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در كشور ما سرطان سومين عامل مرگ و مير است و ساالنه 
بيش از 30000 نفر از هموطنان ما در اثر سرطان جان خود 
را از دست مى دهند.. تخمين زده مى شود بيش از 70000 
مورد جديد سرطان در كشور اتفاق مى افتد و انتظار مى رود 
با افزايش اميد به زندگى درصد سالمندى در جمعيت كشور، 

موارد بروز سرطان در دو دهه آينده به دو برابر افزايش يابد.
قانون ثبت و گزارش دهى اجبارى سرطان در تاريخ پنجم 
مهرماه 1363 به تصويب مجلس شوراى اسالمى ايران رسيد و 
براساس آن كليه موسسات درمانى، آزمايشگاه هاى پاتولوژى 
نمونه  و  بافت  هر  كه  شدند  مكلف  غيردولتى  و  دولتى  از  اعم 
اى را كه تحت هر عنوان «تشخيص،درمان و تجسس» از بدن 
دهند  قرار  آزمايش  مورد  شود،  مى  بردارى  نمونه  زنده  انسان 
و در موارد سرطانى يا مشكوك به سرطان، نتيجه آزمايش و 
اطالعات مورد لزوم را به طور محرمانه به مرجع ذيربط اعالم 
نمايند. براساس اين قانون تمامى پزشكان و موسسات درمانى 
مرتبط با ثبت سرطان موظف به همكارى با مرجع مربوطه مى 
باشند و بعنوان مثال پزشكان معالج، جراحان و كليه پزشكان 
نمونه بردار بايد اطالعات بالينى، هويتى و دموگرافيك بيماران 
را تكميل نمايند و مراكز پاتولوژى و هماتولوژيست ها موظف 

به ارائه گزارش موارد سرطانى مى باشند.
توسط   1365 تيرماه  يازده  در  قانون  اين  اجرايى  برنامه 
سازمان مبارزه با سرطان طراحى شده و اولين گزارش اطالعات 
ثبت سرطان ايران در سال 1365 منتشر نمود. روند گزارش 

موارد سرطانى از سال 1365 تاكنون نشان دهنده رشد كمى 
ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژى مى باشد.

هاى  گزارش  براساس  سرطان  موارد  ثبت  حاضر  حال  در 
پاتولوژى و در مرحله اول توسط متخصصان پاتولوژى صورت 
كد  شخصا  پاتولوژيست  سرطان  تشخيص  از  پس  پذيرد.  مى 
محل ضايعه و كد سرطان را در ذيل گزارش پاتولوژى درج مى 
نمايد و عين گزارش را در برنامه نرم افزارى كه اداره سرطان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه در اختيار مراكز 
كارشناسان  بعد  مرحله  در  كند.  مى  وارد  داده  قرار  پاتولوژى 
پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه  و  درمان  و  بهداشت  هاى  شبكه 
اطالعات رايانه اى را از كليه مراكز پاتولوژى جمع آورى نموده 
و كدهاى مربوطه را مورد بررسى قرار مى دهند تا نسبت به 
موارد  همچنين  و  نمايند  اقدام  احتمالى  اشتباهات  تصحيح 
سرطانى  موارد  تعداد  مثال  براى  سازند.  مشخص  را  تكرارى 
گزارش شده پس از حذف موارد تكرارى و تصحيح اطالعات در 
سال 1365، 18435 مورد بوده و اين تعداد در سال 1385 به 
59786 مورد افزايش يافته است كه نمايانگر 83 درصد پوشش 

برنامه مى باشد.
كدگذارى سرطان  پاتولوژيست ها به عنوان صف مقدم در 
ها ايفاى نقش مى كنند و انجمن آسيب شناسى ايران چه در 
همايش هاى ساالنه خود و چه در كارگاه هايى كه در زمينه 
اين  پيشبرد  در  اى  عمده  نقش  كند  مى  برگزار  سرطان  ثبت 
برنامه كشورى داشته است و از اين رو براى اولين بار يك برنامه 

برنامه كشورى ثبت موارد سرطان 
و نقش متخصصان پاتولوژى

 در موفقيت برنامه
دكتر حسين دارآفرين 

مدير مسئول نشريه پاتولوژى
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و  متخصصان  از  گروهى  داوطلبانه  همكارى  با  كشورى  عظيم 
انجمن مربوطه توانسته است به چنين موفقيتى دست يابد.

نظام ثبت سرطان در كشور ما بنا به داليل ذيل از پيچيدگى 
هاى خاص خود برخوردار بوده و مى باشد :

1- مهاجرت وسيع و كنترل نشده جمعيت
2- نظام ناهماهنگ خدمات درمانى و مراجعات مكرر بيمار 

به مراكز مختلف تشخيصى و درمانى
3- عدم امكان شناسايى هر شهروند با يك شناسه واحد و 

اشكال در سيستم ثبت اطالعات هنگام پذيرش بيمار
هاى  سيستم  درباره  الزم  آموزش  ارائه  و  آشنايى  عدم   -4

كدگذارى و كمبود متخصص در اين زمينه 
5- عدم وجود مكانيسمى جهت كنترل كيفى گزارش هاى 
عوامل فوق به انضمام كشورى بودن طرح بر پايه جمعيت بودن 
نظام ثبت سرطان در ايران به صورت كلى انجام عمليات را به 

طور دستى مشكل و پيچيده مى نمايد.
عوامل  سرطان  ثبت  نظام  مهم  هاى  چالش  از  يكى   -6
توسط  بالينى  اطالعات  تكميل  عدم  همچون  گرى  مداخله 
پزشكان معالج و پذيرش نمونه هاى پاتولوژى توسط آزمايشگاه 
هاى تشخيص طبى و ارسال آن به مراكز پاتولوژى مى باشد. 
اگر چه دستورالعمل هاى متعددى از طرف مراكز ذيربط در اين 
خصوص صادر گرديده است اما به نظر مى رسد حساسيت هاى 
الزم در اجراى اين دستورالعمل ها در آزمايشگاه مرجع سالمت 
ها  استان  از  برخى  در  پزشكى  هاى  آزمايشگاه  امور  ادارات  و 

وجود ندارد.
 7- عالوه بر عوامل فوق متاسفانه اخيرا  شاهد آن هستيم 
كه مرجعى رسمى با مستمسك قراردادن ابهاماتى در قوانينى 
همخوانى  (دورلند)  پزشكى  لغات  فرهنگ  و  روز  علم  با  كه 
آزمايشگاه هايى كه  ندارند، با اطالق عنوان «پاتوبيولوژى» بر 
بخش پاتولوژى آناتوميكال و متخصص ذيربط را ندارند، از يك 
مسير  در  اختالل  و  كنندگان  مراجعه  گمراهى  موجب  طرف 
سبب   ديگر  طرف  از  و  آناتوميكال  هاى  نمونه  بررسى  صحيح 

اختالل در برنامه  كشورى ثبت سرطان مى گردد.
به دليل پيچيدگى ها و چالش هاى فوق كماكان شاهد آن 
پزشكان  پاتولوژيست،  همكاران  تالش  عليرغم  كه  باشيم  مى 
كه  آنچنان  سرطان،  ثبت  ها،  بيمارى  مديريت  مركز  و  بالينى 

الزم است در بستر مناسب و علمى قرار نگرفته است.
در  فعاالنه  و  مجدانه  ذيربط  مسئوالن  رود  مى  انتظار  لذا 
خصوص رفع عوامل فوق تالش نمايند و برنامه اى كه حاصل 
سرآمد  و  پزشكى  گروه  مختلف  متخصصان  قرن  نيم  تالش 
برنامه هاى كالن وزارت بهداشت مى باشد به راحتى به دليل 
آورى  جمع  نظام  استقرار  عدم  مختلف،  مراكز  سودجويى 
اطالعات شهروندى و عدم گسترش آموزش هاى الزم به افراد 
درگير در اين برنامه، به بيراهه نرود و اميد مى رود با رفع اين 
چالش ها  همچنان شاهد ارتقاء مداوم برنامه ثبت سرطان در 

كشور باشيم.
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رومانتيك انگيزه اى متعالى دارد و آنهم نجات مردم از خطا و 
سر درگمى است چرا كه فقط اوست كه توانسته به آن حقيقت 

روشن دست يابد. 
رومانتيك مصائب و مشكالت را مى بيند و آرزوى اصالح آن ها 
را دارد، براى بيان مصائب و مشكالت مهم است و هدف مقدس 
ريشه كنى آنهاست و اين مسئله كه اين مصائب ومشكالت چگونه 
مى بايست از ميان برداشته شوند در درجه دوم اهميت قرار دارد. 
از  حاصل  نتايج  كشيدن  بدوش  نه  است  بيان  رومانتيك  وظيفه 
حل  هاى  راه  درك  عدم  از  ناشى  تخريب  يا  و  نابجا  اى  مداخله 

مشكالت. 
پسر  و  پدر  رابطه  است.  خانوادگى  زندگى  رومانتيك  الگوى 
قبايل  هاى  تهديد  با  مواجهه  در  يكديگر  با  قبيله  افراد  رابطه 
متخاصم. رابطه اى بر مبناى خير خواهى پدر براى تمامى فرزندان 

و گناه نابخشودنى قدرناشناسى فرزندان نسبت به پدر.

كه  بوده  تاريخى  اى  دوره  رومانتيسم  كه  معتقدند  اى  عده 
گذشته است اما هستند كسانى كه بر اين باورند كه رومانتيسم 

وضعيتى دائمى است كه مى تواند در هر كجا يافت شود.
پهلوى اول با مشاهده پيشرفت و تمدن اروپايى تصور مى كرد 
مى  ايرانى  زن  سر  از  حجاب  برداشتن  از  پيشرفت  و  سعادت  راه 

گذرد و منشاء پيشرفت اروپاييان را در اين امر مى ديد.
پهلوى دوم معتقد بود كه اگر هر ايرانى يك پيكان داشته باشد 

دروازه تمدن بزرگ بر روى ايران وايرانى گشوده مى شود!
و در اولين نوروز پس از انقالب اسالمى انقالبيون نوروز را به 

يكديگر تبريك نمى گفتند چرا كه معتقد بودند:

عيد ما روزى بود كز ظلم آثارى نباشد!

هاى  رومانتيك  توجه  كه  ستمى  و  ظلم  مصاديق  از  يكى 
ايرانى را به خود جلب كرد حوزه درمان بود. براى مثال پس از 
پخش سريال هليكوپتر امداد يك يك هفت از شبكه هاى سيما 
كردند  تصور  و  افتادند  هوايى  امداد  اندازى  راه  فكر  به  مسئوالن 
از  پس  يابند.  مى  دست  هوايى  امداد  به  هليكوپتر  خريد  با  كه 
بحث و تبادل نظر در خصوص اينكه چه نوع هليكوپتر و از كدام 
كشور خريدارى شود ناگهان به يك مشكل برخوردند و آنهم عدم 
وجود باند فرود هليكوپتر در اكثر بيمارستانها بود. البته در بعضى 
موارد بخت يارى مى كرد و تصادفا يكى از ادارات دولتى كه باند 
هليكوپتر براى فرود مسئوالن داشت در نزديكى بيمارستان قرار 
گرفته بود كه مى شد از باند آن براى انتقال مصدومان استفاده 
كرد. اما اين بار مشكل آن بود كه زمان انتقال مصدومان از محل 
حادثه به باند هليكوپتر اداره دولتى بسيار كمتر از زمانى بود كه 
بيچاره  مصدومان  بدنبال  بيمارستان  از  خدا  رضاى  محض  يكى 
برود! واما مشكل سوم اين بود كه برخالف پزشكان پرستاران و 
پرسنل اورژانس كه به خوردن غذاى بيمارستانهاى دولتى عادت 

آرزوهاى بزرگ
نقدى بر رومانتيسم در حوزه سالمت

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

تاثيرات  كه  شود  مى  اطالق  فكرى  جنبشى  به  رومانتيسم 
گسترده اى در فضاى فكرى هنرى و سياسى اروپا داشته و اوج آن 
ميانه قرن هيجدهم ميالدى بوده است. فيلسوف بزرگى همچون 
آيزايا برلين در كتاب «ريشه هاى رومانتيسم» به بيان مصاديق 
رومانتيسم و بررسى اثرات آن پرداخته است و از تعريف مشخص 

رومانتيسم سرباز زده است.
آن  بر  سعى  فوق  كتاب  از  مواردى  ذكر  با  ابتدا  مقاله  اين  در 
است آنچه رومانتيسم خوانده مى شود را به خواننده نشان داد و 
سپس به بيان مصاديق آن در حوزه سالمت كشورمان اشاره شود.

«اوج رومانتيسم در قرن هيجدهم است. قرنى آراسته و فاخر 
كه همه چيز در آن به آرامى و هموارى آغاز مى شود زندگى و 
هنر قوانين خود را دارد و دوران اعتقاد به اين كه مى توان امور 
انسانى فعاليت هنرى اخالقيات سياست و فلسفه را تابع خردى 
جهانشمول كرد... و آنگاه يورشى ناگهانى كه ظاهرا توضيحى بر 
نمى دارد و به ناگاه جوشش و فورانى در عواطف و احساسات ...»
عواطف و احساسات ناشى از مشاهده مشكالت و مصائب، فقر و 
بد بختى عده اى و پروراندن آرزويى براى حل يكباره همه مسايل 

با يك الگو و دستورالعمل . 
كند  مى  تصور  و  است  گرفته  جاى  عالم  وسط  در  رومانتيك 
اوست كه مصائب و مشكالت را مى بيند و درك مى كند و تنها 
وظيفه او نجات عالم است و مى بايست كارى كند تا همه نجات 
پيدا كنند. او معتقد است كه بصيرتى كامل در جايى وجود داشته 
و اوست كه توانسته آن حقيقت را كشف كند و از سر لطف به 

ديگران ارائه دهد.
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داشتند خلبان هليكوپتر به كمتر از جوجه كباب رضايت نمى داد!
به  هفت  يك  يك  امداد  هليكوپتر  سريال  پخش  خوشبختانه 
پايان رسيد و هليكوپترهاى خريدارى شده هر ساله در ايام نوروز 
مى  قرار  عموم  بازديد  معرض  در  تهران-كرج  اتوبان  ابتداى  در 

گيرند! 
يكى ديگر از مصاديق طرحهاى رومانتيك «تبصره يك ماده 36 
اليحه برنامه پنجم توسعه» است. بر مبناى اين طرح: پزشكانى 
كه در استخدام پيمانى و رسمى مراكز دولتى و عمومى غير 
دولتى هستند مجاز به فعاليت پزشكى در مراكز درمانى و 

بيمارستانهاى بخش خصوصى نمى باشند.
آنچه كه ارائه دهندگان طرح در سر داشته اند را از چند زاويه 

مى توان مورد بررسى قرار داد:
1 - استادان دانشگاه ها با تمسك به عناوين دانشگاهى مطبى 
شلوغ براى خود دست و پا كرده اند در صورتيكه تراكم بيماران 
در بخش دولتى به قدرى است كه تنها از طريق تمام وقت شدن 

ايشان مى توان پاسخگوى خيل عظيم بيماران بود.
نبايد  دولتى  بيمارستانهاى  اورژانس  در  شاغل  پزشكان   -  2
مطب داير نمايند تا بتوانند به مردم محرومى كه به اين بيمارستانها 

مراجعه مى كنند خدمات با كيفيت ارائه دهند.
3 - در صورتى كه مى شود در بخش دولتى جانفشانى كرد 
چرا يك پزشك بايد آخرت خود را در بخش خصوصى به باد دهد؟ 
شلوغى  از  ناشى  مشكالت  مشاهده  با  طرح  دهندگان  ارائه 
بيمارستانهاى دولتى و عدم رسيدگى مناسب به بيماران آنچه كه 
ابتدا به نظرشان مى رسد پيدا كردن يك مقصر است تا با تنبيه 
او مشكالت خود به خود حل شوند و در اين مورد خاص همانند 

ساير موارد خاص و عام مقصر پزشك است! 
در حقيقت ارائه دهندگان طرح بر اين باورند كه اگر پزشكان 
بخش دولتى چه استادان دانشگاه و چه پزشكان عمومى شاغل  
در اورژانس بيمارستانهاى دولتى دست از زياده خواهى (!) بردارند 

مشكالت حوزه درمان حل مى شود! 
دولتى  بيمارستانهاى  شلوغى  مسئله  به  ابتدا  دهيد  اجازه 

بپردازيم:
و  اجتماعى  اقتصادى  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  تصويب 
اسالمى  شوراى  مجلس  توسط  ايران  اسالمى  جمهورى  فرهنگى 
و ابالغ آن در تاريخ 1383/7/16 به دولت بستر مناسبى را براى 

تدوين برنامه هاى حوزه سالمت فراهم نمود.
مواد 88، 89 و 90 اين قانون اصول كلى جهت تدوين برنامه 

هاى بهداشتى و درمانى را به دست مى دهند:
ماده 88 بر مشترى مدار نمودن واحدهاى بهداشتى درمانى از 
طريق اصالح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادى و همچنين بر 
واگذارى واحدهاى بهداشتى درمانى دولتى به بخش خصوصى با 

در نظر گرفتن تعرفه هاى مصوب تاكيد دارد.
واحدهاى  توسعه  و  ايجاد  احداث  محدوديت  بر   89 ماده 
بهداشتى درمانى دولتى نظارت دارد و از طرف ديگر نظام سطح 

بندى ارائه خدمات سالمت در بخش خصوصى را برداشته زمينه 
گسترش اين بخش جهت فعاليت رقابتى را فراهم ميآورد. 

در ماده 90 قانون آمده است كه ...سهم مردم از هزينه هاى 
سالمت نبايد از سى درصد تجاوز كند و سهم خانوارهاى آسيب 
پذير از هزينه هاى غير قابل تحمل سالمت به يك درصد كاهش 

يابد.
قانون برنامه چهارم توسعه مى بايست در فاصله سالهاى 
84 لغايت 88 به اجرا درمى آمد و بر مبناى ماده 89 آن 
به  كه  بيمارانى  از  بسيارى  برنامه  پايان  تا  رفت  مى  انتظار 
بخش دولتى مراجعه مى كردند در بخش خصوصى خدمات 

دريافت دارند.
بند (ج) ماده 88 بر اصالح فرآيندهاى مديريتى در اداره مراكز 
كلى  دستورالعملى  و  دارد  نظارت  دولت  تابعه  درمانى  بهداشتى 
مى  قرار  دولتى  مجريان  اختيار  در  را  مدارى  مشترى  بر  مبتنى 
دهد. از زمان ابالغ قانون برنامه چهارم توسعه مسئوالن و مجريان 
از  متفاوتى  الگوهاى  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
واگذارى بخشهاى بهداشتى درمانى را ارائه و به اجرا درآوره اند 

كه همگى با چالشهاى ذيل همراه بوده اند:
- تعرفه هاى مصوب مندرج در بند (ج) تعرفه هاى دولتى در 
نظر گرفته شد و عامل اصلى در عدم موفقيت واگذارى واحدهاى 
بهداشتى درمانى دولتى به بخش خصوصى همين مبنا قرار دادن 
تعرفه هاى دولتى مى باشد. در حقيقت مبناى تعرفه گذارى در 
برآورد  نياز  محاسبه  نه  است  دولت  مالى  امكانات  دولتى  بخش 
شده و بدين شكل تعرفه هاى خدمات بهداشتى درمانى در مراكز 
در  گيرد و  بيشترى مى  فاصله  موجود  واقعيت  از  روز  هر  دولتى 
حال حاضر اين تعرفه ها پاسخگوى هزينه هاى اين مراكز نيستند 
سرمايه  جهت  خصوصى  بخش  براى  انگيزه  ايجاد  به  رسد  چه 

گذارى در بخش دولتى!
شرف  در  دولتى  مراكز  كاركنان  مزاياى  و  حقوق  پرداخت   -
واگذارى يكى از عوامل اصلى افزايش هزينه براى پيمانكاران بود. 
(هزينه  ها  هزينه  اصلى  قلم  واگذارى  از  قبل  تا  ديگر  عبارت  به 
هاى نيروى انسانى) توسط دولت و از طريق رديفهاى بودجه اى 
بصورت يارانه به مراكز دولتى پرداخت مى شد و عمال تحت عنوان 
اقالم هزينه محاسبه نمى شد. اما پس از واگذارى پيمانكاران با 
عمدتا  كه  شدند  مواجه  ها  هزينه  در  اى  مالحظه  قابل  افزايش 
شكل  اين  حقيقت  در  بود.  كاركنان  مزاياى  و  حقوق  با  مرتبط 
دولتى  حساب  از  كاركنان  دستمزد  يارانه  انتقال  ها  واگذارى  از 
تا  است  شبيه  كردن  قالب  به  بيشتر  و  بود  پيمانكاران  جيب  به 

واگذارى! 
- عدم اصالح امور مالى و حسابدارى مراكز دولتى و ديركرد 
در  توجهى  قابل  تاخير  منجر به  گر  بيمه  سازمانهاى  پرداختهاى 
دريافت وجوهات مالى توسط پيمانكاران گرديده است و در اين 
فضا پيمانكار بخشهاى بهداشتى درمانى مراكز دولتى در مقايسه 
ديگر  طرف  از  و  دارند  كمترى  بسيار  درآمد  خصوصى  بخش  با 
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وجوهات مالى با تاخير واصل مى گردند و اين در حالى است كه 
اصوال هزينه هاى نيروى انسانى در بخش دولتى باالتر از موارد 
مشابه در بخش خصوصى است و پرت مواد مصرفى نيز در بخش 

دولتى بيشتر است.
گسترش  طرف  يك  از  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   89 ماده 
بخشهاى بهداشتى درمانى دولتى و وابسته به دولت و نيروهاى 
محدوديت ناشى از نظام  مسلح را ممنوع كرده و از طرف ديگر 
سطح بندى در بخش خصوصى را برداشته است. اين ماده قانون 

تبعاتى به همراه داشت كه ذيال به آن پرداخته مى شود: 
- در طول مدت اجراى برنامه چهارم توسعه بعضا مشاهده مى 
شد كه دستگاههاى موضوع ماده 160 قانون (دستگاههاى دولتى 
به  قانون  ماده 89  موضوع  به  اعتنايى  بى  با  دولت)  به  وابسته  و 
گسترش بخشهاى بهداشتى درمانى مبادرت ورزيدند كه عالوه بر 
تحميل هزينه هاى احداث و راه اندازى به بودجه دولتى دراكثر 
موارد بدليل نا كارآمدى مديريتى و يا عدم تعادل درآمد و هزينه 
با شكست مواجه شدند. از موارد مشخص در اين زمينه مى توان 

از احداث و راه اندازى درمانگاههاى نيروى انتظامى نام برد.
- برداشتن محدوديت تاسيس و راه اندازى موسسات بهداشتى 
درمانى بخش خصوصى بدون بستر سازى اختصاصى مناسب عمال 
آورده است كه از يك طرف بخش خصوصى  وضعيتى را بوجود 
با صرف هزينه هاى هنگفت اقدام به راه اندازى بخشهاى جديد 
نموده است و از طرف ديگر به دليل عدم تعهد سازمانهاى بيمه 
موارد  در  ناكافى  پوشش  و  مراكزى  چنين  با  قرارداد  عقد  به  گر 
عقد قرارداد سهم پرداخت بيماران از جيب خود شديدا افزايش 
مراكز  اندازه  از  بيش  تراكم  شاهد  فضا  اين  در  است.  كرده  پيدا 
انتقال  و  بزرگ  شهرهاى  مركزى  نقاط  در  درمانى  و  تشخيصى 
مشتريان  يافتن  اميد  به  مركز  به  حاشيه  از  مراكز  اين  از  بعضى 
بدون  متعدد  مجوزهاى  صدور  هستيم.  بيشتر  اقتصادى  توان  با 
هماهنگى با سازمانهاى بيمه گر و كاهش توان مالى بيماران در 
كه  است  كرده  فراهم  را  شرايطى  مراكز  اين  از  خدمات  گرفتن 
مراكز جديد التاسيس در فضاى رقابتى ناعادالنه در مقابل رقباى 

قديمى شكست خوردند و منابع مالى زيادى به هدر رفت.
اجتماعى  اقتصادى  توسعه  چهارم  برنامه  قوت  نقاط  از  يكى 
آنچه  اما  بود.  آن   90 ماده  ايران  اسالمى  جمهورى  فرهنگى  و 
هزينه  از  مردم  سهم  كاهش  نه  هستيم  آن  شاهد  امروز  كه 
مى  آن  مالحظه  قابل  افزايش  بلكه  درصد   30 به  سالمت  هاى 
و  بيماران  پرداخت  سهم  افزايش  از  ناشى  تبعات  دليل  به  باشد. 
كاهش قدرت خريد خدمات توسط اكثر مردم مراجعات به بخش 
خصوصى افت قابل مالحظه اى داشته است و مراكز خصوصى به 
دليل حذف نظام سطح بندى رشد كمى زيادى پيدا كرده بودند 
با افت شديد مشتريان مواجه شدندواكثر بيماران بدليل عدم توان 
تامين  و  دولتى  مراكز  به  خصوصى  بخش  هاى  هزينه  پرداخت 
اجتماعى مراجعه مى كنند واين مراكز نيز بدليل مفاد ماده 89 
با محدوديت در گسترش و توسعه بخشهاى خود مواجه هستند 

پاسخگوى خيل عطيم بيماران نمى باشند. 
در حقيقت مى توان اين طور تصور كرد كه در ابتداى برنامه 
توسعه چهارم مراجعان به بخشهاى تشخيصى و درمانى به 3 گروه 

اصلى تقسيم مى شدند:
و  دولتى  مراكز  به  صرفا  يا  كه  جامعه  پذير  آسيب  اقشار   - 1
تامين اجتماعى مراجعه مى كردند و يا اصوال از دريافت هرگونه 

خدمت سالمت محروم بودند.
خصوصى  بخش  به  مراجعه  با  كه  جامعه  متوسط  اقشار   -  2
درصد زيادى از نيازهاى تشخيصى و درمانى خود را مرتفع مى 

نمودند.
مركز  هر  از  خدمت  خريد  توان  كه  جامعه  مرفه  اقشار   -  3

خصوصى براى ايشان فراهم بود.
عمال  چهارم  توسعه  برنامه  اجراى  مهلت  پايان  با  امروز  اما  و 
به  سربارى  صورت  به  آن  اعظم  قسمت  رفته  بين  از  دوم  گروه 
گروه اول تحميل شده اند و بديهى است كه در اين شرايط امكان 
گرفتن خدمات توسط گروه اول بسيار كم شده است. همچنين 
درصدى از افراد متعلق به گروه دوم با قبول هزينه هاى مربوطه 
مالى  فشار  معناى  به  نيز  اين  كه  رساندند  سوم  گروه  به  را  خود 
بخشهاى  ساير  به  سالمت  خدمات  هاى  هزينه  تحميل  از  ناشى 

زندگى اين خانواده ها است. 
نكته مهمى كه نبايد از نظرها دور بماند آنست كه مراجعه به 
مراكز درمانى دولتى و تامين اجتماعى به منزله دريافت خدمت 
قابل  افت  خدمات  ارائه  كيفيت  مراجعين  افزايش  با  و  نيست 
مالحظه اى داشته است و بسيارى از خدمات تخصصى تشخيصى 
مانعى  خود  اين  كه  نيستند  انجام  قابل  مراكز  اين  در  درمانى  و 

جدى در در دسترسى عادالنه مردم به خدمات سالمت است.
در  گير  تصميم  رومانتيكهاى  فكرى  فضاى  به  بازگرديم  حال 
حوزه سالمت. اين خيرخواهان با مشاهده شلوغى بيمارستانهاى 
دولتى و افت كيفيت ارائه خدمات بجاى تجزيه و تحليل موضوع 
ابتدا به دنبال مقصر مى گردند و معموال هم مقصر پزشك از آب 

درمى آيد كه مى شود تمام كاسه كوزه ها را بر سرش شكست!
شود  مى  قلمداد  مقصر  پزشك  اول  نگاه  در  كه  مسئله  اين 
مردم  دعاهاى  از  يكى  كه  كنيد  توجه  دارد.  فرهنگى  بستر  يك 
ما «اجتناب از دوا و دكتر» است و عده اى نيز براى نشان دادن 
اينكه در سالمت كامل بسر مى برند ادعا مى كنند كه تاكنون به 

پزشك مراجعه نكرده اند!
اصلى  عامل  پزشك  و  بيمار  مستقيم  مالى  رابطه  متاسفانه 
چنين برداشتى است چرا كه مردم مشاهده مى كنند كه در حالى 
كه رنج مى كشند بايد متحمل هزينه هم شوند و چه كسى عامل 

همه اين رنجهاست؟  آن كه پول را گرفته!    
اين طرز تفكر حتى رومانتيكهاى تصميم گير حوزه سالمت را 
تحت تاثير خود قرار داده ايشان فكر مى كنند كه براى مثال فالن 
استاد دانشگاه كه داراى سهام در چند بيمارستان خصوصى است 
و با دستمزدهاى باال در بخش خصوصى فعاليت دارد عامل اصلى 
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دانشگاهى  و  دولتى  بيمارستانهاى  در  خدمات  ارائه  كيفيت  افت 
اينجا  در  كرد.  شروع  او  از  بايست  مى  امور  اصالح  براى  و  است 
سالمت  نظام  اصالح  ديگر  و  يابد  مى  جهت  تغيير  هدف  ناگهان 
در الويت نيست بلكه بايد ابتدا حال اين استادان گرفته شود تا 
ديگر با دستمزدهاى باال باعث شلوغى بيمارستانهاى دولتى و افت 

كيفيت آنها نشوند! 
بجاى  مقصر  نشاندن  مشخصه  هدف  جهت  تغيير  چنين 
عده  براى «حالگيرى»  قانونى  يا  دستورالعمل  اگر  است.  تقصير 
اى به اجرا درآيد مسلما در نهايت «حال» عده اى گرفته خواهد 
دستيارانى  حال  بلكه  دانشگاه  استاد  آن  حال  نه  معموال  اما  شد 
كه از استاد آموزش مى ديدند، حال پزشكان عمومى شاغل در 
اورژانس بيمارستانهاى دولتى و حال مردمى كه امكان مراجعه به 

بخش خصوصى برايشان فراهم نيست!
استاد  كه  بود  اى  گونه  به  شرايط  كه  است  زيبا  آرزويى  اين 
فرضى بصورت تمام وقت در بيمارستان حضور داشت و پزشكان 
و  كردند  مى  تعطيل  را  مطبشان  همگى  نيز  جراحان  و  عمومى 
بخش  به  مراجعان  و  مصدومان  اختيار  در  تنظيمى  برنامه  طبق 

به  امداد  هليكوپتر  با  مصدومى  كه  زمان  هر  و  بودند  اورژانس 
بيمارستان منتقل مى شد قبل از فرود هليكوپتر گروهى تخصصى 
شامل پزشك و پرستار و بيماربر منتظر مصدوم بودند تا پس از 
ثابت نمودن بيمار او را سريعا به اتاق عملى بفرستند كه استاد 

جراحى از قبل در آنجا دست شسته آماده است!
اما آنچه در واقعيت وجود دارد اينست كه بسيارى از مصدومان 
در محل حادثه جان خود را از دست مى دهند و گروهى از بيماران 
كه به نزديكترين بيمارستان دولتى منتقل مى شوند به دليل نبود 
جراح يا متخصص بيهوشى مقيم جان مى سپارند و درصدى كه 
بخت انتقال به بيمارستان دانشگاهى قطب را داشته باشند با خيل 
عظيم مراجعان به اورژانس مواجه مى شوند و زمان زيادى را براى 

خالى شدن تخت در اورژانس سپرى مى كنند و يا ...
و  گيران  تصميم  سياستگزاران،  اگر  كه  گفت  بايد  آخر  در 
و  مشكالت  اى  ريشه  تحليل  و  تجزيه  بجاى  بخواهند  مسئوالن 
طراحى اقدامات عملى مناسب براى اصالح امور آرزوهاى خود را 
در قالب افكار رومانتيك بيان كنند در آخر تنها يك جمله خواهند 

گفت:  چه خواستيم وچه شد!
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needle biopsy كه براي شناخت بيماري هاي كليه، ريه، كبد، 
 Vim پرده جنب و استخوان كاربرد دارد و اين بيوپسي با سوزن
Silverman – انجام مي گرفت كه من با خود از انگليس آورده 
بودم. اين تكنيك را، اولين بار در بيمارستان هزار تختخوابي، در 
سال 1339 انجام دادم. تمام اينها را براي اعضاي ديگر شخصا در 
ايران انجام دادم و براي هركدام مقاله جداگانه اي نوشتم و امروزه 
پزشكي  در  ديگر)  هاي  سوزن  از  استفاده  (با  متداول  روش  يك 
اين  به  كمتر  ها،  پاتولوژيست  امروزه  متاسفانه  ميباشند.  باليني 
كار اقدام مي كنند و فقط بافت يا سلول بدست آمده را تفسير 

مي كنند.
ضايعات  بررسي  براي  الكتروني  ميكروسكوپ  از  استفاده   -  4

سلولي در بيماري ها
5 - استفاده از نمونه هاي سوزني كوچك و  cell block در 

تشخيص ضايعات
 animal model in  6 - ايجاد ضايعات تجربي در حيوانات

pathology
امروز، خوشحالم كه بعد از قريب پنجاه سال تعليم و تعلم، باز 
بيست و يكم،  قرن  در  پاتولوژي  تازه هاي  درباره  اختصار  هم به 

عناويني را مطرح كنم.

پاتولوژي در قرن بيست ويكم
در هزاره سوم ميالدي، با شروع قرن بيست و يكم در صحنه 
پهناور  قلمروي  در  خصوصا  پزشكي  فناوري  و  علوم  از  جديدي 
پاتولوژي قرار گرفته ايم. با اكتساب اطالعات تازه و شگفت انگيز 
در بيولوژي و علوم زيستي و به دنبال آن در موارد بيماري، فيزيو 
بيماري  دانش  از  جديدي  عصر  سلولي،  پاتولوژي  و  پاتولوژي 
شناسي، پيشگيري، درمان و پيگيري در پيش روي ما قرار گرفته 
است و خصوصا آسيب شناسي را از شكل سنتي به شكل جديد، 
كليدي  اطالعات  از  ناشي  تغييرات  اين  است.  ساخته  متجلي 
است كه در حوزه هاي شكل و ريخت شناسي سلولي و ارگانل 
هاي آن، عوامل بيوشيميايي، بيوفيزيكي، ايمونولوژي و نهايتا در 
 Informative  مولكوالر پاتولوژي/ بيولوژي و استفاده بهينه از

Technology and Computer حاصل گرديده است. 
زيست شناسي و پاتولوژي مولكولي كه در آن بررسي هزاران 
قطعه مولكولي و اطالعاتي مي تواند در يك زمان اندك و به طور 
هم زمان، به كمك كامپيوتر تجزيه و تحليل شوند، تحول شگفت 

آوري در آينده پزشكي به وجود  آورد ه است. 
   به علت ضيق وقت در اين گفتار، من الزم مي دانم درباره 
و  پزشكي  دانش  قلمرو  در  عظيمي  تحول  كه  مهم  مطلب  چند 

پاتوبيولوژي ايجاد كرده است، بحث كنم  و آنها عبار تند از:
• Systems Biology  
• Lab- on – a -  Chips
• Stem Cell Technologies and Regenerative 

Medicine
• New Look on RNA

آسيب شناسي 
دانشي هميشه پويا

دكتر مسلم بهادرى 
 متخصص آسيب شناسى، استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران

مقدمه
(اكتبر1960)،   1339 مهرماه  در  پيش،  سال  پنجاه  حدود   
شناسي  آسيب  تخصصي  فوق  دوره  ماه  هيجده  مسافرت  از  تازه 
گروه  در  و  بودم  برگشته  انگلستان  از  ريه،  و  قلب  بيماري هاي 
را  فعلي)  (استادياري  درمانگاهي  رئيس  سمت  شناسي،  آسيب 
داشتم. استاد  هميشه جاويد، زنده ياد دكتر كمال الدين آرمين 
به من امر فرمودند، در  اولين جلسه شروع درس آسيب شناسي 
آسيب  كليات  نظري  درس  له،  معظم  ساله  هر  معمول  طبق  كه 
شناسي را براي دانشجويان پزشكي در مهر ماه شروع  مي كردند، 
در دنباله درس ايشان يك ساعت درباره تازه هاي آسيب شناسي 
سوم  سال  شاگردان  براي  بودم،  شده  اشنا  آن  با  انگليس  در  كه 
پزشكي سخنراني كنم (در آن زمان، اعضاي هيات علمي دانشكده 
هاي  كالس  تدريس  حق  تر  پائين  دانشياري،  مقام  از  پزشكي 
دروس نظري را نداشتند). حقير با افتخار پذيرفتم و در فرصتي 
كه در اختيار داشتم، در موارد زير به عنوان كارهاي جديد مطالبي 

ايراد كردم:
1 - رنگ آميزي هاي اختصاصي

تشخيص  براي   T  Special histological staining
بودند.  مشابه  (مورفولوژي)  شناختي  ريخت  نظر  از  كه  ضايعاتي 
آميزي  رنگ  از  فقط  مركزي،  آزمايشگاه  در  ما  زمان،  آن  تا 
آميزي  رنگ  و  كرديم  مي  استفاده   Hematoxylin/Eosins
هايي مثل تريكروم ماسون، پاس و رتيكولين و غيره، مرسوم نبود 
و من بعدها كتابي در اين باره نوشتم كه توسط دانشگاه چاپ و 

برنده بهترين كتاب سال 1346 شد.
2 - تهيه برشهاي سراسري بر روي كاغذ:

Whole Organ Paper Section– (Gough- 
Wentworth Paper Section)

در اين روش، مي توان برش تمامي عضو مثل ريه ، كبد و مغز 
را بر روي كاغذ گسترد و تغييرات را مشاهده كرد. اينگونه برش ها 

در آموزش ضايعات مورفولوژي به دانشجويان بسيار اثرگذار بود.
 Percutaneous پوست  راه  از  سوزني  بيوپسي  انجام   -  3
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SYSTEMS BIOLOGY
براي مطالعه ژن ها و در نتيجه بيماري هاي ژنتيك، سال ها 
دانشمندان قادر بودند در يك زمان، فقط يك ژن را بررسي كنند. 
تحول عظيم در شناخت ژن ها و تعيين نقشه ژنوم انساني، باعث 
شد كه در آن روشي به وجود آمد كه بتوانند به طور سريع تمامي 
ژن ها و فرآورده هاي آنرا، در يك زمان كوتاه بررسي نمايند. به 
را  مختلف  هاي  ارگانيسم  از  ها،  ژنوم  از  زيادي  تعداد  آن،  دنبال 

توانستند توالي بندي Sequencing  نمايند.
بعد از مطالعه كامل ژن ها، پژوهشگران به سوي مطالعه بروز 
و نحوه بروز ژن ها توجه كردند. كمي بعد از آن، مطالعه كنش- 
واكنش RNA/DNA مورد توجه قرار گرفت و فرايندهاي نسخه 
كار  شد.  شناسايي  عمل  در   Transcryptomics و  برداري، 
 (mRNAs)پيامبر RNAs پژوهش ادامه يافت و به محصوالت
پروتئين  كامل  مطالعه  فناوري  در  حاصله  هاي  پروتئين  يعني 
ها قرار گرفت. تمام اين وقايع، در فاصله اي كمتر از يك دهه، 
 High throughput تكنولوژي  شد.  افزوده  زيستي  علوم  به 
micro array ، به طور بنيادي، تسلط و توانايي دانشمندان و 
پژوهشگران را در مطالعه پايه هاي مولكولي سلول ها و بافت ها و 
ارگانيسم در حالت سالمت وبيماري افزايش داد. اين دست آورد 
جديد، اجازه داد كه شبكه درهم پيچيده اي كه در آن ژن ها و 

پروتيئن ها، ارتباط برقرار مي كنند، شناسايي شود.
يك  بايست  مي  كه  نمود  مشخص  امر  اين  حال،  عين  در 
ارتباط تنگاتنگ و يك هماهنگي مستمر، بين متخصصان رشته 
مهندسي،  شيمي،  پاتولوژي،  بيولوژي،  از  علوم  مختلف  هاي 
برداشت  اين  باشد.  داشته  وجود  كامپيوتر  دانش  و  فيزيك 
تحت  جديدي،  دانش  پيدايش  باعث   ،  Multidisciplinary
در  تنها  نه  كه  است  شده   SYSTEMS BIOLOGY عنوان 
علوم پزشكي، بلكه نقش عظيمي در ساير علوم دارد. از نكات مهم 
اين شاخه از علوم افزودن پسوند  OMICS، در انتهاي هر بخش 

از اين علوم است.

What is systems biology?
اساس اين تكنولوژي بر دو  پايه قرار دارد:

Integrative biology - الف
 automation, and high-throughput - ب

approach , Miniaturizations
 رجوع شود به شكل يك و رجوع شود به:

وفناوري  ها  دستگاه  شناسي  زيست  بهادري:  مسلم 
چهارم  سال   1385 بهار  سوم.  هزاره  در  ژنتيك  متابولوميكس. 

شماره يك ص700-696
Systems biology عبارت است از مطالعه يك ارگانيسم (مثال 
 integrated and interacting سلول) به صورت يك شبكه
هاي  واكنش  و  ها  متابوليت  ها،  پروتئين  ها،  ژن  مجموعه  از 
بيوشيميايي ارگانيسم و به عبارت ديگر ادغام ژنوميكس، پروتئو 

  .modeling ميكس، متابولوميكس و مدل سازي

در پزشكي هدف آن پيش بيني  Predictive، پيش گيري 
 Personalized شخصي  هدفمند  طبابت  و   preventive

Medicine مي باشد.

نقش اساسي اين دانش
Basic Science/understanding life
Predicting phenotype from genotype
Understanding/predicting metabolism
Understanding cellular network
Predicting diseases outcome/ prognosis
Understanding pathogenecity/ toxicity
Predicting adverse drug reaction
Improving medical efficiency/ efficacy

 پايه هاي اجزاي اين سيستم بر فناوري omics قرار دارد.
مراجعه كنيد به: 

Systems biology in bioscience and medicine 
david.wishart@ualberta.ca

What Means Omics?
از  هريك  هاي  فناوري  در  كه  است  پسوندي  اوميكس، 
غيره،  و  متابولوم  پروتئوم،  ژنوم،  مثل  بررسي،  مورد  مولكولهاي 
در پايان مولكول مربوطه مي آيد و مفهوم آن شناسايي و آناليز 
تمامي(OME means “ as a whole ”) مولكول هاي مورد نظر 
و محصوالت آنها (ژنوم، ترانسكريپت، پروتئين ها و متابوليت ها) 
ي موجود در يك نمونه بيولوژيك است و لذا نامگذاري ژنوميكس 
( شناسائي گلوبال ژنوم ) پروتئوميكس ( شناسايي گلوبال پروتئين 
هاي يك ارگانيسم مثل سلول) و متابولوميكس ( شناسايي تمامي 
(شناسايي   Lipidomics ليپيدوميكس  حتي  و  ها)  متابوليت 

تمامي ليپيدها) و غيره بكار ميرود.
مولكول  از  هركدام  براي   ،Systems Biology تكنيك  در 
 Chips or Micro array هاي مورد بررسي از ريز تراشه هايي
كوچكتر از يك سكه استفاده مي كنند كه هم از نظر كاربرد آسان 
مي  نيز   automated خودكار  و  است  ارزان  آن  قيمت  است، 
بسيار  تعداد  قادرند  Micro arrayها،  تراشه   ريز  اين  باشند. 
زياد اطالعات را در يك نمونه بسيار كوچك به سرعت در اختيار 
manual labor دستي   عمليات  از  و  دهند  قرار  آزمايشگاه 
كلي  اطالعات  تنها  نه  ها،  تراشه  ريز  كنند.  جلوگيري  خرج  پر 
زمان   توان با آنها، هم  بلكه مي  كنند  بيان مي  را  ارگانيسم  يك 

اطالعات پاتولوژي ده ها بيمار را نشان داد.
 براي اطالعات بيشتر از اين تكنيك به سايت

http/www.genomicglossaries.com/content/
omes.asp مراجعه كنيد. 

ميليون  اروپا،  و  ژاپن  شمالي،  امريكاي  و  كانادا  كشورهاي  در 
 DATA  ها دالر در اين راه سرمايه گذاري شده است و امروزه
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BANK فراوان، از همه جاي دنيا وجود دارد. يكي از اين بانك 
 Human Metabolome آن،  ترين  آسان  و  اطالعاتي  هاي 
Data Bank (HMBD) كانادا است كه اطالعات بسيار فراواني 
را در اختيار محققين به رايگان مي گذارد. اين پايگاه كانادايي، 

برحسب اعالني كه منتشر كرده است اين اطالعات را مي دهد:
تشخيصي  ماركرهاي  از  استفاده  نحوه  درباره  اطالعاتي   •

استاندارد
• اطالعات در باره متابوليسم در تمام سطوح

• ارتباط شيمي و ژنتيك و ده ها عناوين ديگر

Genomics: 
 امروزه، توالي ژن هاي انساني، به طور كامل شناخته و تجزيه 
 Human Genetic درباره  ما  دانش  و  است  شده  تحليل  و 
Architecture ، بسيار توسعه يافته است. جالب آنكه دانسته 
مي  كد  پروتئين  انساني  ژنوم  درصد  دو  از  كمتر  فقط  كه   شد 
 Repetitive DNA ها  ژن  نصف  از  بيش  كه  حالي  در  كنند، 
Sequencing  را مهار مي كنند و هنوز نقش آنها روشن نيست. 
آن چه كه بيشتر غير قابل انتظار بود، انسان فقط داراي 20000 تا 
  Protein Coding25000 ژن است كه پروتئين را كد مي كند
Genes و همين اندازه يا كمي بيشتر در گياهان و جانوران ديگر 
نيز ديده مي شود. مثال گياه خردل براي اين كار26000 ژن دارد 
ولي همين مقدار كم ژن مي تواند بالغ بر 100000 پروتئين را 

در انسان كد كند.
ژنوميكس  اصطالح  انساني،  ژنتيك  پروژه  شدن  كامل  با 
Genomics كه پسوند omics دارد، در محاورات پزشكي رايج 
چند  يا  ژن  يك  مطالعه  كالسيك،  ژنتيك  در  كه  حالي  در  شد. 
ژن و اثرات فنوتيپي آن مي باشد. ولي ژنوميكس، مطالعه تمام 
و گلوبال ژن هايي است كه در ژنوم انساني وجود دارد و كنش- 

واكنش هاي آنرا بررسي ميكند.
اين  است  آمده  بدست  ژنوميكس  از  كه  ديگري  جالب  نكته 
است كه هر دو نفر از افراد انساني، در بيش از  99/5 % از توالي 
هاي DNA با هم مشترك هستند و بنا بر اين، همه اختالفات 
انساني Variations، فقط در همان كمتر از نيم در صد است. 
تاثيرات  به  پاسخ  و  ها  بيماري  به  استعداد   ،  secrets اسرار  لذا 
محيط و داروها، بايد در اين اندك variations كمتر از نيم در 
كل  با  وقتيكه  ميرسد،  بنظر  كم  اختالف  اين  چه  اگر  باشد.  صد 
مقايسه   Nucleotides Sequences نوكلئوتيدي  هاي  توالي 
 Base شوند، اين نيم در صد، درحدود پانزده ميليون جفت باز
در  بعدا،  را  اطالعات  اين  همكارانم  دهند.  مي  تشكيل  را   Pairs

بحث ژنتيك بيشتر خواهند پرداخت.  ماخذ :
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 

8th ed. 2010
ژنوميكس را مي توان در بافت هايي كه با پارافين قالب گيري 
شده اند، انجام داد. اين تكنيك، در مورد سرطان ها؛ هم تعيين 
هويت و هم پيش آگهي بكار رفته است . از كاربردهاي مهم آن، 
طبقه بندي بدخيمي ها، بر مبناي نوع بروز ژني و تعيين زيرگروه 

مي   ،   genetic classification of tumors سرطان  هاي 
باشد.

 Polymerase Chain Reaction (PCR) 
گردد،  مي  عملي   DNA amplificationبا كه  روش  اين 
 ،  PCR روش  است.  كرده  ايجاد  مولكولي،  بيولوژي  در  انقالبي 
در حال حاضر به طور گسترده اي، در تشخيص مولكولي تعداد 
كثيري از بيماري ها، از شناسايي باكتري ها خصوصا باسيل سل 
 DNA تا انواع تومورها بكار گرفته مي شود. با استفاده از پوليمراز
appropriate و چرخه حرارتي Thermal Cycling، ميتوان 
ميليون ها  ايجاد  كرد و  تكثير  زيادي  بسيار  مقدار  را به   DNA
نمود   ،  Primer site پرايمر  دو  بين   ،DNA توالي  از  نسخه 
بر  كرد.  شناسايي  را  طبيعي  غير  هاي  توالي  بعد،  مراحل  در  و 
انجام  ژنوم  اختالل  با  ارتباط  در  را  ها  پژوهش  انواع  اساس،  اين 
داد. يكي از متداولترين مورد استعمال اين تكنيك، آناليز توالي 
هاي مستقيمdirect detection of DNA sequences مي 
باشد كه كاربرد فراواني در آزمايشگاه هاي پاتولوژي دارد (لطفا به  

كتاب رابينز  2010 رجوع شود).

Proteomics
پروتئوميكس، آناليز كلي و گلوبال پروتئين هاي سلولي است. 
آناليز پروتئين ها، از عوامل كليدي پژوهش هاي سلولي است كه در 
مراحل بعد از ژنوميكس كاربرد دارد. عالقه فعلي در پاتولوژي، در 
رابطه با كاربرد پروتئوميكس، عالوه بر يافتن ماركرهاي اختصاصي 
عروقي،  قلبي  هاي  بيماري  ساير  در  همچنين  و  ها  سرطان  در 
بيماري هاي دستگاه عصبي و عضالني و بيماري هاي ريوي مزمن 
ابزارهاي بسيار دقيق  فناوري، از تكنيك ها و  مي باشد. در اين 
 two-dimensionalدوبعدي اكريالميد  فورز  الكترو  كه شامل 
 Mass توده اي  اسپكترومتري  و   gel electrophoresis
 Bioinformatics اطالعاتي  هاي  بانك   ،spectrometry

data bases استفاده مي كنند. 
فيزيكي،  شيمي،  ساختمان  عوامل  روي  بر  پروتئوميكس، 
دارد  تكيه  ها،  پروتئن  بيولوژيك  هاي  ويژگي  ساير  و  عملكردي 
از  بسياري  پاتوژني  كردن  روشن  در  عظيمي  نقش  آن  كاربرد  و 
در  شواهد،  بر  مبتني  تشخيصي  هاي  روش  تعيين  و  ها  بيماري 
تازه  ماركرهاي  شناسايي  ها،  نئوپالسم  و  مزمن  هاي  بيماري 
 New therapeutic agents تشخيصي، عوامل درماني جديد

و همچنين تعيين كانديداهاي تازه براي واكسن  مي باشد. 
علوم  به  پايه  علوم  از  را  پژوهش  فناوري،  اين  كاربرد 
كنترل  آنها،  بيولوژيك  هاي  ارزيابي  و  دارو  توليد  نظير  باليني، 
عصبي  دستگاه  هاي  بيماري  و  ها  سرطان  عفوني،  هاي  بيماري 
داده   انتقال  عروقي  قلبي  هاي  بيماري  و   Neuropathology

است. ماخذ:
 Bahadori M.; Proteomics in به  شود  رجوع 
 Human Disease; awareness of new biomedical
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opportunities. Arch.Ir. Med vol 4 pp 144; 2001

Metabolomics and lab – on – a chips
در اين فناوري، تمامي متابوليت هاي سلولي با وزن مولكولي 
آزمايشگاهي،  معمولي  وسايل  با  كه  گروه  آن  خصوص  به  پائين، 
قابل اندازه گيري نيستند، به طور گلوبال سنجيده مي شوند. در 
اين روش، نه تنها تشخيص كمي را ارزيابي مي كنند، بلكه نقش 
متابوليت ها را در بيماري ها، روشن مي كنند. اين فناوري كه در 
پنج تا ده سال اخير به كار گرفته شده است، اصطالح آزمايشگاه 

را در يك تراشه، به خود اختصاص داده است.

Lab - on – a – chip and biosensor
 فناوري هايي هستند كه يك سينرژي بين شيمي و مهندسي 
است. پيش بيني شده است كه بيوسنسورهايي كوچكتر از يك 
تار مو بتواند ميزان قند خون يا آزمايش ادرار يك بيمار ديابتي 

را مانيتور كند.
 تكنولوژي ريز تراشه ها، نه تنها در پزشكي و پاتولوژي كاربرد 
دارد، بلكه كاربردهايي در ساير امور از جمله امنيت ملي، بررسي 
عوامل محيطي environmental monitoring، كشاورزي، 

دارو سازي و صنايع غذايي دارد.
من در سخنراني هاي مختلف، هريك از اين فناوري ها را به 

تفصيل شرح داده ام.

Stem cell technologies and regenerative 
medicine

مقدم  خط  در  امروزه  بنيادي،  هاي  سلول  باره  در  پژوهش 
سلول،  اين  هاي  ويژگي  كشف   . دارد  قرار  بايومديكال  تحقيقات 
 Pluripotentدر دارا بودن ظرفيت چندگانه توليد انواع سلول
قادرند  تمايز  در  ها،  سلول  اين  كه  حقيقت  اين  و   stem cells
وجود  به  را  اميد  اين  نمايند،  ايجاد  را  ها  بافت  و  ها  سلول  انواع 
بتوان از اين سلول  چندان، دور  آورده است كه در آينده اي نه 
كبد،  مغز،  ميوكارد،  مثل  ديده  آسيب  هاي  بافت  ترميم  در  ها 
در  جديدي  اميد  و  انديشه  لذا  و  كرد  استفاده  ها  ماهيچه  و  ريه 
پزشكي ترميمي، بنام Regenerative Medicine در مخيله 

پژوهشگران علوم پزشكي قرار گرفت.
self- سلول هاي بنيادي، با دارا بودن ظرفيت خود- نوسازي

سلولي  مختلف  يافته  تمايز  هاي  رده  توليد  امكان  و   renewal
در  گردند.  مي  مشخص   ،differentiated cell lineages
ارگانيسم  حيات  طول  در  بايست  مي  بنيادي  سلول  فرايند،  اين 
عملي  ميكانيسم  دو  در  نگهداري،  اين  شوند.  داشته  نگه  زنده 
دو  به  بنيادي،  سلول  قرينه  غير  اجباري  تقسيم  يكي  گردد.  مي 
سلول  Obligatory asymmetric replicationكه يكي از 
آنها خصيصه سلول بنيادي و خود- نوسازي را حفظ مي كند و 
ديگري در خط تمايز براي ايجاد رده هاي سلولي قرار مي گيرد. 
 Stochastic differentiationمكانيسم ديگر، تقسيم تصادفي

مي باشد كه سلول حاصل از تقسيم يا دو سلول بنيادي توليد مي 
كند و يا دو سلول براي تمايز دودماني. 

بر  تقسيم  آن  و  است  شده  پيشنهاد  نيز  ديگري  تقسيم  البته 
شده،  تقسيم  هاي  سلول  از  كه  باشد  مي   Elite model پايه 
تعداد معدودي، ويژگي سلول بنيادي را حفظ مي كنند و بقيه به 

تقسيم دودماني ادامه مي دهند.
 Embryonic Stem در اوايل رشد روياني، سلول بنيادي را
 Pluripotent ديگر آن، سلول نام  نامند و  cells ( ES ) مي 

است كه قادرند تمامي سلول هاي بدن را تشكيل دهند.
بنيادي  سلول  به   ،Pluripotent بنيادي  سلول 
براي  محدودتري  ظرفيت  كه  شود  مي  تبديل   multipotent
 lineageتمايز سلولي دارند و در نهايت، به سلول هاي بنيادي
committed تبديل ميشوند كه تمايز آنها، منجر به اليه هاي 
مشتقات سه گانه اندودرمي، مزودرمي و اكتودرمي مي شود رجوع 

شود به رويان شناسي پزشكي .

روده،  مخاط  پوست،  مثل  ها  بافت  از  بسياري  در  بالغين،  در 
قرنيه و به خصوص دستگاه خون ساز مغز استخوان سلول هاي 
 Adult Stemبالغين بنيادي  هاي  سلول  آنها  به  كه  بنيادي 
cells يا سلول هاي بنيادي سوماتيك گفته مي شود، وجود دارد 
ها  مكان  اين  به  ها،  بافت  بعضي  در  كه  معيني  مناطق  در  كه 
niche گفته مي شود، جايگزين مي باشند ولي ظرفيت توليدي 

آنها بسيار اندك است.
در تكنولوژي سلول هاي بنيادي هم، استفاده از سلول بنيادي 
 Adult سوماتيك   بنيادي  هاي  سلول  از  هم  و   (ES) روياني 
دو  كه  بالغين  هاي  سلول  از  هم  Stem cells ( somatic)و 
 Reprogrammed somatic اند   شده  ريزي  برنامه  مرتبه 
 induced Pluripotent كه به آنها سلول بنيادي القائي ،cells
Stem cells (iPS cells ) نيز گفته مي شود، استفاده مي گردد 

و ما دربارْه هر يك به اختصار مي پردازيم.

 Embryonic Stem ( ES ) cells سلول بنيادي روياني
آغازين  تكامل  از  بالستوسيست،  دروني  هاي  سلول  توده   
كه  باشند  مي   Pluripotentبنيادي هاي  سلول  حاوي  رويان، 
ES ناميده مي شوند. اين سلول ها را مي توان در داخل ظرف 
 undifferentiated cell line هاي  ياخته  عنوان  به  كشت، 
نگه داشت و يا تمايز را در آنها القا كرد تا انواع رده ها مثل قلب و 
كبد را بر حسب محيط كشت توليد كرد. اين سلول ها، مي توانند 
در زيست شناسي، نقش هاي عمده اي داشته باشند (برگرفته از 

كتاب رابينز):
از اين سلول ها براي استفاده از سيگنال ها و مراحل تمايز الزم 

براي توليد بسياري از بافت ها استفاده كرد.
ها  ژن  يا  ژن  افزوني  يا  حذف  براي  حيواني  تجربيات  در 
بنيادي  سلول  از  ها  موش  در   ،Knockout or knock in

روياني استفاده مي شود.
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در آينده، از سلول بنيادي روياني مي توان براي جانشين كردن 
 repopulate damaged سلول هاي ارگان هاي آسيب ديده
organs  استفاده كرد. نشان داده اند كه از سلول روياني، مي 
هاي  سلول  لوزالمعده،  جزاير  هاي  سلول  ايجاد  براي  تمايز  توان 
در  تكنولوژي  اين  بودن  موثر  گرفت.  بهره  ميوكارد  و  عصبي 

حيوانات، به شدت مورد مطالعه است. (

سلول هاي روياني بالغين يا سوماتيك
 Adult ( Somatic ) Stem Cells

در بافت ها و ارگان هاي بالغين  مثل پوست، مغز استخوان، 
سلول هاي پوششي دستگاه گوارش كه سلول ها تقسيم و توليد 
ها  سلول  اين  حتي  دارند.  وجود  بنيادي  هاي  سلول  شوند،  مي 
در اعضاي ديگر مثل كبد، لوزالمعده و بافت چربي ممكن است 
مو و پوست، دائما تكثير مي يابند. از نكات جالب در اين دسته 
سلول ها، صرفنظر از فعاليت هاي پروليفراتيو، سلول هاي بنيادي 
بالغين، سلول هايي توليد مي كنند كه سريعا تقسيم مي شوند 
كه به آنها transient amplifying cells مي گويند. از اين 
پيش  هاي  سلول  آنها  به  كه  آيد  مي  بوجود  هايي  ياخته  سلوها 
ساز Progenitor cell مي گويند و خيلي ها اين سلول ها را با 

سلول هاي بنيادي يكي مي دانند كه درست نيست.

نقش سلول هاي بنيادي در هومئوستاز بافتي
سازي  نو  و  سازي  باز  در  بنيادي،  هاي  سلول  اهميت  امروزه 
ضايعات بافتي، كامال شناخته شده است و همه روزه، مقاالت تازه 
اي در اين زمينه ديده مي شود. اگرچه، اكثر آنها در حيوانات به 
اثبات رسيده است ولي در ترميم بافت هاي انساني نيز جاي خود 
شماره  در  كه  همكاران  و   Lei Bu مقاله  ميان،  اين  از  دارد.  را 
دوم جوالي 2009 مجله Nature چاپ شده است، بسيار جالب 
  Human ISL1 heart progenitors است. محققان، سلول هاي
 multipotent هاي  سلول  قادرند  كه  اند  كرده  شناسايي  را 
را  عروق  و  قلب  سلولي  هاي  دودمان  انواع  توليد  جهت  مختلف، 
توليد كنند. اين نويد regenerative approach را در بيماري 
هاي قلبي عروقي مي دهد. مغز استخوان، از مخازن مفيد سلول 
هاي بنيادي هم  براي توليد دودمان هاي خوني و هم واجد سلول 
 Mesenchymal Stem هاي بنيادي مولتي پوتانت، به عنوان
cells  (MSCs) مي باشد كه قادرند سلول هاي مزانشيمي كه 
نقش درماني مهمي دارند، توليد كنند. در كبد نيز، سلول هاي 
محل  Hering؛  مجراي  در  پروژنيتور،  بگوييم  بهتر  يا  بنيادي 
اتصال مجراي صفراوي و سلول هاي پارانشيم كبدي وجود دارد. 
سلول  ساز  پيش  و  دارند  قرار   niche داخل  در  ها  سلول  اين 
كبدي بنام oval cell را مي سازند. به همين ترتيب در اعضاي 
ديگر مثل قرنيه چشم، مغز، پوست، مخاط روده و ماهيچه مخطط 
انساني، وجود آنها به اثبات رسيده است و آينده درخشاني براي 

طب ترميمي و پيوند اعضا را نويد مي دهد.

Cloning 
بنيادي،  هاي  سلول  تكنولوژي  آوردهاي  دست  از  ديگر  يكي 
شده  كاشته  هاي  اوسيت  است.   cloning يا  سازي  دودمان 
را  روياني  هاي  دودمان  است  توانسته  جانشين،  مادر  يك  در 
تشكيل و منجر به ايجاد يك حيوان كامل شود. اين فرايند كه 
در  در 1997  ابتدا  دارد،  نام   Reproductive Cloning بنام
 Dolly انگليس انجام گرفت كه منجر به توليد گوسفندي بنام
شد. امروزه اين فرايند در حيوانات عملي بوده و در كشور ما نيز 
است.  گرديده  عملي  شده،  بندي  دودمان  حيوان  اينگونه  توليد 
در انسان، اين كار گرچه از نظر تئوري ممكن است عملي باشد، 
ولي از لحاظ اخالقي، شرعي و تكنيكي هر سه اشكال قابل توجه 
therapeutic cloning دارد و انجام آن توصيه نمي شود ولي

از اميدهايي است كه در عمليات پزشكي مي توان از آن استفاده 
  nuclear transfer to  نمود و  فناوري انتقال هسته به اوسيت
oocytesرا شايد بتوان در كارهاي درماني در برخي از بيماري 

هاي انساني بكار برد. 
در  را  بيمار،  پوست  هاي  فيبروبالست  هسته  فناوري  اين  در 
 enucleated human هسته  فاقد  انساني  اوسيت  يك  داخل 
oocytes مي كارند تا ياخته بنيادي توليد كنند و آن را در حالت 
كشت، نگه مي دارند و در شرايط الزم با عمليات القايي آنرا براي 
توليد انواع سلول ها آماده مي سازند. در اين اقدام، سلول القا شده 
مزبور را در ارگان آسيب ديده بيمار، مي كارند تا نواحي آسيب 
ديده را ترميم كند. البته از لحاظ تكنيكي، عملي بودن و از لحاظ 

كاربردي، موثر بودن اين روش، هنوز مورد سوال است.
تمايز جانشين Transdifferentiation، تكنيكي است كه 
يك نوع سلول، به سلول ديگر كه داراي ظرفيت ايجاد رده هاي 
سلول مختلف است، تغيير حالت دهد. نشان داده اند كه از سلول 
هاي بنيادي مغز استخوان HSCs ، در محيط مناسب كشت مي 
تواند به سلول هاي ديگر نظير هپاتوسيت، نورون، عضله قلبي و 
غيره توليد كرد. اين روش هنوز در حالت مقدماتي است و هنوز 
 development عنوان  كه  تكنيك  اين  براي  مستند،  مدارك 
plasticity به خود گرفته است، وجود ندارد. اگرچه اميد زيادي 

به عملي بودن آن است
ماخذ  سوماتيك   ===  بالغ   هاي  سلول  مجدد  ريزي  برنامه 
همدان  پزشكي  علوم  دانشگاه  پاتولوژي  سمينار  م.  بهادري     :

29-30 خرداد 1387
Reprogramming adult somatic cells
Induced Pluripotent Stem cell (iPS cells)

Pluripotent ظرفيتي  چند  هاي  سلول  از  نوعي  توليد 
بالغ  سوماتيك  هاي  سلول  از  مصنوعي  بطور  كه  است  بنيادي 
اپيدرمي  هاي  سلول  فيبروبالست،  مثل   nonpluripotent
خاصي  هاي  ژن   (induction) كردن  اضافه  با  اي  ماهيچه  و 
  Natural  كه آنها را منشاء سلول هاي بنيادي روياني طبيعي
باشد.  مي  دانند  Embryonic Stem Cells Genesمي 
معتقدند كه اين ياخته ها، تمام ويژگي هاي سلول بنيادي را دارا 
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خواهند بود.
 اين پژوهش چهار مرحله را گذارانيده است:

 Pluripotent  1- پيدا كردن فاكتورها ( ژنها ) ئيكه باعث
سلول هاي روياني ES طبيعي است.

2- توليد اين فاكتورها ( ژنها ) در آزمايشگاه.
3- انتخاب مهمترين آنها، براي القا در سلول هاي سوماتيك 

ميزبان مثل فيبروبالست گيرنده.
سلول  به  ژن  انتقال  براي  مناسب  ويروسي  وكتور  يافتن   -4

ميزبان.
اين مراحل در سال 2006 در دانشگاه كيوتو ژاپن مورد توجه  
 Kazutoshi دكترايش  دوره  شاگرد  Shinya Yamanakaو 
Takahashi قرار گرفت و در چهار مرحله، نتيجه اكتشاف خود 
هاي  سلول  در  انگيز،  هيجان  گزارش  اين  در  دادند.  گزارش  را 
بنيادي روياني موش 12 تا 14 ژن را در نقش آفريني ايجاد چند 
ظرفيتي موثر دانستند و آنها را جدا كردند و بعد دانستند كه از 
آنها، چهار ژن، موثرترين اند و آنها را  نيز جدا كردند. اين چهار 
 .   Oct ¾ , Sox 2, c-myc and klf4از بودند  عبارت  ژن 
وارد  رتروويروسي،  وكتور  واسطه  با  را  ژنها  اين  بعد  احل  مر  در 
پلوري  سلول  آن  از  و  نمودند  موش  فيبروبالست  حاوي  كشت 
پوتنت بوجود آوردند. سال بعدJames Thomson  از دانشگاه 
ويسكانسين، اين عمل را با همان ژن ها در فيبروبالست انساني 
بالغين و نوزادان انساني انجام داد. بعدا توجه شد كه دو ژن اول 
 C-myc ژن  چون  كه  شدند  متوجه  ولي  دارند  تر  اصلي  نقش 
شد.  صرفنظر  آن  از  باشد،  تراتوژن  است  ممكن  و  است  انكوژن 
جاي  به  انساني،  سلول  در  هاروارد،  آزمايشگاه  در  كه  طوري  به 
 Sox2, Nanong and,4/Oct3فاكتورهاي مزبور، چهار فاكتور

Lin28 را بكار بردند و همان نتيجه را داد.
 iPS بنام  كه  شده  ريزي  برنامه  دوباره  سوماتيك  هاي  سلول 
cells ناميده مي شوند، مي توانند از انواع سلول هاي اندودرمي 
، مزودرمي و اكتودرمي ايجاد گردند. در مدل حيواني موش و در 
انسان دچار آنمي سلول داسي شكل و در آنمي فانكوني اين سلول 
ها بكاربرده شده و نتيجه بخش بوده اند. امروزه، اطالعات حامعه 
پزشكي در كاربردهاي مختلف اين ياخته، بسيار زياد شده است و 
خيلي از آزمايشگاه ها، اين تكنيك را آزمايش ميكنند و حتي عده 
اي، ادعا كرده اند كه اين كار جنبه تجارتي بخود گرفته است. به 
اين معني كه بعضي از اشخاص متمكن، با قراردادي با كارخانه 
هاي توليد اين نوع سلول، در صددند براي سلول هاي خودي از 
خود سلول هاي داوطلب جانشين توليد كنند. با مراجعه با سايت 
 ( معني  بي  هم  گاهي  و   ) مفيد  اي  گزارشه  انواع  مختلف،  هاي 
را  مي توان ديد. اهميت اين تكنيك، سادگي و عملي بودن آن 
مجله  در  خود،  مقاله  آخرين  در  ياماناكا،  حال  اين  با  باشد.  مي 
Nature, 2 July 2009 pp 49-51 ، اشكاالت كار را توضيح 

مي دهد و مخصوصا در آخر مقاله تذكر مي دهد:
« تكنولوژي iPSC ، هنوز دوران كودكي خودرا مي گذراند. 
 iPSC هاي  سلول  است.  زياد  بسيار  ظرفيت  داراي  اينحال  با 

بيمار ياdisease-specific iPS cells  ، مي تواند منبع سلولي 
عظيمي براي درك بهتر پاتوژني بيماري و براي داروهاي موثرتر 
سول  ايجاد  تكنولوژي  آن  بر  عالوه  بود.  خواهد  خطرتر  بي  و 
و  اعضا  پيوند  منظور  به  آينده  در  تواند  مي  پوتنت،  پلورى  هاي 
 cell transplantation ها  بيماري  انواع  درماني  سلول  براي 
therapy عملي گردد و در اين صورت، چون از خود بيمار ياخته 
ها تهيه مي شود، بسياري از مسايل اخالقي و وازنش هاي ايمني 

بافتي، را مي پوشاند.

Cloning 
RNAs نگاهي تازه به

       بيش از نيم قرن، اعتقاد عموم زيست شناسان بر آن بود كه 
 DNAs پلي ميان دو مولكول شيميايي ، RNAsمولكول هاي
and Proteins مي باشند كه در آن مولكول هاي DNAs به 
ساخت  كه  هستند  اطالعاتي  حاوي  و  كنند  مي  عمل  ژن  شكل 
را   (Messenger RNAs (mRNAs واسطه  با  ها  پروتئين 
مختلف  وظايف  در  پروتئيني،  هاي  مولكول  و  كنند  مي  هدايت 
ساختماني، آنزيمي، هورموني و غيره توليد مي كنند و بر اثر آن، 
باعث مي شوند كه اعمال سلولي انجام پذيرد. بنابراين؛ مولكول 
هاي RNAs در نقش واسطه گري و يا پادوئي؛ اطالعات ژنتيكي 
را به مكان ها و هدف هاي تعيين شده يا الزم انتقال مي دهند 
 tRNAs and rRNAS و دو مولكول ديگر اين خانواده، يعني
پروتئيني را كد نميكنند. از اين رو مهمترين كار پژوهشگران در 
 Protein Coding شناسايي  و  كردن  جدا   ،  RNAs بررسي 

RNAs بوده است.
كردند  مشاهده  انساني،  ژنوميك  نقشه  شناسايي  از  پس 
برعكس،  و  كنند  نمي  كد  را  پروتئيني  ها،  ژن  از  بسياري  كه 
را  ها  اين  گردند.  مي   mRNAs سازي  پروتئين  عملكرد  مانع 
 Silencing genes or nonprotein coding RNAs
NPC)) ناميدند. ولي محصوالت NPC ، نقش تنظيمي مهمي 
در سلول دارند. باالخره، تازه ترين اكتشافات نشان داد كه بعضي از 
اين ژن هاي تنظيمي، وجود دارند كه از تعداد كمي نوكلئوتيدهاي  
  Short Length RNAs را  آنها  و  اند  يافته  تشكيل   RNAs
اهميت  كردند.  گذاري  نام   (or microRNAs (miRNAs
بيشتر، اين است كه محققان متوجه شدند اينها ، تنظيم كننده 
اصلي اعمال سلولي و نويسنده و كارگردان سناريوي عملكردهاي  
mRNAs هستند. وظيفه اصلي آنها، ممانعت از پروتئين سازي 
mRNAs هدف ؛ يا با  تجزيه آن يا با مهار عملكرد آن؛ مي باشد.
در    microRNA ژن  اولين  كشف  با  كار،  آغاز 
كوچك  نماتود  كرم  يك  Coenorhabtidis elegans؛ 
شروع  همكاران  و   Lee توسط   سال 1993  در  (c-elegans)؛ 
شد. اين پژوهشگران در صدد بودند كه ببينند، زمان بندي رشد 
مولكول  يك  كه  كردند  مشاهده  آنها  است.  چگونه  كرم،  اين  در 
اين  در   ،   small temporal RNAموقتي ولي  كوچك 
فرايند دخيل است و آن را Lin-4 ناميدند. اينها پروتئيني نمي 



نشريه علـمى خـبرى
شماره بيست وچهارم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

14

 mRNAs down ساختند ولي فهميدند كه اين مولكول ها در
regulation ، كه در مرحله خاصي از رشد و تكامل كرم عمل 
مي كند، دخالت مي كنند. بعدها let-7 شرح داده شد كه آن نيز 
در مرحله ديگري از تكامل دخالت مي كند. رفته رفته، بسياري 
از اين ژن هاي تنظيمي در گياهان، ويروس ها و انواع حيوانات 
مهره دار و بي مهره شرح داده شدند و اين باعث شد كه دنياي 
تازه اي از مولكول  RNAs ، مورد توجه قرارگيرد. به شكلي كه 
نظرها را از تفكر سنتي، هم درباره اين مولكول ها و هم  تكامل 
نماتودها  موجودات، از  كه همه  كرد. از آن جا  موجودات، عوض 
گرفته تا انسان، حايز تقريبا تمام ژن ها مي باشند، ولي چرا تمايز 
ساختماني عظيم بوجود مي آيد. بخشي از آن، ناشي از وجود اين 
مولكول هاي كوتاه small short length RNAs است. اين 
تحقيق در انسان ادامه يافت و نقش اين ميكروها، در انسان نيز 
 Andrew مسجل شد. تا آنجا كه دو نفر از پژوهشگران، بنام هاي
Fire and Craig Mello ، بر اثر اين پژوهش در انسان، موفق 

به اخذ جايزه نوبل در فيزيولوژي و پزشكي سال 2006 شدند.
  مولكولهاي microRNAs تك رشته اي، RNAs كوچك 
 Non) با 21 تا 23 نوكلئوتيد است كه پروتئيني را كد نمي كنند
NPC) (Protein Coding RNAs) ولي يك دستگاه بسيار 
مي   ،  negatively regulating gene expression مهم 
باشند. اينها، از طريق ممانعت از بروز عملكرد mRNA هدف و 
يا از طريق تجزيه Targeted mRNAs  ، مانع توليد پروتئين 
هدف مي شوند. سلول ها، انباشته از اين ميكرومولكول ها هستند 
ده  حدود  در  شوند.  مي  زده  حدس  عدد،  از 30000  بيش  تا  و 
انواع  به  هركدام  و  است  گرديده  گزارش  آنها،  از  مختلف  كالس 
گوناگون كه نقش جداگانه و بعضا چند نقش را انجام مي دهند و 
در مقابل، ممكن است براي انجام يك نقش، چند ميكرو مولكول 

كار كنند.
ايجاد  در  ها  مولكول  اين  كه  است  گرديده  مسلم  مطلب  اين 
اي،  تغذيه  عفوني،  متابوليك،  هاي  بيماري  از  ها،  بيماري  انواع 
ژنتيكي تا سرطان ها نقش اساسي دارند. در شكل 13، اين نقش 

را ، در دو حالت ايجاد سرطان مالحظه مي كنيم.
عالوه بر نقش  microRNAs در انواع بيماري ها، نقش اساسي 
تر ميكرومولكول هاي RNAs؛ تمايز سلولي، تكثير سلولي، مرگ 
و   رشد   Embryogenesis سازي  رويان   ،  apoptosis سلول 
تكامل  در  و  باشد  مي   evolution و  developmentتكامل 

تجديد نظر، از داروينيسم به الماركيسم را مطرح كرده است.
 small short length RNAs در گروه بندي كلي، دو نوع

شناخته مي شود.
 small temporal RNAs – stRNA نوع كوچك موقتي

، or microRNAs –miRNAs
 small interfering RNAs  و نوع كوچك دخالت كننده

.– si RNAs or  RNAi
بخصوص   موجودات،  تكامل  در  اساسي  نقش  اول،  نوع 
Evolutionدارد و حال آن كه نوع دوم، بيشتر براي تشخيص 

بيماري ها، درمان و پيشگيري بيماري ها خصوصا بيماري هاي 
توجه  كه  است  نوع  همين  دارد.  كاربرد  ها  سرطان  و  ويروسي 
نقش  كه  اساسي  داروهاي  يافتن  براي  را  داروسازي  كارخانجات 
بنيادي در درمان بيماري ها دارند، جلب كرده و براي اين كار، 

ميليون ها دالر سرمايه گذاري شده است.
در خاتمه، بايد تذكر دهم كه امروزه، با پيشرفتي كه در مبحث 
فعاليت هاي  RNAs حاصل شده است و با كشفياتي كه روز به 
روز به صحنه عملياتي مي رسد، احتماال نظر عموم پژوهشگران و 

شايد مردم را در موارد زير تغيير دهد :
چگونه سلولهاى خود را تنظيم مى كنند.

چگونه زندگى پيچيده تر مى شود
مشخصه هاى تكامل جانداران 

چگونگى پيدايش بيمارى ها 
چگونه بيمارى ها پيشگيرى يا درمان مى شود

چگونه فرآيند تحول كار مى كند

پيام تسليت

همكار محترم جناب آقاى دكتر فريد كوثرى 
غم از دست دادن پدر عزيزتان را به شما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و بقاى عمر شما و بازماندگان را از درگاه 

خداوند بزرگ خواستاريم.

هيات مديره
انجمن آسيب شناسى ايران
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YB-1 فاكتور پيش بينى پاسخ 
به كموتراپى Dose-intense در سرطان

 (Y-Box- Binding Protein) محققان آلمانى تظاهر پروتئين
YB-1 و اثر آن در پيش آگهى گروهى از بيماران مبتال به سرطان 
پستان مورد درمان با فاز 3 آزمايشى كموتراپى با دوز باال را مورد 
بررسى قرار دادند. اين پروتئين اثر شناخته شده اى در ارتباط با 

مقاومت به كموتراپى و خاصيت تهاجمى تومور دارد.
گرفتار  لنفاوى  عقده  حداقل 10  كه  بيمارانى  مطالعه  اين  در 
كموتراپى كالسيك و يا  داشتند به صورت تصادفى در دو گروه 
كموتراپى با دوز باال با حفظ سلول هاى بنيادى مورد مطالعه قرار 

گرفتند.
ميانگين زمان پيگيرى هنگام ارائه نتايج اين مطالعه حدود 62 
جهت  كافى  تومورال  نسج   ( نفر  افراد (403  اين   %51 . بود  ماه 

بررسى گذشته نگر تظاهر YB-1 در نمونه هاى پاتولوژى داشتند.
باالى  تظاهر  كه  بيمارانى  درمان،  نوع  گرفتن  نظر  در  بدون 
تر  پايين  ها  آن  عمر  طول  ميانگين  داشتند.  را   YB-1 پروتئين 
با  افراد  كه  بود  اين  ديگر  توجه  جالب  نتيجه   .  (P<0.01) بود 
دوز  با  درمان  تحت  تصادفى  صورت  به  كه   YB-1 باالى  تظاهر 
باالى كموتراپى قرار گرفته بودند نسبت به افرادى كه درمان هاى 
معمول را دريافت كرده بودند از طول عمر و مدت زمان بدون عود 
تومور طوالنى ترى برخوردار بودند (P=0.001) ولى در بيمارانى 
كه از ابتدا تظاهر اندك پروتئين YB-1 را داشتند، تفاوت واضحى 
نشد.  مشاهده  درمانى  گروه  دو  در  بيمارى  فاقد  عمر  طول  بين 
پستان  سرطان  مديريت  در  باال  دوز  با  كموتراپى  اصلى  پتانسيل 
يكى از معضل هاى اصلى انكولوژيست ها است. مطالعه قبلى كه 
اطالعات فاز 3 آزمايشى كموتراپى را بررسى كرده بود در اثبات 
برترى اين روش شكست خورده است ولى چه بسا گروه انتخاب 
شده بيماران داراى شرايط حقيقى و الزم براى سود بردن از يك 
چنين درمانى نبوده اند. به عنوان مثال بيماران مبتال به سرطان 
هاى پيشرفته و يا نسبتا مقاوم به درمان ممكن است در صورت 
درمان با دوز باالى داروهاى كموتراپى، پيش آگهى بهترى داشته 
باشند كه اين مسئله در افراد با انواع غير مهاجم تر سرطان پستان 

صدق نكند.
Reference: 
J Clin Oncol. 2009;27:61446151-

ارتباط كلونال سرطان هاى گريد پايين 
داكتال و لبوالر، مطالعه بر روى 10 مورد

10 بيمار مبتال به سرطان داكتال و لبوالر همزمان پستان در 
يك مطالعه مورد بررسى قرار گرفتند. تفكر اوليه بر اين اساس بود 
به  كه  داشته  وجود  اوليه  مشترك  ضايعه  بيمارانى  چنين  در  كه 

مرور تظاهر مورفولوژيك متفاوتى را بروز داده است.
در اين مطالعه از بين رفتن هتروژنيستى در 10 بيمار مبتال 
به كارسينوم درجا از نوع داكتال و لبولر همراه با سرطان مهاجم 
هدف اصلى بود. DNA از مناطق مختلف تومور جداسازى و براى 
از بين رفتن هتروژنيستى بررسى گرديد. در هفت مورد DCIS و 
LCIS حذف يك آلل مشترك را نشان مى دادند كه نشانه ارتباط 
حذف  مورد   5 در  آلل  همان  نيز  مهاجم  بخش  در  بود.  كلونال 
در  مشترك  ژنتيك  اختالالت  كننده  مطرح  نتايج  اين  بود.  شده 
كارسينوم همزمان لبولر و داكتال مى باشد كه با فرضيه پيشين 
بود،  موارد  اين  در  نئوپالزى  شروع  جداگانه  مسير  به  معتقد  كه 
اين  در  اوليه  آورنده  وجود  به  ضايعات  دارد  امكان  دارد.  تناقض 

بيماران مشترك باشد.

Reference:
 American Journal of Clinical Pathology. 2009; 

132(6): 871876-

تازه هاى پاتولوژى 

دكتر فرحناز بيدارى زره پوش
متخصص آسيب شناسى ، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 

شهيد بهشتى
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راهنما
در اين مقاله در خصوص هموگلوبين گليكوزيله كه شكلي از 

هموگلوبين است بحث مي گردد.
آنزيمي  غير  طريق  از  و  طوالني  دوره  يك  طي  در  ماده  اين 

ايجاد مي گردد.
اين شاخص در دراز مدت، ميانگين سطح گلوكز خون بيمار 
نمايد.  مي  ديابت  بيماران  دقيق  پايش  به  كمك  و  داده  نشان  را 

همچنين بهبود پاسخ به درمان آنها را سبب مي شود.
داخلى  شناسى،  آسيب  متخصصان  براى  مقاله  اين  مطالعه 
آزمايشگاهي،  علوم  زنان،  جراحي،  غدد،  تخصص  فوق  اطفال،  و 
علوم  اى  حرفه  دكتراى  و  عمومى  پزشكان  باليني،  بيوشيمي 
آزمايشگاهى  علوم  كارشناسان  و  ارشد  كارشناسان  آزمايشگاهي، 

توصيه مى گردد.

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:
1 - تعريف هموگلوبين گليكوزيله و چگونگي ايجادش را شرح 

دهد.
علل  و  پارامتر  اين  با  مرتبط  آزمايشگاهي  هاي  يافته   -  2

تغييرات آن را ذكر كند.  
3 - بيماري ها و عوامل  مرتبط با تفسير اين آزمون را بيان 

كند.

مقدمه و تاريخچه
هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c ) شكلي از هموگلوبين است 
كه در طي يك دوره طوالني و از طريق مسيري غير آنزيمي ايجاد 

مي گردد. 
اين شاخص در دراز مدت، ميانگين سطح گلوكز خون بيمار 
را نشان داده و كمك به پايش دقيق بيماران تيپ يك ديابت مي 
نمايد. همچنين بهبود پاسخ به درمان آنها را سبب مي شود ولي 

( HbA1c) هموگلوبين گليكوزيله

دكتر كامبيز مظفري 
متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى

دكترعباس زواره اي 
متخصص بيوشيمي باليني

اعضاى هيات علمى مركز آموزشى، تحقيقاتى و 
درمانى قلب شهيد رجايى

ونوشه نعمتي، كارشناس آزمايشگاه

موز
ودآ

ه خ
مقال

افزايشش با بروز عوارض ديابت مرتبط است.
ستون  يك  از  استفاده  با    HbA1c  ،  1958 سال  در  ابتدا 
ساير  از   Huisman و   Meyering توسط  كروماتوگرافيك 

هموگلوبين ها جدا گرديد.
 در سال Bookchin 1968 و Gallop اين ماده را به عنوان 

يك گليكوپروتئين مشخص نمودند.
 Samuel Rahbar در 1969 افزايش اين ماده را در بيماران 
ديابتي نشان داد و در Bunn 1975 واكنش هايي را توصيف نمود 

كه منجر به تشكيل اين ماده مي گردند.
را   HbA1c كاربرد   Anthony Cerami در 1976  سرانجام 
جهت پايش نمودن روند كنترل سوخت و ساز گلوكز در بيماران 

ديابتي پيشنهاد نمود. 

اصول و روش هاي اندازه گيري 
هموگلوبين  با  گلوكز  قرمز،  گلبول  روزه   120 عمر  طي  در   
واكنش هايي انجام مي دهد كه سبب گليكوزيالسيون مي گردد. 
اين  مقادير  نشده  كنترل  خوبي  به  شان  ديابت  كه  كساني  در 
واقع  در   HbA1c است.   سالم  افراد  از  باالتر  بسيار  هموگلوبين 
نوعي از HbA مي باشد كه در آن، يك يا دو اسيد آمينه والين در 

زنجيره β به طور برگشت ناپذيري گليكوزيله شده اند. 
هموگلوبين گليكوزيله به طور غير آنزيمي طي يك واكنش دو 

مرحله اي ايجاد مي گردد .
غلظت  به  بستگي  و  بوده  برگشت  قابل  و  سريع  اول  مرحله 
  (Labile نـاپايدار  آلديمين  ماده  حاصلش  و  دارد  محيط  گلوكز 
كه  پايدار  كتوآمين  به  تدريجا  زمان  طي  كه  است   Aldimine) 
روش  اكثر  گردد.  مي  تبديل  است  گليكوزيله  هموگلوبين  همان 
هاي اندازه گيري اين كتو آمين پايدار را مي سنجند و نه محصول 
ناپايدار اوليه را كه بيشتر تحت تاثير رژيم غذايي اخير بيمار است.

باقي  شكل  همان  به  گردد  مي  گليكوزيله  هموگلوبين  وقتي 
مي ماند. بنابراين، فزوني يا تجمع اين نوع هموگلوبين در گلبول 
در  قرمز  گلبول  كه  است  گلوكزي  متوسط  مقدار  گر  نشان  قرمز 
 HbA1c طي چرخه حيات خود با آن مواجه بوده. در واقع سطح
مترادف با غلظت متوسط گلوكز در چهار هفته تا سه ماه گذشته 

مي باشد. 
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گلبول هاي قرمز جوان تر در شكل گيري HbA1c  بيش از 
گلبول هاي قرمز قديمي شراكت مي كنند.    

تقريبا نيمي از  Hb گليكوزيله توسط سطح پالسمايي گلوكز 
در ماه گذشته تعيين مي شود. 

ديابت  انجمن  جامعه،  افراد  گمي  در  سر  از  جلوگيري  براي 
Hb معادل  را   HbA1c واژه   غدد  امريكايي  كالج  و  امريكا 

گليكوزيله قرار دادند.
و  الكتروفورز  ايمونواسي،   ،  HPLC شامل  آزمايش  روشهاي 

روش هاي آنزيمي است. 
گرچه خون وريدي ارجح است ولي روش هاي گوناگون حتي 
را  ليوفيليزه  يا    Whole Blood هاي  نمونه  از  استفاده  قابليت 

دارند. براي آزمايش نياز به ناشتا بودن بيمار نيست.    

تفسير نتايج و كاربرد باليني  
سن  آناليز،  روش  حسب  بر  است  ممكن  آزمايشگاهي  نتايج 
بيمار و تفاوت هاي بيولوژيك بين فردي متفاوت باشند. دو فرد 
داراي  است  ممكن  خون  گلوكز  يكسان  مقادير  با  ولي  مختلف 
مقادير HbA1c با ميزان 1 % اختالف باشند. كاربرد اين آزمون 
در كنترل قند خون بيماران پره ديابتيك و در پايش قند خون 
بيماران ديابتيك است. آزمايش HbA1c اطالعات بيشتري نسبت 
به آزمايش قند خون ناشتا (FBS) به ما مي دهد، البته قند خون 

ناشتا در تصميم گيري هاي درماني فوري حائز اهميت است.

قند  پايدار  طور  به  كه  كساني  در  آزمايش  اين  باالي  مقادير 
خون شان باالست ديده مي شود.

اگر چه روش هاي درمان بيماران ديابتي ممكن است متفاوت 
 Target) هدف  دامنه  يك   HbA1c مقادير  براي  اكثريت  باشد 
خون  قند  بخش  رضايت  كنترل  با  ديابتي  فرد  دارند.   (  range
داراي سطحي از HbA1c نزديك به يا در حد دامنه مرجع است. 
فدراسيون بين المللي ديابت و كالج غدد امريكا مقادير زير 5% و 
6%  را قبول دارند، در حالي كه انجمن ديابت امريكا مقدار كمتر 

از 7 % را براي بيشتر بيماران توصيه مي كند. 
به طور كلي در افراد غير ديابتي 6-4 % ميزان قابل قبول است. 
هر يك درصد افزايش هموگلوبين فوق معادل 35 ميلي گرم در 

دسي ليتر افزايش گلوكز است.  

احتمال  شود،  كنترل  بهتر  بيماران  خون  قند  چقدر  هر 
پيشگيري يا تاخير در ايجاد عوارض ميكرو واسكوالر بيشتر است. 
كاهش مطلوب سطح گلوكز خون بيماران تيپ يك ديابت، باعث 
كندي روند يا پيشگيري ازپيدايش رتينوپاتي، نوروپاتي و نفروپاتي 
مي گردد. در كساني كه درمان مناسبي شده اند كاهش 50 تا 75 

درصدي در عوارض فوق ديده شد.     
  A1cهموگلوبين كه  نمايد  مي  توصيه  امريكا  ديابت  انجمن 
خونشان  ديابتيكي كه قند  بيماران  در  در سال  نوبت  دو  حداقل 
تحت كنترل است آزمايش شود و براي بيماراني كه روش درماني 
آنها عوض شده يا قند خونشان تنظيم نشده چهار بار طي يك 
سال صورت گيرد. اگر تغييري در رژيم غذايي يا درماني بيمارطي 
 A1c  شش هفته اخير ايجاد شده باشد، اندازه گيري هموگلوبين
مناسب نيست. همچنين اين آزمون با اين پيش فرض صورت مي 
گيرد كه عمر گلبول هاي قرمز به صورت طبيعي طي مي شود و 
انواع فرعي هموگلوبين در بيمار غالب نباشند (يعني HbA  نوع 
اند  داشته  خونريزي  اخيرا  كه  كساني  در  بنابراين  باشد).  غالب 
يا آنمي هموليتيك دارند يا داراي هموگلوبينو پاتي مانند آنمي 

داسي شكل و شرايط مشابه هستند، اين آزمون مناسب نيست.
چون در بين آزمايشگاه ها، تفاوت هايي از نظرنحوه انجام اين 
آزمايش وجود دارد، ممكن است كه از نظر آستانه تشخيصي اين 
اندازه  سازماني  هيچ  لذا  باشد،  نداشته  وجود  نظر  اتفاق  آزمون 
نمي  توصيه  ديابت  تشخيص  براي  تنهايي  به  را   HbA1c گيري 
كند. در عوض از روش قند خون ناشتا يا آزمون تحمل خوراكي 

گلوكز (GTT)  استفاده مي شود.
ديابت تازه تشخيص داده شده يا انواع غير قابل كنترل آن و 
هيپرگليسمي هاي غير ديابتي مانند آكرومگالي، فئوكروموسيتوما، 
پركاري تيروئيد و سندرم كوشينگ مقدار HbA1c  را  باال مي 

برند.
نيز در كساني كه طول عمر گلبول هاي قرمزشان طوالني تر 

است مانند كمبود ويتامين B12 يا فوالت.  
مي  قرار  تاثير  تحت  مواد  از  بعضي  حضور  با  گليكوزيله   Hb
سيانيك  ايزو  كليه،  نارسايي  يا  اورميك  بيماران  در  مثال  گيرد. 
هموگلوبين  شده،  متصل   Hb به  اوره  تجزيه  از  حاصل  اسيد 
carbamylate مي گردد و به صورت كاذب باعث افزايش نتيجه 

HbA1c مي گردد.  
را  نتايج  نيز  روبينمي  بيلي  هييپر  يا  گليسريدمي  تري  هييپر 
باال نشان مي دهند، همچنين مصرف مزمن الكل، آنمي فقر آهن، 
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مسموميت با سرب يا مشتقات ترياك و طحال برداري.

در روش HPLC، ساليسيالت ها مي توانند با ايجاد گونه هاي 
داشته  كاذب  افزايش  و  شوند  تداخل  ايجاد  باعث   Hb استيله  

باشيم.
بر عكس، مقادير پايين تر از حد انتظار HbA1c در بيماراني 
(كمبود   باشد  كوتاهتر  قرمزشان  هاي  گلبول  عمر  كه  است 
G6PD، آنمي داسي شكل يا هر علتي كه باعث مرگ زود هنگام 
گلبول هاي قرمز شود). پس در هموگلوبينوپاتي ها (هموگلوبين

S و C)  چون گلبول هاي قرمزturn over بيشتري پيدا مي كنند 
به طور معكوس روي صحت آزمون تاثير مي گذارند (ولي فزوني 

HbF آن را زيادتر از عادي نشان مي دهد).
دنبال  به  شرايط  در  ها،  خونريزي  هموليتيك،  خوني  كم  در 
تزريق خون يا طي حاملگي كاهش سطح HbA1c ديده مي شود. 
مصرف بيش از يك گرم در روز ويتامين C و E هم به صورت 
كاذب سطح Hb گليكوزيله را به خاطر مهار گليكوزيالسيون كم 

مي كنند.      
نيمه عمر پروتئين هاي سرم مخصوصا آلبومين از گلبول هاي 
قرمز خيلي كوتاهتر است (20-14 روز)، بنابراين گليكوزيله شدن 
آنها وضعيت كنترل قند را در يك دوره كوتاه تر نشان مي دهد.    
 Hb شبيه  سرم  هاي  پروتئين  آنزيمي  غير  شدن  گليكوزيله 

است و ايجاد كتو آمين مي كند.    
روش هايي مثل affinity chromatography و ايمونو اسي 
جهت اندازه گيري پروتئين يا آلبومين گليكوزيله موجود اند. اين 
آنها  در   HbA1c ميزان  كه  هستند  مفيد  كساني  در  ها  آزمون 
صحيح نباشد مانند هموگلوبينوپاتي ها يا آنمي هاي هموليتيك  
لذا در بررسي كنترل قند خون در 6-3 هفته اخير كاربرد دارند، 
روش  است.  هفته  مذكور 2-3  هاي  پروتئين  عمر  نيمه  كه  چرا 
جايگزين( فروكتوزآمين) در اين شرايط استفاده مي شود كه به 
سه  دو  در  گلوكز  متوسط  غلظت  كننده  منعكس  مشابهي  طور 

هفته اخير است. 
روش  اين  از  بود   3  mg/dL كمتراز  سرم  آلبومين  اگر  البته 
بيلي   ، گليسريد  تري  اوريك،  اسيد  افزايش  كنيم.  نمي  استفاده 
تاثير  روش  اين  در  هموليز  يا  هپارين  وجود  همچنين  و  روبين 

گذارند.

Causes of high and low HbA1c levels

نتيجه گيري 
هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c )  شكلي از هموگلوبين است 
آنزيماتيك  غير  مسيري  طريق  از  طوالني  دوره  يك  طي  در  كه 

ايجاد مي گردد. 
افزايش اين هموگلوبين با بروزعوارض ديابت مرتبط است. در 
طي عمر 120 روزه گلبول قرمز ، گلوكز با هموگلوبين واكنش هايي 
انجام مي دهد كه سبب گليكوزيله شدنش مي گردد. در كساني 
هموگلوبين  اين  مقادير  نشده  كنترل  خوبي  به  شان  ديابت  كه 
بسيار باالتر از افراد سالم  است. در واقع سطح HbA1c مترادف 
مي  گذشته  ماه  سه  تا  هفته  چهار  در  گلوكز  متوسط  غلظت  با 
باشد. روش هاي آزمايش شامل HPLC ،ايمونواسي، الكتروفورز و 
روش هاي آنزيمي است. فدراسيون بين المللي ديابت و كالج غدد 
امريكا مقادير زير 5/ 6 % را قبول دارند، در حالي كه جامعه ديابت 
امريكا مقدار كمتر از 7 % را براي بيشتر بيماران توصيه مي كند. 
بروز  از  جلوگيري  و  هيپرگليسمي  بين  توازن  برقراري 

هيپوگليسمي همواره از علل نگراني پزشكان و بيماران است.
عمر  بيماراني كه  در   HbA1c انتظار از حد  پايين تر  مقادير 
گلبول هاي قرمزشان كوتاهتر است ديده مي شوند مانند هر علتي 

كه باعث مرگ زود هنگام گلبول هاي قرمز شود. 
  A1c هموگلوبين  كه  نمايد  مي  توصيه  امريكا  ديابت  انجمن 
خونشان  ديابتيكي كه قند  بيماران  در  در سال  نوبت  دو  حداقل 
تحت كنترل است آزمايش شود و براي بيماراني كه روش درماني 
آنها عوض شده يا قند خونشان تنظيم نشده چهار بار طي يك 

سال صورت گيرد. 
هموليتيك  داشته اند يا آنمي  خونريزي  اخيرا  كساني كه  در 
دارند يا داراي هموگلوبينو پاتي مانند آنمي داسي شكل و شرايط 
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مشابه هستند، اين آزمون مناسب نيست.
 روش جايگزين فروكتوزآمين در اين شرايط استفاده مي شود 
كه به طور مشابهي منعكس كننده غلظت متوسط گلوكز در دو 

سه هفته اخير است.    

خالصه
باهموگلوبين  گلوكز  قرمز،  گلبول  روزه   120 عمر  طي  در 
مي  شدنش  گليكوزيله  سبب  كه  دهد  مي  انجام  هايي  واكنش 
گردد . در كساني كه ديابت شان به خوبي كنترل نشده مقادير 
سطح  واقع  در  است.  سالم  افراد  از  باالتر  بسيار  هموگلوبين  اين 
HbA1c مترادف با غلظت متوسط گلوكز در چهار هفته تا سه ماه 
گذشته مي باشد. روش هاي آزمايش شامل HPLC ،ايمونواسي، 
المللي  بين  فدراسيون  است.  آنزيمي  هاي  روش  و  الكتروفورز 
در  دارند،  قبول  را   %  6 /5 زير  مقادير  امريكا  غدد  كالج  و  ديابت 
حالي كه جامعه ديابت امريكا مقدار كمتر از 7 % را براي بيشتر 

بيماران توصيه مي كند. 
عمر  بيماراني كه  در   HbA1c انتظار از حد  تر  پايين  مقادير 
گلبول هاي قرمزشان كوتاهتر است ديده مي شوند مانند هر علتي 

كه باعث مرگ زود هنگام گلبول هاي قرمز شود. 
  A1c هموگلوبين  كه  نمايد  مي  توصيه  امريكا  ديابت  انجمن 
خونشان  قند  ديابتيكي كه  بيماران  در  در سال  نوبت  دو  حداقل 
تحت كنترل است آزمايش شود و براي بيماراني كه روش درماني 
آنها عوض شده يا قند خونشان تنظيم نشده چهار بار طي يك 

سال صورت گيرد. 
هموليتيك  اند يا آنمي  داشته  خونريزي  اخيرا  كساني كه  در 
دارند يا داراي هموگلوبينوپاتي مانند آنمي داسي شكل و شرايط 

مشابه هستند، اين آزمون مناسب نيست.
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شرح حال:
 40 مرد  لوزه  توده  ميكروسكوپى  نماى  زير  نمونه 
آميزى  رنگ  به  مربوط  شكل  آخرين  است.  اى  ساله 
شما  تشخيص  باشد.  مى   P16 ايمونوهيستوشيمى 

چيست؟

سلول  توسط  اپيتليوم  زير  لنفوئيدى  بافت  شناسى:  بافت 
هاى بزرگ با هستك درشت، سيتوپالسم سين سيشيال و فاقد 
لنفوئيدى  هاى  سلول  اند.  شده  انفيلتره  كراتينيزاسيون  شواهد 
داخل آشيانه هاى سلول هاى نئوپالستيك نفوذ كرده اند. سلول 
هاى تومورى به طور منتشر و قوى با آنتى بادى عليه P16 رنگ 

گرفته اند.
بحث: سرطان سلول سنگفرشى وابسته به HPV  به طور 
تيپيك در مردان بين 40 تا 60 سال ايجاد مى شود و به طور 
را  زبانى  و  كامى  هاى  لوزه  خصوصا  اوروفارنكس  نيز  شاخص 
درگير مى كند. از لحاظ ميكروسكوپى، سرطان هاى اوروفارنكس 
وابسته به HPV  به صورت لبول هايى از سلول هاى بازالوئيد 
فاقد كراتين رشد مى كنند و عموما پاسخ دسموپالستيك قابل 
توجهى ايجاد نمى كنند. در برخى موارد اين سرطان ها از نماى 
عمومى خود منحرف شده و شكلى شبيه كارسينوم انديفرانسيه 
نازوفارنكس وابسته به EBV را ايجاد مى كنند. اين واريان لنفو 
اپى تليال ( مشابه بيمار فوق) با نماى سين سيشيال سلول هاى 
تومورى داراى هسته بيضى وزيكوالر ،هستك درشت و ارتشاح 

لنفوسيتى به داخل تومور مشخص مى شود.
تومور  متاستاز  موارد  در  خصوصا  واريان  اين  شناسايى  عدم 
به عقده لنفاوى گردنى (با منشا نامشخص) مشكل ساز است و 
در اين موارد تشخيص نادرست ممكن است درمان را از منشا 
تومور  منشا  سمت  به  اشتباه  به  اوروفارنكس  در  تومور  اوليه 
بر  قطعى  تشخيص  كه  مواردى  در  دهد.  تغيير  نازوفارنكس  از 
هاى  روش  از  بايد  نباشد  مقدور  ميكروسكوپى  نماى  اساس 
استفاده   EBV و   HPV افتراق  براى  جا  در  هيبريديزاسيون 

نمود.

تشخيص نهايى:
HPV-related squamous cell carcinoma

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

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 
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پرسش هاى مربوط به 
مقاله خودآموز 
«هموگلوبين گليكوزيله
« 

1 - فرايند گليكوزيله شدن هموگلوبين در كدام اسيد امينه و زنجيره آن اتفاق مي افتد؟
ب)  والين- بتا الف) والين- آلفا      

د) لوسين - بتا            ج)  لوسين –  آلفا      

2 - در فرايند گليكوزيله شدن هموگلوبين همگي صحيح است به جز ؟      
الف) واكنش آنزيماتيك و دو مرحله اي است .    

ب) مرحله اول واكنش قابل برگشت مي باشد و محصول آن آلديمين ناپايدار است.      
ج) در مرحله دوم كتو امين پايدار تشكيل مي گردد كه همان هموگلوبين گليكوزيله است.      

د) اكثر روش هاي اندازه گيري كتو امين را مي سنجند كه تحت تاثير رژيم غذايي اخير فرد نمي باشد.     

3 - در مورد هموگلوبين گليكوزيله همگي صحيح اند به جز ؟       
الف) سطح آن معرف غلظت متوسط گلوكز در يك تا سه ماه گذشته است .     

ب) گلبول هاي قرمز جوان تر بيشتر در تشكيل آن شراكت دارند تا آنها كه قديمي ترند.     
ج) نمونه مورد استفاده جهت آزمايش خون وريدي بيمار مي باشد.      

د) جهت انجام آزمايش بايد بيمار ناشتا باشد .    

4 - در صد قابل قبول هموگلوبين گليكوزيله در افراد غير ديابتي چقدر است ؟      
د) 8-6 در صد ج) 6-4 در صد        ب) 7-5 در صد    الف) 5-3 در صد     

5 - انجام آزمايش هموگلوبين در كدام يك توصيه مي شود؟     
الف) تغيير رژيم غذايي فرد در شش هفته اخير      

ب) فردي كه هموگلوبين A  نوع غالب در خونش است      
ج) بيمار با سابقه آنمي هموليتيك يا خونريزي اخير    

د) فردي كه دچار هموگلوبينو پاتي مانند كم خوني داسي شكل باشد      

6 - ميزان هموگلوبين گليكوزيله در همگي موارد باالست مگر ؟        
ب) فئو كروموسيتوما  الف) اكرومگالي      

د) نا رسايي كليه ج) كم كاري تيروئيد   

7 - در كدام مورد  هموگلوبين گليكوزيله  كاهش دارد؟
ب) مسموميت الكل الف) مصرف ترياك     

د) آنمي هموليتيك        ج) افزايش تري گليسريد  

8 -كدام يك هموگلوبين گليكوزيله  را افزايش مي دهد ؟
F د)  هموگلوبين ج) اسفروسيتوز           S ب)  هموگلوبين    C الف) هموگلوبين

9 -  كدام سبب افزايش هموگلوبين گليكوزيله مي شود ؟
ب)خونريزي الف) درمان با ساليسيالت    

د) حاملگي       ج) تزريق خون        

10 - سنجش آلبومين گليكوزيله سرم در كدام مورد توصيه نمي شود ؟
ب) هيپر اوريسمي الف) هيپوآلبومينمي    

د) تمام موارد ج) وجود هموليز در نمونه       
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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 3523/پ/88 مورخ 88/12/01 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) » باستحضار ميرساند كه 
اعطاي 1  امتياز متخصصان آسيب شناسى، داخلى و اطفال، فوق تخصص غدد، جراحي، زنان، علوم آزمايشگاهي، بيوشيمي باليني، پزشكان عمومى و 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 : 51000535     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 
89/12/15 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:6/590908/آ 
 تاريخ: 1388/12/15

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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مطلبى كه در ذيل آمده نامه آقاى دكتر محمد صاحب الزمانى مدير مسئول مجله آزمايشگاه و تشخيص در اعتراض به مقاالت سردبير نشريه 
پاتولوژى است. ايشان پيشتر نامه اعتراض ديگرى به دفتر نشريه ارسال كرده بودند كه به دليل درج اسامى افراد حقيقى در آن از چاپ آن 

خوددارى گرديد ولى متاسفانه در مجله آزمايشگاه و تشخيص چاپ شد.
نظر به اين كه مرقومه فعلى آقاى دكتر صاحب الزمانى تحت عنوان « تهمت و تخريب ممنوع » سعى بر ايجاد تفرقه و اختالف در هيات 
مديره و اعضاى انجمن آسيب شناسى ايران داشته است، ابتدا عين مرقومه ايشان چاپ و در پى آن اطالعيه هيات مديره انجمن ُآسيب شناسى 

ايران درج مى گردد. 
الزم به ذكر است بر مبناى قانون مطبوعات نشريه پاتولوژى هيچ الزامى به چاپ نامه مدير مسئول مجله آزمايشگاه و تشخيص ندارد و چاپ 
آن صرفا جهت مقايسه با مقاالت سردبير نشريه و تنوير افكار عمومى و اعضاى انجمن مى باشد. بديهى است قضاوت نهايى بر عهده خوانندگان 

نشريه مى باشد.
دكتر حسين دارآفرين

مدير مسئول

اعضاى انجمن آسيب شناسى ايران و خوانندگان نشريه پاتولوژى
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تشخيص  و  آزمايشگاه  مجله  مسئول  مدير  نامه  ارسال  به  توجه  با 
تحت عنوان « تهمت و تخريب ممنوع » خطاب به مدير مسئول نشريه 
پاتولوژى و ارجاع آن به هيات مديره انجمن، در جلسه مورخ 88/12/18 
اعضاى  و  اساتيد  افكار  تنوير  جهت  ذيل  اطالعيه  و  طرح  مورد  انجمن 

انجمن آسيب شناسى ايران منتشر مى گردد:
مجله  مسئول  مدير  الزمانى  صاحب  محمد  دكتر  آقاى  جناب  نامه 
روابط  سردبير و مسئول  مقاالت  اعتراض به  در  تشخيص  آزمايشگاه و 
 ،  « تعاند  و  تعامل   » مقاالت  به  نسبت  خصوص  به  انجمن  عمومى 
«واقعيت وارونه » ، « دسترسى آسان » و « دغدغه نان » نگاشته شده 

است.
همانطور كه از متون مقاالت فوق مستفاد مى گردد. هدف اصلى اين 
مقاالت نقد نظام سالمت موجود و ريشه يابى مشكالت آن به خصوص 
در حوزه آزمايشگاه بالينى است و با توجه به اين كه نام اشخاص حقيقى 
مسئول  مدير  چرا  كه  نيست  مشخص  اند،  نشده  برده  مقاالت  اين  در 
مقاالت  مخاطب  را  خود  همكاران  و  خود  تشخيص  و  آزمايشگاه  مجله 
نقد  مورد  اقدامات  مسئول  را  خود  طريقى  به  گويى  و  دهند  مى  قرار 
مقاالت مى دانند. نكته جالب توجه آن است كه مقاله « دغدغه نان « 
به ريشه يابى مشكالت نظام سالمت از زمان قاجاريه تا كنون پرداخته 
توجيه  فاقد  مقاله  اين  به  الزمانى  صاحب  دكتر  آقاى  اعتراض  و  است 

منطقى است.
عنوان  صراحتا  تشخيص  و  آزمايشگاه  مجله  مسئول  مدير  نامه  در 
مسئول  و  سردبير  ايران،  شناسى  آسيب  انجمن  رئيس  كه  است  شده 
و  نمايد  مى  محكوم  را  او  خوانده  افراطى»  را «  انجمن  عمومى  روابط 

همچنين با تاكيد آورده اند كه « مسلما همكاران پاتولوژى در سراسر 
كشور حركت ايشان و  امثال ايشان را تاييد نمى كنند».

ادعاى  ايران  شناسى  آسيب  انجمن  مديره  هيات  اعضاى  و  رئيس 
دكتر محمد صاحب الزمانى را رسما تكذيب كرده  و چنين حركاتى را با 
انگيزه ايجاد تفرقه در هيات مديره و اعضاى انجمن ارزيابى مى نمايند. 
سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى ايران 3 دوره 
مديره  هيات  عنوان  به  كشور  سراسر  در  انجمن  اعضاى  توسط  متوالى 
انتخاب شده اند و هيات مديره در دوره جديد ايشان را به عنوان مسئول 
سازمانى  نموده است و بر مبناى شرح وظايف  روابط عمومى منصوب 
خود موظف به انعكاس و تحليل مصوبات هيات مديره و مجمع مشورتى 
انجمن كه جمعى متشكل از اساتيد و فرهيختگان رشته پاتولوژى است، 

مى باشند.
ساير موارد ذكر شده در نامه نيازى به پاسخ ندارند و شرح وظايف و 
جايگاه قانونى شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كشور كامال مشخص 
مى باشد و اين ادعا كه همكاران دكتراى علوم آزمايشگاهى دوره كامل 
علوم پايه و طب عمومى را گذرانده اند و همچنين ارزشيابى مدارك اين 
همكاران از نظر تخصصى با عمومى بودن را به مراجع ذيصالح قانونى 

واگذار مى نماييم.

دكتر بهروز شفقى                          دكتر محمد فرهادى لنگرودى
دكتر حسين دارآفرين                   دكتر پيمان اميدوار

دكتر محمدرضا جاللى ندوشن      دكتر سيد على اكبر سيدمهدى
دكتر فريد كرمى

اطالعيه هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران
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دبير علمى كنگره سراسرى سرطان پستان از برگزارى سومين 
كنگره سراسرى سرطان سينه با هدف ارايه آخرين دستاوردهاى 

تشخيص تا درمان تيرماه سال آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز به نقل از ايرنا، 
تحقيقات  مركز  همت  با  كنگره  اين  افزود:  كاويانى  احمد  دكتر 
سرطان جهاد دانشگاهى و با همكارى دانشگاه علوم پزشكى تهران 

برگزار خواهد شد.
 وى با بيان اينكه آخرين مهلت ارسال مقاالت به اين كنگره 
راستاى  در  كنگره  اين  گفت:  است  آينده  سال  فروردين   15
پزشكى  علوم  دانشگاهى  جهاد  ساالنه   2 هاى  كنگره  برگزارى 
هدف  با  و  پژوهشى  رويكرد  با  پستان  سرطان  حوزه  در  تهران 
معرفى پژوهش هاى انجام شده در زمينه هاى مختلف پيشگيرى، 
تشخيص، درمان و بازتوانى بيمارى هاى پستان برگزار خواهد شد.

وى گفت: اين كنگره در بيمارستان امام خمينى در 3 سالن 
به صورت همزمان از ساعت 8 تا 16 شامل برنامه هاى تئورى و 
كه  شد  خواهد  برگزار  عملى  هاى  كارگاه  برگزارى  با  تا 18   16
صاحبنظران حوزه سرطان پستان در موضوعات تخصصى و فوق 

تخصصى سخنرانى و تبادل نظر خواهند كرد.
دبير علمى كنگره سراسرى سرطان پستان در خصوص هر يك 
از كارگاه ها اظهار داشت: در كارگاه راديولوژى، راديولوژيست ها 
راديولوژيست به صورت  هدايت يك  بردارى با  روشهاى نمونه  با 
زنده و عملى (نمونه بردارى از بيمار) و بحث پزشكى هسته اى 

آشنا مى شوند.
وى ادامه داد: در كارگاه جراحى آنكوپالستى يا بازسازى پستان 
شركت كنندگان حاضر در كارگاه با استفاده از سيستم مداربسته 
و همزمان با يك جراحى زنده آشنا شده و مى توانند سؤاالت خود 

را با جراح حاضر در اتاق عمل مطرح كنند.
ها  پاتولوژيست  سيتولوژى،  كارگاه  در  كرد:  اضافه  كاويانى 
در  بردارى  نمونه  هاى  روش  با  ماهر  پاتولوژيست  يك  حضور  در 
سرطان پستان و نمونه هاى عينى سرطان پستان آشنا مى شوند.

كاويانى با اشاره به محورهاى كنگره گفت: در اين كنگره هفت 
محور با موضوعات ويژه و خاص مورد بررسى قرار مى گيرد كه 
بازسازى  پستان،  آنكوپالستى  بر  تأكيد  پستان  جراحى  حوزه  در 

پستان و جراحى غدد لنفاوى است.
كاويانى گفت : در مبحث سرطان شناسى (آنكولوژى پستان) با 
رويكرد شيمى درمانى و راديوتراپى برگزار مى شود كه راديوتراپى 
بحث  مورد  حيطه  اين  در  ويژه  موضوع  عنوان  به  عمل  حين  در 

قرار مى گيرد.
اين  در  افزود:  پستان  سرطان  سراسرى  كنگره  علمى  دبير 
كنگره به جنبه هاى اپيدميولوژى سرطان پستان به عنوان محور 
اين  در  ويژه  صورت  به  غربالگرى  كه  شد  خواهد  پرداخته  سوم 

كنگره مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وى ادامه داد: در كنار موضوعات مطرح شده در اين كنگره، 
راديولوژى به عنوان يكى از روش هاى تشخيص سرطان پستان 
بررسى  مورد  اى  هسته  پزشكى  اى  مداخله  راديولوژى  شكل  در 

قرار مى گيرد.
دبير علمى كنگره سراسرى سرطان پستان افزود: جنبه هاى 
سلولى، مولكولى سرطان پستان در بخش ژنتيك ارزيابى خواهد 
روش  يك  عنوان  به    touch print آموزش  همچنين  و  شد 
تشخيص در سيتولوژى و حساس در اين كنگره بررسى مى شود.
به  نياز  بدون   touchprint گفت:  روش  اين  تشريح  در  وى 
است  اجرا  قابل  الم  يك  از  استفاده  با  فقط  و  خاص  تجهيزات 
كه استفاده از آن نياز به آموزش تخصصى دارد ودر اين كنگره 

استفاده از اين روش آموزش و ترويج مى شود.
كاويانى افزود: براى اولين بار در برگزارى كنگره هاى مشابه، 
بخش ويژه اى به سيستم پرستارى و برنامه پرستارى به همراه 
كارگاه هاى ويژه اختصاص داده شده تا پرستاران با برنامه هاى 
شيمى درمانى، مراقبت از بيمار سرطانى، بازتوانى لنف ادم بيشتر 

آشنا شوند.
 ASCO وى خاطرنشان كرد: در اين كنگره سخنرانى مربوط
تازه هاى درمان سرطان پستان كه چند روز قبل از اين كنگره 
در آمريكا برگزار خواهد شد به صورت مشابه و يا حتى كامل تر 

ارائه مى شود.
اين  كرد:  تصريح  پستان  سرطان  سراسرى  كنگره  علمى  دبير 
علوم  دانشگاهى  جهاد  پستان  تحقيقات  مركز  همت  با  كنگره 
پزشكى تهران و با همكارى دانشگاه علوم پزشكى تهران، انجمن 
تخصصى دانشگاه هاروارد و اساتيد برجسته انستيتو كورى پاريس 
تهران  خمينى  امام  بيمارستان  امام  تاالر  در  هاروارد  دانشگاه  و 
برگزار مى شود و به بهترين سخنرانى و بهترين تحقيق جوايزى 

اهدا خواهد شد.

سومين كنگره سراسرى سرطان 
سينه ايران تيرماه سال آينده 
(1389 ) برگزار مى شود
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قابل توجه همكاران محترم 
جهت شركت در برنامه هاى زير با شماره تلفن هاى 66912646 – 66596993  (انجمن آسيب شناسى ايران )تماس حاصل فرماييد. 

در ضمن اعالم ميدارد كه تمامى برنامه هاى داراى امتياز مى باشند.
محل برگزارىبرگزاركنندهتاريخعنوان برنامه

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه 
گوارش (كبد و پانكراس)

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/01/31

بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران89/2/18برنامه مدون پستان

بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران89/2/19برنامه مدون بيمارى هاى اطفال

بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران89/2/20برنامه مدون ريه و مدياستن

I بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران89/2/21برنامه مدون هماتوپاتولوژى

II بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى ايران89/2/22برنامه مدون هماتوپاتولوژى

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/2/14كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى لنف نود

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى غده 
هيپوفيز، چشم و گوش

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/3/11

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى دستگاه 
اعصاب مركزى و محيطى

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/4/8

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى تيروئيد و 
پاراتيروئيد

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/5/12

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى پوست 
(تومورها)

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/5/19

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/6/9كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در سيتولوژى

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى پوست 
(درماتوزها)

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/6/23

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/8/11كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب هماتوپاتولوژى

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/8/18كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى ريه و مدياستن

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه 
گوارش

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/9/9

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه 
تناسلى مردان و كليه

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/9/23

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى دستگاه 
تناسلى زنان

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/10/14

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى بافت هاى 
نرم

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/10/21

كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در آسيب شناسى فك و 
صورت

انجمن آسيب شناسى ايرانانجمن آسيب شناسى ايران89/11/12
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تزريق خون يكي از متداول ترين مداخالت باليني است ولي 
ايمن  به  مربوط  مشكالت  ادامه  بر  دال  اي  مالحظه  قابل  شواهد 
بودن انتقال خون در بيمارستان ها وجود دارد. شواهد نشان مي 
خون  انتقال  آزمايشگاهي  و  باليني  معمول  هاي  روش  كه  دهد 
پايين تر از حد مطلوب بوده، در بيمارستان هاي مختلف تفاوت 
قابل توجهي دارد. (گروه تحقيقاتي Sanguis ,1994  ; خطرات 
جدي انتقال خون ، 2008) در سال هاي اخير، آزمايشگاه هاي 
انتقال خون نقش روز افزوني در ارتقاء ايمني و كارايي انتقال خون 
در آزمايشگاه هاي خود و مراكز درماني ايفا نموده اند. با اين حال 
الزامات تغيير در پاتولوژي به طور كلي و الزامات مقرراتي و حرفه 
اي انتقال خون در پادشاهي متحد بريتانيا چالش هاي جديدي 
را به وجود آورده اند. در اين بررسي مروري سعي خواهد شد اين 

مشكالت و چگونگي رويا رويي با آنها شرح داده شود. 

نوين سازي پاتولوژي 
 بررسي هاي متعددي روي سرويس هاي پاتولوژي سرويس 
ملي سالمت ( NHS ) انجام گرفته كه آخرين آنها توسط لرد 
Carter of Coles  بوده و مرحله دوم آن اخيرا به چاپ رسيده 
است ( بخش سالمت 2008a ) گزارش روي ارتقاء كيفيت، ايمني 
بيمار و افزايش كارايي از طريق تقويت خدمات با متمركز نمودن 
كارهاي غير فوري و تخصصي در آزمايشگاه هاي مركزي تمركز 
نموده بود. گزارش مذكور نياز به مديريت هماهنگ، استفاده بهتر 
از منابع ( شامل كاركنان ) و افزايش ارتباط با فن آوري اطالعات 

( IT ) را تاييد نمود . 
آزمايشي  مطالعات  انجام  حال  در  كارتر  لرد  كه  هنگامي 
خود  نهايي  گزارش  جهت  اطالعات  آوردن  فراهم  براي   (Pilot)
بود، لرد درزي( Darzi ) در حال بررسي مروري سرويس ملي 
سالمت ( NHS ) همزمان با شصتمين سالگرد تاسيس آن بود. 
گزارش نهايي وي تاكيد مي نمود كه كيفيت بايد در مركز خدمات 

سرويس ملي سالمت ( NHS ) باشد؛ جهت كاهش تغيير پذيري 
كيفيت مراقبت تالش بيشتري الزم است؛ ضروري است اطالعات 
بيماران  به  درماني  هاي  روش  براي  بيشتري  هاي  گزينه  و  بهتر 
ارايه شود و نتايج حاصل از ارتقا كيفيت تاثير مستقيم روي نحوه 
 .(2008a بخش سالمت) بهره برداري از منابع مالي خواهد داشت
همچنين تاكيد شده بود كه كار كاركنان سرويس ملي سالمت 
( NHS ) ارزشمند است و تمهيدات مستحكم براي اطمينان از 
اين كه كاركنان قادر به بهينه سازي و بروز نمودن مهارتهاي خود 

هستند، ضروري مي باشد. 

الزامات مقرراتي و حرفه اي 
در سال هاي اخير تعدادي از الزامات مقرراتي و حرفه اي براي 
آزمايشگاه هاي انتقال خون بيمارستان ها فرستاده شده است كه 

موارد زير را در بر مي گيرد: 
  (CPA) Clinical باليني  شناسي  آسيب  بخشي  اعتبار   -1
بخشي  اعتبار  (استانداردهاي   pathology accreditation
 (hHp://www.Cpa-UK.CO.UK) ، ( آسيب شناسي باليني

: استانداردهاي تقويت شده . 
 Blood Safety and كيفيت مقرارت  و  خون  سالمت   -2
و  خون  سالمت  (مقررات   quality regulation (BSQR )
مقررات كيفيت، انگلستان ، 2005) : الزامات مديريت كيفيت ، 
مراقبت از خون (hemovigilance) ، قابل رديابي بودن خون. 
بازرسي توسط آژرانس نظارت بر فرآورده هاي دارويي و مراقبت 
سالمت ( NHRA  ) جهت اطمينان از پيروي آزمايشگاه ها از 
عدم  صورت  در  آزمايشگاه  نمودن  تعطيل  به  تهديد  و  مقررات 

انطباق با مقررات .
  national patient safety بيمار  ايمني  ملي  آژانس   -3
 agency  (NPSA) اطالعيه مربوط به انجام انتقال خون با ايمني 
در  اطالعيه  اين   :  (  2006  ، بيمار  ايمني  ملي  آژانس   ) بيشتر 
درجه اول تيم انتقال خون بيمارستان را جهت بهينه سازي ايمني 
انتقال خون در محيط هاي باليني مخاطب قرار داده است ولي 
بر  باليني  كاركنان  صالحيت  بررسي  و  آموزش  الزامات  برآوردن 
فن  از  استفاده  و  هستند  خون  انتقال  اندركار  دست  كه  شماري 
آوري تا حد زيادي به عهده كاركنان آزمايشگاه انتقال خون مي 
باشد. آژانس ملي ايمني بيمار فقط انگلستان و ولز را تحت پوشش 

قرار مي دهد. 
4- انتقال خون برتر ( HSC 2007/001 ) ( بخش سالمت 
، 2007 ) : تاكيد بر آموزش كاركنان آزمايشگاه و توانمندسازي 
آنها جهت بررسي دقيق و كامل درخواست هاي انتقال خون براي 
كاهش مصرف نامناسب خون. طرح هاي اوليه معادل و جداگانه 
اي براي انتقال خون برتر در چهار كشور پادشاهي بريتانيا وجود 

دارد. 
5- دستورالعمل ساعت كار اروپا : چالشي در رابطه با نياز به 

ارائه خدمات در ساعات غير اداري. 
6- آژانس براي تغيير ( تحوالت اداري ): چالش در رابطه با 

نوين سازي آزمايشگاه هاي
 انتقال خون بيمارستان

مترجم : دكتر نازيال رستگار راد
حوزه مديريت كنترل كيفي سازمان انتقال خون ايران

Reference:
Transfusion medicine , 2009 , 19 , 153 -155  
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ساختار سنتي استخدام و تعيين شرح وظايف كاركنان 
7- نوين سازي مشاغل علمي ( بخش سالمت 2008c ): جهت 
علمي  كار  نيروي  شغلي  مسيرهاي  تعيين  و  تربيت  نحوه  تغيير 
مراقبت از سالمت در انگلستان كنكاش گسترده اي در حال انجام 
متحد  پادشاهي  كشورهاي  ديگر  در  نيز  مشابهي  فعاليت  است. 

بريتانيا در حال انجام مي باشد. 

خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه  براي  ديگر  هاي  چالش 
بيمارستاني 

عالوه بر الزامات مقرراتي و حرفه اي كه شرح داده شد، چالش 
هاي ديگر آزمايشگاه هاي انتقال خون بيمارستان ها عبارتند از : 
كمبود سرمايه گزاري، باركاري درحال افزايش و افزايش نياز به 
نيروي كار در ساعات غيراداري، كاهش سال به سال بودجه در 
آزمايشگاه  انطباق  ضعيف.   (  IT  ) اطالعات  آوري  فن  و  گردش 
هاي انتقال خون بيمارستاني با الزامات روز افزون مقرراتي منوط 
به وجود سيستم هاي فن آوري اطالعات ( IT ) مناسب و كافي 
خواهد  نقش  نيز  خون  انتقال  بهينه  انجام  تسهيل  در  كه  است 
است  نموده  مشخص  شده  انجام  اخيرا  كه  اي  مطالعه  داشت. 
 IT كه دو تامين كننده هر يك 27/84 ( 32% )  سيستم هاي
را  شمالي  ولز  و  انگلستان  خون  انتقال  سازمان  هاي  آزمايشگاه 
تامين مي كنند و 15 تامين كننده ديگر ، سيستم هاي 54/84 
(63%) باقيمانده آزمايشگاه هاي انتقال خون را تامين مي نمايند 
  IT هاي  سيستم   (%63 ) 53/84 ،  ( 2008 ، ليتل  و  مورفي   )
اند. 21/84 (%25)  شده  اندازي  راه  و  نصب  سال 2000  از  قبل 
برنامه  جديد  سيستم  نصب  جهت  خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه 
ريزي نموده اند ( با بكارگيري حداقل 4 تامين كننده مختلف ) ، 
ولي %40 از آنها زمان مشخص را براي نصب نداشته اند. در اين 
مطالعه مشخص شد كه سيستم هاي IT آزمايشگاه هاي انتقال 
خون كارايي ضعيفي داشته، توانايي محدودي جهت فراهم نمودن 
اطالعات براي پشتيباني پايش و بهينه سازي فرآيند انتقال خون 
از  كمي  تعداد  تنها  كه  شد  مشخص  همچنين  دارند.  بيمارستان 
بيمارستان ها رديابي خون يا بررسي كيسه خون در بالين بيمار را 
با پشتيباني فن آوري اطالعات انجام مي دهند. اين امر با در نظر 
گرفتن اينكه بكارگيري چنين سيستم هايي در بيمارستان هاي 
فوريت هاي پزشكي امكانپذير بوده و استفاده از آنها سبب بهبود 
ايمني و كارايي انتقال خون بيمارستاني مي شود، نااميد كننده 
است. ( ترنر و همكاران 20031 ، ديويس و همكاران ، 2006 ، 

استيوس و همكاران 2008 ) 

اطالعات مربوط به خطاهاي آزمايشگاه هاي انتقال خون 
بيمارستاني 

 ، (  SHOT ) گزارش هاي ساالنه خطرات جدي انتقال خون
موفقيت نسبي طرح هاي اوليه در كاهش خطاها در بالين بيمار 
  ABO را با مستند كردن كاهش انتقال خون ناسازگار از لحاظ

نشان مي دهند. 

عنوان  به  ها  آزمايشگاه  روي    SHOT  ، اخير  هاي  سال  در 
منبع خطا تمركز نموده است؛ مشخص شده است كه 40-30% 
موارد « تزريق خون اشتباه » در اثر خطاهاي آزمايشگاه انتقال 
كار  پر  ساعات  از  خارج  در  زيادي  تعداد  و  دهند  مي  روي  خون 

رخ مي دهند. 
در سال 2007 ، 121/332 ( 36% ) موارد انتقال خون اشتباه 
گزارش شده به SHOT  در اثر خطاهاي آزمايشگاهي روي داده 
بود. ( خطرات جدي انتقال خون ، 2008 ) . 24 مورد خطاهاي 
مربوط به آنتي D  بود . يك مورد منجر به واكنش هموليتيك 
اشتباه  نمونه  از  استفاده  آن  علت  كه  شد  خون  انتقال  از  ناشي 
مورد   15 شامل  ديگر  مورد   96  . بود  سازگاري  آزمايش  براي 
تحويل خون اشتباه در نتيجه انتخاب نمونه يا واحد خون اشتباه ، 
خطاهاي گروه بندي خون ، خطا در برچسب زني يا عدم توانايي 
خون  گروه  ديگر  رويداد   5  . بود  لوله  در  اشتباه  خون  شناسايي 
اشتباه در بيماران دريافت كننده پيوند سلول هاي بنيادي اتفاق 
افتاد . ساير رخدادهاي ناگوار نتيجه خطاهاي ديگر در آزمايشات 
با  خون  واحد  تهيه  توانايي  عدم  مورد)  خون (20  انتقال  از  قبل 
 Correct special requirements صحيح (  خاص  الزامات 
36)  ( مورد) و خطاهاي نگهداري و جابجايي (20 مورد) بودند.  

گروه همكاري آزمايشگاه انتقال خون انگلستان 
گروه همكاري انستيتوي علوم زيست پزشكي، خطرات جدي 
انتقال خون ( SHOT ) ، كالج پادشاهي پاتولوژيست ها، انجمن 
انتقال خون بريتانيا و كميته ملي انتقال خون انگلستان پيشنهاداتي 
فن  و  كاركنان  از  مناسب  و  موثر  استفاده  به  تشويق  منظور  به 
چارچوب  در  بيمارستاني  خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه  در  آوري 
الزامات قانوني جاري اراده نموده اند. دست اندركاران ديگر اين 
امر ، سرويس ملي ارزيابي كيفي خارجي ( NEQAS ) ، انجمن 
استفاده از  پيشنهادات با  هماتولوژي بريتانيا و MHRA بودند. 
دو بررسي روي آزمايشگاه هاي انتقال خون بيمارستاني ارائه شده 
صورت  به  كاركنان  مورد  در   UKNEQAS توسط  اولي  بودند. 
انتقال  آزمايشگاه   323 در   2006 سال  در  روز  يك  در  ضربتي 
خون بيمارستاني انجام شد. 20 آزمايشگاه ( 6%) در آن روز هيچ 
نداشتند.  باشد،  خون  انتقال  فني  صالحيت  داراي  كه  كارمندي 
كرده  تعيين  را  كاركنان  ايدآل  سطوح   (%53  ) آزمايشگاه   171
بودند كه %53 آنها در روز بررسي كاركنانشان كمتر از حد تعيين 
 1332 از  بود.  ايدآل  سطح   50% از  كمتر  آنها   16% در  و  شده 
كارمندي كه در آن روز در آزمايشگاه ها كار مي كردند ، 50% 
هيچ مدرك رسمي براي صالحيت انجام آزمايشات انتقال خون 

نداشتند. 
بررسي دوم در سال 2007 از طريق تماس تلفني با آزمايشگاه 
هاي انتقال خون بيمارستان ها انجام گرفت و مفصلتر بود . تنها 
كردند.  شركت  بررسي  در  موجود  آزمايشگاه  از 311  مورد   144
7/52 ( %13) از بيمارستان هايي كه مصرف باالي خون ( بيش 
علت  به  داشتند   ( سال  در  شده  تحويل  خون  واحد  از 11000 



نشريه علـمى خـبرى
شماره بيست وچهارم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

30

مشغله بيش از حد در بررسي شركت نكردند. همه بيمارستانهايي 
گروه  تعيين  سيستم  داراي  داشتند  خون  باالي  مصرف  كه 
مصرف  داراي  هاي  بيمارستان   82% ولي  بودند  اتوماتيك  خون 
كم ( كمتر از 6000 واحد خون تحويل شده در سال ) و 75% 
و 11000  بين 6000   ) متوسط  مصرف  داري  هاي  بيمارستان 
سطح  داشتند.  را  امكان  اين   ( سال  در  شده  تحويل  خون  واحد 
داراي  هاي  بيمارستان   (  31%  )  9/29 در  آزمايشگاه  كاركنان 
مصرف باال ، 6/38 ( %16) بيمارستان هاي داري مصرف متوسط و 
8/39 (%20) بيمارستان هاي داراي مصرف پايين خون، پاينتر از 

حد مطلوب براي كارشان بود. 
6/29 (%21) آزمايشگاه ها در بيمارستان هاي داراي مصرف 
هاي  بيمارستان  هاي  آزمايشگاه   (26%  )  10/38  ، خون  باالي 
داراي مصرف متوسط و 11/39 ( %28) آزمايشگاه هاي بيمارستان 
هاي داراي مصرف كم توسط كارمندي كه فاقد صالحيت انجام 
آزمايشات انتقال خون بود اداره مي شد. آموزش كاركنان در 12 
ماه گذشته براي كاركناني كه به صورت On Call در آزمايشگاه 
در 5/29( 17% )  كردند،  مي  كار  بيمارستاني  خون  انتقال  هاي 
بيمارستان   (  26% )  9/38 ، باال  مصرف  داراي  هاي  بيمارستان 
هاي داراي مصرف متوسط و 7/39 ( %18) بيمارستان هاي داراي 

مصرف پايين انجام نشده بود . 
متحد  پادشاهي  خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه  همكاري  گروه 
براي  حداقل  استانداردهاي  مورد  در  پيشنهاداتي  بريتانيا 
فن  از  استفاده  و  مهارت  تقويت  آموزش،  كاركنان،  استخدام 
نموده  ارائه  بيمارستاني  خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه  به  آوري 
انتقال  طب  مجله  شماره  اين  در  تفصيل  به  پيشنهادات   . است 
خون ( transfusion medicine ) چاپ شده اند. اجراي اين 
مناسب  و  توانمند  آوري  فن  و  كاركنان  تامين  براي  پيشنهادات 
هاي  آزمايشگاه  در  ويژه  به  آموزشي  الزامات  ساختن  برآورده  و 
كوچك انتقال خون چالش برانگيز خواهد بود البته گروه همكاري 
تاييد مي نمايد كه بيمارستان ها براي اجراي پيشنهادات نياز به 
زمان خواهد داشت. پيش بيني شده كه پايش اجراي استانداردها 

از طريق بازرسي هاي CPA و MHRA انجام شده و تاثير آن 
روي خـطاهـاي گـزارش شـده از طريق سيسـتم گـزارش دهي 

MHRA , SABRE با دقت نظر فراوان مالحظه شود. 

نتايج 
افزايش فشارها روي آزمايشگاه هاي انتقال خون بيمارستاني 
بدين منظور است كه جهت تامين تجهيزات و كاركنان و آموزش 
آنها گام هايي برداشته شود. همچنين الزم است مسئوالن جهت 
خون  انتقال  طب  در  كاركنانشان  مهارت  و  دانش  ارتقاء  و  حفظ 
تالش بيشتري نمايند. پيشنهادات گروه همكاري آزمايشگاه هاي 
انتقال خون به منظور فراهم نمودن چارچوبي براي سطح مناسب 

كاركنان، آموزش و فن آوري ارائه شده است. 
دامنه كار و مهارتي كه هم اكنون از آزمايشگاه هاي انتقال خون 
سرويس  و  بيمارستان  نزديك  همكاري  نيازمند  رود،  مي  انتظار 
هاي انتقال خون است. اجراي برنامه نوين سازي آسيب شناسي 
با شبكه هاي آسيب شناسي مي تواند به معني پشتيباني ابتدايي 
خون  انتقال  هاي  آزمايشگاه  از  خون  انتقال  هاي  سرويس  كمتر 
تاييد  براي  تولد  از  پس  روتين  آزمايش  همچون  هايي  زمينه  در 
وجود آنتي بادي هاي شايع گلبول قرمز باشد. برخي از آزمايشگاه 
هاي  آزمايشگاه  توانند  مي  بيمارستاني  خون  انتقال  بزرگ  هاي 
انتقال خون بيمارستاني كوچكتر همسايه خود را پشتيباني نموده 
و مهارت هايي را كه قبال فقط در مراكز انتقال خون وجود داشت 
گسترش دهند. در مقابل، مراكز انتقال خون بايد فعاالنه پشتيبان 
بيمارستان ها جهت ايجاد و گسترش زير ساختار نوين فن آوري 
اطالعات ( IT ) براي انتقال خون، ارائه مشاوره باليني و علمي، 

آموزش، پژوهش و توسعه باشند.          
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 DNA يك تكنيك بسيار حساس براى جداكردن توالى هاى
يا RNA در بافت و يا تومور سلول هاى مايع آمنيون يا سيتولوژى 
است كه علوم پاتولوژى، بيولوژى سلولى، سيتوژنتيك و مولكوالر 

ژنتيك را به هم مرتبط مى سازد.
هاى  توالى  وجود  عدم  يا  وجود  سيتوژنتيك  تكنيك  اين  در 
شود  مى  بررسى  ها  كروموزوم  در   RNA يا   DNAاز خاصى 
مى  صورت  فلورسنت  هاى  پروب  كمك  به  ها  بررسى  اين  كه 
گيرد. پروب ها اغلب قطعات خاصى از DNA دو رشته اى ژنوم 
انسانى هستند كه جدا، غنى و تكثير شده اند و سپس به وسيله 

فلوئوروكروم نشاندار گرديده اند.
 پروب هاى مذكور فقط با قسمت مشخصى از كروموزوم مورد 
اين  كه  شوند  مى  باند  باشد  مى  اينترفاز  مرحله  در  كه  مطالعه 
محل ها در صورت اتصال پروب به توالى مورد نظر سيگنال هايى 
مشاهده  قابل  فلورسنت  ميكروسكوپ  توسط  كه  كند  مى  توليد 

مى باشند.
پيش  تشخيص،  زمينه  در  روزمره  طور  به   FISH كاربرد 
از  بسيارى  در  نيز  و  درمان  پيگيرى  و  دارو  انتخاب  آگهى، 
به  كه  كروموزومى  هاى  ناهنجارى  قبيل  از  ژنتيكى  موارد 
 Addition،Deletion  ،Translucation ، هاى  صورت 
Amplification  نمايان مى شوند و نيز براى مطالعه اختالالت 

كروموزومى قبل از تولد كاربرد دارد.
از جمله سندرم ها و سرطان هايى كه در اين تكنيك كاربرد 

دارد شامل موارد زير مى باشند:

1-Classification of lymphomas
2-Chronic myelogenous leukemia
[Philadelphia chromosome t (9, 22)]
3- Amplification of Her-2  gene in breast 

cancer
4- Sex chromosomes for genetic gender 

identity (X and Y)
5-Prental diagnosis(13,18,21,XY)
6- Down syndrome (Trisomy 21)
7- Edward syndrome (Trisomy 18)
8- Patau syndrome (Trisomy 13)

FISH اساس تكنيك
توسط  پروب  رشته  دو  و   DNA رشته    دو  شدن  باز   -  1

حرارت                 
2 - هيبريد شدن رشته DNA و پروب نشاندار

توسط  ها  نشان  ديدن  و  اختصاصى  آميزى  رنگ   -  3
ميكروسكوپ فلورسنت

PCR نسبت به كاريوتايپ و  FISH محاسن
1 - جواب سريع تر (كمتر از 48 ساعت)

2 - قيمت كمتر (زير صد هزار تومان)
3 - حساسيت بيشتر (تا 1% سلول را تشخيص مى دهد)

4 - نياز به كشت سلول و قطع درمان جهت آزمايش ندارد
 Soft 5 - نياز به آموزش طاقت فرسا و تكنيك هاى پيشرفته و

ware ندارد
6 - قابل انجام روى نمونه هايى كه به طور روتين به آزمايشگاه 
و  خون  اسمير  مايعات،  پارافين،  بلوك  مانند:  شوند  مى  فرستاده 

مغز استخوان

كاربرد و مزاياى 
روش دو رگه سازى در محل

 FLOURESENCE IN SITU

HYBRIDIZATION (FISH) 
دكتر يحيى دانشبد،

بخش هماتوپاتولوژى آزمايشگاه دكتر دانشبد
خانم كبرى كالنى

كارشناس و تكنسين مولكوالر پاتولوژى آزمايشگاه دكتر دانشبد
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خالصه
سرطان كيسه صفرا از نظر شيوع در نقاط مختلف جهان تفاوت 
هايى را نشان مى دهد. بيشترين ميزان شيوع در هند و شيلى 
و كمترين ميزان در كشورهاى غربى مى باشد. عوامل خطرزاى 
ابتال به اين سرطان شامل سنگ هاى سيستم صفراوى و عفونت 
و ناهنجارى هاى آناتوميكال سيستم مجارى صفراوى و پانكراس 
مى باشد. اين سرطان مى تواند از دو مسير به وجود آيد اول ايجاد 
اثر  در  دوم  و  صفراوى  مجارى  پالزى  ديس  سپس  و  متاپالزى 
تبديل يك آدنوم اوليه به كارسينوم منشا بگيرد. مورد اول از ساير 
موارد شايع تر مى باشد. چون در نماى ماكروسكوپى ضايعه قابل 
تشخيص وجود ندارد، اين باعث مى شود كه توصيه شود بررسى 
ميكروسكوپيك شامل همه مناطق كيسه صفرا باشد. مرحله بندى 
و  بيمارى  آگهى  پيش  تعيين  براى  مهاجم  هاى  سرطان  دقيق 
درمان بسيار با اهميت مى باشد و اين كار به نمونه بردارى وسيع 
پيش  مراحل  در  حاصل  ژنتيكى  تغييرات  دارد.  احتياج  تومور  از 
براى  متفاوت  مسير  دو  از  نشان  خود  تهاجمى  پس  و  تهاجمى 
ايجاد اين تومور را نشان مى دهد. برخى از اين تغييرات ژنتيكى 
با عوامل خطرزاى خاصى در ارتباط هستند. براى مثال بيمارانى 
ميزان  كنند  مى  مراجعه  پانكراتوبيليارى  مجارى  تغييرات  با  كه 
تغييرات  برخى  دهند.  مى  نشان  را   K-ras جهش  از  باالترى 
سرطان  مثال  براى  است.  اگهى  پيش  تغييرات  با  همراه  ژنتيكى 
كنند  مى  بيان  را   P27 اما  كنند  نمى  بيان  را   P21 كه  هايى 
 C-erb-B2 پيش آگهى بهترى دارند. در حالى كه آن هايى كه
زيادى  مطالعات  دارند.  را  آگهى  پيش  بدترين  كنند  مى  بيان  را 
براى يافتن شواهد كلينيكى/تصوير بردارى و ساير موارد براى پيدا 
كردن مواردى كه همراه احتمال بروز بيشتر ابتال به سرطان كيسه 
صفرا است انجام شده است. اين مطالعات به خصوص در مناطق با 
شيوع باالى سرطان كيسه صفرا (كه سرطان كيسه صفرا در آنجا 

يك مسئله مهم بهداشتى است) انجام شده است.

سرطان كيسه صفرا: 
آخرين نتايج پژوهش ها از نظر 

مولكولى و مورفولوژيكى
مترجم

علوم  دانشگاه  شناسى  آسيب  متخصص  عبدالهى،  عليرضا  دكتر 
بيمارستانى  مجتمع  وليعصر(عج)،  مركزى  آزمايشگاه  تهران  پزشكى 

امام خمينى (ره)

Reference : Histopathology 2009,55,218 -229.DOI:10.1111/j 
, 1365 -2559.2008.03192,x

لغات كليدى
سرطان كيسه صفرا /ديس پالزى/پاتولوژى مولكولى.

اپيدميولوژى
از  بسيارى  در  ناشايع  بدخيمى  يك  صفرا  كيسه  سرطان 
مى  شايع  جهان  نقاط  از  بسيارى  در  ولى  است  غربى  كشورهاى 
باشد. باالترين ميزان بروز اين سرطان در زنان ساكن هندوستان 
 ،18.5/100.000 با  شيلى   ،  21.5/100.000 بروز  ميزان  به 
پاكستان با 13.8/100.000 واكوادر با 12.9/100.000 بوده است. 
ابتالى بااليى در كره و ژاپن و برخى مناطق مركزى اروپاى شرقى 
شيوع  است.  شده  گزارش  نيز  اسلواكى  و  چك  جمهورى  مانند 
قابل توجهى در ميان ساكنان ناحيه آدان و سرخپوستان آمريكاى 
شمالى و مكزيكى ها گزارش شده است. سرطان كيسه صفرا تا 3 

برابر در زنان شايع تر از مردان مى باشد.

عوامل خطر
سنگ هاى كيسه صفرا بزرگ ترين خطر در ابتال به كارسينوم 
صد  در  تا 90  از 60  صفراوى  سنگ  شيوع  هستند.  صفرا  كيسه 
در مناطق مختلف دنيا گزارش شده است. يك مطالعه بزرگ كه 
به بررسى اثر اتيولوژيك سنگ هاى كيسه صفرا در بروز سرطان 
افراد  ميان  در  سنگ  خانوادگى  سابقه  بود  پرداخته  صفرا  كيسه 
صفراوى  هاى  سرطان  به  ابتال  احتمال  افزايش  باعث  را  مختلف 
خارج كيسه صفرا دانسته بود. افزايش قابل مالحظه اندازه سنگ 
نيز در افزايش احتمال ابتال به سرطان هاى صفراوى خارج كيسه 
صفرا نشان داده شده است. اين اطالعات را مى توان در تصميم 
در  آن)  انجام  سيستكتومى(ضرورت  كله  جراحى  عمل  به  گيرى 
برخى  برد.  كار  به  صفرا  كيسه  سرطان  باالى  شيوع  با  مناطق 
مقاالت افزايش در تعداد و اندازه سنگ را به عنوان يك مشخصه 
از افزايش سن بيماران (تعداد زياد و اندازه بزرگ سنگ مربوط 
بيماران  در  كه  اند  دانسته  مبتال  سرطان)  نه  و  باالست  سن  به 
مبتال به سرطان مشاهده مى شود. مواد تشكيل دهنده سنگ و 
خواص موتاژنيك سنگ هاى كيسه صفرا قبال به طور مفصل بدون 

رسيدن به نتيجه اى بررسى شده است.

رژيم غذايى و چاقى
ارتباط  صفرا  كيسه  سرطان  به  ابتال  احتمال  افزايش  با  چاقى 
دارد (چاقى در ارتباط با بسيارى از سرطان هاى ديگر هم هست). 
چاقى همچنين با افزايش احتمال ابتال به سنگ نيز در ارتباط مى 
باشد. دريك مطالعه آينده نگر Cohort كه در ژاپن انجام شد 
افزايش مصرف غذاهاى سرخ كردنى و كاهش دفع موفوع كمتر 
از هر 6 روز يك بار با افزايش خطر ابتال به سرطان كيسه صفرا 
ميزان  كه  داد  نشان  مطالعه  همين  مقابل  در  است.  بوده  همراه 
باالى مصرف ماهى و لوبياى پخته با كاهش خطر ابتال به اين نوع 

سرطان در زنان همراه بوده است.
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مواد آالينده و محيط
در يك مطالعه متا آناليز گسترده اين موارد اخيرا بررسى شده 
است. تعداد بسيار زيادى از فلزات سنگين مثل نيكل و كادميوم 
آنچنان  شواهد  اما  اند،  شده  شناخته  موثر  مورد  اين  در  روى  و 
نظر  در  مورد  اين  در  را  اى  رابطه  ما  كه  نيستند  كننده  متقاعد 
آب  در  موجود  هاى  كش  حشره  و  يونيزان  اشعه  نقش  بگيريم. 
نقش  حاصل  نتايج  كه  اند  شده  بررسى  مورد  اين  در  نيز  نهرها 

متقاعد كننده اى را نشان نمى دهند.

جنسيت
در حال حاضر هيچ اطالعات متقاعد كننده اى براى بررسى 
و تاييد اينكه اين كه چرا سرطان كيسه صفرا در زنان شايع تر 
است وجود ندارد. شيوع باالتر عوامل خطر مثل سنگ كيسه صفرا 
و چاقى به عنوان داليل اين قضيه مطرح مى باشند. به طور كلى 
هاى  سرطان  در  پروژسترون  و  استروژن  هاى  گيرنده  بيان  عدم 
در  را  جنسى  هاى  هورمون  بودن  مهم  غير  فرضيه  صفرا   كيسه 

بروز سرطان كيسه صفرا قوت مى بخشد.

عفونت هاى صفراوى
مطالعات رابطه قوى بين عفونت هاى مركب (چند ارگانيسمى) 
و عفونت هاى سالموناليى را در ابتال به سرطان كيسه صفرا نشان 
تيفوييد  تب  به  ابتال  آندميك  مناطق  در  اخص  طور  به  اند.  داده 
باعث  صفرا  كيسه  مزمن  باكتريايى  عفونت  هندوستان.  مانند 
ساخت مواد كارسينوژن مى شود كه مى تواند يك عامل مهم در 
پاتوژنز سرطان كيسه صفرا باشد. گونه هاى هليكو باكتر در اين 
وجود  بين  رابطه  يك  اند.  گرفته  قرار  بسيارى  توجه  مورد  رابطه 
سرطان  باالى  شيوع  با  مناطق  در  پايلورى  هليكوباكتر  عفونت 

كيسه صفرا نشان داده شده است.

كيسه صفراى Porcelain ( چينى )
از قديم رابطه قوى بين كيسه صفراى چينى و سرطان كيسه 
صفرا نشان داده شده است. يك كيسه صفراى كلسيفيه با افزايش 
احتمال ابتال به سرطان كيسه صفرا همراه مى باشد ولى اين ميزان 
بسيار پايين تر از آنچه تصور مى شد گزارش شده است. همچنين 
به  مبتال  بيليارى  پانكراتو  مجارى  هاى  آنومالى  با  بيمارى  هيچ 
پانكراتو  مجارى  هاى  آنومالى  اند.  نبوده  چينى  صفراى  كيسه 
بيليارى از نا هنجارى هاى بسيار نادر مادرزادى است كه به عنوان 
شناخته  صفرا  كيسه  سرطان  به  ابتال  فاكتورهاى  ريسك  از  يكى 
سنگ  به  مبتال  غير  جوان  هاى  خانم  در  خصوص  به  اند  شده 
كيسه صفرا يك عامل بسيار مهم است. پس زدن صفرا به داخل 
مجارى صفراوى به علت آنومالى هاى مجارى ارتباطى پانكراس 
و صفرا يك نقش موثر در ابتال به سرطان كيسه صفرا بازى مى 
كند. برگشت شيره پانكراس باعث تغيرات صفرا و التهاب مزمن و 
افزايش پروليفراسيون سلولى مى شود كه باعث هيپرپالزى سلول 
كارسينوم به مجارى  متاپالزى ودر نهايت ابتال  اپيتليالى و  هاى 

صفراوى مى شود. جهش K-ras در سرطان هاى كيسه صفرا كه 
به همراه آنومالى هاى مجارى اتصالى پانكراس و صفرا مى باشد 

شايع تر است.

بيمارى زايى و راه هاى رشد تومور
دو نوع متاپالزى در مخاط كيسه صفرا مشاهده مى شود. سودو 
پيلوريك و روده اى، به نظر مى رسد كه هر 2 نوع به علت التهاب 
مزمن موجود در كيسه صفرا به وجود مى آيند كه به علت وجود 
سنگ در كيسه صفرا بوده است. سرطان كيسه صفرا با هر 2 نوع 
نوع  با  را  ترى  قوى  ارتباط  اما  دارد  ارتباط  شده  اشاره  متاپالزى 
روده اى نشان مى دهد. متاپالزى روده اى با افزايش سن افزايش 
مى يابد. ديس پالزى اپيتليوم در كنار سرطان كيسه صفرا ديده 
شده است. بيش از 90 % از سرطان هاى كيسه صفرا ناحيه اى 
از سرطان در جا و يا ديس پالزى اپيتليوم را در مجاورشان نشان 
مى دهند. مورفولوژى اوليه و تغييرات مولكولى موجود اين نقش 
و  بروز  براى  را  مهاجم)  و  درجا  سرطان  و  پالزى  ديس  (مراحل 
شروع سرطان كيسه صفرا را محتمل مى كند. بيماران با ديس 
پالزى كيسه صفرا و سرطان در جا حدود 15 –5 سال جوان تر 
از افراد با سرطان مهاجم هستند. بر طبق مشاهدات ما زمان الزم 
براى پيشرفت سرطان از ديس پالزى به سمت سرطان پيشرفته 

حدود 15 سال مى باشد.
مى  رخ  گوارش  دستگاه  هاى  سرطان  ساير  در  آنچه  همانند 
دهد/پيشرفت از آدنوم به آدنوكارسينوم در كيسه صفرا نيز رخ مى 
دهد. ولى بروز اين قضيه بسيار متفاوت و از 0.14 %تا 1.1 %  در 
نقاط مختلف مى باشد. البته در برخى مطالعات اين نظريه پذيرفته 
نشده بود. يك پوليپ با اندازه بزرگ تر از 10 ميلى متر ارتباط 
جنس  از  معموال  كوچك  هاى  ادنوم  دارد.  سرطان  با  ترى  قوى 
باشند.  مى  التهابى  يا  و  هيپرپالستيك  متاپالستيك/  كلسترولى/ 
در بررسى يك سرى از بيماران ضايعات آدنوماتوز در (19 %)15 
شد.  شناسايى  صفرا  كيسه  مهاجم  سرطان  با  بيمار  از 79  بيمار 
اين مشاهدات فرضيه اينكه سرطان كيسه صفرابه ندرت از يك 
پوليپ قديمى سرچشمه مى گيرد را تقويت كرد. اين مشاهدات 
همچنين نشان داد كه توالى آدنوم- كارسينوم به ندرت در ابتالى 
اثر  در  و  كند  مى  ايفا  مهمى  نقش  صفرا  كيسه  در  سرطان  به 
تغييرات مولكولى متفاوتى با آنچه در مسير ديس پالزى- سرطان 

اتفاق مى افتد دارد. 
از  بااليى  درصد  كه  است  اين  تومور  اين  بارز  مشخصه  يك 
موارد ابتال در بررسى ماكروسكوپى براى جراح يا پاتولوژيست قابل 
مشاهده نيستند. همچنان مناطق ديسپالستيك هم در مشاهده و 
بررسى ماكروسكوپيك قابل شناسايى نيستند. متاسفانه تغييرات 
در  ساكن  بيماران  در  موارد  از 60 %  بيش  در  كه  سنگ  از  ناشى 
مناطق پر خطر ديده مى شود/ ظاهرى شبيه به وجود نئوپالزى 
ايجاد مى كنند. سنگ ها رابطه نزديكى با سرطان دارند. مطالعه 
سه برش بافتى كه 80 % كيسه صفرا را شامل مى شود بيش از 
شناسايى  قابل  را  نئوپالستيك  پره  و  نئوپالستيك  ضايعات   % 98
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مى كند.
هاى  سرطان  صورت  به   (Incidental)اتفاقى هاى  سرطان 
تعريف  سيستكتومى  كله  حين  در  اتفاقى  صورت  به  شده  كشف 
مى شود. اين سرطان ها شيوع متفاوتى از 0.14 % تا 6.1 % دارند 
كه بسته به شيوع آن منطقه متفاوت است. در مناطق با شيوع 
پايين بررسى دقيق ماكروسكوپيك در كيسه صفراى بدون فيبروز 
و با ديواره ضخيم كفايت مى كند و اين امر از بار اضافى بر روى 
دوش دپارتمان هاى پاتولوژى مى كاهد و صرفه جويى در هزينه 
حاصل مى شود. در هر صورت كالج سلطنتى پاتولوژيست ها در 
كيسه  پاتولوژى  هاى  نمونه  تمام  كه  است  كرده  اعالم  انگلستان 
صفرا مى بايست بررسى ميكروسكوپى شوند زيرا احتمال از دست 
دادن يك پاتولوژى مهم با وجود ظاهر مورفولوژيك كامال طبيعى 
مثل  تصويربردارى  هاى  يافته  از  تعدادى  همچنين  دارد.  وجود 
ضخامت كيسه صفرا، طول كيسه صفرا و ميزان سنگ موجود مى 
باشند  جراحى  براى  بيماران  انتخاب  براى  موثر  عوامل  از  توانند 
زيرا اين موارد با افزايش شانس ابتال به سرطان كيسه صفرا در 
جمعيت هاى با شيوع باالى سنگ كيسه صفرا رابطه دارد. كله 
سيستكتومى در تمام بيماران مبتال به كالنژيت اسكلروزان اوليه 
كه توده اى در كيسه صفرا دارند توصيه مى شود. اين توصيه به 
كيسه  مهاجم  هاى  سرطان  با  موارد  اين  قوى  خيلى  رابطه  علت 

صفرا است.
سرطان هاى كيسه صفرا بر اساس ميزان نفوذشان در ديواره 
  (early)تقسيم بندى مى شوند بر اين اساس به دو گروه ابتدائى
كه به صورت نفوذ تومور به مخاط و اليه عضالنى است (با توجه 
كه  پيشرفته  و  ندارد)  مخاط  زير  صفرا  كيسه  كه  نكته  اين  به 
شود.  مى  تقسيم  است  سروز  زير  و  سروز  به  نفوذ  ان  مشخصه 
بررسى كامل نمونه هاى حاصل از جراحى تنها راه براى تعيين 
و  سيستيك  مجارى  عالوه  به  است.  تومور  انفيلتراسيون  ميزان 
بايد  تومور  انفيلتراسيون  ميزان  بررسى  براى  كبد  هاى  حاشيه 
بهترى  تمايز  با  همراه  هميشه  ابتدايى  تومورهاى  شود.  بررسى 
ضعيف  يا  و  متوسط  تا 85 %تمايز  پيشرفته  تومورهاى  و  هستند 
دارند. عوامل پيش بينى كننده در كارسينوم كيسه صفرا شامل 

درجه، عمق ارتشاح در ديواره و درگيرى غدد لنفاوى مى باشد.
آدنوكارسينوم  شده  مشاهده  هيستولوژيك  نوع  ترين  شايع 
است كه تقريبا شامل 98 % از موارد سرطان هاى كيسه صفرا مى 
تيپ  ساب  دارند.  ضعيف  تا  متوسط  تمايز  ها  اين  سوم  دو  شود. 
شوند.  مى  شامل  را  انواع  بيشترين  ميكروپاپيالرى  توبولرو  هاى 
ميكروپاپيلرى  هاى  سرطان  كه  اند  داده  نشان  مطالعات  برخى 
و  باشد  مى  نادر  بسيار  ژاپن  با  مقايسه  در  غربى  كشورهاى  در 
كه  موارد  ساير  دهند.  مى  جراحى  به  بقا  نظر  از  بهترى  پاسخ 
اسكواموس/  انواع  شامل  هستند  نادر  بسيار  پاتولوژى  نظر  از 
گوارشى/  بدخيم  هاى  /سرطان  كارسينوئيدها  و  آدنواسكواموس 
 malignant gastrointestinal stromal tumor / and

small cell carcinoma مى باشد.
پخش شدن تومور بيش تر از طريق سيستم لنفاوى است اما 

همچنين مى تواند به طور مستقيم كبد را درگير كند. اين قضيه 
اهميت برداشتن كناره هاى كبد همراه با لنفادنكتومى و شيمى 
PT2 (تومور  تومورهاى  براى  درمان  بهترين  عنون  به  را  درمانى 

هاى ساب سروزال) رانشان مى دهد.

تاريخچه طبيعى بيمارى و درمان
سرطان هاى كيسه صفراوى ابتدايى ميزان بقاى كلى حدود 
90 % دارند. همانطور كه اشاره شد در رابطه با تومورهاى مخاطى 
نمى  نظر  به  الزم  سيستكتومى  كله  از  غير  به  درمانى   (PT1a)
رسد. اما براى آنهايى كه تهاجم به عضله (PT1b) دارند اختالف 

نظر بر سر درمان هاى كمكى همچنان ادامه دارد.
مطالعات جديد مورفولوژيكى و مولكولى براى تعيين زير گروه 
هايى (PT1b) كه نياز به جراحى اضافى دارند الزم به نظر مى 
پايين  بسيار  صفرا  كيسه  پيشرفته  سرطان  براى  بقا  ميزان  رسد. 
سروز  درگيرى  كه  مواردى  (در  است  سال  در 5  نزديك 10 %  و 
همراه و يا بدون درگيرى گره هاى لنفاوى وجود دارد). در حال 
حاضر شواهد قوى موجود نشان مى دهد جراحى راديكال تنها راه 
درمان شفا دهنده (curative) براى سرطان كيسه صفرا است. 
بهترى  بقاى  ميزان   (PT2) سروز  ساب  صفراى  كيسه  سرطان 
دارد اگر كله سيستكتومى وسيع همراه با برداشتن حاشيه هاى 
شود.  انجام  برايش  همراه  كموتراپى  و  اطراف  لنفاوى  گره  كبد/ 
اين  درمان  براى  شده  شناخته  داروى  بهترين   Gemcitabin
استانداردى  غير  درمان هاى  امروزه  است. به هر صورت  بيمارى 
به خصوص در نواحى جغرافيايى باشيوع و خطر پايين انجام مى 
شود. اگر چه برداشتن مجراى اصلى صفراوى همراه با پيداكردن 
لنف نودهاى بيشترى نيست اما بايد براى بيمارانى كه لبه هاى 
مجارى سيستيك درگير دارند انجام مى شود زيرا در بيش از يك 
سوم موارد عود و باقيمانده تومور در مجراى اصلى صفراوى ديده 

شده. 
تعيين  اينكه  براى  است  الزم  كاملى  هاى  تحليل  و  تجزيه 
كند آيا جراحى وسيع و شيمى درمانى در بيمارانى با بدخيمى 
پيشرفته PT3 و يا PT4 دارند باعث افزايش بقا مى شود يا نه؟

تغييرات مولكولى و ژنتيكى در بيماران مبتال به سرطان 
كيسه صفرا 

اطالعات موجود با توجه به پيشرفت هاى مولكولى و ژنتيكى 
در مورد سرطان هاى كيسه صفرا بسيار محدود مى باشد. همانند 
سرى  يك  تجمع  حاصل  صفرا  كيسه  سرطان  ها  بدخيمى  ساير 

اختالل ژنتيكى مى باشد.  
نتايج اوليه نشان مى دهد كه جمع شدن يك سرى اونكوژن 
 DNA كننده  ترميم  هاى  ژن  و  ها  ژن  ساپرسور  تومور  و  ها 
همراه با ناپايدارى Microsatellite و تغييرات اپى ژنتيك كه 
با متيالسيون مناطق پروموتور ژن ها مشخص مى شود از علل 
ژنتيكى و مولكولى ايجاد اين سرطان هستند. تا به حال نتوانسته 
ايم يك توالى از اتفاقاتى را كه باعث سرطان كيسه صفرا مى شود 
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را به روشنى و قاطعيت بيان كنيم.
K-ras

طيف وسيعى از اشكال متفاوت سرطان كيسه صفرا با جهش 
ژن K-ras نشان داده شده است. همچنين مطالعاتى هستند كه 
ديگر 50 %تا40 %  برخى  و  اند  نداده  نشان  ژن  اين  در  را  جهشى 
هنجارى  نا  كه  بيمارانى  اند.  داده  نشان  را  موتاسيون  اين 

pancreatobiliary duct  دارند.
در  دهند.  مى  نشان  را   K-ras ژن  جهش  از  باالترى  ميزان 
 K-ras مقايسه با افرادى كه اين جهش را ندارند. جهش هاى ژن
نشده  داده  نشان  آدنوم  يك  با  همراه  هاى  سرطان  در  گاه  هيچ 
است. اين نتايج نشان مى دهد كه 2 مسير ژنتيكى مختلف براى 

ايجاد 2 شكل متفاوت از اين نوع سرطان وجود دارد.

P53
جهش هاى اين ژن در موارد كمى در مراحل ابتدايى سرطان 
راحتى ديده مى  پيشرفته سرطان به  مراحل  ديده شده ولى در 
شود. جهش ژن TP53 و تجمع بعدى P53 در70-27 % از سرطان 
هاى كيسه صفرا شناخته شده است. مطالعات مولكولى مشخص 
با  مستقيمى  ارتباط  اگزون 5و 8  بين  هاى  جهش  كه  اند  كرده 
اختالل فعاليت ژن P53  دارد كه در بيماران در 2 ناحيه با شيوع 
كه  شيلى)  و  (ژاپن  است  شده  ديده  صفرا  كيسه  سرطان  باالى 
نمود ديگرى از تاثير جغرافيايى در نوع سرطان كيسه صفرا ست.

  P21 CDKN1A
 cyclin –dependent kinase / مهاركننده  اين  بيان 
گزارش  صفرا  كيسه  سرطان  به  مبتال  بيماران  از   % 28 در   p21
اى  شده  شناخته  و  خاص  تاثير   P21 كلى  نظر  از  است.  شده 
بيان  ندارد.  صفرا  كيسه  سرطان  به  مبتال  بيماران  بقاى  روى  بر 
 P53 و P27 همراه با ساير ژن ها مثل P21 ايمونوهيستوكميكال
با ميزان بقاى اين بيماران مرتبط دانسته شده است. بيمارانى كه 
P21 را بيان نمى كنند و جهش ژن P53 بقاى بيشتر و طوالنى 
 P53 را بيان مى كنند و جهش P21 ترى نسبت به بيمارانى كه
را دارند. از جهت ديگر بيمارانى كه P21 را بيان نمى كنند اما 
بيان P27 را دارند بقاى بهترى در مقايسه با افرادى دارند كه هر 

2 ژن را بيان مى كنند.

P16/CDKN2/INK4
غير فعال شدن اين ژن سركوب كننده تومور يك اتفاق بسيار 
 9P21 شايع در سرطان هاى انسانى است. حذف اين ژن در نواحى
در بيش از نيمى از بيماران مبتال به سرطان كيسه صفرا مشاهده 
فعال  غير  داشتيم  ما  كه  مواردى  از   بررسى  يك  در  است.  شده 
 Heterozygosity در 41 % و يا از دست رفتن P16 شدن ژن
عالوه  به  شد،  ديده  موارد  در 24 %  متيالسيون  و  موارد  در 11 % 
با  بيماران  بافت  نرمال  اپيتليوم  در  ترى  بيش  ايمنى  واكنش 
سرطان كيسه صفرا ديده شد (در50-90 % سلول ها) ديده شده 
همچنين كاهش اين واكنش ايمنى در ديس پالزى و يا ادنوم در 

بيش از 50 % موارد و كارسينوم در 10-50 % موارد ديده شد. غير 
فعال شدن ژن P16 با پيش آگهى بد تر بيمارى در ارتباط است 

كه در بيشتر موارد با جهش K-ras ديده مى شود.

سيكلواكسيژناز 2
قدم مهم براى تبديل آراشيدونيك اسيد آزاد به پروستاگالندين 
توسط آنزيم سيكلواكسيژناز كاتاليز مى شود. يكى از ايزوفرم هاى 

    COX2 آن به نام
در تنظيم مثبت رشد و توسعه تومور دخالت دارد. در مطالعات 
  % 14 برابر  زايى   واكنش  طبيعى  اپيتلتوم  ايمونوهيستوكميكال، 
ديس  اپيتليوم  در  فاكتور  همين  كه  حالى  در  دارد   COX2 براى 
از  نسبت  اين  ها  آدنوكارسينوم  در  است.   % 70.3 برابر  پالستيك 
در  آنزيم  اين  دهد  مى  نشان  كه  است  متغير   % 71.9 تا   % 59.2
همچنين  است.  دخيل  صفرا  كيسه  سرطان  ايجاد  اوليه  مراحل 
بيماران توسط اين آنزيم  افزايش ساخت رگ هاى جديد در اين 
COX2 مى تواند در پيش آگهى بد سرطان كيسه صفرا موثر باشد.

Microsatellites ناپايدارى
ناپايدارى  از  بااليى  بسيار  ميزان  حاضر  مطالعه  در 
تغييرات  اين  شد.  ديده  بيماران   % 10 در   Microsatellites
همچنين در 33 % از نواحى با متاپالزى هاى روده اى و در 83 % 
از ديس پالزى هاى مجاور نواحى سرطانى ديده شده است. اما 
اين ناپايدارى ها در ضايعات التهابى مشاهده نشد. به عبارت ديگر 
وجود نا پايدارى هاى Microsatellites از اولين مراحل فرايند 
سرطانى شدن كيسه صفرا وجود دارد ولى بايد گفت اين پديده 

فقط در زير گروه خاصى از بيماران مشاهده مى شود.

عوامل رشد اندوتليال عروق
مطالعات بسيارى نشان داده اند كه با پيشرفت سرطان كيسه 
صفرا بيان فاكتور عوامل رشد عروقى (VEGF) افزايش پيدا مى 
كند از آنجايى كه بافت عروقى كارامد براى رشد و متاستاز تومور 
هاى توپر حياتى مى باشد مى توان از اين مسئله به عنوان يك 
هدف مناسب در درمان استفاده كرد. مسير P53-VEGF مى 
آناليز  كند.  تنطيم  صفرا  كيسه  سرطان  در  را  سازى  رگ  تواند 
VEGF همراه با P53 مى تواند در پيش بينى ميزان رگ سازى 
تومور در سرطان كيسه صفرا موثر باشد. فاكتورهاى بيان شده در 
هنگام هيپوكسى در تعداد زيادى از سرطان هاى كيسه صفرا ديده 
مى شوند كه با بيان بيش تر فاكتور رشد عروقى و آنژيوژنز ارتباط 
 (Density) مستقيم و قوى دارند. ميزان توده رگ هاى كوچك
به عنوان يك عامل تعيين پيش آگهى مستقل در سرطان هاى 

.((P=0.001,ratio=3.3 .كيسه صفرا به كار مى رود
به نظر مى رسد كه ميزان آنژيوژنز وابسته به تومور در بيمارانى 
با سرطان كيسه صفراى قابل جراحى يك فاكتور پروگنوستيك 
بسيار موثر مى باشد كه در تصميم گيرى براى درمان هاى مكمل 

بعد از جراحى نيز موثر مى باشد.
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Nitric oxide synthase القا بيان
توليد   (iNOS) سنتز  اكسايد  نيتريك  القا  با  نيتريك  اكسيد 
مى شود. iNOS يك فاكتور مهم در شروع التهابات به خصوص 
التهابات مزمن است همچنين مى تواند سبب جهش ژن ها شود. 
نشان داده شده است كه iNOS در بيش از 85.7 % از موارد كله 
و  آدنوميوما  با  سيستيت  كله  موارد  از  و 100 %  مزمن  سيستيت 

70.8 % از آدنوكارسينوم ها بيان مى شود.

Fragile Histidine Triad Gene 
فقدان و يا كاهش قابل توجه واكنش ايمونوهيستوكميكال ژن 
هيستيدين شكننده همراه با از دست دادن آلل هاى آن تقريبا 
در تمام سرطان هاى كيسه صفرا ديده مى شود. اين تغييرات در 
مراحل اوليه از توالى ايجاد و پيشرفت بدخيمى ديده مى شود كه 
نشان مى دهد اين ژن يك ژن سركوب كننده تومور است كه در 

پاتوژنز اين سرطان نقش دارد.

hTERT/TELOMERASE
افزايش  به  بود  پرداخته  ژن  اين  بررسى  به  كه  مطالعه  يك 
ميزان بيان اين ژن (كه يك زير واحد كاتاليتيك تلومراز است) 
در حاالت مختلف اشاره كرده. بيان اين ژن در بافت نرمال 3 % و 
در اپيتليوم رژنره شده 4 %، در ديس پالزى با درجه پايين 25 % و 
در ديس پالزى با درجه باال 82 % و در آدنوكارسينوم 93 % بوده 
است. ساير مطالعات هم حدود 66 تا 73 درصد بيان اين ژن را در 

سرطان كيسه صفرا نشان داده اند.

C-erb-B2
انكوژن C-erb-B2 پروتئينى است با خاصيت شديد تيروزين 
كينازى كه بسيار زياد با فاكتور رشد اپيدرمى هومولوگ مى باشد. 
درمطالعات ايمونو هيستوكميكال اين ژن افزايشى در بيان آن در 
ديس پالزى ها و آدنوم ها ديده نمى شود اما مثبت شدن آن از 
مطالعه  در  شده.  ديده  ها  كارسينوم  ادنو  در  درصد  تا 46.5   10
ديگرى بيان HER2/neu در 28 % از سرطان هاى كيسه صفرا 
مشاهده شد و رابطه مستقيمى با ميزان گستردگى تومور داشته 

بنابراين بيان آن مى تواند نشانگرى براى پيش آگهى بد باشد.

Adhesive Molecules
صفرا  كيسه  سرطان  نفوذ  افزايش  با  ها  ژن  اين  بيان  كاهش 
به ساب سروز مشخص شده است. بيان سيتوپالسميك و هسته 
اى –cateninß در سرطان ها با پيش آگهى بهترى همراه است. 
سلولى  داخل  اتصالى  مولكول  CD54 (يك  روى  بر  مطالعه  يك 
است) نشان داد كه در 14.3 % از آدنوم ها و 39.1 % از كارسينوم ها 
مشاهده مى شود. اختالل در بيان CD44 و وارياسيون هاى آن كه 
 carcinoembryogenicو  CD44V-CD56, CD99 شامل

antigen مى باشد در پيشرفت تومور و متاستاز دخالت دارد.
 

متيالسيون و سرطان كيسه صفرا
ژنتيك  اپى  مكانيسم  ژن  پروموتور  درنواحى  هيپرمتيالسيون 
شايع در مهار ژن هاى سركوبگر تومور است. وجود آن به عنوان 
يك نشانگر تومور براى بررسى پيش آگهى و عود كاربرد دارد. در 
آزمايشگاه ما در بين 109 مورد از سرطان پيشرفته مورد بررسى 
ژن  متيالسيون  ميزان  و  بقا  ميزان  بين  محكمى  بسيار  رابطه  ما 
P<0.006),MGMT(P<0.006),DCL1) كرديم  پيدا   P73

. ((P<0.044
ميزان  با   0.4≤ متيالسيون  اندكس  با  سروز  ساب  تومورهاى 

. p<0.001بقاى كم رابطه داشته اند
 MGMT ژن  كه  داد  نشان  واريانت  مولتى  آناليزهاى 
است  بيماران  بقاى  ميزان  در  آگهى  پيش  مستقل  فاكتور  يك 
(P<0.01) و اين امر نشان دهنده فرايند اپى ژنتيك درگير در 
ايجاد اين بيمارى است و از طرف ديگر نشان دهنده نقش اپى 
ژنتيك به عنوان عامل پيش بينى كننده است. ساير مطالعاتى كه 
بر روى سرطان كيسه صفرا انجام شده است نشان دهنده ميزان 
و    SEMA3B (%92) FHIT(%66)  ژن در  متيالسيون  باالى 
شيوع  متوسط در  BLU (%26) و  DUTTI (%22) و يك شيوع 
.HMLH1(%4)  و RASSFIA (%8)   بسيار پايين درژن هاى

بود.

ساير ژن ها
با استفاده از مشخص كردن آلل ها برخى از مناطق ژن ها به 
عنوان مناطقى كه سركوب كننده هاى ژن را در  اختيار دارند تا 
سرطان كيسه  بروز  شناسايى شده اند و اين ژن ها در  حدودى 
صفرا دخالت دارند. اين تحقيق هنوز در مراحل ابتدايى اش مى 

باشد و از ميان اين ژن ها مى توان به

3P(20 -52%);5q21(APC-MCC6- 66%); 8P22 -
24(22- 44%);

13q14(Rb 20- 30%);18q22(DCC 18- 31%)and 
DPC4(19%)

اشاره كرد.

زيست نشانگرها و حساسيت هاى ژنتيكى
بروز  براى  ژنتيكى  حساسيت  و  سرطان  خانوادگى  سابقه 
تعريف  امكان  باشد.  مى  توجه  خور  در  بسيار  موضوعى  سرطان 
گروه هايى از بيماران كه در معرض باالى ابتال به نوع خاصى از 
تومور هستند مورد توجه قرار گرفته است. به خصوص وقتى كه 
كيسه صفرا به عنوان ارگانى كه دسترسى بسيار سختى دارد و در 
عين حال بسيارى از اشكالى كه در تصويربردارى ديده مى شود 
به علت ميزان زياد شيوع سنگ در اين افراد مى باشد نه سرطان. 
داشتن زيست نشانگرهاى سرولوژيك براى تعيين اولويت جراحى 

در برخى از گروه هاى انتخاب شده بسيار ارزشمند مى باشد.
مورفيسم  پلى  نظر  از  كه  مواردى  از  بسيارى  مورد  اين  در 
ژنتيكى بررسى شده اند حامل ژن هاى CA242 ,CA125 بوده 
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اند كه وقتى با هم بررسى مى شود ارزش بسيار زيادى جداسازى 
بيماران با سرطان كيسه صقرا از سنگ ها كيسه صفرا با حساسيت 
اثر  در  شده  توليد   1-άفاكتور و  هپاريناز  دارند.  باال  ويژگى  و 
هيپوكسى به ميزان زيادى در سرطان هاى كيسه صفرا بيان مى 
شوند و با بقاى كم بيماران رابطه دارند. مشخص شده است كه 
آللD در گيرنده هاى پروتئين وابسته به پروتئين LRPAP1 كه 
به صورت پلى مورفيسم حذف/ اضافه مى باشد و با فنوتيپ تسريع 
 B از آپو ليپوپروتيين D و هاپلوتيپ X+ و NAT2 كننده كند
كيسه  برسرطان  كننده  تنظيم  عنوان  به  تواند  مى  دارند  رابطه 
صفرا به صورت مستقل از وجود سنگ عمل كنند. پلى مورفيسم 
  TP53 Arg 7 و پرو پلى مورفيسم  CYP1A1 Ile462 Val
افزايش احتمال ابتال به سرطان كيسه صفرا به ترتيب در  باعث 
است  اين  دهنده  نشان  است،كه  شده  ديده  ژاپنى  مردان  و  زنان 
كه ژنوتيپ ile/val والل GSTP1 همراه با افزايش احتمال ابتال 
 The HOGG1به سرطان كيسه صفرا مى باشد. پلى مورفيسم
صفرا  كيسه  سرطان  به  ابتال  احتمال  افزايش  با    Ser326Cys
مى باشد اما اين گزارش ها مى بايست توسط مطالعات بزرگ تر 

تاييد شوند.

نتيجه گيرى
بين  زيادى  نظرهاى  اختالف  با  صفرا  كيسه  سرطان  مسائل 
نوع  اين  انگلستان  مثل  كشورهايى  در  است.  همراه  پزشكان 
سرطان بسيار نادر مى باشد و در اكثر مواقع در مراحل قبل از 
تهاجمى شدن به داليل ديگرى برداشته مى شود. از طرف ديگر 
كيسه  مهاجم  سرطان  شيلى  مثل  باال  شيوع  با  هاى  كشور  در 

براى  شود.  مى  تلقى  منطقه  بهداشتى  مهم  مشكل  يك  صفرا 
مقاصد اپيدميولوژيكى سرطان هاى كيسه صفرا با ساير سرطان 
هاى مجارى صفراوى يك جا طبقه بندى مى شوند. جدا كردن 
كشورهاى  در  موجود  اطالعات  مقايسه  براى  بندى  دسته  اين 2 
مختلف و همچنين مقايسه آن ها در زمان هاى متفاوت و مشاهده 
پيدا  براى  را  ارزشمندى  اطالعات  اهداف  اين  از  حاصل  تغييرات 
كردن عوامل خطر اين بيمارى حاصل مى آورد. البته ما مى دانيم 
كه تغييرات متاپالزى- ديس پالزى شايع ترين مسير براى بروز 
سرطان كيسه صفرا است و همچنين يك سرى تغييرات ژنتيكى 
مهم براى بروز آن پيدا شده است اما همچنان كار زيادى براى 
باشيم  مطمن  بايد  ما  دارد.  وجود  موضوع  كامل  شدن  مشخص 
از  همچنان  نيز  جهان  مختلف  نقاط  در  هم  ها  پاتولوژيست  كه 
لغات و ترم هاى يكسانى براى بيان يك پديده واحد استفاده مى 
كنند. براى مثال اين موضوع در سرطان هاى قسمت هاى فوقانى 
دستگاه گوارش از اهميت زيادى برخوردار بود. در مراحل انتهايى 
تشخيص  بيمارى  نيز  كلينيكى  نظر  از  كه  صفرا  كيسه  سرطان 
تغييرات  كردن  مشخص  براى  بيشترى  كارهاى  است  شده  داده 
ژنتيكى و همچنين اهداف مولكولى براى تعيين دارو مى بايست 
تالش  اهميت  ها  سرطان  اين  تشخيص  در  مشكل  شود.  انجام 
دهد.  مى  نشان  را  سرمى  هاى  نشانگر  كردن  پيدا  براى  بيشتر 
تمام موارد گفته شده نشان مى دهد كه رشد و بزرگ شدن اين 
تومورها مشكالتى را فراهم مى آورد كه جز با تالش جهانى قابل 

حل كردن نيست.
 DIUFRO and گرانت  توسط  اخص  طور  به  مطالعه  اين   

CTI-Salud PBCT-06  حمايت شده است.
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1 - اختالالت آسيدهاى آمينه
1-1 - فنيل كتونوريا 

1-2 - تيروزينمى
Disease Syrup Urine Malpe  (MSUD)  - 3-1

1-4 - هموسيستينورى

2 - اختالالت در بتا- اكسيداسيون اسيدهاى چرب
MCAD 2-1 - كمبود

LCHAD 2-2 - كمبود
VLCAD 2-3 - كمبود

 MAD 2-4 - كمبود

3 - اختالالت اسيدهاى آلى
3-1 - پروپيونيك اسيدمى

3-2 - متيل مالونيك اسيدمى
3-3 - گلوتاريك اسيدوريا تيپ 1

3-4 - ايزووالريك اسيدمى
 HMG-CoA Lyase 3-5 - كمبود

3-6 - كمبود بتا كتوتيوالز
MCC -3 3-7 - كمبود
3-8 - كمبود بيوتينيداز

3-9 - گاالكتوزمى

بيماري هاي 
متابوليك ارثي نوزادان
نسرين حميدى زاده (Ph.D) ، ايمونولوژيست

آزمايشگاه دكتر دانشبد

4 - اختالالت در متابوليسم كارنيتين
 CPT 2 و  CPT  14-1 - كمبود

4-2 - كمبود كارنيتين ترانس لوكاز

5 - اختالالت هورمونى
5-1 - هيپوتيروئيديسم

5-2 - هيپرپالزى مادرزادى آدرنال

1 - اختالالت آسيدهاى آمينه
(Phenylketonuria, PKU) 1-1 - فنيل كتونوريا

آالنين،  فنيل  آمينه،  اسيد  تجزيه  در  اختالل  علت  به   PKU
پروتئين  همراه  به  آمينه  اسيد  اين   PKU در  آيد.  مى  وجود  به 
كبد  در  تواند  نمى  و  شود  مى  بدن  جذب  غذايى  مواد  طريق  از 
آنزيم  در  اختالل  بيمارى  اين  علت  شود.  تبديل   Tyrosine به 
فاكتور  كو  در  ندرت  به  همچنين  و  هيدروكسيالز  آالنين  فنيل 
تتراهيدروبيوپترين (BH4) مى باشد. اختالل در BH4 به اختالل 
هيدروپتريدين  دى  در  و   GTP از  تتراهيدروبيوترين  توليد  در 
در  آالنين  فنيل  تجمع  باعث  عوامل  اين  شود.  مى  منجر  ردكتاز 
بدن مى گردد. عواقب اين بيمارى بستگى به ميزان غلظت فنيل 
آالنين در بدن دارد كه بر همين اساس اين بيمارى دسته بندى 
مى گردد. از هر ده هزار نفر يك نوزاد مبتال به اين بيمارى مى 
باشد. اين بيمارى يك بيمارى آتوزم است كه ژن آن به صورت 

مغلوب به ارث مى رسد.

PKU كالسيك
كمتر  بيمارى  اين  اول  ماه  شش  در  درمان  عدم  درصورت 
بوى  و  اگزما  رشد،  در  اختالل  و  استفراغ  باشد.  مى  محسوس 
ناخوشايند مانند ادرار موش (ناشى از دفع فنيل استات) از عاليم 
بودن  كالسيك PKU باال  باشند. در نوع  بيمارى مى  اوليه اين 
ميزان غلظت فنيل آالنين، اختالالتى در رشد مغز و نيز زيان هاى 
عصبى غير قابل برگشت به دنبال خواهد داشت. عالوه بر آن از 
سنتز Neurotransmitter و مالنين جلوگيرى مى شود. اين 
بيمارى خيلى زود مى تواند به تاخير رشد روانى و حركتى بهمراه 
ناآرامى، هيجان ، تشنج، هيپرتونى عضالنى، ميكروسفالى، اختالل 
در رشد تكلم و عقب ماندگى روانى منجر گردد، چشمان آبى و 
پوست و موى روشن نيز از عواقب اختالل در توليد مالنين مى 

باشد.

حساسيت    ، خفيف  آالنمى  هيپرفنيل   ، خفيف   PKU
BH4

 بر اساس غلظت فنيل آالنين در خون نوع خفيفتر اين بيمارى 
و  ندارد  نياز  درمان  به  خفيف   PKU در  شود.  مى  مشاهده  نيز 
كاهش غلظت خود به خود فنيل آالنين تا حد نرمال بدون رژيم 
غذايى امكان پذير مى باشد. تجربه نشان داده است كه مصرف 
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BH4 در درمان اين نوع PKU موثر بوده است.
1-2 - تيروزينمى 

تيروزين يك اسيد امينه مى باشد كه در بدن از طريق مواد 
غذايى جذب مى شود. منابع ديگر اين اسيد آمينه، تجزيه پروتئين 
در بافت ها و هيدروكسيالسيون فنيل آالنين مى باشد. افزايش 
ميزان تيروزين در پالسما به عنوان هيپر تيروزينمى قلمداد مى 
شود كه عامل آن اختالالت آنزيمى در تجزيه تيروزين مى باشد. 
صورت  به  آن  ژن  كه  باشد  مى  آتوزوم  اختالل  يك  تايروزيميا 

مغلوب به ارث مى رسد.

تيروزينمى تيپ يك
 Fumarylacetoacetat-Hydrolase  (FAH)در اثر نقص
مى باشد. اين امر موجب ازدياد Succinylaceton كه تاثيرات 
الكالى دارد و احتماال در رشد آدنوم هاى بد خيم در كبد شركت 
دارد، مى شود. از هر صد هزار نوزاد يك نوزاد به اين بيمارى مبتال 

مى باشد.

تيروزينمى تيپ دو
در تيپ دوكمبود اولين آنزيم،

تجزيه  در   ، (TAT) Tyrosine Aminotransferase
تيروزين  رفتن  باال  گردد.  مى  تيروزين  ازدياد  موجب  تيروزين 
موجب  تغييرات در چشم و پوست را به دنبال خواهد داشت ولى 

به تجمع Succinylaceton منجر نمى شود.

تيروزينمى تيپ سه
آنزيم  تكامل  در  تاخير  اثر  در  تيروزيتمى  نوع  اين 
4-Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase(4-HPPD) 

 بوجود مى آيد.

عاليم تيپ يك
در نوع حاد آن اين اختالالت قبل از 6 ماهگى آغاز مى شود 
در صورت تغذيه نرمال اين گونه نوزادان ابتدا عاليمى مانند ضعف 
مكندگى، اسهال، استفراغ و اختالل در رشد ظاهر مى شود. در 
صورت وخيم تر شدن عملكرد كبد، به هماتوم و هماتورى منجر 
مى شود. عاليم ديگر در صورت پيشرفت بيمارى، اغما مى باشد و 
در صورت از كار افتادن كبد به كما منجر مى شود. در صورت عدم 
درمان زود هنگام اين گونه نوزادان قبل از شش ماهگى مى ميرند.

در نوع خفيف تر، عاليم آن در 6 تا 12 ماهگى و نيز در نوع 
رشد،  در  اختالل  شوند.  مى  ظاهر  يكسالگى  از  بعد  عاليم  مزمن 
كارسينوم  كبد،  سيروز  هپاتومگالى،  متعاقبا  و  اسهال  و  استفراغ 

هپاتو سلوالر از عاليم ديگراين بيمارى مى باشد. 

عاليم تيپ دو
مانند  چشمى  هاى  بيمارى  موجب  تيروزين  غلظت  افزايش 

حساسيت به نور، قرمزى و درد قرنيه و غيره را به دنبال دارد.

عاليم تيپ سه
عاليم تيپ سه بى حالى و اغما مى باشد و هيچگونه اختالل 

در كبد مشاهده نگرديده است. 

Disease Syrup Urine Malpe  (MSUD ) - 3-1
لوسين،  آمينه  اسيدهاى  تجزيه  در  اختالل  اثر  در   MSUD
ايزولوسين و والين به وجود مى آيد. اين اسيدهاى آمينه دركبد، 
منجر  آنزيم  نقـص  شـوند.  مى  تجـزيه  كلـيه  و  ها  ماهيچـه 
نـيز  و  نـامبرده  آمينه  اسـيدهاى  غلظت  ازديـاد  و  تـجـمع  به 
كـتواسيدها در پالسـما و ادرار مى گردد. افـزايش غلـظت لوسين 
برخودار  و α– Ketoisocaperone  Acid از اهميت بيشترى 
مى باشد زيرا اين دو از فعاليت آنزيم هاى ديگر نيز جلوگيرى مى 
كنند و به كتوزيس، هيپوگليسمى و اسيدوز منجر مى شود. به 
  α– Ketoisocaperone  Acidخصوص افزايش غلظت لوسين و
به  منجر  و  دارد  دنبال  به  را  اعصاب  مركزى  سيستم  در  اختالل 
هيپرتونى، اغما، تشنج و كما مى گردد. در صورتى كه فعاليت اين 
مجموعه آنزيم ها كامال متوقف شود خطر مرگ اين نوزادان را به 
دنبال دارد.  از هر 50 هزار نوزاد يك نوزاد مبتال به اين بيمارى 

مى باشد.

درهنگام  كالسيك   ( افرايى  شربت  ادرار  بيمارى   )  MSUD
افزايش  محض  به  آن  عاليم  ولى  باشد  مى  محسوس  غير  تولد 
لوسين و α– Ketoisocaperone  Acid در خون و بافت چهار 
روز پس از تولد، ظاهر مى گردد كه اين عاليم عبارتند از افزايش 
آپاتى، ضعف مكندگى، هيپرتونى عضالنى و تشنج مغزى، غش تا 
حد كما ، جيغ كشيدن و بوى زننده ادرار كه بوى شربت افرا مى 
دهد، مى باشد. در صورت عدم درمان سريع، اين بيمارى منجر به 
مرگ نوزادان در اولين سال زندگى مى شود. در نوع خفيف اين 
بيمارى عاليم از دو سالگى ظاهر مى شود بدين صورت كه رشد 
غلظت  و  افتد  مى  تعويق  به  نوزادان  گونه  اين  عصبى  و  حركتى 

متابوليت ها در خون و بافت افزايش مى يابد.

1-4 - هموسيستينورى
اصلى  علت  آيد.  مى  بوجود  متيونين  تجزيه  از  هموسيستئين 
Cystathionin- آنزيم كامل  نقص  بيمارى  اين  كالسيك  نوع 

β-Synthase مى باشد كه يك بيمارى آتوزم و ژن آن به صورت 
به  نوزاد  يك  نوزاد  هزار   150 هر  از  رسد.  مى  ارث  به  مغلوب 
اين بيمارى مبتال مى باشد. بر اثر نقص اين آنزيم ميزان غلظت 
مانند  اختالالتى  به  منجر  كه  افزايش  هموسيستئين  و  ميتونين 
همراه  به  هنگام  زود  شرائين  تصلب  و  خونى  هاى  رگ  جراحت 
هموسيستئن  شود.  مى  كليه  و  قلب  مغز،  در  آمبولى  و  ترمبوز 
موجب  كه  طورى  به  كوالژن،  شبكه  ايجاد  باعث  همچنين 
فعاليت  باعث  و  شود  مى  حركتى  ارگان  و  اسكلت  در  اختالالتى 
بيش از حد فاكتورهاى رشد مى گردد. در نوع ديگر آن كه تبديل 
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هموسيستئين به Methionin synthase  مى باشـد، مـتوقف 
ايـن  فـعاليت  در   Methylcobalamin   (B12) شـود.  مـى 
به  هـموسيـستئيـن  تـبديل  در  دارد.  مـوثرى  نقـش  آنـزيـم 

Methionin آنزيم ديگـرى بـه نـام
Methylentetrahydrofolat   -Reductase  -( MTHFR)

از  را   5-Methyltetrahydrofolat توليد  كه 
Tetrahydrofolate تسريع مى بخشد، موثر مى باشد. 

در هموسيستينوريا نوع كالسيك مى توان از عالئمى در چشم، 
ابتدا  نوزادان  برد.  نام  عصبى  عاليم  و  خونى  هاى  رگ  اسكلت، 
عادى به نظر مى رسند. پيشرفت عاليم تا حدودى شبيه عاليم 
در سندرم مارفان مى باشد. نزديك بينى، تغييرات اسكلتى، پوكى 
استخوان و بلندى بيش از حد قد از عاليم ديگر اين بيمارى است. 
با باال رفتن سن به دليل جراحت رگ ها، ترمبوز و آمبولى افزايش 
پيدا مى كند. عقب ماندگى حركتى و تشنج مغزى و رفتار غير 
عادى نيز مشاهده مى گردد. همچنين اپيلپسى، اختالالت عصبى 
و روانى، ترومبوز در صورت كمبود MTHFR بوجود مى آيد و 
نيزكمبود ويتامين B12 موجب كم خونى، تشنج و عقب ماندگى 

ذهنى در اين بيمارى مى گردد.

2 - اختالالت در بتا-اكسيداسيون اسيدهاى چرب
MCAD=Medium-Chain-Acyl-CoA- كمبود   1-2

Dehydrogenase
 β-Oxidation از شايع ترين اختالالت در MCAD كمبود
اسيدهاى چرب با زنجيره متوسط مى باشد. از هر ده هزار كودك 
 MCAD كمبود  گردد.  مى  مبتال  بيمارى  اين  به  كودك  يك 
بين ماه سوم و پانزدهم و متعاقبا در 14 سالگى قابل تشخيص 
است. هنگام گرسنگى و يا عفونت معده، روده و راه هاى تنفسى 
حاد  متابوليسم  رسد،  مى  حداكثر  به  چرب  اسيدهاى  تجزيه  كه 
شديدى به همراه هيپوگليسمى، هيپوتونى، تشنج، بيهوشى و يا 
اغما كه در خاتمه به مرگ نوزادان منجر مى شود، از عاليم اين 
بيمارى مى باشد. در صورتى كه اين نوزادان از خطر مرگ نجات 
يابند اين اختالل مى تواند باعث عقب ماندگى ذهنى و جسمى، 

اختالل و تاخير در تكلم،  اپيلپسى و فلج شود.

2-2 - كمبود
LCHAD=Long-Chain-3-Hydroxyacyl-CoAD 

ehydrogenase
اكسيداسيون   βدر اختالل  منجربه   LCHAD كمبود 
در  كمبود  اين  شود.  مى  بلند  هاى  زنجيره  با  چرب  اسيدهاى 
كارديوميوپاتى  هيپوگليسمى،  به  نوزادان  در  درمان  عدم  صورت 
و ضعف عضالنى منجر مى شود و احتمال خطر مرگ ناگهانى نيز 
 VLCAD وجود دارد. در مواردى نيز روند بيمارى مانند كمبود

شديد و يا كمبود MCAD خفيف مى باشد.

VLCAD = Very-Long-Chain-  كمبود  -  3-2
Acyl-CoA-Dehydrogenase

اول  مرحله  در  اختالل  به  منجر   VLCAD كمبود 
كاهش  باعث  نتيجه  در  و  كارنيتين  چرخه  در   β-Oxidation
انرژى مى شود. اين آنزيم اسيدهاى چرب با زنجيره هاى كربنى 
بين 20-16 را به اسيد هاى چرب با زنجيره هاى كوتاهتر تبديل 

مى كند.
در صورت عدم درمان عوارض شديدى به دنبال خواهد داشت. 
به طور مثال احتمال به كما رفتن نوزادان در اثر گرسنگى زياد 
خواهد  همراه  به  را  مزمن  كارديوميوپاتى  بيماران  اكثر  در  نيز  و 
كمبود  عاليم  شبيه  بيماران  گونه  دراين  آن  عاليم  داشت. 

MCAD خفيف مى باشد.

2-4 - كمبود
Multiple Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel 
(MAD)
(GLUTARASIDURIA Type I)
Multiple-Acyl- كه علت آن كمبود آنزيمMAD  كمبود

CoA-Dehydrogenase مى باشد، منجر به اختالل در انتقال 
 Electronen-Transfer-Flavoprotein روى  بر  الكترون 
ETF)) بر اثر كمبود ETF-Dehydrogenase مى باشد. در 
نتيجه انتقال هيدروژن به چرخه تنفسى به منظور تامين انرژى 
انجام نمى پذيرد. در صورت عدم درمان منجر به مرگ نوزادان 
با  كمبود  اين  نوجوانان  در  شود.  مى  زندگى  اول  هاى  درهفته 
عضالنى  ضعف  و  هپاتومگالى  متابوليكى،  اسيدوز  هيپوگليسمى، 
نقص  به  بيمارى  اين  روند  شدت  صورت  در  و  باشد  مى  همراه 

جسمانى منجر مى شود.

3 - اختالالت اسيدهاى آلى
3-1 - پروپيونيك اسيدمى

Propionyl-CoA- در  نقص  اثر  در  اختالل  اين 
Carboxylase مى باشد اين آنزيم Propionyl-CoA را به 
Methylmalonyl-CoA تبديل مى كند و بيوتين به عنوان 
 Propionyl-CoA باشد.  مى  موثر  واكنش  اين  در  فاكتور  كو 
در هنگام تجزيه اسيدهاى آمينه (ايزولوسين ، والين ، ميتونين و

Threonin) از اسيدهاى چرب با زنجيره فرد و كلسترول بوجود 
مى آيد. نقص اين آنزيم منجر به تجمع اسيدپروپيونيك و توليد 
مواد ديگرى كه در اثر اين تجزيه بوجود مى آيند، مى گردد كه 
آنها نيز متقابال  از فعاليت اين آنزيم جلوگيرى مى كند. اين امر 
عاليمى مانند اسيدوز متابوليكى (كتواسيدوزيس، هيپرالكتاتمى) 

هيپرآمونمى و هيپرگليسمى را به دنبال خواهد داشت.
به  اتصال  طريق  از   Propionyl-CoA از  قسمت  يك 
و  دفع  ادرار  طريق  از  كارنيتين  پروپيونول  تشكيل  و  كارنيتين 
بدين ترتيب از سمى بودن آن جلوگيرى، ولى به كمبود كارنيتين 
بيمارى  اين  به  نوزاد  يك  نفر  هزار  صد  هر  از  شود.  مى  منجر 
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مبتال مى باشد. عاليم در نوزادان مبتال به اين اختالل ابتدا غير 
محسوس مى باشد. فرم حاد نوزادى كه چند روز پس از تولد قابل 
گردد. مى  منجر  نوزادان  مغزى  اختالالت  به  باشد،  مى  مشاهده 

استفراغ،  مكندگى،  قدرت  ضعف  از  عبارتند  بيمارى  اين  عالئم 
دهيدراسيون،  اوقات  گاهى  كما.  حد  تا  اغما  عضالنى،  هيپرتونى 
نوزادان  كه  صورتى  در  شود.  مى  ديده  نيز  هپاتومگالى  و  تشنج 
حتى از خطر مرگ برهند، اختالالت حركتى و روانى را به دنبال 
خواهد داشت. در فرم مقطعى مزمن كه سير آن در ماه هاى اول 
ظاهر مى شود، اختالل متابوليكى شديد و ضعيف، در اثر عفونت 
و يا مصرف مواد غذايى حاوى پروتئين و عالوه بر آن اختالالت 
بيمارى  اين  در  عصبى  هاى  زيان  و  رشد  در  تاخير  يا  و  مغزى 

مشاهده مى گردد.

3-2 - متيل مالونيك اسيدمى
آنزيم  تجزيه  اسيدمى  مالونيك  متيل  بيمارى  در 
اسيدهاى  تجزيه  در  كه   Methylmalonyl-CoA Mutase
 (Threonin و   Methoinin و   Isolysin ،Valin  ) آمينه  
تبديل  هنگام   كلسترول  و  فرد  زنجيره  با  چرب  اسيدهاى  از 
دارد،  نقش   Succinyl-CoA به   Methylmalonyl-CoA
 Adenosylcobalamin (B12)  نقص شود.  مى  اختالل  دچار 
به عنوان كوفاكتور نيز درفعاليت اين آنزيم نقش مهمى به عهده 

دارد. 
نقص آنزيم تجمع متيل مالونيك اسيد و متيل مالونيل كارنيتين 
را به دنبال خواهد داشت كه اين مواد نيز از فعاليت آنزيم هاى 
ديگر جلوگيرى مى كند. اين امر منجر به افزايش اسيد و كتون 
 Methylmalonyl-CoA ها در بدن مى گردد، از جمله تبديل
به Succinyl-CoA افزايش يافته كه با اتصال به كارنيتين مى 
توانند از طريق ادرار دفع گردد و به اين ترتيب از سمى بودن آن 
جلوگيرى مى شود ولى اين امر موجب كمبود كارنيتين مى گردد. 
مى  مبتال  اختالل  اين  به  نوزاد  يك  نوزاد  هزار  صد  هر  از   
مى  محسوس  غير  تولد  از  بعد  نوزادان  در  اختالل  اين  باشد. 
اختالالت  به  تولد  از  پس  روز  چند  نوزادى  حاد  فرم  در  باشد. 
مكندگى  ضعف  از:  عبارتند  عاليم  ديگر  شود.  مى  منجر  مغزى 
در  اغما.  تشنج،  و  دهيدراسيون  عضالنى،  هيپوتونى  استفراغ،   ،
صورت زنده ماندن نوزادان اغلب خطر اختالل حركتى و ذهنى را 
درپى خواهند داشت. نوع مزمن مقطعى در اولين ماه هاى زندگى 
نوزادان پديدار مى شود. دراين نوع مزمن مقطعى متابوليسم هاى 
از  بيش  خوردن  يا  و  عفونت  همراه  به  اغلب  كه  خفيف  و  شديد 
حد مواد غذايى حاوى پروتئين مى باشد ، مشاهده مى گردد. در 
صورت عدم درمان اغلب منجر به اختالل رشد و زيان هاى عصبى 

و عقب ماندگى روحى و جسمى مى شود.

3-3 - گلوتاريك اسيدورى تيپ يك
Glutaryl-CoA- اين اختالل به علت كمبود يا نقص آنزيم

در  اختالل  به  آنزيم  نقص  آيد.  مى  بوجود   Dehydrogenase

تجزيه آمينو اسيدهاى ليزين، هيدروكسى ليزين و تريپتوفان منجر 
مى شود و به تجمع اسيد گلوتاريك، -3 هيدروكسى گلوتاريك 
آنزيم  اين  فعاليت  انجامد.  مى  دربدن  اسيد  گلوتاكونيك  و  اسيد 
 (B2 ويتامين) كه يكى از مشتقات ريبوفالوين FAD وابسته به
است، مى باشد. اثرات سمى اسيد گلوتاريك تاحدودى از طريق 
برطرف   Glutaryl-Carnitine تشكيل  و  كارنيتين  به  اتصال 
مى شود ولى مصرف بيش از اندازه كارنيتين در بدن را به دنبال 
و به كمبود كارنيتين منجر مى گردد و نيز غير مستقيم دربوجود 

آمدن اختالل موثر مى باشد. 
در مواقعى كه تجزيه پروتئين در سطح بااليى انجام مى شود 
مقدار  تب،  با  همراه  واكسن  تزريق  يا  و  عفونت  گرسنگى،  مانند 
متابوليكى  اختالالت  به  منجر  كه  توليد  گلوتاريك  اسيد  زيادى 
مى گردد كه اين امر زيان هاى عصبى شديد را به دنبال خواهد 
داشت. از هر صد هزار نوزاد يك نوزاد به اين اختالل متابوليكى 

مبتال  مى باشد.
اولين عالمت اين بيمارى بزرگى غير طبيعى سر بعد از تولد 
از  بسيارى  در  است.  زندگى  هاى  ماه  اولين  در  سريع  رشد  يا  و 
در  تقريبا  بيمارى  اين  بروز  ولى  ندارد  وجود  عاليم  اين  نوزادان 
12 ماهگى به صورت اختالالت مغزى مى باشد كه معموال با يك 
عفونت مختصر همراه با تب شروع مى شود و سپس نا استوارى، 
بى ثباتى بدن، ناتوانى حركتى، كوچك شدن مغز را نيز به همراه 
خواهد داشت. در نتيجه بيمار توانايى حركتى خود را از دست مى 
دهد و موجب مى شود كه نوزادان نتوانند صحبت كنند، بنشينند 
و يا راه بروند. ولى از نظر هوشى مشكلى نخواهند داشت.  در 25 
درصد از نوزادان اين بيمارى بدون اختالالت مغزى آغاز مى شود.

3-4 - ايزووالريك اسيدمى
علت اين بيمارى نيز مانند كمبود MCC-3 ( به بخش 7-3 
ايزووالريك  باشد.  مى  لوسين  تجزيه  در  اختالل  شود)  مراجعه 
 Isovalery-CoA -Dehydrogense در  نقص  اثر  در  اسيدمى 
بوجود مى آيد كه درصورت اختالل در عملكرد اين آنزيم، تجمع

تعداد  و  سمى  ايزووالريك  اسيد  توليد  به   Isovalery-CoA
ديگرى از مواد تجزيه شده حاصل از آن منجر مى شود.

 Isovaleryl-CoA  در صورت پيوند گليسين و يا كارنيتين به
ايزووالرى كارنتين و ايزووالرى گليسين تشكيل و دفع آن از طريق 
ادرار ميسر و از اثرات سمى آنها جلوگيرى مى شود. در صورت 
مصرف بيش از اندازه، بدن با كمبود گليسين و كارنيتين مواجه 
مى شود. از هر صد هزار نوزاد يك نوزاد به اين اختالل مبتال مى 
شود و ژن آن به صورت مغلوب به ارث مى رسد. از نظر كلينيكى 

دونوع ايزوالريك اسيدمى وجود دارد.

فرم حاد نوزادى
كه بعد از تولد غير محسوس مى باشد ولى بعد از چند روز 
عاليمى ( 3 تا 6 روز بعد از تولد ) مانند ضعف مكندگى، استفراغ 
بوى  و  تشنج  لرزه،  هيپوترمى،  شوند.  مى  ظاهر  دهيدراسيون  و 
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ناخوشايند بدن در اثر ترشح ايزووالريك اسيد از عاليم ديگراين 
اختالل مى باشد. همچنين عاليم ديگرى مانند اغما و بيهوشى 

قابل مشاهده است.

فرم مزمن مقطعى
در صورتيكه اين بيمارى سريع شناخته و درمان نشود اختالالت 
متابوليكى را به طور مداوم به دنبال خواهد داشت. اختالالت در 
طول سال اول تولد كه همراه با عفونت راههاى تنفسى و يا در 
اثر ازدياد مواد غذايى حاوى پروتئين مى باشد، حاصل مى شود. 
عالئم تيپيك اين اختالل استفراغ ، اغماى عميق، بوى ناخوشايند 
تواند  مى  اختالل  اين  باشد.  مى  ايزووالريك  اسيد  دليل  به  بدن 
عقب ماندگى ذهنى خفيف يا شديد را نيز بدنبال داشته باشد و 
يا اختالالت ذهنى و حركتى به وجود آورد. عدم تمايل به مواد 

غذايى پروتئين دار نيز از عاليم ديگر اين اختالل مى باشد.

3-5 - كمبود
3-Hydroxy-3-Methyl-Glutaryl (HMG) CoA-
Lyase (HMG-CoA Lyase) 

در هنگام كمبود HMG-CoA-Lyase ازتوليد استواستات 
جلوگيرى   3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA از  ها 
باشد.  مى  لوسين  تجزيه  مرحله  آخرين  واكنش  اين  شود.  مى 
از  كبد  در   Aceton و   3-Hydroxybutyrat استواستات، 
Acetyl-CoA ساخته و در ماهيچه و مغز درهنگام گرسنگى و 
يا كمبود انسولين به عنوان منبع چربى استفاده مى شود. عاليم 
فيزيولوژى ناشى از كتون هاى بوجود آمده، در كودكان بين يك 

تا هفت سال پديدار مى شود.
در صورت عدم درمان بعد از چند روز تا يكسال پس از تولد 
شود.   مى  پديدار  گرسنگى  و  عفونت  هنگام  بيمارى  اين  عاليم 
عاليم اين اختالل هيپوگليسمى، كتواسيدوز، هپاتومگالى همراه با 
هيپرآمونمى، استفراغ و اغما تا حد عميق مى باشد. گاهى اوقات 
نيز منجر به Reyes Syndrome مى شود. در صورت رهايى از 
مرگ امكان ابتال به اپيلپسى ، فلج و عقب ماندگى ذهنى وجود 

دارد.
 

3-6 - كمبود بتا كتوتيوالز
آنزيم  β-Ketothiolaseسه عملكرد دارد: 

ضمن اينكه درتوليد كتونها در كبد شركت دارد، تجزيه كتون 
ها را از طريق تجزيه Acetoacetyl-CoA در مغز و ماهيچه 
ايزولوسين،  تجزيه  هنگام  نيز  خاتمه  در  كند.  مى  تسريع  ها 
استيل  و  پروپيونيل  به  را   Methylacetoacetyl-CoA
موجب   β-Ketothiolase كمبود  كند.  مى  تبديل   A كوآنزيم 
تجزيه كتون ها مى شود كه درنتيجه اسيدوزيس، كتوزيس و يا 
و  استفراغ  و  تهوع  حالت  دارد.  همراه  به  نوزادان  در  را  كتونوريا 
تجزيه  از  حاصل  شده  توليد  مضر  مواد  شديد  دفع  و  تجمع  نيز 
كمبود  باشد.  مى  بدن  در  ها  كتون  غلظت  عاليم  از  ايزولوسين، 
β-ketothiolase ناپايدار و غيراختصاصى مى باشد. عاليم اين 

در  اغلب  بلكه  شود  نمى  نمايانگر  تولد  از  پس  بالفاصله  اختالل 
دو سال اول زندگى ظاهر مى گردد. از عاليم تيپيك كتواسيدوز 
مى باشد، اختالالت متابوليكى به صورت استفراغ ، سريع شدن 
تنفس و به دنبال آن دهيدراسيون ، اغما، تشنج و يا خونريزى اين 
بيماران مشاهده مى گردد. در صورت بهبود كامل اين بيماران نيز 
اختالالت رشدى، اتاكسى و زيان هاى عصبى مشاهده شده است.

3-7 - كمبود
 Methylcrotonoyl-CoA-Carboxylase (3-MCC)

MCC-3 يك آنزيم مى باشد كه به گروه كربوكسيالزها تعلق 
دارد و در تجزيه لويسين موثر است. لوسين يك منبع انرژى براى 
ماهيچه ها به خصوص در هنگام گرسنگى و فعاليت هاى شديد 
مى باشد. كمبود MCC-3 يك نقص آتوزوم است كه ژن آن به 
صورت مغلوب به ارث مى رسد و تشخيص آن سريع و قطعى مى 

باشد.
در آمريكا، استراليا و آلمان از هر 40 هزار نوزاد يك نوزاد به 
اين بيمارى مبتال مى باشد. اين آنزيم، لوسين را در طى واكنش 
كند.  مى  تجزيه   3- Methylglutaconyl به  متعددى  هاى 
اختالل در اين آنزيم منجر به تجمع متابوليت هاى بيماريزا مى 
تقريبا  تا  تولد  از  بعد  ازيكروز  بيمارى  اين  اوليه  تشخيص  شود. 
از  بيمارى  اين  عاليم  از  باشد.  مى  ماهگى  هفت  و  سال  چهار 
الكالوزيس  خفيف،  كتومتابوليكى  اسيدوز  هيپوگليسمى،  جمله 

(هيپرآمونمى) و بيهوشى تا حد عميق مى باشد.

3-8 - كمبود بيوتينيداز
بيوتين يك كوفاكتور مى باشد كه در توليد چهار كربوكسيالز 
نقش مهمى را ايفا مى كند. اين آنزيم ها براى عملكرد متابوليسم 
پروتئين، چربى و هيدرات هاى كربن مهم مى باشد. در اثر كمبود 
پروتئين  و  بيوسيتين  از  بيوتين  شدن  آزاد  در  اختالالتى  آنزيم 
هاى حاوى بيوتين بوجود مى آيد و در نتيجه بيوسيتين از طريق 
نظر  در  با  شود.  مى  ايجاد  بدن  در  بيوتين  كمبود  و  دفع  ادرار 
كمبود  شدت  و  غذايى  مواد  در  شده  آزاد  بيوتين  تعداد  گرفتن 
آنزيم، اين بيمارى در هفته ها و يا ماه هاى اول زندگى آشكار مى 
شود. كمبود بيوتينيداز در هر 80 هزار نوزاد پديدار مى شود اين 
بيمارى آتوزم است، كه ژن آن به صورت مغلوب به ارث مى رسد.

در  زمان  و  نوع  به  بسته  بيوتينيداز  كمبود  از  ناشى  عوارض 
بيماران مختلف متفاوت مى باشد. كمبود بيوتين كه كاهش چهار 
را  آلى  اسيدهاى  تجمع  داشت  خواهد  دنبال  به  را  كربوكسيالز 
در بدن اين بيماران را افزايش مى دهد و در نتيجه به اسيدوز و 
ضايعات پوستى و عصبى منجر مى شود. عوارض عصبى عبارتند 
تنفسى  عوارض  همچنين  تشنج،  و  اتاكسى  هيپوتونى،  اغما،  از: 
آن استريدور ، هيپرونتيالسيون و آپنه. كهير و ريزش مو نيز از 
عوارض پوستى اين بيمارى است. عوارض متعاقب اين كمبود نيز 
مى  بينايى  و  شنوايى  دادن  دست  از  و  روانى  و  حركتى  اختالل 
مى  منجر  نيز  مرگ  به  الكتواسيدوز  صورت  در  همچنين  باشد. 

شود.
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3-9 - گاالكتوزمى 
خوردن  از  پس  روده  در  الكتوز  باشد.  مى  الكتوز  حاوى  شير 
 UDP- Glucose شير  به گلوكز و گاالكتوز كه گاالكتوز نيز  به
تبديل مى شود. در اين واكنش سه آنزيم دخيل مى باشند كه 

عبارتند از:
•  Galaktose-1-Phosphat-Uridyl- Transferase 

(Gal-1-PUT)
•  Galaktokinase
•  UDP-Galaktose-4-Epimerase

باال رفتن غلظت گاالكتوز در خون كه در اثر كمبود يكى از 
آنزيم هاى نامبرده مى باشد، را گالكتوزميا مى نامند. گاالكتوزمى 
كالسيك در اثر كمبود كامل آنزيم Gal-1-PUT مى باشد. كه 
در صورت عدم درمان به مرگ نوزاد منجر مى شود. در صورت 
زنده ماندن، اين نوزادان به سيروز كبدى، كاتاراكت (آب مرواريد) 
نوزاد  هزار  عصبى مبتال مى شوند از هر 80  زيان هاى شديد  و 
يك نوزاد به اين بيمارى مبتال مى شود. اين بيمارى آتوزم و كه 
كه  صورتى  در  و  د  رسد.  مى  ارث  به  مغلوب  صورت  به  آن  ژن 
به  نوزاد  يك  نوزاد  چهار  هر  از  باشند  ژن  اين  ناقل  مادر  و  پدر 
اين بيمارى مبتال مى شود. گاالكتوزميا كالسيك منجر به تجمع 

Galaktose-1-Phosphats در بدن مى شود.
نوزادان مبتال به اين بيمارى پس از اولين زمان شير خوارى 
عاليمى نظير استفراغ، اسهال، زردى شديد، بزرگ شدن كبد و 
اختالل در انعقاد خون را نشان مى دهند. اگر اين بيمارى به موقع 
شناسايى و گاالكتوز تجويز نشود منجر به مرگ سريع نوزاد در اثر 
اختالل شديد در كبد و كليه مى شود. در صورتى كه اين بيمارى 
از  روانى  ماندگى  عقب  و  كبد  سيروز  نشود  نوزاد  مرگ  به  منجر 
 ( Dulcit) عوارض اين كمبود مى باشد و نيز تجمع گاالكتيتول
در عدسى چشم بيمارى آب مرواريد را به دنبال خواهد داشت. اگر 
غلظت آنزيم  Gal-1-PUT اندك باشد ولى فعاليت آن طبيعى 
ندارد.  درمان  به  نيازى  و  باشد  مى  محسوس  غير  عاليم  بماند، 
ديگر  آنزيم  دو  كمبود  و   Gal-1-PUT بودن  نرمال  صورت  در 

اختالالتى در بينايى (آب مرواريد) بوجود مى آيد.

4 - اختالالت در متابوليسم كارنيتين
چربى  بافت  در  گليسيريد  ترى  صورت  به  چرب  اسيدهاى 
ذخيره مى شوند. اين اسيدها در هنگام نياز آزاد و از طريق خون 
چرب  اسيدهاى  ها  سلول  در  شوند.  مى  داده  انتقال  ها  بافت  به 
ها  ميتوكندرى  به  كارنتين  چرخه  طريق  از  بلند  هاى  زنجيره  با 
انتقال داده ضمن اينكه اسيدهاى چرب با زنجيره متوسط و كوتاه 
آزادانه به ميتوكندرى ها وارد مى شوند در چرخه كارنيتين سه 

آنزيم سهيم مى باشند: 
Carnitine-Palmitoyl-Transferase (CPT1) 
Carnitine-AcylCarnitine-Translocase
Carnitine-Palmitoyl-Transferase 2 (CPT2)

اين چرخه درصورتى عمل مى كند كه ترانسپورترهاى كارنتين 
واقع در ديوار سلولى به اندازه كافى كارنيتين را به داخل سلول 
هدايت نمايند.  اختالالت زيادى در انتقال و يا تجزيه اسيدهاى 

چرب وجود دارد. از جمله اين اختالالت عدم قابليت استفاده از 
اسيدهاى چرب به عنوان منبع ذخيره انرژى ونيز اثرات سمى ناشى 
از تجمع ماده هاى متشكل مى باشد. اين امر تحمل گرسنگى را 
عفونت  يا  و  طوالنى  گرسنگى  هنگام  در  نوزادان  در  خصوص  به 
هيپوكتونى  و  هيپوگليسمى  اثر  در  كما  به  و  دهد  مى  كاهش  را 
منجر مى شود. از عاليم ديگر اختالل در عملكرد كبدى، ضعف 
عضالنى و يا از بين رفتن حاد فازهاى عضالنى و كارديوميوپاتى 
مى باشد. همچنين باقيمانده هاى  اسيدها ى چرب به كارنيتين 
وصل مى شوند و از طريق ادرار از بدن دفع مى شوند كه به كمبود 
كارنيتين منجر مى شود. نقص در اكسيداسيون اسيدهاى چرب 

يك بيمارى آتوزم كه ژن آن به صورت مغلوب به ارث مى رسد.

 CPT 2و CPT  14-1 - كمبود
نقص در CPT باعث ايجاد اختالل در چرخه كارنيتين را به 
افتادن كامل  دنبال خواهد شد. كمبود CPT-1 از طريق از كار 
اول  سال  دو  در  كه  شود  مى  شناسايى  دركبد   CPT-1 فعاليت 
زندگى كودكان با پيدايش عاليمى مثل كما و تشنج هاى مغزى 
و  عصبى  اختالالت  به  بيمارى  اين  درمان  عدم  شود.  مى  پديدار 
مرگ منجر مى شود. عاليم كمبود CPT-2 در بزرگسالى ظاهر 
گرسنگى،  مانند  سخت  شرايط  تحت  عاليم  اين  كه  گردد  مى 
سرماى شديد و استرس پديدار مى گردد. به ندرت نيزاين كمبود 
در  و  عضالنى  ضعف  كارديوميوپاتى،  شود،  مى  منجر  مرگ  به 
بعضى موارد اختالالت مغزى و كليوى نيز در اين بيماران مشاهده 

گرديده است.

4-2 - كمبود كارنيتين ترانس لوكاز
علت اين بيمارى كمبود پروتئين هاى حامل اسيدهاى چرب 
از سيتوزول داخلى ميتوكندرى به ماتريكس مى باشد. در صورت 
عوارض  كلينيكى  نظر  از  نوزادان  در  بيمارى  اين  درمان،  عدم 
در  هيپوگليسمى  هيپوكتوز و  منجر به  داشت و  خواهد  شديدى 
كارديوميوپاتى  اوقات  اكثر  و  عضله  ضعف  كما،  گرسنگى،  هنگام 
مى شود.  اختالل ضربان قلب كه خطر مرگ نوزادان را به دنبال 

دارد از عاليم ديگر اين بيمارى مى باشد.

5 - اختالالت هورمونى
5-1 - هيپوتيروئيديسم

غدد  هاى  بيمارى  شايعترين  از  يكى  تيروئيد  غده  كارى  كم 
اين  به  نوزاد  يك  نوزاد  هزار  چهار  هر  از  كه  باشد  مى  هورمونى 
بصورت  آن  ژن  و  اتوزوم  بيمارى  اين  شود.  مى  مبتال  بيمارى 
مغلوب به ارث مى رسد. هورمون غده تيروئيد براى رشد مغز و 
تمام ارگانهاى بدن مهم مى باشد. كمبود اين هورمون در زمان 
مى  هنگام  زود  جسمى  و  ذهنى  ماندگى  عقب  به  منجر  نوزادى 
شود.  اين بيمارى مادرزادى علل فراوانى دارد كه علت اوليه آن در 
نوزادان نقص و يا كم كارى غده تيروئيد مى باشد. توليد هورمون 
كه  نحو  اين  به  شود.  مى  تنظيم  مرتبط  مختلف  مراكز  توسط 
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Realasing Hormone-Thyreotrophin (TRH)   توليد 
 TSH-Thyroid Stimulating) شده از هيپوتاالموس، ترشح
كند  مى  تنظيم  را  هيپوفيز  از   Hormone) Thyreotropin
كه اين هورمون نيز تحريك هورمون غده تيروئيد را به دنبال دارد. 
نقص غده تيروئيد كه افزايش TSH، بدليل كمبود هورمون غده 
بيمارى  گرى  غربال  طريق  از  داشت  خواهد  دنبال  به  را  تيروئيد 

هاى متابوليكى كودكان قابل شناسايى است.
غير  تولد  از  بعد  نوزادان  در  بيمارى  اين  كلينيكى  عاليم 
كم   ، نوزادان  زردى  از  عبارتند  اوليه  عاليم  است.  محسوس 
بى  صورت  شامل  بعدى  عاليم  و  هيپرتونى  باز،  فونتانل  تحركى، 
روح، پوست خمير مانند، زبان بزرگ و رشد تاخيرى استخوان مى 
باشد. درصورت عدم درمان منجربه كرتنيسم به همراه كوتاه قدى 

، مشكل شنوايى شديد و عقب ماندگى ذهنى مى شود.

 Congential آدرنال  مادرزادى  هيپرپالزى   -  2-5
 adrenal Hyperplasia-CAH

اين بيمارى در اثر اختالل در توليد هورمون در قشر آدرنال به 
وجود مى آيد. در قشر آدرنال كورتيزل، آلدوسترون و هورمون هاى 
Steroid-21-Hydroxylase  جنسى توليد مى شود. نقص آنزيم

بيمارى CAH مى باشد كه علت نقص اين  علت 95 درصد از 
آنزيم نيز كمبود Steroid-11-Hydroxylaseو يا به ندرت كمبود 
آنزيم Hydroxysteroid-Dehydrogenase-3 مى باشد. نقص 
آنزيم يك اختالل آتوزوم كه ژن آن به صورت مغلوب به ارث مى 
رسد. اين بيمارى در هر هشت هزار نوزاد مشاهده مى گردد. در 
كورتيزول  توليد   Steroid-21-Hydroxylase آنزيم  كمبود  اثر 
علت  به  شود.  مى  اختالل  دچار  كلسترول  و  آلدسترون  گاهى  و 
 Adreno-cortico-Tropes زيادى  مقدار  كورتيزول  كمبود 
Hormone از هيپوفيز ترشح مى شود تا كمبود كورتيزول را 
جبران كند كه بزرگ شدن قشر آدرنال (Hyperplasia) را به 
دنبال دارد. اين امر سبب مى شود كه استروئيدها به علت كمبود 
به  و  نشده   برده  كار  به  آلدسترون  و  كورتيزون  توليد  در  آنزيم 
آندروژن ها تبديل شوند. آندروژن ها در دختران باعث ويريليسم 
مى شود. كمبود آلدسترون دفع شديد آب و نمك دربدن رانيز به 
دنبال خواهد داشت. شدت عاليم به ميزان كمبود آنزيم بستگى 

دارد. كمبود Hydroxylase-21 به دو صورت ظاهر مى شود.

CAH كالسيك
دراين نوع ساده فقط  ترشح كورتيزول دچار اختالل مى شود 

كه توليد زياد آندروژن ها و درنتيجه  ويريليسم را به همراه دارد.

CAH نوع پيچيده
آلدسترون  كورتيزول، توليد  در نوع پيچيده CAH عالوه بر 
نيز دچار اختالل مى شود كه منجر به دفع نمك از بدن به همراه 

دهيدراسيون در هفته هاى اول بعد از تولد مى شود.
CAH غير كالسيك

كه درآن به علت توليد زياد آندروژن ها، ويريليسم در هنگام 
قابل  تولد  درابتداى  كلينيكى  نظر  از  كه  شود  مى  ظاهر  بلوغ 

شناسايى نيستند.

عاليم نقص Hydroxylase-21 (نوع كالسيك)
شدن  بزرگ   ، تولد  هنگام  دختر  نوزادان  در  آنزيم  اين  نقص 
خفيف كليتوريس تا تغيير كامل آلت تناسلى زنانه به آلت تناسلى 
شدت  به  تغييرات،  اين  شدت  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  مردانه 
پسر  نوزادان  در  نقص  اين  عاليم  دارد.  بستگى  آنزيم  اين  نقص 
آلت  بودن  تر  بزرگ  فقط  و  باشد  مى  محسوس  غير  تولد  هنگام 

تناسلى و يا تجمع رنگدانه در اين قسمت مشاهده مى گردد.

CAH عاليم نوع پيچيده
به  سوم  تا  دوم  درهفته   CAH پيچيده  نوع  در  نمك  دفع   
اختالل دررشد، ضعف مكندگى، استفراغ، كم شدن وزن، پايين 
عدم  صورت  در  شود.  مى  منجر  آپنه  و  ،تب  خون  فشار  آمدن 
تا  سوم  هفته  در  نوزادان  اين  مرگ  به  منجر  درمان،  و  تشخيص 
چهارم به علت از دست دادن الكتروليت ها مانند سديم و كلريد 
در سرم مى شود. بر اثر افزايش آندروژن ها در پسرها بلوغ زود 
رس در سن شش تا هشت سالگى آغاز مى گردد. اين امر بزرگ 
شدن آلت تناسلى و ظهور صفات ثانويه مردانه و همچنين كوتاه 

قدى را به همراه خواهد داشت. 

عاليم نقص Hydroxylase-21 (نوع غير كالسيك)
كالسيك  غير  نوع  در   21-Hydroxylase آنزيم  نقص  در 
ويريليسم اغلب در هنگام بلوغ ظاهر مى شود. بعضى اوقات حتى 

با وجود نقص آنزيم اين عاليم مشاهده نمى گردد.


