كشورهاى  در 
وجود دارد هم سالمت در واقع يك چالش جديست. بنابراين به 
راهكارش  نظر من مهمترين چالش نظام سالمت همين است و 
برنامه  و  علمى  مطالعات  با  و  دفعتا  نه  و  تدريج  به  كه  است  اين 
ريزى هاى فرهنگى، اين ديدگاه در بين مردم و جامعه و در بين 
نظام برنامه ريزى جا بيفتد كه نظام سالمت يك نظام سرمايه گذار 
شده  بيان  خوبى  به  موضوع  اين  اساسى  قانون  در  البته  است. 
كه  امريست  اساسى«سالمت  قانون   29 اصل  مبناى  بر  و  است 
جزء  و  كند  تامين  را  آن  حاكميت  بايد  و  است  مردم  همه  حق 
اجرايى  روش هاى  اساسى  قانون  در  حتى  ضروريست»،  نيازهاى 
اين برنامه نيز پيش بينى شده است. در واقع در اين نظام افرادى 
مشاركت  با  و  بيمه اى  پوشش هاى  قالب  در  دارند  تمكن  كه 
خودشان، يا از طريق اجراى سيستم هاى حمايتى از طرف دولت 
از  يا  و  گردد  مى  مستقر  قوى  بيمه اى  نظام  نيازمند  افراد  براى 
كه  بزرگى  خطرات  كه  مواقعى  در  امدادى  سيستم هاى  طريق 
سالمت جامعه بشرى را تهديد مى كند مانند سيل، زلزله و ...، از 
طريق سيستم هاى امدادى و از طريق حاكميت اين نظام حمايتى 
با  مطابق  راهبردى  برنامه هاى  اجراى  براى  حال  مى گردد.  برقرار 
و  خودش  ديدگاه هاى  به  بنا  دولت ها  از  يك  هر  راهكارها،  اين 
برنامه ريزى هاى خودش در جهت تحقق اصل 29 بايستى حركت 
دولتى  كرد كه در هر  تحليل  نمايد. حال با اين مقدمه مى توان 

چگونه اين برنامه راهبردى به پيش رفته است. 

مصاحبه با جناب آقاى
دكتر نوربخش

عضو شورايعالى نظام پزشكى جمهورى اسالمى ايران
در خصوص چالش هاى نظام سالمت

جناب آقاى دكتر نوربخش عضو محترم شورايعالى نظام پزشكى 
و معاونت درمان اسبق سازمان تامين اجتماعى در مصاحبه با نشريه  
پاتولوژى نظرات و ديدگاه هاى خود را در خصوص چالش هاى نظام 

سالمت در ميان گذاشتند كه مشروح آن در ذيل آمده است. 
اميد است طرح سواالت و پاسخ هاى ارائه شده درآمدى باشد براى 

نقادى و ارائه نظرات جديد توسط صاحبنظران .
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مطابق ماده 9 برنامه چهارم توسعه ، سهم مردم از   - 2
هزينه هاى سالمت، نبايد از 30 % تجاوز نمايد. چه عواملى 
باعث گرديده تا در ساليان اخير، اين سهم به بيش از 70 % 
رسيده است و آيا راهكارى براى رسيدن به اين هدف در 

حال حاضر مى توان در پيش رو قرار داد؟
 بر مبناى برنامه توسعه و همچنين اصول قانون اساسى دولت 
مكلف است كه سهم پرداختى مردم در هزينه هاى درمانى را تا 

سقف 30 % كاهش دهد .
در ساير كشورهاى دنيا نيز بدين صورت هست كه بيمه هاى 
يعنى  مى گردد،  تلقى  اجتماعى  مشاركت  يك  بعنوان  اجتماعى 
و  فرودست  افراد  به  نسبت  دارند  بيشتر  مزاياى  كه  افرادى 
بيمه  سهم  پرداخت  در  بيشترى  مشاركت  بايستى  مستمندتر 
ايران  در  تنها  فقط  و  دنياست  تمام  در  اين  البته  باشند.  داشته 
كه  بفرماييد  فرض  كه  كسى  اينكه  يعنى  ؟!  چه  يعنى  نيست. 
از  درصدى  است،  بديهى  دارد،  درآمد  ماه  در  تومان  ميليون   10
درآمدش را براى مشاركت هاى اجتماعى پرداخت مى كند و اين 
درصد ثابت است، مثال اگر 10 % باشد يك ميليون تومان مى شود. 
يك فردى كه فرض بفرماييد 500 هزار تومان درآمد داشته باشد 
اين 10 درصدش ،50 هزار تومان مى شود. يعنى ورودى هايى كه 
اجتماعى  مشاركت  دليل  به  اجتماعى  بيمه هاى  سيستم هاى  در 
وارد مى شود متفاوت است و بسته به درآمدهاى افراد است ولى 
خروجى ها ثابت است. ولى اگر هر يك از افراد مثال باال نياز به 
عمل آپاندكتومى داشته باشد، بدون توجه به سهم اوليه مشاركت 
خدمات يكسان دريافت مى دارند كه اين نوع عدالت اجتماعى را 

در اين نظام بيان مى نمايد.
اين در واقع در بحث بيمه هاى درمان است و در اكثر كشورهاى 
در  اما  است  شكل  بدين  روال  اروپايى  كشورهاى  باالخص  دنيا 

آمريكا اينگونه نيست.
خوب در مملكت ما هم قاعدتا بايد اينگونه باشد چون در قانون 
اساسى، اين امر بر مسئولين و برنامه ريزان تكليف گرديده است. 

بنابراين سهم مشاركت افراد بايد بر اساس درآمدشان باشد.
هزينه  از  افراد  سهم  كه  توسعه،  چهارم  برنامه  ماده 9  مطابق 
هاى سالمت يعنى مبالغى كه افراد از جيبشان پرداخت مى كنند 
نبايد از 30 % تجاوز كند. اما در حال حاضر اين نسبت برعكس 
پرداخت  دولت  را   % و 30  دهند  مى   مردم  را   % االن 70  است. 
راهكارها  اين  انجام  براى  را  الزم  منابع  ما  كه  اين  اول  مى نمايد. 
مطابق قانون تخصيص نداده ايم. يعنى االن سرانه سالمت حدود 
5500 تومان مى باشد كه در سال 1387 تصويب گرديده است و 
در سال 88 هنوز هم اين رقم تعيين نشده است. يعنى اهميت به 
اين مسايل در اين دولت به همين مقدار است كه ما االن حدود 6 
خرداد هستيم ، ولى براى دولتمردان تاخير در تعيين آن اهميت 
چندانى ندارد.  در حاليكه سال 88 شروع شده و مردم هم نياز 
به دريافت خدمات درمانى دارند! خوب 5500 تومان يعنى چه؟ 
و  ماه  در  تومان  حدود 22/000  نفره  خانواده 4  يك  براى  يعنى 
در سال چيزى حدود 250/000 تومان. در حاليكه همين رقم در 

كشور  در  حاليكه  در  است.  دالر  ماه 300  در  اروپايى  كشورهاى 
ما 22 دالر مى باشد . در كشورهاى همسايه  ايران حتى اين ارقام 
هزار  سعودى 20  عربستان  مثل  كشورى  در  ببينيد  است.  باالتر 
ميليارد تومان در سال 2007 با جمعيتى معادل يك سوم كشور 
ما خرج درمان شده است. خوب اين رقم در عربستان چند برابر 
است  ما  كشور  مشابه  جهات  بسيارى  از  كه  مى باشد  ما  كشور 
هستيم  منطقه  يك  در  جغرافيايى  نظر  از  و  است  نفت خيز  هم 
يك دين و يك فرهنگ هم داريم. در امارات ، تركيه و پاكستان 
تخصيص  ما  وقتى  باشد.  مى  ما  كشور  برابر  چند  ارقام  نيزاين 
منابع نداديم خوب مشكالت زيادى بوجود مى آيد. حتى از نظر 
سازمان  زيرساخت هاى  يعنى  است.  همينطور  وضعيت  ساختارى 
هاى بيمه گر ما، در چند سال اخير از ثبات الزم برخوردار نبوده 
است. از جمله شما ببينيد سازمان هاى تامين اجتماعى دراين دو 
سال ، 3 بار بين نهاد رياست جمهورى و وزارت رفاه جابجا شده 
است! يعنى يك وقت آمديم اين سازمان را زير مجموعه وزارت 
 . بود  بهداشت  وزارت  مجموعه  زير  قبال  حاليكه  در  كرديم،  رفاه 
بعد  گرديد،  جمهورى  رياست  مجموعه  زير  سازمان  اين  سپس 
باشد.  نمى  قانون  مطابق  كار  اين  كه  گفت  عدالت  ديوان  آن  از 
دوباره آقاى الريجانى مطابق قانون اعالم نمودند كه اين سازمان 
بايد زير نظر وزارت رفاه باشد. عالوه بر آن در اين مدت 4 مدير 
تغييرات  اين  وقتى  گرديد.  معرفى  سازمان  اين  به  جديد  عامل 
ساختارى و در سطح مدير عاملى وجود دارد، چگونه برنامه ريزى 
مديريت  و  درايت  و  دلسوزى  اگر  حتى  بود.  خواهد  پذير  امكان 
صحيح هم باشد آيا برنامه ريزى صحيح امكان پذير است؟ چگونه 
اين  به  سازمان  يك  در  يكسال  از  كمتر  مديريت  كه  دارد  امكان 
بزرگى تغيير كند؟ چه طورى مى توان با وجود اين تغييرات برنامه 
ريزى نمود؟  عالوه بر آن بايد به عامل ديگرى نيز اشاره نمود. 
همانطور كه مى دانيم اين سازمان يك صندوق بين نسلى است، 
يك صندوقى است كه حق الناس است و متعلق به افرادى است 
كه در آن سرمايه گذارى نموده اند و حاكميت نمى تواند در آن 
دخل و تصرف نمايد. در اين صندوق افراد مختلف طى نسلهاى 
مختلف پولى را پرداخت كرده اند و خروجى هاى آن فقط متعلق 
به صاحبان آن مى باشد. به عبارتى منابع اين سازمان حق-الناس 
است اما در اين دوره ما ورودى هاى مختلفى داشته ايم. بحث اين 
نيست كه خوب باالخره ما افتخار نظاممان بايد اين باشد كه همه 
افراد تحت پوشش بيمه اى و حمايتى قرار بگيرند، ولى در كجا؟ با 
چه منابعى و در چه صندوقى؟ اگر بنا باشد كه افرادى كه متعلق 
به يك صندوق نيستند بيايند وارد شوند و هزينه هاى خروجى را 
به سيستم تحميل نمايند اجحاف به كليه كسانى ميشود كه منابع 

ورودى را تامين كرده اند.
خطر  مقابل  در  افراد  حمايت  يعنى  بيمه  دنيا  جاى  همه  در 
كه  موقعى  مى گيرند.  قرار  تهديدى  معرض  در  كه  زمان هايى  و 
افراد در معرض تهديدى قرار ندارند حق بيمه پرداخت مى نمايند 
بتوانند  گيرند،   مى  قرار  تهديدى  معرض  در  كه  موقعى  در  تا 
براى  كنند.  حمايت  قالبى  در  را  خودشان  و  كنند  بهره بردارى 
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تا  كنيد  مى  پرداخت  را  كمى  مبالغ  آتش سوزى  تهديد  با  مقابله 
گيريد.  قرار  پوشش  تحت  حادثه  وقوع  صورت  در  ناكرده  خداى 
يعنى با مبالغ خيلى كم برويد خودتان را تحت پوشش خطر هاى 
بزرگ قرار دهيد. متاسفانه در حال حاضر سيستم بيمه اى عكس 
اين است. مردم مبالغى را در زمان سالمتى پرداخت مى كنند اما 
سرطان  به  ابتال  مثال  مى گيرند  قرار  تهديد  معرض  در  كه  زمانى 
پوشش  تحت  شده  متولد  تازه  نوزاد  در  مادرزادى  عضو  نقص  يا 
بيمه نيستند. االن بيشتر پرداختى بيمه مربوط به ويزيت ساده 
مى باشد. ويزيتى كه اكثر افراد شايد بتوانند مبلغ 8000-9000 
هزينه  با  مواجهه  زمان  در  اما  كنند،  پرداخت  خودشان  را  تومان 
هاى جدى معموال بيمه ها حمايت خيلى مناسبى ندارند! يعنى 
ما االن براى خطر هاى كوچك تحت پوشش بيمه هستيم ولى در 

مقابل خطر هاى بزرگ تحت پوشش بيمه نيستيم.

دولتى  بخش هاى  واگذارى  مى دانيم  كه  همانطور   - 3
به بخش خصوصى، چالش هايى از جمله عدم امكان اجراى 
اين  به  مردم  عموم  بهينه  دسترسى  عدم  دولتى،  تعرفه 
در  حضرتعالى  پيشنهاد  دارد.  همراه  به  را   ... و  خدمات 
چه  واگذارى  اين  بهينه  اجراى  و  چالش   اين  رفع  خصوص 

مى باشد؟

واگذارى در نظام سالمت با آن چيزى كه در بخش صنعت و 
دولت  نظارت  دنيا  جاى  همه  در  ميكند.  فرق  دارد  وجود  معدن 
از  يكى  مبحث  اين  اينكه  براى  دارد.  وجود  سالمت  بخش  در 
وجود  كلى  طور  به  نظارت  بنابراين  است.  مردم  حياتى  نيازهاى 
دارد . اما اينكه اين خدمات را چه كسى توليت مى كند طبيعتا 
هم دولت مى تواند توليت كند و هم مردم. الزم به ذكر است كه 
سرمايه گذارى در بخش سالمت در هيچ جاى دنيا مقرون به صرفه 
نيست. با هر مكانيسم اقتصادى و ملى كه شما در نظر بگيريد. اين 
سرمايه گذارى در بخش سالمت مقرون به صرفه نيست ودليلش 
اين است كه در واقع در بخش سالمت يك سرى استانداردهايى 
حتما بايد رعايت شود كه اين استانداردها قابل تغيير نيست. هر 
آن  از  مختلفى  انواع  مى تواند  مى كند  توليد  را  كااليى  كه  فردى 
كاال را با كيفيت هاى مختلف توليد نمايد. ولى در بخش سالمت 
اينكار امكان پذير نمى باشد. به عبارت ديگر خدمات سالمت مى 
بايست يك سرى استانداردهاى حداقلى را رعايت كند و دوم اينكه 
هزينه هاى بخش سالمت و تورم هاى بخش سالمت در همه دنيا 
دو برابر تورم جامعه مى باشند! يعنى اگر در يك كشور تورم 5 % 
است، تورم در بخش سالمت 10 درصد است ، اگر در يك كشورى 
مثل ما تورم 25 درصد باشد تورم بخش سالمت 50درصد است. 
اين يك فرمول كلى و سرانگشتى در همه دنيا است. بنابراين به 
را  مختلف  هاى  كيفيت  توان  نمى  نيز  خدمات  هزينه هاى  دليل 
انتظار داشت. به طور كلى مى توان نتيجه گرفت در هر اقتصادى 

سرمايه گذارى در بخش سالمت مقرون به صرفه نيست.
تحت  كامال  تعرفه ها  واقع  در  كه  ما  مثل  كشورهايى  در  حال 

سيطره دولت است و آنها هم بر اساس منابع غير واقعى سنجيده 
مى شود، طبيعتا سرمايه گذارى در بخش خصوصى سالمت خيلى 

مقرون به صرفه نمى باشد. 
با  معموال  كه  بگيريد  نظر  در  را  دولتى  بيمارستان  يك  حال 
مسئله  اين  و  است  نشده  ساخته  هم  الزم  استانداردهاى  رعايت 
هم  كمرشكن  كه  شده  زيادى  بسيار  استهالك  افزايش  به  منجر 
مى باشند، در صورت واگذارى اين مراكز به بخش خصوصى چه 

اتفاقى مى افتد؟
صرفه  به  مقرون  خصوصى  بخش  براى  سرمايه گذارى   -  1  

نيست 
2 - ثانيا اين مراكز استهالك هاى بااليى دارند.

3 - ثالثا هزينه هاى جارى اين مراكزاصال متناسب با تعرفه هاى 
دولتى نيست. 

بنابراين به عقيده من اصال واگذارى بيمارستانها و مراكز درمانى 
و  پاراكلينيك  خدمات  داروخانه،  مورد  در  اما  نيست  پذير  امكان 
خدمات تصويربردارى قابل انجام است. طبيعتا مانند هر فعاليت 
ايجاد  بيشترى  بهره ورى  مى توانند  واقع  در  اينها  خصوصى  ديگر 
انجام  بهتر  وسايل  نگهدارى   ، كند  كمتر  را  منابع  اتالف  كنند، 
قبلى  بحث  به  باز  ولى  باشند،  داشته  بيشترى  رفاه  مردم  و  شود 
معنى  به  كافى  بيمه اى  پوشش  با  كه  شرطى  به  كه  گردم  برمى 
كامل  پوشش  تحت  افراد  اينكه  نه  باشد،  داشته  خودش  واقعى 
نداشته باشند. خوب باالخره اين نتيجه اش اين مى شود كه اعالم 
مى گردد همه افراد تحت پوشش هستند ولى 70 % هزينه را هم 
خود مردم دارند پرداخت مى كنند. بنابراين در مورد مراكز بسترى 
واگذارى امكان پذير نمى باشد. ولى در مورد خدمات كلينيك و 
است  موثر  هم  بسيار  است.  انجام  قابل  مالحظاتى  با  پاراكلينيك 
و مفيد خواهد بود به شرط آنكه بيمه ها هم سعى كنند كه در 
واقع پوشش الزم را از لحاظ عمر و سطح خدمات بيمه اى انجام 

دهند.

آيا حضرتعالى وجود دو تعرفه خصوصى و دولتى   - 4
در نظام سالمت را ضرورى ميدانيد؟

وقتى كه ما دو بخش خصوصى و دولتى در نظام سالمت را به 
رسميت شناختيم، طبيعتا بايد تعرفه هاى متفاوتى داشته باشند 
. دليلش هم خيلى ساده است، كه در بخش دولتى حدود 50 % 

هزينه هاى جارى را دولت در قالب فصل اول پرداخت مى نمايد.
در  ندارد.  وجود  مسئله  اين  خصوصى  بخش  در  كه  حالى  در 

بخش دولتى هزينه هاى استهالك اكثرا حساب نمى شود. 
بخش  طريق  از  مصرفى  مواد  و  وسايل  تهيه  امكان  واقع  در 
دولتى به هيچ وجه امكان ندارد، بنابراين ميزان هزينه ها در بخش 
دولتى و خصوصى يكسان نمى تواند باشد. دوم اينكه يك فردى 
سرمايه  تصويربردارى  يا  آزمايشگاه  براى  خصوصى  بخش  در  كه 
گذارى مى كند مى تواند اين سرمايه گذارى را به هر بخش ديگرى 
باشد  همراه  سود  با  بايد  سرمايه گذارى  اين  بنابراين  كند  منتقل 
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متفاوت  تعرفه  اين  واقع  در  باشد  متفاوت  تعرفه  بايد  طبيعتا  و 
ايجاد  بخش  اين  در  سرمايه  جذب  براى  را  انگيزشى  زمينه هاى 
و  دولتى  بخش  در  تعرفه  تواند  نمى  هيچ وجه  به  بنابراين   نمايد. 
خصوصى يكسان باشد. البته متاسفانه دولت نهم اين ديدگاه را در 
چهار سال اخير تلقين مى كند كه اينها بايد يكى باشد يا تفاوتش 
داليل  به  بنا  اين  كه  باشد،  درصد  حداكثر 10-20  حد  در  بايد 

علمى و عقلى نمى تواند يكسان باشد.

خصوصى  بخش  به  آموزشى  بخش هاى  واگذارى   - 5
خواهد  سالمت  و  آموزش  نظام  براى  ناگوارى  تبعات  چه 

داشت ؟

بخش  در  خصوصى  بخش  به  آموزشى  بخش هاى  واگذارى 
در  است.  گرديده  انجام  تدريج  به  و  كند  خيلى  روند  با  سالمت 
و  فنى  دانشكده هاى  اروپا  مثال  است.  همينطورى  هم  دنيا  تمام 
مهندسى بسيار زياد دارد كه توسط بخش خصوصى اداره مى گردد 
ولى در اروپاى غربى فقط چند موسسه آموزشى پزشكى توسط 
بخش خصوصى اداره مى گردد مثال يك مورد در اتريش، دو مورد 
در فرانسه و در آلمان هيچ مركز آموزشى نداريم. اينها دليل دارد، 
ببينيد بخش سالمت با بخش هاى علوم انسانى و يا علوم مهندسى 
مثل  مى خواهد  جنبى  امكانات  واقع  در  يكسرى  مى كند.  فرق 
بيمارستانها و آزمايشگاههاى مختلف همانطور كه قبال گفتيم اين 
سرمايه گذارى مقرون به صرفه نيست چه رسد به اينكه بخواهد 

آموزشى شود! 
بخش هاى آموزشى هزينه هايى شايد 2 برابر بخش هاى درمانى 
دارد بنابراين اين كار اگر بخواهد با سطح كامال خوبى انجام شود 
تقريبا غير ممكن است و در مديريت واگذارى عمال هم كيفيت 
خواهد  اختالل  دچار  آموزش  هم  و  يابد  مى  كاهش  خدمات 

گرديد.

پزشك  و  ارجاع  نظام  شكست  علل  شما  نظر  به   - 6
خانواده در ساليان اخير چه مى باشد و براى برون رفت از 

اين مشكالت چه راهكارى پيشنهاد مى نماييد؟

يعنى  مى خواهد  ساخت هايى  زير  سرى  يك  ارجاع  سيستم 
باالخره همه كشورهايى هم كه اين برنامه را اجرا نموده اند با يك 
پروتكل و برنامه ريزى مثال 5 تا 10 ساله اينكار را انجام دادند. براى 
اجراى اين نظام يك سرى زيرساخت ، داده و اطالعات مى خواهد 
كه در مملكتمان مثال كد ملى و موارد مشابه تازه يكسال است 
 IT كه در واقع شكل گرفته است. همچنين نيازمند سيستم هاى
يك  آن،  بر  عالوه  مى گيرد.  شكل  دارد  تازه  باز  هم  آن  كه  است 
كار  فرهنگ سازى  اين  براى  و  مى خواهد  مناسب  فرهنگ سازى 
بسيار عظيمى در پيش رو خواهيم داشت. قبل از ادامه بحث الزم 

است به يك نكته اشاره داشته باشيم. 
در كشور ما اينگونه جا افتاده است كه سيستم ارجاع هزينه را 

كاهش مى دهد اما اصال اينطور نيست بلكه سيستم ارجاع هزينه ها 
را چند برابر مى كند، ولى به چه قيمتى؟ به قيمت سالمت مردم، 
عدم پرت منابع و به موقع تشخيص دادن بيمارى ها و اطمينان 
از سالمت كشور. يعنى اين نيست كه سيستم ارجاع سطح سازى 
ما  مى شوند.  غربال  بهتر  بيماريها  اينكه  براى  چرا؟  باشد،  شده 
بيمارانى داريم كه اصال مريضيشان دو تا سه سال تشخيص داده 
نمى شود. وقتى به پزشك مراجعه مى كند كه مثال تومور متاستاز 
قابل  اصال  يعنى  مى گذراند.  را  زندگى  آخر  مراحل  بيمار  و  داده 
عمل نيست. اجراى اين برنامه سطح سالمت را ارتقا مى دهد. در 
سيستم ارجاع منابع بيشترى مى خواهيم. در برنامه ارجاع هر چه 
مى يابد  افزايش  خدمت  هر  تعرفه هاى  مى شويم  نزديكتر  هرم  به 
ابتدا  بيمار  و  مى يابد  افزايش  تخصص  فوق  يا  متخصص  تعرفه  و 
فوق  نياز به  صورت  در  متخصص و  پزشك  عمومى به  پزشك  از 
تخصص مراجعه مى نمايد. بنابراين در سطوح باالتر، بيمار كمتر 
و بالطبع تعرفه باالترى دريافت مى نمايند. متاسفانه برنامه اى كه 
االن اجرا مى شود در واقع سيستم پزشك خانواده و روستا است 
كه آن هم به صورت ناقص و با پوشش ناكافى است. اين هم بگويم 
پرداخت  امر  اين  در  شاغل  پزشكان  حقوق  اخير،  ماه   6 در  كه 
نگرديده است . 5000 تا 5200 نفر پزشك روستا هستند كه هنوز 
حق الزحمه را دريافت نكرده اند. در سه برنامه متوالى به دولت ما 
تكليف مى شود بدون اينكه در هر برنامه اى انديشيده شود كه چرا 

در واقع برنامه قبلى اجرا نشد؟! 
به نظر من بايد ابتدا زير ساخت ها، امكانات فيزيكى و نيروى 
انسانى الزم مطابق با نظام تدوين شده بايد تامين گردد و سپس 
به پااليشى در چند منطقه اجرا و در نهايت اين برنامه را به صورت 

نظام مند اجرا نمود.

نظام  توسعه  چهارم  برنامه   9 ماده  مطابق   - 7
توسط  درمانى  بهداشتى  خدمات  ارائه  نظام  سطح بندى 
آسان  دسترسى  كه  گردد  طراحى  طورى  به  بايد  دولت 
مبناى  بر  و  گردد  فراهم  شهروندان  تمام  براى  خدمات 
تبصره همين ماده اين برنامه مختص بخش دولتى مى باشد 
توجه  جاى  به  اخير  ساليان  در  بهداشت  وزارت  متاسفانه 
به روح ماده 9 ، اقدام به صدور مجوزهاى متعدد بر مبناى 
اين  به  دادن  اولويت  حضرتعالى  نظر  نموده اند  تبصره  اين 
نموده  روبرو  چالش هايى  چه  با  را  ماده  اين  اجراى  تبصره، 
است و در حال حاضر براى جبران اين مشكل چه برنامه اى 

مى توان پيشنهاد نمود؟

در ماده 9 برنامه چهارم امسال هم يعنى %70  -30 % اين در 
برنامه چهارم ما بود كه متاسفانه امسال هم سال آخر برنامه است 

، كه هنوز به اين اهداف نرسيده ايم. 
مقام معظم رهبرى اين هدف را دوباره در برنامه 5 ساله پنجم 
جز رهنمودهايشان قرار دادند و اين بدان معنى است كه اين كار 
انجام نگرديده است.  يعنى اينكه دولت نتوانست در اين 4 سال 
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برنامه اى را كه تكليفش بود اجرا كند و بايد بدانيم كه اجراى اين 
برنامه نياز به زيرساخت هايى دارد كه بايد به آن توجه كرد. به 
نظام برنامه ريزى بايد توجه كرد. با تغيير دولت ها، با تغيير افراد 
نبايد اينها تغيير پيدا كنند. من اول عرايضم عرض كردم ما در 
سازمان خدمات درمانى و تامين اجتماعى 9 نفر مدير عامل عوض 
كرديم. يعنى 5 مدير خدمات درمانى و 4 مدير تامين اجتماعى. 
خوب وقتى كه در اين دو سازمان ما 9 مدير عوض مى شود چه 

توقعى مى توان داشت.
طبيعى است  مدير يك دستگاه عظيم بيمه اى حرف اول را در 
اين زمينه مى زند، خوب طبيعتا اگر عوض شود، هيات مديره ها 
ثبات  عدم  اين  خوب   . مى شوند  عوض  مديران  مى شوند،  عوض 

تغييرات نامطلوبى را بر جاى مى گذارد. 
سيستم  و  است  سالمت  نظام  در  پايه  نظام  يك  ارجاع  نظام 
پايه است كه در يك پروژه با برنامه ريزى 10 ساله مى شود به 
جايى رسد كه ديگر با تعويض مديران تاثير چندانى بر اجراى آن 
برنامه شاهد نباشيم. خوب االن ما مواجه هستيم با اين نكته كه 
وزير محترم رفاه مى گويند سرانه نه تنها كم نيست بلكه زياد هم 
هست! خوب ما بايد بياييم و مطالعات مقايسه اى كنيم، مطالعات 
علمى كنيم و در اين مقايسه با كشورهاى همسايه هم كه خيلى 
آنها  سرانه  كه  بينيم  مى  باشند  مى  شبيه  ما  به  فرهنگى  نظر  از 

چقدر نسبت به كشور ما باالتر است.

در  و  شد  شروع  هاشمى  آقاى  دولت  اواخر  از  كه  سطح بندى 
زمان آقاى خاتمى تبديل به برنامه شد و هنوز هم در واقع جز 
وظايف برنامه دولت است و در قالب نظام ارجاع معنى پيدا مى كند 
و به ظهور مى رسد. يعنى بايد در قالب يك نظام جامع سالمت 
سيستم ارجاع و سطح بندى تعريف شود و بيمار در سطوح مختلف 
و با توجه به نظام ارجاع در صورت نياز خدمات مناسب دريافت 
نمايد و اين مستلزم اين است كه گسترش خدمات و تجهيزات 
درمانى در كشور مطابق با اين برنامه ها باشد. در اين نظام دريافت 
خدمات توسط پزشك مشخص و بر مبناى برنامه ارجاع مى باشد 
ولى در حال حاضر شاهد هستيم كه ميزان بعضى خدمات  مثل 
MRI و ... بسيار باالتر از سطح استانداردهاى كشورهاى پيشرفته 
مى باشد و علت اين امر به دليل عدم اجراى صحيح نظام ارجاع 
مى باشد . زيرا حتى خود بيمار مى تواند به مراكز مختلف مراجعه 

و خدمات مختلف دريافت نمايد.
در نظام ارجاع اينگونه نيست بلكه مشخص است كه چه كسى 
ارجاع مى دهد و آن كسى هم كه ارجاع مى دهد در واقع كسى 
است كه مى تواند اين كار را انجام دهد و طبيعتا تعداد مراجعين در 
مراكز تشخيص و درمانى  كامال مشخص و قابل محاسبه شود. ولى 
وقتى ما  سيستم ارجاع نداريم ولى سطح-بندى انجام مى دهيم 

طبيعتا همان چيزى اجرا مى شود كه االن اجرا مى شود.
براى  داريم  اضافه  بيمارستان  اجتماعى90  تامين  سازمان  در 
بفرماييد 200  فرض  بيمارستان  يك  و  بود  مردم  از  منابع  اينكه 
تختخوابى در يك شهرى ايجاد شده بود كه تنها 30 تخت داشت. 

كال  سياسى  و  اجتماعى  داليل  به  بنا  بود؟  شده  چالش  چرا  حاال 
در  اجتماعى  تامين  سازمان  اينجا  خوب  دارد.  وجود  كه  روابطى 
دولت آقاى خاتمى محكم ايستاد و دليل هم داشت. دليلش هم 
اين بود كه هزينه هاى يك تخت بسترى نصف هزينه هاى يك تخت 
اشغال شده است. البته اگر اشغال نباشد. يعنى اگر خالى باشد به 
يك  هزينه  نصف   ، باشد  نداشته  هزينه  اصال  كه  نيست  معنا  اين 
تخت در واقع اشغال شده است. خوب اين هدر رفتن منابع است. 
بر همين اساس ما در تامين اجتماعى هم تقريبا 90 بيمارستان 
را محدود كرديم. MRI محدود شد. دستگاه هاى پر هزينه ديگر 
محدود شد ولى شاهد اين هستيم كه متاسفانه در 4 سال اخير نه 
تنها سطح بندى اكثرا در بخش  بسترى رعايت نشد، بلكه مجددا 
كه  شد  ايجاد  بسترى  تخت هاى  و  سازى  بيمارستان  نهضت  اين 

طبيعتا اين اتالف منابع است و كامال هم مشخص است.

كنفرانس هاى يكروزه و اساليدسمينارهاى عملى 
استاد دكتر محمد رخشان

زمان برگزارىعنوان برنامه

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى بافت نرم

  88/04/09

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى لنف نود

  88/05/13

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى دستگاه اعصاب مركزى و محيطى

  88/06/17

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى تيروئيد و پاراتيروئيد

  88/07/14

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى دستگاه تناسلى مردان

  88/08/12

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در هماتوپاتولوژى و سيتولوژى

  88/09/14

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى پوست

  87/10/15

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب 
در پاتولوژى دستگاه گوارش

88/11/13

برنامه  هاى فوق داراى امتياز بازآموزى مى  باشند.
 همكاران عالقمند جهت شركت در اين برنامه مى  توانند

 با تلفن 66596993 تماس حاصل فرمايند.
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برنامه هاي آموزشى با امتياز بازآموزى مدون و مداوم (الويت ثبت نام با مسئولين فنى)
بدينوسيله برنامه هاي آموزشى با امتياز بازآموزى مدون و مداوم سال 1388 كه توسط انجمن آسيب شناسي ايران و با همكاري آزمايشگاه مرجع 
سالمت برگزار مي گردد به شرح ذيل اعالم مي شود.سرفصل هاى آموزشي اين دوره ها مطابق با برنامه اعالم شده از سوي آزمايشگاه مرجع سالمت مي باشد. 
همچنين براي كارشناسان و كارشناسان ارشد علوم آزمايشگاهي گواهي ساعتي و گواهي مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سالمت صادر خواهد شد.الزم به 

ذكر است كه مطابق دستورالعمل آزمايشگاه مرجع سالمت، شركت در دوره هاى تضمين كيفيت براي مسئولين فني آزمايشگاه ها الزامي مي باشد.
شماره تماسمكان برگزارىبرگزار كنندهزمان برگزارىنوع برنامه عنوان برنامه

66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/20مداومايمني زيستي
66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/21مدونبانك خون

I 66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/22مدونبيماريهاي كليه و مجاري ادرار
II 66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/23مدونبيماريهاي كليه و مجاري ادرار
66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/24مداوماندازه گيري سطح داروها در خون

66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/04/25مدونايمونوپاتولوژي (سرولوژي)
66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/05/24مدونبيوشيمي  II -  بيوشيمي باليني 

66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/05/25مدونبيوشيمي  I -  اصول كلي دستگاهها
66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران27 - 88/05/26مداومدو روزه كنترل كيفي بيوشيمي

66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/05/28مدونهماتولوژيI- كليات
66912646 - 66596993بيمارستان آتيه انجمن آسيب شناسي ايران88/05/29مدونهماتولوژيII-اختالالت گلبولهاي قرمز

برنامه هاي آموزشى با امتياز بازآموزى ( الويت ثبت نام با كارشناسان و مسئولين فنى)
اين برنامه ها براى كارشناسان و مسئولين فنى داراى امتياز بازآموزى است و مطابق با سرفصل تعيين شده اعالمى از سوى آزمايشگاه مرجع سالمت 

مى باشد.
شماره تماسمكان برگزارىبرگزار كنندهزمان برگزارىعنوان برنامه

66912646 - 66596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران88/4/20سمينار ايمنى زيستى در آزمايشگاه تشخيص پزشكى
66912646 - 66596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران88/4/24سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه تشخيص مواد مخدر

66912646 - 66596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران26و88/5/27سمينار دو روزه تضمين كيفيت داخلى در آزمايشگاه بيوشيمى
66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/7/2سمينار آشنايى با روشهاى تشخيصى انواع كوكسيها و باسيلها

خون،  كشت  آزمايشهاى  تفسير  و  گيرى،انجام  نمونه  روشهاى  با  آشنايى  سمينار 
ادرار و دستگاه تنفس

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/7/9

نايسرياها  شناسايى  روشهاى  آزمايشگاهى و  كشت  هاى  محيط  با  آشنايى  سمينار 
و هموفيلوس ها 

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/7/16

آزمايشگاهى  صحيح  روشهاى  و  بيوتيكى  آنتى  پانل  طراحى  با  آشنايى  سمينار 
عفونتهاى روده منتقله از غذا 

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/7/23

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/8/7سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه قارچ شناسى
سمينار آشنايى با روشهاى تشخيص آزمايشگاهى بيماريهاى انگلى و كنترل كيفى 

در آزمايشگاه انگل شناسى
66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/8/14

شناسايى  و  شناسى  انگل  آزمايشگاه  در  تشخيصى  روشهاى  با  آشنايى  سمينار 
انگل ها

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/8/21

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/8/28سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه هماتولوژى- روشهاى استاندارد و كاربردى
سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه هماتولوژى-

هموگلوبينوپاتيها و آزمونهاى انعقادى
66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/9/5

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/9/12تضمين كيفيت در آزمايشگاه سرولوژى
66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/9/19سمينار تضمين كيفيت در آسيب شناسى تشريحى

66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/9/26سمينار بررسى ميكرسكپى و آناليز مايعات بدن
66912646 - 66596993بيمارستان نفتانجمن آسيب شناسى ايران88/10/3سمينار آشنايى با كنترل كيفى ابزار پايه در آزمايشگاه بيوشيمى
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همكار گرامي
تضمين  شركت  متقاضي،  آزمايشگاه هاي  رضايت  تامين  هدف  با  و  سال 1387  در  آمده  عمل  به  نظرسنجي  نتايج  به  توجه  با   
كيفيت  آزمايشگاههاي پزشكي پيشگام ايرانيان، در نظر دارد برنامه هاي سال 1388 خود را به صورت دو برنامه عمومي و اختصاصي  

(اختياري)  به شرح زير برگزار نمايد :
1 - برنامه عمومي : اين برنامه كه در دو نوبت اجرا مي گردد با در نظر گرفتن الزام آزمايشگاه ها به شركت در حداقل دو نوبت 
برنامه ارزيابي خارجي كيفيت، طراحي شده است و شامل حداقل پارامترهاي تعيين شده از سوي آزمايشگاه مرجع سالمت در زمينه 
خون شناسي ، ميكروب شناسي، بيوشيمي و سرولوژي به همراه آزمايش هاي تيروئيدي و لوح فشرده تصاوير انگل شناسي مي باشد. 

2- برنامه اختصاصي : اين برنامه كه شركت در آنها اختياري مي باشد، شامل بخش هاي مختلفي بوده و آزمايشگاه ها مي توانند 
در هر يك از آنها بطور جداگانه نيز ثبت نام نمايند. ارسال اين نمونه ها در دو نوبت با توجه به برنامه اعالم شده صورت مي پذيرد. الزم 
به ذكر است كه آزمايشگاه هايي كه در دوره كامل برنامه هاي اختصاصي (اختياري) ثبت نام نمايند از تخفيفي معادل 10 %  هزينه 

كل اين برنامه هاي اختصاصي برخوردار خواهند بود. 

نحوه ثبت نام :
جهت ثبت نام در برنامه هاي مورد نظر برگه پيوست را تكميل  و به همراه فيش بانكي به مبلغ تعيين شده براي هر برنامه ( مطابق 
جدول پيوست) كه به حساب جاري شماره 459557 بانك سپه شعبه مالصدرا كد 1264  به نام شركت تضمين كيفيت آزمايشگاه هاي 

پزشكي، پيشگام ايرانيان واريز شده است، به شماره 88058347 نمابر نموده يا با پست سفارشي به نشاني زير ارسال فرمائيد. 
نشاني :  تهران ، خيابان مالصدرا، بين شيرازو شيخ بهايي ، پالك 109، طبقه دوم  واحد202، كد پستي 199171-5819

اعالم وصول:
وصول مدارك ثبت نام به صورت كتبي يا شفاهي به آزمايشگاه اعالم خواهد گرديد. در صورت عدم دريافت اعالم وصول، ظرف مدت 

يك هفته بعد از ارسال مدارك، با شماره تلفن هاي اعالم شده تماس حاصل فرمائيد. 
جهت پاسخگويي به كليه سواالت مطرح شده در اين زمينه ،  همكاران محترم مي توانند  روزهاي شنبه تا چهارشنبه با شماره هاي              

6-88058345  از ساعت 9  الي 14 تماس حاصل فرمايند.

برنامه هاي عمومي:1-88                    3-88        
برنامه هاي اختصاصي: 

2-884-88
بيوشيميبيوشيمي

خون شناسيخون شناسي
ميكروب شناسيميكروب شناسي

ايمونولوژيايمونولوژي
دانشگاه/ نظارت  تحت  آزمايشگاه........................................................     فني  مسئول  موسس/  اينجانب......................................................   

ارزيابي  برنامه هاي  پوشش  تحت   ، آزمايشگاه  اين  عضويت*........................مايلم  كد  ،داراي  پزشكي.....................................  علوم  دانشكده 
خارجي كيفيت بشرح زير قرارگيرد:

برگه ثبت نام در برنامه ارزيابي خارجي كيفيت 1388
*درج كد عضويت آزمايشگاه كه درباالي برگه گزارشهاي قبلي نتايج ارزيابي خارجي كيفيت  شركت پيشگام ايرانيان يا آزمايشگاه رفرانس ثبت 

گرديده، الزامي ميباشد.
نشاني آزمايشگاه : 

شماره تماس  :                                                                                                    نمابر:         
پست الكترونيكي آزمايشگاه:

پست الكترونيكي مسئول فني:                                                                               امضاء

نحوه ثبت نام در برنامه ارزيابى خارجى كيفيت
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برنامه هاي عمومي سال 1388 شركت پيشگام ايرانيان
هزينه پارامترها نمونه تاريخ اجرا دوره

890.000 ريال

 T3,T4, TSH   يك نمونه ليوفيليزه شامل كميتهاي رايج بيوشيميايى سرم  و هورمونهاي تيروئيدي بيوشيمى 

تبر   88 1-88
2 سوش ميكروبى ميكروبشناسى 

يك نمونه خون كنترل ، گسترش هاى خون محيطى خونشناسى
نمونه رايت و ويدال سرولوژى

CD  تصاوير  انگل شناسى

890.000 ريال

  T3,T4, TSH   يك نمونه ليوفيليزه شامل كميتهاي رايج بيوشيميايى سرم  و هورمونهاي تيروئيدي بيوشيمى 

آبان 88 3-88

2 سوش ميكروبى ميكروبشناسى 
يك نمونه خون كنترل ،  گسترش هاى خون محيطى خونشناسى

يكي از مجموعه هاي زير بر اساس نظر آزمايشگاه مرجع سالمت ارسال خواهد شد: 
CRP- RF-ASO*     بروش آگلوتيناسيون       يا         توربيدومتري   

نمونه رايت و ويدال 
 HCV Abو   , HBs Ag HIV Ab

سرولوژى

1/780/000 ريال مجموع

*با توجه با اينكه نمونه  هاي روشهاي  آگلوتيناسيون و توربيدومتري متفاوت مي باشد حتما روش مورد استفاده خود را مشخص نمائيد.

برنامه هاي اختياري سال 1388 شركت پيشگام ايرانيان
هزينه پارامترها نمونه تاريخ اجرا دوره

200/000 ريال نمونه ادرار  بهمراه    CD تصاوير   بيوشيمى و رسوب ادرار مرداد 88 2-88

150/000 ريال PT, PTT : انعقادى خونشناسى

150/000 ريال 2 سوش ميكروبى تخصصى ميكروبشناسي

150/000 ريال  HCV Abو   , HBs Ag, HBs Ab HIV Ab ايمونولوژى

100/000 ريال محلول  كنترل فتومتر بيوشيمى  دى 88 4-88

150/000 ريال PT, PTT : انعقادى خونشناسى

150/000 ريال 2 سوش ميكروبى تخصصى ميكروبشناسي

150/000 ريال  HCV Abو   , HBs Ag, HBs Ab HIV Ab ايمونولوژى

1/200/000 ريال مجموع
1/080/000 ريال مجموع با احتساب تخفيف 10% 

كارگاه آموزشي
 بهبود عملكرد آزمايشگاه با استفاده از  نتايج ارزيابي خارجي كيفيت

 External كيفيت  خارجي  ارزيابي  برنامه  جهان  سراسر  در  امروزه 
بهبود  در  ارزشمند  ابزاري  عنوان  به   Quality Assessment Scheme

عملكرد آزمايشگاه هاي پزشكي مورد تائيد قرار گرفته است.
در اين راستا تشكل جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران، انجمن هاي علمي 
آسيب شناسي و متخصصان علوم آزمايشگاهي باليني ايران با همكاري شركت 
برگزاري  به  اقدام  ايرانيان،  پيشگام  پزشكي  آزمايشگاه هاي  كيفيت  تضمين 
پزشكي  آزمايشگاه هاي  براي    EQAS كيفيت  خارجي  ارزيابي  برنامه هاي 

نموده اند .
با توجه به اهميت آشنايي مسئولين و كارشناسان محترم آزمايشگاه هاي 

بهبود  جهت  در  آن  از  استفاده  و  برنامه  اين  نتايج  تفسير  نحوه  با  پزشكي 
اول  نيمه  در  دارد  نظر  در  ايرانيان  پيشگام  شركت   ، آزمايشگاه ها  عملكرد 
مرداد ماه و همزمان با ارسال نتايج اولين دوره برنامه در سال 1388 عالوه بر 
ارسال دستورالعمل مكتوب « نحوه تفسير و استفاده از نتايج برنامه ارزيابي 
خارجي كيفيت » اقدام به برگزاري يك كارگاه حضوري جهت آموزش و نيز 
پاسخگويي مستقيم به كليه آزمايشگاه هايي كه در برنامه اين مركز، شركت 
با  همزمان  و  متعاقبا  برنامه  اين  در  شركت  نحوه   . نمايد  برگزار  نموده اند، 

ارسال نمونه هاي نوبت اول در تير ماه سال جاري، اعالم خواهد شد.
اجراي  دوره  هر  از  پس  اشكال  رفع  هاي  كارگاه  كه  است  ذكر  به  الزم 
برنامه ( حداقل سه بار در سال 1388) براي آزمايشگاه هاي متقاضي برگزار 

خواهد گرديد.
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اطالعيه انجمن آسيب شناسى
در خصوص برگزارى دوره مميزى / بازرسى آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى

انجمن آسيب شناسى در نظر دارد به منظور تربيت مميز / بازرس با شرايط زير را سال جارى برگزار نمايد. بديهى است كه 
گروهى منتخب از اعضاى كارشناس و هيات مديره انجمن وظيفه انتخاب افراد حائز شرايط را از بين متقاضيان عهده دار خواهند 
بود. بدينوسيله از همكاران عالقمند كه تمايل به همكارى در اين خصوص دارند خواهشمند است با تلفن شماره66596993-

66912646 تماس حاصل نمايد.

شرايط مميز/ بازرس :

مشخصات عمومى:

داشتن توانايى و روحيه كار جمعى  - 1
پايبندى به اصول اخالقى  - 2

داشتن انگيزه كافى براى كمك به ارتقاء آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى  - 3
بهره بردن از ديدگاهى با ذهنيت گسترده و اشراف به موضوع مورد ارزيابى  - 4

داشتن مهارت هاى فردى و برقرارى ارتباط  - 5
توانايى تجزيه وتحليل ، قضاوت و تصميم گيرى درست  - 6

بى طرفى ودورى از حواشى   - 7
و  وظايف  قضاوت ها،  در  منافع  اشتراك  يا  تضاد  دخالت  عدم  و   ( اطالعات  محرمانگى   ) اسرار  حفظ  سوگندنامه  امضاى   - 8

مسئوليت هاى محوله

مشخصات ويژه : 

دارنده مدرك كارشناسى علوم آزمايشگاهى، كارشناسى ارشد يكى از رشته هاى علوم آزمايشگاهى، آسيب شناسى، دكترى يا   - 1
تخصص علوم آزمايشگاهى يا دكترى تخصصى(PhD) يكى از رشته هاى علوم آزمايشگاهى با حداقل 5 سال سابقه كار

مطالعه دقيق و تسلط بر متن استانداردهاى آزمايشگاه مرجع سالمت و چك ليست هاى مربوطه.  - 2
گذراندن دوره آشنايى با استانداردهاى آزمايشگاه مرجع سالمت ( با ارائه گواهى )   - 3

موفقيت در طى دوره آموزشى كه توسط آزمايشگاه مرجع سالمت براى مميزان/ بازرسان منتخب برگزار مى شود.  - 4
متابعت از برنامه هاى مميزى/ بازرسى تعيين شده به وسيله اداره امور آزمايشگاه هاى دانشگاه.  - 5

آشنايى با سيستم مديريت كيفيت و نحوه استقرار آن، ترجيحا گذراندن دوره مميزى داخلى ( با ارائه گواهى )  - 6
ترجيحا دارا بودن تجربه مسئوليت فنى، سوپروايزرى يا مسئوليت بخش هاى فنى آزمايشگاه   - 7

استانداردهاى  يا  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  استانداردهاى  استقرار  به  موفق  كه  آزمايشگاهى  در  فعاليت  سابقه  ترجيحا   - 8
سيستم مديريت كيفيت شده است.


