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آزمايشگاهى  استانداردهاى  شدن  پررنگ  و  شدن  مطرح  با 
مبحث آموزش از اهميت ويژه اى برخوردار گرديده است. آموزش 
از بندهاى بسيار ارزشمند در استاندارد ايزو 15189 مى باشد. در 
استاندارد ملى نيز كه توسط آزمايشگاه مرجع سالمت در كشور 
آموزش  مبحث  است،  گرديده  اجرا  و  ريزى  پايه   1386 سال  از 
به عنوان يكى از عناصر زيربنايى از آغاز مورد توجه قرار گرفته 

است.
آشنا  آن  تعاريف  با  اول  بايد  آموزش  مبحث  به  پرداختن  در 
شويم، منظور از آموزش در عصر تكنولوژى و ارتباطات صرفا به 
معناى شركت در يك كالس درس و گوش سپردن به سخن استاد 
برخوردار  اى  ويژه  ارزش  از  نيز  آن  جنبه  اين  گرچه  باشد.  نمى 
است اما آموزش اگر منجر به تغيير در ديدگاه و در نهايت عملكرد 
بوده  صورى   عملى  و  منابع   صرف  صرفا  نگردد،  آموخته  دانش 

است و تاثير پذيرى دلخواه را نخواهد داشت.
تكنولوژيك  تحوالت  و  رشد  به  توجه  با  شك  بدون  آموزش   
روش هاى آزمايشگاهى، نياز به تقويت توان پاسخدهى، سرعت 
الزامات  از  كارى،  ايمنى  شرايط  از  اطمينان  و  كاركنان  عمل 
بنيادين در عملكرد آزمايشگاه مى باشد. با تمام دقتى كه در امر 
آنچه  گيرد  مى  صورت  بازآموزى  و  آموزشى  هاى  برنامه  طراحى 
را كه از آن نمى توانيم به اين سادگى مطمئن باشيم ميزان اثر 
بخشى و تاثيرى است كه در جريان عملكرد هركدام از كاركنان 

خواهد داشت. 
آموزش در معناى عام به معناى ارتباطى هدفمند و طراحى 
تغيير  ها،  مهارت  تقويت  منظور  به  خاص  جمعيتى  براى  شده 
الگوى رفتارى و يا ايجاد صالحيت خاص مى باشد. بايد نكته اى 
هاى  آموزش  هاى  روش  ترين  اصلى  از  يكى  كه  شويم  يادآور  را 
فنى از طريق تجربه آموزى و در حين كار و فعاليت حادث مى 
شود كه معموال اصالح آن نيز سخت تر مى باشد. به اين منظور 
در استانداردها، آموزش در بدو استخدام در نظر گرفته شده است 
تا از خطاهايى كه از يادگيرى روش هاى ناصحيح ساير كاركنان  

كه ممكن است در حين كار ايجاد گردد، جلوگيرى نمايد. 
چند  به  بايد  آموزشى  برنامه  هر  موفق   اجراى  و  طراحى  در 

پارامتر اصلى توجه كرد:

آموزش ، تغيير ديد گاه  و در 
نهايت  ارتقاء صالحيت

دكتر حسين دارآفرين، مدير مسئول 
دكتر رعنا امينى، عضو هيات علمى آزمايشگاه مرجع سالمت

: انتخاب فرد/ افرادى كه بايد تحت آموزش   1) گروه هدف 
قرار بگيرد، از اهميت ويژه اى برخوردار است. عدم انتخاب صحيح 
افراد منجر به اتالف شديد منابع و تاخير در اجرا برنامه ها مى 
در  كه  شوند  انتخاب  افرادى  همواره  كه  كرد  توجه  بايد  گردد. 
درجه اول خودشان تمايل براى شركت در اين دوره آموزشى را 
داشته باشند و در مرحله بعدى آموزش هاى اوليه مورد نياز را 
ديده باشند. نكته اى كه در اين جا مطرح مى گردد اين است كه 
گاه بايد افرادى را آموزش دهيم كه خودتمايلى براى اينكار ندارند 
و حتى گاهى نسبت به اين مسئله مقاومت نشان مى دهند. در 
غير  آموزش  هاى  روش  از  استفاده  به  توصيه  معموال  موارد  اين 
مستقيم و يا تالش براى تغيير ديدگاه فرد قبل از شركت در دوره 
آموزشى است. استفاده از ابزارهاى مديريتى و مجبور نمودن افراد 
در شركت در دوره صرفا داراى تاثير منفى خواهد بود و در روند 

آموزش اختالل ايجاد خواهد كرد.
2) برنامه آموزش: استفاده از آخرين مدل هاى آموزشى، تالش 
وسايل  از  گيرى  بهره  علمى،  منابع  جديدترين  به  دسترسى  در 
كمك آموزشى ابزارى هستند كه سبب خواهند گرديد كه شركت 
كنندگان توجه بيشترى به موضوع ارائه شده، داشته باشند. هرچه 
سعى كنيم كه در طى يك برنامه / كالس موضوع را به صورت 
پيام هايى كوتاه و تاثير گذار انتقال دهيم، موفق تر خواهيم بود. 
هيچ گاه نبايد از ياد برد كه ايجاد تمايل در شركت كنندگان براى 
بررسى بيشتر و كنكاش موضوع پس از پايان دوره در واقع گام 
اصلى است كه به يادگيرى خواهد انجاميد. به همين خاطر ارائه 
مطالب به صورت نرم افزار و يا جزوه آموزشى مى تواند در واقع بر 

ادامه روند آموزش و يادگيرى تاثير بگذارد.
3) ارائه كنندگان : ارائه كنندگان برنامه آموزشى در واقع راه 
از  گيرى  بهره  باشند.  مى  كنندگان  شركت  و  دانش  بين  ارتباط 
افرادى كه توان علمى، سابقه فعاليت آموزشى داشته و در ضمن 
آگاه به فن سخنورى مى باشند از اهميت ويژه اى برخوردار مى 
باشد. امروزه در رابطه با هر مبحثى و در هر سطح علمى شاهد 
هستيم كه كالس ها و دوره هاى متعددى برگزار مى شود. ولى 
زمان و منابع ما براى شركت خود و يا كاركنان آزمايشگاه تحت 
به  نسبت  منابع  اتالف  از  قبل  بايد  پس  است.  محدود  نظرمان 

توانمندى برگزار كنندگان مطمئن باشيم.
همانطور كه در آغاز بحث اشاره شد. آموزش به تنهايى داراى 
داراى  كند  مى  ايجاد  كه  تاثيرى  و  تغيير  بلكه  نيست  اهميت 
اهميت است. دوره آموزشى زمانى موثر است كه بتواند تاثير خود 
فرد  صالحيت  ارتقاء  نهايت  در  و  عميق  يادگيرى  صورت  به  را 
بگذارد. آموزش يك امر پوياست. گذراندن يك دوره آموزش كوتاه 
اين  بلكه  گردد.  كاذب  اعتماد  سبب  نبايد  مبحث  يك  در  مدت 
دوره آموزش بايد با دوره هاى ادوارى ، تكميلى ، ارتباط مداوم 
با مدرسان، شركت در دوره هاى پرسش و پاسخ به امرى پويا و 

جارى تبديل گردد.
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نظام سالمت در كشور ما دچار چنان بحران عميقى است كه 
در صورتى كه تدابير جدى و عملى در جهت اصالح آن برداشته 
نشود تبعات جبران ناپذير آن گريبان همه را خواهد گرفت. آنچه 
ارزيابى  براى  شاخص هايى  طرح  مي گردد  مطرح  مقاله  اين  در 
وضعيت موجود در نظام ارائه خدمات آزمايشگاهى و ارائه الگويى 
براى اصالح نظام ارائه اين خدمات است. اميد است كه اين نوشتار 

مدخلى باشد براى دريافت نظرات استادان و صاحبنظران.

براى ارزيابى وضعيت موجود ارائه خدمات آزمايشگاهى مي توان 
از شاخص هاى ذيل استفاده كرد:

 الف- دسترسى آسان به خدمات 
ب- كيفيت ارائه خدمات  
ج- اصل حفاظت از بيمار  

د- سرعت ارائه خدمات

الف- دسترسى آسان به خدمات
دسترسى  مي شود  برداشت  دسترسى  از  معموال  كه  آنچه 
فيزيكى به يك خدمت است اما در واقع دسترسى به معناى امكان 
دستيابى به يك خدمت توسط همه بيماران در زمان هاى مورد 
نياز است. از اين منظر دسترسى به خدمات آزمايشگاهى داراى 

چهار بعد مي باشد:

چالش هاى اصالح نظام ارائه 
خدمات آزمايشگاهى

دكتر فريد كرمى
سردبير و مسئول روابط عمومي انجمن آسيب شناسى ايران

دسترسى فيزيكى  - 1
آن  به  ما  كشور  در  دسترسى  عنوان  تحت  تاكنون  كه  آنچه 
پرداحته شده است و مسئوالن و سياستگزاران آزمايشگاه بالينى آن 
را مدنظر قرار  داده اند، دسترسى فيزيكى به خدمات آزمايشگاهى 
ها  آزمايشگاه  تعداد  افزايش  با  كه  است  شده  تصور  چنين  بوده 
الزاما دستيابى بيماران به خدمات مورد نياز آزمايشگاهى بيشتر 
بهداشت،  وزارت  هاى  سياست  از  يكى  راستا  اين  در  مي گردد. 
و  تاسيس  در  محدوديت  بردن  بين  از  پزشكى  آموزش  و  درمان 
راه اندازى هر چه بيشتر آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى بوده 

است.
اى  گونه  به  آزمايشگاه  تاسيس  نامه  آيين  حاضر  حال  در 
طراحى نشده است كه براى موسسانى كه در مناطق مورد نياز 
آزمايشگاه تاسيس كنند الويتى در نظر گرفته شود و اين مسئله 
به عامل اصلى محروم ماندن مناطق حاشيه اى از آزمايشگاه هاى 
آزمايشگاه  تراكم  دليل  به  ديگر  طرف  از  و  است  شده  كيفيت  با 
در مناطق مركزى و محدود بودن مشتريان صرفه اقتصادى اين 

سرمايه گذارى افت قابل مالحظه اى پيدا كرده است.

هاى  آزمون  بالقوه  امكانات  از  اطالع  عدم   - 2
آزمايشگاهى

فقدان  آزمايشگاهى  خدمات  به  دسترسى  ابعاد  از  ديگر  يكى 
دانش تشخيصى اين خدمات توسط پزشك معالج است عدم اطالع 
پزشكان درخواست كننده از امكانات بالقوه آزمايشگاه بالينى در 
فرآيند تشخيص و اداره بيمارى ها يكى از محدوديت هاى جدى 
در دسترس بيماران به اين خدمات محسوب مي گردد. به عبارت 
ديگر ممكن است يك آزمون آزمايشگاهى قابل انجام در بسيارى 
از آزمايشگاه ها راه گشاى تشخيص بيمارى باشد و اين در حالى 
اين  تشخيصى  امكانات  يا  و  آن  وجود  از  معالج  پزشك  كه  است 
آزمون بى اطالع باشد. فقدان آموزش كلينيكال پاتولوژى در دوره 
طب عمومى وضعيتى را بوجود آورده است كه بسيارى از پزشكان 
به صورت تجربى و آنهم پس از فارغ التحصيلى با امكانات بالقوه 

آزمون هاى آزمايشگاهى آشنا مي شوند.

توان مالى خريد خدمات  - 3
در حال حاضر مهمترين عامل در عدم دسترسى به خدمات 
دليل  به  خدمت  گيرندگان  مالى  توان  شديد  افت  آزمايشگاهى 
پرداخت  سهم  افزايش  و  گر  بيمه  هاى  سازمان  سهم  كاهش 
مستقيم بيماران است. در حقيقت بر مبناى مصوبات برنامه هاى 
پنج ساله توسعه، سهم پرداخت بيماران از خدمات سالمت نبايد 
مبنا  دليل  به  كه  است  حالى  در  اين  و  كند  تجاوز  درصد  از 30 
قرار دادن تعرفه دولتى توسط سازمان هاى بيمه گر پايه و عدم 
تعهد سازمان هاى بيمه گر مكمل در پوشش خدمات آزمايشگاهى 
سرپايى براى مثال در سال 88 سهم پرداخت بيماران از خدمات 

آزمايشگاهى به بيش از 73 درصد افزايش يافته است.
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مبنا قراردادن تعرفه دولتى توسط سازمان هاى بيمه گر عالوه 
بر افزايش سهم پرداخت بيماران باعث شده است كه بسيارى از 
آزمون هاى تخصصى در آزمايشگاه هاى بيمارستان هاى دولتى 

قابل انجام نباشد.

شبكه ارجاع نمونه هاى آزمايشگاهى  - 4
يكى از راه هاى دسترسى آسان مردم به خدمات آزمايشگاهى 
بدين  است  بيماران  هاى  نمونه  ارجاع  شبكه  برقرارى  تخصصى 
معنا كه نمونه بيمار در نزديكترين آزمايشگاه اخذ و سپس تحت 
حال  در  گردد.  ارجاع  تخصصى  آزمايشگاهى  به  مناسب  شرايط 
حاضر كشور ما فاقد يك شبكه ارجاع با استانداردهاى مشخص 
تخصصى  آزمايشگاهى  با  قرارداد  عقد  با  ها  آزمايشگاه  و  است 
بر  كنترل  و  نظارت  تنها  و  مي دهند  ارجاع  را  خود  هاى  نمونه 
اين سيستم درخواست كپى قرارداد فى مابين توسط ادارات امور 
آزمايشگاه هاى دانشگاه ها است. اخيرا آزمايشگاه مرجع سالمت 
و  تدوين  را  آزمايشگاهى  هاى  نمونه  ارجاع  نحوه  استانداردهاى 
ابالغ كرده است و در صورت استقرار اين استانداردها شاهد ارتقا 
خواهيم  تخصصى  آزمايشات  به  بيماران  دسترسى  در  كيفيت 
نويس  پيش  در  آنچه  نظير  اقداماتى  داشت  نظر  در  بايد  اما  بود 
تغيير آيين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاه ها آمده است نه 
اقدامى در جهت دسترسى آسان مردم به آزمون هاى تخصصى 
بلكه حركتى براى از ميان بردن رقباى متوسط و كوچك توسط 

آزمايشگاه هاى بزرگ است.

ب – كيفيت ارائه خدمات
عهده  به  ايران  در  آزمايشگاهى  خدمات  ارائه  كيفيت  ارزيابى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است كه در حال حاضر 
به صورت بازديدهاى دوره اى كه كارشناسان ادارات امور آزمايشگاه 
هاى دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور از آزمايشگاه ها به 
عمل مي آورند صورت مي پذيرد هر چند كه سازمان هاى بيمه گر 
به  محق  را  خود   (!) ها  آزمايشگاه  مالى  منابع  تامين  استدالل  با 
نداند  كه  كيست  اما  مي بينند  ها  آزمايشگاه  از  نظارت  و  بازرسى 
مراكز  مالى  منابع  حداقلى  تامين  در  نقشى  نه  ا  سازمان  اين  كه 
تشخيصى و درمانى دارند و نه واجد سيستم كار آزموده نظارت و 

ارزيابى كيفى از آزمايشگاه ها هستند! 
چك ليست هايى كه تاكنون مورد استفاده كارشناسان وزارت 
بهداشت بوده است با انتظارات گيرندگان خدمت (پزشكان) فاصله 
نبوده  ها  آزمايشگاه  كيفى  ارزيابى  كننده  تضمين  داشته  زيادى 
اند. اين چك ليست ها در زمانى خاص توسط كارشناسان وزارت 
بهداشت با الگو برداشتن از چند نمونه خارجى تهيه شده بود و 
رفته رفته در طول زمان ارزش مميزى خود را از دست داده پر 

كردن اين چك ليست بيشتر جنبه تشريفاتى پيدا كرده بود.
تدوين  از  پس  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  اخير  سال  چند  در 
در  كيفيت  سيستم  ارزيابى  ليست  چك  ملى  استانداردهاى 

آزمايشگاه  تمامى  و  تهيه  را  پزشكى  تشخيص  هاى  آزمايشگاه 
ها ملزم به رعايت مفاد آن شده اند. اين چك ليست در پانزده 
زمينه سواالتى درخصوص نحوه اداره آزمايشگاه مطرح مي كند كه 
مسئوالن فنى موظف به تطبيق آزمايشگاه با اين الزامات هستند.

كاركنان آزمايشگاه  - 1
ايمنى و بهداشت در آزمايشگاه  - 2

تجهيزات آزمايشگاه  - 3
فضا و تاسيسات آزمايشگاه  - 4

فرآيند قبل از انجام آزمايش  - 5
فرآيند انجام آزمايش  - 6

كنترل كيفيت انجام آزمايش  - 7
فرآيند پس از انجام آزمايش  - 8

خريد و انبارش  - 9
ارتباط با ساير آزمايشگاه ها  - 10

شناسايى و رسيدگى به خطاها و موارد عدم انطباق  - 11
مديريت فن آورى آزمايشگاهى  - 12
مديريت اطالعات آزمايشگاهى  - 13

مديريت آزمايشگاه هاى بهداشتى  - 14
كارگاه هاى آموزشى ادارات امور آزمايشگاه ها  - 15

در حال حاضر تمامى مسئوالن فنى آزمايشگاه هاى كشور با 
خود  صورت  به  اول  مرحله  در  ليست  چك  اين  سواالت  تكميل 
اعالمى وضعيت كيفى آزمايشگاه هاى خود را اعالم نموده اند تا 
سپس مميزان آزمايشگاه مرجع سالمت (مميزان بخش دولتى و 
مميزان معرفى شده از طرف انجمن هاى آزمايشگاهى) نسبت به 
يكى  نمايند.  اقدام  ليست  چك  با  ها  آزمايشگاه  وضعيت  انطباق 
بسيارى  در  فنى  مسئوالن  وجود  عدم  طرح  اين  هاى  چالش  از 
از آزمايشگاه هاى مراكز دولتى، تامين اجتماعى و مراكز درمانى 
نيروهاى مسلح است و چالش ديگر ساختار سنتى حاكم بر ادارات 
امور آزمايشگاه هاى دانشگاه هاى علوم پزشكى در نحوه برخورد 

با مميزى و اعتباربخشى است.

ج –اصل حفاظت از بيمار
منظور از حفاظت از بيمار يا Patient  Safety در نظرگرفتن 
جواب  صدور  و  انجام  درخواست،  مراحل  تمامى  در  بيمار  نفع 
از  مراقبت  ميزان  به  شاخص  اين  حقيقت  در  است.  ها  آزمايش 
بيمار در مقابل ضررهاى احتمالى كه به او در اين فرايند خواهد 

رسيد، مي پردازد.
حفاظت از بيمار از پنج زاويه قابل بررسى است.

شناسايى نقاط آسيب رسان  - 1
جواب  تا  مي نمايد  آزمايش  درخواست  پزشك  كه  زمانى  از 
نفع  مي گردد،  صادر  بيمار  از  مراقبت  و  تشخيص  براى  آزمايش 
بيمار شرط اوليه اين فرآيند به حساب مي آيد و ممكن است در 
اين فرايند آسيبى متوجه بيمار گردد كه ضرر آن بيش از ارزش 
آزمون  نوع  به  توجه  با  باشد.  آزمايشگاهى  آزمون  آن  تشخيص 
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وجود  نقاطى  آزمون  هر  تشخيصى  ارزش  تفاوت  و  آزمايشگاهى 
دارد كه هر يك مي تواند براى بيمار آسيب رسان باشد:

الف – آسيب در زمان نمونه گيرى
ب- عدم توان مالى بيمار براى انجام يك آزمون آزمايشگاهى

ج– آسيب ناشى از خطا در فرآيند انجام آزمايش ها  
د- احتمال بروز انحراف در مسير تشخيص به واسطه درخواست 

آزمون نابجا
هـ - آسيب روانى به بيمار به دليل اطالع از جواب آزمايش 

ناهنجار 
منشور حقوق بيمار  - 2

يكى از اصول هر اقدام پزشكى رعايت منشور حقوق بيماران 
است كه در فرآيند درخواست، انجام و صدور جواب آزمايش ها 
مي بايست رعايت گردد. هر چند كه منشور حقوق بيمار تدوين 
گرديده است، اما بازنگرى مكرر با هدف روزآمدكردن آن و نحوه 
اطالع رسانى جهت آگاهى بيماران از حقوق خود يكى از چالش 

هاى اصلى اين بخش محسوب مي شود.
خطاهاى آزمايشگاهى  - 3

از  ناشى  آمدهاى  پى  بيماران  به  رسان  آسيب  نقاط  از  يكى 
خطاهاى آزمايشگاهى است. خطاهاى آزمايشگاهى از سه طريق 

مي تواند براى بيمار آسيب رسان باشد.
ايجاد مسير تشخيصى و درمانى غلط الف- 

مناسب  زمان  در  مناسب  درمان  دريافت  عدم  ب- 
(undertreatment)

نابجا  و  نامناسب  درمانى  اقدام  دريافت  ج - 
(overtreatment)

ايجاد نياز القايى  - 4
و  انجام  درخواست،  فرآيند  در  بيمار  منفعت  اصل  به  توجه  با 
صدور جواب آزمايش ها، درخواست آزمايش هايى كه ربطى به 
است.  رسان  آسيب  او  براى  نوعى  به  باشد  نداشته  بيمار  منفعت 
در حال حاضر درصدى از آزمايش ها درخواستى بدليل حفاظت 
قصور  وقوع  و  درمانى  خطاهاى  بروز  هنگام  در  معالج  پزشك  از 
براى  هايى  آزمايش  است  ممكن  ديگر  عبارت  به  است.  پزشكى 
بيمار درخواست گردد كه هدف آن مبرا نمودن پزشك در زمان 
وقوع خطاى پزشكى باشد و رنج ناشى از انجام آزمايش را بيمار 

متقبل مي گردد در حالى كه نفع آن به پزشك مي رسد.
درخواست  از  ناشى  سودجويى  القايى  نياز  ايجاد  ديگر  جنبه 
آزمايشاتى است كه در فرآيند تشخيص و مراقبت از بيمار لزومى 
ندارد. در شرايط بحران مالى مراكز درمانى بواسطه كاهش سهم 
سازمان هاى بيمه گر و وابستگى مراكز درمانى به سهم پرداختى 

بيماران وقوع اين جنبه به شدت افزايش يافته است.

د– سرعت ارائه خدمات
خدمات آزمايشگاهى زمانى براى تشخيص و مراقبت از بيماران 

ارزشمند هستند كه در زمان مناسب در اختيار پزشك معالج قرار 
الزم  زمان  معناى  به   Turn around time اصطالح  گيرند. 
براى ارائه جواب مي باشد كه با توجه به نوع آزمون آزمايشگاهى 

متفاوت است.
عوامل موثر بر اين زمان عبارتند از:

نوع آزمون آزمايشگاهى  - 1
نوع نمونه مورد نياز  - 2
روش انجام آزمايش  - 3

تعداد درخواست يك آزمون  - 4
دهنده  انجام  آزمايشگاه  با  دهنده  ارجاع  مركز  فاصله   - 5

آزمايش
هاى  بحران  بروز  زمان  در  خدمات  ارائه  سرعت  ديگر  جنبه 
اجتماعى مانند همه گيرى بيمارى ها است كه در اين ميان نقش 
آزمايشگاه هاى مرجع در سرعت پاسخگويى غيرقابل انكار است و 
تعلل در ارائه جواب مي تواند به گسترش بيمارى هاى تهديدكننده 

جامعه منجر گردد.

سركار  و  صفادل  آفرين  نوش  دكتر  خانم  سركار  از  پايان  در 
خانم دكتر رعنا امينى براى ارائه نقطه نظرات كليدى در تعيين 

شاخص هاى فوق تشكر و قدردانى مي گردد.
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راهنما
مباني  پروالكتين،  هورمون  خصوص  در  مقاله  اين  در    
هاي  روش  و  است  شده  داده  شرح  آن  بيوشيمي  و  فيزيولوژيك 
آناليز، نگهداري نمونه، علل افزايش و كاهش آن و تفسير هر گروه 
از نتايج مورد بحث قرار مي گيرند. ويژه متخصصان آسيب شناسى، 
بيمارى هاى داخلى، زنان و زايمان ، جراحي مغز و اعصاب، علوم 
آزمايشگاهي، فوق تخصص غدد اطفال و اعصاب اطفال، پزشكان 
عمومى ، دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، كارشناسان ارشد و 

كارشناسان علوم آزمايشگاهى

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:
1 - تقسيم بندي اتيولوژيك و عاليم باليني هيپرپروالكتينمي 

را شرح دهد.
2 - يافته هاي آزمايشگاهي، مداخالت آزمون ها و لزوم انجام 

هر آزمون را ذكر كند. 
3 - نحوه تصميم گيري درمان در بيماران هيپر پروالكتينمي 

را بيان كند. 

مقدمه
پروالكتين (prl) هورموني پلى پيتيدى است كه توسط سلول 
به  ابتدا  در  كه  مي شود  توليد  هيپوفيز  غده  در  الكتوتروف  هاى 
به  هورمون  اين  ترشح  تنظيم  مي باشد.  پروالكتين  پرى  شكل 
واسطه عملكرد مهاري دوپامين بوده، فركانس و دامنه ترشح آن 
نيز به واسطه محرك هاى فيزيولوژيك (استرس، غذا خوردن و 
  ACTH ورزش) تغيير مي كند. در مواقع استرس به دليل افزايش

سطح آن افزايش مي يابد. 
مقادير باالي اين هورمون در خانم ها بعد از بلوغ ديده شده و 
در حاملگى افزايش فزاينده آن وجود دارد. آدنوم هيپوفيز از علل 

پروالكتين و چالش هاي تفسير 
آزمايشگاهى آن

دكتر كامبيز مظفري، متخصص آسيب شناسى تشريحى و 
بالينى- عضو هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب 

شهيدرجايى

جواد جباري، كارشناس ارشد آزمايشگاه

موز
ودآ

ه خ
مقال

شايع هيپرپروالكتينمى است و از علل ديگر آن كم كارى تيروئيد 
را مي توان نام برد. اين آزمون از دسته آزمايش هايى است كه در 

تفسيرشان همواره  سردرگمي به وجود مي آيد.

مباني بيوشيميايي
پروالكتين (prl) هورموني پلى پيتيدى است كه توسط سلول 
هاى الكتوتروف در غده هيپوفيز توليد شده، وظيفه آن شروع و 
تداوم شيردهى است. داراي 198 اسيد آمينه و ساختاري شبيه به 
هورمون رشد مي باشد (وزن مولكولي  23kD). در ابتدا به شكل 
  N-Terminal پرى پروالكتين توليد مي شود، سپس از  قسمت
شكسته شده و پروالكتين ايجاد مي گردد. شكل اصلى پروالكتين 
در گردش خون، مونومر غير گليكوزيله مي باشد. تعداد ديگرى از 
مولكول هاى پروالكتين وجود دارند كه به نظر مي آيد از تركيب 
  big مانند  مي گردند،  حاصل  ايـمونوگلوبين  بـا  هورمون  اين 
 . (big –big prolactin) Macroprolactin يا prolactin
ng/ و  ها  خانم  در   1-25 ng/mL بين  هورمون  مرجع  مقادير 

mL 20-1 در آقايان مي باشد.

مباني فيزيولوژيك
عمل  واسطه  به  طبيعى  حالت  در  هورمون  اين  ترشح  تنظيم 
مهاري دوپامين مترشحه از هيپوتاالموس است. پروالكتين ترشح 

.(short feedback loop) خود را نيز تنظيم  مي كند
 همانند بسيارى از هورمون هاى هيپوفيزى ترشح پروالكتين 
داراي ريتم سيركادين بوده، حداكثر مقادير آن در هنگام خواب و 

كمترين ميزان بين ساعت 10 صبح و هنگام ظهر است.
ترشح ضربانى ( pulsatile ) آن بگونه اي است كه فركانس 
و دامنه ترشح نه تنها در طول روز، بلكه به واسطه محرك هاى 

فيزيولوژيك ( استرس، غذا خوردن و ورزش) تغيير مي كند.
بنا به داليل فوق و با توجه به اينكه نيمه عمر آن  26-47 
دقيقه است توصيه مي شود هنگام غربالگرى بيماران جهت بررسي 
ساعت  نيم  تا  دقيقه   20 فواصل  به  نمونه   3 هيپرپروالكتينمى 

گرفته شود.
 مي توان سه نمونه را جداگانه آزمايش و ميانگين را محاسبه 
نموده و يا مي توان حجمى يكسان از هر نمونه را در يك نمونه 

نهايى ادغام و سپس نمونه اخير را آزمايش نمود.
اثر اين هورمون بر روى بافت پستان ايجاد مجاري و فضاهاى 
لبوالر و توليد پروتئين هاى اختصاصى شير مانند كازئين و گاما 
الكتا لبومين است. پروالكتين به گيرنده هاى اختصاصى خود در 
غشاء سلول هاى هدف اتصال پيدا مي كند گرچه مكانيسم دقيق 

عملكرد داخل سلولى آن ناشناخته است.
كنترل  ايمنى،  سيستم  بر  تاثير  آن  عملكردهاي  ساير  از 
اسموالليتي و نقش در متابوليسم نسج چربى زيرجلدي است. بر 
كربوهيدرات ها، كلسيم و ويتامين D نيز موثر مي باشد. همچنين 
در رشد و نمو ريه جنين و استروئيدسازى نقش دارد. با اثر مهارى 
بر هيپوتاالموس توليد هورمون هاى آزاد كننده گونادوتروپين ها 
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FSH  سبب كاهش GnRH را مهار مي كند. مهار (GnRH)
كاهش  باعث  ها  خانم  در  مسئله  اين  و   هيپوفيزشده  از   LH و 
گذارى  تخمك  در  ناتوانى  و  ها  تخمدان  پروژسترون  و  استروژن 
 LH , FSH كاهش  آقايان  در  مي شود.  ها  فوليكول  بلوغ  و 
سنتزتستوسترون از بيضه را مهار كرده و اسپرماتوژنز را متوقف 
مي كند. به عالوه هيپرپروالكتينمى توليد آندروژن هاى آدرنال را 

تحريك مي كند و در پاسخ دهى سيستم ايمنى اثر گذار است. 

روش هاى آناليز
 ELISA و روش IRMA روش هاى ايمونو راديومتريك اسى
جهت سنجش پروالكتين وجود دارند. در عمل اكثر آزمون هاى 
روتين بر پايه روش هاي اتوماتيك كمى لومينسانس يا فلوروسانس 
كننده  گمراه  عوامل  حذف  جهت  مختلف  هاى  روش  مي باشند. 
سنجش كاذب هورمون ايجاد شده است كه شامل ايمنواسى به 
دنبال استخراج با پلى اتيلن گليكول و اولترا فيلتراسيون توسط 

سانتريفوژ (centrifugal ultrafiltration) مي باشد.

نگهدارى نمونه
سرم نمونه ارجح براى انجام آزمون است. شرايط خاص براي 
نگهدارى نياز ندارد و در  4 درجه سانتي گراد تا 24 ساعت پايدار 

مي ماند.
براى نگهدارى طوالنى مدت نمونه را منجمد مي كنند. بهترين 
زمان نمونه گيرى 4-3 ساعت پس از بيدار شدن فرد از خواب 
صبحگاهى است، چون استرس و تحرك، ورزش و مصرف پروتئين 
آن را مي افزايند، بيمار بايد در طول شب ناشتا بوده و استراحت 

كرده باشد.

علل افزايش پروالكتين
1. فيزيولوژيك 

افزايش  دليل  (به  استرس  و  درد  خوردن،  غذا  خوابيدن، 
ACTH)، مقاربت جنسى، حاملگى، تحريك سينه ها، شيردهى، 
بيمارى هاى سيستميك مانند ضايعات قفسه سينه يا ستون مهره 
تيروئيد،  غده  ثانويه  يا   اوليه  كارى  كم  توراسيك،  ناحيه  در  ها 

نارسايى آدرنال، نارسايى مزمن كليه و سيروز كبدى .
2. دارويى

بوسپيرون،  ها،  تيوگزانتين  هالوپريدل،  ها،  فنوتيازين 
مهاركننده هاى منوآمين اكسيداز، فلوكسيتين، آمى تريپتيلين، 
دوپا،  متيل  آلفا  البتولول،  خون  فشار  ضد  داروى  متوكلوپراميد، 
قرص  ها،  استروژن  رانيتيدين،  سايمتيدين،  وراپاميل.  رزرپين، 
مشتقات   .( قطع  دنبال  به  يا  و  مصرف  (حين  باردارى  ضد  هاى 

ترياك، هروئين، مورفين و متادون.
3. پاتولوژيك

يا  فشار  آكرومگالى،  آدنوما)،  ميكرو  يا  (ماكرو  پروالكتينوما 
دوپامين  مهارى  تاثير  در  اختالل  دليل  (به  هيپوفيز  ساقه  قطع 
توسط  پروالكتين  نابجاى  ترشح  الكتوتروف)،  هاى  سلول  روى 

تومورهاى غير هيپوفيزى، بيمارى تخمدان پلى كيستيك، صرع 
و موارد ناشناخته.

علل كمبود پروالكتين
به دليل نكروز هيپوفيز يا انفاركت اين غده و در برخى موارد 
فقدان  دچار  زنان  در  مي شود.  ديده  هيپوپاراتيروئيديسم  پسودو 

كامل آن اختالالت قاعدگى و نازايى يافت مي شود.

پاتوفيزيولوژي و تفسير نتيجه آزمايش
در برخى از موارد پروالكتينوما (تومورمولد پروالكتين) مقادير 
هورمون بسيار باال است و از آنجا كه فقط يك رقت هنگام آزمايش 
اتصال  نواحى  ماده  اين  باالي  بسيار  هاى  غلظت  مي شود،  تهيه 
طور  به  لذا  مي كنند،  اشباع  آزمايش  در  را   (Binding site)
 hook كاذب نتيجه آزمون پايين گزارش مي شود. اين پديده بنام
effect ممكن است باعث تشخيص غلط با بيمارى كه دچار آدنوم 
كروموفوب و فاقد ترشح هورمون پروالكتين است گردد. اگر اين 
احتمال در كار باشد كه بيمار دچار توموري بزرگ مولد پروالكتين 
و  رسانده  صدم   يك  رقت  به  را  نمونه  كه  مي شود  توصيه  باشد 
جلوگيري  نتيجه  كاذب  كاهش  از  تا  شود  انجام  سنجش  سپس 

شود. 
مقادير باالي پروالكتين در خانم ها بعد از بلوغ ديده شده و 
احتماال به خاطر اثر تحريكى استروژن است. در حاملگى افزايش 
فزاينده پروالكتين سرم به گونه اى وجود دارد كه در سه ماهه 
افزايش  دليل  به  مسئله  اين  كه  مي رسد   500 mL/ng تا  سوم 
تعداد سلول هاى سازنده هورمون بوده و اندازه غده هيپوفيز به 

بيش از 2 برابر مي رسد.
اگر مادري شيردهي نداشته باشد طى سه هفته پس از زايمان 
مقادير هورمون به ميزان پايه باز مي گردد. در مادرانى كه شيردهى 
دارند  مقدار پايه پروالكتين به طور متوسط افزايش داشته و در 
پاسخ به تحريك سينه مادر به دنبال مكيدن شير به صورت اپى 
حاالت  از  بسيارى  مي شود.  ديده  ترشح  جهشى  افزايش  زوديك 
فيزيولوژيك و پاتولوژيك و طيف وسيعى از داروها پروالكتين را 
اين  ندرتا  فارماكولوژيك  و  فيزيولوژيك  عوامل  مي دهند.  افزايش 

ميزان را به بيش از ng/mL 200 مي رسانند.
قبال اشاره شد كه هيپرپروالكتينمى با مهار GnRH اختالل 
عملكرد جنسى و نازايى در مردان و زنان ايجاد مي كند. زنان با 
بدون  يا  و  با  واضح  آمنوره  يا  اوليگومنوره  لوتئال،  فاز  اختالالت 
گاالكتوره مراجعه كرده و  مردان با هيپوآندروژنمى، كاهش ميل 

و ناتوانى جنسى.
آدنوم هيپوفيز از علل شايع هيپر پروالكتينمى است. معموال 
هيپوفيز  تومور  وجود  احتمال  با  سرم   PRL افزايش  ميزان 
همخوانى دارد به طورى كه مقادير باالتر از ng/mL 200 همواره 
حكايت از پروالكتينوما دارد. همچنين مقدار پروالكتين با اندازه 
آكرومگال،  بيماران  از  درصد   20-40 در  دارد.  همخوانى  تومور 
هيپرپروالكتينمى ديده مي شود كه بايد به دليل وجود يك تومور 
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به  يا  و  بوده  سوماتوتروف)  و  الكتوتروف  هاى  (سلول  مخلوط 
خاطر برداشت اثر مهاري دوپامين از روى ترشح پروالكتين باشد. 
همچنين چون هيپرپروالكتينمى تا 40 درصد بيماران اكرومگال 
انسولينى  شبه  رشد  فاكتور  گيرى  اندازه  مي كند،  درگير  را 
بيماران  اين  در   insulin-like growth factor (IGF-1)

مهم مي باشد.
از علل ديگر هيپرپروالكتينمى كم كارى تيروئيد است. هورمون 
 TSH نه تنها تحريك كننده ترشح (TRH) TSH آزاد كننده
توجيه  كه  مي كند  تحريك  نيز  را    PRL ترشح  بلكه  مي باشد، 
ثانويه  يا  اوليه  هيپوتيروئيدى  در  خفيف  هيپرپروالكتينمى  گر 
بيماران  اين  در  معموال  تيروئيدى  هاى  هورمون  با  درمان  است. 
پروالكتين را به حد طبيعى باز مي گرداند. اين مسئله حائز اهميت 
است كه تمام بيماران دچار افزايش غير عادى PRL از نظر آزمون 

هاى تيروئيدى جهت رد هيپوتيروئيدى بررسى شوند.
 ندرتا ترشح نابجاى هورمون مسئول افزايش PRL است.

اندازه گيري LH- FSH، تستوسترون و استراديول نيز توصيه 
باشد  داشته  وجود  بالينى  انديكاسيون  كه  صورتى  در  مي شود. 
هورمون هاى محور آدرنال نيز بايد بررسي شوند. تمامى بيماران 
بايد در ارزيابى خود با    MRIو CT از جهت ضايعات  ناحيه 

زين تركى بررسى شوند. 
MRI جزئيات آناتوميك بهترى به جهت مشاهده آدنوم هاى 
در  كليدى  ابزارى  بينايى  ميدان  بررسى  مي كند.  فراهم  كوچك 
با  افراد  در  و  پروالكتينوماست  تومور  به  مبتاليان  درمان  پايش 

بيمارى پايدار بايد ساالنه انجام شود.
هيپوتاالموس-  محور  اختالل  ترين  شايع  هيپرپروالكتينمى 
با  آن  سطح  زنان  در  است.  بالينى  آندوكرينولوژى  در  هيپوفيز 
تغييرات ولو جزيى عاليم باليني را ظاهر مي كند ولي در مردان به 
دليل عدم وجود اختالالت عادت ماهانه كه حاكى از ميكروآدنوم 
ميدان  اختالالت  با  آدنوما  ماكرو  شكل  به  مي باشد  ها  خانم  در 
 30 تا  مي كند.  تظاهر  اپتيك  كياسماى  روى  بر  فشار  و  بينايى 
درصد از افرادى كه آدنوما هاى بدون عالمت بالينى دارند دچار 

افزايش پروالكتين هستند.
يا  مهارى  هاى  آزمون  هيپوفيزى  هاى  هورمون  ساير  همانند 
تومورال  هيپرپروالكتينمى  افتراق  جهت  اعتمادى  قابل  تحريكى 
آستانه  در  پروالكتين  ميزان  اگر  ندارد.  وجود  تومورال  غير  از 
مرزى باشد بايد حداقل 2 نوبت ديگر نمونه تكرار گردد و دقت 
حداقل  بيمار  به  و  گرفته  صورت  هنگام  صبح  گيرى  نمونه  شود 
نگرفته  صورت  ها  سينه  تحريك  يا  ضربه  و  گردد  وارد  هيجان 
باشد. همچنين داروهاى محرك ترشح پروالكتين مصرف نشده 
هاى  آزمون  با  فوق  هورمون  هاي  فرم  تمامى  كه  آنجا  از  باشند. 
كاذب  افزايش  سبب  مي توانند  هستند،  سنجش  قابل  ايمونواسى 
پروالكتين در بيمارانى شوند كه افزايش پاتولوژيك اين هورمون 
big  prolactin   تائيد نمي شود، مانند CT  و MRI  در آنها با

.Macroprolactin يا
با  كه  هستند  كوچك  آنقدر  تومورها  درصد   50 كه  آنجا  از 

روش هاى نوروراديولوژيك يافت نمي شوند، افتراق بين تومورهاي 
پروالكتينمى  هيپر  و  سلولى  هيپرپالزى  هيپوفيزي،  كوچك 

ايديوپاتيك بدون عمل جراحى ميسر نمي شود.
هستند  غيرترشحى  بزرگ  تومورهاى  پروالكتينوماها  پسودو 
هيپوتاالموس  از  دوپامين  ترشح  و  فشرده  را  هيپوفيز  ساقه  كه 
سبب  را  پروالكتين  سطح  متوسط  افزايش  و  كرده  مختل  را  
مي شوند. هر ضايعه اي كه در زين تركى و يا ناحيه پاراسالر به 
ساقه هيپوفيز فشار آورد، ترشح تونيك دوپامين را مختل مي كند، 

پس مهار ترشح پروالكتين برداشته مي شود.
تظاهر   1000 ng/ml باالتراز  سرمى  سطح  با  آدنوماها  ماكرو 
بزرگ  متر  ميلى   10 از  كه   ) آدنوما  ماكرو  درمان  در  مي كنند. 
پسودوپروالكتينوما  ولى  مي دهد  جواب  طبى  درمان  مي باشد) 
داروى  با  پروالكتين  سطح  نمي دهد.  جواب  طبى  درمان  به 
رشد  به  پروالكتينوما  پسودو  ولي  مي يابد  كاهش  بروموكريپتين 
خود ادامه مي دهد. در بيمارانى كه ماكرو آدنوم با PRL كمتر از 
ng/ml 500 دارند احتمال پسودو پروالكتينوما وجود داشته و در 
مقادير باالى ng/ml 1000 تومور واقعى PRL ساز وجود دارد. 
مقادير بين ng/ml 500- 1000 بر اساس مقتضيات فردى (به 

تناسب هر مورد) قضاوت مي شود.

ما كرو پروالكتين و نحوه رويكرد به آن 
پروالكتين  از  نوعي  شد،  اشاره  بحث  ابتداي  در  همانطوركه 
وزن  با  مولكولي  كه  نموده  كمپلكس  ايجاد   IgG با  مونومريك 

بيش از صد هزار كيلو دالتون حاصل مي شود.
وقتي افزايش پروالكتين سرم بيشتر به دليل حضور اين ماده 

باشد ، ماكروپروالكتينمي اطالق مي شود.
كار  به  مواردي  در  و  شده  شناخته  ست  ها  سال  واژه  اين 
نوع  هر  يا  باليني  تظاهرات  بدون  هيپرپروالكتينمي  كه  مي آيد 
در  نيز  و  جنس  دو  هر  در  وضعيت  اين  باشد.  راديولوژيك  يافته 
كودكان به چشم مي خورد. همچنين به خاطر اتصال آنتي بادي 

هاي خاص در هنگام حاملگي نيز ديده مي شود.
شيوع ماكروپروالكتينمي در بيماران دچار هيپر پروالكتينمي 

42 تا18 درصد مي باشد.
فعاليت  داراي  بيولوژيك  نظر  از  ماكروپروالكتين  آيا  اينكه 

مي باشد مورد ترديد است.
گيرنده هاي  به  اتصال  توانايي  ماده  اين  بزرگ  هاي  كمپلكس 
و  عروق  اندوتليوم  از  گذشتن  امكان  كه  زيرا  ندارند  را  سلولي 

رسيدن به نسوج در اينها محدود مي باشد.
عاليم  فاقد  ماكروپروالكتينمي  با  بيماران  از  بسياري  گرچه 
دچار  است  ممكن  ها  اين  از   1/3 ميزان  تا  ولي  هستند،  باليني 
پروالكتين  ماكرو  حضور  كه  چرا  باشند  نازايي  و  آمنوره  عاليم 
همواره رد كننده آدنوم هيپوفيز نمي باشد. البته در اكثر بيماران 
راديولوژيك  هاي  يافته  پروالكتين،  ماكرو  داراي  عالمت  بدون 

طبيعي است.
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است،  هزينه  پر  و  گير  وقت  روشي  كه  فيلتراسيون  ژل  روش 
در جدا سازي ماكرو پروالكتين روتين نمي باشد بلكه استفاده از 
پلي اتيلن گليكول (PEG) سبب شده ماكرو پروالكتين در لوله 
در   پروالكتين  مقدار  آزمايش،  تكرار  در  و  كند  رسوب  آزمايش 

مايع رويى كمتر از آزمايش اوليه با سرم رسوب نيافته باشد. 
اين روش ساده و ارزان بوده ولي اختصاصي نيست. اگر پس 
از رسوب با PEG در سرم مقدار پروالكتين بيش از 60 درصد 
ميزان اوليه باشد علت هيپرپروالكتينمي بيشتر وجود پروالكتين 
مونومريك است، در صورتي كه اگر با تكرار اين آزمايش بر روي 
به  اوليه  پروالكتين  از 40درصد  كمتر  مقادير  رسوب  روى  مايع 

دست آيد، ماده رسوب شده  بيشتر ماكرو پروالكتين مي باشد.
اثبات  صورت   در  عالمت  بدون  هيپرپروالكتينمي  بيمار  در 
وجود   MRI با  بيشتر  بررسي  به  نياز  پروالكتينمي  ماكرو  وجود 

ندارد.
ماكرو پروالكتين در سرم پايدارتر از پروالكتين است و ممكن 
بودن  باال  باعث  كاذب  صورت  به  نمونه  بودن  كهنه  اثر  در  است 

نتيجه پروالكتين شود.

نتيجه گيري
پروالكتين (prl) هورموني پلى پيتيدى است كه توسط سلول 
هاى الكتوتروف در غده هيپوفيز توليد شده ، با  ساختاري شبيه 
به هورمون رشد. تنظيم ترشح اين هورمون در حالت طبيعى به 
عمر  نيمه  اينكه  به  توجه  با  است.  دوپامين  مهاري  عمل  واسطه 
آن 47-26 دقيقه است توصيه مي شود هنگام غربالگرى بيماران 
تا  دقيقه  فواصل 20  به  نمونه  هيپرپروالكتينمي 3  بررسي  جهت 

نيم ساعت گرفته شود. 
اثر اين هورمون بر روى بافت پستان ايجاد مجاري و فضاهاى 
لبوالر و توليد پروتئين هاى اختصاصى شير مانند كازئين و گاما 
الكتا لبومين است. پروالكتين به گيرنده هاى اختصاصى خود در 
غشا سلول هاى هدف اتصال پيدا مي كند گرچه مكانيسم دقيق 

عملكرد داخل سلولى آن ناشناخته است.
هيپرپروالكتينمى با اختالل عملكرد جنسى و نازايى در مردان 
اوليگومنوره  لوتئال،  فاز  اختالالت  با  زنان  مي كند.  تظاهر  زنان  و 
يا آمنوره واضح با و يا بدون گاالكتوره مراجعه كرده و مردان با 
هيپوآندروژنمى، كاهش ميل و ناتوانى جنسى. آدنوم هيپوفيز از 
علل شايع هيپر پروالكتينمى است. از علل ديگر هيپرپروالكتينمى 
مسئول  هورمون  نابجاى  ترشح  ندرتا  و  است  تيروئيد  كارى  كم 

افزايش PRL است.
وقتي افزايش پروالكتين سرم بيشتر به دليل حضور اين ماده 

باشد، ماكروپروالكتينمي اطالق مي شود.
شيوع ماكروپروالكتينمي در بيماران دچار هيپر پروالكتينمي 

18 تا42درصد مي باشد.
فعاليت  داراي  بيولوژيك  نظر  از  ماكروپروالكتين  آيا  اينكه 

مي باشد مورد ترديد است.

خالصه
پروالكتين در غده هيپوفيز توليد شده، مقادير باالي اين هورمون 
در خانم ها بعد از بلوغ ديده شده و در حاملگى افزايش فزاينده آن 
وجود دارد. آدنوم هيپوفيز از علل شايع هيپر پروالكتينمى است و 
از علل ديگر آن كم كارى تيروئيد را مي توان نام برد. اين آزمون 
از دسته آزمايش هايى است كه در تفسيرشان همواره سردرگمي 
به وجود مي آيد. روش هاى ايمونو راديومتريك اسى IRMA و 

روش ELISA جهت سنجش پروالكتين وجود دارند.
در عمل اكثر آزمون هاى روتين بر پايه روش هاي اتوماتيك 

كمى لومينسانس يا فلوروسانس مي باشند.
سرم نمونه ارجح براى انجام آزمون است. شرايط خاص براي 
نگهدارى نياز ندارد و در  4 درجه سانتي گراد تا 24 ساعت پايدار 

مي ماند.
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lytes/prolactin/test.html 

4- www.southend.nhs.uk/pathologyhandbook/
test/macroprolactin.html

5- http://jcem.endojournals.org:The Macropr olac 
tin Problem 

 

پيام تسليت

همكار محترم جناب آقاى دكتر فرشيد عليارى
غم از دست دادن مادر گراميتان را به شما و خانواده محترم 
درگاه  از  را  بازماندگان  و  شما  عمر  بقاى  و  نموده  عرض  تسليت 

خداوند بزرگ خواستاريم .

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران
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پرسش هاى مربوط 
به مقاله خودآموزى 
« پروالكتين 
وچالش هاي تفسير 
آزمايشگاهى آن »

1 - ساختمان هورمون پروالكتين بيشتر شبيه كدام يك از هورمون هاي ذيل است؟
GnRH(د    LH(ج           GH(ب           TSH(الف

2 - تمامي مطالب ذيل در خصوص پروالكتين صحيح مي باشند به جز؟
الف) ابتدا به صورت پري پروالكتين توليد مي شود

ب)   فرم اصلي آن در خون بشكل منومريك مي باشد
ج)   ماكرو پروالكتين در خون شايع ترين فرم هورمون است
د)    مقدار مرجع آن در خانم ها اندكي بيش از آقايان است

3 - هنگام غربالگري بيماران جهت هيپر پروالكتينمي چه روشي اتخاذ مي شود؟
الف) يك نوبت نمونه گيري صبحگاهي كافي است   ب ) سه نمونه به فاصله نيم ساعت الزم است
ج) بيشترين ميزان آن در سرم قبل از ظهر است    د) حداقل ميزان هورمون در زمان خواب است

4 -در خصوص افزايش پروالكتين همگي صحيح اند به جز ؟
الف)  مهار GnRH  و كاهش  FSH و LH                ب) مهار آندروژن هاي آدرنال 
ج) كاهش استروژن و پروژسترون در خانم ها                د) توقف اسپرماتوژنز در آقايان

5 - همگي موارد سبب افزايش پروالكتين مي شوند به جز؟
پسودو  د)  ج) نارسايي كليه     ب) نارسايي آدرنال     الف) هيپوتيروئيدي    

هيپوپاراتيروئيدي 

6 - درفرد دچار هيپرپروالكتينمي اگر آزمون آزمايشگاهي دچار پديده hook effect  گردد با كدام تشخيص 
اشتباه مي شود؟

هيپرپالزي  د)  ج) هيپوتيروئيدي    ب) آدنوم كروموفوب   الف) اكرومگالي   
هيپوفيزي

7 - در طي حاملگي تا چه ميزان سطح پروالكتين سرم طبيعي است؟
ng/ml  1000 (د    ng/ml  500 (ج   ng/ml  200  (ب    ng/ml 25 (الف

8 - اگر در بررسي پروالكتين با ال به اكرومگالي شك كنيم كدام آناليت سنجش مي شود؟
ACTH (د    GnRH  (ج    TRH  (ب    IGF-1(الف

9 - اگر ميزان افزايش  پروالكتين در حد مرز(borderline)  باشد ؟
الف) يكبار ديگر نمونه سرم تصادفى مي گيريم 

ب) با دو نمونه صبحگاهي آزمايش تكرار مي شود
ج) يك نمونه صبحگاهي و يك نمونه بعد از ظهر گرفته شود

د) بيمار جهت بررسي با CT   يا MRI  ارجاع مي گردد

10 -  همگي در مورد پروالكتين صحيح هستند به جز؟
الف) پسودو پروالكتينوما به درمان طبي پاسخ مي دهد

ب) ماكرو آدنوم با سطح پروالكتين بيش از ng/ml 1000 تومور واقعي مولد پروالكتين است
ج) ماكرو آدنوم با سايز بيش از mm 10 به دارو پاسخ مي دهد

د) ماكرو پروالكتين سبب افزايش سطح پروالكتين مي شود
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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 ؛
احترامٌا، بازگشت به نامه شماره 3442/پ/88 مورخ 88/09/28 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « پروالكتين و چالش هاي تفسير آزمايشگاهى آن» باستحضار ميرساند كه 
اعطاي 1 امتياز متخصصان آسيب شناسى، بيمارى هاى داخلى، زنان و زايمان، جراحي مغز و اعصاب، علوم آزمايشگاهي، فوق تخصص غدد اطفال و اعصاب اطفال، پزشكان عمومى، 
دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، 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 :  51000501                                   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 
89/10/14 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:  6/489550/آ
 تاريخ:  88/10/14

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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فسفوليپيد كه تا كنون با اين نام شناخته مى شدند، خود به زير 
نتايج  و  ويژگى ها  لحاظ  از  بعضا  كه  شوند  مى  تقسيم  گروه هايى 

بالينى با هم تفاوت دارند.

شناسايى آنتى بادى هاى ضد فسفوليپيد 
در حال حاضر و به صورت روتين، شناسايى آنتى بادى هاى ضد 

فسفوليپيد بر سه گروه زير متمركز مى باشد: 
آنتى كواگوالن لوپوسى، آنتى بادى ضد كارديوليپين و آنتى بادى 
ضد بتادوگليكوپروتئين يك براى تشخيص دسته اول، در اصل از 
آزمون هاى انعقادى و تغييرات زمانى آنها كه در واقع اثر بيولوژيك 
از  ديگر،  گروه  دو  براى  و  استفاده  است،  لوپوس  كواگوالن  آنتى  
ايمونواسى با توجه به آنتى ژن مربوطه استفاده مى شود. بايد در 
نظر داشت كه گاه آنتى بادى ميتواند همزمان در گروه يك و دو 
ميباشند.  هم مستقل  از  معموال  باشد؛ گرچه  سه  و  يك  يا گروه 
يك  بتادوگليكوپروتئين  ضد  آنتى بادى  كه  سوم  گروه  مورد  در 
هر  به  چنانچه  و  نيست  كارديوليپين  حضور  به  نيازى  مى باشد، 
فسفوليپيد آنيونيك ديگرى هم متصل شود، باز هم اتصال صورت 
مى گيرد؛ اما چنانچه پروتيئن به فسفوليپيد با بار الكتريكى خنثى 

شود، واكنش ايمنى ضعيف مى شود.
براى  فوق  آنتى بادى  گروه  سه  هر  گرچه  كه  اين  مهم  نكته 
تشخيص سندروم آنتى فسفوليپيد به كار مى روند، آنتى كواگوالن 
عكس  بر  و  داشته  بقيه  به  نسبت  بيشترى  اختصاصيت  لوپوسى 
است.  لوپوسى  كواگوالن  آنتى  از  بيش  ديگر  گروه  دو  حساسيت 
و  رفته  باال  بادى  آنتى  تيتر  افزايش  با  آزمون  اختصاصيت  طبعا 
كال در خانواده IgG بيش از  IgM است. معموال براى شناسايى 

سندروم از تمامى آزمونها استفاده مى شود.
صورت  مرحله  چند  در  لوپوسى  آنتى كواگوالن  شناسايى 
آزمون هاى  از  يكى  حداقل  مى بايست  اول،  قدم  در  مى گيرد. 
انعقادى كه وابسه به فسفوليپيد است ( شامل PT ،PTT، آزمون 
كائولن و آزمون راسل ) مختل باشد و افزايش زمان نشان دهد. 
رقيق  با  سندروم،  خفيف  موارد  شناسايى  براى  مى شود  توصيه 
كردن آزمون ها، غلظت فسفوليپيد موجود را كاهش داد تا امكان 
بروز اثر آنتى بادى از نوع آنتى كواگوالن لوپوسى افزايش يابد. در 
مرحله بعد، مى-بايست ثابت شود كه آزمون مختل شده در قدم 
نخست، با وجود افزودن پالسماى بيمار، با زهم طبيعى نمى شود. 
در مرحله سوم، بهبود و يا حتى تصحيح نتايج آزمون مختل شده 
در  كه  است  بيمار  پالسماى  به  فسفوليپيد  يا  پالكت  افزودن  با 
واقع اثر رقابتى آنتى كواگوالن لوپوسى را بر ضد فسفوليپيد نشان 
مى دهد. گرچه در پايان اين سه مرحله، عمال وجود آنتى كواگوالن 
بودن  طبيعى  بايد  آن،  قطعى  اثبات  براى  ولى  شده،  داده  نشان 
هم  آن  ضد  مهاركننده هاى  وجود  عدم  و  انعقادى  فاكتورهاى 
مشخص گردد كه در اين حال ، تشخيص آنتى كواگوالن صد در 

صد است.
استفاده  االيزا  از  آنتى بادى ها،  ديگر  گروه  دو  شناسايى  براى 
مى شود؛ چنانچه قبال هم ذكر شد، آنتى بادى هاى ضد كارديوليپين 

سندروم آنتى فسفوليپيد

دكتر محمدحسين قينى
 عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شاهد

مقدمه 
از لحاظ تاريخى اولين آنتى بادى ضد فسفوليپيد كه شناخته 
شد، يك آنتى بادى فيكس كننده كمپلمان بود كه بر عليه عصاره 
به دست آمده از قلب حساسيت داشت و دست بر قضا در سرم 
بيماران مبتال به سيفليس وجود داشت. با توجه به تاريخ شناسايى 
اين آنتى بادى در سال 1906، اكنون بيش از يك صد سال است 
كه از پديده آنتى بادى ضد فسفوليپيد گذشته و در طى اين مدت 
هم انواع متعدد و متنوعى از اين آنتى بادى شناسايى شده و هم 
شناخت از نحوه اثرات پاتوفيزيولوژيك و بالينى آن ها تا حد زيادى 

كامل شده است.
كه  است  كارديوليپين  گاو،  قلب  عصاره  در  مسئول  آنتى ژن 
از  يكى  آن،  ضد  بادى  آنتى  و  است  ميتوكندريال  فسفوليپيد 
سيفليس  سرولوژى  بحث  در  تشخيصى  آزمون هاى  معمولترين 
 ،1983 سال  در  ميشود.  شناخته   VDRL عنوان  با  كه  است 
آنتى  تشخيصى  ايمونواسى،  تشخيصى  روش هاى  آمدن  پديد  با 
نحوى  به  شد؛  برخوردار  بااليى  حساسيت  از  هم  كارديوليپين 
معمول  آزمون  صد برابر  االيزا، چند  روش  با  تشخيصى  دقت  كه 
VDRL است. از قبل هم در بررسى هاى اپيدميولوژيك مشخص 
شده بود كه در بسيارى از مبتاليان به بيمارى لوپوس، بدون ابتال 
به سيفليس هم VDRL مثبت كاذب ميشود. اهميت اين يافته 
در حدى بود كه كه اين آزمون براى شناسايى و تشخيص لوپوس 

حائز ارزش شناخته شد. 
در ابتداى دهه 90 ميالدى مشخص شد كه بعضى آنتى بادى هاى 
بوده  يك  بتادوگليكوپروتئين  عليه  بر  اصل  در  كارديوليپين،  ضد 
در  ويژگى  اين  اين كه  جالب  مى شود.  متصل  كارديوليپين  به  كه 
و  مى شود  ديده  لوپوس  و  فسفوليپيد  آنتى  سندروم  به  مبتاليان 
هيچ گاه در بيمارى سيفليس يا ساير عوارض عفونى رخ نمى دهد؛ 
به عبارت ديگر آنتى بادى هاى بيمارى سيفليس به طور مستقيم 
آن  به  متصل  پروتئين  با  ارتباطى  و  بوده  كارديوليپين  عليه  بر 
ندارند. اين يافته ، سر نخى بود كه نشان داد آنتى بادى هاى ضد 
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در مبتاليان به سندروم آنتى فسفوليپيد ( بر خالف بيمارى هاى 
عفونى )، وابسته به بتادوگليكوپروتئين يك مى باشد.

آنتى كواگوالن لوپوسى، در لوله آزمايش اثر ضد انعقادى دارد؛ 
در  دارد.  ترومبوتيك  اثر  معكوس،  كامال  طور  به  بدن،  در  ولى 
مورد مكانيسم اين اثر، فرضيات متعددى وجود دارد. كال به نظر 
مى رسد كه اين آنتى بادى ها اثرات متنوعى از تحريك انعقاد و مهار 
انعقاد دارند كه البته اثرات انعقادى آن در مجموع بيشتر و قوى تر 
فسفوليپيدى،  ضد  بادى هاى  انعقادى آنتى  اثرات  جمله  از  است. 
سلولهاى  كردن  فعال  بافتى،  عامل  اثر  تقويت   ،C پروتئين  مهار 
است.  يك  انعقادى بتادوگليكوپروتئين  ضد  اثر  مهار  و  آندوتليال 
در كنار اين ها، اثرات ضد انعقادى مهار عوامل نه و ده و ترومبين 

هم ديده ميشود.
غشا  و  سطح  روى  بر  آنيونيك  فسفوليپيدهاى  وجود  عدم 
سلول، نشان مى دهد كه اين آنتى بادى ها بر روى سلول طبيعى تا 
زمانى كه اختالل غشايى پيدا نكرده، اثرى ندارند. اما بعد از تغيير 
كاركرد سلولها ( مانند فعال شـدن پالكـت ها ) يا آسـيب غشايى 

(مانند آپوپتوز) فعاليت بيولوژيك آنتى بادى ها ديده مى شود. 
نكته ديگر در مورد شناسايى آنتى كواگوالن لوپوسى، طبيعى 
آزمون  مثل  فسفوليپيد  از  مستقل  انعقادى  هاى  آزمون  ماندن 
آن  از  مى توان  تائيدى  آزمون  يك  عنوان  به  كه  است    Ecarin

استفاده نمود.
 

خصوصيات بالينى و تشخيص سندروم آنتى فسفوليپيد
آنتى فسفوليپيد،  سندروم  تشخيص  براى  فعلى  پروتكل  بنابر 
براى اثبات اين عارضه مى بايست پايه بالينى و آزمايشگاهى آن 
رعايت شود. وجود حداقل يك معيار از اين دو پايه براى تشخيص 
دو  از  يكى  حداقل  وجود  آزمايشگاهى،  قسمت  در  است.  الزامى 
گروه آنتى بادى ضد كارديوليپين يا آنتى كواگوالن لوپوسى الزم 
است. به طور كالسيك، بايد آزمون تشخيصى در حداقل دو بار 
به فاصله زمانى 6 هفته مثبت شود. جالب اينكه آنتى بادى ضد 
بتادوگليكوپروتئين يك، با وجودى كه از لحاظ اثرات بيولوژيك 
حتى قوى تر از دو گروه ديگر است؛ با اين وجود در حال حاضر 
سندروم  تشخيص  آزمايشگاهى  پايه  شدن  مثبت  تنهايى  به 

آنتى فسفوليپيد كفايت نمى كند.
در قسمت بالينى، وجود حداقل يكى از دو يافته ترومبوزهاى 
رگى  ترومبوزهاى  دارد.  ضرورت  حاملگى  عوارض  يا  عروقى 
ميبايست به صورت حوادث بالينى در هر يك از قسمتهاى شريان، 
وريد يا عروق كوچك باشد كه در هر ارگان يا بافتى روى دهد، 
سقط  يك  حداقل  صورت  به  حاملگى  عوارض  است.  قبول   قابل 
يك  حداقل  يا  حاملگى  هفته   10 از  بعد  سالم  ظاهر  به  جنين 
زايمان زودرس قبل هفته 34 و يا حداقل سه سقط خود به خودى 

قبل از هفته دهم حاملگى است.
از لحاظ همراهى سندروم آنتى فسفوليپيد با ساير بيمارى ها، 
آرتريت  آن  از  پس  و  بوده  سيستميك  لوپوس  مورد  شايع ترين 
روماتوئيد است. همراهى ساير بيمارى هاى روماتولوژيك با آنتى 

فسفوليپيد مورد بحث و اختالف نظر است. از لحاظ اپيدميولوژى 
، شيوع آنتى بادى هاى گروه يك و دو ( لوپوس آنتى كواگوالن و 
آنتى كارديوليپين ) در جمعيت طبيعى جوان ، يك تا پنج درصد 
است. با افزايش سن و ابتال به بيمارى هاى مزمن، اين آمار رو به 
ديده  لوپوس  به  مبتاليان  در  درصد  باالترين  مى گذارد.  افزايش 
فسفوليپيد  ضد  آنتى بادى  درصد   15-30 حدود  كه  مى شود 
دارند. عالوه بر اين اختالف آمارى، به نظر مى رسد كه خطر اين 
افراد  از  بيشتر  مراتب  به   ، لوپوس  به  مبتاليان  در  آنتى بادى ها 
طبيعى است. ديده شده كه 70-50 درصد از بيماران لوپوسى كه 
آنتى بادى ضد فسفوليپيد دارند، ظرف 20 سال به عوارض و عاليم 

بالينى ناشى از آن دچار مى شوند.
بايد در نظر داشت كه مبتاليان به سندروم آنتى فسفوليپيد بيش 
در خطر پديده ترومبوآمبولى هستند و چنانچه  از افراد طبيعى 
فاكتورهاى ديگر نظير هموسيستينمى، بيماريهاى ميلوپروليفراتيو، 
عدم تحرك، آسيب هاى عروقى يا مصرف داروهايى مثل قرص هاى 
ضد باردارى وجود داشته باشد، اين خطر بسيار بيشتر مى شود. از 
طرف ديگر، گاه سندروم آنتى فسفوليپيد منجر به عوارضى چون 
سندروم نفروتيك مى شود كه خود به طور مستقل خطر ترومبوز 

را باال ميبرند.
سندروم  به  مبتاليان  در  ترومبوز  شد  گفته  چنانچه 
دارد.  امكان  عروقى  سيستم  كجاى  هر  در  آنتى فسفوليپيد، 
شايع ترين حالت، ترومبوز وريدهاى عمقى اندام تحتانى است كه 
تا نيمى از موارد را شامل مى شود. نيمى از موارد فوق همراه با 
آمبولى ريه ميباشند. خوشبختانه ترومبوز شريانى شيوع كمترى 
دارد كه شايع ترين محل آن نيز مغز مى باشد و با سكته مغزى 
و حمالت ايسكميك گذرا مشخص مى شود. گرفتارى شريان هاى 

كرونر، زير تر قوه، كليه و چشم در رتبه هاى بعدى است.
محل ديگر ترومبوز، دريچه هاى قلبى به صورت ليبمن ساكس 
چنين  مبتاليان  سوم  دو  تا  دقيق  اكوكارديوگرافى  در  كه  است 
چيزى را نشان داده اند. ترومبوز در مويرگ ها و عروق كوچك به 
اورميك  هموليتيك  بيمارى هاى  مشابه  ميكروآنژيوپاتى،  صورت 
اطفال و ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك پورپوراى بالغين است كه 
معموال سير مزمن داشته و باعث از دست رفتن تدريجى كاركرد 

عضوهايى نظير كليه همراه مى شود.
شامل  آنتى فسفوليپيد،  سندروم  در  بالينى  يافته هاى  ساير 
تا   ) آنمى هموليتيك  و   ( موارد  درصد   40-50) ترومبوسيتوپنى 
به  اندامها  در  پوست  رنگ  تغييرات  مى باشد.   ( موارد  20درصد 
صورت Livedo reticularis  ، گرچه تنها در 20-10 درصد 
موارد ديده مى شود ولى اهميت زيادى از لحاظ مشكوك شدن به 

اين سندروم دارد.

References :
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BLYS/BAFF  بررسى ارتباط بين سطح سرمى
C و نتيجه عفونت با هپاتيت

 B هاى  سلول  كننده  فعال  يا  و   B هاى  سلول  محرك 
 B-lymphocyte stimulator/B activating factor
تومر  دهنده  نكروز  فاكتور  نوع  از  سيتوكينى   (BLyS/BAFF) 
است كه نقش مهمى در ايجاد و حفظ اين سلول ها دارد. توليد 
اين فاكتور تحت تأثير اينترفرون گاما و اينترلوكين 10 و توسط 

ماكروفاژها مى باشد.
به  خود  بهبود  كه  اندكى  موارد  در  جز  به   HCV با  عفونت 
خودى دارد در 50 تا 80 درصد موارد به بيمارى مزمن مى انجامد. 
مطالعات مختلفى براى پيش بينى نتيجه نهايى اين عفونت انجام 
گرفته اما هيچ فاكتورى كه ارزش پروگنوستيك داشته باشد هنوز 
 BLYS/BAFF يافت نگرديده است. در اين مطالعه سطح سرمى
در 28 بيمار مبتال به عفونت حاد در مدت 7 ماه بررسى گرديده و 
با سطح آن در سرم 86 مورد عفونت مزمن هپاتيت C و 25 مورد 

افراد سالم مقايسه گرديده است.
 BLYS/BAFF ديده شد كه در فاز حاد عفونت سطح سرمى
بود.  باالتر  سالم  دهندگان  خون  يا  و  مزمن  فاز  با  مقايسه  در 
احتمال  حاد  عفونت  حين  در  فاكتور  اين  باالتر  سطح  همچنين 

ازمان بيمارى را افزايش مى دهد.
گرفت  قرار  بررسى  مورد  مطالعه  اين  در  كه  ديگرى  مورد 
مثال  (براى  كبد  هيستولوژيك  نماى  و  فاكتور  اين  بين  ارتباط 
مرحله التهاب، درجه فيبروز و يا استاتوز) بود. آنچه كه در اين 
 Toubi بررسى ديده شد اين بود كه بر خالف آنچه در مطالعه
و همكاران مطرح گرديده است ارتباط معنى دارى بين اين دو 
فاكتور وجود ندارد كه اين مسئله نياز به بررسى هاى بيشتر را 

مطرح مى كند.
بيليروبين   ،ALT فاكتورهاى   بين  مقايسه  در  همچنين 

بيشترى  ارتباط   BLYS/BAFF سرمى  سطح   HCV RNA،
با مزمن شدن بيمارى نشان مى دهد. 

خودى  به  خود  بهبود  كه  اندكى  گروه  در  اينكه  ديگر  نكته 
داشتند سطح پائين ترى از اين نشانگر در مقايسه با مبتاليان به 

عفونت حاد يافت شد.
در طـى درمـان بـا ريـباويـريـن به هـمراه اينـترفرون سـطـح 
BLYS/BAFF افزايش چشمگيرى داشت و به سطح آن قبل از 
در  اينترفرون  نقش  بر  است  تأييدى  كه  بازگشت  درمان  شروع 
شده  پيشنهاد  قبلى  مطالعات  در  كه  فاكتور  اين  سطح  افزايش 

بود.
Reference :
J Viral Hepat. 2009;16(6):397405- 

آزمون خونى جايگزين روش هاى تهاجمى تشخيص 
سرطان هاى گوارش

دو آزمون خونى كه ذيال بررسى مى شود در پانزدهمين كنگره 
اروپايى به عنوان روش هاى مقرون به صرفه، ساده و غير تهاجمى 
قرار  توجه  مورد  و  شوند  مطرح  گوارش  هاى  سرطان  تشخيص 

گرفتند.

 : FOXE1  و SYNE1
اين آزمون ها بر اساس متيالسيون بوده و توسط دانشمندان 
متيالسيون  كه  اند  داده  نشان  محققان  اند.  شده  ارائه  بلژيكى 
DNA در تنظيم تظاهر پروتئين سلولى موثر است و متيالسيون 
ژن هاى كليدى مى تواند در مرحله القاء و پروليفراسيون سلول 

نقش داشته باشد.
محققان دو سرى نمونه خونى از 124 بيمار مبتال به سرطان 
كولوركتال و 444 نمونه كنترل را جمع آورى كردند. جداسازى 
DNA و روش هاى تبديل بى سولفيت سبب حصول 40 درصد 
در   FOXE1 و   SYNE1 تكرار  سپس  گرديد.  ورودى   DNA

تمام مراحل بيمارى سرطان كولوركتال مشاهده گرديد.
اين آزمايش ها مجددا به صورت كوهورت بر روى 69 بيمار 
و 242 مورد كنترل تكرار شد كه نشان دهنده حساسيت 58 % 
و اختصاصيت 91 % اين دو نشانگر بودند كه در صورت دريافت 
پالسما بيش از 3/3 ميلى ليتر، اين حساسيت تا 77 % افزايش 

پيدا مى كرد. 
بر اساس اين نتايج محققان تصميم گرفتند  كه بررسى گسترده 

ترى كه شامل حداقل 7 هزار مورد باشد را آغاز نمايند.

: S100A4 – mRNA
از  آلمانى  دانشمندان  توسط  كه  است  ديگرى  جديد  آزمون 

دانشگاه Charite برلين مطرح گرديد.
و  ركتوم  معده،  هاى  سرطان  تشخيص  به  كمك  آزمون  اين 
كولون مى نمايد و در جهت پيش بينى وضعيت بيماران با سرطان 

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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متاستاتيك بسيار موثر است.
دكتر Stein محقق اين طرح S100A4 را يك عامل پيشرفت 
 S100A4 – mRNA متاستاز مى داند و بر اين اساس تشخيص
آگهى  پيش  و  بيمارى  پيشرفت  نشانه  اوليه  تومور  چندين  در  را 

بد مى داند.
در اين مطالعه دكتر Stein نمونه خون روزانه 185 سرطان 
كولون، 190 سرطان ركتوم و 91 مورد سرطان معده با 51 فرد 
قرار  مقايسه  مورد   PCR (real – time)  روش وسيله  به  سالم 

مى دهد.

افزايش  ميزان  از  ها  سرطان  اين  تمامى  در  نشانگر  اين 
چشمگيرى (P< .0001) برخوردار مى باشد. باال بودن سطح اين 
ماركر پيش بينى وضعيت متاستاز در آينده را خواهد داشت و هر 
چه اين افزايش چشمگيرتر باشد احتمال متاستاتيك شدن تومور 

بيشتر خواهد شد.

Reference:
15 Congress of the European Cancer (ECCO15) 

Presented in September 21, 2009.
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در ضمن اعالم ميدارد كه تمامى برنامه هاى داراى امتياز مى باشند.
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آقاى 48 ساله با عاليم تب و تغيير وضعيت هوشيارى به   -
بخش اورژانس مراجعه كرد. از دو هفته پيش، تب، ميالژى و سرفه 
خشك شروع شده بود. حداكثر درجه حرارت بدن در طول روز به 
° 1C /41مي رسيد و يك هفته قبل از مراجعه به بخش اورژانس، 
بيمار با عدم توانايى در صحبت كردن از خواب بيدار شده بود. در 
هنگام مراجعه به بيمارستان، بيمار تب داشت، آفازيك بود ولى 
يافته عصبى موضعى ديگرى نداشت. سى تى اسكن مغز طبيعى 
ميلى   157 پروتئين  سطح  نخاعى،  مغزى  مايع  بررسى  در  بود. 
گرم در دسى ليتر و سطح گلوكز 44 ميلى گرم در دسى ليتر بود 
اما سلول يا ميكروارگانيسمى وجود نداشت. بيمار در طى 5 روز 
بعدى، درمان با كلروكين و آسيكلووير را دريافت كرده بود، اما 

بهبودى نداشت. 
در معاينه بالينى، بيمار آژيته بود و نمى توانست صحبت كند 
يا از دستورات شفاهى پيروى كند. فشار خون 132/74 ميلى متر 
جيوه، نبض 82 بار در دقيقه و تنفس 20 بار در دقيقه بود. درجه 
حرارت بدن 39/5 درجه سانتى گراد بود. نتايج معاينات معمول 
معاينه  در  نداشت،  وجود  مننژ  تحريك  عاليم  و  بودند  طبيعى 
عصبى، آفازى گلوبال وجود داشت ولى از جنبه هاى ديگر به غير 

از پاسخ مبهم اكستانسور پالنتار راست، مشكلى وجود نداشت.
تب و آفازى و عدم وجود اختالالت عصبى ديگر مطرح  بحث: 
كننده يك روند التهابى درگير كننده يك ناحيه مجزا در كورتكس 
غالب مخ در قسمت تمپورال يا فرونتال يا هر دو است. شروع به 
ظاهر سريع آفازى، نشان دهنده يك روند عروقى از جمله آمبولى 
سپتيك، واسكوليت يا خونريزى به داخل يك آبسه يا نئوپالسم 
است. سيستى سركوزيز هم بايد مورد توجه قرار گيرد. آيا بيمار 
تشنج داشته است؟ بقيه عفونت هايى كه مى توانند در يك فرد 
داراى سيستم ايمنى سالم رخ دهند شامل انسفاليت ويروسى (به 
ويژه توسط ويروس هرپس سمپلكس)، انسفالوميليت منتشر حاد 
و سل هستند، اما گزارش عدم وجود سلول در مايع مغزى نخاعى 

تحليل مسايل بالينى

دكتر سعيد آزاد ارمكى 
متخصص آسيب شناسى

ايمنى  وضعيت  كه  جا  آن  از  باشد.  مى  ها  تشخيص  اين  ضد  بر 
بيمار نامشخص است، من هم چنين نگران بيمارى هاى قارچى، 
توكسوپالسموز و ساير عفونت هاى فرصت طلب هستم. من دوباره 
بيمار را معاينه مى كنم و به دنبال نشانه هاى اندوكارديت عفونى 
مانند خونريزى خطى مى گردم. همچنين تصويربردارى از مغز، 
ترجيحا با MRI ، كشت خون و اسمير براى ماالريا و آزمايش 

ويروس نقص ايمنى انسان را درخواست مى كنم.
در  عدد   10/300 خون  سفيد  هاى  گلبول  شمارش   -
مورفونوكلئر  پلى  هاى  لكوسيت  درصد   80 با  مكعب  متر  ميلى 
بود. هماتوكريت، شمارش پالكتى، سطوح الكتروليت ها، سطوح 
نيتروژن اوره خون و كراتى نين، ميزان آنزيم هاى كبدى، اسمير 
براى ماالريا و نتايج تجزيه ادرار، بررسى هاى سم شناسى، عكس 
خون  هاى  كشت  بودند.  طبيعى   HIV آزمايش  و  سينه  قفسه 
طبيعى  مغز  اسكن  تى  سى  از  حاصل  هاى  يافته  شدند.  گرفته 
و  قرمز  گلبول  نخاعى، 15  مغزى  مايع  مجدد  بررسى  در  بودند. 
30 گلبول سفيد در ميلى متر مكعب ( شامل 21 لنفوسيت و 9 
نوتروفيل ) وجود داشت. ميزان پروتئين 140 ميلى گرم در دسى 
ليتر، گلوكز 33 ميلى گرم در دسى ليتر و گلوكز سرم 100 ميلى 
باسيل  اسمير  گرم،  آميزى  رنگ  نتيجه  بود.  ليتر  دسى  در  گرم 
ژن كريپتوكوكال  آزمون آنتى  و  اسيدفاست، مركب هندى  هاى 
منفى بودند. بيمار بسترى شد. درمان با آسيكلووير، وانكومايسين 

و سفترياكسون وريدى آغاز شد.
نتايج طبيعى مطالعات تصويربردارى عجيب است. يك  بحث: 
توده، آبسه يا انفاركتوس كورتيكال بايد يك هفته پس از شروع 
آفازى ديده شود. سكوت ناشى از بيمارى مخچه يا ساقه مغز، مى 

تواند با آفازى اشتباه شود.
در  گلوكز  سطح  كاهش  با  همراه  لنفوسيتى  پلئوسيتوز 
يا  قارچى  مننژيت  توبركولوز،  كننده  مطرح  نخاعى  مغزى  مايع 
كارسينوماتوز است كه هر كدام مى توانند باعث سكته به علت 
عاليم  يا  وزن  كاهش  بيمار  آيا  شوند.  عروقى  سرايتى  درگيرى 
سيستميك قبلى داشته است؟ من بالفاصله MRI مغز و آزمون 
پوستى سل را انجام مى دهم. عالوه بر كشت هاى باكتريايى يا 
 PCR قارچى و مايكوباكتريايى، من مايع مغزى نخاعى را با آزمون
از نظر ويروس هرپس سيمپلكس و مايكوباكتريوم توبركولوزيس 
آزمايش مى كنم. در حالى كه منتظر جواب هاى اين آزمايش ها 
هستيم، آنتى بيوتيك هاى وسيع الطيف، شامل آسيكلووير بايد 

ادامه داده شوند.
يك مشاور نورولوژى تاييد كرد كه بيمار كامال آفازيك    -
است و يافته عصبى موضعى ديگرى ندارد. MRI مغز نشان دهنده 
فرونتال  لوب  و  سيلوين  شيار  طول  در  سيگنال  شدت  افزايش 
مجاور، همراه با افزايش سپتومننژيال موضعى بود. نظر متخصص 
نورو راديولوژى اين بود كه بايد در فهرست تشخيص هاى افتراقى 
تاكيد بر روى مننگو انسفاليت در برابر واسكوليت باشد. اطالعات 
براى  بيمار  فعلى،  بيمارى  از  پيش  ماه  سه  شد.  گرفته  ديگرى 
چندين روز بدون هيچ عالمت ديگرى دچار آفازى شده بود. در 
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با  سازگار  چپ،  فرونتال  كورتكس  در   MRI ضايعات  زمان،  آن 
واسكوليت احتمالى بيان شده بود. براى بيمار فنى توئين به عنوان 
بهبود  بيمارى  آفازى  بود.  شده  تجويز  كننده  پيشگيرى  درمان 
يافته و مصرف فنى توئين يك ماه بعد قطع شده بود. در پيگيرى، 
شش ماه قبل از مراجعه فعلى حال وى خوب گزارش شده بود. 
سابقه بيمار فقط از نظر سر دردهاى ميگرنى كه از 20 سال پيش 
بدون عاليم عصبى همراه رخ مى دادند و آفت هاى راجعه دهانى 
قابل توجه بود. وى الكل يا مواد مخدر مصرف نمى كرد و كاهش 

وزن هم نداشت.
مرحله عود عاليمى همچون مواردى كه بيمارى براى  بحث: 
بيش از سه ماه تجربه كرده است، بر  عليه تشخيص بيشتر بيمارى 
هاى عفونى است كه در ابتدا مورد توجه قرار گرفتند. روندهاى 
التهابى غير عفونى مانند ساركوئيدوز يا واسكوليت ممكن هستند. 
سابقه آفت هاى دهانى، يافته مثبتى است اما يافته بالينى ديگرى 
وجود  بهجت  بيمارى  يا  سيستميك  اريتماتوى  لوپوس  نفع  به 
است.  بعيد  سن  اين  با  بيمارى  در  ژانت  سلول  آرتريت  ندارد. 
آنژئيت اوليه سيستم عصبى مركزى، يك واسكوليت گرانولوماتوز 
محدود به سيستم عصبى كه مى تواند اختالالت عصبى موضعى 
يا منتشر ( و پلئوسيتوز لنفوسيتى ) ايجاد كند، نادر است اما بايد 
مورد توجه قرار گيرد. من آزمون آنتى بادى هاى ضد هسته اى و 
سيتوپالسمى نوتروفيل ها را انجام مى دهم و اگر كشت هاى اوليه 

منفى باشند، پونكسيون مايع مغزى نخاعى را تكرار مى كنم.
درجه  بيمار  بسترى،  پنجم  تا  دوم  روزهاى  طى  در   -
معاينات  نتايج  داشت.  گراد  سانتى  درجه   40 حد  در  حرارتى 
عصبى تغييرى نداشتند. كشت هاى خون و مايع مغزى نخاعى 
مرى،  طريق  از  اكوكارديوگرافى  بودند.  منفى  ساعت  از 72  پس 
اختاللى را نشان نداد. آزمايش هاى سرم و مايع مغزى نخاعى از 
نظر سيفيليس و آزمون پوستى سل منفى بودند. نتايج آزمايش 
بورگدورفرى  بورليا  و  توكسوپالسما   IgG هاى  بادى  آنتى  هاى 
منفى بودند. در الكتروانسفالوگرافى آهسته شدن غير اختصاصى 
هسته  عليه  هاى  بادى  آنتى  هاى  آزمايش  نتايج  شد.  ديده 
مقادير  ارزيابى  و  پروتئين  الكتروفورز  ها،  نوتروفيل  وسيتوپالسم 
كمپلمان طبيعى بود. سرعت رسوب گلبول هاى قرمز، 69 ميلى 
متر در ساعت بود. در روز ششم بسترى، در پونكسيون مجدد مايع 
ميلى  در  سفيد  گلبول  و 510  قرمز  گلبول  نخاعى، 130  مغزى 
متر مكعب (61 درصد لنفوسيت و 39 درصد نوتروفيل)همراه با 
نتايج منفى رنگ اميزى گرم و اسيد فاست، آزمون مركب هندى 
و ارزيابى سلول شناسى ديده شدند. باندهاى اليگوكلونال وجود 
درمانى  رژيم  شد.  قطع  وانكومايسين  و  سفترياكسون  نداشتند. 
آغاز  پيريدوكسين  و  اتامبوتول  پيرازيناميد،  ريفامپين  ايزونيازيد، 

شد.
سالم  ايمنى  سيستم  با  بيمار  يك  در  قارچى  مننزيت  بحث: 
بسيار بعيد است. مرحله بالينى طوالنى شده و عودكننده در سل 
يا مننژيت كارسينوماتو غير معمول است اما من با درمان تجربى 
ضد سل موافق هستم و به دنبال يك سرطان اوليه هم خواهم 

گشت.
هيچ  لگن  و  شكم  سينه،  قفسه  گردن،  اسكن  تى  سى   -
بود.  طبيعى   ACE آنزيم  سرمى  مقدار  نداد.  نشان  را  اختاللى 
مايكوباكتريوم  نظر  از  نخاعى  مغزى  مايع   PCR هاى  آزمايش 
سيمپلكس،  هرپس  ويروس  بار،  ابشتاين  ويروس  توبركولوز، 
ويروس هرپس زوستر و انترو ويروس ها منفى بود. آزمون هاى 
سرمى آنتى بادى هاى ضد ويروس هاى آنسفاليت منفى بودند. 
در  بسترى  نهم  تا  ششم  روزهاى  طى  در  شد.  قطع  آسيكلووير 
بيمارستان، شرايط بيمار تغييرى نكرد. درجه حرارت بيمار هر روز 
40 درجه سانتى گراد بود و وى همچنان از برقرار كردن ارتباط، 
ناتوان بود. در دوره انتظار  تا رسيدن نتايج بررسى هاى سرولوژى 

از نظر ريكتزيا و بروسال، درمان با داكسى سيكلين آغاز شد.
نتايج طبيعى تصويربردارى با سى تى اسكن از بدن، باز  بحث: 
هم اين احتمال را كه بيمارى به مغز محدود باشد، تائيد مى كند. 
نمى  رد  را  ساركوئيدوز  تشخيص   ،  ACE طبيعى  سرمى  مقدار 
كند اما ساركوئيدوز ايزوله مغزى بسيار نادر است. پوشش آنتى 
بيوتيكى با داكسى سيكلين بجاست. بيمارى هاى ريكتزيايى، به 
استثناى تب Q ، بسيار بعيد به نظر مى رسند. من بيمار را براى 
نمونه بردارى مغزى مى فرستم، مگر اين كه پاسخ خوبى به درمان 
آنتى بيوتيكى حاضر بدهد. شك دارم كه آنژيوگرافى مغزى بتواند 

تشخيصى باشد.
در روز دهم بسترى، آرتريوگرافى مغزى نشان دهنده   -
هاى  شريان  در  هايى  نظمى  بى  و  شدگى  باريك  اندازه،  كاهش 
ميانى چپ و قدامى مغزى، با كاهش خونرسانى عروق كوچك در 
اين مناطق بود. نظر متخصص نورو راديولوژى راجع به اين يافته 
ها، آنژئيت غير قرينه موضعى، اوليه يا ثانويه به مننگوانسفاليت 

بود. درمان با فلوديپين آغاز شد.
بيمارى  بالينى  هاى  يافته  با  آنژيوگرافى  هاى  يافته  بحث: 
مرتبط هستند اما علت زمينه اى اختالالت عروقى هنوز نامشخص 
مثال  براى   ) دارو  از  ناشى  واسكوليت  ها،  واسكوليت  بايد  است. 
ناشى از آمفتامين ها ) و نئوپالسم ها ( شامل لنفوم) را در نظر 
داشته باشيم، اما هيج يك از اين تشخيص ها محتمل به نظر نمى 
شايعى  يافته   CNS اوليه  آنژئيت  در  كه  بيمار  باالى  تب  رسند. 
هايى  ارگانيسم  از  ناشى  عفونت  كه  نمايد  مى  ايجاب  نيست، 
شامل  ها  ارگانيسم  ديگر  و  ها  قارچ  هرپس،  هاى  ويروس  مانند 
مى  ايجاد   CNS ثانويه  آنژئيت  كه  توبركولوزيس  مايكوباكتريوم 

كنند را رد كنيم.
با  بيمار  حرارت  درجه  بسترى،  تا 10  روزهاى 17  در   -
وجود دريافت درمان ضد سل و درمان با داكسى سيكلين، فنى 
توئين و فلوديپين هر روز تا 40 درجه سانتى گراد باال مى رفت. 
بيمار هنوز آفازيك بود. تمام كشت ها منفى بودند. در روز 18 
اوليه  آنژئيت  براى  وريدى  پردنيزولون  متيل  با  درمان  بسترى، 
مغزى احتمالى، به توصيه روماتولوژيست مشاور، آغاز شد. مشاور 

نورولوژى، نمونه بردارى از مغز را پيشنهاد داد.
بيمار پس از دو هفته مصرف آنتى بيوتيك هاى وسيع  بحث: 
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تشخيص  و  است  نداده  نشان  بهبودى  از  عالمتى  هيچ  الطيف، 
همچنان نامشخص است. همان طور كه قبال اشاره كردم، من هم 

با نمونه بردارى مغزى موافق هستم.
مغز  فرونتال  باز  بردارى  نمونه  بسترى،   19 روز  در   -
و  شده  ضخيم  دورا  مسلح،  غير  چشم  با  معاينه  در  شد.  انجام 
نظر  به  مجاور  مغزى  كورتكس  بود.  چسبيده  پيا  و  آراكنوئيد  به 
گرفته  لپتومننژ  و  كورتكس  از  ها  نمونه  داشت.  الستيكى  قوام 
شدند. در طى 48 ساعت بعدى، تب درجه پائين ( 38/3 درجه 
و  يافت  بهبود  ظاهرا  بيمار  شرايط  اما  داشت  ادامه  گراد)  سانتى 
آنتى  سرمى  مقادير  كرد.  صحبت  به  شروع  دارى  مكث  طور  به 
بادى هاى ريكتزيا و بروسال منفى بودند. داكسى سيكلين قطع 
شد. در معاينه ميكروسكوپى نمونه هاى برداشته شده، گرانولوم 
هاى غير پنيرى و ارتشاح لنفوسيتى شديد اطراف عروق خونى 
كوچك، لپتومننژ و كورتكس مغزى مجاور ديده شد. اسميرهاى 
بافت و مايع مغزى نخاعى از نظر باكترى، باسيل هاى اسيدفاست 
 PCR پارازيت، قارچ وسلول هاى بدخيم منفى بودند. آزمايش ،
از نظر مايكوباكتريوم توبركولوزيس، سيتومگالو ويروس ، ويروس 
هرپس سيمپلكس، ويروس واريسال زوستر، ويروس هرپس تيپ 6 

انسانى و عامل JC منفى بود.
به  رسيدن  براى  توانستيم  مى  چه  آن  هر  ما  اكنون  بحث: 
شناسى  بافت  هاى  يافته  ايم،  داده  انجام  دهيم،  انجام  تشخيص 
كه  باورم  اين  بر  من  البته  هستند.  اختصاصى  غير  گرانولوماتوز 
كنار  اطمينان  با  را  ريكتزيايى  و  قارچ  ويروسى،  علل  توانيم  مى 
آزمون  با  بيمارى  عودكننده  بالينى  مراحل  به  توجه  با  بگذاريم. 
منفى سل، اسمير اسيد فاست و آزمايش هاى DNA روى نمونه 
هاى متعدد بافت مغز و مايع مغزى نخاعى با عدم بهبود بالينى 
پس از دو هفته درمان ضد سل، تشخيص سل آن قدر بعيد به نظر 
مى رسد كه من اعتقاد دارم درمان تجربى ضد سل مى تواند قطع 
شود. هيچ شواهدى از نئوپالسم يا واسكوليت سيستميك وجود 
ندارد. با رد ساير علل، آنژئيت اوليه مغزى مى تواند محتمل ترين 
درمان  تحت  كورتيكواستروئيدها  با  را  بيمار  من  باشد.  تشخيص 
 MRI قرار مى دهم و پاسخ وى را به درمان به صورت بالينى و با

پيگيرى مى كنم.
در طى هفته بعد، تب بيمار از بين رفت و بيشتر از طريق   -
سخن گفتن ارتباط برقرار مى كرد، اما همچنان ديس فازيك بود. 
سل  ضد  درمان  و   ( روزانه  گرم  ميلى   60 ) پردنيزون  با  درمان 
ادامه يافت. نتايج نمونه بردارى با برونكوسكوپى و از طريق برونش 
طبيعى بود. با توجه به ناتوانى شديد و پا بر جاى بيمار در سخن 
گفتن، مشاور روماتولوژى اضافه كردن سيكلوفسفاميد با دوز باال 
و  نورولوژى  مشاوران  داد.  پيشنهاد  مغزى  اوليه  انژئيت  براى  را 
بيماريهاى عفونى هم موافق بودند اما همچنين توصيه كردند كه 
درمان كامل ضد سل براى 12 ماه ادامه يابد. 1300 ميلى گرم 

سيكلوفسفاميد وريدى تجوير شد.
عنوان  به  سيكلوفسفاميد  كردن  اضافه  از  كه  شواهدى  بحث: 
قوى  كند.  حمايت  مغزى  اوليه  آنژئيت  براى  اول  خط  درمان 

نيست. در اين مورد شرايط بيمار خود در حال بهبود است و بايد 
مسموميت بالقوه سيكلوفسفاميد را مد نظر قرار دهيم. پيشنهاد 
من اين است كه بيمار را فقط با كورتيكواستروئيدها درمان كنيم 

و وى را به دقت مورد پيگيرى قرار دهيم.
 35 روز  در  بودند.  منفى  همچنان  ها  كشت  تمام   -
بسترى، بيمار با برنامه ادامه پردنيزون روزانه و درمان ضل سل و 
تزريق مجدد سيكلوفسفاميد در ماه آينده، مرخص شد. در موقع 
مرخصى، بهبود قابل توجهى يافته بود اما هنوز ديس فازيك بود. 
پردنيزون به تدريج كاهش يافت. يك سال بعد، بيمار حال خوبى 

داشت.
آفرين بر كسانى كه با وجود تظاهر بالينى غير معمول و آزمون 
هاى منفى متعدد، بر روى درمان ضد سل پافشارى كردند. اين 

تصميم، زندگى بيمار را نجات داد.

تفسير
مايكروباكتريوم توبركولوزيس، در طى عفونت اوليه، قبل از اين 
كه مكانيسم هاى ايمنى ارگانيسم ها را از بين ببرد يا محدودشان 
سازد، به طور گسترده اى انتشار مى يابد. در صورت محدود شدن 
توسط سيستم ايمنى، توبركل هاى پنيرى حاوى باسيل هاى زنده 
مى توانند سال ها پس از عفونت اوليه در سيستم عصبى مركزى 
خصوص  به  شوند،  پاره  ها  كانون  اين  از  يكى  اگر  شوند.  يافت 
هنگامى كه ايمنى ميزبان ضعيف مى شود، مننژيت سلى ( پارگى 
به داخل بطن يا فضاى ساب آراكنوئيد ) يا توبركولوما ( پارگى به 

داخل مغز يا طناب نخاعى) ايجاد مى شود. 
ما حدس مى زنيم كه آفازى اوليه بيمار در نتيجه پارگى يك 
توبركل پنيرى به كورتكس فرونتوتمپورال ايجاد شده باشد. پس 
از بهبود موقتى، وضعيت بيمار به دليل اين كه عفونت و التهاب 
موضعى به عروق خونى مجاور و مننژها گسترش يافت، بدتر شد. 
امروزه اين سندروم بالينى- مننگو انسفاليت سلى يا واسكوليت 
ديده  سالم  و  طبيعى  ايمنى  با  بالغان  در  ندرت  به  گرانولوماتوز- 

مى شود.
بيماران  از  نيمى  است.  مشكل  بسيار   CNS سل  تشخيص 
درگير هيچ عالمت بالينى را از درگيرى ريوى ( يا ديگر اعضاى 
از  معمول  عاليم  دهند.  نمى  نشان   ( عصبى  سيستم  از  خارج 
جمله سر درد و تب درجه پائين غير اختصاصى هستند. وخامت 
همان  كننده،  عود  بالينى  مراحل  اما  است  قانون  يك  پيشرونده 
است  ممكن  است.  شده  گزارش  ديديم،  بيمار  اين  در  كه  طور 
يافته هاى عصبى غير طبيعى وجود نداشته باشند ( در مراحل 
اوليه) ويا چشم گير باشند ( مانند كوما يا همى پلژى )، اما بيشتر 
بيماران همراه با نشانه هايى كه بسيار اختالالت ديگر را تقليد مى 
كنند ( مانند گيجى، فلج اعصاب كرانيال يا همى پارزى) مراجعه 
مى كنند. اختالالت سى تى اسكن و MRI شايع ( در 70 تا 80 
درصد بيماران ) اما غير اختصاصى هستند. هيدروسفالى، افزايش 
سيگنال مننژ يا پارانشيم، ضايعات توده اى يا انفاركت مى تواند 

ديده شود. 
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بيمارى  اوليه  بالينى  مراحل  در  تواند  مى  نخاعى  مغزى  مايع 
طبيعى باشد و 25 درصد بيماران ممكن است هيچ گاه خصوصيات 
پلئوسيتوز لنفوسيتى، افزايش پروتئين يا كاهش گلوكز را نشان 
ندهند. اسمير مايع نخاعى از نظر باسيل هاى اسيد فاست تنها در 
 30-80 ، PCR 20 درصد موارد مثبت است و حساسيت آزمون
درصد است. گرفتن پاسخ از آزمون استاندارد طاليى- كشت مايع 
سپرى  نيازمند  توبركولوزيس  مايكوباكتريوم  براى  نخاعى  مغزى 
شدن چندين هفته است و در مورد نيمى از بيماران كه با درمان 
ضد سل از نظر بالينى بهبود مى يابند، منفى است. به اين ترتيب، 
اين تشخيص نيازمند شك قوى است چرا كه تظاهر معمول يك 
شايع است.  بيمارى  يك  نامعمول  تظاهر  بيمارى نادر، بعيدتر از 
اين امر به خصوص در مورد بيمار ما مصداق دارد، چرا كه آنژئيت 
اوليه CNS تشخيصى است كه با رد ساير علل محرز مى شود و 
نمى توانيم تا وقتى كه تمام علل ثانويه ديگر را رد نكرده ايم، به 
ويژه بيمار هاى عفونى و به خصوص سل را كه در صورت درمان 
را  تشخيص  اين  شود،  مى  بدتر  كورتيكواستروئيدها  با  نادرست 
كننده  درمان  پزشكان  ما،  بيمار  مورد  در  خوشبختانه  بپذيريم. 
اين مسئله را مى دانستند. سل درمان نشده CNS بدون استثنا 
كشنده است. با درمان 70 تا 85 درصد بيماران زنده مى مانند و 
50 درصد آن ها هيچ ناتوانى عصبى به جاى مانده اى نخواهند 
ترين  محتمل  عنوان  به   CNS اوليه  آنژئيت  اگر  حتما  داشت. 
حل  با  اى  آستانه  برخورد  گرفت،  مى  قرار  توجه  مورد  تشخيص 
مسئله بالينى مى توانست از اشتباه پزشك بحث كننده در مورد 

اين بيمار جلوگيرى كند.
در صورت عدم اطمينان از تشخيص، درمان تجربى براى تمام 
تشخيص هايى كه احتمال آن ها باالتر از آستانه درمانشان است 
ضرورى است ( اين اصطالح مبين احتمالى از بيمارى است كه در 
آن سود مشخصى از درمان تجربى يا عدم درمان حاصل نمى شود). 
در مورد سل CNS ، اين آستانه درمان بسيار پايين است چرا 
كه خطر بالقوه داروهاى ضد سل بسيار كم است. ( خطر هپاتيت 
كشنده حدود 0/1 درصد ) و مزيت بالقوه درمان بسيار باال است. 
به بيان ديگر، درمان تجربى ضد سل بايد در صورتى كه احتمال 
سل CNS بسيار پايين است و تشخيص هاى ديگر بعيدتر به نظر 
مى رسند، تجويز شود. وقتى كه اين تصميم حياتى براى پوشش 
شروع  به  راجع  گيرى  تصميم  شود،  گرفته  سل  برابر  در  بيمار 
درمان با كورتيكواستروئيدها نيز آسان است. كورتيكواستروئيدها 
 CNS نيستند، در سل CNS فقط درمان پشتيبان براى آنژئيت

هم تجويز آن ها ( به عنوان درمان اضافى ) توصيه مى شود.

شرح حال:
و  كليه  نارسايى  با  ساله   35 مرد  گردنى  توده 

هيپرپاراتيروئيديسم

تشخيص شما چيست؟

الف-پاراتيروئيد طبيعى
pseudoinvasion ب- هيپرپالزى پاراتيروئيد با

ج-كارسينوم پاراتيروئيد

 بافت شناسى: ندول هاى پاراتيروئيد البالى عضالت مخطط 
فيبروزه  بافت  البالى  ها  ندول  برخى  شوند.  مى  ديده  چربى  و 
را  كالسيكى  دسموپالستيك  واكنش  ولى  دارند  وجود  متراكم 
ايجاد نكرده اند. اشكال ميتوتيك به راحتى يافت مى شوند ولى 

ميتوز آتيپيك وجود ندارد.
پاراتيروئيد  پروليفراتيو  هاى  بيمارى  با  برخورد  در  بحث: 
وجود تهاجم دليل بدخيمى است. ولى اگر تشخيص بدخيمى 
تنها بر اساس وجود تهاجم داده شود بايد علل مقلد تهاجم رد 
در  بيمارى  عود  پى  در  است  ممكن  تهاجم  كاذب  نماى  شوند. 
افرادى كه پاراتيروئيد آنان به دليل هيپرپالزى يا آدنوم به طور 
ناقص برداشته شده ديده شود. غده پاراتيروئيد هيپرپالستيك 
نماى  و  شود  جدا  هم  از  فيبروزه  باندهاى  توسط  است  ممكن 

كارسينوم مهاجم با واكنش دسموپالستيك ايجاد كند.
براى  جراح  اى،  غده  چند  هيپرپالزى  موارد  برخى  در 
ديگر  قسمتى  در  را  غده  يك  هيپوپاراتيروئيدى  از  جلوگيرى 
مى كارد، عدم آگاهى از از اين مساله مى تواند براى پاتولوژيست 
بسيار خطرناك باشد. بر خالف كارسينوم، تهاجم داخل عروقى و 
واكنش دسموپالستيك وجود ندارد. در اين بيمار سابقه كاشتن 
غده پاراتيروئيد در قسمتى از گردن تنها پس از تماس با جراح 
و پرسش مستقيم از وى مبنى بر اين كه آيا بيمار سابقه كاشت 

پاراتيروئيد دارد يا خير مشخص شد!!
تشخيص: 

پاراتيروئيد طبيعى (بافت كاشته شده توسط جراح)

Reference: http://pathology2.jhu.edu/sp

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 
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عفونت با ويروس نقص سيستم ايمنى انسان (HIV) مى تواند 
طيف وسيعى از تظاهرات بالينى را از ناقل بدون عالمت تا نقص 
نسبتا  عارضه  يك  كليوى  بيمارى  آورد.  وجود  به  ايمنى  شديد 
شايع در مبتاليان به HIV است. بيمارى كليوى مى تواند ناشى 
از عفونت مستقيم كليه باشد يا بر اثر عوارض داروهاى مصرفى 
 HIV جهت درمان ويروس ايجاد شود. عالوه بر آن مبتاليان به
اثر  بر  حجم  كاهش  علت  به  رنال  پره  ازتمى  به  ابتال  معرض  در 
از دست دادن نمك، تغذيه ناكافى، تهوع يا استفراغ مى باشند. 
 HIVAN ( Associated موسوم به HIV نفروپاتى همراه با
معروف   AIDS همراه  نفروپاتى  به  قبال  كه   (Nephropathy
بود توسط يافته هاى ذيل يعنى پروتئين اورى در حد نفروتيك، 
خون  فشار  سونوگرافى)  در   ) بزرگ  يا  طبيعى  كليه  ازوتمى، 
طبيعى و گلومرواسكلروز قطعه اى كانونى (FSGS) در بيوپسى 

كليه مشخص مى شود.
قبال كه HIVAN تشخيص داده مى شد به سرعت به سمت 
 ESRD (End Stage نارسايى كليه و بيمارى كليوى مرحله آخر
 (Renal Disease و ضرورت انجام دياليز پيش مى رفت و اين 
سيرى طبيعى در دوران قبل از درمان ضد رترو ويروس بود. درمان 
 HAART (Highly Active هاى شديد ضد ويروسى شديد
را  بيمارى  اين  معمول  مسير   Antiretroviral Therapy) 
تغيير داده است. اگر چه FSGS ضايعه غالب و عمده گلومرولى 
در HIVAN است ولى ضايعات كليوى ديگرى از قبيل تفروپاتى 
IgA ، كرايوگلوبينمى، آميلوئيدوز و نفروپاتى ناشى از كمپلكس 
است.  شده  گزارش   HIV به  مبتاليان  در  لوپوسى  شبه  ايمنى 
پزشكان مى بايست در بيمارانى كه از نظر HIV سرم مثبت بوده 

و پروتئين اورى دارند HIVAN را در نظر بگيرند.

اپيدميولوژى
 ESRD تقريبا مسئول يك درصد از موارد جديد HIVAN
 HIV است. اين اختالل بدون توجه به راه ابتال در مبتاليان به
ديده مى شود. عمدتا در آمريكايى هاى آفريقايى تبار مشاهده مى 
شود و سومين علت ESRD در بين سياه پوستان 20تا 64 ساله 

HIV نفروپاتى

دكتر فرشيد على يارى، متخصص آسيب شناسى

   Reference: Medscape

است. اكثر مبتاليان مردان جوان سياه پوست و حدود 50 درصد 
آن ها معتادان تزريقى هستند.

پاتوژنز
ژنيك  ترانس  هاى  موش  از  آمده  دست  به  اطالعات  براساس 
نقش مستقيمى براى HIV نوع يك در ايجاد HIVAN قائل 
شده اند. محققان با درج ساختمان DNA ويروس نقص ايمنى 
به داخل ژنوم موش، موش هاى ترانس ژنيك را به وجود آورده 
در كليه  بافتى  نماى  يك  و  اورى  دچار پروتئين  هاى  موش  اند. 
خود شبيه آنچه در مبتاليان به HIVAN ديده مى شود شدند. 
براى  نشده  شناسايى  هنوز  كه  محيطى  يا  ژنتيكى  فاكتور  يك 
در  را   HIVAN فراوانى  تواند  مى  كه  است  الزم  بيمارى  ايجاد 
ايجاد  در  هدف  هاى  سلول  كند.  توجيه  پوست  سياه  افراد  بين 
اين اختالل احتماال اپى تليوم گلومرول ها و توبول هاى كليوى 
 PCR و (in situ) جا استفاده از هيبريد كردن در  هستند. با 
نوع  ايمنى  نقص  ويروس   mRNA و   DNA شناسايى   جهت 
يك، محققان نشان داده اند كه سلول هاى اپى تليال گلومرول ها 
و توبول ها در مبتاليان به HIVAN توسط اين ويروس آلوده مى 
شوند. اين قضيه به درستى بر تكثير HIV-1 به صورت كانونى 
در كليه اشاره مى كند و كليه را به عنوان مخزنى براى ويروس در 
نظر مى گيرد. عالوه بر آن وجود DNA ويروس كه در گردش 
خون بوده و شاخصى از ورود هسته ويروس در چند مدت اخير 
مى باشد و به كمك RNA رونوشت شده معكوس در نمونه هاى 
بيوپسى كليه مبتاليان به HIVAN نشان داده شده است تكثير 
فعال ويروس را در بافت كليه مطرح مى كند. با اين حال مكانيسم 

آسيب سلولى بر اثر ويروس هنوز مشخص نشده است.
مشخصات بافتى ويژه اين اختالل، افزايش تكثير سلول هاى 
اپى تليال گلومرول ها و از بين رفتن شاخص هاى تمايز آن ها 
 HIV-1 از ناشى  عفونت  كه  دادند  نشان  مطالعه  يك  در  است. 
 in) سلول هاى اپى تليال توبول هاى كليوى را در خارج از بدن
vitro) از طريق فعال كردن يك مسير آپوپتوزى مى كشد و در 
كه  هستند  دخيل   (Fas) فاص  و  كاسپاز  شدن  فعال  مسير  اين 
توسط  شده  ايجاد  لنفوئيدى  غير  هاى  سلول  آپوپتوز  خود  اين 
HIV-1 را مطرح مى كند. آسيب طوالنى مدت سلول هاى اپى 
گلومرولو  اورى،  پروتئين  منجربه  ها  توبول  و  ها  گلومرول  تليال 
نقش سيتوكين  گردد.  مى  توبولو اينترستيشل  اسكار  و  اسكلروز 
 HIVAN ها به اثبات نرسيده است و حضور آن ها براى ايجاد
يا  عفونت  پيشرفت  است  ممكن  ها  آن  ولى  نيست  ضرورى 
بيوپسى  هاى  نمونه  در  دهند.  تغيير  را  عفونت  به  فرد  استعداد 
نشان  افزايش  ها  سيتوكين  سطح  اختالل  اين  به  مبتاليان  كليه 
مى دهد. در يك مطالعه توليد اينترلوكين 6 و TNF-α را در 
سلول هاى مزانشيمى و توبولر كليه به عنوان محركى قوى براى 
بيان HIV-1 در سلول هاى مونوسيت آلوده به HIV-1 نشان 
است  ممكن  ها  سيتوكين  به  پاسخ  در  ها  ويروس  تكثير  دادند. 

نقش مهمى در پاتوژنز HIVAN داشته باشد.
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ژنتيك 
به  پوستان  سياه  ميان  در   HIVAN به  ابتال  افزايش  دليل 
بروز  ميزان  پوستان  سياه  در  كلى  طور  به  نيست.  روشن  خوبى 
ساير بيمارى هاى كليوى ( نفروپاتى ديابتى، لوپوس، سوء استفاده 
مواد يا اعتياد ) بيشتر است. بنابراين بدون در نظر گرفتن علت 
بيمارى، آنان ممكن است يك زمينه ژنتيكى مستعد كننده براى 
به  ميزبان  پاسخ  نوع  باشند.  داشته  كليوى  شديد  هاى  بيمارى 
نفروپاتى  به  ابتال  كننده  تعيين  است  ممكن  خود   HIV عفونت 

در يك فرد باشد.

بافت شناسى
در  اكوژن  و  بزرگ  هايى  كليه  داراى   HIVAN به  مبتاليان 
سونوگرافى يا CTاسكن هستند اين تغيير ممكن است از اتساع 
شديد بافت بينابينى توسط ارتشاح سلولى و توبول هاى شديدا 

متسع و حاوى كست هاى حجيم ناشى شود.
يافته هاى موجود در ميكروسكوپ نورى و نمونه هاى بيوپسى 
كليه در اكثر موارد تشخيصى است. شايع ترين يافته بافت شناسى 
است.   FSGS از  اى)  خوابيده  هم  روى   ) اى  شده  جمع   شكل 
كالفه مويرگى در گلومرول ها كالپس شده و ممكن است به صورت 
قطعه اى يا كلى اسكلروزه شده باشد. سلول هاى اپى تليال ويسرال 
مشخص  و  كاذب  هالل  يك  بومن  فضاى  در  و  شده  هيپرتروفيه 
تشكيل مى دهند. اسكار ( در توبول ها و بافت بينابينى)، آتروفى 
و اتساع شديد توبول ها ( اتساع ميكروكيستيك) معموال ديده مى 
شوند. در ميكروسكوپ ايمونوفلورسنت رنگ آميزى مثبت براى 
آلبومين و IgG در سلول هاى اپى تليال و IgM ، C3 و گاهى 
اوقات IgA در نواحى مزانژيال يا اسكلروزه قابل شناسايى است. 
در ميكروسكوپ الكترونى چروكيدگى غشا پايه، تكثير سلول هاى 
 (foot process ) اپى تليال و از بين رفتن موضعى زوائد پايى
ديده مى شود. وجود ساختمان هاى توبولورتيكولر در سلول هاى 
اندوتليال گلرومرول ها ( ريبونوكلئوپروتئين و غشا) كه سنتز آن ها 
توسط اينترفرون آلفا تحريك مى شود به خوبى پيش گويى كننده 

HIVAN است.

خصوصيات بالينى
مراجعه  نفروتيك  سندروم  عاليم  با   HIVAN به  مبتاليان 
مى كنند. اين عاليـم شامـل پروتئين اورى در حـد نـفروتـيك 
هيپرليپيدمى  و  خون  آلبومين  كاهش  ازوتمى،   ،  (3/5  g/d<)
است. ادم شايع نيست، با اين وجود بسيارى از مولفان اين را از 
ويژگى هاى HIVAN مى دانند. تمايل به از دست دادن نمك 
اين  در  را  شديد  هيپرگلوبولينمى  علت  به  باال  انكوتيك  فشار  و 
بيماران به عنوان توضيحى براى اين مشاهده عجيب مطرح كرده 
اند. شمارش CD4 در مبتاليان به اين اختالل معموال به كمتر از 
200 سلول در ميكروليتر كاهش مى يابد ولى HIVAN را در 
بيمارانى با شمارش CD4 كمتر از 50 سلول در ميكروليتر باشد 

پيش آگهى بقاى كليوى بدتر است.
نارسايى  حضور  در  حتى  مشخصا   HIVAN به  مبتاليان 
كليوى فشار خون باال ندارندو معموال در سونوگرافى كليه هايى 
طبيعى يا بزرگتر با نماى اكوژنيك باال دارند. بيمارانى كه به داليل 
ديگرى توسط آزمايش كامل ادرار ارزيابى مى شوند ممكن است 
گاهى اوقات پروتئين اورى غير نفروتيك را نشان دهند. در رسوب 
ادرارى ميكروهماچورى، لكوسيت، سيلندر هاى هيالين و اجسام 
چربى بيضى شكل ديده مى شود ولى كست (سيلندر) مشاهده 

نمى شود. سطح كمپلمان سرم طبيعى است.
بيمارى  نهايى  مرحله  تا  اوليه  تظاهر  زمان  از  پيشرفت  ميزان 
ابداع  با  بود.  ماه   2/5  HAART از  قبل  دوران  در  كليوى 
سريع  پيشرفت   1997 تا   1996 هاى  سال  در   HAART

HIVAN به ميزان زيادى كاسته شد.
پيشرفت  كه  است  داده  نشان   HAART روش  به  درمان 
بيمارى كليوى را در مبتاليان به HIVAN به تاخير مى اندازد. 
ممكن  هيپركالمى  و  هيپوناترمى  مانند  الكتروليتى  اختالالت 
است  ممكن  و  شود  مشاهده   HIVAN به  مبتاليان  در  است 
سندروم  يا  نفروتيك  سندروم  علت  به   ) آب  تام  حجم  افزايش 
ترشح نامتناسب هورمون آنتى ديورتيك [SIADH] ) يا كاهش 
 SIADH كند.  منعكس  را  هيپوآالسترونيسم  در  خون  رنين 
يا  داروها  اثر  بر  پايدار  تهوع  ريوى،  عفونت  علت  يه  است  ممكن 
در  خون  رنين  كاهش  شود.  ناشى  زمان  هم  گوارشى  بيمارى 
هيپوآلدوسترونيسم يكى از علت هاى اسيدوز توبولى كليه (نوع 
چهارم) است، خود را به صورت هيپركالمى همراه با آنيون گپ 
نارسايى  كه  زمانى  و  دهد  مى  نشان  اسيدوزمتابوليك  و  طبيعى 

كليه وجود دارد بيشتر شايع است.
اكثر داروهاى ضد HIV حتى در حضور نارسايى كليه به خوبى 
تحمل مى شوند. مسموميت بالقوه مهاركننده هاى ترانس كريپتاز 
معكوس نوكلئوزيدها ( مانند زيدوودين، ديدانوزين، زاليستابين، 
طور  به   ( تابين  سى  امترى  اباكاوير،  وودين،  المى  استاوودين، 
يكسان به صورت اسيدوز الكتيك نوع B تظاهر مى كند. با اين 
مانند  الكتروليتى  اختالالت  باعث  است  ممكن  ديدانوزين  وجود 
شود.  هيپراوريسمى  و  هيپرمگنزمى  هيپوناترمى،  هيپوكالمى، 
استاوودين نيز ممكن است سبب هيپراوريسمى گردد. تنرفووير 
است  نوكلئوتيدى  معكوس  كريپتاز  ترانس  مهاركننده  يك  كه 
مسموميت كليوى شناخته شده اى دارد و موجب هيپوفسفاتمى 
از 50  كمتر  به  نين  كراتى  كليرانس  هرگاه  نتيجه  در  شود.  مى 
ساير  شود.  تعديل  دارو  دوز  بايد  برسد  دقيقه  در  ليتر  ميلى 
مهاركننده هاى ترانس كريپتاز معكوس غير نوكلئوزيدى (مانند 
(  etravirine و   nevirapine ،delvaridine ،efavrenz

مگر  ندارند  اى  شده  گزارش  و  توجه  قابل  كليوى  مسموميت 
nevirapine كه باعث اسيدوزالكتيك مى شود.

مهاركننده هاى پروتئازها به عنوان گروه ديگرى از داروهاى 
ضد HIV ممكن است تشكيل سنگ كليه را تشديد كنند. شكل 
كالسيك آن ها كريستالورى ناشى از اينديناوير است كه بدون در 
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نظر گرفتن عملكرد كليه روى مى دهد ولى با قطع دارو سنگ 
ها تحليل مى روند. جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد ساير 
ايران  فارماكوپه  در  موجود  محدوديت  و   HIV ضد  داروهاى 

عزيزان را به متن اصلى ارجاع مى دهم.( مترجم)

ضرورت هاى انجام بيوپسى 
اگر  حتى  است.  پزشكان  نظر  اختالف  مورد  بيوپسى  انجام   
كند  مراجعه   HIVAN كالسيك  بالينى  خصوصيات  با  بيمارى 
پيش بينى در مورد تشخيص بيوپسى تنها در 55 تا 60 درصد 
بيماران صحيح خواهد بود. بنابراين براى تشخيص HIVAN از 
ساير اشكال بيمارى هاى كليوى (گلومرولوپاتى كمپلكس ايمنى، 
هستند  سرونگاتيو  كه   HIV به  مبتاليان  در   (  IgA نفروپاتى 
بيوپسى كليه الزم است. در عمل، بيوپسى كليه در صورتى انجام 

مى شود كه دفع پروتئين بيش از يك گرم در روز باشد.

درمان 
درمان ضد رتروويروسى

بهترين دوره درمان نيازمند همكارى نفرولوژيست و متخصص 
خدمات  استاندارد  طبق  حاضر  حال  در  است.   HIVبيمارى
تهاجمى  و  تركيبى  درمان  بايد  متحده  اياالت  عمومى  بهداشت 
ضد رترو ويروسى را ابتدا براى تمام بيماران پيشرفته يا عالمتدار 
HIV شروع كرد. بيماران پيشرفته طبق تعريف افرادى هستند 
كه شمارش CD4 آن ها كمتر از 350 سلول در ميكروليتر باشد. 
مى  توصيه  كه  كسانى  براى  را  درمان  خبرگان  از  ديگرى  گروه 
  100000  /mL از  بيش   (viral load) ويروسى  بار  كه  كنند 
دارند. اگرچه هيچ مطالعه بالينى وجود ندارد ولى بعضى از مولفان 
معتقدند در تمام مبتاليان به HIVAN بايد درمان انجام شود. 
همانگونه كه قبال اشاره شد از زمان كاربرد HAART ميزان بروز 

HIVAN كاهش يافته است.

(ACE) مهاركننده هاى آنزيم مبدل آنژيوتاسيون
كليه  پيشرفته  نارسايى  به  مبتاليان  در  كاپتوپريل  با  درمان 
بقاى كليوى را بهبود داده است. مكانيسم دقيق عملكرد اين گروه 
از داروها مشخص نيست ولى ممكن است به آغاز هموديناميكى 
آن ها، كاهش عبور پروتئين هاى سرم از گلومرول ها . اثر ضد 
تكثيرى آن ها به واسطه مهار فاكتور رشد ترانس فورمين مربوط 

باشد.
كار  به  را   ACE مهاركننده  ندارد  هيپركالمى  بيمارى  اگر 

ببريد.
كورتيكواستروئيدها

مدت  كوتاه  فوايد  بر  هاى  گزارش  از  توجهى  قابل  تعداد  در 
كورتيكواستروئيدها اشاره شده است. در يك گزارش با توجه به 
نتايج بيوپسى قبل از درمان و بعد از درمان بهبود عملكرد كليه را 
نشان دادند كه با كاهش ارتشاح لنفوسيت ها و مونوسيت ها در 

فضاى بين سلولى همراه بود.

سيكلوسپورين
در چند گزارش نشان دادند كه سيكلوسپورين موجب كاهش 
پروتئين اورى در كودكان مبتال به HIVAN مى شود سودمندى 

اين دارو  نيازمند مطالعات ديگر و بيشترى است.

استراتژى هاى اميدبخش درمانى در مدل هاى حيوانى 
پيشرفت   از  جلوگيرى  در  را  خوبى  نتايج  حيوانات  در  تحقيق 
كاربرد  مطالعه  يك  در  است.  داده  نشان   HIVAN در  بيمارى 
مهاركننده كيناز وابسته به سيكلين منجربه كاهش تكثير سلول 
هاى ويسرال در موش هاى آلوده به HIV شد. در مطالعه ديگر 
در موش ها، مهار فاكتور هسته اى كاپا بتا ( يك مسير سيگنال 
حفظ  همچنين  و  موش  و  كليه  عمر  افزايش  منجربه   ( سلولى 
توده بدون چربى موش شد. اين فوايد با كاهش تعداد سلول هاى 
+CD45 ارتشاح يافته در كليه، بهبود ساختمان كليوى و كاهش 
مطالعات  سطح سيتوكين هاى التهابى گردش خون توام بودند. 
انسان  در  را  ها  مهاركننده  اين  نقش  تا  شود  انجام  بايد  ديگرى 

روشن كند.

دياليز و پيوند كليه
كنند  مى  پيشرفت   ESRD به  كه   HIVAN به  مبتاليان 
مبتاليان  در  بايد  پزشكان  هستند.  بالينى  مشكل  يك  كماكان 
و  كنند  بينى  پيش  را  كليوى  بيمارى  پيشرفت   HIVAN به 
انجام  جهت  شريانى   – وريدى  فيستول  يك  موقع  به  دادن  قرار 
حاضر  حال  در  دهند.  قرار  خود  اهداف  جز  آينده  در  همودياليز 
همودياليز به عنوان روش مورد قبول براى درمان ESRD در نظر 
گرفته مى شود. دياليز صفاقى به علت افزايش استعداد به عفونت 

به طور كلى توصيه نمى شود.
فرضيه كلى بر اين است كه سركوب ايمنى بعد از پيوند كليه 
 HIVAN به  مبتاليان  در  را  طلب  فرصت  هاى  عفونت  خطر 
كماكان افزايش مى دهد. بنابراين در اين بيماران پيوند كليه هنوز 
تجربى و آزمايشى در نظر گرفته مى شود و تنها در چند مركز 
پيوند، در بيماران داوطلب، بدون عفونت هاى فرصت طلب قبلى و 
اثبات شده، بار ويروسى غير فعال شناسايى و شمارش CD4 بيش 
از 300 سلول در ميكروليتر پيوند كليه به دست آمده از جسد 
شده  انجام  حاصله از چند نمونه  هاى  انجام داده اند. گزارش  را 
در اين گروه خاص از بيماران،  خطر عفونت هاى فرصت طلب را 
بيشتر نشان نداده اند. با اين وجود تا هنگامى كه مطالعات بزرگتر 
صورت بگيرد پيوند كليه در مبتاليان به HIVAN كماكان منع 

كاربرد دارد.
در يك مطالعه بقاى 1 و 2 ساله بيماران به ترتيب 85 و 82 
درصد و بقاى پيوند 75 و 71 درصد بود. RNA ويروس نوع يك 
نقص ايمنى در خون قابل شناسايى نبود و شمارش CD4 بيش 
از 400 سلول در ميكروليتر بدون هيچ نشانه اى از AIDS براى 
2 سال باقى ماند. اين نتايج با ساير جمعيت هاى پر خطر ديگر 

كه پيوند كليه دريافت مى كنند قابل قياس بود.
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سالم عليكم
از  چند  تنى  اخيرا  داريد  استحضار  كه  همانطور  احتراما،     
منسوخ  مصوبات  و  دستورالعملها  پزشكى  پايه  علوم  استادان 
گذشته مبنى بر ادامه تحصيل را جهت كسب توانايى مسئوليت 
مراتب  لذا  نمودند.  مطرح  طبى  آزمايشگاه¬هاى  عمومى  فنى 

ذيل جهت روشن شدن موضوع تقديم مى گردد:
تبصره 2 ماده 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و   - 1
دارويى و ... (اصالحيه مصوب 67/1/23 مجلس شوراى اسالمى) 
كه در آن دو مرتبه كلمه " بوده" آورده شده صراحتاً بيانگر نظر 
قانونگذار نسبت به فارغ التحصيالن تا همان تاريخ بوده و عمًال 
هم به همين استناد آن وزارتخانه با اختيارات قانونى خود ادامه 

برگزارى كالسهاى مربوطه را متوقف كرده بود.
تاريخ سياستگزارى ها در حوزه سالمت از چنان گوناگونى   - 2
مانده  برجا  آن  از  سالها  از  پس  آنچه  كه  است  بوده  برخوردار 
سيستمى ناهمگون است كه فعاليت هر بخش آن مى تواند منجر 
به تداخالت متعدد با اجزاى ديگر و يا حتى از كار انداختن كل 
سيستم گردد. يكى از انحرافات پيش آمده در اين سياستگزاريها 
گيرندگان  جاى  به  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  به  توجه   "
خدمات" است. در حقيقت آنچه كه در اين سياستگزاريها  مهم 
بوده اين است كه شرايط ارتزاق فارغ التحصيالن فراهم گردد تا 
اينكه بهترين سيستم براى ارائه خدمات سالمت به گيرندگان 
خدمات (مردم) طراحى گردد. فلسفه وجودى رشته هاى علوم 
پايه پزشكى تحقيق و تفحص و تدريس است و تبديل استادان 
تشخيص  هاى  آزمايشگاه  فنى  مسئوالن  به  دانشگاه  پايه  علوم 
طبى  ضربات جبران ناپذيرى به برنامه هاى تحقيقاتى دانشگاه 

ها و آموزش دانشجويان وارد خواهد نمود.
ارائه  سيستمهاى  طراحى  مناسب  راههاى  از  يكى   - 3
خدمات سالمت مراجعه به استانداردهاى بين المللى است. روح 
در   ISO 15189 و    CLIA و   CAP استانداردهاى  بر  حاكم 
قسمت مديريت و نيروى انسانى استفاده از فارغ التحصيالن طب 
عمومى در مديريت و رهبرى آزمايشگاه بالينى است . براى مثال 
مسئوليت  و  رهبرى  به  مربوط  خط   CAP2006 استاندارد  در 
و  پاتولوژى  متخصصان  حضور  به   TLC 10100 آزمايشگاه  در 
آموزش  سال  يك  همراه  به  عمومى  طب  مدرك  دارندگان  يا 
آزمايشگاهى  مديريت  تجربه  سال   2 يا  و  دانشگاهى  دستيارى 
قسمت  در   M فصل   CLIA استاندارد  در  است.  شده  تاكيد 
مربوط به شرايط مسئول آزمايشگاه داشتن مدرك طب عمومى 
استاندارد  در  است.  شده  بيان  صراحت  به  پاتولوژى  تخصص  و 
شرايط  كاركنان  پيشنيازهاى  به  مربوط  فصل   ISO15189

مسئول آزمايشگاه را به صورت كلى بيان نموده و تاكيد كرده 
است كه عالوه بر دوره پايه آكادميك (طب عمومى) گذراندن 
صورت  به  بالينى  آزمايشگاه  در  تجربه  و  آموزش  سال  چندين 

تخصصى الزامى است.

مسئله ديگرى كه توسط برخى از ارائه دهندگان طرح   - 4
از  بسيارى  حاضر  حال  در  كه  است  آن  گردد  مى  مطرح  فوق 
با  و  هستند  فنى  مسئول  فاقد  محروم  مناطق  هاى  آزمايشگاه 

افزايش طيف كسانى كه امكان كسب توانايى مسئوليت فنى 
را دارند مى توان اين مشكل را حل نمود! پاسخ به اين مورد 
با توجه به يك تجربه تاريخى و تبعات يك تصميم بسيار آسان 

به نظر مى رسد.
نيز  آزمايشگاهى  علوم  اى  حرفه  دكتراى  رشته  اندازى  راه 
از 25  بيش  گذشت  با  امروزه  و  گرفت  صورت  استدالل  اين  با 
نه  كه  بينيم  مى  چنين  را  حاصله  نتايج   ، تصميم  آن  از  سال 
مسئول  بدون  كماكان  كوچك  شهرهاى  هاى  آزمايشگاه  تنها 
در  دولتى  مراكز  از  بسيارى  هاى  آزمايشگاه  بلكه  هستند  فنى 
شهرهاى ميليونى نيز فاقد مسئول فنى بوده، فارغ التحصيالن 
هم  بهداشت  وزارت  متعدد  هاى  بخشنامه  بركت  به  رشته  آن 
اكنون در قلب پايتخت آزمايشگاه خصوصى تاسيس نموده اند و 
در اين فضا مهمترين تكليف  حاكميتى وزارت بهداشت مبنى 
رانده  حاشيه  به  درمانى  و  بهداشتى  امكانات  عادالنه  توزيع  بر 

شده است.
در حال حاضر بيش از 1400 متخصص پاتولوژى در كشور 
آسيب  رشته  دستيارى  آموزشى  كوريكولوم  و  دارند  حضور 
شناسى و تدوين برنامه راهبردى اين رشته نمايانگر سياستگزارى 
كالن  آزمايشگاهى با محوريت متخصصان پاتولوژى است و اين 
مسئله نمايانگر جهت گيرى صحيح وزارت بهداشت در راستاى 
استاداردهاى جهانى جهت طراحى سيستمى براى ارائه خدمات 
بهينه و با كيفيت به گيرندگان خدمت است و انحراف مسير در 
جهت منافع صنفى گروهى از فارغ التحصيالن دانشگاهى ضربات 

جبران ناپذيرى به طراحى سيستم فوق وارد خواهد آورد.

دكتر بهروز شفقى
رئيس انجمن آسيب شناسى ايران

3483/پ/88
88/11/13

سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردى
مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

بسمه تعالى
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مقدمه
شيوع عفونت هاي قارچي سيستميك در بيمارستان هاي مدرن 
روزبروز در حال افزايش است. اين عفونت ها شامل كانديديازيس، 
كريپتوكوكوزيس، آسپرجيلوزيس، موكورمايكوزيس، فوزاريوزيس 
و تعدادى ديگر از عفونت هاى كمتر شايع هستند. در اين نوشتار 
مرورى مختصر بر روى كانديديازيس و آسپرجيلوزيس شده است. 
عفونت هاي قارچي سيستميك شديد در بيمارستان ها معموال در 

3 دسته از بيماران به علت وضعيت خاص آنها ديده مي شوند: 
1- بيماران نوتروپنيك متعاقب شيمي درماني و ساير بيماران 

انكولوژي كه سيستم ايمني سركوب شده اي دارند.
عفونت   بعلت  شده اي  مختل  ايمني  سيستم  كه  افرادي   -2

HIV دارند.
لزوما  كه  ويژه  مراقبت  هاي  بخش  در  بستري  بيماران   -3
استفاده  علت  به  آنها  دفاعي  سيستم  اما  نيستند  نوتروپنيك 
دفاعي  سد  آسيب  يا  و  عروقي  داخل  كاتترهاي  از  مدت  طوالني 
پوستى، بيماري هاي سيستميك شديد يا سوختگي ها و درمان 
و  ديده  صدمه  وسيع الطيف  هاي  بيوتيك  آنتي  با  مدت  طوالني 

مختل گرديده است.
فاكتورهاي مستعد كننده ديگر  براى استقرار عفونت قارچى 

سيستميك عبارتند از:
 APACHE score>10، اختالل عملكرد كليوي، همودياليز، 
اسپلنكتومي،  احتماال  حتي  يا  حاد  پانكراتيت  براي  جراحي 
ازكاتترهاي  استفاده   ،  GIT كننده  عود  يا  مكرر  پرفوراسيون 

هيكمن.
عفونت هاي سيستميك قارچي عامل حدود 25 % مرگ هاي 
مربوط  هاي  عفونت  است.  لوكميك  بيماران  در  عفونت  از  ناشي 
خوني  هاي  عفونت  مهم  علت  چهارمين  كانديدا  گونه هاي  به 
بيمارستاني مي باشند. عفونت هاي جدي قارچي سبب 10تا 5 

Systemic Fungal Infections

عفونت هاى سيستميك قارچي: 
كانديديازيس - آسپرژيلوزيس

دكتر محمد قهري – دانشگاه امام حسين(ع)

شوند.  مي  كبد  يا  پانكراس  ريه،   پيوند  بيماران  در  مرگ  درصد 
سپسيس قارچي اكتسابي در اطفال با وزن خيلي پايين تا ميزان 
نوزادان  در  نگر  گذشته  مطالعات  گردد.  مي  مرگ  سبب   %  13
رابطه اي بين استفاده از سفالوسپورين هاي نسل سوم و عفونت 

كانديدا نشان داده است.
افزايش  به  رو  اخير  ساليان  در  تهاجمي  قارچي  هاي  عفونت 
دهه  از  كانديدا  گونه هاي  با  خوني  عفونت  وفور  و  است  گذاشته  
عفونت  اغلب  ميدهد.  نشان  افزايش   %  500 به  نزديك    1980
هاي قارچي سيستميك مربوط به كانديدا مي باشند اما عفونت 
مسبب  هاي  ارگانيسم  شوند،  مي  ديده  نيز  آسپرجيلوسي  هاي 
قارچ هاي  ايدزي  ديگر كمتر ديده مي شوند اگرچه در بيماران 
مختلفي موجب بيماري هاي مهم و مرگ مي گردند، به عنوان 
و  كپسوالتوم  هيستوپالسما  نئوفرمنس،  كريپتوكوكوس  مثال 
مارنفئي،  پني سيليوم  مانند  عادي  غير  و  تر  غريب   ارگانيسمهاي 
تريكوسپورون و فوزاريوم را مي توان نام برد. البته پنوموسيستيس 
كاريني را كه در بيماران ايدزي بسيار شايع است و امروزه بسياري 
اين  اگرچه  مي كنند (  محسوب  ها  قارچ  جزو  را  آن  محققان  از 
زيرا  دهد  نمي  پاسخ  قارچي  ضد  مواد  از  بسياري  به  ارگانيسم 
نبايد  دارد)  وجود  كلسترول  آن  ديواره  در  ارگوسترول  جاي  به 
طى  نيز  جديد  مخمرى  هاى  گونه  از  برخى  داشت.  دور  نظر  از 
ساليان اخير به اين ليست اضافه شده است كه از جمله ميتوان 
تريكوسپورون  و  هانسنوال   ، رودوتروال   ، ماالسزيا  هاى  گونه 

وبالستوشيزومايسس كاپيتاتوس را نام برد.

تشخيص عفونت قارچي سيستميك

 نكات عملى
اگر مشكوك نباشيد، پيدا نخواهيد كرد.

هاي  عفونت  درمان  و  تشخيص  در  همچنان  كه  مشكلي   
سيستميك قارچي وجود دارد اين است كه اوال تشخيص صحيح 
گيرد.  مي  صورت  دير  ثاني  در  و  كم  اوقات  غالب  در  موقع  به  و 
تشخيص مرسوم و معمول اين گونه عفونت ها بر پايه كشت هاي 
اين  كه  است  متعدد  نواحي  از  مهاجم  ارگانيسم  كشت  يا  خون 
تحت  غالبا  بيماران  مي اندازد.  تاخير  به  را  درمان  اغلب  مسئله 
با  طوالني  دوره هاي  براي  مختلف  هاي  آنتي  بيوتيك  با  درمان 
اميدهاي بي ثمر و بدون نتيجه جهت فروكش كردن عاليم مربوط 
به عفونت سيستميك يا سپسيس بوده اند. هنگامى هم كه درمان 
نامناسب  تنظيم  كه  رسد  مي  نظر  به  شود  مي  آغاز  قارچي  ضد 

مقدار دارو (دوز) مشكل شايعى باشد.  
آزمون هاي جديدي كه براي تشخيص زودرس عفونت هاي 

سيستميك قارچي مطرح هستند عبارتند از:
نمونه  در  گاالكتومانان  سنجش  براى   ELISA  Sandwich

خون
هاى  آزمايش  ساير  و   (PCR) پليمراز  اى  زنجيره  واكنش 

ملكولى
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كانديدا آلبيكانس

نكات عملي و قابل توجه
است  ممكن  كرده ايد  برخورد  آن  با  كه  كانديدايي  عفونت   .1

ناشي از كانديدا آلبيكانس نباشد.
2. مقاومت به مواد ضد قارچي آزولي در حال افزايش است.

3. مراقبين بهداشتي معموال ناقالن مخمرها به وسيله دست 
هايشان هستند.

كانديدا آلبيكانس يك قارچ ديپلوئيد، دي مورفيك و با توليد 
مثل غير جنسي است كه در محيط زندگي انسان و نيز در سطوح 
پوششي بدن وي ( پوست و مخاط ها) وجود دارد. هنوز علت اين 
كه چرا اين ارگانيسم كومانسال معمولي گاهي اوقات پاتوژن مي 
شود را نمي دانيم اما آسيب مكانيسم هاي دفاعي ميزبان در اين 
رابطه پر اهميت است. تعدادي از عوامل ويروالنس قارچي توسط 
ظاهرا  آنها  مهمترين  اما  است  شده  بررسي  خوبي  به  محققان 

مربوط به چسبندگي قارچ به سطوح و مخاط ها است. 
به وسيله تعيين هويت مولكولي گونه هاي جدا شده نشان داده 
شده است كه مراقبان بهداشتي معموال مخمرها را بين بيماران 
از  كانديدا  هاي  گونه  كنند.  مي  منتقل  هايشان  دست  وسيله  به 
45 الي 15 درصد دستان اين افراد در بخش هاي مراقبت ويژه 
جدا شده است. در مطالعه ديگر تا 70% دست پرستاران وپرسنل 

بيمارستانى آلوده به مخمرهاى سطحى پوستى بوده اند.

تشخيص  گونه ها  ساير  از  را  آلبيكانس  كانديدا  چگونه 
دهيم؟

تشخيص كانديدا آلبيكانس از ساير گونه ها با كمك مشخصات 
مورفولوژي، بيوشيمي، آزمون جرم تيوب و تكنيك هاي ملكولي 

صورت مي گيرد.
صورت  آگار  ميل  كورن  محيط  در  كشت  مورفولوژي:   -1
توليد  روز  از3  بعد  محيط  اين  در  آلبيكانس  كانديدا  گيرد.  مي 
كالميدوكونيدي مي كند. توليد سودوهايفي بدون كالميدوكونيدي 
نشان دهنده گونه هاي ديگر كانديدا است. توليد آرتروسپور نشان 
دهنده تريكوسپورون است. كانديدا گالبراتا در محيط كورن ميل 

آگار فقط بالستوسپور ايجاد مى كند. 
كلني هاي كانديدا آلبيكانس در محيط گلوكز پپتون آگار 
در دماي 30 درجه به رنگ سفيد يا كرم، صاف و براق يا گاهي 
تشخيص  در  اشكال  اين  و  شود  مي  ديده  مات  و  ناصاف  اوقات 

چندان كمك كننده نيستند. 
كانديدا تروپيكاليس نيز نماي مشابهي دارد (هايفي حقيقي 
در  بالستوسپور  است  ممكن  است)،  كالميدوسپور  فاقد  اما  دارد 
افتراقي  تشخيص  در  شود.  ديده  هايفي  هاي  سلول  بين  فواصل 
آن از كانديدا آلبيكانس آزمون هاي بيوشيمي كمك كننده است. 
كانديدا  كند.  مي  تخمير  را  سوكروز  تروپيكاليس  كانديدا 
دوبلينينسيس از لحاظ مرفولوژيك و بيوشيميايي بسيار شبيه 

كانديدا آلبيكانس است و براى تفكيك اين دو يا بايد از چندين 
از  اينكه   يا  و  كرد  استفاده  فيزيولوژيكى  يا  بيوشيميايى  آزمون 

روش ملكولى (RFLP-PCR) سود جست.
سودوهايفي  چه  اگر  ندارد  حقيقي  هايفي  كروزئي  كانديدا 
حقيقي  هايفي  شبيه  بسيار  است  ممكن  كند  مي  توليد  كه 
كند.  مي  توليد  شكل  بيضي  بالستوسپورهاي  قارچ  اين  باشد. 
و  كم  جانبي  شاخه هاي  با  دراز  سودوهايفي  لوزيتانيا  كانديدا 
جذب  كند.  مي  توليد  كوچك  بيضوي  و  فراوان  بالستوسپورهاي 

رامنوز از ويژگي هاي بارز اين قارچ است. 
كانديدا پاراپسيلوزيس داراي سودوهايفي است كه اغلب به يك 
سلول متورم منتهي مي شود و گاه گاهي بالستوكونيدي هاي نسبتا گرد                                                                                                                         
نيز ديده مي شوند. كانديدا گالبراتا سودوهايفي تشكيل نمي دهد 
و به همين دليل قبال آنرا به عنوان تورولوپسيس مي شناختند. 
كانديدا  باشد.(  مي  كوچك  بيضي  تا  گرد  بالستوكونيدي  داراي 
سرويسيه  ساكارومايسس  و  اينكونسپيكوزا  كانديدا  و  فاماتا  

شبيه يكديگر و مشابه اين قارچ هستند). 
توان  مي  قندها  تخمير  آزمون  از  استفاده  با  بيوشيمي:   -2
به يك تشخيص احتمالي سريع دست يافت. البته اين آزمون به 
تنهايي كافي نيست و در كنار آن از مورفولوژي قارچ نيز هميشه 

بايد كمك گرفت. 
فرضي  و  سريع  آزمون  يك  تيوب:  جرم  سرمي  آزمون   -3
براي كانديدا آلبيكانس است. روش انجام آن بدين صورت است 
كه مقدار بسيار كمي از كلني مخمري را در سرم اسب يا سرم 
تازه انسان و در دماي 37 درجه بمدت 2 تا 3 ساعت انكوبه كرده 
چنانچه  مرطوب)  (الم  ميكروسكپي  اساليد  از  استفاده  با  سپس 
هايفي هاي كوتاه كه طول آنها بيش از دو برابر قطر سلول مخمر 
نتايج  ميباشد.  مثبت  آزمون  نتيجه  شوند،  مشاهده  باشد  اوليه 

منفي كاذب هم ديده مي شود.
از  مختلفى  ملكولى  هاى  روش  ملكولي:  هاي  تكنيك   -4
نوكلئيك  اسيدهاى  توالى  تعيين   ،RFLP-PCR  ،PCRقبيل
كانديدا  هاى  گونه  دقيق  و  سريع  شناسائى  براى  غيره  و  ژنومى 

وجود دارند كه روز به روز بر تنوع وكارايى آنها افزوده مى شود.

Candida morphology on cornmeal agar
a = albicans, t=tropicalis, k=krusei,l=lusitaniae, 

g=glabrata, p=parapsilosis; chl=chlamydospore
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كانديديازيس به علت گونه هاي غير آلبيكانسي:
تمام عفونت هاي كانديدايي مربوط به كانديدا آلبيكانس نيست، 
از  گونه ها  ديگر  به  مربوط  ها  عفونت  اينگونه  سوم  يك  از  بيشتر 
پاراپسيلوزيس،  كانديدا  كروزيي،  كانديدا  گالبراتا،  كانديدا  جمله 
گونه  اوقات  گاهي  و  گيلرموندى  كانديدا  تروپيكاليس،  كانديدا 
هاي بسيار مقاومي مانند كانديدا لوزيتانيا است. در يك مطالعه 
[Diagn Microbiol Infect Dis 1999 sep,35(1):19-25 ]
 تنها 53 % از 170 مورد كانديدمي مربوط به كانديدا آلبيكانس 

بوده است.

گونه هاى شايع و مهم عبارتند از:
:(C.glabrata) كانديدا گالبراتا

كانديدا گالبراتا ( نام قبلي آن تورولوپسيس گالبراتا بوده است) 
. مقاومت به فلوكونازول در اين قارچ شايع و رايج است ( از قرار 
معلوم اين مقاومت با ميانجيگري ژن CgCDR1 انجام مي شود). 
مصرف بدون نسخه داروهاي ضد قارچي از دسته آزول ها مانند 
ميكونازول و كلوتريمازول ممكن است سبب گسترش مقاومت به 
فلوكونازول گردد. داروي انتخابي در حال حاضر هنوز آمفوتريسين 
B است. به نظر مي رسد كه وري كونازول (voriconazole) بر 
عليه كانديدا گالبراتا بسيار موثرتر از فلوكونازول باشد. يافته هاي 
مربوط به 139 بيمار مبتال به فونژمي با كانديدا گالبراتا در منابع 

زير موجود است:
Medicine (Baltimore) 1999 Jul;78(4):2207-
Clin microbial Rev 1999 Jan;12(1):8096-

: (C.krusei) كانديدا كروزيي
است.  مقاوم  فلوكونازول  به  نسبت  ذاتا  نيز  كروزئي  كانديدا 
گيرد.  قرار  استفاده  مورد  وري كونازول  است  ممكن  نيز  اينجا  در 
بحث  زير  مقاله  در  كروزئي  كانديدا  علت  به  فونژمي  مورد   57

شده است:
Arch Intern Med 2000 Sep 25;160(17): 2659-64 

ساير گونه هاي كانديدا:
در   (C.parapsilosis) پاراپسيلوزيس  كانديدا  با  عفونت 
بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان و در حالت هاي ضعف و اختالل 

در سيستم ايمني روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند.
معموال به  برخالف كانديدا آلبيكانس  كانديدا تروپيكاليس 
بدين  شود  نمي  گرفته  نظر  در  كومانسال  ارگانيسم  يك  عنوان 
است  ممكن  و  است  عفونت  نشاندهنده  آن  جداكردن  كه  معني 

ارگانيسم مقاوم به فلوكونازول باشد.
وضعيت در مورد كانديدا لوزيتانيا جالب و البته نگران كننده 
صورت  به  ولي  است  مقاوم   B آمفوتريسين  به  نسبت  زيرا  است 

شگفت انگيزي ممكن است به فلوكونازول پاسخ دهد. 

درمان عفونت سيستميك كانديدائي
داروى اصلي در درمان عفونت هاى سيستميك كانديدايى على 

رغم گذشت بيش از 50 سال از كشف آن اما همچنان آمفوتريسين 
B است، هر چند كه اين مسئله ممكن است با معرفي آزول هاي 
جديدي مانند وريكونازول تغيير نمايد. كانديدا لوزيتانيا كه اغلب 
غير  صورت  به  هنوز  خوشبختانه  است  مقاوم   B آمفوتريسين به 
شايع از نمونه هاى كلينيكى جدا مى شود. مشكل مهم سميت 
ليپيدي  هاي  فرموالسيون  هزينه  باالي  و  بوده   Bآمفوتريسين
استفاده عملي از آن را تحت شعاع قرار مي دهد. برخي استفاده 
از فلوكونازول در دوزهاي باال را در بسيارى از موارد براي عفونت 
كانديدايي  پيشنهاد مي كنند. مشكلي كه وجود دارد اين است 
كه نه تنها كانديدا كروزئي و كانديدا گالبراتا غالبا به فلوكونازول 
مقاوم هستند بلكه در اثر استفاده درماني مكرر و طوالني مدت 
از فلوكونازول و نيز استفاده پروفيالكسي از آن ( بعنوان مثال در 
بيماران ايدزي) حتي ممكن است كانديدا آلبيكانس مقاوم گردد.

آسپرژيلوزيس مهاجم

نكات عملي و قابل توجه
آسپرجيلوزيس يكي از عوامل مهم مرگ در اثر عفونت در 

بيماران انكولوژي در برخي مراكز است.
اين عفونت اغلب ناديده گرفته و فراموش مي شود.

آيا از اين كه سبب مرگ در بيمارستان هاي ما نمي شود 
اطمينان داريم؟

شيوع پر اهميت اين بيماري ممكن است در بيماران مبتال به 
آسپرجيلوس  اسپورهاي  استنشاق  بدنبال  ايمني  اختالل  و  نقص 

رخ دهد.
(Am J Hematol 2001 Apr;66(4): 257-62 )

 به عالوه اين عفونت در بيماران مبتال به بيماري مزمن انسدادي 
است.  شايع  شد  مي  تصور  قبال  كه  آنچه  از  بيشتر  خيلي  ريه 
.[Intensive Care Med 2001 Jan;27(1):59 -67]  

درصد   1/12 اسپانيا  در  ايدزي  بيماران  در  بررسي  يك  در 
آسپرجيلوزيس ريوي مهاجم داشته اند. 

 [Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000 Sep;19(9):688-
93]. 

مطالعه  يك  در  است.  كشنده  اغلب  مهاجم  آسپرجيلوزيس 
ميزان مرگ و مير آن 58 % ذكرشده كه در بيماران گيرنده پيوند 

مغز استخوان اين نسبت معادل 87 % بوده است.
 [Clin Infect Dis 2001 Feb 1;32(3):358- 66]

آسپرجيلوزيس  به  مبتال  بيمار  روي 595  ديگري  مطالعه  در 
مهاجم و يا مشكوك به آن ، تنها يك چهارم آنها به آمفوتريسين 
B پاسخ كامل دادند و به طور مشابهي با ميزان مرگ ومير باال ، به 
ويژه در بيماران ناخوش تر كه به عوض ايتراكونازول و آمفوتريسين 

B فقط آمفوتريسين B دريافت كرده بودند.
 [Medicine (Baltimore) 2000 Jul;79(4):250 -60]
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تشخيص آسپرجيلوزيس مهاجم
تشخيص آسپرجيلوزيس مهاجم به ويژه اگر نسبت به احتمال 
هالل  يا  هاله  عالمت  وجود  است.  مشكل  نباشيم  آگاه  آن  وجود 
هوا در high-resolution CT scan مي تواند جنبه تشخيصي 
داشته باشد ولي در مطالعه اى اين عالمت فقط  در 10 بيمار از 

21 بيمار ديده شده است.
[J Comput Assist Tomogr 2001 Mar-Apr;25(2): 

305 -10]
برخي ديگر اظهار مي دارند كه عالمت هاله در CT اوليه قابل 

اعتماد است و سپس ناپديد مي گردد.
 [J Clin Oncol 2001 Jan 1;19(1):253- 259]

آزمايش غربالگري خون براي گاالكتومانان ممكن است بسيار 
با ارزش باشد و تا حدود 90 درصد حساسيت داشته و 98 درصد 

اختصاصي  باشد.
 [Blood 2001 Mar 15;97(6):1604 -10]

در يك مطالعه آينده نگر 14 درصد از 215 بيمار تحت شيمي 
درماني آسپرجيلوزيس ريوي مهاجم پيدا كرده بودند

[Haematologica 2000 Jul;85(7):745- 52].
پليمراز  زنجيره اي  واكنش  بيماري  زودرس  تشخيص  در 

(PCR) نيز ممكن است ارزشمند باشد. 
[Br J Haematol 2000 Jan;108(1):132- 9]

درمان ضدقارچي
نكات عملى

از مخلوط آمفوتريسين و اينتراليپيد استفاده نكنيد!
اگر وضعيت تغذيه اى بيمارتان را ناديده گرفته ايد، همه عوامل 

ضد قارچ دنيا هم كمك نخواهند كرد!
غير  قارچى  عفونت  بهبودى  نشود،  درمان  گرانولوسيتوپنى  اگر 

ممكن است!
فلوكونازول مى تواند تاثير آمفوتريسين B را تضعيف كند (حداقل 

در عفونت هاى كانديدايى).
 

 درمان آسپرژيلوزيس تهاجمي
آسپرجيلوزيس  براي  انتخابي  داروي  هنوز   B آمفوتريسين 
مهاجم است، گر چه وريكونازول ممكن است خيلي موثرتر باشد 
آزمايشگاهي  هاي  مدل  در  ورايوكونازول  پسوكونازول  كاربرد  و 
بيماري اميد بخش بوده است. برخي رزكسيون جراحي را براي 
مي  توصيه  ريوي  مهاجم  آسپرجيلوزيس  از  شده  انتخاب  موارد 
كه  كند  مي  پيشنهاد  شده  منتشر  مورد   2121 مرور  كنند. 
آمفوتريسين B در تركيب با ريفامپيسين يا فلوسايتوزين ممكن 

است بهتر از  آمفوتريسين B به تنهايي باشد.
   [Denning DW & Stevens DA: Rev Infect Dis 

1990 12(6) 1147- 201]
ايمني  اختالل  داراي  بيماران  در  آسپرجيلوس  عفونت  درمان 
يك فوريت است و بايد براساس معيارهاي باليني يا راديولوژيك 

استوار بوده و نبايد در انتظار تاييد ميكروبيولوژيك بود.  

درمان اوليه تهاجمي با آمفوتريسين B ممكن است با درمان 
درمان  در  روش  شود.اين  تعقيب  فلوكونازول  با  مدت  طوالني 
بيماران ايدزي مبتال به مننژيت كريپتوكوكوسي به خوبي اجرا مي 
شود اما روش مشابهي ( آمفوتريسين B و بدنبال آن ايتراكونازول) 

نيز در عفونت آسپرجيلوسي استفاده شده است.

نارسايي و نقايص درماني:
اين مسئله هنوز در مورد تمام ميكوزهاي سيستميك خيلي 
شايع است. علت اين مسئله ممكن است استفاده از درمان هاي 
ضدقارچي با دوزهاي كمتر از حد الزم (underdose)، استفاده 

اشتباهي از عوامل و يا شروع  خيلي ديرهنگام درمان باشند.
و  نقص  باشد.  ديگري  علت  است  ممكن  نيز  ثانويه  مقاومت 
نارسايي هاي درماني معموال در 20 تا 30 درصد بيماران مبتال به 
كانديدمي ديده مي شود و ميزان مرگ و مير در بيماران نيز باال 
است. در مطالعه اي روي 415 مورد كانديدمي ميزان مرگ و مير 

كلي 45 % بوده است.
     [CMAJ 1999 Feb 23;160(4):493 -9]

هم  اين  از  درماني  هاي  نارسائي  مهاجم  آسپرجيلوزيس  در 
در  معموال  ثانويه  مقاومت  حدود 50درصد).  باشد.(  مي  شايع تر 
موارد مزمن تر ديده مي شود به ويژه در بيماران مبتال به ايدز كه 
در آنها درمان هاي مكرر و طوالني با فلوكونازول انجام مي شود. 
ضد قارچي كار مشكلي است. كميته  درمان  مقاومت به  ارزيابي 
 (NCCLS) باليني  آزمايشگاه  استانداردهاي  كننده  تعيين  ملي 
روش ها و راهنمايي هايي براي آزمايش مواد ضد قارچي آزولي 
واضح  چندان   B آمفوتريسين  براي  استانداردها  اين  ولي  دارد 

نمي باشند.
مقاومت اوليه به فلوكونازول در كانديدا گالبراتا شايع است و در 
كانديدا كروزئي نيز اغلب سريع پديد مي آيد. كانديدا لوزيتانيا به 
صورت اوليه نسبت به آمفوتريسين B مقاوم است اما خوشبختانه 

چنين عفونت هائي فعال شايع نيستند.
  

(Amphotericin B)  Bآمفوتريسين
سيستميك  ميكوزهاي  قارچي  ضد  درمان  براي  اصلي  داروي 
شديد هنوز آمفوتريسين B است. اين عامل فونژيسيدي به اشكال 

متعددي قابل دسترسي است:
◄ آمفوتريسين B معمولي يا  آمفوتريسين B دزوكسي كوالت 

(AB Conventional)
 ,Abelcet) كمپلكس  ليپيد   B آمفوتريسين  يا  آبلست   ◄

(ABLC
 (Amphocil ,ABCD)  پخش كلوئيدي B آمفوتريسين  ◄
، اين تركيب با سديم كلستريل سولفات فرموله شده است. از نظر 
احتماال  اما  است  معمولي   B آمفوتريسين  مشابه  تاثير  قدرت 

اندكس تراپويتيك بهتري نسبت به آن دارد.
◄ آمبيزوم يا  آمفوتريسين B ليپوزومال با استفاده از ليپوزوم 
كمتري  سميت  از  دارو  اين  نانومتر).   80 تا   45  ) كوچك  هاي 
برخوردار است اما به طور قابل توجهي گرانتر است. ميزان تاثير 
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آن نيز برابر با آمفوتريسين B معمولي است.
علي رغم تحمل بهتر فرموالسيون هاي ليپيدي آمفوتريسين 
B به دليل هزينه سنگين تر آن و نيز مدارك و مستندات كم در 
ها  فرموالسيون  اين  از  مواقعي  در  اغلب  آنها،  بودن  موثرتر  مورد 
كوالت  دزوكسي   B آمفوتريسين  مصرف  كه  شود  مي  استفاده 

مسموميت شديدي ايجاد نمايد. 
بالستومايسس،  هاي  عفونت  درمان  در   B آمفوتريسين 
كانديدا  پاراكوكسيديوئيدس،  هيستوپالسما،  كوكسيديوئيدس، 
مي  نيز  بااليى  سميت  داراي  اما  است  مفيد  كريپتوكوكوس  و 
تشكيل  طريق  از  و  دارد  تعلق  پلي ينها  گروه  به  دارو  اين  باشد. 
ها  قارچ  سيتوپالسمي  غشاي  در  موجود  ارگوسترول  با  پيوند 
باعث پاره كردن و مختل كردن غشائ سلولي و مرگ قارچ مي 
گردد. آمفوتريسين B همچنين ممكن است داراي اثرات تحريك 
كنندگي سيستم ايمني نيز باشد. اين دارو برعليه تريكوسپورون 
اي  بويدي  سودوآلشريا   ،Trichosporon beigelii بيژلي 
Pseudoallescheria boydii ، گونه هاي خاصي از فوزاريوم 

و كانديدا لوزيتانيا Candida lusitaniae تاثيري ندارد.
قابليت دسترسي به دارو از طريق دهاني كمتر از 5 % است. 
استعمال سيستميك (داخل وريدي) با فهرست بلندي از عوارض 
درصد   50 در  توجه  قابل  تب  ازجمله  كه  است  همراه  جانبي 
و  استفراغ  تهوع،  مورد)،  در 100  حدود 1   ) آنافيالكسي  موارد، 

نفروتوكسيسيتي را مى توان نام برد.
نفروتوكسيسيتي شامل كاهش GFR ، افزايش اتالف پتاسيم 
صورت  در  باشد.  مي  ديستال  توبوالر  اسيدوز  حتي  و  منيزيم   و 
به طول كشيدن درمان، نفروتوكسيسيتي غير قابل برگشت پديد 

مي آيد.
[Antimicrob Agent Chemother 1978 13 271 -6]  

به ندرت پرفشارى خون شديد در ارتباط با درمان با آمفوتريسين  
B گزارش شده است. فرم دزوكسي كوالت داراي نيمه عمر 24 الي 
48 ساعت  و حجم انتشاري ( توزيع دارو) آن در حدود 4 ليتر در 
كيلوگرم وزن مي باشد. به علت تشكيل رسوب در سالين نرمال، 
مي بايد در محلول مائي دكستروز 5 % مخلوط شود. در نارسائي 
كبدي تنظيم دوز دارو ضرورتي ندارد ولي بسياري از پزشكان در 
قابل  دارو  نمايند،  مي  دارو  دوز  كاهش  به  اقدام  كليوى  نارسايي 
دياليز نيست. نفوذ آن به CSF ضعيف است ( 2 تا 4 درصد سطح 
مايع  به  دارو   . باشد  بهتر  است  ممكن  مننژيال  نفوذ  اما  سرمي) 
مغزي نخاعي اطفال خيلي بهتر وارد مي شود. معموال از كمترين 
هاي  قارچ  مورد  در  و  شود  مي  استفاده   (0.5mg/kg) دارو  دوز 
مقاوم تر مانند آسپرجيلوس از دوز 1mg/kg و يا بيشتر استفاده 
مي شود. در صورت استفاده از فرموالسيون هاي جديدتر دارويي 
كمتري  جانبي  عوارض  با  ليپوزومال   B آمفوتريسين  قبيل  از 
هاي  فرموالسيون  از  استفاده  صورت  در  كرد.  خواهيم  برخورد 
استفاده    (7mg/kg تا  حتي   ) باالتري  بسيار  دوزهاي  ليپيدي 

شده است.

فلوكونازول و آزول هاي ديگر
Fluconazole and other Azoles

نكات عملى
مراقب تداخالت دارويى باشيد، بعنوان مثل : سيكلوسپورين

آزول ها از جمله فلوكونازول با جلوگيري از تشكيل ارگوسترول 
رشد قارچ را مهار مي كنند. ارگوسترول براي حفظ تماميت ديواره 
سلول قارچي ضروري و حياتي است. اين عمل با مهار سيتوكروم 
P450 قارچي ( 14 آلفا استرول دمتيالز) انجام مي شود. بنابر 
اين تعجبي ندارد كه بدانيم اين دارو داراي اثرات قدرتمند مهاري 
روي برخي از سيتوكروم هاي انساني نيز مي باشد. از فلوكونازول 
معموال به عنوان آزول نسل اول نام برده مي شود، بعد از آن آزول 
هاي جديدتري مانند وريكونازول با طيف اثر گسترده تر معرفي 
غلظت  به  وابسته  ها  قارچ  اكثر  عليه  بر  ها  آزول  فعاليت  شدند. 
برخي  و   ) آلبيكانس  كانديدا  عليه  بر  عمدتا  فلوكونازول  نيست. 
ديگر از گونه هاي حساس كانديدا غير از كانديدا كروزئي ) بكار 
برده شده است، بر عليه كانديدا گالبراتا نيز فعاليت غير يكنواختي 
نشان داده است. كانديدا آلبيكانس  ممكن است به دارو مقاومت 
پيدا نمايد به ويژه در بيماران ايدزي كه ممكن است به صورت 
مزمن و يا تكرار شونده مورد استفاده قرار گرفته باشد. فلوكونازول 
ممكن است در مننژيت ناشى از كريپتوكوكوس نئوفرمنس و در 
گوارشي  جذب  فلوكونازول  باشد.  موثر  كوكسيديوئيدومايكوزيس 

خوبي دارد و داراي دفع ادراري است.
  [Mycoses 1999 Apr;42(1 -2):17 -9

عفونت  درمان  مورد  در  بيشتر  اطالعات  به  دسترسي  براي 
منابع  به  ميتوان  ايتراكونازول  و  فلوكونازول  با  آلبيكانس  كانديدا 

زير مراجعه نمود:
[ J Antimicrob Chemother 2000 Apr;45(4):555]   

در نوزادان فلوكونازول با دوز 5 تا 6 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم 
وزن بدن تجويز شده است.

 [Eur J Med Res 2000 May 23;5(5):203 -8]
نفوذ دارو به مايع مغزي نخاعي بسيار خوب است. دوز مورد 
استفاده براي عفونت هاي شديد در بالغين اغلب در دامنه 200 
ميلي گرم تا 400 ميلي گرم در روز است گرچه گاهي از دوزهاي 
800 ميلي گرم در روز نيز استفاده شده است. نيمه عمر دارو ( در 
صورت مصرف 200 ميلي گرم در روز) در حدود 37 تا 27 ساعت 
و حجم انتشاري آن1 تا 7% ليتر به ازاي كيلوگرم وزن ميباشد. از 
آزمايش تعيين حساسيت به عنوان راهنما براي تنظيم دوز دارو 

مي توان استفاده نمود.    

عوامل دارويي ديگر  
:(itraconazole )ايتراكونازول

جذب  خوراكي  كپسول  دارد،  بهتري  جذب  آن  اليكسير  نوع 
ضعيفي دارد و بتازگي نوع تزريقي دارو نيز در دسترس قرار گرفته 
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انجمن آسيب شناسى ايران در راستاى گسترش فعاليت هاى متنوعش در سال هاى اخير به جنبه آموزشى توجه ويژه مبذول داشته 
به طورى كه فعاليت آموزشى انجمن از برگزارى يك همايش يا يك دوره باز آموزى در سال به برگزارى برنامه هاى هفتگى و متنوع شامل 
همايش، سمينار، بازآموزى، كارگاه آموزشى، اساليد سمينار و ........ ارتقا يافته است براى اجرا اين برنامه هاى متنوع نياز به ابزارهايى 
مى باشد كه از جمله آنها ميكروسكپ و سالن كنفرانس مى باشد. در سال گذشته انجمن نسبت به تهيه 20 دستگاه ميكروسكپ اقدام 
نمود كه مورد استفاده همكاران و دستياران در دوره هاى آموزشى مى باشد. از جمله مشكالت جدى در اجراى برنامه ها سالن كنفرانس 
بود كه حتى در بعضى موارد عدم امكان تهيه سالن باعث تشكيل نشدن جلسه آموزشى مى گرديد. از اينرو هيات مديره انجمن با توجه 
به پس انداز انجمن تصميم گرفت نسبت به خريدارى يك آپارتمان در ساختمانى كه دفتر انجمن در آن مستقر است اقدام نمايد ولى 
در اجراى اين مهم با كمبود بودجه مواجه بود كه مثل هميشه همت عالى جمعى از استادان و همكاران به هيات مديره اين دلگرمى را 
داد كه نسبت به خريد اقدام نمايد. خوشبختانه اين واحد خريدارى و در حال حاضر در اختيار انجمن مى باشد. تجهيز اين سالن به علت 

كمبود بودجه تا به حال ميسر نگرديده است كه انشاا... اين نيز با كمك جمعى ديگر از همكاران به زودى عملى خواهد شد.
ضمن اعالم مراتب سپاس و قدردانى ويژه اعضا هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران از اين همت عالى، بعلت عدم رضايت بعضى 

از استادان از اعالم نام آنها به عنوان حامى انجمن در اين مجال ضمن تجديد سپاس، از ذكر نام اين بزرگواران خوددارى مى گردد.

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران

خريد آپارتمان جهت ايجاد سالن كنفرانس انجمن آسيب شناسى ايران

براي    Bآمفوتريسين براي  جانشيني  تواند  مي  دارو  اين  است. 
آسپرجيلوزيس باشد و بر عليه اسپوروتريكوزيس نيز موثر است.

 :(voriconazole) وريكونازول
پروتئين  به  شدن  باند  ميزان  است.  آزولي  قارچي  ضد  داروي  يك 
هاي پالسمايي 70% است . به طور عمده توسط كبد پاك مي شود و 
از راه دهاني  جذب خوب و سريعي دارد ( حدود 90 درصد). بر عليه 
شامل  امر  اين  و  شود  مي  استفاده  آسپرجيلوس  و  كانديدا  هاي  گونه 
ارگانيسم هاي مقاوم به فلوكونازول مانند كانديدا گالبراتا نيز مي گردد. 
وريكونازول با MIC دوبرابر خاصيت فونژيسيدال بر عليه آسپرجيلوس 
دارد. وريكونازول بر عليه عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي زير نيز 

موثر است:
پاراكوكسيد  بالستومايسس،  كوكسيديوئيدس،  هيستوپالسما، 

يوئيدس، كريپتوكوكوس ، درماتوفيت ها  
 سدوسپوريوم آپيوسپرموم : 

[Clin Infect Dis 2000 Dec;31(6):1499-501 ]  
سودوآلشريا بويدي ائي :

 [Clin Infect Dis 2000 Sep;31(3):673 -7]  
 پنيسيليوم مارنفئي و گونه هاي فوزاريوم :

 [Mycoses 1999;42 Suppl 2:83 -6]  
اكرمونيوم استريكتوم :

 [Scand J Infect Dis 2000;32(4):442 -4]  
نيست.  مفيد  ها  زيگوميست  و  شنكئي  اسپوروتريكس  برعليه 
دوز دارو بين 200 تا 400 ميلي گرم در روز است. عوارض جانبي 
شامل اختالالت بينائي ( قابل برگشت ) خفيف تا متوسط  در 14 
درصد موارد و در برخي نيز افزايش بيليروبين و فسفاتاز آلكالين 
مي باشد. در 4 درصد افراد نيز راش هاي جلدي بروز ميكند و 

حساسيت به نور و اريتما هم گزارش شده است.

:((posaconazole پوساكونازول
عليه  بر  خوبي  كشي  قارچ  فعاليت  ايتراكونازول  مشابه 
آسپرجيلوس دارد. در واقع يك آزول با طيف اثر گسترده است به 
طوري كه حتي ممكن است روي تريپانوزوما كروزي تاثير نمايد.

گلوكان  مهاركننده   :(echinocandins) ها  اكينوكاندين 
قارچي هستند، از سنتز ديواره سلولي قارچ جلوگيري مي كنند. 
قارچي  ضد  فعاليت  داراي   (caspofungin) كاسپوفونجين 

وابسته به غلظت است.

كيتين  هاي  كننده  مهار   :(sordarins) ها  سوردارين 
(Z پلي اكسين ها، نيكومايسين ) سنتتاز هستند

مهار  از:  عبارتند  جديد  داروهاى  از  ديگر  تعدادى 
پرادي مايسين ها  ليپوپپتيدها،  توپوايزومراز،  كننده هاي 
كانديدا،  سلولي  ديواره  هاي  مانوپروتئين  با  كه  (كينونهائي 
كمپلكس  تشكيل  آسپرجيلوس  گونه هاي  و  كريپتوكوكوس 
ضعيفي  انحالل  قابليت  و  بوده  توكسيك  داروها  اين  ميدهند). 

دارند و سرانجام نيستاتين ليپوزومال را مى توان نام برد.

References:
1-Hazen Kc.New and Emerging Yeast Pathogens. 

Clinical Microbiology Reviews. 1995,P,462- 78.
2- Anaissie Ej.Clinical Mycology 2003.

 



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

30

مقدمه
اياالت  در  ركتوم  سرطان  جديد  مورد  حدود 42000  ساالنه 
در  ساالنه  نفر  حدود 55000  و  شود  مى  داده  تشخيص  متحده 
ارقام  و  آمار  اين  كنند.  مى  فوت  كولوركتال  سرطان  به  ابتال  اثر 
مراحل  در  ها  سرطان  اين  زودتر  تشخيص  اهميت  نشاندهنده 
را  بهترى  آگهى  پيش  بتوان  بدينوسيله  تا  باشند.  مى  تر  پايين 
ها  آن  نقش  بر  امروز  كه  مواردى  از  يكى  زد.  رقم  بيماران  براى 
عاليم  گردد،  مى  تاكيد  كولوركتال  هاى  سرطان  شناسايى  در 
مورد  اين  بررسى  به  مطالعه  اين  در  لذا  هستند.  بيماران  بالينى 

پرداختيم.

روش مطالعه
 (bservational ) اين مطالعه به صورت يك بررسى مشاهده اى
توصيفى- تحليلى (Descriptive Analytical) مقطعى انجام 
از  (اعم  كولوركتال  هاى  توده  به  مبتال  بيمار   104 است.  شده 
مطالعه  صورت متوالى وارد  و غير نئوپالستيك) به  نئوپالستيك 
شدند . اطالعات مورد نياز آن ها به وسيله پرونده ها جمع آورى 

شده وارد چك ليست گرديد.
متغيرهاى مورد بررسى را: سن، جنسيت ، محل و نوع توده و 

عاليم بالينى بيمار بودند.
در نهايت پس از جمع آورى اطالعات مورد نياز، اقدام به تجزيه 
و تحليل داده ها گرديد. آزمون هاى مورد استفاده شامل آناليز 
واريانس و كاى اسكوار بودند و سطح معنا دارى را براى تفسير 

روابط بين متغيرها 0/05 لحاظ نموديم.

نتايج
و 50  بود  سال  بررسى 19-53  مورد  بيماران  سنى  ميانگين 
 63/5) نفر   66 بودند.  سال   53 باالى  سنين  در  افراد  از  درصد 
درصد) مذكر و 38 نفر (36/5 درصد) مونث بودند. محل توده ها 
به اين ترتيب بود كه در 66 مورد ( 63/5 درصد) آنوركتال، 29 

مورد (27/9 درصد) اسيگموئيد، 1 مورد (1 درصد) كولون نزولى، 
كولون  درصد)   1 ) مورد  صعودى، 1  كولون  درصد)  ا   ) مورد   1
قسمت  يك  از  بيش  درصد)   5/8) مورد   6 در  نيز  و  بود  عرضى 

درگير بود.
 Hemorrhoidal توده هاى مورد مشاهده به ترتيب شامل
 21/2) ادنوكارسينوم  درصد)،   30/8) ادنوم  درصد)،   3/5)  Tag
درصد)،   1/9) كارسينوئيد  تومور  درصد)،   5/8) پوليپ  درصد) 

مالنوم (1/9 درصد) بودند.
 46/9 و  ويلوس  درصد   25 توبولر،  ها  آدنوم  از  درصد   28/1
درصد از توبولوبلويس بودند. 33/3 درصد از پوليپ ها فيبرواپيلتال 
ها  توده  از  درصد   61/5 بودند.  هيپرپالستيك  درصد   66/7 و 

نئوپالستيك و 38/5 درصد غيرنئوپالستيك بودند.
درد  بدون  ركتوراژى  شامل  شيوع  ترتيب  به  بالينى  عاليم 
(23/1 درصد) ، ركتوراژى با درد (20/2درصد) ، پروالپس همراه 
با ركتوراژى (12/5 درصد) ، اسهال مزمن (3/8 درصد)، ركتوراژى 
درصد)،   2/9  ) مقعد  درد  درصد)،   2/9  ) وزن  كاهش  با  همراه 
درصد)،   1) وزن  كاهش  با  همراه  آنمى  درصد)،   2/9) پروالپس 
آنمى ( 1 درصد)، انسداد روده ( ا درصد) بودند. به عالوه 28/8 

درصد از بيماران بيش از 2 عالمت داشتند.
ارتباط  توده  هيستوپاتولوژيك  نوع  با  بيماران  جنسيت  بين 
از  درصد   65/6 و   (P.0.05  ) نداشت  وجود  معنادارى  آمارى 
با  افراد  از  درصد   60 و  داشتند  نئوپالستيك  توده  كه  كسانى 
نوع  با  بيماران  سن  اما  بودند.  مذكر  نئوپالستيك  غير  توده 
هيستوپاتولوژيك توده ارتباط آمارى معنادارى داشت و تشخيص 
هاى نئوپالستيك بيشتر در سنين باالتر ( Age <55) و تشخيص 
هاى غير نئوپالستيك در سنين پايين تر (Age >50) ديده مى 
شدند (P= 0.0001) محل توده نيز با نوع هيستوپاتولوژيك توده 
ارتباط آمارى معنادارى داشت (P=0.0001) و توده خوش خيم 
بيشتر در ناحيه آئوركتال و بدخيم در كولون سگموئيد بودند. بين 
عاليم بالينى و نوع هيستوپاتولوژيك توده ارتباط آمارى معنادارى 
وجود داشت (P=0.0001) و ركتوراژى با درد بيشتر در توده هاى 
بدخيم  هاى  توده  در  بيشتر  درد  بدون  ركتوراژى  و  خيم  خوش 

ديده مى شد.

بحث و نتيجه گيرى
آمارى  ارتباط  شد،  مالحظه  نتايج  قسمت  در  كه  همانگونه 
معنادارى بين عاليم بالينى بيماران مبتال به توده هاى كولوركتال 
و نوع توده آن ها وجود دارد و لذا مى توان نقش پروگنوستيك  
را براى عاليم بالينى بيماران قايل شد. به عالوه سن و محل توده 

كولوركتال نيز با نوع پاتولوژيك ارتباط آمارى معنادارى دارند.
در مطالعه اى كه در سال 2007 در امريكا انجام شد، برخالف 
بالينى  عاليم  بين  ارتباطى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  ما  مطالعه 
مذكور  مطالعه  در  اما  ندارد،  وجود  ها  آن  توده  نوع  و  بيماران 
مانند تحقيق حاضر بين محل توده و عاليم بالينى بيماران ارتباط 

آمارى معنادارى وجود داشت.

بررسى ارتباط بين هيستوپاتولوژى 
تومورهاى كولوركتال و عاليم بالينى 
آن ها در بيماران مراجعه كننده به 

بيمارستان هاى تابعه دانشگاه آزاد و 
لقمان (اسفند 87 -86 )
دكتر فيروزه سادات ميرئى، پزشك عمومى

دكتر پانته آ فرجاد آزاد، متخصص آسيب شناسى
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در مطالعه ديگرى در اياالت متحده كه در سال 2008 انجام 
شد به اين نتيجه رسيدند كه ارتباطى بين عاليم بالينى بيمارى و 
بين توده آن ها وجود ندارد. البته در آن جا نيز مانند مطالعه ما به 
اين نتيجه رسيدند كه بين سن بيماران و نوع توده ارتباط آمارى 

معنادارى وجود دارد.
بر  شد  انجام  انگليس  در   2007 سال  در  كه  اى  مطالعه  در 
خالف مطالعه ما به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط معنادارى بين 
عاليم بالينى و بيماران و نوع توده آن ها وجود ندارد. همچنين در 

مطالعه مذكور بين توده و نوع آن ارتباط آمارى معنادارى وجود 
داشت كه با يافته هاى مطالعه ما همخوانى دارد.

در مجموع بر اساس يافته هاى اين مطالعه و مقايسه آن ها با 
ساير مطالعات چنين استنباط مى شود كه عاليم بالينى مبتاليان 
به توده هاى كولوركتال اهميت به سزايى از نظر پيش بينى نوع 
با  بيشترى  مطالعات  شود  مى  پيشنهاد  وجود  اين  با  دارند.  توده 
حجم نمونه باالتر جهت تاييد نتايج حاصل از اين مطالعه انجام 

شود.

شماره تماسمكان برگزارىمحل برگزارىنوع برنامهتاريخعنوان برنامه
I 66921185 - 66921144تاالر امام خمينىدانشكده پزشكى دع پ تهرانمدون88/12/15ايمونوپاتولوژى
II 66921185 - 66921144تاالر امام خمينىدانشكده پزشكى دع پ تهرانمدون88/12/16ايمونوپاتولوژى

I66921185 - 66921144تاالر امام خمينىدانشكده پزشكى دع پ تهرانمدون88/12/17بيوشيمى
II66921185 - 66921144تاالر امام خمينىدانشكده پزشكى دع پ تهرانمدون88/12/18بيوشيمى

شماره تماسمحل برگزارىبرگزاركنندهزمان برگزارىعنوان برنامه
2937318 - 0441د ع پ اروميه88/11/29هماتوپاتولوژى 4

پژوهشگاه ابن سيناپژوهشكده ابن سينا05-88/12/01كارگاه توليد آنتى بادى منوكلونال
د ع پ شهيد بهشتى

22432020

بلوار د ع پ كرمانشاه05-88/12/04كارگاه عملى كشت سلولى ليژه،  سرخ  بلوار  كرمانشاه، 
پرستار، مركز تحقيقات بيولوژى 

پزشكى
با  سرطان  ضد  دارو هاى  بين المللى  همايش 

منشاء دريايى
انستيتو 88/12/04-06 سرطان  تحقيقات  مركز 

كانسر د ع پ تهران
جزيره قشم

مركز تحقيقات سرطان07-88/12/05پنجمين همايش بين المللى سرطان پستان
 د ع پ شهيد بهشتى

د ع پ شهيد بهشتى- تاالر ابن 
سينا

22748001-2
www.crc.ir

مدون هماتوپاتولوژى 3 
( اختالالت گلبول هاى سفيد)

تاالر د ع پ اصفهان88/12/09 داروسازى،  دانشكده 
ابوريحان

مركز تحقيقات آسيب شناسي و 88/12/10سمينار يكروزه « اساس مولكولي سرطان»
سرطان د ع پ ايران

مركز همايش هاي رازي
د ع پ ايران

بلوار د ع پ كرمانشاه12-88/12/11كارگاه عملى مدل هاى آزمايشگاهى رگزايى ليژه،  سرخ  بلوار  كرمانشاه، 
پرستار، مركز تحقيقات بيولوژى 

پزشكى
و  بارورى  سراسرى  كنگره  شانزدهمين 

نابارورى ايران
انجمن علمى بارورى و نابارورى 88/12/12-14

ايران

ميكروبشناسى  سراسرى  كنگره  يازدهمين 
منطقه  ميكروبشناسى  كنگره  اولين  و  ايران 

مديترانه شرقى

گيالن  89/02/20-23 پزشكى  علوم  دانشگاه 
دانشكده پيراپزشكى لنگرود

0131-3221216

جهاد تير ماه 89سومين كنگره سراسرى سرطان سينه سرطان  تحقيقات  مركز 
دانشگاهى
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واژه هاى كليدى
مزوتليوم  آدنوكارسينوم،  سروز،  افيوژن هاى   –  TNXB

بدخيم.

حفرات سروزى غالبا تحت تاثير سرطان ها قرار مى گيرند. اين 
تاثير اغلب به صورت ضايعات جامد و يا افيوژن هاى بدخيم همزمان 
توسط  پلوروپريكارد  پريتوان،  فضاهاى  درگيرى  مى يابند.  تظاهر 
سرطان هاى متاستاتيك اغلب به دنبال كارسينوم تخمدان، پستان 
و ريه ظاهر مى شوند. حفرات سروزى به عالوه محل ضايعات اوليه 
و   Malignant Mesthelioma (MM)  بدخيم مزوتليوم  مثل 
 Primary Peritoneal Carcinoma اوليه  صفاقى  كارسينوم 
 (PPC) مى باشند. حضور سلول هاى سرطانى در اين محل هاى 

آناتوميك با بيش آگهى بدى همراه است.
ايمونوهيستوشيمى  پانل هاى  طرح  در  اخير  هاى  پيشرفت 
هم  پاتولوژى  جراحى  نمونه هاى  و  مايعات  سيتولوژى  براى 
اكنون، تشخيص صحيح بسيارى از تومورها را امكان پذير نموده 
آدنوكارسينوم هاى  اوليه  محل  تعيين  در  مشكالتى  وليكن  است. 
تخمدان متاستاتيك و تشخيص سلول هاى مزوتليال واكنشى از 
مزوتليوم هاى بدخيم و افتراق بين كارسينوم هاى سروز تخمدان 
است  ممكن  هنوز  بدخيم،  مزوتليوم  و  اوليه  صفاقى  كارسينوم  و 

وجود داشته باشد.
سرطان  نوع  يك  فرد  به  منحصر  مولكولى  مشخصات  تعيين 
طراحى  و  سروز  تومورهاى  تشخيص  بهبود  در  است  ممكن 
درمان هاى مولكولى براى بدخيمى هاى مخصوص، كمك كننده 

باشد.
و  تخمدان  سرطان  در  را  مختلف  ژن   189 بروز  اخيرا  ما 
منتشر  بدخيم  مزوتليوم  با  مقايسه  در  اوليه  صفاقى  كارسينون 
صفاق با استفاده از تكنولوژى CDNA Microarray بررسى 
 XB كرده ايم. در ميان ژن هاى مختلف بروز داده شده تناسين
منتشر  بدخيم  مزوتليوم  براى  احتمالى  نشانگر  يك  عنوان  به   ،

صفاقى، مشخص شده است.

تناسين ها يك خانواده متشكل از 4 گليكوپروتئين در ماتريكس 
خارج سلولى هستند كه شامل تناسين، C ، X ، R و W هستند 

و منحصر به فرد ستون مهره ها مى باشند.
كيلو  از 300  بزرگتر  هستند،  بزرگى  هاى  مولكول  تناسين ها 
دالتون، اگرچه انواع كوچكتر در حيوانات ديده شده است. اعضا 
خانواده تناسين يك همگونى مشخص در ساختمان را نشان مى 
دهند كه متشكل از تكرارهاى هفت تايى( هفتاد)، انتهاى آمينو، 
تكرارهاى مشابه فاكتور رشد اپيدرمى، تكرارهاى دومن III نوع 
فيبرونكتين و دومن گلوبوالر مشابه انتهاى كربوكسى فيبرينوژن 

است.
نقش اصلى تناسين تنظيم واكنش هاى ماتريكس بين سلولى 

و ميانجى گرى ترغيب فنوتيپ حركتى ضد چسبندگى است.
تناسين C ، كه بيشترين نوع مورد بررسى است در مورفوژنز 

خالصه
شناخته  ژن  يك  عنوان  به  قبال  كه    (TNXB)X تناسين 
با  مقايسه  در  بدخيم  مزوتليوم  مثل  بدخيمى هايى  در  بود،  شده 
اساس  بر  پريتوان،  سروز  غشا  كارسينوم  و  تخمدان،  كارسينوم 
مطالعه  اين  هدف  مى كند.  بروز  بيشتر  بسيار  ژنى،  بيان  آناليز 
مورد  است. 71  پروتئين  و   mRNA سطح  در  يافته  اين  اثبات 
افيوژن كارسينوم تخمدان ، 10 مورد كارسينوم پستان و 10 مورد 
 mRNA كمى براى بيان PCR مزوتليوم بدخيم با استفاده از

تناسين X مورد بررسى قرار گرفتند.
بيان پروتئين تناسين X در 183 افيوژن (137 مورد كارسينوم 
هاى مختلف، 37 مزوتليوم، 9 مورد افيوژن واكنشى، و 178 تومور 
جامد (122 كارسينوم تخمدان/ پريتوان و 56 مزوتليوم) با استفاده 

از آزمايش ايمونوهيستوشيمى مورد مطالعه قرار گرفت.
بررسى PCR كمى، سطح بسيار باالترى از mRNA تناسين 
نشان  پستان  و  تخمدان  كارسينوم  به  نسبت  را  مزوتليوم  در   X
داد، (p<0 /001). به وسيله آزمايش ايمونوهيستوشيمى نيز، بروز 
پروتئين تناسين X در مزوتليوم بدخيم بسيار باالتر از كارسينوم 
و   % 92 (حساسيت  شد.  داده  نشان  ها،  افيوژن  در  متاستاتيك 
اختصاصيت p<0.001، % 77 ). سلول هاى مزوتليال واكنشى به 
صورت موضعى براى تناسين X  واكنش نشان مى دهند و يا اين 

كه اصال آن را ندارند.
با  بيوپسى  مورد   56 از  مورد   41 در   X تناسين  پروتئين 
تشخيص مزوتليوم به دست آمد ولى به صورت كاملى در 122 
مورد از كارسينوم هاى تخمدان منفى بوده است. (حساسيت 73 % 
و اختصاصيت p<0 /001 ، % 100 ) نتايج حاصله نشان مى دهند 
جديد  تشخيصى  نشانگر  يك  عنوان  به  تواند  مى   X تناسين  كه 
مزوتليوم بدخيم در تشخيص افتراقى سرطان هاى حفرات سروزى 
مورد استفاده باشد به خصوص در تشخيص افتراقى بين اين تومور 

و كارسينوم سروزى تخمدان و پريتوان.

تناسين X به عنوان يك نشانگر 
تشخيصى استثنايى مزوتليوم بدخيم

دكتر مژگان شاه حسينى، متخصص آسيب شناسى، عضو هيات 
علمى سازمان تامين اجتماعى
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استروماى  در  عالوه  به  و  دارد  نقش  جنين،  در  همبندى  بافت 
تومورها در سرطان هاى متعددى نشان داده شده است، بنابراين 
به عنوان يك عامل محرك پيشرفت و متاستاز تومور، فرض شده 
شامل  شل،  همبند  بافت  در  اساسى  صورت  به   Xتناسين است. 
وجود  بزرگساالن  و  جنين  در  خونى  عروق  و  ميوزيوم  اپى  درم، 
دارد. جهش هاى غير فعال كننده در ژن TNX به عنوان عامل 
ژنتيكى در برخى از بيماران سندرم اهلرز- دانلس شناخته شده 

است. 
ناشناخته  امروز  به  تا  ها  سرطان  در   X تناسين  نقش  و  بروز 

است.
ژن  بروز  آرايشى  اطالعات  اعتباردهى  مطالعه  اين  هدف 
با  بيشتر  موارد  مطالعه  و  افيوژن،   15 از  شده  گرفته   TNXB
استفاده از PCR كمى است. عالوه بر سرطان هايى مثل مزوتليوم 
منتشر بدخيم صفاقى و افيوژن  سرطان تخمدان/كارسينوم صفاقى 
اوليه، موارد مورد استفاده در PCR كمى شامل تومورهايى مانند 
مزوتليوم بدخيم پلور و افيوژن كارسينوم پستان است. اين نتايج 
سپس در سطح مواد پروتئينى با استفاده از ايمونوهيستوشيمى و 

وسترن بالت اعتباردهى شدند.

روش ها و مواد
افيوژن  ها (مايعات سرورى )

بيمارستان   به  روتين  تشخيصى  مقاصد  براى  ها  نمونه 
Norwegian – Radium در يك دوره زمانى از سال 1998 تا 
2006 فرستاده مى شدند. افيوژن ها بالفاصله سانتريفيوژ شده و 
رسوب سلولى در محيط Roswell-Park با سرم جنين گوساله 
روش  با  شد.  مى  منجمد   %  20 سولفوكسيد  متيل  دى  و   50%
اساس  بر  تشخيص  شد.  مى  تهيه  نيز  بالك  سل  ترومبين  لخته 
اسمير و مورفولوژى سل بالك و آزمايش ايمونوهيستوشيمى داده 

مى شد.

QPCR
مقدار كل 91 افيوژن  ( شامل 71 مورد كارسينوم تخمدان/ 
مزوتليوم  و 10  پستان  كارسينوم   10 ، پريتوآن  اوليه  كارسينوم 
قرار  بررسى  مورد   mRNA TNXB بروز  براى  بدخيم) 
 Ovarian Carcinoma (oc)/Primary هاى  افيوژن  گرفتند. 
مرحله  در  و  بيمار   68 از   Peritoneal Carcinoma(ppc) 
پيشرفته ( stage III-IV) تشخـيص داده شد. اكـثريت نـمونه 

هاى oc/ppc  (86 % موارد ) از نوع سروز بودند.
شناسى  بافت  تشخيص  با  بيماران  از  پلورال  هاى  افيوژن 
گرفتند، 10  قرار  بررسى  مورد  پستان  مهاجم  داكتال  كارسينوم 
مورد   3 و  پلورال  مورد   7 از  متشكل  بدخيم  مزوتليوم  افيوژن 
صفاقى بود. همه اين موارد از بيماران با تشخيص مزوتليوم بدخيم 
اپى تليوئيد يا نوع دوفازى (biphasic) در نمونه هاى بيوپسى 

گرفته شده بود.
شد.  استخراج   Trizol محلول  از  استفاده  با  كلى   RNA

انجام   Dynabeads oligo از  استفاده  با   mRNA جداسازى 
شد.

mRNA با استفاده از كيت ترانس كريپتاز معكوس با ظرفيت 
باال به CDNA ترجمه شد.

داده  قرار   5 به   4 اكسون  محل  در   TNXB براى  پرايمر 
و   DNA ژنوم  موازى  جريان  وسيله  به  پرايمر  اختصاصيت  شد. 
ژل  از  استفاده  با  آن  نتايج  مشاهده  و  الگو  عنوان  به   CDNA

الكتروفورز به اثبات رسيد.
اين مطالعه از نظر پرايمردايمر با استفاده از برنامه نرم افزارى 
پلى  براى  و   PREMIER Biosoft وسيله   به   Netprimer
مورفيسم نوكلئوتيد منفرد توسط مركز ملى مطالعه بيوتكنولوژى 

كنترل شد.
هاى  سرى  و   SYBR Green از  استفاده  با  پرايمر  كفايت 
رقتى اليگونوكلئوتيدهاى صناعى به عنوان الگو و متعاقبا منحنى 

هاى استاندارد، مورد آزمايش قرار گرفت.
 Platinum qPCR SuperMix- به وسيله qPCR واكنش
UDG با محلول ROX و كميت سنجى آن به وسيله سيستم 

ارزيابى Applied Biosytem 7900HT انجام شد.
پرايمر TNXB و سكانس پروب به صورت ذيل است:

1.Sense: 5´-
CCAAGACCATCACCACCATGA-3´

2.Antisense: 5´-
GTTGTCGGTGTCACAGCCA-3´

3.Probe: Fam 5´-
ATGGGCCCCAGGACCTCCGAGT-3´ 
nonfluorescent quencher

تا  گرفتند  قرار  آزمايش  مورد  ماخذ  عنوان  به  ژن  آرايش 12 
افيوژن  هاى  نمونه  در  ژن  ترجمه  يكسان  بروز  سطح  بيشترين 
  ( GUS)B مشخص شود. به عنوان پايه ارزيابى، ژن گلوكوروئيداز
به عنوان ژن داخلى استفاده شد. سكانس پرايمر GUS و پروب 
در جاى ديگرى درج شده است. منحنى استاندارد براى ارزيابى 

GUS از Ipsogen به دست آمد. 

 IHC
183 مورد افيوژن مورد ارزيابى قرار گرفت. تشخيص و محل 
 qPCR افيوژن ها در جدول 1، به تفضيل آورده شده است. مانند
اكثريت موارد نمونه هاى OC/PPC از نوع سروز بودند. كارسينوم 
پستان به صورت اساسى از نوع داكتال مهاجم و بقيه موارد از نوع 

لبوالر يا كارسينوم هاى مخلوط بود.
يا  تليوئيد  اپى  نوع  از  بيماران،  بدخيم  مزوتليوم  مورد   37
دوفازى بود (biphasic) و از نمونه هاى بيوپسى به دست آمد. 
عالوه بر اين يك سرى متشكل از 178 تومور جامد شامل 122 
بررسى  مورد  بدخيم  مزوتليوم  مورد   56 و   OC/PPC مورد 

ايمونوهيستوشيمى قرار گرفتند.
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مطالعه نخست به صورت microarray سنجى بود شامل280 
هسته 2 ميلى مترى 42 مورد كارسينوم اوليه و 80 مورد متاستاز 
جامد مربوط به بيمارانى كه در بيمارستان Norwegian مورد 
پريتوآن،  امنتوم،  در  متاستازها  بودند.  گرفته  قرار  جراحى  عمل 
روده و يا ساير محل هاى مختلف بود. مزوتليوم بدخيم شامل 8 
مورد پريتونه آل و 48 مورد پلورال بود. 4 مورد تومورها از نوع اپى 

تليوئيد و 3 مورد ساركوماتوز و 12 مورد دوفازى بودند.
با   Tris-EDTA بافر  در  مايكروويو  در  فرآورى  از  بعد 
آنتى  بادى  آنتى  با  دقيقه   30 براى  بافتى  مقاطع   ،  PH=10
تناسين X پلى كلونال موشى با رقت 1/100 انكوبه مى شدند. 
صورت  پراكسيداز   Envision استفاده  با  تصويرسازى  سيستم 
گرفت. كنترل منفى شامل برش هايى از همان نوع بود كه با يك 
آنتى بادى غير مرتبط از همان نوع ايزوتيپ (آنتى بادى موشى 
نوع IgG) مورد رنگ آميزى قرار مى گرفت. كنترل مثبت شامل 
فيبروساركوم درجه باال و يك فيبروزهيستوسايتوم بدخيم بود كه 
نشان  را  مطالعه  مورد  ژن  آنتى  براى  كانونى  ايمنى  واكنش  يك 

مى دادند.
تمام نمونه هايى كه كمتر از 100 سلول تومورى دارند كنار 
مى  گرفته  نظر  در  مثبت  وقتى  آميزى  رنگ  شدند.  مى  گذاشته 
شد كه غشا يا سيتوپالسم رنگ مى شدند. شدت رنگ آميزى بر 

اساس درجات 4-1 ، نمره گذارى مى شدند به صورت ذيل :
 %5 -1 آميزى  رنگ   :  1 نمره   ، آميزى  رنگ  بدون   :  0 نمره 
سلول ها. نمره 2: رنگ آميزى 6 تا 25 % سلول ها، نمره 3 : رنگ 
آميزى 36 تا 75 % سلول ها و نمره 4: رنگ آميزى 76 تا 100 % از 
سلول هاى تومورى. نمره دهى به اساليدها توسط يك پاتولوژيست 

آناتوميكال با تجربه تشخيصى در سيتوپاتولوژى انجام گرفت.

(Western blot) وسترن بالت
 IHC مورد استفاده در X اختصاصيت آنتى بادى آنتى تناسين
 MSTO-211 HMM با استفاده از وسترن بالت رده سلولى
و 13 نمونه افيوژن ناشى از كارسينوم هاى بدخيم، مورد مطالعه 

قرار گرفت.
سلول ها در محلول تركيبى خاص متشكل از : بافر ليز كننده 
 (nonyl- phenoxyl polyethoxylethanol) زده  يخ 
استفاده  با  و  شده   sonicated سلولى  ليزات  سپس  شدند  ليز 
آناليز  وسيله  به  پروتئينى  كفايت  شد.  تصفيه  سانتريفوژ  از 
الكتروفوز  ژل  با   μg25 پروتئينى باند  و  شد  انجام   Bradford
روى  و  گرديد  روشن  آكريالميد  پلى  سولفات  سيل  دود  سديم 
مامبران  سپس  شد.  گذارى  نقطه   Immobilon-p مامبران 
براى تصويرسازى به وسيله نفتل آبى سياه، رنگ آميزى گرديد. 
مامبران براى يك شبانه روز با شير خشك 5 % ( بدون چربى ) در 

Tris-buffered saline-Tween بلوكه شد.
 TNXB با استفاده از آنتى بادى ضد TNXB بروز پروتئين
  %5Milk- Tris- bufferedپلى كلونال موشى با رقت1/100 در

saline- Tween مورد مطالعه قرار گرفت. 

عنوان  به   B آكتين  آنتى  كلونال  پلى  خرگوشى  بادى  آنتى 
كنترل به كار گرفته شد.

بادى  آنتى  و  كوهى  تربچه  پراكسيداز  موشى  ضد  كونژوگه 
ثانويه ضد خرگوشى IgG كونژوگه با پراكسيداز تربچه كوهى از  

promega گرفته شدند.
كمى لومينسانس پيشرفته نوع luminal به همراه سيستم 

كشف وسترن بالت، براى تصويرسازى به كار گرفته شدند.

آناليز آمارى
با استفاده از نرم افزار spss-pc ، آناليز آمارى انجام شد. ضريب 
احتمال كمتر از 05 /0>  به عنوان قابل مالحظه ( با اهميت) تلقى 
شد. همراهى بين تومورهاى نوع OC/PPC ، كارسينوم تخمدان 
 qPCR به وسيله TNXB mRNA يا مزوتليوم بدخيم و سطح
با استفاده از آزمايش Kruskal-wallis H ، مورد مطالعه قرار 

گرفت.
از همان آزمايش براى آناليز ارتباط بين بروز پروتئين تناسين 

X و نوع تومور با استفاده از IHC ، استفاده شد.
ارتباط بين بروز پروتئين تناسين X با استفاده از IHC و نوع 
نمونه ( افيوژن و يا بيوپسى) و محل آناتوميكال (پلور يا پريتوآن) 
 Mann-Whitney در مزوتليوم بدخيم با استفاده از آزمايش

U  مورد مطالعه واقع شد.

نتايج 
بروز TNXB mRNA در مزوتليوم بدخيم در مقايسه 
با بروز آن در OC/PPC و كارسينوم پستان، باالتر است. 
گرفتن  نظر  در  بدون  افيوژن  در 91   XB تناسين   mRNA
نتايج  وليكن  آمد.  دست  به   ،qPCR از  استفاده  با  تومور،  نوع 
متفاوتى با توجه به تعداد كپى ها به دست آمد (تصوير 1) ميزان 
 OC/PPC به صورت زير بود. دامنه آن در TNXB كپى هاى
148-0/18 با ميانگين 5/43، در كارسينوم پستان از 97/71 – 
0/71 با ميانگين 4/37 و دامنه آن در مزوتليوم بدخيم از 14/58 
تا 551/98 با ميانگين 78/52،  مقدار ژن رفرانس GUS در ميان 

نمونه ها تغييرات اندكى را نشان داد.
در  را  ژن  دو  هر  از  بااليى  بسيار  بروز  آمارى  بررسى  بنابراين 
دهد  مى  نشان  ديگر  سرطان  دو  با  مقايسه  در  بدخيم  مزوتليوم 
(P<0.001) ميزان كمتر از 10 كپى به صورت منحصر به فردى 
 OC/PPC در افيوژن هاى كارسينوم يافت شد ( 64/8 % از موارد

و 80 % از موارد كارسينوم هاى پستان ).

بروز پروتئين تناسين X در مزوتليوم بدخيم در مقايسه 
با كارسينوم هاى در برگيرنده حفرات سرورى باالتر است.

 X تناسين  فراوان  بروز  افيوژن،   183 مورد  در   IHC آناليز 
را در مزوتليوم بدخيم در مقايسه با رنگ آميزى ضعيف يا عدم 
هاى  سلول  و  ها  كارسينوم  از  بسيارى  در  را  آن  آميزى  رنگ 
يك  جز  به   (2 جدول   ،2 شكل   ) داد.  نشان  واكنشى  مزوتليال 
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استثنا كارسينوم پستان، رنگ آميزى بيشتر از 25 % از سلول هاى 
در  نشد،  ديده  كارسينومى  افيوژن هاى  از  هيچكدام  در  تومورى 
شد.  مشاهده  بدخيم  مزوتليوم  هاى  افيوژن  از  در 65 %  حاليكه 
مطالعه آمارى اختالف فاحشى را در بروز تناسين X بين مزوتليوم 
در  مختلف  بندى ها  گروه  از  استفاده  با  كارسينوم ها  و  بدخيم 
كارسينوم ها (همه مزوتليوم ها در برابر همه كارسينوم ها با يكديگر، 
مزوتليوم بدخيم در برابر OC/PPC و مزوتليوم بدخيم در برابر

OC/PPC، كارسينوم پستان، ريه، دستگاه گوارش و كارسينوم 
دستگاه تناسلى به استثنا تخمدان نشان داد. (p<0.001) كنترل 
تجربيات  تمام  در  را  آميزى  موفقيت  نتايج  منفى  و  مثبت  هاى 

نشان دادند.
وسترن بالت بروز تناسين X را در افيوژن مزوتليوم بدخيم، 
بروز  از  مقدارى  و   OC/PPC نمونه هاى  در  را  آن  كلى  فقدان 
يافتن  رساند.  اثبات  به  پستان  كارسينوم  افيوژن هاى  در  را  آن 
اندازه بزرگترى از قطعات (200kd < ) به نفع اين يافته ها است 
نوع  كه  حالى  در  حيوانات)،  در  متصل  هم  به  انواع  به  توجه  (با 
كوچكتر از نظر اندازه (80kd) به وسيله سازنده نعيين شد. رده 
تفسير  با  بود.  منفى   MSTO-211H بدخيم  مزوتليوم  سلولى 
هر گونه شدت رنگ آميزى به صورت مثبت، حساسيت تناسين

X در افتراق بين مزوتليوم بدخيم از كارسينوم متاستيك ، 92 % 
   (cut-off) %5 با اختصاصيت 77 % بود. استفاده از حد مشخص
براى طبقه بندى نمونه ها به صورت نتايج مثبت، حساسيت 76 % 
و اختصاصيت 97 % را براى اين نشانگر نتيجه داد. براى ارزيابى 
بعدى نقش تناسين X در افتراق OC/PPC از MM يك سرى 
شدند.  ايمونوهيستوشيمى  آميزى  رنگ  جامد  تومور   178 از 
تناسين X  ، 41 مورد از 56 بيوپسى MM را رنگ آميزى كرد و 
به صورت يكنواخت در تمام 122 مورد از كارسينوم هاى تخمدان 

( P<0.001 ، % 100 حساسيت 72 % و اختصاصيت) منفى بود

در  شده  ثابت  ماركرهاى  با  مقايسه  در   X تناسين   
تشخيص افتراقى بين مزوتليوم بدخيم و آدنوكارسينوم ها 

در افيوژن به خوبى عمل مى كند.
در  معدودى  نشانگرهاى  تنها  اكنون  ما  تجربيات  اساس  بر 
تشخيص افتراقى بين OC/PPC و مزوتليوم بدخيم در سيتولوژى 

مايعات سروز، قابل دسترسى است. اين پانل شامل
 Calretinin  ، (E29 كلون) EMA ، B72.3 و Ber-EP4 
زمينه،  در  بيشتر  مطالعات  انجام  تا  است   ،  (DAK Calret 1) 
ارزش تناسينX در تشخيص افتراقى افيوژن بدخيم، ما عملكرد 
مزوتليوم  ميان  افتراقى  تشخيص  در  فوق  نشانگر   4 با  را  آن 
بدخيم و OC/PPC و به همان ميزان افتراق مزوتليوم بدخيم 
مورد  اطالعات 130  دانستيم.  برابرى  قابل  پستان،  كارسينوم  از 
انجام  ها  نمونه  همان  روى  بر   IHC قبال  كه  مواردى  از  افيوژن 
در  مورد   6) گرفت.  قرار  بررسى  مورد  مطالعه  اين  در  بود  شده 
نمونه هاى متفاوت ديگرى تشخيص داده شد) كه در جدول 3 و 

شكل 4 نشان داده شده است.

همان طور كه از جدول 3 بر مى آيد، تناسين X قدرت اجرا 
نشانگر  بهترين  اكنون  هم  (كه   Calretinin با  مقايسه  قابل 
موجود در بازار است) را نشان داد. (هنگامى كه هر درجه از رنگ 

آميزى مثبت تلقى شود )
از  باالترى  ارزش  داراى   X تناسين  كه،  آن  توجه  قابل 
Calretinin از نظر اختصاصيت ( 89 % در برابر 81 % ) در هنگام 
تشخيص افتراقى بين OC/PPC و مزوتليوم بدخيم بود. تناسين 
X حساسيت قابل مقايسه با رنگ آميزى مثبت EMA به صورت 
غشايى ضخيم دارد، در حالى كه اختصاصيت پائين ترى را نشان 
بروز  تنها   OC/PPC هاى  نمونه  از  برخى  عالوه  به  مى دهد. 
رنگ  الگوى  اين  يافتن  داشتند،  را  سيتوپالسى   EMA موضعى 

آميزى سخت تر از مشخص كردن رنگ آميزى به تنهايى است.
يافته ها در خصوص ماركرهاى اپى تليالى با مالحظات قبلى ما 
در توافق بودند. رنگ آميزى B72.3 براى كارسينوم در افيوژن ها 
 OC/PPC بسيار اختصاصى بود و حساسيت بسيار باالتر براى

نسبت به كارسينوم پستان داشت.
Ber-EP4 بسيار حساس براى يافتن دو نوع تومور بود وليكن 

تعداد زيادى از مزوتليوم هاى بدخيم را نيز رنگ آميزى كرد.

بحث
برخالف پيشرفت هاى اخير در پانل هاى IHC مورد استفاده 
در  متاستاتيك  كارسينوم  و  بدخيم  مزوتليوم  افتراق  جهت 
براى  اندكى  نشانگرهاى  جراحى،  پاتولوژى  و  افيوزن  سيتولوژى 
يك  باشند.  مى  كامل  اختصاصيت  داراى  فوق  موارد  از  كدام  هر 
ها  بادى  آنتى  اين  از  بسيارى  نامطلوب  كاربرد  در  اساسى  عامل 
كارسينوم  انواع  سروزال،  هاى  سرطان  افتراقى  تشخيص هاى  در 
كنند.  مى  درگير  را  آناتوميك  محل  اين  كه  است  مختلفى  هاى 
علت  به  بدخيم  مزوتليوم  از   OC/PPC افتراق  آن ها،  ميان  در 
پريتوان)  حوزه  در  خصوص  (به  مشابه  كلينيكى  تظاهرات  وجود 
و تشابهات مورفولوژى و بروز همزمان يا فقدان بروز نشانگرهاى 

مختلف در آن ها، از سخت ترين موارد است.
جراحى  هاى  نمونه  در  تومور  دو  هر  توسط  كه  نشانگرهايى 
 cytokeratin 5 /6 ,شامل شوند  مى  داده  بروز  همزمان 
calretinin ,podoplanin ،WT1، مزوتلين است در حاليكه 
هر دو تومور CEA منفى هستند. ما قبال نشان داده ايم كه اين نوع 
تشابهات در سيتولوژى افيوژن ها نيز وجود دارند. وليكن، بر اساس 
اطالعات حاصل از آرايش بروز ژنى ما قادر هستيم تا ماركرهاى 
 OC/PPC افيوژن هاى  در  بيـشتر  بسيار  كه  را  جديدى  متعدد 
 Reactive Mesothelial يا  و  بدخيم  مزوتليوم  با  مقايسه  در 
ماركرها  اين  كنيم،  شناسايى  را  مى كنند  بروز   Cells(RMC) 
 Gap junction ، claudin-3 ، MUC-4 ، پروتئين  شامل 
ما  مطالعه،  اين  در  مى باشند.  فوالت  هاى  گيرنده  و   cyclin-E
نقش تشخيصى نشانگر بالقوه مزوتليوم بدخيم يعنى تناسين X را 

مورد بررسى قرار داديم.
بدخيم  افيوژن  در   Xتناسين  mRNA بااليى  بسيار  ميزان 
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با  ما  قبلى  مشاهدات  با  هماهنگى  در   OC/PPC با  مقايسه  در 
استفاده از Affyme-Tri arrays بود و اختالف قابل مقايسه 
پستان،  كارسينوم  از  ناشى  هاى  افيوژن  و  بدخيم  مزوتليوم  بين 
باالى   (cut-off) جداكنندگى  سطح  چه  اگر  شدند.  يافت 
جدا  پايين  سطوح  نشد،  يافت  بدخيم،  مزوتليوم  براى  تشخيصى 
ممكن  غير   ،MM تشخيص  آن  در  كه   (cut-off) كنندگى  
كه  داد  نشان  اطالعات  اين  شد.  مشاهده   X تناسين  براى  بود 
در  بحث  مورد  مشكل  موارد  در  نقشى  توانند  مى  بررسى ها  اين 

سيتولوژى مايعات داشته باشند.
مورد  متعاقبا  پروتئينى،  سطح  در   Xتناسين تشخيصى  نقش 
بررسى واقع شد. آناليز IHC بروز پروتئين تناسينX در مايعات 
قدرت خوبى از اين نشانگر را در تشخيص بين MM از كارسينوم 
متاستيك با حساسيت و اختصاصيت 76 % و 97 % به ترتيب با 
استفاده از حد جداكنندگى ( cut-off ) رنگ آميزى 5 % نشان 
اساسى  صورت  به  ها  سلول  از  از 25 %  بيشتر  آميزى  رنگ  داد. 
ما  مطالعه  مورد  هاى  سرى  در  متاستاتيك  كارسينوم  تشخيص 
هاى  سلول  در  عالوه  به  و  كرد  رد  عضو  منشا  به  توجه  بدون  را 

مزوتليال واكنشى مشاهده نشد.
 MM به عنوان يك نشانگر مثبت X ارزش تشخيصى تناسين
 Calretinin با دو نشانگر بسيار خوب قابل دسترسى امروز يعنى
و EMA قابل مقايسه بود. بروز calretinin در اكثريت موارد 
MM منتشر بوده و چنانچه در OP/PPC سروز يافت شود به 
صورت كانونى است و بنابراين در افتراق اين دو سرطان مفيد است. 
از آنجائيكه رنگ آميزى مثبت در مقابل منفى از نظر تشخيصى 
راحت تر است، با استفاده از اين cut-off درجه بندى شده، رنگ 
آميزى تناسين X از calretinin در تجربيات ما اختصاصى تر 
بود. همان طور كه در باال بحث شد بروز EMA با يك الگوى 
به  يافته  اين  كه  كرد  حمايت   MM تشخيص  از  غشايى  ضخيم 

همان ميزان حساس وليكن اختصاصى تر از رنگ آميزى تناسين 
خالص  لوكاليزاسيون  بين  تفاوت  وليكن  بود.  ما  تجربيات  در   X
غشايى و رنگ آميزى تركيبى سيتوپالسم و غشا با ارجحيت در 
غشا در برخى از موارد مشكل است كه، بنابراين استفاده از تناسين 

X  را در تركيب با پانل تشخيصى مفيد مى سازد.
ما  (افيوژن ها)  مايعات  در  مختلف  مشاهدات  به  توجه  با 
را   OC/PPC و  جامد  بدخيم  مزوتليوم  از  بزرگترى  سرى هاى 
براى بروز تناسينX بررسى كرديم. نقش تناسين X در اين موارد 
به   % و 100   % اختصاصيت 73  و  حساسيت  با  نيز  افيوژن ها  از 
ترتيب بهتر بود. مخصوصا، فقدان كامل تناسينX در سلول هاى 
مورد  متاستاتيك  هم  و  اوليه  تومورهاى  براى  هم   OC/PPC

توجه بود.
 Diffuse بين Xدر نهايت اختالف احتمالى در بروز تناسين
و   Peritoneal Malignant Mesothel-ioma (DMPM) 
مزوتليوم بدخيم پلورال ارزيابى شدند، كه بروز قابل مقايسه اين 
پروتئين در تومورهاى صفاقى و پلورال، مشاهده شد. به صورت 
جالب، بروز آن در افيوژن ها در مقايسه با ضايعات جامد باالتر 
بود كه پيشنهاد كننده يك نقش در مهار چسبندگى و بنابراين 

تشكيل متاستازها است.
بـاالترى  سطح   ،qPCR آنالـيز  خـالصـه  صـورت  بـه 
 OC/PPC با  مقايسه  در   MMدر را   mRNA TNXB از 
از  استفاده  با  كرد.  ثابت  پستان  هاى  كارسينوم  هاى  افيوژن  و 
بين   X تناسين  بروز  در  آشكار  اختالفات  ايمونوهيستوشيمى، 
افيوژن  در  مختلف  هاى  محل  MM و كارسينوم متاستاتيك از 
شد  يافت   OC/PPC و  جامد   MM بين  درجه  همان  به  و  ها 
كه نشان دهنده اين است كه اين پروتئين مى تواند يك نشانگر 
سروزى  غشا  تومورهاى  تشخيصى  پانل هاى  در  فرد  به  منحصر 

باشد.

جدول 1 - توزيع بيماران بر اساس تشخيص و محل آناتوميك

* شامل 42 كارسينوم تخمدان و 5 كارسينوم پريتوآن اوليه
+ شامل 5 كارسينوم سرويكس و 10 كارسينوم آندومتر

++ شامل 5 كارسينوم مرى، 1 كارسينوم كولون، 3 كارسينوم معده و 1 كارسينوم پانكراس

تشخيص كلينيكى تعداد موارد پريتوآن پلور پريكارد
سرطان پستان 52 3 48 1

*كارسينوم تخمدان 47 43 4 0
+ ساير كارسينوم هاى دستگاه تناسلى 15 13 2 0

كارسينوم ريه 12 0 12 0
++كارسينوم دستگاه گوارش 10 3 7 0

سلول هاى واكنشى 9 3 6 0
كارسينوم پروستات 1 0 1 0

183 78 104 1
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X جدول 2 - نتايج رنگ آميزى ايمونوهيستوشيمى تناسين
X رنگ آميزى تناسين

تشخيص10%-65%-2625%-7675%-100%
(174 ) افيوژن :

(52) كارسينوم پستان(%69)36(%25)13(%4)2(%2)1(%0)0
(47) كارسينوم تخمدان *(%89)42(%9)4(%2)1(%0)0(%0)0
(37) مزوتليوم بدخيم(%8)3(%16)6(%11)4(%41)15(%24)9
(15) ساير كارسينوم هاى دستگاه تناسلى +(%37)11(%27)4(%0)0(%0)0(%0)0
(12) كارسينوم ريه (%83)10(%17)2(%0)0(%0)0(%0)0
(10) كارسينوم دستگاه گوارش ++(%60)6(%40)4(%0)0(%0)0(%0)0
(9) موارد واكنشى(%67)6(%22)2(%11)1(%0)0(%0)0
(1) كارسينوم پروستات(%100)1(%0)0(%0)0(%0)0(%0)0

(178) تومورهاى جامد:
(122) كارسينوم تخمدان §(%100)122(%0)0(%0)0(%0)0(%0)0
(56) مزوتليوم بدخيم(%27)15(%39)22(%21)12(%13)7(%0)0

* شامل 42 كارسينوم تخمدان، 5 كارسينوم پريتوئنه ال اوليه
+ شامل 5 كارسينوم سرويكس و 10 كارسينوم آندومتر

++ شامل 5 كارسينوم ازوفاژو يك كارسينوم كولون ، 3 كارسينوم معده و يك كارسينوم پانكراس
§ شامل 42 كارسينوم اوليه و 80 متاستاز

 OC/PPC و ساير نشانگرهاى تشخيصى اثبات شده در افتراق مزوتليوم بدخيم از X جدول 3 - مقايسه تناسين
(n= 130 ) و كارسينوم پستان در افيوژن ها

آنتى بادى ( تومور هدف )تعداد موارد رنگ آميزى (%)حساسيت‡ (%)اختصاصيت‡ (%)
OC/PPCپستانمزوتليوما

649813/36
(36%)

45/47
(96%)

47/47
(100%)

Ber-Ep4
( كارسينوم )

100690/36
(0%)

23/47
(49%)

42/47
(89%)

B72.3
( كارسينوم )

1009233/36
(92%)

0/47
(0%) 

0/47
(0%)

EMA – غشايى
 ( مزوتليوم بدخيم )

941002/36
(6%)

47/47
(100%)

47/47
(100%)

EMA – سيتوپالسم
غشايى +

( كارسينوم )
799735/36

(97%)
11/47
(23%)

9/47
(19%)

(Calretinin (MM

799233/36
(92%)

15/47
(32%)

5/47
(11%)

X تناسين (MM)

+ هر تعداد سلول
++ براى افتراق بين كارسينوم و مزوتليوم

 EMA: Epithelial Membrane Antigen, MM: Maliginant Mesothelioma
.OC: Ovarian Carcinoma, PPC: Peritoneal Carcinoma
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شكل 1: بروز mRNA TNXB در افيوژن سروزى، منحنى PCR كمى براى mRNA TNXB در 47 افيوژن ( 29 افيوژن ناشى از 
كارسينوم تخمدان، 9 افيوژن مزوتليوم بدخيم و 9 افيوژن كارسينوم پستان ). مقدار آستانه سيكل به صورت واضحى در مزوتليوم بدخيم 
در مقايسه با افيوژن هاى ناشى از كارسينوم پايين تر است كه بيانگر اين است كه بيان mRNA در تومور مزوتليوم بدخيم باالتر است. 

ارزش نهايى به صورت نسبت با ميزان ژن رفرانس گلوكورنيداز B ، ثابت شد.
RnΔ : اندازه گيرى قدرت سيگنال              E: in the pown of :مزوتليوم بدخيم        TNXB: Tenascin XB

شكل 3
بروز پروتئين تناسين X كه به وسيله وسترن بالت نشان داده شده است تائيد آنتى بادى تناسين X مورد استفاده در رنگ آميزى 
ايمونوهيستوشيمى در رده سلولى مزوتليوما MSTO-211H ( ستون اول ) و 13 نمونه افيوژن، گرفته شده از بيماران با مزوتليوم بدخيم 
( ستون 2 تا 5) و كارسينوم پستان ( ستون 6 تا 9) و كارسينوم تخمدان( ستون 10 تا 14 ). 3 افيوژن مزوتليوما ( ستون 2، 3 و 5) و يك 
افيوژن كارسينوم پستان( ستون 6) نوع kd 80 تناسين X را بروز مى دهند در حاليكه همه 4 افيوژن ناشى از مزوتليوما ( ستون 2 تا 5) 
و 2 افيوژن كارسينوم پستان( ستون 6 و 9) يك فرم بزرگتر از پروتئين kd)200> ( را بروز مى دهند. كارسينوم تخمدان و رده سلولى  

MSTO-211 H منفى هستند.
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شكل 2 : بروز پروتئين تناسينX در افيوژن هاى سروزى و تومورهاى جامد.
A-C : مزوتليوم بدخيم : رنگ اميزى در 3 افيوژن پلورال، همه آنها بروز تناسين X را در 25 % از 

سلول هاى تومورى نشان مى دهند.
D و E، كارسينوم تخمدان: در افيوژن پريتونئه آل هيچ بروزى از تناسين X در سلول هاى تومور 

مشاهده نمى شود. تعداد كمى از سلول هاى مزوتليال رآكتيو رنگ گرفته اند. ( نشانه ها)
F ، كارسينوم پستان : رنگ آميزى تناسين X در افيوژن پلورال منفى است.

G  و H ، كارسينوم ريه : تومور تناسين X منفى در شكل G نشان داده شده و به صورت كانونى در شكل 
H ( كمتر از 5 %)  مثبت است.

I.H . واكنشى: افيوژن پلورال با تعداد زيادى از سلول هاى مزوتليال واكنشى بروز تناسين X را نشان نمى دهند.
J-M ساير كارسينوم ها: كارسينوم آندومتر تناسين X منفى (شكل K ) و كارسينوم مرى تناسينX  منفى (L) ، تناسين X به صورت 

. (M) و در كارسينوم معده (j) كانونى مثبت (5%> ) در سرويكس
N-P . مزوتليوم بدخيم : رنگ اميزى در 3 ضايعه پلورال جامد، همه نشان دهنده بروز تناسين X در بيشتر از %25 از سلول هاى 

تومورى است.
Q : كارسينوم تخمدان اوليه: كارسينوم سروزى تناسين منفى
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شكل 4
بروز ماركرهاى تشخيصى ثابت شده در سلول هاى سرطانى در افيوژن ها. مثال هاى بارز از رنگ آميزى ايمونوهيستوشيمى با استفاده 

 Calretinin و آنتى بادى B72.3  و Ber-EP4 از
A-C : Ber-EP4: سلول سرطان تخمدان (A) ، پستان (B) رنگ گرفته اند به عالوه در برخى از سلول هاى مزوتليوما رنگ اميزى 

وجود دارد.
D-F : B 72.3 ، سلول هاى تخمدان و كارسينوم پستان رنگ اميزى ايمونوهيستوشيمى را نشان مى دهند در حاليكه سلول هاى 

. (F) مزوتليوما منفى هستند
G-I . EMA: هر 3 نوع سلول هاى تومورى EMA را نشان مى دهند، وليكن رنگ آميزى هم در ناحيه سيتوپالسم و هم در غشا در 

.(I) در حالى كه اين موضوع قابل مقايسه است با شدت رنگ آميزى در منطقه غشايى در مزوتليوما (G-H) .كارسينوم ها مشاهده مى شود
 (J) به صورت منطقه اى مثبت ( فلش ها)، در نمونه هاى ناشى از كارسينوم تخمدان مثبت است :J-L : Calretinin

(L) و به صورت منتشر در مزوتليوم بدخيم مثبت است (k) در كارسينوم پستان منفى
.EMA : epithelial membrane antigon


