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چالش هاى مديريت مالى در آزمايشگاه پزشكى

گزارشى از انستيتو پاتولوژى دانشگاه فريدريش شيلر

تعرفه واقعى؛ خالئى كه همچنان باقيست

دکتر هیوا صفار

شرح جلد:  لوکمی میلوئید مزمن

W
W

W
.

I
R

A
N

P
A

T
H

.
O

R
G

C l i n i c a l & A n a t o m i c a l

دولت نگاهی غیرواقعی به اقتصاد سالمت دارد
تعرفه واقعی؛ خالئی که همچنان باقیست
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یکی از این چالش ه��ا افزایش هزینه ها در 
آزمایشگاه است. بخشی از این افزایش هزینه 
ناشی از تورم در نظام اقتصادی کشور، حذف 
یارانه ه��ا، افزایش قیمت و کمب��ود بعضی از 
کیت ه��ا، تجهی��زات و مواد مصرف��ی عموما 
واردات��ی متاث��ر از تحریم، توزیع گس��ترده و 
نامتناس��ب آزمایش��گاه ها که بعض��ا موجب 
گس��ترش فضای ناس��الم تبلیغاتی و ارتباط 
غیرعلمی پزشکان و بعضی از آزمایشگاه ها شده 
اس��ت و عدم نظارت جامع و کامل مسئوالن 
ذیرب��ط بر تامی��ن کنندگان م��واد مصرفی و 
تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. از طرف دیگر 
به علت تاخیر پرداخت بعضی از سازمان های 
بیمه گ��رو ناتوانی برخی از مش��تریان بخش 
قاب��ل توجه��ی از منافع مالی آزمایش��گاه در 
زم��ان ارائه خدمت و انجام هزینه تامین نمی 
گردد در حالی که مدیریت آزمایشگاه موظف 
ب��ه پرداخت هزینه های مذکور به روز اس��ت. 
عالوه بر عوامل فوق متاسفانه در سال گذشته 
با وجود تورم موجود رش��د تعرفه ها نه تنها با 
رشد تورم هماهنگ نبوده بلکه با عدم افزایش 
در بخش آزمایش��گاه ها روبرو بوده ایم که این 
امر منجر ب��ه تعطیلی یا واگ��ذاری بعضی از 
آزمایشگاه ها شده اس��ت. یکی از چالش های 
دیگ��ر عدم تناس��ب توزیع نیروی انس��انی و 
کمبود نیروهای کارشناسی و بالعکس تمایل 
حض��ور گروه��ی از محقق��ان و متخصصان 
دانش��گاهی در عرصه رقابت بخش خصوصی 
برخالف مصوبات برنامه پنجم توس��عه کشور 
مبنی بر حضور آنها در بخش های دانشگاهی 

و دولت��ی بوده که نتیجه آن گس��ترش کمی 
و غیرض��روری آزمایش��گاه هاي پزش��کي به 
خصوص در مراکز استان ها بوده که در نهایت 
منجر به ورود بی رویه و غیرضروری تجهیزات 
گ��ران قیم��ت و رش��د غیرمنطق��ی مصرف 
خدمات آزمایشگاهی شده است که در صورت 
عدم تدبیر می تواند نظام س��المت کشور را با 

چالش های پیچیده تري روبرو سازد.
ع��الوه ب��ر آن می ت��وان به ع��دم آموزش 
کالس��یک و آکادمی��ک ف��ارغ التحصیالن با 
مقول��ه اقتص��اد در س��رفصل های آموزش��ی 
اش��اره نمود که مجموعه مدیران آزمایشگاه، 
ای��ن بخ��ش از فعالیت را به ص��ورت تجربی 
و ب��ا آزمون و خطا پس از ش��روع به فعالیت 

حرفه ای آموزش می بینند.
برخی از راهکارهایی ک��ه به برون رفت از 
وضع موجود کمک می کند بصورت ذیل ارائه 

می گردند:
• توجه بیش��تر به نظام بودج��ه بندی در 

برنامه استقرار مدیریت کیفیت
ب��ا وج��ود اینک��ه در چن��د س��ال اخی��ر 
کیفی��ت  نظ��ام  اس��تقرار  در  آزمایش��گاه ها 
پیشرفت نسبی داشته اند اما عموما در موضوع 
بودجه بن��د ی به علت عدم آش��نایی مدیران 
موفقیت در خور توجهی صورت نگرفته است 
و بدیهی اس��ت که حضور فعال آزمایش��گاه 
مرجع س��المت و انجمن های علمی از طریق 
برنامه ه��ای آموزش��ی می تواند در آش��نایی 
مدیران و مس��ئوالن فنی در این زمینه چاره 

ساز باشد.

 ورود ب��ه مقول��ه مدیری��ت و اقتص��اد 
دس��تیاران  آموزش��ی  س��رفصل های  در 
آسیب شناس��ی که بایس��تي به طور جدی از 

طرف بورد پاتولوژی مورد توجه قرار گیرد.
 اصالح نظام تعرفه گذاری و واقعی شدن 

تعرفه ها 
 توج��ه بیش��تر به مس��ئله تولید داخلی 
ب��ا حمای��ت گس��ترده از ت��وان و دانش فنی 
متخصص��ان ایرانی ب��ه نحوی ک��ه بتوان در 
آین��ده نزدیک تهدی��د تحری��م را به فرصت 

تبدیل ساخت.
 تقوی��ت نظ��ام بیم��ه مکم��ل و ال��زام 
سازمان های بیمه گر به انجام تعهدات قانونی 
و پرداخ��ت به موقع. در مجموع می توان امید 
داشت با گسترش بیمه همگانی و تقویت نظام 
بیمه ای مکمل از تحمیل بار مالی بر مردم در 

بخش نظام سالمت جلوگیری کرد.
 نظارت پیوسته، دائم ومستمر سازمان های 
ذیربط بر تبلیغات به منظور جلوگیری از روند 
گسترش فضای نامطلوب ارتباطی بین مراکز 

پاراکلینیک و کلینیک.
 همکاری گس��ترده میان آزمایشگاه ها با 

رعایت قوانین به منظور کاهش هزینه ها
گرچه چالش های متعدد دیگر و راهکارهای 
مناسبی به جز آنچه یادآوری شد وجود دارد، 
در این نوش��تار سعی شده صرفا با شروع این 
بح��ث همکاران را به ارائه نظرات خود در این 

مورد ترغیب نماید.
ب��ا این امید که بتوان به بهترین راه حل ها 

برای برخورد با این معضالت دست یافت.

دکتر حسین دارآفرین 
مدیرمسئول

در سال های اخیر مدیریت آزمایشگا ه ها با چالش های گسترده ای روبرو شده است به نحوی که 
هم ارائه دهندگان خدمات آزمایشـگاهی و هم دریافت کنندگان آن از وضعیت موجود اظهار 
نارضایتی می نمایند. در این مقاله ضمن بررسی این موضوع به بعضی از راهکارهای برخورد با 

این چالش اشاره می شود.

چالش های مدیریت مالی در آزمایشگاه پزشکی
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 خدمات��ی که موارد ب��روز کمی دارند اما 
از اهمی��ت باالی��ی از نظر بیم��ار برخوردارند 
به طوری که حذف آنها از فرآیند تش��خیص 
و درمان موجودی��ت کل فرآیند و جان بیمار 
را به مخاط��ره می اندازد. مانند اعمال جراحی 
برای بیماری ه��ای تهدید کننده زندگی )بای 
پس کرونر، جراحی تروما و...(، شیمی درمانی 

و پرتودرمانی سرطان ها و ...
 خدمات��ی که موارد ب��روز کمی دارند اما 
مش��تاقانه توس��ط گیرن��دگان خدمات طلب 
می شوند. مانند خدمات زیبایی )اعم از جراحی 

یا درمان طبی( و درمان ناباروری
 خدماتی که موارد بروز باالیی دارند ولی 
اهمیت تک تک موارد آنقدر نیست که حذف 
یک قلم تهدیدی برای کل فرآیند به حس��اب 
آید. مانند ویزیت های س��رپایی، آزمایش های 

بالینی، خدمات تصویربرداری، فیزیوتراپی و...
با توجه به این تقسیم بندی پرواضح است که 
دو گروه اول در موقعیتی قرار دارند که در هر 
شرایط اقتصادی بدون در نظر گرفتن افزایش 
قیمت ها توسط مردم طلب می شوند. به عبارت 
دیگر بسیاری از خانواده ها برای جراحی تروما یا 
درمان سرطان حاضر به اختصاص منابع مالی 
به هر شکل هس��تند حتی اگر اختصاص این 
منابع اثرات جبران ناپذیری بر سایر بخشهای 

زندگی این خانوارها داشته باشد.
اما وضعیت در گروه س��وم متفاوت اس��ت. 
در شرایط بد اقتصادی زمانی که قدرت خرید 
بیماران افت قابل توجه ای پیدا می کند قربانی 
اصلی در میان خدمات سالمت، خدماتی است 

که در گروه س��وم ارائه می شوند. این خدمات 
عمده فعالیتهایی هس��تند که برای س��المت 
جامعه مورد استفاده قرار می گیرند و نسبت به 
خدمات دو گروه قبلی تاثیر بیشتری از نوسانات 
اقتصادی می گیرن��د. در این فضا ویزیت های 
س��رپایی کاهش یافت��ه و ویزیت های دوره ای 
مانند ویزیت های دوران نوزادی و شیرخوارگی 
و یا ویزیت های بیماران دیابتی و روماتیسمی 
و... با فواصل بیشتری انجام می شوند. همچنین 
فواصل انجام آزمایش ها بیشتر شده، یا برخی 
از اق��الم درخواس��ت آزمایش ها ی��ا مطالعات 
تصویربرداری از چرخه تش��خیصی پزش��کان 
حذف می شود و اصوال پزشکان سعی خواهند 
کرد که با کاهش سطح تشخیص خود، قدرت 
خری��د بیم��اران را با حداقل ه��ای الزم برای 
تش��خیص و درمان بیم��اری تطبیق دهند و 
بعضا مشاهده می ش��ود که برای انجام اعمال 
جراحی که می بایس��ت در بیمارستان صورت 
گیرد، بیمار در مراکز جراحی محدود بستری 
ش��ده تا توان پرداخت هزینه ه��ای مربوط را 
داش��ته باشد. در ش��رایط بد اقتصادی جامعه 
بیم��اران ترجیح می دهند با مش��اهده عالئم 
مش��ابه در دوستان و آش��نایان بدون مراجعه 
به پزش��ک اقدام به تجویز همان نسخه برای 
خود کنند و بدین شکل پدیده خوددرمانی یا 

همسایه درمانی گسترش می یابد.
آنچه گفته ش��د گوش��ه ای از وضعیت ارائه 
خدمات سالمت در امروز جامعه ماست. سرانه 
س��المت ناچیز و پوش��ش کم بیمه ای سهم 
پرداخت��ی بیماران را چن��ان افزایش داده که 

اث��ر خود را بصورت کاه��ش مراجعه به مراکز 
تشخیصی و درمانی نشان می دهد. همچنین 
سازمان های بیمه گر نیز توان ایفای نقش ناچیز 
خود را در اقتصاد سالمت ندارند به طوری که 
در س��مت گیرندگان خدمات بصورت محروم 
ماندن بیماران از خدماتی است که می توانند 
به س��هولت در اختیار ایش��ان ق��رار بگیرند و 
در س��مت ارائه دهن��دگان خدمات با کاهش 
مراجعه بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی 
و دیرکردهای غیرقابل توجیه س��ازمان های 
بیمه گر به خصوص س��ازمان تامین اجتماعی 
در پرداخ��ت مطالب��ات، این مراک��ز با بحران 
ورشکستگی مواجه ش��ده اند و این در حالی 
اس��ت که نوس��انات اقتصادی اخیر بخصوص 
در بازار ارز به مثاب��ه تیر خالصی برای مراکز 

تشخیصی و درمانی محسوب می شود.
ب��ی توجهی دول��ت به مش��کالت اقتصاد 
سالمت بصورت عدم اختصاص سرانه سالمت 
واقعی و س��عی در پایین نگاه داش��تن تعرفه 
خدمات تش��خیصی و درمانی از یک طرف و 
فش��ارهای سازمانهای بیمه گر بر مراکز طرف 
ق��رارداد ب��ه انحاء مختلف، پزش��کان و مراکز 
تشخیصی و درمانی را به رعایایی بدل ساخته 
است که با کار بر زمین مالک تنها وظیفه ای 

که دارند پرداخت بهره مالکانه است! 
نکته عجیب در رابطه فی مابین س��ازمان 
تامین اجتماعی و مراکز طرف قرارداد آنس��ت 
که ی��ک روز تاخی��ر در پرداخ��ت حق بیمه 
کارکنان این مراکز به صندوق تامین اجتماعی 
با جریمه های سنگین پاسخ داده خواهد شد و 

این درد مشـــترک

در شماره 33 مجله پاتولوزی مقاله ای تحت عنوان »شهروند یا رعیت« از این قلم به چاپ رسید که در 
آن ضمن بررسی اثرات مخرب سرانه سالمت ناچیز بر مردم و مراکز ارائه دهنده خدمات یک تقسیم 
بندی از خدمات تشـخیصی و درمانی ار منظر تاثیرپذیری این خدمات از حذف یارانه ها و نوسـانات 

اقتصادی درکشور ارائه گردید که در آن خدمات سالمت به سه گروه اصلی تقسیم شدند:
دکتر فرید کرمی 

سردبیر
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این در حالی است که دیرکرد حدودا نه ماهه 
سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات 
مراک��ز تش��خیصی و درمانی نه تنها ش��امل 
خس��ارت دیرکرد نمی شود بلکه هر روز شاهد 
انواع و اقس��ام الزامات جدید از طرف سازمان 

برای این مراکز هستیم.
یک روز بحث پذیرش آنالین نس��خ مطرح 
می ش��ود که البته پس از ارسال آنالین)!( باید 
مکررا از طریق تلفن با قس��مت پذیرش اسناد 
پزشکی تماس گرفته شود تا از وصول آنالین)!( 
نسخ توسط س��ازمان کریمه تامین اجتماعی 
اطمین��ان حاصل کرد و س��پس نس��خ اجازه 
خواهد یافت توسط سازمان اذن دخول یابند. 
روز دیگر مراکز طرف قرارداد ملزم به ثبت کد 
ملی بیماران می گردند و ازاین رو می بایست با 
صرف هزینه های گزاف سیس��تم نرم افزاری 
خود را در جهت منویات سازمان ارتقا دهند و 
البته تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال 
مراکز طرف قرارداد در این میان به فراموشی 
سپرده ش��ده است و یا اصوال کسی در وزارت 

رفاه اعتقادی به چنین تعهداتی ندارد!
آنچه در س��ال گذشته بر مراکز تشخیصی 
و درمانی کش��ور ما گذشت بخصوص با نحوه 
تعرف��ه گذاری خدمات تش��خیصی و درمانی 
توسط دولت و کنار کش��یدن سازمان تامین 
اجتماع��ی بعن��وان بیمه گر اصلی کش��ور در 
ایفای نقش خود در اقتصاد س��المت را شاید 

بتوان با یک مثال توضیح داد:
فرض کنید س��ازمان ترافیک در یک شهر 
تصمیم بگیرد که ط��رح ترافیکی جدیدی را 
در میدان اصلی ش��هر که محل اصلی عبور و 
مرور شهروندان اس��ت به اجرا گذارد. در این 
ط��رح تمامی خیابانهای منته��ی به میدان از 
سمت خارج به داخل میدان یک طرفه اعالم 
شده تابلوهای مربوطه شبانه نصب می شوند. 
در صب��ح اولین روزی که طرح به اجرا در می 
آید رانندگانی که با اتوموبیل خود وارد میدان 
ش��ده متوجه می ش��وند که جز دور زدن دور 
میدان راه دیگری ندارند و هر لحظه بر تعداد 
اتوموبیل های موجود افزوده شده بطوریکه کم 
کم یک بلوک ترافیکی کامل عارض می گردد. 
رانندگان مات ومبهوت بدنبال ماموران پلیس 
م��ی گردند تا از آنها برای برون رفت از میدان 
کمک بگیرند اما خبری از پلیس هم نیس��ت. 
در ای��ن زمان تعدادی از رانندگان از اتوموبیل 
خود پیاده ش��ده داوطلبان��ه اتوموبیل ها را به 

س��مت یکی از خیابانها بگونه ای هدایت می 
کنند که ب��ا عبور از ی��ک ورود ممنوع راهی 
به خارج از میدان بیابن��د. در حقیقت بدلیل 
عدم انطباق طرح ترافیکی پیاده شده با اصول 
اولیه عبور و مرور و تعارض آن با واقعیات غیر 
قابل انکار زندگی روزمره، عبور از ورود ممنوع 
برای برون رفت از مش��کلی که طرح ترافیکی 
فوق ایجاد کرده اس��ت طبیعی می نماید. در 
حقیقت مس��ئوالن ترافیک می بایست از قبل 
پیش بینی چنین وضعی را می کردند و حال 
که دس��تورالعمل ترافیکی با چنین شکستی 
مواجه شده است طبق قاعده مسئوالن باید با 
اصالح دستورالعمل یک یا دو خیابان منتهی 
به میدان را از س��مت داخ��ل به خارج میدان 
ی��ک طرفه اعالم کنن��د. در حقیقت آنچه که 
رانندگان گیر افت��اده در بلوک ترافیکی بطور 
خودج��وش انجام داده بودند نمونه ای اس��ت 
از واکنش خودبخودی انس��انها در مواقع بروز 
مش��کالتی این چنین��ی. اما ف��رض کنید که 
علی رغم همه مش��کالت پیش آمده متعاقب 
طرح ترافیکی جدید، مسئوالن ترافیک نه تنها 
قدمی از تصمیم نابخردانه خود عقب نش��ینی 
نمی کنند بلکه به پلیسهایی که بطور طبیعی 
باید در میدان حضور داشته باشند و به تسهیل 
عبور و مرور کمک کنند، دس��تور دهند که با 
متخلفین یعنی کس��انیکه برای برون رفت از 
بلوک ترافیکی ایجاد ش��ده راهی جز عبور از 
یک ورود ممنوع نداش��تند ب��ا قبض جریمه 

برخورد نمایند. 
در واقع قانون و قانون گذاری چیزی نیست 
جز کشف روشها و اعمال مورد توافق افراد یک 
جامعه برای س��هولت زندگی به گونه ای که با 
رعای��ت حقوق ف��ردی  زمینه عمل اجتماعی 
اف��راد جامعه ب��ه بهترین ش��کل فراهم آید و 
نهادهای قان��ون گذار با مش��اهده نقصانهای 
موجود در جامعه و طراحی راههای اصالح آن 
با وضع قوانین جدید در جهت تسهیل زندگی 
ش��هروندان گام برمی دارند. بدیهی است که 
در صورتیکه نتایج یک دس��تورالعمل یا قانون 
جدید نه تنها ب��ه اصالح وضع موجود کمکی 
نکند بلکه خود مش��کلی بر مشکالت بیافزاید 
التزام شهروندان به رعایت چنین قوانینی دچار 

خدشه خواهد شد.
مثال فوق برای افرادیکه با مس��ائل جامعه 
م��ا آش��نایی ندارن��د بس��یار دور از ذهن می 
نماید و ممکن اس��ت به سالمت عقل نگارنده 

این س��طور ش��ک کنند. اما مثال فوق دقیقا 
آنچیزی است که در س��ال گذشته در زمینه 
تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در 
کش��ور ما اتفاق افتاد. درس��ت در اولین سال 
پس از بازپس گیری حق تعرفه گذاری از نظام 
پزش��کی که دولت می بایست تعرفه خدمات 
را اعالم م��ی کرد، بدون در نظر گرفتن اثرات 
حذف یارانه ه��ا بر حامل های ان��رژی و تورم 
واقعی، در برخی بخشهای ارائه دهنده خدمات 
مانند آزمایش��گاه بالینی تعرفه ابالغی دولت 
بدون افزایش نسبت به سال گذشته اعالم شد. 
مغایرت تعرفه گذاری س��ال 90 توسط دولت 
ب��ا واقعیتهای روز آنقدر زی��اد بود که در اکثر 
ش��هرهای کشور مراکز تشخیصی و درمانی با 
یک توافق محلی نس��بت به افزایش تعرفه با 
درصدهای متفاوت اقدام کردند تا از این طریق 
راه��ی برای جلوگیری از ورشکس��تگی مراکز 
خ��ود بیابند و دقیقا همانن��د رانندگانی عمل 
کردند که برای ب��رون رفت از بلوک ترافیکی 
 ایجاد شده مجبور به عبور از یک ورود ممنوع 

شدند.
متاس��فانه نحوه واکنش مسئوالن سالمت 
کشور به نحوه تعرفه گذاری سال گذشته شبیه 
به بی توجهی مسئوالن ترافیکی مثال فوق به 
مشکل بوجود آمده بود و با بی اعتنایی قدمی 
در اصالح دس��تورالعملهای غیر کارشناس��ی 

برنداشتند.
حال سئوالی که در این میان مطرح می گردد 
آنس��ت که در صورتیکه دول��ت اقدامی برای 
واقعی شدن تعرفه های خدمات تشخیصی و 
درمانی برندارد و مراکز تشخیصی و درمانی با 
تعرفه های منطقه ای ب��رای نجات اقتصادی 
خود اقدام نمایند چه بر س��ر بیمه ش��دگان 
بی نوا می آید که س��هم پرداخت از جیبشان 
آنچنان افزایش می یابد که بهتر است از خیر 
مراجعه به پزشک یا انجام آزمایش بگذرند؟ و 
از طرف دیگر افت ش��دید مراجعه بیماران به 
مراکز تشخیصی و درمانی وضعیتی را بوجود 
خواهد آورد که در حضور تعرفه افزایش یافته 
درآمد مراکز همچنان سیر نزولی خود را طی 

خواهند کرد.
 در حقیقت آنچه رخ می دهد مانند آنست 
که ش��یرینی های پش��ت ویترین بدلیل نبود 
مشتری فاسد می شوند در حالیکه در آنطرف 
ویترین مردم گرسنه آرزوی داشتن شیرینی را 

در خود فرو می خورند!    

در صورتیکه 
نتایج یک 
دستورالعمل یا 
قانون جدید نه 
تنها به اصالح 
وضع موجود 
کمکی نکند بلکه 
خود مشکلی 
بر مشکالت 
بیافزاید التزام 
شهروندان به 
رعایت چنین 
قوانینی دچار 
 خدشه
 خواهد شد
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در اولین سال زمامداری مجدد دولت بر تعیین 
میزان تعرفه، افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی 
و بس��یاری از خدمات پزش��کی ب��ا جریان های 
خاصی همراه ش��د که در نهایت منجر به اعالم 
تعرفه صفر درصدی برای س��ال 90 شد. این در 
حالیست که رشد بی سابقه قیمت ارز و همچنین 
بی ثباتی وضعیت اقتصادی در سال 90 عرصه را بر 
بسیاری از اقشار جامعه پزشکی تنگ و مشکالت 
بس��یاری در تامین هزینه ها ایجاد کرد. در این 
میان آزمایشگاه  پزشکی که در تامین مالزمات 
خود وابس��تگی بس��یاری به نرخ ارز دارد بیش 
از پیش در معرض تهدی��د قرار گرفت. موضوع 

لزوم افزایش بهای خدمات سالمت و اعالم تعرفه 
واقعی با حضور نمایندگان انجمن های علمی و 
تخصصی طی جلس��ه ای که روز  18 اسفند 90 
در انجمن آسیب شناسی برگزار شد مورد بحث 
قرار گرفت. در این جلسه که به گفته دکتر فرید 
کرمی، ریاست انجمن آسیب شناسی،  با هدف 
چاره اندیشی و هم اندیشی انجمن های علمی و 
تخصصی در مورد نرخ تعرفه  های آزمایشگاهی 
برگزار ش��د، نمایندگان سایر انجمن های علمی 
به بح��ث و  تبادل نظر در خصوص این موضوع 
پرداختند. مش��روح گزارش ای��ن همایش را در 

ادامه می خوانید.
حضار: دکتر عبدالرسول صداقت، دکتر ایرج 
هنربخش، دکتر عباس درگاهی و دکتر مختوم 
شهنازی از انجمن رادیولوژی ایران، دکتر مجتبی 
انصاری از انجمن پزشکی هسته ای ایران، دکتر 

جواد توکلی بزاز، دکتر مهدی کرامتی پور، دکتر 
س��یروس زینلی و دکتر محمدتق��ی اکبری از 
انجمن ژنتیک پزشکی ایران، دکتر محمد صاحب 
الزمانی، دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی از 
انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی ایران، دکتر 
عبدالفتاح صراف نژاد و دکتر محسن غریب دوست 
از انجمن متخصصان علوم آزمایش��گاهی ایران، 
دکت��ر فرید کرمی، دکتر س��یدعلی اکبر س��ید 
مهدی، دکتر حس��ین دارآفرین، دکتر س��عید 

آزادارمکی از انجمن آسیب شناسی ایران 
در ش��روع جلس��ه دکتر فرید کرمی رئیس 
انجمن آسیب شناسی ایران ضمن خوشامدگویی 
به مدعوین هدف از این گردهمایی را هم اندیشی 
انجمن های علمی و تخصصی در مورد مشکالتی 
که ارائه دهندگان خدمات تشخیص پزشکی که 
توسط طیف وسیعی از پزشکانی که در انجمن 

دولت نگاهی غیرواقعی به اقتصاد سالمت دارد

زهرا یونسی

رییس انجمن آسیب شناسی ایران:



دوره جدید شماره 36)پیاپی48( - بهمن و اسفند 90

6
نشریه علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران

C l i n i c a l & A n a t o m i c a l

های فوق الذکر متشکل ش��ده اند، دانست و از 
افزایش هزینه های مراکز تش��خیصی و درمانی 
به عنوان معضل مش��ترک جامعه پزش��کی یاد 
کرد وی همچنین افزود  افزایش هزینه ها تاثیر 
گسترده ای بر فعالیت مراکز تشخیصی دارد که 
از نظر تجهییزات و مواد مصرفی تابع نوس��انات 
نرخ ارز و تحریم ها هس��تند. دکتر کرمی یادآور 
ش��د که این جمع همگی با مشکالت یکسانی 
مواجه اند و انجمن آسیب شناسی خود را موظف 
می داند در این جلسه  با طرح مشکالت از زوایای 
مختلف بدنبال راه حل مش��ترکی برای تمامی 
گروه های تش��خیص پزشکی اس��ت. ایشان در 
ادامه ضمن اش��اره به مسائل مالی میان بیمار و 
پزشک، ش��ناخت زوایای پنهان مشکالت نظام 
س��المت را وظیف��ه انجمن ها دانس��ت چرا که 
به عقیده وی هیچ کارش��ناس دولتی و اس��تاد 
دانش��گاهی نمی توان��د به خوبی پزش��کانی که 
خود درگیر این مش��کالت  هستند معضالت را 
بشناسد. ریاست انجمن آسیب شناسی با اشاره 
به افزایش هزینه های ارائه خدمات در سراس��ر 
کش��ور وضعیت موجود را وی��ژه ارزیابی کرد و 
ادامه  داد در حال حاضر سیستم دولتی نگاهی 
غیرواقع��ی به اقتصاد س��المت دارد و انجمن ها 
باید نظرات کارشناسی خود را در مورد تعرفه و 
در قالب پیشنهاد به مراجع نظام پزشکی اعالم 
کنن��د. در ادامه جلس��ه دکتر کرم��ی از رییس 
انجم��ن رادیولوژی دعوت ک��رد تا نقطه نظرات 

خود را در این خصوص بیان نمایند.

دکتر عبدالرس��ول صداق��ت رییس انجمن 
رادیول��وژی ایران ضم��ن اظهار خرس��ندی از 
برگزاری این جلس��ه حداقل نتیجه این دیدار را 
یادآوری جایگاه جامعه پزش��کی به اعضای آن 
دانست و متذکر شد که درگیری با مسائل روزانه، 
پزش��کان و انجمن های علمی را از توجه الزم به 
وضعیت موجود بازداش��ته است. دکتر صداقت 
اظهار داش��ت با احتس��اب انجم��ن پاتولوژی، 
مجامع عل��وم آزمایش��گاهی و ژنتیک، اعضای 
انجمن پزشکی هس��ته ای و انجمن رادیولوژی، 
افراد حاضر در این جلسه نماینده بیش از 8000 
عضو از جامعه پزش��کی کشور هستند که عدد 
کمی نیست و اگر هدف یکسانی را دنبال کنند 
قطعا خواهند توانست خواسته های منطقی خود 
را به گوش مس��ئوالن برس��انند و به نتیجه آن 
امیدوار باش��ند. او در ادامه به نوس��ان نرخ دالر 
و تاثیر غیرقابل اجتناب آن بر قیمت تمام شده 
تجهی��زات در داخل اش��اره کرد و اف��زود امروز 
هماهنگی با نوس��انات بازار از مش��کالت جدی 
ش��رکت های تجهیزات پزشکی اس��ت. رییس 
انجمن رادیولوژی همچنین اظهار داشت معضل 
دیگر جامعه پزشکی مواجهه  با بیمه هاست زیرا 
با افزایش روزانه قیمت دالر، قیمت خدمت ارائه 
شده در زمان انجام و دریافت وجه متفاوت است 
و ارزش وج��ه دریافتی در مدت زمانی که برای 
پرداخت از س��وی بیمه ها صرف می شود تنزل 
قابل توجهی خواهد داش��ت و این امر تماما به 
ضرر پزشک خواهد بود، در چنین شرایطی لزوم 

بحث پیرامون نرخ تعرفه مطرح می شود.
ریاس��ت انجمن رادیول��وژی در ادامه به نرخ 
تعرفه  در سال های 89و90 اشاره کرد و افزود: در 
افزایش تعرفه اگر به دولت امیدوار باشیم در سال 
جدید10درصد به تعرفه ها اضافه خواهد شد و 
این افزایش نس��بت به س��ال89 خواهد بودزیرا 
نرخ تعرفه در س��ال جاری افزایش��ی نداش��ت. 
اینکه بسیاری از همکاران پیگیری موضوع را به 
اردیبهشت ماه سال 91 و عملکرد سازمان نظام 
پزش��کی وامی گذارند به نوعی پذیرفتن شرایط 
موجود اس��ت. او همچنین یادآور شد که گرچه 
تعیین تعرفه از نظر قانونی به عهده دولت است 
اما بدان معنا نیست که نظام پزشکی هیچ گونه 
دخالتی نمی تواند داش��ته باش��د. نظام پزشکی 
می تواند تعرفه پیش��نهادی خ��ود را ارائه دهد. 
که در صورت عدم پذیرش نظام پزشکی، تعرفه 
پیشنهادی خود را در یک کتابچه ارائه و توزیع 
کند تا به تایید همه انجمن ها برسد. من معتقدم 

قانون جاییست که منطق باشد.
دبیر ش��واری عالی نظام پزش��کی و ریاست 
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، دکتر محمد 
صاحب الزمانی، س��خنران بعدی این جلسه در 
ش��روع صحبت های خود ضمن تشکر از انجمن 
آسیب شناس��ی برای تش��کیل این جلسه، در 
خصوص صحبت های سایر سخنرانان متذکر شد 
که نرخ تعرفه نیز مانن��د تمامی اقالم از فرمول 
خاصی تبعی��ت می کند ولی گاهی تعرفه ای که 
تعیین می ش��ود منطبق ب��ر قیمت های واقعی 
نیست و این موضوع تنها شامل خدمات پزشکی 
و تعرفه س��المت نمی ش��ود بلک��ه دربرگیرنده 
تمامی اقالم بازار و س��بد خانوار است. در جایی 
که س��المت در ردیف سیزدهم سبد خانوار قرار 
بگیرد نباید انتظار بیش��تر از این داشت. ریاست 
انجمن دکت��رای علوم آزمایش��گاهی ادامه داد 
بودجه سرانه س��المت را دولت به مجلس ارائه 
می دهد و مجلس هم همان را تصویب می کند 
در حالی ک��ه این بودجه براس��اس قیمت های 
واقعی نیست و نمی تواند جوابگو باشد و به عقیده 
م��ن این موضوع به تمامی خدمات پزش��کی از 
جلمه بستری، پاراکلینیک و ... هم تسری داشته 

است.
دبیر ش��ورای عالی س��ازمان نظام پزش��کی 
عنوان کرد در س��ال گذش��ته نظر شورای عالی 
نظام پزش��کی نیز بر این بود که نظام پزش��کی 
با توجه به هزینه های واقعی، تعرفه پیشنهادی 
خود را ارائه دهد. این موضوع همچنان در دستور 

در افزایش 
تعرفه اگر به 
دولت امیدوار 
باشیم در سال 
جدید10درصد به 
تعرفه ها اضافه 
خواهد شد و این 
افزایش نسبت به 
سال89 خواهد 
بودزیرا نرخ 
تعرفه در سال 
جاری افزایشی 
نداشت
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کار قرار دارد و در جلسه روسای هماهنگی نظام 
پزشکی استان ها نیز به صورت موکد مورد بحث 
ق��رار گرفت و نظ��ر اکثر حضار ب��ر ارائه تعرفه 
پیش��نهادی بود. به هر حال طبق فرمول علمی 
و اقتصادی، رش��د تعرفه باید براساس نرخ تورم 
اعالم ش��ده در بانک مرکزی اعمال شود. بر این 
اس��اس از آنجا که بانک مرکزی در سه ماه سوم 
س��ال 90 نرخ ت��ورم را 23 درصد اعالم کرد که 
متعاقبا افزایش وزنی هزینه را به دنبال داش��ت، 
این تورم باید در افزایش تعرفه نیز لحاظ شود. از 
سوی دیگر مستحضرید که طبق آمار اعالم شده 
از سوی بانک مرکزی دستمزد امسال کارکنان 
در آزمایش��گاه 15 درصد، تعمیرات و نگهداری 
ابنیه و تجهی��زات 17 درص��د، کاالی مصرفی 
غیرپزشکی28/3 درصد، سود سرمایه 21 درصد 
و حامل های انرژی تحت تاثیر طرح هدفمندی 
یارانه ه��ا افزایش داش��ته که با این حس��اب در 
خوش��بینانه ترین حالت، نرخ تورم بیش از 200 
درصد خواهد بود. بنابراین تصمیم بر این است 
که مشکالت بیان و اعضای شورای نظام پزشکی 
را برای ارائه یک تعرفه پیشنهادی متقاعد کنیم.
دکت��ر صاحب الزمانی ادامه داد در س��ال 90 
تعرفه آزمایش��گاهی اعالم ش��ده از سوی دولت 
صفر درصد افزایش داشته و این موضوع مدنظر 
مس��ئوالن قرار دارد که اگر آزمایشگاه با همین 
تعرفه ه��ای غیرواقعی فعالیت کن��د قطعا ضرر 
خواهد ک��رد از طرفی این نکت��ه را هم باید در 
نظر داش��ت که نمی توان تعرفه کامال واقعی را 
از مردم انتظار داش��ت چ��ون در حد توان همه 
اقش��ار نیست. از سوی دیگر حدود 12 درصد از 
هزینه سالمت مردم در آزمایشگاه توسط بیمه ها 
پرداخت می ش��ودکه مبلغ زیادی نیس��ت و در 
میان هزینه آزمایشگاه و رادیولوژی به تدریج کم 
رنگ خواهد شد. بنابراین قابل پیش بینی است 
که در سال های آینده آزمایشگاه نیازی به تعرفه 
قانونی ندارد و می تواند راس��ا براساس تعامل با 

اعضای انجمن ها به یک تعرفه توافقی برسد.
ریی��س انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی 
به افزایش 16/5 درصدی تعرفه در پایان س��ال 
90 اش��اره کرد و ادامه داد این افزایش براساس 
نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی در پایان سال 
89 ص��ورت پذیرفت و همگی می دانیم که این 
افزایش یک افزایش کامال حداقلی بود. امس��ال 
هم نرخ تورم در س��ه ماهه اول سال جاری 23 
درصد اعالم ش��ده ولی برخ��ی همکاران انتظار 
افزایش 50 درص��دی تعرفه را دارند. باید توجه 
داشت که افزایش یکباره ممکن است در جامعه 

پذیرفته نشود و مردم توان پرداخت آن را نداشته 
باشند. دکتر صاحب الزمانی در پایان صحبت های 
خود اظهار داش��ت که افزایش 23 درصد عالوه 
بر 16/5 درصد اعالم ش��ده در پایان س��ال 90 
که در مجم��وع نزدیک ب��ه 40 درصد افزایش 
تعرفه نسبت به سال 89  منطقی خواهد بود. او 
همچنین افزود: درست است که 23 درصد اعالم 
شده متعلق به سه ماهه اول سال 90 می شود و 
با توجه به افزایش ه��ای اخیر نرخ ارز، این تورم 
مطمئنا بیش از این رقم اس��ت ولی باید در نظر 
داشت که یکباره نمی توان تعرفه را واقعی کرد. 
پیشنهاد من این است که انجمن ها بر این رقم 
به تواقق برس��ند و کتابچه را منتش��ر  و توزیع 
کنند  و امید آن می رود که نظام پزشکی نیز با 

این حرکت همگام شود.
درادامه جلسه دکتر سیروس زینلی به عنوان 
نماینده انجمن ژنتیک پزش��کی ایران در شروع 
صحبت خود مجددا ب��ر افزایش نرخ ارز و تاثیر 
آن بر هزینه های آزمایش��گاه تاکید کرد و ادامه 
داد آزمایشگاه  ژنتیک بسیار تحت تاثیر نوسانات 
قیم��ت ارز قرار دارد و با دوبرابر ش��دن آن تمام 
هزینه ه��ا دوبرابر ش��ده در نتیج��ه افزایش 50 
درصدی تعرفه کامال موجه اس��ت. دکتر زینلی 
همچنین متذکر ش��د باید بر افزای��ش نرخ ارز 
تاکید بیشتری داشته باشیم چرا که قطعا بخش 
بس��یار ناچیزی از هزینه های آزمایشگاه ژنتیک 
مربوط به مواردی است که بحث شد و بیشترین 
هزینه های این آزمایشگاه مربوط به اقالم وارداتی 

است. او ادامه داد افزایش تعرفه ها موضوع بسیار 
مهمی اس��ت که با هماهنگی انجمن ها قطعا به 
نتیج��ه مطلوب خواهد رس��ید. نماینده انجمن 
ژنتیک پزش��کی اظهار داش��ت قبل از افزایش 
ن��رخ ارز نظ��ر انجم��ن ژنتیک ب��ر افزایش 25 
درصدی تعرفه بود ولی با شرایط فعلی افزایش 
50 درصدی تعرف��ه حداقل افزایش معقول آن 
است. او در ادامه پیشنهاد داد که در تعیین نرخ 
آزمایش ها به مواردی که هزنیه های خاص دارند 
و ممکن است برای همکاران مسئولیت بیشتری 
به همراه داشته باش��د بیشتر توجه شود. دکتر 
زینلی در جمع بندی صحبت های خود پیشنهاد 
ک��رد ک��ه انجمن ها جل��ودار این امر باش��ند و 
منتظر سازمان نظام پزشکی نباشند همچنین 
بر افزایش حداقل 40 درصد پافشاری کنند که 
البته ای��ن افزایش باید محدود به تغییر نرخ ارز 
باشد چون قیمت دالر رو به افزایش است و قطعا 
این 40 درصد نیز در آینده جوابگو نخواهد بود. 
نماینده انجمن ژنتیک پزش��کی در پایان افزود 
ممکن است برای بسیار از خانواده ها این افزایش 
تعرفه امکان پذیر نباشد و پیشنهاد می کنم که 
به اقش��ار بی بضاعت تخفیف داده شود ولی نرخ 

تعرفه باید واقعی باشد.
دکتر صاحب الزمانی نیز در تایید صحبت های 
دکتر زینلی اضافه کرد به نظر من می توان برای 
نرخ خدمات میانگین اعالم کرد به این معنا که 
ما انتظار افزای��ش 40 درصدی تمامی خدمات 
را نداری��م برخ��ی از آزمایش ها نی��ازی به این 

در سال 90 تعرفه 
آزمایشگاهی 
اعالم شده از 

سوی دولت صفر 
درصد افزایش 

داشته و این 
موضوع مدنظر 
مسئوالن قرار 

دارد که اگر 
آزمایشگاه با 

همین تعرفه های 
غیرواقعی 

فعالیت کند قطعا 
ضرر خواهد کرد
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مق��دار افزای��ش ندارند ولی ممکن اس��ت برای 
برخی دیگر تا بیش از 200 درصد افزایش جایز 
باش��د بنابراین من خواهش می کن��م که برای 
ای��ن اقدام هرچه زودتر و قاطعتر ش��روع کنیم.  
دکتر غریب دوست از انجمن متخصصین علوم 
آزمایشگاهی به عنوان سخنران بعدی جلسه در 
شروع س��خنان خود ذکر چند نکته را ضروری 
دانست و ادامه داد اولین نکته ای که باید در نظر 
داشته باش��یم این است که ما هرسال در اعالم 
تعرف��ه، افزایش نرخ را برای س��ال جدید ولی با 
میزان تورم سال قبل ارائه می دهیم. مطلب دوم 
اینکه اصرار نداشته باشیم تعرفه پیشنهادی برای 
تمامی س��ال 91 باشد باید به عنوان مثال برای 
6 ماه اول س��ال اعالم ش��ود. نکته سوم این که 
عالوه بر مشکالت برون صنفی ما با یک مشکل 
درونی روبرو هستیم و آن همکارانی هستند که 
با قیمت پایین قرارداد می بندند، تعرفه دولتی 
را رعایت می کنند و تخفیف هم می دهند. دکتر 
غریب دوس��ت در ادامه به قوانین دارایی اشاره 
کرد و افزود مطلب دیگری هم که در حال حاضر 
خاموش است ولی ممکن است در تیر ماه سال 
آینده با آن مواجه باشیم بحث دارایی است. باید 
یادمان باشد که سال 90 تعرفه افزایش نداشته 
بنابرای��ن دارایی نباید مبلغی از ما دریافت کند. 
بیش��تر بیماران ما تحت پوشش بیمه هستند و 
طبیعتا باید بیمه ها مجاب شوند و این قیمت ها 
را بپذیرند و .همچنین بح��ث پرداخت بیمه ها 

باید به طور جدی پیگیری شود زیرا تحمل یک 
ساله برای دریافت کارمزد غیرمنطقی و نامعقول 

است. 
ریاس��ت انجمن آسیب شناسی دکتر کرمی، 
در تایید صحبت های دکتر غریب دوست  افزود 
اجرای تعرفه پیشنهادی در شهرستان ها راحت تر 
انجام می ش��ود ولی در ته��ران حداقل از منظر 
آزمایشگاه، چند آزمایش��گاه بزرگ وجود دارند 
که تعرفه پیشنهادی را اجرا نمی کنند و این امر 
چالش برانگیز خواهد بود. انجمن آسیب شناسی 
و س��ایر انجمن های مرتبط با آزمایشگاه در نظر 
دارند انجام که طی جلس��ه ای با آزمایشگاه های 

بزرگ این موضوع را مورد بحث قرار دهند.
 دکتر مجتبی انصاری دبیر انجمن پزش��کی 
هس��ته ای س��خنران بعدی جلس��ه نیز بعد از 
تش��کر از انجمن آس��یب شناسی برای تشکیل 
این گردهمایی در ش��روع سخنان خود از رشد 
نزولی تعرفه در رش��ته پزشکی هسته ای گفت 
و اظهار داش��ت در سال های اخیر نرخ تعرفه در 
پزشکی هسته ای روند نزولی داشته درحالی که 
تورم هرس��اله دارای رشدی صعودی بوده است. 
به گفته او این امر باعث ش��ده است که قیمت 
آزمایش ها در این رش��ته بسیار غیرواقعی باشد 
ضمن این که افزایش تعرفه س��ال 90 پزشکی 
هس��ته ای در بخش خصوصی صفر و در بخش 
دولتی 5 درصد اعالم شد و در نتیجه مبلغی که 
از بیمار در قبال ارائه خدمت دریافت می ش��ود 

نسبت به سال گذشته کمتر است. دکتر انصاری 
یادآور ش��د اگر ب��ر این روند مش��کل پرداخت 
بیمه ه��ا را هم اضافه کنیم می ت��وان از وخامت 

اوضاع مطلع شد.
دبیر انجمن پزش��کی هس��ته ای به افزایش 
قیم��ت اقالم مصرفی در طول چند س��ال اخیر 
اشاره کرد و افزود قیمت  این اقالم در طول این 
س��ال ها افزایش قابل توجه ای داش��ته و تقریبا 
قیمت تمامی وس��ایل مصرفی اعم از پزشکی و 
غیرپزشکی دو تا سه درصد بیشتر شده اند و این 
موضوع اگر ادامه یابد قطعا موجب بروز مشکالتی 
مانند شیوع مسائل خالف اخالق پزشکی خواهد 
شد و ممکن است گروهی با توجیهات غلط در 
وظیفه خود کوتاهی کنند. همچنین از آنجا که 
در صورت ادامه وضعیت موجود برخی روشهای 
تشخیصی به صرفه نخواهد بود انتظار حذف آنها 
م��ی رود که در این صورت مش��کل اصلی برای 
بیمار ایجاد خواهد شد. دکتر انصاری همچنین 
ب��ه امکان ایجاد برخی رواب��ط غیرقانونی مانند 
بازار پورسانت ها اش��اره کرد و تاکید داشت که 
این مس��ائل در حال حاضر هم وجود دارند و در 
صورت ادامه موقعیت کنونی، گسترده تر خواهد 
شد. دبیر انجمن پزش��کی هسته ای با تاکید بر 
لزوم انتشار کتابچه تعرفه مورد تایید انجمن ها، 
پیش��نهاد کرد که اقالم مصرفی اعم از پزشکی 
یا غیر پزشکی نیز برای بیمار نسخه و یا قیمت 
این اقالم بس��ته به نرخ ارز ش��ناور اعالم شود و 
ضمنا اقالمی که برای بیمار قابل تهیه نیست را 
می توان اضافه بر تعرفه در نظر گرفت.  در خاتمه 
جلسه دکتر کرمی به لزوم مقابله با همکارانی که 
از رعایت تعرفه سرباز می زنند اشاره کرد و افزود 
برخورد با مسئله عدم رعایت تعرفه صرفا محدود 
ب��ه دریاف��ت مبالغی باالتر از مقدار مقرر ش��ده 
نیست و الزم است به همکارانی که سعی دارند با 
استفاده از رقابت منفی نظر بیماران را جلب کنند 
تذکر داده شود. ریاست انجمن آسیب شناسی به 
عنوان جمع بندی جلسه پیشنهاد کرد  تعامالتی 
از این دست بیشتر صورت پذیرد و دبیرخانه ای 
متشکل از نماینده انجمن های علمی و تخصصی 
جهت پیگیری مس��ائل فی مابین تشکیل شود. 
همچنین قرار شد تعرفه پیشنهادی خدمات هر 
انجم��ن تا تاریخ 90/12/23 تهیه و جهت چاپ 
به انجمن رادیولوژی تحویل داده ش��ود. در این 
جلسه توافق ش��د که تعرفه  پیشنهادی و مورد 
تایید انجمن ها از تاریخ 91/1/1 به مدت ش��ش 

ماه و به طور هماهنگ به اجرا درآید.

ما انتظار افزایش 
40 درصدی 
تمامی خدمات را 
نداریم برخی از 
آزمایش ها نیازی 
به این مقدار 
افزایش ندارند 
ولی ممکن است 
برای برخی دیگر 
 تا بیش از

 200 درصد 
افزایش جایز 
باشد
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 ویژگی های پاتولوژیک
 و پیش آگهی بالینی لیومیوم رحمی در بارداری

ترجمه و تخلیص: دکتر هیوا صفار 
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

خونریزی اخیر همراه با سلول های مرده در کنار تومور سل زنده

سلول های آتی پی کال در تومور هیالینیزه همراه با سلول های مرده

انفارکت اخیر

نکروز تیپ انفارکت

طبقه بنـدی نئوپالسـم های رحمـی به دو 
گروه خوش خیم و بدخیم اغلب ساده است 
ولی طی بارداری، خونریزی، نکـروز و تغییرات دژنراتیو می تواند بر این 

تصمیم گیری تأثیر بگذارد.
در مطالعه پیش رو که در یک مرکز در کشـور ترکیه صورت گرفته نمای 
بافتی، رفتار بالینی و میزان پرولیفراسـیون لیومیوم های رحمی که طی 

سزارین خارج شده اند بررسی شده است.
طی سـال های 2008-2005 ، 53 بیمار باردار که تحت عمل سزارین قرار 
گرفته و همزمان لیومیوم رحمی نیز داشته اند مورد مطالعه قرار گرفتند. 
تغییرات دژنراتیـو و آتی پی در 42 مورد گزارش شـد )61/7درصد(و 7 
مورد نکروز وسیع داشتند که تمامی آنها از نوع هیالین یا انفارکت بوده 
اسـت. آتی پی سـلولی در حد خفیف و لوکالیزه در 18 مورد گزارش شد 

که در 3 مورد با نکروز هیالین همراهی داشت.
فعالیت میتوتیک بسـیار پایین )کمتر از 5/10HPF( بجز در یک مورد 
وجـود داشـت و در پیگیری متوسـط 38 ماهه مـوردی از عود گزارش 
نگردید. به نظر می رسد تغییرات مورفولوژیک لیومیوم طی بارداری شامل 
نکروز هیالین وسـیع، خونریزی و آتی پی سلولی است که با یک رویکرد 
تشـخیصی مناسب می توان تغییرات پاتولوژیک لیومیوم طی بارداری را 
تشـخیص داد. در حالیکه برخورد بالینی با آن به لحاظ مشـخص کردن 

علت این تغییرات و پاتوژنز آن نیازمند مطالعات بیشتر است. 

لیومیوم رحمی، تومور خوش خیم با منشأ 
عضالنی، فراوانی معادل 0/65 تا 3/9درصد 
در دوران بـارداری دارد. خونریزی، نکروز و تغییـرات دژنراتیو مختلف 
می توانند در این دوران بر روی آن سـوار شـوند کـه می توانند به لحاظ 

تشخیص در نمای پاتولوژی مشکل ایجاد نمایند.
در مطالعـه پیش رو که در مرکزی در کشـور ترکیه صـورت گرفته طی 
سـال های 2008-2005 ، 53 خانم باردار با لیومیوم رحمی که تحت عمل 
سـزارین قرار گرفته بودند مورد بررسـی واقع شـدند. مواردی که مورد 
ارزیابی قرار گرفتنـد: اندازه لیومیوم، حدود ضایعه در نمای بزرگ بینی، 
وجود خونریزی، نکروز، تغییرات عروقی، آتی پی و میتوز بودند. در موارد 
وجود آتی پی سلولی و نکروز، Ki 67 جهت بررسی میزان پرولیفراسیون 

به روش ایمونوهیستو شیمی ارزیابی شد.

خالصه:

مقدمه
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نتایج

در کل 63 مورد لیومیوم بررس��ی ش��دند. 
میانگین س��نی افراد بررس��ی شده 31 سال 
 2-6/5cm  44-21 سال( .اندازه لیومیوم از(
و میانگین آن cm 3/4 بوده است. 11 بیمار 

لیومیوم های متعدد داشته اند.
در هم��ه م��وارد ح��دود ماکروس��کوپی 
لیومیوم ها واضح بوده و نمای تی پیک با سطح 
برش سفید و گردبادی در 43 بیمار مشاهده 
شد ودر 10مورد خونریزی،کلسیفیکاسیون یا 

مناطق نرم گزارش شد.
تغیی��رات  )61/7درص��د(  م��ورد   42 در 
دژنراتیو و آتی پیک مشاهده شد که خالصه 
آن در جدول ش��ماره 1 آمده اس��ت. 7 مورد 
نکروز وسیع داش��تند که به شکل هیالین یا 
انفارکت بوده است. انواع شامل انفارکت تازه 
به ش��کل س��لول آپوپتوتیک منفرد همراه با 
س��لول های زنده نیز گاه مشاهده شده است 
)ش��کل 2 و 1(. 3 م��ورد نک��روز و خونریزی 
همراه با هم دیده ش��دند )ش��کل 3( و در 2 
مورد مناطق کلسیفیکاسیون نیز همراه نکروز 

هیالین مشاهده شد.
تغیی��رات  عروق��ی،  ازتغیی��رات  منظ��ور 
میکسوئید انتیمال، هیپرتروفی مدیال، نکروز 
فیبرینوئید و ترومبوز بوده که 2 مورد اول در 
2 نمونه در نزدیک نکروز هیالین دیده شد و 

موارد بعدی اصاًل گزارش نشدند.
آتی پ��ی س��لولی خفیف و ف��وکال در 18 
لیومی��وم دیده ش��د که در 3 م��ورد با نکروز 
هیالی��ن همراه��ی داشت)ش��کل 4(.فعالیت 
 5/10hpf میتوزی بس��یار پایین) کمتر از
 )7/10hpf( در هم��ه موارد غیر یک م��ورد)
وجود داش��ت. بین می��زان میتوز در نزدیکی 

نکروز و به دور از آن تفاوتی مشاهده نشد.
 Ki 67کمت��ر از 2درص��د در 16 م��ورد 
که نکروز یا آتی پی س��لولی داشتند مشاهده 
ش��د. میانه پیگیری 38 )54-20( ماه بود که 

موردی از عود یا متاستاز مشاهده نشد.
بحث

لیومیوم ب��ا وجود باندله��ای خوش ظاهر 
عضالن��ی صاف که نمای دره��م تنیده دارند 
به راحتی تش��خیص داده می ش��ود  و معموال 
افتراق انواع خوش خیم و بدخیم آن آس��ان 
است. با این حال برخی یافته ها شامل آتی پی 
س��لولی، فعالی��ت پرولیفراس��یون و خصوصا 

وج��ود نکروز می توان��د در برخی موارد بحث 
برانگیز باشد.

ای��ن تغیی��رات در ب��ارداری و تحت تأثیر 
تغییرات هورمونی می توانند واضح ترباشند. 

هیپرتروف��ی و هیپرپالزی فیزیولوژیک در 
دوران بارداری یک پدیده شناخته شده است 
اما اینک��ه اندازه این نئوپالس��م بعد از اتمام 
ب��ارداری افزایش یا کاهش می یابد و یا بدون 
تغییر می ماند مورد بحث است. به عنوان مثال 
در یک مطالعه مش��اهده شده در 113 مورد 
بررسی شده در اوایل بارداری اغلب با افزایش 
اندازه مواجه می ش��ویم که بع��د از آن بدون 
تغییر می مانند یا کاهش اندازه پیدا می کنند. 
گاهی این تغیی��رات در دوران بارداری باعث 
درد حاد ش��کمی می شود  که در یکی بررسی 
 2/6درص��د منجر به مداخله جراحی گش��ته 

است.
 در گذش��ته بر روی میتوز )میزان بیشتر از

 hpf/10( ب��ه عن��وان یک معی��ار مهم در 
تش��خیص بدخیمی تکیه می شد. حال آنکه 
بعدها مشخص ش��د همه موارد با میتوز باال 
س��یر بدخیم نداش��ته اند و برعک��س برخی 
م��وارد بدخیم میتوز باال نداش��ته اند و حتی 
برخی تغییرات هورمونی نیز می توانند باعث 
افزایش میتوز ش��وند .از سویی دیگر شمارش 
میتوز در نم��ای معمولی h&E خود تحت 
تأثیر بس��یاری از متغیرها ق��رار دارد. بعدها 
در ی��ک س��ری بررس��ی ها که پیش��گام آن 
Bell بوده اس��ت س��ه معیار آتی پی فوکال 
یا وس��یع، میتوز )hpf 10/10<( و نکروز 
 س��لول های تومورال همه م��ورد توجه قرار 

گرفتند.
در ب��اردار ی  هیپرتروف��ی عض��الت همراه 
ب��ا تغیی��رات هیدروپیک در سیتوپالس��م و 
بزرگی هسته اس��ت که ممکن است اشتباهاً 

آتی پ��ی تلق��ی ش��ود. در حالی ک��ه در این 
شرایط پلئومورفیس��م، هیپرکرومازی هسته، 
خش��ن ش��دن کروماتین و بی نظمی غش��اء 
هسته همراه با هسته بزرگ، هستک واضح یا 
چند هس��ته ای شدن که نشانه آتی پی واقعی 

هستند  دیده نمی شوند. 
در لیومیوم بارداری نکته قابل توجه وجود 
 نکروز و خونریزی است. لیومیوم آپوپلکتیک
دارای  لیومی��وم  نوع��ی   "Apoplectic"
خونریزی و پرس��لول است که در افراد باردار 
یا کس��انی که OCp مصرف می کنند دیده 
می شود . در لیومیوم بارداری مناطق خونریزی، 
نکروز هیالین و آتی پی سلولی فوکال شایع است 
و گاه تا 72 درصد گزارش شده است. در این 
 مطالعه 51/4درصد موارداین تغییرات را نشان

 دادند.
در ش��کل 5 الگوریتم مواجهه با نئوپالسم 
عضالن��ی ص��اف رحمی نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. وقوع ش��ایع این تغییرات در بارداری 
سئواالتی را مطرح کرده است. تغییرات رحم 
در ب��ارداری و بع��د از وضع حمل مکانیس��م 
آس��یب و ترمیمی را القاء می کند که ش��بیه 
توموریژنز از س��لول های بنیادی اس��ت. این 
فرضی��ه با وجود لیومیوم ها نزدیک به مناطق 
خونری��زی و الته��اب در موش ه��ای موتان 
مولتی پار حمایت ش��ده اس��ت. در بررس��ی 
مذکور تومورهای بزرگ با نکروز، خونریزی و 
فیبروز همراه بوده اند. وقتی مارکرپرولیفراتیو 
pCNA در این موارد بررس��ی شد در آن ها 
ه��م فعالیت میتوتی��ک اندک)مانند لیومیوم 

رحمی در انسان ها( مشاهده شد. 
-Microa مطالع��ات در   همچنی��ن 
ray ای��ن تئوری مطرح ش��ده که لیومیوم از 
سلول های نرمال رحمی که به دنبال اختالل 
در سیگنال های خارج سلولی دچار تغییرات 

ویژگی پاتولوژیک 68 مورد لیومیوم که طی عمل سزارین خارج شدند:

درصد لیدمیوم که واجد آن بوده اند یافته بافت شناسی
)درصد(

درصد لیدمیوم که فاقد آن بوده اند 
)درصد(

)83/9( 57)16/1( 11خونریزی

)82/4( 56)17/6( 12نکروز

)73/9( 50)26/4( 18آتیپی سلولی فوکال

HPF 10/ 5> 167میتوز

Ki 67 index >016 درصد2

هیپرتروفی 
و هیپرپالزی 
فیزیولوژیک در 
دوران بارداری 
یک پدیده 
شناخته شده 
است اما اینکه 
اندازه این 
نئوپالسم بعد از 
اتمام بارداری 
افزایش یا کاهش 
می یابد و یا بدون 
تغییر می ماند 
مورد بحث است
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رشد و فنوتیپیک ش��ده اندکه منجر به پاسخ 
فیبروتی��ک نامنظ��م و اس��کار هیپرتروفیک 

گشته ،منشا گرفته است. 
ای��ن مش��اهدات حت��ی مطرح ک��رده که 
لیومی��وم در واقع میوفیبروبالس��تی متفاوت 
از س��لول عضالنی ص��اف رحم اس��ت که با 
س��لول هایی که ب��ا رس��وب ماتریکس خارج 
س��لولی در ترمیم زخم فعال همراه هس��تند 

همراه گشته است.
 این ادعا با نمای میکروس��کوپ الکترونی 
حمایت ش��ده و اینکه لیومیوم در واقع نوعی 
ضایعه شبیه کلوئید در بافت است که از ورای 

حاش��یه اولیه خود خارج ش��ده است. جالب 
اینکه کلوئید در خانم های سیاه 3 برابر شایع 
اس��ت که همین مسأله در مورد لیومیوم هم 
صدق می کند. با در نظر گرفتن مراحل ترمیم 
ش��امل التهاب، پرولیفراس��یون و نوس��ازی، 
کلوئی��د وارد فاز آخر نمی ش��ود  که باعث از 
دست دادن میوفیبروبالست های تمایز یافته 

با آپوپتوز می شود .
 بر اساس یافته های Microarray همین 
گروه نشان داده اند که س��لول های فیبروئید 
نیز دچ��ار آپوپتوز نمی ش��وند. به این ترتیب 
این نظریه مطرح ش��ده که لیومیوم بیش��تر 

یک پروس��ه مرتبط با ترمیم اس��ت و نه یک 
پروس��ه مرتبط با انکوژنز ک��ه خود ضرورت 
 بازبین��ی تئوریه��ای مرتبط ب��ا آن را مطرح

می کند.
نهایت��ا ب��ا بررس��ی نماه��ای پاتولوژیک 
لیومی��وم طی بارداری بنظر می رس��د با یک 
برخورد تش��خیصی مناسب می توان تغییرات 
پاتولوژیک لیومیوم طی بارداری را تشخیص 
داد. ولی از نظ��ر بالینی محدودیت دانش در 
اتیول��وژی و پاتوژنز آن باعث عدم وجود یک 
رویکرد مناسب درمانی در جلوگیری از وقوع 
و برخورد با این نئوپالسم شایع می شود .                                                                                           

Bell الگوریتم برخورد با تومور عضالنی صاف رحمی بر اساس الگوی

REf: pathology-Research and practice 207 )2011( 691-694

* الگوریتم فوق مستقیما از متن مقاله اقتباس شده است که به نظر اشتباه می رسد. می توانید الگوریتم مربوطه را در آدرس زیر جستجو نمایید.
S.W.Bell, R.L.kempson, M.R.hendrickson, problematic uterine Smooth muscle neoplasms: a clinico 
pathologic study of 213 cases, Am.J.Sury.pathol.18)1994(.535-558

آنتی پیکال لیومیوم با احتمال عود پایین یا در شرایطی STUMP براساس منابع مختلف به نظر صحیح تر می رسد. )مترجم( 
STUMp: Smooth muscle Tumor of Uncertain malignant potential  

*
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برداشتی آزاد با نگاهی به وضعیت موجود در ایران

دکتر فاطمه محجوب 
دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین دارآفرین  
متخصص آسیب شناسی

دکتر عطا عباسی 
دستیار پاتولوژی

 لوندبرگ، چهل سـال پیش مفهومی به نام حلقه مغز به مغز را معرفی کرد.  بر اسـاس 
این مفهوم، تولید جواب آزمایشـگاهی شـامل نه مرحله است: تقاضای پزشک، جمع 
آوری نمونه، تعریف هویت نمونه، انتقال، آنالیز یا تجزیه، گزارش، تفسیر و اقدام درمانی 
برای بیمار بر پایه جواب آزمایش.بیسـت سـال بعد، لوندبرگ در مقاله ای، خاطرنشان 
کرد که اقدام برای بیمار، آخرین مرحله نیسـت، بلکه پس از این مرحله، افراد دسـت 
اندرکار آزمایشگاه و پزشکان بالینی، باید در جریان اثر این اقدام که بر مبنای آزمایش 
انجام گرفته است، قرار گیرند و بدانند که نتیجه آزمایش، در نهایت باعث چه اثری در 
نظام سـالمت شده اسـت. در دو دهه اخیر مطالعات چندی برروی نتیجه گزارش های 
آزمایشگاهی بر سرنوشت بیماران انجام شده است. به عنوان نمونه، در اینجا اثر تعیین 
میزان فیلتراسیون گلومرولی)Glomerular Filtration Rate: GFR(  برروی پیش 

آگهی بیماران را مورد بررسی قرار می دهیم.

 حلقه ارتباطی مغز به مغز
نگاهی دوباره به مفهومی که چهل سال پیش مطرح شد
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 با معرفی ای��ن آزمایش، میزان ویزیت های 
درمانگاه ه��ای نفرولوژی افزایش چش��مگیری 
پی��دا کرد، ول��ی برای فه��م ارزش واقعی این 
آزمایش در پیش آگهی، باید سال های زیادی 
سپری ش��ود و بیماران به مدت طوالنی تحت 
مراقب��ت و نظارت ق��رار گیرند. ای��ن نظر در 
مورد س��ایر فناوری های نوین در پزشکی نیز 
ص��دق می کن��د و به ط��ور کلی م��ا باید دید 
خ��ود را در مورد آنها، از اث��رات کوتاه مدت و 
میان م��دت و ایمنی انجام،  به س��وی ارزش 
واقع��ی آنها در بلند مدت و تاثیر نهایی آن در 
بهبود س��المت، کیفیت زندگ��ی و طول عمر 
منعطف نماییم. این ام��ر بخصوص در حیطه 
آزمایشگاه با چالش های عمده ای روبروست. به 
طور س��نتی، دید افراد به آزمایشگاه به عنوان 
وس��یله ای کمکی در تشخیص بیماری ها بوده 
اس��ت. علی رغم پیشرفت های عمده ای که در 
روش های آزمایش��گاهی به ویژه آزمایش های 
ژنتیک صورت گرفته اس��ت، ول��ی هم چنان 
اهمی��ت نتایج آزمایش��گاهی ب��ه خوبی برای 
مش��تریان آن، اع��م از پزش��کان بالین��ی و یا 
مدیران و تصمیم گیرندگان روش��ن نیس��ت. 
تهدیده��ای بالقوه برای حلق��ه مغز به مغز که 
 در ب��اال ذکر ش��د؛ از پنج منبع عمده ناش��ی

 می شوند:
  خطاهای آزمایشگاهی

  دسترس��ی مس��تقیم بیم��اران ب��ه جواب 
آزمایش ها 

  وجود مراکز دیگری برای انجام آزمایش ها 
)Point of care :آزمایش ها در بالین(

   افزایش مشکالتی که در رابطه با آزمایشگاه 
و بالین وجود دارد

زمین��ه  در  متخص��ص  اف��راد  کمب��ود     
آزمایشگاه 

حال به بررس��ی ی��ک به یک ای��ن پنج مورد 
می پردازیم:

خطاهای آزمایشگاهی:

خطاهای آزمایش��گاهی، بیش��تر به مراحل 
قب��ل و بع��د از انج��ام آزمایش نس��بت داده 
می ش��وند اما بر طبق نظر این مقاله، به دلیل 
پیشرفت های شایان در تکنولوژی و نیز انجام 
اقدامات کنترل کیفی در آزمایشگاه ها، از میزان 
خطاه��ا، چه آنالیتیکال، چ��ه پره آنالیتیکال و 

پس��ت آنالیتکال در دهه اخیر بس��یار کاسته 
شده است. به این ترتیب، آنچه که در محدوده 
دیوارهای آزمایشگاه ها رخ می دهد، روز به روز 
دارای امنیت و راس��تی بیش��تری شده است، 
ولی آنچه ک��ه در خارج از ای��ن دیوارها روی 
می دهد، ب��ه عنوان مثال، نحوه نمونه گیری و 
ارس��ال تا رسیدن به آزمایش��گاه و پس از آن، 
یعنی گرفتن جواب، تفس��یر و عم��ل بر پایه 
این تفس��یر، بیش از بیش در معرض اش��تباه 
کاری قرار دارد. علت این امر ش��اید آن باش��د 
که نظارت بر این قس��مت ها به خوبی صورت 
نمی گیرد و متولی انجام نظارت نیز مش��خص 
نیست. با اینکه با پیشرفت تکنولوژی، انقالبی 
در انجام آزمایش ها  صورت گرفته اس��ت ولی 
همزم��ان بای��د آگاه��ی در مورد درخواس��ت 
آزمایش ه��ای مختل��ف و نح��وه تفس��یر آنها 
افزای��ش یابد. برای ای��ن کار باید اطالعات در 
م��ورد آزمایش ها در دس��ترس هم��گان بوده 
 و تفس��یر نتایج نی��ز در برگه های جواب درج

 شود. 
بررس��ی های مختلف نش��ان داده است که 

اشتباهات در مراحل میانی حلقه مغز به مغز، 
کاهش یافت��ه ولی در مراح��ل اولیه و آخری 
حلقه، یعنی درخواس��ت آزمایش ها و س��پس 
تفس��یر و عمل بر پایه آنها، این اش��تباهات به 
طور نس��بی افزایش یافته اند. ای��ن مراحل را 
نمی توان زیر پوش��ش مستقیم آزمایشگاه قرار 
داد و به این خاطر برای کاهش اشتباه در این 
مراحل، باید ارتباط بین رشته ای یعنی ارتباط 
بین آزمایش��گاه و پزش��کان بالینی را تقویت 

نمود.
  دومین عامل خطا، دسترس��ی مستقیم 
بیماران به جواب آزمایش هایی است که خارج 
از محدوده آزمایشگاه ها انجام می شوند، مانند 
آزمایش های��ی که در منزل انج��ام می گیرند. 
هرچن��د که وجود این آزمایش ها باعث ش��ده 
است که بیماران بتوانند در زمان و پول صرفه 
جویی کنند و در مورد آزمایش هایی مثل ایدز 
و حاملگی، تنها خود از جواب مطلع شوند، ولی 
واقعیت آن اس��ت که تفسیر این آزمایش ها از 
سوی بیماران همراه با اشتباهات بسیار است. 
ه��م چنانکه تفس��یر به نحو منف��ی، می تواند 

خطاهای 
آزمایشگاهی، 

بیشتر به مراحل 
قبل و بعد از انجام 

آزمایش نسبت 
داده می شوند اما 
بر طبق نظر این 

مقاله، به دلیل 
پیشرفت های 

شایان در 
تکنولوژی و نیز 

انجام اقدامات 
کنترل کیفی در 
آزمایشگاه ها، از 

میزان خطاها، چه 
آنالیتیکال، چه 
پره آنالیتیکال و 

پست آنالیتکال در 
دهه اخیر بسیار 

کاسته شده است
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ع��وارض روانی زیادی برای بیمار در برداش��ته 
باشد، تفس��یر به نحو مثبت نیز باعث می شود 
که بیماران متوجه اهمیت بیماری خود نشده و 

برای پیگیری و درمان به موقع اقدام ننمایند.
 این نگرانی ها باعث شده که کالج سلطنتی 
پاتولوژیس��ت ها بیانیه ای ص��ادر کنند و در آن 
قید نمایند که تفس��یر برخ��ی آزمایش ها باید 
تنها توسط پزش��ک مربوطه که سابقه بیمار را 
می داند صورت گیرد. اصل این جمله به ش��کل 

زیر است: 
“professional interpretation rath-

er than measurement and the labo-
ratory interpretation may need to 
be modified by the clinician who 
knows the patient’s specific situa-
tion, or even at a multidisciplinary 
team meeting.” 
  عام��ل خطای بعدی، انج��ام آزمایش در 
خارج محدوده آزمایش��گاه های سنتی است. به 
عنوان مثال انجام بعضی آزمایش ها در آی سی 
ی��و، در کنار تخت بیم��اران و در کلینیک های 
س��رپایی و یا مطب های شخصی. دستگاه های 
انجام آزمایش ها بر بالی��ن، ابتدا در پایگاه های 
نظامی��ان و ی��ا در موش��ک های فضایی مورد 

استفاده قرار گرفتند.
 اگرچ��ه این نوع آزمایش ه��ا دارای منافعی 
هس��تند، ولی بارها نش��ان داده شده است که 
انج��ام آزمای��ش در بالین بجای انج��ام آن در 
محدوده آزمایش��گاه، لزوما باع��ث بهبود اداره 
بیماران نش��ده اس��ت. اگرچه ای��ن آزمایش ها 
بعض��ی خطاه��ا در مرحل��ه پره آنالیتی��ک و 
پس��ت آنالیتیک را ح��ذف می کنن��د ولی در 
عین حال خطاهای بس��یاری در مرحله آنالیز 
و تفس��یر جواب در آنها وج��ود دارد. به عنوان 
مثال، در تحقیق جدیدی نش��ان داده ش��د که 
خطای دستگاه قند خون باعث بروز 82 حادثه 
ناگوار، ش��امل 16 مورد مرگ ومیر و 46 مورد 

هیپوگلیسمی شدید شد. 
پس روشن است که هرگونه میان بر در حلقه 
مغز به مغز، می تواند باعث بروز مس��ایلی شود 
که گاه چالش های عمده ای را ایجاد می کند. در 
مورد وس��ایل انجام آزمایش بر بالین، باید بین 
پزشکان بالینی و متخصصان آزمایشگاه ارتباط 
مناسبی در مورد انتخاب وسیله، انجام کنترل 
کیفی برای این وس��ایل و تعلیم پرسنلی که با 

آنها کار می کنند، وجود داشته باشد. 

  عامل بعدی خطا، تغییر روابط آزمایشگاه 
با س��ایر بخش های بالینی است. پیشرفت های 
اخیر در اتوماسیون و روش های کنترل کیفی، 
هرچن��د باعث ش��ده اند که آزمایش ها بس��یار 
دقی��ق انجام ش��وند و جواب ها به س��رعت در 
اختیار پزشکان قرار گیرد، اما توجه بیش از حد 
مس��ئوالن آزمایشگاه به امور داخلی و مدیریت 
کیفیت باعث شده است که آزمایشگاه ها اتونومی 
نسبی پیدا کرده و از بالین دور شوند که این امر 
سبب می شود هدف نهایی آزمایشگاه که همانا 
کمک به بهبود اداره بیماران و پیشبرد سالمت 
اس��ت به فراموش��ی سپرده ش��ود. این جدایی 
از بالین باعث می ش��ود که آزمایش��گاه همانند 
کارخانه ای باش��د که فقط جواب تولید می کند 
و به کل وضعیت بیمار بی توجه است. مهمترین 
راه ب��رای جلوگیری از آس��یب به حلقه مغز به 
مغز در این ش��رایط، تقویت ارتباط آزمایشگاه 
با بالین و دادن مشاوره های تخصصی در مورد 

اهمیت آزمایش های بیماران است. 
  مسئله مهم دیگر، کاهش روزافزون افراد 
متخصص در حیطه آزمایش��گاه چه تکنس��ین 
و چه پاتولوژیس��ت اس��ت ک��ه در آینده باعث 

چالش های عمده ای خواهد شد. 
از س��وی دیگر تدریس طب آزمایش��گاهی 
در دوره پزش��کی عمومی، بس��یار مورد غفلت 
ق��رار گرفته اس��ت و ای��ن امر باعث می ش��ود 
ک��ه پزش��کان آین��ده در تعامل با آزمایش��گاه 
اش��کال دچ��ار  آن  از  صحی��ح  اس��تفاده   و 

 ش��وند.   نویس��نده مقاله در انتها خاطرنشان 
کرده اس��ت که حلقه مغز ب��ه مغز باعث بهبود 
تعام��ل و ارتباط پزش��ک – آزمایش��گاه و در 
نهایت بیمار – آزمایش��گاه می ش��ود و  به این 
خاط��ر توجه به حفظ ارتباط��ات در این حلقه 

ضروری است.
آنچه خواندید به مس��ایل موجود در کشور 
پیش��رفت های مانند آمریکا پرداخته بود. حال 
ببینیم وضعیت این حلقه در کش��ور ما چگونه 

است و چه خطراتی آن را تهدید می کند:
بای��د بگوییم که در کش��ور ما نیز با توجهی 
که در س��ال های اخیر به مسایل کنترل کیفی 
و تضمین کیفیت در حیطه آزمایش��گاه ش��ده 
است، خوش��بختانه خطاهایی که در محدوده 
آزمایش��گاه صورت می گیرن��د در حال کاهش 
هس��تند البته هنوز تا وضعیت مطلوب بس��یار 

فاصله داریم.
ام��ا آنچه که در ابتدا و انتهای حلقه  صورت 

می گیرد، بسیار اسف انگیز است و باید بگوییم 
که در واقع آزمایشگاه و بالین هرکدام ساز خود 
را می زنند و کس��ی را با کسی کاری نیست!!!!! 
به این خاطر لزوم برقراری ارتباط هرچه بیشتر 
افراد دست اندرکار امور آزمایشگاهی با پزشکان 
بالینی توصیه می شود.اما نکته جالبی که اشاره 
به آن خالی از لطف نیس��ت، آن اس��ت که در 
ایران، به حلقه مغ��ز به مغز عالوه بر نه مرحله 
گفته ش��ده و )با اضافه کردن بررسی اثر واقعی 
آزمایش��ات در جامعه که لوندبرگ به آن اشاره 
کرده است( یک مرحله دیگر اضافه شده است و 
آن چیزی نیست جز واسطه گری و سوداگری.

گرچه این چالش بایستی در مقاالت متعدد 
و س��مینارها مورد بررس��ی و برای رفع آن در 
سطح کالن تصمیم گیری شود ولی در پایان به 

مثال هایی در این خصوص بسنده می کنیم.
1. پذی��رش نمونه ها به ویژه س��یتولوژی و 
پاتولوژی توسط آزمایش��گاه های غیر ذیصالح 
و ارس��ال آن ب��ه مراکز دیگر ک��ه در یک نگاه 
کلی و با بررس��ی انجام گرفته شده چالش های 
و  اپیدمیول��وژی  تش��خیص،  در  متع��ددی 
دموگراف��ی بیماری ه��ا، نظام ثبت س��رطان و 
در مجم��وع نظام س��المت کش��ور ب��ه وجود 
آورده اس��ت و گرچه در س��ال های اخیر شاهد 
آزمایش��گاه های خصوصی  همکاری متصدیان 
برای رفع این مشکل بوده ایم اما متاسفانه عزم 
ج��دی در روند رفع این چالش توس��ط بعضی 
 از ادارات ام��ور آزمایش��گاه ها وج��ود نداش��ته

است. 
2. گس��ترش تبلیغات و ارتباط غیرعلمی در 
س��طح بعضی از مراکز آزمایشگاهی و بعضی از 
پزش��کان متاسفانه در س��ال های اخیر چالشی 
ج��دی اس��ت ک��ه امیدواری��م با هم��ت نظام 
پزش��کی و انجمن های علم��ی و اداره کل امور 
آزمایشگاه ها و مس��ئوالن نظام سالمت کشور 

برای رفع آن چاره اندیشی شود. 
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دکتر آتوسا قریب
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  شرح حال: 

خانم 42 س��اله ای با هیپرمنوره به درمانگاه زنان مراجعه کرده اس��ت. در س��ونوگرافی توده 7 
س��انتیمتری با حدود مشخص بدون نکروز در جس��م رحم گزارش شده است. بیمار با تشخیص 
لیومیوم تحت عمل میومکتومی قرار گرفته و نمونه به بخش پاتولوژی ارس��ال ش��ده اس��ت. در 
بررسی ماکروسکوپی توده دارای حدود مشخص و قوام نسبتا نرم با سطح برش سفید رنگ همراه 
کانون های زرد رنگ و فاقد نمای گردبادی مش��خص بود. نمای میکروس��کوپی تومور در تصاویر 

مربوطه دیده می شود. تشخیص شما چیست؟

  شرح حال: 

بیمار 67 س��اله ای ب��ا تنگی نفس و ادم ان��دام تحتانی به 
درمان��گاه مراجعه می کن��د. وی در معاینه رنگ پریده به نظر 

می رسد. اندکس های خونی وی به شرح زیرند: 
 WBC count: 5.7 x 109 /L, RBC count: 5.3 x 

1012/L, hgb: 9.4 g/l, hct: 36%, MCV: 68.6 fL, 
MCh: 17.7pg, MChC: 26.1g/dl, platelets: 

651x 109 /L
در الکتروفورز هموگلوبین وی هموگلوبینH 15%  گزارش 
ش��د و انکلوزیون های تیپیک هموگلوبین H قابل مش��اهده 
بودند. نسبت سنتز زنجیره α:β.0.49 بود. در زیر نمای خون 

محیطی و آسپیراسیون مغز استخوان وی تصویر شده است.
تشخیص شما چیست؟ چه عاملی توجیه کننده وضعیت 

بیمار و الکتروفورز هموگلوبین مختل وی است؟

گـزارش مــوردی

آسپیراسیون مغز استخواناسمیر خون محیطی
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یافته های میکروسکوپی 

بحث

یافته ها   

گلبول های قرمز در اس��میر خون محیطی 
نمای دی مورفیک داشته و سلول های هدف، 
اجس��ام پاپنهایم��ر و پالکت های غول آس��ا 
مش��هودند. در ش��مارش افتراقی، سلول های 
اریتروئی��د %90 س��لول های مغز اس��تخوان 
را تش��کیل می دادن��د و از مابق��ی س��لول ها 
4درص��د بالس��ت بودن��د.  اریتروبالس��ت ها 
حاوی گرانول های س��یدروتیک افزیش یافته 
شامل معدودی سیدروبالست حلقوی بودند. 

ش��امل  اس��تخوان  مغز  مگاکاریوس��یت های 
اش��کال هیپولوبه نیز افزیش نشان می دادند. 
بح��ث: بیماری هموگلوبی��ن H ارثی با توجه 
به س��ایر یافته های خون��ی نامحتمل به نظر 

می رسد. 
ب��ه دلی��ل افزای��ش درصد بالس��ت ها در 
س��لول های غیراریتروئید بیم��اری به عنوان 

AML-M6 طبقه بندی شد.
 نکته جالب توجه وجود همزمان تظاهرات 
میلودیسپالستیک) آنمی و سیدروبالست های 
میلوپرولیفراتی��و تظاه��رات  و   حلق��وی( 

) ترومبوس��یتوز همراه پالکتهای غول آس��ا( 

در ای��ن بیمار ب��ود. بنابراین بیم��ار در واقع 
 )overlap  ( همپوش��انی  س��ندرم  داراری 
میلوپرولیفراتیو/میلودیسپالس��تیک  بیماری 
ب��وده که به س��مت AML پیش��رفت کرده 
اس��ت. این بیمار مورد نادری از بروز بیماری 
 هموگلوبین H اکتسابی همراه با اریترولوکمی

 است.

 Erythroleukemia with acquired 
hgb h disease

توموری با حدود مش��خص، ص��اف و متمایز 
از میومتر ش��امل س��لول های نس��بتا کوچک 
یکدس��ت با هس��ته آب��ی رنگ، سیتوپالس��م 
ان��دک و فاق��د آتیپ��ی ب��ه چش��م می خورند. 
ع��روق کوچ��ک ش��به آرتریول��ی و تجمعات 
ماکروفاژهای کف آلود موجودند. در رنگ آمیزی 
برای  توموری  ایمونوهیستوشیمی س��لول های 
دسمین، Caldesmom و SMA منفی بوده 

و با CD10 به شدت رنگ گرفتند.

تومور دارای نمای بافت شناس��ی تومورهای 
اس��ترومال اندومتر است. در این نمونه سارکوم 
درجه باالی اندومتر با قطعیت رد می شود ولی 
2 م��ورد ندول اس��ترومال اندومتر و س��ارکوم 
اندومتریال درج��ه پایین از لح��اظ موفولوژی 
بافت��ی تفاوتی با یکدیگر ندارن��د و نباید صرفا 
از معیارهای س��یتولوژی برای افت��راق این دو 

استفاده کرد. 
در ندول ه��ای اس��ترومال اندومت��ر میت��وز 
معموال پایین است ولی شمارش میتوز معیاری 
برای تش��خیص آن نیس��ت، اگر در یک ندول 

اس��ترومال تیپیک تعداد فراوان میتوز مشاهده 
ش��ود پیگیری دقیق بیمار توصیه می شود زیرا 
مطالعات دقیقی درباره پیش آگهی این بیماران 
وجود ندارد. وجه افتراق ندول استرومال اندومتر 
از س��ارکوم اندومتریال درجه پایین فقدان لبه 
انفیلتراتی��و و تهاجمی اس��ت.  در برخی موارد 
نفوذ زواید  انگشتی شکل به داخل میومتر دیده 
می شود که نباید بیش��تر از 3 میلی متر باشند. 
اگر اندازه این زوائ��د بیش از 3mm بوده ولی 
تومور فاقد لبه ارتشاحی سارکوم های استرومال 
 Endometrial stromal اندومتر باش��د نام
 tumor with limited infiltration
پیش��نهاد شده است و باید نمونه برداری وسیع 

از لب��ه تومور جهت رد نواحی وس��یعتر تهاجم 
انجام شود. ندول های استرومال اندومتر در هر 
سنی دیده می شوند و اندازه آنها می تواند از 1 تا 
15 سانتیمتر متغیر باشد. پیش آگهی بیماران 
مبتال به ندول اس��ترومال اندومتر عالی اس��ت 
ول��ی چنانچه ضایعه به دنب��ال " میومکتومی" 
تش��خیص داده ش��ده اس��ت هیس��ترکتومی 
 برای رد قطعی اندومتریال اس��ترومال سارکوم

 توصیه می شود.

Endometrial stromal nodule  

پاسخ گزارش موردی
مورد اول

مورد دوم

تشخیص نهایی

تشخیص نهایی 
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نوروآنتی ژن ها
Hu, Yo, Anti aquaporin-4 ab, Anti NMDA receptor Ab

Aquaporin 4 antibodies

آکواپوریـن–AQP4( 4( نوعی پروتئین ترانس مامبـران III با وزن ملکولی در حدود 45 
کیلودالتون اسـت که حمل آب بداخل و خارج سـلول های مغزی خاص، بعالوه خط اتصال 
بیـن عروق خونی و داخل نوروپیل و بطن ها را تنظیم می کند. آکواپورین4 کانال اصلی آب 
سیسـتم عصبی مرکزی اسـت و شامل دو ایزوفرم اسـت )M1 و M23( که ساختمان های 
هومـو و هتروتترامریک می سـازند و همراه سـایر پروتئین های ترانس مامبران هسـتند. 
اپی توپ B سـل که از نظر ایمنی غالب اسـت مشـخص نیسـت. بطور جالب توجهی، طرح 

درگیری نورومیلیتیک اپتیکا با بیان سلولی آکواپورین 4 همراهی دارد. 

دکتر سعید آزاد ارمکی
متخصص آسیب شناسی

مسائل بالینیتحلیل
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روش های تشخیصی

روی  ب��ر  غیرمس��تقیم  فلورس��انس    
 مقاط��ع مخچ��ه م��وش، تصوی��ر مش��خص
  )NMO IgG)1را ب��ا رنگ آمی��زی عروق 
کوچک و فلورس��انس خط��ی در امتداد نرم 

شامه نشان می دهد.
   فلورس��انس غیرمس��تقیم با اس��تفاده از 
 .Transfected )hEK 293( سلول های انسانی
از  مش��خص تر  و  حساس��تر  روش  ای��ن 
 روش ایمونوهیستوش��یمی معمول تشخیص

 NMO IgG است.
   رادیوایمونوپرسیپتپاسیون با استفاده از 
آکواپورین Recombinant 4 نشاندار شده 

 S-methionine با
 ایمونوپرسی���پتیاس��یون براس�����اس 
س��لول های از  اس��تفاده  ب��ا   فلورس��انس 

transfected hEK آکواپوری��ن M1 4 و 
M23

   آنزیم ایمونواسی با استفاده از آکواپورین 
Recombinant 4

ارتباط بالینی

آنتی بادی های آکواپورین- 4 نش��انگرهای 
 )NMO( بس��یار وی��ژه نورومیلیت اپتی��کا
هس��تند و در بی��ش از 91 درص��د از موارد 
NMO اما بمقدار بس��یار کمتر در مولتیپل 
اس��کلروز یا س��ایر بیماری ه��ای نورولوژیک 
قابل تشخیص هس��تند. میزان تیتر می تواند 

با فعالیت بیماری همراهی کند. یک افزایش 
ناگهان��ی در تیتر اغلب مقدم ب��ر عود وجود 

دارد.
   آنتی بادی ه��ای آکوارپوری��ن 4 در 50 
ت��ا 100 درصد موارد ایزول��ه میلیت عرضی 
طول وسیع)2( و در حدود 25 درصد بیماران 
ب��ا نوریت اپتیک خودبخود ی��ا عود کننده و 
MRI منف��ی یافت می ش��ود. اعتقاد بر این 
است که میلیت عرضی طولی وسیع منفرد یا 
عود کننده، نوریت اپتیک دوطرفه خودبخود 
و نوری��ت اپتیک عود کنن��ده همراه با مثبت 
باید  آکواپوری��ن–4  آنتی بادی ه��ای  ب��ودن 
بعنوان اش��کال ناقص یا مح��دود نورومیلیت 

اپتیکا )NMO( در نظر گرفته شود.
آنتی بادی های آکواپورین–4 بنظر می رسد 
همچنی��ن نش��انگرهای اختصاص��ی ب��رای 
آسیایی اپتیکواس��پینال  اس��کلروز   مولتیپل 

 )OSMS( )3( باشد. در یک مطالعه ژاپنی 
گروه��ی، آنتی بادی ه��ای آکواپوری��ن–4 در 
58درص��د از بیماران )OSMS( یافت ش��د 
ام��ا در هیچکدام از بیماران با نمای مولتیپل 
اسکلروز معمول یا غربی یافت نشد. بنابراین 
)OSMS(، ک��ه در ابتدا بعن��وان واریانی از 
M.S. در نظ��ر گرفته می ش��د، باید در طیف 

بیماری نورومیلیت اپتیکا دسته بندی شود.
مشخص شدن آنتی بادی های آکواپورین–4 
 ،SLE( اتوایمی��ون در س��ایر بیماری ه��ای 
سندروم شوگرن(، اشاره به نورومیلیت اپتیکا 
هم��راه دارد که ممکن اس��ت توس��ط عالئم 

بیماری اولیه پوشیده شده باشد.

موارد کاربرد

   تش��خیص نورومیلی��ت اپتی��کا )بیماری 
)Devic

   تش��خیص افتراق��ی بی��ن نورومیلیت 
اپتیکا و مولتیپل اسکلروز

   تشخیص افتراقی میلیت
   تشخیص افتراقی نوریت اپتیک

   تشخیص افتراقی نورومیلیت اپتیکای 
همراه، از نشانگان قرینه در زمینه بیماری های 

اتوایمیون سیستمیک
)NMO( نورومیلیت اپتیکا   

 ،Devic's واژه ه��ای هم معن��ا: بیم��اری
Devic's سندروم

نورومیلی��ت اپتی��کا ی��ک بیم��اری نادر 
دمیلینینران سیس��تم عصبی مرکزی است. 
ای��ن بیماری باعث التهاب و تخریب صفحات 
میلین می شود و تقریبا به طور خاص اعصاب 
اپتی��ک و نخاع ش��وکی را درگی��ر می کند. 
برای مدت��ی طوالنی ای��ن بیم��اری بعنوان 
یک واریان مولتیپل اس��کلروز در نظر گرفته 
می ش��د. تحقیق جدید نش��ان داده است که 
این بیماری یک موجودیت مس��تقل را نشان 
می دهد که از نظر پاتوفیزیولوژی، سرولوژیک 
)آنتی بادی ه��ای آکواپوری��ن–4( و بالینی از 
مولتیپل اسکلروز قابل افتراق است. بهرحال، 
در مراحل اولی��ه، افتراق نورومیلیت اپتیکا از 

مولتیپل اسکلروز می تواند مشکل باشد.
   معیارهای تشخیصی بازبینی شده برای 

نورومیلیت اپیتکا



دوره جدید شماره 36)پیاپی48( - بهمن و اسفند 90

دوره جدید شماره 36)پیاپی48( - بهمن و اسفند 90

19
C l i n i c a l & A n a t o m i c a l

الف – معیارهای اصلی
   نوریت اپتیک

   میلیت حاد
ب – معیارهای اضافی

   عدم وجود تغیی��رات تیپیک MS در 
MRI مغز در مراحل اولیه بیماری

   یک ضایعه طویل بیش��تر از سه قطعه 
مهره ای در MRI نخاع

   مثب��ت ب��ودن از نظ��ر آنتی بادی های 
آکواپورین - 4

برای تأیید تشخیص، بعالوه دو معیار اصلی 
حداقل دو تا از س��ه معیار اضافی باید وجود 

داشته باشد.
   حساس��یت تش��خیصی 99درص��د - 

ویژگی تشخیصی 90درصد است.
   اتوآنتی بادی ه��ا و بیماری ه��ای طیف 

نورومیلیت اپتیکا
مشخص شدن آنتی بادی های آکواپورین – 
4 بعنوان یک نشانگر سرولوژیک ویژه، طیف 
بالینی نورومیلیت اپتیکا را وسیع کرده است. 
بعالوه نورومیلیت اپتیکای کالسیک براساس 
معیارهای تش��خیصی 2006، اشکال واریان 

)NMO()4( بشرح زیر هستند:
ی��ا عودکنن��ده    رخداده��ای منف��رد 
ایدیوپاتیک میلیت عرضی وس��یع طولی )در 
MRI نخاع ضایعات مش��هود با طول بیش از 
سه سگمان مهره ای( بعنوان یک شکل ناقص 

)NMO(
  نوری��ت اپتی��ک دوطرف��ه خودبخود یا 

)NMO( عودکننده بعنوان شکل ناقص
   نوریت اپتیک یا میلیت همراه با ضایعات 

مغزی خاص )NMO( )هیپوتاالمیک، پری 
ونتریکولر، ساقۀ مغزی(

اپتیکواس��پینال  اس��کلروز  مولتیپ��ل    
آسیایی

   نوری��ت اپتی��ک یا میلیت گس��ترش 
یابنده طولی همراه با یک بیماری اتوایمیون 
سیس��تمیک )لوپوس اریتماتوز سیستمیک، 
سندروم شوگرن(. در بیماران با آکواپورین–4 
مثبت، یک نورومیلیت اپتی��کای همراه و نه 
یک عارض��ه ثانوی��ه واس��کولیتیک بیماری 

سیستمیک معمول است.
به نظر می رسد دو فرم از بیماری نورومیلیت 

اپتیکا وجود دارد:
 )a( – حمالت نوریت اپتیک و میلیت در 

فواصل بسیار کوتاه، بهرحال بدون عود
 )b( – رخدادهای عودکننده نوریت اپتیک 
و میلی��ت در فواصل ماه ها یا س��ال ها. نوریت 
اپتیک در NMO معموالً بس��یار شدیدتر از 
آنچه در اسکلروز مالتیپل دیده می شود است. 
نوری��ت اپتیک منجر به کوری موقت و گاهی 
دائم در یک یا هر دو چش��م می شود. میلیت 
بصورت درجات متغیری از ضعف و فلج بازوها 
و ساق پاها، اختالل حس و اختالالت مثانه و 

اعمال روده آشکار می شود.

اتوآنتی بادی ها

آنتی بادی ه��ای آکواپوری��ن–4 در بیش از 
91درصد از م��وارد نورومیلی��ت اپتیکا قابل 

تشخیص هستند. 
تیت��ر آنتی بادی ها ممکن اس��ت با فعالیت 

آنتی بادی ه��ای  کن��د.  همراه��ی  بیم��اری 
از  درص��د   50-100 در  آکواپوری��ن–4 
بیماران میلیت عرضی وس��یع طولی، در 25 
درصد از بیماران ب��ا نوریت اپتیک خودبخود 
ی��ا عود کنن��ده و MRI مغ��زی منفی، و در 
58 درص��د از بیم��اران با مولتیل اس��کلروز 
اپتیکواسپنیال یافت می شوند. بدلیل ویژگی 
باالی آنتی بادی ه��ای آکواپورین–4 می تواند 
چنین فرض ش��ود که این نش��انه ها اش��کال 
 مح��دود یا ناقص روی داده نورومیلیت اپتیکا 

باشند.
hu antibodies : )ANNA-1(

 ،ANNA-1 معن��ا:  ه��م  واژه ه��ای 
آنتی بادی ه��ای ض��د هس��ته نورون��ی تیپ 
ی��ک، اتوآنتی بادی های علیه هس��ته س��لول 
نورون��ی تیپ ی��ک، آنتی بادی ه��ای نورونی 
 Hu پارانئوپالس��تیک، ن��ام آنتی بادی ه��ای
از بیم��اری بنام hull مش��تق ش��د که این 
اتوآنتی بادی ها در وی برای اولین بار کش��ف 

شد.

اتوآنتی ژن ها

 RNA خان��واده پروتئین ه��ای اتصال��ی
HuD، HuC/Ple 21، Hel-( هس��ته ای

N1، Hel-N2( ب��ا وزن مولکول��ی 35-40 
کیلودالت��ون ک��ه در نورون ه��ای محیطی و 
 ،huD مرکزی تظاهر پیدا می کنند. پروتئین
آنتی ژن هدف اصلی این اتوآنتی بادی ها است 
و می تواند همچنی��ن در بافت تومورال ظاهر 

 شود.

آنتی بادی های 
آکواپورین–4 

در بیش از 
91درصد 
از موارد 

نورومیلیت 
اپتیکا قابل 

تشخیص 
هستند
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بدلیل 
اینکه طرح 
اتوآنتی بادی های 
Hu به مقدار 
زیادی شبیه 
آنتی بادی های 
Ri است، این 
آنتی بادی ها 
باید توسط 
آزمایش سرم با 
یک مقطع روده 
افتراق داده 
شوند

روش های تشخیصی

ب��ا  غیرمس��تقیم  ایمونوفلورس��انس 
مقاط��ع یخ��زده مخچ��ه و روده پریم��ات. 
Hu رنگ آمیزی گرانوالر  اتوآنتی بادی ه��ای 
ویژه تقریباً تمام هس��ته های نورونی، بغیر از 
هستکها و فلورس��انس سیتوپالسمی ضعیف 

جزیی نشان می دهند.
 Hu بدلی��ل اینکه طرح اتوآنتی بادی های 
 Ri ب��ه مقدار زی��ادی ش��بیه آنتی بادی های
اس��ت، این آنتی بادی ها باید توسط آزمایش 
س��رم با یک مقطع روده افتراق داده ش��وند. 
آنتی بادی ه��ای hu، برخالف آنتی بادی های 
Ri ب��ا هس��ته نورون های ش��بکه میانتریک 

واکنش می دهند. 
  وسترن بالت با آنتی ژن های مخچه ای

 huD ایمونواس��ی خطی ب��ا پروتئین   
بازسازی شده

 HuD ایمونواس��ی آنزیمی با پروتئین   
بازسازی شده

نکتـه: تیتره��ای ب��االی ANA ممکن 
اس��ت تصوی��ر آنتی بادی ه��ای Hu را تقلید 
کن��د. برعکس، ANA و س��ایر آنتی بادی ها 
ممکن اس��ت آنتی بادی ه��ای Hu را مخفی 
کند. در نتیجه ایمونوفلورسانس غیرمستقیم 
مثبت باید همیشه توسط روش دیگری تایید 

.)LIA شود)مثل
آنتی بادی ه��ای hu معم��والً در تیترهای 
باال مشخص می شوند و تقریباً انحصاراً از نوع 

IgG هستند.

ارتباط بالینی

آنتی بادی های hu در بین ش��ایع ترین ها 
 )ONA)5(آنت����ی بادی ه�ای( هس����تند 
بیماری ه��ای  تش��خیصی  نش��انگرهای  و 
نورولوژی��ک پارانئوپالس��تیک هس��تند. آنها 
هم��راه با نش��انه های نورولوژیک آنس��فالیت 
هس��تند  حس��ی  نوروپات��ی  و  لیمبی��ک 
)حساسیت 80 درصد(. این عالئم نورولوژیک 
اغل��ب )در بی��ش از 50 درصد م��وارد( 3-4 
 س��ال قب��ل از تش��خیص توم��ور مش��اهده

 می شوند. 
  آنتی بادی ه��ای Hu در بیم��اران ب��ا 
بیماری ه��ای نورولوژی��ک پارانئوپالس��تیک 
اغلب همراه با کارس��ینوم سلول کوچک ریه 

هس��تند )تقریب��اً در 80 درصد م��وارد( و به 
ندرت با نوروبالس��توم، کارسینوم پروستات، 
کارسینوم پستان، رابدومیوسارکوم، سمینوم 

یا آدنوکارسینوم همراهی دارند.
بیماران با آنتی بادی های Hu پیش آگهی 
 بهت��ری به نس��بت بیم��اری توم��ورال خود 

دارند.
  تیتره��ا ب��ا نش��انه های نورولوژیک یا 

تومورها ارتباطی ندارند.
  آنتی بادی ه��ای Hu اغلب در تیترهای 
باال یافت می ش��وند، بهرح��ال آنها می توانند 
در تیتره��ای پائی��ن در ح��دود 16 درص��د 
از بیم��اران ب��ا کارس��ینوم س��لول کوچک 
 ری��ه ب��دون نش��انه های نورولوژی��ک یافت

 شوند.
درص��د(،   2 )ح��دود  ن��ادر  م��وارد  در 
ب��دون  بیم��اران  در   Hu آنتی بادی ه��ای 
یاف��ت  تش��خیص  قاب��ل  توم��ور   ی��ک 

می شوند.
  آنتی بادی ه��ای Hu می توان��د همراه 
باش��د،   ONA آنتی بادی ه��ای  س��ایر  ب��ا 
)در  Ri آنتی بادی ه��ای  ابتدای��ی   بط��ور 
آنتی بادی ه��ای م��وارد(،  درص��د   23   
)در17درص�����د(،   C V 2 / C R M p 5
)در10درصدوآنتی بادی ه��ای   ANNA-3

آمفی فیزینی )در 8 درصد(.
   بدلی��ل ویژگی ب��االی آنتی بادی های 
Hu برای سندروم های پارانئوپالستیک، یک 

غربالگری سریع و جدی ضروری است. 
موفقیت آمی��ز  غربالگ��ری  ای��ن  وقت��ی 
نیس��ت، پای��ش با فواص��ل نزدی��ک توصیه 
 می ش��ود زیرا وجود ی��ک توم��ور نمی تواند 

رد شود.

موارد کاربرد

نورولوژی��ک  بیم��اری  ی��ک  ش��ک   - 1
پارانئوپالستیک

2 - بیم��اران ب��ا آنس��فالیت لیمبی��ک یا 
نوروپاتی حسی با منشاء نامشخص

 Yo آنتی بادی های
واژه ه��ای هم معنا: آنتی بادی های س��لول 
پورکنژ تیپ pCA-1( ،1(، نام آنتی بادی های 
 Young از بیماری منش��اء میگیرد که Yo
نامیده می ش��د و این آنتی بادی ها در ابتدا در 

وی کشف شدند.

اتو آنتی ژن ها

 CDR34، پ��روتئین ه����ای نورون����ی
 CDR62 و   CDR52 )CDR1(
و  52  ،34 ملکول��ی  وزن  ب��ا   )CDR2( 

اتوآنتی ژن ه��ا  بعن��وان  کیلودالت��ون   62
ش��ناخته ش��ده اند. پروتئی��ن CDR62 که 
در مخچه، قاعده مغز و س��لول های توموری 
 تظاهر پیدا می کن��د، اتوآنتی ژن هدف اصلی

است.

روش های تشخیصی

  ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بر روی مقاطع 
بافت��ی یخزده مخچه پریم��ات. آنتی بادی های 
Yo یک رنگ آمیزی سیتوپالسمی گرانولر ویژه 
 سلول های پورگنژ بدون رنگ آمیزی هسته نشان 

می دهند. 
  وسترن بالت با عصاره سلول های پورکنژ 

)روش ترجیحی( یا آنتی ژن های مخچه ای
 CDR62 با )LIA( ایمونواسی خطی  

بازسازی شده
نکته: آنتی بادی های Yo اغلب در تیترهای 
باال یافت می ش��وند و تقریب��اً انحصاراً از نوع 
IgG هس��تند. آنها ترجیحاً در سرم بررسی 

می شوند.

ارتباط بالینی

  آنتی بادی های Yo دومین آنتی بادی های 
ش��ایع از آنتی بادی های )ONA( هس��تند 
بیماری ه��ای  تش��خیصی  نش��انگرهای  و 
نورولوژیک پارانئوپالستیک هستند. آنها بطور 
اولیه همراه با دژنراسیون مخچه ای )سندروم 
Yo، حساس��یت بیش از 90 درصد( هستند. 
 نش��انه های نورولوژی��ک اغل��ب )در بیش از
50 درصد موارد( 4-3 سال قبل از تشخیص 

تومور مشاهده می شوند.
  آنتی بادی های Yo اغلب در بیماران با 
کارسینوم تخمدان یا پستان یافت می شوند و 
در موارد نادر در بیماران با کارس��ینوم رحم، 

معده و غدد بزاقی و آدنوکارسینوم مری.
توموره��ای  ب��ا  آنه��ا  همراه��ی  بدلی��ل 
ژینکولوژی��ک، آنتی بادی ه��ای Yo تقریب��اً 
 همیش����ه در زن��ان مش����خص می ش��وند

)99 درصد(.
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آنتی بادی های 
 NMDAR

برعلیه ساب 
 NR2 یونیت

در لوپوس 
اریتماتوز 

سیستمیک 
یافت می شوند

 ،Yo آنتی بادی ه��ای  ب��ا  بیم��اران    
آنتی بادی ه��ای  ک��ه  اف��رادی  برخ��الف 
بهت��ر توم��وری  پیش آگه��ی  دارن��د،   Hu"

 ندارند.
 ،Yo بدلیل ویژگی باالی آنتی بادی های  
ی��ک غربالگری تومور س��ریع و جدی )برای 
تومورهای ژنیکولوژیک( بدنبال تشخیص آنها 
اساسی است. اگر این غربالگری موفقیت آمیز 
نبود، پایش دقیق توصیه می ش��ود زیرا وجود 

تومور نمی تواند رد شود. 

موارد کاربرد

نورولوژی��ک  بیم��اری  ی��ک  ش��ک   - 1
پارانئوپالستیک

2 - بیماران با دژنراس��یون مخچه ای تحت 
حاد )آتاکسی مخچه ای(

Anti NMDA receptor Ab

اتوآنتی بادی ه��ای علی��ه گیرنده ه��ای ان 
– متیل – دی آس��پارتات، مرب��وط به گروه 

آنتی بادی های گیرنده گلوتامات 
 NMDA اتوآنت��ی ژن: گیرنده ه��ای    

مربوط به خانواده کانال های کاتیونی
گیرنده NMDA شامل ساب یونیت های 
 (NR1، NR2 پروتئین��ی مختل��ف اس��ت
 NMDA گیرن��ده  کانال ه��ای   .A-D(
عملکردی ش��امل کمپلکس ه��ای پروتئینی 
تترامریک،  )دیمری��ک،  مری��ک  هترومولتی 
پنتامری��ک( از NR1 و س��اب یونیت ه��ای 
NR2 مختل��ف اس��ت. اتوآنتی بادی ها علیه 
ای��ن س��اختمان های گیرن��ده ای در بیماران 
با آنس��فالیت لیمبی��ک علیه س��اب یونیت 
NR1 دومن خارج س��لولی هستند. برخالف 
آن، اتوآنتی بادی ه��ای رخ داده در لوپ��وس 
اریتماتوز سیس��تمیک بطور غالب به س��اب 
متص��ل  NMDAR در   NR2  یونی��ت 

 می شود.

روش های تشخیصی

ب��ر  غیرمس��تقیم  ایمونوفلورس��انس    
روی مقاط��ع بافت��ی ی��خ زده )هیپوکامپ، 
مخچه( یک رنگ آمی��زی ویژه الیه مولکوالر 
هیپوکامپ )نوروپی��ل( و الیه گرانولر مخچه 

نشان می دهد.
  ایمونوفلورسانس غیرمستقیم با استفاده 
-hEK293 transfec س��لول های  از 

 NR2 و یا NR1 با س��اب یونیت ه��ای ed
NMDA گیرنده های

نکتـه: ط��رح رنگ آمی��زی هیپوکامپ و 
 NMDAR مخچ��ه ب��رای آنتی بادی ه��ای
تیپیک اس��ت ولی اختصاصی نیست. ترکیب 
ب��ا ایمونوفلورس��انس غیرمس��تقیم بر روی 
 ،transfected NR1/NR2 س��لول های 
را   NMDAR آنتی بادی ه��ای  تش��خیص 
با حساس��یت و ویژگی باالت��ر اجازه می دهد. 
وقتی پالس��مافرز درمانی ش��روع می ش��ود، 
س��رم و مایع مغزی نخاع��ی باید برای وجود 
اتوآنتی بادی ها بطور موازی آزمایش ش��ود تا 
آنتی بادی های NMDAR تولید ش��ده در 

داخل نخاع تشخیص داده شود.
   ارتب��اط بالین��ی: اتصال س��اب یونیت 
 ،NMDAR اتوآنتی بادی ه��ای   NR1
نش��انگر بس��یار اختصاص��ی ن��وع خاصی از 
انسفالیت لیمبیک است که بعنوان انسفالیت 
ضدگیرنده NMDA نامیده می ش��ود. این 
ش��کل از انسفالیت اغلب زنان جوان با تراتوم 
تخم��دان را درگی��ر می کند، بهرح��ال این 
آنتی بادی ه��ا در زنان ب��دون ابتال به تومور و 

همچنین در مردان و بچه ها یافت می شوند.
 26 در   NMDAR آنتی بادی ه��ای   
درصد از زنان با ش��روع جدید تشنج با علت 
نامعلوم یافت می شود. این بیماران نشانه های 
اولیه انس��فالیت ضد گیرن��ده NMDA را 
دارند بنابراین تش��نج می توان��د بعنوان یک 

نشانه اولیه این بیماری در نظر گرفته شود.
   پس از درمان تنظیم کننده سیس��تم 
ایمنی و برداشتن تراتوم، تصویر بیماری این 
شکل از انس��فالیت اغلب بطور قابل توجهی 
بهبود می یابد. بهبود بالینی با کاهش در تیتر 
آنتی بادی های همراهی می کند که یک نقش 
پاتوژنیک را برای این اتوآنتی بادی ها نش��ان 
 in vitro و in vivo می دهد. از مطالع��ات
نش��ان داده ش��ده اس��ت که آنتی بادی های 
و   NMDAR مق��دار   ،NMDAR
خوشه های NMDAR بر روی دندریتهای 
پس سیناپس��ی از طریق اتص��ال متقاطع با 
واس��طه اتوآنتی بادی های کم می ش��ود. این 
کاهش گیرنده های NMDA برگشت پذیر 
و وابس��ته به تیت��ر خ��اص و بنابراین اعمال 

سیناپس��ی با واس��طه NMDAR منجر به 
 NMDAR نشانه های تیپیک انسفالیت ضد

می شود.
  آنتی بادی ه��ای NMDAR برعلی��ه 
س��اب یونی��ت NR2 در لوپ��وس اریتماتوز 
سیستمیک یافت می ش��وند. بهرحال، جزیی 
از آنتی بادی های ds DNA وجود دارند که 
ب��ا اپی توپه��ای NR2A و NR2B واکنش 
 SLE متقاطع می کنند. همراهی با نشانه های
بعالوه اهمیت پاتوژنیک این آنتی بادی ها مورد 

اختالف است.
  اتوآنتی بادی ه��ای علی��ه اپی توپ های 
خطی س��اب یونیت NR2B در سایر اشکال 
انس��فالیت لیمبیک، بیماری های نورولوژیک 
مختلف انس��فالیت راسموس��ن، تش��نج عود 
کننده بعالوه حمالت ایسکمی گذرا و سکته 

مغزی شرح داده شده اند.

موارد کاربرد

 NMDAR ش��ک به انس��فالیت ضد  
)بط��ور اولیه در انس��فالیت بدون تش��خیص 
پاتوژن، س��ایکوز وابس��ته به دارو، بیماران با 
س��ندروم س��ایکوز حاد، بچه های با تغییرات 
رفتاری حاد، حمالت تش��نجی، دیستونی یا 
 CSf دیس کنی��زی در همراهی با تغییرات

.)EEG و
  تشخیص افتراقی انسفالیت لیمبیک

  تش��خیص افتراق��ی تش��نج با ش��روع 
جدید )می تواند نش��انه اولیه انس��فالیت ضد 

NMDAR باشد.(
1- NeuromyeliTis optica
2- Longitudinal extensive trans-
verse myeliTis
3- OSMS: Opticospinal multiple 
Sclerosis
4- NMO: Neuromyelitis Optica
5- ONA : Onconeuronal anti-
gens

Ref

Autoantibodies in organ specific 
Autoimmune Diseases 
A Diagnostic Reference/ Karsten 
Conrad et al /2011
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معیارهای سنجش

دکتر حسین رجایی
 روانپزشک

www.foroghclinic.com

در سرزمین قدکوتاهان، معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر 
کرده اند. چرا توقف کنم؟ “ فروغ فرخزاد”

سـکانس اول: سـال  ها پیش، روزی در مطب پشت میز کارم 
نشسته بودم و سرم روی گردنم نایستاده و ) بدالیلی که لزومی 
ندارد در این فیلنامه ذکر شود( بر روی نسخه نوشته و مهر و امضا شده بیمار افتاده بودم و 
از دهانم صدای خر خر بلند شده بود. در روبرو، بیمار بینوای افغانی که رویش نمی شد که 
دکتر را بیدار کند و نسخه اش را از او بگیرد مات و مبهوت قرار گرفته بود )البته این صحنه 

به ابتکاری نیاز دارد که ختم به خیر بشود که حتما هم چنین شد(.
سکانس دوم: یک ماه بعد، دوباره  پشت میز کار در مطب نشسته بودم اینبار سرم روی 
گردن ایستاده و دهانم از تعجب نیمه باز بود و چشم هایم گرد شده اّما خرسندی و حیرت 
تواما در آنها موج می زد. در روبرو همان بیمار اّما حداقل یک ماه جوان تر به نظر می رسید 
و دهانش تا نیش باز بود و غش غش می خندید. از روانپزشکش تشکر می کرد و می گفت 
موقعـی کـه یک ماه پیش خوابیدن ناگهانـی وی را در پایان ویزیتـش دیده بود، بخوبی 
دریافته که دکترش از پزشکان حاذقی است که آنقدر سرش گرم مطالعه و کتاب است که 
از کوچکترین فرصتی هم استفاده می کند که ثانیه ها و یا دقایقی را به خواب و استراحت 

اختصاص دهد.
سکانس سّوم: همان بیمار در حال خارج شدن از مطب و مواظب است که نسخه پزشک 
محبوبش یک ذره هم تا نخورد و مثل یک عکس یادگاری ارزشمند، آنرا بدست گرفته 
و از ذهنش این می گذرد که نکند قدردانی اش از دکتر نجات  بخش کافی نبوده باشد. 
این طرف، دکتری که خسـتگی اش، یک آن از تنش خارج شـده و به این فکر می کند 
که یا کارش خیلی درسـت است و یا اینکه کسی که بیمار را پیش او فرستاده، سنگ 

تمام گذاشته است. 

مقدمه
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حی��ف اس��ت ک��ه مقال��ه ای در خصوص 
رقابت های حرفه ای پزشکان نگاشته شود، اّما 
اش��اره ای به فردریش نیچه نشود؛ کسی که 
از نفرت و جاه طلبی هم فلس��فه ای بی نظیر 
ساخته و خود نیز از انسان های کوتوله بیزاری 
جس��ته اس��ت و همچون مول��وی خودمان، 
آرزوی ابر انسان در س��ر پرورانده است: دی 
شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و 

َدد ملولم و انسانم آرزوست.
و ی��ادم نمی رود جواب��ی را که یک روز به 
هم��کاری دادم که از من پرس��یده بود: “چرا 
دیگر در جمع ه��ا و گردهمایی های همکاران 
ش��رکت نمی کنی؟” و من گفته بودم: “برای 
اینکه آنها بتوانند بس��ادگی فراموش��م کنند، 
ی��ا اصال فک��ر کنند که مرده ام ت��ا من را هم 
وادار نکنند که با رقابت های س��خیف، از این 
هم که هس��تم، کوچکتر شوم! »اّما در دنیای 
م��درن امروزی، بعید اس��ت که انس��ان های 
مش��ارکت گریز ب��ه حقوق مس��لم خود نیز 
دست یابند و تمامی سازمان های غیردولتی، 
با وجود اینکه از آدم هایی تش��کیل می شوند 
که الزمه پیشرفتش��ان، رقابت با همتایانشان 
اس��ت، فلس��فه تشکلش��ان در اصل، دفاع از 
حقوق تک تک همان آدم هاست. کدام مالط 
مهرطلبانه و ش��فقت جویانه ای الزم است که 
واحدهایی را که از کین و حس��ادت همدیگر 
وزن می گیرند، در قالب یک تش��کیالت و در 

واقع، یک خانواده، محکم نگهدارد؟«
جواب :اخ��الق حرفه ای پزش��کان! بازهم 
سؤال: یعنی همان قواعد سّنتی رفتار آدمیان 
ک��ه احیان��ا در تعالی��م مذهبی ی��ا فرهنگی 
متجلّی ش��ده اند؟ پاس��خ: “اگر نه, این بدان 
معنی نیس��ت که این قواعد به تنهایی کافی 

نباشد و گاهی جواب هم ندهد. 
هم��ه ما باید به اخالقی��ات مدرن و علمی 
مسلح شویم؛ مجموعه اخالقی ای که نه تنها 
سد راهمان نمی شود، بلکه به پیشرفتمان هم 
کمک می کند. اگر بخواهم یکی از قواعد این 
مجموع��ه اخالقی جدید را ازکتاب زرتش��ت 

نیچه بازگویی کنم، چنین شروع می کنم:
»رقیبت را محترم شمار، چرا که با کوچک 
س��اختن و حقی��ر ک��ردن وی، خ��ودت هم 
کوچک خواهی ماند و هر چه او بزرگتر شود، 
الجرم برای برتری جویی از او، تو هم خود را 

باال خواهی کشید!« 
اّم��ا در حیط��ه وظای��ف کاری پزش��کان، 

موضوع به این پیچیدگی ها نمی رسد و چقدر 
ساده اس��ت توجیه فلسفی همزمان )سنتی- 
مدرن( رقابت جویی در حوزه ای که اس��اس 
آن بر کمک به انس��ان، اس��توار ش��ده است. 
یعنی هر چه ما بیشتر در مسیر علمی شدن 
گام برمی داری��م، انس��ان ها ی بیش��تری را از 
درد و رنج فارغ می کنی��م و آنگاه، معروف تر 
و قدرتمندت��ر و ثروتمندتر می ش��ویم. اتفاقا، 
بر طب��ق اخالق مدرن و علم��ی، بی ا عتنایی 
به پول و ش��هرت و قدرت، کاری غیرعقالنی 
محس��وب می ش��ود و این بر خ��الف عرفان 
رایج قدیم اس��ت که در آن، هر چه راهرو به 
تمنیات دنیوی بی اعتناتر می ش��د، مقرب تر 

بحساب می آمد.
ای��ن روزها، ش��اهد ظهور نس��ل جوان و 
جدیدت��ری هس��تیم که پا ب��ه عرصه حیات 
اجتماع��ی گذاش��ته و مانند ی��ه پدیده گذرا 
هرجا که بویی از این بی اعتنایی به مش��امش 
می رس��د، اخ��الق ریاکاران��ه انتقال��ی عصر 
ویکتوریای��ی اروپا و بریتانی��ا، برایش تداعی 

می ش��ود و این منش را حم��ل بر نبود کافی 
عل��م و تولید فکری علمی می یابد که ش��اید 
در همه موارد ه��م، چنین کمبودی واقعیت 

نداشته باشد.
اما، آیا در مقابل این روح شفاف و بی پرده 
قرن، برازنده هستند تالش هایی که از فرهنگ 
تبهکارانه بی نام و نش��انی که نه از سنت و نه 
از مدرنیته وام می گیرن��د و راه به ناکجا آباد 
می برن��د و آن ه��م برتارک گ��روه اجتماعی 
خاصی همچون پزش��کان که ب��ه امانتداری، 
صداق��ت و آزاد منش��ی مع��روف بوده ان��د؟ 
اگ��ر بخواه��م نمونه ای از چنی��ن تالش های 
مجرمانه ای را بطور خالصه ذکر کنم، چنین 

می شمارم:
1 - ایج��اد مافیاه��ای ارج��اع مری��ض با 
اه��داف مالی و ارتقای ش��غلی ک��ه معموال 
هم عجین گش��ته با انحصارطلبی دایره های 
بس��ته و محدود پزشکانی متحدالشکل تحت 
عن��وان اعضای گروه های ب��ه اصطالح علمی 
ک��ه در طرد اندیش��ه های جدیدتر و صیانت 
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اگر پزشکی 
هستی که به 
قابلیت های 
خودت اطمینان 
داری، کمی 
هم صبر کن 
که عالوه بر 
دارایی هایت، 
روزی 
ازخودکفایی 
 خودت
 هم لّذت ببری!

از نظم های محافظه کارانه پیش��ین به منافع 
مشترک رسیده اند و از ارجاع بیماران دردمند 
به اس��تادان محبوبش��ان، که معم��وال هم از 
دوران دستیاری شروع می شود، بمثابه ابزاری 
برای مجیز و تملق گویی از اسالف خود بهره 
می گیرند، خود پله های��ی برای ثروت اندوزی 
پیشکس��وتان خود می ش��وند و بزرگانشان را 
هم پلکانی برای دسترس��ی به مقام و قدرت 
می کنن��د و پیم��ان مودت و همزیس��تی در 
غیاب ذره ای عل��م و ارتقای فکری می بندند؛ 
علم و تفکری که توسعه آن بدون کوچکترین 
تمایلی به س��اختار ش��کنی، تا همین جا نیز 
میسر نمی شده است، اما ظاهرا آنان، کماکان 
در نظ��ر دارن��د که این دور تسلس��ل خود را 
ب��ه نفع کهتری و کم هوش��ی الی االبد حفظ 

کنند.
2 - ایرانی ه��ا، مکانیس��م دفاعی ش��ایعی 
دارن��د تحت عنوان همانند س��ازی فرافکنانه 
اتفاقا  projective( identification( که 
مسئول بس��یاری از مش��کالت آنها نیز شده 
اس��ت. برطبق این مکانیزم دفاع��ی، آنان از 
همانندی ان��دک و ل��رزان در هویت، با یک 
ش��ریک، ناخودآگاه آگاهن��د و از بدگویی در 
مورد فرد غایب و دش��منی با ش��خص ثالث 
ب��رای نزدیکی ب��ه دّوم ش��خص )مخاطب( 
استفاده می کنند. آنچه موجب گردیده است 
که غیبت کردن در کشورما، بطرز وحشتناکی 
همگان��ی ش��ود، از این واکن��ش دفاعی مایه 

می گیرد. 
پزش��کانی ک��ه نمی دانن��د که هم��کار یا 
بیم��اری که اوال بخاطر اعتماد به نفس پائین 
خود و ثانیا بخاطر آگاهی از این نکته که اکثر 
پزشکان، چشم دیدن همتایان خود را ندارند، 
از غیب��ت یک هم��کار در خصوص پزش��ک 
حاضر دم زده اس��ت، درک هم نمی کنند که 
همین بدگویان، گزارش همین پشت سرگویی 
را- البته با سانسور کردن اظهارات خودشان- 
به همان س��ّوم ش��خص یا به آدم های دیگر 
خواهن��د ب��رد. ای��ن پزش��کان، خصوصا در 
ویزیت های چنی��ن بیمارانی اغلب به این تله 
می افتند و متعاقبا نمی توانند بفهمند که چرا 
 اینقدر مراقبت ویژه ای را نثار همان گزارشگر

 کرده اند.
3 - برخی از پزشکان اکثرا جراح که بعلت 
عجل��ه زدگی در انباش��تن ث��روت، با وجود 
استعداد، علم و مهارت کافی که اندوخته اند، 

ترجی��ح داده اند ک��ه به عن��وان کلونی یکی 
از اس��الف برند ش��ده خود، گ��رد وی جمع 
ش��وند و در س��ایه ش��هرت او، به سرعت به 
مکنت و برکت برس��ند. از این رو بسیاری از 
بیمارانی که فکر می کنند عمل جراحی ش��ان 
را فالن پروفس��ور کرده اس��ت، حتی بوسیله 
ایش��ان لمس ه��م نش��ده اند. در اینجا مایلم 
عبارت��ی نزدیک به “ چنین گفت زرتش��ت” 
را دوباره بخوانم:»اگر پزش��کی هستی که به 
قابلیت های خ��ودت اطمین��ان داری، کمی 
ه��م صبر کن ک��ه ع��الوه ب��ر دارایی هایت، 
ل��ّذت ه��م  خ��ودت  ازخودکفای��ی   روزی 

 ببری!«
4 - رادیو تلویزیون رسمی کشورمان، اتاق 
فک��ری دارد که حت��ی از برنامه های خود در 
م��ورد مجاری ادراری، بدنب��ال اهداف خاص 
خود و س��وژه های قالبی می شود. اگر روزی، 
پزش��کی هوس کند که از صدا و سیما برای 
تبلیغ خود اس��تفاده کند، باید یادش باش��د 
که معیارهای��ی را باید بپذی��رد که مصادیق 
معیارهای سنجش در س��رزمین قدکوتاهان 

است.
5 - اس��تفاده از تکنولوژی های غیرعلمی، 
نی��م بن��د علمی ی��ا روش های بح��ث انگیز 
)controversial(، نس��خه کردن داروهای 
تایی��د نش��ده و یا خارج ش��ده از فهرس��ت 
داروهای ژنریک با سفارش شرکت های خاص 
و ... که در اینجا فقط به ذکر عناوینش بسنده 
می کن��م و از هم��کاران عزیزی ک��ه در این 
مبحث مهم احاطه ای دارن��د، تقاضا می کنم 
مطالب کامل و مس��تقلی را در این زمینه به 

انتشار برسانند.
6 - اجازه بدهید که بعضی حرف ها را فقط 
در قالب داس��تان بزنم: ی��ادم نمی رود که در 
خواب��گاه تخت طاووس توصی��ه ام به یکی از 
هم اتاقی هایم که بعده��ا متخّصص کودکان 
ش��د این بود که برخی از هم خوابگاهی های 
کم هوش��مان را دس��ت کم نگیرد، چرا که با 
روس��ا و اعض��ای هیات ه��ای علم��ی آینده 
طرف اس��ت و بع��دا مجبور خواه��د بود که 
ت��ا اب��د در مقابل آنه��ا مبادی آداب باش��د. 
چندی پیش آن دوس��ت و هم اتاقی به دیدنم 
 آم��ده بود و به من گفت: “عجب پیش��گویی 

بودی تو!”
7 - تصاحب کرس��ی های کمیسیون هایی 
همچون تامی��ن اجتماعی، پزش��کی قانونی 

و... ب��رای هدف ه��ای س��ودجویانه و آن هم 
ن��ه در جری��ان رقابت ه��ای کاری علم��ی، 
 بلکه براس��اس میزان قراب��ت به مراکز قدرت 

و تصمیم گیری.
8 - یک صحنه مس��خره دیگر: در یک دستم 
نس��خه مری��ض و در دس��ت دیگ��رم داروهای 
گرانقیمتی که داروخانه همسایه مان به آن مریض 
انداخته اس��ت و اینجانب بسیار برافروخته که با 
قدم های بلندی گام برمی دارم، بطوریکه بنده خدا 
بیمار مجبور شده است بدنبالم بدود و باالخره به 
داروخانه می رسیم. می گویم: “این اولین بار نیست 
آقای دکتر! داروهایی که قیمتشان فریاد مریض 
را درآورده و اص��ال چی��زی هم که بنده نس��خه 
کرده ام نیست!” صاحب داروخانه اما بسیار خوش 
اخالق می نماید و با برخوردی گرم به اطالع من 
می رس��اند که س��تونی که در کنار خیابان برای 
تبلیغات داروخانه اش ترتیب داده اس��ت، چند تا 
جای خالی برای چند همسایه خوش اخالق دارد 
و اسم اینجانب هم زینت بخش آن ستون است. 
آنچه به آن اصال اشاره نمی کند، موضوع داروهای 
 بیمار اس��ت. مثل آب سردی که به تن تب کرده 

می ریزند.
9 - چندی��ن ب��اور ریش��ه دار فرهنگی در 
اجتماعم��ان وج��ود دارد ک��ه در م��واردی، 
محملی برای سوءاس��تفاده می ش��ود. چنین 
م��واردی که یک��ی از آنه��ا را در مقدمه این 
مقاله و در قالب داس��تان ذکر ک��ردم از این 
قبیل نیز هستند: معروف است که دکترهای 
خیلی خوب بداخالق هم هستند، یا دکتری 
ک��ه از ته��ران می آید، کلّ��ی ف��رق دارد، یا 
دکت��ری که از آن ط��رف آبها بیاید بیش��تر 
حال��ی اش اس��ت. یا طبق یک ض��رب المثل 
ترکی؛ شوربای گوشت ارزان بدرد نمی خورد، 
ک��ه در واق��ع بیماران��ی را که خ��رج زیادی 
 روی دستش��ان گذاشته می ش��ود، امیدوارتر

 می کند و...
دوستان و همکاران!

ما نخبگان ای��ن ملّت هس��تیم. بیایید به 
مس��ئولیت های خطی��ر اجتماعی م��ان ه��م 
بیاندیش��یم. یادمان باشد که ما نه در حاشیه 
که در متن کش��ورمان می درخش��یم و توده 
مردم رفتاره��ای ما را بعن��وان الگو خواهند 
پذیرف��ت. اگ��ر رفتارهایی ک��ه در این چند 
صفحه برش��مردم هم قابل تقلید باش��ند که 
هس��تند، وای که چه بر سر این کشور و ملت 

خواهد آمد که آمده است.
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تعرفه واقعی؛ خالئی که همچنان باقیست
بیماران نگران، مسئوالن منفعل

زهرا یونسی

با وجود داشتن 
ی  بـه ا تجر

نزدیک بـه 30 سـال در امـر تعرفه گذاری و 
تحوالتی کـه بارها در خصـوص نحوه تعیین 
تعرفه ها مطرح شـده اسـت همچنان میزان 
تعرفه هـای خدمـات تشـخیصی، درمانـی و 
ایجاد هماهنگـی میان آن و افزایش قیمت ها 
و تورم سـاالنه، معضلی اسـت که گریبانگیر 
جامعه پزشـکی و در طرف دیگر، مردم بوده 
و تا کنون شیوه ای که بتواند دست اندرکاران 
مرتبط و ذینفـع در این موضوع را اقناع کند 
در دسـتور کار قرار نداشـته اسـت. از سوی 
دیگر واقعي شـدن میـزان تعرفـه ضرورتی 
است که به اعتقاد کارشناسان حوزه سالمت، 
سال هاسـت در انجام آن کوتاهي شده است. 
در نظر نداشـتن تعرفه های واقعي در خدمات 
پزشکي و درمانی منجر به عدم تناسب میان 
قیمت تمام شـده خدمات بـا مبلغ مورد نظر 
تعرفه می شـود و تـداوم این امر بـا توجه به 
ساختار ضعیف بیمه ها و نبود حمایت دولتي، 
در نهایـت بـه پایین آمدن کیفیـت خدمات، 
نارضایتي کادر پزشـکي و مردم ختم خواهد 
شـد. در این گـزارش نگاهی داریـم به روند 
تعیین تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در 

کشور و چالش های آن. 

مقدمه 
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مجلس شورای اسالمی، قانون بیمه همگاني 
خدم��ات درمان��ي کش��ور را در س��ال 1373 
تصویب ک��رد. در بند 8 از ماده یک این قانون 
تاکید شده که ش��وراي عالي بیمه، متشکل از 
وزرا و سیاستگذاران وقت و در راس آنها دولت، 
موظف است قیمت واقعي خدمات پزشکي که 
به گفته همین قانون، قیمت تمام شده خدمات 
به اضافه سود سرمایه است اعالم کند. عالوه بر 
آنک��ه ماده 8 قانون، تعیین تعرفه هاي خدمات 
تش��خیصي و درمان��ي را موکول به محاس��به 
قیمت ه��اي واقع��ي و نرخ س��رانه ح��ق بیمه 
درماني مي دانست. این قانون  مشتمل  بر نوزد ه 
 ماد ه  و هجد ه  تبصره  د ر جلس��ه  روز  سوم  آبان 
 ماه  1373 در  مجلس  شوراي اسالمي  تصویب 
 و د ر یازدهم آبان همان س��ال به  تایید  شوراي 
نگهب��ان  رس��ید.   وزارت  بهد اش��ت،  د رم��ان  و 
آموزش  پزشکي  هم موظف شد حد اکثر تا یک 
 س��ال  پس  از تصویب  این  قانون  کلیه  موازین، 
 مق��ررات،  روش هاي نظارت��ي  و آیین نامه هاي 
موضوع  این  قانون  را با همکاري مباد ي ذیربط 

تهیه  و به  تصویب  مراجع مربوط برساند. 

بیمه همگانی در میان قانون های اجرا 
نشده فراموش شد

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور 

به هر دلیلی طبق روالی که قرار بود اجرا نشد 
و از س��وی دیگر تعرفه و سرانه  بدون در نظر 
گرفتن ت��ورم و قدرت خرید م��ردم تصویب 
 ش��د و در هر سال، بار س��نگیني را بر دوش 
خریداران مردم و جامعه پزشکي هموار  کرد. 
در حالی که مواد قانون مصوب، تکلیف دولت را 
در قبال تعیین تعرفه ها مش��خص کرده بود و 
درباره تعیین س��رانه درمان هم، ماده 13 این 
قانون اشاره داشت که حق بیمه سرانه خدمات 
درماني باید به تناس��ب درآمد افراد، جایگاه و 
موقعیت اجتماعي آنها متغیر باشد. اما دولت 
در ابتداي هر سال، رقم ثابتي را به  عنوان حق 
س��رانه تعیین  کرد و تعرفه ها هم نه براساس 
قیمت تمام  ش��ده خدمات پزشکي بلکه بنا بر 
تشخیص اعضاي حاضر در شوراي عالي بیمه 
خدمات  درماني تعیین و با گذش��ت هر سال، 

این امر به عادت تبدیل شد.

دهه پر تنش 80، شروع شد 

دهه 80 با رویدادهای مهمی از ابتدا همراه 
بود. از جمله ش��روع برنامه چهارم توسعه در 
سال 84. این برنامه بنا را بر این گذاشته بود 
که تا پایان سال 88 یعنی زمان رسمي اتمام 
برنامه چهارم، هزینه هاي درمانی که مردم به 

جاي دول��ت از جیب خود و از س��بد خانوار 
پرداخ��ت مي کردند، کاهش یاب��د و از تعداد 
افرادي که به س��بب پرداخت این هزینه ها به 
زیر خط فقر سقوط مي کردند به حد یک درصد 
برس��د. ولی در نهایت بودجه ای که در س��ال 
85 برای وزارت بهداش��ت در نظر گرفته شد 
عمال همخوانی با مفاد برنامه چهارم نداش��ت 
ت��ا جایی که علی باغبانیان عضو کمیس��یون 
بهداش��ت و درمان وقت مجلس در مصاحبه  
خود با فارس گفت »بودجه س��ال 85 بخش 
بهداشت و درمان بدون توجه به برنامه توسعه 
چهارم نوش��ته شده و به نظر می رسد تدوین 
کنندگان آن حتی یکبار هم متن قانون برنامه 
چهارم توس��عه را مطالعه نکرده اند.«  نتیجه 
اینکه سیاس��تگذاران س��المت در سال هاي 
آغازین برنامه چهارم پیش بیني مي کردند که 
به اس��تناد آمار رس��مي، تعداد افرادي که از 
س��نگیني بار هزینه هاي درمان به گودال فقر 
س��قوط مي کنند، حدود سه درصد جمعیت 
کشور باشد. انوشیروان محسنی بندپی، نایب 
ریی��س وقت کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
نی��ز در س��خنرانی های خود اش��اره کرد که 
وزارت بهداش��ت تنها وزارتخانه ایس��ت که با 
بدهی انباش��ت شده از سال قبل به سال بعد 

می رود.

بودجه اي که اختصاص نمي یافت 

عدم تخصیص بودجه مناسب معضلی است 
که همواره با وزارت بهداشت و درمان آموزش 
پزش��کی همراه بوده ولی از نیم��ه دهه 80، 
کس��ري بودجه وزارت بهداشت به دنبال آغاز 
فعالیت بسیاري از مراکز درماني که اعتباري 
براي حضور آنها پیش بیني نشده بود، به یک 
اتفاق عادي تبدیل شد. علت ایجاد کسري هم 
بس��یار ساده بود. زیرا طي چند سال گذشته، 
ضری��ب عدد تخصی��ص س��االنه بودجه این 
وزارتخانه از 90 درص��د فراتر نرفت، در عین 
حال که با وجود رشد 15، 20 و 25 درصدي 
نرخ تورم طي س��ال هاي 80 ت��ا 89، وزارت 
بهداش��ت هیچ گاه رشد بودجه اي فراتر از 17 
درص��د را تجربه نکرد. بنابرای��ن، در حالي که 
وزارت بهداش��ت در سال 82 با 160 میلیارد 
تومان، سال 83 با 150 میلیارد تومان و سال 
84 ب��ا 418 میلیارد تومان کس��ري اعتباري 
مواجه ب��ود این رق��م در س��ال 85 به 926 

قانون بیمه 
همگانی خدمات 
درمانی کشور به 
هر دلیلی طبق 
روالی که قرار 
بود اجرا نشد و 
از سوی دیگر 
تعرفه و سرانه  
بدون در نظر 
گرفتن تورم و 
قدرت خرید 
 مردم
 تصویب  شد
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میلیارد تومان افزایش یافت. به همین ترتیب 
سال 88، کسري وزارت بهداشت حدود 1200 
میلیارد تومان بود و س��ال 89 فقط 80 درصد 
از بودج��ه مصوب پرداخت ش��د و در ابتداي 
س��ال هم پیش بیني مي شد که این وزارتخانه 
با 1500 الي س��ه هزار میلیارد تومان کسري 

اعتبارات مواجه شود.

اختیارات تعیین تعرفه غیردولتی به 
سازمان نظام پزشکی داده شد

مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال 83 با 
تدوین و تصویب قانون تش��کیل سازمان نظام 
پزش��کی، قدم های بزرگی در اصالح و تقویت 
اختی��ارات و جای��گاه قانون��ی س��ازمان نظام 
پزشکی برداشت. به نحوی که و در بند »ک« 
ماده 3 قانون تشکیل س��ازمان نظام پزشکی، 
تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی و مشارکت 
فع��ال در تعیین تعرفه بخ��ش دولتی به نظام 
پزش��کی واگذار ش��د. به این ترتی��ب اختیار 
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی به سازمان 
نظام پزش��کی و بخش دولتي ب��ه دولت داده 
ش��د و تصمیم ب��ر این بود که س��ازمان نظام 
پزش��کی تعرفه هاي بخش خصوص��ي را با در 
نظ��ر گرفتن افزایش هزینه هاي ناش��ي از نرخ 
تورم و منظور ش��دن فرآیندهاي تاثیرگذار در 
ارائه خدمات پزشکی و درمانی اعالم کند. این 
س��ازمان با تعیین تعرفه های بخش خصوصی 
ارائ��ه خدمات بهت��ر برای دریاف��ت کنندگان 
خدمات را تضمی��ن کرد و مراکزي که، تعرفه 
و قیمت گ��ذاري ب��راي خدمات آنها توس��ط 
سازمان نظام پزش��کي تعیین مي شد در ازای 
اختالف هزینه اي که با همتایان خود در بخش 
دولتي داش��تند، خدماتي با کیفیت به مراتب 
بهتر ارای��ه مي دادند. اما روزهاي خوش بخش 

خصوصي درمان چندان نپایید.

دولت در پی سلب اختیار تعیین تعرفه از 
سازمان نظام پزشکی

از سال 83 به بعد چالش های متعددی میان 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درباره 
تعرفه های پزش��کی بخش خصوصی به وجود 
آمد و دولتی که در نظر داشت قیمت خدمات 
درمانی و تش��خیصی را واقعی کند نس��بت به 
اختالف قیم��ت خدمات در بخ��ش دولتی و 

خصوصی معترض شد. در ماه هاي پایاني سال 
87 ، نخس��تین ایرادها نس��بت به ارقامي که 
توسط سازمان نظام پزشکي تعیین مي شد، در 
بدنه دولت شنیده شد. در ادامه این اعتراضات 
کار گ��روه بیم��ه پای��ه همگانی مصوب��ه ای را 
گذران��د مبنی بر اینکه اختی��ار تعرفه گذاری 
خدمات درمانی در بخش خصوصی از سازمان 
نظام پزشکی سلب و به دولت واگذار شود. در 
همان س��ال به موجب این مصوبه تعرفه هایی 
که نظام پزش��کی تعیین کرده بود، لغو شد و 
دولت خود مبادرت به تعیین تعرفه های بخش 
خصوصی کرد، اما این مصوبه زیاد دوام نیاورد 
و دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان نظام 

پزشکی رای به ابطال آن داد. 

برنامه پنجم توسعه اختیار را از سازمان 
نظام پزشکی گرفت 

در س��ال 89 با تصویب برنامه پنجم توسعه 
به نوعی اختیار تعیین تعرفه های پزش��کی از 
س��ازمان نظام پزشکی گرفته شد و تصمیم بر 
آن ب��ود که این وظیفه به دولت واگذار ش��ود. 
کمیسیون بهداشت نیز بر این اساس واگذاری 
مس��ئولیت و اختیار تعیین تعرفه های پزشکی 
بخ��ش دولتی به وزارت بهداش��ت را، تصویب 
کرد. پس از آن، در اولین قدم دولت تعرفه هاي 
مصوب س��ازمان نظام پزشکي را لغو کرد و در 
ماه هاي نخست سال 89، دولت به طور رسمي 
اختیار تعیین تعرفه بخ��ش خصوصي درمان 
را از س��ازمان نظام پزش��کي گرفت. با حذف 
مسئولیت س��ازمان نظام پزش��کي در تعیین 
تعرف��ه، قرار ش��د این مس��ئولیت ب��ه وزارت 
بهداشت و ش��وراي عالي سالمت واگذار شود 
و دولت موظف شد شوراي عالي بیمه سالمت 
را در نخس��ین س��ال اجراي برنامه تش��کیل 
دهد. ولی متاس��فانه شورای عالی سالمت که 
ق��رار بود به منظور اصالح فرایندهاي بیمه اي؛ 
تجمی��ع و اصالح صندوق ه��اي بیمه اي، رفع 
کاغذبازی و همپوش��اني صندوق هاي بیمه اي 
و توانمندس��ازي صنعت بیمه کشور در حوزه 

سالمت دولت فعالیت کند تشکیل نشد.

برنامه ها فراموش شد 

سلب اختیار موجب بهبود وضع نشد، زیرا تا 
همان زمان هم دولت تاخیر غیرقابل اغماضي 

در تصوی��ب و اعالم تعرفه ه��اي بخش دولتي 
داشت، این تاخیر، گریبان بخش خصوصي را 
هم گرفت. از سال 89، تمام مراکز تشخیصی و 
درمانی، تن به این اجبار دادند که تا زمان اعالم 
تعرفه ها از س��وي دولت که گاه تا شش ماه از 
آغاز سال هم خبري از ارقام جدید نبود، باید با 
ارقام سال گذشته و با تحمل تورم سال جدید 
خدمت مي کردند، س��ال 89 هم با وجود آنکه 
پیش بیني ها از تورم حدود 20 درصدي براي 
فروردین سال 90 و بیش از 21 درصدي براي 
12 ماه س��ال حکایت داشت، وزارت بهداشت 
پیشنهاد افزایش 29 درصدي براي تعرفه هاي 
درمان ارائه داد اما اعضاي ش��وراي عالي بیمه 
خدمات درماني، افزایش 9 درصدي در تعرفه 
دولت��ي و افزای��ش 7 درصدي تعرف��ه درمان 
خصوصي را برای س��ال 90 مصوب و اجرایي 
کردند. روزهاي نه چندان خوب فرا رس��ید و 
ام��روز، بخش دولتي و خصوصي در یک وجه، 
اش��تراک صددرصد دارند: فق��ر. بخش دولتي 
فقیر اس��ت زیرا کمک هاي وعده داده ش��ده از 
سوي دولت به هنگام نیست و اعتبارات وزارت 
بهداشت هم کفاف جبران زیان هاي مالي این 
مراکز را نمي دهد. بخ��ش خصوصي هم فقیر 
اس��ت زیرا دولت به گم��ان زیاده خواهي این 
مراکز، هرگون��ه کمک را از آنها دریغ و آنها را 
وادار به ارائه خدم��ات با قیمتي مغایر با تورم 

بازارهاي جهاني کرده است. 

شورای عالی بیمه ملغی شد

پس از تفویض اختیار از شواری عالی بیمه 
به ش��ورای عالی سالمت، ش��ورای عالی بیمه 
فاقد اعتبار شد. نتیجه اینکه تعرفه های مصوب 
این ش��ورا برای س��ال 90 نیز لغو شد و چون 
هنوز ش��ورای عالی سالمت تشکیل نشده بود 
در نتیجه سال 90 با افزایش تعرفه صفر درصد 
گذش��ت و بار مالی این اهمال بر دوش جامعه 
پزش��کی قرار گرفت. شورای عالی بیمه به این 
دلیل ملغی ش��د که کارشناسان معتقد بودند 
این ش��ورا به خاطر واقع بودن در وزارت رفاه 
دارای نگاه حداقلی به مسائل مالی در مصوبات 
خود اس��ت و به گفت��ه علیرضا زال��ي معاون 
سازمان نظام پزش��کی، فضای خودسانسوری 
حاک��م ب��ر این ش��ورا باعث ش��ده اس��ت که 
»بسیاری از مصوبات آن از جمله سرانه درمان 
و مولفه هاي تعرفه اي مورد تایید کارشناس��ان 

شورای عالی 
بیمه به این 

دلیل ملغی شد 
که کارشناسان 

معتقد بودند 
این شورا به 
خاطر واقع 

بودن در وزارت 
رفاه دارای نگاه 

حداقلی به 
مسائل مالی در 

مصوبات خود 
است
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هدفمند کردن 
یارانه ها و 
افزایش ناگهانی 
و جهشی 
هزینه  ها، 
ضرورت 
بررسی منطقی 
نتایج حاصل 
از اجرای این 
قانون در نظام 
سالمت کشور 
و اتخاذ تدابیر 
کارشناسی برای 
جبران افزایش 
هزینه ها در این 
حوزه را مشخص 
می سازد

نباش��د و بویژه مصوبات شوراي عالي در بحث 
سرانه طي سال هاي گذش��ته از نگاه حداقلي 
برخوردار باش��د.« گالیه سازمان نظام پزشکي 
و وزارت بهداش��ت همواره مبني بر آن بود که 
با استقرار ش��وراي عالي بیمه در وزارت رفاه، 
توجه کمتري به نظرات ارائه دهندگان خدمات 
مي ش��ود و همین امر موجب شده بود همواره 
این اقلیت نتواند مباني کارشناسي خود را در 

حوزه اقتصاد درمان پیش ببرد.

آشفته بازار تعرفه در سال های 89 و 90

بازار آش��فته تعیین تعرفه های پزش��کی در 
س��ال های 89 و 90 آشفته تر ش��د. دلیل این 
آشفتگی هم به کوتاهی دولت در ارائه به موقع 
الیحه بودجه کل کش��ور به مجلس ش��ورای 
اس��المی برمی گ��ردد ک��ه باعث ش��د وزارت 
بهداش��ت نیز در اعالم تعرفه های جدید دچار 
تاخیر شود. زیرا تعیین تعرفه ها باید بر اساس 
س��رانه درمان ص��ورت گیرد و س��رانه درمان 
همزم��ان با تصوی��ب بودجه انجام مي ش��ود. 
در نتیجه این تاخی��ر مطب ها و کلینیک های 
خصوصی ب��رای دریاف��ت تعرفه ه��ای جدید 
پزش��کی دچار مشکل شدند. تاخیر در تعیین 
تعرفه هاي پزش��کي از یک سو سبب مي شود 

مراکز درماني دولتي و بیمارس��تان ها به خاطر 
این تاخیر توسط دیوان محاسبات در سیستم 
حسابرس��ي دچار مشکل ش��وند زیرا به دلیل 
ای��ن تاخیر، محاس��به هزینه ه��اي درماني بر 
اساس تعرفه سال گذشته صورت مي گیرد که 
از نظ��ر مالي باز بخش دولتي آس��یب خواهد 
دی��د. از طرف دیگر تا اعالم تعرفه هاي جدید، 
بیمه ها با توجه به تعرفه هاي س��ال گذشته به 
بیمارس��تان ها پول پرداخت مي کنند و بعد از 
اعالم تعرف��ه جدید، از پرداخ��ت مابه التفاوت 
مبلغ تعیین ش��ده به بیمارس��تان ها و مراکز 
درمان��ي دولتي س��ر باز مي زنند ی��ا این که با 
تاخیر آن را پرداخت مي کنند که این مس��اله 
باعث مي شود بیمارستان هاي دولتي و به تبع 

آن بیماران با مشکل روبه رو شوند.

سال مهم و سرنوشت ساز 90

س��ال 1390 از س��ال های مهم و سرنوشت 
س��از حوزه س��المت بود. در این س��ال از یک 
س��و قانون برنامه پنجم توسعه اجرا شد که در 
نتیجه آن اختیار تعیین تعرفه های پزش��کی از 
س��ازمان نظام پزشکی گرفته ش��د و از سوی 
دیگر، قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا برای اولین 
بار ب��ه اجرا درآمد. هدفمند ک��ردن یارانه ها و 

افزایش ناگهانی و جهش��ی هزینه  ها، ضرورت 
بررس��ی منطق��ی نتایج حاص��ل از اجرای این 
قانون در نظام س��المت کش��ور و اتخاذ تدابیر 
کارشناس��ی برای جب��ران افزایش هزینه ها در 
این حوزه را مش��خص می سازد. این اهمیت تا 
آنجاس��ت که به گفته مسئوالن و کارشناسان 
حوزه س��المت، هرگونه اهمال و بی تدبیری در 
این زمینه مي تواند مشکالتی در حوزه بهداشت 
و درمان کش��ور به دنبال داش��ته باشد که در 
نتیجه به نارضایتی ارائه دهندگان و گیرندگان 
خدمات بیانجامد. از سوی دیگر بودجه مصوب 
90 به واس��طه ای��ن دو روی��داد متفاوت تر از 
س��ال های قبل ب��ود و چراکه بن��د »ب« ماده 
34برنامه پنجم توس��عه ب��رای جبران افزایش 
هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها، 10 
درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها و 3 
هزار میلی��ارد تومان از محل مازاد فروش نفت 
را برای حوزه س��المت در نظ��ر گرفت. ولی تا 
روزهای پایانی سال 90 حتی یک ریال از محل 
10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 
به وزارت بهداش��ت پرداخت نش��د و از محل 
مازاد فروش نفت هم تنها حدود 299 میلیارد، 
تومان معادل حدود 9 درصد مبلغ عنوان شده 
در قانون به متولی سالمت کشور پرداخت شد 
و دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و 
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اگرچه هنوز 
افزایش 35 

تا 40 درصدی 
تعرفه های درمانی 
در سال 1391 تنها 

در حد برآورد 
بوده و به تصویب 
نرسیده است اما 

به نظر می آید 
مسئوالن وزارت 
 بهداشت پس از 

تعیین تعرفه های 
غیرواقعی سال 

90، به لزوم 
افزایش 35 

تا 40 درصدی 
در سال آینده 

رسیده اند

منابع انسانی وزیر بهداشت در آخرین روزهاي 
سال 90 از کسري بودجه حدود 2 هزار میلیارد 

توماني این وزارتخانه خبر داد.
چالش هاي تعیین تعرفه پزشکي سال 91

با رویدادهایی که شرح آنها گفته شد به نظر 
می رسد که تعیین تعرفه های بخش خصوصی 
در س��ال 91 بیش از پیش ب��ا چالش مواجه 
باشد. هرچند که علیرضا اولیایی منش رئیس 
دبیرخانه سیاس��تگذاری بیمه و تعرفه وزارت 
بهداش��ت بر ل��زوم تعیین قیمت تمام ش��ده 
خدمات بهداش��تي درماني با توجه به اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در س��ال 91 تاکید 
دارد اما به نظر مي رس��د تعیی��ن تعرفه هاي 
پزش��کي سال 91، با س��ال های قبل متفاوت 
باشد. چرا که هم عوامل تعیین تعرفه متفاوت 
است و هم سازمان نظام پزشکي مسئولیتي در 

این خصوص ندارد.
 در تعیین تعرفه هاي پزش��کي س��ال 91 
تصمیم بر این است که عالوه بر تورم ساالنه و 
سرانه سالمت، افزایش قیمت  در نتیجه حذف 
یارانه ها نیز محاسبه شود. تا پیش از این، 3 ماه 
آخر هر سال، کارشناسي ها درخصوص تعیین 
تعرفه هاي پزش��کي بخش خصوصي و دولتي 
آغاز مي شد، از یک سو کارشناسان پیش بیني 
مي کنند که س��رانه درمان ک��ه مي تواند تاثیر 
مس��تقیمي در تعرفه داشته باش��د، همچون 
گذشته و با حداقل افزایش، تصویب شود و از 
سوي دیگر هنوز از تشکیل شوراي عالي بیمه 
سالمت خبري شنیده نشده است. در نبود این 
ش��ورا هم هیچ ارگان یا نهادی وجود ندارد که 
به ام��ر تعیین تعرفه  ها بپ��ردازد. این درحالی 
اس��ت که در واپسین روزهای سال 90 نه تنها 
از تشکیل ش��وراي عالي بیمه سالمت خبري 
نیست بلکه قرار اس��ت همچنان شوراي عالي 
بیمه تعرفه هاي پزش��کي س��ال 91 را تعیین 

کند.

نقطه نظرات مسئوالن در باب تعرفه 91 

بحث میزان تعرفه های پزش��کی سال 91 و 
اعمال قیمت تمام شده خدمات در این تعرفه 
موضع گیری های متفاوتی را از سوی مسئوالن 
نظام پزشکی به همراه داشت. دکتر محمدرضا 
اولیایی منش مدی��رکل دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوی��ن اس��تاندارد و تعرفه خدم��ات وزارت 
بهداش��ت در بهمن ماه س��ال 90 عنوان کرد 

که تعرفه های درمانی س��ال 91 در اسفند ماه 
اعالم می ش��ود ولی تعیین قیمت تمام ش��ده 
واقعی خدمات پزش��کی کار بزرگی اس��ت که 
می توان��د مبن��ای تعرفه گ��ذاری خدمات قرار 
بگیرد که در این صورت تعرفه مصوب و فاصله 
آن با قیمت تمام ش��د و میزان واقعی کسری 
 بودج��ه احتمالی در هر س��ال قابل محاس��به 

است. 
دکتر محم��د جهانگیری قائم مقام معاونت 
نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی نیز 
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به 
تغییرات نرخ ارز و کس��ری بودجه برای تامین 
هزینه ها، تعرفه های س��ال 91 باید رشد کافی 
و منطقی داش��ته باش��ند در غیر این صورت 
کیفیت خدمات دچار مش��کل می شود. دکتر 
سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام 
پزش��کی ایران هم در مصاحب��ه ای گفت: باید 
هیات دولت نس��بت به تعرفه های تشخیصی 
درمانی و س��رانه درمان در بودجه س��ال 91 
جمع بندی داشته باشد. ولی در نهایت علیرضا 
اولیایی منش در گفتگویی با فارس اعالم کرد 
که در م��ورد تعرفه های س��ال 91 هنوز هیچ 

مطلب قطعی وجود ندارد. 

تعرفه واقعی، کار بزرگ و ماندگار سال 92

جنگ تعرفه ها در سال 90 که تکرار ماجرای 
س��ال های قبل بود باعث شد تا مسئوالن امر 
به دنبال راه چاره ای اساس��ی ب��رای رفع این 
مشکل و معضل هر ساله حوزه سالمت بیفتند 
و نتیج��ه آن تصمیم بر تعیی��ن قیمت واقعی 
خدمات پزش��کی برای اولین بار در کشور بود 
که به گفته مس��ئوالن تحقق آن به س��ال 91 

نخواهد رسید.
 در  ماه ه��ای پایان��ی س��ال 90 مدی��ر کل 
تدوین اس��تاندارد و تعرفه های نظام س��المت 
در وزارت بهداش��ت در ای��ن باره به رس��انه ها 
اعالم کرد که مشغول برآورد قیمت تمام شده 
واقعی خدمات تشخیصی و درمانی برای اولین 
بار هس��تیم تا از س��ال 92 به سمت عملیاتی 
کردن ای��ن تعرفه ها بروی��م و توضیح داد که 
واقعی کردن تعرفه کار بزرگ و ماندگاریس��ت 
ک��ه در حال انجام اس��ت و البته ش��اید برای 
همه ان��واع خدمات پزش��کی ممکن نباش��د 
 اما ب��رای خدم��ات اصلی و مهم قاب��ل انجام

 است.

تیری در تاریکی برای تعرفه های 
درمانی سال 91

آنچه در این گزارش ش��رحش گفته ش��د 
نگاهی ب��ه روند تعرفه گ��ذاری برای خدمات 
درمانی و تشخیصی است که طی سال ها با فراز 
و نش��یب های فراوانی مواجه بوده و همچنان 
بحث های مبس��و ط   تر پیرامون آن ادامه دارد. 
تعرفه س��ال 91 با توجه به موارد گفته ش��ده 
به عنوان نقطه عطف��ی در تاریخ تعرفه گذاری 
خدمات پزش��کی محس��وب می ش��ود. به هر 
حال و براساس ش��نیده ها می توان از افزایش 
قیمت خدمات در س��ال جدید به راحتی خبر 
داد و مطمئن��ا گرانی و س��هم ب��االی مردم از 
پرداخ��ت تعرفه های درمانی 90 به س��ال 91 
نیز سرایت می کند. از طرفی بر طبق خبرهای 
اعالم شده از س��وی رسانه ها، وزارت  بهداشت 
پ��س از صحنه گردانی تعرفه ه��ای 90 این بار 
میزان افزایش تعرفه های درمانی سال 1391 
را معادل 35 تا 40 درصد برآورد کرده اس��ت. 
اگرچ��ه هن��وز افزای��ش 35 ت��ا 40 درصدی 
تعرفه های درمانی در سال 1391 تنها در حد 
برآورد بوده و به تصویب نرس��یده است اما به 
نظر می آید مس��ئوالن وزارت  بهداشت پس از 
تعیین تعرفه های غیرواقعی سال 90، به لزوم 
افزای��ش 35 ت��ا 40 درصدی در س��ال آینده 

رسیده اند. 
از س��وی دیگر دکتر س��ید عباس حسنی 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی وزارت 
بهداش��ت در گفتگویی با ایس��نا از رش��د 53 
درص��دي اعتبارات س��المت در الیحه بودجه 
91 خب��ر داد ام��ا دکتر رمضان محس��ن پور، 
معاون امور مجلس وزیر بهداشت معتقد است 
»رشد 53 درصدي تعرفه در قالب درآمد هاي 
اختصاصي و حذف برخي از ردیف هاي متفرقه 
و لح��اظ آن در ردیف مربوط ب��ه هدفمندي 
یارانه هاست و در حقیقت رشد اعتبارات حوزه 
س��المت در الیحه بودجه 91 به طور متوسط 

22 تا 24 درصد است.« 
در مجم��وع با توجه به تاخیر ایجاد ش��ده 
در ارائ��ه الیحه بودجه ب��ه مجلس و برگزاری 
انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسی الیحه 
بودجه در مجلس به س��ال 91 موکول ش��ده 
است و برای افزایش اعتبارات حوزه سالمت و 
البته تخصیص کامل این اعتبارات باید امیدوار 

بود.
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دکتر علی یعقوبی جویباری
 عضو هیات علمی رادیوتراپی و انکولوژی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستان امام حسین )ع(

تعریف، بروز، پاتولوژی تشخیص افتراقی، ژنتیک مولکولی 

 )GIST(تومورهای استرومال دستگاه گوارش

GIST تعریف و هیستوژنز

GISTs سلول های مزانشیمال KIT مثبت 
هستند. براس��اس این تعریف اکثریت بزرگی از 
 GISTs تومورهای مزانشیمال دستگاه گوارش
 ،GISTs از  بس��یاری  می ش��وند.  محس��وب 
جهش��ی را در ناحیه KIT ش��اهد خواهند بود. 
تحری��ک رس��پتور KIT منجر به فعال ش��دن 
مسیر سیگنال KIT ش��ده که در نهایت باعث 
پرولیفراسیون سلولی می شود. به وسیله تعریف 

 GIST از تشخیص KIT ارائه شده، جهش در
حمایت می کن��د ولی کمبود جه��ش باعث رد 

کردن تشخیص نمی شود.
GIST یک فنوتیپ مشابه سلول های کاژال 
)cajal cell( دس��تگاه گ��وارش رااز خود بروز 
 KIT می ده��د. ای��ن س��لول های کاژال از نظر
مثبت ب��وده و بین سیس��تم عصبی – عضالنی 
دس��تگاه گوارش قرار می گیرن��د و فعالیت این 
سلول به عنوان فعال کننده و مهارکننده حرکت 
دس��تگاه گوارش محسوب می شود. دو فرضیه از 
این نظریه که سلول های کاژال هیستوژنز اصلی 

GIST را تش��کیل می دهن��د، حمایت می کند. 
اول اینکه سلول های کاژال قادرند در صورتی که 
سیگنال KIT را دریافت کنند به عضله تبدیل 
شوند، دوم اینکه بررسی های کامل از مدل های 
حیوانی نش��ان داده است که سلول های کاژال و 

عضالت Smooth منشاء مشترکی دارند.

رابطه GIST با ترمینولوژی قبلی

GISTs اکث��ر توموره��ای پیش��ین را که به 
عنوان لیومیوم، لیومیوس��ارکوم، لیومیوبالستوم 

مقدمه 

GIST به عنوان یک تومور مزانشـیمال اختصاصی دسـتگاه گوارش بـوده که KIT را بروز 
می دهند، تشخیص GIST بعد از درمان با مهارکننده های تیروزین کیناز اختصاصی KIT که 
 GIST .شناخته می شوند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است )Gleevec( به عنوان ایماتینیب
شایع ترین نئوپالسـم های مزانشیمال دستگاه گوارش هسـتند. آنها در هر قسمت دستگاه 
گوارش از مری تحتانی تا آنوس می توانند بروز کنند اکثر GIST ها در معده )60-70 درصد(، 
 یـا روده باریک )25 تا 35 درصد( بروز پیدا می کنند. کولـون، رکتوم، آپاندیس )در مجموع

 5 درصد( و مری )2 تا 3 درصد( مکان های نادر این بیماری است. به وسیله تعریف GISTs از 
نظر KIT(CD117) مثبت هستند. جهش در KIT منجر به بروز سیگنال، تصحیح کلینیکی 

و پاسخ به مهارکننده های تیروزین کیناز می شود.

 KIT عبارتی اسـت که برای نئوپالسم های مزانشیمال GIST
مثبت دستگاه گوارش استفاده می شود. فعال شدن پاتولوژیک 
سـیگنال KIT به نظر می رسد یک اتفاق مرکزی در پاتوژنز GIST باشد. تشخیص و تعریف 
صحیح GIST بعد از معرفی ایماتینیب اهمیت بیشـتری پیدا کرده اسـت. این مقاله مروری 

کلی بر GIST خواهد داشت.
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و ... دس��تگاه گ��وارش نامیده می ش��دند،را در 
برمی گی��رد. لیومیومای م��ری و کولورکتال دو 
استثناء اصلی این موضوع محسوب می شوند. به 
خاطر اینکه اکثر تومورهای مزانشیمال دستگاه 
گوارش GIST محس��وب می شوند، داده های 
قدیمی تر لیومیوما و لیومیوسارکومای دستگاه 
گوارش باید به عنوان داده های GIST در نظر 

گرفته شوند.

GIST بروز

GISTه��ا ش��ایع ترین تومورهای دس��تگاه 
گوارش و بافت نرم داخل ش��کمی را تش��کیل 
می دهن��د. ب��روز GIST به می��زان 20 تا 40 
در هر میلیون گزارش ش��ده اس��ت. متوس��ط 
سن تش��خیص GIST 55تا65 سالگی است و 
هیچ ارجحیت س��نی ب��رای این بیماری مطرح 
 نشده اس��ت. این بیماری در بچه ها بسیار نادر

 است.

GIST مکان بروز

GISTها در دستگاه گوارش توبوالر از مری 
تحتانی تا آنوس بروز پیدا می کند. ش��ایع ترین 

م��کان بروز آن معده )60 تا 70 درصد( اس��ت. 
در مکان ه��ای بع��دی روده باری��ک، رکتوم و 
کولون ق��رار دارند. تنها تعداد کمی از بروز این 
بیماری در مری و آپاندیس گزارش شده است. 
تع��دادی از GISTهای اولیه در خارج از GI و 
داخل ش��کم، به خص��وص در اومنتوم، مزانترو 
رتروپریتوئن گزارش شده است. در مواردی نیز 
GIST به طور وس��یع در داخل ش��کم منتشر 
ش��ده به صورتی که تعیین مکان اولیه بیماری 
بس��یار مشکل است.متاس��تازهای دوردست به 
طور شایع در کبد و به ندرت در استخوان و ریه 
بروز پیدا می کند. به ندرت GISTها را ش��اهد 
بودیم که متاس��تاز به بافت های نرم محیطی را 

نشان دادند.

GIST تظاهرات کلینیکی

GISTه��ای کوچک ب��ه ط��ور تیپیک، به 
صورت تصادف��ی روی جنبه های خارجی معده 
یا روده در مطالعات رادیولوژیک یا جراحی برای 
علل دیگر تشخیص داده می شوند. GISTهای 
کوچک رکتوم به عنوان ن��دول اینترامورال در 
ی��ک معاینه رکتوم تش��خیص داده می ش��وند. 
خونریزی GI یا دردهای مبهم ش��به اولسری، 

شایع ترین س��مپتوم GIST است. بسیاری از 
این بیم��اران آنمی به خاطر خونریزی مزمن را 
تجربه خواهند کرد. مواردی از GIST که باعث 
زخم نمی شوند می توانند رشد قابل توجهی پیدا 
کرده بدون اینکه عالمت مختصری داشته باشند 
و در بعضی موارد خود را به صورت توده شکمی 
بروز دهند. یا اینکه باعث پرولیفراس��یون روده 
می ش��وند. گاهی GISTها خ��ود را به صورت 

تومور داخل شکمی منتشر نشان می دهند.

پاتولوژی GIST به صورت بزرگنمایی

مطالعات رادیولوژیک قبل از عمل به وسیله 
CT  یا MRI در مش��خص کردن شکل تومور 
بس��یار کمک کننده خواهد ب��ود. به طور کلی 
حجم اصلی تومور به سمت خارج گسترش پیدا 
می کند و فقط موارد بسیار کمی دیده می شوند 
که توم��ور فقط به داخل لومن محدود اس��ت. 
GIST معده ب��ا اندازه کوچک تا متوس��ط به 
طور تیپیک یک توده کروی یا نیمکره با حدود 
مشخص را تشکیل می دهند که به داخل لومن 
گسترش پیدا کرده است. زخم مخاطی موضعی 
در GISTهای همه مکان ها ش��ایع است و به 
 GIST بدخیمی تومور وابسته نیست. در روده

GIST معده با 
اندازه کوچک 
تا متوسط به 

طور تیپیک یک 
توده کروی یا 

نیمکره با حدود 
مشخص را 

تشکیل می دهند 
که به داخل لومن 

گسترش پیدا 
کرده است. زخم 
مخاطی موضعی 

در GISTهای 
همه مکان ها 

شایع است و به 
بدخیمی تومور 

وابسته نیست
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GISTs دئودنوم 
که نواحی 
پری آمپولری را 
درگیر می کنند 
می توانند به 
سمت نواحی 
سرپانکراس 
گسترش پیدا 
کنند و به صورت 
کلینیکی و 
رادیولوژیکی 
یک تومور اولیه 
پانکراس را تقلید 
می کنند

بطور معمول یک توده بزرگ را تشکیل می دهد 
که به سمت خارج گسترش پیدا کرده است. در 
بعضی موارد GISTs روده باریک حالت دمبلی 
شکل غیرقرینه را از خود بروز می دهند که جزء 
کوچک داخل روده بوده و جزء بزرگتر به سمت 
 GISTs خارج گس��ترده شده اس��ت. بعضی از
مع��ده و روده ای ی��ک ندول س��روزال کروی یا 
نیمکره را تش��کیل می دهند که به دیواره روده 

چسبیده هستند.
GISTه��ای ب��زرگ در مع��ده ی��ا روده ها، 
اغل��ب یک ت��وده حجی��م را در داخل ش��کم 
تش��کیل می دهن��د. ای��ن توموره��ا اغلب یک 
مرکز نکروزه داش��ته و جزء سیس��تیک حاوی 
مواد نکروزه و هموراژیک یا مایع و س��لول های 
زن��ده توم��ورال ب��وده و یک ح��دود محیطی 
باریک نیز دارد. بعض��ی از GISTهای روده ای 
یک پس��ودودیورتیکول را تشکیل می دهند که 
نتیجه فیستوالس��یون یک توم��ور نکروتیک به 
داخ��ل لومن روده اس��ت. GISTs دئودنوم که 
نواحی پری آمپولری را درگیر می کنند می توانند 
به س��مت نواحی س��رپانکراس گس��ترش پیدا 
کنن��د و به ص��ورت کلینیک��ی و رادیولوژیکی 
ی��ک تومور اولی��ه پانکراس را تقلی��د می کنند. 
GIST ه��ای کوچک کولورکت��ال می توانند به 
داخل روده گس��ترش پیدا ک��رده و به صورت 
پولی��پ اینترالومین��ال خودش را نش��ان دهد. 
GIST رکت��وم بزرگتر، اغلب به داخل س��پتوم 
رکتوواژین��ال در زنان گس��ترش پی��دا کرده و 
به پروس��تات در مردان می چس��بد و گهگاه به 
صورت کلینیکی یک تومور پروس��تات را تقلید 
می کند. حضور توم��ور GIST خارج از GI در 
اومنتوم، مرانتر، رتروپریتوئن یا مثانه نیز امکان 
دارد. به طور ش��ایع GISTها در این موقعیت 
مکانی خود را به صورت متاستاز داخل شکمی 
از تومور اولیه معده یا روده نش��ان خواهند داد. 
معموال این ندول ها کروی بوده و در موارد بسیار 
ن��ادری نیز ندول های پریتونئ��ال متعدد نیز در 
شکم مشهود خواهد بود. در این موارد جستجو 
جهت یافتن مکان اولیه تومور در معده یا روده 
ضرورت خواه��د داش��ت. GISTهای کوچک 
اغلب س��فت هستند ولی GISTهای بدخیم و 
بزرگتر تمایل دارند نرم بوده و محتویات ش��به 
لنفومایی داشته باشند. کلسیفیکاسیون حجیم 
نادر ب��وده و معموال در تومورهای کوچک دیده 
می ش��ود. GISTs ظاهر هموراژیک داش��ته و 
محتویات کیست های بزرگتر شامل مایع یا مواد 

نکروتیک هموژاتیک باشد.

GIST تظاهرات هیستولوژیک

تظاه��رات هیس��تولوژیک GIST متف��اوت 
بوده و بعضی از این تفاوت ها به موقعیت تومور 
وابسته است. به طور شایع GISTs در 60تا70 
درصد موارد یک الگوی spindle از خود بروز 
می دهند. با این وجود س��یتولوژی اپیتلوئید نیز 
در 20ت��ا30 درصد موارد به صورت منتش��ر یا 
محدود دیده می ش��ود و در کمت��ر از 5 درصد 
موارد الگوی پلئومورفیک مشهود است. در همه 

مکان های آناتومی��ک، GISTs بین باندل های 
فیبره��ای عضالن��ی صاف رش��د ک��رده و یک 
الگوی پلکس��ی فرم میکروندولر را از خود بروز 

می دهند.
از نظر س��یتولوژی، حدود و حاش��یه سلولی 
از واضح تا سن سیش��یال متفاوت است که اولی 
در فرم اپیتلوئید دیده می ش��ود و دومی در فرم 

spindle مشاهده می شود.
ش��مارش میتوزی در GISTs از 20-0 در 
هر HPF 50 متفاوت و ش��مارش میتوزی باال 
نادر اس��ت. شمارش میتوزی یکی از شایع ترین 
پیش بینی کننده های هیس��تولوژیکی بدخیمی 
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مثبت بودن 
 GIST در KIT

معموال به 
صورت منتشر 

و یکنواخت 
انجام می شود 

و این تظاهرات 
بیشتر در 

فرم اپیتلوئید 
GIST دیده 

می شود

است. ش��کل های میتوزی معموال منظم بوده و 
فرم های آتیپیکال کامال نادر هستند.

GIST و IHC تظاهرات

نمای کلی��دی GIST مثبت ب��ودن از نظر 
KIT است. مثبت بودن KIT یکی از تظاهرات 
شایع IHC، GIST بوده و یکی از نشانگرهایی 
است که این فرض را مطرح کرده که منشاء این 
تومور، س��لول های Cajal است. آنتی ژن های 
دیگری که به طور ش��ایع بروز پیدا می کند اما 
 CD34 ،دارد GIST اختصاصیت کمتری برای
و نستین اس��ت. GISTs به طور متغیر از نظر 
نش��انگرهای عضالنی نیز مثبت خواهد شد که 
این نشانگرها شامل اکتین، کالرسمون و میوزین 
اما به طور یکنواخت از نظر دسمین منفی خواهد 
بود.مثبت بودن از نظ��ر پروتئین S100 نیز در 
موارد نادری دیده می ش��ود ، کراتین 8 و 18 به 

طور متغیر بروز پیدا می کند.

KIT

مثب��ت ب��ودن KIT در GIST معم��وال به 
صورت منتشر و یکنواخت انجام می شود و این 
تظاهرات بیشتر در فرم اپیتلوئید GIST دیده 
می ش��ود. در بس��یاری از موارد نیز GISTs به 
صورت نقاط KIT مثب��ت پارانوکلئور خودش 
 )Golgi-zone pattern( .را ب��روز می ده��د
و توموره��ای اس��پندل معم��وال ی��ک الگوی 
پان سیتوپالس��میک را از خود ب��روز می دهند 
و ای��ن احتماال به خاطر این موضوع اس��ت که 
رنگ آمیزی غش��اء در این س��لول ها به سختی 
امکان پذیر خواهد شد. در بعضی مراکز گزارش 
شده است که تومورهای اپتیلوئید GIST معده 
از نظ��ر KIT ب��ا یکنواختی و ش��دت کمتری 
مثبت می ش��وند ک��ه علت ای��ن موضوع تحت 
بررس��ی ق��رار دارد. آنتی بادی ه��ای KIT که 
اختصاصیت باالیی را نش��ان دهند باید استفاده 

ش��ود. برطبق تجارب به دس��ت آمده، بهترین 
آنتی بادی ب��رای این موارد پلی کلونال آنتی بادی 
اس��ت. آنتی بادی های مونوکلونال در نمونه های 
فیک��س ش��ده در فرمالی��ن و پارافی��ن به طور 
مختصر و غیریکنواخت واکنش نشان می دهند 
و فقط در موارد کمی از GIST مثبت خواهند 

شد.

 CD34

 GISTs احتم��اال 70 ت��ا 80 درصد م��وارد
از نظ��ر CD34 مثب��ت خواهند ش��د. ش��یوع 
CD34 مثب��ت براس��اس مکان توم��ور متغیر 
اس��ت. GISTs مری و رکتوم به طور منتش��ر 
از نظر CD34 مثبت خواهند شد )95 تا 100 
درصد(. هیچ تفاوتی در شیوع بروز CD34 بین 
GISTs بدخیم و خوش خیم وجود ندارد و در 
ضمن بقاء بیماران نیز تحت تاثیر مثبت یا منفی 

بودن این آزمون قرار نمی گیرد.
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اکتین عضله صاف

مطالعات بزرگ نش��ان داده ان��د که احتمال 
30 درصد GISTs به خصوص تومورهای روده 
باری��ک و معده از نظر اکتین عضله صاف مثبت 
خواهند شد. مثبت شدن از نظر اکتین می تواند 
به صورت موضعی یا وسیع اتفاق بیافتد.  رابطه 
CD34 و اکتین معموال معکوس اس��ت. گهگاه 
در یک تومور که از نظر CD34 مثبت هستند 
اکتین منفی بوده و یا اینکه از نظر اکتین مثبت 

هستند CD34 منفی است.

دسمین

مثبت بودن دسمین یک پدیده نادر بوده ولی 
با این وجود گهگاه در GIST مری ممکن است 
مثبت شود و در 3درصد GISTهای معده این 
 GIST نش��انگر مثبت ش��ده و موارد مثبت در

روده باریک گزارش نشده است.

سایر نشانگرهای عضله صاف

فرم های جنینی عضالت صاف یعنی میوزین 
و کالدس��مین آنتی ژن ه��ای عضل��ه صاف بوده 
ک��ه به طور منظم در س��طح GIST بروز پیدا 
می کند. بروز این آنتی ژن ها در GIST با منشاء 
تومورال آن یعنی س��لول های Cajal که بالقوه 
قدرت تمای��ز و تبدیل به س��لول های عضالنی 

صاف را دارند تطابق دارد.

 S100 پروتئین

بروز S100 در GISTs نسبتا نادر بوده و به 
طور شایع 10 درصد در GISTs روده باریک یافت 
می شود در این موارد نیز مثبت بودن موضعی بوده 
 ولی در هر دو سیتوپالسم و هسته وجود خواهد

 داشت.
 )NESTIN( نستین

اخی��را GISTها برای نس��تین نیز بررس��ی 
می شوند و مثبت هستند. نستین تقریبا در همه 
موارد GIST مس��تقل از محل پیدایش، الگوی 
هیستولوژیک و درجه بدخیمی مثبت می شوند. 
اما باید توجه داشت که نستین به طور مشابه در 

شوانومای دستگاه گوارش نیز مثبت می شوند.

کراتین

مثبت ب��ودن کراتین18 و ب��ا احتمال کمتر 
کراتین 8 در GISTها مش��اهده می ش��ود. اما 
در   7 و   13  ،14  ،17  ،19  ،20 کراتین ه��ای 

GIST یافت نمی شود.
 مثبت بودن در بدخیمی های GIST شایع تر 
است. برای مثال 27درصد GIST بدخیم معده 
از نظر سیتوکراتین18 مثبت هستند ولی تنها 8 
درصد تومورهای خوش خیم از نظر این نشانگر 

مثبت هستند.

GISTهای خوش خیم

ترکیب اندازه کوچکتر یا مساوی 2 سانتی متر 
ب��ا میزان میت��وز پایین ت��ر، بیان کنن��ده رفتار 
خوش خی��م GIST در پیگیری ه��ای طوالنی 

است.
  در دئودن��وم حضور فیبرهای اس��کنوئید و 
هیاللینزاسیون پری واسکوالر تظاهرات واضحی 

است که نش��ان دهنده رفتار خوش خیم تومور 
است.

GIST های بدخیم

GISTهای روده ای که بزرگتر از 5 سانتی متر 
بوده یا فعالیت 5 میتوز در هر 50HPF دارند 
توان بالقوه برای متاستاز کبدی و داخل شکمی 
دارن��د ولی به خاطر این ت��وان بالقوه بدخیمی 
پایین ت��ر GIST معده فق��ط در صورت اندازه 
بزرگت��ر از 10 س��انتی متر در این گ��روه قرار 
می گیرد و از نظر هیس��تولوژیکی نیز شواهدی 
که نش��ان دهنده بدخیمی است شامل تهاجم 
موکوسی و حضور نکروز ناشی از کوآگوالسیون 

است.
 برطب��ق سیس��تم درج��ه بندی ک��ه برای 
س��ارکوماها تعریف ش��ده اس��ت GISTهای 
بدخی��م به درجه پایین یا متوس��ط براس��اس 
سرعت میتوزی پایین تعریف می شوند. ولی در 
حدود 10 تا 20 درصد این تومورها براس��اس 

 اخیرا
 GISTها برای 
نستین نیز بررسی 
می شوند و مثبت 
هستند. نستین 
تقریبا در همه 
 GIST موارد
مستقل از محل 
پیدایش، الگوی 
هیستولوژیک و 
درجه بدخیمی 
مثبت می شوند. 
اما باید توجه 
داشت که نستین 
به طور مشابه در 
شوانومای دستگاه 
گوارش نیز مثبت 
می شوند
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ترکیب سرعت میتوزی باال )بیشتر از 10 میتوز 
در هر 10hpf ( و نکروز ناشی از کوآگوالسیون 

به گروه با درجه باال تقسیم می شوند.

نشانگرهای پرولیفراسیون

آنالوگ هایMIB1,ki-S5( ki67( ممکن 
است در ارزیابی های تومور مورد استفاده قرار بگیرد 
و در تومورهایی با 10 درصد> مثبت بودن هسته 
از نظر Ki-S5 نشان داده شده است که متاستاز 

و مورتالیتی وابسته به تومور اتفاق خواهد افتاد. 
 ولی نقش عامل MIB-1 هنوز مش��خص نشده

 است.

 سایر تومورهای KIT مثبتی
که GIST نیستند

اگرچه حضور تنها س��لول های KIT مثبت 
ب��رای تش��خیص GISTها کافی نیس��ت ولی 
سایر تومورهایی که از نظر نشانگر KIT مثبت 

می ش��وند عبارتند از ماستوس��یتوما، سمینوما، 
کارس��ینوم س��لول کوچ��ک ری��ه، تومورهای 
میلوئید بالس��تیک اکس��ترامروالری )سارکوم 
گرانولوس��یتیک( سایر تومورهای داخل شکمی 
ی��ا GI ک��ه بطور متغی��ر از نظ��ر KIT مثبت 
هستند ش��امل مالنوم متاس��تاتیک و سارکوم 
Clear cell  )30 تا 50 درصد(، نوروبالس��توم 
کودکی )50 تا 80 درص��د( تومورهای خانواده 
یوئینگ )50درصد(، آنژیوسارکوما )50درصد(. 
درضمن در م��وارد پاراگانگلیوما نیز از نظر این 

نشانگر مثبت خواهند بود.

 پروتئین و ژن KIT و تغییراتش 
GIST در

ژن KIT روی ناحی��ه q 4 12 قرار داش��ته 
و ی��ک پروتئی��ن 14SI60 kDa را ک��ه یک 
 گیرنده تیروزکیناز بین غش��ایی اس��ت، تولید

 می کند.
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یک نشانگر جدیدβ-D-(3-1) گلوکان، روشی غیرتهاجمی را 
برای پایش بالقوه و تشخیص عفونت های قارچی ارائه می دهد. 
عفونت های مهاجم قارچی همراه با موربیدیتی و مورتالیتی باال و چشمگیری در بخش های 
هماتولوژی – انکولوژی و دریافت کنندگان ارگان توپر یا پیوند سلول های بنیادی خون ساز 
بوده اسـت. تشـخیص عفونت های مهاجم قارچی همواره به سـختی و با نیاز به روش های 
تهاجمی گذاشته می شود. آزمون β-D-(3-1) گلوکان نیاز به نمونه های با تهاجم اندک دارد 
که می تواند برای کمک به تشخیص عفونت قارچی مهاجم و همچنین پایش پاسخ به درمان 
اسـتفاده شود. یکی از اشـکاالت آزمون β-D-(3-1) گلوکان این است که آزمون مثبت به 
تنهایی، حساسـیت و ویژگی کافی برای تشـخیص قطعی را ندارد. در حالیکه، راهنماهای 
رایج برای اسـتفاده از سنجش β-D-(3-1) گلوکان وجود ندارد، این سنجش کروموژنیک، 

شانسی جدید برای بررسی جمعیت در معرض خطر را فراهم می کند.

دکتر فرحناز بیداری
متخصص آسیب شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترمحبوبه چه کندی 
دستیار آسیب شناسی

دکترآزاده حسینی  
دستیار آسیب شناسی

خالصه

سنجش های در دسترس β گلوکان 

در حال حاضر پنج روش س��نجش β گلوکان 
برای استفاده در دسترسند.

 BGSTAR-β-Glucan و beta glucan test و 
fungitec-G و Endo safe-pTS  و fun-
gitell

Endo safe-PTS و آزم��ون β گلوکان فقط 
برای کارهای تحقیقاتی بوده و کاربرد بالینی برای 
تشخیص عفونت قارچی مهاجم ندارند.  هر کیتی 
که برای اس��تفاده in vitro تش��خیص عفونت 
قارچی مهاجم به کار می روند ش��امل فاکتور G و 
سوبسترای کروموژنیک P-nitroanilid هستند. 
 SST از خون در لوله جدا کننده س��رم ml5-3
 0/5 ml جمع می شود با حداقل میزان حجم سرم
برای افراد بالغ و ml 0/2 برای اطفال. به دنبال آن 
آماده سازی نمونه با محلول الکالن، فاکتور انعقادی 
فرآوری شده و سوبس��ترای کروموژنیک با نمونه 
 p– سرم ترکیب شده و انکوبه می شود. جدا شدن
نیتروآنیلیداز پپتیدکروموژنیک رنگ زردی را تولید 
می کند که از طریق اسپکتروفتومتری اندازه گیری 
می شود. نمونه های خونی که لیپمیک، ایکتریک یا 
همولیز شده اند به علت تداخل های احتمالی نباید 

با اسپکتروفتومتری بررسی شوند.

بحث

در آمریکا و س��ایر نقاط جهان، مطالعات کمی 
ب��رای تأیید فایده س��نجش بتاگل��وکان با روش 
fungitell در بیماران مبتال به بدخیمی خونی 
دارای خط��ر باالی عفونت قارچی مهاجم طراحی 

شده است. متأسفانه، اطالعات تطبیقی با سنجش 
گلوکان ش��امل بیماران با بدخیمی عضو توپر و یا 
پیوند ارگان توپر و عفونت مهاجم قارچی توصیف 
نشده است. اطالعات از 4 مطالعه بیان می کند که 
سنجش سطح سرمی β-D-(3-1) گلوکان یک 
 )pun fungal( نش��انگر موثر برای همه قارچ ها
برای کمک به بررس��ی و تش��خیص عفونت های 
قارچ��ی مهاجم اس��ت. مطالعه AU.S توس��ط 
pickering ، pg/ml80 را ب��ه عنوان س��طح 
س��رمی مثبت در نمونه سرمی از 8 گروه متفاوت 
بیماران برای تشخیص عفونت مهاجم قارچی در 
نظ��ر گرف��ت. آنه��ا pg/ml 70-60 را به عنوان 
دامنه نامش��خص بیان کردن��د و همچنین دامنه 
منفی را برای سنجش کمتر از 60pg/ml در نظر 
گرفتند. وقتی نمونه های سرمی با نمونه های خون 
افراد سالم مقایسه شد، حساسیت و ویژگی کمی 
نمونه ها برای تش��خیص عفونت مهاجم قارچی با 
اس��تفاده از سطح pg/ml 80 برای نتیجه مثبت 
ب��ه ترتیب 93درص��د و 72درصد ب��ود. محققان 
نتیجه گرفتند که این سنجش به طور اولیه برای 
رد عفون��ت قارچ��ی مهاجم به عل��ت NpV باال 
)97/8درصد( و میزان نس��بتاً باالی نتایج مثبت 
کاذب )10درصد( مفید است. نتایج مثبت کاذب 
مربوط به باکتریمی همزمان بودند )ش��ایع ترین: 
استرپتوکوک پنومونیه( نتایج منفی کاذب مربوط 

به نمونه های لیپمیک یا همولیز شده بودند.
Ostrosky-zciehner و همکارانش مطالعه 
را مجددا برای تعیین یک میزان مناسب مشخص 
که بیماران با نتایج مثبت را مشخص کند. بررسی 
کردن��د. در مقایس��ه اطالعات از مراک��ز متعدد، 
متوجه شدند که دامنه وسیعی از میزان های مثبت 

استفاده شده است )pg/ml 150-40(. هر چه که 
میزان مشخص در مطالعه کمتر باشد، حساسیت 
کش��ف بیماران مثبت واقعی افزایش می یابد، اما 
ای��ن باعث کاه��ش ویژگی در مطالعه می ش��ود. 
برعکس هرچه میزان مش��خص شده باالتر باشد، 
حساس��یت کمتر و ویژگی بیشتر برای تشخیص 
عفونت مهاجم قارچی خواهد داش��ت. آنها نتیجه 
 گرفتند که حساسیت و ویژگی مناسب در دامنه

pg/ml 80-60 اف��ت می کن��د ک��ه ب��ه عنوان 
محدوده نامش��خص و نتایج آزمون مثبت تعریف 
شده اس��ت. حساس��یت و ویژگی مناسب یافتن 
عفون��ت قارچی مهاج��م از طریق تک��رار آزمون 
دو ب��ار در هفته در بیم��اران در معرض خطر به 
دس��ت می آی��د. نتای��ج مثب��ت کاذب مربوط به 
اس��تفاده از غشاهای س��لولزی همودیالیز، فیلتر 
همودیالی��ز و ترکیبات ایمونوگلوبولین اس��تفاده 
ش��ده در این بیماران بود. بع��الوه بعضی داروها 
)لنتینان، کریس��تین، اس��کلروگلوکان و اسشیزو 
فیالن( ک��ه در واحد مراقبت های ویژه اس��تفاده 
می ش��وند، هم��ه دارای گل��وکان هس��تند ک��ه 
ممکن اس��ت نتیج��ه مثبت کاذب ایج��اد کنند. 
 نتایج ی��ک مطالعه آینده نگر که فایده س��نجش

 β-D-(3-1) گل��وکان را از طری��ق ی��ک نمونه 
س��رمی و تعیین میزان pg/ml 60 < به عنوان 
آزمون بررسی تش��خیص زودرس عفونت قارچی 
بررس��ی ک��رد، به ترتی��ب حساس��یت و ویژگی 
88/9درصد و 19/8درصد را نشان داد. اگر میزان 
معین شده به pg/ml 80 افزایش یابد، حساسیت 
88/9درصد و ویژگی 32/6درصد بود. زمانی که 2 
نتیجه مثبت متوالی برای تش��خیص قطعی الزم 
بود، حساس��یت به نصف کاه��ش یافت در حالی 

تازه ها سنجش بتا – D – گلوکان جهت تشخیص  عفونت قارچی مهاجم
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که ویژگی فقط به میزان کمی افزایش یافت. اجرای 
80 pg/ml درست آزمون از طریق استفاده از سطح

برای تعیین مثبت بود.

پایش درمانی

اگرچه مراقبت و تشخیص عفونت مهاجم قارچی 
ب��ا آزمون بتا گل��وکان در بیم��اران پرخطر منطقی 
ب��ه نظر می رس��د، این نش��انگر قارچ��ی جایگزین 
همچنی��ن می تواند ب��رای پایش درم��ان نیز مفید 
 باشد. این روش توسط pazos و colleagues در

 5 بیمار نوتروپنیک با تشخیص اثبات شده SA که 
آمفوتریسین B با caspofungin و یا آمفوتریسین 
B به تنهایی دریافت کردند، مورد بررسی قرار گرفت. 
با سنجش 2 بار در هفته، بیمارانی که به درمان پاسخ 
دادند، کاهش سریع در غلظت β-D-(3-1)  گلوکان 
را در هفته دوم نش��ان دادند و تدریجا غلظت به زیر 
میزان معین ش��ده مثبت در هفت��ه چهارم کاهش 

 یاف��ت. برعکس، ی��ک افزایش ادام��ه دار در غلظت
β-D-(3-1)  گل��وکان در بیمارانی که پاس��خی به 
درم��ان اولی��ه ضدقارچی ندادند دیده ش��د. بعالوه، 
 ka wagishi کاهش س��ریعی در غلظت س��رمی 
β-D-(3-1)  گل��وکان را افراد دریافت کننده پیوند 
کبدی که درمان آنتی میکروبیال برای pCp دریافت 
کردند، را مشاهده نمودند. با وجود اینکه این مولفان 
نتیجه گرفتند که سنجش β گلوکان در پیش بینی 
نتایج درمانی مفید اس��ت، میزان پایش و نقش این 
نشانگر قارچی جایگزین در کنترل بیماران با عفونت 
قارچی اثبات ش��ده به طور کامل تأیید نشده است. 
سنجش بتاگلوکان در س��ایر نمونه ها از جمله مایع 
پلور و نیز مایع csf نیز جهت تشخیص عفونت های 

قارچی در برخی تحقیقات به کار رفته است.

خالصه نهایی

اس��تفاده از سنجش β-D-(3-1)  گلوکان سرمی 

روش س��نجش برای بیم��اران در خطر باالی ایجاد یا 
بیماران با عفونت قارچی مهاجم را تغییر داده اس��ت. 
کیت تأیید شده توسط FDA، fungitell، گزینه ای 
 (1-3)-β-D برای اس��تفاده سنجش سطح س��رمی
گلوکان به عنوان کمکی در تشخیص قارچ های مهاجم 
اس��ت. خطوط راهنم��ای موجود انجم��ن بیمارهای 
عفونی آمریکا ب��رای کنترل کاندیدا و آس��پرژیلوس، 
آزمون س��رمی β گلوکان را در جهت کمک به کنترل 
بیماران مش��کوک به عفونت قارچی پیش��نهاد کرده 
اس��ت. آزمون منفی به طور کامل نمی تواند تشخیص 
عفون��ت مهاجم قارچی را رد کند. در حالی که آزمون 
مثبت حساسیت و ویژگی کافی برای تشخیص قطعی 
را ندارد. بررس��ی های بیشتر برای تعیین فایده آزمون 
گل��وکان در نمونه های به جز س��رم به عن��وان مارکر 

عفونت قارچی یا پاسخ به درمان الزم است.
 Laboratory Medicine. 2011;  
 42)11(: 679-685. © 2011 American
society for clinical pathology

- در تاری��خ 10 ژانوی��ه 2012 گزارش مبنی بر 
اینکه )یک تنظیم کننده ایمنی از دسته سلول های 
 )CB-SCs( بنیادی س��الم گروه خونی بند ن��اف
 I های ف��رد مبتال به دیابت تیپTcell ب��ا پرورش

)T1D( پانکراس را قادر به تولید انسولین نماید.
دانش��گاه  از   Yong Zhao و   PhD، MD
Illinios ش��یکاگو و همکارانش نظریه »درمان با 
س��لول بنیادی تعلیم دهن��ده« را مطرح کردند که 
بر پایه آن س��لول های بنی��ادی از رده گروه خونی 
انس��ان قادرند Tcellها و جزای��ر Bcell را اصالح 
کنند بخصوص Tcellها را. در این بررس��ی جدید 
تغیی��رات اتوایمون هم در دیاب��ت تیپ 1 و هم در 

جزایر Bcell بیمار مبتال به دیابت دیده می شود.
- در یک بررسی یک درمان واحد باعث کاهش 
دوز متوس��ط انس��ولین مورد نیاز روزانه در حدود 
38درص��د طی 12 هفته. در بیماران با دیابت تیپ 
 Bcell ش��دت متوسط با میزان کم فعالیت جزایر I
و کاه��ش حدود 25درص��د در بیم��اران با دیابت 
تیپ I در حد ش��دید فاقد فعالیت برای سلول های 
النگرهانس ش��د. محققان هی��چ تغییری در میزان 
انسولین مورد نیاز در گروه کنترل مشاهده نکردند. 
پژوهش��گران لنفوسیت های گرفته ش��ده از خون 
بیماران را در یک لوپ بس��ته با سلول های بنیادی 
تعلیم دهن��ده به گردش درآوردن��د و برای 2 تا 3 

ساعت بطور پیوسته با )CB-SCs( بدست آمده از 
دهنده سالم کشت دادند. دستگاه CB-SCs را در 
بین 9 دیس��ک حاوی مواد آبگریز فشرده می سازد. 
بطوری که در باالی آن دیسک پوشاننده و در پایین 
آن دیس��ک جمع کننده قرار دارد و لنفوسیت ها از 
دیسک جمع کننده زیرین خارج می شوند. محققان 
لنفوس��یت های تعلیم داده ش��ده را ب��ه بدن بیمار 
 glycated-hb و C-peptid برگردانده و س��طح
را اندازه می گیرند و میزان فعالیت ایمنی را بعد از 4 

و 12 و 24 و 40 هفته ثبت می کنند.
 Jinan محققان همین بررسی را در بیمارستان 
mihitary در چین از اکتبر 2010 تا ژانویه 2011 
روی 15 بیمار با متوسط سنی 29 سال و محدوده 
س��نی )41-15 س��ال( و متوس��ط مدت دیابت 8 
س��ال و محدوده سنی )21-1 سال( با درمان واحد 
انجام دادند. سه گروه کنترلی نیز درمان ساختگی 
دریاف��ت کردند. اولین نتیجه قاب��ل اجرا )تغییر در 
ترش��ح C-peptid ( بع��د از دو هفته ایجاد ش��د 
و ش��واهد اساس��ی از بهبود عملکرد Bcellها بعد 
از 24 هفته دیده ش��د. دومین نتیجه بهبود سطح 
ایمن��ی بود. در کل این درمان باعث بهبود س��طح 
C-peptid و hbA1C و کاه��ش نی��از روزانه به 
انس��ولین و کاهش اتوایمیونیتی شد. در بیماران با 
 C-peptid با ش��دت متوسط سطح I دیابت تیپ

صبحگاهی )ناش��تا( طی 24-12 هفته بهبود یافت 
و در بیم��اران دیاب��ت تی��پ I با درگیری ش��دید 
بهبود موفقیت آمیزی در س��طح C-peptid ناشتا 
دیده ش��د. سطح hbA1C برای بیماران با شدت 
متوسط دیابت از 8/73درصد به 7/67درصد در طی 
4 هفت��ه کاهش یافت و در طی 12 هفته درمان به 
حدود 49/+ 6/82درصد در بیماران با دیابت شدید 
سطح hbA1C در طی 12 هفته بعد درمان حدود 
0/42+ 1/68درصد کاهش یافت و هیچ تغییری در 

گروه کنترل مشاهده نشد.
سلول های بنیادی به طور قابل مالحظه ای درصد 
سلول های T و CD28 را در خون محیطی افزایش 
می دهند.همچنین باعث القاء محرک های مشترک 
می ش��وند که س��بب بهبود فعالیت سیتوکین های 
می شود که منجر به تولید یک تنظیم کننده خود 
ایمن که در حذف T سل های اتوراکتیو نقش دارند 
می ش��ود.محققان نتیجه گرفتند که این بررس��ی 
ابداعی باعث ایجاد مودالیته های درمانی بر اس��اس 
سلول های بنیادی خواهد شد که قابلیت استفاده در 
بیماری های خود ایمن را دارا هستند که در مقایسه 
با روش های قبلی دارای نگرانی های اخالقی و ایمنی 

کمتری هستند.
Reference: BMC Med. published 

online January 10, 2012.

درمان با سلول های بنیادی چاره ای برای دیابت؟
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گزارشی از انستیتو پاتولوژی دانشگاه فریدریش شیلر

دکتر مسعود میراسکندری
استادیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

)ایران سابق(

از حـدود تقریبـا بیش از یک سـال پیش که فعالیـت کاری خود را برای یـک دوره فرصت 
مطالعاتی در انسـتیتو پاتولوژی دانشـگاه فریدریش شـیلر در شـهر کوچک »ینا« در شرق 
آلمان آغاز کرده ام همواره یک سـوال در ذهنم چرخ می زند و همیشه به پاسخ احتمالی این 
سوال فکر می کنم: اگر همین امروز آخرین روز کار من در این موسسه باشد و من باید از چند 
روز دیگر مجددا کار خود را در یکی از مراکز پاتولوژی در ایران آغاز نمایم، دسـتاورد من از 
این دوره چه خواهد بود و من چه چیزی را برای عرضه به سـایر همکارانم خواهم داشـت که 

ارزش ارائه شدن را داشته باشد؟
البته جواب دادن به این سوال چندان هم برای من آسان نیست. بر خالف بسیاری از همکاران 
دیگـر که اغلب دوره های فرصت مطالعاتی را برای مشـارکت و تکمیل یک پروژه تحقیقاتی 
به انجام می رسانند و در کنار آن در بیشتر موارد با نظارت به سایر فعالیت های تشخیصی و 
تحقیقی تجربه خود را در یک زمینه خاص ارتقاء می دهند، من این فرصت را داشتم تا عالوه 
بر اینها عمال در همه فعالیت های تشـخیصی، تحقیقی و آموزشی مرکز میزبان )تقریبا بطور 
کامـل منطبق با همان مسـئولیت ها و اختیاراتی کـه در دوره کاری در ایران از آن بر خوردار 

بودم( مشارکت داشته باشم.

مقایسه دو مرکز پاتولوژی در ایران و آلمان؛

Email: mireskandari@gmail.com
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ای��ن فرصت اس��تثنایی ش��رایطی را فراهم 
ساخت که به کمک آن بتوانم به برخی جزئیاتی 
در رون��د کارها و فعالیت ه��ای روزانه در مرکز 
میزبان پی ببرم که در نقش یک ناظر غیر فعال 
ممک��ن بود بدون توجه باق��ی بماند. بخصوص 
ب��رای من این فرصت وجود داش��ت ت��ا بتوانم 
با مقایس��ه آنچه که در این یک س��اله در مورد 
کار پاتولوژی تجربه کرده بودم و آنچه که روند 
معم��ول کار در ایران را ش��کل می دهد، برخی 
تفاوت های عمده بین این دو روندکاری را درک 
نمایم. در این نوشتار قصد دارم تا به ارائه برخی 
از این تفاوت ها بپردازم. اما قبل از هر مقایسه ای 

تذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد.
 اول اینک��ه تاکید بر امکان��ات و توانایی های 
در دس��ترس در یک مرکز پاتولوژی دانشگاهی 
در یک کش��ور ثروتمن��د غربی ب��ه هیچ وجه 
ب��ه معن��ای ب��ی ارزش س��اختن و ی��ا تحقیر 
دس��تاوردهای قابل س��تایش پاتولوژیست های 
ایرانی نیس��ت. بلکه برعکس نش��ان خواهد داد 
که چگونه پاتولوژیست های توانمند ما در ایران 
توانس��ته اند با وجود فاصله بسیار بسیار فراوانی 
که بین امکانات و ابزارهای در دسترس در غرب 
و در ای��ران وج��ود دارد، به نح��وی قابل قبول 
تش��خیص های دقیق و مورد وثوق��ی را فراهم 

آورند. 
همین که من، به عنوان یک نمونه متوسط از 
تربیت شدگان دوره های تخصصی پاتولوژی در 
دانشگاه های ایران توانسته ام در این مدت، بدون 
توجه به مشکالت موجود برای برقراری ارتباط 
به زبان آلمانی، کم و بیش بدون مشکل مهمی 
در یک سیس��تم کاری اروپای��ی کار کنم، خود 
بخوبی نشان دهنده کیفیت و بازدهی باالی این 

سیستم تربیت متخصص در ایران است.
 دوم اینک��ه آنچه که من در مرکز میزبان در 
آلمان تجربه ک��ردم، به هیچوجه نمایانگر همه 
آنچه که در انس��تیتو های پاتولوژی دانشگاهی 
و غیر دانش��گاهی در آلمان و قاعدتا در س��ایر 
کش��ور های غربی می گذرد نیس��ت. به عبارت 
دیگر تفاوت ه��ای قابل توجه��ی می تواند بین 
روند کاری در مرکز ما و س��ایر مراکز پاتولوژی 
در آلمان وجود داش��ته باشد که نگارنده از آنها 

بی اطالع است. 
سوم اینکه عینا همین موضوع در مورد تجربه 
من از کار در ایران نیز صادق است. به این معنی 
که آنچه که من برای مقایسه بین فعالیت های 
کاری بخش ه��ای پاتولوژی در ای��ران با مرکز 

میزب��ان در آلمان در ذه��ن دارم حاصل چند 
س��ال فعالیت کاری در چند مرکز دانشگاهی و 

خصوصی در کرمان و تهران بوده است.
 قطعا در ایران ممکن است مراکز خصوصی 
و دانش��گاهی ای وجود داشته باشد که از لحاظ 
کیفیت کارهای تشخیصی و امکانات در دسترس 
همتا و چه بسا بهتر از مراکز مشابه آنها در غرب 
باش��د. اما قطعا این ن��وع مراکز، به فرض اینکه 
واقعا هم وجود داشته باشند، نمایانگر جو غالب 
و متوسط آنچه که در پاتولوژی ایران می گذرند 

نیستند.
 آخری��ن نکته اینکه ه��دف نگارنده از طرح 
این مقایس��ه ارائه یک الگو ب��رای کار پاتولوژی 
در ایران نیس��ت. قصد من این اس��ت تا تنها به 
شکل گیری بخشی از ایده آل هایی که در ذهن 
نسل جدید پاتولوژیست ها در حال نقش گرفتن 
اس��ت کمک کنم. طبیعی است که بسیاری از 
پاتولوژیست های جوان ما بخاطر نداشتن تجربه 
مستقیم مشاهده و کار در مراکز خارج از کشور و 
محدود بودن تجربیاتشان به آنچه که در مراکزی 
ک��ه در آنها آموزش دیده ان��د می گذرد، نیاز به 
داش��تن ایده هایی دارند که فراتر از نُرم جاری 
 در فضاه��ای کاری پاتولوژی در داخل کش��ور

 باشد.

فضای فیزیکی و ساختمان

اولین چیزی که در این مقایس��ه بین کار در 
آلم��ان و آنچه که در ایران تجرب��ه کرده بودم 
توج��ه مرا به خود جلب ک��رد، اختالف فاحش 
در وسعت فضاهای کاری بود. انستیتو پاتولوژی 
ینا هر س��اله حدود به بیست و سه هزار نمونه 
کوچک و بزرگ پاتولوژی و تقریبا بیس��ت هزار 
نمونه سیتولوژی مدیکال و سیتولوژی دستگاه 
تناس��لی زنان را برای بررسی دریافت می نماید. 
فهرس��تی از فعالیت های کاری این موسسه در 

سال 2009 به این ترتیب است:
- بررسی های هیستولوژیک: 22736 مورد
- بررسی های سیتولوژیک: 17527 مورد

ایمونوهیستوش��یمیایی:  بررس��ی های   -
31435 مورد

- بررسی های پاتولوژی مولکولی: 731 مورد
- گزارش دهی نمونه های مشورتی و مربوط 

به ثبت تومورهای نسج نرم: 3007 مورد
- اتوپسی: 193 مورد

ع��الوه ب��ر اینه��ا در بخش نیمه مس��تقل 

نوروپاتولوژی این مرکز در س��ال 2009 تعداد 
1819 مورد بررسی نمونه های نورولوژی، 133 
مورد بررس��ی بیوپس��ی عصب و عضله و 184 

مورد اتوپسی مغز انجام گرفته است. 
از این نظر تعداد نمونه های پذیرش شده در 
این انستیتو شاید با بزرگترین مرکز پاتولوژی در 
ایران، که به احتمال قریب به یقین آزمایش��گاه 
پاتولوژی بیمارستان میالد تهران می تواند باشد، 

قابل مقایسه است. 
ساختمان انستیتو پاتولوژی ینا یک ساختمان 
قدیمی با نمای س��یمانی خاکس��تری و کهنه 
اس��ت که از بی��رون اصال زیبایی، مدرنیس��م و 
شیکی ساختمان با عظمت بیمارستان میالد را 
ندارد. اما فضای کاری درونی وضعیت متفاوتی 
دارد. در اینجا هر دستیار و متخصص و پزشک 
ارش��دی برای خ��ودش یک اتاق کار مس��تقل 
دارد که در هر کدام حداقل یک کامپیوتر، یک 
میکروسکوپ، چند قفسه کتابخانه و نهایتا میز 
و صندل��ی و ملحقات آن وجود دارد. اندازه این 
اتاقها از حدود 15 متر تا بزرگترین آنها که حدود 
30  متر و اتاق رئیس انستیتو است متغیر است. 
به تناسب برای هر چند اتاق روشویی و یخچال 

کوچکی در دسترس است.
 همه پرس��نل کلیدهایی دارند که عالوه بر 
درب ات��اق خودش��ان درب اتاق ه��ا و فضاهای 
عمومی و قفل درهای اصلی ورودی س��اختمان 
را باز می کند. یک طبقه کامل انس��تیتو به اتاق 
پاس، اتاق ب��رش و اتاق رنگ آمیزی اختصاص 
دارد و تقریبا یک طبقه کامل دیگر انس��تیتو از 
آزمایشگاه های ایمونوهیستوشیمی و پاتولوژی 
مولکولی تشکیل ش��ده است. در طبقه همکف 
یک محوطه  برای سردخانه و نگهداری اجسادی 
که برای اتوپس��ی دریافت می گردند و در طبقه 
اول هم سالن بزرگ تشریح با سه میز تشریح و 
در یک نقطه محل نشستن برای حدود بیست 
دانش��جو که عالقه مند به دیدن اتوپسی باشند 

وجود دارند. 
در کن��ار آن چن��د آزمایش��گاه تحقیقاتی و 
اتاق ه��ای عمومی دیگر مثل اتاق��ی که در آن 
یک میکروسکوپ آموزش��ی با ده سر قرار دارد 
نیز وجود دارند. چون دانش��جویان رش��ته های 
مختل��ف از جمله دانش��جویان پزش��کی برای 
کالس های پاتولوژی به این انس��تیتو می آیند، 
یک س��الن با ظرفیت ح��دودی 150 نفر برای 
کالس ه��ای دانش��جویی، جلس��ات بازآموزی 
هفتگی درون انس��تیتویی و گاهی س��خنرانی 

تاکید بر امکانات 
و توانایی های در 
دسترس در یک 

مرکز پاتولوژی 
دانشگاهی در یک 

کشور ثروتمند 
غربی به هیچ 
وجه به معنای 

بی ارزش ساختن 
و یا تحقیر 

دستاوردهای 
قابل ستایش 

پاتولوژیست های 
ایرانی نیست
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آنچه که در نحوه 
گزارش دهی در 
آلمان با تجربه ما 
متفاوت به نظر 
می رسد، بیشتر از 
همه تاکید بر تهیه 
گزارش ها در اولین 
فرصت ممکن و 
در صورت امکان 
در همان روز اول 
پس از دریافت 
الم های تهیه شده 
از نمونه توسط 
 پاتولوژیست
است

استادان مدعو وجود دارد. 
در مجموع ساختمان انستیتو در چهار طبقه 
و در فضایی به وسعت بیش از سه هزار متر مربع 
)این البته تخمین من است( تقسیم شده است. 
اگر بخواهیم این فضا را با فضای اختصاص یافته 
به بخش پاتولوژی بیمارستان میالد )با تعداد کم 
و بیش مشابه نمونه ها( مقایسه کنیم، باید بگویم 
که حداکث��ر متراژ قابل تص��ور بخش پاتولوژی 
بیمارستان میالد حدود 400 متر مربع است. در 
مورد بخش های پاتولوژی در اکثر مراکز پاتولوژی 
در ایران این نسبت بین تعداد نمونه ها و فضای 
کاری احتماال در همین حدود بیمارستان میالد 

نوسان خواهد داشت. 

تعداد پرسنل

در انس��تیتو پاتولوژی ینا در حال حاضر یک 
پروفسور پاتولوژیست )همزمان رییس انستیتو(، 
س��ه متخصص ارش��د پاتولوژی )با بیش از 15 
سال س��ابقه کاری در پاتولوژی(، یک متخصص 
ارشد نوروپاتولوژیست و دو متخصص به نسبت 
کم تجربه به همراه 6 دستیار پاتولوژی عمومی 
)دو دس��تیار سال اول، یک دس��تیار سال دوم، 
یک دس��تیار س��ال چهارم و یک دس��تیار سال 
شش��م( و یک دس��تیار نوروپاتول��وژی فعالیت 
می کنند. چنانچه احتماال اغلب ش��ما می دانید 
دوره آموزش��ی تخص��ص پاتول��وژی در آلمان 
حداقل شش سال و مستقل از طب آزمایشگاهی 
اس��ت و از این نظر ش��اید یکی از طوالنی ترین 

دوره های تخصصی پاتولوژی در دنیا باش��د. در 
کن��ار اینها حدود 8 تکنیس��ین پاتول��وژی، دو 
تکنیسین سیتولوژی، سه تکنیسین دوره دیده 
برای ایمونوهیستوشیمی، سه مسئول پاتولوژی 
مولکولی، یک مسئول امور تحقیقاتی و پاتولوژی 
مولکولی تش��خیصی، دو پروفس��ور تحقیقاتی و 
حداقل پنج دانشجوی مقطع دکترا در این مرکز 

هر روز در حال کار هستند. 
ریاس��ت قبلی این مرکز که باز نشسته شده 
است هنوز روزانه برای مشاوره تشخیصی برخی 
موارد مش��کل و همچنی��ن مدیریت طرح ثبت 
کش��وری نمونه های تومورهای نس��ج نرم که از 
چند س��ال پیش با بودجه ف��درال در این مرکز 
آغاز ش��ده اس��ت س��ر کار خود حاضر می شود. 
همینطور یکی از پاتولوژیس��ت های ارش��د که 
حدود هش��ت ماه پیش بازنشس��ته گردید نیز 
بطور نیمه وقت برای کمک به تش��خیص موارد 
مشکل همکاری می نماید. برای ثبت نمونه ها و 
تایپ جواب ها حدود 8 منشی به تناوب مشغول 

به کار هستند. 
در بیمارس��تان می��الد ه��ر هفت��ه و بط��ور 
پاره وقت س��ه ی��ا چهار دس��تیار داوطلب برای 
پ��اس دادن نمونه ها یاری می رس��اندند. تعداد 
پاتولوژیس��ت هایی که بطور تمام وقت نمونه ها 
را برای بررس��ی دریافت می کردن��د دو نفر بود. 
ضمن اینکه دو تا سه پاتولوژیست دیگر به تناوب 
برای بررس��ی نمونه ها بطور پاره وقت همکاری 
می نمودند. تعداد تکنیسین ها بر روی هم حدودا 
پنج نفر و تعداد منش��ی ها بین سه تا چهار نفر 

بود که کار آنها در ش��یفت های مختلف تقسیم 
می شد. 

نحوه گزارش دهی 

آنچ��ه که در نحوه گزارش ده��ی در آلمان با 
تجربه ما متفاوت به نظر می رسد، بیشتر از همه 
تاکید بر تهیه گزارش ها در اولین فرصت ممکن و 
در صورت امکان در همان روز اول پس از دریافت 
 الم های تهیه ش��ده از نمونه توسط پاتولوژیست

است. 
در صورتیکه هنوز امکان تش��خیص قطعی بر 
روی نمونه وجود نداشته باشد، سعی می شود تا 
یک جواب اولیه و کلی برای بیمار تهیه شود. در 
همین جواب اعالم می گردد که برای این نمونه 
بررسی های بیشتری در جریان است و به محض 
حاضر شدن آنها جواب های تکمیلی ارائه خواهد 
ش��د. گاهی جواب های سوم و چهارم هم در کار 

هستند. 
برخ��ی مواقع ممکن اس��ت یافته های جدید 
ایمونوهیستوشیمیایی و مولکولی یافته های قبلی 
را نق��ض نمایند که البته یک فاجعه محس��وب 
نمی شود. نکته مهم اینکه برنامه گزارش دهی به 
شکلی اس��ت که به محض ارائه شماره نمونه به 
آن می توان تمام��ی  گزارش های قبلی پاتولوژی 
مرتبط به نمونه های قبلی یا احتماال بررسی های 
حین عمل همی��ن نمونه را دی��د. همچنین بر 
روی همه کامپیوتر ها برنام��ه ای وجود دارد که 
برای نمونه های ارس��الی از کلینیک های وابسته 
به دانشگاه امکان دسترسی به اطالعات بالینی و 
پاراکلینیک را فراهم می سازد. به همین دلیل در 
اکثر موارد نکته های ناشناخته کمی از هر بیمار 

وجود دارد. 
در عی��ن حال یک ن��رم افزار بس��یار کمک 
کننده بنام پاتوتول Pathotool توس��ط یکی 
از دستیاران ارشد ش��اغل در این موسسه تهیه 
ش��ده و در همه کامپیوتر های متصل به ش��بکه 
در دس��ترس اس��ت. در ای��ن برنام��ه براحت��ی 
می توان آخری��ن طبقه بندی های مهم در رابطه 
با بیماری های س��رطانی و غیر سرطانی، برخی 
اطالعات عمومی مثل آناتومی و بافت شناس��ی 
اعض��اء مختلف بدن، لیس��ت آنت��ی بادی های 
و  موسس��ه  در  موج��ود  ایمونوهیستوش��یمی 
کاربرده��ای انها، جدول کدگ��ذاری بیماری ها، 
برنامه ه��ای کاری ماهان��ه، ترتی��ب تعطیالت و 
مرخصی ه��ا، آمار تعداد اتوپس��ی ها و بس��یاری 
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یکی از برجسته 
ترین تفاوت ها در 
روند کار پاتولوژی 

تشخیصی در 
مقایسه با ایران 

در دسترس بودن 
تقریبا نامحدود 

ایمونوهیستوشیمی 
 و پاتولوژی

 مولکولی است

یافته های مفید دیگر را مش��اهده کرد که نقش 
مهمی در تسریع جوابدهی دارد. 

ن��رم افزار پاس��خ دهی نمونه های به ش��کلی 
طراحی ش��ده ک��ه هر پاتولوژیس��ت توضیحات 
و ش��رح گزارش را ذیل ش��ماره مربوطه دیکته 

می کند. 
منش��ی ها با مرور لیس��ت موارد دیکته شده، 
آنها را ب��ه ترتیب اولویت گوش ک��رده و آنها را 
تایپ می کنند و متن تایپ شده را برای تصحیح 
غلط ه��ای احتمال��ی و نهایت��ا امض��ای آنها به 

پاتولوژیست مسئول می دهند.
 ب��رای هر نمون��ه حداقل دو امض��اء قبل از 
تایید نهایی الزم اس��ت که یک��ی از آنها مربوط 
به پاتولوژیست مسئول و دومی مربوط به رئیس 
انستیتو و یا در غیاب وی یکی از پاتولوژیست های 
ارش��د جایگزین وی می باش��د. این قانون حتی 
برای پاتولوژیست های ارشد و با تجربه نیز صادق 
است. به این نحو که تشخیص های آنها هم باید 
ب��ه تایید و امضای رئی��س و در غیاب او همکار 

دیگری برسد. 

سیستم ارجاع نمونه های مشکل

ارسال نمونه های پاتولوژی برای دریافت یک 
گزارش رسمی قطعی و تخصصی به مراکز ارجاع، 
یک فعالیت معمول در همه مراکز و انستیتو های 
پاتولوژی است. در آلمان مراکز پاتولوژی متعددی 
فعالیت می کنن��د که بس��یاری از آنها در قالب 
برنامه های کشوری ثبت بیماری ها و یا امکانات 
و متخصصین فعال در آنها به عنوان مراکز ارجاع 
برای انواع خاصی از نمونه ای پاتولوژی محسوب 
می ش��وند. به عنوان مثال همانطور که ذکر شد 
مرکز ما در س��طح کشوری، مرکز ارجاع و ثبت 

توده ها و تومورهای نسج نرم است. 
همانطورکه برای بسیاری از ما پاتولوژیست های 
ایرانی به واسطه سال ها فعالیت مرحوم پروفسور 
پرورش شناخته شده اس��ت، انستیتو پاتولوژی 
کلینیک دانش��گاهی ش��هر کیل یکی از ش��ش 
مرکز ثبت و مشاوره نمونه های مشکل عقده های 
لنفاوی در آلمان را تشکیل می دهد. اما از مرکز ما 
نمونه های مغز استخوان و عقده های لنفاوی برای 
دریافت نظر مشورتی به لوبک ارسال می گردند. 
نمونه های مبهم و نیازمند تشخیص قطعی تر در 
سیستم گوارشی )بخصوص نمونه های مشکوک 
به دیسپالزی در زمینه بیماری های التهابی روده 
که مداخله تهاجمی مهمی را به دنبال دارد( به 

مرکزی در درسدن ارسال می گردند و نمونه های 
تومورهای اطفال به کیل ارسال می گردند. 

در همه موارد، پاتولوزیست تشخیص اولیه و 
نظر خود را رس��ما گزارش می کند و در توضیح 
ی��ادآوری می کن��د که ای��ن نمونه ب��رای تایید 
تشخیص به مرکز دیگری ارسال شده و به محض 
 دریافت گزارش جدید، نتایج آن به اطالع خواهند

 رسید.
 برخی موارد پیش می آید که پزشک در فرم 
ارس��ال نمونه ها، حتی قبل از بررسی آن توسط 
پاتولوژیس��ت ها، بخاطر اهمیت تش��خیص های 
داده ش��ده در تصمی��م گیری ه��ای بالین��ی، 
درخواس��ت ارس��ال نمون��ه و دریاف��ت گزارش 
تکمیل��ی از مراکز ارج��اع را ارائ��ه می کند. در 
هر حال برای ارس��ال ای��ن نمونه ها فرمت های 
 مخصوص��ی در قالب نامه ه��ای محترمانه وجود

 دارد. 
تنها کافی است که شماره بلوک های پارافینه 
و الم ه��ای اچ ای در ای��ن نامه ه��ا وارد ش��وند. 
تکنیس��ین ها این بلوک ها و الم ها را به منشی ها 
می سپارند و آنها این نمونه ها را از طریق سیستم 

پستی موسسه ارسال می کنند.
 در اغل��ب م��وارد گ��زارش مرک��ز ارجاع در 
کمتر از یک هفته به دس��ت مرکز ارسال کننده 
می رس��د. اگر نیاز به بررسی های زمان بری مثل 
بررس��ی های مولکولی باش��د، یک گزارش اولیه 
در م��ورد نظ��رات پاتولوژیس��ت مورد مش��اوره 
دریافت می گردد که در آن به لزوم فعالیت های 
تش��خیصی بعدی و زمان تقریبی ارسال گزارش 

آن فعالیت ها اش��اره ش��ده اس��ت. در نهایت با 
دریافت گزارش ها از مراک��ز ارجاع، یک کپی از 
تصویر گزارش مراکز ارجاع و یک گزارش تکمیلی 
از پاتولوژیست ارجاع دهنده نمونه که در آن به 
تایید گزارش قبلی ی��ا تفاوت های احتمالی که 
در دیدگاه متخصص مورد مشاوره وجود داشته 
 اشاره می شود، در سیستم اطالعات موسسه درج

 می گردد.

اتوپسی و نقش آن در آموزش 

معم��وال دس��تیاران پاتولوژی در آغ��از بکار 
خود بیشتر با اتوپس��ی درگیر هستند. اتوپسی 
نقش مهمی در ش��کل گیری تصور دس��تیار از 
اعض��اء ب��دن و ارتباطات آنها ب��ا همدیگر دارد. 
این موضوعی اس��ت ک��ه در یادگیری چگونگی 
پ��اس دادن نمونه ها خیلی کم��ک می کند. در 
عین حال می تواند پلی بی��ن بالین و یافته های 
پاتولوژی برقرار کند که بس��ختی از طرق دیگر 

دست یافتنی است. 
ب��ر خالف آنچ��ه ک��ه در ق��دم اول به ذهن 
می آید تاثیر اتوپسی فقط در یادگیری پاتولوژی 
س��رجیکال نیس��ت. ب��رای تهیه ی��ک گزارش 
جامع اتوپس��ی و تعیین علل مرگ باید تس��لط 
کاف��ی و کامل به همه یافته ه��ای قبلی بیمار و 
ج��واب آزمایش او داش��ت. در صد قابل توجهی 
از بیمارانی که مورد اتوپس��ی قرار می گیرند در 
جلسات مش��ترک با متخصصان بالینی مربوطه 
م��ورد بحث قرار می گیرند و به همین دلیل باید 
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ساعات کاری 
رسمی در اینجا 
هم مثل همه 
جای دیگر همان 
هشت ساعت 
کار روزانه 
یا حدود 42 
ساعت کار در 
هفته است. اما 
تقریبا همه بیش 
از این ساعات 
کار می کنند

همیش��ه جواب قان��ع کننده ای برای س��واالت 
متخصصان وجود داشته باشد. 

از ای��ن جه��ت اتوپس��ی نه تنها ب��ه آموزش 
پاتول��وژی جراحی بلکه حتی به یاد گیری بهتر 
پاتولوژی کلینیکی هم کمک می کند. البته الزم 
به توضیح اس��ت که در غ��رب عموما و در مرکز 
ما هم به همین منوال تعداد اتوپسی ها هر سال 
رو به کاهش است.  در حالیکه تا حدود شش یا 
هفت سال پیش در همین مرکز تعداد اتوپسی ها 
در هر سال به 800 مورد می رسیده است، سال 
 گذش��ته حداکثر تعداد اتوپسی های ما به حدود

140مورد رسید و امسال هم بنظر می رسد این 
س��یر نزولی ادامه داشته باشد. برای این موضوع 
البته دالیل مش��خصی وجود دارد که مهمترین 
آن پیش��رفت بسیار زیاد شیوه های پاراکلینیکی 
و  اندوس��کوپی ها  عکس��برداری ها،  خصوص��ا 
سنجش های آزمایش��گاهی است که باعث شده 
اس��ت سوال های اندکی برای متخصصان بالینی 
در مورد علت م��رگ بیماران باقی بماند. الگوی 
جواب ه��ای نهایی ارائه ش��ده نهای��ی به عنوان 
علت مرگ برای اکثر نمونه های اتوپس��ی کم و 
بیش تکراری است. بندرت پیش می آید که ما و 
متخصص��ان بالینی با یک عامل عفونی یا تومور 
 ناشناخته در بدن بیماران مورد اتوپسی غافلگیر

 شویم. 

ایمونوهیستوشیمی و پاتولوژی مولکولی 

یک��ی از برجس��ته ترین تفاوت ه��ا در رون��د 
ب��ا  مقایس��ه  در  تش��خیصی  پاتول��وژی  کار 
ای��ران در دس��ترس ب��ودن تقریب��ا نامح��دود 
ایمونوهیستوش��یمی و پاتولوژی مولکولی است. 
معموال رنگ آمیزی های ایمونوهیستوشیمی یک 
روز ی��ا حداکثر دو روز پس از درخواس��ت تهیه 
می شوند. کیفیت برش ها و رنگ آمیزی ها تقریبا 
همیش��ه عالی است. کمتر پیش می آید که یک 
آنتی بادی برای رنگ آمیزی درخواس��ت شود و 

موجود نباشد.
 فهرس��ت آنت��ی بادی ه��ای موج��ود و در 
دس��ترس در مرک��ز ما ش��امل حدودا س��یصد 
آنت��ی بادی اس��ت. همچنین طیف وس��یعی از 
ترانس لوکاس��یون ها و موتاسیون های مرتبط با 
ضایعات نئوپالستیک و بررسی وجود بسیاری از 
میکروارگانیسم های شایع با روش های مولکولی 
 مثل پی س��ی آر و هیبریدیزاس��یون قابل انجام

 هستند. 

ساعات کاری

س��اعات کاری رسمی در اینجا هم مثل همه 
جای دیگر همان هشت ساعت کار روزانه یا حدود 
42 ساعت کار در هفته است. اما تقریبا همه بیش 
از این س��اعات کار می کنند. اصل ناگفته ای در 
کار وجود دارد که اصل تمام شدن کارها در یک 
مدت زمان معلوم و قابل قبول اس��ت و نه فقط 
پرکردن ساعات کاری. برای همین اگر کسی در 
پایان ساعات کاری خداحافظی کند و برود بدون 
اینکه کارها و وظایفش را به اتمام رسانده باشد، 
کمی عجیب و غیر عادی بنظر می رسد. فعالیت 
کاری هم زمان در دو مرکز مختلف چیزی است 
ک��ه در ذهن پزش��ک آلمانی اص��ال قابل تصور 
نیس��ت. همین موضوع درد سرهایی را در مورد 
چگونگی تفهیم س��ابقه کاری پاتولوژیست های 
ایران��ی که تقریبا همگی ه��م زمان در دو مرکز 
دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند بوجود 
می آورد و البته گاهی مشکالت اداری و حقوقی 

را سبب می شود. 

خالصه و جمع بندی

آنچه که تجربه آم��وزش پاتولوژی به عنوان 
یک تخصص و کار به عنوان پاتولوژیس��ت را در 
ایران و آلمان متمایز می سازد عمدتا به اختالف 
فاحش در میزان منابع در دس��ترس بس��تگی 
دارد. فعالیت های تشخیصی پاتولوژی در ایران 
همیشه به عنوان یک فعالیت کم هزینه و بدون 
نیاز به دس��تگاههای پیچی��ده معرفی گردیده 
است. متاس��فانه این تصور غلط حتی گاهی از 
سوی برخی از پاتولوژیست ها هم تبلیغ می شود. 
این نوع نگاه به پاتولوژی باعث شده است که در 
مقایسه با سایر رش��ته های تخصصی در ایران، 
پاتولوژی کمترین تغییرات را تجربه کرده باشد. 
در کنار این تف��اوت ذاتی و زیر بنایی در منابع 
مالی و تکنیکی در دسترس، می توان اما مواردی 
را برشمرد که به تفاوت هایی بنیادی در نوع نگاه 
به رشته پاتولوژی در ایران و آلمان ارتباط پیدا 
می کن��د. از این جمله می توان به زمان طوالنی 
دوره دس��تیاری، تجربه کاری باالی دستیاران 
و متخصصان و تکیه بر اتوپس��ی به عنوان یک 
شیوه آموزشی در یاد گیری پاتولوژی پایه اشاره 

کرد. 
اما آن چیزی ک��ه نتیجه گیری اصلی من از 
این نوشتار کوتاه است اشاره به اختالف بنیادین 

در چارچوب های شکل گرفته و تعریف شده برای 
س��ازماندهی و فعالیت انستیتو و آزمایشگاه های 

تشخیصی پاتولوژی است.
 بر خ��الف ایران که هر پاتولوژیس��تی اجازه 
دارد حتی با دریافت مثال 100 نمونه در س��ال 
و تنها با فرآوری دس��تی بافتها و برش بلوکهای 
پارافینه به تش��خیص و گزارش دهی نمونه های 
بافتی از بیماران مبادرت کند، در آلمان تالش در 
جهت همگرایی و مرکزیت دادن به فعالیت های 
تش��خیصی پاتولوژی اس��ت. ب��ه همین جهت 
مراکزی مثل بیمارس��تان می��الد در ایران که با 
داشتن بیش از بیست و پنج هزار نمونه پاتولوژی 
در سال یک مرکز بسیار بزرگ محسوب می شود، 
در مقیاس آلمان یک موسسه معمولی با حداقل 
ممکن نمونه به حساب می آید. از این همگرایی 
و تالش برای متمرکز س��اختن بررس��ی بافتی 
در مراکز بزرگ مزیت های بزرگی حاصل ش��ده 
است که می توان به توجیه پذیر شدن اقتصادی 
راه اندازی ش��یوه های تشخیصی جدید، افزایش 
تجربه کاری پاتولوژیس��ت ها از طریق تمرکز بر 
روی زیر ش��اخه هایی از پاتولوژی تش��خیصی و 
به این ترتیب ش��کل گرفت��ن متخصصینی که 
ب��ه معنای واقعی کلم��ه در زمینه خاصی خبره 
 هس��تند و ارتق��اء آموزش و پژوه��ش پاتولوژی 

نام برد.
 ن��ا گفته پیداس��ت که س��ازماندهی چنین 
س��اختاری به ش��کل گرفت��ن بس��یاری از زیر 
س��اخت های عموم��ی در جامع��ه و اقتصاد هم 
بس��تگی تام دارد. به عنوان مث��ال ایجاد مراکز 
ارجاع و ثبت نمونه ه��ای خاص مثل آن چیزی 
ک��ه در آلمان وجود دارد کامال به یک سیس��تم 
سریع، قابل اعتماد و در دسترس پست و حمل 
و نقل وابس��ته اس��ت که ایج��اد آن در اختیار 
پاتولوژیس��ت ها نیست. اما ش��خصا اعتقاد دارم 
که ش��کل گرفتن هر سیس��تم جدی��د و ارتقاء 
سیس��تم های قدیمی در س��ایه ایج��اد تقاضای 
واقعی برای آنها ش��کل می گیرد. جوامع علمی 
و سندیکایی پاتولوژی در ایران می توانند با فکر 
و بحث و تبادل نظر در مورد تغییرات اساس��ی 
در الزام��ات زیربنایی تاس��یس و ادامه فعالیت 
مراکز پاتولوژی تشخیصی، هر چند به تدریج، در 
جهت متمرکز ساختن این فعالیت ها عمل کنند. 
ضمن اینک��ه با برقراری یک سیس��تم پایش و 
نظارت کیفی مستمر و وضع کنترل های سخت 
گیرانه، به ارتقاء کیفی خدمات پاتولوژی بیش از 

گسترش جغرافیایی و کمی آن بیاندیشد.
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 اخالق حرفه ای، حرفه گرایی
 و پدیده حـرفه زدایی در پزشکی

دکتر مجید رضا خلج زاده
متخصص آسیب شناسی

 مرکز تحقیقات اخالق 
 وحقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پزشـکان و کارکنان حرف پزشکی و پیراپزشکی عالوه بر مسایل 
فنـی موجود در حرفه خود پیوسـته با گونه دیگری از مسـایل و 
پرسـش ها نیز مواجه می شـوند. اهمیت پاسـخ به این پرسـش ها و نتایج آن در درمان بیماران 
کم ارزش تر از مسایل فنی و تکنیکی نیست. گاه عدم حصول پاسخ قانع کننده به این پرسش ها 
مانع از اجرای اقدام تشـخیصی یا درمانی بوده و یا اینکه پاسـخ به آنها، روند اقدامات را تغییر 
می دهـد. مواردی مانند: آیا اعضای بدن انسـان برای پیوند عضو به دیگری قابل فروش اسـت؟ 
آیا سـقط جنین قابل توجیه است؟ آیا پزشک موظف اسـت تشخیص بیماری های مهلکی مانند 
سـرطان را به بیمار خود بازگوکند؟ آیا پزشک بدون اعالم قبلی می تواند همزمان با درمان بیمار 
پژوهشـی بالینی بر روی او انجام دهد؟ در صورت مواجهه با در خواست اتانازی از جانب بیماران 
صعب العالج پزشـک چه باید بکند؟ آیا درخواسـت آزمایش HIV و انجام آن بدون اطالع بیمار 
مجاز اسـت؟یادآوری می شود که در کنکاش برای دستیابی به پاسخ در این موارد و هزاران مورد 
دیگر، هرچند برخی جنبه های حقوقی، فقهی و حتی فلسفی مطرح می  شود، اما ماهیت بسیاری 
از این مسایل اخالقی بوده و یا جنبه های اخالقی آن غالب است. گستردگی و تنوع مسایل اخالق 
پزشـکی به حدی اسـت که حتی امکان طرح رئوس مطالب آن نیز در اینجا دشوار است. با توجه 
به اهمیت و جنبه های کاربردی موضوع حرفه گرایی در پزشکی، در این مقاله سعی شده است به 
برخی پرسـش ها در این زمینه پاسـخ داد شده و توضیحاتی نیز ارایه شود. پرسش هایی از قبیل 
چیسـتی اخالق حرفه ای و حرفه گرایی در پزشـکی و ضرورت وجود آنهـا و اینکه آیا در جامعه 

پزشکی ما نیز پدیده حرفه زدایی در حال شکل گیری و بسط است ؟

مقدمه 
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اخالقیات

 واژه Ethics در زبان فارسی معادل"اخالق" 
ترجمه شده، در حالیکه در اصل مفهوم" فلسفه 
اخالق" را در خود جای داده است. به این معنا که 
در مواردی که استفاده می  شود، مراد از این واژه 
مباحث مربوط به جنبه های بنیادی و فلس��فی 
اخالقی است، مانند آنکه بخواهیم مفهوم "خوبی" 
یا "بدی" را توضیح دهیم. در مقابل اس��تعمال 
واژه  Moralityدر زمانی است که هدف تبیین 
جنبه های کاربردی در اخالق بوده و به مس��ایل 
بنیادی پرداخته نمی شود. برای تمایز قایل شدن 
می��ان آنها در اینجا می توان از لفظ "اخالقیات" 
اس��تفاده نمود، هرچند در بعضی موارد این دو 
س��هوا به جای یکدیگر به کار برده می ش��وند. 
اخالقیات در مفهوم متعارف خود به هنجارهایی 
درباره رفتاردرس��ت  یا نادرست انسان ها اشاره 
دارد که به دلیل اشتراکات گسترده در بین افراد 
اجتماع به میثاق و توافق پایداری مبدل گردیده 
اس��ت. اخالقیات در برگیرنده مواردی همچون: 
اص��ول، قواعد، الزامات، حقوق و فضایل اخالقی 
ب��وده و یادگیری آن همزمان با رش��د، ازمرحله 
خردسالی تا بزرگسالی صورت می پذیرد. بخشی 
از اخالقیات موسوم به اخالقیات عمومی  بوده و از 
لحاظ دامنه و گستردگی دربرگیرنده تمامی افراد 
است. در مقابل، بخش دیگر شامل هنجارهایی 
است که فقط در گروه های خاص مانند پزشکان، 
پرس��تاران، قضات و... کاربرد دارد. تمام افرادی 
که رفتار آنها اخالقی تلقی می شود، بدون تردید 
خود را مقید به رعایت این هنجارها می دانند به 
نحوی که نقض هر یک ازاین موارد را غیراخالقی 
پنداشته و این امر نهایتا در آنان احساس ندامت 

و پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
در بیش��تر حرفه ها گونه خاصی از اخالقیات 
موس��وم به اخالقیات حرفه ای وج��ود دارد که 
مجموعه ای از اس��تانداردهای رفت��اری مقبول 
در آن حرف��ه و مس��ئولیت های اخالقی اعضای 
آن حرفه محسوب می ش��ود. اعضای وابسته به 
حرفه اغلب به طور غیررس��می به خط مش��ی 
و چارچوب ه��ای اخالقی حرفه خود متوس��ل 
می ش��وند. در دهه ه��ای اخیر تدوی��ن کد های 
رس��می اخالقی در حرفه های مختلف از جمله 
پزشکی و پرستاری به نحو فزاینده ای گسترش 
یافته اس��ت، تا بدین ترتیب ب��ه کارگیری این 
هنجارها و اس��تانداردها در شرایط و زمینه های 

مختلف سهولت بیشتری داشته باشد .)1(

))Professionalism :مفهوم حرفه گرایی

از دیدگاه آقای تالکوت پارسونز حرفه یعنی:" 
مجموع��ه ای از نقش های ش��غلی، که متصدی 
آن نق��ش عموما اقدامات ویژه و ارزش��مندی را 
انجام داده و با این فعالیت ها در قالب یک شغل 
تمام وقت به کسب در آمد مشغول است." البته 
امروزه از این لفظ برای بیشتر مشاغلی که افراد 
با آن امرار معاش می کنند اس��تفاده می شود. به 
ای��ن ترتیب، رفتگری یا جوش��کاری فلزات نیز 
حرفه محسوب می شوند. اما باید اذعان نمود که 
باید معنای باش��کوه تری برای واژه حرفه چه در 
عرصه هنر، علم و یا در فن آوری مد نظر قرارداد. 
این معن��ا می تواند از طری��ق تبیین آموختنی 
بودن حرفه حاصل ش��ود. حرفه پزشکی و دیگر 
حرفه های وابس��ته در قلمرو سالمت و بهداشت 
از حرفه های آموختنی هستند. باید دانست که 
اهمیت حرفه وابسته به موضوع آن نیز هست . 
به س��خن دیگر اهمیت حرفه ای مانند پزشکی 
مربوط به موضوع آن یعنی، انس��ان و تالش در 

مسیر سالمت او است.
افراد حرفه ای در معنای دقیق کلمه به وسیله 
دان��ش و مهارت خود، همچنی��ن با تعهدی که 
آنان در قبال گیرندگان خدمت خویش نش��ان 
می دهند شناخته می ش��وند. حرفه ها نهاد های 
خ��ود تنظیم و خ��ود کنترل ب��وده و از طریق 
وض��ع قواع��د و چارچوب هایی به تایی��د یا رد 
صالحیت علم��ی و مهارتی اعضای خود اهتمام 
می ورزند. در حرفه پزشکی و سایر حرف وابسته 
نیز اعض��ای حرفه مبادرت به تدوی��ن الزاماتی 
می نمایند تا بدین وسیله نسبت به ورود و ادامه 
فعالیت اعضای شایس��ته و الی��ق در چارچوب 
نقش های ش��غلی تعریف شده اطمینان حاصل 
کنند. به مجموعه ای��ن الزامات و قواعد موجود 
در حرفه، اخالق حرفه ای گفته می شود. از آنجا 
ک��ه این قواعد و الزامات کلی و تاحدی مبهم به 
نظر می رس��د صاحبان حرفه ها آنها را به صورت 
کد های اخالقی)نظام نامه های اخالقی( و توام با 
ش��رح و توضیح گرد آوری می نمایند. این کدها 
مجموع��ه ای از قواعد مربوط ب��ه آداب و اخالق 
خ��اص آن حرفه بوده و باهدف ترویج و پرورش 
هنجار ها و ارزش های حرفه ای در اعضای حرفه 
تدوین می ش��وند. این کده��ا در صورتی مفید 
خواهند بود که واج��د هنجار های اخالقی قابل 
دفاعی در خود باش��ند، در غی��ر این صورت یا 
به طور غیرمنطقی س��خت گیرانه و یا در مقابل 

شدیدا" ساده انگارانه خواهند شد. همانگونه که 
اجرای دقیق قوانین عمومی از جانب افراد عادی 
به منزله رعایت الزامات اخالقی نمی باش��د، این 
تصور نیز نادرست اس��ت که اعضای یک حرفه 
بیاندیشند با اجرای تمام کدهای حرفه الزامات 

اخالقی آن مراعات می شود.)1(
در کش��ور ما تشکیل سازمان نظام پزشکی و 
انجمن های علمی مختلف در حیطه پزشکی در 
زمره تالش هایی محسوب می شود که  با هدف 
گام نهادن در مس��یر حرفه گرایی و برخورداری 
پزش��کان، کارکنان حرفه های پزش��کی و آحاد 
جامعه از مزایای این نگرش ایجاد ش��ده است. 
آنچه مبهم به نظر می رسد علل نهادینه نشدن 
کامل مفه��وم حرفه گرایی و دی��دگاه حرفه ای 
در پزشکی اس��ت. این امرکه با توجه به نگرش 
و برخ��ی از رفتار ه��ای غیر حرف��ه ای از جانب 
همکاران آشکارتر ش��ده، هرچند معلول عوامل 
گوناگونی است، خود باعث پدیدار شدن مسایل 
و عوارض مختلف دیگری نیز می گردد. آموزش 
ناکاف��ی و کم توجه��ی به ارزش ه��ای حاکم بر 
حرفه پزشکی، مراعات نش��دن الزامات اخالقی 
و انضباط��ی حرفه، در اختیار نداش��تن کدهای 
اخالقی فراگیر متناس��ب با ش��رایط گوناگون، 
حساس��یت اندک اعضای حرف��ه در برابر رفتار 
ناشایس��ت خود و دیگر اعض��ا، ناکارآمدی نظام 
پای��ش و مراقبت ب��ه منظورحص��ول اطمینان 
از ب��روز رفتار های حرفه ای، محوریت نداش��تن 
خواسته های بیمار در برنامه ریزی ها و... می تواند 
از جمله مشکالت فرا رو در مسیراستقرار کامل 

حرفه گرایی در جامعه ما  قلمداد شود. 

ضرورت حرفه گرایی در پزشکی

همزم��ان با پیش��رفت های ش��گرف در علم 
پزشکی، توسعه یافتن و پیچیده شدن فناوری ها، 
ارتقای نحوه مراقبت از بیماران، افزایش انتظارات 
بیماران وجامع��ه درزمینه درمان، خصوصا طی 
چند دهه اخیر، توجه به حرفه گرایی در پزشکی 
ب��ه عنوان یکی از برجس��ته ترین ارکان مباحث 
اخالق حرفه ای تبدیل شده است. عرصه پزشکی 
با وجود پیچیدگی، ارزش محور و ش��دیدا مورد 
نیاز ب��وده و واجد جنبه های اقتصادی و تجاری 
اس��ت. در این ح��وزه چالش های ج��دی برای 
پرورش و تربیت پزش��کان حرفه ای وجود دارد. 
در بس��یاری از جوام��ع زمانی ای��ن گونه فرض 
می شد که پزشکان همزمان با فراغت از تحصیل 

افراد حرفه ای 
در معنای دقیق 
کلمه به وسیله 
دانش و مهارت 
خود، همچنین 
با تعهدی که 
آنان در قبال 
گیرندگان 
خدمت خویش 
نشان می دهند 
شناخته 
می شوند
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و ورود به عرصه فعالیت های رس��می واجد کلیه 
ویژگی های الزم برای طبابت خواهند شد. حتی 
اگر پذیرفته ش��ود که این فرض در آن ش��رایط 
درس��ت و بجا بوده است، باید در نظر داشت که 
به دالیل مختلف از جمله پیچیدگی های موجود 
در این حرفه در عصر حاضر، این موضوع بخوبی 
نمایان نخواهد ش��د. هر چن��د فارغ التحصیالن 
رشته پزشکی و س��ایر رشته های وابسته، امروزه 
به لحاظ تکنیک��ی صالحیت های کافی را دارند، 
اما آنان چنانکه باید حرفه ای محسوب نمی شوند.

)2(
از دی��دگاه برخی صاحب نظ��ران علت اصلی 
در ح��وزه آموزش دانش��جویان پزش��کی نهفته 
است. تاکید عمده بر آموزش علوم و فنون رشته 
پزشکی تمرکز یافته است و حجم اندکی از مطالب 
آموزشی راجع به مباحث اخالق حرفه ای در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. در حالیکه به محض شروع 
فعالیت فارغ التحصیالن در هر یک از رشته های 
زیرمجموعه پزشکی مسایل و چالش های اخالقی 
ریز و درش��ت نمایان شده و نیاز به حل هر یک 
از آنها با اس��تفاده از اص��ول، هنجار های حرفه و 
روش های اس��تداللی رخ می نمای��د. برای مثال 
پزشکان معموال در دوران تحصیل خود کامال با 
نکات تشخیصی و درمانی  بسیاری از بیماری ها 
آشنا می ش��وند و درمی یابند که برای تشخیص 
و درمان آنها در اف��راد مختلف می توان اقدامات 

گوناگونی انجام داد.)2و3(
اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا 
جنبه های اخالقی وحرفه ای مواجهه با بیماری ها 
نیز به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد، 
و اص��وال آیا آموزش جنبه ه��ای مختلف فعالیت 
حرفه ای پزش��کان در محتوای آموزشی آنان در 
نظر گرفته شده و یا توسط استادان ارائه می شود؟ 
همانطور که گفته ش��د توجه به اینگونه مسایل 
ضروری است. اهمیت توجه به اصول حرفه ای تا 
آنجا است که در ابتدای ورود به حرفه پزشکی و 
در آمدن به کسوت پزشکان سوگند یاد می شود 
که از اص��ول حرفه ای تخطی نش��ود. این قبیل 
مسایل هرچند در ابتدای امر ممکن است چندان 
تاثی��ر گذار به نظر نرس��د ام��ا می تواند ماهیت  
ونحوه انجام کار را تحت الشعاع قرار د هد. بطور 
مثال: با چه معیار واستداللی یک اقدام تشخیصی 
یا درمانی باید صورت گیرد تا بیش��ترین منفعت  
وکمترین ضرر متوجه بیمار گردد؟  برای یافتن 
راه حل در باره این قس��م ازمسایل دانشجو باید 
مانند مباحث علوم پایه وبالینی به بحث وگفتگو 

با اس��تادان خود بپردازد  تا ضمن حل مس��اله، 
تجربه کس��ب نماید .مطلبی که جای��گاه آن تا 
کنون در آموزش پزشکی خالی بوده، هرچند در 
س��ال های اخیر برای رفع این نقیصه تالش هایی 

صورت گرفته است. 

 پدیده حرفه 
)Deprofessionalization(:زدایی

برخی از صاحب نظران عرصه اخالق  پزشکی 
مانن��د ادموند پلگرینو در نوش��تار و یا  اظهارات 
خود هش��دار می دهند که پزشکان به سرعت در 
حال " حرفه زدایی " هس��تند. برخالف دیدگاه 
س��نتی که پزش��ک به نوعی  خود را وقف بیمار 
ک��رده ومنافع بیمار از اولویت های او محس��وب 
می ش��د، در پدیده حرفه زدایی  پزشک حقیقتا 
از حرفه گرایی می گری��زد و به حداقل انتظارات 
حرفه ای متوسل می ش��ود. در اینجا فقط وجود 
مق��ررات و الزامات پزش��کی اس��ت که موجب 
می ش��ود حقوق بیماران در برابر اقتدار پزشکان، 
آنهم تا حدی اس��تیفا ش��ود. اخالق پزشکی به 
نازل ترین س��طح خود و چیزی در رده اخالقیات 
تجارت و یا اقتصاد تبدیل ش��ده و حرفه پزشکی 
بیشتر شبیه یک شغل می شود. این امر به وضوح 
می تواند باعث کاهش آس��ایش و رفاه بیمار شده 
و اخالقیات حرفه پزشکی را به شدت تحت تاثیر 
ق��رار دهد. از دیدگاه اندیش��مندان پدیده حرفه 
زدایی به منزله از دس��ت دادن نگرش، ارزش ها 
و ویژگی های شخصیتی واخالقی پزشکان است 
که از ادوار گذشته و به طور سنتی در این حرفه 

شکل گرفته است .)2(
 ب��ه نظر می رس��د در جامعه م��ا نیز موضوع 
حرفه زدایی یاغیر حرفه ای شدن می تواند دغدغه 
مهمی محسوب شود. شاید در این زمینه مواردی 
مانن��د: تاکید براصالح نگرش پزش��کان در باب 
رفتار حرفه ای، تبیین انتظارات معقول جامعه از 
پزشکان، تاکید بر ارزش های حرفه ای، مهارکردن 
روند تجاری ش��دن خدمات پزشکی و سالمتی، 
اولویت دادن به خواس��ته های بیماران، توجه به 
ویژگی های شخصیتی و فضایل اخالقی پزشکان 
و...از جمله موضوعاتی باش��د که باید با تغییر در 
روند آموزش پزش��کی و ت��الش در جهت تغییر 
نگرش سیاس��ت گزاران، پزش��کان و آحاد مردم 

اصالح شود.
بر همین اس��اس برخی از اندیشمندان حوزه 
اخالق پزش��کی معتقدند که ع��الج این عارضه 

از طری��ق آموزش و تالش در جهت ش��کل دهی 
ویژگی های ش��خصیتی مطل��وب و فضایل و رو 
آوردن به رفتارهای حرفه ای در پزش��کان میسر 
است. از نگاه آنان توجه دادن پزشکان به اخالق 
فضیلت مدار و ارس��طویی می تواند باعث بهبود 
رابطه بیمار با پزشک و مانع از بروز حرفه زدایی 
شود. آنان ادعا دارند که فضایل نیز قابل آموزش 
هس��تند. وفاداری پزش��ک برای ایج��اد اعتماد 
متقابل، ش��رافت، رافت و س��رکوب خواسته ها و 
منافع شخصی در زمره فضایل مربوط به درمان 
بیماران جای می گیرن��د. به بیان دیگر در حرفه 
پزش��کی هر قدر پزش��ک با فضیلت عمل کند، 
باعث توس��عه این گونه رفتارها  از جانب دیگران  
خواهد ش��د، گویی  به مثابه الگ��و برای دیگران 

عمل خواهد کرد.)3(
توجه داشتن بس��یاری از پزش��کان به رفتار 
بزرگان عرصه پزش��کی چه در زمان حاضر و چه 
در گذ ش��ته های دور خود حاکی از نقش الگوها 
در ترویج و توس��عه فضایل است. این رویکرد در 
عرصه آموزش به شکل توجه دانشجو به رفتارهای 
فضیلت مند و اخالقی اس��تاد و یا سایر همکاران 
بروز می نماید. پس در کنار سایر تالش ها در این 
رویکرد به جا ست که روی ویژگی های شخصیتی 
و رفتار های مطلوب پزش��کان و اس��تادان تاکید 

بیشتری شود.
در پایان این پرسش مطرح است که انجمن های 
علمی و حرفه ای پزشکی چگونه قادر خواهند بود 

بر مشکالت حرفه گرایی فایق شوند؟
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