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نشانگرهای نارسایی احتقانی قلب )پپتیدهای ناتریورتیک قلبی(
یادی از استاد دبیری ؛آینده ازآن کسی است که به استقبالش می رود

آیا استفاده از روش های اضافی رنگ آمیزی برای هلیکوباکتر پیلوری، ضروری است؟
گـزارش مــوردی

بررسی آزمایشگاهی سرطان پستان
عملکرد فعلی دولت؛ حمایت از واردات  انگیزه از تولیدکننده گرفته می شود 

مقیاس هاي حیاتي در آزمون هاي انعقادي
در مصاف خویشتن

مروری بر خطاهای تشخیصی آزمایشگاه  و جایگاه امروزی ما
دقت آزمون دهانی سریع HIV نتایج ناهمگون و متنوع

تشخیص تومورهای پانکراس به وسیله
ابعاد فلسفی نظریه های اخالق پزشکی

همکاري آزمایشگاه هاي بزرگ شهرتهران؛ شـرط الزم در اجـرای تعرفه
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فرصت های بیشمار سرمایه گذاری و سهم 
ناچیز محصوالت آزمایشگاهی تولیدی در این 
فرصت ها، نیاز جامعه به اش��تغال پایدار، حجم 
ب��االی نقدینگی در کش��ور، ان��واع تهدیدها و 
تحریم ه��ا و تاثیر آنها به ویژه بر بخش تولید و 
در عین حال توان باالی علمی همکاران فعال 
در این حوزه، توجه بیش��تری به این مقوله را 
می طلبد و بس��تر موجود برای فعالیت در این 
حوزه را مناس��ب نشان می  دهد. در این مسیر 
مهم تری��ن چال��ش، عدم وجود یا ارائه نقش��ه 
راه برای دس��تیابی به برنامه های نظام سالمت 
در حوزه تولید ملی اس��ت. نقش��ه ای که باید 
حاوی اطالعات مهمی چون: تعریف مس��ئله، 
اهداف، زمان دسترس��ی به آنها، س��طح بندی 
وسایل تشخیصی در حیطه پزشکی و به ویژه 
آزمایشگاهی بر اساس معیارهای فنی و علمی 

و تعیین اولویت ها باشد.
 اگرچه بنا بر اظهار برخی از مسئوالن وزارت 
بهداشت نقش��ه راه در این مقوله تدوین شده 
است اما به نظر می رسد نظرات و دیدگاه های 
علم��ی انجمن ه��ای مرتبط )تولی��د کننده و 
مصرف کننده( در مراحل تدوین لحاظ نش��ده 
اس��ت که خود می تواند چالش ه��ای فراوانی 
را در مس��یر دس��تیابی ب��ه این ه��دف ایجاد 
کن��د. تعدد مراکز تصمیم گی��ری برای تولید 
و واردات و همچنی��ن وج��ود قوانین پیچیده 
س��اری و ج��اری در این ام��ر از موانع مهمی 
اس��ت که پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد. 
گرچه در س��ال جاری به دلیل عدم آش��نایی 
بعضی از این مراکز با حوزه تخصصی پزشکی، 
بخش��ی از این تصمیمات به وزارت بهداش��ت 
محول شده اس��ت اما بیم آن می رود که عدم 
بررس��ی همه جانبه وضعیت موجود کماکان 
 تولید کنندگان را با مشکالتی نظیر موارد زیر 

درگیر نماید:

  تمایل زیاد جامعه آزمایشگاهی به استفاده 
از وس��ایل با تکنولوژی ه��ای پیچیده به عللی 
چون س��رعت باال و افزایش کیفیت آنالیتیک 
در شرایطی که به علت تحریم هدفمند بعضی 
از کشورها، دسترسی به این تکنولوژی ها بسیار 
دش��وار می گردد، موجب می ش��ود که فعالیت 
در ای��ن زمینه با چالش های پیچیده تری روبرو 

گردد.
   یک��ی از ضروری تری��ن نیازه��ا ب��رای 
برداش��ت اولین گام حرکت در مس��یر تولید 
ملی، تدوین  استانداردها و دستورالعمل های 
الزم جه��ت تعیین کیفیت عملکرد وس��ایل 
تشخیص آزمایشگاهی است که بایستی هرچه 
سریع تر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
و آزمایش��گاه مرجع س��المت با هم��کاری و 
همیاری انجمن های علمی نسبت به انجام آن 

همت گمارند.
   ع��الوه بر ای��ن ورود کاالهای وارداتی با 
کیفیت نامطل��وب و بعضا گران قیمت در این 
حوزه، یکی دیگر از چالش هایی اس��ت که هم 
مصرف کننده و هم تولید کننده را با مشکالت 

عدیده روبرو ساخته است.
   تامین مواد اولیه بس��یاری از کیت ها و 
تجهیزات فنی تولیدی و نیاز به واردات آنها نیز 
از دیگر مش��کالتی است که بایستی نسبت به 

تامین آنها اقدام اساسی صورت گیرد.
   متاس��فانه ب��ه دلی��ل کیفی��ت پایین 
برخی از کااله��ای تولیدی، نگاه بس��یاری از 
مصرف کنن��دگان به این گروه از محصوالت و 
س��رمایه گذاری های مرتبط با ش��ک و تردید 
هم��راه اس��ت که بایس��تی برای اص��الح این 
نگ��رش اقدامی هماهنگ ت��وام با نظارت همه 
جانب��ه دولت��ی و انجمن ه��ا در جهت حفظ 
 و ارتق��ا کیفی��ت کااله��ای تولی��دی صورت

پذیرد.

در ادامه با ذکر چند راهکار نظر مسئوالن را 
به آنها جلب می نمایم:

1. حمایت هم��ه جانبه دول��ت در اعطای 
پیچی��ده،  قوانی��ن  روان س��ازی  تس��هیالت، 
س��هم  پرداخ��ت  و  مالیات��ی  معافیت ه��ای 
تولی��د در برنام��ه هدفمن��دی یاران��ه، نقش 
بس��زایی در توس��عه برنام��ه و دس��تیابی به 
 تولید مل��ی در ای��ن حیطه می تواند داش��ته

باشد.
2. عالوه بر این حضور فعال و موثر موسسه 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی و آزمایش��گاه 
مرجع س��المت با همکاری انجمن های علمی 
در تعیین و تدوین استانداردها و اعالم کیفیت 
عملک��رد کااله��ای تولیدی و واردات��ی نیز از 
سرفصل های ضروری در این مقوله است. بدون 
شک تامین و لحاظ نظر مصرف کننده نیز در 
دس��تیابی به اهداف مورد نظر در این راستا را 

تسهیل می نماید.
3. بازنگری و تدوین نقش��ه راه در تامین و 
تولی��د محصوالت مورد نی��از در این بخش از 
دیگ��ر راهکار های مدیری��ت چالش های پیش 
رو اس��ت. برقراری بس��تر الزم برای صادرات 
کاالهایی که در این حوزه از استاندارهای فنی 
الزم برخوردارن��د از وظایف مس��ئوالن دولتی 
اس��ت که بایستی در این زمینه به طور جدی 

ورود نمایند.
4. الزم به ذکر اس��ت ک��ه با توجه به اینکه 
تامین سالمت آحاد کش��ور از وظایف اساسی 
دولت اس��ت. سیاس��تگزاران حوزه س��المت، 
صنعت و تجارت بایستی همزمان با نگاه خاص 
در این حوزه تمامی تالش خود را به کار گیرند 
و به یاد داش��ته باش��ند که هر گونه هزینه در 
این راس��تا س��رمایه گذاری محسوب می شود 
 و می توان��د آینده درخش��انی را ب��رای جامعه

رقم زند.

دکتر حسین دارآفرین 
مدیرمسئول

اسـتقالل فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی یکی از آرزوهای ملت ایران از دیرباز بوده و بسـیاری از 
خیزش های اجتماعی در گستره تاریخ این مردم و جانفشانی های آنان در کسب این آرزوی تاریخی 
بوده اسـت. یکی از الزامات این اسـتقالل به ویژه در قرن اخیر، توان تولید و درآمد ملی هر کشور 
اسـت. بدیهی است یکی از معیارهای سنجش توان اقتصادی و قدرت سیاسی دولت ها و همچنین 
یکی از مالک های توسعه یافتگی ،میزان تولید ملی و تعامل با سایر کشورها است. این مقاله با توجه 
به نامگذاری امسال به »تولید ملی، حمایت از کار و تولید ایرانی« ، سعی دارد نگاهی گذرا بر ضرورت 

پردازش این فرآیند و چالش های پیش رو داشته باشد.

آسیب شناسی تولید ملی در محصوالت پزشكی و آزمایشگاهی
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 مهندس��ی اجتماعی جز به جز اصل را بر این 
می گذارد که هر جامعه ای با فرآیند های جاری به 
حیات خود ادامه می دهد و این ما انسانها هستیم 
که می توانیم تصمیم گرفته وضعیت زندگی خود 
را بهبود بخشیم و نباید از یاد بریم که راه طوالنی 
تکامل جوامع انسانی از زمان گروه های کوچک 
انسانهای نخستین تا به امروز از طریق ارتقای جز 
به جز فرآیندهای زندگی روزمره انس��انها میسر 

شده است.
در مقابل روش دوم که به مهندسی اجتماعی 
اتوپیایی یا آرمانگرایانه ترجمه شده است قرار دارد 
که معتقد است که برای برای ساختن جامعه ای 
مطلوب می بایست ساختار قبلی بکلی نابود شده 
نظمی نو از ابتدا بنا شود. طرفداران این نظریه اصل 
را بر این می گذارند که از نظر تئوری می دانند که 
جامعه مطلوب چیست و تنها کاری که باید کرد 
نابودی س��اختار معیوب قبلی و سپس بنا کردن 
نظم نوین است. معتقدان به مهندسی اجتماعی 
اتوپیایی بر ای��ن باورند که تنها یک یا چند الگو 
برای اصالح جامعه وجود دارد که می توان با پیاده 
ک��ردن آن الگوها یک بار برای همیش��ه جامعه 
مطلوب را بنا کرد. طرفداران مهندسی اجتماعی 
اتوپیایی یا آنارشیستهایی هستند که اصوال با هر 
نظمی سر ناسازگاری دارند و مهندسی اجتماعی 
اتوپیای��ی را مدخلی برای نابودی نظم پیش��ین 
می بینند  و یا رومانتیک هایی هستند که رویای 
دگرگونی و انقالب در سر دارند. آرمانگرایانی که با 
تصور این مطلب که به حقیقت ناب دست یافته، 
برای پیاده کردن آرزوهای خود تنها مانع را نظم 
موجود می بینند که البته اگر موفق شوند که در 
گام اول نظم موجود را سر نگون کنند در همین 
مرحله خواهند ماند و تاریخ نش��ان داده که نظم 
نوینی که بنا می کنند آن آرمانش��هری که تصور 
می ش��د از آب در نخواهد آمد و یا باید با توس��ل 
به مهندس��ی جزء به جزء فرآیندهای معیوب را 

یک به یک اصالح کنند و یا باید منتظر بماند تا 
عده ای دیگر از طریق انقالبی دیگری دوباره تجربه 

آنها را تکرار کنند. 
البته گویی گروه سومی از طرفداران مهندسی 
اجتماعی اتوپیایی اخیرا در خاورمیانه در کش��ور 
عزیزمان ایران به منصه ظهور رسیده اند که قصد 
دارند با آرزوی اصالح نظام س��المت این کشور با 
یک دستورالعمل 36 صفحه ای مشکالت سالمت 
مردم ایران را برای همیش��ه حل کنند که البته 
ممکن است به نابودی ساختار فعلی آن بیانجامد!  
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
در مناطق شهری)نس��خه 02( که توسط وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداش��ت 
درمان و آموزش پزش��کی ابالغ شده است همان 
طرح آرمانگرایانه ای است که می خواهد بدون در 
نظر گرفتن س��اختارهای موجود نظام س��المت 
ایران و با یک دستورالعمل مشکالت سالمت این 

کشور را حل نماید.
نگاه��ی اجمالی به دس��تورالعمل نظام ارجاع 
ش��هری یک واقعیت مهم را عیان می سازد و آن 
اینکه طراحان آن فاقد شناخت کافی از ساختار 
و کارک��رد نظام س��المت بوده درک درس��تی از 
مشکالت ریشه ای آن ندارند و باز داستان تکراری

copy-paste طرح ه��ای س��ایر کش��ورها که 
می رود تتمه بودجه سالمت کشور را در یک بازی 

آزمون و خطای دیگر، به باد دهد.
نظام ارائه خدمات درمانی در کشور ما حاصل 
تصمیمات متناقضی اس��ت که در طول سالیان 
ساختار امروزی را سبب شده است تصمیماتی که 
بدلیل تسلط فرهنگ سفره در کشور ما عمدتا نه 
برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان )بیماران( 
بلکه برای اش��تغال زایی ف��ارغ التحصیالن گروه 
پزشکی گرفته شده اس��ت، تصمیماتی که تنها 
یک الگو برداری خام از فرایندهای دیگر کشورها 
و چس��باندن آن به ساختار نظام سالمتی که به 

هیچ جای دیگر دنیا شبیه نیست، نظام سالمتی 
که عمدتا بر بخش خصوصی بنا ش��ده اما دولت 
می خواهد با دس��تورالعمل و بخش��نامه و بدون 
صرف ریالی هزینه عنان آنرا بدس��ت گیرد. یک 
روز سیستم شبکه طراحی می شود که سعی دارد 
با مدیریت دولتی خدمات بهداشتی و درمانی را 
در سراس��ر کش��ور ارائه دهد که البته بجز حوزه 
بهداشت که دستاوردهای قابل تحسینی به همراه 
داش��ت در زمینه ارائه خدمات درمانی نتوانست 
به موفقیتی دس��ت یابد. روز دیگر با نگاه معیوب 
به س��ازوکار ب��ازار دس��تورالعملها در جهت آزاد 
س��ازی تاسیس مراکز تشخیصی و درمانی سوق 
می یابد و با نفی نظام س��طح بندی و برداش��تن 
س��قف جمعیتی س��عی در جذب منابع مالی به 
نظام سالمت دارد. تصمیمات متناقض تا به امروز 
نظام س��المتی را برای ما بجا گذاش��ته است که 
عم��ده منابع مالی آن در بخ��ش دولتی و مراکز 
ملک��ی تامین اجتماعی به ه��در می رود و عمده 
ارائه خدمات توسط بخش خصوصی به مشتریان 
ارائه می گردد، بخش خصوصی که نه تنها حمایت 
دولت و س��ازمان تامین اجتماعی را پش��ت سر 
خود ن��دارد بلکه هرروز در مع��رض تهدیدهای 

ریزودرشت آنها قرار می گیرد.
دستورالعمل نظام ارجاع و پزشک خانواده در 
مناطق شهری، طراحی یک ساختار دولتی برای 
مدیریت نظام ارجاع در س��ه سطح است. در این 
طرح ساختارهایی مانند: ستاد ملی برنامه، ستاد 
هماهنگی کشوری، ستاد اجرایی کشوری، ستاد 
راهبردی اس��تان، س��تاد عملیاتی استان، ستاد 
اجرایی شهرستان پیش بینی شده اند. سطوحی 
که در این طرح برای ارائه خدمات در نظر گرفته 

شده است عبارتند از:
سـطح یک: ش��امل پایگاه پزش��ک خانواده 
است که می تواند مطب شخصی پزشکان عمومی 
باشد که البته می بایس��ت از نظر استانداردهای 

رویای نظام ارجاع
کارل پوپر فیلسوف شهیر اتریشی در زمینه مهندسی اجتماعی دو نگرش را از هم متمایز می کند:

 Piecemeal social engineering - 1
Utopian social engineering - 2

اولی که به مهندسـی اجتماعی جز به جز ترجمه شده ناظر بر اقداماتی هماهنگ در یک جامعه است که 
با شناخت جز به جز مشکالت و فرآیندهای معیوب سعی در ارائه بهترین اقدام اصالحی برای هر فرآیند 
در یک زمان خاص و ارتقای کیفی فرآیندها بطور کلی دارد و از این طریق در یک روند بی پایان جامعه ای 

مطلوب تر برای زندگی ایجاد خواهد شد.

دکتر فرید کرمی 
سردبیر
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فضا، نیروی انسانی، محتوای خدمت، تجهییزات 
و س��اعت کار با طرح انطباق داش��ته باشد. نکته 
جالب توجه این جمله اس��ت که: در سطح یک 
نخستین تماس فرد با نظام سالمت از طریق 
پزشک خانواده با تیم سالمت اتفاق می افتد. 
توجه کنید که طراحان دستورالعمل نظام ارجاع 
بر این باورند که در ساختار نظام سالمت موجود 
ایران و بر بستر فرهنگی ما این امکان وجود دارد 
که بتوان نخستین تماس فرد با نظام سالمت را 

تحت کنترل درآورد!
اجازه دهید این مورد را کمی موش��کافانه تر 

بررسی کنیم:
در کش��ورهایی که در زمینه سیس��تم ارجاع 
موفق بوده اند و اتفاقا همان منابعی هس��تند که 
طراحان دس��توالعمل سعی در الگوبرداری از آنها 
دارند به دو دلیل امکان کنترل نخستین تماس 
فرد با نظام سـالمت وجـود دارد: 1 -قیمت 
بس��یار باالی خدمات در بخش خصوصی که در 
توان پرداخت اکثر اعضای جامعه نیس��ت و این 
خود عامل اصلی وف��ادار ماندن بیماران به نظام 
ارجاع محس��وب می ش��ود. 2 -باال بودن س��رانه 
سالمت در این کشورها که با تزریق منابع مالی به 
نظام سالمت این امکان را برای گیرندگان خدمت 
فراهم م��ی آورد که با صرف وقت بیش��تر همان 
خدمات را با کیفیت نسبتا مشابه بخش خصوصی 
دریافت دارند. در کشور ما هیچکدام از دو شرط 
ب��اال فراهم نیس��ت. از ی��ک طرف قیم��ت ارائه 
خدم��ات در بخش خصوصی هنوز در توان مالی 
اکثر شهروندان قراردارد و با کنار کشیدن دولت 
در تامین هزینه های س��المت، ارائه دهندگان و 
گیرندگان خدمات درمانی در یک توافق نانوشته 
ب��ا هم به طریقی کنار آمده ان��د و ارائه دهندگان 
خدمات )مراکز تشخیصی و درمانی( توانسته اند 
با پایین نگهداشتن قیمت که البته با فدا نمودن 
کیفیت همراه شده است، خود را با قدرت خرید 
بیماران وفق دهن��د. از طرف دیگر خدمات ارائه 
ش��ده در بخش دولتی آنقدر محدود و بعضا بی 
کیفیت است که بسیاری از شهروندان عطای آنرا 
به لقایش می بخشند. از اینرو این طرح نمی تواند 
بیماران را به سیستم ارجاع وفادار نگهدارد و این 

به معنای شکست در اولین خاکریز خواهد بود!
س��طح دو: واحدی تخصصی در نظام سالمت 
که خدمات درمانی و توانبخشی تخصصی سرپایی 
یا بستری را در اختیار ارجاع شدگان از سطح یک 
قرار می دهد و سپس پزشک خانواده ارجاع کننده 
را از نتیجه کار خویش مطلع می س��ازد. خدمات 

تخصصی س��رپایی، خدمات بستری، تجویز دارو 
و دیگر محصوالت پزش��کی و درخواس��ت انجام 

خدمات پاراکلینیک از فعالیتهای سطح 2 است.
سطح سه: شامل خدمات درمانی و توانبخشی 
فوق تخصصی س��رپایی یا بس��تری، تامین دارو 
و دیگ��ر اقالم پزش��کی و خدم��ات پاراکلینیک 
می باش��د. بازخورد خدمات این سطح در اختیار 
س��طح ارجاع کننده و پزش��ک خانواده وی قرار 
می گیرد. باید اعتراف کنم که وقتی این س��طور 
را می خوان��دم در ابتدا فکر ک��ردم که طراح این 
دستوالعمل از ایرانیان مقیم بریتانیا است که پس 
از س��ال ها دوری از وطن و تحقیق و تفحص در 
نظام ارجاع بریتانیا و دانمارک ارمغانی بس گرانبها 
برای هموطنان خود به س��وغات آورده است که 
البته پس از گش��تی در بیمارستانهای این کشور 

تازه درخواهد یافت که موضوع از چه قرار است!
آنچه که در سطح دو و سطح سه آمده آنقدر از 
واقعیت روز کشور ما به دور است که هر پزشکی 
که زمان کمی در این کش��ور طبابت کرده باشد 
و ی��ا حتی بیماری که برای تش��خیص و درمان 
بیماریش مجبور ش��ده چرخی در مراکز درمانی 
اینجا بزند، رویای��ی بودن این طرح بخصوص در 

سطوح ارجاع دو و سه را در می یابد.
مراکز تش��خیصی و درمانی وبیمارس��تانهای 
دولتی که ت��وان پذیرش بیماران خ��ود را ندارد 
چگونه می تواند در نظام ارجاع پاسخگوی بیماران 
باش��د و یا مراکز و بیمارستان خصوصی چگونه 
می توانند با تعرفه م��ورد قبول دولت که با هیچ 
منطقی پاسخگوی هزینه های رو به افزایش این 
مراکز نیس��ت به حیات خود ادامه دهد؟! دولتی 
ک��ه در اداره مراکز درمانی تحت پوش��ش خود 
مانده و بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی حذف 
یارانه ها معتقد است که تعرفه بخش خصوصی نیز 
نباید افزایش یابد چگونه می تواند عنان واحدهای 
تش��خیصی و درمانی خصوصی را در دست خود 

بگیرد؟!
نکت��ه جالب توجه پیش بین��ی ارائه بازخورد 
از س��طوح دو و س��ه به پزش��ک خانواده است. 
بعنوان یک پاتولوژیس��ت که در بخش خصوصی 
کار می کن��م برای گرفتن ش��رح حال از جراحی 
که بیم��ار را عمل ک��رده و یا دریاف��ت گزارش 
آندوس��کوپی از متخص��ص داخلی با مش��کالت 
زیادی مواجه هستم، حال تصور کنید آقا یا خانم 
دکتر جراح طی یک شرح مبسوط نتیجه اقدامات 
انج��ام ش��ده برای بیم��ار را به پزش��ک خانواده 

منعکس کند!

درقسمت دیگری از دستورالعمل نظام ارجاع 
در خصوص بیماران اورژانسی اینطور آمده است: 
کلیـه افـراد در صورتی که احسـاس کنند 
وضعیت اورژانسی دارند می توانند به پزشک 
خانواده خـود و یا بدون رعایت نظام ارجاع 
به مراکـز اورژانس مراجعه و این مراکز باید 
آنان را بپذیرند و سـهم بیمه ها در پرداخت 
این هزینه ها در موارد تحت نظر 90 درصد و 

بستری در بیمارستان 95 درصد است.
توجه کنید که دس��تورالعمل آنقدر مشتری 
مدار است که تریاژ بیمار اورژانسی را به خود بیمار 
واگذار کرده اس��ت و کافی اس��ت که خود بیمار 
این احساس در درونش ایجاد شود که موقعیتش 
اورژانسی است و آن وقت بیمه ها موظفند حداقل 

90 درصد هزینه را بپردازند!!!
ام��ا آنچه ک��ه در واقعی��ت رخ می دهد با این 
روی��ا زمین تا آس��مان متفاوت اس��ت و بیماری 
که آمبوالنس 115 اورژانس��ی بودن وضعیتش را 
تشخیص داده و تریاژ بخش اورژانس بیمارستان 
هم بر فوریت وضعیت او صحه گذاش��ته اس��ت 
س��رگردان بدنب��ال تخت خالی می گ��ردد و اگر 
خوش ش��انس باشد یک تخت اورژانس نصیبش 
می ش��ود و در غیر این ص��ورت در کف راهروی 
اورژانس سرم به دست منتظر ستاد فوریتها است 
که یک جای خالی در بیمارس��تانی دیگر برایش 
پیدا کنند! بیمارس��تان دولتی ک��ه درآمد اصلی 
آن عمدتا به پرداخت سازمانهای بیمه گر وابسته 
است و در حال حاضر که بیماران واقعا اورژانسی 
را پذیرش می دهد در مخ��ارج روزانه خود مانده 
و برای تامین غذای بیم��اران و کارکنان خود به 
بقال و قصاب محل بدهکار است چگونه می تواند 
پذیرای کلیه کسانی باشد که خود احساس کنند 

وضعیتشان اورژانسی است؟!
در بخ��ش دیگ��ری از نظام ارج��اع در زمینه 
خدمات پزش��کی در روزهای تعطیل و س��اعات 
غیراداری بحث ش��ده آمده است: درمانگاه های 
فعلـی روزهـا برحسـب نیـاز و آمادگی به 
عنوان مرکز یا پایگاه ها مجری برنامه پزشک 
خانواده خدمت خواهنـد کرد در اینصورت 
در این ساعات تابع مقررات پزشک خانواده 

هستند.
تصور کنید پس از سال ها طبابت توانسته اید با 
ق��رض و وام بانکی 28 درصد بهره، درمانگاهی را 
دایر کنید که تمامی استانداردهای ریز و درشت 
وزارت بهداش��ت از نظر ارتفاع س��قف، فضاهای 
فیزیکی، پزش��کان مقیم، تعداد پرس��تار و سایر 

مراکز تشخیصی 
و درمانی 
وبیمارستانهای 
دولتی که توان 
پذیرش بیماران 
خود را ندارد 
چگونه می تواند 
در نظام ارجاع 
پاسخگوی 
بیماران باشد 
و یا مراکز و 
بیمارستان 
خصوصی چگونه 
می توانند با تعرفه 
مورد قبول دولت 
که با هیچ منطقی 
 پاسخگوی

هزینه های رو به 
افزایش این مراکز 
نیست به حیات 
خود ادامه دهد؟!
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کارکنان را می بایست رعایت کند و پس از افتتاح 
درمانگاه پرداخت های بیمه ای که با واقعیت های 
اقتصادی روز تطابقی ندارد جوابگوی هزینه های 
درمانگاه نیس��تند و از آن طرف هم دولت معتقد 
اس��ت که تعرفه خدمات یا نبای��د افزایش یابد و 
یا با افزایش ناچی��ز آن موافقت می کند حال در 
این وضعیت بشنوید که وزارت رفاه قصد دارد که 
درمانگاه ش��ما را به س��بک و سیاق مراکز ملکی 
تامین اجتماعی اداره کند، الگویی که سال هاست 
امتحان خ��ود را پس داده و کارشناس��ان حوزه 
س��المت بر ورشکستگی آن صحه می گذارند. آیا 
واقعا وزارت رفاه پزشکان و کادر بهداشتی درمان 
را رعی��ت خود می پندارد و مایملک مردم را جزء 

مراکز ملکی خود می داند؟!
 در قس��مت دیگ��ری از ارائ��ه خدم��ات در 
روزهای تعطیل آمده اس��ت: در موارد اسـتثنا 
اگر بیمار اجازه دسترسی به پرونده سالمت 
الکترونیک او را نداد فقط اقدامات اورژانسی 

دریافت می کند.
توجه کنید که طراحان دس��تورالعمل دغدغه 
ش��ان آنس��ت که اگر بیم��اران عزیز با اش��راف 
ب��ه حقوق ش��هروندی خ��ود اجازه دسترس��ی 
ب��ه پرون��ده الکترونیک خود را ندهن��د چه باید 
ک��رد؟ و درمانگاه ها نمی توانن��د بیش از خدمات 
اورژانس��ی کاری برای بیم��ار انجام دهند و مثال 
پیگیر بیماری مزمن او باشند!!! آیا واقعا طراحان 
دس��تورالعمل فکر می کنند ک��ه ایرانیان پرونده 
س��المت الکترونیک دارند؟! یا شاید ارسال نسخ 
توسط آزمایشگاه ها و ثبت اینترنتی تشخیص های 
پاتولوژی در نظر طراحان دس��تورالعمل پرونده 
الکترونیک است؟! آیا بهتر نیست که وزارت رفاه 
فکری به حال سایت تحویل نسخ تامین اجتماعی 
کند که س��رعت آن کندتر از هر وسیله نقلیه در 
روزهای شلوغ ترافیک شهر تهران است و پس از 
ارسال اینترنتی باید در طی روزهای بعد با تلفن 
از وصول آنالین نس��خ اطمین��ان حاصل کرده تا 
سپس نسخ آزمایش��گاه ها اذن دخول به سازمان 

تامین اجتماعی را بیابند!
در واقع چیزی تحت عنوان پرونده س��المت 
شهروندان در کشور ما وجود ندارد چه به صورت 
الکترونیک و چه بصورت کاغذی. پرونده سالمت 
بیماران در کشور ایران چیزی نیست جز کیسه ها 
ی��ا پاکتهای��ی که بیم��اران از این مط��ب به آن 
آزمایشگاه دنبال خود می کشند که در داخل آنها 
از جواب آزمایش چهار سال قبل تا قبض پرداخت 
هزینه تزریق��ات یافت می ش��ود و بیماران بینوا 

سعی می کنند تا با ارائه آنها درد خود را به پزشک 
توضیح دهند و پزش��کان نیز با سردرگمی سعی 
می کنند برای یافتن راهی به تش��خیص بیماری 
دوباره از ابتدا آزمایش ها و مطالعات تصویربرداری 

را در مراکز مورد اعتمادشان تکرار کنند.
در بخ��ش دیگ��ری از دس��تورالعمل نظ��ام 
ارجاع بسته های خدمتی اس��تاندارد آمده است 
و لیس��ت بیماری های زی��ر در قالب راهنماهای 
مربوطه قرار است که ارائه گردند: آکنه، رینیت 
آلرژیک، اضطراب، نارسـایی قلب، سردرد، 
کـم کاری تیروئید، افسـردگی، درد گردن، 
استئوآرتریت، اوتیت گوش میانی، پنومونی، 
صـرع سـینوزیت، سـنکوب، خونریـزی 
دستگاه گوارش فوقانی و سایر موارد مصوب 
 وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشکی

و همچنی��ن در بخش مراقبت ه��ای کودکان و 
نوزادان فهرس��ت اقداماتی که می بایس��ت انجام 
شوند آمده است مانند: ارزیابی از نظر توانایی 
شـیرخوردن، مشـاهده تنفس تنـد و... و 

ارزیابی از نظر زردی )زیر 2 ماه( و...
و در فهرست مراقبت هایی که برای سنین دیگر 
در نظر گرفته شده یکس��ری از اختالالت ردیف 
ش��ده اند که مشخص نیست توجه به آنها بر چه 
مبنایی بوده است و برای مثال چرا باید پیشگیری، 
تشخیص و درمان اختالالت دوقطبی در محدوده 
سنی 60-25 سال جزء مراقبت های ادغام یافته 
باش��د اما از سرطان ها، بخصوص سرطان پستان 
که طبق آمارهای رس��می وزارت بهداشت شیوع 
آنها س��یر باالرونده دارد، نامی برده نشده باشد؟! 
آنچه که از محتویات فصل دوم )بس��ته خدمات 
سالمت( به ذهن متبادر می شود در ابتدا یک نگاه 
بهداشتی آن هم بدون در نظر گرفتن بیماری های 
ش��ایع این کشور اس��ت. همچنین عدم توجه به 
س��رطان به عن��وان یکی از معظالت بهداش��تی 
درمانی این کشور نش��ان از بی اطالعی طراحان 
دستورالعمل از اپیدمیولوژی جدید کشور ما دارد. 
نکته دیگری که در مورد بس��ته های خدمتی در 
نظر گرفته نش��ده است عدم تفاوت میان مناطق 
مختلف کش��ور پهناوری مانند ایران است که با 
توجه ب��ه منطقه جغرافیای��ی اپیدمیولوژی های 
متفاوتی دارند و با توجه به ش��هر یا روستا بودن 
منطقه دسترسی به امکانات متفاوت است. برای 
مثال در مورد زردی نوزادان که در اکثر شهرهای 
ایران متخصص کودکان و نوزادان وجود دارد این 
مسئله عملی نخواهد بود که زردی نوزادان توسط 
تیم سالمت که متشکل از پزشک عمومی، ماما و 

پرس��تار است مدیریت شود. در فصل سوم که به 
نیروی انسانی و فضای فیزیکی اختصاص یافته باز 
همان داستان تکراری بی توجهی به ساختارهای 
موجود و بنا کردن س��اختاری ن��و در قالب تیم 
س��المت برای پوش��ش 10000 نفر جمعیت به 
چش��م می خورد. انگار که طراحان دستورالعمل 
و مدی��ران نظام س��المت این کش��ور ارزیابی از 
نتایج سیس��تم ش��بکه های بهداش��تی درمانی 
نداش��ته اند که دوباره به دنبال همان مسیرهای 
رفته هستند و انگار همین چند سال پیش نبود 
که با بی توجهی به سیستم سطح بندی خدمات، 
سقف جمعیتی برای تاسیس مراکز تشخیصی و 
درمانی برداشته شد و منابع زیادی برای تاسیس 
چنی��ن مراک��زی از جیب بخ��ش خصوصی به 
هدر رفت و ش��اید به دلیل تسلط فرهنگ سفره 
مدیران نظام س��المت بدنبال اشتغال زایی برای 
پزشکان عمومی هس��تند که در آن صورت باید 
گفت که طرح قبلی اش��تغال زایی برای پزشکان 
عمومی که به تاسیس مراکز درمان سوء مصرف 
مواد منتهی شد به ش��هرهای این کشور رنگ و 
لعاب دیگری داده است و بر سر هر کوی و برزن 
تابلوهای رنگارنگ مراکزی اینچنینی به چش��م 
می خورد که یافتن متادون در این کشور را سهل 
تر از بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران کرده 
اس��ت! در بخش بعدی دستورالعمل نظام ارجاع 
در خصوص نحوه عقد قرارداد با پزشکان و مراکز 
طرف قرارداد بحث ش��ده است که خود بررسی 
مفصلی را می طلبد و در این مقال نمی گنجد. اما 
همین بس که تعرفه مد نظر دس��تورالعمل نظام 
ارجاع و نحوه عقد قرارداد با مراکز طرف قرارداد به 
گونه ای طراحی شده است که بیم آن می رود که 
همین مقدار ناچیزی که از خدمات تصویربرداری 
و آزمایش��گاهی در تعهد بیمه ها است نیز از کف 
بیم��اران برود و دفترچه بیم��ه تنها برای ویزیت 
س��رپایی آن هم در سطح پزشک عمومی کاربرد 
داشته باشد. در پایان می بایست بر این نکته تاکید 
کرد تا زمانیکه کارگزاران دولتی بر این باور غلط 
باش��ند که می توانند با نگاه ارباب رعیتی به ارائه 
دهندگان خدمات سالمت از طریق تغییر ساختار 
نظام س��المت عنان آن را در دس��ت بگیرند راه 
به جای��ی نخواهند برد و آنچ��ه از این بازی های 
آزمایش خطا بر جا خواهد ماند دسترسی کمتر 
اقشار آس��یب پذیر به حداقل خدمات و نابودی 
سیستم بیمه درمانی خواهد بود، ادعایی که برای 
اثبات آن کافیست کمی چشمان را باز کرد و جور 

دیگر نگریست!

چیزی تحت عنوان 
پرونده سالمت 
شهروندان در 

کشور ما وجود 
ندارد چه به صورت 

الکترونیک و چه 
بصورت کاغذی. 
پرونده سالمت 

بیماران در کشور 
ایران چیزی 

نیست جز کیسه ها 
یا پاکتهایی که 
بیماران از این 

مطب به آن 
آزمایشگاه دنبال 

خود می کشند
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دکتر کامبیز مظفري 
) متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی(

عضو هیئت علمی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی 
قلب شهید رجائی – دانشگاه علوم پزشكي تهران

حمیده رحیمي
کارشناس آزمایشگاه

نشانگرهای نارسایی احتقانی قلب
)پپتیدهای ناتریورتیک قلبی(

در سـال 1956 ایـن ایده که قلب به عنوان یک عضو غددي درون ریـز )آندوکرین( عمل مي کند قوت گرفت. 
اولین فرضیه در راسـتاي تائید این امر این بود که با قراردادن بالن در داخل دهلیز چپ سـگ و گشـاد شدن 
آن میزان جریان ادرارحیوان افزایش یافت و دومین مطلب مشـاهده گرانول های ترشـحی در سلول های دهلیزی خوکچه هندی  با 
میکروسکوپ الکترونی بود. در 1981 از عصاره استخراج شده از سلول های دهلیزي موش ها ماده ای بااثر دفع کننده سدیم در ادرار 
بدسـت آمد و در 1984 ماده ای به نام پپتید ناتریورتیک دهلیزي )ANP( از قلب انسـان جدا شـد. اندکی بعد ماده ای مشابه از مغز 
خوک به نام پپتید ناتریورتیک مغزی )BNP( جدا شـد که در انسـان عمدتا در بطن ها تولید می شـود، بنابراین امروزه به آن پپتید 

ناتریورتیک تیپ B اطالق می شود.

مقدمه
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ساختمان و عمل پپتیدهای 
ناتریورتیک قلبی

مش��خصه مش��ترک این مواد وجود  ساختمانی 
حلقوی با 17 اس��ید آمینه اس��ت که دارای یک 
پل سیستینی می باشند و قرابت چشمگیری بین 
اعض��ای خانواده این پپتیدها ب��ا هم وجود دارد. 
پیتید تیپ C( CNP )  در 1990 شناخته شد 
که در سلول های اندوتلیال عروق تولید می شود. 
پیتید تیپD (DNP) در انس��ان گزارش نشده 
اس��ت، گرچه ایمونوراکتیویتی آن در پالسمای 
ANP  انس��انی دیده شده. ارو دیالتین فرمی از
 N اس��ت با 4 اس��ید  آمینه اضافی در قس��مت
ترمین��ال و احتماال از محصوالت همان ژن مولد 
ANP است و در کلیه ساخته می شود. ANP و 
BNP هر دو در آزمایش های مربوط به نارسایی 
قلبی ارزیابی می ش��وند، که البته BNP مفیدتر 
شناخته شده و عمده بحث به آن مربوط می شود.

BNP   در گ��ردش خ��ون از یک پیش هورمون 
 pro-BNP دارای 108 اس��ید آمین��ه به ن��ام
مش��تق می شودکه در س��لول عضله قلب توسط 
یک اندوپروتئاز به نام فورین furin به یک ماده 
 فعال به نام BNP تبدیل می شود که خود حاوی

32 اس��ید آمینه و شامل قس��مت فعال ملکول 
است و مابقی فرم N ترمینال غیر فعال که به نام 
N-BNP یا  NT-proBNP شناخته می شود. 
ترش��ح هر دو جزء فعال و غیر فعال این مولکول 
با کشیدگی در جداره بطن ها و همچنین افزایش 
حج��م گردش خون که در نارس��ایی قلبی اتفاق 
می افتد تشدید می ش��ود. این ماده  با اتصال به 
یک گیرنده پاک س��ازی می ش��ود که عمل آن 
 توسط یک اندوپپتیداز صورت می گیرد. نیمه عمر 
"PNB 22دقیقه اس��ت، در صورتی که نیمه عمر
  1N-BNPتا2 ساعت است و مکانیسم کلیرانس 
آن نامشخص است. اثر BNP و سایر پپتیدهای 
این گروه بر روی گیرنده های G-protein است 
ک��ه باعث آزادی گوانوزین مونوفس��فات حلقوی 
می ش��ود. اثر این م��اده کاهش عملک��رد محور 
رنین آنژیوتانسین – آلدوسترون، کاهش فعالیت 
سمپاتیک در قلب و کلیه و افزاینده جریان خون 
کلیه است و با تاثیر مستقیم بر روی مجاری جمع 

کننده ادرار در کلیه باعث دفع سدیم می شود. 

تشخیص نارسایی احتقانی قلب 

 100pg/mL کمتر از BNP سطح پالس��مایی

اس��ت. البته دامن��ه مرجع به س��ن و جنس نیز 
بستگی دارد. بهترین کاربرد اندازه گیری این پپتید 
در تش��خیص بیماران بدحالی اس��ت که با تنگی 
نف��س حاد به اورژانس مراجع��ه می کنند. افتراق 
نارسایی قلبي از بیماری های ریوی مانند آمفیزم 
گاهی دش��وار بوده و تاکن��ون آزمونی اختصاصی 
برای آن شناخته نشده است. در میان بیمارانی که 
اختالل عملکرد بطني دارند بیماران دچار نارسایی 
قلبی مقدار BNP شان باالتر است. همچنین در 
بیمارانی که شدت نارسایی بیشتر باشد این مقدار 

باالتر است.
 BNP با درمان مناس��ب نارس��ایی قلب مقدار
کاهش پیدا می کند. بنابراین برای پایش س��یر 
درمان کمک کننده است. از سایر کاربردهای این 

آزمون می توان به این موارد اشاره کرد:
   تعیین میزان خطر در بیماران دچار سندرم 

حاد کرونر
   پای��ش ش��دت بیماری دربیم��اران مبتال به 

بیماری کرونری قلبی
   غربالگ��ری بیم��اران از نظر اختالل عملکرد 

بطنی در گروههای خاص
    آزمایش برای سنجش توکسیسیته قلبی به 

واسطه دارو
تا همین اواخر تشخیص نارسایی قلبی منحصراً 
بر مبنای عالئم و یافته های اکوکاردیوگرافی بود 
ول��ی BNP به عن��وان بیومارکر جدیدی جهت 
تش��خیص قطعی و زودرس نارسایی قلبی ایده 
آل اس��ت. این آزمون از نظر تشخیصی و تعیین 
پی��ش آگهی در بیماران دچار تنگی نفس حاد و 
درد قفسه سینه با ارزش است. در نارسایی مزمن 
قلبی تشخیص افتراقی تنگی نفس با سایر علل 
حاد این ش��کایت مثل پنومونی – کارسینوم – 
پلورزی وآس��م اس��ت. مقادیر نرمال BNP در 
رد عل��ل قلبی تنگی نفس بیماران مفید اس��ت.  
همچنین ب��ه عنوان فاکتوری پیش بینی کننده 
و مس��تقل در آریتمی ها ، س��کته مغزی و مرگ 
می باشد و در ارزیابی تاثیر درمان نارسایی قلبی 

موثر است. 

محدودیت ها

این آزمون گران است بنابراین کاربرد روتین آن 
برای تعداد زیادی بیمار باید با دقت انجام ش��ود. 
برخی از مراکز درمان��ی محدودیت هایی را برای 
اس��تفاده از این آزمایش در پایش بیماران به کار 
می برند. یکی  دیگر از محدودیت های این آزمون 

این است که دامنه وسیعی از مقادیر در بیماران 
با یا بدون نارس��ایی قلبی دیده می شود  و تمام 
ش��اخص هایی که س��طح BNP را در گردش 
خون تعیین کنند به درس��تی شناخته نشده و 
همچنین مق��دار BNP در بیم��اری هایی غیر 
از نارس��ایی قلبی که سبب عدم توازن در حجم 
مایعات شوند نیز افزایش می یابند مانند نارسایی 
کلیوی که البته اغلب با نارسایی قلبی هم همراه 

است.
در افراد بدون نارس��ایی قلبی باالتر بودن میزان 
 BMI ب��ا جن��س مونث ، س��ن ب��اال و BNP
)شاخص توده بدن ( پایین ارتباط دارد. همچنین 
بیماران با نارس��ایی قلبی عالمت دار اگر بیماری 
BNP شان مزمن و پایدار باشد مقادیر طبیعی
را نش��ان می دهند. تفاوت میزان BNP در یک 
فرد نس��بت به خودش نس��بتا زیاد است یعني 
در ی��ک گ��روه بیماران با نارس��ایی قلبی مزمن 
در ش��رایط پای��دار این تفاوت در مق��دار از یک 
هفت��ه تا هفت��ه دیگر به می��زان 40-30 درصد 
بوده اس��ت. پس به نظر می رس��د مناسب ترین 
کارب��رد BNP به عنوان آزمون��ی مکمل در رد 
نارس��ایی قلبی در موارد حاد باشد. البته نباید به 
 عنوان تنها معیار تش��خیص نارسایی قلبی تلقی

 شود.
اولین آزمایش هایی که ب��ه صورت تجاری برای 
س��نجش BNP به وجود آمد ب��ه صورت روش 
ایمونواسی بوده است. اینکه آیا BNP نسبت به 
N-BNP ارجحیت داشته باشد، مشخص نشده 
اس��ت. عالوه بر اینکه BNP بیومارکر نارسایی 
قلبی اس��ت، تاثیر گش��ادکنندگی عروق و دفع 
س��دیم آن باعث شده تا به شکل دارو در درمان 
نارسایی قلبی استفاده شود. به خاطر نیمه عمر 
کوتاه BNP باید در صورت تجویز دارو آزمایش 
س��طح س��رمی BNP با فاصل��ه از تجویز دارو 
 BNP انجام شود. البته مفید بودن اندازه گیری
در بیمارانی که ای��ن دارو را دریافت می کنند به 

درستی مشخص نشده است.
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اس��تاد پرویز دبیری، اس��فند ماه سال 1300 
در ته��ران دیده به گیتی گش��ود. تحصیالت 
خود را تا دوره پزش��کی در تهران گذراند و در 
 سال 1325 به مدرک دکترای پزشکی دست

یافت.
 او پس از خدمت نظام وظیفه در سال 1330 

به عنوان دانشیار در دانشگاه اصفهان پذیرفته 
و ع��ازم اصفهان ش��د و در ای��ن حضور نقش 
موثری در راه اندازی دانشکده پزشکی دانشگاه 
اصفه��ان ایفا ک��رد. همچنین پس از ش��روع 
ب��ه کار در دانش��گاه اصفهان عالوه بر رش��ته 
اختصاص��ی خ��ود یعنی پاتولوی ب��ه تدریس 

رش��ته های بیول��وژی، بافت شناس��ی، جنین 
شناس��ی و آناتومی مقایس��ه ای در دانش��کده 
پزشکی پرداخت و در س��ال 1334 به سمت 
اس��تاد پاتول��وژی و مدیریت گ��روه پاتولوژی 
ارتق��اء یافت. بنی��ان گذاری آزمایش��گاه های 
بافت شناس��ی و پاتول��وژی در بخش پاتولوژی 

یادی از استاد دبیری
آینده ازآن کسی است که به استقبالش می رود

آنها که از میان اکثریت بیرون می آیند، آنها که نابغه نام می گیرند، آنان واالیان  حقیقی بشرند.)آرتور شوپنهاور(
استاد فرزانه و محقق ارزشمند جناب آقای دکتر پرویز دبیری 13 تیر در سن 91 سالگی و پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری 
زونا از میان ما رفت و جامعه پزشکی ایران یکی از ستارگان پرفروغ خود را از دست داد. دکتر پرویز دبیری، یکی از چهره های نامدار 
دانش پزشـکی جهان و از دانشـمندان اندیشه ورز ایرانی در سال 13۷5 ) 1996 میالدی( به عنوان یکی از پانصد دانشمند برتر جهان 
شـناخته شـد و نام او به عنوان چهل و نهمین چهره در کتاب »FIVE HUNDRED LEADERS OF INFLUENCE« به ثبت 

رسید.
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و س��پس بیمارستان های وابس��ته به دانشگاه 
اصفه��ان و ایجاد م��وزه پاتول��وژی در بخش 
آس��یب شناس��ی دانش��گاه اصفهان و تربیت 
دستیاران آسیب شناسی از تالش های ارزنده 

دکتر پرویز دبیری است.
 اس��تاد همچنی��ن مدت یک س��ال در بخش 
پاتولوژی دانشکده ویرجینیا ) MCV ( آمریکا 
ب��ه مطالعه پرداخت و موفق به دریافت بورس 
مطالعاتی شش ماهه سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( برای دانش��گاه ه��اروارد آمریکا و ) 
AFIP ( واشنگتن ش��د و پس از آن از طرف 
سازمان بهداشت جهانی به بازرسی موسسات 
اس��کاندیناوی  پاتولوژی کش��ورهای  ب��زرگ 
)س��وئد، نروژ، دانمارک(، انگلستان و سوئیس 
مبادرت ورزید. دکتر دبیری در س��ال 1359 
از دانشکده پزشکی اصفهان بازنشسته ولی در 
سال 1365 در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد 
نجف آباد به اداره بخ��ش پاتولوژی و تدریس 
در دروس جنی��ن شناس��ی و بافت شناس��ی 
و پاتول��وژی دع��وت ش��د و آزمایش��گاه های 
بنی��ان  را  پاتول��وژی  و  شناس��ی   باف��ت 

نهاد. 
به پاس تمامی زحمات و دانش قابل تقدیر استاد 
دبیری ، با پیش��نهاد انجمن پاتولوژیست های 
ایران، در روز پزش��ک س��ال 1380 ایشان از 
طرف س��ازمان نظام پزش��کی ایران به عنوان 
» پاتولوژیس��ت نمون��ه« برگزیده ش��د. دکتر 
پرویز دبیری از خدمتگزاران برجسته و پیگیر 
دانش، خاصه در رشته پزشکی بود، که ضمن 
خدمتی بی دریغ و طوالنی به همنوعان، در کار 
علمی خود به مدارج واالیی دست یافت و آثار 

بسیاری از خود بجا گذاشت. 

زندگی، اندیشه و آثار دکتر پرویز دبیری

از دکتر پرویز دبی��ری آثار متعددی در زمینه 
دانش پاتول��وژی برجای مانده که از این میان 
کتاب » تومورهای مثانه« در س��ال 1379 به 

عنوان »کتاب سال ایران« برگزیده شد.
از جمل��ه مطالعات علمی و تألیفات پزش��کی 

ایشان می توان به
   مطالعه در خصوص لنفوم ها، س��رطان های 
پستان، س��یروز کبدی، سالک شکل مرطوب 
و خش��ک کاال آزار، س��رطان مری، بررس��ی 
آماری س��رطان ها در اصفهان و طرز فراگیری 
و پراکندگی سرطان های هیلوباکتر پیلوری در 

آسیب های معدی، سرطان مثانه 
    تهیه بیش از 6000 اسالید از آسیب های 

بدنی در اندام های مختلف انسانی 
   تهی��ه قری��ب ب��ه 3000 عک��س رنگی از 
آس��یب های بدنی به منظور تهیه یک اطلس 

جامع پاتولوژی 
   تهی��ه عکس های میکروفوتوگرافی به قطع 
ب��زرگ و رنگی و ب��ا اندازه ه��ای مختلف که 
بزرگترین آنها به قطع 5 در5 متر که در موزه 
پاتولوژی دانشکده پزشکی اصفهان قرار دارد. 

)کاری ابتکاری و منحصر به فرد( 
   از بنیانگ��ذاران جمعی��ت ملی مب��ارزه با 
س��رطان اصفهان و مؤثر در بنای س��اختمان 
بیمارستان این جمعیت، تهیه بخش پاتولوژی 
فعال و ایجاد آزمایشگاه سیتولوژی برای کشف 
زودرس س��رطان گ��ردن زهدان زن��ان »پاپ 

اسمیر« در آن بیمارستان 
   تهیه حدود 1000 میکرو فوتوگرافی سیاه 
و س��فید و رنگی برای اس��تفاده در مجموعه 

پاتولوژی آن بیمارستان
   تدوی��ن 40 جل��د از مجموع��ه پاتولوژی 
تومورها که 6 جلد آن به چاپ رسیده است .

   پاتولوژی تومورهای ریه
   پاتولوژی تومورهای پروستات

    پاتولوژی تومورهای مثانه
   پاتولوژی تومورهای تیروئید

   پاتولوژی تومورهای کلیه
   پاتولوژی تومورهای استخوان

   چاپ کتاب ناهنجاری های مادرزادی قلب
   چاپ راهنمای علمی آموزش��ی پاتولوژی 

برای دانشجویان پزشکی 

تألیفات ادبی و هنری

   ترجم��ه آث��ار دکتر کارل )انس��ان موجود 
ناشناخته( و )را ه و رسم زندگی(

   ترجم��ه گلچین��ی از زندگی حش��رات اثر 
 Fabre

   تدوین کتاب جهان ، دنیای زنده، انسان
   زندگی و آثار بتهون

   زندگی و آثار موتزارت
   نگاهی به اصفهان شهر هنر

   حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی و ش��اهنامه 
)گزیده آثار( اشاره کرد.

دکت��ر دبیری به فرهنگ و تاریخ ایران عش��ق 
می وزری��د و ت��الش فراوان��ی در گ��ردآوری 

نسخه های مختلف شاهنامه فردوسی و نگارش 
ابیاتی از ش��اهنامه به خط خود داشت. استاد 
جایگاه خاصی نیز برای موسیقی و عکاسی در 
زندگی خود قائل ب��ود و مجموعه های بزرگی 
از عکاس��ی طبیعت، بناه��ای تاریخی ایران و 
به ویژه معم��اری تاریخی اصفهان فراهم آورد 
که برخی در کتاب »نگاهی به اصفهان ش��هر 
هنر« منتش��ر ش��ده اس��ت. وی همچنین به 
زیبایی اندیش��ه هایش را به نظم درمی آورد و 
» جهان بین��ی علمی و دنیای زنده« نمونه ای 
از س��روده های ایش��ان است که س��یر تکامل 
جان��داران را ط��ی ه��زاران س��ال ب��ه تصویر 
می کش��د.  اس��تاد پرویز دبیری، ش��خصیتی 
علم گرا، مدافع صلح و آش��تی جهانی و حافظ 
محیط زیست بودند و تاثیر این شخصیت را در 

بیشتر آثارشان به خوبی می توان دید. 
فقدان این دانش��مند فرزانه و عالم برجسته را 
ب��ه تمامی همکاران به خص��وص جناب آقای 
دکتر ش��هریار دبیری، پس��ر بزرگوار استاد و 

جامعه پزشکی تسلیت می گوییم.
روحش شاد یادش گرامی
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تش��خیص وجود هلیکوباکتر پیلوری به خاطر 
ارتباط ای��ن میکروب با س��رطان زایی و درمان 
نسبتا ساده آن، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
روش های رنگ آمیزی برای این کار وجود دارد که 
عبارتند از رنگ آمیزی معمول هماتوکسیلین- 
ائوزین، رنگ آمیزی گیمسا، رنگ آمیزی وارتین 
اس��تاری )Warthin Starry( و رنگ آمیزی 
ایمونوهیستوشیمی با استفاده از آنتی بادی ضد 
هلیکوباکتر پیلوری. در مطالعه حاضر که در مرکز 
Pittsburgh در آمریکا انجام گرفته است، این 
روش ها با هم مقایسه شده اند  )وجود هلیکوباکتر 
پیلوری در رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و 
یا ایمونوهیستوش��یمی به عنوان مثبت در نظر 
گرفته ش��د( . 356 نمونه بیوپسی انتخاب شد 
که نیمی از آنها با چهار روش رنگ آمیزی شده 
بودند و نیمی دیگر فقط با روش هماتوکسیلین 
و ائوزین و ایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی شده 
بودند. بررسی اسالیدها توسط چهار پاتولوژیست 
به صورت مستقل صورت گرفت. میکروب در 38 
مورد یافت شد. در 83 درصد موارد، میکروب با 
همان رنگ آمیزی اولیه هماتوکس��یلین ائوزین 
تشخیص داده شده بود. در بین روش های انجام 
ش��ده برای تشخیص وجود هلیکوباکتر پیلوری 
ایمونوهیستوش��یمی  معده،  بیوپس��ی های  در 
)به ش��کل توجه شود( بیش��ترین حساسیت و 
ویژگی را داش��ته است و پس از آن رنگ آمیزی 
هماتوکس��یلین – ائوزین قرار داشت. رنگ های 

گیمسا و وارتین استاری در این مطالعه ویژگی و 
حساسیت کمتری داشته و استفاده از آنها مورد 

تردید قرار گرفته است )جدول(.
  در بی��ن مناطق مختلف معده، احتمال وجود 
هلیکوباکتر در مخاط آنتروم از همه جا بیش��تر 
ب��وده اس��ت و در صورتی که الته��اب مخاطی 
درجه متوس��ط تا شدید داش��ته باشد، احتمال 
مثبت ش��دن نتایج افزایش می یابد. در بررسی 
وجود هلیکوباکتر پیلوری، نظر پزش��ک معالج 
و درخواس��ت وی در تش��خیص هلیکوباکت��ر 
از اهمی��ت قابل توجه��ی برخوردار نیس��ت و 
پاتولوژیس��ت بدون توجه به درخواست پزشک، 
باید بیشتر به تغییرات میکروسکوپی و بخصوص 
شدت التهاب توجه نماید. بنابر توصیه این مقاله، 
در صورتیکه درجه التهاب باال بود ابتدا بررسی با 
رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین صورت گرفته 
و در صورتی که با این روش میکروب یافت نشد، 
در قدم بعدی، رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی 
انجام ش��ود و وجود یا ع��دم وجود هلیکوباکتر 

پیلوری تایید شود.

توضیح
ب��ا اینکه این مطالعه در یکی از مراکز مش��هور 
آمریکا صورت گرفته اس��ت ولی ش��اید تعمیم 
نتای��ج آن به کش��ور ما چندان عمل��ی به نظر 
نمی رس��د چ��را ک��ه هزین��ه انج��ام آزمایش 
ایمونوهیستوش��یمی باال ب��وده و باری بر دوش 
س��ایر هزینه های تشخیص و درمان خواهد بود 
و دوم آنک��ه به هرحال انج��ام این رنگ آمیزی 
معموال مدتی به طول می انجامد و جواب بیمار با 

تاخیر مضاعف آماده خواهد شد.
REF:

دکتر فاطمه محجوب 
دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران

دکتر شكوفه شجیعی
دستیار آسیب شناسی

 آیا استفاده از روش های اضافی رنگ آمیزی
 برای هلیكوباکتر پیلوری، ضروری است؟

Are Routine Ancillary Stains Required to 
Diagnose Helicobacter Infection in Gastric 
Biopsy Specimens?
Douglas J. Hartman, MD,1 and Scott R. 
Owens, MD2
Am J Clin Pathol 2012;137:255-260

رنگ آمیزی ایمونوهیستوشـیمی برای هلیکوباکتر پیلوری. ارگانیسم ها در داخل کریپت ها به رنگ قهوه ای 
دیده می شوند. 
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دکترمجیدرضا حق زارع
درماتوپاتولوژیست

  شرح حال

مرد 58 س��اله ای به کلینیک پوس��ت با ضایعات جلدی بدون 
عالئم سیس��تمیک در اندام تحتانی که از س��ه هفته پیش شروع 
شده بود مراجعه نمود.در معاینه ماکول های خارش دار متعدد در 
پاها به قطر 0/5cm-1 مالحظه شد.  در آزمایش های اولکوسیتوز 
و لنفوس��یتوز دیده ش��د. همینطور یک پاراپروتئین منوکلونال از 

نوع IgM  کاپا مشهود شد.

در بیوپس��ی جلدی بیشتر نمای انفیلتراسیون پری و اسکوالر 
و انترسیس��یل نوتروفیل و گرد و غبار هس��ته ها مشهود است که 
هم��راه ب��ا وجود فیبرین در دی��واره ونول ها اس��ت.  اما با نگاهی 
دقیق تر و درشت نمایی بیشتر هیستیوسیت هایی پری واسکوالر 
مالحظه می ش��ود که س��لول های قرمز خونی و غبار هسته ای را 

فاگوسیته کرده اند.

  شرح حال 

زن 52 س��اله با پاپول های اریتماتو روی تنه و گردن از س��ه هفته قبل 
مراجع��ه نمود . ضایعات هیپرکراتوتیک در بالین مش��ابه SCC به نظر 

رسید و مورد بیوپسی قرار گرفت.

یافته های هیستولوژی
 

ضایعه مرکزی هیپرپالزی اپی تلیوم س��طحی که توس��ط انفیلتراسیون 
مختلطی از س��لول های پلئومورف و آناپالزیک فرا گرفته ش��ده اند. این 

سلول ها اکثرا CD30  مثبت هستند.

  گزارش مواردی آموزنده از درماتوپاتولوژی

یافته هیستولوژی

یافته هیستولوژی
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هیپرپ��الزی سودوکارس��ینوماتوز همراه با 
بیماری ه��ای متنوعی اع��م از عفونی، التهابی 
وی��ا نئوپالزی��ک دیده می ش��ود. ای��ن حالت 
حت��ی در لنفوم و یا ضایع��ات لنفوپرولیفراتیو 
ب��ا CD30 مثب��ت یاف��ت می ش��ود. هرچند 
مکانیس��م آن دقیق��ا روش��ن نیس��ت، با این 

ح��ال احتمال می رود که فاکتورهای رش��دی 
چونTGF , EGF دچار مش��کل در تنظیم 
گش��ته باش��ند. همینطور مواردی از همراهی 
ب��ا   CD30 لنفوپرولیفراتی��و  بیماری ه��ای 
کرآت��و آکانتوما گزارش ش��ده اس��ت. همانند 
لوکال  لنفوپرولیفراتیو، س��اپرس  بیماری های 
ایمن��ی می تواند عامل هیپرپ��الزی اپی تلیال 
ش��ود همانگونه که منجر به ایجاد لنفوم های 
در  می گ��ردد.   Anaplastic large cell
ی��ک نمون��ه بیوپس��ی کوچک پوس��تی تنها 

وجود انفیلتراس��یون س��لول های لنفوس��یتی 
آتی پیک اطراف کراتینوس��یت های آتی پیک 
ب��ا میتوز زیاد توانس��ت به افت��راق آن از یک

  IHCواقعی کمک کند. نش��انگرهای  SCC
  P53و )MMP-1( -1 همانند متالوپروتئیناز
می تواند به افتراق SCC , PCH  کمک کند 
زیرا این نش��انگرها درPCH  در نواحی بازال 
دیده می شود ولی در SCC  در تمامی الیه ها 
یافت می شوند. بعالوه MMP-1در استرومای 

اطراف تومور SCC هم مالحظه می شود .

عالمت کلیدی سندرم حاد شبه سپتی سمی 
وجود هموفاگوستیوز بعنوان یافته پاتولوژی در 
 Hemophagocytic Lymph چند ارگان یا
histiocytosis ) HLH( اس��ت .این سندرم 
در واق��ع بیانگر موقعیتی هیپرانفالماتوار ناش��ی 
 از نقص در سیس��تم سیتوتوکس��ی سیتی است

 )Cellular toxicity( ک��ه عمدت��ا ب��ه علت 
نق��ص در پرفوری��ن ی��ا ثانویه به عفون��ت ها ، 
بدخیمی،بیماری های روماتولوژی و یا متابولیک 
اس��ت.  عالئم شاخص آن در بالین، تب طوالنی، 
س��یتوپنی، هپاتواس��پلنومگالی و نارسایی کبد 
است که می تواند همراه هیپرتری گلیسریدمی 
کوآگولوپاتی و هیپوفیبرینوژنمی و افزایش سطح 

فریتین باشد.
ضایع��ات  ش��کل  ب��ه  جل��دی  ضایع��ات 

ماکولوپاپول��ر عمدت��ا بوده که بیش��تر ناش��ی 
از ارتش��اح لنفوهیستوس��یتی اط��راف ع��روق 
در درم رتیک��والر اس��ت انتش��ار خ��ارج از رگ 
 گلبول ه��ای قرمز عامل خ��ارش ضایعات تلقی

می شود.

ب��ا این حال یافتن هموفاگوس��تیوز در نمونه 
پوستی نادر و بیش��تر در چربی زیرجلدی قابل 
مشاهده است. باید توجه داشت که لنفوم بدخیم 
در نیمی از م��واردHLH ، قبل و یا طی درمان 

بدخیمی ظاهر می شود.

پاسخ گزارش موردی

مورد اول:

مورد دوم:

بحث

بحث

   هموفاگوستیوز لنفوهیستوسیوز
Hemophagocytic Lympho Histiocytosis

تشخیص نهایی: 

  لنفوماتوئید پاپولوزیس با هیپرپالزی پسودوکارسینوماتوزتشخیص نهایی: 
Lymphomatoid papulosis with pseudo carcinomatous hyperplasia
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بررسی آزمایشگاهی سرطان پستان

سرطان پستان
بدخیمی هـای پسـتان علت اصلـی مرگ زنـان در 
کشـورهای غربـی را تشـکیل می دهنـد. در ایالت 
متحـده احتمال اینکـه یک زن در طـول زندگی به 
سـرطان پسـتان مبتال شـود یک به هشـت است. 
سـرطان پسـتان 26 درصد از موارد جدید سـرطان 
و 15 درصـد از مرگ های ناشـی از سـرطان در زنان 
آمریکایی را تشـکیل می دهد. در حدود یک درصد 
از سرطان های پستان در مردان رخ می دهد. خطر به 
وجود آمدن سرطان پسـتان توسط عوامل متعددی 
تحـت تاثیر قـرار می گیرد. این عوامل شـامل سـن 
باال، سـابقه خانوادگی سـرطان پسـتان بـه ویژه در 
خویشاوندان درجه اول، عوامل هورمونی )سن کم در 
شروع پریود، سن باالتر یائسگی، سن باالتر در زمان 
اولین بارداری کامل، تعداد کمتر بارداری ها و استفاده 
 از درمـان جایگزینـی هورمونـی(، عوامـل بالینـی

)تراکم باالی نسج پسـتان و بیماری های خوش خیم 
پستان همراه با هیپرپالزی آتیپیک(، چاقی و مصرف 
الکل اسـت. از سال 1990 میزان مرگ و میر همراه با 
سرطان پسـتان در زنان ایاالت متحده کاهش یافته 
است، کاهشـی که هم به علت پیشرفت در درمان و 

هم تشخیص زودرس بوده است. 

دکتر سعید آزاد ارمكی
متخصص آسیب شناسی

برای س��رطان موضع��ی پس��تان، درمان 
اولیه به طور معمول ش��امل جراحی با حفظ 
پستان و اش��عه درمانی یا ماستکتومی است. 
بیشتر بیماران با سرطان مهاجم پستان بعدا 
درمان سیس��تمیک کمکی ش��یمی درمانی 
و یا درم��ان هورمونی دریاف��ت می کنند که 
نش��ان داده شده است که عود سیستمیک و 
مرگ در ارتباط با س��رطان پستان را کاهش 
می دهند. به ه��ر حال این واقعیت که بعضی 

بیماران که درگیری عقده های لنفاوی ندارند 
توسط ترکیب جراحی و رادیوتراپی شفا پیدا 
می کنند، نش��ان می دهد ک��ه درمان کمکی 
ممکن است در تمام بیماران ضروری نباشد. 
بنابراین برای تجوی��ز منطقی درمان کمکی 
ب��رای بیم��اران با بیماری موضع��ی، چندین 
عام��ل پیش��گویی کننده بررس��ی می ش��ود 
تا خط��ر عود را بررس��ی کنند. ای��ن عوامل 
پیشگویی کننده شامل اندازه تومور، درگیری 

عقده های لنفاوی زیربغل، نوع هیستولوژیک، 
درجه سیتولوژیک، تهاجم عروقی و لنفاتیک 
و نشانگرهای زیستی خاص همراه با سرطان 
پس��تان اس��ت. در حالی که درم��ان کمکی 
پیامد بیماران را بهبود می بخش��د، 25 تا 30 
درصد از زنان با عقده لنفاوی منفی و حداقل 
50 ت��ا 60 درص��د با بیماری عق��ده لنفاوی 
مثب��ت، عود یا بیماری متاس��تاتیک را ظاهر 
می کنند. سرطان پستان متاستاتیک در حال 

  IHC جهت بررسی گیرنده استروژن در بدخیمی مهاجم پستان که  در 
حدود 60 درصد هسته های سلول های تومور واکنش قوی نشان می دهند.

عکس -1

مسائل بالینیتحلیل
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حاض��ر عالج ناپذیر در نظر گرفته می ش��ود. 
انتخاب های درمانی برای بیماری متاستاتیک 
ش��امل ش��یمی درمانی، درم��ان هورمونی و 
درمان های برپایه مولکولی اس��ت. در زمینه 
بیماری متاستاتیک، اطالعات به دست آمده 
از کنترل سریال نش��انگرهای تومور در سرم 
ممکن اس��ت در تصمیم به ادامه یا قطع یک 

درمان خاص شرکت داشته باشد.

بررسی آزمایشگاهی

نشـانگرهای زیسـتی بافتی در سرطان 
پستان

ارزیابی نش��انگرهای زیستی در بافت های 
به دس��ت آمده از تومور پستان بیمار به طور 
روزمره به منظور اطالعات پیشگویی کننده و 

هدایت درمان انجام می پذیرد.
گیرنـده  و   )ER( اسـتروژن  گیرنـده 

)PR( پروژسترون
ER و PR گیرنده ه��ای داخ��ل س��لولی 
هس��تند که ب��ه هورمون های اس��تروئیدی 
محل��ول در چرب��ی که به داخل س��لول های 
هدف منتش��ر می ش��وند متصل می گردد. به 

دنبال اتصال لیگاند، دو س��اب یونیت گیرنده 
ب��ه هم متصل می ش��ود تا ی��ک واحد عملی 
منفرد متصل به DNA را تش��کیل دهد که 
به س��کانس های خاص هدفDNA متصل 
می ش��ود ت��ا ترجمه ژن ه��ای ه��دف را القا 
کند. دو ش��کل مختلف از گیرنده  اس��تروژن 
به نام ه��ای ER-α و ER-β وجود دارد که 
توس��ط ژن های جدا کد می شود. آزمون های 
بالینی ER-α را که ش��کل کالسیک گیرنده 
است ارزیابی می کنند. گیرنده پروژسترون دو 
ایزوف��رم دارد که از نظر وزن مولکولی تفاوت 

دارند اما توسط یک ژن کد می شوند.
اندازه گی��ری وضعیت گیرنده اس��تروژن 
و پروژس��ترون توم��ور در تم��ام بیم��اران با 
س��رطان پس��تان توصی��ه می ش��ود. تظاهر 
گیرنده اس��تروژن در نزدیک ب��ه 70 درصد 
از س��رطان های پستان وجود دارد و همراه با 
پیش آگهی مطلوب است و نشان می دهد که 
رش��د تومور ممکن است وابسته به استروژن 
باشد. مقصود اولیه از تعیین وضعیت گیرنده 
اس��تروژن و پروژس��ترون در س��رطان های 
پستان، مشخص کردن بیمارانی است که در 
هر دو گروه درمان کمکی و متاس��تاتیک به 

درمان های آندوکرینی بهتر پاس��خ می دهند. 
این درمان ها یا توسط مهار تشکیل استروژن 
از پی��ش س��ازهای آن یا ممانع��ت از اتصال 

استروژن به گیرنده های آن عمل می کنند.
درمان های آندوکرین شامل تاموکسیفن)1(، 
ح��ذف تخم��دان )جراح��ی یا ش��یمیایی(، 
)آناس��ترازول)2(،  آرومات��از  مهارکننده ه��ای 
لتروزول)3( و اگزمس��تان)4(( و مهارکننده های 
گیرن��ده اس��تروژن غیرقابل برگش��ت مانند 

فولوسترانت)5(است. 
در بیماران با تومورهای با گیرنده استروژن 
مثبت، پنج سال درمان کمکی با تاموکسیفن 
به طور قابل مالحظه ای میزان مرگ س��االنه 
از س��رطان پس��تان را کاه��ش می دهد. در 
حالی که در بیم��اران با تومورهای با گیرنده 
اس��تروژن منفی، تاموکس��یفن اث��ر کمی بر 
عود یا مرگ نش��ان می دهد و ب��ه طور قابل 
مالحظ��ه ای اث��رات پلی کموتراپ��ی را تغییر 

نمی دهد.
وضعیت ER/PR به طور معمول توس��ط 
می ش��ود.  بررس��ی   ایمونوهیستوش��یمی 
ایمونوهیستوش��یمی درص��د س��لول های با 
رنگ آمی��زی هس��ته ای ER/PR را بررس��ی 

عکس -IHC   2 جهت بررسی تظاهر پروتئین HER-2 در غشای سلول های تومورال.

بررسی 
نشانگرهای 
زیستی در 
بافت های به 
دست آمده از 
تومور پستان 
بیمار جهت 
اطالعات 
پیشگویی و 
هدایت درمان 
به طور روزمره 
انجام می گیرد
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می کن��د و ممک��ن اس��ت همچنین ش��دت 
رنگ آمی��زی را بررس��ی کن��د. اس��تفاده از 
آنتی بادی ه��ای ب��ا ارزش مورد نیاز اس��ت و 
ی��ک کنترل مثبت )یعنی ی��ک بافت کنترل 
با سلول های تومور که گیرنده را ظاهرکنند( 
باید به طور موازی مورد بررس��ی قرار گیرد. 
برای گیرنده اس��تروژن، سلول های اپی تلیال 
طبیعی پس��تان در بافت همج��وار می تواند 
یک کنت��رل مثب��ت داخلی را فراه��م کند. 
برای جلوگیری از نتایج کاذب حداقل 6 تا 8 
س��اعت از ثبوت فرمالین برای حفظ اپی توپ 
گیرنده های اس��تروژن و پروژس��ترون توصیه 

می شود.

HER-2

  ) ERBB2و NEU با نام های( HER-2
 17q11 یک پروتوانکوژن در محل کروموزوم
است که عضوی از خانواده گیرنده عامل رشد 
اپیدرم��ال)6( اس��ت. HER-2 مانند س��ایر 
اعضای خانواده EGFR، یک گیرنده ترانس 
مامبران ب��ا فعالیت سیتوپالس��می تیروزین 
کیناز اس��ت. اتصال واحدهای گیرنده منجر 
به فسفوریالسیون انواعی از مواد می شود که 
منتج به فعال ش��دن راه های سیگنالی داخل 

سلولی مهم برای رشد سلول و بقاء می شود.

در حالیکه س��لول های طبیعی ش��امل دو 
کپی از ژن HER-2 هستند )یک کپی روی 
هر کروموزم 17(، در نزدیک به 25 درصد از 
HER- س��رطان های پستان، تعداد کپی ژن
2 حداق��ل به میزان دوبراب��ر تعداد کپی های 
کروم��وزوم 17 افزای��ش می یاب��د. پدیده ای 
که تقوی��ت ژن)7( نامیده می ش��ود. تقویت 
ژن منتج ب��ه تظاهر افزای��ش یافته پروتئین 
HER-2 در سطح سلول می شود که به نوبه 
خود رش��د و بقای س��لول توموری را تشویق 
می کند. تومورهایی که HER-2 را بیش��تر 
تظاهر می کنن��د از آنهایی که تظاهر افزایش 
یافته ندارند مهاجم تر رفتار می کنند و همراه 

با نتایج کلینیکی ضعیف تری هستند.
بررس��ی وضعی��ت HER-2 در تومور در 
تمام بیماران با سرطان مهاجم پستان توصیه 
 HER-2 می ش��ود. هدف اولی��ه از آزم��ون
مش��خص کردن بیمارانی با س��رطان پستان 
ابتدایی یا پیش��رفته اس��ت که واجد شرایط 
ب��رای درمان با تراس��توزوماب )هرس��پتین( 
)8( یک آنتی ب��ادی مونوکلونال نوترکیب که 
HER-2 را تشخیص می دهد هستند. گرچه 
مکانیس��م واقعی عمل آن فعال واضح نیست 
نشان داده شده اس��ت که تراستوزوماب هم 
در آزمون های خ��ارج بدن و هم در مطالعات 
حیوانی باعث مهار رش��د س��لول های تومور 

انس��انی ک��ه HER-2 را بیش��تر تظاه��ر 
می کنن��د می ش��ود. در بیماران با س��رطان 
پستان اولیه با HER-2 مثبت، اضافه کردن 
تراس��توزوماب به ش��یمی  درمانی کمکی به 
ط��ور قابل مالحظ��ه ای بقای ب��دون بیماری 
و بق��ای کل��ی را بهبود می بخش��د. به عالوه 
 در بیماران با س��رطان پستان متاستاتیک با
 HER-2 مثب��ت، اف��زودن تراس��توزوماب 
ب��ه ش��یمی درمان��ی کمک��ی به ط��ور قابل 
مالحظه ای طول درمان را تا پیشرفت بیماری 
افزای��ش می دهد. بدلیل اینک��ه درصد کمی 
از بیم��اران درم��ان ش��ده با تراس��توزوماب، 
کاردیوتوکسیس��تی را نشان می دهند، حذف 
نتایج مثبت کاذب  HER-2 مهم است زیرا 
بیماران ب��ه طور غیرضروری در معرض خطر 
ق��رار نمی گیرند. وضعی��ت HER-2 به طور 
معمول در بافت های فیکس شده در فرمالین 
توس��ط روش FISH یا ایمونوهیستوشیمی 
 HER-2 وضعیت FISH .بررسی می شوند
را در سطح DNA بررسی می کند. یک پروب 
اس��ید نوکلئیک که توسط فلورسنت نشاندار 
ش��ده، ژن HER-2 را بر روی کروموزوم 17 
تشخیص می دهد که در مقاطع بافتی هیبرید 
ش��ده اس��ت و تعداد متوسط س��یگنال های 
HER-2 به ازای هر هسته در نواحی تومور 
مهاجم مشخص می شود. در بعضی آزمون ها، 

هدف اولیه از 
 HER-2 بررسی

مشخص کردن 
بیماران با سرطان 

پستان در 
مراحل اولیه یا 
پیشرفته است 

که نیازمند درمان 
با تراستوزوماب 
) یک آنتی بادی 

مونوکلونال نو 
ترکیب( است 

که HER-2 را 
تشخیص می دهد

تصویر FISH در کارسـینوم داکتال مهاجم که نشـان 
دهنده وجود تکثیر ژن HER-2 )سیگنال های قرمز( و 

دو کروموزوم 1۷ )سیگنال های سبز( است.

 تصویـر FISH در کارسـینوم مهاجـم داکتال که عدم 
تکثیر ژن HER-2 )سیگنال های قرمز( و دو کروموزوم 

1۷ )سیگنال های سبز( را نشان می دهد.
عکس -3عکس -4
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 تقریبا 5 تا
10 درصد از 
موارد سرطان 
پستان در ارتباط 
با موتاسیون 
سلول های ژرم 
در ژن های متحد 
کننده سرطان با 
نفوذ باال است. 
نسبت باالیی 
از این موارد 
ارثی همراه با 
 موتاسیون

 در دو ژن 
 BRCA-2 ,
BRCA-1 است

ی��ک پ��روب اضافی ک��ه ناحیه س��نترومری 
کروموزم 17 را تش��خیص می دهد)9( ) و با 
فلوئوروفور متفاوتی نش��اندار ش��ده است( به 
کار می رود تا نسبت تعداد متوسط کپی های 
را   )  FISH )نس��بت   HER-2:CEP17

برای محاسبه ممکن سازد.
 HER-2 تومورهایی با بیش از 6 کپی ژن
به ازای هر هس��ته یا با نسبت FISH بیش 
از 2/2 ب��ه عن��وان مثب��ت ب��رای تقویت ژن 
درجه بندی می ش��وند. توموره��ای با تعداد 
کمت��ر از 4 کپی ژن HER-2 ب��ه ارای هر 
هس��ته یا نس��بت FISH کمت��ر از 1/8  به 
عنوان منف��ی برای تقوی��ت ژن درجه بندی 
می ش��وند. تومورهایی با نتای��ج بینابینی به 
عن��وان وضعی��ت بینابینی ب��رای تقویت ژن 
در نظ��ر گرفت��ه می ش��وند. در ای��ن حاالت 
 HER-2 ایمونوهیستوشیمی برای پروتئین
 HER-2 ممکن است انجام شود تا وضعیت
 ،FISH را مش��خص کند. بر خ��االف آزمون
ایمونوهیستوشیمی وضعیت HER-2 را در 
سطح پروتئین بررسی می کند. سطح تظاهر 
پروتئی��ن HER-2 براس��اس درج��ه بندی 
 نیم��ه کمی ک��ه از صفر )فاق��د رنگ آمیزی(
تا +3 )رنگ آمیزی یکدست و متراکم غشایی 

در بی��ش از 30 درصد س��لول های تومورال 
مهاجم( امتیاز داده می شود.

تومورهایی با تظاهر پروتئین +3 به عنوان 
مثبت برای تظاهر پروتئین HER-2 امتیاز 
داده می ش��وند در حال��ی ک��ه تومورهایی با 
تظاه��ر پروتئین صفر ی��ا +1 به عنوان منفی 
امتیاز داده می شوند. تومورهایی با طرح های 
رنگ آمی��زی بینابین��ی ) مانند م��واردی که 
رنگ آمیزی کامل غش��اء اما با شدت ضعیف 
را نش��ان می دهند( به عنوان نامش��خص در 
 FISH ،نظر گرفته می شوند. در این حاالت
 HER-2 ممکن است جهت تعیین وضعیت

انجام شود. 

 نشانگرهای زیستی با پایه سرم 
در سرطان پستان

نشانگرهای زیس��تی با پایه سرمی ممکن 
اس��ت در تعیین هویت و اداره کردن بیماران 
با س��رطان پس��تان مفید باش��ند. نش��انگر 
ایده آل س��رطان پس��تان هم برای س��رطان 
پس��تان اختصاصی بوده و هم به میزان کافی 
برای مقاصد غربالگری حس��اس خواهد بود. 
متاسفانه هیچ نشانگری که این مشخصات را 

داشته باش��د یافت نشده است. به هر صورت 
بعضی نش��انگرهای ممکن اس��ت در بررسی 
پیش��رفت بیماری پس از درم��ان ابتدایی و 
ب��رای کنترل درم��ان بعدی کاربرد داش��ته 

باشند.
وقتی اس��تفاده از نش��انگرهای سرمی در 
نظر گرفته می شود چندین نکته باید در نظر 

گرفته شود:
1 هی��چ  ی��ک از نش��انگرهای قابل 
اس��تفاده در زم��ان ح��ال در تم��ام بیماران 
سرطان پستان باال نیست )حتی در وضعیت 
بیماری پیش��رفته(، بنابراین سطوح طبیعی 
ی��ک نش��انگر تومور وج��ود بدخیم��ی را رد 

نمی کند.
2 ای��ن نش��انگرها برای تش��خیص 
بیماری متاستاتیک بس��یار حساس هستند 
و در تش��خیص عودهای موضعی یا ناحیه ای 

ارزش کمی دارند.
3 دامنه تغییرات در س��طوح نشانگر 
که با پیش��رفت یا پسرفت بیماری در ارتباط 

است به خوبی ثابت نشده است.
4 س��طوح توموره��ا مارکرها ممکن 
اس��ت برخالف انتظار بعد از ش��روع ش��یمی 
درمانی افزایش پیدا کند. پدیده ای که مربوط 
ب��ه آپوپتوز یا نکروز س��لول های تومور در اثر 

درمان است.
5 سطوح تومورمارکرها ممکن است 
در بعض��ی بیماری ه��ای خ��وش خیم خاص 

افزایش پیدا کند.

CA15-3 و CA27.29

اپی توپ ه��ای   CA15-3 و   CA27.29
متف��اوت ام��ا ه��م پوش��اننده ای از پروتئین 
MUC1 را نش��ان م��ی دهن��د ک��ه ی��ک 
گلیکوپروتئی��ن پیچیده بزرگ اس��ت که در 
س��طح مجاری س��لول های اپی تلیال غددی 
ظاه��ر می ش��وند. در س��لول های بدخی��م، 
MUC1 ممکن اس��ت بیش��تر تظاهر پیدا 
کند و مقادیر افزایش یافته MUC1 ممکن 
اس��ت به داخل جریان خون ریزش پیدا کند. 
سطوح MUC1 در سرم ممکن است توسط 
آزمون های ایمنی با استفاده از آنتی بادی های 
 CA27.29 مونوکلون��ال که اپی توپ ه��ای
یا CA15-3 را مش��خص می کند بررس��ی 
ش��ود. نتایج به دست آمده از آزمون هایی که 

تصویر FISH در کارسـینوم داکتال مهاجم که نشـان دهنده  
حـذف HER-2 مونـو اللیک اسـت. تنها یک سـیگنال قرمز 
HER-2 در هسته با دو کروموزوم 1۷ )سیگنال سبز( مشخص 

است.
عکس-     5     
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بررسی 
ژنتیک برای 

موتاسیون های 
 BRCA-2 ,

BRCA-1 باید 
جهت افرادی که 

سابقه شخصی 
یا خانوادگی 

مشکوک برای 
سندورم سرطان 

ارثی پستان و 
تخمدان دارند و 

برای زنان در خطر 
به دلیل وجود یک 

عضو خانواده که 
مشخص شده یک 
موتاسیون حذفی 

در یکی از این 
ژن ها را داراست 

انجام گیرد

CA27.29 و CA15-3 را بررسی می کنند 
بسیار در ارتباط هستند.

به طور مهم نش��ان داده ش��ده اس��ت که 
افزای��ش CA15-3 در س��ایر بدخیمی ها و 
تا حدود کمتری دربیماری غیرنئوپالستیک 
نی��ز رخ می دهد. این وضعیت های پاتولوژیک 
ش��امل آدنوکارس��ینوم کولون، ریه، تخمدان 
و پانکراس به همراه هپاتیت مزمن، س��یروز، 
س��ارکوئیدوز، توبرکل��وز و لوپوس ارتیماتوی 

سیستمیک است.
 در مراحل ابتدایی سرطان پستان سطوح 
افزای��ش یافت��ه CA15-3 هم��راه با پیش 
 CA27.29 آگهی بد است. به هرحال چون
جه��ت  پایین��ی  حساس��یت   CA15-3 و 
تش��خیص بیماری اولی��ه دارن��د، نقش این 
نش��انگرها در اداره کردن سرطان پستان در 
مراحل اولیه زیاد مش��خص نیس��ت. بنابراین 
اندازه گیری CA27.29 یا CA15-3 برای 
غربالگری، تشخیص یا مرحله بندی سرطان 
پس��تان توصی��ه نمی ش��ود. پ��س از درمان 
 اولی��ه یا کمکی، افزای��ش در CA27.29 یا
 CA15-3 می توان��د ع��ود را چندی��ن ماه 
قب��ل از س��ایر آزمون ه��ا یا به وج��ود آمدن 
عالئ��م، پیش��گویی کن��د. به هرح��ال چون 
آزمون ه��ای بالین��ی آین��ده نگ��ر تصادف��ی 
وجود ندارند که نش��ان دهند این تش��خیص 
زودرس متاستازهای مخفی یا بدون عالمت، 
می��زان بقای کلی یا دوره ف��ارغ از بیماری را 
تحت تاثیر قرار می دهد، اس��تفاده روزمره از 
CA15-3 و CA27.29 ب��رای این منظور 
فعال توصیه نمی ش��ود. در بیمارانی با بیماری 
متاس��تاتیک که درحال درمان فعال هستند 
CA27.29 ی��ا CA15-3ب��ه تنهایی برای 
کنترل پاس��خ ب��ه درمان توصیه نمی ش��ود. 
در غی��اب بیم��اری قاب��ل بررس��ی، افزایش 
CA27.29 ی��ا CA15-3 ممک��ن اس��ت 
ب��ا وجود این جهت تش��خیص عدم موفقیت 
درمان به کار رود. در اغلب آزمون های بالینی 
 CA15-3 تا ام��روز، تغییر قابل مالحظه در
به عن��وان یک تغییر غلظت به میزان حداقل 

25 درصد در نظر گرفته می شود.

)CEA( آنتی ژن کارسینوامبریونیک

CEA یک گلیکوپروتئین س��طح س��لول 
درگیر در اتصال س��لول اس��ت ک��ه به طور 

طبیع��ی در جنی��ن در ح��ال رش��د ظاه��ر 
می شود. سطوح  CEA در خون پس از تولد 
به مقادیر بس��یار پایینی کاهش پیدا می کند. 
گرچه ممکن است سطوح آن به طور خفیف 
 CEA در س��یگاری ها افزایش یاب��د. تظاهر
ممکن اس��ت در چندین نوع س��رطان شامل 
س��رطان های پس��تان، کولون، پانکراس، ریه 
و تخم��دان به دلیل ری��زش به داخل جریان 
خون افزایش پیدا کند. همچنین ممکن است 
CEA در بیماری های غیرنئوپالستیک شامل 
بیم��اری التهاب��ی روده، پانکراتیت و بیماری 
کبدی افزایش یابد. CEA توسط آزمون های 
ایمنی مشخص می ش��ود. در سرطان پستان 
 CEA در مراحل اولیه، سطوح افزایش یافته
هماره با پیش آگهی بدتر اس��ت. CEA برای 
غربالگری، تش��خیص، درج��ه بندی یا پایش 
روزمره بیماران با سرطان پستان بعد از درمان 
ابتدایی توصیه نمی شود. مانند CA15-3 و 
CA27.29، آزم��ون CEA ممکن اس��ت 
در همراهی با ش��رح حال، معاینه فیزیکی و 
تصویربرداری تشخیصی جهت کنترل پاسخ 
به درمان در بیماران با بیماری متاس��تاتیک 
که در حال درمان فعال هس��تند به کار رود. 
به هر حال CEA نباید برای چنین هدفی به 
 CA15-3، تنهایی به کار رود. در مقایسه با

CEA عموما نشانگری با حساسیت پایین تر 
برای س��رطان پستان اس��ت. به هر حال در 
بعضی بیماران با س��رطان پس��تان، افزایش  
CEA ممکن است در زمینه سطوح طبیعی 

CA15-3 یا CA27.29 رخ دهد.

سندروم سرطان ارثی پستان و تخمدان

در حالیکه اغلب موارد س��رطان پس��تان 
توس��ط جهش های س��وماتیک اکتس��ابی به 
وجود می آیند تقریبا 5 تا 10 درصد از موارد 
س��رطان پس��تان مربوط به ی��ک جهش در 
سلول های ژرم در یک ژن مستعد سرطان با 
نفوذ باال است. نسبت باالیی از این موارد ارثی 
همراه با جهش هایی در دو ژن BRCA1 و 
BRCA2 اس��ت. جهش ها در BRCA1 و 
BRCA2 باعث س��ندروم سرطان پستان و 
تخمدان می شود. یک بیماری اتوزومی غالب 
که در آن خطر سرطان پستان و تخمدان به 
طور قابل توجهی در مقایسه با جمعیت عادی 
بیشتر می شود. BRCA1 و BRCA2 که 
 13q12 17 وq21 به ترتی��ب در کروموزوم
قرار دارند ژن های سرکوبگر توموری هستند 
که نقش های اساس��ی در ترمیم شکست های 
DNA دو رش��ته ای و بنابراین در نگهداری 

 تصویـر SISH در کارسـینوم مهاجـم داکتـال کـه تکثیر ژن
 HER-2 را به صورت خوشـه های سـیگنال های HER-2 در 

سلول های تومورال )نقره متالیک، سیاه( نشان می دهد. عکس-     6     
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پای��داری ژنوم بازی می کنند. بر این اس��اس 
در تومورهایی از افرادی با س��ندورم سرطان 
 BRCA1 پستان و تخمدان، نوع طبیعی الل
ی��ا BRCA2 هم��راه با فعالیت س��رکوبگر 
توموری برای BRCA1 و BRCA2 حذف 

می شود.
 BRCA1 خطر به وجود آمدن جهش در
یا BRCA2 در یک زن توسط عوامل خاصی 
در ارتباط با ش��رح حال بالینی، ش��خصی یا 
فامیلی افزایش پیدا می کند. عوامل شخصی 

شامل:
1  س��رطان پستان با شروع زودرس 

)تشخیص قبل از سن 50 سالگی(
2  س��رطان های پس��تان دوطرفه یا 

چند کانونی
3 س��ابقه هردو س��رطان پس��تان و 

تخمدان
عوامل سابقه خانوادگی شامل:

1 س��رطان پستان یا سرطان پستان 
و تخم��دان در یک طرح همخ��وان با انتقال 

اتوزومی غالب
2 س��رطان پس��تان در ی��ک م��رد 

خویشاوند
سندروم ارثی س��رطان پستان و تخمدان 
نف��وذ ناقص نش��ان می دهد. در بی��ن زنان با 
جه��ش BRCA1 ی��ا BRCA2، خطر به 
وجود آمدن س��رطان پستان در طول زندگی 
60 تا 80 درصد اس��ت. خطر به وجود آمدن 
س��رطان تخم��دان در ط��ول زندگ��ی برای 
زنان��ی با جهش15،1ACRBت��ا 60 درصد 
 و ب��رای زنانی با جه��ش 2ACRB، 10 تا
و   BRCA1 جه��ش  اس��ت.  27درص��د 
BRCA2 همچنین خطر سرطان پستان در 
مردان را نیز افزایش می دهد. افراد با سندروم 
ارثی س��رطان پس��تان و تخمدان همچنین 
در خط��ر س��ایر توموره��ا ش��امل مالنوم و 
سرطان های پروستات )در مردان( و پانکراس 
 BRCA1 هس��تند. تعیین وضعیت جهش
و BRCA2 یک بررس��ی مهم بالینی است 
زیرا مش��خص کردن یک جهش مضر ممکن 
اس��ت اداره بالینی را تغییر دهد. مداخله های 
 BRCA1 در دسترس برای حامالن جهش
و BRCA2 شامل غربالگری شدید، درمان 
پیش��گیری، ماس��تکتومی پروفیالکتی��ک و 
برداشتن تخمدان ها به صورت پروفیالکتیک 
تخمدان ها  پروفیالکتیک  برداش��تن  اس��ت. 

که خطر س��رطان پس��تان به عالوه سرطان 
تخم��دان را کاه��ش می دهد ب��رای تمامی 
حامالن جه��ش در پای��ان دوره زایش)10( 

توصیه می شود.

BRCA2 و BRCA1 تعیین جهش

آزمایش ه��ای ژنتی��ک ب��رای جهش های 
BRCA1 و BRCA2 باید به اشخاصی با 
شک سابقه فردی یا خانوادگی برای سندروم 
سرطان ارثی پستان و تخمدان و به زنانی که 
به دلیل وجود یک عضو خانواده که مشخص 
شده است که یک جهش مضر در یکی از این 
دو ژن را دارا هس��تند پیش��نهاد شود. بسیار 
مهم اس��ت که آزمایش ها در زمینه مناس��ب 
مشاوره ژنتیکی صورت پذیرد، بنابراین افراد 
اطالعات مناس��ب جهت خط��رات، منافع و 
محدودیت های آزمایش ها دریافت می کنند. 
ای��ن مش��اوره همچنین باید ش��امل در نظر 
گرفتن این موضوع باشد که چگونه نتایج این 
آزمایش ها ممکن است سایر اعضای خانواده 
را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه خویشاوندان با 
سندروم سرطان ارثی پستان و تخمدان، صدها 
جهش مضر مختلف در ژن های BRCA1 و 
BRCA2 مش��خص نموده اس��ت. بیش��تر 
آنه��ا ش��امل جهش ه��ای Frameshift یا 
Nonsense هس��تند که پیشگویی می شود 
ک��ه به کاه��ش فعالیت محص��ول ژن منجر 
شود. به دلیل تعداد زیاد جهش های مختلف 
توضیح داده شده، آزمایش های ژنتیک جهت 
اغلب آنها بررسی سکانس DNA تمام ناحیه 
کد کننده در هر ژن را در برمی گیرد. س��ایر 
آزمایش های مولکولی نیز ممکن است جهت 
بررس��ی برای جه��ش نوترکیب خاص بزرگ 
که نمی تواند توسط س��کانس کردن معمول 
DNA مشخص شود، به کار رود. در مواردی 
که یک جهش مضر ش��ناخته ش��ده قبال در 
یک عضو فامیل مش��خص شده است، تجزیه 
هدف��دار جهش جهت بررس��ی خاص جهش 
خانوادگی انجام می پذی��رد. هر زمان ممکن 
باشد آزمایش های ژنتیک باید جهت افرادی 
که با س��رطان پس��تان یا تخمدان تشخیص 
داده شده اند صورت گیرد زیرا این عمل باعث 
به دس��ت آمدن اطالعات بیش��تر برای سایر 
اعضای خانواده می شود. آزمایش های ژنتیک 
ممکن اس��ت به چهار نتیجه منتج شود. یک 

پاس��خ مثبت واقعی، یک پاسخ منفی واقعی، 
یک نتیجه غیرآگاه کننده و پاسخی با اهمیت 

نامشخص.
یک پاسخ مثبت واقعی زمانی رخ می دهد 
که یک جهش مضر ش��ناخته ش��ده همراه با 
خطر افزایش یافته س��رطان یافت می ش��ود. 
این نتیجه، تش��خیص سندروم سرطان ارثی 
پستان و تخمدان را تایید می کند. یک پاسخ 
منف��ی کاذب فقط زمانی رخ می دهد که فرد 
آزمایش ش��ده فاقد جهش مضر یافت ش��ده 
در خانواده باش��د. بنابراین یک پاس��خ منفی 
واقع��ی خطر فرد آزمایش ش��ده را جهت به 
وجود آمدن س��رطان پس��تان و ی��ا تخمدان 
نسبت به جمعیت عادی کمتر نشان می دهد. 
ی��ک نتیجه غیرآگاه کننده وقتی رخ می دهد 
که ی��ک جهش در یک ف��رد از یک خانواده 
ک��ه در آنه��ا جهش مضر مش��خص نش��ده 
است یافت ش��ود. یک نتیجه غیرآگاه کننده 
احتمال جهش  BRCA1 یا BRCA2 را 
که نمی تواند توسط روش های رایج مشخص 
ش��ود رد نمی کند و نی��ز احتمال یک جهش 
در ژن مس��تعد کننده دیگ��ر را رد نمی کند. 
ان��واع ژنتیک ب��ا اهمیت نامش��خص به طور 
معمول شامل انواعی است که جهت اختالل 
mRNA پیش��گویی نش��ده اند. افرادی که 
انواع��ی از جهش با اهمیت نامش��خص دارند 
ممکن است هنوز در خطر افزایش یافته برای 
سرطان باشند و اداره بالینی آنها باید براساس 
سابقه خانوادگی شناخته شده باشد. در تمام 
ح��االت، مش��اوره ژنتی��ک پ��س از آزمایش 
جه��ت تضمی��ن اینکه اف��راد دالل��ت نتایج 
 آزمایش های خود را کامال درک کرده اند باید

 انجام گیرد.
1. Tamoxifen
2. Anastrazole
3. Letrozole
4. Exemestane
5. Fulvestrant
6. EGFR
7. Gene amplification
8. Trastuzumab
9. (CEP17)
10. Childbearing

REF: 

Michael Laposata, Laboratory 
medicine, 2010
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 عملكرد فعلی دولت؛ حمایت از واردات
 انگیزه از تولیدکننده گرفته می شود

اهمیت حیاتي مساله تولید و بهره وري داخلي با توجه به تحریم هاي اقتصادي 
کشـور و ظرفیت هاي کالن اقتصادي معطل مانده و تعطیل شده در بخش هاي 
مختلف صنعتي برکسی پوشیده نیست. بنابراین در سالی که به نام تولید ملی 
و حمایت از آن نامگذاری شـده بررسی و ارائه راهکارهای حمایتی می تواند به 
عنوان مقدمه پرداختن به این موضوع مطرح باشـد. در این راسـتا، حمایت از 
تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشـگاهی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و اسـتفاده از تجهیزات تولید داخل به نوعی عالوه بر همسـویی با سالی که به 
همین عنوان نام گذاری شـده، در راستای اهداف سند چشم انداز و افق 1404 
نیز واقع می شود. این در حالی است که به دلیل عدم شفافیت قوانین و از سوی 
دیگر بوروکراسـی طوالنی اداری نه تنها باری از دوش تولید برداشـته نشـده 
بلکه هرچه بیشـتر شرکت ها به سوی واردات سـوق داده می شوند. حمایت از 
تولید در شرایطی که به گفته مسـئوالن رویکرد فعلی دولت بر واردات است، 
امر مشـکلی می نماید. در ایـن میان موضوع قابل تاملی کـه همچنان مهجور 
مانده تولید ملزومات پزشکی است. تولید در حوزه بهداشت و پزشکی زیر نظر 
وزارت صنایع صورت می گیرد که شـاید به نوعی عدم تجانس این وزارت خانه 

با حوزه بهداشت دلیل اصلی بی توجهی به اهمیت تولید در این عرصه باشد. 

زهرا یونسی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:



دوره جدید شماره 37)پیاپی49( - فروردین و اردیبهشت 91

24
نشریه علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران

C l i n i c a l & A n a t o m i c a l

در قانون مصوب 
مجلس و شرح 
وظایف وزارت 
بهداشت، تنها 
تامین و نظارت 
بر تجهیزات 
پزشکی برعهده 
این وزارتخانه 
است و تولید به 
هیچ عنوان در 
هیچ نهادی از 
وزارت بهداشت 
مطرح نیست 
چراکه قانون 
وزارت صنایع را 
متولی این امر 
می داند

حمایت از تولید تجهیزات پزشکی و بررسی 
مشکالت پیش روی شرکت ها طی جلسه ای، 
با حضور جمع��ی از نمایندگان ش��رکت های 
تولیدی و مسئوالن وزارت بهداشت مورد نقد 
و بررسی قرار گرفت.  در این گردهمایی که در 
تاریخ 1391/2/20در وزارت بهداش��ت برگزار 
ش��د دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداش��ت، دکتر سعید مهدوی 
مدیرکل آزمایش��گاه مرجع س��المت و دکتر 
س��یامک میراب س��میعی معاون آزمایش��گاه 
مرجع س��المت حضور داش��تند و ضمن بیان 
سیاس��ت های وزارت بهداش��ت در حمایت از 
تولید، به مش��کالت و سواالت شرکت ها پاسخ 
دادند. در این جلس��ه مسئوالن و کارشناسان 
آزمایش��گاه  پزش��کي،  تجهی��زات  کل  اداره 
مرجع س��المت، مرکز توسعه فناوری سالمت، 
س��ازمان انتقال خون ایران، انس��تیتو پاستور 
ایران، نمایندگان انجمن هاي آسیب شناسي، 
انجمن دکت��راي علوم آزمایش��گاهي، انجمن 
متخصصین علوم آزمایش��گاهي و 37 شرکت 
از ش��رکت هاي تولید کننده کیت و تجهیزات 
آزمایش��گاهي حضور داش��ته و موضوعاتی از 
قبی��ل ارائه راهکار عملی ایجاد بازار مناس��ب 
داخلی برای وس��ایل تش��خیص آزمایشگاهی 
تولیدی، اصالح رون��د طوالنی ثبت تجهیزات 
در اداره کل تجهی��زات پزش��کی و بررس��ی 
پرونده ه��ای فنی و ارتق��اء کیفیت محصوالت 
 تولی��دی م��ورد بح��ث و تب��ادل نظ��ر قرار
گرفت. دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداش��ت و ریاس��ت انستیتو 
پاستور ایران س��خنرانی خود را با جلب توجه 
حاضرین به وجوه قانونی و اثرگذاری قانون در 
امر تولید ش��روع کرد چرا که ب��ه گفته او در 
قان��ون مصوب مجلس و ش��رح وظایف وزارت 
بهداش��ت، تنها تامین و نظ��ارت بر تجهیزات 
پزشکی برعهده این وزارتخانه است و تولید به 
هیچ عنوان در هیچ نهادی از وزارت بهداش��ت 
مطرح نیس��ت چراکه قان��ون وزارت صنایع را 

متولی این امر می داند.
 ب��ه عقیده معاون تحقیق��ات و فناوری، در 
نتیج��ه این غفلت قانونی وزارت بهداش��ت به 
وزارتخانه ای بدون قصور ولی عقب مانده بدل 
شده چرا که در قانون به لزوم هماهنگی میان 
تجهیزات و علوم نوین توجهی نش��ده اس��ت. 
وی همچنین عملکرد فعلی دولت را در جهت 
حمای��ت از واردات ارزیاب��ی کرد و آن را دلیل 
اصلی بی انگیزگی تولیدکنندگان دانست. این 

در حالی اس��ت که افزایش و حمایت از تولید 
یکی از اهداف اساسی سند چشم انداز است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت 
در عین حال به تصمیم��ات این وزارتخانه در 
حمایت از تولیدکننده اش��اره کرد و افزود در 
نظر داریم که با تغیی��ر نگرش، امر تولید را با 
حمایت و پشتیبانی از شرکت های تولیدکننده 
تقوی��ت کنیم چرا ک��ه ش��رکت ها از قوانین 
بازار و تجاری س��ازی مطلع اند و می توانند در 
ایجاد انگیزه و اش��تیاق برای ورود به این بازار 
تاثیرگذار باشند. دکتر قانعی همچنین آشتی 
و ایج��اد ارتباط موثر میان صنعت و دانش��گاه 
را معضلی دانس��ت که نیاز به فرهنگ س��ازی 
دارد زی��را به عقی��ده او ورود به عرصه تجارت 
و بازار از س��وی دانش��گاه و دانشمند پذیرفته 
نیست و تغییر این تفکر زمانبر خواهد بود. ولی 
تالش وزارت بهداشت در جهت تحول نگرش 
ضدارزشی دانشگاهیان به بازار و تجارت است.

دکت��ر قانع��ی در ادامه به ل��زوم حمایت و 
پش��تیبانی ش��رکت های تولی��دی از یکدیگر 
در خ��ارج از کش��ور پرداخ��ت و در توضی��ح 
نح��وه مالکی��ت حقوقی برندها، در ش��رایطی 
که دولت حمای��ت از تولی��د را برعهده دارد، 
به تجربه مش��ابه در امر دارو اش��اره کرد. وی 
افزود تا زمانی که ش��رکت های م��ا در خارج 
از کش��ور به جای تقویت ب��ه تخریب یکدیگر 
می پردازن��د، ورود به بازاره��ای جهانی با یک 
ن��ام و تح��ت حمای��ت دولت موثرت��ر خواهد 
ب��ود. وی همچنی��ن ضمن اش��اره ب��ه قواعد 
سیاس��ی حاکم بر صادرات افزود شرکت های 
خصوص��ی نمی توانند به تنهای��ی وارد عرصه 
صادرات شوند با توجه به اینکه در حال حاضر 
توانایی برندس��ازی در ش��رکت های خصوصی 
وجود ندارد لزوما باید از س��وی دولت حمایت 
 ش��وند چراکه صرف کیفیت تضمین صادرات

نیس��ت. دکتر قانعی در پای��ان تاکید کرد که 
توجه ب��ه تولی��د از اولویت های ح��ال حاضر 
کشور است و با در نظر داشتن 3هزار میلیارد 
تومان برای صندوق نوآوری و ش��کوفایی، در 
جه��ت تحقق اهداف مورد نظ��ر برنامه پنجم 
حرک��ت می کند. به گفته او وزارت بهداش��ت 
همچنین آماده حمایت از تمام کس��انی است 
که قابلیت صادرات کاالیی را دارند زیرا تحقق 
 اهداف سند چش��م انداز مورد نظر هر دولتی

 است.
  

در ادام��ه دکتر س��عید مه��دوي مدیرکل 

آزمایش��گاه مرجع س��المت صحبت هاي خود 
را در ارتب��اط ب��ا نقش��ه راه ارتق��ا و توس��عه 
تولید وس��ایل تش��خیصی آزمایشگاه پزشکی 
ی��ا IVD (In Vitro Diagnostics) ارائه 
ک��رد و با اش��اره به نامگذاري س��ال جاري به 
س��ال »تولید ملي: حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی«، به تدوین راهکارهاي وزارت بهداشت 
در جهت حمای��ت از تولیدکنندگان پرداخت. 
به گفته دکتر مهدوی تمام تالش ش��رکت ها 
و وزارت بهداش��ت باید بر نیازهای کش��ور به 
ویژه بیماری های تح��ت مراقبت- که امروز از 
اولویت های تعیین شده از سوی مرکز مدیریت 
بیماری هاست- متمرکز باشد تا به این ترتیب 

گام بزرگی در حل مشکالت برداشته شود.
دکتر مهدوی در ادامه اظهار داش��ت وزارت 
بهداش��ت و درمان با همیاری انستیتو پاستور 
در نظ��ر دارد ام��کان اس��تفاده از تجهیزات و 
دانش نهادینه انس��تیتو پاس��تور برای تمامی 
ش��رکتی هایی که توانمندی و دانش کافی در 
ح��وزه تولید مواد اولی��ه و ملزومات مورد نیاز 
تولید وسایل تش��خیص آزمایشگاهی را دارند 
فراهم باشد. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت 
در ادامه تاکید کرد در این راستا برای شخص 
یا ش��رکتی که توان تولی��د نمونه های جدید 
را دارد، در ص��ورت ارائه پرونده فنی مناس��ب 
و قاب��ل دفاع، امکان اس��تفاده از آزمایش��گاه 
رفران��س فراهم خواهد بود و دولت با پرداخت 
هزینه، ش��رکت را در دستیابی به دانش اولیه 
و تا رس��یدن به مرحله فروش حمایت خواهد 
کرد. همچنین قول داد که محصول در صورت 
اتخ��اذ اس��تاندارها، می توان��د ب��ازار داخلی و 
دولت��ی را در اختیار گیرد و مس��اعدت دولت 
در دستیابی ش��رکت به بازارهای خارجی نیز 

خواهد بود.
دکت��ر مه��دوی در پایان س��خنان خود بر 
لزوم تسهیل و تس��ریع روند تولید تاکید کرد 
و افزود بازنگری اس��تانداردهای الزم IVD و 
ابزار تشخیصی با هدف ارتقا کیفیت تولید و با 
نگاهی به خارج از مرزها )برای تجاری سازی( 
نیازی اساسی اس��ت و با تکیه بر توانمندی ها 
و ظرفیت های تولیدی مطمئنا آینده روش��نی 

پیش رو خواهد بود.
  

 دکت��ر س��یامک می��راب س��میعي معاون 
آزمایش��گاه مرجع س��المت نیز صحبت خود 
را در ارتب��اط با وضعیت وس��ایل تش��خیص 
آزمایش��گاهي و رون��د ثبت وزارت بهداش��ت 
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از نظر آزمایشگاه 
مرجع سالمت 

پرونده فنی یک 
محصول به منزله 

امضای سیستم 
مدیریت کیفیت 

ارائه دهنده 
آن است و اگر 
سازنده  پرونده 

فنی قابل قبولی 
ارائه دهد قدم 

بزرگی در ایجاد 
 اطمینان

 برداشته است

و آزمایش��گاه مرج��ع س��المت ش��روع و این 
گردهمای��ی را مقدم��ه ای در تقویت زیربنای 
الزم برای یک ش��روع خوب دانست و حمایت 
از تولید را مهمترین اولویت کش��ور در س��ال 

جاری عنوان کرد.
معاون��ت آزمایش��گاه مرج��ع س��المت راه 
رس��یدن به ارتق��ای تولید را بررس��ی و انجام 
تغییرات الزم در نظام نظارتی وزارت بهداشت 
و ش��رکت های تولی��دی دانس��ت و ادامه داد 
خواس��ته وزارت بهداشت انجام قانونی تمامی 
امور است و شرکتی که در خصوص تجهیزات 
آزمایش��گاهی فعالیت می کند لزوما باید ثبت 
شود تا وزارت بهداشت نسبت به قانونی بودن 
و شفافیت روابط و فعالیت های تجاری شرکت 

مطمئن باشد.
دکت��ر س��میعی در ادامه بر ل��زوم تعیین 
اولویت نیاز نظام س��المت به وسایل تشخیص 
آزمایش��گاهی توس��ط وزارت بهداشت تاکید 
و آن را اصلی تری��ن اق��دام در جه��ت بهب��ود 
ش��رایط تولید ارزیاب��ی کرد و اف��زود در این 
راس��تا نیاز ب��ه نظامی داریم ک��ه اولویت ها را 
بر مبنای نیاز نظام س��المت و محدودیت های 
منابع وزارت بهداش��ت تشخیص دهد و بدین 
ترتیب تولیدکنن��ده بداند که چه محصولی را 
تولید کند و واردکنن��دگان هم از وارد کردن 
محصوالتی ک��ه تولیدش��ان در داخل صورت 
می گی��رد اجتن��اب کنند.  از س��وی دیگر به 
عقی��ده معاونت آزمایش��گاه مرجع س��المت، 
ویژگی های فنی تولی��دات همواره مورد بحث 
تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده و واقعیت 
این است که IVDها نیاز به گروه بندی مجدد 
دارند تا با تعریف دقیق مشخصات فنی، محقق 
 و تولید کننده به دنبال ویژگی های مورد نظر
 باش��د. وی همچنی��ن یک��ی از بزرگتری��ن 
مش��کالت وزارت بهداش��ت با واردکنندگان و 
تولیدکنندگان را فق��دان الگویی برای تدوین 
پرونده های فنی دانست زیرا از نظر آزمایشگاه 
مرجع س��المت پرونده فنی ی��ک محصول به 
منزله امضای سیس��تم مدیریت کیفیت ارائه 
دهنده آن است و اگر سازنده  پرونده فنی قابل 
قبولی ارائه دهد قدم بزرگی در ایجاد اطمینان 

برداشته است.
معاونت آزمایشگاه مرجع سالمت همچنین 
 GMP به اهمیت بحث »رویه مطلوب تولید« یا
 (Good Manufacturing Practice)
پرداخت و افزود اداره کل تجهیزات پزش��کی 
به اش��تباه، گواهینامه ISO13485 را معادل 

GMP ف��رض ک��رده اس��ت.  وی اب��راز کرد 
گاهی احساس می شود برخی از مراکز تولیدی 
ب��ا الزامات تولی��د و اقداماتی که باید کس��ب 
اطمینان از کیفیت انجام شود بیگانه اند و این 
درحالی است که این مقدمات در هر محصولی 
)بوی��ژه آنه��ا که ب��ه کالس خطر ب��اال تعلق 
دارند( از بدیهیات به ش��مار می رود بطوریکه 
ع��دم تحقق آنها منجر ب��ه حذف نام محصول 
تولیدی از فهرس��ت محصوالت مجاز می شود. 
ب��ه عقیده دکت��ر س��میعی تولیدکنندگان به 
بح��ث مراقب��ت از کیفی��ت محص��ول پس از 
 PMS (Post عرض��ه به ب��ازار مص��رف ی��ا
(Marketing Surveillance توج��ه الزم 
 را ندارند و رس��یدگی به ش��کایات و بازخوانی

( recall ) یک محصول مش��کلدار در ایران 
با مشکل مواجه است. وی تاکید کرد در سال 
ج��اری توجه بیش��تری به نتای��ج برنامه های 
مه��ارت آزمایی خواهد ش��د و در صورت عدم 
حصول نتایج قابل قبول، بعد از اطالع رس��انی 
به مصرف کنن��دگان، محصول م��ورد نظر از 
بازار مصرف خارج می ش��ود.  دکتر س��میعی 
در ادام��ه ب��ه قیمت  IVD در ب��ازار پرداخت 
و اف��زود تا امروز ام��کان تاثیر بر بازار و قیمت 
فراه��م نبوده ولی در صدد هس��تیم تا از تمام 
امکانات وزارت بهداش��ت برای تاثیر بر قیمت 
ب��ازار اس��تفاده کنیم. ام��ا نیاز اس��ت که در 
فرآینده��ای اجرایی مرتبط ب��ا IVD تمامی 
اف��راد ذینفع از جمله تولیدکننده، واردکننده، 
مصرف کنندگان، نهادهای ذیربط، متخصصان 
و کارشناسان دخیل باشند. معاونت آزمایشگاه 
مرجع س��المت قدم موثر بعدی در حمایت از 
تولید را تقویت سیس��تم نظارت دانس��ت که 
می توان��د اطمینان الزم را ب��ه مصرف کننده 
برای اس��تفاده از محصول داخلی بدهد. وجود 
یک نظ��ام نظارتی جامع، ق��وی و فعال برای 
IVD بدون تردید بهترین پش��تیبان تجاری 
س��ازی و صادرات و ایج��اد اطمینان در خارج 
از مرزهای کش��ور خواهد بود.  وی در ادامه با 
بی پناه خواندن تولید در کشور افزود بسیاری 
از مصرف کنندگان اطمینان کافی به محصول 
تولی��د داخل ندارند و این بدان معناس��ت که 
از نظر آنان هنوز ش��رایط مطلوب تولید ایجاد 
نش��ده و یکی از مهمترین دالیل آن می تواند 
ع��دم وجود GMP با گرایش IVD در ایران 
باشد. دکتر س��میعی در تکمیل سخنان خود 
ایجاد این ش��رایط را تابع نیازهای روز دانست 
و پیشنهاد کرد در این خصوص به اندازه کافی 

منعط��ف و با توجه به موقعیت بازار و نیازهای 
کیفی نظام سالمت عمل شود.

   
 جلس��ه با طرح سوال از س��وی شرکت ها 
مرج��ع  آزمایش��گاه  نماین��دگان  پاس��خ  و 
 س��المت و اداره کل تجهیزات پزش��کي ادامه
 یافت.  س��واالت بس��یاری مطرح ش��د که در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
  اولیـن قـدم در حمایـت از شـرکت 
تولیدکننده داشـتن تفاوت با شـرکت های 
بـدون مجـوز فعالیت اسـت کـه گاهی در 
عمـل وجـود نـدارد و می تـوان نمونه های 
بسـیاری از خرید مجموعه  پزشکی را مثال 
زد که به علت تفاوت قیمت از شـرکت های 
بـدون مجوز انجام می شـود. چـرا با وجود 
مراحل طوالنی و مشکل اخذ تاییدیه برای 
شـرکت ها متاسـفانه مراکز دولتی کماکان 
محصولـی را خریـداری می کننـد که این 

تاییدیه ها را ندارند؟
تنها در صورت کس��ب استانداردها و حدود 
الزم در محص��والت می توان بیمارس��تان ها و 
مراکز دولتی را مج��اب کرد که از تولید داخل 
اس��تفاده کنند و همانطور که گفته شد تمامی 
شرکت ها قانونا باید ثبت شده باشند. امیدوارم 
که مراح��ل ثبت به گونه ای س��هل ش��ود که 
تمامی ش��رکت ها تمایل به ثبت داشته باشند 
چراکه در آینده ش��رکتی که ثبت نشده باشد 
تایید نخواهد ش��د و یا حداق��ل تنها در بخش 
خصوص��ی امکان فعالی��ت دارد. ای��ن موضوع 
نی��ز متاس��فانه مانند مس��ئله قاچاق اس��ت و 
بای��د ب��ا آن برخورد ش��ود. با تقوی��ت نظارت 
می توان کنترل این مس��ائل را بیشتر در دست 
 داش��ت و در آینده ب��ا توجه بیش��تری دنبال 

خواهد شد.
  شـرکت های موجـود در شهرسـتان 
بـرای انجـام بیشـتر امـور ملزم بـه رفت 
و آمـد بـه تهـران هسـتند. آیـا امکانـی 
 وجـود دارد کـه رفـت و آمدهـا کاهـش

یابند؟
قرار بر این اس��ت ک��ه بس��یاری از امور به 
دانش��گاه ها واگذار شود. تا امروز صدور پروانه ها 
از سوی آزمایشگاه مرجع سالمت به دانشگاه ها 
س��پرده ش��ده همچنین در خصوص واگذاری 
اعتبار بخش��ی به انجمن های علمی تخصصی 
نیز کارهایی انجام شده است. در نظر داریم که 
فرآیندها هر چه بیش��تر تقس��یم شوند و دیگر 

نیازی به رفت و آمد نباشد. 
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بررسی 
پرونده های فنی 
و مستندات 
نمی تواند 
زمانبندی 
صریحی داشته 
باشد زیرا تایید 
کارشناسان 
و کمیته ثبت 
بستگی به 
محتوای پرونده 
 فنی ارائه
شده دارد

  با توجه به شـرایط فعلی اقتصاد، نگه 
داشتن بازار داخلی در دست تولیدکنندگان 
می تواند کمـک موثری به تولید باشـد در 
حالی که وزارت بهداشـت بـا اعطای مجوز 
واردات عمال تولید را دچار مشکل می کند. 
از طرفی محصول تولید داخل توسط مراکز 
دولتی اسـتفاده نمی شـود. چطور می توان 

بازار داخل را به تولید کننده داد؟
در ق��دم اول باید نحوه حمایت و درصد آن 
مش��خص باشد تا بدانیم که تولید چند درصد 
از نیازها را جوابگو اس��ت. م��ا هم می خواهیم 
بازار داخل دست شرکت ها باشد و هر حمایتی 
که الزم باشد در اختیار می گذاریم ولی تولید 
داخل بای��د توانایی جوابگویی به نیاز داخل را 

چه از نظر کیفیت و چه کمیت داشته باشد.
  رونـد بررسـی پرونـده فنی بسـیار 
طوالنی است و شرکت ها بعد از ارائه پرونده 
فنی بـه نوعـی بالتکلیف رها می شـوند و 
مشـخص نیسـت چه مدت برای بررسـی 
پرونده باید منتظر باشـند. اگـر زمانبندی 
مشخصی برای بررسی پرونده ها اعالم شود 
شـرکت نیز نسـبت به زمان انتظـار مطلع 
خواهد بود. درحـال حاضر حتی اطالعی از 

مراحل انجام کار نیز در اختیار ما نیست.
بررس��ی پرونده ه��ای فن��ی و مس��تندات 
نمی توان��د زمانبندی صریحی داش��ته باش��د 
زیرا تایید کارشناس��ان و کمیته ثبت بستگی 
به محتوای پرونده فنی ارائه ش��ده دارد. سعی 
ب��ر این بوده که بررس��ی اولی��ه پرونده فنی و 
اعالم نواقص اولیه را در یک زمانبندی س��ریع 
منعکس کنیم ولی ادامه ماجرا وابستگی کامل 
به تکمیل نواقص پرونده از جانب تولید کننده 
دارد. بررس��ی کام��ل جزئیات پرون��ده زمانبر 
خواه��د بود چراکه ما هرگ��ز کیفیت را فدای 
سرعت نمی کنیم. در خصوص الگوی مشخص 
زمانبن��دی نی��ز در ح��ال انج��ام برنامه ریزی 
هس��تیم و از ش��ما دعوت می کنی��م که برای 

کوتاه تر کردن این زمان به ما ایده بدهید.
  چرا روند رسـیدگی به مسـتندات و 
صدور مجوز واردات بسیار کوتاه تر از زمان 
صدور مجوز تولید اسـت؟ حساسـیت های 
تولید قابل درک است اما این روند به حدی 
طوالنی است که در این زمان می توان چند 

مجوز واردات گرفت.
در حال حاضر روال مس��لط کشور بر واردات 
است. ولی این مش��کل با همکاری و مساعدت 
تولیدکنن��ده و وزارت بهداش��ت قاب��ل ح��ل 

خواهد ب��ود و امیدواریم مراحل ت��ا حد امکان 
تسهیل شود.

  در همکاری میان انسـتیتو پاسـتو و 
تولید کننده تمامی قرادادها و مسـتندات 
به نام پاسـتور منعقد  و به ادارات فرستاده 
می شـود و شـخص دارای دانش فنی هیچ 
دخالـت و نظارتی در رونـد اجرایی ندارد. 
قراردادها نیاز به بازنگری دارند تا در نتیجه 
شـخصی که در این فرآیند زمـان و منابع 
مالـی خود را در اختیار گذاشـته بتواند در 

صدور مجوز از حقوق خود دفاع کند.
قرار نیس��ت انستیتو پاستور همه امور را در 
دست بگیرد و تولید کننده حقی نداشته باشد.

 ای��ن موسس��ه به عن��وان بس��تری عمل 
می کند ک��ه امکانات فیزیک��ی، از نظر دانش 
فن��ی و تجهیزات در آن وجود دارد و می تواند 
طرح تولی��د کننده را تبدیل به محصول کند. 
طبیعتا مالکیت فکری و دانش فنی مربوط به 
فرد اس��ت. تنها در فروش محصول بر اس��اس 
قراردادی که با انستیتو پاستور منعقد می شود 

هر دو طرف منتفع خواهند بود. 
در خص��وص انتقال دانش فن��ی هم دفتر 
فناوری س��المت طی برنامه ای از آن حمایت 
می کند و ترجیح بر انتقال دانش فنی اس��ت. 
البته اولویت بندی هایی الزم است که با کمک 
ش��ما و اف��راد ذیرب��ط انجام می ش��ود و روند 
حمایت دفتر از طریق س��ایت وزارت بهداشت 

به اطالع خواهد رسید.
  حداقل شرط الزم در حمایت از تولید 
هماهنگی شرایط تولیدکننده با واردکننده 
است. نباید تولید براسـاس CE باشد ولی 
تجهیزاتـی  از  آزمایشـگاه ها  درصـد   65
استفاده کنند که CE ندارند. چرا و چگونه 
واردات تجهیـزات بدون CE حتی گاهی با 
CE تقلبی ولی با هولوگرام وزارت بهداشت 

به بازار ارائه می شود؟
در م��ورد CE تقلبی اگر ش��کایتی صورت 
گیرد قطعا مسئوالن پاسخگو هستند. اما بعد 
از امضای تفاهم نام��ه و این فرض وجود دارد 
 CE که برای کیت های با خطر باال درخواست
ص��ورت گرفته و هیچ کیتی ب��دون CE وارد 
کشور نشده اس��ت. گزارش در صورت مواجه 
با مواردی از این دس��ت از سوی مصرف کننده  
می تواند در عرصه تولید موثر باشد. همچنین 
ب��ا اس��تفاده از س��ایت اداره کل تجهیزات و 
اس��تفاده از اطالع��ات اعالم ش��ده می توان از 

اصالت تجهیز مطمئن شد.

   
 سپس شرکت کنندگان به انتخاب خود در 
 GMP دو کار گروه که تحت عنوان: »ارتقای
شرکت هاي تولید کننده« و »دستورالعمل ها، 
 »IVD اس��تانداردها و راهنماهای مربوط به

شرکت کردند.
در این کارگروه ها با طرح سواالتی در ارتباط 
با عن��وان کارگروه، بحث های��ی در حوزه های 
مرتب��ط انجام گرفت و جلس��ه ب��ا ارائه جمع 
بندي براي ه��ر کارگروه به اتمام رس��ید. در 
زیر خالصه ای از آنچه در هر یک از کارگروه ها 
مطرح ش��د ارائه می ش��ود. درکارگروه ارتقای 
GMP، تغییرات رویه بازرسي GMP بوسیله 
تیم مش��ترک اداره کل تجهیزات پزش��کي و 
آزمایش��گاه مرجع سالمت در سال گذشته در 
قالب یک جزوه به شرکت کنندگان ارائه شد و 
نتایج حاصل از این تغییرات بصورت پرسش و 
پاس��خ مطرح شد که خالصه ای از آن به شرح 
زیر اس��ت: در شرایط کنونی تقریبا 50 درصد 
ش��رکت ها با اصول GMP منطبق هس��تند. 
م��واردی از می��زان انطباق بیش��تر نیز دیده 
می ش��ود. در پاس��خ به تاثیرات روند دریافت 
گواه��ي ISO13485 و بازرس��ي هاي بعد از 
 GMP آن در ایجاد آمادگي ب��راي انطباق با

نظراتي که مطرح شد عبارتند از: 
  گواهی ایزو یک ابزار مدیریتي اس��ت که 
براي کنترل مس��تندات و مدارک بر اس��اس 
ش��واهد اس��ت و مس��تند کردن فعالیت هایي 
که در یک سیس��تم انجام مي ش��ود در جهت 
اس��تقرار سیس��تم مدیریت کیفیت است ولي 
اس��تقرار اصول GMP در یک  شرکت یا یک 
مجموع��ه تولیدي با هدف تولید یک محصول 
با کیفیت اس��ت و ش��رکت هایي که موفق به 
اخذ گواه��ي ISO13485 ش��ده اند راحت تر 
مي توانن��د مقررات و الزامات GMP را اجرا و 

رعایت نمایند. 
  اس��تقرار GMP باید گام به گام انجام 
ش��ود و مفه��وم GMP براي هم��ه کارکنان 

شرکت حتي مستخدمان نهادینه شود.
  در اج��رای الزام��ات GMP در ح��وزه 
IVD کالس خط��ر محصوالت بای��د در نظر 

گرفته شود.
همچنین پیش��نهاد ش��د ش��رکت ها براي 
اجرای الزامات GMP  از س��ایت شرکت های 
تولیدی موفق بازدید ب��ه عمل آورده و جهت 
ارتق��ا ی��ا اس��تقرار GMP از الگوه��اي آنها 
اس��تفاده نماین��د و متقابال این در خواس��ت 
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مطرح شد که براي بازرسی GMP یک چک 
لیس��ت جدید تهیه و در اختیار شرکت ها قرار 
  GMP گیرد و سازمان هاي مرتبط با بازرسی
هم��ه از یک رویه تبعی��ت کنند. حاصل بحث 
جمعي کارگروه دس��تورالعمل ها و استانداردها 
که در قالب طرح پنج س��وال و بحث پیرامون 
پاس��خ های ارائه شده مطرح ش��د به شرح زیر 

است: 
در فرآیند ثبت طوالني ترین زمان به مراحل 
بررس��ي فني پرونده ها و همچنین ارزیابي هاي 
مس��تقل آزمایش��گاهي اختصاص دارد ش��اید 
یکي از دالیل، عدم وجود اس��تاندارد مشخص 
براي پرونده های فنی باشد. بیشترین اطالعات 
مورد نیاز شرکت ها برای تولید مطابق الزامات 
و اس��تانداردهای مورد توجه وزارت بهداشت، 
دس��تورالعمل ها و راهنماه��ای مربوط به روند 
انج��ام اقدام��ات کنترل کیفیت حی��ن تولید 
است. برای تهیه این راهنماها و دستورالعمل ها 
پیشنهاد شد استانداردي تعریف شود که داراي 
حداقل الزامات قابل قبول باشد و انعطاف الزم 
را متناس��ب با محصوالت مختلف به ش��کلی 
قابل اجرا داش��ته باش��د. به پیشنهاد حاضران 
در این کارگ��روه مهمتری��ن و تاثیرگذارترین 
اقدام��ات براي کوتاه کردن زم��ان ثبت، انجام 
ام��وری از قبیل تعیین قال��ب زمانبندی برای 
ثبت متناسب با کالس IVD )الزم است نحوه 
طبقه بندی IVD نیز بازنگری ش��ود(، تعیین 
و تدوین ش��اخص ها، پروتوکل ه��اي ارزیابي و 
تصمیم گیري، افزایش ظرفیت کارشناس��ي در 
وزارت بهداشت، تاکید بر ارتقاء بخش تضمین 
کیفیت و آزمایشگاه کنترل کیفیت تولید کننده 
و برقراری ارتباط بیشتر کارشناسان آزمایشگاه 
مرجع س��المت با این بخش و نظارت بیش��تر 
 ISO ب��ر ش��رکت هایی که برای اخ��ذ گواهی
به تولی��د کننده ها مش��اوره می دهند یا تائید 
صالحیت می کنند اس��ت. پیش��نهاد برنامه ای 
که آزمایش��گاه مرجع س��المت برای تشکیل 
کمیته ه��ای فنی تدوین این مس��تندات دارد 
مورد قبول واقع شد و لزوم حضور نمایندگانی 
از تولی��د کننده، مصرف کنن��ده ، انجمن هاي 
تخصصي )که می توانند نماینده مصرف کننده 
نیز محس��وب شوند(، کارشناس��ان آزمایشگاه 
مرجع س��المت، متخصص آمار و س��ایر افراد 
مرتبط مانند کارشناس��ان موسس��ه استاندارد 
باش��د به شرط دوری از هرگونه منفعت طلبی 
و با در نظر گرفتن صالحیت علمی الزم نیز در 

این کمیته مطرح شد.

به اطالع می رساند طی توافقنامه به عمل آمده میان انجمن آسیب شناسی ایران و گروه هتل های 
آریا، از ابتدای مرداد ماه سال جاری کلیه افرادی که توسط انجمن آسیب شناسی ایران معرفی 
شده اند می توانند با 40 درصد تخفیف از امكانات گروه هتل های آریا بهره مند گردند. فهرست 
هتل های مش��مول تخفیف در اختیار انجمن بوده و عالقمندان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با 
انجمن آسیب شناس��ی ایران تماس حاصل نمایند. شایان ذکر آنكه کلیه کارکنان آزمایشگاه ها 

می توانند از طرح مذکور بهره مند شوند.

اطالعیه
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مقیاس هاي حیاتي در آزمون هاي انعقادي

مقیاس هـاي اساسـي، جهت حفـظ صحـت ارزیابي هـاي بالیني و 
آزمایشـگاهي ضـروري مي باشـند. به منظـور نشـان دادن فقدان 
اطالعات الزم در زمینه  مقیاس هاي حیاتي در آزمون هاي انعقادي، الگوي کاربردي این مطالعه 
در میان اعضاي انجمن آزمایشـگاه تخصصي انعقادي آمریکاي شمالي توزیع شد. بیش از ۷0 
درصد از پاسخ دهندگان، براي آزمون هاي انعقادي رایج، مقیاس هاي حیاتي داشتند. میانه  این 

مقادیر به شرح زیر بود:
100mg/dl و سطح فیبرینوژن کمتر از TT>100(s) /INR>5 / PT > 37 (s)

گزارش کردن مقیاس هاي حیاتي، باعث بوجود آمدن حجم کاري زیادي مي گردد به طوري که تا 
15 درصد از این آزمون ها محدوده نتایج مقیاس هاي حیاتي را شامل می شوند. میانه  مدت زمان 
گزارش این آزمایش ها برابر با ۷ دقیقه براي بیماران بستري بود. با وجود فقدان خط مشي هاي 
مشـخص در رابطه با این آزمایش های انعقادي، این مطالعه نشـان مي دهد که آزمایشـگاه ها 
الگوهـاي کاربردي معقول و یکسـاني دارند. همچنیـن این مطالعه میانه و طیف بسـیاري از 
آزمون هاي انعقادي را مشخص مي سازد. این مطالعه براي آزمایشگاه هایي که مقیاس هاي معیني 

ندارند یا در حال بازنگري مقیاس هاي آزمایشگاهي خود هستند، مفید خواهد بود.
نخسـتین بار Lundberg در سـال 19۷2 مقیاس هاي حیاتي را به صـورت زیر توصیف کرد: 

خالصه

Critical Values in the Coagulation Laboratory  
Results of a Survey of the North American Specialized
Coagulation Laboratory Association
Am J Clin Pathol 2011;136:836-841

»نتایج بررسي آزمایشگاه تخصصي انعقادي آمریکاي شمالي«

دکترفاطمه محجوب -دکتر سمانه انتظاری-دکترعلیرضا عبدالهی

مجتمع بیمارستانی امام ره – دپارتمان پاتولوژی –دانشگاه علوم 
پزشكی تهران
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مواد و روش ها

نیازه��اي  راس��تاي  در  مطالع��ه  ای��ن 
NASCOLA و با عدم آشکارس��ازي هویت 
ش��رکت کنندگان در این ط��رح صورت گرفته 
اس��ت. دو فرم بازرس��ي به صورت الکترونیکي 
براي اعضاي NASCOLA فرستاده شد. فرم 
بازرس��ي اول که شامل 37 سؤال بود در فوریه 
2009 توزیع ش��د و در آن اطالعات مربوط به 
مقادیر بحراني آزمون ه��اي مختلف انعقادي و 
چگونگي تعیین این مقادیر توسط آزمایشگاه ها 

جمع آوري شد.
 هم چنین در این فرم پرس��یده ش��د که آیا 
ب��راي جمعیت هاي ویژه )مثال بیماران دریافت 
کننده  داروي ضد انعقادي، نوزادان و کودکان( 
از مقادیر بحراني مختلف اس��تفاده مي شود یا 
خیر؛ آزمایش��گاه چه شیوه هاي کاربردي براي 
گ��زارش ای��ن مقادی��ر دارد و نقطه نظ��ر آنها 
جهت بهبود و استانداردس��ازي مقادیر حیاتي 
آزمون هاي انعقادي چیس��ت. فرم بازرسي دوم 
که در ماه جوالي 2009 توزیع ش��د و مشتمل 
ب��ر 10 مورد ب��ود، اطالعاتي را درب��اره  مقادیر 
بحراني مورد استفاده براي جمعیت هاي خاص 
و حج��م کار در آزمایش��گاه در خصوص ثبت 
مقادی��ر حیاتي جمع آوري مي ک��رد. اطالعات 
حاصل��ه با نرم اف��زار SPSS ویرایش 15 و پس 
از گمنام سازي هویت افراد تحلیل و آنالیز شد. 
موارد پاس��خ داده نش��ده به عنوان داده هاي از 
دس��ت رفته تلقي ش��د و درصد پاسخ دهي بر 
اس��اس تعداد آزمایش��گاه هایي که به سؤاالت 
 ب��ه صورت ت��ک به ت��ک ج��واب داده بودند،

 محاسبه شد.

نتایج

 ،NASCOLA از میان 69 آزمایشگاه عضو
ب��ه ترتی��ب )54 درص��د(37 و )49درصد(34 
در بررس��ي اول و دوم ش��رکت کردن��د. اکثر 
آزمایش��گاه هاي ش��رکت کننده )29 تا از 37 
تا 78درصد( داراي اعتبارنامه از س��وي مراجع 
معتبر ف��درال بودن��د. همچنین اغل��ب آن ها 
آزمون ه��اي انعق��ادي براي بیماران س��رپایي 
)95درص��د( و بیماران بس��تري )92درصد( و 
نمونه هاي ارجاعي )73درصد( انجام مي دادند.

خط مشي هاي مقادیر حیاتي

اکثر ش��رکت کنندگان )97درص��د( داراي 
خط مش��ي هاي ویژه براي مقادیر حیاتي خود 
بودن��د، منابع این خ��ط مش��ي ها عبارتند از: 
اجماع یا نظریات بالیني ناحیه اي )85درصد(، 
مطالعات منتشر شده )64درصد(، ارزیابی هاي 
پرسنل آزمایشگاه )24درصد( و منابع ناشناخته 
)8درصد(. 80درصد آزمایشگاه ها داراي سیستم 
رس��مي جهت بازنگري خط مشي هاي مقادیر 
حیاتي بودند و اغلب آن ه��ا این بازنگري را به 

صورت ساالنه انجام مي دادند.

مقادیر حیاتي آزمون هاي انعقادي

جدول یک مقادیر حیاتي آزمون هاي انعقادي 
به کار گرفته شده توسط آزمایشگاه ها را نشان 
مي دهد. اغلب آزمایشگاه ها )بیش از 70درصد( 
 PT، ب��راي آزمون ه��اي انعق��ادي رای��ج مثل
INR، PPT و سطح فیبرینوژن داراي مقادیر 
حیات��ي معین بودند، میانه  این مقادیر عبارتند 
 >s(37PT>، 5INR>، )s(100aPTT( از: 

و 100mg/dl < فیبرین��وژن. تعداد اندکي از 
آزمایش��گاه ها )3 تا 30 درص��د( داراي مقادیر 

حیاتي براي سایر آزمون هاي انعقادي بودند.
حد میانه  مقدار حیاتي براي س��طح هپارین 
عبارت بود از: بیش��تر از U/ml 1 فعالیت ضد 
فاکت��ور Xa ب��راي هپارین ب��ا وزن مولکولي 
پایین و هپاری��ن UFH. در مورد فاکتورهاي 
انعقادي، حد میان��ه  بحراني 10 تا %15 نرمال 
بود. برخي آزمایشگاه ها )7 از 37، %19( داراي 
 HIT مقادی��ر حیاتي ب��راي آنتي بادي ه��اي
بودند که عمدتا به روش ELISA اندازه گیري 
ش��دند. برخ��ي ب��راي TT )3 آزمایش��گاه(، 
 BT )1 آزمایش��گاه(، جه��ش ژن پروترومبین
 )1 آزمایش��گاه( و جه��ش فاکت��ور V لی��دن

)1 آزمایش��گاه( داراي مقادی��ر بحراني بودند. 
تعداد کمي از آزمایش��گاه ها براي جمعیت هاي 
 ویژه ش��امل نوزادان )5 آزمایش��گاه(، کودکان
)3 آزمایش��گاه(، زنان حامله )1 آزمایش��گاه( و 
بیم��اران قلب��ي )1 آزمایش��گاه( داراي حدود 

بحراني بودند.

گزارش مقادیر بحراني

داراي  )81درص��د(  آزمایش��گاه ها  اکث��ر 
خط مش��ي هاي مش��ابه جهت گزارش مقادیر 
بحراني براي بیماران بس��تري و سرپایي بودند 
اگ��ر چه برخي از آن ه��ا )%14( براي هر گروه 
جمعیتي استراتژي متفاوتي داشتند. 76 درصد 
آزمایش��گاه ها داراي تکنسین مجاز جهت ارائه 
گزارش مقادی��ر حیاتي بودن��د. در 30 درصد 
آزمایشگاه ها ثبت گزارش توسط یک تکنسین 
ارشد یا متخصص، در 19درصد توسط پزشک 

»شـرایط پاتوفیزیولوژیک با حدي از انحراف معیار از حالت نرمال، که 
در آن زندگي فرد به خطر بیافتد، مگر آنکه اقدام فوري براي وي انجام 

شود و نیز بتوان اقدام اصالحي مناسبي براي آن انجام داد.« 
از آن پس، شـناخت، ثبت و مرتبط سـازي مقیاس هاي حیاتي توسط 
آزمایشگاه هاي بالیني در جهت سالمت بیمار و عملکرد آزمایشگاهي 
مناسب، پیشرفت کرده است. ثبت این مقیاس هاي بحراني در برنامه هاي 
مقایسـه اي بین مراکز نیز لحاظ شده است. هم چنین به عنوان یکي از 
اهداف اصلي حفظ سـالمت بیمار به شمار مي آید. کمیسیون الحاقي، 
در برنامه  »اهداف ملي حفظ سـالمت بیمار« خود بیان می کند افرادي 
کـه مقیاس هاي بحرانـي را ثبت و گزارش مي کنند دسـتورات درمانی 
)order( بیمار و نتایج آزمون ها را به دقت بررسي کنند، به این ترتیب 
که پس از دریافت گزارش و نتایج آزمایش مجددا پرونده و دسـتورات 
مربوطـه  بیمار را بازخواني کنند. هم چنین بیمارسـتان ها باید به موقع 
بـودن زمان گزارش آزمایش ها و دریافت مقادیر بحراني و نتایج حیاتي 
آنها را از فرد مسئول، مرتبا ارزیابي و بررسي کنند و در صورت لزوم به 

موقع بودن زمان گزارش را با راهکارهاي ویژه بهبود بخشند.
کارکنان آزمایشـگاهي که آزمون هاي انعقـادي را انجام مي دهند باید 
صرفا و تمام وقت، به صورت ثابت نتایج آزمایش ها را مشـخص و ثبت 
نمایند و در اسـرع وقت، خواه روز، خواه شـب، به مسـئول مراقبت از 
بیماران بستري و سـرپایي ارائه دهند. در حال حاضر، هیچ خط مشي 
یا استراتژي منتشر شده اي درباره  مقدار بحراني آزمون هاي انعقادي و 
شیوه  گزارش آنها وجود ندارد. بررسي الگوهاي کاربردي مختلف نشان 
مي دهـد که مقادیر بحراني آزمون هـاي PT/aPT و فیبرینوژن متغیر 

هستند.
در مورد آزمون هاي دیگر، مطالعه  منتشـر شـده اي وجود ندارد. هدف 
اصلي مطالعه  ما تعیین این مساله است که آیا آزمایشگاه هاي انعقادي 
مقادیر بحراني مشـابهي دارنـد و چگونه این مقادیـر حیاتي در مورد 
آزمون هاي انعقادي اداره و گزارش مي شوند. به همین منظور دو مطالعه  
بر روي اعضاي انجمن آزمایشگاه هاي انعقادي آمریکاي شمالي ترتیب 

)NASCOLA( دادیم
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آزمایشگاه، و در 14درصد توسط یک کارمند یا 
پرستار )73درصد( که مستقیما درگیر مراقبت 
از بیمار اس��ت یا پزش��کي که آزمایش را براي 
بیمار درخواس��ت ک��رده اس��ت )%73( انجام 
می گرفت. تعداد کمتري از آزمایشگاه ها گزارش 
را به س��ایر کارکنان پرستاري )14 آزمایشگاه( 
یا سایر پزش��کان )مثال هماتولوژیست، مسئول 
آنکال آزمایشگاه( یا اشخاص غیرکارشناس مثل 
کارکنان دفتري )4 آزمایش��گاه( یا دانشجویان 

پزشکي )1 آزمایشگاه( ارائه مي دادند.
تمامی آزمایش��گاه ها از تلف��ن براي گزارش 
حدود بحراني اس��تفاده مي کردند و تنها تعداد 
اندکي از آن ها عالوه بر تلفن از ارسال رونوشت 
ی��ا ارس��ال الکترونیک��ي اطالعات آزمایش��گاه 
بهره مي جس��تند. هی��چ یک از آزمایش��گاه ها 
جهت گزارش حدود حیاتي، تنها به سیس��تم 
اطالع رس��اني خ��ود بس��نده نمي کردند. یک 
آزمایش��گاه اعالم کرد که تمامي مقادیر حیاتي 
آزمون هاي انعقادي توس��ط یک پزشک که در 
مورد انجام مش��اوره  بالین��ي تصمیم مي گیرد، 

بررسي مي شوند.
تقریبا تمامي آزمایشگاه ها )97درصد( حدود 
حیات��ي آزمون هاي آزمایش��گاهي را به صورت 
زیر ثب��ت مي کردند: درج هویت ش��خصي که 
نتیج��ه  آزمایش را دریافت مي کند، درج هویت 
فردي ک��ه نتایج را گزارش مي کند، س��اعت و 
تاریخ گ��زارش. همچنین اغلب آزمایش��گاه ها 

)94درص��د( در گزارش آزمایش��گاه خود اعالم 
نتیجه را درج مي کردند.

5 آزمایش��گاه )14درصد( به ص��ورت ویژه 
ذکر کردند که از دریافت کننده  نتایج آزمایش 
مي خواهن��د که حدود بحران��ي را مجددا براي 

آن ها بازخواني کند.
از ش��رکت کنندگان پرسیده شد که چگونه 
ب��ا ح��دود بحراني مک��رر یک بیم��ار برخورد 
مي کنند. اغلب آن ها )71درصد( مقدار حیاتي 
اولیه و تمام��ي مقادیر متعاقب را صرف نظر از 
نتای��ج قبلي گزارش مي کردند، در حالي که دو 
آزمایش��گاه )6درصد( صرفا حدود بحراني اولیه 
را گزارش مي کردند. سه آزمایشگاه )10درصد( 
راهکاره��اي دیگري مثل گ��زارش کردن بدتر 
ش��دن نتایج آزمون ها، گزارش کردن مقادیري 
که به طور چشمگیري با محدوده هاي پیشین 
تفاوت دارند و نیز گزارش کردن مقادیري که از 
طیف حیاتي خارج هستند استفاده مي کردند. 
دو آزمایش��گاه )6درصد( مقادیر بحراني مکرر 
خ��ود را پس از طي یک دوره  زماني مش��خص 
اعالم مي کردند )مثال حدود بحراني که پس از 
گذشت 12 ساعت از آخرین حد بحراني اعالم 
ش��ده(. دو آزمایش��گاه )6درص��د( دیگر نتایج 
تکراري خود را بر حسب جمعیت هاي مختلف، 
به صورت متفاوتي گ��زارش مي کردند. )یعني 
حد بحراني س��طح فعالیت فاکتور VIII براي 
بیماران هموفیلي A گزارش نمي شد، یا سطوح 

بحراني براي بیماران س��رطاني هر 7 روز یکبار 
گزارش مي شد(.

در آزمایشگاه هایي که به صورت 24 ساعته 
فع��ال نبودند، روش گزارش نتایج پس از پایان 
ساعت کاري به شیوه هاي مختلفي ارائه مي شد. 
تمام 10 آزمایش��گاهي که به این سؤال پاسخ 
دادند ذکر کردند که جهت اعالم گزارش سعي 
مي کنند با پزش��ک آنکال یا س��رویس مراقبت 
دهن��ده ي بیمار تماس بگیرن��د. اگر این دو در 
دس��ترس نبودند 70 درصد آزمایش��گاه ها یک 
پیغام تلفني براي پزشک دستور دهنده  آزمایش 
مي فرستادند. در حالي که باقی آزمایشگاه ها یا 
نتایج را روز بعد گزارش مي کردند )30درصد(، 
یا همان روز fax مي کردن��د )20درصد(، یا از 
یک پزشک مي خواس��تند که مستقیما با خود 
بیمار تم��اس بگیرد )30درصد( یا با مس��ئول 
آزمایشگاه تماس مي گرفتند )10درصد(. هیچ 
یک از آزمایش��گاه ها،با کارکن��ان دفتري بیمار 

تماس نمي گرفتند.

حجم کاري مرتبط با مقادیر بحراني

از شرکت کنندگان خواسته شد تا درصدي 
از آزمون هاي گزارش ش��ده را که نیازمند یک 
حد بحراني براي 5 آزمون انعقادي شایع است 
را تخمی��ن زنند. درص��د آزمون های��ي که در 
 حیطه مقادیر بحراني بودند عبارت است از: 1 تا
 15 درص��د ب��راي INR در بیم��اران دریافت 
 PTT کننده ض��د انعقاد، 0 تا 15 درصد براي
 در بیم��اران دریافت کننده ض��د انعقاد، 0/3 تا
  5 درص��د ب��راي س��طوح فیبرین��وژن و 0 تا

 3 درصد براي س��طح هپاری��ن ضد فاکتور ده 
فعال با وزن مولکلولي پایین و UFH. شرکت 
کنندگان اظهار کردن��د که گزارش کردن یک 
مقدار بحراني مدت زماني معادل 7 دقیقه )2 تا 
60 دقیقه( براي بیماران بستري، 10 دقیقه )2 
تا 75 دقیقه( براي بیماران سرپایي و 20 دقیقه 
)5 تا 150 دقیقه( براي نمونه هاي ارجاعي زمان 
مي برد. چهارده آزمایش��گاه اطالعات مربوط به 
»زمان طالیي« جهت اتمام گزارش یک مقدار 
حیاتي را اع��الم نمودند. این محدوده  زماني از 
بالفاصل��ه )گزارش الکترونیک��ي( تا 60 دقیقه 
ب��راي بیماران بس��تري، س��رپایي و نمونه هاي 
ارجاعي متغیر بود. تمام پاسخ دهندگان اظهار 
داش��تند که اگر نتوانند در مدت زمان طالیي 
گ��زارش را تهیه کنند )مثال ب��ه این دلیل که 
به مس��ئول اصلي مراقبت از بیمار دسترس��ي 
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جهت اطمینان 
از اینکه حدود 

انتخاب شده توسط 
آزمایشگاه ها مطابق 
با خواست هاي بیمار 

و پزشک است، 
آزمایشگاه ها باید 
به صورت متناوب 

حدود بحراني خود 
را با اجماع همگاني 

مقایسه کنند. 
آزمایشگاه هایي 

که با جمعیت هاي 
خاصي از بیماران 

 سر و کار دارند
 باید از هیچ  گونه 

تالشي در 
زمینه  مشاوره با 
آزمایشگاه هاي 

مشابه و 
کارشناسان بالیني 

و آزمایشگاهي 
 مربوطه،

 دریغ نورزند

نداش��ته اند( تالش خود را ب��راي اعالم گزارش 
ادامه مي دادند تا زماني که موفق ش��وند. اغلب 
ش��رکت کنن��دگان )89درصد( خاطر نش��ان 
کردند که پیش از گ��زارش یک مقدار بحراني 
آن را مکررا مي سنجند 69 درصد آزمایشگاه ها 
نیز اظهار کردند NASCOLA باید براي بهتر 
نش��ان دادن حدود بحراني آزمون هاي انعقادي 

یک کارگروه تشکیل دهند.

بحث

این مطالعه نش��ان مي دهد که آزمایشگاه ها 
در مورد ح��دود بحراني آزمون ه��اي انعقادي، 
راهکاره��اي معقول و متحدالش��کلي دارند. در 
م��ورد آزمون هاي انعق��ادي رای��ج اجماع نظر 
خوبي وجود دارد )PT، INR، PTT، س��طح 
 .)LMWH و   UFH س��طوح  فیبرین��وژن، 
گزارش کردن حدود بحراني براي این آزمون ها 
حجم کاري چش��مگیري مي طلب��د به طوري 
که آزمایش��گاه ها اظهار مي دارند که حدود 1 
ت��ا 15 درصد از این آزمون ه��ا نیازمند تعیین 
حدود بحراني اند. به ع��الوه زمان قابل توجهي 
ص��رف گزارش کردن این ح��دود مي گردد که 
از متوس��ط 7 دقیقه براي بیماران بس��تري تا 
20 دقیق��ه در مورد نمونه ه��اي ارجاعي متغیر 
اس��ت. آزمایش��گاه ها عموما از خط مشي هاي 
کمیسیون الحاقي جهت گزارش حدود بحراني 
خود اس��تفاده مي کنند که عبارتند از گزارش 
کردن آن به فرد مس��ئولي ک��ه بتواند در زمان 
مناس��ب پاسخ دهد و تضمین نماید که مقادیر 

اعالم شده دقیق و رسا است.
ج��اي تعجب نیس��ت ک��ه در غی��اب خط 
مش��ي هاي همگان��ي مقبول، آزمایش��گاه هاي 
انعقادي ویژه اي هس��تند ک��ه به منظور تعیین 
حدود و استراتژي هاي مقادیر بحراني به نظرات 
و اجماع بالیني منطقه اي تکیه مي کنند. برخي 
محققین پیش��نهاد مي کنند در شرایط فقدان 
خط مشي آزمایش��گاه ها باید جمعیت بیماران 
و درخواس��ت م��ورد نظر پزش��کان را مد نظر 
قرار دهند ت��ا حدود بحران��ي مرتبط و ایمني 
پایه گزاري ش��ود. اطالعات به اشتراک گذارده 
شده توسط آزمایشگاه هاي دقیق از طریق این 
مطالع��ه مي تواند داراي ارزش بیش��تري براي 
تعیی��ن نقاط بحران��ي این مقادیر ی��ا بازنگري 
استراتژي هاي موجود باشد. این مطالعه میانه و 
طیف مناسبي براي تعداد زیادي از آزمون هاي 
رای��ج انعق��ادي فراه��م مي کند. بی��ش از 70 

درص��د آزمایش��گاه ها داراي ح��دود بحراني از 
 PT، پیش تعیین شده براي آزمون هایي نظیر
INR، PTT و فیبرینوژن هس��تند که اجماع 
معقول��ي در مورد ای��ن آزمون ها وج��ود دارد. 
متوسط مقادیر بحراني آن ها به شرح زیر است: 
 )aPTT>100)s(, INR>5, PTT>37 )s
و 100mg/dl< س��طح فیبرینوژن. این حدود 
بحران��ي با بالین بیمار مرتبط هس��تند چرا که 
نش��انگر خطر خونریزي بیشتر ناشي از مصرف 

ضد انعقادها یا کمبود فاکتورهاست.
 اس��تراتژي هاي اخیر درباره ي ضد انعقادها 
نشان مي دهد که میزان INR هدف در درمان 
با وارفارین بس��ته به جمعیت بیم��ار باید بین 
2 ت��ا 3/5 باش��د و INR باالت��ر از 5 در تمام 
جمعیت ه��اي بیماران فراتر از ح��د درمان در 
نظر گرفته مي ش��ود )خطر خونریزي از منافع 
بالیني آن بیش��تر است(. این مقادیر فرادرماني 
نیازمند اقدام فوري مثل قطع وارفارین یا تجویز 
ویتامی��ن K، FFP یا کنس��انتره  پروترومبین 
جه��ت معک��وس ک��ردن اث��رات وارفارین در 
صورتي اس��ت که بیمار خونریزي داشته باشد. 
ب��ه همین ترتیب PTT>100 در بس��یاري از 
مراکز نش��انگر افزایش خطر خونریزي است و 
نیازمن��د اقدام فوري مثل تنظی��م دوز درماني 

هپارین وریدي است.
وقتي مح��دوده ي بحران��ي PTT را باال در 
نظر بگیریم، آزمایش��گاه ها باید مراقب باش��ند 
که نتایج PTT را بر اس��اس مع��رف و ابزار به 
کار گرفته ش��ده اع��الم کنند. هر آزمایش��گاه 
باید طیف درماني UHF مشخصي براي خود 
تعریف کند که بهتر اس��ت بر اساس رابطه  بین 
PTT و یک متغیر عیني مثل سطح آنتي بادي 

ضد فاکتور X فعال UHF باشد.
آزمایش��گاه هاي کمي وجود دارند که حدود 
بحراني معیني براي سطوح فعالیت ضد فاکتور 
X فع��ال و UHF و LMWH تعیی��ن کرده 
باش��ند. با این حال در میان این آزمایشگاه ها، 
متوسط مقدار بحراني در نظر گرفته شده براي 
ه��ر فعالیت ضد فاکتور X فعال در مورد هر دو 
نوع هپارین بیش از 1U/ml اس��ت. این مسأله 

از لحاظ بالیني نیز صادق است.
مطالعات��ي وجود دارند که نش��ان مي دهند 
خطر خونریزي در بیماراني که س��طح فعالیت 
anti-Xa در آن ه��ا بیش از 1U/ml اس��ت. 
نس��بت به بیماراني که کمتر از 1U/ml است، 
دو برابر مي  شود. در مطالعه  ما، آزمایشگاه هاي 

مع��دودي داراي مقادیر بحراني از پیش تعیین 
شده براي آزمون هاي انعقادي کمتر رایج مثل 
س��طوح فاکتورهاي انعقادي، مهار کننده هاي 
فاکتورهاي انعق��ادي و پروتئین C و S بودند. 
ب��ا این ح��ال، غیرطبیعي بودن ای��ن آزمون ها 
مي تواند نشان دهنده  بیماري هاي بالیني مرتبط 
 )fulminan5( مثل پورپ��وراي برق آس��ای(
 ،C کش��نده در نوزادان با سطح پایین پروتئین
کمبود فاکتور VIII در هموفیلي A( باشد. به 
همین دلیل آزمایشگاه ها باید با در نظر گرفتن 
تغیی��رات مرتبط با س��ن در مقادیر اصلي این 
کمیت ها، ح��دود بحراني ای��ن آزمون ها را نیز 

معین کنند.
جهت اطمینان از اینکه حدود انتخاب شده 
توس��ط آزمایش��گاه ها مطابق با خواس��ت هاي 
بیمار و پزش��ک اس��ت، آزمایش��گاه ها باید به 
ص��ورت متناوب حدود بحراني خود را با اجماع 
همگاني مقایس��ه کنند. آزمایش��گاه هایي که با 
جمعیت هاي خاصي از بیماران سر و کار دارند 
باید از هیچ  گونه تالش��ي در زمینه  مش��اوره با 
آزمایش��گاه هاي مش��ابه و کارشناسان بالیني و 

آزمایشگاهي مربوطه، دریغ نورزند.
نتای��ج ای��ن مطالع��ه نش��ان مي ده��د که 
برخي آزمایش��گاه ها نحوه ي برخ��ورد با نتایج 
آزمون هاي انعقادي مکرر بیماران را بر اس��اس 
گروه جمعیتي بیمار، متناس��ب مي س��ازند. در 
برخي ش��رایط، راه کار مطلع س��اختن پزشک 
از حدود بحراني هر آزم��ون تکراري براي یک 
بیمار مي تواند مفید باش��د و روش��ن مي سازد 
که تیزبیني زیاد، باعث باقي ماندن در راس��تاي 

اهداف بالیني مي شود.
ب��ا این حال گ��زارش ح��دود بحراني مکرر 
مثل س��طح فاکت��ور VIII در یک بیمار مبتال 
به هموفیلي، نباید پزش��ک را متعجب س��ازد 
و لزوم��ا نیازمن��د انجام اقدام درماني نیس��ت. 
گ��زارش کردن م��ورد به مورد هر ی��ک از این 
ح��دود بحراني مصداق اس��تفاده  نادرس��ت از 
زمان و منابع اس��ت و موج��ب ایجاد وقفه هاي 
مکرر در کار پزشک مي شود. کمیسیون الحاقي 
اظه��ار مي دارد که س��ازمان ها در تعریف نتایج 
بحران��ي مخصوص به خود در مورد آزمون هاي 
مکرر، مجازاند. تدارک خط مش��ي هاي مطمئن 
و واضح در م��ورد گزارش کردن حدود بحراني 
آزمون ه��اي تک��راري نیازمن��د ارتب��اط بی��ن 

آزمایشگاه ها و پزشکان با یکدیگر است.
واضح اس��ت که آزمایش��گاه ها ب��ه بحث و 
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راهنمای��ي در زمین��ه  تعیین ح��دود بحراني 
آزمون هاي انعقادي نیازمندند. اغلب ش��رکت 
کنندگان در این مطالعه مي اندیشند که یکي 
از اولویت ه��اي NASCOLA باید تش��کیل 
 گروهي براي مش��خص س��اختن این مس��اله
 باشد. آزمایشگاه هاي انعقادي به جمعیت هاي 
مختل��ف ارائ��ه خدم��ت مي کنن��د و نیازهاي 

منحص��ر به ف��ردي دارن��د. بنابرای��ن طراحي 
یک اس��تراتژي یکس��ان براي ح��دود بحراني 
آزمایش��گاه هاي انعقادي، چالش��ي اساسي به 
نظر مي رسد. براي محقق شدن این امر، اجماع 
همگان��ي در مورد آزمون هاي انعقادي نیازمند 
تعیی��ن ح��دود بحران��ي، تعیی��ن مقادیر این 
حدود، و تعیین نحوه ي گزارش آن ها، اس��ت. 

با این حال، اجماع همگاني براي آزمایشگاه ها 
مي تواند یک منبع و مرجع ارزش��مند باش��د. 
NASCOLA در زمین��ه نظ��ارت بر الگوي 
کاربردي آزمایش��گاه ها و تبدی��ل آنها به یک 
اجماع همگاني موفق بوده اس��ت. این مطالعه 
 گام بلن��دي در راس��تاي رس��یدن ب��ه ای��ن

 هدف است.

 اجماع همگاني 
در مورد 
آزمون هاي 
انعقادي نیازمند 
تعیین حدود 
بحراني، تعیین 
مقادیر این 
حدود، و تعیین 
نحوه ي گزارش 
آن ها، است

 Table I

 No.(%) of the 37 nascola 
laboratories with critical value for 

this test
RangeMedianTest

6 (16)20-2537Prothrombin time (S)

21 (57)2-65International normalized ratio

33 (89)45-150100Activated partial thromboplastin time (S)

26 (70)50-100100Fibrinogen (mg/dL)

3 (8)0.4-0.50.4D-dimer (ng/ml fibrinogen equivalent units) Anti - Xa activity

9 (24)1-21Low- molecular-weight heparin (U/mL)

11(30)0.7-1.11Unfractionated heparin (U/mL)

Factor activity (% normal)

7(19)1-4010II

7(19)1-4010V

7(19)1-4010VII

7(19)1-4010X

8(22)1-4015VIII

8(22)1-4015IX

7(19)1-4010XI

5(14)5-4010XII

8(22)0-30.6Factor VIII Activity Inhibitor (Bethesda Units) 

3(8)10-2510vWF: Ag (% normal)

4(11)10-2515vWF: RCo (% normal)

2(5)deficientdeficientFactor XIII Screen (Present/deficient)

2(5)10-2518α-2 Plasmin inhibitor (% normal)

1(3)1010Plasminogen (% normal)

4(11)10-6528Antithrombin (% normal)

3(8)10-3025Protein C (% normal)

2(5)10-3020Protein S (% normal)

Ag, antigen; RCo, ristocetin cofactor; vWF Willebrand factor.

جدول شماره یک :  مقادیربحرانی آزمون های شایع انعقادی
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ع. احمدی یا بهتر اسـت دیگر بگوییم آقای احمدی، امروز بیشـتر از آنکه در مقابل تابلوی یک اداره دولتی قرار 
بگیرد، چنین می نماید که انگار در مصاف یک امتحان بزرگ قرار گرفته اسـت، با پوشـه ای که گاهی وزنی همچون 

یک پر به خود گرفته و گاهی به اندازه چندین هندوانه سنگین شده است. 
شـاید خودش هم نتواند خالصه و در چند جمله، به دیگران بفهماند چه شـد که کار به اینجا کشـید. از چهارمین 
سوار شدنش به آسانسوری که بدن نحیف و الغر و روح در هم کوفته وی را با صدای گوش خراش اصطکاک فلزات 
از طبقات باالی یک اداره به همکف می کشانید، این مسیر را یاد گرفت. اما صدای خانم جوانی که در آن سفر چند 
طبقه ای، او را مشایعت کرد، نه گوشخراش، که دلنواز هم بود:  »آقای عزیز ! کسی حق ندارد بدون دلیل و صرفا با 
عقده های شـخصی در مقابل تقاضای شـما بایستد.  من یادتان خواهم داد که به کجا شکایت ببرید!«  به استثنای 
همسـرش که تنها سـوژه عاشقانه جدی در تمام زندگی اش است، احمدی همیشه حداکثر کاری که در مقابل زنان 
مورد پسـندش کرده بود، خواندن زیر لبی شـعری از حافظ بود که تازه با یک دنیا احساس گناه بعدی او نیز همراه 

می شد. اما شاید هیچکس، علی احمدی را تا این اندازه انعطاف پذیر ندیده بود .
 چـرا که برخالف رویه همیشـگی، او این بار به مظهری از زیبایی لبخنـد هم زده بود و بعد از رویارویی با آن زن و 
گرفتن یک آدرس از دست هایی سفید با انگشتانی کشیده و ظریف، این بیت را بدون پشیمانی، بلند خوانده بود.

    »مگرم چشم ســـیاه تو بیاموزد کار              ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند«

دکتر حسین رجایی روانپزشک
www.foroghclinic.com

در مصاف خویشتن
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از این رو، موضوعی که احمدی در تمام طول 
عمرش عالقه ای به قبول ادعاهایی آنگونه نشان 
نداده ب��ود، اما امروز داوطلبانه ب��ه آن اذعان و 
اعتراف می کرد، دلیل اصلی انتخاب این راه شده 
بود: اینکه صاحب ترنم فوق العاده زیبا هم بود؛ 
درست نقطه مقابل مردی که در دومین سفر رو 
به پایین با همین آسانس��ور در زندگی احمدی 
درخشیده بود. زمانیکه بطرز ساده ای فقط یک 
احم��دی ب��ود و برای هم صحبت ش��دن با آن 
م��رد زمخت و قوی هیکل ک��ه صدای خش دار 
و بش��دت مردانه داشت، گردنش چنان به عقب 
خم شده بود که همین خم شدن امروزی گردن 
به عقب برای خواندن تابلو، درد اولیه را برایش 
تداعی می کرد و حرف های آن غول بی ش��اخ و 
ُدم را ک��ه مثل س��اندویچی در نان��ی از صدای 
گوش خراش آسانسور پیچیده شده بود، بیادش 

می آورد.
»ببین داداش! من��و می بینی؟ معظمی عین 
س��گ ازم می ترس��ه! یکب��ار خواس��تم چپ و 
راس��تش کنم، بقیه از دس��تم گرفتندش. حاال 
هرچ��ی می گم اطاعت می کنه. من خودم ارباب 
رجوعم، دری وری های��ی را که معظمی نثارت 
کرد، از پش��ت در شنیدم. چرا گذاشتی هر چه 
از دهانش می آمد بارت کنه؟! دهانت که بس��ته 
نبود. اقال دو تا فحش خوار مادری چیزی، حاال 

مثل من هم الزم نبود ... !«
آسانس��وری که در س��فر س��وم احمدی باال 
می رفت و مردی مصمم را که در مقابل القائات 
قدرتمن��د یک م��رد س��یاه چ��رده و بددهن، 
برافروخت��ه و بی مهابا ش��ده بود، ب��اال می برد، 
آسانس��ور دیگری نبود ، اما صدای برخوردهای 
س��همگین فلزات بکار رفته در ساختمان آن با 
همدیگر، ب��ه تصمیم چند لحظه پیش احمدی 
برآشفته یاری می رس��اند و برایش گوشخراش 

نبود، بلکه او را جدی تر و جری تر می ساخت. 
ام��ا احمدی کس��ی نب��ود ک��ه تصمیم های 
آن��ی اش را عملی کند. تم��ام دعواهای زندگی 
وی فق��ط در خیال پردازی های وس��واس گونه 
او رخ می داد. هیچک��س تا بحال توهین لفظی 
کوچکی هم از او نش��نیده بود، حتی کسانی که 
خودشان هم شاید روزی اعتراف کرده بودند که 

ضربه های جدی به او زده بودند. 
خیالی  همیشه  احمدی  خش��ونت ورزی های 
بود، اما در مقابل قربانیان این پرخاشگری هایش 
چنان برخورد می کرد که گویی مرتکب خطایی 
ش��ده و الزم اس��ت دل آن ها را دوباره بدس��ت 

آورد. ای��ن ب��ود که عل��ی احمدی اهل ش��عر و 
ش��اعری، وقتی دوب��اره در مقابل معظمی ظاهر 
شد، خودش هم از دست خودش عاصی شده و 
اشک، چشم هایش را پر کرده بود، چرا که بطور 
غیرمنتظره ای از لبان خودش چنین شنیده بود : 

 » غبار راه طلب کیمیای بهروزیست
   غالم دولت آن خاک عنبرین بویم!«

و این بار زخم بزرگتری از معظمی برداشته بود
»بیرون ! احمق بی شعور!« 

سرافکندگی بیشتر و لرزش غیرقابل تسکین 
اندام های��ش بعد از ترک آن مص��اف، همراهان 
جدید او بودند و احمدی بس��یار کتاب خوان با 
س��ابقه فعالیت های سوسیالیستی، بالفاصله یاد 
یکی از کتاب هایی افتاد که در ایام انقالبی گری 
جوانی اش آن را با حرارت خوانده بود. »خدایگان 

و بنده هگل«
از ترس افتادن و برای کس��ب تمدد مجدد، 
احمدی ایستاد. یکی از دوستان روانشناسش به 
او ی��اد داده بود که در این لحظه ها الزم اس��ت 
فک��رش را از موض��وع ج��اری دور و بر موضوع 
بی اهمیت ت��ری تمرک��ز کن��د. بنابراین فکرش 
را معط��وف کتابی کرد ک��ه چند روزی از ترس 
بازداشت بخاطر نگهداری آن دلهره کشیده بود. 
آن کتاب که روزی برایش بس��یار باارزش بود، 
حاال کجا می توانست باشد؟ شاید در قفسه های 
سر به سقف کشیده کتاب هایش خاک می خورد 
و در می��ان برگ هایش ، قب��ض آب یا برقی که 
س��ال ها و یا شاید دهه ها از واریزش می گذشت 

تا خورده بود. 
احم��دی معموال کاغذهای ب��ی ارزش را هم 
حف��ظ و طبقه بندی می ک��رد. در این لحظه به 
یاد یکی از قبض های جریمه پرداخت ش��ده اش 
ه��م افتاد که جای خالی آن را چندی پیش در 
کنار همتایان کالس��ه بندی ش��ده اش احساس 
کرده بود. ش��اید آن کتاب و آن قبض امروز در 
یک همزیستی مس��المت آمیز در کنار همدیگر 

خفته اند.
احم��دی پنج��اه و پنج س��اله، ت��ا آنجا که 
می توانس��ت سعی می کرد در ادارات و نهادهای 
دولت��ی حاض��ر نش��ود، اما ه��ر کس ک��ه او را 
می ش��ناخت، لقب »خوره سازمان های دولتی« 
را ب��ه او م��ی داد، چرا که با اولی��ن برگ احضار 
ی��ا اخطاریه، برگ جریمه در یک جیب و قبض 
آن در جی��ب دیگ��رش در اداره مربوطه حاضر 
می شد و با وجود نارضایتی قلبی، بدون کمترین 

مشاجره، وجه جریمه را پرداخت می کرد. 

آن روزی هم که پوش��ه حاوی درخواس��ت 
افتتاح یک کتابفروش��ی را به شهرداری منطقه 
برده ب��ود، نه تنها با تک تک منتظ��ران بلکه با 
تمام آنهایی که در س��فر اولی آسانس��ور همراه 
او باال می رفتند و از صدای آهن آالت آسانس��ور 
وحش��ت کرده و اخم کرده بودند، احوالپرسی و 
چاق س��المتی کرده بود، حتی با آنها که پشت 
به وی ایس��تاده بودند. احمدی در آن لحظه ها، 
تصورش را هم نمی کرد زمانی که به محل اصلی 
صدور ج��واز در آن اداره خواهد رس��ید چطور 

شوکه می شود. 
اما دلخور اصلی، نه احمدی، بلکه مدیر حوزه 
یا همان معظمی بود که دلخوری های مزمنش 
را از شهرستان محل تولد خود و احمدی بطرز 
مبالغه آمی��زی حمل کرده ب��ود و حاال فرصت 
را مغتنم می ش��مرد ک��ه در مقابل کوچکترین 
اهانتی که در گذش��ته معظمی ها از عموی علی 
احمدی متحمل ش��ده بودن��د، از امضای جواز 
درخواس��ت کننده امتناع ورزد و او را مثل یک 

سگ از اتاقش بیرون بیاندازد. 
ع. احمدی اما، امروز شک داشت از دری که 
پائین این تابلو قرار گرفته داش��ت و یک زیبا رو 
او را ب��ه این در رهنمون می کرد، داخل برود. به 
هر چی��زی، حتی نان فرزندان معظمی هم فکر 
می کرد. باری به هر جهت او امروز اینجاست. در 
مقابل یک تابلو! در یک دست پوشه و در دست 
دیگرش کاغذ آدرسی که از میان انگشتانی زیبا 
س��تانده است. لعنت بر شیطان کرد و در حالی 

که داخل می شد ، دوباره تابلو را خواند: 
دیوان عدالت اداری 

از روزی ک��ه احم��دی از آن در داخل رفت 
و البالی دیوارهای یک دیوان س��االری مخوف 
گم ش��د، ماه ها گذشته است و در این چند ماه 
خب��ر زیادی از او نبوده اس��ت. حتی آش��نایان 
 نزدیکش هم نمی دانند که چه بر س��ر وی آمده

 است؟!
خبرهای ضد و نقیض زیادی دهان به دهان 
می گردد، اما کس��ی ک��ه بیش��تر از همه قابل 
اعتماد اس��ت، گفت��ه که احم��دی را در حالی 
ک��ه از در دیوان عدال��ت اداری بیرون می رفت 
دیده اس��ت. گفت که احمدی صورتش خیس 
اش��ک هایش بود و زیر لب این ش��عر حافظ را 

تکرار می کرد: 
» از دشمنان برند شکایت به دوستان 

 چون دوس��ت دش��من است ش��کایت کجا 
بریم؟« 
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تشـخیص های آزمایشـگاهی همواره به عنوان پیشقدم سـایر رشته های طب و 
سالمت کوشیده است تا راه حلی برای مساله تامین امنیت سالمتی بیماران ارائه 
دهد. با وجود ضرب المثل معروف »بشر جایزالخطا است« باز هم پیشرفت های قابل توجهی برای کاستن اشتباه در 

این علم شده است. این مقاله به طور خالصه مروری بر ارزیابی کیفیت آزمایشگاهی و بررسی خطاهای آن دارد.
حدود 12 سال قبل  انستیتو طب  (IOM) اطالعات هشدار دهنده ای در خصوص 
علل وتاثیر خطاهای پزشـکی در ایاالت متحده منتشـر کرد ، که نشـان می داد 
عالوه بر آسـیب های جدی وارده به بیمار خطاهای پزشـکی هزینه سـنگینی بر اقتصاد ملـی تحمیل می کنند. در 
 سـال Berwick« 1999  و Leape« اماری منتشـر کردند که نشـان می داد در ایاالت متحده خطاهای پزشـکی 
ساالنه هزینه ای معادل  1۷ تا 29 بیلیون دالر در بر دارد. در سال  Null«2006 و همکاران« با انتشار مقاله ای نشان 
دادند که هزینه ناشی از این اشتباه ها حتی از این هم بیشتر و در حدود 282 بیلیون دالر بوده است. تشخیص های 
آزمایشگاهی همواره به عنوان پیشقدم سایر رشته های طب و سالمت کوشیده است تا راه حلی برای مساله تامین 
 (Quality assessment program) امنیت سـالمتی بیمـاران ارائه دهد و از آنجا که برنامه های کنترل کیفیـت
به صورت روتین از مدت ها قبل در آزمایشـگاه های تشـخیص طبی مورد اسـتفاده قرار می گرفته، میزان خطاهای 
پزشـکی بسـیار کمتر از آنچه به طور کلی در همه عرصه های پزشکی دیده می شود، است. این مقاله به طورخالصه 

مروری بر ارزیابی کیفیت آزمایشگاهی و بررسی خطاهای آن دارد.

دکتر فرحناز بیداری
متخصص آسیب شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

دکتر نفیسه مرتضوی
دستیار آسیب شناسی

خالصه

معرفی

استانداردهای کیفیت

ط��ب آزمایش��گاهی واجد اس��تانداردهای کیف��ی باالیی اس��ت. تنظیم 
کیفی��ت در بخ��ش بهداش��ت درم��ان ب��ر اس��اس مج��وز رس��می، صدور 
گواهینام��ه، نظ��ارت بر کیفیت، حقوق بیم��ار، فرایندهای استانداردس��ازی 
 و اس��تانداردهای بهداشتی انجام می ش��ود. مراکز خدمات مراقبتی و پزشک 
 (CMS) ی��ا ( Center for medicare and Medicaid servicese )
تنظیمات تمامی آزمون های آزمایشگاهی به غیر از تحقیقات انجام شده روی 
انسان را در ایاالت متحده از طریق پروژه پیشرفت اصالحات آزمایشگاه  بالینی 
(Clinical laboratory improvement) ی��ا (CLIA)  انجام می دهد. 
هدف این پروژه که تایید کیفیت آزمون های آزمایش��گاهی اس��ت، از طریق 
تقس��یم بندی خدمات آزمایش��گاهی زیر نظر مرکز CMS)  )، در قالب دو 

بخش (  Surveyو Certification)، انجام می شود.
همچنین آزمایش��گاه ها توسط انجمن آسیب شناس��ان امریکا "CAP" و 
کمیته اعتبارگذاری خدمات آزمایشگاهی"COLA"که هر دو زیر مجموعه 

(CMS) هستند، مورد تایید قرار می گیرند.

منشا خطاهای آزمایشگاهی

به طور کلی عملکرد آزمایش��گاه  را می توان به س��ه مرحله ) قبل تحلیلی، 
تحلیلی، بعد تحلیل ( تقسیم کرد.

آمارهای بررسی این سه مرحله توسط آزمون های کنترل کیفیت گواه آن 
بوده اند که بیش��ترین خطا در دو مرحل��ه قبل و بعد از تحلیل اتفاق می افتد.  
Lippi و همکارانش با انتش��ار مقاله ای نش��ان دادند که میزان این خطاها در 
محدوده 0.1 تا 0.3 قابل تغییر است. مطالعه مشابهی که توسط Plebani و

Carraro   انجام شد، بیانگر آن بود که خطاهای آزمایشگاهی در طول بیش 
از 10 سال از 0/47 درصد به  0/33 درصد کاهش یافته است.

همچنین کاهش مشابهی در میزان خطاهای مرحله تحلیلی نیز دیده شده 
است ، به طوریکه میزان تغییرات مرحله تحلیلی  به کمتر از 1/20 ان چیزی 
که در 40 سال پیش وجود داشت، رسیده است و این اشتباه ها اکنون کمتر 

از 10 درصد کل خطاها را شامل می شوند.

خطاهای مرحله تحلیلی

ف��از تحلیل��ی ی��ک آزم��ون  آزمایش��گاهی از زم��ان ورود نمون��ه بیمار به 
آزمایش��گاه  برای انجام آزمایش، ش��روع و زمانیکه نتیجه آن توس��ط تکنسین 
تایید ش��ود، خاتم��ه می یابد. آماده س��ازی نامناس��ب نمونه قب��ل از آزمایش 
و ی��ا وجود م��واردی که با عملکرد آن آزمایش تداخ��ل دارند، می توانند نتیجه 
فاز تحلیلی را تحت تاثیر قرار دهند. ارزیابی مش��خصات روش های بررس��ی از 
نظر دقت، حساس��یت، اختصاصی��ت و خطی بودن، از موارد دیگری اس��ت که 
می تواند منجر به بروز خطا در مرحله تحلیلی ش��ود. چندین دهه طول کش��ید 
 تا آزمایش��گاه ها بتوانن��د از طریق راه اندازی دو فاکت��ور کنترل کیفیت داخلی
 (Internal Quality Control)  ی��ا (IQC) و کنت��رل کیفی��ت خارج��ی
(External Quality Assessment) یا (EQA) بهبودی در زمینه کیفیت 
مرحله تحلیلی ایجاد کنند.  نقش)EQA( و آزمون های مهارتی  (PT)آن است 
که اطالعات قابل اعتمادی را برای آزمایشگاه ها فراهم کنند،  تا بتوانند کیفیت 
فرآیندهای داخلی آزمایشگاه ، مناسب بودن سیستم های تشخیصی آن، مهارت و 
شایستگی کارکنان را تایید نموده و نیز تعریفی از عدم قطعییت در نتایج آزمایشگاهی 
 ارائه دهند. وظیفه متخصصان آزمایشگاه  این است که با تحلیل نتایج حاصل از

EQA و PT ، خطاه��ای آماری آن را تش��خیص داده، عوامل ریش��ه ای ایجاد 
کننده آن را بررس��ی ک��رده، اقداماتی را جهت نظ��ارت و برطرف کردن عوامل 
زمین��ه ای و موث��ر بودن آن انجام دهند و مهم تر از همه اینکه، مش��خص کنند 
 ک��ه ایا آین مش��کالت، نتیجه تصمیم گی��ری بالینی را تحت تاثی��ر قرار داده

 است یا خیر.

مروری بر خطاهای تشخیصی آزمایشگاه  و جایگاه امروزی ما
تازه ها
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خطاهای قبل تحلیلی

بیشترین خطاهای آزمایشگاهی در مرحله قبل تحلیلی ایجاد می شود. موارد 
دربرگیرنده خطاهای قبل تحلیلی ش��امل بررس��ی اولیه بیمار توسط پزشک، 
نوشتن دستور آزمون  آزمایشگاهی توسط وی، نحوه پر کردن برگه درخواست، 
نوش��تن اطالعات بیمار، جمع آوری نمونه، انتقال نمونه و دریافت آن توس��ط 
آزمایش��گاه   آقای »Bonini و همکاران« محدوده خطاهای قبل تحلیلی را از 
31.6 درصد ت��ا 75 درصد تخمین زده اند. آقای »Chawla و همکاران« طی 
مطالعه یکساله در س��ال 2008 تا 2009 درباره میزان خطاهای قبل تحلیلی 
بر روی آزمایش های دو گروه بیماران س��رپایی و بس��تری، نشان دادند که: در 
بیماران بستری میزان خطا  1.9 درصد ) بیشتر به علت همولیز در % 1.10موارد 
( و در بیماران س��رپایی1.2 درصد و بیشتر به علت کم بودن حجم نمونه بوده 

است. برخی منابع دیگر در بروز خطاهای قبل تحلیلی از قرار زیرند:
1. انجام آزمایش بر روی بیمار اشتباهی

2. درخواست آزمایش اشتباه
3. اشتباه در درج مشخصات بیمار

4. انتخاب نامناسب ظروف جمع آوری نمونه
5. برچسب گذاری اشتباه ظروف یک برنامه جامع برای جلوگیری از بروز 

خطاهای قبل تحلیلی شامل 5 مرحله است:
   ایجاد روش نوشتاری صحیح و همگانی

   ارتقا آموزش متخصصان بهداشت و درمان 
   اتوماسیون فرآیندهای پشتیبانی و اجرایی

   نظارت بر کیفیت
   تقویت همکاری بین متخصصین بهداشت و درمان و ادارات بین بخشی 

روش نوش��تاری باید به گونه ای باش��د که به طور واضح مشخصات بیمار، 
نحوه جمع آوری و برچس��ب گذاری نمونه، نحوه انتقال و آماده س��ازی آن را 
در آزمایش��گاه  نشان دهد. پرس��نل درگیر در انجام فرآیندهای قبل تحلیلی 
نه تنها باید درک کاملی از خود فرآیند و چگونگی انجام آن داش��ته باش��ند، 
بلک��ه بای��د بدانند که در هر مرحل��ه احتمال روی دادن چه اتفاقی اس��ت و 
پیامدهای خطاهای وارده چه تاثیری روی نمونه و در نهایت روی بیمار خواهد 
داشت. پس می توان نتیجه گرفت که آموزش مداوم پرسنل آزمایشگاه  و پایش 
ساالنه شایستگی و مهارت آنان ضروری است.  تکنولوژی پیشرفته روباتیک و 
سیستم های اطالعاتی می توانند بر کاهش خطاهای قبل تحلیلی کمک کننده 
باشند. وارد کردن دستورات به شیوه کامپیوتری عالوه بر تسهیل کار، نیاز به 
ش��خص دوم را برای نوشتن مجدد دس��تورات مرتفع  می سازد. دستگاه های 
کامپیوتری مرحله قبل تحلیلی با اتوماتیزه کردن مراحل دستی و زدن بارکد 
باعث تس��هیل فرایند انتقال و ردیابی نمونه می شوند. پیشرفت های اخیر در 
فناوری آزمایشگاهی، وسایل قابل اعتماد جدیدی را عرضه کرده که می توانند 
به طور اتوماتیک اندکس های سرمی مانند همولیز را تشخیص دهند. پرسنل 
آزمایش��گاه  باید در زمان تشخیص همولیز نمونه جدیدی درخواست کنند و 
در صورتیکه نمونه جدید قابل گرفتن نباشد، این وظیفه متخصص آزمایشگاه  

است که مشکل را به پزشک اطالع دهد.

خطاهای بعد تحلیل
در مرحل��ه بع��د تحلیلی نتایج آزمایش ها به پزش��ک منتقل ش��ده، وی 
آنها را تفس��یر نموده و برای تش��خیص و درمان بیم��اری تصمیمات الزم را 
اتخاذ می نماید. مواردی نظیر اس��تفاده نامناس��ب از نتایج آزمایش و مقادیر 

گزارش های بحرانی (critical result reporting) ، انتقال نادرست نتایج، 
 Piva« از جمله مواردی است که می تواند باعث بروز خطا شود. در مقاله ای از
وPlebani« نویس��ندگان بررسی جامعی برای ایجاد اتفاق نظر در تعریف و 
ارزش گ��ذاری مقادیر بحران��ی و بیان ارتباط و تاثیر آن در ارتقا نتایج بالینی 
و نی��ز ایمنی بیمار ارائه دادند. این مقاله همچنین با بیان ارزش اس��تفاده از 
روش های اتوماتیزه در کاس��تن خطاهای ایجاد شده در انجام و گزارش نتایج 

آزمایش، استفاده از آن را بسیار قابل اعتماد دانسته است.

نظارت بر خطا

موفقیت هر روش��ی که در زمینه کاهش خطا به کار گرفته می ش��ود باید 
توس��ط ش��اخص های کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته تا اثر بخش��ی ان قابل 
استناد باشد. در آزمون های آزمایشگاهی که بخشی از ان توسط پرسنل غیر 
آزمایشگاه  انجام می شود، ارتباطات و همکاری های بین بخشی می تواند باعث 
کاهش بروز خطا شود. بنابراین تمامی سیستم بهداشتی درمانی باید خود را 
در ارتقا فرایند آزمایش دخیل بدانند و دوره های آموزشی موثر و کافی برای 

آنها برگزار شود.

گزارش حادثه در آزمایشگاه 

با توجه به تالش های بس��یاری که جهت نظ��ارت بر مرحله قبل تحلیلی 
و ارائه راه حل های قابل اعتماد ش��ده، تعجب آور اس��ت که هنوز برنامه های 
رس��می گزارش حوادث در آزمایش��گاه های تش��خیص طبی فراگیر نش��ده 
اس��ت. تا کنون تمرکز اصلی ارگان های بهداش��تی درمان��ی در مورد گزارش 
ح��وادث، ب��ر طب بالینی بوده اس��ت تا طب آزمایش��گاهی و تالش کمتری 
صورت گرفته که این مهم در آزمایش��گاه های تش��خیص طبی به کار گرفته 
ش��وند. در حقیقت اگر خطاهای آزمایش��گاهی گزارش نش��وند، آمار موجود 
فق��ط گویای بخش کوچکی از خطاهای پزش��کی در مقایس��ه ب��ا واقعیت 
خواهن��د بود به نظر می رس��د که نیاز ضروری به ایجاد یک سیاس��ت قابل 
اعتماد جهت ثبت خطاها )مثال از طریق س��ازمانهای اطالع رسانی ( و توافق 
همگانی به مقوله (laboratory sentinel events) در تمامی فرآیندهای 
آزمایش��گاهی وجود دارد و اس��تفاده از آن می تواند اطالعات ارزشمندی در 
مورد حوادث جدی به دس��ت دهد و باعث شود که هر دو گروه سهامداران و 
 کارکنان آزمایش��گاه  در مورد ایمنی بیمار پاسخگو باشند. برخی از این موارد

(sentinel event)  که تاکنون مشخص شده اند، شامل:
 1. درخواست نامناسب آزمایش و شناسایی نادرست بیمار )مرحله قبل تحلیل(

 2. استفاده از روش آزمایش نادرست، تحلیل نادرست نتایج، آزمایش انجام 
شده بر روی نمونه نامناسب، وجود کنترل کیفی پایین)مرحله تحلیل(

3. ع��دم اط��الع رس��انی درس��ت در م��ورد مقادیر بحران��ی آزمایش، ارس��ال 
 نتای��ج به محل اش��تباه )مرحله بع��د تحلیلی( یک چهارچوب عینی دیگر توس��ط
تش��خیص  ب��رای   (International Classification for Pation Safety)
خطاه��ای آزمایش��گاهی تعری��ف ش��ده اس��ت. همچنین گفته ش��ده اس��ت که 
سیس��تم  (Total Quality Management) موثرتری��ن اس��تراتژی جه��ت 
کاه��ش خطا در آزمایش��گاه  تش��خیص طبی اس��ت. این سیس��تم در قالب س��ه 
 عملک��رد مکم��ل قابل دس��ت یابی اس��ت: 1. پیش��گیری از ب��روز ح��وادث نابجا
 2. اشکار کردن و شناسایی خطاها  3.کاهش دادن اثرات نابجای خطاهای رخ داده 
 روش های دیگری هم جهت پیش��گیری از بروز خطا قابل اس��تفاده اس��ت.
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ای��ن  از  یک��ی    Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
روشهاس��ت که به طور وس��یع مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اس��ت. این روش 
در واق��ع بیانگ��ر یک فرآیند سیس��تماتیک جهت تش��خیص خطاهای بالقوه 
 U.S.Department .قب��ل از رخ دادن آن و کاه��ش خطر ب��روز آنها اس��ت
of Vetern نس��خه س��اده ش��ده ای از(FMEA) ب��رای ارائه ب��ه ارگان های 
 بهداش��تی درمان��ی ایجاد کرده اس��ت ک��ه ب��ه آن (HFMEA) می گویند.

 Root Cause Analysis یا انالیز علل ریشه ای روش دیگری است که بر پایه 
روش های آنالیزی گذش��ته نگر استوار است. تمرکز(RCA)بر  روی تشخیص 
ش��رایط نهفته ای اس��ت که باعث بروز تغییرات در عملکرد پزشکی می شود و 

پیشنهادهایی را جهت کاهش احتمال بروز این حوادث در آینده می دهد.

نتیجه گیری
از آنج��ا که خطاهای پزش��کی معموال منجر به بروز ع��وارض جانبی در 

بیم��اران و تحمیل هزینه ای س��نگین بر اقتصاد ملی می ش��وند، گزارش و 
 تحلیل صحیح آنها و جلوگیری از وقوع این اش��تباهات ضروری و بااهمیت 

است.
 امروزه با افزایش اگاهی بشر و تمایل وی برای شناخت چالش ها، کنترل 
و برط��رف کردن آنان و تاکید بر این اصل ک��ه هر فردی در هر جایی حق 
برخورداری از مراقبت های بهداش��تی سالمتی ایمن را دارد، دیگر نمی توان 
گفت که خطاهای پزش��کی غیرقابل اجتنابند )بشر جایز الخطا است(، بلکه 
باید با ایجاد تغییرات اساس��ی در فرهنگ و ریش��ه س��ازمان های مراقبتی 

بهداشتی سعی در کاهش این خطاها کرد.

REF:

2012 American Society for Clinical Pathology.

پیش زمینه بالینی

از آنجا که نیاز به اس��تراتژی های پیش��گیرانه 
در مورد اپیدمی بیماری ای��دز به طور روز افزون 
احساس می شود، غربالگری HIV اهمیت ویژه ای 
 Sub-Saharan پیدا کرده اس��ت. در مناط��ق
Africa آزمون های دهانی HIV از مشهورترین 
آزمون های بالینی اس��ت که مورد استفاده عموم 
قرار می گیرد. اس��تفاده از نمونه های دهانی جهت 
انجام آزمایش ب��ه دلیل غیرتهاجمی و بدون درد 
بودن و همچنین کاس��تن از زمان انجام آزمایش 
مورد پذیرش اکثریت بیماران قرار می گیرند. این 
مطالعه که توس��ط Pant Pai و همکاران انجام 
ش��ده، دقت ی��ک آزمون راح��ت و غیر تهاجمی 
HIV با اس��تفاده از نمونه بزاق دهان را با آزمون 

خونی مورد مقایسه قرارداده است.

خالصه و چشم انداز مطالعه

ب��ا توجه ب��ه اطالعات اس��تخراج ش��ده از یک 
 Nitika متاانالیز و بررس��ی مجددی که توس��ط
Pant  از بخش پزشکی دانشگاهMcGill  و بخش 
اپیدمیول��وژی بالینی و بیماری ه��ای عفونی مرکز 
بهداشت این بیمارستان در شهر مونترئال کانادا بر 
روی آن انجام ش��ده و در 24 ژانویه به طور آنالین 
درLancet Infectious Diseases   چاپ شده 
است مشخص شد که آزمون دهانی HIV نسبت 
به نوع س��رمی آن 2 درصد حساس��یت کمتر ولی 
اختصاصیت یکسانی داش��ته است. به طور مشابه 
آزمون دهانی از ارزش اخباری مثبت باالیی در موارد 
 ( %99.94، %85.71 ، Credible شیوع باال
(interval  %98.65، %95 برخوردار است که 

 این مساله قابل مقایسه با آزمون خونی و در همان
 (% 99.79% 93.10Credibl interval
) 98.50% ،95% ش��رایط شیوع است. اما در 
شرایط ش��روع پایین ارزش اخباری مثبت آزمون 
دهانی در مقایس��ه با آزمون خون��ی پایین تر بوده 
 (%95.87، %77.31، Credible اس��ت. 
 (interval%95، %88.55 در مقایس��ه ب��ا

  (%99.9، %95.48 ، Credible interval
(97.65% ،95% تف��اوت این دو آزمون در این 
مقایسه سر به سر، باید در برنامه ریزی های جهانی 
استفاده از آزمون های دهانیHIV مورد توجه قرار 
گیرد. نویسنده مقاله اظهار نظر می کند که اگرچه 
اختصاصیت آزم��ون دهانیHIV  همانطوری که 
کارخان��ه س��ازنده آن ادعا می کند، باالس��ت ولی 
حساس��یت آن پایین اس��ت. در ی��ک اظهار نظر 
Chi Chiu Leung  ،ب��ه دنبال ای��ن مطالع��ه

و  Shui Shan Leeاز دانش��گاه چین��ی واقع در 
هن��ک کنگ کارب��رد بالینی این آزم��ون را مورد 
توصی��ف قرار دادند و به این نتیجه رس��یدند که: 
 Oral fluid-based ی��ا HIVآزم��ون دهان��ی
Oraquick اگرچه به علت غیرتهاجمی و راحت 
ب��ودن مورد پذیرش عموم اس��ت اما این به قیمت 
موارد مثبت کاذب اساس��ی ای  اس��ت که )با وجود 
اختصاصیت 99.74%( ارزش آن را نسبت به بیشتر 
آزمون های تش��خیصی کاهش می دهد. این مساله 
باید در تفس��یر نتایج این آزم��ون مورد توجه قرار 
گی��رد، بخصوص در ش��رایطی که ای��ن آزمون در 

گروه های با خطر پایین به عنوان برنامه غربالگری 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. س��رمقاله نویس��ان 
توضیح می دهند ک��ه ارزش اخباری مثبت پایین 
 آزمون دهانی بخصوص در ش��رایط ش��یوع پایین
 (HIV<1%) بیش��تر نم��ود دارد. تاکی��د آنها 
بخص��وص روی ارزش اخباری مثبت اس��ت چون 
احس��اس می کنند که این ایتم بیش��تر مربوط به 
پزش��کان بالینی می ش��ود. ارزش اخب��اری مثبت 
تخمینی واقعی از اینکه بیمار ازمایش ش��ده واقعا
HIV  مثبت است، می دهد. بنابراین اگرچه آزمون 
دهانی بس��یار اختصاصی اس��ت اما در مواردی که 
شیوع HIV کمتر از 1 درصد است، اختالف نهفته 
بی��ن آن و آزمون خونی، از نظر موارد مثبت کاذب 
وضوح بیش��تری می یابد. اگرچه دکتر Leung و 
Lee تمایل چندانی به پذیرش س��ریع این آزمون 
دهان��ی جه��ت غربالگری  HIV ب��ه دلیل ارزش 
اخباری پایین آن نش��ان نمی دهند، اما آنها تاکید 
می کنند که آزمون های تایید کننده )چه در موارد 
مثبت و چه در موارد منفی( با توجه به اهمیت زیاد 
بیماری باید مورد اس��تفاده قرار گیرند. همچنین 
تک��رار آزمون دهانی می توان��د نگرانی بابت پایین 

بودن ارزش اخباری مثبت آن را کاهش دهد.

REF: 

Lanwt Infect Dis. Published 
online January 24,2012

مروری بر خطاهای تشخیصی آزمایشگاه و جایگاه امروزی ما

دقت آزمون دهانی سریع HIV نتایج ناهمگون و متنوع
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تشخیص تومورهای پانكراس به وسیله
Endoscopic Ultrasonography  (EUS)

تومورهـای پانکـراس تنوع بسـیار زیـادی دارند بـه خاطر 
اینکـه می تواننـد توپـر یـا کیسـتیک بـوده و یـا اینکـه 
خوش خیـم یا بدخیم باشـند. چون تظاهـرات تصویربرداری 
آنهـا می تواننـد تـا حدودی شـبیه به هـم و تشـخیص این 
تومورهـا می توانـد مشـکل باشـد. بـرای مشـخص کـردن 
کوچـک، تومورهـای  تشـخیص  و  پانکـراس   تومورهـای 
Endoscopic Ultrasonography (EUS)  حسـاس ترین 
اکنـون در اختیـار مـا  آزمـون تصویربـرداری اسـت کـه 
قـرار دارد ایـن آزمـون تصویربـرداری نتایـج خوبـی را در 
مرحله بنـدی قبـل از عمـل سـرطان پانکـراس نشـان داده 
 اسـت. در ضمـن نمونه برداری سـوزنی تحت گایداندوسـونو
 EUS-guided Fine needle aspiration  (EUS-FNA)
یـک روش بی خطر و مطمئن بـرای نمونه بـرداری تومورهای 
پانکراس است. با وجود این مزیت ها هنوز تمایز بین تومور توپر 
از جامد و خوش خیم از بدخیم مشـکل اسـت. اخیرا EUS به 
 Contrast- enhanced.EUS (CE- EUS)روش داپلر با کنتراست
که واسکوالریزاسـیون در ضایعات پانکراس نشان می دهد در 
تومورهای پانکراس مخصوص تومورهای کوچک مفید نشـان 
داده شده است. با این وجود CE- EUS چندین محدودیت دارد 
از جمله حساسیت پایین در مقابل جریان های عروقی کم فشار 
و آرتیفکت های فراوان می باشد. در نتیجه یک اکواندوسکوپ 
بـه تازگی طراحی شـده که بـرای اندوسـکوپ هارمونیک با 
کنتراسـت (CEH- EUS) مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. در 
این مقاله مروری بر تظاهـرات EUS برای توده های پانکراس 
 توپر و کیسـتیک، دقت تشـخیص EUS-FNA و ارزش نسبی

 CE- EUS و CEH- EUS بیان می شود. 

مقدمه

اگرچه مورفولوژی تومورهای پانکراس بسیار 
متف��اوت بوده ولی ای��ن توموره��ا می توانند به 
عنوان تومورهای کیس��تیک و توپر طبقه بندی 
ش��وند. توده های پانکراس توپر می توانند ناشی 
از فراینده��ای التهاب��ی مزم��ن بوده  ی��ا اینکه 
ناش��ی از یک بدخیمی باش��ند. آدنوکارسینوم 
پانکراس داکتال ش��ایعترین نئوپالس��م بدخیم 
پانک��راس بوده و بی��ش از 95 درصد تومورهای 

بدخیم پانکراس را به تنهایی تش��کیل می دهد. 
درصد کمی از تومورهای پانکراس را تومورهای 
نورواندوکرین تشکیل می دهند. دیگر تومورهای 
پانکراس نظیر SCC و لنفوم بسیار نادر هستند. 
توموره��ای کیس��تیک 15-10 درص��د هم��ه 
ضایعات کیس��تیک پانک��راس و 5-1 درصد از 
همه بدخیمی های پانک��راس را در بر می گیرد. 
تومورهای توپر پانکراس با دژنراسیون کیستیک 
می تواند تومورهای کیس��تیک اولیه پانکراس را 
تقلید کند بنابراین تمایز بدخیمی های کیستیک 
از توپر و خوش خیم از بدخیم بسیار مشکل است.  

در مقایس��ه با س��ایر تکنیک های تصویربرداری 
نش��ان داده ش��ده که EUS بیش��ترین دقت را 
در مرحله بن��دی موضع��ی و پیش بینی تهاجم 
عروقی و ام��کان جراحی توم��ور دارد. عالوه بر 
این EUS ای��ن امکان را فراهم می کند که یک 
تومور را آس��پیره یا بیوپس��ی کرده و تشخیص 
بافتی را برای تمای��ز بافت خوش خیم و بدخیم 
 CE-EUS فراهم نمایی��د. در ضمن ب��ا روش
ارزیابی س��اختارهای میکروواسکوالر تومورهای 
پانکراس نیز فراهم شده است. طی سالیان اخیر 
 CE- EUS برای برطرف کردن محدودیت های

دکتر علی یعقوبی جویباری
 عضو هیات علمی رادیوتراپی و انكولوژی

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ، بیمارستان امام حسین )ع(
dryaghobi@yahoo.com
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روش CEH- EUS طراح��ی گردی��ده که از 
مواد کنتراست نسل دوم استفاده می کند. همه 
این روش های غیرتهاجمی تمایز بین تومورهای 

خوش خیم و بدخیم را افزایش داده است. 

Endoscopic Ultrasonography  

EUS در دهه 1980 به منظور برطرف کردن 
مشکالتی که با US وجود داشت )این مشکالت 
به وسیله گاز، استخوان و چربی ایجاد می شد( 
طراحی ش��د. به خاطر اینک��ه EUS از طریق 
معده و دئودئوم دقیقا در مجاورت پانکراس قرار 
می گی��رد و می تواند اطالعات دقیق از پانکراس 
را در اختی��ار م��ا قرار دهد.کیفی��ت باالی این 
تصاویر قادر به تش��خیص ضایعاتی به کوچکی 
3-2 میلی متر بوده و رابطه اش را با عروق خونی 
مج��اور نظیر ورید پورت و ع��روق مزانتریک را 
مشخص می سازد. در نتیجه، EUS در مقایسه 
با سایر روش های تصویربرداری بیشترین دقت 
را در مرحل��ه بندی موضعی، پیش بینی تهاجم 
عروقی و قابلیت برداشتن جراحی بخصوص در 
تومورهای کوچک زیر 2 س��انتی متر برخوردار 
است. EUS همچنین برای تشخیص تومورهای 
اولیه پانکراس در بیمارانی که متاس��تاز کبدی 
با منش��اء ناش��ناخته دارند نقش ایفا می کند و 
تشخیص منش��اء پانکراس باعث انجام شیمی 

درمانی دقیق تر خواهد شد. 

ضایعات پانكراسی توپر
پانكراتیت مزمن فوکال

بدون توجه به اینکه از چه روش تصویربرداری 
(CT، MRI یاEUS) اس��تفاده کنیم تمایز 
می��ان توده های پانکراتی��ت مزمن که به خاطر 
الته��اب مزم��ن یا فیب��روز حاصل می ش��ود از 
تومورهای بدخیم پانکراس بسیار سخت است. 
برای تمایز پانکراتیت مزمن 9 معیار تشخیصی 
EUS بی��ان ش��ده 4 ت��ا از ای��ن معیاره��ای 
تشخیصی پارانش��یمال هستند. نقاط هیپراکو، 
بانده��ای هیپراکو، پسودوس��یت و لوبوالریتی، 
پنجمین خصیصه داکتال بوده و به دیالتاسیون 
مجرای اصلی پانکراس )MPD( اشاره می کند. 
هنگامی که از این 5-4 خصوصیات تش��خیص 
EUS اس��تفاده کنیم حساس��یت EUS بین 
100-84 درصد بوده با این وجود اختصاصیت 

آن بین 95-60 درصد لحاظ می شود.
خصوصی��ات دیگ��ر EUS که بی��ان کننده 

یک توده التهابی است شامل کلسیفیکاسیون، 
الگ��وی اکو غیرهمگ��ون و ... اس��ت. در ضمن 
خصوصیات��ی که رد کننده ت��وده خوش خیم و 
بیان کننده بدخیمی اس��ت ش��امل تهاجم به 
ارگان های مجاور، بزرگ شدن لنف نود مجاور و 

توده با لبه خارجی بی نظم و بی قاعده است.

آدنوکارسینوم پانكراس

تظاهرات EUS آدنوکارس��ینوم پانکراس به 
ط��ور تیپیک یک توده هیپواک��و با لبه نامنظم 
اس��ت. با این وجود اگر تنها به این خصوصیات 
وابس��ته باش��یم اختصاصیت 53 درصد خواهد 
داشت زیرا این تظاهرات می تواند در پانکراتیت 
مزم��ن تومورهای متاس��تاتیک ب��ه پانکراس و 

نورواندوکرین تومورها نیز دیده شوند.
حساس��یت EUS ب��رای تش��خیص دقیق 
توموره��ای کوچک آدنوکارس��ینوم باال بوده و 
بی��ن100-90 درص��د قرار می گی��رد در مورد 
CT، این حساس��یت بین 90-50 درصد است 
در نتیجه EUS از حساسیت بسیار باالتری در 
مقایسه با CT برای تشخیص ضایعات کوچک 
پانک��راس برخوردار اس��ت. در ضمن EUS در 
مقایس��ه با س��ایر آزمون های تصویربرداری از 
بیشترین دقت در مرحله بندی موضعی سرطان 
پانکراس و تعیین برنام��ه درمانی آن برخوردار 
اس��ت به عالوه مفیدترین آزمون برای ارزیابی 
درگی��ری عروق��ی و لنفاوی پ��ری پانکراتیک 
 اس��ت. دق��ت EUS ب��رای تش��خیص مرحله

 )N_Stage( 91-78 درص��د و،(T_Stage)
بین 86-41 درصد اس��ت. دق��ت EUS برای 
T_Stage در تومورهای کوچک بیشتر مطرح 
اس��ت با این وجود CT برای تومورهای بزرگتر 
حساسیت بیشتری دارد. هنگامی که همه چهار 
خصوصیتی که بیان کننده گره لنفاوی بدخیم 
اس��ت وجود داشته باشد )حاش��یه مشخص و 
گرد، اندازه بزرگتر از یک سانتی متر و هیپواکو(، 
ش��انس بدخیمی گره لنفاوی 100-80 درصد 
خواه��د ب��ود. منفع��ت دیگ��ر EUS در مورد 
تومورهای پانکراس این اس��ت که آن می تواند 
تهاج��م به عروق بزرگ پ��ری پانکراس با دقت 
حدود 93-67 درصد نشان دهد. عروق طحالی، 
ورید پورت و قسمت پروگزیمال شریان طحالی 
 EUS  نس��بت عروق دیگر به آس��انی توس��ط

تشخیص داده می شوند.
کرایتریاهای تهاجم عروقی شامل نامنظمی 
حدود عروق رش��د تومور به داخل عروق و عدم 
مش��اهده عروق و رش��د عروق گ��ردش خون 
 EUS جانبی است. حساس��یت و اختصاصیت
برای تهاجم ع��روق 100-89 درصد و 42-91 

درصد است.

نورواندوکرین تومورها

روی EUS توموره��ای نورواندکری��ن ب��ه 
صورت یک ت��وده هیپواکو با حدود مش��خص 
و واسکوالریزاس��یون ش��دید خودش را نشان 
می ده��د. حدود 75-60 درصد همه تومورهای 

حساسیت 
EUS برای 

تشخیص دقیق 
تومورهای کوچک 

آدنوکارسینوم 
باال بوده و 

بین100-90 درصد 
قرار می گیرد در 

مورد CT، این 
 حساسیت 

بین 90-50 درصد 
است
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نورواندوکری��ن کمت��ر از 1/5 س��انتی متر طول 
دارند. ضایعات بزرگتر از 3 س��انتی متر احتمال 
بدخیم��ی را افزایش می دهند زی��را تومورهای 
نورواندوکرین تیپیک به خاطر هیپرواس��کوالز 
بودنش��ان ش��ناخته می ش��وند. EUS به روش 
داپل��ر ب��رای تش��خیص این ع��روق تومورهای 

نورواندوکرین مفید است.

تومورهای پانكراس متاستاتیک

ب��ا وج��ود اینک��ه آدنوکارس��ینوم پانکراس 

شایعترین تومور بدخیم پانکراس است مطالعات 
اخیر نش��ان می دهد که 3درصد همه توده های 
پانکراس بدخیم که ب��ه خاطر بدخیمی رزکت 
ش��ده اند متاستاز از کارس��ینوم کلیوی بوده اند. 
اکثر متاستازهای پانکراس از کلیه، ریه، پستان، 
کولون یا پوس��ت منش��اء می گیرد. تش��خیص 
طبیع��ت تومورهای متاس��تاتیک حت��ی برای 
پاتولوژیست نیز راحت نخواهد بود با این وجود 
تومورهای متاس��تاتیک حدود مشخص تری در 

مقایسه با تومورهای اولیه پانکراس دارند.

ضایعات کیستیک پانكراس

ب��ه  موسینوس��ی  کیس��تیک  توموره��ای 
دو دس��ته نئوپالس��م موسینوس��ی کیستیک 
توموره��ای  و   )TPMN( داکت��ال  اینت��را 
 غیرموسینوس��ی ش��امل آدن��وم سروس��یتیک

 ،Serous Cyst Adenoma (SCA(
پسودوسیس��ت و ... است. ضایعات موسینوسی 
توموره��ای بدخی��م ی��ا پی��ش بدخی��م بوه و 
رزکس��یون جراحی برای این بیم��اران توصیه 
می ش��ود. تظاه��رات مورفولوژی��ک ضایع��ات 
 EUS کیس��تیک پانک��راس ک��ه ب��ه وس��یله
مشخص می شوند ش��امل حضور دیوار، سپتوم 
و جزء توپر است. حضور موسین با ذرات شناور 
داخل کیس��ت، دیالتاس��یون مجاری پانکراس، 
افزایش ضخام��ت دیوار، داکت��ال ندوالریته یا 
ضخامت دیواره کیس��ت پیشنهاد کننده تومور 

موسینوسی است.

پسودوسیت

در بیمار دچار پانکراتیت تشخیص پسودوسیت 
مش��کل نخواهد بود. پسودوسیت  های بالغ یک 
دیواره ضخیم با کیست حاوی مایع دارند با این 
وجود پسودوسیت  ها در مراحل اولیه یک دیواره 
نازک داش��ته و تجمعی از مایعات مختلط است. 
با این وجود چندین مطالعه نش��ان داده که تنها 
به EUS و آزمون های تصویربرداری برای تمایز 
میان بدخیم از ضایعات کیس��تیک که ش��امل 

پسودوسیت می باشد نمی توان اعتماد کرد.

Serous Cyst Adenoma (SCA)

این کیست ها اغلب در زنان جوان بروز می کند 
اگرچه گزارش هایی از تبدیل شدن به بدخیمی 

در مورد این کیس��ت ها گزارش شده است ولی 
آنها در اغلب موارد ضایعات خوش خیمی بوده اند 

که به روش های غیرجراحی درمان می شوند.
SCA، کیس��ت هایی با حدود مش��خص که 
ش��امل میکرو کیس��ت های مع��دود و کوچک 
حاوی مایع هستند و میکروکیست ها به وسیله 
تیغه های فیبروز از هم جدا می شود. در ضایعات 
بزرگ کلسیفیکاسیون یا فیبروز مرکزی ممکن 

است دیده شود.

تومور پسودوپاپیالری توپر

ای��ن تومور رفتار بیولوژیک مش��خص و خطر 
بدخیمی داشته و به روش جراحی درمان می شود 
به خاطر ان��دازه بزرگ این ضایع��ات )EUS( از 
جایگاه محدودی در این مورد برخوردار اس��ت. با 
این وجود یافته تیپیک این ضایعه در EUS یک 
تومور با حدود مش��خص با تشکیل کیست های 

داخلی و کلسیفیکاسیون می باشد.

Intraductal Papillary Mucinous 
Neoplasms (IPMN)

IPMN ب��ه ط��ور ش��ایع در افراد مس��ن و 
در س��ر پانکراس بروز پیدا می کند و به وس��یله 
پرولیفراس��یون پاپی��الری اپیتلی��وم داکت��ال 
که مش��غول تولید موکوس هس��تند مشخص 
می شوند.  تشخیص EUS برای IPMN حدود 
92 درصد است اگرچه غیراختصاصی است یک 
بدخیمی زمینه ای به وس��یله MPD بیشتر از 
10 میلی متر پیش��نهاد می شود. در مواردی که 
مجرای پانکراس به اندازه کافی دیالته است یک 
س��ونوگرافی اینتراداکت��ال )IDUS( با کالیبر 
ن��ازک )در ح��دود 2 میلی مت��ر( می تواند برای 
تش��خیص استفاده ش��ود و قادر است اطالعات 
حیات��ی برای بیم��اران IPMN ک��ه داوطلب 

جراحی هستند را برای ما فراهم نماید.

mucinous cystic Neoplasms 
(MCN)

MCN در زنان با سن متوسط شیوع بیشتری دارد 
و به طور ش��ایع در بدنه و دم پانکراس دیده می شود. 
کلسیفیکاس��یون محیطی در 15 درصد موارد دیده 
می شود و به طور تیپیک تومورهای ماکروکیستیک با 

قطر بیشتر از دو سانتی متر هستند.
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 EUS-FNA
یک ضایعه 
کیستیک 

ممکن است 
دقت EUS را 
بهبود بخشد 

زیرا اجازه 
می دهد تا مایع 

کیست آنالیز 
شده و تشخیص 
سیتولوژیک به 

دست آید

 EUS-Fine Needle
aspiracion:)EUS-FNA(

یک روش مناسب و بی خطر برای نمونه برداری 
بافتی تومورهای پانکراس اس��ت. بی خطر بودن 
EUS-FNA ب��رای ضایعات پانک��راس اکنون 
 EUS-FNA کامل مشخص ش��ده است. دقت
برای تش��خیص کارسینوم پانکراس و تومورهای 
 نورواندوکری��ن ب��ه ترتی��ب 95-80 درص��د و

 83-46 درصد است. دقت پایین برای تومورهای 
نورواندوکرین می تواند به خاطر نمونه های ناکافی 
و هموراژیک باش��د که از ای��ن تومورها اغلب به 
دست می آید و این بیان کننده تظاهرات عروقی 
ای��ن تومورها اس��ت. اختصاصیت نس��بتا پایین 
EUS-FNA به این معنی اس��ت که حتی این 
روش ب��رای تمای��ز توده های بدخی��م و التهابی 
کفایت نمی کند و اگر EUS-FNA پیش��نهاد 
کننده پانکراتیت باشد اما مدالیته های تشخیصی 
دیگر ش��امل EUS ب��ه نفع س��رطان پانکراس 
باش��د بررس��ی در فواصل نزدیک ممکن اس��ت 
ضرورت داش��ته باشد. EUS-FNA یک ضایعه 
کیس��تیک ممکن اس��ت دق��ت EUS را بهبود 
بخش��د زیرا اجازه می دهد تا مایع کیست آنالیز 
شده و تشخیص سیتولوژیک به دست آید. آنالیز 
سیتولوژیک ش��امل آزمون های اختصاصی برای 
حضور س��لول های اپیتلیال )که پیشنهاد کننده 
MCN یا IPMN است( می باشد یا سلول های 
اپیتلیال مکعبی که برای گلیکوژن رنگ می گیرند 

)که پیشنهاد کننده SCA است.(
براساس مطالعات انجام شده مایع کیست باید 
آسپیره شده و آنالیز CEA به منظور تمایز بین 
ضایعات موسینی و غیرموسینی انجام شود ولی 

مطالعات دیگر این نتیجه گیری را رد کردند.
نش��انگرهای غی��ر از CEA همچنین برای 
آنالی��ز مایع کیس��ت پانک��راس که به وس��یله 
EUS-FNA خارج ش��ده مطرح ش��ده است 
 CA19-9، CA125، که این نشانگرها شامل
CA72-4 اس��ت. بزرگتری��ن مطالع��ه ای که 
ت��ا امروز برای بررس��ی این نش��انگرها در مایع 
کیس��ت برای تش��خیص ضایع��ات خوش خیم 
از بدخی��م انج��ام ش��ده اس��ت نش��ان داد که 
نش��انگر CA72-4 بیش��ترین حساس��یت و 
اختصاصی��ت را برای تش��خیص کیس��تیک و 
بدخیم برخوردار اس��ت. مایعی که از FNA به 
دست آمده می تواند برای بررسی سیتولوژیک و 
بیوش��یمیایی و تعیین سطح نشانگرها استفاده 

ش��ود. هنگامی که از همه ای��ن آزمون ها با هم 
استفاده کنیم دقت تشخیص به 90-80 درصد 
افزایش پیدا می کند. س��طح باالی آمیالز اغلب 
در کیست هایی که با مجاری پانکراس در ارتباط 
 )IPMN هستند دیده می شود )پسودوسیت و
 5000U/L یک سطح آمیالز سرمی بیشتر از
یک حساسیت و اختصاصیت 61 و 58 درصدی 
برای تشخیص پسودوس��یت و دیگر نئوپالسم 

کیستیک برخوردار است.

Contrast Enhanced EUS

با وج��ود اینکه EUS یک روش تش��خیص 
اس��ت که می تواند ضایعات پانک��راس کوچک 
را ب��ا حساس��یت باال تش��خیصی ده��د تمایز 
ضایعات پانکراس تشخیص داده شده مخصوص 
نئوپالس��م بدخی��م در بیم��اران ب��ا پانکراتیت 
مزمن مش��کل است. معرفی EUS-FNA این 
مشکل را آس��ان تر ساخته با این وجود مواردی 
از بیم��اران وجود دارد که تش��خیص همچنان 
علیرغم استفاده از EUS-FNA مشکل است. 
 EUS-FNA این ها ش��امل مواردی اس��ت که
ش��امل حجم ناکافی بافتی است و این به خاطر 
تومور کوچ��ک پانکراس و مواردی که به خاطر 
پانکراتی��ت مزمن ش��دید تمایز ح��دود ضایعه 
مشکل اس��ت اتفاق می افتد. در ضمن بیمارانی 
 ک��ه از آنت��ی کوآگوالن��ت اس��تفاده می کنند

EUS-FNA امکان پذیر نیست. به همین دلیل 
 CE_EUS ی��ک آزم��ون غیرتهاجمی به ن��ام
معرفی شد.  CE_EUS نقش با اهمیتی را در 
کلینیک در ارگان ه��ای مختلف مانند تیروئید، 
کبد، کلیه و پروستات پیدا کرده است. در ضمن 
ب��رای مداخالت تحت راهنمای��ی US و میزان 
پاس��خ به درمان های موضعی و شیمی درمانی 
نی��ز جایگاه مهم��ی پیدا کرده اس��ت. چندین 
مطالعه برای ارزیابی  CE_EUS انجام شده یا 
 در حال انجام است و این مطالعات نشان داده که

CE_EUS حساس��یت باالیی را در تشخیص 
افتراق��ی توموره��ای پانک��راس ب��ه خص��وص 

تومورهای کوچک ایفا می کند.

Contrast_Enhanced 
 Harmonic EUS

یک اکواندوسکوپی است که می تواند وضعیت 
عروقی تومور را در پانکراس مش��خص کند. این 

روش ب��ه طور موفقیت آمی��زی تصاویر وضعیت 
انتش��ار و س��اختار عروقی ضایعات پانکراس را 
مشخص می کند. ارزیابی با CEH-EUS باعث 
بهب��ود تمای��ز بیماری های پانک��راس در آینده 

خواهد شد.

)IDUS( سونوگرافی اینتراداکتال

فهرست اندیکاس��یون EUS در حال تکامل 
است. پیش��رفت در تکنولوژی های EUS منجر 
ب��ه تکام��ل IDUS با پروب ه��ای باریک برای 
ارزیابی های درخت پانکراتوبیلیاری و ساختارهای 
پری داکتال اس��ت. در ارزیابی بیماران با تنگی 
مجاری پان��کاس، IDUS می توان��د به منظور 
تش��خیص آدنوکارس��ینو پانک��راس بدخیم در 
 IDUS .مراح��ل زودرس اهمیت واف��ری دارد
همچنی��ن می توان��د ب��رای مش��خص ک��ردن 
تومورهای نورواندوکرین پانکراس که به وسیله 
روش ه��ای تصویربرداری دیگر قابل تش��خیص 

نیستند نیز استفاده می شد.
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ابعاد فلسفی نظریه های اخالق پزشكی

با نگاهی دقیق به جنبه های اخالقی حاکم بر روابط میان پزشک و بیمار 
به خوبی می توان دریافت که ریشه ها و مبانی آن در کنار بحث تعهدات 
حرفه ای و دسـتورالعمل ها و کدهای اخالق پزشـکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  این مبانی که 
در هر دوره به شکل یک نظریه اخالقی بروز کرده است در طول تاریخ و همزمان با پیشرفت دانش و 
مواجهه با چالش های جدید، دستخوش تحول شده و زیر شاخه های جدیدی از آن حاصل شده است. 
به  این ترتیب ، دیدگاه سـنتی منسوب به بقراط که طی قرن ها شالوده اخالق پزشکی را تشکیل می 
داد، در فاصله سـال های بین جنگ جهانی اول ودوم و همزمان با توسعه علم وفن آوری های پزشکی 
متحول گشـت. به دنبال این تحوالت افراد جدیدی از سـایر رشـته های علوم انسـانی نظیر فالسفه، 
حقوقدانان و اخالقیون نیز به جمع عوامل درگیر در روابط میان پزشک و بیمار داخل شدند تا بتوانند 
وظایف هر یک از طرفین رابه نحو دقیقتری تبیین نمایند. گاهی اوقات پزشکان می گویند که در تحلیل 
مسـایل و معضالت اخالقی فرا روی آنان بر بالین بیمار یا در عرصه عمل راه حل مناسـبی نمی توانند 
بیابند. در پاسخ باید خاطر نشان کرد که رسیدن به راه حل مناسب هرچند ممکن است دشوار باشد، 
اما غیرممکن نیسـت. با  این حال بزرگترین تهدید در این مسـیر، خطر ناشی از ابراز عقاید شخصی و 
احساسی فرد تحلیلگر بجای تحلیل های مبتنی بر مبانی فکری، فلسفی و ارزشی است. تا زمانی که 
از الگوهای مشخص موجود در فلسفه اخالق تبعیت شود، با سهولت و اطمینان بیشتری می توان برای  
این مسـایل پاسخی مناسب یافت. فلسفه اخالق حوزه ای است که به موازات پزشکی در حال توسعه 
بوده و قادر است برای حل و فصل تنگناهای اخالقی، مبانی و روش های نسبتا عینی و منسجمی را ارائه 
نماید. روش هایی که حداقل طی چهل سال گذشته به تدریج شکل گرفته و همچنان در حال رشد و 
تکامل است. در علوم تجربی نظریه ها به ما کمک می کنند تا دنیای پیرامون خود را درک کرده و علل 
وقایع را توضیح داده و بفهمیم چرا پدیده ها به شـکلی که مشاهده می شوند، وجود دارند. درحالیکه 
نظریه های اخالقی بیان می کنند که مالک یک عمل درسـت یا نادرسـت چیست؟  آیا دعاوی اخالقی 
صدق و کذب بردارند؟ آیا کلیت پذیر و تعمیم پذیرند؟  آیا  این احکام مطلق اند و بدون در نظر گرفتن 

مقدمه 

دکتر مجید رضا خلج زاده
متخصص آسیب شناسی

 مرکز تحقیقات اخالق 
 وحقوق پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

شهید بهشتی

دکتر اکبر شهریوری
 داروساز
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آثـار و نتایج مترتب بر انجام یا ترک یک فعل به دسـت می آیند 
و یـا آثار و نتایج مترتب بر انجام یا ترک افعال، مالک درسـتی یا 
نادرسـتی آنان است؟ از  این رو نظریه های اخالقی شالوده و بنیان 
افعال و ویژگی های شخصیتی ما را می سازند و به ما کمک می کنند 
کـه در تنگناهای اخالقی، بهترین گزینـه را انتخاب کنیم.  در این 

مقاله تالش می شـود با استفاده از نظر محققان وعلمای برجسته 
اخالق، ضمن بحث در باره ریشه های تاریخی و ویژگی های موجود 
در برخـی از نظریه های متـداول، با ذکر یک نمونـه و تحلیل آن 
براساس نظریه های یاد شده، نقاط قوت و ضعف و همچنین شباهت 

و تفاوت های هر دیدگاه را به طور مختصر بیان نماییم.

نظریه های اخالق پزشكی

در هر جامعه ارزش ها، سنت ها وقواعدی وجود 
دارد که تحت لوای آنها زندگی اخالقی معنا پیدا 
می کند. به طور کلی به عقیده برخی از محققان  
اینگونه موارد و بس��یاری از موضوعات تاثیرگذار 
دیگر را می توان در قالب چهار منبع شامل: دین، 
علم، فرهنگ و فلسفه دسته بندی کرد. بسیاری 
از نظریه های اخالقی از امتزاج محتوای  این منابع 
چهارگانه ش��کل می گیرند. تمام��ی نظریه های 
اخالقی حاصل تالش هایی اس��ت که به منظور 
تبیی��ن و توجی��ه تصمیم گیری ه��ای اخالقی 
صورت گرفته است. کوتاه سخن آنکه نظریه های 
اخالقی در پی پاسخگویی به  این پرسش هستند 

که:”چرا این کار اخالقی است؟”
در اینجا بر س��ه نظریه سنتی اخالق پزشکی 
وهمچنین س��ه نظریه مربوط ب��ه حوزه اخالق 
پزشکی کاربردی مروری اجمالی خواهیم داشت 
و به منظور ارزیابی تفاوت ها و نقاط قوت و ضعف 
هرک��دام از آنه��ا به تحلیل یک م��ورد بالینی با 
اس��تفاده از ویژگی های هر ی��ک از این نظریه ها 

خواهیم پرداخت.

بررسی مورد

خانم بیوه 71 س��اله ای که از چند سال قبل 
مبتال به س��رطان پستان ش��ده ،اکنون به دلیل 
انتشار گسترده تومور به کبد، ریه واستخوان ها در 
بیمارستان بستری است. بیشتر اعضای خانواده 
او ش��امل همس��ر و دخترش سا  ل ها پیش فوت 
کرده اند ،و اکنون تنها یک پس��ر دارد که بسیار 
به او وابس��ته است. پزشک معالج او معتقد است 
که به جز تسکین درد و ایجاد آرامش، کار موثر 
دیگری نمی توان برایش انجام داد. او تا حدی قادر 
به تکلم بوده و به نظر می رس��د که کامال مفهوم 
جم��الت را درک می کند. پیرزن در حالی که بر 
تخت بیمارستان آرمیده و هرچند دقیقه یک بار 
از ه��وش می رود و مجددا به هوش می آید راجع 
به پسرش س��وال می کند. امروز پزشک معالج و 
کارکنان بخش مطلع شدند که تنها پسر پیرزن 

خودکشی کرده و از دنیا رفته است.
آیا پزش��ک و کارکنان بخ��ش، موضوع مرگ 

پسر پیرزن را باید برای او بازگو کنند؟ 
الف(نظریه های سنتی اخالق پزشکی

1 اخالق پیامد گرایی
)Teleological Ethics( 

در نظریه ه��ای پیامدگ��را ب��رای تحلیل یک 
عم��ل به نتای��ج و پیامد های آن عم��ل توجه و 
تاکید می ش��ود. به عبارت دیگر در  این نظریه ها 
هنگام��ی که با انجام دادن عملی بهترین نتیجه 
حاصل ش��ود آن عمل اخالقی تلقی می شود.)1( 
س��ودگرایی)Utilitarianism( یک��ی از انواع 
نظریه های پیامدگرا است. پیروان این دیدگاه در 
هنگام تحلیل تعارض ه��ای اخالقی، عملی را بر 
می گزینند که منتج به بیشترین میزان سود شده 
یا حداکثر خیر و حداقل ش��ر را به دنبال داشته 
باشد. نخستین اصل پذیرفته شده در  این دیدگاه 
بیشترین میزان خیر رسانی برای بیشترین تعداد 
افراد است.)Mill  )2 و Bentham  از بزرگترین 
پیشگامان نظریه سود گرایی محسوب می شوند.

از جمله نقاط قوت این نظریه ها توان آن دررفع 
کشمکش بین حقوق فرد و جامعه است. مثال در 
موضوع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مواردی 
وج��ود دارد که به راحتی نمی توان حقوق فرد و 
جامعه را در کنار هم ادا نمود، در  این موارد یکی 
از بهترین گزینه ها توسل به نظریه سود گرا است.

از جمله انتقادات وارد به این نظریه ها آن اس��ت 
که پیش بینی پیامد های یک اقدام اغلب اوقات 
امکان پذیر نیس��ت، ضمن  این ک��ه در دیدگاه 
سودگرا معموال حقوق فردی و وجدان اشخاص 
قربانی می ش��ود.)3( در تحلیل مورد عنوان شده 
بر اساس نظریه س��ودگرا به این ترتیب می توان 
اس��تدالل نمود که اوال موضوع حقیقت گویی از 
جانب پزش��ک به بیمار مد نظر است. ثانیا باید 
زیان ناش��ی از بیان حقیقت ب��ه بیمار در مقابل 
آسیب حاصل از کتمان حقیقت به جامعه مورد 
محاسبه قرار گیرد، که بر مبنای دیدگاه سودگرا 
زیان جامعه بیش از فرد بوده، لذا بیان حقیقت به 

بیمار اولویت دارد.
2 اخالق وظیفه گرایی

)Deontological(

 )Kant( نظریه ف��وق درابتدا توس��ط کانت 
و با  این هدف ش��کل گرفت که پاداش عملکرد 
اخالقی را در وجود آدمی در نظر بگیرد. در نظر 
کانت اخالق ش��امل پیروی از یک سلسله قواعد 
اخالقی و عقالنی جهانشمول است که منحصرابه 
عنوان وظیفه به اجرا در می آید. )4( در  این نظریه 
موضوع انسان بودن واتونومی انسان بسیار مورد 
توجه است. در نظریه وظیفه گرا وظایف و الزامات 
مربوط به اش��خاص از اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت. در  اینجا یک فرد اخالقی نمی تواند دروغ 
بگوید زیرا ش��رافت و انسان بودن او به مخاطره 
می افتد. تحلیل مورد حقیقت گویی با استفاده از 
 این نظریه به  این شکل است که وظیفه اخالقی 
پزشک حکم می کند که حقیقت را به بیمار بیان 
کند زیرا دروغ در هر ش��رایطی نادرس��ت است. 
گرچه یک وظیفه گرا می تواند استدالل کند که 
اندکی تاخیر در بیان حقیقت به بیمار امکان پذیر 

است.)3( 
3 اخالق فضیلت گرایی

)Virtue Ethics( 
دو نظریه پیش��ین بر درس��تی عمل ووظیفه 
کنشگر اخالقی تاکید داشتند. اما نظریه فضیلت 
گرا تفاوت بنیادی با آنها دارد زیرا در  اینجا تمرکز 
بر ش��کل گیری ش��خصیت فضیلت مند است.
)4(  ریش��ه های این نظریه در دیدگاه های سقراط 

،افالطون و ارس��طو به چش��م می خورد. فضایل 
عاداتی اس��ت که برپایه ش��خصیت فرد وتربیت 
خانوادگی واجتماعی وهمچنین اس��تانداردهای 
مبتن��ی برنقش اودر زندگ��ی جمعی و حرفه ای 
ش��کل می گیرد. صف��ات و ویژگی های��ی مانند: 
صداقت، خیرخواهی، وفاداری، مهربانی و عدالت 
در زمره فضایل قرار می گیرند. براساس این نظریه 
ویژگی های شخصیتی حالتی پویا داشته و ثابت 
نیست. بر اساس نظر ارسطو فضایل اخالقی قابل 
آموختن است ،اما نه از انواع آموزشی که صرفا با 
مطالعه کردن به دس��ت اید ، بلکه آنها از طریق 
تمرین وممارست و زندگی کردن با تکرار کردن 

اعمال فضیلت مند حاصل می شود.)3(
از نق��اط قوت این تئوری توجه به خصوصیات 
شخصیتی کنشگر اخالقی است که خصوصا در 
اخالق پزش��کی ضرورتی انکارناپذیر دارد. نقطه 

تمامی نظریه های 
اخالقی حاصل 

تالش هایی است 
که به منظور 

تبیین و توجیه 
تصمیم گیری های 

اخالقی صورت 
گرفته است. 

کوتاه سخن آنکه 
نظریه های اخالقی 
در پی پاسخگویی 

به  این پرسش 
هستند که:چرا این 

کار اخالقی است
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ضع��ف  این نظری��ه در ابهام آن ب��رای هدایت و 
راهنمایی کردن اعمال فرد است. به دیگر سخن، 
از آنجا که  این نظریه کامال ش��خصی اس��ت، لذا 
تعاری��ف مربوط به “فضیل��ت” و یا “فرد فضیلت 
مدار”  نیز ممکن اس��ت کامال تعبیری ش��خصی 
داشته باشند. )5( برای تحلیل مورد حقیقت گویی 
به بیمار با استفاده از  این نظریه می توان دو پزشک 
کامال فضیلت م��دار که هر دو واجد خصوصیاتی 
مانند مهربانی، ش��جاعت، شفقت و.. باشند را در 
نظر گرفت. از آنجا ک��ه در  این نظریه هیچ گونه 
اصل یا استانداردی به عنوان مالک عمل اخالقی 
قرار نگرفته است، پس یکی از آن دو ممکن است 
تصور کند که برای راحتی و آس��ایش بیمار باید 
از پاس��خ دادن به او طفره برود اما پزش��ک دیگر 
با اولویت دادن فضیلت راس��ت گویی بر شفقت 
تصمیم بگیرد ماجرای فوت پس��ر پیرزن را برای 
او بازگوکند. در عین حال هر دو پزش��ک احتماال 
به ش��دت بر رفتارخویش نظارت دارند تا مانع از 
بروز پیامد های “دروغ گویی” در زندگی شخصی 

،اجتماعی و حرفه ای شان شوند.)3(

نظریه های اخالق پزشكی

ب(نظریه های حوزه اخالق پزشکی کاربردی
1 چهار اصل

)The Four  Principles( 
این رویکرد نوعی نظریه مبتنی بر اصول است 
    Beauchamp   ، که توس��ط اف��رادی مانن��د
 Veatch   و  Childress   ، Engelhard
مطرح شده است. دراین مدل، چهار اصِل احترام 
به اتونومی یا اختیار، سودمندی ، عدم زیان رسانی 
و عدالت درتحلیل مس��ایل اخالق پزشکی مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت.  ای��ن رویکرد تلفیقی از 
اصول گرایی کانتی و سنت فایده گرایی است که 
در مقام رفع تعارض ملهم از فلسفه اخالق وظایف 
در نظ��ر اول Ross اس��ت. )6(  امروزه این نظریه 
به نحو گس��ترده ای در حل مس��ایل و مشکالت 
اخالقیات زیست پزشکی  به کار گرفته می شود. 
از نقات قوت این نظریه برخالف نظریه های پیش 
گفت آن اس��ت که ،این نظریه عینیت بیشتری 
داشته و استانداردهایی عینی برای عمل کنشگر 
اخالقی مط��رح می کند. منتق��دان به این نظریه 
معتقدند اصول اتونومی و عدالت از اقتدار پزشک 
ک��ه خ��ود را موظف به س��ود رس��انی می داند، 
می کاهد. )3( در باره تحلیل مورد حقیقت گویی به 
بیمار در این نظریه با استناد به دو اصل سودمندی 

و احترام به اتونومی و ارزیابی وضعیت بیمار عملی 
برگزیده می ش��ود که کمتری��ن تخطی از اصول 
را به همراه داش��ته باش��د. پزشک در صورتی که 
خود را شدیدا” پایبند به اصل  احترام به اتونومی  
بداند باید حقیق��ت را برای بیمار بازگو نماید. اما 
اگر وضعیت بیمار به نحوی است که ممکن است 
از بیان واقعه آسیب جدی متحمل شود ،آنگاه با 
استفاده از اصل سودمندی تاخیر در بیان واقعه یا 

ابراز بخشی از حقیقت  اخالقا توجیه پذیر است.
2  آزادی فردی

)Libertarianism(
در این نظریه اصل احترام به اتونومی نس��بت 
به سایر اصول اولویت دارد. احترام به اتونومی در 
دیدگاه   Engelhardtشرط ضروری انجام عمل 
اخالقی در عصر پس��ا م��درن خواهد بود. در نظر 
اوغیر ممکن اس��ت بتوان اخالقی عمل کرد و در 
عین حال اتونومی را به دست فراموشی سپرد.)7( 
 این نظریه طرفدارانی در اخالق زیستی برخی از 
کشورها دارد زیرا به وسیله آن منافع فرد در مقابل 
جامعه ترجیح داده می شود. همین نکته را برخی 
دیگر به عنوان نقطه ضعف این نظریه مطرح کرده 
اند.)8( تاکید بیش از حد بر اتونومی بیمار و مطلق 
پنداشتن آن اوال” موجب جانبداری از منافع فرد 
در هنگام تزاحم با منافع جامعه بوده و ثانیا”باعث 
کم توجهی به سایر اصول مانند اصل سودمندی 
شده و به راحتی اقداماتی همچو اتانازی را ترویج 
می نماید.)3( تحلیل مورد حقیقت گویی با استناد 
به این نظریه به صورت بیان موضوع به بیمار و بر 

مبنای احترام به اتونومی او خواهد بود. 
3 جمع گرایی

 )Communitarian Ethics(
این نطریه در برابر دیدگاه فردگرا ش��کل گرفته 
اس��ت و بر اس��اس آن تاکید بر مناف��ع جامعه در 
اولویت قرار می گیرد. پیروان  این نظریه معتقدند که 
تمامی اقدامات باید برای تامین منافع جامعه بسیج 
شود. برای مثال برای فراهم آوردن اعضای پیوندی 
مورد نیاز جامعه Harris پیش��نهاد داده است که 
اجساد مردگان درزمره دارایی های جامعه محسوب 
شوند.)3( بحث درباره مورد حقیقت گویی در  اینجا 
نیز به شکل بیان حقایق به بیمار که در جهت حفظ 

راستی و منافع جامعه است، نمودار خواهد شد. 

نتیجه گیری

در تحلیل مسایل و تنگناهای اخالقی موجود 
در ح��وزه اخالق پزش��کی  نیازمن��د ارائه نقطه 

نظر هایی مبتنی بر مبانی فکری، فلسفی و ارزشی 
و به تعبیری مدل های تفکر یا نظریه های اخالقی 
هستیم. بخشی از این نظریه ها به موازات پیشرفت 
عل��م  در حال تغییر و تحول اند. به همین ترتیب 
برای حصول نتایج یکنواخت تر در هنگام تصمیم 
گیری در ش��رایط مش��ابه ضروری اس��ت ضمن 
پایبندی به الزام��ات وضرورت های هر نظریه  از 
روش های اس��تداللی  قابل استناد واستانداردی 
اس��تفاده ش��ود. در مواجهه با یک موضوع واحد 
ممکن است پاسخ های متفاوتی به دست آید که 
هر کدام ازاین پاسخها در عین حال دارای منطق 
و اس��تدالل محکم خود باشند. حتی پاسخ های 
یکس��ان نیز نمی تواند به معنای یکس��ان بودن 
دیدگاه  و استدالل  پاسخ دهندگان باشد. توجه به 
 ای��ن نکات می تواند به نح��وی مانع از ابراز عقاید 
شخصی و بدون پشتوانه  فکری و استداللی شده 
و راه را برای ارتقای کیفیت رفتارهای حرفه ای و 

عملکرد اخالقی هموار نماید.
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همكاري آزمایشگاه هاي بزرگ شهرتهران؛

شـرط الزم در اجـرای تعرفه

تعرفه گذاری بر خدمات تشـخیصی و به خصوص تعرفه آزمایشـگاه بالینی 
موضـوع مفصلی اسـت که در گزارش شـماره 48 نشـریه پاتولوژی و تحت 
عنوان »تعرفه واقعی؛ خالئی که همچنان باقیست«، به اختصار مورد بررسی 
قرار گرفت. همانطور که اشاره شد در سال های اخیر تعرفه گذاری بر خدمات 
آزمایشگاهی با چالش های فراوانی روبرو بوده و مشکالت بسیاری را به بدنه 
جامعه پزشـکی وارد کرده اسـت. اما موضوعی که شـاید در میان مشکالت 
دیگر بیشتر خودنمایی می کند و به نوعی افزون بر مشکالت بیرونی از درون 
گریبانگیر جامعه پزشـکی شـده، عدم هماهنگی در اجرای تعرفه از سـوی 
همکارانی است که مدیریت آزمایشگاه های بزرگ در تهران را بر عهده دارند. 
تا پیش از این انجمن های آزمایشـگاهی تنها وظیفه داشـتند به مسـئوالن 
وزارت بهداشـت، رفاه و سازمان های بیمه گر ضرورت واقعی شدن نرخ تعرفه 
را گوشـزد کنند اما امروز اقناع آزمایشگاه های بزرگ شهر تهران در اجرای 
تعرفه مصوب شـورایعالی سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی خود 
مبدل به چالش جدیدی شده اسـت و این فرض در ذهن سایر آزمایشگاه ها 
ایجاد می شود که شاید عده ای به دنبال ایجاد انحصار آزمایشگاهی در شهر 

تهران هستند.
این موضوع به درخواسـت انجمن آسیب شناسـی ایران در خرداد ماه سال 
جاری طی جلسـه ای با دبیر شـورایعالی سـازمان نظام پزشکی دکتر محمد 
صاحب الزمانی مطرح و در حضور برخی از نمایندگان آزمایشـگاه های تهران 

و پاتوبیولوژی مرکزی به مورد بحث گذاشته شد.

زهرا یونسی
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دکت��ر فرید کرم��ی رییس انجمن آس��یب 
شناس��ی ای��ران در ابت��دا دلیل برگ��زاری این 
جلس��ه را گالیه مکرر همکاران پاتولوژیست از 
عدم رعایت تعرفه های مصوب انجمن ها و نظام 
پزش��کی عنوان کرد و افزود در ش��هری مانند 
تهران، ب��دون همکاری آزمایش��گاه های بزرگ 
ام��کان اجرای موفق تعرفه مصوب ش��ورایعالی 
نظ��ام پزش��کی و انجمن ه��ای تخصصی وجود 
ندارد و این در حالی اس��ت که در بس��یاری از 

شهرهای کشور این تعرفه در حال اجراست.
چگونگی اجرای تعرفه مصوب سازمان نظام 
پزشکی توسط آزمایش��گاه ها به عقیده ریاست 
انجمن آس��یب شناس��ی ایران نیازمند اقدامی 
هماهن��گ از س��وی تمامی مراکز پزش��کی و 
درمانی اس��ت و این هماهنگی در گام نخس��ت 
باید با توجیح کامل از س��وی نهادهای مربوطه 
صورت گیرد چرا که به عقیده دکتر کرمی ایجاد 
هماهنگی و توجیح س��ایر هم��کاران در اجرای 
تعرفه مصوب نظام پزشکی الزمه رسیدن به نرخ 
واقعی تعرفه است. حقی که سال هاست محقق 
نشده و جامعه پزشکی را هر روز در مضیقه قرار 

می دهد.
دکت��ر محمد ج��واد غ��روی دبی��ر انجمن 
متخصصین علوم آزمایشگاهی نیز ضمن تاکید 
بر الزام تدوین تعرفه جدید، به اختیارات قانونی 
سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و افزود: »هنوز 
ه��م با ادله می توان گفت ک��ه اختیارات قانونی 
نظام پزشکی گرفته نشده است و با عدم تشکیل 
ش��ورای عالی سالمت، این س��ازمان همچنان 

می تواند تعرفه ها را تعیین کند.« 
وی در ادام��ه ب��ه مش��کالت س��ازمان نظام 
پزش��کی در دو س��ال اخیر اش��اره کرد و آن را 
دلیل ایجاد ش��بهه در س��لب اختی��ارات نظام 

پزشکی دانست. 
دکت��ر غ��روی همچنی��ن بزرگتری��ن علت 
مش��کالت موجود را عدم شهامت و هماهنگی 
صنف پزش��کان ارزیابی کرد و افزود با استدالل 
منطقی می توانیم به حقوق حقه خود برس��یم 
چراکه مقایسه هزینه های سال گذشته و امسال 
به راحتی گویای افزای��ش قیمت ارائه خدمات 

است.
ب��ه عقیده دبی��ر انجم��ن متخصصین علوم 
آزمایشگاهی نکته قابل توجه در افزایش تعرفه، 
آماده س��ازی مردم برای پذیرش افزایش قیمت 
خدمات س��المت اس��ت ک��ه با توجه ب��ه روند 
صعودی قیمت تمامی اقالم در چند سال اخیر، 
انتظ��ار عمومی نی��ز بر افزایش قیمت هاس��ت. 
بنابرای��ن همکاران��ی که برای از دس��ت ندادن 
مراجع��ان خود تعرف��ه را رعایت نمی کنند باید 
بدانند که اینگونه نخواهد بود ولی حتی اگر این 
طور هم باشد به خاطر حفظ شأن سازمان نظام 
پزش��کی باید هماهنگ با سایر پزشکان حرکت 
کنند. این هماهنگی بای��د در صورتی که نظام 
پزشکی بنا را بر کاهش تعرفه گذاشت نیز وجود 
داش��ته باش��د زیرا حفظ وجهه س��ازمان نظام 

پزشکی بسیار مورد اهمیت است.
دکت��ر غروی اف��زود با وقوف ب��ه ناکارآمدی 
بیمه ه��ا باید گفت مش��کل اساس��ی در دولت 

نیس��ت بلکه مش��کل اصلی چند آزمایش��گاه 
بزرگ در تهران هس��تند که با دیگران همراهی 

نمی کنند.
دکتر س��ید علی اکبر سیدمهدی عضو هیات 
مدیره انجمن آسیب شناسی ایران نیز در ادامه 
این جلسه به عدم تشکیل شورای عالی سالمت 
در زم��ان مقرر اش��اره کرد و یادآور ش��د عدم 
وجود تعرفه واقعی با پیگیری جامعه پزش��کی 
منجر به تصویب قانون تش��کیل ش��ورای عالی 
س��المت و با ترکیبی متفاوت با ش��ورای عالی 
بیمه ش��د. اما عملکرد دولت در س��لب اختیار 
س��ازمان نظام پزش��کی در تعیین تعرفه بخش 
خصوص��ی و فراهم نکردن مقدمه این عمل که 
تشکیل ش��ورای عالی سالمت اس��ت منجر به 
ایجاد چالشی حقوقی شده است. به عقیده وی 
قانونگذار به س��ازمان نظام پزشکی این اجازه را 
می دهد که تعرفه بخ��ش خصوصی را تا زمانی 
که قانون مصوب تش��کیل شورای عالی سالمت 
به طور کامل اجرا شود کماکان تعیین کند. در 
این ش��رایط اعالم تعرفه از سوی سازمان هیچ 
مشکلی ندارد و در قانون جدید هم اشاره ای به 
ابطال قوانین قبلی و مغایر نش��ده است. ولی از 
آنجا که به عقیده حقوقدانان اجرای قانون ماخر، 
مقدم به قانون قبلی است بنابراین هیات وزیران 

می تواند تعرفه نظام پزشکی را باطل کند.
دکتر س��یدمهدی ادامه داد حرمت امامزاده 
به متولی آن است بنابراین در وهله اول رعایت 
تعرفه باید از س��وی پزش��کان ص��ورت گیرد و 
اج��رای آن هم نباید محدود ب��ه مراجعان آزاد 

هماهنگی و 
توجیح سایر 
همکاران در 
اجرای تعرفه 
مصوب نظام 
پزشکی الزمه 
رسیدن به نرخ 
واقعی تعرفه 
است. حقی 
که سال هاست 
محقق نشده و 
جامعه پزشکی 
را هر روز در 
مضیقه قرار 
می دهد
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باش��د بلکه ب��رای بیمه ه��ا به وی��ژه بیمه های 
تکمیلی نیز باید رعایت شود.

دکتر غالمرضا اعتمادمقدم رییس آزمایشگاه 
بیمارس��تان ایرانمه��ر نی��ز در ضمن س��خنان 
خود عدم تناس��ب تعرفه با هزینه های فعلی را 
اعتقادی همگانی دانس��ت و تاکید کرد در این 
میان وضعیت رش��ته پاتولوژی بیش��تر از سایر 
رش��ته ها ناراحت کننده است زیرا این رشته را 
نزدیک به رش��ته علوم آزمایشگاهی دانسته اند 
و پاتولوژی همواره با آزمایش��گاه های پرمراجع 
مقایسه می ش��ود. به عقیده این پیشکسوت امر 
تعرفه گذاری، با ع��دم رعایت تعرفه واقعی هیچ 
خط��ری متوجه آزمایش��گاه های بزرگ نبوده و 
در این میان آسیب تنها متوجه آزمایشگاه های 
کوچک ت��ر خواه��د ب��ود. دکتر اعتم��اد مقدم 
همچنی��ن تاکی��د کرد ک��ه در رعای��ت تعرفه، 
تخفیف ضرورتی نداشته و شکستن قیمت خود 
مقدم��ه ای در عدم اجرای صحیح تعرفه خواهد 

بود.
دکت��ر فرب��د فره��ی نماین��ده آزمایش��گاه 
پاتوبیول��وژی دان��ش نیز در ادامه این نشس��ت 
به تفاوت ها و مش��کالت آزمایش��گاه های بزرگ 
اشاره کرد و افزود آزمایشگاه بزرگ قائل به یک 
شخص نیس��ت و باید به یک نظر جمعی برای 

اجرا برسد.
به عقی��ده دکتر فرهی مش��کالت زمانی به 
وج��ود می آید که مردم نتوانن��د قیمت ها را در 
آزمایش��گاه تحمل کنند زیرا بیش��تر مراجعان 

آزمایش��گاه برای چ��ک آپ مراجعه می کنند و 
اگ��ر تعرفه به گونه ای باش��د که مریض تمایلی 
به پرداخت آن نداش��ته باشد آمار کل مریض ها 
کاهش می یابد. وی همچنین مش��کل اصلی در 
اجرای تعرفه را نگرانی از پرداخت  بیمه ها دانست 
که اگر حل شود دیگر مش��کلی وجود نخواهد 
داش��ت. دکتر مومنی رییس آزمایشگاه مسعود 
در انتق��اد به نظر حضار نس��بت به عدم اجرای 
تعرفه در آزمایش��گاه های ب��زرگ گفت در این 
جلس��ات همه آزمایشگاه های بزرگ را محاکمه 
می کنند در حالی که بسیاری از آزمایشگاه های 
کوچک هن��وز تعرفه 16/5 درص��د را نیز اجرا 
نمی کنند و حتی آزمایشگاه هایی با تعرفه 89 و 
30 درصد زیر قیمت کار می کند. مشکل تنها از 

جانب آزمایشگاه های بزرگ نیست.
دبیر شورایعالی س��ازمان نظام پزشکی پس 
از شنیدن سخنان حضار ضمن ابراز خوشبینی 
نس��بت به اجرای تعرفه در س��ال جاری اذعان 
داشت در سی س��ال گذشته هم مسئوالن تراز 
اول نظام سالمت کشور و هم نظام سازمان های 
بیمه گر با مشکالت آزمایش��گاه آشنا شده اند و 
به ای��ن موضوع واقفند ک��ه افزایش تعرفه حق 

آزمایشگاهیان است.
دکتر صاحب الزمانی به وقوف وزارت بهداشت 
و دکتر وحیدی دس��تجردی به ل��زوم افزایش 
تعرفه اش��اره کرد و اف��زود تمامی صحبت های 
اخی��ر وزیر در جهت موافقت با این طرح بوده و 
افزایش صفر درصدی تعرفه سال پیش، ضرورت 

افزایش آن را به یک موضوع مهم برای مسئوالن 
بدل کرده است.

وی همچنی��ن از جمل��ه مش��کالت موجود 
در اج��رای صحیح تعرف��ه را تخفیف های بدون 
توجیح برخی آزمایش��گاه ها دانست و در جهت 
حل ای��ن موضوع پیش��نهاد کرد س��ه انجمن 
علمی طی جلس��ه ای با آزمایشگاه ها به توضیح 
معضالت ناش��ی از عدم رعای��ت تعرفه بپردازند 
همچنین هر انجمن در تعامل با آزمایشگاه های 
تحت تابع خود در تهران و شهرستان های بزرگ 
می تواند از مش��کالت آنها مطلع باشد و با حل 

مشکالت به هماهنگی الزم برسند.
در پایان جلس��ه دکتر کرم��ی در حمایت از 
تمامی آزمایشگاه هایی که اقدام به اجرای تعرفه 
مصوب نظام پزش��کی کرده اند گفت: »در حال 
حاضر و با توجه به عدم تش��کیل شورای عالی 
سالمت برای اجرای تعرفه هیچ قانون مشخصی 
وجود ندارد. در این راس��تا امکان ندارد انجمن 
آسیب شناسی ایران اجازه دهد برای هیچ یک 
از آزمایشگاه های بزرگ تهران که تعرفه شورای 
عالی نظام پزش��کی را رعایت می کنند مشکلی 
پیش بیاید. مس��لما انجم��ن متخصصان علوم 
آزمایش��گاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی نیز 
همگام با انجمن آس��یب شناس��ی خواهند بود. 
البته تضمینی برای عدم برخورد اسناد پزشکی 
وجود ن��دارد ولی من این قول را می دهم که از 
تمامی دوس��تان در رعایت تعرفه شورای عالی 

نظام پزشکی حمایت خواهد شد.«

امکان ندارد 
انجمن آسیب 
شناسی ایران 

اجازه دهد برای 
هیچ یک از 

آزمایشگاه های 
بزرگ تهران که 

تعرفه شورای 
عالی نظام 

پزشکی را رعایت 
می کنند مشکلی 

پیش بیاید. 
مسلما انجمن 

متخصصان علوم 
آزمایشگاهی و 

دکترای علوم 
آزمایشگاهی نیز 
همگام با انجمن 
آسیب شناسی 

خواهند بود
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الزامات و کنترل کيفی تجهيزات در آزمايشگاه پزشکی

 انجمن
 آسيب شناسی ايران

آزمايشگاه مرجع سالمت

ب��اهمکاری:دکترمینواحمدینژاد،دکترس��عیدآزادارمکی،مهندسبابکاس��ماعیلی،دکترصغری
انجرانی،مهندسامیرحس��ینبحرالعلومیان،دکترمحمدعلیبرومند،دکترفرحن��ازبیداریزرهپوش
دکت��رنیلوف��رحاجصادق��ی،دکترپریس��اداهیم،دکترمس��عوددونل��و،دکترفرینازراش��دمرندی،
مهندساحسانرضوانی،دکترفریدهرضی،خانمنسرینسرشکی،خانممهنازصارمی،دکترمرتضی

صدیقی،دکترعلیرضاکروریان،مهندسمرتضیکهندانی،دکترزهرهنوذریان
ویرایش:دکترمسعوددونلو

باهمکاری:دکترمرتضیصدیقی،دکترفاطمهمحجوب،مهندسامیرحسینبحرالعلومیان

گردآوریوتالیف:دکترحسیندارآفرین
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اصول مستندسازی و مستندات در آزمايشگاه پزشکی

باهمکاری:دکترصغریانجرانی،دکترفرحنازبیداریزرهپوش
دکترمسعودحاجیا،دکترکتایونخداوردیان
دکترشهالفارسی،مهندسمرضیهفخرایی

دکترمرجانرهنمایفرزامی،دکترمژگانشاهحسینی
دکترمرتضیصدیقی،دکترمسعوددونلو

خانمنسرینسرشکی،دکتروحیدفالحآزاد،دکترفاطمهمحجوب
ویرایش:دکترمرتضیصدیقی

 انجمن
 آسيب شناسی ايران

آزمايشگاه مرجع سالمت

گردآوریوتالیف:دکترحسیندارآفرین
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  فرم اشتراك در مجله پاتولوژي

  مشخصات متقاضي

  :نام

  :نام خانوادگي

  :رشته تحصيلي

  :شماره نظام پزشكي

  :آدرس دقيق براي ارسال نشريه

  

  : كد پستي

  :شماره ثابت      :                                                    تلفن تماس                           شماره همراه

  مايل به همكاري با نشريه پاتولوژي هستيد؟آيا 

  :در صورت تمايل، زمينه عالقه براي ارسال مقاله
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فرم اشتراک در مجله پاتولوژی

همكار محترم جناب آقای دکتر محمدباقر رکنی 

غـم جانگـداز از دسـت دادن پـدر گرامیتـان را بـه شـما و خانواده محترم تسـلیت 
 عـرض نمـوده و بقـاي عمـر شـما و بازمانـدگان را از درگاه خداونـد تبـارک و تعالي

 مسئلت داریم .

هیات مدیره انجمن آسیب شناسي ایران

همكاران محترم

بدین وسـیله فقدان همکار بزرگوارمان جناب آقـای دکتر بهمن حضرتی را به خانواده 
محترم و تمامی همکاران تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان طلب رحمت 

و مغفرت داریم.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسي ایران

همكار محترم جناب آقای دکتر عیسی جهانزاد

غم از دست دادن همسر خواهر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
و بقاي عمر شما و بازماندگان را از درگاه خداوند تبارک و تعالي مسئلت داریم .

هیات مدیره انجمن آسیب شناسي ایران

همكار محترم سرکار خانم دکتر سیما فضیلی

غم جانگداز از دست دادن دختر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و بقاي عمر شما و بازماندگان را از درگاه خداوند تبارک و تعالي مسئلت داریم .

هیات مدیره انجمن آسیب شناسي ایران

بدین وسیله فقدان استاد گرانقدر پاتولوژی و طب جناب آقای دکتر پرویز دبیری را به جامعه پزشکی ایران و فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر شهریار دبیری 
هیات مدیره انجمن آسیب شناسي ایرانتسلیت گفته از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت و مغفرت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.
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با همکاری :
 دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  گروههای پاتولوژی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  سازمان انتقال خون ایران

 مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران  مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران  مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی
 مرکز مدیریت بیماریها  مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی  انجمن سرطان ایران  انجمن رادیولوژی ایران

دارای امتیاز بازآموزی مرکز همایش های بین المللی رازی  26 لغایت 28 مهرماه 1391    Tehran 27-29 oct. 2012

برگزار کننده : انجمن آسیب شناسی ایران

برنامه مدون میكروبیولوژی I- برنامه مدون بیوشیمی-برنامه مدون بانک خون- کارگاه مدیریت کیفیت

از استادان و همکاران عالقمند به ارائه مقاله در همایش درخواست مي گردد خالصه 
مقاالت پژوهشی اصیل یا گزارش موردی خود را با رعایت چهار بخش اصلي )عنوان، 
مقدمه و اهداف، روش تحقیق، یافته هاي پژوهش و نتیجه گیري( تایپ شـده در نرم 

افزار Word 2003 ترجیحا به زبان انگلیسی با خط Nazanin به زبان فارسي با خط 
Times New Roman به زبان انگلیسي ، حداکثر تا تاریخ 90/06/01 از طریق سایت 
همایـش به آدرس www.congress.iranpath.org – بخش ارسـال مقاله ارسـال 
فرمایند. بدیهی اسـت تمامی شـرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله بایسـتی در 

همایش ثبت نام نمایند. راهنمای ارسال مقاله در سایت فوق درج گردیده است.

ب��ا توجه به دس��تورالعمل اداره کل آموزش مداوم تمامی ش��رکت کنندگان در همایش 
باید از طریق س��ایت وزارت بهداش��ت ب��ه آدرس www. Ircme.ir اق��دام به ثبت نام 
نماین��د و ارائه گواهی مربوطه فقط از طریق همین س��ایت صورت خواهد گرفت. هزینه 

ثب��ت نام برای تمامی پاتولوژیس��ت¬ها اعم از عضو و غیرعضو مبل��غ 1/200/000 ریال، 
)مبلغ 300/000 ریال آن منوط به حق عضویت اعضای انجمن می باش��د(، برای تمامی 
متخصصان غیرپاتولوژیست 800/000 ریال، برای دستیاران، کارشناسان، پزشکان عمومی 
 و پرستاران 350/000 ریال می باشد که به صورت Online از طریق سایت مذکور صورت 

می گیرد.

  

در زمان همایش تعدادی از برنامه های 

ویژه به صورت مدون و مداوم ارائه می گردد که ثبت نام آنها 

نیز از طریق سـایت مذکور صورت خواهد گرفت. با توجه 

به محدودیت ظرفیت شرکت کنندگان می بایست هر چه 

زودتر نسـبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا همکارانی که 

تاکنون نسبت به عضویت در سـایت www. Ircme.ir از 

طریق یکی از دانشگاه ها اقدام ننموده اند می بایست قبل 

از ثبت نام در سایت مذکور اقدام به ثبت نام اولیه نمایند.

ارسال مقاله

نحوه ثبت نام:

محورهای همایش:

1   پاتولوژی مولکوالر در سرطانها
2   هماتوپاتولوژی و انتقال خون

3   پاتولوژی زنان
4   پاتولوژی پستان

5   پاتولوژی ریه
6   پاتولوژی گوارش

۷   پیشرفت ها و تازه های تشخیصی در پاتولوژی بالینی و تشریحی.
8    پاتولوژی کبد،پانکراس و مجاری صفراوی  

9    اوروپاتولوژی .
10   پاتولوژی پوست

11   سیتوپاتولوژی
12   پاتولوژی بافت نرم

13   مشاوره در پاتولوژي
14   مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بالینی و جراحی

15   مدیریت ریسک بیماران
16   فلوسایتومتری
1۷   میکروبیولوژی

18   بیوشیمی
19   اصول اعتباربخشی در آزمایشگاهها

20   پزشکی قانونی و آزمایشگاه

تبصره: 





 ann
ua

l c
on

gres
s o

f

14
th

ira
nia

n s
oc

iet
y o

f P
atho

log
y

برگزار كننده : انجمن آسيب شناسى ايران
 با همكارى :  دانشگاه علوم پزشكى تهران    سازمان انتقال خون ايران     گروههاى پاتولوژى دانشگاههاى علوم پزشكى كشور  مركز مديريت بيماريها   

انجمن راديولوژى   مركز تحقيقات بيمارى هاى عفونى شهيد بهشتى   انجمن سرطان ايران  مركز تحقيقات سرطان دانشگاه تهران  

از استادان و همكاران گرامى  درخواست مى شود مقاالت خود را از طريق سايت همايش ارسال نمايند

با توجه به دستورالعمل اداره كل آموزش مداوم تمامى شركت كنندگان درهمايش بايد از طريق سايت وزارت بهداشت اقدام به ثبت نمام نمايند

Tehran 27-29 oct. 2012
26 لغايت 28 مهرماه 1391

مركز همايش هاى بين المللى رازى
 داراى امتياز بازآموزى

 www. Ircme.ir

www.congress.iranpath.org
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