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 مشارکت انجمن های علمی 
در برنامه اعتبار بخشی آزمایشگاه ها

اس��تقرار سیس��تم مدیری��ت کیفیت در 
آزمایش��گاه های پزشکی بنا به ضرورت های 
بین الملل��ی و نیازه��ای ملی از چند س��ال 
گذش��ته توسط آزمایش��گاه مرجع سالمت 
و با پش��تیبانی انجمن های علمی پیگیری 
می ش��ود. در راس��تای اجرای این برنامه و 
بن��ا بر اصل 44 قانون اساس��ی و به منظور 
اج��رای هر چه بهتر این برنامه، بخش هایی 
از ای��ن پروژه از جمله آم��وزش و همکاری 
در ممی��زی ب��ه انجمن ها واگذار ش��د که 
نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. در 
ادامه ای��ن روند با توجه به تمایل انجمن ها 
به ویژه امکان��ات بالقوه آنها، واگذاری یکی 
دیگر از بخش ه��ای این برنامه یعنی اعتبار 
بخشی آزمایش��گاه های پزشکی، در دستور 
 کار آزمایش��گاه مرجع س��المت قرار گرفته 

است. 
اج��رای ای��ن ام��ر از چند منظ��ر قابل 
بررسی است. اول این که تجربه این برنامه 
در کش��ورهای پیشرفته نش��ان داده است 
ک��ه آزمایش��گاه ها درصورت حض��ور فعال 
انجمن ها ،همکاری و مش��ارکت بیش��تری 
را نش��ان خواهند داد که به جرات می توان 
گف��ت این مش��ارکت مهمتری��ن عامل در 

موفقیت اجرای برنامه خواهد بود. 
از ن��گاه دیگر مقایس��ه ت��وان اجرایی و 
علمی انجمن ها با امکانات وزارت متبوع در 
این حوزه نشانگر برتری توان انجمن هاست 
که در ص��ورت تامین  منابع و پش��تیبانی 
را  نویدبخ��ش  آین��ده ای  سیاس��تگذاران، 
نظاره گ��ر خواهیم بود. قب��ل از ادامه بحث 

الزم ب��ه ذکر اس��ت، همانطور ک��ه مفهوم 
اس��تاندارد ب��ه معن��ی تبیی��ن ویژگی ها و 
الزامات ضروری برای حص��ول اطمینان از 
کیفیت یک محصول یا خدمت است مراجع 
قانونگذار، ضوابط و معیارهای مش��خصی را 
ب��رای تایید یک محصول یا خدمت مصوب 
می کنند تا از کیفیت و ایمنی آن اطمینان 

حاصل شود. 
مسئولیت ارزیابی میزان انطباق عملکرد 
ی��ک مجموعه ب��ا این ضواب��ط، معموال به 
عهده س��ازمان های اعتباربخش اس��ت که 
عمدت��ا صالحی��ت آنه��ا توس��ط متولیان 
بخ��ش دولتی م��ورد ارزیاب��ی و تایید قرار 
می گیرد. با توجه به ش��رایط فوق و زمینه 
همکاری انجمن ها به ویژه همکاری انجمن 
آسیب شناس��ی با آزمایشگاه مرجع سالمت 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در اجرای برنامه سیس��تم مدیریت و سایر 
پروژه ه��ای ملی ب��ه نظر می رس��د حضور 
انجمن ه��ا در اجرای برنامه اعتبار بخش��ی، 
مش��ارکت هر چ��ه بیش��تر آزمایش��گاه ها 
را ب��ه دنبال خواهد داش��ت ک��ه این خود 
 موفقیت بیش��تر این پ��روژه را رقم خواهد 

زد.
در اجرای این برنامه الزم است نکات زیر 

مد نظر قرار گیرد
    تدوی��ن الزام��ات عمومی و مس��ائل 
قانونی و قراردادی در تعیین ش��رح وظایف 

طرفین
    اجرای گام به گام این پروژه با اولویت 

مراکز داوطلب و انجام خدمات مشاوره ای

دکتر حسین دارآفرین
مدیرمسئول

همانطور که 
مفهوم استاندارد 
به معنی تبیین 
ویژگی ها و 
الزامات ضروری 
برای حصول 
اطمینان از 
کیفیت یک 
محصول یا خدمت 
است مراجع 
قانونگذار، ضوابط 
و معیارهای 
مشخصی را 
برای تایید یک 
محصول یا خدمت 
مصوب می کنند تا 
از کیفیت و ایمنی 
آن اطمینان 
حاصل شود
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    تعیی��ن بس��ته خدمت��ی و اقدام 
داوطلبان��ه مراک��ز در انتخاب هر یک از 

این بسته ها
    ب��ه کارگی��ری اب��زار تش��ویقی 
ب��رای اجرای این پروژه ه��ا و برنامه های 

تخصصی
    هماهنگی و مش��ارکت یکپارچه 
انجمن های علمی در اجرای سیاست های 
پیشنهادی آزمایشگاه مرجع سالمت که 

مورد توافق طرفین قرار گرفته است
    ارتب��اط دو جانب��ه انجمن ه��ا و 
آزمایش��گاه مرج��ع س��المت در تبادل 

اطالعات در زمان اجرای پروژه
در راس��تای اج��رای ای��ن برنامه، با 
توجه ب��ه توافقات اولی��ه، انجمن علمی 
آسیب شناس��ی ضمن مش��خص نمودن 
ب��ه  آن  ارائ��ه  و  خدمت��ی  بس��ته های 
آزمایش��گاهها، گروه��ی از متخصص��ان 
و کارشناس��ان داوطلب را انتخاب و در 
حال ارائه آموزش های الزم به آنهاس��ت 
تا پس از گذراندن دوره های آموزش��ی 
فنی و تخصصی )در زمینه های مختلف 
سیستم مدیریت کیفیت، اصول تضمین 
کیفی��ت، تکنیک های ممیزی و ممیزی 
فرآینده��ای فن��ی و مدیریت��ی و ... (

و کس��ب صالحیت های الزم، به عنوان 
گ��روه پش��تیبان در اج��رای ای��ن امر 

مشارکت نمایند. 
به این ترتیب که این گروه ها در قالب 
تیم های تخصصی مرتبط با بخش های 
مختلف آزمایشگاه ، پش��تیبانی خود را 

بص��ورت آموزش های تئوری یا عملی و 
یا مشاوره در محل آزمایشگاه تا اطمینان 
از اس��تقرار الزامات فن��ی و مدیریتی در 
آزمایشگاه ادامه می دهند.پس از حصول 
اطمینان از آمادگی  کامل آزمایش��گاه ، 
در مرحله بعدتی��م های ممیزی انطباق 
عملکرد آزمایش��گاه را با الزامات تعیین 
شده مورد ارزیابی قرار داده و در صورت 
تایید انطباق ، »گواهینامه صالحیت« به 

آزمایشگاه اعطا می گردد .
گواهینام��ه صالحی��ت تاییدکنن��ده 
برت��ری کیفیت ارائ��ه خدمات حرفه ای 
 و تخصص��ی در یک آزمایش��گاه خواهد

 بود. 
مسئله مهم  این است که باید به طور 
شفاف به مش��تریان آزمایشگاه از جمله 
پزشکان و بیماران اطالع رساني شود که 
قدر و مرتبه »گواهینامه صالحیت«بسیار 
مانن��د  گواهینامه های��ی  از  باالت��ر 
گواهینام��ه ایزو 9001  اس��ت که این 
روزها باب ش��ده و بعضا به راحتی قابل 
دستیابی است و نمی تواند نشان دهنده 
آزمایش��گاه حرف��ه اي  کار   صالحی��ت 

 باشد. 
در پایان امید اس��ت مس��ئوالن فنی 
آزمایش��گاه ها با مشارکت در این برنامه 
ضم��ن ارتق��اء س��طح کیف��ی خدمات 
ارائ��ه ش��ده به مش��تریان با مس��ئوالن 
و انجمن ه��ای علم��ی ک��ه تمامی توان 
خود را در این امر به کاربس��ته اند، یاری 

نمایند.

قدر و مرتبه 
»گواهینامه 
صالحیت« 

بسیار باالتر از 
گواهینامه هایی 
مانند گواهینامه 

ایزو 9001  است که 
این روزها باب شده 

و بعضا به راحتی 
قابل دستیابی 

 است و
نمی تواند 

نشان دهنده 
صالحیت کار 

حرفه اي آزمایشگاه 
باشد
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پاتولوژیست       و نظام سالمت
از زمانی که واژه پاتولوژی وارد ادبیات طب 
ایران شد زمان زیادی گذشته و بزرگان بسیاری 
خشت خش��ت این بنا را پایه گذاری کرده اند. 
غافل از این که این بنا نقشه و مهندسی نداشت 
و حال که تکمیل شده نقایص آن رخ می نماید.
توج��ه بنیانگ��ذاران پاتول��وژی ب��ر جنبه 
آناتومیکال و مغفول ماندن ارتباط جدایی ناپذیر 
ش��اخه های کلینیکال و آناتومیکال از یکدیگر 
آن نقص جدی بنای س��اخته ش��ده است. به 
طوری که هنوز پزش��کان ت��ازه فارغ التحصیل 
یا حتی کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی 
معن��ای کلینیکال پاتول��وژی را نمی دانند و یا 
پاتولوژیس��ت های جوان ترجی��ح می دهند که 
ش��ماره نظام آزمایش��گاهی را در مهر طبابت 
خود درج کنند تا ش��ماره نظام پزش��کی تا به 
مش��تریان آزمایشگاه خود نشان دهند که آنها 

هم آزمایشگاهی هستند!
یکی از بزرگترین انحرافات در تاریخ پاتولوژی 
در کش��ور ما نگاه به پاتولوژیست به عنوان یک 
مس��ئول آزمایشگاه اس��ت. آموزش کلینیکال 
پاتولوژی به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که 
دستیار می بایست مانند یک تکنولوژیست کار با 
دستگاه ها و نحوه انجام آزمون های آزمایشگاهی 
را فرا گی��رد و مطالب من��درج در کتاب های 
مرج��ع از جمله کت��اب مع��روف Henry به 
صورت تئوری از او امتحان گرفته خواهد ش��د 
و آنچه بیرون می آید یک مس��ئول فنی اس��ت 
که به جمعیت مس��ئوالن فنی آزمایش��گاه ها 
اضاف��ه خواه��د ش��د. نتیجه امر بدین ش��کل 
خواهد ش��د که تکنولوژیس��ت های آزمایشگاه 
ک��ه ظاهرا پیپ��ت را بهتر دس��ت می گیرند و 
عمر بیش��تری را ص��رف کار با دس��تگاه های 
آزمایش��گاهی کرده اند خود را در تصدی فنی 

آزمایش��گاه محق تر می دانند و فارغ التحصیالن 
PhD عل��وم پایه پزش��کی تص��ور می کنند با 
گذراندن دوره ه��ای کوتاه مدت در بخش های 
پاتولوژیست  کلینیکال  آزمایشگاهی می توانند 
ش��وند و از همه مهمتر اس��تادان علوم پایه به 
صرف داشتن س��ابقه تدریس رشته تخصصی 
 خود کلینیکال پاتولوژیس��ت ش��ده اند و بقیه
 خبر ندارند!  وقایع یک سال گذشته به خصوص 
تدوی��ن کوریکول��وم آموزش��ی دوره تکمیلی 
تخصص علوم آزمایش��گاهی که خوش��بختانه 
به هم��ت اعتراض دس��تیاران پاتول��وژی لغو 
ش��د و طمع دانش��جویان علوم آزمایش��گاهی 
ب��ه احیا مج��دد دوره دکترای حرف��ه ای علوم 
آزمایشگاهی که در جلسات منعقده در حاشیه 
کنگره ارتق��اء کیفیت و ب��ه تحریک طراحان 
دوره تکمیل��ی ب��ه جه��ت گش��ودن جبهه ای 
جدید پیش روی پاتولوژیس��ت ها ایجاد ش��د، 
همگ��ی موید نقص��ی جدی در نح��وه نگرش 
 ب��ه رش��ته پاتول��وژی و توانایی پاتولوژیس��ت 

است.
 این نگاه به پاتولوژی در طول سالیان یکی 
از عوامل اصلی نقایص س��اختاری و کارکردی 
آزمایش��گاه بالینی در کش��ور ماست و بررسی 
وضعیت رش��ته پاتولوژی چه در بعد آموزشی 
و پژوهش��ی و چ��ه در بع��د ارائ��ه خدمات از 
اولویت های اصالح وضعیت آزمایش��گاه بالینی 

در ایران است.
هرچند آزمایش��گاه بالینی به عنوان جزیی 
از بدنه نظام س��المت از مش��کالت عدیده آن 
بی نصیب نمانده اس��ت اما هس��تند مشکالتی 
ک��ه مخت��ص آزمایش��گاه بالینی بوده ریش��ه 
آنه��ا در نگاه معیوب به پاتولوژی اس��ت. ورود 
غیرپزش��کان به حیطه تشخیص آزمایشگاهی، 

آزمایشگاه بالینی را به پاراکلینیک تبدیل کرده 
اس��ت به طوری که بر خود پزشکان بالینی هم 
این امر مش��تبه ش��ده اس��ت که تفسیر نتایج 
آزمایش��گاهی منحصر به آنهاس��ت و از طرف 
دیگر تعدد و تنوع آزمون های آزمایش��گاهی به 
قدری زیاد ش��ده که بس��یاری از پزشکانی که 
س��ال ها از دفتر و مدرسه دور بوده اند از وجود 
چنین آزمون ها و امکانات تشخیصی خبر ندارند 
چه رسد به شناخت توانایی ها و محدودیت های 
تش��خیصی هر آزمون و بدین صورت بیماری 
ک��ه می توان��د ب��ا درخواس��ت چن��د آزمون 
آزمایش��گاهی توسط پزش��ک تکلیفش روشن 
ش��ود می بایست مدت ها در مس��یر مطب ها و 
 مراکز تصویربرداری از این دس��ت به آن دست 
ش��ود.  از طرف دیگر وضعیت به گونه ای شده 
اس��ت که ش��رکت های وارد کننده روش های 
جدید آزمایش��گاهی با تبلی��غ کاالی وارداتی 
خود سعی در القای نیازهای کاذب تشخیصی 
به پزشکان دارند. مثال عرضه گسترده تکنیک 
گ��ردن  ب��رای   Liquid based smears
رحم بدون آش��نایی پزش��کان متخصص زنان 
ب��ا توانای��ی و محدودیت های ای��ن تکنیک و 
ارائه لوازم و وس��ایل این تکنیک آن هم توسط 
آزمایشگاه های تش��خیص طبی وضعیتی را به 
وج��ود آورده که به دنبال گزارش دیس��پالزی 
ی��ا حت��ی کارس��ینوم درجا در روش س��نتی 
Pap smear برخ��ی متخصص��ان ب��ه جای 
 Liquid based بیوپس��ی اقدام ب��ه انج��ام
smears می کنن��د و هس��تند پزش��کانی که 
پس از آش��نایی مختصر ب��ا آزمون های جدید 
درخواست  روماتیسمی  بیماری های  تشخیص 
چنی��ن آزمایش هایی را همانن��د قند و چربی 
به روتین نس��خه نویسی شان تبدیل کرده اند و 

دکتر فرید کرمی 
سردبیر

توجه 
بنیانگذاران 
پاتولوژی بر 
جنبه آناتومیکال 
و مغفول 
ماندن ارتباط 
جدایی ناپذیر 
شاخه های 
کلینیکال و 
آناتومیکال از 
یکدیگر آن نقص 
جدی بنای ساخته 
شده است. به 
طوری که هنوز 
پزشکان تازه 
فارغ التحصیل یا 
حتی کاردان و 
کارشناس علوم 
آزمایشگاهی 
معنای کلینیکال 
پاتولوژی را 
نمی دانند
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همه اینها یک طرف، پزشک تازه فارغ التحصیل 
که قرار است مفس��ر نتایج آزمایشگاهی باشد 
نمی داند که بیوپس��ی پوس��ت برداش��ته شده 
در مطب نباید در س��رم فیزیول��وژی انداخته 
ش��ود و ی��ا با مش��اهده ندول گرم در اس��کن 
 تیروئید مهر پ��رکاری تیروئید ب��ر بیمار خود
 می زند! تغییرات اخیر در آیین نامه تاس��یس 
و اداره امور آزمایش��گاه ها ک��ه به جهت منافع 
ش��خصی تدوین کنندگان صورت گرفت یکی 
دیگر از معضالت آزمایش��گاه بالینی و محصول 
ن��گاه معیوب به پاتولوژی اس��ت. انتقال هویت 
آزمایشگاه از موس��س به مسئول فنی یکی از 
ضربات��ی بود که به دنبال تغیی��رات آیین نامه 
در س��ال 87 به هویت پاتول��وژی وارد آمد. تا 
پیش از آیی��ن نامه مصوب س��ال 87، اطالق 
عنوان پاتوبیولوژی به یک آزمایشگاه به مدرک 
تحصیلی موسس برمی گشت اما در آیین نامه 
سال 87 دستورالعمل ها به گونه ای تغییر کرد 
که از آن زمان به بعد مدرک تحصیلی مسئول 
فنی هویت پاتوبیولوژی را برای آزمایش��گاه به 
ارمغ��ان آورد. بدین ترتیب پاتولوژیس��ت های 
ج��وان عالوه بر ای��ن که به عن��وان کارمندان 
آزمایشگاه های تشخیص طبی در خواهند آمد 
بلکه در صورتی ک��ه بخواهند بابت هدیه خود 
به موس��س حقی را طل��ب کنندبه راحتی و با 
 یک نامه نگاری به اداره امور آزمایشگاه ها عزل
 خواهند ش��د!  برداش��تن محدودی��ت  فاصله 
آزمایشگاه ها از یکدیگر و حذف سقف جمعیتی 
ب��رای تاس��یس آزمایش��گاه، ورود تعاونی های 
خدمات بهداش��تی و درمانی به عنوان موسس 
آزمایش��گاه و صدور مجوز تاس��یس به صورت 
انفرادی برای فارغ التحصیالن PhD علوم پایه 
پزشکی، همگی از دستاوردهای مدیریت اخیر 
آزمایشگاه مرجع سالمت است که سعی دارد با 
ارائه آمارهای غلط، نیاز کاذب کمبود مس��ئول 
فنی آزمایش��گاه را به مس��ئوالن ارش��د نظام 
سالمت نشان دهد تا کوره راهی را برای احیای 
 مجدد دوره دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
 ب��از کن��د. اما با وج��ود همه ای��ن جنبه های 
منفی، کم کم در ح��وزه عمومی ارائه خدمات 
سالمت شاهد تغییراتی در جهت درک جایگاه 
واقعی پاتولوژیس��ت در نظام سالمت هستیم. 
حضور پاتولوژیست ها بر مسند آزمایشگاه های 
بیمارس��تان ها کمک بزرگی در حل مشکالت 

تش��خیصی پزشکان بالینی کرده است و از این 
رو بس��یاری از مسئوالن بیمارس��تان ها بدون 
هرگونه ال��زام قانونی ترجی��ح می دهند که از 
پاتولوژیس��ت ها در اداره آزمایشگاه بیمارستان 
اس��تفاده کنند که البته در ای��ن میان یکی از 
مشکالت نظام سالمت باعث اصالح نحوه نگاه 

به توانایی پاتولوژیست ها شده است.
در حال حاضر در کش��ور م��ا پدیده غریبی 
در ارائه خدمات بیمارس��تانی در جریان است. 
بیمار به اورژانس بیمارس��تان مراجعه می کند 
و پ��س از تش��خیص پزش��ک اورژانس، طبق 
برنامه آنکالی به نام آقا یا خانم دکترX بستری 
 Xمی ش��ود.  صب��ح روز بعد آقا ی��ا خانم دکتر
بیم��ار را ویزیت کرده یا اصال بیمار را نمی بیند 
و درخواس��ت های روتین، آزمایش ها، عکس و 
مشاوره ها تلفنی یه پرس��تار داده می شود و یا 
اصال روح آقا یا خانم دکتر X از چنین بیماری 
خبر ندارد و یک دستیار یا فلوی رشته مربوطه 
)که کس��ی خبر ن��دارد او در بیمارس��تان کار 
می کند( همه زحمات را متقبل می ش��ود. پس 
از آماده ش��دن جواب آزمایش و عکس و انجام 
مشاوره ها توسط متخصصان Y و Z که هریک 
جداگانه بیمار را ویزیت کرده اند و حتی فرصت 
مشاوره حضوری با به اصطالح پزشک معالج را 
نداش��ته اند، آقا یا خانم دکتر X یا حضوری یا 
تلفنی از نتایج اطالع پیدا خواهند کرد و یا یک 
دستیار یا فلوی دیگر که طبق برنامه تنظیمی 
در آن زمان خاص ب��ر بالین بیمار حضور دارد 
تصمیم نهایی را خواهد گرفت که بیمار درمان 

جراحی یا طبی را دریافت کند.
 این سیس��تم در مواردی ک��ه بیمار با یک 
تشخیص معین وارد بیمارستان می شود کارآمد 
خواهد بود چون از ابتدا مشخص است که بیمار 
باید چه مس��یری را طی کند. برای مثال بیمار 
مبتال به سرطان پستان که برا ی ماستکتومی 
بس��تری می ش��ود و انجام آزمایش ها، اقدامات 
تصویربرداری و مش��اوره های تخصصی نه برای 
رس��یدن به سطح تش��خیصی باالتر بلکه برای 
حفاظت پزش��ک در مواقع بروز مشکالت و به 
عنوان تضمینی برای دفاع از پزشک در صورت 
ش��کایت بیمار یا بس��تگان به مراجع ذیصالح 
قضایی صورت می گیرد. سیس��تم فوق زمانی 
ناکارآم��دی خود را نش��ان می ده��د که بیمار 
با عالئ��م مبهم و بدون یک تش��خیص معین 

وارد بیمارستان می ش��ود. سیستم فوق که در 
بس��یاری بیمارس��تان های دولتی و خصوصی 
حکم فرماس��ت توان برخ��ورد علمی با چنین 

بیمارانی را ندارد. 
 در این سیس��تم بیماری که باید بیماریش 
تشخیص داده ش��ود به دلیل عدم برخورداری 
از پزشک متولی بیمار در هزارتوی آزمایش ها، 
مش��اوره های  و  تصویرب��رداری  مطالع��ات  
تخصص��ی چنان درگیر می ش��ود ک��ه با تمام 
ش��دن امکانات جیب مبارک تصمیم می گیرد 
 که ب��ا رضایت ش��خصی بیمارس��تان را ترک 
کند.  در چنین بیمارستان هایی به دلیل فقدان 
پزش��ک متولی بیم��ار که بتوان��د جمع بندی 
تش��خیصی ارائ��ه کن��د و نبود سیس��تم ثبت 
اطالع��ات و پراکندگ��ی اطالع��ات مربوط به 
بیمار علی رغم حضور پزش��کان حاذق و توانا، 
رس��یدن به تش��خیص نهایی با مشکل مواجه 
می ش��ود.  آزمایش��گاه بالین��ی از نظ��ر کمی 
تولی��د کننده بیش��ترین اطالع��ات مربوط به 
بیمار اس��ت و در بعضی موارد ارزش��مندترین 
اطالع��ات بیم��ار از نظر کیفی در آزمایش��گاه 
تولید می شود )مانند تشخیص های آناتومیکال 
پاتولوژی(، با توجه به سیس��تم ثبت اطالعات 
در آزمایش��گاه و دسترسی پاتولوژیست به این 
اطالعات، یک پاتولوژیست آشنا به بالین بیمار 
می تواند کمک بزرگی به فرآیند های تشخیصی 
در چنی��ن سیس��تم معیوب��ی کن��د پدیده ای 
که کم کم در ش��رف وقوع اس��ت و علت اصلی 
تمایل مس��ئوالن بیمارس��تان ها به استفاده از 
خدم��ات پاتولوژیس��ت ها در آزمایش��گاه های 
بیمارستانی به همین مسئله برمی گردد. اینطور 
به نظر می رسد که فریادی که چندین نسل از 
دستیاران پاتولوژی بر حقانیت خود می زدند در 

عمل به منصه ظهور رسیده است.
حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آموزش 
دس��تیاری پاتولوژی به ش��کلی که در جریان 
است می تواند پاسخگوی این نیاز نظام سالمت 
باشد و آیا وقت آن نرسیده که با درگیر کردن 
بیشتر دستیاران در بالین بیمار به جای تربیت 
مس��ئول فنی آزمایش��گاه پاتولوژیس��ت هایی 
تربیت کنیم که مشکل بیماران را حل کنند و 
به جایی برسیم که مشاوره کلینیکال پاتولوژی 
به یکی از مش��اوره های روتین بیمارس��تان ها 

تبدیل شود؟  

بسیاری از 
مسئوالن 

بیمارستان ها 
بدون هرگونه 

الزام قانونی 
ترجیح 

می دهند که از 
پاتولوژیست ها 

در اداره 
آزمایشگاه 
بیمارستان 

استفاده کنند 
که البته در این 

میان یکی از 
مشکالت نظام 
سالمت باعث 

اصالح نحوه 
نگاه به توانایی 
پاتولوژیست ها 

شده است
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رئیس اداره مدیریت تضمین کیفیت و اعتباربخشی آزمایشگاه مرجع سالمت: 

 طرح مشارکت انجمن هاي علمي
 در روند اعتباربخشي نقطه ضعف ندارد

کیفیت ارائه خدمات آزمایش�گاهي از مباحث پراهمیت در س�المت جامعه اس�ت که از مدتها قبل مورد توجه وزارت بهداش�ت، 
درمان و آموزش پزش�کی بوده و این وزارت خانه همواره س�عی بر ارتقاء نظارت کیفی بر آزمایش�گاه های پزش�کی داشته است.  
نظارت بر فعالیت آزمایشگاه ها  هم اکنون توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام مي شود ولي با توجه به محدودیت هاي 
موجود در دانش�گاه ها و سیاس�ت هاي دولت مبني بر خصوصي سازي خدمات و نیز با توجه به الگوهای جهانی،  وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش�کی بر آن ش�د که در صورت اعالم آمادگي انجمن های علمی آزمایش�گاهي، این مسئولیت را به انجمن   ها 
واگذار کند. از اوایل س�ال جاری اقداماتی جهت آماده س�ازی و ایجاد س�ازوکار الزم درانجمن های علمی در سطح استان تهران 
صورت گرفته و به این منظوردوره هایی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز براي تشکیل گروه هاي پشتیبان و ممیز برگزار شده 
اس�ت. برای اطالع بیش�تر از جزئیات این طرح صحبتی داشتیم با دکتر نوش آفرین صفادل، رئیس اداره مدیریت تضمین کیفیت 

و اعتباربخشی آزمایشگاه مرجع سالمت که در ادامه می خوانید.

ت و گو
گف

گفت و گو

گفت و گو: زهرا یونسی
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ک�ه  همانط�ور  صف�ادل  دکت�ر     
می دانی�د تصمی�م ب�ر آن اس�ت که به 
مس�ئولیت  علم�ی  انجمن ه�ای  زودی 
اعتباربخشی آزمایش�گاه ها را بر عهده 
بگیرن�د می توانی�د به ص�ورت خالصه  
نقش انجمن ه�ا را در این برنامه توضیح 

دهید؟
ایج��اد نظ��ام اعتباربخش��ی و ارزیابی 
آزمایش��گاه ها ضرورتی  دوره ای  صالحیت 
اس��ت که ط��ی چندین دهه گذش��ته در 
مجامع بین المللی بس��یار مورد بحث قرار 
گرفت��ه و در هم��ه کش��ور های دنیا برای 
آن برنامه ریزی ش��ده است. درکشور های 
توسعه یافته این برنامه سال ها است که به 
اجرا درآمده و درکشور های در حال توسعه 

نیز در حال شکل گیری است.
 کش��ور ما نی��ز بالطبع همس��و با همه 
کش��ور هایی که متعهد به اج��رای قوانین 
بی��ن المللی بهداش��ت یا IHR  ش��ده اند 
حرکت ه��ای موث��ری در ایج��اد این نظام 
داش��ته و ای��ن حرک��ت الگ��و گرفت��ه از 
برنامه  هاي درس��تي است که در تمام دنیا 
در ح��ال انجام اس��ت. چهار س��ال پیش 
اس��تاندارد  دس��تورالعمل های  مجموع��ه 
توس��ط آزمایش��گاه مرجع س��المت ابالغ 
ش��د و ب��ه دنب��ال آن برنامه اس��تراتژیک 
با زمانبندی مش��خص در س��ه ف��از اصلي 
»آم��وزش« ، »اج��را« و »اعتباربخش��ي« 
طراحی شد و تالش شد که همه ظرفیت ها 
و پتانس��یل های موجود در کشور ، چه در 
بخش خصوصی چه در بخش دولتی ، برای 
 اجرایی ش��دن ای��ن برنامه ب��ه کار گرفته

شود.
 انجمن ها در این خصوص همکاری های 
موث��ری با وزارت بهداش��ت داش��تند و به 
خوب��ی ظرفیت ه��ای خ��ود را در اجرای 
بسته های عملیاتی مختلف این برنامه ، مثل 
آموزش و برنام��ه ارزیابی خارجی کیفیت 
در اختیار اعضایش��ان قرار دادند و درحال 
حاضر هم آمادگ��ی خود را برای عهده دار 
شدن مس��ئولیت های بیشتر برای رسیدن 
ب��ه ای��ن هدف اعالم ک��رده ان��د . به طور 
کلی با وجود مش��کالتی که وجود داشته و 
دارد، توفیق قابل توجهی در پیش��برد این 

برنامه داش��تیم طوری که بر اس��اس نظر 
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، ایران 
می تواند به عنوان الگویی برای کشورهای 
منطقه ق��رار بگیرد. البته درخشش��ی که 
کشورمان در این حوزه داشته به این دلیل 
اس��ت که بحث کیفیت در آزمایش��گاه ها 
بحثی نیس��ت که از 4 س��ال پیش شروع 
شده باش��د  ، سال هاست که پیشکسوتان و 
همکارانمان در وزارت بهداشت، دانشگاه ها ، 
انجمن های علم��ی آزمایش��گاهی و همه 
جامع��ه آزمایش��گاهی کش��ور در این راه 
تالش کرده اند و با زحمات خستگی ناپذیر 
خود مس��یری را هم��وار کرده اند که امروز 
همه ما برای رسیدن به آرزوهایمان در آن 

گام برمی داریم.

   عل�ل واگ�ذاری اعتبار بخش�ی به 
انجمن های علمی- تخصصی چه بود؟

نهادین��ه ش��دن ه��ر برنام��ه ای ب��رای 
آزمایش��گاه ها در کش��ور صرفا با همکاری 
همه آزمایشگاهیان و نمایندگان آنها یعنی 
انجمن های علمی آزمایش��گاهی امکانپذیر 
خواه��د بود. ب��ا توجه ب��ه توانمندی های 
موجود و س��ابقه همکاری های ارزشمندی 
که انجمن ها طی این چند سال با آزمایشگاه 
مرجع س��المت داش��ته اند، درصدد جلب 
همکاري انجمن ها در روند اعتباربخش��ي 
آزمایش��گاه ها برآمدیم. ب��ه هرحال تجربه 
تازه ای اس��ت شاید بهتر باش��د در ابتدا به 
جاي واگذاري، از مش��ارکت در این فرآیند 
صحب��ت کنیم و این نکت��ه را تاکید کنیم 
که صرفا مجموعه اي مي تواند مس��ئولیت 
ارزیابي عملکرد و اعتباربخشي را به عهده 
بگی��رد که معیارهاي صالحیت براي انجام 
این کار را احراز کرده باشد. این معیارها در 
س��طح بین المللی مشخص است. براساس 
مراجع و استانداردهاي معتبر بین المللي و 
با توجه به شرایط کشورمان دستورالعملی 
تدوین و ابالغ شده که رعایت آن می تواند 
متضمن عملک��رد مطل��وب و اطمینان از 
قضاوت صحیح یک سازمان درروند ارزیابی 

صالحیت آزمایشگاه ها باشد.
خوشبین هس��تیم که مانند بسیاری از 
الگوه��ای موفق در دنیا ، در کش��ور ما نیز 

انجمن ه��ا بتوانند نقش موث��ري در روند 
ارزیاب��ي صالحیت آزمایش��گاه ها داش��ته 
باش��ند و اصوال سیاس��ت وزارت بهداشت 
و آزمایش��گاه مرجع سالمت است که این 

اتفاق بیفتد.

    در اجرای این طرح چه حمایت هایی 
از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد 

و چه انتظاراتی از انجمن ها می رود؟
در گام اول آزمایش��گاه مرجع س��المت 
پیش��نهاد  انجمن ه��ا  ب��ه  را  پ��روژه ای 
کرده ک��ه ط��ی آن ارزیاب��ی صالحیت و 
پش��تیبانی اس��تقرار الزام��ات اس��تاندارد 
بیمارس��تان های  آزمایش��گاه های  درکلیه 
دولتی اس��تان تهران را سه انجمن علمی 
آزمایشگاهی به عهده بگیرند و بودجه الزم 
برای ایجاد تش��کیالت و زیرس��اخت های 
الزم برای اجرای این پروژه توس��ط وزارت 

بهداشت پرداخت شود.
 این برنامه می تواند از یک س��و حرکت 
موث��ری را درجه��ت بهبود وضعی��ت ارائه 
بیمارستان های  آزمایشگاه های  در  خدمت 
دولت��ی ایجاد کند، که به دلیل مش��کالت 
متع��دد توفی��ق کمتری در پیاده س��ازی 
اس��تانداردها داش��ته اند و از س��وی دیگر 
سبب س��ازماندهی ظرفیت های موجود و 
ایجاد تش��کیالت منس��جمی در انجمن ها 
ش��ود تا بتوانند بعد از این به طور مستمر 
و در س��طح گس��ترده تر به اعضاء خود در 

سراسر کشور ارائه خدمت کنند.

   اعتباربخش�ی در بخش خصوصی 
و اعط�ای گواهینامه ه�ای صالحی�ت و 
لوح کیفیت آزمایشگاه ها به چه صورت 

خواهد بود؟
ب��ه  کیفی��ت  ل��وح  اه��داي  مقول��ه 
اس��تقرار  در  ک��ه  آزمایش��گاههایي 
پیش��قدم  اس��تاندارد  دس��تورالعمل هاي 
بوده ان��د از 4 س��ال پی��ش مطرح ش��دو 
بتدری��ج در حد اختیاراتي که آزمایش��گاه 
مرجع س��المت داش��ته و رایزني هایي که 
ب��ا س��ازمان هاي بیمه گ��ر، اداره طب کار، 
معاونت هاي بهداشتي و حوزه هاي مرتبط 
با اج��راي طرح ه��اي بهداش��تي و برنامه 

این برنامه 
می تواند از یک 

سو حرکت 
موثری را 

درجهت بهبود 
وضعیت ارائه 

خدمت در 
آزمایشگاه های 
بیمارستان های 

دولتی ایجاد 
کند، که به دلیل 
مشکالت متعدد 

توفیق کمتری 
در پیاده سازی 

استانداردها 
داشته اند و از 

سوی دیگر سبب 
سازماندهی 
ظرفیت های 

موجود و ایجاد 
تشکیالت 

منسجمی در 
انجمن ها شود
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پزش��ک خانواده داش��تیم س��عي کردیم 
امتی��ازات وی��ژه اي را به آزمایش��گاه هاي 

دارنده لوح کیفیت اختصاص دهیم. 
انجمن ها زمانی که تشکیالت و ساز و کار 
الزم برای ارزیابی صالحیت و اعتباربخشی 
را داشته باشند و ضوابط و الزامات کشوری 
ابالغ ش��ده را ب��رآورده کنن��د ، می توانند 
جایگاه متناس��ب با ش��ان خود را در روند 
اعتباربخش��ی آزمایش��گاه ها پیدا کنند و 
در این ش��رایط گواهینام��ه صالحیت که 
انجمن ه��ا به آزمایش��گاه ها اعطا می کنند 
به نوعی جایگزین لوح کیفیت آزمایش��گاه 

مرجع سالمت خواهد بود.
در همی��ن فرصت اش��اره اي ب��ه طرح 
جدید آزمایش��گاه مرجع سالمت در سال 
90 داشته باش��م که براي آزمایشگاه هایي 
که هنوز واجد شرایط دریافت لوح کیفیت 
نیس��تند ولي تالش قاب��ل مالحظه اي در 
اج��راي بخش ه��اي داراي اولویت الزامات 
اس��تاندارد و عمدتا در برنامه هاي تضمین 
کیفیت درآزمایشگاه داشته اند، تقدیرنامه 
و لوح سپاس در نظر گرفته شده است. در 
صورت تمایل به دریافت اطالعات بیش��تر، 

هم��کاران مي توانند با خان��م دکتر داهیم 
مس��ئول ام��ور اعتباربخش��ي اداره تماس 

داشته باشند. 

   به نظر شما نقاط ضعف و قوت این 
طرح چیست و آیا به موفقیت مورد نظر 

خواهد رسید؟
نقط��ه قوت این طرح ، ب��ه اندازه قوت و 
توان انجمن ها و اعضایشان است که بدون 
ش��ک  توانمندی بزرگی اس��ت ، این طرح 
نقطه ضعف ندارد ، ش��اید بهتر باش��د این 
طور مطرح کنیم که احتماال با چالش هایی 
مانند تغییر درمدیریت ه��ا ، ناهماهنگی با 
دانشگاه ها ، مش��کل درجلب همکاری دراز 
مدت اعضاء تیم ه��ای ممیزی ، انحراف در 
انگیزه ه��ای اج��رای برنامه ، تض��اد منافع 
و ی��ا اش��تراک مناف��ع و جهت گیری های 
نادرس��ت و ... مواج��ه خواهی��م ب��ود که 
بس��یاری از آنه��ا را نمی توانی��م ب��ه طور 
ب��رای  بنابرای��ن  کنی��م ،  کام��ل ح��ذف 
رس��یدن به موفقی��ت باید تدبی��ری برای 
 ب��ه حداق��ل رس��اندن چالش ها داش��ته

 باشیم.

راهکاره�ای مناس�ب از نظر ش�ما که  
مدیریت این امر را بر عهده داشتید برای 

هرچه بهتر اجرا شدن طرح چیست؟
همانطور که قبال اش��اره کردم واقعیت 
اینست که این برنامه تجربه جدیدی است 
که برای اولین بارقرار اس��ت در کشورمان 
به اجرا درآید. طراحی برنامه با الگوبرداری 
از اس��تانداردها و مدل ه��ای موفق در دنیا 
صورت گرفته اس��ت، البته نمی توانیم ادعا 
کنیم همه موانع احتمالی را می شناس��یم 
و حل کرده ایم ، بس��یاری از مش��کالت در 
ضمن اجرا باید برطرف ش��ود. برای اجرای 
این طرح تعهد هیئت مدیره انجمن ها برای 
استمرار فعالیت و وارد شدن این برنامه در 
اساس��نامه انجمن ها ،  همکاری و همدلی 
هم��ه اعض��اء انجم��ن و البته پش��تیبانی 
مس��ئوالن در وزارت بهداشت و دانشگاه ها 
ضروری اس��ت. آنچه حائز اهمیت اس��ت 
اینس��ت که تجربه نش��ان داده که هر جا 
همت و عزم جمعی وجود داش��ته باش��د، 
مشکالت ممکن است شتاب حرکت را کم 
کند ولی پیشرفت به سوی هدف را متوقف 

نخواهد کرد.

نقطه قوت 
این طرح ، به 
اندازه قوت و 
توان انجمن ها 
و اعضایشان 
است که 
بدون شک  
توانمندی 
بزرگی است ، 
این طرح نقطه 
ضعف ندارد 
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9دوره جدید شماره 32)پیاپی 44(-  خرداد و تیر90

 استفاده از HbAlc به تنهایی
 برای تشخیص بیماران پره دیابتیک 

راضی کننده نیست

دکتر امین رضوانی
رزیدنت پاتولوژی

دکتر فاطمه محجوب
دانشیار پاتولوژی

دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی تهران

همانگونه که می دانیم تعیین وضعیت پره دیابتیک با آزمون ناشتای 
 HbAlc گلوکز یا آزمون تحمل دو ساعته گلوکز مختل است، اما اخیرا
نیز به عنوان معیار تش��خیص پره دیابت مورد توجه قرار گرفته است، 
به طوری که HbAlc باالی 6/5 درصد به عنوان تش��خیص دیابت و 
HbAlc بین 5/7 درصد تا 6/4 درصد به عنوان وضعیت پره دیابت در 
نظر گرفته می شود که با وجود هریک از این معیارها، احتمال ابتالی 
فرد به دیابت نوع 2 باالس��ت. اهمیت تعیین وضعیت پره دیابتیک آن 
 DEAL: اس��ت که با قرار دادن بیمار در برنامه های پیشگیرانه مانند
Diat- Exercise- Activity- Lifestyle ، می توان��د بروز دیابت 
نوع 2 را به طور قابل مالحظه ای به تعویق بیندازد. اما با وجود استفاده 
وسیع از این آزمون به عنوان معیار تشخیصی، مشخص نیست که این 
آزمون تا چه اندازه می تواند بیمارانی را که در وظعیت پره دیابت قرار 
دارند تش��خیص دهد. بنابراین در این مطالعه ما شیوع  HbAlc بین 
فاصل��ه 6 تا 6/4 درص��د و 5/7 تا 6/4 را در یک جمعیت پره دیابتیک 
مورد بررس��ی قرار دادیم. در این مطالعه از ژانویه 2007 تا س��پتامبر 

2009 تعداد 242 بیمار پره دیابتیک مورد بررسی قرار گرفتند.
IFG  یا :  Impaired  Fas t ing  Glucose بیماران براساس  

   IGT: Impaired Glucose Tolerance Testمختل یا هردو 
وارد مطالعه شدند. HbAlc در ابتدای مطالعه، شش ماه بعد و یکسال 
 DEAL بعد اندازه گیری شد. بیماران در این دوره زمانی تحت برنامه
)رژیم، ورزش، فعالیت، تغییر سبک زندگی( قرار گرفتند. کلیه بیمارانی 
که وارد مطالعه ش��دند از س��ایر جهات س��الم بودن��د یعنی بیماری 
زمین��ه ای، بارداری، س��ابقه تزریق خون، بس��تری و آنمی هولیتیک 
 نداش��تند.  میانگی��ن هموگلوبین آنه��ا 14 و میانگی��ن هماتوکریت

41 درصد بود. میزان HbA1c بیماران با دس��تگاه Roche 6000 و 
با روش توربیدومت��ری و میزان قند خون با هگزوز کیناز اندازه گیری 
ش��د. واریانت های ش��ایع هموگلوبی��ن مانند هموگلوبی��ن C و S با 
مطالع��ه فوق تداخل نداش��تند. بیماران براس��اس IFG  یا IGT  یا 
هردو تقس��یم بندی ش��ده و درصد  HbA1c در آنه��ا اندازه گیری 
و تجزیه تحلیل ش��د. براس��اس نتایج به دس��ت آمده، میانگین س��ن 
بیماران 62 س��ال بود که  64 درصد زن، 36 درصد مرد و 88 درصد 
 بیماران سفیدپوس��ت بودند. میانگین قند خون ناشتا )FBS( بیماران

 mg/dl  110 ب��ود )ب��ا انحراف معی��ارmg/dl 8 ( . میانگین آزمون 

 تحم��ل دو س��اعته گلوک��ز آنه��ا mg/dl 137 )ب��ا انح��راف معیار
 mg/dl 35( و میانگین HbA1c بیماران 5/8 درصد )با انحراف معیار 
0/36 درصد( بود. IFG به تنهایی در 136 بیمار وجود داشت وIFG  و 
"IGT با هم در 90 بیمار دیده شد. 8 بیمار هم IGT به تنهایی داشتند.

 )8 بیمار به علت تحلیل اشتباه حذف شدند(.
 HbA1c )از مجم��وع 242 بیم��ار فق��ط 69 نفر )28/5 درص��د
در مح��دوده 6 تا 6/4 داش��تند که در بین آنها ش��یوع زنان نس��بت 
ب��ه مردان به ص��ورت معناداری باالت��ر ب��ود )P=0.02( ولی از نظر 
 IFG س��ن تفاوت معن��اداری وجود نداش��ت. در بین بیماران��ی که
ب��ه تنهایی داش��تند، 40 نف��ر HbA1c در حدود 6 ت��ا 6/4 درصد 
داش��تند )29.4درصد( که ش��یوع بیش��تر در زنان نس��بت به مردان 
مش��اهده ش��د ) P=0.08( ول��ی از نظ��ر س��ن تفاوت محسوس��ی 
 نداش��ت. در بی��ن بیمارانی ک��ه هم IFG  و IGT داش��تند، 25 نفر

درص��د   6/4 ت��ا   6 ح��دود  در   HbA1c دارای  درص��د(   27/8(
بودن��د ک��ه تف��اوت معن��اداری از نظ��ر س��ن و جن��س نداش��تند. 
 HbA1c وس��یعتر  مح��دوده  در  ف��وق  ارزیابی ه��ای   س��پس 
)5/7 ت��ا 6/4( انجام ش��د ک��ه 67 درصد بیم��اران HbA1c در این 
 HbA1c مح��دوده داش��تند و در مقایس��ه با زن��ان، مردان درص��د
پایی��ن تری داش��تند. ب��ا توجه به یافته ه��ای فوق بای��د گفت هیچ 
 آزمون��ی وج��ود ن��دارد که برای تش��خیص پ��ره دیابت حساس��یت

 HbA1c 100 درصد داشته باشد و مطالعات اخیر نشان می دهد که
به تنهای��ی آزمون مطلوبی برای تش��خیص  پره دیابت نیس��ت، چرا 
ک��ه تنها دو س��وم افراد پره دیابتیک را شناس��ایی می کن��د. در این 
مطالعه، تنها حدود یک س��وم بیماران در محدوده پرخطر برای دیابت 
ن��وع 2 قرار داش��تند )می��زان A1c بین 6 تا 6/4 درص��د( و حتی با 
 وس��یعتر کردن محدوده تشخیص از 5/7 تا 6/4 درصد همچنان تنها
67 درصد بیماران قابل تش��خیص بودن��د و باقی بیماران با این روش 
امکان تشخیص پره دیابت را نداشتند.  به عالوه اندازه گیری حساسیت 
و اختصاصی��ت در ای��ن مطالعه قابل انجام نب��وده و این مطالعه برای 
جمعیت عمومی قابل تعمیم نیست.  در نهایت نتایج این مطالعه نشان 
می دهد که استفاده  از HbA1c برای غربالگری افراد جهت ورود به 
برنامه-های پیشگیرانه قابل اطمینان نیست و همچنان آزمون ناشتای 

گلوکز به عنوان اولین آزمون غربالگری پیشنهاد می شود.

 هیچ آزمونی 
وجود ندارد که 
برای تشخیص 

پره دیابت 
 حساسیت

100 درصد داشته 
باشد و مطالعات 

 اخیر نشان
 می دهد که 
HbA1c به 

تنهایی آزمون 
مطلوبی برای 

تشخیص  پره 
دیابت نیست، 

چرا که تنها 
دو سوم افراد 
پره دیابتیک 
را شناسایی 

می کند
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روش هاي آنالیز منیزیم
س��رم نسبت به پالسما جهت سنجش منیزیم تام ارجح است زیرا 
مواد ضد انعقادي موجود در پالسما در صحت آزمایش ایجاد تداخل 

مي کنند.
روش هاي فتومتري، تیتریمتري، فلوئورومتري به کار مي روند ولي 
روش مرجع براي س��نجش منیزیم، توتال اسپکتروفتومتري با جذب 
اتمي است. با وجود صحت و دقت روش اخیر این روش متداول نبوده 
زیرا زماني طوالني الزم دارد و نگهداري دقیق دستگاه و کالیبراسیون 
و آماده سازي صحیح نمونه بسیار مشکل است. در حال حاضر روش 
کاربردي روش فتومتریک با آنالیزرهاس��ت که بر مبناي اس��تفاده از 
اندیکات��ور و رنگ اس��ت. تغییر رنگ حاصله به عل��ت اتصال منیزیم 

موجود در نمونه با این اندیکاتورهاست. جذب نوري در 520 نانومتر 
انجام مي ش��ود و مقدار رنگ متناس��ب با مقدار منیزیم س��رم است. 
منیزیم آزاد یا یونیزه با استفاده از روشISE  قابل اندازه گیري خواهد 

بود.

 هیپرمنیزیمي

الف( ایاتروژنیک )مداخالت پزشکي( که از علل شایع بوده و اغلب 
همراه با اختالل کار کلیه است مانند تجویز دیورتیک ها )فورسماید و 
تیازیدها(، داروهاي آنتي اسید، داروهاي ملین و تغذیه از راه وریدي .

همچنی��ن تجوی��ز منیزی��م در اکالمپس��ي، زایم��ان زود رس و 
مسمومیت با کربنات لیتیم از دیگر موارد است.

منیزیم و اختالالت بیوشیمیائي 
مرتبط با آن

در ای�ن مقال�ه در خصوص منیزیم و اختالالت بیوش�یمیائي مرتبط با آن  بحث مي گردد ک�ه افزایش یا کاهش آن در بدن طیف 
وس�یعي از علل را ش�امل می ش�ود.  مطالعه این مقاله برای متخصصان آس�یب شناس�ی، داخلی، اطفال ، زنان و زایمان، علوم 
آزمایش�گاهي، دکترای بیوشیمي بالیني، پزش�کان عمومی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهي، کارشناسان ارشد و کارشناسان 

علوم آزمایشگاهی توصیه می شود.
 فرد آموزش گیرنده در پایان مطالعه باید قادر باشد

1- نقش منیزیم در بدن را شرح دهد.
2- علل افزایش یا کاهش منیزیم در بیماري هاي مختلف را ذکر کند.

3- نحوه بررسي این یون در آزمایشگاه را عنوان کند.
 مقدمه

منیزیم چهارمین کاتیون موجود در بدن اس�ت و از نظر فراواني پس از س�دیم، پتاسیم و کلسیم قرار دارد.50-60 درصد آن در 
استخوان و مابقي در نسوج نرم موجود است. منیزیم استخوان، ذخیره اي جهت تبادل با منیزیم خارج سلولي است.

در س�رم، منیزیم به دو ش�کل آزاد و متصل به پروتئین ها وجود دارد. 55 درصد به ش�کل یون آزاد و30 درصد به شکل متصل 
به پروتئین ها مانند آلبومین اس�ت. 15 درصد نیز به فسفات، س�یترات و سایر آنیون ها متصل است. منیزیم در داخل سلول ها 
بیش�تر متصل ب�ه پروتئین ها و مولکول هاي داراي بار منفي اس�ت. نقش منیزی�م به عنوان کوفاکتور بس�یاري از واکنش هاي 
آنزیمي اس�ت )انتقال گروه هاي فس�فات و واکنش هایي که نیازمند ATP هستند(. نیز شرکت در سوخت و ساز انر       ژي سلول، 
انتقال عصبي، هدایت یوني و نگهداري پتاس�یم داخل س�لولي در میوکارد از س�ایر موارد عنوان شده. مقدار منیزیم سرم بین 
1/7-2/2میل�ي گ�رم در دسي لیتراس�ت و تفاوتي بین دو جنس و یا از نظر س�ني وجود ندارد. این مقدار بس�تگي به دو عامل 
جذب گوارش�ي و دفع کلیوي دارد. روزانه 350-300 میلي گرم این عنصر در بدن از راه رژیم غذائي وارد ش�ده . جذب رود ه اي 
آ ن نس�بت معکوس با میزان مصرف ش�ده دارد. کلیه ها اعضاي اصلي در تنظیم منیزیم هستند. روزانه 140-120 میلي گرم نیز 
دفع مي شود. 70-60 درصد بازجذب منیزیم از کلیه ها در قسمت صعودي قوس هنله انجام مي شود. از عوامل مؤثر بر بازجذب 
منیزیم عوامل هورموني و غیرهورموني را مي توان نام برد از جمله هورمون پاراتیروئید، کلس�ي تونین، وازوپرس�ین،گلوکاگون 
و موارد غیرهورموني مثل کمبود منیزیم، تغییرات اس�ید و باز، کاهش پتاسیم و غلظت کلسیم و میزان بازجذب کلرید سدیم. 
البته تنظیم کننده اصلي بازجذب منیزیم، غلظت پالسمایي این یون است. هنگام کاهش و افزایش آن بازجذبش نیز به منظور 
ثبات این ماده در خون دچار تغییر مي ش�ود. در کمبود منیزیم گام اول کاهش س�ریع یون منیزیم در سرم است، این امر سبب 

کاهش دفع منیزیم از ادرار مي شود و چند هفته طول مي کشد تا توازن با ذخایر استخواني این عنصر برقرار شود.

مظفري  کامبیز  دکتر 
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

عضو هیات علمی مرکز آموزشی،تحقیقاتی و 
درمانی قلب شهید رجایی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

قدمگاهي فاطمه 
آزمایشگاه کارشناس 

راهنما

 از عوامل 
مؤثر بر بازجذب 
منیزیم عوامل 
هورموني و 
غیرهورموني را 
مي توان نام برد 
از جمله هورمون 
پاراتیروئید، 
کلسي تونین، 
 وازوپرسین

گلوکاگون و موارد 
غیرهورموني مثل 
کمبود منیزیم، 
تغییرات اسید 
و باز، کاهش 
پتاسیم و غلظت 
کلسیم و میزان 
بازجذب کلرید 
سدیم. البته 
تنظیم کننده 
اصلي بازجذب 
منیزیم، غلظت 
 پالسمایي
 این یون است



نشریه علمی | خبری |  انجمن آسیب شناسی ایران  

11دوره جدید شماره 32)پیاپی 44(-  خرداد و تیر90

ب( نارسایي کلیه
ج( دهیدراتاسیون همراه با کماي دیابتي

د( هیپوتیروئیدي

ه ( بیماري آدیسون بعد از جراحي آدرنال 
و( دیابت کنترل شده قندي در سالمندان 

ز( نوشیدن تصادفي آب دریا به مقدار فراوان

   هیپومنیزیمي:

از آنجا که کمبود منیزیم مي تواند با نتیجه آزمایش  طبیعي یا 
حد مرزي منیزیم سرم همراه باشد، آزمایش منیزیم در ادرار 24 

ساعته جهت ارزیابي بهتر توصیه مي شود. 
معموال با س��ایر اخت��الالت الکترولیتي ما نن��د هیپوکالمي و 
هیپوکلس��مي توجیه ناپذیر همراه اس��ت، بنابراین س��نجش آن 

همراه با بقیه الکترولیت ها الزم است.
الف( علل گوارش��ي شامل س��وءجذب، فیستول هاي گوارشي-
صفراوي، تابش اش��عه به ناحیه ش��کم، بیماري س��لیاک، فقدان 
ترش��حات گوارش��ي در بیماري ه��اي التهاب��ي روده، پولی��پ و 
س��رطان هاي روده و سوء مصرف مواد مس��هل و فقدان به دلیل 

استفراغ.
ب( عل��ل کلی��وي: گلومرولونفری��ت و پیلونفری��ت مزم��ن، 

اسیدوزتوبولرکلیوي، نکروز حاد توبولي و تاثیر داروها.
ج( علل تغذیه اي: تجویز طوالني مدت مایعات از راه غیرخوراکي 
که فاقد منیزیم باشد )به مدت بیش از سه هفته(، الکلیسم، سیروز 
الکلي، گرس��نگي مفرط همراه با اسیدوز متابولیک و سوء تغذیه 

پروتئین–کالري )کواشیورکور(
آلدوسترونیس��م،  هیپرتیروئی��دي،  غ��ددي:  عل��ل  د( 
هیپرپاراتیروئیدي و س��ایر علل هیپرکلسیمي، هیپوپاراتیروئیدي 

و دیابت قندي به علت دیورز اسموتیک.
ه( س��ایر علل: شیردهي طوالني مدت، سه ماهه سوم بارداري، 
درمان کماي دیابتیک با انس��ولین، مسمومیت حاملگي، بیماري 

پاژه اس��تخوان در فاز فع��ال، پانکراتیت حاد و تزریق خون حاوي 
سیترات، سوختگي، سپسیس و هیپوترمي از علل دیگر است.

 خالصه

منیزیم چهارمین کاتیون موجود در بدن از نظر فراواني اس��ت. 
در سرم منیزیم به دو شکل آزاد و متصل به پروتئین ها وجود دارد. 
نقش منیزیم به عنوان کوفاکتور بس��یاري از واکنش هاي آنزیمي 
اس��ت. همچنین در سوخت و ساز انر       ژي س��لول، انتقال عصبي، 
هدایت یوني و نگهداري پتاس��یم داخل سلولي در میوکارد عمل 

مي کند. 
س��رم نس��بت به پالس��ما جهت س��نجش منیزیم ت��ام ارجح 
اس��ت زی��را م��واد ضدانعق��ادي موج��ود در پالس��ما در صحت 
فتومت��ري،  روش ه��اي  مي کنن��د.  تداخ��ل  ایج��اد  آزمای��ش 
روش  ول��ي  مي رون��د  کار  ب��ه  فلوئورومت��ري  تیتریمت��ري، 
اس��پکتوفتومتري توت��ال  منیزی��م  س��نجش  ب��راي   رفران��س 

 با جذب اتمي است.

References:

1- Henry JB, Clinical diagnosis & manage-
ment by laboratory methods, 21st edition 

Philadelphia, WB Saunders Co. 2007 
2-Wallach J, Interpretation of diagnostic 

tests 8th ed,2006 

منیزیم چهارمین 
کاتیون موجود 
در بدن از نظر 
فراواني است. 

در سرم منیزیم 
به دو شکل 

آزاد و متصل 
به پروتئین ها 

وجود دارد. نقش 
منیزیم به عنوان 

کوفاکتور بسیاري 
از واکنش هاي 
آنزیمي است. 

همچنین در 
سوخت و ساز 
انر       ژي سلول، 

انتقال عصبي، 
هدایت یوني و 

نگهداري پتاسیم 
داخل سلولي در 

میوکارد عمل 
مي کند

 عال ئم هیپرمنیزیمي
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سواالت منیزیم و اختالالت بیوشیمیائي مرتبط با آن

1- منیزیم سرم به چه شکل فراوان تر است؟
ب( متصل به آلبومین الف( یون آزاد      

د( هر سه به یک نسبت  ج( متصل به آنیون ها    

 2- میزان منیزیم سرم در کدامیک بیشتر است ؟
ب( مردان الف( کودکان     

د( هر سه نسبتا« مساوي ج( زنان      

3- کدام هورمون در بازجذب منیزیم نقش دارد؟
ب( کلسي تونین  الف( پاراتورمون      

د( هر سه ج( وازوپرسین      
 

  4- در سنجش منیزیم خون استفاده از کدامیک ارجح است؟
ب ( سرم  الف( پالسما     

د( هر سه تفاوتي ندارند ج( خون کامل      

 5- روش رفرانس سنجش منیزیم توتال کدام است ؟ 
ب( جذب اتمي الف( فتومتري     

ISE )د ج( فلوئورومتري     

 6- منیزیم یونیزه به کدام روش سنجش مي شود ؟
ب( جذب اتمي الف( فتومتري      

 ISE )د ج( فلوئورومتري     

 7- همگي از علل هیپر منیزیمي هستند به جز؟
الف( دیورتیک ها       ب( نا رسایي کلیه 

ج( آدیسون به دنبال آدرنالکتومي     د( بیماري التهاب روده 

 8- همگي از عالئم هیپرمنیزیمي هستند به جز؟
 CNS ب( دپرسیون الف( هیپرتانسیون     
د( بلوک کامل قلبي ج( خواب آلودگي      

 9- کدامیک در خصوص هیپو منیزیمي صحیح است ؟
الف( ممکن است با وجود هیپومنیزیمي میزان آن در سرم Borderline  گزارش شود

ب( آزما یش منیزیم در ادرار 24 ساعته جهت ارزیابي بهتر است 
ج( در هیپو کالمي و هیپو کلسمي بدون توجیه باید به آن فکر کرد

د( تمام موارد

 10- همگي از علل هیپومنیزیمي هستند به جز؟
الف( شیر دهي طوالني مدت 

ب ( درمان کماي دیابت با انسولین 
ج ( تزریق خون حاوي سیترات 

د ( نوشیدن تصادفي مقادیر فراوان آب دریا
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 بسمه تعالي
  572/504: شماره                                                                    وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                        

  15/05/1390 :تاريخ                                                          اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي –معاونت آموزشي                                                                                             
  هاي خودآموزي ندگان در برنامهكن مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت

  سالم عليكم ؛
به امتياز   1 باستحضار ميرساند كه اعطاي »منيزيم و اختالالت بيوشيميايي مرتبط با آن«در مورد تخصيص امتياز به مقاله  05/04/90مورخ  90/پ/4039 احتراماٌ ، بازگشت به نامه شماره       
اي علوم آزمايشگاهي، كارشناسان ارشد و كارشناسان علوم  زنان و زايمان، علوم آزمايشگاهي، دكتراي بيوشيمي باليني، پزشكان عمومي و دكتراي حرفهمتخصصان آسيب شناسي، داخلي، اطفال،  ويژه

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

       11553:  كد نشريه           55539003:كد برنامه 
  احمد عامريدكتر                                                                                                                                                        

  مشاور وزير و سرپرست آموزش مداوم جامعه پزشكي                                                                                                                                                                           
  هاي سالمت وزش عمومي، ارتقاء و تعيين كنندهو آم                                                                                                                                                                             

 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 تحصيلي در م رشته

  :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
IR 070550013485006596993001: شماره شبا

 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 ( يد، خيابان شهيد طوسي به آدرس ميدان توحيد، خيابان توح  21/02/1391عه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا درخصوص مقاله مطال

، گواهينامه شركت در از سواالت مقاله% 70يح به حداقل در صورت پاسخگويي صح قدام نمايند تا،ا1419783311 :، دفتر نشريه، كد پستيشناسي ، انجمن آسيب 63نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك
  .برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال گردد 
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اه��دای خون، اه��دای زندگی ش��عاری 
اس��ت که ب��رای همه مردم آشناس��ت ولی 
این کلمات برای پزش��کانی که از نزدیک با 
نجات جان انس��ان ها سر و کار دارند معنای 
دیگری خواهد داش��ت. روزانه میلیون ها نفر 
در سراس��ر دنیا به خون نیاز دارند. بیمارانی 
هس��تند که بدون دریافت خون نمی توانند 
ب��ه زندگی خود ادامه دهن��د. در کنار آن ها 
بیماران تحت شیمی درمانی و عمل جراحی 
قرار می گیرند که  احتیاج جدی به دریافت 
خون دارند. 24 خرداد مصادف با روز جهانی 
اهدای خون اس��ت. به این مناسبت نگاهی 
داریم به تاریخچه و لزوم نامگذاری روزی به 

نام روز جهانی اهدای خون.

روزی به نام روز جهانی اهدای خون

متعاق��ب موفقیت در زمین��ه روز جهاني 
بهداش��ت س��ال 2000 که به سالمت خون 
اختصاص یافته بود، تعدادي از سازمان هاي 
مس��ئول در زمینه طب انتق��ال خون نظیر 
سازمان جهاني بهداشت ، جامعه بین المللي 
انتقال خون، اتحادیه بین المللي سازمان هاي 
اهدا کنن��دگان خون، اتحادی��ه بین المللي 
صلی��ب س��رخ و جمعیت هاي ه��الل احمر 
همگي به اتفاق اعالم کردند که باید یک روز 
خاص به اهداکنندگان خون اختصاص داده 
شود. بعد از بررسي هاي الزم 14 ژوئن مقارن 
با 24 خرداد به عنوان روز جهاني اهداکننده 
خون نامگذاري و از س��ال 2004 به صورت 

ساالنه جشن گرفته شد.
 14 ژوئن س��الروز تولد کارل لنداشتاینر 
)Karl Landsteiner(  دانش��مند فقی��د 
اتریشی و کاش��ف گروه خونی ABOاست 

به مناسبت روز جهاني اهداي خون

اهدای خـون اهدای زندگی
تهیه و تنظیم: زهرا یونسی

گزارشگزارش
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که تحولی بزرگ و نوین را در علم پزش��کی 
و طب انتقال خون رقم زد...  این مناس��بت 
جهانی در ایران هم هر ساله افراد بسیاری را 
به مراکز اهدای خون می کشاند. البته ایرانیان 
به علت داش��تن باورهای دینی و اخالقی در 
جایگاه باالتری نس��بت به ش��اخص تعیین 
 ش��ده توسط س��ازمان جهانی بهداشت قرار
 دارند.  از نظر سازمان جهانی بهداشت وجود 
2 درصد اهدا کنن��ده در جامعه قابل قبول 
اس��ت و این آمار در ایران برابر با 2/2 درصد 
است. با وجودی که این آمار قابل قبول است 
اما همچنان نیاز به فرآورده های خونی وجود 
دارد و با توجه به جوان بودن جمعیت کشور 
این عدد می تواند باالتر باشد. ساالنه بیش از 
80 میلیون واحد خون در تمامي دنیا اهداء 
مي شود که 30 درصد از آن به طور مستقیم 
توس��ط هالل احم��ر و صلیب س��رخ جمع 
آوري ش��ده اس��ت. از این میزان 38 درصد 
به کشورهاي در حال توسعه اهداء مي شود، 
در حال��ي که 82 درصد ک��ره زمین در این 
کش��ورها زندگي مي کنند.  ام��ور مربوط به 
اهدای خون در کش��ورهای مختلف ضوابط 
خاص خود را دارد و توس��ط س��ازمان های 
متفاوتی انجام می پذی��رد. در ایران این امر 

توسط سازمان انتقال خون انجام می گیرد.

اهدای خون در ایران

قبل از تاس��یس س��ازمان انتق��ال خون 
ای��ران، تهی��ه خون م��ورد نیاز بیم��اران به 
عهده س��رویس های پراکنده در بخش های 
خصوصی ی��ا مراک��ز دولتی مانن��د ارتش، 
دانشکده پزش��کی تهران و شیر و خورشید 
س��رخ بود. در آن زمان خونگیری تابع هیچ 
نوع ضابطه علمی نبود و اهدا کنندگان این 
مراکز غالب��اً مبادرت به ف��روش خون خود 
می کردن��د. در نهم مرداد ماه س��ال 1353 
س��ازمان انتقال خون ایران تاس��یس شد و 
ش��روع به کار کرد. هم زمان ب��ا راه اندازی 
س��ازمان مرکزی در تهران، 3 مرکز دیگر در 

شیراز، اهواز و مشهد نیز راه اندازی شد.
 از هم��ان ابت��دا ه��دف س��ازمان تهیه 
خون کافی و س��الم بود. بنابراین اس��تفاده 
 )Paid Donors( از اهداکنندگان پول��ی
که عم��ده اهداکنن��دگان قبل از تاس��یس 

س��ازمان بودند، ممنوع و ب��ه جای آن مقرر 
ش��د از اهداکنندگان داوطل��ب و جایگزین 
اس��تفاده ش��ود. در سیس��تم اهدای خون 
جایگزی��ن هر زمانی که بیم��ار نیاز به خون 
داش��ت می بایس��ت ابتدا خون م��ورد نیاز 
وی توسط بستگان، دوس��تان و یا آشنایان 
جایگزین ش��ود.   با گذش��ت زم��ان نیاز به 
خون رس��انی گسترده تر ش��د و به منظور 
ارائه خدمات بیشتر تعداد پایگاه های انتقال 
خون در سراس��ر کش��ور افزایش یافت. در 
طول جنگ تحمیلی عراق این نیاز بیش��تر 
ش��د. با این حال طی 8 سال دفاع مقدس، 
س��ازمان همراه با اقشار مختلف مردم خون 
و فرآورده ه��ای مورد نیاز برای مجروحین و 

مصدومین را به خوبی تامین کرد.
 با ش��ناخت ویروس ایدز و هپاتیت C و 
احتم��ال انتقال آنه��ا از طریق تزریق خون، 
مطالعات بس��یاری در جهت کاهش انتقال 
ای��ن عفونت ها ص��ورت گرف��ت. در همین 
مطالعات نشان داده شد که درصد بیشتری 
از اهداکنندگان خون جایگزین از نظر ایدز، 
هپاتی��ت B و C مثبت هس��تند. به همین 
منظ��ور در س��ال 1376 برنامه حذف خون 
جایگزین در کش��ور به اجرا درآمد و تا پایان 
سال 1379، 9 استان کشور موفق به حذف 
خون جایگزین شدند. خوشبختانه در اوایل 
دهه هشتاد شاخص اهدای خون داوطلبانه به 
95 درصد رسید و  33درصد از این خون ها 
توس��ط اهداکنندگان مستمر تامین شد. در 
حال حاضر فقط در اس��تان های خوزستان، 
سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان درصد 
کمی از خون جایگزین استفاده می شود. هم 
اکنون س��ازمان انتقال خون ایران با بیش از 
90 پایگاه که به 8 منطقه اصلی تقسیم شده 
است، خون مورد نیاز بیش از 70 میلیون نفر 
جمعیت کشور را تامین می کند.  امروز پس 
از  تاسیس سازمان انتقال خون ایران، تعداد 
کل خون های اهدائی به بیست میلیون واحد 
رسیده اس��ت. در دسترس بودن خون سالم 
براي تمام بیماران��ي که به انتقال خون نیاز 
دارند بستگي به سخاوت فوق العاده کساني 
دارد ک��ه خون خود را اهدا مي کنند. در روز 
جهاني اه��داء خون به تمام��ي آنها تبریک 

گفته و درود مي فرستیم.
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 آزمون های  آزمایشگاهی
 در روماتولوژی

آزمون های آزمایش�گاهی در روماتولوژی به سه گروه اصلی تقسیم می شوند. اندازه گیری های غیراختصاصی التهاب ، نشانگرهای 
درگیری عضو انتهایی و اتوآنتی بادی ها که یک بیماری خاص یا گروهی از بیماری ها را مطرح می کنند.

دس�ته اول شامل نشانگرهای التهابی هستند که به طور ش�ایع در حرفه پزشکی به کار می روند. مانند سرعت رسوب گلبول های 
C قرمز و پروتئین واکنشی

نش�انگرهای التهابی تجربی ش�امل اینترلوکی�ن  IL-6 و فاکتور نکروز توم�وری آلفا )TNF-ALFA( هس�تند. این آزمون های 
آزمایش�گاهی می توانن�د جهت بررس�ی الته�اب در زمانی  که از نظر کلینیکی مش�هود نیس�ت و در بعضی ح�االت جهت دنبال 
کردن فعالیت بیماری با گذش�ت زمان اس�تفاده شوند. این آزمون ها برای یک بیماری خاص تش�خیصی نبوده و ویژه بیماری های 

روماتولوژیک نیز نیستند. زیرا عفونت ها، بدخیمی ها و سایر بیماری های می توانند سطوح آنها را افزایش دهند.
دس�ته دوم به تغییراتی در آزمون های آزمایش�گاهی مانند آزمون های عملکرد کبدی، ش�مارش س�لول های خونی و آزمون های 

عملکرد کلیوی اشاره می کند که ممکن است درگیری بیماری در یک عضو خاص را نشان دهد.
دس�ته س�وم شامل اتوآنتی بادی هایی اس�ت که در تعدادی از بیماری های خود ایمنی تولید می ش�وند اما حساسیت و اختصاصی 
بودن آنها متغیر است. مثال این آنتی بادی ها شامل فاکتور روماتوئیدی، )ACCP( و آنتی بادی های ضد هسته ای )ANA( است.

اتوآنتی بادی های خاص، وقتی در شرایط کلینیکی مناسب استفاده شوند در تائید تشخیص بیماری های خودایمنی مفید خواهند 
بود. این آزمون ها باید با احتیاط تفس�یر ش�وند زیرا آنها می توانند در جمعیت عادی هم یافت ش�وند و اهمیت آنها بس�تگی به 
احتمال قبلی بیماری دارد. بنابراین، این آزمون ها نباید به عنوان غربالگری عمومی در افرادی که نش�انه ها یا عالئم مطرح کننده 

یک بیماری روماتولوژیک خاص را ندارند استفاده شود. 

دکتر سعید آزاد ارمکی
ل      بالینیمتخصص آسیب شناسی

تحلیل      مسائل      بالینیتحلیل      مسائ

شایعترین علل 
ESR مساوی 
یا بیشتر از 100، 
شامل عفونت 
)33درصد(، 
بدخیمی 
)17درصد( و 
 بیماری کلیوی
 )17 درصد( است 
و تنها 14 درصد به 
علت بیماری های 
خود ایمنی است. 
 ESR بنابراین یک
افزایش یافته 
باید در کنار سایر 
شواهد کلینیکی 
تفسیر شود

نشانگرهای التهاب
الته��اب،  نش��انگرهای  می��ان  از 
معروف ترین و قدیمی  ترین آنها، س��رعت 
رس��وب گلبول های قرمز )ESR( اس��ت 
که برای اولین بار در س��ال 1897 ش��رح 
داده شد. روش وسترگرن به صورت بسیار 

شایع استفاده می شود.
 گلبول های قرمز در یک لوله ایس��تاده 
قرار داده می شوند و س��رعت رسوب آنها 
بر حسب میلی متر در ساعت اندازه گیری 
می ش��ود. درجه رس��وب تحت تاثیر این 
موض��وع اس��ت ک��ه گلبول  ه��ای قرمز با 
چه درجه ای تجمع پی��دا می کنند که به 
نوبه خود متاث��ر از وجود تولیدات التهاب 
در جری��ان خ��ون مانن��د فیبرین��وژن و 
ایمونوگلبولین اس��ت. نتیجه این آزمون، 
اندازه گیری غی��ر اختصاصی التهاب با هر 
علت است. میزان ESR در افراد طبیعی 
با افزایش س��ن افزایش می یابد و بنابراین 

می��زان طبیعی باید براس��اس س��ن و با 
فرمول زیر تصحیح شود .

2/ سن، )در زنان10+(  = میزان 
حداکثر ESR طبیعی

ESR می توان��د در ه��ر بیم��اری خود 
ایمن��ی افزای��ش یابد ام��ا در روماتولوژی 
مقادیر باالتر از 100 یا بیشتر به طور خیلی 
ش��ایع در ارتباط  با پلی میالژیا روماتیکا و 
آرتریت ژانت س��ل در نظر گرفته می شود. 
گرچه این آزم��ون اغلب به عنوان آزمونی 
برای بررس��ی اختالالت روماتولوژیک در 
نظر گرفته می ش��ود، ممکن اس��ت در هر 
وضعیت التهابی افزایش یابد. ش��ایعترین 
عل��ل ESR مس��اوی یا بیش��تر از 100، 
بدخیمی  )33درص��د(،  عفون��ت  ش��امل 
)17درصد( و بیماری کلیوی )17 درصد( 
است و تنها 14 درصد به علت بیماری های 
 ESR خ��ود ایمنی اس��ت. بنابرای��ن یک

افزایش یافته باید در کنار س��ایر ش��واهد 
کلینیکی تفس��یر شود. س��ایر وضعیت ها 
که ممکن اس��ت سرعت رسوب را افزایش 
 دهند شامل بارداری و بعضی کم خونی ها

 است.
 پروتئین واکنش��ی C (CRP) اس��م 
خ��ود را از این نکته می گی��رد که با پلی 
س��اکارید C در س��طح باکتری ها واکنش 
می کند. ای��ن عامل با تغییرات در فعالیت 
التهابی از ESR سریعتر باال رفته و پائین 
می افت��د. می��زان حداکثر ESR توس��ط 
 ط��ول لوله وس��ترگرن محدود می ش��ود 
)معم��وال mm 120(، ام��ا CRP، ح��د 
باالیی ندارد. عواملی مانند سیگار کشیدن، 
چاقی، دیابت و حاملگی نیز ممکن اس��ت 

CRP را افزایش دهند.
 ESR و CRP ب��ه طور ش��ایع جهت 
کنترل فعالیت بیماری استفاده شده و در 
بررسی پاس��خ کلینیکی به عوامل درمانی 
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کمک می کند. گرچه به نظر می رسد پاسخ 
سریع و محدوده وسیع تر CRP، این آزمون 
را برای بررسی التهاب مناسب تر می سازد اما 
هر دو آزمون در واقع مکمل یکدیگر هستند 
زیرا ممکن اس��ت یکی افزایش داشته باشد 
 در حالی که دیگری این وضعیت را نداشته

 باش��د.  بنابرای��ن عاقالنه اس��ت که وقتی 
یک بیمار را از جهت وجود التهاب بررس��ی 
ابتدای��ی می کنی��م هر دو آزم��ون را انجام 
دهی��م و آزمون��ی را ک��ه به نظر می رس��د 
بیش��تر با وضعیت بالین��ی بیمار هماهنگی 
دارد ب��رای کنترل بیماری اس��تفاده کنیم. 
و  IL-6 مانن��د  التهاب��ی   نش��انگرهای 

anti-TNF  در تحقیقات اس��تفاده شده 
و ممکن اس��ت در بعضی از آزمایشگاه های 
بالین��ی قابل اس��تفاده باش��ند ام��ا نقش 
 آنه��ا در حرفه پزش��کی مش��خص نش��ده

 است. 

 مطالعات آزمایشــــگاهی عمومی 
در بیماری های روماتولوژیک

ع��الوه ب��ر اتوآنتی بادی ه��ای خ��اص و 
الته��اب،  اختصاص��ی  غی��ر  نش��انگرهای 
تع��دادی بیماری ه��ای خودایمن��ی باعث 
تغییراتی در مقادیر آزمایش��گاهی می شوند 
ک��ه درگی��ری عض��و را مط��رح می کنند. 

برای مثال مفیدترین آزمون آزمایش��گاهی 
ب��رای بیم��ار مش��کوک ب��ه ابتال ب��ه پلی 
میوزی��ت یا درماتومیوزی��ت، کراتین کنیاز 
 )CK( اس��ت ک��ه تقریبا همیش��ه افزایش

 دارد. 
 )AST( آلدوالز، آسپارتات آمینوترانسفراز
و آالنین آمینوترانس��فراز )ALT( نیز اغلب 
افزایش دارند و دو آزمون آخر ممکن است 
منجر به تش��خیص اش��تباه بیماری کبدی 
ش��وند در حال��ی که در حقیق��ت از عضله 
نش��ات می گیرند. آلدوالز نیز ممکن اس��ت 
 به دلیل همولیز ی��ا بیماری کبدی افزایش

 یابد. )جدول 2-1(
این جدول تعدادی از آزمون های ش��ایع 
خونی و ارتباط آنها با گروهی از بیماری های 
خودایمنی را فهرست می کند. این یافته ها 
همیش��ه وج��ود ندارند اما وقت��ی به وجود 
می آین��د می توانند به عنوان نتایج حمایتی 

جهت تشخیص بیماری به کار روند.

کمپلمان ها

س��طوح کمپلمان گرچه نشانگر خاصی 
برای یک بیماری خاص نیست اما می تواند 
به عنوان نشانه فعالیت بیماری، مفید باشد. 
 CH50 فعالیت آن معموال توس��ط بررسی
اندازه گیری می شود که یکپارچگی عملکرد 

مسیر کالسیک رابا اس��تفاده از سرم رقیق 
ش��ده و س��لول های گلبول قرمز پوش��یده 
شده توس��ط آنتی بادی و همچنین بررسی 
س��طوح C3 و C4 همراه به طور مستقیم 
با روش االیزا بررس��ی می شود. هر بیماری 
روماتیس��می که منتج به رسوب کمپلکس 
ایمنی می ش��ود ممکن است باعث کاهش 
س��طح کمپلم��ان نیز بش��ود ام��ا دو مثال 
بهتر ش��ناخته ش��ده، لوپ��وس اریتماتوی 
کرایوگلبولینم��ی  و   )SLE( سیس��تمیک 
هس��تند. کمبود ه��ای م��ادرزادی خ��اص 
 C1q. C1r. کمپلمان شامل سطوح پائین
C4 .C1S. C2. C3 هم��راه ب��ا SLE یا 

بیماری هایی شبیه SLE است.
س��طوح کمپلم��ان، اطالع��ات متفاوتی 
از ESR و CRP نش��ان می ده��د زیرا در 
عفونت ها به دلیل تولید کمپلمان های جدید 
تمای��ل به افزایش دارند اما در بیماری هایی 
که هم��راه با رس��وب کمپلک��س ایمنی و 
مصرف بع��دی کمپلمان هس��تند، کاهش 
نش��ان می دهد. موارد اس��تثنائی قابل ذکر 
برای این قانون، آندوکاردیت باکتریال تحت 
ح��اد )SBE( و گلومرولونفری��ت به دنبال 
عفونت اس��ترپتوکوکی هس��تند که هر دو 
سطوح کمپلمان را کاهش می دهند.)جدول 
2-2( این جدول مثال هایی از وضعیت های 

 عالوه بر
 آرتریت 

روماتوئید، 
فاکتور روماتوئید 

می تواند در 
SLE، سندروم 

شوگرن، 
کرایوگلبولینمی 
مخلوط، بیماری 

مزمن کبدی 
)شایعترین آنها 

 ،) C هپاتیت
بیماری الیم، 
SBE و سل 

مثبت شود
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همراه با سطوح کمپلمان نرمال، پایین یا 
باال را نشان می دهد.

 فاکتور روماتوئید و 
 (ACCP)، Anti-cyclic 
 citrullinated peptide

احتماال شناخته شده ترین اتوآنتی بادی 
روماتوئی��د  فاکت��ور  روماتول��وژی،  در 
اس��ت که ی��ک آنتی ب��ادی علی��ه بخش 
FC آنتی بادی ه��ای IgG اس��ت. گرچه 
مطالعات گزارش کرده اند که در گروهی از 
بیماران با آرتریت روماتوئید، میزان شیوع 
 فاکت��ور روماتوئی��دی می تواند بیش��تر از

 80 درصد باشد. 
مطالع��ات جمعیتی، ش��یوع کمتری از 
فاکتور روماتوئی��د را )درحدود 26 تا 25 
درصد( نش��ان می دهند. فاکتور روماتوئید 
می توان��د در 4 درص��د از جمعی��ت و در 
جمعیت های مس��ن تا 25 درصد باش��د. 
در نتیج��ه، ای��ن آزم��ون به عن��وان یک 
وس��یله غربالگری مناس��ب نیس��ت زیرا 
90 درصد اف��راد با RF مثب��ت، آرتریت 
 روماتوئی��د نخواهن��د داش��ت و ح��دود
80 درصد ممکن است در طول یک دوره 
 چند ساله به وضعیت س��رونگاتیو تبدیل 

شوند.
 عالوه ب��ر آرتریت روماتوئی��د، فاکتور 
روماتوئی��د می توان��د در SLE، س��ندروم 
شوگرن، کرایوگلبولینمی مخلوط، بیماری 
 ،) C مزمن کبدی )شایعترین آنها هپاتیت
بیماری الیم، SBE و س��ل مثبت شود. از 
آنجایی که تعدادی از این حاالت می توانند 

مستقل از آرتریت روماتوئید، باعث آرتریت 
ش��وند باید به عنوان تشخیص افتراقی در 

بررسی RF مثبت در نظر گرفته شوند.
ACCP ی��ک آزمون االیزا اس��ت که 
آنتی ب��ادی ض��د پپتیدهای س��یترولینه 
حلق��وی را مش��خص می کن��د. این آنتی 
ب��ادی در س��ال 2000 به دنبال کش��ف 
آنتی بادی های ضد س��یترولینه پروتئینی 
در بیماران آرتریت روماتوئیدی کشف شد. 
ویژگی آن ب��رای آرتریت روماتوئید، بیش 
از RF )95 درص��د در مقابل 85 درصد( 
با حساسیت مش��ابه است. )67 درصد در 

مقابل 69 درصد(.
زمانی ک��ه  ب��رای بیم��اری ب��ا عالئم 
منطبق با آرتری��ت روماتوئید، آزمون های 
آزمایشگاهی انتخاب می کنید ممکن است 
مفید باشد که  RF و ACCP را بررسی 
کنی��م زی��را 34 درصد بیم��اران آرتریت 
روماتوئیدی با RF منفی، ACCP مثبت 

دارند.

)ANA( آنتی بادی های ضد هسته ای

ض��د  آنتی بادی ه��ای  ب��رای  آزم��ون 
هس��ته ای در یک یا دو مرحله، بس��ته به 
آزمایش��گاه، انجام می ش��ود. بس��یاری از 
آزمایشگاه ها از روش االیزا برای غربالگری، 
ی��ک  روی  ایمونوفلورس��انس  از  قب��ل 
سوبسترای سلولی برای تایید تشخیص و 
تعیین تیتر و طرح آن اس��تفاده می کنند 
در حالی که سایر آزمایشگاه ها مستقیما از 
استفاده می کنند.  ایمونوفلورسانس   روش 
معموال  ایمونوفلورسانس  برای  سوبس��ترا 

سلول های کبد موش است اما امروزه سلول 
Hep-2 انس��انی بیشتر استفاده می شود. 
این آزمون هر آنتی بادی علیه هسته سلول 
را مشخص می کند. عالوه بر تیتر، طرحی 
 از رنگ آمی��زی هس��ته ای نیز ش��رح داده 

می شود.
  SLE بیش��تر هم��راه با ANA گرچه
هستند اما در تعدادی بیماری خود ایمنی 
دیگ��ر و نی��ز در جمعی��ت ع��ادی دیده 
می ش��ود. ANA در 92 ت��ا 98 درص��د 
از تم��ام بیم��اران ب��ا SLE و در بیش از 
30 درص��د جمعی��ت ع��ادی در س��طح 
1/40 و در 13 درص��د جمعی��ت ع��ادی 
در س��طح 1/80 مثب��ت اس��ت. بنابراین 
 آزمون ANA مثبت، SLE را تش��خیص

نمی دهد. 
به هر صورت بس��یار کم اتفاق می افتد 
 SLE ،مثبت ANA که ف��ردی در غیاب
داشته باش��د. نتایج ANA به شکل تیتر 
گزارش می ش��وند که با تیتر 1/40 شروع 
می ش��وند و به تیتر ه��ای 1/80، 1/160، 
 ANA 1/320 و ... ادامه می یابد. اگر تیتر
در محدوده 1/40 تا 1/160 باشد به عنوان 

حد بینابینی در نظر گرفته می شود. 
میزان مثبت بودن ANA در جمعیت 
سالم بین 5 تا 32 درصد است. به هر حال 
سطح 1/320 معموال مثبت در نظر گرفته 
می ش��ود و تنها در 3 درص��د از جمعیت 
س��الم یافت می شود و بررس��ی بعدی را 

پیشنهاد می نماید.
نمای دیگر مفی��د ANA، طرح رنگ 
آمی��زی اس��ت ک��ه می تواند ب��ه صورت 
هم��وژن، منتش��ر، لکه ای، س��نترومری، 
محیطی یا هس��تکی باشد. این طرح های 
رنگ آمیزی معم��وال انعکاس می دهند که 
کدامیک از آنتی بادی های ضد هس��ته ای 
خاص باعث به وجود آمدن  ANA مثبت 

شده است. )جدول 2-3(
ک��ه  می ده��د  نش��ان  ج��دول  ای��ن 
چگونه طرح ه��ای رنگ آمی��زی همراه با 
آنتی بادی های هسته ای زمینه ای به عالوه 

ارتباطات بیماری های آنها است.
 SLE خاص که بیشتر همراه با ANA
است، ش��امل Anti-smith و آنتی بادی 

اتو آنتی بادی ها در 
 حداقل
 70 درصد 
بیماران با 
اسکلرودرمی 
یافت می شوند 
و می توانند برای 
مشخص کردن 
زیرگروه های 
بالینی با تعیین 
پیش آگهی 
استفاده شوند
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ACCP یک 
آزمون االیزا است 

که آنتی بادی 
ضد پپتیدهای 

سیترولینه 
حلقوی را مشخص 

می کند ویژگی 
آن برای آرتریت 

 روماتوئید، بیش از 
"RF )95 درصد

 در مقابل 
85 درصد( با 

 حساسیت 
مشابه است

)ds DNA( .دورشته ای است DNA علیه
آنتی بادی ضد هیستون همراه با لوپوس 

دارویی و یک طرح ANA هموژن است.

آنتی  بــادی هایی که در میوپایتی های 
التهابی یافت می شود

اتوآنتی بادی ها در بی��ش از 80درصد از 
بیماران با پلی میوزیت و درماتومیوزیت یافت 
می شود و تعدادی از آنها همراه با طرح های 
کلینیکی مشخص است. از آنجا که 20 درصد 
بیماران با پلی میوزی��ت و درماتوزمیوزیت، 
اتوآنتی ب��ادی قاب��ل اندازه گی��ری ندارن��د، 
ای��ن اتوآنتی بادی ه��ا در وضعیت کلینیکی 
 مش��خص جه��ت تش��خیص م��ورد نی��از

 نیستند.
اتوآنتی بادی های  جدول 4-2 شایعترین 
یافت شده در پلی میوزیت و درماتومیوزیت 
و همراه��ی آنه��ا با طرح ه��ای کلینیکی و 

پیش آگهی را نشان می دهد.

آنتی بادی های همراه با اسکلرودرمی

اتو آنتی بادی ه��ا در حداق��ل 70 درص��د 
بیماران با اس��کلرودرمی یافت می ش��وند و 
می توانند برای مشخص کردن زیرگروه های 

بالینی با تعیین پیش آگهی استفاده شوند.
از آنجای��ی ک��ه 30 درص��د بیم��اران با 
ندارند  آنتی بادی  هیچگونه  اس��کلرودرمی، 
این آنتی بادی ها برای تش��خیص در شرایط 

کلینیکی مناسب الزم نیستند.
جدول 5-2 اتوآنتی بادی های مهم همراه 

با اسکلرودرمی و ارتباطات کلینیکی آنها را 
نشان می دهد.

 )MCTD( بیماری مختلط بافت همبند
Overlap و سندروم های

همبن��د،  باف��ت  مختل��ط  بیم��اری 
س��ایر  ب��ا  مش��ترک  اتوآنتی بادی ه��ای 
وضعیت ه��ای روماتولوژی��ک دارد و بی��ش 
بیم��اری  ب��ا  بیم��اران  از  درص��د   50 از 
مختلط باف��ت همبند، RF مثب��ت دارند. 
تش��خیص این بیم��اری بر اس��اس وجود 
آنتی ب��ادیAnti-U1-RNP  اس��ت. اما 
ای��ن آنتی ب��ادی به ط��ور کامل ب��رای این 
بیماری اختصاصی نیس��ت زیرا در بیماری 
باف��ت همبند غیر دیفرانس��یه  و همچنین 
 س��ایر بیماری های روماتیس��می دیگر نیز
 وجود دارد. س��ایر بیماری های هم پوش��ان 

که بیماران نماهایی از بیش از یک بیماری 
روماتیسمی را نشان می دهند، می توانند با 
اتوآنتی بادی های خ��اص برای بیماری های 

روماتیسمی چندگانه همراه باشند. 
ای��ن  خاص��ی  اتوآنتی ب��ادی  هی��چ 
سندروم های هم پوشان را مشخص نمی کند 
و تنها استثناء وجود Anti-PM/SEL در 
هم پوشانی پلی میوزیت و اسکلرودرمی است.

آنتی بادی های آنتی فسفولیپید

آنت�������ی بادی های آنتی فس��فولیپید، 
علی��ه  ک��ه  هس��تند  آنتی بادی های��ی 
فسفولیپیدها هستند. آنها همراه با سندروم 
آنتی فسفولیپید هستند و با وقوع لخته های 
شریانی، لخته های وریدی و عوارض مامایی 
مش��خص می ش��وند. آنتی بادی  ها برای این 
بیماری ویژه نیس��تند زی��را 1 تا 5 درصد از 
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جمعی��ت عادی ای��ن آنتی بادی ها را دارند و 
حتی نس��بت بیش��تری در س��ایر گروه های 
 بیم��اران ب��ه ویژه بع��د از عفونت ه��ا دیده 

می شوند.
 تشخیص س��ندروم آنتی فسفولیپید به 
وجود عالئم کلینیکی به همراه آزمون های 
آزمایش��گاهی دارد و درمان فقط در افرادی 
با س��ابقه لخت��ه توصی��ه می ش��ود. اولین 
آنتی ب��ادی آنتی فس��فولیپید ی��ک آزمون 
)VDRL(، مثب��ت کاذب ب��ود که فعالیت 
غیر اختصاصی س��رم علیه کاردیولیپین را 
که در این آزمون استفاده می شود منعکس 
می کرد. آزمون هایی با ویژگی بیشتر شامل 
آنتی کواگوالن لوپوسی و آنتی بادی های ضد 
کاردیولیپین اس��ت. نام آزم��ون اول گمراه 
کننده است زیرا همیش��ه همراه با لوپوس 

نیست.
 آزم��ون ابتدای��ی از ی��ک آزمایش��گاه 
ب��ه آزمایش��گاه دیگ��ر ف��رق می کن��د اما 
می توان��د ش��امل هرگون��ه طوالنی ش��دن 

ی��ک آزمون انعق��ادی باش��د.  آزمون  هایی 
ک��ه بیش��تر اس��تفاده می ش��وند ش��امل 
)aPTT(،)RVVT( )1(  زمان انعقاد کائولن 
و سایر آزمون هاست. اگر بررسی اولیه مثبت 
 باشد یک آزمون دو مرحله ای تائیدی انجام  

 می شود.
 ابتدا سرم نرمال اضافه می شود تا ببینیم 
طوالنی ش��دن زمان انعقاد اصالح می شود 
یا خیر. اگر اصالح ش��د نش��اندهنده وجود 

کمبود فاکتور است. 
(1) (RVVT): Dilute Russell Vi-

per Venom Time
اما اگ��ر آزمون انعقادی همچنان طوالنی 
است، فسفولیپیدها به آزمون اضافه می شوند 
تا اثر آن بر اصالح آنتی کواگواالن لوپوس��ی 
مش��اهده شود. مثبت واقعی تنها بعد از این 
 بررسی تاییدی دومرحله ای قابل قبول خواهد
ب��ود. آنتی بادی آنتی فس��فولیپید دیگر یک 
IgG یا IgM ض��د کاردیولیپین با به طور 
کمت��ر ش��ایع علی��ه بتادوگلیکوپروتئین1 

اس��ت. این آنتی بادی ها ب��ا تکنیک االیزای 
 فلورس��نت ب��ا حساس��یت ب��اال مش��خص 
می ش��وند.  برای هر آنتی ب��ادی و زیرگروه 
آن ی��ک آزمون جداگانه الزم اس��ت. گرچه 
س��ایر زیرگروه های ای��ن آنتی بادی ها یافت 
ش��ده اند )مانند IgA و IgD(،برای مقاصد 
 تش��خیصی فق��ط IgG و IgM مش��خص 

شده اند.

 آنتی بادی های ضد سیتوپالسم
)ANCA( نوتروفیلی 

آنتی بادی های ضد سیتوپالسم نوتروفیلی 
در ابت��دا در همراه��ی ب��ا واس��کولیت در 
ده��ه 1980ش��رح داده ش��دند. در ابت��دا 
ی��ک غربالگری با اس��تفاده از ای��ن آزمون 
حس��اس ایمونوفلورس��انس انجام می شود 
و اگ��ر غربالگری مثبت باش��د ی��ک االیزا 
 ب��رای مش��خص ک��ردن زیرگ��روه انج��ام 

می شود. 
دو طرح رنگ آمیزی در آزمون غربالگری 
 قابل بررسی است که با زیرگروه االیزا مطابقت

 )C-ANCA( دارد.  طرح سیتوپالس��می 
 anti-( 3معموال همراه با آنت��ی  پروتئیناز
PR3( در آزمون االیزا و طرح دوهس��ته  ای 
)P-ANCA( معم��وال یک آزمون االیزای 
مثبت ب��رای فعالیت آنتی میلوپراکس��یداز 

)Anti-MPO( را پیشگویی می کند. 
آنتی بادی ه��ای  ان��واع   2-6 ج��دول 
ANCA و همراهی آنها با واسکولیت های 

مختلف را نشان می دهد.

طرح سیتوپالسمی 
 )C-ANCA(
معموال همراه با 
آنتی  پروتئیناز3 
 )anti- PR3(
در آزمون االیزا و 
طرح دوهسته  ای 
 )P-ANCA(
 معموال
یک آزمون 
االیزای مثبت 
برای فعالیت آنتی 
میلوپراکسیداز 
)Anti-MPO( را 
پیشگویی می کند

Experts’ Approach to RHEUMATOLOGY Jonathon S.Coblyn, MD, 2011
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استاد دکتر ناصر کمالیان:

 مسئولیت بالینی
 اصلیترین  نقش مدیریتی پاتولوژیست است
استاد پیشکسوت رشته پاتولوژي، دکتر ناصر کمالیان بیش از نیم قرن از عمر خود را به تحصیل و تدریس در دانشگاه هاي 
کشور پرداخته است. این استاد ارجمند، در طی سال ها طبابت، خدمات ارزنده ای در جهت رشد رشته آسیب شناسی ارائه 
کرده اند. در گفتگویی که با دکتر کمالیان داش�تیم ایشان نقش حقیقی و اصلی پاتولویست را تفسیر آزمون های تخصصی 
عن�وان کردند و در ادامه ضمن تاکید بر لزوم اجرای صحیح برنامه دس�تیاری پاتولوژی، این برنامه را بهترین راه در جهت 
رس�یدن به مهارت های مسئول بالینی برای دستیاران این رش�ته دانستند. در ادامه مشروح گفتگوی مجله پاتولوژی را با 

استاد کمالیان می خوانید.  

گفتگو: زهرا یونسی

چکیده

ت و گو
گف

گفت و گو
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   همان طور که مستحضرید امکانات 
آزمون ه�ای  و  آزمایش�گاهی  تش�خیص 
تخصص�ی و ف�وق تخصص�ی ب�ه صورت 
گس�ترده ای رشد داش�ته و هر روز شاهد 
رش�د امکان�ات تش�خیصی هس�تیم. در 
این ش�رایط آیا این رون�د می تواند منجر 
ب�ه کاهش نقش پاتولوژیس�ت در فرآیند 

تش�خیص و درمان بیماری ها شود و یا به 
نظر شما آزمون های متنوع آزمایشگاهی 
نی�از ب�ه مفس�ری دارد ک�ه ب�ا آگاهی از 
امکان�ات و محدودیت ه�ای ه�ر آزم�ون 
بتواند مشاوره تخصصی به پزشک معالج 

ارائه دهد؟
و  روش ه��ا  گوناگون��ی  و  گس��ترش 

آزمون ه��ای تخصص��ی و ف��وق تخصصی 
بیولوژیک، رادیولوژیک، ملکوالر ژنتیک و 
کنار ه��م گذاردن آنها با عالئ��م بالینی و 
تفسیر آنها از عهده متخصصان رشته های 
بالینی خارج و برای همکاران پاتولوژیست 
مقدورتر است به شرطی که وقت بگذارند 
و به چنین س��بکی طبابت کنند که نقش 

حقیقی آنها خواهد بود.

وج�ود  ش�ما  عقی�ده  ب�ه  پ�س     
نتای�ج  تفس�یر  ب�رای  پاتولوژیس�ت 

آزمایشگاهی الزم است؟
بل��ه حتم��ا ای��ن وظیف��ه اصل��ی یک 
پاتولوژیس��ت به عنوان پزشک متخصص 

آسیب شناسی است.

   به نظر شما این نقش چقدر از طرف 
س�ایر متخصصان در نظر گرفته می شود؟ 
ب�ه عب�ارت دیگ�ر پزش�کان در س�ایر 
تخصص ها چقدر از مش�اوره پاتولوژیست 
در تفس�یر نتایج آزمایش�گاهی استفاده 

می کنند؟
 پزشکان و متخصصان در سایر رشته  ها 
ب��ه بازدهی ما توجه می کنن��د. اگر بدانند 
که ب��ا تفس��یر مناس��ب می توانیم کمک 
کننده باش��یم و مش��اوره با پاتولوژیست 
نتیجه مثبتی در روند تش��خیص و درمان 
بیم��اری دارد حتما به انجام این مش��اوره 
معتق��د می ش��وند. البته نبای��د این تصور 
به وج��ود آید که پاتولوژیس��ت باید تمام 
مس��ئولیت ها را به عه��ده بگیرد بلکه باید 
به این باور برس��یم که پاتولوژیست مشاور 

سایر متخصصان است. 

   چه مسیری به نظر شما پاتولوژیست 
را به این هدف می  رساند؟

ارتباط متخصصان نباید با یکدیگر قطع 
ش��ود. در همان دوران دس��تیاری ارتباط 
موثر میان رزیدنت های رشته های مختلف 
باید ش��کل بگیرد و این ارتب��اط ادامه دار 
باش��د. مث��ال در همان ارتباط��ات روزمره 
ک��ه در اوق��ات کش��یک میان هم��کاران 
ب��ا گرایش ه��ای مختلف ایجاد می ش��ود 
می توان��د اطالعات خوبی را از وضعیت هر 

پزشکان و 
متخصصان در 
سایر رشته  ها 
به بازدهی ما 
توجه می کنند. 
اگر بدانند که با 
تفسیر مناسب 
می توانیم کمک 
کننده باشیم 
و مشاوره با 
پاتولوژیست 
نتیجه مثبتی در 
روند تشخیص 
و درمان بیماری 
دارد حتما به 
انجام این مشاوره 
معتقد می شوند
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بیمار به س��ایر همکاران منتقل کند. در 
این ارتب��اط یک پاتولوژیس��ت می تواند 
به خوب��ی از وضعیت بالینی بیمار مطلع 
ش��ود و به این ترتیب نقش مکمل را در 
کنار پزش��ک معالج داش��ته باشد. کسی 
که وارد دوره دس��تیاری می ش��ود نباید 
عل��وم طبی را کنار بگذارد باید از س��ایر 
تخصص ها هم اطالع داش��ته باش��د در 
مقابل رزیدنت های س��ایر رش��ته ها هم 
باید از مسائل آزمایشگاهی مطلع باشند. 
متاس��فانه پاتولوژیس��ت خود را منحصر 
به آزمایش��گاه می کند در نتیجه از بالین 
بیم��ار فاصل��ه می گی��رد. در صورتی که 
اگر از وضعیت بالینی هم مطلع باش��یم 
می توانی��م با انج��ام آزمایش های مکمل 
زودت��ر به تش��خیص و درمان برس��یم و 

مسئله بیمار را زودتر حل کنیم.

   بط�ور کلیرون�د معم�ول و رای�ج
 در آزمایشگاه ها چگونه است؟

اس��ت  مح��دود  کار  آزمایش��گاه  در 
ب��ه اعالم نتای��ج حاص��ل از اندازه گیری 
کمیت هایی که پزشک معالج درخواست 
کرده. این نتایج روی یک تکه کاغذ برای 
تفسیر به پزشک معالج برمی گردد. امروز 
بیشتر بحث روی کیفیت و صحیح بودن 

آزمایش است. 
هیچ توجهی ب��ه وضعیت بیماری که 
مراجعه کرده است نمی  شود. در صورتی 
ک��ه این رون��د اش��تباه اس��ت. در واقع 
بیماری که به آزمایشگاه مراجعه می کند 
باید توسط یک پاتولوژیست مورد بررسی 
قرار گیرد که مثال اگر پزش��ک مشکوک 
ب��ه بیم��اری عفون��ی اس��ت آزمون های 
تکمیلی عفونی برایش انجام ش��ود و در 
 حد امکان مس��ئله بیم��ار همان جا حل

 شود. 
رس��یدن به تش��خیص بیماری بسیار 
اهمی��ت دارد. اگ��ر بخواهیم در س��طح 
کش��وری نگاه کنی��م ب��رای جوابگویی 
 ب��ه نیازه��ای درمان��ی ای��ن جمعی��ت

70 میلیونی، تجهیزات، نیروی انسانی و 
مواد مصرفی بسیاری الزم است که باید 
به صورت بهینه استفاده شود. اگر بدون 

توجه به کنترل کیفی بالینی رفتار کنیم 
منابع بس��یاری را ه��در خواهیم داد و از 
سوی دیگر بیمار متحمل هزینه بسیار و 

سرگردانی خواهد شد. 

و  اهمی�ت  ب�ه  کردی�د  اش�اره     
نق�ش پاتولوژیس�ت در تفس�یر نتای�ج 
آزمایش�گاهی. همان طور ک�ه می دانید 
در کتاب ه�ای مدیریت آزمایش�گاه دو 
نقش مدیریتی مس�ئول فنی و مس�ئول 
بالینی برای پاتولوژیس�ت در نظر گرفته 
ش�ده اس�ت. به نظر ش�ما آموزش های 
دوره دس�تیاری پاتولوژی ت�ا چه اندازه 
بالینی را  می توان�د انتظ�ار مس�ئولیت 
از پاتولوژیس�ت ب�رآورده س�ازند؟ ب�ه 
عب�ارت دیگر آی�ا ای�ن آموزش ها برای 
تص�دی مس�ئولیت بالینی توس�ط یک 
 پاتولوژیس�ت جام�ع و کاف�ی خواه�د

 بود؟ 
نقش  پاتولوژیس��ت،  هم��کاران  برای 
مدیریت اصل��ی آنها مس��ئولیت بالینی 
 MEDICAL ی��ا ب��ه عب��ارت دیگ��ر
DIRECTORY است و اجرای صحیح 
برنامه دس��تیاری چنین هدفی را تامین 
می کند. برنامه  دستیاری باید دو قسمت 
مینور و ماژور داشته باشد. بخش مینور، 
بالینی است که در اوقات کشیک شبانه و 
خدمات اورژانس همدوش با رزیدنت های 
دیگر عالئم بالینی بیماری ها را بیاموزد تا 
فراموش نکند و متقابال به آنها اس��تفاده 
صحیح آزمایشگاه را بیاموزد.  همین طور 
روزانه در اطالع رس��انی نتایج آزمایشگاه 
ب��ه طریقی که ب��رای پاس��خ نمونه های 
جراحی و س��یتوپاتولوژی عمل می کنیم 
از س��ن و جنس و تابل��وی بالینی بیمار 
اطالع بگیریم. برنامه آموزش دس��تیاران 
کلینیکال پاتولوژی  به خوبی این مسئله 
را نشان می دهد. ) این برنامه در صفحه 

بعد آمده است(

   طبق فرمایش�ات ش�ما مهمترین 
پاتولوژیس�ت،  مس�ئولیت  و  نق�ش 
ب�ه  ول�ی  اس�ت  بالین�ی  مس�ئولیت 
نظ�ر می رس�د ک�ه ب�ا توج�ه قوانین و 

بر آزمایشگاه،  دس�تورالعمل های حاکم 
تنه�ا نقش مس�ئولیت فنی ب�رای مدیر 
آزمایش�گاه در نظر گرفته ش�ده است. 
در حال�ی که این نقش می تواند توس�ط 
ف�ارغ التحصیالن رش�ته های دیگر ایفا 
شود. از س�وی دیگر بسیاری از مدیران 
ترجی�ح  بیمارس�تان ها  پزش�کان  و 
می دهند که یک پاتولوژیست مسئولیت 
آزمایش�گاه را بر عهده داشته باشد که 
نش�ان می دهد، نی�از به پذی�رش نقش 
آزمایش�گاه ها  در  بالین�ی  مس�ئولیت 
توسط پزش�کان و مدیران بیمارستان ها 
احس�اس می ش�ود. به نظر شما آیا وقت 
آن نرس�یده که حضور پاتولوژیست در 
آزمایشگاه های بیمارستانی به یک الزام 

قانونی تبدیل شود؟
ایراد اصلی از اداره امور آزمایشگاه های 
سابق و آزمایش��گاه مرجع سالمت فعلی 
اس��ت که وظیفه مس��ئولیت آزمایشگاه 
را هم��ان وظای��ف مس��ئولیت عموم��ی 
و کارمن��دی تعیی��ن کرده اس��ت. یعنی 
مسئول در آزمایشگاه حضور داشته باشد 
و زمانی که به مرخصی می رود جانشین 
معین می کند و به اداره آزمایشگاه اطالع 
می دهد. اصال به وظایف تخصصی کاری 
نداش��ته ساختار آزمایش��گاه به خصوص 
به س��اختار کارکنان و تکنیکی و فعالیت 

تخصصی آن توجه ندارد. 
در ش��هرها و کالن ش��هرها، دیگ��ر 
و  ندارن��د  جای��ی  بقال��ی  و  عط��اری 
س��وپرمارکت ها هس��تند. آزمایشگاه هم 
باید چنین باش��د و گذش��ته از ادوات و 
تجهیزات الزم، سیستم هرم وار کارکنان 
ش��امل کمک تکنس��ین، تکنولوژیست، 
PhD  و مس��ئول بالینی داش��ته باشد. 
در مورد بیمارس��تان ها هم درست است. 
چنین الگویی در بیمارس��تان های بزرگ 
تهران خودش را نش��ان داده  اس��ت. در 
ش��هرهای دیگر نیز چنین الگویی صادق 
اس��ت. فرقی نمی کن��د هر آزمایش��گاه 
عالوه بر مس��ئول فنی باید یک مسئول 
بالینی نیز داشته باشد و این مسئله باید 
 ب��ه یک ض��رورت و ال��زام قانونی تبدیل

 شود.

برای همکاران 
پاتولوژیست، 

نقش مدیریت 
اصلی آنها 
مسئولیت 

بالینی یا به 
عبارت دیگر 
 MEDICAL

 DIRECTORY
است و اجرای 
صحیح برنامه 

دستیاری چنین 
هدفی را تامین 

می کند
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برنامه آموزشی دستیاران کلینیکال پاتولوژی
این برنامه شامل دو قسمت است 

1- آموزش تئوری و علمی و آش��نایی با اصول تکنیکی و آماده س��ازی نتایج آزمون های 
آزمایشگاهی است که برنامه آن مدون و کارایی آن تا حد کنترل کیفی نتایج تکنیکی است.

 Clinical 2- جم��ع آوری و تطبی��ق یافته ه��ای آزمایش��گاهی ب��ا بالین��ی بیم��اران
Correlation و اندیکاسیون آزمون های آزمایشگاهی Laboratory application به 

منظور استفاده صحیح از آزمایشگاه که مجموعا کنترل بالینی است.
قس��مت اول آموزش بیشتر در بخش های آزمایشگاهی یعنی کارآموزی در قسمت های 
مختلف آزمایش��گاه )بیوش��یمی، میکروبیولوژی، س��رولوژی و ایمونولوژی، هماتولوژی( و 

آزمایشگاه اورژانس طبق برنام معمول انجام می شود.
قس��مت دوم بیش��تر در ارتباط با بالینی بیمار در اطاق نمونه گی��ری بخش اورژانس و 

بخش های مختلف بیمارستانی انجام می شود.
1- آموزش دهندگان در بخش اول مس��ئوالن قس��مت ها هستند. یعنی پاتولوژیست ها، 

متخصصان آزمایشگاهی، همکاران یا دارندگان مدارک PhD و کارشناسان هر رشته
2- در قس��مت دوم پاتولوژیس��ت ها در صورت لزوم متخصصان و پزش��کان و همکاران 

بالینی شاغل در بخش های درمانی
 آموزش در آزمایشگاه اورژانس در برنامه کشیک هر دستیار انجام می شود. بدین ترتیب 
دستیاری که اصول تکنیکی و انجام یک آزمون را فرا گرفته است روز اول کشیک انجام یک 
نوع تست از اورژانس های روتین مثل اندازه گیری قند خون به او واگذار می شود و در همان 
روز اول حداقل در یک آزمایش��گاه اورژانس بیمارستان عمومی 10 تا 15 بار انجام داده یا 
چگونگی صحیح نمونه گیری و دریافت آن و انجام تکنیک عمال آشنا می شود و بعد از 15 
مرتبه )روز و شب کشیک( انجام 15 آزمون آزمایشگاهی اورژانس را بیاموزد بدون این که 

معطلی و ممانعت برای انجام آزمون های متعدد اورژانس ایجاد کند.
اورژانس آماده است و موظف می شود که بیمار را در کنار همقطار خود رزیدنت و انترن 
مربوطه ویزیت کند و از وضع بیمار مطلع گردد. او در جهت آزمایشگاه و همقطار بالینی در 

جهت تشخیص و درمان با هم به حل مشکل و مسئله بیمار بپردازند.
ضمنا رزیدنت کشیک اورژانس در صبح روز کشیک که مطلع از بیماران اورژانس است 

در گزارش صبحگاهی شرکت می کند.
آموزش در اطاق نمونه گیری آزمایش��گاه درمانگاه شامل فراگیری جمع آوری و دریافت 
صحیح هر نمونه و ارس��ال به موقع آن برای انجام آزمایش، بررس��ی و مطالعه درخواس��ت 
آزمایش های هر بیمار به منظور برداشت های تشخیصی و اطالع از نظر و توقع پزشک معالج 
و بیمار از آزمایشگاه و تعیین اولویت های انجام آزمایش ها در تطبیق با وضع بیمار است و 
در تحویل جواب ها به بیماران کنترل جواب با وضع بیمار، نتیجه گیری تشخیص و کنترل 

بالینی انجام می دهد.
آموزش در بخش های بیمارستانی

هر دس��تیار پاتولوژی س��اعاتی از آموزش روزانه خود که برای او، بیمار و پزشک معالج 
مناس��ب باشد در هر یک از بخش هایی که تعیین می ش��ود حضور پیدا می کند و مسئول 
رس��یدگی به جواب آزمون و آزمایش های بیمار به پرونده او، کنترل به موقع آن با تابلوی 
بیماری و جوابگوی پزشکان معالج در مورد انتقادات و مشکالت تفسیری آزمون ها خواهد 
بود. در ضمن به عنوان نماینده مسئول آزمایشگاه رابط بین کل بخش و آزمایشگاه است و 

حداکثر در هر نوبت سه بیمار به او واگذار می شود. 

British 
Journal of Healthcare 
Management
)bjhcm.Co.UK(

یک مجله مس��تقل اس��ت که ماهانه منتشر 
می شود و خواندن آن به مدیران بخش سالمت 
و بهداشت و برنامه ریزان این بخش توصیه می 
ش��ود . BJHCM از سال 1995 شروع به کار 
کرده و مقاالت ارزش��مندی حاصل از مصاحبه، 
آنالی��ز و تحقیقات را در مورد مس��ائل مختلف 

بهداشتی و سالمت جامعه ارائه میکند. 
زمین��ه  بیش��تر در  ای��ن مجل��ه  مق��االت 
 NHS مدیریتی سیستم بهداش��ت و درمان و
اس��ت.   ))National health service
در کش��ورهای  پیش��رفته و صنعت��ی و هم در 
کش��ورهای در ح��ال توس��عه و جه��ان س��وم 
برنامه های بهداش��تی و سالمت در حالت تغییر 
و دگرگونی است و بیش��تر به سمت خصوصی 
س��ازی با نظ��ارت دولت��ی و مرک��زی می رود. 
مقاالت این مجله، تجربیات کشورهای مختلف 
در زمینه این دگرگونی برنامه ریزی و روش های 
نوی��ن مدیریتی را در قالب مقاالت و مصاحبه با 
دست اندرکاران این امر بیان می کند. همچنین 
 online آرشیو مقاالت از سال 1998 به صورت
در س��ایت قابل دسترسی است . با مطالعه این 
مجله ما می توانیم همیش��ه در زمینه مدیریت 

NHS خود را به روز نگه داریم.

معرفی مجله
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چکیده

بررسي فراواني و نوع میکروارگانیسم هاي حاصل از کشت 
 ادرار بیماران بستري و سرپایي بیمارستان امام خمیني

 وحساسیت آنتي بیوتیکي آنها   از دي ماه 87 تا دي ماه 88

مقدمه 

عفونت مجاري ادراري یکي از ش��ایع ترین عفونت ها در بیماران 
بس��تري و س��رپایي اس��ت. )2و1( ح��دود 50درصد زن��ان در طول 
زندگي یکبار عفونت مجاري ادراري را تجربه مي کنند. )2( از جمله 
فاکتورهاي خطر UTI مي توان به جنس مونث، سن باال، حاملگي، 
دیابت اشاره کرد. از طرفي UTI ناشي از کاتتر شایع ترین عفونت 

بیمارستاني است.)2(
شایع ترین میکروارگانیسم هایی که سبب عفونت دستگاه ادراری 

می شوند، باسیل های گرم منفی هستند:
1- اشریش��یاکولی 80 درصد از عفونت های حاد را در بیمارانی 
که کاتتر ندارند و دچار اختالالت اورولوژیک یا س��نگ نیس��تند، 

سبب می شود.
2- پروتئ��وس، کلبس��یال و گاه انتروباکت��ر درص��د کمتری از 

عفونت های ادراری بدون عارضه را سبب می شوند. این ارگانیسم ها 
به همراه سراشیا و سودوموناس در عفونت های راجعه و عفونت های 
همراه با دس��تکاری های اورولوژیک، سنگ یا انسداد اهمیت رو به 
افزایش��ی دارند. همچنین این میکروارگانیس��م ها در عفونت های 

بیمارستانی وابسته به کاتتر نقشی با اهمیت بر عهده دارند.
 3- پروتئ��وس می تواند اوره آز تولید کند و کلبس��یال می تواند

پلی س��اکارید و مواد چسبناک خارج س��لولی ایجاد نماید و بدین 
ترتیب این دو میکروارگانیسم می توانند سبب تولید سنگ شوند. 

کوکس��ی های گرم مثبت نقش کمتری در ایجاد عفونت ادراری 
دارن��د. با این ح��ال اس��تافیلوکوک س��اپروفیتیکوس علت 10 تا 
15درص��د از عفونت ه��ای ادراری حاد عالم��ت دار در زنان جوان 
اس��ت. گاه انتروکوک ها سیس��تیت ح��اد بدون عالم��ت در زنان 
ایجاد می کنن��د. انتروکوک ها و اس��تافیلوکوک اورئوس می توانند 
در بیمارانی که س��نگ کلیه یا س��ابقه ای از دس��تکاری یا جراحی 

بررسي فراواني و نوع میکروارگانیسم هاي حاصل از کشت ادرار بیماران بستري و سرپایي بیمارستان امام خمیني وحساسیت 
آنتي بیوتیکي آنها از دي ماه 1387 تا دي ماه 1388

مقدمه
الگوی مقاومت آنتی میکروبیال در مناطق مختلف و در بیماران بستری و سرپایی متفاوت است.

بر این اساس هدف این مطالعه بررسي شیوع پاتوژن هاي ادراري و الگوي حساسیت آنتي بیوتیکي آنها توسط آنتي بیوگرام 
در بیماران بستري و سرپایي مراجعه کننده به بیمارستان امام خمیني از دي ماه 87 تا دي ماه 88 است.

روش:
در نمونه هایي که جهت کشت ادرار به روش midstream clean-catch از بیماران بستري و سرپایي در فاصله زماني دي 
ماه 87 تا دي ماه 88 جمع آوری شده و به آزمایشگاه میکروبشناسي بیمارستان امام خمیني ارسال مي شوند، مواردی که 
کشت آنها مثبت شده انتخاب می شوند. انواع میکروارگانیسم ها با استفاده از محیط هاي افتراقي شناسایي شده و براي آنها 
آنتي بیوگرام به روش Disk Diffusion در محیطMueller Hinton انجام مي شود. سن و جنس، بستري یا سرپایي بودن 

بیماران و بخش بستري مشخص شده و در نهایت اطالعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS تحلیل و ارزیابي مي شود.
نتایج:

E.coli شایعترین عامل عفونت ادراری در بیماران سر پایی)38/5درصد( و بستری)44/1درصد( است.
 E.coliبیش�ترین حساس�یت را به ایمی پنم )98/9درصد(، نیتروفورانتوئین)95درصد ( و آمیکاس�ین )94/1درصد( داشته 
و بیش�ترین مقاومت را به پنی س�یلین )66/6درصد(، نالیدیکس�یک اس�ید) 62/1درصد( ، آمپی س�یلین )60/7درصد( و 

کوتریموکسازول )54/3درصد( دارد.
بحث

اشریشیاکولی، شایع ترین میکروارگانیس�م حاصل از کشت ادرار بوده و جهت درمان عفونت ادراری ناشی از آن می توان از 
نیتروفورانتوئین و ایمی پنم استفاده کرد ولی به دلیل مقاومت باال به نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول، استفاده از این 

آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت ادراری دیگر جایی ندارد.

دکتر افسانه رجبیانی
دپارتمان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سونیا روح اللهی
پزشک عمومی 

دکتر علیرضا عبداللهی 
استادیار گروه پاتولوژ ي دانشگاه علوم 

پزشکي تهران
مجتمع بیمارستاني امام خمیني )ره( 

آزمایشگاه مرکزي ولیعصر )عج(

کوکسی های 
گرم مثبت 

نقش کمتری در 
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دارند، عفونت ایجاد کنند. اگر اس��تافیلوکوک اورئوس در ادرار وجود 
داش��ته باش��د باید به عفونت باکتریمیک کلیه شک کرد.  در حالت 
طبیع��ی، دیفتروئیدها، گونه های اس��ترپتوکوکی، الکتوباس��یل ها و 
گونه های اس��تافیلوکوکی در مدخل واژن و قس��مت انتهای پیشابراه 
)دیس��تال( کلونیزه می شوند، اما کلونیزاسیون باسیل های گرم منفی 
که به طور ش��ایع عفونت ادراری ایجاد می کنند، در این نواحی روی 
نمی دهد. در زنانی که مس��تعد عفونت ادراری هس��تند، باکتری های 
گ��رم منفی موجود در روده، در مدخل واژن، پوس��ت اطراف اورترا و 
قس��مت انتهای پیشابراه کلونیزه می ش��وند. از جمله عوامل موثر در 
کلونیزلس��یون این باکتری ها، می توان به تغییر فلورای طبیعی واژن 
توسط آنتی بیوتیک ها دیگر عفونت های ژنیتال یا کنتراسپتیوها اشاره 
کرد. از بین رفتن فلورای طبیعی واژن، محیط را برای کلونیزاس��یون 
اشریش��یاکولی تس��هیل می کند. معموال تعداد کمی از باکتری های 
اطراف اورترا وارد مثانه می ش��وند، گاه ای��ن روند در نتیجه تماس با 
اورترا در حین آمیزش تش��دید می ش��ود، اما ایج��اد عفونت مثانه به 
عواملی همچون پاتوژنیس��یته باکتری، تعداد باکتری و مکانیسم های 

دفاعی میزبان بستگی دارد.
حداقل 10 تا 15درصد از بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند 
و کاتتر ادراری برای آنها نصب می ش��ود، دچار باکتریوری می شوند. 
 خطر عفونت ادراری به ازای هر روز که از کاتتریزاسیون بگذرد، 3 تا

5 درصد افزایش می یابد. از جمله شایع ترین باکتری های که مسبب 
چنی��ن عفونت هایی هس��تند می توان به اشریش��یاکولی، پروتئوس، 
س��ودوموناس، کلبس��یال، سراش��یا، اس��تافیلوکوک ها، انتروکوک ها 
و کاندیدا اش��اره کرد. بس��یاری از میکروارگانیسم های ایجاد کننده 
چنی��ن عفونت هایی در مقایس��ه با انواعی ک��ه در عونت های ادراری 
کس��ب ش��ده از جامع��ه دخالت دارن��د، مقاومت بیش��تری در برابر 
داروهای ضد میکروبی نش��ان می دهند. از جمله عواملی که بر خطر 
ایجاد عفونت ادراری مرتبط با کاتتر می افزایند می توان به این موارد 
اش��اره کرد: جنس مونث، کاتتریزاس��یون طوالنی مدت، ناخوش��ی 
زمینه ای ش��دید، از بین رفتن ارتباط کاتتر و لوله درناژ کننده، عدم 
 مراقب��ت کافی از کاتتر، عدم اس��تفاده از درمان ه��ای ضد میکروبی 

سیستمیک.)3(
ب��ه دلیل زمان بر بودن تعیین حساس��یت آنت��ی میکروبیال، اکثر 
عفونت ه��اي ادراري به صورت تجربي و بر اس��اس اطالعات موجود 
درباره مقاومت آنتي بیوتیکي درمان مي ش��وند)1( ولي مقاومت آنتي 
بیوتیکي پاتوژن هاي ادراري در س��طح جهان در حال افزایش است.

)1و4(

درمان س��ریع UTI، عوارض ناش��ي از آن را کاه��ش مي دهد)5( 
بنابراین براي پزشکان الزم است که درباره پاتوژن هاي ادراري شایع 
منطقه و الگوي حساس��یت آنت��ي بیوتیکي آنها ب��ه منظور تصمیم 
گی��ري درباره آنتي بیوتی��ک انتخابي آگاه باش��ند.)4( الگوی مقاومت 
آنتی میکروبیال در مناطق مختلف و در بیماران بس��تری و س��رپایی 

متفاوت است.)1(
بر این اس��اس هدف این مطالعه بررسي شیوع پاتوژن هاي ادراري 

و الگوي حساس��یت آنتي بیوتیکي آنها توس��ط آنتي بیوگرام به روش 
disk diffusion در بیماران بس��تري و س��رپایي مراجعه کننده به 

بیمارستان امام خمیني از دي ماه 87 تا دي ماه 88 است.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه و مطالعات مشابه، 
مي توان در انتخاب درمان تجربي مناس��ب و ب��ه موقع براي کاهش 
ع��وارض، هزینه هاي درم��ان و جلوگی��ري از ایج��اد مقاومت آنتي 

بیوتیکي موفق تر بود.

مروری بر متون

درمطالعه اي که توس��طUS  kamat و همکاران در سال 2008 
در Goa انجام شد علت بیشتر از 80 درصد عفونت هاي بیمارستاني 
ارگانیس��م هاي گرم منفي شناخته ش��دند که 7 درصد آنها به تمام 
آنتي بیوتیک ه��ا مق��اوم بودند و بقیه موارد نس��بت به آمیکاس��ین، 
سفوپرازون سولباکتام، متي سیلین، کوتریموکسازول، و انکومایسین 

و تیکوپالنین حساس بودند.)6(
Hasan AS  در مطالعه اي دیگرکه س��ال 2007 در هند توسط
و هم��کاران انجام ش��د، E.coli و پس از آن کلبس��یال ش��ایع ترین 
عوامل عفونت ادراري بیمارس��تاني شناخته ش��دند. عفونت ادراری 
در زنان ش��ایع تر از مردان بود و س��ودوموناس و E.coli شایع ترین 
باکتری ه��ا در زنان بودن��د. مقاومت چند دارویي بیش��تر از همه در 
انتروکوک)78/8 درصد( و س��پس س��ودوموناس)65/1 درصد( دیده 
شد. آنتي بیوتیک هاي موثر بر اورگانیسم هاي گرم منفي آمیکاسین، 

نورفلوکسازین، سفوتاکسیم بودند.)2(
در مطالعه اي که توس��ط keah SH و همکاران در س��ال 2007 
در مال��زي انجام ش��ده E.coliش��ایع ترین پاتوژن عفون��ت ادراري 
 ش��ناخته ش��د که به آمپي س��یلین )63 درصد( و کوتریموکس��اول
 )40 درصد( بیش��ترین و به سفوروکس��یم)1 درصد( و سفومایسین

)1 درصد( کمترین مقاومت را داشت.)4(
در مقاله اي که توس��طPeterson J  و همکاران در س��ال 2007 
 منتش��ر ش��د، E.coli ش��ایع ترین پات��وژن عفون��ت ادراري بود که
 50/1 درصد آنها به آمپي سیلین و 22/1 درصد به کوتریموکسازول 
مقاوم��ت کامل داش��تند و 91/9 درص��د آنها به نورفلوکس��ازین و 

سیپروفلوکسازین حساس بودند.)7(
در یک مطالعه که توس��ط  De Backer D و همکاران در سال 
2006 انجام ش��د  E.coliش��ایع ترین عامل سیستیت شناخته شد 
که نسبت به نیتروفورانتوئین و کینولون ها 100 درصد، آمپي سیلین 
62/8 درصد و کوتریموکسازول 86 درصد حساس بود و در مقایسه با 

سال 1996 نسبت به این آنتي بیوتیک ها مقاوم تر شده بود.)8(
در پژوهش��ي دیگر که توس��ط Randrianirina F و همکاران 
 در ماداگاس��کار در س��ال هاي 2006-2004 انج��ام ش��د، همچنان
  E.coli شایع ترین پاتوژن عفونت ادراري بود که نسبت به آموکسي سیلین
 )77 درصد(، کوتریموکس��ازول)65/7 درصد( و سیپروفلوکس��ازین

 )15 درصد( مقاوم بود ولي نسبت به آنتي بیوتیک هاي گران قیمت مثل 
سفتریاکسون و فسفومایسین مقاومت کمتري داشت. میزان مقاومت 

خطر عفونت 
ادراری به ازای 
هر روز که از 
کاتتریزاسیون 
 بگذرد، 3 تا
5 درصد افزایش 
می یابد. از جمله 
شایع ترین 
باکتری های که 
مسبب چنین 
عفونت هایی 
هستند می توان 
به اشریشیاکولی، 
پروتئوس، 
سودوموناس، 
کلبسیال، سراشیا، 
استافیلوکوک ها، 
انتروکوک ها و 
کاندیدا اشاره 
کرد
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E.coli به سفتریاکسون و جنتامایسین بین سال هاي 2005 تا 2006 
 افزایش یافته بود.)9( در مطالعه اي که در آمریکاي ش��مالي توسط
 E.coli و هم��کاران در س��ال 2005 انج��ام ش��د  Zhanel G 
و پس از آن کلبس��یال ش��ایع ترین پاتوژن ها ش��ناخته ش��دند که 
بیش��ترین مقاومت را نسبت به آمپي س��یلین، کوتریموکسازول و 
نیتروفورانتوئین داشت و میزان مقاومت به فلوروکینولون ها در سن 

باالي 65 سال بیشتر بود.)10(
 De Francesco توس��ط  ک��ه  دیگ��ر  مطالع��ه اي  در 
ش��د انج��ام   2002-2005 س��ال هاي  در  هم��کاران  و   A
E.coli   ش��ایع ترین پات��وژن عفون��ت ادراري بود که بیش��ترین 
حساس��یت را به نیتروفورانتوئین و بتاالکتام داش��ت و نس��بت به 
کوتریموکس��ازول و فلورکینولون ها بیشتر از 10درصد مقاوم بود.
 )5( در پژوهش��ي که توس��ط Pires Mc و همکاران در سال هاي

 2005-2001 در برزیل انجام ش��د E.coli ش��ایع ترین جرم در 
عفونت ادراري بود که بیشترین حساسیت را به آمینو گلیکوزیدها، 
نیتروفورانتوئین، کینولون ها و حساسیت کمي به کوتریموکسازول 

داشت.)11( 
 Leblebiciogala در ی��ک مطالعه چن��د مرکزي که توس��ط
H  در س��ال 2003 در ترکی��ه انج��ام ش��د، E.coliش��ایع ترین 
عامل عفونت بیمارس��تاني ش��ناخته ش��د و پس از آن کلبسیال ، 
E.coli  .کاندیدا و س��ودوموناس به ترتیب از عوامل ش��ایع بودند
نس��بت به آمپي س��یلین )23/9درصد(، کینولون ها )8/2 درصد( و 
سفتریاکسون )/24 درصد( مقاوم بود ولي هیچ مقاومتي نسبت به 

کارباپنم گزارش نشد.)12(
در مطالع��ه اي ک��ه توس��ط Jose Anastacio و همکاران در 
 UTI ش��ایع ترین جرم E.coli س��ال 2003 در برزیل انجام شد
بیمارس��تاني شناخته ش��د که نس��بت به ایمي پنم )83 درصد( و 
سفالوس��پورین هاي نس��ل 2 و3 و آمینوگلیکوزید حس��اس بود و 

نسبت به آمپي سیلین و سفالوتین مقاومت باالیي داشت.)13(
در مطالعه اي دیگر که توسط همین گروه در سال 2003 در مورد 
UTI کسب شده از جامعه انجام شد همچنان E.coli  شایع ترین 
جرم شناخته شد که حساسیت باالیي به ایمي پنم، سفتریاکسون، 
لووفلوکس��ازین، آمیکاس��ین، جنتامایس��ین، سیپروفلوکس��ازین، 

نورفلوکسازین، نیتروفورانتوئین داشت.)14(
در مطالعه اي که توس��ط Andrade SS و همکاران در س��ال 
2003 در آمریکاي جنوبي انجام ش��د E.coli ش��ایع ترین پاتوژن 
UTI ش��ناخته شد که نس��بت به آنتي بیوتیک هاي خوراکي خط 
اول که براي عفونت ادراري کس��ب شده از جامعه تجویز مي شود 
از جمل��ه کوتریموکس��ازول و سیپروفلوکس��ازین مقاومت باالیي 
 Orrett FA داش��ت.)14( در پژوهش��ي دیگر که در هند و توسط
و همکاران در س��ال هاي 2003و 1999 انجام ش��د، میزان مثبت 
ش��دن کش��ت ادرار براي E.coli ، کلبس��یال نمونیه و انتروکوک 
درسال 2003 نسبت به سال 1999 افزایش و سیتروباکتر کاهش 
یافته بود. همچنین این ارگانیس��م ها در س��ال 2003 در مقایسه 
با س��ال 1999 به آمپي س��یلین، کو آموکس��ي کالو، سفوروکسیم، 

س��فتازیدیم، کوتریموکسازول مقاوم تر شده بودند ولي مقاومت به 
نور فلوکسازین تغییر نکرده بود.)1(

در مطالع��ه اي که در س��ال 2000 توس��ط Colodner R  و 
همکاران در امریکا انجام شد، به این نتیجه رسیدند که پاتوژن هاي 
ادراري گ��رم منف��ي کس��ب ش��ده از جامعه نس��بت به س��یپرو 
فلوکسازین)94 درصد( ، سفوروکسیم)89 درصد( و کوآموکسي کالو 
)83 درصد( حساسیت باال دارند و نشان دادند که نیتروفورانتوئین 
فقط براي E.coli )با حساس��یت 99 درصد( مناسب است.)16( در 
مطالعه اي دیگر که توس��ط Akram M و همکاران در سال هاي 
2005-2004 انجام شد E.coli  و پس از آن کلبسیال شایع ترین 
پاتوژن هاي عفونت ادراري شناخته شدند که بیشترین مقاومت را 
به آمپي س��یلین و کوتریموکسازول داشتند.)17( در یک مطالعه سه 
ساله که توسط صادری حوریه و همکاران در سال 2006 در ایران 
انجام ش��ده  متوسط س��ن عفونت ادراری 53/2 سال بود و نسبت 
جنس��ی زن به مرد 22/2 بود. اشریشیاکالی و کلبسیال شایع ترین 
باکتری ه��ای گ��رم منفی و انتروک��وک و اس��تافیلوکوک اورئوس 
ش��ایع ترین باکتری های گرم مثبت بودند. اشریش��یاکالی در زنان 
ش��ایع تر از مردان و در بیماران سرپایی شایع تر از بیماران بستری 
بود. س��ودوموناس در مردان ش��ایع تر از زنان ب��ود و انتروکوک در 
بیماران بستری شایع تر از بیماران سرپایی بود. به عالوه حساسیت 
تمام باکتری های ایجاد کننده عفونت ادراری به آمپی سیلین کم و 
به سفوتاکسیم و سیپروفلوکسازین باال بود. باکتری های جدا شده 
از زنان و بیماران سرپایی نسبت به اغلب آنتی بیوتیک ها حساس تر 

از باکتری های جدا شده از مردان و بیماران بستری بود.)18(

 روش اجرا 

 midstream در نمونه هایي که جهت کش��ت ادرار ب��ه روش
clean-catch از بیماران بس��تري و سرپایي در فاصله زماني دي 
ماه 87 تا دي ماه 88 جمع آوری شده و به آزمایشگاه میکروبشناسي 
بیمارس��تان امام خمیني ارسال مي ش��وند مواردی که کشت آنها 
مثبت ش��ده انتخاب می شوند ، انواع میکروارگانیسم ها با استفاده 
از محیط هاي افتراقي شناس��ایي ش��ده و براي آنها آنتي بیوگرام به 
روش Disk Diffusion در محی��طMueller Hinton انجام 
مي شود. س��ن و جنس بیماران و بستري یا سرپایي بودن بیماران 
و بخش بستري مشخص شده و در نهایت اطالعات به دست آمده 

توسط نرم افزار SPSS تحلیل و ارزیابي مي شوند.
 نتایج

از مجم��وع1851 نمونه بررس��ی ش��ده 185 نمونه)10درصد( 
مربوط به افراد 12 سال یا کمتر و 1666 نمونه )90درصد( مربوط به 
 افراد باالی 12 سال است. از این تعداد 594 نفر )32درصد( مرد  و
  1257 نفر )68درصد( زن هستند. از میان افراد 12 سال و کمتر

 70 م��ورد )37/8درص��د( م��رد و 115 م��ورد) 62/2درصد ( زن 
 هستند.  از میان افراد باالی 12 سال 524 نفر )31/5درصد( مرد و

 1257 نفر )68/5درصد( را زنان تشکیل مي دهند. )جدول 1(

در مطالعه اي که 
در سال 2000 

 توسط
  Colodner R
و همکاران در 

امریکا انجام 
شد، به این 

نتیجه رسیدند 
که پاتوژن هاي 

ادراري گرم 
منفي کسب 

شده از جامعه 
نسبت به سیپرو 

 فلوکسازین
)94 درصد( ، 
 سفوروکسیم

)89 درصد( و 
کوآموکسي کالو 

)83 درصد( 
حساسیت 

باال دارند و 
نشان دادند که 

نیتروفورانتوئین 
 E.coli فقط براي

 )با حساسیت
 99 درصد( 

مناسب است
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از مجموع 1851 نمونه بررس��ی ش��ده 810 نمون��ه )43/8درصد( 
مرب��وط به بیماران س��رپایی و 1041نمونه )56/2درص��د( مربوط به 
بیماران بستری است. از میان بیماران سر پایی 176نفر )21/7درصد( 
مرد و 634 نفر)78/3درصد( زن هستند. از بین بیماران بستری 418 
نفر )40/2درصد( مرد و 623 نفر )59/8درصد( زن هستند.)جدول 2(

از مجم��وع 810 بیم��ار س��رپایی 54 نف��ر )6/6درص��د( مربوط 
به بیماران 12 س��ال ی��ا کمتر و 756 نف��ر )93/4درصد( مربوط به 
بیماران بیش��تر از 12 س��ال اس��ت. از مجموع 1041 بیمار بستری 
131 نفر )12/6درصد( مربوط به بیماران 12 س��ال یا کمتر و 910 
نفر )87/4درصد( مربوط به بیماران باالی 12 سال است. )جدول 3(

میکروارگانیس��م های حاصل از کشت ادرار در کل بیماران بررسی 
شده به ترتیب شیوع عبارتند از:

اس��تاف  همولیتیک��وس،  اس��تاف  کاندی��دا،  ایشریش��یاکولی، 
اپیدرمیدی��س، انتروباکت��ر ، دیفترویی��د، اس��تافیلوکوک اورئوس، 
کلبس��یال، استرپتوکوک نان همولیتیکوس، انتروکوک، سودوموناس، 
پروتئوس، آس��ینتوباکتر، اس��تاف س��اپروفیتیکوس، س��یترو باکتر، 

مورگانال و سراشیا.
میکروارگانیسم های حاصل از کشت ادرار در  بیماران بستری شده 

به ترتیب  شیوع عبارتند از:
اشریش��یاکولی، کاندیدا، انتروباکت��ر، دیفترویید، س��ودوموناس، 
کلبسیال، اس��تاف اپیدرمیدیس، اس��تاف همولیتیکوس، انتروکوک، 
آسینتوباکتر، س��یتروباکتر، پروتئوس، استافیلوکوک اورئوس، استاف 
ساپروفیتیکوس، استرپتوکوک نان همولیتیکوس،  مورگانال وسراشیا

میکروارگانیس��م های حاصل از کشت ادرار در بیماران سرپایی به 
ترتیب شیوع عبارتند از:

ایشریش��یاکولی، اس��تافیلوکوک همولیتیک��وس، اس��تافیلوکوک 
اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استرپتوکوک نان همولیتیکوس، 
سودوموناس ،دیفترویید، کلبسیال، انتروباکتر، انتروکوک ،پروتئوس، 

استافیلوکوک ساپروفیتیکوس، کاندیدا، آسینتوباکترو سیتروباکتر. 
میکروارگانیس��م های حاصل از کشت ادرار در  بیماران 12 سال و 

کمتر  به ترتیب شیوع عبارتند از:
ایشریش��یاکولی، انتروباکت��ر، اس��تافیلوکوک کواگ��والز منف��ی 
س��ودوموناس،  انتروک��وک،  کلبس��یال،  دیفترویی��د،  ،پروتئ��وس، 
استرپتوکوک نان همولیتیکوس، سیتروباکتر، استافیلوکوک اورئوس، 

کاندیدا و آسینتوباکتر.
میکروارگانیسم های حاصل از کشت ادرار در بیماران باالی12 سال 
به ترتیب ش��یوع عبارتند از: ایشریشیاکولی، استافیلوکوک کواگوالز 
منف��ی، کاندیدا، اس��تافیلوکوک اورئ��وس، دیفترویی��د، انتروباکتر، 
کلبس��یال، استرپتوکوک نان همولیتیکوس، انتروکوک، سودوموناس، 

آسینتوباکتر، پروتئوس، سیتروباکتر، مورگانال و سراشیا. 
میکروارگانیس��م های حاصل از کش��ت ادرار در  بیم��اران زن به 

ترتیب شیوع عبارتند از:
ایشریشیاکولی، استافیلوکوک کواگوالز منفی، کاندیدا، دیفترویید، 
اس��تافیلوکوک اورئ��وس، انتروباکتر، کلبس��یال، اس��ترپتوکوک نان 
همولیتیکوس، انتروکوک، س��ودوموناس، پروتئوس، آس��ینتوباکتر، 

سیترو باکتر، مورگانال و سراشیا.
میکروارگانیس��م های حاصل از کش��ت ادرار در  بیم��اران مرد به 

ترتیب شیوع عبارتند از«
،کاندی��دا  منف��ی  کواگ��والز  اس��تافیلوکوک  ایشریش��یاکولی، 
،انتروباکتر ،اس��تافیلوکوک اورئوس، کلبسیال، دیفترویید، انتروکوک، 
سودوموناس، پروتئوس، آسینتوباکتر، سیترو باکتر، استرپتوکوک نان 

همولیتیکوس، مورگانال و سراشیا. )جدول 6(
شایع ترین میکروارگانیسم ها در بخش های مختلف عبارتند از :

اشریش��یاکولی در بخش های ضایعات نخاع��ی )30درصد( پیوند 
اورژانس)52/2درصد(  کودکان)43/3درص��د(،  کلیه)44/4درص��د(، 
داخلی)43/2درصد( ، جراحی)45/7درص��د ( ،عفونی)46/3درصد(، 
پوس��ت )51/9درصد، ارولوژی )41درصد (، نوزادان )78/1درصد (، 
قلب )53/8درصد ( و زنان)47/4درصد( ش��ایع ترین ارگانیس��م های 
کش��ت داده شده هستند. در بخش ICU کاندیدا )30/9درصد(، در 
بخش نورولوژی دیفتروئید )22/2درصد( و انتروباکتر)22/2درصد( و 
در بخش پیوند مغز استخوان آس��ینتوباکتر، سیتروباکتر هر کدام با 

40درصد شایع ترین ارگانیسم های کشت داده شده می باشند.
E.coli  بیش��ترین حساس��یت را ب��ه ایمی پن��م )98/9درص��د(، 
نیتروفورانتوئین)95/5درصد ( و آمیکاس��ین )94/1درصد( داش��ته 
و بیش��ترین مقاوم��ت را ب��ه س��فتازیدیم )87درصد(، پنی س��یلین 
)66/6درص��د(، نالیدیکس��یک اس��ید) 62/1درصد( و آمپی س��یلین 

)60/6درصد( دارد. 
انتروکوک به نیتروفورانتوئین و وانکومایس��ین کامال حساس  بوده 
وحساس��یت باالیی نیز به آمپی س��یلین )92درصد( دارد. انتروکوک 

کامال به نالیدیکسیک اسید مقاوم است.
کلبس��یال کامال به ایمی پنم حساس اس��ت و حساسیت باالیی به 
جنتامایسین )92/5درصد(و آمیکاس��ین )92درصد( دارد. بیشترین 
مقاومت آن به س��فتازیدیم )77درصد( و آمپی س��یلین )72درصد( 
اس��ت. انتروباکتر کامال به وانکومایس��ین و ایمی پنم حساس است . 
و حساس��یت باالیی به آمیکاس��ین) 86/7درصد( و نیتروفورانتوئین 
)82/3درصد( دارد و باالترین مقاومت را به س��فتازیدیم )96درصد( 
و آمپی س��یلین )69درصد( نش��ان می دهد. اس��تافیلوکوک اورئوس 
کامال ب��ه نیتروفورانتوئین ، آمیکاس��ین و وانکومایس��ین حس��اس 
است و حساس��یت باالیی به جنتامایس��ین )95/8درصد( دارد. این 
میکروارگانیس��م بیش��ترین مقاومت را به س��فتازیدیم )75درصد(، 

ایمی پنم )66/6درصد( و پنی سیلین )48/9درصد( دارد.
س��ودوموناس حساس��یت باالی��ی ب��ه ایمی پن��م )95درص��د( و 
آمیکاسین )88/2درصد( و جنتامایسین )81/4درصد( دارد. مقاومت 
باالی��ی به کوتریموکس��ازول )95درصد(، س��فتازیدیم )90درصد( و 

نیتروفورانتوئین)83/4درصد( دارد. 
آس��ینتوباکتر کامال به ایمی پنم حساس است و حساسیت باالیی 
ب��ه جنتامایس��ین )94/4درص��د( دارد و کامال به سفتریاکس��ون و 
سفتازیدیم مقاوم است.  سیتروباکتر کامال به ایمی پنم حساس بوده 
و حساس��یت باالیی  به آمیکاس��ین )83/3درصد( دارد. سیتروباکتر 
100درصد به سفتازیدیم مقاوم بوده و مقاومت باالیی به آمپی سیلین 

کلبسیال 
کامال به ایمی پنم 
حساس است و 
حساسیت باالیی 
به جنتامایسین 
)92/5درصد(
و آمیکاسین 
)92درصد( 
دارد. بیشترین 
مقاومت آن 
به سفتازیدیم 
)77درصد( و 
آمپی سیلین 
)72درصد( است. 
انتروباکتر کامال 
به وانکومایسین 
و ایمی پنم 
حساس است
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بر اساس مطالعه  
Hasan ASو 

همکاران که در 
سال 2007 در 

هند انجام شده 
نیز شایع ترین 

ارگانیسم عامل 
عفونت ادراری 
اشریشیاکولی 
)50/7درصد( 

و پس از آن 
 کلبسیال

 )27/6درصد (، 
 پروتئوس

)8درصد(، 
 سودوموناس
)5/3درصد( 

 وکاندیدا
)3/7درصد( 

هستند

)60درصد( دارد.
ب��ه  ن��ان همولیتیک��وس حساس��یت کام��ل  اس��ترپتوکوک 
وانکومایس��ین، پنی س��یلین و سفتریاکسون داش��ته وحساسیت 
باالیی به اریترومایس��ین) 93/7درصد(  و آمپی سیلین )90درصد( 
دارد و  بیش��ترین مقاوم��ت را ب��ه س��فتازیدیم )60درص��د( و 
جنتامایس��ین )55درصد( دارد.  پروتئوس باالترین حساس��یت را 
به ایمی پنم )95/4درصد( و نیتروفورانتوئین )83/3درصد( داش��ته 
و بیش��ترین مقاومت را به س��فتازیدیم )75درصد(، نالیدیکسیک 
اس��ید )66/6درصد( و آمپی س��یلین  )66/6درصد( نشان می دهد. 
استافیلوکوک اپیدرمیدیس به آمپی سیلین و نیتروفورانتوئین کامال 

حساس بوده و به وانکو مایسین )98درصد( ،
 آمیکاس��ین )96درصد( و سفتریاکسون )94درصد( حساسیت 
باالیی داش��ته و بیش��تزین مقاومت را به ایمی پنم )100درصد( و 

سفتازیدیم)72درصد( دارد. 
استافیلوکوک همولیتیکوس به وانکومایسین کامال حساس بوده 
و نس��بت به نیتروفورانتوئین)96درصد( نیز حساسیت باالیی دارد. 
این میکروارگانیسم به سفتازیدیم 100درصد مقاوم بوده و مقاومت 

باالیی به سفتریاکسون )71درصد( دارد.
اس��تافیلوکوک س��اپروفیتیکوس نس��بت ب��ه جنتا مایس��ین، 
آمیکاس��ین، نیتروفورانتوئین، پنی سیلین، نیتروفورانتوئین، سیپرو 
فلوکس��ازین کامال حساس بوده و نس��بت به اریترومایسین کامال 

مقاوم است. 
مقاومت اشریشیاکولی نسبت به آمپی سیلین در بیماران سرپایی 

)81/6درصد( بیشتر از بیماران بستری )50/4درصد( است.
  (Chi squar test)،p-value=0.00

مقاومت اشریش��یاکولی نس��بت ب��ه جنتامایس��ین در بیماران 
بس��تری)26/7درصد(ب یش��تر از بیماران س��رپایی)15/7درصد( 

است.
p-value=0.00،(Chi squar test)

مقاومت اشریشیاکولی نسبت به نالیدیکسیک اسید در بیماران 
بستری )76/8درصد( بیشتر از بیماران سرپایی)40درصد( است.

(Chi squar test )، p-value=0.00
مقاومت اشریش��یاکولی نس��بت به نیتروفورانتوئین در بیماران 

بستری )6/8درصد( بیشتراز بیماران سرپایی )3/7درصد( است.
(Chi squar test )، p-value=0.22

مقاوم��ت اشریش��یاکولی نس��بت ب��ه آمیکاس��ین در بیماران 
بستری)6/9درصد( بیشتر از بیماران سرپایی )4/7درصد( است.

 (Chi squar test )، p-value=0.26
مقاومت اشریش��یاکولی نس��بت به سفتریاکس��ون در بیماران 
بستری )71/4درصد( بیشتر از بیماران سرپایی )37/7درصداست.

(Chi squar test )،p-value=0.00
مقاومت اشریشیاکولی نس��بت به سیپروفلوکسازین در بیماران 
بستری )46/9درصد( بیشتر از بیماران سرپایی )30/8درصداست.

(Chi squar test )، p-value=0.00
مقاوم��ت اشریش��یاکولی نس��بت ب��ه س��فتازیدیم در بیماران 

بستری)91/2درصد( بیشتر از بیماران سرپایی )80/6درصد است.
(Chi squar test )، p-value=0.05

مقاومت اشریش��یاکولی نس��بت به کوتریموکسازول در بیماران 
بستری )67/6درصد( بیشتر از بیماران سرپایی )47/4درصد است.

(Chi squar test )، p-value=0.00
مقاوم��ت اشریش��یاکولی نس��بت ب��ه ایمی پن��م در بیم��اران 

سرپایی)2/2درصد(بیشتراز بیماران بستری)0/5درصد( است.
(Fisher›s exact test )، p-value=0.07

 بحث و نتیجه گیري کلي و پیشنهادات
ش��ایع ترین ارگانیسم به دست آمده از کش��ت نمونه های ادرار 
در این مطالعه اشریش��یاکولی و بعد از آن کاندیدا و استافیلوکوک 
همولیتیک��وس هس��تند. به دس��ت آم��دن کاندی��دا، دیفتروئید، 
اپیدرمیدی��س و اس��تافیلوکوک همولیتیک��وس  اس��تافیلوکوک 
از کش��ت ادرار می توان��د ب��ه دلی��ل آلودگی نمون��ه و جمع آوری 
نادرس��ت آن باش��د. ولی با توجه به اینکه در ای��ن مطالعه وجود 
یا عدم وجود عالئم بالینی در بیماران بررس��ی نش��ده اس��ت نمی 
 ت��وان در مورد پات��وژن بودن ای��ن میکروارگانیس��م ها اظهار نظر

 کرد.
بر اس��اس مطالعه  Hasan ASو همکاران که در سال 2007 
در هند انجام شده نیز ش��ایع ترین ارگانیسم عامل عفونت ادراری 
اشریش��یاکولی )50/7درصد( و پس از آن کلبسیال)27/6درصد (، 
وکاندیدا)3/7درصد(  پروتئوس)8درصد(، سودوموناس)5/3درصد( 
هس��تند. در مطالع��ه De Francesco A  و هم��کاران ش��یوع 
کاندیدا در نمونه های ادراری در عرض س��ال های 2002 تا 2005 
افزایش واضح)0/54درصد تا 1/37درصد( داشته است. در مطالعه 
Leblebiciogala H در س��ال 2003 در ترکیه شایع ترین عامل 
عفونت ادراری بیمارس��تانی ش��امل اشریش��یاکولی)32/4درصد( 
و  کاندیدا)12/8درص��د(  کلبس��یال)17درصد(،  آن  از  پ��س  و 
س��ودوموناس)11/7درصد( ب��وده اس��ت. به این ترتی��ب در تمام 
مطالعات بررس��ی شده اشریش��یاکولی ش��ایع ترین عامل عفونت 

ادراری بوده است.
بر اس��اس این مطالعه زنان بیش��تر از مردان در معرض عفونت 
ادراری هس��تند. در تمام��ی مطالعات بررس��ی ش��ده)17-1( نیز 
همین نتیجه به دس��ت آمده است که این مس��ئله به دلیل کوتاه 
 ب��ودن مج��رای ادراری زن��ان و نزدیک ب��ودن آن به کان��ال آنال 

است.
در میان زنان ش��ایع ترین ارگانیس��م های عامل عفونت ادراری 
به ترتیب ش��یوع شامل اشریش��یاکولی، کاندیدا، اس��تافیلوکوک 
همولیتیک��وس و در میان مردان نیز به همین ترتیب بوده اس��ت. 
ول��ی در مطالع��هHasan AS  و هم��کاران در س��ال 2007 در 
هند ش��ایع ترین عام��ل عفون��ت ادراری در زنان اشریش��یاکولی 
و س��ودوموناس ب��وده و در مطالعه صادری حوری��ه و همکاران در 
س��ال 2006 در ایران اشریش��یاکولی در زنان ش��ایعتر از مردان و 

سودوموناس در مردان شایع تر از زنان بوده است.
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در میان بیماران سرپایی اشریشیاکولی و بعد از آن استا فیلوکوک 
همولیتیک��وس و اس��تافیلوکوک اورئوس ش��ایع ترین عوامل عفونت 
ادراری و در می��ان بیم��اران بس��تری بعد از اشریش��یاکولی کاندیدا 
و انتروباکت��ر ش��ایع ترین عوامل هستند.ش��یوع باالتر انت��رو باکتر و 
کاندیدا در میان بیماران بس��تری نسبت به سرپایی می تواند به دلیل 
اقدامات تهاجمی مثل س��ونداژ در بیماران بس��تری باش��د که منجر 
به کلونیزاس��یون این قبیل میکرو ارگانیس��م ها می شود. در مطالعه 
صادری حوریه و همکاران در س��ال 2006 در ایران اشریش��یاکولی 
در بیماران سرپایی بیشتر از بیماران بستری و انتروکوک در بیماران 
بس��تری بیشتر از بیماران سرپایی بوده است. در گروه سنی اطفال و 

بزرگسال اشریشیاکولی شایع ترین عامل عفونت ادراری است.
 پس از اشریش��یاکولی در گروه سنی اطفال انتروباکتر و در گروه 
سنی بزرگسال کاندیدا ش��ایع ترین عامل عفونت ادراری هستند که 
ب��ا توجه به کلونیزاس��یون کاندیدا در واژن زنان قابل توجیه اس��ت. 
در بخ��ش ضایعات نخاعی، پیون��د کلیه، اطف��ال، اورژانس، داخلی، 
جراحی، عفون��ی، اطفال، پوس��ت، اورولوژی، ن��وزادان، قلب و زنان 
اشریشیاکولی شایع ترین ارگانیسم است. در بخش مراقبت های ویژه 
کاندی��دا، در بخش نورولوژی دیفتروئید و انتروباکتر و دربخش پیوند 
مغز استخوان اشریشیاکولی، آس��ینتوباکتر و سیتروباکتر شایع ترین 
ارگانیس��م ها هس��تند. در ای��ن مطالعه اشریش��یاکولی بیش��ترین 
حساس��یت را به ایمی پنم، نیتروفورانتوئین و آمیکاس��ین داش��ته و 
بیش��ترین مقاومت را به پنی س��یلین، آمپی س��یلین، نالیدیکسیک 
اس��ید و کوتریموکس��ازول دارد. در مطالعه Keah SH و همکاران 
در س��ال 2007 در مال��زی نیز اشریش��یاکولی مقاوم��ت باالیی به 
آمپی س��یلین )63درص��د( و کوتریموکس��ازول )43درص��د( دارد. 
همچنی��ن در مطالع��ه Peterson J و هم��کاران در س��ال 2007 
مقاومت ب��اال به آمپی س��یلین )50/1درص��د( و کوتریموکس��ازول 
)22/1درصد( و حساسیت باالیی به سیپروفلوکسازین)91/9درصد( 
گ��زارش ش��ده اس��ت. در مطالع��ه De Backer D و همکاران در 
سال 2006 اشریشیاکولی 100درصد به نیتروفورانتوئین و کینولون 
حس��اس بوده اس��ت. در مطالع��ه Jose Anastacio  و همکاران 
در س��ال 2003 در برزیل نیز اشریش��یاکولی نسبت به آمپی سیلین 
 مقاومت باالیی داش��ته و نس��بت ب��ه ایمی پنم 83درصد حس��اس

 است.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه و س��ایر مطالعات 
بررس��ی ش��ده می ت��وان نتیجه گرف��ت که نالیدیکس��یک اس��ید، 
کوتریموکس��ازول، پنی سیلین و آمپی س��یلین به دلیل مقاومت باال 
دیگر نمی توانند جهت درمان تجربی در عفونت ادراری تجویز شوند. 
ولی هنوز عفونت ادراری ناش��ی از اشریشیاکولی حساسیت باالیی به 
نیتروفورانتوئی��ن دارد. با توجه به اس��تفاده محدود از ایمی پنم هنوز 
مقاومت باالیی نس��بت ب��ه آن وجود ندارد. علت ایج��اد مقاومت به 
برخ��ی داروها به ویژه کوتریموکس��ازول که اغلب ب��ه عنوان درمان 
خ��ط اول عفون��ت ادراری مصرف می ش��ود می توان��د تجویز بیش 
 از ح��د این آنتی بیوتیک و اس��تفاده نادرس��ت از آن و عدم تکمیل

 دوره درمان باشد.
در مقایس��ه ای که بین بیماران بس��تری و سرپایی از نظر مقاومت 
اشریشیاکولی نسبت به آنتی بیوتیک ها انجام گرفت مشخص شد که 
میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، نالیدیکسیک 
اسید، سفتریاکسون، سیپروفلوکسازین و سفتازیدیم به طور معناداری 

در بیماران بستری بیشتر از بیماران سرپایی است.
(Chi squar test, P value<0.05)

این مسئله با توجه به اقدامات تهاجمی از جمله کاتتریزاسیون در 
بیماران بستری قابل توجیه است.

 پیشنهادات 
ب��ا توجه به ایج��اد مقاومت ه��ای آنتی بیوتیکی جدید پیش��نهاد 
می ش��ود این طرح هر چند سال یکبار جهت بررسی این مقاومت ها 
تکرار ش��ود و نتایج مطالعه در اختیار پزش��کان دیگر قرار گیرد تا با 

آگاهی بیشتر نسبت به تجویز آنتی بیوتیک ها اقدام نمایند.
 جدول 1-میزان فراوانی  و در صد بیماران مراجعه کننده به تفکیک 

سن و جنس

علت ايجاد مقاومت به . نسبت به آن وجود ندارد باالييهنوز مقاومت پنم  ايميجه به استفاده محدود از با تو. دارد
تواند  ميبرخي داروها به ويژه كوتريموكسازول كه اغلب به عنوان درمان خط اول عفونت ادراري مصرف مي شود 

 .يل دوره درمان باشدتجويز بيش از حد اين آنتي بيوتيك و استفاده نادرست از آن و عدم تكم

انجام ها  بيوتيك آنتينسبت به كولي اشريشيااي كه بين بيماران بستري و سرپايي از نظر مقاومت  در مقايسه
، سفترياكسون، هاي جنتامايسين، ناليديكسيك اسيد بيوتيك شد كه ميزان مقاومت نسبت به آنتيگرفت مشخص 

  .است سرپايير بيماران بستري بيشتر از بيماران د سيپروفلوكسازين و سفتازيديم به طور معناداري
(Chi squar test, P value<0.05) 

  .استاين مسئله با توجه به اقدامات تهاجمي از جمله كاتتريزاسيون در بيماران بستري قابل توجيه 
  

  پيشنهادات 
ل يكبار جهت سا اين طرح هر چند شود بيوتيكي جديد پيشنهاد مي هاي آنتي با توجه به ايجاد مقاومت

نتايج مطالعه در اختيار پزشكان ديگر قرار گيرد تا با آگاهي بيشتر نسبت شود و ها تكرار  بررسي اين مقاومت
  .اقدام نمايندها  بيوتيك آنتيبه تجويز 

  
  و در صد بيماران مراجعه كننده به تفكيك سن و جنس فراواني  ميزان-1جدول 

 
  سن

   جنس
 زن مرد  كل

  185 115 70 فراواني  سال يا كمتر12
  درصد10 درصد2/62 درصد8/37 درصد

  1666 1142 524 فراواني  سال 12بيشتر از 
  درصد90 درصد5/68 درصد5/31 در صد

  1851 1257 594 فراواني كل
 درصد100 درصد68 درصد32 در صد

  
ستري بودن به تفكيك و در صد بيماران مراجعه كننده از نظركننده سرپايي يا ب فراوانيميزان  - 2جدول

  جنسيت

 
جدول2 - میزان فراوانی و در صد بیماران مراجعه کننده از نظرکننده 

سرپایی یا بستری بودن به تفکیک جنسیت
 

  بيمار
   جنس

 زن مرد  كل
  810 634 176 فراواني  سر پايي

  درصد8/43  درصد3/78 درصد7/21 در صد
  1041 623 418 فراواني  بستري

  درصد2/56  درصد8/59 درصد2/40 در صد
  1851 1257 594 فراواني كل

  درصد100 68 درصد32 در صد
  
  

  ر صد بيماران مراجعه كننده از نظركننده سرپايي يا بستري بودن به تفكيك سنو د فراواني ميزان - 3جدول
 

  بيمار
   سن

سال و12  كل
  كمتر

 12بيشتر از
  سال

  810 756 54 فراواني  سر پايي
  درصد8/43  درصد4/93 درصد6/6 در صد

  1041 910 131 فراواني  بستري
  درصد2/56  درصد4/87 درصد6/12 در صد

  1851 1666 180 فراواني كل
  درصد100 درصد90 درصد10 در صد

  
  :)ترتيب ورود در متن درج گردده ب(فهرست منابعي كه در بررسي متون استفاده شده است -

 
1. Orrett FA, Davis GK. A comparison of antimicrobial susceptibility profile of 
urinary pathogens for the years, 1999 and 2003. West Indian Medical J.2006; 

55(2):95-99 
  

 
جدول3 - میزان فراوانی و در صد بیماران مراجعه کننده از نظرکننده 

سرپایی یا بستری بودن به تفکیک سن

 
  بيمار

   جنس
 زن مرد  كل

  810 634 176 فراواني  سر پايي
  درصد8/43  درصد3/78 درصد7/21 در صد

  1041 623 418 فراواني  بستري
  درصد2/56  درصد8/59 درصد2/40 در صد

  1851 1257 594 فراواني كل
  درصد100 68 درصد32 در صد

  
  

  ر صد بيماران مراجعه كننده از نظركننده سرپايي يا بستري بودن به تفكيك سنو د فراواني ميزان - 3جدول
 

  بيمار
   سن

سال و12  كل
  كمتر

 12بيشتر از
  سال

  810 756 54 فراواني  سر پايي
  درصد8/43  درصد4/93 درصد6/6 در صد

  1041 910 131 فراواني  بستري
  درصد2/56  درصد4/87 درصد6/12 در صد

  1851 1666 180 فراواني كل
  درصد100 درصد90 درصد10 در صد

  
  :)ترتيب ورود در متن درج گردده ب(فهرست منابعي كه در بررسي متون استفاده شده است -

 
1. Orrett FA, Davis GK. A comparison of antimicrobial susceptibility profile of 
urinary pathogens for the years, 1999 and 2003. West Indian Medical J.2006; 

55(2):95-99 
  

 

نالیدیکسیک 
اسید، 
کوتریموکسازول، 
پنی سیلین و 
آمپی سیلین به 
دلیل مقاومت باال 
دیگر نمی توانند 
جهت درمان 
تجربی در عفونت 
ادراری تجویز 
شوند. ولی 
هنوز عفونت 
ادراری ناشی از 
اشریشیاکولی 
حساسیت 
باالیی به 
نیتروفورانتوئین 
دارد
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نگاهی به 
ISO I5194=2009 استاندارد

در قس�مت اول این بحث، تعاریف مواد مرجع ارائه ش�د. مفاهیمی از قبیل اس�تاندارد اندازه گیری اولیه، استاندارد اندازه گیری 
ثانویه و ماتریکس تعریف شد. همچنین ماده کالیبراتور و ماده کنترل به عنوان دو جزء اصلی ماده مرجع معرفی شدند.

در این قس�مت آنچه در شناس�نامه یک ماده مرجع باید ثبت شده باش�د مورد بحث قرار می گیرد. این مسئله از آن جهت مهم 
اس�ت که در کش�ور ما برخی موسس�ات یا سازندگان کیت ها اقدام به تهیه و س�اخدت مواد مرجع )از قبیل ماده کنترل دقت یا 

ماده کالیبراتور( می کنند ولی در بروشور یا شناسنامه آن ویژگی های مورد نیاز مصرف کننده را به طور کامل ارائه نمی دهند.
از طرفی مصرف کننده که همان مس�ئوالن و کارشناس�ان فنی آزمایش�گاهی هستند نیز به درس�تی از عناصر اصلی بروشور یا 
شناس�نامه ماده مرجع آگاهی ندارند. ش�اید به همین دلیل است که در بسیاری از موارد نتایج مورد انتظار در اندازه گیری ماده 
مرجع حاصل نمی ش�ود. با نگاهی به بندهای اس�تاندارد ISO I5194 می توان فهمید که ش�رایط به کارگیری و اس�تفاده از مواد 

مرجع باید کامال تحت کنترل و استاندارد باشد.
مثال شرایط نگهداری، حمل و نقل، آماده سازی قبل از آزمایش، توجه به اثرات ماتریس، توجه به ماده پایه و همچنین هشدارها 

و مخاطرات ایمنی باید به طور کامل در نظر گرفته شوند.
بنابراین در ادامه بحث به برخی دیگر از بندهای استاندارد ISO I5194 اشاره می کنیم.

Description of Reference Material توصیف مرجع
هر متخصص آزمایش��گاه هنگام اس��تفاده از مواد مرجع اعم از 
مواد کنترلی ، اس��تانداردها  یا کالیبراتوره��ا باید بتواند با مراجعه 
به بروش��ور آن ماده به  کلیه ویژگیهای آن دسترسی داشته باشد . 
بروشور یا شناسنامه یک ماده مرجع باید حاوی اطالعات الزم جهت 
تش��ریح ویژگی های آن ماده باشد. به ویژه یک ماده مرجع با درجه 
 )Mandatory( باالی مترولوژیکال باید حداقل عناص��ر اجباری
جدول زیر را داشته باشد. بنابراین برای بررسی و شناخت یک ماده 
مرجع که در آزمایش��گاه مورد استفاده قرار می گیرد به ویژه موادی 
که از درج��ه باالی اهمیت متدولوژی��کال برخوردارند و مثال برای 
کالیبراسیون تجهیزات حساس استفاده می شوند. می توان از عناصر 
جدول فوق استفاده کرد و البته استاندارد  اروپایی مرتبط نیز با آن 

مقایسه شده است.

هشدار ایمنی و موارد احتیاط

کلیه مخاطرات احتمالی در اس��تفاده از موارد مرجع باید مد نظر 
باش��د و به خوبی تعریف شده باشد. البته استانداردهای منطقه ای یا 

کشوری نیز باید رعایت شود.
این اطالعات باید به صورت واضح و خوانا و با حروف درشت ثبت 
شده باشند و روی برچسب یا شناسنامه ماده مرجع بالفاصله پس از 

عنوان موارد ایمنی و هشدارها ثبت شوند.

مثال در مواردی که ماده مورد نظر منش��اء انسانی یا طبیعی دارد 
اثرات بالقوه رادیواکتیو ، کارسینوژن  و اثرات بیولوژیک باید مشخص 
باشند حتی عبارت های پاک بودن از  آنتی بادی HIV و HCV و 

آنتی ژن HBS  باید ثبت شده باشد.
    باید در دستورالعمل استفاده از ماده مرجع نیز یک قسمت به 

رعایت موارد ایمنی الزم اختصاص یابد
)introduction( معرفی نامه ماده مرجع

در معرفی یک  ماده مرجع موارد زیر )درصورت کاربرد( باید لحاظ 
شود :

    نام کمیت قابل اندازه گیری با در نظر گرفتن اینکه برای  چه  
نوع ماده مرجعی )کالیبراتور، کنترل و...( در نظر گرفته ش��ده است 

که با عناصری از قبیل ترکیب، سیستم و کمیت مشخص می شود.
    توصیف سیستم ماده مرجع

    دالیل اصلی برای انتخاب ماده پایه به کار رفته در ماده مرجع 
و روش انتخابی برای پایداری نمونه

    روش یا روش های اجرائی مرجع اس��تفاده ش��ده برای تعیین 
مقادیر واقعی و دقیق ماده مرجع

    عبارتی که در آن مشخص می کند نیازمندی های ماده مرجع 
برآورده شده است. شامل:

  a- قابلی��ت ردیابی اندازه گی��ری   روش های اجرایی اندازه گیری  
مواد مرجع به مراجع باالتر اندازه گیری

دکتر مرتضی صدیقی
متخصص آسیب شناسی

سرممیز بین المللی سیستم های مدیریت 
کیفیت

) قسمت دوم (
خالصه قسمت اول

کلیه مخاطرات 
احتمالی در 
استفاده از موارد 
مرجع باید مد نظر 
باشد و به خوبی 
تعریف شده باشد. 
البته استانداردهای 
منطقه ای یا 
کشوری نیز باید 
رعایت شود.
این اطالعات 
باید به صورت 
واضح و خوانا و 
با حروف درشت 
ثبت شده باشند 
و روی برچسب 
یا شناسنامه ماده 
مرجع بالفاصله 
پس از عنوان موارد 
ایمنی و هشدارها 
ثبت شوند
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  b-سازمان یا گروه های مطالعاتی مرتبط و خالصه نتایج حاصله از 
مطالعاتی که بر روی مواد مزبور انجام شده است.

 c- اسامی آزمایشگاه های مشارکت کننده در این مطالعه
 Scope  ) دامنه  کاربرد (

ش��امل بنده��ا و عباراتی که ه��دف و دامنه کاربرد م��اده مرجع را 
معین می کنند می ش��ود. بنابراین می تواند نشان دهنده عدم کاربرد یا 

محدودیت های به کارگیری نیز باشد.
این بندها می تواند شامل موارد زیر باشد

    روش یا روش های اجرائی مرجع اندازه گیری جاری یا روش های 

اجرائی اندازه گیری که برای تهیه ماده مرجع استفاده شده اند.
    مت��د ی��ا روش ه��ای اندازه گیری ک��ه براس��اس آن   یک ماده  

غیرمناسب )غیر قابل استفاده( تشخیص داده می شود.
    کمیت ه��ای تاثیرگذار )مداخله گر( درماده مرجع )مانند داروها، 

متابولیت ها، افزودنی ها، رشد میکروبی(
    تبیین چگونگی آماده سازی ماده مرجع در زمان استفاده ) مانند 

آماده سازی  نمونه لیوفیلیزه در هنگام بکارگیری(

ادامه دارد ...
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 اهمیت FNAهای
 تیروئیدی غیرتشخیصی

آسپیراس�یون های س�وزنی ظری�ف )FNA( تیروئیدی غیرتش�خیصی با خط�ر بدخیمی همراه ب�وده که این خط�ر می تواند با 
آسپیراسیون مکرر کاهش نشان دهد. با این حال، اهمیت تکرار آسپیراسیون غیرتشخیصی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مجموعه  به ارزیابی خطر بدخیمی در آسپیراس�یون های غیرتش�خیصی مکرر با استفاده از نتایج پیگیری بافت شناسی  
آنها پرداخته ش�ده اس�ت. از 7089 آسپیراس�یون، 1671 مورد غیرتش�خیصی )22/6 درصد( شناسایی ش�ده که 235 مورد از 
این تعداد )14 درصد(، دارای نتایج پیگیری بافت شناس�ی بودند. خطر بدخیمی در یک آسپیراس�یون غیرتش�خیصی 20درصد 

)47/235( بود.
51 مورد هم آسپیراسیون های مکرر داشتند که خطر بدخیمی برای مواردی با آسپیراسیون غیرتشخیصی دوم صفر درصد . بود 

)P =0/03 که به طور قابل توجهی کمتر از آسپیراسیون غیرتشخیصی واحد است. )20درصد؛

دکتر فرحناز بیداری
متخصص آسیب شناسی،دانشگاه شهیدبهشتي

دکتر فروغ یوسفی
دستیار آسیب شناسی

چکیده

مقدمه
موجب  غیرتشخیصی  تیروئید   FNA
نگران��ی بیم��اران، پزش��کان معال��ج و 
بیمارانی  اس��ت.  بوده  سیتولوژیس��ت ها 
که خ��ارج از این طی��ف تعاریف بوده اند 
) 6گ��روه ه��ر ک��دام ب��ا 10 ی��ا تعداد 
بیشتری س��لول اپی تلیالی خوش خیم، 
10گروه، 20 یا تعداد بیش��تری س��لول 
اپ��ی تلیالی، 6 گ��روه در حداقل 2 مورد 
از 6 آسپیراس��یون و 8 گ��روه در حداقل 
2 اس��الید( و آسپیراسیونش��ان قابلیت 
تکثیر ضعیفی داشت، باید آسپیراسیون 

را تکرار می کردند.
برخی از این آسپیراس��یون های مکرر 
هم غیرتش��خیصی بود که به دلیل عدم 
حص��ول نتیج��ه تش��خیصی تصمیم به 

رزکسیون ضایعه گرفته می شد.
در ی��ک مطالع��ه، آسپیراس��یون های 
غیرتش��خیصی مکرر با خط��ر بدخیمی 
براب��ر با 4 درص��د همراه ب��ود در حالی 
که این کمتر از خط��ر بدخیمی در یک 

آسپیراسیون واحد است. )8/5 درصد(
برای بررسی بیش��تر این موضوع یک 
س��ری ب��زرگ  FNAه��ای تیروئیدی 
 HOMESTEAD بیمارس��تان  دو 

زمان��ی فاصل��ه  در   BAPTIST  و 
13 ساله از اکتبر 1996 تا نوامبر 2009 
بازبینی  ش��ده و نتایج ب��ا پیگیری های 
بافت شناس��ی مطابقت داده شد. موارد 
س��یتولوژی بر اس��اس آخرین کنفرانس 
علمی  موسس��ه ملی بهداش��ت و درمان 
)NIH( طبق��ه بندی ش��دند. قابل ذکر 
اس��ت که درنمونه های تیروئیدی موارد 
میکروپاپیلری کارس��ینوم نادیده گرفته 
شد و از نظر آماری جزء ضایعات بدخیم 

محسوب نشد.
 تمام آسپیراس��یون ها توسط پزشک 
انج��ام ش��ده ب��ود. ح��دود یک س��وم 
و  پزش��ک  مط��ب  در  آسپیراس��یون ها 
بدون مطالعه عکس برداری و یک س��وم 
دیگ��ر در بخش رادیولوژی بیمارس��تان 
BAPTIST ب��ا هدای��ت اولترا س��وند 
انجام شد. اسمیرهای مستقیم در تمامی 
موارد تهیه و کل آنها با الکل ثابت شد و 
 H&E توسط رنگ آمیزی پاپانیکوال و یا
آماده بررسی شدند. اگر نمونه کافی بود، 
بلوک سلولی هم تهیه شد. همچنین در 
حدود 400 مورد هم بیوپس��ی س��وزنی 
انجام  )CORE NEEDLE( درش��ت 

 شد.

ب��رای کاف��ی ب��ودن نمون��ه، کلی��ه 
اس��میرهای منفی حداقل 6 گروه سلول 
 اپ��ی تلیال��ی ب��ا 10 س��لول  را ش��امل

می شد. 
عالوه بر آن و در راس��تای توصیه های 
م��ورد  بن��دی  طبق��ه  جدید تری��ن 
توافق،مواردی که ح��اوی کلوئید فراوان 
و س��لول کمتر نسبت به حد فوق بودند. 
در دس��ته ندول کلوئیدی طبقه بندی و 
گزارش نهایی برایش��ان به صورت منفی 
و کاف��ی رد ش��د. همچنین م��واردی با 
محت��وای ف��راوان لنفوهیستیوس��یتیک  
تعدادی سلول فولیکوالر اغلب با تغییرات 
س��لول هرتلی، در دسته ضایعاتی مطرح 
کننده تیروئیدیت  هاشیموتو قرار گرفته 

و نمونه کافی فرض شد. 
مواردی ه��م ک��ه ماکروفاژهای مملو 
از هموس��یدرین بودن��د، مط��رح کننده 
محتوای کیس��تی در نظر گرفته و نمونه 
کافی فرض نشد. مواردی که نتایج بلوک 
س��لولی مشابه اسمیر مس��تقیم بود، در 
هیچ م��وردی کافی بودن نمونه منحصرا 

بر اساس بلوک سلولی تعیین نشد.
 مواردی ه��م که کافی ب��ودن نمونه 
منحص��را بر اس��اس بیوپس��ی س��وزنی 

تازه ها
تازه ها

در یک مطالعه، 
آسپیراسیون های 
غیرتشخیصی 
مکرر با خطر 
بدخیمی برابر با 
4 درصد همراه 
بود در حالی که 
این کمتر از خطر 
بدخیمی در یک 
آسپیراسیون 
واحد است
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تعیین   )CORE NEEDLE( درش��ت 
شده بود، از ارزیابی بیشتر خارج شدند.

نتای��ج قطع��ی ب��ا اس��تفاده از ی��ک 
 آزم��ون taikdx2-2 تحلیل ش��د. ارزش

 P (Pvalue) براب��ر 0/05، معنی دار در 
نظر گرفته شد.

نتایج

کل م��وارد آسپیراس��یون در مطالع��ه 
7089 مورد و رزکسیون 1331 مورد بود. 
 425 م��ورد بدخیم��ی و 906 م��ورد
خوش خیمی در رزکسیون شناسایی شدند. 
در ای��ن میان 6 مورد منفی کاذب گزارش 
 ش��د و هیچ م��وردی از مثبت کاذب دیده 

نشد.
از بی��ن کل م��وارد، 1671 م��ورد در 
ش��ده  گ��زارش  غیرتش��خیصی   FNA
 ب��ود و 235 م��ورد از بین آنه��ا پیگیری
 بافت شناس��ی هم شدند. از این 235 نفر،

 54 نف��ر )23درص��د( از ابتدا تش��خیص 
محتوای کیستی برایش��ان داده شده بود 
) حجم زیادی مایع ح��اوی ماکروفاژهای 

مملو از هموسیدرین(.
47 م��ورد بدخیم��ی )20درص��د( در 
ط��ی عم��ل رزکس��یون در م��واردی که 
یک آسپیراسیون غیرتش��خیصی داشتند 
 دیده ش��د. )39 مورد س��رطان پاپیالری،
هرتل��ی، س��لول  کارس��ینوم  م��ورد   3   
  2 م��ورد کارس��ینوم ب��ا تمای��ز ضعیف و

 1 مورد کارسینوم پاراتیروئید(.
بیماران��ی ک��ه  خط��ر کارس��ینوم در 
آسپیراسیونش��ان ب��ه طور غالب کیس��ت 
گزارش ش��د بود )110/43  ]26درصد[( 
به ط��ور قابل توجهی متف��اوت از خطری 
که هر نوع آسپیراس��یون غیرتش��خیصی 
دیگ��ر داش��ت ) 36/181  ]19/9درصد[؛ 

P=0/55 ( نبود.
تح��ت  درص��د(   21/7( بیم��ار   51
آسپیراس��یون مج��دد ق��رار گرفتن��د. از 
بی��ن 51 آسپیراس��یون، 23 م��ورد ب��از 
ش��دند.  گ��زارش  غیرتش��خیصی  ه��م 
م��ورد  23 ای��ن  در  بدخیم��ی   خط��ر 

]0درصد[( به ط��ور قابل توجهی  0
23  ( 

کمت��ر از خطر بدخیمی در افرادی بود که 

یک آسپیراس��یون غیرتشخیصی داشتند. 
) P =0/03 20/0درصد ؛(

خط��ر بدخیم��ی ب��رای م��واردی ک��ه 
 0

9  گ��زارش محتوای کیس��تی داش��تند )
]0 درصد[ ( نس��بت به مواردی که به دلیل 
 سایر علل آسپیراسیون غیرتشخیصی داشتند

0 ]0درصد[( تفاوتی نداشت.
14  (

بحث

هدف از ای��ن مطالعه شناس��ایی خطر 
 FNA بدخیم��ی در بیماران��ی ب��ود که
تیروئیدی غیرتش��خیصی مجدد داشتند. 
یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه بی��ان می کند 
ک��ه بیمارانی ب��ا حداقل 2 آسپیراس��یون 
غیرتش��خیصی به طور قابل توجهی خطر 
بدخیمی کمتری را در مقایسه با بیمارانی 
ک��ه ی��ک آسپیراس��یون غیرتش��خیصی 

داشتند، دارا هستند.
 اگر چ��ه هیچ بدخیم��ی در این گروه 
در ای��ن مطالعه یافت نش��د، ب��ا توجه به 
مهارت های قاب��ل تغییر ج��راح، طبیعت 
ندول ه��ای تیروئی��دی و معیارهای کافی 
ب��ودن نمون��ه ح��دس زده می ش��ود که 
 یقین��ا بیماران��ی هس��تند ک��ه ب��ا وجود

دو آسپیراسیون مکرر غیرتشخیصی دارای 
بدخیمی باشند.

 با این وجود، اطالع��ات مطالعه حاضر 
و قبل��ی تایید می کند ک��ه خطر کلی این 
موضوع کامال اندک بوده و چنین بیمارانی 
می توانن��د به ج��ای انجام رزکس��یون، از 
خدمات آسپیراس��یون تیروئیدی و تحت 
نظر قرار گرفتن سود بیشتری ببرند، مگر 
اینک��ه یافته های بالینی بخصوصی در آنها 
نمایان ش��ود که ممکن است خطر را باال 
 برده یا نیاز به رزکس��یون را در آنها پدید 

آورد.
با ای��ن اطالعات، نکت��ه قابل بحث این 
اس��ت که بهترین تش��خیص ب��رای یک 
آسپیراسیون غیرتش��خیصی چه می تواند 
باش��د؟ اگ��ر سیتولوژیس��ت بدان��د ک��ه 
آسپیراسیون قبلی هم غیرتشخیصی بوده 

است. 
ب��ه عقیده نویس��نده مقال��ه، در چنین 
م��واردی اعالم س��اده نتیجه ب��ه صورت 

غیرتش��خیصی، ب��دون اش��اره ب��ه دیگر 
ش��اخص های اهمیتی آن، مناسب خواهد 

بود.
عالوه ب��ر این، در م��ورد بهترین روش 
رویکردی به ضایعات کیس��تی تیروئیدی، 
نکات قابل بحثی باقی مانده اس��ت. نتایج 
مطالع��ه کنونی قوی��ا بیانگ��ر این مطلب 
اس��ت که خطر بدخیم��ی و ارزش انجام 
آسپیراس��یون دوم اص��وال همانند س��ایر 
انواع آسپیراسیون های غیرتشخیصی دیگر 
اس��ت.) نتیجه غیرتش��خیصی دوم امروزه 
بس��یار مفیدتر از آن چیزی است که قبال 

تصورش را می کردند.(
گ��زارش دهی موارد به صورت دس��ته 
غیرتش��خیصی با خط��ر بدخیمی ممکن 
است برخی از سیتولوژیست ها را سردرگم 
و ناراحت کند. با این وجود دس��ته بندی 
غیرتشخیصی معنایی نخواهد داشت مگر 
اینکه خطر بدخیمی متفاوت تری نس��بت 
به آسپیراس��یون های منفی و خوش خیم 
داش��ته باش��د. در غیر این ص��ورت هیچ 
کارب��ردی در معی��ار کافی ب��ودن وجود 

نخواهد داشت.
اگر چ��ه با توج��ه به این ک��ه گزارش 
دهی دو آسپیراسیون غیرتشخیصی، خطر 
بدخیمی مشابه با یک آسپیراسیون خوش 

خیمی را دارد. 
از  ب��رای بس��یاری  عقی��ده جدی��دی 
سیتولوژیس��ت ها اس��ت، هم��ه اطالعات 
تایی��د کننده ای��ن مطل��ب و ارجح بودن 
در مراقبت بیمار اس��ت. این مطالعه نشان 
می ده��د ک بیمارانی ب��ا FNA 2 مکرر، 
به ط��ور قاب��ل توجهی خط��ر کمتری را 
برای بدخیمی نس��بت به کسانی که یک 
آسپیراس��یون غیرتش��خیصی داش��ته اند، 
دارند و سیتولوژیس��ت ها باید سعی کنند 
که این خطر را به خوبی در گزارشات خود 

منتقل کنند. 

REF:
  American Journal
of Clinical Patholo-
gy.2011;135(5):750-752
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پیش آگهی
مولکول��ي  تقس��یم بندي  و  تش��خیص 
تومورها ممکن اس��ت بین تومورهایي که 
براس��اس روش هاي س��نتي مشابه تقسیم  

شوند تمایز قائل شود. 
نش��انه هاي پیش بین��ی کننده س��نتي 
ش��امل س��ن، اندازه توم��ور، وضعیت گره 
لنف��اوی، زیرگ��روه هیس��تولوژیک، درجه 
 و وضعی��ت هورمون��ي و Her 2  بیم��ار

 است. 
تعیین موقعیت ژنتیکي ابزار قدرتمندي 
براي ش��ناخت وضعی��ت بیم��اري بوده و 
بیش��ترین قدرت را در تعیین رفتار تومور 
فراهم مي کن��د. این نش��انگرها به صورت 
بالق��وه نقش کلینیکي بارزي دارد اما نقش 
اختصاصي آنها در کلینیک هنوز مشخص 

نیست.

 )MOMMAPRINT(  :موماپرینت
موماپرین��ت ی��ک وضعی��ت 70 ژن��ي 
است که براس��اس مطالعات مرکز سرطان 
  Veer .آمس��تردام هلند تعیین شده است
ب��ه هم��راه همکاران��ش ب��راي اینکه یک 
وضعیت ژنتیکي را ک��ه پیش  بیني کننده 
قوي براي متاستاز دوردست زودرس باشد 
تعیی��ن کنن��د آنالی��ز DNA را در 117 
زن ج��وان کمتر از 55  س��ال ب��ا بیماري 
 گ��ره لنف��اوی منفي انجام دادن��د و حدود
25000 ژن را مورد بررسي قرار داده و در 
نهایت 78 بیمار با مش��کل سرطان پستان 

گره لنفاوی منفي مشخص شدند.
ژن هاي پیش آگهی بد، ش��امل ژن هاي 
تنظی��م کننده س��یکل س��لولي، تهاجم، 
متاستاز و آنژیوژنز است و این امر از قدرت 
تجمع نش��انه هاي ژنتیک��ي در مقایل تک 

عامل ژنتیکي م��ورد تایید قرار گرفت و از 
19 بیمار جواني که در طول 5 س��ال پس 
از تشخیص اولیه بیماریشان عود کرده بود، 
17 بیمار توس��ط این نش��انه هاي ژنتیکي 

تشخیص داده شده بودند.
Buyes و هم��کاران در ی��ک مطالعه، 
اعتبار تعیین وضعی��ت پیش آگهی دهنده 
70 ژن��ی را در زنان با س��رطان پس��تان و 
گ��ره لنفاوی منفي تعیی��ن کردند. در این 
مطالعه بین المللي، تعداد307 زن با س��ن 
کمتر از 60 س��ال با بیم��اري گره لنفاوی 
منفي که درمان ادجوانت را دریافت نکرده 
بودند مورد بررسي قرار گرفتند. بیماران به 
دو گروه با خطر پایین و خطر باال تقس��یم 
ش��دند. خطر بالینی ب��ر اس��اس نرم افزار 
Adjuvant online تعیین شد و تعیین 
خطر ژنتیکي براساس وضعیت موماپرینت 

فاکتورهای بیولوژیکی و تشخیصی جدید 
 پیش بینی کننده نتایج درمان 

early stage در سرطان پستان
کلید موفقیت در درمان سرطان پستان مراحل اولیه در این نکته نهفته است که هر بیمار را به صورت جداگانه  تحت درمان 
قرار دهیم. هر بیمار دارای یک تومور با خصوصیات منحصر به فرد از نظر عود و پاسخ به شیمی درمانی است. اغلب بیماران با 
تومورهایی با خصوصیات کلینیکی و پاتولوژیک مشابه از نظر نتایج درمان و پاسخ به شیمی درمانی ادجوانت نتایج متفاوتی 
را نش�ان می دهند و این تفاوت ها در وضعیت ژنتیکی این تومورها نهفته اس�ت. نشانگرهای زیستی موثر جدید ممکن است 
جایگزین یا کامل کننده رفتارهای مارکرهای هیس�توپاتولوژیک و کلینیکی سنتی جهت تعیین خطر رفتار بیولوژیک تومور 

شوند. نقش پیش بینی کننده وضعیت های ژنتیکی به خصوص ماموپرینت وروتردام در حال تکامل و پیشرفت است.
در طول دهه گذشته در مورد آنالیز ژن ها پیشرفت هاي شگرفي حاصل شده است. ارزیابي وضعیت ژنتیکي تومور درک ما را 
از رفتار تومور بیش�تر خواهد کرد. این شناخت ژنتیکي باعث بهبود در تشخیص و تعیین وضعیت پیش آگهی بیماري داشته 
و پیش بیني صحیحي از سود شیمی درمانی را براي هر بیمار مشخص مي سازد. همچنین وضعیت ژنتیکي در تکامل داروهاي 

جدید نیز کمک کننده خواهد بود.
س�رطان پس�تان یک بیماري ش�ایع بوده و یکي از عوامل اصلي مرگ و میر در زنان مبتال  به سرطان است. درمان ادجوانت 
سیس�تمیک باع�ث بهبود بقاء عاري از بیم�اري )DFS( و بقاء کلي )OS( در برخي بیماران مي ش�ود . بیم�اران با تظاهرات 
پروگنوستیک با خطر بد، بیشترین سود را از درمان ادجوانت برده و تشخیص این گروه از بیماران با خطر باال یکي از مباحث 

مطرح روز است البته از جمله مشکالت درمان ادجوانت، شناخت بیماران با خطر کم عود بیماري است.
به طور سنتي خطر عود بیماري بر اساس تظاهرات کلینیکي و هیستوپاتولوژیک تعیین مي شود. این خصوصیات براي تعیین 
بیماران با درمان ادجوانت به صورت قطعي ثابت نش�ده اس�ت و براي بیمار و پزش�ک همچنان ترس از عود بیماري و ایجاد 

متاستاز وجود دارد. در نتیجه درمان بیش از حد مورد نیاز در وضعیت درمان ادجوانت تا حدي شایع است.

تهیه و تنظیم : 
دکتر علی یعقوبی جویباری

 عضو هیات علمی رادیوتراپی انکولوژی
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان امام حسین )ع(

خالصه

سرطان پستان 
یک بیماري شایع 
بوده و یکي از 
عوامل اصلي 
مرگ و میر در 
زنان مبتال  به 
سرطان است. 
درمان ادجوانت 
سیستمیک باعث 
بهبود بقاء عاري 
 )DFS( از بیماري
 )OS( و بقاء کلي
در برخي بیماران 
مي شود . بیماران 
با تظاهرات 
پروگنوستیک با 
خطر بد، بیشترین 
سود را از درمان 
ادجوانت برده 
و تشخیص این 
گروه از بیماران 
با خطر باال یکي 
از مباحث مطرح 
روز است البته از 
جمله مشکالت 
درمان ادجوانت، 
شناخت بیماران 
با خطر کم عود 
بیماري است
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در مقایس��ه با تعیی��ن وضعی��ت بالینی در 
پیش بیني تمام��ي اهداف تعیین ش��ده در 

جمعیت برتري داشت.

)ROTTERDAM( :روتردام

یک وضعیت ژنتیکي که ش��امل ژن هاي 
متعددي است توسط مرکز سرطان روتردام 
 طراحي شد که ش��امل 76 ژن بود که  تنها

3 ژن مشترک با وضعیت ژنتیکي موماپرینت 
دارد. بررس��ي ها روي 286 بیمار با سرطان 
پس��تان ک��ه هیچگونه درمان سیس��تمیک 
ادجوان��ت را دریاف��ت نکرده اند انجام ش��د. 
متوس��ط س��ن این بیماران 52 س��ال است 
و براس��اس مطالع��ات اولیه، ی��ک وضعیت 
76 ژني ب��راي تعیین وضعی��ت پیش آگهی 
 خ��وب یا ب��د تعیین ش��د. بعد از گذش��ت

5 س��ال تف��اوت مطل��ق DFS و OS  بین 
گروه ه��اي با پیش آگهی خوب40 درصد و با 

پیش آگهی بد 27 درصد بود.
اعتبار این وضعیت 76 ژني در یک بررسي 
چند مرکزی مس��تقل دیگر نیز مورد بحث 
قرار گرفت. وضعی��ت 76 ژني روتردام براي 
180 بیمار با س��رطان پس��تان گره لنفاوی 
منفي درمان نشده مورد استفاده قرار گرفت 
و نتایج ای��ن مطالعه، نقش وضعیت ژنتیکي 
را ب��ه عنوان یک نش��انگر پیش بیني کننده 

پیش آگهی بیماران قطعي کرد.
ی��ک مقایس��ه جال��ب میان اص��ول این 
وضعی��ت ژنتیکي با خطوط راهنماي 2003 
س��نت گالن و NCI  ،2001 انجام ش��د و 
نش��ان داد، 40 درصد بیماراني که بر اساس 
خطوط راهنماي قدیم��ي و اصول کلینیکو 
پاتولوژی��ک ب��ا خط��ر ب��اال در نظ��ر گرفته 
مي ش��دند و داوطلب درمان ادجوانت بودند،  
براس��اس مطالعات جدید و تقس��یم بندي 
ژنتیکي از گروه درمان ادجوانت حذف شده 

و احتیاج به درمان ادجوانت ندارند.

 استفاده بالینی
 از وضعیت هاي ژنتیکي

نتای��ج وضعیت هاي ماموپرینت و روتردام 
بس��یار قابل توجه اس��ت. البت��ه چند انتقاد 
اساسي بر این یافته ها وجود دارد که در زیر 

مطرح مي شود.

1. تعداد بیماران در مطالعات اولیه اعتبار 
بخشي کم بود.

2. مطالعه ماموپرینت 61 بیمار داشت که 
بین دو گروه مشترک بودند.

3. انتخاب بیم��اران در مطالعات مختلف 
متفاوت بود.

4. در مورد معیارهاي ورود، وضعیت گره 
لنف��اوی و نوع درم��ان ادجوانت تفاوت هایي 

وجود داشت.
5. تنها س��ه ژن مش��ترک می��ان این دو 

وضعیت ژنتیکي وجود داشت.
ی��ک کارآزمایی بزرگ چن��د مرکزی به 
ش��یوه تصادفی براي امتح��ان این وضعیت 
ژنتیکي ضروري اس��ت. مطالع��ه بزرگی در 
حال انج��ام ب��وده و نتایج ای��ن کارآزمایی 
وضعی��ت اس��تفاده کلینیکي ای��ن وضعیت 
ژنتیکي را تعیین خواهد کرد. تا دسترس��ي 
کام��ل به نتایج هی��چ اطالعات کافي و قوي 
ب��راي پیش��نهاد اس��تفاده از ای��ن وضعیت 

ژنتیکي در طبابت روزانه وجود ندارد.

)PREDICTION( پیش آگهي

در تعداد قابل توجهي از زنان با س��رطان 
پس��تان، گره ه��ای لنف��اوی منفي ب��وده و 
گیرنده ه��اي هورمون��ي مثبت اس��ت. این 
بیم��اران اکنون ش��یمی درمان��ی ادجوانت 
سیستمیک را دریافت مي کنند. سود اضافه 
ش��یمی درمانی عالوه بر هورم��ون درماني 
سیس��تمیک مختصر است. در حالت ایده آل 
وضعیت مولکولي نه فقط زنان با خطر باال را 
تش��خیص مي دهد بلکه مي تواند سود ناشي 
از درم��ان را نی��ز پیش بیني کن��د. وضعیت 
مولکولي در زنان با عود بیماري و بدون عود 
مورد بررسي قرار گرفت که وضعیت بیماري 
و منفعت ناش��ي از درمان مش��خص ش��ود. 
بیماران با تومورهاي مشابه از نظر کلینیکي 
ممکن اس��ت به داروهاي ش��یمي درماني از 
نظر ش��اخص هاي پاس��خ دهي و ع��وارض، 
واکنش هاي متفاوتي نش��ان دهند که علت  
این جریان هتروژنیسیتی ژنیتیکي با وجود 

فنوتیپ مشابه است.

 DX :)ONCOTYPE DX( انکوتایپ
س��نجش 21 ژن انکوتای��پ DX، اولین 

س��نجش چندژني معتبر اس��ت که احتمال 
عود سرطان پستان را مشخص مي سازد. این 
وضعیت ژنتیکي براي بیمار س��رطان پستان 
با گره لنفاوی منفي و گیرنده هاي هورموني  
مثبت طراحي ش��ده اس��ت. در بررسي هاي 
اولیه 250 ژن مش��خص شد و در 3 مطالعه 
روي 447 بیمار، س��عي ش��د که رابطه بین 
این 250 ژن و خطر عود ناش��ي از س��رطان 
بررسي شود. 21 ژني که همراه با عود بیشتر 
بودند مشخص ش��دند. در میان آنها 16 ژن 
وابس��ته به س��رطان و 5 ژن مرج��ع بودند. 
 این پانل ژنتیکي براي محاس��به امتیاز عود

م��ورد    Recurrence Score )RS(
 اس��تفاده ق��رار مي گی��رد و ع��ددي بی��ن

صفر تا 100 که احتمال ایجاد عود ناش��ي از 
سرطان پستان در طول 15 سال از تشخیص 

اولیه را مشخص مي کند.
زمان��ي ک��ه انکوتایپ DX تعریف ش��د 
مطالعات��ي در خصوص بررس��ي اعتبار این 
آزم��ون صورت گرف��ت. در این مطالعات فاز 
III نقش تاموکسیفن و پالسیبو در بیماران 
س��رطان پس��تان با گ��ره لنف��اوی منفي و 
گیرن��ده هورموني مثبت مورد بررس��ي قرار 
گرفت. تاموکس��یفن براي کاهش خطر عود 
و مرگ ناش��ي از س��رطان ارجحیت داشت. 
گروه ه��اي با خطر پایین، متوس��ط و باال بر 
 RS<18، 18<RS<31 و RS>31 اس��اس
تعری��ف ش��دند. احتمال عود دوردس��ت در 
طول 15 س��ال از تشخیص اولیه بیماري به 

ترتیب 6/8، 14/3 و 30/5 درصد بود.
به طور خالصه بررسي وضعیت انکوتایپ 
DX ب��راي بیم��اران ب��ا س��رطان پس��تان 
که گ��ره لنفاوی منف��ي ول��ي گیرنده هاي 
هورمون��ي مثبت دارند ب��ه عنوان یک عامل 
پیش بین��ی کننده محس��وب ش��ده و یک 
RS پایین، پیش بیني کننده س��ود ناشي از 
تاموکس��یفن در این گروه از بیماران اس��ت.
یک RS باال پیش بیني کننده س��ود ناش��ي 
از ش��یمی درمانی عالوه ب��ر هورمون  تراپي 
در بیم��اران با گیرنده ه��اي هورموني مثبت 
ب��دون توجه ب��ه وضعیت گره ه��ای لنفاوی 
اس��ت. س��وال بي پاس��خ در م��ورد وضعیت 
انکوتایپ DX این موضوع اس��ت که آیا این 
وضعیت س��ود پیش بیني کننده بیشتري از 

بیماران با 
تومورهاي مشابه 
از نظر کلینیکي 
ممکن است به 

داروهاي شیمي 
درماني از نظر 

شاخص هاي 
پاسخ دهي 
و عوارض، 

واکنش هاي 
متفاوتي نشان 
دهند که علت  

این جریان 
هتروژنیسیتی 

ژنیتیکي با وجود 
فنوتیپ مشابه 

است
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 ترکیب نشانگرهاي هیستوپاتولوژیک مانند
ER,PR, Her 2,Ki67 فراهم مي کند  یا 

خیر؟
به نظر مي رسد ترکیبي از این نشانگرها 
در ی��ک آزمایش��گاه معتب��ر و ترکیب آن 
پاتولوژیک��ي  و  ب��ا تظاه��رات کلینیک��ي 
مي تواند ارزش پیش بیني کنندگي، مش��ابه 
و ب��ه خوب��ي ای��ن وضعیت ه��اي ژنتیکي 
داش��ته باش��د. باید در نظر داشت که این 
تکنولوژي ه��اي در حال توس��عه ژنتیکي 
ب��دون س��ود اضاف��ه نخواه��د ب��ود. براي 
مث��ال تکرارپذیري این وضعی��ت ژنتیکي 
بیش��تر اس��ت. ی��ک کارآزمایی ب��ه روش 
 تصادف��ی ک��ه ترکیبي از نش��انگرها مانند

Ki67 و ER,PR,  Her 2  را با انکوتایپ 
DX مقایس��ه کند بهتر مي تواند وضعیت 
اس��تفاده کلینیک��ي از انکوتای��پ DX را 

مشخص سازد.

 پیش بیني 
سود شیمی درمانی هاي اختصاصي

هدف اصل��ي انکولوژي جدی��د، درمان 
بیم��ار به ص��ورت اختصاصي و بر اس��اس 
میزان پاس��خ و عوارض اس��ت. یافتن این 
موض��وع که ک��دام بیمار از کدام ش��یمی 

درمانی سود بیش��تري مي برد موضوع روز 
علم انکولوژي است.

آنتراسایکلین

ش��یمی درمانی بر پایه آنتراسایکلین یه 
طور شایع در درمان ادجوانت بیماران اولیه 
سرطان پستان مورد استفاده قرار مي گیرد. 
استفاده از آنتراس��ایکلین ها باعث افزایش 
بقاء مي ش��ود اما تش��خیص زی��ر گروهي 
از بیم��اران ک��ه از این دارو س��ود مي برند 
مورد بحث اس��ت. نش��انگرهاي سنتي به 
ص��ورت اختصاص��ي باعث تش��خیص این 
زیر گروه نمي ش��وند و بررسي نشانگرهاي 
زیستی پیش بیني کننده مانند   Her 2و 
توپوایزوم��راز IIA در دس��ت بررس��ي و 

مطالعه است.
ایندکس ه��اي در    Her 2  ب��روز  
 DFS و OS نش��ان دادند که مکانیس��م 
مداخل��ه بی��ن    Her 2 و درم��ان ب��ا 
آنتراس��ایکلین به طور کلي مطالعه نش��ده 
است. اطالعات اخیر سود و منفعت استفاده 
از رژیم هاي حاوي آنتراسایکلین در مقایسه 
با رژیم ه��اي ب��دون آنتراس��ایکلین را در 
 Her 2  بیماران س��رطان پس��تان با بروز
نشان دادند. نتایج بیشتري مورد نیاز است 

تا پاسخ سواالت زیر داده شود.
1. نقش پیش بین��ي کننده  Her 2 در 

توپرایزومراز IIA با هم
 IIA 2. آمپلیفیکاس��یون توپرایزوم��راز
به عنوان ی��ک نش��انگر پیش بیني کننده 

مستقل
3. نقش تجویز همزمان آنتراسایکلین و 

Her 2    هرسپتین  در بیماران با بروز
4. امکان پذیر بودن کلینیکي اندازه گیري 

IIA توپرایزومراز

تاکسان ها

چه��ار کارآزمایی در س��رطان پس��تان 
نق��ش  Her 2 را ب��ه عنوان یک نش��انگر 
زیستی پیش بینی کننده پاسخ به تاکسان 
مورد ارزیاب��ی قرار دادند ک��ه یکی از این 
مطالع��ات در بیم��اران نئوادجوان��ت بود. 
مطالع��ه CALGB اثر اضافه کردن پکلی 
تاکس��ول به رژیم های حاوی آنتراسایکلین 
را با شیمی درمانی آنتراسایکلین تنها مورد 
 DFS بررس��ی ق��رار داد و نش��ان داد که
و  OS فق��ط در بیم��اران  Her 2 مثبت 
افزایش می یابد و هیچ س��ودی در بیماران 
ب��ا  Her 2 منفی حاصل نش��د. ولی یک 
متاآنالی��ز ب��زرگ انجام ش��ده در بیماران 

مطالعه 
CALGB اثر 
اضافه کردن 
پکلی تاکسول به 
رژیم های حاوی 
آنتراسایکلین را 
با شیمی درمانی 
آنتراسایکلین 
تنها مورد 
بررسی قرار داد 
و نشان داد که 
 OS  و DFS
فقط در بیماران 
HER2 مثبت 
افزایش می یابد 
و هیچ سودی 
در بیماران با 
HER2 منفی 
حاصل نشد
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ادجوانت  ش��یمی درمانی  کنن��ده  دریافت 
نش��ان می دهد ک��ه هر دو گ��روه بیماران 
Her 2 مثب��ت و منف��ی، از اضافه کردن 
تاکسان سود خواهند برد. ولی این سود در 
گروه بیماران  Her 2 مثبت بیشتر است.

در یک مطالع��ه نقش P53 در بیماران 
س��رطان پستان مورد بررسی قرار گرفت و 
نش��ان داد که تغیی��ر در P53 با DFS و 
OS بدتر همراه اس��ت. نقش P53 به عنوان 
یک نشانگر پیش بینی کننده آشکار نیست. 
برخی مطالعات هیچ رابطه آش��کاری میان 
P53 و پاس��خ کلینیک��ی و پاتولوژی��ک با 

تاکسان ها را نشان ندادند.

DNA داروهای آسیب رساننده به

داروه��ای آلکیل��ه کنن��ده که ش��امل 
مش��تق  داروه��ای  و  سیکلوفس��فاماید 
ش��ده از پالتینیوم، رش��د س��لولی را مهار 
 DNA ک��رده و باعث مرگ و آس��یب به
می ش��وند. سیکلوفس��فاماید به طور شایع 
در زمینه ادجوانت س��رطان پس��تان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. با این وجود نقش 
مش��تقات پالتینیوم به طور کامل آش��کار 
نش��ده است. س��رطان پس��تان ارثی 5 تا 
10 درصد، همه بیمارن س��رطان پس��تان 

،BRCA جه��ش  می ش��ود.  ش��امل   را 
24 تا 40 درصد س��رطان پس��تان ارثی را 
در ب��ر می گیرن��د. جه��ش BRCA 1 از 
بازسازی DNA آس��یب دیده جلوگیری 
می کند. در غیاب بازس��ازی DNA اثرات 
داروهای آس��یب زننده به DNA بیش��تر 
جدید  مولکولی  تقس��یم بندی  می ش��ود. 
س��رطان پس��تان تومور س��رطان پستان 
فرم لومینال و ش��به بازال را معرفی کرده 
و ش��واهد از یک رابطه ق��وی میان کمبود  
BRCA 1 و فنوتای��پ ب��ازال حمای��ت 
می کند. تومورهای تریپ��ل نگاتیو بازال از 
نظ��ر ER، PR و  Her 2  منفی بوده ولی 
از نظر EGFR و سیتوکراتین بازال مثبت 
اس��ت. این تومورها معم��وال تومورهایی با 
رتبه باال و تهاجم��ی و از پیش آگهی بدی 
برخوردارند. بررس��ی ها نشان می دهد که 
نم��ای IHC و بالین��ی توموره��ای بازال 

مشابه تومورهای BRCA 1  است.

سلول های تومورال در گردش خون 
)CTCS( عمومی

وس��یله  ب��ه  اس��ت  ممک��ن   CTCS
و  اختصاصی��ت  ب��ا  ایمونوهیستوش��یمی 
حساس��یت باال یا تکنیک میکروس��کوپی 

کشف ش��ود. در بیماران با سرطان پستان 
متاس��تاتیک نش��ان داده ش��ده که تعداد 
CTCS ب��ه عنوان یک عام��ل پیش بینی 
کنن��ده مس��تقل PFS و OS ش��ناخته 
می ش��ود ولی نق��ش CTCS در وضعیت 
ادجوان��ت تحت مطالعه و بررس��ی اس��ت. 
همچنی��ن اهمیت حضور، تع��داد و میزان 
س��رعت پ��اک ش��دن CTCS در زم��ان 
درم��ان ادجوانت تحت بررس��ی اس��ت تا 
جایگاه CTCS را در تعیین درمان صحیح 

بیماران مشخص کند.

نتیجه گیری

تشخیص ژن های اختصاصی و وضعیت 
ژنتیکی در نگرش ما به س��رطان پس��تان 
از نظ��ر پیش آگه��ی و ... برای ه��ر تومور 
سرطان پس��تان، مرحله اولیه خواهد بود.  
این تغیی��ر در نگرش درمان��ی بیماران از 
تعیین خطر براساس خصوصیات کلینیکی 
و هیس��توپاتولوژیک سنتی به تعیین خطر 
بر اس��اس  ژنتیک که در هر بیمار جداگانه 
و اختصاصی تعیین می ش��ود جذاب است 
و مطالع��ات فراوانی انجام ش��ده تا جایگاه 
صحیح این وضعیت های ژنتیکی را تعیین 

کند. 

داروهای آلکیله 
کننده که شامل 
سیکلوفسفاماید 

و داروهای 
مشتق شده از 

 پالتینیوم، 
رشد سلولی 

را مهار کرده و 
باعث مرگ و 

 آسیب به
DNA می شوند
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پاسخ 
 گزارش موردی

مورد اول

مورد دوم

بافت شناسی

بحث

بحث

تشخیص نهایی:

در نم��ای میکروس��کوپی باف��ت امنتوم ب��ا نکروز چرب��ی و واکنش 
دسموپالس��تیک  دی��ده می ش��ود که س��اختارهای غ��ددی مفروش با 
س��لول های مکعبی تا اس��توانه ای کوتاه و حاوی واکوئول های موسینی 
داخل سیتوپالسمی را در برگرفته است. هسته ها در قاعده قرار گرفته و 
پلئومرفیسم مختصری دارند. در برخی مناطق، غدد بد تمایز یافته و نواحی 
پلئومرفیک تر در استروما به چشم می خورد. در بررسی ایمونوهیستوشیمی 
سلول ها فقدان منتشر بروز DPC4 دیده می شود. CDX-2 به صورت 
ضعیف و کانونی مثبت شده ، Ck19.9,CK7,CEA, EMA مثبت 
 AFP, Heppar1. CK20, PSA, thyroglobulin , و  ب��وده 

TTF-1  منفی بوده اند.

 مورد جالبی اس��ت که در نظر اول، متاستاز کارسینوم پروستات اگر 
نه بدیهی،که حداقل بس��یار محتمل به نظر می رسد.) چه بسا که بدون 
بررسی دیگر نمونه را به راحتی به عنوان کارسینوم متاستاتیک منطبق 
با منش��ا پروس��تات رد کنیم(. در حالی که بر اس��اس نمای مورفولوژی 
س��لول های توموری تش��خیص افتراق��ی قاعدتا باید ش��امل تومورهای 
پانکراس- مجاری صفراوی، قسمت فوقانی دستگاه گوارش و به احتمال 
کمتر ریه باشد. بر اس��اس نتایج بدست آمده از ایمونوهیستوشیمی نیز 
این تشخیص های افتراقی محتمل به نظر می رسند. خصوصا اضافه کردن 
مارکر DPC4 برای ارزیابی منش��اء تومور از سیس��تم پانکراس-مجاری 
 )DPC4B8 )SMAD4 صفراوی منطقی به نظر می رسد. فقدان بروز
در 50 درصد آدنوکارسینوم های پانکراس وجود دارد در حالی که معموال 
در کارس��ینوم های قسمت فوقانی دس��تگاه گوارش و ریه بروز می یابد. 
فق��دان بروز DPC4 در زیرگروه کوچکی از کارس��ینوم های کولون نیز 
گزارش ش��ده است. CDX2 در اکثر کارسینوم های کولون و گروهی از 
کارسینوم های قسمت فوقانی دستگاه گوارش مثبت می شود. بروز ضعیف 
و کانونی CDX2 در موارد نادر کارسینوم پانکراس گزارش شده است. 

Metastatic adenocarcinoma of the pancreas 

 با توجه به ش��رح حال بیمار و آزمون های اولیه میکروارگانیس��م جدا 
ش��ده  متعلق به گروه ویبریوها اس��ت. ویبریوها به راحتی با آئروموناس، 

پلزیوموناس،انتروباکتریاسه و حتی سودوموناس اشتباه می شوند.
 افتراق آنها از انتروباکتریاس��ه با اکس��یداز مثبت و از س��ودوموناس به 
کم��ک توانایی تخمیر آنها صورت می گیرد. بر خالف آئروموناس به عامل 
ویبریواس��تاتیک (O129) 150 µg حساس��ند و بر خالف پلزیوموناس 

عموما توانایی تخمیر اینوزیتول ندارند. 
پس از تشخیص اولیه ویبریو آزمون های تکمیلی جهت شناسایی سویه 
ویبریو انجام می شود که شامل لیزین دکربوکسیالز ،  آرژینین دی هیدروالز، 
  TCBS هس��تند.  محی��ط کش��ت ONPG و Voges-Proskauer
محیطی مناس��ب و در دسترس برای تش��خیص ویبریو است. بر روی این 
محیط سویه هایی که قادر به تخمیر سوکروز هستند) مانند ویبریو کلره( 
به رنگ زرد و آنهایی که قادر به تخمیر س��وکروز نیس��تند) مانند ویبریو 
  Vibrio vulnificus وولنیفیکوس( به رنگ سبز در می آیند.  عفونت با
به دو روش رخ می دهد: مصرف غذاهای دریایی آلوده خصوصا صدف خام که 
این سناریو خصوصا در بیماران دارای افزایش بارآهن ) هموکروماتوز،سیروز، 
تاالسمی ماژور( شایع است. در عرض چند ساعت سپتی سمی رخ می دهد 

دکتر آتوسا قریت 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید
متخصص آسیب شناسی
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تشخیص نهایی:

و با مرگ و میر بین 60-40 درصد همراه است. در گروه دوم بیماران، عفونت 
معموال به دنبال زخمی ش��دن در محیط آلوده ایجاد می شود )مبتالیان لزوما 

ساکن نواحی ساحلی نیستند( و در ابتدا به صورت سلولیت تظاهر می کند. 
نقل و انتقال نمونه: ویبریوها موجودات چندان سختگیری نیستند! نمونه 
خون، مایع و ترش��حات چرکی برای کش��ت قابل قبولند. نمونه سواب نیز در 
صورت اس��تفاده از محیط حمل مناسب مانند Cary-Blair  قابل استفاده 
است.گلیسرول سالین بافر شده نباید استفاده کرد چون گلیسرول برای ویبریو 
کش��نده است. حتی استریپ کاغذی آغش��ته به مدفوع آبکی)در صورتی که 
به ویبریو کلره مش��کوک باش��یم(  در صورت صورت نگهداری در بسته های 

پالستیکی  در خالء تا 5 هفته قابل بررسی است. 
محیط کش��ت: غلظت 0.5درصد نمک در اکثر محیط کشت های روتین 
مانند آگار مغذی و آگار خونی برای رش��د ویبریو کافی است. ویبریو بر روی 
آگار خونی و ش��کالتی ایجاد کلنی متوس��ط تا بزرگ، صاف و کدر با ته رنگ 
سبز می کند.ویبریو بر روی محیط  مک کونگی اغلب به صورت الکتوز منفی 
رش��د می کند ولی V.vulnificus  قادر به تخمیر الکتوز است و روی این 
محیط کلنی صورتی می زند و ما هم به خیال طرف بودن با دوستی قدیمی از 
خاندان انتروباکتریاسه به بیراهه می رویم. آزمون ساده اکسیداز در این موارد 
راهگشاس��ت.برای جواب گیری دقیق باید کلنی مس��تقیما و با دقت از آگار 
خونی یا شکالت گرفته ش��ود،چون موارد منفی کاذب اکسیداز در کلنیهای 
الکتوز مثبت گرفته شده از محیط کشت های اختصاصی مانند مک کونگی یا  

CIN گزارش شده است. نکته قابل ذکر در مورد محیط کشت TCBS  این 
است که ممکن است تمام ویبریوها روی آن رشد نکنند. چنانچه قبل از کشت 
   Nacl1%  (pH 8.5) نیاز به مغذی سازی باشد میتوان آب پپتونه قلیایی با
را تلقی��ح کرده و قبل از بردن روی محیط TCBS به مدت 8-5 س��اعت در 

35 درجه انکو.به نمود.
 اس��تفاده از سیستم های شناسایی س��ریع و نیمه اتوماتیک: اگرچه در این 
سیستم ها اطالعات مربوط به شناسایی ویبریوهای شایع وجود داد،ولی اغلب آنها 
برای شناسایی دقیق  این سویه ها ناکافی هستند و حتی اگر حاوی غلظت حداقلی 
از نمک باشند  )که برخی از آنها نیستند( باز هم ارگانیسم های هالوفیل ممکن است 
به سختی روی آنها رشد کنند و با آئروموناس اشتباه شوند. اغلب صاحب نظران در 
این زمینه  توصیه می کنند که برای تشخیص از روش های متداول بیوشیمیایی 
استفاده شود. آنتی بیوگرام: هم آگار و هم آبگوشت مولر –هینتون از غلظت کافی 
نمک جهت رشد ویبریو برخوردارند. از هر دو روش استاندارد دیسک دیفیوژن و 
رقتهای سریال میتوان استفاده نمود. بیشتر ویبریوها به تتراسیکلین،جنتامایسین، 
کلرامفنیکل و نالیدیکس��یک اس��ید حساس��ند و تتراس��کلین داروی انتخابی 
 اس��ت اگرچ��ه موارد مقاومت با واس��طه پالس��مید از آس��یا و آفریق��ا گزارش 

شده است.

 V.vulnificus سپتی سمی ناشی از 

Algorithms for 
HISTOLOGIC DIAGNOSIS OF INFLAMMATORY SKIN DISEASES 

 A.BERNARD ACKERMAN
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استاد مسلم بهادری:

 پاتولوژیست
 همیــشه گرفتار است

اس�تاد پیشکسوت، دکتر مس�لم بهادری از متخصصان مطرح آسیب شناسی و یکی از استادان نامدار پزشکی در ایران هستند که 
خدمات ارزنده ای را در راس�تای رش�د این رشته ارائه کرده اند. ایشان یکی از مش�کالت آسیب شناسی را نداشتن نگاه مناسب به 
وظایف و مهارت های پاتولویست می داند و امیدوار است روزی جایگاه پاتولوژی به درستی شناخته شود و از متخصصان این رشته 
پزش�کی آن گونه که شایس�ته است استفاده ش�ود. نگاه به پاتولوژیست به عنوان کس�ی که تنها وظایف آزمایشگاهی را برعهده 
دارد به نظر دکتر بهادری نگاهی س�اده انگارانه به پاتولوژی اس�ت و مهمترین وظیفه این تخصص را که همان مدیریت و تش�خیص 
بیماریست، در نظر نمی گیرد. در ادامه، گفتگوی مجله پاتولوژی را با استاد در خصوص جایگاه کنونی و آینده پاتولوژی می خواندید.

گفتگو: زهرا یونسی

چکیده

ت و گو
گف

گفت و گو
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    همانط�ور ک�ه می دانید امکانات 
روز  ب�ه  روز  آزمایش�گاهی  تش�خیص 
افزایش پی�دا می کند با توج�ه به  این 
گس�ترش و ظهور آزمون های تخصصی 
و ف�وق تخصص�ی، ب�ه نظر ش�ما نقش 
پاتولوژیس�ت در فرآین�د تش�خیص و 
درم�ان بیماری ها کاه�ش می یابد و یا 
بر عک�س چنین تنوع�ی در آزمون های 
آزمایشگاهی نیاز به یک مفسر دارد که 
با آگاهی از امکان�ات و محدودیت های 
هر آزمون بتواند مش�اوره تخصصی به 

پزشک معالج ارائه دهد؟
جواب این س��وال را خودتان در قس��مت 
دوم دادید. هر اندازه که امکانات مولکوالر و 
اطالعات از فعالیت های ژنتیک بیش��تر شود 
کسی که می تواند دگرگونی ها را تفسیر کند 
کسی است که اوال باید پزشک باشد و دوما 
باید پاتولوژی را بلد باش��د. یک پاتولوژیست 
MD می توان��د ای��ن تفس��یر را انجام دهد. 
بنابرای��ن هرچه امکانات بیش��تر ش��ود این 
امکان��ات بخش��ی از پاتول��وژی خواهد بود. 
البت��ه در حد مولکوالر پاتولوژی یا مولکوالر 
باتولوژی که در قلمرو پاتولوژی اس��ت. اگر 
آزمون های تخصصی به پزش��ک متخصص 
ارجاع داده  ش��ود آن پزش��ک نمی تواند آن 
را تفس��یر کند. باید مجموعه ای از ش��واهد 
جمع آوری ش��ود و  با توج��ه به همه عالئم 
و ش��واهد به یک تشخیص برسد. اگر نتایج 
آزمون ه��ا به پزش��ک متخصص ه��م داده 
ش��ود الزم اس��ت که ب��رای جم��ع بندی، 
پاتولوژیست دخالت داشته باشد. چون تنها 
یک پاتولوژیست مجرب می تواند این نتایج 

را جمع بندی و تفسیر کند. 
    در ح�ال حاض�ر این ام�ر تا چه 
اندازه متداول اس�ت؟ ب�ه عبارت دیگر 
چه اندازه پاتولوژیس�ت ها در تفس�یر 

نتایج آزمایشگاهی نقش دارند؟
همیش��ه همی��ن طور بوده اس��ت. وقتی 
ی��ک امتح��ان فلوس��ایتومتری ی��ا امتحان 
س��یتوژنتیک یا پی س��ی آر انجام می شود 
گرچه در ظاهر به نظر می رسد که این طور 
نیست ولی در واقع پاتولوژیست  MD مفسر 
اصلیس��ت و بر پایه آزمون ها تفسیر بیماری 
را انجام می دهد. باقی بحث ها تکنیکی است 

که تکنس��ین ها ه��م انجام می دهن��د. این 
پاتولوژیست اس��ت که اگر برای مثال بیمار 
ت��وده ای در مغز و مثان��ه اش دارد می تواند 
تشخیص دهد که این دو توده چه ارتباطی 
با هم دارند. یعنی کلینیسین متخصص مغز 
و کلینس��ین متخصص دس��تگاه ادراری هر 
دو می دانند که این بیمار سرطان دارد ولی 
هیچک��دام نمی دانند که این س��رطان یک 
منشاء دارد یا دو منشاء. وظیفه پاتولوژیست 

است که این موضوع را مشخص کند.
    می توانید بگویید که تا چه میزان 
ای�ن امر ص�ورت می گیرد و پزش�کان 
ب�رای تش�خیص بیم�اری از مش�اوره 

پاتولوژیست استفاده می کنند؟
ص��د در صد نم��ی توان گف��ت. ولی این 
کاری اس��ت که باید صورت بگیرد. در همه 
دنیا هم همین طور اس��ت. تفس��یر نهایی با 
پاتولوژیس��ت اس��ت حاال اگر کسی این کار 
را انج��ام نمی ده��د نمی توان مانع او ش��د. 
مانن��د بس��یاری از کارهایی ک��ه باید انجام 
شود و نمی ش��ود این امر ضروری هم انجام 
نمی ش��ود. ول��ی قاع��ده کار این اس��ت که 
پاتولوژیس��ت نتایج را تفسیر کند و پزشک 
معال��ج از نتای��ج برای رس��یدن ب��ه درمان 

مناسب استفاده کند.
    در کتاب های مدیریت آزمایشگاه 
دو نقش مدیریتی برای پاتولوژیست در 
نظر گرفته ش�ده اس�ت، مسئول فنی و 
مسئول بالینی. به نظر شما آموزش های 
دوره دس�تیاری پاتول�وژی ب�ه گونه ای 
طراحی شده  است که انتظار مسئولیت 
ب�رآورده  پاتولوژیس�ت  از  را  بالین�ی 

سازند؟
م��ن نمی دانم منظ��ور از مس��ئول فنی 
بالینی چیس��ت. پاتولوژیس��ت  و مس��ئول 
مسئولیت تام در مدیریت بیماری دارد چه از 
نظر آزمایشگاهی و چه از نظر بالینی. یعنی 
بخشی از کار پاتولوژیست زیر میکروسکوپ 
تش��خیص و  می کن��د  ن��گاه  ک��ه   اس��ت 
 می دهد.  بخش دیگر، پرونده و ش��رح حال 
مریض است که پزشک با آن تصمیم نهایی 
را می گیرد و می تواند جواب نهایی را بدهد. 
بنابرای��ن هم مدیری��ت بالینی و هم فنی به 
عهده پاتولوژیست است. این که پاتولوژیست 

را مح��دود به فعالیت های فنی آزمایش��گاه 
بدانیم بس��یار س��اده انگارانه خواهد بود. در 
پاتولوژی م��ا الگوریتم داریم یعنی نیروهای 
مختلف در جاه��ای مختلف کار می کنند و 
باالی چرخه یک پاتولوژیس��ت قرار دارد. به 
عبارت دیگ��ر ما نیروهای��ی داریم که فقط 
دستگاه را روش��ن می کنند، جواب دستگاه 
را بی��رون می  آورند، پی س��ی آر می کنند، 
فلوس��ایتومتری می کنن��د،  س��یتوژنتیک 
می کنند، ویروس را جدا می کند. در نهایت 
همه ای��ن اطالعات جمع آوری می ش��ود و 
پاتولوژیس��ت به یک تش��خیص می رس��د. 
بنابراین مس��ئولیت بالینی و مسئولیت فنی 
در مجموع همان مس��ئولیت پاتولوژیس��ت 
اس��ت که باید هر پاتولوژیس��تی هر دو این 

مهارت ها را داشته باشد.
    آموزشی که دستیاران پاتولوژی 
دریاف�ت می کنن�د برای داش�تن تمام 
ای�ن مهارت ها که  به گفته ش�ما همان 
مدیریت بیماری از س�وی پاتولوژیست 

است کافی و جامع خواهد بود؟
در سیس��تم های پاتول��وژی دخالت های 
بسیاری شده است. عده ای برای استفاده های 
مال��ی و ب��ه منظور کس��ب درآم��د، عنوان 
مس��ئول فنی را درست کردند. مسئول فنی 
معنا ندارد، در واقع همان مس��ئول بالینی و 
پاتولوژیست اس��ت و هر دو عنوان اشاره به 
یک مسئولیت دارند منتها کار پاتولوژیست 
در آزمایش��گاه و کار پزشک بالینی بر بالین 
بیمار است. در مجموع همه فعالیت ها برای 

بیمار است.
    پ�س  ای�ن آم�وزش ه�ا یعن�ی 
مدیریت فنی و مدیری�ت بالینی، تواما 
در دانشگاه به دستیاران پاتولوژی داده 

می شود؟
بله. البته متاسفانه تکیه آموزشی ما بیشتر 
بر کار در آزمایشگاه است و ما در این قسمت 
ضعف داریم برای اینکه ما قس��مت بالینی و 
تفس��یر را زیاد جدی نمی گیریم. گرچه این 
قس��مت در دس��ت پاتولوژیست هاست ولی 
تکیه زیادی روی آن صورت نمی گیرد. باید 
این ضعف مرتفع ش��ود و مسئولیت بالینی 
که یکی از مسئولیت های پاتولوژیست است 

به او آموزش داده شود.

هر اندازه 
که امکانات 
مولکوالر و 
اطالعات از 
فعالیت های 

ژنتیک بیشتر 
شود کسی 
که می تواند 
دگرگونی ها 

را تفسیر کند 
کسی است 
که اوال باید 

پزشک باشد 
و دوما باید 
پاتولوژی را 

بلد باشد
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و  قوانی�ن  حاض�ر  ح�ال  در     
دستورالعمل های حاکم بر آزمایشگاه به 
گونه ای اس�ت که تنها نقش مسئولیت 
فن�ی را برای مدیر آزمایش�گاه در نظر 
دارد. در حال�ی ک�ه ف�ارغ التحصیالن 
رش�ته های دیگر نی�ز می توانن�د این 
نق�ش را ایفا کنن�د. از ط�رف دیگر به 
نظر می رس�د ک�ه مدیران و پزش�کان 
از  می دهن�د  ترجی�ح  بیمارس�تان ها 
پاتولوژیست  برای مسئولیت آزمایشگاه 
اس�تفاده کنن�د. گویا در عم�ل نیاز به 
نقش مسئولیت بالینی در آزمایشگاه ها 
توسط پزشکان و مدیران بیمارستان ها 
احس�اس می شود. به نظر شما آیا وقت 
آن نرسیده که حضور پاتولوژیست در 
آزمایشگاه های بیمارستانی به یک الزام 

قانونی تبدیل شود؟
در مس��ئولیت فن��ی کلمه ف��ن اگر به 
تکنولوژی برگردد بله باید یک تکنس��ین 
کاره��ای فن��ی را انج��ام دهد. مث��ال باید 
تکنس��ین برای م��ن برش ده��د بعد من 
 ببین��م. خ��ودم نم��ی توانم ب��رش دهم،

نمی توانم رنگ کنم، باید تکنسینم امتحان 
کشت میکروب، امتحان فلوسایتومتری را 

بدهد. در واقع تکنس��ین ها این بخش های 
فن��ی را انج��ام می دهن��د ول��ی مجموع 
اطالع��ات ک��ه جم��ع آوری ش��د وظیفه 
پاتولوژیس��ت اس��ت که از ای��ن اطالعات 
یک نتیجه بگیرد بنابراین نقش مسئولیت 
فن��ی که مطرح ش��ده در حقیقت اش��اره 
دارد  ب��ه نق��ش تکنس��ین و مرب��وط به 
کارهای تکنیکی آزمایش��گاه است نه اداره 
بیم��اری. اداره بیم��اری به پاتولوژیس��ت 
مربوط می شود و اداره قسمت های مختلف 

تکنیکی مسئولیت تکنسین است.
    پ�س ش�ما قائل ب�ه این ضعف 
قانونی هستید.  برای رفع مشکل چه 

می توان کرد؟
بله ضعف وج��ود دارد. من فکر می کنم 
که ما اگر توانس��تیم ای��ن موضوع را حل 
کنی��م ک��ه چ��ه در آزمایش��گاه و چه در 
بالی��ن، کار بیم��ار را بای��د پزش��ک انجام 
دهد بس��یاری از مش��کالت حل می شود. 
در آزمایشگاه مسئول فنی خواهیم داشت 
ول��ی برای کاره��ای فنی نه ب��رای بیمار، 
در واق��ع مدیریت بیماری با پاتولوژیس��ت 
خواهد بود. چون پاتولوژیست یک پزشک 

است.

    آیا اقدامی هم در خصوص رفع 
این نقص قانونی صورت گرفته یا خیر؟

پیگیری های��ی انج��ام ش��ده ول��ی این 
مش��کل هم��واره وج��ود داش��ته اس��ت. 
بس��یاری گمان می کنند کار پاتولوژیست 
کار آزمایش��گاهی اس��ت اگر روزی به این 
باور برس��یم که کار پاتولوژیست مدیریت 
و تفس��یر بیماری اس��ت آن وق��ت دیگر 
آزمایش��گاه بخش��ی از کار پاتولوژیس��ت 
خواهد بود. برای هر تغییری باید مقدماتی 
فراهم ش��ود. این مقدم��ه برای رفع ضعف 
قانونی رس��یدن به یک باور قوی نسبت یه 
وظایف پاتولوژیس��ت به عنوان یک پزشک 

در آزمایشگاه است.
آی�ا در تخصص ه�ای دیگ�ر      
پزشکی هم نگاه مشابه وجود دارد؟  

در پزشکان دیگر  هم این دید وجود دارد 
و این مش��کل منحصر به رش��ته پاتولوژی 
نیست. سایر رش��ته ها هم مشکالتی نظیر 
این را دارند. در دندانپزش��کی کس��ی که 
دندانساز اس��ت دخالت می کند، در چشم 
پزش��کی اوپتومتریس��ت ها وج��ود دارند، 
در گ��وش و حلق و بینی اودیومتریس��ت 
داریم. ای��ن کارها جزء کاره��ای تکنیکی 

اگر 
توانستیم 
این موضوع 
را حل کنیم 
که چه در 
آزمایشگاه و 
چه در بالین، 
کار بیمار را 
باید پزشک 
انجام دهد 
بسیاری از 
مشکالت حل 
می شود
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اس��ت و جزء کارهای متخصصان نیس��ت. 
در پاتول��وژی هم گمان بر این اس��ت که 
دکت��رای علوم آزمایش��گاهی می تواند کار 
پاتولوژیس��ت را انجام دهد. این دخالت ها 
باید محدود شود. پاتولوژیست کسی است 
که فراتر از آزمایش��گاه و مس��ائل فنی آن 
همواره باید در حال تحقیق باش��د. کسی 
اس��ت که باید بتواند ب��ا داده های جدید، 
بیماری را تش��خیص دهد. این مسئولیت 
تنها در ح��د فن و تکنیک آزمایش��گاهی 

نیست.
    اشاره کردید به بحث تحقیقات 
و اهمی�ت آن در کار پاتولوژی، چقدر 
این تحقیقات در مس�یر درس�ت قرار 
دارد و بودجه ه�ای تحقیقات�ی صرف 
چه کارهایی می  شود؟ با توجه به رشد 
روزاف�زون آمار مبتالیان به س�رطان 
مخصوصا سرطان پس�تان، برای پیدا 
ک�ردن عوام�ل آن تحقیق�ات صورت 

گرفته است؟
تحقیقات در پزشکی از پاتولوژی شروع 
می ش��ود و تحقیق بخشی از کار پاتولوژی 
اس��ت. ولی از آنج��ا که در ای��ران نگاه به 
پاتول��وژی به عنوان یک حرف��ه و تجارت 
اس��ت بیش��تر اوقات بخ��ش درآمدی آن 
در نظر گرفته می ش��ود. ب��ه همین دلیل 
رش��ته ای مانند دکترای حرفه ای درس��ت 
می کنن��د ک��ه آزمایش��گاه را اداره کن��د. 
بای��د بدانیم که مس��ئله اداره آزمایش��گاه 
نیس��ت بلکه اداره بیماری مسئله است که 
باید تحت نظر پاتولوژیس��ت انجام ش��ود. 
پاتولوژیس��ت باید به اندازه کافی امکانات 
تحقیقاتی داش��ته باشد تا روی موضوعات 
مختل��ف کار کند. متاس��فانه این امکانات 
در اختیار هیچ رش��ته ای نیست در اختیار 

پاتولوژیست هم نیست.
    آی�ا می دانی�د می�زان بودج�ه 
تحقیقات�ی چق�در اس�ت و صرف چه 

کارهایی می شود؟
بودجه های تحقیقاتی در کل تحقیقات 
کش��ور چیزی در حدود یک درصد است. 
البته گفته می شود که این بودجه 5 درصد 
اس��ت ولی این 5 درصد را برای قس��مت 
 ه��ای اداری هم در نظ��ر گرفته می گیرند 

یعن��ی این 5 درصد بودج��ه هم باید برای 
انجام کارهای تحقیقاتی صرف شود و هم 
کارهای اداری. در حقیقت آنچه که صرف 
تحقیقات می شود در پزشکی کمتر از یک 

درصد است.
    پ�س ب�ا ای�ن حس�اب ب�رای 
علت یابی مشکل س�رطان که به نظر 
بس�یار هم جدی به نظر می رسد هنوز 
تحقیق�ات جامع�ی ص�ورت نگرفت�ه 

است؟
مدام در این زمینه کار می ش��ود اساسا 
یک��ی از کاره��ای مه��م پاتولوژیس��ت ها 
در زمینه س��رطان، بررس��ی های سرطان 
اس��ت. تحلیل انواع مداخالتی که منجر به 
پاتولوژیست هاست.  کار  سرطان می ش��ود 
در حال حاضر چندین پایگاه داریم که در 
این زمینه کار می کنند منتها بودجه کافی 
برای تحقیقات گسترده در اختیار نداریم.

    ب�ا توج�ه به این که بخش�ی از 
بودجه صرف بیمارستان های آموزشی 
می شود چرا بهترین درمان را از بخش 

خصوصی دریافت می کنیم؟
بهتری��ن درمان را از بخ��ش خصوصی 
نمی گیری��م. در بخ��ش دولت��ی خیلی از 
پزش��کان به علت پایین ب��ودن درآمد کار 

نمی کنند. 
در بخش خصوصی هم همان پزش��کان 
بخ��ش دولتی کار می کنند، آنجاموسس��ه 
خصوصی است ولی در عمل اغلب کسانی 
ک��ه در بخش خصوص��ی کار می کنند در 
بخش دولت��ی هم عضوی��ت دارند. دولت 
امکان��ات کافی به بخ��ش دولتی نمی دهد 
از جمله اینکه  دس��تمزد پزشکان به موقع 
پرداخت نمی شود و امکانات آزمایشگاهی 
خوب نیست. اگر یک بیمارستان خصوصی 
ی��ک دس��تگاه میکروس��کوپ بخواهد در 
ع��رض ی��ک هفت��ه می تواند تهی��ه کند 
 ول��ی در بخ��ش دولت��ی ای��ن کار زم��ان

 می برد.
    مگر بودجه برای برطرف کردن 
نیاز بیمارس�تان های آموزش�ی صرف 

نمی شود؟
این بودجه را نمی دهند. برای هر خرید 
کوچ��ک و بزرگ باید ب��ا ماموران مختلف 

مواجه ش��د. بیمارس��تان  ه��ای خصوصی 
اگر بخواهند دس��تگاهی برای پاتولوژیست 
بخرن��د ظرف چند روز می توانند آن را در 
اختیار پاتولوژیس��ت قرار دهن��د ولی اگر 
همین دستگاه را در بیمارستان دولتی نیاز 
داش��ته باشیم ممکن اس��ت حتی 2 سال 

طول بکشد.
    ضم�ن تش�کر از اینک�ه وق�ت 
گذاشتید و به سواالت با حوصله پاسخ 
دادید. به عنوان سخن آخر، بزرگترین 
مشکل پاتولوژیس�ت ها چیست و در 
چند جمله، آینده پاتولوژی را چگونه 

می بینید؟
متاسفانه جامعه پزشکان کشور از نقش 
پاتولوژیست در کیفیت درمان اطالع کافی 
ندارند و در نتیجه تصور بر این اس��ت که 
جواب آزمایش��گاه همین کاغذی است که 
در دس��ت دارن��د. اهمیتی ب��ه پیگیری و 
تفس��یر بیماری که تخصص پاتولوژیس��ت 
اس��ت داده نمی ش��ود. ای��ن اس��ت ک��ه 

پاتولوژیست همیشه گرفتار است.
    تفس�یر و پیگی�ری بیماری ه�ا 
ش�اید مهمتری�ن بخ�ش درم�ان هر 
بیماری باش�د پس چ�را به آن اهمیت 

داده نمی شود؟
چ��ون از اول قوانین ب��ه ترتیبی بود که 
نقش��ی برای پاتولوژیس��ت در آزمایشگاه 
قائل نش��دند. برای آزمایشگاه ارزش قائل 
ش��دند که هر کس��ی می توان��د کارش را 
انج��ام دهد. بین پاتولوژیس��ت و متصدی 
در  نش��دند.  قائ��ل  تفاوت��ی  آزمایش��گاه 
حال��ی که پاتولوژیس��ت، پزش��کی اس��ت 
ک��ه در اداره و تفس��یر بیم��اری و احیانا 
 تش��خیص بیماری ها نقش اساسی را بازی

 می کند.
    فک�ر می کنی�د روزی برس�د 
که جای�گاه پاتولوژی هم�ان گونه که 
هس�ت درک شود و نقش این تخصص 
در تش�خیص بیماری ها توس�ط سایر 

پزشکان در نظر گرفته شود؟
زم��ان زیادی خواهد ب��رد هنوز جایگاه 
پزش��کی هم به درس��تی درک نشده و در 
این میان وضعیت پاتولوژی بدترین حالت 

را دارد. 

متاسفانه 
جامعه 

پزشکان 
کشور از نقش 
پاتولوژیست 

در کیفیت 
درمان اطالع 
کافی ندارند 
و در نتیجه 

تصور بر 
این است 
که جواب 

آزمایشگاه 
همین کاغذی 

است که در 
دست دارند



  

46

Clinical &Anatomical

نشریه علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران
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مربوطه  اقدام نمایند.

   ثبت نام همکاران غیر عضو انجمن
-  همکارانی که در گذش��ته در سایت انجمن عضو شده اند و دارای شناسه 
کارب��ری و گذر واژه می باش��ند با همان اطالعات قبلی می توانند وارد س��ایت 

همایش شده و نسبت به شرکت در همایش  اقدام نمایند. 
   http://congress.iranpath.org/Login.aspx

-   در صورتی که عضو سایت نمی باشید با مراجعه به آدرس 
 http://www.iranpath.org/Register.aspx
 نسبت به تکمیل فرم فرم عضویت اقدام فرمایید و از این پس با نام کاربری 

و گذر واژه خود می توانید وارد سایت شوید.

   ثبت نام همکاران اعضای انجمن سرطان ایران
-  در صورت��ی ک��ه عض��و انجم��ن س��رطان ای��ران می باش��د و تمایل��ی 
 ب��ه عضوی��ت در انجم��ن آس��یب شناس��ی نداری��د. ب��ا مراجعه ب��ه صفحه

 http://www.iranpath.org/Register.aspx بروید 
و پ��س از تکمی��ل فرم »عضویت در س��ایت«  با انجمن آس��یب شناس��ی 
ایران ب��ا ایمیل info@iranpath.org مکاتبه فرمایید و یا با ش��ماره تلفن 
66596993 تماس حاصل فرمایید. تا نام کاربری شما برای شرکت در همایش 

فعال گردد.

   ثبت نام در همایش و برنامه های آن
کارب��ری  شناس��ه  ک��ردن   وارد  ب��ا  س��ایت  در  عضوی��ت  از  پ��س    -
آدرس ب��ه  سیس�����تم«  ب��ه  »ورود  صفح��ه  در  خ��ود  گ�����ذرواژه   و 

 http://congress.iranpath.org/Login.aspx وارد سایت شوید.

-   س��پس از طریق لینک » ثبت نام در برنامه ها » از منوی باالی صفحه، 
نس��بت به ثبت نام  اق��دام نمایید. ابتدا برنامه های م��ورد نظر خود را انتخاب 
نمایید و س��پس کلید » ثبت نام » را در قس��مت باالی جدول برنامه ها کلیک 
نمایید تا وارد مرحله تایید ش��وید. در این مرحله انتخاب های خود را بررس��ی 
نمایید، در صورت درس��تی برنامه های گزینش شده،  کلید » تایید » را زده و 

برای پرداخت وجه اقدام فرمایید.

   تذکر
توج��ه نمایید که فرایند پرداخت ش��ما هنگامی تکمی��ل می گردد که پس 
از پرداخ��ت در صفحه مخصوص بانک-با کلی��ک کردن دکمه »تکمیل فرایند 
خرید«- به س��ایت انجمن آسیب شناس��ی ایران برگش��ت داده شوید و رسید 

دیجیتالی وشماره پیگیری را مشاهده نمایید.
در صورت بروز هر گونه مش��کل در مرحله های ذکر ش��ده، مبلغ پرداختی 

پس از یک ساعت به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
 -  بع��د از ثبت ن��ام در همایش و برنامه ها ش��ما می توانی��د از طریق کلید

 » برنامه های کاربر » و یا آدرس
 http://congress.iranpath.org/Hamayesh/myClass.aspx

برنامه های ثبت نامی را مشاهده فرمایید.

   موارد مورد توجه در زمان پرداخت الکترونیکی 
-  ش��ما برای پرداخت الکترونیکی نیاز به رمز دوم کارت )رمز اینترنتی( و 
کدCCV2  و تاریخ انقضاء کارت خود دارید که توس��ط شعب بانک و دستگاه 

خودپرداز )ATM( در اختیار شما قرار می گیرد. 
-   در صورتی که رمز دوم خود را فعال نکرده اید می توانید با مراجعه به یکی 
دستگاه های خودپرداز شعب بانک خود نسبت به فعال کردن آن اقدام نمایید.

-   شماره تراکنش )رسید دیجیتالی( و شماره  پیگیری را که توسط سایت 
به شما نمایش داده می شود را یاداشت فرمایید.

   ارسال مقاله 
-   ش��ایان ذکر اس��ت ارس��ال مقاله منوط به ثبت نام در سایت همایش و 

شرکت در همایش می باشد.
 -   توجه داش��ته باش��ید که فایل ارس��الی مقاله بای��د در قالب فرمت ورد

 doc. و docx.   باشد. 

   تخفیف
-   انجمن برای اعضای خود در هزینه ثبت نام در همایش و برنامه های آن 

تخفیفی در نظر گرفته است که در زمان پرداخت وجه قابل رویت می باشد.
-   ش��ایان ذکر اس��ت این تخفیف منوط به پرداخت حق عضویت س��االنه 

انجمن آسیب شناسی می باشد.

راهنمای استفاده از وب سایت همایش

در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام و اطالعات ورودی فقط از طریق ایمیل انجمن به نشانی info@iranpath.org پاسخ گو می¬باشیم ،خواهشمند است 
از طریق تماس تلفنی اقدام نفرمایید. پسورد شما به ایمیل ثبت شده در فرم ثبت نام ارسال می شود در صورتی که رمز خودرا فراموش کرده اید از کلید یاد آوری 

رمز استفاده نموده و با وارد کردن نام کاربری رمز به ایمیل شما ارسال خواهد شد )ممکن است ایمیل به قسمت اسپم برود(.
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66596993  
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هاي  مركز همايش   25/08/90-27 مداومسومين كنگره پيشگيري از چاقي16
  المللي شهيد بهشتي بين
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ريز وهاي غدد درون المللي بيماري نهمين كنگره بين 17
  متابوليسم
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نشریه علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران

  فرم اشتراك در مجله پاتولوژي

  مشخصات متقاضي

  :نام

  :نام خانوادگي

  :رشته تحصيلي

  :شماره نظام پزشكي

  :آدرس دقيق براي ارسال نشريه

  

  : كد پستي

  :شماره ثابت      :                                                    تلفن تماس                           شماره همراه

  مايل به همكاري با نشريه پاتولوژي هستيد؟آيا 

  :در صورت تمايل، زمينه عالقه براي ارسال مقاله

  

  

ك اقتصاد بان 134- 850- 6596993-1ريال به شماره حساب  120000در مجله پاتولوژي لطفا مبلغ  يك ساله اشتراك دريافت براي
  021- 66912646و يا به شماره  اشتراك به آدرس نشريه ارسالشناسي واريز و فيش را همراه فرم  نوين به نام انجمن آسيب

  . كنيدفكس 

 070550013485006596993001IR  :كه دسترسي به بانك اقتصاد نوين ندارند افراديشماره شبا براي 

  واحد يك 63نرسيده به خيابان دكتر قريب پالك ) شباهنگ( تهران ميدان توحيد خيابان شهيد غالمرضاطوسي: آدرس

   1419783311: كدپستي
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استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد توانگر
ارتقاء علمی حضرتعالی را به درجه استادی رشته پاتولوژی شادباش 

گفته و برایتان سربلندی و پیروزی روزافزون آرزومندیم.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا جاللی ندوشن
 ارتق��اء علمی حضرتعالی را به درجه اس��تادی رش��ته پاتولوژی 
شادباش گفته و برایتان سربلندی و پیروزی روزافزون آرزومندیم.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران

پیام تبریک پیام تبریک


