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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.

هیأت تحریریه نشریه پاتولوژي
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دستیابی به اهداف سازمان نظام پزشکی در گرو همگرایی
تعامل یا تعاند

زندگی نامه استاد دکتر شهریار دبیری
HYPERCOAGULABLE   STATES حالت افزایش انعقادپذیري 

C کرایوگلوبولینمی، دسته بندی آن و ارتباط با ویروس هپاتیت
ایده هاي نوین كنترل كیفي

آشنایی با کاربردهای کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال )HPLC(  در تشخیص های آزمایشگاهی
بررسی مولکولی برخی اختالالت هموگلوبین

)Rapidly Growing Mycobacteria(میكوباكتریوم هاي با رشد سریع
رنگ آمیزی های اختصاصی پاتولوژی )1( رنگ آمیزی )پرل پروسیان بلو(

کاربردهای ذرات نانو در بیولوژی و طب
تازه های پاتولوژی و انکولوژی

)Cyclosporine & Tacrolimus(  سیکلوسپورین و تاکرولیموس
فیکساتیوهای غیر آلدئیدی جایگزینی مطلوب برای فرمالین در بافت شناسی نوین

تعیین تعرفه بخش خصوصی بر اساس تعرفه های پزشکی دولتی
معرفی یک مورد و بحث در مورد آن

استانداردهای کاری در پاتولوژی تشریحی: مالک ها کدامند؟
تشدید مراقبت هاي بهداشتي در مرزهاي كشور
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ارتقای  جهت  در  مشارکت  هدف  با  پزشکی  نظام  سازمان 
سطح دانش پزشکی و نظام سالمت ، تنظیم روابط شاغلین حرف 
از  با دستگاه ها و سازمان های مرتبط ، حفظ و حمایت  پزشکی 
حقوق بیماران و حقوق صنفی شاغالن و منزلت جامعه پزشكي 
قبل  دهه  چندین  از  شهروندان  همه  و  بیماران  سالمتي  حق   ،

تشکیل گردیده است.

بدون شک رسیدن به این اهداف ، با حضور مستمر و موثر همه 
صاحب نظران و اندیشمندان گروه های مختلف پزشکی امکان پذیر 
می باشد . همچنان که شاهد بوده ایم در دوره هایی که این حضور 
همه جانبه و فراگیر بوده است ، این سازمان در راستای ارتقای 
نظام سالمت و حمایت از حقوق صنفی پزشکان و ... از موفقیت 
بیشتری بهره مند گردیده است. امروزه دانش مدیریت سازمانی، 
همگرایی و بهره گیری از دانش و تجربه نیروهای موثر و متفکر 
ضروری  بلکه  مفید  تنها  نه  را  سازمانی  اهداف  به  رسیدن  برای 
می نماید. هرگاه مدیریت سازمان تالش خود را بر بهره مندی از 
بنا نهد  بعبارتی همگرایی  اندیشه و  نظرات همکاران و صاحبان 
، در ارتقای اهداف مدیریتی سازمان موفق تر می باشد و بالعکس 
هرگاه برنامه ها بر یک جانبه گرایی و عدم دخالت گروه های مرجع 
به  دستیابی  که  است  بدیهی   ، شود  استوار  تصمیم سازی ها  در 

اهداف سازمان ، مسیر دشوارتری را در پیش رو خواهد داشت.
در سالیان گذشته مسئوالن سازمان کم و بیش تالش نموده اند 

دستیابی به اهداف سازمان نظام 

پزشکی در گرو همگرایی

تا برنامه های اجرایی سازمان را بدون دخالت منافع شخصی و 
گروهی با چشم انداز اهداف فوق به پیش ببرند و بدون اغراق 
می تواند ادعا نمود که با در نظر گرفتن شرایط مختلف اجتماعی 
و سیاسی جامعه ، مسئوالن با بهره گیری موثر از دانش و تجربه 
دیگران ، کارنامه نسبتا درخشانی را از خود به جای گذاشته اند. 
در  سازمان  مسئوالن  موثر  همکاری  تالش،  این  از  نمونه هایی 
دوران جنگ و سازندگی با سازمان های دیگر می باشد که طی 
آن جامعه فرهیخته پزشکی که با اتحاد و همگرایی، همگام با 
آحاد جامعه و به طور موثر این دوران را سپری نمودند. یکی 
مسئوالن  دلسوزانه  تالش  و  همگرایی  این  نمونه های  از  دیگر 
مترقی  قانون  تصویب   ، قانون گذاری  نظام  درایت  و  پزشکان  و 
ایران در سال �383  نظام پزشکی جمهوری اسالمی  سازمان 
می باشد که بدون شک با تصویب این قانون انتظارات در جامعه 
پزشکی و آحاد جامعه در جهت ارتقای نظام سالمت دو چندان 
مسئوالن  تالش  که  است  آن  بیانگر  امر  این  و  است  گردیده 

ذیربط نیز بایستی فراگیرتر و موثرتر از گذشته باشد.

متاسفانه در انتخابات اخیر سازمان نظام پزشکی ، علیرغم 
جامعه  جمعی  حرکت  شکوهمند  نمایش  و  بی نظیر  مشارکت 
مقاطع  از  بعضی  در  فعالیت هایی  شاهد   ، امر  این  در  پزشکی 
صورت  در  می رسد  نظر  به  که  می باشیم  انتخابات  مراحل  و 
استمرار این فعالیت ها ، حرکت شتابان و پویای در پیش روی 

دکتر حسین دارآفرین
 مدیر مسئول 
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این سازمان را ، دچار اختالل نماید.
در چند ماه اخیر شاهد بوده ایم که تالش وسیعی در سطوح 
تا  گرفته  صورت  کشور  آزمایشگاهی  جامعه  و  پزشکی  جامعه 
جامعه پزشکی را به این باور برساند که پیگیری حقوق صنفی 
رده های  اشخاص خاصی در  یا  با حضور شخص  فقط  پزشکان 
تصمیم گیری سازمان امکان پذیر است. همانطور که در باال ذکر 
گردید تمامی موفقیت های این سازمان در گرو حضور همه جانبه 
افراد صاحب نظر و گروه های مختلف می باشد و بدون شک تالش 
در جهت کمرنگ شدن حضور موثر همه گروه ها در دراز مدت 
هزینه های سنگینی را بر جامعه پزشکی ، دست اندرکاران نظام 

سالمت بیماران و محرومان جامعه تحمیل خواهد کرد.
به عنوان نمونه ای از فعالیت های یک جانبه گرایی می توان به 
تشکیل هیات مدیره شهر تهران  با حضور فقط 9 نفر از اعضای 
محترم آن هیات مدیره و رخدادهای بعد از آن اشاره نمود که با 
شتابزدگي و زودتر از موعد قانوني تشكیل جلسه دادند و اعضاي 
حاضر  هیات مدیره تهران  نمایندگان داراي حق راي خود را 
)به تعداد 8 راي( براي حضور در مجمع عمومي سازمان فقط از 
میان خود انتخاب نمودند و  با اجحاف به عامه رای دهندگان 

گامي در جهت تقویت فرهنگ دموكراسي برداشتند !

نمونه آخر در این خصوص حذف غیر قانونی کاندیدای انجمن 
در  شورایعالی  اعضای  رای گیری  زمان  در  ایران  آسیب شناسی 

جلسه مجمع عمومی سازمان می باشد که شواهد امر موید آن 
است که تصمیم به حذف پس از اطمینان از انتخاب شدن نامبرده 
در لحظه رای گیری اتفاق افتاد و مراتب دقیقا در راستای تالش 
برای استیالی صنفی و جلوگیری از حضور  نمایندگان مستقل 
و تحول خواه گروه های مختلف آزمایشگاهی در شورایعالی نظام 
پزشکی می باشد که بدون شک تبعات غیر قابل جبرانی را در 
حوزه تخصصی آزمایشگاه از این عدم حضور شاهد خواهیم بود. 
دانش  فنی  و   کارشناسی  توانمندی  و  موثر  نقش  به  توجه  با 
پاتولوژی و به تبع آن نقش تاثیرگذار نمایندگان این رشته در 
حوزه تصمیم سازی های کالن پزشکی و تخصصی آزمایشگاهی 
در شورایعالی ،  متاسفانه در این دوره، شورایعالی این سازمان، 
از فعالیت ها و نقش مرجع و علمی این گروه بهره مند نخواهند 

بود.

انگیزه  ارتقا  دارد  نیاز  بدان  کشورمان  پزشکی  جامعه  آنچه 
نظام  سازمان  های  رده  همه  در  گروه ها  تمامی  توسط  فعالیت 
حذف  در  اخالقی  غیر  روشهای  کارگیری  به  و  است  پزشکی 
کاندیداها نتیجه ای جز دلسردی و افت انگیزه مشارکت اعضای 
نخواهد  کشور  پزشکی  نظام  قدرتمند  نهاد  تضعیف  و  سازمان 

داشت. 
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چنان  از  بالینی  آزمایشگاه  حوزه  در  سیاستگذاری  تاریخچه 
گوناگونی برخوردار است که آنچه پس از سالها از آن به جا مانده 
تنوع فارغ التحصیالنی است که همگی خود را متولی آزمایشگاه 

بالینی می دانند.
گردیده اند،  متشکل  انجمن   4 در  که  فارغ التحصیالن  این 

عبارتند از :
�- پاتولوژیست ها در انجمن آسیب شناسی ایران 

2- متخصصان علوم آزمایشگاهی در انجمن متخصصین علوم 
آزمایشگاهی

دکترای  انجمن  در  آزمایشگاهی  علوم  حرفه ای  دکترای   -3
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

4- دارندگان دکترای تخصصی تک رشته ای در جامعه علمی 
آزمایشگاهیان ایران

ارتباط متقابل این افراد و انجمنهای مربوطه از چنان پیچیدگی 
برخوردار است که تجزیه و تحلیل دقیق آن در این مقاله میسر 

نیست و تنها می توان به نکاتی اساسی اشاره نمود. 
افراد شاخص انجمنها معموال سعی داشته اند به گونه ای عمل 
نمایند که مبادا مورد اتهام تعارض و تعاند با طرف دیگر قرار گیرند 
و در تریبون های رسمی شعار تعامل و رفاقت جهت دستیابی به 
منافع مشترک ، حفظ شان آزمایشگاه و آزمایشگاهیان ، سربلندی 

جامعه پزشکی و ... را سر می دهند.
اما متاسفانه شعار تعامل و رفاقت محدود به زمان هایی می شود 
که نیاز به توافقی برای مسایلی از قبیل تعرفه، بیمه و یا مالیات 
احساس می گردد و با اتمام ماه های حرام اینچنینی ، لحن سخن  
و شیوه عمل از تعامل به تعارض و بعضا از تعارض به تعاند تغییر 

می یابد.

تعامل یا تعاند

انتخابات  در  خصوص  به  نظام پزشکی  انتخابات  در  که  آنچه 
رفتار  و  انتخاباتی  بداخالقی  عینی  نمود  افتاد   اتفاق  شورایعالی 
غیر مدنی عده ای برای دستیابی به یک کرسی مهم تحت عنوان 
شورایعالی نظام پزشکی بود و در حقیقت نشان از عنادی است که 

هر شیوه ای را برای دستیابی به قدرت جایز می شمارد.
پزشکی  نظام  شورایعالی  انتخابات  به  منتهی  وقایع  بازگویی 
نمایانگر این واقعیت است که از نگاه عده ای نظام پزشکی نه به 
عنوان یک NGO بلکه به عنوان یک سنگر مهم در تثبیت جایگاه 
جهت  بدین  و  می گردد  تلقی  سیاسی   یا  فردی  بعضا  و  صنفی 
اخالقی هم  غیر  از روشهای  به آن حتی  برای دستیابی  می توان 

استفاده نمود.
چند ماه قبل از انتخابات نظام پزشکی ، انجمن دکترای علوم 
جلسه ای  آزمایشگاهی  علوم  متخصصین  انجمن  و  آزمایشگاهی 
مشترک برگزار می نمایند و در آن جلسه مقرر می گردد کاندیدای 
کرج  از  متخصصین  انجمن  کاندیدای  و  تهران   از  دکترا  انجمن 
انتخاب در  از  انتخاباتی را پیگیری نمایند تا هریک پس  فعالیت 
هیات مدیره شهر مربوطه در مرحله بعد به مجمع عمومی سازمان 
امکانات خود  تمامی  انجمن  دو  توافق گردید که هر  و  یابند  راه 
برای راهیابی هر دو کاندیدا به شورایعالی نظام پزشکی را فراهم 

نمایند .
ناشی  اینجا  از  علوم آزمایشگاهی  دکترای  انجمن  اول  پیروزی 
از  متخصصین  انجمن  مطرح  کاندیدای   ، مصوبه  این  با  که  شد 
صحنه رقابت شهر تهران حذف و به کرج رانده شد و دیگر نیازی 
نبود که برای حذف این کاندیدا ، مجددا تعلق ایشان به گروه های 

پروانه دار سازمان نظام پزشکی را مطرح نمود.
در  پزشکی  نظام  مدیره های  هیات  انتخابات  برگزاری  از  پس 
سراسر کشور ، کاندیدای انجمن دکترا به هیات مدیره شهر تهران  
کرج  مدیره شهرستان  هیات  به  متخصصین  انجمن  کاندیدای  و 

راه یافتند.
در ادامه این روند در انتخابات مجمع عمومی نظام پزشکی ، 
کاندیدای انجمن متخصصین از راهیابی به مجمع عمومی بازماند 
و  بدون داشتن حق رای کاندیدای شورایعالی نظام پزشکی گردید 

و کاندیدای انجمن دکترا به مجمع عمومی راه یافت.
 اتفاقی که در انتخابات دوره پیشین سازمان نظام پزشکی در 

شهر تهران منجر به حذف همین کاندیدا از صحنه رقابت شد.
از طرف دیگر یکی از کاندیداهای انجمن آسیب شناسی ایران 
آنجابعنوان  از  و  ورامین  نظام پزشکی شهرستان  به هیات مدیره 
راه  پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  مجمع  به  شهرستان  منتخب 
کاندیدای  به عنوان  را  ایشان  ایران  آسیب شناسی  انجمن  و  یافت 

دکتر فرید کرمی
سردبیر
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مورد حمایت انجمن برای شورایعالی نظام پزشکی معرفی نمود 
شهرستانی  شاخه های  در  پاتولوژی  متخصصین  توسط  به  و 
کاندیدای  شناسانیدن  به  اقدام  کشور  دانشگاههای  و  انجمن 
عمومی  مجمع  یافتگان   راه  به  ایران  شناسی  آسیب  انجمن 
نمود به طوری که در روز انتخابات شورایعالی بسیاری از اعضای 
مجمع اطالعات کافی از کاندیدای انجمن آسیب شناسی داشته 
و جو قبل از رای گیری کامال موید راهیابی کاندیدای انجمن به 

شورایعالی بود.
اما متاسفانه در دقایقی پیش از شروع رای گیری مسئوالن 
انجمن  رییس  از  نامه ای  که  نمودند  اعالم  انتخابات  برگزاری 
کاندیداتوری  به  اعتراض  در  علوم آزمایشگاهی  متخصصین 
نماینده انجمن آسیب شناسی واصل گردیده است و بدین جهت 

ایشان حق کاندیدا شدن در شاخه آزمایشگاه را ندارند!
استناد نامه رئیس انجمن متخصصین به این مسئله بود که 
کاندیدای انجمن در انتخابات هیات مدیره شهرستان ورامین در 
گروه پزشکان شرکت کرده بودند و در انتخابات شورایعالی در 
گروه آزمایشگاه و اما نکته عجیب در این میان حذف کاندیدای 
انجمن آسیب شناسی از صحنه رقابت بدون تشکیل جلسه هیات 
دقیقه  در  هم  آن  انجمن  نماینده  مستندات  استماع  و  نظارت 

90 بود!
مسئوالن برگزاری انتخابات شورایعالی بدون توجه به اعتراض 
از  و پس  نمودند  گیری  رای  به  اقدام  انجمن سریعا  کاندیدای 
شمارش آرا مشخص گردید که آرای کاندیدای انجمن دکترای 
علوم آزمایشگاهی بسیار بیشتر از کاندیدای انجمن متخصصین 
است و نفر دوم انتخاب شده در حوزه آزمایشگاه که تعداد آرای 
بسیار نزدیکی با نفر اول )کاندیدای انجمن دکترا( داشت نیز از 
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی است و این بار نیز کاندیدای 
انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی از راه یابی به شورایعالی 

بازماند!
انجمن  و  ایران  آسیب شناسی  انجمن  کاندیداهای  حذف 
به شیوه ای که در گزارش فوق  آزمایشگاهی  متخصصین علوم 
شده ای  و حساب  دقیق  برنامه ریزی  از  نشان  می شود  مشاهده 
برای حذف رقیب با تسلط بر همه امکانات و بعضا هماهنگی با 
مسئوالن برگزاری انتخابات دارد ،  شیوه ای که هیچگاه توسط 
هیچ گروه و یا انجمن تخصصی پزشکی بکار گرفته نشده و یا 
اصوال امکان دستیابی به چنین شیوه هایی برای هیچ پزشکی در 

هیچ زمانی فراهم نبوده است.
ارسال نامه اعتراض توسط رقیبی دیگر که خود قرار 

اخالقی  بد  عینی  نمود  بعد حذف شود  دقایقی  تا  است 
انتخاباتی و رفتار غیر مدنی است.

در تبصره 6 ماده 8 قانون نظام پزشکی تنها شرط اختصاصی 
جهت شرکت کاندیداها در انتخابات شورایعالی منحصرا انتخاب 
شدن در هیات مدیره شهرستان ها می باشد . در تبصره � ماده 
هر  در  داوطلبان شرکت  که  است  آمده  انتخابات  نامه  آیین   9
به  شوند  کاندیدا  گروه ها  از  یکی  در  می توانند  تنها  انتخابات 
عبارت دیگر پزشکانی مانند پاتولوژیست ها حق شرکت همزمان 

در هر دو شاخه پزشکان و آزمایشگاه را ندارند.
علوم  متخصصین  انجمن  رئیس  نامه  استناد  متاسفانه 
آزمایشگاهی تفسیری غلط بدین معنا را به همراه داشته که در 
صورت انتخاب پاتولوژیست در هیات مدیره شهرستان در شاخه 
پزشکان الزاما در انتخابات بعدی )شورایعالی( نیز می بایست در 

شاخه پزشکان شرکت نماید.
نص صریح تبصره 6 ماده 8 که در باال آمده موید آن است 
که تنها شرط کاندیداهای شورایعالی عضویت در هیات مدیره 
مدیره  هیات  انتخابات  قانون  در هیچ جای  و  است  شهرستانها 
انتخابی  گروه  و  نمی داند  پیوسته  را  شورایعالی  و  شهرستانها 
فراهم  دوم  انتخابات  برای  را  الزامی  اول  انتخابات  در  داوطلب 
نمی آورد و اصوال تاکید تبصره � ماده 9 آیین نامه بر ممنوعیت 

کاندیدا شدن همزمان در دو شاخه است.
رخ  پزشکی  نظام  شورایعالی  انتخابات  جریان  در  که  آنچه 
داد درس های بزرگی برای جامعه پاتولوژیست های کشورمان به 

همراه داشت که اهم آن عبارتند از :
انجمن  با  شهرستان ها  پاتولوژیست های  هماهنگی   -�
آسیب شناسی ایران در معرفی کاندیدای انجمن برای شورایعالی 
از چنان وسعتی برخوردار بود که بی شک در جریان یک انتخابات 
نظام  شورایعالی  به  انجمن  کاندیدای  راهیابی  به  منجر  سالم 
پزشکی می شد و این نمایانگر جایگاه رفیع انجمن آسیب شناسی 

ایران بعنوان نهادی فراگیر با شاخه های گسترده و فعال است.
از  انتخابات نظام پزشکی سراسر کشور و راهیابی بیش   -2
به هیات مدیره های شهرستانها که در  پاتولوژی  20 متخصص 
باالیی  آمار  کشور  سراسر  در  متخصصین  این  تعداد  با  مقایسه 
صنفی  فعالیت  اهمیت  درک  نشاندهنده  می گردد  محسوب 

توسط پاتولوژیست ها است.
انجمن  کاندیداهای  مدنی  رفتار  مهمتر  همه  از  و   -3
آسیب شناسی ایران حتی در مواجهه با بداخالقی های انتخاباتی 
علم  کنار  در  رشته  این  بزرگ  استادان  حق  به  که  داد  نشان 

آسیب شناسی ، اخالق حرفه ای را به شاگردان خود آموخته اند.
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زندگی نامه

استاد دکتر شهریار دبیری 

دکتر  و  بهمرد  دکتر شهال   ، آزاده  بهرام  دکتر   ، حقیقی  پرویز 
فرامرز  ، دکتراصغر رستگار و دکتر   ) پاتولوژی   ( شهال مسعود 
امیر  دکتر  و  قریب  رضا  دکتر   ،  ) داخلی   ( بیگی  اسماعیلی 
حکیمی ) اطفال ( ، دکترواعظ زاده  )جراحی( و  دکتر براز جانی 
) زنان ( در مهر �360 فارغ التحصیل پزشکی عمومی شدم و 
توانستم با توجه به اینکه جزو ده درصد دانشجویان ممتاز فارغ 
مستقیما  سربازی  مقدس  انجام خدمت   بدون  بودم  التحصیل 
و  از دوران کودکی  . رشته ای که  وارد شوم  پاتولوژی  به رشته 
جوانی با راهنمایی ها و حمایت های پدر بزرگوار با آن آشنا بودم 
. تمام مراحل پذیرش و جوابدهی ، خدماتی و کمک تکنیسین 
برای  زاینده رود  رودخانه  درکنار  نر  قورباغه  یافتن  مثل  تجربی 
رادر  پیشرفته  تست های  تا   Rana-Pipiensحاملگی تست 
دبیرستان  دوران   . آموختم  دبیرستان  و  دبستان  فراغت  اوقات 
در آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه و شخصی ایشان در امر بایگانی 
 . کردم  همکاری  پاتولوژی  جواب های  و  ها  عکس   – اسالیدها 
بافت شناسی   ، تکامل  و  ، جنین شناسی  جانورشناسی  علوم  در 
و پاتولوژی از پدر بزگوار بهره های فراوان برده ام . با این سابقه 
رشته  وارد   �360 مهر  در  ساله  چندین  شخصیتی  و  ذهنی 
پاتولوژی شیراز تحت نظر و تربیت استادان بزرگوار جناب آقایان 
، دکتر حسن کاظمی  دانشبد  ، دکتر خسرو  آزاده  بهرام  دکتر 
قبولی در  به  موفق  و دکترعطاران  تابعی  ، دکتر  ، دکتر کومار 
امتحان  بورد تخصصی پاتولوژی کلینیکال و سرجیکال در دی 
ماه �364 شدم که در آن زمان فقط پنج نفر در سطح کشور ) 
دو نفر تهران و سه نفر از شیراز ( امتحان دادیم ، در این مدت 

دو سال بعنوان رزیدنت ارشد بودم . 
استخدام  به  استادیار سرباز وظیفه  بعنوان  بهمن �364  در 
دانشکده پزشکی اصفهان درآمدم و بقیه تعهد چهارساله و سایر 
تعهدات قانونی را از �366/6/20 در دانشکده پزشکی افضلی پور 
کرمان  تاکنون ادامه داده ام . انتخاب اتفاقی کرمان بعلت غیبت 
دکتر حمید تبریزچی بینانگذار گروه پاتولوژی کرمان به دلیل 
فرصت مطالعاتی و نبود پاتولوژیست در جنوب ایران بود که با دو 
پاتولوژیست هندی بنام آقایان دکتر گوپتا و دکتر چک روادی 
انتقال آقای دکتر فریدون نوحی  با حکم  اداره می شد و  بانو  و 
معاون آموزشی وزارت از اینجانب از دانشکده پزشکی شهر کرد 

به کرمان با توجه به ضرورت صورت گرفت . 
دروس  تئوری  و  عملی  تدریس   �373 تا   �366 سال  از 
پاتولوژی  و  عمومی  پاتولوژی   ، جنین شناسی   ، بافت شناسی 
اختصاصی ) با همکاری استادان بزرگوار دکتر حمید تبریزچی  
، آقای دکتر آریازاد ، دکتر کمالیان و دکتر کریمی نژاد ( و نیز 
را  ، زاهدان و یزد ) جنین شناسی (  نوپای رفسنجان  دانشکده 
انجام می دادم – از سال �373 با آمدن نیروهای  جوان تدریس 
توانایی   بر حسب  اختصاصی   پاتولوژی عمومی –  تمام دروس 
تقسیم شد . درس جنین شناسی را تا سال �384 همچنان ارایه 

می کردم . 
از  افتخارات بزرگ و ماندگار اینجانب خدمتگذاری و پای در 

بنام ایزد یکتا توانا

نامه  نوشتن  برای  ایران  پاتولوژی  محترم  انجمن  از  تشکر  با 
زندگی خود ، مطالب ذیل بیان حقیقت می باشد امید است حمل 

بر خودستایی نگردد : 
اینجانب از مادری آذری تبار  توانا و فداکار ) خانم بتول آقازاده 
( و پدری پارسی شناس و عالم به علوم پزشکی، هنر و اخالق ) 
دکتر پرویز دبیری ( در نهم امرداد یکهراز و سیصدو سی وپنج  در 
شهر نقش هنر جهان ، اصفهان بدنیا آمدم . تصدیق ششم ابتدائی 
فارسی  و فرانسه را از مدرسه ستاره صبح در سال �347 دریافت 
کردم ، تحصیالت دبیرستانی را در دبیرستان حکیم سنایی را با 
رتبه اول دیپلم طبیعی استان اصفهان در خرداد �353 به پایان 
دانشجویی  شماره  وبه  سوم  رتبه   ،  �353 تیرماه  در   . رساندم 
��228 وارد رشته پزشکی دانشگاه پهلوی سابق ) شیراز کنونی 
( شدم، البته رتبه کنکورسراسری 54 و قبولی پزشکی دانشگاه 
نظر  زیر  دانشگاه شیراز  دوران طالیی  در   . داشتم  نیز  را  تهران 
اساتید بزرگوار مانند پروفسور ژوزف توماش ) آناتومی ( ، دکتر 
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رکاب بودن برای انسان وارسته ای چون مرحوم مهندس علیرضا 
. مجوز  است  ایران  در جنوب شرق  دانشگاه  بینان گذار  افضلی پور 
تاسیس دانشکده پزشکی و حمایت اولیه آن توسط استاد بزرگوار 
جناب آقای دکتر مسلم بهادری که مشاور عالی توسعه دانشگاه های 
وزارت علوم بوده اند در سال �355 صورت گرفته است . اینجانب 
به همراه همکاران عزیز و وارستگان علم و اخالق  در سال�370 
بازرگان) معاون  ، دکتر مهدی   ) رئیس   ( دکتر حسن ضیاالدینی 
مالی ( ، دکتر حسین اسکندری ) معاون پژوهشی ( و دکتر اکبر 
اینجانب  و   ) ) معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی  حمزه ای مقدم 
که به مدت پنج سال معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشکده 
 ، آموزشی  ارزنده  خدمات  بودم  دار  عهده   را  افضلی پور  پزشکی 
بوده  قبلی  بینان گذران  خدمات  مکمل  که  پژوهشی  و  درمانی 
دانشکده  پزشکی–  دانشکده  مجدد  راه اندازی  شامل:  که  شدیم 
تحقیقات  مرکز  راه اندازی   ، داروسازی  دانشکده   – دندانپزشکی 
دانشکاه ، راه اندازی مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب باز و مدرنیزه 
مرکزی  کتابخانه  و  دانشگاه  پذیرش  و  آموزش  نرم افرازی  کردن 
 ، پرستاری   – پیراپزشکی  دانشکده  توسعه  از  حمایت  و  دانشگاه 
مامایی کرمان ، بم ، جیرفت و زرند ، و برنامه مدون بازآموزی و راه 
دکتر غالمرضا  اتفاق  به  آزمایشگاه هورمون شناسی  اولین  اندازی 
پاتولوژی به همراهی  برنامه تربیت دستیاری  مشتاقی کاشانیان و 
پاتولوژی در  موزه گروس  تبریزچی در سال �373و  دکتر حمید 

بخش پاتولوژی دانشکده می باشد.

سایر خدمات دانشگاهی و علمی: 
- دانشیار سال �375 

- استاد پاتولوژی سال �382
- مدیر گروه پاتولوژی غیر پیوسته به مدت پنج سال 

- عضو کمیته ارتقا اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی 
- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصی پاتولوژی

سایر فعالیت های آموزشی : 
در  سیتولوژی  پیوسته  غیر  فلوشیپ  سال  دو  مدت  به    -�
خانم  محترم  استادان  نزد  و   UBC)Dr.Hayes( کانادا  دانشگاه 

دکتر گنجه ای و دکتر مهرداد ناجی در فلوریدا 
2- دارایFIAC ) قبول در امتحان فلوشیپ انجمن بین الملل 

سیتولوژی ( سال 2004 
3- دارای بورد پاتولوژی آکادمی اروپایی سال  2008 

4- راه اندازی واحد درماتوپاتولوژی به همراه همسرم خانم دکتر 
سیمین شمسی میمندی فلوشیب درماتوپاتولوژی در گروه پوست 

و برگزاری چندین ساله کنفرانس مشترک بین این دو گروه 

    خدمات پژوهشی شامل : 
- ارایه بیش از پنجاه و پنج مقاله ) بیست و چهار مقاله ایرانی ، 
�3 مقاله خارجی( : تجربه چندین ساله و عالقه شخصی و مقاالت 
متعددی درمورد سیتولوژی، پاتولوژی – هیستوژنز و ایمونوفنوتیپ 

ضایعات لیشمانیوز و تومورهای پستان می باشد . 
- ارایه پوستر در کنگره های داخلی و بین المللی ، بیست و چهار 

مورد 
Experimental   همکاری طرح تحقیقاتی سی مورد بصورت -

پاتولوژی 
- استاد راهنما و مشاوره بیش از پنجاه پایان نامه ) تخصصی ، 

دکترا عمومی ، کارشناسی ارشد و دکترا علوم پایه (  
مجموعه 40  از  تومورها  پاتولوژی  تالیف 4جلد  در  همراهی   -
و  استخوان   ( شامل  دبیری  پرویز  دکتر  تومورهای  پاتولوژی  جلد 

مفاصل ، ریه ، پروستات و تیروئید (  

قابل توجه همکاران پاتولوژیست
فراخوان جذب هیات علمی

 دانشگاه علوم پزشکی، بهداشتی و خدمات درمانی استان همدان 
جهت تکمیل گروه پاتولوژی 2 نفر پاتولوژیست واجد شرایط برای 

عضویت در هیات علمی گروه پاتولوژی جذب می نماید.
به  همدان  استان  علوم پزشکی  دانشگاه  سایت  به  عالقمندان 
نشانی www.umsha.ac.ir و یا معاونت آموزشی دانشگاه همدان 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 08��-2520250

قابل توجه همکاران محترم 
ثبت نام برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در سال 1388

ثبت نام در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 88 آغاز و مهلت 
ثبت نام  تا 88/02/25 می باشد. عالقمندان به شرکت در این برنامه 

می توانند با شماره تماس 6- 88058345  تماس حاص فرمایند.

خریدار سهام 
متقاضی خرید کامل یا سهام فعال خصوصی 

مستقل یا بیمارستانی در تهران می باشم.

تلفن تماس : 09173734896



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

8

HYPERCOAGULABLE   

STATES

 حالت افزایش انعقادپذیري

دکتر کامبیز مظفري، متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی،

 عضو هیات علمی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهیدرجایی

جواد جباری، کارشناس ارشد آزمایشگاه

وز
آم

ود
 خ

اله
مق

انکولوژی،  هماتولوژی،  تخصص  فوق  برای  مقاله  این  مطالعه 
)قلب-  داخلی  آسیب شناسی،  متخصصان  وعروق،   قلب  جراحی 
دکترای  و  عمومی  پزشکان  علوم آزمایشگاهي،ایمونولوژي،  خون(، 

حرفه ای علوم  آزمایشگاهي توصیه می گردد.

تعریف
طبیعي  غیر  تمایل  انعقادپذیري  افزایش  حالت  یا  ترومبوفیلی 
دلیل  مي باشد.  بدن  اعضاي  در  ترومبوز  بروز  یا  لخته  تشکیل  به 
اختالل در سیستم انعقادی بدین گونه است که یا افزایش عناصر 

پروكواگوالنت وجود دارد، یا کاهش عناصر آنتی کواگوالنت.
اختالالت  نوع  این  دچار  آمریکا  در  مردم    8% تا   5% حدودا 
انعقادی می باشند. هر چند که درمان اختصاصی برای ترومبوفیلی 
وجود  ندارد، اما دوره هاي راجعه ترومبوز ممکن است نیاز به درمان 

طوالنی مدت با داروهاي ضدانعقادي داشته باشند.

عالیم و نشانه ها 
و  عمقی  وریدهای  ترومبوز  شامل  بالینی  حاالت  شایع  ترین 

آمبولی ریه هستند.
ترومبوز وریدهای عمقی معموال در پاها با درد، تورم و قرمزی 
همراه است. تورم در دراز مدت ممکن است به دریچه های وریدی 
تجزیه  است  ممکن  نیز  حاصله  لخته  بزند.  آسیب  کبوتری(  )النه 
شده و به سمت ریه مهاجرت نماید. بر مبنای محل و اندازه آمبولی، 
تنگی نفس ناگهانی، دردقفسه سینه، تپش قلب،کوالپس، شوک و 

حتی ایست قلبی ممكن است رخ دهد.
رخ   نیز  معمول تری  غیر  نواحی  در  حتي  وریدی  ترومبوزهای 
عروق  پورت(،  )ورید  کبد  وریدی(،  )سینوس  مغز  مثل  مي دهند 

مزانتریک، کلیه و یا در ورید های بازویی )براكیال(.
تظاهرات ترومبوزهای شریانی ممکن است به شکل انفارکتوس 

میوکارد و سکته مغزی باشند.
فولمینانت  پورپورای   ،Cپروتئین کمبود  به  مبتال  بیماران  در 
دیده مي شود که یك بیماری شدید دردوره نوزادي است و سبب 
این  البته  اندام ها می شود.  و سایر  مرگ نسجی، خونریزی جلدي 

وضعیت در بالغین نیز گزارش شده است.
شروع  صورت  در   C,S پروتئین های  دچارکمبود  بیماران  در 
درمان با وارفارین و یا سایر دارو های ضد انعقادي احتمال خطر 

نکروز پوستی نیز وجود دارد.
سقط های مکرر، نقصان رشد داخل رحمی جنین، مرده زایی، 
پره اکالمپسی شدید و دکولمان جفت از سایر یافته های ترومبوفیلی 

می باشند.

تشخیص بالینی و غربالگری 
الزاما  به معنی وجود یک بیماری  افزایش خطر تشکیل لخته 
ارثی نمی باشد، بنابراین ارزیابی تاریخچه پزشکی فردی و خانوادگی 
بیمار ضروری است. غربالگری در افراد ذیل  به علت حالت افزایش 

 راهنما
بروز  یا  لخته  تشکیل  به  طبیعي  غیر  تمایل  ترومبوفیلی 
ترومبوز مي باشد. اختالل در سیستم انعقادی یا با افزایش عناصر 

پروكواگوالنت، یا کاهش عناصر آنتی کواگوالنت همراه است.
و  عمقی  وریدهای  ترومبوز  شامل  بالینی  حاالت  شایع ترین 
آمبولی ریه هستند. حدودا %5 تا %8 مردم در آمریکا دچار این 
نوع اختالالت انعقادی می باشند. بر مبنای محل و اندازه آمبولی، 
تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه، تپش قلب،کوالپس، شوک 

و حتی ایست قلبی ممكن است رخ دهد. 
مرده  جنین،  رحمی  داخل  رشد  نقصان  مکرر،  سقط های 
زایی، پره اکالمپسی شدید و دکولمان جفت از سایر یافته های 

ترومبوفیلی می باشند.
افزایش خطر تشکیل لخته الزاما به معنی وجود یک بیماری 
و  فردی  پزشکی  تاریخچه  ارزیابی  بنابراین  نمی باشد،  ارثی 
خانوادگی بیمار ضروری است. تست هاي آزمایشگاهي فقط باید 
انعقادی  تخصصی  آزمایشگاه  یک  در  و  بالینی  ارزیابی  از  پس 
صورت گرفته و توسط پاتولوژیست یا پزشک آشنا به بیماری های 
انجام  برای  شود.  انجام  هماتولوژیست  یا  و  عروقی  انعقادی 
آزمایشهای اختصاصي بهتر است زمان انجام آزمایش در هنگام 

وقوع یک اپیزود حاد ترومبوز نباشد.

انعقاد  افزایش  حالت  ترومبوفیلی،   : كلیدي  كلمات 
 پذیري، ترومبوز وریدهای عمقی، آمبولی ریه  

فرد آموزش گیرنده در پایان مطالعه باید قادر باشد : 
�- تعریف، تقسیم  بندي وعالیم بالیني این دسته ازبیماري ها 

را شرح دهد.
هر  انجام  لزوم  و  بیماري  هر  در  آزمایشگاهي  یافته هاي   -2

آزمایش را ذكر كند. 
3- موارد الزم جهت غربالگري افراد مبتال را شناسایي كند.
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انعقادپذیری انجام می شود:
�( سابقه خانوادگی ایجاد ترومبوز

2( سن کمتر از 40 سال 
3( تشکیل ترومبوز در محل های غیر شایع )ورید پورت،مزانتریک 

و مغزی(
4( موارد ایدیوپاتیک 

5( ترومبوزهاي عود کننده 
6( بروز سکته مغزی در سنین پایین تر

اگر فردی با یک اپیزود ترومبوتیك مراجعه کند، الزاما به معنی 
ترومبوزهای  همچنین  نمی باشد،  بعدی  ترومبوزهای  ایجاد  خطر 
شناسایی  قابل   اختالل  که  کسانی  در  دارد  احتمال  کننده  عود 
ندارند هم بروز کنند. پس ترومبوفیلی در كنار سایر عوامل خطرزا 

می تواند دلیلی برای درمان پیشگیرانه باشد.
بیماری شناخته  بیمارانی که علت  معموال جستجوی علت در 
شده باشد کاربردی ندارد مثال وقوع ترومبوز در افرادی که دچار 

بی حرکتی بعد از اعمال جراحی ارتوپدی شده اند.
ترومبوفیلی  در  غربالگری  علل شایع  از  مکرر  شیوع سقط های 

می باشد.

طبقه بندی اتیولوژیك
الف( ارثی

V در افراد بیمار یک نوع از فاکتور : factor V Leiden -�
مورد  این  نمی گردد.  فعال  غیر   C پروتئین  توسط  دارد كه  وجود 
اروپایی–  میان  در  انعقادپذیری  افزایش  ارثی  اختالل  شایع ترین 
آسیایی تبارها می  باشد. 5 درصد ازافراد جامعه به صورت هتروزیگوت 
این بیماری را دارند كه اولین بار در سال �994 توسط پروفسور 

برتینا در شهر Leiden هلند شناسایی شد.
موتاسیون  به  كه   :  Prothrombin gene mutation-2
فاکتور 2 نیز معروف می باشد. بیماری فوق مادرزادی بوده و معموال 
با موتاسیون سایر فاکتورها همراه نمی باشد. اغلب ممکن است به 
صورت هتروزیگوت بوده یا با شیوع کمترتوارث هموزیگوت داشته 
ندارد.  بستگی  بیمار  جنس  یا  خوني  گروه  به  بیماري  این  باشد. 
بیشتر  را  ترومبوز  خطر  بیماری  این  هموزیگوت  موتاسیون های 

افزایش می دهند.
3-افزایش سطح فیبرینوژن: این حالت ارثي نیز استعداد ایجاد 

ترومبوز را مي افزاید.
بر کمبود  آنتی کواگوالنت که مشتمل  4- کمبود پروتئین های 

آنتی ترومبین III، پروتئین C و پروتئین S می باشد.
A-4( کمبود آنتی  ترومبین III : اختاللي ارثی و نادر است با 
ترومبوزهای وریدی و آمبولی ریه راجعه. البته به صورت اکتسابی 
آنتی ترومبین  ادراری  دفع  دلیل  به  نفروتیک  سندرم  بیماران  در 
ترومبوز  بروز  تمایل  و  یافته  افزایش   �0 2و  فاکتورهای  فعالیت 

بیشتر می شود.

در   می باشد.  نادر  و  ارثی  حالتي   :  C پروتئین  کمبود   )4-B
0/5-0/2 درصد افراد جامعه دیده می شود و ارتباطی با ترومبوزهای 
شریانی ندارد. این ماده مهارکننده فاکتورهای 5و 8 می باشد. اکثر 
اصلی  نوع  دو  می باشند.  هتروزیگوت  اختالل،  این  دچار  بیماران 
جهش ژنتیکی برای کمبود این پروتئین شناخته شده است. حالت 
اول اختالل کمی است یعني تولید آن کم بوده و یا زمان نیمه عمر 
پروتئین کوتاه می باشد. در شكل دوم اختالل کیفی است که در 

واقع تعامل پروتئین با سایر مولکول ها بهم می خورد.

C-4( کمبود پروتئین S: پروتئین فوق به عنوان یک کوفاکتور 
برای پروتئین C فعال در تجزیه پروتئولیتیک فاکتورهای 5 و 8 
آن  عملکرد  اختالل  یا  آنتی ژنیک  فعالیت  کاهش  می باشد.  فعال 
ترومبوز  به  تمایل  و  شده  و8  فاکتورهای5  تجزیه  کاهش  باعث 

وریدی افزایش پیدا می کند.
پروتئین S در پالسما به دو صورت وجود دارد. 60 درصد متصل 
به کمپلمان و 40 درصد به صورت آزاد که تنها جزء آزاد آن خاصیت 

کوفاکتوری دارد.
متیلن  موتاسیون  دلیل  به  هموسیستئین:  میزان  5-افزایش 
)B6، B12یا  ویتامینی  کمبودهای  یا  و  ردوکتاز  تتراهیدروفوالت 

اسید فولیک(
6-اختالل در عملکرد سیستم فیبرینولیتیك : این حالت دیس 
پالسمینوژنمي نام دارد كه طي آن فیبرینولیز روند عادي خود را 

از دست مي دهد.
7-افزایش سطح فاکتورهشت: این حالت ارثي هم امكان وقوع 

ترومبوز را مي افزاید.

ب( اکتسابی  
طیف وسیعي را شامل است مثل سرطان هاي پیشرفته، تروما 
اگزوژن،  استروژن  حاملگی،  قندی،  دیابت  اخیر،  جراحی های  یا 
هورمون تراپی )HRT( بی حرکتی طوالنی مدت یا استراحت در 
فعالیت  کاهنده  بیماری های  سایر  و  مغزی  یا  قلبی  حمله  بستر، 
هوایی،  سفرهای  تراپي،  هپارین  به دنبال  ترومبوسیتوپني  بدنی، 
ضد  آنتی بادی های  شامل  آنتی بادی  آنتی فسفولیپید  سندرم 
ترومبوز  یا  ریوی  آمبولی  آنتی کواگوالنت،  لوپوس  و  کاردیولیپین 
ترومبوسیتمی  مثل  میلوپرولیفراتیو  بیماری های  قلبی،  وریدی 
لخته  تشکیل  با  هیپرائوزینوفیلی  سندرم  ورا،  پلي سیتمي  و  اولیه 
در قلب، هموگلوبینوری حمله اي شبانه ) آنمی همولیتیک به دلیل 
نقص اکتسابی دیواره گلبول قرمز ایجاد شده. ممکن است به فرم 
اولیه باشد و یا در کنار سایر اختالالت مغز استخوان مانند آنمی 

آپالستیک دیده شود(.

روش  های آزمایشگاهی
یک  در  و  بالینی  ارزیابی  از  پس  باید  فقط  آزمایش ها  این   
پاتولوژیست  توسط  و  گرفته  صورت  انعقادی  تخصصی  آزمایشگاه 
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یا پزشک آشنا به بیماری های انعقادی عروقی و یا هماتولوژیست 
زمان  است  بهتر  اختصاصي  آزمایش های  انجام  برای  شود.  انجام 

انجام آزمایش در هنگام وقوع یک اپیزود حاد ترومبوز نباشد.
انجام  ترومبوفیلی  بیماران  تمام  در  که  اولیه  آزمون  های  الف( 

می شود :

�- CBC )اسمیر خون محیطی و شمارش پالکتی(
PT 2- زمان پروترومبین

TT 3- زمان ترومبین
4- سنجش فیبرینوژن

مبنای  بر  آزمایشگاه ها  توسط  اختصاصي:  آزمون هاي  ب( 
دستورالعمل و سیاست های کاری آن ها اضافه مي شود. انجام این 
بررسی  و  لخته  ایجاد   علل  شناسایی  به  آزمایشگاهی  آزمون  های 
کمک  بعدی  لخته های  تشكیل  از  جلوگیری  جهت  درمان  سیر 
فاقد  بستگان  شناسایی  در  ژنتیکی  موارد  در  همچنین  و  می کند 
عالمت بیماران که ممکن است در آینده دچار مشكل شوند كمك 

می کند :

 :Factor V leiden /Active Protein C resistance-�
  Cپروتئین به  مقاومت  ترومبوفیلي  ارثي  علت  شایع ترین  چون 
 V جهت بررسی فاکتور  DNA می باشد، برای این منظور آنالیز
انجام می شود که هتروزیگوت یا هموزیگوت بودن بیمار را مشخص 

می کند.
2- آنالیزDNA  جهت شناسایی پلی مورفیسم ژن پروترومبین 
: از آنجا که موتاسیون ژن پروترومبین و فاکتور V لیدن شایع ترین 
نقایص ژنتیکی در نژاد سفید پوست ) قفقازی( هستند، انجام این 

آزمایش ها را بهتر است به این نژاد محدود نماییم.
تست  از  منظور  این  جهت   : آنتی کواگوالنت  لوپوس   -3
dRVVT  و نیز آنتی بادی بر علیه کاردیو لیپین استفاده مي شود 
بتادوگلیکوپروتئین می باشد و سنجش  که یك آنتی بادی بر علیه 

آن به روش ELISA  میسر است.
S 4- اندازه گیری جزء فعال و توتال پروتئین

C 5- اندازه گیری فعالیت پروتئین
6- اندازه گیری فعالیت آنتی ترومبین 

7- سنجش مقادیر پایه ای هموسیستئین 
8- سنجش آنتی بادی بر علیه هپارین در موارد ترومبوسیتوپني 

)HIT (القاء شده توسط دارو
9- اندازه گیری فاکتور 8: درمواردي كه مقدار آن به صورت پایدار 
باالست ولي مقدار  CRP نرمال است و بیمار در فاز حاد بیماری 
افزایش  با  همراه  پایدار  غیر  به صورت   8 فاکتور  افزایش   ( نباشد 

پروتئین های فاز حاد نشانه حاد بودن بیماري التهابي می باشد(.

زمان درخواست تست ها
اپیزود  وقوع  زمان  به  آزمایشگاهي  آزمون  درخواست  برای 

ترومبوتیك باید توجه كرد.
تست هایی که در هر زمان می شود انجام داد: آنالیز  DNAبرای 
 Factor V  آنالیز آنتی بادی ضد فسفولیپیدي، سنجش ،IIفاکتور
بررسي جهت و   leiden  /Active Protein C resistance

HIT  است.
در زمان وقوع ترومبوز به صورت حاد: پروتئین هاي C و  S و 
کنند.  پیدا  کاهش  لخته  ایجاد  بدلیل  است  ترومبین ممکن  آنتی 
فاکتورها رد می شود ولی  این  باشد کمبود  نرمال  اینها  اگر سطح 
بدون  بیماران  که  هنگامی  باید  بود  غیر طبیعی  آن ها  مقادیر  اگر 
مصرف  هفته  دو  مدت  به  آنتی ترومبوتیک  داروی  و  بوده  عالمت 
نکرده باشند تست ها تکرار شوند. نیزممکن است آنتی بادی های ضد 

فسفولیپیدی تغییرات واکنشی داشته باشند.
دلیل  بدین  و  می باشد  حاد  فاز  واکنش گر  یک  هم    8 فاکتور 
اگر مقدار آن باال بود باید با میزانCRP  کنترل شود. نهایتا اگر 
بیمارداروي ضد انعقاد می گیرد یادمان باشد هنگام درمان با هپارین، 
  C  سطح آنتی ترومبین 30-20 درصد کم می شود و پروتئین هاي

و S  هنگام درمان با وارفارین کاهش پیدا می کنند. 

References:
1- Henry JB, Clinical diagnosis & management by 

laboratory methods , 21st  ed 
    Philadelphia, WB Saunders Co. 2007
2-Thrombophilia: common questions on laboratory 

assessment and management Hematology Am Soc 
Hematol Educ Program 2007: 127–35. 

 3- Thrombophilia - Wikipedia, the free 
encyclopedia 
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پرسش های مقاله خودآموزی حالت افزایش انعقادپذیری

�- در مورد ترومبوفیلي كدام صحیح است ؟
الف( فرآیندي فیزیولوژیك است كه در 5 تا 8 درصد افراد جامعه دیده مي شود.

ب( عدم توازن عناصر پروكواگوالنت و آنتي كواگوالنت را شامل مي شود.
ج( هر دو 

د( هیچكدام

2- در پورپوراي فولمینانت كدام صحیح است؟
ب( منحصرا در كودكان دیده شده است. الف( در كمبود آنتي ترومبین III دیده مي شود.   

د( تمام مطالب صحیح است. ج( نكروز نسجي و خونریزي در اندام ها بوجود مي آید.  

3- تمامي موارد ذیل اندیكاسیون انجام تست هاي غربالگري در ترومبوفیلي را دارند بجز؟
الف( فردي كه براي بار اول بدنبال عمل جراحي گردن فمور دچار ترومبوز شده.

ب( فردي كه سابقه ترومبوزهاي مكرر دارد.
ج( پسر �6 ساله اي كه دچار CVA گردیده است.

د( مورد شكم حاد بعلت ترومبوز ورید مزانتریك.

4- تمامي علل ذیل باعث ترومبوفیلي مي شوند به جز ؟ 
S و C  ب( كمبود پروتئین الف( هیپوفیبرینوژنمي     
III د( كمبود آنتي ترومبین ج( موتاسیون ژن پروترومبین    

5- در مورد پروتئین S  كدام صحیح است؟
ب( در تجزیه كوفاكتورهاي  2و �0 نقش دارد. الف( به عنوان كوفاكتور پروتئین C  عمل مي  كند.  

د( نوع متصل به كمپلمان در پالسما جز فعال آن است. ج( بیشتر به صورت آزاد در پالسما دیده مي شود.    

6- تمامي علل ذیل در حالت افزایش انعقادپذیري ارثي هستند بجز؟
ب( افزایش سطح هموسیستئین     VIII الف( افزایش سطح فاكتور

د( افزایش میزان فیبرینوژن ج( ترمبوسیتوپني القاشده توسط هپارین   

7- تمامي تست هاي ذیل باید در مرحله اول برخورد با ترومبوفیلي انجام گیرند بجز؟
 PBS )د    dRVVT  )ج    TT )ب   PT )الف

8- كدامیك تائید كننده یك مورد ترومبوفیلي است؟
الف( سطح فاكتور VIII و CRP هر دو افزایش یافته است.

ب( سطح فاكتور VIII باالست ولي CRP طبیعي است. 
ج( سطح فاكتور VIII  و CRP هر دو پایین است.

د( سطح فاكتور VIII پایین است ولي CRP باالست.

9- تمامي موارد ذیل جزء علل افزایش انعقادپذیري هستند بجز؟
ب( پلي سیتمي ورا الف( ترمبوسیتمي اولیه     

د( آنمي فقر آهن ج( ترمبوسیتمي القا شده توسط هپارین   

�0- هپارین تراپي سبب كاهش كدامیك مي شود؟
III د( آنتي ترومبین    VII ج( فاكتور   S ب( پروتین   C الف( پروتین
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کرایوگلوبولینمی، 
دسته بندی آن و ارتباط 

C با ویروس هپاتیت

دکتر محمدحسین قینی، متخصص آسیب شناسی
 استادیار دانشکده پزشکی شاهد
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راهنما

سرما  در  که  هستند  ایمونوگلبولین هایی  کرایوگلبولین ها، 
بیماری ها  از  وسیعی  طیف  در  پروتین ها  این  می کنند.  رسوب 
دیده می شوند، ولی اغلب گذرا و بدون عارضه بالینی می باشند. 
در حال حاضر، برای ارزیابی کرایوگلبولین ها، دسته بندی وجود 
این عالمت  برای  متفاوتی  آن تشخیص های  مبنای  بر  که  دارد 
مطرح می شوند. گاه بروز کرایوگلبولین ها عالمتی از یک ضایعه 
نئوپالستیک است، گاه همراه با عفونت ویروسی رخ داده و گاه 
این مختصر، سعی  در  ایمنی ظاهر می شود.  آثار خود  کنار  در 
به  کرایوگلبولین ها  از  شده  جمع بندی  مطلبی  ارائه  با  تا  شده 
اهمیت و ارزش بالینی آنها پرداخته شود. مقاله برای همکاران 
آزمایشگاهی،  علوم   تشریحی،  و  بالینی  آسیب شناسی  متخصص 
علوم آزمایشگاهی،  حرفه ای  دکترای  عمومی،  پزشکان  داخلی، 
کارشناسان  و  کارشناسان  بیوشیمی،  هماتولوژی،  ایمونولوژی، 

نیست. فایده  از  ارشد علوم آزمایشگاهی، خالی 

مقدمه 
از  دسته  چند  یا  یک  حضور  مفهوم  به  کرایوگلوبولینمی، 
درجه   37 زیر  حرارت  در  که  بوده  سرم  در  ایمونوگلبولین ها 
صورت  به  مجددا  کردن  گرم  با  و  کرده  رسوب  سانتی گراد 
آزمایشگاهی  یافته ای  اصل  در  پدیده  این  می آیند.  در  محلول 
فرضیات  گرچه  نیست.  مشخص  آن  دقیق  مکانیسم  که  است 

متعددی در این رابطه وجود دارد که از جمله آنهاست : 
الف( تغییرات ساختاری در قسمت متغیر زنجیره های سبک 

و سنگین باعث کاهش حاللیت می شود. 
بار  از  شدن  کاسته  باعث  سیالیک  اسید  غلظت  کاهش  ب( 

منفی ایمونوگلبولین شده و به اتصال و رسوب آن می انجامد.
کاهش  بصورت  ایمونوگلبولین  کربوهیدراتی  تغییرات  ج(   
حین  در  شدن  گلیکوزیله  یا   )FC  ( ثابت   پایه  کاالکتوز 

پدیده های خود ایمنی، می تواند باعث بروز پدیده کرایوگلبولین 
شود.

کرایوگلبولین ها  دسته بندی 
به طور کالسیک، این عارضه را به سه دسته تقسیم می کنند 

که از لحاظ شناسایی علت عارضه اهمیت دارد. 
نوع یک، کرایوگلبولین منوکلونال است که از لحاظ حساسیت 
بیماری  از  ناشی  معموال  و  داشته  کامل  اختصاصیت  آنتی ژنی، 
متعدد  میلوم  نظیر  پالسموسیتی،  دیسکرازی  و  لنفوپرولیفراتیو 

است. 
و  پلی کلونال  کرایوگلبولین های  از  ترکیبی  دو،  نوع 
از طیف  پلی کلونال  و طبعا گروه  بوده  مونوکلونال  کرایوگلبولین 
از  معموال  و  شده  تشکیل  آنتی ژن  حساسیت  لحاظ  از  متفاوتی 
مونوکلونال،  کرایوگلبولین  تک  آن  و  می باشند   IgG خانواده 
 IgG از  اپی توپ هایی   علیه  بر  که  است   IgM معموال   
کرایوگلبولین،  این  واقع  در  است.  شده  تشکیل  پلی کلونال 
سرما  در  که  دارد  روماتوئید  فاکتور  شبیه  آنتی بادی  خصوصیت 

می کند.  رسوب 
پلی کلونال  کرایوگلبولین ها  تمامی  که  است  زمانی  سه،  نوع 

بوده و بعضا خصوصیت ضد  IgG دارند.
سه،  و  دو  نوع  در  کرایوگلبولین ها  متنوع  طیف  به  توجه  با 
  Mixed Cryoglobulinemia عنوان   تحت  را  دو  این 
می شناسند که می تواند ناشی از عوامل عفونی نظیر ویروس های 
ایمنی  خود  پدیده های  یا  و   B لنفوسیت های  تکثیر  هپاتیت، 
 Essential   : عنوان  تحت  حالت،  این  از  خاصی  فرم  باشد. 
در  معموال  که  می باشد    Mixed Cryoglobulinemia
زخم های  آن  اصلی  تظاهر  و  شده  دیده  باال  به  میانسال  زنان 
خستگی  مفصلی،  درد  لکوسیتوکالستیک،  واسکولیت  جلدی، 
در  بیماری  این  عوارض  مهمترین  از  یکی  است.  رینو  پدیده  و 
 �-2 از  پس  مبتالیان،  از  نیمی  در  که  شود  می  ایجاد  کلیه 
سال روی داده و به صورت پروتئینوری شدید در حد سندروم 
بدین  است.  خون  فشار  و  میکروسکوپیک  هماچوری  نفروتیک، 
از  و  دیده شده  نفریتیک   – نفروتیک  ازسندروم  ترکیبی  ترتیب 
مامبرانوپرولیفراتیو  گلومرولونفریت  بصورت  مورفولوژی،  لحاظ 
ایمونوگلبولین های  رسوب  ایمونوفلورسانس،  تصویر  در  است. 
با  بررسی  در  که  شود  می  دیده   C3 همراه  IgMبه  و   IgG
آن ها  آندوتلیال  ساب  عمدتا  موقعیت  الکترونی،  میکروسکوپ 
کمپلمان  اجزا  کاهش  یافته ها،  این  با  همراه  می گردد.  مشخص 
و CH50 هم دیده شده که گاه به صورت گذرا آنتی بادی ضد 

هسته )ANA( هم مثبت است. 
بسیار می شود، همراهی   تاکید  آن  بر  امروزه  که  مهمی  نکته 
Mixed Cryoglobulinemia  با  HCV ) ویروس هپاتیت 
 essential حتی فرم ، Mixed  است که در تمامی موارد )C
هم دیده می شود. جالب اینکه از لحاظ تاریخی، ابتدا در دهه 70 
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پیشنهاد   B هپاتیت  و  کرایوگلوبولینمی  بین  ارتباطی  میالدی، 
درصد   5 از  کمتر  تنها  شده  مشخص  امروزه  حالی که  در  شد؛ 

می باشند. مثبت   HBsAg کرایوگلوبولینمی،  به  مبتالیان 
اپیدمیولوژیک،  ویژگی های  و  بالینی  عالیم  لحاظ  از 

را دارد: کرایوگلوبولینمی Mixed خصوصیات زیر 
سن متوسط مبتالیان، �5 سال است که مطابق با میانسالی 
73 سال دیده شده است.  تا   29 از  البته محدوده سنی  ؛  است 
 3 حدود  مرد  به  زن   در  ابتال  نسبت  جنسی،  شیوع  لحاظ  از 
به صورت  جلدی  خونریزی  بیماری  عالمت  شایعترین  می باشد. 
در  ؛  است  دیده شده  مبتالیان   %90 باالی  در  است که  پورپورا 
هم  بدن  عمومی  ضعف  نظیر  اختصاصی  غیر  عالیم  آن،  کنار 

شایع است.  
 %  80 در  آرترالژی(   ( واضح  التهاب  بدون  مفصلی  دردهای 
مبتالیان وجود داشته ؛ حال آن که آرتریت فقط در �0% مبتالیان 
با ارجحیت مفصل بزرگ بوده که خوشبختانه آن هم جنبه تخریبی 
در  اختالل  صورت  به  کبدی  درگیری  ندارد.  ماندگار  عوارض  با 
مبتالیان   %70 در  کبدی  آنزیم های  افزایش  نظیر  کبد  تست های 
دیده شده است. درگیری کلیوی در مبتالیان به کرایوگلوبولینمی 
به صورت  و همواره  بوده  مبتالیان  به یک سوم  Mixed محدود 

گلومرولونفریت مامبرانوپرولیفراتیو بوده است.
و  چهارم  یک  در   )ANA( هسته   ضد  آنتی بادی  وجود 
و  شده  دیده  مبتالیان   %�0 در  میتوکندری  ضد  آنتی بادی 
عارضه  فعالیت  شناسایی  نیز  و  تشخیصی  لحاظ  از  که  یافته ای 
است.   CH50 و  کمپلمان   C4 جز  کاهش  شده،  تاکید  آن  بر 
آنتی بادی ضد  بیماران  این   %90 در  شد،  ذکر  هم  قبال  چنانچه 

هپاتیت C و RNA ویروس دیده می شود.
 ،Mixed در کرایوگلوبولینمی HCV با توجه به درصد باالی
عمال این عارضه را می توان ناشی از این ویروس دانست. ویروس 
هپاتیت C، ویروسی هپاتوتروپیک و لنفوتروپیک است که تکثیر 
آن در لنفوسیت های محیطی دیده شده است. HCV می تواند 
نمونه  باشد.  داشته  دنبال  به  نئوپالستیک  و  ایمنی  خود  اثرات 
گلومرولونفریت  به صورت  گلومرول  گرفتاری  در  آن  ایمنی  آثار 

است.  مامبرانوپرولیفراتیو 
اثر تکثیری آن را می توان در ابتالی مواردی از کرایوگلوبولینمی 
Mixed به لنفوم دید. عالوه بر این، در بعضی موارد کانون های 
مغز  و  کبد  در  شکل  یک  و  یکدست  لنفوسیت های  از  تکثیری 
استخوان مبتالیان دیده شده که در بعضی منابع از آن با عنوان 
از  فوق الذکر  لنفوسیت های  می شود.  )early(یاد  ابتدای   لنفوم 
لنفوسیتیک کوچک  لنفوم  لحاظ ظاهر و مشخصات کامال شبیه 
)SLL( می باشند ؛ با این تفاوت که تا سال ها و حتی چند دهه 

می مانند. باقی  تغییر  بدون 
در بررسی های به عمل آمده، حداکثر �0% از این موارد نهایتا 
کانون های  این  اینکه  جالب  می شوند.  تبدیل  بدخیم  لنفوم  به 
مخلوط  التهابی  سلول های   توسط  گاه  کبد،  در  لنفوسیتی 

جایگزین شده و این پدیده به موازات شکل گیری سیروز کبدی 
روی می دهد. از این روست که پاک شدن کانون های لنفوسیتی 

تلقی نمی شوند. یافته مثبت  الزاما  فوق الذکر، حداقل در کبد، 
اینترفرون  تجویز  بیماران،  بعضی  در  اینکه  دیگر  جالب  نکته 
برگشت  باعث  توانسته   HCV ویروس  پاکسازی  با  همراه 

کانون های تکثیری در مغز استخوان شود.
پورتال کبد  را در فضاهای  بیماری که چنین کانونی   35 در 
زنجیره  از   PCR با  مولکولی   – سلولی  بررسی های  داشتند 
نشان داده که  باند  تنها یک  نفر   2� ایمونوگلبولین، در  سنگین 
در  آنکه  ؛ حال  دارد  بودن جمعیت سلولی  منوکلونال  بر  داللت 
که  است  شده  دیده  باند  سه  دیگر  نفر   4 در  و  باند  دو  نفر   �0

است.  سلولی  بودن جمعیت  اولیگوکلونال  نشاندهنده 
به  ابتال  از  ناشی  ژنومی  تغییرات  نشاندهنده  دیگر  بررسی های 
ترانس  مورد،  مهمترین  که  است  آلوده  لنفوسیت های  در   HCV
 PCR بوسیله  که  می باشد   �8 و   �4 کروموزوم های  لوکاسیون 
مشخصه   t  )�4 و   �8  ( سیتوژنتیک  تغییر  است.  شده  شناسایی 
اصلی نوعی از لنفوم های غیر هوچکینی به نام لنفوم فولیکولر است 
نیز   HCV به آلوده  لنفوسیت های  از آن، در  به طور مستقل  که 
 bc آپوپتوز  ضد  ژن  کردن  جابجا  با  موتاسیون  این  است.  شایع 
سنگین  زنجیره  ژن   Promoter کنار   در  آن  استقرار  و    2-L
ایمونوگلبولین بر روی کروموزوم �4، باعث مقاومت سلول به پدیده 
آپوپتوز می شود. از طرف دیگر مشخص شده که پروتئین E2 در 
هر  روی  بر  که   CD81  مولکول به   C هپاتیت  ویروس  پوشش 
دو نوع سلول لنفوسیت و هپاتوسیت می باشد، متصل می شود. در 
را  مجموعه ای   CD 19 و   CD 21 با    B، CD 81 لنفوسیت 
تشکیل داده که تحریک آنها باعث کاهش آستانه تحمل لنفوسیت  
تحریک پذیری  دیگر  عبارت  به  می شود.  ژن  آنتی  به   نسبت   B
سلولی  تکثیر  همچنین  و  ایمنی  پاسخ  شروع  برای   B لنفوسیت 
افزایش می یابد که این هم می تواند توجیهی برای پدیده های خود 
ایمنی در ارتباط با HCV باشد و هم زمینه ای برای تکثیری که 
طبعا ابتدا پلی کلونال بوده، ولی بعدا ممکن است به صورت اولیگو 
 HCV و یا منوکلونال درآید. به شکل مشابه، تاثیرات سرطانزای
بر هپاتوسیت، فارغ از امکان ایجاد سیروز کبدی، هم مشخص شده 

است.

خالصه 
است  آزمایشگاه  در  شایع  نسبتا  یافته ای  کرایوگلوبولینمی، 
صورت  به  و  ندارد  خاصی  بالینی  اهمیت  یا  عالیم  اغلب  که 
عفونت های  می شود.  برطرف  خودبخود  و  شده  ایجاد  گذرا 
لنفوپرولیفراتیو  و  ایمنی  خود  بیماری های  نیز  و  مزمن،  و  حاد 
برای  که  توجیهی  شوند.  پدیده  این  ایجاد  باعث  می توانند  هم 
ناتوانی موقت  کرایوگلوبولینمی در جریان عفونت ها وجود دارد، 
ایمنی  کمپلکس های  کردن  پاک  برای  ایمنی  سیستم  نسبی  و 
در گردش است. شکلی از کرایوگلوبولینمی که با حضور طوالنی 
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  > C پرسش های مقاله خودآموز  >کرایوگلوبولینمی، دسته بندی آن و ارتباط با ویروس هپاتیت

�- کاهش غلظت کدامیک از مولکولهای زیر در ایمونوگلبولین میتواند باعث رسوب آنها شود؟ 
د( هیچکدام ج( اسیدسیالیک   ب( فسفولیپید   الف( گلوکز  

2- چند درصد از مبتالیان به کرایوگلوبولینمی Mixed،  HBsAg مثبت میباشند؟
د(باالی 90 درصد ج( 50 درصد   ب( �0 درصد   الف( زیر 5 درصد  

3- سن شایع ابتال به Mixed Cryoglobulinemia کدام است؟
د( شیرخوارگی ج( میانسالی   ب( جوانی    الف( خردسالی  

4- شایعترین عالمت بالینی کرایوگلوبولینمی کدام است؟
د( کاهش وزن ج( زردی    ب( پورپورا   الف( هماچوری  

5- کاهش کدام یک از عوامل زیر در تشخیص کرایوگلوبولینمی، اهمیت بیشتری دارد ؟
د( هیچکدام  ج( فاکتور روماتوئید   ب( سدیمان خون   الف( فاکتور C4 کمپلمان 

6- گرفتاری کلیه در کرایوگلوبولینمی Mixed به چه صورت است؟
ج( گلومرولونفریت مامبرانوپرولیفراتیو   د( هیچکدام   IgA  ب( نفروپاتی الف( نفریت بینابینی 

7- کانونهای تکثیری لنفوسیتی، به دنبال عفونت HCV در کدام ارگانها محتمل است؟
د( هیچکدام  ج( هر دو    ب( کبد    الف( مغز استخوان 

8- تغییر سیتوژنتیک شایع در لنفوسیتهای مبتال به HCV کدام است؟
t )�8 و X  ( )د   t )�4ج( )�8و   t )9 ب( )22 و  t )�5الف(  ) �7و

همراه  روماتوئید  فاکتور  جمله  از  و  ایمونوگلبولین ها  این  مدت 
است، تحت عنوان کرایوگلوبولینمی اساسی شناخته شده که در 
واقع،  در  دارد.  ارتباط   HCV با  موارد  از  باالیی  بسیار  اکثریت 
C شناسایی  ویروس هپاتیت  برای  اکنون  اثراتی که  به  توجه  با 
شده، به نظر می رسد این ویروس می تواند رابطی بین پدیده های 
عفونت، خود ایمنی و سرطان باشد ؛ چیزی که مشابه آن را در 

می بینیم. معده  در  هلیکوباکترپیلوری  مورد 

References:
1- Ferri: C, et al : Cryoglobulins , J Clin Pathol 

2002 ; 55 : 413.
2- Henry Clincal diagnosis and management 

by Laboratory Methods 21 edition 2007.
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ایده هاي نوین
كنترل كیفي

مقدمه
در سال 2000 میالدي دو كنفرانس با عنوان »روش هاي نوین 
 )AACC( كنترل كیفي« یكي توسط انجمن شیمي بالیني آمریكا
انگلستان  بالیني  بیوشیمي  انجمن  توسط  دیگري  و  شیكاگو  در 
با  آشنایي  و  راهكارهاي عملي  ارائه  با هدف  در كمبریج   )ACB(
استراتژي هاي جدید كنترل كیفي برگزار گردید. توصیه هاي مهمي 
متخصصان  كیفیت،  تضمین  پیشكسوتان  و  صاحبنظران  جانب  از 
بیوشیمي بالیني، كارشناسان موسسات تنظیم كننده الزامات قانوني و 
قراردادي و نهایتا تولیدكنندگان سیستم هاي آنالیتیك ارائه گردید و 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این فصل برخي از محورهاي 
اصلي این دو كنفرانس بررسي مي شود تا بستر مناسبي را براي به 
كارگیري روش هاي برنامه ریزي الگوهاي كیفیت و اجراي روش هاي 
جدید كنترل كیفي براي پایش و اندازه گیري فرآیند و محصول با 

هدف دستیابي به بهبود مستمر فراهم آورد. 
قوانین CLIA درسال �988 به صورت مدون انتشار یافت و مكررا 
مورد تجدید نظر قرار گرفت. آخرین بازبیني قوانین مربوط به ژوئن 
 Final سال 2003 میالدي مي باشد كه تحت عنوان قوانین نهایي یا
rules انتشار یافت. با این حال به نظر مي رسد كه این قوانین نیز در 
  CLIA سنوات آتي مورد تجدید نظر قرار گیرند. براساس ضوابط
سیستم هاي آنالیتیك برحسب درصد پیچیدگي به سه گروه تقسیم 

مي شوند.
�. آزمون هاي waived یا مستثني از قاعده: كه براي این گروه از 
آزمون ها رعایت دستورالعمل كارخانه سازنده براي به كارگیري تجهیز، 
همچنین اجراي روش هاي كنترل كیفي كفایت کرده و قابل قبول 

است.
2. آزمون هاي با پیچیدگي متوسط: این گروه از آزمون ها به دو 

زیرگروه تقسیم مي شوند:
شده  معرفي  كیفي  كنترل  دستورالعمل  كه  آزمون هایي   -2-�
توسط كارخانه تولید كننده تجهیز توسط FDA مورد تایید قرار 
گرفته است، كه در این صورت اجراي روش هاي تكمیلي كنترل كیفي 

الزامي نیست.

تولید  2-2- آزمون هایي كه دستورالعمل كنترل كیفي كارخانه 
از  این گروه  با  این صورت  نیست كه در   FDA تایید كننده مورد 
آزمون ها باید مشابه با آزمون هاي با درجه پیچیدگي زیاد رفتار كرد و 

ضوابط سخت گیرانه اي را در برنامه ریزي الگوهاي كیفیت لحاظ كرد.
تا  با پیچیدگي زیاد: تمامی آزمایشگاه ها موظفند  3. آزمون هاي 
عملیات اعتباردهي متد)MV(، همچنین تعیین عدم دقت و عدم 
صحت، ارزیابي پایداري و تغییرپذیري ناشي از جابجایي اپراتورها را 
راسا اندازه گیري نمایند تا تعداد دفعات، نوع فركانس كالیبراسیون 
سیستم، همچنین تعداد و نوع ماده كنترل مورد نیاز و ضابطه كنترلي 
مناسب مشخص شده و فرآیند آنالیز به صورت پیوسته تحت پایش و 

اندازه گیري قرار گیرد.
بنابراین آزمایشگاه هایي كه از سیستم هاي آنالیتیك با پیچیدگي 

زیاد استفاده مي كنند باید قادر باشند تا به سواالت زیر پاسخ دهند:
• آیا  مدیریت آزمایشگاه در حال حاضر قادر است تا ضوابط انتخاب 

قوانین كنترلي خود را به روشني توضیح دهد؟
متغیرهایي  آزمایشگاه چگونه  مدیریت  است  مثبت  پاسخ  اگر   •
همچون پایداري متد و تجهیز و یا تغییرپذیري فرآیند را به هنگام 

انتخاب ضابطه كنترلي مناسب در محاسبات خود دخالت مي دهد؟
• استراتژي آزمایشگاه در تعیین نوع، تعداد و فركانس سنجش 

مشاهدات كنترل، همچنین طراحي برنامه كالیبراسیون چیست؟
• آزمایشگاه در جریان كار روزمره براي پایش و اندازه گیري فرایند 

از چه ابزارهاي كنترلي استفاده مي كند؟
 QC ذیال سعي مي كنیم تا ضمن بررسي بیشتر روش هاي نوین
با استراتژي هایي كه منجر به بهبود مستمر كیفیت مي گردند آشنا 

شویم.
الف( به هنگام انجام آزمون هاي اعتباردهي )MV( و برنامه ریزي 

الگوهاي كیفیت ابتدا اهداف كیفي خود را مشخص كنید.
  Quest كمپاني  آماري  فرآیند  كنترل  مشاور   Garber دكتر 
Diagnostics به اهمیت ارتباط تنگاتنگ اهداف كیفي با ضوابط 
كنترلي اشاره كرد. او در سخنان خود ضمن مرور فرآیند استقرار پایش 
یك آزمون جدید در آزمایشگاه، نشان داد كه چگونه مي توان پس از 
تعیین عدم دقت و عدم صحت سیستم آنالیتیك با انتخاب اهداف 
كیفي مورد نظر، ضابطه كنترلي مناسب را انتخاب كرد. او با مشخص 
كنترل،  مشاهدات  نتایج  مثل  اهمیت  حائز  متغیرهاي  كلیه  كردن 
نتایج آزمون بیماران، تغییرپذیري پره آنالیتیك نمونه ها و اطالعات 
كالیبراسیون تجهیزات، مشخصات دموگرافیك بیماران اقدام به طراحي 
نرم افزار Sma Tech، نموده است كه صرفا تحت لیسانس كمپاني 
Quest و براي مشتریان خاص قابل دسترسي است. این نرم افزار با 
تكیه بر روش هاي كنترل فرآیند آماري چند متغیره، كل فرآیند آزمون 

یا TTP را پایش و اندازه گیري مي نماید.
 QC( استفاده از روش كنترل كیفي چند مرحله اي یا )ب

 )Multistage
كورتیس پروین مدیر ارشد اطالعات و آمار دپارتمان طب آزمایشگاه 
دانشگاه واشنگتن در مقاله خود سعي نمود تا با تاكید بر به كارگیري 
روش هايnon-event driven QC  وevent-driven  QC به 

دکتر پیمان محمدی تربتی، متخصص آسیب شناسی , عضو هیات علمی 
داشگاه شهید بهشتی
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عنوان یك روش نوین كنترل كیفي توجه متخصصان را جلب نماید. در 
مقاله او به ترمینولوژي جدیدي برمي خوریم:

- Event-driven QC: داللت دارد بر انجام كنترل كیفي وقتي 
اتفاقي رخ داده باشد یا چیزي تغییر كرده باشد ) كنترل كیفي پس از 

وقوع بالفعل یك خطا یا اشتباه با دلیل(
-  Non-event driven QC: روش متعارف كنترل كیفي براي 
پایش و اندازه گیري فرآیند آزمون و شناسایي خطاهاي واقعي مي باشد 

)كنترل كیفي جهت شناسایي خطاهاي بالقوه محتمل(
 QC Westgardدرتوصیف  ترمینولوژي    معادل  واژگان  این 
 Garber چند مرحله ای است. آنچه دكتر كورتیس پروین به تفكرات
اضافه كرد نحوه طراحي یك مدل آماري براي پیش بیني كارآیي روش 
QC، همچنین ابداع ترمینولوژي جدید بود. در مدل Garber روش 
اجرایي QC با هدف دستیابي به حداكثر احتمال شناسایي خطاهاي 
واقعي و حداقل هشدار كاذب ناشي ازخطاهاي شایع انتخاب مي شود. 
این مدل همچنان براي event-driven -QC از كارآیي مطلوب 
 Ped با حداكثر QC برخوردار است. جایي كه هدف انتخاب یك روش

)Probability of error detection ( مي باشد.
در non-event QC هدف شناسایي خطاهاي با اندازه بزرگتر است 
و دكتر كورتیس پروین تاكید می كند كه نحوه چیدمان مواد كنترل در 
حین اجراي فرآیند آنالیز به مراتب مهمتر از انتخاب نوع ضابطه كنترلي 
است. این ایده از جهاتي بسیار جالب توجه است، چرا كه ممكن است 
بتوان با انتخاب موقعیت هاي مناسب براي ثبت مشاهدات كنترل از 
تعداد كمتري ضابطه كنترلي بهره گرفت. یقینا احتمال رد كاذب در  ) 
monitoring QC( باید پایین باشد. با این حال علیرغم همه تالش 
ها، همواره به مواردي از هشدار كاذب و در نتیجه دوباره كاري یا تكرار 
دوره كاري آنالیتیك مواجه هستیم. به هرحال قدر مسلم آن است، كه 
صرف نظر از متدلوژي انتخابي، استفاده از Ped باال بهتر از عدم شناسایي 

خطاهاي واقعي است.
ج( میانگین نتایج نرمال )AON( یا میانگین نتایج بیماران 

)AOP(
نرمال  نتایج  میانگین  از  كیفي  كنترل  جدیدتر  تكنیك هاي  در 
)AON( یا میانگین نتایج بیماران )AOP( براي تعیین Ped و ضابطه 
 multistage QC كنترلي مناسب استفاده مي شود. به طور خالصه

شامل اجزا زیر است:
  start up از ماده كنترل با استفاده   event-driven QC -�
با حداكثر Ped  ممكن در شروع دوره كاري آنالیتیك براي شناسایي 

كوچكترین خطاي با دلیل.
كنترل  ماده  از  استفاده  با   non-event-driven QC  -2
monitoring با حداقل Ped  ممكن براي شناسایي خطاهاي با اندازه 

بزرگ و پرهیز از هشدارهاي كاذب.
3- استفاده از میانگین داده ها و نتایج آزمون بیماران براي شناسایي 
تغییرپذیري هاي كوچكتر فرآیند در فاز پایش ) monitoring( تا 

نقاط ضعف non-event QC را پوشش دهد.
4 -استفاده از نتایج آزمون بیماران براي تكمیل روش هاي كنترل 

كیفي جاري كه متكي بر استفاده از ماده كنترل است.

میانگین  یا   )AON( نرمال  نتایج  میانگین  از  استفاده  ایده 
توسط   �984 سال  در  بار  اولین  كه   )AOP( سالم  بیماران  نتایج 
Cembrovski مطرح شده بود با یك وقفه �6 ساله مجددا مورد 
توجه جدي قرار گرفت و از آن به عنوان نسل جدید روش هاي كنترل 
كیفي یاد شد. در این متد پس از به حد نصاب رسیدن تعداد و نتایج 
آزمون بیماران براي حصول اطمینان از كفایت آنها در تامینPed  كافي، 
اقدام به truncation نتایج مي نمایند. به این ترتیب كه كلیه نتایج 
را حذف مي كنند،  آزمون  دامنه مرجع  پایین  و  باال  از حدود  خارج 
سپس چارت كنترلي را بر مبناي میانگین و ضریب مشخصي از انحراف 

استاندارد رسم مي كنند.
براي  نمونه  تعداد  تعیین  متدولوژي چگونگي    Cembrovski
استفاده از تكنیك AON را بر مبناي نسبت تغییرپذیري بیولوژیك 
جمعیت مورد آنالیز به تغییرپذیري آنالیتیك ابداع نمود. پیشنهاد جالب 
 EWMA استفاده از نمودارهاي كنترل Cembrovski توجه دیگر
)Exponentially Weighted Moving Average ( به جاي 
نمودارهاي كنترل متعارف میانگین و انحراف استاندارد بود. او اولین 
آزمایشگاه  در   EWMA نمودارهاي  از  استفاده  ایده  كه  بود  كسي 

تشخیص طبي را در مقاله خود به سال �975 توصیه كرد.
با توجه به پیشرفت هاي نرم افزاري سالیان اخیر به نظر مي رسد 
تكنیك AON یاAOP  به تدریج جایگاه خود را به عنوان تكنولوژي 
دیگر  مزیت  آورد.  بدست  كیفي  كنترل  حیطه  در  كاربردي  جدید 
تكنیك  AON آن است كه بر مبناي میانگین فركانس بروز هشدار 
امكان تعیین متوسط طول دنباله یا ARL را نیز فراهم مي آورد. بدین 
ترتیب مشخص مي شود كه ماده كنترل باید در كدام نقطه از جریان 
دوره كاري آنالیتیك قرار گیرد، یا به عبارت دیگر سیستم آنالیتیك 
براي اندازه گیري چند نمونه تست با احتمال بیش از 90% پایدار است 

و نیاز به پایش لحظه اي ندارد.
د( تمركز بر شناسایي خطاهاي سیستماتیك

George  Klee از میوكلینیك به یك یافته مهم دیگر تاكید 
داشت. او نشان داده است كه حتي بروز خطاهاي كوچك سیستماتیك 
مي تواند منجر به طبقه بندي نادرست بیماران در گروه هاي مختلف و 
مراحل مختلف یك بیماري گردد. این قضیه به ویژه در مورد آزمون هایي 
كه به صورت Cut off گزارش مي شوند، بیشتر صادق است. با توجه 
به حقایق فوق دكتر Klee بر ضرورت به كارگیري متدهاي آنالیتیك 
بسیار دقیق از نسل 4 یا 5 پافشاري مي كند. در عین حال او معتقد 
است كه حتي در صورت استفاده از نسل هاي پایین تر سیستم هاي 
آنالیتیك، ضابطه كنترلي انتخاب شده باید به گونه اي باشد كه قدرت 

شناسایي خطاهاي واقعي آن باال باشد.
تا سال �990 رسم بر آن بود كه روش هاي كنترل كیفي را صرفا 
اكثر  امروزه  كنند.  طراحي  سیستماتیك  خطاهاي  شناسایي  براي 
برنامه هاي نرم افزاري كنترل كیفي مثل QCV 2.0 این امكان را براي 
آنالیست فراهم آورده اند تا ضابطه كنترلي مناسب براي شناسایي هر 
دو گروه خطاهاي سیستماتیك و راندوم را انتخاب كند و در عین حال 
كلیه مولفه هاي مرتبط با این دو نوع خطا مثل منحني هاي تابع نمایي 
و Critical –size را محاسبه كرده و نمایش دهد. آنچه در كارهاي 

واژهevent-driven QC  معادلStart up QC، درسال �984 تحت عنوان اصول طراحي روش هاي كنترل كیفیت براي نیل به بهبود مستمر نشات گرفته است.
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دكتر Klee به عنوان یك ایده جدید به چشم مي خورد استفاده از 
حدود تولرانس براي تعیین گرایش  )bias( آنالیتیك به عنوان هدف 
كیفي است. او پیشنهاد مي كند كه حدود تولرانس را جایگزین خطاي 
كلي مجاز )TEa( و سطح تصمیم گیري بالیني )CDL( كنیم. حدود 
تولرانس پیشنهادي Klee بسیار بسته است و پایش عملكرد متد را 
دشوار مي كند. براي مثال در مورد آنالیت كلسترول حداكثر عدم دقت 
قابل قبول طبق ضوابط Klee، �% است، حال آنكه CV مجاز طبق 
توصیه NCEP، 3% است و در مواردي كه برنامه ریزي الگوي كیفیت 
بر مبناي TEa یا CDL  انجام  مي گیرد، میزان عدم دقت مجاز معادل 

2% منظور مي گردد.
و  پایش  براي  كیفیت  سیستم  مدیریت  مدل هاي  از  استفاده  ه( 

:TTP اندازه گیري فرآیند جامع آزمون یا
 NCCLS به عنوان یكي از اعضا كمیته Paula Sandarac دكتر
unit- كه وظیفه تدوین رویكردهاي سیستم كیفیت براي تجهیزات

use را عهده دار است، راهكارهایي را براي تعیین شاخص هاي مختلف 
سنجش كیفیت و پایش منابع بروز خطا معرفي نمود. در این رویكرد از 
یك ماتریكس بزرگ كه در برگیرنده بیش از �00 منبع خطاي بالقوه 
مي باشد به عنوان ابزار كنترل فرآیند استفاده مي شود. این ماتریكس در 
بولتنNCCLS -EP3 -AP3 به عنوان یكي از ابزارهاي SPC معرفي 
شده است. در هر سیستم كیفیت متناسب با نوع سیستم آنالیتیك 
از منابع خطا، مورد ارزیابي و پایش قرار مي گیرند. در این  تعدادي 
ماتریكس سرفصل هاي دانش فني و مهارت اپراتورها گنجانیده شده 
است كه بیش از آنكه كمیت پذیر باشد یك شاخص سابژكتیو تلقي 

مي گردد.
دكتر Sandarac معتقد است كه این رویكرد سیستم كیفیت به 
همه سیستم هاي آنالیتیك آزمایشگاه قابل تعمیم است و صرفا خاص 
تجهیزات unit - use نیست. در همین حال اكثر صاحبنظران معتقدند 

كه این مدل از دو نقطه ضعف اساسی رنج مي برد:
�- كارآیي و اثربخشي اندك 
2- وقت گیر بودن بیش از حد

یكي از پیشنهادات براي افزایش اثربخشي این روش آن است كه 
ابتدا قابلیت هریك از روش هاي SPC كه براي كنترل مراحل مختلف 
و پس  گیرد  قرار  بررسي  مورد  تعریف شده اند  آزمون  فرآیند جامع 
از شناسایي نقاط ضعف چك لیست مناسبي از منابع خطا براساس 
ابزارهاي SPC یا SQC كه بایستي مورد استفاده قرار مي گرفتند 
ولي بكار گرفته نشده اند، همچنین زیر فرآیندهایي كه بایستي پایش 
مي شدند ولي نشده اند طراحي گردد تا با تمركز بر نقاط آسیب پذیر 
مناسب  اثربخشي  و  كمتري صرف شده  زمان  آزمون  جامع  فرآیند 
 TQC حاصل شود. نهایتا مولفه هاي زیر به عنوان محورهاي اصلي

مورد ارجاع قرار گرفته اند:
)SQC( كنترل كیفي آماري 

 اقدامات پیشگیرانه
 آزمون هاي كنترل عملكرد تجهیزات
 آزمون هاي سنجش كارآیي روش ها

 آزمون هاي QC متكي بر داده هاي بیماران 

با شناسایي منابع بالقوه خطا در مراحل پیش و پس از آزمون و 
استراتژي  اضافه كردن چند شاخص دیگر مي توان گستره عملكرد 

TQC را به تمامي مراحل TTP ارتقاء بخشید.

جمع بندي دیدگاه ها
نكته جالب آن است كه تقریبا تمام موضوعاتي كه به عنوان روش هاي 
نوین كنترل كیفي معرفي شدند مباحثي ریشه دار و قدیمي مي باشند 
كه سالهاست به لحاظ تئوري و عملي مورد بحث، كنكاش و تجربه 
عملي بوده اند. با این حال به واسطه پیچیدگي زیاد و نیاز به تكنولوژي 
و تسهیالت نرم افزاري در فعالیت روزمره آزمایشگاه ها جاري نشده اند. 
استفاده از این تكنیك ها نیاز به آموزش مستمر پرسنل، برخورداري 
از منابع اطالعاتي و نرم افزارهاي مناسب، اخذ خدمات مشاوره اي از 
كارشناسان SPC، تبحر در طراحي برنامه هاي كیفیت و آشنایي با 

شیوه استقرار آنها دارد.

مدل ساختار چند مرحله اي )Multistage( براي كنترل 
كیفي آماري

ساختار مدل كنترل كیفي آماري باید از تلفیق سه روش مختلف 
كنترل فرآیند كه قابلیت هاي یكدیگر را تكمیل مي كنند شكل گیرد:
event -driven یا )start up( روش كنترل كیفي آغازین -�

 non-event یا )monitoring (2-  روش كنترل كیفي  پایشی
 driven

AON 3- روش مبتني بر میانگین داده هاي نرمال بیماران یا
روش Start up باید از Ped بیش از 90% برخوردار باشد تا قبل از 
شروع فرآیند آنالیز نمونه هاي بیماران نسبت به عملكرد صحیح سیستم 
آنالیتیك اطمینان پیدا كنیم. روش monitoring باید ازPfr   كمتر 
از 5%و ترجیحًا كمتر از �% برخوردار باشد تا در جریان فرآیند آنالیز با 
هشدارهاي كاذب، دوباره كاري و اتالف زمان و هزینه روبرو نشویم و 
سرانجام روش AON بایستي براي پایش پایداري سیستم آنالیتیك 
در جریان فرآیند آنالیز مورد استفاده قرار گیرد تا به محض خارج شدن 
فرآیند از حالت تحت كنترل اقدام مناسب جهت تایید اعتبار آن انجام 

گیرد.

ابزارهاي نرم افزاري براي انتخاب ضابطه كنترلي مناسب و 
ارزیابي نقطه عملكرد متد

ضابطه  آسانتر  و  سریعتر  انتخاب  به  مناسب  نرم افزاري  ابزارهاي 
كنترل كیفي همچنین بهترین مدل طراحي كیفي كمك شایان توجهي 
مي كنند. در سال �996 نرم افزار QCV 2.0 توسط Westgard و 
 EZ همكارانش طراحي و عرضه شد. نسل بعدي این نرم افزار با عنوان
rules درسال �200 میالدي روانه بازار شد تا كاربران از قابلیت هاي 

جدید برخوردار شوند. این ویژگي هاي جدید عبارت بودند از : 
�- انتخاب اتوماتیك ضابطه كنترلي

AON 2- استفاده از تكنیك نسل سوم
در این نرم افزار مراحل زیر براي دستیابي به بهترین ضابطه كنترلي 
و استخراج نمودارهاي Critical- Error، همچنین OPSpecs كه 
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موقعیت نقطه عملكردي سیستم آنالیتیك را مشخص مي كنند طي 
مي شود:

مرحله �: تعیین نام آنالیت، واحد آنالیت و نام سیستم آنالیتیك
مرحله 2: انتخاب یكي از دو گزینه زیر:

�-2- قوانین آماري متعارف با تكیه بر نیازمندي ها و اهداف كیفي:
TEa 2- خطاي كلي مجاز آنالیتیك-�-�

CDint 2-�-2- سطح تصمیم گیري بالیني
TEb 3-�-2- خطاي كلي بیولوژیك

 TEa، CDint، مرحله 3: تعیین مقادیر كمي هریك از مولفه هاي
TEb

مرحله 4: تعیین میزان عدم دقت اندازه گیري شده متد
مرحله 5: تعیین میزان عدم صحت اندازه گیري شده متد

مرحله 6: تعیین میزان عدم پایداري مورد انتظار متد
مرحله 7: انتخاب تعداد مواد كنترل از 2 تا 4 

مرحله 8: در این مرحله بهترین ضابطه كنترلي با حداقل Pfr  و 
حداكثر Ped به صورت اتوماتیك توسط نرم افزار پیشنهاد مي شود.

مرحله 9- امكان طراحي و مشاهده كارآیي فرآیند براساس ضوابط 
سیگما متریك فراهم مي شود.

مرحله �0- امكان طراحي و مشاهده OPSpecs و موقعیت نقطه 
عملكردي فراهم مي شود.

:AON در صورت استفاده از گزینه
مرحله ��: انتخاب نسبت تغییرپذیري بیولوژیك به تغییرپذیري 

)R( كلي
مرحله �2- انتخاب تعداد بیماران

مرحله �3- حد truncation و حدود كنترل باال و پایین که به 
صورت اتوماتیك توسط نرم افزار پیشنهاد مي شود.

مرحله �4- بقیه مراحل، مشابه مراحل 8 تا �0 طي خواهد شد.
این گونه بسته هاي نرم افزاري ممكن است بر روي یك دستگاه 
ساختار  در  یا   )LIS( آزمایشگاه  انفورماتیك  سیستم  منفرد،  كاري 

داخلي نرم افزار یك تجهیز تعبیه و نصب شوند.

استفاده از نرم افزارهاي كنترل كیفي براي پایش و اندازه 
گیري فرآیند:

آخرین نسل نرم افزار عرضه شده براي پایش  و اندازه گیري فرآیند، 
بسته نرم افزاري EZ runs مي باشد. این بسته مجموعه قابلیت هاي 
نرم افزارهاي QCV 2.0  و EZ rules را تواما داراست، ضمن آنكه 
امكان استفاده از یك برنامه QC چند مرحله یا multistage در 
آن فراهم شده است تا پس از انتخاب اتوماتیك یا اختیاري ضابطه 
كنترلي با واردكردن مشاهدات كنترلي در دوره هاي كاري آنالیتیك 
متفاوت، موارد نقض هریك از ضابطه هاي كنترلي به صورت خودكار 

توسط سیستم شناسایي شده و اعالم گردد. 
 LIS متاسفانه كارخانه های سازنده تجهیزات و طراحان شبكه اي
عالقه چنداني به ارتقا كیفي سطح برنامه هاي نرم افزاري خود ندارند. 
بازار  روانه  پنجم  و  آنالیتیك نسل چهارم  در حالي كه سیستم هاي 
شده اند، ابزارهاي نرم افزاري همچنان درنسل اول و دوم خود دست 

و پا مي زنند. به هرحال آزمایشگاه ها نیازمند نرم افزارهایي هستند كه 
سهولت و سرعت استفاده از تكنولوژي هاي جدید كنترل را تضمین 
نماید. یك سیستم تمام اتوماتیك كنترل كیفي باید از تسهیالت زیر 

برخوردار باشد:
QC طراحي اتوماتیك روش اجرایي 

 جمع آوري داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر مشاهدات كنترل
 تعیین ماهیت خطاها و ثبت آنها

 ارائه پیشنهاد و راهكار براي رفع مشكل در قالب اقدام اصالحي
 قابلیت ورود نتایج آزمون هاي EQC در لیست كاري مشاهدات 

كنترل روزانه
 تعیین فركانس انواع خطا و عامل مولد آنها

موضوع مورد بحث در شرایط كنوني این است كه آیا آزمایشگاه ها 
به سمت كنترل هزینه ها حركت مي كنند یا كنترل كیفیت خدمات و 
نتایج آزمون؟ در سالیان اخیر تشدید بازار رقابت، مدیریت آزمایشگاه ها 
را وادار كرده است تا اهداف خود را از تامین حداقل ضوابط كیفي قابل 
قبول مثل CLIA 88 به سمت حداكثر معیارهاي QC تغییر دهند 
تا موفق به اخذ گواهینامه هاي استاندارد مثل گواهینامه هاي مدیریت 
سیستم كیفیت سري 9000 یا ایمني و بهداشت سري �4000 یا 

استانداردهاي تخصصي �7025 یا ISO �5�89 گردند.
و  بازرسان  گویا  كه  مي كنند  مطرح  چنین  منتقدان  از  بعضي 
ممیزان سیستم هاي استاندارد و ادارات دولتي كنترل كننده فعالیت 
آزمایشگاه ها، مشتریان مهمتري هستند تا بیماران و لذا رعایت الزامات 
قانوني و قراردادي این سازمان ها به رضایتمندي بیماران پیشي گرفته 

است.
بهرحال قدر مسلم آن است كه اگر استقرار سیستم هاي استاندارد 
بتواند كیفیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشد و رضایتمندي بیماران 
را تامین كند در درازمدت با كاهش هزینه ها همراه خواهد بود. تحقق 
این امر منوط به پذیرش هزینه هاي پیشگیرانه تا حد 4/5% قیمت تمام 
شده خدمت یا نتایج آزمون است. ارتقا كیفیت خدمات، رضایتمندي 
بیماران و كاهش هزینه ها در راستای بهبود مستمر است. كاهش موارد 
رد كاذب جواب، كاهش دوباره كاري ها و كاهش هزینه هاي درمان 
نادرست ناشي از خطاي آنالیتیك آزمایشگاه همگي باعث كاهش قیمت 
تمام شده خدمت خواهند شد. این نوع تفكر قریب 25 سال است كه در 
صنایع آمریكا و بیش از 55 سال است كه در صنایع ژاپن نهادینه شده 
است و حاصل تفكر اندیشمندان در سال هاي �990-�980 میالدي 
است. با این حال حتي در كشورهاي پیشرفته دنیا نیز بیش از %50 
آزمایشگاه ها  همچنان از ساده ترین ابزار كنترل كیفي یعني نمودار 
كنترل با حدود  2SD± بهره مي گیرند و مباحثي چون مدیریت جامع 
)CQI(، تضمین كیفیت  بهبود مستمر كیفیت   ،)TQM( كیفیت
)QA(، كنترل فرآیند آماري SPC و تكنیك هاي آن مورد بي توجهي 

قرار گرفته اند.
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مقدمه
کلمه  و  نمایید  مراجعه   www.amazon.com پایگاه به  اگر 
HPLC را جستجو کنید خواهید دید که بیش از ده ها کتاب در 
مورد این تکنیک توسط استادانی که اکثرا شیمیست، بیوشیمیست، 
فارماکولوژیست، توکسیکولوژیست  یا پاتولوژیست هستند نوشته شده 
است. در کتاب هایی که بیشتر جنبه بالینی دارند نیز حداقل چند 
 HPLC صفحه ای به اصول تئوری و مفاهیم پایه کروماتوگرافی و
اختصاص یافته است. بنابراین در این مقاله سعی شده که شما همکاران 

محترم بیشتر با جنبه های کاربردی این تکنیک آشنا شوید.
HPLC در واقع نوعی کروماتوگرافی ستونی است که بیومولکول ها 
را بر اساس اختالف تمایل نسبت به فاز متحرک )حاللی که از ستون 
عبور می کند( یا فاز ساکن )مواد جامد پرکننده ستون( از یکدیگر جدا 
کرده، بنابراین زمان خروج آن ها از انتهای ستون با یکدیگر متفاوت 
 HPLC اولین دستگاه این که در سال �966  از  قبل  تا  می باشد. 
ساخته شود، انجام کروماتوگرافی ستونی با ستون هایی انجام می شد 
که در آن ها اندازه ذرات فاز ساکن نسبت به ستون های مورد استفاده 
در HPLC بزرگتر بود.  هر چه قطر ذرات فاز ساکن کوچکتر باشد، 
جداسازی بیومولکول ها بهتر انجام می شود. با این وجود اگر ذرات 
خیلی کوچک باشند نیروی جاذبه برای جریان یافتن حالل از درون 
ستون کافی نخواهد بود. این چنین بود که استفاده از پمپ برای به 
جریان انداختن حالل در ستون هایی با قطر ذرات کمتر از ده میکرون 
 High-pressure( باعث شکل گیری کروماتوگرافی مایع با فشار باال
High- به  بعدها  که  گردید   )liquid chromatography

performance liquid chromatography تغییر نام داد.
با تغییر نوع یا نسبت حالل ها، نوع ستون و آشکارساز می توان 
ماده  هر  کلی  به طور  داشت.  اختیار  در  را   HPLC مختلف انواع 
محلول توسط یکی از انواع HPLC قابل اندازه گیری است. با این 
وجود کاربردهای بالینی HPLC بیشتر مربوط به اندازه گیری هایی 
روش ها  این  یا  و  نبوده  انجام  قابل  ساده تر  روش های  با  که  است 
دقت الزم را نداشته باشد. به عنوان مثال برای اندازه گیری غلظت 
داروی Cyclosporin A در سرم روش رادیو ایمونواسی نیز وجود 

متابولیت های   Cyclosporin A بر عالوه  روش  این  در  ولیکن  دارد 
غیر فعال این دارو نیز اندازه گیری می شود ولی HPLC توان تفکیک 
و  دارد. سرعت، حساسیت  را  آن  متابولیت های  و   Cyclosporin A
تکرارپذیری از ویژگی های بارز HPLC است. به کمک HPLC می توان 

مقادیر نانوموالر یا پیکوموالر یک بیومولکول را سنجش نمود.
از آنجایی که این دستگاه فوق العاده حساس است کوچکترین اشتباهی در 
کار با آن در نمایش خروجی ها )کروماتوگرام( اثرگذار است. بنابراین نکته بسیار 
حائز اهمیت در استفاده از این تکنیک آن است که کاربر سیستم می بایست 
اطالعات علمی و عملی الزم را برای کار با دستگاه داشته باشد، کاربر باید بتواند 
مشکل به وجود آمده را سریعا شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کند. تفاوت 
عمده HPLC با سایر دستگاه های موجود در آزمایشگاه های پزشکی این است 

که در HPLC مهارت کاربر نقش اصلی را ایفاء می کند. 
اتوماتیک   HPLC دستگاه های تولید  به  اقدام  شرکت ها  از  برخی 
نموده اند که کار را برای کاربر دستگاه آسان می نماید. ولیکن این نوع 
دستگاه ها تنها توان انجام یک آزمون ویژه )نظیر اندازه گیری HbA�C و 
یا هموسیستئین( را دارند و وابسته به کیت های ارائه شده توسط شرکت 
سازنده می باشند. در صورتی که اپراتور دستگاه توان علمی و عملی جهت 
آزمایش ها  برخی  انجام  باشد  داشته  را  آزمایش ها   )setup( راه اندازی 
با HPLC نسبت به سایر روش ها مقرون به صرفه می باشد. به عنوان 
مثال اندازه گیری داروهای ضد صرع در سرم به وسیله HPLC نسبت به 
روش های ایمنواسی بسیار ارزانتر، سریعتر و دقیق تر می باشد. با این وجود 
اگر تعداد نمونه ها زیاد باشد چون در HPLC تزریق هر نمونه به طور 

جداگانه صورت می گیرد ویژگی سرعت حذف خواهد شد.

HPLC کاربردهای بالینی
همان طور که قبال اشاره گردید با بکارگیری انواع مختلف ستون ها، 
نمونه  آماده سازی  و همچنین روش های مختلف  آشکارسازها، حالل ها 
از  بسیاری  مورد  در  نمود.  اندازه گیری  را  محلولی  ماده  هر  می توان 
بیومولکول هایی که ارزش بالینی دارند، روش های ساده تر دارای حساسیت 
یا  بنابراین روش هایی مثل اسپکتروفومتری  بوده،  قابل قبول  و ویژگی 
نفلومتری روش متداول اندازه گیری می باشد. در ذیل برخی از کاربردهای 
HPLC در آزمایشگاه های پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه 
کاربردهای HPLC در آزمایشگاه های تحقیقاتی بسیار گسترده تر است. 

Therapeutic Drug monitoring پایش دارو درمانی •
معموال غلظت خونی دو دسته از داروها در حین درمان باید پایش شود: 
�( داروهایی که مقدار جذب، متابولیسم و یا دفع آن در بین افراد مختلف 
جمعیت متفاوت است. 2( داروهایی که محدوده درمانی و توکسیک آنها 

خیلی به هم نزدیک باشد.
صرع  ضد  داروهای  اندازه گیری  دارویی،  مختلف  گروه های  بین  در 
)Antiepileptics( شامل فنوباربیتال، فنی توئین، کاربامازپین ) و متابولیت 
فعال آن به نام کاربامازپین اپوکسید(، والپروئیک اسید، اتوسوکسیمید و 
 )Immunosuppressants( پریمیدون؛  داروهای سرکوب کننده ایمنی
شامل سیکلوسپورین و مایکوفنوالت؛  و سایر داروها نظیر دیگوکسین و 

آشنایی با کاربردهای
 کروماتوگرافی مایع با 
)HPLC( کارآیی باال

 در تشخیص های آزمایشگاهی

دکتر سامان ناهید*، دکتر یحیی دانشبد**، 

دکتر آزیتا آل داود**،  کتر شهرزاد نگهبان**

*متخصص بیوشیمی

** متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی- بخش بیوشیمی و بخش 

مولکوالر پاتولوژی آزمایشگاه دکتر دانشبد
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متوتروکسات از بقیه متداول تر است. برای اندازه گیری این داروها می توان 
گازی  کروماتوگرافی   ،)Immunoassay( ایمنی سنجی  روش های  از 
)GC( و یا HPLC بهره برد. در مورد روش اول باید عنوان کرد که اوال 
برای برخی از داروها، روش ایمنی سنجی طراحی نشده است. ثانیا قیمت 
باالیی دارد به نحوی که مقرون به صرفه نمی باشد.  ثالثا در برخی موارد 
این روش برای داروی اصلی و یا متابولیت های فعال آن اختصاصی نبوده و 
متابولیت های غیرفعال را نیز اندازه گیری می کند. در خصوص اندازه گیری 
داروها، روش های HPLC معموال بر GC ارجحیت دارند چرا که در 

HPLC مرحله آماده سازی نمونه معموال ساده تر از GC می باشد.     

A1c اندازه گیری هموگلوبین •
بیش از بیست روش مختلف برای اندازه گیری HbA�c وجود دارد که 
در بین آنها روش های سنجش ایمنی )نفلومتری( و HPLC ) تعویض یون و 
میل ترکیبی( از بقیه دقیق تر هستند. در مورد افرادی که تنها دارای هموگلوبین 
طبیعی باشند انجام هر کدام از این روش ها نتایج مشابهی درپی دارد ولیکن 
در صورت وجود واریته های هموگلوبین تفسیر نتایج مشکل خواهد بود. به این 
ترتیب که اگر وجود آنها باعث کاهش طول عمر اریتروسیت ها شود ارزیابی 
HbA�c قابل اعتماد نبوده و بهتر است ارزیابی سطح گلوکز با اندازه گیری 

Fructosamine صورت گیرد. اگر وجود واریته هموگلوبین مشکل کاهش 
طول عمر RBC را به همراه نداشته باشد، بهترین روش اندازه گیری 
هموگلوبینHPLC ، A�c   میل ترکیبی  ) Affinity HPLC( است چرا 
 )Retention time (  تعویض یون زمان بازداری HPLC  که در زمان
واریته هموگلوبین ممکن است با  HbA�c مشابه باشد و یا فرم گلیکوزیله آن 
زمان بازداری مشابهی با  HbA داشته باشد و یا حاالت دیگری که اندازه گیری را 
مشکل می کند.  آنتی بادی های مورد استفاده در سنجش ایمنی نیز چون 
علیه ساختار کتوآمین و ده ریشه اسید آمینه انتهای زنجیره بتا ساخته می 
شوند در صورت تغییر شکل فضایی این ناحیه سنجش به درستی صورت 

نخواهد گرفت.

• تشخیص و اندازه گیری واریته های هموگلوبین
واریته های مختلف هموگلوبین که از نظر نقطه ایزوالکتریک با یکدیگر 
متفاوت باشند توسط HPLC تعویض کاتیون قابل تشخیص و اندازه 
گیری هستند. HPLC تکنیکی مناسب برای اندازه گیری هموگلوبین 
از   غیر  به  کلی  به طور  و  است  بتا  نوع  تاالسمی های  تشخیص  و   A2

قابل تشخیص   HPLC توسط تاالسمی  انواع  آلفا سایر  نوع  تاالسمی 
است.  مزیتی که HPLC در این زمینه نسبت به الکتروفورز مویینه 
 HPLC دارد این است که در روش )Capillery Electrophoresis(
هموگلوبین های C و A2 از یکدیگر جدا می شوند ولی در الکتروفورز 

مویینه این امر میسر نیست.

• اندازه گیری اسیدهای آمینه
انواع اسیدهای آمینه استاندارد و غیر  به کمک  HPLC می توان 
استاندارد موجود در مایعات بیولوژیک را به طور همزمان اندازه گیری نمود 
که در تشخیص بیماری هایی نظیر فنیل کتونوری نقش تعیین کننده ای 
دارد.  دقت و حساسیت HPLC در تعیین پروفایل اسیدهای آمینه به 

هیچ وجه با روش های دیگر )الکتروفورز و کروماتوگرافی الیه نازک( قابل 
قیاس نیست.  توسط HPLC می توان غلظت سایر آمین های بیوژنیک 

نظیر کاتکول آمین ها و سروتونین را نیز تعیین نمود.
از دیگر کاربردهای بالینی HPLC اندازه گیری پورین ها، پریمیدین ها 
می کند.   کمک  ناهنجاری ها  انواع  تشخیص  به  که  بوده  پورفیرین ها  و 
همچنین انواع ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی، آسیل 
کارنیتین ها، اسیدهای آلی نظیر سیترات و اگزاالت و ترکیبات غیر آلی 

مثل نیتریت و نیترات توسط HPLC قابل اندازه گیری است. 
 

• تشخیص موتاسیون
استفاده  نیز  موتاسیون ها  برخی  تشخیص  برای   HPLC از امروزه 
می شود. موتاسیون  انکوژن های RET ، نظیر  P 53 , K-RAS ژن های 
تشخیص  قابل  تکنیک  این  توسط   )BRCA�( تومور  کننده  ساپرس 
است. به این ترتیب که قطعات DNA حاصل از PCR را با افزایش 
رشته  دو  قطعات  از  مخلوطی  دما  مجدد  کاهش  با  و  نموده  ذوب  دما 
یکنواخت  )homoduplex( و در صورت وجود موتاسیون، دو رشته غیر 
یکنواخت ) heteroduplex( ایجاد می گردد. با عبور این قطعات از درون 
 partial(  و تحت شرایط ذوب نسبی )DNAsep (  ستون های ویژه
denaturation( قطعات دو رشته یکنواخت و غیر یکنواخت از یکدیگر 
 DHPLC ویا denaturing HPLC  جدا می شوند. به این تکنیک
گفته می شود. به کمک این تکنیک می توان پی به وجود موتاسیون برد 
ولی نوع و محل آن باید با تعیین توالی  )sequencing( صورت گیرد. 
این تکنیک جایگزین خوبی برای SSCP بوده که روشی وقت گیر و پر 

هزینه است.
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 بررسی مولکولی برخی
اختالالت هموگلوبین

دکتر حسین آیت اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
 مرضیه مرجانی، بیمارستان امام رضا )ع(، آزمایشگاه مرکزی، بخش 

هماتولوژی
دکتر سارا آیت اللهی 
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2

843 bp .-
PCRARMS.

1 : .A . 
bp768)PCR ( .I-55 TAAGCCAGTGCCAGAAAGAGCC3

II-35'TTCGTCTGTTTCCCATTCTA3 .Bsu36 I 
AS .B . Bsu36 I 
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2 :42 /41
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3

 224bp l-
1311.

                                                  

                                  

3  :42/41)TTCT- () ARMS ( . 843 bp
)III-3III -5(5 .

DNAARMSGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTGA35
5'CATTCGTCTGTTTCCCATTCTA3' 4-1ARMS

5'GTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTT39-6.
327bp 349-634 42 /41
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 .
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4

 .
 )+ (

0

DNA .0 .

 .0

 .UKDNA
 ..

4 :0Gap- PCR.1010bp/(R) , /SEA(F))
11 ( .660bp SEA(R) , /SEA(F)4,18

 - -SEA  . 550bpFIL(R)FIL(F)9
  - -FIL .875bpMED(R) MED(F)

-- MED 1187bp20.5(R)20.5(F) 10
- 20.5.

:
Lewis S.M., Bain B.J., and Bates Z., Dacie and Lewis Practical Haematology. Philadelphia: 
Churchill Livingstone Elsevier, 10th edition, pp 9-15, 2006.
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خالصه
این میكوباكتریوم ها در كمتر از 7روز كلني هاي كامال واضح بر 

روي محیط كشت ایجاد مي كنند.
آب  بیمارستان ها،  فاضالب  شور،  و  شیرین  آب هاي  خاك،  از 

آشامیدني، شیر غیر پاستوریزه وگرد و غبار جدا مي شوند.
آنالیز  جهت    )HPLC( روش  به  كروماتوگرافي  بكارگیري 
به  وابسته  اسیدهاي میكولیك غشایي اختصاصي و فن آوري هاي 
اسید نوكلئیك، شناسایي سریع و صحیح این مایكوباكتریوم ها را 

مقدور نموده است.
عمل  بدنبال  عفونت هاي  نرم،  نسج  و  پوست  عفونت هاي   
جراحي، آندوكاردیت در دریچه هاي مصنوعي و عفونت هاي منتشر 

در بیماران دیده شده است.

گروه  سریع-  بارشد  میكوباكتریوم  كلیدي:  كلمات 
 M.fortuitum

تعریف و طبقه بندي
واضح  كامال  كلني هاي  7روز  از  كمتر  در  میكوباكتریوم ها  این 
عمده  دسته  سه  شامل  مي كنند،  ایجاد  كشت  محیط  روي  بر 
 M. fortuitum group و   M.abscesus،  M.chelonae

مي باشند.
در نمونه هاي بالیني میكوباكتریوم موكوژنیكوم و میكوباكتریوم 

ایمونوژنوم نیز با شیوع كمتري یافت مي شوند.

ایزوالسیون و شناسایي آزمایشگاهي
فاضالب  شور،  و  شیرین  آب هاي  خاك،  از  میكروب ها  این 
بیمارستان ها، آب آشامیدني، شیر غیر پاستوریزه وگردوغبار جدا 

مي شوند.
و  رنگدانه سازی  نوع  شناسایي  و  بیوشیمیایي  تست هاي 
مورفولوژي كلني از روش هاي مرسوم مي باشد، اما دیده شده این 

تغییرات  تاثیر  تحت  است  ممكن  و  بوده  حساسیت  فاقد  روش ها 
فنوتیپي قرار گیرند.

آنالیز  جهت    )HPLC( بروش  كروماتوگرافي  بكارگیري 
به  وابسته  فن آوري هاي  و  اختصاصي  غشایي  میكولیك  اسیدهاي 
را  میكوباكتریوم ها  این  و صحیح  نوكلئیك، شناسایي سریع  اسید 

مقدور نموده است.

تعیین حساسیت ضد باكتریایي
حساس  پنم  ایمي  و  كالریترومایسین  به  میكوباكتریوم ها  این 
بوده و نسبت به آمیكاسین و سفوكسیتین حساسیت متوسط دارند، 

اما نسبت به سایر آنتي بیوتیك ها مقاوم مي باشند.
  E- testهمچنین شواهد آزمایشگاهي نشان مي دهد كه آزمون
روشي صحیح و تكرار پذیر در سنجش حساسیت ضد میكروبي این 

میكروب ها مي باشد.

بیماریزایي
 در جدول � انواع عفونت ها به تفکیک عوامل بیماریزا و عوامل 

خطر ذکر گردیده است.
• عفونت هاي پوست و نسج نرم

به دنبال تروماي نافذ یا عمل جراحي كه همراه آلودگي با خاك 
واكسن سه گانه  تجویز  بدنبال  مواردي  باشد دیده مي شود.  یا آب 
ازدریچه  استفاده  همودیالیز،  دستگاه  آلودگي  دارو،  یا   )DPT(

مصنوعي خوكي آلوده و لیپوساكشن نیز دیده شده است.
آبسه  محدود،  سلولیت  همچون  عالیمي  جلدي  اولیه  عفونت 
بوجود مي آورد. ضایعات  دردناك  اندكي  ندول هاي  یا  درناژ  داراي 
ممكن است سه هفته تا دوازده ماه بعد از آسیب جلدي در افرادي 

كه ایمني سالمي دارند تظاهر كند.

• عفونت هاي بدنبال عمل جراحي 
به شكل زخم همراه با عدم بهبودي یا از هم گسیختگي زخم 
سیستمیك  عالیم  ولي  بوده،  سروزي  درناژ  با  همراه  یافته  بهبود 
دیده نمي شوند یا اندك هستند و معموال سه هفته تا سه ماه بعد 
عفونت ها  این  در  شایع  جراحي  اعمال  مي شوند.  دیده  جراحي  از 
كاتتر جلدي  دادن  قرار  یا  ماموپالستي  میاني،  استرنوتومي  شامل 

مي باشند.

• آندوكاردیت در دریچه هاي مصنوعي
 معموال طي چهار تا دوازده هفته بعد از جراحي بروز مي كند.

• عفونت هاي منتشر
تراپي(  )كورتیكواستروئید  ایمني  ضعف  داراي  افراد  در  عمدتا 
آبسه هاي متعدد و راجعه در پوست ونسج نرم، بدون شواهدي از 

كانون اولیه عفونت دیده مي شود.
یا  فیبروکیستیک  بیماری  به  مبتال  مزمن  ریوي  بیماران  در 
برونشكتازي، عفونت با M.abscesus  به شكل مزمن دیده شده 

 میكوباكتریوم هاي با رشد
سریع

)Rapidly Growing 
Mycobacteria)

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

هادي خلج،  کارشناس ارشد آزمایشگاه
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 )MAC( یا كمپلكس M. kansasi  با كه شبیه عالیم عفونت 
بوده ولي ایجاد كاویته ) حفره درون نسج ریه( در این بیماران غیر 

شایع است.

• سایر عالیم 
به دنبال ضربه ممكن است زخم قرنیه و كراتیت دیده شود.

لنفادنیت گردني واستئومیلیت بدنبال زخم هاي نافذ در ناحیه 
پا نیز گزارش شده است.

بررسي یافته هاي پاتولوژیكي
كازئیفیكاسیون  حداقل  با  همراه  نكروز  پاتولوژیك،  بررسي  در 
از نوع جسم  نوتروفیل ها، گرانولوم  وارتشاح آماسي مخلوط شامل 
  Langhans -type multinucleated giant cellsخارجي یا

مي باشد.
ماكروفاژهاي مملو از چربي نیز گهگاه دیده مي شوند.

تجمعات باسیل هاي اسید فاست خارج سلولي درون دستجات 
نوتروفیل ها در یك سوم موارد دیده مي شوند.

در بافت ریه ماكروفاژهاي كف آلود شایع بوده و نمایي شبیه به 
پنوموني لیپوئید را تقلید مي كنند.
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Table - Infections caused by the more commonly
encountered rapidly growing mycobacteria

Infection Mycobacterium species Risk factors 

Skin / soft tissue M. fortuitum , M. chelonae, 
M. abscessus, 
M. mucogenicum, 
M. immunogenum 

Trauma, surgery, use of 
whirlpool footbaths in nail 
salon ( M.fortuitum) 

Osteomyelitis M. fortuitum Trauma, surgery 
Pneumonia  M. abscessus, 

M. fortuitum (rare) 
Cystic fibrosis, bronchiectasis, 
chronic vomiting 

Hypersensitivity 
Pneumonotis 

M.immunogenum, 
M. chelonae 

Employment in metal-working 
industries and exposure to 
aerosolized oil 

Disseminated 
disease 

M. chelonae , M. abscessus Steroids, organ transplant, 
collagen vascular disease, 
chronic renal failure , impaired 
cell- mediated immunity, 
leukemia, lymphoma 

Prosthetic valve 
endocarditis  

M. chelonae Contaminated valve  

Corneal infections M. chelonae, M. fortuitum, 
M.immunogenum 

Trauma 

Catheter – related 
infections  

All 5 species  Indwelling catheter, 
immunosuppression 
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مقدمه
در رنگ آمیزی اختصاصی بافت ها قادر خواهیم بود به نحو 
کامال دقیقی بعضی بافت ها یا مواد مختلف داخل و خارج سلول را 
تشخیص دهیم گرچه این روش ها واکنش های هیستوشیمیایی 

حقیقی نیستند ولی از نظر مورفولوژی اهمیت زیادی دارند.
به طور مثال در رنگ آمیزی آهن ) واکنش پرل یا پروسیان 
پیگمان  که  هموسیدروز  به  مبتال  بیماران  در  توان  می   ) بلو 
مغزاستخوان  جمله  از  مختلف  های  بافت  در  را  هموسیدرین 
زرد  به  مایل  قهوهای  های  دانه  بصورت  آمده  بوجود  طحال  و 
مشاهده کرد و یا در رنگ آمیزی PAS می توان وجود گلیکوژن 
در کبد طبیعی و عضله مخطط و نیز تجمع غیر طبیعی داخل 
سلولی گلیکوژن را در برخی از بیماری ها از قبیل دیابت ملیتوس 
رسوب   seminoma بیضه در سرطان  نیز  و  و طحال  کبد  در 
گلیکوژن در سلول های سرطانی و یا رسوب گلیکوژن در اعضا 
مختلف دربیماران glycogen storage diseases و نیز در 
بیماری پمپی که رسوب گلیکوژن بیشتر در عضله قلب ایجاد می 

شود مشاهده کرد. 
و یا در رنگ آمیزی کنگورد که برای تشخیص رسوب آمیلوئید 
در بین سلول های بافتی و افتراق آن از ماده هیالن بکار می رود 

آمیلوئید به رنگ قرمز تیره دیده می شود.

 اصول رنگ آمیزی :
از  را  آزاد  فریک  یون های  شده  رقیق  کلریدریک  اسید 
پروتئین های متصل به رسوبات بافتی جدا می کند، یون های آزاد 
شده در حضور یون های فروسیانید به صورت کمپلکسی نامحلول 
و پر رنگ که همان » فروسیانید فریک پتاسیم« یا » پروسیان 

بلو« است رسوب می دهد،
 Fecl3 + K4Fe)CN(6 =   KFeFe)CN(-

6 + Kcl 3  
مشاهده  بنابراین  نمی کنند  رنگی  واکنش  تولید  فرو  یون های 
همان  اصوال  فریک  یون های  حاوی  بافتی  رسوبات  نمی شوند، 
و  اسید  معرف  دو  پرل،  اصلی  روش  در  می باشند.  هموسیدرین 

که همین  مخلوط  روش  می روند.  بکار  به طور جداگانه  فروسیانید 
مناسب  خیلی  روش  روتین  آزمایشگاه های  برای  است  روش 
هموسیدرین  رسوبات شدید  که  داشت  به خاطر  باید  اما  می باشد، 
نهایی  رنگی  محصول  به  منتهی  است  ممکن  بافتی  برش های  در 
آسبستوز  شود.  بعدی  مرحله  در  کالژن  زمینه  رنگ آمیزی  در 
شکل خاصی از سیلیس است که به شکل فیبرهای کریستالینی، 
حاوی  پروتئین هایی  از  فیبرها  می شود  مشاهده  طویل  و  نازک 
به روش  بنابراین در برش هایی که  پوشیده شده اند،  هموسیدرین 
H&E  رنگ آمیزی شده اند به رنگ قهوه ای مشاهده می شوند و در 
روش پرل پروسیان بلو به رنگ آبی در می آیند. فیبرهای آسبستوز 
همراه با پروتئین هایش را اجسام آسبستوز گویند، این فیبرها فاقد 

خاصیت انکسار مضاعف می باشند.
اندیکاسیون های رنگ آمیزی پروسیان بلو :

علت بکار بردن رنگ آمیزی پروسیان بلو، اثبات وجود گرانول های 
سیدروتیک در گلبول های قرمز می باشد.

را  سیدروتیک  گرانول های  حاوی  بالغ  قرمز  گلبول های  ـ 
سیدروسیت و گلبول های قرمز نابالغ حاوی گرانول های سیدروتیک 

را سیدروبالست گویند.
در  که  سیدروتیک اند  گرانول های  هایمر،  پاپن  اجسام  ـ 

رنگ آمیزی رایت قابل مشاهده می باشند.
مثبت  بلو،  پروسیان  رنگ آمیزی  در  هایمر  پاپن  اجسام  ـ همه 
می شوند، ولی برخی از گرانول های سیدروتیک مشاهده شده در 

رنگ آمیزی رایت، اجسام پاپن هایمر می باشند.
استخوان  مغز  قرمز  گلبول های  پیش سازهای  از   %20-60 ـ 
که  می باشند  سیدروتیک  آهن  گرانول های  حاوی  طبیعی  به طور 

قابل مشاهده در رنگ آمیزی پروسیان بلو هستند.
ـ وقتی یک پیش ساز گلبول قرمز حاوی مقدار زیاد آهن باشد، 
گرانول های سیدروتیک تشکیل یک حلقه در اطراف هسته می دهند 
و در نتیجه سلول ها را سیدروبالست حلقوی گویند، سیدروبالست 

حلقوی شکلی از سیدروبالست غیر طبیعی )پاتولوژیک( می باشد.
ـ در آنمی فقر آهن، این رنگ آمیزی منفی است.

هموکروماتوز،  مزمن،  عفونت های  سیدروبالستیک،  آنمی  در  ـ 
هپاتیت های  مکرر،  خون های  انتقال  متعاقب  هموسیدروزیزیس 
مزمن و اورمی، ذخایر آهن مغز استخوان به شدت افزایش می یابد.

ـ اجسام پاپن هایمر که حاوی گرانول های آهن دار می باشند درون 
میتوکندری سیتوپالسم گلبول های قرمز یا نورموبالست می باشند، این 
گرانول ها کوچک و نامنظم بوده و فقط در حاالت پاتولوژیک از قبیل 

تاالسمی و آنمی سیدروبالستیک مشاهده می شوند.
 ( سیتوپالسم  اجزا  افتراق  برای  گیمسا  ـ  رایت  رنگ آمیزی  ـ 
افتراق  برای  بلو  به کار می رود ولی رنگ آمیزی پروسیان  پروتئین( 

اجزا  آهن دار از قبیل اجسام پاپن هایمر بکار می رود.

برای  بلو  پرل پروسیان  رنگ آمیزی  انجام  روش 
گسترش های مغز استخوان

محلول های مورد نیاز:

 رنگ آمیزی های اختصاصی
پاتولوژی

رنگ آمیزی )پرل پروسیان بلو(

دکتر حسن احترام، عضو هیات علمی گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان

عباس زکی زاده، فوق  لیسانس میکروبیولوژی
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�ـ اسیدکلریدریک %4 
 cc �35= %36 اسیدکلریدریک

cc�020= آب مقطر
این محلول در دمای اتاق پایدار است 

2ـ فروسیانید پتاسیم %4
پودر K 4Fe)CN(6 .  3 H2 O  =  4گرم

cc�00 = آب مقطر
3ـ نوترال رد �%

پودر نوترال رد =� گرم
cc�00 = آب مقطر

اسید استیک گالسیال =� قطره 
خوب مخلوط شود و در یک ظرف تیره نگهداری شود زیرا بشدت 

در مقابل نور حساس است.

روش اجرا :
�ـ حجم مساوی از محلول های �و2 را با هم مخلوط نمائید.

2ـ الم را در محلول فوق در داخل بن ماری قرار دهید تا به دمای 
c° 60 برسد، حال به مدت  2ـ �  دقیقه صبر کنید.

3ـ کاماًل با آب مقطر  بشوئید.
4ـ به مدت 2 دقیقه در رنگ نوترال رد الم ها را قرار دهید.

5 ـ با آب مقطر بشوئید.
6 ـ در مجاورت هوا خشک کنید و بعد مونتاژ نمائید.

تذکر: تمام پیپت ها و ظروف مصرفی باید  اسید شوی و فاقد آهن 
باشند.

روش انجام  رنگ آمیزی پرل پروسیان بلو برای برش های بافتی
مواد و محلول های مورد نیاز :

�ـ اسید کلریدریک %4
 cc �35= %36 اسیدکلریدریک

cc�020= آب مقطر
این محلول در دمای اتاق پایدار است 

2ـ فروسیانید پتاسیم %4
پودر K 4Fe)CN(6 .  3 H2 O  =  4گرم

cc�00 = آب مقطر
3ـ نوترال رد �%

پودر نوترال رد =� گرم
cc�00 = آب مقطر

اسید استیک گالسیال =� قطره 
خوب مخلوط شود و در یک ظرف تیره نگهداری شود زیرا به شدت 

در مقابل نور حساس است.
4ـ آب مقطر 

5 ـ اتانول با درجات مختلف 
6ـ گزیلول
7 ـ المل 

8 ـ چسب مونتاژ مناسب 

روش اجراء :
�ـ دپارافینه کردن برش ها با قرار دادن آن ها در سه ظرف گزیلول 

هر کدام 5 دقیقه 

2ـ بردن اسالیدها در الکل های نزولی )�00،95،70 درجه، هرکدام 
3 دقیقه(، سپس در آب مقطر ) 2 بار هر بار 2 دقیقه(

3ـ به مقدار الزم حجمی مساوی از محلول های �و2 با هم مخلوط 
نمائید.

4ـ الم ها را در دو محلول فوق قرار دهید و در داخل بن ماری قرار 
دهید تا به دمای c° 60 برسد، حال 2-� دقیقه صبر کنید.

5 ـ کاماًل با آب مقطر بشوئید ) 2 ظرف هر ظرف 2 دقیقه(
6 ـ به مدت 2 دقیقه در رنگ نوترال رد قرار دهید. 

7 ـ کاماًل با آب مقطر بشوئید )2 ظرف هر ظرف 2 دقیقه(
الکل های صعودی )70،95،�00هر کدام  در  آبگیری سریع  ـ   8

�0 ثانیه( انجام شود.
9 ـ شفاف کردن در سه ظرف گزیلول هر کدام 3 دقیقه 

�0ـ مونتاژ 
نتایج رنگ آمیزی :

نمک های فریک = آبی تیره 
هسته = قرمز 

گلبول های قرمز = زرد
اجسام آسبستوز = آبی/ سیاه 

تذکر : تمام پیپت ها و ظروف مصرفی باید اسید شوی و بدون آهن 
باشند.

نکات تکنیکی :
�ـ برای افتراق صحیح و اطمینان از نتایج بدست آمده باید از یک 

برش کنترل مثبت استفاده کرد.
2ـ فرمالین بافری خنثی به عنوان فیکساتیو نتایج خوبی می دهد، 
مصرف  از  ولی  کرد  استفاده  می توان  نیز  دیگر  فیکساتیوهای  از 
فیکساتیوهای اسیدی، دی کرومات و محلول های کلسیم گیر اسیدی 
یون های  پیشرونده  هیدرولیز  مانع  محلول ها  این  کرد،  اجتناب  باید 

فریک از بافت ها می شوند و سبب بوجود آمدن نتایج منفی می شوند.
3ـ اگر برای شستشوی الم ها پس از خارج کردن از نوترال ردبجای 

آب مقطر از آب جاری استفاده شود زمینه قرمز خواهد شد.
4ـ  تمایز رنگ آمیزی نوترال رد از طریق آبگیری بدست می آید.

ماکروفاژها  درون  استخوان  مغز  در  بدن،  در  آهن  ذخیره  محل 
می باشد.

ارزیابی  برای  می توان  استخوان  مغز  گسترش  و  بیوپسی  برش  از 
نباید  شود  استفاده  بیوپسی  برش  اگر  کرد،  استفاده  آهن  ذخایر 
می تواند  اسیدی  فیکساتیو  زیرا  باشد  اسید  انتخابی حاوی  فیکساتیو 
آهن را  از بافت خارج کرده و سبب اشتباه شود و در نتیجه کمبود 

آهن را مطرح سازد.

References:
 1) Perls M,(1867),Arch.Pathol V39,P42.
2) Colbourne Lab Perl‘s Prussian Blue Stain 

June 23,2006
3)Tavill AS,Diagnosis and management of 

homochromatosis:Hepatol 2001,33:13218-
4) Carleton‘s HISTOLOGICAL 

TECHNIQUE.5Th end.1980
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با  ارتباط  در  که  است  توانا  تکنولوژی  یک  نانوتکنولوژی   
اشیایی به اندازه نانومتر می باشد. انتظار می رود که نانوتکنولوژی 
در چندین سطح پیشرفت نماید: مواد، ابزار و سیستم ها. سطح 
از  هم  و  علمی  دانش  لحاظ  از  هم  حاضر  حال  در  نانو  مواد 
لحاظ کاربرد تجاری بیشترین پیشرفت را کرده است. یک دهه 
اندازه فیزیکی  نانو به علت خصوصیات وابسته به  پیش، ذرات 
در حال  آن ها  قرار می گرفتند.  مطالعه  مورد  و شیمیایی خود 

حاضر وارد دوره اکتشافات تجاری شده اند.
ارگانیسم های زنده از سلول هایی ساخته می شوند که به طور 
تیپیک �0 میکرون قطر دارند. با این حال، اجزا سلول بسیار 
کوچکتر بوده و در حد زیر میکرون هستند. پروتئین ها از این 
 5 میزان  به  اندازه ای  تیپیک  به طور  و  هستند  کوچکتر  هم 
شده  ساخته  نانو  ذرات  کوچکترین  اندازه  با  که  دارند  نانومتر 
توسط انسان قابل مقایسه هستند. این مقایسه ساده اندازه ها، 
عنوان  به  نانو  ذرات  از  می توان  که  می دهد  ما  به  را  ایده  این 
ردیاب های بسیار کوچکی استفاده کرد که به ما اجازه مکاشفه 
در ماشین سلولی، بدون وارد کردن تداخل چشمگیر می دهند. 
در  قوی  انگیزه ای  نانو  حد  در  بیولوژیک  فرآیندهای  شناخت 

جهت پیشرفت تکنولوژی نانو فراهم می کند.
که  اندازه ای  به  وابسته  فیزیکی  خصوصیات  اهمیت  بجز 
نانو  تکنولوژی  به  که  فردی  اختیار  در  بیولوژیک  کاربردهای 
عالقه دارد قرار می دهد، اثرات اپتیکال و مغناطیسی بیشترین 
موارد بکار گرفته شدة کاربردهای بیولوژیک است. هدف از این 
مواد  کاربرد  تاریخی  زمینه  پیش  یک  دادن  نشان  ابتدا  مقاله، 
بیولوژی و طب به خواننده است سپس سعی بر مرور  نانو در 
پیشرفت های اخیر در این زمینه می شود و در آخر درباره راه 
هیبرید  نانو  حیاتی  مواد  می گردد.  بحث  تجاری شدن  مشکل 
را همچنین می توان برای ساختن ابزارهای جدید الکترونیکی، 
این  حال،  این  با  برد.  کار  به  حافظه  و  الکترونیکی    - نوری 

موضوع در اینجا بحث نمی شود و در مقاله دیگری مورد توجه قرار 
خواهد گرفت.

کاربردها
فهرستی از برخی از کاربردهای مواد نانو در بیولوژی یا طب در 

زیر آورده شده است:
 برچسب های فلورسانت بیولوژیک

 تحویل دارو و ژن
 شناسایی حیاتی پاتوژن ها

 شناسایی پروتئین ها
DNA ردیابی ساختمان 

 مهندسی بافتی
 تخریب تومور از طریق حرارت )هیپرترمی(

 جداسازی و تخلیص ملکول های بیولوژیک و سلول ها
MRI بهبود وضوح 

 مطالعات کینتیک فاژها
همانطور که در باال ذکر شد، این واقعیت که ذرات نانو از نظر اندازه 
در محدوده پروتئین ها هستند، مواد نانو را برای برچسب گذاری یا 
ردیابی بیولوژیکی مناسب می سازد. با این حال اندازه، تنها یکی از 
چندین خصوصیات ذرات نانو است که به خودی خود برای استفاده 
ذرات نانو به عنوان برچسب بیولوژیک به ندرت کافی است. برای 
ملکولی  پوشش  یک  باید  بیولوژیک  هدف  یک  با  متقابل  واکنش 
یا بیولوژیکی یا الیه ای که به عنوان یک واسطه بیوارگانیک عمل 
کند به ذره نانو متصل گردد. مثال های پوشش بیولوژیک می تواند 
شامل آنتی بادی ها، بیوپلیمرهایی همچون کالژن، یا تک الیه هایی 
از ملکولهای کوچک که ذرات نانو را سازگار با حیات می سازد، باشد. 
به عالوه چون تکنیک های شناسایی نوری در تحقیقات بیولوژیک 

 کاربردهای ذرات نانو در
بیولوژی و طب

ترجمه : دکتر نوید احدی، متخصص آسیب شناسی
Reference: Middle East Laboratory , Volume 11, 

3 October 2008
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استفاده گسترده ای دارند، ذرات نانو یا باید فلورسانس داشته باشند 
یا خصوصیات نوری خود را تغییر دهند. رویکرد مورد استفاده در 
ساخت مواد حیاتی نانو بطور شماتیک در شکل � نشان داده شده 

است.

ذره نانو معموال هسته مواد حیاتی نانو را تشکیل می دهد. ذره 
بکار  ملکول ها  برای چیده شدن  مناسب  عنوان یک سطح  به  نانو 
گرفته می شود و ممکن است از مواد غیرآلی یا پلیمری ساخته شده 
باشد. همچنین ممکن است به شکل یک حفره نانو باشد که توسط 
یک غشاء یا الیه احاطه شده است. شکل آن غالبا کروی است اما 
می تواند استوانه ای صفحه ای شکل یا دیگر اشکال باشد. در برخی 
موارد ممکن است اندازه یا توزیع اندازه مهم باشد، مثال اگر نفوذ از 
یک ساختار منفذدار یک غشاء سلول موردنیاز باشد. اندازه و توزیع 
اندازه هنگامی که اثرات اندازه کوآنتومی برای کنترل خصوصیات 
مواد بکار می رود، بسیار حیاتی می گردد. کنترل دقیق اندازه متوسط 
ذره و تنوع اندازه ها به ما اجازه می دهد تا ردیاب های بسیار کارآمد 
فلورسانتی ایجاد کنیم که یک نور باریک را در محدوده وسیعی از 
طول موج ها انتشار دهد. این وضعیت به ساختن بیومارکرهایی با 
رنگ های متعدد و بخوبی متمایز کمک می کند. خود هسته ممکن 
عنوان  به  باشد.  عملکردی  و چند  باشد  داشته  است چندین الیه 
را  ذرات  می توان  لومینت  و  مغناطیسی  الیه های  ترکیب  با  مثال 

شناسایی و دستکاری کرد.

مانند  خنثی  مواد  از  الیه  تک  چند  توسط  اغلب  هسته  ذره 
ذره  سطح  بر  که  ارگانیک  ملکول های  می شود.  محافظت  سیلیکا 
جذب شده اند نیز برای این منظور بکار می روند. این الیه می تواند به 
عنوان یک ماده سازگار حیاتی عمل کند. با این حال،غالبا یک الیه 
اضافی دیگر از ملکول های اتصالی برای ادامة اعمال دیگر موردنیاز 
است. این ملکول های اتصالی خطی در هر دو انتهای خود گروه های 
واکنشی دارند. یک گروه وظیفه چسباندن اتصال دهنده به سطح 
برای  نیاز  مورد  عملکرد  به  بسته  دیگر  گروه  و  دارد  را  نانو  ذره 
)دکستران(،  حیاتی  سازگارهای  نظیر  دیگر  ملکول های  به  اتصال 

آنتی بادی ها، پروب های فلورسانس و غیره بکار می روند.

پیشرفت های اخیر
مهندسی بافتی

دارد که حدود  برجستگی هایی  عموما  استخوان طبیعی  سطح 
نانومتر قطر دارند. اگر سطح یک پروتز استخوانی مصنوعی   �00
صاف باشد، بدن سعی می کند آنرا رد کند و موجب ایجاد یک بافت 
فیبرو می شود که سطح پروتز را می پوشاند این الیه سطح تماس 
را کاهش می دهد که ممکن است موجب شل  پروتز  استخوان – 
شدن پروتز و به دنبال آن التهاب گردد. نشان داده شده است که 
با ایجاد برجستگی هایی در اندازة نانو بر سطح پروتزهای هیپ یا 
زانو می توان احتمال رد شدن آنها را کاهش داد و همچنین تولید 
استئوبالست ها را تحریک نمود. استئوبالست ها سلول های مسئول 
رشد ماتریکس استخوانی هستند و بر سطح پیشروی استخوان در 

شکل �: پیکربندی تیپیک مورد استفاده در مواد حیاتی نانو بکار رفته در مشکالت پزشکی یا بیولوژیکی.
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حال رویش یافت می شوند.
مشاهده  فلزی  اخیرا  و  سرامیکی  پلیمری،  مواد  در  اثر  این 
می شود. بیش از 90% سلول های استخوانی انسان در سوسپانسیون 
نمونه  در  میزان  این  اما  چسبیدند  فلزی  ساختار  بدون  سطح  به 
جایگزینی  طراحی  پایان،  تا  یافته ها  این  بود.   %50 تنها  کنترل 
طوالنی تر و بادوام تر هیپ یا زانو را میسر می سازد و احتمال شل 

شدن پروتز را کم می کند.
است  استخوان  شده  شناخته  کننده  ترمیم  ماده  یک  تیتانیوم 
که بطور گستره در ارتوپدی و دندانپزشکی بکار می رود. این ماده 
مقاومت زیادی به شکستگی و نسبت وزن به قدرت دارد. متأسفانه 
اتصال  از  خوبی  به  زیرا  است،  بیولوژیکی  فعالیت  فاقد  ماده  این 
سلولی و رشد حمایت نمی کند. پوشش های آپاتیتی به خاطر فعال 
بودن بیولوژیک و اتصال به استخوان شناخته شده اند، بنابراین، در 
گذشته چندین تکنیک برای تولید پوششی بر روی تیتانیوم بکار 
گرفته شد. این پوشش ها با اشکاالتی چون ضخیم بودن، یکنواخت 
بودند.  مواجه  کم  مکانیکی  قدرت  و  ضعیف،  چسبندگی  نبودن، 
انتقال مواد  به عالوه یک ساختمان منفذدار پایدار برای حیات از 

مغذی در رشد سلولی ضروری است.
نشان داده شد که با استفاده از یک رویکرد بیوشیمیایی )رشد 
شبیه سازی  مایع  از  نانو  ساختار  با  آپاتیت  نازک  الیه  یک  آهسته 
شده بدن( منجر به تشکیل یک الیه نانو – منفذدار یکنواخت با 
چسبندگی قوی می شود. این الیه از کریستالیت های 60 نانومتری 
ساخته شد و حائز یک ساختار نانو – منفذدار و فعالیت بیولوژیک 
از  که  است  نانو  ترکیبات  با  ماده  یک  واقعی  استخوان  است. 
کریستالیت های هیدروکسی آپاتیت در یک ماتریکس آلی تشکیل 
از کالژن ساخته شده است. به سبب وجود  شده است که عمدتا 
حال  عین  در  و  مقاوم  مکانیکی  فشارهای  برابر  در  استخوان  آن، 
انعطاف پذیر است لذا می تواند پس از یک تخریب مکانیکی ترمیم 
یابد. مکانیسم واقعی در سطح نانو که منجر به این ترکیب مفید 

خصوصیات می گردد هنوز مورد بحث است.
 �8-�5 سرامیکی  نانوی  ذرات  از  مصنوعی  هیبرید  مادة  یک 
نانومتری و پلی )متیل متاکریالت( کوپلی ساخته شد. با استفاده 
چسبنده   – ارتجاعی  رفتار  یک   ،tribology رویکرد  یک  از 
داده  نشان  انسان  دندان های  در  )ترمیمی(   )viscoelastic(
شده است و یک ماده هیبرید تحقیقاتی که بر روی سطوح دندان 
پوشانیده شده بود، مقاومت به خراشیدگی را افزایش داد و همچنین 

دارای رفتاری ترمیمی مشابه دندان بود.

درمان سرطان 
بین بردن سلول های  از  براساس  درمان فتودینامیک سرطان 
صورت  لیزر  توسط  شده  تولید  اتمی  اکسیژن  توسط  سرطانی 
رنگ  یک  بیشتر  مقادیر  است.  سیتوتوکسیک  که  می گیرد 

توسط  می رود  بکار  اتمی  اکسیژن  تولید  برای  که  اختصاصی 
می گردد.  جذب  سالم،  بافت  با  مقایسه  در  سرطانی  سلول های 
در  و سپس  می شوند  تخریب  سرطانی  سلول های  تنها  بنابراین، 
معرض رادیاسیون لیزر قرار می گیرند. متاسفانه بقیه مولکول های 
نور  به  بیماران  و  می کنند  مهاجرت  چشم ها  و  پوست  به  رنگ 
 6 تا  است  ممکن  اثر  این  می گردند.  حساس  بسیار  خورشید 
ملکول  از  نوعی  سوء،  اثر  این  از  پرهیز  برای  بماند.  باقی  هفته 
شد.  داده  قرار  منفذدار  ذره  نانو  یک  درون  هیدروفولیک  رنگ 
این رنگ در دام نانو ذره Drmosil باقی مانده و به دیگر نقاط 
بدن انتشار نیافت. همزمان توانایی تولید اکسیژن آن تحت تاثیر 
به اکسیژن  آزادانه  نانومتری آن   � اندازه منفذ  و  قرار نمی گیرد 

اجازه انتشار به خارج را می دهد.

رمزگذاری اپتیکال چند رنگی برای آزمونهای بیولوژیک
از  زیادی  بسیار  تعداد  پرتئومیک  و  ژنومی  فزاینده  تحقیقات 
تکنولوژی های  نیازمند  که  دارد  دنبال  به  را  سکانسی  اطالعات 
تکنولوژی های  واقع،  در  هستند.  غربالگری  برای  فراگیری 
کار  به  موازی  بطور  آنها  آرایش  تعیین  برای  که  متعددی 
فراتر  میلیون  چندین  از  آرایشی  اجزاء  تعداد  هنگامی  می روند، 
براساس  بعدی  سه  رویکرد  یک  می رسند.  اشباع  به  می روند، 
به  محدود  محلول،  در  موجود  پلیمر  ذرات  فوری  کری  دوبار 
تعداد برچسب های منحصر به فردی است که می توان بطور قابل 

اعتمادی ایجاد و شناسایی کرد.
نقاط تک کوانتمی از نیمه هادی های مرکب به طور موفقیت آمیزی 
نیازهای  از  بسیاری  در  آلی  رنگ های  جایگزین  عنوان  به 
ترکیب  با  عقیده  این  شد.  گرفته  بکار  بیولوژیکی  برچسب گذاری 
اندازه های متفاوت و لذا ایجاد نقاط کوانتومی رنگ های فلورسانس 
 )microbead( و همچنین ترکیب آنها در دانه های میکروسکوپی
پلیمریک یک قدم به جلو پیشرفت کرد. کنترل دقیق تناسب های 
نقاط کوانتومی بدست آمد. انتخاب ذرات نانو که در آن آزمایشات 
بکار گرفته شد 6 رنگ و همچنین �0 شدت متفاوت داشت. کافی 
است بیش از یک میلیون ترکیب را رمزگشایی نمود. هم شکلی و 
میسر  را   %99/99 صحت  با  دانه ها  شناسایی  دانه ها،  تکرارپذیری 

می ساخت.

دستکاری سلول ها و بیوملکول ها
بسیاری  استفاده های  عملکرد،  دارای  مغناطیسی  نانوی  ذرات 
پیدا کرده است از جمله جداسازی و نشانگذاری سلولی؛ این مورد 
استفاده و موارد دیگر در یک مقاله جدید مورد بحث قرار می گیرد. 
اکثر ذرات مغناطیسی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند کروی 
هستند که تا حدی امکانات آن ها برای عملکرد چندگانه این ذرات 
می توان  را  استوانه ای  شکل  با  نانو  ذرات  می سازد.  محدود  را  نانو 
نانو  آلومینیومی  قالب  یک  از  فلزی  الکترونی  خروج  بکارگیری  با 
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– منفذدار بوجود آورد. بسته به خصوصیات قالب، شعاع استوانه نانو 
را می توان 5 تا 500 نانومتر انتخاب کرد، در حالی که طول آن ها 
می تواند تا 60 میکرون درازا داشته باشد. با خروج مرحله به مرحله 
ضخامت های مختلف فلزات متفاوت می توان ساختار و خصوصیات 

مغناطیسی هر یک از استوانه ها را به طور وسیعی تنظیم نمود.
همانطور که شیمی سطحی برای عملکرددار کردن سطوح فلزی 
به خوبی پیشرفت کرده است، لیگاندهای متفاوتی را می توان بطور 
انتخابی به قطعات متفاوت متصل نمود. به عنوان مثال پورفیرین های 
دارای اتصال دهنده های تیمول یا کربوکسیل همزمان به ترتیب به 
سیم های  می توان  بنابراین  می شوند.  متصل  نیکل  یا  طال  قطعات 
نانو مغناطیسی با قطعات مجزا از نظر فضایی دارای فلورسانت به 
وجود آورد. بعالوه، به علت تناسب وجوهی بزرگ آن ها، مغناطیس 
باقیمانده این سیم های نانو ممکن است بسیار زیاد باشد، بنابراین 
بکار  می توان  را  ضعیف تری  مغناطیسی  میدان  آنها  هدایت  برای 
نانوی  قرارگیری سیم های  داده شده است که می توان  نشان  برد. 
مغناطیسی خارجی  با میدان های  را در سوسپانسیون  مغناطیسی 
قرارگیری  کنترل  بالقوه  بطور  وضعیت  این  کرد.  کنترل  ضعیفی 
سلولی در اشکال و ساختمان های متفاوت را میسر می سازد. عالوه 
آرایش  یک  با  می توان  را  خارجی  مغناطیسی  میدان  یک  این  بر 

مغناطیسی مشخص ترکیب کرد ) دام گذاری مغناطیسی (.

شناسایی پروتئینی
سلولی  ساختمان  و  ماشین  زبان،  از  مهمی  بخش  پروتئین ها 
بسیار  انسانی  پیشرفت سالمت  در  آن ها  اعمال  و شناخت  است 
مهم است. ذرات نانوی طال به طور وسیعی در ایمونوهیستوشیمی 
این  با  می رود.  بکار  پروتئین  با  پروتئین  تعامل  شناسایی  برای 
نسبتا محدود  این روش  توانایی شناسایی همزمان متعدد  حال، 
در  شده  تقویت   Raman پراکنده سازی  اسپکتروسکوپی  است. 
شناسایی  و  یافتن  در  شده  اثبات  خوبی  به  روش  یک  سطح 
یک  در  روش  دو  هر  ترکیب  با  است.  رنگ  تک  ملکول های 
توانایی  تعدد  به طور چشمگیری  می توان  نانو  ذره  منفرد  پروب 
 Mirkin پروفسور  گروه  داد.  بهبود  را  پروتئینی  پروب های 
در  که  است  کرده  طراحی  عملکردی  چند  منطقی  پروب  یک 
است.  شده  ساخته  نانومتری   �3 طالی  نانوی  ذره  یک  اطراف 
حاوی  هیدروفیلیک  الیگونوکلئوتیدهای  توسط  نانو  ذرات  این 
رنگ Raman در یک انتها پوشیده شده است و در نهایت یک 
بیوتین(  مانند   ( کوچک  ملکول  شناسایی  جزء  یک  از  کالهک 
کاتالیکی  لحاظ  از  ملکول  این  عالوه  به  دارد.  قرار  آن  روی  بر 
فعال است و در محلول )Ag )I و هیدروکینون با نقره پوشیده 
آنتی ژن  یا  ملکول کوچک  به یک  پروب  این که  از  می شود. پس 
که برای شناسایی آن طراحی شده، متصل می  شود، سوبسترا در 
مجاورت  در  می گیرد.  قرار  هیدروکینون  و  نقره  محلول  معرض 
شناسایی  که  می آید  بوجود  نقره ای  سطح  یک   Raman رنگ 

میسر   Raman استاندارد  میکروسکوپ  یک  با  را  رنگ  امضای 
می سازد. به جز توانایی شناسایی ملکول های کوچک، این پروب 
حاوی  خود  سطح  بر  که  شود  داده  تغییر  نحوی  به  می تواند 
آنتی بادی هایی جهت شناسایی پروتئین ها باشد. وقتی که پروب 
هم  و  کوچک  ملکول های  برای  هم  پروتئینی  فرمت  آرایش  در 

نداد. پروتئین ها آزمایش شد، هیچ واکنش متقاطعی نشان 

اکتشافات تجاری
مواد  کردن  تجاری  و  توسعه  در  که  شکست هایی  از  برخی 
جدول  در  هستند  درگیر  طبی  و  بیولوژیک  کاربردهای  در  نانو 
برای دسترسی  نشریه  آرشیو  � فهرست شده اند.)این جدول در 
این شرکت ها شاخه های کوچک  اکثر  است(  موجود  خوانندگان 
بطور  نه  اگرچه  هستند.  متعدد  تحقیقاتی  موسسات  از  جدیدی 
اکثر  رایج می باشد.  نماینده تمایالت صنعتی  انتخاب  این  کامل، 
شرکت ها در جهت توسعه کاربردهای دارویی، عمدتا جهت تحویل 
کوانتومی در  ابعاد  اثرات  از  دارو عمل می کنند. چندین شرکت 
بیوملکول ها  برچسب گذاری  برای  نانوکریستال  هادی های  نیمه 
برای  بیوکنژوگه  طالی  نانوی  ذرات  از  یا  می کنند  بهره برداری 
از  تعدادی  می کنند.  استفاده  سلولی  مختلف  اجزا  نشانگذاری 
شرکت ها مواد نانوسرامیکی را در مهندسی بافت و ارتوپدی بکار 
می برند. اکثر شرکت های بزرگ و مهم دارویی دارای برنامه های 
براساس  که  هستند  دارو  تحویل  مورد  در  داخلی  تحقیقاتی 
می باشند.  نانو  ابعاد  میزان  تا  اجزایی  انتشار  یا  فرموالسیون 
لباس های  و  فرموالسیون ها  در  وسیعی  استفاده  کلوئیدی  نقره 
ضدمیکروبی دارند. واکنش دهی باالی ذرات نانوی تیتانیومی به 
تنهایی یا پس از تابش اشعه UV نیز برای مقاصد با باکتری کشی 
سطوح  کاتالیتیک  خصوصیات  تقویت  می روند.  بکار  فیلترها  در 
تخریب سموم  برای  پالتین  اصیلی چون  فلزات  یا  نانو سرامیک 

خطرناک و دیگر مواد آلی مضر بکار می رود.

سمت و سوی آینده
در حال حاضر اکثر کاربردهای ذرات نانوی تجاری در پزشکی 
در جهت تحویل دارو می باشند. در علوم حیاتی ذرات نانو جایگزین 
رنگ های آلی در کاربردهایی می شوند که نیازمند ثبات نوری باال 
و همچنین قابلیت پیچیدگی باال هستند. پیشرفت هایی در هدایت 
است،  گرفته  صورت  پروب ها   – نانو  عملکرد  دور  راه  از  کنترل  و 
به تومور و سپس  نانوی مغناطیسی  به عنوان مثال هدایت ذرات 
وادار کردن آن ها به آزادسازی دارو یا حرارت دادن به نحوی که 
پیشرفت های  در  اصلی  جهت  شود.  اطراف  بافت  تخریب  موجب 
آینده مواد نانو، چند عملکردی ساختن آنها و قابل کنترل کردن 
آن ها با پیام های خارجی یا محیط موضعی می باشد که اساسا آن ها 

را تبدیل به دستگاه های نانو می سازد.
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تازه های پاتولوژی و انکولوژی

بررسی شیوع ژن های منتخب در ایاالت متحده ، سومین 
بررسی سازمان بهداشت و تغذیه

بررسی شیوع ژنوتیپیک و  allele frequency برای تعیین 
تفاوت های ژنتیکی در زمینه ابتالء ، پیشرفت و سرانجام بیماری 
های مختلف بسیار با اهمیت می باشد. این بررسی ها همچنین 
مطالعه اپیدمیولوژیک با ارزشی جهت بررسی بیماری های ژنتیکی 
و همچنین برای بررسی تخمین ریسک عمومی جامعه در رابطه با 
ابتالء به بیماری های گوناگون در ایالت های مختلف آمریکا و حتی 
بین اقوام و نژادهای متفاوت موجود در این کشور خواهد بود. در فاز 
 Third National [ دوم سومین بررسی سازمان بهداشت و تغذیه
 Health and Nutrition Examination Survey III )
فرد  میلیون  نمونه DNA حدود هفت    ]  )  TNAHNE III

باالی �2 سال مورد بررسی قرار گرفت . 
بررسی در زمینه  allele frequency  و شیوع ژنوتیپیک در 
رابطه با 90 تفاوت در 50 ژن مختلف با در نظر گرفتن سن ، جنس 
، نژاد ) سفید پوست ، سیاهپوست و نژاد مکزیکی ( انجام پذیرفت 
که سرمنشاء اطالعات ارزشمند ژنتیکی در زمینه اپیدمیولوژی و 

بهداشت ملی خواهد بود.
تکمیل ترتیب و نقشه ژنتیکی انسان و پیشرفت های اخیر در 
زمینه کشف ارتباط ژن ها با بسیاری از بیماری های شایع سبب 
انقالب بزرگی در زمینه بررسی های اپیدمیولوژیک گردیده است. 
تشخیص واریانتهای آللیک برای ترسیم نقشه ژنتیکی به صورت 
Single nucleotide polymorphism در طول ژنوم نقش 
تسریع کننده ای داشته است. در NHANE III باالخص تاکید 
بر روی تفاوت های ژنتیکی بین گروه های نژادی و قومی متفاوت با 

درنظر گرفتن فاکتورهای رفتاری ، محیطی و اجتماعی می باشد.

Reference :
Faculty of 1000 medicine , 01/06/2009

افزایش آمیلوئید سرم و نقش آن در پیش آگهی مالنوم

بیومارکرهای سرمی مرتبط با مالنوم فاکتور مهمی در زمینه تعیین 
پیش آگهی به خصوص در موارد متاستاتیک بیماری هستند . دکتر 
فیندسن از دانشگاه  هایدلبرگ آلمان ، بررسی گسترده ای را برای 
 CRP  و S100B ،  LDH در مقایسه با SAA تعیین رابطه  بین
در بیماران با مراحل ) Stageهای( مختلف مالنوم انجام دادند. نتایج 
این بررسی ها نشان داد که SAA یک فاکتور پروگنوستیک مهم 
در بیماران Stage I – IV مالنوم می باشد. در مورد بیمارانی که 
، تنها SAA و  CRP فاکتور  در  Stage I-III بیماری هستند 

پروگنوستیک با اهمیت تلقی می شوند.
به طور کلی در مواردی که SAA و  CRP سرمی نرمال هستند 
، پیش آگهی بهتر از موارد افزایش SAA و یا CRP به تنهایی است 
و همچنین افزایش SAA و CRP به طور همزمان باعث بدتر شدن 
پیش آگهی ، نسبت به افزایش هر کدام از این فاکتورها به تنهایی 

خواهد شد.
  SAA  از این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که بررسی همزمان
و CRP به عنوان بیومارکر سرمی مالنوم به خصوص در بیمارانی که در 

مراحل اولیه بیماری به سر می برند بسیار کمک کننده است.

Reference : J clin oncol 2009

الریه  ذات  رد  به  قادر  منفی   HIV بیماران  در   PCR
پنوموسیستیس است.

ارزیابی پنوموسیستیس جیرووسی به روش PCR از چنان دقتی 
برخوردار است که یک نتیجه منفی آن طبق یک مطالعه فرانسوی که 
در شماره های مارس مجله  Chest به چاپ رسیده است، جهت قطع 
 HIV درمان  پنومونی پنوموسیستیس در بیماران دچار نقص ایمنی

منفی کفایت می کند.
از پنوموسیستیس جیرووسی معموال تحت عنوان پنوموسیستیس 
کارینی نام برده می شود. دکتر آرولی از دانشگاه دیدرویت پاریس به 
اخباری منفی   ارزش   : بیان داشت   Reuters hearth  خبرگزاری
توانایی  است.  درصد  صد  به  نزدیک  پنوموسیستیس  برای    PCR
قطع مطمئن درمان بدین معناست که بیمار از اثرات سمی داروهای 

غیرضروری مصون می ماند.
از  حاکی  قبلی  تحقیقات  که  سازد  می  خاطرنشان  گزارش  این 
حساسیت بیشتر PCR انجام شده بر روی نمونه های خلط القا شده با 
الواژ برونکوآلوئولی نسبت به رنگ آمیزی های معمولی بودند. اگر چه  
در نتایج قبلی PCR ضرورتا قادر به تمایز کلونیزاسیون پنوموسیستیس 

از عفونت واقعی نبود.
 HIV مطالعه کوهورت حاضر بر روی 448 بیمار دچار نقص ایمنی
منفی که مبتال به کدورت های ریوی و نارسایی تنفسی بوده ، به صورت 

پیاپی به یک مرکز ارجاع داده شده بودند، انجام گرفت.
پنومونی  تشخیص  موردی  هیچ  در  که  کردند  تاکید  محققان 

دکتر فرحناز بیداری زره پوش ، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

دکتر شهرام ثابتی ، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی
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دلیل  همین  به  و  نبوده   PCR اساس بر  کارینی  پنوموسیستیس 
یافته  معمول،  های  آمیزی  رنگ  مثبت  نتیجه   ، جایگزین  بصورت 
های رادیولوژیک ، نمای بالینی و یا بهبودی کامل پس از درمان ضد 

پنوموسیستیس مورد بررسی قرار گرفت .
در �35 بیمار از مایع الواژ برونکوآلوئولی و در 97 بیمار از نمونه 
خلط القا شده استفاده شد. روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در 39 
)  8/7%( بیمار مثبت بود که تشخیص ذات الریه پنوموسیستیسی را 
قطعی ساخت.  PCR در 34 تن از این 39 نفر مثبت بود که معادل 
با 34 مورد مثبت واقعی و 5 مورد منفی کاذب است. اما این گزارش 
خاطرنشان می سازد که نمونه 5 مورد منفی کاذب پس از حداقل دو 
روز درمان ضد ذات الریه پنوموسیستیسی جمع آوری شده بودند که 
قادر به اختالل در نتایج PCR است. بنابراین محققان پیشنهاد می 
کنند که نمونه های خلط القا شده قبل یا بالفاصله پس از شروع درمان 

اخذ شوند.
از 409 بیماری که نتیجه آزمایش ایمونوفلورسانس در آنها منفی 

بود ، 32 نفر نتیجه PCR مثبت کاذب را نشان دادند.
این گزارش بیان میدارد که با توجه به حساسیت و ارزش اخباری 
 PCR بر روی نمونه های خلط القا شده ، انجام PCR منفی عالی
بر روی این نمونه ها به عنوان استراتژی خط اول برای تشخیص ذات 
الریه پنوموسیستیسی ممکن است نیاز به برونکوسکوپی در پاره ای از 

بیماران را مرتفع سازد. 

Reference:
Reuters Health , 30 march, 2009 

آزمایش HPV موفقیت آمیزترین روش غربالگری سرطان 
گردن رحم در کشورهای در حال توسعه

در صورت کمبود منابع ، آزمایش HPV ممکن است موثرترین 
امتحان  با  مقایسه  در  باشد.  رحم  گردن  سرطان  غربالگری  روش 
 VIA (  سیتولوژیک و مشاهده مستقیم سرویکس با اسید استیک
( ، یک نوبت آزمایش HPV میزان بروز سرطان پیشرفته دهانه رحم 
و مرگ و میر آن در میان زنان روستانشین هندی را به میزان قابل 

توجهی کاهش داد.
ملی  موسسه  عضو  دو  هر  که  واچولدر  شولوم  و  شیفمن  مارک 
المللی  بین  نوشتند:« کارشناسان  سرطان هستند در یک سرمقاله 
پیشگیری از سرطان دهانه رحم باید کاربرد فراگیر آزمایش HPV را 
بپذیرند« کشورهای فقیر نیاز به پایه ریزی سرمایه های عظیم بررسی 
سیتولوژیک ) پاپانیکوالئو ( که تاثیر آنها نیازمند غربالگری مکرر است 
ندارند. تنها مشاهده مستقیم دهانه رحم با اسید استیک ) VIA( که 
به وسیله ارائه دهندگان خدمات پزشکی انجام میشود ارزانترین و در 
ضمن کم دقت ترین انتخاب بوده ممکن است میزان مرگ و میر را 

اندکی کاهش دهد.
برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه 
که هشتاد درصد موارد این بدخیمی در سال را در بر می گیرند به 
نحوی موثر اجرا نمی شوند. نویسندگان یادآور می شوند » انجام یک 
آزمایش HPV پانزده تا بیست سال پس از میانه سنی اولین تماس 

جنسی بسیاری از عفونت های پایدار و موارد پیش بدخیمی که به 
راحتی قابل درمانند را آشکار ساخته درمان بی مورد را محدود می کند. 
» اما کاربرد گسترده غربالگری HPV هنوز با چالش هایی روبروست.

آنها خاطرنشان می شوند که برای انجام غربالگری HPV در مقیاس 
بزرگ شیوع منطقه ای در هر گروه سنی باید مشخص شود ، آزمایش 
های HPV دقیق ، ساده و کم هزینه تایید شوند و زیر ساخت درمان 

زنان HPV مثبت ایجاد شود.
شروع واکسیناسیون پیشگیرانه HPV چیزی از اهمیت غربالگری 

HPV کم نمی کند.
محققان بر این باورند که :« حتی زمانیکه توانایی تهیه و استفاده از 
این واکسن ها وجود داشته باشد ، بروز سرطان دهانه رحم تا چندین 
دهه کاهش قابل مالحظه ای نخواهد یافت چرا که یک دوره نهفتگی 

طوالنی بین عفونت و بدخیمی وجود دارد.
 HPV در این مطالعه محققان میزان اثربخشی یک دوره آزمایش
، بررسی سیتولوژیک یا VIA را در کاهش میزان بروز سرطان دهانه 
رحم و مرگ و میر ناشی از آن در زنان روستایی هندی را بررسی 

نمودند.
دکتر رنگاسوامی سانکاران آرایانان که در راس گروه غربالگری آژانس 
بین المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه قرار دارد توضیح داد که 
تمامی زنان با نتایج مثبت در آزمایش های غربالگری ، بدون توجه به 
نوع این آزمایشات به یک صورت تحت بررسی ، درمان و پیشگیری 

قرار گرفتند.
تحت  افراد  این   « گفت   medscope oncology به   او 
کولپوسکوپی ، بیوپسی از نواحی غیرطبیعی و درمان ضایعات پیش 
بدخیمی با کرایوتراپی یا جراحی قرار گرفتند » موارد بدخیمی مهاجم 

جهت درمان ارجاع شدند.
این تحقیق بین ژانویه 2000 و آوریل 2003 صورت پذیرفت . در 
مجموع �3�746 زن سالم بین سنین 59-30 سالگی از 52 دهکده 
به 4 گروه تقسیم شده تحت آزمایش HPV و با مراقبت استاندارد 

قرار گرفتند.
و  ترین  عینی   HPV آزمایش  که  دریافتند  محققان  نهایتا 
در  و  است  رحم  دهانه  سرطان  غربالگری  آزمایش  تکرارپذیرترین  
مقایسه نیاز به مهارت و کنترل کیفی محدودتری دارد. نقاط ضعف آن 
هزینه بیشتر ، زمان برتر بودن و نیاز به زیرساختار آزمایشگاهی پیچیده 
است. اما آنها خاطر نشان ساختند که یک روش آزمایش HPV که 
بسیار ساده ، ارزان و دقیق ) careHPV test, Qiagen ( است در 
کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته است. این  آزمایش در عرض 3 
 Hybrid Capture  ساعت جواب می دهد و دقتی مشابه آزمایش
2 به کار گرفته شده در این تحقیق دارد. این  آزمایش به زودی جهت 

استفاده در کشورهای در حال توسعه وارد بازار خواهد شد.

Reference :
N Engl J Med. 2009 , 360: 13851394-
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سطح خونی 2 ساعت پس از دریافت دارو که به آن Level C2 گفته 
می شود به عنوان شاخصی حساس در پیوند اعضا مطرح شده است.

بایداز رگ  نمونه گیری  وریدی،  تجویز  در صورت   : نمونه گیری 
برای   C2 Level اندازه گیری صورت  در  گیرد.  صورت  جداگانه ای 
سیکلوسپورین بسیار اهمیت دارد که دقیقا 2 ساعت پس از دریافت 

دارو نمونه گیری صورت گیرد.

محدوده مرجع 
  ng/ml ; 300-�00 برای پیوند کلیه ng/ml : سیکلوسپورین 
350-200 برای پیوند قلب، کبد و پانکراس ) �2 ساعت پس از دوز 

خوراکی(. C2 Levels تقریبا 3 تا 6 برابر این سطوح هستند.
 6-�2 ng/ml ; �0-4 برای پیوند کبد ng/ml : تاکرولیموس
 �0-20 ng/ml �8-�0 برای پیوند پانکراس و ng/ml ; برای پیوند کلیه

برای پیوند مغز استخوان.
از آنجایی که سیکلوسپورین و تاکرولیموس به گلبول های قرمز و 
لیپوپروتئین ها متصل می شوند در نتیجه اندازه گیری غلظت های خون 
کامل ارجح خواهد بود. سطوح پالسما 20 تا 2 درصد سطح خون 
کامل هستند. بهتر است آزمایش های سریال بیمار در یک آزمایشگاه 
انجام شود. برای سیکلوسپورین مقادیر باالتر از ng/ml 400 بحرانی 

محسوب می شود.
: پایش سطوح خونی و کفایت سطوح دوزاژ دارویی در  کاربرد 
بیماران دریافت کننده پیوند عضو. از سیکلوسپورین به طور گسترده ای 
برای کنترل پس زدن پیوند به خصوص پیوند کبد، قلب، مغز استخوان 
و کلیه استفاده می شود. سیکلوسپورین محدوده درمانی باریکی دارد 
و در سطوح باالتر از این محدوده، مسمومیت های جدی رخ می دهد. 
از سوی دیگر جذب سیکلوسپورین و به طور کلی فارماکوکینتیک آن 
بسیار متغیر و پیچیده است و بیمار نیاز به اندازه گیری متناوب سطح 

خونی دارو دارد.
از تاکرولیموس به صورت گسترده ای برای سرکوب رد پیوند در 

بیمارانی که پیوندهای اتولوگ دریافت کرده اند استفاده می شود.
 Tandem ؛   HPLC ؛  ایمونواسی  ؛   ELISA  : متدولوژی 

.Mass Spectrometry

تداخالت دارویی 
  بسیاری از داروها فارماکوکینتیک سیکلوسپورین و تاکرولیموس 
یا  مهارکننده ها  آنها  شایعترین  که  می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را 

القاءکننده های سیستم آنزیمی P450 می باشند. 
می دهند  افزایش  را  سیکلوسپورین  بالقوه  سمیت  که  داروهایی 
عبارتند از آسیکلوویر، آمینوگلیکوزیدها، آمفوتریسین B، سفالوسپورین  ها، 

فورزماید، کتوکنازول و کوتریموکسازول. 
داروهایی که سطوح سیکلوسپورین را از طریق کاهش تبدیل و تغییر 
حیاتی ) بیوترانسفورماسیون(، افزایش می دهند عبارتند از آمفوتریسین 

B، سایمتیدین، اریترومایسین و متیل پردنیزولون. 
افزایش غلظت  های سیکلوسپورین  به  سایر داروهایی که منجر 

می شوند عبارتند از آندروژن ها، دیلتیازم، نیکاردیپین و وراپامیل. 

  سیکلوسپورین و تاکرولیموس
) Cyclosporine & 

Tacrolimus)

دکتر وحید فالح آزاد- متخصص آسیب شناسی،
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مترادف ها 
  : تاکرولیموس   Neoral , Sandimmune : سیکلوسپورین 

Prograf , FK-506
 

خالصه 
 سیکلوسپورین یک پلی پپتید حلقوی است که حاوی �� اسید 
به  ایمنی  عنوان سرکوبگر  به  به صورت گسترده ای  و  بوده  آمینه 
خصوص پس از پیوند عضو استفاده می شود. این دارو معموال همراه با 
سایر داروهای سرکوبگر مثل آزاتیوپرین و کورتیکواستروئیدها تجویز 
می شود. سایر کاربردهای سیکلوپورین عبارتند از درمان روماتوئید 
آرتریتی که به متوتروکسات پاسخ نمی دهد، مواردی از پسوریازیس 
به  که سیکلوسپورین  می رسد  نظر  به  کراتوکنژنکتیویت سیکا.  و 
طور انتخابی عملکرد سلول T یاریگر را با حفظ و تشدید عملکرد 
سلول های T سرکوبگر مهار می کند و مهار ساخت اینترلوکین -2 
توسط سلول T یاریگر یک اثر سرکوبگر ایمنی مهم سیکلوسپورین 

باشد.
در  که  است  قوی  ایمنی  نیز یک سرکوب کننده  تاکرولیموس 
پیوندهای کلیه، کبد، قلب، ریه، مغز استخوان و روده باریک مورد 
به  مبتالیان  درمان  برای  تاکرولیموس  از  می گیرد.  قرار  استفاده 
درماتیت آتوپیک که به درمان های معمول پاسخ نمی دهند هم استفاده 
می شود. به نظر می رسد خواص سرکوبگری ایمنی تاکرولیموس به 
علت ایجاد اختالل در عملکرد سلول T یاریگر و ترشح لنفوکین ها 

باشد که موجب کاهش تولید اینترلوکین می شود.

نمونه : خون کامل
)EDTA (  ظرف : لوله درب بنفش

زمان نمونه گیری : نمونه باید �8 تا �2 ساعت پس از دوزهای 
خوراکی، �2 ساعت پس از دوز وریدی و یا بالفاصله قبل از دوز بعدی 
گرفته شود. در مورد سیکلوسپورین در سال های اخیر اندازه گیری 
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داروهایی که متابولیسم کبدی را افزایش داده و در نتیجه سبب 
کاهش سطوح سیکلوسپورین می شوند عبارتند از کاربامازپین، اتوتیون، 

فنی توئین، فنوباربیتال، مفنی توئین، پریمیدون و ریفامپین.
شده  شناسایی  تاکرولیموس  برای  مختلف  متابولیت   9 حداقل 

است. 
داروهایی که غلظت تاکرولیموس را افزایش می دهند عبارتند از 
بروموکریپتین، سایمتدین، سیزاپرید، کالریترومایسین، کلوتریمازول، 
سیکلوسپورین، دانازول، دیلتیازم، اریترومایسین، فلوکنازول، ایتراکنازول، 
کتوکنازول، متوکلوپرامید، متیل پردنیزولون، نیکاردی پین، نیفدی پین، 

ترولیندومایسین و وراپامیل. 
داروهایی که متابولیسم کبدی را افزایش داده و بنابراین سطوح خونی 
تاکرولیموس را پایین می آورند عبارتند از کاربامازپین، اتوتیون، فنی توئین، 

فنوباربیتال، مفنی توئین، پریمیدون، ریفامپین و کوتري موکسازول.
اطالعات تکمیلی : 

 4-6 Kg / L سیکلوسپورین دارای نیمه عمر 8 تا 24 ساعت و حجم توزیع
است. حدود 90% از سیکلوسپورین در خون به پروتئین متصل بوده و 
زمان الزم برای رسیدن به وضعیت پایدار 2 تا 6 روز می باشد. حدود 20 
تا 40 درصد از دوز سیکلوسپورین  دریافتی جذب شده و در گذر اول از 
کبد متابولیزه می شود. سمیت کلیوی همراه با نارسایی احتمالی کلیوی 
شدیدترین عارضه سیکلوسپورین است. همزمان با اندازه گیری سطح 
 BUN سیکلوسپورین سایر کاوش ها برای ارزیابی عملکرد کلیوی مثل
و کلیرانس کراتی نین نیز باید انجام شود چراکه سمیت حتی ممکن 
است با سطوح خونی قابل قبول هم شروع شود. سایر اثرات سمی 
مهم عبارتند از هیپرتانسیون، تشنج، لرزش، ادم ریوی و افزایش خطر 
لنفوم. استفاده همزمان سیکلوسپورین با جنتاماسین، توبرامایسین، 
وانکومایسین، تری متوپریم و سولفامتوکسازول ممکن است اختالل 

عملکرد کلیه را تشدید نماید.
از  قوی تر  برابر   �00 تا   �0 تاکرولیموس  موالر،  اساس  بر 
داخل  صورت  به  است  ممکن  تاکرولیموس  است.  سیکلوسپورین 
وریدی یا خوراکی تجویز گردد. جذب تاکرولیموس بسیار متغیر بوده 
و  bioavailability  آن از 5 تا 67 درصد متغیر است. تاکرولیموس 
به آلبومین و آلفا - یک -  اسید گلیکوپروتئین متصل می شود. توزیع 
تاکرولیموس بین خون کامل و پالسما به عوامل متعددی بستگی دارد 
که عبارتند از هماتوکریت، دمای زمان جدا کردن پالسما، غلظت دارو، 

سایر داروهای موجود در خون و غلظت پروتئین پالسما. 
همانند سیکلوسپورین، سمیت کلیوی همراه با احتمال نارسایی 
کلیه شدیدترین عارضه تاکرولیموس است و سمیت ممکن است حتی 
با سطوح خونی قابل قبول هم شروع شود. برای پرهیز از سمیت کلیوی 
این دو دارو نباید همزمان تجویز شوند و باید حداقل 24 ساعت پیش از 
شروع دیگری، قطع شوند. سایر عوارض شایع تاکرولیموس عبارت است 

از سمیت عصبی، بی خوابی، تهوع و هیپرتانسیون.

منابع:
� - فالح آزاد، وحید؛ زیدی؛ مجید؛ اطالعات جامع آزمایش های 

تشخیص طبی؛ چاپ دوم؛ دبیر؛ �387.
2. Fung,J.J , M. Alessiani, Adverse effects 

associated with the use of tacrolimus , 
Transplantation proceeding ,2001.

3. Murthy. J. N; Chen.v.s; A. Zeevi, 
Radioreceptor assay for quantifying FK-506 in 
whole blood; clinical chemistry; 2002.

4. www.diasorin.com

03/02/8822748001
www.crc@.ir

04-02/02/883359933-0311
www.icemu.mui.ac.ir

17-15/02/88shirazcong@sums.ac.ir
17-15/02/882369769-0311
17-16/02/882233392-0123

www.yith.ir
1306-04/03/88ncfm@tums.ac.ir

11-09/03/8888058737
82942207

)(

23-20/04/8888991592
www.biochemiran.com/co

ngress10

03-01/07/8888052254
82942700

24-21/02/88
10-07/10/88

88052254
82942700

5

HIV , DIDS3

برنامه های مدون و مداوم دارای امتیاز برای گروه های مختلف آزمایشگاهی
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برنامه هاي آموزشی با امتیاز بازآموزی مدون و مداوم براي مسئولین فني آزمایشگاه ها

بدینوسیله برنامه هاي آموزشی با امتیاز بازآموزی مدون و مداوم سال �388 که توسط انجمن آسیب شناسي ایران و با همکاري آزمایشگاه 
مرجع سالمت برگزار مي گردد  به شرح ذیل اعالم مي شود.سرفصل های آموزشي این دوره ها مطابق با برنامه اعالم شده از سوي آزمایشگاه مرجع 
سالمت مي باشد. همچنین براي کارشناسان و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهي گواهي ساعتي و گواهي مورد تایید آزمایشگاه مرجع سالمت 
صادر خواهد شد.الزم به ذکر است که مطابق دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سالمت، شرکت در دوره های تضمین کیفیت براي مسئولین فني 

آزمایشگاه ها الزامي مي باشد.
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فیکساتیوهای غیر آلدئیدی 
جایگزینی مطلوب برای فرمالین

در بافت شناسی نوین

شرکت بهارافشان

پیشگفتار
و  فیکساتیوها  توسعه  و  تحقیق  برای  محرک  و  اصلی  پرسش 
نگهدارنده های نوین بخاطر مصرف وسیع و زیانبار آلدئید ها به ویژه 
»فرمالین » )Formaldehyde( در رشته پزشکی و علوم وابسته 
مشترک  صفات  و  ویژگی ها  اگرچه  است.  بوده  امروزی  جهان  در 
آلدیید های مصرفی در علوم پزشکی) بویژه فرمالدئید، پارافرمالدئید 
از  بدون شناخت  لیکن  و  نیست  نوشته  این  ( هدف  و گلوتاردئید 
آن  کاربرد  از  ناشی  مضرات  و  فرمالین  یعنی  آن ها  پرمصرف ترین 
نمی توان اهمیت جایگزین های بی خطر و یا کم خطر آن را شناسایی 

و درک کرد.
فرمالین یک فیکساتیو تاریخی و در بسیاری از جوانب جا افتاده 
در  پزشکی  جامعه  پیش  مدتی  تا  می شود.  محسوب  استاندارد  و 
محدوده تخصصی تشریح، بافت شناسی و آسیب شناسی جایگزین 
مناسبی برای آن نیافته بوده است. در حال حاضر مشکالت جهانی 
بخصوص  و  خود  صورت  و  شکل  هر  به  فرمالین  مصرف  از  ناشی 
تشریح  و  آسیب شناسی  بخش های  در  و  پزشکی  آزمایشگاه  در 
محیط  و  انسان  برای  را  شده ای  شناخته  کامال  )آناتومی(خطرات 
زیست گیاهی و حیوانی و زمین نشان داده است. این آثار مخرب 
به دالیل روشنی، غیر قابل برگشت بوده و نمی توان اثر آنرا با خنثی 

کننده های احتمالی متوقف و یا بی اثر نمود.

پی آمدهای ناشی از آلودگی با فرمالین در آزمایشگاه 
طی  انسان  در  فرمالین  از  استفاده  مضرات  و  بافتی  آزارهای 
بررسی های وسیع در سراسر جهان کامال روشن شده است، در اینجا 

خالصه این یافته های اثبات شده طبقه بندی و توصیف می شود:

• گوارش: مصرف خوراکی فرمالین ) به طور تصادفی در آلودگی 
دهانی ( حتی به میزان کم و رقیق آن سبب تحریک شدید دهان 
،گلو و معده می شود. در صورت بروز درد شدید معدی، پی آمدی 
اغماء و مرگ به همراه دارد. خوردن فرمالین رقیق شده ) 0/03 تا 

0/04 درصد( سبب احساس ناراحتی در معده و نای می شود.
آزمایشگاهی  بررسی های  از  بسیاری  فرمالین در  • جهش زایی: 
نقش ژنوتوکسیک )Genotoxic( خود را نشان داده است . این 
اثر » آغازگر « و » تشدیدکننده « طبقه بندی شده  نقش در دو 

است .
• ایجاد مسمومیت: تماس مرتب و طوالنی با فرمالین می تواند 
 2 ppm سبب ایجاد اختالالت تنفسی کند. موش های صحرایی که با
فرمالین مواجه شده اند، تومورهای خوش خیم در بینی آن ها ایجاد 
شده و سبب تغییرات در ساختار سلولی و نیز مامبران های مخاطی 
بینی شده است. تغییرات ساختمانی در سلول های اپی تلیال بینی 
انسان به روشنی دیده شده است. برخی از افراد به دنبال مواجهه 
طوالنی آسم یا برونشیت را از خود نشان داده اند. اگرچه آلودگی 
لحظه ای با غلظت های زیاد از فرمالین نیز همین ضایعات را ایجاد 

می کند.
شمالی  آمریکای  کشور  در  که  است  مدتی  که  نماند  ناگفته 
انتقاد جدی  فیکساتیو روزمره مورد  به عنوان  فرمالین  از  استفاده 
قرار گرفته تا جایی که در بسیاری ار ایاالت ممنوعیت استفاده از 
نیز آزمایشگاه های  از زمینه های مصرف صنعتی و  آن در بسیاری 

پزشکی مطرح شده است.
در دهه گذشته جهان به طور جدی در ایجاد جایگزین های مناسب 
سنگینی  کوشش  آسیب شناسی  آزمایشگاه های  در  فرمالین  برای 
و  عملی  جایگزین های  بهترین  از  یکی  امروزه  است.  کرده  آغاز  را 
فرمالینی  غیر  پایه های  با  فیکساتیوهای  از  استفاده  مقایسه  قابل 
است. برای مدت ها مناسب بودن و اثربخشی این جایگزین ها مورد 
ابهام قرار داشت تا این که در اواخر دهه گذشته میالدی استفاده 
از فیکساتیوها با پایه های الکلی مرکب به عنوان یک متغیر کامال 
مناسب و قابل قبول مطرح گردید. لذا آنچه که امروزه مورد نیاز 
آسیب شناسی  و  بافت شناسی  روش های  قالب  در  پزشکی  جامعه 
نوین  برای آسیب شناسی  است وجود یک فیکساتیو چند منظوره 
و استفاده همزمان از نمونه های فیکس شده در روش های ملکولی 

است.
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تعیین تعرفه بخش خصوصی بر اساس تعرفه های 
پزشکی دولتی

سخنرانی دکتر صدر در مراسم روز دندانپزشکی

براساس اعالم خبرگزاري فارس، رئیس كل سازمان نظام پزشكي گفت: با افزایش 2 برابري سرانه درمان، تعیین تعرفه هاي 
اعالم  دولتي  تعرفه هاي  مبناي  بر  را  تعرفه هاي خصوصي  امسال  نیز  پزشكي  نظام  سازمان  و  است  آغاز شده  دولتي  پزشكي 

مي كند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، شهاب الدین صدر در مراسم روز دندانپزشكي در تاالر كشور، افزود:  كمبود سرانه درمان 
كه یكي از مشكالت مزمن و قدیمي اقتصاد سالمت بود، سال گذشته با همت كمیسیون بهداشت و درمان مجلس براي همیشه 
حل شد به طوري كه از این پس سرانه درمان به عنوان درصدي از حقوق كاركنان دولت و با اخذ 7 تا �0درصد به عنوان حق 
بیمه تعیین مي شود، بنابراین هر سال با افزایش حقوق شاغالن سرانه درمان نیز افزایش مي یابد و دیگر نیازي به مصوبه شوراي 

عالي بیمه براي تعیین سرانه درمان نیست. 
وي اضافه كرد: سال گذشته سرانه درمان كاركنان دولت 5500 تومان بود كه دولت در الیحه بودجه آن را 6500 تومان 
تعیین كرد اما مجلس در كمیسیون تلفیق، با تغییر نحوه تعیین سرانه درمان و مرتبط كردن آن با درصدي از حقوق سرانه 

درمان امسال را به حدود ��تا �2هزار تومان افزایش داد و مشكل قدیمي سرانه درمان را حل كرد. 
وي گفت:  از طرفي مقرر شد براي اینكه هزینه هاي درماني فشار مالي كمتري به مردم وارد كند، دولت نیز از دو محل رقم 

�400 میلیارد تومان به صندوق بیمه كاركنان دولت اضافه كند. 
صدر افزود: اصالح رقم سرانه درمان، اصالح تعرفه هاي پزشكي را در بر دارد كه در درجه اول در بخش دولتي رخ مي دهد، 
اصالح تعرفه هاي درماني دولتي در بخش سرپایي، بستري و هتلینگ و نیز خدمات پاراكلینیكي اكنون با تشكیل كمیته هاي 
از نمایندگان تمام دستگاه هاي مسئول در حال انجام است و امیدواریم هر چه زودتر تعرفه هاي دولتي اعالم  كاري متشكل 

شود. 
رئیس كل سازمان نظام پزشكي گفت: پس از اعالم تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي چون قیمت تمام شده خدمات در بخش 
دولتي و خصوصي مشابه هم است، سازمان نظام پزشكي این تعرفه ها را مبنا قرار مي دهد و با اضافه كردن هزینه هاي سرباري 

شامل هزینه استهالك و سود سرمایه تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي را اعالم مي كند. 
وي افزود:  اقدام مهمي كه امسال با تصویب مجلس انجام مي شود، مشخص شدن تولیت سالمت در كشور است. بر اساس 
قانون، تولیت واحد سالمت كشور وزارت بهداشت و تمام دستگاه هاي دیگر باید تابع ضوابط و سیاستگذاري هاي وزارت بهداشت 

در حوزه سالمت باشند، این مصوبه در واقع براي جلوگیري از آشفتگي در حوزه سالمت به تصویب رسیده است. 
وي گفت: اقدام دیگري كه امسال بر اساس مصوبه مجلس انجام مي شود، افزایش اختیارات به تعدادي از بیمارستان هاي 
دولتي است كه به صورت هیات امنایي اداره خواهند شد، به این ترتیب هیات امنا و مسئوالن این بیمارستان ها اجازه دارند 
معادلK 3/6 یا 3/6 برابر تعرفه دولتي از مردم تعرفه خدمات بگیرند و البته بودجه دولتي نیز دیگر به این بیمارستان هاي نمونه 
تعلق نمي گیرد اما ارتقاي كیفیت خدمات این مراكز و حمایت بیشتر بیمه ها قطعا به افزایش رضایتمندي مردم منجر مي شود. 
رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجلس همچنین سازمان هاي بیمه گر را موظف كرده است كه 60درصد 

مطالبات مراكز درماني را ظرف 2 هفته پرداخت كند و كل اسناد مالي این مراكز را حداكثر ظرف 6 ماه تصفیه كند. 
وي همچنین گفت: در زمان حاضر دندانپزشكان 22 هزار و 500 نفر از جمعت 200 هزار نفر عضو سازمان نظام پزشكي را 
تشكیل مي دهند، �6 دانشكده دندانپزشكي دولتي و 2 دانشكده در دانشگاه آزاد آموزش این رشته را در كشور به عهده دارند و 

حدود �0دوره تخصصي دندانپزشكي در كشور تدریس مي شود. 
وي افزود: در گذشته خدمات دندانپزشكي بیشتر در حوزه خدمات دندانپزشكي تعریف مي شد اما امروز به خدمات بهداشت 
دهان و دندان نیز مورد توجه قرار گرفته است، همچنین در سال هاي اخیر توجه به استفاده از پروتزهاي دنداني تولید شده با 

تكنولوژي هاي نوین از جمله نانو و استفاده از این نوع فناوري ها در كاشت دندان بیشتر از گذشته شده است. 
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معرفی یک مورد و بحث در مورد آن

شرح حال : خانم 60 ساله با ندول تیروئید

بافت شناسی: 
احاطه  تهاجم  شواهد  بدون  ظریفی  کپسول  توسط  تومور 
شده است. سلول ها سیتوپالسم صورتی شفاف دارند و در برخی 
توموری  سلول های  اشباح  هیالن  سلولی  خارج  ماده  ترابکول ها 
دیستروفیک  کلسیفیکاسیون  کانون های  است.  کرده  احاطه  را 
توموری  سلول های  شود.  می  دیده  سلولی  خارج  رسوبات  در 
هسته های درشت داشته که در بسیاری از آن ها انکلوزیون های 
ایمونوهیستوشیمی  بررسی  در  می شود.  دیده  ائوزینوفیل 
سلول ها جهت مارکرهای تیروگلبولین و TTF-1 مثبت بوده و 

کلسی تونین منفی می باشند.

بحث: 
نئوپالسم ترابکوالر هیالینی چنانچه از نام آن پیداست توده 
تیروئیدی است که با طرح رشد ترابکولی و رسوب کالژن داخل 
و خارج سلولی مشخص می شود. در مورد قابلیت بدخیمی این 
واریانی  را  آن  گذشته  در  دارد.  وجود  فراوانی  تردیدهای  تومور 
از آدنوم فولیکولر می دانستند ولی امروزه بر این باورند که این 
ضایعه بیشتر مرتبط با کارسینوم پاپیلری با درجه پایین است. 

دالیل این ارتباط به شرح زیرند:

 �( گزارش هایی مبنی بر ایجاد کارسینوم پاپیلری کالسیک 
روی HTN قبلی وجود دارد.

های  شباهت   HTN و  پاپیلری  کارسینوم  بین   )2  
هسته های  ساموما،  اجسام  وجود  جمله  از  فراوان  مورفولوژیک 
کشیده، شکاف دار و شفاف حاوی انکلوزیون وجود دارد. از لحاظ 
ژنتیک نیز تغییرات مشابهی میان این دو وجود دارد ) باز آرایی 
مورفولوژی  شباهت های  بدلیل   . دو(  هر  در   RET/PTC ژن 
فراوان احتمال اشتباه HTN با کارسینوم پاپیلری وجود دارد.

کمتر  آن  هسته های  و  است  پاپیلری  ساختمان  فاقد   HTN
crowding و روی هم افتادگی دارند. وجود آشیانه های سلولی 
کارسینوم  و  پاراگانگلیوما  با  ضایعه  اشتباه  باعث  است  ممکن 
مدوالری شود. وجود ماده هیالن داخل سلولی که نمای شبیه 
تشدید  را  مدوالری  کارسینوم  با  اشتباه  احتمال  دارد  آمیلوئید 
در  اختصاصی  رنگ های  و  ایمونوهیستوشیمی  بررسی  می کند. 
تشخیص کمک کننده هستند. سلول های HTN تیروگلبولین 
مثبت و کلسی تونین منفی هستند و ماده هیالن با کنگورد رنگ 

نمی گیرد.

 Hyalinizing Trabecular Neoplasm :تشخیص

 Surgical Pathology Unknown منبع: 
 Conference,John’s Hopkins Hospital

راه اندازی آزمایشگاه مرجع سالمت در مشهد

رییس اداره امور آزمایشگاه هاي استان خراسان رضوی خبر داد: آزمایشگاه مرجع سالمت انشاءا... آمادگي كامل براي افتتاح در 22 بهمن 
امسال را دارد. دكتر عباس طباطبایي گفت: این آزمایشگاه وابسته به معاونت سالمت وزارت بهداشت مي باشد و به عنوان كنترل كننده كیفي 
كلیه آزمایشگاه هاي سطح استان بوده و مسایل آموزشي ، عملي و بازرسي آنها را به عهده دارد. همچنین به عنوان آزمایشگاه مرجع براي 
كلیه امور سالمت جامعه از لحاظ بیماري هاي مختلف مانند سل ، دیفتري، تب هموراژیك ، سارس و غیره و به عنوان غربالگري بیماري هاي 

نوزادان مي تواند عمل كند. 
محل آزمایشگاه در خیابان دانشگاه ، دانشكده پزشكي سابق طبقه باالي كتابخانه، جنب بازآموزي مي باشد. اعتبار اختصاص یافته نیز حدود 

380 میلیون تومان مي باشد كه صرف تجهیز ، خرید لوازم آزمایشگاه و اصالح ساختمان و هزینه هاي آموزشي گردیده است .

سمپوزیوم
PULMONARY PATHOLOGY

 در تاریخ 23-22 مهرماه با شرکت :

Professor Corrin
Professor Bejarano

Professor Nadji
Perofessor Nassiri

برگزار می گردد.

برگزارکننده : مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 20�09507 

) دفتر همایش ( تماس حاصل فرمایید.
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گزارش انتخابات هیات رئیسه انجمن علمی 
آسیب شناسی ایران

در مورخ 88/0�/�7 اولین جلسه هیات مدیره جدید 
تمامی  و  تشکیل  رئیسه  هیات  تعیین  هدف  با  انجمن 
اعضای هیات مدیره به اتفاق ، آقای دکتر بهروز شفقی را 

به عنوان تنها نامزد ، به ریاست انجمن  برگزیدند.
دکتر  آقای  آرا  اتفاق  به  انجمن  اعضای  همچنین 
دکتر  آقای   ، رئیس  نایب  عنوان  به  را  امیدوار  پیمان 
محمدرضا جاللی ندوشن را به عنوان دبیر و آقای دکتر 

حسین دارآفرین را به عنوان خزانه دار برگزیدند.
در پایان از  زحمات دو دوره ریاست دکتر سیدمهدی 

تقدیر گردید .
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کالج  توصیه های  آخرین  داشتم  پیش  روز  چند 
با  برخورد  برای  را   )CAP( آمریکا  پاتولوژیست های 
تهاجمی  غیر  کارسینوم  حاوی  که  پستان  بافت  نمونه های 
نوع  این  می کردم.  مطالعه  را  هستند   )DCIS( داکتال 
سایر  مورد  در  گرفته  صورت  توصیه های  با  توصیه ها 
دارد  مشابهت  بافت ها  سایر  در  تومور  حاوی  نمونه های 
به  انتشار  از  پس  کوتاهی  فاصله  به  آنها  همه  تقریبا  و 
اصلی  آموزشی  منابع  در  کاری  مالک های  و  منابع  عنوان 
پاتولوژی مثل اکرمن )Ackerman( عینا نقل می گردند. 
صورت  توصیه های  اساس  بر  که  نیست  تعجب  جای 
دیده  آسیب  بافت های  از  حداکثری  نمونه برداری  گرفته، 
و  تشخیصی  تکنیک های  از  استفاده  و  اطراف(  سالم  و   (
توصیه ها  این  است.  ضروری  اختصاصی  رنگ آمیزی های 
پاتولوژی  بخش های  کاری  استاندارد  نوعی  به  می توان  را 
تشخیصی در نظر گرفت. هر استانداردی را باید حداقل های 
و  خدماتی  روند  یا  محصول  یک  برخورداری  برای  الزم 
به  گرفت،  نظر  در  آن  برای  قبول  قابل  کیفیت  از  کاری 
نحوی که کیفیت خدمت ارائه شده از این حداقل پایین تر 
تعریف شده توسط مراجع  استاندارد های  نباشد. در غیاب 
ملی و کشوری، مالک های ارایه شده از سوی منابع غربی 
مراجعه  مورد  دسترس  در  مالک های  تنها  عنوان  به  باید 
که  آنجا  تا  )حداقل  ما  کشور  در  که  آنجا  از  گیرند.  قرار 
اطالعات من اجازه می دهد( ، هیچ استاندارد مشخصی که 
مرتبط  انجمن های  طرف  از  و  علمی  اجماع  یک  از  ناشی 
باشد، وجود ندارد، باید این تصور را داشت که در کشور ما 
معتبر  مراجع علمی  از طرف  را که  توصیه هایی  نیز چنین 
بررسی  برای  باید  است،  شده  صادر  اروپایی  و  آمریکایی 

ندارم  شک  گرفت.  نظر  در  پاتولوژی  بخش های  کارکرد  کیفیت 
کشور  سراسر  در  پاتولوژی  مراکز  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که 
و  آموزشی  مراکز  به  وابسته  پاتولوژی  آزمایشگاه های  خصوصا 
چارچوب ها  و  توصیه ها  این  به  کامل  بطور  تقریبا  دانشگاهی 
است  نحوی  به  نیز  پاتولوژی  دستیاران  آموزش  هستند.  وفادار 
که آنان با دریافت آگاهی های الزم، عادت کردن به آنها در طول 
به آن  آنها  استادان  از اصول اخالقی که  الهام  و  دوره دستیاری 
پایبند هستند، در آینده و در دوره مسئولیت کاری شان به این 

حداقل ها و رعایت آنها وفادار باشند. 
این است که  دارد  این خصوص وجود  اما سوال مهمی که در 
کاری  استانداردهای  آخرین  رعایت  به  ملزم  را  خود  باید  ما  چرا 
ارائه شده توسط مراکز مهم اروپایی و آمریکایی بدانیم؟ آیا فقدان 
استانداردهای الزم کشوری دلیل کافی برای پایبندی پاتولوژیست ها 
در ایران به چنین استانداردهایی می گردد؟ واقعیت آزار دهنده این 
کاری  فعالیت های  بر  حاکم  کاری  شرایط  بین  متاسفانه  که  است 
پزشکی بطور عام و به خصوص پاتولوژی تشریحی در کشور ما و 
عمیقی  بسیار  تفاوت های  اروپایی  و  آمریکایی  ثروتمند  کشورهای 
در همه زمینه ها دیده می شود. جدای از زمینه های بسیار متفاوت 
علمی، اجتماعی و اقتصادی )سطح آموزش های دریافتی در رده های 
پایین تر کاری، مهارت های تکنسین های آزمایشگاهی و پاتولوژی، 
تولید  فقدان  کار،  سختی  با  مقایسه  در  آنها  ناچیز  آمد  در  سطح 
با  مواد شیمیایی و رنگ های مورد استفاده در پاتولوژی تشریحی 
کیفیت مناسب توسط تولید کنندگان داخلی و قیمت های سرسام 
موارد  بسیاری  و  متفاوت  کاری  فرهنگ  آنها،  خارجی  مشابه  آور 
کاری  دو سیستم  این  اصلی  کننده  متمایز  که  آن چیزی  دیگر(، 
و  ایران  در  پاتولوژی  بخش های  درآمد  زیاد  بسیار  تفاوت  است، 
کشورهای توسعه یافته است که خود مستقیما به تعرفه های تعیین 
شده برای خدمات پاتولوژی ارتباط دارد. این موضوع درست مثل 
مقایسه استانداردهای زندگی بین دو کشور است. آیا استانداردهای 
تعیین شده برای رفاه و تامین اجتماعی و حداقل سطح تحصیالت 
یکسان  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  در  اجباری 
است؟ آیا می توان انتظار داشت که به صرف فقدان استانداردهای 
اجتماعی و اقتصادی در کشور فقیری مثل افغانستان، استانداردهای 
برای  ژاپن  یا  متحده  ایاالت  یا  اروپا  غربی  کشورهای  در  موجود 
سنجش کیفیت خدمات اجتماعی آنان بکار رود؟ مقایسه برخی از 
تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی تشریحی در کشور ما 
با کشورهایی که ناخودآگاه استانداردهای کاری آنها را برای ارایه 
خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار داده ایم نا بجا 
به  اشاره  تنها  می دهد.  نشان  وضوح  به  را  کارکردی  چنین  بودن 

 استانداردهای کاری در
 پاتولوژی تشریحی: مالک ها

کدامند؟

دکتر مسعود میراسکندری - استادیار گروه پاتولوژی - دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
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یک مورد می تواند عمق این فاصله را مشخص سازد. تعرفه انجام 
اساس  بر  ایران  در  ایمونوهیستوشیمی  رنگ آمیزی  یک  گزارش  و 
تومان  برای مراکز دولتی در حدود �0000  ارایه شده  تعرفه های 
است. این تعرفه در کشور آمریکا دست کم �0 برابر است. آیا توصیه 
به استفاده از رنگ آمیزی های ایمونوهیستوشیمی در موارد خاص 
باید بر اساس تعرفه های کشوری ما انجام بگیرد یا تعرفه های ایاالت 
متحده؟ متاسفانه در کشور ما پاتولوژی تشریحی جز کم هزینه ترین 
فعالیت های تشخیصی قلمداد می گردد. در واقع هزینه های پیدا و 
تعرفه،  کنندگان  تعیین  سوی  از  تنها  نه  کاری  زمینه  این  پنهان 
پاتولوژیست ها هم بدرستی محاسبه نمی گردد  بلکه از سوی خود 
و در نظر گرفته نمی شود. هیچ کس تا بحال محاسبه نکرده است 
نمونه  یک  گزارش  برای  تومانی  تعرفه حدودا �5000  تعیین  که 
شامل  که    CAPتوصیه های اساس  بر  رادیکال  پروستاتکتومی 
بررسی ماکروسکوپی و تهیه و بررسی ده ها برش )حداقل 30 برش( 
میکروسکوپی و گزارش دقیق اطالعات حاصله می گردد، چه میزان 
مواد، کار تخصصی، کار تکنیکی و مهم تر از همه زمان صرف شده 
را پوشش می دهد و هزینه همه اینها باید توسط چه کسی پرداخت 
گردد. با سیستم فعلی عمال درصد عمده ای از  هزینه های پایبندی 
استانداردهای  آخرین  رعایت  به  پاتولوژیست ها  اخالقی  تعهد  و 
موجود برای گزارش ماکروسکوپی و میکروسکوپی نه توسط دولت، 
بلکه توسط خود  بیماران،  نه توسط شرکت های بیمه و نه توسط 
است  طبیعی  می گردد.  پرداخت  مستقیم  بطور  و  پاتولوژیست ها 
از  آن،  انسانی  و  اخالقی  واالی  جنبه های  علیرغم  رفتار  نوع  این 
منطق برخوردار نیست. طبیعتا در روندهایی که التزام اخالقی ارایه 
دهندگان خدمات اجتماعی )خصوصا در حیطه های حساسی مثل 
در  موجود  اقتصادی  و  اجتماعی  واقعیت های  با  پزشکی(  خدمات 
جامعه در تعارض قرار گیرند، وجهی که در نهایت غلبه می نماید، 

واقعیات است و نه التزام اخالقی.
از آنجا که چشم انداز موجود در سیستم های طراحی تعرفه های 
این  بهبود منطقی  به  را  امیدی  پاتولوژی تشخیصی هیچ  خدمات 
تعرفه ها که در برگیرنده منافع دراز مدت همه بهره گیرندگان از آن 
است زنده نمی گذارد، مراجع علمی کشوری مسئول ) و در راس 
آنها انجمن پاتولوژیست های ایران( باید دست به تهیه استانداردهای 
ملی بزنند که متناسب با شرایط فعلی اقتصادی باشد. به این صورت 
که باید یا از برخی استانداردهای موجود در کشورهای فقیرتر برای 
در  استانداردهای  یا  و  کرد  استفاده  جدید  استانداردهای  تعیین 
دسترس کشورهای پیشرفته را برای تطابق با شرایط فعلی تقلیل 

داد.
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در شرایطي كه تقریبا همه كشورهاي جهان شاهد نزدیك شدن 
مسئوالن  هستند  جهاني  همه گیري  مرحله  به  خوكي  آنفلوانزاي 
بهداشتي كشور ما باز هم از تشدید مراقبت هاي بهداشتي در مرزها 
و ایجاد واحد هاي قرنطینه خبر مي دهند؛ به طوري كه دكتر عباس 
زارع نژاد، مدیركل روابط عمومي وزارت بهداشت، در این باره اعالم 
زمیني  و  هوایي  تردد  پر  مرزهاي  تمامي  در  مراقبتي  نظام  كرد: 
كشور براي پیشگیري از ورود آنفلوانزاي خوكي حاكم شده است.

وي با اشاره به اینكه هم اكنون تمامي مرزهاي پرتردد كشور 
براي پیشگیري از ورود آنفلوانزاي خوكي مراقبت مي شود، افزود: 
از آنجا كه سازمان بهداشت جهاني نیز با قرنطینه افراد مشكوك به 
آنفلوانزاي خوكي مخالف است، این افراد را فقط تحت مراقبت قرار 

مي دهد و در این زمینه آموزش هاي الزم بهداشتي ارائه مي شود.
هنوز  معتقدند  همچنان  كارشناسان  كه  است  حالي  در  این 
كه  به طوري  است؛  نشده  دیده  ایران  در  بیماري  این  از  موردي 
روز گذشته دكتر حسینعلي شهریاري، عضو كمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با تاكید بر این موضوع گفت: البته نبود مورد ابتال به 
بیماري آنفلوانزاي خوكي در كشور به معناي در امان ماندن كشور 
اقدامات  و  ارتقا  را  هوشیاري  باید سطح  و  نیست  بیماري  این  از 

پیشگیري الزم را انجام داد.
نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: 
گزارشي  كشور  دامپزشكي  سازمان  و  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
آنفلوانزاي خوكي در جهان و راهكارهاي  بیماري  از آخرین روند 
پیشگیري از این بیماري را در كشور ارایه كردند و آمادگي كامل 

براي مقابله با آنفلوانزاي خوكي دارند.
این در حالي است كه هم اكنون مرزهاي سیستان و بلوچستان 
نیز روي آنفلوانزاي خوكي قرنطینه شده است؛ به طوري كه اقدامات 
مورد نیاز در تمامي مبادي ورودي قانوني استان شامل فرودگاه هاي 
بین المللي زاهدان و چابهار، پست مرزي میل 72 میر جاوه، كوهك 
سراوان و پیشین انجام شده است، اما با این اوصاف همچنان به 
آمار موارد ابتالي آنفلوانزاي جدید در جهان اضافه مي شود چون 
در حال حاضر به گفته كارشناسان، آمار مبتالیان به آنفلوانزاي نوع 
جدید در سراسر جهان از مرز 4 هزار و 600 نفر فراتر رفته است.

همچنین مركز كنترل بیماري هاي مسري آمریكا اعالم كرده 

 تشدید مراقبت هاي بهداشتي
در مرزهاي كشور
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با افزایش 278 نفر دیگر از افراد مبتال به آنفلوانزاي نوع جدید در 
آمریكا، تعداد مبتالیان به این بیماري در آمریكا به 2 هزار و 532 

نفر رسیده است.
در این شرایط و طي روزهاي گذشته 8 نفر در انگلیس و  4نفر 
دیگر در كانادا به این بیماري مبتال شده اند.گزارش ها حاكي از آنند 
آمار   ، كاستاریكا  و  آمریكا  مكزیك،  در  دیگر  بیمار   3 فوت  با  كه 
افرادي كه بر اثر ابتال به این بیماري جان خود را از دست داده اند، 

به 48 نفر رسیده است.
بیش از نیمي از افراد مبتال به آنفلوانزاي نوع جدید در آمریكا 
گزارش شده است و پس از آن مكزیك با یك هزار و 626 مورد، 
كانادا 284 مورد، اسپانیا 95 مورد، انگلیس 55 مورد، فرانسه �3 

مورد و آلمان با  ��مورد در رده هاي بعدي قرار دارند.
همچنین ایتالیا، كاستاریكا، نیوزلند، برزیل، ژاپن، هلند، گواتماال، 
دانمارك،  سوئد،  ایرلند،  اتریش،  سوئیس،  پرتغال،  السالوادور، 
كلمبیا، لهستان و آرژانتین از جمله كشورهایي هستند كه بیماري 

آنفلوانزاي نوع جدید در آنها مشاهده شده است.
تقاضاي دارو از ایران

با این اوصاف ظاهرا برخي از كشورها از ایران براي تهیه داروي 
درخواست  خوكي  آنفلوانزاي  بر  مؤثر  «اسلتامیویر«  ضد ویروسي 
بهداشت  وزیر  داروي  و  غذا  معاون  رسول دیناروند،  دكتر  كرده اند. 
با اشاره به تولید این داروي ضد ویروسي توسط یكي  باره  این  در 
ویروس  علیه  دارو  این  كرد:  بیان  ایران،  دارویي  شركت هاي  از 

آنفلوانزاي �H�N مؤثر است.
وي با اشاره به وجود 2 داروي ضد ویروسي مؤثر بر آنفلوانزاي 
خوكي در ادامه افزود: از این 2دارو، اسلتامیویر مورد توجه سازمان 

بهداشت جهاني است.

هشدار در مورد مخلوط شدن آنفلوآنزای 
مرغی و خوکی

 
هر چند شیوع آنفلوآنزای خوکی آن چنان که انتظار می رفت، 
باید هشیاری  اما دانشمندان  می گویند هنوز   مرگبار نبوده است، 

را حفظ کرد. 
را  انسانی اش  مبتالیان  درصد   60 از  بیش  مرغی  آنفلوآنزای 
می کشد، اما به آسانی از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی  شود.

دادن  دست  یا  عطسه کردن  یک  با  می تواند  خوکی  آنفلوآنزای 
منتقل شود، اما تنها درصد بسیار کمی از مبتالیانش را می کشد.

اتفاقی  چه  شوند،  مخلوط  هم  با  ویروس  دو  این  اگر  اما   
می افتد؟

این سناریویی است که برخی از دانشمندان را نگران کرده است: 
آنفلوآنزای  با هم دیدار کنند - احتماال در آسیا که  این دویروس 
مرغی در آن حالت بومی دارد- و با هم ترکیب شوند، و به صورت 

شدیدا  هم  و  مرگبار  بسیار  همه  که  درآیند  جدید  ویروس  یک 
سرایت کننده باشد و بتواند در سراسر دنیا منتشر شود.

 دانشمندان مطمئن نیستند که چگونه ممکن است این رویداد 
ویروس  گونه جدید  که  می کنند  یادآوری  اما  کند،  بروز  احتمالی 
آنفلوآنزای خوکی- مخلوط منحصربه فردی از ویروس های خوکی، 
انسانی و پرندگان است- به طور خاص خودش را در کسب مواد 
ژنتیک دارای مزیت تکاملی از سایر گونه های ویروس آنفلوآنزا توانا 

نشان داده است.
آنفلوآنزای  ویروس  نیاکان  گروهش  که  وبستر،  رابرت  دکتر   
فعلی را در یک خوک داری در کارولینای شمالی در سال �998 
کشف کرده اند، گفت: »به نظر می رسد این ویروس خاص دارای این 
توانایی منحصر به فرد باشد که ژن های سایر ویروس ها را برداشت 

کند.«
 گونه فعلی ویروس آنفلوآنزای خوکی �H�N بیش از 2300 
نفر را در 24 کشور مبتال کرده است. در حالیکه انسان ها ویروس 
آنفلوآنزای مرغی �H5N  را از پرندگان می گیرند، و این ویروس 
آنفلوآنزای  از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود.  به آسانی 
مرغی از هنگام شیوعش در میان طیور در اواخر سال 2003 تا به 

جان 258 نفر را در سراسر جهان  گرفته است.
ابتالی  جدید  مورد  دو  چهارشنبه  بهداشت  جهانی  سازمان   
انسانی به آنفلوآنزای پرندگان را گزارش کرد. یک بیمار در مصر که 
در حال بهبودی است، و بیمار دیگری در ویتنام که در گذشت- 

یادآوری کننده اینکه ویروس �H5N هنوز شیوع دارد.
 وبستر، که در بیمارستان پژوهشی سنت جود در مفیس تنسی 
کار می کند، گفت آنفلوآنزای پرندگان اکنون باید یک نگرانی باشد. 
آنفلوآنزای پرندگان در بخش های از آسیا و آفریقا بومی شده است، 
کره  و  هنگ¬کنگ  در  اکنون  هم  از  خوکی  آنفلوآنزای  موارد  و 

جنوبی گزارش شده است.
 او گفت:  «بزرگترین نگرانی من این است که ویروس �H�N به 
مراکز شیوع ویروس �H5N در اندونزی، مصر و چین برسد و در 

این صورت ممکن است مشکالتی واقعی داشته باشیم.«
مالک پیریس، کارشناس آنفلوآنزا در دانشگاه هنگ کنگ معتقد 
با  آنفلوآنزای خوکی  این است که ویروس  است که خطر فوری تر 
شروع فصل آنفلوآنزا در نیم کره جنوبی، با ویروس آنفلوآنزای فصلی 
معمولی مخلوط شود. در حال حاضر روشن نیست که این ترکیب 

به چه نتیجه ای خواهد انجامید.
خوکی  آنفلوآنزای  ویروس  گرفتن  کم  دست  که  گفت  وبستر 
این  است.  نشده  مهار   H�N�  « گفت:  او  است.  بزرگی  اشتباه 
ویروس تازه دارد دوران طفولیتش را طی می کند. این ویروس همه 
جمعیت جهان را برای تکثیرشدن در اختیار دارد- ما تازه در اول 
راه هستیم. کاری که ما باید انجام دهیم این است که بر آن نظارت 
داشته باشیم، ممکن است ویروس پس از مدتی افول کند و ناپدید 

شود،  یا ممکن است در انسان ها آشیانه کند.«


