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فعاليت دفتر بازآموزى و آموزش هاى ضمن خدمت به زمان 
قبل از تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى و در 
پژوهشى  و  آموزشى  هاى  مجتمع  سابق  بهدارى  وزارت  زمان 
پس  مى گردد.  باز  ها  استان  بهدارى  اى  منطقه  هاى  سازمان 
وزارت  تشكيل  و  بهداشت  وزارت  در  پزشكى  آموزش  ادغام  از 
بهداشت دفتر فوق در معاونت آموزشى وزارت ادغام و به نام 
از  پس  يافت  نام  تغيير  آزاد  هاى  آموزش  و  بازآموزى  دفتر 
مجلس  در  سال 1368  در  پزشكى  جامعه  بازآموزى  طرح  آن 
با  بهزيستى  و  بهدارى  كميسيون  و  مطرح  اسالمى  شوراى 
را  الزم  كارشناسى  مطالعات  فوق  دفتر  كارشناسان  همكارى 
انجام دادند و در نهايت طرح مزبور در تاريخ 69/8/17 پس از 
تصويب مجلس شوراى اسالمى به تاييد شوراى نگهبان رسيد 
بر اين اساس اداره كل جامعه پزشكى در راستاى ارتقاء سالمت 
جامعه  آموختگان  دانش  تمامى  به  مداوم  آموزش  طريق  از 
پزشكى، تدوين سياست هاى آموزش جامعه پزشكى كشور، با 
هدف حمايت از مشموالن و اعتباربخشى آموزش مداوم جهت 
به  همچنين  و  مى نمايند  وظيفه  انجام  آموزش  كيفيت  ارتقاء 
منظور اجراى اين برنامه ها و برنامه ريزى و هماهنگى در امر 
آموزش، شورايى به نام شوراى هماهنگى و برنامه ريزى آموزش 
مداوم جامعه پزشكى تشكيل و از اهداف كلى اجراى اين قانون 
ارتقاء سطح دانش و مهارت هاى شغلى بهينه سازى خدمات 
طريق  از  پزشكى  دانش  كردن  هنگام  به  و  درمانى  بهداشتى 

و  مذكور  قانون  مشموالن  فنى،  دانش  آگاهى،  سطح  افزايش 
آشنايى جامعه پزشكى با سياست ها و الويت هاى بهداشتى و 

درمانى كشور و جلب مشاركت آن ها مى باشد. 
بر اساس ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه وزارت بهداشت 
با همكارى دانشگاه ها، سازمان نظام پزشكى و انجمن هاى علمى 
تازه هاى علوم پزشكى را از طريق نشريه يا برگزارى سمينارها 

در اختيار شاغالن حرف پزشكى و وابسته قرار مى دهند.
به منظور استقرار و استمرار اين قانون در سال گذشته دفتر 
مختلف  رشته هاى  مدون  برنامه هاى  تدوين  مداوم،  آموزش 
پزشكى را به انجمن هاى زيربط واگذار نمود كه از جمله اين 

انجمن ها، انجمن علمى آسيب شناسى ايران مى باشد.
پس از آن طى جلسه توجيهى جلسه اى با حضور نمايندگان 
تشكيل  مداوم  آموزش  دفتر  كارشناسان  و  علمى  هاى  انجمن 
گرديد و موضوع فوق مورد بحث و تصويب قرار گرفت و متعاقب 
اين امر انجمن آسيب شناسى ايران با طرح موضوع در جلسه 
و  اعالم  را  خود  آمادگى  مديره  هيات  اعضاى  مورخ 88/7/19 
نحوه مديريت پروژه تعيين گرديد و براين اساس ضمن انتخاب 
مدير پروژه و همكاران ترتيبى اتخاذ گرديد تا نسبت به تعيين 
مطالعات  تخصصى  كارگروه هاى  و  ايران  آموزشى  نيازهاى 
اوليه صورت پذيرد. در اين جلسات با توجه به نظرات شركت 
در  نظران  صاحب  و  دبيران  قبلى،  برنامه هاى  در  كنندگان 
خصوص كمبودها، جمع بندى اوليه صورت پذيرفت تا ضمن 

تدوين برنامه هاى مدون
 ويژه رشته آسيب شناسى

دكتر حسين دارآفرين
مديرپروژه و مدير مسئول نشريه

دكتر فاطمه محجوب
مشاور پروژه
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قرار  كارگروه ها  اختيار  در  موارد  اين  نيازها،  از  فهرستى  طرح 
و  تخصصى  گروه  كار  تعداد 27   تشكيل  با  آن  از  پس  گيرد. 
بين  هماهنگى  به  توجه  با  ها  آن  از  يك  هر  مسئوالن  تعيين 
مدير پروژه و مسئوالن كارگروه، اعضاى هر يك از كارگروه ها 

انتخاب گرديدند تا نسبت به وظايف محوله اقدام نمايند .
كارگروه هاى  اعضاى  و  مسئوالن  كارگروه  تعيين  از  پس 
تخصصى در جلسات مختلف پس از تبادل نظر با ديگر همكاران 
متخصصان  ويژه  مدون  برنامه هاى  تدوين  و  بازنگرى  به  اقدام 
آسيب شناسى نمودند كه اين برنامه ها با توجه به نظارت مدير 
يكسانى  صورت  به  كامال  استاندارد  هاى  فرم  غالب  در  پروژه 
مرحله  برنامه ها  اوليه  تدوين  از  پس  بودند  گرديده  استاندارد 
دانشنامه  ممتحنه  هيات  شامل  6گانه  منابع  از  نظرسنجى 
تخصصى اعضاى كميته راهبردى، گروه هاى متولى برنامه هاى 
آموزشى، ساير همكاران و صاحبنظران رشته آسيب شناسى و 
همچنين دبيرخانه  شوراى پزشكى عمومى و دبيران يا روساى 
انجمن هاى علمى گروه پزشكى مرتبط با برنامه ها انجام گرفت، 
پس از اخذ پيشنهادات بر اساس نظرات گروه هاى فوق در هر 
مسئوالن  به  پروژه  مدير  طرف  از  تفكيك  به  برنامه ها  از  يك 
كارگروه اعالم گرديد تا ايشان با تشكيل جلسات اقدام به اعمال 
به  توجه  با  كارگروه ها  مسئوالن  سپس  و  نمايند  نظرات  اين 
نظرات ارسالى همكاران تدوين نهايى برنامه ها را بر اساس فرم 
هاى استاندارد به تفكيك عناوين، اهداف آموزشى، طبقه بندى 

صورت  برنامه ها  از  يك  هر  براى  نمودند.  اعالم  پروژه  مدير  به 
همراه  به  و  تدوين  همكاران  نظرات  به  مربوط  نهايى  جلسه 
آموزش  كل  اداره  به  نهايى  تصويب  جهت  مربوطه  مستندات 

مداوم ارسال تا اقدامات شايسته صورت پذيرد.
با توجه به اينكه در اجراى اين پروژه بسيارى از همكاران 
اعالم  مى توان  جرات  به  داشته اند،  شركت  علمى  هيات  عضو 
نمود كه اين پروژه يكى از مهمترين و كارآمدترين برنامه هاى 
ملى در حيطه آموزش ضمن خدمت مى باشد. لذا انتظار مى رود 
برنامه  اين  تدوين  در  انجمن  اعضاى  و  همكاران  كه  همانگونه 
شركت داشته اند متقابال اداره كل آموزش مداوم نيز در اجراى 
صحيح اين پروژه نيز همكارى الزم را داشته باشند و هماميد 
مى رود با توجه به همكارى صميمانه انجمن در اجراى اين پروژه 
و ديگر پروژه ها مسئوالن ذيربط نيز از اين پس در هماهنگى 
متقابل با انجمن هاى علمى سياست تعاملى شايسته ترى را 

نسبت به گذشته بكار برند.
در پايان بر خود الزم مى دانم از تمامى همكاران از جمله 
پروژه،  مشاوره  شناسى،  آسيب  انجمن  مديره  هيات  اعضاى 
مسئوالن كارگروه ها، اعضاى هيات ممتحنه ، استادان آسيب 
اعضاى  و  گروه ها  مدير   ، مشورتى  كميته  اعضاى  شناسى، 
اين  اجراى  در  كه  پزشكى  علوم  هاى  انجمن  مديره  هيات 
را  الزم  سپاسگزارى  داشته اند  همكارى  اينجانب  با  پروژه 

داشته باشم.
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مدرك تحصيلى به مثابه جايزه

دكتر فريد كرمى
سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى

پايه  علوم   PhD استادان  از  جمعى   1376 سال  ابتداى  در 
رشته هاى مختلف آزمايشگاهى نامه اى محرمانه را به معاون درمان 
وقت وزارت بهداشت تسليم كرده بودند مبنى بر راه اندازى مجدد 
دوره تخصصى علوم آزمايشگاهى در زير مجموعه گروه علوم پايه 
وزارت متبوع و قرار بود كه نامه در شوراى معاونين وزارتخانه طرح 

و در صورت تصويب الزم االجرا گردد.
آنقدر  ادارى  مراحل  سير  و  فوق  نامه  براى  امضا  جمع آورى 
پاتولوژيست هاى  بخصوص  هيچكس  كه  بود  رفته  پيش  محرمانه 
دست اندر كار وزارتخانه و دانشگاه ها از وجود نامه خبرى نداشتند 
تا اين كه چند روز قبل از طرح نامه در شوراى معاونان، يكى از 
طراحان نامه از آنجايى كه كار را تمام شده فرض مى كرده در يك 
مهمانى شام و از روى طعنه به همكار پاتولوژيست خود موضوع 

را لو مى دهد!
در آن زمان و در فاصله 3 روز مانده به طرح موضوع در شوراى 
گسترده اى  اعتراض  كشور  سراسر  پاتولوژى  دستياران  معاونان، 
معاونين  شوراى  جلسه  بود  قرار  كه  روزى  در  و  دادند  ترتيب  را 
تشكيل گردد بيش از يكصد نفر از دستياران پاتولوژى در محل 
ورودى ساختمان وزارت بهداشت جمع شدند تا از تصويب طرحى 
كارشناسى نشده كه با سرنوشت ايشان گره خورده بود، جلوگيرى 
كنند. اعتراض اصلى دستياران به شيوه عملكرد طراحان نامه و 
مسئوالن وزارتخانه بود چرا كه معتقد بودند در صورت طرح نامه 
تطابق  عدم  و  مسئله  تاريك  زواياى  تخصصى  كميسيون هاى  در 
هيچ  و  شد  خواهد  مشخص  كشور  موجود  علمى  وضعيت  با  آن 
كارشناس آشنا به حوزه سالمت به راه اندازى مجدد دوره تخصصى 
علوم آزمايشگاهى آن هم در زمانى كه به تعداد كافى متخصص 

پاتولوژى در كشور وجود دارد حكم نمى كند.
نكته جالب آنكه خود طراحان نامه نيز به اين امر واقف بودند 
و از اينرو در مراحل جمع آورى امضا و سير ادارى نامه تا طرح در 
شوراى معاونين وزارت بهداشت اصول محرمانه بودن نامه را حفظ 
كرده بودند چون خود بهتر از هر كسى مى دانستند كه در صورت 
با  درخواست  انطباق  و  تخصصى  كميسيون هاى  در  مسئله  طرح 

وضعيت موجود، طرح فوق مصوب نخواهد شد.
نامه  روز  همان  در  دستياران  اعتراض  دنبال  به  خوشبختانه 
معاونين  شوراى  كار  دستور  از  بهداشت  وزارت  حراست  توسط 
خارج شد و بعدها نيز كسى بدنبال طرح آن در كميسيون هاى 

تخصصى نيامد!
از سال گذشته دوباره قضيه و اين بار به شكلى كامًال بى پرده 
مطرح گرديد. استناد طراحان تبصره 2 ماده 6 قانون مربوط به 
مصوب 67/1/23  اصالحيه  و   ... و  دارويى  پزشكى،  امور  مقررات 
مجلس شوراى اسالمى بود كه در آن عنوان شده... « افرادى كه 
داراى پى-اچ-دى در يكى از رشته هاى علوم آزمايشگاهى بالينى 
بالينى  آزمايشگاهى  رشته هاى  بقيه  در  تخصصى  فاقد  و  بوده 
هستند رشته هاى كمبود را در كالس هايى كه در دانشگاه علوم 
كارآموزى  انجام  از  پس  و  مى گذارنند  دارند  امكان  كه  پزشكى 
بيمارستانى و قبول شدن در آزمون تخصصى مجاز به تصدى فنى 

آزمايشگاه تشخيص طبى خواهند بود. »
آزمايشگاهى  علوم  تخصصى  دوره  فوق  قانون  تصويب  از  پس 
كه  بود  اسف بار  چنان  آن  از  حاصل  نتايج  و  گرديد  تشكيل 
توقف  به  تصميم  خود  قانونى  اختيارات  با  بهداشت  وزارت  خود 
كيفيت  دوره،  به  داوطلبان  ورود  نحوه  حقيقت  در  گرفت.  دوره 
پايانى  نمرات  و  مربوطه  كالس هاى  در  پذيرفته شدگان  شركت 
فارغ التحصيالن همه و همه مويد اين مسئله بودند كه دوره فوق 
فاقد مشخصات علمى الزم براى تربيت متخصصان است كه توان 

مسئوليت فنى آزمايشگاه بالينى را داشته باشند.
اين مسئله كه چرا در اين شرايط عده اى دوباره مسئله را طرح 
نموده اند، از زواياى گوناگونى قابل طرح است. يكى از زواياى واضح 
موضوع به نحوه نگاه پوپوليستى طراحان مسئله بر مى گردد. در 
نظر ايشان چرا بايد يك استاد دانشگاه با 30 سال سابقه تدريس 
و تحقيق درآمد كمترى از موسسان آزمايشگاه بالينى داشته باشد 
كه پيشتر شاگرد استاد بوده اند! بخصوص پس از راه اندازى دوره 
دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى اين احساس در استادان علوم 
صورت  به  را  خود  سابق  شاگردان  كه  گرفت  بيشترى  قوت  پايه 
موسس و مسئول فنى آزمايشگاه هاى پر رونق شمال شهر تهران 
مى ديدند در صورتى كه استاد كه عمرى را صرف تدريس و تحقيق 
نموده با يك حقوق بازنشستگى خانه نشين شده است! متاسفانه 
اين نگاه پوپوليستى به تصميم گيران و مسئوالن وزارت بهداشت 
نيز سرايت كرده به مدرك تحصيلى به مثابه جايزه اى مى نگرند كه 

جهت تشكر و تقدير از زحمات استادان به ايشان اعطا مى گردد.
كه  كنند  اعتراض  مسئله  اين  به  عده اى  است  ممكن  البته 
مسئله  علمى  جنبه هاى  بر  بهداشت  وزارت  مسئوالن  استدالل 
است و از نظر ايشان اداره آزمايشگاه توسط استادان PhD نتايج 
كه  داشت  خواهد  آزمايشگاهى  خدمات  ارائه  نظام  براى  بهترى 
در اين صورت معتقدان به اين نظريه بايد به سواالت ذيل پاسخ 

دهند:
1. چرا برنامه ريزى براى تربيت متخصصان علوم آزمايشگاهى 
پس از فارغ التحصيلى از PhD صورت نمى گيرد و اولويت به فارغ 
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التحصيالن جوان داده نمى شود كه مى توانند سال هاى بيشترى 
در خدمت نظام ارائه خدمات آزمايشگاهى باشند؟

به  اولويت  داوطلبان  جذب  جهت  برنامه ريزى  در  چرا   .2
داده  دارند  عمومى  طب  دكتراى  كه   PhD فارغ التحصيالن 

نمى شوند؟
نظر  در  دوره  براى  ورودى  امتحان  شده  ارائه  طرح  در  چرا   .3
گرفته نشده است و پيشاپيش مشخص است كه افراد ورودى دوره 

اول چه كسانى هستند!؟
و  پزشكى  آموزش  شوارى  مجموعه  زير  در  نبايد  دوره  چرا   .4
تخصصى تشكيل گردد و گروه ممتحنان از ميان همكاران سابق 

داوطلبان در گروه علوم پايه مى باشند؟
كارآموزى  دوره  گذراندن  بر  مبنى  قانون  متن  به  توجه  با   .5
مى تواند  بهداشت  وزارت  پايه  علوم  گروه  چگونه  بيمارستانى 
دوره اى تخصصى را ايجاد كند كه نياز به كارآموزى بيمارستانى 

داشته باشد؟
شود  داده  فوق  هاى  پرسش  به  كه  پاسخى  هر  حقيقت  در 
مجدد  راه اندازى  اينكه  آن  و  است  استخراج  قابل  مسئله  يك 
علمى  مطالعه  يك  مبناى  بر  آزمايشگاهى  علوم  تخصصى  رشته 
توسط مرجعى ذيصالح به جهت ارتقاى كيفيت سطح تشخيص 
آزمايشگاهى و ارتقاى نظام سالمت صورت نگرفته بلكه مرهمى 
است بر زخم هاى استادانى كه سالهاست در خدمت دانشجويان 

بوده اند ولى خود از مزاياى آن بهره  نبرده اند!
فرض كنيد استادان فيزيولوژى قلب با مشاهده رونق كار مطب 
شاگردان سابق خود كه كارديولوژيست شده اند دچار اين احساس 
موقعيت  در  آموخته  را  قلب  فيزيولوژى  او  از  شوند كه كسى كه 
مالى بسيار بهترى است و اين احساس را با استادان ديگرى كه به 
اين شاگردان بافت شناسى و آناتومى قلب را آموخته اند در ميان 
بگذارد. چرا كه همگى اين اساتيد در چنين احساسى بى عدالتى(!) 
مسئوالن  تا  كرد  كارى  مى بايست  بعد  مرحله  در  هستند.  سهيم 
وزارتخانه از ظلمى كه به استادان با سابقه مى رود آگاه گردند. پس 

بهتر است بصورت سيستمانيزه عمل كرد. 
اولين قدم تاسيس يك انجمن يا جامعه با عنوانى علمى است 
كه در برگيرنده طيف وسيعى از رشته هايى باشد كه به نحوى از 
انحا با قلب سر و كار دارند و چه بهتر كه خود شاگردان سابق كه 
امروز كارديولوژيست شده اند نيز در جامعه يا انجمن حضور داشته 
قلبيان  علمى  مانند«جامعه  را  پرطمطراق  نامى  مثًال  باشند. 

ايران» براى آن برگزيد!
زمينه  در  كه  كنگره  چند  است  بهتر  جامعه  تاسيس  از  پس 
قلب و مسايل بالينى آن با همكارى شاگردان سابق برگزار كرد تا 
مسئوالن وزارت بهداشت دريابند كه تشخيص و درمان بيمارى هاى 
قلبى منحصر به كارديولوژيست ها نيست بلكه «قلبيان» نيز در 
به  طرحى  ارائه  با  بعد  مرحله  در  و  دارند!  «سهمى»  ميان  اين 
وزارتخانه كم كم مسئولين را متوجه اين مسئله كنند كه مى شود 
رشته اى موازى را در كنار كارديولوژى تاسيس كرد تا به اصطالح 

سطح تشخيص و درمان بيمارى هاى قلبى ارتقا يابد!

توجه داشته باشيد كه متاسفانه اين پديده منحصر به كشور 
ماست كه بجاى طرح موضوع در كميته اى تخصصى كافى است 
جو مناسب براى مسئوالن و تصميم گيران فراهم گردد و اگر بعدها 
در عمل مشخص شود كه تصميم قبلى غيركارشناسى بوده ديگر 
نمى شود آن مسئوالن و تصميم گيران را كه دوران بازنشستگى را 

مى گذرانند را از خانه هايشان براى پاسخگويى بيرون كشيد!
استادان  از  يكى  اگر  كه  است  ذهن  از  دور  آنقدر  فوق  مثال 
علوم پايه اين مقاله را بخواند حتى به ذهنش هم خطور نمى كند 
كه امكان چنين اتفاقى وجود داشته باشد اما در صورت موفقيت 
دوره  تاسيس  در  آزمايشگاهى  رشته هاى  استادان  از  گروهى 
علمى   جامعه  كه  باشيد  مطمئن  آزمايشگاهى  علوم  تخصصى 

قلبيان ايران نيز فعال خواهد شد!
امكان  بالينى  آزمايشگاه  حوزه  در  فقط  چرا  كه  مسئله  اين 
مسئوالن  غيرعلمى  نگرش  به  دارد  وجود  چيزى  چنين  وقوع 
حقيقت  در  مى گردد.  بر  بالينى  آزمايشگاه  به  تصميم گيران  و 
آزمايشگاهى  علوم  تخصصى  دوره  مجدد  راه اندازى  به  كسانى كه 
را  بالينى  آزمايشگاه  مى دهند،  راى  گرديده  مطرح  كه  شكلى  به 
مجموعه اى متشكل از چند دستگاه مى بينند كه مى شود با چند 
تكنسين جواب آزمايش ها را از آنها استخراج كرد و كافى است 
كه براى دادن وجهه علمى به قضيه يك «دكتر» زير جواب ها را 
نتايج  بنويسد: «تفسير  هم  آزمايش  پاكت  پشت  در  و  كند  امضا 

آزمايشات منحصرا بعهده پزشك معالج است!»
راه اندازى رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى از مقطع 
كاردانى در سال هاى پس از انقالب اسالمى بر اين بستر صورت 
گرفت كه نظام شبكه بهداشتى در شرف استقرار نياز به مسئوالنى 
براى آزمايشگاه هاى خود داشت و مسلماً مسئوالن و تصميم گيرانى 
كه در آن زمان به تاسيس اين رشته راى دادند ارتقا نظام شبكه 
را مدنظر داشتند. ولى هيچگاه كسى از وزارت بهداشت به دنبال 
ارزيابى نتايج حاصله از تاسيس اين رشته نيامد تا مشخص شود 
كه پس از 27 سال از راه اندازى رشته فوق چه نتايج مثبتى براى 

نظام ارائه خدمات سالمت به همراه داشته است؟
دوره  راه اندازى  از  حاصله  نتايج  در  ارزيابى  هيچ  همچنين 
تخصصى علوم آزمايشگاهى از مقطعPhD نيز صورت نگرفته كه 
در  توانند  مى  ميزان  چه  به  آن  فارغ التحصيالن  كه  شود  مشخص 
ارتقاى كيفيت ارائه خدمات تخصصى آزمايشگاهى نقش داشته اند.

رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى نه تنها نتايج مثبتى 
براى استقرار نظام شبكه  بهداشتى نداشت بلكه آثار منفى خود 
را در كيفيت سطح تشخيص آزمايشگاهى نمايان كرده است و در 
 PhD صورت تصويب رشته تخصصى علوم آزمايشگاهى از مقطع
دانشگاه ها  علمى  تحقيقات  در  آن  مخرب  آثار  شاهد  شك  بدون 
و آموزش علوم پايه خواهيم بود و اگر امروزه به سختى مى توان 
استادان بالينى را در بخش هاى آموزشى پيدا كرد پس از تصويب 
دوره فوق بايد به دنبال استادانى بود كه حاضر باشند يك ساعت 
وقت گرانبهاى خود را كه مى تواند در خدمت آزمايشگاه خصوصى 

باشد را بر سر كالس ايمونولوژى هدر دهند!
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راهنما
در اين مقاله در خصوص ميكروآلبومين اورى بحث مي گردد 
كه به حضور آلبومين در ادرار بيش از مقدار طبيعى ولي كمتر از 
ميزان قابل تشخيص توسط نوار ادرار، اطالق مي گردد و زمانى 
اتفاق مى افتد كه مقدار اندكى آلبومين از گلومرول كليه به ادرار 

راه پيدا كند.
اطفال  و  داخـلى  شـناسى،  آسـيب  متـخصصان  ويژه 
بيوشيمي  آزمايشگاهي،  علوم  زنان،  جراحي،  غدد)،  (نفرولوژي- 
علوم  اى  حرفه  دكتراى  و  عمومى  پزشكان  ايمونولوژي،  باليني، 

آزمايشگاهي، كارشناسان ارشد و كارشناسان آزمايشگاه

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:

1 -  تعريف و علل ايجاد ميكروآلبومين اورى را شرح دهد.
2 - يافته ها و آزمايش هاى ميكروآلبومين اورى را ذكر كند.

بيان  را  اورى  ميكروآلبومين  درمان  و  ساز  زمينه  علل   -  3
كند.

مقدمه 
به حضور آلبومين در ادرار بيش از مقدار طبيعى ولي كمتر از 
ميزان قابل تشخيص توسط نوار ادرار، ميكروآلبومين اورى اطالق 
از  آلبومين  اندكى  مقدار  كه  افتد  مى  اتفاق  زمانى  و  گردد  مي 

گلومرول كليه به ادرار راه پيدا كند.
 20) ليتر  در  گرم  ميلى   200 تا   20 بين  دامنه  اين  معموال 
در  باشد.  مى  ادرار)  دفع  مبناى  بر  دقيقه  در  ميكروگرم  تا 200 

ميكروآلبومين اورى

دكتر كامبيز مظفري
متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى

دكترعباس زواره اي
 متخصص بيوشيمي باليني

اعضاء هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيد رجائى
ابوالفضل امارتي

كارشناس آزمايشگاه

و  قلبى  هاى  بيمارى  خطر  اورى  آلبومين  ميكرو  ديابتى  بيماران 
عروقى را 4 تا6 برابر افزايش مى دهد. همچنين عامل خطر ساز 
مهمى در مرگ و مير بيماران كليوى مى باشد و در افراد مبتال به 

فشار خون باال يافته شايعي است.            

تشخيص
نوارهاى ادرار متداول كه در آزمايشگاه ها استفاده مي شوند 
قادر به تشخيص اين مقدار از آلبومين نمى باشند و الزم است با 

آزمايشي اختصاصي ميكرو آلبومين اورى تشخيص داده شود.
ميلى  تا200   20 ميزان  به  آلبومين  وجود  تشخيص  مالك 
گرم در ليتر ادرار معادل 20 تا 200 ميكرو گرم در دقيقه دفع 
نتايج  اين  به  آزمايش  بار  دو  در  حداقل  بايد  كه  است  آلبومين 

رسيده باشيم.
مقادير باالتر از اين حد را ماكروآلبومين اورى يا همان آلبومين 

اورى مى گويند.
تشخيص  براى  آزمون  بهترين  ساعته   24 ادرار  سنجش 
براى  نيست  راحتى  كار  چون  ولى  است  اورى  ميكروآلبومين 
غربالگرى كاربردي ندارد. از طرفي چون در نمونه ادرار تصادفى 
غلظت آلبومين متغير است مى توان نسبت آلبومين/كراتينين را 
ارزيابى كرد. نسبت آلبومين/كراتينين تست ارجح براى شناسايى 
انجام  صبح  اول  نمونه  با  است  بهتر  و  است  اورى  ميكروآلبومين 
خانم ها و  در  ميلى مول به باال  در  گرم  ميلى  مقدار 2/5  گيرد. 
بيشتر از 3/5 ميلى گرم در ميلى مول در آقايان مالك سنجش 

مى باشد.  

اهميت تشخيصي ميكروآلبومين اورى
1) به عنوان شاخصى در بيمارى هاى قلبى- عروقى

2) نشانه اى از اختالل عملكرد اندوتليوم عروقى
3) شاخصى جهت پيش آگهى وضعيت كليه در بيماران ديابتى 

و فشار خونى
آى  در  بسترى  اول  ساعت  در 48  اورى  آلبومين  افزايش   (4
سى يو پيش بينى كننده احتمال  بروز نارسايى تنفسى يا اختالل 

عملكرد اعضا و افزايش مرگ و مير است.
5) عامل خطرزاى در ترومبو آمبولى هاى وريدى است. قابل 
توجه اينكه %15 بيماران ديابتى تيپ يك و%25 بيماران تيپ دو 

دچار ميكروآلبومين اورى هستند.

علل مساعد كننده دفع ميكروآلبومين

فعاليت بدنى در 24 ساعته گذشته (ورزش و ايستادن طوالنى 
مدت)، عفونت ادرارى ، وجود خون در ادرار، نارسايى قلبى، عدم 
كنترل قند خون ، فشار خون باال،  افزايش وزن، دهيد راتاسيون 
، مصرف سيگار و سابقه خانوادگى بيمارى هاى كليوى به دليل 

ديابت .

موز
ودآ

ه خ
مقال
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درمان
مبتاليان به ديابت بايد قند خون خود را كنترل كنند و فشار 
كننده  مهار  داروهاى  شود.  داشته  نگه  طبيعى  حد  در  باال  خون 
دهند.  مى  كاهش  را  كليوى  آسيب  سرعت  آنژيوتانسين  آنزيم 
ضمنا توصيه به عدم مصرف دخانيات، رژيم غذايى سالم و متوازن 

و اجتناب از افزايش وزن مى شود.
ديابتى  بيماران  كه  كند  مى  توصيه  امريكا  ديابت  انجمن 
تيپ 1 كه 5 سال از آغاز بيمارى آنها گذشته به طور ساالنه و 
بيماران ديابتى تيپ2 از ابتداى تشخيص به طور ساالنه آزمايش 

ميكروآلبومين انجام بدهند.

روش آزمايش
مانند  است  شده  ذكر  شناسايى  جهت  مختلفى  هاى  روش 
مقادير  ضمنا  شيميايى.  رنگى  نوارهاى  و  ايمونولوژيك  روش هاى 
گلبولين  ميكرو  بتادو  يا  و  آلبومين  مانند  پروتئين  اندك  بسيار 
بطرق ايمونولوژيك و با استفاده از آنتى بادى بر عليه پروتئين ها 

و يا روش هاى نفلومتريك و ايمونواسى قابل انجام مى باشد.
امروزه حتى روش هاى آزمايش در بالين بيمار نيز انجام مى 

گيرد.

نتايج مثبت كاذب
   8 >PH 1 ) در

2 )  دماى بيش از 77 درجه فارنهايت
3) حضور پروتئين تام هورسفال

نتيجه گيري و خالصه
حضورآلبومين در ادرار بيش از مقدارطبيعى ولي كمتر از ميزان 
قابل تشخيص توسط نوار ادرار ميكروآلبومين اوري است. معموال 
اين دامنه بين 20 تا 200 ميلى گرم در ليتراست. نوارهاى ادرار 
متداول كه در آزمايشگاه ها استفاده مي شوند قادر به تشخيص 

اين مقدار از آلبومين نمى باشند.
تشخيص  براى  تست  بهترين  ساعته   24 ادرار  سنجش 
براى  نيست  راحتى  كار  چون  ولى  است  اورى  ميكروآلبومين 
راندم  ادرار  نمونه  در  چون  طرفي  از  ندارد.  كاربردي  غربالگرى 
غلظت آلبومين متغير است مى توان نسبت آلبومين/كراتينين را 

ارزيابى كرد.نسبت آلبومين/كراتينين تست ارجح براى شناسايى 
انجام  صبح  اول  نمونه  با  است  بهتر  و  است  اورى  ميكروآلبومين 
ايستادن  و  (ورزش  گذشته  ساعته   24 در  بدنى  فعاليت  گيرد. 
نارسايى  ادرار،  در  خون  وجود  ادرارى،  عفونت  مدت)،  طوالنى 
قلبى، عدم كنترل قند خون، فشار خون باال، افزايش وزن، دهيد 
راتاسيون، مصرف سيگار و سابقه خانوادگى بيمارى هاى كليوى 

بدليل ديابت از علل مساعد كننده دفع اين ماده است. 

خالصه
هاى  بيمارى  خطر  اورى  آلبومين  ميكرو  ديابتى  بيماران  در 
عامل  همچنين  دهد.  مى  افزايش  برابر  تا6   4 را  عروقى  و  قلبى 
خطر ساز مهمى در مرگ ومير بيماران كليوى مى باشد و در افراد 

مبتال به فشار خون باال يافته شايعي است. 
ميلى   200 تا   20 ميزان  به  آلبومين  وجود  تشخيص  مالك 
گرم در ليتر ادرار معادل  20 تا 200 ميكرو گرم در دقيقه دفع 
نتايج  اين  به  آزمايش  بار  دو  در  حداقل  بايد  كه  است  آلبومين 

رسيده باشيم.
مقادير باالتر از اين حد را ماكروآلبومين اورى يا همان آلبومين 

اورى مى گويند.
تشخيص  براى  آزمون  بهترين  ساعته   24 ادرار  سنجش 
ميكروآلبومين اورى است است ولى چون كار راحتى نيست براى 

غربالگرى كاربردي ندارد.  
شناسايى  براى  ارجح  آزمون  آلبومين/كراتينين  نسبت 
انجام  صبح  اول  نمونه  با  است  بهتر  و  است  اورى  ميكروآلبومين 

گيرد.  
بدنى  فعاليت  شامل  ميكروآلبومين  دفع  كننده  مساعد  علل 
در 24 ساعته گذشته (ورزش و ايستادن طوالنى مدت)، عفونت 
قند  كنترل  عدم  قلبى،  نارسايى  ادرار،  در  خون  وجود  ادرارى، 
خون، فشار خون باال، افزايش وزن، دهيد راتاسيون، مصرف سيگار 

و سابقه خانوادگى بيمارى هاى كليوى به دليل ديابت است. 

References
1- Henry JB, Clinical diagnosis & management 

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

2- Wallach J, Interpretation of diagnostic tests 8th ed
3- Medlineplus: Macroalbuminuria

تسليت
جامعه پزشكى كشور يكي از دانشمندان و فرهيختگان 

خود را از دست داد . 
بدينوسيله درگذشت استاد دكتر شكوه السادات سجادى را 
به همكاران گرامي و خانواده آن عزيز تسليت عرض مي نماييم و 

از خداوند متعال براي آن عزيز طلب مغفرت داريم . 
هيات مديره انجمن آسيب شناسي ايران

پيام تسليت

همكار محترم جناب آقاي دكتر محمد صاحب الزمانى 
غم جانگداز از دست دادن والده مكرمهتان را به شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده و بقاي عمر شما و بازماندگان را از 

درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت داريم .
هيات مديره انجمن آسيب شناسي ايران
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پرسش هاى
 مربوط به مقاله 
خودآموزى 
«ميكروآلبومين اورى»

1 - كدام گزينه در مورد ميكروآلبومين صحيح است؟
الف ) از مولكول هاى كوچك ترى نسبت به آلبومين تشكيل شده است

ب) توسط نوارهاى ادرارى قابل تشخيص است
ج) در اثر اتصال بخشى از آلبومين به پروتئين تام هورسفال ساخته مى شود

د) روش تشخيصى آن متفاوت از نوار ادرارى است

2 - دامنه تشخيصي ميكروآلبومين كدام است؟                               
ب)200-20 ميلى گرم در ليتر الف)20-0 ميلى گرم در ليتر    

د)1000-500 ميلى گرم در ليتر ج)500-200 ميلى گرم در ليتر    

3 - كدام جمله در مورد آلبومين صحيح است؟
الف) ادرار 24 ساعته بهترين روش تشخيصى ميكروآلبومين است

ب) ادرار 24 ساعته در غربالگرى ميكروآلبومين كاربرد دارد
ج ) در نمونه ادرار تصادفى غلظت آلبومين ثابت است

د) منظور از ماكروآلبومين انواع متصل به ايمون گلبولين است

4 - كدام نسبت در تشخيص ميكروآلبومين اورى كاربرد دارد؟
     Cr/Alb  (ب     Alb/Cr (الف  
   Urea/Alb ( د       Alb/Urea  ( ج

 
5 - اهميت تشخيصى ميكروآلبومين اورى كدام است؟

ب) نشانه آسيب اندوتليال الف) شاخص امراض قلبى-عروقى    
د) تمام موارد فوق ج) پيش آگهى امراض كليه در ديابت   

6 - در كدام يك از موارد زير ميكروآلبومين دفع مى شود؟
ب) فعاليت بدني   الف)عفونت ادرارى    

د) تمام موارد  ج) نارسايى قلبى    

7 - در كنترل دفع ميكروآلبومين كدام مورد توصيه مى شود؟
ب)كنترل فشار خون   الف)كنترل قند      

د)تمام موارد فوق ج)مصرف داروهاى مهار كننده آنژيوتانسين   

8 - بيماران ديابتى هر چند وقت يكبار بايد آزمايش ميكروآلبومين انجام دهند؟
ب) ماهانه    الف) هفتگى     
د) هر پنج سال يكبار ج) ساالنه     

9 - در تشخيص ميكروآلبومين از كدام روش استفاده مى شود؟
ب) نفلومترى    الف) نوارهاى شيميائى رنگى    
د) تمام موارد فوق ج) ايمونواسى      

10 - نتايج مثبت كاذب در آزمايش ميكرو آلبومين بر اثر كدام است؟
ب) افزايش دما          pHالف) افزايش ادرار
د) تمام موارد فوق ج) وجود پروتئين تام هورسفال    
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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 3570/پ/89  مورخ 89/01/21  در مورد تخصيص امتياز به مقاله « ميكروآلبومين اورى » باستحضار ميرساند كه اعطاي 
1 امتياز متخصصان آسيب شناسى، داخلى، اطفال، نفرولوژى ، غدد ،جراحى، زنان، علوم آزمايشگاهي ، بيوشيمى بالينى، پزشكان عمومى و دكتراى حرفه اى علوم 
آزمايشگاهي، كارشناسان وكارشناسان ارشد علوم آزمايشگاهى به عنوان شركت در برنامهخودآموزي ( موضوع نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجراي برنامه ها ) 

مورد تاييد مي باشد .
اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد .

كد برنامه :  51000542            كد نشريه :  11553       
دكتر مرتضى خوانين زاده

مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

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

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

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

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

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

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

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

گردد .

شماره:  6/40286/آ
 تاريخ:  1389/02/06

فرم نظرسنجي

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

مربوطه اعالم نماييد. 

 كامًال
موافقم

 تاحدي
موافقم

 تاحدي
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظري
ندارم

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

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

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

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

رعايت شده است.

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
انجمن  نام  به  نوين  اقتصاد  بانك  شماره  1- 6596993 -850- 134  حساب  به  كارشناسان 
آسيب شناسى ايران واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به آدرس دفتر نشريه ارسال 

نماييد.

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

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤال

پاسخ
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از  روزافزون  استفاده  دنبال  به  كه  است  آن  مقاله  اصلى  گفتمان 
اتوماسيون در آزمايشگاه هاى بالينى، در اثر وجود خطاهاى سيستماتيك، 
ممكن است تعداد زيادى جواب آزمايش، قبل از اينكه ما متوجه شويم 
به اشتباه رد شوند و سپس به اين امر مى پردازد كه  وقتى متوجه اين 

خطاها شديم، بايد چه كار بكنيم. 
بعد از خواندن اين مقاله بر آن شديم تا مقايسه اى خام از وضعيت 
به  طبى  تشخيص  آزمايشگاه هاى  بر  نظارت  زمينه  در  آمريكا  و  ايران 

دست دهيم. 
در مقاله از ماجرايى در اكتبر 2008 در آمريكا ياد مى شود كه طى 
آن، در آزمايش ويتامين D، خطاى سيستماتيك باعث شد كه بيش از 
 Quest Diagnostics  سيصد هزار جواب به اشتباه رد شود. كمپانى
هاى  جواب  گيرى  پس  باز  بزرگترين  واقع  در  خطا،  اين  اعالم  با 
ميزان  كه  جا  آن  از  البته  رقم زد.  آزمايشگاه  تاريخ  در  را  آزمايشگاهى 
اين ويتامين در تشخيص و درمان بيماران چندان مورد توافق نيست، 
آسيب حاصله از اعالم اشتباه جواب آزمايشات، چندان مشخص نيست. 
احتماال  وسيع،  مقياس  در  اشتباهات  كه  است  آن  توجه  جالب  نكته 
بسيار زياد روى مى دهند ولى كشف نمى شوند و كشف اين اشتباهات 
بيشتر در آزمايشگاه  هايى صورت مى گيرد كه داراى سيستم هاى قوى 

كنترل كيفى هستند. 
حال وقتى اين اشتباهات در مقياس وسيع روى مى دهند، بايد چه 
اقدامى را انجام داد؟ از آنجا كه در اين حاالت، بيمارانى كه به آنها جواب 
اشتباه داده شده است، به سرعت قابل شناسايى نيستند و يا اگر باشند، 
با تعداد زيادى بيمار نمى توان به خوبى تماس حاصل كرد، تاثير بالينى 
اين خطا به خوبى قابل شناسايى نيست و در نتيجه نمى توان در اين 

موارد تصميم درستى گرفت.
به  هر حال مى توان گفت كه در زمانى كه اين نوع خطاها براى بار 
به  و  است  انجام  حال  در  چنان  هم   اشتباه  روش  مى شوند،  كشف  اول 
اين خاطر بايد قبل از كشف علت، بروز اشتباه اطالع داده شوند يعنى 
خطاهاى با مقياس  تا كشف علت صبر نمى كنيم ( در صورتى كه در 
كوچكتر، تا كشف علت، آزمايش ادامه پيدا مى كند و فرض بر آن است 

.Window Period) :كه در اين مدت، خطا اتفاق نخواهد افتاد
سپس براى مثال، به دو مورد اشتباه روى داده در مقياس وسيع در 
يك آزمايشگاه اشاره مى نمايد كه ما تنها به يك مورد اشاره مى نماييم:

برداشتى آزاد 
از مقاله پاسخ دادن به خطاهاى 
آزمايشگاهى در مقياس وسيع
American Journal of Clinical Pathology

446-133:440 ;2010 ,

دكتر فاطمه محجوب
دانشيار پاتولوژى، دانشگاه علوم پزشكى تهران

دكتر اميرحسن متينى
 رزيدنت پاتولوژى

 College of) آمريكا  پاتولوژيست هاى  كالج   ،2007 سال  در 
American Pathologist)، در هنگام بازرسى از آزمايشگاه ايكس، 
اعالم  ميزان  از    PT محاسبه  در   INR واقعى  ميزان  كه  شد  متوجه 
شده توسط آزمايشگاه كه با آنااليزر خاصى گزارش شده بود، %8 باالتر 

است. 
بازرس مورد را به آزمايشگاه اطالع داده و آنااليزر به سرعت از دور 

خارج مى شود. 

تحقيق در مورد علت آغاز مى شود:
انجام  قبل  ماه  دو  دستگاه  كاليبراسيون  كه  مى شود  متوجه  بازرس 
در  اينكه  على رغم  كه  داد  نشان  بيشتر  بررسى  است.  بوده  گرفته 
تنظيم  نسبت به  بايد  كاليبراسيون  از  بود كه بعد  آمده  دستگاه  بولتن 
آخرين  از  بعد  كار  اين  ولى  شود،  محاسبه   (Adjustment ratio)
با  آزمايش،  دهنده  انجام  تكنسين  بود.  نگرفته  صورت  كاليبراسيون 
آزمايشات انعقادى به خوبى آشنا بود ولى وى به تازگى از آزمايشگاه 
ديگرى به اين آزمايشگاه آمده بود كه در آن آزمايشگاه دستگاه ديگرى 
از همين سازنده وجود داشت كه به اين تصحيح اضافه احتياج نداشت. 
در اين مدت هيچگونه آزمون تخصصى  (Proficiency testing) در 

اين زمينه صورت نگرفته بود.
بالفاصله بعد از كشف علت، دستگاه ركاليبره مى شود و نسبت نيز 
وارد مى شود. ده نمونه آزمايش مى شود و با دستى نيز چك مى شود و 
مشخص مى شود كه جواب ها درست هستند. دستگاه دوباره راه اندازى 

مى  شود.
آزمايشگاه  با  مجددا  پاتولوژيست ها،  كالج  طرف  از  بعد،  هفته  سه 
تماس گرفته مى شود تا دريابند كه آزمايشگاه براى اطالع افرادى كه 
داده  انجام  اقداماتى  چه  بودند،  كرده  دريافت  اشتباه  آزمايش  جواب 

است.      
آزمايشگاه با بررسى داده ها در سيستم انفورماتيك دريافت كه در 
طى مدت گفته شده  1620 جواب اشتباه رد شده بوده است. تمام اين 
جواب ها، 8 درصد از مقدار واقعى كمتر بودند. براى نامه نگارى با تمام 
پزشكان مربوطه؛ برنامه كامپيوترى تنظيم شد كه در آن نام بيماران، 
جواب اشتباه و جواب صحيح قيد شده بود. بيماران بر اساس جواب به 

سه گروه تقسيم شدند:
بيمارانى كه جواب آنها زير حد درمانى گزارش شده بود ولى به  - 

درمان نياز داشتند (INR  اشتباه زير 1.5، درست: 1.5 تا 3)
بيمارانى كه جواب آنها در حد درمانى گزارش شده بود ولى باالتر  - 

از حد درمانى بودند (باالى 3)
رسته  نظر  از  تفاوتى  تصحيح،  از  بعد  آنها  جواب  كه  بيمارانى  - 

درمانى پيدا نمى كرد.
خوشبختانه، 93 % بيماران در دسته سوم جاى مى گرفتند. 

رايگان  را  آزمايش  كه  شد  داده  پيشنهاد  بيماران  تمام  به  نامه  در 
تكرار نمايند. پول تمام آزمايشات اشتباه به بيماران برگشت داده شد. به 
پزشكان توصيه شده بود كه در صورتى كه بيمارى با دادن جواب اشتباه 
دچار مشكل شده است، حتما آن را گزارش نمايند كه البته هيچگونه 

گزارشى از اين دست دريافت نشد.
در نهايت، چنين نتيجه گيرى شد كه استفاده از دستگاه هاى مختلف 
كوآگولومتر در آزمايشگاه ها منجر به بروز اين حادثه شده است. شش 
ماه بعد، مدلى كه احتياج به اضافه كردن نسبت خاص داشت، با مدل 

ديگرى جايگزين و كامال از دور توليد خارج شد.
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تفاوت نظارت در ايران و در آمريكا:
در آمريكا:

روتين  صورت  به  را  آزمايشگاه  يك  هاى  آزمايش  بيرونى،  ناظر   .1
چك كرده و در صورت خطا آن را كشف مى كند (بازرسى از طرف كالج 

پاتولوژيست هاى آمريكا).
اشتباه،  جواب هاى  آمدن  بيرون  از  جلوگيرى  جهت  در  بالفاصله   .2

اقدام الزم صورت مى گيرد (خارج كردن دستگاه از دور).
3. بررسى همه جانبه آغاز مى شود: - دستگاه   - تكنيسين

در  نسبت  يك  كردن  وارد  عدم  در  اشكال  كه  شود  مى  مشخص 
است،  بوده  كارآزموده اى  فرد  تكنسين  است.  تكنسين  توسط  دستگاه 
آزمايشگاه  با  دستگاه هايش  كه  شده  منتقل  ديگرى  آزمايشگاه  از  ولى 
مورد بحث فرق داشته است. طى تحقيق متوجه مى شوند كه آزمونى نيز 

در اين مدت وجود نداشته تا تكنيسين متوجه اين امر شود. 
- نسبت مورد نظر در دستگاه اضافه شده و آزمايش با دستگاه از سر 

گرفته مى شود.
- به تمام بيماران در مورد خطا اطالع داده شده و عنوان مى شود كه 

در صورت تمايل مى توانند آزمايش خود را رايگان تكرار نمايند.
خارج  مى گيرد:  صورت  كالن تر  سطح  در  اقدامى  بعد،  ماه  شش   -

كردن دستگاه از دور توليد به خاطر اشكال ذكر شده.
با خواندن در مورد نحوه برخورد اين چنين با مشكل پيش آمده، 
كارى جز تحسين از ما برنمى آيد .... اميدواريم كه با اقدامات انجام شده 
براى استاندارد سازى و ادامه روند افزايش كنترل بر آزمايشگاه ها، روزى 

ما نيز در كشورمان به اين درجه دست يابيم.
در ايران چه مى كنيم:

ندارد.  وجود  ايران  در  آزمايشات  روتين  چك  براى  بيرونى  ناظر   -
تنها اقدام انجام شده، كه به هر حال از هيچ بهتر است، آزمايش هاى 
سنجش كارايى ( proficiency testing ) است كه هر از چند گاه 
به آزمايشگاه هاى مختلف ارسال مى شود و سپس نتيجه به آزمايشگاه 

مبدا ارسال مى گردد.
و  نمى شوند  كشف  معموال  اشتباهات  بيرونى،  ناظر  نبود  دليل  به   -
ارسال  ديگرى  جاى  به  را  نمونه  پزشك  كه  است  صورت  اين  به  روند 
مى كند و اگر جواب با آزمايشگاه اول فرق داشته باشد و جواب دوم با 
عاليم بالينى بيمار مطابقت بيشترى داشته باشد، پزشك اعتماد خود را 
به آزمايشگاه اول از دست مى دهد و براى آن آزمايشگاه نمونه كمترى 
ارسال مى نمايد، تنها همين ......... و ساير اقدامات انجام شده در آمريكا 
كه حتى مى تواند باعث تصميماتى در حد كالن مانند خارج كردن يك 

دستگاه از دور توليد باشد، صورت نمى گيرد.   
متاسفانه در ايران شركت هايى كه مواد مصرفى و يا دستگاهى توليد 

مى كنند نيز تحت نظارت مستمر و جدى قرار ندارند. 
پديده  با  همگانى  برخورد  ايران،  ما  عزيز  كشور  در  آنكه  آخر  كالم 
نظارت، برخوردى توام با سوء ظن بسياراست و بدين خاطر بسيارى به 
انواع و اقسام شيوه  ها براى گريز از نظارت و يا خنثى كردن اقدامات 
تاريخى  هاى  زمينه  داراى  سوء ظن  اين  البته  مى برند.  دست  نظارتى 
مربوط به خود است كه جاى آن در اين بخش نيست ولى بايد به خاطر 
نهادن  گردن  سپس  و  جدى  و  درست  نظارت  بدون  كه  باشيم  داشته 
به اقداماتى كه پس از نظارت ملزم به رعايت آنها هستيم، هيچ گاه به 

جايگاه مطلوب در سطح جهان دست نخواهيم يافت.
به اميد دست يافتن به اين جايگاه

شرح حال: 
خانم 30 ساله با ندول تيروئيد تشخيص شما چيست ؟

بافت شناسى:
 تكثير سلولى در كپسول تيروئيد با درگيرى پارانشيم تيروئيد 
وجود دارد. باندهاى فيبروزه حاوى رسوبات هموسيدرين آشيانه 
هاى سلولى را از هم جدا كرده اند. سلول ها سيتوپالسم گرانوالر 
ها  سلول  برخى  در  دارند.  مركزى  هيپركروم  هسته  و  صورتى 
ميتوز  ميزان  است.  ريخت  بد  و  كروم  هيپر  تر،  درشت  هسته 
پايين است و ميتوز آتيپيك وجود ندارد. سلول ها به شدت با 
آنتى بادى عليه PTH  رنگ گرفته اند ولى براى تيروگلبولين 

ايمونوراكتيو نيستند.
بحث:

دشوار  بسيار  گاه  پاراتيروئيد  كارسينوم  از  آدنوم  افتراق   
وجود  پاراتيروئيد  كارسينوم  در  هميشه  كه  خصوصياتى  است. 
دارند عبارتند از: ميتوزهاى فراوان همراه با ميتوزهاى آتيپيك، 
باندهاى فيبروزه ضخيم، آتيپى سلولى، تهاجم عروقى و تهاجم 
موضعى به نسوج گردن. ارزيابى اين موارد هميشه آسان نيست 

و در صورت وجود نيز براى كارسينوم اختصاصى نيستند.
در اين مورد آتيپى سلولى وجود دارد ولى شايد آتيپى كه به 
صورت تصادفى در سلول هاى پراكنده وجود داشته باشد بيشتر 
در آدنوم ديده شود تا كارسينوم. در اين مورد باندهاى فيبروزه 
ضخيم نيز وجود دارند ولى اين باندها گاه در ندول هاى خوش 
خيم پاراتيروئيد كه خود به خود پسرفت مى كنند نيز به چشم 
مى خورند خصوصا اگر همراه رسوب هموسيدرين باشند و باز در 
اين نمونه درگيرى تيروئيد ديده مى شود ولى غدد پاراتيروئيد 
يافت  تيروئيد  پارانشيم  در  گاه  و  كپسول  در  طبيعى  طور  به 
مى شوند و حضور آنها در بافت تيروئيد به خودى خود دال بر 
بدخيمى نيست. قطعات تومور در فضاهاى لنفى عروقى تيروئيد 
شناور  آزاد  قطعات  صورت  به  بيشتر  ولى  خورند  مى  چشم  به 
هستند و به جدار رگ نچسبيده اند و همراه با ترومبوز نيستند. 

پس احتماال نمايانگر جابجايى هنگام برش بافت هستند.
القصه، در غياب شواهد قطعى بدخيمى اين ضايعه پروليفراتيو 
را بايد يك آدنوم پاراتيروئيد تلقى نمود. برخى تظاهرات مشكوك 
به بدخيمى در اين تومور وجود دارند ولى تفسير اين موارد بايد 

با دقت و احتياط فراوان همراه باشد.

تشخيص نهايى: 
آدنوم پاراتيروئيد

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

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 
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يك مرد 59 ساله با سابقه دو ماهه از تنگى نفس سريعا پيشرونده 
به يك درمانگاه ريه مراجعه كرد. در شروع تنگى نفس، پردنيزون 
( 60 ميلى گرم در روز) عالئمش را تسكين مى داد ولى هنگامى 
كه دوز دارو پس از سه هفته كاهش داده شده بود، تنگى نفس 
عود كرده بود. او دچار ترشحات پشت حلق و سرفه بدون خلط 
 (Fluticasone) و فلوتيكازون (Albuterol) بوده و آلبوترول
استنشاقى و تئوفيلين خوراكى تجويز شده بودند. وى همچنين به 
علت ابتال به سينوزيت، تحت درمان با آنتى بيوتيك و سپتوتومى 
بينى قرار گرفته بود و به علت ريفالكس مرى، داروى امپرازول 
مصرف كرده بود ولى خس خس سينه همچنان ادامه داشت. تنها 
درمانى كه عاليم بيمار را تسكين مى داد، مرحله هاى كوتاه مكرر 
مصرف پردنيزون بود. در سابقه بيمار تنها نكته با اهميت، شروع 

زودرس بيمارى ديابت و هيپرليپيدمى در سنين جوانى بود.
حساسيت،  تب،  روى،  ديگر  بيمارى  از  اى  سابقه  هيچ  بيمار 
يا  زندگى  محيط  يا  شغل  تغيير  اخير،  مسافرت  توتون،  مصرف 

وجود حيوان اهلى جديد در خانه نداشت.
نفس  تنگى  وجود  باشد،  داشته  آسم  بيمار  اگر   •
نشاندهنده اين است كه آسم وى خوب كنترل نشده است. داليل 
بالقوه كنترل نامناسب آسم در وى، شامل مصرف ناكامل داروها، 
داروها،  ناكامل  مصرف  شامل  وى،  در  آسم  نادرست  استفاده 
استفاده نادرست از دستگاه دميار (Inhaler) ، يا وجود عوامل 
وخيم كننده هستند. عوامل بالقوه وخيم كننده شامل سينوزيت 
و ريفالكس مرى درمان شده اند ولى اين درمان منجربه بهبودى 
عاليم وى نشده است. همچنين احتمال باقى ماندن آن مشكالت 
يك  من  گيرند.  قرار  توجه  مورد  بايد  آسم  ديگر  هاى  محرك  و 
عكس از قفسه سينه براى رد ارتشاح و تست هاى عملكرد ريوى 

براى ارزيابى نوع و شدت آسيب ها درخواست مى كنم.
يك ماه پيش، بيمار به علت تنفس پشت سر هم، تنگى   -
نفس و ادم غير قرينه در پاها به بخش اورژانس مراجعه كرده بود. 
درجه اشباع اكسيژن در شرايط تنفس در هواى اتاق، 92 درصد 

بود. عكس قفسه سينه، آتلكتازى لوب تحتانى ريه راست و باال 
رفتن نيمه راست ديافراگم را نشان داد. بيمار بسترى و تشخيص 
انفاركتوس قلبى رد شده بود. وى با آسپيرين و فوروسمايد تحت 
درمان قرار گرفته بود كه هيچ گونه بهبودى در عاليم ظاهر نشده 
بود. كاتتريزاسيون قلبى، بيمارى عروق كرونرى را رد كرد. اسكن 
هوارسانى- خون رسانى هيچ گونه شواهدى از آمبولى ريوى نشان 

نداد.
است.  مهم  آسم  از  غير  ديگر  هاى  تشخيص  به  توجه   •
بيمارى ايسكميك قلبى رد شده است. بررسى هاى غير تهاجمى 
اسكن  ولى  باشد  منطقى  تواند  قرينه مى  غير  ادم  توجه به  پاها، 
هوارسانى- خون رسانى طبيعى، آمبولى ريوى را بعيد مى سازد. 
قلبى  نارسايى  كننده  مطرح  سينه  قفسه  راديوگرافى  هاى  يافته 
به عنوان علت تنگى نفس نيستند و عاليم بيمار به فوروسمايد 

پاسخى نداد.
تنگى نفس بيمار پيشرفت كرد و بيمار براى ارزيابى به   -
درمانگاه ريه رفت. داروهاى وى شامل اين موارد بود: تئوفيلين، 
فوروسمايد،  امپرازول،  گليبورايد،  سالمترول،  فلوتيكازون، 
فكسوفنادين، جم فيبروزيل و آتنولول. در معاينه بيمار ديسترس 
تنفسى ضعيفى داشت. تعداد تنفس 16 بار در دقيقه بود. فشار 
خون 150/85 ميلى متر جيوه و نبض 80 بار در دقيقه و منظم 
بود. معاينه سينوس ها و دهان و همين طور معاينه قلب و شكم 
كاهش  با  منتشر  خس  خس  ها،  ريه  معاينه  در  بودند.  طبيعى 
صداى تنفسى به صورت دو طرفه وجود داشت. زخم هاى متعدد 
كوچك و برجسته در سطح داخلى پاها و ادم دو طرفه در پاها 

مشاهده شد كه در طرف راست شديدتر بود.
راست  نيمه  بودن  باالتر  نشاندهنده  سينه  قفسه  راديوگرافى 
ديافراگم و آتلكتازى در لوب تحتانى ريه راست بود. اشباع اكسيژن 
در شرايط تنفس بيمار در هواى اتاق، 93 درصد و بعد از دو دقيقه 
ورزش، 89 درصد بود. در يك نمونه خون شريانى، فشار نسبى 
اكسيژن، 62 ميلى متر جيوه، pH برابر 7/4 و فشار نسبى دى 
اكسيد كربن 39 ميلى متر جيوه بود. نتايج بررسى عملكرد ريوى 
هم  هوايى  مجارى  در  پذيرى  برگشت  نسبتا  و  شديد  انسداد  با 
خوانى داشت. در ارزيابى كه از طريق مقايسه نتايج اسپيرومترى 
انجام شده قبل و پنج دقيقه بعد از مصرف آلبوترول انجام شد، 

بيمار پاسخ خوبى به داروى گشاد كننده برونش نشان داد.
از بيمار راجع به مصرف برونكو ديالتورها سوال شد و   •
معلوم شد كه وى به ندرت از آن ها استفاده مى كرده است چرا 
روش  توانست  نمى  بيمار  اند  نبوده  كننده  كمك  وقت  هيچ  كه 
استفاده صحيح از دم يار را نشان دهد. استفاده از دم يار به وى 

آموزش داده شد.
راجع  بيمار  به  آموزش  آسم،  اداره  در  حياتى  گام  يك   -
همچنين  و  بيمارى  كنترل  در  يار  دم  از  استفاده  چگونگى  به 
روش صحيح استفاده از آن است. ممكن است با آموزشى صحيح، 
وضعيت آن ها به طور قابل توجهى بهبود يابد. به دليل اين كه 
اند،  شده  ظاهر  بزرگسالى  دوران  اواخر  در  بيمار  شديد  عاليم 

تحليل مسايل بالينى
دكتر سعيد آزادارمكى

 متخصص آسيب شناسى
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ممكن  هم  آن  بر  عالوه  يا  آسم  از  غير  ديگرى  هاى  تشخيص 
هستند. من نتايج آزمون هاى معمول آزمايشگاهى را براى يافتن 
قفسه  اسكن  تى  سى  عالوه،  به  كنم.  مى  بررسى  التهاب  شواهد 
سينه براى تعيين اين كه آيا ارتشاح يا برونشكتازى وجود دارد، 
اهميت دارد. اين يافته ها مى توانند با اختالالتى غير از آسم در 

ارتباط باشند.
شمارش گلبول هاى سفيد، 15/500 عدد در ميلى متر   •
و  درصد  هماتوكريت 35/7  بود.  ائوزينوفيل  درصد  با 44  مكعب 
سرعت  بود.  مكعب  متر  ميلى  در  ها 188/000  پالكت  شمارش 
رسوب گلبول قرمز، 70 ميلى متر در ساعت بود. بررسى هاى غير 
تهاجمى پاها براى يافتن ترومبوز وريد عمقى منفى بود. سى تى 
اسكن اسپيرال قفسه سينه همراه با كنتراست، آتلكتازى خفيف 
و  متعدد  كوچك  لنفاوى  هاى  گره  راست،  ريه  تحتانى  لوب  در 
تجمع متوسط مايع در فضاى پريكاردى را نشان داد. ارتشاح يا 

شواهدى از آمبولى ريوى وجود نداشت.
وجود  آسم  با  همراه  تواند   مى  ائوزينوفيلى  چند  هر   -
داشته باشد، ولى سطح ان به ندرت به بيش از 800 عدد در ميلى 
متر مكعب، حتى در موارد شديد مى رسد. عالوه بر آن، سرعت 
رسوب گلبول هاى قرمز به ميزان قابل توجهى باالست كه در آسم 
وجود ندارد. من در مورد احتمال وجود سندروم هاى ائوزينوفيلى 

سيستميك مرتبط با آسم نگران هستم.
بيمار بسترى شد. شمارش ائوزينوفيل و سرعت رسوب   •
گلبول قرمز هنوز به طور قابل توجهى باال بود. سطح IgE سرم، 
3130 واحد بين المللى در ميلى متر ( طبيعى 100-0 ) و سطح 
IgG ، 2620 ميلى گرم در دسى ليتر ( مقادير طبيعى 69-309) 
تجمع  اكوكارديوگرافى  بود.  منفى  خون  نظر  از  ادرار  تجزيه  بود. 
از  شواهدى  هيچگونه  بدون  پريكاردى  فضاى  در  را  مايع  خفيف 
نشان  را  هيپرتروفيه  و  گشاد  چپ  بطن  طور  همين  و  تامپوناد 
داخل  ترومبوز  يا  ها  جداره  حركت  در  طبيعى  غير  نكته  داد. 
ضد  هاى  بادى  آنتى  يافتن  براى  آزمايش  نشد.  مشاهده  بطنى 
هسته اى منفى بود. سى تى اسكن سينوس، تغييرات مزمن را 
را  اخير  شروع  با  مختصر  تغييرات  و  راست  اتموئيد  سينوس  در 
كالو  كوآموكسى  با  بيمار  داد.  نشان  ماگزيلرى  هاى  سينوس  در 
براى سينوزيت درمان شد، ولى بهبودى در عاليم ظاهر نشد. جم 
فيبروزيل، فوروسمايد و آتنولول قطع شدند ولى تعداد ائوزينوفيل 

ها همچنان باال بود.
ترياد آسم، بيمارى سينوسى و ائوزينوفيلى قابل توجه ،   -
سندروم چرج اشتراوس را به خاطر مى اورد. تست ANCA در 
50-70 درصد بيماران مثبت است و به اين ترتيب جواب منفى 
رسوب  باالى  سرعت  كند.  نمى  رد  را  تشخيص  اين  تست،  اين 
هاى  تشخيص  است.  سازگار  سندروم  اين  با  هم  قرمز  گلبول 
پنومونى  آلرژيك،  برونكولموزى  آسپرژيلوز  شامل  ديگر  احتمالى 
ائوزينوفيلى، پنومونى افزايش حساسيت، سرطان و عفونت كرمى 
است. هرچند سى تى اسكن قفسه سينه برونشكتازى مركزى( كه 
معموال در بيماران با آسپرژيلوز برونكوپولمويزى آلرژيك ديده مى 

شود.) ، ارتشاح يا تغييرات سيناپسى را نشان نداده است، اما من 
براى ارزيابى احتمال عفونت هاو بيمارى هاى التهابى ريه مرتبط 
با پاتوژن هاى غير بومى، از بيمار راجع به سابقه مسافرت سوال 

مى كنم.
آلرژن  به  را  خفيفى  هاى  واكنش  پوستى  هاى  آزمون   •
هاى معمول نشان داد و آزمون سرولوژيك براى يافتن آنتى بادى 
هاى ويژه آسپرژيلوز منفى بود. نمونه هاى مدفوع از نظر تخم و 
انگل منفى بودند و هم چنين آزمون سرولوژيك براى يافتن آنتى 
آندوسكوپى،  استرونژيلوئيد منفى بود. يافته هاى  بادى  بر عليه 
سيگموئيدوسكپى و سى تى اسكن شكم نكته قابل توجهى نشان 

نداد. بيمار سابقه مسافرت 6 ساله دارد.
بررسى ها نشاندهنده وجود آسپرژيلوز برونكوپولمونرى   -
آلرژيك نبودند سابقه مسافرتى بيمار امكان عفونت استرونژيلوئيد 
باعث  سپس  و  بماند  باقى  نهفته  سال  ها  ده  تواند  مى  كه  را 
دهد.  مى  افزايش  شود،  آسم  و  ائوزينوفيلى  ارتشاح  ائوزينوفيلى، 
درمان با كورتيكواستروئيدها مى تواند پرده از يك عفونت انگلى 
بردارد و باعث انتروكوليت و سپسيس باكترى هاى گرم منفى شود. 
پردنيزون  با  درمان  از  متعددى  هاى  دوره  بيمار  كه  واقعيت  اين 
بدون پيشرفت داشته است، وجود استرونژيلوئيد را نامتحمل مى 

كند. آزمون هاى اين انگل هم منفى بوده اند.
ها  ائوزينوفيل  نسبت  كه  داد  نشان  بيمار  سابقه  مرور   •
در شمارش كامل خون در هشت سال پيش 7 درصد و در نمونه 
مربوط به شمارش اخير 33 درصد بوده است. بيمار به خاطر آورد 
داشته  پاهايش  در  قبل  سال  دو  را  مشابهى  پوستى  ضايعات  كه 
بود  گرفته  قرار  پردنيزون  با  درمان  تحت  كه  هنگامى  ولى  است 
اين ضايعات بهبود يافته بودند. برونكوسكوپى انجام شد و راه هاى 
شستشوى  مايع  داد.  نشان  را  موكوس  انسداد  بدون  پاك  هوايى 
برونكوآلوئوالر حاوى 70 درصد ائوزينوفيل بود. نمونه بردارى از 
رنگ  بود.  منتشر  ائوزينوفيلى  ارتشاح  نشاندهنده  برونش  طريق 
و  شستشو  مايع  شناسى  سلول  هاى  بررسى  و  كشت  اميزى، 
نمونه هاى گرفته شده از نظر ميكروارگانيسم منفى بودند. نمونه 
بردارى از ضايعه پوستى پا نشاندهنده ارتشاح ائوزينوفيلى بود ولى 

واسكوليت ديده نشد.
نتايج برونكوسكوپى نشاندهنده ارتشاح ائوزينوفيلى ريه   -
ها بوده است كه نگرانى راجع به امكان وجود ارتشاح در اعضاى 
يك  نشاندهنده  ائوزينوفيلى،  سابقه  دهد.  مى  افزايش  را  ديگر 

اختالل مزمن است.
گشادكننده  داروهاى  با  درمان  طى  در  بيمار  عاليم   •
بيمار  و  يافت  بهبود  استنشاقى  كورتيكواستروئيدهاى  و  برونشى 
پى  براى  ريوى  عملكرد  هاى  آزمون  بعد،  روز  دو  شد.  مرخص 
گيرى انجام شدند و آزمون هاى كاهش در انسداد مجارى هوايى 
را همراه با حجم بازدمى با فشار برابر با 3/09 در ثانيه ( 78 درصد 
ميزان پيش بينى شده) نشان دادند. شمارش ائوزينوفيلى، سرعت 

رسوب گلبول قرمز و سطوح ايمونوگلبولين همچنان باال بودند.
هر چند عاليم بيمار و نتايج آزمون هاى عملكرد ريوى   -
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داروهاى  و  استنشاقى  كورتيكواستروئيدهاى  با  درمان  طول  در 
نشانگرهاى  باالى  سطوح  اند،  يافته  بهبود  برونشى  گشادكننده 
بيمارى  فعاليت  ادامه  نشاندهنده  ائوزينوفيلى  شمارش  و  التهاب 

است.
نمونه  بود،  قطعى  غير  هنوز  تشخيص  كه  جا  آن  از   •
نمونه  شد.  انجام  ريوى  باز  بردارى  نمونه  و  پريكارد  از  بردارى 
فيبروز در  التهاب و  ائوزينوفيلى بود.  نشاندهنده ارتشاح  پريكارد 
عفونت  بدخيمى،  نفع  به  شواهدى  ولى  شد  ديده  نمونه  دو  هر 
پردنيزون  گرم  ميلى   60 با  درمان  نداشت.  وجود  واسكوليت  يا 
ميلى   5 به  ماه  چندين  طول  در  دوز  اين  و  شد  شروع  روز  در 
سينه  خس  خس  نفس،  تنگى  سرفه،  يافت.  كاهش  روز  در  گرم 
در  توانست  بيمار  رفتند.  بين  از  كامال  بيمار  سينوسى  احتقان  و 
عرض دو هفته كار و ورزش را آغاز كند و عاليم بيمار قطع شدند 
و معيارهاى آزمايشگاهى و آزمون هاى عملكرد ريوى طبيعى يا 

نزديك به طبيعى شدند.

تفسير 
سازگار   كه  شد  مشخص  نهايت  در  كه  بيمار  بالينى  تابلوى 
زمينه  در  مشكالت  از  تعدادى  است،  اشتراوس  چرج  سندروم  با 
تشخيص اين بيمارى را روشن مى كند. هنگامى كه بيمار براى 
اوليه بار مراجعه كرد، تنگى نفس او به نظر مربوط به شروع آسم 
نسبتا  انسداد  تائيد  برداشت با  اين  امد.  بزرگسالى مى  دوران  در 
عملكرد ريوى، تائيد  برگشت پذير مجارى هوايى با آزمون هاى 
شد. بيمار سينوزيت داشت كه مى تواند مانند چرج اشتراوس با 
هاى  نشانه  نگر،  گذشته  بررسى  در  باشد.  داشته  همراهى  آسم 
سندروم چرج اشتراوس در بيمار شامل افزايش سطح ائوزينوفيلى 
با  درمان  به  كه  دار  خارش  پوستى  ضايعات  تكرار  دفعات  و 
كورتيكواستروئيد پاسخ مى دادند، بود. در كنار تنگى نفس رو به 
پيشرفت بيمار، يافته هاى مربوط به ائوزينوفيلى شديد و افزايش 
قابل توجه سرعت رسوب گلبول هاى قرمز، وجود يك سندروم 

ائوزينوفيلى سيستميك را تائيد كرد.
تقريبا  كه  است  ناشايع  بيمارى  يك  اشتراوس  چرج  سندروم 
در هر دو تا چهار نفر در هر يك ميليون انسان در سال رخ مى 
دهد. از آن جا كه بيشتر بيماران قبال آسم دارند، بيمارانى كه با 
آسم و ائوزينوفيلى قابل توجه مراجعه مى كند مى توانند مبتال به 
سندروم چرج اشتراوس باشند و اين سندروم مى تواند هنگامى 
پديدار  يابد،  مى  كاهش  آسم  براى  درمانى  پردنيزون  دوز  كه 
اشتراوس  چرج  سندروم  تشخيص  دليل  موضوع  اين  شايد  شود. 
در بعضى بيماران دريافت كننده كورتيكواستروئيد استنشافى يا 
آنتاكونيست هاى لكوترين باشد. هر چند تظاهرات سندروم چرج 
معموال  سندروم  اين  اما  باشد،  متغير  كامال  تواند  مى  اشتراوس 
يك بيمارى سه مرحله اى است. اين سه مرحله شامل اين موارد 

است:
در  معموال  (كه  متغير  هاى  شدت  با  آسم  و  آلرژيك  رينيت 
دوران بزرگسالى آغاز مى شود)، ائوزينوفيلى و ارتشاح ائوزينوفيلى 

در بافت ها و واسكوليتى كه مى تواند تهديدكننده حيات باشد و 
ارگان هاى متعددى را درگير كند. ولى معموال در پوست، ريه ها، 

قلب؛ مجارى گوارشى و دستگاه عصبى ديده مى شود.
تا  است  بالينى  تشخيص  يك  بيشتر  اشتراوس  چرج  سندروم 
از 10  بيش  آسم،  گانه  شش  عاليم  آزمايشگاهى،  تشخيص  يك 
درصد ائوزينوفيلى در خون، منونوروپاتى يا پلى نوروپاتى، ارتشاح 
و  پارانازال  هاى  سينوس  در  غيرطبيعى  نكات  ريوى،  غيرثابت 
ائوزينوفيل هاى خارج عروقى معموال وجود ندارد. هرچند كارايى 
تشخيص اين وضعيت ها فقط در بيماران با واسكوليت ثابت شده، 

ارزشمند است.
شوند،  مى  مشخص  ائوزينوفيلى  با  كه  هايى  بيمارى  بين  از 
هاى  جنبه  بعضى  با  حدودى  تا  نيز  هيپرائوزينوفيلى  سندروم 
تابلوى بالينى اين بيمار سازگار است. اين سندروم ناشايع است و 
يك اختالل مجزا نيست بلكه بيشتر شامل بسيارى موارد شناخته 
شده و اكثرا بدون دليل مشخص و در ارتباط با ائوزينوفيلى است. 
و  است  ناهمگون  بالينى  تابلوى  نظر  از  سندروم  اين  نتيجه  در 
شامل  اوليه  تشخيصى  شرايط  است.  متغير  بسيار  هم  آن  نتيجه 
متر  ميلى  در  ائوزينوفيل  از 1500  بيش  وجود  است:  موارد  اين 
مكعب  براى بيش از 6 ماه، عدم وجود انگل، آلرژى يا علل ديگر 
و عاليم و نشانه هاى گرفتارى اعضا سندروم هيپرائوزينوفيلى و 
هستند.  بسيارى  مشترك  عاليم  داراى  اشتراوس  چرج  سندروم 
البته وضعيت هاى متعددى كه در  سندروم چرج اشتراوس شايع 
هستند، در سندروم هيپرائوزينوفيلى نادر هستند از جمله آسم و 
افزايش سطح IgE كه باعث مى شوند كه تشخيص دوم در بيمار 

توصيف شده بعيدتر به نظر برسد.
اشتراوس،  چرج  سندروم  به  مبتال  بيماران  بيشتر  در   
ائوزينوفيلى و عاليم به سرعت به درمان با كورتيكواستروئيد پاسخ 
آلفا سود  اينترفرون  از  است  از آن ها ممكن  بعضى  دهند و  مى 
مرگ  سندروم،  اين  درمان  و  تشخيص  در  تاخير  علت  به  ببرند: 
در اثر عوارض واسكوليتى درگير كننده قلب، مجارى گوارشى و 
بقيه اعضا افزايش مى يابد و پزشكان بايد هنگامى كه نشانه هاى 
يك بيمار با آسم به تنهايى سازگار هستند، به اين تشخيص نيز 

توجه كنند.
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مركز تحقيقات بيمارى هاى عفونى و گرمسيرى دانشگاه علوم 
پزشكى اصفهان، چهارمين كنگره ميكروب شناسى بالينى ايران را 
از تاريخ 20-18 آبان ماه 1389 در شهر زيبا و تاريخى اصفهان 

برگزار مى نمايد .
به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز به نقل از سايت 
اين گروه ، اين كنگره ساالنه از سال 1385 خورشيدى با همت 
استاد بزرگوار دكتر عبدالوهاب البرزى و با هدف بكارگيرى بالينى 
پژوهش ها و مطالعات ميكروب شناسى برگزار مى شود، و جايگاه 
مناسبى در جهت بهره مندى از جديدترين يافته هاى اين دانش 

فراهم آورده است.
ما در نظر داريم كه در يك برنامه سه روزه آخرين مطالعات 
دانشمندان و پژوهشگران ايران عزيز در زمينه ميكروب شناسى 

بالينى را ارائه نمائيم.
دستاوردهاى  و  مقاالت  به  كنگره  هر  پويايى  كه  آنجايى  از 
پژوهشى آن مى باشد، از شما استاد، پژوهشگر و دانشجوى گرامى 
دعوت مى شود با ارائه مقاالت ارزشمند خود در اين كنگره، گامى 
مثبت در راه پيشرفت دانش پزشكى كشور برداشته باشيد. حضور 

شما مايه مباهات و سرافرازى ما خواهد بود.

محورهاى اصلى كنگره:
-  باكترى شناسى بالينى
-  قارچ شناسى بالينى

-  ويروس شناسى بالينى
-  انگل شناسى بالينى

-  ايمنى شناسى بيماريهاى عفونى
-  بيمارى هاى مشترك انسان و دام

-  سل
-  عفونت هاى بيمارستانى

-  ليشمانيوز جلدى
-  مقاومت هاى دارويى

-  واكسيناسيون

و  وسائل  جديدترين  از  نمايشگاهى  كنگره  شروع  با  همزمان 
دستگاه هاى آزمايشگاهى و آخرين محصوالت دارويى موجود در 

كشور در محل كنگره برقرار خواهد شد.
در  توانند  مى  كارخانجات  و  پژوهشى  مراكز  ها،  شركت  كليه 

اين نمايشگاه شركت نمايند.
عالقمندان حداكثر تا پايان شهريورماه 1389 فرصت دارند تا 

آمادگى خود را جهت شركت در نمايشگاه اعالم نمايند.
تماس  كنگره  دبيرخانه  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  لطفا 

بگيريد.

امتياز باز آموزى :
امتياز  رسمى  مجوز  كنگره  اين  در  كنندگان  شركت  جهت 
بازآموزى از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى براى رشته 

هاى زير درخواست شده است .
فارغ  شامل  مداوم  آموزش  قانون  مشمول  پزشكان  كليه   -

التحصيالن PHD رشته هاى علوم پايه
-  دكترا ، كارشناسان ارشد و كارشناسان رشته پرستارى

- دكترا، كارشناسان ارشد و كارشناسان رشته مامايى
- كارشناسان ارشد و كارشناسان رشته علوم آزمايشگاهى

آدرس دبيرخانه:
اصفهان، ميدان جمهورى اسالمى، ابتداى خيابان خرم، مركز 
تحقيقاتى درمانى حضرت صديقه طاهره، مركز تحقيقات بيمارى 

هاى عفونى و گرمسيرى

تلفن: 3359359 و 3377171 – 0311 
دورنگار: 0311-3373735

پست الكترونيكى:
iccm@mui.ac.ir

پايگاه اينترنتى: 
http://iccm.mui.ac.ir

محل برگزارى كنگره:
 اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، 

مركز همايش هاى دانشگاه

چهارمين
 كنگره ميكروب شناسى بالينى ايران 

از تاريخ 20-18 آبان ماه 1389 
برگزار مى شود
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تشخيص زودرس سرطان پستان
 بر اساس الگوى ژنومى در سلول هاى خون محيطى

سراسر  زنان  بين  در  شايعى  بسيار  سرطان  پستان  سرطان 
نفر   465000 و  جديد  مورد  نفر   1300000 برآورد  با  جهان 
پستان،  سرطان  مورتاليتى  كاستن  براى  مى باشد.  ساالنه  مرگ 
دارد.  كليدى  نقش  مناسب  درمان  و  اوليه  و  زودرس  بيماريابى 
بيمار  خود  توسط  معاينه  و  بالينى  معاينه  ماموگرافى،  غربالگرى 
راهكارهاى اصلى براى تشخيص زودرس سرطان پستان مى باشد. 
هنگامى كه يك تومور قابل تشخيص مى شود چه به وسيله لمس 
و چه با ماموگرافى ممكن است براى چندين سال وجود داشته 
باشد و قابليت گسترش در ارگان هاى دوردست را دارا مى باشد. 
بين  در  مالحظه اى  قابل  طور  به  پستان  تومورهاى  رشد  ميزان 
مى كنند  رشد  سريع  چنان  تومورها  بعضى  است.  متفاوت  افراد 
را  بالينى  عاليم  و  مى گريزند  ماهه  شش  غربالگرى  برنامه  از  كه 
قبل از تشخيص به وسيله ماموگرافى نشان مى دهند. حساسيت 
ماموگرافى به طور قابل توجهى در زنان با بافت پستان متراكم، 
زنان پره منوپوزال و آنهايى كه درمان هورمونى منوپوزال دريافت 
در  ديگر  تصويربردارى  هاى  روش  مى يابد.  كاهش  مى كنند، 
غربالگرى سرطان پستان شامل اولتراسونوگرافى و MRI مى باشد. 
اولترا سوند بسيار وابسته به انجام دهنده آن است، وقت گير بوده 
و نتايج مثبت كاذب زيادى را به دنبال دارد. MRI به دليل گران 
بودن ، باال بودن ميزان مثبت كاذب، منابع محدود و مقبوليت كم، 
محدوديت استفاده براى مقاصد غربالگرى دارد. در مطالعات انجام 
شده قبلى ثابت شده است كه استفاده از نمونه خون محيطى براى 
  signature gene ارزيابى  جهت    Transcriptome آناليز 
مرتبط با بيمارى و پاسخ دارويى مفيد مى باشد. نمونه گيرى از 
خون محيطى بدليل قابل دسترس بودن، روش تهاجمى كمتر و 
هزينه پايين يك روش فرعى بسيار خوبى براى مقاصد تشخيصى 

است  اين  محيطى  خون  از  استفاده  براى  منطقى  دليل  مى باشد 
كه سرطان پستان مسبب ايجاد پاسخ هايى در سلول هاى خونى 
 signature gene مى باشد كه منجر به تغييرات قابل رديابى در

خون محيطى مى گردد.
زنانى  تصادفى از بين  در اين مطالعه 121 زن كه به صورت 
براى  داشتندو  غربالگرى  ماموگرام  در  سرطان  به  اوليه  شك  كه 
بررسى هاى ثانويه مراجعه نموده  بودند انتخاب شدند. ماموگرام هاى 
بين  از  كه  دادند  نشان  هيستوپاتولوژى  گزارش هاى  و  تشخيصى 
121 زن 57 نفر سرطان پستان مهاجم، 10 نفر DCIS و 54 
مورد   54 بين  از  نداشتند.  بدخيم  بيمارى  از  عالئمى  هيچ  نفر 
بيمارى بدخيم 12 نفر يافته هاى خوش خيم شامل  فاقد عاليم 
فيبروادنوما، كيست هاو بعضى يافته هاى غبراختصاصى داشتند. در 
بيماران مبتال به سرطان پستان اطالعات مربوط به درجه و مرحله 
بر 121  عالوه  شد.  ثبت  مربوطه  بالينى  اطالعات  ساير  و  تومور 
مورد 5 نمونه خون از 2 زن سالم، 3 نمونه خون از زنان باردار و 1 
نمونه از يك زن سالم شيرده جمع آورى گرديد. در مجموع 130 

نمونه از 127 نفر براى آناليز signature gene بدست آمد.
نتايجى كه از اين مطالعه به دست آمد به اين صورت بود كه 
يك مجموعه اى از 738 پروب كه قدرت تمايز بين نمونه هاى مبتال 
به سرطان پستان و افراد غير مبتال را دارا مى باشد. شناسايى شد 
  (Leave one out cross validation)  كه به وسيله روش
و   % 80/6 حساسيت  با   % 97/5 تشخيصى  دقت   LOO-CV
سرطان  به  مبتال  مورد   67 از  آمد.  بدست   % 78/3 اختصاصيت 
پستان 54 نفر درست تشخيص داده شد در حالى كه 47 نفر از 
60 نمونه غير مبتال در گروه منفى قرار گرفت. پارامترهايى مثل 
درجه تومور، رسپتور استروژن و وضعيت منوپوز به نظر نمى رسد 

كه تاثيرى در پيش بينى بيمارى داشته باشد.
محيطى  خون  در   signature gene كه  داد  نشان  نتايج 
سرطان  در  زودرس  تشخيصى  وسيله  يك  عنوان  به  مى تواند 
   signature gene آوردن  بدست  نتيجه  رود.  كار  به  پستان 
بود كه بيماران مبتال به سرطان پستان را از زنان سالم با دقت 
داشتند  وجود  ژنهايى  پروب،  بررسى  در  مى دهد.  افتراق  خوبى 
كه منعكس كننده يك پاسخ بيولوژيك مرتبط با رشد تومور بود. 
 Core از  مجموعه  يك  به  انتخابى  پروب هاى  تعداد  همچنين 
داشتند  شدن  واقعى  مثبت  براى  بيشترى  احتمال  كه  geneها 
كاهش داده شد و مشاهده گرديد كه فرآيندهاى بيولوژيك مشابه 
در بين Core genes upregulation در خون بيماران مبتال 
مشخصه  تنها  پستان  ضايعه  اندازه  مى شوند.  پستان  سرطان  به 
 over represented بالينى است كه به طور معنا دارى موجب
مى گردد.) 13  كاذب  شده  بينى  پيش  هاى  نمونه  بين  در  شدن 
بودند  افرادى  آنها  از  نفر  كه 11  آمده  بدست  كاذب  منفى  مورد 
منطقى  داشتند.   ( DCIS 2مورد)  cm2 از كوچكتر  ضايعه  كه 
است كه يك تومور كم حجم پاسخ ضعيف ترى را در خون براى 
پيش بينى سرطان به وجود مى آورد. در اين مطالعه يك مورد از 
زنان باردار سالم مثبت كاذب بود. از آنجايى كه ماموگرافى معيار 

تازه هاى پاتولوژى
دكتر فرحناز بيدارى زره پوش، متخصص آسيب شناسى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

دكتر داود عزيزى، دكتر مريم برنكى
دستياران آسيب شناسى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى



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

17

تشخيص سرطان پستان مى باشد. نمى توان اين امكان را رد كرد 
كه بعضى از موارد مثبت كاذب در واقع يك مرحله خيلى زودرس 
با  تشخيص  غيرقابل  ديگر  پنهان  تومورهاى  يا  پستان  سرطان 
تكنولوژى موجود مى باشند. چهار فرآيند بيولوژيكى غنى شده با 
FDR زير 20 % در هنگام آناليز ژن هاى در خون بيماران مبتال 
  celluler biosynthetic Process, به سرطان پستان شامل
 defence response to bacterium , translation
response to external Stimuli مى باشد. در بين ژن هاى 
فنول،  متابوليسم  در  دخيل  فرآيندهاى   down regulated

كاتوالمين، استروئيد و ليپيد شناسايى گرديد.
در  بحث  و  مى افتد  اتفاق  ها  سلول  تمام  در   Translation
بيان  كاهش  پايلوت  مطالعه  در  چند  هر  است  مشكل  مورد  اين 
به  مبتال  بيماران  در  پروتئين  سنتز  در  دخيل   transcripts
مشاهده  دفاع  به  مربوط  پاسخ  گرديد.  مشاهده  پستان  سرطان 
هاى  يافته  با  همسو  پستان  سرطان  به  مبتال  بيماران  در  شده 
 DEFAS ، قبلى مى باشد 50 ژن دخيل در اين فرآيند كه شامل
LTF ، CAMP ، PPBP و S100A12 هستند همگى با نسبت 
زيادى در نوتروفيل يا فعال كننده آنها بيان مى شوند. اين موضوع 
مطرح شده است كه سلول هاى تومور باعث جذب نوتروفيل ها به 
وسيله ترشح اينترلوكين 8 مى شوند، در مقابل ژن ايجاد شده به 
وسيله نوتروفيل ها به نام الكتوترانسفرين (LTF) اثر مهارى در 
 ، NK رشد تومور و متاستاز از طريق تنظيم فعاليت سلول هاى
مودوالسيون بيان پروتئين G1 ، مهار آنژيوژنز و افزايش آپوپتوز 
پروتئيناز  مهاركننده  يك  كه    (CSTA)A سيستاتين  ژن  دارد. 
 Core up regulated ژن   49 بين  در  و  است  سيستئين 
سرطان  براى  كننده  بينى  پيش  نشانگر  يك  عنوان  به  دارد  قرار 
 (LCN2) 2 ليپوكالين  سطح  افزايش  است.  شده  مطرح  پستان 
در نمونه هاى ادرار و بافت بيماران مبتال به سرطان پستان مهاجم 
تهاجمى  غير  نشانگر  زيست  يك  عنوان  به  و  است  شده  گزارش 

براى سرطان پستان پيشرفته مطرح مى شود.
غنى سازى ژن هاى درگير در فرآيندهاى متابوليك مختلف 
در ژن هاى down ragaluted به تغيير در متابوليسم بيماران 
مبتال به سرطان اشاره دارد. رشد تومور اغلب منجر به تغييرات 
تغيير  مطالعه  چندين  مى گردد.  بيماران  در  دراماتيك  متابوليك 
كاشكسى  منجربه  كه  سرطانى  بيماران  در  را  چربى  متابوليسم 
چربى  متابوليسم   Deregulation است.   داده  نشان  مى شود 
شيفت  كننده  منعكس  است  ممكن  شاهدها  و  موردها  بين  در 
زودرس در متابوليسم بيماران مبتال به سرطان مى باشد. اهميت 
پاسخ دفاعى به باكتريوم به عنوان يك فرآيند خيلى مهم نشان 
 up regulated در بين ژنهاى Taxis داده شده است همچنين
حركت  در  محرك  عامل  يك  عنوان  به  كه  است  شده  شناسايى 

سلول هاى ايمنى به سمت تومور مى باشد.      

Reference:
Breast Canser Research 2010;12(1):R7
رويكرد جديد براى غربالگرى سرطان تخمدان

سرطان  ايجاد  براى  متوسطى  خطر  معرض  در  كه  زنانى  در 
تخمدان هستند يك رويكرد جديد به غربالگرى اين بيمارى عملى 
 ROCA تخمدان  سرطان  ريسك  الگوريتم  بود.  خواهد  موثر  و 
 (Risk of ovarian cancer Algorithm) كه بر پايه سن 
مثبت  موارد  دارد  قرار   CA-125 سرمى سطح  ارزيابى  و  بيمار 

كاذب كمى را نشان داده و اختصاصيتى برابر با 99/9 % دارد.
دستگاه  شناسى  سرطان  استاد  لو،  كارن  توضيحات  اساس  بر 
در  اندرسون  كنسر  مركز  تگزاس،  دانشگاه  در  زنان  تناسلى 
هوستون، اگر چه دو مورد بوردالين به وسيله ROCA شناسايى 
تشخيص  بدون  تخمدانى  مهاجم  سرطان  مورد  هيچ  ولى  نشدند 

باقى نماند.
طبق گفته ايشان زيبايى اين الگوريتم آنست كه هر زن بر اساس 
سطح CA-125 قبلى چك شده خود يك خط پايه مخصوص به 
خود خواهد داشت. همچنين بر اساس گفته هاى وى ميزان بروز 
سرطان تخمدان در زنان يائسه يك در 2500 مورد بوده و كشنده 
ترين سرطان تناسلى محسوب مى شود. متاسفانه بيش از 75 % از 
ميزان  كه  مى شوند  شناسايى  بيمارى  پيشرفته  مراحل  در  موارد 

بهبودى كمتر از 30 % خواهد بود. 
طور  به  نتايج  شود  گذاشته  زودرس  مراحل  در  تشخيص  اگر 
در  شده  گزارش  بهبودى  ميزان   ) بود  خواهد  بهتر  بسيار  كلى 
90-60 % ) ولى دكتر لو در حين گزارش خود به اين نكته اشاره 
كرد كه « امروزه به طور رايج روش هاى غربالگرى موثرى وجود 

ندارد. » 
پيشگويى  ارزش  و  اختصاصيت  ميزان  ارزيابى  مطالعه  هدف 
كننده مثبت در استراتژى غربالگرى دو مرحله اى در زنان يائسه 
سالم به منظور تخمين صحيح تر خطر سرطان تخمدان مى باشد. 
در اين روش تغييرات CA-125 در طول زمان و با افزايش سن 
شركت كننده سازماندهى مى شود. بخشى از استراتژى ارجاع زنان 
داراى ROCA Score باال جهت سونوگرافى ترانس واژينال و 

ارزيابى بالينى توسط يك سرطان شناس زنان مى باشد.
با  يائسه  خانم  نگر 3238  آينده  گروهى  تك  مطالعه  اين  در 
طيف سنى 74 تا 50 سال در طول 9 سال شركت داده شدند. 
سرطان  از  توجهى  قابل  خانوادگى  سابقه  زنان  اين  از  هيچكدام 

تخمدان و پستان نداشتند.
را  ممكن  مسير  سه   ROCA لو  دكتر  توضيحات  اساس  بر 
براى  هستند  پايين  خطر  معرض  در  كه  زنانى  مى دهد:  پيشنهاد 
ارزيابى ساالنه سطح سرمى CA-125 ارجاع مى شوند، در زنان با 
ريسك متوسط پس از سه ماه سطح CA-125 مجددا سنجيده 
خواهد شد و موارد با خطر باال براى سونوگرافى ترانس واژينال و 

ارزيابى بالينى ارجاع مى شوند.
شدند  پيگيرى   CA-125 ساالنه  غربالگرى  با  زنان  اكثريت 
(2666 نفر 86 %). به گفته دكتر لو «در طول يك دوره 9 ساله 
فقط 2/6 % از زنان براى سونوگرافى ترانس واژينال ارجاع شدند و 
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8 زن تحت جراحى قرار گرفتند.» ميزان ساالنه ميانگين ارجاع 
براى غربالگرى سه ماهه CA-125  6/8 % و به طور كلى 15/4 % 
سونوگرافى  جهت  ارجاع  ميانگين  ساالنه  ميزان   (n=501) بود. 
ترانس واژينال و ارزيابى بالينى سرطان شناسى زنان فقط 0/9 % 

بود.
قرار  جراحى  تحت  مطالعات  اين  پى  در  كه  زنى   8 ميان  از 
گرفتند در 5 مورد كنسرهاى تخمدانى شناسايى شد. هر 5 بيمار 
بيمار   3 مورد،   5 اين  از  شدند.  داده  تشخيص  اوليه  مراحل  در 
سرطان مهاجم و 2 مورد تومورهاى تخمدانى بوردالين داشتند. 
سه زن ديگرى كه تحت جراحى قرار گرفتند ضايعات خوش خيم 
داشتند، هر چند در يكى از آن ها بعدها سرطان اندومتر تشخيص 

داده شد.
همگى  شدند  شناسايى  كه  مهاجم  تخمدانى  سرطان  سه 
تومورهاى اپى تليالى با گريد باال بودند ولى در مراحل اوليه: دو 
مورد Stage 1C و يكى  Stage 2B بود. هر سه زنى كه بيمارى 
مهاجم در آنها تشخيص داده شد قبل از آنكه سطح CA-125  آنها 
افزايش يابد، CA-125 ساالنه اى در حد ريسك پايين داشتند. در 
دو مورد از سرطان هاى تخمدانى سطح CA-125 طبيعى بوده 
و به طور ناگهانى پس از سالها غربالگرى افزايش يافت. دكتر لو 
توضيح داد كه در نمونه سوم سطوح سرمى پايين بودند( در حد 
 ROCA .12-10) ولى در سال چهارم غربالگرى دو برابر شدند
دو برابر شدن از خط پايه اين مورد را شناسايى كرده و سونوگرافى 

و جراحى بعدى او برنامه ريزى شد.
به طور كلى ROCA ارزش پيش گويى كننده مثبتى درصد 
 ROCA تركيبى اختصاصيت  ميزان  37/5 % را تامين مى كند. 

كه با TVS پيگيرى شده باشد (در موارد قبل از ارجاع جراحى)، 
99/7 % مى باشد.

دكتر لو تاكيد كرد كه مهم است كه بر جنبه هاى بالينى اين 
عملى  نظر  از  تغييرى  هنوز  حاضر  حال  در  كنيم.  تاكيد  مطالعه 
وجود ندارد. او اضافه كرد كه ما منتظر نتايج مطالعه قطعى هستيم 
كه مرگ و مير را به عنوان يك نقطه پايان ارزيابى مى كند. اين 

مطالعه در حال حاضر در انگلستان در حال انجام است.
در حال حاضر مطالعه اى در ابعاد بزرگ كه بيش از 200000 
زن در آن درگير هستند در حال انجام بوده و نتايج آن در سال 

2015 حاضر خواهد شد.
نمونه   ABCO ، ROCA رياست  بالنى،  داگالس  گفته  به 
را  آن  ما  مورد  اين  در  مى باشد.  شده  شخصى  طب  از  ديگرى 
همچنين  ايم.  كرده  شخصى  غربالگرى  استراتژى  يك  جهت  در 
شناخته  هاى  تكنولوژى  از  ظريف  كاربرد  روش  يك   ROCA

شده اى است كه به طور وسيع در دسترس هستند.
دكتر بالنى همچنين بر لزوم احتياط پيش از استفاده از اين 
رويكرد براى غربالگرى تاكيد كرد. نادر بودن نسبى اين سرطان 
در اين مطالعه مشاهده شده است، بنابراين نكته مهم اين است 
كه پيش از انجام يك مطالعه تاييدى نبايد به طور گسترده از اين 

روش استفاده كرد.

Reference:
American Society of Clinical Oncology, Annual 

meating , to be prep teol June 6,2010

تقدير 
از اساتيد دانشكده پزشكي 

درنهمين همايش نكوداشت مقام استاد 

با  استاد  مقام  نكوداشت  همايش  دوره  نخستين  برگزاري 
ترويج  هدف  با  پزشكي  دانشكده  دانشجويان  عالقه  و  ابتكار 
فرهنگ سپاسگزاري از اساتيد و نكوداشت مقام آنان ، با تأسيس 
و با تالش معاونت  دبيرخانه اي به نام "نكوداشت مقام استاد" 
آغاز  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشگاهي  جهاد  فرهنگي 
داشته  ادامه  كنون  تا  مستمر  همايش  نه  برگزاري  با  و  گرديد 

است.
جمعي  كه  دانشگاه  منتخب  استاد  ده  از  دعوت  مراسم  در 
رئيس  و  دانشجويان  و  علمي  هيئت  محترم  اعضاء  و  اساتيد  از 
محترم دانشگاه حضور داشتند، اساتيد منتخب دانشكده پزشكي 
و  نخجواني  دكتر  مقدم،  بين  نيك  دكتر  اباسهل،  دكتر  آقايان 
صفائي  دكتر  و  وليخاني  دكتر   ، دوست  كيهاني  دكتر  خانمها 

نراقي مورد تقدير قرارگرفتند.. 
در اين مراسم دكتر حبيبي رئيس محترم جهاد دانشگاهي 
ضمن خير مقدم به ميهمانان در خصوص مقام استاد سخنراني 
نماينده  و  همايش  دبير  زاده  ابوالفتح  دكتر  سپس  و  نمود 

دانشجويان نيز در مراسم تجليل از اساتيد صحبت كرد .
آقاي  و  شريعت  شمس  دكتر  آقاي  دانشگاه  ازپيشكسوتان 

دكتر يلدا از ديگر سخنرانان اين مراسم بودند.
پزشكي  دانشكده  منتخب  اساتيد  از  اباسهل  ابوالقاسم  دكتر 
اين  اميدوارم  گفت:  مراسم  اين  درخصوص  خود  صحبتهاي  در 
جشنها روزي برگزار شود كه توانسته باشيم آالم مردم را كامال" 

درمان كرده باشيم.
در ادامه شاگردان و همكاران هر يك از اساتيد ، دسته گلي 
رئيس  توسط  نيز  يادبودي  لوح  و  كردند  تقديم  خود  استاد  به 
دانشگاه و معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي به اين عزيزان اهداء 

شد.
خصوص  در  دانشگاه  محترم  رئيس  الريجاني  دكتر  آقاي 
اين  از  هريك  فرمود:  مراسم  اين  در  استاد  مقام  نكوداشت 
اساتيدي كه انتخاب مي شوند ايجاد كننده رشته هاي پزشكي 

در كشور بوده اند و شايسته است كه از آنان تقدير شود.
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نتيجه ارزيابى اقالم آزمايشگاهى ارسال شده به آزمايشگاه مرجع سالمت ارديبهشت و خرداد 1389
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تذكر: با توجه به اينكه در نمونه هاي باليني گونه هاي كانديدا 
بيش از ساير جنس هاي مخمري جدا مي شوند،  تاكيد اصلي اين 

نوشتار بر روي جنس كانديدا متمركز شده است.

مقدمه
مخمرهاي بيماريزا

از آنجايى كه اغلب مخمرها فلور طبيعى سطح پوست، مخاط 
هويت  تعيين  ها  آزمايشگاه  اكثر  باشند،  مى  واژن  و  روده  دهان، 
ضرورى  را  شوند  مى  جدا  ها  نمونه  كشت  از  كه  مخمرهايى 
نمى دانند. ولى بايد توجه داشت كه تعيين جنس و گونه مخمرها 

در بسياري موارد ضرورى هستند، به عنوان مثال:
1 - مخمرهاى جدا شده از نمونه هاي بيوپسى، خون، مايع 

مغزى نخاعى و ساير مايعات استريل بدن.
جدا  بالينى  هاى  نمونه  از  زياد  تعداد  به  كه  مخمرهايى   -  2

شده اند.
3 - مخمرهايى كه بكرات از بيماران مبتال به اختالالت سيستم 
هستند،  قارچى  هاى  عفونت  به  مشكوك  كه  كسانى  يا  و  ايمنى 

جدا شده اند. 

حداكثر تا حدود 20 سال قبل باور متخصصان و دانشمندان 
در مورد لزوم شناسايي مخمرها آن هم در سطح جنس همين 
مطالب ذكر شده بود اما اينك به داليل عديده از جمله مسائل 
زير تعيين هويت مخمرهاى جداشده از ضايعات بالينى آن هم 

در سطح گونه بسيار ضروري تر به نظر مي رسد: 
هاي  گونه  از  برخى  با  خاص  بالينى  اشكال  از  برخى   -  1
كانديدا  مثال  عنوان  به  هستند.  مرتبط  كانديدا  جنس  از  خاصي 
وسايل  و  اجسام  كاربرد  موارد  در  نوزادان،  در  پاراپسيلوزيس 
خارجى در بدن و نيز در بيماراني كه تغذيه درون رگى دريافت 
مي كنند بيشتر جدا شده است، كانديدا كروزى در موارد استفاده 
در  تروپيكاليس  كانديدا  همراه  به  نيز  و  ها  آزول  از  پيشگيرانه 

مروري بر ويژگي هاي مرفولوژيك،  
جنبه هاي بيماريزايي

 و آشنايي با روش هاي ملكولي 
شناسايي گونه هاي كانديدا

 
دكتر محمد قهري - دانشگاه امام حسين(ع)

كانديدا  شده،  جدا  بيشتر  استخوان  مغز  پيوند  و  نوتروپنى  موارد 
گالبراتا نيز در موارد استفاده پيشگيرانه از آزول ها، جراحى ها و 
استفاده از كاتترهاى عروقى يا ادرارى، كانديدا لوزيتانيا و كانديدا 
استفاده هاى قبلى از پلى ينها (آمفوتريسين  گيلرموندى در اثر 
بيشتر  ها  سوختگى  موارد  در  روگوزا  كانديدا  و  نيستاتين)  يا   B
هاى  عفونت  به  بيشتر  لوسمى  به  مبتال  بيماران  اند.  شده  جدا 
بيمارانى  باالخره  و  شوند  مى  مبتال  آلبيكانس  كانديدا  از  ناشى 
كه تومورهاى توپر دارند به عفونت هاى ناشى از كانديدا گالبراتا 

بيشتر دچار مى شوند.
هاى  گونه  از  يك  هر  زايى)  بيمارى  شدت   ) ويروالنس   - 2 
كانديدا با يكديگر متفاوت بوده و شرط الزم درك پاتوژنز عفونت 
مثال  عنوان  به  است.  بيمارى  عليتى  عامل  هويت  تعيين  ها، 
ويروالنس  از  آلبيكانس  كانديدا  به  نسبت  تروپيكاليس  كانديدا 
بيشترى برخوردار است و كانديدا پاراپسيلوزيس نسبت به كانديدا 

آلبيكنس از ويروالنس كمترى برخوردار مى باشد.
 3 - گونه هاى مختلف نسبت به داروهاى ضد قارچى حساسيت 
تروپيكاليس و  دارند. به عنوان مثال حساسيت كانديدا  متفاوتى 
از  كمتر  برابر   32 الى   4 فلوكونازول  به  نسبت  گالبراتا  كانديدا 
كانديدا آلبيكانس است، همچنين كانديدا لوزيتانيا داراى مقاومت 
نسبى ذاتى به آمفوتريسينB است و حتى مطالعات جديدتر نشان 
داده اند كه ايزوله هاى كانديدا گالبراتاى مقاوم به فلوكونازول به 
آزول هاى نسل دوم مانند وريكونازول،  پوساكونازول و راووكونازول 

نيز حساسيت كمى دارند. 
4 - پيدا كردن منابع عفونت و درك راه هاى انتقال بيمارى به 
ويژه در طغيان هاى (outbreaks) بيمارستانى مستلزم شناسايى 
در سطح گونه اي مى باشد. (به عنوان مثال به وسيله تايپينگ 
مولكولي استرين هاي جدا شده نشان داده شده است كه مراقبان 
دستهايشان  وسيله  به  بيماران  بين  را  مخمرها  معموال  بهداشتي 
منتقل مي كنند. گونه هاي كانديدا از 15 الي 54 درصد دستان 

اين افراد در بخش هاي مراقبت ويژه جدا شدهاست).
مخمرهاي  متداول  شناسايي  هاي  روش  بر  اى  اشاره 

بيماريزا
 براى تعيين هويت مخمرها از شاخص هاى ويژه اى استفاده 
مى شود كه از آن جمله مى توان از شكل ظاهرى كلنى، اشكال 
ميكروسكپى ايجاد شده در محيط كورن ميل آگار حاوي تووين 
80، الگوى جذب كربن، وجود برخى از آنزيم ها نظير اوره آز و 
فنيل اكسيداز ( كشت بر روى محيط ژلوز دانه هاى نايجر) و ايجاد 
آسكوسپور نام برد. ويژگي هاي ظاهري كلني نيز از مشخصاتي 
آن  اوليه-  هاي  تشخيص  به  است  ممكن  حدودي  تا  كه  است 
كلنى  نمايد.  كمك  مخمري-  هاي  جنس  از  برخي  مورد  در  هم 
زرد،  به  متمايل  كرم  كرم،  تا  سفيد  رنگ،  نظر  از  مخمرى  هاى 
زرد متمايل به نارنجى، نارنجى و قرمز رنگ مى باشند. بسته به 
شرايط غذايى و نگهدارى، حاشيه يا مرز ميسليالى ممكن است 
در اطراف كلنى بعضى از گونه ها ايجاد گردد. گرچه ظاهر كلنى 
هاى مخمرى در گونه هاى مختلف بر عكس قارچ هاى ميسليال 
(كپكى) تفاوت چندانى با يكديگر ندارند ولى ايجاد رنگدانه يكى 



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

21

كه  صورتى  در  است.  آنها  هويت  تعيين  در  مهم  هاى  ويژگى  از 
رنگ كلنى مخمرى نارنجى تيره تا قرمز باشد، مى توان تعدادى 
از مخمرهاى فوق العاده پاتوژن مانند كريپتوكوكوس نئوفرمنس، 
انواع كانديدا، ماالسزيا، گونه هاى تريكوسپورون و شكل مخمرى 
قارچ هاى دوشكلى ( ديمورفيك) را كنار گذاشت. اگر كلنى به 
رنگ كرم يا كرم تيره و شديدا موكوئيد باشد، پاتوژنى كه بيشتر 
ترتيب  بدين  و  بوده  نئوفرمنس  كريپتوكوكوس  است،  محتمل 
مى توان كانديدا آلبيكانس و يا انواع ديگر كانديداهاى پاتوژن را از 

ليست عوامل احتمالى حذف كرد.
جنسى،  غير  و  جنسى  هاى  ساختمان  ميكروسكپى  اشكال 
ما  اختيار  در  مخمرها  جنس  تشخيص  براى  را  كليدى  اطالعات 
در  اغلب  جنسى،  غير  هاى  ساختمان  مشاهده  براى  گذارند.  مى 
آزمايشگاه هاى بالينى از ژلوزهاى كورن ميل فاقد و يا حاوى توئين 
80 استفاده مى شود. مشاهده و يا عدم مشاهده هايفا، سودوهايفا، 
بالستوكونيديا وآرتروكونيديا مشخصات كليدى هستند كه براى 
اغلب  مثال  عنوان  به  روند.  مى  كار  به  مخمرها  جنس  تشخيص 
و  كريپتوكوكوس  هاى  گونه  از  توان  مى  را  كانديدا  هاى  گونه 
آرتروكونيديا  فقدان  و  سودوهايفا  داشتن  توسط  ترايكوسپورون 
از  كپسول  وجود  و  بالستوكونيديا  شكل  و  اندازه  داد.  تشخيص 
مشخصات مهمى هستند كه در تشخيص جنس مخمرها به كار 
هر  نئوفرمنس  كريپتوكوكوس  و  گالبراتا  كانديدا  مثال  روند.  مى 
راحتى  به  حال  عين  در  ولى  بوده  سودوهايفا  يا  و  هايفا  فاقد  دو 
بدون  و  شكل  بيضى  كوچك،  هاى  بالستوكونيدى  توان  مى 
كپسول كانديدا گالبراتا را از سلول هاى گرد، بزرگ و كپسول دار 
كريپتوكوكوس نئوفرمنس تشخيص داد. در مورد كانديدا آلبيكنس 
و  ميكروسكپى  شكل  روى  از  موارد  اغلب  در  گونه  هويت  تعيين 
بدون نياز به تست جذب كربن صورت گرفته و تنها به مشاهده 
تشكيل لوله زايا در سرم (95 الى 97درصد سويه هاى آلبيكانس 
استاندارد  صورت  به  مذكور  آزمايش  كه  شرائطى  تحت  البته  و 
انجام شده باشد لوله زايا توليد مى كنند) و يا توليد كالميدوسپور 
بر روى ژلوز كورن ميل آگار حاوى توئين 80 (حدود 60درصد 
مى  ايجاد  كالميدوكونيديا  محيط  اين  در  آلبيكنس  هاى  سويه 
جنسى  هاى  ساختمان  اصلى  مشخصات  شود.  مى  اكتفا  كنند) 
كه در تشخيص جنس مخمرها مورد استفاده ميباشند عبارت از 
شكل آسك و شكل، تعداد و ويژگى هاى ديواره آسكوسپور مى 
راحتى  به  فست  اسيد  آميزى  رنگ  بوسيله  آسكوسپورها  باشند. 
براى  آميزى  رنگ  روش  ترين  معمول  مى باشند.  تشخيص  قابل 
اسكوسپورها روش تغيير يافته ماالشيت گرين و سافرانين است 
كه اسكوسپورهاى بالغ به رنگ آبى متمايل به سبز و سلول هاى 

زايا به رنگ قرمز مشاهده مى شوند. 
فاكتورهاي ويروالنس در كانديدا

توليد  با  و  ديمورفيك  ديپلوئيد،  قارچ  يك  آلبيكانس  كانديدا 
مثل غير جنسي است كه در محيط زندگي انسان و نيز در سطوح 
علت  هنوز  دارد.  وجود  ها)  مخاط  و  (پوست  وي  بدن  پوششي 
پاتوژن  اوقات  گاهي  معمولي  كومنسال  ارگانيسم  اين  چرا  اينكه 
مي شود را نمي دانيم اما آسيب مكانيسم هاي دفاعي ميزبان در 

قارچي  ويروالنس  عوامل  از  تعدادي  است.  اهميت  پر  رابطه  اين 
آنها  مهمترين  اما  است  شده  بررسي  خوبي  به  محققان  توسط 

ظاهرا مربوط به چسبندگي قارچ به سطوح و مخاط ها است.
كانديدا  پاتوژنيسيتي  در  شاخص  ترين  مهم  و  ترين  اساسي 
فرصت  هاي  پاتوژن  كانديدا  هاي  گونه  است.  ميزبان  شرايط 
شوند  مي  كلونيزه  مخاطي  سطوح  در  معموال  زيرا  هستند  طلب 
گردند.  مي  بيماريزا  شود  مي  مختل  ميزبان  دفاع  كه  هنگامي  و 
ايجاد  توانائي  در  كه  دارد  وجود  ارگانيسم  در  نيز  فاكتورهايي 
كه  همانطور  دارد.  نقش  ان  پاتوژنيسيتي  هاي  تفاوت  و  بيماري 
هاي  بافت  انواع  به  كانديدا  هاي  گونه  چسبندگي  گرديد  ذكر 
ضروري  بافتي  تهاجم  و  كلونيزاسيون  اوليه  مراحل  در  مختلف 
اپي  هاي  سلول  به  آلبيكنس  كانديدا  اتصال  و  چسبندگي  است. 
تليال قوي تر و محكم تر از اتصال كانديدا تروپيكاليس و كانديدا 
پاراپسيلوزيس صورت مي گيرد و اين مسئله با ميزان بيماريزايي 
اين گونه ها مرتبط است. اين چسبندگي به وسيله مكانيزم هاي 
اتصال اختصاصي يعني واكنش ليگاند- رسپتور و نيز غيراختصاصي 
نيروي واندروالس و ذخيره الكتروستاتيك ايجاد مي شود. سلول 
هاي جوانه دار كانديدا البيكنس نسبت به سلول هاي مخمري آن 
راحت تر به سلول هاي ميزبان متصل مي شوند. آب ترس بودن 
سطح سلول هاي كانديدا نيز نقش مهمي در اتصال ارگانيسم به 
سلول هاي ميزبان و سطوح غير زنده دارد. بالستوكونيدي هاي 
كانديدا هيدروفيل هستند ولي لوله زايا با ايجاد و افزايش خاصيت 

آب ترسى سلول همراه است.
مانان ها نيز از فاكتورهاي مهم ويروالنس هستند. اين دسته 
قرار  تاثير  تحت  را  سلول  سطح  ترسى  آب  ها  گليكوپروتئين  از 
ميزبان  هاي  بافت  به  اتصال  در  تغييرات  به  منجر  و  دهند  مي 
كه  هايي  مكانيزم  با  را  ايمني  هاي  پاسخ  همچنين  و  شوند  مي 
به طور كامل مشخص نيست سركوب مي كنند. توليد آنزيم نيز 
يكي  است.  كانديدا  در  بيماريزايي  اهميت  با  فاكتورهاي  ديگر  از 
از انواع آنزيم هاي متعددي كه در اين قارچ شناخته شده و به 
ميزان زيادي مطالعه شده است آنزيم آسپارتيل پروتئيناز ترشحي 
دابلينينسيس،  كانديدا  آلبيكانس،  كانديدا  وسيله  به  كه  است 
كانديدا گيلرموندي، كانديدا پاراپسيلوزيس و كانديدا تروپيكاليس 
توليد مي شود. پروتئيناز ترشح شده پروتئوليز غيراختصاصي در 
دارند  دخالت  عفونت  برابر  در  دفاع  در  كه  ميزبان  هاي  پروتئين 
ايجاد مي كند و متعاقب آن سلول هاي كانديدا از سدهاي بافت 
همبند عبور مي كنند. فسفوليپازها گروه ديگري از آنزيم هايي 
هستند كه در بيماريزايي نقش دارند كه بيشتر به وسيله كانديدا 
دابلينينسيس،  كانديدا  وسيله  به  كمتري  ميزان  به  و  آلبيكانس 
كانديدا  لوزيتانيا،  كانديدا  اي،  كروزه  كانديدا  گالبراتا،  كانديدا 

پاراپسيلوزيس و كانديدا تروپيكاليس توليد مي شوند.
نيز   (phenotypic switching) فنوتيپي  تغييرات  پديده 
با ويروالنس مرتبط است. ميزان تغييرات فنوتيپي در سويه هاي 
كانديدا آلبيكنس كه از عفونت هاي مهاجم بدست مي آيند نسبت 
دست  به  سطحي  محل هاي  كلونيزاسيون  از  كه  هايي  آن  به 
ديواره  هاي  گليكوپروتئين  شدن  عرضه  است.  بيشتر  مي آيند 
سلولي، ترشح آنزيم هاي پروتئوليتيك، ايجاد هايفي، حساسيت 
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به كشندگي توسط نوتروفيل ها يا مواد اكسيدان آنها و مقاومت 
در برابر آزول ها از جمله عوامل مداخله گر در ويروالنس كانديدا 
مي باشندكه با تغييرات فنوتيپي ارتباط دارند. بنابراين تغييرات 
فنوتيپي در ويروالنس كانديدا به واسطه تسهيل در توانايي بقاء، 
طرف  از  و  دارند  دخالت  ميزبان  دفاع  از  گريز  و  بافت  به  تهاجم 
و  تغيير  فرآيندهاي  كه  قادرند  خودشان  نيز  ها  نوتروفيل  ديگر 

سويچينگ را به سمت سويه هاي حساس تر هدايت كنند.
گونه هاي عامل كانديديازيس   

اما  است  شده  شناخته  كانديدا  جنس  در  گونه  از 100  بيش 
حدود 12 الي 17 گونه از آنها از نظر پزشكي اهميت دارند و در 
آلبيكانس از شيوع  بين اين گونه ها نيز 7 الي 10 گونه غير از 

نسبتا بيشتري برخوردار مي باشند. 

شايع  هاى  گونه  شناسى  ريخت  هاى  ويژگى  بر  مرورى 
كانديدا

1 - كانديدا آلبيكانس
مشخصات كلنى: در محيط سابورو دكستروز آگار، دماى 25 
و  صاف  رنگ،  كرم  هاى  كلنى  روز:  از 3  بعد  و  سانتيگراد  درجه 
صيقلى و نرم،  و بعد از يكماه: كرم رنگ، براق، مومى، نرم، صاف 
تا كمى تورينه اى (مشبك) توليد مى كند. كشت هاى استوك 
ها  اسپيكول  با  همراه  دار  چروك  و  خورده  چين  كهنه:  و  شده 

مى باشند.
مشخصات ميكروسكپى: در محيط سابورو گلوكز براث، دماى 
25 درجه، بعد از 3 روز: سلول هاى بيضوى كوتاه (5 تا 7 ميكرون)، 
نيز  و  ميكرون)،  در 6تا10  (4تا6  شده  طويل  هاى  سلول  گاهى 

سلول هاى كوچكتر و بزرگتر نيز ديده مى شوند.
روى سطح لوله آبگوشت يك حلقه نازك ممكن است تشكيل 
شود. در محيط كورن ميل آگار و دماى 25 درجه، بعد از 3 روز: 
ميسليوم و سودوميسليوم تشكيل مى شود. توده هاى بالستوكونيديا 
(حدود 4 ميكرون) در اينترنودها و كالميدوسپورهاى انتهايى با 
تشكيل  ها  استرين  اكثر  در  ميكرون)   12 تا   8) ضخيم  ديواره 
مى شود. كلني هاي كانديدا آلبيكنس در محيط گلوكز پپتون آگار 
در دماي 30 درجه به رنگ سفيد يا كرم، صاف و براق يا گاهي 
تشخيص  در  اشكال  اين  و  شود  مي  ديده  مات  و  ناصاف  اوقات 

چندان كمك كننده نيستند. 
تامپسون در سال 1968 ضمن بررسى كلنى هاى 314 سويه 
از  مختلف  شكل   15 متوجه  مالت  عصاره  ژلوز  روى  بر  مختلف 
كلنى هاى كانديدا آلبيكنس گرديد. كلنى هاى كانديدا آلبيكنس 
و كانديدا دابلينينسيس به 7 شكل مختلف صاف و سفيد،  نامنظم 
و  صاف  مركزى  با  گل  شكل  به  شكل،  اى  ستاره  چروكيده،  و 

قطاعى، منقوط، منقوط رشته اى و رشته اى رشد مى نمايند.
اين گونه ها شكل ظاهرى، اندازه و نفوذ در محيط  نه تنها در 
كشت و كلنى هاى خود با يكديگر تفاوت دارند، بلكه در منظره 
ميكروسكپى مانند شكل و تعداد بالستوسپورها، شكل و انحناى 
ميسليوم، قابليت توليد جرم تيوب و ميسليوم كاذب نيز با يكديگر 
تفاوت دارند. ظاهرا كلنى هاى كدرتر بيشتر از انواع شفاف بيماريزا 

بوده و پروتئازهاى اسيدى بيشترى توليد مى كنند. 
اساس  بر  توان  مى  را  دابلينينسيس  و  آلبيكانس  هاى  گونه   
سانتيگراد  درجه   42 دماى  در  دابلينينسيس  رشد  قابليت  عدم 
تشخيص داد. تحقيقات سال هاى اخير نشان داده كه حدود 10 % 
ايزوله هاى دابلينينسيس قادر به رشد در دماى 42 درجه بوده 
و در تحقيق ديگرى اين رقم به حدود دو سوم ايزوله ها رسيده 

است. 
كانديدا آلبيكانس هفتمين ايزوله بسيار شايع از تمام بيماران 
داراى عفونت بيمارستانى است به طورى كه %5 تمام عفونت هاى 
بيمارستانى را شامل مى شود. در شرايطى كه درصد عفونت هاى 
ناشى از كانديدا آلبيكانس در فاصله سال هاى 1985 (%58) تا 
1996 (%56) نسبتا ثابت مانده است، اما تعداد عفونت هاى ناشى 
از اين قارچ كه گزارش شده اند به ميزان %526 افزايش داشته اند. 
از بين محل هاى كلينيكى مختلف مجارى ادرارى باالترين ميزان 

را داشته اند (4/14%).
بر پايه اختالف بين تركيبات مانان ديواره سلولي، دو سروتيپ 
A و B براي اين گونه در نظر گرفته شده است. سروتيپ A از 
تروپيكاليس و سروتيپ B با كانديدا  لحاظ آنتي ژني با كانديدا 
استالتوئيده (كه در حال حاضر به عنوان كانديدا آلبيكانس در نظر 
گرفته مي شود) مشابهت دارد. سروتيپ A در نمونه هاي باليني 
شايع تر است و در برخي مناطق جغرافيايي در افراد دچار ضعف 
حساسيت  هم  فلوروسيتوزين  به  كه   B سروتيپ  ايمني  سيستم 

كمتري دارد بيشتر ديده مي شود.

 Candida parapsilosis :2 - كانديدا پاراپسيلوزيس
مشخصات كلنى 

در محيط سابورودكستروزآگار، بعد از 3روز: كلنى هاى سفيد، 
توليد  شكل  تورى  گاهى  و  خورده  چين  يا  صاف  و  براق  كرمى، 
مى كند، و بعد از يكماه: كرم تا زرد ، براق و درخشان، صاف يا 

چين خورده ايجاد مى شود. 
روز:   3 از  بعد  درجه،   25 دماى  سابورو،  آبگوشت  محيط  در 
سلول هاى بيضوى كوتاه تا بلند (2/5 تا 4 در 2/5 تا 9 ميكرون)، 

و روى سطح تشكيل كلنى نمى دهد.
مشخصات ميكروسكپى

 در محيط كورن ميل آگار تووين 80 و انكوباسيون در دماى 
25 درجه سانتيگراد به مدت 72 ساعت بالستوسپورهايى توليد 
مى كند كه در طول هايفى كاذب قرار مى گيرند. نوعا سودوهايفى 
ممكن است به شكل خميده در آمده و سلول هاى هايفى بزرگ 
بنام سلول هاي غول "giant cells“ مشاهده شوند. سودوميسليوم 
هاى نازك با انشعابات زياد، ورتيسيل هاى بالستوكونيدى هاى 
بيضوى تا كشيده،  سودوميسليوم ضخيم و سلول هاى غول آسا 

نيز يافت مى شوند. 
كانديدا پاراپسيلوزيس 

گزارش  ها  بيمارستان  از  بسيارى  از  كه  است  شايعى  پاتوژن 
خود  به  را  كانديدايى  هاى  عفونت  تمام   %  25 تا  و  مى شود 
اختصاص مى دهد. ميزان مرگ و مير خام مرتبط با عفونت هاي 
سيستم گردش خوني با اين گونه حدود 30 درصد برآورد شده 
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است. عفونت هاى مربوط به اين نوع كانديدا اغلب با استفاده از 
دستگاه هاى تهاجمى به ويژه دستگاه هاى داخل رگى، كاتترها 
و دياليز پريتونال مرتبط بوده و در بخش نوزادان بسيار شايع تر 
كلونيزه  گوارش  دستگاه  در  تواند  مي  همچنين  گونه  اين  است. 
شود و شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد كلونيزاسيون آن 
در نوزادان مي تواند موجب عفونت باشد. برخى از ايزوله ها قادر 
به  ارگانيسم  چسبندگى  افزايش  در  كه  هستند  لعاب  توليد  به 
همراه تمايل به رشد  كاتتر به  چسبندگى به  كاتتر سهيم است. 
خوب در گلوكز و محلول هاى تغذيه اى رگى و توانايى كلونيزه 
خصوص  (به  بهداشتي  مراقبين  و  پرستارها  دست  روى  بر  شدن 
ى  كننده  توجيه  تواند  مى  كودكان)  ويژه  مراقبت  بخش هاي  در 
عفونت هاى قابل انتقال بيمارستانى باشد. كانديدا پاراپسيلوزيس 

معموال به آمفوتريسين و فلوكونازول حساس است.

Candida tropicalis :3 - كانديدا تروپيكاليس
مشخصات كلنى:

كانديدا  هاى  كلنى  آگار  دكستروز  سابورو  محيط  در   
تروپيكاليس كرمى رنگ با حاشيه تاحدودى مى سليال هستند. 
در محيط آبگوشت سابورو يك فيلم نازك سطحى و نيز حباب 

توليد مى كند.
مشخصات ميكروسكپى:

 در محيط كورن ميل تووين 80 آگار و در دماى 25 درجه 
سانتيگراد بعد از 72 ساعت، بالستوسپورهاى بيضوى شكلى كه 
در امتداد سودوهايفى هاى طوالنى واقع شده اند توليد مى كند. 
ظاهر  اى  خوشه  يا  منفرد  صورت  به  است  ممكن  بالستوسپورها 
شوند. سودوهايفى نيز انشعابات فراوانى دارد. كانديدا تروپيكاليس 
ممكن است هايفى حقيقى هم توليد نمايد. كانديدا تروپيكاليس 

سوكروز را تخمير ميكند.
تا  بين %6  ها  بيمارستان  از  بسيارى  در  تروپيكاليس  كانديدا 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  كانديدا  هاى  ايزوله  كل   %  25
ى  شده  كلونيزه  فلور  از  تروپيكاليس  كانديدا  هاى  عفونت  اكثر 
نيز  عفونت  بيمارستانى  انتقال  همچنين  اند،  گرفته  منشا  بيمار 
تروپيكاليس  كانديدا  كه  رسد  مي  نظر  به  است.  شده  گزارش 
داراي ويروالنس بيشتري از كانديدا آلبيكانس در بيماران مبتال 
به بدخيمي هاي خوني است و عفونت هاي منتشره ناشي از آن با 
ميزان هاي باالي مرگ و مير همراه است. اكثر سويه ها نسبت به 

آمفوتريسين، فلوسيتوزين و تري آزول ها حساس هستند.  

4 -  كانديدا گالبراتا  
مشخصات كلنى:

 كلنى اين مخمر در محيط سابورو دكستروز آگار، دماى 25 
درجه، بعد از يكماه: كرم رنگ، نرم، صاف و براق است.

مشخصات ميكروسكپى:
 3 از  بعد  درجه،   25 دماى  براث،  گلوكز  سابورو  محيط  در   
 6 تا   4 در   4/5 تا   2/5 ابعاد  به  گرد  كوچك،  هاى  سلول  روز: 
سلول  از  كوتاه  هاي  شاخه  است  ممكن  شود.  مى  ديده  ميكرون 
يك  آبگوشت  سطح  روى  بر  كند.  ايجاد  نيز  شكل  بيضوي  هاي 

حلقه كوچك ديده مى شود و با گذشت زمان پرده در سطح و 
رسوب در ته لوله تشكيل مى شود.

محيط كورن ميل آگار: 
در اين محيط سودوميسليوم تشكيل نمى دهد، زنجيره هاى 
ها)  (گونه  ها  استرين  از  برخى  در  گرد  هاى  سلول  از  منشعب 

تشكيل مى شود.
  از گونه هاي شايعي است كه از حفره دهاني، استوماتيت ناشي 
از دندان هاى مصنوعي و واژينيت جدا مي شود. 8 تا 14 درصد 
جدا  بيمارستان  در  بسترى  بيماران  از  كه  را  كانديدا  هاى  ايزوله 
مى شوند شامل مى شود. بيماران داراى تومورهاى توپر و بيمارى 
هاى غيرانكولوژيك نسبت به آنهايى كه بدخيمى خونى دارند، به 
طور سنتى در معرض خطر بيشترى قرار مى گيرند. مقاومت ذاتى 
به آزول ها (فلوكونازول و ايتراكونازول) در كانديدا گالبراتا شايع 
است و پروفيالكسى فلوكونازول در جمعيت هاى انتخاب شده اى 
را  قارچ  اين  از  ناشى  هاى  عفونت  ميزان  است  ممكن  بيماران  از 
افزايش دهد. در يك مطالعه درصد بااليى از عفونت هاى كانديدا 
گالبراتا در گيرندگان پيوند مغز استخوان(BMT) بعد از دريافت 
پروفيالكسى فلوكونازول پديد امده است. عفونت هاي ناشي از اين 
قارچ طي دهه گذشته افزايش يافته است. كلونيزاسيون در محل 
ورود  هاي  راه  و  شوند  مي  عفونت  به  منجر  معموال  متعدد  هاي 
ادراري  مجاري  و  جراحي  هاي  زخم  تنفسي،  مجاري  از  عبارت 
به  ثانوي  جديدي  پاتوژن  عامل  گونه  اين  باشند.  مي  تناسلي 
افزايش استفاده از دستگاه هاي پزشكي و درمان با عوامل آزولي 
اين  به  آن  متوسط  مقاومت  به  توجه  با  پروفيالكتيك  صورت  به 
دارو مي باشد. سويه ها ممكن است به آمفوتريسين و فلوسيتوزين 

حساس باشند.

  C. krusei :5 - كانديدا كروزئى
مشخصات كلنى: 

كلنى ها در محيط سابورودكستروز آگار در دماى 25 درجه 
بعد از 3 روز، مسطح، سفيد، مات و صاف با حاشيه هايى صاف يا 
لوبوله است. اين ايزوله در دماى 42 درجه رشد مى كند اما روى 

محيط كشتى كه محتوى سيكلوهگزاميد باشد رشد نمى كند.
منظره كلنى ها بعد از يك ماه: سفيد مايل به زرد، مات، نرم، 
صاف يا چين خورده، رشد متراكم ميسليوم كه به صورت شرابه يا 

حاشيه هاى كنارى دراطراف كلنى ديده مى شود.
مشخصات ميكروسكپى:

هاى  سلول  روز،   3 از  بعد  براث:  گلوكز  سابورو  محيط  در   
سيلندرى و تعداد كمى سلول هاى بيضوى، اندازه متغير( 3تا 5 
در 6 تا 20 ميكرون) و برخى سلول ها بسيار طوالنى هستند. يك 
پرده ي ضخيم بر روى ابگوشت ايجاد مى شود كه به اطراف لوله 

خيز پيدا مى كند.
بر روى محيط كورن ميل آگار بعد از 72 ساعت انكوباسيون 
در دماى 25 درجه، سودوهايفى فراوانى با مقادير متوسطى شاخه 
و انشعاب تشكيل مى شود. سلول هاى كشيده در آرايش درخت 
گونه يا مشابه چوب كبريت هاى متقاطع، بالستوكونيدى ها طويل 

و در شاخه هاى ورتيسيلى از ميسليوم رشد كرده اند. 
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هنگام شناسايى اين گونه بايد دقت شود زيرا ايزوله هاى كانديدا 
Candida inconspicua از نظر مورفولوژى و  اينكونسپيكوآ 

خواص بيوشيميايى مشابه كانديدا كروزئى است. 
كانديدا كروزه اى 

در حد 1% تا %4 ايزوله هاى كانديدا را شامل مى شود. اين 
نسبت  است  ممكن  و  است  مقاوم  فلوكونازول  به  معموال  كانديدا 
هايى  گزارش  باشد.  داشته  كمى  حساسيت  نيز  آمفوتريسين  به 
جمعيت  در  كانديدا  نوع  اين  از  ناشى  عفونت  ميزان  افزايش  از 
هاى بيمارانى كه پروفيالكسى فلوكونازول داشته اند وجود دارد. 
كلونيزاسيون دستگاه گوارش با كانديدا كروزه اى مى تواند مقدمه 
محل  از  شده  جدا  هاى  ايزوله  ژنتيكى  تشابه  باشد.  عفونت  ى 
هاى كلونيزاسيون و عفونت در فرد بيمار نشان مى دهد كه فلور 
كلونيزه ى مربوط به خود بيمار منبع كانديديازيس مهاجم بوده 
و از طرفى آشكار شدن تشابه ژنتيكى ايزوله هاى بدست آمده از 
بيماران مختلف نيز مطرح كننده امكان انتقال عفونت بيمارستانى 
از بيمار به بيمار ديگر است. كانديدا كروزه اي موجب فونژمي و 
اندوفتالميت مي شود. انتشار درون زاد از مجاري دستگاه گوارشي 
بيماراني  در  خصوص  به  باشد  مي  عفونت  مكانيسم  ترين  عمده 
افزايش  متعددي  هاي  گزارش  در  دارند.  خوني  بدخيمي  كه 
كلونيزاسيون و عفونت مربوط به كانديدا كروزه اي را در بيماران 
پروفيالكتيك  صورت  به  فلوكونازول  از  كه  گرانولوسيتوپنيك 
مصرف مي كرده اند توصيف شده است. مطالعات ملكولي اكتساب 
اگزوژنوس آن را ثابت كرده اند. از آنجا كه كانديدا كروزه اي نسبت 
آمفوتريسين  شامل  انتخابي  داروهاي  است  مقاوم  فلوكونازول  به 
هاى  بيمارى  با  ارتباط  در  ايزوله  اين  باشند.  مي  فلوسيتوزين  و 
انسانى و مقاومت شناخته شده اش نسبت به فلوكونازول اهميت 

دارد.

Candida kefyr :6 - كانديدا كفير
مشخصات كلنى:

 قبال كانديدا سودوتروپيكاليس ناميده مى شد. كلنى هاى آن  
در محيط سابورو دكستروز آگار كرم رنگ، متمايل به زرد وصاف 
كلنى  تشكيل  سطح  روى  سابورو  آبگوشت  محيط  در  باشد.  مى 

نمى دهد.
منظره ميكروسكپى : 

در محيط كورن ميل آگار حاوى توئين 80 و دماى 25 درجه 
سانتيگراد و بمدت 72 ساعت بالستوسپورهايى توليد مى كند كه 
طويل شده و به موازات يكديگر ديده مى شوند. بالستوسپورها در 

امتداد سودوهايفى خميده شده ديده مى شوند.

Candida lusitaniae :7 - كانديدا لوزيتانيا
مشخصات كلنى: 

در محيط سابورو دكستروز آگار و در دماى 25 درجه سانتيگراد 
كلنى ها سفيد تا كرم رنگ، براق و صاف  اما ممكن است چين 
خورده نيز باشند. حاشيه كلنى ها ممكن است با سودوهايفى ها 

مشخص شود. اين گونه در دماى 42 درجه سانتى گراد و نيز بر 
روى محيط كشت حاوى سيكلوهگزيميد رشد مى كند.

مشخصات ميكروسكپى:
بر روى محيط كورن ميل بعد از 72 ساعت انكوباسيون در 25 
درجه، سودوهايفى هاى منشعب فراوانى ممكن است ديده شوند. 

برخى استرين ها اساسا سودوهايفى توليد نمى كنند.
كانديدا لوزيتانيا

 B ارگانيسم شناخته شده اى از نظر مقاومت به آمفوتريسين 
بيمار  يك  در  كشنده  عفونت  به  مربوط  گزارش  اولين  باشد.  مى 
 B نوتروپنيك اتفاق افتاد كه در آن ايزوله اوليه به آمفوتريسين
 B آمفوتريسين  به  نسبت  بعدى  هاى  ايزوله  ولى  بود  حساس 
عفونت  مهم  عامل  لوزيتانيا  كانديدا  بودند.  كرده  پيدا  مقاومت 
بيمارستاني در بين بيماران داراي اختالالت سيستم ايمني است. 
يك پاتوژن اندوژنوس است و انتقال بيمارستاني بين بيماران نيز 
واقع مي شود. مقاومت اوليه يا توسعه سريع مقاومت به آمفوتريسين 
وجه مشخصه اين گونه است. درمان فونژمي اين قارچ به دوزهاي 
نياز  فلوكونازول  همراه  به  آمفوتريسين  يا  و  آمفوتريسين  باالتر 

دارد. اكثر سويه ها نسبت به آزول ها حساس هستند. 

8 - كانديدا دابلينينسيس
كانديدا  با  مشابه  كامال  آن  فنوتيپيك  خصوصيات  از  بسياري 
آلبيكنس است. اولين بار در سال 1995 ازضايعات دهاني بيماران 
ايدزي جدا شد. برعكس كانديدا آلبيكنس معموال در دماي 42 
از  دارد.  مقاومت  فلوكونازول  به  نسبت  و  كند  نمي  رشد  درجه 
براي  است.  شده  جدا  خون  كشت  و  مدفوع  واژن،  خلط،  دهان، 
افتراق آن از كانديدا آلبيكنس ار پروب هاي اختصاصي انگشت 
آزمايش  در  شده  تكثير  قطعه  آنزيمي  هضم  يا  و   DNA نگاري 

PCR با كمك آنزيم هاي محدوداالثر خاصي استفاده مي شود.

9 - كانديدا گيلرموندى 
مشخصات كلنى: 

سانتيگراد  درجه  دماى 25  آگار،  دكستروز  سابورو  محيط  در 
و بعد از 3 روز: كرم رنگ تا كرم مايل به صورتى، نازك، مسطح 
و  براق است و بعد از يكماه: كرم مايل به زرد تا صورتى، براق و 

درخشان، صاف يا  مات ، چين و چروك دار مى گردد.
مشخصات ميكروسكپى:

 در محيط سابورو گلوكز براث، 25 درجه، بعد از 3 روز: سلول 
هاى بيضوى يا بيضوى كوتاه ( به ابعاد 2 تا 5 در 3 تا 7 ميكرون)، 
سلول هاى سيلندرى و كوچك ديده مى شود و ممكن است يك 

حلقه و جزائري بر روى سطح آبگوشت تشكيل شود.
روز:  از 3  درجه، بعد  دماى 25  آگار و  كورن ميل  محيط  در 
با  كوتاه  و  ظريف  بسيار  معموال  كاذب،  ميسليوم  متنوع  توسعه 
سلول هاى كوچك و گاهى بالستوكونيدي هاي ورتيسيل شكل، 
زنجيره هايي از سلول هاي تخم مرغي شكل كوچك يا به شكل 

استاالگتوئيد ديده مى شود.
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(Candida viswanathii)   10 - كانديدا ويزواناتي
مشخصات كلنى:

 در محيط سابورودكستروز آگار، دماى 25 درجه و بعد از سه 
روز: كرم رنگ، نرم و درخشان و بعد از يكماه: كرم، نرم تا حالت 

غشايى، چين خورده و نيمه كدر مشاهده مى شود.
مشخصات ميكروسكپى: 

در محيط آبگوشت سابورودكستروز، دماى 25 درجه و بعد از 
سه روز: سلول هاى كروى، بيضوى تا سيلندرى (4-12 × 2/5-7 

ميكرون) ديده مى شوند.
هاى  ميسليوم  درجه:  دماى 25   ، آگار  ميل  كورن  محيط  در 
طويل و پرموج و ناهموار با انشعابات نامنظم و زاويه هاى تا 90 
به  كه  زنجيرى،  بيضوى  تا  كروى  هاى  بالستوكونيدى  درجه، 

صورت پيچ و تاب مرتب شده اند.

11 - كانديدا فاماتا   
مشخصات كلنى:

از  بعد  و  درجه  دماى25  آگار،  دكستروز  سابورو  محيط  در   
يا  زگيلى،  صاف،  كدر،  و  مات  سفيد،  به  مايل  خاكسترى  يكماه: 

كمى چين خورده و چروك دار ديده مى شود.
مشخصات ميكروسكپى: 

در محيط سابورو گلوكز براث، دماى 25 درجه، بعد از 3 روز: 
مخمرهاى كروى يا بيضوى با اندازه متوسط 2/5 تا 4 در 3 تا 5 
ميكرون تا ابعاد 4تا 7 در 5 تا 8/5 ، ديده مى شود، اغلب يك پرده 

يا غشا نازك در سطح آبگوشت توليد مى كند.
روز:   3 از  بعد  درجه،   25 دماى  آگار،  ميل  كورن  محيط  در 
سودوميسليوم تشكيل نمى دهد. برخى از گونه ها زنجيره هاى 

كوتاه و منشعبى از سلول هاى مخمرى گرد تشكيل مى دهند.
نتيجه گيرى

بر  متكى  هاى  آزمون  و  شناسى  ريخت  مشخصات  كمك  با 
به  را  كانديدا  مختلف  هاى  گونه  توان  نمى  هايى  ويژگى  چنين 
طور صحيح شناسايى كرد. از طرفى با توجه به قدرت بيماريزايى 
نسبت  آنها  متفاوت  حساسيت  يا  مقاومت  و  ها  گونه  مختلف 
اپيدميولوژيك  الگوى  در  اختالف  نيز  و  ضدقارچى  داروهاى  به 
و  شناسايى  براى  است  بهتر  بيماران  بين  آنها  انتشار  و  انتقال  و 
نوين  هاى  روش  و  ابزارها  از  آنها  اى  گونه  هويت  دقيق  تعيين 
ملكوالر بيولوژى استفاده نماييم. لذا در اين قسمت به انواع روش 
هاى بيولوژى ملكولى كه براى شناسايى گونه هاى كانديدا مورد 
استفاده قرار گرفته اند اشاره كرده و در نهايت يكى از بهترين اين 

روش ها معرفى و پيشنهاد مى گردد.

اهميت روش هاي ملكولي براي تعيين سويه گونه هاي 
كانديدا

براي خوب فهميدن اين كه چرا و چگونه گونه هاي كانديدا 
سويه  شناسايي  به  قادر  بايد  ابتدا  در  كنند،  مي  بيماري  ايجاد 
هاي خاص و جستجو و رديابي كردن آنها در جريان اپيدمي ها 

يا طغيان هاي بيماري و عفونت باشيم. در اين صورت اين امكان 
نظر  مورد  هاي  عفونت  مخزن  و  منبع  كه  داشت  خواهد  وجود 
تعيين شوند. از آنجا كه عفونت هاي كانديدا يا از طريق اندوژنوس 
از فلور نرمال ميزبان سرچشمه مي گيرند و يا از طريق اگزوژنوس 
از  يا  و  اند  شده  عفوني  و  آلوده  كه  ديگري  بيماران  يا  محيط  از 
اين  پرستاران)،  و  (پزشكان  بهداشتي  خدمات  كاركنان  طريق 
اطالعات كمك بزرگي در پايش اپيدمي ها و در ارزيابي كيفيت 

روش هاي كنترل عفونت هاي متقاطع مي نمايند.   
شناسايي سويه ها مي تواند مشخص كند كه آيا واقعه هاي 
عود عفونت مربوط به يك ارگانيسم جديد است يا اينكه مربوط 
ابتدايي  و  اصلي  سويه  همان  با  مجدد  عفونت  يا  و  ماندگاري  به 
است و بنابراين به صورت بالقوه برروي انتخاب راه و روش درماني 
تاثير مي گذارد. همچنين روش هاي دقيق مي توانند نشان دهند 
كه آيا بيشتر از يك سويه درگير عفونت مي باشد يا خير و نيز 
مي توانند فراواني نسبي سويه ها را در دوره بيماري تعيين كنند. 
توانند  مي  ملكولي  اپيدميولوژيكي  هاي  روش  اينكه  سرانجام 
در  و  كنند  كمك  مخمرها  جمعيتي  هاي  ديناميك  شناسايي  به 
ارتباط  در  دارويي  مقاومت  توسعه  يا  ويروالنس  آيا  اينكه  تعيين 
با كلون هاي ويژه اي يا در ارتباط با خوشه هايي از سويه هاي 

مرتبط به هم است ما را كمك نمايند. 
كانديدا  هاي  سويه  شناسايي  براي  اصل  در  كه  هايي  روش 
(بررسي خصوصيات و ويژگي هاي گونه ها و تعيين سويه هاي 
خصوصيات  تحليل  و  تجزيه  اساس  بر  اند  شده  پذيرفته  خاص ) 
فنوتيپيكي آنها مي باشند كه اين روش ها شامل ريخت شناسى 
كلني و رنگ آن در محيط هاي كشت حاوي شناساگرها، آزمايش 
تخمير  و  جذب  هاي  آزمايش  سرولوژيكي،  و  بيوشيميايي  هاي 
كربوهيدرات ها، و تعيين مقاومت دارويي آنها مي باشد. مي توان 
گفت كه تمامي اين آزمون ها را مي توان نسبتا به آساني انجام 
داد، اما ويژگي آنها كم است زيرا بسياري از سويه هاي غير مرتبط 
به هم از يك گونه از كانديدا و حتي گاهي اوقات گونه هاي مختلف 
كانديدا اغلب در ويژگي هاي فتوتيپيك خود شريك هستند. عالوه 
بر اين پديده هايي نظير Phenotypic  switching مي توانند 
روي تكرارپذيري نتايج بدست آمده با اين روش ها تاثير بگذارند. 
براساس  ها  سويه  كننده  تفكيك  هاي  روش  فوق،  داليل  به 
يافته  بسط  و  آمده  بوجود  ژنوتيپيك  اختالفات  تحليل  و  تجزيه 
است. اين روش ها اغلب اوقات برپايه مقايسه هايي روي محتواي 
ژنوميك و يا ارگانيزاسيون آن يا بر روي توالي نوكلئوتيدي جايگاه 

هاي ژني خاص از سويه هاي مورد نظر استوار هستند. 
براي آنكه يك روش براي انجام مطالعات اپيدميولوژيك مفيد 
آن  كمك  به  و  باشد  اختصاصي  بسيار  بايد  مي  باشد  مناسب  و 
بتوان شناسايي دقيق و صحيح از هر سويه را با تكرارپذيري خوب 
براي  بتوان  روش  همان  از  آل،  ايده  صورت  به  و  آورد  عمل  به 

شناسايي گو نه هاي متعددي استفاده كرد. 
در موارد انجام مطالعات وسيع (large-scale ) روش مورد 
نظر بايد ظرفيت انجام تعداد زياد نمونه را داشته باشد، همچنين 
مي بايد روشي سريع، ارزان و به لحاظ آزمايشگاهي چندان هزينه 
بر و وقت گير نباشد. روش هاي بسيار زيادي براي آشكار ساختن 
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پلي مورفيسم ژنيتيكي در مخمرهاي مختلف ابداع و معرفي شده 
اند. اين روش ها در قدرت جداسازي خود با يكديگر تفاوت دارند 
و هر كدام داراي فوايد و معايب خاص خود مي باشند كه هنگام 
به كارگيري آنها به منظور بررسي و تحقيق بر روي يك مشكل 
خاص كلينيكي بايد اين محدوديت ها يا مزايا را در نظر داشت. 

در حقيقت، اغلب توصيه مي شود كه براي بدست آوردن نتايج 
مطلوب مي بايد از بيش از يك روش استفاده كرد. در كنار توسعه 
و  تجزيه  امكانات  ملكولي  اپيدميولوژي  هاي  تكنيك  پيشرفت  و 
تحليل داده ها با كمك كامپيوتر به صورت نرم افزارهايي مانند 
بكار  و  آمده  وجود  به  نيز    Gel  Comparو  DENDRON
گرفته شده اند. اين سيستم ها داراي اين ظرفيت و قابليت هستند 
كه به صورت خودكار (اتوماتيك) آنومالي هاي الكتروفورز بر روي 
نگاري  انگشت  هاي  طرح  نزديكي  و  ارتباط  كنند،  اصالح  را  ژل 
DNA را محاسبه و نهايتا دندروگرام ها را ترسيم نمايند. مهم 
انگشت  هاي  طرح  كه  دهند  مي  اجازه  ها  سيستم  اين  اينكه  تر 
اند  آمده  بدست  مختلف  هاي  آزمايش  و  تجربيات  در  كه  نگاري 
به صورت معتبر با طرح هاي انگشت نگاري مربوط به سويه هاي 
كنترل و مرجع مقايسه شوند. مقايسه كمي و صحيح سويه ها در 
بررسي هاي وسيع بدين وسيله امكان پذير مي باشد و نيز سويه 
هاي جديد به آساني با پايگاه هاي اطالعاتي جامع مورد مقايسه 

قرار مي گيرند. 
 

روش هاي مبتني بر  ملكوالر بيولوژي
AT/GC 1 - تعيين نسبت

مي توان گفت قديمي ترين روش مولكولي مبتني بر اسيدهاي 
نوكلئيك براي بررسي قرابت ژنتيكي در بين ميكروارگانيسم ها، 
 ، DNA رشته هر  در  دانيم كه  باشد. مى   GC به AT نسبت
تعداد آدنين مساوي تيمين و تعداد گوانين برابر سيتوزين است. از 
طرف ديگر نسبت  A+T به G+C در جانداران مختلف، متفاوت 
بوده ولي در سلول هاي مختلف يك جاندار ثابت مي باشد. پيوند 
كه  اندازه  هر  لذا  باشد.  مي   T و   A پيوند  از  تر  قوي   C و   G
مقدار G+C  در DNA بيشتر باشد نقطه ذوب (Tm) مرتبط 
دو  كردن  جدا  براي  كه  معني   بدين  بود،  خواهد  بيشتر  آن  با 
رشته DNA از يكديگر درجه حرارت بيشتري مورد نياز است. 
نقطعه ذوب  DNA با اسپكتروفوتومتري تعيين مى شود. چون 
نسبت   A+Tبه G+C در نزد ميكروارگانيسم ها متفاوت است 
ولي در نمونه هاي يك نوع مشابه است لذا با تعيين نقطه ذوب 
از  و  نمود  محاسبه  را   G+C درصد  توان  مي  ميكروارگانيسم  هر 
اين طريق تفاوت هاي ميكروارگانيسم ها را سنجيده و يا آنها را 
طبقه بندي نمود. به نظر مي رسد كه اين روش قابليت اعتماد 

چندانى ندارد.

DNA 2 - تعيين توالي بازها در
ترين  مطمئن  و  ترين  دقيق   (sequencing) توالي  تعيين 
ها  ميكروارگانيسم  شناسايي  مورد  در  توان  مي  كه  است  كاري 
قطعه  يك  حتي  توالي  تعيين  كه  است  اين  واقعيت  داد.  انجام 

عملى   ، سلول  در   DNAملكول زياد  بسيار  تعداد  از  كوچك 
بس وقت گير، هزينه بر و بسيار سخت است. لذا اين روش علي 
رغم دقت باال ، كارايي عملي و اجرايي، جهت حيطه هاي وسيع 
تحقيقاتي و بهره وري كاربردي را ندارد. بنابراين تنها راه عملي 
غير  طور  به  اسيدنوكلئيك  مولكولي  توالي  بررسي  اجرا  قابل  و 
عمل  دقت  از  زيادي  حد  تا  كار  اين  كه  هرچند  است  مستقيم 
مي كاهد. راه كارهاي عملي در اين مورد عبارتد از : مقايسه نسبي 
با   DNA هاي  رشته  ،هيبريدسازي   DNA كوتاه  قطعات  بين 
از  استفاده  با   DNA ،تكثير  محدوداالثر  هاي  آنزيم  از  استفاده 
واكنش زنجيره اي پليمراز، الكتروفورز DNA روي ژل آگارز و 

باالخره تركيبي از اين روش ها. 

3 - الكتروفورز كاريوتيپ 
الكتروفورز كاريوتيپ عبارت از تعيين الگوي نواري رشته هاي 
DNA روي ژل مى باشد. در اين روش هر باند متشكل از مولكول 
هاي عظيم DNA كروموزومي است كه توسط روش الكتروفورز 

ضرباني روي ژل (PFGE) قابل رويت مي شود. 
با  كه   DNA بزرگ  هاي  مولكول  جداسازي  براي  روش  اين 
شده  ابداع  نيستند  جداسازي  به  قادر  معمولي  الكتروفورز  روش 
كوتاهي  زمان  طي  الكتريكي  ميدان  يك  روش  اين  در  است. 
معكوس شده بدين ترتيب ميدان الكتريكي ضرباني حاصل قادر 
از  ژل  روي  را   DNA سنگين  و  بزرگ  هاي  ملكول  بود  خواهد 
يكديگر جدا كند. شرايط ميدان الكتريكي ضرباني، ولتاژ و فواصل 
ضربان براي طول خاصي از مولكول DNA تحت مطالعه تعيين 
انواع  شوند.  مي  كنترل  كامپيوتر  توسط  متغيرها  اين  شوند.  مي 
زيادي از اين سيستم ها ابداع شده است و بر حسب ترتيب قرار 
شوند.  مي  گذاري  نام  مختلف  عناوين  تحت  الكترودها  گرفتن 
اجرا  يوكاريوت  هاي  سلول   DNA كل  براي  روش  اين  چنانچه 
اين  دهند.  مي  تشكيل  باند  يك  ها  كروموزوم  از  كدام  هر  شود، 
روش در مورد گونه هاي كانديدا انجام شده است و الگوي باندي 
بدست آمده شامل 5 تا 14 باند با دامنه وزني بين 4500-5000 

جفت باز بوده است.  

4 - هيبريدسازي  
DNA هسته يا DNA ميتوكندريايي كه معموال دو رشته اي 
است را مي توان با افزايش درجه حرارت در حد نقطه ذوب يا با 
ايجاد شرايط قليايي از يكديگر جدا نمود. حال اگر حرارت كمتر 
از نقطه ذوب گردد، دو رشته مجددا به هم پيوند مي خورند. اين 
دو رشته مي توانند از دو منشا متفاوت باشند كه در اين حال به 
آن هيبريدسازي گويند. در اين كار هر چه تعداد بازهاي بيشتري 
تر  مستحكم  رشته  دو  بين  كلي  پيوند  يابند،  پيوند  يكديگر  با 
است و لذا نقطه ذوب باالتر بوده و درجه حرارت واسرشته سازي 
(denaturation) بيشتر است. عمل ايجاد DNA دو رشته اي 
از يك رشته واحد و توالي تركيبي آن پديده پايه اي و اساسي 
است كه در بسياري از تكنيك هاي زيست شناسي مولكولي از 

جمله موارد ذيل كاربرد دارد.   
  DNA 1. تعيين درجه همساني توالي بازها بين دو ملكول
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رشته  يك  از  قطعه  يك  از  استفاده  با  هدف  توالي  رديابي   .2
DNA طويل در بين مولكول هاي متعدد

3. پيوند آغازگر(پرايمر) به رشته الگو در طي واكنش زنجيره 
(PCR) اي پليمراز

DNA 5 - تعيين همساني توالي بازها در دو رشته
همساني توالي بين دو ملكول  DNA را مي توان با هيبريدسازي 
سنجيد. DNA مورد نظر روي غشايي تثبيت گرديده، واسرشته 
و تك رشته اي شده و با DNA ديگري كه آن هم قبال تك رشته 
نشاندار  راديواكتيو  غير  مواد  يا  راديوايزوتوپ  مواد  با  و  شده  اي 
شده است هيبريد مي شود. آنگاه DNA نشاندار هيبريد شده، 
شسته شده و خارج مي شود و هيبريد روي غشا رديابي مي گردد. 
اين تكنيك براي قارچ دو شكلي اسپوروتريكس شنكئي و بعضي 
گونه هاي سراتوسيستيس به كار رفته و نتايج نشان داده اند كه 
سراتوسيستيس مينور بيشترين ميزان همساني با اسپوروتريكس 

شنكئي را دارد. 
صورت  به  غشا  صفحه  روي   DNA از  زيادي  مقدار  چنانچه 
نقطه قرار داده و هيبريد شود به اين تكنيك هيبريدسازي دات– 
 (dematiaceous fungi)بالت گويند كه براي قارچ هاي سياه

به كار گرفته شده است.  

6 - رديابي توالي خاص با استفاده از پروب 
 DNA كه مكمل توالي مورد نظر در DNA يك قطعه كوتاه از
ديگري است را پروب گويند. اين قطعه رفتار شيميايي مشابه با 
هزاران  بين  در  مناسب  شرايط  ايجاد  با  و  داشته  را  هدف  رشته 
تشكيل  پيوند  آن  با  يافته  را  هدف  مكمل  رشته   DNA رشته 
شيميايي  نظر  از  كه  سازد  مي  را  اي  رشته  دو   DNA و  داده 
پايدارتر است. به عنوان مثال پروب اختصاصي براي آسپرژيلوس 
فوميگاتوس ساخته شده كه استرين هاي جدا شده را شناسايي 
رديابي  را  بيماري  عامل   DNA باليني   هاي  نمونه  در  و  كرده 
آلبيكنس  كانديدا  براى  نيز  ها  پروب  از  مختلفى  انواع  مي كند. 

ساخته شده و در دسترس مى باشند.  

7 - هيبريد سازي ساترن بالت 
روي   DNA قطعات  كردن  ثابت  براي  تكنيكي  بالت  ساترن 
باشد.  مي  طوالني  مدت  به  الكتروفورتيك  الگوهاي  حفظ  و  غشا 
بدين ترتيب نه تنها مي توان تعيين كرد كه آيا توالي هدف در 
نمونه DNA مورد نظر وجود دارد يا خير، بلكه جايگاه يك توالي 
هدف در بين انبوهي از قطعات كه با الكتروفورز جدا شده اند را 
مي توان مشخص كرد. همچنين اين روش مقايسه الگوهاي آنزيم 
هاي محدوداالثر را بدون نياز به كلونينگ يا واكنش زنجيره اي 

پليمراز امكان پذير مي سازد. 
هاي  آنزيم  با  را  آلبيكنس  كانديدا    DNAمثال عنوان  به 
محدوداالثر بريده و با هيبريدي كه قبال آماده شده مورد ارزيابي 
قرار مي دهند. همچنين DNA ميتوكندريايي كانديدا آلبيكنس 
را به صورت پروب آماده ساخته و با هيبريداسيون ساترين بالت 

قرار  بررسي  مورد  مجهول،  كانديداي  ميتوكندريايي   DNA
ميتوكندريايي   DNA جداسازي  به  نياز  كه  اين  بدون  مي دهند 
روش  همين  به  نيز  كپسوالتوم  هيستوپالسما  هاي  گونه  باشد. 
بررسي شده اند. پيوند آغازگر با DNA  الگو در واكنش زنجيره اي 

پليمراز نيز كاربرد ديگري از هيبريدسازي است. 

8 - آناليز به كمك آنزيم هاي محدوداالثر
آنزيم هاي محدوداالثر در واقع مكانيسم هاي دفاعي باكتري ها 
عليه ويروس ها هستند. اين آنزيم ها توالي بازي خاصي معموال 
ويروس   DNA مثال  خارجي   DNA رشته  يك  در  را  باز،   4-6
مهاجم تشخيص داده، آن قسمت را بريده و DNA را پاره مي كند، 
نيز  آن  كارايي   DNA ساختمان  رفتن  دست  از  با  ترتيب  بدين 
از بين خواهد رفت. ولي اين آنزيم ها به DNA  خود باكتري 
متيله  خاطر  به  بيگانه  از  خودي  تشخيص  رسانند.  نمي  آسيب 
هاي  باكتري  شود.  مي  پذير  امكان  خودي  هاي   DNA بودن 
آنزيم ها  اين  شناسان  زيست  دارند.  متفاوتي  هاي  آنزيم  مختلف 
را تخليص كرده و جهت اهداف خود به كار مي گيرند. بنابراين 
صدها نوع از آنها وجود دارد كه در مواقع ضروري از هر كدام مي 
توان استفاده كرد. مي توان DNA مورد نظر را با يك يا چند 
نوع آنزيم برش داد و پس از الكتروفورز به جاي يك باند دو يا 
چند باند مشاهده كرد. با توجه به تفاوت تعداد و توالي بازها در 
DNAهاي مختلف بديهي است كه با تاثير آنزيم يا آنزيم هاي 
خاص در مورد آنها قطعات مختلفي چه از لحاظ تعداد و چه از 
لحاظ طول بدست خواهد آمد. بدين ترتيب به طور غير مستقيم 
مي توان راجع به تعداد و توالي DNA در ارگانيسم هاي مختلف 
قضاوت كرد و يا آنها را با يكديگر مقايسه نمود. اين روش اولين 
انفرادي  هاي  سويه  هاي  ژنوتيپ  مقايسه   براي  كه  بود  روشي 
در  وسيعي  صورت  به  و  شد  گرفته  كار  به  كانديدا  هاي  گونه  از 
مطالعات اوليه به منظور تحقيق اپيدميولوژي ملكولي عفونت هاي 
كانديدايي مورد استفاده واقع شده است. روش ساده اي است و بر 
پايه خالص سازي و سپس هضم DNA ژنوميك به كمك آنزيم 
 EcoR1 هاي محدوداالثر استوار است (به عنوان مثال آنزيم هاي

يا Hinf1 را مى توان نام برد). 
در برخي موارد الگوهايي از باندها با تراكم بيش از حد متوسط 
مربوط به حضور توالي هاي تكرار شده مثل DNA ريبوزومال، 
مي توانند شناسايي سويه ها را تسهيل نمايند. اگر چه علي رغم 
اين حقيقت كه اين روش، يك تكنيك ساده و نسبتا ارزاني هست 
اما فقدان قدرت تفكيك كنندگي آن موجب شده است كه به طور 

عمده روش هاي ديگري جايگزين آن شود
(PCR) واكنش زنجيره اي پليمراز

با  و  ترين  ساده  بهترين،  از  يكى  عنوان  به  كه  روش  اين 
هويت  تعيين  و  شناسايى  براى  ملكولى  هاى  روش  صرفه ترين 
گونه هاى كانديدا مطرح است بيشتر شرح داده مى شود. در ابتدا 

اجزا PCRاجزاى مختلف سيستم PCR شرح د اده مى شود. 
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 PCR انواع مختلفي از بافرها براي واكنش : PCR الف- بافر
منيزيم،  كلريد  شامل  بافر  نوع  ترين  متداول  اجزا  دارند.  وجود 
 NP-40 ،20كلرور پتاسيم، تريس- هيدروكلريك، ژالتين، توين
تهيه  غلظت  برابر  ده  با  معموال  كه  باشد  مي   8 /3 برابر   PH با 

مي شود و هنگام كار از غلظت يك برابر شده استفاده مي شود.
در  منيزيم  كلريد  غلظت  سازي  بهينه   : منيزيم  كلريد  ب- 
كارايي واكنش PCR نقش مهمي دارد. غلظت يون منيزيم در 
مخلوط نهايي واكنش معموال بين 0/5 تا 5 ميلي موالر متغير است. 
تشكيل  محلول  كمپلكس  يك  نوكلئوتيدها  با  منيزيم  هاي  يون 
به  نوكلئوتيدها  ورود  براي  كمپلكس  اين  تشكيل  كه  دهند  مي 
داخل زنجيره در حال سنتز الزم است. همچنين يون هاي منيزيم 
فعاليت پليمرازي آنزيم را افزايش مي دهند. با افزايش غلظت يون 
منيزيم جدا شدن ملكول دو رشته ي DNA از يكديگر هم در 
صورت  بيشتري  تاخير  با   PCR محصول  در  هم  و  هدف  توالي 
مي گيرد. مقادير كم يون منيزيم منجر به كاهش بازدهي PCRو 
مقادير باالي آن باعث افزايش فرآورده هاي كاذب و غيراختصاصي 
واكنش  در  بسيار مهم  موارد  از  منيزيم  كلريد  غلظت  مي شود.  
PCR است كه بهتر است براي هر سيستم PCR ( شامل پرايمر 
ها، سكانس هدف، بافر مورد استفاده، برنامه ي دمايي مورد نظر، 
دستگاه ترموسايكلر مورد استفاده و نوع آنزيم) بهينه گردد. غلظت 

يون منيزيم در موارد زير در واكنش دخالت مي نمايد:

اتصال پرايمرها:   .1
با افزايش غلظت يون منيزيم، قدرت اتصال پرايمرها افزايش 
و  است  نياز  باالتري   (Annealing) اتصال    دماي  و  يابد  مي 
غير  اتصال  و  هدف  سكانس  به  پرايمرها  اتصال  تمايل  همچنين 
اختصاصي آنها با سكانس هاي غير هدف افزايش مي يابد كه از 
طرفي باعث افزايش حساسيت واكنش مي شود و از طرف ديگر 

اختصاصيت را كاهش مي دهد. 
تشكيل پرايمر دايمر (Primer dimer) نيز با افزايش غلظت 
يون منيزيم افزايش مي يابد كه باعث مي گردد پرايمرهايي 
كه به صورت لوپ با خودشان يا به صورت دوتايي با يكديگر 
اتصال يافته اند به طور غير اختصاصي تكثير يابند و تجمعي 
از قطعات كوچك را پديد آورند و اين وضعيت موجب خروج 

مقداري از پرايمرها از واكنش مي گردد.

:DNA دماي تفكيك يا جداسازي  .2
با افزايش غلظت يون منيزيم، جدا شدن دو رشته DNA از 
يكديگر هم در سكانس هدف و هم در محصول PCR با تاخير 
بيشتري صورت مي گيرد. بنابراين زمان در نظر گرفته شده براي 
مرحله ي واسرشت (denaturation) كه معموال در دماي 93 
تا 98 درجه سانتي گراد انجام مي شود بايد بيشتر باشد. عكس 
موضوع فوق نيز قابل پيش بيني است يعني كاهش غلظت يون 
يكديگر  از  را   DNA مكمل  هاي  زنجيره  شدن  جدا  منيزيم، 

تسريع مي كند.

:Taq DNA Polymerase 3.  فعاليت آنزيم
يون منيزيم فعاليت پليمرازي آنزيم را افزايش مي دهد. اين 
Mg++نياز  آزاد    يون  به  خود  پليمرازي  فعاليت  جهت  آنزيم 

دارد.

 :dNTPs  .4
يون منيزيم با نوكلئوتيدها تركيب شده و كمپلكس محلولي را 
توليد مي كند كه يك نياز اساسي جهت ورود و جايگزين شدن 

آنها در زنجيره ي DNA است. 

يانوكلئوتيدها    DNAسازنده هاي  واحد  نوكلئوتيدها:  ج- 
براي  باشند.  مي   PCR واكنش  نياز  مورد  مهم  بسيار  مواد  از 
نوكلئوتيد  چهار  هر  كه  است  اين  مهم  نكته   ،PCR در  موفقيت 
در غلظت هاي مساوي وجود داشته باشند در غير اينصورت دقت 
PCR كاهش مي يابد. در اكثر موارد غلظت نهايي نوكلئوتيدها 
ميكروموالر باشد.  حدود 50 تا 200  واكنش بايد در  در محلول 
غلظت باالي نوكلئوتيدها دقت آنزيم Taq پليمراز را تحت تاثير 
تحت  را   PCR كارايي  نيز  تر  پايين  هاي  غلظت  دهد.  مي  قرار 
الشعاع قرار مي دهد. غلظت بهينه نوكلئوتيد ها در محلول واكنش 
200 ميكروموالر است كه اين مقدار براي سنتز 100 ميكروگرم 
فرآورده كافي است. نوكلئوتيد ها معموال به طور جداگانه با غلظت 
موالر  ميلي  غلظت (هركدام) 10  مخلوط با  موالر يا  ميلي   100
بصورت تجاري تهيه و قابل دسترسي مي باشند. اگر غلظت 100 
ميلي موالر آن ها را داشته باشيم با استفاده از آب دوبار تقطير يا 
ديونيزه كه قبال PH آن را حدود 7 تنظيم نموده ايم رقيق كرده 

و استوك 10 ميلي موالر تهيه مي كنيم.
مثال: اگر 4 حجم از 4 نوكلئوتيد 100 ميلي موالر (هركدام 
 dNTP يك حجم) را با 6 حجم آب مخلوط مي كنيم محلول

Mix با غلظت 10 ميلي موالر بدست مي آيد.
بايد توجه داشت كه غلظت برابر هريك از نوكلئوتيدها مورد 
كردن  جايگزين  اشتباه  اينصورت  غير  در  گيرد  قرار  استفاده 
محصول  سكانس  و  شود  مي  ايجاد   (misincorporation)

PCR با سكانس الگو يا هدف متفاوت خواهد بود.
برابر   dNTP Mix نهايي  غلظت  معموال   PCR واكنش  در 
0/1 تا 0/2 ميكرومول در نظر گرفته مي شود. اين غلظت طوري 
تكرار  هاي  سيكل  در  نوكلئوتيدها  پايداري  به  توجه  با  كه  است 
 PCR 50 % آنها پس از 50 سيكل در محلول ، PCR شونده ي
باقي مي مانند. چنانچه اندازه محصول مورد نظر كوچك و تعداد 
كمتر  غلظت  از  توان  مي  باشد،  برابر 30  يا  كمتر   PCR سيكل 

dNTP استفاده كرد.
كارايي  صحت  در  شده  استفاده   dNTP مقدار  و  كيفيت 
است.  موثر   PCR سيستم  يك  اختصاصيت  و   (Fidelity)
چنانچه مقدار dNTP بيشتر از نياز واكنش باشد امكان تشكيل 
غير  قطعات  تشكيل  و   (Mispriming) غلط  پرايمرهاي 
اختصاصي وجود دارد. تجمع قطعات غير اختصاصي مانع تكثير 
كاهش  را  واكنش  اختصاصيت  شده،  نظر  مورد  ي  قطعه  كافي 
مي دهد و با مصرف مواد اوليه كارايي سيستم را در تكثير قطعه 



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

29

اختصاصي دچار نقصان مي نمايد.

به   PCR هاي  واكنش  اغلب  در  د-آغازگرها(پرايمرها): 
استثناء برخي روش ها مانند RAPD نياز به دو آغازگر با توالي 
متصل  الگو   DNA مكمل  هاي  رشته  به  كه  باشد  مي  متفاوت 
شوند. اولين خصوصيت يك آغازگر، توالي صحيح آن جهت اتصال 
به مكان مورد نظر براي تكثير است. طول آغازگر نيز مهم است. 
طول كمتر از 20 باز باعث اتصال آغازگر به محل هاي غير هدف 
مي شود و طول بيشتر از 30 باز باعث اتصال آغازگر به خود و به 
آغازگر  مقدار  دهد.  مي  كاهش  را   PCR كارايي  و  شده  يكديگر 
مورد نياز در واكنش PCR بستگي به عواملي چون نوع آزمايش 
و همچنين نسبت آغازگر به DNA الگو دارد. معموال دو آغازگر 
بايد در غلظت مساوي استفاده شوند و مقداري كه توصيه مي شود، 
0/1 تا 1 ميكروموالر برابر با 5 تا 50 پيكومول از هر آغازگر در 
واكنش 50 ميكروليتري مي باشد. غلظت هاي باالي آغازگر منجر 
به توليد فرآورده هاي مصنوعي و در نتيجه باعث ايجاد خطا در 
الگوي انگشت نگاري مي شود. باال بودن دماي Ta (دماي اتصال) 
تمايل آغازگرها را براي اتصال به سكانس الگو كاهش مي دهد و 
از طرف ديگر پايين بودن آن توليد محصوالت غير اختصاصي را 
بيشتر مي كند و باعث مي شود محصول اصلي به مقدار كافي و 

در حد قابل تشخيص تكثير نشود.
غلظت آغازگر مورد استفاده معموال بين 0/2 تا 1 ميكروموالر 
در نظر گرفته مي شود. آغازگرهاي ساخته شده معموال به همراه 
اطالعات  اين  شوند.  مي  ارايه  ها  آن  غلظت  به  راجع  اطالعاتي 
مي تواند بر اساس جذب در طول موج 260 نانومتر يا براساس 
ميكروگرم باشد. بهتر است آغازگر را به صورت محلول استوك در 
20 - درجه سانتي گراد نگهداري كرد و هنگام نياز محلول كار را 
آماده نمود. چنانچه مقدار آغازگر به صورت OD ذكر شده باشد  
مي توان آن را به ميكروگرم تبديل نمود زيرا هر OD برابر  33 

ميكروگرم در ميلي ليتر اليگونوكلئوتيد است.
معموال محلول كار آغازگر با غلظت μmol 10 ساخته مي شود. 
آغازگر  مولكولي  وزن  دانستن  به  نياز  محلول  اين  ساختن  براي 

است كه با استفاده از فرمول زير بدست مي آيد:

M.W = (A × 312) + ( C × 288) + ( G × 328) + ( T × 
303) – 61

آغازگر  قطعه  در  نوكلئوتيدها  تعداد    T, G, C, A حروف   
است. 

با تقسيم مقدار غلظت آغازگر بر حسب گرم در ليتر بر وزن 
ملكولي آغازگر، غلظت آن بر حسب ميكروموالر بدست مي آيد.

مثال: چنانچه OD آغازگري 12/6 و وزن مولكولي آن 5610 
باشد: 

ليتر در  ميكروگرم  حسب  بر   = OD × 33 12.6 =   غلظت 
416 micg/ml = 416 mg/l = 0.416 g/l

Molarity = 0.4160.0000741 = 5610/ molar = 74 

μmol

 DNA آنزيم ،DNA پليمراز: در طي سنتز Taq ه-آنزيم
پليمراز، نوكلئوتيد صحيح را براي اضافه كردن به آغازگر جهت 
بسط رشته DNA انتخاب مي كند. معموال بر اساس نوع مولكول 
قرار  استفاده  مورد  پليمرازها،   DNA ار  مختلف  گروه  دو  الگو، 
پليمراز   DNA و   DNA به  وابسته  پليمراز   DNA مي گيرند. 
وابسته به RNA كه رونوشت بردار معكوس نيز ناميده مي شود. 
پليمراز هاي مختلف از لحاظ دو خصوصيت كلي در PCR با هم 
تفاوت دارند كه يكي دقت و ديگري كارايي سنتز آنزيم مي باشد. 
DNA پليمرازي كه به طور گسترده در PCR استفاده مي شود، 
 Thermus دوست  گرما  باكتري  از  كه  است  پليمراز   Taq
aquaticus استخراج گرديده است. فعاليت پليمرازي بهينه براي 
مي باشد.  سانتيگراد  درجه   72-75 حرارت  درجه  در  آنزيم  اين 
آنزيم  مختلف  هاي  غلظت   PCR واكنش  يك  بودن  بهينه  براي 
ممكن است مورد بررسي قرار گيرد. طيف غلظت مورد استفاده 
آنزيم  باشد.  مي  ميكروليتر   100 در  آنزيم  واحد   5 تا   0/5 بين 
يكديگر  با  بيوتكنولوژي  مختلف  هاي  شركت  توسط  شده  توليد 
و  فعاليت  سنجش  شرايط  فرموالسيون،  زيرا  باشند  مي  متفاوت 
غلظت آنزيم ها با منشا توليد كنندگان متفاوت با يكديگر اختالف 
استفاده  مورد  آنزيم  مورد  در   PCR واكنش  يك  بنابراين  دارد. 
بايد تنظيم(Set-up) شود. اگر غلظت آنزيم مورد استفاده زياد 
باشد قطعات غير اختصاصي در محصول PCR ديده خواهد شد 
كه گاهي به صورت يك لكه ى كشيده و محو(Smear) مشاهده 
مي شود. چنانچه مقدار آنزيم كمتر از حد مورد نياز واكنش باشد 
محصول مورد نظر به اندازه ي كافي توليد نمي شود و به ويژه در 
موارد تشخيصي مشكل نتيجه ي منفي كاذب را ايجاد مي نمايد.

 RNA و   DNA از  متنوعي  هاي  نمونه  الگو:    DNA-و
به عنوان الگو در واكنش PCR قابل استفاده است. از جمله آن 
ها،  خزانه   ،cDNA، mRNA ژنومي،   DNA به  توان  مي  ها 
پالسميد، كلون هاي BAC و YAC اشاره كرد. الزم است كه 
كلي  طور  به  ولي  شود  تنظيم  واكنش  در  الگو  DNAي  مقدار 
ميكروگرم  تا يك  و  شده  كلون  الگوهاي  از  نانوگرم  از يك  كمتر 
با  ژنومي  هاي  نمونه  براي  شود.  مي  استفاده  ژنومي   DNA از 
وزن مولكولي بسيار باال، PCR معموال موفقيت آميز است ولي 
بهتر است كه DNA ژنومي با آنزيم هاي محدوداالثر برش داده 

شوند. 

ادامه دارد . . . 
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مقدمه 
پانيكوليت ها گروهى ناهمگونى از بيمارى هاى التهابى پوست 
براى  هم  اختالالت  اين  هستند.  پوستى  زير  چربى  درگيرى  با 
درماتولوژيست و هم درماتوپاتولوژيست مشكالت تشخيصى ايجاد 

مى كنند، به چند دليل:
بالينى  ظاهر  با  ها  پانيكوليت  تمام  بالينى  نظر  نقطه  از   (1)
روى  بيشتر  دردناك  اريتماتوى  هاى  ندول  صورت  به  و  يكسان 

اندام تحتانى بروز مى كنند.
(2) چون ضايعات در بافت زير جلد هستند نياز به يك بيوپسى 
بزرگ دارند تا بتوان طرح التهاب و درگيرى عروق عمقى درم را 

مشاهده نمود.
 (3) از نقطه نظر بافت شناسى، بافت چربى زير جلدى به طيف 
وسيعى از عوامل اتيولوژيك، به طور يكنواخت پاسخ مى دهد و 

نماى هيستولوژيك يكسان ايجاد مى كند.
پانيكوليت ها مانند ساير بيمارى هاى التهابى پوست كه تركيب 
پديده  يك  كند،  مى  تغيير  روز  چند  عرض  در  التهاب  توزيع  و 
ديناميك به حساب مى آيند. اغلب بيوپسى ها در مراحل انتهايى 
التهاب انجام شده و بنابراين نماهاى غير اختصاصى بافت شناسى 
يا  (لوبوالر  درگيرى  عنوان  معتقدند  بعضى  دهند.  مى  نشان  را  
سپتال) گاهى مفيد است حال آنكه اغلب اوقات يك نماى مخلوط 

وجود دارد و كمكى به تشخيص نمى كند.
عليرغم وجود اين مشكالت تشخيصى، با يك بيوپسى بزرگ 
بيشتر  عنوان  به  را  ها  پانيكوليت  توان  مى  سريال،  هاى  برش  و 
 (mostly lobular) يا بيشتر لوبوالر (mostly septal) سپتال
طبقه بندى نمود و اين سيستم طبقه بندى براى تشخيص اوليه 
بسيار مفيد است. بنابراين قدم هاى تشخيصى هيستوپاتولوژيك 

عبارتند از:
1. طرح پانيكوليت؛ بيشتر سپتال يا بيشتر لوبوالر 

2. وجود يا عدم وجود واسكوليت؛ در صورت وجود واسكوليت 
ها نوع رگ گرفتار (وريد يا شريان)

3. نوع ارتشاح التهابى
4. جستجو براى نماهاى اختصاصى

آناتومى و هيستولوژى بافت زير جلدى
بافت زير جلدى كه در تمام بدن پخش است از نظر ساختمانى 
و عملكرد به عنوان يك ارگان مجزا محسوب شود. اين بافت در 
تنظيم درجه حرارت و حفظ انرژى به عنوان يك عايق عمل مى 
كند و وظيفه محافظت در برابر صدمات مكانيكى را نيز بر عهده 
دارد. در افراد طبيعى، چربى زير جلدى، %10 وزن بدن را تشكيل 
مى دهد. واحد پايه چربى زير جلدى، ميكرولوبول هاى ابتدايى 
پيوستن  بهم  از  دارند.  متر  ميلى  يك  حدود  قطرى  كه  هستند 
 cm 1 قطر به  ثانوى  هاى  ميكرولوبول  اوليه،  هاى  ميكرولوبول 
همبند  بافت  از  نازكى   (septa) تيغه  توسط  كه  شود  مى  ايجاد 
احاطه مى شوند. ضخامت چربى زير جلد بر حسب محل متفاوت 
است مثال در ناحيه پلك و اسكروتوم كمترين و در ناحيه هيپ 
و باسن بيشترين ضخامت را دارد. فعاليت متابوليكى بافت چربى 
هم در نواحى مختلف با يكديگر متفاوت است. تيغه ها محل عبور 
ثانوى  ميكرولبول  هر  هستند.  واعصاب  وى  لنفا  و  خونى  عروق 
توسط يك شريان عضالنى كوچك به قطر250 تا 500 ميكرون  
تغذيه مى شود كه به شريانچه هايى با قطر300-100 ميكرون 
كند.  مى  رسانى  خون  را  اوليه  هاى  ميكرولوبول  و  شده  تقسيم 
سپس شريانچه ها تبديل به مويرگ شده و در داخل ميكرولوبول 
ها دور هر سلول چربى را فرا مى گيرند. از بهم پيوستن وريدهاى 
هر  در  شوند.  مى  تشكيل  سپتايى  هاى  وريد  مويرگى،  بعد 
ميكرولوبول، شريانچه ها در قسمت مركزى و وريدها در اطراف 
آن قرار مى گيرند. اختالل در جريان خون شريانى باعث تغييرات 
لبولى مى شود (پانيكوليت بيشتر لبولى) در حالى كه اختالالت 
(پانيكوليت  است  همراه  پاراسپتال  و  سپتال  تغييرات  با  وريدى 
التهاب  با  بزرگ  هاى  رگ  واسكوليت  همچنين  سپتال).  بيشتر 
اندك همراه است در صورتيكه در واسكوليت عروق كوچك، نكروز 

وسيع مركز لبولى با التهاب شديد وجود دارد.
رسانى  خون  جريان  درم،  رسانى  خون  خالف  بر  طرفى  از 
هيپودرم به صورت انتهايى است يعنى ارتباطى بين مويرگ هاى 
وجود  هيپودرم  و  درم  اتصال  محل  هاى  مويرگ  و  ميكرولوبول 
ابتدا  در  كه  بوده   لنفاوى  عروق  داراى  همچنين  ها  تيغه  ندارد. 
موازى با سطح پوست و سپس در جهت عمودى قرار گرفته، از 
فاسياى عمقى عبور كرده و بداخل غدد لنفاوى ناحيه اى تخليه 
مى شوند. نكته اى كه در تفسير برش هاى بافتى حائز اهميت 
است اين است كه قطر وريدهاى چربى زير جلدى در ناحيه ساق 
پا بيشتر از شريان هاست ولى تراكم اليه عضالنى شريان ها بيشتر 
است؛ ضمن اينكه شريان ها يك اليه االستين داخلى نيز دارند كه 

در وريدها وجود ندارد.

نكروز سلول هاى چربى 
مسئله مهم در تفسير هيستوپاتولوژيك پانيكوليت ها اين است 

پانيكوليت ها
گردآورى و تاليف: دكتر عليرضا قنادان

متخصص پاتولوژى، فلوشيپ درماتوپاتولوژى، استاديار دانشگاه تهران
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كه نكروزسلول هاى چربى تفاوت هاى جزيى با نكروز ساير سلول 
هاى بدن دارد. به طور كلى، عاليم نكروز سلولى به صورت پيكنوز، 
كاريوكسى و كاريوليز است در حالى كه نكروز سلول هاى چربى 
به صورت سلول هاى بدون هسته ديده مى شود. شايعترين نوع 
نكروز چربى نكروزليپوفاژيك است كه ماكروفاژهاى فومى جايگزين 
سلول هاى چربى نكروتيك مى شوند. اين ليپوفازها سيتوپالسم 
اين  (شكل1).  دارند  واكوئله  ميكرو  يا  گرانولر  و  كمرنگ  وسيع 
نوع نكروز در مراحل انتهايى بسيارى از پانيكوليت ها ديده مى 
شود. اين نكروز به طور ثابت در پانيكوليت تروماتيك و به طور 
است  ممكن  اما  شود  مى  مشاهده  ليپودرماتواسكلروز  در  شايع 
اندوراتوم هم ديده شود. نكروز ميعانى  ندوزرم و اريتم  در اريتم 
نوع ديگر نكروز چربى است كه مواد گرانولر *** بوجود آمده و 
در  نكروز  نوع  اين  رود.  مى  بين  از  چربى  هاى  سلول  ساختمان 
پانيكوليت كمبود  α1AT (آلفايك آنتى تريپسين) و پانيكوليت 
پانكراتيتى مشاهده مى شود (شكل 2). نكروز آنزيماتيك چربى 
نوعى از نكروز ميعانى است كه در پانيكوليت پانكراتيتى ديده مى 
چربى به صورت شبح سلولى بدون هسته با  شود و سلول هاى 

سيتوپالسم گرانولر بازوفيليك به نظر مى رسند. (شكل 3)
در نكروز هيالن چربى، سلول هاى چربى موميايى شده و توسط 
اين  شوند.  مى  احاطه   (glassy) شفاف  هوموژن  پروتئينى  مواد 
نكروز به طور اختصاصى در پانيكوليت لوپوسى و پانيكوليت همراه 

درماتوميوزيت ديده مى شود اما ممكن است در ليپودرماتواسكلروز 
هم مشاهده شود (شكل 4). نكروز غشايى چربى، مراحل انتهايى 
يا  ائوزينوفيليك  مانند  پر  حاشيه  صورت  به  كه  است  نكروزى 
آمفوفيليك از ارگان هاى سلولى روى هم خوابيده با نماى رقص 
عربى (arabesque) يا كنگره دار(crenulated) ديده مى شود 
كه رنگ PAS و سودان 3 را مى گيرند. وقتى نكروز چربى غشايى 
وسيع باشد ايجاد فضاى ميكروكيستيك بدون ساختمان سلولى 
مى كند كه توسط غشايى هيالن مانند و كنگره دار پوشيده مى 
شود. اين نوع نكروز به طور ثابت در ليپودرماتواسكلروز مشاهده 
مى شود. تغييرات ممبرانوكيستيك در مراحل انتهايى بسيارى از 

پانيكوليت ها نيز مشاهده مى شود. (شكل 5)
نكروز ايسكميك چربى به صورت عدم رنگ پذيرى بافت چربى 
در  شود.  مى  مشاهده  چربى  هاى  لبول  مركز  در  بيشتر  و  بوده 
مراحل اوليه تغييرات جزيى هستند اما در ضايعات مستقر شده 
سلول هاى چربى به صورت شبح سلولى با اندازه كوچكتر ديده 
مى شوند. مراحل انتهايى اين نكروز در ارتيم اندوراتوم مشاهده مى 
شود اما در انواع ديگر پانيكوليت مانند كلسيفيالكسى، پانيكوليت 
عفونى يا پلى آرتريت ندوزا هم ديده مى شود . در نهايت نكروز 
و  ها  نوتروفيل  با  مخلوط  سلولى  نكروز  اثر  در  چربى  بازوفيليك 
مواد بازوفيليك گرانولر كه نشاندهنده تجمع باكتريهاست ايجاد 

شده و در پانيكوليت هاى عفونى ديده مى شود. (شكل 6)

شكل -3 نكروز آنزيماتيك شكل -2  نكروز ميعانى   شكل -1 نكروزليپوفازيك   

شكل -6 نكروز بازوفيليك شكل -5 نكروز غشايى   شكل -4 نكروز هيالن   
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خالصه
نئوپالسم هاى ميلوپروليفراتيو ( MPNها كه قبال بيمارى هاى 
مزمن ميلوپروليفراتيو ناميده مى شدند) دسته اى از بدخيمى هاى 
سلول  از  حاصل  گسترش  نماينده  كه  هستند  ميلوييد  خونى 
مى باشند.  هماتوپويتيك  هاى  سلول  از  رده  چند  يا  يك  بنيادى 
هشت   2008 سال  در  جهانى  بهداشت  سازمان  رايج  سيستم 
گروه از MPNها را مشخص كرده است: لوسمى مزمن ميلوژن، 
اوليه،  ميلوفيبروز  ورا،  سيتمى  پلى  نوتروفيلى،  مزمن  لوسمى 
ماستوسيتوز  ائوزينوفيلى،  مزمن  لوسمى  اساسى،  ترومبوسيتمى 
به  مقاله  اين  بندى.  طبقه  غيرقابل  ميلوپروليفراتيو  نئوپالسم  و 
پيشرفت هاى  بر  تاكيد  با  MPNها  خصوصيات  از  خالصه اى 
اخير در پاتوفيزيولوژى مولكولى و پايش درمانى اين بيمارى ها 

مى پردازد. 

نئوپالسم هاى ميلوپروليفراتيو (MPNها) كه قبال بيمارى هاى 
بدخيمى هاى  از  گروهى  مى شدند  ناميده  ميلوپروليفراتيو  مزمن 
عمدتا  كه  هستند  بنيادى  سلول هاى  از  مشتق  ميلوييد  خونى 
سلولى  رده  چند  يا  يك  گسترش  با  و  داده  رخ  بزرگساالن  در 
مغز  سلولى  پر  منجربه  كه  مى شوند  مشخص  هماتوپويتيك 
استخوان مى گردند. عناصر بالغ و نابالغ مغز استخوان به راحتى به 
 WBC خون محيطى راه مى يابند كه به صورت افزايش شمارش
مشاهده  پالكت  شمارش  يا   / و  هماتوكريت،  يا  و/  هموگلوبين،   ،

مى گردند.
 (WHO) طبقه بندى تومورها توسط سازمان بهداشت جهانى
در سال 2001 هفت گروه مجزا را در اين خانواده از بيمارى ها 
اين  از  تعدادى  مولكولى  پاتوژنز   2001 سال  از  نمود.  مشخص 
عناوين روشن شده است كه تجديدنظر در سيستم طبقه بندى 
را ضرورى مى سازد. عالوه بر اين عنوان قبلى بيمارى هاى مزمن 
ميلوپروليفراتيو با MPNها جايگزين شده است كه بر مشتق شدن 
اين بيمارى ها از سلول بنيادى تاكيد مى كند. طبقه بندى جديد 

شامل هشت زير گروه است كه ماستوسيتوز را نيز در برمى گيرد 
ائوزينوفيلى  مزمن  لوسمى  بين  افتراق  اين  بر  عالوه  (جدول 1). 
گرفته  قرار  بازنگرى  مورد  هيپرائوزينوفيلى  سندروم  گروه  زير  و 
و يك گروه جديد  از نئوپالسم هاى ميلوييد و لنفوييد همراه با 
ائوزينوفيلى براساس اختالالت ژنتيكى تكرارى با درگيرى گيرنده 
تيروزين كيناز اضافه شده است. اين مقاله پيشرفت هاى اخير در 
و  مى سازد  مشخص  را  MPNها  مولكولى  پاتوفيزيولوژى  مفهوم 
اين كه چگونه اين ديدگاه ها الگوريتم هاى تشخيصى را تغيير 
داده است و منجربه پيشرفت هايى در درمان و پايش اين بيمارى 

ها شده است.

لوسمى مزمن ميلوژن
به عنوان شايعترين و در نتيجه مطالعه شده ترين عنوان اين 
بيمارى ها لوسمى مزمن ميلوژن (CML) يك بيمارى الگو براى 
توسط   1845 سال  در  بار  اولين  كه  همانطور  است.  MPNها 
سلول  گسترش  با   CML شد  توصيف   Virchow و   Bennett
هاى  رده  همه  اگرچه  مى شود  مشخص  گرانولوسيتى  رده  هاى 
هماتوپويتيك ممكن است تحت تاثير قرار گيرند. بيماران معموال 
در فاز مزمن (يا پايدار) بيمارى همراه با عاليم مبهم شامل خستگى، 
هپاتواسپلنومگالى)  علت  شكمى (به  هاى  ناراحتى  و  وزن  كاهش 
در  بيماران  درصد   40 تا   20 گرچه  مى گيرند،  قرار  توجه  مورد 
اتفاقى  طور  به  بيمارى  و  هستند  عالمت  بدون  تشخيص  هنگام 
به دنبال CBC و بررسى خون محيطى كشف مى شود. عالوه بر 
بازوفيلى  و  ائوزينوفيلى   ،  (Myelopoiesis) ميلوپويز  افزايش 
ها  ميكرومگاكاريوسيت  وجود  و  استخوان  مغز  و  محيطى  خون 
گذشت  با   . تصوير 1)   ) دهند  رخ  است  ممكن  استخوان  مغز  در 
زمان بيمارى به يك مرحله شديدتر پيشرفت مى كند كه با افزايش 
بالست ها در خون محيطى و مغز استخوان مشخص مى شود؛ اين 
بالست ها در اكثر موارد داراى فنوتيپ ميلوييدى هستند اما 20 تا 
30 درصد بيماران ممكن است فنوتيپ لنفوبالستيك يا ندرتا مبهم 
داشته باشند. در صورت عدم درمان بيمارى به طور اجتناب ناپذير 

به يك لوسمى حاد با متوسط بقاى اندك پيشرفت مى كند.

جدول 1: نئوپالسم هاى ميلوپروليفراتيو ؛ توسط طبقه بندى 
تومورهاى بافت هاى هماتوپويتيك و لنفاوى تشخيص داده شده 

سازمان بهداشت جهانى 

لوسمى مزمن ميلوژن
لوسمى مزمن نوتروفيلى

پلى سيتمى ورا
ميلوفيبروز اوليه

ترومبوسيتمى اساسى
not otherwise specified ،لوسمى مزمن ائوزينوفيلى

ماستوسيتوز
نئوپالسم ميلوپروليفراتيو غير قابل طبقه بندى

پاتولوژى مولكولى نئوپالسم هاى 
ميلوپروليفراتيو
ترجمه: دكتر نويد احدى
 متخصص آسيب شناسى

 
Reference: 
American Journal of Clinical Pathology 
Year: 2010, Vol; 133 PP: 602-615 
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t(9;22) ،بر اساس مولكولى توسط كروموزوم فيالدلفيا CML
 BCR-ABL1 تعريف مى شود كه پروتئين اتصالى (q34;q11.2) 
راكد مى كند؛ اين پروتئين داراى عملكرد تيروزين كيناز را از تنظيم 
 ABL1 و BCR خارج مى كند. در موارد نادر اختالالتى نهفته در
وجود دارند كه شناسايى آن ها نيازمند روش هاى ملكولى با دقت 
باالتر است يا مربوط به ترانسلوكاسيون هاى پيچيده ترى هستند. 
اختالالت سيتوژنتيك ديگرى نيز در CML شناسايى شده اند 
به خصوص در فازهاى شتاب گرفته (accelerated phase) و 
بالستى كه شامل كروموزوم هاى فيالدلفياى اضافى، يك نسخه 
اضافى از كروموزوم 8 و ايزوكروموزوم 17q هستند. عالوه بر اين 
انواعى از فرآيند هاى سلولى در CML از تنظيم خارج مى شوند 
 .DNA و ترميم ATM از جمله پايش ناپايدارى ژنومى از طريق
مهار   BCR-ABL1 توسط   PP2A تومور  سركوبگر  آخر،  در 

مى شود كه يك ويژگى كليدى پيشرفت بيمارى است. 
از آنجا كه BCR-ABL1 در تمام موارد CML يافت مى شود 
فارماكوژنوميك  جامعه  در  بسيارى  مطالعات  موضوع  ماده  اين 
بوده است و CML اولين بيمارى انسانى است كه داراى درمان 
عليه  بر   (targetad therapy) اختصاصى  شده  گيرى  هدف 
عامل مولكولى به وجود آورنده آن بوده است. ايماتينيب مزيالت 
(Gleevec يا قبال STI571 ) توسط Druker و همكارانش با 
همكارى Ciba-Ceigy ( در حال حاضر Novartis ) ساخته 
شد كه يك مولكول كوچك مهاركننده تيروزين كيناز است و با 
فسفات  ترى  آذنوزين  به  اتصال  محل  سازى  فعال  غير  و  اتصال 
يك  ماده  اين  مى كند.  عمل   BCR-ABL1 پروتئين  به  مربوط 
است  دالتون  كيلو   589/7 مولكولى  وزن  با  آمينوپيريدين  فنيل 
كه داراى حداقل واكنش متقاطع با ديگر تيروزين كينازها است 
  (CD117) بنيادى  سلول  عامل  گيرنده  كه  است  شده  ثابت  اما 

را   (PDGFR) پالكت  از  مشتق  رشد  عامل  گيرنده  و   C-KIT
مهار مى كند.

مطالعات انجام شده توسط مركز بين المللى مطالعه تصادفى 
و  اينترفرون  به  ايماتينيب  برترى    (IRIS)STI571 و  اينترفرون 
سيتارابين در درمان CML، به ويژه در فاز مزمن بيمارى را اثبات 
درمان  اساس  ايماتينيب  حاضر  حال  در  كه  آنجا  از  است.  كرده 
CML است، تاثير آن بر سير طبيعى بيمارى به خوبى بررسى 
شده و الزم است در طراحى برنامه پايش درمانى در نظر گرفته 
شود. ارزيابى بالينى در چهار سطح انجام مى شود كه به ترتيب 

افزايش حساسيت تشخيصى بيمارى فهرست شده است:
 ،(CBC مثال  عنوان  (به  هماتولوژيك  يا  خونى  بررسى 
  (FISH) درجا  فلورسانس  هيبريداسيون  معمولى،  سيتوژنتيك 
اكثر  اوليه  تشخيص  هنگام  به  حاضر  حال  در  مولكولى.  و 
تحليل  و  تجزيه  شامل  اوليه،  ژنتيكى  بررسى  يك  تحت  بيماران 
سيتوژنتيك معمولى و اندازه گيرى كمى واكنش زنجيره اى پلى 
 ، BCR-ABL1 براى (RT-PCR) مراز ترانس كريپتاز معكوس
قرار مى گيرند كه شك بالينى و خونى به CML را اثبات مى كند. 
سيتوژنتيك  اختالالت  تشخيص  در  معمولى  سيتوژنتيك  آناليز 
آگهى  پيش  روى  است  ممكن  كه  فيالدلفيا  كروموزوم  عالوه  به 
تاثيرگذار باشد، مفيد است. عالوه بر سيتوژنتيك معمولى گاهى 
براى بررسى اتصال (فيوژن) BCR-ABL1 ، آزمايش FISH نيز 
 BCR-ABL1 انجام مى شود كه توانايى تشخيص احتمال اتصال
تشخيص  توانايى  بر  عالوه  را،  پيچيده  كاريوتيپى  بستر  يك  در 
اتصاالت متعدد BCR-ABL1 در يك سلول منفرد را دارد. آناليز 
فراهم   BCR-ABL1 سطح  براى  مهم  پايه  يك   RT-PCR
مى سازد كه نتايج آزمايش هاى آينده با آن مقايسه مى شود. به 
طور كلى تجزيه و تحليل اوليه RT-PCR به صورت كمى انجام 

تصوير 1: لوسمى مزمن ميلوژن، فاز مزمن A ، آسپيره مغز استخوان كه گرانولوسيت ها را در تمام مراحل بلوغ به همراه ائوزينوفيل ها، 
بازوفيل ها و يك مگاكاريوسيت كوچك داراى كاهش لوب هاى هسته اى نشان مى دهد ( رنگ آميزى رايت- گيسما – 1000×) ، B ، نمونه 
بيوپسى سوزنى مغز استخوان كه مغز استخوان پر سلول براى سن را به همراه ميلوپويز افزايش يافته و مگاكاريوسيت هاى كوچك داراى كاهش 

.(H & E ، ×400 ) .لوب هسته اى نشان مى دهد
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BCR- مى شود تا كيفى، چون در حال حاضر اندازه گيرى كمى
براى  بيماران  از  مراقبت  در  استاندارد  روش  عنوان  به   ABL1

تشخيص حداقل باقيمانده بيمارى محسوب مى شود. 
در تعدادى از مطالعات نشان داده شده است كه آناليز كمى 
BCR-ABL1 از نظر تكنيكى امكانپذير، قابل تجديد و با تطابق 
نيز  درمان  به  پاسخ  ارزيابى  در  و  است  آزمايشگاهى  درون  عالى 
سريال  گيرى  اندازه  بر  دال  كنونى  هاى  توصيه  مى باشد.   مفيد 
درمان  بيماران  در  ماهه  سه  فواصل  با   BCR-ABL1 سطح 
الگوى  نوع  چهار  ها  داده  اين  بر  عالوه  است.  ايماتينيب  با  شده 
سطح نسخه BCR-ABL1  را پس از درمان با ايماتينيب نشان 
پايدار/يكنواخت،  گيرى،  اندازه  غيرقابل  مداوم،  كاهش  اند:  داده 
 IRIS توسط  شده  انجام  مطالعه  كه  همانطور  يابنده.  افزايش  يا 
نشان داده هدف درمانى كاهش سه لگاريتمى يا بيشتر در نسخه 
شده  استاندارد  پايه  سطح  با  مقايسه  در   BCR-ABL1 ديگرى
از  كمتر   BCR-ABL1 هاى  نسخه  نسبت  از  است  عبارت  (كه 
 (MMR) ماژور  مولكولى  پاسخ  عنوان  به  كه  است  درصد)   10
شناخته مى شود. دستيابى به MMR حائز اهميت بالينى اثبات 
شده در بيماران درمان شده با ايماتينيب است. بيماران با پاسخ 
سيتوژنتيك كامل (فقدان كروموزوم فيالدلفياى قابل شناسايى در 
آناليز سيتوژنتيك معمولى) و MMR به ميزان 12 ماه، صد در 

صد ميزان بقاى بدون پيشرفت بيمارى دارند.
BCR- آزمايش   ،  RT-PCR تكنولوژى  هاى  پيشرفت  با 

افزايش  حال  در  بيمارى  جزيى  باقيمانده  با  بيماران  در   ABL1
كيفيت است. تالش هاى اوليه مبنى بر انجام RT-PCR بود كه 
در عين حساسيت و ويژگى داراى مشكالت بالقوه آلودگى نمونه و 
زمان انجام كار طوالنى تر از حد مطلوب بود. اين ايرادات به طرز 
 (closed-tube)بسته لوله  هاى  روش  پيدايش  با  چشمگيرى 
فلورسانس  پايه  بر   RT-PCR نهايى  محصوالت  تشخيص  و 
 ABI بهبود يافت. متعاقبا گزارش هايى مبنى بر اندازه گيرى با
PRISM ، Light Cycler ، Taq Man ، الكتروفورز مويرگى 
و منحنى ذوب (melting curve) به دست آمد. اكثر آزمايشگاه 
هاى بالينى طبيعى شدن نتايج بر عليه ژن هاى محافظ سلولى 
 RAR α و   PBGD، ABL ، G6PD ، ß-Actin شامل: 
و  آزمايشگاهى  داخل  تكرارپذيرى  گرچه  اند.  كرده  گزارش  را 
يك  است،  عالى   RT-PCR گيرى  اندازه  هاى  روش  حساسيت 
باقيمانده  مورد  در   BCR-ABL1 آزمايش  در  بزرگ  محدوديت 
براى  جهانى  شده  پذيرفته  استانداردهاى  فقدان  بيمارى،  جزيى 

تطابق بين آزمايشگاهى است.

مقاومت 
 CML مزمن  فاز  به  مبتال  بيماران  از  درصد   5 حدود  در 
شكست پاسخ به درمان با ايماتينيب به علت مكانيسم هاى غير 
وابسته به BCR-ABL1 وجود دارد كه اصطالحا مقاومت اوليه 
ناميده مى شود. مقاومت ثانويه كه در 15 تا 10 درصد از بيماران 
فاز مزمن CML رخ مى دهد با پاسخ اوليه به ايماتينيب و متعاقبا 

اين  مى شود.  مشخص   BCR-ABL1 هاى  نسخه  در  افزايش 
آدنوزين  اتصال  مسئله معموال از جهش هاى نقطه اى در محل 
ترى فسفات در ABL1 ناشى مى شود كه از اين ها هفت جهش 
 M244V ، G250E :مجزا عامل حدود 85 درصد موارد هستند
 .  ، Y253F/H ، E255K/V ، T315I ، M351T ، F359V
به طور كلى مقاومت ثانويه در 10 تا 30 درصد بيماران مرحله 
مزمن، 60 % از بيماران در مرحله تسريع شده و 90 % بيماران 
مرحله بالست CML رخ مى دهد. آزمايش براى اين جهش ها 
با استفاده از روش هاى مختلفى انجام مى شود. تجزيه و تحليل 
جهش ها در بيماران با پاسخ كمتر از مطلوب يا شكست پاسخ 
به ايماتينيب مورد دارد گرچه راهنماهاى اختصاصى تاليف نشده 

اند.

MPNهاى كالسيك بدون كروموزوم فيالدلفيا
 (PV)پلى سيتمى ورا ،CML از منظر تاريخچه اى عالوه بر
به   (PMF) اوليه  ميلوفيبروز  و   ،  (ET) اساسى  ترومبوسيتمى 
 CML نظير  مى شوند.  محسوب  كالسيك  PMNهاى  عنوان 
مغز  از  رده  چند  يا  يك  از  كلونى  توسعه  يك  با  نيز  عناوين  اين 
استخوان مشخص مى شوند. به عنوان مثال PV با پروليفراسيون 
توده  افزايش  منجربه  كه  مى شود  مشخص  اريتروييدى  رده 
و  هماتوكريت،  ميزان  هموگلوبين،  غلظت  اريتروييد،  هاى  سلول 
مربوط  عاليم   PV به  مبتال  بيماران  مى گردد.  خون  ويسكوزيته 
به اين يافته ها را دارند و بروز ترومبوزها، خونريزى، زخم هاى 
پپتيك و سكته مغزى در آن ها افزايش مى يابد. اگرچه غالبا به 
هنگام تشخيص PV بيوپسى مغز استخوان انجام نمى شود اما با 
دارد  وجود  ميلوز)  (پان  ميلوئيدى  رده  سه  هر  توسعه  حال  اين 
ساير  به  مبتاليان  بررسى  براى  استخوان  مغز  بيوپسى  معموال  و 
PMNها و نيز ارزيابى فيبروز كه ممكن است در مراحل انتهايى 
 PV ها درPMN بيمارى بارز باشد، انجام مى شود. بر خالف ساير
شده،  بزرگ  مختصرى  تا  طبيعى  ظاهر  داراى  ها  مگاكاريوسيت 

همراه با مقادير اندكى تجمع(Clustering) هستند.
در PMF (تصوير 2) ، تغيير پاتولوژيك غالب فيبروز پيشرونده 
است  ممكن  بيمارى  اوايل  در  حال  اين  با  است.  استخوان  مغز 
توسعه  فقط  ابتدا  در  بيماران  اكثر  زيرا  باشد  مشكل  تشخيص 
غيراختصاصى و معموال چند رده اى هماتوپويز با فيبروز خفيف 
و در نتيجه آن لكوسيتوز نوتروفيليك، ترومبوزسيتوز ، بازوفيلى 
يا ائوزينوفيلى دارند. اين مجموعه عاليم افتراق از موقعيت هاى 
واكنشى و ساير MPNها را مشكل مى سازد. با پيشرفت فيبروز 
مغز استخوان اغلب شمارش محيطى كاهش يافته و بيماران دچار 
عاليمى نظير خستگى، خونريزى و يا عفونت ناشى از سيتوپنى 
مى شوند. ممكن است بزرگى طحال در اثر هماتوپويز خارج مغز 
استخوان واضح باشد.  بررسى مورفولوژيك خون محيطى در مراحل 
RBC ،(هاى قطره اشكىRBC) ديررس داكروسيت هاى متعدد
در  موجود  گرانولوسيتى  نابالغ  سازهاى  پيش  و  دار  هسته  هاى 
جريان خون را نشان مى دهد. غالبا مگاكاريوسيت ها تجمع يافته 
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در نهايت ET با تكثير بى تناسب مگاكاريوسيت ها و پالكت ها 
در مغز استخوان و خون محيطى مشخص مى شود. تعداد پالكت 
عملكردى  و  مورفولوژيك  نظر  از  اغلب  كه  مى يابد  افزايش  ها 
غيرعادى اند در نتيجه بيماران در معرض افزايش خطر ترومبوز و 
خونريزى هستند. غالبا مغز استخوان پر سلول است كه ناشى از 
افزايش قابل مالحظه مگاكاريوسيت هاست كه ممكن است بزرگ 
يا هيپرلوبه باشند و توسعه رده هاى گرانولوسيتى و اريتروييدى 
جزيى است يا وجود ندارد ( تصوير 3) برخالف PMF ، فيبروز 

خفيف است.
فيالدلفيا،  كروموزوم  بدون  كالسيك  MPNهاى  ميان  از 
PMF بدترين سرنوشت را دارد و غالبا مرگ در بسيارى از موارد 
سيستميك يا  عفونت  متعاقبا  استخوان و  نارسايى مغز  دنبال  به 

بسيار  روند   PV برعكس،  مى پيوندد.  وقوع  به  كشنده  خونريزى 
آرامترى دارد، اما آن هم به طور قابل مالحظه اى توام با معلوليت 
و مرگ و مير ناشى از ترومبوزها و / يا خونريزى است، كه البته 
به طور متوسط به فلبوتومى درمانى پاسخ مى دهد. خطر تبديل 
است ( 5 تا 30درصد)  باالتر  از همه   PMF در حاد  لوسمى  به 
اما مى تواند در ET و PV هم رخ دهد ( تصوير 4). از آنجايى 
با  درمانى  شيمى  تحت  قبال  حاد  لوسمى  به  مبتاليان  اكثر  كه 
عنوان  موارد  اين  به  است  بهتر  اند  بوده  كننده  آلكيله  داروهاى 
لوسمى ميلوييد حاد مرتبط به درمان اطالق كرد. نشان داده شده 
كه لكوسيتوز داللت بر ميزان بقاى كلى بدتر و خطر ترومبوز در 

ET و PMF دارد.

و از سلول هاى با ظاهر طبيعى همراه با مگاكاريوسيتهاى بزرگ 
شده داراى هسته هاى بزرگ و هيپولوبه تشكيل شده اند. ممكن 
سينوس  مجارى  در  طبيعى  غير  طور  به  ها  مگاكاريوسيت  است 

هاى مغز استخوان تجمع يابند (هماتوپويز داخل سينوزوئيدى)، 
ساير  در  است  ممكن  و  نيست   PMF به  منحصر  كه  اى  يافته 

بيمارى ها با فيبروز مغز استخوان نيز مشاهده شود. 

به  كه  نمادين  مورد  يك  از  مثالى  اوليه  ميلوفيبروز   : تصوير 2 
علت افزايش فيبروز مغز استخوان امكان آسپيراسيون وجود نداشته 
است. A ، بزرگنمايى كوچك نمونه بيوپسى مغز استخوان كه افزايش 
فيبروز مغز استخوان، كاهش هماتوپويز و تجمع مگاكاريوسيت ها را 
نشان مى دهد B . (H & E × 100)  ، درشتنمايى بزرگ كه تجمع 
مگاكاريوسيت ها، بسيارى با ناهنجاريهاى هسته اى عجيب و غريب 
را نشان مى دهد (H & E × 400)  .C  ، درشتنمايى بزرگ كه يك 
مگاكاريوسيت را كه به طور غيرطبيعى در يك سينوس متسع جاى 

 . (H & E × 400) گرفته را نشان مى دهد
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 MPN يك  در   BCR-ABL1 جابجايى  يك  وجود  اگرچه 
موجب تشخيص CML مى شود، ساير MPNها از نظر تاريخچه 
نظريه  ندارند.اين  اى  زمينه  ژنتيك  اختالل  يك  با  ارتباطى  اى 
بر  مبنى  مجزا  گروه  چهار  هاى   يافته  انتشار  با  سال 2005  در 
اكسون  شماره 1849  باز  در  گوانين  جاى  به  تيامين  جايگزينى 
در   9p كروموزوم  روى   (JAK 2) كيناز2  جانوس  ژن  چهارده 
يافت.  تغيير   PMF و   PV ، ET به  مبتاليان  از  زيادى  تعداد 
مطالعات بعدى نشان داد كه جهش V617F در JAK2 در حدود 
 ET و 50 درصد از مبتاليان به PV 95 تا 90 درصد مبتاليان به
MPN يافت مى شود. با اين حال اين جهش ها مختص PMF و

هاى كالسيك بدون كروموزوم فيالدلفيا نيستند و در درصد اندكى 

سيستميك،  ماستوسيتوز  نظير  ميلوييد  هاى  بدخيمى  ساير  از 
لوسمى ميلوييد حاد و لوسمى ميلومونوسيتيك مزمن، اما نه در 
لنفوم ها يا تومورهاى تو پر وجود دارند. بروز باالى V617F در 
PV وجود آنرا به عنوان يك معيار تشخيصى ماژور اثبات كرد؛ در 
مقابل، وجود آن از تشخيص ET و PMF حمايت مى كند ولى 
 JAK2 الزامى نيست. اهميت پيش بينى كننده تشخيص جهش
در يك MPN نامعلوم است زيرا گزارش هاى گيج كننده زيادى 
مورد  ديگرى  مطالعات  و  دارد  وجود  بيماران  بقاى  ميزان  درباره 
نياز است. در عين حال در مطالعات مطرح شده كه بيماران مبتال 
به PV و ET با حجم بااليى از آلل JAK 2 داراى ريسك باالترى 
 ، WBC نيز جهش با شمارش باالتر PMF از ترومبوز بوده و در

تصوير 3 : ترومبوسيتمى اساسى. A، آسپيره مغز استخوان مگاكاريوسيت هاى متعدد با ناهنجارى هاى مورفولوژيك متغير را نشان 
تعداد  افزايش  با  سن  براى  سلول  پر  استخوان  مغز  استخوان،  مغز  بيوپسى  نمونه   ،  B.  (×1000 گيسما   رايت-  آميزى  (رنگ  مى دهد 
مگاكاريوسيت ها كه بسيارى بزرگ و داراى هسته هاى پيچيده هستند، را نشان داده است. برعكس ميلوفيبروز اوليه تجمع مگاكاريوسيت 

.  (H & E × 400) ها بارز نيست و فيبروز مغز استخوان به شكل قابل مالحظه اى افزايش نيافته است

تصوير 4 : لوسمى ميلوييد حاد ايجاد شده در بيمار مبتال به پلى سيتمى ورا. A ، آسپيره مغز استخوان افزايش بالست ها با نسبت 
 ، B. (×1000 رنگ آميزى رايت گيسما ) هسته به سيتوپالسم باال، كروماتين هسته اى متفرق و هستك هاى برجسته را نشان مى دهد

.  (H & E × 400) نمونه بيوپسى مغز استخوان كه به علت افزايش بالست ها براى سن پر سلول است
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اسپلنومگالى و خطر باالترى از تبديل به لوسمى همراه است. 
JAK2 يكى از چهار جانوس كينازها است كه در واقع تيروزين 
كينازهاى بدون گيرنده اى هستند كه يك بخش اصلى از سيگنال 
 JAK هاى توليد سيتوكين و فاكتور رشد هستند. پروتئين هاى
دو دامنه شبه كيناز مجاور ( JH1 , JH2) دارند كه از اين دو 
تنها دامنه JH1 داراى فعاليت آنزيمى است. دامنه JH2 يا دامنه 
فعاليت  منفى  كننده  تنظيم  يك  كاذب)  (سميناز  سودوكيناز 
دست  به  جهش  توسط  خودمهارى  عملكرد  اين  و  است  كينازى 
آورنده عملكرد JAK2V617F در دامنه JH2 رها مى شود. اين 
جهش در سطح يك سلول بنيادى بدوى رخ مى دهد كه موجب 
مستقل  سيگنال  انتقال  و  ها  سايتوكين  به  حساسيت  افزايش 
چندين  پايين  به  رو  شدن  فعال  سبب  و  مى شود  سيتوكين  از 
آبشار سيگنالى از جمله پروتئين هاى STAT، مسير فسفاتيديل 
اينوزيتول 3 كيناز  AKT ، پروتئين كينازهاى فعال شده توسط 

ميتوژن ها مى گردد.
برخالف BCR-ABL 1 در CML ، اين ضايعه احتماال نيازمند 
ديگر اختالالت ژنتيكى كمك كننده است و در اصل احتماال واقعه 
 7 تا   5 خطر  افزايش  يك  چه  اگر  نيست.  بيمارى  كننده  شروع 
بيماران  يك  درجه  خويشاوندان  در   MPN به  ابتال  در  برابرى 
مبتال به آن ذكر شده است، اما هيچ جهش JAK2V617F در 
مطالعات  حال  هر  در  است.  نشده  شناسايى  زايا  هاى  سلول  رده 
اخير نشان داده است كه يك پلى مورفيسم نوكلئوتيدى منفرد 
 JAK2V617F + MPN در رده زايا افراد را مستعد به JAK2
به وجود مى آيند. به عالوه نشان داده شده است كه كلون هاى 
لوسميك فاقد V617F در MPNهاى داراى V617F مى كند. 
در هر حال، نقش مواجهه قبلى با موتاژن هاى شناخته شده در 
حين شيمى درمانى نيز ممكن است به اين ترانفورماسيون هاى 
لوسميك فاقد V617F كمك كند. در كل، اين يافته ها به نفع 
اين احتمال هستند كه هنوز يك واقعه كلونال ناشناخته مستعد 
كننده وجود دارد. يافته هاى حاصل از حذف كروموزوم 20q كه 
 MPN در بيماران مبتال به JAK2V617F قبل از جهش هاى
رخ مى دهند به نفع اين فرضيه است. عالوه بر اين مطالعات اخير 
پيشنهاد مى كنند كه جهش هاى ژن سركوبگر تومور TET2 كه 
در 17 % موارد JAK2 V617F + Ph- MPN و 7 % موارد فاقد 
JAK2 V617F رخ مى دهند احتماال زمينه ساز اكتساب جهش 
JAK2 V617F هستند. به عالوه نشان داده شده است كه كلون 
هاى لوسميك فاقد V617F در MPNهاى داراى V617F به 

وجود مى آيند.
مكانيسم اين كه چگونه يك جهش منفرد قادر به ايجاد سه 
ژن  دوزاژ  است  ممكن  نمى باشد،  روشن  است،  مختلف  بيمارى 
ترانسژنيك  هاى  موش  بر  كه  مطالعاتى  زيرا  باشد  داشته  نقش 
صورت گرفته كه از نظر ميزان بروز آلل JAK2 V617F كنترل 
را   -Ph كالسيك   MPN سه  هر  كه  است  داده  نشان  اند  شده 
مى توان با افزايش مقدار آلل از ET به PV و به PMF به وجود 
آورد؛ اين مشاهده مطرح مى كند كه اين بيمارى ها ممكن است 

نشانگر ادامه اى از يك بيمارى منفرد باشند. به عالوه، نوتركيبى 
ميتوتيك سبب هموزيگوتى JAK2V617F در PV مى شود كه 
به ندرت در ET رخ مى دهد. تغيير دهنده هاى ژنتيك ميزبان نيز 
احتماال بر فنوتيپ MPN تاثير مى گذارند؛ نشان داده شده است 
 PV بيماران را به JAK2 كه پلى مرفيسم نوكلئوتيدى منفرد در

. PMF مستعد مى سازند، نه ET و

 JAK2V617F شناسايى
گوانين  جايگزين  شناسايى  براى  زيادى  مختلف  هاى  روش 
كار  به  شود  مى   V617F موتاسيون  ايجاد  موجب  كه  تيامين  با 
مستقيم  سنجى  توالى  ها  آن  رايجترين  كه  است  شده  گرفته 
 restriction Fragment length polymorphism
اختصاصى  آلل   PCR و   ((RFLP) , (direct Sequencing
آمپليكون  آناليز  براى  مى توان  را  متنوعى  هاى  روش  مى باشند. 
منحنى  تحليل  و  تجزيه  قبيل  از  گرفت  كار  به   (amplicon)
ذوب و الكتروفورز. اين روش هاى مولكولى مختلف به طور واضح 
 PCR كه  نحوى  به  دارند  متفاوتى  آناليتيك  هاى  حساسيت 
اختصاصى آلل حساسيتى به ناچيزى يك صدم درصد دارد، در 
درصد   40 تا   10 بين  مستقيم  سنجى  توالى  حساسيت  حاليكه 
است. روش هاى رايج RFLP قادر به شناسايى موتاسيون هايى 
با حضور بيش از 5 درصد الل ها هستند. منشا DNA نيز ممكن 
گزارش  يك  حال  هر  در  بگذارد؛  تاثير  موتاسيون  مقدار  بر  است 
جديد مقادير مشابهى از JAK2V617F در WBCهاى دسته 
همچنين  داد.  نشان  استخوان  مغز  و  محيطى  خون  نشده  بندى 
روش هايى براى ارزيابى وضعيت JAK2 در بافت فيكس شده در 
فرمالين و قرار داده شده در پارافين توسط استخراج DNA يا با 
استفاده از ماركرهاى جانشين فعال سازى JAK2 از قبيل فعال 

سازى STAT5 هسته اى در مگاكاريوسيت ها وجود دارد.
پزشكان  براى  موجود  هاى  انتخاب  نظر  از  كمبودى  بنابراين 
با  ندارد.  وجود   MPN نظر  از  بيمار  يك  بررسى  جهت  بالينى 
در نظر گرفتن اختالف حساسيت هاى آناليتيك بين روش هاى 
در  تشخيصى  خطاى  منشا  است  ممكن  واقعيت  اين  مختلف 
بيماران داراى مقدار الل كم باشد. مشخص نيست كه آيا پايين 
بودن سطح موتاسيون JAK V617F حايز اهميت بالينى است يا 
خير؟ زيرا جهش V617F در 10درصد نمونه هاى خون اهدايى 
است.  شده  شناسايى  اختصاصى  الل   PCR از  استفاده  با  سالم 
 Ph- MPN يك  دچار  جمعيت  اينكه 10 %  گرفتن  نظر  در  با 
 JAK2 نمى شوند به وضوح جمعيتى از افراد سالم با سطوح اندك
V617F وجود دارند كه MPN بالينى در آنها ظاهر نمى گردد. 
اين موضوع ها نياز به آزمون هاى سيستماتيك تر و همسان تر 
براى JAK2 را ايجاب مى كند و همچنين اهميت تظاهرات بالينى 
بيمار و تفسير بررسى هاى مغز استخوان را در هنگام تشخيص 

يك MPN نشان مى دهد.
 جهش JAK2 V617F تنها جهش فعال ساز عملكردى كه 
اخيرا در Ph- MPN شناسايى شده است نمى باشد و  همچنين 
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تنها جهش JAK2 نيست. جهش هاى ديگرى در اكسون 12 از 
 JAk2 V617F هاى فاقدPV از  چشمگيرى  تعداد  در   JAK2
وجود دارند. اين موارد تنها داراى اريتروسيتوز هستند در حالى 
كه موارد داراى JAK2 V617F به طور تيپيك همچنين داراى 
 MPL لكوسيتوز يا ترومبوسيتوز مى باشند. اخيرا نشان داده شده
شده  شناخته  اى  واسطه  عامل  يك  و  ترومبوپويتين  گيرنده  كه 
براى JAK2 است نيز در گروهى از موارد ET و PMF اما نه در 
PV دچار جهش مى شود. اكثريت جهش هاى MPL يك زايده 
تريپتوفانى در موقعيت 515 را تحت تاثير قرار مى دهند و دركل 
 JAK2V617F فاقد ET حدود 8 % موارد MPL جهش هاى
و حدود 10درصد موارد PMF فاقد JAK2 V617F را شامل 

مى شوند.

 JAK- STAT  درمان هدفمند عليه
درمان هاى رايج براى MPNها شامل روش هايى براى كاهش 
دوز  با  آسپيرين  عناوين  تحت  هستند  ترومبوتيك  بيمارى  خطر 
اينترفرون  يا  اوره  هيدروكسى  شامل  داروهايى  يا  فلبوتومى  كم، 
 BCR-ABL1 هاى  كننده  مهار  موفقيت  گرفتن  نظر  در  با  ها. 
در درمان CML شناسايى يك جهش سوماتيك مشترك فعال 
ساز عملكرد يك تيروزين كيناز در ET،  PV و PMF منجر به 
موثر  قوى،  هاى  مهاركننده  توليد  براى  بسيارى  هاى  درخواست 
از  گروهى  است.  شده   JAK2 كوچك  مولكول  براى  خطر  بى  و 
مولكول ها توليد شده اند و در حال حاضر در مرحله آزمون بالينى 
يا پيش بالينى هستند. يكى از چالش ها، طراحى تركيباتى است 
كه با در نظر گرفتن اهميت پيام رسانى نوع وحشى JAK2 در 
اريتروپويز ، مختص مولكول هاى جهش يافته باشند. خوشبختانه 
به  احتماال   JAK2V617F هاى  كلون  كه  دارد  وجود  شواهدى 
حاشيه  شدن  تر  وسيع  باعث  كه  هستند  تر  حساس  شدن  مهار 
در  خصوص  به  هدف  بى  مهار  اين  بر  عالوه  مى شود.  درمانى 
منجربه   JAK3 عملكرد  مهار  زيرا  برسد  حداقل  به  بايد   JAK3
نقص ايمنى مركب شديد مى شود. آخر اين كه يك مهار كننده 
 ET ايده ال همچنين بر عليه ديگر جهش هاى شناخته شده در
PMF، و PV تحت عنوان جهش هاى اكسون دوازده JAK2 و 
جهش هاى MPL موثر خواهد بود. با در نظر گرفتن اين ويژگى 
ها برخى تركيبات اثرات اميدوار كننده اى نشان داده اند. به عنوان 
يك  در   ،  JAK2 انتخابى  آنتاگونيست  يك   TG101348 مثال 
مطالعه كوچك به طور انتخابى كلون هاى داراى فعاليت نابجاى 
موتاسيون  شامل  تنها  نه  كه  كرد  مهار  را   JAK-STAT مسير 
JAK2 V617F بود بلكه همچنين جهش هاى MPL و اكسون 
دوازده JAK2 در بيماران مبتال به PMF بدون هيچ موتاسيون 

شناخته شده را شامل مى شد.
 BCR-ABL1 پايش  و  درمان  از  كه  هايى  درس  از  بسيارى 
در CML حاصل شده است با گذشت زمان احتماال در درمان 
PV، ET و PMF به كار خواهد رفت . اين فرض به نظر منطقى 
 JAK2 فعاليت  مهار  به  قادر  ابتدائا  ها  مولكول  اگر  كه  مى رسد 

جهش  هاى  كلون  و  آمد  خواهد  وجود  به  هايى  مقاومت  باشند 
يافته به وجود خواهند آمد كه توليد مهاركننده هاى نسل دوم 
را ضرورى مى سازد. تغييرات پيام رسانى JAK2 آغازگر بيمارى 
ژنتيكى،  هاى  دهنده  تغيير  ديگر  كه  مى شود  تصور  و  نيستند 
فيالدلفيا  كروموزوم  بدون  كالسيك  MPNهاى  كننده  مستعد 
بوده يا به پيشرفت آن كمك مى كنند و هدف گيرى اختصاصى 
JAK2 ممكن است در واقع كلون هاى تغيير شكل يافته بدون 
JAK2 V617F را انتخاب كنند. هنگامى كه درمان با مهاركننده 
هاى JAK2  شروع شود نياز به پايش فعاليت JAK-STAT در 
BCR- بيماران وجود دارد. بسيارى از موضوعات مربوط به پايش

ABL1 در CML از جمله منبع ورودى (مغز استخوان در مقابل 
به  نهايى  مولكولى  نقاط  اين  دارند.  توجه  به  نياز  محيطى)  خون 
وضوح نياز به تطابق با پاسخ بالينى و يافته هاى هيستومورفولوژيك 

مغز استخوان دارند.

MPNهاى همراه با ائوزينوفيلى
را  عمده  بخش  يك  ائوزينوفيلى  ها  آن  در  كه  MPNهايى 
تشكيل مى دهد توسط تركيبى از تكنيك هاى پاتولوژى مولكولى 
و بررسى مغز استخوان با يك رنگ آميزى تريپتاز مورد ارزيابى 
قرار مى گيرند. نكته مهم آن است كه بايد آزمايش هاى مربوط به 
واكنشى  ائوزينوفيلى  ارزيابى  براى   T سلول  گيرنده  ژن  بازآرايى 
علل  ساير  بايد  هميشه  و  شود  انجام   T سلول  لنفوم  با  توام 
ائوزينوفيلى ثانويه مانند عفونت ها بررسى شوند. ساير MPNها 
به ويژه CML، لنفوم / لوسمى لنفوبالستيك سلولB و لوسمى 

ميلوييد مزمن همراه با اختالالت كروموزوم 16 بايد رد شوند.
ائوزينوفيلى  با  توام  و  MPNهاى  مولكولى  پاتوزنز  به  اشراف 
منجربه ايجاد يك دسته مجزاى جديد از نئوپالسم هاى لنفوييد و 
ميلوييد همراه با ائوزينوفيلى در طبق بندى سال 2008 سازمان 
بهداشت جهانى شد. اين نئوپالسم ها از نظر مولكولى با اختالالت  
رشد  فاكتور  گيرنده  يا   (PGFRA يا    PDGFR (PDGFRB
فيبروبالستى (FGFR1) مشخص مى شوند. شايع ترين تغيير در 
كه   4q12 عبارت است از يك حذف كريپتيك در PDGFRA
منجربه جابجايى FIP1L1 – PDGFRA مى شود ( تصوير 5). 
ساير اختالالت جابجايى نادر شامل BCR و ETV6 نيز شرح داده 
شده اند. نئوپالسم هايى كه PDGFRA را درگير مى سازند غالبا 
به شكل لوسمى ائوزينوفيليك مزمن تظاهر مى كنند، اما لوسمى 
ميلوييد حاد و لنفوم لنفوبالستيك سلول T نيز گزارش شده است. 
به عكس نئوپالسم هاى ميلوييد كه PDGFRB را درگير مى كنند 
در 5q31-33 واقع شده اند و غالبا به شكل لوسمى ميلومونوستيك 
ترين  شايع   t(5;12) , ETV6-PDGFRB مى آيند.  در  مزمن 
داده  شرح  نيز  ژنى  اتصال  از  ديگرى  انواع  اما  است  اختالل  نوع 
تنها  اتفاقى  حذف   PDGFRA تغييرات  مورد  در  است.  شده 
RT- يا FISH 800 دارد و غالبا تنها توسطkb اندازه اى برابر با
 PDGFRB قابل شناسايى است، در حالى كه اختالالت PCR
غالبا توسط سيتوژنتيك معمولى قابل آزمايش هستند. در نهايت 
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بندى  طبقه  غيرقابل  موارد  ائوزينوفيليك،  مزمن  لوسمى 
مطرح   MPN عنوان  به  هم  هنوز  هيپرائوزينوفيليك  وسندروم 
شده  ذكر  رشد  فاكتورهاى  گيرنده  بازآرايى  فقدان  با  و  هستند 
ائوزينوفيليك  مزمن  لوسمى  تشخيص  مى شوند.  مشخص  قبلى 
بالست   %  2 از  بيش  داراى  كه  شده  داشته  نگه  مواردى  براى 
يا  استخوان  مغز  در  بالست   %  5 از  بيش  يا  محيطى  خون  در 
سيتوژنتيك غيرطبيعى باشند. مواردى كه فاقد هر يك از يافته 
هاى مذكور بوده اند به عنوان سندروم هيپرائوزينوفيليك در نظر 
از  (بيش  پايدار  ائوزينوفيلى  كه  اين  به  مشروط  مى شوند  گرفته 
1500 در ميكروليتر [ L / 9 10× 5/1 ] ) و شواهد آسيب  بافتى 

اثبات شود.

ماستوسيتوز
نشان داده شده MPNهايى كه با تكثير ماست سل هاى با 
ظاهر غير طبيعى مشخص مى شوند نئوپالسم هاى سلول بنيادى 
 KIT (CD117)  كلونال هستند كه با موتاسيون هاى فعال كننده
در   MPN گروه  زير  يك  عنوان  به  حاضر  حال  در  و  مرتبطند 
طبقه بندى WHO قرار مى گيرند. زير گونه هاى متفاوتى بسته 
در  استخوان  مغز  آزمايش  است.  شده  شناخته  بافتى  انتشار  به 
ماستوسيتوز سيستميك مى تواند تجمعاتى از ماست سل با بيش 
از 15 ماست سل، كه حداقل 25 % آنها دوكى شكلند را نشان دهد 

كه با آناليز هيستوشيميايى Leder و آناليز ايمونوهيستوشيميايى 
براى تريپتاز، 117CD و 25CD مشخص مى شوند ( تصوير 6). 
همچنين بررسى مغز استخوان مى تواند در تعيين ساير اختالالت 
خونى كلونال توام با ماستوسيتوز (ماستوسيتوز سيستميك همراه 
لوسمى  نظير  سلى)  ماست  غير  رده  كلونال  خونى  بيمارى  با 
ميلومونوسيتيك مزمن و لوسمى حاد و پالسما سل ميلوما كمك 
كننده باشد. زمانى كه ائوزينوفيلى هم وجود داشته باشد بايد اين 
عنوان را به كمك روش هاى مولكولى از نئوپالسم هاى ميلوييد 

توام با اختالالت PDGFR افتراق داد.
موارد  اكثر  در   c-KIT در   V816D ساز  فعال  جهش 
روش  با  را  آن  مى توان  و  شده  يافت  سيستميك  ماستوسيتوز 
هاى بر مبناى PCR تشخيص داد. مطالعات اخير نشان داده كه 
ساير جهش ها نظير جهش هاى خاموش ساز در ژن مهاركننده 
به  سل،  ماست  هاى  نئوپالسم  در  مى تواند  نيز   TET2 تومورى 
ويژه آن ها كه همراه با مونوسيتوز هستند، دخيل باشد. اگرچه 
هاى  موتاسيون  نظير   C-KIT ساز  فعال  هاى  موتاسيون  ساير 
در  شايعى  طور  به  كه   (juxtamembrane) غشايى  مجاور 
تومورهاى استرومال گوارشى يافت ميشوند.به درمان با ايماتينيب 
حساسند، موتاسيون فعال ساز  حلقه C-KIT در ماستوسيتوز به 
اين درمان مقاوم است. در حال حاضر مهاركننده هاى كيناز نسل 

جديد مورد مطالعه هستند.

نئوپالسم هايى كه FGR1 در 8p11 را درگير مى سازند از تعدادى 
 MPN اتصال هاى ژنى تشكيل شده اند و مى توانند به صورت يك
لنفوم  يا  حاد  ميلوييد  لوسمى  يك  شكل  به  گرچه  كنند  تظاهر 

لنفوبالستيك نيز در مى آيند. 
بيش از حد نبايد روى اثبات تشخيص صحيح اين نئوپالسم 
كرد  تاكيد  مولكولى  خاص  ويژگى  با  لنفوييد  يا  ميلوييد  هاى 
 PDGFRB يا   PDGFRA اتصال  از  ناشى  هاى  انكوژن  زيرا 

ايماتينيب  نظير  كيناز  تيروزين  هاى  مهاركننده  به  العاده  فوق 
از  ناشى  ايماتينيب  به  ثانويه  مقاومت   ،CML نظير  حساسند. 
جهش هاى اكتسابى مى تواند رخ دهد و درمان با ساير مهاركننده 
هاى تيروزين كيناز نظير سورافنيب با درجاتى از موفقيت همراه 
است. به عكس، ثابت نشده كه مهار تيروزين كيناز در نئوپالسم 
ها  آگهى  پيش  نتيجه  در  و  باشد  موثر   FGFR1 از  مشتق  هاى 

نامطلوب است.

تصوير -5: نئوپالسم ميلوييد همراه با ائوزينوفيلى و جابجايى  FIP1L1- PDGFRA ( تشخيص داده شده با FISH ). A ، اسمير 
خون محيطى كه ائوزينوفيلى شديد همراه با پيش سازهاى ائوزينوفيلى را نشان داده است ( رنگ آميزى رايت-گيسما  1000×).B  ، نمونه 

.( H&E × 400) بيوپسى مغز استخوان كه مغز استخوان پر سلول براى سن همراه با صفحاتى از ائوزينوفيل ها را نشان داده است
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با  همراه  استخوان  مغز  آسپيره   ،A ماستوسيتوز.   .  6 تصوير 
 B .(×1000 رنگ آميزى رايت- گيسما ) افزايش ماست سل ها
ماست  از  بزرگ  تجمعات  با  استخوان  مغز  بيوپسى  نمونه   ،  E تا 
آناليز  و   Leder (c) و   ،  H&E (B) هاى  آميزى  رنگ  با  كه  سل 
هيستوشيميايى براىCD (D)117 و تريپتاز (E) نشان داده شده 

.( B-E× 400 ) است

لوسمى نوتروفيليك مزمن
لوسمى نوتروفيليك مزمن (CNL) يك عنوان بسيار نادر است 
و برخالف ساير MPNها با هيچ اختالل شناخته شده مولكولى 
از 25000  بيش  محيطى  لكوسيتوز  با  عارضه  اين  نيست.  همراه 
در ميكروليتر (L/9 10 × 25) مشخص مى شود كه بيش از 80 % 
از WBCهاى محيطى را نوتروفيل هاى سگمانته و باند سل ها 
تشكيل مى دهند. تشخيص CNL تنها پس از رد ساير موقعيت 
هاى واكنشى، به ويژه عفونت ها و ضايعات التهابى كه مى توانند 
ساير  رد  نيز  و  بدهند  پايدار  نوتروفيلى  با  لوكموييد  واكنش  يك 
MPNها نظير CML داده مى شود. CNL فاقد يك ژن اتصالى 
ميلوپروليفراتيو  BCR-ABL1 است و در حال حاضر اختالالت 

با فرم p230 از BCR-ABL1 ، به جاى CNL ، به عنوان يك 
CML نوتروفيليك دسته بندى مى شوند.
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