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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.
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مایستوما تومورهای قارچی )خودآموز(

راه رفتن بر روی ابرها
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سیستم جدید بایگانی الم های شیشه ای در پاتولوژی

)SARD( نحوه انتخاب انواع تست هاي اتوآنتي بادي و تفسیر آن ها جهت تشخیص و درمان بیماري هاي روماتولوژیک خود ایمن سیستمیک
اطالعیه برگزاری خدمات مشاوره ای 

آیین نامه توسعه اجرای برنامه های خودآموزی 
معرفی یک مورد نادر و بحث درباره آن 

PSA )آنتي ژن اختصاصي پروستات(
بـرنـامـه هاي مـدون و مداوم داراي امتیاز براي گروه هاي مختلف علوم آزمایشگاهي در سال 1387 

ویژگی های بالینی، هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمی آدنوزیس میکروگالندوالر پستان )MGA( و تبدیل آن به کارسینوم In Situ و یا مهاجم
مکاتبات مرتبط با حداقل اطالعات هویتی همراه با برگه درخواست هیستوپاتولوژی 
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ارتقاء  و  در خلق  تاریخ  در طول  زمین  ایران  تمدن  و  فرهنگ 
همواره  و  است  داشته  بشری درخشش خیره کننده ای  تمدن های 
اندیشمندان این سرزمین سهم موثری در گسترش اندیشه و تمدن 
بشری ایفا نموده اند به شکلی که آن را می توان در تمدن های مختلف 

و در گستره جهان مشاهده نمود.
تاریخچه علم طب در داستان های اساطیری از زمان جمشید، 
هخامنشیان،  دوران  در  و  می گردد  شروع  زمین  ایران  پادشاه 
اشکانیان و ساسانیان علم طب جایگاه بلند مرتبه ای در فرهنگ 
ایران داشته است و نقطه عطف آن را می توان در تاسیس دانشگاه 
جندی شاپور اول )�24 تا �27 پس از میالد( مشاهده نمود. این 
دانشگاه تا سال ها بعد سرآمد آموزش پزشکی در سرا سر جهان 
محسوب می گردید. در دوران پس از اسالم، نیز شاهد نمونه هایی 
از نبوغ در گسترش این علم و ارائه آن به جهانیان می باشیم که 
زکریای  محمدبن  طبری،  ابن مقفع،علی ابن  به  می توان  جمله  از 
طور  به  که  نمود  اشاره  دیگران  و  جرجانی  سینا،  بوعلی  رازی، 
پیوسته سهم بسزایی در گسترش و جمع آوری اطالعات پزشکی 
در زمان خود داشته اند. خالی از لطف نیست که اشاره ای داشته 
باشیم به اینکه کتاب قانون به مدت پانصد سال در اروپا به عنوان 
ادعا  می توان  به جرات  و  می گردید  تدریس  آموزش طب  کتاب 
نمود که ماندگاری این اثر در طول تاریخ و تمدن بشری بی نظیر 
این  درخشش  شاهد  کمتر  اخیر  قرن  چهار  در  متاسفانه  است. 
در  اصل  مهم ترین  بوده ایم.  بشری  دانش  بر  آن  تاثیر  و  فرهنگ 
عدم ایجاد ساز و کارهای الزم برای مرجعیت علمی و گسترش 
اخیر،  قرن  چهار  در  کشور  علمی  توسعه  تبع  به  و  فرهنگ  این 

عوامل موثر بر توسعه علمی و 

پژوهشی در کشور

ماندگاری آثار و فرهنگ نظام های پادشاهی در این دوران می باشد 
و در هر زمانی که شاهد تاثیر کمتر این عامل بوده ایم به موازات آن 

در مقاطع تاریخی گسترش و توسعه علمی را شاهد بوده ایم.
انقالب مشروطه و تاسیس مدرسه دارالفنون، مقطع زمانی ورود 
آموزش  و  علمی  توسعه  برای  شروعی  علم،  نوین  به صحنه  ایران 
نوین علم در کشور است اما فرهنگ پژوهش با تعریف خاص خود 

سابقه بسیار کوتاهتری داشته است. 
 اولین نهاد پژوهشی کشور با تاسیس انستیتو پاستور در سال �299 
هجری خورشیدی پایه گذاری گردید و پس از آن با افت و خیزهایی 
تا اوایل دهه هفتاد فعالیت های پژوهشی صورت می گرفت. اما مشخصا 
از آغاز دهه هفتاد جریان پژوهشی در دانشگاه ها سیر صعودی نشان 
می دهد. ورود به حیطه پژوهش و درک عمیق این واژه با بازیگری در 
صحنه علمی و ایجاد نقش موثر در دنیای نوین صنعتی ایجاد می گردد 
که به تازگی، اندیشمندان ما با این واژه مانوس گردیده اند و شاهد رشد 
قابل توجهی از مقاالت علمی و بخصوص در رشته های پزشکی و علوم 
پایه در مجالت معتبر می باشیم. در حال حاضر سهم ایران از تولید 
علم جهانی از 0/03 درصد در سال ��99 میالدی به 0/43 درصد 
)علی رغم جمعیت یک درصدی( در سال 2005 میالدی رسیده است 
به نحوی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه و جهان اسالم بعد 
از ترکیه، ایران رتبه دوم در تولید علم را دارا می باشد. این امر گرچه 
ایرانی  اندیشمندان  و  سیاستگذاران  برنامه ریزان،  تالش  نشان دهنده 
می باشد اما مطابق سند چشم انداز 20 ساله کشور  مبنی بر دستیابی 
به جایگاه نخست در کشورهای منطقه راهی سخت و دشوار ر در پیش 

رو نشان می دهد.

دکتر حسین دارآفرین
 مدیر مسئول 
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از جمله عوامل موثر در پیشرفت های علمی تالش پژوهشگران 
و حمایت مالی از آنان و تصمیم سیاستگذاران و برنامه ریزان در 
کشور می باشد. شناخت این عوامل و عوامل بازدارنده از وظایف 
جامعه فرهیخته علمی و برنامه ریزان می باشد. در این ارتباط به 

بخشی از عوامل بازدارنده اشاره می گردد:
• ابهام تعریف دقیق و علمی پژوهش و فعالیت های پژوهشی، 
صادره.  دستورالعمل های  و  آیین نامه  در  راهبردی  مدیریت 
آیین نامه گزارش  و  علمی  در محافل  واژه ها  این  تعاریف  اخیرا 
ملی تحقیقات کشور مورد واکاری مجدد قرار گرفته و تعریف 

دقیق تری از آن ها ارائه شده است.
• اختالط مفاهیم تخصص و تعهد، سیاستمداری و صالحیت 

علمی افراد شاخص و موثر در زمینه پژوهش و تحقیق.
در  کاربردی  پژوهش  عنوان  تحت  پروژه هایی  انجام   •
تجربی می باشند  توسعه  نوع  از  بیشتر  اجرایی که  دستگاه های 

نه کاربردی.
• عدم تدوین سیاست های علمی و رشد و توسعه فناوری و 

علمی و تحقیقاتی بر مبنای استانداردهای مشخص.
به آرمان ها، اهداف  در سیاست های کلی تدوین شده بیشتر 
در  تجدیدنظر  نظر  به  که  است  گردیده   اشاره  مبهم  مفاهیم  و 

تدوین این سیاست ها امری ضروری می باشد.
نهادهای  نیاز  مورد  تحقیقاتی  مراکز  مجوز  صدور  عدم   •

مختلف براساس نیاز.
نهایی علیرغم سیر صعودی  تولید ثروت و محصول  • عدم 

تولید مقاالت علمی در کشور.

با توجه به ارتقا به رتبه بیست و هفتم جهانی در تولید مقاالت 
علوم پزشکی و تولید 8800 مقاله علمی و 209 اختراع در حوزه 
علوم پزشکی بسیاری از آنها منجر به تولید ثروت نمی گردد که 
بایستی با مطالعه و پژوهش، پس از شناسایی عوامل موثر در این  

مشکل نسبت به رفع آنها اقدام نمود.
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشت انتشار 
در  مجالت  این  که  است  مجالتی  در  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
و سهم  رتبه بندی علمی  و  نمایه شده  معتبر علمی  سایت های 
کشور در تولید علم بر اساس آمار مقاالت منتشر شده و نمایه 
شده در این سایتها می باشد. در حال حاضر قسمت عمده مقاالت 
پژوهشگران ایرانی در مجالت فارسی زبانی چاپ می شود که این 
مجالت در نمایه های معتبر نمایه نشده و در نتیجه نقشی در 
از  داشت.  نخواهند  بین الملل  در سطح  علمی کشور  رتبه  ارتقا 
اینرو نکته دیگری که باید توجه به آن داشت رساندن مجالت 
انجمن  نمایه شدن می باشد.  برای  قابل قبول  به استانداردهای 
راستای  در  و  علمی  انجمن  یک  به عنوان  ایران  آسیب شناسی 
تحقق اهداف ذکر شده در اساسنامه اش از سه سال قبل اقدام به 
 Iranian Journal چاپ مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان
of Pathology نموده است و مدتی است که پیگیری جدی 
برای نمایه شدن آن در سطح بین الملل صورت گرفته که نتیجه 
آن نمایه شدن در برخی سایت ها می باشد و انشاا.. با توجه به 
پیگیری جدی در حال انجام بزودی شاهد نمایه شدن این مجله 

در معتبرترین نمایه یعنی ISI خواهیم بود.  
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دکتر فرخ قوام در سال �328 در ارومیه متولد و تحصیالت 
را در  و سال ششم  را در همین شهر  و متوسطه خود  ابتدایی 
 �355 سال  در  رسانید.  پایان  به  تهران  خوارزمی  دبیرستان 
دکترای پزشکی را از دانشگاه تهران دریافت نمود. به دلیل عالقه 
تا  پزشکی  دانشکده  سال سوم  از  آسیب شناسی،  رشته  به  وافر 
پایان دانشکده ضمن کسب فیض در محضر استاد دکتر آرمین در 
موزه آسیب شناسی به جمع آوری، طبقه بندی و تنظیم نمونه ها 
اشتغال داشته و به علت نبود کامپیوتر در آن زمان، تمام نمونه ها 
به صورت کارت و بر اساس ICD تنظیم و کدگذاری می گردید 
و گنجینه گرانبهایی برای پژوهش گران تهیه شد که در کارهای 

پژوهشی و پایان نامه های دکترا مورد استفاده قرار می گرفت.
عنوان  به   �357 سال  در  سربازی،  دوران  طی  از  بعد 
نوپای  پزشکی  دانشکده  در  آسیب شناسی  و  بافت  استادیار 
طی  برای   �359 سال  در  گردید.  خدمت  به  مشغول  ارومیه 
پاتولوژی را در   انگلستان شد و تحصیالت  دوره تخصصی عازم 
Royal Postgraguate Medical School  و بیمارستان 
استادان  از  نمود.  شروع  لندن  دانشگاه    Hammersmith
مولف    Azzopardi پروفسور  به  می توان  ایشان  برجسته 
 ،Major Problems in Breast Pathology کتاب 
 Oxford Textbook of کتاب  مولف    Wrightپروفسور

Pathology و پروفسور  Evans اشاره کرد.
ایشان ایمونوهیستوشیمی را نزد پروفسور Pearse و دکتر 
ایزابل فیلیپ به پایان رساندند و این دوره فرصتی برای آشنایی 
با دکتر Filipe گردید که بعد از مراجعت، کتاب ایشان را تحت 
عنوان  Histochemistry in Pathology  به زبان فارسی 
ترجمه نمودند. بعد از اخذ بورد تخصصی کلینیکال و آناتومیکال 

پاتولوژی به زادگاه خود ارومیه برگشتند. 
سوابق راه اندازی و تاسیس واحدهای آموزشی :

�- بنیان گذاری و راه اندازی بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی 
ارومیه 

2- تاسیس موزه آسیب شناسی دانشکده پزشکی
3- راه اندازی واحد اتوپسی بیمارستان اطفال 
4- راه اندازی آزمایشگاه بیمارستان طالقانی 

زندگی نامه استاد دکتر فرخ قوام
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در  پاتولوژی  دستیاری  تربیت  مجوز  اخذ  و  بخش  تکمیل   -5
ارومیه 

پردیس  پزشکی  دانشکده  پاتولوژی  آزمایشگاه  راه اندازی   -6
نازلو

7- راه اندازی بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه
8- راه اندازی بخش پاتولوژی بیمارستان مطهری ارومیه

9- راه اندازی مجله پزشکی ارومیه 
الزم به ذکر است که دکتر قوام، روش ایمونوهیستوشیمی را در 
بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی در ارومیه برای اولین بار در ایران 
در سال �369 به راه انداختند که این روش از آن سال به بعد در 

این بخش به طور روتین انجام می گیرد. 
ایشان بالغ بر 70 مقاله در مجالت معتبر و کنگره های مختلف 

ارایه نموده اند و تالیفات ایشان به قرار زیر می باشد:
�- ترجمه کتاب پایه آسیب شناسی بیماری ها

2- ترجمه کتاب هیستوشیمی در پاتولوژی
3- تالیف کتاب نکته های تشخیصی در پاتولوژی عملی به زبان 

انگلیسی
4- کتاب الگوهای طبیعی در حاملگی

سوابق خدمات علمی و آموزشی ایشان به شرح زیر می باشد:
�- ارتقا به رتبه دانشیاری در سال �372

2- ارتقا به رتبه استادی در سال �377
3- مدیر گروه و رئیس دپارتمان پاتولوژی

4- عضو شورای پژوهشی دانشگاه 
5- عضو کمیته ارتقا

6- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصی پاتولوژی
7- عضو فرهنگستان علوم پزشکی

8- عضو کمیته راهبردی رشته پاتولوژی
9- سردبیر مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

�0- عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
کتاب  در خصوص  محمود شمسی  دکتر  استاد  نامه  ادامه،  در 
هیستوشیمی در پاتولوژی که توسط جناب آقای دکتر قوام ترجمه 

گردیده است، به شرح ذیل ارائه می  گردد.
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 دکتر سید احمد سیادتي در سال �3�3 در خانواده اي متدین در شهر 
سبزوار متولد شد. 

وي دوران تحصیالت ابتدایي خود را در سبزوار و دبیرستان را در مشهد 
به پایان رساند. 

وي در سال �332 در کنکور دانشگاه تهران رتبه پنجم را کسب کرد 
و به تحصیل علم طب پرداخت و پس از شش سال با رتبه اول موفق به 

اخذ درجه دکتري شد. 
بود،  قریب  محمد  دکتر  فقید  استاد  دانشجویان  از  که  سیادتي  دکتر 
را  او  و همین مسئله  قریب شد  تقوا و شخصیت دکتر  و  اخالق  شیفته 
به رشته اطفال عالقه مند کرد و در نتیجه به این رشته روي آورد؛ او از 
محضر استاد قریب هم علم و هم اخالق پزشکي را آموخت و در سال 

��34 متخصص اطفال شد. 
دکتر سیادتي که نمي خواست استاد را ترک کند، ابتدا در بیمارستان 
هزار تختخوابي و سپس از سال �347 در مرکز طبي کودکان در بخش 
بهره مند  وي  درس هاي  از  دانشجویان  و  شد  کار  به  مشغول  عفوني 

مي شدند. 
وي از سال �360 به ریاست بخش عفوني مرکز طبي کودکان منصوب 
شد.  دکتر سیادتي در سال �365 به آمریکا رفت و در دانشگاه تگزاس 
نزد پرفسور فیلیپ برونل به تحقیقات ویروس شناسي درمورد سرخک و 

آبله مرغان و به یادگیري تکنیک هاي آزمایشگاهي مختلف پرداخت.
او در سال �367 به دریافت درجه استادي دانشگاه تهران   نائل شد. 

فوق  رشته   9 گذاري  پایه  به  وقت  وزیر  مرندي  دکتر  کمک  با  وي 
تخصصي در رشته بیماري هاي کودکان همت گماشت. 

خود  به  را  آرا  حداکثر  پزشکي  نظام  انتخابات  در   �375 سال  در  او 
عضو  مدیره،  هیأت  عنوان عضو  به  تاکنون  زمان  آن  از  و  داد  اختصاص 
شوراي عالي هیأت بدوي نظام پزشکي تهران بزرگ، منشا خدمات زیادي 

به پزشکان و افراد جامعه بوده است. 
یا  و  ارزشیابي  و  تاکنون عضو دبیر هیأت ممتحنه  از سال �360  وي 
به عبارتي بورد رشته تخصصي کودکان و همچنین رشته فوق تخصصي 
عفوني کودکان بوده و در سامان دهي امتحانات تخصصي نقش موثري 
انقالب در مجتمع آموزشي  از  بعد  اول  ایفا کرده است. وي در سالهاي 
و  بود  تهران  اطفال  بیمارستان   5 گروه  مدیر  بهداري  وزارت  پژوهشي 
نگذاشت روند علمي و آموزشي این بیمارستان ها که با رفتن اساتید به 
خارج از کشور دچار کمبود شده بود لطمه ببیند. وي عالوه بر تدریس، 
�3 تحقیق در رشته عفوني اطفال انجام داد و به نوشتن و راهنمایي 65 
مقاله و رساله پزشکي همت گماشت. این پزشک حاذق �8 کتاب پزشکي 

را تهیه و یا تالیف کرد. 
وي عضو آکادمي اطفال آمریکا به مدت �4 سال و دبیر و عضو هیأت 
پزشکان  امتحانات  کمیته  عضو  ایران،  کودکان  پزشکان  انجمن  مدیره 
خارجي، کمیته 5 نفري بررسي علمي دانش آموختگان پزشکي خارج از 
کشور، شوراي عالي پزشکي براي اعزام به خارج از کشور، گروه پزشکي 
متخصصان  بازآموزي  آموزشي  گروه  عضو  ریزي،  برنامه  عالي  شوراي 

کودکان و بسیاري از کمیته هاي دیگر عهده دار بود.
استاد سیادتی در سن 74 سالگی پس از عمری تالش در خدمت به 
بیماران و ارتقا سالمت و دانش پزشکی در اثر عارضه کلیوی دعوت حق 

را لبیک گفت.

 دكتر حسین میرشمسی، فرزند مرحوم سید محمد در سال  1293در 
اصفهان متولد شد. 

او  پس از دریافت مدرك دیپلم در سال 1314 تحصیالت دانشگاهی 
خود را در دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران آغاز نمود. 

او  پس از اخذ مدرك دكترا در سال 1320 به عنوان كارمند فنی در 
موسسه سرم و واكسن سازی رازی در حصارك به خدمت پرداخت.

كارورز  فنی،  كارمند  عناوین  با  موسسه  این  در  سال   9 طی  از  پس   
كشور  عازم  تخصص  كسب  برای   1329 سال  در  آزمایشگاه،  دستیار  و 

فرانسه شد. 
دكتر حسین میرشمسی در سال تحصیلی 1950- 1951 در انستیتو 
پاستور پاریس پس از طی دوره میكرب شناسی و ایمنی شناسی، دیپلم 
این رشته را دریافت کرد. سپس، در همین سال در دانشكده دامپزشكی 
آلفرد وابسته به دانشگاه پاریس به عنوان دانشجوی اكسترن ثبت نام و 
پس از طی دوره و شركت در امتحانات نهایی آن دانشكده، مدرك دیپلم 

دكترای دامپزشكی دانشگاه پاریس را اخذ کرد.
را در زمینه  آمریكا دوره هایی  ماه در سه موسسه در  به مدت 4  او  

به  مراجعت  از  پس  و  گذراند  توكسوئیدها  و  میكربی  واكسن های  تهیه 
ایران به عنوان رئیس بخش به تولید واكسن های باكتریایی )توكسوئیدها( 
در  داد.  ادامه  رازی  موسسه  در  خود  خدمت  به  درمانی  سرمهای  و 
سال1334پست معاونت فنی موسسه و مسئول واحد تولید مواد زیستی 

مصرف پزشكی موسسه رازی را احراز نمود. 
-او  از اولین روزهای سال 1960 تا سال 1961 واحد ویروس شناسی 
 موسسه بهداشت ایالت نیویورك به فراگیری ویروس شناسی ادامه داد و از 
آن پس، به مدت 4 ماه در  شورای پژوهش پزشکی لندن در یك برنامه 

پژوهشی ویروس شناسی شركت کرد.. 
او پس از مراجعت به وطن، فعالیت های وسیعی را در زمینه پژوهشهای 
ویروس شناسی انجام داد و در اوایل تیرماه  به منظور ادامه تحقیقات خود 
و همچنین تهیه مقدمات تولید واكسن ضد سرخك، با استفاده از بورس 
پژوهشی از طرف سازمان جهانی بهداشت دوره ای 9 ماهه را در دانشكده 

پزشكی دانشگاه بایلور در شهر هوستون آمریكا گذراند. 
او  سپس 3 ماه دیگر در دانشگاه توكیو و موسسه واكسن سازی شیبا 

كارآموزی نمود. 
از اواسط سال 1348  به تولید واكسن ضد سرخك در موسسه رازی 

زندگینامه استاد سید احمد سیادتی ) 1313- 1387(

زندگینامه استاد حسین میرشمسی )1۲۹3 -1387(

انجمن آسیب شناسی ایران درگذشت این استاد و پزشک گرانقدر را به جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض می نماید.
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پرداخت و از سال 1352 پژوهش در زمینه تولید واكسن ضد فلج اطفال را 
نیز آغاز نمود، بطوریكه تولید انبوه این واكسن نیز به فهرست واكسن های 
تهیه شده در این موسسه افزوده شد.دكتر میرشمسی  در سالهای 1365 
و 1366 موفق به تولید دو واكسن جدید ضد اوریون و ضد سرخجه نیز 
در این موسسه شد. او در طول دوره کاری خود بارها به عنوان نماینده و 
مشاور سازمان جهانی بهداشت مسئولیت مشاوره یا راه اندازی را در مراكز 
تولید واكسن كشورهای مختلف عهده دار بوده است. او در سال 1962 
به نمایندگی از طرف سازمان جهانی بهداشت، مركز تولید واكسن كشور 
اردن را تاسیس کرد. همچنین او  از سال 1980 در انستیتو پاستور كشور 
همكاری  جهانی  بهداشت  سازمان  كارشناس  و  مشاور  عنوان  به  تونس 
بهداشت  نماینده سازمان جهانی  عنوان  به  نیز  از سال 1970  و  داشت 
در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیك در كمیته استانداردهای بیولوژیك 

وابسته به این سازمان فعالیت کرد.
بین المللی  نیویورك و مجمع  آكادمی علوم  به  عضویت  او همچنین   
بررسی  برای  یونیسف  از طرف  سال 1984  در  درآمد.او   زیست شاسان 
مشكالت موسسه واكسن سازی كشور كره شمالی واقع در پیونگ یانگ، 
و  گردید  طراحی  كشور  در  ایشان  وسیله  به  طرح  این  یافت.  ماموریت 

سپس توسط یونیسف به اجرا درآمد. 
دكتر میرشمسی هفت سال به عنوان استاد مدعو در دانشكده پزشكی، 

دامپزشكی و كشاورزی دانشگاه تهران به امر آموزش ویروس شناسی نیز 
اشتغال داشت. 

از سه عنوان كتاب تالیف شده توسط ایشان، كتاب »ویروس شناسی 
عمومی«، در سال 1348 و »اصول ایمنی شناسی« ، در سال 1352 به 

عنوان بهترین تالیف سال انتشار خود معرفی شدند.
 ضمنٌا كتابی نیز با عنوان »پیشگیری و درمان با واكسن و سرم«  تالیف 

کرد كه ویرایش سوم آن در سال 1375 به چاپ رسیده است.
 در سال1374 پس از 54 سال خدمت صادقانه در زمینه های علمی- 
پژوهشی، لوح تقدیر و نشان درجه اول پژوهشی توسط  رئیس  جمهوری 

وقت به او  اعطا شد.
و  شركت  خوارزمی  جشنواره  در  دفعات  به  میرشمسی  دكتر  آقای 
جوایزی اخذ کرد: در  سال 1370 به عنوان همكار طرح پژوهشی »تهیه 
برنده  یافته محلی«،  تعدیل حدت  با ویروس  اوریون  واكسن جدید ضد 
جایزه دوم پژوهش. سال 1373 به عنوان مجری طرح پژوهشی »ایمن 
سازی به ضد دو عفونت دیفتری و كزاز با توكسوئیدهای مایع ضد این 
دو عفونت از راه خورانیدن واكسن«، برنده جایزه اول پژوهش. در سال 
ژن سرخجه جهت  آنتی  »تهیه  پژوهشی  همكار طرح  عنوان  به   1374

آزمایشگاههای تشخیص طبی«، برنده جایزه دوم پژوهش. 
دکتر حسین میرشمسی در 23 آذز 1387 در 94 سالگی درگذشت.

 همکار محترم جناب آقای دکتر محمدرضا فرزانه
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

بوشهر تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم جناب آقای دکتر بهزاد میلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
چابهار تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر تورج رضا میرشکاری
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

کرمان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم جناب آقای دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
ورامین تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر میرمجید میالنی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

ارومیه تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم جناب آقای دکتر سیدبهروز محسنی مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
ابهر تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر عباس رجبی کاشانی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
را  حضرتعالی  برای  موفقیت  آرزوی  و  نموده  عرض  تبریک  کالله  و  مینودشت 

داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر مرتضی صدیقی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو محترم هیئت مدیره نظام پزشکی 
شهرستان اراک تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر علیرضا نجفی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

تبریز تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم جناب آقای دکتر نعیم رضا وطنخواه

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو محترم هیئت مدیره نظام پزشکی 
را  حضرتعالی  برای  موفقیت  آرزوی  و  نموده  عرض  تبریک  جیرفت  شهرستان 

داریم.
 همکار محترم سرکا خانم دکتر رزیتا وزیری

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
زرند تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم سرکار خانم دکتر سیمین سرگلزایی مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 
زاهدان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

 همکار محترم جناب آقای دکتر سجاد اقبال
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

بوشهر تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.
 همکار محترم جناب آقای دکتر احسان ثبات

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان  
گناوه تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی را داریم.

اعضای هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران و تحریریه نشریه

انجمن آسیب شناسی ایران درگذشت این استاد گرانقدر را به جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض می نماید.
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می شوند در حالی که گروهی دیگر می توانند در انواع متعددی از 
سرطان ها یافت شوند. از سوی دیگر بسیاری از مارکرهایی که از 
قبل به خوبی شناخته شده اند در شرایط غیر سرطانی هم دیده 

می شوند و در نتیجه برای سرطان تشخیصی نخواهند بود.
اولین تومور مارکر مدرن که برای ردیابی سرطان مورد استفاده 
قرار گرفت گنادوتروپین جفتی انسان یا همان hCG بود که به 
 hCG عنوان آزمایش حاملگی شناخته می شود. سطح باالیی از
در خون و پس از پایان حاملگی ممکن است نشانه ای از بیماری 
 Gestational Trophoblastic( حاملگی  تروفوبالستیک 
Disease, GTD( باشد. بعضی از تومورهای بیضه و تخمدان 
که تحت عنوان تومورهای سلول زایا شناخته می شوند نیز تولید 
GTD و تومورهای سلول زایا در مجموع  hCG می نمایند ولی 

نمی باشند. شایع  چندان 
برای  خونی  آزمون  یک  ابداع  در  موفقیت  اولین  آن  از  پس 
آن  طی  در  که  افتاد  اتفاق   �965 سال  در  شایع  سرطان  یک 
مارکر Carcinoembryonic Antigen یا همان CEA در 
در  شد.  یافت  کولون  سرطان  به  مبتال  بیماران  از  بعضی  خون 
برای سرطان های  آزمون خونی دیگر  پایان دهه �970 چندین 
گوناگون شناخته شدند که عبارتند از CA 19-9 برای سرطان های 
 CA 125 برای سرطان پستان و CA 15-3 ،کولورکتال و پانکراس
از  مارکرها  این  از  یک  هیچ  متأسفانه  تخمدان.  سرطان  برای 
در  سرطان  مطمئن  شناسایی  که  اصلی  هدف   CEA جمله 
آن  علل  که  نکرده اند  محقق  را  است  بیماری  آغازین  مراحل 

باشند: زیر  می توانند موارد 
٭ تقریبًا تمامی افراد مقادیر کمی از این مارکرها را در خون 
خود دارند و خیلی دشوار است که با این آزمایش ها، سرطان را 

در مرحله اولیه کشف کرد.
٭ سطوح این مارکرها فقط وقتی مقدار زیادی از سرطان در 

بدن وجود دارد باالتر از طبیعی می شوند.
٭ بعضی از مبتالیان به سرطان هیچ گاه در طی بیماری خود 

سطوح باالیی از این مارکرها را نخواهند داشت.
غالبًا  باشند  باال  مارکرها  این  سطوح  که  صورتی  در  حتی  ٭ 
زنان  در   CA 125 سطح  مثاًل  ندارند.  ویژگی  کافی  اندازه  به 
از سرطان تخمدان هم  به غیر  ژنیکولوژی  بیماری های  به  مبتال 

باشد. باال  می تواند 
 Prostatic Specific Antigen یا PSA از سوی دیگر 
به   �990 دهه  اوایل  در  ولی  شد  کشف  دوران  همان  در  هم 
قرار گرفت که علل آن  استفاده گسترده  عنوان غربالگری مورد 

از: عبارتند 
�- PSA فقط توسط سلول های پروستات ساخته می شود و 
بنابراین باال رفتن آن تقریبا برای یک مشکل پروستاتی ویژگی 

دارد.
2- سطح PSA معموال در ابتدای سرطان پروستات هم باال 
در  می توان  را  پروستات  سرطان های  اکثر  نتیجه  در  و  می رود 

تومور مارکرها
 

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

ود
 خ

اله
مق

راهنما 
به  پاسخ  در  و  بدن  در  که  هستند  موادی  مارکرها  تومور 
رشد سرطان و یا توسط خود بافت سرطانی ساخته می شوند. 
از  بعضی  می شوند.  یافت  ادرار  یا  خون  در  معموال  مواد  این 
هستند  ویژگی  دارای  سرطان  تشخیص  برای  مارکرها  تومور 
یافت  سرطان ها  مختلف  انواع  در  دیگر  بعضی  حالی که  در 
مارکرهایی  تومور  تا  است  شده  سعی  مقاله  این  در  می شوند. 
قرار  بالینی  استفاده  مورد  و  شده  شناخته  امروز  به  تا  که 
گرفته  اند به تفضیل مورد بررسی و حساسیت، ویژگی، کاربرد 

و محدودیت های هر کدام مورد توجه قرار گیرند.
انکولوژی،  و  خون  تخصص های  فوق  برای  مقاله  این  مطالعه 
متخصصان آسیب شناسی، رادیوتراپی، داخلی، علوم آزمایشگاهی، 
آزمایشگاهی،  علوم  حرفه ای  دکترای  عمومی،  پزشکان  جراحی، 

کارشناسان ارشد و کارشناسان علوم آزمایشگاهی توصیه می شود.

انتظار می رود خواننده این مقاله با مطالعه آن با موضوعات 
نماید: پیدا  بیشتری  آشنایی  زیر 

• آشنایی با ماهیت تومور مارکرهای رایج
• آشنایی با حساسیت و ویژگی هر تومور مارکر

• آشنایی با کاربرد و محدودیت های هر تومور مارکر

تاریخچه و  مقدمه 
هستند  پروتئین  جنس  از  موادی  معموال  مارکرها  تومور 
که در بدن و در پاسخ به رشد سرطان و یا توسط خود بافت 
می شوند.  یافت  ادرار  یا  خون  در  معموال  و  ساخته  سرطانی 
یا  سلول های سرطانی  می توانند محصول خود  مارکرها  تومور 
شرایط  سایر  یا  سرطان  به  پاسخ  در  بدن  سلول های  محصول 
بعضی  دارند.  وجود  مارکرها  تومور  از  گوناگونی  انواع  باشند. 
دارای ویژگی بوده و فقط در یک نوع منفرد از سرطان دیده 
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مراحل اولیه آن که بیشترین احتمال درمان وجود دارد ردیابی 
کرد.

به طور  مارکرها  تومور  از  کمی  تعداد  فقط  حاضر  حال  در 
از  بعضی  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  پزشکان  توسط  روتین 
تومور مارکرها در ابتدای کشف شان هیجان و امید زیادی ایجاد 
به  نسبت  که  می شود  معلوم  بیشتر  مطالعات  با  ولی  می کنند 

ندارند. از خودشان، فایده بیشتری  سایر مارکرهای قدیمی تر 

کاربرد
که  است  این  اصلی  هدف  مارکرها  تومور  از  استفاده  در 
افتد چرا که در  اتفاق  غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان 
این زمان بیشترین احتمال تاثیر درمان وجود دارد. از همین رو 
تنها تومور مارکر دارای مقبولیت گسترده به عنوان یک غربالگر،  
PSA در مردان خواهد بود. سایر تومور مارکرها یا فاقد ویژگی 
آزمایش های  به  منجر  باال که  کاذب  مثبت  )یعنی  کافی هستند 
تکمیلی گران قیمت و غیر ضروری خواهند شد( و یا این که در 

نیافته اند. افزایش  بیماری به قدر کافی  ابتدای 
خود  خودی  به  مارکرها  تومور  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 
نمونه  دیدن  با  سرطان  قطعی  تشخیص  و  نیستند  تشخیصی 
صورت  پاتولوژیست  توسط  میکروسکوپ  زیر  در  سرطانی  بافت 
می دهند  ما  به  اطالعاتی  مارکرها  تومور  وجود  این  با  می گیرد. 

که از آن ها می توان به طرق زیر استفاده کرد:
تومور  توسط   Screening یا  غربالگری  1-غربالگری: 
که  است  افرادی  در  سرطان  جوی  و  جست  معنای  به  مارکرها 
یا  زودهنگام  ردیابی  دیگر،  سوی  از  ندارند.  بیماری  از  عالیمی 
یافتن سرطان در مراحل  از  Early Detection عبارت است 
آن  انتشار  برای  احتمال  کمترین  که  زمانی  یعنی  آن  ابتدایی 
دارد.  وجود  درمان  به  مناسب  پاسخ  برای  احتمال  بیشترین  و 
اکثر تومور مارکرها برای غربالگری عمومی مناسب نیستند ولی 
خانوادگی  سابقه  که  کسانی  در  است  ممکن  آن ها  از  بعضی  از 
مارکری  تومور  کرد.  استفاده  دارند  خاصی  سرطان  برای  قوی 
که  است   PSA گرفته  قرار  استفاده  مورد  گسترده  به طور  که 
سرطان  غربالگری  برای   )DRE( رکتال  معاینه  با  همراه  آن  از 

می شود. استفاده  پروستات 
2- کمک به تشخیص: از تومور مارکرها معموال برای تشخیص 
سرطان استفاده نمی شود و در اکثر موارد سرطان فقط با نمونه 
برای  از تومور مارکرها می توان  بیوپسی تشخیص داده می شود. 
آن  اولیه  منشأ  که  بدن  در  شده  پخش  سرطان  منشأ  تشخیص 
تمامی  که  است  خانمی  آن  مثال  گرفت.  کمک  نیست  معلوم 
شکم و لگن او توسط سرطان گرفتار شده و وجود سطح باالیی 
تخمدان  سرطان  کننده  پیشنهاد  قویا  خون  در   CA 125 از 

است هر چند که جراح قادر به تعیین منشا تومور نباشد.
از  سرطان  به  مبتال  بیمار  در   :)Stage( مرحله  تعیین   -3
تعیین  به  کمک  برای  می توان  مارکر  تومور  بودن  باال  میزان 

گسترش  اعضا  و  بافت ها  سایر  به  میزان  چه  به  سرطان  این که 
یافته است استفاده کرد.

بقیه  به  نسبت  سرطان  انواع  بعضی  آگهی:  پیش  تعیین   -4
سریعتر رشد کرده و منتشر می شوند. حتی در یک نوع سرطان 
کرده  رشد  سریعتر  بقیه  به  نسبت  بعضی  پستان،  سرطان  مثل 
به  بیشتری  یا  کمتر  پاسخ  است  ممکن  یا  می شوند  منتشر  و 
مارکرهای  تومور  از  بعضی  باشند.  داشته  خاصی  درمان های 
پاسخ  یا  بیمار  سرطان  بودن  مهاجم  احتمال  تعیین  به  جدیدتر 

به داروهایی خاص کمک می کنند. احتمالی 
 Her 2 / neu 5- راهنمای درمان: بعضی از تومور مارکرها مانند
مثال  عنوان  به  بود.  خواهند  درمان  دستورالعمل  تعیین کننده 
بیماران مبتال به سرطان پستان که Her 2 / neu مثبت هستند 
 Herceptin داروی  با  درمان  به  پاسخ  برای  باالتری  احتمال 

داشت. خواهند 
خاصی  نوع  برای  مارکر  تومور  یک  اگر  درمان:  پایش   -6
درمان  بودن  کارآمد  تعیین  برای  باشد  دسترس  در  سرطان  از 
سی تی اسکن،   ،CXR تکرار  جای  به  که  است  این  راحت تر 
اسکن استخوان یا سایر آزمایش ها، سطح خونی  تومور مارکر را 
اندازه گیری کرد که هزینه کمتری هم خواهد داشت. اگر سطح 
این  عالمت  همیشه  تقریبًا  بیاید  پایین  خون  در  مارکر  تومور 
است که درمان مؤثر واقع شده است ولی اگر سطح آن باال برود 
استثناء  یک  دارد.  تغییر  به  نیاز  درمان  احتماال  صورت  آن  در 
انواع شیمی  از  به بعضی  این زمینه سرطان هایی هستند که  در 
درمانی  شیمی  موارد  این  در  هستند.  حساس  بسیار  درمانی 
شدن  آزاد  و  سرطانی  سلولهای  از  بسیاری  سریع  مرگ  موجب 
مقادیر زیادی از تومور مارکر به داخل خون شده که البته فقط 

مدت کوتاهی تداوم خواهد یافت.
از  یکی  معمول  به طور   :)recurrence( عود  تعیین   -7
سرطان  عود  پایش  برای  مارکرها  تومور  از  استفاده ها  بیشترین 
خواهد بود. اگر یک تومور مارکر قبل از درمان افزایش و بعد از 
درمان کاهش یافته باشد ولی مجددا به تدریج شروع به باال رفتن 
تومور  از بعضی  استفاده  نماید احتمال عود سرطان وجود دارد. 
 PSA مارکرها برای این منظور مفید خواهد بود که عبارتند از
تروفوبالستیک  تومورهای  برای   hCG پروستات،  سرطان  برای 
احتماال  و  بیضه،  و  تخمدان  سلول زایای  تومورهای  حاملگی، 

CA 125 برای سرطان های اپی تلیالی تخمدان.
قرار  درمان  تحت  پستان   سرطان  علت  به  که  زنانی  از  بعضی 
گرفته اند هم به طور ساالنه سطح CA 15-3 خونشان مورد آزمایش 
قرار می گیرد. این آزمایش می تواند گاهی اوقات عود سرطان را بدون 
اینکه بیمار عالمتی داشته باشد یا شاهدی از سرطان در آزمایش های 
 CEA تصویربرداری وجود داشته باشد ردیابی کند. این موضوع برای
که در سرطان کولورکتال  مورد استفاده قرار می گیرد هم صادق است 
هر چند که در هر دو مورد فایده طوالنی مدت ردیابی زودهنگام عود 

این دو سرطان اثبات نشده است.
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پروتئومیکس  به  معطوف  سرطان  محققان  فعالیت  امروزه 
شده  پروتئین(  بیان  الگوهای  و  عملکرد  شکل،  مطالعه  )یعنی 
است به  امید این که به افق های تازه تری در غربالگری و درمان 
سرطان دست پیدا کنند. از تکنولوژی پروتئومیکس برای جست 
و جوی پروتئین هایی استفاده می شود که ممکن است به عنوان 
کارآمد  گویی  پیش  یا  ابتدایی  مراحل  در  بیماری  مارکرهای 
بودن درمان و یا شانس عود بیماری پس از اتمام درمان به کار 
مورد  تفضیل  به  مارکرها  تومور  از  یک  هر  مقاله  ادامه  در  روند. 

قرار می گیرند. بررسی 

Alpha – Fetoprotein )AFP(
مارکر  تومور  عنوان  به  سرم  در   AFP اندازه گیری  کاربرد:   
برای ردیابی و پایش درمان کارسینوم هپاتوسلوالر )HCC( که 
می یابد صورت  افزایش  بارزی  بطور   AFP آن سطح سرمی  در 
از  ng/ml 1000به  باالتر  سرمی  سطح  همچنین  می گیرد. 
 HCC عنوان یک فاکتور پیش آگهی منفی در بیماران مبتال به

در نظر گرفته می شود.
و   )Staging( مرحله بندی  برای   hCG با  همراه   AFP
تومورهای  خصوصا  غیرسمینومی  سلول زایای  تومورهای  پایش 

بیضه کاربرد دارد به این ترتیب که:
اندودرمال(  سینوس  )تومور  زرده  کیسه  تومورهای  در   -

AFP باال و hCG طبیعی است.
- در کوریوکارسینوم، AFP طبیعی و hCG باال است.

- در کارسینوم امبریونال هم AFP و هم hCG باال هستند.
- در سمینوما AFP طبیعی است ولی اگر تومور دارای جزء 

hCG باال خواهد بود. تروفوبالستیک باشد، سطح 

محدوده مرجع:
0/6-�7 ng/ml :0 ماه-�

0/6-40 ng/ml :�2-� ماه
0/6-9 ng/ml :3-� سال
0/6-5 ng/ml :6-4 سال

0/6-4 ng/ml :�8-7 سال
�5  ng/ml بزرگساالن غیر حامله: کمتر از 

زنان حامله: کمتر از ng/ml 500 در سه ماه سوم حاملگی

بیماری  موارد  برخی  در   AFP محدودیت ها: سطح سرمی 
و  هپاتیت  کبدی،  وسیع  نکروز  مانند  کبدی  بدخیم  غیر 
از  کمتر  معمواًل  افزایش  این  البته  که  می رود  باال  نیز  سیروز 

ng/ml �50 خواهد بود.

ß2 – Microglobulin )BMG(
پائین  مولکولی  وزن  با  پروتئین سرمی  یک   BMG کاربرد: 
زنجیرة  ثابت  جزء  و  شده  مشتق  سلولی  غشاء  از  که  است 

می باشد.   I کالس  انسانی  لوکوسیت  آنتی ژن  کمپلکس  سبک 
طریق  از  و  بوده  کیلودالتون   ��/8 فقط   BMG مولکولی  وزن 
گلومرول های کلیوی فیلتره شده و در توبول ها بازجذب می گردد. 
از BMG در ارزیابی پیش آگهی میلوم متعدد  استفاده می شود 
)اندازه(  سایز  بیانگر  سرمی   BMG میزان  که  صورت  این  به 
هنگام  در   بود.  خواهد  کلیوی  عملکرد  و  رشد  سرعت  تومور، 
با بهترین و مقادیر   0/4  mg/dl از  تظاهر بیماری مقادیر کمتر 
بیماران  در  همراهند.  آگهی  پیش  بدترین  با   2  mg/dl باالی 
از  باالتر   BMG سرمی  و سطح  پائین  درجه  با  لنفوم  به  مبتال 
mg/dl 3 در طول 4 سال هیچ گونه پسرفتی در بیماری دیده 

نشده است.
وجود  تفاوت  مختلف  آزمایشگاه های  بین  مرجع:  محدوده 
نظر  در   0/27  mg/dl از  کمتر  را  سرم  کات آف  برخی  دارد. 

می گیرند. مقادیر متوسط را می توان این گونه در نظر گرفت:
0/3 mg/dl :نوزادان

0/�9 mg/dl :59-0 سال
0/2� mg/dl :69-60 سال

0/24 mg/dl :باالی 70 سال

محدودیت ها: افزایش سطح سرمی BMG در بیماری کرون، 
عفونت های  تیروئید،  پرکاری  واسکولیت،  سارکوئیدوز،  هپاتیت، 
از  برخی  و  گرانولوماتوز  عوارض  با  همراه  ایمنی  نقص  ویروسی، 
کاهش  را  آن  از  استفاده  فایده  سارکوم ها  جمله  از  بدخیمی ها 

داده است.

Cancer Antigen 15-3 )CA 15-3(
کاربرد:  CA 15-3 به عنوان یک بیومارکر سرطان پستان 
اندازه گیری  مورد  واقعا  که  ماده ای  است.  شده  گرفته  نظر  در 
 MUC 1 ژن  محصول  که  است  گلیکوپروتئینی  می گیرد  قرار 
بوده که تحت عنوان موسین اپی تلیالی پلی مورفیک )PEM( یا 
از  بسیاری  در  گلیکوپروتئین  این  می شود.  شناخته  هم    DF3
سلول  کارسینوم های  و  آدنوکارسینوم ها  جمله  از  کارسینوم  ها 
سطح  افزایش  نتیجه  در  و  بروز  افزایش   )SCC( سنگفرشی 
بودن  مفید  بر  دال  مدرکی  امروز  به  تا  داشت.  خواهد  سرمی 
CA 15-3 در غربالگری، تشخیص و مرحله بندی  بدخیمی های 
ممکن  نیز  نظری  مالحظات  براساس  است.  نشده  ارائه   پستان 
است  بتوان از CA 15-3 در ردیابی عود و متاستاز بدخیمی 
مورد  این  ولی  نمود  استفاده  درمان  به  پاسخ  پایش  یا  و  پستان 

نیز هنوز به اثبات نرسیده است.

30 ولی در حقیقت   kU/L محدوده مرجع: معموال کمتر از 
بستگی به روش انجام تست دارد و مقادیر کات آف آن بین کمتر 

از kU/L 26 تا کمتر از kU/L 39 متغیر است.
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محدودیت ها: افزایش سطح سرمی CA 15-3 در بیماری های 
خوش خیم پستان مانند بیماری فیروکیستیک و کبد مانند هپاتیت 

و سیروز نیز رخ می دهد.

Cancer Antigen 19-9 )CA 19-9(
کاربرد: CA 19-9 به عنوان مارکر سرطان پانکراس و گاهی 
شده  شناخته  رکتوم  و  کولون  هپاتوسلوالر،  کارسینوم  اوقات 
تشخیص  به  کمک  ردیابی،  برای  عمدتا   CA 19-9 از  است. 
می شود.  استفاده  پانکراس  بدخیمی های  پیش آگهی  تعیین  و 
مقادیر افزایش یافته  CA 19-9  در 80-75 درصد از موارد 
از موارد بدخیمی های کبدی  67 درصد  پانکراس،  بدخیمی های 
سلول  بدخیمی  موارد  از  درصد   50 از  کمتر  در  و  صفراوی   –

کبدی گزارش شده است.

محدوده مرجع: مقدار طبیعی سرم کمتر از kU/L 37 است 
ولی از حد باالی kU/L 35و kU/L 40 هم استفاده می شود.

بدن  مایعات  و  خون  در   CA 19-9 میزان  محدودیت ها: 
 ،)Lewis( لوئیس  خونی  گروه  فنوتیپ  تأثیر  تحت  شدت  به 
و  سرم  در  و  می باشد  نژاد  و   )Secretor( ترشحی  ژنوتیپ 
سایر مایعات بدن افراد با فنوتیپ )-Le )a-b وجود ندارد. این 
فنوتیپ در 6 درصد از سفیدپوستان و 22 درصد از سیاه پوستان 

دیده می شود.
نارسایی  به  مبتال  بیماران  در   CA 19-9 افزایش چشمگیر 
که  می شود  مشاهده  آن  علت  گرفتن  نظر  در  بدون  کبدی  حاد 
افزایش  است.  کبدی  سلول های  بازسازی  دلیل  به  افزایش  این 
CA 19-9 در مبتالیان به پانکراتیت، کوله سیستیت، سیروز، 

فیبروزکیستیک و سنگ های صفراوی هم دیده می شود.

Cancer Antigen 72-4 )CA 72-4(

TAG – 72 یا Cancer Antigen 72-4 :کاربرد
)Tumor Associated Glycoprotein – 72(  یک موسین 
بیماران  سرم  در  که  باالست  مولکولی  وزن  با  گلیکوپروتئین 
دستگاه  آدنوکارسینوم های   انواع  و  تخمدان  سرطان  به  مبتال 
CA 72- گوارش به خصوص معده قابل ردیابی خواهد بود. از

جراحی  از  پس  معده  سرطان  به  مبتال  بیماران  پی گیری  در   4
برای   CA 72-4 سرمی  سطح  از  گرفت.  کمک  می توان  هم 
می توان  هم  آندومتر  کارسینوم   پیشرفت  پایش  و  پیش بینی 
از  شده  آسپیره  مایع  در   CA 72-4 سطح  کرد.  استفاده 
مقایسه  در  پانکراس  آدنوکارسینوم  سیست  موسینوس 
باالتر  بسیار  پانکراس  کاذب  یا  خوش خیم  کیست های  با 

می باشد.
محدوده مرجع: معموال از حد باالی kU/L 4 استفاده می شود.

نسبت    CA 72-4بودن بهتر  برای  شاهدی  محدودیت ها: 
CA 72- ندارد.  وجود  تخمدان  تومورهای  در   CA 125 به 

از  کمی  مقادیر  و  نمی باشد  خاصی  سرطان  برای   4اختصاصی 
مزوتلیومای  جمله  از  اپی تلیالی  غیر  بدخیمی های  بعضی  در  آن 

بدخیم نیز دیده شده است.

Cancer Antigen 125 )CA 125(

و  درمان  به  پاسخ  پایش   CA 125 اصلی  کاربرد  کاربرد: 
اپی تلیالی  )تومورهای  تخمدان  بدخیمی های  در  عود  احتمال 
غیرموسینی( می باشد. از CA 125 برای غربالگری بدخیمی های 
زنان  متعدد،  مطالعات  براساس  و  می شود  استفاده  هم  تخمدان 
 CA بدون عالمت پس از سن یائسگی که افزایش سطح سرمی
جمله  از  تناسلی  دستگاه  بدخیمی های  نظر  از  باید  دارند   125

ارزیابی قرار گیرند. تخمدان مورد 

محدوده مرجع: محدوده مرجع معموال کمتر از units/ml 35 در 
نظر گرفته می شود. اگر CA 125 به دلیل بیماری های خوش خیم 
خواهد   �00  units/ml از  کمتر  افزایش  این  معموال  برود،  باال 

بود.
 35 units/ml کمتر از CA 125 در افراد سالم سطح سرمی
بوده و نیمه عمری حدود  4/8 روز دارد در حالی که در مبتالیان 
کامل  به طور  تومور  که   II و   I مراحل  تخمدان  کارسینوم  به 
برداشت شده است نیمه عمر CA 125 از  5 تا �2 روز متغیر 
عمر  نیمه  این  دارند  منتشرتری  سرطان  که  بیمارانی  در  است. 

غالبا به طور قابل توجهی طوالنی تر خواهد بود.

غیر  به   CA125 سرمی  سطح  افزایش  محدودیت ها: 
آندومتر،  فالوپ،  لوله  بدخیمی های  در  تخمدان  تومورهای  از 
هم  گوارش  دستگاه  و  پروستات  پستان،  ریه،  پانکراس، 

  CA125سرمی مقادیر  افزایش  هم چنین  می شود.  مشاهده 
رحم  رابدومیوسارکومای  و  صفاق  اولیه  بدخیمی  مزوتلیوما،  در 
نیز گزارش شده است. در بیماری های خوش خیمی مثل آسیت 
اول  ماه  سه  کبدی،  بیماری های  اندومتریوز،   ،CHF از  ناشی 
التهابی لگن، کیست های تخمدانی و  حاملگی، قاعدگی، بیماری 

CA 125 افزایش می یابد. سل صفاقی نیز 

Calcitonin
است  خون  کلسیم  کاهنده  پلی پپتید  کلسی تونین  کاربرد: 
تیروئید،  غده  پارافولیکولر(  )سلول های   C سلول های  توسط  که 
همچنین  و  تیروئید(  مدولری  )کارسینوم   C سلول  تومورهای 
برخی  و  برونکوپولمونری  و  تیموس  نوروآندوکرین  سلول های 



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

�2

غلظت  می شود.  ترشح  کلیه  فوق  غده  مدوالی  سلول های  از 
کلسی تونین هم در نوع تک گیر و هم در نوع فامیلی کارسینوم 
 C سلول های  هیپرپالزی  در  و   )MCT( تیروئید  مدولری 
افزایش می یابد. سطوح سرمی یا پالسمایی کلسی  تونین با حجم 
عمل  از  پس  دارد.  همسویی  آن  تمایز  درجه  همچنین  و  تومور 
پایش  برای   CEA همراه  به  کلسی تونین  از  بیماران  جراحی 
استفاده  نیز  تومور  متاستاز  یا  و  عود   ،)residue( مانده  باقی 
جراحی  از  پس  کلسی تونین  مداوم  یا  راجعه  افزایش  می گردد. 
در  کلسی تونین  از  می باشد.  تومور  وجود  تداوم  یا  عود  نشانگر 
ردیابی زودهنگام موارد فامیلی و موارد تحت بالینی هیپرپالزی 

C و یا کارسینوم مدولری تیروئید نیز استفاده می شود. سلول 

محدوده مرجع: مقدار پایه براساس روش های رادیوایمونواسی 
از  پس  و  است   �9  pg/ml از  کمتر  ستونی  کروماتوگرافی  یا 
مرجع  مقدار  پنتاگاسترین  تزریق  یا  کلسیم  انفوزیون  با  تحریک 
 �00pg/ml 350و در زنان کمتر از pg/ml در مردان کمتر از

بود. خواهد 

محدودیت ها: در بسیاری از بیماران مبتال به کارسینوم مدولری 
پایه کلسی تونین  تیروئید و خصوصًا نوع فامیلی آن، میزان سطح 
کلسی تونین  باالی  سرمی  مقادیر  باشد.  طبیعی  است  ممکن 
پانکراتیت،  نوروآندوکرین،  تومورهای  سایر  به  مبتال  بیماران  در 
هیپرپاراتیروئیدی  بدخیم،  خونی  کم  کلیه،  نارسایی  تیروئیدیت، 
از جمله  داروها  و حاملگی هم دیده می شود.  الکلی  اولیه، سیروز 
و  پنتاگاسترین  گلوکاگون،  اپی نفرین،  کوله سیستوکینین،  کلسیم، 
قرص های ضدبارداری خوراکی هم ممکن است سطوح کلسی تونین 

را افزایش دهند.

Carcinoembryonic Antigen )CEA(
است  اونکوفتال  گلیکوپروتئینی  آنتی ژن  یک   CEA کاربرد: 
غیرطبیعی  موارد  و  نبوده  اختصاصی  خاصی  ارگان  برای  که 
مشاهده  نیز  غیرتومورال  حاالت  و  تومورها  از  بسیاری  در  آن 
پی گیری  تشخیص،  در  گسترده ای  به طور   CEA از  می گردد. 
تومورهای  خصوصا  گوارشی  آدنوکارسینوم های  پیش آگهی  و 
CEA ممکن  افزایش  است. همچنین  استفاده شده  کولورکتال 
باشد  از جراحی  تومور پس  پیشرفت  بر  اولین مدرک دال  است 
بطوریکه تقریبًا 79-65 درصد از بیماران مبتال به کارسینوم های 
 CEA افزایش  عود  هنگام   به  یا  قبل  کولورکتال  عودکننده 
CEA تست غربالگری  خواهند داشت. به یاد داشته  باشید که 

)occult( نمی باشد. در بدخیمی های مخفی 

محدوده مرجع: بزرگساالن غیرسیگاری کمتر از ng/ml 2/5 و 
5 ng/ml سیگاری کمتر از

محدودیت ها: CEA در سایر بدخیمی های با منشا انتودرمال 
سرطان  در  همچنین  و  پانکراس  و  معده  بدخیمی های  شامل 

افزایش می یابد. نیز  پستان، ریه و کارسینوم مدولری تیروئید 
زخم  سیگاری،  افراد  مانند  غیرتومورال  موارد  در   CEA
التهابی روده،  بیماری های  بیماری های کبدی،  از  پپتیک، برخی 
پانکراتیت و برخی از بیماران مبتال به کم کاری تیروئید و سیروز 

افزایش می یابد. نیز 

Catecholamines
نوراپی نفرین  اپی نفرین،  شامل  آمین  ها  کاتکول  کاربرد: 
عصبی  سیستم  و  مغز  آدرنال،  غده  مدوالی  در  دوپامین  و 
بوده  بسیار حساس  آمین ها  سمپاتیک ساخته می شوند. کاتکول 
خون  گردش  در  دقیقه   2 حدود  در  کوتاه  بسیار  عمر  نیمه  و 
متابولیک  تغییرات  دوپامین  و  نوراپی نفرین  اپی نفرین،  دارند. 
پیچیده ای یافته و در نهایت عمدتا به صورت متانفرین ها در ادرار 
تشخیص  برای  آمین ها  کاتکول  اندازه گیری  می گردند.  ترشح 
از  بیشتر  می باشد.  مفید  آمین  کاتکول  مترشحه  نئوپالسم های 
و  بوده  آدرنال  فئوکروموسیتوم های  نئوپالسم ها،  این  درصد   90

می باشند. نوروبالستوم ها  و  پاراگانگلیوم ها  شامل  بقیه 
است  فعال  هورمونی  نظر  از  فئوکروموسیتوم  که  مواقعی  در 
ترشح  را  دو  هر  یا  نوراپی نفرین  و  اپی نفرین  از  باالیی  مقادیر 
می نماید. تشخیص زودرس فئوکروموسیتوم از آن جهت که یک 
علت قابل درمان فشارخون شدید با روش جراحی است و اینکه  
در �0 درصد موارد یک بدخیمی مسئول ایجاد آن است دارای 
اهمیت خواهد بود. در تست کلونیدین، نوراپی نفرین پالسما سه 
و  باشد  مرجع  محدوده  در  باید  کلونیدین  تزریق  از  پس  ساعت 
در صورتی که باالتر از محدوده باشد با فئوکروموسیتوم مطابقت 

خواهد داشت.

روش  به  آزمون  انجام  براساس  زیر  مقادیر  مرجع:  محدوده 
HPLC بیان شده است.

70-75  Pg/ml نوراپی نفرین پالسما: حالت خوابیده 
200-�700 Pg/ml حالت ایستاده       

0-��0  Pg/ml اپی نفرین پالسما: حالت خوابیده 
0-�40 Pg/ml حالت ایستاده    

دوپامین پالسما: کمتر از Pg/ml 30 بدون تغییر با وضعیت 
بدن

0-�0 µg/24h نوراپی نفرین ادرار: زیر یک سال
�-�7 µg/24h یک سال    

 4-29 µg/24h 3-2 سال    
8-45 µg/24h 6-4 سال    

�3-65 µg/24h 9-7 سال    
�5-80 µg/24h باالتر از �0 سال    

0-2/5 µg/24h اپی نفرین ادرار: زیر یک سال



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

�3

0-3/5 µg/24h یک سال    
0-6 µg/24h 3-2 سال    

0/2-�0 µg/24h 9-4 سال    
0/5-20 µg/24h �5-�0 سال    

0-20 µg/24h باالتر از �6 سال    
0-85 µg/24h دوپامین ادرار: زیر یک سال  
�0-�40 µg/24h یک سال    
40-260 µg/24h 3-2 سال   

65-400 µg/24h باالتر از 4 سال   

محدودیت ها: مقادیر پالسمایی کاتکول آمین ها توسط عوامل 
آزمایش  انجام  از  قبل  باید  و  می شود  متأثر  دارو  و  غذا  محیطی، 
این عوامل تحت کنترل باشند. مصرف داروهایی مانند متیل دوپا و 
پروپرانولول که شبیه به اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند باید یک 
هفته قبل از انجام آزمایش قطع گردند. مصرف غذاهایی که حاوی 
هنگام  به  بیمار  شود.  متوقف  باید  هستند  فراوان  آمین  کاتکول 
آزمایش باید کاماًل راحت و به دور از استرس های روحی و فیزیکی 
بسیاری  عوامل  باشد.  می گردند  آمین ها  کاتکول  ترشح  سبب  که 
ایستاده،  وضعیت  تروما،  از  ناشی  جراحات  اخیر،  جراحی  شامل 
سرما، اضطراب، درد، محرومیت از کلونیدین و بیماری های همزمان 

حاد یا مزمن موجب افزایش کاتکول آمین  های پالسما می شوند.

Gastrin
که   G نورواندوکرین  سلول های  توسط  گاسترین  کاربرد: 
قرار  گوارش  دستگاه  مناطق  سایر  گاهی  و  معده  آنتروم  در 
رشد  و  معده  اسید  ترشح  سبب  گاسترین  می شود.  ترشح  دارند 
مخاط  در  هیستامین  مترشحه  انتروکرومافین  شبه  سلول های 
هیپرپالزی  دچار  مزمن  هیپرگاسترینمی  در  که  می شود  معده 
می شوند. از نظر بالینی اندازه گیری گاسترین به منظور تشخیص 
انجام  )گاسترینوما(  گاسترین  مترشحه  کارسینوئید  تومورهای 
پانکراس  یا  دئودنوم  در  گاسترینوما  محل  شایعترین  می گیرد. 
می شود.   )ZES( الیسون   – زولینگر  سندرم  سبب  که  است 
کارسینوئیدهای معده همراه با گاستریت مزمن آتروفیک و ندرتا 
گاسترین  از  ترکیبی  می افتند.  اتفاق  هم  اسپورادیک  به صورت 
باال بودن اسیدیته  2000( و   ng/L از  باال )غالبا بیشتر  ناشتای 
تشخیص  کلید   )2/5 از  کمتر  معده   PH )غالبا  معده  ناشتای 
این معیارها نمی رسد  به  بیمارانی که مقادیر آن ها  ZES است. 

کاندیدای انجام Secretin Challenge Test خواهند بود.

�0-�25 ng/L :محدوده مرجع:  ناشتا: اطفال
25-90 ng/L :بزرگساالن   

�00 ng/L باالی 60 سال: کمتر از   
سطوح  طبیعی  افراد  در   :Secretin Challenge Test

یا  یافته  تزریق کاهش  از  با مقدار قبل  گاسترین سرم در مقایسه 
 200 ng/L 200 افزایش می یابد. افزایش بیشتر از  ng/L کمتر از

نشانه گاسترینوما خواهد بود.

به  منجر  می تواند  پروتئین  از  غنی  غذای  بلع  محدودیت ها: 
شود.  سرم  گاسترین  طبیعی  سطح  برابر   5 تا   2 افزایش  یک 
است  ممکن  می کنند  دریافت  انسولین  که  دیابتی  بیماران  در 
که  بیماری هایی  سایر  باشد.  یافته  افزایش  سطوح  کاذب  به طور 
گاستریت  از  عبارتند  می یابد  افزایش  آن ها  در  سرم  گاسترین 
واگوتومی،  از  پس  سندرم  پرنی سیوز،  خونی  کم  آتروفیک، 

رزکسیون روده باریک، نارسایی کلیه و سیروز.
مانند   H2 کننده  بلوک  عوامل  اسیدها،  آنتی  مصرف 
امپرازول  مانند  هیدروژن  پمپ  مهارکننده های  و  رانی تیدین 

ممکن است سطح گاسترین سرم را افزایش دهند.

Glucagon
طریق  از  که  است  پپتیدی  هورمون  گلوکاگون  کاربرد: 
را  گلوکز   تولید   )cAMP( حلقوی  منوفسفات  آدنوزین  ایجاد 
اثر می کند.  انسولین  فعالیت  برخالف  نتیجه  و در  تحریک کرده 
عهده  به  را  هیپوگلیسمی  برابر  در  ابتدایی  دفاع  گلوکاگون 
استفاده  گلوکاگونوما  تشخیص  برای  پالسما  گلوکاگون  از  دارد. 
است  نورواندوکرین  نادر  بسیار  تومور  یک  گلوکاگونوما  می شود. 
که معمواًل در پانکراس یافت می شود. در اکثر بیماران مبتال به 
 500  pg/ml از  بیشتر  گلوکاگون  پالسمایی  گلوکاگونوما سطح 

�000تشخیصی خواهد بود.  pg/ml بوده و مقادیر باالتر از 

)20-�00 ng/L( 20-�00pg/ml :محدوده مرجع
محدودیت ها: افزایش گلوکاگون در کتواسیدوز دیابتی، استرس، 
اورمی، سندرم کوشینگ، سیروز کبدی، هیپراسمواللیتی، پانکراتیت 
می شود.  دیده  هم  هیپوگلیسمی  و  جراحی  تروما،  سوختگی،  حاد، 
داروهایی که ممکن است سبب افزایش گلوکاگون شوند عبارتند از 
بعضی اسیدهای آمینه مثل آرژی نین، دانازول، گلوکوکورتیکوئیدها، 

نیفدیپین. و  انسولین  گاسترین، 

5 – Hydroxyindoleacetic Acid )5 - HIAA(
ادرار  در  سروتونین  متابولیت  یک   5 – HIAA کاربرد: 
استفاده  کارسینوئید  تومورهای  مارکر  عنوان  به  آن  از  که  است 
نورواندوکرینی  نئوپالسم های  کارسینوئید،  تومورهای  می شود. 
می گیرند  منشأ  تنفس  و  گوارش  دستگاه  از  عمدتا  که  هستند 
کمتر  نواحی  این  معمول  آدنوکارسینوم های  به  نسبت   اکثرا  و 
مهاجم هستند. مشخصه آرام بودن )Indolent( در برابر مهاجم 
بودن )Invasive( کارسینوئیدها بستگی به محل منشأ گرفتن، 
مشخصات هیستولوژیک، اندازه و غلظتHIAA – 5 دارد ولی 
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در   5 – HIAA نیست.  آسان  موارد  اکثر  در  بقا  پیش بینی 
مواردی  در  به خصوص  می رود  باال  کارسینوئید  تومورهای  اکثر 
که همراه با سندرم کارسینوئید یعنی برافروختگی، اسهال، بزرگی کبد، 
نه  برونکواسپاسم و فیبروز سمت راست قلب می باشد. از این تست 
کارسینوئید  تومور  به  مبتال  بیماران  شناسایی  برای  تنها 
شناخته  موارد  مجدد  ارزیابی  برای  بلکه  می شود  استفاده 
 5 – یابنده  افزایش  سطوح  دارد.  کاربرد  نیز  تومور  شده 
کاهش  سطح  حالی که  در  بوده  تومور  پیشرفت  نشانه   HIAA
نئوپالستیک  ضد  درمان  به  تومور  درمانی  پاسخ  نشانه  یابنده 

بود. خواهد 

 .)5-48  µmol/24h(  �-9  mg/24h تقریبا مرجع:  محدوده 
24برای   mg/24hدر صورت رعایت رژیم غذایی مقادیر بیشتر از

کارسینوئید تشخیصی می باشد.

کارسینوئید،  سندرم  به  مبتال  بیماران  بعضی  محدودیت ها: 
به  که  می کنند  دفع  نشده  هیدروکسیله  ایندولیک  اسیدهای 
عنوان HIAA – 5 اندازه گیری نمی شود. در بیماران مبتال به 
بیماری کلیه ممکن است مقدار HIAA – 5 ادرار به طور کاذب 
پائین باشد. در مبتالیان به افسردگی و سردردهای میگرنی سطح 
بیماران  در  دیگر  سوی  از  می یابد.  کاهش  ادرار   HIAA  –  5
در  تریپتوفان  متابولیت های  که  بیمارانی  تغذیه،  سوء  به  مبتال 
ادرار آن ها باالست )مثل سلیاک، اسپروگرمسیری، ویپل، فیبروز 
کیستیک(، انسداد مزمن روده، حاملگی، تخمک گذاری و مصرف 
غذاهای غنی از سروتونین ممکن است مقدارHIAA – 5  باال 
در  و  نمونه گیری  از  قبل  ساعت   48-72 حداقل  بیمار  باشد. 
طی جمع آوری نمونه نباید غذاهای حاوی سروتونین باال مصرف 

نماید.

Homovanillic Acid )HVA(
ادرار  در  دوپامین  نهایی  عمده  متابولیت   HVA کاربرد: 
بیماران  درمان  پی گیری  و  ردیابی  برای  ادرار   HVA از  است. 
مبتال به نوروبالستوم و فئوکروموسیتوم استفاده می شود. تقریبا 
HVA افزایش می یابد  در تمامی بیماران مبتال به نوروبالستوم 
کاتکول  افزایش  آنها  از  درصد   80 حدود  در  فقط  حالی که  در 

آمین های ادرار دیده می شود.

8 و اطفال طبق   mg/24h محدوده مرجع: بالغین کمتر از
زیر: معیار 

35 µg HVA / mg Creat  کمتر از یک سال: کمتر از
23 µg HVA / mg Creat 4-2 سال: کمتر از

9 µg HVA / mg Creat 9-5 سال: کمتر از
�2 µg HVA / mg Creat �4-�0 سال: کمتر از

برای  ادرار   HVA یافته  افزایش  سطوح  محدودیت ها: 
نوروبالستوم اختصاصی نمی باشد. مصرف بسیاری از داروها ممکن 
افزایش  را  آن ها  متابولیت های  و  آمین ها  کاتکول  سطح  است 
پیریدوکسین،  رزرپین،  دی سولفیرام،  آسپیرین،  جمله  از  دهند 
حاوی  بینی  قطره های  باال،  دوز  با  دیورتیک ها  بنزودیازپین ها، 
ضدافسردگی های  و  فنوتیازین ها  آمفتامین ها،  آمین ها،  کاتکول 

حلقه ای. سه 

Human Chorionic Gonadotropin )ß - hCG(
کاربرد:ß– hCG  توسط سلول های سن سی شیوتروفوبالست 
مارکر  عنوان  به  حاملگی  آزمایش  بر  عالوه  و  می شود  ساخته 
سلول زایای  تومورهای  حاملگی،  تروفوبالستیک  تومورهای 
غیرسمینومی و ندرتا سمینوما در نظر گرفته می شود. معموال 9 
میزان  تروفوبالستیک  نئوپالسم های  تخلیه  از  پس  هفته   �� تا 
ß – hCG هر هفته سنجیده می شود تا زمانی که به مدت سه 
هفته پیاپی نتوان آنرا در سرم ردیابی نمود. در این زمان پایش 
همچنین  می پذیرد.  انجام  ماه   6 مدت  به   ß – hCG ماهانه 
LDH جهت ارزیابی تومورهای  AFP و  ß – hCG همراه با 
کار  به  کوریوکارسینوم  و  امبریونال  کارسینوم  شامل  سلول زایا 
افزایش   ß – hCG �0 درصد سمینوم ها از  می رود. در کمتر 

می یابد.

5  IU/L محدوده مرجع: زنان غیرحامله: کمتر از 
3/3 IU/L زنان پس از یائسگی: کمتر از   

محدودیت ها: بعضی از روش های سنجش ß – hCG فقط 
روش ها  این  در  شده اند.  طراحی  حاملگی  تشخیص  منظور  به 
تومورهای  در  که  تری  هموژن  یا  شده  تخریب   ß – hCG

نمی باشد. ردیابی  قابل  دارند  تروفوبالستیک حاملگی وجود 

Metanephrines
و  متانفرین  شامل  متانفرین ها  تجمیعی  لغت  کاربرد: 
متیله   –  5 متابولیت های  ترتیب  به  که  می شود  نورمتانفرین 
هستند.  نوراپی نفرین  و  اپی نفرین  آمین های  کاتکول  شده 
مدوالی  از  عمدتًا  که  آمین ها  کاتکول  مترشحه  نئوپالسم های 
پاراگانگلیوم  فئوکروموسیتوم،  از  عبارتند  می گیرند  منشأ  آدرنال 
برای  ادرار  یا  اندازه گیری متانفرین ها در پالسما  نوروبالستوم.  و 
حتی  میان  این  در  و  بوده  حساس  فئوکروموسیتوم  تشخیص 
است  ممکن  ادرار  در  کراتی نین  به  متانفرین  نسبت  از  استفاده 
غلظت  موجود،  روش های  از  استفاده  با  باشد.  هم  مناسب تر 
بود. طبیعی پالسما شاهد قوی به ضرر فئوکروموسیتوم خواهد 

اپیزودیک  معموال  فئوکروموسیتوم  از  ترشح  که  آنجایی  از 
بدون  دوره های  در  پالسما  آمین  کاتکول  نتیجه سطح  در  است 
احتماال  حالیکه  در  باشد  طبیعی  است  ممکن  بیمار  عالمت 
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متانفرین های توتال ادراری که در 24 ساعت جمع آوری شده اند 
برای  ساعت   24 ادرار  نمونه های  آنالیز  بود.  خواهند  غیرطبیعی 
راندوم  ادرار  به  نسبت  متانفرین ها  و   VMA آمین ها،  کاتکول 

می باشند. ارجح 

مرجع: محدوده 
�/3  mg/24h ادرار: متانفرین ها: کمتر از

0/�52 نسبت متانفرین به کراتی نین: مردان 0/074 ± 
زنان 0/09 ± �0/�8

حد باالیی طبیعی 0/354
0/9   nmol/L پالسما: نورمتانفرین کمتر از 

0/5  nmol/L متانفرین کمتر از 

بیشتر  یا  کمتر  تخمین  ادرار،  جمع آوری  در  محدودیت ها: 
مانده  باقی  مشکل ساز  همچنان  ادرار  نمونه  جمع آوری  زمان 
است. احتمال نتایج منفی کاذب ادراری وجود دارد مثل تداخل 
از آن به عنوان کنتراست در رادیوگرافی  با متیل گلوکامین که 
ادراری هم محتمل خواهد  نتایج مثبت کاذب  استفاده می شود. 
با تکرار آزمایش، عکس برداری یا سایر موارد  باید  نتایج  بود که 
)مثل اندازه گیری کاتکول آمین ها و VMA ادراری( تأیید شود. 
است سبب  ممکن  هم  حاد  اضطراب  و  شدید  ورزش  و  استرس 
گزانتین  متیل  حاوی  غذاهای  تمامی  شوند.  مواد  این  رفتن  باال 
هم  داروها  از  بسیاری  شوند.  مصرف  نباید  ساعت   24 مدت  به 

تداخل دارند.

Monoclonal Immunoglobulins
محصول   )M-protein( منوکلونال  پروتئین  کاربرد: 
یا  و   B لنفوسیت های  از  شده  یافته  بسط  منفرد  کلون  یک 
پالسماسل هایی است که می توان آن را توسط الکتروفورز پروتئین 
که   M-protein یک  مشخصات  کرد.  شناسایی  ادرار  یا  سرم 
شامل  شده  ردیابی  ادرار  یا  و  سرم  پروتئین  الکتروفورز  توسط 
یا  و   )IgG، IgM، IgA، IgD، IgE( ایمونوگلوبولین  نوع 
ایمونوفیکساسیون  توسط  المبدا(  یا  )کاپا  سبک  زنجیره  نوع 
منوکلونال  پروتئین  می شود.  شناخته  بیشتر   )IFE( الکتروفورز 

در سرم یا ادرار در موارد زیر دیده می شود:
منفرد پالسماسیتوم   -

میلوم پالسماسل  -
B - لنفوم لوکمی سلول 

آمیلوئیدوز  -
)WM( اشتروم  والدن  - ماکروگلوبولینمی 

زنجیره سنگین بیماری های   -
)MGUS( ناشناخته  اهمیت  با  - گاموپاتی منوکلونال 

- سندرم POEMS )نوروپاتی محیطی، ارگانومگالی، نقایص 
اندوکرین، گاموپاتی منوکلونال، پیگمانتاسیون پوست و ضایعات 

استخوان( اسکلروتیک 
در  می باشد   IgG میلوم  در   M – Protein شایعترین 
 B لوکمی سلول  لنفوم  M – Protein در  حالی که شایعترین 
عبارت است از IgM ولی موارد همراه با IgG یا IgA هم زیاد 

گزارش شده اند.

محدوده مرجع: هیچ ایمونوگلوبولین منوکلونالی نباید شناسایی 
گردد.

و  ساده ترین  سرم  پروتئین  الکتروفورز  انجام  محدودیت ها: 
ارزان ترین راه جهت رد وجود یک پروتئین منوکلونال است ولی 
از  آمریکا  پاتولوژیست های  کالج  می باشد.  کافی  حساسیت  فاقد 
سال �998 توصیه نموده جهت تعیین نوع پروتئین غیرطبیعی 
از IFE استفاده شود و استفاده از ایمونوالکتروفورز دیگر توصیه 
که  بیمارانی  تمامی  در  می کنند  پیشنهاد  همچنین  نمی شود. 
به  مشکوک  یا  و  دارند   �/5  g/dl از  بیشتر   M – protein
ردیابی  جهت  ادرار   IFE هستند،  پالسماسل  پرولیفراسیون 
پروتئین  الکتروفورز  اگر  شود.  انجام  منوکلونال  سبک  زنجیره 
 IFE ولی  دهد  نشان  گلوبولین  لوکالیزه  اوج  نقطه  یک  ادرار 
احتمال  باید  آنگاه  باشد  منفی  منوکلونال  سبک  زنجیره  برای 
بیماری زنجیره سنگین گاما را در نظر داشت و IFE با استفاده 

از آنتی سرم ضد IgG تکرار گردد.

Neuron – Specific Enolase )NSE(
برای  مارکر سرمی  یک  عنوان  به   NSE از  استفاده  کاربرد: 
به  است.  بررسی  و  تحقیق  در حال  نورواندوکرین  نئوپالسم های 
سرطان  برای  اختصاصی  نسبتًا  مارکر  سرم   NSE می رسد  نظر 
که  شده  داده  نشان  و   )%85 )ویژگی  باشد  ریه  کوچک  سلول 
سرطان  این  به  مبتالیان  عود  پیش گویی  و  درمان  پایش  برای 

مفید بوده است.

0 – �2/5 ng/ml :محدوده مرجع

یا  غربالگری  در  شده ای  ثابت  نقش   NSE محدودیت ها: 
 NSE نقش  ندارد.  نئوپالستیک  بیماری های  زودهنگام  ردیابی 
ارزیابی  و  درمان  پایش  زودهنگام،  تشخیص  غربالگری،  در 

پیش آگهی در حال تحقیق است.

Prostate Specific Antigen )PSA(

سرین   )hK3( انسان   3  – کالیکرئین  یا   PSA کاربرد: 
سلولهای  توسط  انحصاری  به طور  تقریبا  که  است  پروتئازی 
غلظت  های  با   PSA می شود.  تولید  پروستات  بافت  اپی تلیال 
منی  نمودن  رقیق  آن  عمل  و  داشته  وجود  منی  مایع  در  باال 
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برای  مارکر  مفیدترین  و  دقیق ترین  بهترین،   PSA است. 
آدنوکارسینوم پروستات است چرا که در اکثر مردانی که سرطان 
پروستات قابل توجه از نظر بالینی دارند افزایش می یابد. انجمن 
باالی  مردان   PSA ساالنه  غربالگری  آمریکا  اورولوژیست های 
خانوادگی  سابقه  که  مردانی  در  می دهد.  پیشنهاد  را  سال   50
باید از 40 سالگی شروع  سرطان پروستات دارند این غربالگری 
شود. همچنین PSA در ردیابی بقایای تومور و پیشرفت بیماری 
بیماری  در  بود.  خواهد  مفید  پروستات  سرطان  جراحی  از  پس 
باال  ندارد  ردیابی  قابل  بیماری  و  شده  پروستاتکتومی  قبال  که 
نسبت   PSA می کند.  مطرح  را  متاستاز  احتمال   PSA رفتن 
قابل  روزانه  تغییرات  بوده،  پایدارتر  پروستاتی  اسیدفسفاتاز  به 
دارد.  پروستات  کارسینوم  با  بهتری  ارتباط  و  نداشته  توجهی 
کارسینوم  غربالگری  جهت  تنهایی  به   PSA از  که  صورتی  در 
خواهد  کافی  حساسیت  و  ویژگی  فاقد  شود  استفاده  پروستات 
از  پروستات  با سونوگرافی  آن همراه  از  استفاده  حالیکه  در  بود 
طریق رکتوم )TRUS( و معاینه رکتال )DRE( سبب خواهد 
میزان  به  را  پروستات  کارسینوم  ردیابی  امکان   PSA تا  شد 

زیادی افزایش دهد.
آزاد  یا  باند  اجزاء  و   PSA density، PSA velocity
نامیده   )PSA derivatives( PSA مشتقات   ،)Free(
اتفاق نظری وجود  می شوند که درباره کاربرد دقیق آن ها هنوز 
 α1 سرم به یک مهار کننده به نام PSA ندارد. 90-50 درصد از
 Free PSA آنتی کموتریپسین متصل می شود. جزء باند نشده
 Complexed شده  باند  جز  به  حالی که  در  می شود  خوانده 
یک   Free PSA / total PSA می شود.  گفته   PSA
یافته های  که  است  مردانی  طبقه بندی  برای  غربالگری  آزمون 
از  است  ممکن  و  داشته  مبهم  و  دوپهلو  بالینی  یا  آزمایشگاهی 
می شود  کسانی  شامل  گروه  این  ببرند.  سود  پروستات  بیوپسی 
که افزایش خفیف در PSA توتال )ng/ml �0-4( داشته اند یا 

اندازه پروستات در سونوگرافی بزرگ بوده است.
به  سرم  توتال   PSA کردن  تقسیم  از   PSA density
کل  اندازه گیری حجم  که  می آید  دست  به  پروستات  کل  حجم 
پروستات نیز از طریق سونوگرافی ترانس رکتال صورت می گیرد. 
پروستاتیت  در  که  چرا  نیست  قطعی  پروستات  دانسیته  نتایج 
برای  بیمار  انتخاب  در  است  ممکن  ولی  می یابد  افزایش  هم 

باشد. مفید  رادیکال  پروستاتکتومی 
از  اطمینان  برای  سریال  کاوش های   PSA velocity
درمان  به  نیاز  بدون  بیماران  پی گیری  در   PSA تغییرات 
بررسی  سالیانه  صورت  به   PSA مقدار  تغییر  که  است  فوری 
زود  ردیابی  سبب  است  ممکن   PSA velocity می شود. 
هیپرپالزی  از  افتراق  از طریق  پروستات  آدنوکارسینوم  هنگام تر 

شود. خوش خیم 

براساس  توتال   PSA برای  مرجع  محدوده  مرجع:  محدوده 

سن به صورت زیر پیشنهاد می شود:
2/6 ng/ml کمتر از 50 سال: کمتر از
3/6 ng/ml 59  -50 سال: کمتر از   
4/6 ng/ml 69-60 سال: کمتر از     
6/6 ng/ml باالی 70 سال: کمتر از   

محدوده مرجع free PSA / total PSA بستگی به روش 
انجام آزمایش دارد. به طور تی پیک این نسبت در مردان  طبیعی 
باالتر از 25% و در مبتالیان  به کارسینوم پروستات کمتر از %25 
کارسینوم های  از   %98 25% حدود  باالی  حد  از  استفاده  است. 
سنین 59-50 سال، 94% از کارسینوم های سنین 69-60 سال 
و 90% از کارسینوم های سنین 75-70 سال را ردیابی می کند.

هیپرپالزی  با  مردان  از  درصد   25-45 در  محدودیت ها: 
خوش خیم پروستات )BPH( غلظت PSA سرم افزایش می یابد. 
بیماران  باشد، یک سوم   4  ng/ml از  باالتر   PSA هنگامی که 
 2/3 حالی که  در  داشت  خواهند  کارسینوم  سوزنی  بیوپسی  در 
بیمارانی که کارسینوم  از  سالم می باشند. حدود 40-20 درصد 
پروستات آن ها محدود به عضو است، غلظت PSA در محدوده 

بود. طبیعی خواهد 
ولی  نیست  اختصاصی  پروستات  آدنوکارسینوم  برای   PSA
سطوح سرمی آن برای بافت پروستات اختصاصی است. افزایش 
PSA ممکن است به دنبال DRE، ماساژ پروستات، سوندگذاری 
سوزنی  بیوپسی   ،TUR پروستاتیت،  سیستوسکوپی،  پیشابراه، 
پروستات هم  انفارکت  و  ایسکمی  یا  ادراری  احتباس  پروستات، 
سطح  افزایش  با  همراه  اخیر  ساعت   24 در  انزال  شود.  دیده 
فیناسترید،  با   BPH درمان  شروع  از  پیش  بود.  خواهد   PSA
کاهش  سبب  دارو  این  که  چرا  دارد  اندیکاسیون   PSA کاوش 

حدودًا 50 درصدی در PSA سرم خواهد شد.

Prostatic Acid Phosphatase )PAP(

 PAP PSA جایگزین  کاربرد: در حال حاضر سطح سرمی 
پروستات  بدخیمی های  پی گیری  و  مرحله بندی  بیماریابی،  در 
است.  اختصاصی تر  و  حساس تر   PAP از   PSA است.  شده 
افزایش  و  پروستات  سرطان  به  مبتال  بیماران  تمامی  تقریبا 
از درمان  یا متاستاز دارند. بعد  PAP، گسترش خارج کپسولی 
کرده  افت   PSA از  سریع تر   PAP پروستات،  سرطان  جراحی 
باشد.  اندازه گیری  غیرقابل  باید  تومور  کامل  برداشتن  از  بعد  و 
درمان محرومیت از آندروژن  تولید PSA را کاهش می دهد اما 
 PAP از  استفاده  کننده  پیشنهاد  که  ندارد   PAP روی  اثری 

جهت پی گیری بیماران درمان شده با این روش است.

0/2 – 3/5 Units/L :محدوده مرجع: به روش آنزیمی
2/5 – 3/7 ng/ml :RIAبه روش    
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از  غیر  پروستات  بیماری های  در   PAP محدودیت ها: 
و  پروستاتیت  پروستات،  انفارکتوس  همچون  پروستات  سرطان 
می یابد.  افزایش  نیز   )BPH( پروستات  خوش خیم  هیپرپالزی 
بیوپسی   ،)DRE( رکتال  معاینه  از  پس  بالفاصله  نمونه گیری 

پروستات و ماساژ پروستات نباید انجام گردد.

Thyroglobulin )Tg(

اپی تلیوم  ترشحی  محصول  یک  تیروگلوبولین  کاربرد: 
تیروئیدی  هورمون های  ذخیره ای  شکل  و  تیروئید  فولیکولی 
در  تیروگلوبولین  از  اصلی  استفاده  می باشد.   T4 و   T3 یعنی 
پایش بیمارانی است که قبال کارسینوم های تمایز یافته تیروئید 
جراحی  از  بعد  بیمارانی  چنین  در  شده اند.  جراحی  و  داشته 
مقادیر  باشد.   5  ng/ml از  کمتر  باید  مقادیر  موفقیت آمیز، 
تست  حساسیت  بیشترین  بود.  خواهد  عود  نشانه  یافته  افزایش 
تیروکسین  بیمار  که  است  وقتی  تیروئید  سرطان  ردیابی  برای 

جایگزین را از حدود 6 هفته قبل دریافت نکرده باشد.

59/4  ng/ml محدوده مرجع: افراد طبیعی: کمتر از 
5  ng/ml بیماران آتیروئید: کمتر از    

محدودیت ها: استفاده از تیروگلوبولین به عنوان تومور مارکر 
مفید  تیروئید  لنفوم  یا  مدولری  یا  آناپالستیک  کارسینوم  در 
از  دیگر  بیماری های  از  بسیاری  در  تیروگلوبولین  بود.  نخواهد 

افزایش می یابد. جمله گریوز، تیروئیدیت و گواتر ندولر هم 

Vanillylmandelic Acid )VMA(

VMA متابولیت اصلی کاتکول آمین های اپی نفرین  کاربرد: 
فئوکروموسیتوم  غربالگری  و  ارزیابی  در  است.  ونوراپی نفرین 
حساسیت VMA کمتر از متانفرین ها می باشد ولی اختصاصیت 
باالتری دارد. از VMA برای تشخیص و پی گیری نوروبالستوم، 
اکثر  می شود.  استفاده  نیز  گانگلیونوروبالستوم  و  گانگلیونوروم 
زیادی  24 ساعت مقدار  ادرار  نوروبالستوم در  به  مبتال  بیماران 
و   VMA اگر  می کنند.  دفع  هم   )HVA( اسید  همووانیلیک 
HVA هر دو اندازه گیری شوند تا 80% موارد از نوروبالستوم ها 

ردیابی خواهند شد.
27 µg/mg Creat محدوده مرجع: 0 تا �� ماه: کمتر از

�8 µg/mg Creat �2 ماه تا 24 ماه: کمتر از 
�3 µg/mg Creat 4-2 سال: کمتر از 
8/5 µg/mg Creat 9-5 سال: کمتر از 

7 µg/mg Creat �4-�0 سال: کمتر از 
8 µg/mg Creat بزرگساالن: کمتر از       

محدودیت ها: بعضی غذاها مثل چای، قهوه، کاکائو، وانیل و 
شکالت ممکن است سطوح VMA را باال ببرند. ورزش شدید، 
استرس و محرومیت از غذا هم ممکن است سبب افزایش سطوح 
رادیوگرافی  حاجب  مواد  و  قلیایی  ادرار  اورمی،  گردد.   VMA
حاوی ید ممکن است سبب کاهش کاذب سطوح VMA شوند. 
است  ممکن  نیتروگلیسیرین  و  لیتیم  لوودوپا،  کافئین،  مصرف 

VMA شوند. موجب افزایش 

Vasoactive Intestinal Peptide )VIP(

کاربرد: VIPیک نوروترانسیمتر غیرآدرنرژیک غیرکولینرژیک 
است که به صورت گسترده در سلولهای سیستم اعصاب مرکزی 
و محیطی توزیع شده است. توجه بالینی به VIP، بر تومورهای 
می شود  گفته  هم   VIPoma آن ها  به  که   VIP مترشحه 
حجم  با  ترشحی  اسهال  سبب  تومورها  این  است.  شده  متمرکز 
این  از  و  است    )Cholera( وبا  شبیه  بسیار  که  می شوند  باال 
در  است.  شده  برده  کار  به  آن ها  برای  پانکراسی  وبای  لغت  رو 
پانکراس هستند. در اطفال  بزرگساالن اکثر این تومورها در دم 
رخ  است   VIP از  ناشی  هم  آن  که  مشابه  بالینی  سندرم  یک 

می دهد ولی شایع ترین محل تومورها در آدرنال است.

50-75 Pg/ml :محدوده مرجع

پانکراسی  بیمارانی که سندرم وبای  محدودیت ها: در تمامی 
 VIP افزایش یافته نخواهد بود. افزایش VIP دارند لزوما سطح
را می توان در گروه های کنترل سالم و سوء استفاده کنندگان از 
مسهل ها هم مشاهده کرد. افزایش VIP در حضور زمینه بالینی 
در  ولی  کرد  خواهد  حمایت   VIPoma تشخیص  از  متناسب 

مورد محل تومور هیچ اطالعاتی ارائه نمی دهد.

منابع
�- اطالعات جامع آزمایش های تشخیص طبی؛ فالح آزاد، وحید؛ 

زیدی، مجید؛ چاپ دوم؛ دبیر؛ �387
 2-www.labtestsonline.org / understanding / tumor
– markers
3-www.cancer.gov / Detection / tumor – markers
4-www.cancer.org/docroot/tumor - markers
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پرسش های مربوط به مقاله خودآموزی »تومورمارکرها«

�- اولین تومور مارکری که برای ردیابی سرطان مورد استفاده قرار گرفت کدام است؟
PAS -د     hCG -ج     AFP -ب    CEA -الف

2- در مورد تومور مارکر تمامی جمالت صحیح هستند به جز؟
الف- بعضی ازمبتالیان به سرطان هیچ گاه در طی بیماری خود سطوح باالیی از تومور مارکرها را نخواهند داشت.

ب- تومور مارکرها منحصراً محصول سلولهای سرطانی هستند.
ج- تومور مارکرها معمواًل از جنس پروتئین هستند.

د- اکثر تومور مارکرها فاقد ویژگی می باشند.
3- هدف اصلی در استفاده از تومور مارکرها کدام است؟

ب- کمک به تشخیص سرطان الف- غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان  
د- پایش درمان و ردیابی عود ج- تعیین پیش آگهی سرطان    

4- در مورد AFP تمامی گزینه ها صحیح هستند به جز؟
الف- سطح سرمی باالتر از ng/ml �0/000 به عنوان فاکتور پیش آگهی منفی در مبتالیان به کارسینوم هپاتوسلوالر محسوب می شود.

ب- در کارسینوم امبریونال هم AFP و هم hCG باال می باشند.
ج- AFP در سیروز و هپاتیت هم ممکن است باال برود.

د- در تومور سینوس اندودرمال، AFP باال و hCG طبیعی می باشند.
5- کدام تومور مارکر زیر جزء ثابت زنجیره سبک کمپلکس آنتی ژن لوکوسیت انسانی کالس I می باشد؟

Cancer Antigen 15-3 -ب   Carcinoembryonic antigen -الف
ß2 - Microglobulin -د    Cancer Antigen 125 -ج

6- کدام تومور مارکر به عنوان مارکر سرطان تخمدان محسوب شده و از آن در پایش پاسخ به درمان و احتمال عود در بدخیمی های اپی تلیالی 
تخمدان استفاده می شود؟ 

CA 15-3 -ب      CA 19-9 -الف
CA 72-4 -د      CA 125 -ج

7- در تست کلونیدین  سطح پالسمایی کدام تومور  مارکر مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد؟
د- نوراپی نفرین ج- اپی نفرین   ب- متانفرین   الف- دوپامین  

8- شایعترین محل گاسترینوما کدام است؟
د- مجاری صفراوی ج- کبد    ب- دوازدهه   الف- معده  

9- پروتئین منوکلونال در تمامی موارد زیر دیده می شود به جز؟
B ب- لنفوم لوکمی سلول الف- پالسماسیتوز واکنشی    

د- پالسماسیتوم منفرد ج- ماکروگلوبولینمی والدن اشتروم   
�0- از NSE جهت پایش درمان کدام مورد زیر استفاده می شود؟

د- آستروسیتوم ج- مالنوم   ب- سرطان سلول کوچک ریه     AML – M5 -الف
��- از تیروگلوبولین در پایش بعد از جراحی کدام مورد زیر استفاده می شود؟

ب- کارسینوم آناپالستیک تیروئید الف- کارسینوم مدولری تیروئید      
د- کارسینوم تمایز یافته تیروئید ج- لنفوم تیروئید     
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 مایستوما، تومورهای
قارچی

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

وز
آم

ود
 خ

اله
مق

راهنما 
شیوع و پراکندگی میکوزهای زیرجلدی اغلب در کشورهای 
به ندرت  و  عفونت ها گه گاه  این  دیده می شوند.  توسعه  در حال 
توجهی  قابل  موربیدیتی  می توانند  اگرچه  هستند  کشنده 
ابتالء  موارد  از  حتی  نیز  کشورها  برخی  در  باشند،  داشته 
پایینی برخوردار هستند اما پاندمی ایدز و استفاده از داروهای 
بافت  ایمنی در بیماران دریافت کننده  سرکوب کننده سیستم 
منتشره  و  سیستمیک  موارد  پیدایش  به  منجر  پیوندی  اعضا  و 
و  تحقیقات  انجام  سبب  نیز  امر  این  و  شده  بیماری ها  این 
برعلیه  موثر  و  جدید  داروهای  به  دسترسی  برای  تالش هایی 

آن ها گردیده است.
مایستوما،  تعریف  و  تاریخچه  با  خواننده  مقاله  این  در 
باالخره  و  افتراقی  تشخیص  آن،  اپیدمیولوژی  و  پاتوزنز 
این  مطالعه  می گردد.  آشنا  مایستوما  درمان  و  پیش آگهی 
داخلی،  پوست،  عفونی،  بیماری های  متخصصان  برای  مقاله 
بالینی،  علوم  آزمایشگاهی  تشریحی،  و  بالینی  آسیب شناسی 
ارشد  کارشناسان  و  کارشناسان  علوم آزمایشگاهی،  دکترای 

می گردد. توصیه  پزشکی  تشخیص  آزمایشگاه های 

مقدمه
مزمنی  عفونت های  شامل  جلدی  زیر  قارچی  بیماری های 
ارگانیسم  یک  نشاندن(  یا  )کاشتن  تلقیح  اثر  در  که  هستند 
یک  یا  سطحی  زخم  یک  طریق  از  بیماری(  )عامل  محیطی 
و  افتاده  اتفاق  پوست(  )در  خاشاک  و  خار  از  ناشی  جراحت 
توسعه می یابد. این عفونت ها غالبا در نواحی گرمسیری و تحت 
گاهگاهی،  فقط  می شوند.  دیده  اسپورادیک  به صورت  و  حاره 
مثال در عفونت اسپوروتریکوز موارد ابتال گروهی دیده می شود 

که نشان دهنده برخورد با یک منبع آلوده مشترک است.  
یا  و  باقیمانده  موضعی  به صورت  و  تلقیح  محل  در  ضایعات 
عامل  قارچ های  می یابند.  توسعه  مجاور  نسوج  به  آهستگی  به 

می کنند  زندگی  گنده رو  حالت  به  طبیعت  در  بیماری ها  این 
در  می شوند.  وارد  زیرجلد  یا  جلد  به  تلقیح  یا  زخم  راه  از  و 
لنفاوی  مجاری  راه  از  است  ممکن  عفونت  اسپوروتریکوزیس 
راه  دو  هر  از  عفونت  انتشار  کرومومایکوزیس  در  و  یابد  انتشار 

خون و لنف صورت می گیرد.

 

 )Madura foot( پای مادورا ،)Mycetoma( مایستوما
)Maduromycosis( یا مادورامایکوزیس

توانایی تشکیل گرانول ها در داخل بدن ویژگی تعداد متنوعی 
قابل  کوچک،  گرانول ها  این  معموال  است.  میکروارگانیسم ها  از 
توده های سلولی  از  که  میکربی هستند  تجمع  و شامل  مشاهده 
بدن  داخل  شرایط  در  کلنی  تشکیل  احتماال  و  شده اند  تشکیل 

)in vivo( از ارگانیسم را به نمایش می گذارند. )شکل �(
که  هستند  مزمن  جلدی  تحت  عفونت های  مایستوماها   
ارگانیسم های  می شوند.  ایجاد  اکتینومیست ها  یا  قارچ ها  توسط 
اثر  در  زیرجلدی  بافت  یا  درم  عمق  به  تلقیح  به وسیله  عامل 
ضربه وارد می شوند. آبسه ها چرک خود را از طریق سینوس های 
عمقی  بافت های  می کنند.  تخلیه  پوست  سطح  به  تخلیه کننده 
و  می گیرند  قرار  حمله  مورد  استخوان ها  جمله  از  مجاور 
اختالف  این که  به  توجه  با  می شود.  ایجاد  مزمن  استئومیلیت 
ایجاد  قابل توجهی در درمان و پروگنوز مایستوما بدلیل عوامل 
کننده وجود دارد،  شناسایی میکروارگانیسم عامل حائز اهمیت 

می باشد.

مایستوما تاریخچه 
به  مربوط  غرب  در  بیماری  پزشکی  توصیف  قدیمی ترین 
از  بخشی  و   )Kaempfer 1651-1716(آلمانی پزشک 
پایان نامه دکترای وی در دانشگاه Leyden هلند )�694( بود و 
 )Malabar( در آن عارضه ای توصیف گردید که در جنوب هند
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 Ulcerous“ یا    ”pericalو می شد  مشاهده  بومی  به صورت 
یک  او  می شد.  نامیده     ”hypersarcosis of the feet
پاها را متاثر می کرد  بیماری تومورال را توصیف کرد که عموما 
بزرگ  اندازه طبیعی خود  برابر   4 الی   3 تا  پاها  نتیجه آن  و در 

می شد.
در سال �842 یک جراح انگلیسی )Gill( که در درمانگاهی 
با وضعیتی مواجه  Madurai )در جنوب هند( کار می کرد  در 

شده بود که توصیف آن احتماال به مایستوما مربوط می شود.
Godfrey به وسیله   تاریخچه پزشکی  بار در  اولین  بیماری 

 Bellary درسال �846 توضیح داده شد. وی جراح پادگان در
مورد   4 مقایسه  و  بررسی  به  که  او  مقاله  بود.  هند(   - )مدرس 
 Diseases of the“ عنوان  تحت  النست  در  بود  پرداخته 
گادفری  شد.  منتشر    ”foot not hitherto described
 ”morbus tuberculosis pedis“   این وضعیت جدید را
طبیعت  و  توجه  قابل   )deformity( بدشکلی  و  کرد  گزارش 
ابتدا تصور می شد که  non fatal آن را مورد تاکید قرار داد.  
حضور  هرحال  به  اما  شده اند  تشکیل  خون  به وسیله  گرانول ها 
نظر گرفته شده  در  این عفونت  ویژگی خاص  به عنوان یک  آنها 
در    Ballingali به وسیله  بار  اولین  استخوانی  تغییرات  بود. 
اولین   �860 در   Minas است.  شده  داده  شرح   �855 سال 

مورد عفونت مربوط به دست را گزارش کرد.

مایستوما انواع  انتشار  نحوه 
دریومایستوما )یومایکوتیک مایستوما( انتشار بیماری اولیه به 
سایر نواحی پوست نادر است. عوامل اکتینومایکوتیک مایستوما 
ایجاد  و  انتشار  به  برازیلینسیس تمایل زیادی  نوکاردیا  به ویژه  و 
داخلی  ارگان های  یا  و  پوست  نواحی  سایر  در  ثانویه  ضایعات 

دارد.
بیماری های  گرفتار  بچه های  در  معموال  بوتریومایکوزیس 
ضایعات  که  بزرگساالنی  و  فیبروزیس  سیستیک  مانند  زمینه ای 
پوستی مزمن دارند دیده می شود و عوامل اتیولوژیک آن معموال 
اینجا  از اعضا فلور نرمال پوست یا دستگاه گوارش می باشد. در 
معموال انتشار داخلی عفونت بیشتر است و بیماران تب مشخص 

و واضحی دارند. 
افتراقی تشخیص 

مانند  ثانویه  یا  اولیه  پوستی  قارچی  عفونت های  سلولیت، 
یاز،  اسپوروتریکوز،کروموبالستومایکوز، کوکسیدیوئیدومایکوز،
است  نواحی  به  محدود  )معموال  اکتینومایکوزیس  الفنتیازیس، 
فک،  و  دهان  مثل  دارد  وجود  آن  در  مربوطه  ارگانیسم  که 
کارسینوماها  است(،  رنگ  زرد  و  نرم  اکتینومایکوز  گرانول های 
کاپوسی  و  کندروسارکوما  کارسینوما،  سل  اسکوآموس  مانند 
آن ها  شدن  مشخص  برای  بیوپسی  انجام  )ضرورت  سارکوما 

وجود دارد(.

اپیدمیولوژی
کم  بارندگی  میزان  با  گرمسیر  نواحی  در  عمدتا  مایستوما 
مانند مکزیکو و آمریکای مرکزی، ونزوئال، برزیل و آفریقا )به ویژه 
دیده  بنگالدش  و  پاکستان  هند،  خاورمیانه،  سنگال(،  و  سودان 

می شود.
نوع  مکزیک  و  مرکزی  آمریکای  در  فرم  عمده  ترین 
یومایستوما  نوع  هند  قاره  شبه  و  آفریقا  در  و  اکتینومایستوما 

می باشد.
تروپیکال  نواحی  مایستوما عمدتا در  همان طور که گفته شد 
یا  و  است  نادر  نواحی  این  از  خارج  عفونت ها  و  می شود  دیده 
دیده   )imported( شده  وارد  عفونت های  به صورت  آن که 
وهند  مکزیک  سودان،  مانند  دنیا  نواحی  برخی  در  می شوند. 
یونان،  مانند  نواحی  در  است.  شایع  بیماری های  از  مایستوما 
از قسمت های آمریکای  ایران وبعضی  ایتالیا، رومانی، گواتماال و 
جنوبی وفور قابل توجهی از بیماری گزارش شده است. در اروپا 

و آمریکا موارد اسپورادیک بیماری مشاهده می شود.
گیالن،  نواحی  از  بیماری  مورد   35 تاکنون  ایران،  در 
مازندران، خوزستان، بوشهر، استان مرکزی، زنجان، آذربایجان، 
شیراز، خراسان، اصفهان، قزوین و کرمانشاه گزارش شده است. 
اوتیتیدیس  نوکاردیا  شده  جدا  عوامل  فوق  بررسی های  در 
مادورال  مادوره،  اکتینومادورا  آستروئیدس،  نوکاردیا  کاویاروم، 
فالوس  آسپرجیلوس  و  بوئیدی  سودوآلشریا  مایستوماتیس، 

بوده اند.
کشورهایی که باالترین شیوع را دارند عبارتند از: مکزیک )که 
سنگال  و  است(  برازیلینسیس  نوکاردیا  غالب  ارگانیسم  آن  در 
دربردارد(،   را  قارچی  عوامل  از  ناشی  عفونت های  بیشترین  )که 
ناحیه   2 در  دارد،  زیادی  شیوع  نیز  سودان  و  هند  در  به عالوه 
مایستوما  عامل  شایع ترین  بعنوان  مایستوماتیس  مادورال  اخیر 
نواحی  سراسر  در  مایستوما  براین  عالوه  شده  است.  شناخته 
شمالی آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، جنوب و مرکز آفریقا، 
کمتر  خاوردور  در  عفونت  می شود.  دیده  وپاکستان  خاورمیانه 
نسبتا خشک که  نواحی  اصلی  آندمیک  نواحی  دیده شده است. 
دمایی  تغییرات  کمترین  با  هستند  کوتاه  بارندگی  فصل  دارای 
نواحی  در  می باشند.  روز  شبانه  طی  در  و  مختلف  فصول  در 
وجود  صورت  در  و  هستند  نادر  مایستوما  عفونت های  معتدله 
معموال از نوع یومایکوتیک مایستوما می باشند. استرپتومایسس 
با  گرم  و  هوای خشک  و  آب  با  نواحی  در  عمدتا  سومالینسیس 
در  می شود،  یافت  ساالنه  بارندگی  میلی متر   50-250 از  کمتر 
 Pyrenochaeta romeroi رومرویی   پیرنوکتا  قارچ ها  بین 
در نواحی با میزان بارندگی بیشتر یافت می شود. مایستوما غالب 
یک  بر   4 زن  به  مرد  نسبت  و  می شود  دیده  مردان  در  اوقات 
45 سال  تا   �6 در سنین  و  روستایی  کارگران  در  عمدتا  است، 

دیده می شود. بیشتر 
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ابتال  اثر  در  متعدد  پوستول های  و  پاپول  سینوس،  ظهور   –  2 شکل 

مایستوما به 

بالینی تظاهرات 
دوره کمون ناشناخته است و اغلب بیماران سابقه ای از تروما 
اولین  نمایند.  ارائه  نمی توانند  را  باشد  که شروع کننده ضایعات 
است  زیرجلدی  سخت  ندول  یک  شدن  ظاهر  معموال  عالمت 
که بدون درد بوده و معموال در نواحی اکسپوزه )بازوها و ساق 
نواحی  این  در  مایستوماها   %95 از  بیش  می شود،  یافت  پاها( 
روی سطح  ضایعات سینوس ها  بزرگتر شدن  با  می شوند.  شروع 
تا   0/2 اندازه  به  پاپول هایی  به صورت  و  می شوند  ظاهر  پوست 
خارج  را  خود  محتویات  که  پوستول هایی  یا  و  سانتی متر   0/5
می کنند )شکل 2( و سپس خشک می شوند و یک اسکار کوچک 

بر جای می گذارند، دیده می شوند.
و  متناوب  به صورت  کشش  احساس  و  درد  اولیه  مراحل  در 
غیرقابل پیش بینی است اما با بزرگتر شدن اندازه ضایعات تمام 

ناحیه سخت و متورم می شود و اندام گرفتار دفرمه می گردد.
به صورت  درد  بیماری  پیشرفته تر  مراحل  در  موارد  برخی  در 
پایدار باقی می ماند اما با این حال بعضی بیماران علی رغم داشتن 

ضایعات بسیار وسیع ممکن است دردی نداشته باشند.
گاهی اوقات ممکن است مایستوما در ناحیه سر و سینه دیده 
در  ضایعات  می باشند،  اکتینومیست ها  اغلب  آن  علت  که  شود 
اغلب توسط استرپتومایسس سومالینسیس و ضایعات سینه  سر 

ایجاد می شوند. نوکاردیا  گونه های  به وسیله  اغلب 
است  نادر  بسیار  لنفاوی  گره های  بوسیله  ضایعات  انتشار 
اگرچه این حالت بیشتر در مورد استرپتومایسس سومالینسیس 

دیده می شود.
افتادگی  ریخت  از  یا  بدریختی  یومایستوما  عارضه  مهمترین 
بیانجامد.  ناتوانی و معلولیت  به  deformity است که می تواند 

)شکل 3( 
عوارض  از  باکتریایی  ثانویه  عفونت  و  قارچی  استئومیلیت 

است. مایستوما  دیگر 

شکل 3 :  دفرمینی پا در اثر ابتال به یومایستوما

روش نمونه برداری
را  نکرده اند  باز  سر  که  فیستول هایی  یا  ضایعات  سطح  ابتدا 
استریل  اسکالپل  با  سپس  کرده  ضدعفونی  درصد   70 الکل  با 
اطراف  به  دادن  فشار  با  و  کرده  باز  آرامی  به  را  فیستول ها 
پلیت  داخل  را  گرانول ها  حاوی  ترشحات  و  خون  چرک،  آن ها 
می نمایند.  جمع  آوری  استریل  فیزیولوژی  سرم  محتوی  استریل 
مرتبه شست  و شو  چندین  استریل  فیزیولوژی  سرم  در  گرانول ها 
داده می شوند تا چرک و خون و الیاف فیبرین چسبیده به آن ها 
قابل  مسلح  غیر  چشم  با  دانه ها  این  شود،  جدا  و  پاک  خوب 
روئیت بوده به رنگ های سفید، قهوه ای، سیاه، زرد، سفید مایل 
و  سخت  و  سفت  آنها  قوام  و  می باشند  قرمز  و  صورتی  زرد،  به 

یا نرم است.

آزمایشگاهی تشخیص 
میکروسکپی مستقیم  آزمایش   •

• کشت
• سرولوژی

هیستوپاتولوژی  •

از ضایعه  می باشد. استخراج گرانول  کلید تشخیص: 
روش استخراج گرانول از ضایعات :

تمیز  الکل  با  کرده  شناسایی  را  نشده  پاره  پوستول  یک   -�
استریل سوراخ می کنند،  به وسیله یک سوزن  آرامی  به  و  نموده 
کوچک  قطره  و  می شود  داده  فشار  آن  زیر  سینوس  لبه های 
چرک و خون خارج شده را روی اسالید تمیزی گسترده تا امکان 
جستجوی گرانول های کوچک )200 میکرون تا 2 میلی متر( که 
برای  دانه ها  این  شود.  فراهم  است  قرمز  یا  سیاه  زرد،  سفید، 
هستند.  آماده  هیستوپاتولوژی  و  کشت  میکروسکپی،  مشاهده 

اغلب شکافتن بیش از یک پوستول الزم می شود.
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بیوپسی  است،  عمقی  بیوپسی  یک  انجام  دیگر  روش   -2
سطحی که از دهانه سینوس برداشت می شود به ندرت موثر است 
شناسایی  برای  معموال  می شود  برداشت  که  موادی  مقدار  زیرا 
معموال  که  بزرگ  عمقی  بیوپسی  یک  است.  ناکافی  گرانول ها 
برای  بیشتری  بیهوشی عمومی گرفته می شود شانس  تحت یک 

دیدن گرانول ها دارد.

میکروسکپی مستقیم  آزمایش 
هیدروکسیدپتاسیم  درصد   �0 تا   5 محلول  در  گرانول ها   •
به  سپس  می مانند.  باقی  ساعت   2 تا   � بمدت  و  شده  آماده 
زیر  خود  داخلی  اجزای  مشاهده  برای  تا  شده  فشارداده  نرمی 
دستجات  از  باید  را  گرانول ها  شوند.  مناسب تر  میکروسکوپ 

داد. تشخیص  نوتروفیلی 
با عدسی قوی میکروسکوپ  را  • حضور هایفی در گرانول ها 
احتماال  نشوند  اگر هایفی های پهن دیده  داد.  می توان تشخیص 

اکتینومیستی است. به یک عامل  گرانول مربوط 
با  را  آن  ها  فوق  دانه ها مطابق  آماده کردن  از  بعد  • می توان 
روش پریودیک اسید شیف، اسید فست و نیز گیمسا رنگ آمیزی 
میکروسکپی  آزمایش  در  یومایستوماها  به  مربوط  دانه  نمود. 
میسلیوم هایی به قطر 4 تا 7 میکرون، منشعب با تیغه های میانی 
و کالمیدوکونیدی هایی به قطر �4 میکرون نشان می دهند. بین 
میسلیوم و کالمیدوکونیدی ها را ماده سیمانی احاطه کرده است 

و به همین علت است که دانه ها سفت و سخت می باشند.
ضخیم  و  ناهموار  جدار  دارای  اکتینومایستوما  دانه های   •
قطر  که  شده اند  تشکیل  ظریف  و  باریک  رشته های  از  بوده 
می باشد.  میکرون  یک  از  کمتر  یا  و  میکرون   2 تا   �/5 آن ها 
این رشته ها منشعب بوده بین آن ها را ماده سیمانی پر می کند 
دانه  جدار  از  مانندی  انگشت  یا  شکل  چماقی  برآمدگی های  و 

خارج می شوند. )شکل 4(.
 

اکتینومایستوما از دانه های  نمای میکروسکوپیک   :  4 شکل 

دانه  ها کشت 
بعد از مشخص شدن ماهیت دانه ها از نظر عوامل اکتینومیستی 
گرانول  کشت  مربوطه  گونه  و  جنس  شناسایی  برای  قارچی  یا 

ضرورت می یابد.
از  تعدادی  مایستوما:  یومایکوتیک  دانه های  کشت  الف- 
مخروطی  سانتریفوژ  لوله  داخل  در  را  شده  شسته  دانه های 
� میلی لیتر آب مقطر استریل قرار  تا  شکل استریل حاوی 0/5 
می کنند.  خرد  را  آن ها  استریل  شیشه ای  میله های  با  و  داده 
محیط  در  دوتایی  سری  در  را  آمده  بدست  سوسپانسیون  بعد 
جنتامایسین)400  مانند  آنتی بیوتیک هایی  محتوی  سابوروآگار 
میلی گرم در میلی لیتر(، کلرامفنیکل)50میکروگرم در میلی لیتر( 
باشد.  سیکلوهگزامید  فاقد  باید  کشت  محیط  می دهند،  کشت 
محیط های کشت را در دمای 25 و 37 درجه و به مدت 6 الی 

نگهداری می کنند. 8 هفته 
از  تعدادی  مایستوما:  اکتینومایکوتیک  دانه های  کشت  ب- 
دانه های شسته شده و خرد شده توسط اپلیکاتور شیشه ای تحت 
شرایط استریل را در محیط فاقد آنتی بیوتیک های آنتی باکتریال 
خوندار،  آگار  اینفیوژن  هارت  برین  محیط  می دهند.  کشت 
لونشتاین آگار و سابوروی حاوی 0/5 درصد عصاره مخمر برای 

می باشند. مفید  اکتینومایستی  عوامل  جداسازی 
مشخصات  بر  عالوه  شده  کشت  عوامل  هویت  تعیین  برای 
ماکروسکپی و میکروسکپی، از آزمایش ها و روش های فیزیولوژیک 
و  اوره  هیپوگزانتین،  گزانتین،  تیروزین،  کازئین،   تجزیه  مانند 
استفاده می  شود. نشاسته  و هیدرولیز  آزمایش ژالتین  همچنین 

حداقل  را  بنابراین کشت ها  و  است  متغیر  بسیار  رشد  میزان 
نگاهداشت.  شوند  تلقی  منفی  آنکه  از  قبل  باید  هفته   3 برای 
طرح های  کلنی،  مورفولوژی  از  عبارتند  شناسایی  معیارهای 
اسپورزایی، پیگمانتاسیون و میزان های رشد کلنی و محیط های 
کشت معموال شامل سابورودکستروزآگار و چاپکس دوکس آگار 
کشت  محیط های  و  است  شایع  اسپورزایی  در  نقص  می باشند. 
آزمایش های  از  برخی  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  باید  مختلفی 
برده  بکار  مایستوما  شایع  عوامل  شناسایی  برای  فیزیولوژیک 

می شوند.

مایستوما پاتوژنز 
یک مدل حیوانی موثر برای مایستوما وجود ندارد اگرچه مدل های 
و  نوکاردیوز)موش(  مثل  اکتینومیستی  عفونت های  برای  تجربی 

اکتینومادورا مادوره )بز( موجود است.
شده اند،  جدا  طبیعی  محیط  از  مسبب  قارچ های  از  برخی 
از  طبیعی  محیط  در  سنگالینسیس  لپتوسفریا  مثال  به عنوان 
 segretain and mariat(است شده  جدا  اقاقیا  خارهای 

.)1969
بیمار  در  کننده  مستعد  زمینه  وجود  بر  مبنی  دلیلی  هیچ 
وجود ندارد اگرچه برخی از بیماران دارای نقص پاسخ در ایمنی 
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با واسطه سلول T نسبت به قارچ ها می باشند )و البته این مورد 
در آنانی که بیماری وسیعی دارند دیده شده است(.

مایستوما  عامل  قارچ های  که  دارد  وجود  مدارکی  عوض  در 
بدن  داخل  شرایط  در  را  مختلفی  تطابقی  تغییرات  است  ممکن 
)in vivo( نشان دهند مانند cell wall reduplication یا 
unfolding of the cytoskeleton یا رسوب مالنین داخل 
میزبان  توانایی  روی  است  ممکن  این ها  تمام  سلولی،  خارج  یا 
ارگانیسم  انهدام  جهت  در  مزمن  التهابی  پاسخ های  ایجاد  برای 

بگذارند. اثر  عامل 
پوست  شبیه  الیه هایی    Cell wall reduplication
منظره  )در  مایستوما  گرانول های  در  سلول ها  اطراف  در  پیاز 
که  می رسد  نظر  به  می کند،  ایجاد  الکترونی(  میکروسکوپ 
میسلیومی  عناصر  در   intrahyphal رشد  باعث  مسئله  این 

می گردد.
لبه  به ویژه در  نیز جوش می خورند  دیواره های سلولی مجاور 
گرانول که در آنجا شواهدی مبنی بر رسوب ایمونوگلوبولین های 
سلول های  مایستوماتیس  مادورال  مورد  در  دارد.   وجود  میزبان 
 electron هموژن  ماده  به وسیله  است  ممکن  گرانول  داخل 

dense احاطه شده باشد.
مالنین قارچی نسبت به ضربات شدید فیزیکی حالت ارتجاعی 
دارد و تهیه مقطع بافتی به وسیله میکروتوم از آن سخت است، 
زنده  سلول های  برای  خوبی  حفاظت  مالنین  که  می شود  تصور 

فراهم می نماید. داخل گرانول 
انچه  مانند  قارچ های عامل  ایمونومدوالسیون  از  شواهد کمی 
وجود  است  شده  دیده  سومالینسیس  استرپتومایسس  در  که 
توانایی  روی  که  می کند  تولید  سلولی  خارج  پروتئاز  که  دارد 
تاثیر  باکتری ها  کشتن  برای  آزمایشگاهی  شرائط  در  ماکروفاژها 

می گذارد.

پیش آگهی و درمان
آگهی  پیش  همچنین  و  اختصاصی  درمان  حاضر  حال  در 
و  ندارد.جراحی  وجود  مایستوما  یومایکوتیک  برای  خوبی 
انتشار  از  است  ممکن  شده اند  ایجاد  تازه  که  ضایعاتی  برداشت 
عفونت جلوگیری کند ولی قطع عضو در موارد پیشرفته بیماری 

می یابد. ضرورت 
آمفوتریسین B در درمان این بیماری نتایج امیدوارکننده ای 
میلی لیتر  در  میکروگرم   2 تا   �/5 خونی  سطح  اما  است  داشته 
که سطح قابل تحملی برای بیمار است کمتر از میزان موثر برای 

درمان این بیماری است.
مایستومی  مادورال  به علت  مایستوما  درمان  در  موفقیت هایی 
که  داشته  وجود    B آمفوتریسین  با  آ  گریزه  مادورال  احتماال  و 

البته توام با روش های جراحی بوده است.
داپسون  از  آ  گریزه  مادورال  به علت  مایستوما  درمان  برای 

استفاده شده است )با دوز 20 میلی گرم روزانه(.

پاسخ  خوب  طبی  درمان  به  که  مایستوما  قارچی  عامل  تنها 
 0/25 غلظت  با  مایکونازول  است،   بوئیدی  سودآلشریا  می دهد 
قارچ  این  رشد  شدن  متوقف  باعث  میلی لیتر  در  میکروگرم 
به دنبال  که  میلی لیتر  در  میکروگرم   � خونی  سطح  می شود. 
بدن  وزن  کیلوگرم  هر  به ازای  میلی گرم   9 وریدی  داخل  تجویز 
با  و  بوده  امیدوارکننده  عفونت  این  درمان  در  می آید  به دست 

درمان طوالنی مدت بهبودی مشاهده می شود.
به مدت  میلی گرم   400 تا   300 روزانه  دوز  با  کتوکونازول 
از  ناشی  مایستومای  درمان  در  ماه(   8 تا  )گاهی  طوالنی 

است. بوده  موثر  و سودآلشریابوئیدی  مادورالمایستوماتیس 
حدود  در  مادورالمایستوماتیس  به  مربوط  عفونت های 
با  درمان  می دهند.  مناسب  پاسخ  کتوکونازول  به  موارد   %50
مایستومای  درمان  در  یکسال  از  بیش  به مدت  و  ایتراکونازول 
مایستومای  شده است.  گزارش  موفق  آ  مادورالگریزه  از  ناشی 
پاسخ  درمان  به  یومایکوتیک  نوع  از  بهتر  اکتینومایکوتیک 

می دهد.
حال عمومی بیمار در مایستومای یومایکوتیک به علت این که 
اما  است  خوب  نسبتا  می مانند  باقی  موضعی  معموال  ضایعات 
به  دارو  کافی  غلظت  نفوذ  عدم  بیماری  این  درمان  در  مشکل 
درون نواحی نکروتیک وفیبروتیک بوده و به همین دلیل درمانی 
مبتال  نواحی  در  کافی  دوز  تا  است  الزم  مدت  طوالنی  و  شدید 
همراه  جراحی  درمان  با  است  بهتر  دارویی  درمان  شود.  ایجاد 
سینوس های  درناژ  و  کردن  باز  شامل  جراحی  اقدامات  باشد. 
از  کیست ها  کردن  خارج  و  مبتال  نسوج  برداشتن  ترشحی، 
ندادن  پاسخ  مبتال می باشد. قطع عضو در صورت  استخوان های 

به درمانهای فوق اقدام نهایی است.
به  پیشرفته  موارد  در  حتی  مایستوما  اکتینومایکوتیک 
از  استفاده  درمانی  رژیم  بهترین  می دهد.  پاسخ  دارویی  درمان 
متوپریم  تری  یا  و  سولفات  استرپتومایسین  با  همراه  داپسون 
درمان  مدت  است.  استرپتومایسین  با  همراه  سولفامتوکسازول 
و  سولفادیازین  است.  ماه   9 متوسط  به طور  و  ماه   24 تا   4
اکتینومادورا  از  ناشی  عفونت  در  سال   2/5 بمدت  تتراسیکلین 

مادوره با گرفتاری وسیع استخوانی بکار رفته است. 

تولید می کنند عبارتند  عوامل قارچی که گرانول های سفید  
از :

 Acremonium falciforme  
 Acremonium kiliense  
 Acremonium recifei  
Aspergillus nidulans   

 Aspergillus flavus  
 Fusarium solani  
 Fusarium moniliforme  
 Scedosporium apiospermum  
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عبارتند  می کنند  تولید  سیاه   گرانول های  که  قارچی  عوامل 
از :

Curvularia lunata   
 Curvularia geniculata
 Exophiala jeanselmei
 Leptosphaeria senegalensis
 Leptosphaeria tompkinsii
 Madurella grisea
 Madurella mycetomatis
 Bipolaris spieciphera
عوامل باکتریال که گرانول های سفید تا زرد  تولید می کنند 

عبارتند از :
 Actinomyces israilii
 Nocardia astroides
 Nocardia otitidis caviarum
 Actinomadura madurea
می کنند  تولید  سفید   گرانول های  که  باکتریال  عوامل 

عبارتند از :
 Nocardia brasiliensis
عوامل باکتریال که گرانول های سفید تا زرد تا صورتی تولید 

: از  می کنند عبارتند 
 Nocardia farcinica
عوامل باکتریال که گرانول های زرد تا قهوه ای  تولید می کنند 

عبارتند از :
 Streptomyces somaliensis
تولید  قهوه ای  به  مایل  قرمز  گرانول های  که  باکتریال  عوامل 

: از  می کنند عبارتند 
 Actinomadura pelletieri

 : از  بوتریومایکوزیس عبارتند  عوامل شایع 
 Actinobacillus lignayersi)yellow grain(
 Staphilococcus epidermidis)white grains(
 Staphilococcus spp.                 ˝        ˝
 Streptococcus spp.                   ˝        ˝
 Proteus spp.                             ˝        ˝
 Escherichia coli                      ˝        ˝
 Pseudomonas spp.                   ˝        ˝

خالصه
عضو  می باشد.  کند  خیلی  سیر  با  مزمن  عفونتی  مایستوما 
آنها خون  از  که  دارد  متعددی  های  سینوس  بوده  متورم  مبتال 
به نام  قارچی  میسلیوم های  از  متشکل  دانه های  و  چرک  و 
گرانول)grain( خارج می گردند ولی درد وجود ندارد. ارگانیسم 
عامل بیماری اغلب از خاک یا نباتات و از طریق زخم یا خراش 

وارد  باشند،  شده  ایجاد  می توانند  مختلف  علل  به  که  پوستی 
گرفتار  نیز  استخوان ها  و  عضالت  بیماری  پیشرفت  با  می گردد. 
امکان  ولی  شده  ایجاد  دست  و  پا  در  اکثرا  عفونت  می  شوند. 

ابتالی سایر قسمت های بدن نیز وجود دارد.
مایستوما  عوامل  بقیه  اسرائیلی  بجزاکتینومایسس 
بیشتر  هستند.  گیاهی  پاتوژن های  یا  خاک  ساپروفیت های 
می شوند.  دیده  سالگی   50 الی   30 سنین  در  مایستوما  موارد 
مابستومای اکتینومایکوتیک سیر سریعتری نسبت به مایستومای 
هستند.  حساس  بیماری  این  به  نژادها  تمام  دارد.  یومایکوتیک 

مایستوما عمدتا در مردان نواحی روستایی دیده می شود. 
یومایکوتیک  و  اکتینومایکوتیک  انواع  در  بیماری  عالیم   
اما  ارتباط چندانی ندارد،  بیماری  با عامل  معموال مشابه بوده و 
جسمانی  وضع  و  قبلی  درمان های  بیماری،  مدت  طول  و  محل 
اولیه  ضایعه  می گردند.  بالینی  عالیم  در  تغییراتی  موجب  بیمار 
معموال به صورت یک تورم زیرجلدی کوچک و بدون درد می باشد 
یا  که به تدریج بزرگ و نرم شده به یک آبسه تبدیل می شود و 
بوده  درد  بدون  مانند  تومور  ضایعه  یک  به صورت  است  ممکن 
سینوس ها  از  شده  خارج  ترشحات  یابد.  بسط  موضعی  به طور  و 
باکتریال  عفونت  که  مواردی  در  یا  و  شفاف  اگزودایی  به صورت 
ثانوی ایجاد شده باشد به صورت چرکی می باشند. با فشار دادن 
که  می گردند  خارج  متعددی  و  کوچک  گرانول های  سینوس ها 
5 میلیمتر متغیر می  باشد. وجود  تا  از 300 میکرون  آنها  اندازه 
مانند  مشابه  بیماری های  از  مایستوما  تفکیک  موجب  گرانول ها 

اسپوروتریکوزیس می گردد. و  یاز 

منابع: 
1- Topley’s & Wilson : Medical Mycology
2- Annaissie ; Textbook of Medical Mycology
3- Emmons Medical Mycology
4- Rippon’s  Medical Mycology

زینی،  فریده  دکتر  پزشکی،  قارچ  شناسی  جامع  نامه  درس   -5
دانشگاه  انتشارات  امامی.  مسعود  دکتر  مهبد،  امیرعلی  سید  دکتر 

تهران. �383. چاپ دوم.  

پیام تبریک 

جناب آقای دکتر عیسی جهانزاد
پاتولوژی  گروه  مدیر  عنوان  به  را  حضرتعالی  انتخاب 
دانشگاه تهران تبریک می گوییم و از خداوند متعال برای 

حضرتعالی آرزوی توفیق در انجام امور محوله را داریم.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران
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پرسش های مربوط به  مقاله خودآموز »مایستوما، تومورهای قارچی«

�- در کدامیک از انواع مایستوما میکروارگانیسم عامل بیماری تمایل به انتشار و ایجاد ضایعات ثانویه در سایر نواحی از جمله ارگان های 
داخلی دارد؟

ب- مایستومای اکتینومایکوتیک الف- مایستومای یومایکوتیک     
د- مادورالمایستوماتس  ج – بوتویومایکوز      

2- کدامیک از عوامل قارچی مایستوما پاسخ نسبتا خوبی به درمان طبی می دهد؟
د- یومایکوتیک مایستوما ج- مادورال مایستوماتیس  ب- سودآلشریا بویدی ای   الف- آسپرجیلوس فالوس 

3- در کدامیک از انواع مایستوما معموال تب وجود دارد؟
د- مادورال مایستوماتیس ج- یومایکوتیک مایستوما  ب- اکتینومایکوتیک مایستوما   الف- بوتریومایکوز  

4- عالیم اختصاصی مایستوما کدامند؟
الف- درد، تورم عضوی، وجود گرانول در چرک

ب- تورم عضوی، وجود سینوس های تخلیه کننده چرک، وجود گرانول در چرک و ترشحات
ج- درد، تب، سینوس های تخلیه کننده چرک

د- فیبروز ثانویه به تورم دراز مدت

5- وجه تشخیص و تفکیک مایستوما از اسپوروتریکوزیس از نظر بالینی چیست؟
ب- وجود سینوس های تخلیه کننده چرک الف- تورم عضو مبتال     

د- درد ج- وجود گرانول در چرک     

6- برآمدگی های چماقی شکل یا انگشت مانندی که در منظره میکروسکپی جدار دانه  ها دیده می شوند از ویژگی های گرانول کدام گروه 
از مایستوماها می باشد؟

د- مادورالمایستوما  ج- مایستومای اکتینومایکوتیک  ب- بوتریومایکوز   الف – مایستومای یومایکوتیک  

7- همه موارد زیر جزو عوارض مایستومای یومایکوتیک است، به جز:
ب-  استئومیلیت قارچی    deformity الف- بدریختی یا از ریخت افتادگی

د- انتشار ضایعه ها از طریق عروق لنفاوی ج-  عفونت ثانویه باکتریایی     

8- شایع ترین محلهای درگیری و بروز ضایعات در مایستوما کدام اندام ها می باشد؟
د- فک و صورت ج- سینه و شکم   ب- کف پاها و دست ها   الف – بازوها و ساق پاها  

9- عوامل اتیولوژیک کدامیک از انواع مایستوما معموال از اعضاء فلور نرمال پوست یا دستگاه گوارش می باشد؟
د- مادورال مایستوما  ج- بوتریومایکوز   ب- مایستومای اکتینومایکوتیک  الف- مایستومای یومایکوتیک  
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راه رفتن
بر روی ابرها 

توسط  بالینی  آزمایشگاه  استانداردهای  تدوین  شروع  با 
بر  ایران همواره  انجمن آسیب شناسی  آزمایشگاه مرجع سالمت، 
لزوم تدوین همه جانبه استانداردها به خصوص در حوزه رهبری  
برخورد  که  است  بوده  معتقد  داشته،  تاکید   )Leadership(
گزینشی با بخش های مختلف استانداردها نه تنها گامی به جلو 
نظام سالمت  برای  دیگری  تبعات جبران ناپذیر  بلکه  بود  نخواهد 

کشور باقی خواهد گذارد.
بر  به صراحت   CAP 2006 و    CLIA استانداردهای   در 
حضور پاتولوژیست در حوزه رهبری آزمایشگاه تاکید شده است 
نظر  در  با  و  جامع تر  نگاهی  با   ISO 15189 استاندارد   در  و 
که  شده  تاکید  مسئله  این  بر  مختلف  کشورهای  شرایط  گرفتن 
عمومی(  )طب  پایه  دوره  گذارندن  بر  عالوه  آزمایشگاه  مسئول 
)Postgraduate( چندین سال  تخصصی  به صورت  می بایست 
آموزش و تجربه در آزمایشگاه بالینی داشته باشد. در حقیقت روح 
اینست  استانداردها در حوزه رهبری و مدیریت  تمامی  بر  حاکم 
چه  مثال  برای  و  می گردد  تلقی  اولویت  یک  پزشک  حضور  که 
متخصصان  آزمایشگاه  مدیریت  کتب  در  چه  و  استانداردها  در 
علوم پایه با مدرک طب عمومی بر متخصصان با پایه کارشناسی 
ارشدارجحیت دارند. متاسفانه طرح الزام استانداردهای »رهبری« 
سیاستگزاران  برخی  جانب  از  ایران  آسیب شناسی  انجمن  توسط 
تحت عنوان راه رفتن بر روی ابرها تعبیر شده است و در این میان 
 )Medical director(  برخی دیگر اساس وجود مسئول بالینی
را زیر سئوال برده ، معتقدند که در هیچ  یک از استانداردها نامی از 
این سمت برده نشده است. در پاسخ به مورد اخیر مراجعه به کتاب 
Clinical Chemistry فصل مربوط به مدیریت آزمایشگاه به 
دانشگاه  دانشیار   Kent Lewandrowski ویراستاری  سر 
جنرال  بیمارستان  مرکزی  آزمایشگاه های  مسئول  و  هاروارد 
ماساچوست کافی به نظر می رسد. الزم به ذکر است که این کتاب 
آزمایشگاه  مدیریت  در خصوص  علمی  منابع  معتبرترین  از  یکی 
می باشد و در آن ضمن شرح و ظایف پاتولوژیست در آزمایشگاه 
 Lab  و  Medical director  دو نقش مدیریتی تحت عنوان
 Medical تاکید گردیده است که  director تعریف شده اند و 

director الزاما می بایست پزشک باشد و به صراحت عنوان شده 
که پاتولوژیست به دلیل آن که توانایی ایفای هر دو نقش را دارد، 
این  در  همچنین  است  آزمایشگاه  مسئولیت  برای  گزینه  بهترین 
کتاب آمده است که در صورتی که امکان دسترسی به پاتولوژیست 
عنوان  به  متخصص  پزشکان  سایر  از  می توان  باشد  نداشته  وجود 

Medical director استفاده نمود. 
پاتولوژیست در  الزام حضور  برای  توضیحات کتاب دلیل کافی 
دست  به  را  جهانی  استانداردهای  در  مندرج  آزمایشگاه  رهبری 
می دهد بدیهی است که در هیچ استانداردی دالیل الزامات در متن 
استانداردها آورده نمی شود. پس از ارسال مرقومه انجمن به حوزه 
درخواست  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت 
توجه استانداردنویسان به نقش پاتولوژیست در آزمایشگاه بالینی، 
پاسخ شفاهی این بود که شرایط کشور برای درج این الزام آماده 

نیست و ممکن است تبعات ناخوشایندی داشته باشد!
ارسال مکتوبی دیگر همراه با ارائه دالیل علمی برای این الزام، 
اتهام »راه رفتن بر روی ابرها« را به همراه داشت. آنچه که انجمن 
پاتولوژیست  حضور  الزام  نه  نمود  درخواست  ایران  آسیب شناسی 
آزمایشگاه های  برای  صرفا  الزام  این  بلکه  آزمایشگاه ها  تمام  برای 

بیمارستانی بود. منطق حاکم بر درخواست به شرح ذیل است:
�- در حال حاضر بیش از �400 پاتولوژیست در کشور حضور 
دارند و آزمایشگاه های اکثر بیمارستانها توسط این متخصصان اداره 

می شود.
2- نوع بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستانی چه 
به صورت سرپایی و چه به صورت بستری با آزمایشگاه های خارج 
پاسخگوی  می بایست  آزمایشگاه ها  این  داشته  تفاوت  بیمارستانی 
بیماران بد حال در بخش های ویژه، بیماران بستری جهت کشف 
علت بیماری و یا بیماران در مرحله بعد از عمل جراحی باشند، و 
نیز وجود بانک خون همگی موید این واقعیت است که دانش طب 
عمومی برای مسئول آزمایشگاه بیمارستان یک پیش نیاز بدیهی 
محسوب می گردد و عمال مسئوالن بیمارستان ها با وقوف به این امر 

رهبری آزمایشگاه بیمارستان ها را به پاتولوژیست ها سپرده اند.
3- کوریکولوم آموزشی دستیاری رشته آسیب شناسی و تدوین 
آموزشی  معاونت  حوزه  در  آسیب شناسی  رشته  راهبردی  برنامه 
وزارت بهداشت نمایانگر سیاستگزاری کالن آزمایشگاهی با محوریت 

متخصصان آسیب شناسی است.
حال سئوالی که مطرح می گردد اینست که چگونه در یک حوزه 
وزارت بهداشت )معاونت آموزشی( با نگاهی به آینده برنامه ریزی برای 
تربیت متخصصانی صورت می پذیرد در حالی که در تدوین استانداردها 
در حوزه ای دیگر )معاونت سالمت( نقشی معادل فارغ التحصیالن سایر 
رشته ها برای آنها در نظر گرفته می شود؟ رشته هایی که سال هاست 

پذیرش دانشجو در آنها متوقف شده است.
اتهام »راه رفتن بر روی ابرها« به طرح علمی انجمن آسیب شناسی 
ایران بیشتر به یک شوخی می ماند چرا که با توجه به دالیل فوق 
مشخص می گردد که درخواست انجمن ضمن نگاه به استانداردها و 
در نظر گرفتن برنامه های کالن وزارت بهداشت منطبق بر واقعیات 
آزمایشگاه های کشور  افراد درگیر در مسئولیت  جامعه و موقعیت 

طرح گردیده است.

دکتر فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران     
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می گردد  مطرح  سیاستگزاران  برخی  توسط  که  دیگری  مسئله 
آنست که در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه های مناطق محروم فاقد 
مسئول فنی هستند و این در حالی است که انجمن آسیب شناسی ایران 

درخواست حضور پاتولوژیست در رهبری آزمایشگاه را دارد!
تبعات  و  تاریخی  تجربه  یک  به  توجه  با  مورد  این  به  پاسخ 
راهگشای  تجربه  این  و  می رسد  نظر  به  آسان  بسیار  تصمیم  یک 
سیاستگزاران فعلی نظام سالمت خواهد بود. زمانی با دغدغه عدم 
نفر  زیر  30هزار  شهرهای  آزمایشگاه های  در  فنی  مسئول  وجود 
رشته ای راه اندازی شد تا فارغ التحصیالن آن بتوانند کمبود مسئول 
فنی در این مناطق را پوشش دهند و امروزه با گذشت بیش از 25 
تنها  نه  که  می بینیم  چنین  را  حاصله  نتایج  تصمیم،  این  از  سال 
آزمایشگاه های شهرهای کوچک کماکان بدون مسئول فنی هستند 
بلکه آزمایشگاه های بسیاری از مراکز دولتی در شهرهای میلیونی 
نیز فاقد مسئول فنی بوده، فارغ التحصیالن ان رشته پس از چند 
شهرهای  در  سپس  دانشگاهی،  غیر  شهرهای  در  ابتدا  بخشنامه، 
دانشگاهی به جز 5 شهر اصلی و در نهایت در قلب پایتخت مجوز 
تاسیس آزمایشگاه دریافت داشته اند و در بخشنامه اخیر وزارتخانه 
مبنی بر حذف فاصله آزمایشگاه ها از یکدیگر، که در قالبی تحت 
تکلیف  مهمترین  بود،  شده  داده  جلوه   » کیفیت  ارتقا   « عنوان 
حاکمیتی آن وزارتخانه مبنی بر توزیع امکانات بهداشتی و درمانی 
به حاشیه رانده شده و ابزار اعمال آن نیز کنار گذارده شده است و 

با حذف سقف جمعیتی نیز عمال خود را خلع نموده است.
تجربه ۲5 سال گذشته نمایانگر این واقعیت است که نتایج 
اقدامات، الزاما پیامد نیت اولیه طراحان نبوده، می توانند نتایجی 

کامال عکس را سبب شوند.
راه اندازی رشته فوق در آن شرایط استفاده از یک استثنا برای 
اما آنچه که امروز در وزارت بهداشت  حل موقت یک معظل بود. 
شاهد آنیم یک استثنا به یک اصل و با تدوین یک الیحه، تثبیت این 

استثنا به یک قانون خواهد بود )قانون جامع آزمایشگاه بالینی(.
صنفی(  نه  )و  علمی  طرح  به  ابرها«  روی  بر  رفتن  »راه  اتهام 
فکر  زاویه صورت می پذیرد که عده ای  این  از  انجمن  پیشنهاد  به 
می کنند انجمن با نگاه به آن چه در کشورهای پیشرفته دنیا صورت 
می پذیرد، درخواستی به دور از واقعیت را  برای کشور مطرح می کند. 
آزمایشگاه  تخصصی  در حوزه های  تدوین شده  الزامات  در  تدقیق 
مسئله  این  موید  و...(  میکروبشناسی  هماتولوژی،  بالینی،  )شیمی 
بیمارستان های  آزمایشگاه های  در  الزامات  این  برقراری  که  است 
چه  بود  خواهد  روبرو  جدی  مشکالت  با  بزرگ  دانشگاهی  مراکز 
رسد به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی درمانی شهرهای حاشیه ای 
خود  به  را  فنی  مسئول  رنگ  هیچگاه  که  مناطقی  همان  کشور، 

ندیده اند!
جامعه  واقعیات  با  شده  تدوین  استانداردهای  تطبیق  عدم 
برای  جایگاهی  تدوین شده  الزامات  در  که  است  مشهود  اینجا  از 
فارغ التحصیالن میکروبشناسی شاغل در آزمایشگاه ها در نظر گرفته 
نشده است و اجرای این الزامات منجر به بیکاری صدها نفر از این 

فارغ التحصیالن می شود.
تدوین  که  اینست  مانده  مغفول  میان  این  در  که  مهمی  نکته 
الزامات  شدن  نهادینه  و  اجرا  امکان  با  می بایست  استانداردها 

هماهنگ باشد.
اصوال استانداردها به دنبال نیاز سازمان های تامین کننده منابع 
مالی مراکز تشخیصی و درمانی طراحی می گردند. به عبارت دیگر 
هزینه های  پرداخت  مسئول  بیماران  از  نیابت  به  که  سازمان هایی 
عقد  خواستار  بیمه گر(  )سازمان های  می باشند  درمان  و  تشخیص 
قرارداد با مراکزی هستند که خدمات با کیفیت به مشتریان خود 
بر  که  هستند  استانداردهایی  نیازمند  جهت  بدین  می دهند  ارائه 
مبنای آن ضمن درجه بندی مراکز تشخیصی و درمانی بهترین ها را 

برای مشتریان خود برگزینند.
نظام های بهینه سالمت به گونه ای طراحی می گردند که رعایت 
استانداردها مساوی با دریافت منابع مالی و ادامه حیات اقتصادی 
در  ما  در کشور  که  آن چه  اما  باشد.  درمانی  و  تشخیصی  موسسه 
منبع  دنیا  از  گوشه  این  در  دارد.  دیگری  داستان  است  جریان 
اصلی تامین منابع مالی موسسه تشخیصی و درمانی خود بیماران 
بر خالف  آنجایی که  از  و  هستند  بیماران  ارجاع دهنده  پزشکان  و 
سازمان های رسمی و شناسنامه دار تامین کننده منابع مالی، بیماران 
و پزشکان فاقد مالکها و معیارهای علمی جهت تشخیص خدمات با 
کیفیت هستند، ظاهر فریبنده مرکز نقش مهمتری نسبت به رعایت 
ایفا می نماید.  مالی(  منابع  بیماران )هدایت  استانداردها در جذب 
استانداردها و  نه رعایت  در چنین سیستمی هدف اصلی موسسه 
ارتقا کیفیت بلکه جلب رضایت مستقیم بیماران به طرق مختلف و 

ارتباط نزدیک با پزشکان هدایت کننده بیماران خواهد بود! 
نیازمند داشتن رویایی  انسانها  اصوال هر تغییر واقعی در رفتار 
اولیه است و استانداردها بدین منظور طراحی شده اند که انسان ها 

را به آرزوهایشان برسانند.
سیاستگزاران  آرزوهای  تحقق  جهت  در  استانداردها  تدوین 
با  بتوان  که  داریم  آرزو  نیز  ما  همه  و  است  بوده  کشور  سالمت 
تعرفه های موجود و تراکم آزمایشگاه ها، موسساتی ایجاد نمود که 
بتوانند با رعایت مستمر استانداردها به عنوان یک موسسه اقتصادی 

پابرجا ماند و به ارائه خدمات خود تداوم دهد.
این آرزوی همه ما است که همگام با استقرار استانداردها در سایر 
بخش های پزشکی، آزمایشگاه های بخش های آموزشی دانشگاه های 
دولتی اولین مراکزی باشند که با رعایت استانداردهای تدوین شده 

الگوی سایر آزمایشگاه های خصوصی قرار گیرند. 
منابع :

 1- Lewandrowski K. : Clinical chemistry, laboratory
 management and clinical correlation, Lippincott Williams
& Wilkins, 2003.

  2- Weiss R. : A clinical laboratory management
 elective for pathology residents , Arch Pathol Lab Med
1992; 116: 108-110.

 3- Elevitch F. College of American Pathologists
 Conference XXVII on the impact of managed care on
 the practice of pathology. Arch Path Lab Med 1995; 119-
 583-585.
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 تازه های پاتولوژی و
انکولوژی

بررسی موتاسیون های TP53 منشا مونوکلونال 
 biphasic sarcomatoid urothelial carcinoma

  )carcinosarcoma(مثانه را نشان می دهد
Sarcomatoid urothelial carcinoma مثانه نئوپالسمی 
با شیوع کم می باشد که دارای نمای بی فازیک شامل قسمت های 
این  آیا  این که  مورد  در  نظرات  است.  اپی تلیال  و  سارکوماتوئید 
این تومور از یک سلول پیشتاز سرطانی با تمایزآتی در دو جهت 
منشا  جداگانه  سرطانی  پیشتاز  سلول  دو  از  یا  می گردد  ایجاد 
شدن  مشخص  برای  مطالعه  این  در  است.  متناقض  می گیرد 
مبتال  بیمار   �7 در   TP53 موتاسیون های  بدخیمی،  این  منشا 
استفاده  با   sarcomatoid urothelial carcinomas به 
 ،single-strand conformation polymorphism از 
شده  بررسی   p53 ایمونوهیستوشیمی  و   DNA سکوانسینگ 
 laser از  استفاده  با  اپی تلیال  و  است. قسمت های سارکوماتوئید 
از  مورد   5 شدند.  جدا  هم  از   capture microdissection
�7 مورد sarcomatoid urothelial carcinoma ها دارای 
موتاسیون های نقطه ایTP53 در اگزون 5 و 8 بودند. در تمامی 
قسمت  دو  هر  در   TP53نقطه ای موتاسیون های  مورد   5 این 
سارکوماتوئید و اپی تلیال مشابه بودند. قسمت های سارکوماتوئید 
و اپی تلیال در هر �7 بیمار الگوهای بیان p53 مشابهی را نشان 
دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم فنوتیپ های متفاوت 
منشا  یک  اپی تلیال  و  قسمت های سارکوماتوئید  قسمت،  دو  این 

کلونال واحد دارند.
Reference : Mod Pathol. 2008 Nov 7

ارتباط اندومتریوز و بدخیمی های تخمدان : یک 
مطالعه مروری 

مطالعات  باشد.  نمی  مشخص  خوبی  به  اندومتریوز  پاتوژنز 
مختلف، تغییرات هیستولوژیک از اندومتریوز خوش خیم به سمت 

بدخیمی های تخمدان و تغییرات بدخیمی در اندومتریوزهای خارج 
اندومتریوز  شیوع  که  است  شده  ثابت  داده اند.  نشان  را  تخمدانی 
انواع  به ویژه  تخمدان  اپی تلیالی  سرطان های  به  مبتال  بیماران  در 
است.  بوده  عادی  افراد  از  بیشتر  شفاف  سلول  و  اندومتریوئید 
تغییرات  مجاور،  اندومتریوتیک  ضایعات  و  تخمدان  سرطان های 
 bcl gene وPTEN، p53 ژنتیکی مشابهی مانند موتاسیون های
را نشان می دهند که می تواند پیشنهاد کننده طیف تغییرات ژنتیکی 
به سمت بدخیمی باشد. به عالوه اندومتریوز معموال با التهاب مزمن 
همراه می باشد که این امر موجب آزاد سازی سیتوکاین ها می گردد.

و سنتز خود  کرده  پیچیده عمل  در یک شبکه  این سیتوکاین ها 
را تحریک و یا متوقف می نمایند و به این ترتیب می توانند مانند 
رشد،  میتوزی،  فعالیت  موجب  بدخیمی  در  دخیل  مکانیزم های 
پتاسیل  این  گردند.  کنترل  قابل  غیر  آپوپتوز  و  مهاجرت  تمایز، 
بدخیمی اندومتریوز اهمیت دخالت های سریع تر و کامل تر جراحی 

برای درمان کامل بیماری را بیشتر می کند. 
Reference : Fertil Steril. 2008 Nov; 90)5(:1559-70.

تومورهای پوستی CD34 مثبت: مروری تازه بر لیست 
رو به رشد این ضایعات

در طی چند سال گذشته تعداد افزاینده ای از ضایعات پوستی 
کهCD34 را بیان می نمایند، گزارش شده اند. این ضایعات شامل 
تومورهای خوش خیم و بدخیم و نیز ضایعات راکتیو و هامارتوماتوز 
میوفیبروبالستیک،  فیبروبالستیک،  مختلف  منشاهای  از 
صاف،  عضله  چربی،  بافت  عصبی،  عروقی،  فیبروهیستیوسیتیک، 
هماتوپوئتیک، مالنوسیتیک و اپی تلیال می باشند. بیشترین مشکالت 
تشخیصی در مورد پرولیفراسیون های سلول های دوکی به ویژه با 
منشا فیبروسیتیک می باشد. بخشی از این مسئله به این دلیل است 
که در این حوزه در کنار ضایعات کامال مشخص و تعریف شده، اخیرا 
ضایعاتی تحت عنوان ضایعات CD34 مثبت گزارش شده اند که 
تعریف کامال مشخصی ندارند. بیان CD34 در تشخیص افتراقی 
اپی تلوئید   پروتوبرنس،  درماتوفیبروسارکوما  مانند  تومورها  برخی 
 pleomorphic hyalinizing angiectatic یا  سارکوما  
tumor of soft parts نقش اساسی دارد و در برخی دیگر مانند 
دسموپالستیک تریکولموما می تواند در موارد خاص کمک کننده 
باشد. در نهایت، در بسیاری از ضایعات CD34 مثبت تشخیص 
تمام  در  حال  این  با  است.  مشخص  کامال   H&E رنگ آمیزی  با 
این ضایعات استفاده از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در شناخت 

ضایعه کمک کننده است.
Reference: J Cutan Pathol. 2008 Dec; 35)12(:1079-
92.

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

علوم پزشکی شهید بهشتی
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معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
سالم علیکم

احتراما ، با توجه به گسترش استفاده از روش های Liquid-based در آزمایش های سیتولوژی ، ورود اقالم تشخیصی مرتبط و همچنین تائید کیفیت برخی از آن ها 
توسط آزمایشگاه مرجع سالمت ، ضروری است که کلیه آزمایشگاه های متقاضی از آموزش های الزم جهت به کارگیری صحیح این محصوالت که توسط عرضه کنندگان 
این خدمات ارائه می گردد، برخوردار شده و گواهی مربوطه را نیز دریافت و در مستندات آزمایشگاه نگهداری نمایند. خواهشمند است موضوع فوق به نحو مقتضی به اطالع 

آزمایشگاه های تحت پوشش رسانده شود.
دکتر سعید مهدوی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت

بسمه تعالی
گمرک جمهوری اسالمی ایران – مدیر کل محترم دفتر تعیین تعرفه 

سالم علیکم،
احتراما با توجه به بخشنامه های ذیل :

�- بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران به شماره 237/778/��3/�64872 مورخ 87/6/24 ) تصویر پیوست (
2- نامه شماره 72/72/�08/�92�38 مورخ 87/7/22 آن اداره کل محترم ) تصویر پیوست (.

در خصوص کاالهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده از جمله کیت های آزمایشگاهی ) تعرفه های 38220000،3002،30062000 ( باستحضار میرساند برخی از 
گمرکات کشور نسبت به اخذ مالیات مذکور اقدام می نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید طی بخشنامه ای جدید به کلیه گمرکات و مبادی ورودی کشور ) به 
خصوص گمرکات فرودگاه امام خمینی ، مهرآباد ، بندرعباس، شهریار ، غرب تهران ( مراتب معافیت  کیت های آزمایشگاهی و مواد اولیه آن ها ) تعرفه های شماره های 

38220000، 3002 و 30062000 ( از مالیات بر ارزش افزوده ابالغ گردد.
دکتر سعید مهدوی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت

شماره : �0/6�945/س
تاریخ : �387/�0/�4
پیوست: دارد

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
سالم علیکم

با احترام ، پیرو اقداماتی که جهت استانداردنمون نحوه ارائه خدمات در آزمایشگاه های پزشکی صورت گرفته است، به پیوست حداقل اطالعاتی که 
باید در برگه گزارشدهی هیستوپاتولوژی بخش های آسیب شناسی تشریحی آزمایشگاه ها موجود باشد، جهت ابالغ به آزمایشگاه های تحت پوشش ارسال 
می گردد. انتظار می رود همزمان با اقداماتی که در معاونت سالمت جهت الزام مراکز نمونه بردار به ارائه اطالعات بالینی مورد نیاز به آزمایشگاه، انجام می گیرد 

، معاونین محترم درمان نیز دستور فرمایند اقدامات الزم جهت تکمیل برگه های درخواست پزشکان در ارتباط با اطالعات بالینی صورت پذیرد.

دکتر سعیدمهدوی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت

مفاد و اطالعات مرتبط با نامه فوق به طور کامل در صفحات 50-49 درج گردیده است.

استفاده از فناوری نانو برای درمان هدفمند 
سلول های سرطانی

دانشمندان با كمك فناوری نانو ، ابزار جدیدی را درست كرده اند 
كه مولكول های دارو را به صورت هدفمند وارد بافت های بیمار و 

سرطانی می كند.
 به نقل از ای .سی.سی نانو ، دانشمندان دانشگاه ام.آی.تی اخیرا موفق 
شدند با كمك فناوری نانو ابزار جدیدی را بسازند كه با ایجاد درجات حرارت 

متفاوت ، دارو را به طور مستقیم به بافت های هدف وارد می كند.

این دستگاه جدید از دو نوع مختلف نانوپارتیكل كه در دو نقطه 
ذوب مختلف فعالیت می كنند، تشكیل شده است كه این امر كمك 
بافت های  در  شده  كنترل  صورت  به  مختلف  داروهای  تا  می كند 
مورد نظر مانند بافت های سرطانی آزاد شوند كه بدین طریق افزون 
بر اثر بخشی بیشتر دارو ، عوارض جانبی داروها نیز  تا حد زیادی 

كاهش می یابد.
دانشمندان امیدوارند با این كشف جدید به درمان بیماری هایی 

نظیر سرطان و ایدز كمك كنند.
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پروكلسي تونين

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

شهیدرجائی
هادي خلج،  کارشناس ارشد آزمایشگاه

در  نشده،  خون  گردش  وارد  پروكلسي تونین  سالم،  افراد  در 
پاسخ  و  شدید  عفونت هاي  از  حاصله  اختالالت  طي  صورتي كه 
 �00 میزان  تا  است  ممكن  آن  خوني  سطح  بدن،  سیستمیك 
در  ماده  این  عمر  نیمه  یابد.  افزایش  میلي لیتر  هر  در  نانوگرم 

سرم 30-25 ساعت مي باشد.

كاربردهاي بالیني
• تشخیص و پیش آگهي سپسیس و باكتریمي

ولي  است،  ناچیز  خیلي  پروكلسي تونین  خوني  سطح  گرچه   
كاربرد  شدید  سپسیس  در  ماركر  یك  به عنوان  آن  اندازه گیري 

داشته و به خوبي با شدت بیماري همخواني دارد.
SIRS همچنین در افتراق بیماران مبتال به 

 )Systemic Inflammatory Response Syndrome(
  TNF از سپسیس در مقایسه با اینترلوكین هاي 2-6-  8 و 

آلفا كارآیي بیشتري دارد.
البته این آزمایش هنوز به طور روتین استفاده نمي شود و نیاز 

اقبال عمومي بیشتري دارد. به 

• پایش در بیماران مبتال به عفونت هاي داخل شكمي در 
بخش هاي مراقبت هاي ویژه جراحي

قابل  و  پروكلسي تونین روش تشخیصي سریع  با  پایش  انجام 
در  پیش آگهي  بررسي  و  سپتیك  عوارض  ارزیابي  در  اعتمادي 
بیماران مبتال به عفونت داخل شكمي ثانویه در بخش هاي ویژه 

مي باشد. جراحي 
روز هفتم  و همچنین در  از جراحي  اول پس  روز  درطي دو 
در جراحي هاي شكمي جهت پیش بیني بروز نتایج ناگوار نسبت 

به CRP  ارجحیت دارد.
یافتن سطح پروكلسي تونین بیش از �0 نانوگرم در میلي لیتر 
یا بیشتر  نانو گرم  یا میزان �0  از جراحي و  طي یك هفته بعد 
عمل،  از  بعد  پریتونیت  دچار  بیماران  در  متوالي  روز  دو  طي 

CRP ارجحیت دارد. نسبت به افزایش 

• قضاوت در مورد پیش آگهي پنوموني 
و  آنتي بیوتیك تراپي  در  مي تواند  پروكلسي تونین  سطح 
چگونگي تجویز آن قضاوت كند. بدین معني كه كاربرد پروكلسي 
فرد  هر  در  مخصوصا  كرده،  سنجیده تر  را  دارو  مصرف  تونین 
پنوموني هاي  در  و  اعمال كرد  را مي توان جداگانه  تصمیم گیري 

اكتسابي از جامعه  زودتر مي توان دارو را قطع كرد.
 

مقدمه
افراد  در  ولي  شده   تولید  تیروئید  غده  در  پروكلسي تونین 
از  سالم وارد گردش خون نمي شود. در طي اختالالت حاصله 
آن  خوني  سطح  بدن،  سیستمیك  پاسخ  و  شدید  عفونت هاي 
افزایش  میلي لیتر  هر  در  نانوگرم   �00 میزان  تا  است  ممكن 
شدید  سپسیس  در  ماركر  یك  به عنوان  آن  اندازه گیري  یابد. 
دارد.  همخواني  بیماري  شدت  با  به خوبي  و  داشته  كاربرد 
و  نمي شود  استفاده  روتین  به طور  هنوز  آزمایش  این  البته 
را  اقبال عمومي بیشتري دارد. كاربرد آن مصرف دارو  به  نیاز 
سنجیده تر كرده، مخصوصا در هر فرد تصمیم گیري را مي توان 
 CRP به  نسبت  كینتیك سریع تري  زیرا  كرد  اعمال  جداگانه 
كاهش  التهاب   نمودن  فروكش  با  و  مي دهد  نشان  خود  از 

CRP مي باشد.  غلظت آن نیز سریعتر از 

CRP تونین، سپسیس،  پروكلسي  كلمات كلیدي: 

پروكلسي تونین
 C  پروكلسي تونین )پیش ساز كلسي تونین( توسط سلول هاي
 ،)Calcitonin(به كلسي تونین تولید شده و  تیروئید  در غده 
 Protein( و یك قطعه پروتئیني )Katacalcin( كاتاكلسین
مسئول  كلسي تونین  هورمون  مي شود.  تبدیل    )Residue

هموستاز كلسیم در بدن مي باشد. 
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CRP  با )PCT( مقایسه پروكلسي تونین
زیادي  محاسن   CRP به  نسبت  ل  بدحا  بیماران  در   PCT
PCT  وسیع نتایج )range( دارد. چشمگیرترین نكته در دامنه

سیستمیك  عفونت  شدید  مراحل  در  آن  چشمگیر  افزایش   و 
مي باشد.

عملكرد  اختالل  یا  و  بوده  ضعیف  بدن  التهابي  پاسخ  اگر 
پایین  PCTكماكان  غلظت    باشد،  متوسط  حد  در  عضوي 
حد  به  اندك  ولو  التهاب  با   CRP میزان  كه  درحالي  مي ماند، 
اختالل  از  ارزنده تري  اطالعات   CRP لذا  مي رسد.  خود  اكثر 
شدید عملكرد اعضا و پیشرفت التهاب بما نمي دهد، چرا كه در 
رسیده  مقادیر حداكثر خود  به  كم  با شدت  التهابي  فرایند  یك 

است. 
مي باشد،  ماده  این  سریعتر  كینتیك   PCT محاسن  سایر  از 
التهاب  كاهش  یا  افزایش  با   CRP به  نسبت  كه  معني  بدین 
 6 در   PCTافزایش مي دهد.  نشان  واكنش  خود  از  شدیدتر 
 CRP ولي  گرفته  صورت  التهابي  تحریك  از  پس  اول  ساعت 
با فروكش نمودن  تا قبل از �2 ساعت تغییر چشمگیري ندارد. 
CRP مي باشد. در  از  نیز سریعتر   PCT التهاب كاهش غلظت 
بیماران بستري در ICU كه بهبود یافته اند میزان PCT سریع 
ترخیص  از  بعد  روزها  تا   CRP صورتي كه  در  داشته  كاهش 

افزایش نشان مي دهد.  بیماران 
غلظت  شده  دیده  دارند  مرگباري  پیش آگهی  بیماراني كه  در 
PCT در چهار روز اول بیماري تقریبا ثابت است و بعد از روز 
CRP در تمام  باال مي رود، در صورتي كه سطح  چهارم  شدیدا 

دوران بیماري همواره باال است. 
منعكس  آن  مطلق  میزان  نه  و   PCT غلظت  تغییرات  سیر 
نقش  پیش آگهي  در  و  بوده  التهابي  سیستمیك  پاسخ  كننده 
مرگباري  اگهي  پیش  بیماراني كه  اوصاف  این  به  توجه  با  دارد. 
PCT مي تواند  CRP قابل شناسایي نیستند ولي  دارند توسط 

باشد. بیمار  بقا در  پیش بیني كننده وضعیت 

روش هاي اندازه گیري 
 Monoclonal Immunometric Assay •

• روش سریع یا Rapid :  طي 30 دقیقه انجام پذیر است. 
روشي نیمه كمي است و به دستگاه نیز وابسته نمي باشد. روش 
كار: 200 الندا )6 قطره( از نمونه سانتریفوژ شده سرم یا پالسما 
را  در چاهك روي كیت ریخته، 30 دقیقه صبر مي كنیم. بعد در 
كنترل  نوار  با  مقایسه  در  كه  رنگي  برحسب شدت  اتاق  حرارت 

بدست مي آید گزارش مي شود.
 )Luminometric Immunoassay( LIA روش •

خالصه
افراد  در  ولي  شده  تولید  تیروئید  غده  در  پروكلسي تونین 
از  حاصله  اختالالت  طي  در  نمي شود.  خون  گردش  وارد  سالم 
آن  خوني  سطح  بدن،  سیستمیك  پاسخ  و  شدید  عفونت هاي 
ممكن است تا میزان �00 نانوگرم در هر میلي لیتر افزایش یابد. 
نیمه عمر این ماده در سرم 30-25 ساعت مي باشد. اندازه گیري 
به  و  داشته  كاربرد  شدید  سپسیس  در  ماركر  یك  به عنوان  آن 
هنوز  آزمایش  این  البته  دارد.  بیماري همخواني  با شدت  خوبي 
اقبال عمومي بیشتري  نیاز به  به طور روتین استفاده نمي شود و 
در  مخصوصا  كرده،  سنجیده تر  را  دارو  مصرف  آن  كاربرد  دارد. 
كینتیك  كرد.  اعمال  جداگانه  مي توان  را  تصمیم گیري  فرد  هر 
فروكش  با  مي دهد.  نشان  خود  از   CRP به  نسبت  سریعتري 
 CRP از  سریعتر  نیز   PCT غلظت  كاهش  التهاب   نمودن 

مي باشد. 
آن  مطلق  میزان  نه  و   PCT غلظت  تغییرات  سیر 
پیش آگهي  در  و  بوده  التهابي  سیستمیك  پاسخ  منعكس كننده 
آگهي  پیش  بیماراني كه  اوصاف  این  به  توجه  با  دارد.  نقش 
 PCT قابل شناسایي نیستند ولي CRP مرگباري دارند توسط

باشد. بیمار  بقا در  مي تواند پیش   بیني كننده وضعیت 
 ،Monoclonal Immunometric Assay  با روش هاي

روش سریع و روش LIA   قابل اندازه گیري است.
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 سيستم جدید بایگانی الم های
شيشه ای در پاتولوژی
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میکروسکوپی  مجموعه الم های شیشه ای  بودن  در دسترس 
است.  ها  پاتولوژیست  روزمره  و  جدی  نیازهای  از  مرور  برای 
مطالعات  یا  کنفرانس ها  تحقیقات،  در  است.  دوره ای  مطالعات 
تحلیل  و  تجزیه  و  مقایسه  برای  پاتولوژیست ها  اغلب  شخصی، 
نیاز دارند.  با مشخصه های یکسان در تحقیقات خود  به مواری 
نسل اندر نسل استفاده از اسالیدهای رنگ شده نقطه اتکا بوده 
اند. حتی وقتی که تصاویر دیجیتال به سهولت در دسترس قرار 
طالیی  استاندارد  یک  عنوان  به  شده  رنگ  اسالیدهای  دارند 

قرار می گیرند. استفاده  مورد 
عدم  پاتولوژیست ها،  اکثر  روی  پیش  مسئله  عمومی ترین 
وجود یک سیستم بایگانی سازماندهی شده و مناسب، می باشد. 
اکثر پاتولوژیست ها الم های شیشه ای خود را که از موضوع های 
جالب توجه بیمارستانی و آزمایشگاهی تهیه کرده اند به صورت 
هر  بنابراین  می کنند.  نگهداری  مختلف  جعبه های  در  پراکنده 
نادری  بیماری  از  3 الم  پاتولوژیست  چند ممکن است که یک 
صورت  به  مختلف  جعبه های  در  الم   3 این  اما  باشد  داشته 
که  خاصی  منطق  هیچ  بدون  و  باشند  شده  نگهداری  پراکنده 
شده  پراکنده  آورد،  فراهم  آن ها  به  را  سریع  دسترسی  امکان 
بر  که  باشد  سیستمی استوار  یک  تا  دارد  ضرورت  لذا  باشند.  
و   گروه بندی  را  یکسان  های  تشخیص  با  موار  بتوان  آن  اساس 
بر اساس الفبا و اعضای مختلف مرتب کرد، احساس می گردید 
که  دسترس  قابل  و  ساده  بایگانی  سیستم  یک  اینجا  در  ما   .
را  است  انتقال  قابل  و  ایمن  اطالع رسانی،  ویژگی های  دارای 

می دهیم.  ارائه 
 S|Pایندکس کارت های  محفظه  شامل  سیستم  این 
کاردینال  سالمتی  موسسه  که  می باشد  میکروسکوپی  الم های 
محفظه  این  می رساند.  فروش  به  را  آن   )McGaw,IL(

اندازه  هم  اینچ،   5 در   3 ایندکس  کارت  و  اسالید  نگهداری 
این   .)� )شکل  می باشد  محافظ  پالستیکی  قالب های  با  با 
سیتوپاتولوژیست ها  و  سیتولوژیست ها  برای  الم  محفظه های 
محفظه ها  این  از  اغلب  که  آن هایی  است خصوصا  شناخته شده 
غیر  سیتولوژی  نمونه های  از  چندگانه  الم های  گروه بندی  برای 
این  می کنند.  استفاده  سوزنی  نمونه های  ویژه  به  ژینکولوژیک، 
 25 در   75 الم  چهار  نگهداری  گنجایش  پالستیکی  قالب های 
این  دارند.  مختلف  ضخامت های  با  را  اینچ(   � در   3( میلیمتر 
خراشیده  یا  چسبیدن  از  و  نبوده  تماس  در  یکدیگر  با  الم ها 
گذاری  شماره  و  نام  برای  خطوطی  می شوند.  محافظت  شدن 
نیز  برگه هایی  شوند.  می  گرفته  نظر  در  بیمار  حال  شرح  یا 
قرار  سریع  کردن  فهرست  برای  کارت ها  باالیی  قسمت  در 
انواع  از  بسیاری  در  می توان  را  الم ها  کارت  این  می شود.  داده 
در  که  نمونه هایی  در   .)2 )شکل  داد  قرار  بایگانی  محفظه های 
شکلی،  مستطیل  فلزی  محفظه های  می کنید  مشاهده  تصاویر 
بوده  اینچ   5/25*�2/5*�6 آن ها  ابعاد  که  است  شده  استفاده 
محفظه ها  می باشند.  الم  کارت   �00 تقریبی  ظرفیت  دارای  و 
خاص  بیماری های  طبقه بندی  یا  سیستم ها  اعضای  اساس  بر 
همچون مالنوما نشانه گذاری شده و برچسب می خورند. کارت ها 
باالیی کارت درج شده  نوار  در  الفبا در محفظه ها که  اساس  بر 
بیمار  بیماری، سابقه  قرار داده می شوند. همچنین مشخصه های 
بر روی کارت  نیز،  ممکن است  یا حتی رنگ آمیزی اختصاصی 

شود.   نوشته 
 

شکل 1 : محفظه نگهداری اسالید و کارت ایندکس

شکل 2 : انواع محفظه های بایگانی

Steve Tsai, Francisca Kartono, Paul K. Shitabata
From: American Journal of Clinical Pathology

  ۲007 July / 1 Number ,1۲8 Volume

ترجمه: دکتر مریم منجم زاده، استادیار گروه پاتولوژی, دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

فرشته ایرانمنش،کارشناس آزمایشگاه، بخش پاتولوژی، دانشگاه 
علوم پزشکی تهران
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این سیستم، سادگی و سهولت جستجو و  نتایج  از مهمترین 
الفبا  بازیابی الم ها می باشد. تمامی تشخیص ها به ترتیب حروف 
مالنومای  نمونه  یک  مرور  به  اگر  مثال،  برای  می شوند.  بایگانی 
تحلیل رفته  )Regressed Melanoma(نیاز باشد، هر کس 
باز کردن کشوی مالنوما و تشخیص مربوطه  به محض  می تواند 
به سرعت آن نمونه را شناسایی کند. در حین مطالعه و بررسی 
کارت ها، پاتولوژیست قادر خواهد بود که عالوه بر مشخصه های 
این  نماید.  مشاهده  را  نمونه  ماکروسکوپی  خصوصیات  بیماری، 
الم ها در طول فرایند مشاهده و بررسی، مستقیما لمس نمی شوند 
و نیاز به محافظ اضافه جهت محافظت در برابر خراشیدگی، گرد و 
غبار، اثر انگشت و ساییدگی فیزیکی نخواهد داشت. حاشیه های 
قالب های پالستیکی محفظه های الم، امکان دسترسی ناخواسته 
در حین برداشتن یا قراردادن الم را از بین می برند. محفظه ها به 
استفاده  به کارت ها نچسبند.  قدر کافی جادار هستند که الم ها 
معمولی  جعبه های  از  آن ها  به  دستیابی  با  مقایسه  در  الم ها  از 

فرآیندی راحت تر و ساده تر می باشد.
بالینی،  اطالعات روی کارت ها شامل مواردی همچون سابقه 
حتی  یا  اختصاصی،  رنگ آمیزی های  نمونه،  ماکروسکوپی  شرح 
آن ها  بتوان  است  ممکن  که  مولکولی  یا  سیتوژنتیک  داده های 
نیز  کارت  پشت  نیاز،  در صورت  می باشد.  نوشت  کارت  روی  را 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اضافه  نکته های  یا  یادداشت  برای 
سریع  و  متقابل  مرجع  یک  داشتن  امکان  الم  این  همچنین 
محل  جنسیت،  سن،  همچون  اطالعاتی  می آورد.  فراهم  را 
در  می شوند.  ثبت  رویی  برچسب  روی  )بیوپسی(  نمونه گیری 
بیماری  به  مربوط  اطالعات  الم،  برچسب  مقابل  و  الم  پشت 
با اطالعات  را  امکان چک کردن مجدد  امر  این  نوشته می شود. 
را  باشد  بیشتری که ممکن است روی اطالعات کارت  کلینیکی 
»کارت های  به  مستقیما  نمونه ها  سیستم،  این  با  می کند  فراهم 

الصاق می شوند. مرجع« 
است.  سیستم  این  ویژگی های  دیگر  از  گسترش،  قابلیت 
حالت های مشابه را می توان با سرفصل بیماری مشخص شده به 
یا  موجود  کارت  روی  از یک شکاف خالی  استفاده  با  و  سادگی 
یک کارت جدید اضافه کرد. به طور مثال، اگر یک رنگ آمیزی 
اختصاصی به طور ویژه برای یک حالت ارزشمند باشد، می توان 
آن الم را به سادگی به کارت اضافه کرد. مرتب کردن مجدد و 
جابجا کردن الم های بایگانی شده قبلی، که یک کار طاقت فرسا 
روش  این  در  است،  میکروسکوپی  الم  متعدد  جعبه های  برای 

ضرورت نخواهد داشت.
در جلسات آموزشی هم به بواسطه قابل حمل بودن کارت ها، 
قفسه های  کشوی  کرد.  استفاده  آن ها  از  می توان  راحتی  به 
مجزای کارت ها آنقدر جمع و جور و سبک هستند تا براحتی باز 
ایمن تر  انتقال  این  اتاق های کنفرانس جابجا شوند.  شوند و بین 
فیزیکی  محافطت  به  کارت ها  استحکام  و  قفسه ها  زیرا  است 

الم ها کمک می کند. )شکل 3( 

 

شکل 3: کشوی قفسه های مجزای محتوی کارت
سیستم های  به  دسترسی  امکان  سیستم  این  سرانجام، 
نمونه های بافتی سیتولوژی و بیوپسی را می دهد. برای مثال، به 
منظور تسهیل مطالعه و پیگیری این مطالعات، می توان الم های 
قطعات  با  را  تیروئید  پاپیالری  کارسینومای  سوزنی  سیتولوژی 

کرد. بایگانی  قطعی  تیروئیدکتومی  نمونه  بافت 
نقطه ضعف بالقوه این سیستم عدم وجود یک بانک اطالعاتی 
مرتبط با سیستم بایگانی دانست. برای این منظور، می توان یک 
بانک اطالعاتی همزمان را به منظور دسترسی آسان و جستجوی 
موارد پاتولوژی خاص روی یک کامپیوتر شخصی ایجاد کرد. این 
بانک اطالعاتی و سیستم بایگانی را می توان بر اساس الفبا یا هر 
تنظیم  موضوعی  گروه های  با  مرتبط  دیگری  بندی  طبقه  روش 
موضوعات  که  بزرگ  الم های  مجموعه  جمع آوری  برای  کرد. 
پزشکی متعددی را در بر گیرد، هر سیستم بایگانی، می تواند به 
با  درختی  همچون  بدهد.  اختصاص  را  عددی  طبقه بندی،  یک 

 2. )MeSH( عنوان: موضوعات پزشکی
در  مشابه  تشخیصهای  متقابل  ارجاع  عدم  دیگر،  چالش 
سیستم های مختلف است. برای مثال، آیا یک فایل شامل سارکومای 
قرار  زنانه،  تناسلی  بیماری های  تحت  را،  زنان  تناسلی  اپیتلیوئید 
اپیتلوئیدی  سارکوماهای  تمامی  با  گروهی،  طور  به  یا  می دهید 
اعضای مختلف نگهداری می کنید؟ ما مورد دوم را انتخاب می کنیم. 
مطالعه مقایسه ای بین روش ما برای نگهداری  الم های یکسانی که 
در یک دوره مشابه جمع  آوری و نگهداری شده اند طبق سیستم 
پیشنهادی ما و نیز  روش کالسیک بایگانی الم های میکروسکوپی، 

می تواند به عنوان یک بررسی مطلوب باشد.   
ما یک سیستم سازماندهی و بایگانی بدیع برای الم شیشه ای 
گروه بندی  موارد  آسان  بازیابی  سیستم  این  نتایج  دادیم.  ارائه 
اعضای  یا  الفبا  مبنای  بر  که  می باشد  مشابه  بیماری های  شده 
به  ایده آل  سیستم  این  شده اند.  سازماندهی  بدن  های  سیستم 
اطالع رسانی،  ویژگی های  دارای  و  بوده  دسترس  قابل  آسانی 

ایمن و قابل انتقال است.

Reference: 
1-Brown RAG, fawkes RS, Beck JS. Indexing and filing of pathological illusrations. J Clin Pathol. 1975;25: 77-79.
2-Cilliers JM. The organization of a slide collection in a medical library. Bull Med Libr Assoc. 1981;69:330-333.
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 نحوه انتخاب انواع تست هاي
 اتوآنتي بادي و تفسير آن ها جهت

 تشخيص
 و درمان بيماري هاي روماتولوژیک

(SARD) خود ایمن سيستميک

جمله  آن  ز  ا که  مي گردد  یمني  ا خود  بیماري هاي  به 
بــعضي  و   ،HLA نظــیر  ژنــتیکي  فاکتــورهاي  مي توان 
و   Selective IgA Deficiency مانند  ژنتیکي  نقایص 
Congenital Complement Defect را نام برد. اتوآنتي بادي هاي 
اختصاصي در مرحله بعدي در سرم ظاهر مي شوند که البته مدت 
زمان آن بسیار متغیر بوده و به نوع بیماري بستگي دارد اما مي تواند 
بسته به نوع آنتي بادي حتي سال ها به طول بیانجامد. در این مرحله 
بیمار هنوز فاقد عالیم کلینیکي )Asymptomatic( و یا داراي 
عالیم خفیف کلینیکي )Paucisymptomatic( است. در نهایت 
در فاز سوم که به احتمال زیاد به وسیله یک فاکتور محیطي شروع 
مراجعه  به  منجر  و  شده  ظاهر  بیماری  کلینیکي  عالیم  مي شود، 
بیماري مي گردد. در طي چند دهه  به پزشک و تشخیص  بیمار 
اخیر افزایش تعداد آنتي بادي هاي شناخته شده، اهمیت آن ها در 
)Overlapping( آن ها در  نیز همپوشاني  و   SARD تشخیص 
و  آزمون ها  تفسیر  در  پیچیدگي  به  منجر   SARD مختلف  انواع 
شده  سعي  مقاله  این  در  است.  شده  آنها  انتخاب  در  ابهام  ایجاد 
است که با معرفي انواع آزمون هاي رایج در این زمینه و راهنمایي 
جهت انتخاب نوع آن و نیز تفسیر نتایج به دست آمده با توجه به 
شرح حال بیمار و معاینه فیزیکي، گامي موثر در تشخیص بیماري، 

تعیین پیش آگهي و درمان بیماران برداشت. 
از آنجایي که هیچ آزمایشي جهت اتوآنتي بادي ها ویژگي %�00  
ندارد، مهمترین مسئله آن است که بتوان بین نتایج مثبت واقعي 
و نتایج مثبت کاذب تمایز قائل شد.  از اتوآنتي بادي ها همچنین در 
جهت پیش بیني وقوع بیماري هاي خود ایمني نیز مي توان استفاده 
نمود که البته در این رابطه، Predictive Value به غلظت و تعداد 
 )Specific Autoantibodies( اختصاصي  آنتي بادي هاي  اتو 
موجود در سرم بیمار بستگي دارد.  با توجه به موارد فوق در مقاله 
حاضر به چگونگي درخواست و انتخاب نوع آزمون اتوآنتي بادي و 

نیز اساس و تفسیر آن ها خواهیم پرداخت. 

نحوه درخواست و اساس تست هاي اتوآنتي بادي 
اتوآنتي بادي ها )Autoantibodies=AA( از مهمترین شاخص هاي 
بالینی  عالیم  بروز  پیش بیني  یا  و  آگهي  پیش  تشخیص،  تائید 
بیماري مي باشند. غالبا پس از گرفتن شرح حال بیمار و تشخیص 
احتمالي بیماري بر اساس عالیم کلینیکي، ابتدا یک آزمون غربالي 
اتوآنتي بادي انجام گرفته که غالبا به وسیله روش ایمونوفلورسانس 
غیر مستقیم )IIF( و یا ELISA مي باشد که اختصاصي نبوده و 
را نشان مي دهد و در صورت   AA نوع  یا چند  صرفا حضور یک 
مثبت یا منفي بودن نتیجه آزمون، از سایر آزمون ها که اختصاصي 
مي باشند جهت تشخیص دقیق بیماري استفاده مي گردد. خالصه اي 
نحوه  و  تشخیص  به  رسیدن  جهت  شده  پیشنهاد  مسیر  این  از 

درخواست آزمون ها در فلوچارت روبرو آمده است.

خالصه
به طور متداول اتوآنتي بادي ها پارامتر مناسبي جهت تشخیص 
محسوب  سیستمیک  اتوایمیون  بیماري هاي  فعالیت  تعیین  و 
مي شوند. تنوع اتوآنتي بادي ها، اختصاصي نبودن آن ها و نیز وجود 
اندازه گیري  براي  متفاوت  با حساسیت هاي  مختلف  تکنیک هاي 

آن ها، منجر به ابهام در تشخیص و تفسیر آن ها شده است.
به شروع  بخشیدن  و سرعت  تشخیص  در  تسهیل  منظور  به 
درمان )در صورت نیاز( و نیز جلوگیري از صرف هزینه هاي اضافي 
انجام  و  دقیق  حال  شرح  گرفتن  از  پس  مي توان  آزمایشگاهي، 
معاینات بالیني و طرح تشخیص هاي افتراقي، ابتدا با درخواست 
غیر  ایمونوفلورسنت  روش  با  اتوآنتي بادي  غربالي  آزمون  یک 
مستقیم )IIF(، بیماران را  بر اساس پاسخ مثبت یا منفي از هم 
جدا نموده و سپس با انجام آزمون هاي اختصاصي در هرگروه  به 

تشخیص قطعي بیماري رسید.

مقدمه
   Systemic autoimmune rheumatologic diseaseدر
تعیین  گروه بندي،  تشخیص،  جهت  اتوآنتي بادي ها  )SARD(از 
استفاده  بیماري  فعالیت  شاخص  عنوان  به  نیز  و  پیش آگهي 
SARD شامل سه  از جمله  ایمني  بیماري هاي خود  مي شوند. 
فاز مختلف هستند. در فاز اولیه )Initial Phase( که مي تواند 
کلینیکي  عالیم  فاقد  بیماران  دهد  رخ  تشخیص  از  قبل  سال ها 
بوده و اتوآنتي بادي ها در سرم آن ها دیده نمي شود اما وجود عوامل 
آن ها  ابتالء  استعداد  و  حساسیت  افزایش  باعث  ژنتیکي، 

دکتر انسیه علي آبادي PhD ایمونولوژي، 
دکتر آزیتا آل داود، متخصص آسیب  شناسي بالیني و تشریحي، 

دکتر شهرزاد نگهبان متخصص آسیب شناسي بالیني و تشریحي، 
دکتر یحیي دانشبد متخصص آسیب  شناسي بالیني و تشریحي 

بخش های ایمونولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر دانشبد
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Abbreviations: APS, Antiphospholipid syndrome; ACLA, Anticardiolipine Ab; ß2 GPI, ß2 
Glycoproteine I; CNEP, centromere protein; C-ANCA, Cytoplasmic antinuclear antibody; 
SSC, systemic sclerosis; dCSSC, diffuse Cutaneous SSC; DIL, drug-induced lupus; dsDNA, 
double strand DNA; LCSSC, Limited cutaneous SSC; MCTD, Mixed connective tissue disease; 
PM, Polymyositis; PR3, proteinase 3; RNAP, RNA polymerase; RNP, Ribonucleoprotein; RF, 
Rheumatoid factor;Rib-p, Ribosomal p protein; SJS, Sjogren syndrome; SLE, Systemic lupus 
erythematosus; SS-B, Sjogren syndrome antigen B; SS-A,Sjogren syndrome antigen A; Sm, Smith 
antigen; Topo-I, Topoisomerase I; WG, Wegener granulomatosis.

فلوچارت پیشنهادی جهت نحوه انتخاب آموزن های اتوآنتی بادی در بیماری های 
روماتولوژیک خود ایمن سیستمیک
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زماني که  تا  موارد  از  بسیاري  در  اوال  که  است  ذکر  شایان 
دنبال  به  نیست  الزم  است  منفي   AA-IIF غربالي  آزمون 
به  قویا  بیمار  بالینی  عالیم  مگر  باشیم  اختصاصي  آزمون هاي 
به  قادر  تنهایي  به   AA-IIF آزمون  ثانیا  باشد.   SARD نفع 
تشخیص کلیه اتوآنتي بادي هاي مرتبط با SARD نمي باشد، که از آن

  CCP   )Cyclic Citrulinated  Peptide( آنتي بادي هاي ضد
برد.  نام  مي توان  را   )Rheumatoid Arthritis( RA در
به  هستند  دسترس  در  تجاري  صورت  به  که   AA کیت هاي 
 AA عنوان راهي جهت غربال کردن بیماران و اندازه گیري میزان
مورد  امروزه  که  آن ها  متداول ترین  که  مي روند  کار  به  سرم  در 
بر روي سوبستراهاي   IIF بر روش  بیشتر  قرار مي گیرند  استفاده 
 HEP-2 Cell مانند  سلولي  کشت  سوبستراهاي  نیز  و  بافتي 
 )Human  Epithelioma Type 2 Cell( که به صورت 
منوالیر بر روي اسالید میکروسکوپي گسترش یافته است و نیز 

   )Enzyme Linked Immunosorbent Assay(روش
ELISA تأکید دارند. مزیت آزمون AA-ELISA آن است که 
با  که  آزمایشگاه هایي  براي  عملي  نظر  از  و  بوده  سریع  آن  انجام 
مشکل   اما  مي باشد  مناسب  هستند  روبرو  نمونه  از  زیادي  حجم 
آزمون هاي A-ELISA آن است که ممکن است قادر به شناسایي 
از  اجزایي  که  سلولي  ناپایدار  آنتي ژن هاي  علیه  بر  اتوآنتي بادي ها 
هسته، سانترومر یا سایر بخش هاي سلولي هستند نباشند. همچنین 
نتایج  آزمون ها  این  باالي  حساسیت  به  توجه  با  موارد  بعضي  در 
مثبت کاذب بدست مي آید بنابراین، این امر منجر به آن شده است 

  IUIS )International Union Of Immunology که 
 AA-IIF آزمون ،Societies Serology Sub Committee(
را به عنوان آزمون انتخابي براي غربال کردن بیماران مبتال به عالیم 

بیماري SARD در نظر گیرند. 
نتایج  در  اندازه گیري  قابل  تفاوت هاي  که  است  ذکر  به  الزم 
بدست آمده از کیت هاي متعلق به شرکت هاي مختلف سازنده دیده 
 AA مي شوند و بنابراین، این امر ضرورت استاندارد کردن آزمایش
چه در کیت هاي تجارتي و چه در آزمایش های استاندارد شده به 
وسیله خود آزمایشگاه را نشان مي دهد. هر چه رقت باالتري از سرم 
بیمار  آنتي  بادي در سرم  از  باالتري  باشد میزان  بیمار جواب داده 
وجود دارد. براي استاندارد کردن و به عبارتي اپتیمم کردن آزمون 
IIF و باال بردن ویژگي و حساسیت آن مي بایست تمامی شرایط 
انجام آزمایش را اپتیمم نمود که مهمترین آن کیفیت کونژوگه و 
غلظت و زمان انکوباسیون آن است. در روش ANA-IIF چنانچه 
از سلول هاي HEP-2 استفاده گردد امکان تشخیص بیش از 30 
طرح سیتوپالسمي و هسته اي )Pattern( مختلف را فراهم مي کند 

که نشاندهنده وجود آنتي بادي هاي مختلف هستند. 
بعضي از الگوها مانند الگوی مربوط به آنتی بادی ضدسانترومر 
میکروسکوپ  زیر  در  هسته ای  مجزای  نقطه های  صورت  به  که 
مشاهده مي شود کامال اختصاصي هستند اما اغلب الگوها مي توانند 
به چندین اتوآنتي بادي مختلف مربوط شوند. به این دلیل و نیز 

اتوآنتي بادي  چندین  داراي  غالبا  بیماران  سرم  آن که  خاطر  به 
انجام  از  پس  مي توانند  اختصاصي  آزمون های  هستند  مختلف 
آزمون ANA-IIF به منظور مشخص کردن نوع آنتي بادي ها به 
صورت جداگانه صورت گیرند که باعث تشخیص افتراقي بیماري ها 

از یکدیگر مي گردد.
از جمــله ایــن تســت ها مي توان ANA Profile Test  یا

ایمونوبالت جهت شناسایي  با روش   ENA ProfileTest  که 
آنتي بادي هاي موجود بر علیه آنتی ژن های قابل تخلیص هسته ای انجام 
مي شود را نام برد. در این روش ابتدا آنتي ژن هاي موجود در هسته با روش 
  PAGE )Polyacrylamide gel Electrophoresis(
مري  پلي  غشاء  یک  روي  بر  سپس  و  شده  تفکیک  ژل  روي  بر 
مواد  از  بعد  مرحله  در  مي گردند.  منتقل  سلولز  نیترو  غشاء  مانند 
ورق  روي  بر  نشده  اشغال  جایگاه هاي  اشباع  جهت  کننده  بلوک 
نیتروسلولز به منظور جلوگیري از اتصال غیراختصاصي آنتي بادي ها 
استفاده مي شود. سپس ورق هاي نیتروسلولزي با سرم بیمار انکوبه 
آنتي ژن ها  از  یک  هر  علیه  بر  آنتي بادي  چنانچه  که  مي گردند 
متصل  نظر  مورد  ژن  آنتي  به  باشد،  داشته  وجود  بیمار  سرم  در 
عبارت  که  مي نمایند  اضافه  را  کونژوگه  بعد  مرحله  در  مي گردد. 
آنزیم آنزیم نظیر  به وسیله یک  ثانویه که  آنتي بادي  از یک  است 

 Alkaline Phosphatase یا HRP)Horseradish Peroxidase(
نشاندار شده است. در صورت حضور آنتي بادي در سرم بیمار و اتصال 
آن به آنتي ژن موجود در غشاء نیترو سلولزي، کونژوگه اضافه شده، 
به کمپلکس آنتي ژن- آنتي بادي موجود در سطح ورقه نیتروسلولزي 
متصل مي گردد. البته الزم به ذکر است که در فواصل مراحل انکوباسیون، 
باند نشده صورت مي  گیرد. در  شستشو جهت حذف آنتي بادي هاي 
مرحله آخر سوبسترا که غالبا  )DAB )Diaminobenzidineیا 
NBT/BCIP  )Nitrobluetetrazolium chloride/5-bromo-

که  مي گردد  اضافه  مي باشد   4-chloro-3-indolylphosphate(
آن  وسیله  به  کونژوگه  که  است  آنزیمي  سوبستراي  حقیقت  در 
باندهاي  آنزیمي  واکنش  یک  اثر  در  بنابراین  است.  شده  نشاندار 
بر  که  مي گردند  ظاهر  نیتروسلولزي  نوارهاي  روي  بر  قهوه اي 
اساس شدت رنگ باندها و مقایسه آن ها با کنترل، نتایج به صورت کیفي

 )Negative, Borderline, Positive, Strongly Positive( 
گزارش مي گردند البته چنانچه دستگاه Scan موجود باشد مي توان 

نتایج را به صورت کمي نیز گزارش نمود.
 روش ایمونوبالت داراي ویژگي و حساسیت بسیار باالیي است 
که قابل مقایسه با روش ELISA مي باشد اما مزیت این روش در 
با ELISA آن است که بر خــالف روش ELISA که  مقایسه 
در آن تنها یک آنتي بادي بر علیه یک آنتي ژن خاص در یک زمان 
قابل بررسي است، در روش ایمونوبالت مي توان به صورت همزمان 
در یک تســـت چندین آنتي بادي را تشخیص دهیم. براي مثال 
مي توان به صورت همزمان آنتي بادي هاي موجود در سرم بیمار را 
 CENPB, Sm, nRNP, آنتي ژن هاي  این  از  بر علیه هر یک 
 Histone, Jo-1, SCL-70, Ro-52, SS-B, SS-A,
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  ,Nucleosome Ribosomal P Protein, dsDNA
بررسي نمود.

AA تفسیر نتایج
نتایج تست AA-IIF معموال به صورت یک Pattern و یک 
اهمیت  حائز  نتایج  تفسیر  در  دو  هر  که  مي شوند  گزارش  تیتر 
بیماري هاست  از  مختلفي  انواع  با  مرتبط   Pattern هر  هستند. 
بیماري هاي  با  مرتبط  که   Speckled Pattern مانند 
 MCTD)Mixed connective tissue disease(  SJS
 )Sjogren’s syndrome( , SLE)Systemic lupus
  erythematous(  ,  SSC )Systemic scleroderma(
می باشد و Homogenous Patternمرتبط با بیماري هاي

 AH )Autoimmune hepatitis(  SLE , SSC
 SLE، APS بیماري هاي  به  مربوط   Rim Pattern و 
 Anti phospholipids syndrome(، AH(مي باشد. 
بنابراین زماني که تست AA-IIF مثبت است الزم است تست هاي 
اختصاصي  اتوآنتي بادي هاي  تعیین  و  به منظور تشخیص  تکمیلي 

جهت تشخیص افتراقي بیماري انجام پذیرد. 
که  مي کنند  پیشنهاد  مقاالت  بعضي  آنتي بادي  تیتر  مورد  در 
تیترهاي 80:� و یا کمتر از آن به عنوان مشکوک و یا غیر اختصاصي 
در نظر گرفته شوند اما این امر استثنائاتي دارد. اول آنکه در مورد 
کودکان این مطلب کاربرد ندارد. در مورد کودکان تیتر ANA به 
میزان 20:� و یا 40:� ممکن است از نظر کلینیکي حائز اهمیت 
اختصاصي  و  اهمیت  نظر   از  بیشتري  بررسي هاي  باشد و متعاقبا 
بودن آن الزم باشد. دوم آنکه اتوآنتي بادي هاي خاص مي توانند از 
مدت ها قبل از بروز عالیم کلینیکي و یا تشخیص بیماري با تیتر 
باقیمانده  زمان  به مدت  بسته  باال(  تیتر  با  اوقات  گاهي  )و  پایین 
جهت بروز عالیم کلینیکي در سرم فرد دیده شوند که این مورد در 

بیماري هایي مانند SLE, SSC, RA دیده شده است.
به صورت  اتوآنتي بادي  تست  که  است  نکته ضروري  این  ذکر 
بیماران  یک  درجه  خویشاوندان  در  است  ممکن  شایع  و  متداول 
اتوآنتي بادي ها  ظهور  شیوع  این  بر  عالوه  شود.  مثبت   SARD
 AA تست  همچنین  مي یابد.  افزایش  سن  افزایش  با  سرم  در 
بدخیمي ها  ویروسي،  بیماري هاي  مانند  شرایطي  در  است  ممکن 
بنابراین،  گردد.  مثبت  نیز  ایمن  خود  غیر  التهابي  بیماري هاي  و 
نکات فوق این مطلب را به پزشکان یادآوري مي کند که زماني که 
غربال گري از نظر وجود AA صورت مي گیرد و این تست ها جهت 
تحقیق و بررسي احتمال وجود یک بیماري SARD است در مورد 

شواهد کلینیکي سایر موارد فوق الذکر هشیار باشند. 

تست هاي اختصاصي
است  اتوآنتي بادي  جدید  تست هاي  جمله  از   Anti-CCP:  •
آرتریت  آگهي  پیش  و  عنوان یک شاخص جهت تشخیص  به  که 
روش  به   Anti-CCP تست  مي رود.  کار  به   )RA( روماتوئید 

ELISA انجام می گیرد. تاکنون متداول ترین تست سرولوژیک در 
  )Rheumatoid Factor( RFتست RA به  موارد مشکوک 
بوده است. RF آنتي بادي هایي غالبا از کالس IgM مي  باشند که 
با قسمت FC از IgG تولید شده توسط لنفوسیت هاي سینوویالي 
تولید یک کمپلکس مي کنند که RF خوانده  و  مي دهند  واکنش 
 RF دیده مي شوند. گرچه RA مي شود و در 80-60% از بیماران
اما Specificity چندان  یک مارکر حساس براي RA مي باشد 
باالیي ندارد زیرا RF در تعداد کمي از افراد نرمال و نیز در بیماران 
مبتال به عفونت هاي مختلف و یا سایر بیماري هاي خود ایمني نظیر 

SLE، سندرم شوگرن، اسکلرودرما و... نیز دیده مي شود.
RA همچنین  به  بیماران مبتال  اخیرا مشخص شده است که 
مي  در سرم   Epidermal Fillaggrin اتوآنتي بادي هاي ضد داراي 
فیالمنت هاي  که  است  اپیدرمال  پروتئین  یک  فیالگرین   باشند. 

کراتین )Keratin Filaments( را به یکدیگر وصل مي کند.

ایمونوفلورسانس  وسیله  به  فیالگرین  ضد  اتوآنتي بادي هاي 
نوع  یک  محتوي  فیالگرین  هستند.  تشخیص  قابل  غیرمستقیم 
آمینو اسید کمیاب به نام سیترولین است، که یک جزء اساسي و 

مهم از اپي توپ  آنتي ژنیک فیالگرین محسوب مي شود. 
 Synthetic Citrullinated از  آن  در  که   ELISA روش 
Peptide به عنوان آنتي ژن هدف استفاده مي شود یک آلترناتیو 
مناسب براي روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم مي باشد. مطالعات 
نشان مي دهند که استفاده از CCP به جاي نوع خطي این پپتید 
افزایش  باعث  مي تواند   ELISA آزمون  در  سوبسترا  عنوان  به 

حساسیت آن به میزان قابل مالحظه اي گردد.
آنتي بادي هاي ضد CCP یک مارکر جدید و بسیار اختصاصي 
براي RA مي باشند که غالبا از کالس IgG بوده و ویژگي آن ها براي 
اولیه بیماري  RA، 97% است. این آنتي بادي ها در مراحل بسیار 
مشاهده شده و از ارزش پیش بیني کننده باالیي برخوردار هستند. 
این آزمون باعث تمایز RA از سایر بیماري هاي روماتیسمي مانند 

لوپوس سیستمیک، سندرم شوگرن و... مي گردد.
تست هاي  از   :  APLA )Anti Phospholipid Ab(  •
اختصاصي دیگر مي توان آنتی بادی های ضد فسفولیپید را نام برد 
که جهت تشخیص سندرم آنتي فسفولیپید )APS( به کار مي روند. 
این آنتي بادي ها بر علیه انواعي از آنتي ژن هاي فسفولیپیدي آنیوني 
پروتئین-  و کمپکس هاي  کاردیولیپین، فسفاتیدیل سرین،  شامل 
فسفولیپید عمل مي کنند. مقادیر باالي سرمي فسفولیپیدها با وقایع 
و سقط هاي  ترومبوسیتوپني  مکرر،  وریدي  و  ترومبوتیک شریاني 
 )APS(سندرم فسفولیپید  آنتي  مجموعا  که  است  همراه  مکرر 

نامیده مي شوند.
آنتي بادي هايAPLA یا به طور مستقیم اندازه گیري مي شوند مانند 
آنتي بادي هاي آنتي کاردیولیپین )ACLA( و آنـــتي بادي هــاي ضــد  و 
یــــا آنکــه به صورت غیــرمستقــیـم حضور آن ها در سرم بـــه وســـیله 

آزمون )LA)Lupus anti-coagulant نشان داده مي شود.
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: )ß2 GI(ß2 Glycoprotein I
 یک پروتئین سرمي است که به طور طبیعي به عنوان یک ضد 
از یک طرف تمایل  انعقاد داخلي عمل مي کند و  انعقاد در مسیر 
زیادي براي اتصال با فسفو لیپیدهاي آنیوني داشته و از طرف دیگر 
به عنوان کوفاکتور براي APLA عمل کرده و هدف اصلي این Ab ها 
محسوب مي شود. این پروتئین پس از اتصال با فسفولیپیدها داراي یک 
جایگاه جدید آنتي ژنیک مي شود که توسط APLA مورد شناسایي 
 )ß2 GI(ß2  قرار مي گیرد و تحقیقات نشان داده است که اتصال
Glycoprotein I با سطوح پالستیکي خاص نیز به طور مشابهی 
  APLA منجر به آشکار شدن این جایگاه هاي آنتي ژنیک و واکنش

موجود در سرم و شناسایي این آنتي بادي ها خواهد گردید.  
مثبت   آزمون  یک  اساس  بر   APS تشخیص  معموال 
ACLA)غالبا با روش ELISA( به تنهایي و یا یک آزمون مثبت 
از   APS اگر  اما  LA در کنار عالیم کلینیکي  صورت مي گیرد. 
لحاظ بالیني بسیار مشکوک بوده و نتیجه ACLA  نیز به میزان 
اندکي مثبت باشد آزمون های اختصاصي تر با   anti - ß2 GI الزم 

است که بسیار براي APS اختصاصي هستند.
    :ANCA)Anti Neutrophil Cytoplasmic Ab(•
 WG  مثل SVV )Primary small vessel vasculitis( برای
 )Wegener’s Granulomatosis، MPA)Microscopic
)Ployangitis(، CSS)Churg-Strauss Syndrome  و 
 RPGN )Rapidly Progressive Glumerulonephritis(

مي باشد.
اندازه گیري   IIF تست  به وسیله  تیپیک  به صورت   ANCA

  C-ANCAبه صورت  Ab استقرار  محل  حسب  بر  و  مي شود 
 P-ANCA )Perinuclear و یا  )Cytoplasmic ANCA(
 P-ANCA و WG در C-ANCA .گزارش مي گردد ANCA(

در MPA و CSS و RPGN دیده مي شود. 
: PR3)Proteinase3(  و )Myeloperoxidase( MPO•

 PR3 و MPO دو آنزیم موجود در گرانول هاي آزوروفیلیک 
 ANCAs نوتروفیل ها هستند که به عنوان دو آنتي ژن اصلي توسط
با   IIF، Anti-PR3 بررسي هاي در  مي گیرند.  قرار  هدف  مورد 
طرح C-ANCA و Anti-MPO با طرح P-ANCA مشخص 
با   ANCA مثبت  نتیجه  یک   SVV تشخیص  براي  مي شود. 
روش IIF مي بایست توسط تست هاي اختصاصي Anti-PR3 یا 

Anti-MPO مورد تائید قرار گیرد.
• sm یک جز از کمپلکس پروتئیني است که به RNA باند 
ریبونوکلئو  اجزا  سایر  و  کرده  core عمل  یک  مثل  و  است  شده 
پروتئین ها به آن اتصال مي یابند. Anti-sm یک مارکر تشخیصي 

براي SLE به حساب مي آید.
• )Topoisomerase1)SCL-70: یک پروتئین هسته اي 
است و آنتي بادي بر علیه آن همراه بیماري اسکلرودرماي منتشر 

دیده مي شود و وجود آن نشانه پیش آگهی بد بیماري است.
 snRNA نیز یک پروتئین هسته اي همراه با :  Fibrillarin •

بسیار  اسکلرودرما  براي  آن  علیه  بر  آنتي بادي  اتو  که  مي باشد 
اختصاصي است.

AA آینده تست هاي
در  رایج  و  متداول  صورت  به  امروزه  که  تکنیک هایي 
 IIF، ELISA آزمایشگاه هاي کلینیکي استفاده مي شوند عبارتند از
حال  در  تشخیصي  جدید  تکنیک هاي  اما   Immunoblot.و
 cell and tissue arrays، جمله  آن  از  که  هستند  پیشرفت 
را   antigen arrays و   transfected cell substrates
نسل  سوي  به  راهي  جدید  فن آوري هاي  این  برد.  نام  مي توان 
جدیدي از آزمون  هاي AA باز کرده است که احتماال مي تواند با 
سایر شاخص هاي بیماري ترکیب شده و راه جدیدي جهت درمان 

این گونه بیماري ها باشد.
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تسلیت

جناب آقای دکتر سلیمانی مورچه خورت
خانواده  و  جنابعالی  به  را  گرامیتان  مادر  درگذشت  بدینوسیله 
آن عزیز تسلیت عرض مي نماییم و از خداوند متعال براي آن عزیز 

طلب مغفرت داریم . 
هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران
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بسمه تعالی

آیین نامه توسعه اجرای 
برنامه های خودآموزی )مقاالت(

مقدمه
مداوم  آموزش  برنامه های  گروه  از 5  یکی  برنامه های خودآموز 
غیر  از طریق  فعالیت هایی که مشمولین  به مجموعه  که  می باشد 
علمی  ارتقاء  مداوم حضوری در جهت  آموزش  برنامه های  انواع  از 

خویش انجام می دهند اطالق می گردد.
از  گروه  این  اجرای   �385 تا   �375 ساله  پنج  دوره  دو  طی 
شرکت کننده  تعداد  نیز  و  برنامه  تعداد  در  کمی  رشد  از  برنامه ها 
با  از سال �382  است.  بوده  برخوردار  آسانتر  لحاظ دسترسی  به 
توجه به مصوبه هفدهمین جلسه شورای عالی امکان کسب امتیاز 
از طریق برنامه های خودآموزی  تا سقف 50 درصد امتیاز هر دوره 

پنج ساله فراهم گردیده است.
اکنون با درنظرگیری اینکه توسعه کیفی برنامه های خودآموزی 
دوره  در  مداوم  آموزش  برنامه های  برنامه ریزی  اهداف  جمله  از 
آیین  آمده،  به عمل  بازنگری های  از  پس  می باشد،  سوم  پنجساله 
نامه ذیل در خصوص اجرای برنامه های خودآموزی در قالب مقاالت 

تنظیم گردیده است:
نظام مند  آموزشی  از طراحی  باید  مقاالت خودآموزی   )� ماده 

تبعیت کند:
• براساس نیازهای آموزشی گروه/ گروه های هدف طراحی شده 

باشد.
گروه/  حرفه ای  نیازهای  تامین  جهت  در  آموزشی  اهداف   •

گروه های هدف تعیین و مشخص گردیده باشد.
• محتوای آموزشی با توجه به اهداف تنظیم گردد.

• ارائه محتوا به بیان اهداف آغاز شده و با مقدمه و ارائه متن 
اصلی ادامه یافته و در پایان نتیجه گیری شده باشد.

• انسجام و توالی در ارائه محتوا رعایت شود و از ادبیات مناسب 
نوشتاری بهره گرفته شود.

• فهرستی از منابع مطالب و محتوای آموزشی ارائه شده تنظیم 
موضوع  در  بیشتر  مطالعه  برای  منابعی  به  فراگیران  نیز  و  گردد 

مربوطه راهنمایی شوند.
• به منظور انجام آزمون، سواالت ارزشیابی با توجه به اهداف 
آموزشی و محتوای ارائه شده طراحی گردد.)هماهنگی میان اهداف، 

محتوا و ارزشیابی ضروری است(
یاددهی  سطوح  با  متناظر  و  متناسب  ارزشیابی  سواالت   •
باشد.  شده  طراحی  آموزشی  اهداف  در  شده  مالحظه  –یادگیری 
بر  ناظر  آموزشی  اهداف  درنظرگیری  به  آنکه  ضمن  عبارتی  به 
تنظیم محتوا در  و  نیز و طراحی  یادگیری  تامین سطوح مختلف 
مبنا  بر همین  توجه می شود؛ همچنین  اهداف  ان  تحقق  راستای 
نسبت به طراحی سواالت متناسب که پاسخگویی صحیح به آنها 

برقراری  استنتاج،  تلخیص،  تفسیر،  مقایسه،  نیازمند درک عمیق، 
رابطه میان نظرات گوناگون و درک ارتباط بخشهای مختلف محتوا 

می باشد مبادرت گردد.
گرا  سالمت  و  نگر  مساله  مقاالت  محتوای  ضروریست  ماده2( 

باشد.
کمیسیون  از  پژوهشی  علمی-  رتبه  دارای  نشریات   )3 ماده 
نشریات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع محل نشر مقاالت 

خودآموزی می باشند.
تبصره�( نشریات مورد اشاره در ماده 3 می توانند با تایید هیئت 
تحریریه نشریه مربوطه نسبت به انتشار مقاالت خودآموزی تا سقف 

4 امتیاز ساالنه اقدام نمایند.
تصمیم گیری در خصوص انتشار مقاله خودآموز با میزان امتیازی 
بیش از امتیاز مقرر )4 امتیاز( در نشریه ارای رتبه علمی-پژوهشی 

در اختیار اداره کل آموزش مداوم خواهد بود.
تبصره 2( به هر مقاله منتشر شده در نشریه دارای رتبه علمی- 
پژوهشی بر حسب اعالم رتبه کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات 
و فناوری در مورد نشریات دارای رتبه �  یک امتیاز آموزش مداوم و 
در مورد نشریات دارای رتبه 2 تا حداکثر یک امتیاز آموزش مداوم 

تخصیص می یابد.
تبصره 3( در هر شماره نشریه دارای رتبه علمی- پژوهشی، یک 
تواند منتشر  به تبصره � ماده 3 می  با توجه  مقاله خودآموزی و 

گردد.
تبصره 4( مراکز مجاز مجری برنامه های آموزش مداوم می توانند 
مقاله،  عنوان  متضمن  که  مداوم  آموزش  کل  اداره  با  مکاتبه  طی 
یا  گروه  و  مقاله  امتیاز  مقاله،  درج  محل  نشریه  شماره  و  عنوان 
گروه های هدف برنامه می باشد، مراتب را اعالم تا نسبت به صدور 
مجوز تخصیص امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه مربوطه اقدام 

گردد.
در  خودآموزی  مقاالت  انتشار  مورد  در  تصمیم گیری   )4 ماده 
سایر نشریات)نشریاتی که فاقد رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون 
نظرگیری  در  با  می باشند(  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  نشریات 
ضوابطی مانند درجه تحصیلی/ رشته تخصصی و عضویت اعضای 
هیئت تحریریه نشریه در هیئت علمی/ میزان تبلیغات مندرج در 
نشریه و تعداد مخاطبین برحسب مورد در اختیار اداره کل آموزش 

مداوم خواهد بود.
تبصره( مراکز مجاز مجری برنامه های آموزش مداوم در صورت 
تمایل به اجرای برنامه خودآموزی از طریق نشریات مورد اشاره در 
بر صدور مجوز تخصیص  ماده 4 می توانند درخواست خود مبنی 
امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه که متضمن گروه یا گروه های 
هدف برنامه و عنوان نشریه محل درج مقاله موردنظر می باشد را 
به همراه مقاله مربوطه و یک نسخه از آخرین شماره نشریه ای که 
آموزش  کل  اداره  به  گردد  منتشر  آن  طریق  از  مقاله  است  مقرر 
به  نسبت  تایید  در صورت  بررسی  از  تا پس  نمایند  ارسال  مداوم 
تعیین میزان امتیاز آموزش مداوم و صدور مجوز تخصیص امتیاز به 

شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی اقدام گردد.
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خودآموز  مقاله  عنوان  به  که  مقاالتی  است  ضروری   )5 ماده 
در  مشخص  )یادگیری(  آموزشی  اهداف  دارای  می گردد  منتشر 
در  از شرکت کنندگان  نظرسنجی  پرسشنامه  و  بوده  مقاله  ابتدای 

برنامه به همراه آن منتشر گردد.
از  ماده 6( مدت زمان اعتبار اجرای برنامه خودآموزی )مقاله( 

تاریخ صدور مجوز به مدت � سال تعیین می گردد.
ماده 7( ارزشیابی شرکت کنندگان در برنامه از طریق پاسخگویی 
به سواالت چهارگزینه ای می باشد که می تواند به صورت الکترونیکی 
و غیر الکترونیکی انجام پذیرد. صدور گواهینامه شرکت در برنامه 
منوط به پاسخگویی صحیح شرکت کنندگان به حداقل 70 درصد 

از سواالت آزمون خواهد بود.
تبصره( انجام آزمون به صورت الکترونیکی می تواند در ارزیابی 
موثر  مجری  مرکز  خودآموزی  برنامه  اجرای  فعالیت های  ساالنه 

باشد.
مقاله  به  تخصیصی  امتیاز   � هر  ازای  به  است  الزم  ماده8( 
خصوص  در   � ماده  در  مندرج  موارد  درنظرگیری  با  خودآموزی 

طراحی سواالت ارزشیابی �0 سوال آزمون طراحی شود.
ماده 9( گواهینامه شرکت در برنامه خودآموزی و کسب امتیاز 
مربوطه در صورت مجری بودن دانشگاه با امضا دبیرآموزش مداوم 
دانشگاه ذیربط و امضای سردبیر نشریه و در صورت مجری بودن 
صادر  مربوطه  تشریه  سردبیر  و  مرکز  رئیس  امضا  با  مراکز  سایر 

می گردد.
مجوز  دریافت  خواستار  مجری  مجاز  مراکز  چنانچه   )�0 ماده 
ساالنه جهت نشر مقاالت خودآموز در یک نشریه باشند می توانند 
درخواست خود را به اداره کل آموزش مداوم ارسال نمایند تا پس از 
بررسی چنانچه مقاالت خودآموزی منتشر شده آنها به لحاظ رعایت 

متدولوژی پژوهش و آموزش در علوم پزشکی مناسب ارزیابی شوند، 
در  موضوع  زمینه  برحسب  نیز  و  باشند  مساله گرا  و  نگر  سالمت 
علوم پایه یا علوم بالینی به تناسب به ارائه نظریات پرداخته و توامان 
به  نسبت  باشند،  شده  نگاشته  مشمولین  حرفه ای  ارتقا  در جهت 
صدور مجوز ساالنه تا سقف �5 امتیاز آموزش مداوم در طی یک 
سال با ملحوظ داشتن میزان حداکثر یک امتیاز تخصیصی به هر 

مقاله و حداکثر 3 امتیاز به هر شماره نشریه اقدام گردد.
تبصره( نشریاتی که مجوز ساالنه دریافت نموده اند پس از انتشار 
مقاله طی سه سال متوالی به شرایط مندرج در ماده �0 می توانند 
از 20 امتیاز و پس از سه سال از 25 امتیاز آموزش مداوم ساالنه در 

انتشار مقاالت خودآموز برخوردار گردند.
برنامه  اجرای  مستندات  هستند  ملزم  مجری  مراکز   )�� ماده 
فرم های  و  برنامه  مشخصات  کنندگان،  ثبت نام  اطالعات  )شامل 
دوره  پایان  از  پس  ماه  سه  حداکثر  تا  مشمولین(را  از  نظرسنجی 
ارسال  اداره کل آموزش مداوم  به  برنامه  اعتباری یک ساله اجرای 

نمایند.
امتیاز  تخصیص  و  خودآموزی  برنامه  اجرای  مجوز   )�2 ماده 
آموزش مداوم به شرکت کنندگان در برنامه توسط اداره کل آموزش 
مداوم صادر می گردد و اجرای برنامه و انجام آزمون تحت نظارت و 

با مسئولیت مرکز مجری انجام می پذیرد.
ماده �3( اداره کل آموزش مداوم مجاز خواهد بود در صورت 
رعایت نکردن ضوابط تعیین شده در اجرای برنامه خودآموز مجوز 

صادره را لغو نماید.
آیین نامه توسعه اجرای برنامه خودآموزی)مقاالت( در �3 ماده 
و 7 تبصره در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم 

جامعه پزشکی در تاریخ 87/6/�9 به تصویب رسید. 

معرفی یک مورد نادر و بحث درباره آن 

شرح حال: مرد 50 ساله با کاهش شنوایی
بافت شناسی: پوشش سنگفرشی مطبق کراتینیزه همراه با ضمایم پوستی دیده می شوند. در زیر پوشش سنگفرشی آشیانه های 
سلولی بازالوئید همراه با ساختمان های غددی و شبه غددی به چشم می خورند. ساختارهای شبه غددی با ماده آبی- خاکستری پر 
شده اند. ساختارهای غددی توسط سلول های داکتال با سیتوپالسم صورتی مفروش شده اند که در برخی از آنها تمایز سرومنی حفظ 

شده است
بحث: اگر چه درگیری گوش خارجی توسط کارسینوم آدنوئید سیستیک می تواند به دنبال گسترش تومور از دم پاروتید باشد ولی 
ممکن است به طور اولیه نیز این محل را درگیر کند.به نظر می رسد منشا کارسینوم آدنوئید سیستیک اولیه گوش خارجی از غدد 
سرومن این ناحیه باشد، ولی علیرغم این منشا، از لحاظ مورفولوژی کامال مشابه همتای خود در غدد بزاقی است. این تومور نباید با 
کارسینوم غدد سرومن اشتباه شود. کارسینوم غدد سرومن معموال دارای سلول های اپی تلیال شبه آپوکرین با سیتوپالسم وسیع صورتی 
نهایت  در  و  با عودهای مکرر  پیشرونده همراه  ولی  دارای سیر طوالنی  کانال گوش خارجی  آدنوئید سیستیک  است.کارسینوم  رنگ 

متاستازهای دوردست است.
Adenoid cystic carcinoma :تشخیص نهایی

Surgical Pathology Unknown Conferences,John’s Hopkins Hospital:منبع
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PSA
( آنتي ژن اختصاصي پروستات ) 

ترجمه و گردآوری: دکتر علی زارع میرزایی، عضو هیات علمی 
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر امیر بنی هاشمی، دستیار آسیب شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

  مقدمه
سلول هاي  توسط  كه  مي باشد  گلیكوپروتئین  یك   PSA
و  شده  ترشح  پروستات  مجاري  پوششي  سلول هاي  و  آسینار 
باال  غلظت  با  پروستات  مجاري  سیستم  در  طبیعي  طور  به 
كالیكرین  شبیه  پروتئازی  سرین  فعالیت   PSA دارد.  وجود 
پس  بالفاصله  منی  مایع  ژل  شدن  حل  باعث  و  داراست  را 
 ،)  mg/ml حد  در   ( مني  مایع  در   PSA مي شود.  انزال  از 
بافت پروستات، ادرار و خون محیطي ) در حدng/ml ( وجود 
گردش  سیستم  در  آن  از  كمي  مقدار  طبیعي،  به طور  و  دارد 
توجه  قابل  تغییرات  از  تنها پس  و  وارد مي شود  عمومي خون 
شده  خارج  آن  مجاري  سیستم  از  پروستات،  غده  ساختار  در 
خون  عمومي  گردش  وارد  لنفاوي  و  خوني  عروق  طریق  از  و 

مي شود.
سرم  نمونه  است.  پایدار  تقریبا  آنالیت  یك  سرم   PSA
اتاق، �4 روز در یخچال  3 روز در دماي  مي تواند براي مدت 
در  مالحظه  قابل  تأثیر  بدون  فریزر  در  ماه  از6  بیشتر  براي  و 
غلظت آنتی ژن نگهداري شود. مقادیر مرجع ng/ml 0-4 و 

پایین ترین سطح قابل شناسایيng/ml 0.01  مي باشد.

شناسایي  جهت  را   PSA از  استفاده   ،FDA سازمان 
به نظر  تأیید كرد.  زودرس سرطان پروستات، در سال �994 
PSA، سرطان پروستات  از بررسي میزان  با استفاده  مي رسد 

5 تا  �0 سال زودتر از روش  DRE شناسایي مي شود.
ACS ( و انجمن جراحان  توصیه مجمع سرطان آمریكا ) 

AUA ( به طور سنتي به مردان   ( ادرار آمریكا  کلیه و مجاری 
انگشت  با  معاینه  و   PSA گیري  اندازه  شروع  عالمت،  بدون 
سابقه  كساني كه  مورد  است.ACSدر  بوده  سالگي   50 سن  از 
غربالگري  دارند، شروع  را  پروستات  بر سرطان  مبني  خانوادگي 

را از سن 45 سالگي اعالم می کند.
پروستات  نه سرطان  و   - پروستات  بیماري هاي  براي   PSA
باعث  مي توانند  نیز  دیگری  شرایط  و  است  اختصاصي  بسیار   -

افزایش آن گردد. )جدول �(

جدول 1: علل افزایش PSA  ) شامل موارد کاذب(

نیمه عمر PSA در گردش 3 روز است بنابراین ممکن است 
اعمال  از  پس  روز   �0-40 مدت  براي  ژن  آنتی  سرمی  سطح 

اشاره شده در جدول � به میزان پایه خود باز نگردد.

استفاده  از  پس  آمده  به وجود  معضالت  مهمترین  از  یكي 
سطحي  آستانه  تعیین   ،PSA اندازه گیري  آزمایش  از  گسترده 
از PSA می باشد كه در آن بیوپسي پروستات در بیماران بدون 
عالمت بایستي انجام شود چرا كه استفاده از یك سطح پایین تر 
از حد واقعي، باعث انجام نمونه برداري غیر ضروري و از طرف 
شناسایي  از  ناتوانی  موجب  واقعي،  حد  از  باالتر  آستانه  دیگر 

بعضي از موارد کانسر خواهد شد.
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هیپرپالزي  با  افرادي  در   PSA سرمي  سطوح  هم پوشاني 
درکنار  پروستات  سرطان  و   )  BPH  ( پروستات  خیم  خوش 
زودرس  سرطان  شناسایي  در  آن  کم  ویژگي  و  حساسیت 
بالیني  استفاده  بهبود  براي  راه كارهایي  ایجاد  موجب  پروستات 

از PSA شده است و بر این اساس4 متغیر جدید ایجاد شد.

)PSA Velocity( PSAشتاب •
توسط  که  زمان  درطول   PSA سطح  تغییر  میران 
نامیده   PSA شتاب  شود،  محاسبه  متوالي  اندازه گیري هاي 

می شود.
اندازه گیري هاي متوالي سطح PSA باعث شناسایي زودرس 
هنوز   PSA است كه سطح سرمي  زماني  در  پروستات  سرطان 
از  بعضي  در  به طوري كه  است  نرسیده  طبیعي  غیر  مقادیر  به 
مطالعات،استفاده از این روش، باعث شناسایي سرطان پروستات 
شده  تشخیص  معمولي  روش هاي  زودتراز  سال   5 مدت  به 

است.
PSA سرم  افزایش سطح   0,75ng/ml اکثر مطالعات حد  
تلقی  مهم   ،4-�0  ng/ml سطوح  برای  را  سال  هر  ازای  به 
می کنند.cut off  برای سطوح کمتر از سطوح  4ng/mlهنوز 

نیست. مشخص 
محاسبه  جهت   PSA متوالي  نمونه   3 حداقل  اندازه گیري 
بین  ایده آل  زمان  ولي  است  شده  توصیه   PSA شتاب  تغییر 

نیست. مشخص  هنوز  نمونه گیري ها 

PSA تراكم •
حجم  اساس  بر  سرم  غلظت  نسبت  به صورت   PSA تراكم 
پروستات )که توسط اولترا سونوگرافي از طریق ركتوم مشخص 
 BPH افتراق  در  آن  اصلي  كاربرد  مي شود.  تعریف   ) مي گردد 
سطح  زماني كه  به خصوص  مي باشد  پروستات  اولیه  سرطان  از 
سرمي PSA ما بین ng/ml �0-4 بوده و DRE نكته خاصي 
نداشته است ) طیف وسیعی از افراد- حدود 80% - در این گروه 
آستانه  را  بیشتر  یا    0,�5 تراکم   اکنون  هم   . می گیرند(  قرار 
�0-4 می   ng/ml PSA  سرمی   با  مردان  در  بیوپسی  انجام 

دانند.
 PSA تراكم  شاخص  توانایي  كاهش  باعث  متعددي  عوامل 
پروستات  حجم  اندازه گیري  تغییرات  ضریب  است.  شده 
بوده   %�0 حداقل  ركتوم  راه  از  سونوگرافي  اولترا  روش  توسط 
دیده  مختلف  گزارش های  بین  در  توجهي  قابل  تفاوت هاي  و 
مي شود. اشكال متغیر بودن شکل پروستات مانع از اندازه گیري 
مي شود.  مختلف  افراد  براي  ابعاد  اساس  بر  آن  حجم  كامل 
 �0 تا  آن  پوششي  بافت  به  پروستات  غددي  استروماي  نسبت 

تولید  این كه  سرانجام  و  مي باشد  متغیر  مختلف،  افراد  در  برابر 
PSA توسط سلول هاي اپي تلیال با افزایش سن كاهش مي یابد 
از  متفاوتی  مقادیر  پروستات  بافت  از  مشابهي  حجم  بنابراین 

PSA را در زمان هاي مختلف تولید مي كند.

• محدوده مرجع تنظیم شده بر اساس سن
مزایاي استفاده از محدوده مرجع اختصاصي براي سن شامل 
افزایش حساسیت PSA براي مردان جوانتر، افزایش ویژگي آن 
براي افراد مسن، تخمین صحیح تر رشد وابسته به سن پروستات 
و  اولتراسونوگرافي  توسط  پروستات  تعیین حجم  به  نیاز  عدم  و 

PSA مي باشد. تراكم  محاسبه 

با  مرجع  محدوده  كه  است  آن  روش  این  اصلي  نقطه ضعف 
بدست  پوست  سفید  مردان  از  واحدي  جمعیت  روي  بر  مطالعه 
آمده و به طور جهاني قابل استفاده نیست. سایر تحقیقات نشان 
داده است كه استفاده از این محدوده مرجع، تا 20 درصد باعث 
كاهش تشخیص سرطان شده است و سرطان هایي كه شناسایي 
داشته  كمتري  درمان پذیري  احتمال  و  بوده  پیشرفته تر  شده اند 
زندگي  به  امید  كه  افراد مسني  در  نظر مي رسد  به  بنابراین  اند 
حساسیت  با  روش هایي  از  است  بهتر  دارند  سال   �0 از  كمتر 

نشود. استفاده  كمتر 

•PSA  آزاد
خوش خیم  هیپرپالزي  به  مبتال  بیماران  در   PSA غلظت 
پروستات همپوشاني قابل توجهي با مبتالیان به سرطان زودرس 
دقیق  سطح  یك  كردن  مشخص  مسأله،  این  و  دارد  پروستات 
PSA ) به خصوص درمحدوده4 الی�0( جهت تشخیص سرطان 

زودرس را مشكل ساخته است.
PSA یک آنزیم پروتئولیتیك مي باشد و جزء غالب آن در 
انتقال  پالسما  پروتئاز  مهاركننده هاي  با  متصل  شکل  به  خون 
alpha-1- با  كمپلكس  به صورت  آن  اكثریت  که  یابد  می 

) antichymotrypsin ) PSA-ACT و نسبت بسیار كمي 
می باشد.  پروتئاز  مهاركننده هاي  سایر  با  كمپلكس  بصورت  نیز 
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كمپلكس   PSA تولید  به  بیشتري  تمایل  پروستات  سرطان 
مهارکننده ها،  به   PSA اتصال   میزان  در  تفاوت  دارد.  یافته 
PSAتوسط  مختلف   ایزوفرم های  بیان  در  اختالف  دلیل  به 
BPH( و ناحیه محیطی  ناحیه بینابینی پروستات )منطقه بروز 

پروستات( می باشد.  بروز سرطان  )منطقه  پروستات 
خطر وجود سرطان پروستات در صورتی که درصد PSA آزاد 
كاهش  صورت  در  احتمال  این  و   %8 تنها  25%باشد،  از  بیشتر 

نسبت PSA آزاد به كمتر از �0%، تا 56% افزایش می یابد.

و  كلیه  جراحي  متخصصان  از  بعضي  مطالعات،  اساس  بر 
حضور  در  را  پروستات  از  نمونه برداري  انجام  ادراری  مجاري 
نسبت PSA آزاد كمتر از 25% توصیه مي كنند و مردان بانسبت 

PSA آزاد باالتر توسط معاینات ساالنه ارزیابي خواهند شد.

وجود سرطان باقیمانده پس از عمل برداشتن رادیكال 
پروستات 

برداشته شود  براي سرطان  پروستات  تمامي غده  هنگامي كه 
می کند.  افت   0,05  ng/ml از  كمتر  به   PSA سرمي  سطوح 
عنوان  به  سرم،   PSA روزه   3 عمر  نیمه  به  توجه  با  بنابراین 
مثال، سطح سرمي ng/ml  PSA 50 مي بایست در مدت 30 
اندازه گیري  غیرقابل  پروستاتکتومی  رادیكال  عمل  از  بعد  روز 

شود.
آن ها   PSA سطح   که   92بیمارانی   % مطالعات،  اساس  بر 
است  رسیده   0,05  ng/ml از  كمتر  به  جراحی  عمل  از  پس 
 -  disease free-بیماری بدون  ماه   70 مدت  براي  حداقل 
 0,4  ng/ml از   باالتر  سرمی  سطح  حالی که  در  ماند  خواهند 

است. باقیمانده  نشانه سرطان 

پروستات  رادیكال  برداشت  درمان  از  پس  عود 
یارادیوتراپی 

افزایش سطوح سرمي PSA، 6 تا 23 ماه ) میانگین �2ماه( زودتر 
از عالیم بالیني عود رخ مي دهد. مقادیر بیشتر از ng/ml 0,2 به عنوان 
برداشتن غده  از  بیوشمیایي عود سرطان در مردان پس  مدرك 

مي باشد. پروستات 
در برخي موارد از سرطان های محدود بالیني که پرتو درماني 
انجام مي شود، سطوح سرمي PSA افزایش مختصري )2/� برابر 
به دنبال  دارد.  درماني  پرتو  از شروع  بالفاصله پس   ) پایه  مقدار 
در  قابل مالحظه  به طور   PSA درماني، سطح  پرتو  كامل شدن 
در  مردان   %80 در  و  یافته  كاهش  درمان،  تحت  مردان  تمامي 

مدت 6 تا �2 ماه به كمتر از مقادیر طبیعي می رسد. 
از پرتودرماني را،  PSA پس  اندازه گیري  وجود سطوح قابل 

ایجاد سرطان جدید  پرتودرماني،  به  مقاوم  باقیمانده  به سرطان 
باقیمانده  پروستات،  خوش خیم  هیپرپالزي  پروستات،  غده  در 

یا متاستاز نسبت مي دهند.  پروستات نرمال و 

 پایش درمان محدودیت آندروژن
بیضه،  دو طرفه  برداشتن  آندروژن شامل  درمان محدودیت   
 LHRH ) Luteinizing hormone استفاده از آگونیست
آلفا   -5 مهاركننده  با  درمان  یا   Releasing Hormone(

ردوكتاز )Finasteride ( مي باشد.
تجویز فیناستراید باعث کاهش سطح سرمی PSA تا 50% به 
مدت �2 ماه پس از مصرف دارو می گردد. بنابراین سطح واقعی 
به  شده  اندازه گیری  سطح  کردن  برابر  دو  با  می توان  را   PSA
دست آورد. بهتر است مردانی که تحت درمان با فیناستراید قرار 
می گیرند قبل از شروع درمان سطح پایه PSA آن ها اندازه گیری 
شده و سپس به صورت دوره ای  طی درمان، اندازه گیری صورت 
گیرد. در صورتی که کاهش 50 درصدی سطح سرمی PSA رخ 
ندهد و یا در طی درمان سطح سرمی افزایش یابد، باید به وجود 

سرطان مخفی پروستات مشکوک شد.
نتیجه  در  بوده،  آندروژن  به  وابسته   PSA ترشح  و  تولید 
بیماران  این  در  سرطان  عود  صورت  در  آن  سرمي  سطوح 
مارکرهای   است  بهتر  این شرایط  در  نیابد،  افزایش  است  ممکن 
 )Prostatic acid phosphatase)PAP  به عنوان مارکر 

PSA متناوبا اندازه گیري شوند. غیر وابسته به آندروژن  و 
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ویژگی های بالينی، هيستوپاتولوژیک 
و ایمونوهيستوشيمی آدنوزیس 

ميکروگالندوالرپستان )MGA( و 
تبدیل آن به کارسينوم In Situ و یا 

مهاجم

ترجمه : دکتر علیرضا عبداللهی، دپارتمان پاتولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران - بیمارستان امام خمینی)ره(

Reference:
The American journal of surgical pathology

Volume 32 )4(, April 2008, PP 544-552.
2008 Lippincott Williams & wilkins, Inc.

سه   ،MGA بیمار   �� میان  از  شدند.  طبقه بندی   adenosis
بیمار دارای MGA بدون عارضه، 2 مورد AMGA و 6 مورد 
 Ki67 و P53 بودند. شاخص های چرخه سلولی  MGACA
برده شد. همچنین رنگ آمیزی  بکار  این سه گروه  برای مقایسه 
پروژسترون،  و  استروژن  گیرنده های  مانند  مارکرها  تومور  سایر 
HER2، EGFR، C-Kit، CK5/6 و CK18 برای تمامی 
نماهای  بیماران،  دموگرافیک  خصوصیات  گرفت.  انجام  نمونه ها 
بالینی  پیگیری های  به  مربوط  یافته های  و  تومور  رادیولوژیک 

برای تمامی نمونه ها جمع آوری شد. 
 MGACA نمــاهای هیــستولوژیک مختــلفی در مــوارد
جــزء مــهاجم   MGACA مــوارد  تمــامی  شـــد.  دیــده 

 )ductal )ductal forming component داشتند. جزء 
 Matrix ،در 2 مورد acini-Like ،در 2 مورد basal – Like
Producing در 4 مورد، فرم سارکوماتوئید در � مورد و فرم 
آدنوئید سیستیک در � مورد دیده شد. تمامی تومورها به صورت 
EGFR رنگ گرفتند ولی  CK8/18 و  برای  قوی و منتشری 
 CK5/6 یا   HER2 و  رسپتور  پروژسترون  و  استروژن  برای 
C-KiT، MGACA به صورت  از  مورد   2 در  بودند.  منفی 
 MGA موارد  در   Ki67 و   P53 ایندکس  بود.  مثبت  کانونی 
 MGACA موارد  در  و   %5-�0  ،AMGA موارد  در   %3 زیر 
زمانی  فاصله  در  آمده  به عمل  پیگیری های  در  بود.   %30 باالی 
MGA عود نداشت. یکی  �4 روز تا 8 سال هیچکدام از موارد 
کارسینوم  یک  به صورت  سال   8 از  پس   AMGA موارد  از 
مورد   6 از  مورد   3 داشت.  عود   AMGA زمینه  در  مهاجم 
نهایت  در  و  متعدد  جراحی های  نیازمند   )%50(  MGACA
 2 شدند.  ماستکتومی  نیازمند  مارژین ها  درگیری های  به خاطر 
مرگ  و  متاستاز  به  منجر   MGACA  )%34( مورد   6 از  مورد 
و    P53 بروز  که  داد  نشان  ما  بررسی های  نتایج  شدند.  بیمار 
مارکرهای  می توانند  مورفولوژیک  خصوصیات  کنار  در   Ki67
 MGACA و AMGA از MGA قابل اعتمادی برای افتراق
باشند. اگرچه تنها �� تومور در مطالعه ما بودند ولی 64% اینها 
باالی  شیوع  این   . بودند   MGA از  برخواسته  کارسینوم هایی 
به  که   MGA موارد  واقعی  شیوع  است  ممکن   MGACA
مطالعه  از  ناشی  و  نباشد  می کنند،  پیشرفت  کارسینوما  سمت 
محدود ما در موسسه خودمان باشد. با این وجود همراهی باالی 
MGA را برای رد  MGA برداشت کامل ضایعه  با  کارسینوما 
برای   MGACA موارد  همه  اگرچه  می سازد.  ضروری  تهاجم 
EGFR مثبت بودند )basal-Like  features(، همه موارد 
ما یک تمایز Luminal type به وسیله تظاهر CK8/18 نشان 
نتوانیم در  MGACA ها را  می دهند و این سبب می شود که 

قرار دهیم. پستان  کارسینوم  مولکوالر  طبقه بندی 

ول
ش ا

بخ

خالصه  
یک  به عنوان  پستان   )MGA( آدنوزمیکروگالندوالر 
تقلید  مهاجم  کارسینوم  از  می تواند  که  خوش خیم  ضایعه 
تبدیل  گذشته  مطالعات  در  است.  شده  شناخته  نماید 
شده  داده  شرح  مهاجم  یا  و  درجا  کارسینوم  به   MGA
 MGA موارد  از  یک  کدام  که  نیست  مشخص  هنوز  اما 
استاندارد  معیارهای  می شوند.  تبدیل  کارسینوم ها  این  به 
 MGA عارضه،  بدون   MGA تشخیص  برای  مشخصی  و 
 MGA منشا  با  کارسینوم های  یا  آتیپی)AMGA(و  با 
بیان  مطالعه  این  اصلی  هدف  ندارد.  وجود   )MGACA(
ایمونوفنوتیپیکال  و  هیستوپاتولوژیک  بالینی،  خصوصیات 
معیارهای  تعیین  و   MGACA و   MGA، AMGA
تشخیصی این سه از یکدیگر است. ما در یک مطالعه گذشته 
بین  که   MGA تشخیص  با  پستان  نمونه  مورد   �08 نگر 
آندرسون  دکتر  سرطان  مرکز  به   2007 تا   �983 سال های 
بررسی  و  مطالعه  مورد  را  بود  شده  ارجاع  تگزاس  دانشگاه 
دارای شرایط الزم  65 مورد  نمونه،  این �08  از  دادیم.  قرار 
جهت ورود به مطالعه را داشتند. شرایط الزم جهت ورود به 
مطالعه غدد با پروتئین S�00 مثبت و فاقد الیه میواپی تلیال 
از  مورد   �� بود.    )Smooth muscle actin = Neg(
و  شدند  تایید   MGA مولفه های  داشتن  نظر  از  مورد   65
به عنوان  و  مشاهده  میواپی تلیوم  الیه  دیگر  نمونه   54 در 
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مقدمه
ضایعه  یک   MGA همان  یا  آدنوزیس  میکروگالندوالر 
توده  یک  به صورت  است  ممکن  که  است  خیم  خوش  نادر 
از  نماید.  بروز  میکروسکوپی  یافته های  فقط  یا  و  لمس  قابل 
و  گرد  غددی  ساختمان های  شامل   MGA بافت شناسی  نظر 
متراکم  یا کالژنوز  استرومای چربی  یک  در  باز  لومن  با  کوچک 
هیپوسلوالر می باشد. غدد مفروش از یک الیه مسطح تا مکعبی 
سلول های  می باشند.  پایه  غشاء  یک  با  اپی تلیال  سلول های 
گرانوالر  و  اکوئله  و  سیتوپالسم  با  گرد  هسته  یک  اپی تلیال 
 S100 پروتئین  و   CK سیتوکراتین  برای  قویا  و  دارند  فراوان 
هستند.  منفی  رسپتور  پروژسترون  و  استروژن  برای  و  مثبت 
سلول های  فاقد   MGA در  غدد  آن  انواع  و  آدنوزیس  برخالف 
بدون  نوع  اگرچه  )5و��و�2و�4و�5(.  هستند  میواپی تلیال 
محسوب  خوش خیم  ضایعه  یک   MGA ساده  و  پیچیدگی 
می شود ولی برخی مطالعات طیفی از این ضایعات پرولیفراسیون 
غددی از MGA ساده تا MGA همراه آتیپی و MGA همراه 
کارسینوما )MGACA( را شرح داده اند )�و6و7(. در مقایسه 
متصل  بهم  غدد  است،  پیچیده تر   AMGA MGA ساختار  با 
و آتیپی خفیف تا متوسط سلول های مفروش کننده این غدد در 
پرولیفراسیون سلولی  اثر  بر  لومن  وگاهی  دیده شده   AMGA
آپوپتوز  و  میتوز  با  آتیپی سلولی شدید  نمای  یا  و  مسدود شده 
دسموپالستیک  واکنش  بدون  غددی  ساختمان های  در  فراوان 
کارسینومای  می شود.  مشاهده   )Carcinoma is situ(
یک  با  غددی  ساختمان های  ادغام  و  تعدد  و  رشد  با  مهاجم 
می شود.  مشخص  آن  اطراف  استرومای  دسموپالستیک  واکنش 
MGACA( MGA( در  از  برخواسته  پستان  کارسینومای 
گزارش   MGA به  مبتال  بیماران  در   %27 تا  مختلف  مطالعات 
با  شده است )6و7و�2(. در اکثر موارد این حالت دارای نمایی 
رشد Solid است ولی نماهای متاپالستیک و آدنوئید سیستیک 
برای  قویا  کارسینوما  مهاجم  جزء  است)�(.  شده  گزارش  هم 
 ER استروژن  رسپتور  برای  و  مثبت   CK و   S�00 پروتئین 
)6-9و�4(.  است  منفی   HER2 و   PR پروژسترون  رسپتور  و 
اگرچه   .)AMGA و    MGAشبیه ایمونوهیستوشیمی  )نمای 
MGACA شرح  AMGA و سپس  MGA به  توالی تبدیل 
بحث  مورد  ضایعات  این  کننده  جدا  معیارهای  ولی  شده  داده 
بیان  مطالعه  این  اولیه  هدف  است.  مشکل  بسیار  آن  تعیین  و 
ایمونوهیستوکمیکال  و  پاتولوژیک  هیستو  کلینیکی،  خصوصیات 
این سه ضایعه )MGACA, AMGA, MGA( می باشد که 
و   P53 مثل  سلولی  چرخه  مارکرهای  بررسی  یک  شامل  این 
با  همراه  که  پاتولوژیکی  نماهای  همچنین  می باشد.  هم   Ki67
ضایعات با درجه خطر باال وپیشرونده به سمت کارسینوما ا ست 

مورد بحث قرار می گیرد. هدف بعدی در این مطالعه بررسی زیر 
کارسینوم های   )Luminal VS. basal( مولکولی  گروه های 
مشکالت  بررسی  همچنین  و   MGA از  برخواسته  مهاجم 

MGA می باشد. تشخیصی )Pit falls( ضایعات دیگر با 

مواد و روش ها
 MGA در این مطالعه گذشته نگر ما تشخیص های پاتولوژی
را در مرکز سرطان شناسی آندرسون دانشگاه تگزاس را از ژانویه 
سال �983 لغایت فوریه 2007 را استخراج کردیم. در این فاصله 
زمانی �08 مورد با تشخیص MGA وجود داشت. از �08 بیمار، 
مجدد  مطالعه  برای  بیمار   65 به  مربوط  بلوک های  و  اسالید 
 Formalin-fixed بلوک های  تهیه  فرایند  بود.  دسترس  در 
Paraffin-embedded و تهیه اسالیدهای H&E توسط دو 
 .).N.S. , I.K( نفر از نویسندگان مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت
ایمونوهیستوشیمی  آزمایش های  برای  نمونه  هر  بلوک   3 یا   2
اسالیدها  و  بلوک ها  این  از  استفاده  و  جمع آوری  شد.  انتخاب 
مرکز  مطالعات  کمیته  توسط  کلینیکی  اطالعات  همچنین  و 
اخالقی  تایید  مورد  تگزاس  دانشگاه  آندرسون  سرطان شناسی 
و  هیستولوژیکی  بازبینی  و  بررسی  از  پس  بود.  گرفته  قرار 
و   S�00 رنگ آمیزی های  بکارگیری  )با  ایمونوهیستولوژیکی 
سلول های  الیه  دارای  تومور   54  )Smooth muscle actin
و  مطالعه  از  اینها  بنابراین  بودند  غدد  احاطه کننده  میواپی تلیال 
آنالیز موارد MGA خارج شدند. �� تومور باقیمانده )سلول های 
با  که  میواپی تلیال  سلول های  غیاب  در  مثبت   S�00 اپی تلیال 
قبلی  معیارهای  براساس  می شود(  بررسی   SMA رنگ آمیزی 
تقسیم بندی   MGACA و   MGA، AMGA دسته  سه  به 

شدند )6 و 7(. 
MGA شامل غدد گرد  معیارهای تشخیصی  به طور خالصه 
استروما  بین  در  پراکنده  به طور  که  باز  لومن های  با  کوچک 
سلول های  الیه  یک  دارای  غدد  می شود.  هستند،  فیبروکالژنوز 
میواپی تلیال  سلول های  الیه  بدون  و  گرد  هسته  با  واکوئله 
غدد  بی نظمی  شامل   AMGA تشخیص  معیارهای  می باشند. 
قرار  هم  کنار  در  فشرده  به طور  دسموپالزی  وجود  بدون  که 
و هستک  هیپرکرومازیا  متوسط،  تا  پلئومورفیسم خفیف  گرفته، 
در  می باشد.  میتوزی  فعالیت  و  پراکنده  آپوپتوز  و  برجسته 
فعالیت  با  سلولی  شدید  آتیپی  مسدود،  غدد  لومن   ،AMGA
واکنش  بدون  غددی  ساختمان های  در  زیاد  آپوپتوز  و  میتوزی 
همراه   In situ ضایعات   .)In situ(می باشد دسموپالستیک 
به صورت  تومورال  سلول های  ارتشاح  و  دسموپالستیک  واکنش 
منفرد و یا با الگوی تشکیل طناب های سلولی که توسط واکنش 
تشکیل  را  مهاجم  ضایعات  شده اند  احاطه  دسموپالستیک 
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رادیولوژیک  نماهای  بیماران،  دموگرافیک  می دهند. خصوصیات 
پیگیری  و  کلینیکی  تظاهرات  به  مربوط  اطالعات  و  تومورها 

بیماران جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت.

ایمونوهیستوشیمی  بررسی های 
برش های  از  استفاده  با  ایمونوهیستوشیمی  بررسی های 
مربوط  مارکرهای  انجام گرفت.  5 میکرون  به ضخامت  پارافینی 
به چرخه سلولی با استفاده از مارکرهای  ki-67 و P53 در 
دیگری  رنگ آمیزی های  گرفت.  صورت  بیماری  گروه  سه  هر 
همچون  یعات  ضا ین  ا بیــشتر  کــردن  مشـخص  برای 
 CK5/6 )myoepithelial CK epitope( , C-Kit, EGFR,
 HER2, PR, ER و  CK8/18 )Luminal CK epitope(
محسوب  مثبت   MGA در  واکنش  میزان  هر   . گرفت  صورت 

 EGRR و   C-KiT, HER2 برای   غشا  گرفتن  رنگ   . شد 
هرگونه  و  شده  محسوب  مثبت  سلول ها   %�0 از  بیشتر  در 
یا   Ki-67 یا  و   P53 و   PR, ER برای  هسته  رنگ گرفتن 
مثبت   CK8/18 یا   CK5/6 برای  سیتوپالسم  گرفتن  رنگ 
Ki- مورد  در  بجز  مارکرها  بودن  مثبت  بررسی  محسوب  شده. 

اندکس  گرفت.  صورت   )×40( کم  بزرگنمایی  با   P53 و   67
 )Ki -67 و P53( مثبت شدن برای مار کرهای چرخه سلولی
باالترین  با  به وسیله تخمین در صد هسته های مثبت در منطقه 
میزان مثبت شدن در بزرگنمایی کوچک )40×( برای هر گروه 

)MGA – AMGA – MGACA( محاسبه شد .
منابع این مقاله در دفتر این انجمن موجود است همکاران در 
صورت نیاز می توانند با شماره تلفن 669�2646 تماس حاصل 

نمایند.

6/30�602/آ
�387/8/�4

» سال نوآوری و شکوفایی «

سالم علیکم،
    باطالع می رساند به استناد بند یک مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی ، بند یک آیین نامه تخصیص امتیاز به 

برنامه های حضوری آموزش مداوم مصوب بیست و یکمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی به شرح ذیل اصالح گردید: 
» امتیازدهی برنامه های حضوری آموزش مداوم شامل همایش )کنگره( ، سمینار ، کارگاه بهداشتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی بر پایه یک ساعت 
فعال آموزشی معادل حداکثر 0/6 امتیاز و حداکثر امتیاز در هر روز برنامه ) 4 امتیاز ( و امتیازدهی برنامه های مدون بر پایه یک ساعت فعال آموزشی 

معادل � امتیاز و حداکثر در هر روز برنامه )5 امتیاز ( می باشد . « 
ضمنا مفاد این بخشنامه عالوه بر این که جهت برنامه های مدون که از این پس صادر خواهند گردید قابل اجرا می باشد بلکه جهت برنامه های مدون که 
مجوز آن ها توسط این اداره و یا توسط دانشگاه ها / دانشکده های پزشکی صادر گردیده است و زمان برگزاری آن برنامه ها نیز بعد از تاریخ 87/7/29 باشد 
قابل اجرا خواهد بود، لذا اصالحیه برنامه های فوق توسط اداره کل آموزش مداوم صادر و متعاقبا به مراکز مربوط ارسال خواهد شد و مراکز نیاز به صدور 

مجوز و مکاتبه مجدد جهت اصالح امتیاز این نوع مجوزها نخواهند داشت .
دکتر بهرام عین  اللهی
معاون آموزشی

باسمه تعالی
533�4
�387/09/20

ریاست محترم انجمن علمی تخصصی پاتولوژیست های ایران 
سالم علیکم

با احترام به اطالع می رساند آقای موسی فالح به عنوان مشاور مالیاتی و نیز نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات های حل اختالف مالیاتی ادارات 
امور مالیاتی استان تهران با این سازمان همکاری می نماید. ضمنا این مشاور مالیاتی روزهای یکشنبه هر هفته از اول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری 
آن روز جهت مشاوره و راهنمایی درامور مالیاتی شغلی پزشکان محترم در حوزه معاونت نظارت و پیگیری این سازمان واقع در خیابان امیرآباد شمالی ، 

خیابان فرشی مقدم ، طبقه سوم ، دفتر معاونت نظارت و برنامه ریزی این سازمان حضور دارند.

دکتر احمدرضا جمشیدی
معاون نظارت و برنامه ریزی
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حداقل اطالعاتی که باید به همراه برگه درخواست
 هیستوپاتولوژی به آزمایشگاه ارسال گردد:

اطالعات هویتی : نام و نام خانوادگی ، سن یا سال تولد ، جنس 
اطالعات مربوط به نمونه : نوع و محل برداشت نمونه ، تعداد نمونه ها یا قطعات ارسالی ، روش نمونه برداری یا نوع عمل جراحی 
انجام شده ،  تاریخ نمونه برداری  ، نوع فیکساتیوی که نمونه در آن قرار دارد ، مشخص نمودن جهت مارژین ها ) در مواردی که کاربرد 

دارد (
تاریخچه بالینی : اطالعات بالینی مرتبط ، طول دوره بیماری تا زمان مراجعه ، تشخیص های افتراقی مطرح شده ،سوابق درمانی 
) بخصوص سوابق شیمی درمانی ، رادیوتراپی و هورمون تراپی ( ، نتایج اقدامات پاراکلینیک انجام شده و مرتبط ، سوابق جراحی های 

انجام شده و یافته های حین عمل جراحی اخیر ) در صورت کاربرد(
آزمایش های تکمیلی مورد درخواست : مانند ایمونوهیستوشیمی یا رنگ آمیزی های اختصاصی 
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اطالعات مربوط به آزمایشگاه 
نام – نشانی – شماره تلفن ونمابر

شماره پذیرش آزمایشگاه
شماره پرونده بیمار ) در صورت لزوم (

اطالعات دموگرافیک و اطالعات الزم در مورد نمونه
نام ونام خانوادگی بیمار - سن – جنس – تاریخ عمل جراحی یا 

نمونه برداری- تاریخ و زمان تحویل نمونه – تاریخ جوابدهی
تعداد و نوع نمونه های دریافت شده

نام پزشک درخواست کننده 

تاریخچه  بالینی
عمل  حین  های  یافته   – جراحی  عمل  نوع   – بالینی  عالیم 

جراحی
چنانچه نمونه برداری قبلی یا frozen section  انجام شده 
، شماره گزارش ، تشخیص پاتولوژی و همچنین نام  پاتولوژیستی 

که نمونه را 
       بررسی نموده است ، قید شود.

ماکروسکوپی نمونه
شرح دقیق نمونه با ذکر موارد زیر ) در صورت کاربرد ( :

-آیا بافت بصورت تازه یا در فیکساتیو به آزمایشگاه رسیده است 
؟ ) نام فیکساتیو (

-آیا بافت برش خورده ) باز شده ( یا دست نخورده است ؟
-آیا بافت بطور کامل برداشته شده است ؟

-آیا لبه های نمونه عالمت گذاری شده است ؟
-آیا نمونه هایی برای بررسی های اختصاصی ) نظیرمیکروسکوپ 

الکترونی ، فلوسایتومتری و...( برداشته شده است ؟
-کلیه اقداماتی که جهت تهیه و پردازش نمونه قبل از  بررسی 
، عکس  .) نظیردکلسیفیکاسیون  انجام گرفته است  میکروسکوپی 

برداری از بافت و...(  
انتخاب شده  میکروسکوپی  بررسی  نمونه جهت  از  مقدار  -چه 

است ؟
-نام پاتولوژیستی که بررسی ماکروسکوپیک نمونه را انجام داده 

است. ) در صورت لزوم (
چنانچه نمونه بصورت بافت ، بلوک بافتی یا اسالید از بیمارستان 

، شماره  یک  هر  تعداد  باید  است  ارسال شده  دیگر  آزمایشگاه  یا 
پذیرش)  نمونه( در

الزم  اطالعات  و  کننده  درخواست  آزمایشگاه  یا  بیمارستان 
درمورد بیمار ونمونه  قید شود.

میکروسکوپی نمونه
      توضیحات این بخش اختیاری است.

     
تشخیص

شامل :
ذکر محل آناتومیک ضایعه و نوع عمل جراحی 

دستورالعمل  براساس  الزم  نکات  ذکر  با  مرفولوژیک  تشخیص 
های مکتوب

نتایج رنگ آمیزی های اختصاصی باید در این بخش یا در بخش 
میکروسکوپی آورده شود.

نظرات وتوصیه ها

امضا و مهر پاتولوژیست 

نکات مهم :
-چنانچه گزارش در بیش از یک برگ تهیه شده اطالعات مربوط 
به آزمایشگاه ، شماره پذیرش و مشخصات مربوط به بیمار ) قید 
شده در این دستورالعمل ( باید روی هر یک از برگه ها مشخص 

شود.
انجام  آزمایشگاه  از  در خارج  پاتولوژیستی  با  مشاوره  -چنانچه 

گرفته است ، نتایج مشاوره ذکر شود.
-اگر تشخیص قبال به طور شفاهی به پزشک معالج گزارش شده 

است ، با قید زمان ذکر گردد. 
برگه  در  کشوری  مصوبات  براساس  که  مواردی  کلیه  در   -

گزارشدهی تشخیص بایدکدگذاری شود، این اقدام صورت گیرد. 
-  در صورتی که تشخیص بدخیمی داده شده است نکاتی که 
درج آنها در گزارش نمونه های بدخیم ضروری است ، حتما قید 

شوند.
بررسی   در  شده  مطرح  های  تشخیص  در  اختالف  گونه  -هر 
  permanent نمونه و بررسی اسالید های   frozen section

باید ذکر شود. 

موارد الزم جهت ثبت در برگه گزارشدهی هیستوپاتولوژی 


