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انتشـار  با  سـال 1908  در  پاتولوژى  كلينـيكال  رشـته 
كتـاب A Manual of Clinical Diagnosis در شكل 
نوين و امروزى متولد شد. James C.Todd مولف كتاب 
به دليل بهره گيرى از روش هاى آزمايشگاهى در تشخيص 
بالينى توانسته بود در طول سال ها طبابت به نتايج جالبى 
از نمونه هاى بيماران دست يابد. او عالوه بر اخذ شرح حال 
و انجام معاينات فيزيكى، از بيماران خود نمونه مى گرفت و 
در زير ميكروسكوپ به مشاهده سلول ها پرداخت. همچنين 
در مواردى نمونه بيماران را كشت مى داد و كلنى هاى به 
دست آمده را مورد بررسى قرار مى داد. تا آن زمان طبابت 
رايج با اخذ شرح حال و معاينه فيزيكى شروع مى شد و 
مى  مطرح  را  خود  تشخيص  شواهد  اين  مبناى  بر  پزشك 
روى  بر  فراخ  اى  دريچه   Todd كتاب  انتشار  با  اما  كرد 
به  كتاب  انتشار  از  پس  شد.  گشوده  بيمارى ها  تشخيص 
دعوت دانشگاه دنور كلورادو  Todd يافته هاى خود را به 
دانشجويان پزشكى ارائه مى داد و از آن زمان به بعد عالوه 
بر شرح و حال و معاينات فيزيكى، يافته هاى آزمايشگاهى 
باز  بيمارى ها  اداره  و  تشخيص  در  را  خود  جاى  كم  كم 
كرد. امروزه ويرايش بيست و يكم كتاب فوق تحت عنوان  
 Clinical Diagnosis and Management by

Laboratory Methods  مرجع اصلى رشته كلينيكال 
ساير  پاتولوژيست ها  سالهاست عالوه بر  پاتولوژى است كه 
متخصصان نيز از آن به عنوان مرجعى قابل اعتماد استفاده 

مى كنند . 
نام كتاب نمايانگر فلسفه وجودى كلينيكال پاتولوژى كه 
روش هاى  از  استفاده  با  بيمارى ها  اداره  و  تشخيص  همانا 
آزمايشگاهى است. تشخيص و درمان و پيگيرى بيمارى ها 
منظور  به  همگى  كه  هستند  اى  تنيده  هم  به  فرآيندهاى 
براى  سالمت  كسب  از  باالترى  سطوح  به  دستيابى 
آزمايشگاهى،  روش هاى  و  آيند  مى  كار  به  جامعه  و  فرد 
براى  نوين  دريچه هاى   ... و  راديوايزوتوپ  تصويربردارى، 
كشف بيمارى هستند. اين روش ها از معاينه فيزيكى گرفته 
خود  ماهيت  در  آزمايشگاهى  و  تصويربردارى  روش هاى  تا 
روش هستند و تاريخ پزشكى مملو است از تحقيقات جهت 
يافتن روش هاى جديد و مشخص ساختن زواياى مختلف 

بيمارى ها.  
پزشكى  تكامل  روند  در  بالينى  آزمايشگاه  گيرى  شكل 
يافته هاى  به  دستيابى  كه  چرا  بود  ناپذير  اجتناب  امرى 
بيشترى  امكانات  پايه  علوم  مختلف  شاخه هاى  در  نوين 
و  تعريف  باز  براى  چه  و  بيمارى ها  تشخيص  براى  چه  را 

خاستگاه 
آزمايشگاه بالينى

دكتر حسين دارآفرين
مدير مسئول نشريه
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از  و  داد  قرار  پزشكان  روى  پيش  بيمارى ها  بندى  طبقه 
پايه  علوم  بين  ما  پلى  عنوان  به  پاتولوژى  كلينيكال  اينرو 
از  بخشى  بالينى  آزمايشگاه  كند.  مى  عمل  بالينى  علوم  و 
سيستم تشخيصى است كه از يك طرف با انجام آزمايش ها 
نتايج حاصله را جهت حصول يافته هاى قابل اعتماد براى 
تشخيص بيمارى ها فراهم مى كند و از طرف ديگر به دليل 
يافته هاى  تطبيق  به  نسبت  پاتولوژيست  كلينيكال  حضور 
حاصله با وضعيت بيمار و رد يا تائيد تشخيص هاى مطرح 

شده عمل مى كند.
مهم  واقعيت  اين  مويد  پاتولوژى  كلينيكال  تاريخچه 
ميكروب  آزمايشگاه هاى  از  نه  بالينى  آزمايشگاه  كه  است 
 Todd شناسى كخ و پاستور بلكه از مطب افرادى همچون
كه  كنند  مى  تصور  كه  آنانى  سان  بدين  گيرد.  مى  ريشه 
توان  توانند  مى  پايه  علوم  مختلف  شاخه هاى  فراگيرى  با 
نتايج  تفسير  به  و  كنند  كسب  را  بالينى  آزمايشگاه  اداره 
بيماران اقدام كنند سخت در اشتباهند. بلكه كليد تشخيص 
عمومى  طب  هاى  آموزش  در  آزمايشگاهى  نتايج  تفسير  و 
پاتولوژى  كلينيكال  آموزش  فقدان  متاسفانه  است  نهفته 
وجود  به  را  وضعيتى  طرف  يك  از  عمومى  طب  دوره  در 
امكانات  از  عمومى  طب  التحصيالن  فارغ  كه  است  آورده 

بالقوه آزمايشگاهى بى اطالع  هستند و از اينرو در حاليكه 
يك آزمون آزمايشگاهى قابل دسترس راهگشاى تشخيص 
توسط  پاتولوژى  كلينيكال  دانش  فقدان  است  بيمارى 
از  را  بيمار  ها  رشته  ساير  متخصصان  و  عمومى  پزشكان 
و  سازد  مى  محروم  تشخيص  امكانات  چنين  به  دسترسى 
از طرف ديگر اين ذهنيت غلط كه تشخيص آزمايشگاهى 
مستقل از تشخيص بالينى است زمينه را براى ايجاد رشته 

هاى موازى با پاتولوژى فراهم مى سازد. 
در  پزشكى  رشته  شكوفايى  شاهد  كه  حاضر  حال  در 
كارگيرى  به  باشيم،  مى  كشور  در  زمينه ها  از  بسيارى 
نابجاى متخصصان در شاخه هاى مختلف علوم پايه ضربات 
جبران ناپذيرى بر نظام سالمت و آموزشى پزشكى كشور 
وارد خواهد نمود كه تا ساليان متمادى اثرات مخرب خود را 
براى نظام تحميل خواهد نمود. يك بار ديگر توجه مسئوالن 
نظام سالمت كشور را به اهميت آموزش اصولى، صحيح و به 
روز پزشكى جلب كرده و تاكيد مى كنيم كه گذشته چراغ 
راه آينده است و با درس گرفتن از آن مى توان از گذر زمان 

استفاده بهينه كرد.
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تهاجم به پاتولوژى ،
 تهاجم به طب

دكتر فريد كرمى
سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى

استانى  روساى  اجالس  دومين   89/03/27 مورخ  در 
كه  گرديد  برگزار  تهران  در  ايران  آزمايشگاهيان  علمى  جامعه 
تخصصى  تكميلى  دوره  نامه  آيين  جمله  از  مختلفى  موضوعات 
آزمايشگاه هاى  تخصصى  بخش هاى  وضعيت  آزمايشگاهى،  علوم 
بيمارستان ها، سياست و برنامه هاى آزمايشگاه مرجع سالمت و ... 
مورد بحث و بررسى قرار گرفتند و قطعنامه جلسه عالوه بر وزير 
بهداشت به معاونان وزارتخانه و روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى 

و آزمايشگاه مرجع سالمت ارسال گرديد.

عرصه  در  موجود  عظيم  چالش هاى  به  قطعنامه  اول  بند  در 
و  خصوصى  بخش  دولتى،  مراكز  آزمايشگاهى  خدمات  آموزش 
مسئول  وجود  عدم  و  است  شده  اشاره  آموزشى  بيمارستان هاى 
فنى در قريب به 1600 آزمايشگاه تشخيص پزشكى كشور دوباره 
معضل  حل  براى  معمول  طبق  شده  كشانده  مسئوالن  رخ  به 
تصويب يك رشته تحصيلى موازى با پاتولوژى تحت عنوان دوره 

تكميلى پيشنهاد شده است.
نبود  و  خدمات  ارائه  و  آموزش  در  عظيم  چالش هاى  داستان 
كه  است  مدخلى  همان  كشور  آزمايشگاه هاى  در  فنى  مسئول 
شد و پس از 27  طريق آن گزيده  سالمت كشور يكبار از  نظام 
سال عده اى قصد دارند دوباره از همان در و با همان استدالالت 
وارد شوند تا به بهانه ارتقاى آموزش و تامين مسئوالن فنى براى 
آزمايشگاه هاى دولتى يك رشته تحصيلى موازى ديگر با پاتولوژى 
ايجاد كنند تا از طريق آن و با تاسيس آزمايشگاه هاى خصوصى از 

مزاياى قانونى آن بهره مند گردند!

راه اندازى دوره دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى از مقطع 
كاردانى نيز با چنين استدالالتى صورت گرفت و قرار بود كه فارغ 
التحصيالن آن براى تقويت نظام شبكه بهداشتى در شرف استقرار 
در سمت تصدى فنى آزمايشگاه هاى بهداشتى فعاليت نمايند و 
آزمايشگاه هاى  مانده  جاى  بر  آن  از  سال   27 از  پس  كه  آنچه 
رنگارنگ در نقاط مركزى شهرهاى بزرگ هستند كه بعضا با اجاره 
سياق  و  سبك  به  سمينارها  و  كنگره ها  در  تبليغاتى  غرفه هاى 
شركت هاى تجهيزاتى، خدمات ارائه شده در آزمايشگاه خود را به 

پزشكان عرضه مي كنند.
جامعه  استانى  روساى  اجالس  دومين  برگزاركنندگان  از  بايد 
علمى آزمايشگاهيان ايران سوال كرد كه وزارت بهداشت نتوانست 
دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى را كه از مقطع كاردانى دوره 
را شروع كردند، به يارى نظام شبكه بهداشتى بفرستند و طبق 
آمار ارائه شده در قطعنامه قريب 1600 آزمايشگاه بدون مسئول 
خالى  جاى  كه  داشت  انتظار  مي توان  چگونه  حال  هستند.  فنى 
درمانى  و  بهداشتى  مراكز  آزمايشگاه هاى  در  اى  حرفه  دكتراى 
 PhD توسط متخصصان علوم آزمايشگاهى پر شود كه از مقطع
وارده دوره شده اند و طبق بندهاى بعدى قطعنامه داعيه آموزش 

دستياران پاتولوژى را نيز دارند!
نكته عجيب آن كه در قسمت آخر بند اول آمده است: تاخير 
موجب  آزمايشگاهى  علوم  تخصصى  تكميلى  دوره  اندازى  راه  در 
خدمات  از  برخوردارى  از  محروميت  و  شهروندى  حقوق  تضييع 

برتر آزمايشگاهى خواهد شد.
كه  را  آنچه  كه  ماست  فرهنگ  در  قديمى  روش  يك  هم  اين 
مي خواهيم از زبان ديگران بيان مي كنيم و معموال به طور صريح 
و  جيره  بى  مدعى  را  خود  و  نمي كنيم  مطرح  را  خود  خواسته 
از  جلوگيرى  قصد  و  مي دهيم  نشان  مردم  خواسته هاى  مواجب 
تضييع حقوق شهروندى را داريم و البته بعد از اين كه به خواسته 
از  هم  ما  كه  كرد  گيرى  نتيجه  گونه  اين  مي توان  رسيديم  خود 

همين شهروندانيم كه به حقمان رسيده ايم! 

خدمات  چشمگير  افت  و  ركود  به  قطعنامه  دوم  بند  در 
آزمايشگاهى در بيمارستان ها اشاره شده است و راه حل مسئله، 
آموزشى  گروه هاى  توسط  بخش ها  اين  اداره  در  استادان  حضور 

آزمايشگاهى علوم پايه پيشنهاد شده است.
در  آزمايشگاهى  خدمات  افت  ادعاى  كه  نيست  مشخص 
بيمارستان هاى دولتى است يا خصوصى، اما از پيشنهاد اينگونه بر 
مي آيد كه منظور بخش هاى آموزشى بيمارستان هاى دانشگاهى 
هستند كه در آن صورت مي توان ادعا كرد كه تنظيم كنندگان 
قطعنامه هيچ اطالعى از معضالت نظام سالمت موجود ندارند و از 
اينرو راهكار ارائه شده نه مبتنى بر واقعيت موجود بيمارستان هاى 

آموزشى است و نه رنگ و بوى اصول اوليه علمى را دارد!
عبارت  مي افتد  اتفاق  آموزشى  بخش هاى  در  امروز  كه  آنچه 
است از مشكالت عديده مالى ناشى از تعرفه پايين دولتى و تاخير 
در پرداخت وجوهات توسط سازمان هاى بيمه گر كه منجر به ركود 
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قابل مالحظه ارائه خدمات آموزشى و تخصصى در بيمارستان ها 
به  مسئوالن  و  سياستگزاران  راهكار  بدتر  همه  از  و  است  شده 
جهت حل معضل درست در جهت عكس عمل كرده منجربه سير 
قهقرايى اين مراكز گرديده است. براى مثال واگذارى بخش هاى 
آموزشى بيمارستان ها به افراد فاقد صالحيت علمى باعث شده كه 
آموزش دچار ضربات جبران ناپذيرى مي گردد و چنين بخش هايى 
ديگر نه وجهه آموزشى داشته باشند و نه وجهه درمانى! پبشنهاد 
قطعنامه براى حل مشكالت بخش هاى آموزشى از طريق حضور 
استادان ( توجه داشته باشيد كه كلمه اساتيد در قطعنامه منظور 
استادان علوم پايه مي باشند و استادان پاتولوژى كه در بخش هاى 
آموزشى فعاليت دارند از نظر صادر كنندگان قطعنامه استاد تلقى 
نمي گردند! ) و اداره اين بخش ها توسط گروه هاى آموزشى علوم 
پايه آنقدر از واقعيات علمى فاصله دارد كه كامال واضح و آشكار 
سالمت  نظام  با  آشنايى  گونه  هر  بدون  پيشنهاد  اين  كه  است 

موجود صورت گرفته است.

برخوردارى  لزوم   ... به  توجه  با  آمده:  قطعنامه  چهارم  بند  در 
مي سازد  نشان  خاطر  مناسب،  آموزش  از  پاتولوژى  دستياران 
ذيربط  آموزشى  گروه هاى  هدايت  و  نظارت  با  جز  مهم  اين  كه 
دانشگاهى كه تربيت كننده دانشجويان PhD و كارشناسى ارشد 

هستند ميسر نمي باشد.
توهين  چنين  به  مناسب  پاسخ  پاتولوژى  استادان  مسلما 
بزرگى را خواهند داد اما آنچه از اين پيشنهاد برمي آيد عدم درك 
است  پاتولوژى  كلينيكال  رشته  از  قطعنامه  نويسندگان  درست 
كه منجربه چنين نتيجه گيرى شده است. در نظر جامعه علمى 
آزمايشگاهيان ايران، رشته كلينيكال پاتولوژى مجموع رشته هاى 
علوم پايه در يك رشته تحصيلى است و از اينرو تصور مي كنند 
با ايجاد يك دوره تكميلى و فراگيرى ساير رشته هاى علوم پايه 

مي توانند كلينيكال پاتولوژيست شوند!
در حقيقت كلينيكال پاتولوژى يك رشته بالينى است كه از 
يافته هاى علوم پايه به عنوان ابزار براى تشخيص بالينى استفاده 
طبابت  كه  است  پزشك  يك  پاتولوژيست  كلينيكال  مي كند. 
با  كارديولوژيست  يك  مثال  عنوان  به  كه  همانطور  و  مي كند 
استفاده از يافته هاى الكتروفيزيولوژى به تشخيص ايسكمى قلبى 
توپر  توده هاى  و  كيست ها  افتراق  براى  راديولوژيست  و  مي رسد 
نيز  پاتولوژيست  مي كند،  استفاده  اولتراسونوگرافى  تكنولوژى  از 
از يافته هاى حاصل از مطالعات بيوشيميايى، ميكروب شناسى و 

ايمونولوژى به تشخيص بيمارى ها مي رسد.
آزمايشگاه بالينى پديده اى فراتر از جمع بخش هاى بيوشيمى، 
ميكروب شناسى و ايمونولوژى است. اهداف و وظايف آزمايشگاه 
بالينى به عنوان جزء الينفك فرآيند تشخيص و پيگيرى بيمارى ها 

عبارتند از :

تائيد يا رد يك تشخيص - 
ارائه خطوط مشخص در درمان بيماران - 

مشخص نمودن پيش آگهى - 
تشخيص بيمارى ها از طريق موارد خاص يا غربالگرى - 

پايش و هدايت درمان هاى پيگيرانه  - 

 : (Henry) عنوان كتاب مرجع آزمايشگاه بالينى
Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods 
كه  است  پاتولوژى  كلينيكال  رشته  وجودى  فلسفه  نمايانگر 
استفاده  بالينى  تشخيص  براى  آزمايشگاهى  روش هاى  از  آن  در 
مي شود. يك فارغ  التحصيل PhD در رشته بيوشيمى با فراگيرى 
بيمارى ها  تشخيص  توان  نمي تواند   ... و  هماتولوژى  ايمونولوژى، 
عمومى  طب  دوره  آموزش هاى  در  تشخيص  كليد  بلكه  بيابد  را 

است.

متاسفانه در كشور ما چنان آفتاب در پشت ابر پنهان مانده 
است كه اصول بديهى علم را بايد دائما تكرار كرد تا مبادا عناوين 
پر طمطراق يك انجمن يا جلساتى مانند اجالس روساى استانى 
سياستگزاران  و  مسئوالن  افكار  انحراف  باعث  علمى  جامعه  يك 
نشود. شاهد اين مدعا نامه شماره 68/آ مورخ 85/02/27 معاون 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشجويى  امور  و  آموزشى 
پزشكى است. در اين نامه معاون آموزشى وزارتخانه، نامه رئيس 
و  سرطانى  موارد  ثبت  خصوص  در  بيمارى ها  مديريت  مركز 
كدگزارى ICD-O را به رئيس جامعه علمى آزمايشگاهيان آن 
هم با عنوانى ديگر (رياست محترم جامعه آزمايشگاهيان كشور) 
تعيين  جامعه  يا  انجمن  يك  عنوان  حقيقت  در  مي دهد.  ارجاع 
كننده مقصد ارجاع نامه ها است نه جايگاه و وزن آن انجمن در 

برنامه هاى كشورى!
ترين  قديمى  از  يكى  عنوان  به  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 
انجمن هاى تخصصى پزشكى كشور با همكارى پاتولوژيست هاى 
سراسر ايران نقش اصلى را در موفقيت برنامه كشورى ثبت موارد 
سرطان بر مبناى گزارش هاى پاتولوژى داشته همچنين در طرح 
رياست  نهاد  توسط  كه  پزشكى  تخصصى  رشته هاى  مميزى 
شناسى  آسيب  انجمن  نهايى  گزارش  گرديد،  برگزار  جمهورى 

ايران به عنوان گزارش برتر شناخته شد.

روساى  اجالس  دومين  قطعنامه  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 
با  آشكار  تضاد  در  را  ايران  آزمايشگاهيان  علمى  جامعه  استانى 
اصول اوليه طب مي داند و آن را تهاجمى به پاتولوژى به عنوان 
اين  كه  است  باور  اين  بر  و  مي كند  ارزيابى  طب  مادر  رشته 
قطعنامه با هدف تامين منافع صنفى و مالى عده اى قصد تهاجم 
به آموزش پزشكى و ارائه خدمات بالينى را دارد. لذا از مسئوالن 
و سياستگزاران درخواست مي گردد كه با بررسى دقيق تك تك 
جايگاه  و  وزن  گرفتن  نظر  در  با  و  قطعنامه  در  شده  ارائه  موارد 
اندازى  راه  در  دوباره  اشتباهى  از  تخصصى  و  علمى  انجمن هاى 

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

عمومي خالى از فايده نيست.

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

2. ضايعه مزمن كبدى را توضيح دهد.
در  بيوشيميايى  شاخص هاى  و  ضايعه  شدت  معيارهاى   .3

آسيب حاد كبدى را بيان نمايد.
بيوشيميايى)  شاخص هاى   ) آزمايشگاهى  بررسى  نحوه   .4

ضايعه مزمن كبدى را بيان نمايد.

مقدمه 
امروزه شناسايى ضايعات كبدى با توجه به پيشرفت هايى كه 
در وسايل تشخيصى صورت گرفته، متفاوت از سابق است. بدين 
صورت كه گاه با افرادى مواجه مي شويم كه بدون عالمت بالينى 
خاصى، به واسطه داشتن آزمايش غير طبيعى در روند پى گيرى 

مرورى بر شاخص هاى بيوشيميايى 
ضايعات حاد و مزمن كبدى

دكتر محمدحسين قينى
عضو هيات علمى دانشكده پزشكى شاهد

ضايعه كبدى قرار مي گيرند. از آن جا كه بسيارى از اين ضايعات 
سير مزمنى دارند، پى گيرى آن ها سال ها به طول مي انجامد و گاه 
عالوه بر خود فرد، تاثيراتى بر زندگى اطرافيان و خانواده وى نيز 
دارد. براى دسته بندى بهتر ضايعات كبدى مي بايست ابتدا آن را 

به حاد و مزمن تقسيم نمود.

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

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

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

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

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

آلكالن فسفاتاز ديده مي شود. 
در  مثال  براى  است؛  متغيرى  عالمت  زردى  بالينى،  لحاظ  از 

موز
ودآ

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

در چنين مواقعى حتما بايد هموليز را بررسى كرد.

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

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

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

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

HCV و  HCV RNA براى هپاتيت C كمك كننده است.
كه  مواردى  حتى  و  بود  كمتر  آمينوترانسفراز  مقادير  چنانچه 

كمتر از 300 بوده ولى عاليم بالينى داللت بر ضايعه حاد كبدى 
دارد، مي بايست نسبت AST به ALT را بررسى نمود كه چنانچه 
اين نسبت باالى 2 بود، در صورت سابقه مصرف الكل، هپاتيت 

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

كه ذكر جزييات آن ها در اين مقاله خالصه نمي گنجد.

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

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

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

كه در اين مورد، مي بايست سه نكته را مد نظر داشت:
وجود  بدون  و  روتين  آزمايش هاى  جريان  در  چنانچه   .1
گيرى  اندازه  با  مي بايست  شد،  ديده  باال   ALT بالينى،  عالمت 

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

مزمن ALT كمتر از 2 برابر طبيعى است.
از آنجا كه ALT عالوه بر كبد در عضله مخطط  هم   .3
هست، در افزايش آن، بايد تمرينات شديد بدنى و عوارض عضالنى 
را هم در نظر داشت. اندازه گيرى كراتين كنياز هم به تشخيص 

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

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

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

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

ويلسون.
به  شك  صورت  در  فريتين  و  ترانسفرين  آهن،  بررسى   .4

هموكروماتوز.
ضد  بادى  آنتى  و  ميتوكندرى  ضد  بادى  آنتى  بررسى   .5
مزمن  افزايش  صورت  در   (ANCA) نوتروفيل  سيتوپالسم 
آلكالن فسفاتاز و گاماگلوتاميل ترانسفراز (GGT) براى تشخيص 

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

خصوصا در افراد چاق.

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

وضعيت بالينى بيمار را در نظر داشت.

References
1. Doumas BT, et al The Measurement of bilirubin 

Fractions in Serum. Crit Rev Clin Lab Sci 1991, 
28:415- 445.

2. Fuchs S, et al: Ischemic hepatitis. J Clin 
Gastroenterol 1995,26:183- 186.

3. Kelley, DA, et al: Hemostasis in Liver disease. 
Semin Liv Dis 1987, 7: 182- 191.

4. Robert A, et al: Prothrombin time in liver 
Failure. Hepatology 1996,24: 1392 -1394.

پيام تسليت

همكار محترم سركار خانم دكتر ياسمن خادمى 
غم از دست دادن خواهر گراميتان را به شما و خانواده محترم 
درگاه  از  را  بازماندگان  و  شما  عمر  بقاى  و  نموده  عرض  تسليت 

خداوند بزرگ خواستاريم.

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران
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پرسش هاى 
مربوط به
 مقاله 
«مرورى بر
 شاخص هاى 
بيوشيميايى
 ضايعات حاد و 
مزمن كبدى»

1. در ضايعه حاد كبدى، معموال كدام يك از تست هاى زير طبيعى است؟
ب ) بيليروبين      AST (الف
د ) هيچكدام ج ) آلكالن فسفاتاز   

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

د) مسموميت با استنامينوفن ج ) سنگ كيسه صفرا   

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

د ) كهنسال  ج ) ميانسال    

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

 ESR (د     PT ( ج

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

د ) هيچكدام ج ) 25    

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

ALT .7  در كدام يك از بافت هاى زير وجود دارد ؟
ب) كليه الف) بافت عصبى   

د ) عضله مخطط ج ) چربى    

8. در عارضه مزمن كبدى كه در مرحله استقرار است، كدام آزمون غير طبيعى ايت؟
ب) آلبومين  الف) بيليروبين   
د ) هيچكدام ج ) هر دو   

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

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

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

د ) هيچكدام  ج) سيروز صفراوى اوليه   



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

10

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 ؛
 احتراما ، بازگشت به نامه شماره 3571/پ/89  مورخ 89/01/21 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « مرورى بر شاخص هاى بيوشيميايى ضايعات حاد و 
مزمن كبدى» باستحضار ميرساند كه اعطاي 1  امتياز متخصصان آسيب شناسى، داخلى، گوارش، علوم آزمايشگاهى، پزشكان عمومى و دكتراى حرفه اى علوم 
آزمايشگاهي، كارشناسان ارشد و كارشناسان علوم آزمايشگاهى به عنوان شركت در برنامه خودآموزي ( موضوع نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجراي برنامه ها 

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

كد برنامه :  51000541            كد نشريه :  11553       
دكتر نادر ممتاز منش

مشاور عالى علمى معاون آموزشى

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

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

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

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

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

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

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

قابل توجه شركت كنندگان در برنامه خودآموزي :
شركت كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و 
پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا 
90/02/06 به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي ( شباهنگ ) ، نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك63 ، انجمن آسيب شناسي، دفتر نشريه 
اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل 70 % از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال 

گردد .

شماره : 6/40170/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



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

11

و  درمان  غربالگرى،  تشخيص،  در  حياتى  و  مهم  راههاى  از  يكى 
پيگيرى بيمارى هاى مختلف انجام آزمايش هاى بالينى است. اين اصل 
در پزشكى نوين مورد قبول همگانى است. طبق مطالعه اى در كشور 
اياالت متحده آمريكا  عليرغم اينكه خدمات آزمايشگاهى، 2/3 از كل 
نقشى  حال  اين  با  ولى  شده  شامل  را  بهداشتى  مراقبت  هزينه هاى 
برجسته در ارتباط با تصميمات در مراقبت هاى بهداشتى داشته است. 
همچنين استفاده مناسب، به موقع و به جا از آزمايش هاى بالينى در 
جامعه  يك  افراد  سالمت  و  بهداشتى  مراقبت هاى  كيفيت  بردن  باالتر 

اهميت اساسى دارد.
با تمام اين تفاسير در برنامه هاى آموزش پزشكى عمومي توجه كمى 
به آموزش طب آزمايشگاهى به دانشجويان پزشكى شده. اين مطلب در 
 The Centers  گزارش ساالنه مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى ها
سال  در   for Disease control and Prevention (CDC) 
2009 هم آمده است. در اين گزارش به صراحت بيان شده  آموزش 
پزشكى در زمينه طب آزمايشگاهى كافى نيست و با وجود نقش اساسى 
نسبتا  بخش  آزمايشگاهى،  طب  رسمى  آموزش  پزشكى،  آزمايش هاى 
فراموش شده در برنامه درسى دانشكده هاى پزشكى است و بدون دانش 
كافى از آزمايش هاى طبى احتمال تفسير و انجام نادرست آزمايش ها 
توسط دست اندركاران بهداشت  و سالمت جامعه بيشتر مي گردد و اين 
امر مي تواند منجر به درمان نادرست بيمار، افزايش هزينه سرانه بيماران 

و پيامدهايى وخيم گردد.
 در اياالت متحده آمريكا در آستانه صدمين سالگرد تدوين برنامه 
مسئله  پزشكى  دانشجويان  آموزش  جهت  فلكسنر  پزشكى  آموزش 
آموزش طب آزمايشگاهى به دانشجويان پزشكى مورد توّجه جدى قرار 
گرفته است. براساس مطالعه اى كه در اياالت متحده امريكا انجام شده 
دانشجويان پزشكى اغلب با مهارت هاى طب آزمايشگاهى مانند آزمايش 
ميكروسكوپى ادرار، كه در كار روزمره بالينى به آن نياز دارند آشنايى 
كافى ندارند. همچنين نتايج يك تحقيق در كشور انگلستان، نشاندهنده 
اين است كه %20-18 از فارغ التحصيالن پزشكى، صالحيت خود را در 

استفاده از آزمايش تشخيص طبى «كمتر از حد الزم» مي دانستند.
آمريكا  پزشكى  دانشكده هاى  انجمن   2009 سال  گزارش  در 
 Association of American Medical Colleges (AAMC) 
تصريح شده است گنجاندن چنين برنامه اى (آموزش طب ازمايشگاهى به 
دانشجويان پزشكى) در كوريكولوم درسى حائز اهميت است و گنجاندن 
دانشجويان  درسى  برنامه  مراحل  كليه  طول  در  آزمايشگاهى  طب  اصول 

جايگاه علوم آزمايشگاهى
 در برنامه هاى آموزشى پزشكى عمومى

دكتر عليرضا عبدالهى
 استاديار گروه پاتولوژى دانشگاه علوم پزشكى تهران

دكتر محمدرضا جاللى ندوشن
دانشيار گروه پاتولوژى دانشگاه شاهد

پزشكى، براى افزايش بازدهى برنامه هاى تلفيقى آموزشى ضرورى دانسته 
شده است. در اين گزارش همچنين تصريح شده كه در پايان تحصيالت 
تشخيص  آزمايش هاى  از  كه  بدانند  بايد  دانشجويان  پزشكى،  مقدماتى 
ايجاد  خطر  ارزيابى  مراقبت،  مانند  متعددى  بالينى  مقاصد  جهت  طبى 
بيمارى ها، تشخيص، رد يا تاييد يك تشخيص، پيش بينى سير بيمارى، 
تصميم به اتخاذ روش درمانى ويژه، و ارزيابى پيشرفت بيمارى يا پاسخ به 
درمان مي توان بهره برد. آنها بايد بدانند كه تفسير آزمايش ها در شرايط 
نظر  در  با  آزمايش ها  تفسير  كه   بدانند  بايد  نيز  و  مي كند  فرق  مختلف 
گرفتن همه شرايط بالينى بيمار قابل انجام است. آنها نه تنها بايد بتوانند 
نمايند،  درخواست  را  ويژه  بالينى  شرايط  براى  الزم  آزمايش هاى  تمامى 
بلكه بايد انواع مفيد براى بيمار را هم توصيه نمايند. آنها بايد مهارت هاى 
الزم در زمينه چگونگى كسب مشاوره مناسب از آسيب شناسان بالينى، 
كاركنان آزمايشگاه و ساير متخصصان آزمايشگاهى را جهت به حداكثر 
رساندن مراقبت مناسب از بيمار را كسب كنند. آنها بايد به منظور استفاده 
را  آزمايشگاهى  طب  علمى  اصول  دسترس،  در  آزمايش هاى  از  صحيح 
بفهمند و با روش هاى جديد آشنا شوند. آنها بايد با امكانات درمانى كه 
آزمايشگاه هاى تشخيص طبى در آن نقش دارند، همچون استفاده مناسب 
از فرآورده هاى خونى، سلول درمانى، و ساير درمان هاى ويژه بيماران آشنا 

باشند و كاربرد مقرون به صرفه و مستدل آنها را متوجه باشند.

طب  آموزش  كالسيك  و  مدون  برنامه  هم  ايران  ما  كشور  در 
به  توجه  با  ولى  ندارد  وجود  پزشكى  دانشجويان  براى  آزمايشگاهى 
برنامه  در  مبحث  اين  شدن  وارد  به  نياز  علم  اين  افزون  روز  اهميت 
آموزش پزشكان عمومى ضرورى به نظر مي رسد. دانشجوى پزشكى فارغ 
التحصيل در كشور ما بايد بتواند درك و توانايى به كارگيرى مفاهيم 
بالينى  وضعيت  يك  براى  را  تست  يك  تشخيصى  ويژگى  و  حساسيت 
خاص را داشته باشد، ارزش اخبارى مثبت و منفى را بداند، چگونگى 
استنتاج و استفاده از محدوده مرجع (Reference Interval)  را در 
جمعيت هاى مختلف بداند، مفهوم تغيير پذيرى در سنجش هاى مكرر و 
همچنين تغييرپذيرى در يك فرد و ميان افراد مختلف را بداند، عوامل 
موثر در عدم قطعيت آناليزها را بداند، نقش متغيرهاى پيش از آناليز 
(pre analytical) و پس از آناليز  (post analytical)را بر نتايج 
 critical) آزمايش و در تاثير بر مراقبت از بيمار  بداند، مقادير بحرانى
را   (turnaround time) آزمايش  هر  براى  الزم  زمان  و   (value
بداند،  را  و «عادى»  آزمايش «فورى»  درخواست  اولويت  كند،  تعريف 
شرايطى را كه مي توانند سبب تداخل در آزمايش ها شوند مانند كمبود 
و يا ازدياد نمونه در لوله نمونه گيرى، هموليز، ليپمى، بيلى روبينمى و 
... را بداند، مفهوم آزمايش بر بالين بيمار Point of Care(POC ) را 
بداند و به كار برد و ... به نظر مي رسد با توجه به نكات فوق دانشكده هاى 
پزشكى كشور ما نيز همگام با كشورهاى پيشرفته بايد اهداف بلند و 
كوتاه و ميان مدتى را مرتبط با طب آزمايشگاهى و تدريس مطلوب و 
شيوه هاى ارزيابى آن تعيين و وارد برنامه هاى آموزشى در دوره پزشكى 

عمومى نمايند.
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دارد.  نقش  عمومى  بهداشت  و  درمان)،  و  تشخيص،  (نظارت، 
عليرغم اينكه خدمات آزمايشگاهى، تنها 2/3 % از كل هزينه هاى 
مراقبت بهداشتى را شامل مي شوند؛ با اين حال، نقشى برجسته 
در ارتباط با تصميمات در مراقبت بهداشتى دارند. استفاده مناسب 
از  كارآمد  و  موثر  ايمن،  مراقبت  منظور  به  پزشكى  آزمايشات  از 
بيماران، اهميتى اساسى دارد. با اين حال، عليرغم شواهدى كه 
افت توانايى پزشكان فعال را در توصيه و تفسير درست آزمايشات 
با وجود افزايش اطالعات كلى پزشكى آنها، نشان مي دهند، توجه 
كمى به آموزش دانشجويان پزشكى در زمينه طب آزمايشگاهى 
سال  مى  ماه  شده  روز  به  نسخه  در  موضوع،  اين  است.  شده 
گرفته  قرار  توجه  مورد  صراحت  به  شده،  ياد  گزارش   2009
است: «آموزش پزشكى در زمينه طب آزمايشگاه كافى نيست. با 
وجود نقش اساسى آزمايشات پزشكى در طبابت، آموزش رسمى 
درسى  برنامه  در  شده  فراموش  نسبتا  بخشى  آزمايشگاهى،  طب 
آزمايشات  از  كافى  دانش  بدون   ... است.  پزشكى  دانشكده هاى 
طبى، احتمال توصيه و تفسير نادرست نتايج آزمايشگاهى توسط 
دست اندركاران بهداشتى بيشتر است كه مي تواند منجر به درمان 
پيامدهايى  بروز  و  بيماران،  سرانه  هزينه  افزايش  بيمار،  نادرست 

وخيم شود.»

اصوال  آزمايشگاهى،  و  شناسى  آسيب  آموزش  سنتى  الگوى 
شامل يك دوره درسى با عنوان «آسيب شناسى سيستماتيك» 
در سال اول يا دوم، با تاكيد بر مكانيسم هاى ايجاد بيمارى  است. 
اگرچه استثناء هاى قابل توجهى وجود دارند اما اين درس تنها به 
اصول كلى پاتوفيزيولوژى بيمارى ها مي پردازد و به جزئياتى كه 
نمي پردازد.  مى خورد،  پاتولوژيست  غير  پزشكان  روزه  هر  كار  به 
به  برنامه  در  شناسى  آسيب  حذف  سوى  به  توجه  قابل  گرايشى 
عنوان رشته اى مستقل و جايگزينى آن با روش تلفيقى آموزشى 
شكل گرفته است. در حالى كه بسيارى از جنبه هاى تدريس بين 
رشته اى، تشريفاتى هستند، نگرانى از تاثيرات آموزش تلفيقى در 
«تضعيف» آمادگى دانشجويان در هنگام ورود به كلينيك، افزايش 
يافته است. در ضمن تدريس موضوعات سنتى آسيب شناسى به 

دست افراد غيرپاتولوژيست نيز مورد بحث است.

ميزان مواجهه دانشجويان پزشكى با طب آزمايشگاهى توجه 
دانشكده هاى  درباره  موجود  تحقيق  تنها  مى طلبد.  را  ويژه اى 
پزشكان  آكادمى  مالى  حمايت  با  كه  متحده  اياالت  پزشكى 
 ACLPS:Academy of آزمايشگاهى  طب  دانشمندان  و 
 Clinical Laboratory Physicians and Scientists
آزمايشگاهى  طب  آموزش  وضعيت  شد،  انجام   1992 سال  در 
درسى  برنامه هاى  در  را  آن  تدريس  زمان  ميانگين  و  ارزيابى  را 
تخمين زد. نتيجه نشان داد كه درس هاى ضرورى، فقط در 57 % 
از  اندكى  تعداد  كه  حالى  در  مي شدند.  تدريس  دانشكده ها  از 
دانشكده ها هيچ گونه آموزشى را در اين جنبه از طبابت گزارش 
را  تدريس  كفايت  عدم  ديگر،  بسيارى  تا 4 %)،  اند (2 %  نكرده 

برگرفته از:
American Journal of Clinical Pathology 

2010;133:533- 542

كليدواژه ها: دانشجوى پزشكى؛ برنامه؛ آسيب شناسى؛ طب 
آزمايشگاهى؛ آموزش پزشكى

چكيده
در آستانه صدمين سالگرد گزارش فلكسنر، آموزش دانشجويان 
پزشكى، در سطوح مختلف در حال بازبينى است. يكى از موضوعات 
سازمان هاى  از  برخى  اخير  گزارش هاى  در  كه  توجه،  مورد 
بهداشتى آمده است، كفايت آموزش در رشته طب آزمايشگاهى 
آكادمى  است.  مي شود)  ناميده  هم  كلينيكال  پاتولوژى  (كه 
تخصصى  كميته  يك  آزمايشگاهى،  طب  دانشمندان  و  پزشكان 
كه  پيشنهادى  برنامه  يك  تدوين  و  موضوع  اين  بازبينى  براى  را 
نمود.  منصوب  شد،  ارسال  اعضا  كليه  به  بررسى  براى  متعاقبا 
پزشكى،  دانشجويان  براى  آزمايشگاهى  طب  پيشنهادى  برنامه 
دستورالعمل هايى براى شيوه هاى تدريس و مثال هايى از چگونگى 
كلى  طرح  يك  عنوان  به  برنامه،  اين  دارد.  بر  در  نتيجه  ارزيابى 
كميته هاى  و  پزشكى  دانشكده هاى  در  استفاده  براى  سودمند 

برنامه ريزى ارائه مي شود.
هم اكنون در آستانه صدمين سالگرد گزارش فلكسنر هستيم 
مختلف  سطوح  دانشجويان پزشكى، در  آموزش  يك بار ديگر،  و 
بازبينى مي شود. نقش آزمايشات در مراقبت از بيماران، به عنوان 
عنصرى مهم در پزشكى نوين، مورد قبول همگان است. در واقع، 
 Center for Disease ) مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى ها
Control: CDC)، در ماه مى سال 2008، پژوهشى را با عنوان 
«طب آزمايشگاهى: گزارش وضعيت كشورى» منتشر كرد كه در 
پزشكى،  مراقبت  اساسى  عناصر  از  است: «يكى  آمده  چنين  آن 
آزمايشگاهى  تحقيقاتى،  عرصه  در  كه  است  آزمايشگاهى  طب 

آموزش طب آزمايشگاهى به 
دانشجويان پزشكى

برنامه پيشنهادى
مترجمان:

دكتر فاطمه محجوب، دانشيار پاتولوژى
خانم فرشته ايران منش، ميكروبيولوژيست
دكتر عليرضا عبداللهى، استاديار پاتولوژى

دكتر فاطمه نيلى، رزيدنت پاتولوژى
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يك «دوره  فوق،  وضعيت  با  مقابله  براى  گروهى،  كرده اند.  تاييد 
كوتاه» به صورت تركيبى از تدريس نظرى و عملى طب آزمايشگاه 
ترتيب داده اند. اين شيوه آموزش، منجر به پيشرفتى قابل توجه 
در نمره هاى بخش آسيب شناسى آزمون مدرك پزشكى اياالت 
براى  مشابه  شيوه اى  كه  است  جالب  شد.   (USMLE) متحده 
تدريس تصويربردارى پزشكى، نتايجى مشابه را نشان داد. شيوه 
و  آزمايشگاهى  طب  در  پزشكى  دانشجويان  آموزش  بهبود  ديگر 
يك  عنوان  به  دستيارى،  سال هاى  در  آن  ادغام  شناسى،  آسيب 

دوره گردشى كوتاه (روتيشن) اما اجبارى بود.
طب  فعلى  تدريس  موفقيت  آمده،  دست  به  اطالعات   
آزمايشگاهى را در به كار بستن اصول اساسى در بالين، زير سوال 
شايد پس از  مى برد. محققان دريافته اند كه دانشجويان پزشكى 
مطالعه مقاله اى درباره يك آزمايش تشخيصى، قادر به پاسخگويى 
به  توانايى  اما  باشند،   Bayes قضيه  درباره  انتزاعى  سواالتى  به 
اساس  بر  بالينى  چالش  هنگام  به  اصول   اين  دقيق  بستن  كار 
شناسى  آسيب  غير  رشته هاى  رزيدنت هاى  ندارند.  را  مقاله  آن 
از  حاكى  خود  اين  كه  نبودند،  پزشكى  دانشجويان  از  بهتر  هم 
ادامه نقصان آموزش پس از دوره پزشكى عمومى است. پزشكان 
شركت كننده در تحقيق هم توانايى كمتر از حد مطلوبى را براى 
درخواست آزمايشات تشخيصى در شرايط گوناگون نشان دادند. 
دانشجويان اغلب با مهارت هاى طب آزمايشگاهى مانند  آزمايش 
ميكروسكوپى ادرار، كه  در كار روزمره بالينى به آنها نياز است، 
آشنايى كافى ندارند. در تحقيقى در انگلستان، 18 % تا 20 % از 
فارغ التحصيالن پزشكى، صالحيت خود را در استفاده از آزمايش 
تشخيص طبى «كمتر از حد الزم» مى دانستند و بيش از 20 %، 
تصور مي كردند كه در كليه شيوه هاى تشخيصى، صالحيتى كمتر 
از ميزان الزم دارند. نگرانى زيادى درمورد يادگيرى اصول طب 
انتقال خون، وجود دارد چرا كه دانش ناكافى در اين حيطه باعث 
هزينه هاى  تحميل  و  سالمت  در  عمده اى  اشكاالت  آمدن  پديد 

فراوان به سيستم بهداشتى مي شود.
طب  در  كه  مهمى  پيشرفت هاى  و  مالحظات  اين  اساس  بر 
آزمايشگاهى صورت گرفته است، تالش براى نيل به نوعى توافق 
گنجانده  پزشكى  دانشجويان  درسى  برنامه  در  بايد  آنچه  سر  بر 
شود، معقول به نظر مى رسيد. آن گونه كه اخيرا در گزارش سال 
2009 با عنوان «اصول علمى پزشكان آينده: گزارشى براى كميته
Association of American Medical Colleges: AAMC

[انـجـمــن دانـشــكــــده هـــــاى پــــزشـــكـى آمـريـكـا] 
 Howard Hughes Medical Institute: HHMI
[انستيتو پزشكى هوارد هيوز] تصريح شده است، گنجاندن چنين 
برنامه اى در كوريكولوم درسى حائز اهميت است. بايد روش هاى 
آموزش  هدف  به  نيل  براى  كه  شوند  تدوين  خاصى   آموزشى 
دانشجويان جهت به كار بستن كامل آنچه در شرايط واقعى بالينى 
مي آموزند و همچنين تشويق آنها به پرورش عادت  يادگيرى مادام 
العمر، موثرتر باشند. گنجاندن اصول طب آزمايشگاهى در طول 
كليه مراحل برنامه درسى دانشجويان پزشكى در دوره چهارساله، 

براى افزايش بازدهى برنامه هاى تلفيقى ضرورى است.

روش
دانشكده   12 از  آزمايشگاهى  طب  تدريس  برنامه هاى 
دانشكده  نيويورك؛  در  كلمبيا،  (دانشگاه  شدند  گرفته  پزشكى 
پزشكى هاروارد در بوستون ماساچوست؛ دانشگاه ايالت نيويورك 
در استونى بروك؛ دانشگاه آالباما در بيرمينگام؛ دانشگاه كاليفرنيا 
پيتسبرگ،  دانشگاه  ايلينوى؛  در  شيكاگو  دانشگاه  ديگو؛  سن  در 
ورمونت  دانشگاه  سيتى؛  ليك  سالت  در  يوتا  دانشگاه  پنسيلوانيا؛ 
در برلينگتن؛ دانشگاه واشينگتن در سياتل؛ دانشگاه ويسكانسين 
اگرچه  كانكتيكت).  نيوهيون  در  ييل  دانشگاه  و  ميلواكى؛  در 
ميزان تحقيق درباره نيازهاى دانشجويان پزشكى به آموزش طب 
آزمايشگاهى محدود است، اما كليه منابع منتشر شده مرتبط و 
موجود به زبان انگليسى بررسى شدند. اين منابع، شامل برنامه هاى 
پيشنهادى براى برخى زيررشته هاى طب آزمايشگاهى،  بهترين 
روش هاى آموزش و داده هاى اخير درباره آن دسته از آزمايشات 
مى شدند كه دانشجويان پزشكى معموال در طول دوره انترنى خود 

بيشتر تمايل به دانستن و به كار بردن آنها دارند.

 15 نمايندگى  به  تخصصى  كميته  يك  توسط  اوليه،  سند 
دانشكده پزشكى تدوين شد. سپس، اين سند به منظور بررسى به 
كل اعضاى ACLPS ارسال شد كه شامل رزيدنت ها و فلوهاى 
آسيب شناسى در مراحل مختلف بودند. يك تحقيق چند گزينه اى 
از اهداف برنامه اوليه براى اعضاى عمومى و يك گروه هدف به 
كميته هاى  منصب  صاحب  اعضاى  و  سازمان  مقامات  نمايندگى 
و  پزشكى  دانشجويان  ”اهداف  به  (رجوع  شد  ارسال   ACLPS
هر  درباره  سوال   2 تحقيق  اين  در  آزمايشگاهى»).  طب  اهداف 
يا  هستيد  موافق  هدف  گنجاندن  با  آيا   (1) شد:  پرسيده  هدف 
باشد   1 رده  بايد  آيا  گنجاندن،  صورت  در   (2) نيستيد؟  موافق 
دانشجويان  «اهداف  در   2 و   1 رده هاى  (توضيحات  2؟  رده  يا 
از 80  نفر (60 %)  آمده اند). 48  آزمايشگاهى»  طب  در  پزشكى 
نفر در نظرسنجى شركت كردند. بخش هايى از برنامه كه حداقل 
85 % پاسخگويان با آن موافق بودند، در سند باقى ماند. فرآيند 
تحقيق، منجر به حذف يك هدف شد؛ اهداف و نقش هاى مندرج 
در سند فعلى، همگى توسط حداقل 90 % پاسخگويان پذيرفته 
شدند. برنامه نهايى ارائه شده در اين گفتار،  نتيجه اين فرآيند 

جامع است.

در  پزشكى  دانشجويان  آموزش  مقاصد  و  اهداف 
طب آزمايشگاهى

چشم انداز كلى
در پايان چهار سال تحصيل مقدماتى پزشكى، دانشجويان بايد 
بدانند كه از آزمايشات تشخيص طبى جهت مقاصد بالينى متعددى 
مي توان بهره برد: مراقبت، ارزيابى خطر، تشخيص، رد يا تاييد يك 
تشخيص، پيش بينى سير بيمارى، تصميم به اتخاذ روش درمانى 
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ويژه، و ارزيابى پيشرفت بيمارى يا پاسخ به درمان. آنها بايد بدانند 
كه تفسير آزمايشات در شرايط مختلف فرق مى  كند و نيز بدانند 
كه  تفسير آزمايشات با در نظر گرفتن كل شرايط بالينى بيمار 
قابل انجام است. آنها نه تنها بايد بتوانند كليه آزمايشات الزم براى 
شرايط بالينى ويژه را درخواست نمايند، بلكه بايد انواع مفيد براى 
بيمار را هم توصيه نمايند. آنها بايد محدوديت هاى علمى خود را 
در اين زمينه و چگونگى كسب مشاوره مناسب از آسيب شناسان 
بالينى، دانشمندان بالينى، كاركنان آزمايشگاه، و ساير متخصصان 
جهت به حداكثر رساندن مراقبت مناسب از بيمار را درك كنند. 
دسترس،  در  آزمايش هاى  از  صحيح  استفاده  منظور  به  بايد  آنها 
شالوده علمى طب آزمايشگاهى را بفهمند و با روش هاى جديد 
آشنا شوند. آنها بايد با امكانات درمانى كه آزمايشگاه هاى تشخيص 
طبى  در آن نقش دارند، همچون استفاده مناسب از فرآورده هاى 
خونى، سلول درمانى، و ساير درمان هاى ويژه بيماران آشنا باشند 

و كاربرد مقرون به صرفه و مستدل آنها را درك نمايند.

كليه  براى  الزم  موضوعات  و  گسترده  اصول  شده،  ياد  كميته 
شاغالن به طبابت را صرفنظر از ماهيت كارشان، در برنامه گنجاند. 
از فهرست هاى تفصيلى آزمايش هاى خاص پرهيز شده است. در 
حالى كه كليه موضوعات مندرج بايد بخشى از برنامه دانشجويان 
هستند.  بيشترى  تاكيد  مستلزم  برخى  ولى  باشند  پزشكى 
شده اند؛  مشخص   1 رده  در  بيشتر  تاكيد  به  نيازمند  موضوعات 
شده اند.  داده  نشان   2 رده  عنوان  به  كمتر  تاكيد  با  موضوعات 
كليه  گنجاندن  براى  برنامه  اين  كه  شود  داده  تذكر  بايد  هم  باز 
موضوعاتى كه مرتبط با طب آزمايشگاهى هستند و پاسخگويان 
كميته و تحقيق معتقد به لزوم گنجانيدن آنها در برنامه درسى 
دانشكده هاى پزشكى بودند، طراحى شده است اما اين بدان معنى 
نيست كه اين موضوعات را بايد به صورت يك درس آزمايشگاهى 

جداگانه تدريس كرد.

اصول طب آزمايشگاهى
دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:

درك و توانايى به كارگيرى مفاهيم حساسيت و ويژگى   .1
دارا  را  خاص  بالينى  وضعيت  براى  طبى  آزمايش  يك  تشخيص 
چگونگى  و  كند  تعريف  را  منفى  و  مثبت  اخبارى  ارزش  باشد؛ 
تاثير شيوع (احتمال اوليه) بيمارى در جمعيت هاى معين (نظريه 
Bayes) بر اين ارزش ها را توضيح دهد؛ اين مفاهيم را در شرايط 
بالينى به كار برد و شرايطى را كه ارزش هاى اخبارى، اطالعات 
و  پيش بينى،  تشخيص،  بيمار،  از  مراقبت  بهبود  براى  را  مهمى 
(رده  كنند  توصيف  مي گذارند،  اختيار  در  درمان  الگوهاى  مسير 

.(1
مرجع   محدوده  از  استفاده  و  استنتاج  چگونگى   .2
(Reference Interval) و انواع مختلف آن، از جمله مواردى 
كه محدوده مرجع در جمعيت خاصى تعيين مى شود و يا براساس 
اجماع متخصصان و يا براساس تعيين آستانه  از الگوريتم بالينى 

منتج شده است را توصيف كند؛ چگونگى تقسيم بندى محدوده 
مرجع براساس سن، جنس، نژاد، وضعيت بالينى (مثال باردارى)، 
يا ساير عوامل را توضيح دهد؛ و دليل اينكه جواب آزمايش  5 % 

از افراد طبيعى خارج از محدوده رجوع است را بداند (رده 1).
همچنين  و  مكرر  سنجش هاى  در  تغييرپذيرى  مفهوم   .3
دهد؛  توضيح  را  مختلف  افراد  ميان  و  فرد  يك  در  تغييرپذيرى 
انحراف،  صحت،  (دقت،  آناليزها  قطعيت  عدم  در  موثر  عوامل 
تفسير  با  تغييرپذيرى  داليل  ارتباط  چگونگى  و  انحراف)  ضريب 

بالينى نتايج را توضيح دهد (رده 1).
ضرورى  غير  آزمايش هاى  تجويز  مدت  بلند  پيامدهاى   .4
به  روزانه،  مراقبتى  آزمايش هاى  آيا  كه  بداند  دهد؛  شرح  را 
معنى درخواست آزمايش هاى غيرضرورى است؟ بر اساس درك 
محدوده مرجع، منتهى شدن آزمايش هاى غيرضرورى به تحميل 
هزينه هاى بهداشتى سنگين تر و خطر بيشتر براى بيمار را توضيح 
تشخيصى  اقدامات  كارگيرى  به  عدم  پيامدهاى  همينطور،  دهد؛ 
غير تهاجمى يا كم تهاجمى را پيش از آغاز شيوه هاى تهاجمى 

شرح دهد (رده 1).
و   (Preanalytical) آناليز  از  پيش  متغيرهاى  نقش   .5
آزمايش  نتايج  بر  تاثير  در  را   (Postanalytical) آناليز  از  پس 
و در نتيجه تاثير بر مراقبت از بيمار توضيح دهد؛ داليل عمومى 
خونگيرى  شيوه  اثرات  كند؛  مشخص  را  آناليز  از  پيش  خطاهاى 
با  نمونه  لوله هاى  از  استفاده  كند؛  توصيف  آزمايش  نتايج  بر  را 
درپوش هاى رنگى مختلف و همچنين ساير ظروف را مقايسه كند 
و علت عدم امكان جايگزينى آنها را با يكديگر برشمارد؛ اهميت 
داشتن برچسب با مشخصات درست بر روى نمونه را بداند (رده 

.(1
الزم  ”زمان  و   “(Critical Value)حياتى ”مقادير   .6
و  كند  تعريف  را   “(Turnaround Time) آزمايش  هر  براى 
علت گزارش مستقيم مقادير حياتى را به مسئول مراقبت سالمتى 
آزمايش  درخواست  اولويت  دهد؛   توضيح  فورى  اقدام  جهت 

«فورى» و «عادى» را مقايسه كند (رده 1).
آزمايش  در  تداخل  موجب  مي توانند  كه  را  شرايطى   .7
ليپمى،  هموليز،  لوله،  در  نمونه  كمبود  كند (مثال  توصيف  شوند 

بيليروبينمى، واكنش متقابل و مواد تداخل كننده) (رده 1).
علت تفاوت در نتايج آزمايشات و قابل انتظار بودن آن   .8
را بين آزمايشگاه هايى كه براى سنجش آزمايش ها از شيوه هاى 

مختلف استفاده مي كنند را توضيح دهد (رده 1).
داشته  را  سرنگ  با  صحيح  وريدى  خونگيرى  توانايى   .9

باشد (رده 1).
 Point of Care:) بيمار   بالين  بر  آزمايش  مفهوم   .10
استفاده  از  حاصل  مقادير  تفاوت  علت  و  كند  تشريح  را   (POC
شيوه هاى POC را از مقادير حاصل در آزمايشگاه تشخيص طبى 
را    POC شيوه هاى  براى  كيفى  كنترل  مهم   موارد  دهد؛  شرح 

فهرست كند (رده 2).
11.  پانل هاى آزمايش شناخته شده در سطح «جهانى» را 
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آن گونه كه در آيين نامه فعلى انجمن پزشكى آمريكا تعريف شده 
ساير دست اندركاران را  توسط  شده  تعريف  است و «پانل هاى» 
مقايسه كند؛ محاسن و معايب استفاده از پانل هاى آزمايش را به 

هنگام تجويز براى بيمار فهرست كند (رده 2).
12.  تفاوت هاى عمده ميان آزمايش هاى تاييد شده توسط 
اداره غذا و دارو و آزمايش هايى كه اين تاييد را ندارند و توسط 
آزمايشگاه هاى خاصى ابداع شده اند را توضيح دهد؛ ادارات مسئول 
آزمايشگاه هاى  به  مربوط  موضوعات  و  آزمايشگاه ها  نظارت  بر 
  (Physician Office Laboratory) مستقر در مطب پزشكان

و انجام آزمايش در منزل را به اختصار بيان كند (رده 2).
و  طبى  تشخيص  آزمايشگاه  مناسب  آزمايش  بين    .13
چگونگى  شود؛  قائل  تمايز  تحقيقاتى  محيط  مناسب  آزمايش 
مراحل تاييد دشوار خارجى و داخلى آزمايش هاى تشخيص طبى 
را پيش از آنكه براى تشخيص در بيماران مورد استفاده قرار گيرند 

را توضيح دهد (رده 2).

پاتولوژى شيميايى و ايمنى شناسى 
دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:

و  تشخيص  كند:  بيان  را  شناسى  سم  اساسى  اصول   .1
مصرف  (مثل  آزمايشگاهى  شناسى  سم  متداول  الگوهاى  درمان 
اتيلن  ساليسيالت،  افسردگى،  ضد  استامينوفن،  حد  از  بيش 
گليكول، اتانول، مخدرها، متانول)، و تفسير نتايج پانل هاى «سوء 
مصرف مواد»، از جمله داليل آزمايش هاى مثبت كاذب و منفى 
كاذب، نقش آزمايش تاييد كننده، و تاثير مواد تغيير دهنده بر 

روى نمونه (رده 1).
اصول نظارت بر دارو درمانى، از جمله تعيين سطوح باال   .2
و پايين يا سطوح دارو در اندازه گيرى تصادفى را بيان كند (رده 

.(1
كاربردهاى آزمايشات متابوليك، از جمله الكتروليت ها،   .3
نتايج  دهد؛  توضيح  را  خون  گازهاى  و  اسموالليته،  باز،  و  اسيد 

آزمايشات ياد شده را تفسير كند (رده 1).
قلبى  انفاركتوس  تشخيص  به  مربوط  آزمايش هاى   .4
و  سكته،  و  عروقى  قلبى  خطر  كرونر،  عروق  سندروم  هاى  و 
نارسايى قلبى را تشريح كند؛ سندروم هاى هيپرليپيدمى و عالئم 

آزمايشگاهى آنها را تشخيص دهد (رده 1).
معيارهاى تشخيص آزمايشگاهى ديابت را فهرست كند،   .5
و چگونگى استفاده از آزمايش در كنترل بيمارى را شرح دهد؛ 
و  غيركتوتيك  كماى هايپراسموالر  در  كه  بيوشيميايى  تغييرات 

كتواسيدوزيس ديده مي شود را بيان كند (رده 1).
ارزيابى عملكرد كليه ها را به اختصار بيان، و معيارهاى   .6
بيمارى مزمن كليه را تعريف كند؛ تجزيه اوليه ميكروسكوپى ادرار 

را بداند و يافته هاى كليدى غيرعادى را توصيف كند (رده 1).
ارزيابى آزمايشگاهى آسيب شناسى كبد، لوزالمعده ، و   .7

دستگاه گوارش را بيان كند (رده 1).
بررسى  براى  استفاده  مورد  متداول  آزمايش هاى   .8

پروتئين هاى پالسما، از جمله پروتئين تمام، آلبومين، الكتروفورز 
پروتئين هاى سرم، و ايمونوفيكساسيون الكتروفورز و ارتباط بالينى 

آنها را توضيح دهد (رده 1).
ارزيابى  براى  موجود  طبى  تشخيص  آزمايش هاى   .9
بيمارى هاى خود ايمنى، واسكوليت ها ، و نقايص ايمنى، از جمله 
آزمايش اتوآنتى بادى، سطوح كمپلمان سرم، و زيرمجموعه هاى 

فنوتايپ ايمنى لنفوسيتى  را بيان كند (رده 1).
جهت  تومورال  ماركرهاى  براى  را  آزمايش  نقش    .10
غربالگرى، تشخيص، تعيين پيش آگهى، و كنترل درمان تشريح 

كند (رده 1).
11.  آزمايش هاى موجود براى استفاده در بيولوژى بارورى 

هم پيش از زايمان و هم پس از زايمان را بيان كند (رده 2).
12.  متداول ترين شيوه هاى مورد استفاده در آزمايشات غدد 
درون ريز، از جمله آزمايش محور هيپوفيز- آدرنال، پاراتيروئيد و 
تيروئيد را تشريح كند؛ فيزيولوژى تحريك و مهار اين محورها و 

تفسير آزمايشات را بيان كند (رده 2)

تشخيص هاى مولكولى
دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:

كنترل،  در  را  مولكولى  تشخيص  آزمايش  كلى  اصول   .1
تشخيص، و/يا كنترل بيمارى هاى عفونى، وراثتى، و انكولوژيك را 
توضيح دهد؛ و جايگاه آزمايش فارماكوژنتيك را در مراقبت بالينى 

شرح دهد (رده 1).
تبعات حقوقى، اخالقى، و اجتماعى آزمايش ژنتيكى را   .2

توضيح دهد (رده 1).
آمپليفيكاسيون،  جمله  از  را،  ژنتيك  آزمايش  فنون   .3
آزمايش هاى توالى- محور، سيتوژنتيك، آزمايش هيبريديزاسيون 
درجا با فلوئورسانس، هيبريديزاسيون ژنوميك مقايسه اى و ساير 
منابع  همچنين  و  يك،  هر  محدوديت هاى  و  متداول  شيوه هاى 
مثبت و منفى كاذب در اين آزمايشات را بداند؛ با آزمايش واكنش 
  (Polymerase Chain Reaction) كمـى زنـجيره پلـيمـر از

آشنا باشد (رده 2).
خون شناسى

دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:
شيوه هاى تعيين شمارش كامل خون، از جمله مقادير   .1
شمارش  انديكاسيون هاى  شده،  محاسبه  برابر  در  شده  شمارش 
افتراقى دستى لكوسيت ها در برابرشمارش خودكار و نيز عوامل 
مداخله گر را بيان كند؛ فيزيولوژى خونسازى طبيعى (اريتروسيت، 
لكوسيت، و پالكت) را بداند و پاسخ دستگاه خونساز به محرك هاى 

پاتولوژيك را توصيف كند (رده 1).
اريتروسيت،  شناختى  ريخت  تفاوت هاى  اهميت   .2
لكوسيت، و پالكت را در  گستره خون محيطى تشخيص دهد و 
درك كند؛ انواع لكوسيت هاى تعريف شده در شمارش افتراقى و 

اهميت آنها را بداند (رده 1).
ارزيابى آزمايشگاهى و تشخيص هاى افتراقى كم خونى،   .3
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اريتروسيتوز، لكوپنى، لكوسيتوز، ترومبوسيتوپنى، و ترومبوسيتوز 
را توضيح دهد (رده 1).

مايع  ادرار،  جمله  از  بدن  مايعات  آزمايشگاهى  ارزيابى   .4
مغزى نخاعى ، ريوى، شكمى، قلبى، و مفصلى، هم از نظر شمارش 

سلولى و هم شيميايى را توضيح دهد (رده 1).
عملكرد  مكانيزم هاى  جمله  از  انعقاد،  فيزيولوژى   .5
دهد؛  قرار  مباحثه  مورد  را  درمانى  و  طبيعى  ضدانعقادهاى 
تشخيص  در  استفاده  مورد  طبى  تشخيص  آزمايش هاى 
خونريزى عادى و ناهنجارى هاى ترومبوتيك، از جمله هموفيلى، 
اختالالت  و  ويلبراند،  فون  بيمارى  پالكت ها،  ناهنجارى هاى 
مناسب  شيوه هاى  كند؛  فهرست  را  اكتسابى  دهنده  خونريزى 
دهد  توضيح  را  انعقادى  ضد  و  همواستاتيك  درمان هاى  كنترل 

(رده 1).
به  قادر  و  دهد  توضيح  را  هموگلوبينوپاتى ها  ارزيابى   .6
تشخيص هموگلوبينوپاتى هايى همچون بيمارى سلول داسى در 

هنگام ارائه اطالعات بيمار باشد (رده 2)
و  مولكولى،  فلوسيتومترى،  روش هاى  كلى  اصول   .7
و  لنفوم ها،  لوكمى ها،  ارزيابى  در  استفاده  مورد  سيتوژنتيك 

ناهنجارى هاى نئوپالستيك مربوطه را توضيح دهد (رده 2).

ميكروبيولوژى
دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:

نتيجه  و  كيفيت  بر  كه  را  آناليز  از  پيش  متغيرهاى   .1
(الف)  كند:  توصيف  را  مى گذارند  تاثير  ميكروبيولوژى  آزمايش 
مخاطى؛  سطوح  و  پوست  سطح  در  عادى  ميكروفلوراى  وجود 
(ب) وجود آالينده ها در نمونه ها و تاثيرشان بر نتايج كشت؛ (ج) 
تاثيرات شيوه هاى نمونه گيرى، وسايل انتقال نمونه، زمان بندى و 
شرايط نگهدارى؛ (د) اهميت حجم نمونه در تشخيص ارگانيزم هاى 
پاتوژن كه ممكن است به مقادير كم در محيط هاى استريل عادى 
زمان هاى  خاص  در  گيرى  نمونه  تاثير  (ه)  باشند؛  داشته  وجود 
چگونگى  و  گوناگون؛  پاتوژن هاى  آوردن  دست  به  افزايش  براى 
و  نمونه  نوع  نمونه/  محل  به  ميكروبيولوژى  تشخيص  وابستگى 

اصول بهينه سازى براى تشخيص را توضيح دهد (رده 1).
قارچى،  ويروسى،  (باكتريايى،  عوامل  متداول ترين   .2
را  بدن  مختلف  سيستم هاى  يا  محل ها  در  عفونت  مولد  انگلى) 
توضيخ دهد؛ چگونگى تاثير پاتوژنز بيمارى هاى باكتريايى، انگلى، 
و ويروسى بر انتخاب نمونه و تفسير آزمايش را تشريح كند (رده 

.(1
عوامل موثر بر زمان تشخيص در ميكروبيولوژى، از قبيل   .3
ارگانيزم هاى دشوارى كه مستلزم وسايل خاص و مدت نهفتگى 
طوالنى تر هستند و همچنين آزمايش هاى غيرمتعارفى كه گهگاه 

انجام مى شوند را توضيح دهد (رده 1).
عنوان  به  را  آميزى ها  رنگ  محدوديت هاى  و  كاربرد   .4
آميزى   رنگ  كاربرد   دهد؛  توضيح  سريع  تشخيصى  ابزارهاى 
Gram را در نمونه هايى كه حاوى فلور طبيعى هستند و يا در 

(رده  بشناسد  را  هستند  استريل  طبيعى  طور  به  كه  نمونه هايى 
.(1

در  را  سرولوژى  روش هاى-  محدوديت هاى  و  كاربرد   .5
بيمارى هاى عفونى، جهت تعيين وضعيت ايمنى براى تشخيص 
تاييد  منظور  به  نگر  گذشته  اى  وسيله  عنوان  به  و  حاد  عفونت 
تشخيص ابتال به عفونت در گذشته توضيح دهد؛ نياز به استفاده 
در  و  حاد  مرحله  در  (نمونه  سرولوژى  براى  دوگانه  نمونه هاى  از 
دوره نقاهت) و استفاده از شيوه هاى غربالگرى و تاييدى (همچون 
موارد مورد استفاده در سيفليس) را بشناسد؛ علت اهميت زمان و 
ماهيت پاسخ سرولوژيك در تشخيص بيمارى هاى متداول از قبيل 

هپاتيت ويروسى و ايدز HIV توضيح دهد (رده 1).
را  گوناگون  ميكروبى  ضد  داروهاى  عمل  مكانيزم هاى   .6
توضيح دهد؛ گزارش حساسيت ضد ميكروبى را تفسير كند (رده 

 .(1
ضد  به  باكتريايى  مقاومت  مكانيزم هاى  متداول ترين   .7
ميكروب ها و گسترش ارگانيزم هاى مقاوم در انستيتوها را تشريح 
ساير  و  بيمارستانى  اپيدمولوژى  و  بهداشتى  مراقبان  نقش  كند؛ 
كنترل كننده هاى عفونت در بيمارستان و جامعه را توضيح دهد 

(رده 1).
8.  استفاده از شيوه هاى ايمنولوژيك يا مولكولى را عالوه 
در  بيماريزا  عوامل  مستقيم  رديابى  براى  آن  بجاى  يا  كشت  بر 
نمونه هاى آزمايشگاهى و علت برترى چنين شيوه هايى بر كشت 
در شرايط خاص را توضيح دهد؛ كاربرد و محدوديت هاى شيوه هاى 
را  ويروسى  بار  ميزان  سنجش  جمله  از  نوكلئيك،  اسيد  تقويت 

تشريح كند (رده 2).

طب انتقال خون
دانشجوى پزشكى فارغ التحصيل بايد بتواند:

موجود  خونى  اجزا  (الف)  دهد:  توضيح  را  زير  موارد   .1
وانديكاسيون هاى  محدوديت ها  (ب)  آزمايشگاهى؛  استفاده  براى 
تاييد شده براى انتقال اجزا گوناگون خونى؛ (ج) مقدار تاييد شده 
مناسب اجزاى خونى؛ (د) انواع تازه ساخت و ساير «جايگزين هاى 
فراورده هاى  تزريق  جايگزين هاى  (ه)  و  موجود؛  خونى»  اجزاء 
اهداهاى  هماتوپوئتيك،  سيتوكين هاى  قبيل  (از  آلوژنيك  خونى 

فردى، و انتقال خون حين عمل جراحى) (رده 1).
لخته  عوامل  و  قرمز،  گلبول هاى  پالكت ها،  عمر  طول   .2
كننده موجود در پالسما و چگونگى كنترل تاثير تزريق فرآورده هاى 
خونى توسط آزمايش تشخيص طبى (مثال هموگلوبين مورد انتظار 

و افزايش تعداد پالكت ها) را تعريف كند (رده 1).
پاتوفيزيولوژى، عاليم بالينى، و درمان سريع (پيشگيرى)   .3

انواع مختلف واكنش هاى تزريقى را بداند (رده 1).
خطرات انتقال بيمارى هاى عفونى از طريق فراورده هاى   .4
خونى را كه با وجود كنترل خون اهداء كننده و فرآورده خونى 
نفوذ  و  شيوع  با  رابطه  در  موجود  اطالعات  نيز  و  مي ماند،  باقى 

بيمارى مسرى ناشى از تزريق، را تعريف كند (رده 1).
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اهميت برچسب زدن روى نمونه خون و فرآيند تهيه و   .5
نظارت بر فرآورده هاى خونى، از جمله كنترل هاى ضرورى ايمنى 
مناسب  ذخيره  محدوديت هاى  و  تزريق،  ضرورى  دفعات  بيمار، 

فرآورده خونى را بداند (رده 1).
معنى و مفهوم نوع فرآورده هاى خونى،آزمايش كراس   .6
تهيه  شرايط  بداند؛  را  آزمايشى  چنين  زمانى  محدوديت  و  مچ 
و  اضطرارى  مواقع  در  مناسب  خونى  فرآورده هاى  از  استفاده  و 

استفاده از خون «اهداء كننده همگانى» را توضيح دهد (رده1).
 Massive) گسترده  حجم  در  خون  انتقال   .7
Transfusion) را تعريف كند، و نيازهاى خاص بيماران از نظر 

اختالالت متابوليكى و درمان آنها را توضيح دهد (رده 1).
نقش  و  نوزادان  هموليتيك  بيمارى  پاتوفيزيولوژى   .8
آزمايش سازگارى والدين و نيز نقش پيشگيرى كننده گلوبولين 
نوزادان  هموليتيك  بيمارى  از  جلوگيرى  در  را  ارهاش  ايمنى 

توضيح دهد (رده 1).
و  مفهوم  و  خونى  فرآورده هاى  تغيير  و  تعديل  فرآيند   .9
كاربرد بالينى هر يك را بيان كند (مثال لوكوريداكشن، پرتوافكنى 

گاما) (رده 2).
انواع مختلف اهداء كنندگان خون (مثل فردى، مستقيم،   .10
نوع دوستانه) و عناصر مهم كنترل پيش از اهداء را توضيح دهد 

(رده 2)
انواع  دهد؛  توضيح  را  درمانى  فلبوتومى  بالينى  كاربرد   .11
مختلف رويه هاى آفرزيس را فهرست كند و نمونه هايى از كاربرد 

هريك را مثال بزند (رده 2).
12.  سيستم HLA را تشريح كند و نقش آن را در تزريق 

و پيوند توضيح دهد (رده 2).

شيوه هاى تدريس
مالحظات كلى

اما  مى داند  را  خالق  نگرش هاى  ارزش   ،ACLPS كميته 
اعتقاد دارد كه به هرحال طرح پيشنهادهاى كلى درباره اهداف و 
مقاصد طب آزمايشگاهى كه شايد به گونه اى كارآمد، وارد ساختار 
كالسيك شوند يا در برنامه ريزى مسيرهاى جديد آموزشى مورد 
يا  عضو  رشته،  اين  چون  باشند.  سودمند  گيرند،  قرار  استفاده 
درمان هايى  و  تشخيص ها  كليه  عوض،  در  نيست،  محور  سيستم 
را كه موضوع مشترك شان، استفاده از آزمايشگاه تشخيص طبى 
طرفى  از  و  چالش  طرف،  يك  از  و  مي دهد  قرار  نظر  مد  است، 
ديگر، فرصتى را براى خالقيت ايجاد مي كند. طب آزمايشگاهى، 
برنامه  يك  در  موفقيت  با  مي تواند  فارماكولوژى  مانند  درست 
آموزشى تركيبى، طى سالهاى «پيش از كار بالينى» و «بالينى» 
ادغام شود. اين كميته باور دارد كه موضوع حائز اهميت، حصول 
اطمينان از پوشش دروس مناسب در طول چهار سال دانشكده 
پزشكى و تدريس توسط استادانى است كه تخصصى ويژه در اين 

رشته دارند.

عناصر اصلى اجراى يك برنامه آموزشى به شرح زير هستند: 
انتخاب  سنجش، (2)  قابل  و  خاص  مقاصد  و  اهداف  تعيين   (1)
شيوه هاى مناسب تدريس، و (3) ارزيابى دانشجويان از نظر نيل 
به اهداف و مقاصد. ارزيابى مستقيم اهداف و مقاصد، اختصاص 
براى  را  تدريس  شيوه هاى  تناسب  و  موضوعات  به  كافى  زمان 
دانشكده روشن مي كند. اگر چه، همان طور كه گفته شد، كميته، 
بسيارى  اما  مي كند،  ترغيب  را  سنتى  ساختار  به  خالق  رويكرد 
دانشكده ها بخش وسيعى از برنامه را به زمان پيش از دوره بالينى 
ارائه  كالسى»  فشرده  «آموزش  صورت  به  كه  داده اند  اختصاص 
مي شود و در كنار آن»آموزش فشرده بالينى»، نيز در دوره بالينى 
گنجانيده شده است. به اين ترتيب، بازتاب نگرش سنتى در كنار 
ايجاد پتانسيلى براى استفاده از تجربيات بالينى در برنامه ديده 

مى شود.

آموزش فشرده كالسى
بر اساس مطالعه قبلى، ويژگى هايى كه به موفقيت كلى تدريس 
مى شوند:  زير  موارد  شامل  كرده اند،  كمك  آزمايشگاهى  طب 
در  تخصص  با  مشتاق  و  متعهد  مدرسان  از  كوچك  گروهى   (1)
گروهى  مباحثه   (2) بالينى،  شناسى  آسيب   / آزمايشگاهى  طب 
كوچك با نسبت كم دانشجو به استاد كه به رابطه نزديك ميان 
بر  متمركز  موردى  مباحثات   (3) و  مى انجامد،  استاد  و  دانشجو 
ارتباطات بالينى و حل عملى مسئله با تكيه بر مسايل تكنيكى. 
كميته، معتقد است كه اين ها، اصول بنيادينى هستند كه كليه 
دانشكده ها بايد رعايت كنند. جزئيات دقيق مى توانند و احتماال 

بايد از دانشكده به دانشكده فرق داشته باشند.
كامال  آزاد  دروس  پزشكى،  دانشكده هاى  برخى  مثال،  براى 
موفقيت آميزى را با تمركز بر طب آزمايشگاهى در برنامه خود 
ادغام كرده اند. مثال، دانشگاه كاليفرنيا در سن ديگو، 30 ساعت 
اجبارى،  دوره  اين  طى  است.  داده  اختصاص  موضوع  اين  به  را 
دانشجويان اصول و مطالب ويژه طب آزمايشگاهى را فرا مي گيرند. 
اين درس به صورت سخنرانى تدريس مى شود اما هر سخنرانى، 
حداقل 20 دقيقه كار عملى موردى دارد. گرايش سخنرانى ها به 
سوى نمونه هاى عملى، نقطه قوت اصلى برنامه محسوب مى شود.

(نيو  توالن  همچون  اختصاصى  دروس  داراى  موسسات  ساير 
اورلئان، لوييزيانا)، وقتشان را بين سخنرانى و تمرين هاى آموزشى 
تقسيم   (PBL:Problem based Learning) محور  مسئله 
مى كنند. PBL، مستلزم مشاركت بيشتر استادان است كه بسيار 
هم پسنديده است، اما در هر دانشكده اى هم قابل اجرا نيست. 
شيوه ديگر، PBL اينترنتى است؛ كه عالقه دانشجويان به اين شيوه 
تدريس بسيار متفاوت است. اگر چه «اصول طب آزمايشگاهى» 
تدريس  سخنرانى  صورت  به  اغلب  آموزشى)  برنامه  اول  (بخش 
مي شود، اما توصيه مي شود كه چنين سخنرانى هايى، حداقل تا 
حدى، بر پايه موارد بالينى باشند. تجربه ما، ارزش چنين شيوه 

اى را نشان مي دهد.
طب  آموزشى  برنامه  آلبوكرك،  در  نيومكزيكو  دانشگاه 
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آزمايشگاهى را بر پانلى متمركز از 20 تا 30  آزمايش انتخابى كه 
بر روى خود دانشجويان پزشكى كالس انجام يافته متمركز كرده 
است (با شركت داوطلبانه و تاييد هيئت تجديد نظر دانشگاه). به 
اين ترتيب، خود دانشجويان، تبديل به موضوع مباحثه مي شوند. 
در يك بررسى اتفاقى كنترل شده فراگيرى دانش آزمايشگاهى، 
دانشجويانى كه نتيجه آزمايش خود را پيش از جلسه سخنرانى 
دريافت داشته بودند، نسبت به دانشجويانى كه نمونه  خون داده 
بودند اما نتيجه آزمايش خود را نگرفته بودند، مطالب بيشترى را 

فراگرفته بودند.
معطوف  خوبى  به  همگى  آموزشى،  برنامه  ويژه  بخش هاى 
موضوعات  كه  حالى  در  مى شوند.   PBL و  موردى  مباحثات 
ترتيب  به  كه  آموزشى  برنامه  ششم  و  پنجم،  چهارم،  بخش هاى 
هماتولوژى، ميكروبيولوژى، و طب انتقال خون مى باشند، ظاهرا 
به خوبى به صورت بلوك، اگرچه با حضور چند رشته تخصصى، 
آسيب  شامل  كه  آموزشى  برنامه  دوم  بخش  براى  اما  مي شوند 
شيوه  از  است  بهتر  است،  شناسى  ايمنى  و  بالينى  شناسى 
بنا  باشد.  محور  پاتوفيزيولوژى  يا  عضو  سيستم-  پايه  بر  تدريس 
دانشكده ها،  همه  تقريبا  پيش،  سال   15 تحقيقاتى  اطالعات  به 
نوعى تدريس آزمايشگاه محور براى دانشجويان را گنجانده بودند 
ميكروسكوپى  و  خون گيرى  مثل  عملى  مهارت هاى  آن  طى  كه 
با  واقعى  ميكروسكوپى  جايگزينى  به  توجه  با  مى شدند.  تدريس 
چنين  تكرار  آيا  كه  نيست  مشخص  مجازى»،  «ميكروسكوپى 

تحقيقى، همان نتيجه را نشان دهد. 
آن  ويژه،  درس  عنوان  به  دوره  اين  برگزارى  واقعى  مزيت 
مى توانند  آزمايشگاهى  طب  در  ديده  آموزش  استادان  كه  است 
با  و  دهند  جهت  را  آموزش  محيط  كنند،  پيدا  تسلط  موضوع  بر 
تحليل عملكرد و ارزيابى دانشجو، باعث رشد كيفى درس شوند. 
اختصاصى  درس  يك  براى  كه  است  ذكر  به  الزم  حال،  اين  با 
حتما نبايد تدريس به صورت يك دوره متوالى صورت بگيرد. در 
طب  تدريس  ديگر،  دانشگاه هاى  بسيارى  همچون  ييل،  دانشگاه 
آزمايشگاهى، هر جا كه شيوه «آموزش سيستمى» اجازه دهد، به 
بلوك هاى جداگانه با سخنرانى ها، مباحثات موردى، و كارگاه يا 
آزمايشگاه هاى مختلف تقسيم شده است. برگزارى جلسات چند 
رشته اى با حضور دو استاد همكار هم مطلوب است. اين شيوه، 
سنت بسيارى از دانشكده ها براى مواردى بوده است كه مي توانند 
به صورت مشترك توسط يك آسيب شناس و يك راديولوژيست 
به عالوه يك متخصص داخلى يا جراح تدريس شوند. به همين 
ترتيب، همراهى يك متخصص طب آزمايشگاهى (آسيب شناسى 
بالينى) با يك متخصص داخلى، متخصص اطفال، زنان، يا جراح 
هم توصيه مى شود. از آنجا كه اغلب تشخيص هاى بالينى، حداقل 
با آزمايش هاى تشخيص طبى تاييد مي شوند، صرفنظر از الگوى 
مباحثه اى  هر  با  هميشه  مى تواند  آزمايشگاهى  طب  آموزشى، 

درباره فرآيند بيمارى، ارتباط داشته باشد.

كليه  دارند،   PBL بر  زيادى  تكيه  كه  دانشكده هايى  در 

توسط  بايد  آموزشى  برنامه   طى  در  استفاده  مورد   PBL موارد 
متخصصان طب آزمايشگاهى ارزيابى و بررسى شوند. متخصصان 
در  را  روز  به  و  متناسب  آزمايشگاهى  اطالعات  ارائه  آزمايشگاه، 
ضمن تحليل هر مورد برعهده دارند كه گروه را به سوى اهداف 
آموزشى طب آزمايشگاهى رهنمون مى كند. به عالوه، به منظور 
حصول اطمينان از پوشش كليه مواد درسى پيشنهادى در برنامه 
نقشه  تهيه  در  بايد  آزمايشگاهى  طب  استادان  ادغامى،  آموزشى 
برنامه آموزشى كه محل قرارگيرى هريك از اهداف و مقاصد را 
در چهار سال دانشكده پزشكى مشخص مي كند، مشاركت داشته 
باشند (يعنى هر يك از اهداف و مقاصد در كدام بلوك يا شيفت 

پوشش داده خواهند شد).

آموزش فشرده بالينى
شيوه هاى متعددى براى تدريس مهارت هاى طب آزمايشگاهى 
پاراگراف هاى  در  كه  شده اند  ابداع  پزشكى  آموزش  سال هاى  در 

آتى شرح داده مي شوند.

برنامه اصلى آموزش آسيب شناسى بالينى
دوره  طول  در  دانشجويان  پزشكى،  دانشكده هاى  برخى  در 
مى گيرند.  فرا  را  آزمايشگاهى  طب  مقدمه  پزشكى،  انترنى 
مباحثات  وارد  مي توانند  آزمايشگاه،  از  ديدار  طى  دانشجويان، 
شوند، چگونگى انجام آزمايش ها را مشاهده، يا مهارت هاى اوليه 
را كسب كنند. اعضاى كميته در دانشگاه هايى كه اين شيوه انجام 
كه  چند  هر  كرده اند،  گزارش  محبوب  روشى  را  آن  است،  شده 
هيچ گونه اطالعات عينى براى مستند سازى سودمندى آموزشى 
دوره  يك  به  مقاله،  يك  در  نيست.  دست  در  نتايج  نظر  از  آن 
طى  كه  است  شده  پرداخته  آزمايشگاهى  مهارت هاى  روزه  نيم 
ادرار،  تجزيه   ،Gram آميزى  رنگ  نمونه هاى  دانشجويان،  آن، 
و نمونه هاى خون محيطى را آزمايش و تفسير كرده اند. استادان 
با  منظم  برنامه اى  طبق  يا  دعوت  با  مى توانند  آزمايشگاهى  طب 
حضور در بخش، موارد را بحث كنند. استادان، در مورد موضوعات 
هم  دپارتمان ها  ساير  دانشجويان  براى  آزمايشگاه،  به  مربوط 
كنفرانس مي دهند. در برخى امور (مثل ميكروبيولوژى)، معموال 
براى گروه هاى بالينى كه شامل دانشجويان دستيارى مى شوند، هر 
روز، تدريس در آزمايشگاه انجام مي گيرد. در اندكى از دانشگاه ها، 
يك دوره دستيارى اجبارى طب آزمايشگاهى وجود دارد كه بر 
تشخيص هاى آزمايشگاهى و روش هاى درمانى به واسطه آزمايشگاه 
تاكيد دارد (منظور از درمان آزمايشگاهى، طب انتقال خون است). 
در برخى موارد، بخش تشخيص، بر سم شناسى و پاسخ به مقادير 
حياتى تاكيد و موضوعات مستقيما مربوط به طب آزمايشگاهى 
و درمان هاى سم شناسانه و اضطرارى را تركيب مي كند. سوابق 
مربوطه، از اقبال خوب دانشجويان نسبت به چنين برنامه هايى و 

ارزش مطالعه و ارزيابى بيشترشان حكايت دارند.
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برنامه انتخابى آموزش آسيب شناسى بالينى
دروس  چهارم،  يا  سوم  سال  طول  در  دانشكده ها،  از  بسيارى 
انتخابى طب آزمايشگاهى را به عنوان بخشى از گزينه هاى آسيب 
يك  از  بخشى  يا  تخصصى تر  انتخابى  دروس  يا  عمومى  شناسى 
اين  از  برخى  مى كنند.  ارائه  راديولوژى  با  همراه  انتخابى  درس 
و  مي شوند  ارائه  كالس  در  سخنرانى  صورت  به  انتخابى،  دروِس 
در بعضى موارد، دانشجويان، همراه رزيدنت ها و استادان آسيب 
شناسى به آزمايشگاه رفته و آنان را در حين انجام كار روزانه شان 
همراهى مي كنند. اين موارد به عنوان گزينه هاى بسيار محبوب 
دانشجويان هستند، به ويژه هنگامى كه در شش ماه منتهى به 
دانشجويان  به  انتخابى،  دروس  ساير  شوند.  ارائه  اول  سال  پايان 
آزمايشگاه  در  را  استادان  از  تن  چند  يا  يك  با  همراهى  امكان 
در  را  موضوع  يك  تنها  مى توانند  انتخابى  دروس  اين  مى دهند. 

برگرفته و يا به تناوب بخش هاى اصلى آزمايشگاه را در برگيرند.

خودآموزى
برنامه هاى متعددى براى رسانه هاى الكترونيكى وجود دارند كه 
مهارت هاى مربوط به آزمايشگاه تشخيص طبى را تقويت مي كنند. 
برخى از اين برنامه ها براى دانشجويان پزشكى در سال هاى كار 
كه  برنامه هايى  كه  است  شده  مشخص  هستند.  مناسب  بالينى 
تفسير  همچون  آزمايشگاهى،  رويه هاى  متعارف  مهارت هاى 
ادرار  رسوب  ميكروسكوپى  آزمايش  و  محيطى  خون  نمونه هاى 
مي بخشند.  بهبود  را  دانشجويان  عملكرد  مي دهند،  آموزش  را 
آزمايشگاهى  شيمى  در  متقابل  موردى  مطالعات  از  مجموعه اى 
اكنون،  هم  اند.  شده  ساخته  تشخيصى  استدالل  تقويت  براى 
اطالعات درباره آزمايش هاى تشخيص طبى بر روى كامپيوترهاى 
دستى موجود است و يك نمونه آن، اقبال مساعد دانشجويان را 
در يك دوره دستيارى پزشكى داخلى به همراه داشت. استفاده 
از سيستم اطالعات بيمارستانى براى تهيه دستورالعمل تجويز و 
آزمايش،  هزينه هاى  همچنين  و  طبى  تشخيص  آزمايش  تفسير 
العمر  مادام  و  فورى  فرصت هاى  آوردن  فراهم  براى  ديگر  روشى 

يادگيرى است.

مشاوره آسيب شناسى بالينى
آسيب  مشاوره  خدمات  بهبود  سوى  به  رشدى  به  رو  حركت 
شناسى در مراكز بزرگ و كوچك پزشكى ايجاد شده است. شواهد 
نشان مي دهند كه چنين خدماتى، مراقبت از بيمار و نتايج كار 
را بهبود مى بخشند. در واقع، اين امر، موضوعى قابل پيشرفت در 
 CDC طب آزمايشگاهى است كه در گزارش هاى ياد شده كميته
از آن حمايت شده است. يكى از كارآمدترين ابزارهاى تدريس به 
دانشجويان پزشكى در طب آزمايشگاهى، شايد استفاده موثر از 
چنين خدماتى در طول سال هاى كار عملى شان باشد. كميته بر 
اين باور است كه اين رويكرد آموزشى از مطالعه رسمى بيشتر، 

بهره بهترى خواهد داد.

ارزيابى شايستگى و نتايج
در بسيارى از حوزه هاى آموزش پزشكى، عموما ارزيابى توانايى 
توانايى  به  نسبت  محور،  بيمار  اغلب  و  عملى  شرايط  در  دانشجو 
پاسخ دادن به پرسش هايى كه حفظ كردن موضوعات را تقويت 
مى كنند، ارجحيت دارند. سواالت آزمايشگاه محور در آزمون هاى 
دستيارى و همچنين در بخش 2 از USMLE كه توسط هيئت 
ملى ممتحنان پزشكى تدوين شده است، گنجانده شده اند. مرحله 
3 از USMLE هم شامل مجموعه مسائلى است كه براى نيل به 
اين هدف تالش مي كنند. شرح «كاربرد مطالعات آزمايشگاهى و 
تشخيصى» براى USMLE شامل 3 جمله زير است: «دانشجو 
روند مناسب يا مطالعات اوليه آزمايشگاهى يا تشخيصى، بررسى 
الزم جهت تضمين كارآيى درمان مورد نظر، يا مطالعه اى كه به 
احتمال قوى تشخيص را پى ريزى/تاييد مى كند، را انتخاب كرده؛ 
مى كند؛  تفسير  را  تشخيصى  آزمايشى  يافته هاى  بالينى  تاثير 
مى كند».  بينى  پيش  را  تشخيصى  آزمايشى  نتايج  محتمل ترين 
هيئت  توسط  محور  آزمايشگاه  سواالت  نمره هاى  حال،  اين  با 
ملى ممتحنان پزشكى در اختيار دانشگاه ها گذاشته نمى شود در 
نتيجه تعيين چگونگى كيفيت فراگيرى طب آزمايشگاهى توسط 
استاندارد،  آزمون هاى  اين  در  عملكردشان  طريق  از  دانشجويان 
ممكن نيست. بنابراين چون اطالعات درباره فراگيرى آزمايشگاهى 
دانشجويان ناشى از تجربه دانشكده هاى پزشكى گوناگون است، 
وجود  بالينى  اصلى  دستيارى هاى  همچون  ملى،  معيارى  هيچ 
و  دانش  سنجش  براى  استاندارد  شيوه اى  تهيه  رو،  اين  از  ندارد. 
اساسى  چالشى  همچنان  زمينه،  اين  در  دانشجويان  مهارت هاى 
آموزشى  برنامه  در  سنجش  ابزارهاى  اگرچه  است.  مانده  باقى 
معطوف  آزمايشگاهى،  طب  براى  شناسى  آسيب  رزيدنتى  اصلى 
سطوح باالتر و تفصيلى تر و تخصصى تر آموزش آسيب شناسى 
كاربرد  هم  پزشكى  دانشجويان  ارزيابى  براى  شايد  اما  هستند، 

داشته باشند.

بحث ونتيجه گيرى
كسب دانش ژرف اصول طب آزمايشگاهى براى كليه پزشكان 
دست اندر كار طبابت ضرورى است. در شيوه هاى فراگيرى اصول 
طب آزمايشگاهى توسط دانشجويان پزشكى تفاوت هاى عمده اى 
وجود دارد. جهت اطمينان ازدست يابى به اصول مهم ذكر شده، 
طب  با  مرتبط  را  مقاصدى  و  اهداف  بايد  پزشكى  دانشكده هاى 
تعيين  آن،  ارزيابى  شيوه هاى  و  مطلوب  تدريس  و  آزمايشگاهى 
كنند. اهداف و مقاصد پيشنهادى تدوين شده توسط اين كميته 
طراحى  جهت  پزشكى  دانشكده هاى  براى  آغازى  نقطه  مي تواند 
همچنين  ما  باشند.  ارزيابى  فنون  و  آموزشى  برنامه  محتواى 
اميدواريم كه اين گزارش، باعث گفتگو و تبادل نظر ميان پزشكان 
در  آموزش  مناسب  سطح  مورد  در  شناس  آسيب  غير  متخصص 
اين حوزه شود و از آن باالتر، به مطالعات آكادميكى بيانجامد كه 
آنها  نهايى  هدف  و  شده  آزمايشگاهى  طب  آموزش  بهبود  باعث 
تربيت پزشكانى است كه تشخيص ها و درمان هاى وابسته به طب 

آزمايشگاهى را به نحو احسن به كار مي بندند.
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يك مرد 59 ساله براى بررسى تب كه از سه هفته پيش   -
آغاز شده است مراجعه كرد. يك پزشك براى وى بتا آگونيست 
نداشته  اثرى  كه  بود  كرده  تجويز  كالريترومايسين  و  استنشاقى 
است. تب بيمار و هم چنين تنگى نفس كوششى وى بدتر شده 
بود. سرفه بدون خلط، سوزش گلو، راش اريتماتوى غير خارش دار 
در تنه و پلورزى سمت راست به وجود آمده بودند. پزشك ديگرى 

لووفلوكساين تجويز كرده بود.
توجيه  را  عاليم  اين  مي توانند  بسيارى  تشخيص هاى   •
تنگى  علت  مي تواند  آندميك  نواحى  در  كوكسيديومايكوز  كنند. 
نفس كوششى باشد و به داروهاى تجويز شده نيز پاسخ نمي دهد. 
عاليم بعدى با اين بيمارى كمتر در ارتباط هستند و بايد به علل 
ديگر درد پلورتيك قفسه سينه و همين طور اختالالت همراه با 
ايجاد تب و راش توجه شود. گونه هاى سم زاى استرپتوكوك يا 
ممكن  علل  از  همه  پنوموكوك،  نادر  موارد  در  و  استافيلوكوك 
براى  خطرى  عوامل  بيمار  آيا  كه  بدانم  مي خواهم  من  هستند. 
آمبولى ريوى داشته يا خير و اين كه آيا لرز و عاليم مفصلى همراه 

دارد يا خير؟

بيمار براى ارزيابى تب با علت نامشخص همراه با تعريق   -
شبانه، تب، لرز و دردهاى عضالنى پذيرفته شد. درد قفسه سينه 

و سرفه بيمار قطع شده و تنگى نفس كاهش يافته بود. 
بيمار در مزرعه زندگى مي كرد وبه جابجا كردن علوفه و يونجه 
خشك مي پرداخت. وى سابقه سفر اخير نيز داشت. بيمار فشار 
و  نمي كرد  مصرف  اى  روزمره  داروى  و  داشت  مرزى  حد  خون 
حساسيت دارويى نداشت. وى سيگار نمي كشيد و مواد غير مجاز 

مصرف نمي كرد.
تعريق شبانه و تب و لرز، پاسخ طبيعى بدن به تغيير   •
بود.  رفته  بين  از  بيمار  نفس  تنگى  است.  بدن  دماى  ناگهانى 
بنابراين پنومونى كسب شده از اجتماع مي توانسته دليل آن باشد. 
سابقه نامعمول بيمار، از جمله محل زندگى او، تماس با حيوانات و 
سابقه مسافرت، تشخيص هاى احتمالى ديگرى را مطرح مي كنند. 
علت  به  حساسيت  ازدياد  پنومونى  امكان  علوفه  كردن  رو  و  زير 
محل  مي كند.  مطرح  را  دوست  گرما  اكتينومايست هاى  وجود 
از  بسيارى  پاتوژن هاى  زندگى  محل  مي تواند  حيوانات  زندگى 
موش  ادرار  با  تماس  طريق  از  معموال  كه  باشد  لپتوسپيرا  جمله 
منتقل مي شود. هر چند اين احتماالت بايد در فهرست طوالنى 
تشخيص هاى افتراقى گنجانده شود، من تب باال و سريع باالرونده 
را مورد ارزيابى قرار مي دهم. از بين رفتن پلورزى مي تواند نشان 
دهنده اين باشد كه تجمع مايع در فضاى جنبى پيشرفت كرده 
است. من هم چنين به امكان وجود بدخيمى، بيمارى خود ايمنى 
و به خصوص عفونت فكر مي كنم. يافته هاى معاينه بالينى مي تواند 

كمك كننده باشد.
درجه حرارت بيمار 39/2 درجه سانتى گراد بود. فشار   -
خون 133/99 ميلى متر جيوه،تعداد نبض، 98 ضربان در دقيقه، 
در  درصد   97 اكسيژن  اشباع  درجه  و  دقيقه  در  بار   16 تنفس 
شرايط تنفس در هواى اتاق بودند. گردن بيمار نرم بود. ملتحمه 
اگزودا  ولى  بود  قرمز  اوروفارنكس  بودند.  طبيعى  چشم ها  ته  و 
نداشت و دندان هاى بيمار وضعيت خوبى داشت. گره هاى لنفاوى 
بودند.  لمس  قابل  طرف  دو  اينگوينال  نواحى  در  نرم  و  كوچك 
قفسه سينه، قلب و عروق، شكم و معاينات ادرارى تناسلى نكته 
غير طبيعى نداشتند. نمونه مدفوع از نظر خون منفى بود. بيمار 
قرمزى ماكولوپاپولر در تنه داشت كه در اوج تب مشخص تر بود. 
ميلى   5  ×  5 ابعاد  با  درد  بدون  قرمز  ندول  يك  چنين  هم  وى 
دست  دوم  انگشت  آخر  بند  ناحيه  در  دست  كف  سطح  در  متر 
چپ داشت. نتيجه معاينه عصبى طبيعى بود. نوار قلب و گرافى 
گلبول هاى  شمارش  نداشتند.  توجهى  قابل  نكته  سينه  قفسه 
 37 هماتوكريت  بود.  مكعب  متر  ميلى  در  عدد   31/500 سفيد 
درصد و شمارش پالكتى 265/000 عدد در ميلى متر مكعب بود. 
سطوح الكتروليت ها طبيعى بود. مقادير آزمايشگاهى زير به دست 

آمدند: 
AST ،  96 واحد در ليتر ، ALT ،  64 واحد در ليتر ، آلكالن 
فسفاتاز 154 واحد در ليتر ، بيلى روبين تام، 0/8 واحد در دسى 

تحليل مسايل بالينى
دكتر سعيد آزادارمكى

 متخصص آسيب شناسى
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ليتر ، LDH ،  314 واحد در ليتر ، CPK ،  28 واحد در ليتر و 
سرعت رسوب گلبول قرمز ، 125 ميلى متر در ساعت. نتايج آناليز 

ادرارى طبيعى بودند.
هيچ عالمتى از مسموميت سيستميك وجود ندارد. راش   •
تنه در يك بيمار مبتال به تب مواج كه با افزايش شديد و سريع باال 
رونده درجه حرارت در هر روز مشخص مي شود، احتمال بيمارى 
استيل بالغان (still) را مطرح مي كند ولى اين تشخيص از طريق 
رد علل ديگر ثابت مي شود. با توجه به سابقه بيمار از زندگى در 
عفونت  اين  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  نوكارديا  عفونت  مزرعه، 
باعث ايجاد يك لنفانژيت صعود كننده پروگزيمال به محل تلقيح 
مي شود ولى باعث ايجاد عاليم سيستميك مانند عاليم اين بيمار 
علت  عنوان  به  سيستميك  اختالل  يك  به  بيشتر  من  نمي شود. 
فكر مي كنم. بررسى هاى اوليه بايد شامل كشت هاى خون، نمونه 
بردارى از ضايعه انگشت و احتماال آزمايش هاى سرولوژيك براى  
هپاتيت باشند، هر چند فقط عفونت با ويروس هپاتيت A مي تواند 
تب هايى با اين خصوصيت سريع باالرونده ايجاد كند. آزمايش براى 
يافتن ويروس نقص ايمنى انسان نوع 1 (HIV – 1) و مونوئوكلئوز 
عفونى منطقى هستند. بعيد است مطالعات تصويربردارى از جمله 

سى تى اسكن بتوانند كمك كننده باشند.
لووفلوكساسين قطع شد و كشت هاى متعدد خون گرفته   -
شدند. كشت ها بعد از 7 روز هنوز منفى بودند. آزمايش ها از نظر 
آنتى بادى ضد HIV-1 ، آنتى بادى هاى هتروفيل، ويروس هاى 
عليه    IgGبادى آنتى  سرد،  آگلوتينين   ،  A ، B ، C هپاتيت 
و  بورنتى  كوكسيال  عليه   IgG و   IgM بادى  آنتى  كوكسيديو، 
فاكتور  و  اى  هسته  ضد  بادى هاى  آنتى  بورگدورفرى،  بورليا 
روماتوئيد منفى بودند. تست VDRL غير راكتيو بود. الكتروفورز 
پروتئين سرم و ادرار نشاندهنده گاموپاتى منوكلونال نبود. آنتى 
ژن هيستوپالسما در ادرار شناسايى نشد. نمونه بردارى از ضايعه 
پوستى گرانولوم حلقوى را نشان داد ولى نكته غير طبيعى ديگرى 
وجود نداشت. كولونوسكپى انجام شد و نمونه هاى تصادفى گرفته 

شدند.
من مطمئن نيستم كه تمام اين بررسى ها ضرورى بوده   •
بيوتيك ها  آنتى  قطع  از  بعد  خون  كشت هاى  گرفتن  ولى  باشند 
از 7  بعد  كشت ها  در  رشد  وجود  عدم  است.  بوده  آميز  مصلحت 
ويروس   ،  HIV-1 با  عفونت  نمي كند.  رد  را  آندوكارديت   ، روز 
سيتومگال و ويروس اشتاين بار، نامحتمل به نظر مي رسند. عدم 
ايمنى  كمبود  دهنده  نشان  كوكسيديو،  عليه  بادى  آنتى  وجود 
است كه كوكسيديومايكوز را به عنوان يك بيمارى مجزا مطرح 
مي كند. تب Q با توجه به تماس بيمار با حيوانات ممكن است، 
باشد  داشته  گوسفند  با  مستقيم  تماس  سابقه  بايد  بيمار  ولى 
اختالل،  اين  در  عالوه  به  سازد.  توجه  قابل  را  تشخيص  اين  كه 
غير  ايمنى  اختالل  يك  نمي دهد.  رخ  تب  با  همراه  معموال  راش 
از بيمارى استيل بالغان ، هم چنان امكان دارد. هر چند لوپوس 
اريتماتوزسيستميك مي تواند ايجاد تب كند ولى نبود عاليم ديگر 

لوپوس از جمله آنتى بادى هاى ضد هسته اى، اين تشخيص را 
نامحتمل مي سازد. يافتن گرانولوم حلقوى در نمونه گرفته شده 
جالب توجه است، چرا كه ظاهر بافت شناسى اين ضايعه شبيه 
روماتوئيد  ندول  يك  مي تواند  ضايعه  اين  و  است  واسكوليت  به 
شونده  محدود  خودبخود  و  خيم  خوش  درماتوز  اين  البته  باشد. 
معموال در بيماران مبتال به ديابت شيرين ديده مي شود و عالمتى 
ضخامت  افزايش  اگر  نيست.  مجزا  سيستميك  اختالل  يك  از 
كولون صعودى در سى تى اسكن يافته درستى باشد، اختالالت 
باعث  معموال  تيفوئيد  تب  گيرند.  قرار  توجه  مورد  بايد  ديگرى 
شدن  سوراخ  كه  اين  مگر  لكوسيتوز،  نه  مي شود  لكوپنى  ايجاد 
احشاء در كار باشد. آميبوماى سكوم به صورت اسپوراديك ديده 
در  ضخامت  افزايش  تا  مي دهد  توده  تشكيل  بيشتر  اما  مي شود 
يك ناحيه عفونت با مايكوباكتريوم توبركولوزيس هم امكان دارد. 
مي توانند  كرون  بيمارى  خصوص  به  روده  التهابى  بيمارى هاى 
باعث ايجاد تب شوند. سرطان، عفونت مزمن و بيمارى هاى خود 
ايمنى هم مي توانند علت بيمارى باشند. من به عنوان قدم بعدى 

به دنبال آنتى بادى هاى IgM بر عليه كوكسيديو خواهم بود.
بيمار هر شب افزايش درجه حرارت بدن تا 40/3 درجه   -
سانتى گراد داشت ولى بقيه اوقات تب نداشت. راش بيمار پايدار 
بود ولى انتشار نيافت. نتايج نمونه بردارى كولون منفى بود. در روز 
چهارم بسترى، بيمار دچار درد در زانوى راست شد. در معاينه، 
داشت.  طبيعى  حركت  دامنه  و  بود  اريتماتو  و  گرم  بيمار  زانوى 
آسپيراسيون مايع مفصل 30 ميلى ليتر مايع به رنگ زرد كاهى 
متر  ميلى  در  عدد   30,450 حد  در  سفيد  گلبول  شمارش  با  و 
آميزى  رنگ  نتايج  داد.  دست  به  نوتروفيل)  درصد   87 ) مكعب 
گرم و ميكروسكوپ پالريزان منفى بودند. مايع مفصلى كشت هاى 

باكتريايى، قارچى و مايكوباكتريايى فرستاده شد.
معموال  مداوم  صورت  به  بيمار  يك  داشتن  نظر  زير   •
زانو،  آرتريت  پيدايش  مي سازد.  محدود  را  افتراقى  تشخيص هاى 
در  مي كند.  مطرح  را  مختلفى  امكان هاى  راش،  و  تب  بر  عالوه 
در  تب  ولى  ميشود  باال  تب هاى  ايجاد  باعث  نقرس  نادر،  موارد 
شروع بيمارى وجود دارد. بيمارى استيل بالغان هنوز يك احتمال 
به  ديگر  تشخيص هاى  رد  طريق  از  تشخيص  اين  اما  است  قوى 
اين  مشخصه  بيمارى،  دوره  در  آرتريت  پيدايش  مي رسد.  اثبات 
اختالل  اين  براى  بيمار  سال   59 سن  چند  هر  است.  بيمارى 
محل  سومين  است.  احتمالى  علت  يك  همچنان  سل  باالست. 
زانو  مفصل  درگيرى  و  است  اسكلتى  دستگاه  سل،  عفونت  شايع 
شايع است. بيمارى ريوى در نيمى از اين بيماران ديده مي شود. 
آرتريت سلى پيشرفت آهسته اى دارد كه البته شروع آرتريت در 
اين بيمار نسبتا در مراحل ابتدايى بيمارى رخ داده است. من نمونه 
بردارى سينوويال براى يافتن گرانولوم و هم چنين آزمون پوستى 
PPD را درخواست مي كنم. اين آزمون معموال در بيماران مبتال 
عفونى  آرتريت  كه  دارم  شك  من  است.  مثبت  سلى  آرتريت  به 
علت بيمارى باشد چرا كه شمارش گلبول هاى سفيد مايع مفصلى 
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در بيماران مبتال به آرتريت عفونى معموال باالتر از 30,000 عدد 
از  بعد  روز  پنج  نبايد  اختالل  اين  و  است  مكعب  متر  ميلى  در 
بسترى شدن ظاهر شود مگر اين كه باكتريمى در اثر يك فرآيند 

تشخيصى ايجاد شده باشد. 
كشت هاى  شد.  بهتر  ساعت   48 عرض  در  زانو  درد   -
فريتين  سطح  بودند  منفى  سينوويال  مايع  قارچى  و  باكتريايى 
بود.  ليتر  ميلى  در  نانوگرم  بسترى 23/200  پنجم  روز  در  سرم 
درمان با ايندومتاسين آغاز شد و تب ها كاهش يافتند (حداكثر 
درجه حرارت 38 درجه سانتى گراد)، شمارش گلبول هاى سفيد 
به 12,000 عدد در ميلى متر مكعب كاهش يافت و حال بيمار 
بهتر شد. بيمار با تشخيص فرضى بيمارى استيل بالغان مرخص 

شد.
بهبودى بدون درمان ضد سل و در پاسخ به ايندومتاسين به 
طور قطع در ارتباط با بيمارى استيل بالغان است. موارد زيادى 
است  شده  ديده  بيمارى  اين  در  سرم  فريتين  شديد  افزايش  از 
ولى اين اختالل مي تواند در بسيارى از بيمارى هاى التهابى مزمن 
وجود داشته باشد. من هنوز راجع به احتمال وجود سل يا حتى 
كوكسيديومايكوز فكر مي كنم. ولى در اين مرحله فقط در صورتى 
باز  تب  يا  بود  مثبت  كوكسيديو  عليه  بر   IgM بادى  آنتى  كه 

مي گشت، پيگيرى اين بيمارى ها را ادامه مي دادم.
بيمار چهار هفته بعد از مرخص شدن از بيمارستان براى پيگيرى 
مراجعه كرد. كشت هاى مايع سينوويال براى مايكوباكتريوم منفى 
شده  قطع  بيمار  تب  شد.  داده  كاهش  ايندومتاسين  دوز  و  بود 
بود. عاليم ديگر فروكش كرده بودند و شرايط بيمار به طور قابل 

توجهى بهتر شده بود.

تفسير
استيل  بيمارى  براى  ويژه  تشخيصى  آزمون  يك  وجود  عدم 
بالغان و وجود نماهاى خاص اين بيمارى مانند تناوب نسبى آن، 
تشخيص اين بيمارى را با مشكل روبرو مي سازد. ترياد كالسيك 
بيمارى  استيل  شامل تب، آرتريت اوليگوآرتيكوالر و راش ناپايدار 
قرمز رنگ ( كه به طور معمول در زمان اوج تب ظاهر مي شود) 
است، هر چند راش در يك سوم بيماران پايدار است. سوزش گلو 
مشخصه بيمارى است و افزايش سطح فريتين، شمارش لكوسيت، 
آنزيم هاى كبدى و سرعت رسوب گلبول هاى قرمز معمول هستند. 
بيمارى استيل معموال در افراد زير 35 سال ايجاد مي شود و در 
يك  به  زنان  و  است.مردان  شده  ديده  هم  تر  مسن  بزرگساالن 
نسبت گرفتار مي شوند. درمان شامل تجويز داروهاى ضد التهاب 
غير استروئيدى است هرچند كورتيكواستروئيدها هم موثر هستند. 
بسيارى از بيماران خود به خود بهبود مي يابند ولى عاليم طوالنى 

مدت به خصوص عاليم مفصلى، ناشايع نيستند.
وقتى يك تشخيص كامال تائيد شده نيست، تعداد زياد عاليم 
مي تواند توجه پزشك را منحرف كند. پزشك بحث كننده متوجه 
عاليم غير معمولى با توجه به مواجهه بالقوه بيمار با عوامل خاص 

شد. البته وى روى داليل شايع يافته اصلى تب با منشا ناشناخته 
تمركز كرد.

چه وقت مي توان تب بيمار را تب با منشا ناشناخته دانست؟ 
در سال Petersdorf ، 1961 و Beeson تب با منشا ناشناخته 
را درجه حرارت بدن بيش از 38/3 درجه سانتى گراد در چندين 
بعد  آن  علت  كه  هفته  سه  از  بيش  طى  در  گيرى  اندازه  نوبت 
نشده  مشخص  شده،  بسترى  بيمار  روى  بررسى  هفته  يك  از 
است، تعريف كردند. امروزه نياز به بسترى بودن با انجام ارزيابى 
در  امروزه  ناشناخته  منشا  با  تـب  است.  شده  جايگزين  تهاجمى 
50 -30 درصد موارد مربوطه به بيمارى خود ايمنى است. تب 
داده  تشخيص  كمتر  كه  است  مهم  علت  يك  همچنان  دارويى 
مي شود. كاهش بروز سرطان به عنوان علت تب در سال هاى اخير 
كاهش يافته است كه مي تواند به علت بهبود روش هاى تشخيصى 
باشد. هر چند به دنبال اين قضيه، بسيارى از پزشكان هنگامى 
مي شوند،  روبرو  ناشناخته  منشا  با  تب  به  مبتال  بيمار  يك  با  كه 
تست هاى بسيارى درخواست مي كنند، ولى تاخير در تشخيص به 
ندرت باعث بدتر شدن وضعيت بيمار مي شود و برخورد همراه با 
اندازه گيرى هاى بيشتر تنها در موارد شك به آبسه داخل پريتوان، 
سل ارزنى، عفونت قارچى منتشر يا آمبولى مكرر ريوى كه همه 
بيمار  مرگ  باعث  سرعت  به  تشخيص  عدم  صورت  در  مي توانند 

شوند، منطقى است.
برخورد با بيمار مبتال به تب با منشا ناشناخته بايد منحصر به 
فرد باشد. بعد از گرفتن شرح حال و معاينه بالينى، انجام مطالعات 
ساده آزمايشگاهى، گرفتن عكس قفسه سينه و كشت هاى خون 
موجه هستند. هنگامى كه تب مواج است بايد سل فعال يا بقيه 
درخواست  گيرند.  قرار  توجه  مورد  سيستميك  التهابى  شرايط 
با  بيماران  در  شكم  اسكن  تى  سى  و  ديگر  تشخيصى  تست هاى 
خطر كم براى بيمارى هايى كه اين تست ها آن ها را مي سنجند، 
باعث افزايش احتمال گرفتن نتيجه مثبت كاذب مي شود. در اين 
را  صعودى  كولون  ضخامت  افزايش  شكم،  اسكن  تى  سى  بيمار، 

نشان داد كه يك عالمت قرمز از آب درآمد.
هنگامى كه شرايط تهديد كننده حيات بعيد به نظر مي رسند، 
برخورد عاقالنه  اين است كه به بيمارى اجازه دهيم كه خودش 
را نشان دهد. پيدايش آرتريت منوآرتيكوالر باعث توجه جدى تر 
به بيمارى still و سل شد. افزايش شديد سطح فريتين سرم، (هر 
چند غير اختصاصى) تشخيص بيمارى still را بيشتر مطرح كرد. 
به علت اين كه تشخيص بيمارى still با رد تشخيص هاى ديگر 
و  بالينى  نماى  تاييد  براى  بيمار  دقيق  گيرى  پى  مي شود،  ثابت 

پاسخ به درمان مهم است.
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سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردى
مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

سالم عليكم
 به عرض عالى ميرساند پيرو نامه شماره 3483/پ/88 مورخ 88/11/13 در خصوص فعاليتهاى تعدادى ازاستادان علوم پايه پزشكى 
مبنى بر راه  اندازى مجدد دوره تخصص علوم آزمايشگاهى از مقطع PhD و متعاقب جلسه مورخ 89/4/10 در دفتر آن مقام محترم، 

موارد ذيل جهت بررسى و طرح در كميسيون  هاى تخصصى تقديم مى گردد:
سوابق دوره قبل در راه  اندازى رشته تخصصى علوم آزمايشگاهى در وزارتخانه موجود و مراجعه به آن زواياى پنهان مسئله را   .1
روشن خواهد نمود. در دوره اول نحوه پذيرش داوطلبان، عدم حضور پذيرفته  شدگان در كالسها و بيمارستان  ها و نمرات امتحانات پايانى 

آنها چنان اسف  بار بوده كه خود بخود منجر به توقف دوره گرديد.
 از طرفى فارغ  التحصيالن فوق  الذكر تاكنون نقشى در ارتقاى نظرى و عملى علوم آزمايشگاهى بالينى ايفا ننموده و همچنان بطور 

محدود در زمينه تخصصىPhD خود فعاليت مى  نمايند.
انگيزه اصلى راه  اندازى مجدد دوره فوق نه ارتقاى نظام سالمت و ارائه خدمات با كيفيت آزمايشگاهى بلكه فراهم آوردن شرايط   .2
اشتغال استادان علوم پايه در بخش خصوصى است كه با فلسفه وجودى رشته  هاى علوم پايه كه همانا آموزش و پژوهش است مغايريت 

دارد.
يكى از مشكالت آموزش پزشكى كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با آن دست به گريبان است، حضور كمرنگ   .3
استادان در بخشهاى بالينى است و طرح تمام وقتى جغرافيايى تالشى است در جهت حضور پررنگ تر استادان در آموزش و پژوهش 
پزشكى . بديهى است كه با اعطاى مجوز مسئوليت فنى آزمايشگاههاى پزشكى به استادان علوم پايه حضور ايشان بر سر كالسهاى درس 

محدودتر خواهد شد و ضربات جبران ناپذيرى بر آموزش و پژوهش وارد خواهد آمد.
 PhD در كوريكولوم پيشنهادى اخير در دوره فوق، امتحان ورودى در نظر گرفته نشده است و داوطلبان تنها با داشتن مدرك  .4
و سابقه كارى مي توانند دوره را شروع كنند. طول مدت دوره 18 ماه پيشنهاد شده است كه زير نظر گروه علوم پايه وزارتخانه و بدون 
نظارت شوراى آموزش پزشكى و تخصصى قرار است برگزار و مدرك تخصصى علوم آزمايشگاهى پس از 18 ماه و بدون امتحان پايانى 

اعطا خواهد شد، بديهى است تاسيس هر رشته بالينى نياز به طى مراحل قانونى و طرح در شورايعالى برنامه  ريزى علوم پزشكى دارد.
نظر به اينكه در سالهاى اخير گرايش فارغ  التحصيالن رتبه باالى پزشكى عمومى به رشته پاتولوژى بيشتر شده است، ايجاد   .5
رشته هاى موازى كه فارغ  التحصيالن آن بتوانند با سهولت موقعيت شغلى مشابه متخصصان پاتولوژى بيايند منجر به كاهش انگيزه 
پزشكان عمومى به انتخاب رشته پاتولوژى در امتحان دستيارى خواهد گرديد و ضربه  اى جدى بر پيكره اين رشته  اساسى پزشكى وارد 

خواهد آمد.
با توجه به تدوين استانداردهاى ملى توسط آزمايشگاه مرجع سالمت و اقدامات عملى در استقرار اين استانداردها راه  اندازى   .6

دوره تخصصى علوم آزمايشگاهى از مقطع PhD برخالف اهداف بالينى نظام سالمت در استقرار استانداردهاى آزمايشگاه بالينى است.
فنى  مسئول  به  كشور  نياز  صورت  در  و  هستند  فعاليت  مشغول  كشور  در  پاتولوژى  متخصص  از 1400  بيش  حاضر  حال  در   .7
آزمايشگاه بالينى، دانشگاه هاى علوم پزشكى توان افزايش ظرفيت تربيت دستيار پاتولوژى را دارند. در حقيقت آنچه كه امروز بايد مدنظر 

برنامه  ريزان و سياستگزاران قرار گيرد، راه  اندازى دوره  هاى فوق تخصصى پاتولوژى در شاخه  هاى آناتوميكال و كلينيكال است.
در پايان اميد است كه با طرح مسائل فوق و با حضور نماينده انجمن آسيب  شناسى ايران در كميته  هاى تخصصى تبعات منفى راه 
اندازى مجدد دوره تخصصى علوم آزمايشگاهى روشن شود و از تكرار اشتباه قبلى مبنى بر ورود غير پزشكان به حيطه تشخيص آزمايشگاه 

جلوگيرى بعمل آيد.
با تقديم احترامات
دكتر بهروز شفقى

رئيس انجمن آسيب  شناسى ايران

رونوشت:
جناب آقاى دكتر محققى معاونت محترم آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

جناب آقاى دكتر ضيايى مدير كل محترم دفتر گسترش و ارزيابى آموزش پزشكى و دبير شوراى عالى برنامه  ريزى علوم پزشكى

3667/پ/89
89/04/28 بسمه تعالى
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رنگ آميزى

1 -تهيه محلول رنگ
متيلن  نيو  المللى  بين  معتبر  مراجع  در  شده  توصيه  رنگ 

باقيمانده هاى  حاوى  نابالغ  قرمز  گلبول هاى  رتيكولوسيت ها 
مغز  از  تازگى  به  كه  هستند  ريبوزومى  ريبونوكلئيك  اسيد 
با  واكنش  ايجاد  ريبوزوم ها،  ويژگى  اند.  شده  آزاد  استخوان 
يا  بلو  كرزيل  بريليانت   ،  B آزور  مثل  خاص  قليايى  رنگ هاى 
نيو متيلن بلو  (NMB) و تشكيل رسوبى به صورت گرانول يا 
رنگ هاى  با  فقط  واكنش  اين  مي باشد.  بنفش  يا  آبى  فيالمانت 
علت  به  مي گيرد.  صورت  نشده  فيكس  نمونه هاى  در  و  حياتى 
زنده بودن سلول ها هنگام رنگ آميزى، به اين نوع رنگ آميزى، 

رنگ آميزى حياتى  اطالق مي گردد.
مشخصات  به  توجه  با  رتيكولوسيت ها  بلوغ  مختلف  مراحل 
مرفولوژيكى، قابل شناسايى مي باشند.  نابالغ ترين رتيكولوسيت ها 
حاوى بيشترين مقدار مواد رسوبى، و بالغ ترين آنها  فقط داراى 
اساس،  اين  بر  مي باشند.  مواد  اين  از  كوتاه  رشته  يا  جز  چند 
رتيكولوسيت ها  به چهار گروه تقسيم مي شوندكه گروه1 داراى 
كالمپ رتيكولوم و گروه 4 حاوى چند گرانول كوچك مي باشند. 
گروه 2 و3 نيز از لحاظ مرفولوژى بين اين دو گروه قرار مي گيرند. 
چون اكثر رتيكولوسيت هايى كه در خون محيطى ديده مي شوند  
از گروه4 هستند، شناسايي دقيق اين گروه از رتيكولوسيت ها اثر 
قابل توجهى بر روى صحت شمارش اين سلول ها دارد. بنابراين 
كه  گردد  شمارش  رتيكولوسيت  عنوان  به  مي بايست  گلبولى 
داراى هسته نبوده و داخل آن دو يا چند قطعه از رسوب آبى 

رنگ، كه همان RNA ريبوزومى است، ديده شود.
گروه   رنگ هاى  (با  معمولى  آميزى  رنگ  در  رتيكولوسيت ها 
رومانوفسكى)، به دليل تركيب بازوفيلي سيتوپالسم و اسيدوفيل 
هموگلوبين حالت بازوفيل منتشرى پيدا كرده و به صورت "پلى 
در  معمول  طور  به  پديده  اين  مي گردند.  مشاهده  كروماتيك" 
 RNA ميزان  بيشترين  داراى  كه  نابالغ  رتيكولوسيت هاى 

هستند، ديده مي شود.

آزمايش شمارش رتيكولوسيت

زهرا امامي،كارشناس ارشد هماتولوژى
دكتر پريسا داهيم، عضو هيات علمى

ازاين شماره به بعد در اين ستون تالش شده تا بخشى از الزامات استانداردها ، روش هاى انجام آزمايش و ... كه 
از طرف همكاران مرجع سالمت تدوين گرديده مورد تائيد كميته هاى فنى اين آزمايشگاه قرار گرفته به طور مرتب 

انتشار يابد  اميد است كه مورد استفاده خوانندگان قرار گيرد
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بلو مي باشد براى تهيه محلول رنگ، مي بايست 0/1 گرم رنگ 
B خالص را در 100 ميلى  آزور  يا    (  NMB) بلو   نيومتيلن 
ليتر بافر فسفات ايزو اسموتيك با PH =  6/ 5 حل نمود.  براى 

ساخت بافر ذكر شده از محلول هاى زير استفاده مي شود:

A:   NaH2PO4 ,   2H2O 23.4g/L    (150mmol/L) 
B:   Na2HPO4      21.3 g/L              (150mmol/L)

در صورتي كه 51  ميلى ليتر از محلول  A با  35 ميلى ليتر 
از محلول B مخلوط گردد،  PH بافر حاصل ، 6/5 خواهد بود.

رنگ را مي توان در100 ميلى ليتر سيترات سالين نيز حل 
كرد كه براى تهيه سيترات سالين، يك حجم سيترات سديم 30 
گرم در ليتر  با 4 حجم كلريد سديم  9 گرم در ليتر مخلوط  

مي شود.
رنگ  اى  قهوه  اى  شيشه  درون  مي بايست  را  رنگ  محلول   
ريخته و در مدت 24 ساعت به دفعات تكان داد. اين محلول در 
دماى 6-2 درجه سانتيگراد قابل نگهدارى مي باشد. در اين دما، 
نيمه عمر رنگ حدود يك ماه است. هر بار قبل از استفاده، بايد 
حجم مورد نياز از رنگ را به منظور خارج نمودن هر گونه ذره 

اضافى يا رسوب ، با كاغذ صافى فيلتر نمود. 

2 -روش رنگ آميزى
براى رنگ آميزى بايد دو يا سه قطره رنگ NMB را با پيپت 
پاستور داخل لوله شيشه اى يا پالستيكى به ابعاد 10×75  ميلى 
 EDTA متر ريخته و به همين حجم، خون حاوى ضد انعقاد
به آن اضافه كرده و پس از مخلوط كردن به مدت 15 تا 20 
دقيقه در دماى 37 درجه نگهدارى نمود. قبل از تهيه گسترش 
مي بايست  لوله را به آرامى تكان داد  تا گلبول هاى قرمز  مجددا 
به حالت سوسپانسيون درآيند. گسترش ها پس از تهيه و خشك 
توسط  ديگرى،  آميزى  رنگ  انجام  و  فيكساسيون  بدون  شدن، 

ميكروسكوپ قابل بررسى مي باشند.
حجم دقيق خونى كه به محلول رنگ اضافه مي شود بستگى 
به تعداد گلبول هاى قرمز دارد. در موارد آنمى، مقدار خون بيشتر 
و در پلى سيتمى، مقدار خون كمترى، نسبت به حالت طبيعى، 

مي بايست با رنگ مخلوط شود.
رنگ  به  رتيكولوسيت ها  ريبوزوم  مناسب،  گسترش  يك  در 
آبى در آمده و سلول هاى بالغ در سطح الم به شكل سايه هاى 

كمرنگ آبى مايل به سبز ديده مي شوند.
كه  شرايطى  در  خون  رتيكولوسيت  شمارش  و  آميزى  رنگ 
نمونه بعد از نمونه گيرى در دماى 6-2 درجه نگهدارى شود تا 

24 ساعت امكانپذير مي باشد. با گذشت 8-6  ساعت از زمان 
نمونه گيرى و ماندن خون در حرارت آزمايشگاه ، رتيكولوسيت ها 
به تدريج بالغ شده و به گلبول قرمز بالغ تغيير مي يابند كه اين 
امر به طور كاذب موجب كاهش درصد رتيكولوسيت ها  مي گردد. 
از  بعد  بالفاصله  رتيكولوسيت  شمارش  مي شود  توصيه  بنابراين 

جمع آورى نمونه انجام شود.

نحوه شمارش و گزارش درصد رتيكولوسيت 
نبايد  گسترش  رتيكولوسيت،  درصد  تعيين  و  شمارش  براى 
خيلى نازك تهيه شده باشد و محلى از گسترش جهت شمارش 
انتخاب شود كه سلول ها به خوبى رنگ شده و روى هم نيز قرار 
نگرفته باشند. براى تعيين درصد رتيكولوسيت ها از عدسى شيئ 
روغنى و در صورت امكان از عدسى هاى چشمى داراى ديافراگم 
قابل تنظيم استفاده مي شود. تعداد گلبول هاى قرمزى كه بايد 
مورد ارزيابى قرارگيرند رابطه معكوس با تعداد رتيكولوسيت ها 
دارد. بنابراين به منظور افزايش دقت در شمارش، هرچه تعداد 
قرمز  گلبول هاى  تعداد  مي بايست  باشد  كمتر  رتيكولوسيت ها 

بيشترى مورد بررسى قرارگيرند و بالعكس.

مقادير مرجع
 در بزرگساالن سالم شمارش رتيكولوسيت 1/5-0/5 درصد 
و در نوزادان 6-2 درصد مي باشد كه تا انتهاى هفته دوم زندگى، 

به ميزان بزرگساالن تنزل مي يابد. 

افتراق رتيكولوسيت ها 
از ديگر انكلوزيون هاى گلبول هاى قرمز انكلوزيون هاى ديگرى 
مثل هاينز بادى Hb H ، هاول ژولى بادى و اجسام پاپن هايمر  
در تشخيص افتراقى با رتيكولوم رتيكولوسيت ها قرار مي گيرند 

كه در جدول زير مشخصات هريك آمده است.
در بين اين انكلوزيون ها، مشكل عمده اجسام هاينز هستند 
كه هر چند در رنگ آميزى NMB به رنگ آبى روشن ترى 
مشاهده شده و عمدتا در حاشيه و نزديك به غشا سلول قرار 
مي گيرند ولى تفكيك آنها از دانه هاى ريبوزومى بسيار مشكل 
است. براى برطرف كردن اين مشكل مى توان اسمير رنگ شده 
بى  موجب  امر  اين  كه  كرد  فيكس  متانول  با  را  رتيكولوسيت 
رنگ شدن اجسام هاينز شده ولى تاثيرى بر روى رتيكولوسيت 

ندارد.

جدول : مشخصات ظاهرى انكلوزيون هاى مختلف 
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NMB گلبول قرمز در رنگ آميزى  روش

تصويرمشخصاتماهيتنام

رتيكولوم 
كوچك RNA ريبوزومىرتيكولوسيت گرانول هاى  يا  رتيكولوم  رشته هاى 

پراكنده

انكلوزيون حاوى پاپن هايمر
آهن

يك يا بيشتر گرانول آبى رنگ با تمايل به حاشيه 
سلول كه از رتيكولوم، تيره تر رنگ مى گيرند.

هموگلوبين هاينز بادى
دناچوره

بزرگتر از پاپن هايمر با شكل نامنظم، آبى كمرنگ، 
باعث  گاهى  كه  سلول،  غشا  به  چسبيده  معموال 

برآمدگى غشا به بيرون مى گردد.

هاول ژولى 
DNAبادى

بزرگتر از پاپن هايمربا شكل منظم، آبى كمرنگ كه 
با فاصله از غشا سلول قرار مى گيرند. 

Hb H ß تترامر زنجيره
هموگلوبين

 به صورت متعدد (multiple) و گرد، به رنگ آبى-
سبزكه به سلول ظاهر توپ گلف مى دهد، معموال با 
انكوباسيون كوتاه مدت مشخص نمى گردد و براى 

شكل گيرى نيازمند زمان است.    

References:
1-H44-A methods for Reticulocyte counting(Flow Cytometry and Supravital Dye); Approved Guideline, 

NCCLS VOL.17 NO.18
2-Dacie and Lewis PRACTICAL HAEMATOLOGY, TENTH EDITION
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چهارمين 
كنگره ميكروب شناسى بالينى ايران 

از تاريخ 20-18 آبان ماه 1389 برگزار مى شود
دانشگاه  گرمسيرى  و  عفونى  هاى  بيمارى  تحقيقات  مركز 
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 
هدف  با  و  البرزى  عبدالوهاب  دكتر  آقاى  جناب  بزرگوار  استاد 
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.
محورهاى اصلى كنگره:

• باكترى شناسى بالينى                   • قارچ شناسى بالينى
• ويروس شناسى بالينى                  • انگل شناسى بالينى

• ايمنى شناسى بيماريهاى عفونى
• بيماريهاى مشترك انسان و دام       • سل

• عفونت هاى بيمارستانى                 • ليشمانيوز جلدى
• مقاومت هاى دارويى                     • واكسيناسيون

و  وسائل  جديدترين  از  نمايشگاهى  كنگره  شروع  با  همزمان 
دستگاههاى آزمايشگاهى و آخرين محصوالت داروئى موجود در 

كشور در محل كنگره برقرار خواهد شد.

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
تلفن دبيرخانه :3359359 و 3377171 – 0311

دورنگار: 3373735 - 0311 
 iccm@mui.ac.ir:پست الكترونيكى

http://iccm.mui.ac.ir :پايگاه اينترنتى
محل برگزارى كنگره: 

اصفهان ، خيابان هزارجريب ، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، 
مركز همايشهاى دانشگاه

دهمين همايش بيمارى هاى گوارش و 
كبد ايران

18 تا 21 آبانماه 1389

محل برگزارى: 
تهران، بزرگراه حكيم غرب ، بعد از تقاطع بزرگراه 

چمران ، بيمارستان ميالد ،
 سالن همايش دكتر غرضى

تلفكس: 
 88335061-3

:Web Site
 www.iaghcongress.org 
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 (HHTR) خون  انتقال  از  ناشي  هيپرهموليتيك  واكنش 
و  است  قرمز  گلبول هاي  انتقال  مرگبار  بالقوه  جدي  عارضه  يك 
شكل  داسي  خوني  كم  بيماري  به  مبتال  افراد  در  كامل  طور  به 
(SCD) و ديگر بيماري ها (non-SCD) شرح داده شده است. 
داشتن آگاهي در مورد اين وضعيت حائز اهميت مي باشد زيرا 
ادامه انتقال خون ممكن است هموليز را تشديد نموده يا منجر 
به مرگ بيمار شود. در صورتي كه هموليز سريع و شديد باشد 
مقاله  اين  در  ما  يابد.  ضرورت  است  ممكن  بعدي  خون  انتقال 
بيماري را گزارش مي كنيم كه مبتال به كم خوني داشي شكل 
آلو  محتوي  وي  سرم  و  نموده  تظاهر  شديد   HHTR با  و  بوده 
آنتي بادي هاي متعدد ضد RBC بوده است. در روز دوم پس از 
بستري شدن، هموگلوبين بيمار تا حد g/L 47 افت نموده است. 
درمان با IVIG و استروئيد براي وي شروع شده، بيمار به درمان 
پاسخ داده و انتقال خون متوقف گرديده است. در بررسي مروري 
خون  انتقال  آنها  در  كه  شد  شناسايي   HHTR مورد   5 متون 
انجام نشده و IVIG/steroid تجويز شده بود. در همه اين موارد 
كم خوني تصحيح شده و هموليز بدون انتقال خون بيشتر، رفع 
گرديد. داليل قطع انتقال خون و تجويز IVIG/استروئيد مورد 
بررسي قرار گرفت.با توجه به موارد فوق استفاده از IVIG بايد 
در درمان HHTR شديد تهديد كننده حيات در بيماران مبتال 
به بيماري SCD و ديگر بيماري ها (non-SCD) مد نظر قرار 

گيرد. 

گزارش موردي
كم  بيماري  به  مبتال  كارائيبي  آفريقايي-  ساله   35 زن  يك 
خوني داسي شكل (SCD) با تب و درد مفصلي در بيمارستان 
بود.  شاكي  نيز  تيره  ادرار  دفع  و  ادرار  تكرر  از  وي  شد.  بستري 
g/ هموگلوبين  سطح  و   38 Cº وي  حرارت  درجه  بستري،  هنگام 
 5-21 طبيعي  (دامنه   183 mol/lμ روبين  بيلي  سطح   ،80 l
mol/lμ) و الكتات دهيدروژناز (LDH) وي IU/L 3235 (دامنه 
طبيعيIU/L 220-450) بود. او براي درد و عفونت اداراي تحت 
درمان قرار گرفت. گروه خوني بيمار  -O rr,K بود و anti-S و 
بود  سرم  در  داشت  وجود  وى  درسرم    anti JKb و   anti-Fy3

(اين آنتي بادي ها 10 سال قبل در آزمايشگاه مرجع منطقه اي 
يافت شده بودند). بررسي در بخش انتقال خون بيمارستان، نتيجه 
 Pan بادي هاي  آنتي  با   (DAT) مستقيم  گلبولين  آنتي  مثبت 
reacting را در سرم بيمار مشخص نمود. نمونه هاي بيمار به 
آزمايشگاه مرجع، فرستاده شد و وجود anti-Fy3 و anti JKb در 

.(2+ C3d 1 و+ IgG)  نيز مثبت بود DAT .سرم تأييد گرديد
جهت  آمادگي  براي  بيمار  بستري،  نوبت  اين  از  قبل  روز   12
عمل چشم در بيمارستاني در منطقه ديگر تعويض خون نموده 
 RBC عليه  بادي  آلوآنتي  گونه  هيچ  بستري،  نوبت  آن  در  بود. 
آزمايشگاه  و  بود  نشده  يافت  خون  انتقال  از  قبل  نمونه هاي  در 
انتقال خون آن بيمارستان از آنتي بادي هايي كه قبال كشف شده 
مچ  كراس   Orr, K-  گروه  RBC واحد  نداشت. 8  اطالعي  بود 
شده سازگار جهت تعويض خون مورد استفاده قرار گرفت. سطح 
 HbS :%26 110 با g/L هموگلوبين بيمار پس از تعويض خون به

رسيده بود.
48 ساعت پس از اين نوبت بستري Hb بيمار به g/l 47 رسيد 
خون  انتقال  از  ناشي  هيپرهموليتيك  واكنش  يك  تشخيص  و 
گلبول  واحد   2 توانست  مرجع  آزمايشگاه  شد.  داده  بيمار  براي 
مورد  در  ولي  نمايد  فراهم  سازگار  ژن هاي  آنتي  با  فشرده  قرمز 
اين  زيرا  داشت.  وجود  هايي  نگراني  بعدي  خون  انتقال  انجام 
گرفته  تصميم  بنابراين  نمايد  تشديد  را  هموليز  بود  ممكن  امر 
تجويز شده، بيمار تحت پايش مداوم  شد كه IVIG/ استروئيد 
متيل  و  روز  براي 5   g/kg IVIG روزانه 0/4  بيمار  براي  باشد. 
پردنيزولون وريدي mg/d 500 براي 2 روز تجويز گرديد. در روز 
دوم درمان سطح هموگلوبين تا g/l 38 افت نمود ولي در روز 6 
پس از شروع درمان، سطح هموگلوبين به  g/l 65 رسيد. در سير 
بهبود بيمار، افزايش تدريجي تعداد رتيكولوسيت ها نيز مشاهده 
بستري  از  پس  دوم  روز  در  رتيكولوسيت ها  مطلق  شمارش  شد. 
109*130 (دامنه طبيعي 109*150-9) و در روز سوم پس از 

 LDH 109*293 بود. كاهش سطح بيلي روبين و/ l شروع درمان
سطح  با  بعد  روز  بيمار 11  گرديد.  ثبت  بيمار  بهبود  از  پس  نيز 
هموگـلوبين g/L 65 و سطح بيلي روبين μmol/L 14 ميكرومول 

درليتر مرخص شد.

درمان با ايمونوگلبولين داخل وريدي 
(IVIG) و استروئيدها ممكن است 
كم خوني شديد را در واكنشهاي 

هيپرهموليتيك ناشي از انتقال خون 
تصحيح نمايد: گزارش موردي
 و بررسي مروري متون علمي

مترجم: دكتر نازيال رستگار راد
حوزه مديريت كنترل كيفي سازمان انتقال خون ايران

 Transfusion Medicine reviews, vol 24, No 1,2010.
67-PP 64
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بحث
هموليز  با  خون  انتقال  از  ناشي  هيپرهموليتيك  واكنش 
انتقال  از  قبل  حد  به  هموگلوبين  افت  با  و  است  همراه  شديد 
خون، كه نشاندهنده ليز گويچه هاى سرخ (آندوژن) و دريافتي 
رتيكولوسيت ها  مطلق  تعداد  افت  شود.  مي  مشخص  ميباشد، 
(كمتر از سطح پايه معمول بيمار) هنگام هموليز و افزايش تعداد 
دو  باشد.  مي  شايع  يافته  يك  بهبود،  موقع  در  رتيكولوسيت ها 
شكل مجزا از HHTR وجود دارد: نوع حاد و نوع تأخيري. شكل 
روي  خون  انتقال  از  بعد  روز   7 از  كمتر  عرض  در  معموال  حاد 
است  ممكن   (DAT) مستقيم  گلوبين  آنتي  آزمايش  دهد.  مي 
منفي باشد. بررسي هاي سرولوژيك نمونه هاي پس از انتقال خون 
هاى  گويچه  عليه  جديد  بادي هاي  آنتي  آلو  ايجاد  است  ممكن 
منفي  ژن  آنتي  قرمز  گلبول هاي  انتقال  و  ندهد  نشان  را  سرخ 
كراس مچ شده سازگار ممكن است مانع بروز واكنش انتقال خون 

بادي هاي  آنتي  آلو  و  است  مثبت   DAT تاخيري  نوع  در  شود. 
خون  انتقال  از  پس  سرم  نمونه هاي  در  سرخ  هاى  گويچه  ضد 
 HHTR تاخيري  نوع  نمايانگر  ما  مورد  هستند.  شناسايي  قابل 
هست زيرا واكنش بيش از 7 روز پس از انتقال خون روي داده و 
آنتي بادي هاي ضد گويچه قرمز در نمونه هاي پس از انتقال خون 
شناسايي شده بودند واكنشهاي جدي تهديد كننده حيات، انتقال 

خون بعدي با تجويز IVIG استروئيد انجام شده بود.
در مورد ما، به نظر مي رسد بيمار به درمان با IVIG/ استروئيد 
جواب داده و در بررسي متون علمي، 5 مورد شناسايي شد كه 
براى HHTR تحت درمان با IVIG/استروئيد قرار گرفته بودند. 
شده و  خوني بدون انتقال خون تصحيح  در همه اين موارد كم 
هموليز نيز رفع گرديده بود. جدول 1 چكيده اين موارد را نمايش 

مي دهد.

شكل 1: تغييرات غلظت هموگلوبين، تعداد مطلق رتيكولوسيتها، بيلي روبين و LDH پس از درمان با IVIG و متيل پردنيزيون 
(MP) وريدي

جدول 1: چكيده واكنش هاي هيپرهموليتيك ناشي از انتقال خون: بررسي هاي سرولوژيك، مداخله درماني با IVIG/ استروئيدها (پاسخ 
درماني: سطوح Hb قبل و پس از درمان)

تشخيص/ مرجع
نوع واكنش ناشي از انتقال خون/ 
زمان آغاز عاليم پس از انتقال خون

آنتي بادي هاي 
كشف شده

سطح Hb قبل از 
درمان

مداخله درماني 
IVIg /استروئيد

سطح Hb پس 
از درمان

داسي  خوني  كم 
شكل

 win /(SCD)
و همكاران

واكنش هيپرهموليتيك حاد
 HHTR/  5 روز

آنتي  كشف   عدم 
RBC بادي ضد

41 g/L1g/kg ميزان  به   IVIG  
روز  دو  مدت  به  روز  در 

Prednisolone
1mg/kg/d  به مدت 7 روز

62 g/L
(روزهفتم)

داسي  خوني  كم 
شكل

 win /(SCD)
و همكاران

 26 هفته  در  حاد   HHTR سابقه   a)
حاملگي كه با دريافت IVIG/استروئيد/

خون، هموگلوبين به g/L 80 رسيد. 
(b در هفته 36 حاملگي، هموگلوبين تا 

حد g/L 67 افت كرد..

آنتي  كشف  عدم 
RBC بادي ضد

67 g/L mg/kg/d به ميزان IVIG
بدون  روز  پنج  مدت  به   0/4

استروئيد

90 g/L
(روزپنجم)

داسي  خوني  كم 
شكل

 win /(SCD)
و همكاران

Anti S و  HHTR تأخيري/ 5 روز
و   anti Kna  

anti JKa

35 g/L mg/kg/d به ميزان IVIG
0/4 در روز به مدت پنج روز 

و متيل پردنيزولون
g/d 0/5بمدت دو روز
 و g/d 1 بمدت 1 روز

 61 g/L
(روزسوم)
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نوع واكنش ناشي از انتقال خون/ تشخيص/ مرجع
زمان آغاز عاليم پس از انتقال خون

آنتي بادي هاي كشف 
شده

سطح Hb قبل از 
درمان

مداخله درماني 
IVIg /استروئيد

سطح Hb پس از 
درمان

كم خوني داسي شكل /
mota و همكاران

/a نوبت اول (DHTR) /6 روز
با  روز  HHTRحاد/2  دوم  نوبت   b/
شده  مچ  كراس  خون  واحد  دو  دريافت 
سازگار دو روز بعد از انتقال خون به حد

g/L 53 افت نمود 
پس  بيمار  حاد:   HHTR /نوبت سوم   c
شده  مچ  كراس  سازگار  خون  دريافت  از 
انتقال  و  داد  واكنش  ژنوتيپ)  (براساس 

خون متوقف گرديد

Anti-c
anti-c

بدون آنتي بادي ديگر

Anti c بدون آنتي 
بادي ديگر

53  g/L IVIG+استروئيد
(دوزها مشخص 

نشده است)
97  g/l

آنمي مقاوم
(Refractory anemia) 

muro/ و همكاران

/a اولين نوبت DHTR بود و هموگلوبين 
افت   g/L به  خون  انتقال  از  پس  روز   4

نمود. 
از  پس  ساعت  چند  حاد   b HHTR/

انتقال خون

عدم كشف آنتي بادي 
RBC

عدم كشف آنتي بادي 
 RBC ضد

آنتي بادي هاي ضد 
(35B 11 وA)  HLA

57  g/L IVIG + استروئيد
(دوزها مشخص 

نشده است)

پاسخ درماني*

*نشانه هاي بيماري به تدريج برطرف شد. بيمار يك هفته بعد يك واحد خون متراكم سازگار از نظر HLA دريافت نمود.

تجويز  و  خون  انتقال  انداختن  تعويق  به  علل  موارد،  اين  در 
IVIG/ استروئيد مورد بررسي قرار گرفت. موارد 1 تا 3 مبتاليان 
به كم خوني داسي شكل (SCD) بودند، علت به تعويق انداختن 
تزريق خون، نگراني در مورد بدتر شدن هموليز به خاطر انتقال 
خون بود. بيمار باردار (مورد دوم) كه در هفته 26 حاملگي دچار 
HHTR حاد شد IVIG/ استروئيد و خون دريافت نمود. 5 روز 
مجددا پس از شروع درمان سطح هموگلوبين به g/L 85 رسيد. 

سطح Hb در هفته 30 حاملگي به حد g/L 67 افت نمود.
هدف اوليه از تجويز IVIG به سومين بيمار SCD، دريافت 
خون تحت پوشش IVIG بود ولي با افزايش سطح هموگلوبين 
بيمار  كه  آنجايي  از  نگرديد.  انجام  خون  انتقال  مطلوب،  حد  تا 
انتقال  از  پس  نمونه  آزمايش  در  بود،  تأخيري   HHTR دچار 
خون، آنتي بادي Pan reacting قوي ناشناخته اي كشف شد 
تعيين  المللي  بين  مرجع  آزمايشگاه  به  بيشتر  بررسي  جهت  كه 
آزمايشات  نتايج  براي  انتظار  حين  در  گرديد.  ارجاع  خون  گروه 

سرولوژيك، درمان با استروئيد/ IVIG آغاز گرديد.
 IVIG ،نبودند. در هر دو مورد SCD دو بيمار ديگر مبتال به
با    HHTR حاد  نوع  كننده  عود  طبيعت  علت  به  استروئيد  و 

وجود استفاده از خون كراس مچ شده سازگار، تجويز شد.
قبل  مقادير  از  پايينتر  به  معموال   Hb سطح   ،HHTR در 
(پاتوزنز)  زايي  آسيب  چگونگي  نمايد.  مي  افت  خون  انتقال  از 
اين واكنش نامعلوم مي باشد. مكانيسم هاي احتمالي عبارتند از: 
 bystander ) سركوب اريتروپوئز، هموليز ناشى از تاثير جانبى

.HLA و وجود آنتي بادي هاي ضد ( hemolysis
نوع حاد HHTR اغلب يك معضل تشخيصي است زيرا آنتي 
دال  (مدركي  شوند  نمي  يافت  اغلب  قرمز  گلبول  ضد  بادي هاي 
ناشي  ايمني  واكنش هاي  واسطه  به  قرمز  گلبول هاي  تخريب  بر 
حالت  اين  در  كه  شده  پيشنهاد  و  ندارد)  وجود  بادي ها  آنتي  از 
به  يافته  انتقال  قرمز  گلبول هاي  بيمار،  خود  قرمز  گلبول هاي 

تخريب  شده  فعال  ماكروفاژهاي  توسط  رتيكولوسيت ها  و  بيمار 
مي شوند. مطالعات اخير نشان داده است كه مولكول چسبندگي 
قرمز  گلبول هاي  روي  كه  گليكوپروتئين  يك   ،4 سلولي  داخل 
رسپتورهاي  طريق  از  ميشود،  ظاهر  اريتروئيد  سازهاي  پيش  و 
با  ميكند.  ميانكنش  ماكروفاژها  با   CD18-CD11C اينتگرين 
تزريق آنتي بادي هاي ضد اينتگرين و آنتي بادي هاي ضد مولكول 
ممانعت  اريتروفاگوسيتوز  از  ميتوان   4 سلولي  داخل  چسبندگي 
نمود. اين يافته ها از نقش احتمالي ماكروفاژ در تخريب گلبول هاي 
چسبيدن  از  ممانعت  با  تواند  مي   IVIG ميكنند.  حمايت  قرمز 
از  ماكروفاژها  به  رتيكولوسيت ها  و  شكل  داسي  قرمز  گلبول هاي 
طريق كاهش فعاليت ماكروفاژها، با مكانيسم تنظيم ايمنى دوره 
هموليز را كوتاه نمايد. ممكن است نوع تاخيري HHTR ، شكل 
تشديد يافته واكنش هاي هموليتيك تاخيري ناشي از انتقال خون 
(DHTR) باشد. از سال 2005 تا 2008، اداره دارو غذاي اياالت 
متحده آمريكا گزارش 34 مورد DHTR مرگبار را دريافت نموده 
است. از اين رو آگاهي در مورد HHTR بسيار حائز اهميت است 
زيرا در اين گونه موارد بروز واكنش حتي در صورت تزريق خون 
پيشگيري  قابل  بعدي  نوبت هاي  در  نيز  شده  مچ  كراس  سازگار 
نخواهد بود. مورد گزارش ما و مورد ديگري كه در مقاالت قبلي 
استروئيد/  تجويز  كه  دهند  مي  نشان  گرديده،  ذكر   (1 (جدول 
IVIG ميتواند كم خوني را تصحيح نموده و بدون نياز به انتقال 
خون اضافه، هموليز را در HHTR مرگبار شديد بهبود بخشد. 
اين يافته ها بيش از پيش نظريات پانل تخصصي كانادا (2007) را 
تأييد مينمايد. طبق نظر اين پانل تجويز IVIG در درمان موارد 
معمول DHTR جايي ندارد و تنها در موارد HHTR جدي و 
تهديد كننده حيات در مبتاليان به SCD و افراد غير مبتال به 

SCD بايد مدنظر قرار گيرد.
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به  قادر  بادى  آنتى  توليد  به  موفق  دانشگاهى  جهاد  محققان 
القاى مرگ سلولى در سلول هاى سرطانى شدند. پژوهشكده آنتى 
بادى مونوكلونال پژوهشگاه فن آورى هاى نوين علوم زيستى ابن 
سيناى جهاد دانشگاهى توانسته است آنتى بادى مونوكلونال ضد 
شناسايى   به  قادر  بادى  آنتى  اين  كند.  توليد  را   Her2 مولكول 
سرطانى  سلول هاى  تمامى  حتى  يا  و  بيشتر  در   Her2مولكول

سينه است.
اين آنتى بادى قادر به القاى مرگ سلولى (Apoptosis) در 
سلول هاى سرطانى است. اين مطالعات نشان مي دهد كه اين آنتى 
بادى در مرگ سلول هاى غير سرطانى و طبيعى بدن كه داراى 
پروتئين Her2 در سطح خود هستند تاثيرى ندارد. اين مشخصه 
جانبى  عوارض  كاهش  باعث  و  بوده  برخوردار  خاصى  اهميت  از 
 Her2 ناشى از درمان سرطان سينه به وسيله  آنتى بادى هاى ضد

در مقايسه با آنتى بادى هاى درمانى موجود در بازار خواهد بود.
پستان  سرطان  درمان  براى  موجود  درمانى  بادى هاى  آنتى 
صرفا قادر به القاى مرگ سلولى در حدود 20 درصد افراد مبتال 
به سرطان سينه (+Her2) هستند كه نشانگر برترى آنتى بادى 
توليد شده در پژوهشگاه ابن سينا است. اين تحقيقات در مرحله 
آزمايش روى موش ها بوده و تحقيقات براى انسانى كردن آنتى 

بادى ادامه دارد.

توليد آنتى بادى القا كننده مرگ در 
سلول هاى سرطانى
منبع: هفته نامه پزشك امروز 

 شماره 129 . مرداد 1389

منبع : اخبار پزشكى، شماره 144 ، نيمه مردادماه 1389

دانشمندان با استفاده از پرتو درمانى روش جديدى را براى 
عوارش  كه  اند  كرده  ابداع  سرطانى  تومورهاى  بردن  بين  از 
اطراف  سالم  بافت  به  را  آسيب  كمترين  و  دارد  كمترى  جانبى 

مي رساند.
از  براى  محققان  روش  اين  در  ايندين نيوز،  تاى  گزارش  به 
بين بردن سلول هاى تومور از حرارت استفاده كردند كه بافت 

سالم اطراف دست نخورده باقى مي ماند.
محققان تركيب خاصى از نانو ذرات و پادتن ساختند كه با 
فرد،  تومورهاى  به  متصل  خاص  نشانگرهاى  زيست  از  استفاده 
محل تومور را پيدا مي كند و خود را به آن مي چسباند. محققان 
گفتند: زمانى كه اين نانو ذرات به تومور مي چسبند ، ما آنها را 
با يك ميدان مغناطيسى خارجى تحريك مي كنيم و به صورت 

بسيار خاص و موضعى شروع به گرم شدن مي كنند.
براى  مغناطيسى  ميدان  اين  كردند:  خاطرنشان  محققان 
افزايش هدفمند درجه حرارت دستكارى مي شود و اين افزايش 
مستقيم حرارت موجب كشته شدن تومورها مي شود. ثابت شده 
كه اين درمان عليه سرطان هاى اپى تليال كه تقريبا مي تواند در 
هر قسمتى از بدن مانند سينه و ريه گسترش يابد، موثر بوده 

است.
به گزارش ايرنا، اين تركيب خاص از نانو ذرات و پادتن ها را 
مي توان از طريق تزريق موضعى يا تزريق درون جريان خون به 

راحتى و به صورت بى خطر استفاده كرد.
مزيت ديگر اين تركيب اين است كه بدون بر جاى گذاشتن 
اثر و با حداقل عوارض جانبى از بدن خارج مي شود. اين درمان 
عالوه بر اين كه حداقل تهاجم را در بر دارد سرعت بهبودى را 

نيز افزايش مي دهد و مي توان به طور سرپايى انجام داد.
كل اين روش تنها شش ساعت طول مي كشد كه به بيماران 

اجازه مي دهد به راحتى در خانه هاى خود بهبود يابند.
شده  منتشر   Nanomedicine مجله   در  يافته ها  اين 

است.

روش جديدى براى از بين بردن
 تومورهاى سرطانى ابداع شد

محل برگزارىبرگزاركنندهتاريخعنوان برنامهرديف
بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىشنبه  89/10/04برنامه مدون سيتوپاتولوژىI-دستگاه تناسلى زنان1
بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىيكشنبه 89/10/05برنامه مدون سيتوپاتولوژىII-مايعات و ترشحات2
3I بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىدوشنبه 89/10/06برنامه مدون  بيوشيمى
4A بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىسه شنبه 89/10/07برنامه بازآموزى آنفواالنزا نوع
بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىچهارشنبه 89/10/08برنامه مدون بانك خون5
بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسىپنجشنبه 89/10/09برنامه مدون پاتولوژى بافت نرم6
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تشكيل ريبوزوم بسيار مهم است.  
اولين سلول يوكاريوت كه توالي كامل ژنوم آن تعيين گرديده 
است قارچ مخمري ساكارومايسس سرويسيه است. در اين مخمر 
در  و  باز  كيلو   9 حدود  ريبوزومي   DNA ژني  كمپلكس  اندازه 
تقريبا  ژني  كمپلكس  اين  مي باشد.  12واقع  شماره  كروموزوم 
140بار در اين كروموزوم تكرار شده و لذا كل فضايي كه توسط 
اشغال شده است حدود 13/4 مگا باز است يعني تقريبا ده  آن 
درصد كل ژنوم را تشكيل  مي دهد. در ساير مخمرها و كپك ها از 
جمله مخمرهاي جنس كانديدا نيز وضعيت كم و بيش به همين 
صورت است. تمام ژن هاي موجود در كمپلكس DNA ريبوزومي 
در مطالعات مربوط به تكامل ملكولي قارچ ها مورد استفاده قرار 
گرفته است. براي آشنايي بيشتر با اين كمپلكس ژني قسمت هاي 

مختلف آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم:

18   S rDNA ناحيه
توالي  نوع  دو  هر  حاوي  و  بوده  باز  حدود 1800جفت  شامل 
براي  قطعه  اين  در  توالي  تنوع  است.  متغير  و   شده  محافظت 
طبقه بندي و جداسازي جنس ها و گونه ها از يكديگر بر مبناي 
پلي مرفيسم موجود در اين توالي مورد استفاده واقع شده است. 
اما با توجه به اينكه تنوع مذكور قطعات وسيعي از بازها را در بر 
خاص  يك جنس  شناسايي گونه هاي  براي  قطعه  اين  نمي گيرد، 
به كار نمي رود مگر اين كه روش هاي فوق العاده دقيق و پر هزينه 

مثل تعيين توالي انجام شود.  

5.8S rDNA  ناحيه
حدود 160جفت باز دارد و در اغلب گروه هاي اصلي ارگانيسم ها 
ماهيت  و  كوچك  اندازه  به  توجه  با  است.  شده  حفاظت  شديدا 
حفظ شده آن، براي مطالعات فيلوژنيك و تقسيم بندي گو نه هاي 
قارچي مناسب نيست. ولي اين قطعه به عنوان ناحيه هدف براي 

چسبيدن آغازگرهاي ITS مفيد است. 

28S rDNA ناحيه
 در قارچ ها حدود 3400 جفت باز طول داشته و حاوي توالي 
واحد  زير  اين  متغير  قطعه  است.  متغير  توالي  و  شده  محافظت 
بزرگ ريبوزومي نيز براي بررسي و مقايسه ارگانيسم ها از سطوح 
عالي طبقه بندي تا سطوح گونه به كار مي رود. با اين وجود اين 
قطعه آنقدر پلي مورفيسم ندارد كه براي شناسايي معمول گونه ها 

مفيد باشد. 

عالوه بر قطعات ژني فوق، چهار فضاي ديگر بين اين قطعات 
وجود دارد. دو فضا در دو طرف خارجي 18S و28S در ناحيه غير 
رمز دهنده IGS موسوم به  ETS1وETS2 و دو فضا در دو طرف 

. ITS2 و ITS1 28  موسوم بهS 18وS داخلي

 5’  - ETS1  /18S/ITS1/  5.8S / ITS2  /28S/ ETS2 -3’ 

نواحي ژني مورد مطالعه در قارچ شناسي
است  شده  ارزيابي  قارچ ها  ژنوم  در   (target) هدف  چندين 
و از بين توالي هاي ژني كه بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است 
DNA ريبوزومي (rDNA) مي باشد. DNA ريبوزومي درتمام 
در  موجود  ناهمگون  توالي هاي  و  دارد  وجود  ارگانيسم ها  ميكرو 
مورد  ميكروارگانيسم ها  فيلوژنتيك  بندي  تقسيم  براي  ژن  اين 
استفاده قرار مي گيرد. كمپلكس ژني rDNA از جهت ’5 به ’3 
مشتمل است بر IGS  (Intergenic Spacer Region) كه خود 
شامل ETS1  (External Transcribed Spacer)در انتهاي ’5 
وETS2 در انتهاي ’3 است. همراه اين قطعه در نواحي مختلف 
 5.8S ژن   ،  ITSIناحيه  ،5S rDNA ، 18S rDNA ژن هاي 

rDNA ، ناحيه   ITS2و ژن 28S rDNA قرار دارند. 
در  اوليـه  سـاز  پـيش  سـلول  هسـته  در  بـرداري  نسـخه 
قطعه زير  به  مربوط  نوكلـئوتيدهاي  شـامل   ،  RNA تشـكيل 

 ’ETS1  / 18S/ITS1/  5.8S / ITS2  /28S/ ETS2 -3 -  ’5 است 
 45S rDNA 35 تاS rDNA كه به عنوان قطعه نسخه برداري
خوانده مي شود. اين واحد ژنومي كه حاوي ژن هاي ضروري براي 
تشكيل RNA ريبوزومي است كمپلكس ژني DNA ريبوزومي 

قارچ ها را تشكيل مي دهد. 
از آنجا كه ژن 5S rDNA در مرحله اي دور از ساير فراورده هاي 
ژني DNA ريبوزومي فرآوري مي شود، لذا اين قطعه به عنوان 
بحث  از  و  نمي شود  محسوب  پيشرو   RNA نسخه  از  بخشي 
كمپلكس DNA ريبوزومي خارج مي شود. هر چند اين قطعه در 

مروري بر ويژگي هاي 
مورفولوژيك،  جنبه هاي بيماريزايي 

و آشنايي با روش هاي ملكولي 
شناسايي گونه هاي كانديدا

 
دكتر محمد قهري، دانشگاه امام حسين(ع)

بخش پاياني
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هر دو ناحيه  ETSحاوي توالي محافظت شده در بين سلول هاي 
قارچي بوده و اگر چه نقش بيولوژيك آنها به طور كامل شناخته 
ريبوزومي   DNA فرآوري  براي  كه  مي رسد  نظر  به  ولي  نشده 
اوليه در طي نسخه برداري حائز اهميت مي باشند. گرچه نواحي 
ITS نقشي در ترجمه پروتئين ها ندارند اما اين نواحي نقش بسيار 

مهمي در توسعه عملكردهاي DNA ريبوزومي ايفاء مي كنند و 
با توجه به تفاوت هاي نواحي مذكور در گونه هاي مختلف قارچي 
مي توان از آن در بررسي ملكولي بين گونه ها به منظور تشخيص 

و تمايز گونه ها استفاده نمود. 

نقشه شماتيك DNA ريبوزومي
ITS1 , ITS2 نواحي

 نواحي ITS1 و ITS2، ژن 8SrDNA .5 را در بر مي گيرند. 
تا  انسان  سلول  در  باز  1000جفت  حدود  از  قطعات  اين  اندازه 
اين  است.  متفاوت  مخمرها  بعضي  در  باز  جفت   300 از  كمتر 
نواحي بينابيني براي نسخه برداري اوليه طي فرآوري rRNA نيز 
از اهميت بااليي برخودارند. نواحي ITS در تحقيقات بسياري به 
عنوان قطعه هدف با مقاصد مختلف و به روش هاي متفاوت مورد 
و   18S،5.8S قطعات  مهم اينكه  است. نكته  قرار گرفته  بررسي 
بين  در  و  بوده  كننده  كد  اي  هسته   rRNA ژن هاي  در   28S
قارچ ها نسبتا حفاظت شده است و براي درك ارتباطات فيلوژنيك 
 ITS2و ITS1 مفيد مي باشند. بين اين نواحي، نواحي كد كننده
قرار دارند كه با سرعت بيشتري تكامل يافته اند و لذا توالي آنها در 
بين حتي گونه هاي يك جنس متفاوت است. بدين ترتيب بررسي 
شاياني  كمك  مي تواند  متنوع  روش هاي  با  حاصل  مرفيسم  پلي 
براي شناسايي جنس ها و حتي گونه هاي مختلف باشد. از جمله 
 PCR با  شده  تكثير   ITS توالي  آناليز  به  مي توان  روش ها  اين 
پروب هاي  گونه،  و  جنس  اختصاصي  آغازگرهاي  از  استفاده   ،
اليگونوكلئوتيدي و استفاده از RFLP اشاره كرد. منتهي در موارد 
نادري توالي نوكلئوتيدها در يك يا دو بخش ITS در بين گونه ها 
بيش از 99% تشابه دارند و لذا براي شناسايي گونه ها كاربردي 
اين  تنوع  گونه ها  به  مربوط  سويه هاي  بين  در  همچنين  نيست. 
ژن ها آنقدر نيست كه بتوان با تعيين توالي آنها، تنوع داخل گونه 
 ITS ناحيه  مستقيم  توالي  تعيين  از  استفاده  با  سنجيد.  را  اي 
شده  شناسايي  زيادي  قارچ هاي  است  شده  تكثير   PCR با  كه 
اند كه مي توان به درماتوفيت ها، ماالسزيا، كانديدا، آسپرژيلوس، 

كالدوسپوريوم، رودوتروال و كريپتوكوكوس اشاره كرد.
گونه  يا  جنس  اختصاصي  آغازگرهاي  از  استفاده  با  همچنين 
 ITS ناحيه  به  اختصاصا  كه  اوليگونوكلئوتيدي  پروب هاي  نيز  و 

كانديدا  مهم  گونه هاي  ويژه  به  قارچ ها  از  بسياري  مي چسبند 
 (Fugita 1991) ،مورد شناسايي قرار گرفته اند. به عنوان مثال
پروب اختصاصي براي ناحيه ITS2 تهيه كرد و با آن گونه هاي 
را  گالبراتا  و  اي  كروزه  پاراپسيلوزيس،  تروپيكاليس،  آلبيكانس، 
شناسايي كرد. وي همچنين نشان داد كه كاربرد اين روش ها براي 
رديابي كانديدا در خون حساسيت و ويژگي كافي دارد.  پس از او 
(Elie 1998 ) پروب هايي براي شناسايي ساير كانديداها طراحي 

و استفاده نمود. 

اهميت و ضرورت تايپينگ ( تعيين نوع)
جنس  در  جديد  و  مختلف  گونه هاى  شناسايى  به  توجه  با 
گونه  همچنان  اما  انسانى  بيمارى هاى  در  آنها  نقش  و  كانديدا 
جنس  اين  گونه  ترين  بيماريزا  و  مهمترين  عنوان  به  آلبيكانس 
تايپينگ  روى  بر  تالش ها  تازگى  به  و  مي شود  گرفته  نظر  در 
 restriction پروفايل هاى  توسط  آلبيكانس  كانديدا  ايزوله هاى 
enzymes ، كاريوتايپينگ و ديگر تكنيك هاى ملكوالر بيولوژى 

مانند RAPD متمركز گرديده است. 
روش هاى متعددى براى تايپينگ ملكولى اين ايزوله ها وجود 
دارد و در گزارش ها و مقاالت زيادى از آنها نام برده شده است. 
ژنوتيپيك  گروه هاى  جداسازى  از  فراوانى  گزارش هاى  همچنين 
D) وجود دارد.  و   C (گروه هاى  آلبيكانس  كانديدا  معمولى  غير 
با توجه به اختالف در مانان ديواره سلولي كانديدا آلبيكانس، دو 
قبلي  گزارش هاي  است.  شده  داده  نشان    B و   A سروتيپ  نوع 
خاطرنشان  را  باليني  نمونه هاي  در   A سروتيپ  بيشتر  شيوع 
ضعف  دچار  افراد  در  جغرافيايي  مناطق  برخي  در  اند.  ساخته 
حساسيت  هم  فلوروسيتوزين  به  كه   B سروتيپ  ايمني  سيستم 
از  نيز  متفاوتي  گزارش هاي  مي شود.  ديده  بيشتر  دارد  كمتري 
شيوع ژنوتيپ هاي خاصي از كانديدا آلبيكانس در برخي مناطق 
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جغرافيايي و يا در محل هاي آناتوميك مختلف بدن وجود دارند 
و داده هاي جديد بيان مي كنند كه  برخي از ژنوتيپ ها نسبت به 
برخي ديگر از قدرت بيمارى زايى باالتري برخوردار هستند. در 
كشور ما تشخيص آزمايشگاهى عفونت هاى مخمرى تنها در حد 
شمارش كلنى و به ندرت در حد افتراق كانديدا آلبيكانس از بقيه 
مخمرها آن هم معموال با استفاده از يك يا دو آزمون فنوتيپيك 
پايان  به  محدود  تنها  گونه ها  ساير  شناسايى  و  مي گيرد  انجام 
هزينه  بودن  باال  مسئله  اين  علت  مي باشد.  دانشجويى  نامه هاي 
شناسايى مخمرها، وقت گير بودن روش هاى كالسيك شناسايى 
روش هاى  از  استفاده  ضعف  و  اطالعات  بودن  كم  نيز  و  مخمرها 

جديدتر مي باشد. 

 با مشخص كردن چگونگى توزيع و فراوانى گونه هاى مختلف 
كانديدا و با توجه به ارتباط نزديكى كه بين ايجاد عفونت در شرايط 
مختلف و وضعيت هاى خاص بالينى دارند و از طرف ديگر با توجه 
داروهاى  به  آنها  مقاومت  يا  حساسيت  ميزان  در  كه  تفاوتى  به 
مختلف ضد قارچى (آمفوتريسين B ، فلوسيتوزين، ايتراكونازول، 
فلوكونازول) ديده مي شود، نهايتا با در نظر گرفتن فاكتورهاى خطر 
اختصاصى مي توان از بروز عفونت هاى مختلف خونى و تهاجمى 
توسط گونه هاى مختلف كانديدا اقدامات پيشگيرانه انجام داد و در 
صورت بروز اينگونه عفونت ها داروهاى ضدقارچى مناسب و موثر 

بر عليه گونه خاص عامل را به كار گرفت.
اندك  مشخصه هاى  دليل  به  كانديدا  گونه هاى  شناسايى 
نيز  و  نهاد  بنا  آن  روى  بر  را  شناسايى  پايه  بتوان  كه  فنوتيپيك 
ويژگى هاى  از  برخى  در  گروهى  داخل  اختالف  و  تنوع  دليل  به 
آنها دشوار مي باشد. در حال حاضر شناسايى ايزوله هاى كانديدا 
قارچ  مرجع  آزمايشگاه هاى  در  حتى  و  روتين  آزمايشگاه هاى  در 
خصوصيات  بر  مبتنى  اى  مرحله  چند  روش  اساس  بر  شناسى 
فنوتيپيك است كه شامل تركيبى از مشخصه هاى مورفولوژيكى، 
پروفايل هاى جذب و تخمير قندها، شناسايى متابوليت هاى خاص 
و رشد در محيط هاى كشت مختلف مي باشد. اين روش ها آهسته 
و وقت گير بوده ممكن است گونه هايى را كه ارتباط نزديكى با 
يكديگر دارند شناسايى نكند و گاهى نيز نتايج غير قابل اعتمادى 
 PCR , DNA شامل   شناسايى  ملكولى  روش هاى  مي دهند. 
sequencing و غيره عموما نسبت به روش هايى كه بر اساس 
مشخصه هاى فنوتيپيك بنا شده اند متمايز كننده تر و در نتيجه 

ارجح هستند.

 روش هاي مختلف تعيين نوع
وجود  جدايه ها  اين  ملكولى  تعيين  براى  متعددى  روش هاى 
دارد و در گزارش ها و مقاالت زيادى از آنها نام برده شده است. 
ژنوتيپيك  گروه هاى  جداسازى  از  فراوانى  گزارش هاى  همچنين 
غير معمولى كانديدا آلبيكانس (گروه هاى C وD) وجود دارد. از 
تكنيك هاى مختلفى براى ژنوتايپينگ سويه هاى كانديدا آلبيكانس 
استفاده شده است كه هر يك از آنها به نوبه خود داراى مزايا و 

روش   ،PFGE-BssHII روش  كلى  طور  به  مي باشند.  معايبى 
هستند)،    PFGE اختصاصى  روش هاى  از  (كه   PFGE-SFi1
و   Restriction Enzyme Analysis روش   ،  rep-PCR
 PFGE(Pulse را نام برده  اند. روشهاى RAPD باالخره تكنيك
 (Field Gel Electrophoresis به دليل هزينه بر بودن و زمان 
طوالنى اجراى آن براى مطالعات اپيدميولوژيك توصيه نمى شود 
نمونه هاى  حجم  با  مطالعات  در  آن  كاربرد  بيشترين  عمال  و 
محدود مي باشد. PCR آمپليفيكاسيون 25SrDNA و تكرارهاى 
در  آلبيكانس  كانديدا  تفكيك  و  سريع  ژنوتايپينگ  براى   ALT
و  تجزيه  است.  شده  داده  تشخيص  مفيد  سطحى  كانديديازيس 
تحليل نشانگر microsatellite براى ژنوتايپينگ سريع كانديدا 
شده  گزارش  نيز   multiplex PCR روش  بوسيله  آلبيكانس 
 PCR / hybridization  است. همچنين از يك روش تركيبى
assay كه بر اساس RAPD-PCR است نيز استفاده شده است. 
همانطور كه ذكر گرديد، اخيرا توجهات به سمت بررسى اختالف 
الخصوص  على  كانديدا  گونه هاى  از  بعضى  در  ژنتيكى  تنوع  و 
كه  مختلفى  مطالعات  در  است.  شده  معطوف  آلبيكانس  كانديدا 
در اين راستا انجام شده تفاوت در بيماريزايى، قدرت تهاجمى و 
نيز حساسيت دارويى در ژنوتيپ هاى مختلف كانديدا آلبيكانس 
مختلف  ژنوتيپ هاى  پراكندگى  همچنين  است،  شده  داده  نشان 
در نواحى مختلف آناتوميك بررسى شده و نيز تفاوت در ميزان 

حساسيت دارويى در برخى از ژنوتيپ ها نشان داده شده است.

تصادفي  شده  تكثير  مورفيك  پلي   DNA آناليز 
(RAPD)

سريع  شناسايي  در  كاربردش  بر  عالوه   PCR تكنولوژي 
كانديدا  سويه هاي  افتراق  و  شناسايي  براي  كانديدا،  گونه هاي 

مربوط به گونه هاي خاصي از آن به كار گرفته شده است. 
انجام  متداول  صورت  به  كه   PCR با   RAPD آزمايش 
مي شود متفاوت است و يكي از وجوه تفاوت آن استفاده از يك 
با  اختياري  توالي  با  باز)  15جفت  10تا  (معموال  اليگونوكلئوتيد 
استفاده از وضعيت و شرايط واكنش آمپليفيكاسيون با شدت و 
اين  در  كه  آنيلينگ  پايين  دماي  به  توجه  با  است.  كم  سختي 
در  فراواني  محل هاي  به  مي توانند  آغازگرها  مي رود  بكار  واكنش 
در  آمپليفيكاسيون  محصوالت  بنابراين  و  بچسبند  ژنوم  سرتاسر 

اندازه هاي مختلفي پديد مي آيند. 
اگر شرايط مطلوب براي آمپليفيكاسيون وجود داشته باشد و 
توالي آغازگر به طور تجربي تعيين شده باشد اين قطعات هنگامي 
كه توسط الكتروفورز در ژل آگارز از يكديگر جدا شده و با كمك 
اتيديوم برومايد رنگ مي شوند مي توانند طرح هاي انگشت نگاري 
نمايند.  فراهم  را  است  باند   6 تا   3 شامل  كه  اي  گونه  مختص 
تنوع  و  اختالف  نتيجه  در  سويه ها  بين  باندها  افتراقي  طرح هاي 
الگوهاي  مي باشد.  آغازگر  اتصال  محل هاي  در  نوكلئوتيدها  در 
داد  قرار  بررسي  مورد  كامپيوتري  آناليز  با  مي توان  را  آمپليمرها 
بندي  گروه  براي   RAPD توانايي  كه  است  شده  داده  نشان  و 
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يا دسته بندي كردن ايزوله هايي كه تا حد متوسطي با يكديگر 
قرابت دارند قابل مقايسه با انگشت نگاري DNA با استفاده از 
بسياركم  مقدار  كه  نكته  اين  است.  اي  گونه  مختص  پروب هاي 
 PCR كه  مطلب  اين  و  است  نياز  مورد   RAPD براي   DNA
روشي آسان و سريع مي باشد موجب استفاده وسيع از اين تكنيك 
در آناليز جمعيت هاي كانديدا شده است. هر چند كه به منظور 
مراقبت  آزمايشگاهي  و  تجربي  شرايط  در  تغييرات  از  جلوگيري 
فوق العاده زيادي مي بايد به عمل آيد زيرا حتي تغييرات كم در 
درجه حرارت يا غلظت كلريد منيزيم مي توانند موجب ظاهر شدن 
يا ناپديد شدن باندها شوند و بنابراين برروي تكرارپذيري تكنيك 
خردمندانه  مشكالت  اين  رساندن  حداقل  به  براي  بگذارند.  تاثير 
است كه تنها محصوالتي كه خوب آمپليفيه شده اند مورد آناليز 
قرار گيرند. در كوششي ديگر براي بهبود بخشيدن به قابليت تكرار 
آزمايش، مطالعاتي انجام شده كه در آنها از آغازگرهاي هومولوگ 
مثال   عنوان  است {به  شده  استفاده  ميكروساتليت  توالي هاي  با 
5(GTG) و 10(AC) } كه داراي دماي آنيلينگ نسبتا بااليي 

هستند .

RAPD  اساس مولكولي
رديف هاي  به  تكنيك  اين  در  شده  تكثير  قطعات  ماهيت 
بازي، طول آغازگر و توالي بازهاي DNA مورد ارزيابي بستگي 
باندهاي  نوكلئوتيد  يك  در  اختالف  داشتن  با  آغازگر  چند  دارد. 
 DNA تكثير  بنابراين  كرد.  خواهند  ايجاد  متفاوتي  شده  تكثير 
با آغازگرهاي داراي توالي هاي تصادفي و يا اختياري براي كشف 
وجود  هدف  ژنوم  در  تصادفي  طور  به  كه  موجود  مورفيسم  پلي 
چندين  معموال  آغازگر  يك  است.  حساسي  بسيار  روش  دارند، 
يافته  منشا  ژنوم  ناحيه  يك  از  هركدام  كه  مي كند  تكثير  را  باند 
وجود  به  صورت  دو  به   DNA مورفيسم  پلي  روش  اين  در  اند. 
مي آيد، يا از اختالفات موجود در توالي هاي DNA در مكان هاي 
اتصال آغازگر، به عنوان مثال جهش هاي نقطه اي و يا از طريق 
مانند  مي دهند،  تغيير  را  هدف   DNA اندازه  كه  دگرگوني هايي 
الحاق، حذف و واژگوني  (inversion) كه نواحي تكثير شونده 
را تحت تاثير قرار مي دهند. در مطالعات توارثي محصوالت تكثير 

شده به صورت نشانگر غالب انتقال مي يابند.
  ،C % 50 از آغازگرهاي با حداقل محتواي RAPD در روش
به  آغازگرها  اين  كه  مي شود  بيني  پيش  و  مي شود  استفاده   G
طور متوسط 10 تا 2 محصول تكثير شده توليد نمايند. در اين 
در  بايستي  الگو  رشته  دو  روي  آغازگر  اتصال  مكان هاي  روش 
فاصله مناسبي قرار گرفته باشند تا DNA پليمراز بتواند فاصله 
را طي كند. در يك ژنوم با اندازه فرضي، محاسبه احتمال پيدا 
كردن چنين مكان هايي ساده است. به نظر مي رسد كه يك رابطه 
مشاهده  باندهاي  تعداد  ميانگين  و  ژنوم  پيچيدگي  بين  خطي 
اند  داده  نشان  آزمايش ها  ولي  دارد.  وجود  اغازگر  هر  براي  شده 
ژنوم  پيچيدگي  از  مستقل  باند ها  تعداد  بزرگ  ژنوم هاي  در  كه 
است و محصول نهايي واكنش توسط رقابت بين مواد اوليه تعيين 

اختيار  در  آغازگر  اتصال  براي  كه  مكان هايي  تعداد  نه  مي شود 
هستند و حتي ميزان كم اتصال آغازگر ها به رشته DNA هدف 

نيز براي اين كار كافي است. 
 

 RAPD مزاياي تكنيك
• عدم نياز به اطالعات اوليه در مورد رديف بازي DNA براي 

طراحي و ساخت آغازگر
• امكان بررسي همزمان چندين جايگاه در ژنوم نمونه ها

• عدم نياز به پروب و مواد راديواكتيو
• امكان بررسي تعداد زيادي از نمونه ها به طور همزمان

• سادگي و امكان پذير بودن انجام اين تكنيك

 RAPD معايب تكنيك
امكان   ،RAPD باند هاي  مغلوبي  و  غالب  ماهيت  دليل  به   •
تشخيص سيستم آللي وجود ندارد و اين موجب مي شود تا عمال 

تعيين وضعيت هتروزيگوت و هموزيگوت غير ممكن شود. 
• امتيازبندي باندهاي توليد شده از RAPD سخت و همراه 

با خطا مي باشد.
واكنش  در  استفاده  مورد  آغازگرهاي  اينكه  به  توجه  با   •
نقاط  توالي  از  اوليه  اطالع  بدون  RAPD، به صورت تصادفي و 
اتصال آن، طراحي مي شوند، محل مربوط به قطعات تكثير شده با 

اين آغازگر ها بر روي ژنوم، نامعلوم خواهد بود.
• عدم تكرارپذيري از ديگر معايب تكنيك RAPD مي باشد 
دماي  و  شده  گرفته  كار  به  آغازگرهاي  بودن  كوتاه  به  را  آن  كه 
امر  اين  مي دهند.  نسبت  الگو  ي  قطعه  به  آغازگر  اتصال  پايين 
موجب بروز خطا در اتصال آغازگر به قطعات ديگري كه با نقاط 
نتيجه  در  مي گردد  هستند،  اختالف  اندك  داراي  خود  متناظر 

تكثير غير اختصاصي صورت مي گيرد.
به  آلودگي  مقابل  در  حساسيت  روش  اين  معايب  ديگر  از   •

DNA از ساير منابع مي باشد.

 RAPD كاربردهاي
و  تنوع  اصل  دو  بر  بندي  طبقه  و  ژنتيكي  تنوع  ارزيابي   -  1
انتخاب پايه گذاري شده است. تنوع ژنتيكي، آستانه تحمل يك 
گونه را در برابر تنش هاي زيستي و غير زيستي باال مي برد. عالوه 
بر اين با مطالعه تنوع ژنتيكي در بين نژادها و واريته ها مي توان به 
نزديكي ژنتيكي گونه ها پي برد. بنابراين با توجه به تنوع طبيعي 
از  مي توان  مي شود  يافت  زنده  موجودات  سطح  در  كه  وسيعي 
آنها  بندي  طبقه  جهت   RAPD جمله  از   DNA نشانگرهاي 

استفاده كرد.
2 - تهيه نقشه هاي ژنتيكي، يكي از اولين كاربردهاي عملي 

نشانگر RAPD بوده است.
3 - نشانمند كردن ژن ها

4 - مطالعه روابط فيلوژنيك ميان گونه ها و زير گونه ها
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RAPD يكي از كاربردهاي
آيا سويه هاى مختلف كانديدا آلبيكنس از نظرقدرت بيماريزائى 

با يكديگر اختالف دارند؟ 

با وجود عالقمندى جهانى كه بر روى گونه هاى كانديدا وجود 
دارد، اما اطالعات اندكى در مورد ويژگى هاى اكولوژيكى جهانى 
ارتباط  مورد  در  متعدد  مطالعات  دارد.  وجود  كانديدا  گونه هاى 
آمريكا  و  اروپا  در  انسانى  جمعيت هاى  و  كانديدا  گونه هاى  بين 
و  كومانسال  گونه  معمولترين  كه  است  كرده  ثابت  مكرر  طور  به 
عامل اتيولوژيك كانديدا آلبيكانس است. از آنجا كه عفونت هاى 
مخمرى اغلب توسط گونه ها و سويه هاى اندوژنوس ايجاد مي شود 
و به دليل اينكه گونه هاى كانديدا و مخمرهاى كومانسال ديگر در 
پاتوژنيسيته، حساسيت به داروهاى ضد قارچى و ديگر فنوتيپ هاى 
مهم كلينيكى تفاوت دارند، بنابر اين شايسته است كه توزيع و 
مختلف  جغرافيايى  نواحى  در  بيماريزا  مخمرهاى  اينگونه  انتشار 
تحقيق و بررسى شود. از سوى ديگر نتايج برخى از تحقيقات قبلى 
نشان داده كه ارتباطى بين ژنوتيپ هاى كانديدا آلبيكانس و قدرت 
تهاجمى آنها وجود دارد، از جمله آنكه ژنوتيپ  A نسبت به بقيه 
 Transposable مهاجم تر است. يا اينكه  حضور يا عدم وجود
group I intron در ژن 25S rDNA ممكن است در تعيين 
قدرت تهاجمى كانديدا آلبيكانس اهميت داشته باشد. به تازگى 
مطالعات برروى ساختمان ژنتيكى جمعيت هاى كانديدا آلبيكانس 
به عنوان رويكردى مهم براى فهم اپيدميولوژى و پاتوژنيسيته آن 

متمركز شده است. 

اپيدميولوژي ملكولي كانديديازيس
تا قبل ازسال 1990 تقريبا 70 تا 80 درصد تمام مخمرهاي 
بيماريزاي انسان را كانديدا آلبيكانس تشكيل مي داده است و به 
جنس  اين  اعضا  ساير  شناسايي  براي  چنداني  نياز  دليل  همين 
احساس نمي شد. افزايش بروز بيماري هاي قارچي و ظهور گونه هاي 
ديگر كانديدا به عنوان پاتوژن هاي قابل توجه در انسان احتماال 
در نتيجه معرفي داروهاي ضد قارچي در سطح جهان، كار قارچ 
شناسان كلينيكي را با دشواري هاي جديد روبرو ساخت. بعد از آن 
ديگر انجام آزمون ايجاد لوله زايا براي مخمرهايي كه جدا شده و 
كشت گرديده بودند كافي نبود. براي آنكه پزشك داروي مناسب و 
مطلوب براي بيماري كه مشكوك به كانديديازيس است را تجويز 
كند، ضرورت دارد كه عامل مذكور در زمان هر چه كوتاه تري در 
سطح گونه شناسايي شود. علي رغم كمكي كه روش هاي مولكولي 
روش ها  اين  اما  اند،  نموده  عفوني  عوامل  سريع  شناسايي  براي 
همچنان راه كمال خود را طي مي كنند. در واقع آزمايشگاه هاي 
قارچ شناسي كلينيكي هنوز از روش هاي آشكارسازي و شناسايي 

متكي بر كشت استفاده مي كنند. 

از اوايل سال هاي 1990 چندين مطالعه ي مراقبتي در مقياس 
شده  انجام  بيمارستاني  عفونت هاي  اپيدميولوژي  روي  بر  بزرگ 

گالبراتا،  كانديدا  قبيل  از  گونه هايي  ظهور  مطالعات  اين  است. 
پاتوژن هاي  بعنوان  را  پاراپسيلوزيس  كانديدا  و  كروزيى  كانديدا 

قابل توجه انساني مد نظر قرار داده اند. 
با  هرگونه  به  مربوط  ايزوله هاي  موارد،  اين  تمام  در  چه  اگر 
رنگزاي  محيط  در  كشت  شامل  روتين  روش هاي  از  استفاده 
كيت  صورت  به  قند ها  جذب  آزمايش هاي  و  كانديدا  آگار  كروم 
مورد شناسايي قرار گرفته اند. بنابراين، روشن است كه اگر چه 
مطالعات  در  گونه ها  شناسايي  براي   PCR بر  متكي  روش هاي 
محدود آكادميك سودمند بوده است، اما تكنولوژي كه امروزه در 
دسترس است هنوز به قدر كافي پاسخگوي تعداد زياد نمونه هايي 
كه به طور روزمره در آزمايشگاه هاي كلينيكي وجود دارند نيست. 
پايه  بر  تشخيصي  آزمايش هاي  مورد  در  تحقيق  وجود  اين  با 
ملكولي در حال گسترش و توسعه است و پيش بيني مي شود كه 
در آينده نزديك آزمايش هاي مولكولي سريع و ساده بسيار بيشتر 
هنوز  مولكولي  تكنيك هاي  كه  هرچند  گيرند.  قرار  دسترس  در 
جايگاه خودشان را در زمينه شناسايي گونه ها بطور مناسب پيدا 
نكرده اند، اما مطمئنا يك نقش مهم در آناليز مربوط به شناسايي 
سويه ها و مطالعات اپيدميولوژيكي دارند. آشكار ترين دليل براي 
مسئله فوق اين است كه روش هاي جانشيني مبتني بر فنوتيپ 
اطمينان  قابل  غير  بسيار  مي رود،  بكار  سويه ها  تفكيك  براي  كه 
هستند. بنابراين علي رغم اين حقيقت كه اكثر روش هاي مولكولي 
نياز به تجهيزات اختصاصي دارند، گرانقيمت هستند و نسبتا به 
مراحل پيچيده آزمايشگاهي نياز دارند، اما به كمك آن ها مي توان 
ايزوله ها را بطور موثري با يكديگر مورد مقايسه قرار داد. همانطور 
كه توضيح داده شد هر روش تعيين سويه داراي مزايا و معايب 
مقايسه  منظور  به  شده  انجام  مطالعات  اكثر  در  است.  خود  ويژه 
تمايل  اين  دسترس،  قابل  سويه هاي  تعيين  مولكولي  روش هاي 
وجود دارد كه نتايج به دست آمده قابل مقايسه با يكديگر باشند. 
اگر چه در خيلي از مطالعات اپيدميولوژيكي توصيه مي شود كه از 

بيش از يك تكنيك انگشت نگاري DNA  استفاده شود. 

مطالعات زيادي وجود دارد كه در آنها از تكنيك هاي انگشت 
نگاري DNA  براي بررسي منبع و منشا عفونت هاي سيستميك 
كانديدايي بيمارستاني استفاده شده است. بر اساس اين مطالعات 
فلور  از  زا  بيماري  سويه هاي  اكثريت  كه  است  شده  مشخص 
كومانسال داخلي يا درون زاد (اندوژنوس) خود بيمار منشا گرفته 
اند. در حقيقت كلونيزاسيون اوليه با گونه هاي كانديدا يك فاكتور 
اين،  بر  عالوه  است.  كانديدمي  اكتساب  براي  توجه  قابل  خطر 
شده  ايجاد  سويه  يك  وسيله  به  موارد  اكثر  كه  مي رسد  نظر  به 
بيماران  در  يكسان  ژنوتيپ  با  سويه هايي  موارد  برخي  در  باشد. 
مختلف شناسايي شده است كه مطرح كننده ي اين مسئله است 
در  شود.  ايجاد  مي تواند  خاص  كلون  يك  ي  بوسيله  اپيدمي  كه 
موارد ديگر استرين هايي كه در بيماران شناسايي شده است در 
محيط هم مورد بررسي قرار گرفته اند كه در برخي حاالت شامل 
دست هاي پرسنل بهداشتي- درماني بوده است. در حقيقت اين 
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مسئله مطرح شده است كه در بعضي موارد سويه هاي خاصي يا 
خوشه هايي از سويه ها ممكن است در نواحي جغرافيايي ويژه اي و 
يا در بخش هاي خاص بيمارستاني به صورت اندميك موجود باشند. 
صورت  به  عمدتا  عفونت ها  اگرچه  كه  مي كنند  تاييد  داده ها  اين 
درون زاد ايجاد مي شوند ولي تحت شرايط ويژه اي مي توانند به 
 DNA طريق برون زاد نيز پديد آيند. در حقيقت، انگشت نگاري
ايزوله هاي كلينيكي در تعيين منابع محيطي اپيدمي ها مي تواند 
متقاطع  عفونت هاي  كنترل  روش هاي  به  مي تواند  و  باشد  مفيد 
كمك نمايد. در مطالعات مشابهي كه در آن ها منشا كانديديازيس 
اكثريت  كه  شده  مشخص  اند  گرفته  قرار  بررسي  مورد  سطحي 
قابل توجهي از اين عفونت ها از طريق درون زاد بوجود آمده اند، 
اگرچه انتقال سويه ها بين افراد (شامل انتقال عمودي بين مادر و 
كودك) نيز ثابت شده است. بيماران مبتال به كانديديازيس اغلب 

از عود مكرر بيماري رنج مي برند. 

مطالعات انگشت نگاري DNA نشان داده اند كه اين حاالت 
عمدتا به وسيله ماندگاري استرين اصلي اوليه عامل عفونت واقع 
مي شود. در برخي موارد سويه اصلي مي تواند توسط سويه ديگري 
كانديدا  جنس  از  ديگر  گونه هاي  توسط  اساسا  يا  گونه  همان  از 
جايگزين شود. اغلب اين عفونت هاي عود كننده مربوط به نارسايي 
درمان ضد قارچي است كه به هر دليل منجر به ايجاد مقاومت 
اينكه  يا  و  است  شده  عفونت  عامل  يا  كننده  كلونيزه  سويه  در 
كمتري  حساسيت  ذاتا  كه  گونه هايي  يا  سويه ها  انتخاب  موجب 
دارند شده است. در مورد عفونت هاي سطحي اين وضعيت غالبا 
مي توانند  واژن  و  دهان  مثل  آناتوميك  محل هاي  است.  پيچيده 
توسط سويه ها وگونه هاي متعددي كلونيزه شوند و يا عفونت در 
آنها پديد آيد. بنابراين ديناميك اين جمعيت ها مي تواند در طول 

زمان و يا در نتيجه ي بكارگيري درمان ضد قارچي تغيير كند.
نگاري  انگشت  حساس  متد هاي  بكارگيري  مظاهر  از  يكي 
آلبيكانس  كانديدا  به  نزديك  بسيار  گونه  كشف  در   DNA
تكامل  ي  پديده  اينجا  در  كه  است  دابلينينسيس  كانديدا  يعني 
داده  نشان  خوبي  به   (Microevolution) ميكروبيولوژيكي 
پروفايل هاي  در  كم  اختالفات  روش ها  اين  وسيله  به  مي شود. 
مي شوند.  داده  نشان  كلون  يك  در  نگاري  انگشت  (الگوهاي) 
اهميت اين وقايع تكاملي و اثرات احتمالي كه ممكن است روي 
مورد  در  شوند.  اثبات  همچنان  مي بايد  باشند  داشته  فنوتيپ 
تغييرات  با  فلوكونازول  به  مقاومت  توسعه  دابلينينسيس  كانديدا 
اندك در كاريوتيپ همراه بوده است. هر چند اين مسئله كه چقدر 
ارتباط و همبستگي بين اين دو پديده وجود دارد هنوز به خوبي 
تعيين نشده است. اگرچه در غياب توليد مثل جنسي در شرايط 
شرايط  در  تغييرات  به  كه  كانديدا  گونه هاي  براي  آزمايشگاهي، 
ميكروبيولوژيكي   تكامل  است  ممكن  مي يابند،  تطابق  محيطي 

(Microevolution) فراهم شود.
روش هاي تعيين نوع سويه ها بويژه  MLEE نيز بطور وسيعي 
در آناليز زيست شناسي جمعيتي كانديدا آلبيكانس مورد استفاده 

قرار گرفته است. در نتيجه اين مطالعات، به فراواني روشن شده 
كه  است  هتروژنوس  ي  گونه  يك  آلبيكانس  كانديدا  كه  است 
آمده  دست  به  داده هاي  گرچه  مي يابد،  تكثير  كلونال  صورت  به 
كانديدا  در  لوكوس  شناسايي  نگاري،  انگشت  جديد  مطالعات  از 
ساكاروميسس  در  آن  با  منطبق  لوكوس  با  همولوگ  آلبيكانس 
سرويسيه و شواهد جديد كه كانديدا آلبيكنس مي تواند در شرايط 
آزمايشگاهي توليد مثل جنسي نمايد، اين مسئله را مطرح مي كند 
را  جنسي  مثل  توليد  توانايي  است  ممكن  آلبيكانس  كانديدا  كه 
آن  در  تركيبي  نو  از  محدودي  ي  درجه  بنابراين  و  باشد  داشته 
ديده شود. مطالعات گسترده ي انگشت نگاري مطرح كننده اين 
واقعيت هستند كه گروه هاي ويژه ي مرتبط به هم از كلون هاي 
كانديدا آلبيكانس ممكن است در نواحي جغرافيايي و بيمارستاني 
خاصي اندميك باشند. با اين حال، مدارك و شواهدي وجود ندارد 
كه نشان دهد كه كلون هاي خاصي يا خوشه هايي از سويه ها به 
كرده  پيدا  تطابق  خاصي  آناتوميك  محل هاي  در  شدن  كلونيزه 
 HIV  اند يا اينكه در گروه هاي خاصي از بيماران مانند بيماران
مثبت ايجاد عفونت نمايند. در مطالعات جمعيت شناسي مشابهي 
كه توسعه ي مقاومت به فلوكونازول در آن ها تحقيق شده است، 
همبستگي بين مقاومت و ژنوتيپ هاي خاص نشان داده نشد كه 
اين مسئله مطرح كننده اين نكته است كه مقاومت به فلوكونازول 
ايجاد  اتفاقي  صورت  به  و  مستقل  طور  به  سويه ها  در  عمدتا 
مي شود. بطور شگفت انگيزي در يك مطالعه جداگانه يك گروه 
بيماران  از  فلوكونازول  به  مقاوم  آلبيكانس  كانديدا  سويه هاي  از 
و  مشخص  ژنتيكي  ي  خوشه  يك  كه  آمد  بدست  مثبت   HIV
به  مقاومت  كه  بود  مسئله  اين  كننده  مطرح  و  داشت  مجزايي 
صورت مستقل در استرين هاي مرتبط يا اينكه به وسيله ي يك 
سويه مقاوم در نتيجه ي انتقال افقي در بين بيماران پخش شده 

است. 
از  بخواهيم  اپيدميولوژيكي  ي  مطالعه  يك  براي  هنگاميكه   
براي  را  مختلفي  فاكتورهاي  كنيم،  استفاده  ملكوالر  تكنيك هاي 
نظر  در  است  الزم  باشيم  داشته  اطمينان  داده ها  اعتبار  از  آنكه 

داشته باشيم. 
اول آنكه روشي (ترجيحا دو روش) كه مي خواهد مورد استفاده 
قرار گيرد بايد به دقت انتخاب شود و قبال اعتبار آن ثابت شده  و 

حساس و قابل تكرار باشد. 
شد،  انجام  اصلي  گيري  نمونه  كه  هنگامي  اينكه  دوم 
تكامل  براي  و  متعدد  سويه هاي  حضور  به  دادن  اجازه  براي 
(Microevolution)، خردمندانه است كه  كلني هاي متعددي 
كنترل  سويه هاي  آنكه  سوم  مطلب  شوند.  انتخاب  آناليز  براي 
قرار  مطالعه  تحت  كه  هستند  آنهايي  با  مرتبط  غير  كه  مطرح 
مي گيرند نيز بايد در آناليز داخل شوند و سرانجام، براي سنجيدن 
ارتباطات بين سويه هاي مرتبط و غير مرتبط با هم، نتايج مي بايد 
بررسي  مورد  كامپيوتر  كمك  به  نگاري  انگشت  افزارهاي  نرم  با 
مي دهند  اجازه  همچنين  سيستم ها  اين  گيرد.  قرار  مقايسه   و 
آزمايش هاي  و  تجربيات  از  حاصل  نگاري  انگشت  داده هاي  كه 
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شوند  سازي (نگهداري)  اطالعاتي ذخيره  پايگاه هاي  جداگانه در 
و متعاقبا مي توانند ما بين آزمايشگاه هايي كه در مطالعات چند 
كه  مطالعاتي  شوند.  گذاشته  شراكت  به  دارند  مشاركت  مركزي 
اند  كرده  استفاده  ملكولي  نگاري  انگشت  تكنيك هاي  از  آنها  در 
كانديدايي  عفونت هاي  اپيدميولوژي  در  كه  است  كرده  ثابت 
تغييرات  كه  آينده  مطالعات  براي  پايه هايي  روش ها  اين  موثرند. 
در اپيدميولوژي كانديدا را بررسي مي كنند مي باشند (به عنوان 
مثال در نتيجه درمان بسيار موثر ضد ويروسي، روش هاي جراحي 
كه  قارچي  ضد  جديد  درمان هاي  و  سرطان  درمان هاي  و  جديد 
بدون  كه  مي شوند)،  معرفي  عفونت ها  از  دسته  اين  درمان  براي 
شك با توجه به تغيير در جمعيت بيماران اتفاق خواهد افتاد و به 

رشد خود ادامه خواهد داد. 

 تايپينگ كانديدا آلبيكانس 
ژنتيكي  شكلي  چند  بررسي  براي   RAPD آزمايش   
(پلي مرفيسم) ملكولDNA بكار مي رود. در اين آزمايش برخالف 
ازمايش PCR قطعاتي ناشناخته و اتفاقي از ملكول DNA  با 
يك  غالبا   PCR در  مي شوند.  تكثير  تصادفي  آغازگرهاي  كمك 
توالي شناخته شده از ملكول DNA براي تكثير انتخاب مي شود 
آناليز  در  اما  مي شود  طراحي  آنها  براي  اختصاصي  آغازگرهاي  و 
RAPD توالي هاي هدفي كه قرار است تكثير شوند ناشناخته اند. 
بنابراين در واكنش RAPD معموال از يك آغازگر كوتاه كه معموال 
8 تا 10جفت باز دارد و رديف بازي آنها نيز به صورت تصادفي و 
اتفاقي تعيين شده است استفاده مي گردد. آزمايش PCR بكمك 
يك آغاز گر با مشخصات فوق انجام گرفته و محصول آن بر روي 
يا  قطعه  آيا  كه  شود  مشخص  تا  مي گردد  الكتروفورز  آگارز  ژل 
قطعاتي از DNA در حضور اين آغازگر اتفاقي تكثير شده است يا 
خير. در اين روش آغازگر منفرد نقاط مكمل خود را بر روي رشته 
ي مقابل DNA ژنومي پيدا كرده و در آن نقاط بر روي دو رشته 
بر  آغازگرها  اتصال  محل  اگر  مي شود.  متصل   DNA مكمل  ي 
روي دو رشته متقابل به هم نزديك باشد رديف بين آن دو نقطه 
طي واكنش PCR تكثير مي شود. سرعت و سادگي اين تكنيك 
كه بدون آگاهي داشتن از ژنوم و بدون استفاده از ايزوتوپ هاي 
موجب  است  ژنتيكي  چندشكلي  آشكارسازي  به  قادر  راديواكتيو 
صورت  به  ملكولي  بيولوژي  تحقيقات  براي  آن  از  تا  است  شده 
وسيعي استفاده شود. از جمله سوابقي كه در مورد بكارگيري از 
به  مي توان  دارد  وجود  كانديدا  مطالعات ژنتيكي  در  تكنيك  اين 

موارد زير اشاره نمود:
Thanos و Collaborator در سال 1996 از آناليز مقايسه 
در  كانديدا  گونه هاي  شناسايي  براي   RAPD الگوهاي  اي 
نمونه هايي كه شناسايي آنها با تكنيك هاي سنتي نتايج مبهمي 
را داشت، استفاده كردند. در اين مورد الگوي RAPD ايزوله هاي 
مجهول با نمونه هاي استاندارد در ژل يكسان بودند. آنها با مقايسه 
لوكوس  مولتي  آنزيم هاي  الكتروفورز  و   RAPD تكنيك هاي 
دريافتند كه مي توان از تكنيك RAPD در بررسي هاي ژنتيكي 

استفاده كرد[1].  
روش هاي  از  استفاده  با  سال 1995  در   Lechman و   Lin
مختلف از جمله RAPA، PFGE، RFLP و MLEE ارتباط 
زخم هاي  از  شده  جدا  سويه هاي  بين  ژنتيكي  و  اپيدميولوژيك 
جراحي، دست ها و نازو فارنكس پرستاران را نشان دادند. مقايسه 
اين روش ها نشان داد كه شباهت هاي ژنتيكي به دست آمده از 
RAPD بيش از 94/4 % بود و محققين اشاره كردند كه اين روش 
استفاده  بيمارستاني  شيوع  آناليز  براي  موفقي  طور  به  مي تواند 

شود[2]. 
توالى  تعيين  اساس  بر   2006 سال  در  همكاران  و   Iwata
كلينيكى  ايزوله   179 توانستند   25SrDNA در  موجود  بازهاى 
كانديدا آلبيكانس را به ژنوتيپ هاى A, B, C گروه بندى كرده 
تكرارهاى   PCR آمپليفيكاسيون  وسيله  به  را  كدام  هر  سپس  و 
ALT به 5 تايپ گروه بندى كردند. گروه 3 اكثريت ايزوله ها را 
در هر كدام از ژنوتيپ ها تشكيل داده است. محصوالت PCR كه 
از تكرارهاى ALT به دست آمده بود با EcoRI و يا ClaI براى 
مطالعه ارتباطات بين پروفايل هاى restriction و پروفايل هاى 
آمپليفيكاسيون مورد هضم قرار گرفتند. 179 ايزوله كلينيكى به 
بر  ايزوله)   49)  C و  B  (38ايزوله)  ايزوله)،   92)  Aژنوتيپ هاى
وسيله  به  سپس  و  شدند  بندى  گروه  خود   25SrDNA اساس 
به  هريك   ،  ALT تكرارهاى  هدف  با   PCR آمپليفيكاسيون 
پنج تيپ طبقه بندى گرديدند: تايپ هاى 3، 4، 3/4 ، 2/3/4 و 
3/4/5).  تيپ 3 كانديدا آلبيكانس اكثريت ايزوله ها در هر ژنوتيپ 
را شامل مي گرديد.(3/ 66% براى ژنوتيپ A ،  3/ 76% براى ژنوتيپ 
آلبيكانس  كانديدا  از  تايپ  هر   .(C ژنوتيپ  براى   %73 /4 و   B
وجود  نشاندهنده  كه  دادند  نشان  آمپليفيكاسيون  طرح  چندين 
زير گروه ها مي باشد. نتيجه  اي كه اين محققان گرفتند اين بود 
تكرارهاى  و   25SrDNA هدف  با   PCR آمپليفيكاسيون  كه 
كانديدا آلبيكانس  دادن  تميز  و  سريع  ژنوتايپينگ  براى   ALT
 MLST همچنين  است.  مفيد  سطحى  كانديديازيس  در  درگير 
قدرت تفكيك كنندگى بيشترى نسبت به pfge-BssHII نشان 
داده است در اين بررسى سويه هاى تايوانى كانديدا آلبيكانس با 
اياالت  و  بريتانيا  از  شده  جدا  سويه هاى  و  استاندارد  سويه هاى 
 DNA متحده مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه نوع
هر ايزوله patient specific بوده و با تيپ ABC مرتبط بوده 
است اما با mating type ، منبع آناتوميكى ايزوالسيون، منشا 
بيمارستانى و يا طرح هاى مقاومت به فلوكونازول ارتباطى نشان 

نمي دادند[3].
تنوع ژنتيكى ايزوله هاى جديد كلينيكى كانديدا آلبيكانس در 
ژاپن توسطTamura  در سال 2001 بر اساس آمپليفيه كردن 
ناحيه  براى  اختصاصى   PCR آغازگر   DNA band lengths
transposable intron در ژن 25S rRNA مورد مطالعه قرار 
گرفت. آناليز 301 ايزوله كلينيكى كانديدا آلبيكانس نشان داد كه 
 172)  Aمي توان آنها را در 5 ژنوتيپ طبقه بندى كرد. ژنوتيپ
ژنوتيپ  ايزوله)،   56)  Cژنوتيپ ايزوله)،   66)  Bژنوتيپ ايزوله)، 
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بنام  جديد  ژنوتيپ  يك  و  ايزوله)  دابلينينسيس، 5  (كانديدا   D
 group يك سكانس E (2 ايزوله). مشخص شد كه ژنوتيپ  E
I intron-like دارد كه طوالنى  تر از آنهايى است كه تا بحال 
است.   962 bp آن  نوكلئوتيدى  سكانس  طول  و  شده  گزارش 
اينترون  مشابه  اينترون  از  كه  مي دهد  نشان  سكانس  اين  آناليز 
 341 insertion bp يك  با  دابلينينسيس  كانديدا   621 bp
داد  نشان   E ژنوتيپ  سويه   ITS ناحيه  سكانس  آناليز  مى باشد. 
كه سكانس سويه هاى ژنوتيپ هاى ديگر يكى است و تنها اختالف 
كمى در جايگزينى بازى دارد. امكان انتقال افقى اينترون گروه 
I بين كانديدا دابلينينسيس و كانديدا آلبيكانس در اين مطالعه 
پيشنهاد شد. درجه بااليى از وابستگى بين حضور اينترون گروه 
I در كانديدا آلبيكانس ژنوتيپ E و حساسيت به عامل ضدقارچى 
در  دابلينينسيس  كانديدا  ايزوله  گرديد. 5  مشاهده  فلوسيتوزين 
قرار  مقايسه  مورد   RAPD آناليز  با  كه  هنگامى  مطالعه  اين 
گرفتند تنوع ژنتيكى نشان دادند و اين تنوع با آناليز سكانس هاى 

ناحيه ITS نيز تائيد گرديدند [4].
ژنوتيپ  تعيين   2004 سال  در   Karahan مطالعه  هدف 
به  مبتال  بيماران  از  شده  جدا  آلبيكنس  كانديدا  سويه هاى 
اين  براى  است.  بوده  غيرتهاجمى  و  تهاجمى  عمقى  عفونت هاى 
منظور 301 ايزوله كانديدا آلبيكانس (81 مورد تهاجمى و220 
اختصاصى   PCR آغازگرهاى  از  استفاده  با  غيرتهاجمى)  مورد 
ژن   transposable group I intron براى  شده  طراحى 
از 81  مورد  گرفتند. 53  قرار  ژنتيكى  آناليز  مورد   25S rDNA
مورد ايزوله ضايعات تهاجمى ژنوتيپ A  (65/4 %) بوده ، 8 مورد 
مورد   98  ،  (% 24/7)  C ژنوتيپ  مورد  Bو20  ژنوتيپ    (% 9/9)
مورد   46  ،(% 44/6)   A ژنوتيپ  غيرتهاجمى  ايزوله هاى   220 از 
ژنوتيپ B  (20/9 %) و 76 مورد ژنوتيپ C  (34/5 %) بودند. ژنوتيپ 
A بين ايزوله هاى تهاجمى شايع ترين و ژنوتيپ هاى B وC  در 
 .(P = 0 /0046) بين ايزوله هاى غيرتهاجمى بسيار شايع  تر بود
كه  مي دهند  نشان  نتايج  اين  نشدند.  يافت   E و   D ژنوتيپ هاى 
ممكن است ارتباطى بين ژنوتيپ هاى كانديدا آلبيكانس و حالت 
سايرين  به  نسبت   A ژنوتيپ  باشد،  داشته  وجود  آن  تهاجمى 
 transposable group تهاجمى  تر است. وجود يا عدم وجود
حالت  تعيين  در  است  ممكن   25S rDNA ژن  در   I intron
تهاجمى كانديدا آلبيكانس اهميت داشته باشد. نتايج اين تحقيق 
نشان ميدهد كه فراوانى گونه هاى كانديدا و توزيع زيرگونه هاى 
فرق  بيماران  سنى  گروه هاى  با  آلبيكانس  كانديدا  ژنوتيپيك 
مي كند، با افزايش سن از فراوانى كانديدا آلبيكنس كاسته شده 
و مخمرهاى غير از كانديدا آلبيكانس افزايش مي يابند، زيرگونه 
ژنوتيپيك A غالب ترين سويه در حفره دهانى افراد سالم و جوان 
را تشكيل مي دهد. تاثير دندان مصنوعى روى مخمرهاى دهانى 

در حد اقل است[ 5].
 در مطالعه  ي Vrion در سال 2001 تمام ايزوله هاى كانديدا 
آلبيكانس در اين مطالعه پروفايل هاى RAPD مشخص و متفاوتى 
  RAPD داشتند، ايزوله هاى كانديدا تروپيكاليس داراى طرح هاى

پاراپسيلوزيس  كانديدا  ايزوله هاى  و  است  متفاوت  نيز  و  يكسان 
كانديدا  محيطى  هاى  ايزوله   دارند.  يكسانى   RAPD طرح هاى 
ايزوله  هاى  به  مربوط  طرح هاى  همان  داراى  پاراپسيلوزيس 
آلبيكانس  كانديدا  با  عفونت  يا  و  كلونيزاسيون  بودند.  كلينيكى 
اندوژنوس بوده است، كلونيزاسيون و يا عفونت كانديدا تروپيكاليس 
هم منشا اندوژنوس و هم برون زاد دارد و كلونيزاسيون و يا عفونت 

كانديدا پاراپسيلوزيس داراى منشاء محيطى بوده است [6].
ناحيه ITS شامل سكانس هاى 5.8S rDNA تعداد 58 ايزوله 
سال  در   Iidaتوسط برزيل  و  ژاپن  در  پاراپسيلوزيس   كانديدا 
سويه هاى  اين  اكثر  اگرچه  گرفتند.  قرار  آزمايش  مورد   2005
تائيد   ITS ناحيه  سكانس هاى  اساس  بر  پاراپسيلوزيس  كانديدا 
 (III و I ، II گروه هاى) شده بود كه به سه گروه ژنتيكى مشخص
تعلق دارند، 5 سويه از ايزوله هاى برزيلى سكانس هاى متفاوتى را 
نسبت به آنچه تا كنون گزارش شده بود نشان دادند و پيشنهاد 
ژنتيكى  گروه  سويه ها،  اين  براى  مي دهد.  را  جديد  ژنوتيپ  يك 
جديد IV پيشنهاد گرديد. تشابه سكانس  ناحيه  ITSاين گروه 
جديد با گروه هاى I و II و III  به ترتيب برابر 87/4 % ، 94/7 % 

و 87/3 % بوده است [7].
ارزيابى  براى  مطالعه  اي   2006 سال  در   Hattori توسط 
به   RPS-based genotyping و   25S rDNA پتانسيل 
معين  و  كانديدا آلبيكانس  ملكولى  اپيدميولوژى  مطالعه  منظور 
كردن ارتباط ژنوتايپينگ كانديدا آلبيكانس بين ضايعات مهاجم 
و غير مهاجم انجام شد و آشكار شد كه ژنوتيپ ايزوله ها در يك 
فرد (مستقل از عفونى يا غير عفونى بودن) در محل هاى مختلف 

بدن يكسان است[ 8].   
جديد  ايزوله   221 ژنوتيپ   Tay وسيله  به   2005 سال  در 
 213 مختلف  كلينيكى  نمونه هاى  به  مربوط  آلبيكانس  كانديدا 
بيمار پذيرش شده در بيمارستان دانشگاهى مااليا (مالزى) بر پايه 
 25S ژن  در    transposable intron ناحيه  آمپليفيكاسيون 
به  آلبيكانس  كانديدا  ايزوله   178 آناليز  گرديد.  تعيين   rRNA
دست آمده از نمونه هاى كلينيكى غير استريل نشان داد كه آنها را 
مي توان در سه ژنوتيپ طبقه بندى كرد: ژنوتيپ A  (138 ايزوله)، 
ژنوتيپ B  (38 ايزوله) و ژنوتيپ C  (2 ايزوله). ژنوتايپينگ 43 
ايزوله بالينى به دست آمده از نمونه هاى سترون نيز نشان داد كه 
آنها به سه گروه A  (29 ايزوله)، B  (10 ايزوله)،  C  (2 ايزوله) 
و ژنوتيپD   (2 ايزوله) تعلق دارند. به طور كلى انتشار يا توزيع 
ژنوتيپ هاى كانديدا آلبيكانس در نمونه هاى سترون و غير سترون 
شبيه يكديگر مي باشند و ژنوتيپ A غالب ترين نوع مي باشد. اين 
در  آلبيكانس  كانديدا  كلينيكى  ايزوله هاى  ژنتيكى  تنوع  مطالعه 

مالزى را نشان مي دهد[9].
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سريع  رشد  با  ساله   65 خانم  گردن  توده  حال:  شرح 
تشخيص شما چيست؟

بافت شناسى: اين تومور درجات مختلفى از تمايز را نشان 
هسته هاى  با  همراه  پاپيالرى  تمايز  مناطق  برخى  در  مي دهد. 
درشت و شفاف optically clear وجود دارد. در ساير مناطق 
تومور به صورت آشيانه هاى سلولى احاطه شده با عروق ظريف 
به  سوم  جز  است.  كرده  رشد  اى)  جزيره  يا  اينسوالر  (نماى 
صورت آشيانه ها و طناب هاى سلولى شديدا انفيلتراتيو به چشم 
مي خورد. سلول هاى اين جز داراى سيتوپالسم صورتى شيشه 
تيروئيد  اطراف  نرم  بافت  به  و  هستند  اسكواموئيد  نماى  با  اى 

حمله كرده اند.
انتها  يك  در  دارد.  وسيعى  طيف  تيروئيد  كارسينوم  بحث: 
كارسينوم پاپيالرى و فوليكوالر قرار دارند كه از لحاظ مورفولوژى 
و  دارند  كندى  سير  بالينى  لحاظ  از  اند،  يافته  تمايز  خوب 
است.  مقدور  راديواكتيو  يد  تجويز  و  جراحى  با  نيز  درمانشان 
در انتهاى ديگر طيف كارسينوم آناپالستيك قرار دارد كه كه از 
لحاظ مورفولوژى تمايز نيافته است، سيربالينى سريع و وحشيانه 
اى دارد و عليرغم درمان هاى سنگين و چند جانبه كشنده است. 
ارتباط بين سرطان هاى خوب تمايز يافته و سرطان هاى تمايز 
نيافته مدتها مورد بحث بوده است و در حال حاضر عقيده بر 
آن است كه اكثر- اگر نگوييم همه- كارسينوم هاى آناپالستيك 
در  مي خيزند.  بر  قبلى  يافته  تمايز  خوب  كارسينوم  يك  از 
آناپالستيك  كارسينوم هاى   %  8-90 بين  مختلف  سرى هاى 
تيروئيد با يك كارسينوم خوب تمايز يافته همراه بوده اند. در 
برخى موارد نوحى كارسينومي با تمايز ضعيف مانند پلى بين اين 
دو كارسينوم وجود دارد و در اين مناطق بينابينى تومور اغلب  

نماى اينسوالر همراه با افزايش اشكال ميتوزى دارد.
كارسينوم آناپالستيك تيروئيد نماهاى بافت شناسى متعددى 
غول  سلول  دوكى،  سلول  نماهاى  از  جمعى  معموال  ولى  دارد 
آسا و اشكال اسكواموئيد را به نمايش مي گذارد. در مورد اخير 
آنها  اى  شيشه  سيتوپالسم  ولى  نمي شوند  نيزه  كراتى  سلول ها 
يادآور كارسينوم سلول سنگفرشى non keratinizing  است. 
در اين بيمار حضور مناطق خوب تمايز يافته به همراه نواحى با 
مورفولوژى بينابينى به نفع منشا اوليه تيروئيدى تومور است تا 

درگيرى تيروئيد توسط كارسينوم سلول سنگفرشى حنجره.
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