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این نشریه به زبان فارسي و دو ماهانه منتشر و جهت تمامی اعضاي 
انجمن هاي آسیب شناسي، رادیوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي 
بخش های  خصوصي،  و  دولتي  آزمایشگاهي  مراكز  بالغین،  و  اطفال 
جراحی، داخلی، زنان و انکولوژی بیمارستان های آموزشی، گروه هاي 
موسسات  و  شركت ها  وزارتي،  تابعه  نهادهاي  دانشگاه ها،  آموزشي 

تولیدي، خدماتي و آزمایشگاهي به صورت رایگان توزیع مي گردد. 

انتقال  رسالت اصلي نشریه اطالع رساني علمي و صنفي، 
حرف  شاغلین  بین  موثر  ارتباطي  پل  ایجاد  تجربه،  و  خرد 
دانش  به  ترغیب  و  پژوهشي  بستر  ترویج  پزشكي،  مختلف 

اندوزي در جامعه است. 

نشریه پاتولوژی در انتخاب و ویراستاری مطالب وارده آزاد می باشد،  
و  نظرات  درج  و  انعکاس  شد.  نخواهد  مسترد  ارسالی  مقاالت  اصل 
مسؤولیت  و  نبوده  آن  تأیید  منزله  به  لزومًا  گوناگون  دیدگاه های 
مطلب  نویسنده  متوجه  آن،  معنوی  حفظ  با  نوشتار  هر  مندرجات 

خواهد بود.

فهرست مطالب 
نقش سازمان های غیر دولتی در گسترش برنامه های ملی

زندگی نامه دکتر محمد فرهادی لنگرودی
اطالعیه  برگزاری خدمات  مشاوره ای

ACCP  و RF مقاله خودآموز
برنامه هاي مدون و مداوم داراي امتیاز براي گروه هاي مختلف علوم آزمایشگاهي در سال 1387 مقاله خودآموز

مقاله خودآموز کاندیدمی 
مبانی فلسفی تشخیص پزشکی

چند نکته کاربردی در هماتولوژی آزمایشگاهی
نامه در خصوص نقش Medical director به معاونت درمان و وظایف آن 

تاثیرعوامل پره آنالیتیك در آزمایش هاي انعقادي
بانک بافت هاي تومورال

تازه های پاتولوژی و انکولوژی
نامه های رسیده در خصوص بیمه مسئولیت حرفه ای 

معرفی یک نمونه جالب و پاسخ آن 
گزارش دهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران

اخبار علمی 
 نامه ریاست انجمن به معاونت درمان تامین اجتماعی 

نحوه شرکت در برنامه های خودآموز )آموزش از راه دور( مدیریت کیفیت بر پایه استانداردهای آزمایشگاه 
هفته ملی پاتولوژی

اخبار مربوط به انتخابات نظام پزشکی

شماره صفحه
2
4
5
6
11
12
24
28
31
32
34
36
38
40
41
42
43
44
51
52

هیأت تحریریه نشریه پاتولوژي

دكتـر پیـام آزاده - دکتـر آرزو آقـاخانی - دکتـر نویـد احـدی - دکتـر فاطمه اصفـهانی
دكتـر پیـمان امیـدوار - دکتـر رعنا امــینی -  دكتـر ربـاب انبیایي - دكتـر مینا ایزدیار
دكتـر مسلـم بـهـادري - دکتـر فرحنـاز بیداری زره پــوش - دکتـر عیــسی جـهانزاد

دكتـر محمدرضـا جاللي ندوشن - دكتـر سیما حقیقي -  دکتـر محمدتقی حقی آشتیانی 
دونــلو مـسعـود  دكتـر   - دارآفـریـن  حسیـن  دكتـر   - خـانـیـكي  محمـود  دكتـر 
دکتـر فرزانـه )بتول( رحیـمی - دکتـر محمـدسعید رحیمی نژاد - دکتـر حمیــد رضوانی
دكتـر مرجـان رهنـماي فرزامي - دكتـر هانیـه ژام - دكتـر سید علي اكبـر سیـد مـهدي
آمـنه طـاهري كـلورزي نـوش آفـرین صـفادل - دكتـر  بهروز شفقي - دكتـر  دكتـر 
دکتـر علیـرضـا عبـداللهی - دكتـر محمد حسـین قیـنـي - دکتـر وحیـد فـالح آزاد
دکتـر آتوسـا قریب - دکتـر مجتبی قدیانی - دکتـر فرید کرمی - دكتـر كتایون گوهري مقدم

دكتـر فاطمـه محـجوب - دكتـر پیـمان محمدي نربتـي - دكتـر میـرغالمـرضا مـهبد 
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آغاز زندگی اجتماعی انسان ها همراه با تشکیل شوراها 
و اجرای تصمیمات آنها بوده است. اگر چه نحوه تشکیل 
شوراها و میزان تاثیر آنها در جوامع گوناگون، بسیار متفاوت 
بوده ولی اهمیت و نقش انکارناپذیری بر شتاب پیشرفت این 

جوامع داشته است.
کشورهای  در   ، اخیر  سال  چند  در  و  زمان  گذر  در 
پیشرفته و همچنین در چند دهه اخیر در ایران ، شاهد اثر 
گذاری هر چه بیشتر این تشکل ها هستیم. به همین علت 
عالوه بر گسترش شوراها  در درون نظام های حکومتی، 
و  دموکراتیک  ساختار  با  دولتی  غیر  سازمان های  تعداد 

مردم ساالر در طول زمان افزایش یافته است.
فلسفه اصلی تشکیل این سازمان ها برقراری پل ارتباطی 
بین دولت و مردم بوده و در این راستا نقش های چندگانه ای 
به عهده گرفته اند. نقش این سازمان ها نیازسنجی و تعیین 
اولویت های موجود از یک سو و  ارائه نقطه نظرات اعضاء 
به دولت از سوی دیگر می باشد. از طرفی انجام فعالیت های 
علمی ، صنفی و مشارکت فعال در اجرای برنامه های ملی و 

نقش سازمان های غیر دولتی در 

گسترش برنامه های ملی

همراهی با نهادهای دولتی از وظایف اصلی این سازمان ها 
می باشد.

در این نوشتار به طور اخص نقش انجمن های علمی 
)به ویژه پزشکی ( در گسترش برنامه های ملی مورد بحث 

قرار می گیرد.
 از نیم قرن پیش در ایران  به تعداد انگشت شماری 
انجمن های پزشکی شکل گرفت که به مرور زمان عالوه بر 
گسترش کمی آن ها ، شاهد مشارکت فعاالنه و پویای این 
انجمن ها در فعالیت های علمی ، پژوهشی بوده ایم. در این 
زمینه خوشبختانه انجمن آسیب شناسی ایران با انتشار دو 
نشریه پژوهشی و علمی خبری و چاپ چندین کتاب در 
زمینه های تخصصی ، برگزاری منظم همایش های ساالنه 
را در  این مهم  از  بازآموزی، بخشی  برنامه های مدون  و 
زمینه آموزش همکاران و اعضای انجمن به انجام رسانیده 
است. در آینده نزدیک نیز شاهد راه اندازی برنامه مشاوره 
و کارگاه هـای آموزشـی عمـلی در زمینـه های گـوناگون 

خواهیم بود.

مدیر مسئول 
دکتر حسین دارآفرین
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با توجه به وجود توانمندی های بالقوه ی انجمن های 
علمی و ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی این نهادها 
در تصمیم گیری های کالن کشوری امروزه نیاز به مشارکت 
هر چه فعال تر این سازمان ها در بخش های مختلف فنی و 

نظارتی حوزه های مرتبط بیش از پیش حس می شود.
علیرغم عدم هماهنگی که در ایجاد تعامل منطقی بین 
دولت و این گروه های علمی وجود داشته، امید است با 
تغیـیرات در  رویکــرد و عمــلکرد دولت که بارقه هایی 
بتوانند  انجمن ها  این  ؛  نمود  مشاهده  می توان  آن  را  از 
جایگاه واقعی خود که تولید فکر و اندیشه و مشارکت در 
سیاست گذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی های درازمدت 

در حوزه سالمت می باشد را بدست آورند.
به منظور برطرف نمودن اشکاالت ساختاری موجود در 
آزمایشگاه ها و رعایت سطح قابل قبولی از استانداردهای 
آزمایشگاه ها ، گسترش رشته های مختلف فوق تخصصی  
در پاتولوژی ، نقش موثر و پر رنگ تر رشته پاتولوژی در 
نقشه جامع علمی کشور و بسیاری از برنامه های دیگر ، 

جا دارد این انجمن به طور فعال وارد عرصه عمل شده 
نیروهای  با دخالت  و  مراکز ذیصالح  از  نظرسنجی  با  و 
پرتوان علمی در اجرا و ارتقا سطح این برنامه ها دخالت 

موثرتری داشته باشد. 
نظام  سازمان  اخیر  مصوب  قانون  مطابق  که  آنجا  از 
پزشکی، گسترش برنامه های حوزه سالمت با مشارکت 
 ، می گیرد  صورت  پزشکی  نظام  سازمان  دخالت  و 
نظام  سازمان  انتخابات  در  همکاران  فعاالنه  مشارکت 
پزشکی می تواند جایگاه و نقش انجمن های پزشکی را در 
زمینه های فوق الذکر ارتقاء دهد . لذا همکارانی که توانایی 
عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی محل خود را دارند 
با مشارکت در این امر با توجه به این که حمایت همکاران 
خود را به همراه دارند می توانند نقش سازنده تری را در 
در  و  نمایند  ایفا  قانون  این  گسترده  و  هدفمند  اجرای 
و  دولتی  سازمان های  ساختار  ساختن  توانمند  زمینه 

انجمن ها سهیم گردند.
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بنام خداوند بخشنده مهربان

سال  ماه  اردیبهشت  در  فرهادی لنگرودی  محمد  اینجانب 
�338 در اصفهان متولد و پس از گذراندن دوران تحصیالت 
ابتدایی و دبیرستان در تهران در سال �355 وارد دانشکده 
پزشکی دانشگاه شیراز گردیدم. پس از اخذ دکترای عمومی در 
امتحان ورودی رشته آسیب شناسی بالینی و تشریحی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال �368 فارغ التحصیل 
رشته  دو  هر  در  تخصصی  بورد  اخذ  به  موفق  و  گردیده 
آسیب شناسی بالینی و تشریحی گردیدم. پس از اخذ تخصص، 
 دوره های کوتاه مدت میکروسکوپ الکترونی و فلوسیتومتری را 
به ترتیب در کشور آلمان و انگلستان گذرانده و همچنین دوره 
آموزش تشخیص مولکولی عفونت های ویروسی را که توسط 
سازمان بهداشت جهانی در دانشگاه کویت برگزار می گردید با 

اخذ گواهینامه های مربوطه طی نمودم.
و  بهداشت، درمان  وزارت  در  سال  ده  اجرایی  کار  نظر  از 
آموزش پزشکی به ترتیب مدیریت های اداره کل آزمایشگاه های 
اداره  اداره کل تجهیزات پزشکی، سرپرستی  تشخیص طبی، 
عالی  شورای  در  عضویت  و  عامل  قیمت، مدیریت  بررسی 

سازمان انتقال خون ایران را به عهده داشتم.
از سال �370 به عضویت هیئت علمی درآمده و مدیریت 
علوم  دانشگاه  در  را  خون شناسی  و  آسیب شناسی  گروه های 
خون  انتقال  سازمان  سپس  و  )عج(  عظم  اال  بقیه ا..  پزشکی 
نیز  بوده و در حال حاضر  تربیت مدرس عهده دار  و دانشگاه 
استادیار گروه خون شناسی سازمان انتقال خون ایران می باشم 
پایگاه  اتوماسیون  آزمایشگاه  ریاست  فعلی ام  خدمت  محل  و 

منطقه ای آموزشی انتقال خون تهران می باشد.

با احترام
محمد فرهادی لنگرودی

زندگی نامه استاد

دکتر محمد فرهادی لنگرودی 
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اطالعیه برگزاری برنامه خدمات مشاوره ای

در راستای اجرای بند 4 ماده 7 اساسنامه انجمن آسیب شناسی ایران و با مساعدت و راهنمایی استادان و پیشکسوتان هیات مدیره انجمن در 
نظر دارد، طرح ارائه خدمات مشاوره ای را به همکاران اجرا نماید. همکاران سراسر کشور که تمایل به استفاده از این خدمات دارند ضروری 

است فرم ذیل را تکمیل نموده و اصالحیه های مربوطه را از طریق پست پیشتاز به دفتر انجمن ارسال نمایند.

جنس: سن :    نام و نام خانوادگی :    

                                  Email: فکس:     تلفن:    موبایل :    

خالصه ای از شرح حال ، یافته های آزمایشگاهی و تصویربرداری :

تشخیص بالینی:

تشخیص پاتولوژیست:

شماره نظام پزشکی: نام و نام خانوادگی پاتولوژیست:    

نام و نام خانوادگی مشاور:

خیر  بلی    آیا نیاز به پاسخ کتبی از طرف انجمن دارید:    

نکات قابل توجه:
 مسئولیت های قانونی در مورد گزارش به عهده پاتولوژیست اولیه می باشد.

 الم های ارسالی از نظر تکنیکی قابل قبول بوده و تعداد کافی الم از قسمت های مختلف نمونه با توجه به تشخیص اولیه پاتولوژیست ارسال 
گردد. 

اطالعیه برگزاری برنامه اسالید سمینار

در راستای اهداف و بر مبنای اساسنامه انجمن آسیب شناسی ایران ، انجمن آسیب  شناسی اقدام به برگزاری برنامه های اسالید سمینار به صورت 
ماهانه نموده است . لذا این برنامه با موضوع آشنایی با موارد جالب و نادر و با حضور جناب آقای دکتر محمد رخشان در تاریخ 87/09/�3 از 
ساعت �6-�0 برگزار گردید. در حاشیه این برنامه ها تالش می گردد تا همکاران از خدمات مشاوره ای مربوطه بهره مند گردند. لذا خواهشمند 
است با توجه به محدودیت ظرفیت شرکت کنندگان ، همکاران که تمایل به شرکت در این برنامه ها را دارند قبل از مراجعه اقدام به ثبت نام 

حضوری یا با شماره های 66596993 و 669�2646 تماس حاصل نمایند.



شدیدتری همراه خواهد بود. فاکتور روماتوئید درون گردش خون 
کمپلکس های  تشکیل  ایمونوگلوبولین هدف  با  مفصلی  مایع  یا 
ایمنی می دهد. این کمپلکس ها ممکن است به غلظت های باال 

رسیده و واسطه آسیب بافتی شوند.
فیالگرین  پروتئین  آمینه  اسیدهای  از  یکی  سیترولین 
 )Profilaggrin( پروفیالگرین  از  که  است   )Filaggrin(
که  است  ذکر  به  الزم  می گیرد.  منشا  سلولی  تمایز  طی  در  و 
است.  کراتوهیالن  گرانول های  از  جزیی  خود  پروفیالگرین 
تبدیل  یعنی   )Citrullination( سیترولیناسیون  طی  در 
آنتی بادی  تولید  سیترولین،  پپتیدیل-  به  آرژی نین   - پپتیدیل 
می گردد.  القاء  حلقوی  سیترولینه  پپتیدهای  آنتی ژن های  ضد 
آنتی بادی ضد پپتید سیترولینه حلقوی )ACCP( از اختصاصیت 
بسیار باالیی برای تشخیص روماتوئید آرتریتی که به تازگی ایجاد 

شده است برخوردار است.

متدولوژی
انجام  مایعات بدن  یا  فاکتور روماتوئید در خون  اندازه گیری 
می شود. برای اندازه گیری در خون باید از نمونه لخته )لوله درب 

قرمز( استفاده نمود. روش های اندازه گیری RF عبارتند از :
 Latex- Human IgG Agglutination 

 Sheep RBC- rabbit IgG Agglutination 
)ELISA(  االیزا 

 نفلومتری

یا  و  پستانداران  انسان،  خرگوش،  گاماگلوبولین  یا   IgG از 
 RF ردیابی  جهت  آنتی ژن  منبع  عنوان  به  گونه ها  سایر  ندرتا 
استفاده می شود. به طور کلی کاوش هایی که از IgG خرگوش 
به عنوان منبع آنتی ژن استفاده می کنند نسبت به کاوش هایی 
که از IgG انسان استفاده می کنند دارای حساسیت کمتر و در 
مقابل ویژگی باالتر برای تشخیص آرتریت روماتوئید هستند. در 
 RF آنالیتیکی  ویژگی روش های  و  جدول شماره � حساسیت 

مقایسه شده اند.

جدول شماره 1- حساسیت و ویژگی 
روش های آنالیتیکی فاکتور روماتوئید

ویژگی )٪(حساسیت )٪(روش

8296نفلومتری

8594االیزا

7493آگلوتیناسیون 

در صورتی که سرم مورد آزمایش قرار گرفته دارای سطوح 

RF و  ACCP
 

دکتر وحید فالح آزاد ، متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی وز
آم

ود
 خ

اله
مق

راهنما
و   )Rheumatoid Factor, RF( فاکتور روماتوئید   از 
حلقـــوی  سیترولیـــنه  پپتید  ضــــد  آنتـــی بـــادی 
 )Anti-Cyclin Citrullinated Peptide, ACCP(
روماتـــوئید  آرتـــریت  تـــشخیـــص  به  کمـــک  بـــرای 
که  می شود  استفاده   )Rheumatoid Arthritis, RA(
برای این منظور هر کدام دارای حساسیت و ویژگی متفاوتی 
از  از فاکتور روماتوئید  هستند. شناخت و استفاده تشخیصی 
 ACCP حالی که  در  است  شده  متداول  قبل  دهه  چندین 
آزمایش نسبتا جدیدی می باشد. در این نوشتار سعی شده تا 

خواننده با موارد ذیل آشنا شود:
ACCP و RF ساختار و ماهیت 

 اندازه گیری RF و ACCP و موارد مرتبط با آن 
ACCP و  RF کاربرد بالینی 

روماتولوژی،  تخصص های  فوق  برای  مقاله  این  مطالعه 
متخصصان داخلی، آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی و دکترای 
ایمونولوژی،  متخصصان  و  دکترا  علوم آزمایشگاهی،  حرفه ای 
پزشکان عمومی، کارشناس و کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی 

مفید خواهد بود.

تعریف
فاکتور روماتوئید اولین بار توسط والر )Waaler( و در سال 
سرم های  کرد  مشاهده  که  بدین گونه  شد،  شناسایی   �940
بیماران مبتال به RA موجب آگلوتیناسیون اریتروسیت های 
آنتی بادی های خرگوش می شوند.  با  گوسفندی حساس شده 
بعدتر معلوم شد که فاکتور روماتوئید یک ایمونوگلوبین است 
که با قطعه Fc سایر ایمونوگلوبولین ها که غالبا ولی نه همیشه 
از  فاکتور روماتوئید  از کالس IgG هستند واکنش می دهد. 
جنس IgM یا  IgG است ولی ممکن است از جنس IgA یا 
IgE هم باشد که اگر از جنس IgA باشد بیماری با ضایعات 
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و  آگلوتیناسیون  روش های  از  استفاده  باشد   C1q از  باالیی 
که  چرا  شوند  کاذب  مثبت  نتایج  موجب  می توانند  نفلومتری 
C1q همانند فاکتور روماتوئید IgG را به هم متصل می کند. 
می شود  دیده  التهابی  بیماری های  در  اوقات  گاهی  تداخل  این 
چون C1q یک واکنش دهنده فاز حاد )AFR( است. از آنجایی 
که C1q حساس به حرارت است می توان با قرار دادن سرم به 
مدت �5 تا 20 دقیقه در حرارت c°56 این تداخل را از بین برد. 
همچنین وجود کرایوگلوبولین ها در سرم می تواند منجر به نتایج 

منفی کاذب یا کاهش سطوح ردیابی شود.
اندازه گیری ACCP در حال حاضر بر روی نمونه خون انجام 
می شود که برای این منظور باید از نمونه لخته )لوله درب قرمز( 
 )ELISA( االیزا  روش  به   ACCP اندازه گیری  کرد.  استفاده 

صورت می گیرد.

محدوده مرجع
بین  زیادی  اختالف  دارای  روماتوئید  فاکتور  محدوده مرجع 
روش  به  وابسته  اختالفات  این  از  بعضی  که  است  آزمایشگاه ها 
از  کمتر  تیترهای  آگلوتیناسیون  روش های  در  می باشد.  انجام 
80:� طبیعی در نظر گرفته می شوند. در صورتی که اندازه گیری 
فاکتور روماتوئید به روش نفلومتری صورت گیرد، محدوده مرجع 
جمعیت  از   ٪3 حدود  بود.  خواهد   60  unit/ml از  کمتر  آن 
با  درصد  این  که  RF هستند  از  پایینی  دارای سطوح  عمومی 
افزایش سن باال رفته و در افراد باالی 65 سال به حدود ٪20 

می رسد.
محدوده مرجع ACCP عبارت است از unit 39-� و حد 
 50-60  unit بررسی حدود  به جمعیت تحت  بسته  آن  باالی 

پیشنهاد شده است.

کاربرد
 )JRA( جوانان  روماتوئید  آرتریت  و  روماتوئید  آرتریت 
اتوایمیون سیستمیکی هستند  اختالالت  و  بالینی  سندرم هایی 
که توسط معیارهای اختصاصی تشخیص داده می شوند. به طور 
خالصه معیارهای بازنگری شده برای آرتریت روماتوئید عبارتند 

از:
�- خشکی صبحگاهی

2- آرتریت 3 یا بیشتر از 3 مفصل
3- آرتریت مفاصل دست

4- آرتریت قرینه
5- ندول های روماتوئید

RF -6 سرم
7- تغییرات رادیوگرافیک

بیماران مبتال به RA به دو گروه کلی تقسیم می شوند: آنهایی 
که بیماری خفیف تری داشته و فاقد فاکتور روماتوئید در گردش 

هستند )سرم منفی( و گروه اصلی که بیماری مهاجم تری داشته 
می شوند  مبتال  آن  به  بعدتر  یا  بوده  روماتوئید  فاکتور  دارای  و 
)سرم مثبت( که بیماری خارج مفصلی غالبا در این گروه اتفاق 

می افتد.
هیچ  و  نشده  شناخته   RA برای  اتیولوژیکی  عامل  هیچ 
آزمایش منفردی هم آن را از سایر بیماری های اتوایمیون متمایز 
تشخیص  که  بزرگسالی  بیماران  از   ٪65-85 حدود  نمی کند. 
بالینی RA دارند شواهد سرولوژیک از RF نیز خواهند داشت. 
متاسفانه نتایج مثبت سرولوژیک در شرایط دیگر و از جمله در 
افرادی که از نظر بالینی طبیعی هستند نیز دیده می شود و فقط 
5٪ از افراد سالمی که آزمون RF آن ها مثبت شده نهایتا مبتال 
 RA برای  RF مثبت  از سوی دیگر آزمون  RA می شوند.  به 
اختصاصی نیست. سطوح باالی RF در اکثریت بیماران مبتال به 
 Essential( اولیه سندرم شوگرن و کرایوگلوبولینمی مختلط 
Mixed Cryoglubolinemia( وجود دارد. تیترهای پایین 
عفونت های  انواع  و  همبندی  بافت  بیماری های  سایر  در   RF
سل،  عفونی،  اندوکاردیت  جمله  از  التهابی  اختالالت  و  مزمن 
بیماری کبد، سارکوئیدوز، فیبروز ایدیوپاتیک ریوی و همچنین 
بسیاری  که  می شود  دیده  گوناگون  هماتولوژیک  بیماری های 
شدید  تحریک  و  هیپرگاماگلوبولینمی  با  همراه  شرایط  این  از 
باید توجه داشت که ویژگی RF برای  ایمنی هستند.  سیستم 
تشخیص RA هنگامی که این آزمون مکررا مثبت شود و تیتر 

باالیی داشته باشد افزایش می یابد.
از سوی دیگر تا 35٪ بیماران مبتال به RA دارای RF منفی 
هستند )سرونگاتیو(. بنابراین یک آزمون منفی تشخیص RA را 
رد نمی کند. بیماران مونث و کسانی که در سنین کهولت مبتال 
است.  بیشتر  بودن شان  منفی  سرم  احتمال  می شوند   RA به 
یا  با وقوع  ارتباط نزدیکی  RF سرم  به نظر نمی رسد تیترهای 
شدت آرتریت داشته باشد ولی بیماران مبتال به RA سرم مثبت 
نسبت به بیماران سرم منفی تمایل دارند تا بیماری شدیدتری 
داشته باشند. تیترهای باالی RF غالبا همراه با ندول های زیر 
پوستی متعدد، واسکولیت نکروزان و پیش آگهی طوالنی مدت 
رسوب  از  ناشی  احتماال  نکروزان  واسکولیت  هستند.  ضعیف تر 
کمپلکس های ایمنی در عروق است. تیترهای باالی RF ممکن 
است در چندین ماه اوایل بیماری در سرم دیده نشود و ممکن 
در  فقط   RF شود.  یافت  مفصلی  مایع  در  سرم  از  پیش  است 
30٪ از کودکان مبتال به JRA وجود دارد. در سایر بیماری های 
رایتر  سندرم   ،)AS( انکیلوزان  اسپوندیلیت  همچون  مفصلی 
در  نمی شود.  دیده   RF باالی  تیترهای  پسوریاتیک  آرتریت  و 
صورتی که RF در مایع پلور تیتر باالتر از 320:� داشته باشد 
شاهدی از پلوریت روماتوئید در افرادی است که RA آن ها قبال 
ثابت شده است. با وجود این که لوپوس اریتماتوی سیستمیک  
)SLE( ممکن است در تشخیص افتراقی RA قرار بگیرد، حدود 
 )ANA( دارای آنتی بادی ضد هسته RA 50٪ از مبتالیان به
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هم هستند. اندازه گیری های سریال RF در پایش سیر بیماری 
RA مفید نمی باشد و برای این منظور آزمایش های بهتری از 

جمله ESR و CRP وجود دارند. 
ACCP در تشخیص آرتریت روماتوئید مخصوصا در مراحل 
باال  بسیار  ویژگی  از  آزمون  این  است.  ارزشمند  بیماری  اولیه 
برخوردار  روماتوئید  آرتریت  برای  متوسط  حساسیت  و   )٪97(
است و در صورتی که برای تشخیص آرتریت روماتوئید به طور 
همزمان از ACCP و RF استفاده گردد، اختصاصیت تا ٪99 
ضعیف تر  پیش آگهی  بیانگر   ACCP وجود  می یابد.  افزایش 
بیماری بوده و همراه با تمایل بیشتر به سمت اشکال تخریبی تر 
RA است. پروتئین های سیترولینه شده در مفاصل بیماران مبتال 
به RA پیدا شده است ولی در سایر بیماری های مفاصل چنین 
با وجود آنتی بادی های  چیزی یافت نشده و این حضور مطابق 
این  احتمالی  نقش  کننده  پیشنهاد  و  بوده  در خون  سیترولین 
آنتی بادی ها در پیشرفت RA می باشد. همچنین بیماران مبتال 
تراکم  دارای  دارند   ACCP از  باالتری  تیترهای  که   RA به 
مینرال استخوانی )BMD( کمتر در ناحیه کمر و استخوان ران 
هستند. سطوح ACCP با آسیب های رادیوگرافیک هم همراهی 
دارد و پیشنهاد شده که از ACCP به عنوان معیاری برای از 
دست دادن استخوان در این بیماران استفاده شود. در مبتالیان 
به RA احتماال تیتر ACCP با موربیدیتی بیماری قلبی عروقی 
هم ارتباط دارد. از سوی دیگر وجود تیترهای باالی ACCP در 
بیماران با Erosive RA در مقایسه با ماتریکس متالوپروتئیناز-

3 ، فاکتور روماتوئید، CRP و ESR دارای استفاده تشخیصی 
 HLA- در صورت وجود RA بهتری می باشد. در مبتالیان به
مثبت خواهد   ACCP  ، احتمال ٪90  به   ،  DRB1* 0401
 ACCP شد. الزم به ذکر است که ارتباط باال و با اهمیتی بین
و HLA-DR4 و یک ارتباط ضعیف تر ولی همچنان با اهمیت 

بین ACCP و HLA-DR1 وجود دارد. 

وجود   )undifferentiated( نیافته  تمایز  آرتریت های  در 
ACCP پیش بینی کننده استقرار RA در آینده نزدیک خواهد 
قبلی  نمونه های ذخیره شده  از  استفاده  با  بود. در یک مطالعه 
نشان داده شده که ACCP را می توانستند 5/� تا 9 سال قبل 
از ظهور آرتریت ردیابی کنند. در مطالعه ای دیگر هم نشان داده 
شده که پیشرفت از پلی آرتریت تمایز نیافته به سمت RA در 
عرض 3 سال، در صورت مثبت بودن ACCP حدود 93٪ ولی 

در صورت منفی بودن آن فقط 25٪ بوده است.
از  اندکی  تعداد  در   ACCP آرتریت،  روماتوئید  از  غیر  به 
نظر  به  که  دارد  وجود  اولیه  شوگرن  سندرم  به  مبتال  بیماران 
می آید رابطه نزدیکی با شیوع سینوویت در این بیماران داشته 
باشد. همچنین ACCP را می توان در یک زیر گروهی از بیماران 

مبتال به هپاتیت اتوایمیون نوع یک هم ردیابی کرد.
از   RA به  مبتال  بیماران  افتراق  برای  می توان   ACCP از 

بیماران با آرتروپاتی همراه با عفونت هپاتیت C نیز استفاده کرد.

خالصه
فاقد   RA تشخیص  برای  روماتوئید  فاکتور  حالی که  در 
مارکر  عنوان یک  به  آن  ردیابی  ولی  است  ویژگی  و  حساسیت 
بوده  RA سودمند  به  مبتالیان  در  پروگنوستیک  و  تشخیصی 
از  یکی   RF وجود  است.  شده  متداول  قبل  دهه  چندین  از  و 
معیارهای اپیدمیولوژیک برای طبقه بندی RA است که توسط 
در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آمریکا  روماتولوژی  کالج 
با   RF اندازه گیری  دستی،  آگلوتیناسیون  متدهای  با  مقایسه 

نفلومتری و  ELISA موجب صحت بیشتری خواهد شد.
به خصوص  و  روماتوئید  آرتریت  تشخیص  در  نیز   ACCP
در مراحل اولیه بیماری ارزشمند بوده و برای این منظور دارای 
در  می باشد.  متوسط  حساسیت  و   )٪97( باال  بسیار  ویژگی 
صورتی که برای تشخیص RA به طور همزمان از ACCP و 

RF استفاده گردد آنگاه ویژگی تا 99٪ افزایش می یابد.
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3- Clinical Laboratory Immunology; Connie R. 

Mahon, Diane Tice; 2006; Pearson Prentice Hall.
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Chapel , mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil 
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Noel R.Rse, Barbara Detrick; sixth edition ; 2002.

6- Kunihiro Nishimura & etal; Meta- Analysis: 
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June 2007, vol 146 issue 11.
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Anti- Cyclic Citrullinated Peptid & bone mineral 
density & radiograghic damage in patients with 
Rheumatoid Arthritis ; Scandinavian Journal of 
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8- Fusconi. M & et al; Anti- Cyclic Citrullinated 
peptide Antibodyies in Type1 Autoimmune hepatitis; 
Alimentary Pharmacology & Thorapeuties ; Vol 
22; Number 10, 2005.

9- R.Gerli & et al; Association of Anti- Cyclic 
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 ACCP  و RF پرسش های مربوط به مقاله خودآموز

�-فاکتور روماتوئید می تواند از جنس همه ایمونوگلوبولین ها باشد به جز: 
IgE )د     IgD )ج    IgA )ب    IgG )الف

2-سیترولیناسیون )Citrullination( به چه معنی می باشد؟
الف( تبدیل پپتیدیل-آرژی نین به پپتیدیل- سیترولین
ب( تبدیل پپتیدیل- سیترولین به پپتیدیل-آرژی نین

ج( تبدیل پپتیدیل- سیترولین به پپتیدیل- گوانین
د( تبدیل پپتیدیل- گوانین به پپتیدیل- سیترولین

3- تمامی موارد زیر جزء متدهای اندازه گیری فاکتور روماتوئیدها هستند به جز : 
ج( آگلوتیناسیون            د( توربیدیمتری ب( نفلومتری   الف( االیزا   

4-برای اندازه گیری فاکتور روماتوئید کدام روش دارای باالترین حساسیت است؟
د( الف و ب ج( آگلوتیناسیون    ب( نفلومتری   الف( االیزا   

5-تمامی موارد زیر جزو معیارهای تشخیصی RA هستند به جز :     
د( RF سرم    ج( ندول های روماتوئید   ب( ACCP سرم   الف( آرتریت قرینه  

6-احتمال وجود RF در آرتریت روماتوئید جوانان )JRA( چقدر است؟
د( ٪60 ج( ٪50     ب( ٪40    الف( ٪30   

7-در پایش بیماران مبتال به RA اندازه گیری کدام مورد زیر توصیه می شود؟
ANA )د    CRP )ج   ACCP )ب    RF )الف

8-ویژگی آزمون ACCP برای تشخیص RA کدام مورد زیر است؟
د( ٪95 ج( ٪98     ب( ٪97    الف( ٪96   

9-احتمال ردیابی ACCP در کدام مورد زیر وجود دارد؟
A د( عفونت هپاتیت   C ج( عفونت هپاتیت  B ب( عفونت هپاتیت الف( عفونت ایدز   

Citrullinated Peptide antibodies with Subclinical 
Atherosclerosis in Patients with Rheumatoid 
Arthritis; Annals of the Rheumatic diseases; 2008, 
vol 67.

10- Ilka Senkpehl & et al; HLA- DRB1 & Anti- 
Cyclic Citrullinated Peptide antibody Production 
in Rheumatoid Arthritis; International Archives of 
Allergy & Immunology ; 2005; vol. 137, No.4.

11- Michele Bombardieri; Role of Anti- cyclic 
Citrullinated Peptide Antibodies in discriminating 
Patients with Rheumatoid arthritis From Patients 

with chronic hepatitis C infection – associated 
Polyarticular involvement ; Arthritis Research & 
Therapy; 6(2); 2004.

12- O.Shovman & et al; The diagnostic utility of 
ACCP, Matrix Metalloproteinase- 3 , Rheumatoid 
Factor, ESR & CRP in Patients with erosive & 
non- erosive Rheumatoid arthritis ; Clinical & 
Developmental Immunology; Vol 12, 2005, Issue 3.

13-  www.medicineNet.com/script/main.
14-www.Rheumatology.org/publications/hotline. 
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جناب آقای دکتر میراب سمیعی
تسلیت  و خانواده محترم  به شما  را  گرامیتان  پدر   درگذشت 
خداوند  درگاه  از  را  بازماندگان  و  شما  عمر  بقای  و  نموده  عرض 

بزرگ خواستاریم .

هیات تحریریه نشریه 

پیام تبریک
استاد محترم جناب آقای دکتر شمس شریعت تربقان

انتخاب حضرتعالی را به عنوان چهره ماندگار ، که مایه افتخار 
همکاران پاتولوژیست می باشد تبریک عرض نموده برای آن جناب 

آرزوی سالمتی و سعادت پایدار داریم.
هیات مدیره انجمن 



Candidemia
کاندیدمی

دکتر محمد قهری، دانشگاه امام حسین)ع(- گروه علوم زیستی

راهنما
روز به روز بر اهمیت کاندیدمی در بیمارستان ها افزوده می شود 
و فراوانی کاندیدمی در بین بیماران بستری در بیمارستان در 
طول دهه �980 و �990 در آمریکا دو برابر شده است و گونه 
 های کاندیدا اکنون در حد باسیل های گرم منفی روده ای به عنوان 
عامل سپسیس شایع شده اند. در ایاالت متحده، کاندیدمی در 
قرار  خون  جریان  عفونت های  عوامل  شایع ترین  چهارم  ردیف 
گرفته است. از تمام عفونت های خونی بیمارستانی، آن هایی که 
بوسیله گونه های کاندیدا ایجاد می شوند - حتی در بیماران غیر 
نوتروپنیک-  با باالترین میزان مرگ و میرخام همراه هستند. 
مرگ و میرخام)Curde( کاندیدمی متجاوز از 50٪ می باشد. 
در یک مطالعه مورد شاهدی دقیق، مرگ و میری که مستقیما 
کاندیدمی همیشه  است.  بوده  باشد ٪38  کاندیدمی  با  مرتبط 
به عنوان یک عفونت بیمارستانی در نظر گرفته شده که قویا با 
بوده  یا وجود کاتترهای درون رگی مرتبط  نوتروپنی، جراحی 
است. با این وجود، داده های اخیر نشان می دهند که کاندیدمی 
با  است  ممکن  بیمارستانی(  )غیر  جامعه  طریق  از  مکتسبه 
فراوانی روبه تزایدی واقع شود. این یافته ها  تأکید می کنند که 
چگونه تغییر طرح های مراقبت بهداشتی منجر به افزایش تعداد 
افراد غیر بستری که در معرض خطر برای عفونت خونی کاندیدا 
می شوند، گردیده است. کاندیدمی  متعاقب کلونیزاسیون پدید 
می آید. در واقع کلونیزاسیون قبلی یک عامل خطر مستقل برای 
کاندیدمی است و آزمایش های بیولوژی ملکولی استرین ها نشان 
آنهایی  با  عفونت  عامل  کاندیدای  استرین های  که  است  داده 
هستند.  یکسان  بودند  شده  کلونیزه  بیمار  همان  در  قبال  که 
یا   انتشار  در  تغییراتی  نشان می دهند که  زیادی  گزارش های  
توزیع عفونت های حاصله توسط گونه های غیر آلبیکانسی پدید 
آمده است. اگر چه هنوز کاندیدا آلبیکانس به عنوان مّهم ترین 
میزان  می باشد،  مطرح  منتشره  و  مهاجم  کاندیدیازیس  عامل 
وفور سایر گونه ها مثل کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا گالبراتا و 

کاندیدا کروزی رو به افزایش می باشند.

وز
آم

ود
 خ

اله
مق

گروه های هدف
علوم  متخصصان  عمومی،  پزشکان  از  عبارت  گروه های هدف 
دکترای  بالینی،  و  تشریحی  آسیب شناسی  بالینی،   آزمایشگاهی 
حرفه ای علوم  آزمایشگاهی، متخصصان بیماری های عفونی، گوارش، 
جراحی، خون، قلب و عروق، انکولوژی، میکروب شناسی و  قارچ شناسی 
می باشند.  همچنین مطالعه این مطلب به کارشناسان و کارشناسان 
ارشد آزمایشگاه ها و پرستاران بخش های مراقبت ویژه، پیوند، خون 

و عفونی توصیه می شود.

مقدمه 
کاندیدیازیس مهاجم به اشکال مختلفی وجود دارد و ترمینولوژی 
مورد استفاده برای شرح و توصیف این تظاهرات متنوع و گیج کننده 
است. عفونت های ناشی از کاندیدا به غیر از مواردی که به پوست 
و غشاء های مخاطی مربوط می شود، کاندیدیازیس مهاجم در نظر 
گرفته می شود. کاندیدیازیس مهاجم شامل کاندیدمی، کاندیدیازیس 
حاد و یا مزمن منتشره از راه خون و عفونت یک عضو احشائی و 
یا تلقیح مستقیم  از این که از طریق خونی و  عمقی است، اعم 
حاصل شده باشد. اکثریت موارد کاندیدیازیس مهاجم در نتیجه 
تهاجم از طریق جریان خون و انتشار ارگانیسم بدین طریق واقع 

می شود.
حداقل  از  کاندیدا  گونه های  جداسازی  معنای  به  کاندیدمی 
با  است  ممکن  کاندیدمی  می باشد.  خون  کشت  نمونه  یک 
در  عالیم  این  نباشد،  یا  و  باشد  همراه  عفونت  کلینیکی  عالیم 
صورت وجود عبارتند از تب و احساس سرماخوردگی یا سندروم 

سپسیس.
 کاندیدمی ممکن است با انتشار خونی کاندیدا به یک یا چند 
ارگان پیشرفت نماید. عبارت کاندیدیازیس منتشره حاد به این 
حالت اشاره دارد، بدون در نظر گرفتن این که آیا کاندیدمی قبلی 
توسط کشت خون مثبت تأئید شده باشد یا خیر. بعنوان مثال در 
بیماران با عفونت ارگان های متعدد مربوط به گونه های کاندیدا 
و یا بیماران مبتال به اندوفتالمیت کاندیدایی، که کاندیدیازیس 
مهاجم حاد تشخیص داده شده اند، از طریق انتشار خونی بیماری 
را کسب نموده اند. وجود ضایعات ندوالر متعدد پوستی نیز حّتی 
کاندیدیازیس  مشخصه  کاندیدمی  به  مربوط  مستندات  بدون 

تهاجمی است. 
کاندیدیازیس منتشره مزمن، یک شکل از عفونت منتشره است 
که همچنین تحت عنوان کاندیدیازیس هپاتواسپلنیک شناخته 
شده است. این سندرم در بیمارانی که مبتال به بدخیمی های خونی 
هستند و عالیمی از کاندیدیازیس تهاجمی در ارگان های متعدد 
را در طول یک دوره چند هفته  تا چند ماه نشان داده اند واقع 
می شود. سندرم نتیجه یک کاندیدمی در طول رخداد نوتروپنی 
یا  و  باشد  مثبت  خون  کشت  با  همراه  است  ممکن  که  است، 
نباشد. عفونت کاندیدائی  یک ارگان عمقی بدون درگیری خونی 

بندرت یا گهگاه واقع می شود.
به نظر می رسد که اکثر موارد کاندیدیازیس لوکالیزه و عمقی 
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که در گذشته به عنوان عفونت های اولیه شرح داده شده اند، در 
آن  در  که  هستند  منتشره  کاندیدیازیس  از  مواردی  حقیقت 

تظاهرات عفونت در یک ارگان واحد بیشتر غلبه دارد.
عفونت های اولیه و موضعی اغلب موارد بعد از جراحی شکم، 
که سوراخ شدگی روده منجر به آلودگی حفره صفاقی با کاندیدای 
موجود در لوله گوارش می گردد اتفاق می افتد. کاندیدوری نیز 
در بیماران بستری در بیمارستان شایع است. اگر چه در اکثریت 
موارد، حضور کاندیدوری بیان کننده کلونیزاسیون است تا آن که 

نشان دهنده عفونت واقعی باشد.
این نوشتـار بـر روی کانـدیـدمی و جنـبـه هـای سـیستمیک 
کاندیدیازیـس منـتشره حـاد متـمرکـز مـی گـردد. عـفـونت های 
کاندیدایی ارگان های خاص، اعم از این که از طریق انتشار خونی ایجاد 

شده یا ایجاد نشده باشند جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

اپیدمیولوژی
به دالئل  بیمارستان ها  در  افزایشی  به  رو  اهمیت  کاندیدمی 
بیمارن  بین  در  کاندیدمی  فراوانی  است.  کرده  پیدا  مختلفی 
برابر  دو   �990 و   �980 دهه  طول  در  بیمارستان  در  بستری 
گرم  باسیل های  حد  در  اکنون  کاندیدا  گونه های  و  است  شده 
منفی روده ای به عنوان عامل سپسیس شایع شده اند. در ایاالت 
متحده، کاندیدمی در ردیف چهارم شایع ترین عوامل عفونت های 
جریان خون قرار گرفته است، اگر چه وفور کاندیدمی در اروپا 
پایین تر از آن چیزی است که در ایاالت متحده وجود دارد، اّما در 
حال افزایش است. در حالی که وفور کاندیدمی در بیمارستان های 
دانشگاهی در ایاالت متحده 2 رویداد در �0،000 بیمار در روز 

است، در هلند 0/5 در �0،000 بیمار در روز می باشد.
نسبی  افزایش  به  زیادی  مقدار  به  کاندیدمی  وفور  افزایش 
به  نیازمند  بیماران  و  ایمنی  اختالل در سیستم  دارای  بیماران 
گذشته،  دهه  طول  در  می شود.  داده  نسبت  ویژه  مراقبت های 
این سیر افزاینده وفور ممکن است حداقل، تا حدودی بوسیله 
توسعه استراتژی های پیشگیری ضد قارچی و درمان  پیشگیرانه 

یا بازدارنده پایین آمده باشد.
در نتیجه استفاده افزایش یافته داروهای ضد قارچی، اکنون 
کاهش وفور عفونت های ایجاد شده بوسیله گونه های کاندیدای 
حساس به فلوکونازول همراه با افزایش وفور عفونت های مربوط 
به گونه های کاندیدای مقاوم به آزول  مانند کاندیدا کروزی و 

کاندیدا گالبراتا بوده است. 
نظر  در  بیمارستانی  عفونت  یک  بعنوان  همیشه  کاندیدمی 
کاتترهای  وجود  یا  جراحی  نوتروپنی،  با  قویا  که  شده  گرفته 
درون رگی مرتبط بوده است. با این وجود، داده های اخیر نشان 
می دهند که کاندیدمی مکتسبه از طریق جامعه )غیر بیمارستانی( 
ممکن است با فراوانی روبه تزایدی واقع شود. این یافته ها  تأکید 
می کنند که چگونه تغییر طرح های مراقبت بهداشتی منجر به 
افزایش تعداد افراد غیر بستری که در معرض خطر برای عفونت 

خونی کاندیدا می شوند، گردیده است.

راه ورود
منشاء  گوارش  دستگاه  از  کاندیدا  منتشره  عفونت های  اکثر 
می گیرند. Krause و  همکاران موردی را گزارش کردند که در 
آن یک شخص سالم با دستگاه گوارش نرمال ، سوسپانسیونی 
حاوی مقدار زیادی کاندیدا را نوشید و به کاندیدمی و کاندیدوری 
دچار گردید. وفور باالی کاندیدمی بدنبال جراحی گوارش به نظر 
از هم گسیختگی یا گسستگی  تمامیت مخاط  به  می رسد که 

دستگاه گوارش مربوط است.
موقعی که  به ویژه  گوارش،  دستگاه  جراحی  این،  بر  عالوه 
سپسیـس داخل شکـمی وجود داشـته باشـد، ممکن است به 
اختالل )بد عملکردی( عمل نوتروفیل بیانجامد که در حساسیت 

به کاندیدمی سهیم است.
رژیم های  که  لنفوم  یا  لوسمی  به  مبتال  بیماران  در  بعالوه 
شیمی درمانی دارند که سبب صدمه جدی به مخاط رورده ای 
تهاجم  آن  متعاقب  و  کاندیدا  کلونیزاسیون  به  منجر  می شود، 

خونی می گردد.
آزمایش های مختلفی در حیوانات آزمایشگاهی اثرات داروهای 
سیتوستاتیک مثل سیتوزین آرابینوزاید در  گستراندن یا  رواج 
است.  داده  قرار  تأکید  مورد  را  کاندیدا  گونه های  تهاجم  دادن 
کننده  کلونیزه  کاندیدای  گونه های  از  کاندیدمی  که  پندار  این 
دستگاه گوارش منشاء می گیرد داللت  بر این دارد که کاندیدمی 
متعاقب کلونیزاسیون پدید می آید. در واقع کلونیزاسیون قبلی 
آزمایش های  و  است  کاندیدمی  برای  مستقل  خطر  عامل  یک 
بیولوژی ملکولی گونه ها نشان داده است که گونه  های کاندیدای 
عامل عفونت با آنهایی که قبال در همان بیمار کلونیزه شده بودند 

یکسان هستند.
در مطالعات متعددی که در دو وضعیت مختلف، در بیماران 
سرطانی نوتروپنیک و در بیماران تحت مراقبت های ویژه جراحی 
شده انجام شده است هیچ موردی از کاندیدیازیس تهاجمی در 
افرادی که کلونیزاسیون کاندیدا را نداشتند نشان داده نشد، در 
حالی که یک ارتباط قوی بین کلونیزاسیون در محل های متعدد 

و توسعه بعدی کاندیدمی وجود داشته است.
ارتباطات متوالی  بین عوامل خطر  بیماران سرطانی،  در 
پروفیالکسی  شد.  داده  نشان  همکاران  و   Bow توسط 
ارگانیسم های  با  عفونت  وفور  افزایش  با  باکتریال  آنتی 
و   طوالنی  تب  ترتیب،  همین  به  است،   مرتبط  مثبت  گرم 
با درمان طوالنی مدت آنتی بیوتیکی  نوتروپنی.  تب پایدار 
کلونیزاسیون  با  بیوتیکی  آنتی  رژیم های  تعداد  افزایش  و 
گسترش  یا  توسعه  با  قویا  که  است  مرتبط  کاندیدایی 
رو  شواهد  و  مدارک  دارد.  ارتباط  منتشره  کاندیدیازیس 
با  مرتبط  عفونت های  در  بویژه  که   دارد  وجود  ازدیادی  به 
کاندیدا  گونه های  می دهد  نشان  عروقی  داخل  کاتترهای 
راه  بعنوان  را  پوست  گوارش،  دستگاه  به جای  است  ممکن 

باشند. داده  ترجیح  ورود 
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بیماران  بین  متقاطع  عفونت  شامل  انتقال  مکانیزم های 
بستری در بخش های مراقبت های ویژه است که  انتقال از طریق 
آلوده  داروهای  توسط  همچنین  بهداشتی،  پرسنل  دست های 

شده، تغذیه غیر دهانی و دستگاه های پزشکی صورت می گیرد.
در  را  کاندیدا  گونه های  پرستاران  درصد   �7-75 بین 
دست هایشان حمل می کنند.  به صورت قابل توجهی، شایع ترین 
گونه هایی که از دست های این پرستاران جدا شده است کاندیدا 
است  گونه ای  پاراپسیلوزیس  کاندیدا  است.  بوده  پاراپسیلوزیس 
که غالبا در موارد شیوع کاندیدیازیس ناشی از منبع اگزوژنوس 

دیده می شود.

عوامل خطر برای کاندیدمی 
برای  را  زمینه  که  خطر  عوامل  معرفی  به  زیادی  مطالعات 
کاندیدمی و کاندیدیازیس منتشره مساعد می کند پرداخته است. 
یکی از این مطالعات که در دهه �990 انجام شد موقعیت های 
زمینه ای شامل سرطان در 26٪ موارد، جراحی شکم در ٪�4 ، 
 )HIV( دیابت ملیتوس در �3٪ و ویروس نقص ایمنی انسان
پیشگویی کننده های مهم  است.  داده  نشان  موارد  را در ٪�0  
مستقل شامل تعداد آنتی بیوتیک هایی که قبل از عفونت استفاده 
شده اند، وجود کاتترهای ورید مرکزی، نوتروپنی، کلونیزاسیون 
می باشند.  ازتمی  یا  همودیالیز  و  کاندیدا  گونه های  با  قبلی 
نوتروپنی به درازا کشیده شده شدید به عنوان یک عامل خطر 
به خوبی  منتشره  کاندیدیازیس  توسعه  و  گسترش  برای  مهم 

شناخته شده است.
Bodey و  همکاران ارتباط کّمی بین عمق و مدت نوتروپنی 
نقش  به  مطالعات  این  داده اند.  شرح  را  کاندیدمی  فراوانی  و 
کاندیدیازیس  علیه  بر  میزبان  دفاع  در  نوتروفیل ها  محوری 
استفاده  خطر  عوامل  مهم ترین  احتماال  دارند.  تاکید  منتشره 
از آنتی بیوتیک ها و استفاده از کاتترهای داخل رگی می باشند. 
آنتی بیوتیک های با طیف اثر وسیع فلوراندوژنوس باکتریال را در 
اجازه می دهند که گونه های  و  دستگاه گوارش حذف می کنند 

کاندیدا و مخمرهای دیگر بهتر رشد کنند.
Wey و همکاران در یک مطالعه مورد- شاهدی نسبت شانس 
)odds ratio( برای توسعه کاندیدمی را برای بیمارانی که 3 تا 
5 نوع آنتی بیوتیک دریافت می کردند �2/5 برابر در مقایسه با 
آن هایی که بین صفر تا 2 آنتی بیوتیک مصرف می کردند نشان 
دادند و نسبت شانس برای آن هایی که بیش از 5 آنتی بیوتیک 
مصرف می کردند 30/5 برابر بود. این ارتباط هم در افراد بستری 
در بیمارستان عمومی و هم در بیماران سرطانی نوتروپنیک وجود 
داشت. برخی مطالعات یک نوع افزایش خطر ویژه در کسانی که 
داده اند.  نشان  می کردند  مصرف  را  کینولون ها  یا  ونکومایسین 
در بیماران جراحی شده، قطع یا آسیب تمامیت مخاط دستگاه 
تنها راه مهم عفونت کاندیدایی بوده است. بدین دلیل  گوارش 
بیمارانی که عمل جراحی داخل شکمی دارند خطر قابل توجه 
بیشتری برای کاندیدیازیس منتشره نسبت به بیمارانی دارند که 

سایر انواع جراحی های مهم از جمله روش های کاردیوتوراسیک 
برایشان انجام می شود.

کاندیدمی در بیماران سرطانی
در  مرگ  عوامل  مهم ترین  از  یکی  منتشره  کاندیدیازیس 
نمونه های  روی  بررسی  در  است،  نوتروپنیک  سرطانی  بیماران 
اتوپسی شیوع کاندیدیازیس منتشره در بین بیماران سرطانی که 
بعد از مرگ متوجه شده بودند در طیفی از 2٪ در اروپای غربی 

تا 26٪ در ژاپن قرار داشته است.
نگر توسط گروه  آینده  و  یک مطالعه مراقبتی چند مرکزی 
عفونت های قارچی مهاجم سازمان اروپایی برای تحقیق و درمان 
سرطان )EORTC( مرگ و میر 30 روزه خام 39٪ بین بیماران 
مشخص  مطالعه  این  از  داده اند،  نشان  را  کاندیدمیک  سرطانی 
شد که کاندیدمی محدود به بیماری پیشرفته و یا مرحله نهایی 
غیر  بیماری  کاندیدمی،   به  مبتال  بیماران  از  نیمی  نیست.  آن 
از  بعد  کوتاهی  مدت  در  نسبتا  کاندیدمی  و  داشتند  پیشرفته 

تشخیص سرطان گسترش می یابد.
نوتروپنی  مدت  طول  زمینه ای،  نئوپالستیک  بیماری  نوع 
سهیم  عفونت  خطر  در  سرطانی  ضد  درمانی  شیمی  رژیم  و 
می باشند و وفور کاندیدمی به طور قابل توجهی با رژیم های القاء 
کننده  بهبودی )یا فروکش بیماری( برای لوسمی که منجر به 
چه  اگر  است.  مرتبط  می شود  روده  پوششی  سلول های  صدمه 
عفونت  کننده  تعیین  مهم ترین  کاندیدایی  کلونیزاسیون  سطح 

به نظر می رسد.
اتیولوژی کاندیدمی  تغییر جهت در  در سال های اخیر، یک 
آلبیکانس  کاندیدا  مطالعات  اکثر  در  اگرچه  است.  شده  واقع 
توپر  تومورهای  با  بیماران  در  کاندیدمی  عامل  فراوانترین  هنوز 
می باشد، افزایش در شیوع گونه های غیر آلبیکانس کاندیدا بصورت 
می شود.   دیده  خونی  با بدخیمی های  بیماران  بین  غالب تری در 
و  گسترده  استفاده  مستقیم  نتیجه  مسئله  این  این که  چه  اگر 
از فلوکونازول باشد مورد مناقشه است یک تغییر جهت  وسیع 
در  و  فلوکونازول  معرفی  از  قبل  عامل  ارگانیسم های  در  مشابه 
بیماران بدون برخورد قبلی با مواد ضد قارچی یافت شده است. 
به صورت روشن و مشخص، در مراکزی که استفاده پروفیالکسی 
مغز  پیوند  بیماران  برای  استاندارد  طبابت  یک  فلوکونازول 
استخوانی است یک کاهش در وفور عفونت های کاندیدا آلبیکانس 
و کاندیدا تروپیکالیس با افزایش در وفور کاندیدا کروزی و کاندیدا 
گالبراتا همراه بوده است. در بیماران با پروفیالکسی فلوکونازول، 
اغلب  آلبیکانس  کاندیدا  مهاجم  و  کننده  کلونیزه  استرین های 

مقاوم به آزول می باشند.

کاندیدمی در دریافت کنندگان پیوند ارگان
همراه شدن درمان بطول کشیده با داروهای سرکوبگر سیستم 
با روش های جراحی ویژه، دریافت کنندگان پیوند عضو  ایمنی 
منتشره  کاندیدیازیس  گسترش  برای  باال  خطر  موقعیت  در  را 
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می نماید. اگر چه سرکوب ایمنی با واسطه سلولی با افزایش وفور 
کاندیدمی مرتبط نیست، این مسئله حساسیت به کلونیزاسیون 
به  که  می دهد،  افزایش  را  کاندیدا  گونه های  با  مخاطی  سطوح 
ترتیب ممکن است به تهاجم به جریان خون  یا در محل جراحی 
و یا در جای دیگر منجر شود . پیوند کلیه کمترین میزان وفور 
دارد.  را  جامد  ارگان  پیوند های  تمامی  بین  در  قارچی  عفونت 
و  است  کبد  پیوند  بیماران  در  مهم  مشکل  یک  کاندیدیازیس 
سبب عفونت های تهدید کننده حیات در �5 تا 30 درصد این 
بیماران می شود. کاندیدیازیس داخل شکمی بدنبال کلونیزاسیون 
قسمت فوقانی روده کوچک و خونریزی وسیع حین عمل ایجاد 

می گردد.
دریافت  در  کاندیدمی  توسعه  برای  اختصاصی  خطر  عوامل 
کنندگان پیوند کبد عبارت از نارسایی کلیوی، طول مدت عمل 
عفونت سیتومگالوویروس  و  یا عمل مجدد  پیوند مجدد  پیوند، 
پیوند  انجام  از  بعد  می باشد. کاندیدمی در زمان نسبتا کوتاهی 
اتفاق می افتد و به نظر می رسد که به سطح سرکوب ایمنی یا 

درمان ضد پس زدن عضو مربوط نباشد.
درصد قابل توجهی از عفونت های کاندیدایی در دریافت کنندگان 
پیوند ممکن است از ارگان دهنده منتشاء گرفته باشد. به عنوان مثال 
کلونیزاسیون  از  باالیی  وفور  میزان  ریه  قلب-  پیوند  گیرندگان 
مجاری هوایی با کاندیدا دارند که احتماال از تراشه دهنده منشأ 
در  که  دئودنال دهنده  یا سگمان  قطعه  است. همچنین  گرفته 
روش های پیوند کبد یا پانکراس استفاده می شود غالبا با گونه های 
کاندیدا کلونیزه می شود و ممکن است منبع عفونت باشد. نقص 
و نارسایی در کشتن گونه های کاندیدا بوسیله گرانولوسیت ها در 
و  را شدت بخشیده  دیابتیک مشکل  پانکراس  پیوند  گیرندگان 

وخیم تر می کند.
عفونت با ویروس سیتومگال به عنوان یک عامل خطر برای 
شده  شناخته  کبد  یا  کلیه  پیوند  بیماران  در  قارچی  عفونت 
برای  را  زمینه  است  ممکن  سیتومگال  ویروس  عفونت  است. 
کاندیدیازیس منتشره از طریق مکانیزهای مختلفی شامل مهار 

عملکرد گرانولوسیت ها مساعد نماید.

 ICU کاندیدمی در
آنتی بیوتیک های  کاتترهای داخل رگی،  از  استفاده همزمان 
وسیع الطیف، تهویه مکانیکی و جراحی شکمی، بیماران بستری 
در ICU را در وضعیت خطر باال برای کاندیدمی قرار می دهد. 
پنجمین  عنوان  به  کاندیدا  گونه های  مطالعه،  دریک  اروپا،  در 
پاتوژن شایع در ICU و در �7٪ بیماران شناسایی شده است. 
اگر چه این میزان ممکن است منعکس کننده تشخیص نابجای 
کلونیزاسیون کاندیدا به عنوان عفونت در بسیاری از موارد باشد. 
قارچی  ضد  عوامل  بیماران  این  از  نیمی  از  بیشتر  هرحال  به 

دریافت می کردند.
بیماران  در  مهاجم  کاندیدیازیس  بر  مقدم  همیشه  تقریبا 

ICU کلونیزاسیون با آن است. در یک مطالعه آینده نگر کوچک، 
دو  در  کاندیدا  گونه های  با  که   ICU بیماران جراحی  از  نیمی 
یا چند محل بدن کلونیزه شده بودند متعاقبا بیماری تهاجمی 
پشت سرهم  تایی   37 یک سری  در  مقابل  در  دادند.  نشان  را 
از بیماران  ICU که در نمونه های الواژ برونشیال با گونه های 
کاندیدا کلونیزه شده بودند، هیچکدام کاندیدمی یا کاندیدیازیس 
تهاجمی را نشان ندادند که نشاندهنده یک اختالف بسیار بزرگ 
بین وفور کلونیزاسیون و عفونت در این گروه از بیماران می باشد. 
به عالوه، در یک مطالعه چند مرکزی آینده نگر در آلمان، فقط �٪ 

بیماران با اقامت طوالنی در ICU کاندیدمی را نشان دادند.

کاندیدمی در بیماران ایدزی
علی رغم وقوع فراوان کاندیدیازیس مخاطی جلدی در بیماران 
HIV مثبت، وفور کاندیدمی در این گروه از بیماران پایین است. 
بیماران  بین  در سری های متعددی، وفور ساالنه کاندیدمی در 
ایدزی بین 2 ٪ و � ٪ بوده است. این مشاهدات تأکید می کند 
که مکانیزم های دفاع میزبان که برای مقاومت به کاندیدیازیس 
مخاطی جلدی و کاندیدیازیس مهاجم مورد نیاز است متفاوت 
است. در حالی که ایمنی با واسطه سلولی سالم برای دفاع میزبان 
است، عملکرد  نیاز  مورد  کاندیدیازیس مخاطی جلدی  علیه  بر 
تهاجمی  کاندیدیازیس  برعلیه  میزبان  دفاع  برای  فاگوسیت ها 
با واسطه  ایمنی  بیماران HIV مثبت  اگر چه  اهّمیت است.  با 
سلولی آسیب دیده دارند، فعالیت ضد کاندیدایی نوتروفیل های 
با  بیماران  بنابراین  است.  نخورده  دست  زیادی  مقدار  به  آن ها 
عفونت HIV که کاندیدیازیس منتشره در آن ها ایجاد میشود 
تقریبا همیشه عوامل خطر اضافه تری برای عفونت کاندیدا  مثل 
کاتترهای مرکزی، تغذیه غیر دهانی، استفاده از آنتی بیوتک های 
وسیع الطیف یا نوتروپنی مربوط به لنفومای مرتبط با HIV یا 

درمان سیتوتوکسیک باید داشته باشند. 

کاندیدمی در جمعیت های دیگر در معرض خطر باال
بیماران دیگر در معرض خطر زیاد برای کاندیدیازیس منتشره 
شامل بیماران با سوختگی های وسیع و اطفال با وزن کم هنگام 
اختالل  نوزادان  بیماران سوختگی و  تولد می باشند. هر دو گروه 
به  حساسیت  افزایش  باعث  که  دارند  نوتروفیل  عملکردی 
برای  اضافی  خطر  عوامل  می شود.  منتشره  کاندیدیازیس 
های  سوختگی  وجود  شامل  سوختگی  بیماران  در  کاندیدمی 
بزرگ و عفونت باکتریال قبلی است که ممکن است علتی  برای 
افزایش استفاده از آنتی بیوتیک باشد. در نوزادان، عوامل مساعد 
کننده برای کاندیدمی سن حاملگی کمتر از 32 هفته، شوک، 
تغذیه  از  استفاده   ،)DIC( عروقی  داخل  منتشره  کوآگولوپاتی 
 H2 از استفاده  و  وریدی  کاتترهای مرکزی  غیر دهانی، وجود 

blockers می باشد.
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کاندیدا پاراپسیلوزیس برای کاتترهای داخل رگی  به خواص ویژه 
آن مربوط است: در شرایط آزمایشگاهی، کاندیدا پاراپسیلوزیس 
نسبت به سایرگونه های دیگر کاندیدا هم بهتر تکثیر می یابد و 
هم چسبندگی بیشتری نسبت به مواد آکریلیک در یک محلول 
غنی از گلوکز دارد. همچنین، کاندیدا پاراپسیلوزیس شایع ترین 
 ICU گونه کاندیدا است که از دست های مراقبان بهداشتی در
استفاده  دستکش  از  که  آن هایی  در  بویژه  است،  شده  جدا 
دستگاه های  آلودگی  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  می کنند. 
ارگانیسم از طریق دست های مراقبان بهداشتی  این  با  مصنوعی 
وقوع می یابد. در مقایسه با سایر گونه های کاندیدا، کلونیزاسیون با 
کاندیدا پاراپسیلوزیس بندرت قبل از آغاز کاندیدمی اتفاق می افتد 
که این مسئله پیشنهاد کننده منبع خارجی برای عفونت می باشد. 
این ارگانسیم یک عامل بویژه شایع کاندیدیازیس مهاجم در نوزادان 
است. این ارگانیسم از گونه های دیگر کاندیدا بیماریزایی کمتری 
دارد، مطالعات متعددی ابتالء و مرگ و میر پایین تری بین بیماران 
که با کاندیدا پاراپسیلوزیس عفونی شده اند نسبت به آنهائی که با 

گونه های دیگر کاندیدا عفونی شده اند را نشان داده است.
افزایش  و  است  مقاوم  فلوکونازول  به  ذاتا  کروزی  کاندیدا 
کلونیزاسیون و عفونت با این ارگانیسم در برخی واحدهای پیوند 
استفاده  فلوکونازول  با  پروفیالکسی  موقعی که  استخوان  مغز 
قارچی،  ضد  پروفیالکسی  از  مستقل  است.  شده  گزارش  شده 
عفونت های کاندیدا کروزی غالبا در بیماران مبتال به بدخیمی های 
خونی پیدا می شود، وفور عفونت های کاندیدا کروزی در بیماران 

مبتال به تومورهای توپر و بیماران ICU پایین است. 
گزارش  اخیرا  که  جدیدی  گونه  دابلینینسیس  کاندیدا 
ُاروفارنژیال  عفونت های  باعث  فقط  که  می شد  تصور  بدوا  شده 
موارد  از  تعدادی  چه،  اگر  می شود.  مثبت   HIV بیماران  در 
 )dubliniensis( کاندیدمی که بوسیله کاندیدا دابلینینسیس
اروپا گزارش شده  از  ایاالت متحده و هم  از  ایجاد می شود هم 
است. از آنجا که روش های شناسایی آزمایشگاهی استاندارد بین 
و  تشخیص  به  قادر  آلبیکانس  کاندیدا  و  دابلینینسیس  کاندیدا 
تفکیک نیستند، به نظر می رسد که درصدی از ایزوله های خونی 
که بعنوان کاندیدا آلبیکانس شناسایی شده در حقیقت کاندیدا 

دابلینینسیس می باشند.

پیامد و مرگ ومیر 
بوسیله  آن هایی که  بیمارستانی،  خونی  عفونت های  تمام  از 
غیر  بیماران  در  حتی   - می شوند  ایجاد  کاندیدا  گونه های 
هستند.  همراه  میرخام  مرگ  میزان  باالترین  با  نوتروپنیک   
یک  در  می باشد.   ٪50 از  متجاوز  کاندیدمی  میرخام  و  مرگ 
مطالعه مورد شاهدی دقیق، مرگ و میری که مستقیما مرتبط 
با کاندیدمی باشد 38٪ بوده است. میزان های مرگ و میر بر 
طبق بیماری زمینه ای و عوامل دیگر تفاوت می نماید.  نتایج 
است.  بوده  کننده  مأیوس  عموما  سرطانی  بیماران  در  درمان 
در  کاندیدمی  با  مرتبط  میر  و  مرگ  متعددی  مطالعات  در 

گونه های کاندیدای عامل کاندیدمی 
گزارش های زیادی نشان می دهند که تغییر جهت در انتشار 
کاندیدا  از  غیر  گونه های  توسط  حاصله  عفونت های  )توزیع( 
به عنوان  آلبیکانس  اگر چه کاندیدا  آلبیکانس پدید آمده است. 
باقیمانده است  مهم ترین عامل کاندیدیازیس مهاجم و منتشره 
تروپیکالیس، کاندیدا گالبراتا و  وفور سایر گونه ها مثل کاندیدا 
کاندیدا کروزی رو به افزایش است. بر اساس بررسی های مختلف 
انجام شده،  در دهه �990  متحده  ایاالت  در  مرکزی که  چند 
را  ایزوله های جریان خون  درصد  تا 55  آلبیکانس 50  کاندیدا 
تشکیل می دهد، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا گالبراتا هرکدام 
و  درصد   �5 تا   �0 پاراپسیلوزیس  کاندیدا  درصد،   20 تا   �0

کاندیدا کروزی 2 تا 4 درصد بقیه را شامل می شوند.
 2 در  می رسد.  نظر  به  شبیه  بسیار  گونه ها  توزیع  اروپا،  در 
بررسی روی عوامل کاندیدمی در اروپا، 49 تا 53 درصد ایزوله ها 
 ��( پاراپسیلوزیس  کاندیدا  آن  بدنبال  و  آلبیکانس  کاندیدا  را 
کاندیدا  درصد(،   �2 تا   �0( گالبراتا  کاندیدا  درصد(،   2� تا 
تروپیکالیس )6 تا �� درصد(، کاندیدا کروزی )� تا9 درصد( و 

گونه های دیگر کاندیدا )� تا�0 درصد( تشکیل داده است.
در بیمارستان های دانشگاهی در هلند، درصد کاندیدمی که 
بوسیله کاندیداهای غیر از کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود از 26 
یافته است.  افزایش  تا 40 درصد بین سالهای �987 و �995 
شایع ترین گونه غیر آلبیکانس، کاندیدا گالبراتا است که �0 تا 
�6 درصد تمام موارد کاندیدمی را به خود اختصاص داده است. 
با  بیماران  بین  در  بویژه  آلبیکانس  غیر  گونه های  وفور  افزایش 

بدخیمی هماتولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.
کروزی  کاندیدا  و  گالبراتا  کاندیدا  ظهور  برای  توضیح  یک 
انتخاب گونه های کمتر حساس بوسیله عوامل ضد قارچی مثل 
فلوکونازول است. گرچه این ارتباط در مطالعات آینده نگر بزرگ 
قدرت  دارای  گالبرتا  کاندیدا  که  مطلب  این  است.  نشده  تأئید 
بیماریزائی بیشتری نسبت به کاندیدا آلبیکانس باشد مورد شک 
و تردید است. حساسیت متغیر آن نسبت به آمفوتریسین B و 
فلوکونازول و غالب بودن آن در بیماران سرطانی در مرحله آخر 
ممکن است با مرگ و میر باالی بیماران با کاندیدمی ناشی از 

کاندید گالبراتا نقش داشته باشد.
کاندیدا تروپیکالیس نسبت به کاندیدا آلبیکانس بسیار بیماری زاتر 
است و فراوانی بسیار بیشتری از عفونت های مهاجم بین بیماران 
 )immunocompromised( ایمنی دارای اختالل در سیستم 
که با کاندیدا تروپیکالیس کلونیزه شده اند وجود دارد. افزایش وفور 
کاندیدا تروپیکالیس بویژه در بیماران مبتال به سرطان، ممکن است 
مربوط به افزایش تهاجم ارگانیسم در هنگامی باشد که مخاط معدی 
روده ای آسیب دیده و فلور روده ای توسط آنتی بیوتیک ها سرکوب 

شده باشد.
کاندیدمی مربوط به کاندیدا پاراپسیلوزیس عموما با کاتترها، 
تغذیه ماورای نیازهای طبیعی )hyperalimentation(  و یا 
میل  و  گرایش  است.  مرتبط  مصنوعی  دستگاه های  از  استفاده 
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حالی که  در  است،  بوده  باال  بسیار  پایدار  نوتروپنی  با  بیماران 
زنده  میزان های  یافته  بهبود  نوتروفیل  وضعیت  با  بیماران  در 

ماندن 40 تا 60 درصد بوده است.
کاندیدا گالبراتا به عنوان ارگانیسم مسبب، سن باال، بیماری 
زمینه ای پیشرفته و نگاهداشتن کاتترهای داخل عروقی، عوامل 

خطر مستقل برای مرگ و میر بوده اند.

عالیم و نشانه ها
عالیم و نشانه های ویژه ای که برای کاندیدمی یا کاندیدیازیس 
شامل  معمولی  مشاهده  ندارد.  وجود  باشد  اختصاصی  منتشره 
از  استفاده  علی رغم  پایدار  تب  با  جدی  ناخوشی  با  بیمار 
ولی  بیماران  اکثر  در  تب  است.  باکتریال  آنتی بیوتیک های ضد 
یا  آغاز تب ممکن است تدریجی  تمام آن ها وجود دارد.  نه در 
ناگهانی باشد و دوره تب ممکن است پیوسته و یا مواج  باشد. 
فشار  کاهش  تب،  شامل  سپسیس  سندروم  با  بیماران  برخی 
خون سرخرگی، تاکیکاردی و تاکی پنه دیده می شوند. سپسیس 
از  تشخیص  قابل  کلینیکی  نظر  از  کاندیدا  گونه های  به  مربوط 

سپتی سمی مربوط به ارگانیسم های گرم منفی نیستند.
گاهگاهی بیماران به صورت لحظه ای تب دارند که نمونه گیری 
در  روز،  چند  از  بعد  می سازند.  میسر  را  کشت  برای  خون 
کشت های خون گونه های کاندیدا رشد می کنند حتی اگر بیمار 
نشانه های بیشتری از عفونت بعد از تب اولیه نشان ندهد. اگر چه 
وسوسه انگیز است که فرض کنیم کاندیدمی در چنین مواردی 
نشانه های  غیاب  رغم  علی  کاندیدا  گونه های  وجود  باشد،  گذرا 

کلینیکی  نیز دیده می شود.
تمام بیماران در معرض خطر باال برای هر نشانه ای که عفونت 
آزمایش شوند.  به دقت  باید  کنند  پیشنهاد  را  کاندیدا  منتشره 
بیماران،   ٪�0 حدود  در  کاندیدا  مشخصه  پوستی  ضایعات  
بدوا در آن هایی که نوتروپنیک هستند شناخته شده است. این 
ضایعات ممکن است به اندام های انتهایی محدود باشد یا ممکن 

است منتشر و متعدد باشند.
عمدتا ضایعات صورتی تا قرمز، سفت، ندول های برجسته با 
حاشیه های مجزا و ناپیوسته دیده می شوند. گونه های کاندیدا در 
بافت در بیوپسی پوست دیده می شود اّما تنها در 50٪ کشت ها 
میوزیت  دارای  پوستی  با ضایعات  بیماران  برخی  جدا می شود. 

مرتبط با آن هستند که در لمس حساس می باشند.
گرفتاری چشم در �0 تا 30 درصد بیماران گزارش شده است 
گرچه این لزیون ها معموال در بیماران نوتروپنیک غایب هستند. 
منتشره  کاندیدیازیس  داشتن  به  مشکوک  که  بیمارانی  تمام 
پیدا  باشند.  داشته  کامل  فوندوسکوپیک  آزمایش  باید  هستند 
اندوفتالمیت کاندیدایی حتی در غیاب کاندیدمی کشف  کردن 
کاندیدمیک  بیماران  در  است.  منتشره  عفونت  مشخصه  شده، 
لزیون ها معموال  قارچی سریع دریافت می کنند  که درمان ضد 
حالی که  در  هستند  محدود  کاندیدایی  کوریورتینیت  به 

و  مخفی  کاندیدمی  که  بیمارانی  در  است  ممکن  اندوفتالمیت 
تأخیر در درمان داشته اند دیده شود. بعضی بیماران با گرفتاری 
  blurred vision( بینایی  کدورت  یا  مگس پران  از  چشمی 
Scotomas( رنج می برند در صورتی که دیگران هیچگونه  یا  

اختالل بینایی گزارش نکرده اند.

تشخیص
باید  درمان  و  است  مشکل  منتشره  کاندیدیازیس  تشخیص 
اغلب روی فرض این عفونت شروع شود. در چندین مطالعه روی 
اتوپسی، کاندیدا از کشت های خون بعد از مرگ در تنها �0 تا 
است،  شده  جدا  اتوپسی  طریق  از  شده  ثابت  موارد  درصد   50
حدی  تا  است  ممکن  خون  کشت  جدید  تکنیک های  چه  اگر 
از  ترجیحا  کشت ها  برای  خون  از  نمونه گیری  باشد.  حساستر 
طریق خونگیری محیطی انجام می گیرد، کشت های خون مثبت 
کاندیدمی  معموال  داخل رگی  کاتترهای  از طریق  آمده  بدست 
واقعی را منعکس می کند و نباید آن را به حساب کلونیزاسیون 

لوله گذاشت. 
مثل  محل هایی  از  کاندیدا  گونه های  بازیابی  اهّمیت  تفسیر 
می توان  را  ارگانیسم ها  زیرا  است  مشکل  پوست  و  ادرار  خلط، 
غالبا از این محل ها بدون آنکه باعث عفونت شده باشند جدا کرد. 
پیشنهاد شده است که کشت های ادرار ممکن است یک نقش در 
شناسایی بیماران با کاندیدمی در نتیجه انتشار خونی گونه های 
کاندیدا به کلیه ها داشته باشند، به هرحال ارزش پیشگویی کننده 
کاندیدوری برای عفونت خونی )به جز احتماال در مورد نوزادان( 

بسیار پایین است.
در یک بررسی جدید چند مرکزی آینده نگر کاندیدوری در 
بیماران  درصد   �/3 تنها  بیمارستان،   در  شده  بستری  بالغین 
کاندیدمی را نشان دادند. نقش کشت های مراقبتی برای تشخیص 
در  بیماران  از  بسیاری  است.  مناقشه  و  بحث  مورد  کاندیدمی 
آنها  در  اما  شده اند  کلونیزه  کاندیدا  گونه های  با  خطر  معرض 
کاندیدمی ایجاد نمی شود. بنابراین ارزش پیشگویی کننده مثبت 

این یافته پایین است.
بیماران  در  کاندیدا  قبلی  کلونیزاسیون  غیاب  وجود،  این  با 
ارزش  و  می دهد  کاهش  را  کاندیدمی  شانس  قویا  نوتروپنیک 
در  همین طور  است.  باال  حالت  این  در  منفی  کننده  پیشگوئی 
دو بررسی تمام بیماران در ICU جراحی با کاندیدمی بعدی با 

گونه های کاندیدا کلونیزه شده بوده اند.
غیرآلبیکانسی  کاندیدای  گونه های  وفور  افزایش  به  توجه  با 
و نیز  جدا سازی گونه های با حساسیت تغییر کرده در ارتباط 
برای  بیشتری  و تالش  به سعی  نیاز  قارچی،  با درمان های ضد 
مشخص کردن ماهیت دقیق گونه ها و نیز تعین میزان حساسیت 
گزارش  تنها  بنابراین  می باشد  ضدقارچی  داروهای  به  آن ها 

جداسازی گونه های کاندیدا کافی نیست.
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درمان
در طول 30 سال گذشته تقریبا یک چرخش کامل در رویکرد 
است.  آمده  به عمل  کاندیدا  گونه های  برای  خون  مثبت  کشت 
براساس تاریخچه از دهه �960 پزشکان یک کشت مثبت خون 
را صرفا به عنوان کلونیزاسیون کاتتر رگی یا یک کاندیدمی گذرای 
خوش عاقبت در نظر می گرفتند و درمان را الزامی نمی دانستند. 
به سادگی  می تواند  پوست  کاندیدایی  عفونت  که  تصور می شد 
کشت های خون را آلوده کند و یا ممکن است نتیجه یک آلودگی 
آزمایشگاهی باشد و از طرف دیگر عقیده بر این بود که ارگانیسم 

ویروالنس کمی دارد.
که  بیمارانی  در  میر  و  مرگ  میزان  که  است  روشن  امروزه، 
کاندیدمی آن ها بعلت عفونت درمان نشده و خوش خیم تلقی 
درصد(.   75 تا   50( است  دهنده  هشدار  حالت  در  اند  گردیده 
با برداشتن  عالوه بر این در 25 تا 35 درصد بیماران که فقط 
کاتتر درمان شده اند و از درمان ضد قارچی نیز امتناع کرده اند 

انتشار خونی اتفاق افتاده است.
محدود  خود  کاندیدمی  بیماران  برخی  ناپذیر،  تردید  بطور 
شونده و گذرا داشته اند بویژه آن هائی که با کاتتر مرتبط بوده اند 
و با برداشتن کاتتر بهبود یافته اند. اگر چه قضاوت بالینی برای 
از  شونده  محدود  خود  کاندیدمی  با  بیماران  افتراق  و  تفکیک 
آن هائی که بیماری پیشرفته داشته اند با شکست همراه بوده است 
و باید دانست که نیمی از بیماران با کاندیدیازیس منتشره کشت 

مثبت خون نداشته اند.
این فاکتورها به یک اجماع بین متخصصان  منجر شده که 
بیماران کاندیدمی را بدون در نظر گرفتن این که در میزبان دارای 
سیستم ایمنی مختل شده اتفاق افتاده باشد و نیز  بدون در نظر 
گرفتن این که آیا با کاتتر داخل رگی مرتبط است، درمان کنند.

بـرای درمـان کانـدیدیـازیـس منـتشره از هــنـگام مـعرفی 
آمفوتریسین B در دهه �950 هنوز روی آن تأکید شده است. 
اگرچه درمان با این دارو بعلت سمیت حاد و مزمن آن محدود 
بوده و این مسئله منجر به نیاز برای جایگزین های مؤثرتر و کمتر 
استاندارد   ،B آمفوتریسین  که  حقیقت  این  است.  شده  سمی 
طالیی در درمان ضد قارچی در نظر گرفته می شود به علت مؤثر 
بلکه  است(  دارو  بهترین  متوسط  طور  به  )که  نیست  آن  بودن 
به علت آن است که تا این اواخر جایگزین قابل دسترسی برای 

آن وجود نداشته است.
تهیـه فلوکونـازول و ایتـراکونـازول و نـیز فـرمـوالسیـون هـای 
لیپیدی آمفوتریسین B به طور شگرفی تصویر درمانی را تغییر داده 
است. علی رغم استفاده از آمفوتریسین B برای سال های متمادی، 
دوز مطلوب و طول مّدت درمان به طور معینی تعیین نشده است. 
برای گونه  های حساس کاندیدا، یک دوز 0/5 تا 0/7 میلی گرم به 
ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به نظر می رسد که مناسب باشد.

و  گالبراتا  کاندیدا  از  توجهی  قابل  تعداد  این که  مّهم  نکته 
کاندیدا کروزی نسبتا به آمفوتریسین B مقاوم هستند، اگرچه 
فراوانی و وابستگی بالینی این مشاهدات نامشخص است. آگاهی 

از پتانسیل مقاومت و آزمایش تعیین حساسیت این گونه ها بهتر 
 B آمفوتریسین �mg/kg/day است انجام شود. دوزهای تقریبا
ممکن است برای درمان عفونت های ناشی از کاندیدا گالبراتا یا 

کاندیدا کروزی بویژه در افراد نوتروپنیک نیاز باشد.
به  می توان  را  فلوروسیتوزین  کاندیدمی، 5-  به شدت  بسته 
رژیم دارویی اضافه کرد تا سریعتر به سطوح خونی درمانی برسد. 
اگر چه سرکوب مغز استخوان یا اسهال ممکن است از عوارض 
استفاده همزمان این عوامل دارویی باشد. اگر 5- فلوروسیتوزین 
استفاده شود، سطوح سرمی باید پایش شود. همچنین این دارو 
مطالعات  از  تعدادی  است.  استفاده  قابل  خوراکی  فرم  در  تنها 
نشان داده است فلوکونازول برای درمان کاندیدیازیس مهاجم یا 

منتشره مؤثر بوده است.
با  را  فلوکونازول  نگر که  آینده  اّتفاقی  آزمایی  کار  نتایج سه 
آمفوتریسین B مورد مقایسه قرار داده است نشان داده است که 
 B 400 به اندازه آمفوتریسین mg/kg/day فلوکونازول به میزان

در درمان کاندیدمی در بیماران غیرنوتروپنیک مؤثر است.
با توجه به عوارض جانبی کمتر فلوکونازول، این دارو بعنوان 
بیماران  در  آلبیکانس  کاندیدا  کاندیدمی  انتخابی  داروی  اولین 
غیرنوتروپنیک در نظر گرفته می شود. برای بیماران نوتروپنیک 
با کاندیدمی، انتخاب ممکن است بسیار شبیه آن چیزی باشد 
که به بیماران غیرنوتروپنیک داده می شود، اگر چه هیچ نوع کار 
آزمایی های مقایسه ای انتخاب درمان در این گروه از بیماران را 

مورد مالحظه قرار نداده است.
کوچک  گروه  یک  و  کوهورت  مطالعه  یک  نتایج  و  پیامدها 
نوتروپنیک در یک کار آزمایی اتفاقی مقایسه ای اثر فلوکونازول 
در مقابل آمفوتریسین B نشان داده که فلوکونازول اثرات مشابه 
این  در  کاندیدمی  درمان  برای   B آمفوتریسین  از  بیشتری  یا 
داروی  است  ممکن  فلوکونازول  بنابراین،  است.  داشته  بیماران 

انتخابی در بیماران نوتروپنیک نیز باشد.
متأسفانه تمام مطالعات کاندیدمی تنها شامل تعداد کمی از 
عفونت های ناشی از گونه های غیر آلبیکانس بوده است. اگر چه 
نتایج مرتبط با فلوکونازول در یک سری کوچک از بیماران عفونی 
با گونه های غیر آلبیکانس به نظر می رسد که مطلوب و  شده 
مناسب بوده باشد، دانش مربوط به گونه ها و یا حساسیت ایزوله 

بدست آمده باید انتخاب عامل ضد قارچی را راهنمایی کند.
 )empiric( تجـربـی  اســت که درمــان  خـردمـنـدانـه 
با آمفوتریسین B برای آن دسته از بیماران که با کاندیدا کروزی 
پروفیالکسی  که  آنانی   یا  شده اند  کلونیزه  گالبراتا  کاندیدا  یا 
هنگام  در  یا  و  قبل  بالفاصله  یا  اند  کرده  دریافت  فلوکونازول 
فراوان  فلوکونازول  به  مقاوم  ایزوله های  مواقعی که  در  و  عفونت 

است، اقدام شود.
در بیماری که از نظر کلینیکی بی ثبات )unstable( است 
و با ایزوله های با گونه نامشخص عفونی شده است،  بسیاری از 
منابع همچنان آمفوتریسین B را ترجیح میدهند و برای بقیه 

موارد فلوکونازول داروی انتخابی است.
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بعد از آن که نتایج کشت بدست آمد، ادامه درمان با فلوکونازول 
گالبراتا  کاندیدا  زیرا  است  مناسب  کاندیدا  گونه های  اکثر  برای 
ممکن است حساسیت کمی به آمفوتریسین B و آزول ها داشته 
باشد، انتخاب درمان مشکل است و آزمایش حساسیت ضد قارچی 
توسط یک آزمایشگاه با تجربه باید مورد مالحظه قرار گیرد. در 
موارد حساسیت متوسط ثابت شده یا مشکوک )وابسته به دوز( 
mg/ 800 به فلوکونازول ممکن است افزایش دوز فلوکونازول تا

day  معقول باشد. اگر پاسخ کلینیکی ضعیف باشد تغییر آن به 
آمفوتریسین B باید انجام شود. برای کاندیدا کروزی، آمفوتریسین 
B داروی انتخابی است در حالی که برای کاندیدا لوزیتانیه که اغلب 

به آمفوتریسین B مقاوم است، فلوکونازول ترجیح داده می شود.
ارزیابی دوز  اتفاقی )تصادفی( در حال حاضر برای  مطالعات 
 400  mg/day از  بیشتر  باید  احتماال  که  فلوکونازول  مطلوب 
B در  با فلوکونازول و آمفوتریسین  اثر درمان ترکیبی  باشد، و 

حال انجام است.
منتشره  یا  مهاجم  کاندیدیازیس  درمان  برای  کتوکونازول 
قابلیت دسترسی  به  این مسئله مربوط  اعتماد است و  غیرقابل 
دهانی )oral bioavailability( نامشخص آن است و از این 
دارو نباید استفاده شود. به همین دلیل کپسول های ایتراکونازول 
فرموالسیون  اخیرا  نیست.  کافی  عفونت  این  درمان  برای  نیز 
تأثیر  است.  قرار گرفته  ایتراکونازول در دسترس  وریدی  داخل 
این فرموالسیون برای درمان کاندیدیازیس منتشره تحت بررسی 
و تحقیق است. سه فرموالسیون لیپیدی آمفوتریسین B بوجود 
آمده است: آمفوتریسین B لیپوزومال )Am Bisome(، کمپلکس 
لیپیدی آمفوتریسین ABLC( B ؛Abelcet( و پراکنش کلوئیدال 

. )ABCD ؛ Amphotoec ،Amphocil( B  آمفوتریسین
برای  لیپوزمال   B آمفوتریسین  و   ABLC تنها  امروز،  تا 
درمان  دّوم  خط  بعنوان  شده  اثبات  کاندیدیازیس  در  استفاده 
معمولی   B آمفوتریسین  با  درمان  به  نسبت  بیمارانی که  برای 
می باشد.  مطرح  نبوده اند  آن  تحمل  به  قادر  یا  و  نداده  پاسخ 
انتشار  و  توزیع  آن ها،  اختصاصی  ترکیب  و  آماده سازی  و  تهیه 
وکلیرانس آن ها تفاوت دارد اّما آن ها در این مسئله که می توان 
دوزهای باالتری از آمفوتریسین B را بکار برد با سّمیت کاهش 

.)3-7 mg / kg/ day ( یافته مشابهت دارند
 B اگرچه مطالعات در تعیین کردن دوز مطلوب آمفوتریسین
لیپوزومال نتوانسته یک ارتباط واضح مربوط به اثر دوز را نشان 
دوزهای  که  است  کرده  پیشنهاد  فرعی  گروه های  آنالیز  دهند، 

باالتر )mg/kg 8-4( ممکن است بسیار مؤثرتر باشد.
کار  کشورها،  از  بسیاری  در  داروها  این  تأئید  به  توجه  با 
آزمایی های تصادفی که برای تأثیر آن ها برای درمان کاندیدیازیس 
بنابراین،  ندارد.  وجود  باشد  شده  بنا  تهاجمی  یا  منتشره 
آمفوتریسین B دزوکسی کوالت بعنوان فرموالسیون استاندارد 
 B باقیمانده است. آمفوتریسین برای کاندیدمی   B آمفوتریسین
کوالت  دزوکسی   B آمفوتریسین  به  که  بیمارانی  در  لیپیدی 
پاسخ نداده یا آنرا تحمل نکرده اند و یا در آن هایی که در معرض 

یک  مثال  )بعنوان  هستند  نفروتوکسیسیتی  برای  باالیی  خطر 
گیرنده پیوند کلیه که سیکلوسپورین دریافت می کند( مناسب 

خواهد بود.
طول مدت درمان

طول مدت درمان بصورت مطلوب برای کاندیدمی به خوبی 
انتشار  به  تمایل  کاندیدا  این که  علت  به  است.  نشده  تعریف 
وایجاد عفونت های متاستاتیک دارد، درمان برای دوره های زمانی 

طوالنی تر )3تا 6 هفته( طرفدرای و حمایت شده است.
است  کرده  آشکار  متعددی  نگر  گذشته  مطالعات  اگرچه 
اولیه  پاسخ  یک  با  بیماران  در  کاندیدمی  دیررس  عوارض  که 
مناسب به درمان، حتی بعد از درمان در یک مّدت کوتاه نادر 
به  است  ممکن  درمان  که  می کند  پیشنهاد  این  است.  بوده 
�0 تا �4 روز بعد از آخرین کشت مثبت خون و محو شدن 
عامل  هیچگونه  بیمارانی که  در  عفونت  عالیم  و  نشانه ها  تمام 
 : از  عبارتند  خطر  عوامل   این  باشد.  محدود  ندارند  خطری 
نوتروپنی  باشند،  نشده  برداشته  که  عروقی  داخل  کاتترهای 

اثبات شده عفونت. انتشار  پایدار، یا 

اداره کاتتر
اینکه برداشتن کاتترهای ورید مرکزی در بیماران کاندیدمیک 
شواهد  و  مدارک  چه  اگر  می باشد،  انگیز  بحث  باشد  اجباری 
قوی در مورد این که کاتترهای عروقی محل اولیه کاندیدمی در 
اکثریت موارد باشد وجود ندارد و بلکه دستگاه گوارش معموال 
را  ماندگار  بالقوه عفونت  کاتتر یک محل  برداشتن  است،  منبع 

حذف می کند.
دادن  نشان  برای  اختصاصی  صورت  به  مطالعاتی  هیچگونه 
این سئوال ویژه طراحی نشده است. چندین آنالیز گذشته نگر 
وفور  مرکزی  ورید  کاتترهای  برداشتن  که  کرده اند  پیشنهاد 

عوارض کاندیدمی را کاهش می دهد.
در یکی از کار آزمایی های درمانی مّهم نشان داده شده است 
کردن  بنا  از  قبل  عروقی  کاتترهای  تمام  جایگزینی  و  تعویض 
است.  بوده  مرتبط  کاندیدمی  دوره  طول  در  کاهش  با  درمان 
بیماران  در  عروقی  کاتترهای  تمام  که  می شود  توصیه  بنابراین 
با کاندیدمی تعویض شوند. با توجه به مشکلی که در نگهداری 
یک  دارد،  وجود  موارد  برخی  در  وریدی  حیاتی  دسترسی  و 
است  ممکن  مرکزی  ورید  کاتتر  یک  نگهداشتن  برای  تصمیم 
براساس وضعیت فردی یا برپایه شخصی گذاشته شود. اگرچه، 
اگر وضعیت بیمار بدتر شود یا کشت های خون مثبت باقی بمانند 

کاتتر باید همچنان کنار گذاشته شود.
 

ایمونوتراپی
گریز از کاندیدمی اغلب وابسته است به بهبودی از گرانولوسیتوپنی، 
پاکسازی  در  میزبان  دفاع  مکانیزم های  اینکه  نشاندهنده 
)کلیرانس( این پاتوژن فرصت طلب بی نهایت مّهم است. بنابراین 
ایمونوتراپی به افزایش و ارتقاء مکانیزم های دفاعی میزبان کمک 



نشريه علـمی خـبری
شــمـاره شانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org

20

می کند اگر چه داده های کلینیکی کمی در این مورد وجود دارد.
مزمن  منتشره  کاندیدیازیس  با  بیمارانی  موردی  گزارش های 
پیشرفته را توصیف کرده اند که به درمان با انترفرون گامای نوترکیب، 
گرانولوسیت   - ماکروفاژ  کلنی  کننده  تحریک  فاکتور  با  بدوا  که 

نوترکیب، ترکیب شده است پاسخ داده اند.
پیشنهاد شده است که انترفرون گامای نوترکیب )بعوض فاکتور 
محرک کلنی ماکروفاژ- گرانولوسیت( به مقدار زیادی مسئول اثرات 
مشاهده شده بوده است. این با آنچه که توسط دیگران یافت شده 
توافق دارد: هیچ اثر سودمندی از فاکتور محرک کلنی ماکروفاژ- 
گرانولوسیت نوترکیب در یک مطالعه باز روی �7 بیمار با عفونت های 
قارچی مهاجم که از آنها 8 نفر دارای کاندیدمی بودند، نیافتند. در 
یک کار آزمایی پیلوت Pilot قبلی، 4 نفر از 5 بیمار با کاندیدیازیس 
به فاکتور محرک کلنی گرانوسیت- ماکروفاژ در یک دوز خیلی زیاد 

و توکسیک به اضافه آمفوتریسین B پاسخ داده بودند.
مهاجم،  کاندیدیازیس  با  بیمار سرطانی  در یک سری در 30 
فاکتور محرک کلنی ماکروفاژ در ترکیب با یک ماده ضد قارچی 
تجویز شد. این بیماران بقاء بهبود یافته ای در مقایسه با کنترل های 
با توجه به طبیعت محدود این گونه مطالعات و  تاریخی داشتند. 
فقدان یک گروه مقایسه ای، هیچ نتیجه ای در مورد تأثیر واقعی این 
سیتوکاین ها نمی توان ترسیم کرد. در اولین مطالعه تصادفی در مورد 
ایمونوتراپی برای کاندیدمی، فلوکونازول به تنهایی با فلوکونازول با 
فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت نوترکیب در بیماران غیرنوتروپنیک 
با کاندیدیازیس منتشره مورد مقایسه قرار گرفت. نشان داده شد 
که افزایش تعداد نوتروفیل های در گردش قویا با افزایش پاکسازی 
)کلیرانس( کاندیدا  از جریان خون هماهنگی)Correlation( دارد 

و مرگ میر را حتی در افراد غیر نوتروپنیک کاهش می دهد.
اگر چه این مشاهده باید در مطالعات بزرگتر  تأئید شود، براساس 
کلنی  فاکتور محرک  باشد که  است منطقی  فعلی ممکن  دانش 
گرانولوسیت نوترکیب را در بیماران با کاندیدیازیس منتشره شدید یا 

واکنشی تجویز کرد بویژه موقعی که شمارش نوتروفیل پایین است.

پیشگیری
براساس عوامل خطر برای کاندیدمی و کاندیدیازیس منتشره، 
واضح است که کاهش استفاده از آنتی بیوتیک های با طیف اثر وسیع 
یک فاکتور کلیدی در پیشگیری از عفونت کاندیدا است. علی رغم 
کاندیدیازیس  وقوع  با  نوتروپنی،  مّدت  و  بین شدت  قوی  ارتباط 
منتشره، استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپوئتیک برای کوتاه کردن 
کاهش  به  منجر  درمانی  شیمی  از  ناشی  گرانولوسیتوپنی  طول 
شده  انجام  تاکنون  که  ای  مطالعه  هر  در  منتشره  کاندیدیازیس 
نگردیده است. این مسئله ممکن است تا حدودی مربوط باشد به 
این حقیقت که تعداد بیماران وارد شده در این مطالعات برای نشان 

دادن یک چنین اختالفی ناکافی بوده است.
استفاده از عوامل ضد قارچی برای پیشگیری از کاندیدیازیس 
منتشره به مقدار زیادی بحث برانگیز بوده است. هیچ مطالعه ای به 
روشنی سودمندی عوامل Topical مثل کلوتریمازول، میکونازول، 

عفونت های  وقوع  روی  را  خوراکی   B آمفوتریسین  یا  نیستاتین 
تهاجمی نشان نداده است. همچنین کتوکونازول صراحتا و موکدا 
بیماران  در  را  منتشره  کاندیدیازیس  وفور  که  نشده  داده  نشان 

سرطانی کاهش دهد.
بیماران  در  ایتراکونازول  کپسول های  نامنظم  زیستی  تاثیر 
محافظتی  اثر  و  است  کرده  محدود  را  آن  استفاده  نوتروپنیک 
)Protective( کپسول های ایتراکونازول در کاندیدیازیس منتشره 

در بیماران نوتروپنیک بطور مجاب کننده نشان داده نشده است.
در حال حاضر یک محلول خوراکی با یک پروفایل فارماکوکینتیک 
بهبود یافته از ایتراکونازول فراهم است. در یک مطالعه کنترل شده 
با دارونما، پروفیالکسی با محلول خوراکی ایتراکونازول در بیماران 
نوتروپنیک با بدخیمی های خونی به صورت معنی دار و قابل توجهی 
وفور کاندیدیازیس تهاجمی را کاهش داده است ، در حالی که در یک 
مطالعه مشابه دیگر قادر به نشان دادن این اثر محافظتی نگردید. 
کارآزمایی های آینده نگر و کنترل شده با دارونما  نشان داده است 
که پیشگیری با فلوکونازول در بیماران پیوند مغز استخوان آلوژنیک 
از عفونت های کاندیدایی مهاجم و سطحی در این بیماران جلوگیری 

کرده است.
استاندارد  درمان  یک  فلوکونازول  پروفیالکسی  کلی،  طور  به 
در بسیاری از مراکز پیوند است. یک پایش 8 ساله از یکی از این 
کارآزمایی ها یک بقاء طوالنی )Long-term Survival( بهتر و 
قابل توجه در افرادی که فلوکونازول دریافت کردند در مقایسه با 
دریافت کنندگان دارونما مشاهده شد. همچنین یک وفور پایین تری 
از بیماری شدید پیوند علیه میزبان در دریافت کنندگان فلوکونازول 

وجود داشت.
پیشنهاد شده است که استفاده طوالنی از فلوکونازول برای 75 
روز در طول زمانی که نوتروپنی و بیماری حاد پیوند علیه میزبان در 
این مطالعه بخصوص وجود داشته ممکن است به اثر سودمند آن 
ارتباط داشته باشد. اگر چه مطالعات مقایسه ای روی دوز مطلوب و 

مّدت پروفیالکسی فلوکونازول وجود ندارد.
استخوان  مغز  پیوند  بیماران  در  مطلوب  نتایج  این  مقابل  در 
بیماران  در  بزرگ  شده  کنترل  کارآزمایی  چندین  آلوژنیک، 
لوسمیک دارای نوتروپنی سودمندی پروفیالکسی فلوکونازول را در 

کاندیدیازیس تهاجمی نشان نداده اند.
اخیرا، محققین دیگر اثر سودمند فلوکونازول را در بیماران با 
لوسمی میلوئید حاد و گیرندگان پیوند مغز استخوان اتولوگ نشان 
داده اند.  افزایش وفور ایزوله های مقاوم به فلوکونازول ممکن است 
باید  از دارو  استفاده گسترده پروفیالکتیک  برای  باشد که  بهایی 
پرداخت شود، اگر چه این ارتباط در مطالعات آینده نگر بزرگ تأئید 
نشده است. همچنین باید توجه داشت که پروفیالکسی فلوکونازول 

حفاظت بر علیه قارچهای کپکی ایجاد نمی کند.
آزمایی های  کار  متنوع  و  مختلف  نتایج  که  می رسد  نظر  به 
پروفیالکسی مربوط به اختالفات در وفور کاندیدیازیس منتشره در 
جمعیت های مورد مطالعه است: آنانی که با میزان های وفور باالیی 
همراه بوده اند سودمندی از پروفیالکسی فلوکونازول داشته اند در 
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حالی که آنانی که وفور پایینی داشته اند کاهش بهتری در کاندیدیازیس 
منتشره نشان نداده اند.

همچنینن بیماران با انواع ویژه شیمی درمانی سیتوتوکسیک 
)مانند Cytarabine به اضافه رژیم های مبتنی بر آنتراسایکلین( 
و بیمارانی که فاکتورهای رشد هماتوپوئتیک دریافت نکرده بودند 

ممکن است بیشترین سود را از پروفیالکسی ببرند.
باید  قارچی  ضد  پیشگیری  درمان  برای  استراتژی ها  بنابراین 
براساس شناسایی این اختالفات در عوامل خطر باشد و متاآنالیزهائی 
که به سادگی داده ها را از جمعیت های متنوع بیماران نوتروپنیک و 

چند گانه ترکیب کرده اند، ارزش کمی دارند.
برای  و خطر  کاندیدایی  کلونیزاسیون  بین سطح  قوی  ارتباط 
کاندیدیازیس منتشره منجر به انجام مطالعاتی شده است که در 
آن تصمیم به شروع و آغاز پروفیالکسی در یک بیمار منفرد بر 
پایه یافته های مربوط به یک درجه باالی کلونیزاسیون است. این 
برخورد  احتمال  کمترین  که  مواقعی  در  است  ممکن  استراتژی 
محیطی به آزول ها وجود دارد منجر به ایجاد سطح باالیی از حفاظت 
شود.  استراتژی های مشابهی برای بیماران که پیوند کبد شده اند 
در نظر گرفته شده است. آن دسته از گیرندگان پیوند که عوامل 
خطر اختصاصی داشتند )نارسایی کلیه، طول زمان جراّحی، پیوند 
مجدد، ترانسفوزیون خون ماسیو یا کلونیزاسیون زودرس کاندیدا بعد 

از پیوند( از پروفیالکسی سود می برند.
B در مطالعات تصادفی آینده نگر، فلوکونازول و آمفوتریسین

لیپوزومال در جلوگیری از کاندیدیازیس منتشره مؤثر بوده اند. در 
گیرندگان پیوند پانکراس، مطالعات آینده نگری انجام نگردیده است، 
اّما خطر کاندیدیازیس تهاجمی به نظر می رسد که مشابه با آنچه باشد 
که به دنبال پیوند کبد پیش می آید، و یک مطالعه بزرگ گذشته نگر 

اثر محافظتی پیشگیری فلوکونازول را پیشنهاد کرده است.
بدنبال پیوند اعضای توپر دیگر، خطر کاندیدیازیس منتشره به 
نظر می رسد که پایین تر از آن  باشد تا الزام پروفیالکسی ضد قارچی 

در نظر گرفته شود.
برای بیماران جراحی شده ICU، توافق عمومی در ارتباط با 
پروفیالکسی وجود ندارد و اکثر متخصصان آن را توصیه نمی کنند. 
افرادی در بین بیماران باشند که در معرض  به نظر می رسد که 
خطر کاندیدیازیس احشایی باشند و ممکن است از پروفیالکسی 
ضد قارچی بهره مند شوند. پروفیالکسی با فلوکونازول در یک گروه 
انتخاب شده از بیماران که اخیرا جراحی شکمی در آن ها انجام شده و 
 anastomotic پرفوراسیون های معدی- روده ای مکرر و متناوب یا

leakage داشته اند موفقیت آمیز بوده است.
 عالوه بر بیماران انکولوژی، در گیرندگان پیوند عضو جامد یا 
یک  مانند  فلوکونازول  از  پروفیالکتیک  استفاده   ،  ICU بیماران 
شمشیر دو لبه )double-edged sword( است و اگر به صورت 
است  مقاومت ممکن  باشد  استفاده شده  نسنجیده  و  غیرعاقالنه 
به خوبی اتفاق افتد. انتخاب دقیق افرادی که در معرض بیشترین 
خطر هستند سودمندی مطلوب از پروفیالکسی هدفمند را در بر 

خواهد داشت.

خالصه
کاندیدمی به معنای جداسازی گونه های کاندیدا از حداقل یک 
نمونه کشت خون می باشد. کاندیدمی ممکن است با عالیم کلینیکی 
عفونت و یا بدون عالمت باشد، این عالیم در صورت وجود عبارتند 

از تب و احساس سرماخوردگی یا سندروم سپسیس.
از مواردی که به پوست و  از کاندیدا به غیر  عفونت های ناشی 
غشا های مخاطی مربوط می شود، کاندیدیازیس مهاجم در نظر گرفته 
می شود. کاندیدیازیس مهاجم شامل کاندیدمی، کاندیدیازیس حاد 
و یا مزمن منتشره از راه خون و عفونت یک عضو احشایی و عمقی 
است، اعم از این که از طریق خونی و یا تلقیح مستقیم حاصل شده 
باشد. اکثریت موارد کاندیدیازیس مهاجم در نتیجه تهاجم از طریق 
جریان خون و انتشار ارگانیسم بدین طریق واقع می شود. افزایش 
دارای  بیماران  نسبی  افزایش  به  زیادی  مقدار  به  کاندیدمی  وفور 
اختالل سیستم ایمنی و بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه نسبت 
داده  می شود. در طول دهه گذشته، این سیر افزاینده وفور ممکن 
است حداقل، تا حدودی بوسیله توسعه استراتژی های پیشگیری 
ضد قارچی و درمان  پیشگیرانه یا بازدارنده پایین آمده باشد. در 
نتیجه استفاده افزایش یافته داروهای ضد قارچی، اکنون کاهش 
وفور عفونت های ایجاد شده بوسیله گونه  های کاندیدای حساس به 
فلوکونازول همراه با افزایش وفور عفونت های مربوط به گونه های 
کاندیدای مقاوم به آزول مانند کاندیدا کروزی و کاندیدا گالبراتا 
گوارش  دستگاه  از  کاندیدا  منتشره  عفونت های  اکثر  است.  بوده 
منشاء می گیرند.  وفور باالی کاندیدمی بدنبال جراحی گوارش به 
نظر می رسد که به از هم گسیختگی یا گسستگی  تمامیت مخاط 
دستگاه گوارش مربوط است. بعالوه در بیماران مبتال به لوسمی یا 
لنفوم به علت رژیم های شیمی درمانی که موجب صدمه جدی به 
مخاط رورده ای می شود، منجر به کلونیزاسیون کاندیدا و متعاقب 
آن تهاجم خونی می گردد. بین �7 و 75 درصد پرستاران گونه های 
کاندیدا را در دست هایشان حمل می کنند.  به صورت قابل توجهی، 
شایع ترین گونه هایی که از دست های این پرستاران جدا شده است 
سیتومگال  ویروس  با  عفونت  است.  بوده  پاراپسیلوزیس  کاندیدا 
به عنوان یک عامل خطر برای عفونت قارچی در بیماران پیوند کلیه 
یا کبد شناخته شده است. عفونت ویروس سیتومگال ممکن است 
زمینه را برای کاندیدیازیس منتشره از طریق مکانیزم های مختلفی 
شامل مهار عملکرد گرانولوسیت ها مساعد نماید. استفاده همزمان 
وسیع الطیف، جراحی  آنتی بیوتیک های  رگی،  داخل  کاتترهای  از 
شکمی،  بیماران بستری در ICU را در وضعیت خطر باال برای 
کاندیدمی قرار می دهد. علی رغم وقوع فراوان کاندیدیازیس مخاطی 
از  این گروه  بیماران HIV مثبت، وفور کاندیدمی در  جلدی در 
بیماران پایین است. در سری های متعددی، وفور ساالنه کاندیدمی 
در بین بیماران ایدزی بین 2 ٪ و � ٪ بوده است. عالیم و نشانه های 
ویژه ای که برای کاندیدمی یا کاندیدیازیس منتشره اختصاصی باشد 
وجود ندارد. مشاهده معمولی شامل بیمار با ناخوشی جدی با تب 
پایدار علی رغم استفاده از آنتی بیوتیک های ضد باکتریال است. تب 
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در اکثر بیماران ولی نه در همه آنها وجود دارد. آغاز تب ممکن است 
تدریجی یا ناگهانی باشد و دوره تب ممکن است پیوسته و یا مواج  
باشد. برخی بیماران با سندروم سپسیس شامل تب، کاهش فشار 
خون سرخرگی، تاکیکاردی و تاکی پنه دیده می شوند. تشخیص 
کاندیدیازیس منتشره مشکل است و درمان باید اغلب روی فرض 
این عفونت شروع شود. در چندین مطالعه روی نمونه های اتوپسی، 
تا 50 درصد موارد جدا شده  از کشت های خون در �0  کاندیدا 

است. 

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات سرکار خانم ماریام بدلیان که در تایپ 

نسخه اولیه این مطلب اینجانب را یاری دادند تشکر می نماید.

References:
 1.Candida and Candidiasis. Richard A.
 2.Calderone. 2002 Asm press, Washington
,D.C
3. Chapter 23 ,Candidemia

پرسش های مربوط به مقاله خودآموزکاندیدمی

�-طبق تعریف، کدامیک از موارد زیر » کاندیدیازیس مهاجم« محسوب می شوند؟
الف- کاندیدمی      ب- کاندیدیازیس حاد یا مزمن منتشره از راه خونی       ج- عفونت یک عضو احشائی         د- همه موارد 

2-تعریف صحیح کاندیدمی عبارت است از:
الف- جداسازی کاندیدا آلبیکانس از کشت خون همراه با عالیمی از قبیل تب یا حالت سرماخوردگی

ب- جداسازی گونه های کاندیدا از حداقل یک نمونه کشت خون صرف نظر از این که عالیم بالینی وجود داشته باشند یا خیر
ج- جداسازی گونه های کاندیدا از کشت خون در سه نوبت متوالی

د- جداسازی گونه های کاندیدا از کشت خون به همراه عالیم تب و سندرم سپسیس
3-کدامیک از فاکتورهای خطر زیر در رابطه با بروز کاندیدمی نقش بیشتری دارند؟

د- همه موارد ج- کاتترهای درون رگی   ب- نوتروپنی   الف- جراحی   
4-کاندیدمی بعلت کدامیک از گونه های زیر معموال دارای منبع و منشاء اگزوژنوس )خارجی( است؟

د- کاندیدا گالبراتا ج- کاندیدا پاراپسیلوزیس   ب- کاندیدا کروزی   الف- کاندیدا گیلرموندی  
5-در مراکزی که از داروی ضدقارچی فلوکونازول )به هر دلیلی( استفاده می کنند وفور عفونت های کاندیدایی با کدامیک از گونه ها 

رو به افزایش بوده و یا هست؟
ب- کاندیدا آلبیکانس و تروپیکالیس        الف- کاندیدا کروزی و گالبراتا    

د- همه گونه ها غیر از آلبیکانس    ج- کاندیدا گیلرموندی و پاراپسیلوزیس   
6-کاندیدمی در کدام گروه از بیماران زیر کمتر دیده می شود؟

ICU د- بیماران بستری در ج- بیماران پیوندی   ب- بیماران سرطانی  الف بیماران ایدزی  
7-شایع ترین عامل کاندیدمی بعد از آلبیکانس کدام است؟

ب-کاندیدا پاراپسیلوزیس  الف- کاندیدا گالبراتا     
د- طبق مطالعات در نقاط مختلف دنیا متفاوت است ج-کاندیداتروپیکالیس     

8-میزان مرگ و میر خام ناشی از کاندیدمی چقدر است؟
د- تقریبا ٪25 ج- بیش از ٪80    ب- حدود ٪�0   الف-  بیش از ٪50  

9-حضور کدامیک از گونه های کاندیدا خود به تنهایی یک فاکتور خطر مستقل برای مرگ و میر مربوط به کاندیدمی محسوب 
می شود؟

د- کاندیدا کروزی ج- کاندیدا تروپیکالیس   ب- کاندیدا گالبراتا   الف- کاندیدا آلبیکانس  
�0- کدامیک از گونه های کاندیدا را بعلت تشابه بسیار زیاد حتی با کمک PCR معمولی نمی توان از کاندیدا آلبیکانس افتراق داد 

بلکه برای تفکیک این دو گونه نیاز به آزمایش های مولکوالر بیولوژی خاصی می باشد؟
د- کاندیدا تروپیکالیس ج- کاندیدا روگوزا    ب- کاندیدا دابلینینسیس  الف- کاندیدا لوزیتانیا  
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مبانی فلسفی تشخیص پزشکی

دکتر فرید کرمی , متخصص آسیب شناسی

خبری   – علمی  نشریه  در  این چنینی  عنوانی  مشاهده 
با  مرتبط  مقاالت  حاوی  می رود  انتظار  قاعدتا  که  پاتولوژی 
می رسد.  نظر  به  عجیب  اول  وهله  در  باشد,  بالینی  آزمایشگاه 
مسئول  مدیر  پرسش های  به  شده  ارائه  پاسخ های  به  اگر  اما 
نقش های  و  استانداردها  پانزدهم در خصوص  در شماره  نشریه 
بر  جالبی  نظر  اظهار  به  شود  توجه  آزمایشگاه  در  مدیریتی 
بالینی  تشخیص  از  اساسا  آزمایشگاهی  “تشخیص  می خوریم  

است.” مستقل 
تشخیص  استقالل  بودن  براساسی  تاکید  و  نظر  این 
آزمایشگاهی از بالینی ، دلیل کافی برای ارائه یک مقاله در باب 
پاتولوژی  نشریه  در یک  تشخیص  فرآیند  معرفت شناسی  اصول 
به  توجه  با  پزشکان  همه  دیگر  طرفی  از  می دهد.  دست  به  را 
به گریبانند  با تشخیص دست  رشته تخصصی خود کم و بیش 
است،  تشخیصی  پاتولوژیست ها  فعالیت  عمده  که  آنجایی  از  و 
خود دلیل دیگری برای چاپ مقاالت در خصوص مبانی فلسفی 
متاسفانه  که  چند  هر   ، است  نشریه  این  در  پزشکی  تشخیص 

چنین مقاالتی را در نشریات فلسفی نیز نمی توان یافت!

فرآیند  با  دائما  خود  روزمره  زندگی  در  انسان ها  ما  همه 
تشخیص سر و کار داریم، صبح که از خواب بیدار می شوید به 
شما  توجه  آب  شدن  گرم  عدم   , حمام  شیر  کردن  باز  محض 
هنگام  در  یا  چیست؟  شما  تشحیص  می کند.  جلب  خود  به  را 
برق رسانی  احتمال نقص در سیستم  موتور  رانندگی سکته های 
چهره  آزمایشگاه  به  ورود  زمان  در  می کند.  مطرح  را  خودرو 
دستگاه های  از  یکی  خرابی  از  است  ممکن  سوپروایزر  پریشان 

اصلی آزمایشگاه خبر دهد و ...
مشاهدات  و  تجربه  به  مناسب  تشحیص  به  رسیدن  توانایی 
ناآگاهانه  صورت  به  موارد  از  خیلی  در  و  می گردد  باز  ما  قبلی 
سوپروایزر  کاری  سابقه  چه  هر  مثال  برای  و  می پذیرد  صورت 
شما در آزمایشگاه بیشتر باشد و با تغییرات چهره او در شرایط 
به  او  چهره  دیدن  با  شما  تشخیص  باشید،  آشناتر  مختلف 

بود. نزدیک تر خواهد  واقعیت 

همه ما پزشکانی را می شناسیم که با آن که سال ها از کتاب ها 
و مقاالت روز پزشکی به دور بوده اند با مهارت زیبایی بیمار بد 
سوال  ایشان  از  اگر  و  می دهند  افتراق  بیماران  سایر  از  را  حال 
انجام می دهید  را  این کار  با چه معیارها و مالک هایی  شود که 
شاید نتوانند علت را توضیح دهند. در واقع رسیدن به تشخیص 
امر  این  چگونگی  خصوص  در  توضیحی  ارائه  توانایی  و  صحیح 
دو پدیده کامال جدا می باشد که از حوصله بحث ما خارج است 
نافی  زمینه  این  در  علمی  توضیح  ارائه  عدم  که  بس  همین  و 

توانایی صدور تشخیص صحیح توسط فرد نمی باشد.
بسیاری از افراد با توجه به فعالیت هایی تخصصی خود با امر 
تشخیص سر و کار دارند اما تفاوتی که وجود دارد موضوع مورد 
تشخیص است : تشخیص ترکیدگی لوله ، تشخیص علت حذف 
اطالعات از رایانه آزمایشگاه ، تشخیص احتمال قصور پزشک در 
یک پرونده شکایت و... برای روشنتر شدن بحث از یک  استعاره  

)Metaphor( استفاده می کنم :  
درختان  و  گیاهی  پوشش  که  آوردید  نظر  در  را  بزرگی  باغ 
زیادی  کودکان   . گرفته اند  قرار  آن  جای  جای  در  متنوعی 
به صورت دسته هایی در باغ پراکنده بوده و مشغول بازی هستند 
که  است  شده  واقع  بزرگی  عمارت  باغ  وسط  در  درست   ... و 
پنجره هایی مشرف به همه قسمت ها دارد و ما زندانی در درون 
تنها  نمی رسد  ما  به  باغ  از  صدایی  هیچ  که  آنحایی  از  عمارت! 
می گذرد  بیرون  آن  در  آنچه  از  ما  اطالعات  دریافت  منبع 
ما  از  کسی  اگر  و  است  پنجره ها  میان  از  شده  مشاهده  تصاویر 
بازی بچه ها سوال کند، پاسخ های ما  یا نوع  باغ  درباره درختان 

تابع اصول ذیل خواهند بود:
کشف  شانس  استفاده  مورد  های  پنجره  تعداد  افزایش   -�

واقعیتی که در باغ در جریان است را بیشتر می کند .
 ، شود  بیشتر  استفاده  مورد  پنجره های  تعداد  چقدر  هر   -2
یک  این  و  بیرون  آن  درختان  و  بچه ها  و  عمارتیم  درون  ما  باز 

�،2،3 محدودیت جدی محسوب می شود. 
3- هر پنجره ای  برای هر قسمت از باغ مناسب نیست و هنر 

ما در استفاده از پنجره های مناسب است .
4- مشاهدات ما از آنچه که در باغ می گذرد می بایست قالبی 
داستانی به خود گیرد که هم برای خودمان و هم برای دیگران 

باشد.13 مفهوم 
5- با دقت بیشتر می توانیم داستان خود را به جهت انطباق 
اصوال  یا  و  کنیم  اصالح  می گذرد  باغ  در  که  واقعیتی  با  بیشتر 

بسازیم. داستان جدیدی 
بیرون  آن  واقعیت  با  هیچگاه  می سازیم  که  داستانی   -6

انطباق کامل ندارد .

با  شناسنده  موجودات  مثابه  به  انسان ها  واقعی  جهان  در 
شناخت  به  مجبور  بقا  برای  و  دارند  تعامل  خود  اطراف  محیط 
سلسله ای  بیرون  آن  در  که  چرا  هستند  خود  پیرامون  جهان 
این  توالی  بر  حاکم  منطق  شناخت  که  می دهند  رخ  وقایع  از 
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تغییرات  با  مواجهه  برای  مناسب  قدم های  انتخاب  در  ما  وقایع 
وقایع  از  بعضی  پیش بینی  با  بتوانیم  شاید  و   15 می سازد  آماده 
خودمان  مطلوب  که  چه  آن   ، آن  مسیر  تغییر  یا  و  ناخوشایند 
پزشکی  علم  وجودی  فلسفه  دقیقا  این  و  آوریم  فراهم  را  است 

است . 
و  تولید  طریق  از  و  می کنیم  زندگی  نشانه ها  جهان  در  ما 

تفسیر نشانه ها معنا را به وجود می آوریم .
به قول پیرس >ما فقط از طریق نشانه ها است که می توانیم 
تصاویر،  کلمات،  شکل  به  می توانند  نشانه ها   10  ،  8 بیاندیشیم< 
یک  نشانه  هر  دیگر  به عبارتی  شوند  ظاهر  اشیا  و  اطوار  اصوات، 
نمود  آن  به  و  نیست(  مادی  لزوما  )که  می گیرد  خود  به  شکل 
نامیده  موضوع  که  دارد  ارجاع  چیزی  به  نشانه  هر  می گویند. 
ادراک  تفسیرگر  یک  توسط  نشانه  مهمتر  همه  از  و  می شود 

می شود که به آن تفسیر می گویند.  8 و 10 و 16

پیرس قول می( به که است ها نشانه طریق از فقط بیاما مینشانه) 10و8.ندیشیمتوانیم اصوات،ها تصاویر، کلمات، شکل به اشیاتوانند و اطوار
شو بنظاهر میهد خود به شکل یک نشانه هر دیگر نیست( گیردعبارتی مادي لزوما آن) که به ب. گویندمیو نشانه چیهر دارده ارجاع زي
میکه توسطشونامیده نشانه مهمتر همه از و تد ادیک میفسیرگر میراك تفسیر آن به که 16و10و8.گویندشود

تفسیر

نمود موضوع
پیرس نشانگی مثلث

حرارت درجه ترمومتر یک با که وقتی مثال اندازهبراي را خود میبیمار جیوه،کنیمگیري گرفتن قرار خودمحل به نشانه که است
دارد. گیردمی ارجاع بیمار حرارت درجه به نمود میو)(این تفسیر این البته که است تب وقوع راآن دیگري متوالی تفاسیر تواند

آن به که باشد داشته همراه 8.گویندمیبه

ب تب اولیه نشانهرتفسیر نشانهبستر و ویروسی اگزانتم یک کننده مطرح کودك یک در پوستی راش مانند دیگر بههاي ریه گرافیک رادیو هاي
پنومو کننده مطرح منتشر کدورت استصورت .نی

دائما نشانهما درسهابا شاید و داریم کار و باتسر زندگیتر بگوییم که شناسانهشد نشانه فرآیند یک التمن( semiotic ) ما قول به و است
نشانه سپهر یک در می ( Semiosphere ) ايما 12و11.کنیمزندگی

کنید مالقاتفرض میبراي دریافت تلفن طریق از را او منزل آدرس نشانهدوستی طریق از شما دوست شماکنید به را آدرس گفتاري هاي
تطبیقدر. دهدمی مقصد سمت به حرکت مانندهاينشانه) مهترج( هنگام ارجاع موارد با راه: گفتاري تلفن،چهار کوچه،کیوسک ،نام

و پالك می... شماره محقق را دوست خانه ف. سازدتفسیر صورایندراین آبه میت صورت شما توسط مطر. گیردگاهانه سوال این کهححال است
محل از که میزمانی باز خانه به خود کرده( گردیدکار تکرار بار صدها که نشانه) ایدکاري از هم باز میآیا استفاده قطعاها و ؟ گونهکنید این

می اغلب که است غلطی فرض این چون می( گوییماست بسته چشم را گرفته. ) رویممسیر شکل شما ذهن در چنان خانه مسیر حقیقت در
نشانه که پاست صورتها به هم سر شمابناخودآگاهشت تفمیاثرر به توجهی که میگذارد ایجاد که ناخودآگاه. یدندار،دنکناسیري نشانگی این

می کمک بدحال بیمار افتراق در را حاذق پزشک آن که است فرایندي همان نمیدقیقا خود و چرا؟کند که !داند
جدید(semiotics ) شناسینشانه علمی ماده پدیدهیک با مواجهه در شگرف تحولی که زیستیاست از اعم مختلف رفتاري, هاي و ،روانی

وجود،اجتماعی به هنري و تاریخیآوردهادبی ریشه که آن جالب نشانهو به 10. گرددمیباز(Semiology)پزشکییشناسآن

نشانه نگرش علومامروزه به نوینی دریچه شناختی( Biosemiotics ) زیستیشناسانه علوم است( cognitive semiotics ) و .گشوده
نشانه نشانهشناسانهبرخورد که معنی بدان ساختارگراست برخوردي پدیده یک میبا منتقل را مفاهیم متون قالب در درك . ندکنها ما که انچه

نشانهمی نه تنهاکنیم به استییها متن استبلکه نظامی نشانهکه است ( هااز بازنمایی فرآیند محصول ) .متن
می ارائه متن دریافت و تولید براي را زیر توالی 12:دهدالتمن

پیام(فکر پیام( فکر)محتواي )محتواي

رمزگشایی کدگذامتنمکانیسم زبانیمکانیسم ري

می بیان روایات شکل به دركمتون براي ما و پیرامونشوند میتغییرات نشانهمان یعنی کنیم دانستانسرایی متونبایست به را کرده دریافت هاي
در که آنچه از ما برداشت و نماییم تبدیل روایات داردمیو روایتی قالبی تیک. گذرد دیگري شخص توسط همیشه فسیرروایت

فهممی به زیادي بستگی که فهمشود دارد روایت فهمپذیري همیشه فهمپذیريپذیري دیگر عبارت به یکاست به نسبی امر پذیري
است خاص 9. مفسر

نشانه بیماري تشخیص براي پزشک مییک دریافت مختلف طرق از را بها بدن در آنچه از روایاتی و متون مرحله هر در و میکند دریمار گذرد
می شکل پزشک فرض. گیردذهن تعیین،هاپیش او توسط شده آموخته پیش از روایات و روشترجیحات نشانهکننده اخذ وهاي متون نوع و ها

هستند گرفته شکل .روایات
بی65خانمی و ضعف شکایت با میساله مراجعه پزشک به شکم بزرگی و معای. کندحالی و حال شرح از اولیهپس روایت فیزیکی فرضیه( نه
است) اول تخمدان یا گوارش دستگاه احتمالی منشا با بدخیم فرایندي از ناشی آسیت یک کننده پیشنهاد پزشک ذهن در گرفته .شکل

برای مثال وقتی که با یک ترمومتر درجه حرارت بیمار خود 
است  نمودی  جیوه  گرفتن  قرار  محل   ، می کنیم  اندازه گیری  را 
بیمار  حرارت  درجه  به  نمود  این  می گیرد.  خود  به  نشانه  که 
این  البته  وقوع تب است که  آن  تفسیر  و  )موضوع(  دارد  ارجاع 
باشد  داشته  همراه  به  را  دیگری  متوالی  تفاسیر  می تواند  تفسیر 

که به آن نشانگی نامحدود می گویند.  8
مانند راش پوستی  نشانه های دیگر  بستر  بر  اولیه تب  تفسیر 
اگزانتم  ویروسی و نشانه های  در یک کودک مطرح کننده یک 
کننده  مطرح  منتشر  کدورت  صورت  به  ریه  رادیوگرافیک 

است. پنومونی 
ما دائما با نشانه ها سر و کار داریم و شاید درست تر باشد که 
بگوییم زندگی ما یک فرآیند نشانه شناسانه  )Semiotic( است 
  )Semiosphere(  و به قول التمن ما در یک سپهر نشانه ای

زندگی می کنیم . �� ،�2 
فرض کنید برای مالقات دوستی آدرس منزل او را از طریق 
گفتاری  نشانه های  از طریق  دوست شما  می کنید  دریافت  تلفن 
مقصد  سمت  به  حرکت  هنگام  در  می دهد.  شما  به  را  آدرس 
تطبیق )ترجمه( نشانه های گفتاری با موارد ارجاع مانند : چهار 
... تفسیر خانه  راه ، کیوسک تلفن ، نام کوچه ، شماره پالک و 
توسط  آگاهانه  به صورت  فرایند  این  می سازد.  را محقق  دوست 
زمانی  که  است  مطرح  سوال  این  حال   . می گیرد  صورت  شما 
که از محل کار خود به خانه باز می گردید )کاری که صدها بار 
قطعا  می کنید؟  استفاده  نشانه ها  از  هم  باز  آیا  کرده اید(  تکرار 
اغلب می گوییم  این فرض غلطی است که  این گونه است چون 

)مسیر را چشم بسته می رویم( در حقیقت مسیر خانه چنان در 
ذهن شما شکل گرفته است که نشانه ها پشت سر هم به صورت 
ناخودآگاه بر شما اثر می گذارند که توجهی به تفاسیری که ایجاد 
می کنند، ندارید. این نشانگی ناخودآگاه دقیقا همان فرایندی است 
که آن پزشک حاذق را در افتراق بیمار بدحال کمک می کند و خود 

نمی داند که چرا؟!
نشانه شناسی  )Semiotics( یک ماده علمی جدید است که 
 , زیستی  از  اعم  مختلف  پدیده های  با  مواجهه  در  تحولی شگرف 
روانی و رفتاری ، اجتماعی ، ادبی و هنری به وجود آورده و جالب 
  )Semiology( آن که ریشه تاریخی آن به نشانه شناسی پزشکی

باز می گردد . �0
علوم زیستی   به  نوینی  دریچه  نشانه شناسانه  نگرش  امروزه 
 )Cognitive semiotics(  و علوم شناختی )Biosemiotics(

گشوده است .
ساختارگراست  برخوردی  پدیده  یک  با  نشانه شناسانه  برخورد 
بدان معنی که نشانه ها در قالب متون مفاهیم را منتقل می کنند . 
انچه که ما درک می کنیم نه نشانه ها به تنهایی بلکه متن است که 

نظامی است از نشانه ها »متن محصول فرآیند بازنمایی است« .8
التمن توالی زیر را برای تولید و دریافت متن ارائه می دهد: 12

متون به شکل روایات بیان می شوند و ما برای درک تغییرات 
پیرامون مان می بایست دانستانسرایی کنیم یعنی نشانه های دریافت 
کرده را به متون و روایات تبدیل نماییم و برداشت ما از آنچه که در 
آن بیرون می گذرد قالبی روایتی دارد. یک روایت همیشه توسط 
فهم پذیری  به  زیادی  بستگی  که  می شود  تفسیر  دیگری  شخص 
به  است،  برای کسی  فهم پذیری  فهم پذیری همیشه  دارد  روایت 

عبارت دیگر فهم پذیری امر نسبی به یک مفسر خاص است . 9

یک پزشک برای تشخیص بیماری نشانه ها را از طرق مختلف 
دریافت می کند و در هر مرحله متون و روایاتی از آنچه در بدن بیمار 
می گذرد در ذهن پزشک شکل می گیرد. پیش فرض ها ، ترجیحات 
و روایات از پیش آموخته شده توسط او تعیین کننده روش های اخذ 

نشانه ها و نوع متون و روایات شکل گرفته هستند.
خانمی 65 ساله با شکایت ضعف و بی حالی و بزرگی شکم به 
پزشک مراجعه می کند. پس از شرح حال و معاینه فیزیکی روایت 
اولیه )فرضیه اول( شکل گرفته در ذهن پزشک پیشنهاد کننده یک 
آسیت ناشی از فرایندی بدخیم با منشا احتمالی دستگاه گوارش 

یا تخمدان است.
انتخاب قدم بعدی برای اصالح روایت به عوامل بسیاری بستگی 
دارد: تجربه پزشک در مواجه با بیماران مشابه، روایاتی که به صورت 
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پیش فرض در ذهن پزشک وجود دارند، روایات آموخته شده از 
تجربیات دیگران )کتب مرجع ، گزارش های موردی( و ...

روش های  آزمایش ها،  طریق  از  که  بعدی  نشانه های 
و  به اصالح  ... دریافت می شود  و  ایزوتوپ  اسکن  تصویربرداری، 
روایتی جدید  ایجاد  و  در هم شکستن  یا  و  اولیه  روایت  تقویت 
به  پزشک  آموخته های  و  فرض ها  پیش   ، تجربیات   . می انجامد 
به  مربوط  با درنظر گرفتن مالحظات  داده که  را  توانایی  این  او 
را  خود  تشخیصی  سطح   ... و  مختلف  درمان های  تحمل   ، سن 
تعیین نماید و در نهایت پزشک بر یک روایت تکیه کرده و آن 
امکان  همچنان  البته  و  می دهد  قرار  )درمان(  عمل  مبنای  را 
به  بیمار  پاسخ  نحوه  که  چرا  دارد  وجود  نهایی  روایت  اصالح 
اختیار  در  را  مناسبی  اعتماد  قابل  نشانه های  شده  ارائه  درمان 

قرار می دهند. پزشک 
متون و روایاتی که بدین شکل تولید و باز تولید می شوند در 
آنند.  به درک  قادر  عده ای  فقط  که  می سازند  را  زبانی  اصطالح 
بستگان  برای  را  بیماری  وقتی می خواهید  آمده که  پیش  بسیار 
و  هستید  لغات  و  گفتمان  تغییر  به  مجبور  دهید  توضیح  بیمار 
راحتی  به  را  آنچه  که  است  مشکل  چقدر  که  می شوید  متوجه 
صحبت  آن  درباره  پزشکتان  همکاران  با  و  می کنید  فکر  آن  به 

برای دیگران توضیح دهید. می کنید 
آموزش علوم و از آن جمله پزشکی در حقیقت آموزش زبان 
تولید  و  نشانه ها  اخذ  توانایی  و  زبان  آن  با  تفکر  و  رشته  آن 

روایات با آن زبان است.
به  صبحگاهی  گزارش  هنگام  در  که  پزشکی  دانشجوی 
عدد   3 مصرف   ، بیمار  بدن  منتشر  کبودی های  به  توجه  جای 
فاقد  استامینوفن در هفته گذشته را مهمتر می داند در حقیقت 
توانایی الزم برای انتخاب مناسب نشانه هاست و به همین دلیل 

ممکن است که به تشخیص کامال بی ربط برسد.

در اینجا می توان به تعریفی جدید از مفهوم بیماری رسید:
تجربه  با  افراد  توسط  که  است  داستانی  بیماری  عنوان  هر 
نقل شده است. منبع این داستان ، روایات بسیار زیادی هستند 
عالئم  که  زیاد  بسیار  بیماران  در  شده  مشاهده  تغییرات  از  که 
چه  آن  شده اند.  گزارش  داشته اند  مشابه  )نشانه ها(  یافته های  و 
حقیقت  در  می بینیم  مرجع  کتب  در  بیماری ها  شرح  در  که 
کلیدی  نکات  حاوی  که  است  شده  نقل  داستان  تیپیک ترین 
می سرایند  پزشکان  که  جدیدی  داستان های  گنجاندن  برای 
بوده  واقف  امر  این  بر  نویسنده  خود  و  است  عناوین  این  تحت 
دارای  می شوند  داده  تشخیص  که  جدیدی  بیماران  داستان  که 
گوناگونی هایی هستند که در نقل داستان تیپیک به آن ها اشاره 
شده است تا ما نگرانی از عدم تطبیق مو به موی داستان خود 

با آنچه که در کتاب آمده است را نداشته باشیم.
با این نگرش وقوع هر بیماری یک واقعه منحصر به فرد تلقی 

می شود به این دالیل که :
به  می شوند  متفاوت  شروعی  منجربه  فردی  تفاوت های   -�

ابتدا  همان  از  متفاوت  فرد  دو  در  مشابه  فرآیندی  دیگر  عبارت 
تفاوت هایی را درتوالی وقایع پیش می آورند.

توالی  تغییراتی در  به  افراد مختلف منجر  پاسخ های بدن   -2
وقایع و بروز وقایع جدید در سیر بیماری خاص می شوند، و در 
نهایت آن چه که تحت فرآیندی نسبتا یکسان )بیماری تیپیک( 

در افراد مختلف بروز می کند یک وقوع تازه محسوب می شود.
نشان  آن ها  طبقه بندی  و  بیماری ها  به  نگرش  نحوه  این 
دلیل  به  بیماری های عفونی  تقسیم بندی  ما در  می دهد که چرا 
بیماری های  به  نسبت  کمتری  مشکل  اتیولوژی  بودن  مشخص 

روماتیسمی داریم .
داستان  که  می یابیم  را  بیماری  تصادف  حسب  به  زمانی که 
ما بسیار شبیه داستان تیپیک عنوان شده در کتب مرجع است 
در اصطالح می گوییم »بیمار کتاب خوانده است.« و این امر در 
نظر ما یک استثناست نه یک اصل که خود نمایانگر وقوف ما بر 

بیماریست. بودن هر  به فرد  منحصر 
: ما درستی روایاتی  اینجا مسئله دیگری مطرح می گردد  در 
آیا  و  می یابیم  کجا  از  می سازیم  که  را  خود(  )تشخیص های 

معیاری برای صدق و راستی تشخیص های ما وجود دارد ؟
شروع  تارسکی  صدق  نظریه  از  بحث  شدن  روشن  برای 

می کنیم:
»راستی و حقیقت، عبارت از تناظر با واقعیت هاست.« 5 

به عبارت دیگر منشا صدق گزاره های علمی )متون و روایات( 
انطباق با واقعیتی است که در آن بیرون می گذرد اما می بایست 
وابسته  کامال  و  نبوده  همیشگی  گزاره ها  که صدق  داشت  توجه 
است به شرایط موجود و زمینه مورد بحث و در شرایطی متفاوت 

گزاره ای صادق کامال کاذب می گردد.
با توجه به نظریه صدق تارسکی درستی روایتی که برای بیمار 
مطرح می شود بستگی تام به شواهد علمی و قابل اعتمادی دارد 
که از تغییرات بدن بیمار به ما می رسد یا به زبان نشانه شناسانه 
به نشانه های قابل اعتمادی که از درون بدن بیمار )چه آگاهانه 

و چه ناآگاهانه( دریافت کرده و تفسیر می کنیم.    
سنجش  مالک  مثابه  به  اعتماد  قابل  نشانه های  و  شواهد 
گزاره ها و روایات ما هستند و تاریخ پزشکی مملو است از یافتن 
دریچه های نوینی به امید شناخت نشانه های قابل اعتماد و همه 
یک  عنوان  به   Reed-Sternberg سلول   اگر  که  می دانیم 
هوجکین  لنفوم  تشخیص  شد  نمی  شناخته  اعتماد  قابل  نشانه 
ابطال  در  را  ما  اعتماد  قابل  نشانه های  می بود!  مشکل  چقدر 
که  جدیدی  فرضیه  بتوانیم  تا  می رسانند  یاری  خود  فرضیه 
توجه  نکته  این  به   . بسازیم  را  دارد  واقعیت  با  بیشتری  انطباق 
باطل شود  ما  امیدواریم که فرضیه   و  ما فرضیه می سازیم  کنید 
برای  چون   ! باشد  داشته  ابطال پذیری  توان  دیگر  عبارت  به  یا 

اثبات یک فرضیه هیچ راه علمی و منطقی وجود ندارد ! 4،6،7 
کنند،  جلوه  عجیب  و  بی معنا  ظاهر  به  شاید  فوق  سطور   
دستاوردهای  بزرگترین  از  یکی  که  گفت  می توان  جرات  به  اما 
علمی  گزاره های  ابطال پذیری  نظریه  بیستم  قرن  معرفت شناسی 
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کارل پوپر است. »مالک وضع علمی یک نظریه تخطئه پذیری یا 
ابطال پذیری یا آزمون پذیری آن است.« 4

در حقیقت روش علمی روشی است که در آن گزاره ها دائما 
قرار  آزمون  بیرونی سنجیده شده و مورد  واقعیت  با  در مواجهه 
می گیرند تا جرح و تعدیل شوند و مالک صدق و راستی فرضیات 

 5 ، 4 ما توانایی ابطال پذیری آنهاست. 
»رویکرد انتقادی شامل تالش های آگاهانه معطوف به ابطال، 

به علم منتهی شده و روش علمی را سامان می دهد.« 6
حال برای روشن شدن بحث مثال قبلی را پی می گیریم:

، توده ای در  با آسیت  CT Scan شکم خانم 65 ساله   در 
سمت چپ شکم گزارش می شود که امکان ارتباط آن با تخمدان 
آزمایش های  در  نیست.  مقدور  رادیولوژیست  برای  کولون  یا 
CEA باال و CA 125 در محدوده مرجع گزارش  خون بیمار 

می شود.
بر  تکیه  کردم،  اشاره  گزاره ها  نظریه صدق  در  که  همان طور 
شواهد و نشانه های قابل اعتماد ما را در انطباق هر چه بیشتر با 
آنچه که در بدن بیمار می گذرد یاری می رساند اما قابل اعتماد 

بودن شواهد و نشانه ها بستگی تام به زمینه و شرایط دارد. 
مرجع  محدوده  در   CA 125 و   باال   CEA بیمار  این  در 
شواهد قابل اعتمادی برای تقویت فرضیه وجود تومور کولورکتال 
اندازه گیری  مثال  برای  دیگر  شرایط  در  اما  می شوند  محسوب 
اتفاقی این دو آزمایش در بیماران به هیچ وجه موید وجود تومور 
نمی باشد. هر چند که قابل اعتماد بودن CEA در این بیمار از 
قوت کافی برای اقدام درمانی جراحی برخوردار نبوده و نیازمند 

است. هیستولوژیک  مطالعات 
 کسانی که تشخیص آزمایشگاهی را اساسا مستقل از تشخیص 
چنین  در  که  دهند  پاسخ  سوال  این  به  باید  می دانند  بالینی 
و    CEA آزمون  دو  تشخیصی  ارزش  می توان  چگونه  بیمارانی 
CA 125 را مستقل از سایه یافته ها )بالینی ، رادیولوژیک و...( 

تعیین کرد؟ !

خطر  به  را  بیماران  سالمت  که  پاتولوژیکی  تغییرات  کشف 
که  آنچه  حقیقت  در  است.  پزشکی  تشخیص  هدف  می اندازد 
در بدن بیمار می گذرد به مثابه اتفاقاتی است که در باغ فرضی 
خود  شناختی  محدودیت های  دلیل  به  ما  و  می دهد  رخ  ما 
علمی  اعتماد  قابل  روش های  از طریق  تنها  و  عمارتیم  محبوس 
)پنجره های گشوده شده به باغ( امکان حدس و گمانه زنی آنچه 
روش های  کسانی که  و  داریم  را  می گذرد  بیرون  آن  در  که  را 
یکدیگر  از  مستقل  را  شواهد  دریافت  جهت  شده  گرفته  به کار 
باغ می گذرد  آنچه در  تا  پنجره اند  بیشتر محو تماشای  می دانند 
به  را  باغ می گذرد خود  در  آنچه  دلیل عدم درک  به  یا شاید  و 

! پنجره مشغول داشته اند 
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چند نکته کاربردی

در هماتولوژی آزمایشگاهی 

مقدمه 
پیگیری  و  تشخیص  در  کننده  کمک  ایندکس های  از  یکی 
و  قرمز  گلبول های  روزانه  تولید  میزان  تخمین   ، کم خونی ها 
به خون محیطی می  باشد )خونسازی موثر(  این گلبول ها  ورود 
می شود  امکان پذیر  رتیکولوسیت  میزان  بررسی  با  مهم  این  که 
و  مانده  باقی  روز  یک  محیطی  خون  در  رتیکولوسیت  که  چرا 
مغز  از  قرمز  گلبول های  روزانه  تحویل  از  است  خوبی  معیار 
شدید  همولیزهای  موارد  در  ولی  محیطی؛  خون  به  استخوان 
رتیکولوسیت در خون  بلوغ  زمان  ، مدت  یا خونریزی های حاد 
زمان  مدت  رتیکولوسیت  نتیجه  در  و  یافته  افزایش  محیطی 
تخمین  نهایتا  و  می کند  سپری  محیطی  خون  در  را  بیشتری 
میزان تولید روزانه گلبول های قرمز را به طور کاذب باال می برد 
؛ بنابراین لزوم تصحیح میزان رتیکولوسیت امری اجتناب ناپذیر 

است که در این مقاله به طور کامل بحث شده است .   
نکته دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد آشنایی با بیماری 
 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria )PNH(
یا هموگلوبینوری حمله ای شبانه و نحوه تشخیص آزمایشگاهی 
سلول  اکتسابی  اختالل  یک    PNH می باشد.  بیماری  این 
و  گرانولوسیت ها  اریتروسیت ها،  تولید  با  که  است  ریشه ای 
گویچه های  در  نقص  می شود.  مشخص  غیرطبیعی  پالکت های 
رگی  داخل  شدن  متالشی  به  حساس  را  آن ها   ، خون  قرمز 
معموال  بالینی  لحاظ  از   PNH می نماید.   کمپلمان  واسطه  با 
رگی  داخل  مزمن  همولیز  با  و  می دهد  رخ  جوان  بالغین  در 
ساده  آزمایش  دو  با  بیماری  این  تشخیص  می  شود.  مشخص 
Sucrose hemolysis test و آزمایش سرم اسیدی شده یا 
Acidified serum test( HAMS test( امکانپذیر است. 

رتیکولوسیت شمارش  تصحیح 
هسته ای  بدون  و  نارس  قرمز  گلبول های  رتیکولوسیت ها 
RNA بــوده و هنـوز قـادر بـه تـولیــد  هستنـد کـه حـاوی 
مجــاورت  در  خــون  کـه  وقتـی  و  مــی باشـند  هموگلوبیـن 
 )New methyleneblue ( بلو  رنگ هایــی مثـل نیومتیلن 
به همراه   RNA گیرد،  قرار   )brilliant cresyl blue( یا
شبکه  یک  به شکل  میکروسکوپ  زیر  در  و  کرده  رسوب  رنگ 
 RBC درون  در  تیره  آبی  گرانول  دو  حداقل  یا  تیره  آبی 
رتیکولوسیت  عنوان  به  ها    RBC این  که  می شود  دیده  ها 

می شوند. شمرده 
قرمز  گویچه  هزار  حداقل  در  رتیکولوسیت ها  شمارش  با 
آنجایی که  از  نمود.   گزارش  را  رتیکولوسیت ها  درصد  می توان 
خون  به  ورود  از  بعد  روز  یک  حدود  رتیکولوسیت   RNA
حدود  رتیکولوسیت ها   که  داشت  توجه  )باید  می شود  ناپدید 
RNA  خود را از دست داده و  3 روز عمر می کنند و سپس 
روز   � تنها  روز   3 این  از  ولی  قرمز می شوند  به گلبول  تبدیل 
در  را  دیگر  روز   2 و  می کنند  سپری  محیطی  خون  در  را  آن 
رتیکولوسیت ها  شمردن  بنابراین  می گذراند(.   استخوان  مغز 
از مغز استخوان  از تعداد گویچه هایی که روزانه  معیاری است 
از  است  معیاری  عبارتی  به  یا  می شوند  داده  تحویل  خون  به 
به  اریتروسیت ها  تحویل  و  تولید  معنی  به  که  موثر  خونسازی 

می باشد.  محیطی  خون  گردش 
زمان  مدت  گاهی  که  است  اینجا  در  توجه  قابل  نکته  ولی 
افزایش  محیطی  خون  در  رتیکولوسیت ها  بلوغ  جهت  الزم 
رتیکولوسیت ها  آزادسازی  تسریع  علت  به  این  که  می یابد 
حمله های  جبران  جهت  محیطی  خون  به  استخوان  مغز  از 
مدت  عبارتی  به  می باشد.   حاد  خونریزی های  یا  همولیز 
تاثیر  تحت  استخوان  مغز  در  رتیکولوسیت ها  توقف  زمان 
کمتر  حتی  یا  روز   � به  روز   2 از  اریتروپویتین  باالی  میزان 
رتیکولیست ها  که  است  حالی  در  این  و  می یابد  کاهش 
این  هرحال  به  باید   RBC به  تبدیل  و  نهایی  بلوغ  جهت 
این  از  بیشتری  بخش  موارد  این  در  و  بگذرانند  را  روز   3
این  در  پس  می کنند.   سپری  محیطی  خون  در  را  مدت 
تعدیل  طوری  باید  را  رتیکولوسیت ها  میزان  خاص  موارد 
روزانه  تولید  اندازه  از  بیش  تخمین  از  که  نمود  تصحیح  و 
جهت  که  است  این  دیگر  نکته  شود.   جلوگیری  اریتروسیت 
مطلق  شمارش  از  باید  رتیکولوسیت ها  درست  تخمین 
بدین  که  آن  درصد  از  نه  و  شود  استفاده  رتیکولوسیت ها  
ها   RBC مطلق  شمارش  در  را  رتیکولیست ها  درصد  منظور 
 /L ، RBC شمارش   بیماری  اگر  مثال  می نماییم.   ضرب 
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باشد   7 او ٪  باشد و درصد رتیکولوسیت  2 داشته  /89  ×�0�2

بود  202 خواهد   ×�09  /L وی   رتیکولوسیت  مطلق  شمارش 
مطلق  شمارش  نرمال   )میزان  است  نرمال  میزان  برابر   4 که 
داشت  توجه  باید  البته  است(   50  ×�09  /L رتیکولوسیت ها  
بلوغ  زمان  افزایش  بدلیل  فرد  این  رتیکولوسیت  میزان  که 
که  است  شده  داده  نشان  باالتر  کاذب  به طور  رتیکولوسیت ها 

نمود. خواهیم  استفاده   � جدول  از  آن  تصحیح  جهت 
 

جدول�: رابطه بین میزان هماتوکریت و مدت زمان بلوغ 

فرمول  از  نرمال  حالت  به  رتیکولیست   تولید  میزان  محاسبه 
زیر به دست می آید.

                                  
این فرد هماتوکریتی معادل ٪25 داشته  اگر  به عنوان مثال 
زیر  ترتیب  به  وی  رتیکولوسیت  شمارش  تصحیح  جهت  باشد 

عمل می کنیم.  

بنابراین در این بیمار تعداد رتیکولوسیت هایی که روزانه وارد 
عبارتی  به  یا  است  طبیعی  فرد  برابر  دو  می شوند  خون  جریان 
توجه  )باید  است.  طبیعی  برابر  دو  وی  قرمز  گویچه های  تولید 
رتیکولوسیت  درصد  معادل  آمده  دست  به   2 عدد  که  نمایید 

نمی باشد( 

  PNH
 )Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria(

اختالل  یک  شبانه  حمله ای  هموگلوبینیوری  یا    PNH
اریتروسیت ها،  تولید  با  که  است  ریشه  ای  سلول  اکتسابی 
گرانولوسیت ها و پالکت های غیرطبیعی مشخص می شود.  نقص 
شدن  متالشی  به  حساس  را  آنها   ، خون  قرمز  گویچه های  در 
داخل رگی با واسطه کمپلمان می نماید.  علت این مساله کاهش 

   : تنظیم کننده کمپلمان است مثل  پروتئین های  میزان 
Decay accelerating Factor (DAF): CD55 
Membrane inhibitor of reactive lysis (MIRL): 
CD59

کولین  استیل  مانند  دیگری  پروتئین  های  و   آنزیم ها  نیز  و 
و  پروتئین ها  این  تمامی  فسفاتازلکوسیتی.  آلکالین  و  استراز 
آنزیم ها از طریق یک لنگر مشترک گلیکولیپیدی به نام GPI  یا 
گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول به غشاء سلول متصل می شوند. 
بنابراین می توان PNH  را به عنوان یک کمبود نسبی یا کامل 
سلول های  از  جمعیت  یک  در   ،  GPI به  متصل  پروتئین های 

نمود.  تعریف  سیستم خون ساز 

می دهد  رخ  جوان  بالغین  در  معموال  بالینی  لحاظ  از   PNH
هموگلوبینیوری  بدون  یا  همراه  رگی  داخل  مزمن  همولیز  با  و 
واضح مشخص می شود ولی هموسیدرینیوری تقریبا به طور ثابت 
تزریق  جراحی،  عفونت،  خواب،  در  همولیز  دارد. حمالت  وجود 
ورزش  حتی  و  اشعه  به  حاجب  رنگینه های  تزریق  کامل،  خون 

تشدید می شود.  شدید 
تشخیص این بیماری با دو آزمایش ساده امکان پذیر است:

:Sucrose  hemolysis test-1
اصول این آزمایش چنین است که سوکروز، محیطی را با قدرت 
گویچه  های  به  کمپلمان  اتصال  که  می آورد  فراهم  پایین  یونی 
قرمز  از گویچه های  را شدت می بخشد در PNH بخشی   قرمز 
طبیعی  غیر  حساسیتی  کمپلمان،  به وسیله  شدن  لیز  برابر  در 

دارند.
در این آزمایش، RBC های شسته شده بیمار و سرم طبیعی 
غنی  کمپلمان  پروتئین های  نظر  از  )که   ABO نظر  از  سازگار 
و  می شوند  مخلوط  هم  با   )٪  �0( ایزوتونیک  سوکروز  و  باشد( 
و  شده  سانترفیوژ  اتاق  دمای  در  انکوباسیون  دقیقه   30 از  پس 
مایع رویی را از لحاظ همولیز چک می کنیم. همولیز کمتر از ٪5 
منفی بین �0-5 ٪  مشکوک است که این حالت در کم خونی 
مگالوبالستیک و کم خونی  همولیتیک خود ایمن دیده می شود 



و بیشتر از�0 ٪  مثبت و جهت PNH  تشخیصی است. 
2- آزمایش سرم اسیدی شده یا

: Acidified serum test  )HAMS test(
 تشخیص قطعیPNH  بستگی به مثبت شدن آزمایش سرم 
از مسیر فرعی  اسیدی شده دارد. در محیطی اسیدی کمپلمان 
RBC  ها متصل شده و در صورت حساس  فعال می شود و به 

RBC ها آنها را متالشی می کند.  بودن 

در این آزمایش RBCهای شسته شده بیمار را با سرم طبیعی 
پروتئین های کمپلمان غنی  نظر  از  )که     ABOنظر از  سازگار 
از یک ساعت  باشد( و اسید کلریدریک مخلوط می کنند و پس 
37  لوله را سانتریفیوژ کرده و از لحاظ  ˚ Cانکوباسیون در دمای
میزان همولیز بررسی می کنند. در بیماری PNH  معموال 50-

�0٪  گلبول ها متالشی می شوند. 2  )شکل �(
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شکل 1 : آزمایش سرم اسیدی شده در دو گروه بیمار و شاهد

controlpatient



2672/پ/87
87/4/3�

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر امامی رضوی 
معاونت محترم سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سالم علیکم
احتراما، پیرو نامه های شماره  ��24/پ/86  مورخ 86/7/25 و �2�2/پ/ 85 مورخ  85/9/25  این انجمن و با توجه به اقدامات اخیر 
آزمایشگاه مرجع سالمت در تدوین استانداردهای ملی آزمایشگاه بالینی توجه آن مقام محترم را به » غایب بزرگ« این استانداردها که همانا 

نقش محوری تشخیص بالینی در فرآیند درخواست، انجام و صدور جواب های آزمایشگاهی است، جلب می نماید. 
همانطور که استحضار دارید در سالیان گذشته تربیت متخصصان پاتولوژی با هر دو گرایش آناتومیکال و کلینیکال در کشور ما منجر به 
راهیابی متخصصانی به عرصه آزمایشگاه گردیده است که عالوه بر کسب مهارت های الزم برای تشخیص های بافتی و سلولی، توانایی تفسیر 
و انطباق نتایج حاصله از فرآیندهای آزمایشگاهی با بالین بیمار را دارند و این امکان در اختیار پزشکان بالینی قرار گرفته است که با مشاوره 

با یک پزشک متخصص نسبت به انتخاب مسیر درست تشخیص آزمایشگاهی گام بردارند.
اما متاسفانه از آنجایی که سیاستگذاری ها عمدتا تابع شرایط موجود و با در نظر گرفتن موقعیت کارگزاران درگیر بوده است، طرح مسئله 
وجود یک پزشک متخصص با نقش Medical director  در آزمایشگاه همواره مخالفت های شدیدی را به همراه داشته که این مورد حتی 

در تدوین استانداردها توسط آزمایشگاه مرجع سالمت مغفول مانده است.
مراجعه به کتب مرجع مدیریت آزمایشگاه مشخص می سازد که وجود یک Lab director ) مسئول فنی ( که دارای اشراف در امور فنی 
آزمایشگاه است به تنهایی برای اداره یک آزمایشگاه به خصوص در سطح آزمایشگاه های بیمارستانی کافی نیست و در صورتیکه آزمایشگاه را 

یکی از ارکان پیشگیری، تشخیص ، درمان و پیگیری بیماری ها بدانیم، بی شک نیازمند Medical director در آزمایشگاه هستیم.
Medical director پزشکی است که با آگاهی از فرآیندهای انجام آزمایش و شناخت فرصت ها و محدودیت های آزمونهای مختلف 

آزمایشگاهی نظر مشورتی خود را به پزشکان بالینی ارائه می دهد. 
همچنین Medical director  نقش اصلی را در انطباق نتایج حاصله از روش های آزمایشگاهی با وضعیت بالینی بیمار دارد و این 
دقیقا آن چیزی است که در طب بالینی ما به فراموشی سپرده شده است با توجه به آموزش های تعریف شده در دوره دستیاری پاتولوژی، 
به  دسترسی  امکان  مواردیکه  در  چند  هر  می باشند،   Medical director نقش  ایفای  برای  گزینه  بهترین  رشته  این  فارغ التحصیالن 
 Medical متخصصان پاتولوژی وجود نداشته باشد، سایر پزشکان متخصص با گرایش داخلی می توانند نقش آن را ایفا نمایند. ) شرح وظایف

director به پیوست تقدیم می گردد.(
لذا از نظر انجمن آسیب شناسی ایران تدوین هر گونه استاندارد و الیحه جهت ارتقا سطح علمی آزمایشگاه های بالینی بدون در نظر گرفتن 
موارد فوق فاقد وجاهت علمی و منطقی است و این انجمن خواستار درج الزام وجود Medical director جهت ِآزمایشگاه های بیمارستانی 
در آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی، استانداردهای تدوین شده در آزمایشگاه مرجع سالمت و هر گونه الیحه جهت 

ارتقاء سطح علمی آزمایشگاه های بالینی است. 
                دکتر فرید کرمی

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران

شرح وظایف Medical director به مبنای کتب مرجع مدیریت آزمایشگاه:
�- کمک به پزشکان برای انتخاب و تفسیر نتایج آزمایش ها

2- ارائه نقطه نظرات بالینی در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی، سیستم های اطالع رسانی و سایر تکنولوژی ها
3- مشخص ساختن بهترین روش انجام آزمایش ها با توجه به بیماری های شایع منطقه و نوع بیمارستان ارائه دهنده خدمت

4- تعیین سطوح الزم و کافی در رسیدن به تشخیص و جلوگیری از انجام تست هایی که در یک سطح تشخیصی الزم نیستند.
5- شرکت در کمیته های بیمارستانی و ارائه نقطه نظرات فنی و بالینی
6- تعیین test menu ) آزمایش های قابل انجام در یک آزمایشگاه (

7- تعیین Turn around time  ) زمان الزم برای ارائه جواب ( بخصوص در مورد بیماران اورژانس و قلبی
8- ارزیابی های مرتبط با درخواست آزمایش ها توسط پزشکان و تعیین پانل های درخواست آزمایش با همکاری پزشکان بالینی جهت 
جلوگیری از درخواستهای بی رویه از یک طرف و تهیه یک آلگوریتم تشخیص جهت از قلم افتادگی احتمالی بعضی از تست ها که ممکن است 

راهگشای تشخیص بیماری باشند.
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 تا ثیرعوامل پره آنا لیتیك در
آزمایش  هاي انعقادي

مقدمه
در شرایطي كه هزینه انجام آزمون هاي آزمایشگاهي مسئله اي كلیدي 
در ارائه خدمات بهداشتي است، كیفیت و كارایي آن ها نیز از عوامل 
بسیار با اهمیت مي باشند. آزمون هاي انعقادي روتین جهت شناسایي 
اختالالت سیستم انعقادي و یا پایش درمان ضد انعقادي در بیماران 
مي باشد. اگرچه در دهه  هاي گذشته تالش هاي زیادي جهت بهبود 
كیفي و استاندارد سازي این آزمون ها صورت گرفته است، اما كنترل 
نا كارآمد در بخش پره آنالیتیك ، همچنان بر قابل اعتماد بودن نتایج 

آزمون ها لطمه وارد مي سازد.
كارآیي بخشي در آزمون هاي انعقادي تنها با كنترل فاز آنالیز آزمایش 
حاصل نمي گردد ، بلكه نیاز به اتخاذ سیاست هایي در جهت ارزیابي 
كه  مي باشد  پره آنالیتیك  فاز  در  تاثیر گذار  عوامل  كاهش  و  كیفي 
شامل مراحل شناسایي بیمار تا نحوه نگهداري و ارسال نمونه است. 
آماده  سازي  تا  درخواست  فرایند  ابتداي  از   ، موارد خطا  به  ذیل  در 

نمونه جهت آزمایش اشاره مي شود.
كلمات كلیدي : آزمون هاي انعقادي - خطاهاي پره آنالیتیك 

عوامل موثر
1- شناسایي بیمار

تغییر  و  نمونه گیري دارند  زیادي  تعداد  در مراكزي كه روزانه  اكثراً 
شیفت نمونه گیران بسیار سریع انجام مي گیرد ، این نوع خطا شایع 
است.  لذا گام اول در فاز پره آنالیتیك شناسایي صحیح بیمار و انتقال 
مشخصات وي بر روي لوله هاي آزمایش و ممانعت از جابجایي نمونه 
وي با بیماران دیگر است. استفاده از Bar Code مشخصات كامل 
بیماران و الصاق آن ها بر روي لوله ها مي تواند  این موارد را كاهش 

دهد.
2- محل آناتومیك ورید مناسب جهت نمونه گیري

ناحیه آنته  كوبیتال مناسب ترین محل جهت نمونه گیري مي باشد. ورید 
مناسب جهت نمونه گیري Median Cubital vein مي باشد.

از ورید هاي اندام هاي تحتاني و ناحیه قوزك پا ترجیحًا نباید استفاده 
انعقادپذیري  به  بیشتري  تمایل  تحتاني  اندام  در  خون  زیرا   ، شود 
از  نمونه  اخذ  همچنین  و  دارد  خون  گردش  نسبي  سكون  علت  به 

شریان ها به دلیل تماس با پالك هاي آترواسكلروتیك توصیه نمي گردد 
.

نمونه گیري از فیستول ها، كاتترهاي شریاني  و شریان ها ، وریدهاي 
فمورال و یا واریسي، وریدهاي دست در سمتي كه بیمار تحت عمل 

ماستكتومي  قرار گرفته نیز جایز نیست.
3- تمیز كردن محل نمونه گیري با الكل

اگر محل نمونه گیري با الكل پاك شده ولي خشك نشود، رطوبت الكل 
وارد نمونه خون بیمار گردیده و باعت لیز گلبول  هاي قرمز مي گردد.

4- بستن طوالني مدت گارو
ملكول هاي  غلظت  افزایش  باعث  كاذب  بطور  وریدي  استاز  ایجاد 
بزرگي همچون فاكتور فون ویلبراند و فاكتور هشت مي گردد. زمان 
مجاز تنها یك دقیقه مي باشد و بدنبال یك تا سه دقیقه استاز وریدي 
دیده مي شود. اگر وریدها به راحتي در دسترس باشند دیگر نیاز به 
بستن گارو نبوده ، بالفاصله بعد از ورود سوزن به داخل رگ  گارورا 
باز نمایید. همچنین اگر قرار باشد از بیمار نمونه هاي متعددي جهت 

آزمایش گرفته شود ترتیب  صحیح رعایت گردد. 
5- كم بودن حجم نمونه

نسبت حجم ماده ضد انعقاد به خون در لوله آزمایش ، یك به نه است 
. اگر حجم خون كم باشد و  میزان ماده ضد انعقادي بیشتر شود، بر 
روي آزمایش تأثیر خواهد گذاشت ، به طوري كه PT و PTT به طور 
مورد  ٪ حجم  از 90  كمتر  كه  نمونه هایي   . مي شوند  كاذب طوالني 

انتظار خون داشته باشند را نباید پذیرش نمود.
6- مخلوط نكردن آهسته نمونه بالفاصله بعد از خونگیري

باید پس از اتمام خونگیري به طور آهسته  3 تا 4 بار نمونه را مخلوط 
مخلوط  هم  با  كوتاهي  زمان  در  و خون  انعقاد  ماده ضد  وقتي  كرد. 
نشوند لخته تشكیل مي شود و از آنجایي كه حتي یك لخته كوچك در 
آزمایش تأثیر مي گذارد تمام نمونه هاي حاوي لخته باید حذف شوند. 

وجود لخته PT و PTT را به طور كاذب افزایش مي دهد.
7- تكان دادن شدید نمونه

 PTT و PT باعث همولیز و فعال شدن پالكت ها شده لذا آزمایش 
به طور كاذب كوتاه مي شوند.
8- بروز همولیز در نمونه

 استفاده از وسایل نامناسب  مانند سرنگ داراي سوزن باریك باعث 
انتقال  اثر  بر  نیز  آزمایش شود،  لوله  وارد  به  آهستگي  مي شود خون 
حین  در  یا  شد  بحث  قبال  كه  خون  نمونه  داخل  به  الكل  رطوبت 
نمونه گیري هاي مشكل و انسداد نسبي كاتترها یا وسایل نمونه گیري، 
همچنین مخلوط نمودن سریع و بیش از حد خون، دماي بسیار باال و 
یا پایین، سانتریفوژ با سرعت باال و بمدت طوالني ، یكپارچگي جدار 
گلبول هاي قرمز را برهم زده و باعث ایجاد همولیز مي شود . همولیز 

به شكل واضح تا زمان جداسازي پالسما بچشم نمي آید.
همولیز نمونه به پالسما رنگ صورتي یا قرمز مي بخشد. چون همولیز 
قابل مشاهده با فعال نمودن سیستم انعقادي همراه است و سبب فعال 
تكرار گردند چرا كه   باید  نیز  نمونه ها  این   ، شدن پالكت ها مي شود 

PT و PTT به طور كاذب كوتاه مي شوند.
9- نحوه غلط نگهداري نمونه

دکتر کامبیز مظفري ، متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی 
، عضو هیات علمی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب 

شهیدرجائی 
راستین پوراصغریان،  کاردان آزمایشگاه
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درجه حرارت نامناسب یا تأخیر بسیار طوالني انجام آزمون از عوامل 
دیگر خطا مي باشند. نمونه باید در درجه حرارت اتاق نگهداري شود 
عملكرد  آزمون هاي  خصوص  در  گردد.  آزمایش  ساعت  چهار  طي  و 
نمونه  باید  این صورت  غیر  در  مي  باشد.  ساعت   3 فوق  زمان  پالكتي 
در  ذخیره سازي  جهت  پالكت  از  عاري  پالسماي  و  شده  سانتریفوژ 
دماي منفي 70 درجه سانتي گراد نگهداري گردد. عدول از این شرایط 

باعث طوالني شدن PT و PTT مي شود.
10- سرد كردن نمونه در یخچال یا قرار دادن نمونه بر روي 

یخ
و  كرده  فعال  را  هفت   فاكتور  درجه،   4 دردماي  نمونه  نگهداري 
مورد  یخچال  در  آن  نگهداري  یا  یخ  روي  بر  نمونه  انتقال  همچنین 

توصیه نمي باشد ، چون PT به طور كاذب كوتاه مي  گردد.
11-زمان ناكافي سانتریفوژ  و عدم تشكیل پالسماي عاري از 

پالكت
از  باید طي یك ساعت پس  نمونه  هاي درپوش دار  سانتریفوژ كردن 
نمونه گیري انجام گیرد )با دور G�500، �5 دقیقه( در درجه حرارت 
از دست مي دهد  را   PTTحساسیت خود  این صورت   غیر  در  اتاق، 
سانتریفوژ  طوري  نمونه  باید  مي گردد.  مخدوش  فاكتورها  ارزیابي  و 
شود كه شمارش پالكتي آن كمتر از �0 هزار باشد چراكه پالكت ها 
تأثیر  فاكتور 4 پالكتي  و  انعقادي  فاكتورهاي   ، رهایي فسفولیپید  با 
سوء خود را خواهند گذاشت. فسفولیپیدها لوپوس آنتي كوآگوالنت را 
مهار كرده و فاكتور 4 پالكتي هپارین را غیرفعال مي كند )یعني زمان  

به طور كاذب كوتاه مي شود(.
12- نوع سوزن ها و لوله هاي آزمایش

فرایند   )vacutainer( مكنده  لوله هاي  و  مستقیم  سوزن  هاي 
 scalp vein  نمونه گیري را متحول كرده است. نمونه گیري توسط
ممكن است در نوزادان كوچك و یا افرادي كه دسترسي عروقي خوبي 
ندارند توصیه شود ، ولي معایب زیادي از جمله هزینه باال و خطاهاي 
همچنین  و  لخته  ایجاد  یا  همولیز  ناكافي،  نمونه گیري  شامل  بیشتر 
خطر براي فرد نمونه  گیر را در بردارند. باید خون با دقت گرفته شود تا 

از همولیز RBC ممانعت گردد.
13- لوله شیشه اي یا پالستیكي

از  اعم  لوله  جنس  در  داري  معني  تفاوت  كه  داده  نشان  مطالعات 
مي توان  را  پالستیكي  لوله هاي  پس  نیست،  پالستیكي  یا  شیشه اي 
از  بعضی   � جدول  در  كرد.  شیشه اي  لوله هاي  جایگزین  براحتي 
این  آنها و هم چنین توصیه های الزم در خصوص  تاثیر  این عوامل، 

مشکالت بیان گردیده است.
نتیجه گیري

آزمون هاي انعقادي روتین جهت شناسایي اختالالت سیستم انعقادي 
بیماران صورت مي گیرد.  در  درمان ضد انعقادي  پایش  به منظور  یا  و 
كیفي  بهبود  جهت  زیادي  تالش هاي  گذشته  دهه هاي  در  اگرچه 
نا  كنترل  اما  است،  گرفته  صورت  آزمون ها  این  استاندارد سازي  و 
لطمه  آزمون ها  نتایج   بر  همچنان   ، پره آنالیتیك  بخش  در  كارآمد 
وارد مي سازد، صرف نظر از كوشش هاي مستمري كه در شناسایي و 

پیشگیري خطاهاي فوق صورت گرفته است.
نیاز به  بلكه   ، نبوده  امر مقدور  این  آنالیز آزمایش  با كنترل فاز  تنها 
اتخاذ سیاست هایي در جهت ارزیابي كیفي و كاهش عوامل تاثیر گذار 
در فاز پره  آنالیتیك مي باشد كه شامل مراحل شناسایي بیمار تا نحوه 

نگهداري و ارسال نمونه است.
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CommentConsequenceError
Anticoagulant to blood ratio exceeds 1:9: anticoagulant 
affects the assay.

PT and PTT falsely 
prolonged

Short draw ( less than 2.7 mL 
blood )

Blood clots form when anticoagulant and blood do not mix 
rapidly. Even a small clot affects results. The laboratory must 
inspect all specimens and reject clotted specimens.

PT and PTT falsely 
prolonged

Failure to gently mix specimen 3-
4 times immediately after 
collection

Hemolysis and platelet activation cause activation of the 
cascade.

PT and PTT falsely shortenedExcessively vigorous mixing 

Visible hemolysis associated with in vitro coagulation and 
platelet activation. Specimens with visible hemolysis should 
be rejected.

PT and PTT falsely shortenedHemolysis caused by slow 
collection, improper equipment 

Specimen must be stored at room temperature and tested 
within 4 hrs, (3 for platelet function testing) or else 
centrifuged, separated, and the platelet –free plasma rapidly 
frozen at- 70 ºC. 

PT and PTT prolongedImproper storage: wrong 
temperature or held too long

Chilling to 4 ºC activates factor VII . The practice of 
transporting hemostasis specimens on ice or storing in 
refrigerators is discouraged. 

PT falsely shortenedChilling in refrigerator or placing 
on ice 

Specimen is centrifuged so that plasma has a platelet count 
less than 10,000/mm3 (platelet-free plasma). Platelets release 
phospholipids, coagulation factors, and platelet factor IV. 
Phospholipids neutralize lupus anticoagulants, platelet factor 
IV neutralizes heparin.

PTT loses sensitivity for 
lupus antico- agulants and 
heparin. Factor assays 
inaccurate

Inadequate centrifugation, failure 
to produce platelet – free plasma.

Tourniquet causes venous stasis, which falsely elevates the 
concentration of large molecules. The tourniquet may be 
applied for up to 1 minute. 

Falsely elevates vWF, factor 
VIII

Prolonged tourniquet

جدول 1: عوامل مداخله گر در تست های انعقادی در فرآیند قبل از آزمایش و راههای پیشگیری از آن.
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مقدمه
محدودي  تعداد  مقاله  هر  انتشار  براي  گذشته  درقرن 
روي  مطالعه  تحقیق،  براي  اخیر  قرن  در  اما  بود،  کافي  نمونه 
ضروریست.  نمونه  صدها  گاه  و  صد  حد  در  زیاد  بسیار  تعداد 
پارافیني،  بلوک هاي  داشتن  دست  در  دیگر  علم  پیشرفت  با 
جدید  علوم  و  نیست  کافي  شده،  فیکس  بافت هاي  محتوي 
پشتوانه اي  با  همراه  زنده  نمونه هاي  نیازمند  ملکولي  سلولي 

غني از اطالعات مربوط به بیمار مي باشد. 

تعریف 
از  ارزش  با  ایست  مجموعه  تومورال  بافت هاي  بانک 
با فاصله زماني بسیار  با دقت بسیار زیاد و  سلول هاي زنده که 
کوتاه از توده هاي سرطاني و بافت سالمت حاشیه آن برداشت 
اطالعات  با  همراه  مدید،  مدت هاي  براي  الزم  برودت  در  و 
هریک  ژنتیک،  کامل  با خصوصیات  پاتولوژیک،  و  بالیني  دقیق 
مجموعه  این  مي شود.  نگهداري  بیمار  یک  معرف  به عنوان 
انتشار  ایجاد سهولت درامرتحقیقات و  براي سرعت بخشیدن و 
مناطق  در  معتبر   علمي  مراکز  موفقیت  راز  و  متعدد  مقاالت 

مي باشد.  جهان  پیشرفته 

ایجاد بانک بافت تومورال به منزله یک اورژانس علمي است. 
عمل  از  قبل  مناسب   درمان هاي  و  علم  پیشرفت  با سرعت 
درحد  اغلب  و  نمونه ها کوچک  نزدیک  بسیار  درآینده  جراحي، 
تومورال  بافت هاي  و ذخیره  لذا جمع آوري  بود.  FNA خواهد 

بود. آینده خواهد  امروز زمینه ساز تحقیقات 

اهمیت بانک بافت هاي تومورال 
با مشکالت بسیار همراه است.  بانک، تحقیقات   بدون وجود 
با کیفیت  براي هر طرح تحقیقاتي تهیه نمونه به تعداد کافي و 
است.  طوالني  بسیار  زماني  نیازمند  و  دشوار  امري  مطلوب 
دفعات  به  جراحان،  از  چند  تعدادي  کردن  همفکر  و  متقاعد 
مقداري  آوردن  به دست  براي  عمل  اطاق  در  پشت  ایستادن 
یا  از خصوصیات هیستوپاتولوژیک آن و  تازه بدون آگاهي  بافت 
ایستادن پشت دست یک پاتولوژیست در انتظار گرفتن مقداري 
انتقال  نحوه  است،  شده  ارسال  فرمالین  در  احتماال  که  بافت 
بالیني  اطالعات  مربوطه، جمع آوري  تحقیقات  تا مرکز  بافت  آن 
درمان هاي  تاثیر  به  بردن  پي  نیست،  دردسترس  که  بیماري 
وقت،  صرف  نیازمند  هریک  بیمار،   روي  شده  انجام  مختلف 
توانایي هر  و  بسیار مي باشد که شاید درحوصله  و هزینه  انرژي 
حالي که  در  گردد،  تحقیق  از  انصراف  به  منجر  و  نبوده  محقق 
نماید،  تحقیق  عزم  محققي  که  زمان  هر  بانک،  تومور  وجود  با 
به هر تعداد که مورد نیاز اوست، ده ها و صدها نمونه بي نیاز به 
انتخاب  بیمار،  از  کتبي  اجازه نامه  با  همگي  واحد،  درآن  منت، 
بهترین  در  شده  نگهداري  ضایعه،  ناحیه  مناسب ترین  از  شده 
مشخصات خاص  و  بالیني  دقیق  توضیحات  داراي  همه  شرایط، 
تاثیر  پیگیري  بدخیمي،  هرگروه  براي  نیاز  مورد  پاتولوژي، 
وي  اختیار  در  شده  انجام  تحقیقات  و  شده  اعمال  درمان هاي 
خواهدبود. در حالي که نه جراح درحین جراحي معذب از پشت 
از  قبل  اصولي  غیر  طریقه  به  نمونه  نه  است،  محقق  بودن  در 
این  به دلیل  نه  مي بیند،  صدمه  پاتولوژیست  دست  به  رسیدن 
باعث  و  اشکال  دستخوش  تشخیص  اصولي  غیر  نمونه برداري 
صدمه به بیمار مي گردد، نه پاتولوژیست درحین آزمایش گرفتار 
نمونه در شرایط و  نه حمل  نیاز محقق است  به  پاسخ  و  حضور 
طول زمان نامطلوب و نه بخش و پرستاران و بایگاني جوابگوي 

مي گردند. متفرقه  افراد 

انگیزه راه اندازي بانک بافت هاي تومورال درایران
در  بزرگ  تومورهاي  متنوع  و  بي شمار  تعداد  مشاهده  با 
پاتولوژي  روتین  های  آزمایش  از  بعد  یک  هر  که  کانسر  انستیتو 
راهي زباله دان مي گردند، رسالت نگهداري این امانات علمي براي 
پایه گذاري  انگیزه  فریضه  به عنوان  آینده،  نسل  براي  و  محققان 
نظر  به  آن  اجراي  و  منطقي  نظر  به  نیت  این  گرچه  شد.  بانک 
پا  سریع  خیلي  همگان  استقبال  با  مي بایست  و  مي آید  آسان 
دشواري هاي  با  سال  اما طي چند  مي یافت،  توسعه  و  مي گرفت 
در  ایران  تومورال  بافت هاي  بانک  مرکزي  هسته  باالخره  بسیار 
زمستان سال �385 در انستیتو کانسر فرم گرفته و آغاز به کار 

نموده است.
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با  مطابق  ایران  تومورال  بافت هاي  بانک  حاضر  درحال 
استانداردهاي Ontario Tumor Bank و بانک هاي مشابه در 
North America و عینا با همان وسایل و همان پروتوکل ها 

به کاراست.  مشغول 
انجمن  عضو  ایران  تومورال  بافت هاي  بانک  همچنین   
 )ISBER( International Society for بین المللي 
  Biological and Envionmental Repositionies

مي باشد.

نحوه کار بانک بافت هاي تومورال 
جلب  و  توضیح  بین الملل،  قانون  با  مطابق  مرحله  اولین   -�
انجام  براي  وي  از  کتبي  اجازه نامه  گرفتن  و  بیمار  رضایت 
خون  و  سرطاني  غیر  و  سرطاني  بافت  روي  آتي  آزمایش های 

محیطي وي مي باشد. 
2- بال فاصله بعد از عمل جراحي دراسرع وقت بعد از انتخاب 
بافت  مازاد  رایج،  تشخیصي  آزمایش های  براي  بافت  الزم  مقدار 
مایع  ازت  به مخزن محتوي  تومررال حاشیه آن  و غیر  تومورال 
C°�80- هدایت مي گردند که با مراقبت هاي روزمره  با برودت 
تا  مي تواند  بافت  ازت،  مخزن  داخل  شرایط  بودن  استاندارد  از 
روز  این گنجینه هر  آمار  بماند.  درامان  و  زنده  متمادي  سالیان 
در ساعت معین در وب سایت بانک بافت   تومورال ایران منعکس 
نیز  بیماران  فامیلي  و  فردي  سوابق  بالیني،  اطالعات  مي گردد. 
نگهداري  کامپیوتري  منظم  فایل  به صورت  و  شده  گردآوري 
مي شوند. اطالعات پاتولوژیک هر بیمار نه به صورت طوالني و با 
نکات  ذکر  به صورت  بلکه  پاتولوژي،  گزارش  متفاوت  روش  هاي 
برگزیده  بیمار  هر  براي  پاتولوژي  برگه  هر  از  نیاز  مورد  کلیدي 
و ثبت مي گردد و با پیگیري نحوه درمان و نتیجه حاصل از آن 
درماه ها و سال هاي بعد، فایل اطالعاتي مربوط به هر بیمار غني 

و غني تر خواهد شد. 
کار،  گردش  براي  مرکزي  چنین  که  است  بدیهي   -3
باعث  الزم   دانش  و  دانایي  با  که  مي باشد  کارکناني  نیازمند 
گردند  احتمالي  ازخطرات  جلوگیري  و  کیفیت  نگهداشتن  ثابت 
دشوار  بسیار  که  نه  آسان  گرداننده هایي  چنین  به کارگرفتن 
آماده  متخصص طرحي  نیروهاي  ما  مملکت  در  درحالي که  بود، 
در  مي توانند  راحتي  به  بوده  قبیل  این  از  مفید  و  ملي  خدماتي 
شهرهاي  و  تهران  نقاط  سایر  و  انستیتو کانسر  همانند  مرکزي 
انتخاب،  مسئولیت  بزرگ  عمل  اطاق  هر  کنار  در  ایران  مختلف 
را  هرنمونه  به  مربوط  اطالعات  تکمیل  و  نگهداري  برداشت، 

بگیرند.  به عهده 
اطالعات  بانک ها،  محل  بودن  پراکنده  و  متعدد  علیرغم   -4

www. مشترک  سایت  در  مشترکًا  بیماران  تمام  به  مربوط 
در  یکجا  و  ملحق  بهم  مي توانند   irantumorbank.com
و  نمونه  جویاي  محققان  دید  معرض  در  جهان  و  ایران  سطح 
متعدد،  بانک هاي  بجاي  ترتیب  این  به  گیرند.  قرار  دانشمندان 
متفاوت، کوچک و مستقل، یک بانک ملي قوي بزرگ و مشترک 

داشت. خواهیم 
جوان  نیروهاي  بر  عالوه  فرد،  به  نبودن  قائم  براي   -5
کارآمد،  و  دانا  افراد  راهنمایي  و  پشتیباني  اموربانک،  گرداننده 
هیات  اعضاء  به عنوان  توانایي خاص  و  تجربه  تخصص،  با  هریک 
زمان هاي  در  که  است  ضروري  تومورال  بافت هاي  بانک  مدیره 
امور  گردانندگان  و  بانک  احتمالي  گره گشاي مشکالت  مناسب 

باشند.  آن 
6- بودجه بانک بافت های تومورال از بودجه عمومی کشور و 
مردمی  کمک های  از  و  می شود  تامین  دانشگاه  به  مربوط  سهم 
نیز بی نصیب نمی ماند. در عین حال می توان برای تقویت بیشتر 
امکانات این بانک، در مقابل عرضه هر نمونه و اطالعات مربوطه 

نیز وجه متناسبی دریافت نمود. از محققان 
و   Tumor banking علم  با  طبیبان  ساختن  آشنا   -7
در  دوره اي  گذراندن  نیازمند  شاید  مملکت  درسطح  آن  اشاعه 
باشد.  براي دانشجویان رشته پزشکي  دانشگاهي  حین تحصیل 

قدرداني و تشکر
باقر  دکتر  آقاي  جناب  پشتیباني  و  حمایت  از  درخاتمه   
جناب  و  علوم پزشکي تهران  دانشگاه  محترم  رئیس  الریجاني, 
مرکزتحقیقات  محترم  ریاست  محققي،  محمد علي  دکتر  آقاي 
ریاست  اباسهل  ابوالقاسم  دکتر  آقاي  جناب  و  کانسر  انستیتو 
محترم انستیتوکانسر قدرداني مي شود که بي کمک و مساعدت 

آنان این مهم جامه عمل بخود نمي پوشید.
 Ontario tumor زمینه  دراین  که  ذکراست  به  الزم   
هیچ چشم داشتي  بدون  را  بیشترین کمک  کانادا  Bank کشور 
و به رایگان براي راه اندازي بانک بافت هاي تومورال ایران انجام 
را  خود  اجرایي  پروتوکل هاي  و  تجربیات  تمام  حاصل  و  داده 
به عنوان الگو در اختیار بانک بافت هاي تومورال ایران قرار داده 

است.
درودي  آتوسا  دکتر  خانم  زحمات  قدردان  بانک  همچنین   
ماه  با شش  ترتیب  به  که  است  نیلوفر سدیفي  دکتر  و خانم  نیا 
و دو ماه خدمت صمیمانه و افتخاري در پایه گذاري بانک سهم 
فراموش نشدني داشته و همیشه خدمات و محبت هاي آن ها در 

لوح تومور بانک محفوظ خواهد ماند.



تازه های پاتولوژی و انکولوژی

 

ماركرهاي ایمونوهیستوشیمي مرتبط با متاستازهاي 
مغزي در بیماران مبتال به سرطان ریه غیر سلول كوچك 

تا به حال ماركر قابل اعتمادي براي احتمال وقوع متاستازهاي 
        nonsmall cell lung cancer به  مبتال  بیماران  در   مغزي 
)NSCLC( وجود نداشته است. در این مطالعه محققان ارتباطاتي 
بین ماركرهاي ایمونوهیستوشیمي و وقوع متاستاز هاي مغزي در 

این بیماران پیدا كرده اند.
كه  بیماراني  در   2003 تا   �989 سال هاي  طي  مطالعه  این 
متاستاز  و دچار  بودند  داده شده  NSCLC تشخیص  عنوان  به 
مغزي گشته بودند در مقایسه با بیماران مبتال به NSCLCبدون 
متاستاز مغزي )گروه كنترل( انجام گرفته است. NSCLC  در 54 
بیمار با استفاده از ایمونوهیستوشیمي از نظر بیان Ki-67، كاسپاز3 ، 
 vascular endothelial growth factor A )VEGF-A(
 epidermal growth factor و ،VEGF-C ،E-cadherin
این  ارتباط  و  گرفت  قرار  بررسي  مورد   )EGFR(  receptor

ماركرها با ایجاد متاستازهاي مغزي مطالعه شد.
متاستازهاي مغزي به طور متوسط �2/5 ماه )7/�-89/4 ماه(  
پس از تشخیص NSCLC ایجاد شدند. افزایش خطر قابل توجهي  
براي ایجاد متاستازهاي مغزي در بیماراني كه در NSCLC اولیه 
آن ها میزان باالي Ki-67 ، میزان پایین كاسپاز 3 ، میزان باالي 
VEGF-C  و میزان پایین E-cadherin وجود داشته گزارش 
 EGFR و VEGF-A گردید. خطر قابل توجهي با میزان بیان
مشاهده نشد .همچنین باال بودن Ki-67 با میزان بقاي كوتاه تر 

همراه بود.
 NSCLC نتایـج این مطالعـه نشان داد كه بیماران مبتال به
پایین  مــیزان  و   VEGF-C و Ki-67 بیان باالي  میـزان  كه 
بیـان كاسـپاز 3 و E-cadherin را نشـان مي دهند باید تحت 

مراقبت هاي دقیقتر قرار گیرند زیرا احتمال متاستازهاي مغزي در 
آن ها بیشتر است.

Reference : Cancer. 2008 Aug 20. 

خطر كارسینوم اندومتر در بیوپسي هاي
 اندومتر بررسی شده با

 endometrial intraepithelial neoplasia classification
تشخیص هیستوپاتولوژیك بیوپسي هاي اندومتر جهت تخمین 
احتمال پیشرفت به سمت كارسینوم و به عنوان راهنمایي جهت 
پیگیري بالیني استفاده مي شود. مشكالتي كه در استفاده وسیع 
از سیستم WHO( World Health Organization( جهت 
موجب   ، داشت  وجود   )EH( اندومتر  طبقه بندي  هیپرپالزي 
شكل گیري سیستم دیگري بر اساس نئوپالزي داخل اپي تلیالي اندومتر 
 endometrial intraepithelial neoplasia classification

 )EIN( شد.
    در این مطالعه بیوپسي هاي یك جمعیت پایه كه به عنوان 

DPEM( disordered proliferative endometrium( و 
یا EH توسط یك گروه اولیه پاتولوژیست ها تشخیص در سیستم
WHO داده شده بودند توسط یك گروه پاتولوژیست هاي دیگر  

EIN بر اساس طبقه بندي
)inadequate, benign, EIN, or cancer(  بررسي شدند. 

گروه مورد، گروهي بودند كه داراي  EH بوده و در عرض یك سال 
بعد از بیوپسي به سمت كارسینوم رفتند. گروه شاهد گروهي بودند 

كه داراي  EH بوده ولي به سمت كارسینوم نرفتند. 
 در سیستم EIN 52/6٪ گروه مورد و 66/8٪ گروه شاهد به 
عنوان benign و �/�3٪  گروه case  و 27/3٪ گروه شاهد به 
براي   Relative risk )RR( شدند.  بندي  طبقه   EIN عنوان 
EIN در برابر CI, 3.36-17.91( ٪7/76 benign %95(  بود. 
 atypical hyperplasia )AH( براي RR ،WHO  در سیستم
 complex یا   DPEM ، simple hyperplasia برابر  در 

hyperplasia برابرCI, 3.87-21.83( 9/�9 %95(بود.
نتایج این مطالعه نشان داد كه در خانم هایي كه یك سال بعد از 
بیوپسي تحت پیگیري قرار گرفته اند هر دو حالت EIN و AH با 

احتمال یكسان پیشرفت به سمت كارسینوم همراه بودند. 

Reference : Cancer. 2008 Aug 21

ارزش پروگنوستیك تغییرات سیتوژنتیك ثانویه 
در لنفوم هاي فولیكوالر  

لنفوم فولیكوالر)FL( یك لنفوم آرام با بقاي طوالني است. تغییر 
به هیستولوژي مهاجم تر از علل اصلي مرگ و میر در این بیماري 

دکتر آرزو آقاخانی، عضو هیات علمی انستیتوپاستورایران
دکتر فرحناز بیداری زره پوش، عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی
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است. وقایع اساسي كه به هیستوپاتولوژی مهاجم تر ختم مي شوند 
هنوز كامال مشخص نمي باشند. در این مطالعه ارزش پروگنوستیك 
ترانسفورماسیون  و  كلي  بقاي  در  ثانویه  سیتوژنتیك  تغییرات 
است.  شده  بررسي   FL تشخیص  با  بیوپسي  مورد   2�0 در 
پیش بیني  جهت  را  یافته  تغییر  و  سریال  كاریوتیپ هاي  محققان 
بیماران  . در طول �0 سال �٪3  ترانسفورماسیون بررسي كردند 
به سمت هیستوپاتولوژی مهاجم تر رفتند. تنها تغییر مشخص در 
كاریوتیپ كه با بقاي كلي كمتر همراه بود وجود كروموزوم X اضافي 
در مردان بود كه نشان مي داد كه سایر مكانیزم ها شامل فاكتورهاي 
 FL در پاتوژنز X اپي ژنیك و افزایش بیان ژن  هاي روي كروموزوم
ترانسلوكاسیون هاي  یافته  تغییر  كاریوتیپ هاي  در  دارند.  نقش 
MYC( 8q24( شایع بوده و موجب بقاي متوسط 3 ماه بعد از 
ترانسلوكاسیون مي شدند. در بیوپسي هاي سریال انجام شده، ٪43 
كاریوتیپ  تغییرات سیتوژنتیك موجود در  فاقد  بیوپسي هاي آخر 
اولیه FL بودند كه نشان مي دهد كه پیشرفت كاریوتیپي FLالزاما 
در تمام موارد خطي نمي باشد. بنابراین ممكن است بررسي تكامل 
تغییرات  تمام  نشانگر  سریال  بیوپسي هاي  به وسیله   FL كلونال 

ژنتیكي منتج به ترانسفورماسیون نباشد.

Reference : Genes Chromosomes Cancer. 2008 Aug 21

واکسن هلیکوباکترپیلوری ، 
عبور از فاز یک تهیه واکسن

انجام   Guericke دانشگاه در  و  آلمان  کشور  در  مطالعه  این 
پذیرفته است. جمعیت مورد مطالعه شامل 57 فرد سالم و منفی از 
نظر هلیکوباکترپیلوری بوده است که به 6 گروه درمانی و یک گروه 

شاهد تقسیم شده اند .
واکسن پیشنهادی از نوع  alum- adjuvanted بوده و حاوی 

سه آنتی ژن محتلف:
 vacuolating cytotoxin A (Vac A) ، Cytotoxic 
associated Ag (Cag A) ،  neutrophil – activating 

 )pr )NAP می باشد.
میزان �0 یا 25 میکروگرم از هر آنتی ژن به سه گروه مختلف 
به  برنامه  با سه  کار  این  که  تزریق شد  داخل عضالنی  به صورت 
صورت تزریق پایه ، یک هفته و سپس دو هفته بعد و یا تزریق پایه 
، یک ماه و دو ماه بعد و نهایتا تزریق پایه ، یک ماه و 4 ماه بعد 
انجام پذیرفت ، همه افراد تا 5 ماه بعد مورد پیگیری قرار گرفتند و 

واکسن بوستر نیز �8 تا 24 ماه بعد به 36 نفر تزریق شد.

واکسن  سوم  نوبت  تزریق  از  پس  ماه  یک  که  بود  این  نتیجه 
)بدون هیچ تفاوتی در سه گروه پیشنهاد شده و یا دوزاژ مصرفی( 
تمامی افراد بر علیه دو آنتی ژن و 86٪ افراد بر علیه 3 آنتی ژن ، 

آنتی بادی ساخته بودند.
و  پالسبو  گروه  در  و  خفیف  سیستمیک  و  موضعی  عوارض 
درمانی مشابه بود. به طور کلی محققان اعتقاد دارند که با توجه به 
یافته های پره کلینیکال این مطالعه ، واکسن پیشنهادی ، بی خطر و 

ایمنی  زا بوده و مطالعات بعدی در این زمینه ارزشمند می باشند.

Reference: Gastroenterology 2008; 135: 787-795 

حذف ژنوم میتوکندریال راهگشای تشخیص موارد 
منفی کاذب و حقیقی بیوپسی سوزنی پروستات

موارد  بین  افتراق  در  میتوکندری   3.4-kb ژنوم  حذف   
خوش خیم و بدخیم بیوپسی سوزنی پروستات مفید است. بررسی 
PCR بر  اندازه گیری کمی به روش  از  با استفاده  این تغییر ژنی 

روی نمونه های منجمد شده پروستات امکان پذیر است.
 29 و  خوش خیم  نمونه   38 روی  بر  آزمایشی  بررسی  یک  در 
نمونه بدخیم، حساسیت و اختصاصیت این روش به ترتیب 80 و �7 
 )receiver operating curve( درصد بوده و سطح زیر منحنی

برای حذف ژنوم میتوکندریال 0/83 محاسبه شده است.
 ، مادر  طریق  از  آن  توارث  میتوکندری،  ژنوم  بودن  کوچک 
آن  ژنوم  متعدد  کپی های  وجود  و  گامتوژنر  حین  آن  تکثیر  عدم 
اهمیت  با  را  مولکول  این  DNA هسته،  با  مقایسه  در  سلول  در 
می سازد. همچنین با توجه به این که 90 درصد انرژی سلول توسط 
میتوکندری تامین می شود، تاثیر آن در سیر آپوپتوز کامال منطقی 

است. 
این مشخصات، نقش احتمالی وجود تغییرات میتوکندریال در 
پیشرفت تومورهای بدخیم را مطرح می سازد. آسیب های وارده به 
ژنوم میتوکندریال را در سرطان های مختلف شناسایی کرده اند و 
تغییر این ژنوم در سرطان پروستات نیز دیده شده است که احتماال 
اپی تلیوم  در  اکسیژن  رادیکال  های  افزایش  به دنبال  تغییرات  این 

غددی پدیدار شده اند.
جزء حذف شده در ژنوم میتوکندری در موارد سرطان پروستات، 

جایگاه base pair -4,977   می باشد. 

Reference: Am J Clin Pathli .2008 ; 129(1): 57-66
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بسمه تعالی
40639
�387/07/23

ریاست محترم انجمن پاتولوژیست های ایران 
سالم علیکم

احتراما، به اطالع می رساند در پی درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر حذف محدودیت زمانی اعالم خسارت در بیمه های مسئولیت 
حرفه ای و پی گیری های مستمر و برگزاری جلسات مشترک کارشناسان این سازمان با بیمه مرکزی، مدت زمان ادعای خسارت از حداکثر 
سه سال بعد از انقضا بیمه نامه به چهار سال افزایش یافت )رونوشت های پیوست( . لذا شایسته است مراتب فوق به نحو مقتضی به اطالع اعضا 

محترم رسانیده گردد.
الزم به ذکر است که سازمان پیگیری های خود در جهت حذف کامل محدودیت زمانی را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داد.

دکتر سید شهاب الدین صدر
رئیس کل            

بسمه تعالی
79954
�386/�2/�5

برادر گرامی جناب آقای سهامیان
مدیر کل محترم شرکت بیمه ایران 

سالم علیکم
     احتراما، باستحضار می رساند یکی از مشکالت جامعه پزشکی کشور در خصوص بیمه مسئولیت حرفه ای، نامحدود بودن زمان شکایات 
در مراجع قضایی می باشد ولی در صورتی که پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه حداکثر منوط به مفتوح شدن پرونده دو سال پس از 
تاریخ انقضا بیمه نامه می باشد. لذا خواهشمند است در جهت رفع مشکل فوق و افزایش سیستم های حمایتی از جامعه پزشکی دستور فرمایید 
تا ترتیبی اتخاذ گردد که محدودیت زمانی فوق از تعهدات بیماه مسئولیت حذف تا موجبات آرامش بیشتر جامعه پزشکی و بستر ارائه خدمات 

مناسب تر فراهم گردد. /ی
دکتر سیدشهاب الدین صدر

رئیس کل            

87/68517
دستورالعمل اجرایی شماره 158

موضوع : اصالح شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 
با سالم    

     عطف به نامه شماره �6908 مورخ �877/5/2 بیمه مرکزی خواهشمند است از تاریخ صدور این دستورالعمل تا چاپ جدید بیمه نامه 
تغییرات زیر را در بیمه نامه حرفه ای پزشکان با صدور الحاقیه اعمال نمایید.

�-عبارت زیر جایگزین بندهای � و �/� از ماده 5 می شود.
�/�/5- اگر مرجع قانونی ذیصالح بیمه گذار را به پرداخت دیه محکوم کند تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت محدود به پرداخت 
معادل ریالی ارزان ترین نوع دیه از انواع مذکور قانون مجازات اسالمی یا حداکثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه ، هر کدام کمتر 

باشد، خواهد بود.
2-در بند 2 از ماده 5 ، عبارت حداکثر ظرف 3 سال به حداکثر ظرف 4 سال تغییر می یابد.

3-بند 2 از ماده 8 به شرح زیر تغییر می نماید )استثنائات(
8/2- پزشک به دلیل استفاده مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری الزم برای مداوای بیمار را نداشته باشد 

و باعث صدمه جسمی او شود.
مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت

               حیدری -  دمیرچی
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شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی 
حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 

ماده �- اساس بیمه نامه :
به  بنا  و   �3�6 مصوب  بیمه  قانون  اساس  بر  بیمه نامه  -این 
صادر  می باشد  بیمه نامه  این  الینفک  جز  که  بیمه گذار  پیشنهاد 
گردیده است . آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول 
بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا به 

بیمه گذار اعالم شده است جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.
ماده 2- موضوع بیمه :

در  بیمه گذار  حرفه ای  مدنی  مسئولیت  بیمه  از  است  -عبارت 
قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار 
در تشخیص ، معالجه ، مداوا، اعمال جراحی و به طور کلی انجام 
فوت  یا  و  گردیده  روانی  یا  جسمانی  صدمات  دچار  پزشکی  امور 

شوند.
ماده 3- تعاریف : 

تعریف  زیر  شرح  به  بیمه نامه  این  در  استفاده  مورد  -عناوین 
می گردد.

�-3- بیمه گر : شرکت بیمه ای که نام و مشخصات آن در این 
از مسئولیت مدنی  ناشی  قید گردیده و جبران خسارت  بیمه نامه 

حرفه ای بیمه گذار را بر عهده دارد.
2-3- بیمه گذار : شخصی است که با تکمیل و امضا پیشنهاد 
بیمه پرداخت حق بیمه مقرر، جبران خسارت های ناشی از مسئولیت 

حرفه ای خود را به بیمه گر محول می نماید. 
ماده 4- رعایت اصل حد اعالی حسن نیت : 

-بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد 
بیمه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده و اطالعات درخواست 
شده را به طور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورتی که 
بیمه گذار در پاسخ به سواالت بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری 
نموده یا اظهارات خالف واقع بنماید، حسب مورد مشمول، مواد �2 

و �3 قانون بیمه خواهد گردید.
ماده 5- تعهدات بیمه گر: 

بیمه گذار،  مسئولیت  احراز  صورت  در  است  متعهد  -بیمه گر 
حداکثر ظرف مهلت �5 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد 
طبق  متعلقه،  دادرسی  هزینه  و  خسارت  پرداخت  به  نسبت  نیاز 

شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند.
�-5- تعهد بیمه گر در قبال هر یک از یبماران ، معادل مبلغی 
تعیین می گرددو در هر  قانونی ذیصالح  از سوی مراجع  است که 
صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز 

خواهد کرد.
به  ذیصالح  قانونی  مراجع  سوی  از  بیمه گذار  تعهد   -5-�-�
پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت 
، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری 

مذکور در قانون دیات می باشد.

2-�-5- در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و 
مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد ، بیمه گر می تواند قبل 
موافقت  تحصیل  با  ذیصالح  قانونی  مراجع  از سوی  رای  از صدور 
بیمه گذار ، مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت 

اقدام کند.
2-5- تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار 
در مدت اعتبار یبمه نامه می باشد. مشروط به این که ادعای خسارت 
حداکثر ظرف سه سال پس از انقضا بیمه نامه به بیمه گر اعالم شده 

باشد.
3-5- چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه 
دیگری نیز بیمه شده باشد ، مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد 

خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول می باشد.
ماده 6- دفاع از دعاوی : 

از  دفاع  خود  هزینه  به  لزوم  صورت  در  می تواند  بیمه گر    -
بر  بیمه نامه  این  موضوع  مسئولیت های  مناسبت  به  را  یبمه گذار 
تعیین  اختیار  است  موظف  بیمه گذار  صورت  این  در  گیرد.  عهده 

وکیل را رسما به بیمه گر تفویض نماید.
ماده 7- وظایف و تعهدات بیمه گذار :

نقدا  را  الحاقیه های بعدی آن  و  بیمه نامه  این  بیمه  �-7- حق 
بپردازد مگر این که در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده 

باشد. 
امور پزشکی کلیه ضوابط و مقررات و موازین  انجام  2-7- در 
و  دقت  با  را  خود  وظایف  و  نموده  رعایت  را  حرفه  این  بر  حاکم 

صداقت انجام دهد.
3-7- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام شده در 
مورد هر بیماری را نگهداری نموده و در صورت درخواست بیمه گر 

آن ها را در اختیار وی قرار دهد.
4-7- به محض اطالع از هر گونه ادعای خسارت در خصوص 
مسئولیت های موضوع این بیمه نامه ، مراتب را کتبا به بیمه گر اعالم 
نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید.

خود  مسئولیت  به  اقرار  بیمه گر  کتبی  موافقت  بدون   -7-5
ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود، در غیر این صورت بیمه گر 

تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده 8- استثنائات : 

-موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
�-8- انجام معالجه ، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص 

بیمه گذار 
که  پزشکی  امور  گونه  هر  انجام  از  ناشی  مسئولیت های   -8-2
عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا 

داروهای خواب آور باشد.
3-8- انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط 

پزشکی و یا برخالف قوانین و مقررات جاری باشد.
4-8- هر گونه خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا 
رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر این که استفاده از این قبیل 
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مواد جهت معالجه بیمار مذکور ضروری باشد.
6-8- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع 

9- مدت بیمه نامه : 
تاریخ  و  است  شمسی  یکسال  بیمه نامه  این  مدت    -

شروع و انقضا آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد.
ماده �0 – نحوه فسخ بیمه نامه :

-بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعالم کتبی یک ماهه 
از  اقدام نمایند. در صورت فسخ  بیمه نامه  نسبت به فسخ 
سوی بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده از یبمه نامه به 
صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار ، به 
صورت کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه مسترد 

خواهد گردید.
ماده �� – تحدید تعهد بیمه گر:  

محکومیت  بر  دایر  حکم  صدور  از  پس  -چنانچه 
بیمه گر  توسط  خسارت  پرداخت  با  مشارالیه   ، بیمه گذار 
موافق نباشد و به حکم صادره اعتراض نماید حداکثر تعهد 
بیمه گر محدود به محکوم به قبلی و هزینه های صرف شده 

تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف بیمه گذار می باشد.
ماده �2- محدوده جغرافیایی :

- این قرارداد منحصرا در محدوده جغرافیایی جمهوری 
اسالمی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت 
هیچ گونه  مذکور  محدوده  از  خارج  در  بیمه گذار  حرفه ای 

تعهدی ندارد.

2827/پ/87
87/09/03

بسمه تعالی
ریاست محترم......

سالم علیکم،
با توجه به اهمیت روزافزون دانش مدیریت و استقرار الزامات و  استانداردها 
در آزمایشگاه های پزشکی ، انجمن آسیب شناسی ایران اقدام به برگزاری 
دوره های آموزش مدون  نموده است. بدین منظور دوره مذکور در تاریخ های 
دوره  این  برگزار می گردد.  آتیه  بیمارستان  در محل  و 9/��/87   87/��/8
ها با هدف بحث و تبادل نظر در موضوعات متنوع مدیریت و شفاف سازی 
تمامی جزئیات صورت گرفته است. مطمئنا همکاران گرانقدر با تقویت تسلط 
و دانش در این زمینه  خواهند توانست سبب افزایش بهره وری آزمایشگاه 
خود گردند. بدیهی است که کسب این توانایی از اصول مهم پیشرفت در بازار 

رقابت خدمات پزشکی می باشد.
با بهره گیری از دانش و تجربیات خود سعی در  مدرسان در طی دوره 

تسهیل مباحث  مطروحه و پاسخ به سواالت همکاران خواهند نمود. 
با شماره تلفن  برنامه جهت ثبت نام می توانند  این  متقاضیان شرکت در 
669�2646 دفتر انجمن آسیب شناسی تماس حاصل فرمایند. مزید امتنان 
خواهد بود تا مراتب فوق را به همکاران پاتولوژیست و متخصصان و کارشناسان 

علوم آزمایشگاهی شاغل در آن مرکز اطالع دهید.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می گردد. 

دکتر محمدرضا جاللی ندوشن
دبیر انجمن علمی آسیب شناسی ایران

معرفی یک نمونه جالب و بحث درباره آن 

شرح حال: مرد 36 ساله با تومور مغزی و سابقه توده شکمی مراجعه نموده است . تشخیص شما چیست ؟

بافت شناسی: تومور متشکل از دستجات سلول های دوکی است که با سلول های التهابی چون لنفوسیت ها و پالسماسل ها آمیخته اند. اشکال 
میتوزی دیده می شوند ولی پلئومورفیسم اندکی وجود دارد. در بررسی ایمونوهیستوشیمی سلول ها جهتALK رنگ می گیرند ولی برای 

دسمین و GFAP منفی هستند. بیمار سابقه در شکم دارد.
از جهت GFAP مثبت  بوده و سلول ها  فیبریلری  افتراقی مطرح می شوند. در گلیوبالستوم مولتی فرم زمینه  بحث: چندین تشخیص 
هستند. در گلیوسارکوم باید نواحی با مورفولوژی گلیوبالستوم مولتی فرم همراه با مناطقی با نمای سارکومی غنی از الیاف رتیکولین دیده 
شوند. در لیومیوسارکوم انتظار دیدن پلئومرفیسم بیشتری می رود و سلول ها برای دسمین- ولی نه برای ALK - مثبت هستند. زیرگروهی 
از tumor myofibroblastic  Inflammatory ها دارای بازآرایی ژنی در ژن ALK واقع در بازوی کوتاه کروموزوم 2 بوده و در نتیجه 

ایمونوراکتیویتی نابجایی را برای این مارکر نشان می دهند. در این موارد نمای رنگ پذیری اغلب سیتوپالسمی ولی گاهی نیز هسته ای است.

tumor myofibroblastic  Inflammatory :تشخیص نهایی

 John Hopkins Surgical Pathology Unknown Conference :منبع
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بسمه تعالی

گزارش دهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران

دهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران  همراه با چهارمین همایش ساالنه سرطان ایران از تاریخ یکم تا سوم آبانماه سال �387 در 
محل تاالر امام واقع در بیمارستان امام خمینی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران - معاونت پژوهشی - انجمن سرطان ایران و انجمن 
آسیب شناسی دهان ، فک و صورت ایران برگزار گردید. رئیس همایش جناب آقای دکتر شکرا... یوسفی ، دبیر علمی خانم دکتر مریم کدیور 

و دبیر اجرایی دکتر پیمان امیدوار بودند.
پذیرش مقاالت از تاریخ اول خرداد آغاز و در تاریخ 30 مرداد 87 به پایان رسید . در مجموع تعداد بیش از 300 مقاله به دبیرخانه ارسال 
گردید که پس از داوری نهایی تعداد �49 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد. تعداد ثبت نام کنندگان همایش �350 نفر بوده و بیش از 2500 

نفر از همایش و نمایشگاه جنبی آن بازدید نمودند.
تعداد 30 شرکت با زمینه فعالیت در امور آزمایشگاهی و دارویی به منظور معرفی و ارائه محصوالت خود در این همایش حضور داشتند . 
محورهای همایش شامل پیشرفت ها و تازه های تشخیصی در پاتولوژی، روش های تشخیص مولکولی و تازه های ژنتیک، مشکالت شایع و 
تشخیص های دشوار در پاتولوژی ، بازنگری بیولوژی و طبقه بندی لنفوم ها ، طبقه بندی تومورهای پستان و آسیب شناسی بیماری های زنان ، 

اصول و کاربرد فلوسایتومتری، الکتروفورز ، Real Time PCR و HPLC بود. 
تعداد 6 اسالید سمینار و 6 کارگاه به طور همزمان با همایش در سالن های فرعی برگزار گردید. در این همایش �2 استاد مدعو ایرانی 
یا خارجی از کشورهای آمریکا، اتریش ، کانادا، فرانسه، انگلستان و آلمان حضور داشته و به ایراد سخنرانی در خصوص مطالب علمی روز 

پرداختند.
در روز آخر همایش مجمع عمومی ساالنه انجمن آسیب شناسی ایران با هیات رئیسه ای متشکل از استادان دکتر مسلم بهادری ، دکتر 
فرزانه )بتول( رحیمی ، دکتر فروغ هاشمی برگزار گردید. در طی آن حضار به استماع گزارش دبیر انجمن آسیب شناسی جناب آقای دکتر 
جاللی ندوشن و بازرس انجمن جناب آقای دکتر جعفری پرداختند. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مطالب مطروحه ، انتخابات هیات 
مدیره انجمن آسیب شناسی ایران با حضور نماینده رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر فخر یاسری برگزار 
گردید. پس از رای گیری به ترتیب آقایان دکتر محمدرضا جاللی ندوشن، دکتر حسین دارآفرین ، دکتر محمد فرهادی ، دکتر بهروز شفقی،  
دکتر فرید کرمی ، دکتر سید علی اکبرسیدمهدی و دکتر پیمان امیدوار بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره و خانم دکتر رعنا امینی و خانم دکتر 
سیما حقیقی به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند و  آقای دکتر اسدا... جعفری به عنوان بازرس و خانم دکتر مریم کدیور به 

عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
همایش در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه سوم آبانماه با قرائت قطعنامه به شرح زیر به کار خود خاتمه داد.

دکتر پیمان امیدوار
دبیر اجرایی دهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران

قطعنامه دهمین همایش ساالنه انجمن آسیب شناسی ایران
�-شرکت کنندگان در همایش با حمایت از اقدام تدوین استانداردهای ملی آزمایشگاههای بالینی، نسبت به انجام اقدامات شتابزده در اجرای دستوری 

الزامات، بدون در نظر گرفتن محدودیت های اجرایی و بسترسازی های الزم، هشدار می دهند. 
کشور  در  پزشکی  آموزش  کارکرد  و  ساختار  به  جبران ناپذیر  ضربه ای  را  خصوصی  بخش  به  آموزشی  بخش های  واگذاری  همایش  2-شرکت کنندگان 

می دانند.
3-همایش خواستار اختصاص بودجه های پژوهشی بیشتر به دانشگاهها و مراکز علمی غیر دولتی می باشد.

4-شرکت کنندگان همایش کماکان اعتراض شدید خود را به سهم ناچیز سالمت از بودجه عمومی کشور اعالم داشته ، عامل اصلی مشکالت و چالشهای 
موجود را سرانه اندک سالمت می دانند.

5-شرکت کنندگان همایش ضمن حمایت مجدد از قانون نظام پزشکی بر رعایت تعرفه های خصوصی مصوب شورایعالی نظام پزشکی تاکید می ورزند.
6-شرکت کنندگان همایش خواستار ارتباط بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی با مراکز معتبر علمی جهانی و تبادل اسناد و محقق جهت  ارتقای سطح علمی 

رشته آسیب شناسی می باشند و بر این  باورند که اکنون بستر مناسبی برای راه اندازی بیشتر رشته های فلوشیپ در تخصص پاتولوژی فراهم شده است .
7- شرکت کنندگان در همایش ، انحالل مرکز تحقیقات آزمایشگاه های رفرانس را کاری ناصحیح دانسته ، قویا خواستار احیای مجدد آزمایشگاه مرکزی 

آن می باشند.
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از ویروس های معمولی سرماخوردگی ، ژن های تغییر یافته را به درون 
و  شکل  که  شدند  باعث  و  کردند  منتقل  موش  معمولی  سلول های 

عملکرد این سلول ها شبیه سلول های بنیادی جنینی شود.
دانشکده  و  ماساچوست  عمومی  بیمارستان  از  هاچدلینگر  کنراد 
پزشکی هارواد در بوستون در مجله ساینس نوشتند، اگر بتوان همین 
کار را بر روی سلول های انسان نیز انجام داد، این کار روش بی خطری را 
برای آزمایش سلول درمانی جهت درمان بیماری هایی مانند کم خونی 

داسی یا بیماری پارکینسون ارائه خواهد داد.
سلول های بنیادی سلول های اصلی بدن هستند و می توانند به تمام 

بافت ها، ارگان ها و خون تبدیل شوند. 
سلول های بنیادی جنینی قوی ترین نوع سلول های بنیادی در نظر 
گرفته می شوند زیرا این سلول ها پتانسیل تبدیل شدن به هر نوع بافتی 
را دارند. اما ساخت سلول های بنیادی جنینی دشوار است و برای تولید 

آن ها به یک جنین یا استفاده از فناوری همتاسازی نیاز است.
بنیادی جنینی مخالفند و  از سلول های  استفاده  با  بسیاری  افراد 
چند کشور از جمله آمریکا بودجه انجام این گونه آزمایش ها را محدود 

کرده اند.
سال گذشته چند گروه از دانشمندان گزارش دادند که موفق به 
کشف دسته ای از ژن ها شده اند که می تواند سلول های معمولی پوست 
 IPS را به سلول های بنیادی تحریک شده چند پتانسیلی یا سلول های

تبدیل کنند . 
سلول های IPS شبیه سلول های بنیادی جنینی هستند و همانند 

سلول های بنیادی جنینی عمل می کنند.
از  که  بوده اند  مجبور  سلول ها  به  ژن ها  این  انتقال  برای  محققان 
وارد  را  ژنتیک خود  ماده  رتروویروس ها  کنند.  استفاده  تروویروس ها 

سلول هایی می کردند که وارد آن ها می شدند.
با  و  شود  تومورها  بروز  باعث  باشد،  خطرناک  می تواند  کار  این 

عوارض دیگری نیز داشته باشد.
به  یافته  شکل  تغییر  ژن  چهار  انتقال  برای  هاچدلینگر  گروه  
آدنوویروس ها  نام  به  بی خطرتر  بسیار  ویروس های  از  سلول ها  درون 

)adenovirus( استفاده کردند.
آن ها از سلول های پوست موش و سلول های کبد ناشی از جنین 
موش استفاده کردند و باعث شدند که شکل و عملکرد هر دو نوع این 

سلول ها شبیه سلول های IPS شود. 
هاچدلینگر در یک گفتگوی تلفنی گفت: نکته جالب درباره آدنوویروس ها 
درون  به  را  پروتئین  آن ها  که  است  این  بارترویروس ها  مقایسه  در 
تلفیق  با سلول ها  را  DNA خود  اما هرگز  سلول ها منتقل می کنند 

نمی کنند.
همزمان با تقسیم سلول ها آن ها این ویروس را رقیق می کنند تا 

ناپدید شوند. اما تغییرات ژنتیکی باقی می ماند.

مشاهده عالئم »سندرم داون« در سلول های بنیادی
بنیادی  سلول های  در  عالئمی  کشف  به  موفق  انگلیسی  محققان 
شده اند که می تواند عامل بروز سندرم داون و بسیاری از بیماری های 

ژنتیکی در این دسته باشد.

کسب نتایج امیدبخش یک آزمون جدید برای 
تشخیص سرطان دهانه رحم

پژوهشگران اعالم کردند که نتایج یک آزمایش جدید و سریع 
درصد   90 در  رحم  دهانه  سرطان  عامل  ویروس  تشخیص  برای 

موارد رضایت بخش و امیدوارکننده بوده است.
ویروس  شناسایی  تست  تحقیق  این  در  ایسنا  گزارش  به 
پاپیلومای انسانی که عامل بروز سرطان دهانه رحم است روی زنان 

مناطق روستایی در شرق چین آزمایش شده است.
براساس گزارش سایت کلینیک مایو، پژوهشگران اظهار داشتند 
که این آزمایش راه را برای معاینات موثر به منظور پیشگیری از این 

سرطان در مناطق روستایی و فقیر هموار خواهد کرد.
شرح این مطالعات در مجله »النست انکولوژی« به چاپ رسیده 

است.
شرکت  محصول   CareHPV عنوان  تحت  سریع  تست  این 
ویروس  پرخطر  نوع   �4 شناسایی  برای  و  است   QiagenNV

پاپیلومای انسانی ظرف تقریبا 5/2 ساعت طراحی شده است.
جان سلورز، استاد طب خانواده در دانشگاه مک مستر کانادا در 
این باره گفت: اگر زنان سی ساله و بزرگتر را بتوان حداقل یک نوبت 
در طول عمرشان با چنین آزمایشی معاینه کرد و درمان مناسب 
در همان زمان معاینه اجرا شود،  برنامه های بهداشت عمومی قابل 
اجرا خواهند شد و نرخ مرگ و میر ناشی از این سرطان تا یک سوم 

کاهش خواهد یافت.
زنان جهان  بین  در  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع 
است که ساالنه جان 300 هزار نفر را می گیرد و 85 درصد این 

مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.

تبدیل سلول های معمولی به سلول های بنیادی با 
استفاده از ویروس

سلول های  تولید  برای  بی خطرتر  روش  یک  ابداع  با  محققان 
از سلول های معمولی پوست، یک گام دیگر در  بنیادی  قدرتمند 

جهت پزشکی باززایی برداشته اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محققان در این روش با استفاده 

اخبار علمی
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انگلستان  سلطنتی  دانشگاه  و  بارت  دانشگاه  محققان  از  گروهی 
تغییرات در سلول های بنیادی جنینی را به حضور یک کپی اضافه از 

کروموزوم شماره �2 نسبت دادند.
مطالعات نشان می دهد وجود کروموزوم اضافی باعث بروز سلسله 

تغییرات ژنتیکی در جنین و بروز سندرم داون خواهد شد.
این سندرم که بدلیل به دست آمدن یا از دست رفتن غیر عادی 
بیماری  گروه  در  می آید  وجود  به  کروموزوم  تمام  یا  قسمت  یک 

Aneuploidies قرار گرفته  است.
براساس گزارش بی بی سی، این گروه از محققان بین المللی با مطالعه 
به  بنیادی جنینی در موش که به صورت ژنتیکی  بر روی سلول های 
گونه ای ایجاد شده بود که شامل یک کپی اضافه از کروموزوم شماره 
�2 انسان باشد، مشاهده کردند که حضور این کروموزوم که »تریسومی 
�2« نام دارد، باعث بروز اختالل در کلید تنظیم ژن ها شده و این امر 
نیز باعث بروز اختالالت در یک سری از ژن های کنترل کننده رشد 

عادی سلول های بنیادی جنینی خواهد شد. 
دانشمندان متوجه حضور ژنی شدند که در کروموزوم �2 حضور 

داشته و به عنوان شتاب دهنده بروز اختالالت ژنتیکی عمل می کند.
نقص  ایجاد  باعث   Aneuploidies ژنتیکی  مطالعات  طبق 
مادرزادی که در اروپا و آمریکا عموما منجر به مرگ نوزادان می شود، 
ژنتیکی  اختالل  این  ایجاد  احتمال  بارداری  سن  افزایش  با  و  شده 
در جنین افزایش خواهد یافت . از هر �000 کودک متولد شده در 
انگلستان یکی از آن ها به این وضعیت دچار بوده و به طور کل در حال 

حاضر 60000 نفر در این کشور با این وضعیت درگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان براساس مشاهدات خود بر این 
باورند که این مطالعات می تواند در ایجاد روش های درمانی مولکولی 
همچنین  و  کرده  کمک  کاست،  خواهند  داون  سندرم  آثار  از  که 
شیوه های درمانی جدیدی را برای مهار عقب ماندگی جسمی و ذهنی 

و آلزایمر ایجاد کنند .

کشف فن آوری خاموش کردن ژن ها
دانشمندان آمریکایی موفق به کشف فن آوری جدید خاموش کردن 
ژن ها شده اند . یکی از کاربردهای مهم این فن اوری مورد هدف قرار 
دادن ژن هایی است که وجود آن ها موجب بروز برخی از بیماری های 

خاص می شود.
دانشکده  پژوهشگران  سوی  از  که  کننده  متحول  فن آوری  این 
پزشکی مونت سینای ابداع شده ، راه را برای پیشگیری از بیماری ها 
بیماری و مشکل  بروز  در شرایطی که سوء عملکرد یک ژن موجب 
نیپرسل  مجله  در  این دستاورد  نتایج  کرد.  را هموار خواهد  می شود 

بیولوژی منتشر شده است.
در ضمن این تیم تحقیقاتی اعالم کردند: با توان خاموش کردن 
می توانند  متخصصان  ژن های خاص،  انداختن  کار  از  عبارتی  به  یا  و 
چون  خطرناک  امراض  بروز  موجب  که  را  بیماری زا  ژن های  فعالیت  

ایدز، سرطان و مشکالت سیستم اعصاب می شوند ، متوقف کنند .
با تمرکز روی این ژن ها زندگی بسیاری از مردم در دنیا نجات پیدا 

خواهد کرد.

2688/پ/87
87/5/�7

باسمه تعالی

معاونت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی 

با سالم و احترام، به استحضار میرساند برابر ماده واحده قانون 
ماده  ب  و  الف  بندهای  اجرای  به  اجتماعی  تامین  سازمان  الزام 
آبان ماه سال 68 مجلس شورای  تامین اجتماعی مصوب  3 قانون 
صورت  در  سازمان  آن  مذکور،  قانون  اجرایی  آیین نامه  و  اسالمی 
نیاز و لزوم به عقد قرارداد به تامین تعهدات درمانی، موظف است 
هزینه های مربوطه را بر طبق تعرفه های رسمی مصوب مورد عمل 
وزارت بهداشت پرداخت نماید. فلذا از آن جا که حتی مصوبه ساالنه 
هیات وزیران که آن سازمان را موظف به رعایت تعرفه های دولت 
می نماید هم رافع مسئولیت قانونی آن سازمان نسبت به پرداخت 
هزینه های درمانی بیه شدگان تامین اجتماعی در مراکز خصوصی 
به مبنای تعرفه های خصوصی است نمی باشد، استدعا دارد نسبت 
رویه  اصالح  نیز  و  بیمه شدگان  به  اجحاف  ادامه  از  جلوگیری  به 

خالف قانون آن سازمان اقدامات الزم به عمل آید. ٪

دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی
رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

�0/36429/س
�387/06/20

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی ایران 

با سالم 
با مارک      احتراما به اطالع می رساند کیت های تشخیصی 
و   HIV تشخیص   کیت های  انواع  شامل    Diacolontech
ندارد.  اداره کل  این  از  تاییدیه ای  ، هیچ گونه مجوز و  هپاتیت ها 
کلیه  به  وقت  اسرع  در  مراتب  فرمایید  است دستور  خواهشمند 

آزمایشگاه های تحت پوشش اعالم گردد.

دکتر سعید مهدوی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت



فراخوان همکاری
Iranian Journal of Pathology

عالقمندان   . می نماید  دعوت  همکاری  جهت  مقاالت  داوری  به  همکاران  از   Iranian Journal of Pathology تحریریه  هیات 
می توانند از طریق سایت اینترنتی مجله به آدرس www.IJP.iranpath.org ثبت نام ) Register( نموده و پس از دریافت تاییدیه ، نام 

کاربری و رمز عبور خود ، مقاالت ارسالی را داوری نمایند.
از آن جا که داوری سریع و چاپ مقاالت در حداقل زمان ممکن یکی از برنامه های در دست اقدام مدیران این مجله می باشد، شایسته 

است متقاضیان داوری مقاالت از طریق اینترنت ، حداکثر طی دو هفته ، مقاالت را داوری و به صورت Online نتیجه را ارسال نمایند.
برای داوران پس از ثبت نام و همکاری ممتد در داوری مقاالت، گواهی معتبر به زبان انگلیسی صادر خواهد گردید و اعضا هیات علمی 
که جهت ارتقا خود نیازمند گواهی داوری هستند بنا به درخواست متقاضی ، تعداد مقاالت داوری شده طی نامه رسمی جهت دانشگاه 

مربوطه گواهی خواهد گردید. 

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره شانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
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ریاست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 
سالم علیکم

آموزش  قانون  اجرای  به ضرورت  عنایت  با  احتراما 
و  کارشناس   ( آزمایشگاهی  علوم  گروه  جهت  مداوم 
کلیه  بخشنامه  این  ابالغ  تاریخ  از   ) ارشد  کارشناس 
شاغالن مذکور موظف به شرکت در دوره های آموزش 

مداوم می باشند.
ضوابط کلی و آیین نامه اجرایی برنامه های آموزش 
و  مامایی  پرستاری  گروه  همانند  گروه  این  مداوم 

اپتومتری می باشند.
86/0�/23
دکتر بهرام عین الهی
معاون آموزش و امور دانشجویی

شماره : �0/7869/س
مورخ : 86/09/25

مدیر مسئول نشریه پاتولوژی                                                
جناب آقای دکتر دارآفرین

کشور  های  آزمایشگاه  استانداردسازی  تهیه  در  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  های  سیاست  به  نظر 
و متعاقب هماهنگی صورت گرفته با معاونت محترم آموزشی وزارت و به استاند بند 5 دستورالعمل های 
از جنابعالی   ) آزمایشگاه  کارکنان  ) دستورالعمل  پزشکی  آزمایشگاه های  استاندارد مدیریت کیفیت 
درخواست می گردد که دستورالعمل های استاندارد ابالغ شده از سوی این اداره کل پس از تایید توسط 

کارشناسان مرتبط در قالب مقاالت خودآموز در آن نشریه به چاپ برسد.
بدیهی است دریافت گواهی شرکت در برنامه خودآموز منوط به پاسخگویی تمامی سواالت مقاالت می باشد.

الزم به ذکر است که گواهی های صادره از سوی آن جریده برای مسئوالن فنی در هنگام ممیزی 
قابل ارائه خواهد بود.

بدلیل ضرورت آشنایی کارکنان مرتبط درآزمایشگاه با دستورالعمل های استاندارد, شرکت سایر 
کارکنان در رده های مختلف در بخش دولتی و خصوصی در این برنامه خودآموز توصیه می گردد.

                       دکتر افشین صفایی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت
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تد�ين  بر��  �ير  ��� ها�   �� يك  كد��   �� �ستفا��   -  1
مستند�� به كا� گرفته مى شوند؟

�لف) �سم نمو���ها� جريا� كا�
�) نوشتن �ستو��لعمل ها

�) �ستفا�� �� ��� ها� �لكتر�نيك
�) همه مو��� فو�

به  مربو�  مستند��   �� �ير  مو���   �� يك  كد��   -  2
��مايشگا� ها� ��جا� مى باشند؟

�لف) قر����� با ��مايشگا� ��جا�
� ) سو�بق نمونه ها� پذير� شد�

� ) سو�بق گز��شا� ��يافت شد�
� ) همه مو��� فو� 

3 - كد�� يك �� مو��� �ير �� ��تبا� با نقطه سفا�� صحيح 
�ست؟

�لف) نقطه �تما� كيت ها � مو�� مصرفى �� ��مايشگا�
�) نقطه �� كه با �سيد� مقد�� �خير� هر يك �� مو�� مصرفى 

�� ��مايشگا� به �� بايد ��خو�ست خريد ���� شو�.
�) نقطه سفا�� بر�� تما� مو�� مصرفى به يك ميز�� �ست.

�) مقد�� مو�� مصرفى موجو� �� ��مايشگا�

4 - كد�� يك �� مو��� �ير �� مستند�� ��مايشگا� مى باشند؟
�لف) فهرست ��مايش هايى كه ��مايشگا� پذير� مى نمايد

� ) قر����� با ��مايشگا� ��جا�
� ) نمو��� سا�مانى كا�كنا�

� ) همه مو��� فو�

5 - ���ئه تما� مو��� �ير �� مستند�� ��مايشگا� �لز�مى �ست، 
به جز:

�لف) نحو� برخو�� با شر�يط غير منتظر� مانند خر�بى كامپيوتر
� ) �ما� چرخه كا�� �� ��مايشگا�

� ) �قد�ما� بعد� �� برخو�� با نتايج غير طبيعى
� ) سو�بق خريد مبلما� بخش �����

6 - كد�� مو�� صحيح مى باشد؟
�لف ) كليه فعاليت هايى كه �� ��مايشگا� �نجا� مى گير� بايد 

مكتو� گر��.
� ) �نجا� �قد�ما� ������ جهت كنتر� صحت عملكر� سخت 

�فز��ها� �لكتر�نيك ��مايشگا� ال�� نمى باشد.
� ) مستند�� هر ��مايشگا� بايد �� �ختيا� مسئو� فنى ��مايشگا� 

بو�� � �� مو�قع مو�� نيا� �� �ختيا� كا�كنا� قر�� گير�.
� ) مستند�� موجو� �� ��مايشگا� بايد به ��� بو�� �به �ساني 

�� �ستر� كا�كنا� قر�� گير�.

مى  پذير�  �ستو��لعمل  به  مربو�  �ير  مو���  همه   -  7
باشند، به جز : 

�لف ) تعيين چگونگى كسب �طمينا� �� هويت بيما�
� ) نحو� صحيح برچسب گذ��� نمونه

� ) تعيين حجم نمونه جهت �نجا� ��مايش ها� مختلف
� ) معيا�ها� �� يا قبو� نمونه ها� مختلف

8 - كد�� مو�� صحيح مى باشد؟
�لف) �� �نتخا� ��مايشگا� ��جا�، نز�يكى �� به ��مايشگا� مبد�، 

مهمترين معيا� محسو� مى گر��.
تا�يخ  �قال�،  تعد��  به  تنها  بايد  �نبا�  موجو�  كنتر�   ��  (  �

��يافت � نقطه سفا�� �� ها توجه شو�.
� ) �� سو�بق �نجا� برنامه ها� كنتر� كيفيت، تنها ���ئه نتايج شركت 

�� برنامه ���يابى خا�جى كيفيت ��مايشگا� �فر�نس كافى �ست
� ) با تغيير �� نو� كيت � مو�� مصرفى �� �نجا� ��مايش بايد به 

�يجا� تغيير�� ال�� �� �ستو��لعمل �نجا� ��مايش توجه گر��.

9 - همه مو��� �ير صحيح مى باشند، به جز :  
نحو�   � مسئوليت  بايد  ��جا�،  ��مايشگا�  با   ��� قر��   �� �لف) 

�نتقا� نمونه ها مشخص گر��.
بايد  ��مايش  �نجا�   �� قبل  فر�يند  مستند��   ��  (�
�ستو��لعمل هايى جهت �گاهى بيما��� �� �ما�گى ها� قبل �� �نجا� 
��مايش تهيه شد� � به تناسب نو� ��مايش �� �ختيا� بيما��� قر�� 

گير�.
�) �� �ستو��لعمل فنى تجهيز�� تنها ��� كنتر� � نگهد��� 

تجهيز بايد توضيح ���� شو�
�محاء  بايد �ستو��لعمل مشخصى �� مو�� نحو�  �) ��مايشگا� 

نمونه ها پس �� �نجا� ��مايش تهيه نمايد.

مو���   �� 10 - �� �ستو��لعمل گز��� �هى �كر كد�� يك 
�ير �لز�مى �ست؟

�لف) نحو� كنتر� كيت � مو�� مصرفى 
�) تعيين ساعا� فعاليت ��مايشگا�

�) تعيين تعد�� متوسط پذير� بيما� 
�) فر� يا �فر��� كه مجا� به تاييد نهايى گز��شا� مى باشند.

11 - كد�� يك �� تعا�يف �ير صحيح مى باشد؟
�لف) مد��� ��يه صحيح � مطلو� �نجا� فعاليت ها هستند.

�� ها  نتايج   � فعاليت ها  �نجا�   �� شو�هد�  مد���   (  �
مى باشند.

� ) سو�بق شو�هد� هستند كه �نجا� فعاليت ها � نتايج �� ها 
�� نشا� مى �هند

� ) مو��� �لف � � صحيح �ست.

 پرسشها� مقاله خو��مو�« �صو� مستندسا�� �� ��مايشگا� »

دپاسخنامه �� صفحه بعد
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شما��:  6/418938/�
تا�يخ:   1386/11/23

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
 �حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما�� 2504/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله « �صو� مستند سا�� �� ��مايشگا� ها» باستحضا� 
�ير�� شناسى،  ميكر�� شناسي،  �كتر��  ��مايشگاهي،  علو�  باليني،   � تشريحي  �سيب شناسي  متخصصا�  به  �متيا�   1 /5 �عطا�   كه  ميرساند 
�نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� كا�شناسي � كا�شناسي ��شد علو� 
��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� �� �ما� صد�� 

بمد� يكسا� �عتبا� ���� .
كد برنامه :   51000315    كد نشريه :  11553                                                                                                              
�كتر مرتضى خو�نين ����

مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى
بسمه تعالي

����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي
معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي

فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��
نا� نشريه : عنو�� مقاله :       

صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  
 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  

بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  
ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 

مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :
فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

 قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� :
شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت نا� �� بطو� كامل تكميل � به مهر نظا� پزشكي ممهو� نمايند � پس �� مطالعه مقاله خو��مو� � 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش 
بانكى به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك 
�فا�، شعبه بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي 
(شباهنگ)، نرسيد� به خيابا� �كتر قريب، پال� 77، ��حد1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل %90 �� 

سو�ال� مقاله، گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.
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قابل توجه شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی:
شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی الزم است فرم ثبت نام را بطور کامل تکمیل و به مهر نظام پزشکی ممهور نمایند و پس از مطالعه مقاله خودآموز و پاسخگویی به 
سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود در خصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهی نسبت به ارسال اصل هر نسخه فرم تکمیل شده مربوط به برنامه های خودآموز)آموزش از 
راه دور( مدیریت کیفیت برپایه استانداردهای آزمایشگاهی جهت هر برنامه همراه با فیش بانکی به مبلغ 30/000 ریال برای متخصصان و مبلغ �5/000 ریال برای کارشناسان 
و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی واریزی به حساب 360200/�8 بانک رفاه، شعبه بیمارستان مصطفی خمینی در وجه انجمن پاتولوژیست های ایران حداکثر تا 30/��/87 
به آدرس میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی)شباهنگ( ، نرسیده به خیابان دکتر قریت، پالک 63 )77 قدیم(، واحد �، انجمن آسیب شناسی، دفتر نشریه اقدام 
نمایند تا در صورت پاسخگویی صحیح به حداقل 90٪ از سواالت مقاله، گواهینامه شرکت در برنامه خودآموزی صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال گردد. همکاران محترم می توانند جهت 

سهولت مبلغ 90 هزار ریال برای متخصصان و 45 هزار ریال برای کارشناسان برای هر سه برنامه موجود در صفحات 46،48 و 50 را به طور یکجا واریز نمایند.

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره شانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org

46



نشريه علـمى خـبر�
شــمـا�� سيز�هــم 
�نجمن �سيب شناسى �ير��
www.Iranpath.org

29

1 - نمو��� سا�مانى كا�كنا� بيانگر كد�ميك �� مو��� �ير مى باشد؟
�- سلسله مر�تب كا�كنا� �لف- ���بط بين كا�كنا� 

�- مسئوليت كا�كنا� �- �ظيفه كا�كنا�  

2 -حد�قل تعد�� پرسنل بر�� يك ��مايشگا� �� بد� تاسيس �� هر 
شيفت كا�� چه تعد�� مى باشد؟

�لف- �� پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك نفر مسئو� فنى
�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك خدمه 
�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك كا����

�- يك پرسنل فنى، يك فر� نمونه گير، يك مسئو� پذير�

3 -كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف- بر�� هر مسئوليت �� ��مايشگا� حد�قل مد�� تحصيلى مو�� نيا� 

تعريف مى گر��.
�- بر�� هر مد�� تحصيلى �� ��مايشگا� �ظيفه تعيين مى گر��.
�- بر�� هر �ظيفه �� ��مايشگا�  سابقه كا�� فقط كافى �ست.

�- مسئو� فنى مى تو�ند بنابر صالحديد خو� بر�� هر مسئوليت فر�� �� 
تعيين نمايد.

4 - سوپر��يز� ��مايشگا� بايد حد�قل ����� كد�� يك �� شر�يط �ير 
باشد؟

�لف- كا�شنا� علو� ��مايشگاهى  با حد�قل 1 سا� سابقه كا�
�- كا�شنا� ��شد علو� ��مايشگاهى با 1 سا� سابقه كا�
�- كا���� علو� ��مايشگاهى با حد�قل 3 سا� سابقه كا�
�- كا�شنا� ��شد علو� ��مايشگاهى با 2 سا� سابقه كا�

�� �فر�� �ير  5 - ���يابى صالحيت فنى پرسنل جزء �ظايف كد�ميك 
مى باشد؟

�- مسئو� فنى  �لف – موسس  
�- كا�شنا� مسئو� �- سوپر��يز�  

6 - كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف) شايستگي عبا�تست �� بكا�گير� ��نش، مها�� � �فتا� �� عملكر�

�) �مو�� فر�يند� �ست بر�� بكا�گير� ��نش، مها�� � �فتا� �� عملكر�
�) شايستگي عبا�تست �� �جر� � توسعه ��نش � مها�� ها �� جهت �فع 

نيا�ها� ��مايشگا� 
�) هيچكد�� 

7 - كد�ميك �� مو��� �ير، �� مو��� �مو�� ها� بد� خدما� محسو� 
نمي شوند؟

�لف) �مو�� تضمين كيفيت
�) �مو�� �يمني �� ��مايشگا�

�) �مو�� مديريت كيفيت بر پايه �ستاند���ها� ��مايشگاهي
� ) �مو�� بر مبنا� نيا�سنجي ���� �� ��مايشگاهي 

به عهد� چه  8 - مسئوليت �جر�� فر�يند �مو�� �� هر ��مايشگا� 
كسي �ست ؟

�) كا�كنا� ��مايشگا� �لف ) سوپر��يز�   
�) كا�شنا� مسئو� � ) مسئو� فني ��مايشگا�  

�مو��  �ثربخشي  مد�  كوتا�  ���يابي   �� �ير  مو���   �� كد�ميك   -  9
�نجا� مي پذير� ؟

 (observation) �لف) مشاهد� ضمن كا�
�) قر�� ���� نمونه مجهو� �� كا� ����نه فر� �مو�� �يد� 

�) نظر سنجي �� شركت كنند� ها � مربي ���ئه �هند� �مو�� 
�) تما� مو��� فو�

10 - كد�ميك �� مو��� �ير صحيح �ست ؟
�لف) �� فر�يند نيا�سنجي �مو�شي فهرستي �� مر�حل پذير�، نمونه گير�، 

گز��� �هي � كنتر� كيفيت تهيه مي گر��
��مايش ها،  �نجا�  مر�حل   �� فهرستي  �مو�شي  نيا�سنجي  فر�يند   ��  (�

گز��شدهي � كنتر� كيفيت تهيه مي گر��.
فعاليت ها�  مر�حل  كليه   �� فهرستي  �مو�شي  نيا�سنجي  فر�يند   ��  (�
��مايشگا� �� قبيل پذير�، نمونه گير�، �نجا� ��مايشا�، گز��شدهي � كنتر� 

كيفيت تهيه مي گر��.
به مر�حل فعاليت ها� ��مايشگا�  نيا�سنجي �مو�شي توجه  �) �� فر�يند 
�� قبيل �نجا� ��مايشا� � گز��� �هي كافي �ست � نيا�� به تهيه فهرست �� 

تما� مر�حل فعاليت مجو� ند���.

11 - �� �ستر� ترين �����نترين ما�� ضدعفوني كنند� كد�� �ست ؟
�)محلو� يد �لف) محلو� سفيدكنند� خانگي با �قت 1/10 

�) محلو� فنل �)محلو� فرمالدئيد    

12 -��� صحيح �فع پسماندها� تيز � برند� كد�� �ست ؟
�لف) �فع �� كيسه ها� مقا�� 

safety box  فع �� ظر�� �يمن� (�
�) قطع سر سو�� �فع �� �باله معمولي

�) هيچكد�� 

13 - ��مكانهايي كه با مو���لو�� كا� مي شو� ��حتما� �يجا� �ئر�سل 
بايستي  �قد�مي  چه  ميكر���گانيسم ها  با�نو��  ��تبا�   ��  ،���� �جو� 

�نجا� ���؟
�لف) سيستم تهويه نصب شو�. 

�) تهويه طبيعي هو� �نجا� شو�.
�) هو�ها� �يمني بيولوژيك نصب شو�.

�) هيچكد�� 

14 - برنامه ��كسيناسيو� كد�� يك �� بيما�� ها� �ير �� بايستي با 
توجه به �هميت ��، �� ��لويت قر�� گير�؟

�) كز��   Bلف) هپاتيت�
�) سرخچه  �) �يفتر�  

15 - بر�� �نتقا� مو�� �لو�� �� چه سيستم بسته بند� بايد �ستفا�� 
نمو�؟ 

�لف) �� سه محفظه بايد جهت بسته بند� �ستفا�� نمو�.
�) �� 4محفظه بايد �ستفا�� نمو�.

�) �� �� محفظه جهت بسته بند� �ستفا�� نمو�.
�) هيچكد�� 

16 - قبل �� ��سا� �سايل � تجهيز�� به بير�� �� ��مايشگا� جهت 
تعمير � يا تعمير �� ��خل ��مايشگا� �� نظر �يمني به چه نكته �� بايد 

توجه نمو�؟
�لف) ضدعفوني نمو�� �� با محلولها� مناسب

�) نصب برچسب خا�� �� سر�يس بر ��� �� 
�) ثبت شما��  ساخت

�) هيچكد�� 

17 -كد�ميك �� مو��� �يرمي تو�ند،��هها� �نتقا� مو�� �لو�� به فر� 
باشد؟

�لف) فر��فتن سو�� �� پوست
�) بر��شت مايعا� با پي پت بوسيله �ها�

�) �يختن � پاشيد� مو�� شيميايي � مو�� �لو��
�) همه مو���

پرسشها� مقاله خو��مو� « �ستاند���ها � �لز�ما� مربو� به كا�كنا�، �يمني � بهد�شت �� ��مايشگا�»

پاسخنامه �� صفحه بعد
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شما��:  6/418924/� 
تا�يخ:   1386/11/23

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
 �حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما�� 2503/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله «�لز�ما� مربو� به كا�كنا�، �يمنى � بهد�شت �� 
��مايشگا�» باستحضا� ميرساند كه �عطا� 5/ 1  �متيا� به متخصصا� �سيب شناسي تشريحي � باليني، علو� ��مايشگاهي، �كتر�� ميكر�� شناسي،  
�ير�� شناسى، �نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� كا�شناسي � كا�شناسي 
��شد علو� ��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� 

�� �ما� صد�� بمد� يكسا� �عتبا� ���� .
كد برنامه :  51000313   كد نشريه :  11553                                                                                                              

�كتر مرتضى خو�نين ����
مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى

بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��

نا� نشريه : عنو�� مقاله :       
صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  

 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  
بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  

ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 
مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :

فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

 قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� :
شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت نا� �� بطو� كامل تكميل � به مهر نظا� پزشكي ممهو� نمايند � پس �� مطالعه مقاله خو��مو� � 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش 
بانكى به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك 
�فا�، شعبه بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي 
( شباهنگ ) ، نرسيد� به خيابا� �كتر قريب، پال� 77، ��حد1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل %90 �� 

سو�ال� مقاله ، گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.
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قابل توجه شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی:
شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی الزم است فرم ثبت نام را بطور کامل تکمیل و به مهر نظام پزشکی ممهور نمایند و پس از مطالعه مقاله خودآموز و پاسخگویی به 
سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود در خصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهی نسبت به ارسال اصل هر نسخه فرم تکمیل شده مربوط به برنامه های خودآموز)آموزش از 
راه دور( مدیریت کیفیت برپایه استانداردهای آزمایشگاهی جهت هر برنامه همراه با فیش بانکی به مبلغ 30/000 ریال برای متخصصان و مبلغ �5/000 ریال برای کارشناسان 
و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی واریزی به حساب 360200/�8 بانک رفاه، شعبه بیمارستان مصطفی خمینی در وجه انجمن پاتولوژیست های ایران حداکثر تا 30/��/87 
به آدرس میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی)شباهنگ( ، نرسیده به خیابان دکتر قریت، پالک 63 )77 قدیم(، واحد �، انجمن آسیب شناسی، دفتر نشریه اقدام 
نمایند تا در صورت پاسخگویی صحیح به حداقل 90٪ از سواالت مقاله، گواهینامه شرکت در برنامه خودآموزی صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال گردد. همکاران محترم می توانند جهت 

سهولت مبلغ 90 هزار ریال برای متخصصان و 45 هزار ریال برای کارشناسان برای هر سه برنامه موجود در صفحات 46،48 و 50 را به طور یکجا واریز نمایند.

نشريه علـمی خـبری
شــمـاره شانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org
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�لز�مي  ��مايشگا�  قسمت ها�   �� كد�ميك   �� كف شو�  �جو�   -1
�ست؟

�) ميكر�� شناسي  �لف) تمامي بخش ها� ��مايشگا� 
�) هيچ كد�� � ) هماتولوژ�   

   
2- �� شر�يط �يد� �� تغيير�� �ما � �طوبت �� ��مايشگا� تا چه 

ميز�� قابل قبو� مي باشد؟
�لف) �ما 5 ± ��جه سانتي گر��، �طوبت %10-60 
�) �ما 10± ��جه سانتي گر��، �طوبت %20-70
�) �ما 5 ± ��جه سانتي گر��، �طوبت %20-50

�) هيچ يك �� مو��� فو� 

 �� نكته ��  به چه  توجه  ��مايشگا�  ��خلي  فضا�  �� طر�حي   -  3
�هميت كمتر� برخو���� مي باشد؟

�) تعد�� كا�كنا� �لف) متر�ژ ��مايشگا� 
�) طيف فعاليت ها� ��مايشگا� �) تعد�� تجهيز��  

مى باشند،              صحيح  �ير  عبا���  تما�  كا��  فضا�  مو��   ��  -  4
به جز:

�لف) فضايي �ست كه جهت �جر�� كليه فر�يندها� قبل، حين � پس �� 
�نجا� ��مايش به كا� مي �يد.

�) فضايي �ست جهت �نجا� ��مايش
�) فضايي �ست جهت قر�� ���� تجهيز��

�) فضايي �ست بين ميزها� كا�

قسمتها�  ساير   �� �ير  بخش ها�   �� كد�ميك  جد�سا��   -  5
��مايشگا� �لز�مي مي باشد؟

�) هماتولوژ� �لف) نمونه گير�  
�) �لف � �  �) تجزيه �����  

به تجهيز�� ��مايشگاهي كد�ميك صحيح  6 - �� �ختصا� فضا 
نمي باشد؟

�لف) توجه به ميز�� �لتاژ � �مپر مو��نيا�
�) �ختصا� فضا كامال به �ند��� �بعا� �ستگا� كه �� كاتالوگ مربو� 

��� شد� �ست
�) ��� �ستگا� 

�) �مكا� تهويه مناسب
7 - كد�ميك �� مو��� �ير �� مو�� فضا� �نبا�� صحيح �ست؟

�لف) منظو� �� فضا� �نبا�� �تاقي �ست جهت نگهد��� �قال� �خير� 
شد� ��مايشگا�

به  فضا  تخصيص  �لز�ما�   �� مناسب  حد   �� �ما   � �طوبت  حفظ   (�
فضا� �نبا�� �ست

� ) فضا� �نبا�� بايد قابليت گستر� ��شته باشد
 � � � ( �

8 - �� مو�� يخچا� ها� ��مايشگا� گزينه صحيح كد�� مي باشد؟
�لف) يخچا� ها � فريز�ها بايد بر ��� سطو� ثابت � بد�� لر�� قر�� 

گير�.
قر��  �� جا   �� يخچا� ها  كه  فضاهايي   �� مناسب  تهويه  تامين   (�

مي گيرند �لز�مي �ست .
�) يخچا� ها جزيي �� فضا� �نبا�� مي باشند.

�) همه مو��� فو�

9 - فضا� پشتيباني فضايى �ست بر��...
�لف) نگهد��� نمونه ها تا مد� �ما� تعيين شد� پس �� �نجا� ��مايش

�) نگهد��� نمونه ها قبل �� �نجا� ��مايش
�) تر�� كا�كنا�

�) هيچكد��

10 -  گزينه صحيح كد�� �ست ؟
�لف) هر ��مايشگا� مي بايست حد�قل ����� پنچ كپسو� �طفا حريق باشد.

�) �جو� چشم شو� �� ��مايشگا� �لز�مي �ست.
�) فضا� پشتيباني �� ساير قسمت ها� ��مايشگا� مي بايست جد� باشد.

� � � ( �

11 - �كر كد�ميك �� مو��� �ير �� شناسنامه تجهيز�� �لز�مي �ست؟
�لف) نحو� كا�بر� تجهيز

� ) كا�بر يا كا�بر�� مجا� 
� ) نتايج كنتر� � نگهد��� تجهيز

� ) هيچكد��

12 - نگهد��� � ���ئه سو�بق مربو� به كنتر� عملكر� تجهيز �� 
چه مو��� ال�� �ست ؟

�لف) پس �� خريد � قبل �� شر�� كا�بر�
� ) پس �� �نجا� تعمير � قبل �� شر�� به كا� مجد�

� ) مو��� �لف � � صحيح مي باشد
� ) هيچكد��

13 - كد�� يك �� مو��� �ير صحيح مي باشد ؟
 �لف ) برگه ها� ��خو�ست خريد � فاكتو� فر�� تجهيز�� �� مستند�� 

مربو� به خريد تجهيز�� مي باشند .
� ) �� سو�بق مربو� به كنتر� � نگهد��� تجهيز بايد نتايج كنتر� 

فاكتو�هايي كه �� �ستو��لعمل فني تجهيز قيد شد�، حفظ گر��.
� ) �� �ستو��لعمل فني تجهيز بايد شركت پشتيبا� � نحو� تما� با 

�� حتما مشخص گر��.
�) �لف � � 

          
Log book �� – 14 بايد چه مو���� �كر شو�؟

�لف) نا� كا�بر �� هر با� �ستفا�� �� �ستگا�
� ) تا�يخ � ساعت �ستفا��

� ) �ضعيت �ستگا� �� شر�� � خاتمه كا�
� ) همه مو��� فو�

15- كد�� مو�� صحيح مي باشد ؟
�لف) قبل �� �نجا� هر گونه تعمير�� بايد تجهيز�� مو�� نظر به شيو� 

مناسب ضد عفوني گر�ند � سو�بق �نجا� �� نگهد��� گر��.
�) شناسنامه تجهيز�� بايد به مد� �� سا� �� ��مايشگا� نگهد��� 

گر��.
�) كا�بر�� �يژ� هر تجهيز بايد �مو�� ها� ال�� �� حين كا�بر� تجهيز 

فر�گيرند � سو�بق مربو� به �ين �مو�� ها حفظ گر��.
�) �قد�ما� مربو� به كنتر� � نگهد��� تجهيز فقط �� مو���� �نجا� 

مي گير� كه به صحت عملكر� تجهيز �طمينا� ند�شته باشيم.

پرسشها� مقاله خو��مو� «�ستاند���ها� مربو� به فضا، تاسيسا� � تجهيز�� ��مايشگا�»

پاسخنامه �� صفحه بعد
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بسمه تعالي
����� بهد�شت ، ��ما� � �مو�� پزشكي

معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي
مجو� تخصيص �متيا� �مو�� مد��� به شركت كنندگا� �� برنامه ها� خو��مو��

سال� عليكم ؛
�حتر�مٌا ، با�گشت به نامه شما��  2502/پ/86  مو�� 86/10/22 �� مو�� تخصيص �متيا� به مقاله «�ستاند���ها� فضا، تاسيسا� �تجهيز�� ��مايشگا�» 
باستحضا� ميرساند كه �عطا� 5/ 1 �متيا� به متخصصا� �سيب شناسي تشريحي � باليني، علو� ��مايشگاهي، �كتر�� ميكر�� شناسي، �ير�� شناسى، 
�نگل شناسي، قا�چ شناسي، بيوشيمي، �يمونولوژ�، �كتر�� حرفه �� علو� ��مايشگاهى � فا�� �لتحصيال� ���� ها� كا�شناسي � كا�شناسي ��شد 
علو� ��مايشگاهي به عنو�� شركت �� برنامه  خو��مو�� (موضو� نو� پنجم بند 5 ما�� 3 ضو�بط نحو� �جر�� برنامه ها) مو�� تاييد مي باشد. �ين مجو� �� �ما� 

صد�� بمد� يكسا� �عتبا� ����.
كد برنامه :  51000314       كد نشريه :  11553                                                                                                              
�كتر مرتضى خو�نين ����

مدير كل �مو�� مد��� جامع پزشكى
بسمه تعالي

����� بهد�شت ، ��ما� � ْ�مو�� پزشكي
معا�نت �مو�شي - ����� كل �مو�� مد��� جامعه پزشكي

فر� ثبت نا� �� برنامه خو��مو��
نا� نشريه : عنو�� مقاله :       

صا��� �� : شما�� شناسنامه :   نا� پد� :   نا� :   نا� خانو��گي :  
 �� مر�   جنس :   تا�يخ تولد :  

بخش :        ��ستا : شهرستا� :   محل فعاليت : �ستا� :  
ساير  طر�  قر������   پيماني   �سمي    ���� هيا� علمي   نو� فعاليت : 

مقطع �خرين مد�� تحصيلي � سا� �خذ مد�� :
فو� تخصص : تخصص :   �كتر� :   فو� ليسانس :  ليسانس :   �شته تحصيلي �� مقاطع : 
شما�� تلفن : كدپستي :   ���� �قيق پستي :        

تا�يخ تكميل � ��سا� فر� : �مضاء ،  شما�� نظا� پزشكي � مهر متقاضي :      
�مضاء � مهر مسئو� ثبت نا�           

پاسخنامه
(حر� گزينه صحيح �� �� جا� خالي بنويسيد )

سه عنو�� پيشنها�� خو� �� بر�� ���ئه مقاال� خو��مو�� �كر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤ��

پاسخ

فر� نظرسنجي

با  �� خو�  نظر  �ست   خو�هشمند 
گزينه �ير   ��  (*) عالمت   گذ���� 

مربوطه �عال� نماييد. 

 كامًال
مو�فقم

 تاحد�
مو�فقم

 تاحد�
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظر�
ند���

منابع  بر�سا�  مقاله  1-محتو�� 
جديد علمي ���ئه شد� �ست.

2-محتو�� مقاله با نيا�ها� حرفه �� 
من تناسب ��شته �ست.

تحقق  جهت   �� مقاله  3-محتو�� 
�هد�� �مو�شي نوشته شد� �ست.

 � شيو�يي  مقاله  نگا��   ��-4
مفاهيم  �نتا�   �� بيا�  سهولت 

�عايت شد� �ست.

قابل توجه شركت كنندگا� �� برنامه خو��مو��:
 � �� مطالعه مقاله خو��مو�  نمايند � پس  نظا� پزشكي ممهو�  به مهر   � �� بطو� كامل تكميل  نا�  برنامه خو��مو�� ال�� �ست فر� ثبت  شركت كنندگا� �� 
پاسخگويي به سو�ال� پرسشنامه � �عال� نظر خو� ��خصو� مقاله مطالعه شد� �� فر� نظرخو�هي نسبت به ��سا� �صل هر سه نسخه فر� تكميل شد� � فيش بانكى 
به مبلغ 30/000 �يا� بر�� متخصصا� � مبلغ 15/000�يا� بر�� كا�شناسا� � كا�شناسا� ��شد علو� ��مايشگاهى ���يز� به حسا� 360200/18 بانك �فا�، شعبه 
بيما�ستا� مصطفى خمينى �� �جه �نجمن پاتولوژيست ها� �ير�� حد�كثر تا 87/11/30 به ���� ميد�� توحيد، خيابا� توحيد، خيابا� شهيد طوسي (شباهنگ)، 
نرسيد� به خيابا� �كتر قريب ، پال� 77، ��حد 1، �نجمن �سيب شناسي، �فتر نشريه �قد�� نمايند تا �� صو�� پاسخگويي صحيح به حد�قل 90% �� سو�ال� مقاله، 

گو�هينامه شركت �� برنامه خو��مو�� صا�� � به ���� مند�� �� فر� ثبت نا� ��سا� گر��.
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قابل توجه شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی:
شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی الزم است فرم ثبت نام را بطور کامل تکمیل و به مهر نظام پزشکی ممهور نمایند و پس از مطالعه مقاله خودآموز و پاسخگویی به 
سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود در خصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهی نسبت به ارسال اصل هر نسخه فرم تکمیل شده مربوط به برنامه های خودآموز)آموزش از 
راه دور( مدیریت کیفیت برپایه استانداردهای آزمایشگاهی جهت هر برنامه همراه با فیش بانکی به مبلغ 30/000 ریال برای متخصصان و مبلغ �5/000 ریال برای کارشناسان 
و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی واریزی به حساب 360200/�8 بانک رفاه، شعبه بیمارستان مصطفی خمینی در وجه انجمن پاتولوژیست های ایران حداکثر تا 30/��/87 
به آدرس میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی)شباهنگ( ، نرسیده به خیابان دکتر قریت، پالک 63 )77 قدیم(، واحد �، انجمن آسیب شناسی، دفتر نشریه اقدام 
نمایند تا در صورت پاسخگویی صحیح به حداقل 90٪ از سواالت مقاله، گواهینامه شرکت در برنامه خودآموزی صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال گردد. همکاران محترم می توانند جهت 

سهولت مبلغ 90 هزار ریال برای متخصصان و 45 هزار ریال برای کارشناسان برای هر سه برنامه موجود در صفحات 46،48 و 50 را به طور یکجا واریز نمایند.
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کالج  سوی  از  میالدی  جاری  سال  نوامبر  ماه  نهم  تا  سوم  از 
ملی  هفته  عنوان  به  انگلیس  کشور  پاتولوژیست های  سلطنتی، 
پاتولوژی نام گذاری گردید. در مراسم این هفته ملی که با همکاری 
سازمان های  و  انجمن ها  دیگر  و  پاتولوژیست ها  سلطنتی  کالج 
تخصصی انگلیس برگزار گردید، طبق هماهنگی های صورت  گرفته 
و  شده  تعریف  پیش  از  برنامه ای  با  منطقه  هر  پاتولوژیست های   ،
بیمارستان ها،   ، مدارس  به   ، انگلستان  کشور  سطح  در  هماهنگ 
و  می کردند  مراجعه  ادارات  از  برخی  حتی  و  بزرگ  فروشگاه های 
جهت  پاتولوژی،  زمینه  در  مدت  کوتاه  آموزشی  جذاب  دوره های 
آشنایی مردم با این رشته برگزار نمودند. در ضمن در این هفته بیش 
از �50 برنامه تفریحی، آموزشی و جذاب در بیمارستان  ها، مراکز 
بهداشتی – درمانی این کشور از سوی مجریان و برگزار کنندگان 
مراسم هفته پاتولوژی اجرا شد که شامل برگزاری مسابقات هنری، 
تورهای آموزشی در آزمایشگاه ها و بخش های پاتولوژی ، راه اندازی 
برگزاری کارگاه های علمی  نیز  و  پاتولوژی در شهرها  تور  اتوبوس 
هدایای  و  آموزشی  بروشورهای   ، پوسترها  مراسم،  تمام  در  بود. 
مردم  و  شرکت کنندگان  بین  پاتولوژی  هفته  نمادین  و  تبلیغاتی 
نیز  پاتولوژی  زمینه  در  پاسخ  و  پرسش  توزیع می گردید. جلسات 

یکی از اجزا ثابت تمام دوره های چند ساعته مزبور بود.
آگاهی های  افزایش  و  مردم  ساختن  آشنا  منظور  به  اقدام  این 
عمومی از پاتولوژی صورت گرفته است ، چرا که مسئوالن اجرایی 
پاتولوژی  رشته  از  مردم  برداشت  و  دید  دارند  اعتقاد  مراسم  این 
رشته  مردم  زیرا   ، است  نادرست  انگلستان  مانند  کشورهایی  در 
در  و  قتل  و  در صحنه های جنایت  به طور عمده  را  آسیب شناسی 
فیلم های سینمایی به عنوان تعیین کننده علت مرگ در کنار اجساد 
با مرگ و جنایت  برداشت یک علم مرتبط  این علم  از  و  دیده اند 
انگلستان فرصت  پاتولوژی  این مقامات معتقدند هفته ملی  دارند. 
قابلیت ها و  ، وظایف،  امکانات  با  از نزدیک  تا مردم  مناسبی است 
در  و  آشنا شده  بیشتر  بالینی  آسیب شناسی  رشته  واقعی  ماهیت 
ضمن از توانمندی ها، امکانات و تجهیزات این رشته در سطح کشور 

خود مطلع گردند.
شده،  طراحی  هفته  این  مراسم  برای  خاصی  اینترنتی  سایت 
برای مردم هر منطقه و شهر مشخص گردیده بود که برای شرکت 
، در کدام مناطق در نزدیکترین فاصله  این هفته  در مراسم ویژه 
ممکن می توانند مراجعه کنند. 20برنامه منطقه ای از سوی انجمن 
بیوشیمی بالینی در مراکز خرید بزرگ کشور انگلستان و نیز تعداد 
محدودی برنامه  و مراسم دیگر با همکاری انجمن ایمونولوژیست های 
انگلستان ، کالج سلطنتی پاتولوژیست ها و کالج سلطنتی جراحان 
هم برگزار گردید. برخی از مراسم به طور اختصاصی برای دانشجویان 
پزشکی برگزار شد و به طور کلی استقبال از برنامه ها و دوره ها به 

حدی بود که در برخی از آن ها ثبت نام و رزرو از قبل الزم بود.

از  گزارش هایی  هفته،  این  تبلیغاتی  تیزرهای  و  بروشورها  در 
عملکرد رشته پاتولوژی در سطح کشور انگلستان ارایه شده است ؛ 

به طور مثال ، در این تبلیغات آمده است:
نفر  هزار  انگلستان حدود 25  تنها در کشور  • در حال حاضر 
در رشته پاتولوژی به عنوان متخصص یا تکنولوژیست مشغول به 

فعالیت هستند.
• حدود چهار درصد از کل بودجه بهداشت و درمان انگلستان 
صرف اقدامات پاتولوژی ) شامل اقدامات آزمایشگاهی ( می گردد 

که ساالنه مبلغی معادل چهار میلیارد دالر می شود.
یا  آزمایشگاهی  تشخیص  آزمایش  میلیون  چندین  ساالنه   •
میانگین  به طور  که  می گیرد  انگلستان صورت  در سطح  پاتولوژی 
�8 فقره آزمایش برای هر یک از شهروندان این کشور در هر سال 

را شامل می شود.
کشور  در  بالینی  تشخیص های  تمام  از  درصد   70 از  بیش   •
پاتولوژی و متخصصان آسیب شناسی  با رشته  به نحوی  انگلستان 

سر و کار دارد.
در مراسم سال جاری، تیم هایی از پاتولوژیست ها و کادر فعال 
در آزمایشگاه ها به مدارس و اماکن عمومی مراجعه کردند و ضمن 
اطالعات  افزایش  برای   ، دانش آموزان  و  مردم  با  ارتباط  برقراری 
برگزارکنندگان  گروه  مرکزی  مقر  کردند.  فعالیت  آن ها  آگاهی  و 
مراسم در شهر لندن بود ، اما مراسم در تمام شهرهای انگلستان 
برگزار گردید و در هر شهر یک هیات هماهنگ کنده ، فعالیت ها را 

اداره و مدیریت نمود.
در انتهای هفته، از سوی مسئوالن برگزارکننده ، تعدادی فرم 
ارزیابی نیز توزیع شد تا جوانب مختلف برنامه های برگزار شده ، چه 
از نظر اجرایی و چه از نظر حجم و کیفیت داده های ارائه شده و 
نتیجه کاربردی حاصل از آن ها سنجیده شود. به طور مثال، عالوه 
ادارات در  و  ، مسئوالن مدارس  از شرکت کنندگان  نظرخواهی  بر 
از  بعد  نیز  و  قبل  این هفته، سواالتی  مراسم  برگزاری  نحوه  مورد 
ارائه جلسات آموزشی از شرکت کنندگان پرسیده شد تا اثر آموزشی 
دوره های برگزار شده و میزان اطالعات افراد از رشته پاتولوژی مورد 
بررسی قرار گیرد. به منظور تشویق افرادی که به طور فعال در این 

نظر سنجی ها شرکت مي کردند .
ایده های  چه  هر  معتقدند  هفته  این  برگزاری  مسئوالن 
طراحی کننده مراسم این هفته بیشتر شود ، بر جذابیت و کیفیت آن 
افزوده خواهد شد. به همین دلیل در مراسم مزبور طی فراخوان های 
برای مشارکت  افراد جامعه  و  از همکاران و دیگر پزشکان  متعدد 
فعال در برنامه ریزی برای مراسم سال آتی دعوت به عمل آمده به 
هدایا  تبلیغاتی،  پوسترهای  طراحی  برای  افراد  تمام  از  مثال  طور 
طلب   2009 سال  پاتولوژی  هفته  جهت  آموزشی  بروشورهای  و 

همکاری گردید.

یک هفته به نام پاتولوژی
دکتر علی غالمرضا نژاد – متخصص پزشکی هسته ای



نشريه علـمی خـبری
شــمـاره شانـزدهـم 
انجمن آسیب شناسی ايران
www.Iranpath.org

52

دکتر احمد نجابت به عنوان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی اولین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی با 
حضور دکتر حسنعلی شهریاری، دکتر علی کائیدی و دکتر بشیر خالقی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دکتر احمد نجابت و دکتر شاهین 
محمدصادقی نمایندگان وزیر بهداشت، دکتر کامران دانشجو نماینده وزارت کشور و نیزحجت االسالم والمسلمین مقدسی فر نماینده دادستانی 

کل کشور در سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
دراین جلسه دکتر احمد نجابت به عنوان رئیس و حجت االسالم مقدسی فر به عنوان نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان 

نظام پزشکی انتخاب گردیدند.
شایان ذکر است انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور روز جمعه مورخ 27 دی سالجاری همزمان در �82 شهر کشور برگزار خواهد شد.

انتخابات نظام پزشکی 27 دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ابالغی به معاون سالمت این وزارتخانه ، روز جمعه 27 دی ماه سال جاری را به عنوان روز 
برگزاری انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور تعیین کرد. 

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ، با توجه به نزدیک بودن پایان دوره چهارساله انجام وظیفه هیات های مدیره نظام پزشکی کل 
کشور و به استناد آیین نامه انتخابات هیات مدیره ، شورای عالی و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران )موضوع ماده �2 قانون 
انتخابات  برگزاری  به عنوان روز  تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 83/0�/25 مجلس شورای اسالمی(، روز جمعه 27 دی ماه سال 87 

نظام پزشکی در سراسر کشور تعیین شد.
وزیر بهداشت در ابالغیه خود به دکتر امامی رضوی ، معاون سالمت این وزارتخانه، اظهار امیدواری کرده است که با پیگیری های آن حوزه، 

اقدامات اجرایی روند انتخابات در مسیر مناسب انجام شود.
به گزارش ایسنا ، بر اساس آیین نامه انتخابات هیات های مدیره، شورای عالی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، 
الزم است هیات مرکزی نظارت بر انتخابات حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعالم رسمی تاریخ برگزاری انتخابات از طریق رسانه های 
گروهی، کار خود را به منظور انجام انتخابات شروع کند و هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر طی مدت �5 روز ، هیات های نظارت 

شهرستان هایی را که انتخابات در آن ها صورت می گیرد تعیین کند .
گفتنی است دوره چهار ساله انجام وظیفه هیات های مدیره نظام پزشکی فعلی ، بهمن ماه سال جاری به پایان می رسد. 
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برادر گرامی جناب آقای دکتر باقری لنکرانی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سالم علیکم
احتراما، با توجه به این که امسال در چهارمین سال تصویب تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور قرار داریم، و خوشبختانه با تالش همکاران 
در این سازمان ، تحقق مطلوبی از تجلی اختیارات واگذار شده به این سازمان از جمله تجریه موفق صدور پروانه مطب در سراسر کشور که 
در ضمن دقت ، از سرعت و کارآیی مناسبی نیز برخوردار است به منصه ظهور رسیده است و بر اساس ماده 45 تشکیل این سازمان که اشعار 
می دارد که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت های خود را در رابطه با آموزش مداوم جامعه 
پزشکی و برگزاری امتحانات در سطوح مختلف به این سازمان واگذار نماید، آمادگی کامی این سازمان را جهت انجام کامل کلیه فرآیندهای 
مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و نیز برگزاری آزمون دستیاری سال جاری با هماهنگی آن وزارتخانه و همکاری انجمن های علمی 
– تخصصی اعالم می دارد بدیهی است ، این سازمان کماکان آمادگی خود را جهت پذیرش تدریجی وظایف اجرایی که می تواند در راستای 

عملی شدن کامل مفاد قانون مزبور صورت پذیرد اعالم می نماید.
دکتر سیدشهاب الدین صدر

رئیس کل            
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