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مفهوم استاندارد به معنی تبیین ویژگی ها و الزامات 
پای��ه و ضروری برای حص��ول اطمینان از کیفیت یک 
سامانه، محصول یا خدمت در تمامی حوزه های فعالیتی 
 اعم از خدمات صنعتی، کش��اورزی، آموزشی، پزشکی

و ... است. 
 ،)ISO ( در این راستا سازمان بین المللی استاندارد
تدوین استانداردهای بین المللی را به صورت منسجم و با 
مشارکت صاحب نظران آغاز و آن را به تمامی رشته های 
 تخصصی از جمله آزمایشگاه های پزشکی گسترش داده

است. 
بنابر ض��رورت های بی��ن الملل��ی و نیازهای ملی، 
آزمایشگاه مرجع سالمت با عزم راسخ و بر اساس شرایط 
بومی کش��ور، اقدام به تدوین الزامات و استانداردهای 

بومی بر اساس استانداردISO 15189  نمود.
 در ای��ن مقال��ه س��عی می ش��ود با کنکاش��ی در 
ای��ن برنامه با پیش��نهادهای س��ازنده، ضمن همراهی 
با دس��ت ان��درکاران، تالش وی��ژه ای را در راس��تای 
 موفقی��ت هرچ��ه بیش��تر ای��ن پ��روژه ملی داش��ته

باشیم.
به نظر می رسد اگر آزمایشگاه مرجع سالمت اجرای 
این پروژه را بر اساس برنامه زمانبندی شده طوالنی تری 
مس��تقر می نمود، وجود ی��ک برنامه جامع عملکردی 
هم��راه با تم��ام جزئیات برنامه ریزی و ش��اخص های 
مورد نظر می توانس��ت در اجرا، موفقیت بیش��تری به 
دس��ت آورد و همزمان به جامعه آزمایش��گاهی کشور 
زمان بیشتری برای تطبیق ش��رایط خود با این پروژه 

عظی��م بدهن��د.  بدیهی اس��ت درصورت وج��ود این 
نقش��ه جامع، مراحل اجرا، اه��داف کوتاه مدت و بلند 
مدت بایس��تی مش��خص شده باش��د و از طرف دیگر 
این پروژه باید با نقشه جامع علمی کشور که برگرفته 
از ت��الش متخصصان و سیاس��تگزاران و دانش��مندان 
کشور اس��ت، همخوانی کامل داشته باشد. باید توجه 
کرد ک��ه در صورت وجود چنین برنامه مدونی انجمن 
ه��ای علمی از وجود آن و ش��اخص ه��ای آن آگاهی 
نداش��ده که بایستی آزمایش��گاه مرجع سالمت هرچه 
 س��ریعتر نسبت به اطالع رسانی در این خصوص اقدام

 نماید.
در ادامه این بحث، چالش های مورد نظر به صورت 
مختصر بحث می ش��ود و در شماره های بعدی نشریه 

پاتولوژی، به جزئیات بیشتری اشاره خواهد شد. 
در آغ��از و قبل از پرداختن به چالش ها از همکاران 
آزمایشگاه مرجع سالمت که طی سه سال آغازین این 
پروژه با تالش بس��یاری در اجرای آن کمر همت بسته 
اند، ضمن تشکر درخواست می شود که همانند گذشته 
ما را از نظرات خود بهره مند س��اخته تا با درج در این 

نشریه به اطالع سایر همکاران برسد.
در بح��ث اس��تقرار سیس��تم اعتب��ار بخش��ی و به 
خص��وص رکن ممیزی آن، انجمن آس��یب شناس��ی 
ایران مشارکت فعاالنه ای با آزمایشگاه مرجع سالمت 
داش��ته که در ادامه با توجه به تجربه کافی در اجرای 
 این برنامه، مواردی از چالش های اجرایی آن را عنوان

می نمایم:

 چالش های ممیزی در برنامه استقرار
 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

دکتر  حسین دارآفرین
مدیر مسئول

  در این مقاله
  سعی می شود
  با کنکاشی

در این برنامه 
با پیشنهادهای 
 سازنده، 
 ضمن همراهی

با دست اندرکاران، 
 تالش ویژه ای

 را در راستای 
موفقیت هرچه 
 بیشتر این
  پروژه ملی
 داشته باشیم.

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

1- ع��دم هماهنگی بین دانش��گاه ه��ای مختلف و 
آزمایشگاه مرجع سالمت در امر اجرای ممیزی 

2- ع��دم همترازی تیم های ممیزی از نظر دانش و 
بعضا عدم بهره مندی از دانش کافی در امر ممیزی که 

بخشی از آن طبیعی به نظر می رسد.
3- اصرار آزمایشگاه مرجع سالمت در اجرای پروژه 

در زمان محدود و در کمترین زمان ممکن
4- عدم استقرار بستر الزم برای ایجاد این پروژه

5- عدم فرهنگ سازی بهینه در جامعه آزمایشگاهیان 
در خص��وص ضرورت اجرای این برنامه که به نظر می 
رسد چنانچه در این خصوص زمان و امکانات بیشتری 

صرف می گردید نتایج بهتری حاصل می شد.
6- ش��رایط اجرای این پروژه با توجه به زمان اندک 
ب��ه نحوی پیش رفت ک��ه امکانات گس��ترده ملی در 
ای��ن بخش هزین��ه گردد و در این میان ش��رکت ها و 
گروه های مختلف به صورت گس��ترده صرفا براساس 
رهنموده��ای غی��ر علمی، آزمایش��گاه ه��ا را درگیر 
مستندات غیرقابل استفاده نمودند. البته جا دارد در این 
میان از شرکت هایی که با رعایت مبانی علمی در بهبود 
 اجرای پروژه همکاری شایان توجهی داشتند قدردانی

شود.
7- ط��رح موضوع واگ��ذاری کامل بخ��ش هایی از 
ای��ن پروژه، از جمله ممیزی به انجمن ها که همچنان 
اجرایی شدن آن مورد تردید است بحث های بسیاری را 
در جامعه آزمایشگاهی ایجاد کرده و می توان اشکاالتی 
بر این امر وارد دانست. از جمله این که ممیزی و اعتبار 

بخشی، حق حاکمیتی است و واگذاری آن بایستی طی 
مراحل قانونی انجام شود. در این مورد آزمایشگاه مرجع 
سالمت روشنگری الزم را جهت اطالع همکاران انجام 
نداده است و در صورت شفافیت در این امر، نکات مبهم 

موجود برطرف خواهد شد.
8- عدم ارائه گزارش ممیزی دور اول به انجمن ها و 
آزمایشگاه های طرف ممیزی به عنوان صاحبان اصلی 

این پروژه در فرصت مناسب.
9- ع��دم حمایت کامل از این پ��روژه و توجه کافی 
به پیش��نهاد انجمن ها، که در صورت تکرار می تواند 
 این پ��روژه را در اجرا با چالش های  بس��یاری مواجه

سازد.
در پایان انجمن آس��یب شناس��ی ضمن حمایت از 
اجرای این برنامه انتظار دارد آزمایشگاه مرجع سالمت 
متقابال دیدگاه های انجمن ها را به طور جدی مد نظر 
ق��رار داده تا در آینده نزدیک با ارتقاء س��طح کیفی و 
علمی، خدمات بخش آزمایشگاهی به هدف نهایی خود 
که ارائه خدمت با کیفیت به مردم عزیز کشورمان است 

باشیم. 
باز کردن چالش های رویت شده در سه سال اجرای 
این پروژه به منظور ایجاد بس��تر مناسب برای اجرای 
این پروژه ملی اس��ت که به نظر می رسد آحاد جامعه 
آزمایش��گاهیان با رفع چالش ه��ا همانگونه که از آغاز 
نش��ان داده اند، هدف نهایی ارائ��ه خدماتی با بهترین 
کیفیت است و در این راستا، با تمام وجود تالش خود 

را در اجرای بهتر آن به کار خواهند گرفت. 

باز کردن 
چالش های رویت 

شده در سه سال 
اجرای این پروژه 

به منظور ایجاد 
بستر مناسب 

برای اجرای این 
پروژه ملی است 

که به نظر می 
رسد آحاد جامعه 

 آزمایشگاهیان
 با رفع چالش ها 

همانگونه که از 
آغاز نشان داده 

اند، هدف نهایی 
 ارائه خدماتی

 با بهترین کیفیت 
است و در این 

راستا، با تمام 
وجود تالش خود 

 را در اجرای
  بهتر آن به کار 
خواهند گرفت

دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90
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رشته پاتولوژی در طول حیات خود در ایران همواره 
در معرض چالش هایی بوده که بعضا موجودیت رشته 
را تهدید کرده اس��ت. از سال 87 گروهی از استادان 
و فارغ التحصیالن مقطع دکتری علوم پایه پزش��کی 
با طرح مجدد تبصره 2 م��اده 4 قانون اصالح برخی 
از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی 
و مواد خوردنی و آش��امیدنی مصوب س��ال 1334 و 
اصالحیه س��ال 1367 مجلس شورای اسالمی سعی 
به راه اندازی مجدد دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی 
 از مقط��ع PhD تح��ت عن��وان »دوره تکلمیل��ی«

نمودند.
انجمن آس��یب شناس��ی ایران نه تنه��ا به عنوان 
نماینده پاتولوژیست های ایران بلکه به عنوان مرجع 
اصلی صیانت از هویت رشته پاتولوژی در صف مقدم 
مبارزه برای جلوگیری از راه اندازی رش��ته تحصیلی 
شد که از یک سو موقعیت علمی پاتولوژی به عنوان 
رشته مادر طب را هدف قرار می داد و از سوی دیگر 
موقعیت ش��غلی پاتولوژیست ها را نشانه گرفته بود و 
می توانست با ایجاد الگویی از دستیابی بدون زحمت 
و از طری��ق راه ه��ای میانبر جهت اخذ  تخصصی در 
پزشکی،  مبنایی برای اقداماتی مشابه در رشته های 
تخصصی دیگر باش��د و از این طریق ضربه ای جدی 

به طب تخصصی کشور وارد سازد.
در این راس��تا هیات مدیره انجمن آسیب شناسی 
ایران بر آن ش��د که از چند جنبه با موضوع برخورد 

کند که مهمترین موارد عبارتند از:

1- نقد اقدامات مرتبط با راه اندازی دوره دکترای 
حرف��ه ای عل��وم آزمایش��گاهی و بررس��ی تبع��ات 
تش��کیل این رشته و اینکه چگونه عده ای با انحراف 
دس��تورالعمل ها باعث ش��دند اهداف اولیه طراحان 
ایجاد دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایش��گاهی که 
همانا تامین مس��ئول فنی آزمایش��گاه های مناطق 
محروم بود به فراموشی سپرده شود و آنچه که بعد از 
گذشت نزدیک به 30 سال از آن به جا مانده با اهداف 

اولیه مغایرت کامل دارد. )1،2،3،5(
2- نق��د راه اندازی ناموف��ق دوره تخصصی علوم 
آزمایش��گاهی پس از تصویب اصالحیه سال 1367 و 
نش��ان دادن این مس��ئله که چگونه وزارت بهداشت 
با مش��اهده نتایج اخذ ش��ده توس��ط داوطلبان دوره 
اول تصمی��م به توقف دوره گرف��ت و بازگویی اقدام 
ناموفق در احیا مجدد دوره در س��ال 1376 و اینکه 
چگونه اعتراض گس��ترده دس��تیاران پاتولوژی مانع 
از راه ان��دازی دوره در آن مقط��ع گردید و به همین 
ترتی��ب نقد دومین اج��الس اس��تانی جامعه علمی 
آزمایش��گاهیان ایران در سال 1389 در خصوص راه 
اندازی مج��دد دوره تخصصی علوم آزمایش��گاهی و 
پاس��خ به انتقادات این اج��الس به آموزش تخصصی 

رشته پاتولوژی )8،7،6،4( 
3- مکاتبات متعدد استادان و هیات مدیره انجمن 
آس��یب شناس��ی ایران به وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی در خصوص تبعات منفی راه اندازی 

مجدد دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی )8،7،4(

میانبری به تخصص!

دکتر فرید کرمی
 سردبیر و مسئول روابط عمومی

 انجمن آسیب شناسی ایران

مقایسه آیین نامه با 
کوریکولوم های 
آموزشی دوره 
های دیگر 
تخصصی از جمله 
آسیب شناسی 
موید این واقعیت 
است که طراحان 
تنها قصد راه 
اندازی یک رشته 
جدید را ندارند 
بلکه هدف اصلی 
دستیابی بدون 
زحمت به یک 
مدرک تحصیلی 
برای کسب امکان 
تصدی فنی 
آزمایشگاه تشخیص 
طبی است که به 
برکت تغییرات 
ایجاد شده در 
آیین نامه تاسیس 
و اداره امور 
آزمایشگاه ها قبال 
مجوز تاسیس آنرا 
اخذ نموده اند!
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4- نام��ه 45 نفر از اس��تادان، مدی��ران گروه های 
پاتولوژی سراس��ر کش��ور و اعضای مجمع مشورتی 
انجمن به وزیر بهداش��ت در مخالفت ب��ا راه اندازی 
مجدد دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی تحت عنوان 

دوره تکمیلی )8(
5- مالقات های حضوری با وزیر بهداش��ت، رئیس 
دفتر وزیر، دبیر ش��ورای گسترش دانشگاه های علوم 
پزش��کی و... در راس��تای تنویر افکار مسئوالن برای 
جلوگیری از اش��تباهی دیگر که می تواند به نابودی 

رشته پاتولوژی منتهی شود.
در  کنن��دگان  ش��رکت  گس��ترده  اعت��راض   -6
دوازدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی در واکنش 

به اقدامات وزارت بهداشت
  اما متاسفانه با وجود تمامی این اقدامات و بدون 
توجه به جلسه حضوری اس��تاد دکتر ناصر کمالیان 
با وزیر بهداش��ت و نامه استاد دکتر سید ضیاء الدین 
تابعی در روش��ن س��ازی نیت اصلی طراحان دوره و 
تبع��ات منفی متعاقب آن، در تاری��خ 1389/11/23 
نام��ه ش��ماره 500/703 مع��اون آموزش��ی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی جهت ابالغ آیین 
نام��ه کالس ها و کارآم��وزی دوره تکمیلی تخصصی 
علوم آزمایش��گاهی که به تایید شورای معین شورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزش��کی رس��یده بود، صادر 
ش��د.)متن کامل آیین نامه در صفح��ه61-58 آمده 

است(.
بررس��ی نامه ابالغی��ه و آیین نام��ه زوایای پنهان 

مس��ئله و نی��ت اصلی طراح��ان دوره را مش��خص 
می سازد:

ال��ف- در نام��ه ابالغی��ه، آیین نام��ه کالس ها و 
کارآموزی دروه تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 
که به تایید پنجاهمین جلس��ه شورای معین شورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزش��کی کشور رسیده است. 
جه��ت اجرا اب��الغ می گردد و در این میان ش��ورای 
گس��ترش دانش��گاه های علوم پزش��کی که یکی از 
نهادهای اصلی تصمیم گیری در راه اندازی دوره های 
تخصصی و تدوین کوریکولوم های آموزش��ی اس��ت 

نادیده گرفته می شود.
  به عبارت دیگر معاون آموزشی وزارتخانه تصمیم 
گرفت��ه ک��ه کوریکولوم تهیه ش��ده توس��ط عده ای 
متقاض��ی را بدون نظر تخصصی ش��ورای گس��ترش 

جهت اجرا ابالغ نماید!
ب- در قس��مت اهداف آیین نامه بر تربیت نیروی 
انسانی متخصص جهت پذیرش مدیریت و مسئولیت 
فنی آزمایشگاه های تش��خیص طبی تا زمان تامین 
نیاز مناطق محروم... تاکید شده است. دوره دکترای 
حرفه ای علوم آزمایش��گاهی نیز با همین اس��تدالل 
و ب��ا جذب فارغ التحصیالن مقطع کاردانی تش��کیل 
ش��د و امروز پس از گذش��ت قریب 30 س��ال از آن، 
 مناط��ق مح��روم همچن��ان مش��کل مس��ئول فنی

دارند.
 س��ئوالی که دراین میان مطرح می ش��ود آنست 
که آیا وزارت بهداش��ت برای علل عدم دس��تیابی به 

تبصره 1 ماده 4 
به وضوح هدف 

اصلی راه اندازی 
دوره تکمیلی را 
نشان می دهد. 

این تبصره مخرج 
مشترک وضعیت 

شغلی طراحان 
دوره است چون 

اساتید نه تمایل 
به شرکت در 

کالس ها دارند و 
نه اصوال گذراندن 

18  ماه تحصیل 
آن هم با وجود 

دستورالعمل های 
موجود بر 

ممنوعیت های 
ماموریت آموزشی 
برای ایشان مقدور 

است و بهتر آنکه 
دوره به گونه ای 
طراحی شود که 
مدرک تخصص 

علوم آزمایشگاهی 
به عنوان یک 

جایزه به ایشان اعطا 
گردد. شاید هم 

عجله استادان برای 
حل هر چه سریعتر 

مشکل مناطق 
محروم است!
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اه��داف تش��کیل دوره دکترای حرف��ه ای علوم 
آزمایشگاهی بررسی جامعی انجام داده است که 
حال می خواهد با همان اس��تدالل اما این بار از 
طریق فارغ التحصیالن مقطع PhD و اس��تادان 
علوم پایه مش��کل مس��ئول فنی آزمایشگاه های 

مناطق محروم را حل کند؟!
متاسفانه آزمایش��گاه مرجع سالمت تنها آمار 
کمبودها را منتشر می کند و در صورتی که آمار 
افراد واجدالش��رایط تصدی فنی آزمایشگاه ها به 
تفکیک رش��ته تحصیلی و محل خدمت منتشر 
شود، مش��خص خواهد ش��د که در حال حاضر 
تعداد واجدین ش��رایط تصدی فنی آزمایش��گاه 
بس��یار بیشتر از نیاز است و توزیع نامناسب افراد 
عام��ل اصلی محرومی��ت برخی مناطق کش��ور 

محسوب می شود.
 از ط��رف دیگ��ر عدم وجود مس��ئول فنی در 
برخی مراکز دولتی به دلیل کمبود نیرو نیس��ت 
بلکه مش��کالت مالی مراکز دولت��ی عامل اصلی 
افت انگیزه واجدین شرایط مسئولیت فنی برای 

جذب در مراکز دولتی است.
ج- در م��اده 1 آئی��ن نامه، ط��ول مدت دوره 
18 م��اه تعیین ش��ده اس��ت که در م��واردی تا 
دو س��ال قاب��ل افزای��ش اس��ت که ب��ه صورت 
کالس ه��ای درس نظری، عمل��ی، کارگاه های 
برگ��زار کارورزی  دوره ه��ای  و   آموزش��ی 

 می شود.
 مقایس��ه آیین نامه با کوریکولوم های آموزشی 
دوره های دیگر تخصصی از جمله آس��یب شناسی 
موید این واقعیت اس��ت که طراحان تنها قصد راه 
اندازی یک رشته جدید را ندارند بلکه هدف اصلی 
دس��تیابی بدون زحمت به یک م��درک تحصیلی 
برای کسب امکان تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص 
طبی اس��ت که به برکت تغییرات ایجاد ش��ده در 
آیین نامه تاس��یس و اداره امور آزمایشگاه ها قبال 

مجوز تاسیس آنرا اخذ نموده اند!

د- آیی��ن نام��ه ب��ه گون��ه ای طراحی ش��ده 
در  دوره  ش��روع  ب��رای  ورودی  امتح��ان  ک��ه 
نظ��ر گرفته نش��ده اس��ت همچنی��ن فراگیر با 
گذران��دن دوره های کوچکت��ر وارد دوره بعدی 
م��ی ش��ود و در نهای��ت امتحان جام��ع پایانی 
 نی��ز ب��رای ف��ارغ التحصیلی پیش بینی نش��ده

 است.
 در م��اده 2 آیی��ن نام��ه هیئ��ت ممتحنه و 
ارزشیابی رش��ته علوم آزمایشگاهی در دبیرخانه 
آم��وزش دوره تخصصی مس��ئول مدیریت دوره 
اس��ت و بدی��ن ش��کل فراگی��ران از کوریکولوم 
آموزش��ی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی در 
ام��ان خواهد بود و عمال با عبور از یک راه میانبر 
می توانند همان موقعیت ش��غلی یک متخصص 
پاتول��وژی را بیابند که او پس از قبولی در کنکور 
پزش��کی و گذراندن 7 سال دوره طب عمومی و 
قبولی در امتحان دس��تیاری و گذراندن 4 سال 
دوره تخصص��ی که هر س��ال ی��ک امتحان ارتقا 
دارد و در پایان با گذراندن امتحان بورد نظری و 

عملی کسب می کند!
ه- در ماده 4 آیین نامه ش��رایط ورود به دوره 
داش��تن مدرک  PhDبا حداقل یک س��ال کار 
در رشته تحصیلی بیان ش��ده است و در تبصره 
1 ماده 4 به افرادی که 20 س��ال س��ابقه هیات 
علمی که 5 سال آن در مرتبه استادی می باشد 
و 3 سال سابقه کار در آزمایشگاه های تشخیص 
طبی داشته، مدرک تخصصی علوم آزمایشگاهی 

اعطا می شود. 
تبص��ره 1 م��اده 4 به وضوح ه��دف اصلی راه 
ان��دازی دوره تکمیلی را نش��ان م��ی دهد. این 
تبصره مخرج مش��ترک وضعیت شغلی طراحان 
دوره اس��ت چون اس��تادان نه تمایل به شرکت 
در کالس ها دارند و ن��ه اصوال گذراندن 18 ماه 
تحصیل آن هم با وجود دستورالعمل های موجود 
بر ممنوعیت های ماموریت آموزشی برای ایشان 

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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مقدور است و بهتر آنکه دوره به گونه ای طراحی 
ش��ود که مدرک تخصص علوم آزمایش��گاهی به 
عنوان یک جایزه به ایشان اعطا گردد. شاید هم 
عجله اس��تادان برای حل هر چه سریعتر مشکل 

مناطق محروم است!

اب��الغ آیین نامه فوق در روزهای پایانی بهمن 
ماه 89 اعتراض گس��ترده دستیاران پاتولوژی را 

به همراه داشت.
 در ابتدا دس��تیاران دانش��گاه علوم پزش��کی 
تبریز طی نامه ای به وزیر بهداشت اعالم داشتند 
ک��ه در اعتراض به اب��الغ آیین نامه از ش��رکت 
در بخش ها خ��ودداری خواهند نمود و س��پس 
دستیاران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 
طی درخواستی از وزیر بهداشت همگی خواستار 
تغیی��ر رش��ته تحصیلی خ��ود ش��دند. اقدامات 
مش��ابهی نیز توسط دس��تیاران دانش��گاه های 
ص��ورت ش��یراز  و  اصفه��ان  پزش��کی   عل��وم 

گرفت. 
م��اه س��ال ج��اری )1390(،  فروردی��ن  در 
جلس��ه ای در ح��وزه معاونت آموزش��ی وزارت 
بهداشت با حضور استادان، هیئت بورد پاتولوژی 
و نمایندگان دس��تیاران از یک طرف و مدافعان 
آیی��ن نامه دوره تکمیلی از طرف دیگر تش��کیل 
ش��د که پس از بحث و تبادل نظر مقرر ش��د که 
آیی��ن نامه دوره تکمیلی به ش��ورای گس��ترش 
دانش��گاه های علوم پزش��کی ارجاع ش��ود و در 
اوایل اردیبهش��ت جلسه با حضور نمایندگانی از 
دو طرف تش��کیل گردید که ه��ر یک از طرفین 
پیش��نهادهایی را ارائه دادن��د و مقرر گردید که 
نتیجه ب��ه معاون��ت آموزش��ی وزارتخانه جهت 

تصمیم گیری نهایی ارجاع گردد. 
 بررس��ی وقایع منتهی به ابالغ آیین نامه دوره 
تکمیلی درس های بزرگی برای جامعه پزش��کی 
کش��ور به همراه دارد. این اقدام و موارد مش��ابه 

موید این واقعیت تلخ است که در کشور ما برای 
دس��تیابی به یک نتیجه از پیش تعیین ش��ده ) 
مانن��د آیین نامه دوره تکمیلی( کافی اس��ت که 
جو مناس��ب برای مس��ئوالن و تصمی��م گیران 
ایجاد شود و از این طریق این امکان فراهم گردد 
که ب��ا دور زدن کمیته ه��ای تخصصی از برمال 
ش��دن عدم انطباق درخواس��ت و نیت طراحان 
با سطح علمی و اس��تاندارد های موجود چه در 
ح��وزه آموزش��ی و  چه در ح��وزه ارائه خدمات، 
جلوگی��ری ب��ه عمل آورد و اگ��ر بعدها در عمل 
مشخص ش��ود که تصمیم قبلی غیرکارشناسی 
ب��وده دیگ��ر نم��ی ت��وان مس��ئوالن و تصمیم 
گی��ران را که دوران بازنشس��تگی را می گذرانند 
 ب��رای پاس��خگویی از خان��ه هایش��ان بی��رون

کشید!
در صورتیکه معاون آموزش��ی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی اجازه دهد که رشته ای 
تخصصی به موازات رشته پاتولوژی به صورتی که 
در آئی��ن نام��ه دوره تکمیل��ی تخص��ص علوم 
آزمایشگاهی آمده راه اندازی شود و افراد بتوانند 
به صرف داشتن سابقه کار بدون امتحان ورودی 
ی��ا گذران��دن دوره و امتح��ان پایانی متخصص 
ش��وند بانی بدع��ت خطرناکی خواهن��د بود که 
ممکن اس��ت تبعات آن گریبان سایر رشته های 

تخصصی را نیز بگیرد.

       1- نش��ریه پاتولوژی ش��ماره 19 فروردین و 
اردیبهشت 88

2- نشریه پاتولوژی شماره 21 خرداد و تیر 88
3- نشریه پاتولوژی شماره 22 مرداد و شهریور 88

4- نشریه پاتولوژی شماره 23 آذر و دی 88
5- نشریه پاتولوژی شماره 24 بهمن و اسفند 88

6- نشریه پاتولوژی شماره 26 خرداد و تیر 89
7- نشریه پاتولوژی شماره 27 مرداد و شهریور 89

8-  نشریه پاتولوژی شماره 28 مهر و آبان 89
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 ، ISO 9000-2000 طبق تعری��ف
ممیزی فرآیندی سیستماتیک، مستقل 
و مستند برای گردآوری شواهد ممیزی 
)Evidences( و ارزیاب��ی آنها به طور 
عین��ی )objective(، جه��ت تعیی��ن 
 میزان برآورده شدن  معیارهای ممیزی

است. تعریف فوق شاید کمی پیچیده به 
نظر برسد اما جامع و کامل است. تحلیل 

آن به وضوح حاکی از موارد زیر است :
  ممی��زی یک فرآیند اس��ت، یعنی 
ورودی و خروجی مشخص دارد، برنامه 
ریزی شده است، ابزار تعریف شده خود 
را می خواهد و زم��ان بندی آن از قبل 

مشخص است.
  ممیزی نظام گرا یا سیس��تماتیک 
اس��ت و  هدف آن بررسی سیستم یک 

سازمان است.

در بررسی سیستم س��ه عنصر مورد 
بررسی قرار می گیرد:

1- محتوی��ات سیس��تم ک��ه عمدتا 
مستندات آن است. مانند روش ها، خط 

مشی ها، دستورالعمل ها و فرم ها و ...
2- چگونگ��ی اج��رای سیس��تم، به 
عبارتی رفتار س��ازمان بای��د منطبق با 
محتویات و مس��تندات آن باشد و آنچه 
را به وضوح برای خود تعریف کرده است  

باید اجرا کند.
 ام��روزه بس��یار دیده می ش��ود که 
مس��تندات کپی شده توس��ط شرکت 
ه��ای مش��اور در زونکن ه��ای مرتب و 
رنگی در آزمایش��گاه ارائه می ش��ود اما 
رفتار و خط مش��ی س��ازمان هیچگونه 
 تناس��بی ب��ا ای��ن روش ه��ای آرمانی

ندارد.

3-  ارزیابی اثربخشی سیستم
اج��رای ی��ک سیس��تم مدیریت در 
س��ازمان باید دارای اثربخش��ی الزم  و 
خروجی فرآیندها مطابق انتظار باش��د. 
درک ای��ن نکته که آیا فرآیندها در یک 
سازمان اثربخش هستند یا خیر نیاز به 
ی��ک تیم ممیزی با تجربه و مس��لط به 
روش های ممیزی و دانش کافی درباره 
سیستم های مدیریتی دارد که متاسفانه 
در اکث��ر موارد افراد یا تیم های ممیزی 
از همه این توانایی بی بهره اند و موجب 

بروز مشکالت فراوانی می شوند.
:)Evidences( شواهد ممیزی  

ش��واهد ممیزی مواردی مس��تند و 
عینی از اجرای سیس��تم یا عدم اجرای 
سیستم هس��تند. بسیاری از افرادی که 
در تی��م ه��ای ممیزی ق��رار می گیرند 

 نگاهی 
به فرآیند ممیزی

ممیزی چیست؟
چه تفاوتی با بازرسی دارد؟

چه کسی صالحیت ممیزی دارد؟
اگر قرار است ممیزی شویم چه باید بدانیم و رفتار ما باید چگونه باشد؟

چند س�الی اس�ت که بحث اس�تاندارد کردن سیستم مدیریت در آزمایش�گاه ها به یکی از بحث های اصلی 
گردهمایی ها و کنفرانس ها تبدیل ش�ده اس�ت و عالوه بر استاندارد اجباری صادر شده از آزمایشگاه مرجع 
س�المت بس�یاری از آزمایشگاه ها قدم های فراتری برداشته و متقاضی دریافت لوح کیفیت و یا گواهی های 
بین المللی برای سیس�تم خود شدند. اما س�وال بزرگ و چالش اصلی این است که سیستم ها باید چگونه و 

توسط چه کسی ممیزی شوند و نقش معیار فرآیند ممیزی چیست و نقش سلیقه افراد در آن چقدر است؟
برای پرداختن به این بحث ابتدا باید مقوله ممیزی را به درستی مورد بحث قرار دهیم.

درک این 
نکته که آیا 
فرآیندها در 
یک سازمان 
اثربخش 
هستند یا خیر 
نیاز به یک 
تیم ممیزی 
با تجربه و 
مسلط به روش 
های ممیزی 
و دانش 
کافی درباره 
سیستم های 
مدیریتی دارد

دکتر مرتضی صدیقی
متخصص آسیب شناسی

 سرممیز بین المللی سیستم های
 مدیریت کیفیت
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به دلی��ل عدم آم��وزش و تجربه کافی، 
قادر به بررس��ی و جمع آوری ش��واهد 
نیستند. به عنوان مثال به جای بررسی 
فرآیند خرید و انبارش و مصرف مواد در 
آزمایشگاه ها، یخچال ها را به دنبال یک 
 بسته کیت تاریخ مصرف گذشته کاووش

 می کنند.
س��یتماتیک،  ممی��زی  ی��ک  در 
جمع آوری ش��واهد ب��رای مجموعه ای 
از یافته های مرتب��ط و زنجیروار) البته 
به ص��ورت تصادفی( اس��ت که ممکن 
است رد آن از نمونه گیری تا جوابدهی 

آزمایش پیگیری شود.
این ش��واهد اگر چه در یک بررس��ی 
تصادف��ی به دس��ت م��ی آین��د اما در 
مجموع می تواند درس��تی یا نادرستی 
اجرای فرآیند را به خوبی نش��ان دهد و 
معموال مورد پذیرش ممیزی شونده  هم 

قرار می گیرند.

معیارهای ممیزی

اصلی تری��ن معیار در ی��ک ممیزی 
اس��تاندارد مورد ممیزی است. با احترام 
فراوان برای دوستانی که استاندارد فعلی 
را برای آزمایش��گاه های پزشکی تدوین 
کرده اند باید قبول کرد که این مستند 
بسیاری از ویژگی های یک استاندارد را 
ن��دارد. در این زمینه بای��د به موارد زیر 

اشاره کرد.
1- این استاندارد فاقد شماره گذاری 
و ارزش گ��ذاری برای بندها و محتویات 
اس��ت. بنابرای��ن تفکی��ک معیاره��ای 
 ،)Minor( و فرع��ی )Major(اصل��ی

انطباق یا عدم انطباق در آن امکان پذیر 
نیست و خود منشاء بسیاری از اختالف 

نظرها خواهد بود.
2- برخی از واژه های کلیدی باید در 
استانداردها بررس��ی، تعریف و استفاده 
شود و استفاده کننده نیز باید به درستی 

آن را درک کند.
مثال کلم��ه »بای��د« )Shall( واضح 
بایس��ت«  »م��ی  از  و  ش��ود  تعری��ف 
)Should( ، که قاطعیت کمتری دارد 

قابل تمایز باشد.
همچنی��ن در اس��تفاده از واژه های 
کلی��دی مربوط به مستندس��ازی مانند 
دستورالعمل، روش اجرایی، S.O.P و... 
دقت الزم دیده نمی شود. اما مسئله این 
است که طبق یک عادت قبلی، بسیاری 
از ممیزه��ا و ممیزی ش��وندگان معیار 
ممیزی را چک لیس��ت می دانند. باید 
توجه کرد که چک لیس��ت ها ابزارهایی 
ب��رای راح��ت ک��ردن فرآین��د ممیزی 
و اطمین��ان ممی��زی از توج��ه به همه 
جنبه های استاندارد هستند و نه معیار 

اصلی.

ممیزی فرآیندی مستقل است

ممی��زی ی��ک فرآین��د ه��دف دار و 
برنامه ریزی شده است. این مسئله نشان 
می ده��د که ممیزی عمال با بازرس��ی 
تفاوت آش��کار دارد. بهتری��ن تفاوت ها 

شامل موارد زیر است.
بنابراین آشکار است که اجرای ممیزی 
باید با ظرافت و دقت فراوان انجام شود. 
یک ممیز باید ب��ه خوبی آموزش ببیند 

و پس از گذران��دن آموزش های الزم و 
موفقیت در آزمون های مربوطه در انجام 
عمل ممیزی مراحل را پله پله طی کند 
تا تبدیل به یک ممی��ز با تجربه و قابل 

اعتماد شود.
یک ممیز در ابتدای کار فقط می تواند 
به عنوان ناظر در فرآیند ممیزی شرکت 
و آنچه می بیند را یادداش��ت کند و به 
هیچ عن��وان دخالتی در اجرا نداش��ته 
باش��د. پ��س از چندین جلس��ه با نظر 
سرممیز تیم می تواند به عنوان دستیار 
ممیز در گروه ش��رکت کند. در ادامه به 
عنوان ممیز و نهایتا به عنوان س��رممیز 
می تواند فعالیت داشته باشد. در تمامی 
این مدت روند پیش��رفت یک ممیز باید 
از یک درجه بندی تعریف شده تبعیت 
کند. به عنوان مث��ال یک ممیز ممکن 
اس��ت از درجه D تا A مسیر پیشرفت 
را طی کند. در عین حال یک س��رممیز 
ضمن موفقیت در دوره ها و آزمون های 
س��رممیزی بین المللی باید صالحیت 
آموزش ممیزی به س��ایر افراد را داشته 
باشد. در پایان آنچه باید بدانیم این است 
که گرچه بهبود ش��رایط آزمایشگاه ها و 
ارتقاء کیفیت آن ها هدف بزرگ و قابل 
تحس��ینی است اما چگونگی دسیابی به 
آن و فرآینده��ای نظارتی مانند ممیزی 
باید کامال اس��تاندارد و حس��اب ش��ده 
باش��ند. در غی��ر این صورت م��ی تواند 
اثرات نامطلوب و حتی تنش زا به دنبال 
داش��ته باش��د و ارگان های ذی صالح 
در این مس��یر باید مجه��ز به دانش روز  

باشند.

بازرسیممیزی

سر زده و غافلگیر کننده انجام می شودبرنامه ریزی شده و با اطالع قبلی انجام می شود

به دنبال کشف خطاهای پنهان در سیستم استبه دنبال چگونگی اجرای سیستم است

فقط به یافته های منفی توجه می کندبه یافته های مثبت و منفی توجه دارد

نیاز به هماهنگی با ممیزی شونده نداردبا هماهنگی ممیزی شونده، شواهد را جمع آوری و ارزیابی می کند

نیاز به موافقت ممیزی شونده در ثبت یافته ها نداردیافته ها باید مورد توافق ممیزی شونده و ممیزی کننده باشند

ممیزی 
یک فرآیند 
هدف دار و 
برنامه ریزی 
شده است. 

این مسئله نشان 
 می دهد

که ممیزی 
عمال با بازرسی 

 تفاوت
 آشکار دارد. 

دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90
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 پروتئین اوری
 و برخورد آزمایشگاهي با آن

ای�ن مقال�ه درخصوص دفع پروتئین از ادرار بحث مي کند که افزایش آن در ادرار و انواع آن ش�اخصي براي 
آسیب بافتی کلیوي قلمداد مي شود.

 اهداف آموزشی 
فرد آموزش گیرنده در پایان مطالعه باید قادر باشد:

1- تعریف پروتئین اوري و انواع آن را شرح دهد.
2- علل افزایش انواع پروتئین در  ادرار  را در بیماري هاي مختلف ذکر کند.              

3- نحوه بررسي نمونه ادرار حاوي پروتئین در آزمایشگاه را عنوان کند.
 مطالعه این مقاله برای متخصصان  آسیب  شناسی، داخلی ،  اطفال، جراحي ، ارولوژي، عفوني، زنان و زایمان، 
علوم آزمایش�گاهي، دکترای بیوش�یمي بالیني، پزش�کان عمومی و  دکترای حرفه ای علوم آزمایش�گاهي، 

کارشناسان ارشد و کارشناسان علوم آزمایشگاهی توصیه می شود.

دکتر کامبیز مظفري
 متخصص آسیب شناسی تشریحی

و  بالینی
عضو هیات علمی مرکز آموزشی 

تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجائی 
دانشگاه علوم پزشكي تهران

دکترعباس زواره اي
متخصص بیوشیمي بالیني

عضو هیات علمی مرکز آموزشی 
تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجائی 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

سید ابوالفضل امارتي
کارشناس آزمایشگاه

  مقدمه و تعاریف 
وج��ود پروتئی��ن ادرار و می��زان آن 
از مهمتری��ن یافته هایی اس��ت که در 
کنار آزمایش های ش��یمیایی ادرار )از 
نظر وج��ود خون، نیتریت و لکوس��یت 
استراز( و شواهد میکروسکوپی )حضور 
س��یلندرها یا س��لول ها( در تشخیص 
 نهایی بیماری های کلیوی کمک کننده

 است.
منظ��ور از پروتئی��ن اوری حض��ور 
پروتئین قابل شناس��ایی در ادرار است 
ک��ه این وضعی��ت طبیعی نب��وده مگر 
اینکه ادرار خیلی غلیظ باشد.                                              
150mg/ به طور طبیعی روزان��ه تا

dl  پروتئی��ن در ادرار دفع می ش��ود. 
غلظت متوس��ط پروتئین ادرار برحسب 
 حج��م آن از 2 ت��ا mg/dl 10 متغیر

است.  آندرس��ون نشان داد که بیش از 
200 ن��وع پروتئی��ن در ادرار دفع می 
ش��ود که منشاء پالس��مایی یا دستگاه 
ادراری دارن��د. یک س��وم آن آلبومین 
پالس��مایی  ه��ای  پروتئی��ن  بقی��ه  و 
 ش��امل گلوبولین ه��ا )آلفا، بت��ا، گاما(

هستند.
پروتئی��ن های پالس��مایی ب��ا وزن 
مولکول��ی50 ت��ا60 کیل��و دا لتون به 
دلیل فش��ار هیدرواس��تاتیک از غش��اء 
در  و  ک��رده  عب��ور  گلومرول��ی  پای��ه 
 توبول های پروکسیمال کلیه باز جذب

می شوند.
 آلبومی��ن ب��ا وزن 69 کیلو دا لتون، 
مولکول کوچکی اس��ت که از گلومرول 
عبورمی کن��د ولی در لوله های خمیده 

بازجذب می گردد.

 ل��ذا مکانیس��م پروتئی��ن اوری ی��ا 
ش��امل افزایش نفوذپذیری گلومرول و 
یا کاهش بازجذب در لوله های خمیده 
اس��ت چ��را ک��ه افزایش فیلتراس��یون 
پروتئین ها از گلومرول به سرعت سبب 
اشباع مکانیسم های بازجذبی توبول ها  

می شود.
پروتئین متصل ش��ونده ب��ه رتینول  
 )Retinol Binding Protein(
و بت��ا دو میکروگلبولی��ن و زنجیرهای 
س��بک ایمونوگلوبی��ن و لیزوزی��م ب��ا 
مقادی��ر اندک از ادرار دفع می ش��وند. 
همچنین گلیکوپروتئین تام هورس��فال 
یک موکوپروتئین با وزن باالست که از 
توبول های دیس��تال و قسمت صعودی 
قوس هنله ترش��ح ش��ده، تقریبا 3 /1 
پروتئین ادرار را ش��امل می ش��ود )در 

منظور از پروتئین 
اوری حضور 
 پروتئین
  قابل شناسایی
 در ادرار است

که این وضعیت 
 طبیعی نبوده
  مگر اینکه
 ادرار خیلی

غلیظ باشد                                              

راهنما

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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حال��ت طبیع��ی نبای��د در ادرار وجود 
داشته باشد(. 

مس��ئله حائز اهمیت در بس��یاری از 
پروتئی��ن اوری ها وجود س��یلندرهای 
ادراری است که ماتریکس آن از جنس 

این پروتئین است.
ترش��حات    A گلبولی��ن  ایم��ون 
ادراری، آنزی��م ه��ا و  پروتئی��ن های 
سلول های توبولر و لکوسیت ها نیز در 

پروتئین های ادراری دخیل اند. 
روش های غربالگری متداول قادر به 
  mg/dl 8-10 شناسایی مقادیر کمتر از
پروتئین در ادرار نیستند. همچنین نوار 
ادرار عمدتا به آلبومین حساس است و 
روش رسوب با اسید سولفوسالیسیلیک 
)SSA(، تم��ام پروتئی��ن ه��ا از جمله 
شناس��ایی را  گلوبولی��ن  و   آلبومی��ن 

می کند.
 از آنج��ا که نتیجه مثب��ت پروتئین 
در ادرار حائ��ز اهمی��ت اس��ت بای��د با 
ی��ک روش ثانوی و  با تک��رار آزمایش 
تایی��د ش��ود. همچنین کارک��رد کلیه، 
بررسی سدیمان و کشت ادراری توصیه 

می شود.

  تقسیم بندي
 کمي انواع پروتئین اوری

 1- پروتئی�ن اوری فونکس�یونل
)  کمتر از 0/5 گرم در روز( 

 در ش��رایطی مثل دهیدراتاس��یون 
ی��ا ورزش ه��اي ش��دید دیده ش��ده، 
پروتئین هایی با وزن باال و پایین همراه 
با سیلندرهای هیالین و گرانولر در ادرار 
دیده می شوند. این نوع پروتئین اوری 
در نارس��ایی قلبی، در مواجه با سرما و 
در ش��رایط  ت��ب زا دیده می ش��ود. به 
هر ح��ال این پروتئی��ن اوری با درمان 
مناسب و استراحت طی دو تا سه روز از 
بین می رود. گاهي ممکن است پروتئین 
اوری گ��ذرا و موقتی، در برخی بیماران 
 با شرح حال طبیعی و کلیه سالم دیده

شود. 

آزمون کامل ادرار هم طبیعی اس��ت 
ولی پروتئین اوری وجود دارد. این افراد 
بایستی هر شش ماه یکبار از نظر فشار 
خون و س��ایر مس��ا ئل پیگیری شوند. 
همچنی��ن در حاملگ��ی پروتئین اوری 
گ��ذرا داری��م که مه��م ب��وده و نیاز به 
پیگی��ری دارد. پروتئین اوری پایدار به 
مق��دار 1 تا 2 گرم در روز در فرد بدون 
عالم��ت یا همراه خ��ون در ادرار پیش 
آگهی بدت��ری از پروتئین اوری گذرا یا 

پروتئین اوری وضعیتی دارد.

  2- پروتئی�ن اوری وضعیت�ی ی�ا
 اورتواستاتیک                                                                                     
 ای��ن ن��وع پروتئی��ن اوری در 3 ت��ا

5 درصد بالغین جوان س��الم دیده می 
ش��ود.  در طول روز وجود داش��ته، در 
ش��ب و  حالت خوابیده از بین می رود. 
در تعدادی از ای��ن افراد پروتئین اوری 
پایدار دیده می شود و در تعداد کمی از 
آنها بیوپسی کلیه اختالالتی در گلومرول 
نش��ان می دهد. احتماال پروتئین اوری 
ب��ه وضعی��ت ل��وردوز )افزای��ش قوس 
کمر( تش��دید ش��ده برمی گ��ردد که 
 باعث پرخونی یا ایس��کمی ناحیه کلیه

می شود. 
دفع پروتئین تام ای��ن افراد ندرتا از 
یک گ��رم در روز تجاوز ک��رده و اغلب 

شواهدی از بیماری کلیه وجود ندارد.
برای بررسی احتمال وجود پروتئین 
اوری وضعیتی، بیمار بایستی شب قبل 
از خوابیدن مثان��ه اش را تخلیه کند و 
بالفاصل��ه پس از بیدارش��دن در صبح 
روز بعد ادرار کرده و نمونه جمع آوری 
گردد و بعد از دو س��اعت ایس��تادن و 
حرکت ک��ردن، بیمار دوباره همین کار 

را تکرار می کند.
 هر دو نمونه اخی��ر از نظر پروتئین 
بررس��ی می ش��ود. نمونه اول بایستی 
منفی و نمونه دوم مثبت باش��د. ضمنا 
معاین��ات مک��رر بیمار جه��ت ارزیابی 

مجدد این وضعیت الزم است.

 3- پروتئین اوری در سالمندان
ش��یوع پروتئین اوری در سالمندان 
نسبت به افراد زیر 60 سال بیشتر است. 
تخمین زده ش��ده ک��ه گلومرولونفریت 
درجمعیت سالمندان 3 تا 4 برابر شایع 
تر است که در 25 درصد موارد بیماری 
 minimal change ش��بیه  آنه��ا 
disease  اس��ت. ممکن اس��ت در این 
گ��روه بدخیمی ه��ای نهفته هم��راه با 
گلومرولونفریت ما مبرانو درکار باشد که 
در نتیجه آن پروتئین اوری دیده شود. 

  4- پروتئین اوری ش�دید)بیش از
 4 گرم در روز(

پروتئین اوری شدید به طور مشخص 
در س��ندرم نفروتیک دیده می شود که 
ب��ا کاهش آلبومین س��رم، ادم، افزایش 
لیپیدها )کلسترول و تری گلیسرید( و 
فسفاتیدها همراه است. لیپوپروتئین ها 
شاملVLDL,LDL  در سرم افزایش 
می یابند وLDL  که وزن کمتری دارد 
وارد ادرار می ش��ود. دفع لیپوپروتئین 
لیپاز در ادرار نشانه افزایش لیپید خون 

است. 
همچنین گاما گلبولین در ادرارشان 
دفع ش��ده و مس��تعد عفونت باکتریال 
می شوند. سیلندرهای گرانوالر، چربی 
و oval fat body دی��ده می ش��ود و 
حباب های اس��ترهای کلسترول با نور 

پالریزه در ادرار قابل رویت اند.
اولی��ه  ی��ا  نفروتی��ک  س��ندروم 
بیم��اری  ی��ا  اس��ت  )ایدیوپاتی��ک( 
سیس��تمیکي در جری��ان انتش��ار خود 

کلیه را هم درگیرمی کند.
علل گذراي این حالت در نارس��ایي 
ش��دید قل��ب، پریکاردی��ت فش��ارنده 
ک��ه  اس��ت  کلی��وی  ترومبوزوری��د  و 
م��وارد اخی��ر به دلی��ل فق��دان م��واد 
آنت��ی کوآگوالن��ت در ادرار و افزای��ش 
فیبرین��وژن در س��رم اتفاق م��ی افتد. 
درک��ودکان از عل��ل ش��ایع س��ندروم 
نفروتیک بیماری Nil lesion  اس��ت 

شیوع پروتئین 
اوری در 

سالمندان نسبت 
به افراد زیر 

60 سال بیشتر 
است. تخمین 
زده شده که 

گلومرولونفریت 
درجمعیت 

 سالمندان
  3 تا 4 برابر 

شایع تر است 
که در 25 درصد 

موارد بیماری 
 آنها شبیه 

 minimal
 change

disease  است
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که به درمان کورتیکواستروئیدی پاسخ 
می دهد. گلومرولونفریت س��ریعا پیش 
رون��ده )RPGN( و گلومرولونفری��ت 
مزمن ازعلل پروتئین اوری شدید است 
که هم��راه با س��یلندرهای RBC  در 

ادرار است.
دیاب��ت و لوپ��وس از بیم��اری های 
سیس��تمیک ان��د که ب��ه طور ش��ایع 
آس��یب گلومرول��ی و پروتئی��ن اوری 
ش��دید را سبب می شوند. ماالریا، فشار 
خ��ون بدخی��م، مس��مومیت حاملگی، 
مس��مومیت ب��ا فلزات س��نگین )جیوه 
و ط��ال(، داروه��ا )پن��ی س��یآلمین(، 
نئوپالس��م ها، آمیلوئیدوز، آنمی داسی 
ش��کل، دفع پیوند کلیه و ندرتا سندرم 
آنتی فسفولیپید، از علل دیگر پروتئین 

اوری شدیداند.

متوس�ط اوری  پروتئی���ن   -5   
 )1تا 4 گرم در روز(

این ن��وع پروتئی��ن اوری ع��الوه بر 
بیماری های ذکر ش��ده در حالت قبل، 
در نفرواسکلروزیس، میلوماي متعدد و 
نفروپاتی های توکسیک دیده می شود. 
همچنی��ن الته��اب ها و بیم��اری های 
دژنراتیو، بدخیمی های دستگاه ادراری 
یا وجود سنگ هاي ادراری از علل دیگر 

پروتئین اوری متوسط اند.

  6- پروتئی�ن اوری خفیف)کمتراز
1 گرم در روز( 

ممکن اس��ت گه��گاه در پیلونفریت 
مزمن یا در فازهای غی��ر فعال بیماری 
گلومرولی دیده شود، همچنین در نفرو 
اس��کلروزیس، نفری��ت بینابینی مزمن، 
بیماری های مادرزادی)پلی کیس��تیک 
و بیماری مدوالری کیس��تیک کلیه( و 

بیماری های توبوالر کلیوی.
 در بیماری ه��ای توب��والر کلی��وی 
رس��وب ادرار اغلب طبیعی اس��ت ولی 
در نفریت بینابین��ی گلبول هاي خوني 
و س��لول ه��ای توب��والر ممکن اس��ت 
دی��ده ش��ود.  پروتئی��ن اوری ب��ه این 

می��زان می تواند در پروتئین اوری هاي 
وضعیتي و گذرا هم باشد.

  تقسیم بندی کیفی 
پروتئین اوری

یافت��ن ن��وع پروتئی��ن ادرار نیاز به 
الکتروفورز دارد و بر مبنای آن می توان 
فهمید که با منش��ا گلومرولی یا توبوالر 
اس��ت. البته با پیش��رفت بیماری کلیه 

ایندو وضعیت با هم یکی می شوند.

 ال�ف( پروتئی�ن اوري ب�ا منش�اء 
گلومروالر

در این حالت پروتئین اوری ش��دید 
اس��ت. فقدان بار منفی در غش��اء پایه 
گلومرول باعث دف��ع آلبومین به مقدار 
زی��اد به داخ��ل فضای بومن ش��ده که 
بی��ش از حد توان باز جذب توبول های 

خمیده نزدیک است. 
در مراح��ل اولیه آس��یب گلومرولی 
فق��ط پروتئی��ن ه��ای کوچ��ک مانند 
آلبومین در ادرار وارد ش��ده، بعد تقریبا 
تم��ام پروتئی��ن های پالس��ما در ادرار 
دیده می ش��وند. این بدان معناست که 
در اثر آس��یب گلوم��رول مولکول های 
ب��زرگ ت��ر پروتئی��ن از وراء آن عبور 
م��ی کنند و وقتی آلبومی��ن وارد ادرار 
شد س��ایر پروتئین ها )آنتی ترومبین، 
ترانس��فرین، پ��ره آلبومی��ن، آلفا یک 
اس��ید گلیکوپروتئی��ن، آلف��ا یک آنتی 
 تریپس��ین( ممک��ن اس��ت هم��راه آن

باشند.
اگ��ر عملکرد توبولی طبیعی باش��د، 
پروتئین های بسیار کوچک پالسمایی 
عمدت��ا بازجذب می ش��وند. همچنین 
گلوم��رول ب��ه ط��ور طبیع��ی حال��ت 
انتخابی دارد و مانع دفع پروتئین های 
ب��زرگ مث��ل آلفا-2-ماکروگلوبولین و 
بت��ا لیپوپروتئی��ن می ش��ود، بنابراین  
یاف��ت ادرار  در  ه��ا  پروتئی��ن   ای��ن 

نمی شوند. 
اگ��ر این پروتئین ه��ا در ادرار دیده 
شوند نشانه آسیب بیشتر به گلومرول و 

از بین رفتن حالت انتخابی آن است که 
در بیماری هایی مثل نفروپاتی مامبرانو 
و گلومرولونفریت پرولیفراتیو دیده می 

شود. 
آس��یب گلومرولی هم��راه با افزایش 
فیلتراس��یون ممک��ن اس��ت ب��ه علت 
توکس��ین ه��ا، عفونت ه��ا، اختالالت 
عروق��ی و واکنش ه��ای ایمونولوژیکی 
باش��د. مثال خوب ای��ن پروتئین اوری 
گلومرولونفری��ت ب��ه دنب��ال عفون��ت 
آس��یب  ک��ه  اس��ت  اس��ترپتوکوکی 
ایمونولوژی��ک در پاس��خ ب��ه عفون��ت 

باکتریال استرپتوکوکی است.
 در آزمای��ش ادرار پروتئی��ن اوری 
همراه با خونریزي و سیلندرهای گلبول 
قرمز یا گرانوالر می باش��د. در س��ندرم 
نفروتیک پروتئین اوری شدید)بیش از 
4 گرم در روز( ایجاد می شود و از آنجا 
که بیشتر پروتئین های بدن وارد ادرار 
می ش��وند کبد توانایی جب��ران تولید 
آلبومین را ندارد و این کاهش آلبومین 
باع��ث ادم و فق��دان فش��ار اس��مزی 
م��ی گ��ردد. ضمن��ا در ادرار، چربی و 
سیلندرهای چربی و سلول های توبوالر 

حاوي چربی دیده می شود.

منش�اء ب�ا  اوري  پروتئی�ن  ب(    
 توبوالر

تقریب��ا تم��ام آلبومین��ی ک��ه وارد 
توبول ه��ای کلی��ه می ش��ود از طریق 
س��لول های توبول هاي خمیده نزدیک 
بازج��ذب م��ی گ��ردد. ع��دم بازجذب 
آلبومین س��بب پروتئین اوری می شود 
 که مقدار آن معموال از خفیف تا متوسط

است. 
در این ن��وع پروتئی��ن اوری موادي 
و  میکروگلوبولی��ن  آلف��ا-1-  مث��ل 
و  زنجیره��ای س��بک  و  بتاگلوبولی��ن 
لیزوزی��م بازجذب نش��ده و ب��ه مقدار 
ک��م در ادرار دی��ده می ش��وند. دف��ع 
بت��ا-2- میکروگلوبولی��ن ب��ه عن��وان 
شاخصی از آس��یب توبولی است که به 
 روش ایمونواس��ی قابل شناسایی است

آسیب 
گلومرولی 
همراه با 
افزایش 
فیلتراسیون 
ممکن است به 
 علت

 توکسین ها، 
عفونت ها، 
اختالالت 
عروقی و 
واکنش های 
ایمونولوژیکی 
باشد
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) دف��ع طبیع��ی آن ب��ه مق��دار 100 
میکروگرم در روز است(.

 پروتئی��ن اوری توب��والر معم��وال با 
بیماری های توبوالر دیگر مثل سندرم 
بیم��اری  سیس��تینوزیس،  فانکون��ی، 
ویلسون، پیلونفریت، نکروز حاد توبولی، 
کلی��ه پلی کیس��تیک، مس��مومیت با 
فلزات س��نگین و ویتامینD، آسیب به 
علت اثر استامینوفن، گاالکتوزمی و در 

دفع پیوند کلیه دیده می شود. 
مقدار پروتئی��ن اوری در این حالت 
کمتر از پروتئین اوری گلومرولی بوده، 
به میزان 1تا 2 گرم در روز است. چون 
در این م��دل از پروتئی��ن اوری مقدار 
آلبومی��ن ناچیز اس��ت ممکن اس��ت با 
نوار ادرار قابل شناس��ایی نباشد و روش 

رسوب اسیدی به کار آید.
ب��ر  ع��الوه  ح��اد  پیلونفری��ت  در   
پروتئین اوری متوس��ط، ن��وار ادرار از 
نظر نیتریت و لکوس��یت استرآز مثبت 
ش��ده و در رس��وب ادرار گلب��ول های 
سفید، س��یلندرهاي سلوالر، گرانوالر یا 

باکتریال دیده  می شوند. 
پروتئی��ن اوری به واس��طه بیماری 
بینابیني حاد داروی��ی به خاطر آلرژی 
به داروهاست که در رسوب ادرار عالوه 
بر نوتروفی��ل، ائوزینوفیل، گلبول های 
قرمز، س��یلندرهای س��لولی و گرانوالر 
دیده می ش��وند. نارس��ایی ح��اد کلیه 
ی��ا نک��روز ح��اد توبولی ممکن اس��ت 
ب��ا پروتئی��ن اوری خفیف باش��د ولی 
رسوب ادرار حاوی س��لول های توبولر 
اپ��ی تلیال، س��یلندرهای اپ��ی تلیال، 

گرانوالرومومی است.

 ج( پروتئین اوری به دلیل سرریز  شدن 
 ) Overflow (proteinuria  از کلیه

این نوع پروتئین اوری در اثر سرریز 
مقادیر باالی پروتئین از خون به همراه 
هموگلوبین،  میوگلوبین و ایمونوگلوبین 

دیده می شود. 
ای��ن پروتئی��ن ه��ا در ابت��دا همراه 
ب��ا بیماری ه��ای توب��والر و گلومروالر 

نبوده ولي ممکن اس��ت به کلیه آسیب 
برسانند. 

میوگلوبی��ن می تواند س��بب نکروز 
ح��اد توبولی گردد. ضمن��ا هموگلوبین 
با مقادیر کم س��می به نظر نمی رس��د 
مگر اینکه همراه با هیپوولومی )کاهش 

حجم(باشد.
 

  د( پروتئی�ن اوری در اخت�الالت
پره رنال

پروتئین اوری در مش��کالت س��ایر 
اعضاي بدن نیز دیده می شود. افزایش 
تولی��د پروتئین هایی ب��ا وزن مولکولی 
پائی��ن مانند هموگلوبی��ن، میوگلوبین 
و ایمونوگلوبین که وارد ادرارمی ش��وند 
 ی��ا پروتئی��ن بن��س جون��ز در میلوم

متعدد .
مکانیس��م دیگر برای پروتئین اوری 
پره رنال، تغییر فش��ار هیدرواستاتیک 
درگلومرول کلیه براثرافزایش فشارخون 
اس��ت. پروتئین های پالس��ما با فشار 
گلومرول��ی وارد ادرار می ش��وند. لذا از 
بیم��اری های��ی که پروتئی��ن اوری در 
آنه��ا ب��دون ارتباط با بیم��اری کلیوی 
هیپرتانس��یون،  ب��ه  می ت��وان   اس��ت 
 نارسایی احتقانی و دهیدراتاسیون اشاره

کرد.

 ه��( پروتئی�ن اوری در اختالالت 
دستگاه ادراری تحتانی

در عفون��ت ه��ای دس��تگاه ادراری 
تحتان��ی پروتئی��ن اوری خفیفی دیده 
می ش��ود که به دلیل عفونت حالب یا 
مثانه و نشت عفونت در مخاط ها است. 
س��ایر عالیم این عفونت ش��امل حضور 
نیتریت یا لکوسیت استرآز در نوار ادرار 
همراه با نوتروفیل در رسوب ادرار است. 
از آنج��ا که محل تش��کیل س��یلندرها 
دس��تگاه ادراری فوقانی اس��ت در این 

مورد سیلندری دیده نمی شود.

 و( پروتئین اوری بدون عالمت
مقدار کمی پروتئین در فرد طبیعی 

به صورت گذرا دفع می ش��ود، مثال در 
ورزش های س��نگین یا قرار گرفتن در 
معرض س��رما. مثال دیگر آن پروتئین 
اوری ارتواس��تاتیک اس��ت و در افرادی 
ک��ه فعالیت بدنی طبیع��ی دارند دیده 

می شود. 
اگ��ر این اف��راد در وضعیت درازکش 
باشند مشکل از بین می رود. آزمایشی 
که مش��خص کنن��ده پروتئی��ن اوری 
ارتواستاتیک اس��ت با جمع آوری ادرار 
نمون��ه  گرفت��ن  اس��تراحت)یعنی  در 
بالفاصله بعد از بیدار شدن( و دو ساعت 
پس از آغاز فعالیت مثل ایستادن و راه 

رفتن انجام می گیرد.
اهمی��ت پروتئین اوری بدون عالمت 
طوالنی مدت مش��خص نیست و اندازه 
گیری پروتئین 24س��اعته در این افراد 
کمک به تشخیص علت پروتئین اوری 

می کند.

ز( پروتئین اوری بنس جونز
در اخت��الالت پالسماس��ل و لنفوما 
دی��ده می ش��ود. ش��یوع آن در میلوما 
50 تا 80 درصد  اس��ت ولی تشخیص 
این پروتئین خیلی به تکنیک آزمایش 
وابسته است. مثال اگر فقط با نوار چک 
کنی��م ای��ن پروتئین قابل تش��خیص 
نیس��ت. بهتری��ن روش تش��خیص آن 

الکتروفورز و ایمونوفیکساسیون است. 
دفع مقادیر باالی بنس جونز پروتئین 
در 24 ساعت ممکن است سبب آسیب 
توبول��ی ش��ود که ب��ه علت ب��از جذب 
پروتئین مذکور اس��ت و باعث می شود 
انکلوزیون های داخل س��لولی تشکیل 
ش��ده و سلول ها به ش��کل سیلندر به 
داخل توبول ه��ا ریزش  کنند. با ایجاد 
نارس��ایی کلیه مقدار کمتری پروتئین 
بازج��ذب ش��ده و پروتئین بیش��تری 
در ادرار دی��ده م��ی ش��ود. معموال به 
 Myeloma  این کلیه آس��یب دی��ده
kidney گفته می شود و ممکن است 
 به دنب��ال آن س��ندروم نفروتیک ایجاد

شود.

در دیابتی ها 
میکروآلبومین 

 اوری
 4 تا 6 برابر 
خطر مرگ 

ومیر قلبی 
عروقی را 

در بردارد و 
همچنین به 

عنوان عامل 
خطرساز 

مستقل در 
 مرگ و میر

به دلیل 
امراض کلیوی 

 شناخته
می شود
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 ح( میکروآلبومین اوری
ادرار  در  آلبومی��ن  حض��ور  ب��ه 
بی��ش از ح��د طبیع��ی، ول��ی کمتر 
ن��وار  ب��ا  تش��خیص  قاب��ل  ح��د  از 
 ادراري  اط��الق م��ي ش��ود. معموال

20ت��ا200  ی��ا    mg/dl  20 ت��ا   2
میکروگ��رم در دقیق��ه را ب��ه عنوان 
ش��اخص زودرس و معموال برگش��ت 
پذیر بیماری گلومرولی می شناسند.   
 در دیابتی ه��ا میکروآلبومین اوری

4 ت��ا 6 برابر خطر م��رگ و میر قلبی 
عروق��ی را در ب��ردارد و همچنین به 
عنوان عامل خطرساز مستقل در مرگ 
و میر به دلیل امراض کلیوی شناخته 
می ش��ود.  همچنین در بیماران فشار 
خونی این وضعیت ش��ایع تر اس��ت. 
آزمون های غربالگری ادرار، حساسیت 
کافی برای س��نجش مقادیر بسیار کم 

پروتئین را ندارند. 
روش های مختلفی برای اندازگیری 
میکروآلبومین توصیه شده است مثل 
روش نفلومتری، رادیو ایمونودیفوزیون 
و ایمونواس��ی. همچنی��ن روش های 
نواری جهت غربالگری میکروآلبومین 

وجود دارد.

روش های آزمایشگاهي  سنجش 
پروتئین اوری

روش ه��ای غربالگری و روش های 
کمی فراوان��ی وجود دارند. از آنجا که 
ی��ک آزمون غربالگ��ری مثبت تبعات 
جدی دارد الزم اس��ت ب��ا یک روش 
متفاوت دیگر تائید ش��ود. روش های 
غربالگری مث��ل نواره��ای ادراری به 
ط��ور کیفی یا نیمه کم��ی با تکنیک 
رنگ سنجی پروتئین را شناسایی می 

کنند. 
ادراری  نواره��ای  ک��ه  آنج��ا  از 
حساس��یت بیش��تری ب��ه آلبومی��ن 
دارند و به گلوبولین حس��اس نیستند 
زمانی که مقدار آلبومین افزایش یابد 
ن��وار جواب درس��ت می ده��د لذا در 

روش های غربالگری باید از روش های 
رس��وب اس��یدي هم اس��تفاده کرد. 
نوارهای ادراری این امتیاز را دارند که 
با یدیدهای آل��ی مثل مواد حاجب یا 
تولبوتامیدها جواب مثبت کاذب ایجاد 

نمی کنند.
اکثر روش های غربالگری بر مبنای 
رس��وب پروتئین توسط حرارت و یک 
اس��ید مثل اسید اس��تیک، نیتریک، 
سولفوسالیس��یلیک )SSA( یا اس��ید 
تری کلرواس��تیک )TCA( است. در 
این روش ه��ا آلبومین و گلوبولین هر 

دو رسوب می کنند. 
اگر ج��واب ن��وار ادراری منفی بود 
ولی روش SSA  با نمونه ادرار جواب 
مثب��ت داد این جواب کاذب بوده می 
توان��د به دلی��ل وجود م��واد حاجب 
رادیولوژی ،پنی س��یلین و یا افزایش 

ایزوله گلوبولین ها باشد. 
رس��وب  ب��رای   TCA و    SSA
پروتئین در س��رما )دم��ای معمولی و 
ب��دون نیاز به حرارت ( کاربرد دارند و 
به عنوان روش غربالگری س��اده تلقی 
م��ی ش��وند. حداقل حساس��یت آنها 

ممکن است mg/dl 0/25 باشد.

الف( روش سنجش با نوار ادرار
خط��ای  مبن��ای  ب��ر  روش  ای��ن 
اندیکاتورpH   برای پروتئین اس��توار 
 pH اس��ت. از آنجا که پروتئی��ن در
الکتریک��ی  ب��ار  دارای  فیزیولوژی��ک 
اس��ت، حضور پروتئین باع��ث تغییر 
pH می ش��ود. نوار ادراری آغشته به 
تترابروموفن��ل بلو ی��ا تتراکلروفنل یا 
در  که  است  تترابروموس��ولفوفتالئین 
pH=3  بافری ش��ده اس��ت. درغیاب 
پروتئی��ن )در حا لت ع��ادی( نوار به 

رنگ زرد است. 
پ��س از30 تا 60 ث��ا نیه قرارگیری 
در ادرار س��ایه های��ی از رن��گ س��بز 
پروتئین(  وغلظ��ت  ن��وع  )برحس��ب 
ممک��ن اس��ت دی��ده ش��ود. نتیجه 

 آزمای��ش برمبنای رن��گ و جدول از
منف��ی ،Trace ، +1 ت��ا 4+ گزارش 
 می شود. اکثر این روش ها حداقل 5 تا

را شناس��ایی  آلبومی��ن   mg/dl  20
می کنن��د. قاب��ل توج��ه اینک��ه نوار 
ب��ه آلبومی��ن حس��ا س تر اس��ت و 
ق��ادر ب��ه شناس��ایی زنجیره س��بک 
ایمونوگلوبولی��ن ی��ا گام��ا گلبولی��ن 

نیست. 
ضمن��ا مقادی��ر Trace در اف��راد 
س��الم با ادرار غلیظ دیده می ش��ود. 
مقادیر باالی نم��ک نتایج پروتئین را 
کاه��ش می دهد. ضمنا ادرار ش��دیدا  
قلیای��ی نتای��ج مثب��ت کاذب ایج��اد 
می کند. )مث��ل بیمارانی که داروهای 
قلیایی دریاف��ت می کنند و یا ادراری 
که در اث��ر آلودگی باکتری��ال قلیائی 
ش��ده باش��د. همچنی��ن  ترکیب��ات 
چهارگان��ه آمونیوم، م��واد نرم کننده، 
باف��ر  ش��دن  پ��اک  کلرهگزیدی��ن، 
اس��یدی نوار )در اثر تم��اس زیاد نوار 
 با ادرار( ج��واب مثب��ت کاذب ایجاد

می کند. 
ضمنا اگ��ر ادرار به م��دت طوالنی 
در معرض ماده واکنش گر نوار باش��د 
سبب تش��کیل رنگ آبی می شود که 
نوعی واکنش مثبت است. ادرار شدیدا 
پیگمانته با ایجاد واکنش رنگی در نوار 
مداخل��ه می کند، مث��ل بیلی روبین، 
داروها، فنازوپیریدین، ترکیبات حاوی 
آزو )که رنگ نارنجی ایجاد می کند(.  
ول��ی ک��دورت ادرار،م��واد حاجب و 
بس��یاری از داروه��ا و متابولیت های 
آنه��ا و مواد نگهدارن��ده ادرار )که گاه 
آزمون ه��ای رس��وبی ادرار را تح��ت 
تاثی��ر قرار می ده��د(، روی نوار اثری 

نمی گذارند. 
م��وارد منفی کاذب ش��امل وجود 
پروتئین هایی غیر از آلبومین اس��ت. 
در مقادیرtrace ، اگر شکی به حضور 
پروتئین داریم از  رس��وب با اس��ید یا 
میکروآلبومین  روش ه��ای س��نجش 

 اگر جواب
  نوار ادراری

منفی بود ولی 
SSA روش 

  با نمونه ادرار 
جواب مثبت داد 
 این جواب 
 کاذب بوده

می تواند به دلیل 
 وجود مواد 
حاجب رادیولوژی  
 پنی سیلین 
 و یا افزایش

 ایزوله گلوبولین ها 
باشد. 
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اوری می توان استفاده کرد.
 ب( روش کیفی اس�ید سولفوسا 

لیسیلیک
این روش بر مبنای تش��کیل رسوب 
در حض��ور پروتئین اس��ت. روش کار 
بدین صورت است که بعد از سانتریفوژ 
کردن نمونه ادرار 3 سانتي متر مکعب 
از قس��مت رویی آنرا برداشته با همان 
 حجم اس��ید 3درصد مخلوط  و پس از

 10 دقیقه آن��را دوباره مخلوط نموده، 
در نور معمولی چراغ کدورت یا رسوب 
ایجاد ش��ده را به طری��ق ذیل گزارش 

می کنیم: 
منفی ) ب��دون ک��دورت( - مقادیر  

5   mg/dl
قاب��ل  ک��دورت  )حداق��ل   Trace

20  mg/dl - )تشخیص
ب�دون  1+ )ک������دورت مش��خص 

   50 mg/dl )گرانوالسیون
2+ )کدورت با گرانوالس��یون، بدون 

200 mg/dl )فلوکوالسیون
3+ )کدورت همراه با گرانوالسیون و 

500 mg/dl)فلوکوالسیون
4+)توده های پروتئین رسوب کرده 
ی��ا رس��وب جام��د( mg/dl  1000یا 

بیشتر.
این روش 5 تا mg/dl 10  پروتئین 
را شناس��ایی می کند که ش��امل تمام 
پروتئین هاس��ت. کدورت ادرار ممکن 
است به عنوان واکنش مثبت تلقی شود، 
لذا بایس��تی ادرار با س��انتریفوژ کردن 
شفاف شود. غلظت باالی مواد شوینده 
باع��ث کاهش نتایج می ش��ود. )منفی 
کاذب( نم��ک های آل��ی ید موجود در 
ماده حاجب رادیوگرافی ممکن اس��ت 
ب��ه صورت دیررس مثب��ت کاذب داده 
و رس��وب را افزایش دهند. در بررسی 
میکروس��کوپی رس��وب ایجاد شده در 
ای��ن حالت به صورت کریس��تال دیده 
می شود که نور را پالریزه می کند ولی 
رسوب پروتئین واقعی به شکل آمورف 
 و حالت گرانوله داشته و نور را پالریزه

 نمی کند.                                         
در حال��ت تداخ��ل م��واد حاج��ب 
رادیوگرافی، وزن مخصوص س��نجیده 
ش��ده با ن��وار طبیع��ی اس��ت، ولی با 
رفراکتومتر باالتر از 1035 است.  تائید 
نهای��ی آن با گرفتن ش��رح حال بیمار 
در مورد دریافت م��واد حاجب صورت 
می گی��رد. در ای��ن حالت بهتر اس��ت 
نمون��ه دیگ��ری از بیمار گرفته ش��ود. 
)البته تاثیرات ماده حاجب ممکن است 
تا س��ه روز در ادرار پایدار باشد(. برای 
اطمین��ان بیش��تر بهتر اس��ت از روش 
نوار یا روش حرارت و اس��ید اس��تیک 
استفاده ش��ود.  در روش اسید استیک 
ماده حاجب اش��عه ش��فاف شده ولی 

پروتئین کدورتش تشدید می شود. 
س��ایر داروه��ا ک��ه واکن��ش مثبت 
کاذب ایج��اد می کند ش��امل مقادیر 
س��ولفانامیدها،  پنی س��یلین،  ب��االی 
سفالوس��پورین ه��ا و متابولی��ت های 
تولبوتامی��د اند. وج��ود تداخل داروئی 
با اخ��ذ ش��رح ح��ال بیمار، بررس��ی 
میکروسکوپی و  رسوب اسید از جهت 
مش��اهده کریس��تال دارویی تایید می 

شود.
گه��گاه ادراربافری قلیایی، به میزان 
 SSA کاف��ی بافر جهت خنث��ی کردن
دارد، ل��ذا واکن��ش پروتئی��ن  بصورت 
کاذب منفی تلقی می ش��ود. )ولی این 
نمونه با ن��وار واکنش مثبت می دهد( 
جهت حل ای��ن عدم همخوانی ادرار را 
کمی اس��یدی کرده و دوب��اره با نوار و 
اسید آزمایش می نماییم، در این حالت 
 نتای��ج این دو روش باید همخونی پیدا

 کند.

 چند نکته

 اگر جواب پروتئین بروش رس��وب 
با اس��ید مثبت باش��د، ولی آزمون نوار 
منف��ی یا یک درجه ضعیف تر باش��د، 
بای��د به وج��ود پروتئین های��ی غیر از 
آلبومین ش��ک کرد مثل زنجیره سبک 

و بنس جون��ز پروتئین، که تایید آن با 
ایمونوالکتروفورز است.

در بیماران��ی ک��ه پیون��د پانکراس 
ش��ده اند )همراه با آنا ستوموز( ممکن 
است پروتئین هایی غیر از آلبومین در 
ش��یره پانکراس آنها وجود داشته باشد 
که وارد ادرار ش��ده و جواب پروتئین با 
رسوب اس��یدي مثبت شده ولی روش 

نوار ادرار منفی است.
در رسوب با اس��ید کدورت حاصله 
با فتومتر یا نفلومتر بررس��ی می شود. 
روش های رس��وبی برای سنجش تمام 

پروتئین ها کاربرد دارد.

 خالصه

می��زان  و  ادرار  پروتئی��ن  وج��ود 
آن از مه��م تری��ن یا فته ه��ا در کنار 
آزمایش های ش��یمیایی ادرار و شواهد 
میکروس��کوپی بیماري در تش��خیص 

نهایی امراض کلیوی است. 
منظ��ور از پروتئی��ن اوری حض��ور 
پروتئین قابل شناس��ایی در ادرار است 
ک��ه ای��ن وضعیت طبیعی نب��وده مگر 
اینکه ادرار خیلی غلیظ باشد.                                              
mg/ 150 به طور طبیعی روزانه تا

dl  پروتئی��ن در ادرار دفع می ش��ود. 
غلظت متوسط پروتئین ادرار برحسب 
حج��م آن از 2 ت��ا mg/dl 10 متغیر 
اس��ت. بیش از 200 ن��وع پروتئین در 
ادرار دفع می شوند که منشا پالسمایی 
آن  دارن��د.1/3  ادراری  دس��تگاه  ی��ا 
آلبومین و بقیه پروتئین های پالسمایی 
)آلفا،بتا،گاما( ه��ا  گلوبولی��ن   ش��امل 

هستند.
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وجود پروتئین 
 ادرار 

 و میزان آن از
 مهم ترین یا فته ها

 در کنار
 آزمایش های 
شیمیایی ادرار 

و شواهد 
میکروسکوپی 

 بیماري
 در تشخیص

نهایی امراض 
کلیوی است
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1 - روزانه تا چه میزان دفع پروتئین از ادرار بر حسب میلي گرم در دسي لیتر وجود دارد؟   
ب(20  الف( 15     

د( 200   ج(150      

 2- آلبومین چه میزان از پروتئین هاي ادرار را شامل است؟
ب( دو سوم الف( یک سوم    

د( سه چهارم    ج( یک چهارم    

3- مکانیسم پروتئین اوري کدام است؟
ب( کاهش باز جذب توبولي الف( افزایش نفوذ پذیري گلومرول   

د( هیچکدام ج( هر دو     
 

4- ماده سازنده بستر سیلندر ها که از لوله هنله ترشح مي شود کدام است؟
ب( بتا دو میکروگلبولین    الف( آلبومین    

د( تام هورس فال ج( زنجیر سبک ایمون گلبولین   
 

5- تمامي مطالب ذیل صحیح اند بجز؟
ب( روش سولفوسالیسیلیک اسید تمام پروتئین هاي ادرار را شناسائي مي کند الف( نوار ادراري به کلیه پروتئین ها حساس است 
د( بررسي کارکرد کلیه ، سدیمان ادرار و کشت کمک کننده است ج( مثبت شدن نوار ادرار نیاز به روش هاي تائیدي دیگر دارد 

 
6- پروتئین اوري  فونکسیونل بر حسب گرم در روز در کدام میزان است؟

ب( نیم تا یک  گرم       الف( کمتر از نیم گرم     
د( بیش از چهار گرم ج( یک تا چهار گرم    

 
7- در پروتئین اوري ارتو اس�تاتیک ، یک نمونه پس از بیدار ش�دن و یک نمونه دو ساعت پس از فعالیت اخذ مي شود که از لحاظ 

دفع پروتئین و... هستند.
ب( فقط اولي مثبت الف(هر دو مثبت    

د( هر دو منفي  ج( فقط دومي مثبت    
 

8- پروتئین اوري سالمندان با همراهي بدخیمي هاي نهفته همراه کدام ضایعه گلومرولي است؟
ب( گلومرولونفریت مامبرانو     Nil lesion ) الف

د( گلومرولونفریت سریعا پیشرونده  ج( گلومرولونفریت مامبرانوپرولیفراتیو  
 

9- در پروتئین اوري با منشا دستگاه ادراري تحتاني همگي صادق اند بجز؟
ب( لکوسیتوري       الف( دفع سیلندر ادراري   

د( تبدیل نیترات به نیتریت نوار ادرار مثبت است ج( لکوسیت استراز نوار ادرار مثبت است  
 

10- در مورد میکرو آلبومین اوري کدام صحیح است؟
ب( بار مولکولي آلبومین دفع شده متفاوت از افراد طبیعي است الف( ساختمان آلبومین دفع شده متفاوت از افراد طبیعي است 

د( باز جذب توبولي آلبومین کاهش دارد   ج( میزان دفع کمتر از حد تشخیصي نوار ادرار است  

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90

 بسمه تعالي
  260/504: شماره                                                                    وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                        

  21/02/1390 :تاريخ                                                             اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي –معاونت آموزشي                                                                                             
  هاي خودآموزي كنندگان در برنامه مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت

  سالم عليكم ؛
به امتياز   1 باستحضار ميرساند كه اعطاي »پروتئين اوري و برخورد آزمايشگاهي با آن «در مورد تخصيص امتياز به مقاله  21/02/90مورخ  90/پ/3978احتراماٌ ، بازگشت به نامه شماره       
پزشكان عمومي و دكتراي حرفه اي علوم  بيوشيمي باليني،دكتراي  علوم آزمايشگاهي،، و زايمان جراحي، عفوني، زنانارولوژي، اطفال،  ، ن آسيب شناسي، داخليامتخصص ويژه

  .باشد  مورد تاييد مي) ها برنامه ضوابط نحوه اجراي 3ماده  5موضوع نوع پنجم بند (خودآموزي   به عنوان شركت در برنامه آزمايشگاهيكارشناسان و كارشناسان ارشد علوم ، آزمايشگاهي
  .اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد 

       11553:  كد نشريه            51000601:كد برنامه 
  احمد عامريدكتر                                                                                                                                                        

  مشاور وزير و سرپرست آموزش مداوم جامعه پزشكي                                                                                                                                                                           
  و آموزش عمومي، ارتقاء و تعيين كننده هاي سالمت                                                                                                                                                                             

 بسمه تعالي
  وزارت بهداشت ، درمان و آْموزش پزشكي

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

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

  زن         مرد                  :                                       جنس                              :                 تاريخ تولد 
  :روستا                 :                                بخش :                                                  شهرستان            :                                   استان : محل فعاليت 
  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 : قاطع رشته تحصيلي در م
  :شماره تلفن                       :       كدپستي                                                                 :                                                   آدرس دقيق پستي 

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

  

 پاسخنامه
  )حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد(

 10 9 8 7  6  5  4  3 2 1 سوال
               جواب

ريال براي كارشناسان به  15000ريال براي پزشكان و  25000همكاران محترم الزم است مبلغ 
بانك اقتصاد نوين به نام انجمن آسيب شناسي ايران  134-850-6596993-1حساب شماره 

  .واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به آدرس دفتر نشريه ارسال نماييد

 فرم نظرسنجي
خواهشمند است نظر خود را با گذاردن

در زير گزينه مربوطه اعالم (*) عالمت 
  .نماييد

كامالً 
  موافقم

تاحدي 
  موافقم

تاحدي 
  مخالفم

كامالً 
  مخالفم

نظري 
  ندارم

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

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

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

مقاله شيوايي و سهولت  نگارشدر -4
  .ال مفاهيم رعايت شده استقبيان در انت

          

 

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

 بسمه تعالي
  : كنندگان در برنامه خودآموزي قابل توجه شركت

پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود  كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام شركت
، ) شباهنگ ( به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي   21/02/1391تكميل شده حداكثر تا  درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم

مه خودآموزي صادر و به از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنا% 70، دفتر نشريه اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل شناسي ، انجمن آسيب 63نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك
  .آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال گردد 

،جراحی، ارولوژی،
ارشد و کارشناسان
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 نگاهی به
 ISO  15194:2009   استاندارد 

تعاریف
Primary  measurement  standard

اس��تانداردی ک��ه دارای باالترین کیفی��ت اندازه گیری 
و مترولوژیکال باش��د و ارزش یا مقادی��ر آن بدون نیاز به 
مراجع یا اس��تانداردهای دیگر قابل قبول باشد. به عبارتی 
درس��تی آن در عالی ترین س��طح ق��راردارد و برای اثبات 

ارزش آن نیاز به مرجع باالتری نیست.
Secondary  measurement  standard 

اس��تانداردی ک��ه ارزش و مقادی��ر آن در مقایس��ه ب��ا 
استاندارد اولیه با همان کیفیت سنجیده می شود.

Matrix 
ماتریک��س در ی��ک ماده مرج��ع عبارت اس��ت از تمام 
محتوی��ات  ماده ب��ه غیر از قس��مت مورد ان��دازه گیری 

.) Analyte(
Matrix effects 

تاثی��ر ماتریکس ب��ر اندازه گیری مس��تقل از تاثیر آنالیت 

)مث��ال: در ان��دازه گیری س��دیم ب��ه روش فلی��م فتومتری 
ویسکوزیتی نمونه می تواند بر مقادیر آزمایش تاثیر بگذارد(.
 Commutability of a material 
توانایی یک ماده در ارائه نتایج مش��ابه یا مرتبط و اندازه 

گیری با روش های متفاوت و در شرایط متفاوت.
ای��ن به آن معنی اس��ت که مواد مرجع مورد اس��تفاده 
در کالیبراس��یون ) مانند نمونه های بیولوژیک ( هم برای 
نمونه های تهیه ش��ده از افراد سالم و هم برای نمونه های 
تهیه ش��ده از افراد بیمار قابل اس��تفاده باشد و نتایج قابل 

قبول ارائه دهد .
 طبقه بندی و نام گذاری مواد مرجع

مشخصات یک ماده مرجع شامل اجزای زیر است
1- سیستم

2- هر گونه ترکیب یا ترکیبات مشخص 
3-  نوع کمیت

4- مقدار عددی کمیت

ماده مرجع چیست؟ تعریف دقیق آن کدام است؟ چه تفاوتی با ماده استاندارد دارد؟ کالیبراتور چیست؟
این سواالت و سواالتی از این دست در ذهن بسیاری از متخصصان و مدیران آزمایشگاه ها بدون جواب است. آشنایی دقیق 
با مفاهیم فوق به ما کمک می کند تا در اجرای فرآیند های آزمایشگاه، تضمین کیفیت و دریافت خدمات سرویس، تنظیم 
و کالیبراس�یون تجهیزات درس�ت عمل کنیم، خواسته های خود را به درستی بشناسیم و به خوبی به دیگران منتقل کنیم. 
در غی�ر ای�ن صورت قادر به اج�رای دقیق و علمی روش ها )procedures ( نخواهیم بود و نتیجه  این می ش�ود که تنظیم 
)adjustment ( را به جای کالیبراس�یون به ما ارائه می دهند، مواد مرجع یا اس�تاندارد را بدون شناسنامه به ما می دهند و 
اثری از زنجیره اندازه گیری پیوسته در فرآیند های کنترل کیفی خارجی وproficiency testing   نخواهد بود. شناسنامه 
یک ماده، اطالعات بسیار ارزشمندی از ماهیت آن ماده را ارائه می دهد. از جمله نوع ماده اصلی، ماتریکس، واحد های اندازه 
گیری، حجم و مقدار، شرایط نگهداری، چگونگی استفاده، پایداری، جایگاه ماده در شبکه اندازه گیری، قابلیت ردیابی، هدف 
استفاده ) به عنوان ماده کنترل یا ماده استاندارد (، شماره سریال )Lot N (، نتیجه مورد انتظار در اندازه گیری، عدم قطعیت 

اندازه گیری و ... .
تعریف مقوله های فوق و ویژگی های مواد مرجع و استاندارد در )ISO 15194 ( و کمیته فنی  212 سازمان جهانی استاندارد، 
که وظیفه تدوین اس�تاندارد های آزمایش�گاه های پزش�کی را بر عهده دارد، بیان شده است. این اس�تاندارد در سال 2002 

میالدی تدوین و آخرین بازنگری آن در سال 2009 منتشر شده است که در ادامه مقاله ، برگزیده آن ارائه می شود .

دکتر مرتضی صدیقی
 متخصص آسیب شناسی 

  سرممیز بین المللی سیستم های 
مدیریت کیفیت

 بخش اول

شناسنامه یک ماده، 
اطالعات بسیار 
ارزشمندی از 
ماهیت آن ماده 
را ارائه می دهد. 
از جمله نوع ماده 
اصلی، ماتریکس، 
واحد های اندازه 
گیری، حجم و 
مقدار، شرایط 
نگهداری، چگونگی 
استفاده، پایداری، 
 جایگاه ماده

 در شبکه اندازه 
گیری، قابلیت 
ردیابی، هدف 
استفاده ) به عنوان 
ماده کنترل یا ماده 
استاندارد (، شماره 
 ،) N toL( سریال
نتیجه مورد انتظار 
در اندازه گیری، 
عدم قطعیت اندازه 
گیری و ...

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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5- واحد اندازه گیری
م��اده مرجع باید قابلیت اس��تفاده به یک��ی از موارد زیر را 

داشته باشد
 ) Calibrator ( ماده کالیبراسیون 

کالیبرات��ور ممکن اس��ت ب��رای کالیبراس��یون یک روش 
یا دس��تگاه اندازه گی��ری به کار رود و یا ممکن اس��ت برای 

کالیبراسیون یک ماده مرجع دیگر استفاده شود.
 ) Control material ( ماده کنترل

م��اده کنترل برای ارزیابی درس��تی ان��دازه گیری یا عدم 
قطعی��ت اندازه گیری ی��ک روش ) تازه یا ج��اری ( در یک 

آزمایشگاه یا گروهی از آزمایشگاه ها به کار می رود .
نکته : در یک آزمایش��گاه یک ماده مرجع باید فقط یا به 

عنوان کالیبراتور یا  به منظور ماده کنترل استفاده شود.
استاندارد های اندازه گیری باید براساس موقعیت و مرتبه 
در سیس��تم مرجع اندازه گیری طبقه بندی  شوند و هر ماده 

مرجع باید دارای  شناسه ) کد ( انحصاری باشد.
 ویژگی های ماده مرجع

 منش��ا و ماهیت م��اده مرجع : ارگانیک ی��ا غیر ارگانیک، 
مصنوعی، طبیعی، بیولوژیک ) با منشا انسانی یا حیوانی (.

 ماتریس 
ماتریس ساده : وقتی ماده مرجع یک ترکیب خالص در یک 

محیط کامال مشخص ) مثل سرم فیزیولوژی ( باشد. ماتریس 
ترکیب��ی )Complex  ( :وقتی ماده مرجع در یک محیط با 
ترکیب نس��بتا مش��خص ) مثل خون یا سرم ( باشد.وضعیت 
فیزیکی آنالیت در یک ماده: ) محلول، کلوئید، سوسپانسیون، 

.... ( وضعیت فیزیکی کل ماده مرجع ) جامد ، مایع ، گاز (
 هموژنیتی

ترکی��ب یا ترکیبات: ترکیب یا ترکیب��ات یک ماده باید بر 
اساس روش های بین المللی قابل قبول نامگذاری شود.

مثال :
Fibrinogen ( 340000),   Iron ( II + III ),  

Lactate dehydrogenase (E.C.1.1.1.27 ) 
 Isoenzyme 1  

Kind – of – quantity: ) کمیت) نوعی
مث��ل حجم م��اده، تعداد تکه ها، مقدار م��اده و غلظت ماده 

همیشه باید مشخص باشد. 
ارزش مق��داری ) عددی ( ماده: باید ش��امل  دو جز؛ مقدار 

ماده و عدم قطعیت اندازه گیری آن باشد.
) مثال0/2-  + 3444  (

واحد اندازه گیری: باید منطبق با واحدهای  SI یا واحدهای 
شناخته شده بین المللی مثل W.H.O باشد.

ادامه دارد...

دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90

HISTOLOGIC DIAGNOSIS OF INFLAMMATORY SKIN DISEASES
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پاتولوژیست
مشاور سایر متخصصان

"کس�ی  »مش�اور«، در فرهنگ لغت 
ک�ه راه کارهای تخصص�ی و آمیخته 
با تجربه ارائه می دهد" تعریف ش�ده 
اس�ت. وظای�ف ی�ک پاتولوژیس�ت، 
پزش�کی  متخصصان  ازس�ایر  بی�ش 
گوناگ�ون  و  متف�اوت  توان�د  م�ی 
باش�د. پیش بینی رون�د آزمون های 
آزمایش�گاهی، دخالت در مراقبت از 
بیم�ار؛ به خص�وص در م�وارد انتقال 
خ�ون و انعق�اد، انجام بررس�ی های 
میکروس�کوپیک، ارائ�ه  روش هایی 
)الگوریتم ( برای انتخاب آزمایش های 
بهینه و تشخیص ها و ترکیب منحصر 
به فردی از این اعمال. وجه اش�تراک 
تمامی پاتولوژیس�ت های بالینی این 
اس�ت که آنه�ا مش�اوران و مجریان 
آزمایش های�ی هس�تند ک�ه بیش از 
س�ه چهارم اطالعات مورد نیاز سایر 
پزش�کان را برای تصمی�م گیری های 

بالینی تامین می کنند.

دکتر علیرضا عبداللهی 
 استادیار گروه پاتولوژی دانشگاه 

علوم پزشكی تهران 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 

آزمایشگاه مرکزی ولیعصر عج

American J 
Clinical Pathology 
2011;135:11-12.

ترجمه: 

معموال آزمایش ه��ا دارای انواع پیش 
تحلیلی، تحلیلی و پس تحلیلی هس��تند. 
آزمایش ه��ای تحلیلی به عن��وان قلمرو 
و کار اصل��ی پاتولوژیس��ت ها ش��ناخته 
ش��ده اس��ت. کارکنان فنی آزمایشگاه و 
فعالیت ه��ای آزمایش��گاهی آنان به طور 
مش��خص در راس��تای کنترل و تضمین 
کیفیت مراقبت های پزش��کی بیشترین 
اهمیت را دارند. درحالی که آزمایش های 
پی��ش تحلیلی و پس تحلیلی درس��ت تا 
آنجایی موض��وع بحث پاتولوژیس��ت ها 
قرار می گیرند که برای س��رویس دهنده 
مراقبت های بهداش��تی ک��ه آزمون های 

آزمایشگاهی را سفارش می دهند و نتایج 
را دریافت می کنند، اهمیت داشته باشد.

در مرحل��ه پی��ش تحلیل��ی، پزش��ک 
س��والی را در م��ورد ی��ک بیم��ار یا یک 
ط��رح تحقیقاتی مطرح م��ی کند و برای 
رسیدن به پاس��خ، یک روش و یا آزمون 
آزمایش��گاهی خاص را انتخاب می کند، 
اما تایید این انتخاب بر عهده پاتولوژیست 
اس��ت که آن را به انجام رسانده و به آن 
اعتبار بخش��د تا پاس��خ آن  دارای ارزش 

پزشکی )اعتبار( باشد.
 عالوه بر این، تمامی متغیرهای وابسته 
به مرحل��ه پی��ش تحلیلی باید توس��ط 

پاتولوژیست کنترل و در نظرگرفته شود. 
پیچیدگی مرحل��ه پیش تحلیلی با توجه 
به ه��زاران ناهنجاری ژنتیکی ش��ناخته 
ش��ده )در س��ه دهه اخیر( که ب��ا موارد 
بالین��ی هم مرتبط ب��وده اند به وضوح به 
تصویر کش��یده ش��ده اس��ت. از آنجا که 
آزمایش های تش��خیص مولکولی از نظر 
تنوع آزمون و روش انجام، بس��یار وسیع 
اس��ت، برای پزشک بالینی دشوار خواهد 
بود که پا به پای عالیم و نش��انه ها با این 

آزمایش ها گام بردارد.
 به عالوه، پزش��کان ب��ا امکان انتخاب 
تعداد باالیی از آزمون ها مواجه هس��تند 

در مرحله پیش 
 تحلیلی،

 پزشک سوالی 
را در مورد یک 
بیمار یا یک 
طرح تحقیقاتی 
مطرح می کند و 
برای رسیدن به 
پاسخ، یک روش 
و یا آزمون 
آزمایشگاهی 
خاص را انتخاب 
می کند، اما 
تایید این 
انتخاب بر عهده 
پاتولوژیست 
است که آن را 
به انجام رسانده 
و به آن اعتبار 
بخشد

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران



21

نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

و این امر احتمال انتخاب و انجام آزمایش 
نادرس��ت و غیرضروری یا تاخیر در زمان 
تش��خیص و افزایش هزینه های نهایی را 
بیش��تر می کند. بنابراین نیاز به مشاوره 
تخصصی با یک پاتولوژیست بالینی قبل 
از انتخاب آزمون های آزمایشگاهی برای 
بهب��ود کیفیت مراقبت های پزش��کی و 
 عدم صرف زمان و هزینه اضافی ضروری

است.
از آنج��ا ک��ه ممکن اس��ت پزش��کان 
در تفس��یر نتای��ج و بررس��ی تداخ��الت 
آزمایش��گاهی نامطمئن باشند و احتمال 
خطراتی مانن��د اقدامات بع��دی ناکافی 
و ی��ا تصمیم��ات درمان��ی غیرصحیح و 
غیرضروری بر اساس برداشت های اشتباه 
آنان وجود دارد، پاتولوژیس��ت ها موظف 
هستند در مرحله پس تحلیلی، به پزشک 
در بررس��ی و تفس��یر نتای��ج آزمایش و 
پیشنهاد راه کارهای بعدی یاری رسانند.

س��ناریوی رای��ج ک��ه موض��وع مورد 
بحث را روش��ن می کند، تزریق پالس��ما 
  PTT به بیم��ار در ح��ال خونری��زی با
طوالن��ی اس��ت. تا زمانی ک��ه دالیل این 
طوالنی ش��دن مورد بررسی قرار نگیرد و 
شناسائی نش��ود و خونریزی بر اثر همان 
 دالیل باش��د، تزریق پالس��ما بی نتیجه

 است.
ع��وارض انتقال خون، ش��امل افزایش 
حجم خ��ون در گ��ردش و صدمات حاد 
ریه ه��ا ب��ر اثر ای��ن تزریق��ات و افزایش 
ب��ار در گردش  می توان��د از عواقب این 

درمان های اشتباه باشد.
نیاز به مش��اوره درباره انتقال و انعقاد 
خ��ون، از س��وی س��ایر پزش��کان کامال 
 احس��اس م��ی ش��ود. در آمارگی��ری از

حداق��ل  در  متخص��ص  پزش��ک   114 
گوناگ��ون، پزش��کی  تخص��ص   15 

 88 درصد توافق یا توافق اکید خود را درباره 
اینکه طب انتقال خون و انعقاد اطالعات 
ورودی الزم برای مدیریت و انجام درمان 
 بهتر بیم��اران را تامین م��ی کند، اعالم

داشتند.
83 درص��د از افراد ش��رکت کننده در 

این آمارگی��ری معتقدند که مش��اوره با 
کلینیکال پاتولوژیس��ت ه��ا، توانایی در 
تشخیص اختالالت منجر به خونریزی یا 
انعقاد خون را بهبود بخش��یده است. سه 
چهارم از سوال شوندگان بر این باور بودند 
که تشخیص پاتولوژیست ها تاثیر مثبت 
بر تصمیمات تزریق خون و یا جلوگیری 
از خونری��زی دارد، همچنی��ن 96درصد 
اع��الم کردند که در دس��ترس بودن یک 
پاتولوژیست برای رایزنی و مشورت جهت 
اتخاذ تصمی��م نهائی مورد نیاز اس��ت و 
به ش��دت اهمیت دارد. مش��اوره پزشکی 
پاتولوژی به طب انتقال خون و شناسائی 
اختالالت منجر ب��ه خونریزی و تزریقات 
فراورده های خونی محدود نمی ش��ود و 
نیاز واضح به داده های پاتولوژی پزشکی 

فراگیر است.
همان طور که در یک آمارگیری مشابه 
از پزش��کان عمومی خانواده طی نشست 
س��االنه آنها ب��ه عمل آمد، ای��ن موضوع 
م��ورد تایی��د قرار گرف��ت. ای��ن تایید با 
اظهاراتی مانند زیر بیان ش��د: »عملکرد 
پزش��کی من در صورتی که یک مکانیزم 
س��اده و موث��ر مش��اوره ای در انتخ��اب 
آزمون ه��ای آزمایش��گاهی ب��ه خصوص 
در تحقیقات من وجود داش��ت سودمند 
واقع می ش��د« و »عملکرد پزش��کی من 
در صورت��ی که بررس��ی ه��ای پیچیده 
 آزمایش��گاهی به واس��طه تفسیر مشروح
ی��ک متخص��ص  ) گ��زارش مکت��وب( 

پاتول��وژی انج��ام م��ی گرف��ت ،ارتق��اء 
می یافت«.

عموم��ی  پزش��کان  درص��د   92  
ش��رکت کننده ب��ا این اظه��ارات موافق 
بودن��د. اکثری��ت قریب به اتفاق پاس��خ 
دهن��دگان )85 درصد( توافق داش��تند 
ک��ه »مراقبت هایی که من ارائه می دهم 
مق��رون به صرف��ه تر بود اگر ت��ا به حال 
دسترسی آس��ان به مشاوره تخصصی در 
انتخاب آزمون های آزمایشگاهی و تفسیر 

نتایج آزمون می داشتم«.
این گفته های تحریک آمیز این سوال 
حیاتی را مطرح می کند: چگونه می شود 

پاتولوژیس��ت ه��ای بالین��ی ب��ه عنوان 
مشاوران، موثرتر واقع شوند؟

در درجه اول پاتولوژیست های بالینی 
باید برای یاری رساندن به دیگر همکاران 
همیش��ه در دس��ترس باش��ند. عالوه بر 
ای��ن پاتولوژیس��ت های بالین��ی باید در 
کنفرانس ها، گردهمایی ها، بحث درباره 
مباح��ث مختلف، تومور بورد ها و ژورنال 
کالب ها گنجانده شوند و در طرح ریزی 
برنامه های مراقبت های بهداشتی آینده در 
 سطوح محلی و ملی حضوری موثر داشته

باشند. 
گزارش اخیر مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری ه��ا )CDC(، بر نقش اساس��ی 
پاتول��وژی بالینی تاکید داش��ته و عالوه 
ب��ر آن، اهمیت طب آزمایش��گاهی را در 
سراس��ر ح��وزه ه��ای بهداش��ت بالینی، 
پژوهش��ی و عمومی در حال گس��ترش 
دیده است. آکادمی پزشکان و دانشمندان 
آزمایشگاه بالینی)ACLPS( با بررسی و 
پیگیری یکی از ابعاد این مسئله، از طریق 
شرح جزئیات آموزش ضروری برنامه های 
درس��ی پاتولوژی بالینی به دانش��جویان 
پزش��کی که به ب��اال بردن آگاه��ی آنان 
نس��بت به مسائل آزمایشگاهی نیز کمک 

می کند، اقدام کرده اند.
ACLPS تعه��د خ��ود را نس��بت به 
پ��رورش مه��ارت ه��ای مش��اوره ای در 
پاتولوژیست های بالینی اعالم کرده است.

  امیدواری��م رزیدنت ه��ای پاتولوژی 
این گزارش و گزارش های آتی را مفید و 
مرتبط با برنامه آموزشی پاتولوژی بالینی 
بیابند. برای پاتولوژیس��ت های مش��غول 
به کار ت��الش خواهیم کرد که داده های 
مستند را  در باره این مسایل ارائه دهیم. 
امید است که این گزارش ها برای پزشکی 

مفید واقع شود. 
ه��ر بار که ی��ک بیم��ار مراقبت های 
بهداش��تی مطل��وب ت��ری ب��ه واس��طه 
ارتباط��ات نزدی��ک می��ان متخصصان و 
می کند،  دریاف��ت  کلینیکال  پاتول��وژی 
 م��ا ای��ن تالش ه��ا را موفقی��ت آمی��ز 

می پنداریم.

از آنجا که ممکن 
است پزشکان 

در تفسیر نتایج و 
بررسی تداخالت 

آزمایشگاهی 
نامطمئن باشند و 
احتمال خطراتی 

مانند اقدامات 
بعدی ناکافی و یا 
تصمیمات درمانی 

غیرصحیح و 
غیرضروری 

بر اساس 
برداشت های 

اشتباه آنان 
وجود دارد، 

پاتولوژیست ها 
موظف هستند 

در مرحله 
پس تحلیلی، 
به پزشک در 

بررسی و تفسیر 
نتایج آزمایش 
و پیشنهاد راه 

کارهای بعدی 
یاری رسانند
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  چه خطاهایی را بایست به بیمار 
گزارش داد؟

 اینکه افراد ش��رکت کننده در این 
مطالعه بر این نکته اتفاق نظر داشتند 
که خطاهای جدی بایستی به بیماران، 
هم��کاران و بیمارس��تان گزارش داده 
شود، مس��ئله دلگرم کننده ای است، 
ول��ی ه��م چنان ن��کات غیر ش��فافی 
وجود دارد. بس��یار س��خت اس��ت که 
بتوان موقعیتی را بدون دانس��تن تمام 

جزئیات خطا و اشتباه روی داده، اداره 
و مدیری��ت کرد. به عن��وان مثال اگر 
الم ها و بلوک ها  به اش��تباه ش��ماره 
گذاری ش��ده ول��ی این اش��تباه بعد 
تصحیح شود، همه اتفاق نظر خواهند 
داشت که این اشتباه باید درون گروه 
حل ش��ود و  به عن��وان اتفاق در نظر 
گرفته شود، ولی آیا بیمار هم بایستی 

از این خطا آگاه شود؟
  ع�ده ای ش�اید ای�ن مس�ئله را 

یک ش�به اش�تباه قلمداد کنن�د. آیا 
پاتولوژیس�ت ها موظف هس�تند این 

نوع خطا را به بیماران گزارش کنند؟
جواب س��وال روش��ن نیس��ت. این 
ابهام در این مطالعه مورد بررسی قرار 

گرفته است.
 60 درص��د اف��راد ب��ر ای��ن باورند 
که خطاهای مش��ابه خط��ای فوق که 
شبه اش��تباه نامیده می شوند، باید به 
بیمارس��تان گزارش ش��وند و تنها 20 

 گزارش خطاها 
در پاتولوژی  و طب

مطالع�ه انج�ام گرفته توس�ط Dintzis  که به بررس�ی نگرش و تجربه آس�یب شناس�ان در ارائه و گ�زارش خطاها 
می پردازد، اولین مطالعه چند مرکزی از این نوع اس�ت و نظر ما را به مس�ئله ای که خیلی به ندرت مورد توجه قرار 

می گیرد جلب می نماید. این مطالعه سواالت بسیاری را به ذهن  خواننده می آورد.

مترجمین:
دکتر عطا عباسی

 رزیدنت پاتولوژی
دکتر فاطمه محجوب

دانشیار پاتولوژی

 Disclosure of Errors
 in Pathology and
Laboratory Medicine
 Raouf E. Nakhleh,
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 Am J Clin Pathol
2011;135:666-667

اگر الم ها و 
بلوک ها  به اشتباه 
شماره گذاری 
شده ولی این 
اشتباه بعد تصحیح 
شود، همه اتفاق 
نظر خواهند 
داشت که این 
اشتباه باید درون 
گروه حل شود و  
به عنوان اتفاق در 
نظر گرفته شود، 
ولی آیا بیمار هم 
بایستی از این 
 خطا
 آگاه شود؟
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درصد افراد معتقدند که بیمار نیز باید 
در جری��ان آنها قرار بگی��رد. بعضی از 
اش��تباهات می تواند مشکل ساز باشد. 
ب��ه عنوان مث��ال آیا تغییر تش��خیص 
وجود درگیری سرطانی در عقده های 

لنفاوی خطای کوچکی است؟
اگر ش��مار عقده های لنفاوی درگیر 
از صفر به یک افزایش یابد خیلی ها آن 
را یک خطای جدی می پندارند، حال 
 آنکه اگر عقده ه��ای لنفاوی درگیر از

2 به 3 تغییر کند، بسیاری آن را خطای 
کوچکی به ش��مار آورده و این خطا را 
در درم��ان بیمار بی تاثی��ر می دانند. 
ب��ا آن ک��ه خط��ای ص��ورت گرفت��ه 
یکس��ان اس��ت، ولی تاثیر آن بر بیمار 
متفاوت خواهد بود و مثال فوق نشان 
دهنده دوگانگی م��ا در نحوه برخورد 
 و گ��زارش خطاه��ای ص��ورت گرفته

 اس��ت.  در ای��ن مطالع��ه، 75 درصد 
مس��ئولین پاس��خگویی به بیماران بر 
این باورند که خطاهای کوچک باید به 
بیمار و بیمارس��تان گزارش شود ولی 
هنگام��ی که نوع خط��ا به وضوح بیان 
ش��ود، پاس��خ ها متفاوت خواهند بود. 
این مسئله روشن می کند که بایستی 
تعری��ف بهت��ری از خطاهای��ی که در 
اداره بیم��اران نقش مهمی دارند، ارائه 
 نماییم تا ب��ه دادن  گزارش معناداری

 بینجامد. 
با وج��ود اینکه راهنمای کش��وری 
برای گ��زارش خطا در پاتولوژی وجود 
ن��دارد، دو پژوهش گر مراحلی را ارائه 
کرده ان��د که احتم��اال در جریان بروز 

خطا طی می شود. 
اگر خط��ا تاثیر معنی داری در روند 
درم��ان بیمار داش��ته باش��د، باید به 
پزشک مس��ئول درمان بیمار گزارش 
داده ش��ود. آنها توصی��ه کرده اند که 
ب��رای تعیین موقعیت هایی که خطای 
ص��ورت گرفته باید به بیم��ار گزارش 
داده ش��ود پزشک درمانگر نیز باید در 
تصمیم گیری ش��رکت داده ش��ود. به 
نظر آنان بهتر اس��ت ک��ه مواردی که 

خطا در اداره بیم��اری تاثیر نامطلوبی 
نداشته است، باید جهت بررسی بیشتر 
به کمیت��ه کنترل کیفی بیمارس��تان 

ارجاع داده شود.   
از نظر ایشان به طور خالصه واکنش 
به یک خطا به عوامل زیر بستگی دارد:

می��زان تاثیر منفی که خطا بر بیمار 
دارد )مه��م ی��ا بی اهمی��ت( و مدت 
زمان کش��ف خطا )زودرس، متوسط، 

دیررس(.
اکثر پاتولوژیس��ت ها ب��ه این درک 
رس��یده اند که خطاهایی که بالفاصله 
پس از روی دادن کش��ف می ش��وند، 
بهترین نوع هستند چرا که هنوز بیمار 
مورد درمان اش��تباه قرار نگرفته است. 
با این که کشف و بیان خطا، غرورشان 
را خدش��ه دار می کن��د ولی بیش��تر 
پاتولوژیس��ت ها از این بابت خوشحال 

می شوند. 
بیشتر اشکاالت زمانی بروز می کند 
که یک خط��ا پس از گذش��ت ماه ها 
و یا س��ال ها کش��ف ش��ود. زمانی که 
دیگر سرنوشت بیمار بر پایه تشخیص 
اش��تباه رقم خورده اس��ت. بسیاری از 
پاتولوژیس��ت ها در این م��وارد توصیه 
می کنند که مس��ئله با اف��راد کمیته 
کاه��ش خطر و یا کمیت��ه حقوقی در 
میان گذاش��ته شود. به هرحال اخالق 
حکم می کند ک��ه این خطاها گزارش 

شوند.
   چگونه باید خطا را گزارش داد؟ 
 اکث��ر نظام ه��ای س��المت دارای 
دهی  گ��زارش  ب��رای  سیس��تم هایی 
و  هس��تند  آم��ده  پی��ش  اتفاق��ات 
اغل��ب تکنس��ین ها و کارکن��ان ای��ن 
ای��ن  ارائ��ه  نح��وه  ب��رای  بخش ه��ا 
گزارش��ات دوره دیده اند. گزارش یک 
خطا ب��ه عنوان ی��ک اتفاق همیش��ه 
 منج��ر به ارائ��ه گزارش آن ب��ه بیمار

 نمی شود. 
بالینی  آزمایشگاه های  فنی  مدیران 
)job director( از این سیس��تم در 
اکث��ر خطاها اس��تفاده می کنند. ولی 

پاتولوژیست ها خطاهای پیش آمده را 
در وهله اول به طور مستقیم به پزشک 
بیم��ار منتق��ل می کنند ت��ا از اصالح 
روند درمان بیمار مطمئن ش��وند. ولی 
آنه��ا می توانند همزم��ان موضوع را با 
مدیران و مس��ئوالن مربوط��ه نیز در 

میان گذارند. 
معموال توضیح خط��ای پیش آمده 
به بیمار توس��ط پزش��ک معالج انجام 
می ش��ود. این که کدام یک از این دو 
روش و سیس��تم بهتر اس��ت مشخص 
نیست ولی هر دو گروه )پاتولوژیست ها 
مدیران فنی آزمایش��گا ه های بالینی( 
ه��ر دو ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه روش 
ناکام��ل و  ناکاف��ی  اس��تفاده   م��ورد 

 است.
 آیا باید پاتولوژیست ها اشکاالت 
و خطاهای پیش آمده را مس�تقیما با 

خود بیمار در میان بگذارند؟
و   Dintris پژوهش��ی  گ��روه   
همکارانش به این مس��ئله اش��اره ای 
داش��ته اند. بس��یاری عالقه دارند که 
باشند  معاشرتی  باید  پاتولوژیس��ت ها 
و در همه موقعیت ه��ا با بیمار ارتباط 
مس��تقیم داش��ته باش��ند. قبل از هر 
نتیجه گیری مالحظات��ی وجود دارد. 
اول اینکه پاتولوژیس��ت ها بایستی به 
رابطه بین پزش��ک معال��ج و بیمار به 
دیده احت��رام بنگرند و ای��ن رابطه را 

خدشه دار ننمایند. 
دوم اینکه گزارش خطا به پزش��ک 
بالینی، در صورتیک��ه همکاری تیمی 
خوب��ی بی��ن پاتولوژیس��ت ها و ای��ن 
پزشکان وجود داشته باشد، ثمربخش 
است. سوما، عمومیت دادن این موارد 
کار سختی اس��ت چرا که این شرایط 
بس��یار وابس��ته به ترجیحات و عالیق 

افراد است.
  در اشتباه  پیش آمده فرد مقصر 

است یا سیستم؟
 ما همه بر انجام کار اشتباه معترف 
هس��تیم ولی چه کس��ی باید تنبیه و 
توبیخ ش��ود؟ در مطالعه حاضر حدود 

57 درصد 
مسئولین 

پاسخگویی 
به بیماران بر 

این باورند 
که خطاهای 
کوچک باید 

به بیمار و 
بیمارستان 

گزارش شود 
ولی هنگامی 
که نوع خطا 

به وضوح 
بیان شود، 

پاسخ ها متفاوت 
خواهند بود
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55 درص��د معتقد بودن��د که خطاها 
ب��ه علت نقص در سیس��تم اس��ت نه 
 اف��راد و 45 درص��د نیز نظ��ر مخالف

داشتند.
رخ  متع��دد  دالی��ل  ب��ه  خطاه��ا 
می دهند. به نظر متخصصان تضمین 
خدم��ات و کیفی��ت، اکث��ر خطاها به 
خاطر اش��کاالت پنهان یا اش��تباهات 
موجود در طراحی سیس��تم است. در 
این شرایط ایجاد تغییر در سیستم به 

کاهش یا حذف خطا کمک می کند.
ب��ه هر حال افراد در موقعیت  هایی 
ک��ه آمادگی آن را ندارند قرار خواهند 

گرفت. 
حیط��ه  در  پاتولوژیس��تی  اگ��ر 
اشتباهی  تخصصی خویش، تشخیص 
بدهد، در آن هنگام است که گناهکار 
و خطاکار است ولی اگر پاتولوژیستی 
مجبور به دیدن مواردی باش��د که در 
آن حوزه تخصص زیادی ندارد و آنگاه 
دچار خطا شود، اکثر افراد آن خطا را 

خطای سیستم خواهند دانست. 
س��ایر مس��ایل می توانند مس��ایل 
تکنیکال باشند، به عنوان مثال خراب 
بودن دس��تگاه فروزن، ک��ه منجر به 

تهی��ه برش ه��ای نامطل��وب از بافت 
می ش��ود. این ش��رایط نیز می تواند 
خطای سیس��تم باشد زیرا این مسئله 
به خاطر نقص هایی در سیستم است 
که پاتولوژیس��ت را مجبور به گزارش 

الم های نامطلوب می کند. 
از دیدگاه یک سیستم، این نقص ها 
باید پیش بینی ش��ده و اقدامات الزم 
جهت ب��ه حداقل رس��اندن آن انجام 

شود.
    آی�ا زوای�ای دیگ�ری از ارائه 
گزارش خطاهای پی�ش آمده وجود 
دارد ک�ه مورد بررس�ی و توجه قرار 

نگرفته است؟
 اکثر خطاها تنها یک بیمار را تحت 
تاثیر قرار می دهن��د، مانند نمونه ای 
که درست برچسب نخورده و یا المی 
که درس��ت خوانده نشده که منجر به 
تشخیص اش��تباه در مورد یک بیمار 

می شود.
 در ای��ن میان در پاتولوژی مواردی 
هس��تند که در آنها ب��ه خاطر خطای 
آزمایشگاهی جواب آزمایش مربوط به 
بیماران مختلف، غیر طبیعی گزارش 
میش��ود. مثال ضعف تکنیکی در یک 

آزمایش��گاه پاتوژی باعث می شود که 
وجود یا عدم وج��ود گیرنده هورمون 
استروژن در عده زیادی از بیماران به 

اشتباه گزارش شود. 
    ای�ن اش�تباهات دارای وزن 
متفاوتی هستند و پاتولوژیست ها 
ب�ا آنها خو نگرفته ان�د. اگر چه این 
اتفاقات نادر هستند ولی آیا بایستی 
بخش پاتول�وژی س�ازوکاری برای 

گزارش آنها داشته باشد؟
حمای��ت از فرهنگ ایمنی که رکن 
اساس��ی حمای��ت از بیمار محس��وب 
می ش��ود، از کارهای اساس��ی است. 
فرهنگی که خط��ا را تحمل نمی کند 
و انتق��ادات را برنمی تاب��د، مهمترین 
مانع در جهت ارتق��اء ایمنی بیماران 
است. در مقابل، فرهنگ های روشنگر 
هس��تند که در آنها درب��اره خطاها به 
ط��ور آزادن��ه و بدون توبی��خ و تالفی 
بحث می ش��ود، تا بتوان از اشتباهات 

درس گرفت. 
فرهن��گ ش��فاف س��ازی ک��ه در 
سیس��تم ه��وا  فض��ا و س��ایر صنایع 
کارب��رد دارد، به طور اعج��اب آوری 
منجر به ارتقای س��طح ایمنی ش��ده 
اس��ت. در رش��ته پاتول��وژی و ط��ب 
آزمایشگاهی، با اینکه افراد مسئولیت 
گ��زارش خطا را به عه��ده می  گیرند 
ولی هنوز عملکرد آنها نش��انگر تردید 
 و نگران��ی آنه��ا از ارائه تم��ام و کمال 

خطاهاست. 
موان��ع همچن��ان پابرجا هس��تند، 
از جمل��ه خطر دادخواهی و ش��کایت 
قانون��ی، نبود آم��وزش و نب��ود روند 
کامال تعریف ش��ده و مدوِنِِ افشاگری 

و فاش سازی خطاها.
پزشکان در ایالت متحده امریکا در 
صورت گزارش خطاها و اشتباهات از 
مصونیت قضایی برخوردار نیستند. در 
صورتیکه در صنایع دیگر، سیستم های 
گ��زارش خطا با حمایت ه��ای قانونی 

همراه هستند.

حمایت از 
فرهنگ ایمنی 
که رکن اساسی 
حمایت از 
بیمار محسوب 
می شود، از 
کارهای اساسی 
است. 
فرهنگی که 
خطا را تحمل 
نمی کند و 
انتقادات را 
برنمی تابد، 
مهمترین مانع 
در جهت ارتقاء 
ایمنی بیماران 
است
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نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

1-کدامیک از عوامل پاتوفیزیولوژیک در تش�کیل ادم 
در این بیمار دخالت دارد؟

a- کاهش نفوذپذیری مویرگی
b- افزایش نفوذپذیری مویرگی

c- افزایش فشار هیدروستاتیک وریدی 
d- افزایش فشار هیدروستاتیک شریانی
e- افزایش احتباس آب و نمک کلیوی

شرح:
 ادم، ت��ورم یک ارگان ی��ا بافت به عل��ت افزایش مایع 
بین بافتی اس��ت. وج��ود ادم در نواحی محیطی بدن همراه 
ب��ا پروتئینوری در ف��رد بالغ با حجم داخ��ل رگی طبیعی، 
نشان دهنده سندروم نفروتیک است. در سندروم نفروتیک، 
ادم توس��ط عدم تعادل در نیروهای اس��تارلینگ در س��طح 
مویرگی_ بین بافتی به همراه افزایش میزان تام آب و نمک 
ب��دن به علت بازجذب مجدد کلیوی رخ می دهد. این خانم 
دچار کاهش آلبومین خ��ون به علت دفع پروتئین از طریق 
کلیه ها است که منجر به کاهش فشار انکوتیک داخل عروق 
می ش��ود. این بیمار عالئم و نشانه های نارسایی قلب راست 
)عدم افزایش فش��ار ورید ژوگول��ر و معاینه قلب طبیعی( یا 
 لنفادم )که باعث ادم غیرگوده گذار می ش��ود(، سپس��یس

) که باعث تب، تاکی کاردی و اندام محیطی سرد می شود( 
و افزایش فشار خون شریانی قابل مالحظه ندارد.

 علل شایع ادم محیطی:

پاتوفیزیولوژیعلل کلینیکی

کاهش آلبومین خون
سیروز

سندروم نفروتیک
سوء تغذیه

بیماری سیستمیک 

کاهش فشار انکوتیک

نارسایی قلب راست
انس�داد  ی�ا  ترومب�وز 

وریدی
هیدروس�تاتیک  فش�ار  افزایش 

وریدی

انسداد لنفاتیک:
       ایدیوپاتیک

       بدخیمی 
       پارازیتیک

 کاهش جریان لنفاتیک منجر به 
افزایش فشار مایع بین بافتی

افزای�ش فش�ار خ�ون 
هیدروس�تاتیک شریانی شدید  فش�ار  افزایش 

شریانی

سپسیس
سوختگی

آلرژی
افزایش نفوذپذیری مویرگی

بیماری کلیوی 
افزایش احتباس نمکسیروز

ادم
 و سندروم نفروتیک

دکتر سعید آزاد ارمكی
 متخصص آسیب شناسی

تحلیل مسائل بالینی

ل بالینی
تحلیل مسائ

خانمی پنجاه ساله با شکایت ادم دو طرفه در هر دو ساق پا به مدت یک ماه به پزشک مراجعه می کند. 
در معاینه، ادم گوده گذار در هر دو س�اق پا تا زانوها مش�اهده شد. فشار خون  110/70، ضربان قلب 70، 
درجه حرارت بدن 36/5 درجه و خونرس�انی محیطی مناسب است. در معاینه قفسه صدری، محل ضربه 
نوک قلب تغییر پیدا نکرده بود و ش�دت طبیعی داش�ت. صداهای طبیعی قلب، بدون هیچ گونه صدای 
غیرطبیعی، ش�نیده می ش�ود. فش�ار ورید اجوف فوقانی افزایش نداشت. معاینه ش�کم طبیعی بود. در 

آزمایش تجزیه ادراری، میزان پروتئین )+4( گزارش شد و هیچ خونی در ادرار مشاهده نشد.

ادم، تورم 
یک ارگان یا 
بافت به علت 
افزایش مایع 

بین بافتی است. 
وجود ادم در 

نواحی محیطی 
بدن همراه با 

پروتئینوری 
در فرد بالغ با 
حجم داخل 
رگی طبیعی، 
نشان دهنده 

سندروم 
نفروتیک است
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2-کدامی�ک از یافته های زیر در این بیمار ش�ایع تر 
خواهد بود؟

a-کاهش آلبومین خون
b- هیپرکلسترولمی

c- سیلندر گلبول قرمز
d- اجسام چربی بیضوی در ادرار

شرح:
با وجود ش��رح حال پروتئین��وری و ادم، س��ندرم نفروتیک 
ش��ایع ترین تش��خیص در این بیماری اس��ت. کاهش آلبومین 
خون مش��خصه آن اس��ت و هیپرلپیدمی به طور شایع همراه با 
س��ندروم نفروتیک است. باید توجه شود که تعدادی از بیماران 
با پروتئینوری در حد نفروتیک، س��طوح طبیعی آلبومین سرم 
دارند. در سندروم نفروتیک، س��طوح کلسترول LDL و گاهی 
تری گلیس��یریدمی در نتیجه کاهش کاتابولیس��م کلس��ترول 
LDL و تری گلیس��یرید به وجود می آین��د. به عالوه، افزایش 
تولید تری گلیسیرید توسط کبد به علت تحریک هپاتوسیت ها 
از طریق کاهش فش��ار انکوتیک رخ می دهد. در مقابل سندروم 
نفریتیک مجموعه ای از ادم، پروتئینوری ) معموال کمتر از حد 
نفروتیک(. هماچوری گلومروالر )با س��یلندرهای گلبول قرمز(، 
کاهش GFR و افزایش فشار خون است. بعید به نظر می رسد 
که س��یلندر گلبول قرمز در این بیمار به دلیل عدم وجود خون 
در ادرار یافت ش��ود و فش��ار خون طبیعی است. اجسام چربی 
بیضوی، سلول هایی هستند حاوی قطرات چربی در سیتوپالسم 
با خاصیت شکست مضاعف نور که به طور شاخص نمای صلیب 
مالت��ی را ظاهر می کنند و معم��وال در حاالتی که ادرار غنی از 

چربی است مانند سندروم نفروتیک، دیده می شوند. 

 نکات مهم بالینی

س��ندروم نفروتیک توس��ط وجود پروتئینوری شدید، ادم و 
کاهش آلبومین خون تعریف می شود.

3- کدامیک از موارد زیر جزء علل احتمالی این عالئم 
کلینیکی هستند؟

 Minimal گلومرولوپاتی .a
. Focal segmental glomerulosclerosis )FSGS( .b

 Penicillamine -c
 Anti GBM disease - d

e- گلومرولونفریت ممبرانو
شرح:

علل متعددی برای سندروم نفروتیک شامل انواع خاصی از 
گلومرولونفریت، آمیلوئیدوز، دیابت تیپ دو، داروها و عفونت ها 

)مانند هپاتیت B، C و HIV( وجود دارند.
برای محدود کردن تش��خیص های افتراقی باید سن بیمار 

 را در نظر گرفت. بیماران مس��ن تر مانند بیمار فوق، )بیشتر از
40 س��ال( بیش��تر درگیر FSGS، گلومرولونفری��ت ممبرانو، 
نفروپاتی دیاب��ت، نفروپات��ی IgA، گلومرولونفریت دارویی یا 
آمیلوئیدوز هس��تند. گرچه این بیمار دیابتیک نیس��ت، دیابت 
تیپ دو، اغلب تا زمانی که آسیب ارگان ها رخ دهد، تشخیص 
داده نمی ش��ود. کودکان )کمتر از پانزده س��ال(، اغلب گرفتار 
گلومرولوپات��ی minimal change هس��تند. گرچ��ه ب��ه 
طورغیرمعمول نیز، بالغان بیش��تر از چهل س��ال ممکن است 
درگیر گلومرولوپاتی minimal change شوند. افراد با سن 
بین پانزده تا چهل س��ال اغل��ب درگیر FSGS، گلومرولوپاتی 
minimal change و گلومرولوپات��ی ممبران��و می ش��وند. 
بیماری  Anti GBM )ش��امل بیماری گود-پاسچر( همراه با 
RPGN، هماچوری، پرو تئینوری و نارسایی حاد کلیه است.

 نکات مهم بالینی

س��ندروم نفروتی��ک عل��ل بس��یاری دارد. ش��ایعترین آنها 
گلومرولونفریت اولیه و دیابت اس��ت. محدود کردن تشخیص 
افتراقی ش��امل در نظر گرفتن تاریخچه پزش��کی بیمار و سن 

بیمار است.

4- کدامی�ک از بررس�ی ه�ای زی�ر ممکن اس�ت در 
تشخیص علت بیماری این بیمار مفید باشد؟

a- نسبت پروتئین به کراتینین ادرار
)ANA( آنتی بادی ضد هسته ای -b

C و B سرولوژی هپاتیت -c
d- الکتروفورز سرم و ادرار

شرح:
هدف ابتدایی در بررسی س��ندروم نفروتیک شامل مشخص 
نمودن بیماری های سیستمیک همراه مانند لوپوس اریتماتوی 
سیس��تمیک )بی��ش از 90 درص��د از بیم��اران لوپوس��ی برای 
ANA، مثبت هس��تند(. دیابت شیرین، هپاتیت B و C، میلوم 
وآمیلوئیدوز )معموال توس��ط وجود پاراپروتئین در سرم و ادرار 
مش��خص می شود( است.  تخمین  نس��بت پروتئین به کراتی 
نین ادرار، تخمین قابل اعتمادی از پروتئینوری بدون اشکاالت 
هم��راه با جمع آوری نمونه 24 س��اعته ادرار برای پروتئینوری 
م��ی دهد. کراتی نین ادرار برای اص��الح غلظت کلی ادرار مهم 
اس��ت. نس��بت پروتئین به کراتی نین در تعیین اهمیت مقادیر 
پائین پروتئینوری کمک می کند اما در حالت دفع مقادیر باالی 
پروتئین مانند سندروم نفروتیک ممکن است بسیار متغیر باشد.

 نکات مهم بالینی

آزمون های سرولوژیک اولیه در وضعیت سندروم نفروتیک 
باید شامل علل شایع باشد. به عنوان مثال ANA در اکثریت 

سندروم 
نفروتیک 
توسط وجود 
پروتئینوری 
شدید، ادم و 
کاهش آلبومین 
خون تعریف 
می شود و علل 
بسیاری دارد. 
شایعترین آنها 
گلومرولونفریت 
اولیه و دیابت 
است. محدود 
کردن تشخیص 
افتراقی شامل 
در نظر گرفتن 
تاریخچه پزشکی 
 بیمار و سن
 بیمار است
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بیماران لوپوس��ی وجود دارد. نس��بت پروتئی��ن به کراتی نین 
ادرار ساده تر از تهیه نمونه ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان 

کمی پروتئینوری است.

5-کدامیک از موارد زیر در درمان این بیماری مفیدتر 
است؟

a- مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
b- مهار کننده HMG-COA ردوکتاز یا استاتین

c- محدودیت پروتئین به کمت��ر از مقدار 0/7 گرم به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدن در روز 

d- فوروسماید
شرح:

ش��واهد قان��ع کنن��ده ای وج��ود دارد ک��ه بلوک��ه کردن 
فارماکولوژیک سیس��تم رنین- آنژیوتانس��ین- آلدوس��ترون، 
توسط مهار ACE یا بلوکه کردن گیرنده آنژیوتانسین در تمام 
بیماران دیابتی و غیر دیابت��ی با بیماری کلیوی مزمن کاربرد 
دارد و در کاهش پیش��رفت بیماری در بیماران با پروتئینوری 
شدید سودمند است. مهارکننده HMG-COA ردوکتاز در 
کاهش میزان LDL کلسترول و تری گلیسیرید در افرادی که 
س��ندروم نفروتیک دارند مفید است. اطالعات محدودی وجود 
دارد که نش��ان می دهد استاتین ها نیز ممکن است پیشرفت 
بیماری کلیوی را توسط بهبود آسیب گلومرولی کاهش دهند.

ای��ن بیمار ب��ه دلیل س��ن ب��اال و پروتئینوری ش��دید در 
خط��ر افزای��ش یافته ای از بیم��اری عروقی اس��ت. در حالی 
که اس��تاتین ها در جمعیت عادی، اف��راد را در مقابل بیماری 
عروقی محافظت می کند، مشخص نیست که آیا این حالت در 
بیماران با س��ندروم نفروتیک یا بیماری مزمن نیز رخ می دهد 
یا خیر؟ نش��ان داده شده است که محدودیت مصرف پروتئین 
ت��ا 0/7 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، پیش��رفت 

بیماری مزمن کلیوی را کاهش می دهد.
 محدودی��ت مصرف پروتئین در ای��ن بیمار که قبال مقادیر 
زیادی پروتئین را از طریق ادرار از دس��ت داده اس��ت ممکن 
اس��ت منجر به سوء تغذیه ش��ود. بر اساس رهنمودهای اخیر، 
بیماران با بیماری مزمن کلیوی باید حداقل به میزان یک گرم 
پروتئین ب��ه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز دریافت کنند. 
بیماران با سندروم نفروتیک باید حداقل این مقدار پروتئین را 
در روز داش��ته باش��ند. همچنین دیورتیک ها در درمان عالئم 

ادم ساق پا مفید هستند.

 نکات مهم بالینی

مهار کننده های محور رنین- آنژیوتانس��ین- آلدوس��ترون 
و داروه��ای کاهش دهنده کلس��ترول، اس��اس درم��ان تمام 

سندروم های نفروتیک را تشکیل می دهد.

ادامه شرح حال بیمار:
 ای��ن خان��م 50 س��اله ک��ه از جه��ات دیگر س��الم به نظر

می رسید، سندروم نفروتیک دارد.
بررسی های زیر برای بیمار انجام شد:

  کراتی نین سرم، 70 میکرومول در لیتر )نرمال 50-110(
  میزان  گلوکز ناشتا، 5 میلی مول در لیتر ) نرمال 6- 3/6(

  آنتی بادی ضد هسته ای منفی
  عدم وجود پاراپروتئین در سرم یا ادرار

  نتیج��ه منف��ی س��رولوژی ب��رای آزمون ه��ای هپاتیت 
HIV وC و B

  میزان پروتئین ادرار 24 ساعته : 7/9 گرم
  میکروس��کوپی ادرار: س��یلندرهای گرانول��ر، عدم وجود 

سیلندرهای گلبول قرمز و گلبول سفید

6- ب�رای بیمار بیوپس�ی کلی�ه انجام ش�د. کدامیک 
پاتولوژی�ک تش�خیص  تری�ن  ش�ایع  زی�ر  م�وارد   از 

 است؟
 Thin membrane نفروپاتی -a

Membranous  گلومرولونفریت -b
Minimal change نفروپاتی -c

IgA نفروپاتی -d
شرح:

گلومرونفری��ت ممبران��و، ش��ایع ترین عل��ت اولیه کلیوی 
س��ندروم نفروتیک در بالغان است و به مقدار تقریبا مشابهی 
توسط  FSGS و گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو تعقیب 
می ش��ود. نفروپات��ی Minimal change ، ش��ایع ترین 
 علت س��ندروم نفروتیک در کودکان است. )حدود 90 درصد

در کودکان کمتر از 10 سال و بیش از 50 درصد در کودکان 
 ب��ا س��ن باالتر( و در اف��راد بالغ کمتر ش��ایع اس��ت )حدود 

15-10 درصد(.  
نفروپات��ی IgA معم��وال ب��ا هماچ��وری و پروتئین��وری 
نمایان می ش��ود ام��ا گاهی ممکن اس��ت با نفری��ت حاد یا 
 Thin س��ندروم نفروتیک تظاهر کند. اف��راد دچار نفروپاتی
membrane ب��ا هماچ��وری ب��دون عالم��ت ب��ا عملکرد 
طبیعی کلیه و بدون پروتئینوری ظاهر می ش��وند.  بررس��ی 
با میکروس��کوپ الکترونی از نمونه های بیوپسی کلیوی این 
بیماران نشانگر غشای پایه گلومرولی نازک تر از حد طبیعی 

است.

 نکات مهم بالینی

گلومرولونفری��ت ممبرانو، ش��ایع ترین عل��ت بیماری اولیه 
 کلیوی اس��ت ک��ه در اف��راد بالغ باع��ث س��ندروم نفروتیک

می شود. 

این بیمار به 
دلیل سن باال 
و پروتئینوری 

شدید در خطر 
افزایش یافته ای 

از بیماری عروقی 
است. در حالی 

 که استاتین ها 
در جمعیت 

عادی، افراد را 
در مقابل بیماری 
 عروقی محافظت

  می کند،
 مشخص نیست 

که آیا این حالت 
در بیماران با 

سندروم نفروتیک 
یا بیماری مزمن 
نیز رخ می دهد 

یا خیر؟

دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90
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7-ب�رای ای�ن بیم�ار در بیوپس�ی کلی�ه، تش�خیص 
گلومرولونفری�ت ممبرانو داده ش�ده اس�ت. کدامیک از 

حاالت زیر ممکن است همراه با وضعیت بیمار باشد؟
a-ترومبوز ورید کلیوی

b-بدخیمی
c-سیروز

d-کرایوگلوبولینمی
)a( افزایش سطح لیپوپروتئین-e

شرح:
 نفروپات��ی ممبرانو، همراه با افزایش خطر ترومبوز وریدی و 
ش��ریانی است. مکانیسم های ذکر شده شامل تغییرات در ضد 
انعقادهای آندوژن مانند پروتئین C، پروتئینS و آنتی ترومبین 
III )افزایش دفع کلیوی، افزایش کاتابولیس��م یا کاهش میزان 
پروتئین فعال(، افزایش فعالیت پالکتی و افزایش ویس��کوزیته 
خون اس��ت. حدود 10 درصد از افراد میان س��ال و مس��ن با 
نفروپات��ی ممبرانو، یک بدخیمی زمین��ه ای دارند. غربالگری 
بدخیمی های شایع مانند سرطان پستان در خانم ها، سرطات 
پروس��تات در آقایان و س��رطان ریه در هر دو جنس و یا سایر 
بدخیمی ها بر اس��اس عالئم و نش��انه های موج��ود در مورد 
ای��ن بیماران توصیه می ش��ود. آزمون ه��ای غربالگری که در 
این بیمار توصیه می شود شامل ماموگرافی، معاینه سرویکس 
و تهی��ه اس��میر و انجام آزمون خون مخفی در مدفوع اس��ت. 
در مردان، س��یروز بطور شایعی همراه با نفروپاتی IgA است. 
کرایوگلبولینمی همراه ب��ا گلومرولونفریت ممبرانوپرولیفراتیو 
اس��ت. نفروپاتی ممبرانو، مانند س��ایر علل سندروم نفروتیک، 
همراه با افزای��ش LDL کلس��ترول، لیپوپروتئین )a( و تری 
 HDL مقادی��ر .)E گلیس��یرید می باش��د )پاس��خ صحی��ح

کلسترول نرمال یا پائین می باشد.

نکات مهم بالینی

 گلومرولونفری��ت ممبرانو ممکن اس��ت همراه با بدخیمی 
باشد.

 نفروز ممکن است همراه با ترومبوز باشد.

 8- کدامی�ک از موارد زیر همراه با پیش آگهی بد در 
این بیمار خواه�د بود؟ )با درنظر گرفت�ن اینکه بیماری 

ایدیوپاتیک است(.
a-پروتئینوری متغیر بین 4 تا 7 گرم در 24 ساعت
b-وجود فیبروز بین بافتی متوسط در بیوپسی کلیه

GFR کاهش-c
d-پیدایش فشار خون در پیگیری های بعدی

 شرح :
نش��انگرهای پیش آگهی ضعیف در نفروپاتی ممبرانو شامل 

جنس مرد، س��ن باالتر )باالی 60 س��ال(، پروتئینوری شدید 
)ب��ه ویژه پروتئینوری مداوم بیش از 8 گرم در روز برای مدت 
بی��ش از 6 ماه(، کاهش GFR وجود فش��ار خون باال، فیبروز 
توبولواینترستیشیال و وجود هالل در بیوپسی کلیه می باشند.

 نکات مهم بالینی

مانند اغلب انواع گلومرولونفریت ها، عوامل پیش گویی کننده 
پیش آگهی شامل میزان آسیب عملکردی و هیستوپاتولوژیک 
کلی��وی )به ویژه توبولواینترستیش��یال( و وجود یا عدم وجود 

فشار خون باال است.

 9- این خانم 50 س�اله با سندروم نفروتیک براساس 
عالئ�م کلینیکی، احتماالً دچار نفروپاتی ممبرانو اس�ت. 
کدامیک از یافته های هیستولوژیک، احتماالً در بیوپسی 

کلیه در این بیمار مشاهده می شود؟
a- افزایش سلوالریتی مزانجیال

b- رس��وبات الکترون دن��س در فضای زیر اپ��ی تلیالی در 
)Spike( سرتاسر غشای پایه گلومرولی

c- رس��وبات الکترون دنس زیر اپی تلیالی ش��بیه کوهان بر 
روی غشای پایه گلومرولی

d- غشای پایه نازک شده
فض��ای  داخ��ل  لنفوس��یت  و  ائوزینوفیل��ی  ارتش��اح   -e

توبولواینترستیشیال
شرح: 

نفروپاتی ممبرانو در میکروس��کوپ نوری توسط حلقه های 
مویرگ��ی ضخیم گلومرولی مش��خص میش��ود. س��لوالریتی 
گلومرول طبیعی است. در مراحل اولیه بیماری، میکروسکوپ 
نوری ضخامت منتش��ر مویرگهای گلومرولی با spike اس��ت 
که نش��اندهنده برجستگیهایی از غش��ای پایه گلومرولی بین 
رس��وب های کمپلکس ایمنی در غشای پایه است. با پیشرفت 
بیماری، این برجس��تگیهای غش��ای پایه گلومرولی، رس��وب 
های ایمن��ی را کام��اًل دربرمی گیرند. در نفروپات��ی ممبرانو، 
رنگ آمیزی ایمونوفلورس��انس، رنگ آمیزی رسوب های C3 و 
IgG گران��والر را در دیواره مویرگی مش��خص می کند. وجود 
IgM، IgA، C1q و C4 کمتر شایع بوده و درصورت وجود 
 V می باشد. )تیپ SLE نش��اندهنده نفروپاتی ممبرانو بعلت
نفریت لوپوسی(. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان دهنده 
رس��وب های الکترون دنس در سرتاس��ر غشای پایه گلومرولی 
در فض��ای زیر اپی تلیالی در امتداد محوش��دگی کانونی زوائد 
پایی پودوس��یت ها می باش��د. در ابتدای بیم��اری، گلومرولها 
طبیعی بنظر می رس��ند و تنها تغیی��رات نفروپاتی ممبرانو در 
ایمونوفلورس��انس و میکروس��کوپ الکترونی دیده می ش��وند. 
افزای��ش س��لوالریتی مزانجیال معم��والً در نفروپاتی ممبرانو، 

 مانند اغلب 
انواع 
گلومرولونفریت ها، 
عوامل پیش 
گویی کننده پیش 
آگهی شامل میزان 
آسیب عملکردی و 
هیستوپاتولوژیک 
 کلیوی 
)به ویژه 
توبولواینترستیشیال( 
و وجود 
یا عدم وجود فشار 
خون باال است
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مش��اهده نمیشود )استثناء، نفروپاتی ممبرانو بعلت بیماریهای 
سیس��تمیک مثل SLE یا هپاتیت B می باش��د(، اما در موارد 
نفروپاتی IgA مشاهده میگردد. انفیلتراسیون ائوزینوفیلی در 
گلومرولونفریت ممبرانو دیده نمیش��ود ام��ا در بعضی بیماران 
با نفری��ت بینابینی اضافه ش��ده بعل��ت celecoxib گزارش 
ش��ده اس��ت. انفیلترای لوکوس��یتی یک یافته ش��ایع آسیب 
توبولواینترستیش��یال همراه با پیشرفت بیش��تر انواع بیماری 
کلیوی می باش��د. وجود آسیب عروقی یا توبولواینترستیشیال 
نشانگر پیش آگهی بدتری هستند. نازک شدن ضخامت غشای 

پایه در بیماری غشای پایه نازک یافت می شود.

 نکات مهم بالینی

ان��واع  تش��خیص افتراق��ی نفروپات��ی ممبران��و از س��ایر 
گلومرولونفریتها میتواند مش��کل باش��د. در ابت��دای بیماری، 
گلومرولها طبیعی بنظر میرس��ند و نمای میکروس��کوپ نوری 
از نفروپات��ی Minimal change غیرقابل افتراق اس��ت، در 
حالیکه مطالعه ایمونوفلورس��انس، رنگ آمیزی IgG گرانوالر 
 Minimal change را نش��ان می دهد )در نفروپاتی C3 و
فلورس��انس مختص��ر یا عدم وج��ود آن مش��اهده می گردد(. 
مطالعه میکروسکوپ الکترونی، رسوبات ایمنی زیر اپی تلیالی 

را نشان می دهد.
  در مراح��ل میان��ی نفروپاتی ممبرانو، تغییرات ش��اخص 
بیماری در میکروس��کوپ نوری شامل ضخیم شدن حلقه های 

مویرگی گلومرولی مشاهده می شود.
  در مراحل پیشرفته نفروپاتی ممبرانو، حلقه های مویرگی 
گلومرولی، اس��کلروزه شده و تش��خیص آن از سایر علل دیگر 

گلومرولواسکلروز مثل FSGS، مشکل است.

10. کدامیک از موارد زیر جزو عوامل احتمالی پاتوژنز 
بیماری این خانم هستند؟

Anti-neutral endopeptidase -a 
b. پروتئین های تنظیم کننده کمپلمان

9-C5b مجموعه حمله به غشای .c
IgM -d

شرح :
 نفروپاتی ممبرانو توسط ضخیم شدن غشای پایه گلومرولی 

بدون تکثیر سلولی یا ارتشاح سلولی مشخص می گردد.
مطالعه میکروس��کوپ الکترونی رسوب کمپلکس ایمنی را 
داخل غشای پایه نشان می دهد. تصور میشود که این بیماری 
توس��ط ایجاد آنتی بادی های در گ��ردش علیه آنتی ژن های 
گلومرولی خ��ودی به وجود می آید. بیش��تر آنچ��ه امروزه ما 
از پاتوفیزیول��وژی نفروپاتی ممبرانو می دانی��م از مطالعاتی با 
استفاده از یک مدل موشی نفروپاتی ممبرانو بنام نفریت هیمن 

می آید. در این مدل، یک آنتی بادی بر علیه یک جزء آنتی ژنی 
بافتی مش��تق از حاش��یه مس��واکی توبول های پروکس��یمال 
)Anti-Fx1A( بطور مستقیم تجویز می شود. )مدل پاسیو( 
یا توس��ط ایمن کردن با Fx1A القا می ش��ود )مدل فعال( و 
منجر به تش��کیل رس��وبات گلومرولی زیر اپی تلیالی می شود 
که ش��بیه نفروپاتی ممبرانوی انس��انی است. طبیعت آنتی ژن 
فرضی که بر علیه آن آنتی بادی تولید می ش��ود شامل ترکیب 
مگالین و یک پروتئین وابس��ته به گیرنده به نام مجموعه آنتی 
ژنیک نفریت هیمن ش��ناخته می شود که پروتئینی است که 
در س��طح حاشیه مس��واکی توبول ها و غش��ای پودوسیت ها 

یافت می شود.
در سال Debiec ،2002 و همکاران حضور آنتی بادی های 
در گردش علیه آندوپپتیداز خنثی را به عنوان علت یک مورد 
از نفروپات��ی ممبران��و قب��ل از تولد ش��رح دادند. این کش��ف 
ممکن اس��ت در آینده نزدیک منجر به تش��خیص آنتی بادی 
یا آنتی بادی های مس��بب در نفروپاتی ممبرانو در بالغان شود. 
 IgG در این بیماری، اتوآنتی بادی های تش��کیل شده از نوع
هس��تند )نوع IgG در نفروپاتی ممبرانوی همراه با بدخیمی 
اغلب از نوع IgG1 و IgG2 ، و در نفروپاتی ممبرانوی همراه 

با لوپوس اغلب از نوع IgG2 و   IgG3است(.
تشکیل درجای رسوب های ایمنی در فضای زیر اپی تلیالی 
گلومرول��ی از طری��ق تخریب یا فعال کردن پودوس��یت ها از 
طریق فرآیندهای وابس��ته به کمپلمان باعث آسیب گلومرول 
می شود. دفاع پودوسیت ها علیه حمله با واسطه آنتی بادی و 
کمپلمان شامل پروتئین های تنظیم کمپلمان متصل به سطح 
سلولی هستند. *)CRP (. نقش این پروتئین ها در نفروپاتی 
ممبرانو زمانی ش��رح داده ش��د که مشخص گردید آنتی بادی 
اس��تفاده شده برای القای پروتئینوری در نفریت هیمن شامل 
آنتی بادی های بر علیه یک CRP به نام Crry اس��ت. زمانی 
که این آنتی بادی حذف ش��د، آنتی بادی علیه Fx1A قادر به 

القای پروتئینوری نبود.

 نکات مهم بالینی

عل��ت نفروپات��ی ممبرانو در حال حاضر ناش��ناخته اس��ت. 
ب��ه هرحال با اس��تفاده از م��دل نفریت هیمن بهمراه کش��ف 
آندوپپتی��داز خنثی به عن��وان آنتی ژن مس��بب در نفروپاتی 
ممبران��وی قب��ل از تول��د، ممکن اس��ت در نهای��ت منجر به 
تش��خیص آنتی بادی پاتوژن در نوع بالغان این نفروپاتی و در 

نتیجه درمان اختصاصی برای این وضعیت شود.

11. بیوپس�ی کلیه بیمار افزای�ش ضخامت حلقه های 
مویرگی گلومرولی را بهمراه رنگ آمیزی نقره مثبت برای 
تشکیل spike نشان می دهد. فیبروز مختصر بینابینی 

علت نفروپاتی 
ممبرانو در 

حال حاضر 
ناشناخته است. 

به هرحال با 
استفاده از مدل 

نفریت هیمن 
بهمراه کشف 
آندوپپتیداز 

خنثی به عنوان 
آنتی ژن مسبب 

در نفروپاتی 
ممبرانوی قبل 
از تولد، ممکن 
است در نهایت 

منجر به تشخیص 
آنتی بادی 
پاتوژن در 

نوع بالغان این 
نفروپاتی و در 

نتیجه درمان 
 اختصاصی
برای این 

وضعیت شود
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انتخاب درمان 
نفروپاتی 
ممبرانو بسیار 
بحث برانگیز 
است. نشان 
داده شده است 
که ترکیب 
یک عامل 
سیتوتوکسیک 
و استروئیدها 
در مقایسه با 
استروئید یا 
عوامل سرکوبگر 
ایمنی به تنهایی 
بقای کلیوی 
را بهبود بخشد 
اما همراه با 
عوارض جانبی 
سمی است

و آتروفی توبول�ی وجود دارد. مطالعه ایمونوفلورس�انس 
رنگ آمیزی خطی گرانوالر داخل گلومرول ها را نشان می 
دهد که برای IgG قوی و برای C3 ضعیف است. کدامیک 
از رژیم های درمانی زیر باعث افزایش بقای کلیه می شود؟

a. داروهای سیتوتوکسیک و استروئیدها
b. سیکلوسپورین به تنهایی

c. استروئیدها به تنهایی
d. مایکوفنوالت به تنهایی

شرح : 
گرفت��ن این تصمیم که در درمان نفروپاتی ممبرانو از عوامل 
س��رکوبگر ایمنی اس��تفاده کنیم یا خیر، به مقدار قابل توجهی 
بحث برانگیزاس��ت. یک آنالیز جدید نش��ان داد که هیچ شاهد 
محکمی وجود ندارد که نش��ان دهد بالغان با سندروم نفروتیک 
از درمان با عوامل س��رکوبگر ایمنی، سود دراز مدت می برند. به 
هرح��ال، بیماران منتخب با خطر باالی ایجاد نارس��ایی کلیوی 

پیشرفته ممکن است از عوامل سرکوبگر ایمنی سود ببرند.
تع��داد ب��ه م��دت 10 س��ال  Ponticelli و هم��کاران     

81 بیمار با نفروپاتی ممبرانو و سندروم نفروتیک را که یک دوره 
شش ماهه دوره های متناوب کلرامبوسیل و پردنیزون را دریافت 
کردن��د، دنبال کردند. وی دریافت که گروهی که کلرامبوس��یل و 
پردنیزون دریافت کردند، بقای کلیوی بس��یار بیش��تری از گروه 
کنترل داشتند )بدون س��رکوب ایمنی( )92 درصد در مقابل 60 
درص��د(. به هرحال، همان گروه یک رژیم ش��ش ماهه دوره های 
ماهانه متناوب اس��تروئیدها هم��راه با کلرامبوس��یل خوراکی یا 
سیکلوفسفامید خوراکی را مقایسه کردند.  پس از گذشت حداقل 
یک س��ال از تعقیب بیماران، درجات مشابهی از فروکش نمودن 
بیماری مش��اهده ش��د. )83 درصد در مقابل 92درصد(. در گروه 
کلرامبوس��یل، عوارض جانبی بطور قابل مالحظه ای بیش��تر بود. 
درم��ان های��ی با یک دارو مانند سیکلوس��پورین، اس��تروئیدها و 
مایکوفنوالت تماماً باعث القای فروکش کردن بیماری می شوند، 
)کاهش پروتئینوری(، اما نش��ان داده نش��ده است که باعث بقای 
بهتر کلیه ش��وند. در مقابل، ترکیب سیکلوس��پورین و پردنیزون 
ممکن اس��ت بقای کلیوی را بهبود بخش��ند. گروه های متعددی 
استفاده از عوامل سرکوبگر ایمنی را )بخصوص سیکلوفسفامید که 
از  کلرامبوسیل بهتر تحمل می شود( در بیماران منتخب با افزایش 

خطر پیشرفت به نارسایی کلیوی پیشرفته توصیه می کنند.

 نکات مهم بالینی

انتخاب درمان نفروپاتی ممبرانو بس��یار بحث برانگیز اس��ت. 
نش��ان داده شده اس��ت که ترکیب یک عامل سیتوتوکسیک و 
استروئیدها در مقایسه با استروئید یا عوامل سرکوبگر ایمنی به 
تنهایی بقای کلیوی را بهبود بخش��د اما همراه با عوارض جانبی 

سمی است.

12. درم�ان بیمار با یک مهارکنن�ده ACE، مهارکننده 
HMG-CoA ردوکت�از و محدودی�ت مصرف نمک آغاز 
ش�د. بیمار ش�ش ماه بعد ویزیت میش�ود. در کدامیک از 

موارد زیر باید درمان سرکوبگر ایمنی آغاز شود؟
a. کراتی نین سرم 70 میکرومول در لیتر )طبیعی 50-110( 

، فشار خون 110/70mmHg، پروتئینوزی 2 گرم در روز.
b. کراتی نی��ن س��رم 70 میکروم��ول در لیت��ر، فش��ار خون 

160/90mmHg، پروتئینوزی 6 گرم در روز.
c. کراتی نی��ن س��رم 140 میکروم��ول در لیتر، فش��ار خون 

110/70mmHg، پروتئینوزی 10 گرم در روز.
d. کراتی نی��ن س��رم 140 میکروم��ول در لیتر، فش��ار خون 

160/90mmHg، پروتئینوزی 10 گرم در روز.
ش�رح: تعیین تاریخچ��ه طبیعی نفروپاتی ممبرانو مش��کل 
است. بیش از 30 درصد بیماران، فروکش خودبخودی را تجربه 
می کنند. پیشگویی این موضوع که کدامیک از بیماران پیشرفت 
خواهند کرد )و در نتیجه نیاز به مداخله سریعتر دارند( یکی از 

معضالت درمان نفروپاتی ممبرانو است.
بی��ش از 20 درصد از بیماران ب��ا نفروپاتی ممبرانو یک علت 
زمین��ه ای مانن��د نئوپالزی، عفون��ت، SLE یا درم��ان دارویی 
خواهند داش��ت. درم��ان بیماری زمینه ای ممکن اس��ت باعث 
فروکش مش��کل کلیوی ش��ود و باید در ابتدا ب��ه همراه درمان 
حمایتی آغاز ش��ود. در هر مورد، س��رکوب ایمنی ممکن است 

وضعیت بدخیمی زمینه ای یا عفونت را وخیم تر کند.
اغلب موارد نفروپاتی ممبرانو علت ش��ناخته شده ای ندارند. 
این بیماران می توانند براس��اس خصوصیات کلینیکی مشاهده 
شده طی یک دوره شش ماهه به گروه های با خطر کم، متوسط 
و باال تقسیم شوند. بیماران با خطر کم، عملکرد کلیوی طبیعی 
و پروتئینوری کمتر از 4 گرم در روز دارند. این گروه از 5 درصد 
خطر پیشرفت طی 5 سال را دارند و باید درمان محافظه کارانه 
ش��وند.  بیماران با خطر متوس��ط به صورت بیمارانی با عملکرد 
طبیع��ی کلیه و پروتئینوری مداوم در حد متوس��ط )8-4 گرم 
در روز( علیرغم کنترل فش��ار خون مناس��ب تعریف می شوند. 
بیماران ذکر ش��ده در موارد B و D نیاز به کنترل فش��ارخون 
توس��ط افزایش دوز مهارکننده ACE و بلوک��ه کننده گیرنده 
آنژیوتانس��ین و اضافه نمودن س��ایر داروهای ضد فش��ار خون 
دارند. اگر بیمار با وجود کنترل فش��ار خون، پروتئینوری مداوم 
دارد. انتخ��اب نوع درم��ان دارویی بعدی بح��ث برانگیر خواهد 
بود. سرکوب سیس��تم ایمنی با سیکلوفسفامید و استروئیدها یا 
سیکلوسپورین و اس��تروئیدها باعث القای فاز خاموشی بیماری 
می ش��ود )پروتئینوری را تا زیر حد نفروتیک کاهش می دهد( 
و  بقای کلی��وی را افزایش می دهد. اس��تروئیدها به تنهایی در 

افزایش بقای عملکرد کلیوی تأثیر ندارند.
 ب��ه هرصورت، ع��وارض جانبی در ح��دود 66درصد افراد رخ 
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می دهد و میزان عود بیماری نیز باال اس��ت )30 درصد(. بسیاری 
از پزش��کان این بیم��اران را تحت نظر می گیرن��د زیرا تعداد قابل 
مالحظه ای از آنان، بهبود خود به خود خواهند داش��ت. بیماران با 
خطر باال، عملکرد مختل کلیوی همراه پروتئینوری ش��دید مداوم 
بی��ش از 8 گ��رم در روز را ب��ا وجود درمان حمایت��ی کامل دارند 
و بایس��تی با داروهای س��رکوبگر ایمنی درمان ش��وند. این درمان 
با مطالعات آینده نگر تأیید ش��ده اس��ت. معیاره��ای فعلی درمان 
 C س��رکوب ایمنی را در بیم��اران با پیش آگهی ب��د مانند مورد
توصی��ه می کنند. دو نکت��ه مهم دیگر قابل یادآوری اس��ت. نکته 
اول اینکه اگر بیماری بس��رعت دچار افت عملکرد کلیوی می شود 
)مانند مورد C در سوال(. باید به فکر عوارضی مانند ترومبوز ورید 
کلی��وی، نفریت بینابینی یا گلومرولونفریت هاللی اضافه ش��ده بر 
بیماری زمینه ای باش��یم. نکته بعدی این اس��ت که درحال حاضر 
جهت درمان بیمارانی که دچار عود می ش��وند، هیچ مطالعه ای بر 

پایه شواهد و کنترل شده وجود ندارد.

 نکات مهم بالینی

در بین بیماران با گلومرولونفریت ممبرانوس، افرادی که بدترین 
پیش آگهی را دارند )کاهش عملکرد کلیوی و پروتئینوری مداوم 
بیش از 6 ماه( بیشترین سود را از درمان داروهای سرکوبگر ایمنی 
می برند. در بیماران ب��ا عملکرد طبیعی کلیوی و پروتئینوری در 
محدوده غیر نفروتیک، نباید درمان س��رکوب ایمنی انجام گیرد. 
بیماران��ی ک��ه در بین ای��ن دو طیف ق��رار دارند، بای��د به دقت 
تحت نظر گرفته ش��وند و درمان س��رکوب ایمنی در صورتی که 
پروتئینوری یا عملکرد کلیوی با وجود درمان حمایتی مناس��ب، 

بدتر گردد، جایگزین شود.

  یافته های معمول ادرار در گلومرنفریت ممبرانو

و كمـپالن در غشـاي پايـه     IgGگلومرولونفريت ممبرانو، يك بيماري با واسطه ايمني است كه در آن رسوبات عمـدتا از جـنس   ) 5
  .تجمع پيدا مي كنند و به شكل طرح گرانوالر منتشر در مطالعه ايمونوفلورسانس مشاهده مي شوند

دنس تيره تر در بينابين غشاي پايه ضخيم شد فريت ممبرانو، رسوبات ايمني الكترون مطالعه ميكروسكوپ الكتروني در گلومرولون) 6
    .هاي مشاهده شده در رنگ آميزي نقره، نشان دهنده ماتريكس غشاي پايه بين اين رسوبات است Spike. مشاهده مي شوند
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ممبران�و  گلومرولونفری�ت  بررس�ی  در   )1
افزای�ش  ن�وری،  میکروس�کوپ  توس�ط 
ضخام�ت حلق�ه ه�ای مویرگ�ی مش�اهده 
می شود اما سلوالریتی افزایش نیافته است.

2( رن�گ آمی�زی نق�ره گلوم�رول، غش�ای 
پای�ه پروتئین�ی را به رنگ س�یاه مش�خص 
می کند. قله های غش�ای پایه بین رس�وبات 
ایمن�ی مش�اهده م�ی ش�ود. غش�ای پای�ه 
س�یاه رن�گ به ش�کل برجس�تگی هایی در 
حلق�ه ه�ای مویرگ�ی مش�خص می ش�ود.

3( گلومرولونفری�ت ممبران�و، یک بیماری با 
واسطه ایمنی است که در آن رسوبات عمدتا 
از جنس IgG و کمپلمان در غشای پایه تجمع 
پیدا می کنند و به شکل طرح گرانوالر منتشر 
در مطالعه ایمونوفلورسانس مشاهده می شوند.

در  الکترون�ی  میکروس�کوپ  مطالع�ه   )4
گلومرولونفری�ت ممبران�و، رس�وبات ایمن�ی 
الکترون دنس تیره تر در بینابین غش�ای پایه 
ضخیم ش�ده مش�اهده می ش�وند. قل�ه های 
مشاهده شده در رنگ آمیزی نقره، نشان دهنده 
ماتریکس غش�ای پایه بین این رسوبات است.  
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سود را از 
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پاسخ 
گزارش موردی

مقاله خودآموز

دکتر آتوسا قریب
  عضو هیئت علمی دانشگاه

 علوم پزشكی شهید بهشتی 
متخصص آسیب شناسی

در کیسه صفرا مشخصات کله سیستیت مزمن به صورت 
ضخیم شدن الیه عضالنی، س��ینوس های راکی تانسکی- 
آشوف و انفیلتراسیون سلولهای آماسی مزمن مشهود است. 
در بررس��ی دقیق تر تجمع سلولهای آماسی، لنفوسیت ها 
نس��بتا یکنواخت به نظر رسیده و ارتباطی با مخاط ندارند 
بنابراین بعید است که به صورت واکنشی به صدمه مخاطی 
تجمع کرده باشند. در بررس��ی ایمونوهیستوشیمی هسته 
سلولها با cyclin-D1 رنگ گرفته است و تشخیص لنفوم 

سلول مانتل قویا برای وی مطرح است.

 تشخیص مورد فوق ساده به نظر می رسد)البته چنانچه 
به صورت گزارش موردی در مجله آس��یب شناس��ی چاپ 
شده باشد(.در حالی که شاید در بسیاری از موارد به بررسی 
دقیق کیسه صفرا اهمیت داده نمی شود.  تشخیص افتراقی 
این ضایعه شامل کله سیستیت مزمن ناشی از سنگ کیسه 
صفرا، کله سیس��تیت فولیکوالر و کله سیس��تیت همراه با 
کالنژیت اس��کلروزان اولیه اس��ت. در کله سیستیت مزمن 
ناش��ی از س��نگ کیس��ه صفرا اغلب انفیترای لنفوس��یتی  

شدیدی وجود ندارد. 
در کله سیس��تیت فولیکوالر فولیک��ول های لنفاوی  در 
مخاط کیس��ه صفرا وجود دارند. در کله سیس��تیت همراه 
ب��ا کالنژیت اس��کلروزان اولیه نیز انفیلترای آماس��ی اغلب 

سطحی و متشکل از لنفوسیت ها و پالسماسل ها است.

Mantle cell lymphoma :تشخیص

حقیق�����ت  در   2 ش����ماره  اورئ������وس  اس������تافیلوکوک 
اس��ت اورئ��وس  اس���تافیلوکوک  کوچ��ک  کلن��ی   واری�����ان 

  .)Small colony variant-Staphylococcus aureus(
ای��ن واری��ان ب��ه آهس��تگی رش��د میکن��د و ب��ر روی آگار خون��ی 
 ایج��اد کلن��ی های ری��ز، غی��ر پیگمانته و فاق��د همولی��ز مینماید.

2 گروه اصلی اس��تافیلوکوک اورئ��وس SCV در ایزوله های بالینی 
وجود دارند:

1 -نوع Electron transport defective که به نوع وابس��ته 
)اگزوت��روف auxotroph( ب��ه همین )hemin( ی��ا منادیون نیز 
معروف هس��تند(:  این گ��روه توانایی ایجاد اختالل در ترانس��پورت 
الکت��رون ها از خالل دیواره س��لولی را دارا هس��تند. به این ترتیب 
س��نتز ATP کاه��ش یافته و پتانس��یل غش��ایی مورد نی��از برای 
 عبور آنت��ی بیوتیک های کاتیون��ی مانن��د آمینوگلیکوزیدها فراهم

 نمی شود.
: )Thymidine-auxotrop( 2 - نوع وابسته به تیمیدین

 معم��وال ب��ه دنب��ال درم��ان طوالنی م��دت ب��ا تریمتوپری��م 
سولفومتوکس��ازول) SXT ( در مبتالیان به سیس��تیک فیبروزیس 
ایجاد می شوند و به SXT مقاومند. در صورت وجود تیمیدین خارج 

سلولی قادر به  بقا هستند.
 خصوصیات استافیلوکوک اورئوس SCV عبارتند از:

1 - توانایی بقای داخل س��لول ک��ه باعث کاهش احتمال برخورد 
باکتری با سیستم ایمنی میزبان و آنتی بیوتیک ها می شود.

2 -  رشد آهسته آن  که باعث کاهش کفایت آنتی بیوتیک های 
موثر بر دیواره س��لولی می ش��ود ) این آنتی بیوتیک ها بیشتر علیه 

باکتری های با رشد سریع موثرند(.
3 - ناپایدار بودن واریان و توانایی تبدیل به فرم به شدت ویروالن 

با توانایی تکثیر باال پس از پایان دوره درمان با آنتی بیوتیک.

مورد  دوممورد اول
بافت شناسی: 

بحث: 

بحث: 

http://pathology2.jhu.edu/sp : منبع 
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نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

 تشخیص آزمایشگاهی

 TSAباید 6 روز یا بیشتر انکوبه شود. رشد بر روی آگار SCV محیط  کشت برای
 با خون اسب 5درصد به سختی صورت می گیرد در حالی که با افزودن خون گوسفند

5 درصد رشد به راحتی صورت می گیرد.   شکالت آگار غنی شده با ویتالکس باعث 
رش��د انواع نیازمند به تیمیدین می شود ولی بر رشد نوع نیازمند به منادیون اثری 
ندارد. اضافه کردن همین، منادیون و تیمیدین باعث رشد طبیعی SCV می شود 
با این حال به دلیل خصوصیات میکروبیولوژیک غیر معمول آن بهتر است 2 ساب 
 )deficient ( کالچر از کلنی های مشکوک انجام شود، یکی بر روی محیط معمولی

و دیگری بر روی محیط غنی شده و سپس انکوباسیون Co2 در 5-10درصد.

  اهمیت بالینی 

اس��تافیلوکوک اورئ��وس SCV ه��م ب��ه ط��ور مس��تقیم از مح��ل عفون��ت 
اولی��ه و ه��م ب��ه دنب��ال تم��اس in vivo ی��ا in vitro ب��ا امینوگلیکوزیده��ا 
از مح��ل عفون��ت جدا ش��ده اس��ت. نق��ش آنه��ا در عفونت ه��ای مق��اوم و مکرر 
 خصوص��ا در بیماران مبتال به فیبروز سیس��تیک و اس��تئومیلیت ش��ناخته ش��ده

 اس��ت.  مطالعات متعدد بر روی بیمارن مبتال به اس��تئومیلیت نشان داده است که 
گروه مبتال به عفونت با اس��تافیلوکوک اورئوس SCV در مقایس��ه با استافیلوکوک 
اورئوس معمولی دچار عودهای مکرر می شوند و این نوع عفونت اغلب در بیماران با 
ایمپلنت اس��تخوانی که مدت طوالنی جنتامایسین دریافت کرده اند دیده می شود.  
مطالعات انجام شده بر روی بیماران CF نشان داده که دستگاه تنفسی  نیمی از آنها 
 SCV با استافیلوکوک اورئوس آلوده شده و 50 درصد این استاف اورئوس ها از نوع
بوده اند.از آنجایی که ترشحات برونشیال این بیماران حاوی تعداد فراوان سلول های 
دژنره است، DNAase استاف پس از تجزیه DNA این سلول ها باعث آزاد شدن 
تیمیدین ش��ده که برای رش��د و بقای باکتری مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از 
نیمی از اس��تافیلوکوک اورئوس SCV جدا ش��ده از بیماران CF اگزوتروفی دوگانه 

برای  تیمیدین و منادیون یا همین hemin نشان می دهند.

  درمان 

درمان مش��خصی برای عفونت با اس��تافیلوکوک اورئوس SCV ارائه نش��ده 
است. ترکیب SXT با ریفامپین بیشترین اثر را دارد.

  نتیجه گیری

 خصوصیات آتیپیک استافیلوکوک اورئوس SCV باعث مشکل در تشخیص 
و بررسی حساسیت آنتی میکروبیال میشود.

 در صورت ش��ک به استافیلوکوک اورئوس SCV  بهتر است 2 ساب کالچر 
از کلنی های مشکوک انجام شود،یکی بر روی محیط معمولی) deficient ( و 

. Co2 دیگری بر روی محیط غنی شده و سپس انکوباسیون در 5-10درصد
  عدم توانایی در ایزوله کردن SCV خطای گزارش محس��وب می شود چرا 

که در این صورت عمال جزء مقاوم عفونت گزارش نشده است.
  در بیماران��ی که عفونت پا بر جا دارند)خصوصا به دنبال یک دوره طوالنی 
ع��اری از عفونت( و در بیماران��ی که تحت درمان طوالنی ب��ا امینوگلیکوزیدها 
و تریمتوپریم سولفومتوکس��ازول)SXT( قرار می گیرن��د باید به فکر عفونت با 

استافیلوکوک اورئوس SCV بود.

س�ایتCancer.gov  متعلق به انس�تیتو ملی 
سرطان امریکا، پایگاهی است که اطالعات جامعی 
را در مورد انواع س�رطان )علت – پیشگیری – 
درمان و...( به زبان س�اده و تخصصی در اختیار 
بازدی�د کنندگان قرار می دهد. انیس�تیتو ملی 
س�رطان، که به عنوان بخشی از NIH شناخته 
می شود، در شهر بتستای مریلند ایاالت متحده 
قرار دارد. مؤسس�ۀ ملی س�رطان )ان سی آی( 
بخش�ی از انستیتو ملی س�المت امریکا است و 
یک�ی از 11 آژانس ارائه دهنده خدمات س�المت 
در آن کش�ور به حس�اب می آید. مؤسسۀ ملی 
سرطان در سال 1973 آغاز به کار کرد و در حال 
حاض�ر مرجع اصلی دولت ف�درال برای تحقیق 
و آموزش در زمینه س�رطان محسوب می شود. 
مؤسسه ملی سرطان برنامه های ملی را در مورد 
این بیماری تدوین می کن�د و خدماتی از قبیل 
تحقیق، آموزش، ارائه اطالعات بهداشتی و سایر 
برنامه های مرتبط با علت، تشخیص، پیشگیری 
و درم�ان س�رطان، بازپروری پس از س�رطان و 
س�ایر برنامه ها را در زمینه مراقب�ت از بیماران 
س�رطانی و خانواده هایش�ان ارائه می کند. این 

مؤسسه به طور خاص:
  تدوی�ن و پش�تیبانی 
پ�روژه ه�ای تحقیقات�ی 
توس�ط  ش�ده  هدای�ت 
بیمارستان  دانش�گاه ها، 
تحقیقاتی  بنیاده�ای  ها، 
هم�کاری  همچنی�ن 
ه�ای تج�اری در زمین�ه 

کم�ک هزین�ه ه�ای تحقیقات�ی در آمری�کا 
و خ�ارج از امری�کا      هدای�ت تحقیق�ات 
خ�ود     ه�ای  کلینی�ک  و  ه�ا  آزمایش�گاه   در 
  پش�تیبانی آم�وزش در زمین�ه عل�وم پای�ه 
همچنی�ن آم�وزش ه�ای کلینیکی ب�ه منظور 
ش�رکت در برنام�ه ه�ای تحقیقات�ی، بنی�ادی 
و کلینیک�ی و برنامه ه�ای درمان�ی مرب�وط به 
س�رطان از طری�ق اعط�ای جوای�ز حرف�ه ای، 
بودجه ه�ای تحقیقات�ی و کم�ک هزینه ه�ای 
تحصیلی     پش�تیبانی پروژه های تحقیقاتی 
در زمین�ه کنت�رل س�رطان      حمایت از یک 
 ش�بکه اجتماع�ی مرب�وط ب�ه مراکز س�رطان 
  هم�کاری با ارگان های خیرخواهانه و س�ایر 
مؤسس�ه ه�ای مل�ی و خارج�ی در تحقیقات 
 و فعالی�ت ه�ای آموزش�ی در زمینه س�رطان  
 پی�ش برد و هدایت تحقیق�ات درباره صنایع 
مرتب�ط با س�رطان ک�ه ظرفیت قاب�ل توجهی 
 ب�رای برنام�ه ری�زی جه�ت تحقیق�ات دارند
درب�اره  اطالع�ات  انتش�ار  و  آوری  جم�ع   
س�رطان    پشتیبانی از ساخت آزمایشگاه ها، 
کلینیک ه�ا، و تس�هیالت مرتب�ط الزمی برای 
تحقیق�ات در زمین�ه س�رطان از طریق اعطای 

بودجه های ساخت

سایت
Cancer.gov

معرفی سایت
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 تاالسمی
                            در ایــران

بیم��اری تاالس��می تقریب��اً در همه 
نژادها دیده می ش��ود ولی شیوع آن در 
اطراف مدیترانه، نواحی استوایی و مناطق 
نزدیک اس��توا در آفریقا و آس��یا بیشتر 
است. به این ترتیب کمربند تاالسمی در 
بر گیرنده مدیترانه، شبه جزیره عربستان، 
قسمت هایی از آفریقا، ترکیه، ایران، هند 
و آس��یای جنوب شرقی اس��ت.  ایران با 
وس��عتی برابر ب��ا 1،648،000 کیلومتر 
مربع، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، 
تعداد زیادی بیمار مبتال به تاالسمی دارد. 
شیوع تاالسمی در ایران برحسب منطقه 
جغرافیایی متفاوت است و پراکندگی ژن 
بیماری در نقاط مختلف کش��ور یکسان 
نیست. باالترین میزان شیوع بیماری، در 
کرانه دریای خزر و خلیج فارس اس��ت. 
استان های مازندران، گیالن، هرمزگان، 
خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، 
بوش��هر، سیستان و بلوچس��تان، کرمان 
و اصفهان 10 اس��تان پر ش��یوع کشور 

هستند.
در ای��ران بس��یاری از اق��وام ازدواج 
درون گروه��ی و ازدواج ه��ای خانوادگی 
دارند و به طور متوس��ط حدود 25درصد 
ازدواج ها، خانوادگی اس��ت. این موضوع 
س��بب تولد نوزادانی می ش��ود که برای 
ژن مغلوب بیماری هموزیگوت هس��تند 
و در نتیجه مبتال به ش��کل ش��دید این 
ن��وع کم خونی می ش��وند. ای��ن موضوع 
بس��یار ش��بیه وضعیتی اس��ت که برای 
مسلمانان فلس��طینی وجود دارد؛ شیوع 
بس��یاری از بیماری ه��ای ارث��ی در آنها 
از جمله تاالس��می )به عل��ت ازدواج های 
درون گروه��ي( ب��اال اس��ت.   در ای��ران 
متأسفانه تاکنون پژوهش وسیع و جامعی 
در زمین��ه ژنتیک و همه گیری شناس��ی 
تاالس��می انجام نش��ده اس��ت. ب��ا این 
ح��ال، پژوهش های محدوِد انجام ش��ده، 
دس��ت آوردهای گرانقدری درپی داشته 
اند. برای مثال در پژوهش��ی که بر روی 
تنها 17 بیمار مبتال به تاالسمی بِتا انجام 
شد، مشخص گردید که بیماری تاالسمی 
در ای��ران از گوناگون��ی بس��یار زی��ادی 

برخوردار است. جهش های بسیار متفاوتي، از انواع 
مختلف ایراني، مدیترانه اي، ُکردي، ترکي، مصري، 
تونس��ي، هندي، هندی - آسیائي، چینی و حتی 
آفریقائی - آمریکائی در بیماران ایرانی دیده ش��ده 
است. علت احتمالی این یافته شاید به دلیل سابقه 
تاریخی این مرزوب��وم و ویژگی های اخالقی مردم 
ایران است که تا حدی برگرفته از مسائل فرهنگی 
آنها است. دین اسالم، مسلمانان را به میهمان نوازی 
و خوش��روئی ترغیب می کند. این صفت در نهایت 
س��بب پذیرش افراد غریبه و اختالط قومی بیشتر 

در بین مسلمانان شده است. از مصادیق 
این مطلب موردی است که در مسلمانان 
اهل تسنن لبنان قابل مشاهده است؛ در 
حالی که در این قوم جهش مختلف برای 
ژن تاالسمی بتا یافت شده است، تنها دو 
نوع جهش در بین مسیحیان این کشور 
گزارش ش��ده است. طی قرون متمادي، 
ایران تحت حمله های مختلفی از طرف 
اقوام ترک، ُکرد، افغ��ان، مغول، تاتار و... 
قرار گرفته اس��ت. بس��یاری از این اقوام 
برای س��الیان طوالنی بر این س��رزمین 
حکمرانی کردن��د و خیلی از آنان نیز در 
این خاک ریش��ه دوانیده و استقرار یافته 
ان��د. طبق نظ��ر عده ای از پژوهش��گران 
انتقال ژن تاالسمی همراه با سپاه اسکندر 
مقدونی به این سرزمین محتمل است. از 
س��وی دیگر، در مرکز خاورمیانه، درست 
همانن��د چهار راهي، مح��ل رفت و آمد، 
برخورد اف��کار و تبادل نظر اقوام و قبایل 
مختلف بوده است. بخش مهمی از جاده 

ابریشم از ایران می گذشته است. 
بازرگان��ان از چی��ن ابریش��م را ب��ه 
کااله��ای  و  مدیتران��ه ای  کش��ورهای 
مختل��ف ح��وزه مدیترانه، تفک��ر غربي، 
آئی��ن مس��یحیت و البته ژن ه��ای این 
منطقه را در طول این مس��یر به شرق و 
تا فرودس��ت ترین نقاط چین می بردند. 
کاهش ش��یوع ژن تاالس��می از غرب به 
ش��رق و پراکندگی این ژن در اطراف راه 
ابریشم خود ش��اهدی بر این مدعا است 
که این مس��یر حیاتی ب��ه احتمال زیاد 
زمان��ی نقش عمده ای در گس��ترش ژن 
این بیماری برعهده داش��ته است. طبق 
گزارش اخیر س��ازمان ملل متحد، ایران 
طی س��الیان اخی��ر، پذیرای بیش��ترین 
تعداد مهاجر، به  طور عمده از افغانستان 
و عراق، بوده است. تمام این مهاجرت ها، 
التقاط ها، رفت و آمدها و ساکن شدن ها، 
باعث شکل گرفتن گنجینه ژنتیکی بسیار 
بزرگی در بین ایرانیان و گوناگونی فراوان 
ژن تاالس��می در ایران ش��ده است. این 
مسئله باعث شده تا ایران به مثابه ظرفی 

جوشان از ژن های مختلف درآید. 

به مناسبت  روز جهانی تاالسمی

هش�تم ماه می مقارن با هجدهم اردیبهشت ماه از 
س�وی انجمن بین المللی تاالسمیTIF  روز جهانی 
تاالس�می نامگذاری شده اس�ت به همین مناسبت 
نش�ریه پاتولوژی نگاهی گذرا دارد به پیشینه این 

بیماری در ایران که در ادامه می خوانید.

ایران طی سالیان 
اخیر، پذیرای 
بیشترین تعداد 
مهاجر، به  طور 
عمده از افغانستان 
و عراق، بوده 
است. تمام این 
مهاجرت ها، 
التقاط ها، رفت 
و آمدها و 
ساکن شدن ها، 
باعث شکل گرفتن 
گنجینه ژنتیکی 
بسیار بزرگی در 
بین ایرانیان و 
گوناگونی فراوان 
 ژن تاالسمی
 در ایران
شده است
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نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

 امیدوارم  هیچ کودک
 مبتال  به تاالسمی در ایران متولد نشود

گفتگو: زهرا یونسی

 س�الروز بزرگداش�ت  بیم�اران 
بنی�اد  تاس�یس  و  تاالس�می 
بیماری های خاص، مصادف با ش�روع 
ط�رح پیش�گیری از تول�د بیم�اران 
تاالس�می اس�ت از آنجا که بر اساس 
جهان�ی، بهداش�ت  س�ازمان   آم�ار 
4 درص�د از جمعیت کش�ور ما، ناقل 
تاالسمی )تاالسمی مینور( هستند. با 
توجه به گذش�ت بیش از یک دهه از 
آغاز این طرح، ممکن است نظر خود 
را درباره نتایج حاصل از آن بفرمایید؟

ای��ن طرح یکی از ط��رح های بزرگ 
ملی و بهداشتی کش��ور است که نتایج 
قابل توجهی را به همراه داش��ته. ایران 
کشوری وس��یع با فرهنگ های متنوع 

است.  
طرح غربالگ��ري فرآورده هاي خوني 
در تکمی��ل اهداف طرح پیش��گیری از 
تاالسمی از س��ال 70 مطرح شد که به 
نظر می رسید با توجه به فرهنگ مردم 
و مقرراتی که وجود دارد، اجرایی کردن 
ای��ن طرح غیر ممکن باش��د ولی بنا به 
ض��رورت، در برخی از اس��تان ها مانند 

استان اصفهان که یکی از استان های پر 
جمعیت از نظر بیماری تاالسمی است، 

به صورت خود جوش به اجرا در آمد. 
یکی از اهداف این طرح جلوگیری از 
ازدواج افراد ناقل ژن تاالسمی به منظور 
توقف تولد کودکان بیمار بود. از س��ال 
75 فعالی��ت در این زمین��ه به صورت 
جدی و در قالب طرحی ملی آغاز ش��د. 
ک��ه به نظر من تا امروز نتایج مثبتی به 
همراه داشته و گام بزرگی در جلوگیری 
از شیوع این بیماری محسوب می شود. 
طی 15 س��ال گذشته ش��اهد تحوالت 
موثری در درمان بیماران تاالسمی بوده 
ایم و ب��ا وجود 18 ه��زار و 700 بیمار 
تاالس��می ماژور توانس��ته ای��م کیفیت 
زندگی این بیماران را بهبود ببخش��یم. 
بیمارانی که متاسفانه در دو دهه پیش 
ب��ه دلیل کمبودهایی که در درمان آنها 
وجود داش��ت پیش از رس��یدن به دهه 
دوم زندگ��ی خ��ود ف��وت م��ی کردند 
اکنون بس��یاری از آنه��ا در حال ورود 
 به ده��ه س��وم و چه��ارم زندگی خود

هس��تند.  در این زمینه ما مقاله کامل 

به زبان انگلیسی و در یک رسانه معتبر 
بین المللی منتشر کرده ایم که اطالعات 
الزم در آن وج��ود دارد و معموال به آن 

ارجاع می شود.

  اش�اره کردی�د ب�ه جلوگیری از 
ازدواج اف�راد ناقل ژن تاالس�می، اگر 
ام�کان دارد راهکاره�ای ارائه ش�ده 
ط�رح را برای مراحل بع�دی نیز بیان 

کنید.
مبن��ای این ط��رح غربالگ��ری افراد 
از طریق مش��اوره قبل از ازدواج اس��ت. 
در غی��ر این صورت دسترس��ی به افراد 
در مقاط��ع دیگر س��خت خواه��د بود. 
خدم��ات الزم جهت مش��اوره، با ایجاد 
زیرس��اخت های الزم در تمام کشور در 
دسترس مردم قرار داده شد.  این اقدام 
بس��یار موثر بود به طوری ک��ه قبل از 
اجرایی ش��دن طرح ساالنه 1000 تولد 
کودک مبتال به تاالس��می داشتیم که 
ای��ن مقدار بعد از اج��رای غربالگری به 
250 تا 300 تولد در س��ال رسیده که 

رقم بسیار امیدوار کننده ای است.

 مدیر عامل  سازمان انتقال خون ایران:

 طرح کشوري پیشگیري از تاالسمي در سال1370، توسط انجمن تاالسمي ایران به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي ارائه شد و پس از 5 سال، در سال 1375 به صورت کشوري به اجرا درآمد. انتقال خون و 
فرآورده های خونی از جمله مسائلی است که همواره گریبان گیر بیماران تاالسمی بوده و نیاز همیشگی این 
بیماران به تزریق خون، س�ازمان انتقال خون را در ارتباطی تنگاتنگ با این بیماران قرار می دهد.  س�ازمان 
انتقال خون از جمله نهادهایی است که در پیشبرد اهداف این طرح و ارائه خدمات بهتر به این بیماران نقش 
مهمی ایفا کرده است. دکتر حسن ابوالقاسمی مدیر عامل سازمان انتقال خون و عضو هیئت علمی دانشگاه 
بقی�ۀ اهلل، طی س�ال ه�ا حضور در این س�ازمان، از افراد صاحب نظر در زمینه مش�کالت بیم�اران مبتال به 
تاالسمی محسوب می شوند. به مناسبت روز جهانی تاالسمی گفتگویی با ایشان انجام دادیم که می خوانید.

طی 15 سال 
گذشته شاهد 

تحوالت 
موثری در 

درمان بیماران 
 تاالسمی

بوده ایم و با 
 وجود

 18 هزار و
 700 بیمار 

تاالسمی ماژور 
توانسته ایم 

کیفیت زندگی 
این بیماران را 

بهبود بخشیم
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 به یاری خداوند و همکاری دس��ت 
ان��درکاران ب��ه دنبال آن هس��تیم که 
در اس��تان های��ی مانن��د سیس��تان و 
و  کرم��ان   ، هرم��زگان  بلوچس��تان، 
خوزستان که در آنها بیماری تاالسمی 
ش��یوع بیش��تری داش��ته طرح ه��ای 
منطقه ای ویژه ای اجرا ش��ود که تولد 
ک��ودک مبتال به تاالس��می ب��ه کمتر 
از 50 نف��ر در س��ال برس��د. اطالعات 
مربوط به علل تولد های جدید توسط 
سازمان به صورت جداگانه مطالعه شد 
و تالش ه��ای بس��یاری در این زمینه 

صورت گرفته است.

  فرمودید با وج�ود تالش هایی 
که در زمین�ه کنترل تول�د بیماران 
تاالس�می انجام می ش�ود تولد این 
کودکان البته بسیار کمتر از قبل ولی 
همچنان رخ می دهد، آیا به نظر شما 
روزی این عدد به صفر خواهد رسید 
و چ�ه موانعی ت�ا کنون ب�رای عدم 

احقاق این هدف وجود داشته؟
من امیدوارم روزی برس��د که هیچ 
ک��ودک مبتال ب��ه تاالس��می در ایران 
متولد نش��ود ولی با توج��ه به افزایش 
حض��ور مهاجری��ن افغ��ان و عرب در 
کش��ورمان و عقاید خاص ای��ن افراد، 
تحق��ق این ه��دف مش��کل و زمان بر 
اس��ت.برای اینکه این اف��راد در طرح 
تشخیص قبل از تولد شرکت کنند نیاز 
به آموزش وجود دارد. گاهی الزم است 
در م��واردی دو یا س��ه بار جنین ختم 
حاملگی شود، انجام این عمل با توجه 
ب��ه فرهنگ و عقاید این افراد مش��کل 
خواهد بود البته در این موارد می توان 
از روش های��ی مانند PGD اس��تفاده 
کرد که نیاز به سقط جنین نیز نباشد 
زیرا انجام س��قط، برای م��ادران ایرانی 
بار روانی س��نگینی به همراه دارد. در 
واقع بزرگترین مشکل عدم نگاه جدی 

منطقه ای به موضوع است.
 برای رس��یدن به ه��دف نهایی نیاز 
ب��ه انجام مطالعات جدید و شناس��ایی 

چالش ها اس��ت و توجه ب��ه این نکته 
ک��ه چرا این ک��ودکان همچنان متولد 
می ش��وند. مي ت��وان ب��ا ی��ک برنامه 
مناس��ب بهداش��تي و همت مردم در 
برخورد و پیشگیري از تولد نوزاد مبتال 
به تاالس��مي آن هم فقط با انجام یک 
آزمایش س��اده پیش از ازدواج، رش��د 
جمعیت متولدین تاالس��مي را بس��یار 

کاهش داد.

تش�خیص  ه�ای  آزمایش�گاه   
پزش�کی نقش مهمی در تش�خیص 
بیماران مبتال و ناقلین دارند و گاهی 
در جایگاه مشاوره با خانواده ها قرار 
می گیرند. در خصوص ارائه خدمات 
مش�اوره ای از س�وی این مراکز چه 

توصیه هایی دارید؟
دسترس��ی افراد به مراکز تشخیص 
پزش��کی و مداخل��ه ای��ن مراک��ز در 
آگاه��ی دادن ب��ه مردم م��ی تواند در 
راهبرد اهداف این طرح بسیار اثرگذار 
باش��د. در اکثر مراکز استان ها، مراکز 
تش��خیص در حال س��رویس دهی به 
افراد هس��تند.  آموزش قبل از ازدواج 
و آم��وزش به خان��واده هایی که بیمار 
تاالسمی دارند به صورت جدی توسط 
هماتولوژیس��ت های منطق��ه صورت 
می گی��رد. البته مبتالیان��ی که قبل از 
سال 75 ازدواج کرده اند تحت پوشش 
ق��رار نگرفتند. ح��دود پنج��اه درصد 
مبتالیان به تاالس��می در استان هایی 
که مورد مطالعه قرار گرفته، مربوط به 
عدم آگاهی والدینی اس��ت که قبل از 
سال 75 ازدواج کرده اند. قرار بود این 
آموزش در تمام استان ها صورت گیرد 
ک��ه اطالع��ات جدید از رون��د اجرایی 
ش��دن آن نداریم ولی با توجه به ورود 
اکث��ر م��ادران آن دوره به س��ن باال از 

اهمیت آن باید کاسته شود.
 در اس��تان های��ی مانن��د کرم��ان، 
سیس��تان و بلوچس��تان، هرم��زگان و 
خوزس��تان که ش��یوع بیماری بیشتر 
اس��ت باید اقدامات جدی تری صورت 

گی��رد و اف��راد از نظر رف��ت و آمد به 
 مراک��ز و فقر مالی تحت پوش��ش قرار

 بگیرن��د. در برخ��ی از اس��تان ه��ا، 
مراکز تش��خیص فاصله زیادی با سایر 
شهرس��تان ه��ای اس��تان دارد و افراد 
ب��رای مراجعه ب��ه این مراک��ز ناچارند 
مس��افت های طوالنی را بپیمایند. این 
مشکل باید برطرف شود و افراد بتوانند 
از امکانات مراکز اس��تفاده کنند. البته 
به نظر من آم��وزش و آگاهی دادن به 
افراد بهترین راه حل مش��کل است که 
البت��ه زمان بر خواهد ب��ود. در این راه 
باید توکل و صبر و عالقه بسیار داشت.

وظیف�ه  نه�ادی  و  ارگان  چ�ه   
آموزش را بر عهده دارد و به نظر شما 

اثرگذارتر خواهد بود؟
به ط��ور عم��ده س��ه ارگان درگیر 
موضوعات مربوط به تاالسمی هستند. 
بخش دولتی بهداش��ت و دانشگاه های 
علوم پزشکی، بنیاد بیماری های خاص 
و موسسه های خیریه. وظیفه این سه 
ارگان است که با  هماهنگی و همکاری 
ه��م این مس��ئولیت مه��م را به عهده 
بگیرند.  اینک��ه اگر در جایی موفقیتی 
حاصل می ش��ود همه خ��ود را دخیل 
می دانند ولی هنگام بروز مشکل کسی 
مس��ئولیت قبول نمی کن��د می تواند 
ضربه بزرگی ب��ه پیکره طرح ملی وارد 
کن��د. چرا بای��د در اس��تان هرمزگان 
همچن��ان س��االنه بی��ش از 50 مورد 
تولد کودک تاالس��می داشته باشیم؟ 
صدا و س��یما و رسانه های گروهی هم 
می توانند ب��رای آگاهی دادن به مردم 
کمک کننده باش��ند. برای رسیدن به 
یک موفقیت، موفقیتی که به نفع مردم 
کش��ورمان اس��ت، باید همه دست به 

دست هم دهیم.

 خدم�ات انتقال خون همواره در 
کنار بیماران تاالس�می قرار داشته. 
با توجه به ارتقاء کیفیت فرآورده ها 
و روش ه�ای جدی�د، اقدامات اخیر 

اینکه اگر در 
جایی موفقیتی 
حاصل می شود 
همه خود را 
دخیل می دانند 
ولی هنگام 
بروز مشکل 
کسی مسئولیت 
قبول نمی کند 
می تواند ضربه 
 بزرگی

 به پیکره طرح 
ملی وارد کند. 
چرا باید در 
استان هرمزگان 
همچنان ساالنه 
بیش از 50 مورد 
تولد کودک 
تاالسمی داشته 
باشیم؟

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران



37

نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

سازمان برای س�رویس دهی بهتر به 
بیماران تاالسمی چه بوده است؟ 

خون نیاز اساس��ی و حیاتی بیماران 
تاالسمی اس��ت. وظیفه سازمان انتقال 
خون اس��ت که خون مورد نیاز بیماران 
را به مقدار کافی و با تضمین س��المت، 
در اختی��ار تم��ام بیم��اران ق��رار دهد. 
ایران تنها کش��وری است که به جرات 
می توان گفت، هیچ بیمار تاالس��می در 
هیچ منطقه ای نیست که دسترسی به 
خون نداش��ته باشد.  25 درصد از خون 
به مصرف بیماران تاالس��مي اختصاص 
 داده ش��ده و تقریب��اً س��االنه بی��ش از

400 هزار واحد خون براي این بیماران 
مصرف مي شود. 

ممک��ن اس��ت در مناطق��ی س��ایر 
س��رویس ها دارای نقایصی باشند ولی 
س��المت خون و کیفیت آن، همچنین 
عمل انتقال خون تضمین ش��ده است. 
تاکنون هیچ بیم��اري از دریافت خون 
محروم نبوده و می توان به جرات گفت 
که هرجا تخت و بیماری هس��ت خون 

نیز برای نجات جان بیمار وجود دارد.
 ب��ه دلیل اس��تفاده مک��رر بیماران 
تاالس��مي از خ��ون، س��ازمان انتقال با 
پرداخت هزینه ه��اي مربوط به کنترل 
س��المت خون مانند انج��ام آزمون هاي 
ویروس��ي و انتخاب اهداکننده مناسب 
ت��الش مي کن��د ت��ا خ��ون س��الم به 
بیم��اران ارائ��ه کن��د. البت��ه در زمینه 
در  های��ی  ضع��ف  ایمونوهماتول��وژی 

استان ها داریم که باید برطرف شود.
با توجه به فرهنگ باالی اهدای خون 
در کش��ور و س��رمایه گذاری هایی که 
در این زمینه ش��ده، امروز هیچ بیماری 
منتظر خون نخواهد ماند. در بس��یاری 
از مناطق دور از مرکز اس��تان حتی به 
قیمت فاسد و تاریخ گذشته شدن خون 
همواره تالش ش��ده در مراکز بهداشتی 
ذخایر خونی مناسب وجود داشته باشد.

 با توجه به این که یکي از مسائل 
بیم�اران تاالس�مي تهی�ه  چالش�ي 

داروس�ت و داروی ای�ن بیم�اران، از 
جمله مهترین آنها دس�فرال، داروی 
بسیار گران قیمتی است، در خصوص 
س�رانه درمانی بیماران  تاالس�می و 
احیانا مش�کالت تامین فضای درمان 

چه نکاتی مطرح است؟
ام��ور  بنی��اد  تعری��ف  اس��اس  ب��ر 
بیماری ه��ای خاص، تاالس��می یکی از 
بیماری های خاص ش��مرده می ش��ود و 
بیم��اران برای دارو هزین��ه ای پرداخت 

نمی کنند. 
به جز اختالالت جزئی در تامین دارو، 
خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی در 
چند س��ال گذشته کوتاهی نکرده آنچه 
که متاسفانه مورد بی توجهی قرارگرفته 
این است که تعدادی از بیماران به علت 
عدم تحم��ل داروهای دفع کننده آهن، 
به مش��کالتی از جمله دیابت، نارسایی 
قلب��ی، کاهش عملکرد غ��ده تیروئید و 
تاخیر یا فقدان بلوغ دچار می شوند که 
تا حد ممکن تالش شده که این عوارض 
درمان شوند. گاهی اشکاالت مقطعی به 
وجود می آید که طبیعی است.  حمایت 
دولت��ی از بیماران خ��اص، خوب بوده 
ولی ب��ا بیمه هماهنگ��ی کامل صورت 
نگرفته و در م��واردی بیماران با وجود 

اینکه دفترچه بیماری های خاص دارند 
ولی فرانشیز پرداخت می کنند. به طور 
کلی هزینه هر بیمار تاالس��می بیش از 
150 میلیون ریال در س��ال است که از 

منابع دولتی تامین می شود.

  در پایان اگر نکته ای به نظرتان 
می رسد عنوان کنید.

ما هنوز در درمان بیماران تاالس��مي 
به کش��ورهاي توسعه یافته نرسیده ایم 
اما فاصله کمي با کش��ورهاي توس��عه 
یافته داریم. دسترسي به آزمایشگاه هاي 
ژنتیک در تمام نقاط کشور وجود ندارد 
و م��واردي از این قبیل بای��د در طرح 
پیش گیري از تاالس��مي کش��ور لحاظ 
 ش��ود. ب��راي این ک��ه بتوانی��م از رقم

300 مورد جدید ابتال در س��ال به ارقام 
قابل قبول تري برسیم باید تالش کنیم. 
ممکن اس��ت هرگز این رقم به صفر 
نرس��د اما م��ي توانیم ش��مار بیماران 
تاالس��مي را ب��ه ارقام یک ی��ا 2 رقمي 
برسانیم. آموزش افراد مهمترین بخش 
است آموزش ها باید به نحوی باشد که 
کلیه افراد جامعه از چگونگی انتقال این 
بیماری از نس��لی به نسل دیگر آگاهی 

یابند. 

ممکن است 
هرگز رقم 

 مبتالیان
  به تاالسمی

به صفر نرسد
اما مي توانیم 
شمار بیماران 

 تاالسمي را
  به ارقام

 یک یا دو 
رقمي برسانیم

دوره جدید - شماره 31 )پیاپی43( - فروردین و اردیبهشت90



38

Clinical & Anatomical

38

TME ارزیابی پاتولوژیک نمونه
سرطان رکتوم

پیشینه، تعریف خطوط راهنمای 
بین المللی موجود

مفه��وم TME و توجه به ای��ن فرایند به 
طور چشمگیری باعث بهبود نتایج درمان، به 
خصوص در مورد عود موضعی سرطان رکتوم 
ش��د، این موضوع اولین بار در سال 1980 به 
وسیله آقایان Head و Ryal مطرح و معرفی 
ش��د و MacFarlane نتایج مطالعات بعدی 
را براس��اس روش Heald مطرح کرد. نتایج 
 TME مطرح ش��ده عالیق به سمت تکنیک
را افزایش داد. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
ک��ه TME روش جراحی برتر ب��رای درمان 
 س��رطان رکتوم ب��وده، زیرا ع��ود موضعی از

40-30درص��د ب��دون TME ب��ه 5درصد با 
TME کاه��ش پی��دا کرد. مطالع��ات بعدی 
نی��ز این نتایج را مورد تأکید ق��رار داده و این 
موضوع به طور کلی مورد قبول اس��ت که در 
صورت انجام تکنیک صحی��ح TME میزان 

عود موضعی باید به کمتر از 10درصد برسد.
مزورکت��وم به چربی بافت حمایتی اش��اره 
می کن��د ک��ه در ح��دود 3cm-2 ضخامت 
داشته و حاوی عروق، لنف و گره های لنفاوی 
اس��ت که رکتوم را احاطه کرده و به وس��یله 
فاشیا پوشیده می ش��ود. برداشتن مزورکتوم 
به برداش��تن جراحی این پوش��ش بافت نرم 
به وس��یله اب��راز تیز و تحت دید مس��تقیم و 
تشریح بین فاش��یای ویسرال و پاریتال لگنی 
است. فضای مستعد بین این فاشیاها به عنوان 

”holy plane” ش��ناخته می شود. برداشتن 
مزورکتوم می تواند کامل )TME( و یا ناقص 

)PME( باشد.
TME به برداشتن کامل مزورکتوم پایین 
کف لگن اشاره کرده و برای کارسینومای ثلث 
تحتانی و میانی رکتوم اندیکاس��یون دارد. در 
موارد PME اگر چه برداشتن محیطی مشابه 
TME انجام می ش��ود ولی مزورکتوم در یک 
زاویه قائمه نس��بت به دی��وار رکتوم تا حد 5 
سانتی متر خارج از لبه تومور رزکت می شود. 
PME برای درمان کارسینومای ثلث فوقانی 
رکتوم کفایت می کند. به طور کلی یک نمونه 
TME با سطح صاف و بدون شکاف یا پارگی 
نش��انه یک جراحی کامل و موفق اس��ت. در 
مورد PME، صفحه رزکس��یون باید با دیواره 
رکتوم زاویه 90 درجه داشته باشد بدون اینکه 
مخروطی شدن اتفاق بیفتد. مخروطی شدن به 
تمایل جراح برای برشی به سمت رکتوم توبوالر 
در قسمت دیستال اشاره داشته و نشان دهنده 
پایین بودن نس��بی کیفیت جراحی است. لبه 
رادیال محیطی یک ترم اختصاصی اس��ت که 
فقط برای تومورهای رکتوم استفاده می شود 
و برای تومورهای کولون جایگاهی ندارد. این 
لبه به قسمت لخت و عریان رکتوم که توسط 
صفاق پوشیده نشده است و در قسمت قدام و 
خلف رکتوم وجود دارد اشاره می کند. با وجود 
اینکه CRM قدامی فقط در دیس��تال ترین 
 CRM ،قسمت نمونه رزکت شده وجود دارد

خلفی یک شکل مثلثی داشته و از مزوکولون 
سیگموئید شروع می شود. یک CRM مثبت 
به عنوان گسترش مستقیم تومور )پیوسته یا 
غیرپیوس��ته( یا حضور گره لنفاوی مثبت در 
فاصله 9 میلی مت��ری از لبه رادیال و لخت و 

غیرصفاقی دار اشاره می کند.
خطوط راهنمای انگلیس��ی برای بررس��ی 
نمونه س��رطان رکت��وم ش��امل ارزیابی توده 
اصلی، نقص های جراح��ی و درجه مخروطی 
بودن در قس��مت دیس��تال نمونه و به حضور 
یا عدم حضور پارگی اشاره می کند. پیشنهاد 
پاتولوژیست های دانش��گاه رویال انگلیس در 
سطح تومور به صورت دست نخورده در هنگام 
فیکس کردن اس��ت. به ای��ن منظور که برش 
های س��رپایی در نمونه فیکس ش��ده داشته 

باشیم و CRM را نیز حفظ کنیم.
ارزیاب��ی  ب��ه  آلم��ان  س��رطان  جامع��ه 
ماکروسکوپیک نمونه مزورکتوم و نسبت این 
 PME یا TME موضوع که نمونه خارج شده
بوده و یا نبوده اش��اره می کن��د و فاصله لبه 
دیستال تومور، برش عرضی دیستال تومور )در 
موارد PME( و کیفیت س��طح نمونه را مورد 

تأکید قرار می دهد.
بررس��ی کیفیت س��طح نمونه با توجه به 

موارد زیر صورت می گیرد .
1 - نمونه صاف و دست نخورده

2 - مشخص کردن نوع نقص )>5mm در 
.)5mm< مقابل

برداشتن مزورکتال توتال )TME( به برداشتن جراحی بافت نرم پری رکتال به صورت کامل اشاره می کند و اکنون به عنوان یک اصل اساسی 
در جراحی سرطان رکتوم شناخته می شود. پاتولوژیست نقشی کلیدی در ارزیابی این نمونه ها ایفاء می کند که این موارد شامل ارزیابی لبه 
رادیال محیطی )CRM( و تضمین کیفیت نوع جراحی است. باید توجه کنیم که CRM مهمترین پیش بینی کننده عود موضعی خواهد بود 
و کیفیت مزورکتوم خارج ش�ده عامل کلیدی مهم دیگری در ارزیابی عود موضعی در بیماران با CRM منفی خواهد بود. ارزیابی پاتولوژیک 
صحیح TME اطالعات پروگنوستیک مهمی را فراهم ساخته و به جراح در مورد نوع تکنیک صحیح یا غیرصحیح جراحی نیز کمک می کند، 
داش�تن راهنما، برای ارزیابی ماکروس�کوپیک این نمونه ها اهمیت وافری دارد. این مقاله ارزیابی پاتولوژی نمونه TME را مورد بررس�ی قرار 
می دهد که شامل تعریف پایه ای اولیه، راهنماهای بین المللی موجود و روش ارزیابی مزورکتوم و موارد دیگر مرتبط را مورد بحث قرار می دهد.

 دکتر علی یعقوبی جویباری
 عضو هیات علمی رادیوتراپی -انكولوژی

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
بیمارستان امام حسین)ع(

تهیه و تنظیم :

بررسی کامل نمونه 
TME در بیماران 
سرطان رکتوم 
اطالعات مهم و 
مفیدی را در مورد 
وضعیت بیماری 
مشخص می سازد و 
داشتن یک خط راهنما 
صحیح برای بررسی 
 TME دقیق نمونه
یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است.

CRM: 
Circumferential 
Radial Margin
PME: 
Papilal  
Mesorectal 
Excision
TME:
 Total Mesorectal 
Excision

مقدمه
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3 - نقص وسیع )الیه عضالنی قابل مشاهده 
یا پارگی تومور(

حت��ی  س��ختگیرانه،  نگ��رش  ای��ن 
رنگ آمیزی های اختیاری را نیز برای افزایش 
حساسیت تشخیص پارگی های ریزمزورکتوم 
ب��ه کار می برد. با این وجود سیاس��ت جامعه 
پاتولول��وژی آمری��کای ش��مالی در بررس��ی 
ماکروسکوپیک TME، قدیمی تر بوده و قبل 
از اروپ��ا صورت گرفته اس��ت. راهنمای اخیر 
آمریکا که ش��امل پروتکل بررسی نمونه های 
برداشته ش��ده از بیماران با س��رطان کولون 
و رکتوم منتش��ر ش��ده است ش��امل بررسی 
ماکروس��کوپیک نمونه خارج ش��ده سرطان 
رکتوم برای بررس��ی TME نیست. بسیاری 
از مراکز در آمریکا و کانادا به بررس��ی سرطان 
 رکت��وم ک��ه در تم��ام ط��ول باز ش��ده طی

24 س��اعت یا کمتر فیکس ش��ده است ادامه 
می دهند و تالش کمتری برای بررسی کامل 

مزورکتوم انجام می دهند.
 ارزیابی نمونه 

در ای��ن قس��مت ارزیاب��ی کیفی��ت نمونه 
مزورکتوم، لبه رادیال محیطی لبه دیس��تال و 

گره لنفاوی مورد بررسی قرار گرفته است.
 مزورکتوم

کارهایی که توس��ط Quirke و همکاران 
انجام ش��د، آگاهی و اهمی��ت ارزیابی صحیح 
مزورکتوم را آش��کار ساخت.  جدول 1 نگرش 
Quirke ب��رای ارزیابی نمونه TME را مورد 
بررسی قرار می دهد )شکل 1( نیز مزورکتوم 
کامل یا ناکامل را نش��ان می دهد. این ارزیابی 
شامل بررسی مستقیم نمونه تازه است. چربی 
مزورکتوم در حدود CRM که ش��امل همه 
نواح��ی لخ��ت و غیرصفاق دار ق��دام و خلف 
رکتوم اس��ت به وس��یله جوهر رن��گ آمیزی 
می ش��ود و باید دقت ش��ود که سطح حاوی 
سروز و صفاق دار نمونه، به خصوص در قسمت 
قدامی که س��روز به سمت پایین تر گسترش 
می یابد رنگ آمیزی نش��ود. زیرا رنگ آمیزی 
س��روز ممکن اس��ت آرتیفکت هایی را ایجاد 
کرده و در بررسی قسمت فوقانی رکتوم ایجاد 
مشکل کند. س��پس رکتوم در قسمت قدامی 
از دو سانتی متر باالی تومور تا دو سانتی متر 
زیر تومور باز می شود. این لبه برای گسترش 
اینترالومینال تومور در نظر گرفته شده است. 

اندازه تومور نیز باید ثبت شود باید دقت کنیم 
که نمونه ب��رای حداقل  س��اعت 48 فیکس 
شود. چنین زمان طوالنی برای فیکساسیون از 
پروتکل معمولی که در بسیاری از آزمایشگاه ها 
اس��تفاده می ش��ود متفاوت ب��وده و این یک 
مرحله مهم برای تس��هیل برش های سریالی 

نمونه است.
قس��مت غیرباز ش��ده نمونه فیکس شده 
سپس داخل قسمت ها و تکه های 3-5 میلی 
متر برش داده می شود و حلقه  های برش داده 
شده، از نظر کیفیت مزورکتوم و رابطه تومور و 
 .)fig:5( باید مورد بررسی قرار گیرند CRM
در نهایت دو قس��مت از بخش های سطحی و 
عمقی برای تعیین درجه بندی تومور کفایت 
می کند. بای��د این موضوع را مدنظر داش��ته 
باش��یم که گره ه��ای لنفاوی بزرگ��ی را که 
نزدیک به CRM اس��ت و به نظر مش��کوک 

می رسد در نمونه نگه داریم.
با وج��ود اینکه می��زان ع��ود موضعی در 
بیمارانی که رزکس��یون ناکام��ل مزورکتوم را 
انجام دادند در مقایس��ه با رزکس��یون کامل 
خیل��ی بیش��تر اس��ت )36درص��د در مقابل 
20درص��د( ولی هیچ تفاوت پروگنوس��تیکی 
بین بیماران با رزکس��یون کامل و نزدیک به 
کامل وجود نداش��ت.  اگر چه یک قس��مت از 
عود به خاطر CRM مثبت  است ولی ارزیابی 
کیفیت TME بخصوصی در مورد بیماران با 
CRM منفی اهمیت بیش��تری پیدا می کند. 
در حقیقت در بیماران با CRM منفی میزان 
عود موضع��ی با رزکس��یون مزورکتوم ناقص 
افزای��ش  می یابد با این وجود برای بیماران با 
CRM مثبت، ارزش پیش بینی کننده برای 
بررسی کیفیت جراحی وجود ندارد. مطالعات 
اخیر نش��ان می ده��د که تومور ب��ه صورت 
ناپیوسته داخل مزورکتوم اتفاق می افتد و در 
یک بررسی تا 60درصد موارد تومور به صورت 

ناپیوسته در مزورکتوم کشف شد.
CRM :لبه رادیال محیطی 

 CRM مش��خص کردن صحیح وضعیت
 ،CRM ض��رورت دارد. ب��ه ای��ن دلیل ک��ه
مهمتری��ن عام��ل منفرد پیش بین��ی کننده 
عود موضعی اس��ت. اگرچه گسترش تومور به 
صورت مس��تقیم و حضور گره لنفاوی مثبت 
در فاصله یک میلی متری CRM ، به عنوان 

لبه مثبت رادیال در نظر گرفته می ش��ود ولی 
ش��واهدی وجود دارد که پیش��نهاد می کند 
هم��ه CRM مثبت ها از نظ��ر عود موضعی 
برابر نیس��تند. دریک مطالعه مشخص شد در 
بیم��اران با CRM مثبت به علت گس��ترش 
مس��تقیم توم��ور، احتمال ع��ود موضعی در 
مقایسه با بیماران با CRM مثبت، )به خاطر 
گره لنفاوی درگیر( بیشتر است. )22/1درصد 
در مقاب��ل 12/4درصد(. دراین مطالعه تفاوتی 
بین بیماران با CRM منفی و CRM مثبت 
به خاطر گره لنفاوی نزدیک درگیر از نظر عود 

موضعی وجود نداشت و برابر بود.
این نکته را هم باید مدنظر داشت که خطر 
یک CRM مثبت ب��ه کیفیت مزورکتوم نیز 
وابسته است، زیرا بیماران با یک CRM مثبت 
به علت گس��ترش مس��تقیم تومور رزکسیون 
مزورکت��وم ناقص بیش��تری را در مقایس��ه با 
بیماران ب��ا CRM منفی دارند )44درصد در 
مقاب��ل 24درصد(. همانطور ک��ه قباًل مطرح 
شد، یک لبه رادیال 1mm< به عنوان مثبت 
در نظر گرفته ش��ده همچنین ش��واهد کافی 
 ،>1mm وج��ود دارد که توموره��ا در فاصله
با عود موضعی بیش��تری همراه هس��تند. در 
ی��ک مطالعه میزان عود موضع��ی در بیماران 
با لبه مثبت در حدود 22درصد گزارش ش��ده 
ب��ود و در مقابل فق��ط 5 درصد عود موضعی 
در بیم��اران با لبه منفی اتف��اق افتاد. باید به 
این نکته مهم واقف باش��یم که بیماران با لبه 
رادیال مثبت دارای خطر متاس��تاز دور دست 
)37درصد در مقابل 15درصد( بیشتری بوده 
و از بقاء کمتری برخوردار هستند )بقاء 2 ساله 

70درصد در مقابل 90درصد(.
موقعیت مکانی تومور داخل مزورکتوم نیز 
یک عامل پیش بینی کننده مهم اس��ت. زیرا 
مقدار حج��م بافت نرم بین رکت��وم توبوالر و 
CRM در محیط متفاوت است. در یک مطالعه 
مشخص شد که در بیماران مرد با stage برابر 
س��رطان، تومورهای قدامی ب��ا افزایش میزان 
ع��ود و مرگ و میر برخوردار هس��تند. این به 
حج��م کم بافت نرمی که بی��ن دیواره قدامی 
رکت��وم و CRM وجود دارد وابس��ته اس��ت. 
س��رطان های قسمت تحتانی رکتوم از میزان 
عود موضعی بیشتری برخوردار هستند، اینکه 
 APR علت این اتفاق وابس��ته به نوع جراحی

در بیماران با 
MRC منفی 

میزان عود 
موضعی با 
رزکسیون 
مزورکتوم 

ناقص افزایش  
می یابد با این 

وجود برای 
بیماران با 

MRC مثبت، 
ارزش پیش 
بینی کننده 

برای بررسی 
کیفیت جراحی 

وجود ندارد
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اس��ت یا رفتار بیولوژیک متفاوت تومور، هنوز 
مشخص نیس��ت. محققین نشان دادند که در 
موارد APR، کیفیت مزورکتوم خارج شده بد 
بوده، میزان ش��یوع درگیری CRM افزایش 
می یابد و از پیش آگهی بدتری در مقایس��ه با 
LAR برخوردارند. در مطالعه دیگر مش��خص 
ش��د تومورهایی که در فاصله 6 سانتی متری 
تحتانی از حلقه معقدی قرار دارند، در مقایسه 
با توموره��ای قس��مت فوقانی رکت��وم، عود 
موضعی بیش��تری دارند )18درصد در مقابل 
5درصد( و باید این موضوع را مدنظر داش��ته 
باش��یم که عوامل متعددی می تواند در پیش 
آگهی و رفت��ار بدتر تومورهای رکتال تحتانی 

دخیل باشد.
 لبه دیستال

 CRM اگرچه لبه دیس��تال در مقایسه با
اهمیت کمتری برای درگیری و یا تأثیر بر عود 
موضعی دارد ولی هنوز باید با اهمیت قلمداد 
شود و مورد بررس��ی قرار گیرد. با روش های 
جراح��ی معمول این لب��ه، در حدود 2درصد 
موارد درگیر می ش��ود ول��ی با همین تکنیک 
احتمال درگی��ری CRM 20درص��د موارد 
خواهد بود.  در مطالعه Dutch نش��ان داده 
شده اس��ت که در 40درصد موارد فاصله بین 
تومور و لبه دیستال کمتر از 2 سانتی متر بوده 
و از نظ��ر آماری میزان ع��ود در بیمارانی که 
لبه دیس��تال >2cm و <5cm است تفاوتی 
وجود ندارد. وقتی در مورد لبه دیستال صحبت 
می کنیم دو نکته را باید در نظر داشته باشیم، 
اول اینکه گسترش اینترامورال و اکسترامورال 
پیوسته با تومور اس��ت و دوم اینکه گسترش 
مزورکتال از طریق لنفاتیک می تواند به صورت 
غیرپیوس��ته اتفاق بیفتد. نکت��ه دوم اهمیت 
بیشتری داشته و می تواند متاستاز به گره های 
لنف��اوی در طول زنجیره ش��ریانی مزانتریک 
تحتانی را توضیح داده و باعث جریان لنفاوی 
بازگش��تی و به طور ثانویه گسترش تومور به 
س��مت پایین ش��ود. بنابرای��ن در 20درصد 
موارد بیماران با گره لنفاوی مثبت، گس��ترش 
لنفاوی دیس��تال به تومور اتفاق می افتد و در 
اکثر موارد این گره لنفاوی دیستال مثبت در 
فاصل��ه <2cm از توده توم��ورال اصلی اتفاق 
می افت��د. بر عکس گس��ترش اینترامورال در 
فاصله <2cm فقط در 3/6درصد موارد اتفاق 

می افت��د. در یک بررس��ی Zhao و همکاران 
که بر روی 45 بیمار انجام ش��د میزان حضور 
تومور در طول مزورکتوم دیستال 17/8درصد 
بود و آنها در این بررس��ی متوجه ش��دند که 
گسترش دیستال مزورکتوم بیشتر از گسترش 
اینترامورال )3/6cm در مقابل 1/2cm( است. 
براس��اس این یافته ها نتیجه گیری کردند که 
 4cm 1/5 دیواره رکتوم وcm  لبه دیس��تال
مزورکت��وم ب��رای دس��ت یابی ب��ه یک عمل 

جراحی مناسب ضروری است.
گره های لنفاوی

وضعی��ت لنفاوی مهمتری��ن عامل متعدد 
برای مش��خص ک��ردن بقاء کل��ی در بیماران 
س��رطان رکتوم اس��ت. زیرا این عامل بیشتر 
با عود سیس��تمیک همراه است. بقاء 5 ساله 
بیماران با سرطان رکتوم و گره لنفاوی مثبت 
خیلی کمتر از بیماران ب��ا گره لنفاوی منفی 
اس��ت )40درصد در مقابل 68درصد(. با این 
وجود بعضی از نویس��ندگان مدعی شدند که 
گره لنفاوی مثبت اهمیتی برابر CRM مثبت 
ب��ر عود موضعی دارد. راهنمای TNM اخیر، 
بررسی حداقل 12 گره لنفاوی را برای در نظر 
گرفتن No ضروری داش��تند و این بررس��ی 
روی مطالعاتی ک��ه TME را به عنوان روش 
جراحی اصل انجام نداده اند مطرح شده است.  
در یک مطالعه نش��ان داده شد که 93درصد 
کل گره های لنفاوی خارج ش��ده و 70درصد 
 5mm گره ه��ای لنف��اوی درگیر کمت��ر از
طول داش��تند. باید در نظر داش��ته باشیم که 
ق��رار دادن س��قف حداقل 12 گ��ره لنفاوی 
 under stage باعث می ش��ود ک��ه توم��ور
در نظر گرفته ش��ده و پاتولوژیس��ت بررس��ی 
کنن��ده نمونه، حداقل گره لنفاوی را بررس��ی 
ک��رده و از روش های س��ختگیرانه و دقیق تر 
برای یافتن گره های لنفاوی نزدیک به دیواره 
رکتوم امتناع ورزد. معاینه و مشاهده با چشم، 
لمس و تشریح هنوز روش های استاندارد برای 
تشخیص گره های لنفاوی بوده و باید در نظر 
داش��ت که اش��تیاق و جدیت بررسی کننده 
نمونه یکی از مهمترین عامل ها برای مشخص 

کردن گره های لنفاوی است.
 اثرات رادیوتراپی نئوادجوانت 

TME روی نمونه
براساس مطالعه Dutch، در چندین کشور 

اروپایی، روش رادیوتراپی با دوره کوتاه 5 روزه 
به عنوان روشی اس��تاندارد شناخته می شود. 
زیرا مش��خص ش��ده اس��ت که در مقایسه با 
جراح��ی تنه��ا باع��ث کاهش ع��ود موضعی 
می ش��ود )2/4درصد در مقابل 8/2درصد(. با 
این وج��ود، بیمارانی که تح��ت رادیوتراپی با 
دوره طوالن��ی قرار می گیرند با کاهش مرحله 
تومور و حتی در 23درصد پاک ش��دن کامل 
تومور مواجه اند ولی در مورد رادیوتراپی کوتاه 
مدت، مرحله بیم��اری تغییری پیدا نمی کند 
زی��را جراح��ی در فاصل��ه 10-7 روز بع��د از 

رادیوتراپی انجام خواهد شد.
مطالع��ه Dutch نش��ان داد ک��ه میزان 
CRM مثبت بی��ن گروهی ک��ه رادیوتراپی 
ش��ده اند و گروهی که نش��ده اند تقریباً برابر 
 CRM بود بنابرای��ن رادیوتراپی تأثی��ری بر
مثبت ندارد. بدون توجه به رادیوتراپی میزان 
درگیری لبه دیس��تال مثبت کمتر از 2درصد 
بوده و بسیار کمتر اتفاق می افتد. نکته بعدی 
اینک��ه حت��ی رادیوتراپ��ی ب��ا دوره کوتاه نیز 
می تواند تعداد گره های لنفاوی مورد بررسی 

نمونه خارج شده را کاهش دهد.
نتیجه گیری 

بررسی ماکروس��کوپیک پاتولوژیست روی 
نمونه TME به س��ه دلیل اهمیت دارد، اول 
اینک��ه به جراح در م��ورد نوع تکنیک صحیح 
یا غیرصحی��ح جراحی کم��ک می کند، دوم 
اینک��ه ارزیاب��ی CRM مهمتری��ن عام��ل 
پی��ش بینی کننده عود موضعی بوده و س��وم 
اینک��ه کیفیت مزورکتوم ی��ک عامل کلیدی 
اس��ت که خطر عود موضع��ی را در بیماران با 
CRM منفی تحت تأثیر ق��رار می دهد. این 
مقاله از دیدگاهی که ارزیابی ماکروسکوپیک 
"TME را م��ورد تأکید ق��رار می دهد حمایت

 کرده است.
 این موارد ش��امل ارزیابی نمونه در هر دو 
حالت تازه و فیکس ش��ده، اختصاص حداقل 
48 س��اعت برای ثب��وت یک نمونه س��الم و 
دس��ت نخورده است. بررس��ی ظاهر خارجی، 
مقاطع و برش های عرضی توسط پاتولوژیست 
حائ��ز اهمیت اس��ت و برای دس��ت یافتن به 
اه��داف متعالی پروتکل های اس��تاندارد برای 
 بررس��ی، بای��د نمون��ه TME در دس��ترس

باشد.

وضعیت لنفاوی 
مهمترین عامل 
متعدد برای 
مشخص کردن 
 بقاء کلی

در بیماران 
سرطان رکتوم 
است. زیرا این 
 عامل بیشتر

 با عود سیستمیک 
 همراه است.

 بقاء 5 ساله 
بیماران با سرطان 
رکتوم و گره 
لنفاوی مثبت 
خیلی کمتر از 
بیماران با گره 
لنفاوی منفی 
است )40درصد 
در مقابل 
68درصد(
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 آزمون ژنتیکی موثر
در تشخیص محل اولیه تومورهای متاستاتیک

طبق نظر دکتر دیوید  هنر، در 3-5 درصد از موارد سرطانی جدید حتی بعد از اقدامات تصویربرداری 
و آزمون های پاتولوژیک، تعیین محل اولیه سرطان مشکل یا حتی غیرممکن است. 

همچنین به گفته وی، اهمیت شناسایی محل اولیه تومور به دلیل دقیق تر شدن روند درمان در حال 
افزایش است.

نتایج این مطالعه در یک سمپوزیوم سرطان های دستگاه گوارشی اخیر در سانفرانسیسکو و کالیفرنیا 
ارائه شده است.

باف��ت های مورد نظر با روش Microarray-based gene-expression assay  ارزیابی ش��ده 
 RNA نمونه های ثابت ش��ده در فرمالین قرار گرفته در پارافین را مقایس��ه و پروفایل RNA پروفایل
پانزده س��رطان شناخته شده با پنجاه و هشت نمای مورفولوژی مختلف را به دست آورد. سطح بیان ژن 
در بیش از 2000 ژن اندازه گیری ش��د.  گرچه تکنیک های جدید هیس��تولوژیک و تصویربرداری اغلب 
تشخیص قطعی را برای بسیاری از بیماران امکان پذیر می کند ولی تعیین منشاء اولیه تومورگاه نیازمند 

آزمایش های مختلفی مانند گذاشتن پانل IHC، نشانگر سرمی و تصویربرداری است.
مطالعات گذش��ته، قابل اعتماد و عملی آزمون های ذکر ش��ده را نش��ان داده اند. به عنوان مثال در 
یک مطالعه ارزش��یابی، اتفاق نظر کلی برای تش��خیص رفرانس 89 درص��د )95CI=%85-%91( و 
میانگی��ن 12 باف��ت: برای ه��ر نمونه، با احتمال بی��ش از 99 درصد توانایی رد کردن یک تش��خیص را 
دارد. در ای��ن مطالعه، نتایج به دس��ت آم��ده روند درمان را در بیش از 75 درصد م��وارد تغییر داد. این 
تغیی��رات ن��ه تنها در رژیم ش��یمی درمانی بود بلک��ه در برخی بیماران، درمان های بیش��تری از جمله 
جراحی و پرتودرمانی را الزم س��اخت. همچنین بیماران قبل از انجام این مطالعه خاطر نش��ان می کند 
ک��ه 75درصد پزش��کان انجام این آزمایش را مفید دانس��ته اند.  بس��یاری از بیماران قب��ل از انجام این 
 مطالعه در معرص آزمایش هایی از جمله تصویربرداری و اندوسکوپی های مکرر قرار گرفته اند.) میانگین

3/2 آزمایش برای هر بیمار( همچنین برای هر بیمار 9/9 مارکرIHC بررسی شد.
در انتها، پژوهش��گران اس��تفاده از پروفایل مولکوالر را در سرطان های با کانون اولیه نامشخص مفید 

دانسته  و انجام این فرایند را به صورت روتین، مستلزم اطالعات گسترده تر می دانند.   

 در 27 م�اه ژانوی�ه س�ال 2011 مرک�ز اطالع�ات Real-world، موث�ر ب�ودن آزم�ون های�ی جه�ت تعیین محل 
Novel gene- اولی�ه توم�ور را در بیمارانی که تش�خیص س�رطان در آنها مش�کل ب�ود تایید ک�رد. اس�تفاده از
"expression profile assay، تعیی�ن مح�ل اولیه و اقدام�ات درمانی در بیش از نیمی از بیم�اران را امکان پذیر

 ک�رد.
 ،)P<0.001( بعد از دریافت نتایج کس�ب ش�ده از بافت های آزم�ون اولیه، محل اولیه توم�ور در 54 درصد موارد
 و ب�ه تب�ع آن درمان اختصاص�ی س�رطان در 68 درصد و کموتراپ�ی پیش�نهادی در 54 درصد از بیم�اران تغییر

)0.0001<P( .ک�رد 

تازه ها
ه ها

تاز دکتر فرحناز بیداری زره پوش
متخصص آسیب شناسی

دکتر وحیده سادات ازهری
 رزیدنت آسیب شناسی

پژوهشگران 
استفاده از 
پروفایل 
مولکوالر 
را در 
سرطان های 
با کانون اولیه 
نامشخص 
مفید دانسته  
و انجام این 
فرایند را 
به صورت 
روتین، مستلزم 
اطالعات 
گسترده تر 
می دانند
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تضعیف آندروژن ها با آگونیست های هورمون آزاد کننده 
گنادوتروپی��ن )GnRH( و یا ارکیکتومی درمانی ش��ایع و 
مورد بحث برای سرطان پروستات به حساب می آید ولی به 
دلیل عوارض جدی که دارند استفاده آنها مورد شک است.

در مطالع��ه حیوانی، آن��دروژن دارای اثرات محافظتی علیه 
کارسینوژن های کولون است که این موضوع احتمال افزایش 
بروز سرطان کولورکتال را به دنبال محرومیت آندروژن مطرح 
 می کند. در این مطالعه 107859 بیماری که طی س��ال های

1993-2002 تش��خیص سرطان پروس��تات داشته و تا سال 
2004 تحت نظر بودند شناس��ایی شدند. مردان با ارکیکتومی 
 بیش��ترین می��زان ب��روز س��رطان کولورکت��ال را داش��تند

)6/3 در 1000 فرد در س��ال( با 95درص��د  فاصله اطمینان 
) CI=5/7-3/5(

)س��االنه  :GnRH آگونیس��ت   درم��ان  ب��ا   م��ردان 
)و  CI=95درص��د   9/4-4 ب��ا  ف��رد   1000 در   4/4  

در  3/7 )س��االنه  آندروژن��ی  محرومی��ت  ب��دون   م��ردان 
1000 نفر؛ CI%95=9/3-5/3( بعد از تطبیق خصوصیات 
 اف��راد و س��رطان پروس��تات تاثی��ر آم��اری واضح��ی بین

افزای��ش    )dose-responce P trend=0.10(
خط��ر س��رطان کولورکت��ال و افزای��ش دوره محرومی��ت 
آندروژنی وجود داش��ت. در مقایس��ه با نب��ود این درمان ها: 
افزای��ش خط��ر س��رطان کولورکت��ال مرتبط ب��ا درمان با 
 آگونیس��ت های GnRH برای 25 ماه یا بیش��تر با نس��بت

 خطر HR=31/1( 1/31  و CI95%=53/1-12/1(ویا 
)  HR=37/1 و CI95 % =66/114/1(ب��ا ارکیکتومی

همراه بوده است.

نتیج�ه: درمان طوالن��ی مدت محرومی��ت آندروژنی در 
سرطان پروستات، مرتبط با افزایش خطر سرطان کولورکتال 

است.

افت��راق بی��ن س��ندرم روده تحری��ک پذی��ر )IBS( و 
بیماری های التهابی روده )IBD( می تواند غیرممکن باشد. 
هدف، مش��خص کردن توانای��ی الکتوفرین مدفوع به عنوان 
 مارکر التهابی در بیماران  IBS و IBDبا استفاده از اندکس

modified Harvey- Brad Show Activity تخمین 
زده می شود. 137 بیمار با IBS، 126 بیمار مبتال به کولیت 
اولس��رو )UC( و 104 ف��رد مبت��ال به ک��رون و 98 نفر به 
صورت داوطلب مورد مطالعه قرار گرفته اند. میانگین غلظت 
الکتوفری��ن برای کولیت اولس��رو )6/6 ± 42(، برای کرون 

)IBS ،)12/7±4 0± 1/4 و در گروه کنترل 0/5±2 بود.
سطح الکتوفرین در بیماران IBD به شکل قابل توجهی 

. )P>0/001(.و گروه کنترل باالتر بود IBS نسبت به
میانه غلظت الکتوفرین نیز به شکل واضحی در بیماران با 
UC و کرون فعال در مقایسه با گروه غیر فعال باالتر بود.)به 
ترتیب P>0/001 ، P=0/002(. همچنین میزان حساسیت، 
اختصاصی��ت، ارزش اخباری مثبت و منف��ی الکتوفرین در 
 افت��راق IBD فعال از IBS و گروه کنترل س��الم به ترتیب

67 درصد، 96 درصد، 87 درصد و 86 درصد بود.

 سرطان کولورکتال درمردان تحت درمان  با محرومیت آندروژنی 
برای سرطان پروستات

 الکتوفرین مدفوع، موثر در افتراق سندرم روده تحریک پذیر 
و بیماری های التهابی روده

REF:Alimentary Pharmacology and Therapeutics
2010;31(21):1365-1370. 2010 Black well Publishing

REF: JOURNAL OF “THE NATIONAL CANCER INSTITUTE”. 2010;102(32);1760_1770
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 تاثیر به تأخیر افتادن  ثبوت 
 در فرمالین   بر گیرنده   استروژن   و   پرژسترون

 در سرطان  پستان

دکتر هیوا صفار
متخصص آسیب شناسی

روش بررسي

 درای��ن مطالعه خانم هاي با س��رطان پس��تان که قب��اًل درمان
 neo adjuvant دریاف��ت نک��رده و اکس��زیون وس��یع موضعی 
جراحي داشته اند مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه بالفاصله به بخش 
پاتولوژي فرس��تاده مي شد و  زمان رزکس��یون در اتاق جراحي و 
زم��ان اولین نمونه )زمان 0( در نظر گرفته ش��دند. تومور تازه به 8 
قسمت تقسیم شد که هر کدام 3میلیمتر قطر داشتند. قسمت اول 
در بافرفرمالی��ن 10درصد ، )pH=7/4( قرار گرفت و عنوان نمونه 
 صفر  را به خود اختصاص داد. سایر نمونه ها به ترتیب در زمان هاي

30 دقیقه و8 ,2,4 ,1 ساعت فیکس شدند و یک نمونه طول شب 
را در c°4 نگه داش��ته ش��د. جهت جلوگیري از ثبوت بیش از حد، 
نمونه ها طي 32-24  س��اعت فرآوری ش��دند و نمونه های شبانه 
حدوداً 12 س��اعت بعد فرآوری شدند. نحوه فرآوری همة  نمونه ها 
یکس��ان بود. پ��س از آماده س��ازی و تهیه مقاط��ع, رنگ آمیزي 
ایمونوهیستوش��یمي با آنتي بادي هایي که قباًل ذکر ش��د صورت 
گرفت. رنگ آمیزي PR, ER به شکل نیمه کمي در هر مقطع رتبه 
بندي ش��دند ) روش Q score (. در این روش شدت و توزیع میزان 
واکنش لحاظ مي ش��ود. در مورد ش��دت ، درجه بندیصفر )منفي(: 
 هی��چ هس��ته اي در بزرگنمایی باال رنگ آمیزي نش��د، درجه بندی

یک )ضعیف(:  میزان رنگ آمیزي صرفاً در بزرگنمایی باال قابل مشاهده 
بود. درجه بندی2)متوس��ط(: واکنش در بزرگنمایی پایین به چش��م 
م��ی آمد. درجه بندی3 )ق��وي(: در بزرگنمایی پایین واضحاً واکنش 

 دی��ده مي ش��د و از لحاظ توزیع: +0 : 0درص��د ، +1 : 25-1 درصد ،
+2 :  50-26درص��د ، +3 :   75-51درصد ، +4 :  بیش��تر از 75 درصد 
نمونه ها رنگ گرفتند . این دو با هم جمع شدند که درطیف 7-0  قرار 

.)Q score( مي گرفت
نتایج:

ER ثبوت تاخیري و نتایج 
 درم��ورد کل��ون1D5 و 6F11 ، میانگی��ن Q Score  ، بع��د از

 4-2 ساعت کاهش یافت. در کلون 1D5 از 2/ 6 در نمونه یک ساعت 
 SP1 6 از 6 به 5/ 4رسید.  کلونF11 به 4/7 در نمونه شبانه و در کلون
در س��اعت 0 درجه بندی 8/ 6 داش��ته که  در ساعت یک به 6/5 و در 
نمونه شبانه به 6 رسید. کاهش میانگین در این کلون نسبت به 2 مورد 
قبلي کمتر کاهش نشان داد. در مقایسة set کلون ها ، بجز دو کلون 
1D5 و SP1 در س��اعت 8، بین بقیه تفاوت معني دار وجود نداشت. 
)میانگین درجه بندیSP1 برابر 6/2 بود )در مقابل 8/ 4 در 1D5( که 
واضحا مقدم بر آن قلمداد مي شود. )P=0.03(  بنابراین به نظر می رسد 
تأخیر ثبوت در هر 3 کلون بر مقدار و درصد سلول هاي مثبت و شدت 
آن تأثیر گذار بوده است . حتي در یک مورد در کلون 1D5 و  F11 از 
درجه بندی 2 در زمانهاي  10 و 30   ، به درجه بندی  0 در ساعت 8 
 رسید. در کلون SP1 ازدرجه بندی 6 در همین زمان ها به 2 در ساعت

8 رسید. )جدول 1(
 PR ثبوت تأخیري و نتایج

در کل��ون PgR636 و 16 میانگین Q score در س��اعت یک 

شناسایي صحیح گیرنده استروژن و پرژسترون به روش ایمونو هیستوشیمي در سرطان مهاجم پستان از این نظر که در تصمیم گیري 
درماني تأثیر گذار اس�ت اهمیت بس�یار زیادي دارد. نتایج نادرست باعث درمان نامناسب، درمان اندوکرین یا سیتوتوکسیک مي شود 
که مي توانند عوارض جدي را به  همراه داشته باشند. اگر چه داده هاي حمایت کننده اي وجود ندارند ولي گزارش PR و FR نادرست 
ممکن اس�ت بر عاقبت بیماری تاثیر معکوس داش�ته باش�د.  مطالعات زیادي تاثیر ثبوت طوالني فرمالین یا تفاوت در بروز بیومارکرها 
در نمونه هاي بیوپس�ي س�وزني و اکس�یزیون را بررس�ي کرده اند. براي بهینه سازي واستانداردس�ازي IHC . توصیه شده ثبوت در 
سریع ترین زمان ممکن از خروج نمونه  با حداکثر زمان یک ساعت صورت گیرد و حداقل طول زمان ثبوت هشت ساعت باشد، با این 
حال تاثیر تاخیر ثبوت تا کنون خیلي بررس�ي نش�ده است.  در مطالعه کنونی با توجه به انواع Anti PR  وAnti ER موجود در بازار، 

تأثیر تاخیر ثبوت بر کلون هاي شایع تر مورد استفاده شامل : 
 PR(1E2, ventana) ,PR(clone-PGR6,DAKO) PR(clone 16 , Novocastra) , ER(SP1 , ventana, Tucson Az)

ER(1D5,DAKO) ER(clone 6F11, Novocastra, England) , مورد بررسی قرار گرفته است.

Jingxin Qiu, Swati 
Kulkarni, Rameela 
Chandrasekhar, et al.
American Journal of 
Clinical Pathology. 
Vol 134(5) , 
 2010; 813-819

براي بهینه سازي 
واستانداردسازي 
IHC , توصیه شده 
 ثبوت 
در سریع ترین 
 زمان ممکن 
 از خروج نمونه

  با حداکثر زمان 
 یک ساعت

 صورت گیرد و 
حداقل طول زمان 
ثبوت هشت ساعت 
باشد، با این حال 
تاثیر تاخیر ثبوت 
تا کنون خیلي 
 بررسي
 نشده است
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شروع به کاهش کرد. در کلون 1E2 کاهش پس از 8-4 ساعت رخ 
داد. میزان کاهش در میانگینQ score در هر 3 کلون مشابه بود. 
کل��ون 1E2 ) با میانگین 75. 6 در دقیقه 0 و 6 در نمونه ش��بانه( 
قوي ترین شدت را بین 3 کلون )6F11, 1E2 , 1D5 ( دارا بود. 

)جدول 2(
 مش��ابه ER تاخیر ثبوت در هر 3 کلون کاهش ش��دت و تعداد
)درصد (سلول ها را به همراه داشت. البته این تفاوت معني دار نبود.

بحث   

ب��روز PR/ER در روش  نتای��ج  ب��ر  اعتم��اد  ب��ا  پزش��کان 
ایمونوهیستوشیمي در نحوه درمان بیماران تصمیم گیري مي نمایند. 
مطالعات مختلف تاثی��ر دراماتیک درمان اندوکرین بر تومورهاي با 
واکن��ش  PR/ER مثبت را از لح��اظ زمان فارغ از بیماري و بقاي 
 PR/ER کلي بررسي کرده اند. عالوه بر درمان اندوکرین، وضعیت
همچنین بر تصمیمات درمان موضعی مثل پرتو درمانی در بیماران 
مسن یا به کارگیري درمان اندوکرین در بیماراني که گزینه مناسبی 
براي جراحي نیستند هم  تاثیر گذار است. بسیاري از مطالعات نشان 
دادند درصدي از بیماران با گیرنده منفي به درمان اندوکرین پاسخ 
داده اند که این مس��اله ش��اید به دلیل نتایج منفي کاذب بررس��ي 
هورموني در نمونه هاي اکس��یزیون بوده است. گزارش هاي زیادي 
متغیر بودن نتایج در نمونه هاي بیوپس��ي سوزني و ماستکتومي به 
روش IHC یا ligand binding assay  را نش��ان داده اند. یک 
توضیح احتمالي، ش��اید این است که نمونه بیوپسي وضعیت کلي 
نمونه را نشان نمي دهد )هتروژن بودن تومور( و توضیح دیگر شاید 

تاخیر ثبوت قسمت مرکزي در نمونه هاي جراحي باشد. 
Khoury و همکارانش نش��ان دادن��د تاخیر ثبوت اثر منفي بر 
کلون 1D5 و PgR636 دارد. در این مطالعه کاهش بروز ER، دو 
ساعت و PR، یک ساعت پس از ثبوت رخ داد، که گرچه یافته ها از 
نظر آماري معني دار نبودند ولی پیش آگهی  به شکل معني دار از 

یک وضعیت خوب به میزان متوسط  مي رسید. 
کل��ون هاي متفاوتي از PR/ER در دس��ترس هس��تند. در این 
مطالع��ه، تاثیر تاخیر ثبوت در 3 کلون ER و 3 کلون PR بررس��ي 
شد. هر 3 کلون به شکل منفي تحت تاثیر تاخیر ثبوت قرار گرفتند. 

ک��ه این اثر منفي در مورد SP1 کمتر از 6F11 و 1D5 بود. کلون 
SP1 در مجموع رنگ پذیري هس��ته اي قویتري داش��ت و در عین 
ح��ال رنگ آمیزي سیتوپالس��مي ی��ا زمینه در آن کمتر مش��اهده 
ش��د. این نتایج همخ��وان با نتایج مطالعات دیگراس��ت که SP1 را 
کمي بهتر ارزیابي ک��رده بودند. کلون هاي آنتي بادي مختلف علیه 
 1D5 . ساخته ش��ده اند ER مناطق متفاوت پروتئین هس��ته اي
"ER ، آنتي بادي منوکلونال موش��ي اس��ت علیه طول کامل زنجیره

 ERα origin انس��اني ن��و ترکیب. حال آنک��ه 6F11 علیه طول 
کامل مولکول  ERα انس��اني اس��ت و  SP1 آنتي بادي منوکلونال 
خرگوش��ي اس��ت که علیه C- ترمینال  ERα عمل مي کند. بین 
حساس��یت این آنتي بادي ها تف��اوت وج��ود دارد و SP1 احتماالً 
بیش��ترین تمایل را به گیرنده ER نش��ان مي دهد. نکته دیگر این 
است که تاخیر ثبوت ش��اید درجات مختلفي از degradation را 
در مناط��ق مختلف پروتئین ER ایجاد نماید به ش��کلي که منطقة 
c- ترمینال بهتر حفظ ش��ود و همین مساله مي تواند اثر بهترکلون 
SP1 را توجی��ه نمای��د. در این عدم همخوان��ي عوامل دیگري نیز 
مي تواند مؤثر باش��د مثل محلول ثبوت یا مراحل بازیافت آنتی ژن. 
البته قطعاً مطالعات بیشتري الزم است که تاثیر واقعي تاخیر ثبوت 
 PgR636 کلون ، PR را بررس��ي نماید.  در مورد ER بر مولکول
 یک آنتي بادي منوکلونال موشي دیگر است که علیه طول کامل فرم

 )B ,A مشترک در فرم ، N انساني نو ترکیب )ترمینال RP از A   
ساخته شده است. کلون 16 یک آنتي بادي منوکلونال موشي دیگر است 
که علیه پروتئین نوترکیب پروکاریوتیک مرتبط با منطقه N- ترمینال 
فرم A س��اخته ش��ده وکلون 1E2 یک آنتي بادي اولیه منوکلونال 
خرگوش اس��ت علیه یک پپتید سنتتیک که به عنوان منطقه اي با 
پتانس��یل باالي آنتي ژنیس��یته در هر دو فرم B , A شناخته شده 
 است.  مطابق نتایج این مطالعه، تأخیر ثبوت در مورد PR هم بر تعداد
 ) درصد( س��لول هاي مثبت و هم ش��دت رنگ آمی��زي آنها در هر

3 کلون تاثیر منفي نشان داد. با این حال تفاوت بین این 3 کلون به 
لحاظ آماري معني دار نبود. نهایتاً، براساس نتایج، تاثیر منفي تأخیر 
ثبوت بر بیومارکرهاي ER و PR ، صرفنظر از کلون مورد اس��تفاده، 
وجود دارد. بنابراین توصیه مي شود تأخیر ثبوت در فرمالین بیشتر از 
یک ساعت نبوده و مخصوصاً نمونه ها به شکل شبانه نگه داشته نشوند. 

درجه بندی  Qبراي ER در زمان هاي مختلف ثبوت )جدول 1(

DAKO 1D5Lieca 6F11Ventana SP1زمان
05/8 )2-7(5/3 )2-7(6/8 )6-7(

)7-5( 6/7)7-2( 5/8)7-2( 106/2 دقیقه
)7-6( 6/8)7-2( 5/7)7-2(306/0 دقیقه
)7-4( 6/5)7-2( 6/0)7-2( 16/2 ساعت
)7-2( 6/2)7-2( 5/8)7-2(0/ 26ساعت
)7-3( 6/3)7-2( 5/3)7-2( 45/3 ساعت
)7-2( 6/2)6-0( 4/5)7-0( 84/8 ساعت

)7-4(6/0)6-2(4/5)6-2( 4/7نمونه شبانه

درجه بندی Q براي PR در زمان هاي مختلف ثبوت )جدول 2(

DAKO PgR636Lieca 16Ventana 1E2زمان
06/50  )6-7(6/75 )6-7(6/75 )6-7(

)7-6( 6/50)7-5( 6/00)7-5(  105/75 دقیقه
)7-7(7/00)7-6( 6/75)7-5(6/50 30 دقیقه
)7-6( 6/75)7-5( 6/50)7-5(16/25 ساعت
)7-6( 6/75)7-3( 6/00)7-4(26/00 ساعت
)7-6( 6/75)7-3( 5/75)7-3(45/75 ساعت
)7-5( 6/25)7-4( 5/75)7-4(85/50 ساعت

)7-5(6/00)7-4( 5/75)7-3( 5/25نمونه شبانه

بسیاري از 
مطالعات نشان 

دادند درصدي از 
بیماران با گیرنده 

 منفي
به درمان 

اندوکرین پاسخ 
 داده اند

که این مساله شاید 
 به دلیل نتایج
منفي کاذب 

بررسي هورموني 
در نمونه هاي 

اکسیزیون بوده 
است
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Micro RNA نقش مولکول های کوچک 
 در بیماری پیچیده دیابت

هر Micro RNA قادر اس��ت بیان هزاران mRNA را 
کنترل کن��د، بنابراین عملک��رد Micro RNA به صورت 

غیراختصاصی است.
امروزه مش��خص شده که حدود بیش از نیمی از ژن های 

انسانی تحت کنترل Micro RNA ها هستند.
 نحوه س��نتز Micro RNA ها بدین ش��کل اس��ت که 
 MicroRNA بال��غ در ابت��دا به صورت رونوش��ت اولیه یا

 Pri-miRNA توس��ط RNA پلي مراز ΙΙ رونویسي مي 
ش��ود.  Pri-miRNA که حاوي کالهک )cap( و دم پلي 
A اس��ت، طي پردازش ایجاد س��اختار س��نجاق س��ري 70 
نوکلئوتی��دي تحت عن��وان Pre-miRNA مي نماید. این 
Micropro-  رردازش توسط یک کمپلکس پروتئیني به نام

cessor Complex انجام مي گیرد. 
   این کمپلکس ح��اوي یک ریبونوکلئاز ΙΙΙ به نام آنزیم 
Drosha، پروتئی��ن هم��راه همیش��گي این آنزی��م به نام 
DGCR8 و یک پروتئین اتصالي به RNA دورشته اي به 

نام Pasha مي باشد.
 ای��ن کمپلک��س پروتئین��ي فرآین��د پردازش��ي خ��ود 
را در هس��ته انج��ام م��ي ده��د. س��پس ط��ي پ��ردازش 

 نهای��ي، Pre-miRNA توس��ط پروتئی��ن حامل��ي به نام 
سیتوپالس��م  ب��ه  هس��ته  از   Exportin5/Ran GTP
حمل ش��ده و در سیتوپالس��م یک ریبونوکلئاز ΙΙΙ دیگر به 
 ن��ام آنزیم Dicer به کمک ش��ریک پروتئین��ي خود به نام
 TRBP )Tran activation-responsive  
)RNA-binding Proteinتبدیل Pre-miRNA به 
MicroRNA بالغ انجام مي گیرد. MicroRNA بالغ در 
ابتدا به صورت مولکول RNA  دو رش��ته اي است، اما براي 
 guide انجام فعالیت خود تنها یک رش��ته که تحت عنوان
 RISC شناخته مي ش��ود به کمپلکس پروتئیني strand
(RNA Induced Silencing Complex) متصل 
مي ش��ود. انتخاب ای��ن رش��ته MicroRNA به کمک 
پروتئی��ن argonaute که یک زیر واح��د کاتالیتیکي در 

ساختمان پروتئین RISC است انجام مي گیرد.
  پروتئی��ن Argonauts عم��ل ح��ذف رش��ته دیگ��ر

MicroRNA تح��ت عنوان Passenger strand  یا 
Micro- antiguide strand را انجام مي دهد. نهایتاً 

RNA ب��ه عنوان ی��ک anti sense به بخش مکمل خود 
 sense ک��ه به عنوان mRNA 3 از مولک��ول´UTR در

Micro RNA ها مولکول های RNA تک رشته ای غیر کد شونده با طول حدود 19-28 نوکلئوتید هستند که نقش مهمی 
در تنظیم منفی بیان ژن ها در سطح پس از رونویس دارند.

بخ��ش اینت���رون،  رونوش�ت  ش��امل   RNA از  قطعات�ی  پ���ردازش  نتیج�ه  در  ه�ا    Micro RNA   
)UTR 3´(3´-Untranslated Region مولکول mRNA، قطعات بلند RNA غیرکدش�ونده، SnoRNA و ترانسپوزون 

ساخته مي شوند. 
اولین Micro RNA   در دس�امبر 1993 در نماتودها Caenorhabditis Elegans  کش�ف شد که آن را Lin-4 نامیدند 
و دومین Micro RNA در این نماتود در س�ال 2000   با عنوان Let- 7   کش�ف شد که تا آن زمان آنها )Lin-4 . Let-7( را 
تحت عنوان Small RNA می شناختند. به دنبال تحقیقات و بررسی های بیشتر عنوان Micro RNA بر آنها نهاده شد و 

در طی 3 مقاله در مجله Science به چاپ رسید.

دکتر حسن احترام
عضوهیئت علمی گروه پاتولوژی 

دانشگاه علوم پزشكی کاشان
 مهدی سپهرنژاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی – 
دانشگاه علوم پزشكی کاشان 

نویسندگان:
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جهانی انتظار 
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سال 2030 
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تعداد 366 
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ش��ناخته مي ش��ود، متصل شده و س��بب هدایت کمپلکس 
RISC برروي mRNA مي ش��ود. کمپلکس RISC نیز 
سبب ایجاد شکاف در مولکول mRNA و یا القاي سرکوبي 
عمل ترجمه مي شود که نوع عمل بسته به نوع رابطه مکملي 
 mRNA ب��ا س��ایت مکملي خ��ود روي MicroRNA
مي توان��د متفاوت باش��د. همچنین طي بررس��ي هاي اخیر 
مشخص ش��ده اس��ت که MicroRNA از طریق کنترل 
دآدنیالسیون سریع mRNA مي تواند سبب کاهش سطح 

mRNA هدف شود. ) شکل 1(
 دیاب��ت امروزه یک��ی از معضالت عرصه س��المت جهانی 
اس��ت که بر اساس گزارش س��ازمان بهداشت جهانی انتظار 
می رود تا س��ال 2030 می��الدی ، تعداد 366 میلیون نفر به 

این بیماری مبتال شوند.
 ای��ن بیماری مه��م متابولیکی حالتی اس��ت که عمدتا با 
هیپرگلیس��می تعریف ش��ده و ب��ه مجموع��ه ای از عوارض 
ب��ه خصوص نفروپات��ی، نوروپاتی، رتینوپات��ی، بیماری های 
ایس��کمیک قل��ب و بیماری ه��ای عروق محیط��ی منتهی 
می ش��ود. تش��خیص زود هنگام این بیماری و به دنبال آن 
 درمان به موقع از عواقب ناش��ی از عوارض آن کاسته خواهد

شد. 
کشف  Micro RNAها و گزارشات متعاقب آن ، نقش 
آنه��ا را در تنظیم گلوکز و متابولیس��م لیپی��د به عنوان یک 
روش جدی��د در تنظی��م ظریف ژن هایی ک��ه صورت های 
 مختلف��ی از تنظیم متابولیس��م را کنترل می کنند، نش��ان 

می دهند.
از آنجایی که Micro RNA ها دارای نقش حیاتی در 
توس��عه و پیشرفت دیابت هستند، گزارش های اخیر ارتباط 
محدوده ای از س��طوح Micro RNA های تغییر یافته با 
عوارض ناش��ی از دیابت را نشان داده اس��ت به گونه ای که 
مشخص شده Micro RNA در سنتز و ترشح انسولین از 
جزای��ر β پانکراس، نوروپاتی دیابتی و کاردیومیوپاتی دیابتی 

نقش دارد.
ش��ده  شناس��ایی  مختل��ف  ه��ای   Micro RNA از 
 در فرایند ه��ای متابولیس��م م��ی ت��وان در س��نتز انس��ولین به

 miR-124a MiR-34a/146, در متابولیسم گلوکز   miR-29aو 
 miR-14, miR 143, MiR103/107در متابولیسم لیپید
 miR-1, miR320, miR133 و در کاردیومیوپاتی دیابتی
اش��اره  miR-192, miR377 دیابت��ی  نفروپات��ی  در   و 

نمود .
ب��ا توجه ب��ه اینکه ب��ا اس��تفاده از نش��انگرهای متداول 
ام��روزی موج��ود در آزمایش��گاه ها معموال عوارض ناش��ی 
از دیاب��ت در مرحل��ه نهای��ی )End Stage( شناس��ایی 
 می ش��وند بنابراین اس��تفاده از بیومارکر های جدید همانند

Micro RNA شکل1- نحوه سنتز

از آنجایی که 
Micro RNA ها 

دارای نقش حیاتی 
در توسعه و پیشرفت 

دیابت هستند، 
گزارش های اخیر 

ارتباط محدوده ای 
 از سطوح

Micro RNA های 
تغییر یافته با عوارض 

ناشی از دیابت را 
نشان داده است به 

 گونه ای که
 مشخص شده

 Micro RNA 
در سنتز و ترشح 

انسولین از جزایر 
β پانکراس، 

نوروپاتی دیابتی 
و کاردیومیوپاتی 
دیابتی نقش دارد
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 Micro RNA ها که می توانند دیابت و عوارض ناشی از آن 
 را در همان مراحل ابتدایی شناس��ایی کنند ، ضروری به نظر

 می رسد.
امروزه اهمی��ت فراوان MicroRNA ها در پیش��گیري، 
بررس��ی پیش آگهي و تش��خیص انواع بدخیمي هاي خوني 
و س��ایر بیماري ها مش��خص ش��ده اس��ت.همچنین با توجه 

ب��ه نقش ف��راوان MicroRNA ها در فرایند های س��لولي 
از جمل��ه تکثیر و تمای��ز و آپوپتوزیس، مي ت��وان با طراحي 
 antagomirs هاي مصنوعي که تحت عنوانMicroRNA
شناخته مي شوند و انتقال آن ها به داخل سلول ها، از آن به 
 عنوان یک ابزار کاربردي جهت درمان بس��یاري از بیماري ها 
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1.Lee,R.C.,Feeinbaum,R.L.and Ambros, V.(1993), The C.elegans heterochoronic gene Lin-4 encodes small RNAs with 

antisense complementarity to lin-14.Cell75,843-854
2.Reinhart,B.J et al.(2000) The 21-nucleotide Let-7 RNA regulates developmental timing in Caenorhabditis elegans.

Nature 403,901-906
3.Lee,Y.et al.(2004)Micro RNA genes are transcribed by RNA polymerase II .EMBO J 23,4051-4060
4.Lau,N.C et al.(2001) an abundant class of tiny RNAs with probable regulatory roles in Caenorhabditis elegans.Science 

294,858-862
5.He, A.et al.(2007)Overexpression of micro ribonucleic Acid 29, highly up-regulated in diabetic rats , leads to insulin 

resistance in 3T3-L1 adipocytes. Mol Endocrinol 21,2785-2794
6.Chen X, et al.(2008) Characterization of micro RNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer 

and other disease. Cell Res 18,997-1006
7.Wild S et al.(2004) Global prevalence of diabetes: for the year 2000 and projection for 2030.Diabet Care 12,36-38
8.Amit K, et al.(2009) Micro RNAs in Diabet: Tiny Players in big Diseas.Crllular Physiology and Biochemistry 23,221-232
9.Matthew N. Poy, et al (2004) A pancreatic islet-specific micro RNA regulates insulin secretion. Nature 432,226-230

شکل 2- خالصه نقش Micro RNA  ها در عملکرد های سلولی Mir-145  تا کنون در رابطه با دیابت گزارش نشده 
است اما از انجایی که هدف IRS-1 است می توانند به عنوان کاندیدای تحقیق در این زمینه قرار گیرد.

 با طراحي
 MicroRNA هاي  
مصنوعي که تحت 
 antagomirs عنوان
شناخته مي شوند و 
 انتقال آن ها

 به داخل سلول ها، 
 از آن به عنوان
 یک ابزار
 کاربردي
  جهت درمان

  بسیاري از بیماري ها 
استفاده کرد
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 ارزیابی خطر خونریزی پیش از
 عمل جراحی یا انجام روش های مهاجم

دکتر فرانک اعتصام
متخصص اطفال

هدف 

ه��دف از ای��ن دس��تورالعمل، ایجاد 
رویک��ردی منطق��ی جهت اس��تفاده از 
ش��رح حال خونری��زی و آزمایش های 
انعق��ادی پی��ش از جراح��ی ی��ا روش 
های مهاجم اس��ت تا خطر خونریزی را 
 پیش بینی و آزمایش تصادفی را ارزیابی

کند. 
س��ایر آزمای��ش ه��ای بیم��اران که 
متناس��ب ب��ا تظاهرات بالینی و ش��رح 
حال و معاینات آنهاس��ت، موضوع این 
دس��تورالعمل نیس��ت. جمعیت هدف، 
ش��امل پزش��کان بالینی است که عمل 
ارزیاب��ی بیم��اران، قب��ل از جراحی و 
 س��ایر روش ه��ای مهاج��م را بر عهده 

دارند. 

روش ها

ش��امل  نویس����ندگان  گ�����روه 
هماتولوژیس��ت های بریتانی��ا )UK( با 
عالقمن��دی ویژه جه��ت کار در زمینه 
اخت��الالت خونری��زی دهن��ده و ی��ک 

متخصص بیهوشی است.
 ابت��دا آزمون ه��ای غرب��ال کننده 
انعقادی با کاربرد متداول شناس��ایی و 
محدودی��ت های ویژه و عمومی ش��ان 
بررس��ی ش��دند. دوم، مدالی��ن به طور 
منظم برای نش��ریات زبان انگلیس��ی از 
س��ال 1966 تا س��پتامبر 2005  مورد 
پژوهش قرار گرفتن��د. منابع مربوط به 
موضوع نیز از مقال��ه های اولیه تهیه و 
گزارش ها یا دس��تورالعمل های منتشر 
شده نیز امتحان شدند اما خالصه های 

جلسات گردهمایی گنجانده نشدند. 
اصطالح��ات کلی��دی: روتین، غربال 
گری، پیش از جراحی، جراحی، آزمون 
انعق��ادی، APTT ، PT ، خونری��زی، 

شیوه های مهاجم. 

معیارهای مداخله گر

مطالع��ات باید داده ه��ای کافی را در 
برگیرن��د تا قادر به ارزیاب��ی ارزش پیش 
 )LR( و ضری��ب احتمالی )PV( بینان��ه
آزم��ون انعقاد ب��رای خونری��زی پس از 
جراح��ی و ی��ا PV و LR  تاریخچ��ه 
خونریزی برای خونریزی پس از جراحی 
باش��ند. روش ها و دلی��ل منطقی برای 
ارزیابی ها در )پیوست 1( تشریح و 9 گروه 
مورد ش��اهد با داده های قابل استفاده در 

آزمایش غیرانتخابی انعقادی در فرآیند ارزیابی خطر خونریزی پیش از جراحی بس�یار مورد اس�تفاده است. این 
مورد می تواند جراحی را به تاخیر انداخته و سبب نگرانی بی مورد در بیمارانی شود که آزمایش های غیرطبیعی 
دارن�د و هزین�ه چش�مگیری را نیز در بر دارد. این مطالعه برای تعیین این موضوع اجرا ش�د که آیا ش�رح حال 
خونری�زی بیم�ار و آزمایش انعقاد غیرانتخابی م�ی توانند خونریزی غیر طبیعی پی�ش از جراحی را پیش بینی 

کنند یا خیر؟
از این رو پژوهش در خالصه مقاالت مدالین )Medline(  بین 1966 و 2005  انجام ش�د تا مطالعات متناس�ب با 
آن را شناس�ایی کنن�د. بنابراین مطالعات حاوی داده های کافی جهت ارزیابی ارزش پیش بینانه و نس�بت های 
احتمالی آزمایش برای خونریزی پیش از جراحی گنجانده ش�دند که 9 مطالعه مبتنی بر مش�اهده  که ش�امل 3 
مورد آینده نگر اس�ت، به رس�میت شناخته شدند. ارزش پیش بینانه مثبت با 0/22 � 0/03  و ضریب احتمالی با 
5/1 -0/94 برای آزمایش های انعقادی بیانگر این است که آنها پیش بین های ضعیف خونریزی هستند. بیماران 
در معرض جراحی نیز باید دارای ش�رح حال خونریزی باش�ند که از قبل تهیه ش�ده اس�ت. این شرح حال باید 
جزئی�ات ضایعه و جراحی قبلی، ش�رح حال خانوادگی و جزئی�ات دارو درمانی ضد ترومبوزی را در بر گیرد زیرا 

بیماران با تاریخچه خونریزی منفی به غربال روتین انعقاد پیش از جراحی نیاز ندارند. 
کلمات کلیدی: جراحی، غربال گری انعقادی، خونریزی، شرح حال بالینی

مترجم: 

کمیسیون بریتانیایی 
تعیین استانداردهای 

هماتولوژی
، Y.L.Chee 

  J.C.Craw ford
   ، H.G.Waston

M.Greaves
بخش هماتولوژی 

)بیمارستان سلطنتی 
 ، )Aberdeen( اَبردین

 اَبردین ،
بخش علم بیهوشی 
)بیمارستان عمومی 
جنوبی( ، گالسگو 

(Glasgow) و 
بخش پزشکی و درمان 

شناسی )دانشکده 
پزشکی، دانشگاه 
اَبردین، ابردین، 

.(UK) بریتانیای کبیر

خالصه
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جدول 1 و یک گزارش برنامه ریزی شده 
نیز در جدول 2 ذکر ش��ده ان��د.  اجزای 
داده های استخراج ش��ده از این مقاالت 
شامل نوع مطالعه، موضع جراحی، تعداد 
و س��ن بیم��اران و آزمون ه��ای انعقادی 
انجام شده، اجرا ش��ده بودند و داده های 
نتیجه استخراج شده شامل آزمون های 
غیرطبیعی، شرح حال خونریزی مثبت، 
خونری��زی پ��س از جراح��ی و تغییر در 
مدیریت نتیجه غربالگ��ری انعقاد بودند. 
 Confidence( 95درصد فواصل اعتماد
interval(  نیز برای نسبت ها به وسیله 
 efficient- score( روش نمره کارآمد
method( ارزیاب��ی و برای پیوس��تگی 

تصحیح می شدند. )پیوست 1(
دس��تورالعمل مقدمات��ی به وس��یله 

گ��روه نویس��نده ایج��اد و به وس��یله 
اتف��اق نظ��ر گ��روه، اص��الح و موافقت 
ش��د. اظهارنظر دیگری به وسیله اعضا 
گ��روه ضربت هموس��تاز و ترومبوزیس 
کمیس��یون بریتانیایی مطرح ش��د که 
این انجم��ن برای تعیین اس��تانداردها 
در زمینه هماتولوژی تش��کیل شده بود 
)BCSH(. این دستورالعمل به وسیله 
هیاتی متش��کل از 40 هماتولوژیس��ت 
بریتانیا، BSCH و کمیس��یون انجمن 
بریتانیای��ی هماتول��وژی بررس��ی و به 
اظهارنظره��ای مختص خ��ود ضمیمه 
شدند. معیارهایی که برای ذکر سطوح 
و طبق��ات دالیل اس��تفاده ش��دند به 
صورت طرح کلی در پیوست 7 شیوه ها 
برای دس��تورالعمل های سفارش شده، 

ب��ه وس��یله BSCH موجود هس��تند. 
www.bschguidelines.com/(

asp.process1(  )پیوست 2(.
به جز در موارد آزمایش ش��ده همه 
بیم��اران PT و APTT اج��را ش��ده 

داشتند. 
 :  PT بین�ی  و  حل�ق  و  گ�وش 
زم��ان پروترومبی��ن و APTT: زمان 
 :SD ثانیه ها و :S پروتومبی��ن جزیی و

انحراف معیار n/a : غیرقابل اعمال. 
   بیماران��ی ب��ا تاریخچ��ه معل��وم 

اختالل انعقادی
  بیماران��ی درم��ورد داروهای ضد 

ترومبوزی
از کمت��ر  بیم��اران  92درص��د    

20 سال سن داشتند. 

  معيارهاي مداخله گر
انعقاد براي خونريزي پس  آزمون (LR)و ضريب احتمالي  (PV)برگيرند تا قادر به ارزيابي ارزش پيش بينانه  در مطالعات بايد داده هاي كافي را

تشريح  1ها و دليل منطقي براي ارزيابي ها در پيوست  روش. تاريخچه خونريزي براي خونريزي پس از جراحي باشند  LRو  PVاز جراحي و يا 
  . ذكر شده اند 2و يك گزارش برنامه ريزي شده نيز در جدول  1قابل استفاده در جدول گروه مورد شاهد با داده هاي  9و 

هاي انعقادي انجام شده، اجرا شده  آزموناين مقاالت شامل نوع مطالعه، موضع جراحي، تعداد و سن بيماران و  داده هاي استخراج شده از ياجزا
  بودند و 

  

  ها خصوصيات آزمايش -1جدول 
تغيير پيش از
جراحي در 

(%)مديريت 

بيماران با نتايج 
آزمايش انعقاد 

(%)غيرطبيعي 

شرح آزمايش انعقاد
  غيرطبيعي

معيارهاي
گنجانده 
  شده

 
  تعداد بيماران

  
  موقعيت جراحي

  
  رفرنس

  آينده نگر  1479  ندارد  آزمايش نشده  4  /3
گوش و حلق و بيني 

  كودكان

Gabiel et al (2000)  

1  17  PT> 70 % كنترل
 PTT > 2/1ضريب 

  كنترل

  آينده نگر  3242  دارد+ 
  جراحي عمومي

Houry et al (1995)  
  

1  2  SD3  باالتر از
ميانگين

  آينده نگر  1603  ندارد
گوش و حلق و بيني 

  كودكان

Burk et al (1992)  

n/aPT=32  
APTT=18

SAPTT 9/39  
13PT   

  )بدون طيف نرمال(

  PT=373  *دارد 
APTT=346

گوش و حلق و بيني 
  كودكان

Asaf et al (2001)  

015SD2  باالتر از
  ميانگين

گوش و حلق و بيني 261  دارد+ 
  كودكان

Howells et al
(1997)

گوش و حلق و بيني   1138  ندارد  آزمايش نشده  1  0

  

Myssiorek and 
alvi(1996)

گوش و حلق و بيني   1061  ندارد  آزمايش نشده  3  /1
  كودكان

Kang et al (1994)  

1/  6  SD2  باالتر از
  ميانگين

گوش و حلق و بيني   994  *دارد 
  كودكان

Manning et al
(1984)

n/a16  APTTS526 /  
  )بدون طيف نرمال(

 Suchman and  جراحي عموميAPTT=2134  *دارد 
mushlin (1986)

  . اجرا شده داشتند APTTو  PTشده همه بيماران  آزمايشبه جز در موارد
  . غيرقابل اعمال:  n/aانحراف معيار :  SDثانيه ها و : Sي و زمان پروتومبين جزي:  APTTزمان پروترومبين و :  PTگوش و حلق و بيني 

  بيماراني با تاريخچه معلوم اختالل انعقادي* 

نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران



51

نشریه علمی  خبری انجمن آسیب شناسی ایران

خالصه ای از توصیه های کلیدی
1. غربالگ��ری تصادف��ی انعقاد، پیش 
از جراح��ی یا س��ایر روش های مهاجم 
به منظور پی��ش بینی خونریزی پس از 
جراحی در بیماران غیر انتخابی توصیه 

) III سطح ، B نمی شود )طبقه
2. جزئی��ات مش��تمل ب��ر تاریخچه 
خونری��زی در ش��رح ح��ال خانوادگی، 
خونریزی پس از جراحی یا پس از ضایعه 

بسیار قدیمی و استفاده از داروهای ضد 
ترومب��وز باید در همه بیم��اران آن هم 
پی��ش از جراحی و ش��یوه های مهاجم 

) IV سطح ، C بدست آید. )طبقه
3. اگر تاریخچه خونریزی منفی است 
اج��رای هی��چ آزمون انعق��ادی دیگری 

ضروری نیست. 
4. اگر تاریخچه خونریزی مثبت است 
یا نشانه بالینی واضحی وجود دارد )مثل 

بیماری کب��دی(، ارزیابی جامعی مورد 
نیاز اس��ت که این امر بوسیله تظاهرات 
بالین��ی هدایت می ش��ود. )طبقه C و 

) IV سطح
  اص��ول آزم��ون ه��ای غربالگ��ری 
انعق��اد ب��ه طور گس��ترده ب��رای پیش 
بین��ی خونریزی و محدودیت هایش��ان 
استفاده می شوند. وقتی که رگ خونی 
آسیب می بیند، سیستم های فیبرینی، 

  بيماراني درمورد داروهاي ضد ترومبوزي+ 
  . سال سن داشتند 20بيماران كمتر از % 92++ 

و  Segalهاي پيش مهاجمي قرار مـي گيرنـد كـه از طريـق      غيرطبيعي كه در معرض روش PTمطالعات بيماران داراي  -2جدول 
Dzik   ببينيد ها را مرجعمقاله اصلي (انتخاب شده اند  2005در سال .(

  
 آزمونبيماراني با نتايج 

  طبيعي داراي خونريزي اصلي
آزمونبيماراني با نتايج

غيرطبيعي داراي خونريزي 
  اصلي

  روش  رفرنس

13/0=218/28  11=/28/3  Kozak and Brath (1994)برونكوسكوپي  
10/0=412/43  07=/14/1  Zahreddin et al (2003)  

57/  122/  Foster et al (1992) مركزي وريد كاتترگذاشتن  
NR33/  Doerflere et al (1996)  
NR002=/580/1  Fisher and Mutimer (1999)  
300/9/0  Wilson et al (1990)سرخرگ فمورال آنژيوگرافي 

016=/915/15  012=/85/1  Darcy et al (2003)  
NR1=/10/1  Mac Donald et al (2003)            

047=/85/4043=/93/4  Ewe (1981)بيوپسي كبد  
02=/50/1  29/  Dezner et al (2001)  

NR05=/20/1  Riley et al (1984)  
NR1/0=100/1  Tobin and Gilmore (1989)  

04=/100/405=/76/4  MC Vay and Toy(1990)  
NR49/  Coturelli et al (1993)  
NR02=/100/2  Sawyerr et al (1993)  

9/27/  Kamphuisen et al (2002)  
NR67/  Steadman et al (1988)  
45/112/  Papatheodoridis et al (1999)  

NR18/  Choo et al (2000)  
19/31/  Bruzzi et al (2002)  
168/  015=/203/3  Smith et al (2003)  

03=/352/10  03=/37/1  MC Vay and Toy (19991)          پاراسنتز  
30=/110/33  11=/9/1  Davis and chandler (1995)       بيوپسي كليه  

15/  2=/10/2  Thompson et al (2004)   

ج��دول 2 - مطالع��ات بیماران دارای PT غیرطبیعی که در معرض روش های پیش مهاجمی قرار می گیرند که از طریق 
Segal و Dzik  در سال 2005 انتخاب شده اند )مقاله اصلی مرجع ها را ببینید(. 
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انعق��ادی، پالکت��ی و عروقی به صورت 
هماهنگ و همپایه جهت پیشگیری از 
کمبود خون واکنش نشان می دهند در 
حالی که آنه��ا ترومبوزیس موضعی در 
محل زخمی ایجاد می کنند. خونریزی 
م��ی تواند از طریق ب��روز ناهنجاری در 
ی��ک ی��ا ترکیبی از چهار جز سیس��تم 
هموس��تاز ایجاد ش��ود. این فیزیولوژی 
پیچیده بوده و آزمون های آزمایشگاهی 
که در حال حاضر بسیاری استفاده می 
شوند قادر نیستند فرآیندهای هموستاز 

داخل بدن را دوباره سازی کنند. 

 آزمایش های انعقادی

آزمایش های اولین مسیر ایجاد لخته 
که به طور متداول اس��تفاده می شوند 
ش��امل زمان ترومبوبالستین به میزان 
ک��م فع��ال ش��ده )APTT(  و زمان 
پروترومبی��ن )PT( هس��تند. اینها هر 
دو تحلیلگرهای خودکار و اندازه گیری 
ش��ده اند. ضمنا زمان خونریزی پوستی 
استاندارد شده )BT( گاه اجرا می شود 
و زمان لخت��ه ترومبی��ن و فیبرینوژن 
عموما بررس��ی نمی ش��وند تا به عنوان 
آزمایش های اولین مس��یر ایجاد لخته 
ق��رار گیرند که بیش��تر از این در مورد 

آنها بحث نمی شود. 
 APTT  

 APTT آزمایش بررس��ی سالمت 
مسیر داخلی و راه متداول انعقاد است. 
زمان لخته آزمایشگاهی پس از افزودن 
 APTT پالسمای کلسیم دارد و معرف
یعن��ی فس��فولیپید و فع��ال کننده راه 
داخل��ی مثل کائولن ان��دازه گیری می 

شود. 
که فسفولیپید جانشین پالکت بوده 
و ترومبوپالس��تین ناق��ص نامیدند زیرا 
 APTT آن فاق��د فاکتور بافتی اس��ت
باید به منظور تصحیح اختالالت خونی 
 VIII ، ثانویه ب��ه کمبود فاکتوره��ای
IX ، XI و مهارکنن��ده های راه درونی 
و فاکتوره��ای راه عمومی )ش��امل ضد 
انعقاد لوپوس و ضد انعقادهای درمانی( 

طراحی ش��ود و به ناچار کمبود فاکتور 
XII  را نیز تشخیص دهد. 

 PT  
س��المت  بررس��ی  آزمای��ش   PT  
مسیر خارجی )مس��یر انعقاد خارجی( 
و راه مت��داول را ارزیابی م��ی کند. در 
 )CT( آزمایشگاه زمان تش��کیل لخته
پ��س از اف��زودن مع��رف PT  ان��دازه 
گیری می ش��ود که ترومبوپالس��تین 
)فس��فولیپیدهایی با فاکت��ور بافتی( و 
کلسیم آغشته به پالسمای سیترات دار 

را در بر می گیرد.
 PT طوالن��ی بای��د ب��ه تش��خیص 
کمبوده��ای مهم )ی��ا مهارکننده های 
  II ، V ، VII ، X فاکت��ور  ن��ادر( 
بیانجامد. کاربرد اصلی آن برای پیگیری 
ض��د انعق��اد و جس��تجوی اخت��الالت 
خونریزی دهنده اکتسابی است که این 
اختالالت ش��امل انعق��اد داخل عروقی 
منتش��ر )DIC  )بیم��اری کب��دی و 

کمبود ویتامین K هستند. 
  زمان خونریزی پوستی.

 این تنها آزمون موجود برای نش��ان 
دادن هموستاز داخل بدن می باشد که 
جهت نقص های مربوط به کنش های 
متقابل دیواره رگ � پالکت استفاده می 
ش��ود و می تواند اختالالت شناس��ایی 
ش��ده ارثی یا اکتسابی عملکرد پالکت، 

بیماری خون ویلبراند 
  ))Von willebrand )VWD(
و ناهنجاری های انسجام دیواره رگ را 

تشخیص دهد. 
  سایر آزمون ها  

 تع��دادی از آزم��ون ها ب��ه منظور 
بهت��ر نش��ان دادن واکنش ه��ای اولیه 
هموس��تاز طراحی ش��دند و مکانیسم 
های کلی هموس��تازی نیز ایجاد شدند 
 ک��ه ش��امل تحلیلگر عملک��رد پالکت 
ترومب��و   ،  )100-PFA(   100
پالس��توگرام و ان��دازه گی��ری کنن��ده 

پتانسیل ترومبین داخلی هستند. 
در حال حاض��ر این روش ها به طور 
معم��ول اس��تفاده نمی ش��وند و برای 

اس��تفاده در موقعیت پی��ش از جراحی 
تأیید شده اند. لذا به همین دالیل، آنها 
بعد از اینجا مورد مطالعه و بررسی قرار 

نمی گیرند. 

 محدودیت ها

 آزم��ون های غرب��ال کنن��ده انعقاد
از  آگاه��ی  ب��ا  فق��ط  توانن��د  م��ی 
بالینی  محدودیت هایش��ان و ش��رایط 
مربوط به آن می توانند به صورت قابل 

فهم تفسیر شوند. 
* محدودیت های عمومی 

ارزیاب��ی های آزمایش��گاهی:  هر دو 
PT و APTT ارزی��اب ه��ای داخ��ل 
آزمایش��گاهی )  ) in vitroهستند که 
زمان تش��کیل لخته را در لوله آزمایش 
اندازه گیری می کنند و نیاز به افزودن 
معرف های خارجی دارند تفس��یر آنها 
بای��د با احتیاط انجام ش��ود زی��را آنها 
 پاس��خ هموس��تاز در بدن موجود زنده 
)in )vivo را دقیقا منعکس نمی کنند. 

تنوع زیستی نرمال

در روش آزمایش��گاهی، طی��ف نرمال 
معم��وال از نمون��ه های ب��دون بیماری 
بدس��ت می آین��د و به عن��وان نتایجی 
تشریح می ش��وند که با 2 انحراف معیار 
باالتر و پایین تر از میانگین برای جمعیت 
عادی ریزش می کنند. بنابراین طبق این 
ش��رح 2/5درصد نمونه های سالم، زمان 
لخته طوالنی دارند البته در صورت نبود 
اطالع��ات بالینی مربوط ب��ه آن ممکن 
اس��ت تحقیقات غیرض��روری دیگری را 
ایجاب کند که سبب ایجاد صدمه بالقوه 

هزینه، اضطراب و فوت وقت شوند.
 آزم��ون ه��ای PT و APTT  ب��ه 
عنوان آزم��ون های تش��خیصی طراحی 
شدند تا در صورت شک بالینی به اختالل 
خونری��زی آن را تأیی��د کنن��د. البته این 
م��ورد از کاربرد آنها به عنوان آزمون های 
غربالگری در جمعیت های سالم متفاوت 
است جایی که شیوع اختالالت خونریزی 

دهنده پیش بینی نشده پایین است. 

PT طوالنی 
باید به تشخیص 
 کمبودهای مهم

 )یامهارکننده های 
 II نادر( فاکتور
  ، V ، VII ، X
بیانجامد. کاربرد 
اصلی آن برای 
پیگیری ضد انعقاد 
و جستجوی 
اختالالت 
خونریزی دهنده 
اکتسابی است
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  ع��دم حساس��یت ب��ه برخ��ی از 
اختالالت خونریزی که از لحاظ بالینی 

مهم هستند:
 به خاطر دالیلی که در پایین توضیح 
  A یا هموفیلی VWB داده می ش��ود
ام��ا به لحاظ بالینی مهم ممکن اس��ت 
م��ورد توجه قرار نگیرند در حالی که به 
اطمینان کاذب منجر می شوند لکن با 
وجود شیوع بس��یار پایین آنها، کمبود 
فاکت��ور XIII کمب��ود آلف��ا 2- آنتی 
پالس��مین می توانند س��بب خونریزی 
جراج��ی تهدید کنن��ده زندگی آن هم 
ب��ا PT و APTT و زم��ان خونریزی 
پوستی طبیعی ش��وند اما اکثر بیماران 
ش��رح حال خونریزی مثب��ت خواهند 

داشت. 
  اش��کاالت ناش��ی از جم��ع آوری 

نمونه یا شرایط آسیب شناختی:
 نتای��ج انعقادی نادرس��ت می تواند 
به وس��یله طوالنی شدن محل تورنیکه، 
فلبوتومی )خونگیری( دشوار یا حاصل 
از ضرب��ه، حجم ه��ای نمون��ه ناکافی، 
آلودگی ب��ه هپارین، ذخی��ره طوالنی، 
نمون��ه گیری های مکرر از یک مس��یر 
و ناتوانی جهت تنظیم مقدار س��یترات 
ض��د انعق��اد هنگام افزایش چش��مگیر 
هماتوکریت ناشی ش��ود. پس آزمایش 
را ب��ا توجه به فن مربوط��ه تکرار کنید 
و ب��ه طور ایده آل با ورود مس��تقیم به 
س��یاهرگ بخش اعظم این اشکاالت را 
برط��رف کنی��د.  Burk و همکارانش 
)1992( 35 نتیجه غیرطبیعی آزمایش 
ش��امل PT و APTT ، BT یا ترکیب 
آنه��ا را در 1603  بیمار قبل از جراحی 
و ب��ا غربالگری احتمالی یافتند که فقط 
)43درصد( 15 نفر از آنها نیاز به تکرار 

تست در 10-7 روز بعد داشتند. 

APTT محدودیت های ویژه  

 تنوع فنی:  دو عامل اصلی شامل 
 APTT استفاده از معرف های مختلف
و روش های متفاوت تش��خیصی نکته 
نهایی هس��تند. معرف ه��ا APTT از 

نظر محتوای فس��فولیپید بس��یار فرق 
دارند که این به تفاوت چش��مگیری از 
نظر حساسیت معرف ها به کمبودهای 
فاکت��ور انعق��اد و بازدارنده ه��ا به ویژه 
ض��د انعقادهای لوپ��وس و نیز هپارین 
منجر می ش��وند.  به طور ایده آل برای 
غربال کردن اهداف، ارزیابی باید جهت 
تش��خیص هر کمبود از لح��اظ بالینی 
مه��م فاکت��ور 8 صورت گی��رد )یعنی 
محدودی��ت پایینت��ر از طی��ف نرم��ال 
 برای جمعی��ت محلی، معم��وال حدود

iu/dl  50-45  اس��ت( ب��ا وجود این 
برخی از ترکیبات معرف یا وس��یله، به 
طوالن��ی ش��دن APTT م��ی انجامد 
آن ه��م فق��ط وقتی که تراک��م فاکتور 
اس��ت.    iu/dl 30 از  VIII  کمت��ر 
بنابراین VWD  ی��ا هموفیلی خفیف 
اما از نظ��ر بالینی عالم��ت دار، ممکن 
اس��ت مورد توجه قرار نگیرند اما آن ها 
سبب اطمینان کاذب می شوند به عالوه 
حساس��یت APTT  ب��ه کمبوده��ای 
فاکتور راه متداول ب��ه ویژه فیبرینوژن 

و پروترومبین پایین است. 
  بیماری یا تغییر فیزیولوژیکی: 
بیماری هایی که ب��ه لحاظ بالینی مهم 
هستند ممکن اس��ت به وسیله واکنش 
فیزیولوژیکی اصالح یا پوش��انده ش��ود 
برای مثال، فاکت��ور VIII در بارداری و 
در واکنش به استرس فیزیکی و صدمه، 
بس��یار افزایش م��ی یابد. ای��ن موضوع 
ب��ه کوتاه ش��دن APTT م��ی انجامد 
که ممکن اس��ت تش��خیص VWD و 

هموفیلی A خفیف را مخفی کند. 
  تش�خیص اختالالت�ی ک�ه ب�ا 
گرایش خونریزی مرتبط نمی شوند: 
دو عل��ت رای��ج APTT طوالن��ی، در 
جمعی��ت کلی، کمبود فاکت��ور XII و 
بازدارنده ضد انعقاد لوپوس هس��تند و 
هیچ ی��ک از این دوعام��ل با خونریزی 
مرتبط نمی ش��وند به عالوه حساسیت 
آزم��ون به ضد انعق��اد لوپوس و کمبود 
فاکتور XII بس��ته به انتخاب معرف ها 

تغییر می کند. 

PT 
تن��وع فن��ی:  تفاوت ه��ا در ترکیب 
مع��رف PT  م��ی تواند به حساس��یت 
متغی��ر بیانجامد. لذا الزام های مش��ابه 
مربوط به توانایی تشخیص کمبودهای 
فاکتور در APTT را به کار می گیرند. 
به طور مشابه برخی از ترکیبات معرف 
یا وس��یله به طوالنی شدن زمان انعقاد 
می انجامد، فقط وقتی که سطح فاکتور 
 iu/dl  30 مرب��وط به آن به کمت��ر از

افول کند. 
تش��خیص اختالالتی که ب��ا گرایش 
خونری��زی مرتبط نمی ش��وند طوالنی 
شدن PT نش��انه خاصی از ضد انعقاد 

لوپوس است. 

 زمان خونریزی پوستی

تن��وع فن��ی:  برخالف ت��الش هایی 
ب��رای استانداردس��ازی، ای��ن آزم��ون 
دارای قابلی��ت تکرارپذی��ری ضعیف و 
تاثیرپذی��ری آن از متغیره��ای متعدد 
اس��ت. عوامل مرتبط با تکنیک ش��امل 

محل و جهت برش می شوند. 
حساس��یت و دق��ت پایی��ن: زم��ان 
پوس��تی ضرورت��ا خونریزی  خونریزی 
را از ه��ر محل دیگ��ری منعکس نمی 
کن��د. گروه عوامل مرتبط ب��ا بیمار که 
ب��ه صورت مت��داول با آنه��ا مواجه می 
شوند می تواند زمان خونریزی پوستی 
را ب��دون ه��ر ارتباط واضح��ی با خطر 
خونریزی طوالنی کند اینها درمان های 
دارویی )یعنی آسپرین و سایر داروهای 
ضد التهاب غیراس��تروئیدی(، نارسایی 
حاد کلی��وی، ترومبوس��یتوپنی، وجود 
پاراپروتئی��ن ها در خ��ون و کم خونی 

شدید را در بر می گیرند.
 ب��ه ط��ور مش��ابه زم��ان خونریزی 
اخت��الالت   ،VWD در  می توان��د 
مش��ترک ذخی��ره پالک��ت در مصرف 
کنندگان آس��پرین در مح��دوده نرمال 
ق��رار بگیرد ام��ا خونریزی زی��اد حین 

جراحی ممکن است رخ بدهد.
طب��ق مطالب فوق، واضح اس��ت که 

نتایج انعقادی 
نادرست 

می تواند به 
وسیله طوالنی 

شدن محل 
تورنیکه، 

فلبوتومی 
)خونگیری( 

دشوار یا 
حاصل از ضربه، 

حجم های نمونه 
ناکافی، آلودگی 

به هپارین، 
ذخیره طوالنی، 

نمونه گیری های 
مکرر از یک 

مسیر و ناتوانی 
جهت تنظیم 

مقدار سیترات 
ضد انعقاد هنگام 
افزایش چشمگیر 

هماتوکریت 
ناشی شود
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آزمایش های انعقادی، محدودیت های 
قابل توجهی آن هم به واس��طه عوامل 
تکنیکی )فن��ی( ، عدم حساس��یت به 
برخ��ی از اختالالت خونری��زی دهنده 
عالمت��دار و حساس��یت ب��ه برخ��ی از 
ناهنجاری های رای��ج را دارند که هیچ 

خطر خونریزی به همراه ندارد. 

  ارزش پیش بینانه آزمایش های 
غربالگری انعقاد

ارزش پی��ش بینان��ه آزمای��ش های 
انعق��اد برای خونری��زی پس از جراحی 
م��ا ارزش پیش بینانه مثبت )PPV( و 
ارزش پیش بینانه منفی )NPV( زمان 
لخت��ه طوالنی را ب��رای خونریزی پس 
از جراح��ی و مقادی��ر خونریزی پس از 
جراحی بیماران ب��ا و بدون زمان لخته 
طوالن��ی را برآورد کردی��م )9 مطالعه ، 

جداول 1 و 3(.
 (Suchman و Mushlin  ، 1986 و   

Mannig et al ، 1987 و Burk et al  ، 
 Houry et و Kang et al    ، 1994 و 1992
al ، 1995 و Myssiorek  و Alvi ، 1996 
  Gabriel et al و Howells et al ، 1997 و
. ( Asaf et al  ، 2001 و 2000 ،

 در این مطالع��ات آزمایش انعقاد به 
طور روتین در همه بیماران اجرا ش��د. 
دو مطالعه بیم��اران را از دریافت آنتی 
 ، Houry et al( ترومب��وز منع ک��رد
1995 و Howells et al  ، 1997( و 
3 مطالعه بیمارانی با تاریخچه شناخته 
شده در مورد اختالل انعقادی را حذف 
و   Mushlin و   Suchman( ک��رد 
1986 و Manning et al ، 1987 و 
 PPV 2001( مح��دوده،  Asaf et at
زمان لخته طوالنی برای خونریزی پس 
از جراح��ی از 0/03 تا 0/22  تعیین و 
ضریب احتمال��ی برای آزم��ون مثبت 
)LR+(  از 0/94  تا 5/04  مرتب شد و 
وقتی که به 3 مطالعه آینده نگر محدود 
شد LR+  با 95درصد فاصله اعتمادی 
که از 0/1گذش��ت درکل س��ه مطالعه 
پایین شد )یعنی طیف 2/84 -1/33 (. 
به ع��الوه مقادیر خونری��زی پس از 

جراح��ی در بیمارانی با ی��ا بدون زمان 
لخته طوالنی، متناقض اما مشابه بودند 

)جدول 3( 
 لوزه ب��رداری کودکان: آزمون انعقاد 
ب��ا اهمی��ت ویژه ای در عم��ل جراحی 
ک��ودکان مورد توجه قرارگرفته اس��ت. 
جای��ی که بیماران ممکن اس��ت تا آن 
زم��ان درمع��رض هیچگون��ه بررس��ی 
وضعی��ت انتقادی قرار نگرفته باش��ند. 
6 م��ورد از 9 مطالعه شناس��ایی ش��ده 
 فق��ط درب��اره ک��ودکان لوزه ب��رداری

بود. 
در ای��ن 6 مطالعه آزمون های انعقاد 
ب��ه طور روتین در همه بیماران بی نیاز 

از تاریخچه خونریزی اجرا شدند
 (Manning et al  ، 1987 و Burk et 

al ، 1992 و Kang et al ، 1994 و How-
ells et al ، 1997 و Gabriel et al ، 2000 
  Asaf et al ، 2001 ) PPV و

زمان لخته طوالنی ب��رای خونریزی 
پس از جراحی از 0/03 تا 0/22 تعیین 
)جدول 3( و LR+ نیز از 0/94 تا 4/45  
مرتب ش��د و وقتی که ب��ه دو مطالعه 
  +LR آین��ده نگر محدود ش��د می��زان
ب��ا فواصل اعتمادی ک��ه از 1 در هر دو 
مطالعه عبور کرد پایین شد )یعنی 2/8 
و 1/65( به عالوه مقادیر خونریزی پس 
ازجراحی در بیماران مربوط به کودکان 
با و ب��دون زمان لخته طوالنی مش��ابه 

بودند )جدول 3(
انجام آزمون قبل از اعمال تهاجمی: 
 )2005(   Dzik و    Segal اخی��را 
مطالع��ه ای مبتن��ی بر دالی��ل مربوط 
به توانایی ضری��ب طبیعی بین المللی 
)INR(  ب��اال ی��ا PT طوالن��ی را اجرا 
کردن��د تا احتم��ال خونریزی ش��دید 
 ناشی از یک روش مهاجم را پیش بینی

کنند.
 آنه��ا 25 مطالعه )ی��ک کارآزمایی 
بالینی و 24 مطالعه مبتنی بر مشاهده( 
را در موقعیت های گوناگونی به رسمیت 
ش��ناختند نتایج مطالع��ه حاکی از این 
بودند که مقادیر خونریزی برای بیمارانی 

با و بدون نتایج آزمون انعقاد غیرطبیعی 
در گروه های بیمارانی مشابه بودند که 
در معرض برونکوسکوپی، کانول گذاری 
سیاهرگ مرکزی، آنژیوگرافی، بیوپسی 
کلیه و کبد و پاراس��نتز قرار می گیرند. 
بنابراین اختالف خطر برای 14 مطالعه 
ارزیابی ش��د که بیانگ��ر اختالف مطلق 

جزیی با فواصل اعتماد زیاد بودند. 

محدودیت ها

همه مطالعات گنجانده ش��ده از نوع 
م��وردی هس��تند و اکثر آنها گذش��ته 
نگ��ر ب��وده و ممکن اس��ت ب��ه دلیل 
ایج��اد گرای��ش انتخ��اب، فراخوان��ی 
ناق��ص و ثب��ت ناقص اطالعات اس��ناد 
مربوط��ه به م��وارد، صدم��ه ببینند. به 
عالوه این مطالع��ات از نظر  معیارهای 
گنجانده ش��ده، عوامل مغلوب کننده ، 
تعری��ف غیرطبیعی بودن نتیجه آزمون 
انتقادی، روش های استفاده شده جهت 
استخراج تاریخچه خونریزی و توصیف 
 خونری��زی پس از جراحی نیز نا همگن

هستند.
 در ضم��ن هی��چ مطالع��ه ای اندازه 
 نمونه و ارزیاب��ی قدرت post hoc  را 

ندارند.
 س��رانجام ایج��اد گرایش در نش��ر 
موضوع��ات را نم��ی ت��وان ب��ا م��رور 
متدولوژی ب��ه کار رفته رد کرد. اگرچه 
این بعید اس��ت ک��ه بعن��وان عاملی با 
اهمیت در نظر گرفته ش��وند زیرا همه 
مطالعه های منتشر شده از نظر استفاده 
بالین��ی آزمون ه��ای انعق��ادی منفی 
هس��تند. در ضم��ن بیماران مش��مول 
نمون��ه ای از جمعی��ت کل هس��تند و 
نتیجه گیری ه��ای کلی با حفظ درک 
کنون��ی مان ازمحدودی��ت های اجرای 

آزمون انعقادی به دست می آیند. 
ب��ر پای��ه این دالی��ل ب��ه کارگیری 
آزمون های انعقادی به صورت مشخص 
نشده، دس��ت کم برای بیماران پس از 
جراحی مشمول در این مطالعه طراحی 

شده، قابل قبول نیست.

مقادیر خونریزی 
برای بیمارانی 
با و بدون نتایج 
آزمون انعقاد 
غیرطبیعی در 
گروه های 
بیمارانی مشابه 
بودند که 
در معرض 
برونکوسکوپی، 
کانول گذاری 
سیاهرگ مرکزی، 
آنژیوگرافی، 
بیوپسی کلیه و 
کبد و پاراسنتز 
قرار می گیرند
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 اگرچ��ه برخ��ی از آن به عن��وان راه 
اجتناب از ش��کایت دف��اع کردند تأیید 
ش��ده اس��ت که 95- 30درص��د نتایج 
آزمایش��گاهی پی��ش بین��ی نش��ده از 
آزمون های غربالگری یا اثبات نش��ده یا 

دیگر پیگیری نشده اند 
(Mc Greevy ، Muskett ، 1986 و 
 .(Johnson ، 2002 و Mortimer
ز این رو غربال ک��ردن تصادفی باید 
بالق��وه افزای��ش یابد تا خطر ش��کایت 

کاهش یابد. 
تعبیری نیز وج��ود دارد به این معنا 
که آزم��ون های انعقاد ارزان هس��تند. 
البته این مطلب ممکن اس��ت برای هر 
آزمایش به ذصورت منفرد صحیح باشد 
اما هزینه کلی آن قابل توجه اس��ت به 
ویژه زمانی که هزینه مالی آزمون های 
غیر ضروری و اضافی متوالی بودن آنها و 
 به تاخیر افتادن درمان نیز در نظر گرفته

شوند. 
ما بیمارانی را ک��ه در معرض اعمال 
جراح��ی؛ ک��ه به طور معم��ول با خطر 
باالتری از مرگ و میر ناش��ی از عوارض 
خونری��زی در ارتباطن��د، ب��ه عن��وان 
مثال می ت��وان جراحی اعصاب، داخل 
جمجم��ه ای یا جراحی چش��م را وارد 
مطالعه نمی کنی��م، به این دلیل تعداد 
محدود مطالعات منتشر شده معیارهای 
وارده را تحقق نمی بخشند. البته برخی 
این گونه بحث می کنند که این بیماران 
دلیل موج��ه غربالگ��ری آن هم بدون 
توجه به تاریخچه بالینی ش��ان هستند 
اما در مقابل نقطه ضعف مش��ابه غربال 
کردن روتین یعنی حساس��یت و دقت 

پایین را می توان عنوان کرد.
کیف��ی  دلی��ل  نب��ود  در ص��ورت   
غربالگ��ری،  هدای��ت  جه��ت  خ��وب 
نویس��ندگان پیش��نهاد م��ی کنند که 
اگ��ر غرب��ال ک��ردن روتین تک��رار می 
شود مکانیس��م های صحیح باید جهت 
پیگی��ری نتای��ج آزمون ها ب��ا مداخله 
 مدیریت متناسب در آن مرحله موجود

 باشد. 

پیشنهاد
آزمون های انعقادی روتین به منظور 
پی��ش بینی خط��ر خونری��زی پس از 
جراح��ی در بیماران غی��ر انتخابی قبل 
از جراح��ی یا س��ایر روش های مهاجم 

توصیه نمی شود. )طبقه B ، سطح 3(
تاریخچ��ه  بینان��ه  پی��ش  ارزش   *
خونریزی برای خونریزی پس از جراحی 
م��ا ارزش تاریخچه خونریزی مثبتی 
را ب��رای پیش بینی خونری��زی برآورد 
کردی��م )چه��ار مطالع��ه، ج��دول 3(  
)Suchman و Mushlin ، 1986 و 
 Howells 1995 و ، Houry et al
 ،  Gabriel et al و   1997  ،  et al
تاریخچ��ه    PPV مح��دوده   )2000
خونریزی برای خونریزی پس از جراحی 
از 0/02  تا 0/23  و طیف LR+  نیز از 
1/27 تا 5/04  تعیین ش��د و وقتی که 
 Houry et( به 2 مطالعه گذش��ته نگر
 )2000 ،Gabriel et al 1995 و ، al
محدود ش��د مقدار LR+ ب��ا 95درصد 
فواصل اعتمادی که در هر دو مطالعه از 
یک گذشت، پایین )1/27 و 2/64( شد. 

 محدودیت ها 

فقط چهار مطالعه آموزنده شناسایی 
ش��دند. از این ها فق��ط دو موردآینده 
نگ��ر بودن��د و روش های متف��اوت در 
هر مطالعه ب��رای اس��تخراج تاریخچه 
خونریزی استفاده شدند در حال حاضر 
هی��چ روش اس��تاندارد معتب��ری برای 
استفاده به عنوان ابزار غربالگری وجود 
ندارد. به عالوه عالیم خونریزی شخصی 
هستند و بیشتر از 25درصد نمونه های 
سالم عالیم رایحی مثل خونریزی پس 
از زایم��ان خونریزی لث��ه و خون دماغ 
در حال افزایش��ی را شرح می دهند اما 
نتایج آزمون آزمایشگاهی طبیعی دارند 

)Sasler ، 2003(
اگرچ��ه ش��واهد بیانگ��ر این اس��ت 
ک��ه تاریخچ��ه ضعیف و مبهم س��ابقه 
خونری��زی، خونریزی پ��س از جراحی 
را پی��ش بین��ی نمی کند، تأیید ش��ده 

اس��ت که قدرت پیش بینانه تاریخچه 
ب��رای وج��ود اخت��الل خونری��زی به 
س��ؤاالت دقیق پرسیده ش��ده وابسته 
 )1995  ،  Sramek et al( اس��ت. 
در مطالعه م��ورد � کنترولی مقایس��ه 
بیم��اران دارای اختالل خونریزی اثبات 
شده با داوطلبان س��الم و با استفاده از 
پرسش��نامه استاندارد نش��ان می دهد 
که وج��ود تاریخچ��ه خانوادگی مثبت 
و خونری��زی پس از رویدادهای ناش��ی 
از ضایع��ه )به جز زایم��ان(، نمونه های 
دارای اخت��الل خونریزی را شناس��ایی 
ک��رد. برعک��س برخی عالی��م گزارش 
ش��ده ش��امل خونریزی های لثه، خون 
دماغ و خ��ون در ادرار ی��ا مدفوع قابل 
تش��خیص نبودند. لذا نتیجه گیری شد 
که مصاحبه سازمان یافته به عنوان ابزار 
غربالگری مفید است. اما این پرسشنامه 
در موقعی��ت پیش از جراح��ی ارزیابی 
ش��ده و مطالع��ات دیگ��ر باید ب��ه این 
  Tosetto پرسش��نامه بپردازند. بعالوه
و همکاران��ش )2006( قب��ال در فایده 
موضوع خونریزی پوستی � مخاطی در 
پی��ش بینی خونریزی پ��س از جراحی 
یا کش��یدن دن��دان در بیم��اران دارای 

VWD  نگریستند.
 نتایج نشان دادند که ارزیابی بالینی 
دست کم به اندازه آزمون آزمایشگاهی 
در پی��ش بین��ی خونری��زی، پ��س از 
کش��یدن دندان و بیش��تر در خونریزی 
پس از جراحی مؤثر بود. نویسندگان از 
هیچ تاریخچه خونریزی س��ازمان یافته 
ای که قب��ل از عمل جراح��ی ارزیابی 
شده باشد مطلع نیس��تند. از این رو ما 
پیشنهاد کردیم که تاریخچه خونریزی 

باید از دو بخش تشکیل شود.
 اولین قس��مت باید س��ؤاالت کوتاه 
درب��اره عالیم خونری��زی، چالش های 
هموس��تاز قبلی، تاریخچ��ه خانوادگی 
و تاریخچ��ه داروه��ا را دربرگیرد و اگر 
بخش اول برای عالیم خونریزی مثبت 
 اس��ت ش��رح کّمی عالیم باید بدس��ت

 آیند. 
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پس از هدف قرار دادن زیر گروهی از 
بیماران دارای تاریخچه خونریزی مثبت 
ب��رای ارزیابی بیش��تر و انج��ام آزمایش 
انعق��اد آن مطلب قابل قبول اس��ت که 
) PV( مجموع ارزش پیش بینی کننده

مرکب از تاریخچه خونریزی غیر طبیعی 
و آزمون انعقاد غیرطبیعی ممکن اس��ت 
برای خونریزی پس از مداخله نسبت به 
هرکدام به تنهایی باالتر باش��د.  اساس��ا 
ای��ن راهبرد ب��ه انج��ام آزمایش، قدرت 
تمرکز روی اقلیتی از نمونه هایی را می 
دهد ک��ه در آن ها ح��دس منطقی در 
مورد وجود اختالل خونریزی وجود دارد. 

 پیشنهاد 

اگرچه داده های منتش��ر ش��ده ای 
ک��ه دراین دس��تورالعمل م��ورد توجه 
ق��رار گرفتن��د بیانگر این هس��تند که 
تاریخچه خونریزی سازمان یافته پیش 
بی��ن خوب��ی در م��ورد خونریزی پس 
از جراح��ی نیس��ت )طبقه B ،س��طح 
III( دالیل��ی وجود دارند ک��ه رویکرد 
 سازمان یافته ای می تواند پیش بینانه

باشد.
ب��رای  ناکاف��ی  دلی��ل  بنابرای��ن   
نتیجه گیری این مطلب وجود دارد که 
تاریخچ��ه خونریزی هی��چ ارزش پیش 
بین��ی کننده ب��رای خونری��زی پس از 

جراحی ندارد. 
تاریخچه خونریزی ش��امل تاریخچه 

خانوادگی، نش��انه ای از خونریزی بیش 
از حد پس از جراحی یا ناشی از ضایعه 
و استفاده از داروهای ضد ترومبوز باید 
در همه بیماران قبل از جراحی یا روش 
 ،C ه��ای مهاجم بدس��ت آی��د. )طبقه

 )IV سطح

 تکذیب 

در حالی که توصیه و اطالعات موجود 
در این دس��تورالعمل ها تصور می شود 
که در زمان رفتن به زیر چاپ درس��ت 
و صحیح باشد نویسندگان یعنی انجمن 
بریتانیایی هماتولوژی و منتشرکنندگان 
هی��چ یک مس��ئولیت قانونی مربوط به 
مضمون این دس��تورالعمل های را نمی 

پذیرند. 

 پیوست 1

روش ها و دلیل منطقی برای ارزیابی 
ارزش پیش بینان��ه، ضریب احتمالی و 
اخت��الف نظر مطلق ارزش پیش بینانه. 
هنگامی ک��ه آزمونی ب��رای غربالگری 
اس��تفاده می ش��ود این مورد شناخته 
نمی ش��ود که چه کس��ی بیماری دارد 
و چه کس��انی بیماری ندارند. بنابراین 
آن ضروری اس��ت که به احتمال وجود 
ی��ا فق��دان بیم��اری با داش��تن نتیجه 
آزم��ون مثبت یا منف��ی توجه کنند به 
منظ��ور اجرا این موض��وع ارزش پیش 
بینان��ه مثب��ت )PPV(  و ارزش پیش 

بینان��ه منفی )NPV(  آزم��ون، مورد 
ارزیابی قرار می گیرن��د )جدول پایین 
را ببینید( PPV  و NPV  به ش��یوع 
بیماری بستگی دارند. وقتی که بیماری 
ش��یوع پایین��ی دارد PPV  نیز پایین 
خواهدب��ود بعبارت دیگ��ر اگر جمعیت 
در مع��رض خط��ر کمت��ری از بیماری 
قرار دارد نتیج��ه آزمون مثبت احتماال 
مثب��ت کاذب بوده حتی وقتی که دقت 
 و حساس��یت آزمایش در حدود 0/100 

است. )جدول 3(

 ضریب احتمالی 

ش��اخص مهم دیگر مربوط به قدرت 
تش��خیص آزم��ون، ضری��ب احتمالی 
اس��ت )LR(  ضری��ب احتمالی آزمون 
مثبت به ش��ما می گوید که چگونه در 
بس��یاری از اوقات محتمل ترین نتیجه 
آزم��ون مثبت در بیم��ار دارای بیماری 
در مقایس��ه ب��ا بیم��ار ب��دون بیماری 
اتفاق م��ی افتد. ل��ذا LR  دارای 1 به 
این معنی اس��ت که ای��ن آزمون هیچ 
اطالعات اضاف��ی را فراهم نمی کند در 
حال��ی که ضرایب باالتر ی��ا پایین تر از 
 این احتمال بیماری را افزایش یا کاهش

 م��ی دهن��د.  حاص��ل LR  و احتمال 
پیش از آزمایش احتمال پس از آزمون 
  LRS بیماری را تعیین می کند در کل
بزرگتر از 10 تغییر بزرگی را در احتمال 
پیش از آزمون نس��بت به احتمال پس 

  پيشنهاد 
ش بـين  اگرچه داده هاي منتشر شده اي كه دراين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفتند بيانگر اين هستند كه تاريخچه خونريزي سازمان يافته پي

. داليلي وجود دارند كه رويكرد سازمان يافته اي مي تواند پيش بينانه باشـد ) III،سطح  Bطبقه (خوبي در مورد خونريزي پس از جراحي نيست 
براي خونريزي پس از جراحـي   ارزش پيش بيني كنندهبنابراين دليل ناكافي براي نتيجه گيري اين مطلب وجود دارد كه تاريخچه خونريزي هيچ 

شامل تاريخچه خانوادگي، نشانه اي از خونريزي بيش از حد پس از جراحي يا ناشي از ضايعه و استفاده از داروهاي ضـد  تاريخچه خونريزي . ندارد
  ) IV، سطح Cطبقه . (هاي مهاجم بدست آيد ترومبوز بايد در همه بيماران قبل از جراحي يا روش

  تكذيب 
در حالي كه توصيه و اطالعات موجود در اين دستورالعمل ها تصور مي شود كه در زمان رفتن به زير چـاپ درسـت و صـحيح باشـد نويسـندگان      

  . يعني انجمن بريتانيايي هماتولوژي و منتشركنندگان هيچ يك مسئوليت قانوني مربوط به مضمون اين دستورالعمل هاي را نمي پذيرند

  1پيوست 
بـراي   آزمـوني هنگـامي كـه   . دليل منطقي براي ارزيابي ارزش پيش بينانه، ضريب احتمالي و اختالف نظـر مطلـق ارزش پـيش بينانـه    ها و  روش

بنابراين آن ضروري اسـت كـه بـه    . غربالگري استفاده مي شود اين مورد شناخته نمي شود كه چه كسي بيماري دارد و چه كساني بيماري ندارند
و   (PPV)مثبت يا منفي توجه كنند به منظور اجرا اين موضوع ارزش پيش بينانه مثبـت   آزمونبيماري با داشتن نتيجه احتمال وجود يا فقدان 

. به شيوع بيماري بستگي دارند  NPVو   PPV) جدول پايين را ببينيد(، مورد ارزيابي قرار مي گيرند آزمون  (NPV)ارزش پيش بينانه منفي 
نتيجـه  نيز پايين خواهدبود بعبارت ديگر اگر جمعيت در معرض خطـر كمتـري از بيمـاري قـرار دارد       PPVدارد  وقتي كه بيماري شيوع پاييني

  . است 100/0مثبت كاذب بوده حتي وقتي كه دقت و حساسيت آزمايش در حدود  مثبت احتماال آزمون

  بيماري
      نتيجه آزمايش       وجود  فقدان  

ارزش پيش بينانه مثبت 
(PPV) a/(a+b)

b  )مثبت كاذب(  a )غيرطبيعي  )مثبت واقعي    

ارزش پيش بينانه منفي 
(NPV) d/(c+d)

d )منفي واقعي(  c )طبيعي  )منفي كاذب    

    a/(a+c)حساسيت d/(b+d)ويژگي   

  ضريب احتمالي 
مثبت به شما مي گويد كـه چگونـه در    آزمونضريب احتمالي   (LR)، ضريب احتمالي است آزمونشاخص مهم ديگر مربوط به قدرت تشخيص 

بـه   1داراي   LRلـذا  . مثبت در بيمار داراي بيماري در مقايسه با بيمار بدون بيماري اتفاق مي افتد آزمونبسياري از اوقات محتمل ترين نتيجه 
اهم نمي كند در حالي كه ضرايب باالتر يا پايين تر از اين احتمال بيمـاري را افـزايش يـا    هيچ اطالعات اضافي را فر آزموناين معني است كه اين 

تغييـر   10بزرگتـر از    LRSبيماري را تعيين مـي كنـد در كـل     آزمونو احتمال پيش از آزمايش احتمال پس از   LRحاصل . كاهش مي دهند
بـرعكس  . خيلي ضـعيف هسـتند    3تا  LRS   :1ايجاد مي كند در حالي كه  ونآزم نسبت به احتمال پس از آزمونبزرگي را در احتمال پيش از 

LRS   ايجاد مي كند در حـالي كـه    آزموننسبت به احتمال پس از  آزمون تغييرات بزرگي در احتمال پيش از 1/0كمتر ازLRS    1و  3/0بـين 
  . خيلي ضعيف هستند

حساسيت 
=+1LR -ويژگي 

جدول 3
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 از آزم��ون ایجاد می کن��د در حالی که
 LRS  : 1 تا 3  خیلی ضعیف هستند. 
برعکس LRS  کمتر از 0/1 تغییرات 
بزرگی در احتمال پیش از آزمون نسبت 
به احتمال پس از آزمون ایجاد می کند 
در حالی که LRS  بین 0/3 و 1 خیلی 

ضعیف هستند.

اختالف خطر مطلق 
اختالف خط��ر مطلق اختالف عددی 
می��زان خونری��زی بی��ن گ��روه دارای 
آزمون ه��ای انعق��اد غیرطبیعی و گروه 
دارای آزمون های انعقاد طبیعی اس��ت 
یعن��ی آن میزان رویداد بی��ن دو گروه 

مقایسه است. 
اخت��الف خط��ر مطل��ق صف��ر هیچ 
اختالفی را بین دو گروه نشان نمی دهد 

و اخت��الف خطری که بزرگت��ر از صفر 
هس��ت نش��انگر آن اس��ت ک��ه آزمون 
 انعقاد در کاهش خط��ر آن نتیجه مؤثر

 بود. 
http:// www.bcshguid- ))

(lines.com/process1.asp
اگرچن��د راه عمل��ی ب��رای مدیریت 
وج��ود دارند این ها بای��د با دالیل قانع 

کننده ذکر شوند. 

  پيشنهاد 
ش بـين  اگرچه داده هاي منتشر شده اي كه دراين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفتند بيانگر اين هستند كه تاريخچه خونريزي سازمان يافته پي

. داليلي وجود دارند كه رويكرد سازمان يافته اي مي تواند پيش بينانه باشـد ) III،سطح  Bطبقه (خوبي در مورد خونريزي پس از جراحي نيست 
براي خونريزي پس از جراحـي   ارزش پيش بيني كنندهبنابراين دليل ناكافي براي نتيجه گيري اين مطلب وجود دارد كه تاريخچه خونريزي هيچ 

شامل تاريخچه خانوادگي، نشانه اي از خونريزي بيش از حد پس از جراحي يا ناشي از ضايعه و استفاده از داروهاي ضـد  تاريخچه خونريزي . ندارد
  ) IV، سطح Cطبقه . (هاي مهاجم بدست آيد ترومبوز بايد در همه بيماران قبل از جراحي يا روش

  تكذيب 
در حالي كه توصيه و اطالعات موجود در اين دستورالعمل ها تصور مي شود كه در زمان رفتن به زير چـاپ درسـت و صـحيح باشـد نويسـندگان      

  . يعني انجمن بريتانيايي هماتولوژي و منتشركنندگان هيچ يك مسئوليت قانوني مربوط به مضمون اين دستورالعمل هاي را نمي پذيرند

  1پيوست 
بـراي   آزمـوني هنگـامي كـه   . دليل منطقي براي ارزيابي ارزش پيش بينانه، ضريب احتمالي و اختالف نظـر مطلـق ارزش پـيش بينانـه    ها و  روش

بنابراين آن ضروري اسـت كـه بـه    . غربالگري استفاده مي شود اين مورد شناخته نمي شود كه چه كسي بيماري دارد و چه كساني بيماري ندارند
و   (PPV)مثبت يا منفي توجه كنند به منظور اجرا اين موضوع ارزش پيش بينانه مثبـت   آزمونبيماري با داشتن نتيجه احتمال وجود يا فقدان 

. به شيوع بيماري بستگي دارند  NPVو   PPV) جدول پايين را ببينيد(، مورد ارزيابي قرار مي گيرند آزمون  (NPV)ارزش پيش بينانه منفي 
نتيجـه  نيز پايين خواهدبود بعبارت ديگر اگر جمعيت در معرض خطـر كمتـري از بيمـاري قـرار دارد       PPVدارد  وقتي كه بيماري شيوع پاييني

  . است 100/0مثبت كاذب بوده حتي وقتي كه دقت و حساسيت آزمايش در حدود  مثبت احتماال آزمون

  بيماري
      نتيجه آزمايش       وجود  فقدان  

ارزش پيش بينانه مثبت 
(PPV) a/(a+b)

b  )مثبت كاذب(  a )غيرطبيعي  )مثبت واقعي    

ارزش پيش بينانه منفي 
(NPV) d/(c+d)

d )منفي واقعي(  c )طبيعي  )منفي كاذب    

    a/(a+c)حساسيت d/(b+d)ويژگي   

  ضريب احتمالي 
مثبت به شما مي گويد كـه چگونـه در    آزمونضريب احتمالي   (LR)، ضريب احتمالي است آزمونشاخص مهم ديگر مربوط به قدرت تشخيص 

بـه   1داراي   LRلـذا  . مثبت در بيمار داراي بيماري در مقايسه با بيمار بدون بيماري اتفاق مي افتد آزمونبسياري از اوقات محتمل ترين نتيجه 
اهم نمي كند در حالي كه ضرايب باالتر يا پايين تر از اين احتمال بيمـاري را افـزايش يـا    هيچ اطالعات اضافي را فر آزموناين معني است كه اين 

تغييـر   10بزرگتـر از    LRSبيماري را تعيين مـي كنـد در كـل     آزمونو احتمال پيش از آزمايش احتمال پس از   LRحاصل . كاهش مي دهند
بـرعكس  . خيلي ضـعيف هسـتند    3تا  LRS   :1ايجاد مي كند در حالي كه  ونآزم نسبت به احتمال پس از آزمونبزرگي را در احتمال پيش از 

LRS   ايجاد مي كند در حـالي كـه    آزموننسبت به احتمال پس از  آزمون تغييرات بزرگي در احتمال پيش از 1/0كمتر ازLRS    1و  3/0بـين 
  . خيلي ضعيف هستند

حساسيت 
=+1LR -ويژگي 

  اختالف خطر مطلق 
هاي انعقاد طبيعـي اسـت    آزمونهاي انعقاد غيرطبيعي و گروه داراي  آزموناختالف خطر مطلق اختالف عددي ميزان خونريزي بين گروه داراي 

اختالفي را بين دو گروه نشان نمي دهد و اخـتالف خطـري كـه    اختالف خطر مطلق صفر هيچ . يعني آن ميزان رويداد بين دو گروه مقايسه است
  . انعقاد در كاهش خطر آن نتيجه مؤثر بود آزمون فر هست نشانگر آن است كهبزرگتر از ص

  2پيوست 

  طبقه بندي سطوح داليل
Ia دليل بدست آمده از تحليل آزمايشهاي كنترل شده تصادفي  
Ibدليل بدست آمده از دست كم يك آزمايش كنترل شده تصادفي  

IIa شده خوب طراحي شده بدون تصادفي كردندليل بدست آمده از دست كم يك مطالعه كنترل  
IIb دليل بدست آمده از دست كم يك نوع ديگر از مطالعه خوب طراحي شده شبه آزمايشي*  
IIIدليل بدست آمده از مطالعات خوب طراحي شده غيرآزمايشي توصيفي مثل مطالعات مقايسه اي، همبستگي و موردي.  
IVيا تجربه هاي باليني كارشناسان مشهور/ ي كميسيون تخصصي وها دليل بدست آمده از نظرات يا گزارش .  

  طبقه بندي مراتب پيشنهادات
A-  ـ ه نياز به حداقل يك آزمايش كنترل شده تصادفي ب ا كيفيـت خـوب و سـازگاري    عنوان بخشي از قسمت اصلي بروشور ب

  ) Ibو  Iaسطوح داليل (تن به پيشنهاد ويژه جهت پرداخ
B        نياز به دستيابي مطالعات باليني كه خوب اجرا مي شوند اما نه آزمـايش هـاي بـاليني تصـادفي شـده در مـورد موضـوع

  ) IIa  ،IIb  ،IIIسطوح داليل . (پيشنهاد
Cنشـان  . يا تجربه هاي باليني كارشناسان مشـهور / ها يا نظرات كميسيون تخصصي و  نياز به دليل بدست آمده از گزارش

  ) IVسطوح دليل (صورت فوري قابل اجرا آن هم با كيفيت خوب ه ان مطالعات باليني بدهنده فقد
  

و توصيه هاي تدوين شده از اين داليل مورد ارزيابي و آماده شده وسيله گروه منتخب ه بايد ب ،بروشوربه صورت دست آمده از تحقيقات ه ب شواهد
شده ارائه طبقه بندي  به ترتيب اهميت به صورتقدرت داليل قانع كننده و  اساسكه بر استچنان كه چكيده توصيه ها الزم . بررسي قرار گيرند

  .ذكر شده است  BCSHوسيله ه شيوه ها براي دستورالعمل هاي سفارش شده ب 7طرح كلي در پيوست  .گردند
 (http:// www.bcshguidlines.com/process1.asp)  

  . اگرچند راه عملي براي مديريت وجود دارند اين ها بايد با داليل قانع كننده ذكر شوند
  . فراهم مي شود نيز لطمه مي زند اما فرصتي براي ارزيابي اثر آن پژوهشگران د كه در آن مداخله به كنترلبه وضعيتي اشاره مي كن* 
  

جدول 4

پیوست 2

 ش��واهد به دس��ت آمده از تحقیقات به صورت بروشور، 
باید به وس��یله گ��روه منتخب آماده ش��ده و توصیه های 
تدوین شده از این دالیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند. 
چنان که چکیده توصیه ها الزم اس��ت که براساس قدرت 

دالیل قانع کننده و به ترتیب اهمیت به صورت طبقه بندی 
ش��ده ارائه گردند. طرح کلی در پیوس��ت 7 شیوه ها برای 
دس��تورالعمل های سفارش ش��ده به وسیله BCSH  ذکر 

شده است. )جدول 4(

* به وضعیتی اش�اره می کند که در آن مداخله به کنترل پژوهش�گران لطمه می زند اما فرصتی برای ارزیابی اثر آن نیز فراهم 
می شود.
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  703/500:شماره                                             بسمه تعالي
  23/11/1389: تاريخ

  دارد: پيوست
  جمهوري اسالمي ايران          

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  معاونت آموزشي            

  
  

  محترم دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني تهران رئيس
  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  رئيس
  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريزرئيس 
  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد رئيس
  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان رئيس
  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز محترم دانشگاه رئيس
  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان رئيس

  محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز سرپرست
  

  باسالم و احترام
قانون  4ماده  2تبصره به پيوست آيين نامه كالس ها و كارآموزي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي موضوع 

 1334 سال قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب"اصالح برخي از موارد 
مجلس شوراي اسالمي كه به تاييد پنجاهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم  23/1/1367مصوب  "مجلس 

  .غ مي گرددرسيده است جهت اجرا ابال 4/7/89پزشكي مورخ 
  
  

        دكتر محمدعلي محققي                                                                                                                                  
معاون آموزشي                                                                                                                                  
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  بسمه تعالي

  
  آيين نامه كالس ها و كارآموزي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي

  
ماده قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و  2موضوع تبصره 

  مجلس شوراي اسالمي  23/1/1367مصوب  1334آشاميدني مصوب سال 
  

  مقدمه
پايه پزشكي و علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي يكي از حوزه هاي مهم علوم آزمايشگاهي است كه به منزله پلي بين علوم 

حوزه هاي تخصصي باليني استفاده از پيشرفت هاي نو و مداوم تحقيقات علوم پايه در تشخيص و مديريت بيماري ها را 
اين حوزه با توسعه طيف و پيچيدگي آزمايش هاي تشخيص، اتوماسيون و ظهور روش هاي نوين به طور . فراهم مي آورد

لذا با عنايت به لزوم توجه به ارتقاء كيفي آموزش و پژوهش اين رشته ها و مستمر و فزاينده اي در حال پيشرفت است 
  رفع نياز و بهبود خدمات تشخيصي در جامعه دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي به شرح زير راه اندازي مي شود

  :اهداف
بي تا زمان تربيت نيروي انساني متخصص براي پذيرش مديريت و مسئوليت فني آزمايشگاه هاي تشخيص ط

 تامين نياز مناطق محروم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به تشخيص معاونت درمان 

 فراهم آوردن زمينه ارتقاء آموزشي و افزايش بهره وري كليه سطوح تحصيلي رشته هاي علوم آزمايشگاهي و
 تقويت ارتباط علوم پايه پزشكي و باليني 

و تضمبن كيفيت تعميم ارتباطات بين رشته اي و پژوهش در زمينه  توسعه روش هاي نوين تشخيص ارتقاء
 علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي

 
  طول دوره و شكل نظام: 1ماده

  
ماه خواهد بود درمواردي كه فراگير نياز به گذراندن واحدها و دوره هاي جبراني داشته باشد  18طول مدت دوره تكميلي 

شود آموزش اين دوره به صورت كالس هاي درس نظري، عملي، كارگاه هاي  ماه به طول دوره افزوده مي 6حداكثر 
  .آموزش و دوره هاي كارورزي است برنامه آموزشي اين دوره نكات اصلي زير را دربرمي گيرد
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 تشخيص مولكوليدانش پايه بيوشيمي، خون شناسي، ايمن شناسي، ويروس شناسي، .1

 مايش ها، ارزيابي فني و تعيين اعتبار نتايج آزمايشگاهي نظارت و هدايت مراحل آماده سازي و انجام آز.2

 بررسي و تاييد نتايج.3

 مديريت فني آزمايشگاه.4

هيات توسط براساس راهنماي يپوست تعداد و نحوه برگزاري كالس هاي نظري، عملي و كارورزي در بخش هاي تخصصي 
در بيمارستان هاي تعيين شده به اجراء در خواهد  و ارزشيابي علوم آزمايشگاهي تعيين و به وسيله گروه آموزشيمتحنه م

در پايان هر دوره، توسط گروه آموزشي از فراگير امتحان به عمل . حضور فعال فراگير در دوره ها ضروري مي باشد. آمد
است گواهي قبولي در هر در پايان، فراگير موظف . آمده و قبولي در امتحان هر بخش شرط ورود به ساير بخش ها است

هيات پس از بررسي و تاييد گذراندن بخش ها مجوز صدور گواهي پايان . بخش را به هيات ممتحنه دانشگاه ارائه نمايد
معاونت آموزشي دانشگاه با رعايت ضوابط و مقررات حداكثر ظرف . دوره را به معاونت آموزشي دانشگاه ابالغ خواهد نمود

معاونت آموزشي وزارت متبوع  اي دانش آموخته صادر و جهت تاييد بهمدت يك ماه گواهي نامه رسمي پايان دوره را بر
  .مي نمايد ارسال

  
  مديريت دوره: 2ماده 

اين دوره آموزشي زير نظر هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته علوم آزمايشگاهي در دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه 
هياتي متشكل از مديران گروه هاي آموزشي ذيربط، دو نفر در هر دانشگاه نيز . پزشكي بهداشتي و تخصصي اداره مي شود

و  ليو معاون آموزشي دانشگاه يا نماينده تام االختيار او تشك) به انتخاب دانشگاه(از صاحب نظران و متخصصان مربوط 
  .اداره اين دوره را به عهده خواهد گرفت

  
  دانشگاههاي مجاز: 3ماده 

  .توانند به ايجاد دوره اقدام نماينددانشگاههاي واجد شرايط زير مي 
 .در كليه رشته هاي تخصصي ذيربط حداقل يك عضو هيات علمي در مرتبه دانشياري داشته باشد-1

دوره فارغ التحصيل  2بوده و  PhDرشته از رشته هاي مربوط داراي مجوز پذيرش دانشجو در مقطع  5حداقل در -2
 .در اين مقطع داشته باشد

  .بهداشت و تخصصي اخذ نموده باشددوره را از دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي،  محور برگزاري اين  -3
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  شرايط ورود به دوره: 4ماده 

ايمني شناسي پزشكي، انگل شناسي پزشكي، باكتري ( كليه افراد كه در يكي از رشته هاي علوم آزمايشگاهي باليني 
ميكروب شناسي پزشكي، قارچ شناسي پزشكي، ويروس شناسي شناسي پزشكي، بيوشيمي باليني، ژنتيك پزشكي، 

 10يا تخصص بوده و از حداقل ) PhD(داراي درجه دكتراي تخصصي ) پزشكي و هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون
در رشته مربوط برخوردار بوده و داراي شماره نظام پزشكي مي  PhDسال سابقه كار تخصصي بعد از اخذ تخصص يا 

ضوابط ورود به دوره توسط هيات ممتحنه و ارزشيابي علوم آزمايشگاهي تعيين مي . توانند وارد اين دوره شوندباشند مي 
  .گردد

كه داراي شرايط زير باشند گواهي پايان دوره با تاييد هيات ممتحيه و ارزشيابي علوم به متقاضياني  :1تبصره 
  :آزمايشگاهي اعطا مي گردد

سال سابقه كار در  3سال آن در مرتبه استادي باشد و دارا بودن حداقل  5هيات علمي كه سال سابقه  20دارا بودن 
  آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

  .دانشگاه پذيرنده مي باشد ء داوطلب ملزم به پرداخت هزينه دوره مطابق ميزان تعيين شده توسط هيات امنا : 2تبصره 
  

  دانش آموختگان: 5ماده 
را با موفقيت به پايان رسانده اند گواهي نامه پايان دوره تخصصي علوم آزمايشگاهي اعطاء مي به افرادي كه اين دوره 

  .دارندگان اين گواهي مي توانند از مزاياي قانوني آن بهره مند شوند. شود
برنامه تبصره به تاييد پنجاهمين جلسه شوراي معين شوراي عالي  2بند و  7ماده،  5هدف، 3مقدمه،  1اين آيين نامه با 

رسيد و از تاريخ ابالغ توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك  4/7/89ريزي علوم پزشكي مورخ 
  . الزم االجرا مي باشد
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بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ضیایی 

قائم مقام محترم معاونت آموزشی و دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
با سالم و احترام

      همان طور که استحضار دارید معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، طی نامه شماره 500/703 مورخ 89/11/23  آیین نامه کالس 
ها و کارآموزی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی را که به تایید پنجاهمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

رسیده بود ابالغ فرمودند.
بررسی اهداف و مواد آیین نامه فوق به وضوح موید هدفی مغایر با اهداف اعالم شده است:

1- در بند اول اهداف دوره تکمیلی بر تربیت نیروی انسانی متخصص برای پذیرش مدیریت و مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی 
تا زمان تامین نیاز مناطق محروم... تاکید شده است. این در حالی است که در ماده 4 آیین نامه شرط ورود به دوره، داشتن مدرک PhD  در 
رشته های علوم پایه پزشکی است. نظر به این که فارغ التحصیالن PhD  که اکثرا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، نمی توانند نیاز 

مناطق محروم را تامین کنند. چنین استداللی نمی تواند هدف اصلی دوره فوق را توجیه کند. 
الزم به ذکر است حدود 30 سال پیش رشته دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی با همین استدالل راه اندازی شد و فارغ التحصیالن این 
رشته که با مدرک کاردانی علوم آزمایشگاهی دوره را شروع کرده بودند، نتوانستند نیاز مناطق محروم را برآورده کنند و با تغییرات بعدی در 

دستورالعمل های نحوه به کارگیری فارغ التحصیالن آن دوره اکثرا در نقاط مرکزی شهرهای بزرگ آزمایشگاه خصوصی دایر کردند.
2- در تبصره 1 ماده 4 آمده است: افرادی که 20 سال سابقه هیات علمی دارند که شامل 5 سال فعالیت در مرتبه استادی و 3 سال سابقه 
حضور در آزمایشگاه تشخیص طبی باشد، گواهی پایان دوره دریافت می کنند. این مورد نیز در تضاد آشکار با بند اول اهداف دوره تکمیلی، 
یعنی تربیت نیروی انسانی متخصص است زیرا در این مورد عمال دوره ای در کار نیست و فرض بر این است که نیروی متخصص از قبل وجود 

داشته و تنها باید مدرک به ایشان اعطا شود. مسلما چنین استادانی پاسخگوی نیاز مناطق محروم نخواهند بود.
3- در بند دیگری از اهداف، بر ارتقاء آموزش تاکید شده است. در حال حاضر یکی از مشکالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
حضور کم رنگ اس��تادان رش��ته های بالینی در کالس ها و بخش هاست و دس��تورالعمل ها و قوانین، به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه 
تالشی برای حل این مشکل است. مفاد آیین نامه دوره تکمیلی در تضاد آشکار با چنین اهداف کالنی قرار دارد. بدیهی است که اعطای مدرک 
تخصص علوم آزمایشگاهی به استادان با سابقه دانشگاه، حضور این افراد را در کالس ها کم رنگ می کند و این امر با هدف ارتقای آموزش و 

افزایش بهره وری کلیه سطوح تحصیلی مغایرت دارد. از طرف دیگر مقام استاد دانشگاه را به مسئول فنی آزمایشگاه تنزل می دهد.
4- ماده 1 آیین نامه در خصوص برنامه آموزش��ی، دانش پایه بیوش��یمی و خونشناس��ی و..... را مبنای آموزش علوم آزمایش��گاهی در نظر 
گرفته است و تدوین کنندگان آیین نامه، فرض را بر این گذاشته اند که با آموزش دوره های تکمیلی در شاخه های مختلف علوم پایه، قوای 
تشخیص آزمایشگاهی به دست خواهد آمد. تشخیص آزمایشگاهی همانند تشخیص بالینی و رادیولوژیک نیازمند دانش طب عمومی است و 
روش های بیوش��یمیایی، باکتری شناس��ی و... همانند روش های رادیولوژیک، الکتروفیزیولوژی قلب و ... در ماهیت خود روش هستند و برای 
تش��خیص بیماری، اطالعات حاصل از این روش ها می بایس��ت توسط پزشک تفسیر شود. در حقیقت استاد بیوشیمی با حضور 18 ماهه در 
بخش های باکتری شناسی و ایمنی شناسی، توان تشخیص بیماری ها را نخواهد داشت زیرا کلید مسئله در آموزش های دوره طب عمومی 
است. طراحی رشته کلینیکال پاتولوژی با هدف تربیت پزشکان متخصصی است که در بستر دانش طب عمومی، نحوه به کارگیری و تفسیر 
نتایج آزمایشگاهی را نیز فرا گیرند و مشاور پزشکان بالینی باشند. امروزه در کشورهای پیشرفته دو نقش مدیریتی در اداره آزمایشگاه بالینی 

در نظر گرفته می شود.             الف- مدیریت فنی               ب – مدیریت بالینی 
مدیریت بالینی آزمایشگاه، بر نحوه تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انطباق این نتایج با وضعیت بالینی بیمار تاکید دارد و می تواند با ارائه سر نخ 
های جدید تشخیصی، مسیرهای مناسبی را برای تشخیص و درمان در اختیار پزشکان قرار دهد. با توجه به توانایی گروه های آسیب شناسی 
در تربیت تعداد مورد نیاز متخصصان پاتولوژی، در صورتی که دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی )به شکلی که در آیین نامه مطرح شد( 
راه اندازی شود، نه تنها مشکلی از نیازهای مردم در مناطق محروم حل نخواهد شد بلکه منجر به افت انگیزه حضور فارغ التحصیالن رتبه باالی 

طب عمومی، در رشته پاتولوژی می شود و به این ترتیب ضربه اصلی به پاتولوژی، به عنوان رشته مادر طب وارد خواهد شد.
  هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی 

 دکتر بهروز شفقی-دکتر محمد رضا جاللی ندوشن-دکتر فرید کرمی-دکتر سید علی اکبر سید مهدی 
دکتر حسین دارآفرین - دکتر پیمان امیدوار-دکتر محمد فرهادی لنگرودی
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بسمه تعالی
بدین وس��یله به عرض می رس��اند که در شماره سی ام مربوط به بهمن و اسفند 89 آن مجله محترم مقاله ای تحت عنوان »خطر 
بدخیمی در آسپیراس��یون س��وزنی ضایعات تیروئید در گزارش س��یتوپاتولوژی تیروئید« بر اساس سیستم بتسدا چاپ شده است که 

ترجمه مقاله ای از ژورنال کلینیکال پاتولوژی امریکا است. چند نکته در این مقاله مبهم و یا اشتباه است:
1-  از عنوان مقاله چنین درک می شود که آسپیراسیون سوزنی تیروئید خطر بدخیمی را در بردارد در حالی که این مطلب کامال 

غلط است. ممکن است در اصل مقاله چیز دیگری باشد.
2-  اصطالح AFLUS  که در تمام مقاله از آن نام برده شده غلط بوده و در سیستم بتسدا چنین اصطالحی وجود ندارد. بلکه کلمه 

ACUS یا Atypical cells of undetermined significance صحیح می باشد.
3-  مقاله هیچگونه کلیدهای تشخیصی نداشته و استفاده کاربردی برای سیتوپاتولوژیست ها ندارد و تنها گزارش یک آمار در یک 
انس��تیتو آمریکا می باش��د و خواننده ای که درباره سیستم بتسدا برای گزارش تیروئید جستجو می کند با خواندن این مقاله نه تنها 
جواب خود را نیافته و سیراب نمی شود بلکه عطش او برای یافتن حقیقت بیشتر می گردد و شاید این تنها سودی است که از چاپ 

مقاله برای خواننده عاید می گردد.
در خاتمه الزم اس��ت یادآوری گردد که چگونگی گزارش FNA تیروئید براس��اس سیستم بتسدا در دو گردهمایی چهارم و پنجم 
انجمن س��یتوپاتولوژی بالینی ایران در اصفهان در فروردین 89 و 90 به صور مفصل مورد بحث قرار گرفته اس��ت و همکاران عالقمند 

می توانند برای اطالعات بیشتر با دفتر انجمن به شماره 03112337746 تماس حاصل فرمایند.
 دکتر منصور مهزاد

بسمه تعالی
خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر منصور مهزاد

با تشکر از بذل توجه شما به ترجمه و خالصه مقاله منتشر شده در شماره سی ام مجله پاتولوژی مربوط به بهمن و اسفند 89، جهت 
رفع ابهام در خصوص موارد مطرح شده، ذکر چند نکته را ضروری دیدم:

1-  عنوان مقاله مذکور در مجله اصلی به شکل 
 Malignancy Risk for FNA of Thyroid Lesions According to The Bethesda System for Reporting

Thyroid Cytopathology
بوده اس��ت و از آنجایی که تکیه مقاله مورد نظر بر برآورد میزان بدخیمی در هر یک از گروه های جداگانه در تقس��یم بندی بتسدا 

بوده، به نظر نام مناسبی می رسد. با این حال سعی شد تا جهت حفظ امانت، عنوان مقاله عینا به فارسی برگردانده شود.
2-  در خصوص اصطالح »AFLUS« که در مقاله به کار رفته و معیار شناسایی آن نیز مشخص شده است همانگونه که در ترجمه 
 »ACUS« است و اصطالح »Atypical Follicular Lesion of Undetermined Significance« مقاله بیان ش��ده منظور

که شما به آن اشاره نموده اید با توجه به این مقاله، در تقسیم بندی بتسدا جایی ندارد.
3-  نهایتا با توجه به اینکه مجله کنونی، صرفا یک مجله علمی نیست و مخاطبین آن نیز محدود به متخصصان آسیب شناسی نمی 
شوند، انتشار یا ترجمه چنین مقاالتی که از مجالت معتبر پاتولوژی انتخاب می گردند، با هدف جلب توجه همکاران عزیز به موضوعات 
روز و مورد بحث علم پاتولوژی در دنیا انجام ش��ده تا چنانچه مطالب مورد نظر در حوزه عالقه یا کاربرد ایش��ان اس��ت، جهت کس��ب 
جزئیات بیش��تر به منابع کامل تر مراجعه نمایند. در غیر این صورت مباحثه کامل در خصوص هر یک از این مطالب قطعا از حوصله 
این مجله خارج خواهد بود. قابل ذکر است که بیشتر مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر پزشکی، بر مبنای نتایج به دست آمده از 
پروژه های تحقیقاتی در یک مرکز تحقیقاتی یا پزشکی است. اگرچه همه می دانیم که در نهایت، جمع آوری نتایج همین مطالعات 

کوچک، واقعیات و »Fact«ها را شکل می دهند و در کتب مرجع منتشر می شوند.
امیدوارم موارد ذکر شده پاسخگوی سواالت و ابهامات ایجاد شده در خصوص این مقاله باشد. اگر چنانچه نکات مبهم دیگری هم 

وجود دارد با طیب خاطر پاسخگوی آن خواهم بود. مجددا از عنایت و دقت شما در خصوص مقاله مذکور کمال تشکر را دارم.
 دکتر هیوا صفار
متخصص آسیب شناسی
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