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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  بالغان،  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.
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شرح روى جلد شماره 19:  ميراسيديوم شيستوزما در ادرار
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بناى لزوم اجراى سيستم استاندارد و برقرارى يك روش اجرايى 
قابل اعتماد براى حفظ و كنترل كيفيت در آزمايشگاه هاى پزشكى 
همزمان با تعدد تخصص هاى پزشكى و نياز براى تشخيص پيگيرى 
بيمارى ها از چند دهه قبل مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا 
متخصص  حضور 38  با  آمريكا  در  ميالدى   1967 سال  پاييز  در 
آزمايشگاهى و علوم وابسته به نمايندگى از 15 سازمان گرد هم آمده 
و به بحث در مورد راهكارهاى ملى ارتقا كيفيت در مسئوليت هاى 
آزمايشگاهى پرداختند كه نهايتا منتهى به صدور توافقنامه اجرايى 
براى استاندارد نمودن آزمايشگاه هاى پزشكى گرديد. به دنبال اين 
توافقنامه در سال CLSI 1977 به عنوان موسسه داوطلب متولى 
در نظارت برنامه ها و اعتباربخشى آزمايشگاه ها مورد توافق و اين 
موسسه به عنوان مرجع آزمايشگاهى معرفى گرديد. در كشور ايران 
هر چند كه فعاليت هاى آزمايشگاهى خصوصى و دولتى از جمله 
 30 از  بيش  كه  اين  وجود  با  و  داشته  طوالنى  سوابق  دانشگاهى 
بر  نظارت  و  تاسيس  در  هماهنگى  اصول  از  برخى  رعايت  از  سال 
آزمايشگاه ها مى گذرد و عمال نكات مربوطه و جداول درجه بندى 
آزمايشگاهى نيز در اين زمينه تدوين گرديده است وليكن همواره 
در موارد خاصى نظير بازديدهاى اوليه در زمان تاسيس و به صورت 
دوره اى بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در اين زمينه نيز 
بازرسان و ناظران در اكثر مواقع از تجارب و سليقه شخصى خود 

بهره مند مى گرديدند.
امروزه اكثر متخصصان علوم آزمايشگاهى، نياز به ارتقا كيفيت 
از  و  اند  نموده  درك  را  آزمايشگاه  در  مديريت  سيستم  استقرار  و 
اين رو آزمايشگاه مرجع سالمت ايران در چند سال اخير اقدام به 
اين  راستا  اين  در  است.  نموده  امر  اين  خصوص  در  ريزى  برنامه 
مطابق  و  جهانى  استانداردهاى  با  منطبق  ليست هاى  چك  مركز 
به  نيز  گروهى  كار  عالوه  به  است  گرديده  تهيه  ايران  امكانات  با 
سفارش موسسه ملى استاندارد ايران به ترجمه و تدوين استاندارد 
آزمايشگاهى ايران به نام  IR , ISO 15189 پرداخته و اكنون به 

عنوان استاندارد آزمايشگاهى ايران قابل استفاده است.
اكنون كه ابزار استقرار سيستم ها آماده گرديده است نيازمنديم 
تا بستر مناسبى در آزمايشگاه ها فراهم آوريم تا مسئوالن و كاركنان 

در  نظام  اين  استقرار  به  اقدام  نياز  احساس  و  تمايل  با  آزمايشگاه 
مشى  تغيير  بتواند  مقاومت  بدون  و  نمايند  خود  فعاليت  حيطه 
اقداماتى  زير  زمينه  چند  در  كه  مى گردد  توصيه  بنابراين  دهند، 

صورت گيرد.
1 - تعيين كميته مشورتى مركب از دست اندركاران آزمايشگاه 

مرجع سالمت جهت تصويب نهايى استاندارد كشورى
2 - آگاهى مديران آزمايشگاه از تاثيرات موثر و مثبت مبانى 
آموزش هاى  طريق  از  آزمايشگاه ها  در  آن  استقرار  و  استاندارد 
آكادميك و دوره اى و ممتد در رشد و افزايش كيفيت آزمايش ها 

3 - تشكيل كار گروه آموزشى به منظور تنظيم مبانى استاندارد 
در  آزمايشگاه  كاركنان  مستمر  آموزش  و  آزمايشگاه  شاغالن  به 

انجمن هاى علمى.
اين كار گروه با تدوين برنامه هاى آموزشى مورد نياز و منطبق 
با استانداردهاى علمى براى تمامى رده هاى مديريتى و پرسنلى بر 
اجراى اين برنامه ها نيز نظارت خواهند داشت و در دوره هاى مختلف 

با ارزيابى اين برنامه شاهد ارتقا برنامه هاى آموزش خواهيم بود.
علوم  دانشجويان  و  شناسى  آسيب  دستياران  آشنايى   -  4
آزمايشگاهى در دوران تحصيل با مفاهيم و مبانى مديريت كيفيت 

و استانداردهاى آزمايشگاهى
بدون شك در سال هاى آينده با ايجاد اشتياق در دست اندركاران 

افق جديدى در ارتقا كيفيت آزمايشگاه شود.
سالمت  و  بهداشت  كارگزاران  به  فوق  فعاليت هاى  تمامى   - 5
برنامه ها  اين  بيشتر  چه  هر  بهبود  جهت  و  گردد  منعكس  كشور 
منابع مالى و آموزشى در نظر گرفته، از تعهد آن ها براى تخصيص 
موسسات  در  كيفيت  برنامه هاى  استقرار  در  الزم  شرط هاى 

آزمايشگاه ها اطمينان حاصل شود.
بازوى  عنوان  به  دولتى  غير  سازمان هاى  موارد  تمام  در   -  6
اجرايى استقرار سيستم هاى مصوب كيفيت و اصول اجرايى، تنظيم 
چك ليست هاى جديد و باالخره نظارت بر استقرار و سيستم صحه 
شركت  آزمايشگاه ها  فعاليت  گواهينامه  و  مجوز  كسب  و  گذارى 
خواهند نمود و قطعا كميته هاى مرتبط در انجمن ها تشكيل و به 

وظايف محوله اهتمام خواهند ورزيد.

آموزش در استقرار سيستم 
استاندارد آزمايشگاه هاى

 پزشكى ايران
دكتر بهروز شفقى ، رئيس انجمن آسيب شناسى

دكتر حسين دارآفرين ، مدير مسئول



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

3

واقعيت وارونه
دكتر فريد كرمى

سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى ايران

محترم  معاونت  به  ايران  شناسى  آسيب  انجمن  نامه  انتشار 
شماره  در  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشى 
نوزدهم نشريه پاتولوژى به وقايعى منتهى گرديد كه پيگيرى آن 
خواهد  همراه  به  كشور  پزشكى  جامعه  براى  بزرگى  هاى  درس 

داشت.
چندى پيش روابط عمومى اطالع يافت كه يكى از متخصصان 
فنى  مسئوليت  سمت  از  دانشگاه  علمى  هيات  عضو  و  پاتولوژى 
همكار  يك  و  عزل  خود  شهر  درمانى  آموزشى  مركز  بزرگترين 
منصوب  ايشان  جاى  به  آزمايشگاهى  علوم  اى  حرفه  دكتراى 
گرديده است. پس از طرح مسئله در هيئت مديره انجمن مقرر 
گرديد كه به جهت مغايرت اقدام فوق با مصوبات نشست سى و 
ششم شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور مورخ 7 اسفند 
1370 مكاتبه اى با حوزه معاونت آموزشى وزارت متبوع صورت 
گيرد و متن نامه با حذف نام متخصص پاتولوژى در نشريه چاپ 
دفتر  محترم  كل  مدير  توسط  نامه  جواب  ماه  دو  از  پس  گردد. 
صورت  به  بهداشت  وزارت  پزشكى  آموزش  ارزيابى  و  گسترش 
رونوشت براى انجمن ارسال گرديد كه مويد درستى نظر انجمن 
آموزش  شوراى  مصوبات  رعايت  بر  و  بود  ايران  شناسى  آسيب 

پزشكى و تخصصى تاكيد ورزيده بود.
اما نكته جالب آن است كه دو روز پس از صدور نامه وزارت 
طبى  تشخيص  آزمايشگاهى  علوم  دكتراى  انجمن  بهداشت، 
مى  ارسال  بهداشت  وزارت  آموزشى  معاونت  به  اى  نامه  ايران، 
را  بسيارى  هاى  ناگفته  آن  موارد  تك  تك  بررسى  كه  نمايند 

روشن خواهد نمود:

1 - نامه با اين جمله آغاز مى گردد: «احتراما پيرو نامه شماره  
مكاتبات  با  كسانيكه   « ايران  شناسى  آسيب  محترم  انجمن   ...
ادارى آشنايى داشته باشند بر اين امر واقفند كه كلمه « پيرو» 
زمانى به كار برده مى شود كه مرجع صادر كننده نامه اول و دوم 
آزمايشگاهى  علوم  دكتراى  انجمن  ديگر  عبارت  به  باشند.  يكى 

نمى تواند پيرو نامه انجمن آسيب شناسى نامه صادر نمايد!
ششم  و  سى  نشست  صورتجلسه   ، نامه  اول  بند  در   - 2
و  صنفى  اقدامى   » كشور،  تخصصى  و  پزشكى  آموزش  شوراى 
شده  ناميده   « علمى  وجاهت  فاقد  و  قانون  به  و  استناد  بدون 

است.
شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور جمعى متشكل از 
بهداشت  وزارت  مسئوالن  پزشكى و  علوم  دانشگاه هاى  روساى 
كه  نيست  مشخص  و  دارد  را  قانون  حكم  آن  مصوبات  و  است 
ادعاى انجمن دكتراى علوم آزمايشگاهى مبنى بر مغايرت قانونى 
مصوبه فوق با چه توجيهى صورت گرفته است. همچنين انجمن 
دكترا مصوبه نشست سى و ششم را « اقدامى صنفى» مى نامد 
و معلوم نيست كه چرا بايد روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
از  گروه  يك  نفع  به  صنفى  اقدامى  بهداشت  وزارت  مسئوالن  و 

پزشكان انجام دهند!
متاسفانه در فرهنگ ما لغت «صنفى» بار منفى يافته است 
و معموال براى تقبيح يك اقدام به كار مى رود و گويى اگر حق 
مسلم يك پزشك متخصص در تصدى فنى آزمايشگاه بيمارستان 
آموزشى از وى سلب گردد، به دليل احتمال انگ صنفى خوردن، 
نبايد به اين اقدام اعتراض كند و اگر عده اى با نفوذ در وزارتخانه 
و صدور بخشنامه هاى متعدد مسير مصوبات وزارت بهداشت را 
به گونه اى عوض كنند كه به جاى تامين مسئول فنى شهرهاى 
زير سى هزار نفر، آزمايشگاه هاى خصوصى رنگارنگ در شهرهاى 
يزرگ و قلب پايتخات تاسيس گردد، اقدامى كامال علمى و بر 

مبناى موازين قانونى انجام داده اند! 
آزمايشگاهى،  علوم  دكتراى  انجمن  نامه  اول  بند  همان  در 
مصوبه شوراى آموزش پزشكى و تخصصى، فاقد وجاهت علمى 
دكترا  انجمن  نظر  از  كه  نيست  مشخص  و  است  شده  ناميده 

«وجاهت علمى» از كجا كسب مى شود؟

براى يافتن وجاهت علمى يك تصميم راه هاى مختلفى وجود 
دارد:

مديريت  مرجع  كتب  در  مرجع:  كتب  به  مراجعه  الف) 
آزمايشگاه دو نقش مديريتى تحت عنوان Lab Director  كه 
تعريف   Medical Director و  شده  ترجمه  فنى  مسئول  به 

شده اند.
روش  بر  احاطه  با  كه  است  پزشكى   Medical Director
هاى آزمايشگاهى توانايى تفسير نتايج آزمايشگاهى و انطباق آن 
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بر وضعيت بالينى بيماران را دارد و به صراحت در منابع علمى 
ذكر گرديده است كه متخصصان آسيب شناسى بالينى به دليل 
ايفا نقش Medical director به ساير فارغ التحصيالن رشته 

هاى مرتبط در تصدى مدموريت آزمايشگاه ها اولويت دارند.

ب ) مراجعه به استانداردهاى بين المللى: در استاندارد 
CAP 2006 خط مربوط به رهبرى و مسئوليت در آزمايشگاه 
دارندگان  يا  و  پاتولوژى  متخصص  حضور  به   TTC. 10100
مدرك طب عمومى به همراه يكسال آموزش دستيارى دانشگاهى 
در  است.  شده  تاكيد  آزمايشگاهى  مديريت  تجربه  سال   2 يا  و 
استاندارد CLIA فصل M در قسمت مربوط به شرايط مسئول 
آزمايشگاه  493.1403-493.1405-493.1406 به صراحت بر 
مسئول  براى  پاتولوژى  تخصص  و  عمومى  طب  مدرك  داشتن 

آزمايشگاه تاكيد شده است.
نيازهاى  پيش  به  مربوط  فصل   ISO 15189 استاندارد  در 
شرايط  آن  ذيل  توضيح  و   5.1.3 بند   5.1 قسمت  در  كاركنان 
كرده  تاكيد  و  نموده  بيان  كلى  صورت  به  را  آزمايشگاه  مسئول 
است كه عالوه بر دوره پايه آكادميك ( طب عمومى ) گذراندن 
صورت  به  بالينى  آزمايشگاه  در  تجربه  و  آموزش  سال  چندين 

تخصصى الزامى است.

ج ) استناد به موارد مشابه در كشورهاى پيشرفته دنيا: 
حوزه  در  مديريتى  تصميمات  مبناى  دنيا  كشورهاى  ساير  در 
المللى  بين  استانداردهاى  و  علمى  صالحيتدار  مراجع  سالمت 
است و به همين دليل الگوى مديريتى در آزمايشگاه بالينى به 
گونه اى طراحى گرديده است كه حضور متخصص پاتولوژى در 

رهبرى آزمايشگاه يك امتياز براى سيستم تلقى مى گردد.

نظر  كشور:  هر  صالحيتدار  هاى  ارگان  رسمى  نظر   ( د 
استانداردها مى بايست با شرايط خاص هر  به اين كه اصول و 
كشور و منطقه تطبيق داده شوند وزارت بهداشت و ارگان هاى 
صالحيتدار در حوزه سالمت هر كشور نظر رسمى خود را جهت 
انطباق اصول علمى با شرايط خاص منطقه اى اعالم مى نمايند 
و در اين مورد خاص شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور 

نظر صريح خود را به اين صورت اعالم نموده است:
« 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 تخصصى آزمايشگاه هاى 

تشخيص طبى به عهده آنهاست. »
الزم به ذكر است كه در بند اول نامه انجمن دكترا آمده است 
موشح 1378/01/28  و  مصوب  نامه  آيين  طى  فوق  مصوبه  كه 

وزير محترم وقت ملغى شده است!
اوال تاريخ فوق زمان تدوين آيين نامه است و زمان تصويب آن 
1378/04/30 است و استناد به تاريخ تدوين نمايانگر اين مسئله 

است كه از نظر نگارنده نامه انجمن دكترا آن چه كه مهم است 
تدوين گر آيين نامه است نه تصويب كننده ( وزير بهداشت) !

تغييرات  تمام  كه  دهد  مى  نشان  نامه  آيين  دقيق  بررسى 
در جهت حذف نقش تخصصى پاتولوژيست ها در تصدى فنى 
آزمايشگاه ها است و غايب بزرگ آيين نامه همين مصوبه نشست 

سى و ششم شورا مى باشد.
تشخيص  هاى  آزمايشگاه  امور  اداره  و  تاسيس  نامه  آيين 
تخصصى  مدرك  دارندگان  تفاوت  گرفتن  ناديده  با  پزشكى 
پاتولوژى و دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى و همچنين بدون 
تصدى  در  تخصصى  و  پزشكى  آموزش  شوراى  مصوبه  به  توجه 
نشان  درستى  به  درمانى،  آموزشى  مراكز  هاى  آزمايشگاه  فنى 
مى دهد كه چگونه عده اى با استفاده از موقعيت هاى مديريتى 
در وزارت بهداشت و بدون توجه به اصول علمى، استانداردهاى 
بين المللى و نظرات و مصوبات مراجع صالحيتدار كشور را مورد 
غفلت قرار مى دهند و با در نظر گرفتن منافع صنفى منجر به 
انحراف دستورالعمل ها و آيين نامه هاى وزارتخانه شده اند به 
طورى كه رشته اى كه 25 سال پيش با اين بهانه تصويب گرديد 
كه مشكل نبود مسئول فنى شهرهاى زير سى هزار نفر را حل 
نمايند عمال وضعيتى پيدا كرده است كه فارغ التحصيالن آن در 
تمامى شهرهاى بزرگ آزمايشگاه خصوصى تاسيس نموده اند و 
با تسلط بر مناصب مديريتى حتى استانداردهاى بين المللى را 
در جهت منافع صنفى خود باز تعريف مى نمايند! و اگر انجمن 
باز  خواستار  قانونى  مصوبات  به  استناد  با  ايران  شناسى  آسيب 
پس گيرى حق مسلم يكى از اعضاى خود شود به اقدام صنفى 
متهم مى شود.بماند كه اقدام در جهت حقوق صنفى اصوال اتهام 

نيست.
ناگفته پيداست كه وزير بهداشت نمى تواند مصوبات شوراى 
آموزش پزشكى و تخصصى را ملغى نمايند در حقيقت اين نقص 
بزرگ آيين نامه وزارتخانه است كه مصوبه شورا را ناديده گرفته 

است.

شكايت  عنوان  تحت  ديگرى  مسئله  نامه  اول  بند  در   - 3
يك همكار پاتولوژيست در شعبه اول ديوان عدالت ادارى مطرح 
كه  است  شده  گيرى  نتيجه  طور  اين  آن  استناد  به  گرديده 
دكتراى علوم آزمايشگاهى مى توانند مسئوليت فنى آزمايشگاه 
ها در مراكز درمانى و بهداشتى و بيمارستانى و در مراكز آموزشى 
پاتولوژيست»  يك «همكار  شكايت  موضوع  گردند.  دار  عهده  را 

بدين قرار است:
سراسر  پاتولوژى  استادان  از  كثيرى  جمع   1382 سال  در 
كشور شكايتى را به ديوان عدالت ادارى تسليم نمودند مبنى بر 
اين كه «فارغ التحصيالن دوره كارشناسى ارشد (دكتراى حرفه 
مورخ  جلسه 219  مصوبه  مطابق  آزمايشگاهى  علوم  رشته  اى) 
1370/03/19 شوراى عالى برنامه ريزى و بند دوم از فصل اول 
مصوبه 149 مورخ 1367/11/16 شوراى مذكور بايد پس از پايان 
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كارورزى در امتحان جامع شركت نموده در صورت قبولى مدرك 
 1370/07/02 مورخ  راى  و  نمايند  دريافت  اى  حرفه  دكتراى 
نيز  ادارى  عدالت  ديوان  عمومى  هيات   79-76 شماره  دادنامه 
فارغ  به  دائم  پروانه  و  مدرك  اعطاى  لذا  است.  امر  اين  مويد 
بدون  آزمايشگاهى  علوم  ارشد  كارشناسى  دوره  التحصيالن 
ماده  مغاير  و  مقررات  خالف  قبولى  و  جامع  امتحان  در  شركت 
6 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى مصوب 
مذكور  قانون   6 ماده  الحاقى  و  اصالحى  هاى  تبصره  و   1334

مصوب 1367 مى باشد و ... »
پس از تسليم شكايت طبق نظر دبيرخانه ديوان مقرر گرديد 
كه شكايت به نام يك شاكى حقيقى ثبت گردد كه از ميان امضا 
كنندگان يك نفر داوطلب شد كه شكايت به نام او ثبت گردد. 
پس از ارجاع شكايت به هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، راى 

اين هيات به شرح ذيل صادر گرديد:
« به موجب اصل 170 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
و ماده يك و بند يك ماده 19 مصوب 1385 اعتراض نسبت به 
تصويب نامه ها و آيين نامه ها و ساير مقررات دولتى از جهات 
مقرر در قانون و به خواسته ابطال آن ها قابل طرح و رسيدگى 
كه  اين  به  نظر  است.  ديوان  عمومى  هيات  در  تصميم  اتخاذ  و 
قرار  ديوان  عمومى  هيات  صالحيت  در  دولتى  مقررات  اصالح 
ندارد و خواسته شاكى هم به طور مشخص مفيد تقاضاى ابطال 
آيين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاه هاى تشخيص طبى و 
آسيب شناسى نمى باشد، بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه 
فوق  قانون   42 و   41 قلمرو  در  نظر  امعان  و  رسيدگى  قابل 
الذكر در هيات عمومى ديوان نمى باشد. » با توجه به موضوع 
شكايت و راى هيات عمومى ديوان چگونه انجمن دكتراى علوم 
ازمايشگاهى اين گونه نتجه گيرى مى نمايد كه فارغ التحصيالن 
اين رشته مى توانند تصدى فنى آزمايشگاه هاى مراكز آموزشى 

را عهده دار گردند؟!

آزمايشگاهى  علوم  دكتراى  انجمن  نامه  دوم  بند  در   - 4
عالوه بر اتهام«صنفى» به اقدامات انجمن آسيب شناسى ايران، 
تخصصى»  «كامال  دوره  يك  آزمايشگاهى  علوم  دكتراى  دوره 
معرفى شده است كه«تمام» مراجع صالحيتدار علمى آن را تاييد 
نموده اند. همچنين در بند سوم نامه پيشنهاد گرديده كه عنوان 

متخصص به اين فارغ التحصيالن اعطا گردد.
پشتوانه  بدون  و  راحتى  به  «متخصص»  كلمه  ما  كشور  در 
به كرات به كار برده مى شود. در خيابان ها بر سر در فروشگاه 
ابرو»،  «متخصص  بينيم:  مى  وفور  به  را  تخصصى  عناوين  ها 
 ... عقد»و  سفره  تزئين  «متخصص  بدنسازى»،  «متخصص 
كلمه  بردن  بكار  با  صنفى  هاى  اتحاديه  و  بازرگانى  وزارت  اگر 
شده  تعريف  و  مشخص  هاى  دوره  گذراندن  بدون  «متخصص» 
نظام  سازمان  و  بهداشت  وزارت  اما  باشند،  نداشته  مشكلى 
هم  آن  و  دارند  كلمه «متخصص»  از  مشخصى  تعريف  پزشكى 

ورود  نحوه  قانون  طبق  كه  است  مشخص  دوره  يك  گذراندن 
پايانى آن  امتحان  دوره  محتواى درسى آن، طول مدت  به آن، 
تعريف و مشخص شده است و واجدين شرايط ورود به اين دوره 
طب  دكتراى  ارشد،  كارشناسى  مانند  اوليه  عمومى  مدارك  ها 

عمومى يا دندانپزشكى و يا داروسازى را دارا مى باشند.

آزمايشگاهى  علوم  دكتراى  انجمن  نامه  سوم  بند  در   - 5
يابد  ادامه  رشته  اين  در  دانشجو  جذب  كه  است  شده  پيشنهاد 
آزمايشگاه تشخيص طبى فقط با يك  هزار  زيرا قريب به چهار 
مسئول فنى فعاليت مى نمايد و قريب 90 درصد آزمايشگاه هاى 

تشخيص طبى مراكز بهداشتى مسئول فنى ندارند!
مراكز  هاى  آزمايشگاه  در  فنى  مسئول  وجود  عدم  استدالل 
علوم  اى  حرفه  دكتراى  رشته  اندازى  راه  توجيه  بهداشتى 
آزمايشگاهى بود و امروز با گذشت بيش از 25 سال از آن تصميم 
آزمايشگاه  از  بسيارى  بهداشتى  مراكز  هاى  آزمايشگاه  بر  عالوه 
فارغ  و  هستند  فنى  مسئول  فاقد  دولتى  هاى  بيمارستان  هاى 
صنفى  كامال  هاى  دستورالعمل  بركت  به  رشته  اين  التحصيالن 
اند  خصوصى شده  آزمايشگاه  تاسيس  بهداشت موفق به  وزارت 
و معلوم نيست كه پس از راه اندازى مجدد دوره دكتراى حرفه 
اى علوم آزمايشگاهى چگونه مى توان فارغ التحصيالن جديد را 
اعزام  سناريو  اين  آخر  پرده  شايد  و  فرستاد  بهداشتى  مراكز  به 
مراكز  هاى  آزمايشگاه  فنى  تصدى  جهت  پاتولوژى  متخصصان 
بهداشتى باشد تا جاى اين فارغ التحصيالن در بخش خصوصى 

بازگردد!

به  خطاب  ها  رونوشت  قسمت  در  نامه  انتهاى  در   - 6
علوم  دكتراى  انجمن  نامه  چاپ  پاتولوژى،  نشريه  مسئول  مدير 
قانون  طبق  پاتولوژى  نشريه  بعدى  شماره  در  آزمايشگاهى 
كجاى  در  كه  نيست  مشخص  است!  شده  درخواست  مطبوعات 
به  اعتراض  در  انجمن  يك  اگر  كه  است  آمده  مطبوعات  قانون 
بهداشت بنويسد و  وزارت  دولتى نامه اى به  اقدام يك مسئول 
انجمن ديگرى به اين نامه معترض باشد، با چه استداللى ملزم 

به چاپ نامه آن انجمن در نشريه خود مى باشد! 

نامه انجمن دكتراى علوم آزمايشگاهى نمونه اى است از آن 
و  سابق  طبى  تشخيص  هاى  آزمايشگاه  امور  كل  اداره  در  چه 
آزمايشگاه مرجع سالمت فعلى گذشته و مى گذرد و آن وارونه 
و  تصميمات  مسير  انحراف  راستاى  در  واقعيت  دادن  جلوه 
فارغ  از  گروهى  صنفى  منافع  تامين  جهت  در  ها  دستورالعمل 

التحصيالن دانشگاهى است .
الزم به ذكر است با توجه به اهميت موضوع، اسامى اعضاى 
شركت كننده در نشست شوراى آموزش پزشكى تخصصى كشور 

مورخ 1370/12/7 در صفحه 17 درج گرديده است.
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راهنما
داروهاي  تاثير  تيروئيد،  غده  فيزيوپاتولوژى  مقاله  اين  در    
كاربرد  و  تيروئيدى  آزمون هاى  تيروئيدي.  آزمون هاي  بر  مختلف 
بالغان،  و  نوزادان  هيپوتيروئيدى  در  غربالگرى  آنها،  از  يك  هر 
بيمارى هاى شديد و حاد غير تيروئيدى و تاثيرشان بر هورمون ها 
و ساير اختالالت غده تيروئيد شرح داده شده است و مورد بحث 

قرار مي گيرند.  

اهداف آموزشى 
فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:

را  تيروئيدي  بيماري هاي  در   آزمايشگاهي  هاي  آزمون   -  1
نام ببرد .

2-يافته هاي آزمايشگاهي ، مداخالت آزمون ها و لزوم انجام 
هر آزمون را ذكر كند. 

3 - نحوه ايجاد خطا و موارد تاثيرگذار در هر آزمون را بيان 
كند.

گروه  هاى  هدف: 
ويژه متخصصان آسيب  شناسى، داخلى و اطفال (غدد )، علوم 
آزمايشگاهي، بيوشيمي باليني، هورمون شناسي، پزشكان عمومى 
و  كاردانان  داروسازي،  آزمايشگاهي،  علوم  حرفه  اى  دكتراى  و 

كارشناسان آزمايشگاه

مقدمه 
لوب  دو  از  آندوكرين،  سيستم  مهم  اجزاي  از  تيروئيد  غده 
تشكيل شده كه توسط ناحيه ايسم  (Isthmus)  بهم متصل  اند. 
از لحاظ جنين شناسي از اپيتليوم حلقى در دوران جنينى منشأ 
مى گيرد و در طول مسير خود به موقعيت اصلى اش نزول مى 

تفسير آزمون تيروئيدي
دكتر كامبيز مظفري، متخصص آسيب  شناسى تشريحى و بالينى ، 

دكترعباس زواره اي، متخصص بيوشيمي باليني 
عضو هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و

 درمانى قلب شهيد رجايى
محمد سپاسي، كاردان آزمايشگاه

موز
ودآ

ه خ
مقال

نواحى  در  مادرزادى  طور  به  است  ممكن  دليل  همين  به  نمايد، 
شناسي  بافت  نظر  از  بماند.  باقى  زبان  قاعده  مانند  اكتوپيك 
سلولهاى مكعبى- استوانه اى، جدار فوليكول هايى را مى سازند 
كه حاوى مواد كلوئيدى غنى از تيروگلبولين مى باشند. وزن اين 
غده حدود 10 تا 30 گرم است كه در شرايط پاتولوژيك مانند 
گواتر به چندين برابر در نمو بافتهاى جنين و همچنين رشد و 
متا بوليسم بدن نقش دارد. گروهى از سلولهاى دراين غده بنام 

پارافوليكولر در توليد هورمون كلسى تونين نقش دارند.

فيزيوپاتولوژى غده تيروئيد
تحت تأثير هورمون محركه تيروئيد (TSH)، هورمون هاى T3 و 
T4 توليد شده كه بر روى غدد هيپوتاالموس و هيپوفيز پس خوراند 
منفى دارند. ترشح هر دو غده را نيز اين دو هورمون تنظيم مي 
و  جذب  خون  گردش  از  را  يد  فعال  طور  به  تيروئيد  غده  كنند. 
نهايتا  و  كرده  متصل  تيروزين  آمينه  اسيد  به  را  آن  مراحلى  طى 
هورمون هاىT3 و T4وارد گردش خون مي شوند. اختالالت تيروئيد 
انتخاب  مهم  مسأله  دارند.  وجود  جامعه  افراد  درصد  تا 10  در 5 
آزمون هاى آزمايشگاهى است كه بهترين اطالعات را فراهم كنند.

وضعيت  كننده  منعكس  تنها  تيروئيد  هورمونى  هاى  آزمايش 
هورمونى در همان لحظه نمونه گيرى است. چه بسا آزمايش هاى 
تيروئيد نشانگر اختاللي باشند ولى عملكرد عضوى تيروئيد مختل 
نباشد. از طرف ديگر ممكن است عليرغم وجود اختالل عملكرد 
هاى  آزمون  نتايج  كلينيكال،  ساب  شكل  به  تيروئيد  در  عضوى 
آزمايشگاهى طبيعى باشند. ميزان هورمون ها در خون و در سطح 
سلولى همواره برابر نيستند، همچنين بهترين زمان نمونه گيرى 
فصل،  نژاد،  جنس،  سن،  مانند  فاكتورهايى  و  بوده  هنگام  صبح 
سيكل قاعدگى، سيگار، ورزش، ناشتا بودن، استاز خون در اندام 
هنگام نمونه گيرى و همچنين داروهايى كه فرد مصرف مى كند 

بر روى آزمون هاى تيروئيدى تأثيرگذار مى باشند.
 TSH بهترين شاخص وضعيت كاركرد تيروئيد اندازه گيرى
و FT4 است. هيچ آزمون آزمايشگاهى به تنهايى صحت صد در 
گيرد.  انجام  آزمون  چندين  از  مجموعه  اى  بايد  بلكه  ندارد،  صد 
آزمون هاى تيروئيدى ممكن است به جهت پيچيدگى و خطاهاى 
كننده  گمراه  نمونه گيرى  زمان  و  متدولوژى  در  تفاوت  يا  درونى 
باشند. اين آزمون ها نبايد به طور روتين جهت تشخيص به كار 
بالينى  يافته هاى  و  عاليم  تأئيد  در  آنها  نقش  بلكه  شوند  گرفته 

است.
در غده تيروئيد هورمونهاىT3  وT4  به  تيروگلبولين متصل 
هستند ولي در گردش خون هورمون T4 بيشتر به پروتئين اتصالي 
خود (TBG) اتصال دارد، 10 تا 15 درصد نيز به پره آلبومين و 
ميزان 70  T3به  هورمون  باشد.  مى  آزاد  آن  درصد  يك  از  كمتر 
درصد به TBG  متصل است و مقادير كمتر آن به آلبومين و در 

صد ناچيزى از آن آزاد است .
در هنگام ورود هورمون به سلول هاى هدف، T4 به T3 تبديل 
شده كه شكل اخير از نظر متابوليك فعال مى باشد و جهت اين 

هورمون رسپتورهايى بر روي هسته سلول هاي هدف وجود دارد.
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بيمارى كه قرص تيروكسين دريافت مي كند اگر نياز به انجام 
آزمايش FT4 دارد نبايد در روز آزمايش قرص مصرف كند، زيرا 
كه قرص تيروكسين تا 9 ساعت بعد از مصرف به ميزان 13 درصد 
افزايش در نتيجه FT4 مى دهد ولى بر روى TSH  اثرى ندارد.

در بيمارى كه جهت اختالل تيروئيدى دارو مصرف مى  كند 6 
هفته زمان الزم است تا محور هيپوفيز هيپوتاالموس به وضعيت 

توازن برسد.
يا  نتايج  تفسير  در  ناكافى  اطالع  دليل  به  پزشكان  از  برخي 
تشخيص غلط و يا حتى ديد محدود باليني ممكن است متوجه 
بيماران  در  تيروئيد  پركارى  يا  كارى  كم  عالمت  بدون  موارد 

نشوند.
عاليم  كه  است  افرادي  در  كلينيكال  ساب  هيپرتيروئيدى 
است  طبيعى  محدوده  در  آنها   T4 و   T3 مقدار  ، ندارند  بالينى 
معرض  در  بيماران  اين  مي  باشد.  پايين  شان   TSH مقدار  ولى 
خطر فيبريالسيون دهليزى، مرگ و مير قلبى و پوكى استخوان 

هستند.

آزمون هاى تيروئيدى 
 TRH - 1

روى  بر  و  شده  ترشح  هيپوتاالموس  غده  از  هورمون  اين   
ترشح غده هيپوفيز و توليد TSH تأثير دارد. همچنين بر ترشح 
داراى  تـيروئيدى  هاى  هـورمون   گـذارد.  مى   اثر  نيز  پروالكتين 

پس خوراند مهارى بر روى اين هورمون و نيز TSH  هستند.
اختالالت  در    TRHبررسى جهت  آزمايشگاهى  آزمون 
اختصاصى  آنتى  بادى  ايجاد  كه  چرا  باشد،  نمى  مفيد  تيروئيدى 

براى سنجش آن مشكل است.

  TSH - 2
بيشترين  داراى  صبح  الي11  ساعت 10  در   TSH هورمون   
و در همين ساعات شب داراى كمترين ميزان ترشح است. اين 
هورمون از غده هيپوفيز ترشح شده و به روش  هاى راديوايمونواسى 
لومينسانت  كمى  روش  و   (IMA) اسى  ايمونومتريك   ،(RIA)
قابل سنجش است. كمبود آن اولين شاخص نارسايى غده تيروئيد 
مي باشد به طورى كه بر اثر كاهش هورمون هاي تيروئيد ميزان 
 sensitive ترشح آن از هيپوفيز افزايش مى يابد. اخيرا آزمايش با
TSH مقادير بسيار كم آن را  هنگام پركارى تيروئيد شناسايى 

مى كند.
روش اخير با استفاده از آنتى بادى منوكلونال بر عليه جزء بتا 
ساب يونيت اين مولكول عمل كرده كه جهتTSH  اختصاصى 
مى  باشد. مقدارTSH  در مواردى مانند كم كارى اوليه تيروئيد، 
كودكان، گواتر به دليل كمبود يد، بيمارى آديسون، بيمارى هاى 

غير تيروئيدى شديد و در تيروئيديت ها باال مى رود.

جدول 1) تاثير دارو هاي مختلف بر آزمون هاي تيروئيدي

TBG elevationEstrogen
suppress TSH
decreased  T4 to T3 conversionGlucocorticoids

suppresses TSHDopamine
Decreased T4 to T3 conversionPropranolol

hyper- &  hypothyroidism in susceptible  patientsIodide and amiodarone

HypothyroidismLithium
(in vitro) protein binding inhibition 
artifactual free T4  rise
reduction in total T4 and  free T4 index

Phenytoin
Carbamazepine
furosemide

Higher T4 disposal
suppressed TSHPhenytoin

(in vitro) activates lipoprotein lipase
 increased free fatty acids
inhibits T4 binding  and  falsely elevates freeT4

Heparin

Increased  rate  of  thyroid  hormone clearance
Phenobarbital
Phenytoin
Rifampin
carbamazepine

inhibit TSH synthesisSomatostatin
dopamine
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  Total  T4 - 3
منعكس كننده مقدار تيروكسين در خون است. داروهاى قلبى 
و آسپيرين بر آن تاثير دارند. اگر بيمار داروى تيروئيدى مصرف 
نكند، اندازه  گيرى فوق ارزيابى خوبى از كاركرد غده تيروئيد به 
ما مى  دهد، البته Free T4 كاركرد غده تيروئيد را بهتر مشخص 

مى  كند.

 T3 Resin Uptake - 4
 T3 توسط  كه   TBG مولكول  از  مكان  هايى  آزمايش  اين 
  T3 اگر  كه  طورى  به  دهد،  مى   نشان  را  است  نگرديده  اشغال 
نشاندار بيشتر توسط TBG جذب گردد باعث دسترسى ميزان 
كمترى از آن جهت جذب توسط رزين مي شود، اين آزمايش براى 
درصد  هيپوتيروئيدى 50-60  براى  و  درصد  هيپرتيروئيدى 80 
حساسيت دارد. همچنين جهت محاسبه شاخص تيروكسين آزاد 

(FTI) از آن استفاده مى  شود. 

  Free thyroxine index  ( FTI ) - 5
 Total حد طبيعى آن از 5.4 الي 7. 9 است كه از حاصل ضرب
مقدار  افزايش  اثر  بر  اگر  آيد.  مى  بدست   T3 uptake در   T4
باشد  آمده  بوجود   Total    T4 افزايش  كاذب  صورت  به   TBG
با اين آزمايش مقدار واقعى هورمون اصالح مى  شود. در حاملگى 
 T3 Uptake ولى  مي رود  باال   TBG افزايش  دليل  به    T4
در  مى ماند.  باقى  طبيعى  محدوده  در   FTI لذا  مى يابد  كاهش 
 T3 Uptake و   T4 مقادير  هيپوتيروئيدى  يا  و  هيپرتيروئيدى 
طرز  به   FTI امروزه  مى  يابند.  كاهش  يا  افزايش  جهت  يك  در 

گسترده اى توسط FT4 جايگزين شده است .

  Free T4 - 6
دهد.  مى   نشان  را  متابوليك  وضعيت  از  بهترى  همخوانى 
همچنين در بيمارى  هاى غير تيروئيدى شديد ارزيابى بهترى از 
T4 توتال به ما مى  دهد. اگر همراه با TSH اين آزمايش انجام 
كفايت  تيروئيد  كاركرد  ارزيابى  جهت  تنهايى  به  مى  تواند   ، شود 

كند.

  T3 - 7
 80 در صد اين هورمون از تبديل محيطي T4 حاصل مى شود 
مقادير   T4 به  نسبت  است.  تيروئيد  منشأ  از  آن  ديگر   %  20 و 
بسيار كمترى متصل به پروتئين  هاى سرم است. در 90 درصد 
بيماران هيپرتيروئيد مقدار T4 و T3 هر دو باالست ولى افزايش 
T3 از T4 چشمگيرتر است. در بقيه موارد پركارى تيروئيد ممكن 
بيمارى  هاى  مانند  باشد،  همراه  طبيعى  يا  پايين   T3 با   است 
و  ايندرال   مانند  داروهايى  يا  و  همزمان  شديد  تيروئيدى  غير 
علل  از  گردند.   T3 به    T4 تبديل  كاهش  باعث  كه  آميودارون 
ديگر افزايش T3، هيپرتيروئيدى در ابتداى درمان و يا عود بعد 
از درمان است. بيمارى  Grave's، گواتر سمى يا آدنوم سمى نيز 
از ساير علل مى  باشند. همچنين افزايش TBG سطحT3  توتال 

را مى  افزايد.
توتال   T4 ولى  ست  باال  سرم    T3 سطح   :T3 toxicosis  
و Free T4 طبيعى هستند. اين امر مى  تواند به خاطر افزايش 

.T3   به T4 باشد يا به دليل افزايش تبديل T3 ترشح

  T4/T3 ratio - 8
يا   T3 ترشح  افزايش  كه  مي يابد  كاهش  موقعى  نسبت  اين 
افزايش تبديل T4 به T3  در كار باشد. در مواردى كه منابع يد 
كه  مى  گردد  توليد  بيشتر  تيرونين  يدو  منو  باشند،  يافته  كاهش 
 TSH بر اثر تحريك T3 مى  گردد . ترشح T3 سبب توليد بيشتر
فضونى مى  يابد مانند هيپوتيروئيدى اوليه يا وجود آنتى  بادى  هاى 

. TSH محرك رسپتور

 reverse T3 - 9
  deiodination 5 براثر  كه  است   T4 مولكول  از  ايزومرى 
ايجاد مى  گردد. نيمه عمر اين ماده كوتاه و از نظر متابوليك غير 
فعال است . rT3 نيز به مولكول TBG اتصال مي يابد و كاربردش 
در شناسايى بيمارى  هاى غيرتيروئيدى شديد ، هيپرتيروئيدى بر 
  (factitious hyperthyroidism) تيروكسين  مصرف  اثر 
و  پروپرانولل   ) داروها  از  استفاده  همچون  مواردي  شناسايي  يا 

آميودارون) است .

  Thyroglobulin  - 10
اين ماده توسط فوليكول هاى تيروئيد ترشح مي شود و هورمون هاى 
تيروئيدى در غده تيروئيد قبل از وارد شدن به جريان خون به اين 
ماده متصل هستند. سطح سرمي آن تا ng/ml  30  است. افزايش 
آن حاكى از وجود توده  هاى تيروئيد، آسيب تيروئيدى يا تحريك 
مقادير  دارويى  تيروتوكسيكوز  در  باشد.  مى   TSH گيرنده  هاى 
سرطان ها،  از  برخى  عود  پايش  در  نيز  نيست،  سنجش  قابل  آن 
و  مادرزادى  هيپوتيروئيدي هاى  تيروئيد،  ديسژنزى  تشخيص 
استفاده  دارويى  تيروتوكسيكوز  از  حاد  تحت  تيروئيديت  افتراق 

مى  شود.
ولي تيروگلوبولين در كارسينوماى مدولرى يا غير ديفرانسيه 
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وجود ندارد، همچنين 20 % از بيماران ممكن است آنتى  بادى بر 
عليه اين ماده داشته باشند كه در سنجش آن ايجاد اختالل كند، 
 mRNA بررسى  جهت  پاتولوژى  مولكوالر  روش هاى  از  بايد  لذا 

تيروگلوبولين استفاده نمود.

 ( Thyroxine-Binding Globulin )  TBG  - 11
افزايش يا كاهش T3 يا T4 توتال  كننده  اين ماده منعكس 
است ولى بر ميزان فعاليت واقعى اين ها اثرى ندارد. مقدار طبيعى 

آن 39-13 ميكروگرم در دسى ليتر است .

TBG  جدول 2 ) تاثير اختالالت مختلف برسطح

anti-TPO  - 12 ( تيروپروكسيداز آنتى بادى)
دارد  وجود  تيروئيد  تخريبى  فرآيندهاى  در  آنتى  بادى  اين 
مانند تيروئيديت هاشيموتو يا تيروئيديت آتروفيك و احتماال براى 
مراحل  زير  شكل  دارد.  سيتوتوكسيك  اثر  تيروئيدى  سلول هاى 
مي  نشان  را  تيروئيد  اتوايمون  اوليه  كاري  كم  بيماري  پيشرفت 

دهد.

Tg Ab  - 13 (آنتى تيروگلوبولين) 
در نواحى كه كمبود يد وجود دارد براى ارزيابى بيمارى هاى 
شود.  مى   استفاده  گواتر  دچار  بيماران  در  تيروئيد  اتوايميون 
 iodide therapy پايش   جهت  آندميك  نواحى  در  همچنين 

كاربرد دارد.

 TSH 14 - آنتى بادى بر عليه رسپتور
اين آنتي بادي از عمل هورمون محرك تيروئيد تقليد مي كند 
. (TSH stimulator) در افراد مبتال به بيماري Grave's هر 
چقدر تيتر آن قبل از درمان كمتر باشد، احتمال بهبودي بيشتر 

است.

15 - دفع ادرارى يد 
و  است   (pg/dl) ليتر دسى   در  پيكوگرم  حسب  بر  آن  مقدار 

تخمينى صحيح از دريافت خوراكى يديد را به ما مى  دهد.

غربالگرى در هيپوتيروئيدى نوزادان
T4  و TSH هر د و در اين امر كاربرد دارند. از سرم خون 
 dry blood) پا پاشنه  خون  شده  خشك  لكه  هاى  يا  ناف  بند 
spots) استفاده مى  شود. اگر تنها T4 يا TSH  مورد ارزيابى 
قرار گيرند احتمال موارد مثبت كاذب باال مى  رود. تصميم  گيرى 
بر مبناى TSH بدين ترتيب است كه اگر مقدار آن كمتر از 10 
ميلى واحد در ليتر باشد نياز به اقدامى نيست، اگر بين 10 تا 20 
باشد بايد 2  تا 6 هفته بعد آزمايش تكرار گردد و در مقادير باالتر 

از 20 بايد بيمار جهت هيپوتيروئيدى بررسى گردد.

غربالگرى در بالغان 
تكرار  را  آن  سال  هر 5  و  شود  مى   شروع  سالگى  سن 35  از 

مى  نمائيم .

  (Non thyroidal illness   ) NTI
هاى  هورمون   تيروئيدى  غير  حاد  و  شديد  بيمارى  هاى  در 
 TSH ابتدا  كه  طورى  به  مى  گردند  تغيير  دستخوش  تيروئيد 
كاهش يافته سپس T4 و T3 نيز كاهش مى  يابند. با رفع عامل 
زمينه  اى TSH به حد طبيعى يا باالتر از دامنه مرجع مى رسد و 

با بهبود فاز حاد سطح TSH هم طبيعى مى شود.

Gestational transient thyrotoxicosis
افزايش HCG در طي حاملگي و كاهش TSH در كار است. 
در 2 % از حاملگى ها بيماران در هفته 12-10 حاملگى دچار اين 
وضيعت شده، اكثرا با استفراغ شديد دوره حاملگى همراه است. 

FT4 در اين بيماران به مقادير بيشتر از حد طبيعى مى  رسد.

Familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia
واريانتى از آلبومين در اين بيماران وجود دارد كه به طور غير 
طبيعى به T4 اتصال دارد. در اين بيماران مقدار تيروكسين سرم 
باالست در حالى كه TSH  طبيعى است و جهت تشخيص اين 

موارد اندازه گيرى T4 آزاد كمك مي كند.
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خالصه
لوب  دو  از  آندوكرين،  سيستم  مهم  اجزاي  از  تيروئيد  غده 
تشكيل شده. از لحاظ جنين شناسي از اپيتليوم حلقى در دوران 
جنينى منشأ مى  گيرد و در طول مسير خود به موقعيت اصلى 
 اش نزول مى  نمايد، به همين دليل ممكن است به طور مادرزادى 
بافت   نظر  از  بماند.  باقى  زبان  قاعده  مانند  اكتوپيك  نواحى  در 
را  هايى  فوليكول  جدار  اى،  استوانه  مكعبى-  سلول  هاى  شناسي 
مى سازند كه حاوى مواد كلوئيدى غنى از تيروگلبولين مى  باشند. 
وزن اين غده حدود10 تا 30 گرم است كه در شرايط پاتولوژيك 
مانند گواتر به چندين برابر مي رسد. اين عضو در نمو بافت  هاى 

مغزى جنين و همچنين رشد و متابوليسم بدن نقش دارد. 
وضعيت  كننده  منعكس  تنها  تيروئيد  هورمونى  هاى  آزمايش 
هورمونى در همان لحظه نمونه گيرى است. چه بسا آزمايش هاى 
تيروئيد نشانگر اختاللي باشند ولى عملكرد عضوى تيروئيد مختل 
نباشد. از طرف ديگر ممكن است عليرغم وجود اختالل عملكرد 

آزمون هاى  نتايج  كلينيكال،  ساب  شكل  به  تيروئيد  در  عضوى 
آزمايشگاهى طبيعى باشند. ميزان هورمون ها در خون و در سطح 
سلولى همواره برابر نيستند، همچنين بهترين زمان نمونه گيرى 
فصل،  نژاد،  جنس،  سن،  مانند  فاكتورهايى  و  بوده  هنگام  صبح 
سيكل قاعدگى، سيگار، ورزش، ناشتا بودن، استاز خون در اندام 
هنگام نمونه گيرى و همچنين داروهايى كه فرد مصرف مى كند 

بر روى آزمون هاى تيروئيدى تأثيرگذار مى  باشند.
References:

1. Henry JB, Clinical diagnosis & management 
by laboratory methods , 21st  ed Philadelphia, WB 
Saunders Co. 2007

2.British Thyroid Association ; UK Guidelines 
for the use of thyroid function tests, July 2006

3. A review of thyroid test values and 
interpretations, available at URL: thyroid.about.
com/cs/newsinfo/l/bltest_values.htm

پرسش هاى مربوط
 به مقاله خودآموز 
« تفسير آزمون هاى 
تيروئيدي »

1 - بهترين شاخص وضعيت كاركرد تيروئيد كدام است ؟
T3 Resin uptake و  TSH ( ب   Total T4 و  TSH ( الف

FT4 و  TSH ( د   TRH و  TSH (   ج
2 - در غده تيروئيد T3 و T4 به ............................ متصل هستند .

 Thyroglobulin ( ب     Thyroxine – binding globulin ( الف
Calcitonin (  د        Pre-Albumin (   ج

 3 - مصرف هپارين در بيماران باعث كدام تغيير (In vitro) مي شود ؟
 T3 به T4 ب ) كاهش تبديل    TBG الف ) افزايش

 TSH د  ) مهار    Free T4 ج   ) افزايش
 4 - در هيپر تيروئيدى ساب كلينيكال همگى صحيح است بجز ؟

ب ) مقدار T3 و T4 در حد طبيعى است الف ) عاليم بالينى ندارند    
د  ) خطر فيبريالسيون دهليزى دارند ج   ) مقدارTSH   در حد طبيعى است    

5 - در مورد TRH همگى صحيح اند بجز ؟
ب ) مى  تواند سبب ترشح PRL هم بشود الف ) فقط بر توليد TSH اثر دارد     

د) توليد Ab اختصاصى بر عليه آن دشوار است ج   ) آزمون آزمايشگاهى جهت سنجش آن مفيد نمى  باشد  
6 - در مورد FTI كدام صحيح است ؟

ب ) در حاملگى افزايش مى  يابد الف ) حاصل ضرب  T3uptake  در Free T4   است     
د ) در هيپر تيروئيدى مقدار آن طبيعى است ج   ) امروزه به طرز وسيعى توسط Free T4 جايگزين شده است  

7 - درباره  T3 كدام صحيح است ؟
الف ) بيشتر توسط تبديل T4 به T3  حاصل مى شود 

ب ) ايندرال سبب افزايش آن مي شود  
ج   ) افزايش TBG  بر T3 توتال اثرى ندارد 

د  ) در اكثر بيماران هيپر تيروئيدى مقدار T4  از T3 بيشتر است
8 - تيروگلبولين در تمامى موارد كاربرد دارد بجز ؟

ب ) در پايش عود كانسرهاى تيروئيد            الف ) هيپر تيروئيدى به واسطه مصرف تيروكسين     
د  ) تيروئيديت هاى تحت حاد ج   ) تشخيص ديس ژنزى تيروئيد       

9 - كدام مورد سبب كاهش TBG مى گردد ؟
5FU (  د ج   ) هروئين   ب ) كلوفيبرات     الف ) آندروژن     

10 - غربالگرى در بيماران جهت امراض تيروئيدى از چه سنى شروع شده و هر چند سال تكرار مى شود ؟
ب ) 35 سالگى – هر 10 سال الف ) 25 سالگى – هر 10 سال        
د  ) 35 سالگى – هر 5 سال ج   ) 25 سالگى – هر 5 سال      
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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 ؛
احترامٌا ، بازگشت به نامه شماره  3209/پ/88  مورخ 88/5/7 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « تفسير آزمون هاى تيروئيدي» باستحضار ميرساند كه اعطاي يك امتياز 
متخصصان آسيب شناسى، داخلى و اطفال (غدد )، علوم آزمايشگاهي، بيوشيمي باليني، هورمون شناسي، پزشكان عمومى و دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، داروسازي، كاردانان 

و كارشناسان آزمايشگاه 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 :51000468   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           

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 
89/05/07 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:  202888/ 6/آ
 تاريخ:  88/05/70

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.

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
انجمن  نام  به  نوين  اقتصاد  بانك  شماره  1- 6596993 -850- 134  حساب  به  كارشناسان 
آسيب شناسى 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
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منطقه  به  مسافرت  از  پس  روز   7 طي  در  بيمارى  آغاز   .2
اى (جامعه اي) كه داراى يك يا تعداد بيشترى از موارد قطعى 

S-OIV  است
از  بيشترى  تعداد  يا  يك  كه  باشد  اى  منطقه  ساكن  فرد   .3

موارد قطعى عفونت  S-OIV نيز در آن ديده شده است. 

دوره سرايت پذيرى بيمارى
روز  يك  از   (H1N1) خوكى  آنفلوانزاى  ويروس  قطعي  مورد 
مسري  بيمارى  عاليم  آغاز  از  بعد  روز   7 تا  عاليم  بروز  از  پيش 

مى باشد. 
تماس نزديك به اين صورت تعريف مى شود :

داشتن تماس از فاصله حدود  (1/5 متر) ياكمتر با مورد قطعى 
يا مورد مشكوك به بيمارى در كل دوره سرايت پذيرى بيمارى

 Acute Respiratory) ناگهانى  تنفسى  بيمارى  تعريف 
 (Illness, IRI

شروع اخير حداقل دو مورد از موارد زير مى باشد:
احساس گرفتگى بينى يا آبريزش، گلو درد، سرفه ( با يا بدون 

تب قطعى يا احساس گرما ).

تعريف گروه هاي پرخطر
فردى كه از لحاظ ابتال به عوارض آنفلوانزاي خوكى در معرض 
جامعه  در  ايمنى  سيستم  باضعف  افراد  يعنى  باشد  زيادى  خطر 
شامل: كودكان زير 5 سال، زنان حامله به خصوص در سه ماهه 
بيماران  برونشيت)،  و  آسم   ) مزمن  ريوى  بيماران  سوم،  و  دوم 
شيمى  مانند  ايمنى  كننده  ضعيف  هاى  درمان  زير  افراد  قلبى، 
اين  سال.   65 باالى  افراد  و  كبد  و  تمامى  نارسايى  ها،  درمانى 

عواپض همانند عوارض آنفلوانزاى فصلى هستند. 

مالحظات خاص براى كودكان 
براى افراد 18 سال يا كمتر از آن كه مشكوك به عفونت بوده يا 
  RAYEمورد قطعى عفونت هستند به علت احتمال بروز سندرم
تجويز آسپرين يا فرآورده هاى حاوى آسپرين قدغن است. ( مانند 
بيسموت ساب ساليسيالت – Peptobismol ) براى كاهش تب 
مى توان از ساير تب برها مانند استامينوفين يا ساير داروهاى ضد 

التهابى غير استروئيدى NSAID  ها استفاده كرد.

مقاومت نسبت به داروهاى ضد ويروس :
به  فعال  خوكى  منشاء  با    (H1N1) A آنفلوانزاى  ويروس 
زاناميوير  همانند  نورآمينيداز  مهاركننده  ويروس  ضد  داروهاى 
خانواده  ويروس  ضد  به  ويروس  اين  است.  حساس  واوسلتاميوير 

دارويى آدامانتان مانند آمانتادين وريمانتادين مقاوم مى باشد.
درمان ضد ويروسى ( موارد احتمالى، مشكوك يا قطعى عفونت 

آنفلوانزاى خوكى):
توصيه هاى مربوط به استفاده از درمان آنتى ويرال مى تواند با 
دستيابي به آخرين اطالعات مبنى بر ميزان اثربخشى دارو، طيف 

راهنماى (قابل تجديد نظر) درمان دارويى 
ضد ويروس در موارد قطعى يا مشكوك 
ابتال به  ويروس آنفلوانزاى A با منشاء 
خوكى و همچنين موارد تماس نزديك

(دستورالعمل 7)

مركز مديريت بيمارى هاى غيرواگير

هدف
فراهم آوردن راهنمايى قابل تجديد نظر در خصوص چگونگى 
استفاده از داروهاى ضد ويروس به منظور درمان بيماران مبتال و 
همچنين پروفيالكسي دارويى در برابر عفونت با ويروس آنفلوانزاى 
A (H1N1) با منشاء خوكى. اين راهنما،  نحوه برخورد دارويي با 
بيماران قطعى، موارد متحمل يا مشكوك و همچنين موارد تماس 

نزديك با عفونت آنفلوانزاى با منشاء خوكى را شامل شود. 

تعريف موارد عفونت با ويروس آنفلوانزاى  A (H1N1) با 
(Swine-Origin-Influenza A Virus )منشاء خوكى

تعريف يك مورد قطعى عفونت S-OIV  عبارتند از : 
تائيد  با  همراه  ناگهانى  دار  تب  تنفسى  بيمارى  با  فردى 
آزمايشگاهى آن توسط مركز مديريت بيمارى هاى واگير مى باشد. 
تائيد آزمايشگاهى بر اساس مثبت شدن يك يا تعداد بيشترى از 

آزمون هاى ذكرشده در زير است:
RT-PCR=   Real-Time PCR  or PCR .1

2. كشت ويروس در تخم مرغ جنين دار يا كشت سلول هاى 
انسانى.

:  S-OIV تعريف مورد متحمل به عفونت با
گونه  نظر  از  مثبت  و  حاد  دار  تب  تنفسى  بيمارى  با  فردى 
ژن  آنتى  (يعني   H1 & H3 نظر  از  منفى  و    A آنفلوانزاى 
آزمون  براساس  فصلى)   A آنفلوانزاى  گردش  در  و  شايع  هاى 

Influenza  PCR يا Rapid test مى باشد.

:  S-OIV تعريف مورد مشكوك به عفونت با
به صورت بيمارى تنفسى ناگهانى تب دار است كه آغاز آن به 

يكى از صورت هاى زير باشد:
1. آغاز عاليم فوق در طي 7 روز پس از يك تماس نزديك با 

فردى كه مورد قطعى S-OIV  بوده است 
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بالينى بيمارى، عوارض جانبى داروهاى ضد ويروس و حساسيت 
ويروس به دارو تغيير نمايد. توصيه مى شود درمان ضد ويروس 
ويروس  با  عفونت  به  مشكوك  يا  احتمالى  قطعى،  موارد  براى 

آنفلوانزاى خوكى درنظر گرفته شود.
درمان بيماران بسترى يا بيمارانى كه از لحاظ ابتال به عوارض 
تنها  باشد.  تقدم  در  بايستى  هستند  خطر  معرض  در  بيمارى 
آنفلوانزاى  ويروس  با  عفونت  تواند  مى  ويروس  كشت  يا   PCR-
آنتى  آزمون  مانند  هايى  آزمون  كارايى  A خوكى را اثبات كند. 
شناسايى  براى  ايمونوفلونورسانس  هاى  آزمون  و  سريع  ژن 
از  كه  كسى  است.  تا70 %  خوكى 90 %    A آنفلوانزاى  ويروس 
 A نظر اپيدميولوژيك احتمال ابتال به عفونت ويروس آنفلوانزاي
بروز  از  روز  دو  از  پس  وى  خلط  نمونه  و  باشد  داشته  را  خوكى 
عاليم بالينى PCR شود و يا  يك نتيجه منفى حاصل از آزمون 
آنفلوانزاى  عفونت  ردكننده  ايمونوفلئورسانس،  سريع آنتى ژن يا 

A خوكى نمى باشد. 
بايستى هر چه  اوسلتاميوير  زاناميوير يا  ويرال با  درمان آنتى 
يا  بسترى  بيماران  در  شديد  بيمارى  عاليم  احراز  از  پس  زودتر 
بر  شود  آغاز  بيمارى  عاليم  و  ايمنى  ضعف  با  سرپايى  بيماران 
اساس شواهد حاصل از مطالعات بر روى آنفلوانزاى A فصلى، اثر 
داروهاى ضد ويروس در 48 ساعت اول شروع بيمارى بيشتر است 
و پس از آن مى تواند اثرات مفيدى همانند كاهش مرگ و مير 
و كاهش زمان بسترى در بيمارستان را داشته باشد. مدت زمان 

توصيه شده براى درمان 5 روز مى باشد. 
بر  تواند  مى  ويرال  آنتى  دارويى  از  استفاده  هاى  دستورالعمل 
اساس آخرين اطالعات حاصله در مورد حساسيت ويروس به دارو و 
ميزان اثربخشى دارو دستخوش تغيير گردد. دوز پيشنهادى داروى 
ضد ويروس براى عفونت آنفلوانزاى A خوكى در بالغان و كودكان 
باالى يك سال همانند درمان آنفلوانزاى A  مى باشد. ( جدول 1)

(H1N1) A جدول 1 - دوز توصيه شده داروهاي ضد ويروس جهت درمان يا كموپوفيالكسي عفونت ويروسي جديد آنفلوانزاي
نوع دارو / گروه سني دوز درماني دوز كموپروفيالكسي

Oseltamivir
Adults 75-mg capsule twice per day for 5 days 75-mg capsule once per day

 Children ≥

12 months

 15 kg or less 60 mg per day divided into 2 doses 30 mg once per day
23-15  kg 90 mg per day divided into 2 doses 45 mg once per day
40-24  kg 120 mg per day divided into 2 doses 60 mg once per day
<40  kg 150 mg per day divided into 2 doses 75 mg once per day

Zanamivir

Adults
 Two 5-mg inhalations (10 mg total) twice

per day

 Two 5-mg inhalations (10 mg

total) once per day

Children
 Two 5-mg inhalations (10 mg total) twice

(per day (age, 7 years or older

 Two 5-mg inhalations (10 mg

 total) once per day (age, 5 years or

(older
*در بالغان دوز اسلتاميوير 1mg/kg دو بار در روز و در كودكان يك تا دوازده سال به علت متابوليسم سريع تر  2mg/kg است .

** در نارسايى تمامى در كليرانس كرآتينين زير mg/kg  30 دوز اسلتاميئير نصف مى شود يعنى درمان 75mg روزانه و پيشگيرى 75mg يك روز در ميان. 
دوز زاناميوير به علت عدم جذب سيستميك  در نارسايى تمامى تغيير نمى كند.

استفاده از اوسلتاميوير براى كودكان زير يك سال اخيرا وبه 
دنبال درخواست مركز مديريت بيمارى هاي آمريكا CDC  به 
طور اورژانس توسط سازمان غذا و داروى آمريكا (FDA) به تاييد 
رسيده است. دوز دارو در كودكان زير يك سال بر اساس سن مى 

باشد ( جدول 2 را مالحظه فرماييد ).
توجه: درمناطقى كه هنوز از نظر آنفلوانزاى فصلى فعال هستند 
(خصوصا مناطقى كه داراى گردش ويروسH1N1  فصلى مقاوم 

كاربرد  حاصل  كه  نروژ  و  ژاپن  مانند  باشند  مى  اوسلتاميوير  به 
وسيع اين داروها در سرما خوردگى هاى غير شديد فصلى سال 
از  تركيبى  يا  زاناميوير  از  استفاده  است  ممكن  است.)  قبل  هاى 
اوسلتاميوير وريمانتادين (يا اوسلتاميوير و آمانتادين) براى درمان 
empiric (درمان وسيع الطيف بدون تعيين حساسيت دارويى) 
منشا  با   (H1N1) A آنفلوانزاى  بيماران  دارويى  پروفيالكسى  يا 

خوكى ترجيح داده شود. 

جدول 2 - دوز توصيه شده داروي ضد ويروسي اُسلتاميوير براي درمان كودكان كمتر از يكسال 
سن شيرخوار  دوز درماني توصيه شده بمدت 5 روز

<3 months 12 mg twice daily
 3-   5 months 20 mg twice daily
6 -11 months 25 mg twice daily
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پروفيالكسى با داروهاى ضد ويروس 
خوكى،   A آنفلوانزاى  ويروس  با  عفونت  از  پيشگيرى  براى 
(به  اند  شده  توصيه  زاناميوير  يا  اوسلتاميوير  داروهاى  از  هريك 

منظور آشنايى با دوز دارو جدول 1 را مالحظه بفرماييد). 
دوره درمان پروفيالكسى دارويى تا 10 روز پس از يك تماس 

مشخص با مورد قطعى دوره آنفلوانزاى خوكى توصيه مى شود. 
پروفيالكسى پس از تماس بايستى براى افرادى درنظر گرفته 
شود كه در دوره عفونت زايى با بيمار تماس ( طى يك روز قبل 
تا 7 روز بعد از بروز عاليم بالينى) داشته اند و جزو گروه هاى 
فرد  با  تماس  اگر  باشند.  شد  ذكر  باال  در  كه  ايمنى  ضعف  به 

بيمارى باشد كه عاليم وى بيشتر از 7روز قبل آغاز شده است، 
پروفيالكسى دارويى ضرورت نخواهد داشت. 

ضعف  با  بيماران  در  (فقط  تماس  از  قبل  پروفيالكسى  براى 
ايمنى كه جداسازى آن ها از بيماران ممكن نباشد.)، پيشگيرى 
پس  روز   10 مدت  به  و  شود  آغاز  احتمالى  تماس  از  قبل  بايد 
يابد.  ادامه  خوكى    Aآنفلوانزاى قطعي  مورد  با  تماس  آخرين  از 
اوسلتاميوير مى تواند براى پروفيالكسى استفاده شود و بايد توجه 
موارد  در  اسلتاميوير  به  دارويى  مقاومت  موارد  اكثر  كه  داشت 
پروفيالكسى اتفاق افتاده و از پيشگيرى هاى دارويى بى مورد جز 

در موارد ضعف ايمنى بايد اجتناب كرد. ( جدول 3)  

جدول 3 - دوز توصيه شده داروي ضد ويروسي اُسلتاميوير براي كموپروفيالكسي كودكان كمتر از يكسال 
سن شيرخوار  دوز درماني توصيه شده پروفيالكسي به مدت 10 روز

<3 months Not recommended unless situation judged critical due to limited 
data on use in this age group

3- 5 months 20 mg once daily

6- 11 months 25 mg once daily

يا  اوسلتاميوير  داروهاى  از  هريك  با  دارويى  پروفيالكسى 
زاناميوير بايستى به افراد زير توصيه شود:  

1 - فردى كه از لحاظ ابتال به عوارض آنفلوانزا پرخطر تلقى 
مى شود ( افراد دچار يك بيمارى طبى مزمن به خصوص آسم، 
سن  با  افراد  ها،  ارگان  نارسايى  نشده،  كنترل  ديابت  برونشيت، 
باالى 65 سال، كودكان زير 5 سال و زنان حامله كه يك تماس 

نزديك خانگى با مورد قطعى يا مشكوك به بيمارى داشته اند).
بيمارى  دوره  در  كه  درمانى  يا  بهداشتى  مراكز  كاركنان   - 2
زايى در طى تماس نزديك با مورد قطعى، متحمل يا مشكوك بد 

حال، از وسايل حفاظت فردى مناسب استفاده نكرده اند.
يا  اوسلتاميوير  داروهاى  از  هريك  با  دارويى  پروفيالكسى 

زاناميوير مى تواند براى افراد زير در نظر گرفته شود:
1 - فردى كه از لحاظ بروز عوارض آنفلوانزا پر خطر تلقى نمود 
( كسانى كه يك بيمارى طبى مزمن دارند، افراد باالى 65 سال 
كودكان زير 5 سال و زنان حامله كه يك تماس نزديك خانگى با 

فرد مشكوك به بيمارى داشته اند)
2 - كودكان مدرسه اى يا مهدكودكى و پرخطر از لحاظ بروز 
عوارض آنفلوانزا ( كودكان داراى يك بيمارى مزمن مشخص) كه 
يك تماس نزديك ( صورت به صورت) با مورد قطعى ، محتمل يا 

مشكوك به بيمارى داشته اند.                                   
3 - كاركنان مراكز بهداشتى درمانى كه از لحاظ بروز عوارض 
آنفلوانزا پرخطر تلقى مى شوند ( افراد داراى يك بيمارى طبى 
بخش  در  و  حامله)  زنان  و  سال   65 باالى  افراد  خاص،  مزمن 
آنفلوانزا  هايى كار مى كنند كه در آنجا مراقبت از موارد قطعى 
A خوكى صورت مى گيرد يا اينكه خود اين افراد كار مراقبت از 

بيماران دچار بيمارى تنفسى حاد تب دار را برعهده دارند.
4 -  در صورت ضعف ايمنى و عدم امكان جداسازى  وتماس 

با بيماران ثابت شده با بيمارى فعال. 

درمان تركيبى 
  در موارد شديد ابتالى انسانى آنفلوآنزاى پرندگان از اسلتاميوير 
با دوز دو برابر معمول يا كاربرد همزمان اسلتاميوير و آمانتادين 

استفاده شده است.

كودكان زير يك سال   
پرخطر  فصلى  آنفلوانزاى  عوارض  بروز  لحاظ  از  كودكان  اين 
محسوب مى شوند. خصوصيات بيمارى انسانى ويروس آنفلوانزاى 
A خوكى در حال حاضر هنوز در دست مطالعه مى باشد و هنوز 
مشخص نيست كه آيا شيرخواران در مقايسه با كودكان بزرگتر 
و بالغان از لحاظ بروز عوارض آنفلوانزا خطر باالترى دارند يا خير. 
اطالعات محدودى در مورد بى ضرر بودن استفاده از اوسلتاميوير 
يا زاناميوير يراى كودكان زير يك سال در دسترس است و مجوز 
استفاده با احتياط از اسلتاميوير براى كودكان زير يك سال وجود 
دارد. اطالعات موجود نيز براساس مطالعه بر روى اثرات اسلتاميوير 

در درمان آنفلوانزاى فصلى برست آمده است.
اين اطالعات بيان مى كنند كه بروز عوارض جانبى نادر است 
و انجمن بيمارى هاى عفونى امريكا اخيرا در خصوص استفاده از 
فصلى  آنفلوانزاى  به  مبتال  سال  يك  زير  كودكان  در  اسلتاميوير 
بى  روى  بر  محدود  نگر  گذشته  "مطالعات  كه  است  داشته  بيان 
ضرر بودن و اثربخشى اسلتاميوير در گروه بيماران كم سن و سال، 



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

15

تاكنون سمّيت قابل توجهى را نشان نداده است". از آنجايى كه 
خطر مرگ و مير شيرخواران در آنفلوانزا باالست بنابراين احتمال 
آنفلوانزاى   ويروس  عفونت  درمان  در  اوسلتاميوير  كه  رود  مى 
توجه  درمانى  بهداشتى  مراكز  كاركنان  باشد.  سودمند  خوكى 
داشته باشند كه به دليل كمبود اطالعات در مورد بى ضرر بودن 
و دوزاژ اوسلتاميوير در حين استفاده از اين دارو در شيرخواران بد 
حال مبتال به عفونت آنفلوانزاى خوكى يا شيرخوارانى كه تماس 
نزديك با مورد قطعى بيمارى داشته اند. پايش دقيق شيرخوار از 

نظر بروز عوارض دارويى ضرورى است .

زنان حامله
جزو  آمريكا  در  وزاناميوير  اوسلتاميوير  حاملگى،  با  رابطه  در 
گروه C  داروها هستند كه مبين عدم انجام مطالعات براى اثبات 
بى ضرر بودن اين داروها در حاملگى است. ولى استراليا آن ها را 
جزو گروه B يعنى بى ضرر در حاملگى قرار داده است. با وجود 
و  اوسلتاميوير  از  استفاده  جانبى  عوارض  از  گزارشى  تاكنون  اين 
زاناميوير در خانم هاي حامله يا نوزاد متولد شده از آنها گزارش 
مصرف  منع  مورد  يك  عنوان  به  نبايد  حاملگى  و  است  نشده 
فعاليت  بدليل  شود.  گرفته  نظر  در  وزاناميوير  اوسلتاميوير  براى 
سيستميك دارو اوسلتاميوير در درمان زنان حامله دچار آنفلوانزا 
پروفيالكسى  در  انتخابى  داروى  است.  ارجح  زاناميوير  به  نسبت 
جذب  بدليل  است  ممكن  زاناميوير  است.  شده  مشخص  كمتر 
ولى  شود  داده  ترجيح  منظور  اين  براى  محدود،  سيستميك 
استفاده  روش  دليل  به  كه  زاناميوير  به  وابسته  تنفسى  عوارض 
استنشاقى آن مى باشد خصوصا در خانم هاى خطر بيمارى هاى 
تنفسى بايستى مد نظر قرار گيرد. به اضافه با توجه به اطالعات به 
دست آمده از پاندمى در آمريكا و ساير كشورهاى با ابتالى زياد 
ضعف  علت  به  سوم  و  دوم  ماهه  سه  در  خصوص  به  حامله  زنان 
ايمنى نسبى در معرض عوارض شديد و مرگ و مير بيشترى از 

افراد عادى قرار دارند.
به همين علت سازمان بهداشت جهانى در دستورالعمل سى 
زودتر  هرچه  شروع  به  قوى  توصيه  خود   2009 جوالى  يكم  و 
ها  آن  اپيدميولوژيك  شرايط  كه  اى  حامله  زنان  در  اسلتاميوير 
به  كند  مى  مطرح  را  جديد   H1N1 انفلوانزاى  به  ابتال   احتمال 
خصوص در 48 ساعت اول شروع عاليم بدون منتظر شدن براى 
پنومونى  مانند  شديد  عوارض  از  تا  كند.  مى  آزمايشگاهى  تاييد 
شود.  پيشگيرى  جنين  سقط  و  جنين  مرگ  خطر  رفتن  باال  و  
شروع درمان پس از 48 ساعت با وجود كمتر شدن تاثير دارو باز 
هم موثر است و چنانچه بيمار حامله پس از 48 ساعت از شروع 

بيمارى مراجعه كرد داروى اسلتاميوير باز بايد به كار برود.
دسترس  در  جديد   H1N1 آنفلوآنزاى  واكسن  كه  زمان  هر 
قرار گرفت زن هاى حامله جزو اولين گروه هايى هستند كه بايد 

واكسينه شوند.

عوارض دارويى
در  و  اند  عارضه  كم  نورآمينيداز  كننده  ممانعت  داروهاى    
اسلتاميوير عوارض عمده گوارشى و خفيف و شامل تهوع دل درد 
و گاهى اسهال كه  بعد از دو روز درمان معموال قطع مى شوند 
عوارض نادر و گاه شديد حساسيت هاى پوستى از كهير تا سندرم 
توهم  منگى،  گيجى،  شامل  عصبى  عوارض  و  جانسن  استيونس 
آژيتاسيون و حتى تشنج بيشتر در نوجوانان ديده شده است كه 

در عوارض شديد دارو بايد قطع شود .
زاناميوير عوارض عمومى كمى دارد ولى در بيماران آسمى و 
برونشيتى مى تواند حمالت شديد آسم و برونكواسپاسم بدهد كه 

در زنان حامله آسمى  شديدتر است.

درمان پنومونى هاى به دنبال آنفلوآنزا
پنومونى هاى ويرال: درمان با داروهاى ضد ويروس و در صورت 

.Respirator تشديد بيمارى نارسايى تنفسى استفاده از
پنومونى هاى باكتريال: كامال مانند پنومونى هاى باكتريال پس 
از آنفلونزاى فصلى و علل شايع پنوموكوك و سپس هموفيلوس 
آنفلوآنزا در بچه ها و در نهايت استافيلوكوك طاليى است كه در 
درمان دو عامل اول تركيب سفالوسپورين نسل سوم و ماكروليد 
در  رود.  مى  كار  به   (.... يا  آزيترومايسين  يا  اريترومايسين   )
ئوسفازولين  كلوگزاسيلين  از  استافيلوكوكى  هاى  پنومونى  مورد 
در  وانكومايسين  تا  ها  دارو  به  حساس  هاى  استافيلوكوك  در 

استافيلوكوك هاى مقاوم به كار مى رود .
 ICU در  بسترى  بيماران  در  شده  ايجاد  هاى  پنومونى  در 
بايد  بيمارستانى  مقاوم  هاى  منفى  گرم  و  استافيلوكوك  پوشش 

مد نظر باشد ./

كه  بالغى  افراد   : بالغان  در  بيمارى  شديد  شكل  عاليم 
انديكاسيون ارجاع به مراكز درمانى براى بسترى دارند:

• تب باال به مدت طوالني (بيش از 3 روز) خصوصا  اگر همراه 
حال عمومي بد باشد 

 Dyspneaتنگى نفس •
 difficulty in breathing نشانه هاى ديسترس تنفسى •
 Chest painدرد يا احساس فشار در  قفسه سينه يا شكم •

 (Dizziness) سرگيجه ناگهانى •
(Confusion ) گيجى •
• استفراغ شديد يا مداوم

• بهبود عاليم آنفلوانزا در ابتدا ولى عود ناگهانى تب و سرفه 
شديد 

كه  كودكانى  كودكان:  در  بيمارى  شديد  شكل  عاليم 
انديكاسيون ارجاع به مراكز درمانى براى بسترى دارند:
• نشانه هاى ديسترس تنفسى (تنفس تند يا نفس دشوار)

• تغيير رنگ كبود يا خاكسترى پوست 
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• عدم نوشيدن مايعات به ميزان كافى
• استفراغ شديد يا مداوم

• اختالل سطح هشياري (كودك به دشواري قابل بيدار كردن 
باشد يا اساسا نتوان وي را بيدار نمود)

با  كودك  تعامل  عدم  يا  كردن  بازي  براي  تمايل  عدم   •
اطرافيان

• تحريك پذيرى شديد درحدى كه كودك تمايلى به آغوش 
والدين نداشته باشد

• بهبود عاليم آنفلوانزا در ابتدا ولى عود ناگهانى تب و سرفه 
شديد 

فرمول شيميايى آمانتادين:

كپسول آمانتادين :

فرمول شيميايى اسلتاميوير:

فرمول شيميايى زاناميوير:

اينهالر زاناميوير :
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شرح حال: خانم 50 ساله با ندول داخل دهان، تصوير آخر مربوط 
به رنگ آميزى موسى كارمين ضايعه است.

تشخيص شما چيست؟
الف- اونكوسيتوما  

ب- اونكوسيتوزيس
ج- كارسينوم اونكوسيتيك

د- كارسينوم موكواپى درموئيد،واريان اونكوسيتيك

 بافت شناسى: تومور متشكل از آشيانه هاى توپر و صفحات سلولى 
و  ندارد  وجود  ميتوز  است.  ميكروسيستيك  هاى  ساختمان  با  همراه 
سلول ها يكدست و بدون آناپالزى هستند.رنگ موسيكارمين وجود 
موسين را داخل ميكروسيست ها و نيز موسين داخل سيتوپالسمى را 

نشان مى دهد. سلول ها با ماركر P63  رنگ گرفتند.

بحث: كارسينوم موكواپيدرموئيد اونكوسيتيك (OMEC) واريانى 
از كارسينوم موكواپى درموئيد است كه با تغيير اونكوسيتيك سلول 
ها مشخص مى شود. تشخيص افتراقى آن شامل انواع خوش خيم و 
  OMEC بدخيم تومورهاى اونكوسيتيك غدد بزاقى است. تشخيص
بر اساس توليد موسين، وجود اجزاء سيستيك و يا وجود كارسينوم 
موكواپى درموئيد در ساير نقاط داده مى شود. سلول هاى كارسينوم 
موكواپى درموئيد به طور قوى و منتشر با P63 رنگ مى گيرند و در 
حال حاضر از اين نشانگر به عنوان عامل تشخيصى جهت جدا كردن 
OMEC از ساير تومورهاى اونكوسيتيك غدد بزاقى استفاده مى شود. 
بدخيمى¬هاى  گزارش شده OMEC  جز  محدود  موارد  بر اساس 
درجه پايين است با اين حال تا پايان مطالعات بيشتر بهتر است رفتار 
پيش  درمان  كفايت  و  بندى  درجه  بندى،  مرحله  اساس  بر  را  تومور 

بينى كرد.
اونكوسيتيك  واريان  درموئيد،  موكواپى  كارسينوم  تشخيص: 

(OMEC)

سى و ششمين نشست شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور در تاريخ چهارشنبه هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد در تاالر 
شهداى ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و با حضور افراد زير تشكيل شد:

اسامى افراد به ترتيب حروف الفبا:
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى اصفهان آقاى دكتر ابراهيم اسفنديارى     - 1
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى قزوين آقاى دكتر خسرو ايازى     - 2
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى تهران آقاى دكتر محمدحسن باستان حق    - 3

نماينده محترم رياست دانشگاه علوم پزشكى گيالن  آقاى دكتر سيدعلى پيرنيا     - 4
عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان  آقاى دكتر مسعود پورمقدس     - 5

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى شيراز آقاى دكتر سيدضياءالدين تابعى    - 6
عضو محترم منتخب مقام وزارت  آقاى دكتر محمدتقى خانى     - 7

عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران آقاى دكتر پرويز جبل عاملى     - 8
عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى كرمان آقاى دكتر حمزه اى مقدم      - 9
عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تبريز آقاى دكتر فريدون ديبازر     - 10
عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شيراز آقاى دكتر بهرام رحمانى     - 11

عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى آقاى دكتر نصراله رهبر     - 12
عضو محترم منتخب مقام وزارت  آقاى دكتر محمدرضا زالى     - 13

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى ايران  آقاى دكتر سيدجمال الدين سجادى    - 14
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى زاهدان  آقاى دكتر حسينعلى شهريارى    - 15

نماينده محترم رياست دانشگاه علوم پزشكى مشهد آقاى دكتر حسن سعادت نيا     - 16
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى تبريز آقاى دكتر حسين صادقى شجاع    - 17

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى  آقاى دكتر سيد محمود طباطبائى فر    - 18
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى همدان  آقاى دكتر احمد عامرى     - 19

نماينده محترم رياست دانشگاه علوم پزشكى اروميه  آقاى دكتر جالل عباس زاده     - 20
رياست محترم سازمان نظام پزشكى و عضو منتخب مقام وزارت آقاى دكتر ايرج فاضل      - 21

دبير محترم شوراى آموزش پزشكى و تخصصى آقاى دكتر محمدرضا فرتوك زاده    - 22
عضو منتخب مقام وزارت  آقاى دكتر محمد فرهادى     - 23

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى يزد آقاى دكتر سيدمحمد كاظمينى    - 24
عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران  آقاى دكتر نوراحمد لطيفى     - 25

عضو محترم منتخب مقام وزارت  آقاى دكتر سيدعلى اكبر مدرس    - 26
نماينده محترم رياست دانشگاه علوم پزشكى باختران آقاى دكتر عليرضا مافى     - 27

عضو محترم منتخب مقام وزارت آقاى دكتر حسين ملك افضلى    - 28
مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى آقاى دكتر رضا ملك زاده     - 29
آقاى دكتر حيات ممبينى    عضو محترم هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد  - 30

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند سئوال 
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نتايج:
ويژگى هاى بالينى: همه 11 بيمارى كه MGA آنها محرز 
(ميانگين  سال   70 تا   30 سنى  محدوده  در   و  زن  بود،  شده 
 57 ،MGA 35 سال) بودند. ميانگين سنى در بيماران مبتال به
سال   54  ،MGACA در  و  سال   41/5  ،AMGA در  و  سال 
بود. دو مورد از سه مورد MGA در نزديكى ضايعات خوش خيم 
(تغييرات فيبرو كيستيك و پاپيلوما) مورد شناسايى قرار گرفته 
بودند و يك مورد MGA به صورت يك توده قابل لمس به قطر

به صورت   AMGA مورد  دو  هر  بود.  كرده  تظاهر   1/9  cm
كرده  بروز  سانتيمترى  و 3/5  قطرهاى2  با  لمس  قابل  توده  يك 
بودند. شش مورد MGACA هم به صورت يك توده انفيلتراتيو 
 MGA موارد تمامى  بودند.  كرده  بروز   2/3 cmمتوسط قطر  با 
حتى آنهايى كه به صورت توده قابل لمس تظاهر كرده بودند در 
صورتى  در  نبودند.  شناسايى  قابل  و  نداشته  عاليمى  ماموگرافى 
قابل  ماموگرافى  در   MGACA و   AMGA موارد  تمامى  كه 
ماموگرافى در يكى از  ميكروكالسيفيكاسيون در  شناسايى بودند 
شده  ديده   MGACA مورد  سه  و   AMGA و   MGA موارد 

بود. 
مورد  ميكروسكوپى 3  لحاظ  از  ميكروسكوپى:  ويژگى  هاى 
استرومايى  با  كوچك  و  گرد  غددى  ساختمان  هاى  از   MGA
متشكل از بافت چربى و سپتوم  هاى فيبروز تشكيل شده بودند. 
غدد مفروش از يك اليه سلول  هاى اپى  تليال مكعبى با هسته گرد 
و سيتوپالسم و اكوئله فراوان بودند. مواد ائوزينوفيليك در داخل 
لومن هر 3 مورد مشاهده مى  شد. يكى از موارد MGA سلول  هاى 

واجد گرانول  هاى خشن ائوزينوفيليك در داخل سيتوپالسم بود.

ويژگى هاى بالينى، هيستوپاتولوژيك 
و ايمونوهيستوشيمى آدنوزيس 

ميكروگالندوالر (MGA) و تبديل آن 
به كارسينوم In Situ و يا مهاجم 

بخش دوم
ترجمه : دكتر عليرضا عبدالهى

دپارتمان پاتولوژى دانشگاه علوم پزشكى تهران
آزمايشگاه مركزى بيمارستان ولى عصر (عج)، مجتمع بيمارستانى 

امام خمينى (ره)

با  مقايسه  در  غددى  ساختمان  هاى   AMGA مورد  دو  در 
در  فشرده تر  غدد  و  كمتر  استروماى  داراى  و  نامنظم  تر   MGA
از يك اليه سلول با هسته هايى با  مفروش  غدد  بودند.  كنار هم 
اندازه هاى متفاوت، كروماتين خشن و هستك بودند. نسبت هسته 
به سيتوپالسم نسبت به موارد MGA باالتر بود. اشكال ميتوتيك 
شبه  ترشحات  مى  شد.  مشاهده  پراكنده  به صورت  آپوپتوتيك  و 
كلوئيدى داخل لومن نسبت به MGA كمتر مشاهده مى شد. در 
 AMGA به MGA مراحل تبديل MGACA تمامى 6 مورد
بود.  مشاهده  قابل   Invasive و   Insitu كارسينوم  به  سپس  و 
غدد در بخش Insitu ضايعه داراى اشكال ميتوتيك و آپوپتوتيك 
بيشتر ( بيشتر از 2 نماى ميتوتيك / آپوپوتيك در هر ساختمان 
در  بودند.  لومن  انسداد  و  مشخص  سيتولوژيك  آتيپى   ،( غددى 
اغلب مناطق ميتوز و آپوپتوز واضح مشاهده مى  شد (تا 10-15 
اشكال ميتوتيك/ آپوپتوتيك در هر ساختمان غددى). جز مهاجم 
در همه موارد MGACA تغييرات متوسط تا شديد سيتولوژيك 
نماهاى  به صورت  مهاجم  جز  مى دهند.  نشان  ا  ر هسته  در 
مختلفى ديده مى  شد. در تمامى موارد مناطقى كه در آن مجراها 
موارد  تمامى  داده اند.  ضايعه  به  آسينار  نمايى  شده  اند،  ساخته 
نماى  موارد  از  يكى  در  داشته،   Clear  Cell بخش  كارسينوما 
 Matrix-Producing كارسينوماى  مورد   4 ساركوماتوئيد، 
-Like نماى  مورد  دو  در  آنها،  از  يكى  در  غضروفى  مناطق  و 

مشابه  خشن  ائوزينوفيليك  گرانول هاى  همراه  مورد  دو   ،basal
كارسينوماى  نماى  مورد  يك  در  و   acinic  cell كارسينوماى 
آدنوئيد سيستيك داشتند. دو بيمار در زمان تظاهر بيمارى داراى 
متاستاز بودند يكى از آنها به استخوان و ديگرى متاستاز به عقده 
ايلئوم  مغز،  به  دست  دور  متاستازهاى  و  بغل  زير  لنفاوى  هاى 
شبيه  ميكروسكوپى  لحاظ  از  متاستاز  كانون  هاى  داشت.  نخاع  و 

تومور اوليه بودند.
در   HER2 و   RR  ،ER ايمونوهيستوشيمى:  ويژگى  هاى 
هيچكدام از ضايعات مثبت نبود ولى تمامى موارد به صورت منتشر 
و  مثبت  موارد  تمامى  در   CK 8/18 بودند.  مثبت   S100 براى 
CK 5/6 در تمامى موارد منفى بودند. EGFR در تمامى موارد 
ارزيابى  قابل  تكنيكى  اشكاالت  بدليل  موارد  از  يكى  در   ) مثبت 
از  مورد  جاى 3  در  جز  در  كانونى  به صورت   C-Kit بود.   ( نبود 
تومورهاى مهاجم و در يك مورد MGACA در بخش مهاجمش 
سمت  به   MGA ضايعه  از  چه  هر   Ki67 و   P53 بود.  مثبت 
MGACA مى  رفتيم، تظاهر بيشترى داشتند. تومورهاى با نماى 
 MGACA در  عارضه  بدون   MGA نماى  با  مناطق  و   MGA
 Labeling .زير 3 % را نشان مى  دادند Labeling index يك
index در AMGA بين 10-5 % و در اشكال درجا و مهاجم به 

30 % مى  رسيد. 

درمان و پيگيرى:
مراحل مختلف درمان و پيگيرى از زمان تشخيص (كلينيكى و 
راديولوژيكى) در تمامى بيماران غير از يك مورد AMGA ثبت 

Reference: 
The American Journal of surgical pathologyVolume 

32 (4), April 2008, PP 544552.2008- Lippincott 
Williams & Wilkins, Inc.

اين مطلب ادامه مقاله اى است كه در شماره 29 درج گرديده است.
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شد. زمان پيگيرى از 14 روز تا 8 سال ( به  طور متوسط 4 سال) 
بود. سه بيمار با MGA ساده و بدون عارضه تحت عمل جراحى و 
برداشتن ضايعه قرار گرفتند و هيچگونه عود و يا پيشرفت ضايعه 
 اى طى 3 تا 8 سال ( به  طور متوسط 60 ماه) مشاهده نشد. يكى 
از بيماران مبتال به AMGA پس از 8 سال از تشخيص دچار 
 3/6 cmبيمار اين  در  اوليه  توده  قطر  شد.  مهاجم  كارسينوماى 
گرفتار بود. تومور عود  برداشته شد ولى لبه ها  بود. ضايعه بيمار 
داشت.  آمده  عمل  به   هاى  گرافى   در   5 cmمعادل قطرى  كرده 
Core biopsy نشاندهنده AMGA بود بيمار مجددا تحت عمل 
سگمنتال ماستكتومى قرار گرفت. از لحاظ ميكروسكوپى در اكثر 
كارسينوماى  كانون هايى  در  ولى   AMGA نماى  تومور  نواحى 
مهاجم matrix Producing و نماى acini like ديده مى شد. 
متاسفانه  و   8/5  cmماكروسكوپى هاى  آزمايش  در  ضايعه  قطر 
لبه  ها مجددا درگير بود كه بيمار تحت عمل ماستكتومى كامل با 
برداشتن عقده لنفابى Sentinel قرار گرفت. سه بيمار مبتال به 
MGACA كه ماستكتومى شده بودند بدليل درگيرى مارژين ها  
جراحى  عمل  مورد  مجددا  مهاجم  يا  و  درجا  كارسينوم  با 
و  بالينى  هاى  يافته   به  توجه  با  بيمار  سه  اين  در  گرفتند.  قرار 
در  بيمار  سه  بود.  مجاور  نواحى  به  متاستاز  به  شك  راديولوژيك 
پيگيرى سه ساله نشانه اى از عود و يا بيمارى نداشتند. يكى از 
سال   2 از  پس  بيمارى  اثر  بر   MGACA به  مبتال  بيمار  شش 
از  پس  هاى  آزمايش  در  نمود.  فوت  كموتراپى  انجام  عليرغم  و 
مرگ ايشان متاستاز به غدد لنفاوى آگزيالرى، مغز، ايلئوم و نخاع 
مشخص بود. يكى از بيماران با پان سيتوپنى مراجعه كرد و در 
بيوپسى مغز استخوان براى رد لوسمى در ايشان ، مغز استخوان 
توسط كارسينوماى basal-Like كامال درگير شده بود. مطالعات 
بيشتر يك توده انفيلتراتيو را در پستان راست نشان داد و بيوپسى 
سوزنى آن تأييد كننده منشا اوليه بودن آن بود. بيمار پس از 14 
روز با متاستاز به ريه و كبد و نخاع فوت نمود و بيوپسى پستان 
كارسينوماى basal-like را در يك زمينه AMGA را نشان مى 

 داد.
داده  تشخيص   MGA اشتباه  به  كه  آدنوزيس  موارد 
شده  داده  تشخيص   MGA ابتدا  در  كه  بيمارى   54 شدند: 
سلول  هاى  اليه  وجود  تأييد  و  بيشتر  هاى  بررسى  از  پس  بودند 
ميواپى  تليال (44 مورد با رنگ  آميزى H&E و 20 مورد به  وسيله 
بررسى  هاى ايمونوهيستوشيمى با ماركر SMA) از مطالعه خارج 
شدند. بررسى  هاى بيشتر نشان داد كه 48 مورد از آنها آدنوزيس 
 9 انفيلتراتيو،  آدنوزيس  مورد  معمولى، 17  آدنوزيس  مورد   21)
آدنوزيس  مورد  يك  و   Clear Cell تغييرات  با  آدنوزيس  مورد 
مورد   4 و  آتيپيكال  آپوكرين  متاپالزى  مورد   2  ،(blunt duct
بدون تغييرات پاتولوژيك خاص بودند. در 46 مورد (%85) ضايعه 
آدنوزيس حين ارزيابى هيستولوژيك مجاور ضايعات ديگر مشاهده 

شد. 
پيدا  تظاهر  توده  با  بيماريشان   (%  15) بيماران  از  مورد   8
مورد،   54 معادل  موارد   %  55 در   Clear cell تغييرات  كرد. 

شبيه  كه  ترشحاتى  موارد،   %  60 در  ميكروكالسيفيكاسيون 
ترشحات داخل لومن در موارد MGA ساده و بدون عارضه بود 
در 45 % موارد مشاهده شد. بايد توجه داشت كه 46 مورد آنها 
(85 %) قبل از سال 1990 تشخيص داده شده بود كه آن زمان 
استفاده  تشخيص  براى  روتين  صورت  به    S-l00 و   SMA از 

نمى شده است.

بحث
 MGAيك ضايعه بسيار نادر اما مشخصا همراه كارسينوما 
  MGAاست .يك مطالعه قديمى بر روى 11 بيمار مبتال به
نشاندهنده اين مطلب بود كه MGA يك ضايعه كامال خوش 
خيم و بدون پتانسيل پيشرفت به سمت كارسينوما در يك دوره 
پيگيرى چند ماهه تا 15 ساله بود.اما در چند مطالعه بعدى 
پيشرفت MGA به سمت كارسينوما تا 27% گزارش شده بود 

(1 و6و7و13).
در مطالعه ما 64% تومورها ،كارسينوم  هايى بودند كه منشا 
 MGAداشتند .اين درصد باال ممكن است نشاندهنده ميزان 
واقعى موارد MGA كه به كارسينوم پيشرفت مي كنند ،نباشد 
و شايد يك خطاى ناشى از مراجعه اين بيماران خاص به مركز 
درمانى ما باشد .در هر صورت تبديل شدن به كارسينوما در 
ارزيابى  هاى مورفولوژيك و ايمونوهيستوشيمى محرز بود .غددى با 
اشكال متفاوت و آتيپى  سلولى و ميتوز در نواحى مجاور كارسينوم 
مهاجم ديده مى  شد .فعاليت پروليفراتيو به موازات پيشرفت 
بيمارى افزايش پيدا مي كرد .ايندكس Ki-67 و P53 به تدريج از 
ضايعات MGA ساده و بدون عارضه تا آتيپى و ايجاد كارسينوم 
افزايش مى  يافت .در تمام موارد MGACA بخش مهاجم، 
ايمونوپروفايلى شبيه به MGA ساده و بدون عارضه داشت كه 
اين خود نشاندهنده اين است كه MGA ساده و بدون عارضه 
ضايعه  اى باشد كه به سمت افزايش آتى  پى و  يك  مى  تواند كه 

كارسينوما پيشرفت كند.
انواعى از نماهاى هيستولوژيك كارسينوماى مهاجم همراه 
با MGA شرح داده شد 3 .مورد از 7 تومورى كه توسط  
مورد بررسى قرار گرفته بودند،    Rosenblum et al (13) 
متاپالزى كندروميگزوئيد داشتند و چهار تومور ديگر مخلوطى از 
نماهاى Solid و غددى و غربالى با درجات مختلف بافتى را نشان 
مورد MGACA كه نماى   . 14، (6) James et alمى  دادند
غالبشان nest هايى بود كه تشكيل ندول داده بودند و همگى 
بخش با بدخيمى درجه باال داشتند را معرفى كرد .يك نماى 
ترابكوالر انفيلتراتيو هم در برخى تومورها ديده مى  شد .دو تومور 
هايى از متاپالزى غضروفى را نشان مى دادند.   همچنين كانون 
  Koeing etشرح داده شده توسط MGACA در 12 مورد
 al (7)كارسينوماى مهاجم از لحاظ مورفولوژى متفاوت بودند و 
درجه بافتى 1 تا 3 داشتند، 2 مورد از تومورها يك مورفولوژى 
 Acs و 2 مورد مـتاپالستـيك كارسيــــنوما بودند Basal-like
 et al 17، (1). مورد آدنوئيد سيستيك كارسينوما گزارش كردند 
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كه 11 مورد آن همراه مراحل تبديلى MGA به بدخيمى و يا 
 MGAبه  عنوان يك ضايعه همزمان بود .اما در يك مطالعه 
مشابه MGA به صورت وجود غددى مفروش از يك اليه سلول 
اپى تليال با يا بدون يك اليه سلولى تحليل رفته ميواپى  تليال 
مشخص شده بود .عالوه بر اين همه موارد AMGA در مطالعه 
آنها توسط تشكيل دو نوع لومن مشخص شده بود مشابه آدنوئيد 
سيستيك كارسينوماى نوع .dual-lumen اين نماها برخالف 
نتايج گزارش هاى قبلى بود و نمايانگر اين بود كه اين ضايعات 
پيش زمينه اى براى آدنوئيد سيستيك كارسينوما هستند. 
نماهاى هيستولوژيك كارسينوم  هاى مهاجم در بيماران ما مشابه 
برخى مطالعات قبلى بود(6 و7و 13 ). همه تومورهاى بيماران ما 
بخشء  duct forming با واكوئول  هاى روشن فراوان نمايانگر 
 MGAداشتند .اغلب آن واكوئل  ها زير هسته  اى بودند و هسته 
را به سمت لومن فشرده كرده بودند .به عالوه چهار تومور يك 
داشتند كه    Chondromyxoid/ Matrix-Producingبخش
در آنها ماتريكس متراكم به همراه تشكيل الكوناهايى مشابه 
غضروف ديده مى  شد .دو تومور گرانول  هاى خشن مشخص را 
حتى همراه MGA نشان دادند .شبيه اين گرانول  ها در مطالعات 
ديگر هم شرح داده شده ،(7) اينها حاوىα1  آنتى تريپسين و 
α1 آنتى كيموتريپسين شبيه غدد بزاقى نوع سروز مى  باشند. ما 
شبيه  نماى   ،  basal-like تمايز با  مناطق  مورد  در 2  همچنين 
يك  در  ساركوماتوئيد  نماى  و  مورد  يك  در  سيستيك  آدنوئيد 
سيستيك  آدنوئيد  كارسينوم  باالى  شيوع  كرديم.  مشاهده  مورد 
با  هاى   MGA محاسبه  از  ناشى  شايد   ACS et al مطالعه  در 

اليه ميواپى  تليال باشد. 
در همه مطالعات قبلى در اكثر موارد بخش مهاجم به صورت 
 HER2 و PR ،ER مثبت و براى S100 منتشر براى پروتئين
 HER2 و PR ،ER منفى بود. تومورهاى نمونه  هاى ما هم براى
و CK 5/6 منفى و براىS100  و EGFR و CK 8/18  مثبت 
بودند. اين پروفايل ايمونوهيستوشيمى در بين MGA  ساده و 
بدون عارضه و AMGA و كارسينوما مشابه بود. اين يافته  ها نشان 
 luminal  dual  ،MGACA مولكولى  خصوصيات  مى  دهد 
عدم  و   EGFR (بروز   basal- like نماهاى و   CK 8/18 (بروز 
بروز PR ،ER و HER2) در طبقه  بندى  هاى معمول مولكولى 
كارسينوم  هاى پستان نمى   گنجد (4و8و9). C-Kit كه يك ماركر 
سه  كارسينوماى  بخش  در  كانونى  به  صورت  است   basal-like
نامشخص  علتش  ما  براى  اين  كه  بود  مثبت   MGACA مورد 
آدنوئيد  متاپالستيك،  مثل  ويژه اى  نماهاى  بودن  غالب  بود. 
سيستيك و basal-like كه در حالت معمول بندرت در سرطان 
هاى پستان ديده مى  شود از اين نظريه كه يك سلول حد واسط 
اوليه با توانايى تمايز دوگانه بازال و غددى منشا ضايعات مي باشد 

را تقويت مى  كند. 
يا  عود   MGA موارد  از  هيچكدام  ساله   8 تا   3 پيگيرى  در 
پيشرفتى نداشتند كه مشابه مطالعات قبلى بود (6و15). يك مورد 
پيشرفت  سال   8 طى  مهاجم  كارسينوماى  سمت  به   AMGA

بود.  سال  تا 4  هفته  از 2   MGACA مورد  پيگيرى 6  داشت. 
در 2 مورد تومور به  سرعت پيشرفت كرد، با متاستاز به عضوهاى 
فوت  تشخيص  زمان  در  بيماريش  همين  اثر  بر  بيمار  يك  ديگر، 
نمود و ديگرى عليرغم گرفتن درمان پس از 2 سال فوت نمود. 4 
مورد MGACA ديگر حداقل در پيگيرى 3 ساله ما نشانه  اى از 
عود بيمارى نداشتند. 3 مورد از اين بيماران تحت رزكسيون هاى 
متعدد تومور و سپس ماستكتومى به دليل درگيرى لبه ها قرار 
گرفتند. عدم تخمين درست ميزان انتشار تومورها همانند مطالعات 
قبلى وجود داشت (10و13). اين يافته  ها بيان كننده اين است 
تا  مطلوب  از  متفاوت  بسيار   MGACA موارد  آگهى  پيش  كه 
كه  كند  مى   بيان  قبلى  مطالعه  يك  اگرچه  باشد.  مى   نامطلوب 
 54 پيگيرى  يك  در   MGACA به  مبتال  بيماران  پيش  آگهى 
ماهه مطلوب بوده (9 مورد از 14 بيمارشان با MGACA درمان 
بودند)  كرده  دريافت    modifiedماستكتومى از  پس  كمكى 
بيمارى  اين كه  دليل  به   MGACA پيش  آگهى  تعيين  كال   .(6)
تشخيص  در  است  ممكن   MGA مى  باشد.  مشكل  است  نادرى 
با آدنوزيس اشتباه شود (14). 54 مورد آدنوزيس كه از مطالعه 
داده  تشخيص   MGA ابتدا  در  موارد  اين   % شد (85  خارج  ما 
شده بودند) نشاندهنده اين است كه افتراق MGA با آدنوزيس 
و انواعش كار ساده  اى نيست. در مطالعه ما اكثر موارد آدنوزيس 
غليظ  ترشحات  و   Clear cell تغييرات  ارتشاحى،  رشد  الگوى 
لومينال را نشان مى  دادند كه اين موارد همگى ممكن است سبب 
تشخيص نادرست شوند. شناسايى اليه سلول  هاى ميو اپى  تليال 
 an exclusive) SMA توسط آناليز ايمونوهيستوشيمى و ماكر
و  خوب  راه   (an inclusive marker)  S100 همراه  (marker
مطمئنى براى تشخيص MGA است. افتراق آدنوزيس و انواعش 
كامل  برداشت  يك  به  نياز   MGA زيرا  است  مهم    MGA از 
ضايعه و پيگيرى كلينيكى طوالنى مدت بيمار دارد. براساس نتايج 
مطالعه ما كه در آن 11 مورد MGA مورد بررسى قرار گرفته بود 
ما نتيجه  گيرى كرديم ارزيابى ki-67 و P53 به همراه مورفولوژى 
 MGA تشخيص  براى  اطمينان  قابل  روش  يك  مي تواند  تومور 
كارسينوم  باشد.  درجا  كارسينوم  از   AMGA و   AMGA از 
هاى برخواسته از MGA نشاندهنده اين است كه سلول هايى با 
توانايى بروز تمايز لومينال (CK 8/18) و بازال ( EGFR مثبت و 
ER ,PR ,HER2 منفى) در آن نقش دارند. ضايعات با تشخيص 
MGA  و AMGA بايد به  طور كامل برداشته شوند تا خطر هر 
گونه عود و يا تبديل به كارسينوم از بين برود. افتراق MGA از 
آدنوزيس و انواع آن براى تعيين استراتژى درمانى ضرورى است.
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انجمن هاى آزمايشگاهى خراسان به دنبال اين ابالغ تصميم به 
تغيير نرم افزارهاى خود گرفتند و مصمم شدند كه خريدى متمركز 
انجام دهند كه شايد هزينه هاى هر آزمايشگاه را در اين پروژه كاهش 
دهد و به دنبال اين تصميم مذاكرات طوالنى را با شركت هاى معتبر 
نرم افزارى آغاز كردند. هر شركت محاسن و معايبى داشت و خالصه 
اجماع حاصل نشد نهايتا قرار شد نرم افزارى جديد براى مديريت 
آزمايشگاه ها زير نظر انجمن هاى آزمايشگاهى طراحى شود. براى 
اين كار كميته اى از پاتولوژيست هاى اشنا و عالقمند تشكيل گرديد 
و پس از بررسى وضع موجود و مصاحبه با كاربران نرم افزارهاى رايج 
و مديران آزمايشگاه ها نيازها تدوين و مسير كار مشخص گرديد. 
كسانى كه با جريان توليد نرم افزار آشنا هستند مى دانند چه مسير 
پر پيچ و خمى بايد طى شود و همين امر نيز هر داوطلبى را از كار 
منصرف مى كند، كما اين كه ما نيز داشتيم منصرف مى شديم و 
اگر نبود تشويق ها و حمايت هاى بزرگان انجمن و استادان بزرگوار 

كار در همان مرحله متوقف مى شد.

كرد  را  خود  كار  ها  تشويق  و  مادى  و  معنوى  هاى  حمايت  اما 
كمك  با  بودند  داده  تشكيل  را  تيم  كه  جوانى  هاى  پاتولوژيست  و 
مهندسان جوانى كه به ما پيوستند نگارش نرم افزار جامع مديريت 
در  آزمايشى  نسخه  اولين  كرد  آغاز   1386 بهار  در  را  آزمايشگاه  
مرداد ماه  در آزمايشگاه داوطلب نصب شد و دومين و سومين نيز 

در همان تابستان.
قابل  بسيار  ها  آزمايشگاه  اين  در  عزيزمان  استادان  و  همكاران 
و  كردند  تحمل  حوصله  با  را  متعدد  اشكاالت  كه  هستند  تقدير 

دردسرهاى يك نرم افزار در حال آزمايش را به جان خريدند.
امروز اين نرم افزار در بيش از پنجاه آزمايشگاه خصوصى و دولتى 
و بهداشتى در حال كار است بسيارى دستگاه هاى آزمايشگاهى به 

صورت يك شبكه ئاقعى به آن متصل شده اند.
انتقال اطالعات بين آزمايشگاه هايى كه نمونه هايشان را براى 
هم ارسال مى كنند به شكل اينترنتى انجام مى شود. دستورالعمل 
شكل  به  جديد  هاى  تعرفه  و  گر  بيمه  هاى  سازمان  جديد  هاى 

مركزى اعمال مى شود.
استانداردسازى انباردارى و كنترل كيفى و امور پرسنلى سامان 
يافته است و به زودى جمع آورى اطالعات بهداشتى نيز براى اداره 
امور آزمايشگاه ها و زير نظر آن به شكل الكترونيكى انجام خواهد 
شد. اما مهمتر از همه انجام پروژه اى به شكل گروهى با مشاركت 
همگانى و براى همگان بوده است كه تجربه اى موفق در كار تيمى 
را به اثبات رسانيده و مى تواند سرآغاز پروژه هاى گروهى ديگرى 

باشد كه به ارتقا سطح آزمايشگاه هاى كشور كمك نمايد.
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مقدمه 
خدابنده  فريده  دكتر  خانم  سركار  سخنرانى  از  حاضر  متن 
علوم  دانشگاه  علمى  هيات  عضو  و  قانونى  پزشكى  متخصص 
سال  تيرماه  خون  انتقال  طب  سمينار  در  بهشتى  شهيد  پزشكى 
جارى استخراج شده است و با توجه به اهميت روزافزون آگاهى 
انتقال  سازمان   ) خون  انتقال  طب  با  رابطه  در  محترم  همكاران 
در  پرستاران  و  پزشكان  و  ها  بيمارستان  خون  هاى  بانك  خون، 
مقام مصرف كنندگان خون ) از موارد مرتبط با پزشكى قانونى ، 

مطالعه متن حاضر به همكاران توصيه مى شود.

تاريخچه مختصر در انتقال خون
در سال 1818 اولين ترانسفوزيون خون انسان به انسان توسط 
James Blundell  متخصص زنان و زايمان صورت گرفت كه 
طبق اسناد از 10 مورد ترانسفوزيون 5 مورد موفق بود. با كشف 
گروه هاى خونى در سال 1901 انجام آزمايش هاى كراس مچ 
خون بين دهنده و گيرنده خون در سال 1914 اهميت پيدا كرده 

و به دنبال آن تأسيس بانك خون در سال 1940 صورت گرفت.
ترانسفوزيون خون قسمت مهمى از مراقبت مدرن بوده كه اگر 
به صورت صحيح استفاده شود ضامن سالمتى بيماران خواهد بود 
با توجه به اين كه انتقال خون نيز خطرات زيادى به همراه دارد و 
ضمن تزريق غلط تركيبات خون و فر آورده هاى آن و خطا هاى 
مرتبط مى تواند باعث مرگ شود بايد سياست هايى را برگزيد تا 

خطا ها هر چه كمتر صورت گيرد.

اهداف
تعيين يك سياست مطمئن و آگاهى از محتويات آن   •

براى همه افراد درگير در روند تزريق خون
انجام آزمايش براى بيمار به روش صحيح  •

و  خون  مانده  باقى  سازى  مستند  و  كردن  چك   •
فرآورده هاى خونى در بانك خون بيمارستان

و  خون  براى  سازى  ذخيره  درست  وضعيت  تشخيص   •
فرآورده هاى خونى آماده مصرف

تأكيد اينكه حمل و نقل خون و فرآورده هاى آن چگونه   •
به طور امن و صحيح انجام شود

هاى  واحد  فورى  آورى  جمع  درست  هاى  روش  شرح   •
گروه خونى كمياب و مورد نياز (گروه خونى O  منفى)

جهت رسيدن به اهداف فوق
مى بايستى از حفظ اين سيا ست ها در واحد/ بخش   •

مطمئن باشيد 
ياد بگيريد چگونه به آن شبكه دستيابى داشته باشيد  •
روش ها را مطالعه كرده و از تازه هاى آن آگاه باشيد  •

از  بايست  مى  است  انفرادى  صورت  به  شما  كار  اگر    •
سيستم كار خود اطمينان حاصل كنيد.

قبل از جمع آورى نمونه به نكات زير دقت كنيد
هر دو سيستم دستى و كامپيوترى بر پايه قوانين زير   •

استوار است
آورى  جمع  مسئول  و  ديده  آموزش  بايستى  كاركنان   •

خون و محصوالت خونى مشخص باشند
به منظور تشخيص، جزئيات اطالعات مربوط به بيمار   •

بايد به بانك خون ارسال داده شود.
مشخصات بيمار به صورت كامل گرفته شود و حد اقل   •
نام و نام خانوادگى و تاريخ تولد، كد پذيرش و فرآورده هاى مورد 
نياز، داشتن اطالعات صحيح بيماران در بخش بسيار اهميت دارد 
زيرا باعث پر رنگ شدن هر گونه اشتباه و يا اختالف اطالعاتى در 

بانك خون بيمارستان مى شود.
در صورت مشخص شدن هر گونه اختالفى بايستى قبل   •
از جمع آورى و بردن خون و محصوالت خونى از بانك خون به اين 

اختالف رسيدگى شود.
مسئول  كه  خونى  بانك  براى  را  بيمار  مدارك  هميشه   •

تهيه فر آورده هاى خونى است ارسال كنيد.
از ذخيره كردن صحيح خون آگاه باشد  •

ثبت  را  خون  هاى  فرآورده  خون/  برداشتن  هميشه   •
كنيد

از وضعيت ذخيره كردن صحيح خون آگاه باشيد و آن   •
را كنترل و ارزيابى كنيد

زمان كافى براى چك كردن تمام جزئيات بگذاريد  •
اورژانسى  موارد  براى  تنها  منفى    Oخونى گروه  تهيه   •

است
به ياد داشته باشيد كه جمع آورى خون و فر آورده هاى   •

پزشكى قانونى 
و طب انتقال خون

دكتر فريده خدابنده
 متخصص پزشكى قانونى و عضو هيات علمى دانشگاه علوم 

پزشكى شهيد بهشتى
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آن يك وظيفه حساس است

موارد زير مى تواند فاجعه بار باشد
گرفتن نمونه از بيمار اشتباهى  - 1

بر چسب نا كافى- شكل نامناسب نمونه  - 2
آلوده و يا مخلوط شدن با نمونه هاى آزمايشگاه  - 3

خطاهاى تكنيكى آزمايشگاه  - 4
بر چسب و ارسال غلط نمونه خون و فرآورده ها  - 5

جمع آورى غلط نمونه خون در بخش  - 6

SHOTتوصيه هاى اجرايى از طرف
تشخيص هويت بيمار  - 1

آموزش فردى  - 2
تمرين روش هاى آزمايشگاهى   - 3

مسئوليت كلينيكى و مرور تكنولوژى هاى جديد  - 4

بايد  زير  موارد  از  يك  هر  در  بيمار  هويت  تشخيص 
جداگانه انجام گيرد

حين نمونه گيرى  - 1
2 -  حين جمع آورى از بانك خون

حين تزريق خون  - 3
كنترل در كنار بستر  - 4

نكاتى از كليات حقوق
تعريف حقوق

عبارت است از مجموعه مقرراتى كه بر افراد يك جامعه در يك 
زمان معينى حكومت مى كند

نكته قابل توجه اين كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست.

تعريف عرف
عموميت  كه  است  عادتى  آن  و  عمومى  اخالق  از  عبارآزمون 
داشته و مورد احترام و قبول جامعه قرار گيرد و در صورت تخطى 

از آن وجدان عمومى آن را زشت و ناپسند بداند.

تعريف جرم طبق ماده 2 قانون مجازات اسالمى
تعيين  مجازات  آن  براى  قانون  در  كه  فعلى  ترك  يا  فعل  هر 

شده باشد جرم محسوب مى شود
نكته قابل توجه در شرايطى خطاهاى پزشكى جرم محسوب 

نمى شود:
الف- مشروع باشد

هاى  فوريت  در  (مگر  باشد  بيمار  رضايت  اخذ  با  همراه  ب- 
پزشكى)

ج- رعايت موازين فنى و علمى و دولتى شده باشد.

هاى  معيار  نقض  معناى  به  تعريف  به  بنا  پزشكى  خطاهاى 
استاندارد و مراقبت و درمان است.

تقسيم بندى خطا هاى پزشكى:
سوء رفتار حرفه اى  - 1

قصور پزشكى   - 2
راز پوشى حرفه اى  - 3

سوء رفتار حرفه اى شامل:
ارتباط ناپسند  •
تبليغات نا بجا  •

سوء استفاده از رابطه با بيماران  •
اعتياد و فساد اخالقى  •

سوء استفاده از تخصص و حرفه پزشكى  •
معاينه پزشكى بدون رضايت بيمار  •

صدور گواهى خالف واقع   •

فريفتن بيمار
و  دارويى  و  پزشكى  موسسات  از  يك  هيچ   : قانون   5 ماده 
صاحبان فنون مختلف پزشكى و داروسازى حق انتشار و آگاهى 
تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعان آنها مى شود و يا 
بر خالف اصول فنى و شئون حرفه پزشكى يا عفت عمومى باشد 
نداشته و در صورت انجام به حبس از 4-1 ماه و يا جزاى نقدى و 

يا هر دو آنها محكوم مى شود.

صدور گواهى خالف
واقع  خالف  بر  نامه  تصديق  طبيب  گاه  هر   :539 ماده  طبق 
يا  و  رسمى  دارات  در  خدمت  از  معافيت  براى  شخصى  مورد  در 
نظام وظيفه و يا براى تقديم به مرجع قضايى بدهد به حبس و يا 

پرداخت جزاى نقدى محكوم مى شود.
ماده 540: براى ساير تصديق نامه هاى خالف واقع كه موجب 
ضرر شخص ثالث باشد و يا گواهى ايجاد خسارتى به خزانه دولت 
وارد آورد، مرتكب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا 74 

ضربه و جزاى نقدى محكوم خواهد شد.

رازپوشى حرفه اى  -  3
تعريف: پزشكان و صاحبان حرفه پزشكى و افرادى كه در كنار 
ياد  اشكال  از  يكى  به  كه  را  اطالعاتى  تمامى  كنند  مى  كار  آنها 
شده بدست مى آورند امانتداربوده و بايستى آنرا به منزله اسرار 

بيمار حفظ نمايد.

   انواع رازپوشى
رازپوشى مطلق  - 1
رازپوشى نسبى  - 2
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رازپوشى مطلق
پزشك مطلقا نبايد راز بيمار را افشا نمايد حتى در صورتى كه 
مورد  دارى  راز  نوع  اين  نمايد  ايجاب  را  بيمار  و  جامعه  مصلحت 
حمايت مكتب فرانسوى ها و قسم نامه بقراط و اعالميه ژنو مى 

باشد.

   راز دارى نسبى
پزشك در مواردى مجاز به افشاء راز بيمار بوده و حامى اين 
انواع راز پوشى مكتب آلمانى ها و آمريكايى مى باشد در بعضى 

كشورها در سه مورد استثنا قائل مى شوند
اگر قانون بخواهد  - 1

اگر به نفع جامعه ايجاب كند  - 2
اگر نفع بيمار در افشاء راز باشد.  - 3

نبايد  و  نبوده  راز  افشاء  به  مجاز  پزشك  كه  مواردى 
اطالعات را افشاء كند

به اولياى دم و سر پرستان بيمار بالغ و عاقل و موارد   - 1
غير اورژانسى

زمانيكه خود فرد رضايت نداشته باشد  - 2
به همسر بيمار  - 3

به شركت هاى بيمه  - 4
به خويشاوندان فرد فوت شده  - 5

در فسخ نكاح و طالق  - 6
در مورد مظنون بازداشتى در بازداشتگاه پليس  - 7

راز پوشى حر فه اى
طبق ماده 468: اطباء و جراحان، ماماها، داروفروشان و كليه 
كسانى كه به مناسبت شغلى يا حر فه ى خود محرم اسرار مى 
شوند هر گاه در غير از موارد قانونى اسرار مردم را افشا كنند به 3 

ماه و يك روز حبس و يا به 6 – 1/5
ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى شوند.

چرا مردم از پزشكان شكايت مى كنند
تفهيم نا كافى  - 1
پاسخ هيجانى  - 2
قصور واقعى  - 3
عوامل ديگر  - 4

پزشك در چه صورت مورد شكايت قرار گيرد
             الف- بى مباالتى

تعريف: همان اهمال يا غفلت يا به عبارتى ترك كارى كه بايد 
انجام گيرد.

ضوابط تشخيص بى مباالتى
بيمار دچار آسيب شده باشد  - 1

عملكرد نامناسب بوده و نارسايى در انجام كار در حد   - 2

كافى باشد
گذاشته  بهداشتى  پرسنل  عهده  به  كار  انجام  وظيفه   - 3

شود.
بهداشتى  مباالتى  بى  از  ناشى  بيمار  به  وارده  آسيب   - 4

باشد.

            ب- بى احتياطى 
تعريف: انجام كارى كه نبايد انجام گيرد و با معيار هاى زير 

تعريف مى شود
نقص عملكرد انجام وظيفه علت اصلى و قانونى آسيب   - 1

و صدمه باشد
روابط عليت بين عمل و آسيب مورد ادعا وجود داشته   - 2

باشد
كيفيت مسامحه مشخص شود  - 3

عدم رعايت استاندارد در درمان و مراقبت وجود داشته   - 4
باشد

ج- عدم مهارت
تعريف: ناتوانى و يا فقدان كارآيى فرد براى انجام امور پزشكى 

و رشته هاى وابسته به آن است

علت عدم مهارت
عملى : ناشى از تازه كارى و بى تجربگى باشد  - 1

علمى : حاكى از بى سوادى و عدم بهره ورى كافى از   - 2
دانش مربوط به مسئوليت است.

انواع خطا:
الف - خطا در مرحله تشخيص

ب -  خطا در فعل

تعريف : رعايت نكردن هر دستورى كه ضمانت اجرايى داشته 
باشد خواه به صورت قانون و خواه به صورت نظام نامه. منظور هر 
قسم قانون شامل تصويب نامه، آيين نامه و حتى بخش نامه هاى 
مراكز علمى و درمانى است كه صاحبان حرف ملزم به رعايت آن 

مى باشند.
ماده 2395 ت 3: هر گاه بر اثر بى احتياطى، بى مباالتى و يا 
اقدام به امرى، ضرب يا جرح و يا قتلى واقع شود به نحوى كه اگر 
آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد آن ضرب يا 

جرح يا قتل در حكم شبه عمد خواهد بود.
ماده 616: در صورتى كه قتل غير عمد به واسطه بى احتياطى، 
بى مباالتى و يا اقدام به امرى كه مرتكب در آن مهارت نداشته 
است، يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس 
از 3-1 سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياى 

دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاى محض باشد.
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بيوپسى آندومتر جهت يافتن فيبرهاى عصبى ممكن است 
به طور قابل اعتمادى اندومتريوز را تشخيص دهد

در مقاله پيش رو به بررسى نتايج 2 مطالعه كه در 19 آگوست 
Human Reproduction 2009 به چاپ رسيد مى پردازيم .

يافتن  جهت  آندومتر  بيوپسى  كه  دهد  مى  نشان  اول  مطالعه 
فيبرهاى عصبى مى تواند با دقتى نزديك به دقت الپارسكوپى توسط 
دوم  مطالعه  در  بيانجامد.  آندومتريوز  تشخيص  به  تجربه  با  فرد  يك 
پروتئين  ضد  عصبى  ماركرهاى  تركيبى  آناليز  گردد  مى  مشخص 
 Intestinal) Antivasoactive  ، (PGP9.5 )  انسانى حاصل ژن
Peptide (VIP و Antisubstance p (SP) حضور اندومتريوز جزيى 
تا خفيف را با حساسيت 95 % و اختصاصيت 100 % و صحت 97.5 

% پيشگويى مى كند.

مطالعه اول :
اردن  در   Mutah دانشگاه  از   Al-Jefout توسط  كه  مطالعه  اين 
و دانشگاه سيدنى استراليا به همراه همكاران انجام شده است نشان 
مى دهد بررسى فيبرهاى عصبى در بيوپسى آندومتر    دقيق و قابل 

اعتماد در تشخيص آندومتريوز ميباشد.
استاندارد  كه  الپاراسكوپى  انجام  با  برابر  دقتى  از  آزمايش  اين 
خصوص  به  بوده،  برخوردار  باشد  مى  آندومتريوز  تشخيص  طاليى 
توسط  حتى  آندومتريوزها  از  ميزان  چه  باشد  نمى  مشخص  كه  اين 
بيوپسى  شوند.  نمى  داده  تشخيص  هم  تجربه  با  هاى  ژينكولوژيست 
آندومتر به وضوح غير تهاجمى تر از الپاراسكوپى بوده و به عالوه مى 
تواند به كاهش تاخير طوالنى موجود در تشخيص آندومتريوز كمك 
نمايد و برنامه ريزى موثرترى براى انجام جراحى معمول و يا درمان 

دارويى طوالنى مدت را ميسر سازد. 
در اين مطالعه 99 زن كه به طور متوالى جهت بررسى درد لگن و / 
يا نابارورى مراجعه نموده بودند مورد بررسى قرار گرفتند و محققان به 
مقايسه IHC بيوپسى آندومتر جهت يافتن فيبرهاى عصبى با استفاده 
از  پروتئين 9.5 (PGP 9.5) به عنوان ماركر با بيوپسى تشخيصى بعد 
از يك بار الپاراسكوپى تشخيصى توسط يك ژينكولوژيست با تجربه 

پرداختند.

براى 64 نفر از اين افراد توسط الپاراسكوپى، تشخيص آندومتريوز 
اليه  در  عصبى  فيبرهاى  تراكم  متوسط  دسته،  اين  در  شد.  گذاشته 
كاربردى بيوپسى آندومتر  2.7 ± 3.5 رشته عصبى در هر ميلى متر 

مربع بود و تنها در بيوپسى يكى از بيماران فيبر عصبى يافت نشد.
شد  يافت  عصبى  فيبر  بيماران  از  نفر   6 بيوپسى  در  عكس  بر 
ولى در الپاراسكوپى آندومتريوز فعالى ديده نشد. از اين افراد 3 نفر 
نفر  يك  داشتند؛  نابارورى  و  پارونى  ديس  قاعدگى،  شديد  دردهاى 
معيارهاى  كه  داد  مى  نشان  الپاراسكوپى  در  هايى  چسبندگى  ديگر 
آندومتريوز  سابقه  هم  ديگر  فرد  و  كرد؛  نمى  كامل  را  آندومتريوز 

داشت.
بر اساس اين مطالعه نتايج زير براى بررسى بيوپسى آندومتر توسط 

IHC براى يافتن رشته هاى عصبى به دست مى آيد:  
Specificity : 83%          Sensitivity: 98%      (PPV) 

positive Presdictive value : 91% 
NPV ( negative predictive value ): 96% 

بر اساس اين نتايج، يك آزمون منفى بيوپسى آندومتر تنها 1 % از 
آندومتريوزها را تشخيص نمى دهد و انجام يك الپاراسكوپى برنامه ريزى 
شده صرفا در كسانى كه بيوپسى آندومتر مثبت داشته اند منجر به تائيد 
تشخيص آندومتريوز در 80 تا 90 درصد موارد خواهد شد. بنابراين انجام 
اين آزمون تشخيصى در بررسى نابارورى، به طور چشمگيرى از تعداد 
الپاراسكوپى ها مى كاهد بدون اين كه از تعداد بيمارانى كه آندومتريوز 
كاسته  است  شده  درمان  جراحى  توسط  و  شده  داده  تشخيص  ها  آن 

شود. 
تفاوت در فازهاى سيكل هاى قاعدگى تاثيرى در تراكم فيبرهاى 
عصبى ندارند. در مقايسه با زمانى كه بيماران نابارورى بدون عاليم 
چشمگيرى  آندومتريوز و عاليم درد به طور  افراد با  درد داشته اند، 
تراكم فيبرهاى عصبى باالترى را نشان مى دهند     (2/3 در برابر 0/8 

( 500.=Pفيبر عصبى در هر ميلى متر مربع ؛
قابل توجه است كه اين آزمايش مخصوصا در نوجوانان با عاليم 
كمك  بسيار  تواند  مى  آندومتريوز  خانوادگى  سابقه  و  اسپاسموديك 
كننده باشد. تاخير تشخيصى معمول در اين گروه طوالنى تر از زنان 
تشخيصى  رد  يا  تاييد  جهت  آندومتر  بيوپسى  يك  است.  تر  مسن 
مانع  احتماال  و  گشته  منجر  درمان  سريعتر  شروع  به  آندومتريوز 
پيشرفت آندومتريوز و به تبع سبب ارتقا شيوه زندگى و حفظ بارورى 
نيازمند  آزمايش  اين  كه  شود  تاكيد  بايد  ولى  شد.  خواهد  آينده  در 
دقت در بيوپسى آندومتر و يك آزمايشگاه پاتولوژى با تجربه در زمينه 

IHC جهت تاييد يا رد وجود فيبرهاى عصبى مى باشد.
خود  هاى  محدوديت  به  مربوط  مطالعه  اين  هاى  محدوديت 

الپاراسكوپى و انجام بيوپسى آندومتر خواهد بود.
در پايان سرپرست تيم محقق مى گويد:

ايده آل اين است كه يك آزمون خونى ساده به عنوان راهى ساده 
تر جهت ارائه زودتر اطالعات در مورد وجود يا عدم وجود اندومتريوز 
ابداع  شود تا به پزشكان در تشخيص زودرس يارى دهد ولى انجام 
به  حاضر  حال  در  كه  است  شده  واقع  موثر  آنقدر  آندومتر  بيوپسى 
نظر مى رسد تنها آزمونى باشد كه از كارايى برابرى با الپاراسكوپى 

تشخيصى توسط يك ژينكولوژيست با تجربه برخوردار باشد.

تازه هاى پاتولوژى
دكتر فرحناز بيدارى زره پوش

متخصص آسيب شناسى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى 

دكتر سيد محمد جليلى 
دستيار آسيب شناسى 
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مطالعه دوم:  
اين مطالعه توسط Attila Boker و همكاران صورت گرفته است. 
با  زن   20 در  آندومتر  عصبى  فيبرهاى  تراكم  مطالعه  اين  اساس  بر 
لگنى  پاتولوژى  شواهد  بدون  زن  تعداد  همان  برابر  آندومتريوز 1-4 
بوده است و دقت تشخيصى در يافتن آندومتريوزهاى جزئى تا خفيف 

توسط ماركرهاى اختصاصى فيبرهاى عصبى تقريبا 100 % است.
در بررسى نمونه هاى آندومتر 80 % از اين بيماران ( 18 نفر از 20 
نفر ) تراكم فيبرهاى عصبى متغير بوده ، به گونه اى كه تعداد كمى 
از نمونه ها شمارش باالى 30 در هر ميلى متر مربع داشتند و عمدتا 
بين 0 تا 10 بودند در حالى كه در افراد بدون آندومتريوز هيچ فيبر 

عصبى يافت نشد و يا بسيار كم بود.
فيبرهاى  نشانگر  جايگزين  به  منجر  ايمونوهيستوشيمى  بررسى 
عصبى حسى A، C دلتا، آدرنرژيك و كولينرژيك در اليه كاركردى 
  PGP9.5 ،Antineurofilament Protein آندومتر گرديد. مقاطعى با
 Anticalcitonine و     antineuropeptide Y  ،  ،  SP ،  VIP

gene- releted polypeptide  رنگ آميزى شد.
حساسيت تشخيصى براى آندومتريوز جزيى تا خفيف، با استفاده 
از آناليز تركيبى ماركرهاى عصبى VIP  ، PGP 9.5 و SP برابر با 95 

% و اختصاصيت 100 % و صحت برابر 5/%97 بودند.
اطالعات حاصل از اين مطالعه بيانگر افزايش حساسيت، اختصاصيت 

و صحت تشخيص با استفاده از 3 ماركر عصبى متفاوت مى باشد.
محدوديت هاى اين مطالعه شامل عدم ورود به طب بالينى بدون 
سپتامبر   در  تائيد  جهت  كور  مطالعه  است.  بيشتر  تائيدى  مطالعات 

2009 اجرا خواهد.
اگر يافته هاى اين مطالعه تاييد شوند اعتقاد بر اين است كه نتايج 
آن گامى اساسى براى يك روش ساده، قابل اعتماد و نسبتا ارزان براى 
تشخيص غير تهاجمى آندومتريوز جزئى تا خفيف خواهد بود. چرا كه 
نمونه گيرى ترانس سرويكال از آندومتر و آناليز ايمونوهيستوشيمى 

اقداماتى رايج در ژنيكولوژى و پاتولوژى مى باشند.
برنامه تحقيقاتى دانشگاه Leuven در بلژيك يافتن بيوماركرهاى 
جديد جهت ارائه يك آزمون خونى براى تشخيص آندومتريوز را در 

اهداف خود قرار داده است.

ويژگى هاى مولكولى و كلينيكوپاتولوژيك كارسينوم 
(EBVaGC)  معده مرتبط با ويروس اشتاين بار

ويروس اشتاين بار كه از خانواده هرپس ويروس ها مى باشد اولين 
 EBV كه  دانيم  مى  امروزه  شد.  يافت  انسانى  بوركيت  لنفوم  در  بار 
كه  حالى  در  است   نموده  عفونى  را  انسانى  جمعيت   %  90 از  بيش 
افراد  اين  از  كمى  تعداد  مانند،  مى  عالمت  بدون  عفونى  افراد  عمده 
دهند.  مى  بروز  را  مزانشيمى  يا  تليال   اپى   ، هماتوپتيك  تومورهاى 
هوچكين،كارسينوم  بوركيت،لنفوم  لنفوم  شامل  شده  ياد  تومورهاى 
نازوفارنكس، آدنوكارسينوم معده و در موارد نادرى ، در افراد با ضعف 

ايمنى، ليوميوساركوم مى باشند.
وجود EBV در بيماران مبتال به سرطان معده براى اولين بار در يك 
 Weiss  و Shibata مورد از نوع لنفو اپى تليوما گزارش گرديد. متعاقبا
مواردى از عفونت EBV را در كارسينوم تيپيك معده معرفى نمودند. 

گزارش هاى بعدى حاكى از شيوع EBVaGC از 1/3 % تا 20/1 % در 
كشورهاى مختلف بودند . EBVaGC يك بيمارى تقريبا غير آندميك 
بوده كه گسترش جهانى دارد؛ اين در حالى است كه لنفوم بوركيت و 
كارسينوم نازوفارنكس به ترتيب براى مناطق استوايى آفريقا و جنوب 

شرقى چين آندميك مى باشند.
بروز  در  را  نژادى  و  اى  منطقه  هاى  تفاوت  نيز،  متعددى  مطالعات 
با   EBV با  مرتبط  معده  سرطان  اند.  داده  نشان  محتمل   EBVaGC
هميشه  كه  شود  مى  مشخص  تومورال  هاى  سلول  در   EBV حضور 
(EBER)  كد شده توسط RNA با انجام هيبريديزاسيون       براى

EBV معين مى گردد.
Epstein – Barr Virus (EBV)- associated gastric 

carcinoma
EBV – encoded RNA

و    EBER-1 از   زيادى  مقادير  تومورال  هاى  سلول  تمامى  تقريبا 
EBER-2 را در هسته هاى خود جاى مى دهند ( 107 كپى در هر 

سلول آلوده )
بروز  دارد:  متعددى  كلينيكوپاتولوژيك  هاى  شاخص   EBVaGC
تليالى   لنفواپى  هاى  سرطان  يعنى  كانسر  نوع  دو  هر  در   EBV باالى 
مذكر،  جنس  بودن  غالب   ،   remnant gastric cancers و   (LEC)
 EBVaGC ميزان بيشتردرگيرى كارديا و تنه . با وجود اين، ارتباط بين
و  لنفاوى  متاستاز  تومور،  عمق  هيستولوژيك،  گونه  زير  بيمار،  سن  و 

مرحله بالينى، موضوعاتى شديدا مورد اختالف نظر مى باشند.
جهت بررسى اين اختالف نظرها، متاآناليزى جهت تعيين ارتباط بين

EBVaGC و مشخصات كلينيكوپاتولوژيك انجام شد. به عالوه ، تحقيق 
 H.Pylori  ، TP53 عفونت  و   EBVaGC بين  ارتباط  يافتن  جهت 
 CPG Island Methylator Phenotype Status)   و  expression

CIMP Status  به عمل آمد.
بررسى  مورد  انتخابى  معيارهاى  اساس  بر  شده  منتشر  مطالعات 
 odds Ratio اساس  بر  برونده  روى  پارامترها  اثر  ميزان  گرفتند.  قرار 
و WMD( weighted mean difference ) تخمين زده شدند. اين 
متاآناليز 48 مطالعه را شامل مى شد كه در برگيرنده 9738  بيمار بودند. 
ميزان سرطان مرتبط با EBV، 8/8 % بود كه ارتباط قابل توجهى با نژاد 
نشان مى داد. همچنين در مردان و جوانان از شيوع بيشترى برخوردار 
بود. جالب اين كه اين نوع از سرطان معده نژاد قفقازى و اسپانيايى را 

از بيماران آسيايى بيشتر درگير مى نمود. 
EBVaGC اغلب در ناحيه كارديا و تنه رخ داده و معموال از نظر 

هيستولوژيك تيپ منتشر مى باشد.
ديگر اين كه EBV در بيماران با سرطان لنفواپى تليال شيوع بااليى 
 ] و    remnant cancer با  نزديكى  ارتباط   EBV همچنين  و  داشت 
CPG island Methylator Phenotype Status] داشت ولى مرتبط 
اين،  بر  عالوه  نبود.  موتاسيون  و   TP53 بروز  هليكوباكترپيلورى،  با 
EBVaGC تاثيرى قابل مالحظه اى در تهاجم، متاستاز لنفاوى و مرحله 
بالينى نداشت و ديگر اين كه خصوصيات مولكولى و كلينيكوپاتولوژيك 
اين نوع از سرطان معده كامال متفاوت از آدنوكارسينوم معمول معده 
مى باشد. به هر حال، نياز به مطالعات بيشترى جهت تعيين ميزان تاثير 

EBV روى بقاى بيماران به EBVaGC احساس مى شود.

Journal of Gastroenterology and Hepatology Published: 
2009/27/08 .  
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نظارت  و  غربال  جهت  را  رهنمودهايى  امريكا  سرطان  انجمن 
 Colorectal) كولوركتال  سرطان  هنگام  زود  شناسايى  براى 
بدون  بالغان  در  آدنوماتوز  هاى  پوليپ  و   (Cancer = CRC

عالمت با خطر متوسط اعالم كرده است. 
در اياالت متحده سرطان كولوركتال سومين سرطان تشخيص 
داده شده در بين زنان و مردان و دومين علت منجربه مرگ بر 
اثر سرطان مى باشد. اين سرطان را مى توان به مقدار زيادى از 
طريق شناسايى و برداشت پوليپ هاى آدنوماتوز پيشگيرى كرد 
و زمانى كه CRC هنوز مسدود است بقاى مبتاليان به طور قابل 

مالحظه اى بهتر خواهد شد.
غربالگرى  هاى  روش  انواع  به  نسبت  را  بيماران  بايد  پزشكان 
آگاه سازند و حداقل بتوانند يك آزمون غربالگر موثر در شناسايى 
سرطان اوليه و پيشگيرى آن از طريق شناسايى و برداشت پوليپ 
ها را ارائه دهند. هدف اصلى غربالگرى بايد شناسايى CRC باشد. 
توجهى  قابل  افزايش   CRC غربالگرى  هاى  شيوه  اخير  دهه  در 
يافته است. در مورد آزمايش هاى مدفوع تنوع بيشترى خصوصا 
 guaiac based  ) گاياك   اساس  بر  مخفى  خون  آزمايش  در 
fecal occult blood test = g FOBT ) و آزمايش مدفوع 
 fecal immunochemical test = )  بر اساس ايمونوشيمى
FIT ) به وجود آمده است. اميد است كه اين توصيه ها سبب 
سهولت در افزايش غربالگرى CRC شود و پزشكان ارجاع دهنده 
اين رهنمودهاى جديد را عواملى براى حل مشكالت و تجربه هاى 

بد و سخت قبلى خود در غربالگرى CRC بيماران خود بدانند.
  gFOB ، جمله  از  مدفوع  هاى  آزمايش  اول  مرحله  در 
دوم  مرحله  در  دارند.  قرار   (sDNA  ) مدفوع   DNA و    FIT
بررسى و آزمون هاى ساختمانى از قبيل سيگوئيدوسكوپى قابل 
 Computed) توموگرافيك   كامپيوترى  كولونوگرافى  انعطاف، 
tomographic Colonography = CTC) قرار مى گيرند.

آدنوماتوز  هاى  پوليپ  شناسايى  جهت  انتخابى  هاى  گيرنده 
و كانسر در بالغان بدون عالمت 50 ساله يا بزرگتر عبارتند از : 
FSIG هر 5 سال ، كولونوسكوپى هر 10 سال ، DCBE هر 5 

سال يا CTC هر 5 سال. 
سرطان  شناسايى  باعث  اساسا  كه  آزمايشگاهى  هاى  روش 
 : از  عبارتند  شود  مى  باالتر  يا  ساله  عالمت 50  بدون  بالغان  در 
gFOBT با حساسيت باال براى براى سرطان هر سال ، FIT با 
. با اين  حساسيت باال براى سرطان با  sDNA به طور ساالنه 

وجود بهترين فواصل  sDNA هنوز قطعى نيست. 
هر آزمون غربالگر بايد مقرون به صرفه باشد. هر آزمون فوايد 
آخر،  در  دارد.  هايى  محدوديت  با  همراه  خود  خاص  خطرات  و 
در  بيمار  راهنمايى  به  آزمون  بودن  دسترس  در  و  بيمار  ترجيح 
انتخاب آزمون هاى غربالگر كمك مى كند. معايب اصلى آزمون 
هاى ساختمانى اين است كه نيازمند آمادگى روده مى باشد ولى 
فايده اصلى آن ها توانايى شان در افتراق پوليپ ها و سرطان ها مى 
 ( Congcious Sedation )  باشد. بى حسى توام با هوشيارى
جهت انجام كولونوسكوپى به كار گرفته مى شود. توضيح ناراحت 
كننده است و فايده غربالگرى آن محدود به ناحيه اى از كولون 

است كه مستقيما بررسى مى شود.
كولونوسكوپى ، DCBE ، CTC به ندرت ممكن است سبب 
نيز  خونريزى  با  است  ممكن  كولونوسكوپى  شوند.  برفوراسيون 
و    FSIG ، DCBE از   حاصل  مثبت  هاى  يافته  باشد.  همراه 

CTC معموال منجربه انجام كولونوسكوپى مى گردد.
بوده  تهاجمى  غير  است كه  آزمايش هاى مدفوع اين  مزاياى 
نيازمند آمادگى روده نيست و آن ها را مى توان در خلوت خانه 
هستند كه پوشش  بيمارانى  دسترس  سادگى در  داد و به  انجام 
بيمه اى كامل ندارند. با اين حال ، اين آزمون هاى غير تهاجمى 
نسبت به روش هاى تهاجمى كمتر مى توانند جلوى سرطان را 
واقع  موثر  تا  شوند  تكرار  منظمى  فواصل  در  بايد  ها  آن  بگيرند. 
تهاجمى  هاى  آزمون  بايد  بودن  طبيعى  غير  صورت  در  و  شوند 
خصوصا كولونوسكوپى انجام شود. براى بيمارانى كه نمى خواهند 
آزمايش هاى تكرارى انجام دهند يا در صورت غير طبيعى بودن 
موثر  غير  مدفوع  آزمايش  روند  نمى  كولونوسكوپى  بار  زير  نتايج 

خواهد بود و نبايد توصيه شوند.
اين برنامه غربالگرى مربوط به بالغانى است كه در گروه خطر 
متوسط قرار دارند و در مورد بيمارانى با خطر باالى CRC قوانين 
ديگرى وجود دارد. اين گروه پرخطر بيمارانى با سابقه فردى پوليپ 
هاى آدنوماتوز و جراحى CRC ، سابقه فاميلى  CRC يا آدنوم 
هاى كولوركتال در خويشاوندان درجه اول قبل از 60 سالگى يا با 

سابقه بيمارى التهابى روده به مدت طوالنى مى باشند.
در انتها مى توان به طور خالصه گفت:

آزمايش هاى مدفوع نسبت به بررسى هاى ساختمانى   - 1
كمتر از سرطان جلوگيرى مى كند. اگر به طور منظم تكرار شوند 
موثر هستند و در صورت غيرطبيعى بودن كولونوسكوپى ضرورت 

مى يابد. 

رهنمودهاى تشخيص زود هنگام 
سرطان كولوركتال

مترجم: دكتر فرشيد على يارى 
 متخصص آسيب شناسى

Reference: Medscope
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وجود خون در مدفوع مى تواند ناشى از CRC يا پوليپ   - 2
هاى يك سانتى مترى يا بزرگتر باشد. 

يك  ساالنه  طور  به  باال  حساسيت  با   gFOBT انجام   - 3
روش غربالگرى CRC است:

الف) 2 نمونه مدفوع از هر سه مدفوع متوالى بايد جمع آورى 
شود

ب ) داروهاى ضد التهابى غير استروئيدى، مكمل هاى ويتامين 
C بيش از mg 25 و گوشت قرمز مى تواند بر آزمون اثر داشته 

باشد
زيرا  شوند  مرطوب  آب  با  نبايد   gFOBT اساليدهاى   ( ج 

ميزان مثبت كاذب را افزايش مى دهد.
 gFOBT د ) بررسى هاى متعدد نشان داده اند كه غربالگرى با
منجربه  شناسايى زودتر CRC در مراحل اوليه مى شود و مرگ 

و مير را تا حدود 15 الى 33 درصد كاهش مى دهد.
در  ركتال  انگشتى  معاينه  از  بعد   gFOBT آزمايش   ( هـ 
مطب به منظور غربالگرى CRC توصيه نمى شود كه علت آن 
حساسيت كم آن       براى نئوپالزى هاى پيش رفته و %9 براى 

سرطان مى باشد.
و ) نتيجه مثبت انديكاسيون براى انجام كولونوسكوپى است.

 CRC گزينه ديگرى براى غربالگرى FIT انجام ساالنه  - 4
است.

الف ) 2 آزمون از يك آزمون مطلوب تر است.
ب ) محدوديت غذايى الزم ندارد.

ج ) آزمون مثبت انديكاسيون كولونوسكوپى است.
آزمايش sDNA جهت شناسايى DNA تغيير يافته   - 5
در سلول هاى آدنوم يا كارسيوم كه در مدفوع ريزش مى كنند 
رو غربالگرى ديگرى براى CRC است و فواصل دقيق انجام آن 

معلوم نيست.
الف ) حداقل 30 گرم از يك نمونه كامل مدفوع بايد درظرف 

مخصوص آيس پك به آزمايشگاه ارسال شود.
نمى  شناسايى  را  ها  سرطان  تمام  فعلى  هاى  آزمون   ( ب 

كنند.
ج ) نتيجه مثبت انديكاسيون كولونوسكوپى دارد.

د ) پيشنهاد سازندگان اين كيت ها مبنى بر فاصله زمانى 5 
ساله تاييد نشده است.

 FSIG بررسى ركتوم، سيگموئيد و كولون نزولى توسط  - 6
هر 5 سال روش ديگرى براى شناسايى CRC و پوليپ ها است.

الف) انجام ساالنه gFOBT يا  FIT را مى توان به اين شيوه 
اضافه كرد.

ب ) فواصل 10 ساله را مى توان در صورتى در نظر گرفت كه 
ساير روش هاى غربالگرى منفى باشند.

 10 از  بزرگتر  هاى  آدنوم  شناسايى  جهت  انما  باريم   - 7
ميلى متر در حدود 50 درصد حساسيت دارد.

الف) اين روش را براى مواردى كه آزمون ديگرى در دسترس 
نيست توصيه مى كنند.

كارگيرى  به  با  و  است  شده  انما  باريم  جايگزين   CTC ب ) 
اسكنرهاى مدرن و نرم افزارهاى جديد حساسيت اين روش براى 

شناسايى پوليپ هاى 10 ميلى مترى 90 درصد مى باشد.
ج ) تمام بيمارانى كه در CTC پوليپ هايشان 6 ميلى متر يا 

بزرگتر است بايد كولونوسكوپى شوند.
را   (flat) صاف   هاى  پوليپ  نتواند  است  ممكن   CTC  ( د 

شناسايى كند.
هـ ) تابش اشعه ممكن است خطر پيدايش سرطان ها را زياد 
كند ولى از دوزهاى كم اشعه براى اين منظور استفاده مى شود.

و ) آمادگى روده براى انجام CTC الزم است.
برنامه  هر  نهايى  و   مشترك  مسير  كولونوسكوپى   - 8

غربالگرى براى شناسايى سرطان كولوركتال است.

پيام تبريك

كسب رتبه هاى ممتاز در آزمون بورد تخصصى پاتولوژى را به 
همكاران گرامى به ويژه ؛

سركار خانم دكتر آزاده رخشان، رتبه اول
سركار خانم دكتر فائزه فروغى، رتبه دوم 
سركار خانم دكتر بيتا صفايى، رتبه سوم

روزافزون در  شادباش مى گوييم و براى اين عزيزان پيروزى 
عرصه هاى دانش و زندگى خواستاريم.

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران

پيام تبريك

استاد ارجمند جناب آقاى دكتر سيد محمد توانگر

تخصصى  بورد  هيات  دبيرى  به  را  حضرتعالى  انتصاب 
پاتولوژى شادباش گفته و برايتان سربلندى و پيروزى روزافزون 

آرزومنديم.

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران
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 (Proteinuria )پروتئينورى
اسمير  پاپ  آزمون  انجام  براى  اى  ساله  خانم 58  حال:  شرح 
روتين مراجعه مى كند. او سابقه طوالنى از بيمارى آسم خفيف 
قبلى  بررسى  است،  خوب  عالمتى  طور  به  و  دارد  شده  كنترل 
وضعيت پزشكى او، دو سال قبل بود وقتى براى آزمون پاپ اسمير 
قبلى مراجعه كرده بود كه نرمال بود. فشار خون وى چك شد كه 
نشده  انجام  ادرارى  آزمايش  هيچ  بود.   135/90  mmHg معادل
بود. در اين مراجعه، فشار خون 95 /150 بود و تجزيه ادرار نشانگر 

وجود خون (+3) و پروتئين (+2) بود.

سوال 1:
زير  موارد  از  يك  كدام  پروتئينورى  درجه  تعيين  راه  بهترين 

است؟
a ) نسبت آلبومين به كراتى نين ادرار

b ) غلظت Pr ادرار
c ) نسبت پروتئين به كراتى نين ادرار

d ) الكتروفورز ادرار
e ) آلبومين سرم و كلسترول سرم

توضيح – نسبت پروتئين به كراتى نين ادرار در طى بررسى براى 
ميكروآلبومينورى محاسبه مى شود و زمانى كه ماكروپروتيئنورى 
وجود دارد معموال انجام نمى شود. ( يعنى وقتى پروتئين +2 در 
تجزيه ادرار داريم.) ميكروآلبومينورى در يبماران ديابتى بررسى 
مى شود كه يك نشانگر اوليه نفروپاتى است و نيز در بيمارانى كه 
در خطر بااليى از ضايعات عروقى در نشر گرفته مى شوند وجود 
هر درجه اى از پروتئينورى ( شامل ميكروآلبومينورى) به عنوان 
يك خطر فاكتور مهم براى بيمارى عروق در نظر گرفته مى شود. 
غلظت پروتئين ادرار بر اساس حجم ادرار تغيير مى كند. جمع 
آورى نمونه ادرار 24 ساعته صحيح ترين راه اندازه گيرى ميزان 
دفع پروتئين در ادرار است. با اين وصف، به دليل خطاهاى جمع 
آورى، نسبت پروتئين به كراتى نين ادرار، مفيدترين روش اندازه 

گيرى و پايش دفع پروتئين ادرارى است. تغييرات در غلظت ادرار 
با اندازه گيرى اين نسبت مى تواند محاسبه شود. الكتروفورز ادرار 
و نيز ( ايمونوالكتروفورز ادرار ) در بيمارانى  كه تصور مى شود 
عامل پروتئينورى يك پاراپروتئين باشد، انجام مى گردد. گرچه 
زنجيره هاى سبك مى تواند توسط اين روش سنجيده شود ولى 
نشده  پذيرفته  پروتئينورى  ميزان  تعيين  براى  روشى  عنوان  به 
است. آلبومين سرم پايين و كلسترول افزايش يافته در بيماران 
با سندروم نفروتيك ديده مى شود اما اندازه گيرى آن ها درجه 

پروتئينورى را منعكس نمى نمايد.

سوال 2 : 
a )كداميك از موارد زير تشخيص احتمالى مى باشد؟

b )عفونت مجارى ادرار
IgA نفروپاتى( c

Focal Sclerosing glomerulonephritis  ( d
 Reflux nephropathy ( e

f ) تنگى شريان كليوى

توضيح – نفروپاتى IgA بيشترين احتمال تشخيصى است. 
وجود همانند، پروتئينورى و پرفشارى خون، نشاندهنده اختلالل 
عالمتدار  شايع  طور  به  ادرارى  مجارى  عفونت  است.  گلومرولى 
است و به طور غير شايعى همراه با فشار خون باال مى باشد مگر 
 FSG .بيمارى پارانشيم تمامى به طور همزمان وجود داشته باشد
كمتر با هماچورى به عنوان يك نماى غالب همراه است. تنگى 
شريان كليوى به طور غير شايع باعث هماچورى مى شود و تنها 
دليل  به  ثانويه  اسكلروزوفوكال  توسط  و   بوده  كشيده  طول  اگر 

ايسكمى عارضه دار شود باعث پروتئينورى مى شود. 

سوال 3 :
زير  موارد  از  كداميك  خطر  افزايش  باعث  پروتئينورى  وجود 

مى شود؟
a ) نارسايى كليوى پيشرونده

b ) بيمارى توبولواينترستيشيال 
c ) انفاركتوس ميوكارد
d ) استئوپروز پيشرونده

f ) يك فرم فاميلى گلومرولونفريت 

شناخته  خوبى  به  آن  درجه  و  پروتئينورى  وجود   – توضيح 
شده است كه با بيمارى پيشرونده كليوى هم در بيمارى كليوى 
همراهى مى  ديابتيك ها و هم در بيمارى كليوى غير ديابتيك 

كند.
كاهش پروتئينورى، به طور غالب توسط مهار سيستم رنين- 
آنژيوتانسين، نشان داده شده است كه پيشرفت بيمارى كليوى را 
كند مى نمايد. افزايش در پروتئين هاى فيلتر شده باعث افزايش 
هاى  توبول  وقتى كه  مگر  شود  مى  توبولواينترستيشيال  بيمارى 

تحليل مسايل بالينى
دكتر سعيد آزاد ارمكى 
 متخصص آسيب شناسى
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كليوى در معرض آلبومين قرار مى گيرند كه باعث تشديد بيان 
 TGFP1 سيتوكين هاى التهابى و فيبروژنيك مى شود ( شامل
هشت  لوكين  اينتر  و   TNF مونوسيت،  كننده  جذب  پروتئين   ،
در  شده  انجام  مطالعات  عالوه  به  جمعيتى  مطالعات   .  IL – 8
بيماران با فشار خون باال و / يا ديابت شيرين، افزايش خطر قلبى 
عروقى را در بيماران با هر ميزان از پروتئينورى نشان داده اند. 
گر چه پروتئينورى همراه با افزايش دفع پروتئين متصل شونده 
به ويتامين D مى باشد، استئوپروز با مصرف كورتيكواستروئيدها 
مى  شديدتر  گلومرولى  هاى  بيمارى  مختلف  انواع  درمان  براى 
دهد،  مى  رخ  نفريت  فاميلى  اشكال  در  پروتئينورى  گرچه  شود. 
حضور آن در يك شخص، احتمال اين تشخيص را افزايش نمى 

دهد.

سوال 4:
آزمون هاى آزمايشگاهى مناسب عالوه بر تخمين دفع پروتئين 

در ادرار شامل:
a ) سطح IgA سرم

b ) الكتروليت هاى ادرار
c ) اوره سرم، الكتروليت ها و كراتى نين

d ) سطوح كمپلمان سرم
f ) ميكروسكوپى ادرار

توضيح – آزمايش ميكروسكوپى ادرار وجود بيمارى گلومرولى 
وجود  نمايد.  مى  تائيد  سيلندر  تشكيل  دادن  نشان  توسط  را 
سيلندرهاى RBC ،وجود بيمارى گلومرولى را پيشنهاد مى نمايد. 
سيلندرهاى گرانوالر به طور شايع در هم فاز حاد و هم فاز مزمن 
بيمارى  بررسى  در  ادرارى  هاى  الكتروليت  دارند.  وجود  بيمارى 
گلومرولى ارزشى ندارند. ارزش الكتروليت هاى ادرارى در حضور 
عملكرد  بررسى  است.  الكتروليتى  اوليه  يا  باز  اسيد-  اختالالت 
اگر  سرم،  الكتروليتى  اختالل  گونه  هر  كردن  مشخص  و  كليوى 
بيمارى گلومرولى مورد شك است، نياز مى شود. افزايش سطح 
نفروپاتى  با  بيماران  از  IgA سرم ممكن است در بيش از نيمى 
IgA ديده شود اما هيچ  گونه ارزش تشخيصى يا تعيين پيش 
 ، IgA آگهى ندارد. سطوح كمپلمان سرم در بيماران با نفروپاتى

طبيعى است و از اين رو اندازه گيرى نمى شوند.

ادامه شرح حال بيمار:
بررسى هاى اوليه، نتايج زير را نشان داد:

Hb : 131 g/L    ( 115145-g/L)  
WBC : 4.2 × 10/L  (49 10 × 11- /L)

Plat elets : 238 × 10/L  (150400- )
Sodium: 138 mmol/ L (136146-)
Potassium : 4.2 mmol/L  (3.55.5-)  
urea (6.1 mmol/L )   (3.57.5-) 
Creatinine 82 μmol/L (40120-)
Serum cholateral 5.6 mmol/L – Urinary Protein 

exretian : 900 mg/ 24 h .

سوال 5 : 
انجام  بايد  زير  هاى  بررسى  از  كداميك  بعدى،  مرحله  در 

گيرد؟
a ) سونوگرافى تمامى

b ) سى تى اسكن تمامى
MAG-3 اسكن كليوى ( c

d ) اسكن دوپلكس عروق كليوى
e ) بيوپسى تمامى

توضيح – مشخص كردن آناتومى تمامى در بيماران با بيمارى 
هاى گلومروالر مورد نياز است. به ويژه اگر يك بيوپسى كليوى  
كافى  اطالعات  اولتراسوند  شود.  گرفته  نظر  در  بايست  مى  بعدا 
را به همراه تماس حداقل با اشعه فراهم مى كند. افزايش اكوى 
بيمارى  نشانه  كورتيكومدولرى  اتصال  وضوح  عدم  و  كورتكس 
كليوى حادتر است. انجام سى تى اسكن به طور روتين در بيمارى 
گلومروالر توصيه نمى شود.اسكن كليوى MAG-3 به طور ابتدايى 
براى بررسى اعمال افتراقى استفاده مى شود كه طرح هاى جريان 
خون كليوى و دفع ردياب اطالعاتى در جهت تنگى شريان كليوى 
و انسداد حالب فراهم مى نمايد. اين آزمون غيرمعمول است كه 
در بيمارى گلومرولى مفيد باشد. اسكن دوپلكس شريان ها براى 
بررسى تنگى شريان كليوى و انسداد وريدها به كار مى رود، در 
نتيجه موردى ندارد. بيوپسى تمامى نيز نبايد قبل از تصويربردارى 
تمامى ها انجام گيرد. در حضور عملكرد كليوى نسبتا حفظ شده 
پزشكان  بسيارى  روز،  در  گرم  يك  از  كمتر  پروتئينورى  نيز  و 
برخورد " انتظار و نظارت " را به جاى تائيد تشخيص با بيوپسى 

ترجيح مى دهند.

سوال 6 :
انتخاب هاى درمان شامل كداميك از موارد زير است :

 1 mg/kg/day پردنيزون ( a
 100 mg / day آسپيرين ( b

Fish oil 3g/ day   ( c
d ) مهاركننده هاى سيستم آنژيوتاسيون ( بلوكر ACE ) يا 

بلوكر گيرنده آنژيوتانسين
E ويتامين ( e

توضيح – درمان ضد فشار خون توصيه مى شود و در حضور 
بيمارى گلومرولى، عاملى كه سيستم رنين-آنژيوتانسين را بلوكه 
مى كند مفيد است. فشار خون هدف به ميزان 120/75 است. در 
حال حاضر تمايل بيشترى به مصرف بلوكه كننده هاى ACE به 
جاى بلوكه كننده هاى گيرنده آنژيوتانسين وجود دارد. اگر ميزان 
داروها،  اين  مصرف  بود،  روز  در  گرم  يك  از  بيش  ادرار  پروتئين 
جداى از ميزان فشار خون بيمار، كاربرد خواهد داشت (به دليل 

خواص ضد پروتئينورى و محافظتى براى تمامى ها ).
استروئيدها، آسپيرين، روغن ماهى و آنتى اكسيدان ها به نظر 
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مفيد نمى رسند.

ادامه شرح حال:
بيمار با perindopril به ميزان mg 4 در روز و بعد از شش ماه 
براى بررسى برمى گردد. فشار خون وى 130/90 ميلى متر جيوه 

است. نتايج آزمايش هاى وى به شرح زير است:
• پروتئينورى 2.3 گرم در روز

(136-146 )    138mmol/L  سديم •
( 3.5-5.5 )   mmol/L 4.6  پتاسيم •

 eGFR :  (40-120)  150μmol/L  كراتى نين •
 42ml/min/ 1.73 m2

ميزان perindopril  به مقدار 8 ميلى گرم در روز از 8 هفته 
فشار  مناسب  كنترل  عدم  دليل  به  عمومى  پزشك  توسط  پيش 

خون در آن زمان، افزايش داده شده است.

سوال 7 :
بررسى هاى بعدى در اين زمان بايد شامل كداميك از موارد 

زير باشد؟ 
a ) بيوپسى تمامى

b ) سى تى اسكن براى رد كردن وجود ترومبوز وريد كليوى
c ) پايش 24 ساعته فشار خون

d ) اكوى قلبى
e ) اندازه گيرى ميزان رنين و آلدوسترون خون

توضيح -  عملكرد كليوى در يك دوره كوتاه زمانى به طور 
براى  هيستولوژيك  بررسى  و  است  يافته  كاهش  مالحظه  قابل 
ساير  است.  نياز  مورد  اگهى  پيش  نيز  و  درمان  استراتژى  تعيين 

موارد براى اين بيمار خاص سود خاصى ندارند.

سوال 8 : 
بر اساس شواهد، درمان در حال حاضر بايد شامل كداميك از 

موارد زير باشد؟
a ) يك بلوكه كننده كانال كلسيم 

b ) يك ديورتيك
A سيكلوسپورين ( c

d ) يك استاتين
e ) يك بلوكه كننده گيرنده آنژيوتانسين

توضيح – عملكرد كليوى در حال بدتر شدن است، پروتئينورى 
رو،  اين  از  نيست.  مناسب  خون  فشار  و  است  افزايش  حال  در 
درمان تكميلى توصيه مى شود. مطالعات، سود مصرف همزمان 
مهاركننده هاى ACE و بلوكه كننده هاى گيرنده آنژيوتانسين 
است.  داده  نشان  تمامى  نارسايى  پيشرفت  سرعت  كاهش  در  را 
مشكل اصلى با اين درمان تركيبى، هيپركالمى است، اما با وجود 
كننده  بلوكه  كردن   اضافه   ،  49  mmol/L پايه  پتاسيم  ميزان 

گيرنده آنژيوتانسين ممنوع نخواهد بود. پتاسيم سرم بايد به طور 
مهاركننده  همزمان  مصرف  و  تمامى  نارسايى  با  بيمار  در  مكرر 
هاى ACE و بلوكه كننده گيرنده آنژيوتانسين چك شود. ساير 
اقدامات كنترل فشار خون و درمان براى كاهش ميزان كلسترول 

در كاهش معلوليت موثر نشان داده نشده است.
بيمار نياز به تشخيص ژنتيكى نفروپاتى IgA دارد.

سوال 9 :
كداميك از جمالت زير درست است؟

  150 mmol/L از  بيشتر  سرم  نين  كراتى  ميزان  وقتى   (  a
است، زايايى( Fertility) دچار اشكال مى شود.

b ) تمامى هاى پيوندى از دهنده هاى زنده فاميل استعداد 
بيشترى براى به وجود آمدن نفروپاتى IgA دارند.

براى   IgA نفروپاتى  براى  تولد  از  قبل  ژنتيكى  آزمون   (  c
تشخيص جنين هاى مبتال در دسترس است.

در  آنژيوتانسين  رنين-  سيستم  كردن  بلوكه  با  درمان   (  d
بيماران با ژنوتيپ DD بسيار مفيدتر است.

e ) نفروپاتى IgA فاميلى در نسل هاى بعدى شدت كمترى 
دارد.

از  بيشتر  مـيزان  به  سرم  نين  كراتى  در  افزايش   – توضيح 
mmol/L  150 همراه با نقص در زايايى، مستقل از علت آن مى 
باشد. عود رسوب هاى IgA ممكن است در تمامى هاى پيوندى 
رخ  است،   IgA نفروپاتى  ها،  آن  اوليه  تشخيص  كه  گيرندگانى 
دهد. پلى مورفسيم هاى ژنى بسيارى همراه با به وجود آمدن يا 
پيشرفت نفروپاتى IgA هستند اما همراهى آن ها ضعيف بوده 
در  تفاوتى  ابتدايى  مطالعات  است.  نامشخص  نيز  آن  اهميت  و 
داد.  نشان   II ژنوتيپ  مقابل  در   DD ژنوتيپ  با  بيماران  پاسخ 
اين اختالفات بيشتر شرح داده نشده اند. تعداد كمى از بيماران 
شكلى از نفروپاتى IgA فاميلى دارند كه بيشتر با نارسايى تمامى 
همراهى دارد اما شاهدى براى بيمارى جدى در نسل هاى بعدى 

وجود ندارد.

سوال 10 :
جذب مجدد توبولى آلبومين:

a ) هم در توبول هاى پروكسيمال و هم در توبول هاى ديستال 
رخ مى دهد.

b ) به ميزان وسيعى از طريق حمل پاراسلوالر است.
گيرنده  به  وابسته  آندوسيتوز  طريق  از  وسيعى  ميزان  به   (  c

است.
d ) با درمان استاتين مهار مى شود. 

e ) در بيمارى گلومرولى كاهش مى يابد.
در  ابتدايى  طور  به  آلبومين  توبولى  مجدد  جذب  توضيح- 
آندوسيتوز  طريق  از  پروكسيمال  توبول  ابتدايى  هاى  قسمت 
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وابسته به گيرنده رخ مى دهد. گيرنده هاى آندوسيتيك شناخته  
شده شامل مگالين و كوبولين است. گرچه يك مسير پاراسلوالر 
تصور شده است، اما به طور عمومى چنين در نظر گرفته مى شود 
كه اتصاالت محكم از انتقال پاراسلوالر اكثر پروتئين ها جلوگيرى 
آلبومين-  يا  مگالين  آلبومين-  كمپلكس  آندوسيتوز  نمايند.  مى 

كوبولين نيازمند سيگنال توسط پروتئين هاى G مى باشد.
ها  استاتين  توسط  است  ممكن  ها  پروتئين  مجدد  جذب 
محدود شود. قوى ترين استاتين ها مانند rosuvastin به طور 
شايع ترى باعث پروتئينورى توبوالر مى شوند اما اين عمل همراه 
با اختالل عملكرد تمامى نبوده است. جذب مجدد توبولى آلبومين 
مى  افزايش  دارد،  وجود  ها  پروتئين  فيلتراسيون  افزايش  وقتى 

يابد.

ادامه شرح حال:
بيوپسى تمامى براى يك ماه بعد در نظر گرفته مى شود. ( در 

حال حاضر 7 ماه پس از بررسى ابتدايى ).
 260 سرم  نين  كراتى  و   180/100 فعال  بيمار  خون  فشار 
است.  روز  در   3/32  gr ادرارى  پروتئين  ميزان  با   mmol/L
با  ها  گلومرول  از   %  50 گرفتارى  دهنده  نشان  تمامى  بيوپسى 
حدود  است.  عـروقى  ضـخامت  با  همراه  سگمنتال  سلولى  هالل 
20 % توبول ها، آتروفيك هستند و ماتريكس خارج سلولى تقريبا 

30 % از فضاى توبولو اينترستيشيال را جايگزين نموده است.

سوال 11:
كداميك از جمالت زير صحيح است؟

a ) سركوب ايمنى سود كوتاه مدت دارد.
b ) داروهاى ضد فشار خون دى هيدروپيريدينى نبايد تجويز 

شوند.
c ) تعويض پالسما در حضور نفروپاتى IgA هاللى مفيد است 

و بايد انجام شود.
سلكسان در طى 24  انعقاد مانند هپارين يا  داروى ضد   ( d

ساعت پس از بيوپسى تمامى بايد تجويز شود.
e ) غربالگرى و اسكوليت به عنوان يك بيمارى كليوى ثانويه 

اضافه شده بايد صورت گيرد.

بحث  مورد   IgA نفروپاتى  در  ايمنى  سركوب   – توضيح 
است. عموما توافق بر اين است كه در حضور بيمارى واسكوليتى، 

سركوب ايمنى حداقل سود كوتاه مدت دارد.
سود دراز مدت نامشخص است. كنترل فشار خون مهم است و 
در حضور عوامل همراه درمان با بلوكه كننده كانال كلسيم براى 
كاهش فشار خون مناسب است. تعويض پالسما توصيه نمى شود 
و به نظر نمى رسد غربالگرى واسكوليتى اطالعات بيشترى فراهم 

كند.
سوال 12 : 

از  كداميك  با  ارتباط  در   IgA نفروپاتى  پيشرفت  و  پاتوژنز 

موارد زير است؟
a ) گاالكتوزيالسيون وابسته به O، ناهنجارى IgA در ناحيه 

لوال
b ) عدم انجام برداشت لوزه ها در كودكى

c ) عدم وجود پودوسيت هاى CD-10 مثبت 
d ) يك رژيم ورزشى سخت

e ) پروليفراسيون گلومرولى تحريك شده توسط فاكتور رشد 
مشتق از پالكت ها.

 توضيح – هم وجود IgA1 به طور غير طبيعى گاالكتوزيله 
شده و نيز اندازه IgA1  پليمريك، اتصال به گلومرول ها را تحت 
هيپوگاالكتوزيله   IgA1 مهم منبع  ها  لوزه  دهند.  مى  قرار  تاثير 
هستند. به هر حال نشان داده نشده است كه برداشتن لوزه ها، 
در  پودوسيت  هاى  ناهنجارى  دهد.  تغيير  را  بيمارى  پيشرفت 
كه  است  شده  داده  نشان  و  هستند  برجسته  پيشرونده  بيمارى 
از لحاظ پاتوژنيك با پيشرفت نفروپاتى IgA در ارتباط هستند. 
 IgA در ابتدا تصور مى شد كه ورزش باعث پيشرفت نفروپاتى
شود اما يافته هاى اخير چنين چيزى را نشان نمى دهد. اجزاى 
هاى  ايزوفرم  ساختار  با  ارتباط  در   .IgA نفروپاتى  پروليفراتيو 
فاكتور  واكنش  مهار  و  باشد  مى  پالكتى  از  مشتق  رشد  فاكتور 
رشد مشتق از پالكتى با گيرنده آن ، پيشرفت نفروپاتى IgA را 

آهسته مى كند.
 

Reference: DAVID HARRIS , ( 2007), Clinical 
Cases in Kidney disease, 1st ed. 

پيام تسليت

همكار محترم جناب آقاي دكترسيد كمال فرزام 
غم جانگداز از دست دادن پدر گراميتان را به شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده و بقاي عمر شما و بازماندگان را از 

درگاه خداوند بزرگ خواستاريم .
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