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انجمن هاي آسيب شناسي، راديوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي 
بخش هاى  خصوصي،  و  دولتي  آزمايشگاهي  مراكز  بالغين،  و  اطفال 
جراحى، داخلى، زنان و انكولوژى بيمارستان هاى آموزشى، گروه هاي 
موسسات  و  شركت ها  وزارتي،  تابعه  نهادهاي  دانشگاه ها،  آموزشي 

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

انتقال  صنفي،  علمي و  رساني  اطالع  نشريه  اصلي  رسالت 
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دانش  به  ترغيب  و  پژوهشي  بستر  ترويج  پزشكي،  مختلف 

اندوزي در جامعه است. 

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

خواهد بود.
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از  سيستم  يك  مختلف  هاي  فعاليت  براى  ريزي  برنامه 
دهه پنجم قرن بيستم ميالدي به عنوان يك ضرورت مرسوم 
آزمايشگاه هاي  در  الزامي  استانداردهاي  و  است   گرديده 
در  و  گرديد  سال 2003  از   ISO 15189 نام  به  پزشكي 
ايران نيز اين استاندارد ها از سوي آزمايشگاه مرجع سالمت 
در ساليان اخير به عنوان يك ضرورت و الزام به آزمايشگاه ها 

ابالغ گرديد.
استقرار  قانونى  الزامات  به  توجه  با  اخير  ساليان  در 
در  رقابت  و  نياز  احساس  و  سو  يك  از  كيفيت  مديريت 
اين  فنى  مسئوالن  ديگر،  سوى  از  پزشكى  آزمايشگاه هاى 
مراكز را برآن داشته تا تمامى تالش خود را در اين زمينه به 

كار گيرند.
اين تالش ها گستره بسيار متنوعى از جمله به كارگيرى 
مشاور، استفاده از نرم افزارها، اجراى برنامه توسط كاركنان 
مركز و ... را شامل مى شود كه در يك نگاه به نظر مى رسد 

تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادى خواهيم داشت.
آزمايشگاه،  در  فرآيندها  ماهيت  فوق،  موارد  بر  عالوه 
پيچيدگى تجهيزات و حجم گسترده اطالعات و مديريت آن  
ها ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در اين زمينه را بيشتر 

به اذهان متبادر مى نمايد.
با توجه به رسالت انجمن آسيب شناسى انجمن مبتنى بر 
ارتقا سطح آموزشى و سطح دسترسى و خدمات به اعضا و 
جامعه هدف ، همكارى با مراكز مرتبط و در نهايت هدايت 

هدفمند اعضا به وضعيت مطلوب هيات مديره انجمن را بر 
آن داشت تا با تدوين يك نرم افزار جامع، توان مراكز را در 

استقرار نظام مديريت كيفيت را ارتقا دهد.
به يارى خداوند و پس از 3 سال فعاليت مستمر با بكارگيرى 
تيمى متشكل از متخصصان با تجربه در زمينه هاى مختلف 
آسيب شناسى، مديريت كيفيت و رايانه خوشبختانه در حال 

حاضر به اين مهم دست يافته ايم.
الزم به ذكر است اجزاى مختلف اين نرم افزار مطابق با 
سرفصل هاى ISO 15189 و با توجه به اهميت موضوع وبا 

تاكيد بيشتر بر بخش هاى كاربردى آن تدوين گرديده است.
در اين بخش به برخى از ويژگى هاى اين نرم افزار اشاره 

مى گردد: 
اين نرم افزار در طى فرآيند اجرا در مراكز، به عنوان   •
يك ابزار مناسب و خودآموز، موجب افزايش بهره ورى 
و ارتقا دانش كاربران و آشنايى هر چه بيشتر آن ها با نظام 

استقرار مديريت كيفيت مى گردد.
الزامات  برآوردن  اساس  بر  افزار  نرم  طراحى   •
آزمايشگاه  ابالغى  الزامات  و   ISO  15189 استاندارد 
مرجع سالمت جهت استقرار مديريت كيفيت صورت گرفته 

است.
مسئوالن فنى و مديران ارشد مراكز با به كارگيرى   •
آن مى توانند احاطه موثرترى بر فرآيندهاى مختلف داشته 

باشند.

تدوين نرم افزار جامع
 سيستم مديريت كيفيت 
در آزمايشگاه هاى پزشكى

دكتر حسين دارآفرين
مدير مسئول نشريه و مدير پروژه
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امكان دسترسى مراكز را به ارائه انواع گزارش هاي   •
مديريتى و به روز را تسهيل مى نمايد.

عالوه بر اين موارد، ابزارى به نام پوشه فعاليت   •
يا برنامه روزانه كاركنان مى باشدكه مديريت و كاركنان 
در سطوح مختلف ميتوانند برنامه اجراى فرآيند ها و تكاليف 

روزانه خود را كنترل كنند .     
جامع،  در اين بخش مى توان با يك برنامه ريزى   •
مستمر  فرآيندهاى  از  اعم  را  كاركنان  هاى  فعاليت  تمامى 
در نرم افزار يا فعاليت هاى آن ها در آزمايشگاه را مشخص و 
سپس برنامه ريزى نمود و اين نرم افزار به صورت هوشمند 
در زمان اجراى آن ها به پرسنل فعاليت مذكور را يادآورى مى 
نمايد و مستندات اجرايى آن ها را نيز به شكل موثرى ثبت 

مى نمايد.
كاركنان،  ارزيابى  و  آموزش  داخلى،  مميزى  برنامه   •
كنترل مستندات، نگهدارى، سرويس و كاليبراسيون و ... به 
صورت برنامه ريزى شده و در  پوشه فعاليت  فرد مسئول قرار 
ويرايش،  تصويب،  تاييد،  جمله  از  الزم  اقدامات  تا  گيرد  مى 
... را در زمان مناسب انجام دهد. بديهى است به  تكميل و 
اين  انجام   ، وقت  اتالف  كاهش  و  ورى  بهره  افزايش  منظور 
با  و  تجهيز  رايانه  در  موجود  ابزارهاى  از  استفاده  با  اقدامات 

ساده ترين شكل امكانپذير مى باشد.
كامـال  و  مـختلف  هاى  ليـست  چـك  وجـود   •
ديناميك و قابل تغيير در فرآيندهاى مختلف اعم از خريد، 

مزاياى  از   ... و  نظرسنجى ها  كاركنان،  ارزيابى  ايمنى،  انبارش، 
ديگر اين نرم افزار مى باشد. دموى اوليه اى  از اين چك ليست ها 
تا  گردد  مى  پيشنهاد  فنى  مسئوالن  به  مرتبط  هاى  بخش  در 
آن ها بر اساس نياز خود اقدام به تدوين نهايى مورد استفاده قرار 

دهند.
با توجه به رسالت انجمن، تالش گرديده تا مراكز با   •
توجه به قيمت مناسب اين نرم افزار، در بحث برآيند تعادلى 

هزينه-  فايده ،  بهره ورى الزم را كسب نمايند. 
در طراحى اين نرم افزار امكان ارتباط آن با ساير   •
نرم افزارهاى موجود در آزمايشگاه از جمله پذيرش وجوابدهى 
كنترل كيفى در آينده وجود دارد. لذا مى توان ادعا نمود در 
صورت استفاده مراكز متعدد از اين نرم افزار، در آينده نزديك 
شاهد ارتقا توانمندى آن ها در استقرار اين مهم خواهيم بود.

اكنون با توجه به اجراى فاز اوليه اين پروژه ضمن   •
سپاس از خداوند متعال كه انجام اين پروژه را به ما عطا نمود، 
از اعضاى هيات مديره انجمن كه امكانات الزم را در اختيار ما 
قرار داده اند و باالخص از مديران علمى و فنى اين پروژه كه 
در 3 سال اخير بيشترين تالش و همت را در پيشرفت اين 

پروژه بكار بستند، سپاس ويژه خود را اعالم نمايم.
در اين شماره و شماره هاى بعدى نشريه تالش مى گردد 
تا مقاالت متعددى در خصوص چگونگى كاربرى اين نرم افزار 

و نگاه كاربران داشته باشيم.
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فرهنگ سفره
و اثرات آن بر نظام سالمت ايران

دكتر فريد كرمى
سر دبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى ايران

خود را بر سر سفره اى مي بينيم كه بسيارى از نشستن بر سر 
آن محرومند.

از آن طرف آنانيكه از بيرون به سفره ها نظر دارند نيز بيكار 
ننشسته هر روز با ترفندى سعى در نفوذ دارند. تغييرات در 
قوانين و دستورالعمل ها، تفاسير جديد از قوانين موجود و 
... همگى براى گنجاندن عده اى بر سر سفره اى هستند چرا 
كه مهم نيست كه چه كسى بر سر چه سفره اى مي نشيند و 
چه توانايى  هايى  دارد چون اصوال نشستن بر سر هر سفره 
است!   خوردن  توان  هم  آن  و  مي خواهد  توانايى  يك  تنها 
پس اين امكان وجود دارد كه كارشناس ادبيات عرب، رئيس 
حسابدارى در وزارت بهداشت شود و مسئول كارگزينى در 
وزارت صنايع و معادن، مدير كلى در وزارت كشاورزى گردد 
و از همه مهمتر با ابتياع سواالت امتحان دستيارى، متخصص 

ارتوپدى يا پوست گرديد!
و  دار)  (سفره  مي اندازد  را  سفره  آنكه  سفره  فرهنگ  در 
از  يكسانى  تلقى  سفره)  (اهل  مي نشيند  سفره  سر  بر  آنكه 
ماهيت سفره دارند و در نظر هر دو ، زندگى سفره هاى متوالى 
سفره  است  ممكن  و  تهى]  مي شوند  هم  پى  از  هستند [كه 

دارى در موقعيتى ديگر اهل سفره باالترى گردد.

تا زمانى كه سفره به مناسبتى انداخته شود سنتى 
دارى  سفره  كه  زمانى  اما  مي شود،  محسوب  حسنه 
جامعه  يك  مردمان  زندگى  اساس  به  خوارى  سفره  و 

تبديل گردد باليى خانمان سوز خواهد شد.
فرهنگ سفره  در تقابل مشخص با فرهنگ توليد قرار 
دارد. در فرهنگ سفره فرض بر اينست كه سفره اى انداخته 
است  كرده  را  چيز  همه  فكر  قبل  از  دار  سفره  و  است  شده 
وجود  سفره  غذاى  تامين  چگونگى  بر  مبنى  دغدغه اى  پس 
ندارد. اما در فرهنگ توليد چون سفره اى در كار نيست هر 
كس خود دغدغه ارتزاق دارد و منتظر نيست تا سفره دارى، 

سفره اى براى او فراهم كند. 
در فرهنگ سفره تفاوتى نمي كند كه اهل سفره چه كسى 
است و چه توانايى دارد، چرا كه وقتى غذا فراهم گردد هر 
توانايى هاى  توليد  فرهنگ  در  اما  برد.  بهره  مي تواند  كسى 
فردى منشا ارتزاق است و نقش اصلى را در كسب منابع و 
بهره  است  تواناتر  آنكه  نتيجه  در  و  مي كند  بازى  موقعيت ها 
بيشترى مي برد. در هر دو فرهنگ سفره و توليد رقابت وجود 
دارد اما در اولى رقابت براى بهره بردارى بيشتر از منابع از 
از  كه  جديدى  منابع  ايجاد  براى  دومى  در  و  موجود  پيش 
قبل وجود نداشته اند. فرهنگ سفره كم كم منابع را تحليل 

در فرهنگ ما سفره و سفره دارى سنتى حسنه است. افراد 
به فراخور توان مالى خود در شرايط مختلف و به مناسبت هاى 
مختلف سفره مي اندازند. بازگشت از سفرهاى زيارتى، قبولى در 
كنكور، گرفتن مقامى جديد در اداره دولتى، تاسيس موسسه 
درمانى، عروسى، عزا و ... در حقيقت آن چه در فرهنگ ما 
براى هر تغيير در زندگى روزمره اهميت دارد سفره مربوط به 
آن است. سفره عروسى همه آن چيزى است كه از مراسم در 
ذهن ها بر جاى مي ماند و اگر فرزندى براى درگذشت پدرش 
سفره اى شايسته نياندازد، ميراث خوار نااليق خوانده مي شود. 
اثرات  آن  متعاقب  سفره  بدون  زيارتى  سفرهاى  از  بازگشت 

معنوى سفر را تحت الشعاع قرار مي دهد!
فرهنگ سفره آن چنان در تار و پود ما جاى گرفته كه 
دائما خود را در موقعيت هاى مختلف اهل يك سفره مي دانيم. 
اگر كارمند دولت باشيم و حكم استخدام رسمى قطعى در 
جيبمان، خود را اهل سفره بزرگى مي دانيم كه اوال هر كسى 
شانس نشستن بر سر آن را ندارد و ثانيا با تفاخر به كسانى 
نگاه مي كنيم كه از بيرون با حسرت به اين سفره نظر دارند! 
اگر به واسطه تحصيل دانشگاهى موفق به اخذ ورق پاره اى 
تحت عنوان پروانه مطب يا پروانه تاسيس آزمايشگاه شده ايم 
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مي برد چرا كه منابع هر چقدر هم كه غنى باشند به صورت 
مقابل  در  اما  مي گيرند  قرار  بردارى  بهره  مورد  طرفه  يك 
فرهنگ توليد منجر به ازدياد منابع مي شود و در اين فرهنگ 

از هيچ، همه چيز آفريده مي شود. 
در فرهنگ سفره  اين سفره دار است كه تعيين مي كند 
چه كسى بر سر سفره بنشيند و چه چيزى و به چه ميزان 
مناسك  و  آداب  مي سازد  مشخص  كه  اوست  شود.  تناول 
نشستن بر سر سفره چگونه بايد باشد. در اين فرهنگ همه 
چشم به سفره دار دارند كه از طريق تكريم و تعظيم به او 

بقاى خود را بر سر سفره تضمين نمايند. 
در فرهنگ توليد، توليدكنندگان يا ارائه دهندگان خدمات 
كه  دارند  خدمتى  ارائه  يا  توليد  در  سعى  رقابتى  فضايى  در 
طريق  اين  از  تا  گيرد  قرار  كنندگان  مصرف  توجه  مورد 
بهره اى نصيب خود كنند. بدين جهت در فرهنگ توليد هدف 
آفرينش محصوالت جديد يا ارائه خدماتى است كه از قبل 
وجود نداشته اند. فرهنگ توليد براى آنكه بتواند بهينه عمل 

كند به سه شرط اساسى نياز دارد:
ارائه  و  توليد  شرايط  كه  معنا  بدان  رقابت  آزادى   -  1  
و  خالقيت  جز  و  باشد  فراهم  يكسان  به  همه  براى  خدمات 
توانايى فردى، الويتى از پيش در نظر گرفته شده براى افراد 

وجود نداشته باشد. 
2 - حاكميت قانون بدان دليل كه در فضاى رقابتى كه 
همه افراد جهت كسب موقعيت هاى بهتر و ارائه خدمات با 
كيفيت تر با يكديگر به رقابت برمي خيزند روابط بين افراد 
براى  قانون  ناظران  و  مجريان  لذا  و  مي كند  تعيين  قانون  را 
اجراى صحيح وظيفه خود مي بايست از دخالت در توليد يا 
سوم  شرط  منشاء  خود  اين  كه  باشند  بركنار  خدمات  ارائه 

براى بهينه عمل كردن فرهنگ توليد است. 
3 - عدم دخالت مجريان و ناظران قانون در امر توليد يا 
ارائه خدمات چرا كه درگير شدن دولت و نهادهاى حكومتى 
در فضاى رقابتى جامعه موقعيت ها و فرصت هاى توليد و ارائه 
خدمات را به سمت كانون هاى قدرت هدايت خواهد كرد و 
نفس رقابت آزاد زير سوال خواهد رفت و بدين جهت است كه 
براى ايجاد فرهنگ توليد ابتدا مي بايست بدنه دولت كوچك 
و كوچكتر شود. در فرهنگ توليد، فرد با تكيه بر خالقيت و 
توانايى هاى خود جز تمكين در برابر قانون محدوديتى ندارد 
موقعيت هاى  و  بقا  حفظ  براى  ديگرى  به  تكريم  و  تعظيم  و 

بهتر معنايى نخواهد داشت.
در فرهنگ سفره، با گذشت زمان و ازدياد جمعيت سهم 
هر فرد از سفره نقصان مي يابد و رفته رفته عده اى از  اهل 
را  شرايطى  دارند  دار  سفره  با  نزديك ترى  روابط  كه  سفره 
فراهم مي كنند كه سفره اى خصوصى در مجاورت سفره اصلى 

سر  بر  نشستن  امكان  خواص  برخى  فقط  كه  شود  انداخته 
آن براى آن ها فراهم است. ايجاد سفره هاى خصوصى، شروع 
نابودى سفره اصلى است چرا كه از اين به بعد منابع به سمت 
سفره هاى خصوصى هدايت شده سفره اصلى بى رمق تر از 
پيش خواهد گرديد. در چنين وضعيتى سفره دار كه ديگر 
نمي تواند به سفره بى رمق اصلى ببالد توجه بيشتر خود را 
اين  اهل  كه  چرا  مي سازد  معطوف  خصوصى  سفره هاى  به 

سفره ها ارج و قرب بيشترى براى سفره دار قائل هستند!
حال باليى كه بر سر اهالى سفره اصلى مي آيد درگيرى 
محتويات  روزافزون  نقصان  مشاهده  با  كه  است  گرسنگانى 
سفره تنها به فكر كندن تكه نانى از سهم بغل دستى هستند 
و در چنين سفره اى تنازع بقا قانون اصلى محسوب مي شود!

و  نمي ماند  اصلى  سفره  به  محدود  سفره ها  منابع  تحليل 
هم  باز  شده  نقصان  دچار  كم  كم  نيز  خصوصى  سفره هاى 
انداخته  قبلى  سفره  مجاورت  در  ترى  خصوصى  سفره هاى 
مي شود كه اين بار عده محدودترى از خواص امكان نشستن 
بر سر آن را دارند و اين روند تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه 

ديگر چيزى براى هيچ سفره اى باقى نمي ماند!
و  خوى  مي كنند  زندگى  سفره  فرهنگ  در  كه  مردمانى 
ناخود  مردمى  چنين  مي گيرند.  را  سفره  با  منطبق  خصلتى 
آگاه تحسين كننده سفره دار هستند تا شانس خود را براى 
بهره ورى از سفره هاى بى رمق افزايش داده و شايد امكان 
حضور بر سر يك سفره خصوصى براى آنها فراهم گردد. در 
فرهنگ سفره آنچه مهم است سهم بغل دستى از سفره است 
و افراد دائما در اين استرس به سر مي برند كه مبادا ديگرى 
سهم بيشترى از او عايدش گردد. از اينرو در چنين فرهنگى 
بهره بردارى بى حساب از محتويات سفره الويت هر فرد است 

تا مبادا از ديگران عقب بماند!
فرهنگ سفره در نهايت جامعه اى را به وجود مي آورد كه 
هر  و  مي شوند  انداخته  مراتبى  سلسله  هرم  يك  در  سفره ها 
چه به قاعده هرم نزديكتر مي شويم سهم هر شخص از سفره 
كمتر و كمتر مي گردد و رقابت وحشيانه براى بهره بردارى از 
منابع موجود و تنازع بقاى حاكم بر چنين جامعه اى منجربه 
فاصله گيرى هر چه بيشتر افراد جامعه از يكديگر مي گردد 
امرى طبيعى  و خشونت و درگيرى در زندگى اجتماعى به 
پشت  در  طوالنى  صف هاى  شكل  بدين  و  مي شود  تبديل 
محاكم قضايى تشكيل مي گردند و اخالقيات نيز به برنامه هاى 
اخالقيات  سفره  فرهنگ  كه  چرا  برد!  خواهد  پناه  تلويزيونى 
خاص خود را دارد. در اين فرهنگ چون منابع از پيش موجود 
كارى  كم  و  نمي كند  بازى  ارتزاق  در  نقشى  كار  پس  است 
امرى طبيعى محسوب مي شود. استرس ناشى از امكان عقب 
ماندن از ديگران افراد را به اسراف كارى سوق مي دهد . در 
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جامعه اى كه تنها راه بهره بردن، گرفتن سهم ديگرى باشد، 
حسادت و زير آب زدن روشى كارساز مي نمايد و تملق و 
چاپلوسى زمينه ساز نزديكى به سفره دار و افزايش شانس 
نشستن بر سر سفره اى خصوصى است. در يك كالم شاكله 

فرهنگ سفره بر پايه دروغ بنا شده است.

نظام سالمت در جامعه اى كه فرهنگ سفره بر آن حاكم 
طرف  يك  از  نمي ماند.  امان  در  آن  مخرب  اثرات  از  است 
سازمان هاى بيمه گر دولتى به صورت انحصارى عمل كرده 
خود را بسان سفره دارى مي بينند كه هر از گاهى به فراخور 
بودجه خود تكه نانى را در سفره سالمت مي اندازند و مراكز 
تشخيصى و درمانى در رقابتى غير اخالقى براى تصاحب آن 
از سر و كول يكديگر باال مي روند و از طرف ديگر با نقصان 
منابع مالى سازمان هاى بيمه گر و كمرنگ شدن نقش اين 
نهادها در اقتصاد مراكز تشخيصى و درمانى و افزايش سهم 
پرداخت مردم، توجه اين مراكز به تامين كننده اصلى منابع 
مردم  مبارك  جيب  كه  مي شود  جلب  سالمت  نظام  مالى 
است! در حقيقت در حضور سفره بى رمق سازمان هاى بيمه 
سالمت  نظام  دار  سفره  بخواهند  خود  آنكه  بدون  مردم  گر، 

شده اند!
سفره دارى مردم تفاوتى مشخص با سفره دارى سازمان هاى 
بيمه گر و دولت دارد. سفره دار دولتى با وقوف به تسلط به 
و  است  سفره  در  مصرف  ميزان  كننده  تعيين  سفره،  منابع 
اوست كه رفتار اهل سفره را در ميزان بهره بردارى از سفره 
تعيين و تنظيم مي كند اما مردم بدون آگاهى از اينكه سفره 
دار نظام سالمت شده اند مورد سوء استفاده اهل سفره قرار 
مي گيرند. در چنين سفره اى بهره بردارى اهل سفره ( مراكز 
تشخيصى و درمانى) از منابع موجود (جيب مردم) با شدت و 

حدت بيشترى صورت مي گيرد.
گر  بيمه  سازمان هاى  دولت،  سالمتى  نظام  چنين  در 
شاهد  نشسته  گود  گنار  در  قانونگذارى  مجلس  و  دولتى 
تحليل روزافزون منابع سفره از جيب مردم هستند و به جاى 
اصالح ساختار و كاركرد نظام سالمت در جهت جلوگيرى از 
نقش انحصارى سازمان هاى بيمه گر دولتى و تقويت سيستم 
بيمه گرى خصوصى و هدايت منابع مالى به نظام سالمت در 
ظاهر خود را مدافع مردم نشان داده با ابالغ تعرفه هاى غير 
واقعى دستورى تير خالص را بر نظام سالمت وارد مي سازند. 
و  شكل  بدين  كه  درمانى  و  تشخيصى  خدمات  تعرفه هاى 
بدون در نظر گرفتن هزينه هاى جارى و نرخ تورم به صورت 
دستورى ابالغ مي شوند بار مالى را به سمت مراكز تشخيصى 
جبران  براى  قاعدتا  مراكز  اين  و  مي كنند  منتقل  درمانى  و 

هزينه هاى  كاهش  به  مجبور  طرف  يك  از  خود  هزينه هاى 
نيروى انسانى و پشتيبانى خود مى شوند كه افت كيفيت را 
ميزى  زير  پديده  ديگر  طرف  از  و  داشت  خواهد  دنبال  به 
كه پيشتر به صورت محدود در بخش هايى از نظام سالمت 
مالى  منابع  اخذ  در  خود  رفتار  اساس  به  را  مي شد  مشاهده 
از مردم تبديل خواهند كرد. در حقيقت ابالغ تعرفه هاى غير 
واقعى آن هم به صورت دستورى وضعيتى را به وجود مي آورد 
كه مردم براى دريافت خدمات بدون كيفيت بايد هزينه هاى 

بيشترى را متحمل گردند!

سالمت،  نظام  بر  سفره  فرهنگ  تاثير  ديگر  نمودهاى  از 
است.  سالمت  سفره  اهل  بسط  براى  افزون  روز  تالش 
افزايش ناگهانى ظرفيت پذيرش دانشجوى پزشكى در سال 
افت  به  منجر  آموزشى،  ساخت هاى  زير  تامين  بدون   1365
فرض  گرديد.  عمومى  طب  دوره  در  آموزشى  شديدكيفيت 
اوليه طراحان اين بود كه براى ر هايى  از خدمات نامطلوب 
پزشكان هندى و پاكستانى مي توان پزشكان ايرانى تربيت كرد 
كه بتوانند اسهال و استفراغ را درمان كنند و با پذيرش سى 
درصد از فارغ التحصيالن طب عمومى در دوره هاى تخصصى 

مشكل كمبود نيروهاى تخصصى نيز برطرف گردد.
هر چند كه افزايش تعداد فارغ التحصيالن طب عمومى، 
كشور را از وجود پزشكان خارجى بى نياز كرد و استقرار نظام 
شبكه اثرات مطلوبى در ارتقاى شاخص هاى بهداشتى از خود 
طراحى  بدون  عمومى  پزشكان  تعداد  افزايش  اما  داد  نشان 
چنين  از  بتواند  كه  درمانى  و  بهداشتى  خدمات  ارائه  نظام 
پتانسيلى استفاده كند وضعيتى را به وجود آورده است كه 
اين فارغ التحصيالن براى آنكه بتوانند از سفره سالمت بهره 

ببرند تنها دو راه در پيش روى دارد :
 1 - قبولى در امتحان دستيارى 

درگيرى  و  تخصصى  خدمات  ارائه  با  مطب  تاسيس   -  2
روزمره با كارشناسان نظارت بر درمان 

اگر روزگارى بازار كالس هاى كنكور براى ورود به دانشگاه 
پر رونق بود امروزه به دليل افزايش تعداد پزشكان عمومى كه 
تمايل به قبولى در امتحان دستيارى دارند. كالس هاى كنكور 
رونق  پر  كسبى  به  نيز  مربوطه  كتاب هاى  چاپ  و  دستيارى 
مبدل گشته است و على رغم تالش هاى وزارت بهداشت در 
تامين سالمت امتحان دستيارى كماكان شاهد تقلب و فروش 

سوال هاى امتحان هستيم.
 از آن طرف پزشكان عمومى كه با تاسيس مطب توانسته 
اند جايى براى خود بر سر سفره سالمت باز كنند دائما در 
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انطباق  براى  درمان  بر  نظارت  كارشناسان  تهديد  معرض 
وضعيت ارائه خدمات مطب خود با دستور العمل ها و ضوابط 
تعريف شده براى پزشكان عمومى هستند و سازمان هاى بيمه 
عدم  كوچكترين  مشاهده  با  كرده  استفاده  فرصت  از  نيز  گر 
انطباقى نانى را كه قرار است بر سر سفره پزشكان عمومى 

قرار گيرد را محدود و محدودتر مي كنند!

كشور،  سالمت  نظام  بر  سفره  فرهنگ  ديگر  مصاديق  از 
محو شدن مرزبندى هاى رشته هاى تخصصى در ارائه خدمات 
تخصصى  رشته هاى  با  موازى  رشته هاى  تاسيس  بعضا  و 

پزشكى است.
اختالف نظر راديولوژيست ها و متخصصان زنان در انجام 
سونوگرافى، اختالف نظر جراحان پالستيك و جراحان گوش و 
گلو وبينى برسر عمل رينوپالستى، تالش متخصصان پزشكى 
قانونى براى نشاندن خود بر مسند متخصص مسموميت ها و 
... همگى از مصاديق محو مرزبندى هاى تخصصى در كشور 
است چرا كه در فرهنگ سفره، اهالى هر سفره عالوه بر اين 
كه به سهم بغل دستى در سفره خود نظر دارند در صورت 
مشاهده نانى چرب تر در سفره اى ديگر به دنبال يافتن جاى 

پايى براى خود بر سر آن سفره هستند.
پزشكى  تخصصى  رشته هاى  با  موازى  رشته هاى  تاسيس 
سالمت  نظام  بر  سفره  فرهنگ  اثرات  ديگر  موارد  از  نيز 
آزمايشگاهى،  علوم  حرفه اى   دكتراى  رشته  تاسيس  است. 
مصداق بارز ايجاد رشته اى موازى با كلينيكال پاتولوژى بود و 
آزمايشگاه هايى  كه توسط اين فارغ التحصيالن اداره مي شوند، 
نه تنها به انجام آزمايش هاى بالينى مبادرت مي ورزند بلكه 
مي نمايند.  پذيرش  نيز  را  پاتولوژى  و  سيتولوژى  نمونه هاى 
اقدامات فارغ التحصيالن PhD علوم پايه پزشكى براى راه 
اندازى رشته  تخصصى علوم آزمايشگاهى تحت عنوان دوره 
اين  ايجاد  براى  بهداشت  وزارت  سبزهاى  چراغ  و  تكميلى 
رشته از مصاديق مشخص نشاندن عده اى جديد بر سر سفره 

آزمايشگاه بالينى است!
طرح هاى  حتى  ما  سالمت  نظام  بر  حاكم  سفره  فرهنگ 
بهداشتى را از اثرات خود بى نصيب نگذاشته است و تامين 
بودجه براى اجراى طرح هاى كشورى به مانند انداختن نانى 

تازه در سفره بى رمق سالمت تعبير مي شود.
غربالگرى  براى  بيمارى ها  مديريت  مركز  كه  ديابت  طرح 
معناى  سفره  فرهنگ  در  است  كرده  اجرا  ديابتى  بيماران 
ديگرى مي يابد. در اين طرح مردم با مراجعه به آزمايشگاه هاى 
رايگان  صورت  به  بهداشتى  معاونت هاى  توسط  شده  تعيين 
آزمايش ها  انجام  هزينه هاى  و  مي گيرند  قرار  غربالگرى  تحت 

توسط مراكز بهداشت به آزمايشگاه هاى طرف قرارداد پرداخت 
مي شود.

كه  بالينى  آزمايشگاه  اقتصاد  بر  حاكم  موجود  فضاى  در 
به دليل كاهش سهم پرداخت بيمه گر و افزايش سهم مردم 
از جيب و كاهش شديد قدرت خريد مشتريان، مراجعان به 
آزمايشگاه ها افت قابل مالحظه اى يافته است و از طرف ديگر 
تاخير در پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها توسط سازمان هاى 
معرض  در  زيادى  آزمايشگاه هاى  عمال  دولتى  گر  بيمه 
طرح هاى  فضايى  چنين  در  اند.  گرفته  قرار  ورشكستگى 
به  كه  است  نانى  تكه  بسان  ديابت  طرح  همانند  بهداشتى 
سفره آزمايشگاه ها انداخته مي شود و متاسفانه رقابتى ناسالم 
فهرست  در  خود  نام  گنجاندن  براى  آزمايشگاه ها  بين  در 
با  نيز  عده اى  و  است  گرفته  در  ديابت  طرح  آزمايشگاه هاى 
هماهنگى با سفره دار سعى در حذف كليه رقبا و ايجاد يك 

سفره خصوصى براى آزمايشگاه خود هستند. 
طرح ديابت هر چند كه مراجعان به آزمايشگاه هاى طرف 
قرارداد را افزايش داده است اما پرداخت هاى دولتى جوابگوى 
كه  آزمايشگاه هايى   و  نيستند  طرح  با  مرتبط  هزينه هاى 
آزمايشگاه  به  طرح  اين  طريق  از  بيماران  راهيابى  اميد  به 
خود هستند، از اين نكته غافلند كه مردمى كه در طرح هاى 
غربالگرى شركت مي كنند همان عده اى هستند كه پس از 
افزايش سهم پرداخت مردم از جيب با آزمايشگاه ها و ساير 
مراكز تشخيصى و درمانى قهر كرده اند و مسلما در صورت 
اتمام بودجه طرح هاى بهداشتى، اين جماعت به دليل عدم 
استطاعت مالى مشترى دائمى آزمايشگاه نخواهند شد و آن 
اينچنينى  طرح هاى  و  ديابت  طرح  خصوص  در  بايد  كه  چه 

گفت تنها يك جمله است: هياهوى بسيار براى هيچ!
 پرونده هاى پزشكان در هيات هاى انتظامى نظام پزشكى و 
كميسيون هاى پزشكى قانونى كه به قول معروف در پشت هر 
كدام يك روپوش سفيد قرار دارد، حضور افرادى مأمور از برخى 
بيمارستان هاى خصوصى در حياط بيمارستان هاى دانشگاهى 
توسط  بيمار  فروش  پديده  بيماران،  هدايت  براى  دولتى  و 
برخى آمبوالنس هاى خصوصى، پديده پاسكارى بيماران در 
ميان برخى مراكز تشخيصى و درمانى، تجويز داروهاى فاقد 
تائيديه هاى رسمى در قالب پروژه هاى به اصطالح تحقيقاتى 
و يا توسط انجمن هاى حمايت از بيماران و تورهاى علمى و 
سياحتى برخى شركت هاى دارويى براى اعزام پزشكان تجويز 
نظام  بر  سفره  فرهنگ  تسلط  از  حكايت  همگى   ... و  كننده 
نه  و  مجلسيم  نماينده  نه  كه  هم  ما  و  دارند  كشور  سالمت 
كارگزار دولتى فقط مي توانيم بنويسيم تا شايد چشم هاى آن 

ديگران را به فاجعه در پيش رو بگشاييم.
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معرفى نرم افزار جامع
 سيستم مديريت كيفيت 
در آزمايشگاه هاى پزشكى

دكتر مرتضى صديقى 
 متخصص آسيب شناسى- مدرس و سرمميز بين المللى سيستم هاى 

كيقيت و مدير علمى پروژه

تئورى  در  مديريتى  روش هاى  و  سازمانى  فرهنگ  تغيير 
جذاب و آسان بنظر مى رسد اما در عمل كار بسيار پيچيده 
و مشكلى است و چنانچه درست اجرا نشود اثرات نا مطلوبى 

بر كاركنان و سازمان خواهد گذاشت.

برخى  رعايت  بر  قانون  الزام  پزشكى  آزمايشگاه هاى  در 
استقرار  تب  رقابت،  افزايش  همچنين  و  استانداردادها 
سيستم هاى كيفيت را باال برده و بسيارى از آزمايشگاه ها يا 
در صدد حركت در اين زمينه هستند و يا تا آنجا تالش كرده 

اند كه منتظر دريافت لوح كيفيت هستند.

كه  است  اين  آزمايشگاه ها  مديران  همه  بزرگ  سوال  اما 
را  كار  چيست؟  كيفيت  سيستم  استقرار  استراتژى  بهترين 
تماما به دست مشاور بسپاريم، همه را خودمان انجام دهيم و 

يا راه هايى  غير از اين را در پيش يگيريم.

تجربه نشان داده است كه روش هاى اول و دوم در اكثر 
موارد نتيجه دلخواه و موثرى نخواهد داشت. در واقع بهترين 

همزمان  و  آزمايشگاه  مديريت  توسط  كار  اجراى  استراتژى 
بهره مندى از خدمات مشاوره اى شامل آموزش و مميزى هاى 

دوره اى براى جهت دهى صحيح به فعاليت هاست.

اما مشاور با تجربه و قابل اعتماد در دسترس همه نيست 
راستا  اين  در  است.  مشكل  نيز  آن  هزينه هاى  پرداخت  و 
انجمن علمى آسيب شناسى با يك تالش تيمى گسترده و 
استفاده از متخصصان با تجربه اقدام به طراحى يك نرم افزار 
كليه  دسترس  در  بزودى  كه  است  نموده  پيشرفته  رايانه اى 
عالقمندان قرار خواهد گرفت. اين نرم افزار از بسيارى جهات 
منحصر بفرد بوده و در صورت استقرار و بكارگيرى مى تواند 
توانمندى هاى مديريت آزمايشگاه را تا حد استاندارد هاى بين 

المللى ارتقا دهد.

مهمترين ويژگى هاى اين نرم افزار به طور مختصر به شرح 
و  بخشى  اثر  افزايش  جهت  در  مجموعا  كه  باشد  مى  زير 
و  كيفيت  سيستم  اجراى  طريق  از  سازمان  كارايى 

طراحى مجدد فرآيندها خواهد بود:
الزامات  برآوردن  افزار  نرم  اين  طراحى  اساس   •
مديريت  سيستم  استقرار  جهت   ISO 15189 استاندارد 
پزشكى  آزمايشگاه هاى  در  صالحيت  احراز  و  كيفيت 

مى باشد.
طبقه  فرآيندى  قالب  در  را  سازمان  افزار  نرم  اين   •
مديريت  براى  مطمئن  ابزار  يك  براين  بنا  كند  مى  بندى 
و كنترل فرآيند ها و اطمينان از خروجى آنها با شرايط 

تعريف شده مى باشد.
استفاده  امكان  برنامه  عناصر  همبستگى  وجود  با   •
تواند  مى  آزمايشگاه  و  دارد  وجود  آن  از  مرحله اى  و  پلكانى 
بنا به  نياز و توان مالى استفاده از امكانات آن را گام به گام 

برنامه ريزى و اجرا نمايد.
مديريت  افزار  نرم  اين  ابزارهاى  مهمترين  از  يكى   •
افزوده  ارزش  سازمان  براى  تواند  مى  كه  است  آن  منابع 
كاركنان  مديريت  جمله  آن  از  باشد.  داشته  توجهى  قابل 
شامل ثبت قراردادها، مسئوليت ها و اختيارات، برنامه ريزى 
مراحل  از  تجهيزات  مديريت  كارى،  سوابق  و  مرخصى ها 
نگهدارى،  و  تعمير  بكارگيرى  تا  نصب  و  خريدارى  انتخاب، 
مشابه  موارد  سـاير  و  مـواد  و  كيـت ها  خـريد  مديريت 

مى باشد.
مديريت تداركات، خريد و انبارش به مديريت   •
آزمايشگاه امكان كنترل موجودى مواد، تعيين نقاط سفارش، 
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شرح حال:
 خانم 54 ساله با توده 7 سانتيمترى توراكس كه به 
نموده  مراجعه  دارد  چسبندگى  راست  دهليز  و  آئورت 
است. نماى ميكروسكوپى توده در زير نشان داده شده 

است. تشخيص شما چيست؟

بافت شناسى: 
در  دست  يك  دوكى  سلول هاى  تكثير  از  متشكل  تومور 
نشان  را  هيالينيزاسيون  از  كانون هاى  كه  است  استرومايى 
مى دهد. عناصر اپيتليوئيد به ميزان بسيار محدود موجودند. 

فعاليت ميتوزى قابل توجهى وجود ندارد.

بحث: 
ساركوم  تيموما،  شامل  تومور  اين  افتراقى  تشخيص 
سينوويال و تومور اپى تليال سلول دوكى با تمايز شبه تيموسى 
(SETTLE) مى باشد. افتراق اين موارد بر اساس مورفولوژى 
اپى  تومور  و  سينوويال  ساركوم  ميان  (خصوصا  است  دشوار 
تليال سلول دوكى با تمايز شبه تيموسى). ترانس لوكاسيون 
مشخصه ساركوم سينوويال در اين نمونه وجود نداشت و اثرى 
از لنفوسيت هاى TdT+ كه در تيموما وجود دارند نيز يافت 
سلول  تليال  اپى  تومور  نفع  به  شواهد  مجموع  بنابراين  نشد. 
در  عمدتا  نادر  تومور  اين  بود.  تيموسى  شبه  تمايز  با  دوكى 
غده تيروئيد كودكان و جوانان يافت شده و تمايل خاصى به 

متاستاز دير هنگام دارد.

تشخيص: 
تومور اپى تليال سلول دوكى با تمايز شبه تيموسى

 Spindle epithelial tumor with thymus like 
differentiation (SETTLE)

منبع : 
 http://pathology2.jhu.edu/sp

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش  كنترل اقالم خريدارى شده در مراحل مختلف را مى دهد. 
همچنين خريد خدمات از جمله خدمات كاليبراسيون، تعمير 

و نگهدارى، آموزش و... از اين جمله اند. 
فرآيند كنترل كار نا منطبق در اين برنامه بسيار   •
فعال و اثر بخش مى باشد و مى تواند تمامى اتفاقات رايج 
ناخواسته در آزمايشگاه را ثبت و تا حل ريشه اى آنها پيگيرى 

نمايد.
يكى از ابزارهاى مهم اين نرم افزار  پوشه فعاليت    •
هوشمند  شكل  به  كه  باشد  مى  كاركنان  روزانه)  (برنامه 
كليه اقدامات براى همان روز كاركنان را در برنامه كارى قرار 

مى دهد.
اين نرم افزار همانطور كه انتظار مى رود كاغذ بازى   •
در سازمان را به حد اقل مى رساند و اجراى سيستم و 
بهره مندى از آن را بسيار آسان مى كند. در اين راستا 
فرآيندهاى پيچيده اى همچون كنترل مدارك،كنترل سوابق، 
اقدامات اصالحى و پيشگيرانه، مميزى داخلى، ثبت شكايات 
به  مستمر  بهبود  و  مديريت  بازنگرى  آنها،  به  رسيدگى  و 

راحتى قابل اجرا هستند.
براى  پيشرفته   برنامه اى  داراى  افزار  نرم  اين   •
رضايت سنجى از گيرندگان خدمات آزمايشگاه ( اعم 
از بيماران و پزشكان ) همراه با چك ليست هاى آماده 
آمارى نتايج و استفاده  و معتبر مى باشد و امكان تحليل 
از آن در ساير فرآيند ها از جمله اقدامات اصالحى، بازنگرى 

مديريت و بهبود مستمر وجود دارد.
و  پذيرش  افزارهاى  نرم  تمامى  با  افزار  نرم  اين   •
ضمن  تواند  مى  و  داشته  سازگارى  آزمايشگاه ها  جوابدهى 

دريافت اطالعات از نتايج آنها نقش مكمل را داشته باشد.
همه فرآيندها و عناصر اين برنامه بهم متصل بوده   •
و اطالعات و داده مى تواند به صورت خودكار به قسمت هاى 
ديگر منتقل شده و مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين امكان 
تهيه گزارش هاى آمارى بسيار متنوعى جهت ارزيابى 
سيستم كيفيت و ميزان پيشرفت سازمان وجود دارد.

در  معرفى  پتانسيل  افزار  نرم  اين  معتقديم  ما  پايان  در 
سازمان  مديترانه اى  حوزه  در  حداقل  يا  و  جهانى  سطح 
بهداشت جهانى جهت استفاده در آزمايشگاه را داشته و طى 
يك دوره يكساله پس از دريافت نظرات و پيشنهادات استفاده 
در  تواند  مى  آن  نهايى   ويرايش  كشور،  سطح  در  كنندگان 

خارج از مرزها معرفى و ارائه شود.
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به نام يگانه آفريدگار هستى

مقدمه 

با  بشر  مختلف  فعاليت هاى  در  ريزى  برنامه  و  طراحى 
ميالدى  بيستم  قرن  اواسط  از  مديريتى  مفاهيم  از  استفاده 
انجام گرديده است و بدين وسيله مفهوم استاندارد به معنى 
اطمينان  حصول  براى  ضرورى  الزامات  و  ويژگى ها  حداقل 
در  خدمت  يك  يا  و  محصول  يك  سيستم،  يك  كيفيت  از 
سازمان  گيرى  شكل  است.با  شده  وارد  مختلف  پروژه هاى 
بين  استاندادر هاى  تدوين   ،(ISO) استاندارد  المللى  بين 
المللى به صورت منسجم آغاز و در تمامى رشته ها گسترش 
يافته است. استاندارد ISO 15189 استاندارد ويژه اى براى 
در  مذكور  سازمان  توسط  كه  است  پزشكى  آزمايشگاه هاى 
سال 2003 ميالدى منتشر و در سال 2007 ميالدى مورد 
استاندارد هاى  استانداردها  اين  است.  گرفته  قرار  بازنگرى 
تلفيقى در اصول مديريتى و فنى است كه مفهوم تعريف شده 
از استاندارد به منظور حصول اطمينان از كيفيت خدمات در 

آزمايشگاه هاى پزشكى را توصيف مى نمايد.

برنامه هاى  دنبال  به  و  جهانى  حركت  اين  راستاى  در 
در  گام  به  گام  حركت  خصوص  در  بهداشت  وزارت  اعالمى 
جهت استانداردسازى آزمايشگاه هاى پزشكى، انجمن علمى 
همچون  را  برنامه ها  اين  در  مشاركت  ايران  شناسى  آسيب 
است  قرارداده  خود  وظايف  و  برنامه ها  سرلوحه  در  گذشته 
برگزارى  و  متعدد  مستندات  و  كتاب ها  انتشار  از  پس  و 
دوره هاى متعدد آموزشى، از سال 87 در حركتى نوين اقدام 
هر  استقرار  براى  سيستماتيك  ابزارى  توليد  و  طراحى  به 
راستا  اين  در  نمود.  آزمايشگاه ها  در  استاندارد  اين  بهتر  چه 
نيرو(گرانير)  راهبران  گسترش  مهندسى  شركت  توليد  تيم 
هر  براى  گرديد.  محصول  اين  توليد  در  همكارى  به  مفتخر 
تيم نرم افزارى افتخار بزرگيست كه متولى توليد محصولى 
باشد كه عالوه بر كاربردى بودن، فرهنگ ساز باشد و امروز 
فرهنگ استاندارد سازى از جمله نيازهاى بنيادى هر كسب 
و كاريست. و اينك پس از گذشت قريب به 2 سال از آغاز 
پروژه سيستم نرم افزارى مديريت كيفيت در آزمايشگاه هاى 
پزشكى اين ابزار آماده ارائه به آزمايشگاه هاى پزشكى كشور  

مى باشد.

تاريخچه 

براى توليد هر محصول نرم افزارى روشها و استانداردهاى 
متعددى وجود دارد كه با توجه به ابعاد آن محصول انتخاب  
مى گردد. صرف نظر از ديدگاه ها، روشها و محصوالت ميانى 
بسيار متنوع هر كدام از راهكارهاى توليد نرم افزار، همگى 

چهار مرحله اصلى را شامل مى شوند كه عبارتند از:
1 - شناخت 
2 - طراحى

3 - پياده سازى
4 - اجراى آزمايشى

5 - تحويل
روش ها، ابزارها، مدل ها و مسيرهاى علمى فراوانى براى 
مراحل 2 به بعد وجود دارند ولى مرحله شناخت همواره يكى 
بوده  محصول  هر  توليد  مراحل  مهمترين  و  ترين  بحرانى  از 
است. هرگز نمى توان براى يك مسئله نا شناخته راه حلى 
مستندات  توليد  و  شناخت  مراحل  پروژه  اين  در  داد.  ارائه 
مربوطه با مديريت دكتر حسين دارآفرين كه متخصص پاتو 
لوژى  آشنا به علم كامپيوتر است رهبرى شد. ايشان با كمك 
و  جامع  شناخت  صديقى  مرتضى  دكتر  همچون  بزرگانى 
كاملى از موضوع پروژه براى اعضاء تيم توليد فراهم آوردند و 

مشخصات فنى
 و راهنماى نرم افزار مديريت 

كيفيت در آزمايشگاه هاى پزشكى
مهندس عليرضا منصورى

 مدير فنى و سرپرست تيم تحليل 
و طراحى پروژه نرم افزار مديريت كيفيت 

در آزمايشگاه هاى پزشكى
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در طول پروژه دلسوزانه تيم را همراهى نمودند تا امروز بعد 
از گذشت قريب به 2 سال شاهد آماده شدن اولين نسخه از 
اين محصول باشيم. پس از تشكيل جلسات متعدد تحليل و 
طراحى و مشخص شدن ابعاد بزرگ محصول و گام هاى ارتقا 
و توسعه در نظر گرفته شده براى آينده محصول، متدولوژى 
ترين  اصلى  شد.  برگزيده  محصول  اين  توليد  براى   RUP
مزيت هاى اين متدولوژى ساخت يافتگى ، بازخورى بودن و 
تطبيق پذيرى آن است. در جلسات تحليل و طراحى كار به 
گونه اى برنامه ريزى شد تا با كمترين تغييرات در كد برنامه 
بتوانيم جوابگوى تغييرات مد نظر تيم تحليلگر باشيم از اينرو 
اكثر بخش هاى برنامه قطعه بندى و پويا طراحى گرديد.در 
 (prototype) طول مسير طراحى سيستم نمونه هاى اوليه
پيشرفت  بتوانند  تا  شد  ارائه  تحليلگر  تيم  محضر  به  متعدد 

پروژه را رصد نمايند.
در طراحى و توليد اين محصول چند نكته به عنوان اصل 
در نظر گرفته شد كه همواره سعى تيم طراحى وفادارى به 

اين نكات بود.

به  پاتولوژى  انجمن  كه  بود  اين  نكته  مهمترين  و  اولين 
عنوان متولى توليد اين محصول بايد رسالت فرهنگ سازى 
و آموزش خود را سرلوحه قرار دهد و محصولى ارائه نمايد 
كه بيش از هر جنبه به فرهنگ سازى و آموزش استاندارد 
گرديد  طراحى  اى  گونه  به  افزار  نرم  اينرو  ISO بپردازد. از 
از  باشد.  مشهود  آن  اجزاى  تمام  در  استاندارد  آموزش  كه 

است    ISO سرفصل هاى  اساس  بر  كه  بخش ها  چيدمان 
گرفته تا فرآيندهاى استاندارد شده خودكار در سيستم كه 

ديد استاندارد را در آزمايشگاه نهادينه خواهند نمود.
همواره  كه  است  افزار  نرم  از  استفاده  سهولت  مورد  دومين 
سعى شده در عين تطبيق پذير بودن نرم افزار با آزمايشگاه هاى 
مختلف و قابليت جذب مشترى (Customize شدن)، كاربرى 
آن آسان و جذاب باشد. در اين راستا با استفاده از  پوشه فعاليت  

فعاليت هاى روزمره كاربران بسيار آسان گرديده است.
سومين موضوع ارائه ابزارهاى كاربردى و قابل استفاده براى 
ساماندهى فعاليتهاى مهم و حساس آزمايشگاه  مى باشد. در 
اين مسير اولويتهايى مانند برنامه ريزى فعاليت هاى مستمر – 
نگهدارى و كاليبراسيون تجهيزات – فرآيند آموزش پرسنل 
فرآيند انجام مميزى  فرآيند توليد و كنترل مستندات –   –
و  ليست ها  چك  ارائه  و  انطباق  عدم  موارد  ثبت   – داخلى 
فرم هاى الكترونيكى پويا براى مديريت كيفيت در آزمايشگاه 
در نظر گرفته شد كه همگى ثمره ديد وسيع و تجربه تيم 

تحليلگر است.
و اكنون كه نسخه نخست نرم افزار آماده ارائه به جامعه 
تا  دانستيم  واجب  است  گرديده  پزشكى  آزمايشگاه هاى 
نمونه هايى از امكانات و ابزارهاى اين سيستم را معرفى نماييم 
تا رسالت فرهنگ سازى و آموزش انجمن و نشريه تخصصى 
آن را به انجام رسانيم و مخاطبان محترم را با اين سيستم 
آشنا نموده و اميدوار باشيم تا ما را از نظرات و پيشنهادات 

كارشناسانه شان بهره مند نمايند.
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معرفى بخش هاى مختلف سيستم 

اجزاى  استانداردسازى،  در  مستندات  اهميت  به  توجه  با 
رويكرد  با  و  استاندارد  مستندات  اساس  بر  سيستم  مختلف 
ذخيره سازى الكترونيكى مدارك و سوابق شكل گرفته است. 
در جاى جاى برنامه ابزارهايى جهت آسان سازى و ساماندهى 
فعاليت ها مستقر شده است كه به گوشه اى از اين امكانات و 

نكات اصلى اشاره اى خواهيم نمود.

برنامه ريزى فعاليت مستمر 

 اولين و پركاربردترين ابزار اين سيستم است كه امكان 
برنامه ريزى فعاليت هاى پرسنل آزمايشگاه را به مدير ميدهد. 
از طريق اين ابزار مدير  مى تواند انواع فعاليت ها را در بازه هاى 
اين  اجراى  رسيد  سر  از  پس  و  نمايد  تعريف  اجرا  مختلف 
فعاليت ها در  پوشه فعاليت  آن شخص قرار خواهد گرفت. 
اين ابزار از طريق يك Wizard به راحتى برنامه ريزى را 
انجام  مى دهد و ليست اين برنامه ريزى ها را نيز در معرض 
ديد مدير قرار  مى دهد. انواع بازه هاى زمانى و تركيبات تكرار 

فعاليت در سيستم در نظر گرفته شده است.

ليست  كاربر  ورود  بار  هر  از  بعد  سيستم  ترتيب  بدين 
فعاليت هاى وى را به صورت خودكار در  پوشه فعاليت  وى 
قرار  مى دهد و كاربر  مى تواند انجام فعاليت ها را به صورت 
در  نمايد.  ثبت  سيستم  در  جدا  جدا  صورت  به  يا  و  يكجا 
صورت بروز هرگونه مشكل، كاربر عدم انطباق رخ داده را در 

سيستم ثبت  مى نمايد.

آموزش 

 از جمله نيازهاى هر واحد پويا برنامه ريزى و نيازسنجى 
مديريت   برنامه  از  بخش  اين  طريق  از  مى باشد.  آموزشى 
مى تواند در ابتداى هر سال نيازهاى آموزشى را برآورد كرده 
هر  اجراى  نهايتا  و  نمايد  ريزى  برنامه  اولويت ها  اساس  بر  و 
يك و اثر بخشى آنها را در سيستم ثبت نمايد. اين فرآيند نيز 
به چند مرحله اى جرا شده و نتايج آموزش هاى اجرا شده 
كننده  شركت  افراد  آموزشى  سوابق  در  خودكار  صورت  به 
دوره هاى  ثبت  امكان  همچنين  مى گردد.  ثبت   دوره ها  در 

آموزشى انفرادى براى افراد نيز وجود دارد.

ساخت چك ليست 

مختلف  ليست هاى  چك  برنامه  مختلف  بخش هاى  در   
كمى و كيفى الزم است كه از طريق ابزار مخصوصى كه در 
سيستم قرار داده شده است   مى توان اين چك ليست ها را 
طراحى و به فرم هاى مربوطه متصل نمود. از جمله مهمترين 
اين چك ليست ها، چك ليست هاى مرتبط با فرآيند مميزى 
داخلى است. براى تك تك اين چك ليست ها امكان ويرايش، 
گزارش هاى  تهيه  ليست،  چك  ويرايش هاى  سوابق  بررسى 
آمارى و داده اى از آنها وجود دارد. همچنين چك ليستهاى 
بخش مديريت رضايتمندى مراجعين و پزشكان نيز در اين 

بخش قابل توليد، تغيير و بررسى است.
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نگهدارى و كنترل عملكرد تجهيزات 

 در اين بخش يكى ديگر از ابزارهاى  سيستم در بخش 
برنامه ريزى فعاليت هاى  نگهدارى تجهيزات معرفى  مى گردد. 
و  تجهيزات  نگهدارى  و  حفظ  در  جديد  مسائل  جمله  از 
ابزارآالت، تعميرات پيشگيرانه (PM)  مى باشد. در اين روش 
با توجه به مشخصات دستگاه و پيشنهادات شركت سازنده 
برنامه هاى دوره اى تعميرات و نگهدارى براى تجهيز تعريف  
مى گردد تا ضريب آمادگى دستگاه افزايش يابد. در آزمايشگاه 
با توجه به كثرت و تنوع دستگاه ها  برنامه ريزى نگهدارى كار 
سختى است. در اين بخش از برنامه  مى توانيد براى تك تك 
و  اجرا  زمانى  بازه هاى  همراه  به  تعميراتى  برنامه  دستگاه ها 
مسئول اجراى برنامه را مشخص نماييد تا سيستم به صورت 
مربوطه  فرد  فعاليت   پوشه  در   را  تعميراتى  برنامه  خودكار 
قرار  مى دهد. بازه نمايش اين فعاليت در  پوشه فعاليت  فرد 
مسئول و گزارش از فعاليت هاى انجام گرفته و انجام نشده و 
امكان ثبت موارد عدم انطباق از ديگر امكانات اين سيستم 

است.

در اين بخش امكان درج Log book كار با دستگاه نيز 
فراهم شده. اين ابزار امكان درج اتوماتيك زمان كار با دستگاه 

توسط فرد مسئول را نيز دارد.

روش هاى آزمايش 

و  آزمايش  شناسنامه  اصلى  فرم   2 شامل  بخش  اين 
آزمايش  شناسنامه  بخش  در  مى باشد.  آزمايش  بازنگرى 
انجام  روشهاى  آزمايشگاه،  در  جارى  آزمايش هاى  اطالعات 
و دستورالعمل هاى مرتبط درج  مى گردد. در فرم بازنگرى، 
آزمايش  انجام  روش هاى  روى  بر  شده  اعمال  ويرايش هاى 
اجرايى  روش هاى  همچنين  مى گردد.  ساماندهى  و  ذخيره 
انجام آزمايش و كنترل كيفى در اين بخش قرار داده شده 

است.
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اجراى  است.  بوده  سيستم  طراحى  ابتداى  از  تحليلگر  تـيم 
كامـل و دقيق فرآيند بررسى موارد عدم انـطباق به گونـه 
اى كه افراد مسئول در جريان امور قرار گرفتـه و متنـاسب 
با مـوضوع اقدامات پيشگيرانه يا اصالحى در نظر بگيرند از 

جمله امكانات اين سيستم است.

 مديريت مميزى داخلى
چك  و  داخلى  مميزى  اجراى  فرم  شامل  سرفصل  اين   
ليست هاى مورد نياز مميزى  مى باشد. اين چك ليست ها به 

صورت الكترونيكى تكميل و مورد استفاده قرار  مى گيرد.

مديريت شكايات و نظر سنجى ها 

 اين سرفصل داراى 2 فرم اصلى با قابليت گردش كار در 
پيشنهادات  و  شكايات  فرم  مى باشد.  كاركنان  فعاليت  پوشه 
براى ثبت شكايات به كار مى رود. اين فرم پس از ثبت براى 
اظهار نظر مدير ارشد در  پوشه فعاليت  وى قرار مى گيرد. 
همچنين اين فرم با فرم ثبت كار نا منطبق مرتبط است. فرم 
و  پزشكى  گروه هاى  آمارى  جامعه  دو  براى  نيز  سنجى  نظر 

مراجعين در نظر گرفته شده است.

اقدامات  و  انطباق  عدم  موارد  شناسايى  مديريت 
اصالحى

اقدام  منطبق،  نا  كار  پيگيرى  و  ثبت  ابزار  بخش  اين  در 
فعاليت  پوشه  صـورت   به  پيشگـيرانه  اقدام  و  اصالحى 
از  يكى  عنوان  به  انطباق  عدم  موارد  ثبت  دارد.  وجود  ى 
تاكيد  نقطه  آزمايشگاه  در  مديريتى  نيازهاى  ترين  اصـلى 
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 كنترل مستندات 

به  سيستم  در  مدارك  تهيه  فرم  شامل  نيز  سرفصل  اين   

همراه گردش كار كاركنان، فهرست مدارك، فهرست سوابق و 
گزارش هاى سيستم مى باشد. در اين فرم مدارك پيشنهادى 

پس از گرفتن تاييد هاى الزم براى اجرا آماده  مى شوند.

 پوشه فعاليت 

 اين فرم در ابتداى باز شدن برنامه با توجه به اطالعات 
با  وى  سمت هاى  به  توجه  با  و  سيستم  به  شده  وارد  فرد 

فهرستى از فعاليت هاى روزانه وى به كاربر ارائه مى گردد. به 
اين ترتيب هر شخص با ورود به سيستم از فعاليت هاى روزانه 
خود مطلع  مى گردد. با انتخاب هر فعاليت در صورت وجود 

فرم متناسب باز  مى گردد.

طراحى  و  تحليل  تيم  زحمات  نتيجه  اميدوارم  پايان  در 
جامعه  استقبال  و  استفاده  مورد  گذشته  سال   2 طول  در 
موثر  ابزارى  و  گرفته  قرار  كشورمان  پزشكى  آزمايشگاه هاى 

در استقرار  استاندارد ISO 15189 باشد.

فرم ثبت نام نرم افزار
 در صفحه 3 رنگي قرار دارد.
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2  -  علل افزايش اين آنزيم را در بيماري هاي مختلف 
ذكر كند.              

3  -  شرايط نگهداري نمونه در آزمايشگاه را عنوان كند.       

مقدمه 

آنزيم الكتا ت دهيدروژناز  (LDH) در تمام سلول هاى 
بدن يافت شده و به عنوان بخشى از مسير گليكوليز فعاليت 

دارد.
براي  شاخصي  خون  مذكوردر  آنزيم  مقدار  افزايش 
تعيين ميزان شد ت آسيب بافتى بوده، گاهى نيز در پايش 

بيمارى هاى پيشرونده به كار مى رود.
غربالگري  جهت  آزمونى  عنوان  به  آنزيم  اين  تام  مقدار 
يافته  افزايش  آن  ميزان  كه  صورتى  در  و  ه  شد  درخواست 

باشد، ايزوآنزيم هاي آن بررسي مى گردند.
ذيال خواهيم ديد كه از لحاظ ساختماني الكتات دهيدروژناز 
طوري  به  مي باشد،  چهارتائي)  هاي  (واحد  تترامر  شكل  به 
يك  صورت  به   (M و   H  ) واحد  زير  دو  قرارگيري  از  كه 
 HHHH، واحد چهارتايي، پنج ايزو آنزيم تشكيل مي شوند

.MMMM ياHHHM ، HHMM،  HMMM

نحوه عملكرد آنزيم 

مغز،  اسكلتى،  عضله  كليه،  كبد،  قلب،  فوق  آنزيم  منشا 
گلبول هاى خونى، ريه ها و... مى باشد.

به  الكتات  تبديل  واكنش  كاتاليز  باعث   LDH آنزيم 
پيرووات مى شود كه گام مهمى در توليد انرژى درون سلول 

است. 
در صورت كمبود اكسيژن يا نبود آن، واكنش معكوس در 
كبد انجام مى شود و پيروات طى گليكوليز تبديل به الكتا ت 
مى گردد. با افزايش مقدار الكتات مهار آنزيمى اتفاق افتاده 
و تبديل پيرووات به الكتات كاهش مى يابد. اين آنزيم درون 
سلولى بوده لذا با مرگ سلولي آزاد گشته و ميزانش در خون 

باال مى رود. 

 LDH ساختمان و ايزوآنزيم هاى

زيرواحد   4 شامل  تترامر  يك  آنزيم  اين  كه  شد  گفته 

آزمايش الكتات دهيدروژناز  
(LDH)

دكتر كامبيز مظفري
 متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى

دكترعباس زواره اي
 متخصص بيوشيمي باليني

اعضاء  هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيد رجائى
محبوبه پيك علي
 كاردان آزمايشگاه

وز
دآم

خو
له 
مقا

راهنما
در اين  مقاله در خصوص  آنزيم الكتات دهيدروژناز بحث 
مي گردد كه در تمام سلول هاى بدن يافت شده و به عنوان 

بخشى از مسير گليكوليز فعاليت دارد.
براي  شاخصي  خون  مذكوردر  آنزيم  مقدار  افزايش 
تعيين ميزان شدت آسيب بافتى بوده و گاهى نيز در پايش 

بيمارى هاى پيشرونده به كار مى رود.

ويژه متخصصان آسيب شناسى، داخلى و اطفال، جراحي، 
باليني،  بيوشيمي  آزمايشگاهي،  علوم  زنان،  اعصاب،  عفوني، 
آزمايشگاهي،  علوم  حرفه اى  دكتراى  و  عمومى  پزشكان 

كارشناسان و كارشناسان ارشد علوم آزمايشگاهى.

اهداف آموزشى

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:
1  - آنزيم الكتات دهيدروژناز و انواع ايزو آنزيم هايش را 

شرح دهد.
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(Subunit) مى باشد. همچنين شامل 5 ايزو آنزيم بوده كه 
ميزان آنها در بافت هاى بدن متفاوت مى باشند كه عبارتند 
ايزوآنزيم ها  جداسازى  جهت   .LDH5 الي    LDH1 از: 

الكتروفورز با ژل آگارز بهترين روش است. 
LDH1 در عضله قلب و گلبول هاى قرمز،  LDH2 در 
WBC ها، LDH3 بيشتر در ريه، LDH4  در كليه، جفت، 

پانكراس وLDH 5 در كبد و عضله اسكلتى يافت مي شود.
مغز بيشتر داراى LDH1 و LDH2 مي باشد.

اين  به  ايزوآنزيم ها  اين  ميزان  سرم  در  طبيعى  طور  به 
صورت مى باشد كه ايزوآنزيم شماره 2 از شماره يك فراوان 
و  هموليتيك  آنمى هاى  قلبى)،  (سكته   MI در  است.  تر 
 LDH1 مگالوبالستيك، انفاركت كليه و سرطان كليه ميزان
 Flipped حالت  اين  به  كه  گردد  مى   LDH2 از  بيشتر 

Pattern  اطالق مى گردد.

شرايط نگهداري و پايداري نمونه

در   LDH نمونه  نگهدارى   LDH5 ناپايدارى  دليل  به 
دماى 4 درجه توصيه نمى شود.

در حرارت اتاق تا 24 ساعت نتايج آزمايش مقادير ثابتى 
دارد ولي در صورت انجماد نمونه، LDH5 كاهش شديدى 
نمى  توصيه  نيز  انجماد  بروش  نمونه  نگهدارى  لذا  يابد.  مى 

شود.
تاخيرى  با  آزمايشگاه  در  سرم  از  سلول ها  جداسازى  اگر 
 LDH در حدود 1 تا 2 روز همراه باشد تاثيرى در ميزان

ندارد.

علل افزايش آنزيم 

1) بيماري هاي قلبي عروقي
تواند  مى  آن  ايزوآنزيم هاى  در  تغيير  يا   LDH افزايش   
مشخص كننده آسيب بافتى باشد. مثال در حمله قلبى طى 
24 الى 48 ساعت افزايش يافته و در روز دوم تا سوم به اوج 
مى رسد و پس از 10 الى 14 روز به حد طبيعى خود باز 

مى گردد.
موارد ديگري كه موجب افزايش LDH مى گردند عبارتند 

از سكته هاى مغزى، نارسايى قلبى و كاهش فشار خون.

2) علل هماتولوژيك و بدخيمي ها
ساير  و  لنفوم  مگالوبالستيك،  و  هموليتيك  آنمى هاى 
 (TTP) سرطان ها، پورپوراى ترومبوتيك ترومبو سيتوپنيك
متوسط  افزايش  پيشرونده  و  مزمن  بيمارى هاى  از  برخى  و 

LDH به شكل پايدار و متداوم را بدنبال دارند.
به  تروما  اثر  بر  دارد  امكان  همچنين  هموليتيك  آنمى 
غشاى گلبول هاى قرمز به دليل قرار گيري دريچه مصنوعى 

در قلب ايجاد گردد.
در اثر تزريق خون تا 24 ساعت به صورت گذرا افزايش 

آنزيمي به وجود مى يابد.

از ساير علل افزايش LDH ترمبو سيتوز مى باشد.
يابد،  مى  افزايش   LDH سرطان ها  از  بسيارى  در  چون 
در  اما  نيست  استفاده  بل  قا  خاصى  سرطان  تشخيص  براى 
ساركوم   ، بيضه  سرطان  مانند  آنها  از  برخى  درمان  پايش 
يوئينگ، لنفوم غير هوچكين و برخى فرم هاى لوسمى كاربرد 
دارد. مثال“ در تومورهاى ژرم سل از LDH1 به عنوان نشانگر 

سرطان استفاده مى شود. 

3) داروها 
مصرف دارو ها شامل داروهاى بى حسى، آسپيرين، مواد 
داروى  و  فلوئوريد  كلوفيبرات،  الكل،  آميد،  پروكاين  مخدر، 
محرك گرانولوسيت ها (GM-CSF ) سبب افزايش الكتات 

دهيدروژناز مي شوند. 

4) التهابات 
 LDH به طور بارز در افتراق اگزودا و ترانسودا اندازه گيرى
مايع پلور و پريكارد به اين شكل است كه مقدار LDH  باال 

نشانه اگزودا و كم بودن آن نشانه ترانسوداست.
در چركي شدن پرده جنب  ميزان آن به بيش از 1000 

واحد ممكن است برسد.
نيز در مننژيت يا آنسفاليت، LDH مايع CSF افزايش 
مى يابد، مانند مننژيت هاى باكتريال كه ميزان افزايش آن از 
مننژيت هاى آسپتيك بيشتر است. همچنين افزايش آن حكا 

يت از بدتر شدن  پيش آگهى آنسفاليت دارد.
در بيماران مبتال به HIV با عاليم تنفسى فوقانى به عنوان 
نشانگرى غير اختصاصى جهت پنومونى هاى پنوموسيستيس 
باشد  واحد   600 از  بيشتر   LDH مقدار  اگر  و  باشد  مى 
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احتمال هيستوپالسموز مطرح است.
در پانكراتيت ها نسبت LDH/AST افزايش مى يابد كه 

حاكى از ايجاد نكروز بافتي است.

5) ساير علل
و  ريوى  انفاركت  عفونى،  نوكلئوز  منو  هيپوتيروئيدى، 
روده اى،  بيمارى هاى كبدي (هپا تيت) و كليوي، آسيب و 

ديستروفى عضالنى از ساير علل افزايش آنزيم هستند.
LDH  در افراد باالى 65 سا ل هم اندكى افزايش نشان 

مى دهد.
ورزش هاى سنگين افزايش 25 درصدى آنزيم را به دنبال 

دارد.
هموليزشدن نمونه خون (بر اثر جابجايى نامناسب نمونه ، 
نگهدارى نمونه در دماى باال يا نمونه گيرى دشوار) نيز جزو 

اين دسته هستند.

دليل افزايش بيش از يك ايزوآنزيم در آسيب ها 

ايزوآنزيم هاى  باشند  درگير  همزمان  ارگان  چندين  اگر 
به  مبتال  بيمار  مثال  طور  به  يابند.  مى  افزايش  مختلفى 
كه  بيمارى  در  يا  بشود  هم  قلبى  حمله  دچار  كه  پنومونى 
دچار ضايعه پيشرونده اى مانند سرطان متاستا تيك باشد و 

ارگان هاى مختلف در بدن وي درگير شوند. 
خود  خاص  ارگان هاى  در  مختلف  ايزوآنزيم هاى  اگرچه 
وجود  آنها  بين  همپوشانى  مقدارى  شوند،  مى  يافت  بيشتر 
سبـب  است  ممـكن  پـاتوفـيزيولوژيك  علت  يك  و  دارد 
افزايش چـندين ايزوآنـزيم گـردد به طور مثـال ورزش هاي 
افزايش  را   LDH1 , LDH2 , LDH5 مـوقـتا  سنـگين 

مى دهد.

LDH  علل كاهش آنزيم

مشكل  از  حكايت  معموال   LDH نرمال  يا  كم  مقادير 
 C خاصى ندارند و گاهى بر اثر مصرف مقادير زيادى ويتامين

ممكن است اتفاق بيافتد.

خالصه

آنزيم الكتا ت دهيدروژناز  (LDH) در تمام سلول هاى 
بدن يافت شده و به عنوان بخشى از مسير گليكوليز فعاليت 

دارد.
براي  شاخصي  خون  در  مذكور  آنزيم  مقدار  افزايش 
تعيين ميزان شدت آسيب بافتى بوده و گاهى نيز در پايش 

بيمارى هاى پيشرونده به كار مى رود.
منشا آنزيم فوق در قلب، كبد، كليه، عضله اسكلتى، مغز، 

گلبول هاى خونى، ريه ها و... مى باشد.
به  الكتات  تبديل  واكنش  كاتاليز  باعث   LDH آنزيم 
درسلول  انرژى  توليد  در  مهمى  گام  كه  شود  مى  پيرووات 

است. 
اين آنزيم يك تترامر شامل 4 زير واحد (Subunit) مى 
در  آنها  ميزان  كه  بوده  ايزوآنزيم   5 شامل  همچنين  باشد. 
بافت هاى بدن متفاوت مى باشند كه عبارتند از:LDH1 الي  

. LDH5

ها،  بدخيمي  و  هماتولوژيك  عروقي،  قلبي  هاي  بيماري 
داروها و التهابات سبب افزايش آنزيم فوق مي شوند. 
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پرسش هاى 
مربوط به
 مقاله 
«الكتات 
دهيدروژناز»

1 - در مورد LDH كدام صحيح است؟
الف) چهار ايزوآنزيم و پنج ساب يونيت دارد

ب) ساختمان پنتامرى متشكل از دو ساب يونيت دارد
ج) ميزان ايزوآنزيم ها در سرم افراد مساوى است

د) دو ساب يونيت و پنج ايزوآنزيم دارد

2 -  كداميك سبب افزايش LDH بشكل افزايش چندين ايزوآنزيم مى گردد؟
الف) پنومونى همراه انفاركتوس ميوكارد

ب) كانسر متاستاتيك با درگيري مولتي ارگان
ج) فعاليت هاى فيزيكى و ورزشى سنگين

د) تمام موارد فوق

LDH1 - 3  كدام است؟          
 HMMM (د                       HHMM (ج                     HHHM (ب                 HHHH (الف

LDH5  - 4  كدام است؟            
MMMM (د                     HMMM (ج                     HHMM (ب                 HHHH (الف

LDH3  - 5 بيشتر دركدام ارگان وجود دارد؟
الف) قلب                        ب) مغز                             ج) ريه                                د) كبد

6 -   منظور از Flipped Pattern چيست؟
LDH1 > LDH2 (ب                                LDH2 > LDH1 (الف
LDH1 = LDH5 (د                                   LDH2 = LDH1 (ج

7 -  شرايط مطلوب نگهدارى نمونه LDH كدام است؟
الف) دماى 4 درجه                                        ب) نمونه منجمد شده

ج) نمونه در حرارت اتاق                                   د) نمونه در دماى 37 درجه

8 - همگى جزو علل افزايش LDH هستند به جز ؟
الف) ترومبوسيتوپنى                                      ب) آنمى مگالوبالستيك

ج) TTP                                                    د) آنمى هموليتيك

9 -  كداميك سبب افزايش LDH مى شود؟
الف) الكل                       ب) مواد مخدر                       ج) آسپيرين                     د) تمام موارد

10 -  كداميك سبب كاهش LDH مى گردد؟
الف) Vitamin C               ب) كلو فيبرات                   ج) GM - CSF              د) پروكائين آميد

همكاران محترم پاسخنامه اين شماره در صفحه 48 مي باشد
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يك مرد 68 ساله با سابقه سه ماهه و رو به افزايش   -
چنين  هم  او  كرد.  مراجعه  اورتوپنه  و  كوششى  نفس  تنگى 
از كاهش وزن ناخواسته در حد 7 كيلوگرم، تعريق شبانه و 
اتساع شكم شكايت داشت و ذكر مى كرد كه تب، لرز، سرفه، 

استفراغ، درد قفسه صدرى يا ادم در پاها نداشته است.

تنگى نفس بيمار مى تواند به علت نارسايى احتقانى   •
بيمارى  يك  با  ارتباط  در  يا  خونى  كم  ريوى،  بيمارى  قلب، 
عامل الغرى مفرط باشد. عدم وجود عاليم مربوط به مجارى 
ما  شكمى،  اتساع  وجود  با  حتى  تحتانى،  و  فوقانى  گوارشى 
را از توجه بيشتر به اختالالت مجارى گوارشى باز مى دارد. 
آسيت مى تواند دليل افزايش دور كمر باشد و نشاندهنده يك 
عفونت مزمن، سرطان يا سيروز باشد. احتمال پريتونيت سلى 
معموال  ريوى،  خارج  سل  به  مبتال  بيماران  دارد.  وجود  نيز 
عفونت ريوى همراه ندارند، بنابراين نبود سرفه متناقض با اين 
تشخيص نيست. هر نوع سرطان داخل شكمى مى تواند باعث 
اتساع در نتيجه اثر توده يا آسيت بدخيم كه از طريق متاستاز 

وسيع كبدى يا كارسينوماتوز صفاقى اتفاق مى افتد، بشود. 

تحليل مسايل بالينى

دكتر سعيد آزاد ارمكى 
متخصص آسيب شناسى 

در سابقه پزشكى بيمار، ابتال به سرطان پروستات   -
با متاستاز استخوانى وجود داشت كه حدود 15 سال پيش 
به  و  راديكال  پروستاتكتومى  با  و  بود  شده  داده  تشخيص 
دنبال آن اشعه درمانى و اركيكتومى دو طرفه تحت درمان 
قرار گرفته بود. بيمار سابقه آزمون پوستى سل مثبت بدون 
سابقه سل فعال يا درمان ضد سل داشت. ريفالكس معدى- 
را  داروهاى  بيمار  داشت.  وجود  كلسترول  افزايش  و  مروى 
بپرازول و سيموستاتين مصرف مى نمود. او هيچ وقت توتون 
مصرف نكرده بود و 20 سال در نيروى دريايى كار مى كرده 

است.

آزمون پوستى سل مثبت تعجب آور نيست اما سابقه   •
كار در نيروى دريايى قابل توجه است. وى ممكن است در 
تعميرگاه كشتى ها كه در آنجا آزبست فراوان است كار كرده 
باشد و اين مسئله امكان مزوتليوماى بدخيم را افزايش مى 
دهد. مزوتليوماى پرده جنب كه شايع تر است نيز مى تواند 
تنگى نفس وى را توجيه كند. اگر ريفالكس معدى- مروى 
سرطان  باشد،  شده  داده  تشخيص  آندوسكوپى  تائيد  بدون 
معده امكان دارد. من همچنان به آسيت به عنوان علت اتساع 
شكمى و كاهش وزن توجه مى كنم. عفونت هپاتيت B ، سل، 
سرطان مجارى گوارشى و مزوتليوماى بدخيم همه مى توانند 
تواند  مى  پروستات  متاستاتيك  سرطان  باشند.  آسيت  علت 
علت كاهش وزن باشد اما تظاهرات قلبى عروقى و گوارشى 

در اين نوع سرطان ناشايع هستند.

تنفس  سرعت  نبض،  شمارش  و  نداشت  تب  بيمار   -
دق،  در  سينه  قفسه  معاينه  در  بودند.  طبيعى  خون  فشار  و 
ماتيته و عدم وجود صداى تنفسى در پشت- سه چهارم نيمه 
راست قفسه صدرى- يافت شد. صداهاى قلبى و ضربان وريد 
شكم  نداشت.  وجود  محيطى  ادم  و  بودند  طبيعى  ژوگوالر 
متسع بود ولى حساسيت در لمس، بزرگى احشاء يا موج مايع 

وجود نداشت.

متوسط  حجم  طبيعى  ميزان  با  درصد   34 هماتوكريت 
گلبول هاى قرمز بود. شمارش پالكتى 439/000 در ميلى متر 
مكعب و شمارش گلبول هاى سفيد 9800 در ميلى متر مكعب 
بود. شمارش افتراقى طبيعى بود. سطوح الكتروليت هاى سرم، 
عملكرد كليه ، نتايج آزمون هاى عملكرد كبدى طبيعى بودند. 
سطح آلبومين سرم 3/6 گرم در دسى ليتر و نسبت اصالح 
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  (PSA)پروستات ويژه  ژن  آنتى  بود.   1/0 المللى  بين  شده 
تجمع  از  غير  اختاللى  هيچ  سينه  قفسه  عكس  نشد.  يافت 
مايع جنب در سمت راست كه در نماى خوابيده به يك طرف 
نكته  قلبى  نوار  نشد.  ديده  بود،  حركت  در  آزادانه  ظاهر  به 

خاصى نداشت. بيمار در بيمارستان بسترى شد.

نتايج طبيعى معاينه قلبى عروقى و عدم وجود ادم،   •
تجمع  دليل  ترين  شايع  عنوان  به  را  قلب  احتقانى  نارسايى 
مايع جنب، بعيد مى سازند. من هنوز به سل به عنوان يك 
ژن  آنتى  كه  موضوع  اين  هستم.  مظنون  احتمالى  تشخيص 
ويژه پروستات يافت نشده است، سرطان متاستاتيك پروستات 
را البته با تعدادى استثنائات نادر، رد مى كند. تجمع مايع 
جنبى در سرطان پروستاتيك نادر است. تجمع بدخيم مايع 

بافتى محتمل است اما سرطان اوليه اى مشهود نيست. 

يا  بالينى  معاينه  در  آن  مشخص  يافته هاى  بدون  سيروز 
است.  نامحتمل  كبدى  مزمن  بيمارى  آزمايشگاهى  شواهد 
غياب  در  آسيت  وجود  تائيد  براى  سونوگرافى  با  بررسى 
شكمى  توجه  قابل  اتساع  يا  كبدى  شده  شناخته  بيمارى 
كمك كننده است. اگر آسيت به طور غير منتظره اى يافت 
شود هيدروتوراكس كبدى بايد مورد توجه قرار گيرد. تجمع 
مايع جنبى و اتساع شكمى مى تواند با يك تومور شكمى با 
متاستاز به ريه يا با سرطان برونكوژنيك و نوروپاتى اتونومى 
و  سل)  خصوص  (به  عفونت  شود.  توجيه  پارانئوپالستيك 
كه  آزمايش هايى   هستند.  من  اوليه  تشخيص هاى  سرطان، 
تصميم گيرى من را هدايت خواهند كرد، آناليز مايع جنب و 

سى تى اسكن شكم هستند.

سى تى اسكن قفسه سينه نشان دهنده تجمع مايع   -
جنب در سمت راست بود اما هيچ ندول پارانشيمى ريه، عقده 
لنفاوى بزرگ شده يا پالك جنبى مشهود نبودند. در سى تى 
اسكن شكم، تمام احشاء طبيعى بودند اما ندول هاى متعدد 
صفاقى با افزايش ماده حاجب در آن ها همراه با آسيت جزيى 
محدود به لگن وجود داشتند. مايع جنب كشيده شد و يك 
ليتر مايع خونى به دست آمد. يافته هاى مربوط به آناليز مايع 
ليتر  دسى  در  گرم  كل، 7/2  پروتئين  بودند:  ترتيب  اين  به 
الكتات دهيدروژناز، 745 واحد در ليتر، شمارش گلبول قرمز 
220/000 در ميلى متر مكعب و شمارش گلبول هاى سفيد 
11/000 در ميلى متر مكعب با شمارش افتراقى 35 درصد 

نوتروفيل، 32 درصد لنفوسيت، 25 درصد منوسيت و 8 درصد 
سلول هاى مزوتليال بود. ميزان پروتئين تام در سرم 8/2 گرم 
در دسى ليتر و  سطح الكتات دهيدروژناز سرم، 192 واحد 
در ليتر بود. در كشت هاى مايع جنب، هيچ باكترى رشد نكرد 
و رنگ آميزى هاى مايع جنب براى باسيل هاى اسيد فاست 
منفى بود. بررسى سلول شناسى نشانگر  سلول هاى مزوتليال 
بدون شواهد بدخيمى بود. تنگى نفس بيمار پس از كشيدن 

مايع جنب از بين رفت و  وى خواستار مرخصى شد.

مايع جنب خونى و  اگزوداتيو بود. وى هم چنين   •
جنب  مايع  دارد.  آسيت  جزيى  مقدارى  با  امنتوم  بيمارى 
خونى معموال نشاندهنده يكى از اين سه روند است: آسيب، 
سرطان يا آمبولى ريوى ممكن است پرده جنب و صفاق در 
بعضى بيمارى ها از جمله تومورهاى اوليه ( مثل مزوتليوما) 
و عفونت ها (مانند سل)، سـرطان هاى متـاسـتاتيك (معموال 
طور  به  سيـستمـيك،  اريتماتوز  لوپوس  و  آدنوكارسينوما) 
هم زمان درگير شوند. هر كدام از اين موارد مى توانند باعث 
از  آمده  دست  به  يافته هاى  و  شوند  اگزوداتيو  مايع  ايجاد 
اين بيمار براى محدودتر كردن تشخيص هاى افتراقى كافى 

نيستند. 
آزمون پوستى مثبت براى سل، تعريق شبانه و پلئوسيتوز 
مايع جنبى با افزايش سطح پروتئين مطرح كننده سل هستند. 
نتيجه منفى رنگ آميزى براى باسيل هاى اسيد فاست عجيب 
نيست چرا كه تراوش مايع جنب در سل يك واكنش ازدياد 
جنب  فضاى  در  موجود  باسيل هاى  كم  تعداد  به  حساسيت 
دارد،  وجود  تب  معموال  سلى  پلوريت  با  همراه  البته  است. 
مايع جنب به طور معمول لنفوسيتيك است و به طور نادر 
سلول هاى مزوتليال متعدد يافت ميشود. مزوتليوما به علت 
مواجهه احتمالى با آزبست ( دوره كمون مى تواند طوالنى 
را  سروزها  از  تا  دو  كه  وخيمى  بيمارى  به  توجه  با  و  باشد) 
درگير كرده، هم چنان يك تشخيص مهم است. نبود افزايش 
قفسه  اسكن  تى  سى  در  جنب  پرده  نظمى  بى  يا  ضخامت 
صدرى تعيين كننده نيست اما سلول هاى مزوتليال بدخيم 
معموال در مايع جنب يافت نمى شوند. باالخره، من بايد به 
به  تواند  مى  ديگرى  تومور  كه  باشم  داشته  توجه  نكته  اين 
پرده جنب و صفاق دست اندازى كرده باشد. ممكن است در 
بيمار مبتال به افزايش مايع جنب، بررسى هاى سلول شناسى 
بيمار،  اين  سابقه  اما  باشد  منفى  بدخيم  سلول هاى  نظر  از 
يافته هاى آزمايشگاهى و تصويربردارى مطرح كننده سرطان 

اوليه ديگرى نيستند. 
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دو هفته پس از مرخصى از بيمارستان،  بيمار با تب   -
و درد و تورم سمت چپ گردن مراجعه كرد. بيمار از جهات 
ديگر مشكلى نداشت و ذكر كرد كه پس از مرخصى تنگى 
نفس نداشته است. بيمار آسيب به گردن يا جراحى در ناحيه 
گردن  چپ  سمت  بالينى،  معاينه  در   است.  نداشته  گردن 
داشت.  لمس  در  حساسيت  و  بود  قرمز  شديدا  بود،  سفت 
اوروفارنكس نكته خاصى نداشت. شمارش گلبول هاى سفيد 

16/000 در ميلى متر مكعب بود. 

آيا اين توده التهابى حاد يك عقده لنفاوى است؟   •
و  عفونت  اول  درجه  در  لنفادنوپاتى  افتراقى  تشخيص هاى 
لكوسيتوز  و  قرمزى  لمس،  در  حساسيت  هستند.  سرطان 
هستند.  باكتريايى  لنفادنيت  يك  خصوص  به  اولى  نفع  به 
شديد  لنفادنيت سلى نيازمند رسيدگى است، هر چند درد 
و التهاب مشخصه اين بيمارى نيستند. اگر اين يافته جديد، 
سلوليت،  مثل  باكتريايى  عفونت هاى  نباشد،  لنفادنوپاتى 
عفونت كيست شكاف برانشيال، آبسه تحت فكى يا ترومبوز 
گيج  يافته  اين  هستند.  ممكن  داخلى  ژوگوالر  وريد  چركى 
كننده است. ضايعه گردن به نظر عفونت باكتريايى مى آيد، 
اما بيمارى پرده جنب و صفاق به نظر مزمن هستند و من 
نمى توانم اين دو را به سادگى به هم ارتباط دهم. اگر نتوان 
در معاينه فيزيكى بافت نرم التهابى را از لنفادنوپاتى افتراق 

داد، من يك سى تى اسكن گردنى درخواست مى كنم. 

ژوگوالر  وريد  ترومبوز  نشاندهنده  اسكن  تى  سى   -
داخلى با التهاب شديد پيرامون آن بود، اما توده يا لنفادنوپاتى 
وجود نداشت. عكس قفسه صدرى نشانگر تجمع دوباره مايع 
جنب در سمت راست بود. بيمار دوباره براى درمان ضد انعقاد 

بسترى شد.

ترومبوز خودبخودى يك وريد گردنى بسيار ناشايع   •
است و مرا به ظن به مستعد بودن بيمار براى انعقاد خون، 
شايد به دليل يك سرطان زمينه اى هدايت مى كند. آيا يك 
اين  در  جنب  مايع  تجمع  مسئول  تواند  مى  ريوى  آمبولى 
بيمار باشد؟ آمبولى ريوى معموال  يك وضعيت حاد است و 
با سرعت پيشرفت بيمارى در اين مورد هم خوانى ندارد. آيا 
علت ديگرى براى تجمع مايع جنب وجود دارد كه من از قلم 

انداختم؟

از آن جا كه بيمار قبال جراحى شكمى و تابش اشعه   -
يك  شامل  يافته ها  شد.  انجام  پلوروسكوپى  داشت،  لگن  به 
فضاى  تحتانى  خلفى  قسمت  در  طبيعى  غير  ظاهر  با  بافت 
فروزن  انجام  با  عمل  جريان  در  بود.  راست  سمت  در  جنب 
سكشن، يافته ها نشان دهنده سرطان متاستاتيك بودند كه 
پرده هاى  بود.  پروستات  سرطان  با  خوان  هم  همه  از  بيش 
جنب براى جلوگيرى از تجمع مايع جنبى با تالك چسبانده 

شدند و بيمار مرخص شد.

من كامال متقاعد شده ام كه بيمار سل ندارد، چرا كه   •
بعيد است كه سرطان با گرانولوم سلى اشتباه شود. من هم 
چنين شك دارم كه وى سرطان متاستاتيك پروستات داشته 
باشد چون عود در بيمارى كه 15 سال پس از درمان بيمارى 
يافت  وى  در  هم  پروستات  ويژه  ژن  آنتى  و  است  نداشته 
نشده است، بسيار نامعمول است. از آن جا كه مزوتليوما مى 
تواند با آدنوكارسينوم اشتباه شود، من منتظر بررسى بيشتر 
هنوز  تشخيص  اگر  شوم.  مى  پاتولوژيست  يك  توسط  بافت 
زير سوال باشد، من يك نمونه بردارى ديگر انجام مى دهم، 
با توجه به اين كه سطح پرده جنب بعد از چسباندن اليه ها 
ندول هاى  بيشتر  بررسى  دنبال  به  است،  دسترس  قابل  غير 
بدانم  كه  ام  شده  عالقمند  بيشتر  من  بود.  خواهم  اومنتوم 

بيمار در نيروى دريايى چه شغلى داشته است. 

از  بيمار  بعد،  هفته  يك  در  درمانگاهى  ويزيت  در   -
بى اشتهايى  و باقى بودن اتساع شكمى شاكى بود. سى تى 
اسكن دوباره شكمى نشانگر افزايش تعداد و اندازه ندول هاى 
اومنتوم و ميزان مايع آسيت بود. مايع آسيت تحت هدايت 
سونوگرافى كشيده شد و 20 ميلى ليتر مايع شفاف زرد با 
گراديان آلبومين سرم- مايع آسيت برابر 5/7 گرم در دسى 
ليتر به دست آمد. مايع اسيت حاوى 15/400 گلبول سفيد در 
ميلى متر مكعب (30درصد نوتروفيل) و 1900 گلبول قرمز در 
ميلى متر مكعب بود. كشت هاى باكتريايى و مايكوباكتريايى 
و استريل بودند. بررسى سلول شناسى نشاندهنده سلول هاى 
تفسير  بود.  طبيعى  ظاهر  با  مزوتليايى  سلول هاى  و  التهابى 
خون  لخته  پلوروسكوپى  طى  شده  گرفته  نمونه هاى  نهايى  
فيبرين با افزايش خوش خيم و قدرى بيش از حد سلول هاى 
پروستات  متاستاتيك  سرطان  وجود  با  كه  بود  مزوتليال 

همخوانى نداشت.
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با توجه به اين كه آسيت از صفاق منشا مى گيرد،   •
گراديان پائين آلبومين سرم- مايع آسيت (كمتر از 1/1 گرم 
شمارش  و  سلولى  شمارش  رفت.  مى  انتظار  ليتر)  دسى  در 
نوتروفيل ها  شمارش  و  باالست  سفيد  گلبول هاى  افتراقى 
باالتر از 250 در ميلى متر مكعب است اما من شك دارم كه 
وى پريتونيت باكتريايى خودبخودى داشته باشد. اين حالت 
تقريبا هميشه با بيمارى كبدى ديده مى شود و معموال همراه 
با آن نوتروفيل ها غالب هستند. اين بيمار دو سروز گرفتار با 
مايع اگزوداتيو دارد كه دچار عارضه ازدياد انعقاد شده اند و 
شواهد قوى به نفع سل، كه يكى از تشخيص هاى مطرح است 
وجود ندارد. من فكر مى كنم كه بيمار مزوتليوماى بدخيم 
پرده هاى جنب و صفاق دارد و به اين ترتيب به سراغ نمونه 

بردارى الپاروسكوپيك از صفاق مى روم. 

پالك هاى  دهنده  نشان  تجسسى  الپاروسكوپى   -
منتشر و پالك هاى نرم و ندولى در سطح صفاق بود. ارزيابى 
ميكروسكوپ  و  ايمونوهيستوشيمى  با  نمونه ها  پاتولوژيك 
جستجوهاى  در  بود.  بدخيم  مزوتليوماى  بيانگر  الكترونى 
لوله هاى  با  دريايى  نيروى  در  بيمار  كه  شد  مشخص  بعدى 

پوشيده از آزبست تماس داشته است.

تفسير
اين مسئله ارزشمند كه گرفتن كامل شرح حال و معاينه 
بالينى معموال ما را به تشخيص درست مى رساند، به خصوص 
در مورد بيماران گيج كننده صادق است. متاسفانه، به دليل 
تشخيصى  آزمون هاى  و  پزشكى  آورى  فن  در  پيشرفت 
توجه  بالينى  مهارت هاى  اين  به  كمتر  پزشكان  تخصصى، 
مى كنند. با وجود ارزيابى تحليلى اين بيمار توسط پزشكان، 
بحث  پزشك  چند  هر  گرديد.  مشخص  سختى  به  تشخيص 

كننده بر روى دو نكته تاكيد كرد:
 آندميك بودن سل و شغل بيمار (يك راهنما براى مواجهه 
احتمالى با آزبست) و براى همين پزشك بحث كننده عفونت 
مايكوباكتريوم توبركولوزيس را در راس تشخيص هاى افتراقى 
داد.  قرار  صفاق  و  جنب  پرده هاى  در  اختالل  با  بيمار  اين 
اين  وى  آمدند  مى  دست  به  اضافى  اطالعات  كه  همچنان 
تشخيص را در زمينه آن دو نكته اصلى تفسير مى كرد. در 
اين جا به درستى به سل منتشر ( با پلوريت و پريتونيت) به 
دليل آزمون پوستى مثبت توجه شد. احتمال پلوريت سلى با 
عدم وجود يافته هاى بالينى معمول ( از جمله سرفه، تب و درد 

پلورتيك ) و وجود يافته هاى غير معمول مربوط به مايع جنب 
( بيش از 5 درصد سلول مزوتليال و عدم برترى لنفوسيت) 
هم  پروستات  متاستاتيك  سرطان  سابقه  به  يافت.  كاهش 
توجه شد و تا حدى باعث هدايت به سوى تشخيص نادرست 
در  جنب  مايع  خصوصيات  نادرست  تشخيص  وجود  با  شد. 
ابتدا، پزشك بحث كننده متوجه شد كه سرطان متاستاتيك 
پروستات غير ممكن است چرا كه آنتى ژن ويژه پروستات در 
حد قابل رديابى نبود. مزوتليوما مى تواند از نظر بافت شناسى 

با آدنوكارسينوم اشتباه شود.
 افتراق اين دو از طريق رنگ آميزى ايمونوهيستوشيمى 
يافته هاى  كه  اين  با  است.  ممكن  الكترونى  ميكروسكوپ  و 
توصيف شده سل منتشر يا سرطان پروستات را غير ممكن 
ساختند ولى شواهد متعددى مزوتليوما را به عنوان تشخيص 
مطرح كردند. تركيب امكان مواجهه با آزبست، گرفتارى هر 
مواجهه  بين  طوالنى  كمون  دوره  و  جنب  و  صفاق  پرده  دو 
سمت  به  را  پزشك  انعقاد؛  حالت  افزايش  و  عاليم  شروع  و 
كرد.  هدايت  بدخيم  مزوتليوماى  يعنى  درست  تشخيص 
ريوى  بيمارى  ايجاد  باعث  تواند  مى  آزبست  با  مواجهه 
بينابينى فيبروزى به نام آزبستوز شود. اين امر همچنين با 
سرطان ريه ارتباط دارد و نيز با مزوتليوماى بدخيم و حاالت 
خوش خيم مانند پالك هاى جنبى و تجمع مايع در فضاى 
صفاق  يا  جنب  پرده  از  تواند  مى  بدخيم  مزوتليوماى  جنب. 
جنبى  درگيرى  بگيرد.  منشا  پريكارد  از  كمتر  احتمال  با  يا 
استنشاق،  از  پس  است.  صفاقى  درگيرى  از  تر  شايع  بسيار 
رشته هاى  كه  كند  مى  تالش  ريه  موكوسيليارى  سيستم 
آزبست را پاك كند. رشته هايى  كه با سرفه به باال رانده شده 
و بلع مى شوند مى توانند باعث مزوتليوماى صفاقى شوند. 
است.  بيمارى  اين  مشخصات  از  ساله   20-40 كمون  دوره 
مى  پيشرفت  موضعى  صورت  به  بيشتر  صفاقى  مزوتليوماى 
افزايش  درد،  شامل  شكمى  مبهم  عاليم  ايجاد  باعث  و  كند 
دور كمر به علت آسيت و كاهش وزن مى شود. با رشد تومور 
علت  به  است.  محتمل  نيز  روده  انسداد  موضعى،  صورت  به 
شيوع كم مزوتليوماى صفاقى و تابلوهاى غير اختصاصى آن، 
تشخيص معموال به تعويق مى افتد. بيش از نيم قرن پيش، 
Platt اظهار داشت كه بيشتر تشخيص ها مى توانند بر پايه 
فقط شرح حال گذاشته شوند و مطالعات بعدى تائيد كرده 
موارد  درصد   56-82 در  تشخيص  كليد  حال  شرح  كه  اند 
است. ضرب المثل بالينى معروف آن چه را نپرسيد متوجه 

نمى شويد هم چنان صحيح است. 
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كليد واژگان: 
ميكروسكوپ؛  انباشته؛  آسيب  اختالل  ارگونومى؛  دانش 
اختالل كشش مكرر؛ اختالل عضالنى اسكلتى كارى؛ آسيب 

حرفه اى

در پايان اين برنامه شما مى توانيد:
به  كه  گوناگونى  استخوانى  عضالنى  اختالالت  از   •
كار  ميكروسكوپ  با  كه  مى  شود  ديده  افرادى  در  مكرر  طور 

مى كنند، آگاهى پيدا نماييد.
انواع عمومى فعاليت هايي را كه با ايجاد اختالالت   •

آسيب انباشته حرفه اى ارتباط دارند، بشناسيد.
ميكروسكوپ،  با  كار  مطلوب  وضعيت  بر  اشراف  با   •

اصول دانش ارگونومى را در محل هاى كار پياده نماييد.
از  پيشگيرى  و  كنترل  مراكز  توصيه هاى  رعايت  با   •

بيمارى، خطر ايجاد اختالل آسيب انباشته را كاهش دهيد.
بى درنگ  را  حرفه اى  انباشته  آسيب  اختالل  عاليم   •
تشخيص دهيد و به ارزيابى و درمان مناسب پزشكى اقدام 

نماييد.

چكيده
طوالنى  استفاده  ميان  ارتباط  كه  است  دهه  سه  تقريبا 
دردناك،  مزمن  سندروم هاى  ايجاد  با  ميكروسكوپ  از  مدت 
شناخته شده است؛ با اينحال، اغلب آسيب شناسان، تا بروز 
مشكل، از اين خطر اطالعات كافى  ندارند. هدف اين مقاله، 
آگاه كردن آسيب شناسان از اين خطر، شرح الگوهاى فعلى 
در  پيشگيرانه  اقدامات  اعمال  به  آنان  ترغيب  و  بيمارى زايى 

زندگى روزمره است.

گردن  روزافزون  درد  كه  است  قرن  يك  از  بيش  اگرچه 
و كمر توسط افرادى كه با ميكروسكوپ در زيست پزشكى 
 Soderberg كار مى كنند، گزارش شده است اما تا گزارش
با  كار  درباره  سيستماتيكى  تحقيق  هيچ   1980 سال  در 
آن،  بدنبال  بود.  نشده  منتشر  آن  عوارض  و  ميكروسكوپ 
تحقيقات متعددى شيوع گسترده اختالالت عضالنى اسكلتى 
مورد  دو  كه  كردند  گزارش  افراد  اين  ميان  در  را   (MSD)
اين  بود.  سيتوتكنولوژيست ها  روى  بر  تحقيقات  پايه  بر  آنها 
افراد، شيوع گسترده درد گردن، پشت، كمر، شانه، و دستها 

را گزارش نمودند (جدول 1).

يك تحقيق جديدتر اروپايى هم شيوع فراوان درد عضالنى 
اسكلتى را در ميان كسانى كه با ميكروسكوپ كار مى كنند 
خطرزاى  عوامل  تعيين  محققان،  اين  تالش  مى داد.  نشان 
مرتبط با ايجاد اين عالئم بود. ساعت هاى كار با ميكروسكوپ، 
شرايط  و  كار  زياد  سرعت  استراحت،  بدون  كار  زمان  مدت 

ارگونومى نامطلوب كار، مرتبط با عالئم بودند.

ميـكروسـكوپ هـاى  به  گسـتـرده  دسـترسى  علـيرغـم 
ارگونوميك، هنوز هم درد عضالنى استخوانى در ميان آسيب 
فشار  جديد،  گرايش  دو  دارد.  زيادى  شيوع  فعال  شناسان 
عضالنى استخوانى را افزايش داده اند: (1) مقدار روز افزون 
با  شرايطي  در  درآمد  حفظ  منظور  به  ميكروسكوپ  با  كار 
حقوق كمتر از پيش، و (2) ادغام همه گير كار با كامپيوتر در 
فعاليت روزانه آسيب شناسى و زندگى. استفاده از كامپيوتر 
است.  بوده  MSDها  با  ارتباط  در  مهم  عاملى  تنهايى   به 
كار  انجام  در  كامپيوتر  و  ميكروسكوپ  از  همزمان  استفاده 
MSD ،روزانه و ثبت گزارش، عادى شده است. با اين حال

درباره  جامعى  تحقيقات  محرك  كامپيوتر،  با  مرتبط  هاى 
بيماريزايى، درمان، و پيشگيرى از MSDهاى حرفه اى بودند 
كه بودجه آنها توسط دولت و صنايع خصوصى تامين شده 

مخاطرات حرفه اى براى آسيب شناسان
Occupational Hazards for 

Pathologists:
Microscope Use and 

Musculoskeletal Disorders (MSD)
استفاده از ميكروسكوپ

 و اختالالت عضالنى اسكلتى

M.D ،ايوان جرج
مترجمان: دكتر فاطمه محجوب، فرشته ايران منش، دكتر مريم معينى
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ميكروسكوپ  با  كه  افرادى  براى  تحقيقات،  اين  نتايج  و  بود 
كار مى كنند نيز مفيد بوده است.

عضالنى  درد  درباره  سيتوتكنولوژيستها  روى  بر  تحقيق 
استخوانى

پاسخگويان داراى اين عارضه (%) عضو بدن 
85 هر عضوى  
54 سردرد  

55-60 گردن   
53 پشت   
57 كمر   
35 آرنج   

37/55 مچ، چپ/راست  
38/48 دست، چپ/راست 

جدول 1

اختالالت آسيب انباشته
Cumulative Trauma Disorder (CTD): 

اختالل  جمله  از  متعددى،  نام هاى  MSDها،  اين  براى 
و  مفرط،  استفاده  سندرم   ،(CTD) انباشته  آسيب 
رفته اند.  كار  به  مفرط  كشش  آسيب  يا  مكرر  فشار  آسيب 
يا  يكى  مى شوند،  اختالالت  اين  به  منجر  كه  فعاليت  هايى  
حركت  زياد،  ورزى  زور  دارند:  را  زير  ويژگى هاى  از  بيشتر 
لرزش.  و  طوالنى  ثابت  وضعيت  نادرست،  وضعيت  تكرارى، 
نشده  روشن  كامال  پزشكى  نظر  از  CTDها  پاتوفيزيولوژى 
عنوان  تحت  عوارض  اين  طبقه بندى  شكاكان،  برخى  است. 
صدمه يا آسيب را به چالش كشيده اند و در عوض، نشانه هاى 
بيمارى را به عوامل روانشناختى و اقتصادى نسبت داده اند. با 
اين حال، بسيارى از ما كه به طور مستقيم در معرض يكى يا 
بيشتر از اين اختالالت بوده ايم، به گونه ديگرى مى انديشيم: 
روحى،  نظر  از  مى شناسم،  را  آنها  من  كه  شناسانى  آسيب 
پزشكانى باثبات بوده و متعهد به كار خود هستند كه در پى 

به دست آوردن نفعى براى خود با تمارض نبوده اند. 
شناسان  آسيب  حرفه اى،  MSD هاى  از  پيشگيرى  براى 
بايد آگاهى بيشتر و درك بهترى از عوامل خطرساز داشته 

باشند.

عنوان  به  پاتوفيزيولوژيك  انحصارى)  (غير  مكانيزم  سه 
مكرر  آزار   (1) شده اند:  شمرده  CTDها  ايجاد  توضيح 
مكانيكى، (2) ميكروايسكمى، و (3) انباشتگى فرآورده هاى 
عصبى  عملكرد  در  اختالل  يا  التهاب  باعث  كه  متابوليكى 
داراى  پيشنهادى  مكانيزم هاى  اغلب  مى شوند.  عضالنى 
و  بافتى  آسيب  التهاب،  عودكننده  و  مستمر  چرخه  ويژگى 
فيبروز هستند كه منجر به درد مكرر و عملكرد بد عضالت، 
رباطها و بافتهاى پيوندى مى شوند. در مورد گروه سوم نيز 
فرآورده هاى  افزايش  كه  است  دست  در  روزافزونى  شواهد 
عضالنى،  عصبى  عملكرد  اختالل  باعث  زا  درون  متابوليكى 
به  پذيرى  تحريك  افزايش  يا  درد،  گيرنده هاى  فعالسازى 
حاضر  مقاله  در  مى شوند.  مركزى  عصبى  سيستم  در  درد 
به درد گردن و پشت خواهيم پرداخت؛ بنابر تجربه شخصى 
من و همكاران آسيب شناسي، اين مناطق، در كسانى كه از 
ميكروسكوپ استفاده مى كنند بيش از همه متاثر مى شوند. با 
اين حال، خواننده بايد آگاه باشد كه استفاده از ميكروسكوپ 
با MSDهاى شانه، بازو، مچ، دست و كمر هم ارتباط دارد.

گردن: ساختار و عملكرد
و  آناتوميك  ذاتى  پيچيدگى  ساختارها،  ساير  همچون 
نشود،  ايجاد  آن  در  خللى  كه  وقتى  تا  گردن،  فيزيولوژيكى 
از  عبارتند  گردن  عملكردهاى  نمى گيرد.  قرار  توجه  مورد 
فقرات  ستون  عادى  انحناى  حفظ  سر،  داشتن  نگه  صاف 
در حالت تعادل به عنوان مركز ثقل و حركت دادن سر در 
بنابراين،  اعصاب.  يا  نخاع  به  آسيب  بدون  گوناگون  جهات 
خارجى،  نيروهاى  از  محافظت  و  حركت  ثبات،  ايجاد  براى 
 12 حداقل   (1) هستند؛  ضرورى  متعددى  ساختارهاى 
متصل  پيوندى  بافت  و  تاندون  به  يك  هر  كه  عضله،  جفت 
هستند (استرنوكلئيدوماستوييد، ذوذنقه اى، رومبوئيد، لواتور 
متصل  اتصالى  ساختارهاى   (2) ...)؛  و  اسكالن ها،  اسكاپولى، 
مهره هاى  ميان  تحرك  تسهيل  براى  مهره ها  از  يك  هر  به 
متوالى؛ (3) رباط ها، شامل رباط هاى كوچك ميان مهره اى و 
رباط هاى بزرگى همچون رباط هاى خلفى و قدامى طولى كه 
براى تعادل ضرورى هستند و "كپسول هاى" محافظ مفصل  ها 
را تشكيل مى دهند؛ (4) ديسك هاى بين مهره اى كه نخاع را 
از نيروهاى خارجى محافظت مى كنند؛ و (5) مهره  هايى  كه 

نخاع را احاطه و محافظت مى كنند.

گردن ما، بدون آن كه متوجه باشيم، به استثناى هنگام 
(وزن  پوندى   14 توپ  يك  روز،  اوقات  بيشتر  در  خواب، 
نگه  صاف  را  گرم)  كيلو   6/3 بالغ:  انسان  يك  سر  ميانگين 



نشريه علـمى خـبرى
نـه  و  بيـست  شماره 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

26

مى دارد. شاهكار است! تصور كنيد صبح يك جفت دمبل 7 
پوندى به شما بدهند و بخواهند كه تمام روز با استفاده از 
زور بازو آنها را صاف نگه داريد. احتماال بازوهايتان كوفته و 

خسته مى شوند.

گردن: 
انباشته  آسيب  احتمالى  مكانيزم هاى  و  شواهد 

حرفه اى
در سال 1997، انستيتو ملى ايمنى و بهداشت حرفه اى، 
گزارشى مهم از تحقيقات پزشكى مبتنى بر شواهد را درباره 
ارتباط ميان فعاليت هاى شغلى و بروز MSDها منتشر كرد. 
فشار  ايستا،  شديد  انقباض هاى  ارتباط  از  محكم  شواهدى 
گردن  عضالت  نادرست  وضعيت هاى  و  ايستا،  مدت  طوالنى 
به  حداقل  و  داشت  وجود   MSD خطر  افزايش  با  شانه  و 
12 تحقيق عالى كه وضعيت ايستا/ فشار ايستا را با "سندرم 
گردن منقبض" مرتبط مى دانستند، اشاره شده بود (نرخ هاى 
احتمالىOdd’s ratio : بيش از 3/0 كه از نظر آمارى مهم 
بودند). برخى شواهد هم حاكى از فشار بر گردن و شانه ها در 
اثر انجام كارهاى كامال تكرارى بودند كه اين كارها همراه با 
حركت مستمر بازو يا دست بوده و با بروز انواع MSD  نيز 
و  از 3/0  بيش  احتمال  نرخ هاى  با  تحقيق  بودند (9  مرتبط 

مهم از نظر آمارى).

بايد بر واژه ايستا تاكيد نماييم، زيرا اغلب ما ذاتا نشستن 
طوالنى روى صندلى را با آسيب به بافت مرتبط نمى دانيم. 
نويـسندگان  بـرخى  بود!  من  شگفتى  باعث  موضوع،  اين 
تـحقيقـات ياد شـده، داليلـى را بـراى ارتـباط مـيان فــشار 
ايـستـا و CTDها برشمرده اند كه شامل آسيب ايسكميك 
و  انرژى،  مصرف  متابوليت هاى  موضعى  انباشت  موضعى، 
تارهاى  در  عضالنى  استراحت  انقباض-  چرخه هاى  اختالل 

كوچك عضالنى هستند.

سمى،  يا  ايسكميك  متابوليت هاى  فرضيه  انباشت 
بروز  با  ثابت  وضعيت هاى  ارتباط  براى  پذيرفتنى  توضيحى 
MSDها است. هنگامى كه ما نشسته ايم و در حال مشاهده 
كامپيوتر  به  كردن  نگاه  يا  ميكروسكوپ  زير  اساليد هايى  
هستيم، گردن و پشت واقعا درگير كار هستند؛ اين موضوع با 
الكتروميوگرافى سطحى ثابت شده است. در وضعيت نشسته، 
به واسطه نيروى جاذبه، فقدان تحرك و انقباض زياد، جريان 
خون در اين عضالت شايد كمتر از حد مطلوب باشد. عالوه 

بر اين، برخى محققان، با استفاده از الكتروميوگرافى سطحى 
مشاهده  نشسته،  حالت  در  عضالنى  فعاليت  سنجش  براى 
فعاليت هاى  در  ناگاهانه،  فعاليت هاى  به  نسبت  كه  نموده اند 
توليد  بيشترى  الكتريكى  انرژى  گردن،  عضالت  آگاهانه، 

مى كنند (يعنى سخت تر كار مى كنند).

بر نقش وضعيت هاى ناراحت هم نمى توان بيش از اندازه 
تاكيد كرد. تا اين اواخر، تقريبا همه ميكروسكوپ هاى نورى، 
با  متناسب  كه  داشتند  تند  و  ثابت  زواياى  با  عدسى  هايى  
كه  بودند  مجبور  كاربران  اغلب  بودند.  ميكروسكوپ  بدنه 
را  پشتشان  و  گردن  چشمى،  عدسى  طريق  از  تماشا  براى 
بزرگ  توليدكنندگان  اكنون،  هم   .(1 (تصوير  كنند  منقبض 
ميكروسكوپ هاى پزشكى، ميكروسكوپ  هايى  با عدسى هاى 
چشمى قابل خم شدن و تلسكوپى به بازار عرضه مى  كنند؛ 
با اين حال، به دليل قيمت بيشتر، اين ميكروسكوپ ها كامال 
نشده اند.  ثابت  زاويه  سنتى  ميكروسكوپ هاى  جايگزين 
بنابراين، هنوز تكنولوژيست ها و رزيدنت هاى آسيب شناسى 
از همان نوع ميكروسكوپ  هايى  استفاده مى كنند كه موجب 
داراى  ميكروسكوپ هاى  همچنين،  مى شوند.  MSDها  بروز 
براى  و  بخش ها  برخى  در  ثابت،  زاويه  چشمى  عدسى هاى 

تدريس همزمان به چند نفر همچنان متداول هستند.

به زبان ساده، هنگامى كه گردن به مدت طوالنى در يك 
وضعيت منقبض (فلكس) باشد، عضالت اكستانسور، تاندون ها 
اين  ضعف  و  سستى  باعث  كه   مى شوند  كشيده  رباط ها  و 
عضالت مى گردد. با ادامه اين شيوه كار، كاربران ميكروسكوپ 
دچار خميدگى به جلو و اختالل عملكرد عضالنى همراه با 

نشانه  هايى  از درد، گرفتگى و خستگى عضالت مى شوند.

در  بايد  گردن  ميكروسكوپ،  از  استفاده  هنگام  بنابراين، 
وضعيتى خنثى (يعنى صاف  و موازى با زمين، مشابه نگاه 
كردن به داخل پريسكوپ) قرار داشته باشد (تصوير 2). حتى 
خم  قابل  چشمى  عدسى هاى  داراى  ميكروسكوپ  وجود  با 
شدن، كاربر تمايل به خم كردن گردن به جلو دارد، مخصوصا 
ميكروسكوپ،  يا   باشد  پايين  خيلى  ميكروسكوپ  سر  اگر 
عالوه  شناسان،  آسيب  باشد.  شده  گذاشته  ميز  لبه  از  دور 
ديگرى  متعدد  فعاليت هاى  به  ميكروسكوپ،  از  استفاده  بر 
برش  كامپيوتر،  مانيتور  تماشاى  نوشتن،  مطالعه،  همچون 
قطعات يخ زده (Frozen Section) و تشريح نمونه ها هم 
تازه  و  مى شوند  جلو  به  شدن  خم  باعث  كه  دارند  اشتغال 
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تصوير 2:
قابل  چشمى  عدسى هاى  با  ارگونوميك  ميكروسكوپ   
خنثى  وضعيت  به  را  پشت  و  گردن  تواند  مى  كاربر  تنظيم. 

نگه دارد. 

كار همزمان با ميكروسكوپ و و كامپيوتر، مى تواند خطر 
همراه  به  شناسان  آسيب  براى  را  اسكلتى  عضالنى  مضاعف 
اصالح  با  كانونى  تك  عينك هاى  كلى،  طور  به  باشد.  داشته 
مناسب فاصله بين بيننده و صفحه كامپيوتر، براى اين موارد 
از  مى توان  روزمره  فعاليت هاى  ساير  براى  مى باشند.  ارجح 

عينكهاى تدريجى استفاده نمود.

درمان
بايد در ابتداى درد عضالنى- استخوانى شغلى، حتى اگر 
در  كرد.  شروع  را  درمان  و  تشخيص  باشند،  خفيف  عالئم، 
نباشد،  روشن  شغلى  فعاليت هاى  با  درد  ارتباط  شايد  ابتدا، 
بنابراين، بايد كامال به اين موارد دقت كرد. پزشك متخصص، 
اين  اوليه  كنترل  و  تشخيص  براى  فرد  مناسب ترين  معموال 
احتماال  اوليه،  تشخيص  و  ارزيابى  از  پس  است.  اختالالت 

كنترل شامل موارد زير خواهد بود: 
بهداشتى  مراقب  يك  توسط  كار  محل  ارزيابى   (1)
متخصص در زمينه ارگونومى، اغلب يك درمانگر حرفه اى يا 

يك فيزيوتراپيست؛
 (2) داروهاى ضد التهابى؛

 (3) فيزيوتراپى جهت بهبود حالت، انعطاف و استقامت 
عضله در محل آسيب ديده (ابتدا مستلزم تمرين هاي كشش 
وقدرتي تحت نظر پزشك مربوط و در پى آن تمرين مستقل 

فعاليت هاى ديگر مانند رانندگى و خوابيدن روى بالش هاى 
كلفت را نيز بايد به اين فهرست اضافه كرد.

حفظ وضعيت خنثى در هنگام تماشاى مانيتور كامپيوتر 
به مد ت هاى طوالنى هم الزم است. افرادى كه از عينك ها يا 
لنزهاى اصالحى استفاده مى كنند، عينك هاى دو كانونى يا 
تدريجى، هنگام نگاه كردن به مانيتور كامپيوتر مى تواند باعث 

كشش مكرر گردن شود.

تصوير 1: 
ثابت  زاويه  وضعيتى.  كشش  و  سنتى  ميكروسكوپ هاى   
و تيز عدسى چشمى موجب خميدگي شديد گردن (الف) و 

پشت (ب) مى شود.

الف

ب
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در منزل است)؛
 (4) كمك به حركت دادن اعضاى آسيب ديده از قبيل 

ماساژ درمانى براى شل كردن عضالت؛
 (5) مراقبت مستمر توسط يك پزشك متخصص. درك 
احتمال عدم رفع كامل عالئم، حتى با درمانى مطلوب، حائز 
اهميت است. بنابراين، پيشگيرى، بهترين شيوه براى افراد در 

معرض خطر است.

پيشگيرى از CTD: راهنمايى CDC براى استفاده 
از ميكروسكوپ

مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى (CDC)، توصيه هايى  
 CTD را براى كاربران ميكروسكوپ جهت كاهش خطر بروز

منتشر كرده است. من آنها را به شرح زير تعديل كرده ام:

براى  ميز  طراحى  هنگام  كار:  محل  طراحى   .1
نظر  در  بايد  را  آن  احتمالى  كاربران  ابعاد  ميكروسكوپ، 
با  قد  و  جثه  نظر  از  آزمايشگاه،  كاركنان  كه  آنجا  از  گرفت. 
تنظيم  قابل  امكان  حد  تا  بايد  كار  ميزهاى  دارند،  فرق  هم 
باشند. قابليت تنظيم ارتفاع صندلى، ميز كار و ميكروسكوپ، 

وضعيتى ايده آل براى كاربران ميكروسكوپ است.

پرهيز از زياده روى: استراحت كنيد! (الف) بيش از   .2
5 ساعت در روز از ميكروسكوپ استفاده نكنيد. (اين مدت 
زمان، توصيه CDC است و تغيير داده نشده است.) اين رقم، 
قراردادى است. با اين حال، نكته آن روشن است: بيشتر قرار 
بروز  احتمال  آميز،  مخاطره  فعاليت هاى  معرض  در  گرفتن 
CTD را افزايش مى دهد. (ب) در هنگام كار با ميكروسكوپ، 
فعاليت هاى  (ج)  بگنجانيد.  را  مكررى  كوتاه  استراحت هاى 
طوالنى  كار  از  تا  بگنجانيد  خود  كارى  روز  در  را  گوناگونى 

مدت و بدون وقفه با ميكروسكوپ، پرهيز شود.

ورزش: هنگام استراحت و در طول روز، سعى كنيد   .3
تمرين هاى كششى كوتاهى را براى پشت، گردن، شانه، بازو، 

مچ و دست انجام دهيد.
به ستون فقرات حالتى خنثى بدهيد (از خم شدن   .4
به جلو بپرهيزيد): تنظيم هاى زير مى توانند به حالت صاف  تر 
را  گردن  و  شانه ها  كردن  خم  به  تمايل  و  بيانجامند  كاربر 
كاهش دهند. (الف) كشيدن ميكروسكوپ به سمت لبه ميز 

براى صافتر نگه داشتن كاربر. (ب) اطمينان از فضاى كافى 
در زير ميز كه  بتوان صندلى را تا جايى كه ديدن از وراى 
يك  از  استفاده  باال كشيد. (ج)  باشد  چشمى راحت  عدسى 
نزديك تر  ميكروسكوپ  به  ترتيب،  بدين  فرورفته.  لبه  با  ميز 
مى شويد و جايى براى تكيه ساعدها پيدا مى كنيد. (د) در 
خم  قابل  عدسى هاى  يا  ميكروسكوپ  يك  از  امكان  صورت 
شدن و تلسكوپى استفاده نماييد. (ه) باال آوردن ميكروسكوپ 
يا قرار دادن آن در زاويه اى كه بتوان مستقيما به عدسى نگاه 

كرد.

تكيه: به ياد داشته باشيد كه عضالت حتى هنگامى   .5
خسته  و  هستند  فعاليت  حال  در  باشيم،  بى حركت  كه 
مى شوند. (الف) از يك صندلى با طراحى ارگونوميك استفاده 
قابل  زاويه  پشت،  و  كمر  براى  مناسب  تكيه گاه  كه  نماييد 
تنظيم، و دستگيره هاى قابل تنظيم داشته باشد. (ب) دسته 
صندلى مهم است؛ با اين حال، دسته هاى صندلى مى توانند از 
نزديك كردن صندلى به ميز جلوگيرى كنند. در اين صورت، 
دستگيره ها را جدا كنيد و از دستگيره هايي كه به ميز وصل 
اگر  (ج)  نماييد.  استفاده  ساعد  دادن  تكيه  براى  شوند  مي 
زيرپايى  يك  از  نمى گيرد،  قرار  زمين  روى  كامال  پايتان 
استفاده نماييد؛ به اين ترتيب از فشار روى بازوها و شانه ها 

كاسته مى شود.

ميز كامپيوتر
CTD خطر  كاهش  براى  هم  توصيه  هايى    ،CDC

هاى مرتبط با استفاده از كامپيوتر دارد كه برخى از آنها، با 
پيشنهادهاى قبلى، همپوشانى دارند: 

(1) حفظ حالت صاف با استفاده از يك صندلى با طراحى 
ارگونوميك كامال قابل تنظيم.

 (2) اطمينان از ارتفاع مناسب صفحه كليد به نحوى كه 
لزوم،  صورت  در  بگيرند.  قرار  زمين  موازى  تقريبا  دست ها 

صفحه  كليد را زير ميز نصب نماييد. 
كنار  را  ماوس  دست،  كردن  دراز  از  جلوگيرى  براى   (3)

صفحه كليد و به همان ارتفاع قرار دهيد. 
(4) شرايط انتخاب صفحه كليد و ماوس يا ساير ابزارهاى 
عضالنى  مشكالت  دچار  كه  افرادى  براى  را  اطالعات  ورود 
قرار  طورى  را  مانيتورها  نماييد.  فراهم  هستند،  استخوانى 
دهيد كه فاصله آنها تا چشم كاربران بين 18 تا 30 ايـنچ 

(45 تا 75 سانتي متر)باشد. 
(6) مانيتورها را طورى قرار دهيد كه باالى صفحه تقريبا 
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هم ارتفاع چشم باشد تا نگاه چشمها به طور طبيعى به مركز 
صفحه نمايش متمركز شود. 

(7) اگر از روى كاغذ تايپ مى كنيد، پايه كاغذ را مجاور و 
هم ارتفاع صفحه مانيتور قرار دهيد.

افراد  تا  بگذاريد  زيرپايى  است،  ممكن  كه  جا  هر   (8)  
بتوانند در طول روز وضعيت پاهايشان را تغيير دهند.

 (9) در ازاى هر 30 تا 20 دقيقه كار با صفحه كليد يا 
ماوس، 5 تا 3 دقيقه استراحت مختصر را توصيه نماييد. طى 
اين استراحتها مى توان تمرين ها يا كشش هاى سبك دست 

را انجام داد.

پيشنهاد هايى  ديگر
در ادامه، توصيه  هايى  متفرقه كه اغلب آنها توسط مراقبان 
را  خوانده ام  پزشكى  كتابهاى  در  يا  شده  پيشنهاد  بهداشتى 

مى آورم: 
(1) پيشاپيش يك ارزيابى ارگونوميك انجام دهيد. براى 
اكثر  نكنيد.  صبر  بيمارى  عاليم  بروز  تا  كارتان  ميز  ارزيابى 
براى  ارگونومى  زمينه  در  متخصصانى  بزرگ،  سازمان هاى 
كمك به كاركنان دارند (جاى اين متخصصان در اين جا خالى 
است، شايد هم هستند ولى شناخته شده نيستند، مترجم). 
عالوه بر ارزيابى تجهيزات و طراحى ميز كارتان، دقت نماييد 
كه هنگام كار با ميكروسكوپ و كامپيوتر هم توسط اين افراد 
معاينه شويد تا حالت هاى ناهنجار و حركت هاى تكرارى تان 

اصالح شوند و به حداقل برسند.
 (2) از يك همكار بخواهيد كه هر از گاهى، وضعيت تان 
را در پشت ميز كار از نظر حفظ حالت خنثاى ستون فقرات، 

مالحظه كند. 
حالت  منظم  اصالح  و  مشاهده  به  آيينه  مقابل  در   (3)
عمومى تان بپردازيد كه مى تواند همزمان با قدرى كشش و 

تمرين هاى تقويتى همراه باشد.
كنيد  سعى  يكنواخت،  شغلى  فعاليت هاى  هنگام   (4)  
به  اسكلتى  عضالنى  فشار  تا  دهيد  تغيير  را  وضعيت تان 
وقت  چون  مثال،  شود.  تقسيم  مهره ها  ستون  روى  يكسان 
زيادى به صورت نشسته صرف ديدن و ثبت نتايج اساليدهاى 
ميكروسكوپى مى شود، من برخى كارهاى كامپيوترى ام را در 
قابليت  با  ميز هايى   اكنون  هم  مى دهم.  انجام  ايستاده  حال 
تنظيم اتوماتيك و داراى ارتفاع متغير با قيمت هاى معقول 
در بازار موجود هستند. من در كنار كامپيوترم براى هر دست 
يك ماوس دارم. وقتى يك طرف خسته يا دردناك مى شود، 

از دست ديگرم استفاده مى كنم. 

(5) در صورتى كه لنز اصالحى مى زنيد، هنگام كار طوالنى 
در مقابل مانيتور از عينك هاى دو كانونى يا تدريجى استفاده 
نكنيد. در عوض، پس از بهينه سازى ارگونوميك ميز كارتان، 
فاصله خود را در حالت عادى نشسته تا مانيتور اندازه بگيريد 
فاصله  اين  مناسب  بخواهيد عينكى  خود  پزشك  چشم  از  و 

براى تان تجويز نمايد. 
(6) از ساير فعاليت  هايى  كه شايد موجب فشار عضالنى 
اسكلتى باشند، مخصوصا فعاليت  هايى  كه انقباض گردن را 
مى كنيد،  مطالعه  زياد  اگر  مثال،  باشيد.  آگاه  دارند،  پى  در 
به فكر استفاده از يك پايه باشيد كه كتاب را عمودى نگه 

دارد. 
به  تا  بگيريد  مرخصى  هفته  اواسط  در  روز  يك   (7)

عضالت تان استراحت دهيد. 
(8) سعى كنيد تاثيرات منفى فعاليت شغل بدون تحرك 
خود را با فعاليت بدنى منظم در خارج از ساعت كار جبران 

نماييد.

منابع ديگر
منابع فراوان اينترنتى با اطالعاتى درباره ارگونومى به طور 
كلى و ارگونومى مربوط به كاركنان آزمايشگاه ها وجود دارند. 
از  بسيارى  در  سودمند  قدرتى  و  كششى  تمرين هاى  شرح 
سايت هاى اينترنتى، كتاب هاى طب ورزشى و نشريه هاى ويژه 
وجود دارند. منابع تجارى محصوالت ارگونوميك را مى توان 
توليدكنندگان  سايت هاى  در  و   CDC اينترنتى  سايت  در 

ميكروسكوپ و فروشندگان محصوالت ادارى يافت.

جمع بندي
بروز  شديد  خطر  معرض  در  فعال،  آسيب شناسان 
MSD هاى گردن، پشت، كمر، شانه، و دست ناشى از آسيب 
تسكين  را  درد  اغلب  متداول،  درمان هاى  هستند.  انباشته 
مى دهند اما عاليم شايد در درصد نامشخصى از بيماران باقى 
بمانند. بنابراين، از آسيب شناسان خواسته مى شود كه پيش 
از گسترش عاليم، اقدامات پيشگيرانه را اتخاذ نمايند و در 
درمان  و  تشخيص  به  نسبت  فورا  عاليم،  تشخيص  صورت 

اقدام نمايند.
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نئوپالزى دندانه دار (Serrated) در آپانديس
ايالت  در  جراحى  اعمال  ترين  شايع  از  يكى  آپاندكتومى 
متحده است كه معموال بر اساس نشانه ها و عاليم آپانديست 
ساير  براى  جراحى  عمل  طى  در  تصادفى  طور  به  يا  و  حاد 
علت  به  نيز  كوچكترى  گروه  شود.  مى  انجام  بيمارى هاى 
قرار  جراحى  عمل  اين  تحت  آپانديس  در  توده  يك  وجود 
مى گيرند. با اين وجود در حال حاضر به علت در دسترس 
نبودن آپانديس در اندوسكوپى، در مورد پتانسيل بيولوژيك 
اطالعات  آپانديس  در  مخاطى  تغييرات  ايجاد  چگونگى  و 
گيرى  نتيجه  فقط  موارد  اكثر  در  و  داريم  دست  در  اندكى 
زياد  توان با  مجارى دستگاه گوارش را مى  ساير  مى كنيم. 
كردن حساسيت (sensitivity) از طريق اندوسكوپى با نور 
سفيد يا روش هاى اندوسكوپى پيشرفته از قبيل اندوسكوپى 
با بزرگنمايى، كرومواندوسكوپى مورد ارزيابى دقيق قرار داد 
و  بيوپسى  را  نظر  مورد  ضايعات  تكنيك ها  ساير  كمك  به  و 
پيگيرى كرد. برعكس، حوادث سلولى در آپانديس يك بيمار 
باشد،  داشته  وجود  مشكلى  آنكه  مگر  است  رويت  غيرقابل 
تغييرات  بيولوژيك  پتانسيل  مورد  در  ما  آگاهى  نتيجه  در 
مخاطى در اين عضو مانند نگاه كردن از سوراخ كليد است. 

پيشرفت هاى موجود در اين آگاهى از طريق بررسى هاى پر 
رنج بر روى بيماران همراه با پيگيرى بالينى دقيق به دست 
محسوس  امكان  و  آيد  دست  به  بيشترى  شناخت  تا  آمده 
بودن تغييرات موجود در نماى ميكروسكوپى براى ما فراهم 
شود. عامل ديگرى كه در اين قضيه نقش دارد نمونه بردارى 
مى  استاندارد  صورت  به  مراكز  اكثر  در  كه  است  محدودى 
باشد. در اكثريت دستورالعمل هاى مكتوب براى پاس دادن 
برش  يكى  است،  شده  توصيه  نمونه  سه  به  شناسى  بافت 
طولى يا عرضى از نوك آپانديس و 2 برش عرضى ديگر ديگر 
مى  جراحى  پروگزيمال  حاشيه  و  ميانى  قسمت  از  ترجيحا 
باشد. در تعداد كمى از مراكز به طور روتين تمام آپانديس 
پاس داده مى شود به استثناء زمانى كه در برش هاى اوليه 

نئوپالسم شناسايى شود.

آپانديس به فاصله كوتاهى بعد از دريچه ايلئوسكال قرار 
گرفته به طورى كه سوراخ آن به داخل سكوم باز مى شود 
مخاط آپانديس از نظر بافت شناسى شبيه ساير نقاط كولون 
نتيجه  در  است،  باريك  روده  پرزى  ساختمان هاى  فاقد  و 
در  كه  مشابهى  ضايعات  براى  عادت  روى  از  پاتولوژيست ها 
كه  كنند  مى  استفاده  واژه هايى   از  شود  مى  پيدا  آپانديس 
در تشخيص پاتولوژيك كولون به كار مى برند. با اين وجود 
آپانديس كولون نيست. آپانديس در مقايسه با كولون داراى 
بافت لنفوئيدى مخاطى بيشترى است همچنين واحدهاى اپى 
سلول هاى   جمله  از  ويژه اى  فوليكول هاى  با  مرتبط  تليالى و 
M دارد تا انتى ژن هاى داخل مجرا را به سيستم ايمنى ارائه 
آپانديس  كريپت هاى  آن  گسترده  فوليكولر  ساختمان  دهد. 
با  كريپت هايى   به  منجر  و  زده  هم  بر  زيادى  نواحى  در  را 
هم  در  قبيل  از  متفاوت  ساختمان هاى  و  پراكندگى  عمق، 
شده  كريپت  فاقد  نواحى  يا  لنفوئيدى  بافت  با  رفتن  فرو 
است. كريپت هاى آپانديس همچنين داراى سلول هاى پانت 
( paneth) پراكنده و تعداد زيادى سلول هاى اندوكرين مى 
سن  به  بسته  لنفوئيدى  بافت  ميزان  كه  آن  وجود  با  باشد. 
ميزبان تغيير مى كند ولى اين بافت در ايمنى و دفاع فرد 
در مقابل عفونت ها نقش دارد. اخيرا با معطوف شدن توجه 
به نقش ميكروب كشى آن نظريه مبنى بر اين كه آپانديس 
باقيمانده يك عضو است اساس خود را از دست داده است. 
امروزه مشخص شده كه انواع زيادى از گونه هاى باكتريايى 
كه قبال كشف نشده بودند در دستگاه گوارش مقيم هستند 
و آپانديس ممكن است مخزن مهمى از فلور روده باشد كه 
مجددا  ميكروب ها  اين  ديگر  استرس هاى  يا  عفونت  از  بعد 
كلونيزه مى شوند. در پايان، عالوه بر ويژگى هاى اختصاصى 

نگاهى از سوراخ كليد

مترجم: دكتر فرشيد على يارى، متخصص آسيب شناسى

Reference: 
Am. J. Clin. Pathol 2010;133;529- 532 
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اليه هاى  در  اعصاب  توزيع  و  يابى  سازمان  آپانديس،  مخاط 
الميناپروپريا و عضالنى آپانديس با كولون متفاوت است.

مى  ديده  آپانديس  در  تنها  پاتولوژيك  شرايط  از  بعضى 
شود. ضايعات ديگر آپانديس ممكن است از نظر بافت شناسى 
شبيه ضايعات كولون باشد ولى رفتار بيولوژيك متفاوتى دارند. 
سيست ادنوم موسينى (MCA)، نئوپالسم هاى موسينى با 
درجه پايين (Low grade) همراه با سودوميگزوما پريتونى 
و بعضى از انواع نئوپالسم هاى اندوكرين آپانديس خصوصيات 
نمى  ديده  روده  جاهاى  ساير  در  كه  دارند  بفردى  منحصر 
و  تشخيص  روى  بر  پاتولوژيست  محققان  نتيجه  در  شود. 
توصيف خصوصيات بافت شناسى و بيولوژيك نئوپالسم هاى 
آپانديس و چگونگى تفاوت آن ها از نئوپالسم هاى مشابه در 

كولون عالقمند مى باشند

آپانديس  و  كولون  دار  دندانه  نئوپالسم هاى  به  عالقه 
پوليپ   2136 همكارانش  و   Lane دارد.  بلندى  تاريخچه 
كردند  بررسى  را  كولون  متر)  ميلى   3 از  (كوچكتر  كوچك 
پوليپ هاى  در  را  متفاوتى  شناسى  بافت  خصوصيات  و 
پوليپ هاى  در  كردند.  شناسايى  ادنوماتوز  و  هيپرپالستيك 
هيپرپالستيك (HP) سلول هاى گابلت همراه با ترشح موسين 
ترتيب مشخصي دارند به طورى كه در قسمت سطحى غدد 
بيشتر هستند. اين يافته بر خالف سازمان يابى سلول ها در 
اپى تليوم و نحوه نوسازى اپى تليوم در پوليپ هاى آدنوماتوز 
پوليپ هاى  قاعده اى  كريپت هاى  در  ميتوزى  فعاليت  بوده 
هيپرپالستيك قرار دارد در حالى كه اشكال ميتوزى عموما 
در سطح و قسمت بااليى غدد آدنوماتوز ديده مى شوند. اين 
محققان تشخيص دادند كه آدنوم ها پتانسيل بدخيمى ولى 
پوليپ هاى هيپرپالستيك كوچك ماهيت خوش خيم دارند. 
با اين اوصاف در مواردى كه فنوتيپ هاى مخلوط ديده مى 
شود جداكردن و طبقه بندى دقيق پوليپ هاى هيپرپالستيك 

از انواع آدنوماتوز پيچيده و دشوار است.
 Goldman و همكارانش كانون هايى  از غدد هيپرپالستيك 
را در 10 مورد از 62 مورد ويلوس آدنوم مشاهده كردند و چنين 
عنوان كردند كه بعضى از پوليپ هاى هيپرپالستيك ممكن است 
به رشد نئوپالستيك منتهى شوند. در ميكروگراف هاى تهيه شده 
 ،(serrated) از ويلوس آدنوم ها نماى مجرا به صورت دندانه دار
هسته هاى مطبق، دندانه دار شدن كريپت هاى قاعده اى، جهت 
يابى تغيير يافته كريپت هاى قاعده اى و خصوصيات ديگرى ديده 
مى شود كه امروزه آن ها را در آدنوم هاى بدون پايه دندانه دار 
يك  بينيم.  مى    (sessile serrated adenomas [SSA]) 
ضايعه داراى منطقه اى شبيه SSA و منطقه اى با يك قسمت 

نئوپالستيك ويلوس است كه همراه با هسته هايى  نئوپالستيك، 
آمده  دست  به  نتايج  ميان  در  باشد.  مى  هيپركروم  و  مطبق 
آن ها  مي توان به اين نكته اشاره كرد كه بعضى از پوليپ هاى 

هيپرپالستيك ممكن است به ويلوس آدنوم تبديل شوند.
بار  اولين  براى   Mac Gillivray زمان،  همان  تقريبا  در 
ضايعات دندانه دار را در آپانديس با توصيف متاپالزى مخاطى 
و  ارتفاع  در  تنوع  كه  كرد  اشاره   Mac Gillivray داد.  شرح 
پوشش پاپيلرى اين سلول ها يك نماى دندانه دار به سطح اپى 
تليال  مي دهد. در ميان 8 بيمار مبتال به متاپالزى مخاطى از 
يك سرى 100 نفره كه پشت سر هم آپاندكتومى شده بودند 
بزرگ  روده  آدنوكارسينوم هاى  براى  جراحى  طى  در  مورد   2
تحت آپاندكتومى قرار گرفته بودند، يكى كارسينوم در كولون 
توجه  قابل  نكته  داشت.  سرطان  ركتوم  در  ديگرى  و  صعودى 
ميكروگراف  هايى  هستند كه در 2 مورد تغييرات زير را داشتند: 
گرد و بزرگتر شدن قاعده كريپت ها، قرار گرفتن كريپت ها به 
صورت عرضى و دندانه دار شدن مجراى كريپت هاى قاعده اى، 
در   SSA خصوصيات  عنوان  به  را  آن ها  امروزه  كه  تغييراتى 
هيپرپالستيك  پوليپ هاى  واژه   Qizillbach گيرند.  مى  نظر 
ضايعات  از  مورد  براى 19  را  ان  و  كرد  ابداع  را  (متاپالستيك) 
آپانديس به كار برد كه خصوصيات بافتى شبيه ضايعات مشابه 
شده  داده  نشان  موارد  از  تا   2 داشتند.  ركتوم  و  كولون  در 
كريپت هاى   : از  بودند  عبارت  كه  داشتند   SSA خصوصيات 
قاعده اى متسع، قاعده هاى پهن در كريپت ها و دندانه دار شدن 
مجارى كريپت هاى قاعده اى. در 4 مورد ويلوس پاپيلوما نيز در 
آپانديس وجود داشت و در يك مورد آدنوم پاپيلرى بزرگى در 

كولون بود.
Higa و همكارانش 73 ضايعه آپانديس همراه با موكوسل را 
به دقت بررسى كردند تا پتانسيل بيولوژيك هيپرپالزى مخاطى 
صورت  به  را  موكوسل  آن ها  كنيم.  درك  بهتر  را  آپانديس 
مجموعه اى از يافته هاى زير يعنى اتساع مجراى آپانديس، تغيير 
در پوشش مخاطى، ترشح بيش از حد موكوس و گاهى اوقات 
سودوميگزوما  به  (موسوم  آپانديس  از  خارج  موكوس  با  همراه 
پريتونى) تعريف كردند. تمام آن ها را از نظر مورفولوژى به زير 
گروه هاى هيپرپالزى مخاطى، MCA و سيست آدنوكارسينوم 
موسينى آپانديس تقسيم كردند. در ميان 18 مورد هيپرپالزى 
خارج  موكوسى  يا  نئوپالستيك  درگيرى  هيچكدام  مخاطى 
آپانديس نداشتند ولى 5 مورد با كارسينوم روده بزرگ همراه 
بودند. مبتاليان به هيپرپالزى مخاطى در گروه سنى 33 تا 85 
سال بودند به طورى كه 16 مورد باالى 45 سال قرار داشتند. 
در زير گروهى از موارد موكوسل كه شامل هيپرپالزى مخاطى 
بودند آپانديس ها در ظاهر نرمال يا كمى متسع بودند در حالى 
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اتساع  كه در موارد MCA و آدنوكارسينوم موسينوس مخاط 
براى  الزم  معيارهاى  مخاطى  هيپرپالزى  موارد  داشتند.  شديد 
حلقه اى  صورت  به  ضايعه  مورد  يك  در  و  داشتند  را   SSA
كه  آن  مهم  نكته  بود.  يافته  توزيع   (circumferential)
آپانديس  دار  دندانه  ضايعات  كه  دادند  تشخيص  محققان  اين 
افتراق  قابل  موسينوس  آدنوكارسينوم  سيست  و   MCA از 
همراه  پريتونى  سودوميگزوما  با  دار  دندانه  ضايعات  و  هستند 

نمى باشند.
مخاط  بررسى  طريق  از  همكارانش  و   Younes تازگى  به 
آپانديس در 122 نمونه ايلئوكولكتومى و 273 نمونه اپاندكتومى 
و  آپانديس  مخاطى  هيپرپالزى  بين  رابطه  هم  سر  پشت 
ادنوكارسينوم كولون را مورد مطالعه قرار دادند. همانند مطالعات 
 SSA معيارهاى  واجد  هيپرپالزى  ميكروگراف هاى  الذكر  فوق 
 18/9) مورد   23 ايلئوكولكتومى  نمونه هاى  ميان  در  بودند. 
درصد) هيپرپالزى مخاطى در آپانديس داشتند و 18 مورد از 
سمت  عمدتا  كولوركتال،  كارسينوم هاى  با  درصد)   78) اين ها 
چنين  ارتباط  اين  اساس  بر  محققان  اين  بودند.  همراه  راست 
پيشنهاد كردند كه وجود ضايعات آدنوماتوز دانه دار بدون پايه 
(SSA) در نمونه آپاندكتومى بررسى فورى كولون را از جهت رد 

كارسينوم كولوركتال همزمان مى طلبد.
شواهد  اساس  بر  دار  دندانه  ضايعات  بررسى  براى  بنابراين 
حاصل از آپانديس و كولون و ارتباط احتمالى بعضى از گونه هاى 
هيپرپالزى مخاطى با خطر آدنوكارسينوم ميدان براى اين كار 
آماده شد. در طـى دو دهـه اخيـر عالقه فـراوانـى به پـوليـپ هاى 
بـزرگ  گـروه  توسـط 4  كه  داشتـه  وجـود  كولون  دار  دنـدانه 
 Longacre ، 1990 بررسـى و پيـگيرى شـده اسـت. در سـال
و Fengolio- Preiser نوع خاصى از آدنوم هاى كولون را با 
در  مى گويند.   (traditional) متداول  دار  دندانه  خصوصيات 
با  كه  كولون  نئوپالسم هاى  مولكولى  آناليز  ديگر،  بررسى  يك 
سندرم Hynch همراه بودند به كشف عدم هماهنگى ژن ها و 
پروتئين هاى ترميم DNA منجر شد. در مبتاليان به سرطان هاى 
  (Microsatellite instable colon با ناپايدارى ريز اقمارى
زيادى  تعداد  كه  است  شده  ديده   cancer = MSI-high) 
پوليپ هاى هيپرپالستيك يا دندانه دار در كولون دارند. ضايعات 
كولون  آدنوكارسينوم هاى  از  بعضى  مجاورت  در  نيز  دار  دندانه 
و   Torlakovic كشفيات  اين  راستاى  در  است.  مشاهده 
بر  را  آمارى  آناليز  و  موفولوژيك  دقيق  بررسى  يك  همكارانش 

روى گروه بزرگى از 
عهده  به  ناميدند  مى  هيپرپالستيك  قبال  كه  پوليپ هايى 
گرفتند و يك سرى از خصوصيات مورفولوژيك مرتبط با تكثير 
يعنى   DNA ترميم  پروتئين هاى  بيان  تغيير  و  طبيعى  غير 

MLH-1 و MSH-2 را شناسايى كردند. مطالعات بيشتر بر روى 
SSA موجود در كولون، جهش هاى BRAF و هيپرمتيالسيون 
DNA را در جزاير CPG اين پوليپ ها و همچنين ارتباط با 
كارسينوم هاى با ناپايدارى ريز اقمارى كولوركتال را نشان داد. 
SSA بر خالف آدنوم هاى دندانه دار متداول از نظر سيتولوژى 
ديسپالستيك نيستند بلكه داراى خصوصيات ساختمانى خاصى 
هستند  پروليفراسيون  و  كريپت ها  بودن  قطبى  در  تغيير  مانند 
كه نهايتا به ناميدن آن ها تحت عنوان SSA منجر شده است. 
Goldstein و همكارانش آناليز چند عاملى بر روى خصوصيات 
ايجاد  با  بعدا  كه  دادند  انجام  را  دارى  دندانه  پوليپ هاى  بافتى 
بودند.  همراه  پوليپ  محل  نزديك  در  كولون  آدنوكارسينوم 
خصوصيات مورفولوژيك بيان شده توسط ايشان با خصوصيات 
SSA در بررسى Torlakovic يكسان بود. عالوه بر آن، تمام 
 MSI-high نوع  از   Goldstein توسط  شده  بررسى  موارد 
ترميم،  هماهنگى  عدم  پروتئين  سلول ها  هسته  در  و  بودند 

MLH-1 بيان نشده بودند.
مورفولوژيك  بندى  تقسيم  از  محققان  از  تعدادى  امروزه 
دندانه  ضايعات  براى  الذكر  فوق  بررسى هاى  از  امده  دست  به 
ايا  كه  كنند  تعيين  تا  كنند  مى  استفاده  آپانديس  مخاطى  دار 
متداول  دار  دندانه  آدنوم هاى  و  كولون   SSA با  ضايعات  اين 
مشابهت دارند يا از نظر پتانسيل بيولوژيك با آدنوم هاى مرسوم 
(conventional) تفاوت دارند يا خير. Rubio ،  38 پوليپ 
ميان  در  كرد،  بررسى  را  آپانديس  كارسينوئيدى  غير  تومور  يا 
آن ها 4 مورد HP ،  10 مورد آدنوم دندانه دار، 6 مورد ويلوس 
در  كرد.  شناسايى  موسينوس  آدنوكارسينوم  مورد   8 و  آدنوما 
ميان گروه آدنوم هاى دندانه دار 4 مورد با آدنوكارسينوم مهاجم 
همراه بودند. Renshaw و همكارانش ميزان بروز (انسيدانس) 
آن ها  كردند.  بررسى  حاد  آپانديست  به  مبتاليان  در  را   SSA
براى اين منظور 100 نمونه آپانديسيت پشت سر هم را كه تمام 
پاس شده بودند با 100 آپانديس كه به طور روتين پاس داده 
شده بودند ( با تعداد پاس كمتر) از نظر بافت شناسى بررسى 
كردند. در ميان آپانديس هاى تمام پاس شده 11 مورد در حالى 
كه در گروه ديگر تنها يك مورد SSA شناسايى شد. آدنوم هاى 
بدون پايه دندانه دار (SSA) كوچك بودند و در 3 برش عرضى 
يا كمتر وجود داشتند ميزان بروز آن در مبتاليان به آپانديسيت 
حاد باالتر از 30 سال بسيار بيشتر (P=0.001) بود. اين يافته 
در  مخاطى  هيپرپالزى  براى  شده  داده  شرح  سنى  محدوده  با 

مطالعه Higa و همكارانش يكسان است.
كارسينوم هاى  و  كولون  دار  دندانه  پوليپ هاى  بين  ارتباط 
به  بيشترى  عالقه  و  توجه  سبب  كولوركتال   MSI-high
و   Bellizzi است.  شده  آپانديس  دار  دندانه  پوليپ هاى 
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دندانه  ضايعه   53 مقايسه اى  بررسى  يك  در  اخيرا  همكارانش 
دار را در آپانديس به ظاهر سالم مشاهده كردند و آن ها را به 
مخلوط   دار  دانه  و  آدنوماتوز  ،ضايعات   HP ،  SSA گروه هاى 
  ( MSAL= mixed serrated & adenomatosis
كردند.  بندى  طبقه   MCA و  مرسوم  آدنوم هاى   ،  lesions) 
مورفولوژى  و  ايمونوهيستوشيمى  از  استفاده  با  آن ها  بررسى 
با  پاتولوژيست ها  ساير  كار  براى  را  مهمى  و  جديد  اطالعات 
دست  به  اپانديس  در  نئوپالسم ها  و  سلولى  تغييرات  به  توجه 
بـه  كـه  ايمونوهيـستوشيمى   (marker) شاخص هاى  آورد. 
Ki- تكثـير  شـاخص   ،20 سيتوكراتيـن  شامل  بردند  كار 

همكارانش  و   Bellizzi بودند.   ß catenin و   67 ، MUC6
هيپرپالزى  معادل  تقريبا  را   (HPs) هيپرپالستيك پوليپ هاى 
پايه  بدون  دار  دندانه  آدنوم هاى  و  مخاط  كانونى  (متاپالزى) 
(SSA) را معادل هيپرپالزى (متاپالزى) منتشر مخاط در نظر 
گرفته اند، اما در SSA نيز حداقل 20 درصد كريپت ها داراى 
كريپت هايى   دار،  شاخه  مجراى  يا  قاعده اى  كريپت هاى  اتساع 
گسترش  موكوزا،  موسكوالريس  اليه  به  نسبت  عرضى  قرار  با 
موكوسى  سلول هاى  وجود  و  قاعده اى  كريپت هاى  به  دندانه ها 
منتشر در قاعده كريپت ها مى باشند، همان خصوصياتى كه به 
عنوان ويژگى هاى SSA در كولون توصيف شده اند. پوليپ هاى 
هيپرپالستيك نسبت به SSA كوچكتر هستند ولى SSA اغلب 
همكارانش  و   Bellizzi است.   (circumferontial) حلقوى 
از  متفاوتى  درجات  كه  كردند  شناسايى  را  ضايعات  از  تعدادى 
دندانه دار شدن ساختمانى و ديسپالزى سيتولوژيك را داشتند. 
كار  به  آن ها  بررسى  جهت  درستى  به  را   MSAL گروه  آن ها 
به  ضايعات  از  بعضى  بندى  تقسيم  كه  كردند  عنوان  و  بردند 

گروه هاى خالص و معين تشخيصى مشكل است.
آدنوم  سيست  افتراق  بودن  دشوار  به   Longacre و   Pali
موسينى (MCA) از آدنوم هاى دندانه دار يا SSA اشاره كردند 
پرزى  ساختمان هاى  داراى  است  ممكن  ضايعه  دو  هر  كه  چرا 
مقاله  قوت  نقاط  از  باشند.  دار  دندانه  سطحى  و   (villiform)
Bellizzi و همارانش گنجاندن گروه MCA مى باشد. در آن 
ضايعات  و   MCA بين  مطمئن  و  واضح  تفاوت هايى   بررسى 
 48  ، MCA دندانه دار عنوان شد. ميانگين سنى مبتاليان به
سال بود در حالى كه ميانگين سنى مبتاليان به ساير پوليپ ها 
بروز  ميزان  مهم).  آمارى  تفاوت  (يك  بود  سال   62 از  بيش 
دار  دندانه  ضايعات  كه  حالى  در  است  بيشتر  زنان  در   MCA
رنگ  كنند.  مى  بروز  يكسان  طور  به  تقريبا  جنس  دو  هر  در 
ضايعات  با  مقايسه  در   MCA ضايعات  در   MUC6 آميزى 
متفاوتى  طور  به   MSAL و   HP ، SSA جمله  از  دار  دندانه 
 MUC6 رنگ   MCA مورد  از 14  يك  هيچ  شود.  مى  ديده 

 17  ، SSA در 100 درصد MUC6 را بيان نكردند. بر عكس
 MUC6 بيان  شدند.  بيان   MSAL 50درصد  و   HP درصد 
در  شده  گزارش  موارد  مشابه  آپانديس   SSA در  شده  گزارش 
SSA كولون است. اين يافته ها نيز به افتراق MCA از ضايعات 
دندانه دار كمك مى كنند. MCA با نئوپالسم هاى موسينوس 
 SSA از جمله سودوميگزوما پريتونى همراهى دارد در حالى كه
و MSAL ممكن است با انواع ديگرى از نئوپالسم هاى پيشرفته 

يافت شوند.
دندانه  پوليپ هاى  ملكولى  خصوصيات  نظر  از  كار  و  بررسى 
دار آپانديس تازه شروع شده است و تعداد مطالعات انجام شده 
  ،  HP و همكارانش در هيچ يك از موارد Bellizzi .كم است
در  را   ß-Catenin طبيعى  غير  جايگزين   MSAL يا   SSA
بررسى  يك  در  مشاهده  اين  نكردند.  مشاهده  سلول ها  هسته 
و   Yantis توسط  آپانديس،  دار  دندانه  ضايعات  روى  جداگانه 
همكارانش تاييد شد. اين محققان 56 مورد پوليپ هاى دندانه 
دار آپانديس 17 مورد MCA و 4 مورد آدنوكارسينوم همراه 
بيان  نظر  از  را  مجاور  آپانديس  در  دار  دندانه  پوليپ هاى  با 
MLH-1 ،  MSH-2 ، MGMT ، ß-Catenin ،  P53 و 
مقايسه  اقمارى  ريز  و   KRAS و   BRAF جهش هاى   Ki-67
كردند. آن ها ديدند كه فقدان MLH-1 در پوليپ هاى دندانه 
دار رايج است ولى در هيچ يك از موارد با MSI-H همراهى 
ندارند. جهش BRAF در 29 مورد يافت شد درصورتى كه 34 
مورد جهش KRAS داشتند. ضايعات دندانه دار ديسپالستيك 
با فراوانى كمترى با جهش BRAF همراه بودند. كارسينوم هاى 
مجاور پوليپ هاى دندانه دار فقط 4 مورد بود و هيچ الگوى واضح 
 MSI جهش ، MLH-1 ، MGMT و غير طبيعى در بيان
 Yantiss وجود نداشت. تحقيق انجام شده توسط BRAF يا
ضايعات  ملكولى  خصوصيات  كه  دهد  مى  نشان  همكارانش  و 
يعنى  باشد  متفاوت  كولون  با  است  ممكن  آپانديس  دار  دندانه 
MSI- يا مسير BRAF آن كه هيچ شاهدى براى جهش واضح

high وجود ندارد ولى با اين وجود تعداد موارد بررسى شده كم 
بود. با در نظر گرفتن اين نكته كه كارسينوم هاى غير پوليپوزى 
را  كولوركتال  كارسينوم هاى  درصد   3 تنها  ارثى  كولوركتال 
الزم  آپانديس  نئوپالسم هاى  از  بسيارى  در  دهند  مى  تشكيل 

است تغييرات ژنتيكى و ملكولى به روشنى تعيين گردند.
فنوتيپ  و  بيولوژيك  پتانسيل  مورد  در  بيشتر  روشنگرى 
ملكولى ضايعات دندانه دار آپانديس مستلزم كار بيشتر، بررسى 
دقيق ماكروسكوپى و بافت شناسى بر روى انواع نمونه بردارى، 
بيماران بيشتر و پيگيرى طوالنى مدت است. در اين بين ما به 
نگاه از سوراخ كليد، جمع آورى سرنخ ها و نظرات ادامه خواهيم 

داد.
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فون  فاكتور  شكافنده  پروتئاز  اهميت  حائز  نقش  كشف 
ويلبراند (vWF) موسوم به ADAMTS13 در اتيولوژي و 
 ،(TTP) آسيب زايي پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ترومبوتيك
به مطالعه در مورد اين اختالل نادر جان تازه اي بخشيده است. 
در مدت 15 سالي كه از كشف ADAMTS13 مي گذرد، 
نشريات داراي موضوع TTP  در مقايسه با 70 سالي كه اين 
فاكتور كشف نشده بود بيش از دو برابر شده است. در حال 
حاضر به ندرت ممكن است با پژوهش دانشمندانه اي برخورد 

نمائيم كه يادي از  ADAMTS13  در آن نباشد.
نقش    vWF فعاليت  تنظيم  در    ADAMTS13  
دار  عهده  كه  است  انعقادي  پروتئين   vWF و  دارد  حياتي 
با   ADAMTS13 مي باشد.  پالكت ها  اوليه  چسبندگي 
روش هاي آنزيمي و آنتي ژني اندازه گيري شده است همچنين 
بررسي هاي متعددي جهت آناليز عملكرد ساختار آن انجام 
حيوانات  به  و  شده  بيان  نيز  آن  تركيب  نو  شكل  گرديده،  
آزمايشگاهي و انسان ها تزريق گرديده است. بسياري از افراد 
آن را در ايجادTTP  مؤثر دانسته اند. فعاليت و سطح آنتي 
صدها  در  نيز  آن  ضد  هاي  بادي  آنتي  اتو  سطح  و  آن  ژني 
بيمار مبتال به TTP  و بيماري هاي ديگر بررسي شده اند 

اندازه گيري  باليني  كاربرد  بررسي ها،  اين  همه  وجود  با  ولي 
ADAMTS13 در مبتاليان بهTTP  هنوز مشخص نشده 

است.
در اين شماره نشريهTransfusion ، بنتلي و همكارانش

Bentley et al اطالعات باليني و آزمايشگاهي 110 بيمار 
باليني  فاكتورهاي  شناسايي  هدف  با  را   TTPبه مشكوك 
بررسي   ADAMTS13 پايين  سطح  كننده  پيشگويي 
براي  را  الگوريتمي  همچنين  مقاله  نويسندگان  نموده اند. 
كلينيسين ها (متخصصين طب باليني) جهت تخمين سطح 
فعاليت ADAMTS13 بدون اندازه گيري آن در بيماران 
مشكوك به TTP تهيه كرده اند. اساس مطالعه اين فرضيه 
يك  باليني  آزمون  به  دسترسي  عدم  صورت  در  كه  است 
روش جانشين مي تواند راهنماي با ارزشي براي درمان اوليه 
بيمار فراهم نمايد. هنگام بررسي ارزش يك روش جانشين 
كه  است  عاقالنه   ADAMTS13 فعاليت  تخمين  براي 
  TTP و   ADAMTS13 شناخت  در  را  خود  جايگاه  ابتدا 

مشخص كنيم.
به  نماييم  اعالم  كه  شويم  وسوسه  است  ممكن  چه  اگر 
قدري در مورد ADAMTS13 شناخت داريم كه بتوانيم 
بيماري  تشخيص  براي  الزم  اقدامات  از  را  آن  اندازه گيري 
TTP  قرار دهيم ولي در واقع براي استفاده بهينه از تمامى 
اطالعاتي كه در مورد ADAMTS13 داريم، هنوز كارهاي 

بسياري باقي مانده است.

  TTP و ADAMTS13 دو عامل حياتي در ارتباط بين
هنوز شناخته نشده اند و فقدان آنها مانع رسيدن دانش ما به 

حداكثر بالقوه خود مي گردد:
تعريفي از TTP  كه مورد توافق عموم باشد، وجود   .1

ندارد.
تعريفي از كمبود ADAMTS13 كه مورد توافق   .2
و  برانگيز  چالش  موضوعات  اين  نيست.  موجود  باشد،  عموم 
تعاريف  تدوين  زمان  تا  ولي  مي باشند  مجادله  و  بحث  مورد 
استاندارد شده براي TTP  و ADAMTS13 ، متخصصان 
به  نويسندگان  و  پژوهشگران  (كلينيسين ها)،  باليني  طب 
بحث و مجادله در مورد تعاريفي كه در  اصل تفاوتي ندارند و 
فقط به صورت هاي مختلفي بيان مي شوند به بهاي از دست 
رفتن فرصت ها براي برداشتن گام هاي اساسي ادامه خواهند 

داد.
 ADAMTS13 جهت درك كامل اهميت عاملي همچون
تعريف  يك  داشتن  كليدي،  نياز   ،  TTPمانند بيماري  يك 

پورپوراي ترومبوسيتوپنيك 
 ADAMTS13 ترومبوتيك و

كجا  هستيم و به كجا بايد برسيم ؟
مترجم : دكتر نازيال رستگار راد، متخصص آسيب شناسى
حوزه مديريت كنترل كيفي سازمان انتقال خون ايران

Reference: 
Transfusion ,Volume 50, August 2010.1640-1642  
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استاندارد از بيماري مذكور است. در صورتي كه بتوان بيماري 
را به صورتي كه كامال مورد توافق همگان باشد تعريف نمود،  
آنگاه مي توان نشانگرهاي تشخيص، درمان يا نماهاي باليني 
را در گروه هاي گوناگون در بيماران مشخص شده، بررسي 

نمود.
ديگر  پژوهشگران  كه  است  اين  رويكردي  چنين  ارزش 
لحاظ  از  مشابه  بيماران  در  را  مطالعات  نتايج  مي توانند 
به  را  نتايج  مي توان  سپس  و  نمايند  بررسي  تكرارپذيري 
داد.  تعميم  دارند،  را  شده  تعريف  معيارهاي  كه  بيماراني 
بدون تعريف استاندارد شده براي بيماري، گروه هاي بيماران، 
متفاوت بوده و نتايج مطالعات مختلف مستقيما قابل مقايسه 

نخواهند بود.

نداشته  وجود  هرگز    TTP براي  شده  استاندارد  تعريف 
اورميك  سندرم  و    TTP اصطالحات  دهه ها،  براي  است. 
 Hemolytic/ Uremic Syndrom e هموليتيك 
 HUS/TTP  بدون تمايز مشخص اغلب به صورت (HUS) 
، به كار رفته اند زيرا معيارهاي تعريف بيماري براي متمايز 
همين  به  ندارد  وجود  يكديگر  از  بيماري  دو  دقيق  نمودن 

دليل ما هنوز نمي  توانيم دقيقا بگوييم TTP چيست.
تعدادي از مطالعات يك پنتاد كالسيك را براي يافته هاي 
هموليز  آنسفالوپاتي،  (تب،  مي كنند  مشخص  باليني 
ميكروآنژيو پاتيك، نارسايي كليوي و ترومبوسيتوپني)، ولي 
اين يافته  هاي پنجگانه هرگز به عنوان تعريف TTP پذيرفته 
نشده است ( مطالعات به ندرت اين پنج يافته را در توصيف 
نويسندگان  بيشتر  مي دهند)  قرار  استفاده  مورد  خود  موارد 
توافق دارند كه همه مبتاليان به TTP ، ترومبوسيتوپني و 
آنمي همولتيك ميكروآنژيوپاتيك دارند ولي اين دو خصيصه 
عالوه  به  مي شوند،  ديده  نيز  ديگري  متعدد  اختالالت  در 
يافته هاي پنتادكالسيك TTP  در  اختالالت ديگري مانند 

انعقاد منتشر داخل عروقي (DIC) نيز مشاهده مي شوند.

در غياب تعريف استاندارد شده براي TTP ، نويسندگان 
و متخصصان باليني (كلينيسين ها) هر يك تعاريف خود را به 
 TTP كار مي برند و بدون يك پاسخ دقيق به اين سوال كه
چيست، به هر حال ما نمي توانيم روش دقيقي جهت بررسي 

و فهم سطح ADAMTS13 درTTP  داشته باشيم.

نموده  پيشنهاد  نويسندگان  از  برخي  كه  اين  وجود  با 
تظاهرات  با  همراه   ADAMTS13 شديد  كمبود  كه  اند 

شديد  كمبود  شود،  تعريف   TTP عنوان  به   ،  TTP ديگر 
ADAMTS13 هنوز به عنوان معيار تشخيصTTP تأييد 
ميزان هاي  مختلف،  مطالعات  در  دانشمندان  است.  نشده 
متفاوتي از كمبود ADAMTS13 ، از 16 % تا 100 % ، را 

در TTP گزارش نموده اند.

چگونه مي توانيم بدون توجه به اين كه تفاوت كليدي 
، معيارهاي تعريف بيماري براي تشخيص TTP است، 

تفاوت هاي بين اين ارقام مغاير را توجيه نماييم ؟
و   ADAMTS13 كمبود  باشد  قرار  كه  صورتي  در 
آنتي بادي هاي مهاركننده آن بخشي از تعريف TTP باشند، 
براي ايجاد ارتباط، تعريفي از كمبود ADAMTS13 مورد 
 ADAMTS13 نياز ماست. تفاوت روش هاي بررسي فعاليت
توسط  كه  آن  شديد  كمبود  براي  متفاوت  تعاريف  وجود  و 
چالش هاي  مي گيرند،  قرار  استفاده  مورد  پژوهشگران 
كمبود  باشد  قرار  كه  صورتي  در  مي نمايد.  ايجاد  را  ديگري 
   TTP تعريف  جهت  معياري  عنوان  به  را   ADAMTS13

بپذيريم، بايد ابتدا مشخص كنيم كه معناي آن چيست.
مختلف  مقاالت  در  نويسندگان  باليني،  پژهش  هاي  در 
و  درصد  از 5  كمتر  بين  را   ADAMTS13 شديد  كمبود 
كمتر از 15 درصد فعاليت طبيعي پالسما در نظر گرفته اند. 
اطالعات گزارش شده در مورد فعاليت ADAMTS13 در 
هزاران مورد، مطرح كننده اين امر است كه تعيين يك مرز 
كه   ADAMTS13 كمبود  براي   (Cut off) جداكننده 
مورد پذيرش همگان باشد، ممكن است چالش برانگيز باشد. 
 به نظر مي رسد زنجيره اي از سطوح فعاليت بين كمتر از  6% 
 (  decile  ) دهك  هر  در  بيمار  هزاران  با  از 100%  بيش  و 
سطح فعاليت وجود داشته باشد. بنابراين چه سطحي بايد به 

عنوان كاهش شديد ADAMTS13 پذيرفته شود؟
 ADAMTS13 و كمبود TTP مهمترين هدف تعريف
هدايت اقدامات درماني است. در حال حاضر ، با توجه به تمامى 
 ADAMTS13 داليل فوق الذكر، به كاربردن اندازه گيري
براي هدايت اقدامات درماني، به ويژه در مورد شروع يا عدم 

شروع درمان با تعويض پالسما، قابل توجيه نمي باشد. 

كمبود  كه  بيماري  به  پالسما  تعويض  خطر  تحميل 
ADAMTS13 دارد و در واقع نياز به چنين درماني ندارد، 
در  پالسما  تعويض  انداختن  تعويق  به  ولي  است  قبول  قابل 
 ADAMTS13 اندازه گيري  كه   TTP به  مشكوك  بيمار 
وي نشان داده كه مبتال به TTP نيست يا به تعويض پالسما 
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اطالعات  به  توجه  با  كه،  است  تصميمي  داد،  نخواهد  پاسخ 
منتشر شده،  در حال حاضر پشتوانه علمي ندارد.

 ADAMTS13 و  TTP قبل از اينكه بيشتر در بررسي
پيش برويم، عاقالنه است كه توجه خود را به طور جدي به 
تدوين تعاريف استاندارد براي TTP معطوف نماييم . ارزش 
اين كار با چند مثال مشخص مي گردد، براي دهه ها، سازمان 
عمل  به  دعوت  مليتي  چند  كميته هاي  از  جهاني  بهداشت 
مي آورد كه معيارهاي طبقه بندي تومورها را تدوين و بازبيني 
نمايند. با استفاده از اين معيارها، گروه هاي بيماراني كه در 
طراحي كارآزمايي  هاي باليني حياتي هستند شناسايي شده 

، درمان سرطان پيشرفت مي نمايد. 

  (  TRALI  ) خون  انتقال  از  ناشي  حاد  ريوي  آسيب 
مقوله   Transfusion- related acute lung injury
در  ولي  بود  نشده  تعريف  درستي  به  قبال  كه  است  ديگري 
حال حاضر رويكرد به آن مورد توافق عموم مي باشد. در حال 
حاضر با استفاده از اين تعاريف مورد توافق مي توان مسائل 
در  نمود.  ارزيابي  بحراني  شرايط  در  را   TRALI به  مربوط 
مورد TTP كار مشابهي انجام نشده و مدت هاست كه انجام 

اين كار به تعويق افتاده است.
ايجاد تعاريف مورد توافق عموم براي TTP ، يك چالش 
است ولي يك كار انجام نشدني نمي باشد. نيازي نيست كه 
عاقالنه  شايد  باشيم.  داشته    TTP براي  واحد  تعريف  يك 
بگيريم  الگو  ويلبراند  فون  بيماري  از  منظور  اين  براي  باشد 
كه توسط پانل هاي كارشناسان به تعدادي زير گروه تقسيم 

شده است.
معيارهاي   TTP يك  تيپ  در  مي توانيم  نمونه  عنوان  به 
باليني مشخص به عالوه كاهش ADAMTS13  تا يك حد 
مشخص ( با استفاده از آزمايش هاى استاندارد شده) را قرار 
دهيم يا تيپ IA  را كمبود ژنتيكي ADAMTS13  و تيپ 
 Inhibitor Mediated را كمبود به واسطه مهاركننده  IB
مختلف  باليني  نماهاي  با  مي توان  را   TTP نماييم.  تعريف 
و  نمود  تعريف   ADAMTS13 فعاليت  مختلف  سطوح  و 
كاربردي  و  ثبات  بر  تأكيد  با  مي توان  را  متعددي  شماهاي 

بودن به كار گرفت.
فعاليت  چگونه  كه  است  سؤال  اين  درگير  اكنون  پانل 
ADAMTS13 و مهار كننده ها را در طبقه بندي بيماري 

TTP جاي دهد.

مورد  در  مرجع  آزمايشگاه  هاي  در  كه  فراواني  اطالعات 

حال  در  آن  مهاركننده  سطوح  و   ADAMTS13 فعاليت 
جمع آوري است، مي تواند چار چوبي را براي تصميم گيري در 
اين خصوص فراهم نمايد. آنچه حائز اهميت است عملگرايانه 
و كاربردي بودن فرآيند به منظور تسهيل بررسي باليني با 
پشنهادات  مي باشد.  پانل  توافق  مورد  تصميمات  از  استفاده 
در  بايد  بلكه  شود  ابالغ  رسماً  كميته  توسط  نبايد  درماني 
بيماري  تعريف  معيار هاي  از  استفاده  با  باليني  بررسي هاي 

برگرفته از نظريات مورد توافق براي هر بيمار تعيين گردد.

نيست.  كاربرد  بدون  حاضر  حال  در    ADAMTS13
با   TTP به  مبتاليان  كه  داده  اند  نشان  مطالعه  چندين 
كمبود ADAMTS13 بسيار بيشتر از بيماراني كه كمبود 
ADAMTS13 ندارند مستعد عود بيماري هستند و مدت 
زمان بيشتري طول مي كشد تا به تعويض پالسما پاسخ دهند. 
اطالعاتي كه اخيرا به دست آمده، مطرح كننده اين است كه 
سطوح باالتر مهار كننده ADAMTS13 عامل خطر مهمي 
براي مرگ و مير ناشي از TTP مي  باشد. اين اطالعات در 
صورت استفاده صحيح، مي تواند بررسي  هاي باليني يا برنامه 
تأثير  تحت  توجهي  قابل  طور  به  را  بيماران  از  مراقبت   هاي 

قرار دهد.

بيماران  درمان  نحوه  مانند  اساسي،  تصميمات  ولي 
مشكوك به TTP  را در حال حاضر نمي توان بر اساس سطح 
 ،  STAR پروتكل  كميته  نمود.  اتخاذ   ADAMTS13
استفاده   ،  TTP زمينه  در  برجسته  كارشناسان  از  متشكل 
از بررسي ADAMTS13 را در معيارهاي تعريف بيماري 
براي كارآزمايي يا طبقه بندي بيماران در گروه هاي درماني 

مناسب ندانستند.
انگيزه  محققان  به   TTP شدن  روشن تر  براي  اشتياق 
مي بخشد تا ADAMTS13 را بررسي نموده و ارزش آن در 
مراقبت از بيماران را دريابند. با هر تالش نو، قطعه ديگري از 
موزائيك در جاي خود قرار مي گيرد. اگر فقط ما يك تعريف 
مورد توافق از TTP  داشتيم، ممكن بود بتوانيم تعيين كنيم 
يا  آنتي ژن  سطوح   ،  ADAMTS13 فعاليت  چگونه  كه 
آنتي بادي مي تواند در شناسايي و درمان اين بيماران آگاهي 
و  است  توافق  مورد  تعريف  يك  نيازمند   TTP باشد.  بخش 
همه كار هاي دشواري كه براي توصيف ADAMTS13 و 
عوامل ديگر مؤثر در TTP انجام شده، تا زماني كه چنين 

تعريفي تحقق نيابد، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
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پيام تسليت

همكار محترم جناب آقاي دكتر عليرضا عبداللهى 
غم جانگداز از دست دادن پدر گراميتان را به شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده و بقاي عمر شما و بازماندگان را از 

درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت داريم .

هيات مديره
انجمن آسيب شناسي ايران 

با  آموزشى  بيمارستان هاى  اعتباربخشى  استانداردهاى   
همكارى معاونت هاى آموزشى و درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى تدوين  مي شود. دكتر محمدعلى محققى، 
معاون آموزشى وزارت بهداشت با اعالم اين خبر گفت: يكى 
اطالع  سيستم  استقرار  استانداردها،  اين  مهم  شاخص هاى  از 
رسانى الكترونيكى در اين بيمارستان هاست. وى افزود: نظام 
فعلى  نظام  جايگزين  آينده  در  جديد  شكل  به  اعتباربخشى 
ارزشيابى  مي شود. وى توسعه رشته هاى مجازى و اعتباربخشى 
وزارت  آموزشى  فعاليت هاى  ديگر  از  را  رشته ها  اين  مدارك 
بهداشت در اين حوزه دانست و افزود: با ايجاد پرونده الكترونيك 
سالمت، اين حوزه  مي تواند به توسعه كاربردى فناورى اطالعات 
به  اشاره  با  بهداشت  وزير  معاون  بيانجامد.  پزشكى  علوم  در 
كاربرد فناورى اطالعات در بيمارستان هاى اموزشى و درمانى 
يادآور شد: استفاده صحيح از فناورى اطالعات در علوم پزشكى 
موجب ارتقاى مراقبت از بيماران و كاهش خطاها  مي شود و 
در نهايت به ارتقاى فعاليت هاى آموزشى در سيستم هاى نوين 

آموزشى  مي انجامد.

تدوين استانداردهاى اعتباربخشى 
بيمارستان هاى آموزشى

منبع: هفته نامه پزشك امروز ، شماره 145

شماره تماسمكان برگزارىزمان برگزارىنام استادعنوان برنامه

كنفرانس علمي ماهنامه آشنايي 
با موارد نادر و جالب در آسيب 

شناسي فك و صورت 

دكتر محمد 
انجمن آسيب 89/11/12رخشان

شناسي 
66912646
66596993

كنفرانس علمي ماهنامه آشنايي 
با موارد نادر و جالب در پاتولوژي 

دستگاه گوارش

دكتر مهسا  
انجمن آسيب 89/11/19مواليي

شناسي
66912646
66596993
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به  كه  است  تومورى  شايعترين  كولوركتال  آدنوكارسينوم 
تومور  از  مرحله  اين  در  آن  تمايز  و  دهد  مى  متاستاز  تخمدان 

اوليه موسينوس آدنوكارسينوم تخمدان مشكل است

POMA: Primary Ovarian Mucinous Adeno-
carcinoma

MCAO: Metastatic Colorectal Adenocarci-
noma involving Ovary

تومور هايى  كه به تخمدان متاستاز مى دهند شايع بوده و 
30%-5 سرطان هاى تخمدان ثانويه و متاستاتيك مى باشند و 
شيوع تومورهاى تخمدان متاستاتيك بر اساس شيوع سرطان ها 
با  كولون  سرطان  عاليم  است،  متفاوت  مختلف  كشورهاى  در 
تخمدانى  كارسينوم هاى  مشابه  است  ممكن  تخمدانى  متاستاز 
اوليه باشد و آدنوكارسينوماى كولون شايع ترين تومورى است 

كه با تومورهاى تخمدان متاستاتيك اشتباه مى شود.

به خاطر اين كه سرطان كولون معموال با دارو هايى  با پايه 
FU-5 درمان مى شود و سرطان تخمدان معموال با دارو هايى  
بر پايه، تاكسول و پالتينيوم درمان مى شوند تمايز بين سرطان 
تخمدان و كولون براى درمان صحيح بيمارى يك ضرورت انكار 

ناپذير مى باشد.

IHC براى اين تمايز و تشخيص مى تواند مفيد باشد، اخيرا 
تمايز  اين  براى  استاندارد  پانل  يك  عنوان  به   CK7/CK20
بين POMAs از MCAOs شناخته شده است، با اين وجود 
مواردى كه نتايج اين دو آزمون تعيين كننده نمى باشد خيلى زياد 
گزارش شده باشد در نتيجه ماركرهاى ديگرى نيز مورد بررسى 
 POMAs تشخيص  براى   IHC پانل  بهترين  تا  گرفت  قرار 
مورد  مختلف   IHC آزمون هاى  شود.  مشخص   MCAOs از 
بررسى قرار گرفت و مجموع حساسيت و اختصاصيت هر نشانگر 
كه  شد  مشخص   IHC آزمون  چهار  و  آمد  دست  به  كولونى 
حساسيت بيشترى داشته و توصيه به استفاده از آن ها مى شود 
شامل CK7 ،  CK20 ، CDX2 ،  MUC2 مى باشد كه 
مى   MCAOs از   POMAs تمايز  براى   IHC پانل  بهترين 

باشد.

نشانگرهاى مفيد براى تمايز 
كارسينوم متاستاتيك كولوركتال با 
درگيرى تخمدان از آدنوكارسينوم 

موسينوس اوليه تخمدان 
تهيه و تنظيم: دكتر على يعقوبى جويبارى 

 متخصص راديوتراپى- انكولوژى
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين(ع)
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براى تعيين بهترين آزمون هاى IHC يك مطالعه ارزشى 
حساسيت و اختصاصى اين نشانگرها را مورد بررسى قرار داد، 
باعث  و  داشته  را  نتيجه  بهترين   CK7/CDX2 آزمون  دو 
CK7/ آزمون  دو  مجموع  و  شد  موارد   %  71/4 تشخيصى 

CK20 و CK20/CDX2 در رتبه دوم قرار گرفتند و هر 
كدام باعث تشخيص 65/1 % موارد شده است و در اين بين 
بهترين   MUC2 / CK20 / CDX2 نشانگر   3 تركيب 

نتيجه را داشته كه باعث تمايز در 81 %  موارد مى شود.

بحث
يكى از شايع ترين تومورهاى متاستاتيك كه تخمدان را 
درگير مى كند آدنوكارسينوم كولوركتال مى باشد، به منظور 
اين كه تومورهاى تخمدانى را به طور صحيح تشخيص دهيم 
كلينيكى،  بررسى  شامل  كه  تركيبى  تشخيص  نگرش  يك 

راديولوژيكى و هيستولوژيكى مى باشد ضرورى است.
يافته هاى پاتولوژيكى كه از تشخيصى MCAOs حمايت 
يك   ،  (%  70) تخمدان  طرفه  دو  درگيرى  شامل  كند  مى 
الگوى ندوالر درگيرى تخمدان، دبرى هاى نكروتيك لومينال، 

الگوى رشد كريبريفورم، نكروز سگمنتال فوكال غدد، آتيپى 
هسته و انفيلتراسيون غدد مى باشد. MCAOs ممكن است 
از نظر هيستولوژيكى خيلى مشابه POMAs بوده و تمايز 
كارسينوم كولوركتال از تومورهاى تخمدانى اوليه مى تواند 

خيلى مشكل باشد.
دهد  مى  نشان  كه  دارد  وجود  بسيارى  گزارش هاى 
 IHC ،  CK7 ،  CK20 ، CDX2 ، CEA ، آزمون هاى
MUC2 و MUC5AC و AMACR نشانگرهاى مفيدى 
براى تمايز تومورهاى متاستاتيك تخمدان از تومورهاى اوليه  

مى باشد. 
كه  هستند  نشانگر هايى  ترين  شايع   CK7/CK20
 CK7- / معموال  كولوركتال  كارسينوم  شوند،  مى  استفاده 
 CK7+ / مى باشد با اين وجود كارسينوم تخمدانى CK20+
 MCAOs مى باشد، با اين حال نشانگرها در تمايز CK20-
 POMAs در همه موارد مفيد نمى باشند زيرا POMAs از
نيز در مواردى از نظر CK20 + مى باشد ( كه معموال به 
صورت  به  است  ممكن  اما  شوند  مى  مثبت  فوكال  صورت 

منتشر نيز مثبت شوند. )

بااليى  حساسيت  كه  باشد  مى  همگن  ژن  يك   CDX2
براى كارسينوماى روده اى دارد. وانگ و همكاران نشانگرهاى 
CK7 /CK20 / CDX2 را براى تمايز تومور اوليه دستگاه 

گوارش از تومور تخمدان اوليه مورد ارزيابى قرار دادند. آن ها 
نتيجه گيرى كردند كه هيچ نشانگرى به تن هايى  براى تمايز 
و تشخيص اين موارد كافى نبوده و CDX2 همزمان با بروز 



نشريه علـمى خـبرى
نـه  و  بيـست  شماره 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

40

در  كه  است  شده  داده  نشان   P504S يا   AMACR
بروز  كولوركتال  و   HCC ،RCC پروستات،  هاى  سرطان 
مى نمايد اما در يك مطالعه هيچ يك از 49 بيمار سرطان 

تخمدان AMACR را بروز ندادند.

در يك مطالعه ديگر مشخص شد كه MCAOs تقريبا 
اغلب  و   (97/6  %) بود.  منفى   MUC5AC براى  هميشه 
صورت  به  ولى  باشد  مى  منفى  نيز   (82/CK7 ( % 9 براى
كانونى يا منتشر براى CDX2 (% 2/73) مثبت مى شود و 
براى CK20 (% 6/75) و CEA ( % 5/41) به صورت منتشر 

مثبت مى شود.
بر عكس موارد باال كه ذكر شد POMAs تقريبا هميشه 
براى MUC2 (%100) منفى مى باشد براى CK20 منفى 
بود يا به صورت كانونى مثبت مى باشد ( % 90/9) و براى 

CK7 در اغلب موارد مثبت مى شود (% 90/8)
كولونى  نشانگرهاى  اعتمادترين  قابل  رسد  مى  نظر  به 

شامل موارد زير مى باشد:

CK 20 ،  - CK7 به صورت منشر + ، CDX2 +   و 
+  MUC2

نظر  به  كولونى  نشانگر  بيشتر  يا  دو  بروز  با  بيماران  و 
نشانگر  بروز  بدون  بيماران  و  باشند   MCAOs مى رسد 
كولونى POMAs در نظر گرفته مى شوند و  در صورتى كه 
فقط يكى از اين چهار نشانگر مثبت شوند ، وضعيت بيمارى 

نامشخص در نظر گرفته مى شوند.

كه  كرد  گيرى  نتيجه  طور  اين  توان  مى  صورت  هر  در 
كارسينوم  تمايز  براى  نشانگرها  بهترين   CK20 و    CK7
اما  باشد،  مى  اوليه  تخمدانى  سينوسى  تومور  از  كولوركتال 
تمايز  قابل  غير  موارد  از  خيلى  تا  شود  مى  باعث  پانل  اين 
نشانگرهاى  از  توانيم  مى  موارد  اين  براى  و  باشيم  داشته 
CDX2 و MUC2  استفاده كرد تا بهتر بتوانيم كارسينوم 

كولون را از POMAs تمايز دهيم.

CK7 بايد تطبيق داده شود، بروز CEA مورد كارسينوماى 
كولوركتال در مقايسه با POMA شيوع بيشترى دارد، در 
ضمن بروز پروفايل موسينى نيز ممكن است مفيد باشد به 
خاطر اين كه بروز موسين نسبتا اختصاصى ارگان مى باشد، 

MUC5AC به طور كلى براى تومورهاى موسينوسى اوليه 
تيپيك  نشانگر  يك   MUC2 و  شود  مى  مثبت  تخمدانى 
از  اين وجود نواحى  با  باشد،  مى  كارسينوماى كولونى  براى 

همپوشانى نيز در اين موارد ممكن است ديده شود.
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ششمين كنگره بين المللى سرطان پستان
مركز تحقيقات سرطان، ششمين كنگره بين المللى سرطان پستان را در دانشكده پزشكى شهيد بهشتى برگزار  مي كند. اين كنگره 
به همت مركز تحقيقات سرطان و با همكارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى و انجمن هاى علمى و سازمان هاى مردم نهاد مرتبط با سرطان در روزهاى 4 لغايت 6 اسفندماه در دانشكده پزشكى شهيد 
بهشتى برگزار  مي شود. الزم به ذكر است اين كنگره داراى حداكثر 17/25 امتياز بازآموزى بوده و عالقمندان  مي توانند براى كسب 

اطالعات بيشتر به سايت WWW.CRC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 2-22748001 تماس حاصل نمايند.

شماره تماسسازمان برگزار كنندهزمان برگزارىنوع امتيازعنوان برنامه

7922998-0311د ع پ اصفهان89/11/11مدونپاتولوژى دستگاه گوارش 1

6694590-0311د ع پ اصفهان89/12/20مدونپاتولوژى دهان و فك و صورت 2 

د ع پ تهران18-89/11/16مدونپاتولوژى بيمارى هاى پوست
 81633412
81633405 

*** به اطالع كليه مشمولين آموزش مداوم مي رساند بر اساس بخشنامه 210218 مورخ 88/5/11 وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي اخذ امتياز برنامه پيشگيري و كنترل آنفلونزايH1N1  اجباري اعالم شده و كليه مشموالن بايد 

براي شركت در برنامه مذكور اقدام نمايند.

ثبت ناممكان برگزارىامتيازتخصص شركت كنندگانتاريخ برگزارىبرنامه هاي غير مدون

سمپوزيوم پيشگيري و كنترل 
بيماري ناشي از ويروس آنفوالنزاي 

 A

متعاقباً اعالم 
مي شود

كليه مشموالن آموزش 
دانشكده پزشكي 5مداوم

شهيد بهشتى
دفتر

 آموزش مداوم

كليه مشموالن آموزش 21-89/12/20كارگاه انفورماتيك زيست پزشكي
دانشكده پزشكي 5.5مداوم

22718531شهيد بهشتى

برنامه هاى مجازى

آدرس سامانه ثبت ناممبلغ ثبت نام (ريال)امتيازتخصص شركت كنندگانعنوان برنامه مجازى
آموزش مجازي

نوپديدى و جهانگيرى انفلوانزاى 
(H1N1)  A

كليه مشموالن آموزش 
مداوم

دفتر آموزش 50000 10
مداوم

www.sbcme.ir
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پس از برگزارى آزمون بورد تخصص پاتولوژى اسامى خانم ها 
به  صفار  هيوا  دكتر  و  اول  نفر  عنوان  به  مختارى  مارال  دكتر 
عنوان نفر دوم اعالم شدند. ضمن تبريك و آرزوى موفقيت براى 
آنها  جهت آشنايى خوانندگان محترم مصاحبه اى كوتاه  با اين 

صورت گرفت كه از نظر شما  مي گذرد.

  انگيزه شما براى انتخاب رشته پاتولوژى به عنوان 
يك تخصص چه بوده است؟

خانم دكتر مارال مختارى :
پاتولوژى يك پل بين علوم پايه و علوم بالينى است و همچنين 
اكثر بيمارى ها بر اساس آزمايشات كلينيكال و برش هاى بافتى، 
من  نظر  به   . مي شوند  داده   تشخيصى  سوزنى  بردارى  نمونه 
پاتولوژى يكى از اركان اساسى در تشخيص بيمارى هاست به 

اين دليل به اين رشته عالقمند شدم.

 خانم دكتر هيواصفار :
پايه  علوم  آموزش  دوران  در  چه  آن  به  توجه  با  شخصا  من 
فكر  به  بودم  آموخته  شناسى  آسيب  رشته  از  فيزيوپاتولوژى  و 
و  بودم  تخصصى  تحصيالت  تكميل  جهت  رشته  اين  انتخاب 
شناسى  آسيب  متخصص  چند  با  نهايى   انتخاب  از  قبل  البته 
هم مشورت نمودم. به نظرم برخى ويژگى هاى ذاتى اين رشته 
مثل برخورد مستقيم كمتر با بيمار اين فرصت را  مي دهد تا 
بتوان وقت بيشترى را صرف مطالعه نمود (در مقايسه با برخى 
رشته هاى جراحى كه جنبه عملى  جمله  از  تخصص هاى ديگر 
غالب ترى دارند) و اين ويژگى را بسيار منطبق بر خصوصيات 

شخصيتى خودم ديدم

آموزش هاى  ضعف  و  قوت  نقاط  شما  نظر  به   
دستيارى پاتولوژى چه  مي باشند؟

مصاحبه 
با نفرات اول و دوم بورد تخصصي 

پاتولوژي درسال1389

خانم دكتر مارال مختارىخانم دكتر مارال مختارى

 خانم دكتر هيواصفار خانم دكتر هيواصفار
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خانم دكتر مارال مختارى :
به  مشغول  برجسته اى  استادان  رشته  اين  در  من  نظر  به 
تدريس و آموزش دستياران هستند كه بعضى آن ها در سطوح 
بين المللى نيز مطرح هستند . اين موضوع يكى از نقاط قوت 
از  بسيارى  چون  وهمچنين  است  پاتولوژى  دستيارى  آموزش 
خود  و  دارند  پاتولوژى  علم  به  وابستگى  تخصصى  رشته هاى 
رشته پاتولوژى هم يك علم بسيار گسترده است قابليت انجام 
تحقيقات علمى زيادى براى دستياران وجود دارد و نقطه ضعف 
اين رشته اين است كه بعضى از زمينه ها وابسته به تكنولوژى 
پيشرفته تشخيصى برخى از بيمارى ها است كه ممكن است در 

همه مناطق وجود نداشته باشد.

 خانم دكتر هيواصفار
هستم.  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه  التحصيل  فارغ  من   
با  عالم،  استادان  محضر  از  جستن  بهره  امكان  دانشگاه  اين  در 
كننده  مراجعه  بيماران  و  موارد  تنوع  كنار  در  دلسوز  و  تجربه 
تجربه  عملى  امكان  تا  نمود  فراهم  را  آلى  ايده  بسيار  شرايط 
بسيارى از موارد براى دستياران فراهم شود. از نكاتى كه اعمال 
آن در آموزش دستيارى مي تواند كمك كننده باشد اين است 
قسمتى  تشريحى  شناسى  آسيب  قسمت  در  كه  همانگونه  كه 
رزيدنت  عهده  بر  بخش  به  شده  وارد  نمونه هاى  مسئوليت  از 
چنين  واگذارى  استادان)،  مستقيم  نظارت  تحت  (البته  است 
مسئوليتى در آزمايشگاه آسيب شناسى بالينى شرايطى فراهم  
اين  بيشترى  دلسوزى  و  حوصله  دقت،  با  دستياران  تا  مي كند 

بخش را پيگيرى نمايند.

دستيارى  دوره  در  ارتقا  آزمون هاى  شما  نظر  به   
مي تواند  حد   چه  تا   ( عملى  و  نظرى   ) بورد  امتحان  و 
ارزش هاى علمى دستياران و فارغ التحصيالن را بسنجند 

و آيا پيشنهادى در اين زمينه داريد؟

خانم دكتر مارال مختارى :
فراوان  آموزه هاى  از  قسمتى  تنها  آزمون ها  اين  من  نظر  به 
آموزش  سال  چهار  طول  در  استادان  كه  ارزشيابى  و  سنجش 
دستيارى از دانسته هاى علمى و توانايى هاى عملى و تشخيصى 
دستياران به عمل  مي آورند نقش مهمترى دارد و آزمون هاى 
است  بهتر  و  بگيرد  قرار  ارزشيابى  مالك  تنها  نبايد  بورد  ارتقا 
دوره  طول  در  استادان  ارزشيابى  به  بورد  نمره  از  درصدى 

دستيارى تعلق بگيرد. 

 خانم دكتر هيوا صفار:
نيست،  آلى  ايده  روش  شكل  اين  به  امتحانات  برگزارى 
خصوصا با توجه به استرس و فشار روانى همراه با اين امتحانات 
كه  مي تواند روى كارآيى افراد تاثير بگذارد و شايد برخى تحت 
تاثير اين فشار روانى قسمت عمده اى از كارآيى خود را از دست 
بدهند. در عين حال با توجه به تعدد مراكز آموزشى، براى اعمال 
شرايط استاندارد و يكسان در مورد همه شايد چاره اى چيز اين 

روش نباشد.
يكى از نقاط قوت در سال هاى اخير، برگزارى ادوارى امتحانات 
دانشكده ها  بسيارى  در  عملى  بورد  امتحان  شيوه  به   OSCE
است  كننده  كمك  بسيار  دستياران  سازى  آماده  در  كه  است 
و اميدوارم به همه دانشكده هايى  كه هنوز چنين امتحاناتى را 

برگزار نمى كنند تعميم يابد.

آينده شغلى خود را چگونه مى بينيد؟  

خانم دكتر مارال مختارى :
رشته  اين  در  دستيار  پذيرش  ظرفيت  افزايش  علت  به 
فرصت هاى شغلى در رشته پاتولوژى نيز همانند بقيه رشته هاى 

تخصصى كمتر از گذشته شده است. 

خانم دكتر هيواصفار :
با توجه به شرايط كنونى، حدس زدن اين كه شرايط كارى در 
آينده به چه شكل خواهد بود واقعا سخت است. مساله اينجاست 
كه نه تنها در رشته آسيب شناسى، بلكه در بيشتر رشته هاى 
متخصص  پزشكان  باالى  تعداد  به  توجه  با   ، پزشكى  تخصصى 
فارغ  براى  كارى  شرايط  دستيارى،  پذيرش  ظرفيت  افزايش  و 
اين دوران را  بسيارى هم  جديد كه البته بازحمت  التحصيالن 
پشت سر گذاشته اند، چندان آسان به نظر نمى رسد. البته من 
و  خودم  تالش  و  همت  بر  تكيه  با  خداوند،  يارى  به  اميدوارم 
را  اين  سعادت  كنون  تا  كه  بزرگوارى  استادان  حضور  سايه  در 
شدم  موفق  شدم.  مند  بهره  شان  تجربه  و  علم  از  كه  داشته ام 

آينده اى روشن را رقم بزنم.
در آخر فرصت را غنيمت مى شمارم و از تك تك استادان 
شاگردى  افتخار  دستيارى  ساله   4 دوره  اين  در  كه  گرانقدرى 
شان را داشته ام تشكر و قدردانى مى كنم. اميد دارم همواره در 

پناه خداوند پاينده باشند.
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دوازدهمين همايش ساالنه آسيب شناسى ايران و ششمين 
همايش ساالنه انجمن سرطان ايران در تاريخ 28-26 آبان در 
محل همايش هاى رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران برگزار 
شد. اين گردهمايى با هدف ارتباط بيشتر پزشك و آزمايشگاه 

براى ششمين سال متوالى در كنار يكديگر برگزار گرديد.

طبق گفته دكتر سيد مهدى دبير اجرايى همايش آسيب 
هاى  تخصص  با  نفر  از 2000  بيش  كنگره  اين  در  شناسى 
و  شناسى  آسيب  مختلف  مقاطع  در  و  آزمايشگاهى  مختلف 
ساير  متخصصان  و  بالينى  آزمايشگاه  با  مرتبط  هاى  رشته 

رشته ها حضور يافتند. 

پاتولوژى  جمله؛  از  متعددى  محورهاى  كنگره  اين  در 
دستگاه گوارش، پاتولوژى پستان، پاتولوژى زنان، اوروپاتولوژى، 
ادرار،  و  زنان  سيتوپاتولوژى  نرم،  بافت  و  استخوان  پاتولوژى 
مديريت كيفيت در آزمايشگاه و كاربرد نرم افزار در استقرار 

بهينه آن و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظرات برخى شركت كننده در همايش در خصوص ميزان 
بهره ورى و پاسخ به انتظارات خود از كنگره در پى مى آيد.

و  پاتولوژى  متخصص  صادقيان  محمدهادى  دكتر 
دانشيار  دانشگاه علوم پزشكى مشهد:

كارگاه هاى فلوسايتومترى، هيبريديزاسيون و سخنرانى ها 
بسيار خوب بود. اما تكنيك ها بايد عملى تر شود.

دكتر نديمى (بابل)، متخصص پاتولوژى :
هدفم آموختن مطالب جديد و يادآوردى مطالب گذشته 
برنامه  بود.  خوب  بسيار  سمينارها  اساليد  ها،  كارگاه  است. 
كنگره  از  نتوانستيم  ما  بود.  پارسال  از  بهتر  خيلى  ريزى 

سرطان بهره مند شويم.

دكتر ركابى، متخصص پاتولوژى :
پاتولوژى رشته فراگيرى است و ما نياز به آموزش مداوم 
داريم. اما تداخل هاى به وجود آمده در كارگاه ها و سخنرانى ها 

باعث شد ما نتوانيم در تمام آنها حضور پيدا كنيم.

دكتر محمدرضا كاظمى آشتيانى، متخصص پاتولوژى 
:

سرطان  كنگره  به  بود.  عالى  بسيار  سمينارها  اساليد 
نرسيدم.

متخصص  (گرگان)،  نجفى  كبير  بابك  دكتر 
پاتولوژى:

مطالب بسيار جديد و مفيد بود. به برگزاركنندگان پيشنهاد 
مى كنم براى اسكان شركت كننده هاى شهرستان ها تدبيرى 

بيانديشند تا شركت كننده هاى بيشترى را جذب نمايند.

خانم دكتر حسينى، متخصص پاتولوژى : 
همه چيز عالى بود. با توجه به تجارب انجمن هر سال بهتر 

از پارسال برگزار مى گردد.

خانم دكتر وصالى ، متخصص پاتولوژى :
كنندگان  شركت  و  داشت  بااليى  بسيار  علمى  محتواى 
مى توانند با كسب تجربه و تبادل نظر، سطح علمى خود را 

ارتقا دهند.

دكتر كريمى نژاد، استاد پاتولوژى:
بحث سرطان براى پاتولوژيست ها بسيار مهم است و ادغام 

اين دو كنگره با هم خيلى خوب است.

در حاشيه اين كنگره نمايشگاه جنبى نيز برگزار شد.
ذيل  قرار  به  تجهيزاتى  هاى  شركت  نمايندگان  نظر   

هستند: 

دوازدهمين همايش ساالنه
 آسيب شناسى ايران

 و ششمين همايش ساالنه
سرطان ايران

مليحه رضايى 
خبرنگار نشريه
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سركار خانم گلشاهى -شركت پنتا :
رو در رويى پزشكان و آزمايشگاه بسيار خوب است.  من در 
يكى از پانل ها شركت كردم يكى از پزشكان در مورد تستى 
ادعا مى كرد كه وجود ندارد اما همانجا يكى از پاتولوژيست ها 
گفت وجود دارد پزشكان تقاضا نمى كند و امثال اين بحث 

ها.
حضور در كنگره براى شركت ما بسيار خوب بود. از بازديد 
كننده ها راضى بوديم. البته فكر مى كنم اگر به طور همزمان 
با نمايشگاه هاى خارجى برگزار نگردد  تعداد بازديد كننده ها 

بيشتر خواهد بود.

جناب آقاى مهندس فالح -تجهيزات سنجش:
متاسفانه  بود.  كنگره  و  نمايشگاه  اين  در  ما  تجربه  اولين 
طبقه پايين بازديد كننده چندانى نداشت. فكر مى كنم اگر 

در طبقه باال بوديم مى توانستيم موفق شويم.

جناب آقاى مهندس زند -شركت نوآفرين سپهر:
اگر در قرارگيرى غرفه  ها كنار هم مانند بورس عمل شود. 
و  كيت  خدماتى،  هاى  شركت  تمام  مثال  است.  بهتر  خيلى 

تجهيزات كنار شركت هاى مشابه خود باشند. 

جناب آقاى دكترمقانى-پيشروتشخيص فردآور
اين  در  بازديدكنندگان  از  توجهى  قابل  تعداد  هرساله  
در  تعدادحاضرين   هم   يابند.امسال  مى  حضور  نمايشگاه 
سطح خوبى بود و موفقيت زيادى در معرفى دستگاه وايداس 
كسب كرديم.برگزارى همزمان كنگره سرطان تفاوت  چندانى  
براى شركت ما نداشت.ازمسوولين مى خواهم نسبت به رفع 

مشكالتى  در بخش پذيرايى اهتمام بيشترى نمايند.

جناب آقاى مروتى- آروين پژوهان نور:
خوب  بسيار  اول  روز  در  خصوصا  كننده ها  بازديد  تعداد 
بود. اما انتظار ما به عنوان يك شركت اين است كه حداقل 
يا  و  باشند  داشته  بازديد  غرفه ها  از  كنگره  برگزاركنندگان 
معتقدم  نمايند.  دعوت  بازديد  براى  را  پايه  بلند  مسئوالن 

حضور اين افراد انرژى مثبتى به كنگره خواهد داد.

اجرايى  دبير  سيدمهدى-  دكتر  آقاى  جناب 
همايش:

طبق گفته دكتر سيد مهدى دبير اجرايى همايش آسيب 
شناسى در اين كنگره بيش از 2000 شركت كنند از رشته 
هم  به  حضور  سرطان  و  بالين  آزمايشگاه  با  مرتبط  هاى 

رساندند.

دكتر سيد مهدى درباره زمان برگزارى سال آينده كنگره 
مى گويد: اين تاريخ زودتر از آبان خواهد بود و تصميم داريم 
اين بار هم در كنار كنگره سرطان باشيم چرا كه معتقديم 

ارتباط پزشك و آزمايشگاه را پايانى نيست. 
وى همچنين گفت كنگره آسيب شناسى يك كنگره كامال 
علمى است و با آن كه از هيچ ارگان دولتى حمايت نمى شود 

هرگز ديدگاه هاى تجارتى در آن هدف اصلى نبوده است.

دبير اجرايى دوازدهمين كنگره پاتولوژى اضافه كرد:
مورد  قدرى  به  كاربردى  و  علمى  هاى  كارگاه  و  پانل ها 
شركت  آن ها  تمام  در  بودند  مايل  بسيارى  كه  بود  استقبال 

كنند و از اين رو با تداخالتى روبرو شدند.

ما تالش خواهيم كرد تا در سال آينده باز هم برنامه ريزى 
بهترى براى عزيزان داشته باشيم.

گفتنى است در اين كنگره؛ 100 مقاله و 260 پوستر و 9 
كارگاه و تعدادى پانل هاى مشترك ارائه شد.

دبير اجرايى كنگره معتقد است از آن جا كه اين كنگره 
زيادى  تالش  شود  مى  نهاد دولتى برگزار  كمك هيچ  بدون 
براى برگزارى آن صرف مى شود اما از نتيجه كار بسيار راضى 

هستيم.
آسيب  كنگره  علمى  دبير   – ثابتى  شهرام  دكتر 

شناسى:
 هدف از برگزارى كنگره ارتقا سطح علمى فارغ التحصيالن 
پاتولوژى و آشنايى با پيشرفت هاى روز هم در قسمت بالينى 
و هم در قسمت تشريحى عنوان كرد. همچنين ارتقا سطح 
تضمين  و  ارتقا  هاى  كارگاه  برگزارى  با  كارشناسان  علمى 
قرار  مدنظر  ديگر  هدف  عنوان  به  شناسى  ميكروب  كيفيت 

گرفت.

گفتنى است كارگاه تضمين كيفيت كنگره اخير با همكارى 
آزمايشگاه مرجع سالمت برگزار شد.

دكتر ثابتى ادامه داد: استفاده از تجربيات علمى استادان 
خارجى و داخلى در برگزارى كنگره بسيار مورد استفاده قرار 

گرفت.

بهتر  و  موثر  ارتباط  ايجاد  كنگره  علمى  دبير  گفته  به 
همكاران پاراكلينيك مثل راديولوژى با بالين و تخصص هاى 

مختلف به صورت كاربردى قرار گرفت.
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تست هاى خونى
 براى تشخيص زودرس 

كارسينوم هاى دستگاه گوارش

اندازه  ساده  تست  كه  كردند  گزارش  تحقيقاتى  تيم  يك 
ويژگى  و  حساسيت  درصد   90 از  بيش  خون   CD24 پروتئين 
براى تشخيص كارسينوم هاى كولوركتال و بيش از 80 درصد 

براى آدنوم ها دارد.
وليگاند  سلولى  سطحى  پروتئين  يك   CD24 پروتئين 
متاستازها  و  سلولى  چسبندگى  در  كه  است    P-selectin
درگير مى شود و همراهى آن با كارسينوم هاى كولوركتال قبال 

شرح داده شده بود.
در   CD24 پروتئين  افزايش  دادن  نشان  مطالعه  هدف 
و  كولوركتال  هاى  كارسينوم  در  محيطى  خون  هاى  لنفوسيت 

آدنوم ها نسبت به موارد نرمال بود.
خانم Sarah Kraus مى گويد كه: "هيچ تست سرمى رايج 
وجود  باشد  داشته  مورد  اين  در  كافى  ويژگى  و  حساسيت  كه 

ندارد. "
او سپس مى گويد كه ؛" ما در اين تحقيق متوجه شديم كه 

سطح سرمى CD24 در اكثر بيماران با كارسينوم كولوركتال و 
آدنوم افزايش پيدا مى كند." ما باور داريم كه يك تست ساده كه 
سطح پروتئين CD24  را در لنفوسيت هاى خون محيطى اندازه 
گيرى كند. به طور موفقيت آميزى مى توانند افراد نرمال را از 
نئوپالزى افتراق دهد و ممكن است به عنوان يك بيوماركر براى 
گرفته  خدمت  به  كولوركتال  هاى  كارسينوم  بقاء  و  تشخيص 

شود. 
در اين مطالعه 150 مورد كولونوسكپى متوالى انتخاب شد . 
لنفوسيتهاى خون محيطى از سرم بيماران جدا شد و پروتئين 
همان  شد.  آزمايش  ها  نمونه  از  يك  هر  براى  شده  استخراج 
روش در يك Second Validation trial  روى 73 نمونه 

كولونوسكوپى پياپى انجام شد.
سطح پروتئين CD24 در موارد نرمال 2000OD/mm 2 و 

در مورد آدنوم يا كارسينوم  12000OCD/mm 2 بود.
درصد  مطالعه 92/3  اين  در  كارسينوم  تشخيص  حساسيت 
و براى آدنوم 75 درصد بود. ويژگى آن براى كارسينوم 83/8 
درصد و براى آدنوم 89/2 درصد بود كه در اين مطالعه به صورت 
 86/8 ويزگى  و  درصد   78/4 حساسيت  گروه   2 براى  تركيبى 

درصد بود.

Reference:
 2010 Gastro intestinal Cancers Symposium

تشخيص زودرس
 كارسيـنوم پانـكراس

تشخيص  نويد  ايمونواسى  تست  يك  ديگر  مطالعه  يك  در 
زودرس سرطان پانكراس در مراحل زودرس با دقت باال را دارد 
اين تست شامل شناسايى و انداز گيرى پروتئين PAM 4 است 
پانكراس  هاى  كارسينوم  90درصد  در  كه  است  ژنى  آنتى  كه 
باال مى رود ولى در موارد نرمال و خوش خيم و همچنين ساير 

بدخيمى ها افزايش نشان نمى دهد.
آقاى David V.Gold مى گويد كه: براساس تحقيقات ما 
پروتئين PAM 4 واقعا در شناخت بيماران با سرطان پانكراس 
صحت دارد و اگر در مطالعات بزرگتر اعتبار (Validity) داشته 
باشد مى توان به عنوان ابزار نويدبخشى براى تشخيص زودرس 
داشته  بهبودى  به  اميد  بيماران  اين  كه  رود  كار  به  بيمارانى 

باشند.
 Clivatuzumab كه به نام PAM 4 آنتى بادى مونوكلونال
هم شناخته مى شود يك بيوماركر منحصر به فردى است كه 
پانكراس  آدنوم  توسط  كه  گليكوپروتئينى  موسين  يك  براى 
عرضه مى شود، ويژگى بااليى دارد. اين پروتئين در سلول هاى 

تازه هاى پاتولوژى

دكتر فرحناز بيدارى زره پوش
متخصص آسيب شناسى،

 عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى
دكتر عيسى وفقى ، دستيار آسيب شناسى
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هر  يا  مزمن  پانكراتيت  با  بيماران  هاى  سلول  پانكراس،  نرمال 
مشكل  سرطان  با  تشخيص  است  ممكن  كه  ديگرى  وضعيت 

باشد، غير قابل شناسايى است.
توسط  كه   PAM 4 ژن  آنتى   : كه  گويد  مى   Gold دكتر 
تومور توليد مى شود و مى توان آنرا در خون شناسايى كرد ، نه 
تنها به عنوان ماركرى براى تشخيص بلكه براى هدف درمانى 

هم استفاده مى شود .
جراحى  كه  بيمار   68 روى   PAM 4 آنزيمى  ايمونواسى 
 Gold پاكراس شده بودهند و 19 مورد كنترل انجام شد. دكتر
گزارش كرد كه حساسيت كلى آن براى سرطان پانكراس 81 
درصد و به تفسير بيشتر 62 درصد براى Stage I ، 86 درصد 

براى stage II و 91 درصد براى Stage III/ IV بود.
او همچجنين مى گويد" كه اين تست براى سرطان پانكراس 

بسيار اختصاصى است."

دكتر Gold پيشنهاد مى دهد كه اين تست نبايد به عنوان 
غربالگرى عمومى استفاده شود بلكه اين تست بايد براى موارد 
منفرد مشكوك به سرطان پانكراس يا افرادى كه نسبت به اين 
شامل  افراد  اين  كه  شود  انجام  هستند   High Risk سرطان 
پانكراتيت مزمن و ديابت، سيگارى ها و افراد الكليك هستند. 
همچنين افرادى كه سابقه فاميلى پانكراتيت يا سرطان پانكراس 

را دارند دارد.
اين تحقيق اعتقاد دارد كه با مطالعات گسترده تر كه انجام 
عرصه  به  آينده  سال  يا 3  طى 2  ماركرها  اين  پذيرفت  خواهد 

عمل خواهد آمد. 

Reference: 
2010 Gastro intestinal Cancers Symposium

سطوح باالى 
HDL و كاهش ريسك آلزايمر

ديس ليپيدمى و آلزايمر ديررس دو مشكل شايع در جوامع 
غربى هستند. در اين مطالعه ارتباط بين پروفايل چربى خون 
در 1130 فرد باالى 65 سال مراجعه كرده به مراكز بهداشتى 
بررسى  مورد  آلزايمر  بيمارى  و   2001 تا   1999 سالهاى  طى 
قرار گرفت. الزم به ذكر است در شروع مطالعه هيچكدام از اين 

افراد تاريخچه اى از دمانس نداشتند. در طول 4469 شخص/ 
احتمالى  آلزايمر  مورد  متخصصان 89  افراد،  اين  پيگيرى  سال 
به  آنها  سنى  ميانگين  دادند.  تشخيص  را  آلزايمر  مورد   12 و 
ترتيب 82/9 و 83/1 سال بود.  در مقايسه با  افرادى كه مبتال 
به آلزايمر نشدند اين افراد اغلب از نژاد هيسپانيك بوده و شيوع 
ديابت در آنها بيشتر بود. سطوح باالى HDL ( تعريف شده به 
عنوان مقادير باالى 55 ميلى گرم در دسى ليتر) بعد از حذف 
همراه  آلزايمر  ميزان  كاهش  با   ديگر،  گر  مداخله  فاكتورهاى 

بودند.

P ValueHazard Ratio (95% CI)HDL – C Quartile

1 (Reference)1 ( Reference)1 ( ≤ 38.00 mg/dL)

.430.8 (0.4 – 1.5)2 ( 38.01 – 46.00 mg/dL)

.91.1 (0.6 – 1.9)3 ( 46.01 – 56.00 mg/dL)

.030.4 (0.2 – 0.9)4 (> 56.00 mg/dL)

.1P Value for trend

Reference :
 Arch Neurol. 2010; 67:14911497-
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بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

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

سالم عليكم ؛
 احترامٌا ، بازگشت به نامه شماره 3709/پ/89  مورخ 89/06/09 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « آزمايش الكتات دهيدروژناز  (LDH)» باستحضار 
ميرساند كه اعطاي 1  امتياز به ويژه متخصصان آسيب شناسى، داخلى و اطفال، جراحي، عفوني، اعصاب، زنان، علوم آزمايشگاهي، بيوشيمي باليني، پزشكان عمومى 
و دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، كارشناسان و كارشناسان ارشد 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 :  51000578          كد نشريه :  11553              
 دكتر احمد عامرى

مشاور وزير و سرپرست آموزش مداوم جامعه پزشكى
و آموزش عمومى، ارتقاء و تعيين كننده هاى سالمت

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 
90/06/21 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 : 6/227912/آ
تاريخ : 1389/06/21

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


