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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان متولى سالمت 
جامعه موظف به تدوين و تصويب آيين نامه هايى جهت عملياتى كردن 
قانون تشكيل اين وزارتخانه و ساير قوانين وابسته است. به عبارت ديگر 
آيين نامه نگاهى دقيق به زواياى پيدا و نهان مسائلى است كه در اجراى 
يك قانون با آن مواجه مى شويم. در صورتى كه مجريان قانون با ديد 
نمايند  اقدام  مربوطه  هاى  نامه  آيين  تدوين  در  اى  حرفه  و  فرابخشى 
قطعا ما حصل آن تدوين آيين نامه اى علمى و كاربردى مى باشد. اما 
هاى  بازنگرى  عليرغم  كه  نحوى  به  نيست  گونه  اين  هميشه  متاسفانه 
متوالى و مكرر آيين نامه ها در صورت عدم استقرار ديدگاه فوق ممكن 

است در تقابل با قانون مربوطه قرار گيرد.
مثال هاى بارز تدوين چنين آيين نامه هايى در آيين نامه تاسيس 
و اداره امور آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى به چشم مى خورد. مثال 
در تبصره ماده 5 آيين نامه تقاضاى تاسيس آزمايشگاه توسط نهادها 
و موسسات دولتى و يا وابسته به دولت به شرط اخذ مجوز امكان پذير 
مى باشد و اين در حالى است كه بر مبناى برنامه هاى توسعه مصوب 
بخش  در  درمان  و  تشخيص  مراكز  گسترش  اسالمى  شوراى  مجلس 
دولتى منع گرديده است مگر تنها در وزارت بهداشت آن هم با در نظر 

گرفتن شرايط خاص منطقه اى.
كميته هاى بيمارستانى از پايه هاى نظام اعتباربخشى بيمارستانى 

است كه در اين زمينه نيز آيين نامه مسكوت است.
ممنوعيت پذيرش عموم مراجعان به آزمايشگاه هاى بيمارستان ها، 
درمانگاه ها طبق ماده 13 آيين نامه با اصل  جراحى محدود و  مراكز 
دسترسى آسان آحاد جامعه به خدمات سالمت مغايرت دارد و در اين 
ماده به جاى منافع گيرنده خدمت ( مردم ) منافع مالى دارندگان مجوز 

در نظر گرفته شده است.
صالحيت  هاى  ارگان  رسمى  نظر  تنها  نه  نامه  آيين  در  همچنين 
دار كشور مانند مصوبات نشست سى و ششم شوراى آموزش پزشكى 
مغاير  كامال  نامه  آيين  روح  بلكه  است  نشده  آورده  كشور  تخصصى  و 
مصوبات اين نشست است. يكى از مصوبات نشست سى و ششم بدين 

شرح است:
«در مراكز آموزشى و درمانى كه متخصص آسيب شناسى بالينى يا 
متخصص آسيب شناسى بالينى و تشريحى وجود دارد، تصدى مسئول 
تشخيص  هاى  آزمايشگاه  تخصصى  و  پزشكى  هاى  مسئوليت  و  فنى 

پزشكى به عهده آنهاست.»

آيين نامه تاسيس آزمايشگاه به گونه اى تدوين شده است كه در آن 
تفاوتى بين آزمايشگاه تخصصى و عمومى در نظر گرفته نشده است و در 
ماده 2 آيين نامه در تعريف آزمايشگاه تنها به اين بسنده شده است كه 
آزمايشگاه يك موسسه پزشكى است كه در آن نمونه هاى بيماران مورد 
آزمايش قرار مى گيرند و همچنين در ماده 3 بخش هاى آزمايشگاه نام 
برده شده و تنها ذكر گرديده است كه آزمايشگاه نسبت به نوع تخصص 
و يا صالحيت علمى مسئول فنى مى تواند اين بخش را دارا باشد اما 
ذكرى از نحوه پذيرش نمونه هاى مرتبط با بخش هاى تخصصى مانند 

پذيرش نمونه هاى سيتولوژى و پاتولوژى به ميان نيامده است.
اگر چه در يكى از بندهاى اين آيين نامه به طور مبهم پذيرش نمونه 
اما  است  گرديده  ذكر  تخصصى  هاى  آزمايشگاه  به  منحصر  فوق  هاى 
به نظر مى رسد به دليل وجود ابهام در اين بند، مراكزى كه متاسفانه 
اصول حرفه اى را در اين خصوص رعايت نمى نمايند در مواقع رسيدگى 
به اين تخلف ( پذيرش توسط آزمايشگاه ها غير (ذى صالح) مى توانند 

از اين قانون استفاده ابزارى نمايند. 
صدور مجوز ايجاد مراكز نمونه گيرى براى آزمايشگاه هاى بزرگ آن 
هم بر بستر برداشتن سقف جمعيتى و محدوديت فاصله آزمايشگاه ها 
نه تنها منافع گيرندگان خدمت را در نظر نمى گيرد بلكه متغيريست 
آزمايشگاه هاى كوچك و متوسط و گامى است در  ورشكستگى  براى 
اجراى  آزمايشگاهى در كشور كه در صورت  تراست هاى  ايجاد  جهت 
اين امر ، الگويى خواهد شد كه تمامى آزمايشگاه هاى كوچك به مرور 
 ... زمان اقدام به پذيرش تمامى نمونه ها اعم از پاتولوژى و ژنتيك و 
(حتى در صورت نداشتن مجوز ) نموده و اقدام به ارسال آن ها به مراكز 

بزرگتر نمايند.
در حال حاظر آيين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاه هاى تشخيص 
طبى مصوب 87/04/30 در جهت تامين منافع واجدين شرايط تاسيس 
نبوده و در برخى بندهاى آن شبهه هايى محسوس مى باشد و لذا با 
است  حالى  در  اين  و  دارد  فاصله  بهداشت  وزارت  تشكيل  قانون  روح 
موارد  تنها  نه  آن  تصويب  از  بعد  سال  يك  نامه  آيين  بازنگرى  در  كه 
نقص اصالح نگرديده است بلكه موارد جديدترى گنجانده شده است كه 
تامين كننده نظرات ارائه دهندگان اين خدمات نيست و غايب بزرگ 
اين پيش نويس همانا گيرندگان خدمت هستند كه همه مديران ارشد 
تدوين  در  را  مردم  آحاد  منافع  قانون  مطابق  موظفند  مذبور  وزارتخانه 

آيين نامه ها مد نظر داشته باشند.

آيين نامه تاسيس و اداره امور 
آزمايشگاه هاى تشخيص طبى،

فرصتى مغتنم
دكتر حسين دارآفرين ، مدير مسئول
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دسترسى آسان؟
دكتر فريد كرمى

سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى ايران

دسترسى   » شعار  بهداشت  جهانى  سازمان  كه  زمانى  از 
آسان به خدمات سالمت» را محور فعاليت هاى خود قرار داد، 
سياستگزاران حوزه آزمايشگاه بالينى در وزارت بهداشت با شور 
و شوقى وصف ناپذير اين شعار را سرلوحه فعاليت هاى خود قرار 
دادند و آنقدر آن را تكرار كردند كه به تدريج دو كلمه آخر آن 

حذف گرديده فقط «دسترسى آسان»  آن ماند!
بفرد  منحصر  هاى  پديده  سرزمين  ما  كشور  كه  آنجايى  از 
است، آنچه كه در پى مى آيد پاسخ به اين سوال است كه سير 
تحوالت در دستورالعمل ها و قوانين در جهت « دسترسى آسان 
چه كسانى به چه چيزى» رقم خورد و سرنوشت شعار سازمان 

جهانى بهداشت در حوزه آزمايشگاه بالينى چه شد؟

آسان»  دسترسى  براى «  گرديد  مقرر  گذشته  هاى  سال  در 
التحصيالن  فارغ  آزمايشگاهى،  خدمات  به  محروم  مناطق  مردم 
ساله   4 دوره  يك  گذراندن  با  آزمايشگاهى  علوم  كاردانى  دوره 
توانايى الزم براى قبول مسئوليت فنى آزمايشگاه هاى بهداشتى 
گردند  خيرى  سبب  تا  كنند  كسب  را  كشور  محروم  مناطق  در 
و مردم اين مناطق به خدمات آزمايشگاهى «دسترسى» داشته 

باشند.
اما بالفاصله پس از راه اندازى دوره فوق آن چه مهم گرديد 
مشكالت فارغ التحصيالن جديد بود و مقرر گرديد كه با اعطاى 
پروانه تاسيس آزمايشگاه خصوصى به ايشان مردم مناطق محروم 
آزمايشگاهى  خدمات  به  خصوصى  هاى  آزمايشگاه  طريق  از 
دسترسى داشته باشند و موضوع كمبود مسئول فنى آزمايشگاه 

هاى مراكز بهداشتى درمانى و تقويت نظام شبكه سالمت كشور 
كه توجيه راه اندازى اين دوره بود، به فراموشى سپرده شد.

آزمايشگاه  تاسيس  براى  منسجم  سياست  يك  زمان  آن  در 
براى اين فارغ التحصيالن جديد وجود نداشت و در هر منطقه 
به صورت سليقه اى مجوز آزمايشگاه براى ايشان صادر مى شد. 
در  آزمايشگاه  تاسيس  امكان  ها  دانشگاه  بعضى  در  مثال  براى 
مناطق مركزى منوط به پنج سال فعاليت در مناطق محروم بود 
و هنوز پنج سال تمام نشده بود دستورالعمل جديدى صادر مى 
شد كه آن منطقه براى تاسيس آزمايشگاه آزاد اعالم مى گرديد 
و آنانى كه در مناطق محروم آزمايشگاه تاسيس كرده بودند خود 

را بازنده مى يافتند.
فارغ  اين  از  نفر  دو  هر  كه  شد  مى  گفته  ديگر  مناطق  در 
دارند  دريافت  تاسيس  مجوز  يك  توانند  مى  هم  با  التحصيالن 
و باز هم پس از چند سال دستورالعمل تغيير مى كرد و مجوز 
تاسيس آزمايشگاه به صورت انفرادى براى اين فارغ التحصيالن 
فراهم مى گرديد و آن وقت خيل عظيم تقاضاهاى تاسيس جديد 
به ادارات امور آزمايشگاه ها واصل مى شد كه اكثرا به صورت 
يك آزمايشگاه جديد كه شعبه اى از آزمايشگاه شراكتى قبلى 

بود عمل مى كرد.

يك روز مجوز تاسيس آزمايشگاه براى شهرهاى غير دانشگاهى 
آزاد مى شد و روز ديگر براى تمامى شهرها به جز پنج شهر اصلى 
آن  از  و  شهرها  همه  براى  ها  آزمايشگاه  تاسيس  ديگر  روز  و 
جمله قلب پايتخت آزاد اعالم مى شد و همه و همه با استدالل 

«دسترسى آسان مردم به خدمات سالمت» بود.
آنقدر  ها  نامه  آيين  و  ها  دستورالعمل  تحوالت  و  تغيير  سير 
تاسيس  براى  تهران  و  بزرگ  شهرهاى  كه  زمانى  كه  بود  سريع 
آزمايشگاه آزاد اعالم شدند همه ناظران نفسى راحت كشيدند كه 
حال كه پايتخت به تصرف درآمده شايد روند تغييرات آيين نامه 

تاسيس و اداره امور آزمايشگاه هاى تشخيصى طبى كند شود.
اما داستان به اين جا ختم نگرديد. محدوديت فواصل مراكز 
تاسيس  براى  جمعيتى  سقف  و  يكديگر  از  درمانى  و  تشخيصى 
آزمايشگاه مانعى جدى براى «دسترسى آسان » محسوب مى شد 
برداشتن  با  گرفت.  شكل  نمايشنامه  بعدى  پرده  شكل  بدين  و 
آزمايشگاه،  تاسيس  براى  جمعيتى  سقف  و  فواصل  محدوديت 
كنار  در  داران  آزمايشگاه  راسته  ظهور  شاهد  بزرگ  شهرهاى 

راسته طالفروشان و كفاش ها شدند.
نزديك  داستان  پايان  به  كنيد  مى  تصور  كه  صورتى  در 
مى شويم سخت در اشتباهيد چرا كه هنوز دو پرده از نمايشنامه 

باقى مانده است!
در سال 1387 آيين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاه هاى 
تشخيص طبى باز هم تغيير كرد و اين بار با ظرافتى خاص الزام 
پاتوبيولوژى  هاى  آزمايشگاه  تاسيس  جهت  پاتولوژيست  وجود 
فنى  مسئول  پاتوبيولوژى  عنوان  اطالق  مبناى  و  شد  برداشته 
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آزمايشگاه تعيين گرديد نه موسس!
در حقيقت تا پيش از تصويب آيين نامه جديد آزمايشگاه هاى 
تشخيص طبى براى رقابت با آزمايشگاه هاى پاتوبيولوژى مجبور 
بودند كه يك پاتولوژيست را به عنوان شريك در پروانه تاسيس 
معرفى نمايند و اين خود مشكالتى را براى موسسان قبلى ايجاد 
مى كرد. اما به بركت آيين نامه جديد تنها كافى بود كه يكى 
از فارغ التحصيالن جديد رشته پاتولوژى به عنوان مسئول فنى 
معرفى گردد و پروانه تاسيس دست نخورده بماند و در صورتى 
كه مسئول فنى پاتولوژيست ادعايى بر آزمايشگاه داشته باشد با 

يك نامه نگارى تعويض مى شود!
تاسيس آزمايشگاه پاتوبيولوژى در قلب پايتخت توسط فارغ 
التحصيالن دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى آن هم به بهانه 
محروم  مناطق  مردم  به  آزمايشگاهى  خدمات  آسان  دسترسى 
در  نمايشنامه  آخر  پرده  و  افتاد  اتفاق  كه  نبود  چيزى  آن  همه 

شرف تكوين است.
اخيرا پيش نويس تغيير آيين نامه تاسيس براى اظهارنظر به 
داشته  توجه  است.  گرديده  واصل  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 
باشيد كه آيين نامه قبلى در 87/04/30 به تصويب رسيده بود و 

يكسال بعد از آن دوباره مى بايست بازنگرى گردد!
در تبصره 1 ماده 3 آيين نامه جديد آمده است:

« هر آزمايشگاه تشخيص پزشكى مجاز است تمامى آزمايش 
ها و يا بخشى از آزمايش ها را با توجه به ( صالحيت مسئول 
و  انتخاب  خود  آزمايشگاه  در  پرسنل )  و  تجهيزات   ، فضا  فنى، 
انجام دهد و يا نمونه را اخذ و با رعايت ضورابط مقررات ابالغى 

به آزمايشگاه ذيصالح ارجاع دهد..»
در صورت تصويب اين آيين نامه هر آزمايشگاه مجاز است با 
تهيه يك مكان حداقلى و استخدام يك مسئول فنى به دكه اى 
جهت نمونه گيرى آزمايشگاه هاى بزرگ تبديل شود و با توجه به 
برداشتن محدوديت فاصله و سقف جمعيتى از اين به بعد شاهد 
سراسر  در  بزرگ  هاى  آزمايشگاه  گيرى  نمونه  هاى  دكه  ظهور 
شهرها خواهيم بود و نتيجه منطقى آن ورشكستگى آزمايشگاه 
هاى كوچك و متوسط خواهد بود. اما استدالل طراحان تغيير 
آيين نامه از همه جالب تر است و آن هم جلوگيرى از تبديل 
هدر  از  جلوگيرى  و  آزمايشگاهى  تجهيزات  گورستان  به  كشور 

رفتن منابع است!
حافظه  ضعف  دارند «  نامه  آيين  تغيير  طراحان  كه  مشكلى 
تاريخى است » چرا كه پيشتر با برداشتن سقف جمعيتى براى 
تاسيس آزمايشگاه عمال كشور به گورستان تجهيزات تبديل شده 
از  پس  ديگر  عبارت  به  رفت.  هدر  به  زيادى  مالى  منابع  و  بود 
زيادى  عده  آزمايشگاه  تاسيس  براى  فاصله  ممنوعيت  برداشتن 
مناطق  در  جديد  هاى  آزمايشگاه  هنگفت  هاى  هزينه  صرف  با 
مركزى شهرهاى بزرگ تاسيس كردند كه به دليل محدود بودن 
مراجعان از يك طرف و كاهش سطح تعهدات بيمه اى از طرف 
به  مردم  توسط  آزمايشگاهى  خدمات  خريد  قدرت  عمال  ديگر 

قابل  افت  با  ها  آزمايشگاه  شكل  بدين  و  يافت  كاهش  شدت 
مالحظه مشتريان روبرو شدند كه نتيجه منطقى آن ورشكستگى 

آزمايشگاه هاى متوسط و كوچك بود.
با تصويب آيين نامه جديد و راه اندازى دكه هاى نمونه گيرى 
آزمايشگاه هاى بزرگ آن بخش از آزمايشگاه هايى كه از سونامى 
به  هم  كشور  رفته،  نابودى  ورطه  به  بودند  يافته  نجات  قبلى 
گورستان تجهيزات آزمايشگاهى بدل مى شود و هم به گورستان 

موسسان آزمايشگاه هاى كوچك و متوسط!
حال به راحتى مى توان نتيجه گيرى كرد كه سير تحوالت 
در دستورالعمل ها و قوانين در جهت دسترسى آسان عده اى 
خاص به مشتريان جديد براى آزمايشگاه هاى خصوصى خودآن 
از  پس  اگر  و  است  بوده  بزرگ  شهرهاى  مركزى  نقاط  در  هم 
سى سال هنوز مشكل دسترسى مردم مناطق محروم به خدمات 
آزمايشگاهى حل نشده است. انشاءا... مسئوالن بعدى مشكل را 

حل خواهند نمود!
برنامه هاي آموزشى با امتياز بازآموزى

 ( الويت ثبت نام با كارشناسان و مسئوالن فنى آزمايشگاه )
بازآموزى  امتياز  داراى  فنى  مسئوالن  و  كارشناسان  براى  ها  برنامه  اين   
است و مطابق با سرفصل تعيين شده اعالمى از سوى آزمايشگاه مرجع سالمت 

مى باشد.
شماره تماسزمان عنوان برنامه

سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه 
سرولوژى

88/10/266912646
66596993

سمينار بررسى ميكرسكپى و آناليز مايعات 
بدن

88/10/1666912646
66596993

در  پايه  ابزار  كيفى  كنترل  با  آشنايى  سمينار 
آزمايشگاه بيوشيمى

88/10/2366912646
66596993

آزمايشگاه  در  كيفيت  تضمين  سمينار 
هماتولوژى- روشهاى استاندارد و كاربردى

88/10/3066912646
66596993

آزمايشگاه  در  كيفيت  تضمين  سمينار 
آزمون هاى  و  هموگلوبينوپاتي ها  هماتولوژى- 

انعقادى

88/11/766912646
66596993

سمينار تضمين كيفيت در آسيب شناسى 
تشريحى

88/11/1466912646
66596993

سمينار آشنايى با روشهاى نمونه گيرى، انجام و 
تفسير آزمايش هاى كشت خون، ادرار و دستگاه 

تنفس

88/11/2166912646
66596993

*ساعت برگزارى برنامه ها: ساعت 8 الى 13
*مكان برگزارى :

 . طوسى  شهيدغالمرضا  خيابان  توحيد.  خيابان  توحيد.  ميدان   . تهران 
نرسيده به خيابان 

دكتر قريب. پالك63 . واحد1. دفتر انجمن آسيب شناسى ايران
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شماره عضويت
  مشخصات فردي) الف

  :نام پدر        :نام خانوادگي         :نام 
First name:       Last name:   

  زن   مرد: جنس        :      صادره          :تاريخ تولد    :شماره شناسنامه
  متاهل   مجرد         : وضعيت تأهل :تابعيت 

:كدملي    :شماره نظام پزشكي 
:مشخصات تحصيلي ) ب
  :مدرك تحصيلي  -1   

  :سال:دانشگاه:ليسانس        
  :سال :دانشگاه                      :دكتراي عمومي يا فوق ليسانس        
  :سال                :دانشگاه:PhDدكتراي تخصصي يا        
  :سال               :دانشگاه:فوق تخصص يا فلوشيپ        
  :عنوان آخرين مدرك تحصيلي        

  .اين قسمت فقط توسط متخصصين پاتولوژي تكميل گردد
  تشريحي             باليني تشريحي     يني          بال   :          گرايش      
  :درجه علمي  -2     

استاد    دانشيار  استاديار        مربي     كادر درماني با گواهينامه           كادر درماني با دانشنامه      
  )نام ببريد: (ساير موارد

  :وضعيت استخدام  -3     
پيام آور   آزاد               طرحي                    Kرسمي            آزمايشي            ضريب       

  
  :آدرس ) ج

  
  :همراه                :تماسشماره 

              Email:                                              
  :ساير اطالعات شخصي كه ممكن است براي انجمن مفيد باشد ) د

  انجمن قرار گيرد ؟) اينترنت(هاي اطالع رساني  آيا مايل هستيد اطالعات شما در فهرست       
  مهر و امضاء                   بلي          خير          

  كپي كارت ملي-        كپي شناسنامه-       4*3يک قطعه عكس 
بانک اقتصاد نوين به نام انجمن آسيب شناسي ايران 134-850-6596993-1ريالي به حساب شماره 300000فيش 

قابل توجه همكاران محترم :
در صورت عضويت در انجمن عالوه بر تكميل بانك اطالعاتى اعضاء از مزايايى از قبيل تخفيف در همايش ساالنه، اطالع رسانى از طريق 

sms  و تخفيف ويژه نرم افزار جامع مديريت كيفيت و ... بهره مند خواهيد شد.
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مقدمه 
پاسخ  در  كه  هستند  هايي  پروتئين  حاد  فاز  گرهاي  واكنش 
صدمات  عفونت،  مانند  استرس  هرگونه  يا  التهابي  فرايندهاي  به 

جراحي، ضربه يا نكروز بافتي تغيير غلظت مي يابند.
ميزان  به  پاسخ  در  حاد  فاز  گرهاي  واكنش  مقدار  افزايش 
و   TNF شش،  و  يك  اينترلوكين  مانند  هاست  سايتوكاين 
تجمع  تب،  ايجاد  باعث  ها  واكنش  اين  القاى  ها.  اينترفرون 
لكوسيت ها در موضع التهاب، كاتابوليسم عضالني و تغيير ميزان 

توليد پروتئين به صورت كاهش آلبومين مي باشد.
 ESR  و CRP از واكنش گرهاي فاز حاد هستند كه افزايش 

مي يابند و به دنبال درمان به حد طبيعي باز مي گردند. 
در شرايط معمولي، فاز حاد ممكن است فقط چند روز طول 
بكشد ولي در التهابات مزمن يا عود كننده، تداوم برخي از پاسخ ها 
مدت  دراز  در  كه  طوري  به  شود  مي  مشاهده  سلولي  آسيب  به 
يا  و  نموده  بيماري  ايجاد  عروقي  قلبي  سيستم  در  است  ممكن 

سبب بيماري آميلوئيدوز گردد.
پاسخ دهي سريع CRP  به محرك هاي فاز حاد و همچنين 
دامنه غلظت وسيع آن و سادگي روش اندازه گيري آن در پالسما 
را  التهاب  شدت  بررسي  بتواند  آزمون  اين  كه  است  شده  منجر 

پايش نموده و از كارآمدي درمان در عفونت ها خبر دهد.

راهنما
در اين مقاله در خصوص واكنش گرهاي فاز حاد كه در پاسخ 
به فرايندهاي التهابي مانند عفونت، جراحي، ضربه يا نكروز بافتي 

تغيير غلظت مي يابند بحث مي گردد.
ميزان  به  پاسخ  در  حاد  فاز  گرهاي  واكنش  مقدار  افزايش 
القاى  اينترفرون.  و   TNF اينترلوكين،  مانند  هاست  سايتوكاين 
موضع  در  ها  لكوسيت  تجمع  تب،  ايجاد  باعث  ها  واكنش  اين 

واكنش گرهاي فاز حاد
Acute phase reactants

دكتر كامبيز مظفري
متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى

دكترعباس زواره اي
 متخصص بيوشيمي باليني

اعضا هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيد رجايى
هادي خلج

كارشناس ارشد آزمايشگاه

موز
ودآ

ه خ
مقال

كبدي  هاي  پروتئين  توليد  تغيير  و  عضالني  كاتابوليسم  التهاب، 
مي گردد.

داخلى،  شناسى،  آسيب  متخصصان  براى  مقاله  اين  مطالعه 
بيوشيمي  آزمايشگاهي،  علوم  زنان،  جراحي،  عفوني،  اطفال، 
علوم  اى  حرفه  دكتراى  و  عمومى  پزشكان  ايمونولوژي،  باليني، 
آزمايشگاهي، كارشناسان، كارشناسان ارشد و كاردان هاى علوم 

آزمايشگاهى توصيه مى گردد.

اهداف آموزشى
فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد: 

را  شان  ايجاد  علل  و  حاد  فاز  هاي  گر  واكنش  تعريف   - 1
شرح دهد.

ذكر  را  حاد  هاي  واكنش  در  آزمايشگاهي  هاي  يافته   - 2
كند. 

نحوه ايجاد واسطه هاي التهابي، واكنش هاي تب زا را   - 3
بيان كند.

كليات
پاسخ  در  كه  هستند  هايي  پروتئين  حاد  فاز  گرهاي  واكنش 
صدمات  عفونت،  مانند  استرس  هرگونه  يا  التهابي  فرايندهاي  به 
مواد  اين  يابند.  مي  غلظت  تغيير  بافتي  نكروز  يا  ضربه  جراحي، 
سرولوپالسمين،  هاپتوگلوبين،  گليكوپروتئين،  اسيد  شامل 
فيبرينوژن، پروتئين سرمي آميلوئيد A و  CRP  مي باشند. از 
ساير اين مواد مي توان به فاكتور VIII، فريتين، ليپوپروتئين ها، 

اجزاي كمپلمان و ايمونوگلبولين ها اشاره كرد.
انتقال  به  كمك   CRP و  هاپتوگلوبين  مانند  هايي  پروتئين 
فاگوسيتي  هاي  سلول  به  شده  تجزيه  مواد  و  سلولي  بقاياي 
همچنين  شود.  مي  حفظ  و..)  آهن  حياتي(  مواد  آنجا  در  نموده. 
در ترميم زخم به مقدار زيادي فيبرين احتياج است كه از طريق 
بنابراين  رسد.  مي  موضع  به  فيبرينوژن  شكل  به  خون  گردش 
كه  ايست  پديده  بشكل  حاد  فاز  گرهاي  واكنش  هومورال  پاسخ 
كند.  تحمل  خوبي  به  بار  هر  در  را  گسترده  صدمات  تواند  مي 
افزايش پالسمايي اجزاي كمپلمان سبب تجمع موضعي نوتروفيل 
ها، ماكروفاژها و پروتئين هاي پالسمايي مي گردند كه اينها در از 
بين بردن عوامل عفوني، برداشت بقاياي سلولي يا مواد خارجي و 

ترميم آسيب كمك مي كنند.
اگر اين مواد بر اثر التهابات در پالسما افزايش يابند پروتئين 
هاي مثبت فاز حاد و اگر كاهش يابند پروتئين هاي منفي فاز حاد 

به آنها اطالق مي گردد.
ميزان  به  پاسخ  در  حاد  فاز  گرهاي  واكنش  مقدار  افزايش 
و   TNF شش،  و  يك  اينترلوكين  مانند  هاست  سايتوكاين 
تجمع  تب،  ايجاد  باعث  ها  واكنش  اين  القاى  ها.  اينترفرون 
لكوسيت ها در موضع التهاب، كاتابوليسم عضالني و تغيير توليد 
برخي پروتئين ها به صورت كاهش آلبومين مي باشد. پس پاسخ 
به آزار بافتي، سلول هاي التهابي (نوتروفيل ها و ماكروفاژها) را در 
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موضع آورده. پاسخ كبد به شكل توليد مقادير زيادي از پروتئين 
ها ي فاز حاد مي باشد. ممكن است مواد توليد شده فوق در كبد 

.CRP و A تا چندين برابر افزايش يابند مانند سرم آميلوئيد
يابد  مي  كاهش  ها  پروتئين  از  تعدادي  توليد  حال  عين  در 
بر  عالوه  توان  مي  منفي  نشانگرهاي  از  منفي).  گرهاي  (واكنش 

آلبومين به ترانسفرين و ترانس تايرتين اشاره كرد.
واكنش گرهاي منفي فاز حاد بدين دليل كمتر سنتز مي شوند 
كه توانايي كبد در توليد واكنش گرهاي مثبت فاز حاد افزايش 

يابد.
نقش  فيبرينوژن  مانند  انعقادي  سيستم  از  اجزايي  همچنين 

اساسي در ترميم زخم ها دارند.
كه  را  ليزوزومي  هاي  پروتئين  پروتئينازي،  هاي  مهاركننده 
از سلول هاي التهابي آزاد مي شوند خنثي مي كنند كه اين امر 
باعث كنترل فرآيند التهاب مي شود. افزايش پالسمايي پروتئين 
هاي متصل شونده به فلزات (يون هاي فلزي) مثل فريتين باعث 
مي  ها  عفونت  از  حاصل  التهابات  در  آهن  فقدان  از  جلوگيري 
گردد. همچنين ميزان آهن heme كه مورد استفاده باكتري ها 
قرار مي گيرد را كاهش مي دهد و به عنوان عامل مهاري راديكال 

هاي آزاد اكسيژن مي تواند عمل كند.
آلفا يك اسيد گليكوپروتئين ماده اي است كه توسط هپاتوسيت 
ها در پاسخ به تروما، عفونت يا زخم ها  توليد مي شود و توسط 
سايتوكاين هايي مانند اينترلوكين 1-6 - 8 توليدش كنترل مي 
گردد و همچنين فعاليت تنظيمي در جهت كاهش آسيب بافتي 

به دنبال التهاب را تحريك مي كند .
تب  (پاسخ  هيپوتاالموس  طريق  از  دما  تغيير  حاد  التهاب  در 
زا) مي تواند بر روي كبد تاثير بگذارد يا بر روي غده فوق كليه 
يك  حاد  فاز  واكنش  گردد.  كورتيزول  افزايش  سبب  و  كرده  اثر 
واكنش ديناميك است كه برروي سيستم ايمني، قلبي عروقي و 
است  ممكن  حاد  فاز  معمولي  حالت  در  گذارد.  مي  تاثير  عصبي 
عود  يا  مزمن  التهاب  مورد  در  ولي  بكشد  طول  روز  چند  فقط 
كننده تداوم برخي از پاسخ هاي آسيب سلولي مشاهده مي شود 
به طوري كه در دراز مدت ممكن است در سيستم قلبي عروقي 

ايجاد بيماري نمايد و يا سبب بيماري آميلوئيدوز گردد.
مشابهي  حساسيت  ميزان  پارامترها  اين  باليني،  تشخيص  در 
يا  لكوسيتوز  وجود  تب،  مانند  است  ساده  آنها  سنجش  و  داشته 

افزايش ميزان سديمانتاسيون خون.
فيبرينوژن، فري تين، ها پتو گلوبين، آلفا يك انتي تريپسين، 
سرولوپالسمين، فاكتورهشت  و فاكتور  VWF، اجزاى كمپلمان 
حاد  فاز  به  پاسخ  در  است  ممكن    C4 و   C3 يا   CH50 مانند 
افزايش يابند و كمبود اوليه اين مواد در بدن مخفي گرددد. مقادير 
بعضي از پروتئين ها در فاز حاد پائين مي آيد مانند آلبومين، پره 

آلبومين، ( ترانس تايرتين) و ترانس فرين.
 گرچه الكتروفورز پروتئين هاي سرم مي تواند واكنش فاز حاد 
را نشان دهد ولي به عنوان آزمونى مناسب در اين شرايط تعريف 
نشده است. كرايو فيبرينوژن نيز ممكن است در بيماران دچار فاز 

حاد ايجاد گردد.

:(ESR) ميزان رسوب گلبول هاي قرمز خون
يكي از واكنش گرهاي فاز حاد است كه به سرعت افزايش مي 

يابد و سريعا نيز به دنبال درمان به حد طبيعي بر مي گردد. 
اين آزمون سرعت رسوب گلبول هاي قرمز را در واحد زمان مي 
سنجد. گلبول هاي قرمز به علت نيروي جاذبه ، وجود بار منفى بر 
سطح گلبول هاى قرمز و تغييرات پتانسيل «زتا» در داخل لوله 
شيشه اي مدرج تدريجا بر روي يكديگر رسوب مي كنند. روش 
استاندارد اين آزمايش WESTERGREN نام دارد. باال رفتن 

ميزان سديمانتاسيون اكثرا با افزايش CRP همراه است.
در مواردي از جمله حاملگي، قاعدگي و مصرف  طيف وسيعي 

از داروها سديمانتاسيون افزايش مي يابد.

واكنش گرهاي عمده فاز حاد
:(Major  Acute Phase Reactants)

 CRP و A واكنش گرهاي عمده فاز حاد شامل سرم آميلوئيد
مي باشند. شدت و سرعت پاسخ دهي اين مواد به محرك ها و 
نيمه عمر كوتاه شان مؤيد اين مسئله است كه در ابتداي تشكيل 

پاسخ دفاعي ميزبان ضروري مي باشند.

A:سرم آميلوئيد
به پروتئين هاي پلي مورفيكي اطالق مي گردد كه از لحاظ 
ساختاري آپو ليپو پروتئين هاي كوچكي هستند كه در فاز حاد 

التهاب با HDL 3 مرتبط مي گردند.
حين  در  را  ماكروفاژها  به   HDL3 اتصال   Aآميلوئيد سرم 
التهاب تسهيل مي كند كه همراه است با كاهش توانايي اتصال 
HDL3 به سلول هاي كبدي، لذا سلول هاي ماكروفاژ در موضع 

نكروز بقاياي چربي هاي سلولي را بر داشت مي كنند.
مازاد كلسترول مي تواند در فرايند ترميم بافتي شركت كند 
مهار  به  شود  مي   A آميلوئيد  سرم  اعمال  ساير  از  شود.  دفع  يا 
پالكتي اشاره كرد ( يعني اگر ترومبين باعث تجمع پالكتي باشد 

سرم آميلوئيد A آن را مهار  مي كند)
همچنين انفجار اكسيداتيو را در نوتروفيل ها مهار مي كند كه 

اين امر مانع تخريب اكسيداتيو بافتي مي شود.

:(CRP)  C- reactive protein
 CRP  ساختمان پنتامري دارد كه از زير واحدهاي مشابهي 
 C تشكيل شده است. ابتدا به دليل توانايي اتصال به پلي ساكاريد
پنوموكوك به اين نام ناميده شد. به عنوان اپسونين براي باكتري 
ها، پارازيت ها و كمپلكس هاي ايمني عمل مي كند و  توانايي 

فعال كردن كمپلمان را دارد.
مخفي  هاي  عفونت  بندي  طبقه  و  يافتن  براي  اكثرا   CRP  
سبب  بيشتر  بسيار  باكتريال  هاي  عفونت  كه  چرا  دارد،  كاربرد 
هاي  بيماري  ارزيابي  در  همچنين  شوند.  مي   CRP شدن  فعال 
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نابود  يا  كننده  مهار  ماده  اين  دارد.  مناسبي  كاربرد  اتوايميون 
كننده ميكروب هاست. 

پاسخ دهي سريعCRP  به محرك هاي فاز حاد و همچنين 
دامنه غلظت وسيع آن و سادگي روش اندازه گيري آن در پالسما 
را  التهاب  شدت  بررسي  بتواند  آزمون  اين  كه  است  شده  منجر 
پايش كند و از كارآمدي درمان در عفونت ها خبر دهد. البته در 
  CRP برخي از بيماري ها مانند لوپوس اريتماتوز سطح پالسمايي

نسبتا پائين تر است.
اختصاصي  غير  آزمون  خون  سديمانتاسيون  ميزان  افزايش 
است ولي CRP يك واكنش گر اختصاصي فاز حاد است. گرچه 
سديمان و CRP  ممكن است شاخص هاي با ارزشي از پاسخ 
هاي فاز حاد باشند نتايج طبيعي اين آزمايش ها وجود فاز حاد 
را نمي تواند رد كند و افزودن ساير آزمون هاي اختصاصي ارزش 

تشخيصي را باال مي برد.

واسطه هاي التهاب
سايتوكاين ها و اينترلوكين ها به عنوان واسطه هاي التهاب با 
گلبول هاي سفيد در تعامل هستند. تا به حال ده ها اينترلوكين 

با تاثيرات مختلف شناسايي شده است.

TNF (1
 توسط سلول هاي فاگوسيت تك هسته اي توليد مي شود و 
در فعال كردن  سلول هاى، T ، ايجاد تب، تحريك فيبروبالست 

ها، عملكرد نوتروفيلي و تحريك اينترلوكين تاثير دارد.

2) اينترلوكين 6 
توليد  فعال   T هاي  سلول  توسط  كه  است  گليكوپروتئيني   
دارد.  نقش   Plasma cell به   B هاي  سلول  تمايز  در  شده، 
معموال در حالت طبيعي در سرم يا پالسما و ساير مايعات يافت 
 ) ها  عفونت  نظير  التهابي  فرايندهاي  در  آن  افزايش  شود.  نمي 
الكلي-  سيروز  عروقي-  كالژني  هاي  بيماري  اندوتوكسينمي)- 
نارسايي مزمن كليه - مننژيت باكتريال- در گيري اعصاب مركزي 

توسط لوپوس و آرتريت روماتوئيد مفصلي افزايش مي يابد .

T 2 3) اينترلوكين
 توسط سلول هاي فعال توليد شده و عامل رشد آنهاست و 
سبب ميتوژنز آن ها مي گردد. بيشترين نقش آن در فعاليت و 
تكثير سلول هاي B ,T ، سلول هاى قاتل بالفطره (NK)  مي 
باشد. كاهش اين اينترلوكين در بيماري هايي همچون لوپوس- 
هوجكين- جذام لپروماتوز - ايدز - هيپوگاما گلبو لينمي از نوع 
Common Variable و كانديديازيس مزمن جلدي مخاطي 

ديده مي شود.

4) اينترلوكين 1
 توسط ماكروفاژهاي فعال توليد شده و در توليد و بروز گيرنده 
  TNF-α هاى اينترلوكين 2 تاثير مي گذارد. افزايش آن همراه با
آلفا در شوك سپتيك و يا در مايع CSF بيماران دچار مننژيت يا 

اسكلروز متعدد ديده مي شود .

5) اينترلوكين 8 
تاكسي  كمو  سبب  شده  توليد  فعال  ماكروفاژهاي  توسط   
نوتروفيل ها گرديده و در عفونت ها و بيماري هاي نسج همبندي  

افزايش پيدا مي كند.

نتيجه گيري 
سايتوكاين ها و اينترلوكين ها به عنوان واسطه هاي التهابي 
حاد  فاز  گرهاي  واكنش  هستند.  تعامل  در  سفيد  هاي  گلبول  با 
پروتئين هايي هستند كه در پاسخ به فرايندهاي التهابي يا هرگونه 
استرس مانند عفونت، صدمات جراحي، ضربه يا نكروز بافتي تغيير 
غلظت مي يابند. اين مواد شامل اسيد گليكو پروتئين، هاپتوگلوبين، 
 CRP  و A سرولوپالسمين، فيبرينوژن، پروتئين سرمي آميلوئيد
مي باشند. از ساير اين مواد مي توان به فاكتور VIII، فريتين، 

ليپوپروتئين ها، اجزاي كمپلمان و ايمونوگلبولين ها اشاره كرد.
نحوه عملكرد آنها بدين شكل است كه به دنبال بروز التهاب، 
لكوسيت ها در بافت ها آنزيم هاي پروتئوليتيك آزاد مي كنند كه 
بايد توسط مهاركننده هاي آنزيمي خنثي گردند تا ميزان آسيب 

نسجي محدود گردد.
 CRP و A واكنش گرهاي عمده فاز حاد شامل سرم آميلوئيد
مي باشند. شدت و سرعت پاسخ دهي اين مواد به محرك ها و 



نشريه علـمى خـبرى
شـمـاره سى و چهارم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

9

نيمه عمر كوتاه شان مؤيد اين مسئله است كه در ابتداي تشكيل 
پاسخ دفاعي ميزبان ضروري مي باشند.

خالصه
واكنش گرهاي فاز حاد پروتئين هايي هستند كه در پاسخ به 
هرگونه استرس مانند عفونت، جراحي، ضربه يا .. در بدن تغيير 

غلظت مي يابند.
در شرايط معمولي، فاز حاد ممكن است فقط چند روز طول 
بكشد ولي در التهابات مزمن يا عود كننده، تداوم برخي از پاسخ 

ها به آسيب سلولي مشاهده مي شود.
هاپتوگلوبين،  پروتئين،  گليكو  اسيد  شامل  مواد  اين 
  CRP  و A سرولوپالسمين، فيبرينوژن، پروتئين سرمي آميلوئيد

مي باشند.
فاز  پروتئين هاي  از  زيادي  مقادير  پاسخ كبد به شكل توليد 
حاد مي باشد. ممكن است مواد توليد شده فوق در كبد تا چندين 

.CRP و A برابر افزايش يابند مانند سرم آميلوئيد
يابد  مي  كاهش  ها  پروتئين  از  تعدادي  توليد  حال  عين  در 
بر  عالوه  توان  مي  منفي  ماركرهاي  از  منفي).  گرهاي  (واكنش 

آلبومين به ترانس فرين و ترانس تايرتين اشاره كرد.
پاسخ دهي سريع CRP  به محرك هاي فاز حاد و همچنين 
دامنه غلظت وسيع آن وسادگي روش اندازه گيري آن در پالسما 
منجر شده است كه اين تست بتواند بررسي شدت التهاب را پايش 

كند و از كارآمد ي درمان در عفونت ها خبر دهد.
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تشخيص شما چيست؟
الف- آدنوم فوليكوالر از نوع سلول انگشترى

ب- كارسينوم فوليكوالر از نوع سلول انگشترى
ج-كارسينوم سلول كليوى متاستاتيك

د-آدنوم پاراتيروئيد

شواهد  بدون  ظريفى  كپسول  توسط  تومور  شناسى:  بافت 
هاى  آشيانه  ميكروسكوپى  نماى  است.در  شده  احاطه  تهاجم 
ها  سلول  برخى  در  دارند.  وجود  شفاف  سيتوپالسم  با  سلولى 
واكوئول هاى درشتى سيتوپالسم را متسع نموده و هسته را به 

كنارى رانده اند.

واريان  انگشترى  سلول  نوع  از  فوليكوالر  آدنوم  بحث: 
هاى  واكوئول  آن  مشخصه  و  است  فوليكوالر  آدنوم  نادر 
زنند.  مى  يكسو  به  را  هسته  كه  است  درشت  سيتوپالسميك 
هستند.  مثبت  موسينى  هاى  رنگ  بازوفيلى  رنگ  ته  عليرغم 
ايمونوراكتيويتى شديد اين واكوئول ها با تيروگلبولين احتماال 
نشان از ساختمان پروتئينى-پلى ساكاريدى آنها به دنبال تجزيه 
تيروئيد  هاى  ندول  با  برخورد  در  دارد.  را  تيروگلبولين  ناكامل 
وجود نماى حلقه انگشترى نبايد به عنوان تظاهر بدخيمى در 
نظر گرفته شود چرا كه اين نما هم در آدنوم و هم در كارسينوم 
نئوپالسم  بودن  بدخيم  خيم يا  افتراق خوش  براى  دارد.  وجود 
يا  وجود  از  بايد  تنها  انگشترى  حلقه  نماى  با  فوليكوالر  هاى 
فقدان طرح رشد تهاجمى بهره جست. اگر چه واكوئوليزاسيون 
باعث  است  ممكن  سلولى  هاى  آشيانه  وجود  و  سيتوپالسمى 
ولى  شوند  كليوى  سلول  كارسينوم  تشخيص  به  شبهه  ايجاد 
رنگ  غايبند.  ضايعه  اين  در  كارسينوم  سل  رنال  ظريف  عروق 
آميزى ايمونوهيستوشيمى نيز در اين باب كمك كننده است. 
و  تيروگلبولين  با  آن  هاى  واريان  تمامى  و  فوليكوالر  آدنوم 

TTF-1 رنگ مى گيرند.

تشخيص:
 Follicular adenoma, signet ring variant

منبع:
 http://pathology2.jhu.edu/sp/ 

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 

پيام تسليت
جناب آقاى دكتر فريدكرمى

در گذشت پدر همسر گراميتان را تسليت عرض نموده وبراى 
آن مرحوم از خداوند مهربان طلب آمرزش داريم.

هيات تحريريه نشريه



نشريه علـمى خـبرى
شـمـاره سى و چهارم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

10

پرسش هاى مربوط 
به مقاله خودآموزى 
« واكنش گرهاي فاز 
 Acute phase   حاد
« reactants

1 - در فرايند التهاب تمامي رويدادهاي ذيل صورت مي گيرند بجز؟
ب) لكوسيتوز در موضع التهاب الف) ايجاد تب   
د) افزايش سطح آلبومين سرم ج) كاتابوليسم عضالني  

2 - در شرايط طوالني و مزمن التهاب كدام بيماري ممكن است پديد آيد؟
ب) آميلوئيدوزيس الف) هموكروماتوزيس  

د) همگي موارد فوق ج) هموسيدروزيس   

3 - روش وسترگرن جهت آزمايش كدام واكنش گر فاز حاد كاربرد دارد؟
ESR (ب    CRP    (الف

CH50 (د    AFP (ج

4 - كدام واكنش گر فاز حاد سبب اتصال HDL3 به سطح ماكروفاژها مي گردد؟
 CRP (ب    A الف) سرم آميلوئيد

د) هاپتوگلوبين     AFP (ج

5 - كدام واكنش گر فاز حاد سريعتر و به ميزان بيشتري افزايش مي يابد؟ 
 Serum Amyloid A (ب     CRP (الف

 Fibrinogen (د     Haptoglobin (ج

6 - در مورد TNF  كدام صحيح است؟
ب ) فعال كننده T cellهاست الف ) از سلول هاي فاگوسيتي توليد مي شود   

د) تمامي موارد  ج ) مولد تب و محرك نوتروفيل هاست     

7 - كدام يک در تمايز B cellبه پالسماسل نقش دارد؟ 
IL2 ( ب     TNF(الف

IL1 ( د    IL6 ( ج

8 - فعاليت و تكثير سلول هاي NK cell بر عهده كدام است؟
   IL6 ( ب    IL2 ( الف

TNF ( د    IL8 ( ج

9 - كدام يک در لوپوس اريتماتوزيس، بيماري هوجكين، جذام لپروماتوز و ايدز كاهش مي يابد؟
TNF ( ب الف) سرولوپالسمين    

IL2  ( د     AFP ( ج

10 - تمامي واكنش گرهاي فاز حاد ذيل جز واكنش گرهاي منفي هستند بجز ؟
ب ) آلبومين   الف ) ترانس فرين    
د ) فيبرينوژن ج ) آلفا فيتوپروتئين    
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بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان در برنامه هاي خودآموزي

سالم عليكم ؛
 « Acute phase reactants حاد  فاز  گرهاي  واكنش  مقاله «  به  امتياز  تخصيص  مورد  در   88/.............../............. مورخ  .............../پ/88  شماره  نامه  به  بازگشت   ، احترامٌا 
باستحضار ميرساند كه اعطاي 1  امتياز متخصصان آسيب شناسى، داخلى ، اطفال، علوم آزمايشگاهي، دكتراى بيوشيمي باليني، پزشكان عمومى و دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، 
دكتراى داروسازي، كارشناسان ارشد و كارشناسان علوم آزمايشگاهى به عنوان شركت در برنامه  خودآموزي ( موضوع نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجراي برنامه ها ) مورد 

تاييد مي باشد .
اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد .

كد برنامه :    كد نشريه :  11553
دكتر مرتضى خوانين زاده

مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
فرم ثبت نام در برنامه خودآموزي

نام نشريه : عنوان مقاله :       
صادره از : شماره شناسنامه :   نام پدر :   نام :   نام خانوادگي :  

زن  مرد   جنس :   تاريخ تولد :  
بخش :        روستا : شهرستان :   محل فعاليت : استان :  

ساير  طرح  قراردادي   پيماني   رسمي   آزاد  هيات علمي   نوع فعاليت : 
مقطع آخرين مدرك تحصيلي و سال اخذ مدرك :

فوق تخصص : تخصص :   دكترا :   فوق ليسانس :  ليسانس :   رشته تحصيلي در مقاطع : 
شماره تلفن : كدپستي :   آدرس دقيق پستي :        

تاريخ تكميل و ارسال فرم : امضاء ،  شماره نظام پزشكي و مهر متقاضي :      
امضاء و مهر مسئول ثبت نام           

قابل توجه شركت كنندگان در برنامه خودآموزي :
شركت كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و 
پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا 
89/05/07 به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي ( شباهنگ ) ، نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك63 ( 77 قديم ) ، انجمن آسيب شناسي 
، دفتر نشريه اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل 70 % از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در 

فرم ثبت نام ارسال گردد .

شماره:  
 تاريخ:  

فرم نظرسنجي

با را  خود  نظر  است   خواهشمند 
گزينه زير  در   (*) عالمت   گذاردن 

مربوطه اعالم نماييد. 

 كامًال
موافقم

 تاحدي
موافقم

 تاحدي
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظري
ندارم

منابع  براساس  مقاله  1-محتواي 
جديد علمي ارائه شده است.

2-محتواي مقاله با نيازهاي حرفه اي 
من تناسب داشته است.

تحقق  جهت  در  مقاله  3-محتواي 
اهداف آموزشي نوشته شده است.

و  شيوايي  مقاله  نگارش  4-در 
مفاهيم  انتال  در  بيان  سهولت 

رعايت شده است.

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
انجمن  نام  به  نوين  اقتصاد  بانك  شماره  1- 6596993 -850- 134  حساب  به  كارشناسان 
آسيب شناسى ايران واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به آدرس دفتر نشريه ارسال 

نماييد.

سه عنوان پيشنهادي خود را براي ارائه مقاالت خودآموزي ذكر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤال

پاسخ
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دفع ادرارى آديپونكتين : نشانگرى جديد جهت بررسى 
II آسيب عروقى در بيماران مبتال به ديابت نوع

چنان كه مى دانيم بيمارى قلبى عروقى علت اصلى مرگ در 
عارضه  خطر  نمودن  مشخص  و  بوده   II نوع  ديابت  به  مبتاليان 
فوق در هر بيمار اساس پيشگيرى و درمان بيمارى قلبى - عروقى 
مى باشد. از آن جا كه تعيين خطر در بيماران ديابتيك همچنان 
راهى  يافتن  لزوم  ذيل  اطالعات  باشد،  مى  ابهام  از  اى  هاله  در 
را  ديابتيك  بيماران  در  عروقى  قلبى  بيمارى  خطر  تعيين  جهت 
يادآور شده كه در مطالعه پيش رو مورد توجه قرار گرفته است. 
در ادامه مطلب تا جاى ممكن از ذكر داده هاى آمارى مگر در 
موارد قابل توجه پرهيز شده است. اين مطالعه نخستين بررسى 
آسيب  در  نوين  نشانگر  عنوان  به  ادرارى  آديپونكتين  ارزيابى  در 

عروقى است.
 ،  30- KDa آديپونكتين، پپتيدى وازواكتيو با وزن مولكولى
سندروم  اجزاى  با  نزديكى  ارتباط  گرفته،  منشا  ها  آديپوسيت  از 
متابوليك داشته، داراى خواص ضد التهابى و ضد آترواسكلروزى 
روى اندوتليوم به واسطه كاهش التهاب عروقى و تقليل تشكيل 
پيشرفت  و  شروع  در  همگى  كه  باشد  مى  آلود  كف  هاى  سلول 
نقش  بيانگر  اخير  هاى  يافته  باشند.  مى  دخيل  عروقى  ضايعات 
تجربى  هاى  مدل  در  گلومرولى  هموستاز  در  مولكول  اين  ويژه 
مى باشند. بر اين اساس، آديپونكتين مى تواند بر روى آندوتليوم 
از  ناشى  گلومرولى  عروق  استرس  و  داشته  حضور  انسان  كليوى 
واسطه  به  آندوتليوم  سطح  از  فوق  مولكول  ريزش  باعث  ديابت 
پروتئولـيز كمـپلكس هاى آديپونكتين و پيدايـش مـونـومر (-28

KDa) ، ديمر (KDa -56 ) و ترى مر ( KDa -68 ) مولكول در 
ادرار را در پى داشته باشد.

هاى  مولكول  فعلى  شده  توصيف  خطر  نشانگرهاى  عمده 
كننده  تعيين  مستقيم  طور  به  كه  هستند  متابوليكى  يا  التهابى 

آسيب عروقى نمى باشند. لذا تفاوت هايى را در پيشگويى خطر 
كه  همچنان  دهند؛  مى  نشان  فرد  متابوليك  وضعيت  اساس  بر 
سرمى  سطح  هستيم  شاهد  آديپونكتين  سرمى   سطح  مورد  در 
آديپونكتين در بيماران ديابتيك تيپ II ، در مراحل اوليه بيمارى 
پايين بوده ولى در ديابت طوالنى مدت افزايش قابل توجه سطوح 

در گردش را نشان مى دهد.
ارتباط  و  آديپونكتين  ادرارى  سطح  بررسى  به  مطالعه  اين 
پايدارتر  آن با آسيب عروقى مى پردازد. در طراحى مطالعه ، توزيع 
مولكول در بيوپسى كليه انسان با رنگ آميزى ايمونوهيستوشيمى 
  Western blot بررسى شده و ايزوفرم هاى ادرارى آن با روش
مشخص گرديدند. غلظت ادرارى تام آديپونكتين در 156 بيمار 
با سابقه نفروپاتى ديابتى ( نوع II ) و 40 نمونه كنترل با سالمت 
كامل، به روش ELISA  با حساسيت باال اندازه گيرى شد. نهايتا، 
ارزيابى شدت آترواسكلروز با اندازه گيرى ضخامت اينتيما- مديا 
(IMT: Intima – Media Thickness)  در شريان كاروتيد 

مشترك صورت گرفت.
اساس  بر   ( ليتر  ميلى  در  نانوگرم   ) آديپونكتين  ادرارى  سطح 
هر  در  ميكروگرم  صورت  به  و  شد  تنظيم  كراتينين  ادرارى  دفع 
گرم كراتى نين جهت بررسى آمارى بيان گرديد. آديپونكتينورى 
در بيماران با ديابت نوع II بر اساس ميزان دفع ادرارى آن در افراد 
سالم كنترل به صورت mean + 25D (95 percentile )<   تعريف 

.(μg/g creatinine < Adiponectin 10061) گرديد

يافته هاى مطالعه فوق به اختصار:
آديپونكتين ادرارى ماركرى ارزشمند و از نظر پاتوفيزيولوژى 
مرتبط با بيمارى هاى ميكرو و ماكرو واسكولر شايع در مبتاليان 
ليپيدمى  ديس  آلبومينورى،  جز  به  باشد.  مى   II نوع  ديابت  به 
آتروژنيك و به ميزان كمتر كنترل گلوكز در طوالنى مدت، ساير 
گويى  پيش  در  كمى  اهميت  از  بيوشيميايى  جديد  نشانگرهاى 

خطر بيمارى قلبى- عروقى برخوردارند.
ادرارى  دفع  با  مقايسه  در  آديپونكتين  مطالعه،  اين  براساس 
آلبومين از ارزش پيشگويى باالترى براى افزايش IMT برخوردار 
بود. در حال حاضر، از اندازه گيرى دفع ادرارى آلبومين جهت 
آزمون غربالگرى بيمارى كليوى ناشى از ديابت استفاده مى شود. 
كاركرد  اختالل  براى  ماركرى  ميكروآلبومينورى  آن  بر  عالوه 
آندوتليوم بوده و بيمارى قلبى- عروقى ديابت را پيشگويى مى 
با  ادرارى  آلبومين  سطح  ارزيابى  با  خطر  بينى  پيش  اما  كند. 
محدوديت هايى نيز مواجه است. بدين ترتيب كه سابقه بيش از 
6 سال ديابت ممكن است پيش از پيدا شدن آلبومين در ادرار 
از  پيش  طوالنى  مدتى  عروقى،  تغييرات  و  باشد  داشته  وجود 
ظهور آلبومين در ادرار و حتى قبل از تشخيص بيمارى ديابت 
تشخيصى  شكاف  اين  از  كاستن  رو  اين  از  باشند.  شده  آغاز 
شديدا مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه 13/5 % از 
بيماران آديپونكتينورى قابل توجه در غياب آلبومينورى داشتند. 
از  گروه  زير  اين  گلوكز،  كنترل  ميزان  و  سنى  تشابه  رغم  على 

تازه هاى پاتولوژى
دكتر فرحناز بيدارى زره پوش، متخصص آسيب شناسى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

دكتر سيد محمدجليلى، دكتر محمد خبازيان
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بيماران، افزايش قابل مالحظه اى در IMT در مقايسه با موارد 
بدون آديپونكتينورى و يا آلبومينورى حاضر داشتند. مطابق با 
مى  آديپونكتينورى  كه  شود  مى  برداشت  چنين  فرضيه  همين 
از  قبل  اى  مرحله  در  عروقى  آسيب  در  زودرس  ماركرى  تواند 
آلبومين  با  قياس  در  بيشترى  پتانسيل  از  و  بوده  آلبومينورى 
ادرارى در پيشگويى خطر بيمارى قلبى- عروقى برخوردار باشد. 
برترى قدرت پيشگويى آديپونكتينورى بر آلبومين به نوعى در 
تحقيقات ديگر روشن شده است. مطالعه اى در فنالند در مورد 
نفروپاتى ديابتى صورت گرفت كه مرگ هاى زودرس در بيماران 

ديابتيك نوع I در حضور نورموآلبومينورى گزارش كرد.
مستقل  مطالعه،  اين  در  ادرارى  آديپونكتين  و   IMT ارتباط 
ادرارى  سطوح  آن  بر  افزون  بود.  خون  گردش  در  آن  سطح  از 
آديپونكتين تطابق قابل توجهى با عمده خطر فاكتورهاى قلبى- 
عروقى متداول نداشت كه خود امتيازى جهت افزايش قابل توجه 
در ارزش پيشگويى در مدل هاى مربوطه مى باشند. گرچه سطح 
خطرزاى  عوامل  و  متابوليك  سندروم  اجزا  با  آديپونكتين  سرمى 
متابوليك آن مثل TG ، HDL و نسبت دور شكم به هيپ  در 
ارتباط است ولى آديپونكتين ادرارى نمايانگر آسيب عروقى بوده و 

از اين رو با افزايش سن و زمان ابتال به ديابت پيوستگى دارد.
در مجموع اندازه گيرى آديپونكتين ادرارى به عنوان نشانگر 
جديد با روش آسان مى تواند در ارزيابى استرس عروقى و خطر 
استفاده  مورد   II تيپ  هاى  ديابتيك  در  عروقى  قلبى-  بيمارى 
قرار گرفته و بايد در مطالعات آينده نگر گستردهتر با نمونه هاى 
ميكروآلبومينورى  سابقه  بدون  ديابتيك  بيماران  شامل  متفاوت 

تاييد شود.

Reference: Diabetes. 2009;58(9):2093 -2999

مصرف روزانه قهوه مى تواند باعث كند شدن روند 
پيشرفت هپاتيت C مزمن گردد

هپاتيت C  2/2 % مردم دنيا را درگير مى كند و اگرچه درمان 
ايجاد  از  بيماران  از  نيمى  در  هفته  تا 28  براى 48  ريباويرين  با 
شكل مزمن بيمارى جلوگيرى مى كند بقيه بيماران انتخاب هاى 
كه  كنند،  مى  پيشنهاد  مطالعات  از  برخى  دارند.  كمى  درمانى 
مصرف قهوه خطر ديابت را كاهش مى دهد كه مكانيسم آن مى 
 766 مطالعه  اين  در  باشد.  انسولين  متابوليسم  با  مرتبط  تواند 
بيمار مبتال به هپاتيت يا تحت درمان با ريباويدين كه على رغم  
درمان پاسخ مناسبى نگرفته بودند براى مدت 3/8 سال هر سه 
آسيت،  نظير  بيمارى  پيشرفت  متعدد  عاليم  جهت  از  يكبار  ماه 
پيشرفت بيمارى مزمن كبدى، مرگ ومير ناشى از بيمارى كبدى، 
خودبه  پريتونيت  هپاتوسلولر،  كارسينوم  كبدى،  انسفالوپاتى 
مورد  فيبروزكبدى  افزايش  و  مرى  واريس  از  خونريزى  خودى، 

بررسى قرار گرفتند.
نتايج اين مطالعه نشان دادند كه مصرف روزانه 3 فنجان و يا 
همراه است و   C هپاتيت پيشرفت  احتمال كمتر  بيشتر قهوه با 
بين اين دو يك رابطه دوز- پاسخ وجود دارد، چنانچه افرادى كه 
مصرف بيشتر قهوه داشتند استئاتوز كمتر، سطح آلبومين باالتر و 
سطح كمترى از آسپارتات آمينوترانسفراز نسبت به آالنين آمينو 

ترانسفراز داشتند.
جنس،  با  ارتباطى  كبد  براى  قهوه  كننده  محافظت  مصرف 
عوامل مرتبط با سبك زندگى ، وجود واريس مرى ، سطح ديابت 
و وضعيت پايه اى كبد نداشت. با اين حال اين مطالعه قادر نيست 

تا عوامل ديگر موثر بر اين كاهش خطر را رد كند.
Reference: Hepatology.2009;50:1360- 1369

زادروز  با  همزمان   83 سال  از  آزمايشگاهيان  روز  بزرگداشت 
حكيم عاليقدر سيد اسماعيل جرجانى در سى ام فروردين به اهتمام 
انجمن هاى مختلف برگزار مى گردد. به نظر مى رسد كه در دو 
سال گذشته اهميت اين مراسم كمرنگ تر شده و نياز به بازنگرى 
لذا  همكاران  با  گفتگو  در  دليل  همين  به  داريم،  آن  برپايى  در 
تصميم گرفته شد در يك نشست ، جامعه آزمايشگاهيان، انجمن 
دكتراى علوم آزمايشگاهى، انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهى 

و انجمن آسيب شناسى ايران در دو مورد اقدام نمايند.
كوشش جهت به ثبت رساندن اين روز مهم   - 1

استمرار در برپايى مراسم در اين روز  - 2
سپس صورتجلسه تهيه گرديد و نهايتا تصميم گرفته شد كه 

پيگيرى جهت ثبت اين روز حتما انجام گردد. 
در مورخ 22 آذرماه سال جارى راس ساعت 8 صبح در دفتر 
محترم  رياست  حضور  با  اى  جلسه  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 

جامعه آزمايشگاهيان جناب آقاى دكتر وجگانى، رياست محترم 
انجمن دكتراى علوم آزمايشگاهى كشور جناب آقاى دكتر صاحب 
آزمايشگاهى  علوم  متخصصان  انجمن  محترم  رياست  الزمانى، 
جناب آقاى دكتر فاطمى و با حضور دكتر شفقى و دكتر غروى و 
دكتر دارآفرين در محل انجمن آسيب شناسى تشكيل و پس از 
بحث و تبادل نظر در مورد چگونگى برگزارى روز آزمايشگاهيان 

موارد زير مورد تاييد قرار گرفت:
به  روز  اين  بزرگداشت  هماهنگى  ستاد  تشكيل  و  -تعيين   1

اشتراك تمامى انجمنهاى ذينفع
2 -امكان شركت نماينده فناوران علوم آزمايشگاهى 

3 -تعيين كميته هاى سياست گزارى 
4 -تعيين مديريت ادارى

 1389 سال  آزمايشگاهيان  روز  بزرگداشت  گرديد  -مقرر   5
توسط انجمن پاتولوژى مديريت شود.

برگزارى روز آزمايشگاهيان
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يك مرد 74 ساله كه در حالت گيجى و ناتوانى در منزل   -
يافت شده بود به بخش اورژانس آورده شد. بيمار در يك پانسيون 
زندگى مى كرد و قبال سالم و فعال بود. بيمار صحبت مى كرد اما 
گيج بود و فقط يك حادثه غش اخير و عدم توانايى در بلند شدن 

را به خاطر مى اورد.
علل تغييرات حاد در هوشيارى در درجه اول به چهار   -
دسته تقسيم مى شوند: عفونى، عصبى، وابسته به دارو و متابوليك. 
در بيماران مسن،  عفونت ها جزو شايعترين علل هستند. هر چند 
بررسى  كافى  دقت  با  كه  هستند  شايع  قدر  آن  هم  ديگر  داليل 
شوند. علل عصبى شامل سكته هاى با و بدون خونريزى، تشنج 
و هماتوم زير سخت شامه اى هستند. داروهايى مانند آرام بخش 
اختالالت  شوند.  مى  گيجى  باعث  شايع  طور  به  مخدرها  و  ها 
سديم،  به  مربوط  اختالالت  الكل،  مصرف  قطع  شامل  متابوليك 
كماى هيپراسموالر و اورمى مى شوند. حوادث ديگر، مانند سكته 
قلبى يا يك عفونت شكمى مى توانند در افراد مسن  به طور نادر 

با عالمت گيجى به عنوان يافته اصلى تظاهر كنند.
بيمار هنگام صحبت كردن به طور ناگهانى تغيير جهت   -
مى داد. وى از خستگى، ضعف منتشر و سرفه همراه با خلط جزيى 
از چهار روز پيش شاكى بود. او ذكر مى كرد كه سابقه بيمارى 
خاصى نداشته و سال ها به هيچ پزشكى مراجعه نكرده است و 
را  كشيدن  سيگار  قبل،  سال  وى 15  خورد.  نمى  خاصى  داروى 
ترك كرده بود و مصرف جدى الكل يا مواد غير مجاز هم نداشته 

است.
فعال  است.  من  اول  تشخيص  پنومونى  حاضر  حال  در   -
البته  كنند.  نمى  مشخص  را  پنومونى  نوع  بالينى  هاى  يافته 
شديد  پنومونى  عامل  بااليى  احتمال  با  پنومونيه  استرپتوكوك 
كسب شونده از اجتماع است. به طور قطع پنومونى پنوموكوكى 
مى تواند حتى بدون باكتريمى مشخص، علت گيجى بيمار باشد. 
با توجه به سابقه مصرف سيگار، سرطان ريه با ايجاد پنومونى بعد 

تحليل مسايل بالينى

دكتر سعيد آزاد ارمكى

از انسداد و همين طور هيپركلسمى ناشى از سرطان هم ممكن 
برونشيت مزمن با اين  اخير  هستند. بعيد است كه وخيم شدن 

عالمت ها تظاهر كند.
در معاينه بالينى، بيمار آشفته بود ولى ديسترس حاد   -
نداشت. وى تب نداشت. ضربان قلبش 103 بار در دقيقه، تنفس 
درجه  و  جيوه  متر  ميلى  خون 145/72  فشار  دقيقه،  در  بار   16
بود.  اتاق  هواى  در  تنفس  شرايط  در  درصد   95 اكسيژن  اشباع 
اسكلراكمى ايكتريك بود و چند تا از دندان هاى جلو افتاده بودند. 
از  شواهدى  هيچ  و  بود  نرم  گردن  بود.  طبيعى  سر  معاينه  بقيه 
در  گاهى  گاه  تنفسى  هاى  كراكل  نداشت.  وجود  مننژ  تحريك 
ناحيه تحتانى ريه چپ شنيده مى شد و در معاينه قلب يك سوفل 
سيستولى گريد 2 از 6 در لبه تحتانى سمت چپ استرنوم شنيده 
مى شد كه با دم تغييرى نمى كرد. شكم نرم بود و حساسيت در 
شكم  صداهاى  نداشت.  وجود  احشا  بزرگى  طور  همين  و  لمس 
با  رنگ  اى  قهوه  مدفوع  نشاندهنده  اخير  بررسى  بودند.  طبيعى 
و  فوقانى  هاى  اندام  در  عضالنى  قدرت  بود.  مثبت  گاياك  تست 
تحتانى دو طرف 4 از 5 بود. معاينه حسى نرمال بود و رفلكس ها 
در اندام هاى فوقانى و تحتانى دو طرف قرينه بودند. بيمار محل 
زندگيش را به خاطر داشت اما نام بيمارستان، تاريخ روز يا سال 
را نمى دانست. وى فقط يك مورد از سه كلمه گفته شده به وى 

را به ياد مى آورد.
عاليم حياتى و يافته هاى ريوى با وجود پنومونى هم   -
خوانى دارند. اما وجود ايكتر علل ديگرى را هم مطرح مى كند. 
ظاهر  نوشد،  نمى  الكل  زياد  كه  كرد  مى  ذكر  بيمار  كه  اين  با 
به  مربوط  كبدى  بيمارى  وجود  احتمال  به  توجه  بر  را  ما  وى 
الكل كه باعث ايجاد پنومونى و انسفالوپاتى كبدى شده باشد، وا 
مى دارد. بايد همچنين به داليل ديگر زردى فكر كنيم. هپاتيت 
پانكراتيت  ويروسى حاد بعيد به نظر مى رسد. كله سيستيت يا 
شوند،  زردى  ايجاد  باعث  توانند  مى  صفرا  كيسه  سنگ  از  ناشى 
اما بيمار درد شكمى نداشته است. علل هموليتيك زردى، شامل 
لوسمى لنفوسيتيك مزمن تشخيص داده شده، بايد مورد توجه 
اندوكارديت محتمل  قرار گيرند. با توجه به صداى سوفل قلبى، 
است. با اين همه پنومونى كسب شونده از اجتماع، محتمل ترين 

تشخيص است.
سفيد 8300 در  گلبول هاى  شمارش  آزمايش ها،  در   -
ميلى متر مكعب، هماتوكريت 43 درصد با حجم متوسط گلبول 
پالكت  شمارش  و  مكعب  ميكرومتر   89/5 حد  در  قرمز  هاى 
62/000 در ميلى متر مكعب بود. غلظت سديم سرم، 132 ميلى 
مول در ليتر و غلظت كلسيم سرم 8/1 ميلى گرم در دسى ليتر بود. 
ساير الكتروليت هاى سرم طبيعى بودند. ساير نتايج آزمون هاى 
آزمايشگاهى به اين ترتيب بودند: نيتروژن اوره خون، 31 ميلى 
گرم در دسى ليتر، اسپارتات آمينوترانسفراز، 256 واحد در ليتر، 
آالنين آمينوترانسفراز 77 واحد درليتر، آلكالن فسفاتاز 214 واحد 
درليتر، بيلى روبين تام 6/2 ميلى گرم در دسى ليتر، بيلى روبين 
مستقيم 3/5 ميلى گرم در دسى ليتر و كراتين كيناز 26 واحد در 
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ليتر. آلبومين 1/9 گرم در دسى ليتر و زمان پروترومبين 13/4 
افزايش  ترومبوپالستين  نسبى  زمان  بود.   (  INR  :1/2) با  ثانيه 
كاردى  تاكى  از  غير  قلبى  نوار  بود.  ثانيه   37/9 حد  در  و  يافته 
واضح، مشكل ديگرى نداشت. عكس قفسه سينه گرفته شده با 
لوب  در  مختصر  شدگى  محو  نشاندهنده  حمل  قابل  تجهيزات 
تحتانى ريه چپ با حواشى منظم و قابل رويت قلب و ديافراگم 
در سمت چپ بود. يافته هايى كه بيشتر حاكى از وجود اتلكتازى 
شكستگى  تحتانى  هاى  اندام  و  هيپ  مفاصل  عكس  در  هستند. 

وجود نداشت. دو سرى كشت خون انجام شد.
هم  باز  بيمار  طرف  از  الكل  زياد  مصرف  انكار  وجود  با   -
 AST ناديده گرفتن احتمال وجود سيروز سخت تر شد. سطوح
به  ابتال  امكان  كننده  مطرح  ترومبوسيتوپنى  با  همراه   ALT و  
هستند  تر  نامتحمل  كبد  آسيب  حاد  علل  هستند.  الكلى  سيروز 
چرا كه سطح  پايين آلبومين را توجيه نمى كنند و سابقه بيمار 
هم با سوء تغذيه سازگارى ندارد. با توجه به ازدياد بيلى روبين، 
من هم چنين به فرآيندهاى كلستاتيك به خصوص سرطان كيسه 
صفرا يا پانكراس فكر مى كنم. علل داخل كبدى كلستاز هم شامل 
اختالالت ارتشاحى (از جمله ساركوئيدوز يا آميلوئيدوز)، عفونت 
ها (مثل آبسه يا سل) و سرطان هاى متاستاتيك ممكن هستند. 
بدون توجه به مشكل زمينه اى، يك اتفاق حاد هم رخ داده است. 
با توجه به سن بيمار، عدم وجود تب، نگرانى مرا راجع به وجود 
عفونت كم نمى كند. اين عامل همچنان محتمل ترين علت است. 
خوانى  هم  اتلكتازى  با  سينه  قفسه  عكس  هاى  يافته  چند  هر 
دارند، اما پنومونى يك تشخيص منطقى است. در اين مرحله، من 
به سراغ تجويز تجربى آنتى بيوتيك ها به نحوى كه باكترى هاى 
پوشش  را  كالنژيت  مانند  شكمى  عفونت  و  پنومونى  مولد  شايع 
دهد، مى روم. من هم چنين اندازه گيرى سطح آمونياك سرم را 
درخواست مى كنم، براى فهميدن اين كه آيا آنسفالوپاتى كبدى 

علت گيجى بيمار است يا خير.
بيمار با تشخيص دهيدراسيون و پنومونى كسب شونده   -
از اجتماع احتمالى پذيرش شد و با سالين و سفوروكسيم وريدى و 
داكسى سيكلين خوراكى تحت درمان قرار گرفت. تيامين و فوالت 
هم تجويز شدند. در روز دوم بسترى در بيمارستان وضعيت بالينى 
بيمار بهبود يافت. بيمار صحبت مى كرد، ارتباط برقرار مى كرد 
و از نظر عقالنى وضعيت مناسبى داشت. مى توانست ماه و سال 
را به خاطر بياورد و بيان مى كرد كه حالش بهتر است. در روز 
سوم بسترى در بيمارستان، بيمار دچار تاكى پنه شد و وضعيت 
واكنشى  بيمار  بسترى،  سوم  روز  پايان  در  شد.  بدتر  وى  ذهنى 
نداشت و براى حفظ درجه اشباع اكسيژن باالتر از 92 درصد نياز 
نشاندهنده  مجدد  سينه  قفسه  عكس  داشت.  مكمل  اكسيژن  به 
كدورت هاى تكه اى بود. آناليز گازهاى خون شريانى نشاندهنده 
فشار نسبى اكسيژن در حد 70 ميلى متر جيوه، فشار نسبى دى 
اكسيد كربن در حد 32 ميلى متر جيوه و pH برابر با 7/38 در 

شرايط تنفس 6 ليتر اكسيژن از طريق لوله بينى بود.
سى تى اسكن سر بدون ماده حاجب، به جز يافته هاى مربوط 

خون  فشار  از  حاكى  كه  متعدد  قديمى  ريز  هاى  شكستگى  به 
هيچ  خون  هاى  كشت  در  نداشت.  غيرطبيعى  نكته  بودند،  باال 
براى  شدند.  قطع  وريدى  داخل  مايعات  نكرد.  رشد  ارگانيسمى 
تجويز  وريدى  داخل  فوروسمايد  بيمار،  فرضى  ريوى  ادم  درمان 

شد. وضعيت ذهنى بيمار بدتر شد.
اما  بود،  منطقى  پنومونى  براى  تجربى  درمان  چند  هر   -
توجهى  بى  مورد  بيمار  صفراوى  كبدى  مشكل  رسد  مى  نظر  به 
قرار گرفته است. تصويربردارى شكمى براى ارزيابى كبد، مجارى 
صفراوى، وريد پورت و پانكراس همچنان اهميت بااليى دارد. اما 
در مورد ريه ها، در پنومونى كسب شونده از اجتماع عدم بهبودى 
در عرض 24 تا 48 ساعت ممكن است ولى وخامت حال بيمار به 
دنبال بهبودى اوليه يك عالمت نگران كننده است. يك احتمال 
ارگانيسم هاى مولد آن به  دارد اما  اين است كه بيمار پنومونى 
آنتى بيوتيك هاى تجويز شده مقاوم هستند. احتمال ديگر اين 
و  است  وى  گويى  هذيان  و  گيجى  بيمار  اوليه  مشكل  كه  است 
بيمار دچار آسپيراسيون شده و اكنون پنومونيت شيميايى يا يك 
پنومونى جديد دارد. باالخره، بايد عدم مصرف دارو توسط بيمار 
را هم مدنظر قرار داد. بيمار ممكن است به جاى پنومونى، ادم 
به  توجه  با  باشد.  داشته  ريوى  غيركارديوژنيك  يا  كارديوژنيك 
يا  قلب  اى  دريچه  بيمارى  وى  است  ممكن  قلبى،  سوفل  صداى 
كارديوميوپاتى الكلى داشته باشد. اندوكارديت سمت راست قلب 
با فرستادن آمبولى چربى به ريه ها، مگر در صورت مصرف مواد 
مخدر تزريقى بعيد است. هم چنين خصوصيات اين سوفل قلبى 
كشت  نتايج  و  نيست  تريكوسپيد  دريچه  نارسايى  كننده  مطرح 
هاى خون تا به امروز هم اطمينان بخش  بوده اند. ارتشاح تكه 
اى در عكس قفسه سينه مى تواند نشاندهنده سندروم ديسترس 
پنومونى.  تا  باشد  وخامت  به  رو  سپسيس  علت  به  حاد  تنفسى 
مثال  (براى  شكمى  داخل  عفونت  يك  تواند  مى  سپسيس  علت 
كالنژيت) باشد كه تا حدى به درمان ضد پنومونى كسب شونده 

از اجتماع پاسخ داده اما بعد پيشرفت كرده است.
درجه  شد.  بدتر  بيمار  شرايط  بسترى،  چهارم  روز  در   -
حرارت 35/4 درجه سانتيگراد، سرعت تنفس 24 بار در دقيقه، 
نبض 120 ضربان در دقيقه و فشار خون 85/50 ميلى متر جيوه 
بخش  به  انتقال  و  گذارى  لوله  هيپوكسمى،  شدن  بدتر  با  بود. 
عكس  سوم  بار  براى  جا  آن  در  شد.  ضرورى  ويژه  هاى  مراقبت 
ديده  طرفه  دو  اى  تكه  ارتشاح  ان  در  و  شد  گرفته  سينه  قفسه 
شد. كشت هاى متعددى از خون و ادرار گرفته شدند و آزمايش 
از نظر ويروس نقص ايمنى انسان(HIV) هم انجام گرديد. رژيم 
تغيير  جنتامايسين  تازوباكتام و  پيپراسيلين –  بيوتيكى به  آنتى 
از 5  بيش  قلبى  اندكس  دهنده  نشان  ريوى  شريان  كاتتر  يافت. 
ليتر در دقيقه به ازاى هر متر مربع از سطح بدن، مقاومت عروق 
سيستميك كمتر از 300 ملى جيوه و فشار گوه اى مويرگ هاى 

ريوى در حد 15 ميلى متر جيوه بود.
فشار  كاهش  باعث  تواند  كبدى مى  اختالل  اين كه  با   -
مقادير  به  توجه  با  بيمار  كه  كنيم  فرض  بايد  ما  اما  شود  خون 
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هموديناميك و هيپوترمى به سپسيس مبتالست. بيمار يا مبتال 
سپسيس  چنين  هم  و  ارتشاح  ايجاد  باعث  كه  است  پنومونى  به 
شده است يا علل ديگرى براى سپسيس ( احتماال يك علت داخل 
شكمى) همراه با ادم ريوى دارد. پنومونى از ابتدا تشخيص اصلى 
باالتر  مقاوم  ارگانيسم  يك  وجود  احتمال  و  هست  و  است  بوده 
پوشش  كردن  تر  وسيع  كه  حالى  در  ترتيب،  اين  به  است.  رفته 
عفونت  پوشش  براى  هم  ونكومايسين  است،  الزم  بيوتيكى  آنتى 
ضرورى است. من با توجه به  پنوموكوكى مقاوم به پنى سيلين 
سرفه بدون خلط، هيپوناترمى و پاسخ ضعيف به درمان با بتاالكتام 
ها و آمينوگليكوزيدها، به عفونت لژيونال هم فكر مى كنم. با توجه 
به تابلوى حاد بيمارى و بهبود ناچيز با وجود تجويز سفوروكسيم 

و داكسى سيكلين، سل يا عفونت هاى قارچى بعيد هستند.
تى  سى  يك  من  سپسيس،  ديگر  احتمالى  منابع  يافتن  براى 
اسكن و نوار قلبى درخواست مى كنم. يك احتمال ديگر نارسايى 
آدرنال است كه مى تواند باعث بيمارى هاى وخيم شود. در اين 
من   ، هيپوناترمى  و  هيپوترمى  هيپوتانسيون،  به  توجه  با  بيمار 
گيرى  اندازه  يا  كورتيكوتروپين  تحريكى  آزمون  انجام  خواستار 
ميزان كورتيزول در يك نمونه تصادفى سرم هستم، اما در همين 
حين درمان تجربى اوليه با كورتيكواستروئيدها را هم شروع مى 

كنم.
فشار خون بيمار با وجود مصرف دوپامين و فنيل افرين   -
اكسيژن  استنشاق  وجود  با  و  بود  پايين  چنان  هم  هيدروكلرايد، 
تمام  داشت.  هيپوكسمى  هم  باز  ونيتالتور  طريق  از  درصد   100
كشت هاى خون و همين طور آزمايش HIV منفى بود. در نوار 
قلبى فقط فعاليت بيش از حد بطن چپ، بدون اختالل حركت 
جداره ها، قابل توجه بود. در سونوگرافى شكمى افزايش ضخامت 
و  سنگ  بدون  صفرا  كيسه  اطراف  در  مايع  و  صفرا  كيسه  جدار 
هاى  بررسى  شدند.  مشاهده  نرمال  كبدى  و  صفراوى  مجارى 
راديوگرافى ديگر و برونكوسكوپى به علت شرايط بالينى ناپايدار 
بيمار انجام نشدند. سطح هموگلوبين بيمار به 6 گرم در دسى ليتر 
تست  كه  رنگ  سياه  مدفوع  زياد  مقادير  بيمار  بود.  يافته  كاهش 
گاياك آن مثبت بود، دفع مى كرد. فشار خون وى با وجود تجويز 
كاهش  چنان  هم  وازوپروسور  داروهاى  مصرف  و  فراوان  مايعات 
مى يافت. بيمار در روز ششم بسترى از دنيا رفت و اتوپسى انجام 

شد.
وخيم شدن حال بيمار، تشخيص اوليه پنومونى را زير   -
سوال برد، ولى نگرانى راجع به يگ ارگانيسم مقاوم استرپتوكوك 
به  مقاوم  انفلونزاى  هموفيلوس  سيلين،  پنى  به  مقاوم  پنومونيه 
داد.  افزايش  را  لژيونال  يا  آئروژينوزا  پسودوموناس  دارو،  چندين 
تابلوى بالينى اين بيمارى هنوز براى سل و عفونت قارچى بيش از 
حد سريع است. من انتظار دارم كه در اتوپسى، پنومونى مشخص 
مشخص  را  ارگانيسم  نوع  بافتى  هاى  كشت  كه  اميدوارم  و  شود 

كنند.
طبيعى  صفراوى  مجارى  و  صفرا  كيسه  اتوپسى  در   -
بود.  مشاهده  قابل  آن  در  سيروز  و  بود  بزرگ  قدرى  كبد  بودند، 

شواهد سكته قلبى، بيمارى كبدى و آسيب منتشر آلوئولى همراه 
كوچك  روده  و  معده  در  شد.  ديده  هيالن  غشاء  و  ريوى  ادم  با 
خون وجود داشت. نمونه هاى آسيب شناسى از ريه ها، گره هاى 
لنفاوى مدياستن، كبد و كليه ها، نشاندهنده گرانولوم هاى نكروزه 
با باسيل هاى اسيدفاست در بعضى از آن ها بود كه بيانگر عفونت 
سيستميك سل بود. گرانولوم هاى نكروزه هر دو غده آدرنال را 
شديدا درگير كرده بودند. در بررسى مغز و نخاع، اختالل حادى 
وجود نداشت. در دو نفر از پزشكان كه در جريان معالجه بيمار 
قفسه  عكس  بود.  مثبت  سل  پوستى  آزمايش  داشتند،  دخالت 
سينه آنان طبيعى بود و براى آن ها داروى پيشگيرى كننده به 

مدت شش ماه تجويز شد.

تفسير  -
با وجود اين كه سندروم حاد تنفسى شديد (SARS) ، عفونت 
ويروس Westnile ، سياه زخم و عفونت هاى پاروويروسى مختلف 
بيماران و پزشكان را به خود جلب مى كنند، سل هم چنان از علل 
اصلى ناخوشى در كل دنياست. سل علت بيش از دو ميليون مرگ 
در سراسر دنيا در سال 2002 و بيش از 15/000 عفونت در سال 
2001 در اياالت متحده بود. البته اگر سل مورد توجه واقع نشود، 
خانه  بيمار  در  شده،  توصيف  مورد  در  شود.  نمى  داده  تشخيص 
توجه  نيازمند  سل  تشخيص  احتمالى،  كبدى  بيمارى  با  نشين 
دقيق بود. همان طور كه پزشك بحث كننده خاطرنشان ساخت، 
عدم پاسخ به درمان ضد باكتريايى اوليه هم لزوم توجه به عفونت 
هاى غير معمول از جمله سل را نشان مى دهد. البته رسيدن به 
اين تشخيص بسيار مشكل بوده است. تابلوى بالينى اصلى به طور 
آشكار مطرح كننده سل نبود. معموال پزشكان سعى مى كنند كه 
علل ساده اى براى نتايج بررسى ها و ارزيابى هاى خود از بيماران 
مسنى كه دچار ناتوانى و از كار افتادگى شده اند، بيابند. در اين 
جا پزشكان علل شايعى همچون عفونت مجارى ادرارى، پنومونى، 
قرار  توجه  مورد  را  عروقى  قلبى  حوادث  و  الكتروليتى  اختالالت 
دادند و براى بيمار درمان تجربى ضد پنومونى باكتريايى را آغاز 
كردند. در يك مطالعه بر روى بيمارانى كه در خانه هايشان تنها 
يا مرده يافت شده بودند، از هر سه نفر يك نفر مبتال به يك نوع 
علل  دسته  دومين  قلبى  اختالالت  و  عصبى  وقايع  بود.  عفونت 
در  مگر  موارد،  اين  تمام  بود.  بيماران  اين  در  شده  يافت  شايع 
صورت مشخص بودن علت بيمارى ، بايد مورد ارزيابى قرار گيرند. 
عالوه بر پنومونى، علل ديگر از جمله وقايع عصبى، نيازمند توجه 
بيشتر هستند. ارزيابى به موقع انسفالوپاتى كبدى، سكته مغزى يا 
عفونت سيستم عصبى مركزى هر چند منجربه تشخيص قبل از 

مرگ نشدند، اما اقدامات درستى بودند.
است.  بهبود  به  رو  مريض  شرايط  رسيد  مى  نظر  به  ابتدا  در 
از دست رفتن آب بدن و سوء تغذيه مى توانند باعث عارضه دار 
شدن بسيارى از بيمارى ها، به خصوص عفونت ها شوند و برطرف 
شوند،  ظاهرى  بهبودى  به  منجر  توانند  مى  مشكالت  اين  كردن 
در حالى كه علت اصلى زمينه اى درمان نشده است. اين بهبودها 
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نبايد ارزيابى از نظر تشخيص هاى ديگر را متوقف كند. همان طور 
كه پزشك بحث كننده اشاره كرده است، هنگامى كه فشار خون 
است.  ضرورى  آدرنال  نارسايى  به  توجه  بماند،  باقى  پايين  بيمار 
آستانه ارزيابى و درمان تجربى نارسايى آدرنال در بيماران شديدا 
ناخوش، به علت ميزان بروزى در حد 40 درصد در اين جمعيت، 
بايد پايين باشد. با اين كه سطوح كورتيزول اندازه گيرى شدند، 
درگيرى منتشر غده آدرنال كه در اتوپسى ديده شد، مطرح كننده 
اين مسئله است كه نارسايى آدرنال به علت سل مى تواند ناخوشى 
بيمار را شديدتر كرده باشد. سل هم چنان يك علت مهم نارسايى 
اوليه آدرنال است. شرح اين بيمار، ارزش اتوپسى را نشان مى دهد. 
هنوز نا هم خوانى وسيعى بين تشخيص هاى بالينى و يافته هاى 
بدون  دارد.  وجود  درصد  حد 24  در  اشتباهات  شيوع  با  اتوپسى 
انجام اتوپسى، پزشكان اين بيمار نه متوجه مواجهه خود با بيمارى 
سل مى شدند نه فرصت يادگيرى بيشتر براى تشخيص هاى بهتر 
در آينده را پيدا مى كردند. امكان اين كه اتوپسى اطالعات مهم 
بالينى را آشكار سازد آن قدر باالست كه بايد اقدامات الزم براى 
افزايش ميزان انجام اتوپسى انجام شود. باالخره بايد به ياد داشته 
باشيم كه سل به ويژه هنگامى كه منتشر باشد، تابلوهاى بالينى 
متفاوتى دارد. پزشك بحث كننده به سل توجه كرد ولى آن را 

به عنوان تشخيص رد كرد، چرا كه پيشرفت بيمارى بسيار سريع 
بود. با اين كه سل ارزنى معموال تابلوى تحت حادى دارد، اما مى 
تواند به صورت يك سندروم با پيشرفت سريع و اختالل عملكرد 
ارگان هاى متعدد و سپيس يا به صورت سندروم با ديسترس حاد 
تنفسى تظاهر كند. سل ارزنى در بين بيماران با سيستم ايمنى 
مختل، از جمله افراد مبتال به سندروم نقص ايمنى اكتسابى، بچه 
هاى زير 5 سال و افراد مسن شايع تر است. مرگ ناشى از سل 
منعكس  ارزنى  سل  كه  جا  آن  از  رسد.  مى  درصد  به 50  ارزنى 
هاى  ارگان  معموال  است،  مايكوباكتريوم  خونى  گسترش  كننده 
متعددى را براى مثال كبد، طحال و غدد آدرنال همراه با درگيرى 
سيستم عصبى مركزى در 20 درصد بيماران گرفتار مى كند. هر 
چند اصطالح سل ارزنى به علت گرانولوم هاى كوچك و نامتصلى 
رايج  هستند  ارزن  هاى  دانه  به  شبيه  سينه  قفسه  عكس  در  كه 
طبيعى  موارد  درصد   40 در  سينه  قفسه  عكس  اما  است،  شده 
است  ممكن  اما  است  ناشايع  ديگران  به  انتقال  شود.  مى  تفسير 
در اين بيمار رخ داده باشد. با افزايش تعداد افراد مسن و موارد 
و  بالينى  تابلوى  اگر  حتى  بايد  پزشكان  مزمن،  ايمنى  سركوب 

تظاهرات بيمارى ناسازگار هستند، به فكر سل باشند.
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 Hematopoietic stem) ساز  خون  بنيادي  هاي  سلول 
به  تبديل  توانايي  با  ظرفيتي  چند  هايي  سلول   cells HSCs )
انواع سلول هاي خوني (رده ميلوييد و لنفوييد ) مي باشند. اين 
سلول ها در مغز استخوان افراد بالغ وجود دارند كه يا مستقيما 
توسـط سـرنـگ و سـوزن از استـخوان هيـپ كشـيده مي شـوند 
(Bone Marrow HSCs)  و يا به دنبال تجويز سيتوكين هايي 
 G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating از قبيل
Factors) كه سبب رها سازي اين سلول ها از مغز استخوان به 
خون محيطي مي شوند و با استفاده از دستگاه ها آفرزيس از خون 
محيطي جمع آوري مي گردند (Peripheral HSCs)  منبع 
يا  كلنيكي  هاي  استفاده  براي  ها  سلول  اين  به  دستيابي  ديگر 
 (Umbilical Cord Blood) تحقيقاتي خون بندناف مي باشد

كه در اين مقاله به بررسي خون بند ناف خواهيم پرداخت. 

تعاريف 
يا  جفت  از  كه  است  خوني   (Cord Blood) بندناف  خون 
عروق بند ناف به دنبال زايمان طبيعي يا سزارين و پس از گيره 
زدن به بند ناف جمع آوري مي شود و حاوي سلول هاي پيش ساز 

خون (Hematopoietic Progenitor Cells) مي باشد. 
 Cord) بندناف  خون  بانك  در  فرآوري  از  پس  خون  اين 
Blood Bank)كه  تيمي يكپارچه و تحت نظر يك مدير بانك 
خون بند ناف، با مسئوليت جمع آوري، پردازش، آزمايش، ذخيره 
سازي، انتخاب و آزادسازي واحدهاي خون بند ناف مي باشد تا 

زمان آزادسازي براي پيوند، نگهداري خواهد شد.

درباره بانك خون بند ناف

دكتر مصطفى جمالى
متخصص آسيب شناسى ، سازمان انتقال خون استان تهران

اهداي خون بند ناف به دو صورت اتولوگ (Autologus) و 
آلوژنيك (Allogeneic) صورت مي گيرد.

به  تزريق  منظور  به  ناف،  بند  خون  واحد  اتولوگ،  اهداي  در 
همان نوزاد اهدا كننده جمع آوري مي شود و در اهداي آلوژنيك  
به  كننده  اهدا  نوزاد  از  ناف  بند  خون  )واحد   Allogeneic  )
آوري  جمع  ژنتيكي  نظر  از  متمايز  اي  گيرنده  به  تزريق  منظور 

خواهد شد.
اهداي  و  وابسته  غير  اهداي  صورت  دو  به  آلوژنيك  اهداي 

مستقيم مي باشد:
واحد   (Unrelated Donation) وابسته  غير  اهداي  در 
ژنتيك  نظر  از  كه  ديگري  فرد  به  پيوند  قصد  به  ناف،  بند  خون 
در  شود  مي  آوري  جمع  باشد،  نمي  مرتبط  كننده  اهدا  نوزاد  با 
صورتي كه در اهداي مستقيم (Directed Donation) واحد 
خون بند ناف براي استفاده فرد يا خويشاوندي كه از نظر ژنتيك 

با نوزاد اهدا كننده مرتبط مي باشد، جمع آوري مي گردد.

تاريخچه 
اولين پيوند خون بند ناف در سال 1989 در كودكي مبتال به 
آنمي فانكوني و از خون بند ناف خواهر او با موفقيت انجام شد 
اولين پيوند خون بند  (1) و پس از آن 7 سال طول كشيد كه 
ناف در فردي بالغ انجام شود (2) و بنابر گزارشات، تا كنون حدود 
14000 پيوند خون بند ناف در كودكان و بزرگساالن انجام شده 

است.(3)
سال  در  وابسته  غير  اهداي  براي  ناف  بند  خون  بانك  اولين 
شده  منتشر  اطالعات  بنابر  و  شد  تاسيس  نيويورك  در   1993
Bone Marrow Donors Worldwide  تا كنون 43 بانك 
خون بند ناف از 26 كشور مختلف در BMDW عضو مي باشند 

و مجموعا حدود 39300 واحد خون بند ناف در اختيار دارند .

آماده سازي خون بند ناف
والدين،  از  آگاهانه  رضايت  اخذ  از  پس  و  نوزاد  تولد  از  قبل 
تاريخچه پزشكي مادر، پدر و نوزاد بررسي مي شود. پس از تولد 
نوزاد به نحوي كه در فرآيند زايمان و سالمتي مادر خللي وارد 
نشود در محلي مناسب و نزديك به اطاق زايمان خون بند ناف 
در كيسه هاي مخصوص، جمع آوري مي گردد و همراه با مدارك 
بانك  آزمايشگاه  به  مربوطه  استانداردهاي  طبق  بر  مادر  پزشكي 

خون بند ناف براي انجام مراحل بعدي ارسال مي گردد. 
نمونه خون مادر بايد طي مدت 7 روز قبل يا بعد از زمان جمع 
نقص  ويروس  غربالگري  هاى  آزمايش  براي  ناف  بند  خون  آوري 
هپاتيت  ويروس   ،B هپاتيت  ويروس   ، 1و2  تيپ  انساني  ايمني 
پاليدوم  تريپانوما   ، تيپ 1و2  انساني   T لنفوسيت  ويروس   ،  C

(سيفيليس) و ويروس سيتومگال فرستاده شود.
با رسيدن خون بند ناف جمع آوري شده به بانك خون بند 
ناف، نمونه هايي با حجم كمتر از استاندارد حذف مي شوند (مورد 

استفاده در كارهاي تحقيقاتي).
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طي عمليات فرآوري، پالسما و گلبول هاي قرمز نمونه هاي 
با حجم استاندارد از آن جدا مي شود به نحوي كه حجم نمونه 
سلول  جمله  از  دار  هسته  هاي  سلول  حاوي  ليتر  ميلي   20 به 
متيل  DMSO(دى  افزودن  از  پس  رسيد.  خواهد  بنيادي  هاي 
سولفوكسايد) جهت زنده ماندن سلول هاي بدست آمده در دماي 
فوق  نمونه   Controlled Rate Freezer كمك  به  انجماد، 
منجمد مي گردد و در نهايت ذخيـره سـازي نمـونـه ها در تـانك 
حـاوي نيتروژن مايع در دماي196- درجه سانتي گراد براي20 – 

10 سال صورت مي پذيرد.
زير  آزمايشات  انجام   Netcord-Fact استانداردهاي  بنابر 
ضروري  ذيل  شرح  به  مختلف  مراحل  در  ناف  بند  خون  روي  بر 

مي باشد:
.Rh و ABO تعيين گروه  •

غير  آلوژنيك  ناف  بند  خون  هاي  واحد   HLAتعيين  •
وابسته قبل از قرارگيري در سامانه جستجو يا واحدهاي خون بند 
 DRB1 و لوكوس HLA-A,B )ناف مستقيم پيش از آزاد سازي
و   HLA-C امكان   صورت  در  است  بهتر  و  شود  تعيين  بايد 

DQB  نيز تعيين گردد ).
آزمايش غربالگري هموگلوبينوپاتي ها.  •

در پايان فرآوري و قبل از انجماد 
شمارش كلي سلول هاي هسته دار و گلبول هاي قرمز   •

هسته دار واحد خون بند ناف.
خون  واحد   (viability)سلولي ماندن  زنده  ميزان   •

بندناف .
بند  خون  واحد  مثبت   CD34 هاي  سلول  تعدادكل   •

ناف
واحد خون  هوازي  هوازي و غير  ميكروبي  كشت هاي   •

بندناف 
قبل از آزاد سازي براي پيوند

 (CFU) كلوني  دهنده  تشكيل  واحدهاي  كل  تعداد   •
واحد خون بند ناف

غربالگري از نظر ويروس نقص ايمني انساني تيپ 1و2   •
 T ويروس لنفوسيت ، C ويروس هپاتيت ، B ويروس هپاتيت ،

انساني تيپ 1و2  و تريپانوما پاليدوم (سيفيليس) 

محاسن 
در مقايسه با ساير روش هاي مورد استفاده در پيوند سلول هاي 
پيش ساز خون، پيوند سلول هاي خون بند ناف داراي مزيت هايي 

به شرح ذيل مي باشد:
بي عارضه بودن براي اهدا كننده درمقايسه با پيوند مغز   •

استخوان.
•  بروز كمتر و خفيف تر عارضه GVHD براي گيرنده 

در مقايسه با پيوند مغز استخوان .(4)
احتمال كمتر دفع پيوند به علت ايمونوژنيسيته پايين   •

تر، به نحوي كه در اين روش لزومي ندارد تشابه آنتي ژنيك صد 
در صد باشد و حتي تشابه 4/6 كافي است در حالي كه در ساير 
روشها 5/6 و 6/6 مورد نياز است و اين امر به خصوص در مواردي 
تشابه  با  فردي  ولي  باشد  مي  فوري  درمان  نيازمند  بيمار  كه 
آنتي ژنيك كامل در دسترس نيست حائز اهميت مي باشد و در 
مطالعه اي نتايج حاصل از تشابه HLA  6/ 5 و 6/6 برابر و حتي 
كامل   HLA تشابهات  با  استخوان  مغز  پيوندهاي  نتايج  از  بهتر 

6/6  بوده است .(5)
سهل الوصول بودن در مقايسه با ساير روش ها چرا كه   •
در اين روش سلول هاي پيش ساز خون در  بانك خون بند ناف 

موجود و در دسترس مي باشند.
امكان استفاده بيشتر در گروه هاي نژادي اقليت به علت   •

نياز كمتر به تشابه آنتي ژني .(6)
خطر آلودگي ويروسي كمتر به دليل سد جفتي.  •

معايب 
پايين  به  توجه  با  كه  است  اين  روش  اين  اشكاالت  از   •
بودن حجم خون جمع آوري شده نسبت به ساير روش ها تعداد 
كمتري سلول بنيادي جهت پيوند در دسترس خواهد بود ( البته 
تعداد سلول هاي بنيادي در واحد حجم نسبت به ساير روش ها 
به  سلول  تعداد  اطفال  براي  پيوند  در  چه  اگر  لذا  نيست)  كمتر 
دست آمده كافي بوده ولي در بزرگساالن با توجه به وزن بيشتر 
گيرنده احتمال موفقيت پيوند كمتر خواهد بود. البته با استفاده 
از روش هايي مانند استفاده از دو واحد خون بند ناف و يا پيوند 
بند  خون  پيوندهاي  ميزان   Non-myeloablativeشرايط در 
ناف انجام شده از سال 2005 تاكنون در بالغين بيشتر از اطفال 
بوده است (7). روش ديگر براي حل مشكل فوق استفاده از كشت 
سلول  تعداد  افزايش  براي   Stem cell expansion و  سلولي 

هاي مورد نياز است كه در مراحل تحقيقاتي مي باشد.
استخوان  مغز  پيوند  به  نسبت  روش  اين  ديگر  عيب   •
تاخير در مرحله Engraftment  پيوند و ديرتر بودن آن مي 

باشد.

بانک هاي خون بند ناف 
بانك خون بند ناف عمومي (Public): اين بانك ها واحدهاي 
داوطلب را جهت  كنندگان  اهدا  اهدا شده توسط  خون بند ناف 
جمع  تحقيقاتي  هاي  استفاده  يا  خويشاوند  غير  افراد  به  پيوند 
آوري و نگهداري مي كنند. از آنجايي كه استفاده از واحد هاي 
خون بند ناف در اين بانك ها براي عموم مردم مي باشد، اين بانك 

ها از اهدا كنندگان خون بند ناف وجهي دريافت نمي كنند.

بانك خون بند ناف خصوصي (Private)   :اين بانك ها در 
قبال هزينه اي كه از خانواده ها دريافت مي دارند با جمع آوري 
و نگهداري خون بند ناف نوزاد اين امكان را براي پيوند احتمالي 
اتولوگ و يا پيوند به خواهران و برادران او در صورت نياز فراهم 
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مي كنند. از شروع فعاليت بانك هاي خون بند ناف خصوصي از 
15 سال گذشته همواره انتقادهاي پزشكي و اخالقي متعدد بر آن 

وارد بوده است از جمله :
علمي  توجيه  نوزاد  خود  براي  اتولوگ  استفاده  امكان   •
ندارد زيرا نقص ژني عامل بيماري ارثي يا لوسمي در سلول بنيادي 

خون بندناف نيز موجود است.
احتمال نياز فرد يا اعضاي خانواده وي در ساليان آينده   •
برحسب آمار بسيار كم است به نحوي كه طبق آخرين گزارش 
Eurocord از تعداد 3372 پيوند خون بند ناف در سال هاي 
پيوند،  مركز  در 373  و  مختلف  كشور   43 در  تا 2007   1988
2965 مورد پيوند غير وابسته و 359 مورد پيوند مستقيم كه فقط 

3 مورد آن اتولوگ بوده است .(7)
شانس  افراد  همه  عمومي،  ذخيره  وجود  درصورت   •

استفاده از ذخيره خون بندناف را خواهند داشت. 
گاه والدين نوزاد تحت تأثير تبليغات، هزينه كمرشكني   •
را جهت ذخيره خون بندناف نوزاد متحمل مي شوند كه هيچ اثر 

مثبتي  بر زندگي آينده آنها نخواهد داشت .

بانك خون بندناف مخلوط (Mixed): اين بانك ها عالوه بر 
غيرخويشاوند  اهداكنندگان  از  شده  اهدا  واحدهاي  آوري  جمع 
تسهيالتي نيز براي اهداي اتولوگ فراهم مي كنند و وجه دريافت 
شده در حالت اخير را صرف پيشبرد امور بانك عمومي مي كند.

وضعيت بانک خون بند ناف در ايران 
المللي  بين  شركت  كنون  تا  خون  انتقال  سازمان  بر  عالوه 
نيز  رويان  پژوهشكده  و  شريعتي  بيمارستان  سالمت،  فناوري 

فعاليت هايي در اين زمينه انجام داده اند.
چشم انداز سازمان انتقال خون درباره بانك خون بند ناف ملي 

را مي توان به شرح ذيل خالصه نمود:
 40 ذخيره  امكان  با  ملي  بندناف  خون  بانك  تأسيس   •

هزار واحد
فراهم آوردن امكان اهداي مستقيم   •

حمايت از تشكيل بانك هاي خون بندناف عمومي در استان 
ها

بندناف  خون  هاي  بانك  عملكرد  بر  دقيق  نظارت   •
خصوصي

در   (BMR) Bone Marrow Registery ايجاد   •
كنار بانك خون بندناف ملي

فعاليت هاي انجام شده در اين راستا نيز عبارتند از :
ايجاد مركز جمع آوري مجهز و مطابق با استانداردهاي   •
روز در بيمارستان ميالد، مجاور بخش زايمان و اتاق عمل و كسب 

تجربه الزم در بيمارستان الغدير تهران. 
اختصاص فضايي حـدود 400 مترمربع در طبقه همكف   •
مكان  ساخت  اجرايي  عمليات  آغاز  و  ايران  خون  انتقال  سازمان 

فيزيكي مورد نياز بر طبق استانداردها. 
خريد تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات مورد نياز   •
براي  اتوماسيون  روش  به  جداسازي  تجهيزات  و  انجماد  بخش 

.Closed جـداسـازي بـا روش
پاتولوژي،  متخصصان  از  مـركب  فني  كميته  ايجـاد    •
پزشكي،  آمار  ميكروبيولوژي،  هماتولوژي،  ايمونولوژي، 

هماتولوژيست و كارشناس اخالق پزشكي. 
و  ايران  ناف  بند  خون  بانك  ملي  استانداردهاي  تهيه   •
SOP هاي الزم در بخش هاي HLA typing ، ميكروبيولوژي، 
فلوساتيومتري، بيوشيمي و ... و سفارش اقالم مصرفي مورد نياز.
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يازدهمين همايش ساالنه آسيب شناسى ايران در تاريخ 28 تا 
30 مهرماه 88 در مركز همايش هاى رازى تهران با شكوه بسيار 

برپا گرديد.
برگزارى  نحوه  خصوص  در  همكاران  فراوان  اشتياق  به  نظر 

وآماده سازى همايش مذكور برآنچه گذشت مى نگاريم.
ساالنه  همايش  دهمين  شكوه  با  برگزارى  از  پس  بالفاصله 
جلسه  شناسى  آسيب  انجمن  مديره  هيات  ايران  شناسى  آسيب 
اى در ساختمان مركزى انجمن آسيب شناسى ايران براى تصميم 
تشكيل  يازدهم  همايش  برپايى  جهت  گذارى  سياست  و  گيرى 

گرديد.
به  اقدام  شناسى  آسيب  انجمن  مديره  هيات  آن  متعاقب 
آسيب  انجمن  مشورتى  كميته  با  مشترك  اى  جلسه  برگزارى 
تصميم  و  مشورتى  كميته  رايزنى  با  آن  از  پس  و  نمود  شناسى 
هيات مديره انجمن اسيب شناسى، هسته اصلى همايش يازدهم 
انتخاب گرديد. هسته مذكور مركب از دكتر غالمرضا اعتماد مقدم 
به عنوان رئيس همايش، دكتر رعنا امينى به عنوان دبير علمى و 

دكتر پيمان اميدوار به عنوان دبير اجرايى تعيين گرديدند.
سياست  و  گيرى  تصميم  كميته  مذكور  هسته  بعد  اندكى 
گذارى را تعيين نمود و فعاليت اصلى خود را آغاز نمود. نظر به 
اين كه شركت هاى آزمايشگاهى بسيارى كه متقاضى حضور فعال 
به شكل اجاره غرفه در همايش بودند و در همايش دهم با توجه 
به كمبود فضاى نمايشگاهى در تاالر امام بيمارستان امام خمينى 
امكان حضور نداشتند در ابتدا كميته مذكور به درخواست جمعى 
و  آزمايشگاهى  همكاران  ساير  پاتولوژيست،  همكاران  از  كثير 
تخصص هاى مرتبط از سويى و مديران شركت هاى آزمايشگاهى 
از سوى ديگر پاسخ مثبت داد و مكان برپايى يازدهمين همايش 

را مركز همايش هاى رازى قرار داد.
پس از طى جلسات متعدد هم انديشى محورهاى همايش به 

شرح زير تعيين گرديد.
آزمايشگاه : محور و زير بناى تشخيص بيمارى ها  -

و  هيستوپاتولوژى  در  تشخيصى  نوين  هاى  روش   -

سيتولوژى: بايدها و نبايدها
تازه هاى آزمايشگاهى  -

مديريت در طب انتقال خون  -
اخالق پزشكى و پزشكى قانونى  -

خدمات  كيفيت  بهبود  جهت  اجرايى  راهكارهاى  ارائه   -
آزمايشگاهى

تحوالت تكنولوژى در علم ژنتيك  -
تشخيص و درمان از نگاه انكولوژى   -

توكسيكولوژى و سطح داروها در خون  -
در اين راستا همكاران و بزرگواران انجمن سرطان ايران طى 
و  همايش  اين  در  حضور  و  همكارى  به  را  خود  تمايل  نشستى 
همزمان  طور  به  ايران  سرطان  ساالنه  همايش  پنجمين  برپايى 
اعالم داشتند. اعضا هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران از 
اين پيشنهاد استقبال نموده و زمينه همكارى مشترك با انجمن 

سرطان در طى همايش، طى جلسات مشترك فراهم گرديد.
بدينسان بنجمين همايش ساالنه سرطان ايران همگام و همراه 
با يازدهمين همايش ساالنه آسيب شناسى ايران شكل گرفت.  در 
اين خصوص از تعدادى از استادان انجمن سرطان ايران به عنوان 
سخنران و پانليست در جلسات همايش آسيب شناسى استفاده 
بر  سرطان  همايش  هاى  پانل  علمى  اعتالى  موجب  كه  گرديد 
سرطان  انجمن  همايش  هاى  پانل  و  ها  سخنرانى  علمى  غناى 

افزودند.
پس از تعيين محورها، فراخوان همايش در سه نوبت آماده و با 
انتشار وسيع در اختيار همكاران ، دانشگاه ها و مراكز و موسسات 
علمى قرار گرفت. پس از چندى سيل مقاالت از داخل كشور و 
خارج از كشور به سوى دبيرخانه همايش كه در دفتر ساختمان 
مركزى انجمن آسيب شناسى مستقر بود گسيل گرديد. در اين 
خصوص جاى آن دارد كه از همكارى گسترده و همه جانبه همه 
عزيزانى كه در اين خصوص احساس يكدلى داشتند و با ارسال 
افزودند تشكر خاص داشته  برشكوه همايش  مقاالت علمى خود 

باشيم.
شايان ذكر آن كه حدود 400 مقاله به دبيرخانه ارسال گرديد 
به موازات تجميع مقاالت در دبيرخانه همايش طى بررسى هاى 
فراوان كميته داورى متشكل از متخصصان و دانشگاهيان صاحب 
نام انتخاب گرديد و در روز داورى مقاالت ارسالى توسط 30 داور 
مورد بررسى موشكافانه قرار گرفت و طى آن حدود 300 مقاله 

پذيرفته شد.
نكته قابل توضيح آن كه بسيارى از مقاالت عليرغم برخوردارى 
از غناى علمى صرفا به جهت اين كه موضوع آن ها با محورهاى 

اصلى همايش منطبق نبوده است مردود اعالم شدند.
بنا به نظر و دبير محترم علمى و كميته علمى همايش مقرر 
گرديد تعداد 200 مقاله به صورت پوستر و در حدود 100 مقاله 

به صورت سخنرانى ارائه گردند.
مكاتبات  و  تلفنى  هاى  صحبت  طى  فوق  موارد  با  همزمان 
متعدد بيش از 20 استاد ممتاز خارج از كشور اعم از هموطنان 

گزارشى از برگزارى
 بزرگ ترين همايش آزمايشگاهى 

سراسر كشور
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و  پژوهش  و  تحقيق  امر  به  كشور  از  خارج  در  كه  ايرانى  عزيز 
تدريس دانشگاهى مشغولند و همكاران خارجى عالقه وافر خود 
را به حضور در همايش اعالم داشتند. اين عزيزان طى مكاتباتى 
مطالب قابل طرح خود را با محورهاى همايش منطبق بود مطرح 
دريافت  را  همايش  سخنرانان  فهرست  در  حضو  جواز  و  نمودند 

داشتند.
 طى جلسات متعدد عقد قرارداد با شركت هاى آزمايشگاهى 
اين  در  پذيرفت  صورت  بودند  همايش  در  حضور  به  مشتاق  كه 
راستا تعداد 50 شركت حضور فعال در همايش به صورت اجاره 
غرفه داشتند و مديران بيش از 50  شركت نيز ضمن بازديد از 
همايش و غرفه ها طى بحث هايى زمينه هاى همكارى آينده را 

مورد بررسى قرار دادند.
در تاريخ بيست و هشتم مهرماه 88 مراسم مجلل افتتاحيه با 
حضور جمع كثيرى از صاحب منصبان، انديشمندان ، متخصصان 
و همكاران رشته هاى مختلف پزشكى و آزمايشگاهى اجرا گرديد 
و پس از آن طى سه روز كارى بيش از 100 مقاله مورد بحث، 

تبادل نظر و ارزيابى واقع گرديد.
50 شركت به ارائه محصوالت  خود و يا شركت متبوع خود كه 

نمايندگى از آن را داشتند پرداختند.
بيش از 1500 نفر از همكاران، متخصصان رشته هاى مختلف 
مرتبط،  مختلف  هاى  رشته  هاى   PHD آزمايشگاهى پزشكى و 
دكتراى آزمايشگاهى، تكنسين هاى آزمايشگاهى و ... از مطالب 
آموزشى و پژوهشى و صنفى مطروحه در همايش استفاده نموده 
با حضور و بازديد از غرفه ها از تكنولوژى به روز آزمايشگاهى در 

سراسر جهان نيز مطلع گرديدند.
تعداد 5 اساليد سمينار برگزار گرديد كه 20 نفر از همكاران 
به عنوان سخنران و گرداننده اساليد سمينار در آن حضور فعال 
داشتند. هيات علمى و اجرايى در خاتمه هر اساليد سمينار گواهى 

هاى حضور و شركت در آن را در اختيار عزيزان قرار داد.
از  نفر   70 وغريب  گرديد  برگزار  عملى  كارگاه   5 از  بيش 
شده  مطرح  علمى  مباحث  با  عملى  صورت  به  آن  در  همكاران 
مواجه گرديدند. عالوه بر آن يك كارگاه ويژه نرم افزار به مدت 
شركت  آشنايى  بر  عالوه  آن  طى  در  كه  گرديد  برگزار  روز  دو 
تجهيزات،  كيفى  كنترل  و  كيفيت  مديريت  مفاهيم  با  كنندگان 
چگونگى انطباق اين مفاهيم با كمك نرم افزار در دست تدوين 
انجمن شرح داده شد و نيز كارگاه ويژه مديريت كيفيت بر پايه 
اجرايى  هاى  سياست  بر  منطبق  كه  آزمايشگاهى  استانداردهاى 
آزمايشگاه مرجع سالمت بود برگزار گرديد. در كارگاه مذكور 100 
مربوطه  آزمون  گذراندن  از  پس  پايان  در  و  داشتند  شركت  نفر 
موفق به اخذ گواهى آن شدند. در روز دوم همايش مجمع عمومى 
ساالنه انجمن آسيب شناسى با حضور تعداد كثيرى از همكاران 
پاتولوژيست برپا شد كه طى آن گزارش هاى عملكرد انجمن ارائه 

گرديد. 
اداره مجمع توسط آقايان دكتر بهادرى به عنوان رئيس مجمع، 
دكتر باقرزاده وخانم دكتر رعنا امينى به عنوان منشى جلسه بود. 

در ابتداى جلسه پس از خير مقدم رئيس محترم انجمن جناب 
آقاى دكتر شفقى، گزارشى از عملكرد يكساله هيات مديره توسط 
آقاى دكتر جاللى دبير انجمن ارائه گرديد. در ادامه آقاى دكتر 
اسداهللا جعفرى بازرس انجمن گزارش خود ارائه فرمودند كه تنها 
مورد سوال ايشان در مورد تاخير در چاپ نشريه پاتولوژى بود كه 
پس از توضيحات آقاى دكتر دارآفرين مدير مسئول نشريه و قول 
مساعد ايشان مبنى بر حل مشكل، بازرس محترم قانع شدند و 

عملكرد يكساله را تاييد نمودند.
توسط  كه  استانى  شعب  نامه  آيين  بازنگرى  جلسه  ادامه  در 
رسيد.  حاضرين  تصويب  به  گرديد  ارائه  مهدى  سيد  دكتر  آقاى 
همچنين در انتها آقاى دكتر كرمى گزارشى از تهيه پيش نويس 

استراتژى انجمن ارائه نمودند.
همايش در ساعت 18 روز پنج شنبه 30 مهرماه 88 با مراسم 
اختتاميه و اهداى جوايز به كار خود پايان داد. در مراسم اختتاميه 

قطعنامه اى به شرح زير به تصويب حضار رسيد.

بسمه تعالي
به حول و قوه الهي يازدهمين همايش ساليانه انجمن آسيب 
شناسي ايران و پنجمين همايش ساليانه انجمن سرطان ايران در 
تاريخ 30-  28مهرماه در محل همايش هاي رازي برگزار گرديد.

در اين مدت در حضور اساتيد و صاحبنظران داخل و خارج  از 
كشور در طي سخنراني ها ، پانل ها ، آخرين دستاوردها ي علمي 

در زمينه ها ي آسيب شناسي و سرطان ارائه گرديد.
و  مباحث   ، ها  پانل  به  توجه  با  همايش  در  كنندگان  شركت 
انجمن  فعاليت  خواستار  است  گرفته  صورت  كه  نظراتي  تبادل 

آسيب شناسي ايران در چند سرفصل اصلي زير مي باشند:
بسط فعاليت انجمن آسيب شناسي ايران  (1

تقويت حوزه فعاليت متقابل با شاخه هاي استاني  •
PhDو  همكاران  عضويت   امكان  آوردن  فراهم   •

كارشناسان ارشد و كارشناسان 
 auditor تعيين جايگاه انجمن آسيب شناسي به عنوان  •
و  استانداردسازي  و  كيفيت  مديريت  سيستم  در   & assessor

accreditation  كسب توان اعطاى
تقويت جايگاه ساختاري رشته آسيب شناسي :  (2

در اين راستا بازنگري و كار كارشناسي بيشتر در جهت   •
اصالح آيين  نامه تاسيس  آزمايشگاه ها ي تشخيص طبي در جهت 
تقويت نقش متخصصين آسيب شناسي و بطور مشخص خواستار 
درج الزام حضور متخصصين آسيب شناسي بعنوان مسئوالن فني 
آزمايشگاه هاي بيمارستاني (حداقل در يك شيفت) در آيين نامه 

فوق ضروري به نظر مي رسد. 
بازبيني و تقويت جايگاه علمي رشته آسيب شناسي در   (3

جهت نيازهاي كشور و همسان با الگوهاي بين المللي: 
اقدام در جهت راه اندازي  دوره هاي فلوشيپ و تقويت   •
دوره ها ي موجود راهي موثر در جهت رفع مشكالت موجود و ارائه 

خدمات فوق تخصصي به بيماران مي باشد.
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تقويت فعاليت آنجمن آسيب شناسي در ارائه خدمات   •
آموزشي الزامي بوده و بازنگري كوريكولوم آموزشي دوره دستياري 
آسيب شناسي و گنجانده شدن دوره مديريت كيفيت و ارزيابي 
آن در امتحانات ارتقاء و بورد تخصصي در جهت ارتقاء كيفيت و 

سطح آگاهي دانش آموختگان از تغييرات بنيادين است
4)  فراهم آوردن امكان ارائه خدمات با كيفيت براي تمام 

اقشار جامعه 
با توجه به مشكالت بيماران سرطاني شركت كنندگان   •
در همايش خواستار توجه بيشتر مسئوالن و سياستگزاران به امر 
سرطان و رفع مشكالت بيماران در امر تشخيص ، درمان و تعيين 

متولي ويژه اي در اين خصوص مي باشند. 
تعيين گروه كارشناسي و اقدام موثر در جهت افزايش   •
سهم پرداختي سازمان ها ي بيمه گير در جهت كاهش تحميل 
هزينه هاي آزمايشگاهي و افزايش امكان دسترسي آحاد جامعه به 

خدمات تخصصي و فوق  تخصصي مي باشد. 

و من اهللا توفيق
نظر به اينكه يكى از وظايف اصلى انجمن آسيب شناسى ايران 
برپايى همايش هاى ساالنه است، اينجانب به نمايندگى از گروه 
راه  در  كه  عزيزانى  و  همكاران  يكايك  از  همايش  برگزاركننده 
اندازى و برپايى هرچه با شكوه تر اين همايش همكارى داشتند 

تشكر مى نمايم.
از  خارج  و  داخل  بزرگوار  استادان  از  نمايم  مى  ويژه  تشكر 
كشور، كه با همت بلند خود بر غناى علمى اين همايش افزوند. از 
اعضاى هيات مديره كه در نهايت صبر و بردبارى به رفع مسائل و 
مشكالت پيش روى همت گماشتند سپساس گزارم، اين عزيزان 
در بسيارى از موارد وقت فراوان را براى اجراى دقيق تر و بهتر 

همايش صرف نمودند.
محترم  پرسنل  نيز  و  اجرايى  و  علمى  هاى  كميته  اعضاى  از 
دبيرخانه قدردانى مى نمايم و در پايان چون هميشه اذعان مى دارم

تشنگان گر آب جويند در جهان 
                                      آب هم جويد به عالم تشنگان

گرو  در  شناسى  آسيب  ساالنه  همايش  عملى  و  علمى  غناى 
رشته  اندركاران  دست  و  همكاران  استادان،  شما  گرم  حضور 
در  باشد.  مى  آن  با  مرتبط  هاى  رشته   و  آزمايشگاه  پاتولوژى، 
انتظار حضور فعال تر همه عزيزان در دوازدهمين همايش ساالنه 

مى باشيم .

با تشكر
دكتر پيمان اميدوار

نايب رئيس انجمن آسيب شناسى ايران 
و دبير اجرايى يازدهمين همايش ساالنه 

انجمن آسيب شناسى ايران

مديريت  از  ايران  شناسى  آسيب  علمى  انجمن  بدينوسيله 
همايش  يازدهمين  در  حضورشان  جهت  زير  شركتهاى  محترم 

ساالنه آسيب شناسى قدردانى مى نمايد. 
• پارس آزمون

• آزمايشگاهى بيتا
• الكترونيك پزشكى پيشرفته 

• آرمان نوين شفا
• نيما پويش طب

• آزماشناسان
• فردآورد
• فراسامد

• نگين گستر طب
• فرما طب

• سامان تجهيز نور
• آريان رايكا

• آكسون سالمت 
• ايران پنام 
• سكن طب
• فراديدپرداز
• بهارافشان

• پارت ايمن طب
•  نانومهر
• طب ابزار

• تكاپو زيست
• مركز ژنتيك دكتر كريمى نزاد و دكتر نجم آبادى

• ديد سبز
• مبنا تجهيز

• اسكوسيستم
• پريان طب

• هوشمند فن آور تهران
• فرزانه آزما

• نوآفرين طوس پويا
• پژوهشى شايان

• پنتا
• آبساز

• انتشارات تيمورزاده 
• انتشارات ختن 

• كتابخانه پزشكى بهاور...
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و  پزشكى  خدمات  كيفيت  الينفك  بخش  اخالقي  عملكرد 
باليني،  پزشكي  آزمايشگاه  در  مثال،  براي  است.  آزمايشگاهي 
نتيجه اي كه نادرست تفسير شده و يا غير معتبر باشد، نه تنها 
قابل استفاده و سودمند نيست بلكه در صورت استناد به آن مي 
تواند منجر به وارد آمدن آسيبي جدي به بيمار گردد. در پزشكي 
قانوني نيز عدم مشاهده ى صحيح و دقيق و يا نتيجه گيري هاي 
نامعتبر مي تواند منجر به بي عدالتي گردد. اين مثال ها بيانگر 

ارتباطي آشكار بين كيفيت و اخالق است.
پاتولوژيست ها ( آسيب شناسان ) و كاركنان آزمايشگاه هاي 
پزشكي ملزم به رعايت ارزش ها و اخالقيات حرفه پزشكي، آيين 
نامه  ها و قوانين اخالقي جامعه ى پزشكي كشور و ساير مباني 
رفتاري و اخالقي مربوط به گروه هاي علمي و حرفه اي مرتبط 
در  باليني  آزمايشگاهي  خدمات  دهنده  ارايه  مسئوالن  هستند. 
كه  بپذيرند  بايد  درماني،   – بهداشتي  هاي  تخصص  ساير  كنار 
تعيين  سطح  از  باالتر  درماني  بهداشتي–  خدمات  ارايه  به  ملزم 
شده توسط قانون هستند. اين الزامات ممكن است در هر كشوري 
متفاوت باشد و مسئول آزمايشگاه با توجه به شرايط و موقعيت، 
رويكردهاي مناسب را تعيين مي كند. اين جزئيات و ريزه كاري 
شده  ثبت   » آزمايشگاه  كيفيت  راهنماي  كتابچه   » در  بايد  ها 

باشد.

اخالق در آزمايشگاه پزشكي
 ETHICS IN LABORATORY

 MEDICINE
BRIAN J.LINEHAN

MOHAMED M.EL.NAGEH
STEPHEN CORDNER

ALAN RICHTER 

آزمايشگاه ها نبايد به اعمالي كه از جانب قانون منع شده است 
بپردازند، مگر در موارد استثناء كه قانون مغاير با اخالق پذيرفته 

شده ى عمومي يا وجدان انساني باشد.
حفظ  در  بايست  مي  پزشكي  آزمايشگاه  يك  كاركنان  تمامي 
حقوق بيماران و جلوگيري از تبعيض غير قانوني تالش كنند تا 

بدين وسيله از وجهه ى حرفه اي خود حمايت كرده باشند.

*  تعاريف
  دكتر

با  كه  گردد  مي  اطالق  شخصي  به  خود  عام  مفهوم  در  دكتر 
در  پردازد.  مي  پزشكي  فعاليت  به  پزشكي  نظام  شماره  دريافت 
برخي از مناطق جهان معموال كلمه پزشك (Physician ) به 
همين معنا به كار مي رود، ولي در مناطق ديگر اين واژه منحصرا 

براي متخصص داخلي به كار مي رود. 

آزمايشگاه پزشكي
به  ولي  است  متفاوت  مختلف  كشورهاي  در  واژه  اين  كاربرد 
طور كلي به تمام مراكزي كه خدمات آسيب شناسي (پاتولوژي) 
ارايه مي كنند و يا بر روي نمونه هاي گرفته شده از بدن انسان، 

آزمايش انجام مي دهند اطالق مي شود.
ها  پاتولوژيست  معمول  طور  به  پزشكي  آزمايشگاه  يك  در 
از  متشكل  اي  مجموعه  نيز  و  پزشكي  علوم  آموختگان  دانش  و 
پرستاران، كاركنان اداري، كاركنان بخش تكنولوژي ارتباطات و 
ى  اندازه  به  توجه  با  آن  جزئيات  و  كارند  به  مشغول  حسابداران 

آزمايشگاه، امكانات و رسوم محلى، متفاوت است.

عملكرد اخالقي
عملكرد اخالقي را مي توان عملكرد فني مناسب توأم با درستي 
در بينش و رفتار تعريف كرد. درستي رفتار عموما بر اساس ارزش 
بر  همچنين  و  شوند   مي  رعايت  جامعه  در  كه  اخالقي  هاي 
اساس استانداردهايي كه توسط آيين نامه هاى مختلف حرفه اي 

پشتيباني مي شوند، تعيين مي گردد.

چرا به اخالق نيازمنديم؟
پزشكي آزمايشگاهي، شامل دامنه ى وسيع پاتولوژي باليني و 
تشريحي، بخشى جدايي ناپذير از پزشكي مدرن است. به طوري 
كه فعاليت پزشكي در سطح استانداردهاي پذيرفته شده در اكثر 
ممكن  غير  آزمايشگاهي  خدمات  به  دسترسي  بدون  كشورها، 
است. حتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته، انتظار مي رود كه 
امكان دسترسي به برخي خدمات آزمايشگاهي وجود داشته باشد. 
خدماتي كه آزمايشگاه هاي پزشكي ارايه مي كنند بخش مهمي 
همان  كه  دارند  انتظار  مردم  عموم  و  است  پزشكي  خدمات  از 
استانداردها و اصول اخالقي كه بر ارايه ى خدمات باليني حاكم 

است، بر ارايه ى خدمات آزمايشگاهي نيز حاكم باشد.
در نظر اول ممكن است اين بحث پيش آيد كه عليرغم نگرش 

مترجم: فرناز مرّوج صالحى 
 دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران

زير نظر :دكتر لطفعلى مرّوج صالحى
 متخّصص آسيب شناسى
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ما به رابطه ى سنتي بين پزشك و بيمار، در روابط بين بيمار و 
آزمايشگاه مضامين اخالقي كمتر ديده مي شود: بيمار به چشم 
حامي به پزشك خود مي نگرد ولي تنها خواسته اش از آزمايشگاه 
قواعد  چارچوب  در  مطلوب  فني  خدمات  ارايه  طبي  تشخيص 
تجاري است. ولي به عقيده ى نگارندگان، اين ايده آل نبوده و در 
كه  است  واضح  هرچند  است.  قبول  قابل  غير  حتى  موارد  برخي 
هرچه ارايه ى خدمات از ارتباط مستقيم با بيمار فاصله بگيرد، 
روابط سنتي بيمار – پزشك كمتر به چشم مي آيد. ولي با اين 
وصف اين ارتباط هنوز هم ضرورت دارد. همواره نمي توان ادعا 
كرد كه پزشك معالج قادر به انتخاب و  تفسير درست آزمايش 
ها و اتخاذ بهترين روش درمان براي بيمار است، در برخي موارد  
بايد  كه  است  باليني  آزمايشگاه  اين  است،  نادر  خوشبختانه  كه 
غير  استفاده  سوء  از  را  آنها  بيماران،  حقوق  حفظ  راستاي  در 
نظام  فراوانى  به  توجه  با  كند.  محافظت  باليني  پزشكان  اخالقي 
هاي پرداخت شخص ثالث ( بيمه )، احتمال تباني غير اخالقي 
ميان پزشك معالج و آزمايشگاه وجود دارد، بنابراين نيازمند يك 
رويكرد اخالقي از طرف آزمايشگاه و پزشك براي جلوگيري از رخ 

دادن چنين وقايعي هستيم.
ارتباط  كه   (Reference) مرجع  هاي  آزمايشگاه  در  حتي 
مستقيم كمتري با بيمار وجود دارد، رفتار در چارچوب اخالقي 
كه اولين هدف آن حفظ حقوق و خواسته هاي بيمار باشد، الزامي 

است.
نظير  ها  حرفه  ساير  و  پزشكي  ميان  اخالقى  الزامات  بسياري 
حسابداري و حقوق مشترك است، بدين معنا كه اين موارد، جزء 
اخالق عمومي است و منحصر به پزشكي و پاتولوژي نمي باشد. 
رازداري مثال بارزي از اين دست ويژگي هاست. در برخي كشورها 
تواند  نمي  قانون  ولي  شود  حمايت مي  قانون  جانب  از  الزام  اين 
اخالق  ى  نامه  آيين  پذيرش  دهد.  پوشش  را  موارد  اين  تمامي 
پزشكي و اعمال آن در آزمايشگاه ها، اعتماد و اطمينان جامعه را 
نسبت به اجراي استانداردهاي اخالقي در آزمايشگاه هاي پزشكي 
 ، پزشكي  در  اخالقمند  رفتار  از  اصلي  هدف  دهد.  مي  افزايش 
حمايت و حفاظت از حقوق بيماران است و در حمايت از بيماران 

نبايد مصالحه نمود.
آزمايشگاه ها (و به طور كلي بيمارستان هايي كه آزمايشگاه 
هاي پزشكي بخشي از آن را تشكيل مي دهند) اغلب به صورت 
شركتي سازمان دهي شده اند. بدين معنا كه مالكان بسياري از 
آنها شركت هاى بزرگ داخلي يا بين المللي هستند. در نتيجه 
آنها اغلب به صورت شركتى فعاليت مى نمايند و عمدتا بر روي 
معموال  اهداف  اين  اند.  شده  متمركز  تجاري  يا  بازرگاني  اهداف 
دستيابي به سود فراوان و تكنولوژي جديد را مي طلبد و در برخي 
كشورها قانون، مديران را ملزم به فراهم كردن حداكثر سود براي 

سهام دارانشان كرده است.
 در صورتي كه يك چارچوب اخالقي شفاف و پذيرفته شده 
احتمال  اين  نشود،  تعريف  ها  آزمايشگاه  عملكرد  ى  نحوه  براي 

و  پزشكى  متعارف  هاى  ارزش  كه  اصلي  هدف  كه  دارد  وجود 
سالمت جامعه است، تحت الشعاع اهداف تجاري قرار گيرد.

بسيارى ادعا مى كنند كه ارايه ى خدمات آزمايشگاهي ( يا به 
طور كلي خدمات بهداشتي - درمانى) با ساير خدمات بازرگاني 
مقررات تجاري يكسانى  يا تجاري تفاوتي ندارد و هر دو بايد از 
تبعيت كنند. اين موضوع به اين قضيه اشاره مي كند كه «خريدار 
كاالها  ارزش  تواند  مى  خريدار  يا  بيمار  خود  و  باشد»  آگاه  بايد 
و خدمات ارائه شده را تعيين كند. اما در پزشكي قضيه به اين 
صورت نيست. بازار تجاري در مدل سرمايه داري محض به تعداد 
نامحدودي فروشنده ، خريدار و اطالعات كامل نياز دارد. اما در 
حقيقت حتي در دنياي تجارت هم به ندرت مي توان به چنين 
شرايط و موقعيتي دست يافت و حال آن كه در پزشكي احتمال 
وجود چنين شرايطي از اين هم كمتر است. داليل اصلي تفاوت 
به  بازرگاني  معمول  معامالت  با  پزشكي  و  آزمايشگاهي  خدمات 

شرح زير است:
1. عدم تناسب بين سطح اطالعات پزشك با بيمار.   بيماران 
به  شده  ارايه  پزشكي  خدمات  كيفيت  ارزيابي  به  قادر  ندرت  به 
خود هستند،  با وجود اين كه پيگيري بيماران از صحت و دقت 
تشخيص هاي پزشكي به طور روزافزون در حال افزايش است ولي 
نظرات  و  ها  ديدگاه  از  نهايي  نتيجه  به  رسيدن  براي  عموما  آنها 
پزشكي ديگر بهره مي گيرند. به هرحال بيماران از بعضي جهات 
مي توانند خدمات ارايه شده را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند؛ 
براي  انتظار  مدت  قبيل  از  نكاتي  به  توان  مي  مثال   عنوان  به 
بهره مندي از خدمات پزشكي يا ميزان رازداري پزشك و مركز 
معالجاتي مربوطه اشاره نمود، ولي در هر صورت يك بيمار نمي 

تواند به ميزان قابل توجهي خدمات پزشكي را ارزيابي كند.
2. بيمار اصوال به پزشك وابسته است و از ديدگاه روانشناسي 
در جايگاهي قرار ندارد كه ارزش خدمات خاص پزشكي را بررسي 
كند و يا معادلي براي آن بيابد. «فروشنده ى خدمات» به شكل 
بيمار  مثال  كه  هنگامي  موضوع  اين  دارد.  انحصاري  حق  مؤثري 
بيهوش است مصداق كامل دارد، ولي همين فاكتورها در مداخالت 
ديگر پزشكي ممكن است با درجات مختلفي خود را نشان دهد. 
بيماران اغلب حس مي كنند كه پزشك در مقام قدرت است و 
بسياري از آنها از اين وضع بيمناكند. بيماران به پزشك وابسته اند 
و مريضي كه به تازگي از تشخيص بيماري جدي و خطرناك خود 
آگاه شده، آن چنان در شوك است كه نمي تواند ارزيابي درستي 

از خدمات پزشكي داشته باشد.
را  هزينه  (بيمه)  دولت  مانند  ثالثي  شخص  اوقات  اغلب   .3
پرداخت مي كند. اين وضعيت، شرايط بازار معمول را بر هم مي 
زند و مشتري خدمات پزشكي نمي تواند ارزيابي درستي از خدمات 
نمايد. ارايه دهنده خدمات نيز انحصاري است و «خريدار» انگيزه 
اى براى سؤال از نظر قيمت ندارد و سيستم به نحوي فعاليت مي 

كند كه ديگر حق انتخابي باقي نمي گذارد.
به اين داليل و شايد به داليل ديگر، ارايه ى خدمات پزشكى 
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معمول  تجارى  خدمات  ساير  با  آزمايشگاهى  خدمات  جمله  از 
كند  مي  ارايه  را  خدمات  اين  كه  فردي  بنابراين  است.  متفاوت 
دريافت  به  خدمات  اين  بودن  منطقي  و  مناسب  از  است  ملزم 
كنندگان اطمينان حاصل نمايد. اين الزامات بيش از آن چيزي 
است كه فروشندگان كاال يا خدمات ملزم به رعايت آن هستند و 

اين نمايانگر مفهوم اخالق است.
با اين وجود، اين بدان معنا نيست كه افراد شاغل در رشته هاي 
مرتبط با سالمت و آزمايشگاه ها نمي بايست روال و روش تجاري 
داشته باشند؛ در حقيقت آن ها ملزمند كه از منابع قابل دسترس 
استفاده بهينه كنند، ولي بايد اين نكته را به خاطر بسپارند كه 
هدف اصلي و كلي آن ها تأمين رفاه و آسايش بيماران است. اين 
عنوان  به  كه  اخالقي  قوانين  و  اصول  قبول  و  اتخاذ  با  جز  هدف 
يافتني  دست  دارند،  كاربرد  آزمايشگاه  اداره  و  عملكرد  راهنماي 
پزشكى  حرفه ى  اصولي كه  با  اصول  اين  صورتي كه  در  نيست. 
پذيرفته است يكسان باشد، بيمار همان گونه كه به پزشك اعتماد 

كرده به آزمايشگاه نيز اطمينان مي كند.

ضوابط و اصول اخالقي 
حصول  پزشكي  در  اخالقمند  رفتار  اصلي  هدف  و  مقصود 
شايستگي  پزشكي  ى  حرفه  كه  است  موضوع  اين  از  اطمينان 
اطمينان  و  بيمار  از  حمايت  دارد.  را  مردم  عموم  و  بيمار  اعتماد 
دادن به او از اين كه مي تواند از حداكثر امكانات پزشكي قابل 
دسترس بهره مند شود، يكي از شروط مهم در دستيابي به اين 
از   جلوگيري  پزشكي،  اخالق  ديگر  هدف  همچنين  است.  هدف 
سوء استفاده از بيمار توسط فردي است كه در مقام قدرت ( از 

لحاظ دانش و موقعيت پزشكي ) قرار دارد. 
بقراط،  تعليمات  از  عموما  پزشكي  اخالق  رسد  مي  نظر  به 
پزشك يوناني ( 460 – 377 قبل از ميالد)،كه عموما وى را به 
عنوان پدر پزشكى مى شناسند، گرفته شده باشد. وي فردي با 
ويژگي هاي شخصيتي و خصوصيات اخالقي واال بوده است. آموزه 
هاي اخالقي وي امروزه در قالب  سوگند نامه بقراط جاودان مانده 
كه به طور سنتي (ولو غير واقعى) توسط افرادي كه وارد حرفه 
پزشكي مي شوند، ياد مي شود. با اين كه واژه هاي كنوني به كار 
رفته در آن عينا همان واژه هاي اصيل نيست و متناسب با طرز 
تفكر جامعه كنوني تغييراتي كرده ولي اصول بنيادي آن كه نفع 

بيمار مهمترين موضوع آن است، ثابت باقي مانده است.
آن  امروزي  ى  شده  نظر  تجديد  مشهور  ى  نسخه  بهترين 
پزشكي  مجمع  توسط   1948 سال  در  كه  است  ژنو  سوگندنامه 
جهان، WMA (World Medical Association) تصويب 
شد و در سال 1968 در سيدني اصالحاتي در آن صورت گرفت 
(رجوع شود به ضميمه 1) . قوانين بين المللي در خصوص اخالق 
در  جهان  پزشكي  مجمع  توسط   1949 سال  اكتبر  در  پزشكي 
لندن پذيرفته شد و از آن زمان تا كنون به عنوان پايه و اساس 
كشورهاي  پزشكي  مجامع  توسط  اخالقي،  رفتار  اصول  و  قوانين 

مختلف به كار گرفته مي شود. (ضميمه 2)
فعاليت  آزمايشگاه  در  كه  افرادي  براي  اخالقي  استانداردهاي 
مي كنند نيز از اخالق در پزشكي مشتق شده و اصول يكساني 
واقع  در  پزشكي  آزمايشگاه  از  عمومي  انتظار  گيرد.  مي  بر  در  را 

خواسته هاي مردم را از حرفه ى پزشكي منعكس مي كند.
كه  است  اين  است  مطلوب  آنچه  شد،  ذكر  كه  داليلي  بنابر 
فردي  مستقيم  كنترل  و  نظارت  تحت  پزشكي  هاي  آزمايشگاه 
كه از نظر پزشكي صالحيت دارد كه معموال يك آسيب شناس 
اين  هميشه  چه  گر  باشند  داشته  قرار  است،  پاتولوژيست)   )
به  كه  كسي  هر  صورت  هر  در  باشد.  نمى  مرسوم  يا  مقدور  امر 
مسئوليت و هدايت آزمايشگاه پزشكي منصوب مي شود، بايد در 
اداره آزمايشگاه، اخالق پزشكي را به كار گيرد؛ اهدافي كه صرفا بر 

پايه مالحظات مالي و فني بنا شده باشند مقبول نيست. 
كنند  مي  كار  مؤسسات  اين  در  كه  هم  متخصصي  كارمندان 
موظفند از اجراي اصول اخالقي اطمينان حاصل كنند تا اقبال و 

اعتماد عمومي به آنان همانند ساير حرف پزشكي باشد.
در سال هاي اخير براي تسهيل تصميم گيري در پزشكي و 
ايجاد نقطه شروعي براي گسترش اخالق پزشكي، چهار اصل مهم 
شناخته شده كه از اعالميه ژنو به دست آمده اند. اعالميه ى ژنو 
نيز همان طور كه پيشتر ذكر شد، به نوبه خود از سوگندنامه ى 
بقراط مشتق شده و اين اصول و ارزش ها و وظايفي را كه به طور 

ضمنى در سوگند نامه ذكر شده، منعكس مي كند.
اين چهار اصل به شرح زير مي باشد: 

1. استقالل رأي(Autonomy)  : بيمار حق دارد كه به نفع 
خودش تصميم گيري نمايد؛ اين حق، رضايت آگاهانه ى بيمار و 

اطالع از شرايط و وضعيت خود را پيش فرض دارد.
اساس  بر  عملكرد  الزام   :  (Beneficence) سودمندي   .2

بيشترين نفع براى بيمار.
بر  عملكرد  الزام   :  (Nonmaleficence)نزدن صدمه   .3

مبنايي كه از آسيب رساندن به بيمار جلوگيري شود.
4. عدالت (Justice): اين اصل نمايانگر مفهوم رعايت انصاف 
تنها  نه  اصل  اين  اوست.  به  بيمار  قانوني  حقوق  كامل  اعطاي  و 
بايد براي تك تك افراد بلكه بايد در تمام زمينه هاي وسيع تر 
پزشكي نيز به كار گرفته شود، و تمامي مفاهيم كلي مساوات و 
توزيع عادالنه را در بر گيرد. اين موضوع وقتي بيشتر اهميت پيدا 
مي كند كه منابع پزشكي در مناطقي با منابع محدود توزيع مي 

شود.
حق بيمار براي محرمانه ماندن اطالعات وي و به طور متقابل 
وظيفه ى كادر پزشكي در قبال اين امر از ديگر مواردي است كه 
رعايت آن در آزمايشگاه هاي پزشكي اهميت دارد.اين حق را مى 
توان جزيى از اصول استقالل رأى، سودمندى و صدمه نزدن لحاظ 
نمود. به عبارت ديگر، اطالعاتي كه از بيمار دريافت و ثبت مي 
شود بايد در جهت منفعت وي به كار گرفته شود. بيمار معموال 
سازي  فاش  كه  دهد  تشخيص  و  باشد  قاضي  بهترين  تواند  مي 
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اطالعات در چه شرايطي به نفع اوست. اين اساس مقررات كلي 
است كه بيان مي كند اطالعات بيمار بدون رضايت وي نبايد در 
اختيار شخص ثالثي قرار گيرد ( كه البته اين قانون استثنا هم 

دارد).
صورت  به  اخالقي  معضل  يك  حل  براي  روشي  جا  اين  در 

سازمان دهي شده پيشنهاد مي شود:
مرحله 1 : يك تحليل جامع  انجام دهيد. اين كار تمام كساني 
بيمار،  خانواده  بيمار،  قبيل  از  دارند  موضوع  در  سهمي  كه  را 
پزشكان معالج ، تكنيسين آزمايشگاه و سازمان هاي ارايه دهنده 

خدمات پزشكي را مشخص مي كند.
مرحله 2 : حقايق را گردآوري كنيد و از صحت و سقم اطالعات 
اطمينان حاصل كنيد. اين مرحله شامل بررسي تمام فرضيه ها و 

آشكار نمودن حقايق در موضوع مورد بررسي است.
صدمه  عدم   ، سودمندي   ، استقالل  اصل «  چهار   : مرحله 3 
كنيد».  اعمال  بررسي  مورد  موضوع  در  را   » عدالت  و  رساني 
همان  واقع  در  شود  مي  برداشت  اصل  چهار  اين  از  كه  مفهومي 
«امانتداري ، احترام گذاشتن ، صداقت و رازداري» است. همچنين 
مثال  زيرا  گردد؛  بررسي  نيز  فرهنگي  ديد  از  وضعيت  است  الزم 
مي  بيان  گوناگون  هاي  صورت  به  ها  فرهنگ  در  احترام  مفهوم 
توجه  مورد  اخالقيات  ى  محدوده  در  بايد  ها  تفاوت  اين  و  شود 

قرار گيرند.
مرحله 4 : به محض اين كه تصميمي گرفته شد، پيش از عملي 
كردن آن يك آزمون روزنامه اي (يا مادر/ والدين) انجام دهيد. در 
واقع اين آزمون پيش بيني مي كند كه در صورت عملي شدن اين 
تصميم، بازتاب آن در يك روزنامه ى معتبر چگونه خواهد بود يا 
مادر يا والدين شما در صورت اطالع از آن چه عكس العملي نشان 
خواهند داد. اين آزمون ساده همخواني تصميم اتخاذ شده را با 

وجدان اخالقي مي سنجد.

*  كاربرد عمومي اصول اخالقي در آزمايشگاه پزشكي
مسئوليت ها

مسئوليت  پزشكي  هاي  آزمايشگاه  جامع،  تحليل  اساس  بر 
هايي را در قبال سه گروه اصلي دارند:

1. بيمار : متخصصان آزمايشگاه در قبال كيفيت و بي عيب و 
نقصي خدمات ارائه شده مسئولند. اين تعهد و مسئوليت شامل 
حفظ صالحيت كاركنان و تالش براي حفاظت از بيمار در برابر 

اعمال ناشايست و غير قانوني است.
2. همكاران و حرفه ى پزشكى : متخصصان آزمايشگاه پزشكى 
شايستگي  و  حيثيت  از  پاسداري  براي  را  خود  تالش  تمام  بايد 
نامي  خوش  بتوانند  و  گيرند  كار  به  پزشكي  ى  حرفه  احترام 
اثبات  به  بودن،  اعتماد  قابل  و  داري  امانت  صداقت،  در  را  خود 
برسانند. همچنين اين متخصصان بايد توجه خود را به پيشرفت 
ارتقاي  علمي،  اطالعات  سطح  بردن  باال  طريق  از  پزشكي  حرفه 
استانداردهاي تحصيلي و كارى و تشريك مساعى با همكاران و 

همكاري با ساير كاركنان حرفه ى پزشكى، معطوف دارند.

3. جامعه : متخصصاني كه در آزمايشگاه طبي فعاليت دارند، 
خواه در حوزه ى كارى خود و خواه به عنوان عضوى از جامعه، در 

برابر سالمت همگاني جامعه نيز مسئولند. 
مقررات  و  قوانين  از  بايست  مي  پزشكي  حرفه ى  متخصصان 
ى  حرفه  كنند.  تبعيت  خود  اي  حرفه  هاي  فعاليت  به  مربوط 
پزشكي متعهد به رعايت استانداردهاي باالي مراقبتى و عملكردي 
براي  را  خود  تالش  تمام  بايد  رشته  اين  در  شاغالن  و  است  
تأثيرگذاري بر افرادي كه مطابق اين استانداردها عمل نمي كنند 

، به كار گيرند.

جمع آوري اطالعات 
هاي  نمونه  و  بيماران  شناسايي  براي  بايد  ها  آزمايشگاه 
آوري  جمع  كافي  اطالعات  قانوني،  مقاصد  ديگر  و  آزمايشگاهي 
كنند ولى اطالعات غير ضرورى نبايد جمع آورى شود. در صورت 
امكان، اطالعات باليني مورد نياز براي تفسير درست آزمايش ها 

نيز بايد گردآوري شود.
مالحظات قانونى مي تواند موارد مرتبط با ايمنى ديگر بيماران 
و كاركنان و نيز اطالعات مورد نياز در باره صورت حساب هزينه 
ها و مديريت منابع و تجديد نظر در مديريت منابع را در بر گيرد. 
بيمار بايد از اطالعات جمع آورى شده و مقصود از جمع آوري 

آن ها آگاه باشد.

جمع آوري نمونه
رضايت آگاهانه ى بيمار شرط اصلي تمامي فرآيندهايي است 
كه بر روي وي انجام مي گيرد. در صورتي كه بيمار به داليلي مثل 
باال بودن سن و يا مشكالت رواني، صالحيت كافي را براي اين كار 
نداشته باشد، اين رضايت توسط پدر و مادر يا فردي كه چنين 
اختيارى را دارد، اعالم مي شود. در شرايط استثنايى كه اين امر 
مقدور نيست، ضرورت عمل هنگامى كه بيشترين نفع را به بيمار 
برساند، مي تواند انجام اين عمل را بر روي وي موجه سازد. در 
آزمايشگاه  به  بيمار  مراجعه  آزمايشگاهي  ى  روزمره  هاي  شيوه 
هاي  روش  با  او  موافقت  اعالم  معناي  به  آزمايش،  انجام  جهت 
جمع آورى نمونه اش ( از قبيل سوراخ كردن رگ و 000)  است 
. با اين حال ، بعضي روش هاي خاص كه بيشتر تهاجمي هستند 
( مثل نمونه برداري از مغز استخوان ) نيازمند ارايه ى توضيحات 
بيشتر در مورد خطرات آن قبل از اعالم رضايت مندي بيمار است. 
در برخي از آزمايش ها از قبيل آزمون هاي ژنتيكي، بيمار بايد از 
طريق مشاوره قبل از انجام آزمايش به پيامدهاي نتايج اين آزمون 

كامال واقف گردد.
خلوت و حريم بيمار بايد با توجه به نوع نمونه (يا اطالعاتى) كه 
از او گرفته مي شود محترم شمرده شود و به انتظارات فرهنگي و 

امكانات موجود نيز توجه گردد.

انجام آزمايش
كه  مناسبى  استانداردهاى  اساس  بر  بايد  ها  آزمايش  تمام 
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وضع  مقامات  يا  و  اي  حرفه  هاي  سازمان  توسط  آن  جزئيات 
كننده ى مقررات تعيين مي شود، انجام گيرد. استفاده از برنامه 
و  استانداردها  سطح  بردن  باال  جهت  كه  بخشى  اعتبار  هاي 
رعايت مقررات طراحي شده است، بايد ترغيب شود. در صورتي 
و  ها  خواسته  به  توجه  نباشد،  دسترس  در  راهنمايي  چنين  كه 
مصلحت بيمار بايد در رأس امور قرار گيرد. در بعضي مواقع اين 
بدين معناست كه آزمايشگاه مي بايست براي جلوگيري از ارايه ى 
جواب نامطمئن به بيمار كه ممكن است باعث وارد آمدن آسيب 
هاي جبران ناپذير به او شود، از انجام آزمايش امتناع ورزد. تمام 
امور آزمايشگاه بايد توسط افراد ذيصالح و ماهر به همان نحو كه 
رود،  مى  انتظار  سالمت  و  علمى  پزشكى،  ى  حرفه  كاركنان  از 

انجام شود.

گزارش نتايج  
نتايج آزمايش بايد تا زمان كسب اجازه از بيمار محرمانه باقي 
بماند. اين نتايج به طور معمول به پزشكي كه آنها را درخواست 
يا   ) بيمار  موافقت  با  و  نياز  صورت  در  و  شود  مي  گزارش  كرده 
صالحديد قانون) به ساير بخش ها نيز ارسال مي گردد. تصميم 
هايى كه با رضايت تلويحى بيمار براى گزارش نتايج آزمايش وى 
به ساير پزشكان ( مانند پزشك مشاورى كه بيمار به او ارجاع داده 
مى شود) گرفته مى شود، بايد با كمال دقت و با در نظر گرفتن 
دستورالعمل  بايد  آزمايشگاه  گيرد.  صورت  محلى  رسوم  و  سنن 
درخواست  به  رسيدگى  روش  آن  در  كه  باشد  داشته  مكتوبى 
هاى مختلف، به تفصيل شرح داده شده باشد و اين اطالعات مى 
بايست در صورت تقاضاى بيمار در اختيار وى قرار گيرد. همچنين 
آزمايشگاه موظف است تمامى جوانب احتياط را براى اطمينان از 
گيرد.  افراد مسئول، در نظر  اطالعات به پزشك و  انتقال  امنيت 
خواه اين انتقال اطالعات از طريق پيك، پست عمومى يا پست 
كند  تضمين  بايد  آزمايشگاه  همچنين  گيرد.  صورت  الكترونيكى 
نوع  و  بيمار  شرايط  به  توجه  با  آزمايش  نتايج  تحويل  زمان  كه 
آزمون، منطقى و قابل قبول است و امكان گزارش نتايج آزمايش 

هاى اورژانس بالفاصله پس از آماده شدن آنها وجود دارد. 
يك  وقت،  سر  در  آن  ى  ارايه  و  ها  جواب  صحت  بر  عالوه 
آزمايشگاه بايد حتى االمكان از تفسير درست نتايج و به كارگيرى 
آن ها ( به نفع بيمار) اطمينان يابد. به شكل و ساختار نوشتارى 
نتايج نيز بايد توجه شود تا تفسير نتايج و تشخيص ناراحتى بيمار 
تسهيل گردد. يك پاتولوژيست و يا يك متخصص كارآمد بايد در 
زمان مقتضى براى بحث درباره نتايج آزمايش حضور داشته باشد. 
ارايه ى مشاوره در كنار انتخاب و تفسير نتايج آزمايش، بخشى از 

خدمات آزمايشگاه پزشكى است.

ذخيره سازى و نگهدارى مدارك پزشكى
آزمايشگاه بايد مطمئن شود كه اطالعات ذخيره شده بيماران 
سوء  و  دستكارى  مجوز،  بدون  دسترسى  شدن،  گم  مقابل  در 

استفاده مصون است. تغيير و يا تصحيح نتايج به جز هنگامى كه 
صورت  مقرر  هاى  روش  طبق  و  تأييد  مورد  و  مجاز  افراد  توسط 
بگيرد، ممنوع است. ( نگهدارى مدارك پزشكى با الزامات قانونى 
هاى  دستورالعمل  كنار  در  الزامات  اين  كه  است  همراه  مختلف 
گيرند.)  قرار  توجه  مورد  بايد  اى  حرفه  افراد  توسط  شده  نوشته 
آزمايشگاه ها مى بايست ضوابط مربوط به خود را در باره مدت 
نتايج  كنند.  وضع  ها  الم  و  ها  نمونه  ها،  جواب  نگهدارى  زمان 
آزمون ها بايد به سهولت قابل دسترس افراد مجاز باشد. هنگامى 
كه مدت زمان مقرر براى نگهدارى اسناد به پايان رسيد، براى از 
بين بردن آن ها بايد از روشى استفاده شود كه امكان برمال شدن 

غيرعمدى اطالعات به حداقل كاهش يابد.

دسترسى به مدارك پزشكى 
امكان دسترسى به مدارك آزمايشگاه پزشكى بايد براى افراد 

زير فراهم باشد :
1.  پزشكى كه آزمايش را درخواست كرده.

2. بيمار
جهت  نياز  صورت  در   ) بيمارستان  كاركنان  و  آزمايشگاه   .3

مديريت وضع بيمار)
4. ساير افراد مجاز و مورد تأييد.

بيماران فاقد صالحيت قانونى، مانند كودكان و افرادى كه از 
آسيب هاى روانى رنج مى برند، همانند ساير افراد بالغ و صالحيت 
دار حق دسترسى به اين مدارك را دارند، گرچه اين حق اغلب 
به والدين يا سرپرست آن ها واگذار مى شود. از طرفى، والدين 
فرزند  پزشكى  پرونده  به  دسترسى  حق  خود  خودى  به  هميشه 
سنن  و  قوانين  باره  اين  در  مختلف  كشورهاى  و  نداشته  را  خود 
در  با  بايد  آزمايشگاه  شد،  ذكر  كه  گونه  همان  دارند.  متفاوتى 
نظر گرفتن قوانين محلى، قواعد و ضوابطى را جهت رسيدگى به 

درخواست هاى مختلف وضع كند.
افراد  از  اطالعات  كردن  مخفى  استثنا،  موارد  در  است  ممكن 
تأييد شده هم موجه باشد؛ به طور مثال در صورتى كه فاش شدن 

اطالعات به نفع بيمار نباشد بايد از دادن اطالعات امتناع ورزيد.
هنگامى كه فرد مورد تأييدى درخواست دسترسى به اطالعات 
بيمار را مى كند، آزمايشگاه مى بايست در ابتدا از هويت واقعى 
به  كار  اين  كه  نمايد،  حاصل  اطمينان  كننده  درخواست  فرد 
تناسب موقعيت به روش هاى گوناگون انجام مى شود و درجه ى 

اطمينان نيز متفاوت است.
روش  آزمايش،  هر  براى  است  ممكن  آزمايشگاهى  هر  در   
از  اطمينان  براى  مثال،  طور  به  باشد.  داشته  وجود  متفاوتى 
درخواست  را   HIV آزمايش  نتيجه  كه  مجازى  شخص  هويت 
نتيجه  كه  فردى  تا  داريم  نياز  بيشترى  تحقيق  به  است،  كرده 
آزمايش هموگلوبين معمولى را در خواست كرده است. بنابراين 
هر آزمايشگاه موظف است دستورالعمل هاى مناسب هر موقعيت 

را به درستى تبيين نمايد.
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تنظيم امور مالى و سازمانى
مستقل از مالكيت، آزمايشگاه هاى پزشكى بايد تحت نظارت 
فردى با صالحيت ( كه معموال يك پاتولوژيست است) اداره شوند؛ 
اين فرد مسئول عملكرد حرفه اى آزمايشگاه از نظر كيفيت انجام 

آزمايش ها و مسايل اخالقى است.
مستقل  اى،  حرفه  امور  نظر  از  بايد  پزشكى  هاى  آزمايشگاه 
اصول  از  ديگر  يكى  امر  اين  و  نيايد  پيش  منافع  تضاد  تا  باشند، 
هاى  حرفه  تمام  و  پزشكى  بين  در  كه  است  اخالقى  كليدى 
خدماتى، مشترك است. آزمايشگاه نبايد تحت نظارت غير پزشك 
باشد، زيرا در اين صورت آزادى عمل خود را براى برآوردن منافع 
با  نبايد  آزمايشگاه   ) دهد.  مى  دست  از  بيمار  هاى  خواسته  و 
پزشكان ارجاع دهنده و يا شركت هاى سرمايه گذارى وارد توافق 
يا  و  موجب  تواند  مى  نامه  توافق  اين  زيرا  شود،  مالى  هاى  نامه 
مانع ارجاع بيماران و آزمايش ها شود و يا در ارزيابى پزشكان از 
اين كه چه چيزى براى بيمار بهتر است  خلل وارد آورد. در هر 
حال اين ارزيابى عموما در محيطى با امكانات محدود صورت مى 
گيرد، بنابراين استفاده بيش از حد از اين منابع براى هر فردى 
قابل قبول نيست زيرا ممكن است مانع تقسيم عادالنه خدمات 

بين تمام افراد گردد.
 اتاق هاى اختصاصى نمونه بردارى در آزمايشگاه بايد از محل 
استقرار پزشكان ارجاع دهنده مجزا باشد، و در صورتى كه امكان 
معمول  ى  گونه  به  بايد  مالى  هاى  نامه  توافق  ندارد،  وجود  آن 

تجارى انجام پذيرد و در آنها جنبه القايى وجود نداشته باشد.
آزمايشگاه ها بايد از شرايطى كه ممكن است منجر به ايجاد 
شرايطى  چنين  باشند.  آگاه  شود،  منافع  تضاد  و  ناسازگارى 
هنگامى ممكن است ايجاد شود كه پاتولوژيست ها بيمار را به كار 
خصوصى خود ارجاع دهند. هر گونه ارجاعى به كار شخصى خود 

بايد قابل توجيه باشد.
آزمايشگاه ها هنگام كار در محيطى با امكانات محدود، وظيفه 
اين  كه  هنگامى  خصوص  به  دارند؛  عهده  بر  سنگينى  اخالقى 
امكانات توسط شخص ثالثى مانند دولت فراهم شده باشد. از يك 
طرف آزمايشگاه وظيفه دارد كه تمامى خدماتى را كه حق بيمار 
است به او ارايه دهد، و از طرف ديگر ملزم است كه از هدر رفتن 
منابع جلوگيرى كند تا نه ساير بيماران از حق قانونى خود محروم 
متحمل  مالى)  بنيادهاى  ساير  يا   ) دهندگان  ماليات  نه  و  شوند 
بار مالى گردند. مفاهيم عملى اين كار در موقعيت هاى مختلف، 
همچنين  باشد.  مى  متفاوت  نيز  كشورى  هر  در  و  بوده  متفاوت 
بسته به اين كه سرمايه گذارى روى بودجه صورت مى گيرد و 
يا بر اساس حق الزحمه ى ارايه خدمات، و اين كه منابع به چه 
ميزان تحت كنترل پزشك درخواست كننده  به جاى آزمايشگاه 
است، فشارهاى وارد بر آزمايشگاه تغيير مى كند. با اين وجود، اين 
وظيفه بر عهده ى آزمايشگاه است كه تا حد ممكن براى تقسيم 

عادالنه ى منابع تالش كند.
اين الزام بر اصل عدالت استوار است.

* برخى كاربردهاى خاص
كالبد شكافى

به طور كلى دو نوع كالبد شكافى وجود دارد: 
داوطلبانه  رضايت  نيازمند  كه  بيمارستانى:  شكافى  كالبد    .1
ى يك فرد مورد تأييد مجاز ( كه معموال از بستگان درجه اول 

است) مى باشد.
2. كالبد شكافى پزشكى قانونى: اين نوع تشريح با درخواست و 
يا دستور پزشك قانونى و يا ساير مقامات به منظور برطرف كردن 

نيازهاى قانونى تحقيقات جنايى صورت مى گيرد.
به  براى  مرگ  از  پس  جسد  بررسى  مفهوم  به  شكافى  كالبد 
و  مرگ  علت  ى  درباره  علمى  و  پزشكى  اطالعات  آوردن  دست 
يا ساير اهداف مرتبط از جمله حل كردن مسائل حقوقى است.

را  مهمى  خصوصى  و  عمومى  پيامدهاى  تواند  مى  شكافى  كالبد 
در بر داشته باشد. پاتولوژيست وظيفه دارد كه از كامل و دقيق 
بودن كالبد شكافى اطمينان حاصل كند تا تمام منافع بالقوه ى 

آن محقق شود.
كالبد  به  مربوط  مسايل  با  آمدن  كنار  ها  خانواده  اكثر  براى   
و  ها  بيمارستان  است.  دشوار  بسيار  سوگوارى  زمان  در  شكافى 
مؤسسات آسيب شناسى پزشكى قانونى مى بايست امكانات الزم 
بستگان  از  حمايت  و  دادن  آگاهى  راهنمايى،  مشاوره،  براى  را 
عزادار داشته باشند. وقايع ناگهانى و دلخراش كه به مرگ منجر 
مى شوند، استرس روانى شديدى را در اطرافيان موجب مى گردد. 
در اين ميان پاتولوژيست و ساير كاركنان نبايد با بى توجهى و 
بى مالحظگى بر اين فشار و استرس بيفزايند. جسد فرد متوفى 
بايد همواره با احترام جا به جا شود و خانواده متوفى بايد از اين 

بابت اطمينان يابند.

رضايت براى كالبد شكافى
بايد پذيرفت كه در بسيارى از اديان و فرهنگ ها كالبد شكافى 
امرى مطلوب و قابل قبول نيست. روش هاى جلب رضايت براى 
به  بايد  كه  شود  مى  تعيين  قانون  توسط  معموال  شكافى  كالبد 
طور كامال دقيق و موشكافانه دنبال شوند. در اكثر كشورها كالبد 
قبلى  اجازه  كسب  نيازمند  جنايى)  غير  و   ) بيمارستانى  شكافى 
از بستگان درجه يك متوفى است. يعنى در واقع بايد ماهيت و 
نتايج حاصل از كالبد شكافى به طور دقيق و با حساسيت براى 
آنها توضيح داده شود. به عنوان مثال بايد لزوم نگهدارى بعضى 
بافت ها در كالبد شكافى براى آن ها شرح داده شود. همچنين 
بايد اين فرصت را به بستگان درجه 1 آن ها داد كه در صورت 
تمايل بافت هاى بدن متوفى را براى مقاصد آموزشى و پژوهشى 
وقف كنند. برخى فرهنگ ها نسبت به جداكردن قلب و مغز از 
بدن به خصوص اگر به همراه ساير اعضاى بدن دفن نشوند و جدا 
نگه داشته شوند حساسيت زيادى دارند. با نزديكان بيمار بايد به 
گونه اى رفتار شود كه آن ها تشويق به پرسيدن سؤاالت بيشترى 
شوند. در مواردى كه فرد متوفى خويشاوندان نزديك ندارد و يا 
ارتباط با آن ها ممكن نيست، آزمايشگاه بايد كامال از روش هاى 
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قانونى كسب اجازه آگاه باشد.

آسيب شناسى بافتى و سيتولوژى 
است  ممكن  بافت  شناسى  آسيب  و  سيتولوژى  بررسى  طى 
مورد خاصى مانند حضور اسپرماتوزوا مشاهده شود كه ارتباطى 
با هدف بررسى ما نداشته باشد؛ در اين گونه مواقع بايد با تفكر 
كه  چرا  نمود،  گيرى  تصميم  آن  عدم  يا  گزارش  مورد  در  دقيق 
باشد.  داشته  بر  در  را  مهمى  اجتماعى  پيامدهاى  است  ممكن 
باشد  اى  گونه  به  بايد  بافتى  تشخيص  بالينى،  پاتولوژى  همانند 
كه اطالعات واضحى براى كمك به پزشك معالج جهت تشخيص 
را  منافع  بهترين  اوقات  تمام  در  بايد  پاتولوژيست  دهد.  بيمارى 

براى بيمار در نظر داشته باشد.

فناورى توليد مثل
فناورى توليد مثل، مسائل بحث بر انگيزى را با خود به دنبال 
نيز  و  دينى  باورهاى  دار،  ريشه  هنجارهاى  به  اغلب  كه  دارد، 
اعتقاد  و  خانواده  و  انسان  هويت  و  ماهيت  ى  درباره  مفاهيمى 
گوناگونى  به  توجه  با  دارند.  اشاره  مرگ  از  پس  مسايل  به  افراد 
به  گوناگون  اجتماعات  و  مذاهب  ها،  فرهنگ  باورها   و  هنجارها 
در  بنابراين  كنند.  مى  برخورد  مسئله  اين  با  متفاوت  اى  شيوه 
اين مورد نمى توان به ديدگاهى مشترك و قابل قبول در سطح 
جنين،  سقط  باره  در  قوى  و  مختلف  عقايد  يافت.  دست  جهانى 
لقاح مصنوعى (توسط اهدا كننده)، لقاح در شرايط آزمايشگاهى 
و انتقال گامت به درون لوله فالوپ مثال هايى از اين نوع است. 
توضيح مفصل در مورد اين مسايل مهم، خارج از حوصله ى اين 
مبحث است. آزمايشگاه بايد سياست گذارى هاى خود را بر اساس 

قوانين محلى و عادات و رسوم آن منطقه قرار دهد.

ميكروب  شناسى،  خون  شيمى،   ) بالينى  شناسى  آسيب 
شناسى، ايمنى شناسى بالينى)

اين  نتايج  شناسى،  سلول  و  بافتى  شناسى  آسيب  همانند 
اطالعات  دهد.  تغيير  را  بيمار  زندگى  تواند  مى  نيز  ها  آزمايش 
حاصله از نتايج و تهيه و ارائه ى آن، بايد به گونه اى باشد كه 

پزشك معالج را در تشخيص و تبعات بيمارى يارى دهد.

طب انتقال خون
آيين نامه ى اخالقى مربوط به اهدا و انتقال خون كه توسط 
جامعه بين المللى انتقال خون تصويب شده، در ضميمه 3 آورده 
شده است. اتحاديه صليب سرخ و هالل احمر بيانيه « اخالق در 
اهدا خون داوطلبانه ( و بدون مزد)» را به تصويب رسانده اند كه 

در ضميمه 4 نوشته شده است.

  اهداى داوطلبانه 
افرادى كه خون خود را اهدا مى كنند بايد اين كار را به صورت 

كامال داوطلبانه و بدون چشم داشت مادى انجام دهند. هيچ گونه 
خون  اهداى  داوطلب  شود.  اعمال  كننده  اهدا  بر  نبايد  فشارى 
بدون اجبار ديگران و با ميل خود خون مى دهد. اين امر با حق 

خودمختارى و حفظ حقوق شخصى همخوانى دارد.

  حمايت از اهدا كننده
هيچ گونه فشار و اجبارى نبايد بر اهدا كننده وارد شود، بلكه 
فرد مى بايست به طور كامل از فرآيند اهداى خون آگاه گشته 
يك  كامل  نظارت  تحت  بايد  خون  دارد.  اعالم  را  خود  رضايت  و 
پزشك جمع آورى شود و به اهدا كننده در مورد محرمانه ماندن 
اهدا  حق  اين  شود.  داده  اطمينان  او  آزمايش  نتايج  و  اطالعات 
كننده است كه از نتايج آزمايش و مواردى كه از خونش استفاده 

مى شود، آگاه باشد.

  حمايت از گيرنده ى خون
 به شخصى كه قرار است خون دريافت كند، تا جايى كه از نظر 
بالينى امكانپذير است، بايد اطالعاتى مطمئن از خطرات، محاسن 

و جايگزينى انتقال خون با روشى ديگر ارايه گردد.
استفاده ى درست از اصل «مختار بودن» بيمار به اين معناست 
كه فرد نيازمند خون (به شرط حفظ قابليت فهم و ارزيابى اطالعات 
ارايه شده) ، بتواند كامال آزادانه دريافت يا عدم دريافت خون را 

انتخاب كند. 
اقداماتى كه جهت اطمينان از كيفيت انجام فرآيندها در طول 
مراحل انتقال خون انجام مى گيرد، اهميت ويژه اى دارد. اولين 
نوع از اين اقدامات در ابتداى كار در خصوص معيارهاى انتخاب 
و يا رد اهداكننده صورت مى گيرد. همچنين جهت اطمينان از 
سالم بودن خون، اجزا و فرآورده هاى حاصل از آن و جلوگيرى 
از واكنش هاى نامطلوب و انتقال بيمارى هاى منتقله از طريق 
انتقال خون، به مديريت صحيح و سيستم هاى اجرايى دقيق نياز 

است. 

ضميمه 1
سوگندنامه ژنو

پزشكى  عمومى  مجمع  در   1948 سال  در  سوگندنامه  اين 
در  سال 1968  در  بعدا  و  شد  تصويب  ژنو  در    (WMA)جهان
بيست و دومين مجمع پزشكى جهان در سيدنى تغييراتى در آن 
داده شد. بيانيه ى ژنو يكى از اولين و مهمترين فعاليت هاى اين 
اهداف  راه  در  پزشكان  فداكارى  مورد  در  بيانيه  اين  بود.  مجمع 
انسان دوستانه ى پزشكى است كه به خصوص در مورد بررسى 
جرايم پزشكى انجام گرفته توسط نازى ها بسيار نمود پيدا كرد. 
بيانيه ى ژنو به بهانه ى به روز رسانى سوگندنامه ى بقراط كه در 
دنياى مدرن كمتر مورد توجه قرار مى گرفت تصويب شد. متن 

اين سوگندنامه به قرار زير است :
« هنگام پذيرفته شدن به عنوان عضوى از جامعه پزشكى :

من صادقانه با خود عهد مى بندم كه زندگى ام را وقف خدمت 
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به بشريت كنم ؛
مى  احترام  آنان  به  و  كرده  قدردانى  استادانم  خدمات  از  من 

گذارم ؛
به  و  وجدان  نهايت  با  پزشكى  ى  حرفه  در  را  خود  كار  من 

شايستگى انجام خواهم داد؛
سالمتى بيماران، اولين دغدغه ى ذهنى من خواهد بود؛

به اسرارى كه بيمارانم با من در ميان گذاشته اند حتى پس از 
مرگشان احترام خواهم گذاشت؛

من با تمام وجود، افتخار و شرافت حرفه ى پزشكى را حفظ 
خواهم كرد؛

همكاران من همچون برادران من خواهند بود؛
هرگز اجازه نخواهم داد تفكرات مذهبى، مليتى، نژادى، احزاب 
سياسى يا موقعيت هاى اجتماعى ميان وظيفه ام و بيمارم جدايى 

بيندازد؛
مرگ  تا  نطفه  شدن  بسته  زمان  از  ها  انسان  زندگى  به  من 
از  باشند،  كرده  تهديد  مرا  كه  هنگامى  حتى  گذارم؛  مى  احترام 
دانش پزشكى خود بر خالف اصول انسانى استفاده نخواهم كرد؛
من اين عهد را از صميم قلب، آزادانه و با افتخار مى بندم.»

ضميمه 2
 1949   WMA آيين نامه ى بين المللى اخالق پزشكى در

 – لندن  در   WMA عمومى  مجمع  سومين  در  شده  تدوين 
اكتبر 1949

وظايف كلى پزشكان
يك پزشك بايد همواره باالترين استانداردهاى مديريت حرفه 

اى را به كار گيرد.
گرفتن  نظر  در  بدون  را  خود  شغل  همواره  بايد  پزشك  يك 

انگيزه هاى مالى انجام دهد.
اعمال زير غير اخالقى به شمار مى روند :

1. هرگونه تبليغ در مورد شغل خود، مگر در صورتى كه انجام 
شده  شمرده  مجاز  پزشكى  اخالق  ملى  ى  نامه  آيين  توسط  آن 

باشد.
2. همكارى و تشريك مساعى در هر نوع خدمات پزشكى كه 

جلوى استقالل عمل پزشك را بگيرد.
3. دريافت هرگونه وجه اضافى از بيمار بابت خدمات ارائه شده 
به جز ميزان مقرر، حتى در صورت آگاهى مريض از اين موضوع.

تضعيف  را  بيمار  روانى  يا  جسمى  مقاومت  كه  عملى  هرگونه 
كند، تنها بايد در جهت منافع بيمار انجام گيرد.

پزشك بايد در مورد افشاى كشفيات و روش هاى جديد درمان 
كامال محتاط باشد.

پزشك تنها درباره مسايلى كه از ديد او تأييد شده است، مى 
تواند گواهى دهد.

وظايف پزشكان در قبال بيماران
پزشك همواره بايد لزوم حفظ زندگى انسان ها از ابتداى لقاح 
مادر  سالمت  حفظ  براى  جنين  سقط  باشد.  داشته  خاطر  به  را 
فقط زمانى كه وجدان پزشكان و قوانين ملى آن را مجاز بدانند، 

قابل انجام است.
پزشك بايد با صداقت و با استفاده از تمام دانش خود به درمان 
بيمار بپردازد. هنگامى كه معاينه يا درمانى فراتر از حد توانايى 
اوست، بايد از پزشك ديگرى كه در اين كار توانايى دارد كمك 

بگيرد.
پزشك بايد به دليل اعتمادى كه بيمار به او كرده است ، تمام 
محرمانه  ،كامال  داند  مى  بيمار  ى  باره  در  كه  اطالعاتى  و  اسرار 

نگه دارد.
پزشك بايد مراقبت هاى اضطرارى و اورژانسى را از روى وظيفه 
ى انسان دوستانه انجام دهد مگر اين كه شخص ديگرى توانايى 

و تمايل به انجام آن را داشته باشد.

وظايف پزشكان در قبال يكديگر
يك پزشك بايد همان رفتارى را با همكارانش داشته باشد كه 

مايل است آن ها با او داشته باشند.
خود  سوى  به  را  ديگر  پزشك  يك  بيماران  نبايد  پزشك  يك 

جلب كند.
يك پزشك بايد اصول بيانيه ى ژنو را كه توسط انجمن پزشكى 

جهان به تأييد رسيده رعايت كند.
 

ضميمه 3
آيين نامه اخالقى اهداء و انتقال خون 

 مجمع بين المللى انتقال خون 

پيشگفتار اين آيين نامه در نشست عمومى مجمع بين المللى 
 16-22 مونترآل  در  آن  اجالس  شانزدهمين  كه  خون  انتقال 
اين  رسيد.  تصويب  به  آراء  اتفاق  به  شد،  برگزار  آگوست 1980 
پيشگفتار بيان مى كند كه هدف از اين آيين نامه، تعيين اصول و 
مقرراتى است كه بايد در انتقال خون رعايت شوند و اساس قانون 
ى  اتحاديه  توسط  كه  نامه  آيين  متن  گردند.  ملى  هاى  گذارى 

صليب سرخ مورد قبول واقع شده به قرار زير است:

اهداء كننده
و  اختيارى  طور  به  بايد  شرايطى  هر  تحت  خون  اهداى    .1
داوطلبانه صورت گيرد و هيچ گونه فشار و تحميلى بر اهدا كننده 

نباشد. 
2. اهداء كننده بايد از خطرهاى مرتبط با اين كار  مطلع گردد 

و سالمتى و ايمنى اهدا كننده بايد همواره مورد توجه باشد.
3. نفع مالى چه براى اهدا كننده و چه براى كسانى كه خون 
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جهت  اى  انگيزه  عنوان  به  نبايد  هرگز  كنند،  مى  آورى  جمع  را 
بدون  را  خود  خون  كه  كنندگانى  اهدا  گيرد.  قرار  خون  اهداى 
مورد  بايد  كنند،  مى  اهدا  داوطلبانه  كامال  و  مادى  داشت  چشم 

تشويق قرار گيرند.
4. ناشناس بودن دهنده براى گيرنده و برعكس به جز موارد 

خاص بايد رعايت شود.
5. اهداى خون نبايد هيچ گونه تبعيض نژادى، مليتى يا دينى 

را در پى داشته باشد.
6. خون بايد تحت نظارت و مسئوليت يك پزشك جمع آورى 

شود.
7. تعداد دفعات اهداى خون، حجم خون گرفته شده در هر 
نوبت با توجه به جنس و وزن فرد و محدوده ى باال و پايين سنى 
و  مقررات  بايد  كه  هستند  مواردى  جمله  از  خون  اهداى  براى 

قوانين خاصى براى آنها وجود داشته باشد.
8. آزمايش هاى الزم جهت تشخيص احتمالى هر گونه عوامل 

غير نرمال كه مى توانند:
الف – اهداى خون را براى دهنده خطرساز كنند.

ب – به گيرنده آسيب برسانند.
بايد بر روى دهنده و خون جمع آورى شده انجام شود.

نظارت  تحت  بايد   (Plasmapheresis) پالسما  اهداى   .9
ويژه قرار گيرد تا موارد زير به طور دقيق مشخص شوند:

الف – ماهيت آزمايش هاى ديگرى كه بايد روى دهنده انجام 
شود.

ب –  حداكثر حجم پالسمايى كه مى توان در يك جلسه از 
دهنده گرفت.

پ - حداقل زمان الزم بين دو جلسه ى متوالى.
ت -  حداكثر حجم پالسمايى كه فرد مجاز است در طول يك 

سال اهدا كند.

روش  توسط  ها  پالكت  يا  سفيد  هاى  گلبول  اهداى   .10
دهنده  به  پالسما  مجدد  تزريق  و  مختلف  هاى  سلول  جداسازى 
(Cytapheresis) بايد تحت مقررات ويژه باشد تا موارد زير را 

مشخص كند:
و  دهنده  به  شده  تزريق  داروهاى  به  مربوط  اطالعات   – الف 

خطراتى كه ممكن است به همراه داشته باشد.
ب – ماهيت آزمايش هاى ديگرى كه الزم است بر روى دهنده 

انجام شود.
پ – تعداد دفعات اهدا در يك محدوده زمانى

هاى  ژن  آنتى  توسط  دهندگان  ى  آگاهانه  سازى  ايمن   .11
يا  درمانى  ويژگى  با  هايى  فرآورده  گرفتن  منظور  به  خارجى 
تشخيصى خاص، نيازمند مقرراتى ويژه است تا بتواند موارد زير 

را مشخص كند:
الف – اطالعاتى كه بايد درباره ى ماده تزريق شده به   

دهنده و خطرات احتمالى آن به وى داده شود.
ب –  ماهيت آزمايش هاى اضافى كه بايد روى دهنده   

انجام شود.

توجه: مقصود از مقررات ويژه در موارد 9 و 10 و 11، تأمين 
خطرات  و  عمل  ماهيت  كه  اين  از  بعد  است.  كننده  اهدا  ايمنى 
احتمالى آن براى اهدا كننده شرح داده شد، دهنده بايد رضايت 
نامه اى را امضا كند. اهدا كننده هايى كه در برابر آنتى ژن هاى 
گلبول قرمز ايمن شده اند، بايد كارت ويژه اى داشته باشند كه 
نشان گر آنتى بادى و جزئيات اختصاصى خون آنها باشد تا در 
صورت نياز اهداكنندگان به خون، خون مناسب به آن ها تزريق 

شود.

12. دهنده بايد در مقابل خطرات غير قابل انكار اهداى خون، 
پالسما، سلول ها و نيز خطرات ايمن سازى بيمه ى كامل شود.

 
گيرنده 

13. هدف انتقال خون فراهم كردن كارآمدترين درمان براى 
گيرنده، با باالترين ضريب ايمنى است.

يك  بايد  خونى  محصوالت  يا  و  خون  انتقال  از  قبل   .14
تهيه  او  مسئوليت  تحت  يا  و  پزشك  امضاى  با  كتبى  درخواست 
بايد  كه  اى  ماده  مقدار  و  نوع  و  گيرنده  هويت  حاوى  كه  گردد 

دريافت شود، باشد.
15. به جز مواقع اضطرارى كه بايد از خون با گروه هاى خونى 
O  يا گلبول هاى قرمز O استفاده كرد، هر نوع تزريق گلبول 
هاى قرمز نيازمند انجام آزمايش هاى مقدماتى تعيين گروه خونى 

گيرنده و سازگارى آن با خون دهنده است.
16. قبل از تزريق خون، يك نفر بايد صحت مشخصات خون 
و محصوالت خونى  و مهلت داشتن تاريخ انقضاء و هويت گيرنده 

را تأييد كند.
17. انتقال خون بايد تحت مسئوليت يك پزشك انجام شود.

18. در صورت بروز هر گونه واكنش در حين يا بعد از تزريق 
خون و محصوالت خونى، بايد تحقيقات الزم جهت تعيين علت 
و منشأ واكنش و نحوه ى جلوگيرى از تكرار آن انجام گيرد و در 

صورت نياز از ادامه انتقال خون جلوگيرى شود.
19. تا زمانى كه نياز درمانى واقعى وجود نداشته باشد، انتقال 
خون و محصوالت آن نبايد صورت گيرد.هيچ گونه انگيزه ى مالى، 
چه براى پزشك تجويز كننده و چه براى مؤسسه اى كه بيمار در 

آن تحت درمان است، نبايد موجب اين كار گردد.
بايد  بيماران  ى  همه  مالى،  منابع  گرفتن  نظر  در  بدون   .20
دسترس  در  صورت  در  خونى  هاى  فرآورده  و  خون  از   بتوانند 

بودنشان بهره گيرند.
21. تا آنجا كه ممكن است، بيمار بايد تنها قسمت هاى خاص 
مورد نياز خود ( سلول ها، پالسما يا مشتقات آن) را دريافت كند. 
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تزريق خون كامل به بيمارى كه تنها به بخشى از آن نياز دارد، نه 
تنها باعث محروميت ساير بيماران از اجزاى خونى مورد نياز مى 
شود بلكه مى تواند براى دريافت كننده هم خطراتى را به دنبال 

داشته باشد.
22. به دليل تهيه خون از منشأ انسانى و محدود بودن مقادير 
قابل دسترس، حفاظت از منافع گيرنده و دهنده با جلوگيرى از 

استفاده ى نادرست و هدر رفتن خون امرى بسيار مهم است.
23. استفاده ى بهينه از خون و محصوالت آن نيازمند ارتباط 
مداوم پزشك تجويز كننده و پزشكانى كه در مراكز انتقال خون 

مشغول به كارند، مى باشد.

كنترل ها
مناسب  كنترل  و  نظارت  بايست  مى  بهداشتى  مقامات   .24
استانداردهاى  خون،  انتقال  در  يابند  اطمينان  تا  دهند  انجام  را 
پذيرفته شده بين المللى و دستورالعمل ها و مقررات منطبق با 

اين آيين نامه به طور مؤثر لحاظ مى گردد.
25. موارد زير بايد به طور مداوم كنترل شوند:

الف- تبحر و مهارت كاركنان  
ب- كافى بودن تجهيزات و مقدمات اوليه كار  

و  مواد   ،(reagents)شناساگرها ها،  روش  پ-كيفيت   
محصوالت نهايى.

 

ضميمه 4
اعالميه ى صليب سرخ و هالل احمر در مورد اخالق اهداى 

داوطلبانه ( و بدون چشم داشت مادى ) خون

مورد  در  المللى  بين  گردهمايى  سومين  در  زير  اعالميه 
آگوست  تاريخ 22-24  در  كه  خون  اهداى  داوطلبان  عضوگيرى 
گروه  آن  از  بعد  رسيد.  تصويب  به  شد،  برگزار  هانوفر  در   1990
نوزدهمين  در  سرخ  صليب  خون  انتقال  المللى  بين  خبرگان 
همايش خود كه در لس آنجلس كاليفرنيا در نهم نوامبر 1990 

انجام شد، پشتيبانى خود را از اين بيانيه اعالم كردند:
 

راستاى  در  احمر،  هالل  جمعيت  و  سرخ  صليب  ى  اتحاديه 
اصول انسان دوستانه ى خود، همواره با جديت از ( مفهوم) اهداى 

خون داوطلبانه ( و بى چشم داشت مادى) حمايت كرده اند.
 

بيست و چهارمين كنفرانس بين المللى صليب سرخ در مانيل 
( فيليپين) در سال 1981 بر تعهد جنبش اهداى خون داوطلبانه 
آيين  با  زمينه  همين  در  و  كرد  تأكيد  مادى  داشت  چشم  بى  و 
نامه ى اخالقى تدوين شده توسط جامعه جهانى انتقال خون كه 
با اصول جنبش، سازگارى داشت، موافقت نمود. تغييرات سريع 
در دهه ى اخير، اهميت ابعاد اخالقى اهداى خون را آشكار كرده 

است.

اهداى خون داوطلبانه و بدون دستمزد از نظر ايمنى گيرنده، 
به دليل عدم سود داشتن براى دهنده، يكى از ايمن ترين انواع 
بدون  اهداكننده  رود  مى  انتظار  رود.  مى  شمار  به  خون  اهداى 
طور  به  است  ممكن  كه  را  مواردى  ترديد،  و  شك  گونه  هيچ 
سال  در  كند.  اعالم  باشد  خطرناك  كننده  دريافت  براى  بالقوه 
هايى  سوال  و  شده  تر  سنگين  هم  اين  از  مسئوليت  اخير،  هاى 
كه توسط سازمان هاى انتقال خون از دهنده پرسيده مى شود، 
جنبه شخصى و پيچيده ترى به خود گرفته است. به همين دليل 
برخى  قديمى–  برخى   ) بسيارى  اخالقى  هاى  مسئوليت   امروز 
جديد) بر دوش سازمان هاى انتقال خون كه خون افراد داوطلب 
(بدون مزد) را دريافت مى كنند، قرار گرفته است. اين مسئوليت 

ها شامل موارد زير است:
هيچ گونه اجبار و فشارى نبايد بر يك اهداكننده بالقوه   - 1

براى اهدا اعمال شود.
هر مؤسسه انتقال خون بايد براى انتخاب و يا رد دهنده،   - 2
معيار هاى مناسب داشته باشد و در صورت رد بايد به اهدا كننده 

توضيح داده شود.
كارمند و فرد داوطلبى كه با اهدا كننده ارتباط دارد،   - 3
بايد به درستى انتخاب شود و تعليم ببيند تا بتواند با دهنده خون 

با ظرافت و مدبرانه رفتار كند.
دهندگان بايد از مسئوليت اخالقى خود در قبال دريافت   - 4

كنندگان مطلع شوند.
اين اطمينان بايد به دهنده داده شود كه خون اهدايى   - 5
او فقط براى بيماران نيازمند استفاده مى شود و فرد واسطه اى 

در اين ميان سود مالى نمى برد.
بايد به اهدا كنندگان اطمينان داد كه خون و فرآورده   - 6
هاى خونى كه از طريق اهداى داوطلبانه و بدون مزد تهيه شده 
است، به بهترين صورت در دسترس بيماران نيازمند در بيمارستان 

ها قرار مى گيرد.
بايد به اهدا كنندگان اطمينان داد كه سازمان انتقال   - 7
خون، تمام اطالعات شخصى و نيز نتايج آزمون هاى آزمايشگاهى 

آن ها را محرمانه نگه مى دارد.

جنبش صليب سرخ و هالل احمر به حمايت خود از پيامدهاى 
اخالقى اهداى خون داوطلبانه و بدون مزد تا جايى كه با اصول 

آن ها مغايرت نداشته باشد، ادامه مى دهد.
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همانند بسيارى از گروه هاى باكتريايى كه در 10 سال گذشته 
منجر  ريبوزومى   16sRNA آناليز  گرفتند،  قرار  مطالعه  مورد 
بارتونال  مورفولوژى،  نظر  از  گرديد.  بارتونال  جنس  تشخيص  به 
باسيل گرم منفى كوچكى به ابعاد 0/5 تا 0/3 در عرض و 1/7 
تا 1 ميكرون در طول و بسيار سخت رشد مى باشد. در 21 گونه 
شناسايى شده در جنس بارتونال 5 گونه آن قادر به ايجاد بيمارى 
در انسان مى باشند. اعضاى جنس بارتونال، پراكندگى وسيعى در 
بالينى  عاليم  فاقد  بيمارى،  مخزن  حيوانات  ولى  داشته  حيوانات 
نقش  انسانى  عفونت هاى  انتقال  در  نيز  ناقل  حشرات  مى باشند. 
دارند. به دليل عدم ايجاد بيمارى در حيوانات، از اين رو مدل هاى 
حيوانى نمى تواند جهت مطالعات بيمارى زايى اين باكترى مورد 
استفاده قرار گيرد. گونه-هاى ايجاد كننده عفونت هاى انسانى و 

بيمارى هاى ناشى از آن عبارتند از: 

عامل بيمارى تب oroya بارتونلوزيز
 Bartonella.baciliformis

Trench fever :عامل بيمارى تب خندق
 B.quintana

 و اندوكارديت: 
Bacillary angiomatosis

 B.heselae : عامل بيمارى خراش پنجه گربه
 ( cat-scratch disease)

Bacillary angiomatosis :باكتريمى، اندوكارديت
 Peliosis hepatis

(بندرت):  گربه  پنجه  خراش  بيمارى  اندوكارديت،  عامل 
 B.clarridyeia

B.elizabethae :(به ندرت) اندوكارديت

عفونت ناشى از بارتونال 
 (Bartonella)

HIV در بيماران مبتال به

نويسندگان : هما فروهش تهرانى ميكروبيولوژيست
الناز حريفى كارشناس دانشگاه علوم پزشكى ايران

شناسايى B.henselae به عنوان عامل اصلى بيمارى خراش 
پنجه گربه و احتمال انتقال آن از طريق ناقل، بين انسان و حيوان 
سبب مطالعات اپيدميولوژيك در مورد اين باكترى و اهميت آن 
شده  دامپزشكى  در  همچنين  و  انسانى  مهم  پاتوژن  عنوان  به 
در  سرواپيدميولوژى  طريق  از  شده  انجام  مطالعات  است(2و1). 
سانفرانسيسكو  در  همكاران  و   Koehler توسط  گربه ها  خون 
 B.henselae نشان داد كه 41 % نمونه هاى خون 61 گربه از نظر
مثبت بود. بچه گربه ها بيشتر احتمال دارد كه در فاز باكتريميك 
باشند(3). مطالعه Chomel و همكاران بر  روى 205 گربه در 
كاليفرنيا نشان داد كه 39/5 % از آنان مبتال به باكتريمى ناشى 
از B.henselae بودند و 52 % از گربه هاى باكتريميك بيشتر از 
داشتـند، و در  ميـلى ليتر خـون  باكترى در هر   ،1000cfu/ml
81 % موارد از نظر آنتى بادى بر عليه B.henselae مثبت بودند. 
گربه هاى باكتريميك تيتر باالترى از آنتى بادى نسبت به گربه هاى 
 ctenocephalides felis غير باكتريميك داشتند. كك گربه

ناقل بارتونال ميان گربه ها و احتماال انسان است(4).

اهميت كلينيكى عفونت بارتوناليى
بارتونال در بيمارانى با سيستم ايمنى تضعيف شده و به خصوص 
بيماران مبتال به HIV سبب عفونت مى شود. در اوايل سال 1990 
و  bacillary angiomatosis ويژه  به  بالينى  عفونت  چندين 

Peliosis hepatis در بيماران مبتال به HIV گزارش گرديد 
و باكترى با رنگ آميزى warthin-starry silver در قطعات 
عروقى  و  جلدى  پوستى،  جراحات  از  شده  برداشته  بيوپسى 

مشاهده گرديد(5).

Bacillary angiomatosis
باكتريايى  عفونت  يك   Bacillary angiomatosis (BA)
است كه بوسيله B.henselae و B.quintana به وجود آمده 
در  اغلب  و  مى شود  عروق  شونده  پخش  ازدياد  و  تكثير  سبب  و 

بيماران مبتال به HIV مشاهده مى گردد.
اين عفونت هم چنين در بيمارانى با سيستم ايمنى مهار شده 
گيرنده پيوند، بيماران مبتال به سرطان كه شيمى درمانى مى شوند 
كورتيكوستروئيدى  درمان هاى  تحت  كه  بيمارانى  چنين  هم  و 
كودكان  در   ،BA آن  بر  عالوه  مى آيد.  وجود  به  مى گيرند  قرار 
در  مى آيد.  وجود  به  نيز  طبيعى  ايمنى  سيستم  با  بزرگساالنى  و 
بيماران مبتال به AIDS داراى ضايعات BA معموال شمارش سلول 

هاى CD4 كمتر از  200 سلول در هر ميكروليتر است(6).
 Kaposi´s sarcoma از   ،  Bacillary angiomatosis
كه  ضايعاتى  وجود  دليل  به  عروقى  نئوپالسم هاى  ساير  و   (KS
ابتدا به صورت پاپول هاى كوچك شروع شده و به تدريج بزرگ 
مى شوند و توليد ندول متورم قرمز تا بنفش مى كنند، تشخيص 
داده مى شود. ضايعات KS معموال صورتى كم رنگ تا قهوه اى و 
يا سياه است و بيشتر حالت پالك دارد تا ندولى شكل، هرچند 
كه روى بعضى از سطوح بدن، ضايعات BA ممكن است به طور 
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ذاتى به شكل پالك پهن، سفت با افزايش پيگمان باشد. BA و 
داشته  وجود  بيماران  بعضى  در  زمان  هم  طور  به  مى توانند   KS
باشند. BA به صورت ضايعات مجزا كه بزرگ شده و بهم آميخته 
مى شوند تا ندول هاى بزرگترى را به وجود آورند مشاهده مى گردد. 
ضايعات به طور ذاتى صاف بوده و سپس ممكن است زخم شده و 

روى آن خشك و پوسته ببندد.
يا  و  زيرجلدى  بافت هاى  در  است  ممكن  ضايعات  از  بعضى 
داخل بدن مانند كبد و طحال به وجود آمده و يا حتى استخوان 
 Osteolytic جراحات  سبب  و  كند  درگير  را  استخوان  مغز  و 
وسيعى  شوند. درگيرى آنژيوماتوز باسيلى دردناك بوده و معموال 
استخوان هاى زند اعلى (Radius)، نازك نى (fibula) و درشت 
 B.quintana را در بر مى گيرد و عامل اصلى آن (Tibia) نى
جراحات  اطراف  در  و  پوست  روى  بر  اريتماتوز  سلوليت  است. 
استخوانى نيز مشاهده مى شود. ابتالى قسمت هاى احشايى بدن 
از طريق انتشار عروقى جراحات و هنگام درگيرى كبد به عنوان 

bacillary Peliosis hepatis به وجود مى آيد.
مخاطى  سطوح  در  باسيلى  آنژيوماتوز  پوستى  خارج  ضايعات 
گوارش،  دستگاه  همچنين  و  تحتانى  و  فوقانى  تنفسى  دستگاه 
ملتحمه و كره چشم، قلب، ديافراگم، مجارى صفراوى، ماهيچه ها، 
عصبى  دستگاه  و  تناسلى  دستگاه  لنفاوى،  غدد  طحال،  و  كبد 

مركزى به وجود مى آيد.
اندازه اى  به  است  ممكن  باسيلى  آنژيوماتوز  داخلى  ضايعات 
شده  داخلى  اعضاى  انسداد  يا  فشردگى،  سبب  كه  شوند  بزرگ 
وزن  كاهش  و  استفراغ  بى اشتهايى،  تب،  همچون  عاليمى  با  و 
بروز كند. تشخيص هيستوپاتولوژيك آنژيوماتوز باسيلى با استفاده 
مورد  در  جراحى  روش هاى  يا  و   Punch صورت  به  بيوپسى  از 

ضايعات جلدى و زيرجلدى و ضايعات عمقى صورت مى گيرد.
نمونه بيوپسى عالوه بر مطالعات هيستوپاتولوژيك از نظر كشت 
و بررسى از طريق ميكروسكوپ الكترونى و روش هاى مولكولى نيز 

مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
از نقطه نظر بافت  شناسى ضايعات آنژيوماتوز باسيلى تركيبى 
 cuboidal مكعبى  اندوتليوم  با  شده  پوشيده  خونى  عروق  از 
است. اين سلول ها به سمت مجارى عروق گسترش يافته و همراه 
با اجتماعى از مواد گرانوالر ارغوانى حاوى تعداد زيادى باكترى 

بوده همچنين ارتشاح نوتروفيل ها نيز وجود دارد.
 Kaposi sarcoma افتراق آن از نظر بافت شناسى از ضايعات
در عدم وجود ضايعات عروقى است، به عالوه ارتشاح سلول هاى 

التهابى تركيبى از لنفوسيت، هيستوسيت و نوتروفيل است.
رنگ   warthin-starry روش  با  بافت  بيوپسى  قطعات  اگر 
 B.henselae .آميزى  شوند، توده هاى باكترى مشاهده مى گردد
پوستى،  جراحات  خون،  از   B.quintana موارد  بعضى  در  و 
بيماران مبتال جدا شده است. در يك  استخوان، احشايى و مغز 
مطالعه بر روى 49 بيمار مبتال به BA در سانفرانسيسكو، 53 % 
با B.henselae و 47 % با B.quintana آلوده شده بودند. از 
نظر اپيدميولوژيك عفونت با B.henselae در ارتباط با گربه و 

كك گربه است، در حالى كه عفونت با  B.quintana در ارتباط 
خانمانى  بى  همچون  اجتماعى  بد  شرايط  و  شپش  با  تماس  با 
است. بعضى از محققين و پزشكان بر اين باورند كه BA ممكن 
است تظاهرات بيمارى خراش پنجه گربه باشد كه ويژه ميزبانى با 
سيستم ايمنى تضعيف شده است. مطالعات انجام شده به صورت 
invitro نشان داده است كه اين ارگانيسم قادر به تحريك رگ 
سازى جديد شده و باعث مهاجرت و تكثير سلول هاى اندوتليال 

مى گردد.
 500 دوز  با  اريترومايسين  با  درمان  به  معموال  جلدى   BA
ميكروبى  ضد  درمان  مى دهد.  پاسخ  روز  در  بار   4 و  گرم  ميلى 
جهت  به  است  ممكن  ولى  يابد،  ادامه  هفته   6 حداقل  تا  بايد 
باشد.  داشته  نياز  نيز  طوالنى ترى  درمانى  دوره  ضايعات  بهبود 
عفونت  بازگشت  از  جلوگيرى  جهت  است  ممكن  تزريقى  درمان 
جلدى و پخش عفونت مورد نياز باشد. اگر ضايعات BA محدود 
هرچند  مى شوند.  برداشته  جراحى  وسيله  به  باشند،  پوست  به 
ماكروليدها  تتراسيكلين،  ريفامپين،  شامل  بيوتيك ها  آنتى  ساير 
كلرامفنيكل،  چنين  هم  كالريترومايسين،  آزيترومايسين،  مانند 
نورفلوكساسين  وانكومايسين،  سولفامتوكسازول،  متوپريم  ترى 
مى باشند  موثر  درمان  در  جنتامايسين  و  سيپروفلوكساسين  و 
ولى عود بيمارى به دنبال قطع دارو گزارش شده است. داروهاى 
و  سيلين ها  پنى  شامل  سلولى  ديواره  سنتز  از  كننده  جلوگيرى 

سفالوسپورين ها در درمان BA مؤثر نمى باشند(7).

Peliosis
كمياب  داخلى  ارگان هاى   Peliosis ايذر،  اپيدمى  از  قبل 
بيماران  در  يا  و  سل  يا  و  كارسينوما  به  مبتاليان  در  فقط  و  بود 
مى گرديد.  مشاهده  آنـابـوليك  استـروئيـدهـاى  با  درمان  تحت 
كيست،  وجود  قبيل  از  ويژگى  داراى   Peliosis hepatis
مى باشد.  هستند  پراكنده  كبد  پارانشيم  در  كه  پرخون  جراحات 
 (Splenic Peliosis) كبدى و طحالى Peliosis افزايش موارد

در ارتباط با HIV گزارش شده است.
اكثر بيماران با Peliosis كبدى و يا طحالى داراى BA بودند 
با  شده  رنگ آميزى    BA بيوپسى  موارد  با  مشابه  باكترى هاى  و 
روش warthin-starry در كيست هاى پرشده از خون كه در 
كبد و طحال وجود دارند ديده شده است. اكثر بيماران مبتال به 
Peliosis hepatis باسيلى، عاليمى چون كاهش وزن، دردهاى 
شكمى، تهوع، كم خونى، اسهال، تب ، بزرگ شدن كبدى طحالى 

و بزرگ شدن غدد لنفاوى را نشان مى دهند.
چندين مورد خونريزى داخل شكمى با شوك هيپوولميك به 
عنوان تظاهرات غيرمعمول Peliosis باسيلى پارانشيمى گزارش 
شده است. آنزيم هاى كبدى معموال افزايش يافته و سطح آلكالين 
 Peliosis .فسفاتاز نيز 5 تا 10 برابر ميزان نرمال افزايش مى يابد
غدد  ريه،  حنجره،  قلب،  قبيل  از  اعضاء  ساير  باسيلى  پارانشيمى 
چشم  شبكيه  و  آل  پينه  غده  تخمدان ها،  سرويكس،  آدرنال، 
به  كه  مى رسد  نظر  به   Peliosis hepatic است.  شده  گزارش 



نشريه علـمى خـبرى
شـمـاره سى و چهارم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

38

يكى  و  است   B.henselae با  عفونت  با  ارتباط  در  ويژه اى  طور 
ديگر از تظاهرات BA مى باشد(1).

تب و باكتريمى
هم  و  پيوند  گيرندگان   ،HIV/AIDS بيماران  در  باكتريمى 
چنين در بيمارانى كه عوامل خطرزاى بيمارى هاى سيستم ايمنى 
  B.henselae ، HIV را ندارند به وجود مى آيد. در بيماران آلوده به
يك بيمارى عمومى، التهابى در سيستم رتيكولواندوتليال به وجود 
مى آورد كه با روش هاى بافت شناسى و يا به وسيله تكنيك هاى 
مولكولى در ضايعات التهابى نكروتيك در طحال، كبد، قلب، مغز 
مبتال  كه  افرادى  در  مى شود.  مشاهده  لنفاوى  غدد  و  استخوان 
يك  با   B.henselae از  ناشى  باكتريمى  نمى باشند   HIV به 
حمله ناگهانى تب، دردهاى عضالنى و مفصلى و در بعضى موارد 
درگيرى CNS (شامل سردرد، فتوفوبى و Meningismus) به 
وجود مى آيد. از اين رو در اين گروه از افراد تحت عنوان عامل تب 

با علت نامشخص تشخيص داده مى شود.
در عفونت ناشى از B.quintana باكتريمى پايدار از نشانه هاى 
تشخيصى تب خندق (Trench fever) است. اين بيمارى در 
شده  پديدار  مجددا  شهرها  ساكن  الكليك  و  خانمان  بى  افراد 
است. در مطالعه انجام شده بر روى 10 بيمار تب دار بى خانمان 
با الكليسم مزمن و HIV منفى، از نظر B.quintana مثبت 
بودند. بزرگ شدن طحال و خراش پنجه گربه و اندوكارديت به 
طور جداگانه در دو نفر از اين بيماران وجود داشت. در اين گروه 
از بيماران شپش نقش مهمى در انتقال بيمارى دارد. به طورى 
كه با روش DNA  ،PCR مربوط به B.quintana در شپش 
جمع آورى شده از بيماران نشان داده شد. مطالعات سرولوژيك 
تزريقى  معتادان  در  را  بارتونال  از  ناشى  عفونت  از  بااليى  شيوع 

نشان مى دهد(8).

اندوكارديت
مورد  چندين  در   B.quintana ويژه  به  بارتونال  گونه هاى 
اندوكارديت كشت منفى تشخيص داده شده اند. اندوكارديت ناشى 
از B.quintana ابتدا در سال 1993 در يك مرد 50 ساله مبتال 
به HIV-1 هم جنس گرا با عاليم تعريق شبانه، كاهش وزن و 
خستگى كه در معاينات فيزيكى مشكل كليوى خفيفى را نشان 

مى داد گزارش گرديد.
B.quintana و B.henselae و B.elizabethae به عنوان 
بيمارى هاى  با  منفى   HIV افراد  ميان  در  اندوكارديت  عامل 
گربه  با  تماس  مواردى  در  همچنين  و  الكليسم  شامل  زمينه اى 
گزارش گرديده اند. در مطالعه انجام شده در سال 2008 در اسپانيا 
بر روى 340 بيمار، 82 نفر زن و 258 نفـر مرد كه 102 مورد 
(30 %) مبتال به ايدز، 199 مورد معتاد تزريقى، 97 مورد معتاد به 
الكل بودند با روش هاى سرولوژيك، 42 % از نظر B.henselae و 

43 % توأما با B.henselae و B.quintana مثبت بودند(9).

بيمارى خراش پنجه گربه
Cat-scratch disease (CSD)

در  آدنوپاتى  لنف  عامل  شايعترين  گربه  پنجه  خراش  بيمارى 
كودكان و بزرگساالن است. اين بيمارى در تمام نقاط دنيا مشاهده 
مى شود ولى از نظر شيوع فصلى بيشتر در فصول پاييز و زمستان 
ديده مى شود و در مناطقى با آب و هواى گرم بيشتر موارد در 
ماه هاى اول تابستان گزارش شده است. در حدود 90 % بيماران 
تاريخچه اى از تماس با گربه وجود دارد و وجود خراش و يا گاز 
گربه ها  بچه  است.  شده  مشاهده  بيماران  در 75-80 %  گرفتگى 
از  انتقال  دارند،  نقش  بيمارى  انتقال  در  بالغ  گربه هاى  از  بيشتر 
ليس  يا  و  خراش  گرفتن،  گاز  دنبال  به  مستقيم  تماس  طريق 
زدن بچه گربه ها به وجود مى آيد. 3 تا 10 روز بعد از خراش و يا 
گازگرفتگى يك پاپول اريتماتوز اوليه و يا پوستول به وجود مى آيد 
كه 2 تا 3 هفته باقى ميماند. در طى اين مدت تب با درجه كم در 
يك سوم بيماران، و بدحالى و تب در يك چهارم موارد وجود دارد. 
10 درصد بيماران سردرد، دردهاى ماهيچه اى و گلو درد دارند 
و راش كم رنگ 1 تا 2 هفته مـشاهده مى گردد. لنف آدنوپاتى 
در 90 % بيماران در محل خراشيدگى و يا گازگرفتگى مشاهده 
مى شود. از آنجا كه اكثر ضايعات در قسمت هاى فوقانى بدن است، 
آدنوپاتى معموال در زير بغل و گردن به وجود مى آيد. در نيمى از 
آدنوپاتى  درگير مى شود اما لنف  لنفاوى  عقده  بيماران تنها يك 
به  است  غيرمعمول  اگرچه  طحال  و  كبد  شدن  بزرگ  و  عمومى 
لنفاوى  عقده  شود.  اشتباه  است  ممكن  لنفوم  با  و  آمده  وجود 
مى دهد.  نشان  را  گرانولوماتور  واكنش  يك  معموال  شده  درگير 
ميكروآبسه ها به صورت شعاعى به همراه هيپرپالزى فوليكوالر با 
 Warthin-starry silver تجمعى از باسيل ها در رنگ آميزى

تجمع باسيل ها مشاهده مى گردند. 
عقده لنفاوى بزرگ شده معموال بعد از چند ماه فروكش كرده 
اما در 20 % بيماران ممكن است لنف آدنوپاتى 12 الى 24 ماه باقى 
بماند. CSD ممكن است تظاهرات آتى پيك نيز مانند سندروم 
التهاب  يا  چشمى،  گرانولوماى  صورت  به   Oculoglandular
و  استئوميليت،  گوش،  اطراف  آدنوپاتى  لنف  همراه  به  ملتحمه 

ميكروآبسه و گرانولوماى كبدى و طحالى به همراه داشته باشد.
سال  در  همكاران  و   longed توسط  شده  انجام  بررسى  در 
گربه هاى  از  شده  منتقل   B.henselae از  ناشى  عفونت   2009
خانگى در يك بيمار 79 ساله مبتال به AIDS با ضايعات پوستى 
كارسينوماى  لنفوسيتى،  مزمن  لوسمى   ،angioma مشابه 
جلدى،  ساركوئيدوز  تومور،  زيرجلدى  متاستاز   ،  Merkel cell
مدنظر  هرپس  پيك  آتى  عفونت  حتى  و  مايكوباكتريايى  عفونت 
و  شناسى  بافت  طريق  از  بارتونال  قطعى  تشخيص  گرفت.  قرار 
PCR انجام شد. از اين رو به دليل تعداد بيماران HIV مثبت و 
بيمارانى با تضعيف سيستم ايمنى، و گزارش طيف 13 % آلودگى 
 Bacillary گرديد  توصيه  آلمان  در   ،  B.henselae با  گربه ها 
قرار  توجه  مورد  بيماران  از  گروه  اين  در   angiomatosis

گيرد(1و10).
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در بررسى انجام شده در سال 2008 در فرانسه در يك زن 42 
ساله مبتال به عفونت هم زمان HCV  و HIV، كاهش بينايى 
 B.henselae دو طرفه به وجود آمد آزمايش خون بيمار از نظر
مى كرد(11).  دارى  نگه  خود  منزل  در  گربه  بيمار  و  بود  مثبت 
 2005 سال  در  يونان  در  شده  انجام  سرواپيدميولوژيك  مطالعه 
شيوع عفونت بارتوناليى را در افراد HIV مثبت بسيار بيشتر از 

جمعيت سالم گزارش كرده است(12).

روش هاى تشخيص و جداسازى گونه هاى بارتونال
نمونه هاى مورد آزمايش جهت جداسازى بارتونال شامل خون، 
بيوپسى از ضايعات Bacillary angiomatosis سيستميك و 
يا جلدى، بيوپسى و يا آسپيراسيون عقده لنفاوى است. نمونه هاى 
بيوپسى  مورد  در  ويژه  به  بيمارى  دوره  ابتداى  از  شده  تهيه 
است.  اهميت  حائز   CSD به  مشكوك  بيماران  از  لنفاوى  عقده 
به  شده  چركى  لنفاوى  عقده  از  است  ممكن  انتهايى،  مرحله  در 
دليل پاسخ ايمنى سلولى موضعى شديد، ارگانيسم به دست نيايد. 
داده  كشت  سپس  و  شده  هوموژنيزه  ابتدا  بايد  بافت  نمونه هاى 
Lysis- روش خون  كشت  از  باكترى  جداسازى  مورد  در  شوند. 

centrifugation جداسازى اين باكترى سخت رشد را افزايش 
 Lithium heparin مى دهد. چنانچه خون در لوله هاى استريل
گرفته شود، فريز كردن و ذوب كردن خون هپارينيزه در دماى 
اطاق قبل از كشت سبب جداسازى باكترى مى شود. از آنجائيكه 
بارتونال در طى رشد Co2 توليد نمى نمايد، سيستم هاى اتوماتيك 
كشت خون مانند Bactec كارايى زيادى ندارند ولى رنگ آميزى 
از بطرى كشت خون با روش acridine organge بعد از 8 روز 

انكوباسيون موفقيت آميز بوده است.

كشت
گونه هاى بارتونال از طريق كشت بر روى محيط مناسب و يا در 
روش كشت سلولى جداسازى مى شوند. در كشت سلولى ويال هاى 
مونواليراز سلول-هاى اندوتليال انسانى مانند ECV3004 و يا ساير 
تيپ هاى سلولى مانند Vero، Hela ، L292 جهت نمونه هاى 
بيوپسى از ضايعات BA و خون هپارينه شده مورد استفاده قرار 
مى گيرند. در مطالعه Koehler و همكاران اليه سلولى اندوتليال 
ازخون   B.quintana جداسازى  براى   (CPA (سلول هاى  گاو 
حاوى  محيط هاى  گرديد.  استفاده  اندوكارديت  به  مبتال  بيماران 
RPM11640 (كشت بافت مايع) كه به آن hemin ، اسيدآمينه، 
وپيروات اضافه شده است، براى جداسازى B.henselae ازخون 
 CSD به  مبتال  بيماران  لنفاوى  عقده  بيوپسى  و  انسان  و  گربه 

مورد استفاده قرار گرفت.
 heart در روش هاى كشت بر روى محيط آگار از محيط پايه
infusion حاوى 5 % خون اسب و يا خرگوش استفاده مى شود، 
محيط هاى Tryptic soy Agar ، كلمبيا آگار و شكالت آگار 
مى كند،  محافظت  را  ارگانيسم  رشد  باشد،  شده  تهيه  تازه  كه 
استفاده  ضدميكروبى  مواد  حاوى  و  اختصاصى  محيط هاى 

نمى شود.
پليت هاى كشت داده شده در انكوباتور با آتمسفر مرطوب و در 
دماى 37-35 درجه سانتيگراد به مدت حداقل 21 روز نگهدارى 
نيازمند  بارتونال  انواع  از  بعضى  كه  داشت  نظر  در  بايد  مى شوند. 
45 روز انكوباسيون مى باشند. Subculture از كشت هاى اوليه 
شرايط  در  بارتونال  انواع  اكثر  مى كنند.  رشد  روز  از 15-20  بعد 
بى هوازى، دماى 42-25 درجه سانتيگراد و در غياب hemin و 
 B.bacilliformis رشد نمى كنند. بايد مدنظر داشت كه Co2
به  نياز  و  سانتيگراد)  درجه  كرده (25-28  رشد  پايين  دماى  در 

Co2 براى رشد ندارد.

رنگ آميزى گرم و مورفولوژى كلنى
سفيد،  كلنى هاى  بارتونال،  گونه هاى  اوليه،  جداسازى  در 
به  را  هستند  متغير  شكل  و  اندازه  در  كه  چسبنده  و  كوچك 
و    B.henselae، B.quintana انواع  از  بعضى  مى آورد.  وجود 
B.elizabethae، سطح آگار را در حين رشد سوراخ مى نمايند. 
گل  مشابه  و  چسبناك  خشك،  سفيد،   B.henselae كلنى هاى 
كلم (cauliflower) بوده، در آگار فرو رفته و هتروژن مى باشند. 
چسبناك  و  خشك  ظاهر  كمتر  كلنى ها  كشت،  بار  چندين  با 
پيدا مى كنند، بزرگتر شده رشد آنها سريعتر مى شود، كلنى هاى 
كه  اين  باستثناى  است   B.henselae مشابه   B.elizbethae
كلنى هاى  مى آورند.  وجود  به  كلنى  اطراف  در  ضعيف  هموليز 
صاف،  كوچك،  هستند،  متفاوت  كامًال   B.bacilliformis
مى كند.  حفظ   Subculture چندين  در  را  ويژگى  اين  و  براق 
و  خميده،  كمى  كوچك،  منفى،  گرم  باسيل  گرم  رنگ آميزى  در 

پلئومورفيك مى باشد.

تشخيص
در  و  بوده  غيرفعال  بيوشيميايى  نظر  از  بارتونال  گونه هاى 
ايندول،  توليد  كاتاالز،  اكسيداز،  شامل  تشخيصى  آزمون هاى 
واكنش  بدون  نيترات  احياى  آزمون هاى  و  دكربوكسيالز  اوره آز، 

مى باشند.
روش هاى  براساس  بارتونال  گونه هاى  تشخيص  روش هاى 
اسيدهاى  آناليز  از  استفاده  با  كموتاكسونوميك  فنوتيپيك، 
 Sequencing و   ،PCR شامل  مولكوالر  تكنيك هاى  و  چرب 
براى  گونه  مونوكلونال  اختصاصى   آنتى بادى  و  اسيدنوكلئيك 
تشخيص  جهت  مى گيرد.  انجام   B.quintana سريع  تشخيص 
   B.henselae، B.quintana شامل  بارتونال،  گونه هاى 
سوبستراى  با  آن  در  كه  تجارتى  سيستم هاى   ،B.vinsonii
آنزيماتيك كروموژنيك، آنزيم تشكيل شده باكتريايى را تشخيص 

مى دهد شامل : 
(Micro Rapid Anaerobe Panel, Vitek Neisseria, 

haemophilus identification card, IDS RaPID, 
ANAII Panel, API ANIDent panel, Microscan 
HNID panel) 
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اسيدهاى  كروماتوگرافى  آناليز  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد 
مى كنند.  كمك  بارتونال  گونه هاى  افتراق  در  نيز  سلولى  چرب 
بارتونال  گونه هاى  نهايى  تشخيص  در  بيشترى  اهميت   PCR
شوك  پروتئين هاى   ،Citrate synthase ژن هاى  تكثير  دارد. 
به  سلولى،  تقسيم  ژن هاى  ريبوفالوينى،  سنتز  ژن هاى  حرارتى، 

طور موفقيت آميزى براى اين منظور استفاده شده است.

تشخيص سرولوژيک عفونت بارتونال
سختى  به  كشت  محيط  در  بارتونال  گونه هاى  اينكه  دليل  به 
قرار  استفاده  مورد  سرولوژيك  روش هاى  مى كنند،  رشد 
گرفته اند. Rennery و همكاران در CDC با استفاده از روش 
ايمونوفلورسانس مستقيم براى B.henselae دريافتند كه 88% 
مورد  در  بيشتر  يا  و  تيتر 64  داراى   CSD به  مبتال  بيماران  از 
كشت  با  همكاران  و   Dalton بررسى  در  بودند.   B.henselae
B.henselae، B.quintana و B.elizabethae در سلول هاى 
تك اليه Vero و تهيه اساليد براى آزمايشIFA،  95 % تيتر آنتى 
بادى 64 و يا بيشتر به B.henselae و B.quintana داشتند و 
از آنجا كه B.quintana با CSD ارتباط نداشته است از اين رو 
تيترهاى مثبت بر عليه B.quintana واكنش متقاطع سرولوژيك 
را بين دو گونه مطرح مى نمايد. Bergmam و همكاران در هلند 
تعيين IgM و IgG ضد B.henselae را با استفاده از دو روش  
كه  يافتند  دست  نتيجه  اين  به  و  نمودند  ارزيابى   EIA و   IFA
حائز   IFA اساليدهاى  تهيه  جهت  باكتريايى  آنتى ژنهاى  منبع 
كشت   B.henselae سلول هاى  هنگاميكه  زيرا  است  اهميت 
IFA به عنوان آنتى ژن در روش Vero داده شده در سلول هاى
انتخاب شدند، IgG داراى حساسيت 31/8 % براى سرم بيمارانى 
 CSD و 33/3 % براى ارزيابى با امكان وجود CSD با احتمال
بود ولى هنگامى كه از B.henselae رشد يافته بر روى محيط 
آگار به عنوان آنتى ژن استفاده شد حساسيت براى دو گروه از 
بيماران (40/9 % و 14/3 % بود). در مورد IgM حساسيت كمتر 
از 50 % مشاهده گرديد. بدون بحث ازاينكه آيا منبع آنتى ژنى 
B.henseale از طريق كشت سلول تهيه شده و يا رشد بر روى 
آگار اساليدهاى IFA تهيه شده با سلول هاى به دست آمده از 
كشت بالدآگار تحت عنوان MRL-BA و ارگانيسم هاى به دست 
 MRL vero/Bartonella عنوان  تحت  سلولى  كشت  از  آمده 
ارزيابى  شده اند.  تهيه  تجارتى  طور  به   IgG substrate slide
اين كيت ها نشان داد كه آنتى ژن تهيه شده از كشت روى محيط 
كيت هاى  به  نسبت  كمتر)  (اختصاصيت  باالتر  تيترهاى  بالدآگار 

تهيه شده از كشت سلولى دارد. 
روش EIA نيز به عنوان يك روش سرولوژيك براى تشخيص 
IgG ، IgM و IgA اختصاصى با استفاده از B.henselae تهيه 
در  ولى  است.  گرفته  قرار  ارزيابى  مورد  بالدآگار  كشت  از  شده 
است  ممكن  بارتوناليى  عفونت  داراى   HIV به  مبتال  بيماران 

پاسخ آنتى بادى با اهميتى مشاهده نگردد(1).

آزمون حساسيت دارويى
دارويى  حساسيت   Agar dilution روش  از  استفاده  با 
B.henselae، B.quintana و B.vinsonii در in vitro مورد 
ارزيابى قرار گرفته است. اين ارگانيسم ها حساس به آمپى سيلين، 
سفترياكسون)،  و  (سفوتاكيسم  سوم  نسل  سفالوسپورين هاى 
ماكروليدها،  مينوسيكلين)،  سيكلين،  (دكسى  تتراسيكلين 
آمينوگليكوزيدها  و  سولفامتوكسازول  متوپريم  ترى  ريفآمپين، 
(جنتامايسين، آميكاسين) بودند. ولى فقط آمينوگليكوزيدها براى 

گونه هاى بارتونال باكتريسيدال مى باشند.
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