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توسعه  براى  جديدى  بستر  بيستم  قرن  آخر  دهه  از 
روزافزون علوم پزشكى و تكنولوژى هاى وابسته به آن و به 
ويژه رشته پاتولوژى فراهم گرديده است كه اين امر عالوه 
بر گسترش اطالعات شگفت در زمينه علوم مختلف زيستى 
شناسى،  بيمارى  زمينه  در  را  جديدى  قلمرو  پزشكى،  و 
داده  قرار  پژوهان  دانش  اختيار  در  درمان  و  پيشگيرى 
است. از جمله اين تكنولوژى ها و رشته هاى نوظهور در 
پروتئوميكس،  ژنوميكس،  توان  مى  شناسى  آسيب  حيطه 

متابولميكس، سلول هاى بنيادى و ... اشاره نمود.
از اين رو رشته آسيب شناسى به عنوان پايه و اساس 
رشته  واسطه  عنوان  به  و  است  شده  شناخته  ها  بيمارى 
هاى بالينى و علوم پايه معرفى مى گردد. به عبارت ديگر 
پيشرفت و توسعه تمام رشته هاى پزشكى بالينى و علوم 
پايه و ارتباط مستقيم با توسعه اين رشته در زمينه هاى 
مختلف آموزشى و پژوهشى دارد كه اين امر را در جوامع 

پيشرفته مى توان مشاهده نمود.
در حال حاضر عليرغم توسعه نسبى آموزشى، پژوهشى 
و درمانى رشته هاى بالينى در برنامه نظام سالمت كشور، 
آن چنان كه شايسته است گسترش برنامه هاى آموزشى و 
پژوهشى را در رشته هاى علوم پايه پزشكى و پاتولوژى را 
به صورت ساختارى شاهد نمى باشيم. از مهمترين داليل 
اين توسعه نيافتگى مى تواند استقرار افراد فاقد صالحيت 
هاى  روش  مبناى  بر  درمان  و  تشخيص  حيطه  در  علمى 
آزمايشگاهى، ساختار نامناسب، برنامه هاى كوتاه مدت و 
تغيير مداوم قوانين و مسئوالن ذيربط در اين بخش از نظام 

سالمت كشور مى باشد. 
برنامه آموزش دستيارى آسيب شناسى از سه دهه قبل 
در ايران به اجرا در آمده است و از سال هاى 1380-82 
كوريكولوم جديد آموزشى(برنامه) آموزشى دستيارى رشته 
فعاليت  با  متبوع  وزارت  آموزشى  معاونت  در  پاتولوژى 
كميته تدوين دبيرخانه تخصصى تنظيم و پس از تصويب 
و  ارجاع  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه  به  عالى  شوراى  در 

به  توجه  با  آموزشى  برنامه  اين  در  است.  درآمده  اجرا  به 
اهداف كلى دستيابى آموزشى اين رشته دوره هاى مختلف 
آسيب شناسى اعم از تشريحى، اتوپسى، سلولى، مولكولى 
و ... تعيين گرديده است و براى هر يك از دوره ها مدت 
زمان، هدف تخصصى، فعاليت هاى عملى دستيار، بايدهاى 
يادگيرى و كاربرد آن شرح داده شده است. در بخش دوم 
شناسى  آسيب  رشته  دستيارى  برنامه  ضوابط  برنامه  اين 
مشتمل بر 7 فصل مورد تصويب قرار گرفته است كه انشا... 
برنامه  اين  چاپ  به  اقدام  نشريه  اين  آتى  هاى  شماره  در 

خواهد نمود.
از طرف ديگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، 
دبيرخانه شوراى آموزش پزشكى و تخصصى تدوين برنامه 
اساسى  هاى  رشته  (و  شناسى  آسيب  رشته  راهبردى 
پزشكى) نمود كه خوشبختانه اين مهم در سال هاى اخير 

به انجام رسيده است.
برنامه  و  دستيارى  آموزشى  برنامه  تدوين  بر  افزون 
راهبردى رشته آسيب شناسى، در چند سال اخير شاهد 
ارتقاء آموزشى پاتولوژى در دوره پزشكى عمومى و همچنين 
تامين و راه اندازى چندين فلوشيب در رشته هاى پاتولوژى 

در دانشگاه هاى مختلف علوم پزشكى مى باشيم.
مختلف  سطوح  در  پاتولوژى  آموزشى  ارتقاء  بر  عالوه 
پژوهشى  مقاالت  روزافزون  شاهد  نيز  پژوهش  حيطه  در 
پاتولوژى در مجالت معتبر، ورود انجمن آسيب شناسى به 
حيطه گسترش آموزشى اعم از اجراى پروژه هاى مختلف 
رود  مى  انتظار  كه  باشيم  مى   ... و  علمى  مجله  چاپ  و 
و  پژوهشى  توسعه  زمينه  در  همكاران  روزافزون  تالش  با 
به  توجه  با  نيز  ذيربط  مسئوالن  بيشتر  توجه  و  آموزشى 
اشكاالت  رفع  خصوص  در  شده  تدوين  هاى  برنامه  بستر 
فوق اقدام نمايند و به زودى با توجه به ارتقا كيفى و كمى 
آموزشى و پژوهشى و درمانى اين رشته و ساير رشته هاى 

پزشكى كشور ايران به جايگاه شايسته خود دست يابد.

آموزش پاتولوژى
دكتر حسين دارآفرين، 

مدير مسئول 
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پس از دستيارى

دكتر فريد كرمى
سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى

در شماره نوزدهم نشريه پاتولوژى ( فروردين و ارديبهشت 88) 
مقاله اى از اين قلم تحت عنوان « دغدغه نان » به چاپ رسيد 
كه با نگاهى به پديده هاى معيوب حوزه سالمت سعى در ريشه 
يابى اين پديده ها داشت. در مقاله فوق اعطاى مدرك تحصيلى به 
فارغ التحصيالن حوزه سالمت نه به عنوان سندى نمايانگر توانايى 
هاى فردى در ايفاى نقشى در جامعه، بلكه به عنوان جايزه اى 
براى بهره ورى از يك آشپزخانه جديدالكشف تحت عنوان بخش 
خصوصى تلقى گرديد. ضمن توصيه به مراجعه مجدد به مقاله « 
دغدغه نان » در اينجا سعى بر آنست كه آينده شغلى دستياران 

پاتولوژى در فضاى ارائه شده در مقاله فوق بررسى شود.

انتخاب رشته پاتولوژى به عنوان يك تخصص توسط داوطلبان 
امتحان دستيارى با انگيزه هاى متفاوتى صورت مى گيرد. يكى 
تاريك  زواياى  كشف  دنبال  به  و  داند  مى  ثروت  از  بهتر  را  علم 
بيمارى هاست و ديگرى با مشاهده بعضى از آزمايشگاه هاى فعال 
در آرزوى كسب ثروت به دنبال تاسيس چنين آزمايشگاهى است 
و عده اى هم به دليل فرار از استرس مواجه با بيماران بد حال 
مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان ها و رهايى از كشيك هاى 
طاقت فرساى بخش هاى جراحى و داخلى به اين رشته روى مى 

آورند.
فارغ  از انگيزه هاى اوليه، دوره دستيارى طى مى شود و پس 
از چهار سال فارغ التحصيالن مى توانند قضاوت كنند كه به چه 

دارد  مطابقت  اوليه  انگيزه  با  اند  آورده  دست  به  كه  آنچه  ميزان 
كشف  مسير  در  تواند  مى  دانسته  مى  بهتر  را  علم  كه  آن  آيا  و 
زواياى تاريك بيمارى ها قدم بردارد و يا كسى كه ثروت برايش 
مهم تر بوده مى تواند با تاسيس آزمايشگاهى پر رونق به آرزوى 
خود برسد؟ و يا شايد فقط آنانيكه فرار از كشيك هاى داخلى و 
جراحى را در سر داشته اند وضعيت خود را منطبق با انگيزه اوليه 

مى يابند!
پاتولوژى  رشته  دواطلبان  اصلى  هاى  انگيزه  از  يكى  شك  بى 
جنبه هاى علمى اين رشته است و جايگاه رشته به عنوان پلى 
مابين علوم پايه و بالينى وضعيتى منحصربفرد را براى پاتولوژى به 
وجود آورده است كه به جرات مى توان گفت دروازه كشف زواياى 
تاريك بيمارى هاست و در صورتيكه مراكز دانشگاهى و تحقيقاتى 
با جذب فارغ التحصيالن مستعد و صرف بودجه هاى تحقيقاتى 
مناسب به اين رشته توجه داشته باشند قدم بزرگى در گسترش 

دانش پزشكى برخواهند داشت.
بر اين مبنا بسيارى از فارغ التحصيالن رشته پاتولوژى آرزوى 
عضويت در هيات هاى علمى دانشگاه ها را در سر مى پرورانند 
يكى  در  دانشگاه  استاد  يك  صورت  به  را  خود  شغلى  آينده  و 
در  تحقيق  و  تدريس  بر  عالوه  كه  بينند  مى  بزرگ  شهرهاى  از 
دانشگاه، آزمايشگاهى پر رونق در بهترين نقطه شهر داشته باشند، 
اما واقعيات موجود به چه ميزان امكان دستيابى فارغ التحصيالن 

به چنين كعبه آمالى را فراهم مى آورد در ادامه خواهد آمد.
آن دسته از فارغ التحصيالن كه به دليل كسب رتبه باال در 
امتحان بورد جذب هيات هاى علمى دانشگاه ها مى شوند با چند 

مشكل مواجه خواهند بود:
هاى  گروه  آموزشى  وظايف  عمده  گرفتن  گردن  به   -1

پاتولوژى
2-  شرايط تمام وقتى جغرافيايى هيات هاى علمى و محروم 

بودن از كار در بخش خصوصى
هاى  بيمارستان  هاى  آزمايشگاه  مالى  عمده  مشكالت   -3

دانشگاهى
صورت  به  هم  معموال  كه  تحقيقاتى  ناچيز  هاى  بودجه   -4

عادالنه توزيع نمى گردند.
در اين فضا شاگرد اول رشته پاتولوژى كه جذب هيات علمى 
به  نسبت  بيشترى  آموزشى  فعاليت  طرف  يك  از  شده  دانشگاه 
بهره  امكان  است  ممكن  ديگر  طرف  از  و  دارد  قديمى  استادان 
مندى از طرح نظام نوين بيمارستانى نيز برايش فراهم نباشد و 
زمانى كه مى خواهد خود را وقف علم كند و با تمسك به بزرگان 
علم دود چراغ خورد و به كشف زواياى تاريك بيمارى ها بپردازد 
متوجه مى شود كه يا اصال آزمايشگاه تجهيزات الزم را  ندارد و يا 
رئيس بيمارستان فاكتورهاى مربوط به كيت هاى ايمونولوژيك را 
به دليل عدم صرفه اقتصادى امضا نمى كند. طالب علم ما سعى 
زاويه  يك  حداقل  تحقيقاتى  هاى  بودجه  طريق  از  كه  كند  مى 
تاريك كوچك از يك بيمارى كوچك را روشن سازد آنگاه متوجه 
مى شود يا اصال بودجه اى در كار نيست و اگر هم باشد مربوط به 
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زواياى تاريك ديگرى است كه ربطى به طالب علم ما ندارد!
از  توان  مى  كه  يابد  مى  در  علمى  هيات  جديد  عضو  كم  كم 
طريق پايان نامه هاى دانشجويى، يا حتى صرف هزينه از جيب 
مبارك مقاله اى قابل انتشار در نشريات معتبر علمى ارائه دهد تا 
با برون رفت از وضعيت فعلى امكان كسب مقام دانشيارى فراهم 
گردد تا هم بار آموزشى كمترى بر دوشش باشد و هم احتمال 
بهره مندى از طرح نظام نوين مهيا شود و امكان فعاليت در بخش 

خصوصى نيز برايش فراهم گردد !
 K گروهى ديگر از فارغ التحصيالن كه جهت گذراندن ضريب
به مراكز درمانى دولتى، تامين اجتماعى، سازمان انتقال خون و ... 

اعزام مى شوند به دو گروه تقسيم مى شوند:
آنانى كه سوداى عضويت در هيات علمى را در سر مى   – 1

پرورانند 
اولشان  الويت  خصوصى  آزمايشگاه  تاسيس  كه  آنانى   -  2

است.
همان  از  جديد  خدمتى  محل  در  استقرار  از  پس  اول،  گروه 
به  راهيابى  جهت  خود  علمى  هاى  توانايى  اثبات  دنبال  به  ابتدا 
هيات هاى علمى دانشگاه ها هستند پس مى بايست از هر امكان 
موجود طرحى تحقيقاتى را با همان بضاعت مالى مراكز دولتى و 
مقاله  ارائه  با  تا  رساند  انجام  به  شخصى  هزينه  صرف  با  حتى  يا 
در يك نشريه علمى شانس خود را براى راهيابى به هيات علمى 
دانشگاه ها افزايش دهند اما كم كم متوجه مى شوند كه آنچه در 
دوره دستيارى از او انتظار مى رفته با وضعيت موجود  آزمايشگاه 
هاى دولتى تا چه اندازه متفاوت است و آنقدر مشكالت در اداره 
مراكز  اين  در  تحقيقاتى  طرح  يك  ارائه  كه  دارد  وجود  سيستم 
بيشتر به يك شوخى مى ماند و در آخر هم به فرض محال در 
مسير  ابتداى  در  تازه  علمى  مقاله  يك  ارائه  در  موفقيت  صورت 

شاگرد اول پاتولوژى مثال قبلى قرار مى گيرند.
گروه دوم، از همان ابتدا به دنبال تاسيس آزمايشگاه هستند و 
با مراجعه به ادارات امور آزمايشگاه ها و با مراجعه به ادارات امور 

آزمايشگاه ها تقاضاى خود را مطرح مى كنند.
زيادى  عوامل  به  افتد  مى  اتفاقى  چه  مرحله  اين  در  اينكه 

بستگى دارد:
خاص:  زمان  آن  در  بهداشت  وزارت  هاى  دستورالعمل  الف) 
تنوع دستورالعمل هاى وزارت بهداشت در طول سال هاى گذشته 
وضعيت هاى متفاوتى را براى فارغ التحصيالن رقم زده است. يك 
فاصله  ديگر  روز  و  شود  مى  محسوب  مانعى  جمعيتى  سقف  روز 
دوران  در  كه  شود  مى  اعالم  روز  يك  يكديگر،  از  ها  آزمايشگاه 
پروانه  حتى  ديگر  روز  و  ندارد  وجود  تاسيس  امكان   K ضريب 
مطب هم صادر نمى شود كه فارغ التحصيل پاتولوژى بتواند در 

آزمايشگاهى ديگر مسئول فنى با شد.
ب) وضعيت شغلى مسئوالن دانشگاه ها و شبكه هاى بهداشتى 
تاسيس  امكان  در  عامل  مهمترين  مورد  اين  شك  بى  درمانى: 
براى  است.  پاتولوژى  جديد  التحصيالن  فارغ  توسط  آزمايشگاه 
مثال اگر مسئول محترم خود آزمايشگاهى فعال در همان شهر 

آزمايشگاه  تاسيس  با  مغاير  ها  دستورالعمل  اصوال  باشد  داشته 
جديد ارائه مى شوند و اگر مسئول محترم آزمايشگاهى نه چندان 
فعال در همان شهر داشته باشد دستورالعمل ها در جهت واگذارى 
آزمايشگاه هاى داير به تازه واردها رقم مى خورد و در صورتيكه 
مسئول محترم يا هيچ ربطى به آزمايشگاه نداشته باشد و يا اصال 
ابتدا  تا  گردد  استعالم  بايد  آنگاه  چيست  پاتولوژى  معناى  نداند 
توانند  مى  رشته  اين  التحصيالن  فارغ  اصوال  كه  شود  مشخص 
آزمايشگاه تاسيس كنند يا خير! البته هر سناريوى احتمالى كه 
در اين مرحله به ذهن ها خطور كند را در نظر بگيريد دير يا زود 
بسيارى از فارغ التحصيالن پاتولوژى آزمايشگاه تاسيس خواهند 

كرد . 
تامين  از  آزمايشگاه  تاسيس  روى  پيش  مشكالت  به  توجه  با 
منابع مالى و خريد تجهيزات گرفته تا جذب پرسنل كار آزموده، 
همه و همه چنان پاتولوژيست جوان ما را به خود مشغول مى دارد 
كه به تنها مسئله اى كه مى انديشد پايان مصائب و مشكالت در 

روز افتتاحيه است.
پاتولوژيست تازه فارغ التحصيل هر چه از روز افتتاحيه فاصله 
مى گيرد كم كم با واقعيات تلخى روبرو مى شود. در ابتدا در مى 
صادره  تاسيس  مجوز  به  اعتنايى  گر  بيمه  هاى  سازمان  كه  يابد 
و  كنند  نمى  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط 
آزمايشگاه جديدالتاسيس مى بايست با درآمد كمترى نسبت به 

رقباى قديمى فعاليت نمايد.
دومين واقعيت تلخ كه به پاتولوژيست جوان ما رخ مى نمايد 
آنست كه مراجعان آزمايشگاه كمتر از انتظار اوليه هستند و حتى 
ميل  ناهار  و  بودند  آورده  تشريف  افتتاحيه  روز  در  كه  پزشكانى 
ديگرى  آزمايشگاه  به  كنند  مى  توصيه  بيمارانشان  به  نيز  كردند 
مراجعه كنند و فقط خود و خانواده محترمشان به اين آزمايشگاه 

مراجعه مى كنند ، البته بدون پرداخت هزينه هاى آزمايش ها!
و در آخر پاتولوژيست ما در مى يابد كه در محاسبه هزينه و در 
آمد اگر سرمايه صرف شده را در يك سپرده بانكى مى گذاشت. 

برنده بود و درآمده بيشترى كسب مى كرد!

گروه هاى  التحصيالن  متاسفانه فضاى حاكم بر فعاليت فارغ 
پزشكى به گونه اى شده است كه آنانى كه سوداى كسب علم و 
تحقيقات را در سر داشتند در نهايت به اين نتيجه خواهند رسيد 
علمى  معتبر  در يك مجله  انتشار  قابل  ارائه يك مقاله  حتى  كه 
نه با انگيزه بسط و گسترش علم، بلكه براى «دغدغه نان» است 
و فارغ التحصيالنى كه از ابتدا «دغدغه نان» داشتند نيز به اين 

نتيجه خواهند رسيد كه ديگر نانى در سفره نمانده است!
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آسيب شناسي به عنوان دانش كشف علل بيماري ها از عهد 
پاپيروس  است.  نموده  جلب  خود  به  را  پزشكان  توجه  عتيق 
از  قبل  سال   Edwin Smith) (1700)اسميت ادوين  مصري 
ميالد مسيح) كه قديمي ترين سند پزشكي مي باشد، اشاراتي به 
سازوكار ( مكانيسم ) و علل بيماري هاي گوناگون از جمله تومور 
هاي پستان، ترميم زخم و عفونت دارد. با وجود اين عالقه ديرينه، 
پيشرفت چشمگير در فهم دانش آسيب شناسي عمدتا در آخرين 
نماي  و  گرديد  دسترس  قابل  شناسي  كالبد  كه  دوم  هزاره  ربع 
است.  آمده  وجود  به  شد،  داده  نشان  ها  بافت   (gross) درشت 
بعدها كالبد شناسي بيماران، شناخت ويژگي هاي درشت بيني 
(ماكروسكوپي) و بافت بيمار را تسهيل نموده و آسيب شناسي را 
قادر ساخته كه ابزار جديدي براي تشخيص و تفسير بيماري ها 
باشد. در نتيجه طي آخرين ربع قرن نوزدهم، بررسي بافت بيمار 
براي پزشكان از جمله رودولف ويرشو كه مصمم بود نظريه سلولي 
بيماري ها، آسيب شناسي، را به عنوان يك دانش باليني قانونمند 

نمايد،به رسميت شناخته شد. 

آسيب شناسي در ايران : 
با وجود گسترش و درك بهتر علوم پزشكي در ايران به ويژه 
در دوران اسالمي، ما دانش بسيار كمي در مورد رويكرد به آسيب 
شناسي در اين دوره داريم. مدارك معتبري از توصيف نماي درشت 
(gross ) اعضاء بيمار در بيماري هايي همچون سيروز كبد، سل 
ريوي، افوزيون پلور، و بيماري هاي ديگر در متون مشهور پزشكي 
ايران مانند « قانون» ابن سينا و « المسعودي» رازي موجود است. 
هرچند اطالعاتي در مورد اين كه اين دانشمندان قديمى چگونه 
چنين دانشي را بدست آورده اند در دسترس نيست زيرا در آن 

دوران كالبد شكافي بدن انسان مرده ممنوع بوده است. 
معاينه  طريق  از  تنها  دانش  از  درجه  اين  كه  رود  مي  گمان 

فيزيكي، جراحي و مشاهده اجساد قابل دستيابي بوده است. 

تاريخچه پزشكي معاصر در ايران

مروري بر تاريخچه ايجاد
 و پيشرفت آسيب شناسي

 در ايران
دكتر مسلم بهادري 

 متخصص آسيب شناسي ، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري 
اسالمي ايران ، تهران

مترجم: دكترنازيال رستگارراد

دارالفنون و مدرسه طب : 
با تاسيس نخستين موسسه نوين آموزش عالي به نام دارالفنون 
به  پزشكي  آموزش  در 1850،  تهران  در  تكنيك)  پلي  (موسسه 
سبك غربي در ايران آغاز شد. اين موسسه چند مدرسه داشت، 
از جمله مدرسه طب، كه در سال 1851 با 30 دانشجو از طبقات 
باال شامل شاهزادگان قاجار و بستگانشان آغاز به كار نمود. براي 
هر مدرسه يك يا چند استاد از كشورهاي اروپايي، عمدتا اتريش 
گروه  به  نيز  اروپا  كرده  تحصيل  ايراني  چند  بودند.  شده  دعوت 
مترجم/  يا  (خليفه)  استاديار  عنوان  به  پيوسته  خارجي  مدعوين 
مفسر استخدام گرديدند. بر اساس مقررات سلطنتي الزم بود هر 
فارسي  زبان  به  علمي  متن  مبحث،  هر  براي  شده  دعوت  استاد 
داشته باشد تا دانشجويان ايراني بتوانند مبحث را به زبان مادري 
به  ملزم  دانشجويان  براين  افزون  نمايند.  درك  و  مطالعه  خود 
آنان  درسي  برنامه  در  امر  اين  زيرا  بودند  فرانسه  زبان  فراگيري 
گنجانده شده، مورد تاييد قرار گرفته بود. در ميان اين پزشكان 
فوشت   ،(polack) پوالك  هاي  نام  به  تن  چند  شده،  دعوت 
در  بسزايي  نقش   (Schlimmer) اشليمر  و   (Focchette)
پوالك،  جاكوب  ادوارد  دكتر  نمودند.  ايفا  طب  مدرسه  پيشرفت 
يك جراح اطريشي، رئيس مدرسه پزشكي بود و در سال 1851 
حسن  محمد  ترتيب  به  وي،  مترجم  و  دستيار  كارنمود.  به  آغاز 
كتب  استادان  اين  بودند.  افشار  خان  حسن  ميرزا  و  قاجار  خان 
متعددي را در زمينه كالبد شناسي (anatomy) تنكرد شناسي 
جراحي   ،(pathology) شناسي  آسيب  و   (physiology)
نوشتند.  و  كرده  ترجمه   (medicine) پزشكي  و   (surgery)
اين كتب دستنويس بودند و دانشجويان ناچار بودند خود آنها را 
رونويسي نمايند. ما يك كتاب دستنويس آسيب شناسي به زبان 
فارسي داريم كه در سال 1293 هجري قمري (1876 ميالدي) 

نوشته شده است.  
دكتر پوالك خود زبان فارسي را فراگرفت و بعدها در زندگي 
جان  دكتر  نمود.  مي  تدريس  و  صحبت  فارسي  زبان  به  روزمره 
واژه  درباره  كتابي  خود،  پزشكي  خدمات  بر  افزون  نيز،  اشليمر 
واژه  كتاب،  اين  نوشت.  پزشكي   (terminology) شناسي 
در  را  فرانسه  و  آلماني  فارسي،  هاي  زبان  به  پزشكي  شناسي 
اين  توسط  فارسي  هاي  واژه  از  جديد  هاي  نمونه  گيرد.  برمي 
نويسندگان مورد استفاده قرار گرفت. دكتر فوشت در سال 1857 
را  تحليلي  شيمي  و  بيوشيمي  شيمي،  هاي  آزمايشگاه  نخستين 
ميرزا  شاگردان فوشت به نام  بنيانگذاري نمود. يكي از  ايران  در 
بعدها  و  شيمي  محمود  دكتر  پسرش  و  شيمي  محالتي  كاظم 
فوشت  كار  تهران  داروسازي  و  پزشكي  مدارس  از  وارطاني  دكتر 
برنامه  از  بخش  تشريحي  شناسي  آسيب  چه  اگر  دادند.  ادامه  را 
آموزشي بود ولي تدريس آن به صورت نظري و بدون دوره عملي 
كالبد  نخستين  شد.  مي  انجام   (demonstration نمايش(  و 
شكافي مستند شده، توسط دكتر پوالك در سال 1854 بر روي 
يك فرد اروپايي كه مرگ وي مشكوك بود، انجام و نمونه هاي 

بافتي وي به اروپا فرستاده شد. 
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استقالل مدرسه طب 
به  و  شد  جدا  دارالفنون  از  پزشكي  بخش   1880 سال  در 
دكتر   .( مسعوديه  ساختمان   ) يافت  انتقال  ديگري  ساختمان 
لقمان الدوله ادهم نيز به عنوان رئيس منصوب گرديد ولي هيچ 

آسيب شناسي در بين اعضاي هيئت علمي وجود نداشت. 
شناسي  آسيب  دارالفنون،  از  طب  مدرسه  جداشدن  از  پس 
هاي  بررسي  اساليد،  نمايش  بدون  و  نظري  صورت  به  همچنان 
درشت بيني يا ريزبيني يا آزمايشگاه تشخيص طبي تدريس مي 
قبلي  علمي  متون  رونوشت  يا  دستنويس  كتب  از  استادان  شد. 
بافتي  بررسي  از  مانده  باقي  هاى  گزارش  كردند.  مي  استفاده 
مربوط به بيمارستان آمريكايي، بيمارستان كمپاني نفت بريتانيا يا 
سفارتخانه هاي خارجي هستند كه مربوط به نمونه هاي فرستاده 
بررسي  امكانات  زمان  آن  در  باشند.  مي  كشور  از  خارج  به  شده 

بافت براي بيماران معمولي ايراني در دسترس نبود.

دوران مصطفي حبيبي : 
نخستين آزمايشگاه پزشكي، شامل آسيب شناسي تشريحي در 
سال 1936 در تهران تاسيس شد. اداره ملي سالمت ايران يك 
دارالفنون  نزديك  ناصريه  خيابان  در  سالمت  و  پزشكي  درمانگاه 
تاسيس كرد. آزمايشگاه پزشكي بخشي از اين درمانگاه بود. اين 
آزمايشگاه كه آزمايشگاه مركزي ناميده مي شد، چند پزشك داشت 
و رياست آن به عهده دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني بود. دكتر 
حبيبي از جمله دانشجوياني بود كه در سال 1927 جهت فراگيري 
كار در آموزش عالي به فرانسه فرستاده شدند. دكتر حبيبي پس 
از دريافت دكتراي پزشكي، در پاريس تحصيالت تخصصي خود 
را در زمينه آسيب شناسي ادامه داد. وي در سال 1936 به ايران 
در  شناسي  آسيب  متخصص  عنوان  به  را  خود  كار  و  بازگشت 
انستيتو پاستور آغاز كرد. در آزمايشگاه مركزي، پزشكان متعددي 
ميردامادي  ح.  دكتر  و  مشعوف  دكتر  جمله  از  شدند  استخدام 
(باكتري  ذوالرياستين  دكتر  و  سهراب  ح.  دكتر  شناسي)  (سرم 
شناسي)، دكتر ا.شيباني و دكتر ن.انصاري (انگل شناسي) دكتر 
حواكميان و دكتر محمودزاده (شيمي). نمونه ها جهت اظهار نظر 
فرستاده  آزمايشگاه  اين  به  مختلف  هاي  بيمارستان  از  تخصصي 

مي شدند.  
تا اين زمان همه بيمارستان ها يا وابسته به شهرداري بودند يا 
توسط بخش خصوصي اداره مي شدند. دانشجويان پزشكي بدون 
مي  حضور  بيمارستانها  اين  در  پزشكي  مدرسه  مستقيم  نظارت 
يافتند. آسيب شناسي همراه با بافت شناسي و جنين شناسي در 
اتاق كوچكي در بيمارستان دكتر معتمد در محلي كه تنها مدرسه 
ديگر  فالتي،  علي  دكتر  شد.  مي  تدريس  قرارداشت،  ايراني  طب 
عهده  به  را  ها  بخش  اين  رياست  فرانسه،  كرده  تحصيل  پزشك 
داشت و دكتر حبيبي مسئول تدريس آسيب شناسي بود. وي كار 
نمايش اساليدهاي ميكروسكوپي به دانشجويان را آغاز  نمود. 25 
تا 30 اساليد ميكروسكوپي كه در منزل وي يا آزمايشگاه مركزي 

تهيه شده بودند جهت آموزش مورد استفاده قرار گرفتند. 

از زمان شروع به كار آزمايشگاه مركزي، دكتر حبيبي اساليدهاي 
ميكروسكپي را جهت نشان دادن به پزشكان و جراحان در كلوپ 
انجمن پزشكان، كه توسط دكتر حبيب عدل تاسيس شده و اداره 

مي شد، آماده مي كرد. 
دكتر حبيبي عادت داشت ميكروسكوپ خود را به جلسه برده، 
ضايعات را حين مشاهده در ميكروسكوپ شرح دهد كه اين روش 

براي پزشكان ايراني بسيار جالب بود. 

نوسـازي مـدرسه پزشـكي با ارزيـابي مجـدد آسـيب 
شنـاسي : 

آسيب  و  طب  مدرسه  در  شگرف  پيشرفت   ،1939 سال  در 
شناسي بوجود آمد. پروفسور چارلز اوبرلينگ، يك آسيب شناس 
تهران  دانشگاه  طب  مدرسه  نوسازي  جهت  فرانسوي،  مشهور 
دعوت شد. در ژانويه 1939، دكتر اوبرلينگ كار خود را به عنوان 
رئيس دانشگاه آغاز كرد. وي ساختار مدرسه طب شامل مدارس 
دندانپزشكي و داروسازي را با توجه به قانون وضع شده در مجلس 
بازسازي  و مدارس را به بخش (كرسي) هاي متعدد تقسيم نمود 
(28 كرسي براي پزشكي، 8 كرسي براي داروسازي و 4 كرسي 
كرسي  رئيس  عنوان  به  نيز  پزشك  يك  و  دندانپزشكي)  براي 
جديدي  هاي  دانشكده  همچنين  وي  نمود.  منصوب  (دپارتمان) 
را اجاره كرد. او با در نظر گرفتن قانون، بيمارستانهاي شهرداري 
و تعدادي از بيمارستان هاي خصوصي (مراكز خيريه) را عالوه بر 
طب  مدرسه  به  وابسته  بعدها  كه  الذكر  فوق  مركزي  آزمايشگاه 
آزمايشگاه  كاركنان  از  بسياري  نمود.  ادغام  طب  مدرسه  در  شد، 
بيمارستان  هر  و  شدند  منتقل  جديد  طب  مدرسه  به  مركزي 
شناسي  آسيب  (بدون  پزشكي  آزمايشگاه  يك  داراي  دانشگاهي 
تشريحي) شد. طبق مقررات جديد، دكتر حبيبي رياست كرسي 
برعهده  را  شناسي  آسيب  و  شناسي  بافت  شناسي،  جنين  هاي 
گرفت و استاد تمام وقت مدرسه پزشكي شد. در 1939 ، وي همه 
تجهيزات آزمايشگاه مورد نياز را از آزمايشگاه مركزي و منزلش 
در  خود  دايمي  محل  در  هنگام  اين  در  كه  پزشكي  مدرسه  به 
دكتر  داد.  انتقال  قرارداشت  تهران  دانشگاه  غربي  شمال  بخش 
ميكروسكوپي  اساليد  و  بافت  تهيه  براي  نياز  مورد  لوازم  حبيبي 
ايجاد  با  را  شناسي  بافت  آزمايشگاه  و  نمود  تكميل  را  آموزشي 
آسيب شناسي درشت ( gross ) و جنين شناسي توسعه داد و 
تعدادي دانشجو را به عنوان تكنسين آزمايشگاه تربيت نمود. يكي 
از اين دانشجويان بانو م . طباطبايي بود كه بعدها تكنسين هاي 

بسياري را تربيت كرد. 
تا سال 1938 آسيب شناسي در ايران با عنوان تشريح مرضي 
معادل با morbid anatomy شناخته مي شد تا اين كه دكتر 
ايراني « آسيب شناسي» را كه ترجمه درست  حبيبي نام نوين 
زمينه  در  هايي  كتاب  وي  برگزيد.  باشد  مي   « pathology  »
 1 جلد  شناسي  (آسيب  نوشت  فارسي  زبان  به  شناسي  آسيب 
آزمايشگاه  ديگر  كاركنان  شدند.  چاپ  سال 1943  در  كه   (2 و 
مركزي سعي كردند كه آزمايشگاه هاي پزشكي را در بيمارستان 
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هاي وابسته تاسيس نموده يا توسعه دهند. نمونه بافتي از همه 
بيمارستان هاي وابسته به آزمايشگاه مركزي، كه در آن زمان در 
به  نتايج  هاي  گزارش  و  شده  فرستاده  داشت،  قرار  طب  مدرسه 

آزمايشگاه فرستنده ارسال مي گرديد. 
كالبد شكافي نيز در مدرسه طب انجام مي شد. نخستين كالبد 
يك  هنجن،  هاشم  دكتر  توسط   1937 سال  در  رسمي  شكافي 
جراح تحصيل كرده آلمان انجام گرديد. در آن هنگام دكتر هنجن، 
شهرداري  بيمارستان  دومين  در  شناسي  كالبد  دپارتمان  عضو 
(بيمارستان روانپزشكي روزبه كنوني) مي باشد، بود. دكتر هنجن 
برگزيده  صورت  و  فك  جراحي  دپارتمان  رئيس  عنوان  به  بعدها 
شد. دكتر آرمين به عنوان دانشجوي پزشكي و مربي كالبدشناسي 
در اين كالبد شكافي به دكتر هنجن كمك كرد. در سال 1939 
، دكتر آوانس آوانسي كه يك پزشك تحصيل كرده روسيه بود به 
عنوان دستيار آسيب شناسي در بيمارستان رازي مسئول انجام 
كالبد شكافي شد. دكتر آوانسي و دكتر حسين رحمتيان بعدها 
برنامه دستياري در آسيب شناسي را با موفقيت به پايان رسانده 
نمودند.  دريافت   1941 درسال  را  خود  تخصصي  گواهينامه  و 
شناسي  آسيب  متخصص  ديگر  كار  محمد  دكتر  درسال 1940، 
در  كالبدشكافي  مسئول  عنوان  به  آلمان،   – فرانسه  تحصيلكرده 
درشت  شناسي  آسيب  آموزش  و  شد  برگزيده  رازي  بيمارستان 
بيني (ماكروسكوپيك) به دانشجويان پزشكي را به عهده گرفت. 
درشت  شناسي  آسيب  مورد  در  فارسي  زبان  كتابي به  كار  دكتر 
دانشگاه  انتشارات  توسط  كه  نوشت  كالبدشكافي  و   (gross  )
تهران چاپ شد. دكتر حبيبي و دكتر اوبرلينگ كالبدشكافي هاي 

متعددي نيز انجام دادند . 
مدت نخستين قرارداد پروفسور اوبرلينگ در 1942 به پايان 
رسيد و وي ايران را ترك كرد. قرارداد دوم وي از ماه مي سال 
دپارتمان  يك  شناسي  آسيب  شد.  بسته  اكتبر 1947  تا   1944
حبيبي  دكتر  رياست  به  شناسي  بافت  و  شناسي  جنين  از  جدا 
شد و رياست دو دپارتمـان ديگر را دكتر فالتي به عهده گرفت. 
 . ف  دكتر  شناسي،  آسيب  رشـته  در  اسـتاد  كمبود  دلـيل  به 
مصباح  ا...  امين  دكتر  و  داخلي  هاي  بيماري  دانشيار  معتضدي، 
از بخش طب تجربي به ترتيب در سال هاي 1941 و 1945 در 

آسيب شناسي فعاليت مي كردند. 
در سال 1944، دكتر ك . آرمين و دكتر ح . رحمتيان پس از 
4-3 سال دستياري در بخش به عنوان استاديار استخدام شده، به 
كرسي پيوستند و آسيب شناسي يك دپارتمان فعال در مدرسه 
طب شد. از 1946-1945 مدارس طب جديد در ايران پايه گزاري 
شد. دكتر حبيبي در اين پروژه ها مشاركت فعال داشت و براي 
عهده  به  را  تبريز  دانشگاه  جمله  از  دانشگاه  چند  رياست  مدتي، 
داشت. نظر به اينكه در آن زمان آماده سازي بافت ها براي بررسي 
ريزبيني(ميكروسكوپي) اتوماتيك نبود الزم بود بافت ها در چند 
قرار  مختلف  هاي  محلول  در  دست  با  زماني  فواصل  به  مرحله 
گيرند، هريك يا دوساعت (شب و روز) بافت ها بايد در محلول ها 
جابجا مي شد. به دليل كمبود تكنسين آزمايشگاه، دكتر حبيبي 

صبح  به  آزمايشگاه  در  كمك  جهت  را  بسياري  هاي  شب  خود 
كار  و  شديد  فعاليت  علت  به  حبيبي  دكتر  متاسفانه  رساند.  مي 
سخت در 1948 (ارديبهشت 1327) در اثر سكته قلبي در سن 
44 سالگي درگذشت و دكتر محمد حسين اديب، استاد مدرسه 

پزشكي رئيس كرسي آسيب شناسي شد. 

اديب ، آرمين و رحمتيان : 
دكتر اديب، دكتر آرمين و دكتر رحمتيان كمك بسزايي در 
را  آموزشي  هاي  فعاليت  آنان  نمودند.  شناسي  آسيب  پيشرفت 
بخش  دادند،  انجام  كالبدشكافي  نوشتند،  كتاب  دادند،  توسعه 
آسيب  براي  را  پزشكان  و  نمودند  تاسيس  موزه  و  بصري  سمعي 
شناس شدن تربيت نمودند. آزمايشگاه آسيب شناسي تشريحي 
تنها آزمايشگاه از نوع خود در سراسر كشور بود. دو آسيب شناس 
برجسته دكتر م .ح. احمد سجادي (1949) و دكتر ا.م. ضياشمسا 
(1950) دومين گروه آسيب شناساني بودند كه به عنوان استاديار 
در  دستياري  پايان  از  پس  سجادي،  دكتر  پيوستند.  كرسي  به 
تهران، 4 سال در آمريكا تحصيل نمود. در طي اين مدت، ساالنه 
يك يا دو آسيب شناس تربيت مي شدند و بسياري از آنان، تهران 
را به قصد ديگر مدارس طب يا كار خصوصي ترك مي كردند. به 
عالوه در آزمايشگاه به روي دانشجويان پزشكي باز بود و بسياري 
از آنان جهت كمك در طرح هاي تحقيقاتي در آزمايشگاه خدمت 
مي كردند، برخي از اين دانشجويان م.بهادري، ا.مجتبايي ، ا.ك. 

محبت آيين بودند كه بعدها عضو هيات علمي شدند. 
درمان  و  تحقيق  اهميت  و  كرسي  فعاليت  گسترش  دليل  به 
آسيب  بخش  دو  به  كرسي   1955 در  سرطاني،  هاي  بيماري 
شناسي و سرطان شناسي (كانسرولوژي) تقسيم شد. دكتر آرمين 
به عنوان رياست كرسي آسيب شناسي و دكتر رحمتيان به عنوان 
رياست كرسي سرطان برگزيده شدند. دانشيار سجادي و استادكار 
در آسيب شناسي ماندند و دانشيار شمسا به بخش سرطان كه 
در بيمارستان پهلوي (امام خميني كنوني) واقع شده بود، انتقال 
يافت. در 1956 ، دكتر رحمتيان همراه با دكتر هاشميان استاد 
انستيتوكانسر  پرتودرماني،  استاد  ملكي  عباس  استاد  و  جراحي 
شناسايي،  با  رابطه  در  انستيتو  نمودند.  گذاري  پايه  را  ايران 
تشخيص، درمان، پيشگيري و پژوهش در زمـينه سرطان فعاليت 
سرطان  شناسان،  آسيب  جراحان،  از  بسياري  بـعدها  نمود.  مي 
شناسان و متخصصان پرتودرماني، در انستيتو تربيت شده يا با آن 
همكاري نمودند. انستيتو كانسر در حال حاضر در خدمت رساني 

به بيماران سرطاني از بهترين موسسات ايران مي باشد.  

دوران دكتر آرمين : 
خود  سريع  پيشرفت  آرمين،  استاد  رياست  شناسي به  آسيب 
را با استادان فعال و آموزش ديده خود ادامه داد. در حدود سال 
تبديل  دپارتمان  به  ها  كرسي  تهران  دانشگاه  در  وقتي   1961
شدند، كرسي هاي آسيب شناسي و سرطان شناسي دوباره ادغام 

گشته بخش آسيب شناسي به رياست دكتر آرمين بوجود آمد. 
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تا  رحمتيان  استاد  رياست  به  را  خود  فعاليت  كانسر  انستيتو 
سال 1970 كه دكتر عبدا... حبيبي جانشين وي شد ادامه داد. 
دپارتمان آسيب شناسي تنها در زمينه آسيب شناسي تشريحي 

فعاليت مي كرد. 
آسيب شناسي باليني دپارتمان جداگانه اي بود كه رياست آن 
را استاد ا.برال و استاد ر.نفيسي و ديگران در دوره هاي مختلف 
به عهده داشتند. آسيب شناسي باليني برنامه دستياري جداگانه 
اي داشت ولي يك پزشك متقاضي مي توانست گواهينامه آسيب 
شناسي باليني و تشريحي را پس از پايان برنامه توام اين دورشته 
دريافت نمايد. در 1979 آسيب شناسي باليني در دپارتمان آسيب 
عالوه بر فعاليت هاي معمول  انستيتو كانسر  ادغام شد.  شناسي 
خود در آموزش سيتوپاتولوژي و تربيت تكنسين هاي سيتولوژي 

با همكاري سازمان بهداشت جهاني ( WHO) نيز دخيل شد. 
در دپارتمان آسيب شناسي فعاليت ها مشتمل بود بر: پژوهش، 
انجام كالبدشكافي، آموزش آسيب شناسي به دانشجويان پزشكي  
دندانپزشكي، پيراپزشكي (شامل آموزش نظري، ريزبيني، درشت 
بيني) و كنفرانس هاي آسيب شناسي باليني (CPC) با استفاده 
سرطان  و  شناسي  آسيب  كتب  و  خوب  بسيار  اي  كتابخانه  از 
فارسي. دپارتمان خود داراي متن علمي در زمينه آسيب شناسي 
بود كه توسط اعضاي مختلف هيات علمي نوشته شده بود. عالوه 
بر آزمايشگاه مركزي در مدرسه طب، هر بيمارستان، آزمايشگاه 
خود را با حضور يكي از اعضا هيات علمي آسيب شناسي تشكيل 
داد. اين اعضا عبارت بودند از استاد رئيس بهرامي براي بيمارستان 
امير اعال ، استاد كريمي نژاد براي بيمارستان زنان، استاد بهادري 
براي بيمارستان سينا، استاد پيشوا براي بيمارستان فارابي و دكتر 
محبت آيين و دكتر حجازي براي بيمارستان رازي. استاد كماليان 
رياست بخش آسيب شناسي بيمارستان داريوش كبير (بيمارستان 
برنامه  در  ها  بيمارستان  اين  داشت.  برعهده  را  كنوني)  شريعتي 
و  پيراپزشكي  و  دندانپزشكي  پزشكي،  دانشجويان  آموزش  هاي 
بيش  داشتند.  فعال  مشاركت  شناسي  آسيب  دستياران  تربيت 
در  خود  برنامه  فوق  هاي  فعاليت  در  پزشكي  دانشجوي   20 از 
آزمايشگاه مركزي خدمت مي كردند. اين دانشجويان در فرآيند 
كالبد شكافي، جمع آوري اطالعات، پژوهش و گاهي آموزش عملي 
كمك مي كردند. مدرسه دندانپزشكي يك بخش آسيب شناسي 
دهان وابسته به دپارتمان آسيب شناسي را تاسيس نمود كه استاد 
اسماعيل يزدي، دندانپزشك، جراح فك و صورت و آسيب شناس 
سال 1965  در  بخش  اين  داشت.  عهده  به  را  آن  رياست  دهان، 
هاي  نمونه  آوردن  بدست  و  كالبدشكافي  انجام  با  شد.  مستقل 
جراحي جالب، موزه آسيب شناسي غني تر شد ولي همچنان در 
نمونه  از  بسياري  آوري  گرد  با  موزه  اين  بود.  مركزي  آزمايشگاه 
(باقيمانده  آموزشي  موالژهاي  همچنين  و  استثنايي  و  نادر  هاي 
از مدرسه طب قديم)، در حدود 100000 اساليد ميكروسكوپي 
و  ميكروسكوپي  عكس  صدها  و  مربوطه  پارافيني  هاي  بلوك  و 
ماكروسكوپي يكي از ارزشمندترين موزه هاي آموزشي در دانشگاه 

تهران مي باشد. 

دپارتمان هاي آموزشي در مدارس طب ديگر :    
در سال 1946 مدرسه طب تهران تنها مدرسه طب ايران بود 
و داراي چند آموزشگاه بهداري در شهرهاي بزرگ مانند مشهد، 
شيراز و اصفهان بود. اينها در تربيت شاغالن در حرف وابسته به 
پزشكي بهدار، ماما و ... مشاركت داشتند. مدتي پس از تاسيس 
دانشگاه تبريز در شرق آذربايجان در 1946، دومين مدرسه طب 
تاسيس و به آن دانشگاه واگذار شد. اين مدرسه يك بخش آسيب 
شناسي داشت كه توسط دكتر گنجه اي زاده و دكتر آريان اداره 
مي شد. طبق قانون در 1949 مدارس طب دولتي در دانشگاه هاي 
استان هاي ديگر مانند شيراز، مشهد، اهواز و اصفهان تاسيس شد. 
همزمان يك دانشگاه خصوصي به نام دانشگاه ملي نيز در تهران 
مركز  نام  به  جديد  طب  مدرسه  يك  بعد  اندكي  گرديد.  تاسيس 
شد  تاسيس  تهران  در  كنوني)  ايران  (دانشگاه  سلطنتي  پزشكي 
موسسات  اين  داشت.  جديدي  برنامه  پزشكي  آموزش  براي  كه 
نمودند.  شناسي  آسيب  هاي  بخش  تشكيل  به  شروع  پزشكي 
استاد آرمين در توسعه بخش آسيب شناسي در اين دانشگاه هاي 
جديدالتاسيس نقش بسزايي داشتند. برخي از متخصصان آسيب 
از  خارج  در  آنها  از  بسياري  و  تهران  در  ها  دانشگاه  اين  شناسي 
كشور تربيت شدند. بنيانگذاران اين بخش ها، تاجايي كه بخاطر 
حقيقي  پرويز  استاد   (Dutz) دوتز پروفسور  فاتحي،  دكتر  دارم، 
در شيراز، استاد قوام نصيري در مشهد (استاد شمسا به مدت 2 
سال از 2-1951 با ايشان همكاري نمودند)، دكتر ميرحسيني و 
استاد پرويز دبيري در اصفهان و استاد سلطاني نسب در دانشگاه 

ملي (دانشگاه شهيد بهشتي كنوني) بودند. 

نتيجه : 
آسيب شناسي با پرداختن به مكانيسم هاي بيماري ها، نقش 
اوسلر«  تاثيرگذار  فلسفه  پيرو  دارد.  پزشكي  آموزش  در  بنيادي 
رويه عملي طبابت شما چنان است كه آسيب شناسي شما مي 
آسيب  ايران،  پزشكي  آموزش  در  جديد  دوران  آغاز  از  باشد». 
آسيب  است.  بوده  طبابت  و  پزشكي  آموزش  با  همراه  شناسي 
شناسي در طي ساليان، از سخنراني نظري صرف به شكل ابزاري 
ها  بيماري  كنترل  و  درمان  رفتار،  سازوكار،  آموختن  در  كنشگر 
در آمده است. به دليل پيشرفت بسيار در تجهيزات فني، آسيب 
شدن  همسو  و  ها  بيماري  سازوكار  بهتر  فهم  مولكولي  شناسي 
شناسي  آسيب  و  باليني  شناسي  آسيب  در  گوناگون  موضوعات 
تشريحي، اين دو در سال 1979 با عنوان دپارتمان آسيب شناسي 
داراي  شناسي  آسيب  دپارتمان  شدند.  ادغام  و  پيوستند  هم  به 
باشد.  مي  دستياري  تشريحي)  توام (باليني–  مصوب  برنامه  يك 
در حال حاضر بيش از 20 دانشگاه علوم پزشكي در ايران داراي 
بخش هاي آسيب شناسي هستند. بسياري از آنها برنامه تربيت 
شناسي  متخصصان آسيب  تربيت  جهت  شناسي،  دستيار آسيب 
بزرگ  شهرهاي  همه  در  دارند.   (AP/CP) تشريحي  باليني– 
متخصصان آسيب شناسي حضور دارند و آزمايشگاه هاي آسيب 

شناسي خصوصي يا بيمارستان ها را اداره مي نمايند.    
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گزارشى از برپايى
 روز آزمايشگاهيان

سال  ماه  فروردين   30 تاريخ  در  آزمايشگاهيان  روز  جشن 
جارى در تاالر تصويربردارى بيمارستان امام خمينى تهران برگزار 

گرديد.
هاى  انجمن  نمايندگان  حضور  با  كه  انديشى  هم  طى 
علوم  دكتراى   ، آزمايشگاهى  علوم  متخصصين  شناسى،  آسيب 
آوران  فن  انجمن  و  آزمايشگاهيان  علمى  جامعه  آزمايشگاهى، 
آزمايشگاهى تشكيل شد، تصميم گرفته شد هر سال اجراى اين 
مراسم توسط يكى از انجمن ها صورت پذيرد و اين امر با تشكيل 
برگزارى  نحوه  خصوص  در  انديشى  هم  و  مشترك  اى  دبيرخانه 
جشن صورت پذيرد. برگزارى مراسم در سال 89 به عهده انجمن 
آسيب شناسى ايران قرار گرفت و اين انجمن مشتاقانه برپايى آن 
را بر عهده گرفت و نايب رئيس انجمن آسيب شناسى ايران ، دكتر 

پيمان اميدوار به عنوان دبير مراسم انتخاب گرديدند.
به  تمايل  اظهار  طب  پادياب  شركت  مراسم  اجراى  جهت 
حمايت مالى نمود و اين موضوع مورد موافقت واقع گرديد. مراسم 
در روز مذكور از ساعت 9 لغايت 13 برگزار گرديد. در اين مراسم 
آزمايشگاه  امر  در  اندركار  دست  همكاران  از  تن   500 از  بيش 

شركت داشتند.
سخنرانان گرامى مراسم به ترتيب زير بودند:

جناب آقاى دكتر زالى ، معاونت محترم سازمان نظام پزشكى
جناب آقاى دكتر پيمان اميدوار ، 

جناب آقاى دكتر محمد صاحب الزمانى، 
جناب آقاى دكتر محمدجواد غروى، 

جناب آقاى دكتر بهروز شفقى، 
جناب آقاى دكتر محمد وجگانى، 

جناب آقاى عبائيان، 
بخش  زينت  ساعت  نيم  مدت  به  موسيقى  اجراى  آن  از  پس 
جلسه بود و در خاتمه هدايايى به رسم تقدير و يادبود به همكاران 

منتخب انجمنها اهدا گرديد. 

تاريخ  در  سيتولوژى  ساالنه  علمى  گردهمايى  چهارمين 
21 تا 23 فروردين 1389 در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 
سيتولوژى  انجمن  وسيله  به  گردهمايى  اين  گرديد.  برگزار 
از  نفر   110 آن  در  و  بود  شده  داده  ترتيب  ايران  بالينى 
كشور  سراسر  از  ها  سيتوتكنولوژيست  و  ها  پاتولوژيست 
برجسته  هاى  سيتوپاتولوژيست  از  نفر  دو  نمودند.  شركت 
اروپايى به نام دكتر وولكر اشنايدر از آلمان و دكتر فرناندو 
اين  در  و  پذيرفته  را  انجمن  دعوت  پرتقال  از  اشميت 
سيتولوژى  شامل  ها  كنفرانس  داشتند.  حضور  گردهمايى 
مانند  ژنيتال  غير  سيتولوژى  از  وسيعى  طيف  و  ژنيتال 
سيستم  سيتولوژى،  در  آميزى  رنگ  مولكولى،  سيتولوژى 
بتسدا براى گزارش آسپيراسيون تيروئيد، سيتولوژى پستان، 
اساليد  بودند. 4  عمل  هنگام  سيتولوژى  و  ادرار  سيتولوژى 
سمينار سيتولوژى و 3 كارگاه ميكروسكوپى ترتيب داده شده 
پستان  و  ژنيتال  سيتولوژى  درباره  خارجى  سخنرانان  بود. 
سخنرانى نموده و در اساليد سمينارهاى سيتولوژى شركت 
نموده و موارد جالبى را ارائه نمودند. اين سخنرانان كارگاه 
و  كردند  برگزار  ظهر  از  بعد  ساعات  در  ميكروسكوپى  هاى 
در هر كدام از اين كارگاه ها 50 نفر شركت داشتند. برنامه 
اهدا جوايز و هدايا در تاريخ 22 فروردين ترتيب داده شد كه 
در آن دكتر وولكر اشنايدر و دكتر فرناندو اشميت به عنوان 
هاى  لوح  و  شده  پذيرفته  سيتولوژى  انجمن  افتخارى  عضو 
مخصوص در اين زمينه همراه با هداياى نفيسى از كارهاى 
دكتر  برنامه  همين  در  شد.  تقديم  ها  آن  به  ايران  دستى 
منصور جمالى و دكتر شهريار دبيرى به عنوان پاتولوژيست 
هاى پيشكسوت معرفى گرديدند. خانم سوهام چعباوى زاده 
اشرفى  اقدس  خانم  و  برجسته  سيتوتكنولوژيست  عنوان  به 

به عنوان تكنسين سال معرفى گرديدند.
برنامه شام افتخارى انجمن در تاريخ 22 فروردين ماه در 

سالن گردان هتل آسمان ترتيب داده شده بود.
نظرات  خود  ميهن  به  برگشت  از  پس  خارجى  مهمانان 
خويش را درباره سفر به ايران اظهار داشتند كه در سايت 

انجمن Irancytology.org ديده مى شود.

گزارشى از برپايى چهارمين 
گردهمايى ساالنه سيتولوژى
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راهنما
به  كه  است  ها  هپاتوسيت  به  آسيب  معنى  به  كبدى  ضايعه 
صورت معمول به دو شكل حاد و مزمن تقسيم مى شود. گرچه 
اما  شود،  مى  شناخته  هپاتيت  عنوان  با  ضايعات  اين  از  بسيارى 
در بعضى از آن ها اثرى از التهاب نبوده يا اين مسئله در حداقل 
باشد.  مى  تر  مناسب  كبدى  آسيب  اصطالح  رو  اين  از  و  است؛ 
نوع  دو  اين  بيوشيميايى  هاى  شاخص  بر  مرورى  به  مطالعه  اين 
را  آزمون  هر  هاى  محدوديت  و  كاربرد  و  پرداخته  كبدى  ضايعه 
مشخص مى سازد. مطالعه آن براى متخصصان آسيب شناسى و 
علوم آزمايشگاهى و نيز همكاران متخصص داخلى، گوارش و كبد 

و نيز پزشكان عمومى خالى از فايده نيست.

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:
ضايعه حاد كبدى را توضيح دهد.

ضايعه مزمن كبدى را توضيح دهد.
معيارهاى شدت ضايعه و شاخص هاى بيوشيميايى در آسيب 

حاد كبدى را بيان نمايد.
نحوه بررسى آزمايشگاهى ( شاخص هاى بيوشيميايى) ضايعه 

مزمن كبدى را بيان نمايد.

مقدمه
امروزه شناسايى ضايعات كبدى با توجه به پيشرفت هايى كه 
در وسايل تشخيصى صورت گرفته، متفاوت از سابق است. بدين 
صورت كه گاه با افرادى مواجه مى شويم كه بدون عالمت بالينى 
خاصى، به واسطه داشتن آزمايش غير طبيعى در روند پى گيرى 
ضايعه كبدى قرار مى گيرند. از آن جا كه بسيارى از اين ضايعات 
سير مزمنى دارند، پى گيرى آن ها سال ها به طول مى انجامد و 
گاه عالوه بر خود فرد، تاثيراتى بر زندگى اطرافيان و خانواده وى 

مرورى بر 
شاخص هاى بيوشيميايى 
ضايعات حاد و مزمن كبدى

دكتر محمدحسين قينى
عضو هيات علمى دانشكده پزشكى شاهد

موز
ودآ

ه خ
مقال

نيز دارد. براى دسته بندى بهتر ضايعات كبدى مى بايست ابتدا 
آن را به حاد و مزمن تقسيم نمود.

الف) ضايعه حاد كبدى
آسيب حاد به كبد به صورت ناگهانى و در مدت زمان كوتاه 
روى داده و ثابت ترين يافته آزمايشگاهى آن افزايش آنزيم هاى 
آمينوترانسفراز ( AST=SGOT , ALT=SGAT) مى باشد كه 
معموال به سطح 8 برابر حد طبيعى رسيده و اغلب همراه افزايش 
 ، مزمن  و  حاد  از  اعم  كبدى،  ضايعات  در  باشد.  مى  بيليروبين 
آلكالن  سطح  صفراوى،  هاى  راه  انسداد  عدم  و  سالمت  شرط  به 

فسفاتاز طبيعى مى باشد.
سطح پروتئين توتال با توجه به تغييرات سطح ايمونوگلبولين 
ها، كاربرد چندانى در ضايعات حاد و مزمن كبدى ندارد و اندازه 
گيرى مجزاى آلبومين و ايمونوگلبولين ها به مراتب بهتر است. 
در مجموع براى بررسى ضايعات كبدى، پانلى شامل تست هاى 
بيوشيميايى آمينوترانسفرازها آلكالن فسفاتاز، بيليروبين ( توتال و 

مستقيم) و آلبومين توصيه مى شود.
با درنظر گرفتن كلياتى كه در باال گفته شد، به بررسى بيشتر 
ضايعات حاد كبدى مى پردازيم. اين ضايعات با زردى يا عاليم 
شوند.  مى  مشخص  آمينوترانسفرازها  افزايش  و  اختصاصى  غير 
افزايش بيش از 10 برابر سطح ترانسفرازها عمال تشخيصى غير 
از ضايعه حاد كبدى ندارد؛ ولى بايد در نظر داشت كه بعضى از 

ضايعات حاد به اين حد از افزايش نمى رسند.
با توجه به كاهشى كه ظرف دو دهه اخير در ابتال به هپاتيت 
ويروسى ( خصوصا انواع B و C) ديده مى شود، ساير علل به صورت 
انسداد  چون  علتى  حتى  كه  طورى  به  اند؛  يافته  افزايش  نسبى 
مجارى صفراوى كه معموال افزايش بارز در آمينوترانسفرازها نمى 
دهد، در 2 % مبتاليان مى تواند سطح آنزيمى باالى 2000 واحد 
در ليتر دهد كه حتى در اين صورت هم ظرف يك هفته تا ده روز، 

با وجود تداوم انسداد، سطح آنزيم ها كاهش مى يابد.
بررسى هاى فراوانى كه در مورد اعداد و ارقام سطح آنزيمى 
تشخيص  براى  مقدار  بهترين  كه  دهد  مى  نشان  گرفته،  صورت 
 AST ضايعه حاد كبدى، سطح آنزيمى 200 واحد در ليتر براى
و 300 واحد در ليتر براى ALT است؛ البته چنان كه ذكر شد 
در بيش از نيمى از موارد ضايعات حاد كبدى سطح آنزيمى باالى 
ده برابر مقدار طبيعى است. در اين جا توجه به وضعيت خاص 
هپاتيت الكلى ضرورى است. در اين عارضه، به شرط آن كه مسئله 
هاى  آنزيم  سطح  هرگز  تقريبا  باشد،  نشده  اضافه  آن  بر  ديگرى 
برابر بيشتر نشده و در 80 % موارد نسبت  آمينوترانسفراز از ده 
افزايش  مبتاليان،  در 20 %  و  است  از 2  بيش   ALT AST به 

آلكالن فسفاتاز ديده مى شود. 
در  مثال  براى  است؛  متغيرى  عالمت  زردى  بالينى،  لحاظ  از 
ابتال به هپاتيت ويروسى، زردى در بچه ها نادر بوده و زمانى كه 
هست، شدت آن كمتر از بالغان است. در بالغان برحسب اتيولوژى، 
 %70  ،   A شيوع زردى متفاوت است؛ به طورى كه در هپاتيت
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بالغان زردى داشته، حال آن كه در هپاتيت B و C اين ميزان 
به ترتيب به 50-33 % و 33-20 % مى رسد. در بچه ها ارتباط 
مستقيمى بين سن و ميزان بيليروبين است؛ حال آن كه چنين 
ارتباطى در بالغان ديده نشده است. نسبت بيليروبين مستقيم به 
در  بوده (  مشابه  صفراوى  انسداد  و  كبدى  حاد  ضايعه  در  توتال 
هر دو باالى 50 % است) و نمى تواند به افتراق اين دو كه مسئله 
حاد  ضايعه  به  مبتاليان   % در 16  تنها  كند.  كمك  است  مهمى 
كبدى، نسبت بيليروبين مستقيم به توتال كمتر از 50 % است كه 

در چنين مواقعى حتما بايد هموليز را بررسى كرد.

معيارهاى شدت ضايعه در آسيب حاد كبدى
از لحاظ بررسى شدت ضايعه، آمينوترانسفرازها كمك چندانى 
آمينوترانسفراز و پيش  نمى كنند و ارتباطى بين حداكثر مقدار 
آنزيم  سطح  كاهش  گاه  كه  حدى  در  ندارد؛  وجود  عارضه  اگهى 
با تشديد عاليم بالينى بيمار همراه است. در ميان شاخص هاى 
از  بيش  اگر  كه  است  مورد  بهترين   PT انعقادى  آزمون  موجود، 
20 ثانيه شد يا بيش از 4 ثانيه از زمان كنترل افزايش يافت و يا 

INR باالى 6/5 عاليم وخامت ضايعه كبدى است.
گرم  ميلى   15 باالى  توتال  بيليروبين  ويروسى،  هپاتيت  در 
درصد و در هپاتيت الكلى، بيليروبين توتال باالى 25 يا آلبومين 
ضايعات  در  برد.  مى  باال  را  مرگ  احتمال  درصد  گرم   2/5 زير 
علل  و  الكل  ويرال،  هپاتيت  اصلى  تشخيص  چند  با  كبدى  حاد 

توكسيك يا ايسكميك مواجه هستيم.
چنانكه ذكر شد در بررسى آزمايشگاهى ALT باالى 300 كه 
به صورت حاد ايجاد شده باشد معادل ضايعه حاد كبدى شناخته 
مى شود. حال براى تعيين علت بايد توجه داشت كه اگر مقدار 
ALT بيش از 2000 بود، تشخيص نخست ضايعات توكسيك يا 
و  فيزيكى  معاينه  موارد  گونه  اين  در  طبعا  باشد.  مى  ايسكميك 
شرح حال دقيق، خصوصا مصرف داروها اهميت زيادى دارد. در 
حداكثر  استامينوفن،  با  مسموميت  از  ناشى  كبدى  حاد  ضايعه 
سطح ALT در 90 % موارد  باالى 3000 است و از طرف ديگر 
در 90 % موارد ضايعه حاد كبدى با ALT بيش از 3000، علت 
آنزيم  مقادير  بر  عالوه  است.  بوده  ايسكميك  يا  توكسيك  موارد 
توجه به سير زمانى هم اهميت دارد. بايد دقت داشت كه چنين 
سطوح باالى آنزيمى محدود به ابتداى بيمارى بوده كه غالبا پس 
از 24 ساعت اول به سرعت كاهش مى يابد كه با توجه به طول 
عمر كوتاهتر AST نسبت به ALT ، كاهش AST بارزتر است.

در صورت رد شدن علل توكسيك و ايسكميك، بايد هپاتيت 
آزمايشگاهى  ارزيابى  قسمت  اين  در  داشت.  نظر  مد  را  ويروسى 
Anti- و نيز B براى هپاتيت HBsAg و IgM anti-HAV

HCV و  HCV RNA براى هپاتيت C كمك كننده است.
كه  مواردى  حتى  و  بود  كمتر  آمينوترانسفراز  مقادير  چنانچه 
كمتر از 300 بوده ولى عاليم بالينى داللت بر ضايعه حاد كبدى 
كه  نمود  بررسى  را   ALT به    AST نسبت  بايست  مى  دارد، 
الكل،  مصرف  سابقه  در صورت  بود،  باالى 2  نسبت  چنانچه اين 

هپاتيت الكلى است.
بيمارى  شامل  حاد،  صورت  به  كبدى  ضايعه  شايع  غير  علل 
مى  ها  ويروس  ساير  و   E هپاتيت  اتوايميون،   هپاتيت  ويلسون، 

باشد كه ذكر جزييات آن ها در اين مقاله خالصه نمى گنجد.

ب) ضايعه مزمن كبدى
ضايعه مزمن كبدى، عارضه اى نسبتا شايع با عاليم خفيف و 
غيراختصاصى است كه در دراز مدت خطراتى به همراه دارد. در 
است  كبد  بافتى  بررسى  و  بيوپسى  با  ضايعه  اين  تشخيص  اصل 
كه درجاتى از التهاب و نكروز در بافت ديده شده و اغلب همراه 
با فيبروز است. احتمال تبديل به سيروز دارد كه بنابر علت آن 

درصدها متفاوت بوده و گاه خطر سرطان كبد به دنبال دارد.
براى بيش از   ALT افزايش تداوم  بيوپسى كبدى،  در غياب 
6 ماه پس از هپاتيت حاد يا افزايش ALTبدون توضيح بيش از 
البته  است.  كبدى  مزمن  ضايعه  معنى  به  ماه  فاصله 6  در  يكبار 
بايد در نظر داشت كه گاه با وجود طبيعى بودن ALT ، ضايعه 
مزمن كبدى وجود دارد كه نمونه آن در هپاتيت C مزمن است 
كه در 50-15 % موارد ALT طبيعى دارند. راه رفع مشكل تكرار 
آزمايش در طول زمان است كه اگر سه بار ALT طبيعى ديده 
شد، احتمال ضايعه مزمن كبدى خيلى اندك است. البته در آنان 
كه با وجود ALT طبيعى، در بيوپسى هپاتيت مزمن دارند، ميزان 
التهاب، فيبروز و احتمال تبديل به سيروز كمتر از آنان است كه 

ALT باال دارند.
در تمامى ضايعات مزمن كبدى ALT بيش از AST است، 
از  بيش   AST كه  سيروز  بروز  زمان  و  الكلى  هپاتيت  استثنا  به 
كبدى،  مزمن  ضايعات  دچار  بيماران  اكثر  در  شود.  مى   ALT
مقدار بيلى روبين توتال و مستقيم و نيز آلكالن فسفاتاز طبيعى 
اين  با  ندارد.  مزمن  ضايعات  تشخيصى  پانل  در  كاربردى  و  بوده 
حساب، عمال مفيدترين شاخص براى ارزيابى اين گونه ضايعات، 
اندازه گيرى ALT است كه در اين مورد، مى بايست سه نكته 

را مد نظر داشت:
چنانچه در جريان آزمايش هاى روتين و بدون وجود عالمت 
بالينى، ALT باال ديده شد، مى بايست با اندازه گيرى مجدد، اين 

افزايش را اثبات نمود.
آگهى  پيش  در  اثرى   ALT ميزان  كه  حاد  ضايعات  برخالف 
نداشت، افزايش خفيف ALT در حد 2 برابر طبيعى معموال گذرا 
بوده و ناشى از بيمارى نيست. البته در 30 % هپاتيت C مزمن 

ALT كمتر از 2 برابر طبيعى است.
از آنجا كه ALT عالوه بر كبد در عضله مخطط  هم هست، 
در افزايش آن، بايد تمرينات شديد بدنى و عوارض عضالنى را هم 
در نظر داشت. اندازه گيرى كراتين كنياز هم به تشخيص كمك 

مى كند.
آسيب مزمن كبدى در طول زمان طوالنى ( معموال دوره بيش 
برابر   4 حد  در   ALT نسبى  افزايش  با  و  داده  روى  ماه)   6 از 
معنى  بدين  دارد؛  هم  اى  گسترده  تنوع  كه  شده  همراه  طبيعى 
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حاد  آسيب  سطوح  حد  به  بيمارى  فعال  هاى  دوره  در  گاه  كه 
رسيده و گاه چنان غير فعال يا برعكس چنان پيشرفته ( مراحل 
پايانى بيمارى) شده كه سطوح آنزيمى در حد طبيعى است. دفع 
بيليروبين و سنتز پروتئين در آسيب مزمن كبدى كه در مرحله 
استقرار باشد، در حد طبيعى است كه ناشى از ذخيره باالى كبدى 
براى اين عملكردهاست. در بررسى ضايعه مزمن كبدى، عالوه بر 

اندازه گيرى سريال ALT ، توجه به نكات زير مفيد است:
بر  تاكيد  حال با  شرح  فيزيكى،  معاينه  شامل  ابتدايى  بررسى 

مصرف دارو و تست هاى آزمايشگاهى از بابت هپاتيت ويروسى.
در صورت منفى بودن اقدامات فوق، بررسى اتوآنتى بادى ها 
نظير آنتى بادى ضد هسته يا آنتى بادى ضد عضله صاف، خصوصا 

در زنان جوان يا بچه ها از بابت ابتال به هپاتيت اتوايميون.
بيمارى  براى  سال   40 زير  افراد  در  سرولوپالسمين  بررسى 

ويلسون.
به  شك  صورت  در  فريتين  و  ترانسفرين  آهن،  بررسى 

هموكروماتوز.
بررسى آنتى بادى ضد ميتوكندرى و آنتى بادى ضد سيتوپالسم 
نوتروفيل (ANCA) در صورت افزايش مزمن آلكالن فسفاتاز و 
هاى  بيمارى  تشخيص  براى   (GGT) ترانسفراز  گاماگلوتاميل 

سيروز صفراوى اوليه و كالنژيت اسكلروزان اوليه.
فيبروز  و  التهابى  آثار  تعيين  براى  كبد  بيوپسى  آخر  دست 
ضايعه مزمن و نيز بررسى استئاتوز و تشخيص هپاتيت غير الكلى 

خصوصا در افراد چاق.
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خالصه
التهابات كبدى از بيمارى هاى شايع در بخش هاى داخلى و 
گوارش هر بيمارستانى است كه قسمتى از روش هاى تشخيصى 
در  است.  بيوشيمى  آزمايشگاه  عهده  بر  عارضه  شدت  ارزيابى  و 
بررسى اين ضايعات با توجه به سير زمانى آن ها، مى بايست از 
پانلى از آزمون هاى آزمايشگاهى استفاده كرد كه مورد ثابت آن 
شرايط  حسب  بر  موارد  ساير  آمينوترانسفرازهاست.  گيرى  اندازه 
مى  هم  آزمايشگاه  هاى  جواب  تفسير  در  و  شده  تعيين  بالينى 

بايست وضعيت بالينى بيمار را در نظر داشت.

شرح حال:
اى  ساله   40 مرد  لوزه  توده  ميكروسكوپى  نماى  زير  نمونه 
ايمونوهيستوشيمى  آميزى  رنگ  مربوط به  شكل  آخرين  است. 

P16 مى باشد. تشخيص شما چيست؟

سلول  توسط  اپيتليوم  زير  لنفوئيدى  بافت  شناسى:  بافت 
هاى بزرگ با هستك درشت، سيتوپالسم سين سيشيال و فاقد 
لنفوئيدى  هاى  سلول  اند.  شده  انفيلتره  كراتينيزاسيون  شواهد 
داخل آشيانه هاى سلول هاى نئوپالستيك نفوذ كرده اند. سلول 
هاى تومورى به طور منتشر و قوى با آنتى بادى عليه P16 رنگ 

گرفته اند.
بحث: سرطان سلول سنگفرشى وابسته به HPV  به طور 
تيپيك در مردان بين 60 تا 40 سال ايجاد مى شود و به طور 
را  زبانى  و  كامى  هاى  لوزه  خصوصا  اوروفارنكس  نيز  مشخص 
درگير مى كند. از لحاظ ميكروسكوپى، سرطان هاى اوروفارنكس 
وابسته به HPV  به صورت لبول هايى از سلول هاى بازالوئيد 
فاقد كراتين رشد مى كنند و عموما پاسخ دسموپالستيك قابل 
توجهى ايجاد نمى كنند. در برخى موارد اين سرطان ها از نماى 
عمومى خود منحرف شده و شكلى شبيه كارسينوم انديفرانسيه 
نازوفارنكس وابسته به EBV را ايجاد مى كنند. اين واريان لنفو 
اپى تليال ( مشابه بيمار فوق) با نماى سين سيشيال سلول هاى 
تومورى داراى هسته بيضى وزيكوالر ،هستك درشت و ارتشاح 

لنفوسيتى به داخل تومور مشخص مى شود.

به  تومور  متاستاز  موارد  در  خصوصا  واريان  اين  شناسايى  عدم 
و  است  ساز  مشكل  نامشخص)  منشا  (با  گردنى  لنفاوى  عقده 
در اين موارد تشخيص نادرست ممكن است درمان را از منشا 
تومور  منشا  سمت  به  اشتباه  به  اوروفارنكس  در  تومور  اوليه 
بر  قطعى  تشخيص  كه  مواردى  در  دهد.  تغيير  نازوفارنكس  از 
هاى  روش  از  بايد  نباشد  مقدور  ميكروسكوپى  نماى  اساس 
استفاده   EBV و   HPV افتراق  براى  جا  در  هيبريديزاسيون 

نمود.

تشخيص نهايى:
HPV-related squamous cell carcinoma 

Reference:
 http://pathology2.jhu.edu/sp

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 

در شماره گذشته تصوير مربوط به گزارش موردى اشتباه چاپ شده بود 
كه در اين شماره تصحيح شده 

و پوزش مى خواهيم.
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پرسش هاى
 مربوط به مقاله
خودآموزى 
 «مرورى بر شاخص هاى 
بيوشيميايى
 ضايعات حاد و مزمن 
كبدى»

1. در ضايعه حاد كبدى، معموال كدام يك از آزمون هاى زير طبيعى است؟
ب ) بيليروبين        AST (الف

د ) هيچكدام ج ) آلكالن فسفاتاز   

2. تشخيص اول در افزايش حاد ALT به ميزان 3000 واحد در ليتر كدام است؟
ب) هپاتيت الكلى    الف) هپاتيت ويروسى  

د) مسموميت با استنامينوفن ج ) سنگ كيسه صفرا  

3. زردى ناشى از هپاتيت ويروسى در كدام گروه سنى نادر است؟
ب ) جوانان    الف) بچه ها   

د ) كهنسال  ج ) ميانسال   

4. كدام يك از تست هاى زير براى بررسى شدت ضايعه حاد كبدى بهتر است؟
ب ) آلكالن فسفاتاز       ALT (الف

 ESR (د    PT ( ج

5. در هپاتيت الكلى بيليروبين باالى چند ميلى گرم درصد شاخص خطر مى باشد؟
ب) 15    الف) 10   

د ) هيچكدام ج ) 25   

6. در كدام مورد، افزايش AST بيش از ALT است؟
ب ) سيروز  الف ) هپاتيت ويروسى   
د ) هيچكدام ج ) هر دو    

ALT .7  در كدام يك از بافت هاى زير وجود دارد ؟
ب) كليه    الف) بافت عصبى   
د ) عضله مخطط ج ) چربى   

8. در عارضه مزمن كبدى كه در مرحله استقرار است، كدام آزمون غير طبيعى است؟
ب) آلبومين    الف) بيليروبين   

د ) هيچكدام ج ) هر دو   

9. اگر در عارضه مزمن كبدى، همراه با افزايش ALT، آلكالن فسفاتاز هم به صورت مداوم  باال باشد، 
كدام تشخيص مطرح است؟

ب) كالنژيت اسكلروزان  الف) ويلسون    
د) هپاتيت الكلى ج ) مسموميت دارويى   

10. بررسى آنتى بادى ضد عضله صاف براى تشخيص كدام عارضه ارزشمند است؟
ب) كالنژيت اسكلروزان اوليه الف) هپاتيت اتوايمون   

د ) هيچكدام ج) سيروز صفراوى اوليه   
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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 3571/پ/89  مورخ 89/01/21 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « مرورى بر شاخص هاى بيوشيميايى ضايعات حاد و مزمن 
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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:
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Pregnancy – associated 

plasma protein A

 ( PAPP-A)
دكتر معصومه دادپى

متخصص آسيب شناسى

در ابتدا PAPP – A به عنوان يك يافته در سرم خانم هاى 
متالوپروتئاز متعلق به  باردار شناخته شده بود. PAPP-A يك 

خانواده بزرگ metzicin از پپتيداز روى مى باشد.
مانند   Insulin – like growth factor 4 (IGFBP-4) 
مى   PAPP-A براى  اختصاصى  سوبستراى  يك   IGFBP-4

باشد.
 ،  PAPP وسيله  به   IGFBP-5 و   IGFBP-4 شكست 
و  تمايز  تحريك  در  مهم  نقش  يك  كه   IGF شدن  آزاد  باعث 

پروليفراسيون سلولى دارد، مى شود.
در خون زن باردار PAPP-A به عنوان يك تركيب كوواالنت 
 200KOa هتروتتراهريك (پل دى سولفيد) شامل دو ساب يونيت
  eosinophil major از پيش ساز Koa 90-50 و دوساب يونيت
  PRO-   مى باشد. مشخص شده كه basic pr (PRO-  MBP) 
در   PAPP-A پروتئازى  فعاليت  عليه  كنند.  ممانعت   MBP

كمپلكس هترومريك htPAPP-A مى باشد.
سندروم  تشخيصى  بيوشيميايى  نشانگر  يك   htPAPP-A
 htPAPP-A غلظت DS داون در سه ماهه اول حاملگى است. در
در سه پايه اول شديدا كاهش مى يابد. بنابراين htPAPP-A به 
عنوان نشانگر بيوشيميايى DS در سه پايه اول حاملگى در تركيب 

با B-HCG و ترانس لوسنسى unchal استفاده مى شود.
مى  انجام   (18w-16) دوم  تريمستر  در   DS غربالگرى  قبال 
داون  سندروم  غربالگرى  براى  جديد  بررسى  راه  بنابراين  شد. 
فرصت دخالت پزشكى زودتر را نسبت به روش هاى قديمى مى 

دهد.
پروتئين  ديگر  شكل  كه  است  شده  داده  نشان  اخيرا 
هومودايمريك PAPP-A  (d PAPP-A) با دو وزن مولكولى حدود 
KDa 400 در پالك آترواسكلروتيك كرونرى ناپايدار بيان شده 
 dPAPP-A خونى  سطح  كه  است  شده  تائيد  همچنين  است. 
به طور مشخص و قابل مالحظه اى در بيماران آنژين ناپايدار يا 
سكته حاد قلبى در مقايسه با آنژين هاى پايدار و موارد كنترل 

شده باال مى رود.
عالوه بر اين نشان داده شده كه dPAPP-A يك نشانگر غير 
وابسته قوى از خطر طبقه بندى شده براى بيماران، سندروم حاد 

كرونرى مى باشد.
پالك  از  احتماال  كه   PAPP-A از   ACS به  وابسته  نوع 
PRO-MBP تركيب نشده، شبيه  با  و  گرفته  منشاء  شده  پاره 
 ،AS است . بنابراين فرض مى شود كه در پالك htPAPP-A
عملكرد dPAPP-A به عنوان پروتئاز فعال مى باشد و مى تواند 

IGF آزاد كند.
 PAPP-A كه  انديشيد  طور  اين  است  ممكن  بنابراين 
درگيرى  چنين  شود.  مى  ناپايدار  به  پايدار  پالك  تغيير  باعث 
dPAPP-A در پاتوفيزيولوژى ACS پيشنهاد مى كند كه آن 
ممكن است به عنوان نشانگر ناپايدار كننده پالك باشد و اندازه 
گيرى PAPP-A در خون بيماران مى تواند در تشخيص شروع 

فرآيند تخريب پالك خيلى مفيد واقع شود.
اختالف ساختمانى dPAPP-A از htPAPP-A وابسته به 
باردارى امكان جداسازى ايمونوهيستوشيمى را مى دهد. آنتى بادى 
 htPAPP-A بدون واكنش متقاطع با dPAPP-A اختصاصى
مى تواند براى اندازه گيرى دقيق انتخابى dPAPP-A در خون 

انسان استفاده شود.
 htPAPP-A ژن  آنتى  كننده  عرضه  بزرگترين   Hytest
خالص شده از خون خلف جفتى است. حال Hytest به عنوان 

يك محصول جديد recombinant عمل مى كند.

جدول زير تفاوت htPAPP-A را از dPAPP-A نشان مى 
دهد.
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انجمن انكولوژى بالينى آمريكا (ASCO) ، سال 2009: 
آزمايش انكوتايپ جديد تشخيصى جهت پيش بينى 

خطر عود در Stage II سرطان كولون

به  قادر  كه  ژنوميك  آزمون  يك  ميالدى   2009 مه  ماه  در 
ارزيابى خطر عود سرطان در بيماران با Stage II سرطان كولون 

انجام و بررسى شده و اعتبار آن مورد سنجش قرار گرفت.
اين آزمون بر پايه استفاده از 18 ژن است و مشابه بررسى 27 
استفاده  مورد  اكنون  هم  كه  است  پستان  سرطان  مورد  در  ژنى 

قرار مى گيرد.
پروفسور Kerr كه عضو انجمن طب سرطان در آكسفورد مى 
باشد، معتقد است با اين روش پزشكان مى توانند اطالعات مهم 
بالينى را كه براى انجام درمان مناسب بيماران در زنان مناسب 

الزم است را كسب كنند.
سرطان  كه  بيمار  از 1851  ژن  آزمون 761  اين  انجام  جهت 
كولون در Stage II داشتند آناليز شدند و با اين آناليز 18 ژنى 
كه به نظر مى رسد فرد را مستعد عود سرطان و پاسخ بهتر به 

كموتراپى مى كنند، شناسايى شدند.
سپس در 1436 بيمار ديگر و با استفاده از مطالعه به روش 
مورد  ژن   18 اين  اعتماد)  قابل  و  ساده  (سريع،   QUASAR
تحت  بيماران  از  نيمى  بيمار  تعداد  اين  از  گرفتند.  قرار  بررسى 

شيمى درمانى قرار گرفتند.
اين مطالعه با بررسى ژنوميك روى 18 ژن يك مقياس به نام 
اسكور عود را 7 تعريف كرد كه ميزان عود سرطان را پيش بينى 

مى كرد.
پائين ترين عود بعد از جراحى بر اساس تست ژنوميك 10% -8 

بود كه به اين بيماران توصيه شد كموتراپى انجام ندهند.
باالترين عود % 25-20 بود كه به اين بيماران توصيه به انجام 

كموتراپى شد.

پروفسور Kerr عنوان مى كند كه Stage II سرطان كولون 
مراحل ابتدايى بيمارى است و تعداد زيادى از بيماران با جراحى 
به تنهايى درمان مى شوند. در اين بيماران فوايد كموتراپى نسبتا 

اندك است. (% 3-4)
در حال حاضر توافق عمومى در مورد اينكه چه بيمارانى شيمى 
اين  كه  است  موارد  اين  در   . ندارد  وجود  كنند،  دريافت  درمانى 
آزمايش جديد مى تواند راهگشا باشد. گرچه اين تست ژنوميك 
نمى تواند پيشگويى كند كه چه بيمارانى به شيمى درمانى پاسخ 
مى دهند ولى در واقع بيمارانى كه خطر باالترى براى عود دارند 
را شناسايى مى كند و اين بيماران بيشترين فايده را از كموتراپى 

مى برند.
دانشگاه  از   Schilsky پروفسور  و   ASCO انجمن  رئيس 
در  عود  بررسى  مورد  در  جديد  روش  اين  كه  گويد  مى  شيكاگو 
سرطان كولون شبيه روش تشخيصى ژنوميك است كه در مورد 
سرطان پستان قرار مى گيرد، بنابراين مى تواند يك روش مناسب 
و جالب توجه باشد ولى در اين آزمون تفاوت كمى بين باالترين 
و پائين ترين اعداد مربوط به خطر عود وجود دارد (% 10-8 در 
برابر % 25-20 ) و در ادامه عنوان مى كند شايد اين تفاوت كم، 

چندان كه مورد انتظار است كمك كننده نباشد.
پروفسور Kerr هم اين نكته را تائيد مى كند اما در كنار آن 
عنوان مى كند به دو علت ميزان خطر دو برابرى بر اساس آزمون 

ژنوميك در ميزان عود وجود دارد.
مى  آزمون  اين  كه  گويد  مى   Schilsky پروفسور  نهايت  در 
تواند جزئى از اطالعاتى باشد كه پزشكان در مورد روند درمانى 
به عنوان راهنمايى به بيماران با سرطان كولون Stage II ارائه 

مى دهند.

Reference:
2009 Annual Meeting of the American Society 

of Clinical Oncologists (ASCO)

استفاده از آسپيرين و ساير ضد دردها و ارتباط 
آن با سطوح پائين استروژن در زنان يائسه

31 مارس سال 2010:
مطابق نتايج مطالعه اى كه در 23 مارس از مركز اپيدميولوژى 
طور  به  كه  اى  يائسه  زنان  شد  گزارش  سرطان  از  پيشگيرى  و 
منظم از آسپيرين و ساير مسكن ها استفاده مى كنند در مقايسه 
از  ترى  پائين  سطوح  كنند  نمى  استفاده  ها  آن  از  كه  كسانى  با 
و  پستان  سرطان  خطر  نتيجه  دهند و در  نشان مى  را  استروژن 

تخمدان در آن ها كمتر است.
 Clinical مجله  در  مارس   20 در  كه  ديگرى  مطالعه 
Oncology منتشر شد، متذكر مى گردد در ميان زنانى كه يك 
از  استفاده  مانند  مى  زنده  پستان  سرطان  تشخيص  از  بعد  سال 

تازه هاى پاتولوژى
دكتر فرحناز بيدارى زره پوش، متخصص آسيب شناسى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى
 دكتر سميرآميس سعيدى، دستيار آسيب شناسى
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آسپيرين با كاهش خطر عود دور دست و مرگ ناشى از سرطان 
همراه است.

در  استروژن  سطح  كاهش  بررسى  منظور  به  اول  مطالعه 
دانشگاه  از  گيت  بلرگارت  شد  انجام  آسپيرين  كنندگان  استفاده 
گذشته  در  اپيديمولوژيك  مطالعات  نويسد  مى  بوستون  هاروارد 
پيشنهاد كرده بودند كه استفاده منظم از ضد دردها ممكن است 
خطر سرطان پستان و تخمدان را كاهش دهد. بنابراين ما درصدد 
مصرف  ميان  ارتباط  و  هورمونى  مكانيسم  درباره  كه  آمديم  بر 
و  استامينوفن  استروئيدى ،  غير  التهابى  داروهاى ضد  آسپيرين، 
غلظت استروژن خون تحقيق كنيم، بدين منظور 740 زن يائسه 

را مورد بررسى قرار داديم.
استروژن  متوسط  غلظت  نظر  از  افراد  اين  خون  هاى  نمونه 
(نمونه  گرفت  قرار  آزمايش  مورد  محققان  توسط  آندروژن  و 
سال 1988-1995  تحقيق  در  كه  افرادى  به  مربوط  خون  هاى 
استامينوفن  آسپيرين،  فرد  كه  روزهايى  تعداد  داشتند)  شركت 
كرده  مصرف  را  استروئيدى  غير  التهابى  ضد  داروهاى  ساير  يا  و 
بودند ارتباطى با سطوح هورمونى نداشت با اين وجود تعداد قرص 
هاى مصرف شده نسبت معكوسى با غلظت استروژن و استروژن 

سولفات داشت.
غير  التهابى  ضد  داروى  نوع  هيچ  كه  زنانى  با  مقايسه  در 
در  بيشتر  يا  روز  كه 15  زنانى  بودند  نكرده  دريافت  استروئيدى 
سطوح  آشكارى  طور  به  بودند  كرده  استفاده   NSAID از  ماه 

استراديول پائين ترى داشتند.
غلظت  با  مصرف  دفعات  تعداد  دردها،  ضد  تمامى  مورد  در 
استراديول، استراديول آزاد، استروژن سولفات و نسبت استراديول 
نويسندگان  نهايت  در  داشت.  معكوسى  رابطه  تستوسترون،  به 
با  منظم  طور  به  كه  اى  يائسه  زنان  ميان  در  معتقدند  تحقيق 

كسانى كه از آن ها استفاده نمى كنند پائين تر است.
مورد  در  دقيق  اطالعات  نبودن  مطالعه  اين  هاى  محدوديت 
تعداد دفعات مصرف يا دوز مصرفى و داشتن فقط يك نمونه خون 

از هر زن مى باشد.
اثبات  تا  است  الزم  ترى  جامع  تحقيقات  گويند  مى  محققان 

ضد  مصرف  با  ارتباط  در  استروژن  تر  پائين  سطوح  آيا  كه  شود 
هست  تخمدان  و  پستان  سرطان  كمتر  خطر  نتيجه  در  و  دردها 

يا خير؟
قدم بعدى براى روشن كردن اين ارتباط كارآزمايى هاى بالينى 
است تا اهميت اين ارتباط روشن تر شود و ضد دردهاى مفيدى 
كه بهتر است استفاده شوند و دوز آن ها شناسايى شود اگر اين 
اثرات ثابت شود تاثير مهمى در سالمت عمومى جامعه دارد چون 
ضد دردها به آسانى مى توانند وظيفه پيشگيرى و كاهش خطر 

تعداد زيادى از سرطان ها را انجام دهند.
مطالعه دوم به نتايج مشابهى اشاره مى كند.

منظور  به   Michelle D. Holmes توسط  مطالعه  اين 
بررسى اثر آسپيرين در پيش اگهى سرطان پستان انجام شد. در 
اين مطالعه 1640 زن كه در آنها بين سال هاى 1976-2002 
تشخيص سرطان پستان  ( Stage I , II , II ) گذاشته شده بود، 
شركت داشتند. پى گيرى تا زمان مرگ بيماران يا تا ژوئن سال 

2006 ادامه داشت.
هدف اوليه مطالعه بررسى ارتباط مرگ و مير ناشى از سرطان 
پستان و تعداد روزهاى هفته است كه فرد آسپيرين مصرف كرده 

است.
هاى  گيرنده  و   BMI  ، منوپوز  وضعيت  بيمارى،   Stages

استروژنى در اين رابطه اثرى نداشتند
نويسندگان مطالعه مى گويند در ميان زنانى كه تا يك سال 
بعد از تشخيص سرطان پستان زنده ماندند استفاده از آسپيرين 
با كاهش خطر عود دير رس و مرگ ناشى از سرطان همراه بوده 
است و در نتيجه تاثير يك داروى رايج روى بهبود كيفيت و طول 

زندگى بيماران سرطان پستان بسيار خوش ايند است.
مطالعات بيشترى از جمله انجام كارآزمايى هاى تصادفى براى 
فهميدن مكانيسم احتمالى آسپيرين در كاهش عود و مرگ و مير 

الزم است.

Reference:
J Clin. Onco 2010; 28: 14671472-.

دانشمندان راه جديدى براى تشخيص سرطان از طريق تغييرات DNA يافتند.
پژوهشگران دانشگاه « جانز هاپكينز » آمريكا با برش رشته DNA براى  به گزارش باشگاه خبرى فارس به نقل از « شين هوا »، 

تشخيص بازآرايى كه تنها در سلول هاى سرطانى به وقوع مى پيوندد، پرداختند.
به گزارش « اى اف پى » ، اين روش جديد PARE ناميده مى شود و مى توان از آن براى تعيين اينكه آيا سرطان به وسيله عمل 

جراحى كامال از ميان رفته يا خير، نيز استفاده كرد.
دانشمندان اميدوارند روش هاى تشخيص سرطان PARE بتواند تا دو سال آينده در اختيار كلينيك ها و بيمارانشان قرار گيرد.

دانشمندان راه جديدى براى تشخيص سرطان يافتند
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ها،  ران  كمر،  درد  ماهه  هشت  سابقه  با  ساله   42 مرد  يك 
پاشنه پاها و پاها مراجعه كرد. در طى 16 ماه اخير ، درد شديد 
و پيشرونده اى شروع شده بود. درمان با داروهاى ضد التهاب غير 
استروئيدى باعث بهبود چشم گيرى نشده بود. درد بيمار آن قدر 
شديد شده بود كه بيمار در راه رفتن مشكل داشت. بيمار از جنبه 
هاى ديگر سالم بود ولى وزنش بدون هيچگونه تغييرى در رژيم 

غذايى كاهش يافته بود. ( از 76 كيلوگرم به 67 كيلوگرم ).
اشتهايى،  بى  اسهال،  شبانه،  تعريق  تب،  از  اى  سابقه  بيمار 

استفراغ، نفخ شكمى يا ديسفاژى نداشت.

بحث: 
برخى خصوصيات، شرايط اين بيمار را از درد كمر ايديوپاتيك 
معمول افتراق مى دهند. مشكل در راه رفتن، مدت طوالنى بيمارى 
با وجود درمان نگهدارنده، كاهش وزن و وجود درد شديد در هر 
دو اندام تحتانى. اين خصوصيات، نگرانى مرا راجع به اختالالت 
نئوپالستيك، عفونى يا التهابى افزايش مى دهند. سل به ستون 
فقرات سينه اى و كمرى تمايل دارد و مى تواند با تخريب مهره 
و فشردگى طناب نخاعى باعث فلج شود. با اين كه سل مى تواند 
به صورت يك مونوآرتريت ظاهر شود اما يك پلى آرتريت قرينه 
ستون  در  شكستگى  و  آسيب  است.  ناشايع  ترديد  بى  طرفه،  دو 
فقرات و يا اندام هاى تحتانى در اثر ضربه هم بايد رد شوند. يك 
احتمال ديگر اين است كه بيمار يك اختالل التهابى همراه با پلى 
طوالنى  بسيار  احتمالى  اختالالت  فهرست  باشد.  داشته  آرتريت 
است، دليلى كه اينجا اول از همه به ذهن خطور مى كند، يك 
اسپونديلوارتروپاتى سرونگاتيو است، به خصوص آرتريت واكنشى 
كه تمايل به اندام هاى تحتانى دارد. اين اختالل مى تواند حاد و 
خود به خود محدود شونده يا مزمن و پيشرونده باشد. هر چند 

كاهش وزن در اين بيمارى تظاهر شايعى نيست.
متولد  روده )  مادرزادى  زدگى  بيرون  گاستروشزى (  با  بيمار 

تحليل مسايل بالينى

دكتر سعيد آزاد ارمكى
متخصص آسيب شناسى

سال  چهار  است.  شده  ترميم  جراحى  طريق  از  كه  بود  شده 
و   C هپاتيت  آهن،  فقر  خونى  كم  بيمار،  فعلى  مراجعه  از  قبل 
هيپوتيروئيدى به طور همزمان تشخيص داده شده بودند و وى 
با آهن خوراكى و تيروكسين تحت درمان قرار گرفته بود. بيمار 
يك سابقه دور از  مصرف وريدى مواد مخدر و مصرف گهگاه الكل 
و سابقه مصرف سيگار داشت. بيمار اظهار داشت كه مادرش به 
علت سرطان معده از دنيا رفته بود و در سن 27 سالگى به علت 

نامشخص، نياز به كلستومى پيدا كرده بود.

بحث : 
دهه  چهار  مادرزادى  ناهنجارى  يك  كه  كنم  نمى  فكر  من 
بعد از يك ترميم مناسب باعث اختالل مكانيكى يا فيزويولوژيك 
شود. البته، تصور مى كنم كه شايد يك اختالل ژنتيكى مرتبط با 
گاستروشزى، اين بيمار را براى ديگر اختالالت دستگاه گوارش در 
مراحل بعدى زندگى مستعد كرده باشد. علت كمبود آهن در يك 
مرد، تقريبا هميشه از دست دادن خون از طريق دستگاه گوارش 
است. (براى مثال به علت بيمارى زخم پپتيك يا گاستريت)، اما 
به طور شايعى نيز در اثر نارسايى جذب آهن به علت يك بيمارى 
مانند اسپروى سلياك ايجاد مى شود. معموال علت هيپوتيروئيدى 
 C خود ايمنى است و به عنوان تظاهر خارج كبدى عفونت هپاتيت
شناخته شده است. سابقه مصرف داخل وريدى مواد توسط بيمار، 
امكان عفونت با ويروس نقص ايمنى انسان را افزايش مى دهد. 
سابقه خانوادگى، مشكالت معده و كولون و ناهنجارى مادرزادى 
مى  گوارشى  مجراى  حوش  و  حول  همه  آهن،  فقر  خونى  كم  و 
گردند. كاهش وزن با تغيير در رژيم غذايى، احتمال وجود سوء 
جذب را افزايش مى دهد. علل مهم ديگر كاهش وزن ناخواسته با 
وجود اشتهاى كافى، هيپوتيروئيدى و ديابت شيرين هستند. در 
پيشرفت  به  رو  عاليم  با  احتماالت  اين  دادن  ارتباط  براى  تالش 
يك  فكر  به  هنوز  من  تحتانى،  اندامهاى  و  كمر  ناحيه  در  بيمار 
مى  بيمارى  اين  كه  چرا  هستم،  سرونگاتيو  اسپونديلوارتروپاتى 
اختالالت  ديگر  و  روده  التهابى  هاى  بيمارى  با  ارتباط  در  تواند 
مربوط به دستگاه گوارش ايجاد شود. البته يك دليل بر ضد اين 

استدالل، عدم وجود عاليم گوارشى است.
هاى  اندام  به  مربوط  عاليم  كه  است  اين  ديگر  احتمال  يك 
با  همراه   C هپاتيت  با  مرتبط  كرايوگلبولينمى  اثر  در  تحتانى 
نوروپاتى و درد مفاصل ايجاد شده باشد. من فعال راجع به علت 

درد وى مطمئن نيستم.
درجه حرارت بدن بيمار، 37/1 درجه سانتيگراد، ضربان قلب 
تعداد  و  جيوه  متر  ميلى  خون 115/70  فشار  دقيقه،  در  بار   70
به  و  بود  پريده  رنگ  و  الغر  بيمار  بود.  دقيقه  در  بار  تنفس 20 
نظر نمى رسيد ديسترس داشته باشد. در معاينه قلب و ريه ها 
اختاللى وجود نداشت. در خط وسط شكم، اسكار جراحى وجود 
آزمون  نداشت.  وجود  لمس  در  حساسيت  يا  ارگانومگالى  داشت. 
گاياك مدفوع مثبت بود. حركت مفاصل طبيعى بود و ارتشاح يا 
گرمى وجود نداشت. قدرت عضالنى طبيعى بود و حساسيت در 
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لمس در عضالت وجود نداشت. با اين كه بيمار درد قابل توجهى 
در حركت تمام مفاصل داشت، اما اين درد در خود مفصل متمركر 
نبود. رفلكس ها قرينه و طبيعى بودند. انگشتان بيمار مختصرى 

چاق بودند. بقيه معاينه بالينى طبيعى بود.

بحث : 
آزمايش گاياك مثبت به يك اختالل مخاطى گوارشى كه كم 
به  نياز  و  دارد  اشاره  كند  مى  توجيه  را  بيمار  آهن  فقر  خونى 
بررسى اندوسكوپى را نشان مى دهد. بيمار ضعف حركتى ندارد، 
در عوض به نظر مى رسد ناتوانى وى در راه رفتن به علت درد در 
موقع حركت باشد. معاينه مطرح كننده آرتريت التهابى نيست، 
با اين حال بيمار نمى تواند حركت مفاصل مبتال را تحمل كند. 
با توجه به اين كه هنوز امكان بيمارى هاى داخل مفصلى وجود 
در  پاتولوزيك  روند  يك  به  توجه  به  را  ما  بيمار  عاليم  اما  ندارد، 
مى  وا  پريوستيت  يا  انتروپاتى  يك  شايد  اطراف،  هاى  ساختمان 
دارد. اين واقعيت كه انگشتان بيمار چماقى شده اند، ما را به سوى 
وجود  احتمال  ارزيابى  منظور  به  سينه  قفسه  عكس  درخواست 
همره  انگشتان  شدن  چماقى  با  شايعى  طور  به  كه  ريه،  سرطان 
است، هدايت مى كند. بيمارى سيانوتيك قلبى يك علت اصلى 
كه  چرا  دارد،  اهميت  و  است  انگشتان  شدن  چماقى  براى  ديگر 
بيمار ناهنجارى مادرزادى ديگرى داشته است. البته عدم وجود 
عاليم قلبى ريوى يا جراحى ترميمى در طول چهار دهه گذشته، 
مى  انگشتان  شدن  چماقى  كند.  مى  رد  را  تشخيص  اين  اصوال 
يك  باشد.  روده  التهابى  بيمارى  گوارشى  غير  تظاهر  يك  تواند 
اختالل سيستميك مانند استئوآرتروپاتى هيپرتروفيك، مى تواند 
هم با چماق شدن انگشتان و هم پريوستيت ( اختالل درگيركننده 

استخوان هاى دراز كه گاهى دردناك است) تظاهر يابد.
هماتوكريت  ليتر،  دسى  در  گرم   6/3 برابر  هموگلوبين  سطح 
21/7 درصد، حجم متوسط گلبولى 67 فمتوليتر و RDW برابر 
20/9 درصد بود. شمارش گلبول هاى سفيد، 8300 در ميلى متر 
مكعب با شمارش افتراقى طبيعى و تعداد پالكت ها 221/000 
در ميلى متر مكعب بود. سرعت رسوب گلبول هاى قرمز 75 ميلى 
متر در ساعت و شمارش مطلق رتيكولوسيت ها 2 درصد بود. بقيه 

نتايج آزمايشگاهى به اين ترتيب بودند: 
كلسيم سرم 6/9 ميلى گرم درصد، آلبومين 3/2 گرم در دسى 
ليتر، فسفر 1/8 ميلى گرم در دسى ليتر، پروتئين تام 6/3 گرم در 
دسى ليتر، آلكالن فسفاتاز 445 واحد در ليتر و بيلى روبين كل، 

0/2 در دسى ليتر

بحث : 
احتماال كم خونى شديد بيمار يك علت مهم احساس ضعف 
است. آزمايش گاياك مثبت مدفوع، حجم متوسط پائين گلبول 
هاى قرمز و تعداد كم رتيكولوسيت ها هم با كمبود آهن سازگار 
هستند. RDW افزايش يافته كه تفاوت وسيع در اندازه گلبول 
هاى قرمز را نشان مى دهد، ارزش تشخيصى كمى دارد و مى تواند 

به علت اثرات همزمان بر روى اريتروپويز، براى مثال ميكروسيتوز 
در اثر فقر آهن و ماكروسيتوز در اثر كمبود فوالت باشد. همراهى 
مقادير كم فسفر و كلسيم از خصوصيات كمبود ويتامين D است 
كه مى تواند نتيجه سوء جذب در اثر اختالل مخاطى بيمار باشد. 
سرعت  افزايش  نشاندهنده  احتماال  فسفاتاز  آلكالن  باالى  سطح 
مقدار  است.  ثانويه  هيپرپاراتيروئيدى  اثر  در  استخوان  بازسازى 
كبد  بيمارى  و   C هپاتيت  عفونت  با  تواند  مى  آمينوترانسفراز 
التهابى  بيمارى  بين  بتوان  كه  است  مشكل  شود.  توجيه  الكلى 
روده و اسپروى سلياك افتراق قايل شد. هر دو بيمارى مى توانند 
ايجاد  باعث  توانند  مى  و  باشند  داشته  اى  روده  خارج  تظاهرات 
كلستومى)،  (با  خانوادگى  سابقه  شوند.  آهن  فقر  و  جذب  سوء 
كننده  مطرح  همه  از  بيش  شدن،  چماقى  و  باال  رسوب  سرعت 
بيمارى التهابى روده هستند در حاليكه سوء جذب ويتامين D و 
تيروئيديت اتوايميون بيشتر با سلياك اسپرو در ارتباط هستند. 
فقر آهن مى تواند در هر يك از اين حاالت ايجاد شود. هر چند 

آزمايش مثبت گاياك، بيشتر عالمت بيمارى التهابى روده است.
بود.  توجه  قابل  استئوپنى  نشاندهنده  بيمار  لگن  ساده  عكس 
نشاندهنده  برابر  دو  انرژى  با  ايكس  اشعه  با  جذب  گيرى  اندازه 
امتياز (Tscore) در حد 5/9 - بود كه نشاندهنده چگالى استخوان 
حدود 6 انحراف معيار زير مقدار متوسط براى مردان جوان است. 
نتايج آزمون هاى آزمايشگاهى به اين ترتيب بودند: فريتين سرم 5 
نانوگرم در ميلى ليتر، تيروكسين آزاد 0/86 نانو گرم در دسى ليتر 
(با مقادير طبيعى 1/51- 0/84) و تيروتروپين 16/4 ميكرو واحد 
 B12 در ميلى ليتر (با مقادير طبيعى 5/5 – 0/35). مقادير ويتامين

و فوالت طبيعى بودند. HLA-B27 يافت شد. 

بحث : 
اندازه گيرى تراكم استخوان نشاندهنده كاهش شديد دانسيته 
كمبود  علت  به  استئوماالسى  نتيجه  احتماال  كه  بود  استخوان 
كمبود شديد آهن  سرم،  فريتين  پائين  مقدار  است.   D ويتامين
تواند  مى  و  بوده  برجا  پا  بيمار  هيپوتيروئيدى  كند.  مى  تائيد  را 
آرتريت  با  بيشتر    HLA-B27 چند  هر  باشد.  بيمار  ضعف  علت 
محورى (اسپونديليت، ساكروايلئيت ) در ارتباط است تا با آرتريت 
محيطى، اما اين آزمون استفاده تشخيصى محدودى دارد. در واقع 

شك من به تشخيص اسپروى سلياك افزايش يافته است.
بحث : مقدار هورمون پاراتيروئيد به شدت افزايش يافته بود 
تام  كلسترول  مقدار  نشد.  يافت   D ويتامين  هيدروكسى   25 و 
غير  زخم  يك  اندوسكوپى  در  بود.  ليتر  دسى  در  گرم  ميلى   65

خونريزى دهنده در دئودنوم ديده شد.
ثانويه  هيپرپاراتيروئيدى  و   D ويتامين  كمبود  مقادير  اين 
در  توجه  قابل  هيپوليپيدمى  كنند.  مى  تائيد  را  آن  با  مرتبط 
سرطان پيشرفته با كاشكسى يا سوء تغذيه شديد ديده مى شود 
من  كه  زخمى  شود.  مى  توجيه  جذب  سوء  با  بيمار  اين  در  اما 
يا  باكترپيلورى  هليكو  عفونت  با  تواند  مى  نداشتم  را  انتظارش 
مصرف داروهاى ضد التهاب غير استروئيدى توسط بيمار توجيه 
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شود اما به ديگر علل زخم نيز بايد توجه شود. با وجود بيمارى 
بردارى  نمونه  افتراقى،  هاى  تشخيص  فهرست  در  روده  التهابى 
براى رد گرانولوماى غير پنيرى كه مشخصه بيمارى كرون است، 
اسپروى  در  مخاط  لنفوسيتى  ارتشاح  به  توجه  با  دارد.  اهميت 
نگرانى  آن،  با  مرتبط  گوارشى  سرطان  خطر  افزايش  و  سلياك 
اصلى من رد سرطان، به خصوص لنفوم به عنوان علت اين زخم 
است. بررسى هاى سرنوشت ساز شامل نمونه بردارى از زخم و 
مخاط غير زخمى و آزمايش هاى آنتى بادى هاى آنتى اندوميزيال 
يا آنتى گليادين خواهند بود. يك بيمارى مخاطى منتشر در روده 
باريك همراه با سوء جذب شديد ( با كمبود آهن، ويتامين D و 
كلسترول ) مشخص كننده اسپروى سلياك است. بيمارى كرون 
كه معموال قسمت ديستال روده باريك را گرفتار مى كند با شيوع 
كمترى با سوء جذب قابل توجه مرتبط است. بيمارى هاى روده 
اى با شيوع كمتر از جمله اسپروى تروپيكال، ازدياد رشد باكترى 
ها، لنفوم منتشر گوارشى يا بيمارى ويپل ( حتى با وجود تمايل 

آن به گرفتارى مردان و درد مفاصل همراه ) بعيد هستند.
پرزها  توجه  قابل  آتروفى  كوچك،  روده  از  بردارى  نمونه  در 
ديده شد. آزمايش آنتى بادى آنتى گليادين IgA با روش االيزا و 
آزمايش آنتى بادى آندوميزيال IgA با تيتر 1:160 مثبت بودند. 
تشخيص اسپروى سلياك گذاشته شد. براى بيمار پكدسل (گلبول 
قرمز) و كلسيم و ويتامين D و آهن تجويز شد. بيمار با رژيم فاقد 
گلوتن مرخص شد. پس از اين كه بيمار به مدت 4 ماه از اين رژيم 
استفاده كرد، درد وى از بين رفت و وزن وى به طور قابل توجهى 

افزايش يافت. مقادير هموگلوبين و كلسيم طبيعى شدند.

تفسير :
نفر   100 در  يك  تقريبا  شيوع  با  سلياك،  اسپروى  بيمارى 
متاسفانه  است.  رايج  آورى  شگفت  طور  به  معمولى،  جمعيت  در 
اين بيمارى بيشتر مواقع باعث گمراهى در تشخيص مى شود به 
خصوص اگر بيمار با شكايت اسهال مزمن و اسهال چرب مراجعه 
تشخيص  چرا  كه  كند  مى  بيان  هم  بيمار  اين  حال  شرح  كند. 
اسپروى سلياك مى تواند بحث برانگيز باشد و هم نشان مى دهد 
كه چگونه مجموعه اى از يافته هاى ظاهرا نامربوط به تشخيص 
عاليم  شوند.  مى  منتهى  سلياك  بيمارى  با  سازگار  نماى  يك 
در  اشكال  با  همراه  پا  و  كپل  پيشرونده  درد  به  مربوط  بيمارى 
راه رفتن، پزشك بحث كننده را به سمت توجه به علل دردهاى 
منتشر و موضعى استخوان هدايت كرد. وى در ابتدا به بيمارى 
التهابى روده كه باعث عارضه اسپونديلوارتروپاتى سرونگاتيو شده 
باشد، شك كرد. اما توجه به سابقه كاهش وزن و كم خونى فقر 
آهن به سوء جذب هم توجه كرد. با اين كه هر دو بيمارى التهابى 
روده و اسپروى سلياك ممكن بودند، پزشك بحث كننده پس از 
يا   ) استخوانى  بافت  دادن  دست  از  و   D ويتامين  كمبود  كشف 
استئوماالسى به عنوان علت فرضى درد استخوانى بيمار ) بر روى 

اسپرو تمركز كرد.
احتماال عدم آگاهى از تظاهرات بالينى گوناگون اسپروى سلياك 

فراموش  را  تشخيص  اين  پزشكان  از  بسيارى  است  شده  باعث 
كنند. در اين مورد بيمار درد شكمى يا اسهال را ( عاليمى كه 
اكثرا آن ها را به عنوان عاليم ضرورى اين تشخيص مى دانند) 
هر  البته  بود.  مثبت  مدفوع  گاياك  آزمايش  و  كرد  نمى  اظهار 
كدام از عاليم درد شكمى و اسهال، فقط در حدود يك سوم از 
مخفى  خون  و  دهند  مى  رخ  سلياك  اسپروى  به  مبتال  بيماران 
اياالت  در  دارد.  وجود  مبتال  بيماران  از  نيمى  تقريبا  مدفوع  در 
متحده، شايعترين تظاهر اسپرو، كم خونى فقر آهن است. ساير 
عاليم شامل خستگى، درد مفاصل، اسهال، يبوست و درد شكمى 
جمله  از  هستند.  شايع  همراه  اتوايميون  هاى  بيمارى  هستند. 
درصد).   7 )  I تيپ  شيرين  ديابت   ،( درصد   4  ) هيپرتيروئيدى 
 11 حداكثر  در   T هاى  سلول  لنفوم  و  گوارشى  هاى  نئوپالسم 
درصد بيماران رخ مى دهد. در بيماران مبتال به هپاتيت C خطر 
بيمارى سلياك سه برابر افزايش مى يابد. اما ارتباط مشخصى بين 

گاستروشيزى و اسپرو شناخته نشده است.
اما  است  برانگيز  بحث  معموال  اسپرو  تشخيص  كه  اين  با 
پاتوفيزيولوژى اين بيمارى به خوبى شناخته شده است. اسپروى 
سلياك نتيجه التهاب روده در اثر پاسخ به گلوتن پروتئين گندم 
است. بعد از پروتئوليز و فعال شدن با آمينوترانسفرازهاى حاشيه 
كمك   T هاى  سلول  فعاليت  حاصل  پپتيدهاى  پلى   ، مسواكى 
آتروفى  آن  متعاقب  و  التهاب  ها،  سيتوكين  رهاسازى  كننده، 
پرزها را سبب مى شوند. تشخيص معموال پس از نمونه بردارى از 
دئودنوم و ديدن اتروفى پرزها همراه با ارتشاح لنفوسيتى در بيمار 
داراى آنتى بادى هاى مشخص گذاشته مى شود. كنگره دار شدن 
از 90  بيش  ويژگى  شود،  ديده  اندوسكوپى  در  اگر  روده،  مخاط 
درصد دارد. آزمايش آنتى بادى هاى IgA حساسيت 98 تا 93 
درصد و ويژگى 100 تا 94 درصد دارد و به عنوان آزمون انتخابى 
در ارزيابى اوليه موارد مشكوك و غربالگرى بيماران با خطر باال 
شناخته شده است. در بيمار حاضر، نكات تشخيصى خاصى باعث 
هدايت پزشك به سمت تشخيص نهايى اسپرو شد. يك پزشك 
وضعيت  ها،  نشانه  عاليم،  به  راجع  كامل  اطالعات  داراى  حاذق 
از  پس  بالفاصله  توانست  مى  اسپرو  اپيدميولوژى  و  همراه  هاى 
گرفتن شرح حال اوليه به بيمارى سلياك مشكوك شود اما فقط 
در صورتى كه به شناخت يك قالب درست از بيمارى مجهز مى 
بود. مسير استدالل پزشك بحث كننده، با توجه به اين كه مرد 
جوان مبتال به كم خونى فقر آهن تقريبا هميشه ضايعه گوارشى 
دارد، آغاز شد. در واقع تا 5 درصد موارد كم خونى فقر آهن ناشى 
و  استخوانى  درد  وزن،  كاهش  تشديد  است.  سلياك  بيمارى  از 
سابقه كم كارى تيروئيد مى توانند تشخيص اسپروى سلياك را 
اين  باالى  شيوع  كنند.  مطرح  تشخيص  ترين  متحمل  عنوان  به 

بيمارى تائيد ديگرى بر اين مسئله است.
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اين سناريو را تصور نماييد: شما قطعات متعددى از بيوپسى 
معده دريافت كرده ايد كه نمايانگر زخمى شدن سطحى وسيع، 
يك  از  كوچكى  قسمت  در  است.  واكنشى  آتيپى  شديد  آماس 
قطعه، يك آدنوكارسينوم signet ring كوچك وجود دارد. شما 
توجه به شرح حال بيمار نموده ايد بيمار سابقه بيوپسيهاى متعدد 

قبلى براى ناراحتى معده و كاهش وزن داشته است.
ماه  كه 8  شويد  مى  متوجه  شما  حال،  شرح  اين  به  توجه  با 
نيز  بوديد  كرده  رد  خيم  خوش  عنوان  به  كه  اى  نمونه  در  قبل 
آدنوكارسينوم وجود داشته است. سپس شما با متخصص گوارش 
تماس گرفته و مى گوييد كه جواب حاضر آدنوكارسينوم است و 

اين تشخيص در نمونه قبلى بيمار از نظر دور مانده است.
متخصص گوارش به شما ميگويد كه نيازى به اين نيست كه 
ذكر نماييد كه تشخيص قبلى اشتباه بوده است و اين امر در پيش 
آگهى تاثير چندانى نداشته است و ذكر اين مورد فقط بيمار را 

نگران مى كند.
به عنوان يك پزشك و كسى كه مسئوليت تشخيص اشتباه بر 
عهده شما است چه بايد كرد؟ آيا برخالف نظر پزشك متخصص 
گوارش بايد گزارش دهيد؟ اگر گزارش ندهيد، بيمار به اين اشتباه 
پى نخواهد برد. آيا بايد مستقيم به بيمار خبر داد؟ برخى عقيده 
دارند چون پاتولوژيستها ارتباط مستقيمى با بيمار ندارند، ارتباط 
مستقيم در اين خصوص ميتواند به گيج شدن يا عصبانى شدن 
هر دوى بيمار و پزشك منجر شود مسئله ديگر اينكه آيا پزشك 
معالج اين حق را دارد كه تعيين نمايد آيا بيمار بايد از اين خطا 

مطلع شود يا خير؟

آگاه ساختن بيماران
 از خطاهاى پاتولوژى

مترجم: دكتر مريم منجم  زاده،
متخصص پاتولوژى، دانشگاه علوم  پزشكى تهران

فرشته ايرانمنش،
كارشناس گروه پاتولوژى، دانشگاه علوم پزشكى تهران

در سال 1999 گزارش شد كه حدود 2 % از بيماران بسترى 
شده يك عارضه قابل اجتناب را تجربه ميكنند. پاتولوژيستها مانند 
ساير پزشكان، شروع به اعتالى كار خويش جهت كاهش خطاى 
آزمايشگاهى نموده اند. مقاالت بسيارى در رابطه با اندازه گيرى و 

تعريف خطاى پاتولوژى و علل آنها منتشر گشته است.
با وجود آن كه باال بردن استانداردها باعث ايمنى بيشتر بيماران 
گرديده، خطاهاى پزشكى هنوز اتفاق مى افتند. تا كنون راهكارى 
براى ايجاد ارتباط در موارد خطاهاى پاتولوژى ارائه نشده است. 

اخالقى  معذورات  تخصصى  انجمنهاى  بيشتر  وجوديكه  با  و 
مورد  پيش  از  بيش  سازى  شفاف  موضوع  دارند،  را  خود  خاص 

توجه قرارگرفته است. 
 The Joint Commission on  ،   2001 سال  در 
نمودن  ملزم  به  شروع    Accreditation Organization
شفاف سازى در همه جوانب مرتبط با بيمار از جمله حوادث پيش 
بينى نشده، كرد. در سال 2006، گروهى (مرتبط با بيمارستانهاى 
هاروارد) مطلبى را منتشر نموده و پيشنهاد كردند كه بيماران از 
چرا، چه و چگونه هاى هر اتفاقى حتى اشتباهات خطرساز، مطلع 

 ( How, What , Why)  .شوند
انجمن   )  National Quality Forum  ، سال 2006  در 
راهكار  يك   ( سالمت  بر  نظارت  براى  استانداردها  اعتالى  براى 
جديد براى شفاف سازى نتايج پيش بينى نشده در بيماران ارايه 

نمود. 
بهداشتى  هاى  انجمن  نيز  و  بسيارى  بيمارستانهاى  متقابال 
شود.  تسريع  سازى  شفاف  اين  تا  نمودند  تدوين  را  هايى  برنامه 
از اين كه تاثير اين فعاليتها چقدر بوده اطالع كمى در دسترس 

است.
آن  در  كه   (National Survey) كشورى  مطالعه  يك  در 
بيمارانى كه متحمل آسيب هاى ناشى از خطاها شدند، 30 % بيان 
نمودند كه از خطا مطلع شده اند. محققان اين بررسى پيشنهاد 
هستند  بيماران  به  رسانى  اطالع  مسئول  پزشكان  كه  كنند  مى 
ولى آنها معموال بسيار محتاط مى باشند وقتى با بيماران در مورد 
خطاها صحبت مى نمايند، بسيارى از پزشكان به خاطر دارند كه 
به آنها گفته شده كه: هرگز اشتباه نكنيد و هرگز پوزش نخواهيد 
تا مشمول پيگيرى قانونى نشويد. عواملى كه مرتبط با رفتار  در 
مورد اطالع رسانى پزشكان هستند پيچيده بوده و شامل ترس از 
شكايت قانونى بيمار ، طبيعت خطا، محتواى اطالع رسانى از خطا 

و ترس از آسيب رسيدن به سوابق گذشته فرد مى باشند. 
بر خالف نظرات مختلف در بين پزشكان در اين زمينه، بيماران 
همگى با اين امر موافقند كه بايد از خطاهاى آسيب رسان مرتبط 
مايلند  بيماران  خطا،  از  اطالع  از  پس  شوند.  مطلع  خودشان  با 
بشنوند كه چرا خطا اتفاق افتاده و چگونه از تكرار آن جلوگيرى 
خواهد شد و نيز يك عذرخواهى. بيماران مى خواهند كه از تمام 
باشد.  جزيى  آسيب  اگر  حتى  شوند  آگاه  رسان  آسيب  خطاهاى 
قايل  ارزش  گويى  راست  دليل  به  رسانى  اطالع  براى  همچنين 

هستند.



نشريه علـمى خـبرى
شـماره بيست و پنجم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

23

ارضاى  باعث  ميتواند  خطا  بروز  از  پس  بيماران  با  باز  ارتباط 
بيماران و جلب اعتماد آنها براى آينده گردد. شفاف سازى موثر 

ميتواند مانعى براى شكايت قانونى توسط بيمار باشد.
سازى  شفاف  و  بيمار  ايمنى  جوانب  از  بسيارى  وجوديكه  با 
هستند،  مشترك  بالينى  پزشكى  هاى  حيطه  اكثر  در  خطا 
پاتولوژيست ها مواجه با تناقضاتى خاص و منحصر به فرد در رابطه 

با اين آشكارسازى مى باشند.
يك  دهنده  نشان  ديگر  مركز  اساليدهاى  مجدد  بررسى  مثال 
آيا  است.  لنفاوى  هاى  عقده  در  مانده  پنهان  چشم  از  متاستاز 
معالج  پزشك  به  بايد  داد؟  خبر  ديگر  مركز  پاتولوژيست  به  بايد 
خبر داد؟ به پزشك معالج مركز خودمان خبر دهيم؟ به بيمار؟ 

به همه آنها؟
يك امر مشكل مرتبط با شفاف سازى خطاهاى پاتولوژى اين 
است كه نقش پاتولوژيست در اين آشكارسازى چه بايد باشد. به 
ندارند،  مستقيم  ارتباط  بيماران  با  ها  پاتولوژيست  سنتى،  طور 
بنابراين آشكارسازى خطاهاى پاتولوژى به بيماران از راه پزشك 
معالج صورت مى گيرد، كه اين امر مشكالت خود را نيز در پى 
ندارد،  حضور  پاتولوژيست  آشكارسازى  اين  حين  در  وقتى  دارد. 
ممكن نيست كه او بداند كه آيا اين شفاف سازى كامل بوده يا با 
احتياط و تعديل صورت گرفته است. چگونه نقش پاتولوژيست در 
خطا به بيمار گفته شده است؟ يا حتى آيا اين آگاه سازى صورت 
گرفته يا نه. بنابراين با توجه به تجربه نويسنده، پاتولوژيست ها 
ندرتا بازخوردى درباره چگونگى آگاه سازى توسط بيماران دريافت 
مين مايند. به عنوان پزشك آيا ما از اين كه خطاى ما توسط فرد 

ديگرى آشكار گردد راحت خواهيم بود ؟
در طول زمان، اين رويكرد كمتر و كمتر مورد خشنودى بوده 
است. با افزايش تمهيدات در مورد خبر دادن اشتباهات و عوارض 
هاى  سازمان  و  خاص  مراجع  توسط  ها  سازى  شفاف  پايش  و 
آگاه  اين  براى  ثابتى  راهكارهاى  بايد  ها  پاتولوژيست  بهداشتى، 

سازى بيماران از خطا ها داشته باشند.
آگاه نمودن بيماران از خطاها به طور كامل و شفاف الزم به 
نظر مى رسد پاتولوژيست ها الزم است كه دقيق باشند كه چگونه 

و توسط چه كسى، خطاها بايد اطالع رسانى گردند.

پژوهشگران مركز تحقيقاتى بن ياخته موفق به توليد كيت هاى 
تشخيص بيمارى  هپاتيت در داخل كشور شدند.

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز ،  مركز تحقيقاتى 
به  موفق  كشور   داخل  در  بار  نخستين  براى  ايران،   بن ياخته  

توليد كيت هاى تشخيص بيمارى هپاتيت شد.
در  زخم  پوشش  و  مصنوعى  پوست  توليد  كار  همچنين 
مركز تحقيقاتى بن ياخته در مراحل نهايى است با توليد پوست 
دچار  كه  بيمارانى  از  دسته  آن  و  پوستى  زخم هاى  مصنوعى، 
ضايعات پوستى و سوختگى شديد شده اند در كوتاه ترين مدت 

درمان مى شوند.
توليد رگ مصنوعى، پيوند سلول بنيادى در بيماران سرطانى 
يا داراى سيروز كبدى و درمان بيماران ضايعات نخاعى با پيوند 

سلول هاى بنيادى از ديگر فعاليت هاى اين مركز علمى است.
پژوهش  فعاليت  سال   5 از  پس  بن ياخته  تحقيقات  مركز 
رگ  پيوند  و  توليد  همچون  جهانى  دستاوردهاى  با  مستمر 
تحقيقات  مركز  اولين  تاسيس  مجوز  كسب  به  موفق  مصنوعى 
خصوصى در حوزه بيوتكنولوژى و مهندسى بافت در كشور شد. 
 10 ساالنه  بن ياخته  مركز  پژوهشگران  فعاليت  مجموعه 
ميليون دالر صرفه جويى ارزى براى كشور در پى داشته و دارد.

استاد ارجمند
 سركار خانم دكتر هانيه ژام

انتصاب حضرتعالى را به عنوان پزشك نمونه شاد باش گفته 
و برايتان سربلندى و پيروزى روزافزون آرزومنديم.

 هيات مدير انجمن آسيب شناسى ايران

استاد ارجمند 
سركار خانم دكترفرحناز بيدارى زره پوش

انتصاب حضرتعالى را به عنوان پزشك نمونه شاد باش گفته 
و برايتان سربلندى و پيروزى روزافزون آرزومنديم.

 هيات مدير انجمن آسيب شناسى ايران

ايران براى نخستين بار موفق به توليد 
كيت هاى تشخيص بيمارى هپاتيت شد
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گونه  از  شده  جدا  پنوموسيستيس  كه  داد  نشان  بيشتر  ژنتيكى 
هاى مختلف (انسانها در مقابل جوندگان) اختالف قابل توجهى در 
سكانس ژنى و كروموزوم هايشان دارند. امروزه نام پنوموسيستيس 
 Pneumocystis carinii ،كارينى براى پاتوژن موش صحرايى
پاتوژن  براى   P.jiroveci و  موشى  پاتوژن  براى   f.sp.muris

انسانى در نظر گرفته شده است.

پنموسيستيس: قارچ يا پروتوزوآ ؟
مقايسه سكانس 16s-like rRNA  پنوموسيستيس با سكانس 
rRNA  سى و هشت نوع مختلف قارچى نشان مى دهد كه اين 

ارگانيسم در بين آسكوميست ها و بازيديوميست ها قرار دارد.
كه  است  داده  نشان  ميتوكندريال   DNA آناليز 
سيتوكروم  و  دهيدروژناز   NADH  ،  apocytochrome b
اكسيداز ساب يونيت 2 پنوموسيستيس، با ارگانيسم هاى قارچى 
60 % و با پروتوزوآها 20 % مشابهت دارد. همچنين ژن مربوط 
در  ژن  همين  با  پنوموسيستيس   elongation factor-3 به 

ساكارومايسس سرويسيه 57 % مطابقت دارد.
در  كه  است  اجزائى  شامل  پنوموسيستيس  سلولى  ديواره 
ارگانيسم هاى قارچى يافت مى شود: در استخراج ليپيدى ديواره 
استرول   (GC-MS و   HPLC (توسط  پنوموسيستيس  سلولى 
مشابه  است.  شده  شناسائى  كلسترول  شامل  متعددى  هاى 
آسپرجيلوس فوميگاتوس و كانديدا آلبيكانس، در ديواره سلولى 
پنوموسيستيس نيز غلظت بااليى از beta-1, 3-glucans وجود 

دارد.

چگونه عفونت هاى پنوموسيستيس اتفاق مى افتد؟
فرضيه هايى وجود دارد:

 1 - فعال شدن مجدد يك عفونت خاموش
2 - اكتساب از طريق مواجهه محيطى

3 - انتقال از انسان به انسان
انسان در عرض چند هفته اول زندگى با اين ارگانيسم برخورد 
مى كند و بيش از 80 % اطفال در سن 4 سالگى تيترهاى آنتى 

بادى قابل توجهى بر عليه ارگانيسم دارند.
اگرچه درمان HAART بدوا تعداد موارد پنوموسيستيس را 
كاهش داد، داده هاى اخير حكايت از آن دارند كه نه تنها عفونت 
با اين ارگانيسم هنوز شايع است بلكه مرگ و مير قابل توجهى نيز 
در ارتباط با آن وجود دارد. نتايج يك مطالعه نشان مى دهد كه 
مرگ و مير در افراد مبتال به پنوموسيستيس آلوده به HIV كه 
درمان HAARTرا دريافت نكرده بودند 63 % بود در حالى كه 
اين ميزان در افراد مشابهى كه HAART دريافت كرده اند  %25 
بوده است. بنابراين با وجود پائين آوردن خطر ابتالء، اما مرگ و 

مير حتى در حضور  HAART همچنان با اهميت است.

مقدمه 
قارچى  پاتوژن هاى  بعنوان  پنوموسيستيس  جنس  هاى  گونه 
فرصت طلب با ذات الريه شديد و عوارض ريوى در افراد داراى 
ايمنى مختل شده در ارتباط است. در جمعيت افرادHIV  مثبت، 
ويروسى  رترو  ضد  موثر  بسيار  درمان  ازشروع  بعد  هاى  سال  در 
(HAART)، كاهش قابل توجهى در بروز بيمارى مشاهده شده 
رسيده  ثابتى  وضع  به  كه  گفت  بايد  حقيقت  در  اگرچه  است 

است. 
استفاده بيشتر از درمان هاى سركوب كننده سيستم ايمنى در 
جمعيت HIV  منفى مانند بدخيمى هاى هماتولوژيك و بيمارانى 
كه پيوند بافت مى گيرند موارد عفونت پنوموسيستيس در اين ها 

را افزايش داده  است.
تحقيق در مورد مكانيسم هاى دفاعى بدن بر عليه اين ارگانيسم 
بدليل سختى هاى مربوط به كشت يا فراهم كردن آن در شرايط 
كلينيكى  مطالعات  وجود  اين  با  است.  بوده  مشكل  آزمايشگاهى 
و تجربى ثابت كرده است كه دفاع ميزبان بر عليه اين ارگانيسم 
حاصل  سعى و تالش جمعى و مشترك بين پاسخ هاى هومورال، 

ايمنى با واسطه سلولى و ايمنى ذاتى است.
ذات الريه پنوموسيستيس تا جنگ جهانى دوم آنچنان مطرح 
نبود و بيشتر در بچه هاى مبتال به سوء تغذيه مشاهده شده بود، 
با  بيماران  جمعيت  در  پنوموسيستيس  هاى  عفونت  ان  از  بعد 
ايمنى مختل شده به صورت افزاينده اى آشكار شد، اما اپيدمى 
طلب  فرصت  قارچى  هاى  عفونت  مقدم  خط  در  را  بيمارى  ايدز 
هاى  زمينه  ديگر  جالب  مشاهدات  زمان  اين  طول  در  درآورد. 
پژوهشى مختلفى را در مورد اين ارگانيسم برانگيخت. آناليزهاى  

رفتار سيستم ايمنى بر عليه 
پاتوژن قارچى فرصت طلب : 

پنوموسيستيس كارينى
دكتر محمد قهرى

دانشگاه امام حسين (ع)

Reference:
Medical Mycology, Vol 43 No.1,  2005. pages:1 -19 
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هاى  جمعيت  و  پنوموسيستيس  شيوع  افزايش  علل 
حساس

علل و عوامل زير را در افزايش شيوع اين بيمارى دخيل مى 
دانند:

سركوبگر سيستم ايمنى و  داروهاى  كاربرد بيشتر  • عرضه و 
نيز عوامل شيمى درمانى و كاربرد طوالنى مدت آنها و يا دوزهاى 

باالى آنها 
روش هاى تشخيصى بهبود يافته و اصالح شده

• اپيدمى ايدز
• ازدياد تجربه پزشكان

در  بيشتر  كه  حساس  بسيار  بيمار  هاى  جمعيت  افزايش   •
معرض خطر عفونت پنوموسيستيس هستند به ويژه حاالت زير:

لوسمى  لنفوبالستيك،  حاد  لوسمى  هوجكينى،  غير  لنفوم 
ميلوئيد، لوسمى مزمن لنفوسيتيك و پيوند مغز استخوان

رفتار سيستم ايمنى بر عليه پاتوژن

الف- ايمنى ذاتى

1- ماكروفاژهاى آلوئوالر
فوميگاتوس،  آسپرجيلوس  مثل  هايى  پاتوژن  همانند 
كريپتوكوكوس نئوفرمنس و هيستوپالسما كپسوالتم، ماكروفاژهاى 
آلوئولى بخش اساسى پاسخ ايمنى بر عليه پنوموسيستيس براى 

پاكسازى آنها از ريه مى باشند.
بين  واكنش  قبل  سال   25 حدود   .Masur et al  •
نشان  و  كرده  مطالعه  را  پنوموسيستيس  و  آلوئولى  ماكروفاژهاى 
دادند كه 99 % ارگانيسم ها در موش هاى صحرايى تحت درمان 
با كورتيكوستروئيد به شكل تروفوزوئيت هستند و تروفوزوئيت ها 

عمدتا به سطح ماكروفاژها چسبيده و يا وارد آن شده بودند.
پنوموسيستيس  برداشت  پنوموسيستيس  سرم  آنتى  كاربرد 
مطالعه  در  دهد.  مى  افزايش  را  الوئوالر  ماكروفاژهاى  توسط 
سانتيگراد  4درجه  در  فاگوسيتوز  كه  شد  داده  نشان  ديگرى 
وتوسط يدواستات مهار مى شود ولى  هيدروكورتيزون روى آن 

تاثيرى ندارد.
• Martin & Pottratz دريافتند كه اتصال پنوموسيستيس 
اما  است،  فيبرونكتين  به  آنها  شدن  باند  به  وابسته  ماكروفاژ  به 
جذب  براى  اين  بنابر  و  نيست  كافى  تنهايى  به  شدن  باند  اين 
پنوموسيستيس توسط ماكروفاژها گيرنده هاى ديگرى مورد نياز 

است.
 macrophage به  نيازمندى  همكارانش  و   Ezekowitz  •
mannose receptor را براى جذب پنوموسيستيس شناسايى 

كردند.
mannose- كه  دادند  نشان  همكاران  و    ORiordan  •

براى  ليگاند  يك   rich major surface gpa complex
رسپتور مانوز ماكروفاژ مى باشد.

• Koziel et al. نشان دادند كه ماكروفاژهاى آلوئوالر بيماران 
HIV مثبت در مقايسه با افراد سالم پنوموسيستيس را به ميزان 
جهت  در  تنظيم  به  مسئله  اين  نمايند،  مى  فاگوسيته  كمترى 
كاهش گيرنده هاى مانوز ماكروفاژها به وسيلهHIV  مرتبط بود و 
بنابراين ممكن است اين پديده تا حدودى در وفو بيشتر ذات الريه 

پنوموسيستيس در افراد HIV مثبت نقش داشته باشد.
همزمان  كشت  كه  داد  نشان   (in vitro) ديگرى  مطالعات 
ماكروفاژ با پنوموسيستيس، ريزش گيرنده هاى مانوز را از سطح 
ماكروفاژهاى آلوئولى القا مى كند كه نهايتا با گيرنده هاى بيان 
شده در غشا رقابت كرده و منجر به كاهش فاگوسيتوز مى گردد. 
موش هاى فاقد گيرنده مانوز مكانيزم هاى جبرانى براى پاكسازى 

پنوموسيستيس دارند.
با  پنوموسيستيس  برداشت  غيراپسونى،  فاگوسيتوز  بر  عالوه 
 FC (opsonized رسپتورهاى  طريق  از  بادى  آنتى  واسطه 
killing) نيز گزارش شده است. چهره ديگرى از دفاع ماكروفاز 
كه  شده  داده  نشان  است.  سورفكتانت  پروتئين  نقش  آلوئولى، 
و  فوميگاتوس  آسپرجيلوس  پاكسازى  در   sp-Dو  sp-A هردو 

هيستوپالسما كپسوالتم از ريه ها نقش دارند.
به طور مشابهى معلوم شده كه هر دو سورفكتانت مذكور به 
اگرچه  شوند،  مى  باند  پنوموسيستيس  مانوز   (moiety) بخش 
ماكروفاژهاى  توسط  پنوموسيستيس  برداشت   sp-A كه  اين  در 
آلوئولى را تحريك مى كند يا مهار مى نمايد داده هاى ضد و نقيضى 
وجود دارد. به نظر مى رسد كه sp-D برداشت پنوموسيستيس 

به وسيله ماكروفاژهاى آلوئولى را مهار مى كند.
رسپتورهاى بتاگلوكان نوع ديگر از گيرنده هايى است كه تصور 
مى شود در شناسايى پنوموسيستيس توسط ماكروفاژهاى آلوئولى 
مهم باشد،  بتاگلوكان در مقادير قابل توجهى در ديواره سلولى 
التهابى  پيش  هاى  واسطه  توليد  و  دارد  وجود  پنوموسيستيس 
التهابى  پروتئين  و   TNF-α قبيل  از   (proinflammatory)
ماكروفاژ2- (MIP-2) را از ماكروفازهاى آلوئوالر بر مى انگيزاند. 

اين امر در نتيجه ترانس لوكاسيون NF-кB مى باشد.
هاى  گليكوپروتئين  كه  است  داده  نشان  ديگر  مطالعات 
ويترونكتين و فيبرونكتين با بتاگلوكان هاى پنوموسيستيس باند 

شده و توليد اينترلوكين 6 را تشويق و ترويج مى كنند.
 Dectin-1 گيرنده  كه  اند  كرده  مشخص  جديد  مطالعات 
beta glucan (در پاسخ به بتاگلوكان هاى پنموسيستيس) كه 
به مقدار زياد روى ماكروفاژهاى آلوئوالر بيان مى شود يك گيرنده 
شبيه  و  است  پنوموسيستيس  كشتن  و  جذب  براى  مهم  بسيار 

نقش Dectin-1 در دفاع ميزبان عليه كانديدا آلبيكانس است.
هستند  ديگرى  هاى  گيرنده   Toll like receptores  •
آسپرجيلوس  و  آلبيكانس  كانديدا  شناسايى  در  مهمى  نقش  كه 
پنوموسيستيس  شناسايى  در  است  ممكن  و  دارند  فوميگاتوس 

توسط ماكروفاژهاى آلوئولى عملكردى داشته باشند.
گزارش هاى موجود حكايت از آن دارند كه ماكروفاژهاى آلوئوالر 
موش هاى فاقد TLR 4 به بتاگلوكان هاى پنوموسيستيس پاسخ 
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هاى طبيعى داده اما پاسخ ماكروفاژهاى آلوئوالر موش هاى فاقد 
MyD88 كه فاقد پروتئين تطبيق كننده مورد نياز براى عملكرد 
نشان  مسئله  اين  و  شود  مى  اثر  بى  حدودى  تا  است،   TLR
شناسايى  براى  حدودى  تا  حداقل   TLR شناسايى  كه  دهد  مى 

بتاگلوكان پنوموسيستيس ضرورى است.
برعليه  ماكروفاژآلوئوالر  تاثيرى  عملكرد  از  ديگرى  سيماى 
پنوموسيستيس  است،  آن  كشندگى  مكانيزم  پنوموسيستيس 
توليد پراكسايد هيدروژن و سوپراكسايد را از ماكروفاژها القا مى 
نقش  سوپراكسايد  كه  دارند  آن  از  حكايت  اخير  مطالعات  كند. 
حال  عين  در  كند.  نمى  بازى  پنوموسيستيس  كشتن  در  مهمى 
غلظت  آزمايشگاهى  شرايط  در  كه  دادند  نشان  مطالعات  همين 
كشته  سبب  تواند  مى  هيدروژن  پراكسيد  فيزيولوژيك  هاى 
شدن پنوموسيستيس شود و تالشى و تجزيه پراكسيد هيدروژن 
با  توام  شده  داده  كشت  ماكروفاژهاى  (در  كاتاالز  آنزيم  توسط 
بنابراين  است.  داده  كاهش  را  كشندگى  قدرت  پنموسيستيس) 
ارگانيسم  اين  عليه  بر  ميزبان  ذاتى  دفاع  در  هيدروژن  پراكسيد 

نقش مهمى بازى نمى كند.
گاما  اينترفرون  با  آلوئوالر  ماكروفاژهاى  شدن  دار  چاشنى   •
در  نيتروژن  دهنده  واكنش  گرهاى  واسطه  كه  شود  مى  سبب 

انهدام پنوموسيستيس به وسيله ماكروفاژها دست داشته باشند.
دى  از  استفاده  با  را  ماكروفاژها  تعداد   .Limper et al  •
ليپوزومى تا بيش از %85 كاهش داد.  كلرومتيلن دى فسفونات 
24 ساعت بعد از چالش درون ناى با پنوموسيستيس، موش هايى 
داراى  توجهى  قابل  طور  به  بود  شده  تخليه  ماكروفاژهايشان  كه 
تعداد بيشترى ارگانيسم پنوموسيستيس در ريه هايشان نسبت به 

موش هاى با ماكروفاژهاى كافى بودند.

2- نوتروفيل ها
شده  مختل  ايمنى  دچار  افراد  الواژبرونكوآلوئوالر   مايع  در 
سطوح  در  ها  نوتروفيل  پنوموسيستيس  الريه  ذات  به  مبتال 
پنوموسيستيس  عفونت  علت  به  كه  التهابى  دارند،  وجود  بااليى 
تعداد  حضور  با  مترادف  شده  ايجاد  مثبت   HIV افراد  ريه  در 
افزايش يافته نوتروفيل ها بوده است. نتايج مطالعات انجام شده 
نشان مى دهد كه بين سطوح IL-8 و شمارش نوتروفيل ها در 
برداشت  دارد.  وجود  دارى  معنى  ارتباط  الواژبرونكوآلوئوالر  مايع 
 FC هاى  گيرنده  طريق  از  ها  نوتروفيل  توسط  پنوموسيستيس 

نيز- مشابه ماكروفاژهاى آلوئوالر - اتفاق مى افتد.
پنوموسيستيس  فاگوسيتوز  كه  دادند  نشان   .Stehle et al
دامنه  حل  قابل  شكل  يك  حضور  در  ها  نوتروفيل  توسط 
(domain) باند شونده  كربوهيدراتى گيرنده مانوز كه با بخش 

FC ايمنوگلوبولين IgG1 ملحق شده است 8 برابر مى شود.

NK 3- سلول هاى
هاى  سلول  از  ديگرى  مجموعه  زير  بالفطره  قاتل  هاى  سلول 

پنوموسيستيس  عليه  ميزبان  دفاع  در  كه  هستند  ذاتى  ايمنى 
نقش دارند و اين نقش مشابه عملكرد آنها بر عليه آسپرجيلوس 
پنمومونى  باشد.  مى  نئوفرمنس  كريپتوكوكوس  و  فوميگاتوس 
كه  هيپوگاماگلوبينمى  به  مبتال  بيماران  در  پنوموسيستيس 
همزمان با كمبود سلول هاى قاتل بالفطره هم مواجه هستند ديده 
مى شود. همچنين بد عملكردى سلول هاى NK در خردساالن 

HIV مثبت منجر به عفونت ثانوى با پنوموسيستيس مى شود.
• Kolls et al نشان دادند كه كاربرد حامل آدنوويرال بيان 
هاى  سلول  از  شده  تهى  هاى  موش  به  گاما  اينترفرون  كننده 
CD4+ T  آنها را از ذات الريه پنوموسيستيس محافظت كرده 
است و اين محافظت مرتبط با زياد شدن سلول هاىNK  و سلول 

هاىCD8+ T  مى باشد.

4- سلول هاى دندريتيك
واكنش بين سلول هاى دندريتيك و قارچ هاى پاتوژنى از قيبل 
كانديدا آلبيكانس و آسپرجيلوس فوميگاتوس به طور گسترده اى 
مورد مطالعه قرار گرفته است اما اين مطالعات روى ايمنى بر عليه 
با  يافته  مواجهه  نوزاد  هاى  موش  است.  محدود  پنوموسيستيس 
پنوموسيستيس تاخير قابل توجهى در پاكسازى ارگانيسم از ريه 
هايشان نسبت به موش هاى نرمال بالغ داشته اند كه اين مسئله 
دندريتيك +CD11c در  بكارگيرى سلول هاى نارس  كاهش  با 

ريه هاى آنها ارتباط داشته است.
در رابطه با كاهش عملكردى سلول هاى دندريتيك، بيان آنتى 
بنابر  و  آمده  پايين  اى  بالقوه  صورت  به  نوزاد  هاى  موش  در  ژن 
اين به عنوان يك مكانيسم احتمالى براى پاكسازى طوالنى شده 
براى  دندريتيك  هاى  سلول  است.  شده  مطرح  ها  موش  اين  در 
حفاظت موش هاى حساس بر عليه عفونت ريوى پنوموسيستيس 

بكار رفته است.
سلول هاى دندريتيك مشتق شده از مغز استخوان كه به طور 
و  شده  فعال  اند  يافته  تغيير   CD40 ليگاند  بيان  براى  ژنتيكى 
سطوح بااليى از MHC class II وIL12-p70 بيان مى كنند، 
موقعى كه اين سلول ها با آنتى ژن هاى پنوموسيستيس تحريك 
  CD4+ Tهاى سلول  از  شده  تهى  هاى  موش  در  و  شوند  مى 
ضد   IgG هاى   بادى  آنتى  القا  به  قادر  آنها  روند،  مى  كار  به 
پنوموسيستيس مى شوند و از ذات الريه پنوموسيستيس محافظت 

مى گردند.

5- سلول هاى اپيتليال
و  تماس  براى  غالب  هاى  سلول  ريه  تليال  اپى  هاى  سلول 
جذب پنوموسيستيس هستند. تروفوزوئيت هاى پنوموسيستيس 
به سلول هاى اپى تليال آلوئوالر  نوع 1 مى چسبند، در گزارش 
ديگرى گفته شده كه اين ارگانيسم به سلول هاى نوع 2 چسبيده 
(داده  شوند  ارگانيسم  مرگ  باعث  است  ممكن  ها  سلول  اين  و 
يا  مهار  براى  ها  سلول  اين  است  ممكن  است).   انگيز  بحث  ها 
باشند.  هايى  مكانيسم  داراى  ارگانيسم  رشد  در  انداختن  تاخير 
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واژن  و  دهان  مخاطى  پوشش  هاى  سلول  مشابهى  صورت  به 
رشد كانديدا آلبيكانس را مهار مى كنند. در چسبيدن ارگانيسم 
فيبرونكتين  پوششى،  هاى  سلول  به   (gp120 (گليكوپروتئين 
همچنين  ويترونكتين  گليكوپروتئين  كند.  مى  ايفا  مهمى  نقش 
خواص اتصال پنوموسيستيس به سلول هاى اپى تليال ريوى را 
افزايش مى دهد. اينتگرين ها كه گيرنده هاى فيبرونكتين هستند 
احتماال در واكنش بين سلول هاى اپى تليال و پنوموسيستيس 

نقش دارند.
مسدود شدن اينتگرين هاى آلفاv و آلفا 5  روى سلول هاى 
اتصال  كاهش  در  تسريع  باعث  بادى  آنتى  وسيله  به  تليال  اپى 
اتصال  كاهش  ديگرى  مطالعه  در  شود.  مى  پنوموسيستيس 
اينترفرون  با  قبال  (كه  تليال  اپى  هاى  سلول  به  پنوموسيستيس 
بتا1  و  آلفا5  اينتگرين  بيان  كاهش  با  بودند)  شده  تيمار  گاما 

مرتبط بوده است.
ممكن  تليال  اپى  هاى  سلول  به  پنوموسيستيس  اتصال 
است در توقف رشد سلول تاثير بگذارد، قارچ هاى ديگرى مثل 
آسپرجيلوس فوميگاتوس توانايى آسيب رساندن به عملكرد سلول 

هاى اپى تليال را دارند.
• Limper et al. نشان دادند كه پنوموسيستيس مى تواند 
و  برساند  آسيب  را  تليال  اپى  سيكلين  به  وابسته  كيناز  فعاليت 

منجر به كاهش تكثير اپى تليال شود.
گليكوپروتئين  به  پاسخ  در   A549 ريوى  تليال  اپى  سلول 
 monocyte و   IL-8 و   IL-6 پنوموسيستيس،   مهم  سطحى 

 chemoattractant protein-1 (MCP-1) را توليد مى كند.
سلول هاى اپى تليالى آلوئوالر جدا شده از موش صحرايى در 
پاسخ به بتاگلوكان پنوموسيستيس MIP-2 را توليد مى كند كه 
تصور مى شود كه با واسطه گليكواسفنگوليپيد الكتوزيل سراميد 

غشاء سلول اپى تليال انجام مى گيرد.

ب - ايمنى اكتسابى

CD4+ T cells
علت  به  مخاطى  و  سيستميك  قارچى  هاى  عفونت  مشابه 
كانديدا آلبيكانس و كريپتوكوكوس نئوفرمنس درجريان اپيدمى 
ايدز، در مواردى كه تعداد سلول هاى +CD4 كمتر از 200 سلول 
الريه)  (ذات  طلب  فرصت  عفونت  است،  مكعب  ميليمتر  هر  در 

پنوموسيستيس غالبا مشاهده مى شود.
سلول هاى +CD4 در استخدام و فعال سازى سلول هاى موثر 

بر عليه ارگانيسم نقش اساسى بازى مى كنند.
• Walzer et al. موش هاى فاقد تيموس را انتخاب كردند 
و توانستند در آنها از طريق تلقيح مستقيم هموژنات ريه حاوى 
پنوموسيستيس و نيز از طريق محيط عفونت ريوى پنوموسيستيس 
را ايجاد كنند. اين نتايج نقش سلول هاى T را در دفاع ميزبان 

برعليه عفونت تجربى پنوموسيستيس نشان داد.
را  سالم  هاى  موش  طحال  هاى  سلول   .Furuta et al  •

قابل  كاهش  و  دادند  انتقال   (nude) ايمنى  فاقد  هاى  موش  به 
با  مسئله  اين  كردند،  مشاهده  ارگانيسم  تعداد  در  اى  مالحظه 
در   IgG تيتر  افزايش  نيز  و  ريه  در  لنفوسيتى  جمعيت  افزايش 

ارتباط بود.
 CD4+در مدل موشى آنتى بادى هاى ضد .Shellito et al •
عفونت  ها  موش  اين  بردند،  كار  به  مستمر(هفتگى)  صورت  به 
بادى  آنتى  استعمال  كه  هنگامى  دادند،  نشان  ماه  تا 3  پايدارى 
حذف مى شد موش ها قادر به پاكسازى پنوموسيستيس از ريه 

هايشان بوده و بهبودى حاصل مى گرديد.  

عفونت  اختصاصى  طور  به   CD4+ T هاى  سلول  چگونه 
پنوموسيستيس را كنترل مى كنند؟

سلول هاى CD4+ T در تنظيم پديده هاى التهابى نقش عمده 
اى بازى مى كنند. .Theus et al نقش اين سلول ها را در پيش 
برد يك پاسخ پيش التهابى نشان دادند، اين سلول ها به آسانى 
در پاسخ به گليكوپروتئين سطحى اصلى (MSG) و يك آنتى ژن 
55 كيلو دالتونى پنوموسيستيس تكثير يافته و سايتوكاين ها و 

اينترفرون گاما و TNF-α و اينترلوكين 1 را توليد مى كنند.
سلول هاى +CD4 به طور كالسيك به دو دسته فرعى تحت 
غالبا   Th1 هاى  سلول  شوند،  مى  تقسيم   Th2و  Th1 عناوين 
سايتوكاين هايى مانند اينترفرون گاما را توليد مى كنند و ايمنى 
عمل  شدن  فعال  باعث  و  برند  مى  پيش  را  سلولى  واسطه  با 
فاگوسيتى مى شوند، در مقابل سلول هاى Th2 غالبا سايتوكاين 
آنتى  توليد  نيز  و  كنند  مى  توليد  را   IL-13و  IL-4 مانند  هايى 

بادى را تحريك مى كنند.
است،  سلولى  خارج  پاتوژن  يك  پنوموسيستيس  كه  آنجا  از 
يك پاسخ پيش آنتى بادى مورد انتظار است تا حدودى از سطح 
سطحى  اصلى  ژن  آنتى  به  پاسخ  در  نمايد.  ايجاد  را  مقاومت 
(MSG) پنوموسيستيس سلول هاى +CD4 بدوا اينترفرون گاما 
توليد مى كنند اما نهايتا IL-4 را نيز توليد مى نمايند. سلول هاى 
پنوموسيستيس  ضد   IgG هاى  بادى  آنتى  توليد  براى   CD4+

توسط سلول هاى B از طريق مسيرCD40-CD40L نيز مورد 
نياز مى باشند.

CD8+ T cells

 CD4+ نشان دادند كه موش هاى تهى شده از .Beck et al •
و +CD8 نسبت به موش هاى تهى شده از+CD4 به تنهايى به 
عفونت شديدترى دچار مى شوند و نتيجه گرفتند كه سلول هاى 
+CD8 در دفاع ميزبان بر عليه عفونت تا حدودى نقش حمايت 

كننده دارند.
• Mc Allister et al. نشان دادند كه سلول هاى +CD8 كه 
به وسيله حامل آدنوويرال بيان كننده اينترفرون گاما در ريه موش 
هاى عفونى شده با پنوموسيستيس ( كه سلول هاى +CD4 آنها 



نشريه علـمى خـبرى
شـماره بيست و پنجم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

28

تخليه شده است) به كار گرفته شده اند مى تواند باعث افزايش 
به  ها  سلول  اين  انتقال  و  شده  ماكروفاژ  واسطه  با  شدن  كشته 
مى  آنها  در  عفونت  بروز  از  جلوگيرى  باعث   SCID هاى  موش 
شود. اين امر مشابه عفونت با هيستوپالسما كپسوالتم است كه 
افزايش  باعث  حساس  موشهاى  به   CD8+ هاى  سلول  انتقال 
 CD8+ پاكسازى ريوى در آنها مى شود.گرچه اينكه سلول هاى
به طور اختصاصى با پنوموسيستيس واكنش داده و باعث كشتن 
آنها شود مانند آنچه كه در مورد كريپتوكوكوس نئوفرمنس اتفاق 

مى افتد، معلوم نشده است.
 CD8+ برخى از گزارش ها حكايت از آن دارند كه سلول هاى
موقعى كه تعداد سلول هاى +CD4 پائين است و يا كال غايب 
داده  اين  دارند،  نقش  عفونت  عليه  بر  ميزبان  دفاع  در  هستند، 
بويژه   CD8+ هاى  سلول  كه  كنند  مى  بيان  خالصه  طور  به  ها 
فنوتيپ Tc1 براى پاك سازى برخى ارگانيسم هاى قارچى مانند 
پنوموسيستيس حياتى هستند به ويژه اگر كمبود يا بدى عملكرد 

سلول هاى +CD4 دركار باشد.
سلول هاى +CD8 نيز توليد TNF-α را افزايش مى دهد.

Gamma delta T cells
نقش سلول هاى گاما دلتا در عفونت پنوموسيستيس به خوبى 
مشخص نشده است. مشاهدات كلينيكى نشان داده كه اين سلول 
ها در خون و مايع الواژ برونكوآلوئوالر  افراد ايدزى مبتال به ذات 
نشان  تجربى  مطالعات  يابند.  مى  افزايش  پنوموسيستيس  الريه 
داده كه در ريه موش هاى وحشى آلوده به پنوموسيستيس سلول 
هاى گاما دلتا به تعداد زياد ديده مى شوند. ممكن است سلول 
+CD8در  كارگيرى  به  كننده  تنظيم  عنوان  به  دلتا  گاما  هاى 
نظر  به  نمايند.  عمل  پنوموسيستيس  الريه  ذات  طول  در  ها  ريه 
به  نسبت  را  ريوى   Th1 هاى  پاسخ  ها  سلول  اين  كه  رسد  مى 
هاى  پاسخ  همانند  كند،  مى  تنظيم  نئوفرمنس  كريپتوكوكوس 
ايجاد  آلبيكانس  كانديدا  واژينال  هاى  عفونت  برعليه  كه  التهابى 

مى شود.
B cells/antibody

آنتى بادى بر عليه پنوموسيستيس در سال هاى اول زندگى به 
آسانى قابل سنجش است. اين آنتى بادى ها غالبا از نوع IgG و

IgM مى باشند. آنتى بادى IgM بر عليه گليكوپروتئين سطحى 
با  ريوى  عفونت  عليه  بر  حفاظت  در  حدودى  تا  پنوموسيستيس 
است.  موثر  استروئيد  با  ايمنى  سركوب  حضور  در  ارگانيسم  اين 
مطالعات ديگرى نشان داده كه اين آنتى بادى در حيوانات داراى 
رفته  كار  به  انفعالى  ايمونوپروفيالكسى  صورت  به  ايمنى  نقص 

است.
با  كه  هائى  موش  كه  دادند  نشان   .Harmsen et al  •
پنوموسيستيس به طور مكرر مواجه مى شوند IgG ضد آن توليد 
در   CD4+ هاى  سلول  غياب  در  حتى  را  حيوان  كه  كنند  مى 

مقابل عفونت محافظت مى كنند.

نقش  تنها  نه  ها  بادى  آنتى  كه  گفت  توان  مى  مجموع  در 
حياتى و مهمى در پاكسازى پنوموسيستيس از ريه ها دارند بلكه 
همچنين اين توانايى را دارند كه به طور passive موش ها را از 

عفونت محافظت نمايند.

Cytokines : IFN-gamma

يكى از مهمترين سايتوكاين هاى مطالعه شده در دفاع ميزبان 
اين  است.  پنوموسيستيس  منجمله  قارچى  هاى  عفونت  عليه 
و  شود  مى  توليد   CD4+ هاى  سلول  توسط  عمدتا  سايتوكاين 
بنابراين بين بروز ذات الريه پنوموسيستيس و تعداد سلول هاى 

+CD4 ارتباط وجود دارد.
صحرايى  هاى  موش  به  نوتركيبى  گاماى  اينترفرون  كاربرد 
تحت استروئيد آلوده به پنوموسيستيس باعث كاهش بار(ظرفيت) 
ارگانيسم و ازدياد عمر حيوان شده است. اينترفرون گاما عملكرد 
تاثيرگذارى ماكروفاژهاى آلوئوالر  را از طريق توليد مواد واسطه 

اى نيتروژنى(راكتيو) افزايش مى دهد.

نتيجه
گاما  اينترفرون   ، ها  ريه  از  پنوموسيستيس  پاكسازى  براى   
نقشى در تنظيم پاسخ هاى التهابى داشته و مى تواند دفاع ميزبان 

عليه ارگانيسم را افزايش دهد.

TNF-α
وسيله  به  كه  است  قدرتمند  التهابى  پيش  سايتوكاين  يك 
سايتوكاين  يك  و  شود  مى  ترشح  ها  سلول  از  مختلفى  انواع 
ناشى  قارچى  هاى  عفونت  كنترل  براى  كه  است  اوليه  اساسى 
كريپتوكوكوس  فوميگاتوس،  آسپرجيلوس  آلبيكانس،  كانديدا  از 
پاسخ  در  است.  نياز  مورد  كپسوالتم  هيستوپالسما  و  نئوفرمنس 
براى  مستقيما  است  ممكن  سايتوكاين  اين  پنوموسيستيس،  به 
آن سمى باشد. مطالعات تجربى توسط Kolls et al. نشان مى 
دهد كه TNF-α در پاسخ به پنوموسيستيس هم در موش هاى 
نرمال و هم در موش هاى تهى شده از سلول هاى +CD4 توليد 

مى شود.

IL-1
توليد  به  قادر   HIV+ افراد  ماكروفاژهاى   TNF-α مشابه 

IL-1 در پاسخ به پنوموسيستيس نيستند.
موش هاى SCID مبتال به پنوموسيستيس كه با اسپلنوسيت 
ها به حال اول درآمده اند (بازساخت شده) افزايش قابل توجهى 
آنتى  با  ها  موش  اين  درمان  دارند.  اينترلوكين  اين  سطح  در 
آنها  توانايى  كنند،  مى  مسدود  را   IL-1 گيرنده  كه  هائى  بادى 
را در پاكسازى پنوموسيستيس از ريه ها به طور كامل مهار مى 
كنند كه مرتبط با كاهش بكارگيرى لنفوسيت ها، ماكروفاژها و 

نوتروفيل ها مى باشد. 
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IL-6
هاى  در موش  بااليى  سطوح  در  است كه  ديگرى  سايتوكاين 
SCID مبتال به پنوموسيستيس بازساخت شده با اسپلنوسيت ها 
توليد مى شود. برخالفIL-1 ، خنثى سازى اينترلوكين 6 روى 

پاكسازى پنوموسيستيس اثرى ندارد.
موش هاى درمان شده با anti IL-6 نوتروفيل ها و لنفوسيت 
هاى بيشترى را به كار مى گيرند. اينترلوكين 6 براى ويترونكتين 
بتاگلوكان  به  كه  سرمى  گليكوپروتئين  (دو  فيبرونكتين  و 
باعث  و  است  مهم  و  حياتى  شوند)  مى  متصل  پنوموسيستيس 

افزايش پاسخ التهابى مى شود.

IL-10
• Ruan et al  نشان دادند كه بكار گرفتن حامل آدنوويرال 
بيان كننده اينترلوكين 10 ويروسى، كه فعاليت هاى بيولوژيكى 
ضدالتهابى مشابهى با اينترلوكين 10 موشى دارد، التهاب ريوى 
ناشى از پنوموسيستيس را كاهش داده و مدت زمان زنده ماندن 

حيوان را افزايش مى دهد اما كليرانس را افزايش نمى دهد.

GM-CSF
مثل  ذاتى  ايمنى  هاى  سلول  قوى  محرك  يك   GM-CSF
عليه  ميزبان  ذاتى  دفاع  افزايش  در  بنابراين  و  است  ماكروفاژها 

پنوموسيستيس نقش دارد.
GM- بكارگيرى  كه  دادند  نشان   .Mandujano et al  •
CSF نوتركيبى به موش هاى تهى شده از CD4+ T cells (كه 
به طور مزمن آلوده شده اند) پاكسازى ريوى پنوموسيستيس را 

(بدون تنظيم پاسخ هاى ايمنى) افزايش مى دهد.
كمبود  دچار  هاى  موش  كه  دادند  نشان   .Paine et al  •
GM-CSF و تهى شده ازسلول هاى +CD4 التهاب و عفونت 

شديدترى داشته اند.
توليد  و  فاگوسيتوز  در  ها  موش  اين  آلوئوالر   ماكروفاژهاى 

TNF-α در پاسخ به پنوموسيستيس دچار اختالل بودند.
اين مطالعه همچنين نشان داده كه موقعى كهGM-CSF در 
ريه ها بيش از حد بيان مى شود، موش ها شاخص هاى التهابى 

كمترى داشته و پاكسازى پنوموسيستيس بهترى دارند.

برنامه مدون گروه پاتولوژي 
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم 

پزشكي ايران

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي 
تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و 

آزمايشگاهي (ايران مد / لب)

بيماري  محوريت  با  پاتولوژي،  مداوم  آموزش  مدون  برنامه 
هاي دستگاه گوارش و كبد و تاكيد بر تشخيص صحيح و گزارش 
دهي مناسب آنها به مدت سه روز در دهه اول خرداد ماه سال 
1389 در سالن سيصد نفره مركز همايش هاي رازي دانشگاه 
علوم پزشكي ايران برگزار خواهد گرديد. دبير علمي اين برنامه 
علمي  هيات  اعضاء  از  سخنرانان  و  رخشاني  دكتر  آقاي  جناب 
گروه پاتولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران و 
برخي از سخنرانان مدعو خواهند بود. جزئيات بيشتر و نحوه نام 

نويسي متعاقبا اعالم خواهد گرديد.

پزشكي،  تجهيزات  المللي  بين  نمايشگاه  سيزدهمين 
دندانپزشكي و آزمايشگاهي (ايران مد / لب)  طي روزهاي 21 الي 
24 خرداد ماه سال 89 در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار ميشود.   
لب  مد/  ايران  سيزدهم  نمايشگاه  برگزاري  مهم  اهداف  از  يكي 
شناساندن توانايي هاي صنايع تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي 
جمهوري  سالمت  خدمات  و  دارويي  صنايع  آزمايشگاهي،  و 

اسالمي ايران است.  
شركتهاى عالقمند جهت حضور در اين نمايشگاه مى توانند 

از طريق شماره هاى زير تماس حاصل نمايند.

خيابان   ، مالصدرا  خيابان   ، ونك  ميدان   ، تهران   : آدرس 
همكف  طبقه   ، پالك5   ، شرقي  رود  زاينده  كوچه   ، پرديس 

شرقي
تلفن : 88206720-1
نمابر : 88206720-1 

پيامك : 10001181184444
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آزمايش مايع منى، آزمايش ساده اى است كه معموال به روش 
دستى انجام شده و على رغم سهولت ظاهرى، نتايج بسيار مهمى 
ظرف  دارد.  همراه  به  معالج  پزشك  و  كننده  مراجعه  فرد  براى 
چند دهه گذشته كه پيشرفت هاى زيادى در بخش هاى مختلف 
آزمايشگاه نظير بيوشيمى، هماتولوژى و سرولوژى عموما در جهت 
اتوماسيون آزمايش ها صورت گرفته، با اين وجود آزمايش مايع منى 

هنوز كم و بيش در همان قالب مدون و سنتى خود مانده است.
اين مقاله سعى دارد در ضمن ارايه يك جمع بندى از مراحل 
مختلف اين آزمايش، مرورى بر نكات تكنيكى و تشخيصى آن نيز 

داشته باشد.

مقدمه
آزمايش مايع منى مردان، يكى از آزمون هاى مهم در بررسى 
علل نابارورى زوج ها است كه به علت سهولت انجام آن نسبت به 
تقريبا تمامى آزمايش هاى علل نابارورى در زنان، بر هر آزمايش 
ديگرى تقدم مى يابد. به همين علت است كه حتى اگر شرايط 
شده  رعايت  هم  آزمايشگاه  به  آن  ارسال  و  گيرى  نمونه  مناسب 
باشد، در صورت بروز نتايج غير طبيعى، توصيه به تكرار آن شده 

است ( تاكيدى دوباره بر دسترسى به نمونه و سهولت آزمايش).
با اين وجود آزمايش مايع منى خاص مسايل نابارورى نيست؛ 
عالوه بر آن، گاه در موارد قانونى، نظير بررسى ترشحات واژينال 
از لحاظ حضور اسپرماتوزوا در تجاوز جنسى يا هنگامى كه مرد 
انجام  داند،  مى  بودن  پدر  از  مبرا  را  خود  آزواسپرمى،  اساس  بر 
وجود دارد،  اسپرم  مى گيرد. طبعا در نقاطى از جهان كه بانك 
دهند.  مى  انجام  را  آزمايشى  چنين  منى،  مايع  اهداكنندگان 
باالخره، مورد تعيين موفقيت وازكتومى در مردانى است كه مى 
خواهند با اين عمل خود را عقيم سازند. در چنين حالتى، 3 ماه 
بعد از جراحى، نمونه مايع منى مورد بررسى قرار مى گيرد كه 
شدن  عقيم  و  وازكتومى  ثمربخشى  نشانه  آن  بودن  آزواسپرمى 

مرد است.

مشخصات مايع منى
مايع منى از مايعات بيولوژيك بدن مى باشد كه حاوى سلول 
و مايع است. بخش سلوالر آن به طور طبيعى، اسپروماتوزوا است 
كه تنها 5 % از حجم مايع را تشكيل مى دهد و طبعا منشا آن 
از بيضه است كه به صورت ترشحاتى در وزيكول سمينال ذخيره 
شده و با انجام عمل انزال خارج مى گردد. بخش مايع آن را با 
عنوان كلى پالسماى منى شناخته و بيشترين حجم آن (حدود 
60 درصد) ازوزيكول سمينال مى باشد. 20 % از حجم پالسماى 
منى ترشحات موكوئيد پروستات است كه حاوى اسيد سيتريك، 
اسيد فسفاتاز و آنزيم هاى پروتئوليتيك مى باشد. اين آنزيم ها 
در انعقاد و مايع شدن پس از آن در مايع منى اهميت دارند. نكته 
قابل ذكر در مورد ترشحات پروستات، اين كه به واسطه حضور 
تركيبات اسيدى در اين بخش از مايع منى، pH اين ترشحات بر 
خالف خود مايع منى كه اندكى قليايى است، حدود 6/5 بوده و 
زمانى كه تنها با ماساژ پروستات فقط اين ترشحات به دست مى 

آيد، اندكى اسيدى مى باشد.
باقيمانده حجم پالسماى منى كه حدود 15- 10% حجم مى 
شود، توسط اپى ديديم، وازدفران و غدد مجارى ادرار توليد مى 

شود.

نمونه گيرى
نمونه مناسب مايع منى، نمونه اى است كه پس از 5-3 روز 
اجتناب از آميزش جنسى به دست آيد. گرچه ارتباطى بين حجم 
ولى  ندارد،  وجود  آميزش  از  اجتناب  مدت  افزايش  و  منى  مايع 
توصيه مى شود اين مدت از 5 روز بيشتر نشود. از آنجا كه سرعت 
آيد.  دست  به  استمنا  با  و  آزمون  و  آزمايشگاه  به  نمونه  ارسال 
از  يا  داده  انجام  منزل  در  را  اقدام  اين  است  مايل  بيمار  چنانچه 
طريق آميزش جنسى منقطع نمونه را به دست آورد، بايد آن را 
به  ساعت)  يك  از  كمتر  طى  (ترجيحا  ساعت   2 ظرف  حداكثر 
آزمايشگاه رسانده و در اين مدت هم در درجه حرارت مناسبى 
باشد. استفاده از كاندوم در زمان جمع آورى نمونه مايع منى، به 
علت وجود مواد اسپرم كش و نيز جنس كاندوم، از كيفيت نمونه 
استفاده  كم مى كند. به همين علت، در حد امكان نبايد از آن 
شود و در صورت اصرار بيمار بر استفاده از آن، مى بايست قبال با 

آب و صابون شسته و خشك شود.
ريخته شده و  گشاد  دهانه  ظرفى با  در  است مايع منى  بهتر 
بيمار بايد بر جمع آورى كامل آن، خصوصا قسمت هاى ابتدايى 

كه حاوى اسپرم زيادى است، دقت نمايد.

انجام آزمايش بر روى مايع منى
توصيه مى شود كه آزمايش ها بر روى مايع منى پس از ايجاد 
سياليت (Liquifaction) در آن صورت گيرد. اين رويداد ظرف 
30 دقيقه صورت مى گيرد كه معموال اين زمانى است كه نمونه 
به آزمايشگاه ارسال مى شود؛ از اين رو ثبت دقيق زمان انزال و 

زمان ورود نمونه به آزمايشگاه حايز اهميت است.

مرورى بر آزمايش مايع منى 
( Semen analysis )

دكتر محمد حسين قينى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شاهد
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آزمايش ها بر روى مايع منى را مى توان در سه قسمت بررسى 
فيزيكى، شيميايى و ميكروسكوپى دسته بندى نمود.

الف) بررسى فيزيكى: در اين قسمت ويژگى هاى ظاهرى مايع 
منى نظير حجم، رنگ، ظاهر و زمان سياليت بررسى مى شوند. 
تا  سفيد  رنگ  به  و  مات  چسبنده،  بسيار  امر  بدو  در  منى  مايع 
خاكسترى كه بوى خاص داشته و ظرف حدود 20 دقيقه (حداكثر 
نيم ساعت) از حالت منعقد به صورت روان و سيال در مى آيد. 
حجم آن به طور متوسط 3/5 ميلى ليتر بوده كه 5-1/5 ميلى 
ليتر مى تواند باشد. تغييرات حجم در ارزيابى بالينى حايز اهميت 

است.
افزايش حجم مايع منى باعث رقت و كاهش نسبى تعداد اسپرم 
شده و احتمال بارورى را كاهش مى دهد. از طرف ديگر كاهش 
مى  رحم  گردن  موكوس  در  اسپرم  نفوذ  كاهش  باعث  هم  حجم 
شود. چنان كه قبال هم ذكر شد، pH طبيعى مايع منى اندكى 
تا قسمتى قليايى است (pH= 7/2-8 ) كه در صورت اشكاالت 
تغييرات  شود.  مى  اسيدى   pH سمينال،  وزيكول  يا  وازدفران 
آن  نسبى  رقت  يا  غلظت  از  ناشى  منى  مايع  كدورت  در  اندك 
بوده و معموال اهميتى ندارد؛ مگر آن كه در بررسى ميكروسكوپى 
مشخص شود كه ناشى از حضور لكوسيت ها و روند التهابى است. 
ناشى  قرمز  كه  دهد  مى  رخ  ندرت  به  منى  مايع  رنگ  تغييرات 
ميزان  است.  عفونت  از  ناشى  متعفن  بوى  با  زرد  و  خونريزى  از 
هنگام  در  آن  ريختن  نحوه  با  توان  مى  هم  را  مايع  چسبندگى 

سرازير شدن ( قطره قطره يا كامال جارى) بررسى نمود.
منى،  مايع  روى  بر  شيميايى  آزمايش  شيميايى:  بررسى  ب) 
منى  مايع  فروكتوز  بررسى  در  سليوانوف  تست  به  محدود  عمال 
كلريدريك  اسيد  از  استفاده  مبناى  بر  آزمون  اين  اساس  است. 
اسيد  كه  باشد  مى   (Resorcinol) رزورسينول  تركيب  و  داغ 
باعث تبديل فروكتوز به هيدروكسى متيل فورفورال شده و سپس 
اين ماده با رزورسينول تركيب شده و رنگ قرمز ايجاد مى كند. 
ميلى   33 در  را  رزورسينول  گرم  ميلى   50 ايتدا  كار،  اين  براى 
ليتر اسيدكلريدريك حل كرده و سپس حجم آن را با آب مقطر 
به صد سى سى مى رسانيم. حال 5 سى سى از اين محلول را 
در لوله آزمايش خشك و تميزى ريخته و سپس 0/5 سى سى 
مايع منى به آن اضافه مى كنيم. پس از دو دقيقه قرار دادن لوله 
آزمايش در ظرف آب جوش ( با دقت به اين كه سر لوله به طرف 
و  منفى  آزمايش  نتيجه  نكرد،  تغيير  رنگ  اگر  نباشد)،  آزمايشگر 
اگر قرمز شد، مثبت است. براى كنترل مثبت آزمون مى توان از 
محلول آبى فروكتوز نيم درصد استفاده نمود. الزم به ذكر است 
منى  مايع  در  كه  كند  مثبت  را  آزمون  تواند  مى  هم  گلوكز  كه 

موجود نمى باشد.
سه  در  آزمايش  از  قسمت  اين  ميكروسكوپى:  بررسى  ج) 
اشكال  بررسى  و  اسپرم  شمارش  ها،  اسپرم  تحرك  قسمت 

غيرطبيعى اسپرم صورت مى گيرد.
براى بررسى تحرك اسپرم، يك قطره از مايع منى كه سيال 

شده را روى المى كه از قبل گرم شده، قرار داده و روى آن المل 
ساعت  چند  ظرف  الم  بررسى  ضرورت  به  توجه  با  گذاريم.  مى 
متوالى، مى بايست حاشيه هاى المل با وازلين چسبانده شود تا 
تبخير مايع و خشك شدن صورت نگيرد. سپس وضعيت حركت 
اسپرم را با بزرگنمايى متوسط و قوى بررسى مى كنيم. الزم است 
حداقل 200 اسپرم بررسى شده و درصد اسپرم هايى كه با حركت 
فعال رو به جلو مى روند تعيين گردد كه عموما 80- 70% اسپرم 
ها چنين وضعى داشته و حدود 20 % غير متحرك يا با حركت 
كند است. تحرك زير 60 % غيرطبيعى محسوب مى شود. عالوه 
هم  را  حركت  مدت  بايست  مى  متحرك،  هاى  اسپرم  تعداد  بر 
مشخص نمود. از اين رو الم را در زمان هاى 3، 6 و 12 ساعت 
بعد از تهيه هم بررسى كرده كه به صورت طبيعى، تا 3 ساعت 
اختالف واضحى از نظر تعداد اسپرم متحرك پيش نمى آيد؛ ولى 
پس از آن به طور پيشرونده از سرعت كاسته مى شود، در حدى 
كه عمال بعد از 12 ساعت اسپرم متحركى باقى نمى ماند. طبعا 
متحرك  هاى  سلول  تعداد  لحاظ  از  چه   ) اسپرم  سرعت  كاهش 
به  الزم  كاهد.  مى  بارورى  قدرت  از  تحرك)  زمان  بابت  از  چه  و 
ذكر است كه در موارد كاهش تحرك اسپرم، انكوباسيون الم در 
حرارت 37º به مدت تقريبى يك ساعت، گاه مى تواند باعث بهبود 
تحرك شود. الزم به ذكر است كه در حين بررسى تحرك، رويت 
هر گونه سلول غير اسپرم، نظير گلبول قرمز، سلول هاى التهابى 

يا اپى تليالى و كريستال ها گزارش شود.
در قسمت بعدى، عمال مهمترين بخش از آزمايش مايع منى، 
يعنى شمارش اسپرم انجام مى گيرد. با توجه به تعداد بسيار زياد 
اين سلول ها، مى بايست قبل از شمارش رقيق شوند. روش كار 
تا حد زيادى شبيه شمارش گلبول هاى سفيد خون مى باشد؛ با 
اين تفاوت كه مايع رقيق كننده متفاوت است. براى رقيق كردن 
مايع منى از تركيب بى كربنات سديم به مقدار 5 گرم در يك سى 
فرمالين كه با آب مقطر به حجم صد سى سى رسيده، استفاده 
مى شود. قبل از آزمايش، مايع منى را به آرامى به هم مى زنيم 
تا نمونه يكنواخت شود. در هنگام شمارش، از پى پت مربوط به 
WBC ( مالن ژور سفيد) استفاده مى شود كه مايع منى سيال 
شده تا عالمت 0/5 و مايع دقيق كننده تا عالمت 11 آورده شده 
و سپس به آرامى اين دو را مخلوط مى كنند. با استفاده از الم 
نئوبار و پر كردن اطاقك شمارش از مايع مربوطه شمارش صورت 
مى گيرد. مى بايست 3-2 دقيقه صبر كرد تا اسپرم ها نشست 
پيدا كنند و بعدا شمارش در 4 مربع بزرگ كنارى كه در 4 گوشه 
قرار گرفته و درجمع  حاوى 4 ميلى متر مربع سطح و 0/4 ميلى 
متر مكعب حجم مى باشند، صورت گيرد. عدد شمارش شده را در 
50000 ضرب مى كنيم تا تعداد اسپرم در هر ميلى ليتر به دست 
آيد. معموال تعداد اسپرم صد تا صد و پنجاه ميليون در هر سى 
سى مى باشد كه زير شصت ميليون غير طبيعى بوده و با مشكل 
نابارورى همراه مى شود. با توجه به چسبندگى مايع منى، توصيه 
مى شود كه شمارش حداقل 2 بار صورت گرفته و نتيجه نهايى با 

گرفتن معدل از ارقام به دست آمده ، گزارش شود.
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طبيعى  غير  اشكال  منى،  مايع  آزمايش  از  قسمت  آخرين  در 
اسپرم در الم رنگ شده بررسى مى شوند. ابتدا از مايع منى سيال 
شده، گستره نازكى شبيه الم خون محيطى تهيه كرده و پس از 
خشك شدن توسط هوا، آن را ثابت مى كنيم. ثابت كردن راه هاى 
اتر كه هر  متعدد از قبيل حرارت، اتانول 95 درصد يا اتانول – 
كدام 50 % باشند، داشته و سپس آن را رنگ  مى كنيم. بهترين 
روش رنگ آميزى، پاپانيكوالئو است، ولى روش هاى ديگر رنگ 
نلسون  زيل  فوشين  كربول  گيسما،  هماتوكسيلين،  نظير  آميزى 
كه  گيرند  قرار  استفاده  مورد  توانند  مى  هم  ويوله  كريستال  و 
البته دوتاى آخرى، نياز به حرارت ديدن الم هم دارند. استفاده 
از كلرآمين يك درصد قبل از رنگ آميزى، مى تواند باعث رفع 
موكوس و افزايش شفافيت الم شود. الم رنگ شده را با بزرگنمايى 
صد و با استفاده از روغن بررسى كرده، در هر ميدان، كل اسپرم 
كنيم.  مى  يادداشت  را  غيرطبيعى  درصد  و  كرده  شمارش  را  ها 
حداقل 200 اسپرم بايد بررسى شود و ميزان اشكال غيرطبيعى 
به صورت درصد گزارش گردد. اسپرم طبيعى سربرجسته و تخم 
مرغى حاوى هسته به همراه فالژل دارد؛ حال آن كه شكل هاى 
كوچكتر ان ( اسپرماتيد)، سركوچك ( Pin-head)، سردرشت 
(Giant head) شكل آمورف كه هسته واضحى ندارد، اسپرم دو 
سر و اسپرم دو دم همگى غير طبيعى محسوب مى شوند. در مايع 

منى طبيعى، حداكثر 30 % اشكال غيرطبيعى ديده مى شوند.
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رئيس محترم بيمارستان و مسئول فنى آزمايشگاه ...
رئيس محترم مركز جراحى محدود و مسئول فنى آزمايشگاه ...

مدير محترم درمانگاه و مسئول فنى آزمايشگاه ...
مسئول فنى محترم آزمايشگاه ...

سالم عليكم
 Marking )  (Bench احتراما با توجه به بـرگزارى دوره اى برنامه هاى پايـش اسـتانى جهـت ارزيـابى كيفيت عملكرد آزمايشگاه هاى پزشكى 
به اطالع مى رساند دوازدهمين برنامه پايش استانى مربوط به آزمايشگاه هاى استان تهران مى باشد كه در ماه هاى خرداد و تير سال جارى برگزار مى 

شود.
ضرورى است آزمايشگاه هاى بيمارستان ها، مراكز جراحى محدود و درمانگاه ها و نيز كليه آزمايشگاه هاى خصوصى تحت پوشش ضمن برطرف 
ساختن آخرين موارد عدم تطابق با استانداردهاى آزمايشگاهى، آمادگى الزم جهت بازديد مميزان و كارشناسان ادارات امور آزمايشگاه هاى سراسر كشور 

را داشته باشند و همكارى كامل را طى برگزارى برنامه با ايشان به عمل آورند. مراتب جهت اطالع و انجام اقدامات الزم ارسال مى گردد.
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ششمين كنگره انجمن جراحان فك و صورت
19 الى 21 خرداد ماه 1389

ايران – تهران
هتل المپيك

مباحث اصلى:
•  همايش تخصصى جراحان فك و صورت:

فكى،  گيجگاهى  مفصل  مشكالت  ارتوگناتيك،  جراحى    •
تروما، پاتولوژى، مهندسى بافت

لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر جهت ثبت نام، به سايت 
كنگره و يا با آدرس زير تماس حاصل فرماييد:

دبير خانه كنگره:
بلوار ميرداماد، بين وليعصر و آفريقا، ساختمان 315، ط 2.  

تلفن: 88780021

فكس: 88780232

 www.omscongress.ir
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اتوماسيون دستگاهي و كاهش
 نيروي انساني در آزمايشگاه هاي

 تشخيص پزشكي
به قلم: علي حمزه محرابي ( كارشناس آزمايشگاه )

زير نظر : دكتر بهروز شفقي

علوم  خصوصاً  علوم،  فزاينده  رشد  بواسطه  امروز  دنياي  نياز 
در  زمان  مستقيم  تاثير  همچنين  جمعيت  افزايش  و  پزشكي 
تامين  به  آوردن  روي  موجب   ، دقت  و  سرعت  لزوم  و  تشخيص 
االيزاريدر،  گاماكانتر،  كانتر،  سل  مانند  اتوماتيك  هاي  دستگاه 
بيوشيمي،  اتوآناليزرهاي  سكشن،  فروزن  لومينسانس،  كمي 
HPLC و ..... گرديده است، انتظار مي رود با ورود و استفاده از 
دستگاه هاي اتوماتيك وابستگي به نيروي انساني كمتر و در حد 
افراد متخصصي باشد كه سيستم را راهبري نمايند ولي متاسفانه 
آزمايشگاه با صرف هزينه هاي گزاف اين گونه تجهيزات را تامين 
و بر خالف اين باور (كاهش پرسنلي) در بسياري موارد حتي با 
 ، ساعت  در  تست  جوابگيري 700  قابليت  با  دستگاه هايي  وجود 
تحميل افزايش نيروي انساني را نيز خواهند داشت چرا كه اين 
امكانات در صورتي مي توانند موجبات كاهش پرسنلي را فراهم 

آورند كه :
عوامل زير توام و بصورت سيستماتيك در خدمت آزمايشگاه 
قرار گيرند و همانطور كه در تعريف سيستم آمده است، نبود هر 
و  باشد  نداشته  وجود  سيستمي  شد  خواهد  باعث  اجزاء  از  يك 
كارآيي مورد انتظار، عملي نخواهد بود اين عوامل عمدتا به سه 

دسته :
الف- خصوصيات دستگاهي ، ب- شركت تامين كننده 

دستگاه ، ج- پشتيباني قانوني
 تقسيم مي گردد كه ذيال اشاره اي كوتاه به هر كدام خواهد 

شد .
الف- خصوصيات دستگاهي :

1 -دستگاه مي بايست قابليت اتصال به كامپيوتر جوابدهي و 
ورود اتوماتيك نتيجه را داشته باشد كه نقش منشي وارد كننده 

نتيجه حذف گردد . 
2 -دستگاه مي بايست قابليت باركد گذاري و بار كد خواني 

جهت حذف نقش تكنسين كنترلر را داشته باشد .
را  ها  آزمايش  پذيري  تكرار  قابليت  بايست  مي  -دستگاه   3

مطابق برنامه اي كه داده مي شود داشته باشد . 

4 -دستگاه مي بايست منطبق با شرايط آب و هوايي و امكانات 
كشور مصرف كننده ساخته شده باشد .

5 -دستگاه مي بايست قابليت انطباق و پاسخ گيري صحيح از 
كيت هاي داخلي را داشته باشد .

ب-شركت تامين كننده دستگاه:
آزمايشگاه در صورتي مي تواند شركت تامين كننده دستگاه را 

با خيال آسوده انتخاب نمايد كه :
1 - سود مناسب و متعارف شركت از فروش دستگاه مشخص 

باشد .
2 - اعتبار قانوني و التزام شركت به كليه مفاد قرارداد فيمابين 

آزمايشگاه و شركت محرز گردد .
3 -شركت داراي نيروي متخصص كافي و الزم به منظور راه 

اندازي ، آموزش و تعميرات باشد.
4 -شركت دستگاه را از مبادي ورودي قانوني تامين نمايد.

5 -خدمات پس از فروش و التزام شركت به سرويس مناسب 
و به موقع.

و  كيت  تامين  قبال  در  الزم  هاي  تضمين  داراي  -شركت   6
قطعات مورد نياز دستكاه باشد .

7 -شركت داراي تعرفه قانوني و شفاف جهت انواع سرويس هاي 
دوره اي و مقطعي باشد .

ج-پشتيباني قانوني :
وزرات   – بازرگاني  وزارت   ) دولتي  و  قانوني  نهادهاي   -  1
بهداشت .......و قوه قضائيه ) در مقابل تخلفات احتمالي اقدام به 

موقع و تنبيهي عليه شركت متخلف نمايد.
2 -نظارت كافي بر تعرفه هاي تعميراتي و سود متعارف شركت 

در تامين دستگاه ، كيت مصرفي و قطعات آن.

در خاتمه با در نظر گرفتن اينكه آزمايشگاه : 
بيمار  به  نتايج  بموقع  تحويل  و  صحت  پاسخگوي   -  1

مي باشد.
2 - تعرفه هاي قانوني خصوصي و دولتي را رعايت مي نمايد.

3 - نظر مساعد پزشك معالج بيمار را جلب مي نمايد.
4 - در مقابل مراجع قانوني ذيربط پاسخگو مي باشد.

5 - مي بايست سرمايه گذاري آزمايشگاه داراي ارزش افزوده 
باشد. 

شركتي را به عنوان تامين كننده دستگاه انتخاب خواهد نمود 
وابستگي  از  باشد،  موقع  به  پاسخگوي  نكند،  عمل  اي  سليقه  كه 
آزمايشگاه به دستگاه سوء استفاده نكند، سرويس هاي موردي و 
مقطعي را فورا انجام دهد، توانايي تامين به موقع كيت و قطعات 
دستگاهي را داشته باشد ( بعضا شاهد مواردي هستيم كه شركت 
تا دو ماه نيز نتوانسته كيت و قطعات تهيه نمايد به ناچار آزمايشگاه 
مجبور به روي آوردن به روش هاي دستي و قديمي مي گردد ) .

و نهايتا آزمايشگاه با تحقق صحيح موارد فوق االشاره مي تواند 
نسبت به امكان كاهش نيروي انساني بررسي نمايد. 



نشريه علـمى خـبرى
شـماره بيست و پنجم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

34

گيرى  اندازه  مولكولى  براى  نانوحسگرهاى  از  بار  اولين  براى 
نشانگرهاى زيستى سرطان در خون استفاده شد.

نانو حسگر مولكولى مى تواند با تشخيص زود هنگام بيمارى هاى 
بيمارى  شناسايى  و  پيشگيرى  براى  متعدد  هاى  برنامه  ژنتيكى به 
هاى پزشكى، رشته بيوتكنولوژى و ديگر رشته ها كمك كند. طبق 
يك مطالعه كه جديدا منتشر شده است، محققان براى اولين بار از 
نانوحسگرها براى اندازه گيرى نشانگرهاى زيستى سرطان در خون 

استفاده كرده اند.   
به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز به نقل از خبرگزارى 
مولكول  يك  از  استفاده  با  نانو  مقياس  سنسورها در  فرانسه، اين 
منفرد كمتر از 20 نانومتر هاى طوالنى ( بيش از 1،000 بار كمتر از 

ضخامت موى انسان ) ضخامت دارند .
به  است  شده  ابداع  آمريكا  در  ”يل“  دانشگاه  در  كه  روش  اين 
ريز  ذرات  دقيقه،  عرض 20  در  تنها  تا  دهد  مى  اجازه  دانشمندان 
اندازه  خون  كوچك  حجم  يك  در  را  سرطان  زيستى  نشانگرهاى 

گيرى كنند.
توانند  مى  ها  يافته  اين  افزودند:  اى  بيانيه  در  يل  دانشمندان 
روشى را كه پزشكان نشانگرهاى زيستى سرطان و ساير بيمارى ها 

را آزمايش مى كنند، به طور چشمگيرى آسان كند.
يك  همانند  كه  اند  كرده  ابداع  ابزارى  كار،  اين  براى  محققان 
فيلتر عمل مى كند و نشانگرهاى زيستى سرطان را كه در اين مورد 

سرطان هاى پروستات و پستان است در يك تراشه گير مى اندازد.
در  را  سرطانى  ريز  بسيار  ذرات  تشخيص  روش  اين  گفت:  يل 
مقياس پيكوگرم (يك تريليونم گرم) در هر ميلى ليتر خون ميسر 
مى سازد. كه همانند پيدا كردن يك دانه نمك در يك استخر بزرگ 

شنا است.
وجود  سرطان  تشخيص  براى  حاضر  حال  در  كه  هايى  آزمايش 
دارد چند روز طول مى كشند اما اين ابزار جديد مى تواند تنها در 

عرض چند دقيقه غلظت هاى نشانگر زيستى را اندازه گيرى كند.
توانند  مى  مولكول  تك  روش  به  نانو  مقياس  در  حسگرها  اين 
هاى  بيمارى  زودرس  تشخيص  در  توجهى  قابل  هاى  پيشرفت  به 
ژنتيكى منجر شود، از جمله تعداد فزاينده اى از انواع سرطان را مى 

توان تشخيص داد.

”تارك فهمى“يكى از افرادى كه رهبرى اين گروه تحقيقاتى را 
بر عهده داشت، گفت: پزشكان مى توانند در مطب هاى خود از اين 

ابزار كوچك و قابل حمل استفاده كنند.
منتشر   Nature Nanotechnology مجله  در  پژوهش  اين 

شده است.
مطالعه سلول هاى بنيادى سرطان، سرعت تحقيق براى ساخت 

داروهاى ضد سرطان را افزايش خواهد داد
شيوه سريعى براى مطالعه سلول هاى محرك سرطان ارائه شد 

مطالعه  براى  را  سريعترى  و  جديد  شيوه  انگليسى  دانشمندان 
دسته مهمى از سلول هاى سرطانى موسوم به سلول هاى بنيادى 
سرطان ارائه كرده اند كه به گفته آنها مى تواند سرعت تحقيق بر 

روى ساخت داروهاى مبارزه با سرطان را افزايش دهد.   
به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز به نقل از رويترز ،  
هاى  نمونه  به  دستيابى  براى  اى  شيوه  آكسفورد  دانشگاه  محققان 
غنى از سلول هاى بنيادى سرطان از سلول هاى سرطان مثانه و نگه 

دارى آن ها در آزمايشگاه ارائه كرده اند.
اين شيوه امكان آزمايش هاى مكرر اين سلول ها را براى بررسى 

درمان هاى دارويى ممكن فراهم مى آورد.
دكتر والتر بودمر مجرى اين تحقيقات گفت: كار با خطوط سلولى 
بنيادى  سرطان  هاى  سلول  مطالعه  براى  مطلوبى  و  مناسب  شيوه 
نسبت به استفاده از نمونه هاى بدست آمده از انسان هاى بيمار و يا 

الگوهاى حيوانى است.
وى افزود اكنون با اين روش مى توانيم داروهاى ضد سرطان را 
براى بررسى اينكه آيا سلول هاى بنيادى سرطان را هدف قرار مى 

دهند يا خير، بهتر ارزيابى كنيم.
هاى  درمان  برابر  در  سرطان  بنيادى  هاى  سلول 
هستند  مقاوم  درمانى  پرتو  و  درمانى  شيمى  مانند  رايج 
باشد. سرطان  عود  دليل  تواند  مى  مقاومت  همين  و 

دانشمندان اين سلول ها را سلول هاى بنيادى سرطان نام نهاده اند؛ 
چرا كه مانند سلول هاى بنيادى در ساير بخش هاى بدن نيز ديده 
مى شوند. اين سلول ها با تكثير خود و يا تبديل شدن به ديگر انواع 

سلول ها رشد مى كنند.
محققان مى گويند تا كنون تشخيص سلول هاى بنيادى سرطان 

از طريق نمونه بردارى از بدن بيمار صورت مى گرفته است.
دانشمندان براى اين كار مى بايست تعدادى از سلول هاى بنيادى 
سرطان را غنى سازى كنند و ببينند كه آيا اين سلول ها به تشكيل 

تومور در موشها منجر مى شوند يا خير.
اين فرايند بسيار طوالنى بود و امكان استفاه از اين سلول ها در 

آزمايش هاى بعدى وجود ندارد.
بنيادى  هاى  سلول  روى  بر  كار  جديد،  شيوه  از  استفاده  با  اما 
سريع تر و موثرتر صورت مى گيرد. اين شيوه امكان بررسى مجدد 
و سريع داروها و همچنين مطالعات پايه اى در مورد ماهيت سلول 
مى  فراهم  را  تومورها  ايجاد  در  آنها  نقش  و  سرطان  بنيادى  هاى 

آورد.
نتايج اين تحقيقات در نشريه مجموعه مقاالت فرهنگستان ملى 

علوم آمريكا منتشر شده است.

نانو حسگر مولكولى براى تشخيص 
زودرس بيمارى هاى ژنتيكى و 

ماركرهاى بيولوژيك سرطان در 
خون مورد استفاده قرار گرفت
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دوره آموزشي جامع آشنايي  با سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه

جهت ثبت نام با دفتر انجمن با تلفن 66912646-66596993 تماس حاصل فرماييد 
تا در صورت پرشدن ظرفيت مورد نظر ، اين دوره برگزار مى گردد. 

قابل توجه همكاران محترم 
محل برگزارىبرگزاركنندهتاريخعنوان برنامه

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

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/5/12

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

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/5/19

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/6/9كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در سيتولوژى

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

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيبشناسى ايران89/6/23

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/8/11كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب هماتوپاتولوژى

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/8/18كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى ريه و مدياستن

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

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/9/9

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

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيبشناسى ايران89/9/23

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى دستگاه 
تناسلى زنان

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/10/14

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/10/21كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى بافت هاى نرم

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى فك و 
صورت

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/11/12

جهت شركت در برنامه هاى زير با شماره تلفن هاى 66912646 – 66596993  (انجمن آسيب شناسى ايران)تماس حاصل فرماييد. 
در ضمن اعالم ميدارد كه تمامى برنامه هاى داراى امتياز مى باشند.
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شماره تماسمحل برگزارىبرگزاركنندهزمان برگزارىعنوان برنامه

و  ايران  ميكروبشناسى  سراسرى  كنگره  يازدهمين 
23-89/02/20اولين كنگره ميكروبشناسى منطقه مديترانه شرقى

د ع پ گيالن
  دانشكده 

پيراپزشكى لنگرود
0131-3221216

تير ماه 89سومين كنگره سراسرى سرطان سينه
مركز تحقيقات 
سرطان جهاد 
دانشگاهى

و  نوپديدى  هاى  تازه  روزه  يك  علمى  كنفرانس 
د ع پ كاشان د ع پ كاشان89/07/08جهانگيرى آنفلوآنزا

سالن آمفى تئاتر مركزى 
88058737مركز همايش هاي رازي10-89/03/08بلوك مدون پاتولوژي

سمينار بررسي مقاومت هاي شايع آنتي بيوتيكي در 
بيمارستان كودكان مفيد06-89/03/05ايران

مركز تحقيقات عفونى 
اطفال

22226941

مشهد. بيمارستان د ع پ مشهدكنفرانس هاي ادواري انجمن علوم آزمايشگاهي
قائم(عج). تاالرپندي

مشهد . ميدان فردوسي. د ع پ مشهد89/02/16فلوسيتومتري
پژوهشكده بوعلي

مشهدد ع پ مشهد06-89/03/05عوامل اجتماعي و محيطي موثر بر سالمت
مشهدد ع پ مشهد89/03/06مدون بيماريهاي دهان و دندان1

كنفرانس انديكاسيون مصرف فراورده هاي خوني در 
د ع پ مشهد89/03/07اختالالت هموستاز و انعقاد

مشهد . شبكه بهداشتى 
درمانى شهرستان 

نيشابور

مشهد . پيچ دوم تلگرد. د ع پ مشهد89/03/17احيائ قلبي ريوي در نوزادان
بيمارستان 22 بهمن 

مشهدد ع پ مشهد89/03/27استخراج  DNE و RNE از منابع مختلف

مشهد . دانشكده پزشكى د ع پ مشهد89/04/03ترميمي 1
سابق . سالن آمفى تاتر

مشهدد ع پ مشهد89/04/04ترميمى 2 
مشهدد ع پ مشهد89/04/23جراحى 1 
مشهدد ع پ مشهد89/04/24جراحى 3 

89/12/27لوسمي لنفوئيد مزمن (معادل مدون)
آموزش مجازى اينترنتىد ع پ مشهد91/02/01

89/12/30اصول ترانسفوزيون
آموزش مجازى اينترنتىد ع پ مشهد91/02/01

89/12/19-كنفرانس ادواري بيماريهاي عفوني
مشهد . مركز بهداشت د ع پ مشهد89/2/30

استان 

د ع پ مشهدكنفرانس هفتگي بيمارستان امام رضا ( ع)
مشهد. بيمارستام امام 

رضا. تاالر شهيد هاشمى 
نژاد


