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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

آبان امسال زخم عمیقی بر پیکره غرب کشور وارد شد که تا مدتها نیاز به تیمار و التیمام دارد. 
این اولین بار نیســت که گوشــه ای از کشورمان با بحران مواجه شده اما این اتفاق با وقایع مشابه 

خود حتی در فاصله های زمانی کوتاه نیز از جنبه های مختلفی متفاوت بود.
سرازیر شدن سیل کمک های مردمی به این مناطق در روزهای ابتدایی وقوع زمین لرزه، نقش 
پررنگ اطالع رسانی  از طریق شبکه های مجازی، وارد عمل شدن گروه های مختلف از افراد شناخته 
شــده در یاری رســانی به مردم مصیبت زده و اعتماد قابل توجه مردم به آنها از جمله مواردی 
هستند که در این جریان بسیار دیده شد و نتیجه  آن هم بی نظمی و توزیع ناعادالنه کمک ها بود.

اینکه چرا آمار کشــته های زلزله در ایران 5 برابر تعداد کشته شدگان در عراق بود و اینکه چرا 
مردم به گروه های متفرقه و شبکه های مجازی اعتماد بیشتری نسبت به نهادهای مسئول داشتند 
و حتی در مواردی خود را مجاز دیدند که راسا وارد عمل شوند، موضوعاتی هستند که باید مفصل 
مورد بررســی و مطالعه قــرار گیرد. اما آنچه اکنون باید مورد توجه باشــد خاصیت اصلی دنیای 

مجازی یعنی همان سطحی و گذرا بودن آنها است. 
در نتیجه همین گذرا بودن ظاهرا کم کم تب و تاب کمک به زلزله  زدگان کرمانشاه کمتر شده 
در حالی که می دانیم زخم مردمی که عزیزانشــان را از دست داده اند و خانه و کاشانه  شان ویران 
شده، نیاز به رسیدگی طوالنی مدت دارد و لطمه های روحی و حتی مالی آنها می تواند تا مدت ها 

در زندگیشان باقی بماند. 
باید بدانیم که نیاز این هم وطنان فقط نیازهای کوتاه مدت نیست و الزم است در میان مدت 
و بلند مدت نیز به آنها رســیدگی شود. ضمن اینکه ضروری است با مدیریت درست و راهبردی، 
کمک های مردمی به ســمت صحیح هدایت شــده و از افراد متخصص در جهتدهی آنها استفاده 

شود.
در این راســتا از روزهای ابتدایی وقوع زمین لرزه، انجمن آســیب شناسی در راستای وظیفه 
انســانی خود و همگام با سایر انجمن های پزشــکی اقدام به جمع آوری کمک های نقدی از سوی 
همکاران کرد و برای اســتفاده بهینه از این کمک ها به بررسی میدانی نیازهای مردم آسیب دیده 

در غرب کشور پرداخت.
در نتیجه بررســی های میدانی و نیازسنجی های انجام شده و با توجه به منابع مالی جمع آوری 
شــده با هماهنگی مسئولین محلی، بازســازی یکی از مدارس منطقه در دستور کار قرار گرفت و 
خوشــبختانه تا امروز اقدامات الزم برای آن انجام شده است. اما ادامه این مسیر همچنان نیاز به 

همراهی همکاران و دوستان عزیز دارد.
بنابراین همکارانی که عالقمندند در این خصوص همراه شــوند می توانند کمک های خود را از 
طریــق تماس با دفتر انجمن یا واریز نقدی به شــماره کارت ٦٠٣٦-٠٠٠٢-٦٣٧٠-5٨٩٤ بانک 
رفاه به نام انجمن آسیب شناسی ایران، به دست هموطنان خود برسانند تا همه با هم گامی موثر 
در ابقای فرصت آموزش برای کودکان آســیب دیده برداریم. امید اســت که این کودکان بتوانند 
با یاری شــما در کنار تحمل مصیبت های وارده از نعمت ادامه تحصیل بهرمند شــوند و غمی از 

غم های آنها کاسته شود.

خّرم آن کس که در این محنت گاه
خاطری را سبب تسکین است

 دکتــر حسین دارآفرین 
مدیرمسئــول
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نوزدهمین همایش ساالنه انجمن آسیب شناسی ایران بار دیگر به همت این انجمن، کمیته 
اجرایی و علمی، اعضای هیئت علمی دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشور و نیز دیگر 

همکاران پاتولوژیست مجرب از تاریخ ٦ لغایت ٨ دی ماه برگزار می شود.
عالوه بر این کنگره پیش رو خوشبختانه دومین نشست بین المللی و پنجمین همایش شاخه 
ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی است که در سالن های مختلف به دو زبان انگلیسی و فارسی 
برگزار خواهد شــد و از خصوصیات خوب آن اهمیت ویژه کلینیکال پاتولوژی و وجود پانل های 

مختلف و بحث های مشترک بالینی و پاتولوژی است.
پاتولوژیســت ها و دستیاران پاتولوژی در سالی که گذشــت با مشکالت صنفی مهمی دست 
به گریبان بودند که از تمامی آنها ســربلند بیرون آمدند و امیدوارم که مســائل باقیمانده نیز با 

سرانجام نیک برطرف شوند.
با وجود مشکالت موجود و درگیری های فراوان، همکاران عزیز مانند سال های گذشته توانایی 

و سرآمدی خود را در آسیب شناسی و طب آزمایشگاه به منصه ظهور خواهند گذاشت. 
همایش پیش رو فرصت مغتنمی خواهد بود برای اینکه تازه های علم پاتولوژی در زمینه های 
کلینیکال و ســرجیکال مورد بحث قرار گرفته و همچنین با وجود همکاران فعال در کشورهای 

پیشرفته، با فعالیت های علمی موجود در آن کشور ها نیز آشنا شویم. 
وجود چنین گردهمایی بزرگی از لحاظ ایجاد همدلی میان پاتولوژیست های سراسر کشور نیز 

اهمیت داشته و موجب افزایش تعامل آنها با سایر همکاران کلینیسین می شود.
شناســایی جوانب مختلف علم پاتولوژی و بخصوص جایگاه پاتولوژیســت در آزمایشــگاه به 
همکاران پزشــک، قسمت نسبتا مغفول مانده در این رشته را آشکار می کند و همچنین تعامل 
این گروه ها با یکدیگر در نیازسنجی آنچه به پزشکان جهت تشخیص بیماری ها یاری می دهد، 

بسیار کمک کننده است.
تبادل نظر و تجمیع عقاید پاتولوژیســت ها هدف بســیار مهمی خواهد بود که در اینچنین 
همایش هایی امکان پذیر است. باید اذعان داشت که شبکه های مجازی در سال های اخیر تا حد 
زیادی این رســالت را برعهده داشته اند اما بخصوص در سالی که گذشت مواردی از ایجاد سوء 
تفاهم در میان افراد فعال صنفی و البته تماشــاگران مشاهده شد که امیدواریم مذاکرات رو در 

رو، همزبانی و یکسویی را در میان پاتولوژیست ها افزایش دهد.
همچنین امیدوارم در مســائل اجتماعی و خیرخواهانه نیز بتوانیم به یاری خداوند اقدامات 
مثبتــی انجام دهیم. در ماه های گذشــته شــاهد داغداری و بی خانمان شــدن عده کثیری از 
هموطنانمان در غرب کشور بودیم. بسیار نیکو خواهد بود که جامعه پاتولوژی نیز همپای دیگر 
هموطنان خود بتوانند با مشارکت در بازسازی مناطق زلزله زده مرهمی بر دردهای فراوان این 
عزیزان بگذارند و جای چنین اعمال خداپســندانه ای در میــان فعالیت های علمی و صنفی ما 

خالی نباشد. 

 همایش موجب همدلی
پاتولوژیست ها است

 دکتر میترا مهرآزما 
سردبیـــر
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به نام خداوند بخشنده مهربان
با سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی 
و طب آزمایشگاهی را در حضور سروران و استادان گرامی، مهمانان ارجمند و همکاران عزیز شروع می کنیم. مقدم 
همگی را گرامی داشــته و خوش  آمد می گویم. در این گردهمایی مفتخریم عالوه بر جشنواره استادان پیشکسوت 
دکتر شادوران پرویز دبیری و دکتر مسلم بهادری، بزرگداشت همکار گرانقدر و چهره شاخص و برجسته علمی، استاد 

و مدیرگروه اخالق پزشکی، دکتر سیدضیاءالدین تابعی را برگزار می کنیم.
رشته جامع آسیب شناسی بیماری ها و زیرشاخه های فوق تخصصی آن که شامل محتویات کاربردی علوم پایه 
 )Major and Minor( پزشکی و شناخت رشته های بالینی است هر کدام در حقیقت دو تخصص اصلی و فرعی
در هم ادغام شــده هســتند. دایره المعارف آنها شــامل کتب تخصصی، منابع و ماخذ بیشماری است که یادآوری 

الگوریتمیک اصول آنها همراه کسب دستاوردهای علمی به روز، نیازمند عمری بیش از عمر نوح است.
در اینجاست که هم آموزی ها، کنفرانس ها، سمینارها و کنگره ها با نقد زمان بهره وری در حد چنین عمری، امر 
نشدنی را شدنی کرده است. در برابر این نقد گرانبها مرهون استادان، نویسندگان و ارائه دهندگان مقاالت، سخنرانان 
و آموزش دهندگان گروه های کارگاهی هستیم. از زحمات همه این عزیزان و دبیران علمی و اجرایی کنگره و افرادی 

دیگر که به نحوی در برگزاری این همایش کمک کرده اند در جای خود و اعضای انجمن تقدیر و تشکر می نماییم.
از همکاران عزیز تقاضا دارم هر یک به سهم خود در تولید علم و نشر آن و گردآوری سرخط ویژه ها و مطالب علمی 

روز با کمیته های آموزشی و انتشاراتی انجمن همکاری بیشتر داشته باشید.
در راستای اهداف شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور که برای آزمایشگاه های پزشکی به طور الزامی است 
یک بخش راهبردی مد نظر بوده اســت. وظیفه اصلی شــما کاربرد دانش پزشکی و مهارت های تشخیصی رشته 
تخصصی تان است تا با تفسیر و تجمیع یافته های نتایج تست ها و مطرح ساختن تشخیص های نوین از صدمات و 
خسارت های جانی و مرگ و میر های ناشی از تشخیص های دیر رس جلوگیری به عمل آید، در هزینه های بیماران 
و مخارج آزمایشگاه ها در سطح کشور صرفه جویی کالن صورت گیرد و در کنترل اخالق پزشکی و برقراری عدالت 

سالمت سهیم باشید.
در ســال جاری جامعه ما دو موفقیت چشمگیر داشــته یکی لغو تبصره ٢ ماده ٤ مصوب قانونی سال 1٣٦٧ و 
دیگری شرکت فعال و معرفی کاندیدای انجمن در انتخابات نظام پزشکی، انتخاب و راهیابی دو نفر از اعضای انجمن 

به شورای عالی نظام پزشکی است.
در این اواخر متاسفانه یکی از رزیدنت های عزیزمان را به همراه همسرش بر اثر تصادف از دست داده ایم. بر روح 

پاکشان درود می فرستیم.
همچنان انسجام، گسترش متناسب با نیاز و ارتقاء و کیفیت خدمات جامعه را خواستاریم.

 دکتر ناصر کمالیان 
رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران
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بنام پروردگار شروع و با نام او تمام می کنم
هرچه یاد گرفتم از اساتیدم آموختم

اگرچــه مرگ پایان زندگی در این دنیاســت ولی 
برای انســان های بزرگ می تواند آغاز زندگی و درس 

بزرگی برای آیندگان باشد.
یکی از اهداف مهم این کنگره تجلیل از اســاتید 
پیشکسوت پاتولوژی است و به رسم قدردانی مراسم 
بزرگداشت استاد دکتر بهادری و استاد دکتر دبیری 
انجام می گیرد. لذا فرصتی برای من فراهم شــد که 
آرزوی دیرینــه خــود را به مرحله اجــرا در آورده و 
یادی کنم از اســتادان بزرگــوارم چه آنها که در قید 
حیات نیستند و چه ایشانی که افتخار داشتنشان را 
داریم، معلمانی بزرگ که پایه گذاران آموزش پزشکی 

بوده اند:
دکتر شمسا بدون شک یکی از چهره های ماندگار 
و از ذخایر دانشــگاه علوم پزشــکی تهران بود. او نه 
تنها به خاطر کوشــش بی دریغــش در اعتالی این 
علــم بلکه به جهت فضایلی که یــک معلم را ممتاز 
می سازد مطرح بود. همیشــه سعی داشت پاتولوژی 
را در جایــگاه واقعی خود نگه دارد و پاتولوژیســت 
را بعنوان راهنما و مشــاور همدوش ســایر همکاران 
معرفی می کرد. صراحت و شــهامت این استاد بزرگ 

در بیان عقایدش بینظیر بود.
دکتر شــریعت تربقان الگوی تمــام عیار اخالق 
پزشــکی، از دیگر اساتید شــریف این رشته بود. از 
ویژگی منحصر بفرد این عزیز، احترام به شاگردان را 
می توان برشمرد. ایشان در آموزش هیچ بخلی نداشت 
و عالقــه زیاد به یادگیــری و یاددهی از ویژگی های 
ارزنــده وی بود. صبر بی پایان و مثال زدنی ایشــان 
در مواجهه با سختی هایی که در زندگی تجربه کرده 

بودند قابل تحسین است. 
دکتر شریعتمداری انسانی بود که در خفا و بدون 
تظاهر و بی هیچ انتظاری چنان یک اســتاد واقعی در 
تمام مدت زندگی علمی خود برای همگان شــناخته 

شده هست. 
دکتر حجازی که از وی الفبای درماتوپاتولوژی را 
آموختیم و می توان گفت که ایشان به واقع پایه گذار 

این علم  در دانشگاه تهران بودند.
همــکاران جوان و عزیز من، بــه لطف خداوند در 
حال حاضر اســتادانی داریم که با تمام وجود سعی 
دارند چه از نظر علمی و چه از جنبه اخالقی و چه از 
منظر تجربیات شــغلی راهنمای ما باشند و باید قدر 

آنها را بدانیم.
دکتر بهــادری یکی از چهره های درخشــان این 
گروه هســتند.  بیاد نداریم و نشنیده ایم که استاد از 
راهنمایی و کمک برای کســی که درخواست داشت، 
دریغ کنند و همواره در تمــام موارد یار و یاور ما در 
این حرفه هســتند. عالقه بسیار به تعلیم،راهنمایی و 
کمک به شــاگردان از ویژگی های خاص استاد است 
که مثال زدنی است. کتاب های متعدد تالیف و ترجمه 
استاد و برنامه های مداوم در جهت حمایت و تشویق 
پژوهشــگران جوان، از جمله ریاســت دفتر ارتباط با 
دانش آموختگان که در برقراری روابط با طیف وسیع 
فارغ التحصیالن دانشــگاه در اقصی نقاط دنیا نقش 

بسزایی دارد، گواه این مطلب است.
دکتر کمالیان، از اســاتید بنــام ما از نظر علمی و 
تجربی هســتند. استادی دلســوز برای شاگردان که 
ســاعات فراوانــی را صرف آموزش و نیز تشــخیص 
بیماری برای بیماران می کنند. ایشان اولین استادی 
هستند که در نوروپاتولوژی اطالعات ارزنده ای را در 

اختیار همکاران می گذارند.

 ادامه دهنده
راه دانشمندان گرانقدر باشیم

 دکتر زهرا نراقی 
رییس نوزدهمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
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نیز برخود الزم می دانم ســپاس دارم اساتیدی را 
که پایه گذاران این رشــته از علم پزشــکی در ایران 
بودند. چرا که اکثر پیشکســوتان و استادان بنام این 
مکتب شــاگردان مســتقیم و یا غیر مستقیم ایشان 
بوده و هستند. از میان این بزرگان می توان چهره های 

سرشناس زیر را عنوان کرد:
دکتر حبیبی در حقیقت پایه گذار این علم بوده اند 
و الزم به یادآوری اســت که اولین قدم ایشــان بیان 
اهمیت تفسیر گزارش پاتولوژی برای همکاران پزشک 
بوده اســت. این اســتاد عزیز، با وجود بیماری قلبی، 
خود را وقف دانشگاه کرده و حتی شب هایی را نیز در 

آن محیط به صبح می رساندند.
دکتر آرمین، اســتاد بزرگواری که از نماز صبح تا 
نماز عشــاء، به قصد پیشــبرد اهداف خود در جهت 
معرفی و آشــکار کردن اهمیت پاتولوژی، در دانشگاه 

تالش می کردند.
الزم به ذکر است که صد البته استادان گرانقدری 
نیــز در مراکز مختلف این مرز و بوم بوده و هســتند 
که راهنمایی ها و حمایت ایشــان نقش بســزایی در 
پیشرفت و پایداری این رشته داشته است از جمله:  

دکتر سلطانی نسب که به واقع یکی از پایه گذاران 
اصلی علم پاتولوژی بودند.

دکتر رخشان، پاتولوژیســتی که در وراء این علم، 
عالمی هســتند کــه می توان به جد گفــت در تمام 
رشته های پزشکی عالوه بر هماتوپاتولوژی، سر رشته 
داشته و دانشمندی است که حدودی برای دانش وی 

نمی توان تعیین کرد.
دکتر یوســفی دانشمندی مســئولیت پذیر که با 
وجود مقام ارزشــمند استادی، تواضع بسیار ایشان از 
خصوصیات برجسته و قابل احترام این بزرگوار است.

دکتــر تابعی معلم، اســتاد و عالمی به واقع مومن 
و ایثارگر که هر دو از صفــات بزرگان و فرهیختگان 

است.
دکتر مهزاد اســتادی گرامی و عزیز که در حیطه 

سیتولوژی یکتای زمان خود بوده و هستند.
دکتر عزیزی از اســتادانی که قسمت اعظم زندگی 
خــود را وقــف مطالعه علمی به خصــوص در جهت 
پاســخگویی به بیماران کرده و به عنوان مشــاوری 
همیشــه متواضــع و آماده به کمــک و راهنمایی به 

جوانان پاتولوژیست شناخته شده اند.
دکتر علوی اســتادی واالمقام که شخصیت بسیار 

مقتدر ایشان بویژه در این علم مثال زدنی است.
دکتر قوام اســتادی که در ضمــن ایفای نقش به 

عنوان مســئول اجرایی در جهت پیشبرد این مکتب 
تالش های فراوانی کردند.

 بر خود الزم می دانم که بگویم بســیار خرســندم 
که در دانشــی قدم نهــادم که اســتادان بزرگوار و 
برجســته ای دارد چه این عزیزانی که  عنوان شــدند 
و چه بزرگان دیگری که اسم برده نشدند و از صمیم 
قلب اندوهگینم که در این چکیده ای که نوشتن آن را 
وظیفه اینجانب نهادند، قادر به ذکر نام و خصوصیات 

ارزشمند ایشان نیستم.
اینجانب به عنوان یک عضو ناچیز گروه پاتولوژی، 
در حد توان و با همکاری نزدیک و دوشــادوش گروه 
پوست، موفق شدم که دوره فلوشیپ درماتوپاتولوژی 
را در بیمارســتان رازی بنا نهم. اگرچــه هنوز برای 
پیشرفت و جا انداختن این رشته مسائلی وجود دارد 
 که وظیفه نســل آینده است راهکاری برای حل آنها 

بیندیشند.
خوشــبختانه تاکنون بــا تالش اســاتید ارجمند 
دوره های  فلوشــیپ در ســایر رشــته های وابســته 
بــه پاتولوژی از جملــه مولکــوالر، هماتوپاتولوژی و 
سیتوپاتولوژی مورد تایید قرار گرفته است و امید آن 
دارم که در آینده نزدیک دوره های فلوشیپ در دیگر 

رشته های این علم نیز پایه گذاری شود.
در پایان خواســتم به عنوان یک مادر و یک معلم 
تا حدی پیشکســوت، بــه همکاران عزیــز و جوانم 
متذکر شــوم که اســتادان ما زکات دانش خود را به 
مــا آموختند و زکات تجربیات خود را به ما گوشــزد 
کردند و به ما آموختند که تنها پاتولوژیســت شــدن 
هدف نیســت. بلکه انســان بودن در این مسنولیت 
 بزرگی که بر دوش ماست و واال نگه داشتن این حرفه

هدف است.
عزیزان بیایید بــا هم به جای نیمه خالی، نیمه پر 
لیوان را ببینیم و سعی کنیم در حد توان اعتبار خود 
را خودمــان حفظ کنیم و با زیر پا گذاشــتن اخالق 
پزشکی به این شــغل شریف و کلیدی لطمه نزنیم و 
بجای بنا نهادن مراکز علمی پژوهشی برای آموزش و 
تشــخیص بیماری ها که مطابق شان وزین این رشته 
اســت و نیاز غیر قابل انکار ســایر گروه های پزشکی 
به پاتولوژی، خــدای نکرده در فکر ســاختن مراکز 
تبلیغاتــی و اقتصادی بدون پشــتوانه علمی و ایجاد 

رقابت های غیرضروری و ناسالم نباشیم. 
عزیزانــم امیــد دارم کــه همگی ادامــه دهنده 
 راه دانشــمندان گرانقــدر پیشکســوت این رشــته

باشیم.



7 دوره جدید شماره 71 پیاپی 83 آذر و دی 96

در بیســت و سه فروردین ماه سال 1367 قانون اصالح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و 
دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 133۴ تصویب شد که به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آن: افرادی 
که دارای دکترای گروه پزشــکی در رشته های پزشکی، داروســازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که پی. 
اچ. دی در یکی از رشــته های علوم آزمایشــگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشــته های آزمایشگاهی 
بالینی هستند رشته های کمبود را در کالس هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه های علوم 
پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز 
به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین نامه کالس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.

جهت ثبت در تاریخ!
دکتر فرید کرمی

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران 
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پــس از تصویب قانون فوق وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی آیین نامه ای برای اجرای 
تبصــره ٢ ماده ٤ تدوین نمود کــه بر مبنای آن 
هیئــت ممتحنه آسیب شناســی در زیر مجموعه 
شورای آموزش پزشکی و تخصصی متولی برگزاری 
دوره تعییــن شــده بود و بدین شــکل یک دوره 
  PhD پذیرش دانشــجو از میان دارندگان مدرک
علوم پایه برای اخذ تخصص علوم آزمایشــگاهی 
برگــزار گردیــد. نحوه شــرکت دانشــجویان در 
کالس ها و حضور در بخش هــا برای کارآموزی و 
همچنین نتایج امتحان پایانی آنچنان اسف بار بود 
که تنها یک نفر از دانشجویان توانست نمره قبولی 
را کســب کند و از اینرو وزارتخانه تصمیم گرفت 
که با فارغ التحصیل کردن این دانشجویان و اعطای 
مدرک تخصص علوم آزمایشگاهی به ایشان دوره 
دیگری برگزار ننماید و بدین شکل اجرای تبصره 

٢ ماده ٤ قانون مسکوت ماند!
در اردیبهشت ماه سال 1٣٧٦ جمعی از استادان 
PhD رشته های مختلف علوم پایه با طرح مجدد 
تبصره ٢ ماده ٤ قانون، سعی در راه اندازی مجدد 

 PhD دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی از مقطع
تحت عنوان »دوره تکمیلی« نمودند و بدین جهت 
نامه ای محرمانه را به معــاون درمان وقت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تسلیم کرده 
بودند مبنی بر راه انــدازی مجدد این دوره در زیر 
مجموعه گروه علــوم پایه وزارتخانه و قرار بود که 
نامه در شورای معاونین وزارتخانه طرح و در صورت 
تصویب الزم االجرا شود. هدف اصلی طراحان نامه 
این بود که این بار متولی برگزاری دوره تکمیلی، 
گروه علوم پایه وزارتخانه باشد و نه شورای آموزش 
پزشکی و تخصصی تا فراگیران بتوانند با گذراندن 
دوره هایی در زیر مجموعه گروه های علوم پایه و با 
در امان ماندن از کوریکولوم رشته آسیب شناسی 
از راه میانبر متخصص علوم آزمایشــگاهی شوند! 
جمع آوری امضــا برای نامه فوق و ســیر مراحل 
اداری آنقدر محرمانه پیش رفته بود که هیچکس 
بخصوص پاتولوژیست های دست اندرکار وزارتخانه 
و دانشــگاه ها از وجود چنین نامه ای خبر نداشتند 
تــا این که چند روز قبل از طرح نامه در شــورای 
معاونین، یکی از طراحــان نامه از آنجایی که کار 

را تمام شده فرض می کرده در یک مهمانی شام و 
از روی طعنه به همکار پاتولوژیســت خود موضوع 

را لو می دهد!
در آن زمان و در فاصلــه ٣ روز مانده به طرح 
موضوع در شــورای معاونین، دستیاران پاتولوژی 
سراســر کشــور اعتراض گســترده ای را ترتیب 
دادنــد و در روزی که قرار بود جلســه شــورای 
معاونین تشــکیل شــود، بیش از یکصــد نفر از 
دســتیاران پاتولوژی در محل ورودی ســاختمان 
وزارت بهداشــت جمع شدند تا از تصویب طرحی 
کارشناسی نشده که با سرنوشت ایشان گره خورده 
بود، جلوگیری کنند. اعتراض اصلی دستیاران به 
شیوه عملکرد طراحان نامه و مسئوالن وزارتخانه 
بود چــرا که معتقد بودند در صورت طرح نامه در 
کمیســیون های تخصصی زوایای تاریک مسئله و 
عــدم تطابق آن با وضعیت علمی موجود کشــور 
مشــخص خواهد شد و هیچ کارشــناس آشنا به 
حوزه ســالمت به راه اندازی مجدد دوره تکمیلی 
تخصص علوم آزمایشــگاهی آن هم در زمانی که 
به تعداد کافی متخصص پاتولوژی در کشور وجود 

دارد حکم نمی کند.
نکتــه جالب آنکه خود طراحان نامه نیز به این 
امــر واقف بودند و از اینــرو در مراحل جمع آوری 
امضــا و ســیر اداری نامــه تا طرح در شــورای 
معاونین وزارت بهداشــت اصــول محرمانه بودن 
نامــه را حفظ کرده بودند چــون خود بهتر از هر 
کسی می دانســتند که در صورت طرح مسئله در 
کمیســیون های تخصصی و انطباق درخواست با 
وضعیت موجود، طرح فوق مصوب نخواهد شــد. 
خوشبختانه به دنبال اعتراض دستیاران در همان 
روز نامه توسط حراست وزارت بهداشت از دستور 
کار شــورای معاونین خارج شد و بعدها نیز کسی 
بدنبال طرح آن در کمیسیون های تخصصی نیامد!
بــه هــم پیوســتن ده  از  در ســال 1٣٨٣ 
انجمــن علمی علوم پایه پزشــکی، جامعه علمی 
آزمایشــگاهیان ایران تاسیس شد که هدف اصلی 
آن ورود دانش آموختگان تک رشته ای علوم پایه 
به عرصه تشخیص آزمایشگاهی و در نهایت احیای 

تبصره ٢ ماده ٤ قانون سال ٦٧ بود. 
در ابتدا انجمن آسیب شناســی ایران نیز عضو 

این جامعه بود اما بعد از اینکه مشخص گردید که 
در نگاه بنیان گزاران جامعه علمی آزمایشگاهیان 
رشــته پاتولوژی فقط محدود به حوزه آناتومیکال 
اســت و در نظر ایشان، علمی به عنوان کلینیکال 
پاتولوژی وجود خارجی ندارد، هیئت مدیره انجمن 
آسیب شناسی ایران تصمیم گرفت که از عضویت 

در جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران خارج شود.
جامعه علمی آزمایشــگاهیان ایران با هدف راه 
اندازی دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشــگاهی 
و برگــزاری همایش های ســاالنه تحــت عنوان 
"آزمایشــگاه و بالین" ســعی بر این داشــت که 
به مســئوالن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی نشــان دهد که آزمایشگاه بالینی، بخشی 
در زیر مجموعه گروه های علوم پایه است و اصوال 
نام علوم پایه را نیز برای خود مناسب نمی دانستند 
و بــر این بــاور بودند که می بایســت "بورد علوم 
آزمایشــگاهی" در زیر مجموعه شــورای آموزش 
علــوم پایه وزارتخانه احیا گــردد از اینرو با وجود 
تشــکیالت جامعه علمــی آزمایشــگاهیان ایران 
در ســال 1٣٨٧ مجددا گروهی از اساتید و فارغ 
التحصیالن مقطع دکتری علوم پایه با طرح مجدد 
تبصره ٢ ماده ٤ ســعی به راه اندازی مجدد دوره 
تخصصی علوم آزمایشگاهی از مقطع PhD تحت 

عنوان »دوره تکمیلی« نمودند.
در مــورخ ٢٧ خــرداد 1٣٨٩ دومین اجالس 
روسای استانی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران 

تشکیل گردید.
 در ایــن گردهمایی مباحثــی مانند وضعیت 
بخش های تخصصی آزمایشگاه های بیمارستان ها، 
سیاســت و برنامه های آزمایشگاه مرجع سالمت و 
... مورد بحث و بررســی قــرار گرفتند و قطعنامه 
جلسه عالوه بر وزیر بهداشت به معاونین وزارتخانه 
و روســای دانشگاه های علوم پزشکی و آزمایشگاه 

مرجع سالمت ارسال گردید. 
در بند اول قطعنامه به آنچــه به گفته برگزار 
کنندگان گردهمایی "چالش های عظیم موجود در 
عرصه آموزش خدمات آزمایشگاهی مراکز دولتی، 
بخش خصوصی و بیمارستان های آموزشی" خوانده 
می شد اشــاره شده بود و عدم وجود مسئول فنی 
در قریب به 1٦٠٠ آزمایشــگاه تشخیص پزشکی 
کشور یک بار دیگر به رخ مسئوالن کشانده شد و 
طبق معمول برای حل معضل، تصویب یک رشته 
تحصیلی مــوازی با پاتولوژی تحــت عنوان دوره 
تکمیلی پیشنهاد شد. در بند دوم قطعنامه نیز به 
"رکود و افت چشــمگیر خدمات آزمایشگاهی در 
بیمارستان ها" اشاره شــده بود و راه حل مسئله، 
حضور اســاتید )البته منظور اساتید علوم پایه( در 
اداره این بخش ها توسط گروه های آموزشی علوم 

پایه پیشنهاد شده بود.
در بند چهارم قطعنامه نیز آمده بود: "با توجه 
به لزوم برخورداری دستیاران پاتولوژی از آموزش 

در سال 1383 از به هم پیوستن ده انجمن علمی 
علوم پایه پزشکی، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران 
تاسیس شد که هدف اصلی آن ورود دانش آموختگان 

تک رشته ای علوم پایه به عرصه تشخیص آزمایشگاهی 
و در نهایت احیای تبصره 2 ماده 4 قانون سال 67 بود 
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مناســب، خاطر نشان می ســازد که این مهم جز 
با نظــارت و هدایت گروه های آموزشــی ذیربط 
دانشــگاهی که تربیت کننده دانشجویان PhD و 

کارشناسی ارشد هستند میسر نمی باشد."
انجمن آســیب شناسی ایران نه تنها به عنوان 
نماینده پاتولوژیســت های ایران بلکــه به عنوان 
مرجع اصلی صیانت از هویت رشــته پاتولوژی در 
صــف مقدم مبارزه برای جلوگیــری از راه اندازی 
"دوره تکمیلــی" وارد میدان شــد. دوره ای که از 
یک ســو موقعیت علمی پاتولوژی به عنوان رشته 
مادر طــب را هدف قرار می داد و از ســوی دیگر 
موقعیت شغلی پاتولوژیست ها را نشانه گرفته بود 
و می توانســت با ایجاد الگویی از دســتیابی بدون 
زحمــت و از طریــق راه های میانبــر جهت اخذ  
تخصصی در پزشکی،  مبنایی برای اقداماتی مشابه 
در رشته های تخصصی دیگر باشد و از این طریق 
ضربه ای جدی به طب تخصصی کشور وارد سازد.

در ایــن راســتا هیئت مدیره انجمن آســیب 
شناسی ایران بر آن شد که از چند جنبه با موضوع 

برخورد کند که اهم آنها عبارتند بودند از:
نقد اقدامات مرتبط با راه اندازی دوره دکترای 
حرفــه ای علوم آزمایشــگاهی و بررســی تبعات 
تشکیل این رشته و اینکه چگونه عده ای با انحراف 
دستورالعمل ها باعث شدند که اهداف اولیه طراحان 
ایجاد دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی که 
همانا تامین مســئول فنی آزمایشگاه های مناطق 
محروم بود به فراموشی سپرده شود و آنچه که بعد 
از قریب به ٣٠ ســال از آن به جا مانده با اهداف 

اولیه مغایرت کامل داشت.
نقــد راه اندازی ناموفــق دوره تخصصی علوم 
آزمایشگاهی پس از تصویب اصالحیه سال 1٣٦٧ 
و نشان دادن این مسئله که چگونه وزارت بهداشت 
با مشــاهده نتایج اخذ شده توسط داوطلبان دوره 
اول تصمیم به توقف دوره گرفت و بازگویی اقدام 
ناموفق در احیا مجدد دوره در سال 1٣٧٦ و اینکه 
چگونه اعتراض گسترده دستیاران پاتولوژی مانع 
از راه اندازی دوره در آن مقطع گردید و به همین 
ترتیب نقد دومین اجالس اســتانی جامعه علمی 
آزمایشــگاهیان ایران در سال 1٣٨٩ در خصوص 
راه اندازی مجدد دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی 
و پاســخ بــه انتقــادات این اجالس بــه آموزش 

تخصصی رشته پاتولوژی.  
مکاتبات متعدد اساتید و هیئت مدیره انجمن 
آسیب شناسی ایران با وزیر وقت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در خصــوص تبعات منفی راه 

اندازی مجدد دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی
نامــه ٤5 نفر از اســاتید، مدیــران گروه های 
پاتولوژی سراســر کشور و اعضای مجمع مشورتی 
انجمن به وزیر بهداشــت در مخالفت با راه اندازی 

مجدد دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی.
مالقات هــای حضــوری بــا وزیر بهداشــت 

وقت، رئیس دفتر وزیر، دبیر شــورای گســترش 
دانشگاه های علوم پزشــکی و... در راستای تنویر 
افکار مســئوالن برای جلوگیری از اشتباهی دیگر 
که می تواند به نابودی رشته پاتولوژی منتهی شود.

اعتــراض گســترده شــرکت کننــدگان در 
دوازدهمین همایش ســاالنه آســیب شناسی در 

واکنش به اقدامات وزارت بهداشت.
اما متاسفانه علی رغم وجود تمامی این اقدامات 
در تاریخ بیست و ســه بهمن 1٣٨٩ نامه شماره 
5٠٠/٧٠٣ معاون آموزشــی وقت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی دکتر محمدعلی محققی 
جهت ابــالغ آیین نامه کالس ها و کارآموزی دوره 
تکمیلی تخصصی علوم آزمایشــگاهی که به تایید 
شورای معین شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

رسیده بود، صادر شد.
بررســی نامه ابالغیه و آیین نامه زوایای پنهان 
مســئله و نیت اصلی طراحان دوره را مشــخص 

می ساخت:
الــف- در نامــه ابالغیه، آییــن نامه کالس ها 
و کارآمــوزی دوره تکمیلــی تخصصــی علــوم 

آزمایشگاهی که به تایید پنجاهمین جلسه شورای 
معین شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور 
رســیده بود جهت اجرا ابالغ شــد و در این میان 
شورای گسترش دانشــگاه های علوم پزشکی که 
یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیری در راه اندازی 
دوره هــای تخصصــی و تدویــن کوریکولوم های 
آموزشی اســت نادیده گرفته شده بود! به عبارت 
دیگــر تصمیم معاون آموزشــی وقــت وزارتخانه 
این بود که کوریکولوم تهیه شــده توسط عده ای 
متقاضی را بدون نظر تخصصی شــورای گسترش 

جهت اجرا ابالغ کند!
ب- در قســمت اهداف آیین نامــه بر تربیت 
نیروی انســانی متخصص جهت پذیرش مدیریت 
و مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی تا 
زمان تامین نیاز مناطق محروم تاکید شــده بود و 
این در حالی است که دوره دکترای حرفه ای علوم 
آزمایشگاهی نیز با همین استدالل و با جذب فارغ 
التحصیالن مقطع کاردانی تشــکیل شــد و امروز 
پس از گذشــت بیش از سی ســال از آن، مناطق 

محروم همچنان مشکل مسئول فنی دارند. 

ج- در مــاده 1 آئین نامه، طول مدت دوره 1٨ 
ماه تعیین شــده بود که در مواردی تا دو ســال 
قابلیت افزایش داشــت که به صورت کالس های 
درس نظــری، عملــی، کارگاه های آموزشــی و 
دوره های کارورزی قرار بود برگزار شــود. مقایسه 
آییــن نامه با کوریکولوم های آموزشــی دوره های 
دیگر تخصصی از جمله آســیب شناسی موید این 
واقعیت بود که طراحان تنها قصد راه اندازی یک 
رشــته جدید را ندارند بلکه هدف اصلی ایشــان 
دســتیابی بدون زحمت به یک مدرک تحصیلی 
برای کسب امکان تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص 

طبی بود! 
د- آیین نامه به گونه ای طراحی شــده بود که 
امتحــان ورودی برای شــروع دوره در کار نبود و 
همچنین فراگیر با گذرانــدن دوره های کوچکتر 
وارد دوره بعــدی می شــد و در نهایــت امتحان 
جامع پایانی نیز برای فارغ التحصیلی پیش بینی 
نشــده بود. در ماده ٢ آییــن نامه هیئت ممتحنه 
و ارزشــیابی رشته علوم آزمایشگاهی در دبیرخانه 
علوم پایه مســئول مدیریــت دوره در نظر گرفته 

شــده بود و بدین شــکل فراگیران از کوریکولوم 
آموزشــی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی در 
امــان می ماندند و عمال با عبــور از یک راه میانبر 
می توانستند همان موقعیت شغلی یک متخصص 

پاتولوژی را کسب کنند!
ه- در ماده ٤ آیین نامه شــرایط ورود به دوره 
داشــتن مدرک  PhDبا حداقل یک سال کار در 
رشــته تحصیلی بیان شده بود و در تبصره 1 ماده 
٤ به افرادی که ٢٠ ســال سابقه هیات علمی که 
5 ســال آن در مرتبه اســتادی می بود و ٣ سال 
ســابقه کار در آزمایشــگاه های تشــخیص طبی 
داشتند، مدرک تخصصی علوم آزمایشگاهی اعطا 

می گردید! 
تبصره 1 مــاده ٤ آیین نامه بــه وضوح هدف 
اصلــی راه اندازی دوره تکمیلی را نشــان می داد. 
این تبصره مخرج مشترک وضعیت شغلی طراحان 
دوره بود چون این استادان نه تمایل به شرکت در 
کالس ها را داشــتند و نه اصوال گذراندن 1٨ ماه 
تحصیل آن هم با وجود دستورالعمل های موجود 
بر ممنوعیت های ماموریت آموزشــی برای ایشان 

انجمن آسیب شناسی ایران نه تنها به عنوان نماینده 
پاتولوژیست های ایران بلکه به عنوان مرجع اصلی صیانت از 
هویت رشته پاتولوژی در صف مقدم مبارزه برای جلوگیری از 

راه اندازی »دوره تکمیلی« وارد میدان شد
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

مقدور بود! ابالغ آیین نامه فوق در روزهای پایانی 
بهمن ماه ٨٩ اعتراض گسترده دستیاران پاتولوژی 
را به همراه داشــت. در ابتدا دســتیاران دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز طی نامه ای به وزیر بهداشت 
اعالم داشــتند که در اعتراض به ابالغ آیین نامه 
از شــرکت در بخش ها خودداری خواهند نمود و 
سپس دســتیاران دانشگاه های علوم پزشکی شهر 
تهران طی درخواســتی از وزیر بهداشــت همگی 
خواستار تغییر رشته تحصیلی خود شدند. اقدامات 
مشابهی نیز توسط دســتیاران دانشگاه های علوم 
پزشــکی اصفهان و شیراز صورت گرفت و با توجه 
به مشــکالت پیش آمده متعاقــب ابالغ آیین نامه 
فوق وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی در ٢5 
خرداد ماه 1٣٩٠ دســتور توقف اجرای آیین نامه 

فوق را صادر کردند.
از ابتدای شــروع بــه کار دولت یازدهم اجرای 
تبصره ٢ ماده ٤ دوباره در دســتور کار وزارتخانه 
قــرار گرفت و از ابتدای شــروع به کار تیم جدید 
وزارتخانه، پیامهایی مبنی بــر برنامه ریزی برای 
اجرای تبصره فوق شــنیده می شــد! بدین جهت 
هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران در همان 
ابتدای شروع بکار آقای دکتر قاضی زاده هاشمی به 
عنوان وزیر، تقاضای مالقات با ایشــان را به حوزه 

وزارتی ارسال نمود. 
پــس از یکســال از شــروع بــه کار آقــای 
دکتر هاشــمی، باالخــره هیئت مدیــره انجمن و 
اســاتید پاتولوژی در تاریخ بیســت و سه شهریور 

1٣٩٣ موفق به دیدار با وزیر بهداشت شدند.
نظر به اینکه موضــوع اجرای تبصره ٢ ماده ٤ 
قانون در حیطه اختیارات معاونت آموزشــی بود 
در ابتدا دکتر ســید امیر محســن ضیایی معاون 
آموزشــی وقت وزارتخانه جلساتی را با نمایندگان 
پاتولوژیســت ها و دکترای تک رشته ای علوم پایه 
برگزار کردند و ماحصل این جلســات گرچه بطور 
رسمی منتشر نشد اما گویای آن بود که نظر دکتر 
ضیایی و معاونت آموزشــی بر ادامه الگوی فعلی 
برای تربیت متخصص آزمایشــگاه بالینی بصورت 
پذیرش دســتیار از مقطع طــب عمومی و تربیت 

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی بود.
از آنجاییکه نتیجه جلســات معاونت آموزشی 
نظر نمایندگان تک رشته ای را تامین نمی کرد، این 
بار به دستور وزیر بهداشت دکتر علیرضا استقامتی 
دبیر کمیســیون انجمن های علمی گروه پزشکی 
ماموریت یافــت تا موضوع را پیگیــری نمایند و 
به دعوت دکتر اســتقامتی نیز جلسات متعددی 
با  حضور نمایندگان انجمن آسیب شناسی ایران 
و اســتادان پاتولوژی و نماینــدگان جامعه علمی 
آزمایشگاهیان و اســتادان علوم پایه برگزار شد و 
در نهایت گزارش دکتر استقامتی به وزیر بهداشت 
موید این واقعیت بود که الگوی تربیت متخصص 

آزمایشگاه بالینی بصورت پذیرش دستیار پاتولوژی 
الگوی بهینه و منطبق با استاندارهای جهانی است.
گزارش دکتر استقامتی نیز آن  نتیجه ای نبود 
کــه نمایندگان دکترای تک رشــته ای برای احیا 
تبصره ٢ به دنبال آن بودند از اینرو دوباره موضوع 
توسط معاونت آموزشــی وقت آقای دکتر محمد 

باقر الریجانی پیگیری شد.
در شهریور ماه 1٣٩5 به دستور دکتر الریجانی 
کمیته ای متشــکل از شــش استاد، ســه نفر از 
اســاتید پاتولوژی و سه نفر از اســاتید علوم پایه 
برای تدویــن آیینامه دوره تکمیلی تخصص علوم 
آزمایشــگاهی در راستای اجرای تبصره ٢ ماده ٤ 
تشــکیل شد. نمایندگان رشــته پاتولوژی در این 
کمیته استاد مسلم بهادری، استاد سید ضیاءالدین 
تابعی و اســتاد  ســید محمد توانگر بودند .تاکید 
نمایندگان گروه علوم پایــه بر این بود که متولی 
دوره نباید شورای آموزشــی پزشکی و تخصصی 
باشد و به همین دلیل جلسات این کمیته به دلیل 
اختالف نظر بر نحوه پذیرش و آموزش فراگیران و 

متولی برگزاری دوره به نتیجه نرســید و هیچیک 
از اســتادان پاتولوژی عضو کمیته صورتجلسه یا 

آیینامه ای را در این خصوص امضا نکردند.
در اردیبهشــت 1٣٩٦ در فضــای مجــازی 
خبرهایی از امضا وزیر بهداشت در ذیل آیین نامه 
دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی رد و بدل 
می شد و کمی بعد مشخص شد که وزیر بهداشت 
به استناد اینکه جلســات کمیته مذبور با حضور 
اســاتید پاتولوژی برگزار شده و شاید آیین نامه به 

امضا ایشان رسیده است، آن را تایید کردند.
خبر ابالغ آیین نامه دوره تکمیلی تخصص علوم 
آزمایشــگاهی موجب خشم دســتیاران پاتولوژی 
سراسر کشور شد، بخصوص وقتی مشخص گردید 
که در آیین نامه ای که به امضا وزیر بهداشت رسیده 
بود به صراحت آمده بود کــه به فارغ التحصیالن 
دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشــگاهی مدرک 

»کلینیکال پاتولوژی« اعطا خواهد شد.
در روز چهارم خرداد 1٣٩٦ همزمان با جلســه 
شورایعالی نظام پزشکی، دستیاران، متخصصان و 
اســاتید پاتولوژی در اعتراض به امضای آیین نامه 
توســط وزیر بهداشــت در مقابل ســازمان نظام 

پزشکی جمع شــدند. ریاست شــورایعالی نظام 
پزشــکی جناب آقای دکتر ایدنــی از نمایندگان 
پاتولوژیست ها دعوت کرد که در جلسه شورایعالی 
حضــور به هــم رســانند و بدین شــکل اعضای  
شورایعالی نظام پزشکی در جریان تحوالت اخیر و 
علت تجمع پاتولوژیست ها قرار گرفتند و در پایان 
جلســه، صورتجلســه ای در این خصوص تنظیم 
گردید و به امضای کلیه اعضای شــورایعالی نظام 
پزشکی رسید مبنی بر درخواست از وزیر بهداشت 
جهت توقــف فرآینــد برگــزاری دوره تکمیلی 
تخصص علوم آزمایشگاهی و صورتجلسه طی یک 
نامه رســمی با امضای دکتر علیرضا زالی ریاست 
کل وقت ســازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت 

ارسال گردید.
فــردای اعتــراض پاتولوژیســت ها در مقابل 
سازمان نظام پزشــکی، دبیرخانه شورای آموزش 
پزشــکی و تخصصی وزارت بهداشت با استناد به 
تکلیف قانونــی که تبصره ٢ مــاده ٤ پیش پای 
وزارتخانه قرار داده بود، بــر لزوم راه اندازی دوره 

تکمیلی تخصصی برای توانمند سازی متخصصین 
رشته های علوم آزمایشگاهی تاکید کرد. 

اقدام شتابزده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی در پاســخ به اعتراض پاتولوژیســت ها 
باعث شــد که در تاریخ هفتم خــرداد ماه 1٣٩٦ 
دستیاران،متخصصان و اســاتید پاتولوژی سراسر 
کشور با گشودن چترهای ســفید به عنوان نماد 
طب بالینی در مقابل مجلس شــورای اســالمی 
تجمع کرده تا در روز جلسه کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس اعتراض خود را به گوش نمایندگان 
ملت و رســانه ها برســانند. ریاســت کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس جناب آقای دکتر علی 
نوبخت حقیقی با تغییر دستور جلسه کمیسیون و 
با دعوت از نمایندگان پاتولوژیست ها و معترضین 
تک رشــته ای علوم پایه به جلسه کمیسیون این 
امکان را فراهم آوردند که دو طرف دالیل خود را 
به سمع و نظر نمایندگان عضو کمیسیون برسانند.
متعاقب جلســه هفتم خرداد ماه کمیســیون 
نامه ای به امضای ریاست کمیسیون با قید »آنی« 
به وزیر بهداشت ارسال گردید که در آن خواستار 
تعلیق ابالغ آیین نامه دوره تکمیلی تخصص علوم 

خبر ابالغ آیین نامه دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی موجب 
خشم دستیاران پاتولوژی سراسر کشور شد، بخصوص وقتی مشخص 

گردید که در آیین نامه ای که به امضا وزیر بهداشت رسیده بود به 
صراحت آمده بود که به فارغ التحصیالن دوره تکمیلی تخصص علوم 

آزمایشگاهی مدرک »کلینیکال پاتولوژی« اعطا خواهد شد



11 دوره جدید شماره 71 پیاپی 83 آذر و دی 96

آزمایشگاهی شــدند تا ارزیابی های الزم از طریق 
تعامل بین مجلس و وزارتخانه با حضور ســازمان 
نظام پزشکی و انجمن های تخصصی صورت پذیرد.

پاتولوژیســت ها در مرحله بعــد در مقابل نهاد 
ریاســت جمهوری تجمــع کردنــد و از شــخص 
رئیس جمهور تقاضــا کردند که برای جلوگیری از 
نابودی یکی از ریشه دارترین تخصص های پزشکی 

کشور راسا وارد عمل شود.
در واکنش به این اعتراضات دکتر سید حسن 
امامی رضوی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی به رسانه ها گفت: »وزارت بهداشت در 
راستای وظایف قانونی خود این اقدام را انجام داده 
است.« و دکتر محمدباقر الریجانی معاون آموزشی 
وزارتخانه اعالم کرد: »اجرای این دوره طبق قانون 
مذکور و به فراخور نیازهای کشــور مصوب شده و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز به 
عنــوان یک نهاد اجرایی ملزم به اجرای این قانون 
است بنابراین هرگونه تغییر موضع وزارت بهداشت 
در خصوص ارائه آموزش های تکمیلی تخصصی به 
دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته های علوم 
آزمایشگاهی منوط به تغییر قوانین مرتبط با این 
امر توسط مجلس شورای اسالمی است و چنانچه 
مصوبه جدیدی از مجلس ابالغ شود آن مصوبه در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی 

خواهد شد.«
در اعتــراض به ابالغ آیین نامــه دوره تکمیلی 
تخصص علوم آزمایشگاهی و بی اعتنایی وزارتخانه 
به درخواست پاتولوژیست ها، هیئت بورد پاتولوژی 
اســتعفا داد و دســتیاران پاتولوژی سراسر کشور 
از حضــور در بخش ها خــودداری کردند و مقرر 
گردید کــه جهت جلوگیــری از وقفــه در ارائه 
خدمات به بیماران خود اســاتید پاتولوژی شاغل 
در بیمارســتان های آموزشــی وظایف دستیاران 
را متقبل شــوند. گســترش اعتراضات دستیاران 
و اســتعفای هیئت بورد پاتولوژی باعث شــد که 
انجمنهای علمی حوزه پزشــکی با پاتولوژیست ها 
همراه شوند و بیش از بیست انجمن علمی پزشکی 
در اعتراض به راه انــدازی دوره تکمیلی تخصص 
علوم آزمایشگاهی نامه های اعتراضی به مسئوالن 

وزارتخانه ارسال کردند.
فضای مجازی و رســانه ای پزشکی دائما اخبار 
مرتبــط با اعتــراض پاتولوژیســت ها را منعکس 
می کــرد و این مســئله بــه خبــر اول گروه های 
تلگرامی و برخی مجالت پزشکی تبدیل شده بود. 
گروه تلگرامی پزشکان و قانون نیز با برگزاری یک 
مناظره و دعوت از دو طرف مناقشــه و همچنین 
مسئوالن وزارتخانه سعی در روشن نمودن زوایای 
تاریک موضوع مورد مناقشه نمود. همچنین برنامه 
نبض زندگی شــبکه خبر سیما یک مناظره زنده 
بین نایــب رئیس انجمن آسیب شناســی ایران و 
رئیــس جامعه علمــی آزمایشــگاهیان ایران و با 

حضور دکتر سید حسن امامی رضوی برگزار کرد. 
در این مرحله و به دنبال گســترش اعتراضات، 
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به معاونت آموزشــی 
دســتور داد که مطالعه ای بــر روی »نظام جامع 
علوم آزمایشگاهی« در ایران صورت پذیرد و دکتر 
الریجانی از انجمن های مرتبط درخواست کردند 
تا نظرات کارشناســی خود را به معاونت آموزشی 

ارائه نمایند.
علی رغم همه این تحــوالت، وزارتخانه تاریخ 
پنجم مرداد مــاه 1٣٩٦ را برای برگزاری امتحان 
دوره تکمیلی اعالم نمــود و از داوطلبان ثبت نام 
به عمل آورد. همچنین در برخورد با دســتیاران 
معترض در اقدامی بی ســابقه ضمن احضار ایشان 
به کمیته های انضباطی، حکم تعلیق دو نیم سال 
با احتساب سنوات برای دستیاران سال یک و دو 

دانشگاه های تهران و تبریز را صادر کرد.
در این مرحلــه انجمن آسیب شناســی ایران 
ضمــن طرح دعــوی در دیوان عدالــت اداری به 
جهت برگــزاری آزمــون دوره تکمیلی تخصص 
علوم آزمایشــگاهی بدون طی مراحل قانونی، در 
جلسات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
برای بررســی امکان حذف تبصره ٢ماده ٤ قانون 
سال 1٣٦٧ شرکت می کرد که نتیجه این جلسات 
منجر به این شــد که مرکز پژوهش های مجلس 
رسما پیشــنهاد حذف تبصره مورد مناقشه را به 

کمیسیون بهداشت و درمان ارائه دهد.
بــا اعــالم نظــر رســمی مرکــز پژوهش ها، 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با دعوت از 
معاون آموزشــی وزارتخانــه و نمایندگان انجمن 
آسیب شناسی ایران و جامعه علمی آزمایشگاهیان 
ایران در جلســه کمیســیون قصد داشت پس از 
اســتماع طرفین مــورد مناقشــه، موضوع حذف 
تبصره ٢ ماده ٤ قانون را به رای بگذارد. در ابتدای 
جلســه دکتر الریجانی تقاضا نمود که ابتدا دکتر 
شهرام یزدانی به عنوان مجری طرح »نظام جامع 
علوم آزمایشگاهی« نتیجه بررسی های خود را در 
اختیار کمیســیون قرار دهند و آقای دکتر یزدانی 
طی گزارش مبســوطی نتیجه بررسی های خود را 
به سمع و نظر نمایندگان عضو کمیسیون رسانند. 
در ادامه دکتر الریجانی از کمیســیون تقاضا نمود 
تا تکمیل طــرح وزارتخانه رای گیری برای حذف 
تبصره ٢ به تعویق بیفتــد و دکتر نوبخت رئیس 
کمیســیون موافقت کردند که وزارتخانه با دعوت 
از نماینــدگان انجمن های ذیربــط طرح را نهایی 
کرده و دو هفته بعد دوباره جلســه کمیسیون به 

این مسئله اختصاص یابد.
پس از جلسه کمیسیون، دو جلسه در معاونت 
آموزشــی وزارتخانه برای بحــث و تبادل نظر در 
خصوص طــرح دکتر یزدانی تشــکیل گردید که 
در آن نمایندگان انجمن آسیب شناســی ایران به 

نقــد زوایای مختلف طرح دکتر یزدانی پرداختند، 
البته در طــرح دکتر یزدانی بــه صراحت عنوان 
شده بود که آزمایشــگاه بالینی عالوه بر مسئول 
تکنیکال، نیازمند مشــاور بالینی اســت و فلسفه 
حضور متخصصان پاتولوژی در آزمایشــگاه عالوه 
بر حوزه تکنیکال، نقش ایشــان به عنوان مشاور 
بالینی اســت و همچنین دکتــرای تخصصی تک 
رشــته ای تنها می توانند نظــارت تکنیکال بخش 
تخصصی خود باشند و از اینرو امکان تصدی فنی 
آزمایشــگاه بالینی جنرال با هر نوع آموزشــی به 
ایشان منتفی است. به استناد این موارد نمایندگان 
انجمن آسیب شناســی ایران اعالم کردند که خود 
این مسئله دلیل کافی برای حذف تبصره ٢ماده ٤ 
است که می خواهد با برگزاری یک دوره تکمیلی، 
دانــش آموختگان تــک رشــته ای را متخصص 

آزمایشگاه بالینی کند.
در تاریخ سی مهرماه 1٣٩٦ جلسه کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس تشــکیل شد و دکتر 
الریجانی طرح نهایی وزارتخانه را به کمیســیون 
ارائه نمودند و در پایان جلسه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس برای حذف تبصره ٢ ماده ٤ قانون 
اصالح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور 
پزشــکی، دارویی و مواد خوردنی و آشــامیدنی 
مصوب ســال 1٣٦٧ رای گیری به عمل آمد و با 
رای موافق یازده نفر از 1٧ عضو حاضر در جلســه 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، پیشنهاد 
حذف تبصره فوق به صحن علنی مجلس فرستاده 

شد.
پس از موافقت اعضای کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس با حذف تبصــره ٢ ماده ٤ جامعه 
علمی آزمایشگاهیان تمامی تالش خود را بر روی 
طرح »نظام جامع علوم آزمایشــگاهی« متمرکز 
نمودند تا بــا جهت دهی طــرح در جهت ایجاد 
دوره ای برای اخذ تخصص علوم آزمایشــگاهی از 
مقطــع PhD علوم پایه عمال بدون نیاز به مصوبه 
قانونــی هدف اصلی خود که رســیدن به جایگاه 
یــک متخصص پاتولــوژی از راه میانبر اســت را 
محقق کنند. در این راســتا تالش همکاران علوم 
پایه بر آن استوار شــد که با کمرنگ نشان دادن 
آن بخش از مطالعات دکتر یزدانی که به اســتناد 
استانداردهای جهانی نشان می داد که دکترای تک 
رشته ای علوم پایه فقط می توانند مسئول تکنیکال 
بخش تخصصی خود باشــند و این واقعیت که هر 
بخش تخصصی آزمایشــگاه بالینی نیازمند مشاور 
کلینیکال است، نقش کلیدی متخصصان پاتولوژی 
را در اداره توامان تکنیکال و کلینیکال آزمایشگاه 
بالینی نادیده بگیرند و با استفاده از فرصت جدید 
به دســت آمده تحت عنوان »نظــام جامع علوم 
آزمایشــگاهی« به آرزوی چند ده ساله خود برای 
اخذ تخصص علوم آزمایشگاهی از مسیری ساده و 

بی زحمت دست یابند!  
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

 همایش آسیب شناسی
یک رویداد مهم علمی در منطقه است

دبیر اجرایی نوزدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه:

■ امســال دومین سالی اســت که همایش 
آســیب شناســی به صورت بین المللی برگزار 
می شود. گفتگو را با این موضوع شروع کنیم. چه 
تجربه ای از برگزاری همایش بین المللی داشتید و 
ارزیابی شما از همایش سال گذشته به عنوان یک 

همایش بین المللی چیست؟
بله خوشــبختانه سال گذشــته با پیگیری های 
انجمن آســیب شناسی توانســتیم امتیاز برگزاری 
همایش بین المللی را به دست آوریم. مسلما با توجه 
به اینکه سال گذشــته اولین تجربه ما در برگزاری 
مراســم به شــکل بین المللی بود فاصله زیادی با 
اســتانداردهای جهانی داریم اما سعی ما دستیابی 
به بهترین شکل برگزاری همایش است که شایسته 
همکاران عزیزمان باشــد. بهرحال شروع این اتفاق 
و ادامه دادن آن می تواند راه تعاملی مناســبی برای 
تبادالت علمی فرامرزی باشــد و امیدوارم با حمایت 
همکاران هر ســال بهتر از ســال قبــل در خدمت 

دوستان باشیم.

■ با توجه به تعداد پاتولوژیست ها در کشور 
نسبت به منطقه و برگزاری همایش بین المللی آیا 
کنگره در کشورهای همسایه و منطقه نیز معرفی 

می شود؟
درواقع کشور ما از نظر تعداد پاتولوژیست نسبت 
به تمامی کشــورهای منطقه برتری دارد و کشوری 
وجود ندارد که از نظر سطح پاتولوژی هم رده ایران 
باشد. در نتیجه همایش ســاالنه ما این پتانسیل را 
دارد که به عنوان یک رویداد مهم علمی هر ســال 
حداقل پذیرای پاتولوژیســت های منطقه خاورمیانه 
و بخشــی از آسیا باشد. اما متاسفانه به دلیل برخی 
محدودیت ها تاکنون این ارتباط آنطور که شایســته 
است شکل نگرفته در نتیجه شرکت کننده زیادی از 
کشورهای دیگر حضور ندارد. البته این دومین سال 
بین المللی بودن همایش است و در سال های آینده 

حتما با بهبود شــرایط برگزاری و معرفی گسترده تر 
همایش، همکاران آزمایشــگاهی ما در کشــورهای 

دیگر هم در همایش شرکت خواهند کرد.

■ با توجه به اســتاندارد سایر همایش ها در 
کشورهای پیشرفته، امسال چه تغییری در اجرای 
برنامه ها ایجاد شــده است که در سال های قبل 

وجود نداشت؟
از آنجایی که نام همایش به عنوان یک همایش 
بیــن المللی مطرح شــده اســت در اولیــن اقدام 
ســایت انجمن را دو زبانه کردیم. بــه این معنا که 
تمامی مطالب ســایت بعنوان درگاه رسمی انجمن 
و اطالع رســانی همایــش به دو زبان انگلیســی و 

فارسی در دسترس اســت. همچنین امسال برنامه 
اســالید ســمینار زنان به صورت ویرچــوال برگزار 
می شــود. برای این منظور مراحــل مختلفی انجام 
شــد از جملــه عکســبرداری از تمامــی الم ها در 
 زوایای مختلف بود که با کیفیت عالی روی ســایت
http://46.249.125.214/DSStore/login.

aspx در دســترس همــکاران اســت. عالقمندان 
به دیــدن این الم ها می توانند بعــد از ثبت نام کد 
اختصاصی دریافت و اسالیدها را روی سایت مشاهده 
کننــد. اجرای این برنامه به این شــکل مســتلزم 

همکاری گســترده ای با همکاران در تهران و کرمان 
بود که به یاری خانم ها دکتر سیف الهی، دکتر ژام، 
دکتر کدیور، دکتر اسماعیلی و آقایان دکتر دبیری و 
دکتر مرتضایی و دکتر حسن نژاد انجام شد و جا دارد 

از همکاری صمیمانه این دوستان تشکر کنم. 
موضوع دیگری که امســال بــرای اولین بار در 
همایش وجود دارد ساخت اپلیکیشن همایش است. 
در این اپلیکیشــن تمامی اطالعات همایش شامل 
بخش های مختلف برنامه ســاعت و سالن برگزاری 
و تمامی جزئیات مربوط به برنامه ها قابل دسترسی 
اســت. ضمن اینکه همکاران با دریافت آن از سایت 
انجمن می توانند برنامه هــا را با توجه به موضوعات 
مورد عالقه خود یا با عنوان سخنران جستجو کنند. 

در نتیجه بسیار ساده تر امکان برنامه ریزی و استفاده 
از برنامه هــای همایــش فراهم خواهــد بود. ضمن 
اینکه نقشــه غرفه ها در این اپلیکیشن موجود است 
و عالقمندان به بازدید از نمایشگاه می توانند سریع 

موقعیت غرفه مورد نظر خود را پیدا کنند. 

■ آیا اپلیکیشــن برای تمامی سیستم های 
عامل تلفن  همراه قابل استفاده است؟ 

برای دو سیستم عامل اندروید و ios قابل استفاده 
است و از سایت انجمن می توانند آن را دریافت کنند. 

 در اپلیکیشن همایش تمامی اطالعات همایش
شامل بخش های مختلف برنامه ساعت و سالن برگزاری 

و تمامی جزئیات مربوط به برنامه ها قابل دسترسی 
است. ضمن اینکه همکاران با دریافت آن از سایت 

انجمن می توانند برنامه ها را با توجه به موضوعات مورد 
عالقه خود یا با عنوان سخنران جستجو کنند

همایش ساالنه آسیب شناسی مهمترین و بزرگترین گردهمایی ساالنه جامعه آزمایشگاهی کشور است که امسال 
نیز برای نوزدهمین دوره و در سالن همایش های رازی برگزار می شود. یکی از ویژگی های این گردهمایی علمی، 
گسترش سال به سال برنامه ها است که نیاز به پشتوانه اجرایی قوی دارد. دکتر حسین دارآفرین عضو هیات 
مدیره انجمن آسیب شناسی ایران با تجربه چندین ساله، اینبار نیز در کسوت دبیر اجرایی همایش حضور دارد. 

برای آگاهی از روند اجرایی همایش گفتگویی داشتیم با دکتر دارآفرین که در ادامه میخوانید.

زهرا یونسی
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البته برنامه ها به زبان انگلیســی است که با توجه به 
بین المللی بودن همایش این تصمیم گرفته شد. از 
آنجایی که امسال اولین تجربه استفاده از اپلیکیشن 
است دوســتان بعد از پایان همایش می توانند آن را 
پاک کنند اما به احتمال زیاد اگر تجربه موفقی باشد 

در سال های آتی هم از آن استفاده خواهیم کرد.

هرسال نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی   ■
هم در مرکز همایش های رازی برپا می شــود. در 
مورد نمایشگاه امسال کمی توضیح دهید. چند 

شرکت در نمایشگاه حضور دارند؟
بله نمایشــگاه جانبی کنگره یکی از بخش های 
مورد توجه شــرکت کنندگان است که هرسال در 
کنار طرح موضوعات علمی به شــرکت ها این امکان 
را می دهد که جدید ترین محصوالت خود را معرفی و 
عرضه کنند. در واقع نمایشگاه فرصتی دوطرفه است 
هم برای شرکت های آزمایشگاهی هم برای شاغلین 
این حرفه که بــا تکنولوژی هــای روز و روش های 
جدید آشــنا شوند. ضمن اینکه شرکت ها هم از نیاز 

آزمایشگاه ها دید بهتری به دست می آورند. 
در نمایشــگاه امســال حدود ٦٠ شرکت تولید 
کننده و وارد کننده حضور دارند. مانند ســال های 
قبل سعی ما این بود که از شرکت های تولید کننده 
حمایت کنیم بنابراین شــرکت های تولید کننده با 
شرایط ســاده تری امکان حضور داشــتند. عالوه بر 
این امسال سعی کردیم نمایشگاه در طبقات همکف 
و زیرین تمرکز داشــته باشــد تا بازدید کنندگان 
دسترســی بهتری به آنها داشته باشند و طبقه اول 
ســالن همایش  را هم به فضای پذیرایی اختصاص 

دادیم.

■ پس امســال پذیرایی هــم در طبقه اول 
خواهد بود هم در سالن پذیرایی در طبقه همکف؟

بله ســال های قبل ازدحام جمعیت در ســاعت 

ســرو ناهــار برخــی از همــکاران را ناراحت کرد. 
امســال ســعی کردیم که جمعیــت در یک مکان 
تمرکز نداشــته باشــند و با اختصاص سالن طبقه 
 اول فضــای پذیرایی بهتری بــرای همکاران فراهم

خواهد بود.

■ حاال که صحبت به پذیرایی رســید خوب 
بپردازیم. امسال  است به میهمانی شام همایش 
گویا بعد از پایــان روز اول همکاران به میهمانی 
شام دعوت هستند. در مورد این برنامه هم کمی 

توضیح دهید. 
البته در سال های گذشته میهمانی شام همایش 
بعد از پایان برنامه روز اول برگزار می شد اما به علت 
اطالع رســانی کم یا خســتگی همکاران بسیاری 
از دوســتان در این ضیافت حضور نداشتند. امسال 
تصمیم گرفته شــد که برنامه ضیافت شام مفصل تر 
باشــد و در حقیقت مراسم افتتاحیه همایش را بعد 
از پایــان روز اول با دعوت از تمامی همکاران برگزار 
می کنیم.  این مراســم شــامل بزرگداشــت استاد 
ســیدضیاء الدین تابعی و جشنواره استادان بهادری 
و دبیری است ضمن اینکه برنامه موسیقی و تفریحی 
هم برای همکاران در نظر گرفته شده است. جشنواره 
اســتادان بهادری و دبیری هم به همان شکل سابق 
به تقدیر از مهمترین اتفاقات علمی و پژوهشی طی 
یکســال گذشــته می پردازد. برای اطــالع از تعداد 
میهمانان اطالع رسانی ها از قبل برای ثبت نام انجام 
شــد و همکاران می توانند به همراه خانواده حضور 

داشته باشند. 

■ امســال به نظر می رســد که فعالیت های 
مربوط به همایش با تاخیر انجام شــد. علت این 

تاخیر چه بود؟
بله متاســفانه همانطــور که حتمــا همکاران 
مطلع هســتند بــه علــت درگیری هایــی که در 

انجمن در خصوص مشــکالت صنفی وجود داشت 
برنامه  ریزی هــای همایش به تاخیر افتــاد. در واقع 
تمامی اعضای هیات مدیره و حتی کمیته های علمی 
انجمن به صورت جدی با این موضوعات درگیر بودند 
و این درگیری ها باعث شد که از برنامه ریزی معمول 
برای همایــش عقب بمانیم. اما بــا تالش مضاعف 
تمامی دســتاندرکاران انجمن چــه در حوزه عملی 
و چه علمی خوشــبختانه امســال هم توانستیم در 

خدمت همکاران باشیم.

■ بخش دانشجویی هم از بخش هایی است که 
به تازگی و در سال های اخیر به برنامه های همایش 
اضافه شده است. آیا طی این مدت توانستید به 
هدفی که از ابتدا برای طراحی این بخش در نظر 

داشتید برسید؟
بله بخش دانشــجویی امسال برای سومین سال 
متوالی در برنامه های همایش گنجانده شــده است. 
در واقــع هــدف اولیــه از ایجاد این بخــش ایجاد 
فضای مناسب برای مشــارکت دانشجویان بود که 
به نظرم در این ســه سال موفق عمل کردیم. بخش 
دانشجویی به شــکل کامل از داوری مقاالت تا ارائه 
برنامه ها توســط خود دانشــجویان انجام می شود 
 که تمرین خوبی برای ســال های آتی دانشــجویان

است.

■ به عنوان ســخن پایانی اگر مطلبی هست 
بفرمایید.

همایــش در حقیقت یــک گردهمایی علمی و 
دوستانه است و افراد زیادی در طول یک سال برای 
برگــزاری آن تالش می کنند. امیدوارم امســال هم 
مانند سال های قبل شاهد حضور همکاران عزیز در 
تخصص های مختلف باشــیم و بتوانیم با یک تعامل 
ســازنده گام موثری در بهبــود و کنترل بیماری ها 

برداریم. 
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

همایش آسیب شناسی باعث ارتقاء دانش پزشکی کشور می شود
دبیر اجرایی نوزدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه:

■ برای شــروع لطفا در مورد مباحث علمی 
نوزدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب 
آزمایشگاه توضیح دهید. چه اولویت های علمی 

در این دوره از همایش مورد توجه است و چرا؟
براي انتخاب اولویت های علمی در ابتدا از اساتید 
کمیته علمي انجمن آسیب شناسي دعوت شد و بعد 
از مشــورت با ایشان موضوعاتی که همکاران بیشتر 
با آنها در ارتباط هســتند، شامل مباحث بیوشیمي، 
میکروبیولوژي، مدیریت کیفیت، پاتولوژي پســتان، 
گــوارش و زنان، با اختصاص زمان هاي مناســب به 
عنوان محورهای اصلی همایش در نظر گرفته شــد. 
البته بــه مباحث تخصصي تر یــا مباحثي که گروه 
کمتری از همکاران در آن قســمت مشــغول بکار 
هســتند، مانند ایمونولوژي، پاتولوژي پوست، کبد، 
بافت نرم، اوروپاتولوژي، سر و گردن، هماتوپاتولوژي 
شــامل پاتولــوژي ملکولي هم با اختصــاص زمان 
کمتر پرداخته می شــود. ســعی کردیم با توجه به 
نیاز همکاران و بر اســاس گفتگو و اســتفاده از نظر 
سنجي ای که  ســال گذشته انجام شده بود محورها 
را انتخــاب کنیم.  مباحثی مثــل پاتولوژي ریه که 
چندین ســال در همایش برگزار نشــده بود هم در 
برنامه های امسال در نظر گرفته شدند. البته مباحث 
روز همچون مدیریت بهره وري و موضوعات مربوط 
به آزمایشگاه مانند بحث تجمیع آزمایشگاه ها هم در 
برنامه های امسال گنجانده شده است که در مجموع 
حدود 1٦ مبحث براي ارائه در همایش در نظر گرفته 

شده است.
 محتویات برنامه ها هم توسط مسئولین برنامه ها 
و با مشورت سایر همکاران تعیین شد. به طور کلی 
در هــر موضوع، موارد رایج، طبقه بندي ها، تغییرات 
و تازه هــاي آن و مواردي که طبــق نظر همکاراني 
که مشــاوره ارائه می دهند بیشــترین ضعف در آن 
قســمت ها مشاهده می شــود، مورد بحث و گفتگو 
قرار می گیرد. در کنــار این برنامه ها 5 مبحث هم 

به صورت اسالید سمینار یا اسالید سمینار همراه با 
سخنراني اجرا می شوند که در آن موارد رایج و مشکل 
زا مورد بحث قرار می گیرد. از همکاران دندانپزشک 
متخصص پاتولوژي دهان نیز در بخش هاي پاتولوژي 
بافت نرم، ســر و گردن و پوست کمک گرفته شده 
اســت. همچنین از آنجا که پاتولوژیســت ها ارتباط 
نزدیکی با ســایر متخصصین بالینــي دارند، بعضي 
از برنامه هــا مثل میکروب شناســي، بیوشــیمي، 
طب انتقال خون، ایمونولــوژي، پاتولوژي گوارش و 
پاتولوژي ریه و زنان  هم به صورت پانل و یا با حضور 

متخصصین سایر رشته ها برگزار مي شود.

■ یکی از وجوه برجســته همایش ســاالنه 
امکان بهره مندی از استادان مطرح جهانی است. 
می توانید به صورت خالصه استادان مدعو امسال 

را معرفی  کنید؟
بلــه در همایش امســال خانم دکتــر صدیقه 
کیهاني اســتاد افتخاري دانشگاه شیکاگو آمریکا در 
بحث سیتولوژي آسپیراسیون سوزني پستان، آقاي 
دکتر خاویر گارو از دانشــگاه بارســلوناي اسپانیا در 
بخش میکروب شناســي، آقاي دکتر خسرو عادلي 
از دانشــگاه تورنتو کانادا در قسمت بیوشیمي، خانم 
دکتر گلنار راستي هم از دانشــگاه تورنتو کانادا در 
مبحث پاتولــوژي زنان، آقاي دکتر فرید معین فر از 

دانشــگاه گرتس اتریش در بحث پاتولوژي پستان و 
زنان، خانم دکتر بهنوش عابدي از مرکز بین المللي 
تحقیقات ســرطان در فرانســه در بحث پاتولوژي 
گوارش و اخالق پزشکي و خانم دکتر سوزان صنعتي 
از دانشگاه واشنگتن آمریکا در بخش پاتولوژي پستان 

اساتید مهمان خارجي همایش هستند.

■ برای انتخاب استادان مهمان چه معیارهایی 
را در نظر داشتید؟ 

امســال از تعدادی از استادان ایراني مقیم خارج 
از کشور و همچنین اساتید خارجي مطرح در سطح 

بین المللي دعوت به عمل آمد. تعدادي از این اساتید، 
سال هاي قبل هم در همایش آسیب شناسي و طب 
آزمایشــگاه و یا سمینارهاي شــاخه ایراني آکادمي 
بیــن المللي پاتولوژي حضور داشــتند و با توجه به 
استقبال همکاران، مجدد از ایشان دعوت شد و جای 
خوشحالیست که عده ای هم توسط همین استادان 
برای حضور در همایش معرفي شدند. اما برخی هم با 
توجه به شناختی که از آنها در سایر همایش هاي بین 
المللي خارج از کشــور ایجاد شده دعوت به حضور 
شدند.  جســتجو در هیأت تحریریه مجالت علمي 
معتبر و خواندن سوابق علمي همکاران نیز از راههاي 

دیگر انتخاب سخنرانان بودند. 

در هر موضوع، موارد رایج، طبقه بندي ها، تغییرات 
و تازه هاي آن و مواردي که طبق نظر همکاراني که 

مشاوره ارائه می دهند بیشترین ضعف در آن قسمت ها 
مشاهده می شود، مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد

همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه رخداد علمی مهمی است که هر سال با تالش گروه های مختلف 
علمی و اجرایی رقم می خورد و اصلی ترین هدف آن به عقیده دکتر مریم ابوالحسنی ارتقاء دانش پزشکی کشور 
است. از سوی دیگر به گفته او همایش بین المللی فرصت مغتنمی برای آشنایی، تبادل نظر و همکاری جوانان 
این رشته با استادان داخل و خارج از کشور فراهم می کند و می تواند با ایجاد زمینه  فعالیت های علمی مشترک، 
جوابگوی بســیاری از نیازهای مرتبط با این حوزه در کشــور باشد. دکتر مریم ابوالحسنی، دانشیار و عضو هیات 
علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، دبیر علمی نوزدهمین دوره از همایش های ســاالنه و دومین همایش بین 
المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه هستند که با صمیمیت و دقت باال در طول یکسال گذشته برای چیدمان 

علمی همایش فعالیت کردند. جزئیات برنامه را از زبان ایشان می خوانید. 

زهرا یونسی
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■ آیا برای دعوت از استادان مورد نظرتان به 
مشکلی هم برخورد کردید؟ 

در مــورد محدودیت ها با توجه به اینکه همایش 
در ابتداي فصل زمســتان برگزار می شود بسیاری از 
مهمانان خارجی بعلت نزدیکي به تعطیالت ســال 
نوي میالدي، امکان حضور نداشــتند که امیدوارم 
در سال هاي بعد زمان مناسب تری را برای برگزاری 
همایش در نظر بگیریم. عده اي هم بعلت همزماني 
بــا برنامه هاي دیگر یا مشــغله کاري فرصت حضور 
نیافتنــد اما قول همکاري بــراي برنامه هاي آتي را 
دادند. دو نفر از اساتید مهمان هماتوپاتولوژي که به 
دعوت ما پاســخ مثبت داده بودند هم با مشورت با 
سایر اســاتید، به علت برگزاري سمینار بین المللي 
هماتوپاتولوژي در اردیبهشت ســال ٩٧ در شیراز، 
به این برنامه منتقل شــدند. برخی از مهمانان هم 
که پاسخ مثبت دادند، موضوعات پیشنهادي خود را 
فرستادند اما به علت محدودیت در انتخاب سخنرانان 
خارجي، کسانی که موضوعات مرتبط تر با محورهاي 
همایش امسال و مورد نیاز براي همکاران را داشتند، 
تایید نهایي شــدند و بقیه نیز براي برنامه هاي آتي 
دعــوت خواهند شــد. در همایش امســال تاکید 
بر ایــن بود کــه از اســتادان خارجــي در بخش 
 کلینیکال دعوت بعمل آید که خوشــبختانه موفق 

به این امر شدیم.

■ چرا استفاده از استادان خارج از کشور در 
همایش اهمیت دارد؟

حضور افــراد مطرح بین المللــي، به طور کلی 
به غناي علمــي همایش کمک مي کنــد. در واقع 
بهرمندی از  این اســتادان، همکاران را از بحث هاي 
روز پاتولــوژي جهان که اکثریت ایــن مباحث در 
کشــور ما نیز حائز اهمیت اســت، مطلع مي کند و 
تکنیک هاي نوین آزمایشگاهي را که بسیار مورد نیاز 
جامعه هستند، معرفي مي کند. عالوه بر این فرصت 

آشــنایي برای همــکاران جوان با اســاتید خارجي 
و امــکان گذراندن دوره هــاي تکمیلي، فرصت هاي 
مطالعاتي یا همکاري هاي تحقیقاتي فراهم مي شود. 
از طرفی حضور استادان خارجي راهی را برای معرفی 
ظرفیت هاي پاتولوژي کشور و افراد مطرح علمی در 
داخل کشور باز می کند و باعث می شود این ارتباط 
به صورت دو سویه ادامه یابد. در واقع حضور اساتید 
خارجي موجب قــوت همایش و ایجاد فرصت براي 
همکاري  و ارتقاء بیشــتر جامعه پاتولوژي کشــور 

می شود.

■  یکی از گالیه های شــرکت کنندگان در 
همایش ســال های قبل این بود که هر ســال 
سخنرانان مشــخصی در همایش حضور دارند و 
کمتر از اســتادان فعال در شهرستان ها دعوت 

می شود. در این خصوص توضیحی دارید؟
براي اســتفاده از دانش و تجــارب همکاران در 
شهرستان، احتیاج به یکســري زیرساخت ها است. 
موضــوع اصلی این اســت که بدانیم هــر کدام از 
همکاران بیشــتر در کدام قسمت فعالیت داشته اند. 
براي این موضوع اول باید همکاران از طریق مدیران 
گروه، شاخه هاي استاني انجمن آسیب شناسي و یا 
کمیته هاي فوق تخصصي معرفی شوند. خوشبختانه 
گام هایي در جهت ایجاد و تقویت این زیر ساخت ها 

برداشته شده است.  امسال خوشبختانه سخنراناني 
از دانشگاهاي علوم پزشکي مشهد، شیراز، اصفهان، 
تبریــز، مازندران، اراک و ســازمان انتقال خون یزد 
داریم که امیدوارم بســتر مناســب برای آشــنایي 
بیشتری با همکاران پاتولوژیست در شهرهاي دیگر 
حاصل شــود و در ســال هاي آینده، بــا کمک این 
دوســتان همایش هاي پریارتري داشته باشیم. البته 
الزم به ذکر اســت بــه همت گروه هــاي پاتولوژي 
دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، شاخه هاي استاني 
انجمن آسیب شناســي و شاخه ایراني آکادمي بین 

المللي پاتولوژي در دو سال گذشته سمینارهاي چند 
روزه  بین المللي هماتوپاتولوژي و همچنین کشوری 
پاتولوژي ملکولي و ســیتوژنتیک در شــهر شیراز و 
ســمینار بین المللي پاتولوژي پستان در شهر تبریز 
برگزار شد که هم از جهت علمي بسیار پربار و موفق 
بودند و هم به معرفي همکاران شهرهاي دیگر براي 

دعوت در همایش ساالنه کمک کردند.

■ هر سال مقاالت بسیاری برای داوری و ارائه 
در همایش ارسال می شوند. در مورد داوری و نحوه 
ارائه مقاالت مقداری توضیح دهید. سطح مقاالت 

را در کل چطور ارزیابی می کنید؟
امســال در کل تعداد٢5٠ مقاله بــراي همایش 

حضور استادان خارجي راهی را برای معرفی ظرفیت هاي پاتولوژي 
کشور و افراد مطرح علمی در داخل کشور باز می کند و باعث 

می شود این ارتباط به صورت دو سویه ادامه یابد. در واقع حضور 
اساتید خارجي موجب قوت همایش و ایجاد فرصت براي همکاري  و 

ارتقاء بیشتر جامعه پاتولوژي کشور می شود
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

فرســتاده شــده بود که1٠٠ مقاله مربوط به بخش 
دانشــجویي بود. براي انتخاب مقاله در هر دو بخش 
از اعضاي کمیته داوري همایش که شــامل همکاران 
شــهرهاي مختلف بودند، دعوت شد. خالصه مقاالت 
بر اساس چک لیســت هاي از قبل طراحي شده که 
شــامل معیارهاي گوناگوني از قبیل مربوط بودن به 
موضوع همایش، نحوه نگارش، جدا بودن قسمت هاي 
مختلف مقاله از هم، تازگي مطالب، کیفیت مطالعه، 
اهمیت موضوع، ... بودند بررســي شــدند. در بخش 
دانشــجویي  داوري مقاالت ابتدا توسط دانشجویان 
توانمند و بعد توســط استادان صورت گرفت.  سپس 
اصالــت مقاالت هر دو گروه توســط نــرم افزار الزم 
بررسي شــد که خوشبختانه جز یک مورد هیچکدام 
مشکلي نداشتند. در آخر هم مقاالتي که قبال منتشر 
شــده بودند حذف شــدند. در مجموع ٧٩  مقاله در 
بخش فارغ التحصیلی و ٣٢ مقاله دانشجویي پذیرفته 
شد که به علت محدودیت زمانی بیشتر آنها به صورت 
پوستر ارائه می شوند تنها ٩ مقاله به صورت سخنراني 
پذیرفته شدند که ٤ مقاله مربوط به بخش دانشجویي 
اســت. در مجموع کیفیت مقاالت مناسب بود اما اگر 
امکان چاپ خالصه مقاالت در شماره ویژه اي از مجله 
انگلیسي انجمن پاتولوژي فراهم شود،  قطعا انگیزه ای 
خواهد بود برای همکاران که مقاالت با کیفیت تري را 

براي همایش ارسال کنند.

■ بخش دانشجویی امسال برای سومین مرتبه 
در برنامه های همایش قرار دارد. در مورد فعالیت 
دانشــجویان چه نظری دارید؟ این مشارکت به 
لحاظ علمی چه تاثیری در آموزش دانشــجویان 

خواهد داشت؟ 
حضور دانشجویان که جوان ترین همکاران شرکت 
کننده در همایش هستند، موجب پویایي بیشتر کنگره 
و انگیزه براي دانشجویان مي شود. همچنین ایشان را 
که پزشکان آینده کشور هستند براي ارائه سخنراني و 
مقاله در آینده آماده مي کند و فرصتي است برای آنها 
تا بیشتر با رشته پاتولوژی آشنا شوند و با آگاهی کامل 

این رشته را به عنوان تخصص انتخاب کنند.

■  همانطور که می دانید در همایش آســیب 
شناســی گروه های مختلف آزمایشگاهی حضور 
دارند. آیا مباحث مورد نظر برای سایر گروه ها هم 

قابل استفاده خواهد بود؟
بله برای مثال مبحث مدیریت کیفیت براي همکاران 
عزیز علوم آزمایشــگاهي بســیار کاربردي است. طب 
انتقال خون هم که با حضور سخنران از سایر رشته هاي 
بالیني ارائه  می شود و از محورهاي مهم همایش امسال 
است، همچنین مباحث بیوشــیمي، میکروبیولوژي و 
ایمونولوژي که در قالب پانل هاي بالیني برگزار مي شوند 
و مباحثــي از ســخنراني هاي هماتوپاتولــوژي براي 
همکاران عزیز علوم آزمایشــگاهي، پزشکان عمومي و 

سایر متخصصین بسیار مفید خواهد بود.

■  سال گذشته بیشتر مباحث مطرح شده در 
همایش حول مباحث آناتومیکال بود و این موضوع 
از نظر برخی شــرکت کنندگان مورد انتقاد قرار 
گرفت. آیا امسال موضوعات کلینیکال هم به اندازه 

مباحث آناتومیکال مورد توجه قرار گرفته است؟
امسال ســعي بر این بود که زمان اختصاص داده 
شــده به برنامه هاي کلینیکال و سرجیکال با توجه 
به اهمیت هر دو موضوع بطور مساوي باشد. محتواي 
یکســري از برنامه ها به صورت کامل سرجیکال است 
شامل برنامه پوست، بافت نرم، اوروپاتولوژي، پستان و 
کبد. در دو برنامه گوارش و ریه که عمدتا سرجیکال 
هستند، بحث هاي کلینیکال پروتئومیکس و ملکوالر 
پاتولوژي هم وجود دارد. برنامه زنان و هماتوپاتولوژي 
هم به صورت مخلوط ســرجیکال و کلینیکال برگزار 
مي شــود. تعدادي از برنامه ها هم شــامل برنامه هاي 
بیوشــیمي، طب انتقــال خون، میکروب شناســي، 
ایمونولوژي، مدیریت کیفیــت و مدیریت بهره وري 
کامال کلینیکال هســتند. بطوري کــه اگر مجموع 
ساعات برنامه هاي علمي ســرجیکال و کلینیکال را 
محاســبه کنیم، جمعا ٣٨ ساعت برنامه کلینیکال و 
٣٨ ساعت برنامه سرجیکال در کنگره امسال برگزار 
مي شود که فکر مي کنم به نحو عادالنه و مناسبي هر 
دو بخش کلینیکال و ســرجیکال که حقیقتا جدایي 

ناپذیر هستند پوشش داده شده است.

■  همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 
برای دومین ســال متوالی به صورت بین المللی 
برگزار می شود. سال  گذشته شرکت کننده ای از 
کشورهای دیگر در همایش حضور نداشت. به نظر 
شــما برای ترغیب آزمایشگاهیان سایر کشورها 
چه راهکار های علمی را باید در نظر داشت؟ نقاط 

ضعف و قوت همایش از نظر شما چیست؟
در ایــن خصوص چندین عامــل باید مورد توجه 
باشــند. یکي از مهمترین نکات بــراي موفقیت یک 
همایــش بین المللــي در جذب شــرکت کنندگان 
خارجــي، زبان همایش اســت. خوشــبختانه در دو 
سال گذشته در برخی ســالن ها سخنرانان داخلی و 
خارجی برنامه را بطور کامل به زبان انگلیســي ارائه 
کردند. امســال نیز برنامه ســرجیکال زنان و پستان 
بطور کامل و بعضي سخنراني ها به صورت موضوعي 
به زبان انگلیسي خواهد بود. البته مجموع ساعات این 
برنامه ها هنوز براي جذب شــرکت کنندگان خارجي 

کافی نیست. 
شاخص دیگری که موجب جذب شرکت کنندگان 
از ســایر کشورها می شــود محتواي و کیفیت علمي 
ســخنراني ها، حضور اســتادان مطرح و به روز بودن 
مباحث همایش است که خوشبختانه در این امر موفق 
بوده ایم و در مقایسه با همایش هایي که به خصوص در 
سطح منطقه برگزار مي شود، در جایگاه مناسبي قرار 
داریم. ولي قطعا هنوز جاي پیشرفت و ارتقاء هست و 

می توانیم بهتر باشیم.

موضــوع مهــم دیگر تبلیغــات در ســطح بین 
المللــي براي معرفي برنامه اســت که باید به صورت 
گسترده تري از طریق شاخه ایراني آکادمي بین المللي 
پاتولوژي دنبال شــود. همچنین بــه نظر من زمان 
برگزاري همایش هم در جذب شرکت کنندگان بین 
المللي مهم است. طبیعتا فصل زمستان زمان مناسبي 
براي این امر نیســت. ضمن اینکه برگزاري همایش 
بین المللي در شهرهاي داراي جاذبه توریستي نیز به 

جذب افراد کمک خواهد کرد.

■  وجــه تمایز نوزدهمین همایش آســیب 
شناسی و طب آزمایشگاه با سال های قبل به نظر 

شما چیست؟
براي آموختن دانــش پاتولوژي همه ما از محضر 
استادان برجسته اي بهره برده ایم که بیشتر عمر خود 
را صرف آموزش علم، ارتقاء رشته پاتولوژي و خدمت 
بــه هموطنان کرده اند و بي شــک بدون زحمات بي 
دریغ ایشان، امروز در این جایگاه نبودیم. ولي متاسفانه 
تاکنون کمتر فرصت قدرداني از زحمات فراوان آنان 
را داشته ایم. امسال براي همه جامعه پاتولوژي افتخار 
بزرگي اســت که از یکي از بزرگان رشــته پاتولوژي، 
اســتاد سید ضیاء الدین تابعي که براي پیشرفت این 
رشــته تالش هاي بسیاري کردند ، همچنین از استاد 
گرانقدر دکتر محمد رخشــان و استاد محمد حسین 
صدقیانی کــه عمر خود را صرف اعتالء این رشــته 
نمودند، قدرداني می کنیم. اگر چه این تقدیر در خور 
کوشش هاي بي چشمداشت ایشان در حفظ جایگاه 
علمي این رشته نیست اما شروع خوبیست و امیدوارم 
تجلیل از دانشــمندان بزرگ کشور در سال هاي بعد 

نیز ادامه یابد.

■ در پایان اگر موضوعی مد نظر شماســت به 
عنوان سخن آخر بفرمایید.

همایش ســاالنه آسیب شناسي مهمترین حرکت 
علمي رشته در سطح کشــور و فرصتي مغتنم براي 
تبادل علمي، آگاهی از تازه هاي پاتولوژي، روش هاي 
جدید آزمایشــگاهي، همچنین بهره مندی از محضر 
اســتادان مطرح داخلــي، خارجي و تبــادل نظر با 
سایر متخصصین اســت که در نهایت موجب ارتقاء 
دانش جامعه پزشــکي کشور خواهد شــد. عالوه بر 
دســتاوردهای علمی شــاید یکی از بهترین اتفاقات 

همایش دیدار دوباره جامعه پاتولوژي کشور است.
از شــما و همه کســاني که در برگزاري همایش 
امســال در بخش هاي مختلف علمي و اجرایي تالش 
کردند تشــکر مي کنــم. قطعا این همایــش داراي 
کاســتي هایي خواهد بود و خوشــحال مي شوم اگر 
همکاران نظراتشــان را همراه با راهکارهایي که دارند 
به انجمن آسیب شناسي ایران که برگزار کننده اصلي 
این همایش است، ارائه دهند که بي شک در برگزاري 
هر چه پر بارتر همایش هاي آینده کمک به ســزایي 

خواهد کرد.
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پاتولــوژی مولکولی یــک دوره فلوشــیپ پاتولوژی 
اســت که از سال ها پیش در دانشــگاه های مطرح دنیا از 
بین پزشــکان فارغ التحصیل پاتولوژی و ژنتیک دانشجو 
می پذیرد و به مدت یک تا دو ســال آنها را در بررســی 
آزمایشگاهی بیماری های ژنتیکی و نیز ژنتیک سرطان ها 
آموزش می دهد. امروزه در بسیاری از بخش های پاتولوژی 
معتبــر دنیا این دوره در قالب یک رشــته فوق تخصصی 
و یا فلوشیپ وجود دارد. پیشــرفت سریع علم ژنتیک و 
شناخت بیشــتر و بهتر تغییرات ژنی بیمار ی ها مخصوصا 
بیماری  های ســرطانی لزوم چنین رشــته ای را با اهداف 

خاص ضروری می سازد. 
در شــیراز از بیش از 1٠ سال پیش تا کنون این دوره 
به صورت یــک دوره 1٨ ماهه تکمیلی فوق تخصصی از 
میان فارغ التحصیالن پاتولوژی دستیار می پذیرد. ثبت نام 

این دوره در بهمن ماه هر ســال و امتحان ورودی آن در 
اردیبهشت همان سال برگزار می گردد و دستیاران پذیرفته 
شده از ابتدای مهر ماه به مدت 1٨ ماه در آزمایشگاه های 
مولکولــی و ســیتوژنتیک مشــغول به کار می شــوند. 
وظیفه اصلی دســتیار مشــارکت در انتخاب تست های 
مولکولی و ســیتوژنتیک و انجام آنها برای بیمارانی است 
 که نیاز بــه این گونــه آزمایش ها دارنــد. آزمایش های

 PCR, RT-PCR, Real Time PCR انواع هیبرید 
اســپونی و تعیین توالی توســط این افراد بررسی و آنالیز 
می شــود و در نهایت با توجه به بالیــن بیمار، یافته های 
میکروسکوپی و سایر آزمایش ها، تفسیر و تشخیص نهایی 
داده می شود. این دوره از سال گذشته در بخش پاتولوژی 

دانشگاه تهران نیز راه اندازی شده است. 
هدف از این سمینار دو روزه، گردهمایی فلوشیپ های 

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک در کنار یکدیگر در شهر 
زیبای شــیراز بود. آنها به مبادله تجــارب کاری خود در 
ایــن زمینه و نیز بحث و تبــادل نظر در خصوص آخرین 
فناوری های این رشــته پرداختند. سخنرانان این سمینار 
نیز از سرتاسر کشور مباحث خود را به سایر همکاران ارائه 
دادند. اصول این تکنیک ها و کاربردهای آنها نیز در قالب 
ســخنرانی و کارگاه به فارغ التحصیالن سایر رشته های 
پزشــکی و پاتولوژی آموزش داده شــد. این ســمینار با 
دســتاوردهای جدید در ســال های آینده نیز در شیراز 
و تهران برگزار خواهد شــد. این دوره با کمک دانشــگاه 
علوم پزشکی شیراز، گروه پاتولوژی دانشگاه شیراز، بخش 
پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک،  انجمن آسیب شناسی 
ایران و شاخه فارس انجمن و نیز شاخه انجمن پاتولوژی 

مولکولی و سیتوژنتیک برگزار شده است.

 سمینار علمی دو روزه
مولکوالر پاتولوژی و سیتوژنتیک همراه با کارگاه های علمی

دکتر احمد منبتی
استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمینار آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک  آذرماه ۱۳۹۶  شیراز

سمــینار شیراز
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

آقای لو و همکارانش در سال 1٩٩٧ متوجه وجود قطعات DNA آزاد جنین 
 REAL TIME PCR در خون مادر شــدند سپس با کشــف تکنیک های
 DNA  توانســتند مقدار آن را اندازه بگیرند. منشــا جزء مادری این قطعات
آزاد ،مانند تمام افراد بالغ سالم از سلول های آپوپتوتیک  هماتوپویتیک مادری 
و منشــاء جزء فتال بر خالف تصور نه خود جنین بلکه ســلول های آپوپتوتیک  
پالسنتاســت، که ٣ تا 1٠ درصــد کل DNA آزاد موجــود در خون مادر را 

تشکیل می دهد. 
پس از آن توانستند از اینCFF DNA در زمینه های مختلفی مثل تعیین 

ژنوتیپ RHD جنین ) اولین استفاده NIPTبر اساس DNA( ،بیماری های 
مونوژنیک مندلی )وقتی که جنین و مادر آلل یکســان نداشــته باشــند( مثل 
هانتینگتون ،آکندروپالزی، هموگلوبینوپاتی ها و بیماری فیبروکیستیک و غیره 
 Cri du( ســندروم های میکرودیلیشن و میکرودوپلیکیشن مثل: صدای گربه ،

chat( ، دی جورج و ... استفاده کنند.
کلینیــکال ترایال های مختلف کارایی بســیار باالی این روش در بررســی  
آنوپلوییدی هــای اتوزومــال و با درصــد کمــی پایین تر بــرای آنوپلوییدی 

کروموزومهای جنسی ثابت کرده اند.

اساس تمام این روش ها NGS است، چهار روش عمده انجام آنها 
Whole genome sequencing 

SNP based methodology
 Targeted capture sequencing methodolgy

Microarray based methodology
 اســت که توســط کمپانی های مختلف و با مزایا و معایب مخصوص خود انجام می شود. اما در حال حاضر NIPT  برای آنوپلوییدی ها هنوز یک تست غربالگری )با 
قدرت تشخیصی بسیار باال( است و حتما نتایج مثبت آن بایستی با آمنیوسنتز اثبات شود و در موارد  نتیجه منفی احتمال هر چند بسیار بایین منفی کاذب را در 
  NIPT Whole genome sequencingنظر داشت ولی در آینده نزدیک یک تست تشخیصی و )نه غربالگری ( وجایگزین تست های تهاجمی خواهد شد. پروژه

هدف نهایی در این زمینه است.

دکتر آنیتا آل نبی
متخصص آسیب شناسی و فلوی پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

)Cell Free Fetal DNA(تست غیرتهاجمی پره ناتال

یک انقالب در زمینه تشخیص و غربالگری در فیلد پرناتال که در محافظه کارانه ترین رویکرد می تواند 
به کاهش قابل توجه تعداد فرایندهای تهاجمی )آمینیوســنتز و CVS( و جایگزینی آنها با یک تســت 

خون ساده مادر شوند.

سمینار آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک  آذرماه ۱۳۹۶  شیراز
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دکتر مارال مختاری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز- فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

دکتر گلسا شکرخوار
متخصص آسیب شناسی فلوی پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

)CISH( روش های مختلف هیبریدیزاسیون کروموژنیک

CISH یــک روش ســایتوژنتیک اســت کــه شناســایی هیبریدیزاســیون مولکولی را بــا روش های 
کروموژنیک مقدور می ســازد. این روش در ســال ۲000 به عنوان یک روش جایگزین فلورســنت 

هیبریدیزاسیون درجا )FISH( به وجود آمد. 

مهمترین مزیت CISH نســبت به FISH که در بیشــتر منابع به عنوان 
روش مرجع نام برده می شــود شامل پالت فرم آسان تر، ارزان تر بودن پروب ها، 
عدم نیاز به میکروســکوپ فلورســنت، عدم نیاز به دوربین برای ثبت تصاویر، 
پایداری ســیگنال ها، امکان نگهداری اسالیدهای تســت برای طوالنی مدت و 
تفســیر همزمان نتایج CISH با خصوصیات هیستوپاتولوژی سلول ها است. از 
ســوی دیگر تست FISH سیگنال های واضح تری تولید می کند و تعداد پروب 
در دسترس بیشــتری دارد اما برعکس تعداد پروب های CISH که به صورت 
تجاری در دســترس است محدود اســت. از نظر همخوانی حدود ٩٤.٨ درصد 
همخوانــی بین ایــن دو روش وجود دارد، هرچند در بعضی موارد حساســیت 

CISH کمتر از FISH گزارش شده است.
  DUO CISH بــرای افزایــش ســیگنال متالوگرافیــک نــام بــرده در
هیبریدیزاســیون هر دو پروب )علیــه نوکلئوتید هــدف و نوکلئوتید مرجع( 
روی یک اســالید انجام می شــود. در این روش ســیگنال پــروب  FISH به 

سوبســترای کروموژنیک انتقال پیدا می کند. مزیت این روش در آن اســت که 
می توان آنوپلوئیدی های کروموزومی و آمپلیفیکاســیون های ژنی را به راحتی 
شناســایی کرد. در روش هیبریدیزاسیون متالوگرافیک از یک واکنش آنزیمی 
برای رســوب یک فلز در محل هیبریدیزاسیون استفاده می شود. این روش هم 
 CISH  در تشــخیص های ژن های دچار آن حساسیت باالتری نسبت به تست
معمولی دارد. علت باالتر بودن حساســیت، رســوب ذرات طال یا نقره در محل 
 CISH هیبریدیزاســیون است که با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. تست

محدودیت هایی هم دارد.  
این محدودیت ها می تواند به فاکتورهای پره آنالیتیک شامل عدم فیکساسیون 
مناسب بافت، خشک شــدن بافت و دپارافینه کردن نامناسب مربوط باشد که 
ممکن اســت هیبریدیزاســیون پروب را تحت تاثیر قرار داده و باعث خطا در 
تفسیر آزمایش شود. همچنین خطا در شمارش سیگنال ها می تواند نتایج تست 

را تحت تاثیر قرار دهد.

سمینار آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک  آذرماه ۱۳۹۶  شیراز

سمــینار شیراز
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

  دکتر گلنار راستی در سال 1987 از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شد. سپس تحصیالت خود را در رشته پاتولوژی 
آناتومیکال، کلینیکال و فلوشیپ خود را در پاتولوژی سرجیکال )با تمرکز بر پاتولوژی زنان و پستان( و سیتوپاتولوژی در دانشگاه 
 lab. medicine و گروه پاتوبیولوژی و  Sunnybrook Health Sciences Center فلوریدا ادامه داد. دکتر راستی در سال 2001 به
دانشگاه تورونتو – کانادا ملحق شد. وی از سال 2011 تا کنون دانشیار پاتولوژی دانشگاه تورنتو و از سال 2016 تاکنون رییس 
دپارتمان پاتولوژی و آزمایشگاه بیمارستان Markham Stouffville هستند. دکتر راستی مقاالت بسیاری در ژورنال های معتبر 
دارد که برای ارایه به بسیاری از همایش های داخل و خارج کانادا دعوت شده است. او به عنوان عضو بسیاری از کمیته ها نظیر انجمن پاتولوژیست های کانادا، 

کالج پاتولوژیست های امریکا و رویال کالج پزشکان و جراحان کانادا فعالیت می کند.

  دکتر معین فر پروفسور پاتولوژی و رییس دپارتمان پاتولوژی در بیمارستان , Sisters of Charity لینز اتریش و پروفسور 
پاتولوژی در دانشگاه پزشکی Graz اتریش است. وی نویسنده Essentials of Breast Diagnostic Pathology و بسیاری از 
مقاالت در این زمینه و همچنین مسئول بسیاری از برنامه های post graduate در پاتولوژی پستان و زنان نیز هست. دکتر معین 

فر دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذرانده است.

  دکتر صدیقه کیهانی رفقا پروفسور )بازنشسته( پاتولوژی در دپارتمان پاتولوژی بیمارستان دانشگاهی Powell اوهایو امریکا و 
عضو افتخاری انجمن پاتولوژی ایران است. وی بورد پاتولوژی آناتومیکال و سیتوپاتولوژی امریکا را نیز دارد. دکتر کیهانی علم و 
دانش وسیع و تجربه فراوانی در سیتوپاتولوژی داشته و سخنرانی ها و کورس های آموزشی بسیاری در این زمینه انجام داده است. 

همچنین مقاالت فراوانی نیز منتشر کرده است.

  دکتر خسرو عادلی در حال حاضر دانشمند ارشد در برنامه ساخت و ساز مولکولی، موسسه تحقیقاتی، بیمارستان کودکان بیمار، 
دانشگاه تورنتو است. او همچنین سرپرست و کامل استاد بیوشیمی بالینی در بیمارستان کودکان بیمار و گروه های بیوشیمی و 
آزمایشگاه پزشکی و پاتوبیولوژی در دانشگاه تورنتو در تورنتو کانادا است. او مدیر برنامه تست مراقبت از بیمارستانی در بیمارستان 
کودکان بیمار در تورنتو است. دکتر عادلی یکی از اعضای آکادمی کالج بیوشیمی بالینی و یک دیپلم از هیئت آمریکایی بیوشیمی 

بالینی است. او در حال حاضر سردبیر ارزیابی انتقادی در علوم آزمایشگاهی بالینی است.

و مولکولی، دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن  ایمونولوژی، بخش تشریحی آسیب شناسی  و    استادیار آسیب شناسی 
سرجیکال پاتولوژی  زنان،  بیماری های  و  پستان  پاتولوژی  فلوشیپ  آمریکا،  پاتولوژی  تخصصی  بورد  دارای  سرطان:   بخش 

و سیتوپاتولوژی

  دکتر بهنوش عابدی اردکانی پاتولوژیست کلینیکال و آناتومیکال در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC(، گروه 
کارسینوژنز مولکولی است.

  سوابق کاری:   از سال های 1999-2000: سرپرست پاتولوژی و پزشکی آزمایشگاهی بیمارستان 12 بهمن سازمان تامین اجتماعی، 
تهران - ایران   از سال 2000 تا کنون:  عضو همکار در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش )DDRC(، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  2006-2002: سرپرست )عضو ثابت( بخش پاتولوژی و پزشکی آزمایشگاهی، بیمارستان عمومی البرز، سازمان تامین اجتماعی.
  2006 تا کنون: پاتولوژیست کلینیکال و آناتومیکال، عضو ثابت بخش پاتولوژی و طب آزمایشگاهی،  بیمارستان عمومی البرز، سازمان تامین اجتماعی، 

کرج- ایران.   سپتامبر 2010 تا کنون: دانشمند در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC( لیون فرانسه.

دکترگلنار راستی

دکتر فرید معین فر

دکتر صدیقه کیهانی

دکتر خسرو عادلی

دکتر سوزان صنعتی

 MD دکتر بهنوش عابدی اردکانی

 سخنران های خارجی 
نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
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پنجمیـن دوره از جشـنواره اسـتادان دکتـر بهـادری  دکتر دبیری، امسـال نیز همزمان با همایش سـاالنه آسـیب 
شناسـی و طب آزمایشـگاه در تهـران برگـزار می گردد. 

در ایـن جشـنواره با هـدف ارتقـا و ایجاد فضای مناسـب و انگیزه بـرای رقابت علمی در زمینه آسـیب شناسـی و 
طـب آزمایشـگاه، از دانـش پژوهان و دانشـمندان برتـر این حوزه بـا اهدای جوایز نفیـس  تقدیر به عمـل می آید. 
ایـن جشـنواره بـرای اولین بـار در سـال 1392 با حمایت اسـتادان دکتر مسـلم بهادری و شـهریار دبیـری برگزار 
گردیـد و امسـال نیـز در شـامگاه روز 6 دی مـاه 1396 در سـالن همایش های رازی تهـران پذیرای همـکاران عزیز 
خواهیم بود. همچنین جشـنواره امسـال مزین به بزرگداشـت اسـتاد برجسـته و فرهیخته جناب آقای دکتر سـید 

ضیـاء الدیـن تابعی اسـت که با حضـور خود بر قـدر و منزلـت مراسـم می افزایند. 

 پنجمین جشنواره
استادان بــهادری- دبیری

دکتر محمدرضا جاللی ندوشن
دبیر جشنواره
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

Tehran 4-6 Jan. 2017
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The 18th  Annual  Congress    and   the 1th Intrenational    Congress of    Pathology    and    Laboratory     Medicine
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سالن اصلی

پانل جایگاه متخصصین 
 پاتولوژی

  در مدیریت بهره برداری
 از خدمات آزمایشگاه 

پزشکی

 مراسم افتتاحیه و جشنواره 
اساتید دبیری- بهادری

)ساعت 18-22(

 سمینار پاتولوژی زنانسالن 2
 و آزمایشات مرتبط 

 سمینار پاتولوژی زنان 
 ادامه معرفی موارد اسالید معرفی موارد اسالید سمینار زنان و آزمایشات مرتبط 

سمینار زنان

کنفرانس کلینیکوپاتولوژیک سالن 3
سمینار پاتولوژی کبدپانل ضایعات نئوپالستیک توراکسریه

سالن 4
سمینار تومورهای بافت نرم 

 شامل
 تومورهای اربیت

 اسالید سمینار تومورهای بافت نرم
 حفره دهان

سمینار اوروپاتولوژی: تغییرات 
ISUP  2016 در گزارش  

تومورهاي اوروژنیتال

 جلسه زیر گروه فوق  تخصصی
 اوروپاتولوژی

پانل مقاومت های باکتریاییپانل عفونت های بیمارستانیمیکروبیولوژیسالن 5

بخش دانشجوییارائه مقاالت به صورت سخنرانیسالن 6
ارائه مقاالت به صورت سخنرانی

بخش دانشجویی
ارائه مقاالت به صورت پوستر

سالن 120 نفره 
)همکف( 

 پانل آزمایشگاه های بالینی، آینده
 و توسعه پایدار

جلسه شاخه های استانی
  انجمن علمی 

آسیب شناسی ایران

سالن اسالید 
سمینار پاتولوژی 

 گوارش 
)دانشکده 
پزشکی(

 مشاهده الم های مربوط
 به اسالید سمینار
 پاتولوژی گوارش

) گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
 سمینار 

پاتولوژی گوارش
) گروه چهارم - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

) گروه پنجم - 20 نفره(  گروه دوم 
 20 نفره

 گروه سوم 
 20 نفره

سالن اسالید 
سمینار 

پاتولوژی پستان
 )دانشکده 

پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی 

پستان 
)گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار 
پاتولوژی پستان 

) گروه سوم - ٢٠ نفره() گروه دوم - ٢٠ نفره(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی پستان

 )گروه چهارم - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی پستان

)گروه پنجم - 20 نفره(

سالن اسالید 
سمینار پاتولوژی 

سر و گردن 
)دانشکده 
پزشکی(

مشاهده الم
  اسالید سمینار پاتولوژی

 سر و گردن
)گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم
 اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن

مشاهده الم
  اسالید سمینار پاتولوژی

سر و گردن
) گروه چهارم- 20 نفره(

مشاهده الم اسالید سمینار 
پاتولوِژی سر و گردن

)گروه پنجم - 20 نفره( گروه دوم 
 20 نفره

 گروه سوم 
20 نفره
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
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به
شن

ار 
چه

روز چهارشنبه 96/10/06  سالن اصلی
نام سخنرانموضوعساعت

ثبت نام7:00-8:00

 هیئت رئیسه:
دکتر پریسا داهیم، دکتر محمد علی برومند، دکتر نوش آفرین صفادل

پانل جایگاه متخصصین پاتولوژی در مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی
مسئول: دکتر پریسا داهیم

نام سخنرانموضوعساعت

 اصول، مبانی و نقش متخصصین آسیب شناسی در مدیریت بهره برداری8:00-8:45
دکتر نوش آفرین صفادل از خدمات آزمایشگاه پزشکی

نحوه تعیین شاخص های ارزیابی اثر بخشی مدیریت بهره برداری از خدمات 8:45-9:05
دکتر صغری انجرانیآزمایشگاه پزشکی

9:05-9:30
اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت - آزمایشگاه مرجع سالمت اجرای 

برنامه مدیریت 
بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی کشور در سال 96

دکتر پریسا داهیم 

 ارائه تجارب موفق در زمینه مدیریت بهره برداری از خدمات9:30-10:00
آزمایشگاه پزشکی

دکتر محمدعلی برومند
دکتر بابک شیرازي یگانه
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چهار شنبه

اصول، مبانی و نقش متخصصین آسیب شناسی در مدیریت بهره 
برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی

 نحوه تعیین شاخص های اثربخشی مدیریت بهره برداری
از خدمات آزمایشگاه پزشکی

پیشرفت در تکنولوژی، تالش در جهت ارتقاء 
کیفیت و دسترسی به خدمات سالمت و افزایش 
ســن جمعیت از عوامل مهمی هستند که سبب 
افزایش چشمگیر استفاده از خدمات تشخیصی-

درمانــی و افزایش هزینه های ســالمت در اکثر 
کشورهای جهان شده اســت. لذا امروزه موضوع 
ارتقاء بهره وری و اطمینان از اســتفاده بهینه از 
منابع، جزو اولویت های نظام سالمت در کشورها 
است. در امریکا طی 1٩٨٠-٢٠1٠ هزینه ساالنه 
 )Total Health Expenditure( ســالمت 
بیــش از 1٠ برابــر افزایش یافته اســت. در این 
راســتا مصرف بیــش از حد نیــاز دارو، خدمات 
آزمایشگاهی و رادیولوژی طی چند دهه گذشته 
مورد توجــه قرار گرفته و در این زمینه مطالعات 
گسترده ای انجام شده است.  آمارهای ارائه شده 
در امریــکا و برخی کشــورهای اروپایی حاکی از 
آن اســت که بین ٢٠-5٠درصــد آزمایش هایی 

که در آزمایشــگاه ها انجام می شوند، غیرضروری 
هســتند.  هدف از مدیریت بهره بــرداری، بهره 
وری بهینه از خدمات آزمایشــگاه های پزشکی از 
طریق تجویز و درخواست منطقی آزمایش ها و نیز 
تفسیر صحیح نتایج و استفاده به جا از آن در روند 
مراقبت از بیماران است که این امر ارتباط نزدیک 
و تعامــل بین آزمایشــگاه و پزشــکان بالینی را 
طلب می کند. بر اساس تجربه کشورهای توسعه 
یافته، متخصصین پاتولوژی بعنوان پزشکانی که 
در عین اشــراف به بالین بیمــار اطالعات کامل 
در زمینه علوم آزمایشــگاهی و مدیریتی دارند، 
بهترین گزینه برای راهبری برنامه مدیریت بهره 
برداری هستند.  استفاده بهینه و مصرف منطقی 
خدمات آزمایشگاه های پزشکی سبب محافظت از 
ایمنی بیمار، کاهش بار کاری آزمایشگاه، سرعت 
گرفتن زمــان چرخه کاری و صرفــه جویی در 
هزینه ها خواهد شد. باید تاکید نمود که هدف از 

مدیریت مصرف و تجویز منطقی آزمایش ها، صرفا 
کاهش درخواست آزمایش ها نبوده بلکه اجتناب 
از درخواســت بیشــتر و نیز کمتر از حد نیاز، و 
همچنین درخواســت نابجا و نادرست آزمایش ها 
اســت که نهایتا منجر به بهبود هزینه اثربخشی 

خدمات آزمایشگاهی خواهد شد.
در متــون و مقــاالت معتبر اســتراتژی های 
متنوعی برای اجرای برنامه مدیریت بهره برداری 
مطرح شده و شاخص هایی برای ارزیابی اثربخش 
بودن اجرای راهبردها پیشــنهاد می گردد. با در 
نظر گرفتن شــرایط موجود کشور و با همکاری 
متخصصین آسیب شناسی برخی از این راهبردها 
و شــاخص ها را بــکار گرفت. در ایــن مقاله در 
خصوص نقش اصلی پاتولوژیســت ها در استفاده 
بهینه از خدمات آزمایشگاهی و جایگاه خطیر این 
گروه از متخصصین در اجــرای این برنامه بحث 

خواهد شد. 

جهت پایش هــر عملکردي نیــاز به تدوین 
شــاخص اســت. شــاخص یک ابزار اندازگیری 
کمی  اســت که می تواند برای پایش و اندازگیری 
کیفیت فعالیت هــای حاکمیتی مدیریتی، بالینی 
و پشــتیبانی که بر پیامد هــای اقدامات درمانی 
بیماران اثر می گذارد، مورد استفاده قرار می گیرد. 
شــاخص هاي در نظر گرفته شده باید به صورت 
عملکردي باشند. شاخص عملکردی اندازه گیري 
بخشــي از اطالعات مهم و موثــر درباره عملکرد 
یک برنامه مي باشد که به صورت درصد، اندکس، 
نسبت و سایر مقیاس ها بیان مي شود و در فواصل 
منظم اندازه گیري مي شود و با یک یا چند معیار 

مقایسه می شود.
اســتفاده از شاخص عملکردی به منظور انداز 

گیری میزان پیشرفت برای دستیابی به اهداف و 
مقاصد، ارتقاء پاسخگویی ارائه دهندگان خدمات 
به جامعه و مقایســه عملکرد به منظور شناسایی 
فرصت ها برای بهبود اســت. شاخص ها به صورت 
ایده آل بر اســاس کار تیمی متخصصین آشنا با 
جنبه های مختلف فرآینــد و آگاه به انتظارات و 
نیازهــای گیرندگان خدمات تعیین مي شــوند. 
منطقا انتخاب شــاخص بایســتی بیشــتر روی 
فعالیت هایی کــه دارای حجم باالی کاری، خطر 

باال و هزینه باال هستند، متمرکز شود.
تجویز منطقي آزمایش کــه به مدیریت بهره 
برداری می انجامد باید دارای خصوصیات ارتباط 
بالینــی مناســب، حفــظ ایمنی بیمــار، هزینه 
اثربخشــی و همچنین تجویز به موقع باشد. برای 

هر کــدام از این خصوصیات باید شــاخص هایی 
در نظر گرفته شــود. همانطور که انتظار می رود 
تمام ویژگي ها قابلیت کمي ســازي ندارند، پس 
شــاخص مناســبی برای اندازگیری نیستند. در 
حقیقت تعدادی از این شــاخص ها هســتند که 
برای پایش و ارزیابی مناسبند. البته باید در نظر 
داشــت یک تعداد شاخص )حتی قابل مدیریت( 
نمی تواند کلیه اطالعات ریز را در خصوص تمامی 
وجوه کیفیت و ایمنی بیمار در سیر ارائه خدمات 

سالمت نمایش دهد.
در نهایــت آنچه مســلم اســت اســتفاده از 
تســت هاي آزمایشــگاهي، نیاز به خط مشي و 
استاندارد و تعیین و پایش شاخص هاي مرتبط در 

جهت استفاده منطقي و صحیح دارد.

دکتر نوش آفرین صفادل
متخصص آسیب شناسی، عضو هیات علمی

رییس اداره مدیریت تضمین کیفیت و اعتباربخشی آزمایشگاه مرجع سالمت

دکتر صغری انجرانی
متخصص آسیب شناسی

اداره مدیریت تضمین کیفیت و اعتباربخشی آزمایشگاه مرجع سالمت
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ار 
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   96/10/06

 اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت- آزمایشگاه مرجع سالمت 
در راستای مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی  در سال ۱۳۹۶

استفاده بهینه و منطقی از منابع و خدمات در 
نظام سالمت از سیاست های اصلی وزارت متبوع 

قرار دارد.
در این راســتا اعمال مدیریت بهره برداری از 
خدمات آزمایشــگاه پزشــکی نه تنها از استفاده 
بیــش از حد نیــاز و غیرمنطقــی آزمایش ها و 
کاربرد غلــط و نابجای آنهــا جلوگیری نموده و 
به کاهــش تقاضاهای القایی کمک می کند  بلکه 
موجب مدیریت صحیح هزینه های آزمایشگاهی و 
اســتفاده از منابع حاصله در جهت ارتقا خدمات 
آزمایشــگاهی و بهبــود  روند مراقبــت از بیمار 

می گردد. 
اگرچه درخواســت نوع، توالی و دفعات انجام 
آزمایش ها به صالحدید پزشک معالج انجام شده 

و تصمیم گیری در این خصوص بعهده وی است، 
متولیان نظام سالمت و مسئولین آزمایشگاه های 
پزشــکی می توانند راهکارهــا و ابزارهایی برای 
مدیریت تجویــز منطقی آزمایش هــا ارائه داده 
و تجربیات نظام سالمت در ســایر کشورها را با 

متخصصین بالینی به اشتراک بگذارند.
موضــوع مدیریت بهــره بــرداری از خدمات 
آزمایشگاه پزشکی  در ســال 1٣٩٣ هم زمان با  
آغاز طرح تحول نظام ســالمت بــه عنوان یکی 
از  گامهای هفتگانه ایجاد شــبکه آزمایشــگاهی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی مطرح شــد و به 
منظور ارتقاء بهره وری و مدیریت هزینه خدمات 
آزمایشــگاهی در شبکه بیمارســتان های دولتی 
تابعه، در ســال 1٣٩٦  به عنوان بخشی از برنامه 

عملیاتی معاونت های درمان دانشگاه های سراسر 
کشــور تعیین و ابالغ شد. در راســتای اجرایی 
شــدن برنامه مدیریت بهره بــرداری از خدمات 
آزمایشــگاهی در ســال 1٣٩٦، معاونت درمان 
وزارت بهداشــت و آزمایشــگاه مرجع ســالمت 
ضمن تعیین فعالیتهای الزم برای دانشــگاه ها در 
راســتای اهداف برنامه، از جمله تشکیل کارگروه 
مدیریــت بهره بــرداری از خدمات آزمایشــگاه 
پزشــکی در ســطح معاونت درمان دانشگاه که 
مســئولیت هماهنگی آن با یک متخصص آسیب 
 )focal point( شــناس به عنوان نقطه مرکزی
برنامه است، اقدامات الزم نظیر برگزاری جلسات 
کارشناسی، کارگاه های آموزشی توجیهی متعدد، 

تهیه بسته های آموزشی و...را انجام داده است. 

دکتر پریسا داهیـــم
متخصص آسیب شناسی، عضو هیات علمی

معاون اداره مدیریت تضمین کیفیت و اعتباربخشی آزمایشگاه مرجع سالمت
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چهار شنبه

روز چهارشنبه 96/10/06   سالن 300 نفره )سالن 2(

پاتولوژی زنان

هیئت رئیسه:
دکتر اکرم سیف الهی، دکتر هانیه ژام، دکتر فرید معین فر، دکتر گلنار راستی

سمینار پاتولوژی زنان و آزمایشات مرتبط 
مسئول: دکتر اکرم سیف الهی، دکتر هانیه ژام

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر  گلنار راستیتومورهای مرزی تخمدان8:00-9:30

دکتر فرید معین فر   پاتولوژی تومورهای مزانشیمی رحم9:30-10:15

استراحت و پذیرایی10:15-10:30

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر گلنار راستیتومورهای تروفوبالستیک رحم و تشخیص های افتراقی خوش خیم آن10:30-12:00

دکتر سعید رضا غفوریمقدمه ای بر غربالگری قبل از تولد12:00-12:20

دکتر هاله سلطان قرایینکات مهم آزمایشگاهی در غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری12:20-12:40

دکتر مریم رفعتینقش آزمایشات  ژنتیک در غربالگری12:40-13:00

دکتر صدیقه حنطوش زادهتفسیر و استفاده از نتایج آزمایشات غربالگری13:00-13:20

14:00-14:20HPV دکتر علیرضا کروریانارزیابي ملکولي

دکتر اکرم سیف الهیمعرفی موارد اسالید سمینار زنان14:20-16:00
دکتر هانیه ژام

استراحت و پذیرایی16:30-16:00

دکتر اکرم سیف الهیادامه معرفی موارد اسالید سمینار زنان16:30-18:00
دکتر هانیه ژام
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به
شن

ار 
چه

)borderline( تومورهای اپیتلیال تخمدان، دسته مرزی

تومورهای مرزی تخمدان )Ovarian borderline tumors( مبتنی بر تقسیم بندی سنتی بدخیمی های تخمدان هستند و نوع سلول اولیه مورد نظر احتماال 
نتیجه یک متاپالزی مولرین است.

 طبقه بندی این نئوپالسم به شرح زیر است:
)Serous borderline tumor( 1- تومور مرزی سروز

این تومور بر اساس شباهت سلول های منشاء به سلول های اپیتلیال لوله ای به این نام شناخته می شود. 
و دسته مرزی آن به شرح زیر تقسیم می شود:

:)Conventional serous borderline tumor( تومور مرزی معمولی سروز -A
 معموال در یک زمینه از سیستادنوم سروز است و با جهش KRAS و BRAF همراه است.

b- تومور مرزی  micropapillary Serous: این تومورها همراه با کانون های مهاجم و غیرمهاجم هستند و جهش K-RAS و BRAF در آنها شایع تر 
است. این تومور می تواند پیش ساز کارسینوم سروز تخمدان با درجه پایین باشد.

: )Mucinous borderline tumor(2 - تومور مرزی موسینی
تومورهای کیستیکی که با سلول های معده ای روده ای)gastrointestinal( مفروش شده اند. دسته مرزی در این نوع تومور نیز به دو گروه تقسیم می شود:

a-تومور مرزی موسینوس با کارسینوم اینترا اپی تلیال
)microinvasion( تومور مرزی موسینوس با -b

:Endocervical و یا تومور مرزی موسینوس نوع Seromucinous 3 تومور مرزی
یک تومور هیبرید واقعی متشکل از دو یا چند نوع سلول مولرین است. این تومور با اندومتریوز و کیست آندومتریوتید همراه است.

 Endometrioid borderline(4- تومور مرزی اندومتریوئید
 :)tumor

cystadenofi  این تومور نادر، با آندومتریوز همراه است و می تواند از
broma بوجود آید و معموال با morules  squamous همراه است.

 :Clear cell 5 - تومور مرزی
همراه با حذف ژن ARID1 دیده می شود و شبیه به کارسینوم سلول 

روشن است و معموال با کارسینوم سلول روشن همراه است.

:Brenner 6 - تومور مرزی
یک نئوپالسم کیستیک مفرش شده با سلول های اپی تلیال ترانزیشنال 
در کنار پرولیفراســیون ســلولی تومور برنر اســت و اغلب بــا متاپالزی 

موسینوس )Mucinous( همراه است.

دکتر گلنار راستی
دانشیار پاتولوژی دانشگاه تورنتو
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بیماری تروفوبالستیک حاملگــی

این گروه به دو دسته Molar و Non molar تقسیم می شوند.
Molar -1

شامل هیپرپالزی تروفوبالستیک و هیدروپس )تورم آب دار پرزهای جفتی( ویلوس ها است.
a( مول کامل: هیدروپس ویلوس ها با هیپرپالزی ســلول های تروفوبالســتیک بدون ایجاد جنین اســت که ژن P57 غایب اســت و در ٣-٢ درصد از بیماران 

کوریوکارسینوم ایجاد می شود.

b( مول ناقص: طیفی از جمعیت های مختلف ویلوس از نرمال تا هیدروپیک را شامل می شود که به صورت فوکال همراه با تکثیر سلول های تروفوبالستیک است.    
P57 در سیتوتروفوبالست ها و سلول های استرومایی ویلوس ها مثبت است.  

c( مول مهاجم: مول هیداتیفورم )کامل یا ناقص( که به میومتر یا عروق رحمی را تهاجم می کند.
 Non molar -2

a( کریوکارسینوم: شامل پرولیفراسیون سلول های سیتوتروفوبالست حد واسط )intermediate( و سین سیتیوتروفوفالست است که در صورت عدم درمان 
در بیش از 5٠درصد موارد به واژن، ریه، کبد و مغز متاستاز می دهد. پاسخ به شیمی درمانی مناسب است.

b( تومور تروفوبالســتیک محل جفت)PSTT(: نئوپالزی تروفوبالســت هاي حد واسط است که اکثر بیماران با هیســترکتومی درمان می شوند. در ٢5 تا 
٣٠درصد موارد عود کرده و باعث مرگ بیمار می شود.

c( تومور تروفوبالستیک  اپی تلیوئید: شبیه  SIL با درجه باال بوده وP63  در آن مثبت است. پیش آگهی آن شبیه به PSTT است. متاستاز در ٢5درصد 
موارد دیده می شود و 1٠ درصد از بیماران فوت می کنند.

دکتر گلنار راستی 
دانشیار پاتولوژی دانشگاه تورنتو
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به
شن

ار 
چه

پاتولوژی ریه و توراکس

پانل پاتولوژی ریه و توراکس
مسئول: دکتر دکتر فروزان محمدی

اعضا: استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر داود منصوری، دکتر مهرداد بخشایش کرم، دکتر اکرم اصغری

نام سخنرانموضوعساعت

کنفرانس کلینیکوپاتولوژیک
مسئول: دکتر فرزوان محمدی

10:00-8:00

دکتر اکرم اصغریمعرفی بیمار

دکتر مهرداد  بخشایش کرمبحث رادیولوژی

دکتر داود منصوریبحث بالینی

دکتر فروزان محمدیبحث پاتولوژی

استراحت و پذیرایی10:30-10:00

پانل ضایعات نئوپالستیک توراکس
مسئول: دکتر میهن پورعبداله

اعضا: استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر فروزان محمدی، دکتر حمیدرضا جماعتی، دکتر اردا کیانی، دکتر شهرام کاهکوئی

نام سخنرانموضوعساعت

استاد دکتر مسلم بهادریپروتئومیکس در نئوپالسمهای توراکس11:00-10:30

دکتر میهن پورعبدالهپاتولوژی تومورهای پلور11:30-11:00

دکتر آتسا درودی نیاپاتولوژی تومورهای اپی تلیال ریه12:00-11:30

دکتر میترا رضاییپاتولوژی تومورهای مدیاستن12:30-12:00

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 300 نفره )3(



31دوره جدید شماره 71 پیاپی 83 آذر و دی 96

چهار شنبه

کنفــرانس کلینیکو پاتولوژیک 

یکی از یافته های که در زمینه بیماری عفونی، کالژن واســکولز، نقص سیستم ایمنی و بیماری های ناشناخته مولتی سیستمیک یک پاتولوژیست با آن مواجه است. 
در این CPC در مجموعه ای بالینی، رادیولوژیک، پاراکلینیک و پاتولوژیک بحث خواهد شد و پس از بحث بالینی و ارائه تشخیص بالینی به طور مبسوطی در مورد 

تشخیص های افتراقی و نحوه رسیدن به تشخیص پاتولوژیک دقیق تر صحبت خواهد شد.

دکتر فروزان محمدی 
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پروتئومیکــس در بیماری های ریه

بیســت اســید آمینــه الفبــای تمــام پروتئوم ها اســت. نقــش اصلی 
 کلیــه اعمــال متابولیکی بــا پروتئوم اســت. مطالعــه گلوبــال پروتئوم ها

)proteomics( پروتئومیکس نامیده می شود.
پایه این فناوری شــناخت ســاختمان، ویژگی های فیزیکی، شــیمیایی، 

عملکردی و تداخل آنها با یکدیگر و مولکول های دیگر است.
فنــاوری پروتئومیکس بــر پایه تجزیه و تحلیل، جداســازی با اســتفاده 
mass spectrometry & two مثــل    دقیــق  متودولوژی هــای   از 
dimensional acrylamide gelelectrophoresis و ده هــا فنــاوری 
دیگر با استفاده از بیوانفورماتیک و کامپیوتر است که تمام پروتئین های موجود 

در سلول یا بافت را بطور گلوبال نشان می دهد. 
امروزه پروتئومیکس در بســیاری از بیماری های انسانی از جمله عفونت ها، 
ضایعات دژنراتیو، اختالالت ایمنی بیماری های قلبی عروقی، ریوی، گوارشــی 
و نئوپالســم ها نقش اساســی دارد و این تکنیک روز به روز و به سرعت رو به 
تکامل اســت. در بیماری های مختلف ریوی از جمله ضایعات تومورال و انواع 

بیمار ی های فیبروزان و  بیمار ی های ایمنی و ... نقش دارد. مهمترین یافته این 
فناوری در نئوپالسم های ریوی اســت که برای جستجوی انواع بیومارکرها از 
این تکنیک استفاده می شود. برای یافتن بیومارکر ها از انواع محصوالت ریوی 
مانند بلوک پارافینی، نســوج جراحی تازه، بیوپسی های سوزنی، سیتولوژی و 

حتی سرم و پالسما می توان استفاده کرد.
 laser captured. microarrays. microdissection )LCM( انــواع 

نوید فراوانی برای یافتن بیومارکرها می دهد.
بیومارکرهای تومورهای ریه می تواند برای تشــخیص و تمایز موارد پیش 
ســرطانی، ســرطان ها چه اولیه و چه متاســتاتیک و زیر گروه های سرطانی 

استفاده شود.
از پروتئومیکــس در پیش بینی بیماری های نئوپالســتیک، پیشــروی و 
متاســتاز، درمان پذیری و Target therapy و پیش آگهی به دنبال درمان 
بهره گرفت. بعضی مطالعات درباره تولید واکســن با استفاده از پروتئومیکس 

برای نئوپالسم های ریوی خبر می دهند.

دکتر مسلم بهادری 
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به
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ار 
چه

تومــورهای اپیتلیالی ریه، ضایعات پیش بدخیمی

خالصه ای از مبحث تومورهای پلور درکنگره پاتولوژی ساالنه

امروزه پیشــرفت های شــناختی در ایجاد و گســترش 
ضایعات پیش بدخیمی ریه نه تنها به دلیل پیشــرفت های 
تشــخیص زودرس آنها بلکه به منظــور فهم بیولوژی تومور 

مورد توجه کارهای تحقیقاتی قرار گرفته است.
در طبقه بندی جدیــد IASLC/ATS/ERS ضایعات 
 )AAH( پیش بدخیمی شامل هیپرپالزی آدنوماتوزآتیپیک

و آدنوکارسینوم درجا )AIS( می شود.
هیپرپالزی ایدیوپاتیک منتشــر سلول نورواندوکرین ریه 

)DIPNECH( پیش درامد تومور کارسینوئید است. 
SCC ریه عموما از پوشش اپیتلیال راه های هوایی بزرگتر 
مرکزی برمی خیزد که یکســری تغییرات پیش بدخیمی را 
طــی می کند )از یک متاپالزی اســکواموس تا دیســپالزی 

)CIS اسکواموس و در نهایت کارسینوم درجا
بــا توجه به اهمیت پروگنوســتیک ایــن ضایعات پیش 
بدخیم آخرین تقسیم بندی و نکات تشخیصی آنها را بررسی 

می کنیم.

پلور پوشش ریه که دارای دو قسمت احشایی و جداری است. تغییرات واکنشی سلول های پوششی پلور اتفاقی نادر نیست، از طرفی این ارگان توسط تومورهای 
متاستاتیک به طور شایع تر و همینطور تومورهای اولیه به طور نادری درگیر می شود، تقریبا هر توموری می تواند به پلور متاستاز بدهد که شایعترین آنها آدنوکارسینوم 
از منشا ریه است در حالی که در بین تومورهای اولیه مزوتلیوم بدخیم در رتبه نخست قرار دارد. در تشخیص تومورهای پلور مشکالتی وجود دارد که در سه محور 

اصلی بحث می شود:
■ افتراق هیپرپالزی واکنشی مزوتلیال و مزوتلیوم بدخیم با تاکید   بر مارکرهای IHC و روش های نوین تشخیص

■ افتراق متاستاز به پلور از مزوتلیوم بدخیم
■ دیگر تومورهای اولیه پلور و پیشرفت های ایجاد شده در تشخیص قطعی آنها

دکتر آتسا درودی نیا
 متخصص آسیب شناسی 

دکتر میهن پورعبداله
دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

هیپرپالزی
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پاتولوژی تــومورهای مدیاستن

مشکالت تشخیصی در پاتولوژی مدیاستن
■ افتراق موارد شبه تومور از نئوپالسم های واقعی مانند هیپرپالزی تیموس با اشکال مشابه سیاالدنیت لنفواپی تلیال از لنفوما

■ افتراق تیموما از کارسینوم تیموس و تومورهای غیر اپیتلیالی    B1 هیپرپالزی تیموس از تیموما تایپ ■
■ افتراق انواع تیموما و سرنخ های هیستولوژیک جهت افتراق موارد مذکور : ■ افتراق تومورهای تیموس از تومورهای با منشا غیر تیموس 

به عنوان مثال افتراق تیموما آتیپیکال تیپ A از تیموم تیپ B3:در تیموما با ارجحیت سلول های دوکی و وجود تعداد بسیار اندک لنفوسیت وجود ساختمان های 
مشابه غده،کیست و روزت همراه با مثبت شدن مارکرCD20 به نفع تیموما تیپ A است.

■ مالحظات تشخیصی در تومورهای با نمای دوکی در مدیاستن قدامی 
انواعی از تومورهای مدیاستن قدامی که در تشخیص افتراقی نئوپالسم های با نمای دوکی قرار دارند عبارتند از:

■ تیموما تیپA)تیپیکال و آتیپیکال(
B3واریانت دوکی تیموما تیپ ■

■ کارسینوم تیموس نوع سارکوماتویید یا دوکی
■ تومور کارسینوئید نوع دوکی

■ لنفوم سلول بزرگ با نمای دوکی
■ تراتوما

■ سارکوم منشا گرفته از تراتوم
Sarcomatoid yolk sac tumor ■

و انواع مختلفی از تومورهای خوش خیم و بدخیم مزانشیمی
■ مالحظات تشخیصی در ضایعات کیستیک تیموس

انواع مختلفی از تومورها از جمله لنفوم های هوچکین و غیر هوچکین، تومورهای ژرم سل، تیموما و کارسینوم تیموس می تواند همراه با تشکیل کیست باشند، 
به دلیل مذکور جهت تشخیص صحیح توصیه به بررسی دقیق و موشکافانه نمونه بویژه نواحی سالید و سپتاهای ضخیم می شود.

■ مالحظات تشخیصی در وجود ضایعات با  تشکیل گرانولوم در تیموس
اگرچه تیموس هم در بیماری ســارکوییدوزیس و ضایعات عفونی مثل ســل و هیستوپالسما می تواند درگیر شــود، اما بعضی از تومورهای تیموس مانند لنفوم 
هوچکین و سمینوم با واکنش گرانولومایی شدید می تواند همراه باشد بطوریکه اگر بررسی دقیق و همه جانبه صورت نگیرد منجر به اشتباه تشخیصی خواهد شد. 

دکتر میتراسادات رضایی
استادیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

Microscopic examination of the mediastinal mass (×10) shows florid discrete to confluent granulomas. (b) Higher 
magnifcation shows tumor cells interspersed and rimming these granulomas. The malignant cells appear to be of large 
polyhedral shape with abundant thin cytoplasm and round to oval vesicular nucleus with coarse clumped chromatin encircling 
clear areas in nucleoplasm, prominent nuclear membrane, and prominent nucleolus. )c( Immunostaining with CD117 shows 
strong membranous positivity in the tumoral cell
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 300 نفره )3(

سمینار پاتولوژی کبد
مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده

اعضا: دکتر بیتا گرامی زاده، دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر محمدحسین صانعی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر بیتاگرامی زادهرویکرد تشخیصی به بیماری های کلستاتیک کبد14:00-14:30

دکتر فرید آزموده اردالنرویکرد تشخیصی به بیوپسی کبد14:30-15:00

دکتر محمدحسین صانعیرویکرد تشخیصی به استئاتوز غیرالکلی15:00-15:30

دکتر بیتاگرامی زادهرویکرد تشخیصی به بیوپسی کبد اطفال15:30-16:00
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چهار شنبه

رویکرد تشخیص به بیماری های کلستاتیک کبد

رویکــرد تشخیصی به بیوپسی کبد

کلستاز هیستولوژیک یک بحث تشخیصی مهم برای پاتولوژیست ها است. 
دلیل آن مســئله این است که اختالل در جریان صفرا می تواند بعلت نقص در 

جاهای مختلف باشد. 

در بررسی کلستاز در کبد می بایستی به سئواالت زیر پاسخ داد:
■ محل کلستاز کجاست؟

■ وضعیت پارانشم کبد چگونه است؟
■ وضعیت پورتال ترکت ها و بایل داکت های داخل آنها چگونه است؟ 

 مسئله دیگر این است که کلستاز در بسیاری از موارد همراه با دیدن بایل 
 در داخل پارانشــیم نیست. مثال در بیماری هایی که کلستاز مزمن دارند نظیر
 Primary sclerosing cholangitis و برعکــس گاهی بیماری اصلی در 

مجاری صفراوی نیست ولی کلستاز وجود دارد مثل مصرف حاد الکل و ...
 طریقه تقســیم بندی کلستاز به دو صورت است که بصورت کامل 

بحث خواهد شد:
■ کلستاز حاد و مزمن- کامل و ناقص

■ کلستاز هپاتوسلوالر و کانالیکوالر
 اتیولوژی کلستاز هم بحث خواهد شد:

■ اولیه: آشــکال در پروتئین های مخصوص ترانسپورت بایل و اشکال در 
سنتز نمک های صفراوی

■ ثانویه: سپسیس –هپاتیت- بیماری های نئوپالستیک – پیوند کبد
■ مکانیکی:PSC – ســنگ های صفراوی- کارســینوم های صفراوی و 

PBC – پانکراس و آمپول – تنگی های صفراوی

یکي از شایع ترین نماهایي که در بیوپسي سوزني کبد دیده مي شود نماي 
hepatitic یا hepatitis-like اســت. در این نما ارتشاح سلول هاي آماسي 
در فضاهاي پورت، داخل لبول کبدي یا هر دو دیده مي شــود. اگرچه لیســت 
مفصلي از تشخیص  هاي افتراقي در این موارد وجود دارد، لیکن شایعترین علت 

آن هپاتیت هاي مزمن ویروسي است.
 در ایــن موارد تشــخیص قطعي اتیولــوژي با روش هاي ســرولوژیک و 
 مولکوالر داده شــده و ســوالي که پاتولوژیســت باید به آن پاسخ دهد درجه

necroinflammation و مرحلــه فیبروز مي باشــد. براي این منظور چند 
سیستم سنجش )Scoring( وجود دارد.  اینکه از سیستم اسکورینگ خاص 
استفاده شود یا نه و اینکه از کدام سیستم اسکورینگ استفاده شود، بستگي به 
ارتباط بین پاتولوژیســت و هپاتولوژیست دارد. سوال دیگري که در این موارد 
گاهي مطرح میشود، وجود یا عدم وجود پاتولوژي هاي دیگر و میزان نقش آن 
عوامل در آســیب کبدي است. در مواردي که اتیولوژي هپاتیت معلوم نیست، 

وظیفه اصلي پاتولوژیست کمک به یافتن اتیولوژي هپاتیت است.

موارد زیر مي تواند به تشخیص افتراقي کمک کند:
■ محل التهاب در بافت کبد: بیشتر در فضاي پورت یا لبول کبدي

■ شدت التهاب
■ نوع ســلول هاي التهابي: عمدتاً لنفوســیت و پالســما سل، عمدتا 

نوتروفیل، وجود تعداد فراوان ائوزینوفیل یا گرانولوم
■ وجود یا عدم وجود آسیب مجاري صفراوي و شدت آن

■ رنگ آمیزي هاي اختصاصي
یکي از علل نســبتا شایع این نما در بیوپسي کبد، هپاتیت اتوایمون است. 

در این موارد وجود interface hepatitis قابل مالحظه، پالســما ســل در 
ارتشاح آماسي، تشــکیل روزت هپاتوسلوالر، نکروانفالماسیون زیاد و رد سایر 
تشــخیص هاي افتراقي به تشخیص کمک مي کند. البته تشخیص قطعي تنها 
در صورت مطابقت با یافته هاي بالیني و آزمایشــگاهي ممکن اســت. در این 
موارد نیز میتوان از سیستم هاي سنجش جهت مشخص نمودن میزان التهاب 
و فیبروز استفاده کرد. هپاتیت هاي دارویي نیز در تشخیص افتراقي قرار دارند 
که جهت رد یا اثبات آنها تطبیق با بالین کمک کننده است.در مجموع، نماي 
هپاتیتیک از نماهاي شــایع در بیوپسي کبد میباشــد و در صورت مشخص 
نبودن علت آن، پاتولوژیســت میتواند، با توجه به یافته هاي هیستوپاتولوژیک 
 و تطبیــق با یافته هــاي بالیني، آزمایشــگاهي و طب تصویــري، در تعیین

اتیولوژي کمک کند.

دکتر بیتا گرامی زاده 
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي شیراز

دکتر فرید آزموده
 استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي تهران
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رویکرد تشــخیصی به بیوپسی کبد اطفال

نمونه برداری و بررسی پاتولوژی کبد در حال حاضر اپروچ تشخیصی و درمانی و پروگنوستیک به بیماری های کبد اطفال است.
دالیل مهم بیوپسی کبد در اطفال شامل موارد زیر هستند:

Abnormal liver function test of unknown etiology ■ ■ کلستاز نوزادی 
Sclerosing Cholangitis ■ ■ هپاتیت اتوایمیون 

■ بیماری های متابلیک: ویلسون، کمبود آلفا1- آنتی تریپسین، cystic fbrosis –PFIC، بیماری های ذخیره گلیکوژن، کبد چرب و.....
■ پیوند کبد ■ تومورهای کبدی 

در این سخنرانی در خصوص این بیماری ها و مشخصات آزمایشگاهی و میکروسکوپی این بیماری ها صحبت خواهد شد.

رویکرد تشخیصی به استئاتوز غیر الکلی

بنا به تعریف تجمع تری گلیسرید در بیش از 5 درصد هپاتوسیت ها بدون 
مصرف زیاد الکل را کبد چرب غیر الکلی NAFLD می نامند.

این عارضه شایع ترین علت بیماری کبدی مزمن در میان بالغین و کودکان 
آمریکایی اســت.NAFLD  طیفی از تغییرات هیســتولوژیک مثل استئاتوز 
بدون عارضه، اســتئاتوز با التهاب  و استئاتوز هپاتیت را در بر می گیرد. مورد 
آخر می تواند منجر به ســیروز و زمینه ســاز هپاتو ســلوالر کارسینوما باشد.
NASH در حال حاضــر بعنوان تظاهر کبدی ســندرم  متابولیک پذیرفته 

شده است.
تاکنون هیچ روش بالینی یا ســرولوژیک جایگزین بیوپسی برای تشخیص 
قطعی NAFLD نشــده اســت. بیوپســی اطالعات الزم؛ شــامل تغییرات 
هیســتولوژیک، همزمانی با سایر بیماری ها،تشــخیص افتراقی ها، Grade و 

Stage  را برای مراقبت از بیمار و اهداف پژوهشی فراهم می آورد.
سیستم های معرفی شده برای ارزیابی هایgrading  staging استئاتوز 
شامل سیســتم Brun NASH CRN و SAF  است که هرکدام محاسن 

و مزایا خود را دارد.

نماهای هیســتولوژیک که معموال در این سیســتم ها بکار می رود شامل 
 اســتئاتوز، التهاب لوبــوالر و پورتال بهمراه آســیب هپاتوســیت ها بصورت

Ballooning  degeneration  است.

دکتر محمدحسین صانعی
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دکتر بیتا گرامی زاده
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي شیراز
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چهار شنبه IgG4 بیماری چشمــی مرتبط با

بیماری مرتبط با ایمونوگلوبولین )G4 )IgG4-RD که امروزه تشخیص 
آن بطــور روز افــزون افزایش یافته اســت. بیماری متشــکل از مجموعه ای 
از اختالالتی اســت که دارای اشکال بالینی، ســرولوژیک و بویژه پاتولوژیکی 
مشــابهی هستند. این اختالالت که در گذشته غیر مرتبط به نظر می رسیدند 
بطــور متداولی دارای نمای مشــابهی بصورت تورم تومــور مانند عضو مبتال، 
ارتشاح لنفوپالسموســتیک غنی از پالسماسل های  IgG4 مثبت و درجات 
متغیری از فیبروز گردبادی شــکل هستند. افزایش غلظت سرمی IgG4 در 
٦٠ تا ٧٠ درصد از بیماران مبتال به IgG4-RD دیده می شــود. بطور کلی 
 IgG4  بطور شایع تری در میانسالی و مردان مسن بروز می کند. سطح سرمی
بیش از  1٣5mg/dlدر دو ســوم بیماران دیده می شود. پاسخ اولیه درمان با 
کورتیکواستروییدها بویژه اگر بافت فیبروز زیاد ایجاد نشده باشد از خصوصیات 

این بیماری است.
افزایش ســطح ســرمی IgG4 برای IgG4-RD غیراختصاصی بوده و 
در اختالالتی دیگر نظیر بیماری کســلمن چند کانونــی، اختالالت آلرژیک، 
ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت )چرچ-استراوس(، سارکوئیدوز و 

تعداد زیاد دیگری از بیماری ها مشاهده می شود.
افزایش تعداد ســلول های تنظیم کننده ) T )Tregs در خون محیطی و 
افزایش ســطح سیتوکین های تولید شده توسط Tregs، از جمله اینترلوکین 

1٠ و بتا TGF در بافت های مبتال وجود دارد.

IgG4- که مطرح کننده HPF مثبت در هر IgG4 تعداد پالسماسل های
RD باشــد از بافتی به بافت دیگر فرق می کند. شمارش سلول Ig4 مثبت و 
نسبت سلول های IGg4/IgG در مقام مقایسه با تظاهرات هیستوپاتولوژیک 
کلی بافتی در مرتبه دوم اهمیت قرار می گیرد. حداقل ســلول IgG4 مثبت 
در HPF برای تشخیص این بیماری در اکثر ارگان ها و بافت ها ٣٠-5٠ سلول 

در نظر گرفته می شود.
با این حال در برخی اعضاء و بافت ها مانند کلیه و... حتی 1٠ پالسماســل 

IgG4 مثبت در هر HPF ممکن است برای تشخیص کفایت نماید.
بیماری چشمی مرتبط با IgG4، بطور اولیه غدداشکی را درگیر می نماید 
) داکریوآدنیت وابسته به IgG4 (، بطور تیپیک درگیری دوطرفه غده اشکی 
وجوددارد حتی اگر شــروع آن در دو غده بطور همزمان نباشد. درگیری غده 

بزاقی همراه با غدد اشکی نیز متداول است.
یافته های سرولوژیکی و هیستولوزیکی بیماران مبتال به سیاالدنیت، مشابه 

دیگر بافت های مبتال به IgG4 است  
 IgG4-RD  25 تا 5٠ درصد از سود و تومورهای اربیت که قبال به عنوان 
هیپرپالزی لنفوئیدی خوش خیم اربیت تشخیص داده شده  اند و 5-٢5 درصد 
از التهاب ایدیوپاتیک غیر گرانولومی اربیت را شامل می شود. همچنین مواردی 
از میوزیت اربیت نیز به عنوان IgG4-RD هستند که در اغلب آنها به بیمار 

با پروپتوز مراجعه می کند.

دکتر فهیمه اسدی آملی
 استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاتولوژی تومورهای بافت نرم

هیئت رئیسه:
دکتر تینا شوشتری زاده، دکتر فهیمه اسدی آملی 

سمینار تومورهای بافت نرم شامل تومورهای اربیت
مسئول: دکتر تینا شوشتری زاده

نام سخنرانموضوعساعت

8:00-8:30Ig G4 دکتر فهیمه اسدی آملیبیماری های چشمی  مرتبط با

دکتر تینا شوشتری زادهمفاهیم تشخیصی جدید در تومورهای بافت نرم8:30-9:20

دکتر فهیمه اسدی آملیاسالید سمینار تومورهای بافت نرم اربیت9:20-10:00

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 100 نفره )4(
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پاتولوژی تومورهای بافت نرم

هیئت رئیسه:
دکتر تینا شوشتری زاده، دکتر فهیمه اسدی آملی 

10:30-11:10
اسالید سمینار تومورهای بافت نرم حفره دهان

دکتر فاطمه مشهدی عباس

ضایعات بافت نرم شایــع درحفره دهان

  شــایعترین ضایعــات بافــت نــرم درحفره دهــان، ضایعــات تحریکی
هستند. مهمترین این عوامل: بهداشــت بد دهان)مانند جرم دندانی، پالک(، 
تروما و تحریکات موضعی )مانند گازگرفتگی..( و تحریک عوامل خارجی )مثل 
دندان مصنوعی، ســایر انواع پروتز، پرکردگی های نامناســب(، است که حتی 

تغییرات هورمونی در خانم ها بر بروز گروهی از آنها تاثیر دارد.
 بعضــی ازاین ضایعــات در نواحی دیگــر یک تومور خــوش خیم تلقی 
 می شــوند و شاید مشابه آن وجود نداشته باشد که دانستن آن برای همکاران

مفید است.
 )Focal Fibrous Hyperplasia( این ضایعات شامل: فیبروم تحریکی

ضایعه ای که به دنبال ترومای موضعی ایجاد می شــود، فیبروم سلول غول آسا 
)Giant cell Fibroma( یک ضایعه شبه توموربه حساب می آید، پیوژنیک 
گرانولــوم)Lobular Capillary Hemangioma(  که با بهداشــت بد 
 Giant Cell( دهان بوجود می آید، گرانولوم ســلول غول آســای محیطــی
 Epulis( عامل تحریکی برای آن مطرح اســت، فیبرومای کلسیفیه محیطی

)Peripheral Ossifying Fibroma ( کــه جــرم و تحریــک بافــت 
پریودونشیم یک ضایعه شبه تومور را می تواند ایجاد کند. 

در ارائــه این موضوع هدف، آشــنایی و تطابق این گونــه ضایعات از نظر 
اتیولوژی، بالین و نمای هیستوپاتولوژی با انواع مشابه در سایر نواحی است. 

دکترفاطمه مشهدی عباس
دانشیار آسیب شناسی دهان وفک وصورت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 120 نفره )4(

ISUP 2016 تغییرات در گزارش تومورهاي اوروژنیتال

چهارمین ویرایش ’Blue Book’WHO  که در ســال٢٠1٦ منتشر شد با تغییرات بارزی در خصوص طبقه بندی تومورهای اوروژنیتال همراه بوده است. در 
این سخنرانی مهمترین تغییرات بین ویرایش ٢٠٠٤ با ویرایش جدید را مرور خواهیم کرد.

■ KIDNEY: کلسیفیکاسیون جدید تومورهای اپی تلیالی کلیه با معرفی تومورهای جدید از جمله: 
Hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma associated renal cell carcinoma-
Succinate dehydrogenase – defcient renal carcinoma . 

Renal Papillary Adenoma و تعریف جدید
■TESTIS: طبقه بندی جدید تومورهای بیضه و تقسیم کلی آن به دو گروه مرتبط به تومورهای ژرم سل

spermatocytic seminoma و نیز ارائه ترمینولوژی های جدید برای کارسینوم درجا و  in situ و غیر مرتبط به تومور ژرم سل In situ
 prostate cancer grade grouping with fve grade groups و پیشــنهاد Gleason grading system تعدیــل و تغییــر :PROSTATE ■

Intraductal carcinoma of the prostate همچنین معرفی ترمینولوژی جدید
urothelial proliferation of uncertain malignant potential و  urothelial dysplasia تعاریف بهتری از ترمینولوژی های :BLADDER ■

دکتر دیانا طاهری
استاد آسیب شناسی

فلوشیپ پاتولوژی کلیه و اوروپاتولوژی

سمینار اوروپاتولوژی : تغییرات ISUP 2016 در گزارش تومورهاي اوروژنیتال
مسئول: دکتر دیانا طاهری

هیئت رئیسه : دکتر محمود پروین، دکتر مژگان عسگری، دکتر دیانا طاهری، دکتر مریم ابوالحسنی، دکتر میترا مهرآزما

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر دیانا طاهریتغییرات در گزارش تومور پروستات14:00-14:30

دکتر میترا مهرآزماتغییرات در گزارش کارسینوم اینتراداکتال پروستات14:30-14:50

دکتر مژگان عسگریتغییرات در گزارش تومور کلیه 14:50-15:10

دکتر مریم ابوالحسنیتغییرات در گزارش تومور مثانه15:10-15:30

دکتر دیانا طاهریتغییرات در گزارش تومور بیضه 15:30-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

جلسه زیر گروه فوق تخصصی اوروپاتولوژی16:30-17:00

Figure1: 
Succinate 

dehydrogenasis- 
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میکروبیولوژی

هیئت رئیسه: 
دکتر خاویر گارو، دکتر پگاه باباحیدریان، دکتر بابک والی زاده

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر پگاه بابا حیدریانالزامات کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی8:00-8:30

دکتر بابک ولی زادهتازه های CLSI برای تست های آنتی بیوگرام8:30-9:15

دکتر خاویر گاروروش های جدید تشخیص ملکولی و بیومارکرهای مهم در پنومونی ها9:15-9:45

پرسش و پاسخ9:45-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

پانل عفونت های بیمارستانی
مسئول: دکتر پگاه باباحیدریان

اعضا: دکتر خاویر گارو ، دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر سارا میناییان، دکتر محمد علی برومند، دکتر پگاه بابا حیدریان

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر خاویر گاروتازه های عفونت های بیمارستانی با تاکید بر ارگانیسم های مقاوم به درمان10:30-11:30

دکتر سارا میناییانعفونت های باکتریایی در بخش های مراقبت ویژه11:30-12:00

پرسش و پاسخ12:00-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

پانل مقاومت های باکتریایی
مسئول: دکتر پگاه بابا حیدریان

اعضا: دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر سارا میناییان، دکتر محمد علی برومند، دکتر پگاه بابا حیدریان

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر محمد علی برومندمقاومت در باکتری های گرم مثبت14:00-15:00

دکتر سارا میناییانمقاومت باکتریایی در بخش های مراقبت ویژه15:00-15:45

پرسش و پاسخ15:45-16:00
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الزامات کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی

روش های جدید تشخیصی و بیومارکرهای مهم در پنومونی ها

کنتــرل کیفي از اجزاي اصلی و جدانشــدنی 
یک آزمایشــگاه بالیني اســت که در هر کدام از 
بخش هــاي آزمایشــگاهي کاربــرد خاصي دارد 
.هنگامــي که صحبت از کنتــرل کیفي به میان 
مي آید. بیشتر مخاطبین کنترل کیفي مربوط به 
دستگاه ها و کنترل بیوشیمي را بخاطر مي آورند 
ولي مســلما بخش میکروب شناسي نیز همانند 
سایر بخش هاي آزمایشگاه نیازمند کنترل دقیق 

تمامي وســایل و روش هاي بکارگیري تشخیصي 
اســت. در این قسمت از ســخنراني سعي به آن 
شده است. که اجزاي اصلي کنترل کیفي قسمت 
میکروب شناسي با تاکید به نکات مهم و کلیدي 
بررسي و مرور شود. کنترل کیفي رنگ های مورد 
استفاده در آزمایشگاه، محیط هاي کشت مصرفي 
و محیط هــاي آنتي بیو گرام به طور اجمال مورد 
بحث قــرار خواهند گرفت. و همچنین برخورد با 

مشکالت ایجاد شده در روند کنترل کیفي مورد 
بررســي و بحث قرار خواهند گرفــت. در مورد 
این بحث ســعي بر این خواهد بود که از آخرین 
رهنمودهای CLSI و آزمایشگاه مرجع سالمت 
استفاده شود و در پایان انتظار مي رود که سواالت 
کلیدي و معمول کــه در این حوزه معموال براي 
افراد مشاغل در آزمایشگاه به عنوان مسئول فني 

پیش مي آید برطرف شود.

روش هاي تشخیص جدید آزمایشگاهي همیشه 
مورد توجه شــاغلین در آزمایشگاه چه به صورت 
مسئول فني چه به صورت کادر فني بوده است. تا 
به حال در بیشتر آزمایشگاه های در سطح کشور، 
همان روش هاي قدیمي دســتي )Manual( به 
خصوص در تشــخیص گونه هاي باکتري و انجام 
تعیین حساســیت میکروبي مورد اســتفاده قرار 

مي گرفته است. اســتفاده از روش های اتوماتیک 
و نیمه اتوماتیک ضمن حفــظ کیفیت کار انجام 
شــده، ســریع تر بوده و احتمال خطاي انساني و 
قابلیت تکرار پذیري را بــاال مي برد. ولي به دلیل 
گران بودن وســایل آن هنوز در تعداد کمتري از 
آزمایشگاه ها و مراکز بیمارستاني قابل انجام نیست. 
در این سخنراني، سعي بر ارائه تکنیک هاي جدید 

تشــخیص گونه هاي باکتري و تعیین حساسیت 
میکروبي با تکیه بر بومي سازي در کشور و امکان 
اســتفاده از آن در آزمایشــگاه هاي سراسر کشور 
خواهد بود. همچنین مروري بر روش هاي مولکولی 
و تشــخیص مقاومت میکروبي براي آن دسته از 
مقاومت هایي که براي کنترل عفونت و بهداشــت 

بیمارستاني اهمیت دارند خواهند شد.

دکتر پگاه باباحیدریان
استادیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي ایران

دکتر پگاه باباحیدریان
استادیار  آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي ایران
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عفونت های باکتــریایی در بخش های مراقبت های ویژه

مقاومت در باکتــری های گرم مثبت

مقاومت باکتریایی در بخش های مــراقبت های ویژه

عفونت هــای بیمارســتانی یکی از علــل مرگ و میر بیماران بســتری در 
بخش های مراقبت های ویژه در سراســر جهان به شــمار می رود. عالوه بر آن 
می تواند هزینه های فراوانی را هم بر بیماران و هم بر سیستم بهداشتی تحمیل 

کند.
 بیماران بســتری در بخش های مراقبت های ویژه به دلیل شرایط ویژه ای 
که دارند بیشتر در معرض عفونت های بیمارستان قرار می گیرند. از جمله این 
موارد استفاده زیاد از برخی وسایل پزشکی مانند تهویه مکانیکی، دستگاه های 
مانیتورینگ، ســوند و کاتترهای خونی است. شایان ذکر است که شیوع و نوع 
باکتری های عامل عفونت بیمارســتانی در موقعیت های جغرافیایی مختلف در 
یک بیمارستان نیز می تواند متفاوت باشد. اکثر باکتری هایی که به عفونت های 

بیمارســتانی منجر می شوند، عبارتند ازســویه های استافیلوکوک، انتروکوک، 
سودوموناس آئروژینوزا، اسنیتوباکتر، کلبسیال، انتروباکتر و استنوتروفوموناس 
مالتوفیلیا. شناســایی و تعیین نوع باکتری ها و در اختیار قراردادن اطالعات به 
دست آمده به پزشکان بخش مراقبت های ویژه می تواند در کنترل عفونت های 
بیمارستانی بسیار مفید باشــد. آموزش و رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی 
دست ها توســط پرســنل بخش های مراقبت های ویژه که بیمارانی با شرایط 
خاص و ضعف سیستم ایمنی دارند بسیار مهم است. همچنین ضدعفونی کردن 
محیط و کاهش زمان اســتفاده از برخی وسایل پزشکی مانند کاتتر، سوند یا 
تهویه مکانیکی نیز هم باعث کاهش هزینه های درمانی برای بیمارستان و خود 

بیمار شده و هم منجر به کنترل عفونت در بخش های مراقبت ویژه می شود.

عفونت هــاي ناشــي از باکتري هاي گــرم مثبت از عفونت هاي شــایع در 
بیمارســتان ها و جوامع است و در بین باکتري ها، استاف آرئوس مقاوم به متی 
سیلین)MRSA( و آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین)VRE( به نظر مي رسد 
که به لحاظ وقوع و اثري که بر عاقبت بیماران بســتري در بیمارستان دارند، 
از مشکل زاترین عفونت هاي گرم مثبت هستند. درعین حال افزایش مقاومت 

نسبت به پني سیلین و سفالوسپورین ها در باکتري استرپتوکوک که شایع ترین 
عامل عفونت اکتسابي از جامعه است، خود به معضل جدیدي بدل شده است.
به عالوه درمورد استاف آرئوس عالوه بر MRSA، افزایش مقاومت نسبت 
 )VISA( به وانکومایســین نیز دیده شده که مقاومت بینابیني را نشادن داده

ولي ما هنوز در ایران نسبت به تشخیص آن، اقدامي به عمل نیاورده ایم.

امــروزه بروز مقاومت های چندگانه به آنتــی بیوتیک ها یکی از نگرانی های 
مهم در کشــورهای در حال توسعه به شمار می رود. این نوع مقاومت می تواند 
هم در محیط بیمارســتان و هم خارج از آن ظاهر شــود و چالش هایی را در 
زمینه تشخیص، درمان و مهار عفونت ایجاد نماید. این چالش ها در واحدهای 
مراقبت های پزشــکی افزایش می یابد. مطالعات و گزارش های زیادی نشــان 
داده اند که بیماران مبتال به پنومونی ناشــی از استفاده از دستگاه تهویه مقاوم 
به داروهای آنتی بیوتیک هســتند و مقاومت در این افراد به نحو چشمگیری 
باال است. مهمترین باکتري هاي مقاوم در بخش های مراقبت های ویژه عبارتند 

از اســتافیلوکوک اورئوس مقاوم به پنی سیلین، سویه های انتروکک مقاوم به 
ونکومایسین، سودوموناس آئروژینوزا، سویه های اسینتوباکتر، کلبسیال پنومونیا، 
اشریشیاکلی، سویه های انتروباکتر، سویه های سیتروباکتر و استنوتروفوموناس 
مالتوفیلیا. کســب مقاومت آنتی بیوتیکی به راحتــی از طریق انتقال عناصر 
ژنتیکــی از باکتری به باکتری دیگر رخ می دهــد. بنابراین تعیین هویت نوع 
باکتری های آلوده کننده بخش های مراقبت های ویژه و بررسی الگوی مقاومت 
آنتی بیوتیکی باکتری های جداســازی شــده به پزشــکان در انتخاب داروي 

مناسب، رعایت دوز دارو و طول درمان بیماران کمک شایانی می کند. 

دکتر محمدعلی برومند
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سارا میناییان
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سارا میناییان
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
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چهار شنبه

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 120 نفره )همکف(

ساختار ارائه خدمات آزمایشگاهی

پانل آزمایشگاه های بالینی، آینده و توسعه پایدار
مسئول: دکتر فرید کرمی

اعضا: دکتر محمد علی برومند، دکتر فرید کرمی، دکتر حمیدرضا سیروس، دکتر بهروز شفقی، دکتر فرزاد گرامی، دکتر سعید 
سمیعی،  دکتر سید علی اکبر سید مهدی، دکتر امیر مهدی میر ناطقی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر فرید کرمیساختار نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی در ایران10:30-10:35

دکتر حسن اکبریآزمایشگاه های ریفرال مرکزی، یک ضرورت یا انتخاب10:35-10:50

دکتر مرتضی صدیقیاثربخشی آزمایشگاه ریفرال مرکزی بر استانداردسازی و ارتقاء کیفیت10:50-11:10

دکتر فرزاد گرامیآزمایشگاه ریفرال مرکزی، ضرورت ها و کارکردها11:10-11:30

پرسش و پاسخ11:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

سخنرانیساعت

جلسه شاخه های استانی انجمن علمی آسیب شناسی ایران14:00-16:00
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 70 نفره )6(چه

ارائه مقاالت به صورت سخنرانی

هیئت رئیسه: 
دکتر مهتاب رهبر، دکتر آتوسا قریب

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مهدی منتظرهتروژنیسیته داخل تومور در سرطان پستان، معرفی مورد و بحث ملکولی11:00-10:30

11:30-11:00 B در لنفوم اولیه منتشر سلول بزرگ EBER و MYC ،MGMT بروز 
دکتر سجاده موحدی نیادرسیستم عصبی مرکزی

بروز همزمان مارکرهای سلولهای بنیادی OCT 4 و NANOG پیش بینی کننده 12:00-11:30
دکتر آرزو راستیپیش آگهی ضعیف در کارسینوم کلیه

دکتر میترا حیدر پوررنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای Ig G4 درتشخیص بیماری پمفیگوس12:30-12:00

متدی جدید برای تشخیص متاستاز در غده لنفاوی با استفاده از فناوری الکترونیک 13:00-12:30
دکتر محمد عبداالحدبا سرعت و دقت باال 

نماز و ناهار14:00-13:00
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چهار شنبه

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 70 نفره )6(

بخش دانشجویی

سخنرانیساعت

ارائه مقاالت دانشجویی پذیرفته شده به صورت سخنرانی14:00-15:00

ارائه مقاالت دانشجویی پذیرفته شده به صورت پوستر15:00-17:00

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

سخنرانیساعت

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 20 نفره8:00-10:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 20 نفره10:00-12:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 20 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار گوارش )دانشکده پزشکی(
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
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چه

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار پاتولوژی پستان  )دانشکده پزشکی(

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی پستان

سخنرانیساعت

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 20 نفره8:00-10:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 20 نفره10:00-12:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 20 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن 

سخنرانیساعت

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 20 نفره8:00-10:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 20 نفره10:00-12:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 20 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00
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چهار شنبه

پنجـشنبه  10/07/ 1396
در یک نگاه

10:00-8:00ساعت

یی
یرا

پذ

10:30-13:00

یی
یرا

پذ

14:00-16:00

یی
یرا

پذ

16:30-19:00

کنفرانس هموویژالنسکنفرانس هموویژالنسکارگاه طب انتقال خونسالن اصلی

سالن 2
مجمع عمومی انجمن علمی 

آسیب شناسی ایران
سمینار پاتولوژی پستان

 معرفی موارد اسالید سمینار
پستان

 معرفی موارد اسالید
سمینار پستان

سمینار بیوشیمیسمینار بیوشیمیسمینار بیوشیمیسالن 3

سالن 4
اسالید سمینار ضایعات سر و 

گردن
سمینار ضایعات حفره دهان

تازه های پاتولوژیسالن 5

سالن 6
بخش دانشجویی

 کارگاه مرور 
سیستماتیک )1(

بخش دانشجویی
 ادامه کارگاه مرور
 سیستماتیک )1(

بخش دانشجویی
ادامه کارگاه مرور 
سیستماتیک )1(

سالن اسالید سمینار 
پاتولوژی گوارش

)دانشکده پزشکی(

مشاهده الم 
 اسالید سمینار

 پاتولوژی گوارش
 )گروه ششم- 20 نفره(

مشاهده الم 
 اسالید سمینار 
پاتولوژی گوارش

 )گروه هفتم- 20 نفره(

مشاهده الم 
 اسالید سمینار

 پاتولوژی گوارش
 )گروه هشتم- 20 نفره(

سالن اسالید سمینار 
درماتوپاتولوژي

 )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های 
اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

)گروه اول - 40 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار 
درماتوپاتولوژي

)گروه دوم - 40 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار 
درماتوپاتولوژي

)گروه سوم - 40 نفره(
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به
شن

ج 
پن

روز پنجشنبه 96/10/07 سالن اصلی

طب انتقال خون

هیئت رئیسه:
دکتر صدیقه امینی کافی آباد، دکتر آزیتا چگینی، دکتر سهیال ناسی زاده، دکتر هایده جوادزاده شهشهانی

کارگاه طب انتقال خون
مسئول: دکتر مینو احمدی نژاد

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر صدیقه امینی کافی آبادتولید خون را افزایش دهیم یا ضایعات را مدیریت کنیم؟8:00-8:30

دکتر آزیتا چگینیمدیریت خون ریزی بیمار حامله مبتال به آنمی8:30-9:00

گزارش موارد خطا در آزمایشات قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آن ها 9:00-9:30
دکتر سهیال ناسی زاده)کراس مچ(

 گزارش موارد خطا در آزمایشات قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آن ها9:30-10:00
دکتر هایده جوادزاده شهشهانی )غربالگری آنتی بادی( 

پرسش و پاسخ10:00-10:15
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 تولید خون و فرآورده های آن را افزایش دهیم
 یا ضایعات را مدیریت کنیم؟

مقدمه 
طی سال های اخیر مراکز انتقال خون در تعدادی 
از کشــورها از جمله در اروپای غربی و آمریکای 
شــمالی به جای آنکه برای تأمین نیاز بیماران و 
ذخائر خــون در مراکز درمانــی آمار خون گیری 
از اهداکننــدگان داوطلب را افزایــش داده و در 
هدف های اســتراتژیک خود قرار داده، خط مشی 
خود را تغییر و به مدیریت خون بیمار و مدیریت 
ضایعــات را در اولویت های برنامه خود قرار دادند.  
چنانچــه در ایــاالت متحده آمریکا بعد از ســال 
٢٠11 همراه بــا کاهش جمع آوری خون کامل و 
کاهش مصرف خون و فرآورده ها از طریق مدیریت 
خون بیمــار و همراه با کاهــش ضایعات خون و 
فرآورده ها اســت. در این مطالعه پایش ضایعات 
خون به عنوان راهــکاری برای جلوگیری از هدر 
رفتن خــون و فرآورده ها، ضایعات خون در مراکز 

درمانی بررسی شد. 
موارد و روش ها

در سال های 1٣٨٤ تا 1٣٩٤ به مدت 11 سال 
پایگاه هــای انتقال خون اطالعات ضایعات خون و 
فرآورده های آن را در مراکز درمانی با توجه به نوع 
فرآورده و علت ضایع شدن، جمع آوری و به ستاد 

مرکزی سازمان گزارش نمودند. این پایش با هدف 
یافتن راهکار برای کاهش ضایعات و نوع مداخله 

جهت این هدف استراتژیک انجام شد.
نتایج 

در طی این مطالعه، در طی11ســال میانگین 
تعداد واحدهایی که به ازای هر سال ضایع شدند 
بــرای فــرآورده ٨٧٩٧٢ ،RBC واحــد )5%/٧ 
توزیع(، تعــداد پالکت، ٢1٧٢٦ واحد )٢/٣درصد 
توزیع( و تعــداد ٨51٠ ،FFP واحد )٤/1درصد 
توزیع( بوده است )البته خطای عدم گزارش کلیه 
موارد ضایعات توســط کلیه مراکز درمانی را نیز 
باید مد نظر داشت(. شایع ترین علت ضایع شدن 
خون و فرآورده ها در مراکز درمانی منقضی شدن 
تاریخ واحدهایــی بود که برای بیماران با ذکر نام 
در بانک خون بیمارســتان رزرو شــده و در زمان 
مناســب از رزرو خــارج نشــده و بنابراین امکان 
مصرف برای سایر بیماران را نداشتند. حدود ٧٠ 
درصد موارد ضایعات ٣٩ ، RBC درصد ضایعات 
FFP و 5٠ درصــد ضایعات پالکت در این گروه 
بوده اســت. دومین علت ضایع شــدن بازگشت 
خون و فرآورده هــای آن از اتاق عمل و بخش ها 
بدون پایش دما بوده که طبق اســتانداردها قابل 

بهره برداری و توزیع مجدد نیســت مگر اینکه از 
عدم خــروج آنها از دمای مجــاز اطمینان وجود 
 RBC، داشــته باشــد. ٢٤ درصد ضایعات ٣٨
درصد ضایعات FFP و ٤٧ درصد ضایعات پالکت 

در این گروه بودند. 
نتیجه گیری 

ضایعات در مراکــز درمانی با مداخالتی مانند 
خارج نمــودن خون و فرآورده هــا از رزرو، انجام 
آزمایش هــای کراس مچ، توزیع آنهــا به بیماران 
نیازمند، تمهیدات الزم برای حفظ زنجیره سرما، 
مدیریت ذخائر خون در بانک خون بیمارستان ها 
با اســتفاده از نرم افزار جامع بیمارســتانی، قابل 
مدیریــت و کاهش آمار ضایعات اســت. مدیریت 
ضایعات ضمن کاهش هزینه های تولید و فرآوری 
در آینده نقشی بسیار مهم دارد. با توجه به افزایش 
سن جمعیت و تغییر هرم سنی کشور در سال های  
آتــی، نیاز به خون و فرآورده ها اگر مدیریت خون 
بیمار استقرار نیابد افزایش یافته و از سوی دیگر با 
توجه به هرم سنی، جمعیت اهداکنندگان کاهش 
می یابد و تأمین خــون و فرآورده ها می تواند یک 
چالش جدی باشــد، بنابراین بایــد از االن اقدام 

نمود. 

دکتر صدیقه امینی کافی آباد
متخصص آسیب شناسی دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون

آزاده امیدخدا
دکترای هماتولوژی و انتقال خون، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مژگان شریعتی
کارشناس سازمان انتقال خون
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مدیریت خونریزی بیــمار

مدیریت خــون بیمار، یک روش چندوجهی با 
چندین اصل در پیرامون عمل جراحی اســت که 
خون خود بیمار را یک منبع حیاتی و ارزشــمند 
در نظر گرفته و آن را بشــکل مناســبی حفظ و 

تزریق می کند.
ایــن روش پیامد و نتیجه درمان بیمار را بهتر 
می نمایــد. هدف از این روش پیشــرفت و بهبود 
بالینی بیمارتوســط پرهیز از تماس غیرضروری 
با خون و محصوالت خونی اســت که شامل سه 
مرحله بــوده و طی آن اختــالالت هماتولوژیک 
را درمــان نمــوده و خطــرات همراه بــا تزریق 
خــون کاهش می یابد. ایــن روش مولتی مدال و 
مبتنی بر شواهد علمی اســت که د رآن، درمان 
 هر بیمار خاص اوســت و بر ســه اصل اســتوار

 است.
1- متناســب نمودن تــوده گلبول های قرمز 
بیمار قبل از عمل جراحی توسط تحریک سیستم 

اریتروپوئزیس

 ٢-تداخــل و اســتفاده از روش هایــی جهت 
کاســتن میزان خونریــزی بیمــار و اهتمام در 

نگهداری توده گلبول قرمز او
 ٣-متناســب کردن تحمل فیزیولوژیک بیمار 

به آنمی و بکار بستن آستانه سخت گیرانه تزریق 
)Restrictive thresholds( خون

این روش در بیماران جراحی و طبی قابل اجرا است 
و در آن خون خود بیمار )اتولوگ( ارجحیت دارد.

یکــی از شــایعترین روش هایی کــه در دنیا و 
در هــر بیمارســتانی انجام می شــود، خونگیری از 
بیماران بســتری جهت انجام آزمایش است. بدنبال 
خونگیری های مکرر روزانه که حداقل یکبار صورت 
می گیــرد، تقریبا ٢5درصد بیماران از یک تا ســه 

فرآورده خون دریافت کرده اند.
این مسئله ســبب شــده که به حدود ٣درصد 
بیماران بســتری در بیمارستان بیش از 1٠٠ واحد 
فرآورده خــون تزریق شــود. خونگیری های مکرر 
عالوه بر صدمات عروقــی همانند اکیموز، می تواند 
آنمــی یاتروژنیک ایجاد نماید. درحال حاضر تمرکز 
مدیریت خون بیمــار، بر کاهش انجام آزمایش های 
غیرضروری و حرکت به ســمت درخواست آزمایش 
و نمونــه گیری براســاس نیاز بالینی بیماراســت. 
اطالعات منتشر شــده و مقاالت متعدد، نشان داده 
که ازدســت دادن خون به دنبال فلبوتومی ممکن 
اســت به بیش از ٤٠ میلی لیتر در بخش های ویژه 
برسد. یکی از علل بزرگ آنمی در نوزادان با وزن کم، 
خونگیری های مکرر اســت. این از دست دادن های 
 خــون، بیمــار را در معــرض خطــر تزریق خون

قرار می دهد.

دکتر آزیتا چگینی
 متخصص بیهوشي

 استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي
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مقدمه:
آزمایش کراس مچ در همه بیمارستان ها انجام 
می شــود، اما همه آنها روش عملکردی استاندارد 
 SOP برای آن ندارنــد. آنهایی هم که )SOP(
دارند، به تفسیر نتایج آزمایش و علل کاذب منفی 
و کاذب مثبــت، کمتــر پرداخته اند. بــا توجه به 
اهمیت این آزمایــش کارکنان بانک خون باید با 

تمام جوانب آن کامال آشنا باشند.

شـــرح بیمار:
مردی 5٦ ســاله پس از تصــادف در جاده به 
علت شکســتگی لگن در بیمارستان بستری شده 
اســت. با توجه به خونریزی شدید، ٤ واحد خون 
سازگار درخواست شد. در پایان تزریق اولین واحد 
خون، بیمار دچار تب و لرز شــدید همراه با افت 
فشار خون می شود. بالفاصله تزریق خون متوقف 
می شــود و درمان نگاهدارنده شــروع می شــود. 
تعیین گــروه ABO و Rh همــراه با کراس مچ 
روی نمونه های قبل و بعــد از تزریق خون بیمار 

انجام شد.

بحث:
در مــواردی که همولیز داخــل عروقی )اغلب 
بعلت ناسازگاری ABO( مطرح است، سریعترین 
روش برای مشاهده همولیز داخل عروقی گرفتن 
نمونه جدید از بیمار است و پس از ته نشین شدن 
گلبول های قرمز، بررسی سرم پالسما رویی از نظر 
تغییر رنگ است. نمونه جدید بیمار تصادفی نشان 
داد که پالســما رویی قرمز رنگ است و همولیز 
داخل عروقی )به هر علتی( تأیید شد. سپس گروه 
خون بیمار با نمونه قبل و بعد از تزریق بررســی 
شــد و هر دو نمونه دارای گــروه O منفی بودند. 
سپس نمونه قبل از تزریق از نظر کراس مچ مجدد 

بررسی شد و واکنشی مشاهده نشد.
عوامــل زیــادی موجــب واکنــش منفی در 
کراس مچ می شــود که در اینجا به تعدادی از آنها 
اشــاره خواهد شد. مهمترین مرحله در کراس مچ 

مرحله آنتی گلوبولین است.

 معــرف آنتــی گلوبولیــن مــورد اســتفاده 
 در ایــن مرحلــه بایــد دارای چنــد ویژگــی
 )anti-IgG وanti-C3d ( باشــد. عملکرد آن 
باید روزانه ارزیابی شــود. هــر روز آزمایش آنتی 
گلوبولین باید با نمونه ای شناخته شده که دارای 

واکنش ضعیف مثبت است، انجام گیرد.
 مشاهده واکنش مثبت نشان دهنده عملکرد 
مناسب معرف آنتی گلوبولین است. نسبت سرم/ 
پالســما به گلبول های قرمز باید مناســب باشد، 
اغلب از نســبت ٢ به 1 استفاده می گردد. معرف 
آنتی گلوبولین قادر اســت 1٠٠ تا 5٠٠ مولکول  
IgG و ٤٠٠ تا 11٠٠ مولکول C3d به ازای هر 

گلبول قرمز شناسایی کند.
تغییر در نسبت سرم/ پالسما به سلول می تواند 
منجر به کاهش تعداد IgG و C3d شــود و در 
نهایــت نتایــج کاذب منفی گــردد. در آزمایش 
آنتــی گلوبولین باید از ابــزار تمیز )لوله و پیپت( 

و عاری از آلودگی اســتفاده کرد. یک ســرپیپت 
 آلوده می تواند تمام معرف داخل یک شیشــه را

خنثی کند.
مرحلــه شستشــو ٣ نوبتــه از اهمیت زیادی 
 برخــوردار اســت، بخصــوص در بیمارانی مانند

Multiple Myeloma  چرا که  ایمونوگلوبولین 
باقی مانده می تواند منجر به خنثی شــدن معرف 
آنتی گلوبولین شــود. هر گونه تأخیر در مراحل 
پایانی آزمایش آنتی گلوبولین نیز ممکن اســت 

موجب  نتایج کاذب منفی شود.
معموال اولین قدم در بررسی آزمایش های قبل 
از تزریق خون فراموش می شود. ابتدای کار باید از 
بیمار در مورد سوابق وی سوال شود. سابقه تزریق 
خون یا پیوند )و در خانم ها سابقه بارداری( دارای 
اهمیت زیادی است. سابقه هر کدام از موارد فوق 
می تواند موجب حساس شدن فرد به آنتی ژن های 

متعدد )alloimmunization(  شود.

مطالعات نشان داده درمان کوآگولوپاتی بااستفاده ازآزمایش هایی دربالین بیمار، )Point of care tests(میزان نیاز به تزریق خون را کاهش می دهد. آزمایش هایی 
همانند بررسی ویسکواالستیک و قدرت تشکیل لخته، اطالعاتی درخصوص وضعیت دینامیک لخته فراهم می کند.

مدیریت خون بیمار به فرهنگ استفاده از گایدالین ها )راهنمای بالینی( در تمامی مواقع وتزریق خون یک واحد، یک واحد در بیماران فاقد خونریزی فعال توصیه 
می نماید )ارسال یک واحد خون و تصمیم گیری مجدد در خصوص تزریق واحد بعدی(. 

هم اکنون در بیمارستان هایی که کمیته انتقال خون دارند، پیشنهاد به تشکیل یک تیم مدیریت خون بیمار متشکل از چندین تخصص می شود. 

»گزارش موارد خطا در آزمایش های قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آنها«

دکتر سهیال ناسی زاده
 مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

آزمایش های قبل از تزریق خون )کــراس  مچ(
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»گزارش موارد خطا در آزمایش های قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آنها« 

غربالگــری آنتی بادی

مقدمه
غربالگــری آنتی بادی به همراه تعیین گروه خون وکراس مچ قبل از تزریق 
گلبول های قرمز به منظور جلوگیری از واکنش های انتقال خون و جلوگیری از 
کاهش عمر مفید گلبول های قرمز تزریق شده است. غربالگری آنتی بادی برای 
 ABO تشخیص حضور آلوآنتی بادی علیه آنتی ژن های گرو ه های خونی به جز
در بانک خون انجام می شــود. این آلوآنتی بادی ها علیه آنتی ژن های سیستم 
Rh، Duffy، Kell ، kidd و غیره که از لحاظ بالینی اهمیت دارند هستند. 
سلول های اسکرین مورد استفاده باید از کیت های تجاری استاندارد تهیه شوند 
 M . JKb.JKa.Fyb.Fya.k.K.e.c.E.C.D Leb.و حاوی آنتی ژن هــای
Lea.P1.S.s.N باشند. بهتر است غربالگری آنتی بادی قبل از کراس مچ انجام 
شود تا در صورت حضور آنتی بادی غیرمنتظره فرصت کافی برای شناسایی نوع 

آن وانتخاب واحدهای خونی مناسب برای انجام کراس مچ باشد.

روش ها
 آزمایش در ســه مرحلــه ی دمای اتاق ،  C٣٧ و آنتــی هیومن گلبولین 
انجام می شــود. اگر نتیجه آزمایش مثبت باشــد، تست شناســایی نوع آنتی 
بادی باید انجام شــود. اگر بیمار آنتی بادی مهم بالینی داشــته باشد فرآورده 
 گلبول هــای قرمز که انتخاب می شــود باید فاقد آنتی ژن هــای مربوط به آن

آنتی بادی باشد.
اگــر آنتی بادی از نظــر بالینی مهم نباشــد و در C٣٧ و فاز آنتی هیومن 
Rh.A-  کلوبولیــن واکنش ندهد، واحدهای گلبول های قرمز ســازگار از نظر

BO  انتخــاب می شــوند. روش هــای جدید ماننــد آزمایش فــاز جامد و یا 
آگلوتیناســیون ســتونی)ژل( به صورت روزافزون در آزمایشگاه های بالینی در 

حال استفاده هستند.

بحث
بیشتر نمونه های مورد آزمایش، ازنظرغربالگری آنتی بادی منفی هستند و با 
واحدهای گلبول قرمز سازگارند. نتیجه منفی آزمایش نشان می دهد در نمونه 

مورد آزمایش، آنتی بادی که با سلول های اسکرین واکنش دهد، قابل شناسایی 
نیســت. پزشکان مسئول درخواســت آزمایش ها پیش از تزریق خون هستند. 
درخواســت آزمایش پیش از تزریق خون در اعمــال جراحی می تواند متفاوت 
باشــد. 1-تنها درخواست تعیین گروه خون Rh.ABO  ٢-درخواست تعیین 
گروه ABO/Rh و غربالگری آنتی بادی ) تایپ واســکرین ( و ٣-درخواســت 

کراس مچ و یا ترکیبی از موارد فوق. 
در مــواردی که در یک نوع عمل جراحی احتمال تزریق خون کم اســت، 
درخواســت به صورت تایپ و اسکرین )T&S ( است. نمونه بیمار از نظر گروه 
خون ABO/Rh و آنتی بادی های غیرمنتظره )غربالگری آنتی بادی( آزمایش 
می شــود. ســپس نمونه در بانک خون نگهداشته می شود تا در صورت نیاز به 

تزریق خون، کراس مچ بر روی آن انجام شود.
بانک خون باید به میزان کافی واحدهای گلبول قرمز داشــته باشــد تا در 
صورت نیاز به بیمار تزریق شــود. اگر نتیجه غربالگری آنتی بادی منفی باشد 
و بیمار هیچ ســابقه ای از حضور آنتی بادی های مهم بالینی در گذشته نداشته 
 ABO/Rh باشــد، درصورتی که تزریق خون الزم شد، خون ســازگار از نظر
انتخاب شده کراس مج فوری انجام می شود و خون برای تزریق ارسال می شود. 
اگــر نتیجه غربالگری آنتی بادی مثبت باشــد واحدهای گلبول قرمز آنتی ژن 

منفی انتخاب شده و آزمایش کراس مچ کامل باید انجام شود.
درخواســت خون به صورت تایپ واســکرین مزیت زیادی نسبت به روش 
قدیمــی انجام کراس مــچ و رزرو خون برای بیمــاران دارد. درصورتیکه خون 
کراس مچ و رزرو شــود از دســترس خارج می شود و برای بیماران دیگر، قابل 
دسترسی نیست و بیماری که برایش خون رزرو شده نیز در اکثر موارد نیاز به 
تزریق خون پیدا نمی کند و خون ضایع می شود. همچنین درخواست به صورت 
تایپ واسکرین باعث کاهش نیاز به ذخیره کردن خون های اضافی، کاهش نیاز 
به معرف ها، کاهش بارکاری پرســنل و کاهش ضایعات خون می شود. استقرار 
سیاســت تایپ واســکرین به جای کراس مچ و رزرو در بانک خون بیمارستان 
نیازمند تهیه دســتورالعمل اســتاندارد و همچنین اســتفاده از روش حساس 

وکیت های استاندارد برای انجام این روش هست.
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روز پنجشنبه 96/10/07 سالن اصلی

هیئت رئیسه:
دکتر مستانه عالیی، دکتر آزیتا آذر کیوان، دکتر شهین شریفی، دکتر مریم زادسر

کنفرانس هموویژالنس )نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده های خونی(
مسئول:  دکتر مستانه عالئی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر مستانه عالئیسیستم هموویژالنس و اهمیت آن10:30-11:00

دکتر آزیتا آذرکیوانآشنایي با فرآورده هاي پالسمایي خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن11:00-11:30

دکتر مستانه عالئیآشنایي با فرآورده هاي سلولی خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن11:30-12:00

 آشنایي با نحوه تزریق خون، آماده سازي بیمار و آماده سازي12:00-12:30
دکتر شهین شریفی فرآورده های خونی

دکتر مریم زادسرآشنایي با عوارض حاد تزریق خون12:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

ادامه کنفرانس هموویژالنس )نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده های خونی(
مسئول:  دکتر مستانه عالئی

هیئت رئیسه:
دکتر مستانه عالئی، دکتر حسین تیموری، دکتر محمدرضا باللی

ساعتساعتساعت

دکتر حسین تیموریآشنایي با عوارض تاخیري تزریق خون14:00-14:30

دکتر محمدرضا باللینحوه تکمیل فرم های هموویژالنس14:30-15:00

پرسش و پاسخ15:00-15:30



نشريه علمي خبري انجمن آسيب شناسي ايران  54

نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به
شن

ج 
پن

مراقبت از خون ) هموویژالنس( قاطعانه به عنوان یکی از اجزای ســالمت و 
ایمنی زنجیره انتقال خون در نظر گرفته می شــود. با این حال رویکرد اجرایی 

آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده  ها )هموویژالنس( به معنای 
پایــش و نظارت بــر کل زنجیره انتقال خون از اهداکننــده تا دریافت  کننده و 
تجزیه و تحلیل داده  های مرتبط با عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده  های 
آن، به منظور شناســایی علل رخداد عــوارض و جلوگیری از وقوع مجدد آنها 
اســت. با توجه به اینکه رخداد عارضه در فرایند تزریق خون و فرآورده  هـــای 
خـــونی بسیار شــایع  تر از خطر انتقال عوامل عفونی است؛ بنابراین، در مسیر 
حفظ ســالمت بیمار، جلوگیری از تکرار خطاهای مشــابه و قابل پیشگیری و 

راه  اندازی نظامی منسجم برای گزارش  دهی بسیار ضروری به نظر می  رسد.
تاکنون نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده  ها )هموویژالنس( به 
عنوان یکی از شــاخه  های نسبتا تازه طب انتقال خون در بسیاری از کشورهای 

جهان استقرار یافته است.
 بعد از بررســی  های اولیه در ســازمان انتقال خون و تاکید بر اهمیت نظام 
مراقبت و نظارت بر مصرف خــون و فرآورده  ها )هموویژالنس(، انجام و اجرای 
این نظام مهم در مراکز درمانی به شوراي عالي سازمان انتقال خون در زمستان 
ســال 1٣٨٦ پیشنهاد شــد و تصویب گردید. اجرای این نظام در ایران از سال 
1٣٨٨بصورت آزمایشــی)پایلوت( در 5٠ مرکز درماني سراســر کشــور )1٩ 
بیمارســتان در تهران و٣1 بیمارستان در1٢ استان کشور( آغاز شد و با دستور 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، استقرار نظام مراقبت و نظارت بر 
مصرف خون و فرآورده  ها )هموویژالنس( از سال 1٣٩1 در تمامي مراکز درماني 

اجباری شد.
در نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده  ها )هموویژالنس( 

چهار فرایند اصلی ذیل مورد پایش قرار می گیرند:
1- درخواست خون و فرآورده  ها توسط پزشکان و مراکز درماني

٢- نگهداري خون و فرآورده  های خونی در بانک خون مراکز درمانی
٣- انجام آزمایش  های سازگاري قبل از تزریق 

٤- نظارت بر روند تزریق و عوارض پس از تزریق
اســتقرار نظام مراقبت و نظــارت بر مصرف خــون و فرآورده  ها 
)هموویژالنس( در هر مرکزدرمانی متضمن آموزش پزشکان، پرستاران 

و کارکنان بانک خون در خصوص:
■ موارد مصرف و عدم مصرف خون و فرآورده  ها

■ آشنایی با خون و انواع فرآورده  ها 
■ نحوه شناسایی بیماران قبل از تزریق خون و فرآورده  ها 

■ چگونگی شناسایی عوارض حاد و تأخیری تزریق خون و فرآورده  ها 
■ و مدیریت صحیح بیماران در این خصوص است

 تمامی این آموزش  ها با اســتفاده از مواد آموزشــی یکسان و تهیه شده از 
آخرین منابع علمی ارایه می  شود. 

پس از طی مراحل آموزشی، عوارض مرتبط با تزریق خـــون و فرآورده  ها بر 
اســاس آموزش  های داده شده و دستورالعمل  های موجود، شناسایی و در قالب 
فرم یکســان و اســتاندارد گزارش عوارض در صورتی که قابلیت استناد آنها به 
تزریق خون و فرآورده  ها ثابت شود، به اداره  های کل انتقال خون استانی ارسال 

می  شوند. 

در ادامه، تمامی این عوارض به دفتر نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و 
فرآورده  ها )هموویژالنس( در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ارسال می  شود.
اهــداف اختصاصی )ویژه( برقــراری سیســتم مراقبت از خون 

)هموویژالنس(:
1- هدایــت و ارتقــای فرآینــد تزریق خــون در بیمارســتان ها به کمک 
آموزش های داده شده که در نتیجه می تواند فرآیند تزریق را بتدریج به حالت 
اســتاندارد خود نزدیک نموده و مانع از اتالف فرآورده های خون به دلیل عدم 

آگاهی از شیوه نگهداری آنها و عدم آگاهی از نحوه تزریق صحیح خون، شود.
٢- ارتقاء ســالمت بیماران به دلیل افزایش آگاهی پرستاران و پزشکان در 
رابطه با نحوه تزریق استاندارد خون و مدیریت صحیح عوارض احتمالی تزریق 

خون.
٣- گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به عوارض ناخواسته تزریق 
خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اخذ اقدامات اصالحی الزم و مناســب 

برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها.
٤- گزارش عوارض ناشــی از تزریق خون به صورت سیســتماتیک از کلیه 
مراکــز درمانی و جمــع آوری در واحد هموویژالنس ســازمان انتقال خون به 
جهت جلوگیــری از پراکندگی در امر گزارش دهی و داشــتن آمار صحیح از 

میزان بروز عوارض.
5- مستند ســازی موارد تزریق خون در یک بیمارستان و بررسی مقایسه 
ای آن در سال های متوالی به کمک فرم های طراحی شده، به منظور ارزیابی 
میزان تزریق خون در کل کشــور، میزان تزریق های خون بدون عارضه، میزان 

تزریق های همراه با عارضه و مشخص نمودن میزان بروز هر عارضه.

 نظام مراقبت و نظارت
 بر مصرف خون  و فرآورده های خونی )هموویژالنس(

دکتر مستانه عالیی
عضو هیئت علمی، سازمان عالي آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
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٦-  اســتفاده از یک فرم استاندارد در تمام مراکز درمانی جهت درخواست 
خون و فرآورده های خونــی که منجر به تجویز صحیح و جلوگیری از مصرف 

نابجای فرآورده و به عبارت بهتر مصرف بهینه خون می شود.

وظایف سازمان انتقال خون
1-انتخاب اهدا کننده سالم 

٢-انجام آزمایش هــای الزم روی خون های اهدایی)نظیربررســی از لحاظ 
HBV،HCV،HIV،Syphilis و تعیین گروه خونی(

٣-تهیه فرآورده های مختلف نظیرگلبول قرمز، پالکت،پالسما،کرایوپرسیپیتیت 
و ســایر فرآورده ها نظیرگلبول قرمز شســته شده،کم لکوســیت، اشعه دیده، 

منجمد و...
٤-نگهداری و ذخیره سازی صحیح فرآورده های خونی

5-آزاد سازی و پخش خون
یــک واحد خون کامل پس از طی مراحل مختلف ســانتریفیوژ می تواند به 
واحدهای گلبول قرمز متراکم، پالکت، پالسمای تازه منجمد، کرایو پرسیپیتیت 

تبدیل شود.
از پالسمای بدست آمده در بخش های پاالیش می توان محصوالت مختلفی 
از قبیــل آلبومیــن، ایمونوگلوبولین ها ،فاکتورهای انعقادی و آنتی ســرم های 

مختلف تهیه کرد.
فرآورده های خون آن دسته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد 
درمانی داشته و میتوانند بوسیله سانتریفیوژ،فیلتراسیون،منجمد کردن و سایر 

روشهای مرسوم در انتقال خون،تهیه گردند.
از ســویی به منظور اســتقرار صحیح سیســتم همو ویژیالنس در سیستم 
درمانی کشور، آشنایی کلیه پرسنل درگیر در تجویز خون و فرآورده های خونی 
با عوارض ناشــی از انتقال خون، به منظور شناسایی و گزارش عوارض ضروری 

است.
Transfusion Reactions:)عوارض ناشی از تزریق خون و فرآورده ها(

گروهی نا همگون از عوارض ناخواسته تجویز خون و فرآورده ها هستند که 
در حین یا به فاصله کوتاهی پس از انتقال خون بروز می کنند.

این عوارض بصورت حاد و تاخیری )تقسیم بندی رایج تر(، همولیتیک و غیر 
همولیتیک،عفونی وغیر عفونی و ...طبقه بندی می شوند.

عــوارض از لحــاظ بالینــی غالبــا بصــورت تب)معمــوال کمتــر از 1 
درجه(،لرز،دیسترس تنفســی،افزایش یا کاهش فشار خون،درد قفسه سینه یا 
شکم،درد در محل تزریق،عالئم پوستی نظیر کهیر،راش پوستی،خارش، قرمزی 

و ادم لوکالیزه، زردی،تهوع، استفراغ، اولیگوری و یا آنوری بروز می کنند.

مهمترین عوارض حاد )که کمتر از ٢٤ ساعت پس از تزریق بروز می کنند( 
شامل:

■ Acute Hemolytic Transfusion Reactions )Immune & 
Non Immune(

■ Transfusion Related Sepsis
■ Transfusion Related Acute Lung Injury )TRALI(
■ Transfusion Associated Circulatory Overload )TACO(
■ Mild Allergic Reactions
■ Severe Allergic Reactions & Anaphylaxis
■ Febrile Non Hemolytic Transfusion Reactions )FNHTR(
■ Complications Of Massive Transfusion )Citrate Tox-

icity, Hyper and Hypo Kalemia(
■ Air Embolism

مهمتریــن عوارض تاخیری )که پس از 24 ســاعت از تزریق بروز 
می کنند( شامل:

■ Delayed Hemolytic Transfusion Reactions )DHTR(
■ Delayed Serologic Transfusion Reactions )DSTR(
■ Transfusion Associated Graft Versus Host Disease 

)TA-GVHD(
■ Platelet Refractoriness
■ Post Transfusion Purpura
■ Iron Overload
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مجمع عمومی انجمن علمی آسیب شناسی ایران
هیئت رئیسه:

 استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر فرزانه رحیمی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر محمدعلی برومندبررسی گزارش عملکرد یکساله هیئت مدیره8:00-8:30

آقای سیدمهدی ضرغامی گزارش تراز مالي و تصویب تراز سال مالی 8:30-8:401395

دکتر سعید آزاد ارمکیگزارش بازرس انجمن در مورد عملکرد یکساله هیئت مدیره8:40-8:50

پرسش و پاسخ8:50-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:15

روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )2(
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پاتولوژی پستان
هیئت رئیسه:  دکتر صدیقه کیهانی، دکتر فرید معین فر، دکتر سوزان صنعتي

سمینار پاتولوژی پستان
مسئول برنامه: دکتر مریم کدیور        

نام سخنرانموضوعساعت

فواید و محدودیت هاي آزمایشات مولتي ژنومیک رایج براي کموتراپي ادجوانت  10:15-10:45
دکتر فرید معین فرکانسر پستان

 پاتولوژي پیش بیني کننده در مدیریت درمان بیماران10:45-11:15
دکتر سوزان صنعتيسرطان پستان )1(

دکتر فرید معین فرنقش بیوپسي مایع در سرطان پستان11:15-11:45

 پاتولوژي پیش بیني کننده در مدیریت درمان بیماران11:45-12:15
دکتر سوزان صنعتيسرطان پستان)2(

دکتر صدیقه کیهانیسیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ضایعات پستان12:15-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

14:00-16:00
 معرفی موارد اسالید سمینار پستان
مسئول برنامه : دکتر مریم کدیور

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

16:30-18:00
 معرفی موارد اسالید سمینار پستان

مسئول برنامه: دکتر مریم کدیور

روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )2(
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پیشــرفت علم در زمینه بیولوژی ســرطان پســتان و افزایــش روز افزون 
بیومارکرهای شناخته شده سبب جهشی در شناسایی پیش آگهی بیماری و نحوه 
پاسخ به درمان شده است. شناسایی بیومارکرهایی مثل رسپتورهای استروژن، 
پروژســترون، Her2 و مارکر پرولیفراسیون ki-67 جزء موارد اساسی گزارش 
 پاتولوژی بوده و ارائه آنها برای هر نمونه پاتولوژی سرطان پستان ضروری است.
هدف اصلی استفاده از این رسپتورها تایین میزان موثر بودن هورمون درمانی یا 
داروهای ضد Her-2 است. به تازگی تست های ژنومیک نیز در این مقوله وارد 
شده و استفاده از آنها در صورت در دسترس بودن اطالعات ارزشمندی را در مورد 
نحوه انتخاب درمان و پاسخ به درمان در اختیار قرار مي دهند. تعداد تست های 
ژنومیک بسرعت در حال افزایش است. هر کدام از این تست ها ژن های مختلف 
را ارزیابی مي کنند و از این طریق پیش آگهی تومور یا نحوه پاســخ به درمان 
قابل پیش بینی خواهد بود. تاثیر گذاری این تســت ها به میزانی اســت که در 
چــاپ جدید American Joint Commission on Cancer  نتایج این 
 تست ها در تقسیم بندی TNM Stage تومورهای پستان گنجانده شده است.

در طول دهه اخیر درک ما از بیولوژی ســرطان پســتان بطــور قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده اســت. در حال حاضر ســرطان پســتان را نه یک بیماری، 
بلکــه گروهی از بیماري ها با خصوصیات ملکولــی و ژنتیک مجزا مي دانیم که 
همگی آنها از ســلول های اپیتلیال )epithelial( پستان منشاء مي گیرند اما 
 در پیش آگهی، نحوه عود و انتشــار بیماری به اعضاء دوردست از هم متفاوتند.

در این سخنرانی مروری خواهیم داشت بر بیومارکرهایی که بیشترین نقش را 
در تعیین پیش آگهی یا پیش بینی پاسخ به درمان سرطان پستان دارند. بعضی 
از این بیومارکرها مثل اســتروژن رسپتور، پروژسترون رسپتور یا Her2 مدت 

زیادیست که استفاده مي شوند و جزو استانداردهای درمان هستند. بعضی دیگه 
مثل مارکر پرولیفراسیون ki-67 علیرغم اینکه بطور وسیع مورد استفاده قرار 
مي گیرند اما هنوز استاندارد نشده اند و بعضی از مارکرها مثل مارکرهای التهاب 

نیز بسیار جدید هستند و هنوز تحقیقاتی محسوب مي شوند.

آسپیراسیون ســوزنی تومورهای پســتان برای توده های قابل لمس انجام 
می شــود. در توده هایی که با رادیولوژی تشــخیص داده شده اند آسپیراسیون 

سوزنی با کمک و راهنمایی اولترا ساند قابل انجام است. 
ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی پســتان برای توده های کمتر از یک 

سانتی متر محدود است.
در مقایسه با بیوپسی سوزنی بافتی، سیتوپاتولوژی پستان ارزش تشخیصی 
کمتری داشــته و منفی کاذب بیشتری نشان می دهد. به همین علت در اکثر 
مراکز پزشکی دنیا بیوپسی ســوزنی بافتی ) core needle biopsy ( جای 

سیتوپاتولوژی )Fine needle aspiration cytology( را گرفته است.
برای درمان قطعی الزم اســت که نتیجه سیتوپاتولوژی توده های پستانی با 

.)triple test( ماموگرافی و امتحان فیزیکی و بالینی مقایسه شود
تشــخیص ســرطان های با تمایز خوب )well-differentiated( نظیر 
کارســینوم توبوالر و کارسینوم لبوالر با ســیتولوژی مشکل بود و امکان پاسخ 
منفــی کاذب را به وجود می آورد. از طرف دیگر ضایعات خوش خیم پســتان 
نظیر فیبرو آدنوم، نکروز چربی، ماســتیت و تغییرات ناشــی از رادیوتراپی در 
سیتولوژی سلول های آتیپیک را نشان می دهند که احتمال جواب مثبت کاذب 

را ایجاد میکند.
نمونه کامل انواع ضایعات خوش خیم و بدخیم پســتان و تشخیص افتراقی 

آنها در کنفرانس سیتوپاتولوژی پستان ارائه خواهد شد.
مانند گروه های دیگر  گزارش ســیتوپاتولوژی ضایعات پســتان 

سیتولوژی شامل 5 گروه است:
گروه اول: Negative for malignancy. ســلول بدخیم وجود ندارد. 
نمونه ســیتولوژی پستان باید حداقل ٦-5 گروه سلول های اپی تلیالی )که هر 
گروه دارای  5 تا 1٠ ســلول باشــد( را به همراه حداقل ده سلول میواپی تلیال 

دوقطبی داشته باشد تا نمونه کافی تلقی شده و منفی گزارش شود.
گــروه دو: آتی پیکال. تومورهای با تمایز خوب نظیر کارســینوم توبوالر و 
کارسینوم لبوالر ممکن است به اندازه کافی عالئم بدخیمی سلولی نشان ندهند 
و در نتیجه در این گروه قرار بگیرند. از طرف دیگر برخی ضایعات خوش خیم 
نظیر فیبروآدنوم ممکن اســت ســلول های آتیپیکال نشان داده و در این گروه 

قرار گیرند.
Suspicious for malignan-( گروه سوم مشــکوک برای تومور بدخیم:

cy(. این گروه شــامل نمونه هایی می شود که عالئم بدخیمی را کم و بیش نشان 
می دهند ولی نمونه یا خیلی کم سلول است و یا اینکه سلول ها با خون یا سلول های 

التهابی پوشیده شده اند و تشخیص صد در صد بدخیمی را مشکل می کند.
 .)Positive for malignancy(گروه چهارم: تومور بدخیم دیده می شود

در این گروه عالئم بدخیمی سلولی واضح است.
 .)Insuffcient or Non-diagnostic(گروه پنجم: نمونه کافی نیست
در این گروه ســلول های اپیتلیالی و میو اپیتلیالی هر کدام کمتر از 5 گروه یا 
عدد هســتند. احتمال منفی کاذب در این صورت به شــدت باال می رود و این 

نمونه ها باید تکرار شوند.

نقش پاتولوژی در پیش بینی سیر سرطان پستان

سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ضایعات پستان

دکتر سوزان صنعتی
استادیار آسیب شناسی دانشگاه واشنگتون

دکتر صدیقه کیهانی
استاد آسیب شناسی دانشگاه اوهایو



59

ج شنبه
پن

دوره جدید شماره 71 پیاپی 83 آذر و دی 96

روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )3(

بیوشیمی

هیئت رئیسه:
دکتر میترا مهرآزما، دکتر خسرو عادلي

سمینار بیوشیمی 
مسئول: دکتر میترا مهرآزما 

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر خسرو عادليمحدوده مرجع بیومارکرهاي آزمایشگاهي در بیماري و سالمت کودکان 10:30-11:00

دکتر خسرو عادليآزمایشات بر بالین بیمار )POC( در کودکان 11:00-11:30

دکتر میترا مهرآزما تست های آزمایشگاهی در تشخیص سندرم های سوء جذب 11:30-12:15
دکتر الهام طالچیان

دکتر  فاطمه سیاري فردجنبه هاي کلینیکي سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین12:15-12:30

دکتر خسرو عادليبررسي آزمایشگاهي سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین 12:30-13:00
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

به
شن

ج 
پن

محدوده مرجع آزمایشگاهي اطالعات ارزشمندي در درک تست هاي کمي 
آزمایشگاهي در اختیار پزشــکان قرار مي دهد و براي ارزیابي سالمت بیماران 
و تصمیم گیري بالیني اهمیت دارد. متاســفانه، فاصلــه بحرانی بین محدوده 
مرجــع واقعي و به روز شــده وجود دارد و این فاصلــه موجود، مي تواند منبع 
خطاي تشــخیص در بیماران باشــد. بــراي درک این فاصلــه، مطالعات بین 
 المللي توســط تعداد زیادي از افراد شامل KIGGS initiatives  درآلمان،

 AACC-National ChildrenStudy .در استرالیا Normals  Aussie
 CALIPER در اسکاندیناوی و initiative NORICHILD در امریکا و

study در کانادا انجام شده است. 
در ایــن ســخنرانی در مــورد آخریــن و جدیدترین محدوده هــای مرجع 
 بحث شــده در دنیــا بحث خواهم کــرد. همچنیــن در مورد آنچــه در اخیر

 .)www.caliperproject.ca (چاپ شده، صحبت خواهم کرد CALIPER 
این Data base  بر پایه جمعیت زیادي طراحي شده است که تاثیر نژاد  و سن 
را در محدوده جمع بررســي کرده است و به همین دلیل ثابت شده است که در 

تمام دنیا قابل استفاده است.
ایــن ســخنرانی فواصــل و چالش هــای محدوده هــای مرجــع در   در 
کــودکان و بــه خصــوص آنچــه در مطالعات بیــن المللــی و در کانــادا به 
 عنــوان پــروژه CALIPER بــه آن پرداختــه شــده معرفــی و بحــث 

خواهد شد.
 همچنین مطالعات تداخلي بر پالت فرم های بیوشــیمیایي کلینیکال شامل 
 Beckman ، Ortho ، Roche ، SimenesوAbbot روش های انجام شده با

ارائه خواهد شد.

عالوه بر پایش پارامترهاي خوني، اجازه سریع ارزیابي وضعیت فیزیولوژیک 
بیمــاران را با حداقل خون مــورد نیاز تامین می کند. ایــن مفهوم به صورت 
)POCT(، مطرح شــده است که زمان انجام دهی )TAT( سریع دارد و آسان 
اســت. گلوکومتر اولین وسیله اي از این دسته اســت که در بالین براي اندازه 

گیري قند خون مورد استفاده قرار گرفت.
 در عــرض 1٨ ســال در برنامــه هــاي وســیع POCT در بیمارســتان

 ،  .iSTAT در تورنتــو پایه ریزي کردیــم و از گلوکومتر  Sick children 
اندازه گیری گازهای خونی، سیســتم های ACT ، آنالیز ادرار، خون مخفی در 
مدفوع را در بخش هــای NICU ، جراحي، کاردیولوژي، اطاق عمل، IGT و 

سایر بخش ها به کار گرفتیم.
به عنوان بخشــي از کنترل کیفي، ما یافته هــای گلوکومتر را ازNICU  و 
 POCT سایر بخش ها را با آزمایشگاه مقایسه کردیم تا مشکالتي که با برنامه

وجود داشت را دریابیم.
 همــراه بــا برنامــه ریــزي یــک روش دقیــق و حســاس بیمارســتان

 Sick Children یک تغییر اساســي در تست هاي POCT به وجود آورد. 
زیرا به طور کامــل eConnectivity را ایجاد کرد. قبل از آن، اندازه گیري، 
نتیجه، کنترل کیفي و اوپراتورها همه بر روی کاغذ کنترل می شدند. با اجرای 
Nova Statstrip Glocosemeter امــکان مداخله و بررســی الکترونیک 
اندازه گیری ها، کنترل کیفی و اپراتورها ایجاد شــد ولي هنوز نیازمند کاغذ به 
طور دســتي براي گزارش نتایج بود. مرحله نهایــي براي اتصال کامل با نصب 
AegisPOC(  vendor   neutral middleware( ایجاد شــد که براي 
همه عملکردهاي قبلي توانایي داشــت ولی گزارش اتوماتیک نتیجه به سابقه 
بیمار امکان پذیر شــد. ترکیب مدیریت پیشرفته از طریق حذف منابع خطاي 
پره و پست آنالیتیکال باعث شده که دستیابي به داده هاي مرکزي امکان پذیر 
باشــد که نیاز به دوباره انجام دادن آزمایش را کمتر مي کرد. در این سخنراني 
فواید و چالش هاي تســت هاي POCT را در اطفال توضیح داده خواهد شــد 
و پیشــرفت ها را در یک منبع بیمارســتان و همچنین در شرایط مراتب اولیه 

گفته می شود.

 محدوده مرجع بیومارکرهاي آزمایشگاه 
بیماري و سالمت درکــودکان

تست های تشخیصی ســوء جذب

آزمایش های بر بالین بیمار )POC( در کــودکان

دکتر خسرو عادلی 
دانشمند ارشد موسسه تحقیقاتی بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو

دکتر خسرو عادلی 
دانشمند ارشد موسسه تحقیقاتی بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو

دکتر میترا مهرآزما
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي ایران

در موارد شک به سوء جذب مثال زمانی که بیمار با اسهال مزمن، کمبود های 
تغذیه ای و یــا کاهش وزن مراجعه می کند برای اثبات شــک بالینی و تعیین 
علت نیاز به انجام آزمایش های زیــادی وجود دارد. در ابتدا باید چند آزمایش 
پایه نظیر CBC و ESR، بررســی فوالت، آهن، آلبومین، کلســیم، فسفر و 
منیزیم ســرم انجام داد. همچنین آزمایش های عملکرد کبد و کلیه و بررســی 
میکروبیولوژیک مدفوع در برخی مورد نیاز است. انجام رادیولوژی روده باریک، 
پانکراس، CT scan، ERCP و سونوگرافی مفید بوده و در نهایت گاه نیاز به 

اندوسکپی و انجام بیوپسی می شود و بررسی هیستوپاتولوژی نمونه به تشخیص 
نهایی کمک می کند. ســوء جذب مواد غذایی به سه دسته لومینال، مخاطی و 
پس از جذب تقسیم می شود و آزمایش ها و بررسی ها هم به همین ترتیب انجام 
می شوند. همچنین برحسب سوء جذب نوع ماده غذایی هم بررسی ها متفاوتند.

در بررســی سوء جذب چربی می توان چربی مدفوع را اندازه گیری کرد و با 
تســت های تنفسی برای C14 انجام داد. تست های سوء جذب کربوهیدرات  ها 
شــامل اندازه گیری lactose intoleranceو d-xylose اندازه گیری مواد 
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احیا کننده مدفوع همراه با تست های تنفسی هستند.
برای ســوء جذب پروتئین ها اندازه گیری alpha 1-anti trypsin کمک 
کننده اســت. تعیین ســوء جذب مواد معدنی و ویتامین ها با اندازه گیری آنها 

درخون و اندازه گیری سدیم و پتاسیم انجام می شود.
تست های بررسی غیرتهاجمی عملکرد پانکراس نظیر کیموتریپسین مدفوع 

وجود دارد ولی بررسی های تهاجمی هم هستند.
بعد از آن نوبت به تست های ســرولوژی می رسد. توافق کلی وجود داردکه 

بهترین تســت غربالگری تعیین آنتی بادی از نوع IgA علیه ترنس گلوتامیناز 
بافتی )t TLA( اســت که حساسیت باالیی دارد، در حالی که تست های دیگر 
نظیــر آنتی اندومیزیال آنتی بــادی )EMA( از نوع IgA اختصاصیت باالیی 
دارند درحالیکه اندازه گیری آنتی بادی های ضد گلیادین حساســیت کمتری 

دارند.
 آنتی بــادی جدید دیگــر آنتی بادی علیــه پپتیدهای دآمینــه گلیادین

 )DGP-AGA( است.

در طول دهه هــاي اخیر، یک افزایش مقاومت به انســولین مانند چاقي و 
دیابت تیپ ٢ در بالغین و کودکان ایجاد شــده اســت. مقاومت انسولین و پره 
دیابت، یک اختالل پاتوفیزیولوژیکي دیابت تیپ ٢ اســت و با چاقي شــکمی 
بیمار با دیس لیپیدمی متابولیک مرتبط اســت، توافق در حال حاضر این است 
کــه چاقي و مقاومت به انســولین در واقع جزئي از ســندرم متابولیک طبقه 
بندي مي شوند. سندرم متابولیک که قبال سندرم مقاومت به انسولین یا سندرم 
x خوانده مي شــوند با عدم تحمل گلوکز، مقاومت به انســولین چاقي و دیس 

لیپدمی و پرفشاری خون خود را نشان مي دهد.
 مقاومت به انســولین به طور معمول اولین نشــانه دیابت ٢ بوده و خود را 
به صورت کاهش پاســخ بیولوژیکي نسبت به سطح زمان انسولین پالسماي در 
گردش نشان مي دهد. نشانه هاي مقاومت به انسولین، شامل عدم تحمل گلوکز، 
هیپر گلیسمي و افرایش سطح انســولین پالسمایي است. تا زمانیکه پانکراس 
مي تواند پاسخ کاهش یافته انسولین را از طریق افزایش ترشح انسولین جبران 
کند فرد قادر به کنترل ســطح خون گلوکز است. ولي اگر درمان صورت نگیرد 
در نهایت پانکراس نمي تواند انســولین کافي ترشح کند و دیابت تیپ ٢ اتفاق 

مي افتد. 
دیس لیپومي متابولیک یک جزء مشــترک ســندرم متابولیک اســت و با 
هیپرتري گلیســریدمی، VLDL باالي پالســمایي، ســطح پایین HDL و 

LDL کوچک و متراکم همراه است. این یک لیپوپروفایل آتروژنیک است که 
با افزایش خطر قلبی عروق زیادي همراه اســت. در حال حاضر مشخص شده 
است که ارتباط موقتي بین ســیگنال دهي انسولین و تغییرات در متابولیسم 

لیپید و لیپوپروتئین وجود دارد.
بنظر میرسد نقص در ذخیره اسیدهاي چرب آزاد و اکسیداسیون یک فاکتور 
مرکزي شــروع کننده باشد که منجر تقویت ورود اســید چرب به بافت هاي 
حســاس به انسولین مانند کبد و عضله مي شــود. در حال حاضر به نظر مي 
رســد که قسمتي از پاتوژنز تیپ دو دیابت شامل التهاب ساب کلینیکال است. 
رژیم هاي پر چربي و عدم فعالیت علت اصلي چاقي و مقاومت انســولین است 
 که باعث تغییرات فیزیولوژیک شــامل افزایش پراکسیداسیون چربي، افزایش

 TNF-alpha و افزایش بتااکسیداســیون میتوکندري مي شــود. افرادي که 
داراي اضافه وزن هســتند، بافت چربي بیشــتري دارند که در تنظیم و تغییر 
اســیدهاي چــرب و مارکرهاي التهابي نقــش دارد و موجب افزایش ترشــح 

ادیپوکین هاي پیش التهابي به خصوص TNF_alpha مي شود.
اهداف اصلي ســخنراني، مــرور پاتوفیزیولوژي ســندرم متابولیک، نقش 
آزمایشــگاه در تشــخیص و پایش بیماران مبتال به مقاومت انســولین است. 
همچنین در مورد تعداد زیادي از بیومارکرهاي جدید آزمایشگاهي مقاومت به 

انسولین و پره دیابتي ها و ارزش تشخیص آنها بحث خواهد شد.

آزمایش های بعدی تست های ژنتیکی هستند. انجام تست های  HLA بخصوص تعیین HLA- DQ3 و HLA-DR2 که اندیکاسیون های خاص خود را دارند 
و نباید به صورت روتین انجام شوند. 

در نهایت بیوپســی مخاط روده اســت که دارای چالش های خاص خود است. چگونگی برخورد با نمونه برداشته شده از دئودنوم و چگونگی تفسیر آن و  افتراق از 
انتریت های دیگر همه نکات کلیدی هستند که هر پاتولوژیستی باید از آنها اطالع داشته باشد.

بررسي آزمایشگاهي سندرم متابولیک و مقاومت انسولین
دکتر خسرو عادلی

دانشمند ارشد موسسه تحقیقاتی بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو
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هیئت رئیسه:
دکتر محمد علی برومند، دکتر هیوا صفار

سمینار بیوشیمی 
مسئول : دکتر هیوا صفار

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر صدیقه شمسروش هاي روتین و جدید اندازه گیري هورمون ها و عوامل موثر بر نتایج14:00-14:45

دکتر هیوا صفارکنترل کیفیت داخلي  بر مبنای سیگما14:45-15:20

دکتر محمد علی برومندکنترل کیفیت بر اساس ریسک 15:20-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

 مباني کالبراسیون و کنترل شناسي تجهیزات پایه در آزمایشگاه16:30-17:45
 تشخیص پزشکي

مهندس احسان رضواني
 مهندس علیرضا آریا

پرسش و پاسخ17:45-18:00

روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )3(
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 اندازه گیــری هورمون ها و بیومارکرهایی نظیر فاکتورهای رشــد اهمیت 
بسیار زیادی در تشــخیص و پایش درمان بیماری های گوناگون بویژه در طب 
کودکان دارد. به همین دلیل الزم اســت آزمایشگاه ها از روش های بسیار دقیق 
و قابل اعتماد، ســریع، اســتاندارد و با کیفیت باال اســتفاده نمایند. همچنین 
الزمه اســتفاده موثر از نتایج آزمایشگاهی توجه به انتخاب صحیح نوع آزمایش 
و اطمینان از رعایت شــرایط الزم برای آزمایش ها از قبیل زمان نمونه گیری و 
تاثیر عوامل مختلف مثل غذا و دارو برنتایج آزمایش و تفسیرصحیح آن توسط 

پزشکان است. 
در دو دهه اخیر پیشــرفت های زیادی در تکنولوژی آزمایشــگاهی صورت 
گرفته اســت که بیشــتر در جهت کوچک شدن دســتگاه ها و تجمیع و انجام 

آزمایش هــای مختلــف در یک نمونه بطــور همزمان، اســتفاده از روش های 
اتوماسیون بجای دستی واستفاده از دستگاه هایی برای تشخیص بر بالین بیمار 
می باشــد. همچنین متدهای آنجام آزمایش از روش های بیو اسی و شیمیایی 
که در دههای ٦٠و٧٠ کاربرد رو تین داشــت با گذر از رو شــهای رادیو ایمونو 
اسی و الیزا بسمت استفاده از روش های دقیق تر و سریع تر کمی لومینسانس و 
الکتروکمی لومینانس و در آینده نه چندان دور Tandem Mass پیشــرفت 

کرده است.
در این مقاله با مروری بر روش های جدید و روتین اندازه گیری هورمون ها و 
مزایا و معایب هرکدام ،عوامل تاثیر گذار برنتایج در ســه مرحله پره آنالیتیکال، 

آنالیتیکال و پست آنالیتیکال را یررسی خواهیم کرد. 

پارادایم شــش ســیگما اولین بار توســط Motorola در سال 1٩٨٠ به 
عنوان مکانیسمی جهت پیشرفت در کیفیت معرفی شد که با تمرکز بر کاهش 
خطا و انتخاب اهداف ســخت گیرانــه و دقیق عمل می کنــد. در واقع هدف 
 ایــن روش، رویکــرد دقیق و تکرارپذیر جهت کاهش خطاســت که با مقیاس

 )DPM)Defect Per Million بیان می شود. گرچه این روش در صنعت 

بسیار موفق عمل نموده است ولی بکارگیری آن در سیستم بهداشتی هنوز در 
مراحل اولیه است. سیگما)δ( حرفی یونانی است و به منظور توصیف واریاسیون 
یک فرآیند بکار میرود. در واقع مقدار ســیگما نشانگر فراوانی بروز نقص )خطا( 
در یک فرآیند اســت. به این ترتیب که مقادیر باالتر ســیگما به معنای وجود 

خطای کمتر و برعکس است.

روش های جدید و روتین اندازه گیری هورمون ها و 
عوامل موثر بر نتایج

کنترل کیفی داخلی درجه سیگما 

دکتر صدیقه شمس
متخصص بیوشیمی بالینی ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هیوا صفار 
دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي تهران
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در مدیریت کیفیت در آزمایشگاه . شش سیگما یک روش ساختارمند بر مبنای 
 DMAIC(Defne,Measure, Analyze, Improve and Control)
است که خصوصا درهمراهی با استراتژی Lean باعث افزایش کیفیت در خدمات 

آزمایشگاه می شوند.
می دانیم که واریاسیون ها به شکل ذاتی در فرآیندها وجود دارند و همین منشا 
وجود خطاست. این مفهوم اولین بار توسط Walter A. Shewhart بیان شد. او 
این واریاسیون ها را به دو دسته ویژه )Special( و مشترک)Common( تقسیم 
کرد.گروه اول ذاتی خود روش هستند و صرفا با مداخله در آن قابل اصالح و کاهش 
هستند. در حالیکه گروه دوم به دالیل خارجی رخ می دهند که چنانجه شناسایی 
شوند  قابل رفع کردن هستند. سیگما معیاری است که میزان این انحراف از خط 

مستقیم )واریاسیون ها( و هدف نهایی را مشخص می کند.
هر فرآیندی می تواند در مقیاس سیگما بررسی شود تا مشخص شود چه تعداد 
سیگما می تواند در محدوده مجاز قرار گیرد. در سیستم مدیریت کیفیت سیگمای 
٦ معادل DPM ٣.٤ به عنوان  World Class Quality پذیرفته شــده است. 
سه سیگما حداقل عملکرد قابل قبول را نشان می دهد و مقادیر کمتر به این معنی 

است که روش ناپایدار بوده و قابل قبول نیست.

این روش به راحتی می تواند برای روش ها و فرآیندهای کمی و کیفی آزمایشگاه محاسبه شود. از این روش می توان در بررسی ادعای شرکت سازنده،  صحه گذاری 
روش، پایش دراز مدت در کنترل کیفیت و انتخاب مناسب قوانین کنترل کیفی استفاده کرد.

دو روش برای اســتقرار ایــن روش وجود دارد. 
روش اول با مشاهده خروجی فرآیند و شمارش خطا 
اســت که بجز مرحله آنالیتیکال می تواند در ســایر 
مراحل آزمایــش نیز بکار گرفته شــود. روش دوم 
که تمرکز بیشــتری بر آن خواهیم داشت متمرکز 
بر محاسبه ســیگما در مرحله آنالیتیکال است. در 
این حالت به دنبال روشــی هستیم که با بکارگیری 
حداقل تعداد کنترل و انتخاب بهترین قوانین کنترل 
کیفی توانایی شناســایی بیشترین خطا با کمترین 
میزان مقدار خطای کاذب را داشــته باشیم.به این 
منظور به اختصار الزم است در مرحله اول محدوده 
Tolerance Limit or Total Al- )مجــاز خطا 

)lowable Error را مشخص کنیم. سپس میزان 
گرایش )bias( و واریاسیون روش را محاسبه و آنرا 
در مقیاس سیگما محاسبه کنیم. به این ترتیب قادر 
خواهیــم بود بهترین قوانیــن را برمبنای چگونگی 

عملکرد روش مشخص و روش را کنترل کنیم.  If you do not measure, you do not know and if you do not
.know , you can not manage

برای قسمت اعظم نیمه دوم قرن بیستم اصطالح کنترل کیفی در آزمایشگاه 
بالینی، عمومــا به معنای آزمایش نمونه های کنترل بود که به گونه ای طراحی 
و آماده شــده بودند که بیشترین شباهت را به نمونه  های بیماران داشته باشند 
و به عالوه با استفاده از تکنیک های آماری کنترل فرآیند، نتایج به دست آمده 
از این نمونه ها را ارزیابی کرده و تغییرات قابل مالحظه در عملکرد را تشخیص 

می دادند.

مفهوم کنترل کیفی از پایش پایداری یک سیستم اندازه گیری، در حال گذر 
و تکامل به سمت مدیریت خطر گزارش ناصحیح نتایج بیماران است.

تکنیک های مدیریــت خطر می تواند برای طراحی یک برنامه کنترل کیفی 
براساس نیازهای هر آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد.

یک برنامه کنترل کیفی برمبنای خطر می تواند با یک هزینه - اثربخشــی 
مناسب، خطر گزارش غیرصحیح نتایج بیماران را کاهش دهد.

کنتــرل کیفی براساس ریسک
دکتر محمدعلی برومند

استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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یکی از عوامل تشــخیص صحیح بیماری توسط 
پزشک، نتایج آزمایش های پزشکی بیمار است. حال 
چقدر می توان به درســتی این نتایج گزارش شــده 
توسط آزمایشــگاه اعتماد کرد؟ بعبارت دیگر میزان 
درستی نتایج چقدر اســت؟ در علم اندازه شناسی 
به نزدیک بودن نتایج تســت بر روی نمونه به مقدار 
واقعی درســتی یا accuracy گفته می شــود. این 
عبارت کیفــی )qualitative( بوده و جهت تعیین 
قابــل قبول یا غیر قابل قبول بــودن آن نیاز به یک 
شــاخص کمی وجود دارد. شــاخص کمی که برای 
تعیین درســتی نتایج آزمایش مورد اســتفاده قرار 
می گیرد خطا )error( نام دارد. بدین ترتیب که هر 
چه خطای تست کمتر باشد تست درست تر و هر چه 

خطا بیشتر باشد درستی تست کمتر است.
بطور عمــده خطاهای موجود در نتیجه آزمایش 
شامل خطاهای سیســتماتیک )معرف میزان عدم 
صحت( و خطاهــای تصادفی )معــرف میزان عدم 
دقت( است. مجموع این خطاها خطای مطلق نامیده 

می شود که معرف عدم درستی نتیجه است.  
این خطاها از کجا ناشی می شوند و چگونه 

می توان آنها را تقلیل داد؟
با بررســی فنی فرایند آزمایــش در حالت کلی 
می توان نتیجه گرفت که ریشه این خطا ها می تواند 
برایندی از عوامل انسانی، شرایط محیطی، زمان انجام 
آزمایش، کیت ها و مواد مصرفی، روش انجام تست و 
همچنین عوامل دستگاهی باشد. بعبارت دیگر خطای 
یک آزمایش که بیانگر عدم درستی آن است برایندی 
است از خطاهایی که عوامل فوق وارد فرایند آزمایش 
می کنند. بر هیچ کس پوشیده نیست که دستگاه های 
 )measuring instruments( گیــری  انــدازه 
بعنوان یکی از مهمترین ابزار های آزمایش می توانند 
مهمترین نقش را در درستی )صحت و دقت( نتیجه 

یک آزمایش ایفا کنند.
حال چگونــه می توان میــزان خطاهای 
دســتگاه های اندازه گیری را تعیین و آنها را 

تصحیح کرد؟
در علم اندازه شناســی بــه فرایند تعیین میزان 
خطای اندیکاتور دستگاه اندازه گیری "کالیبراسیون" 
گفته می شــود. از آنجاییکه تعیین خطای نشاندهی 
دســتگاه می تواند تحــت تاثیر عواملی کــه در باال 
به آنها اشــاره شــد قــرار گیرد، ایــن تعیین خطا 
باید توســط آزمایشــگاه های کالیبراســیون تایید 
  )accredited laboratories(صالحیت شــده
 توســط نهاد های تاییــد صالحیت کننــده قانونی

)accreditation bodies( انجام شــود. اساســا 
این اقدام توسط آزمایشگاه کالیبراسیون در شرایط 
نزدیک به ایده آل و توســط روش های صحه گذاری 

شــده کالیبراسیون که غالبا اســتانداردهای ملی یا 
بین المللی هستند و عمدتا توسط مقایسه دستگاه 
 CRM با دستگاه مرجع و یا )UUC( تحت کالیبره
انجام می شــود. دســتگاه های مرجع دستگاه هایی 
 هســتند که از نظر اندازه شــناختی رده درســتی

)accuracy class( باالتری نسبت به UUC دارند 
و ردیابی آنها به سیستمهای بین المللی یکاها ثابت 
شده است. بعد از انجام کالیبراسیون خطاهای بدست 
آمــده به همراه تعدادی دیگــر از خصوصیات اندازه 
شناختی دستگاه و فرایند کالیبراسیون )مانند عدم 
قطعیت کالیبراسیون( توسط آزمایشگاه کالیبراسیون 
و در گزارشــی تحت عنوان گواهینامه کالیبراسیون 
برای دســتگاه صادر شده و توسط استفاده کننده از 
دســتگاه این گزارش تحلیل شده و خطاها تصحیح 
)correction( می تواند  می شــوند. تصحیح خطا 
بصــورت فیزیکــی )adjustment( و یا در صورت 
عــدم امکان تنظیم فیزیکی، بصورت عددی بر روی 
نتایج انجام می گیرد کــه منجر به تقلیل خطاهای 
نتایج آزمایش می شــود. البته باید توجه شــود که 
فرایند تنظیم حتما باید توســط کارشناس با تجربه 
انجام شــده و متعاقب تنظیم، کالیبراسیون مجدد 
انجام گیرد. همچنیــن در تصحیح عددی داده های 
کالیبراسیون نیز باید قوانین اندازه شناسی را رعایت 
نمــوده و در مــوارد مقتضی معــادالت خطوط در 
گستره دستگاه را بدرستی تعیین نموده و به کاربران 
دستگاه، آموزش های الزم در خوانش نشانگر دستگاه 
و اســتفاده از این معادالت در تصحیحات عددی را 

ارائه داد.
کالیبراسیون بر روی دستگاه های اندازه گیری باید 

در بازه های زمانی مناســب متناسب با میزان و نوع 
استفاده از دستگاه، تعداد کاربران استفاده کننده از 
دستگاه، پیشنهاد سازنده دستگاه، شرایط بکار گیری 
دستگاه، انحراف اندازه شــناختی در اثر مرور زمان 
)drift( و ... توســط آزمایشگاه های تایید صالحیت 
شده انجام شود. تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون 
باید توسط آزمایشگاه استفاده کننده از دستگاه انجام 
شود. )روش هایی جهت این کار ارایه شده است مانند 

)OIML-D10
ممکن است بازه های زمانی کالیبراسیون تعیین 
شــده مخصوصا در چند بار اول مناســب نبوده و یا 
در فواصــل این بازه ها به هر دلیلی مانند ســرویس 
دستگاه، فرایند سترون سازی، صدمات احتمالی وارد 
شده به دستگاه، دستگاه از کالیبر خارج شود. جهت 
پیشگیری از عدم خسارت ناشی از این عامل بر روی 
درستی نتایج آزمایش ها، آزمایشگاه استفاده کننده 
 از دســتگاه باید روش هایی برای کنترل های میانی 
)intermediate checks( را تدویــن و در برنامه 
کاری خود بگنجاند. این کنترل ها توسط مواد مرجع 
گواهی شــده، کیت های کنترلی و یا دســتگاه های 
کالیبره شــده در فواصل زمانی کوتاه و بطور منظم 
انجام می گیرد. )جهت جزعیات مربوط به روش های 
کنترل میانی مراجعه شــود به کتــاب "مدیریت و 
کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشــگاه پزشــکی" 
انتشــارات انجمن علمی آسیب شناسی(. در صورت 
تشخیص خروج نشاندهی دستگاه از محدوده بیشینه 
خطاهــای مجاز در برنامه های کنتــرل میانی، باید 
جهت کالیبراسیون دستگاه خارج از برنامه زمانی از 
پیش تعیین شده بعنوان اقدام اصالحی اقدام کرد.  

 مبانی کالیبراسیون و کنترل شناسی تجهیزات پایه 
در آزمایشگاه پزشکی

مهندس احسان رضوانی
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پاتولوژی سر و گردن

هیئت رئیسه:
دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر فرزاد یزدانی

نام سخنرانموضوعساعت

10:30-13:00

اسالید سمینار ضایعات سر و گردن

مسئول: دکتر فرزاد یزدانی
 اعضا: دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر فرزاد یزدانی، دکتر ارغوان اعتباریان، دکتر هانا صفار،

 دکتر فاطمه مشهدی عباس،  دکتر ندا کردوني خوزستاني   

روز پنجشنبه 96/10/07    سالن 100 نفره )4(

سمینار ضایعات حفره دهان
مسئول: دکتر سودابه سرگلزایی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر پویان امینی شکیبطبقه بندی WHO برای کیست ها و تومورهای  ادونتوژنیک14:00-14:30

دکتر سودابه سرگلزاییضایعات استخوانی فک14:30-15:00

دکتر نازنین مهدوی مروری بر تومورهای غدد بزاقی فرعی حفره دهان15:00-15:30
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مهمترین نکات برای جراحان و مهمترین نکات برای 
پاتولوژیست ها

طبقه بندی WHO برای کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک 

کیســت ها و تومورهای ادونتوژنیک شــامل گروهی هتــروژن از ضایعات 
هســتند کــه از یک ضایعــه هامارتوماتوز تا یــک تومور بدخیم با پتانســیل 
متاســتاز دوردســت ممکن اســت متفاوت باشــند. این گــروه از ضایعات از 
 بخش های متفاوت از جوانه دندانی شــامل اجزاء اپیتلیوم و/یا مزانشیم مشتق

می شوند.
از 1٨٦٩ کــه بروکا اصطــالح "odontome" را برای هــر توموری که از 
بافت ســازنده دندان منشــا می گیرد بکار برد تا ســال 1٩٧1، چندین طبقه 
بندی منتشــر شد که شامل ضایعات جدید ادونتوژنیک است. در 1٩٧1 اولین 

و در ســال 1٩٩٢ دومیــن طبقه بندی WHO برای تومورها و کیســت های 
ادونتوژنیک منتشر شد. اما اولین "کتاب آبی" تومورهای ناحیه سر و گردن که 
فصل ششم آن به تومورهای ادونتوژنیک اختصاص داشت در سال ٢٠٠٣ تحت 
نظارت Philipsen و Reichart نگارش و در ســال ٢٠٠5 توسط انتشارات 

IARC منتشر شد.
در این ســخنرانی آخرین طبقه بندی WHO برای تومورهای ادونتوژنیک 
٢٠1٧ که برای اولین بار در کنگره دوساالنه IAOP در کشور هند منتشر شد، 

مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه: در بســیاری از انواع مختلف ضایعات استخوانی با ماهیت بیولوژیک 
متفاوت، بافت های ســخت اعم از استیوئید، استخوان، سمان و غضروف تولید 
می شــود. این ضایعات شامل ضایعات فایبرواســئوس، ضایعات استئوژنیک و 
ضایعات کندروژنیک هســتند که بایستی در تشــخیص افتراقی به آنها توجه 
داشــت. در تشــخیص افتراقی این ضایعات عالوه بر نمای هیستوپاتولوژیک، 

بایستی به عالئم بالینی و رادیوگرافی توجه دقیق مبذول داشت.

روش کار: در ایــن مقالــه تومورهــای خوش خیم و بدخیم اســتئوژنیک 
و کندروژنیک شــامل استئوســارکوم، کندروســارکوم، اســتیوئید استوما و 
استئوبالستوما و ضایعات فایبرو اسئوس شامل فایبروز دیسپالزی و اسی فاینگ 
فایبروم، از نظر عالئم بالینی_ رادیوگرافیک و نمای میکروســکوپی و بروز آن 
دســته از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی که در تشخیص افتراقی اثبات شده اند 

با هم مقایسه می شوند.

ضایعات استخوانی فک
دکتر سودابه سرگلزائی

 استادیار گروه پاتولوژی دهان و فک وصورت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پویان امینی شکیب
استادیار آسیب شناسي دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکي تهران
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در داخــل دهــان 1٠٠٠-5٠٠ عدد تجعات غدد بزاقــی فرعی وجود دارد. 
همچنین در ســینوس، بینی، حنجره و نای غدد سروموســینوس وجود دارند 
که ار نظر ســاختار بافت شناسی مشــابه غدد بزاقی فرعی دهان هستند و به 

بیماری های مشابهی مبتال می شوند.
تومورهای غدد بزاقی فرعی 15 تا ٢٠ درصد تومورهای غدد بزاقی را شامل 
می شوند و اغلب این تومورها، بدخیم هستند. تومورهای خوش خیم و بدخیم 
متعــددی غدد بزاقی را درگیــر می کنند از این میان برخــی با وجود فراوانی 
نســبی در غدد بزاقــی اصلی، در غدد بزاقی فرعی به ندرت یافت می شــوند و 
 برخی تومورها و ضایعات شــبه تومورال ماننــد canalicular adenoma و
necrotizing sialometaplasia تقریبا منحصرا در غدد بزاقی فرعی دهان 

 polymorphus low grade یافت می شوند. در این میان بعضی تومورها مانند
 adenocarcinoma ، دارای شباهت های هیستولوژیک فراوان با تومور بدخیم

 adenoid cystic carcinoma اســت که بــه دلیل پیش آگهی متفاوت، 
افتراق آنها از یکدیگر مهم است.

از نظر بالینی، تومورهای بزاقی غدد فرعی دهان ممکن است نمای ضایعات 
واکنشی شایع داخل دهان مانند موکوسل یا پایوژنیک گرانولوما را تقلید کنند 
و اغلــب تومورهای غدد بزاقی فرعی دهان در مناطقی مانند کف دهان و زبان 

بدخیم هستند. 
در این ســخنرانی، ضایعات تومورال و شبه تومورال شایع غدد بزاقی فرعی 

دهان مورد بحث قرار می گیرند.

مروری بر تومورهای غدد بزاقی فرعی حفره دهان
دکتر نازنین مهدوی

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  Polymorphus low grade adenocarcinoma

 canalicular adenoma
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تازه های پاتولوژی

هیئت رئیسه:
استاد دکتر ناصر کمالیان، دکتر فرزانه رحیمی، دکتر فروغ هاشمی

نام سخنرانموضوعساعت

تازه هاي طبقه بندي ترکیبي مورفولوژیک، ایمونوهیستوشیمي و 10:30-11:00
استاد دکتر ناصر کمالیانژنومیک مدولوبالستوما 

   درمان با لنفوسیت T دارای رسپتور آنتی ژنی کیمریسم: اصول مدیریت در 11:00-11:30
دکتر حسین آیت اللهیآزمایشگاه

 اخالق پزشکي و تاییدیه IRB و کاربرد آن  ها به ویژه11:30-12:00
دکتر بهنوش عابدي اردکانی در پژوهش و بیوبانک

بخش دانشجویی

نام سخنرانسخنرانیساعت

دکتر کیانمهر عالی پورکارگاه مرور سیستماتیک )1(8:00-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

دکتر کیانمهر عالی پورادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(10:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

دکتر کیانمهر عالی پورادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(14:00-17:00

روز پنجشنبه 96/10/07    سالن اسالید سمینار گوارش )دانشکده پزشکی(
مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه ششم - 20 نفره11:00-13:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه هفتم - 20 نفره13:00-15:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه هشتم - 20 نفره15:00-17:00

روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 100 نفره )5(

روز پنجشنبه 96/10/07    سالن 70 نفره )6(

روز پنجشنبه 96/10/07    سالن اسالید سمینار درماتوپاتولوژي )دانشکده پزشکی(
مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 40 نفره11:00-13:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 40 نفره13:00-15:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 40 نفره15:00-17:00
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همکاران گـــرامی
مشاهدهالمهایاسالیدسمینارپاتولوژیزنانبهصورتمجازی)Virtual Slide(میباشد.

لطفاازتاریخ96/9/20تاتاریخ96/10/9ازساعت14الی6صبحبهسایت
 http://46.249.125.214/dsstore/login.aspxمراجعهنمایید.نامکاربریورمزعبور

جهتمشاهدهالمهاعددیکمیباشد.
ضمناپسازورودبهسایتعدد10مقابلpageرابه100تغییردهید.

درخواستمیگرددبهمنظورهرچهباشکوهتربرگزارشدنهمایش،فرمهای
نظرسنجیدرامورمختلفعلمیواجراییکهدرزمانثبتنامدریافتمینمایند،

تکمیلوبهواحدثبتنامتحویلدهند.همچنینمیتوانندنظراتخود
درموردهریکازبرنامههاراازطریقاپلیکیشنهمایش

)قابلدانلودازسایتwww.congress.iranparth.org(نیزثبتنمایند.

از همکاران گـــرامی
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چهار شنبه

در یک نگاه

18:00-16:0016:30-13:0014:00-10:0010:30-8:00ساعت

سالن 2
 سمینار تشخیص و درمان

 دیسپالزی های لوله 
گوارش

یی
یرا

پذ
سمینار تشخیص و درمان 
دیسپالزی های لوله گوارش

یی
یرا

پذ

توضیح یافته های 
 میکروسکوپی

 موارد اسالید سمینار 
گوارش

یی
یرا

پذ

هماتوپاتولوژیسالن 3 سمینار 
لنفوم  تازه های 

میلوئید  لوسمی   سمینار 
حاد و اختالالت میلوپرولیفراتیو

معرفی موارد اسالید سالن 4
درماتوپاتولوژی سمینار 

 معرفی موارد
 اسالید سمینار 
درماتوپاتولوژی 

پاتولوژی  سمینار 
ضایعات دهان

سالن 5
 کارگاه آموزشي 
کیفیت  مدیریت 

 درآزمایشگاه پزشکي

 کارگاه آموزشي
  مدیریت کیفیت

 در آزمایشگاه پزشکي

ایمونولوژیسالن 6 سمینار 
کارگاه کاربرد دستگاه های کمی 

لومینسانس با سیستم باز در آزمایشگاه 
های پاتوبیولوژی و تازه های آن

دانشجویی بخش 
 کارگاه 

مرور سیستماتیک )2(

دانشجویی بخش 
 کارگاه 

مرور سیستماتیک )2(
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پاتولوژی لوله گوارش

هیئت رئیسه:
 دکتر بهنوش عابدی اردکانی، دکتر بیتا گرامی  زاده، دکتر آرش نیک  منش 

سمینار تشخیص و درمان دیسپالزی های لوله گوارش
مسئول سمینار: دکتر مسعود ستوده

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر مسعود ستودهسیستم طبقه  بندی Vienna برای دیسپالزی  های لوله گوارش8:00-8:30

دکتر آرش نیک  منشدیسپالزی در مری و معده8:30-9:00

دکتر بیتا گرامی  زادهدیسپالزی در روده کوچک و بزرگ9:00-9:30

دکتر بهنوش عابدی اردکانیتغییرات ملکوالر در دیسپالزی های لوله گوارش9:30-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

هیئت رئیسه:
دکتر سیاوش ناصری مقدم، دکتر مهدی محمد نژاد، دکتر عبداله زندی، دکتر بیتا گرامی  زاده

سمینار تشخیص و درمان  دیسپالزی های لوله گوارش
مسئول سمینار: دکتر مسعود ستوده

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر سیاوش ناصری مقدمیافته  های آندوسکوپی در دیسپالزی  های لوله گوارش10:30-10:50

 نقش  سونوگرافی اندوسکوپیک )EUS( در تشخیص 10:50-11:10
دکتر مهدی محمدنژاددیسپالزی  های لوله گوارش

دکتر سیاوش ناصری مقدمتکنیک  های آندوسکوپیک در درمان دیسپالزی  های لوله گوارش11:10-11:30

دکتر عبداله زندینقش جراحی در درمان دیسپالزی  های لوله گوارش11:30-12:00

پرسش و پاسخ و بحث عمومی  12:00-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

دکتر آرش نیک منش توضیح یافته های میکروسکوپی موارد اسالید سمینار گوارش14:00-15:30
دکتر بیتا گرامی  زاده

روز جمعه 96/10/08  سالن 300 نفره )2(
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تشخیص و درمان دیسپالزی یا همان ضایعات 
پیش سرطانی ســلول های پوششی لوله گوارش 
یکی از چالش های مهم در پزشــکی مدرن بوده 

و هست.
پس از بکارگیری سیستم های مشاهده و نمونه 
برداری مســتقیم )آندوسکوپی-آنتروســکوپی و 
کولونوســکوپی( و افزایش وضوح تصاویر در این 
سیســتم ها، یافته هــای ظاهری و بــه همراه آن 
میکروسکوپی ضایعات دیسپالستیک مورد توجه 

بیشتری قرار گرفته است.
پیگیری هــای بالینــی به وضوح نشــان داده 
که وجود دیســپالزی در ســلول های پوششــی 
لوله گوارش شــانس پیدایش ســرطان از منشاء 

ســلول های پوششی یا همان کارســینوم از انواع 
مختلف را افزون می کند.

 نظــر بــه اهمیت موضــوع بنا شــد مبحث 
تشخیص و درمان دیســپالزی های لوله گوارش 
درکنگره پاتولوژی ســال جاری مورد توجه قرار 
گیــرد. به ایــن جهت مجموعه برنامــه با نگاهی 
بــه طبقه بندی و نــام گذاری دیســپالزی های 
 لولــه گــوارش بر مبنای سیســتم پیشــنهادی

Vienna آغــاز و با شــرح یافته هــای پاتولوژی 
ضایعــات دیسپالســتیک در بخــش فوقانــی و 
تحتانی دستگاه گوارش ادامه می یابد و پس از آن 
خالصه ای از مهمترین تغییرات مولکولی منجر به 

دیسپالزی مورد نظر قرار خواهد گرفت.

طبق معمول سال های گذشته سمینار مباحث 
کلینیکی در تشخیص و درمان دیسپالزی مکمل 
مباحــث پاتولــوژی خواهد بود. این ســمینار با 
شــرکت همکاران متخصــص داخلی-گوارش و 
جراح به صورت چندین ســخنرانی و در پایان به 
صورت بحث جمعی اجرا می شــود. ساعات پایانی 
مبحث پاتولوژی لوله گوارش در کنگره امسال به 
توضیــح و بحث در مورد یافته های اســالیدهای 
مربوط به اسالید سمینار عملی گوارش در موضوع 

دیسپالزی اختصاص خواهد داشت.
برای اطالع بیشــتر از جزئیــات زمان بندی، 
عناوین ســخنرانی و اســامی ســخنرانان توجه 

همکاران را به ریز برنامه کنگره جلب می نماید.

امــروزه پاتولــوژی مولکولی بخــش جدایی 
ناپذیر از پاتولوژی نوین اســت. اطالعات تکمیلی 
حاصــل از مطالعات مولکولی نقش بســیار مهم 
در فهم بهتــر بیماری ها و مواجهه مناســب تر با 
آنها دارند. تشــخیص مولکولــی در زمینه بالینی 
 را می توانــد در ســه گــروه اصلی دســته بندی

کرد:
■ میکروبیولوژی مولکولی برای تشخیص 

و دسته بندی بیماری های عفونی
با بررســی  ■ آزمایش هــای ژنتیــک 
germline DNA بــه منظور شناســایی 
بیماری هــای ارثی و پلی مورفیســم های 

وابسته به بیماری

■ انکولوژی مولکولــی و مجموعه بزرگ 
شناســایی  برای  ژنومیک  آزمایش هــای 
انــواع جهش های ســوماتیک و تغییرات 
مولکولی در ســطح ژنوم و اپــی ژنوم که 
 منجــر به بــروز بیماری هــا و بدخیمی ها 

می شوند.
در این جلســه ابتدا به منظور آشنایی مروری 
کوتاه و کلــی از روش های جمــع آوری نمونه و 
جداســازی اســیدهای نوکلئیک از انواع مختلف 
نمونه  هــای بیولوژیک و کاربری آنها در تکنولوژی 

موجود آنالیز مولکولی ارائه می شود.
سپس بحث بر روی پاتوژنز مولکولی پولیپ های 

روده بزرگ متمرکز می شود.

تنوع مورفولوژیــک و اهمیت اکثر پولیپ های 
روده بزرگ به عنوان ضایعات پیش سرطانی، آنها 
را مورد توجه ویژه پژوهشگران و پزشکان درمانگر 

قرار داده است.
تنوع مورفولوژیک پولیپ هــای روده بزرگ و 
تفاوت رفتــار بالینی آنها در نتیجــه این تنوع تا 
حد زیادی برای پاتولوژیســت ها و سایر پزشکان 
شــناخته شــده اســت. مطالعات اخیر سعی در 
شناســایی پاتوژنز مولکولی ایــن پولیپ ها نموده 
اســت تا دلیل رفتارهای بالینی متفاوت و انتخاب 
صحیح روش های درمانی آنها روشــن شــود. در 
این قسمت تفاوت های مولکولی پولیپ های روده 

بزرگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سمینار تشخیص و درمان دیسپالزی های لوله گوارش

سیستم طبقه بندی Vienne برای دیسپالزی های لوله گوارش

 آشنایی با روش های تشخیص مولکولی نئوپالسم های
دستگاه گوارش و پاتوژنز مولکولی پولیپ های روده بزرگ

دکتر مسعود ستوده 
استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بهنوش عابدی
پاتولوژیست آژانس بین المللی تحقیقات سرطان
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هماتوپاتولوژی

هیئت رئیسه:
دکتر فرید کوثری، دکتر محمد رضا کرامتی، دکتر حسین آیت اللهی

سمینار هماتوپاتولوژی
مسئول سمینار: دکتر فرید کوثری

نام سخنرانموضوعساعت

8:00-10:00WHO 2016 دکتر فرید کوثریتازه های طبقه بندی لنفوم

بازنگــری اخیر تقســیم بندی نئوپالســمهای 
لنفوئید توســط WHO ، که تقریبا هشت سال از 
آخرین ویرایش آن می گــذرد، همراه با مونوگراف 
مربوطه ارائه خواهد شد. این تقسیم بندی حاصل 
توافق نظر هماتوپاتولوژیســت ها، ژنتیســین ها و 
پزشــکان بالینی با در نظر گرفتن آخرین تغییرات 

به روز شــده در بیماری های فعلی همراه با افزودن 
معدودی عنوان جدید اســت. این بازنگری منجر 
به شــفافیت در تشــخیص و مدیریت بیماری ها، 
اصــالح و تعدیل معیارهای تشــخیصی در برخی 
موارد، توصیف دقیق چشــم انداز رو به گســترش 
لنفوئید  نئوپالســم های  تغییرات مولکولی/ژنتیک 

و کاربرد بالینی آنها، و ارجــاع به تحقیقات منتج 
به اســتراتژی های درمانی هدفمند شــده اســت. 
تغییرات اساســی ایــن طبقه بندی بــا تاکید بر 
مهمترین پیشرفت ها در درک ما از نئوپالسم های 
لنفوئید که بر رویکرد تشخیصی، انتظارات بالینی 

و استراتژی های درمانی موثرند مرور خواهند شد.

 طبقه بندی نئوپالسم های لنفوئید، ویرایش 20۱۶ 
WHO سازمان جهانی بهداشت

دکتر فرید کوثری
استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکي تهران
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هیئت رئیسه:
دکتر حسین آیت اللهی، دکتر محمد رضا کرامتی، دکتر امیر واحدی، دکتر فرید کوثری 

سمینار لوسمی میلوئید حاد و اختالالت میلوپرولیفراتیو
مسئول: دکتر حسین آیت اللهی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر حسین آیت اللهیتازه های طبقه بندی WHO 2016 در لوسمی میلوئید حاد10:30-10:50

دکتر معین الدین صفوی پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک لوسمی میلوئید حاد10:50-11:10

دکتر آرمین عطاران زادهفلوسیتومتری لوسمی میلوئید حاد11:10-11:30

دکتر محمدرضا کرامتیتازه های طبقه بندی WHO 2016 دراختالالت میلوپرولیفراتیو11:30-11:50

دکتر ماندانا باقریپاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک اختالالت میلوپرولیفراتیو11:50-12:10

دکتر امیر واحدیفلوسیتومتری اختالالت میلوپرولیفراتیو12:10-12:30

همزمانی نئوپالسم دندریتیکی بالستیک پالسماسایتوئید و لوسمی 12:30-13:00
دکتر کامبیز ستودهمیلومونوسیتی با کلونالیتی مشترک، معرفی مورد و مرور مطلب

لوســمی میلویید حاد از نظر ســیر بیماری، پاســخ به درمان، خصوصیت 
ژنتیکی، میزان پیشــرفت و نتایج بیماری شــامل گروه متنوعی از بیماری ها 
می شود. طیف اختالالت کروموزومی AML در مقایسه با سایر نئوپالسم های 
 )t15,17( و )t8;21( میلویید گسترده است. ترانسلوکاسیون های راجعه مثل
وinv16  به طور معمول دیده می شوند. اما صدها تغییر کروموزومی غیرشایع 
نیز وجــود دارد. تغییرات ژنتیکی متنوعی در AML می توان یافت که نقش 
پیــش آگهی دهنده دارند. بعضــی از این مارکرها در آخرین تقســیم بندی 
WHO  گنجانده شده اند. آنالیز تغییرات ژنومیک این ژن ها به ویژه در بیمارن 

مبتال به AML بدون تغییرات سیتوژنتیکی واضح مهم است.
NPM1 و CEBPA فاکتورهــای پیش آگهی دهنده مطلوب هســتند 
در صورتــی کــه دوپلیکاســیون KMT2A و FLT3 و موتاســیون های 
همچنیــن  و    WT1,IDH1/2,ASXL1. KIT,TET2,DNMT3A
بیــان بیــش از حــد BAALC,ERG &MN1 با تاثیــرات پیش آگهی 
 دهنده نا مطلوب همراهند. عالوه بر تغییرات ســاختاری ژن ها موتاسیون های

AML و متیالســیون پروموترهای ژنی در ایجاد و پیشرفت micro RNA 
نقش دارند.

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک لوسمی میلوئید حاد
دکتر معین الدین صفوی

استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکي تهران، فلوشیپ  پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیک

تازه های طبقه بندی WHO 2016  در لوسمی میلوئید حاد
دکتر حسین آیت اللهی

دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکي مشهد، فلوشیپ  پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیک

در ســال ٢٠٠٨ سازمان بهداشــت جهانی آخرین تغییرات در بدخیمی های هماتولوژیک را ارائه کرد. بعد از آن پیشرفت های زیادی در شناسایی بیومارکرهای 
همراه با بعضی از بدخیمی های میلویید و لوکمی های حاد براســاس آنالیز بیان ژن ها Next- Generation sequencing و روش توانســت پیشــرفت های قابل 
توجهی را در معیارهای تشخیصی همچنین پروگنوستیک نشان دهد و باعث شد که در تقسیم بندی جدید لوکمی های میلوئید در سال ٢٠1٦ اضافه شود.در این 

بخش به این تغییرات و اهمیت آنها خواهیم پرداخت.
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در تقســیم بندی این نئوپالسم ها به جز اینکه ماستوسیتوز به عنوان یک زیر 
گروه از این نئوپالســم ها جدا شــده است تغییر قابل توجهی در این بروز رساني 
ایجاد نشده است. بر اساس این تقسیم بندي نئوپالسم های میلوپرولیفراتیو شامل 
CML، لوسمی نوتروفیلی مزمن)CNL(، پلی سیتمی ورا)PV( ، میلوفیبروز 
اولیه، ترومبوسیتمی اولیه، لوســمی ائوزینوفیلی مزمن و نئوپالسم های میلوپرو 

لیفراتیو طبقه بندي شده است.
تشــخیص CML با توجه به نمای خون محیطی همراه با بررســی ژنتیکی 
بازآرایی BCR-ABL امکان پذیر است. اما شاخص های تشخیصي فاز تهاجمی 
CML در این تقســیم بندی جدید تغییراتي نموده است، به طوریکه عالوه بر 
نمای بالیني، خون محیطي و پارامترهای سیتوژنتیک، پارامترهای دیگر از جمله 
تغییرات ژنتیکی جدید و شواهد مقاومت به مهارکننده های تیروزین کیناز نیز به 
آن افزوده شــده است. در سال های اخیر شواهد به نفع نیاز جهت بررسی مجدد 
BCR-  شاخص های تشخیصی براي نئوپالسم های میلوپرولیفراتیو منفی از نظر
 CALR و JAK2، MPL است. از جمله اینها بررسی موتاسیون های ABL

بوده که از نقطه نظرهای تشــخیصی، تعیین کلونالیتــه و پیش آگهی با اهمیت 
هســتند. عالوه بر این موتاسیون CSF3R ارتباط قوی با CNL دارد. بنابراین 
موارد فوق در این تقســیم بندي مد نظر قرار گرفته اســت. همچنین در PV با 
اســتفاده از شــاخص های قدیمی میزان هموگلوبین احتماال مواردی از بیماری 
قابل تشــخیص نخواهد بود در نتیجه تغییراتي در شاخص هاي تشخیصي آن به 
عمل آمده است. عالوه بر این در این تقسیم بندی پیشنهاداتي جهت افتراق بین 
Preifbrotic/early primai  ترومبوسیتمی اولیه و مراحل اولیه میلوفیبروز

ry myelofbrosis به عمل آمده است.
استاندارد سازی شــاخص های مورفولوژیک MPN نیز جهت کاهش تغییر 
پذیری ناشــی از مشاهدات توسط افراد مختلف جهت تشخیص این نئوپالسم ها 
مورد تاکید قرار گرفته اســت. در نهایت تقســیم بندی WHO 2016  برای 
هر یک از این بیماری ها شــاخص های تشــخیصی شامل نماهای مورفولوژیک و 
ژنتیکی ارائه می دهد که تشــخیص دقیق تر این نئوپالسم ها را نسبت به گذشته 

امکان پذیر مي سازد.

اختالالت میلوپرولیفراتیو، پرولیفراســیون منوکلونال یکــی از رده های مغز 
اســتخوان بوده و به انواع لوسمی نوتروفیلی مزمن، پلی سیتمی ورا، میلوفیبروز 
اولیه،ترومبوســیتمی اولیه، لوســمی ائوزینوفیلیک مزمن،ماستوســیتوز و انواع 

غیرطبقه بندی شده تقسیم می شود. 
برای تشــخیص انــواع اختــالالت میلوپرولیفراتیــو، بررســی مورفولوژیک 
آسپیراسیون ومغز استخوان ونیز بررسیهای مولکولی دو جزء اساسی بوده وتعیین 

ایمونوفنوتیپ نقش کمتری ایفاء می کند.
تعیین ایمونوفنوتیپ هم برروی نمونه آسپیراســیون مغزاســتخوان توســط 
فلوســیتومتری و هم با کمک ایمونوهیستوشــیمی بر روی نمونه بیوپسی مغز 

استخوان قابل انجام است.
فلوســیتومتری علم مطالعه ســلول ها و ذرات درجریانی از سیال مایع تحت 
عنوان تمرکز هیدرودینامیک است. مهمترین کاربرد آن در هماتوپاتولوژی بوده و 
در تشخیص بدخیمی های خونی،تعیین پیش آگهی و پایش درمان مورد استفاده 

قرار می گیرد.
نقش فلوسیتومتری در اختالالت میلوپرولیفراتیو تایید تشخیص و افتراق این 
ضایعات از ضایعات واکنشــی و سایر اختالالت با افزایش بالست از جمله سندرم 

میلودیسپالستیک است.
بیشــترین مطالعه برروی تعییــن ایمونوفنوتیپ لوســمی میلوئیدی مزمن 
صورت گرفته اســت که نســبت بــه اختالالت واکنشــی افزایش بیــان آنتی 
ژن هــای CD34,CD117 وجــود داشــته و نیــز آنتی ژن هــای لنفوئیدی 
CD2,CD3,CD7 بطــور نابجا در بالســت های CD34 مثبت بیان خواهند 
شــد. عالوه بر آن کاهش بیــان CD16,CD32 را در نوتروفیل ها مشــاهده 
خواهیــم کرد. مهمترین کاربرد فلوســیتومتری در CML، تشــخیص فازهای 

پیشــرونده وبالستیک اســت که هم در کم کردن تعداد بالست ها و نیز تعیین 
نوع لوســمی نقش ایفا خواهد کرد. در این دو فاز عالوه بر افزایش آنتی ژن های 
CD34,CD117 ،بیان MPO در بالســت های میلوئیدی کاهش پیدا کرده و 
در موارد تبدیل به لوسمی لنفوبالستیک حاد آنتی ژن های لنفوئیدی و در صورت 

تبدیل به لوسمی میلوئیدی حاد، آنتی ژن های میلوئیدی بیان خواهند شد. 
هرچند که ممکن اســت آنتی ژن های رده دیگر نیز بطور نابجا بیان شــوند. 
 CD14 در ترومبوســیتمی، کاهش بیان آنتی ژن هــای پالکتی و بیان همزمان
وCD66 و در میلوفیبــروز اولیــه افزایــش بیان CD56 درگرانولوســیت ها و 
 CD13/CD16 مونوســیت ها را مشــاهده خواهیم کرد. عالوه برآن طرح بلوغ

نسبت به موارد نرمال متفاوت خواهد بود.

تازه های طبقه بندی WHO 2016 دراختالالت میلوپرولیفراتیو

فلوسیتومتری اختالالت میلوپرولیفراتیو

دکتر محمد رضا کرامتي،متخصص پاتولو ژي
استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر امیر واحدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکي تبریز، فلوشیپ پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیک
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درماتوپاتولوژي

هیئت رئیسه :
  دکتر نسرین شایانفر، دکتر فرحناز بیداری، دکتر زهرا اسدی کنی

موضوعساعت

8:00-10:00
معرفی موارد اسالید سمینار درماتوپاتولوژی

 مسئول: دکتر نسرین شایانفر
اعضا: دکتر زهرا اسدی کنی، دکتر ناصر طیبی میبدی، دکتر فرحناز بیداری زره پوش، دکتر آزاده رخشان 

استراحت و پذیرایی10:30-10:00

10:30-12:20
ادامه معرفی موارد اسالید سمینار درماتوپاتولوژی 

 مسئول: دکتر نسرین شایانفر
اعضا: دکتر نسرین شایانفر، دکتر مهتاب رهبر، دکتر علیرضا قنادان، دکتر فاطمه منتظر

در این بخش تعداد حدود ٤٠ کیس جالب از انواع درماتوز ها و ضایعات نئوپالستیک در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. سپس هر یک از استادان پس از بحث 
بالینی و ارائه تشخیص به طور مبسوطی در مورد تشخیص های افتراقی و نحوه رسیدن به تشخیص پاتولوژیک دقیق تر صحبت خواهد نمود.

اسالید سمینار درماتوپاتولوژی
دکتر نسرین شایانفر

دانشیار دانشگاه علوم پزشکي ایران، فلوشیپ درماتوپاتولوژي

روز جمعه 96/10/08  سالن 100 نفره )4(
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روز جمعه 96/10/08  سالن 100 نفره )4(

روز جمعه 96/10/08  سالن 70 نفره )6(

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر نوشین محتشمسمینار پاتولوژی ضایعات دهان12:20-13:00

ایمونولوژی

مسئول:  دکتر زهره نوذریان
هیئت رئیسه:

دکتر زهره نوذریان، دکتر ماندانا رحیمی

نام سخنرانموضوعساعت

8:00-8:30 ANA دکتر علی شهسواریروش انجام تست

8:30-8:50C-ANCA, P-ANCA دکتر  معین الدین صفویروش انجام تست های

دکتر  ماندانا  رحیمیپروتئین الکتروفورز و ایمونوفیکساسیون پروتئین8:50-9:20

9:20-10:20

پانل ایمونولوژی
مسئول: دکتر زهره نوذریان

 اعضا: دکتر سیدرضا نجفی زاده، دکتر علی شهسواری،  دکتر ساینا صابرتهرانی،  دکتر ماندانا رحیمی،
 دکتر معین الدین صفوی 

آنتی بادی ضد هســته )Antinuclear Antibody )ANA  که در واقع 
علیه طیفی از آنتی ژن های سلولی )هسته و غیر هسته( است، در سرم گروهی از 

بیماران با اختالالت روماتولوژیک و غیرروماتولوژیک دیده می شود.
Indirect Immunofluoresi  روش ایمونوفلورســانس غیــر مســتقیم
)cence)IIF   با اســتفاده از ســلول های HEp-2، به عنوان روش استاندارد 

جهت غربالگری وجود ANA  در نظر گرفته می شود.
 ،ANA به دلیل تنوع در الگوهای رنگ پذیری ایمونوفلورســانس درآزمایش
اســتاندارد سازی در نام گذاری، مباحث تکنیکی و کنترل کیفی  جهت گزارش 
صحیح، ضروری است. وجود محدودیت های خاص در IIF، روش های آنزیماتیک 

)االیزا( را به عنوان یک روش جایگزین جهت اندازه گیری ANA مطرح ساخته 
است. اگرچه در مقایسه، االیزا تکنیک ساده تری داشته و پاسخ های کمی می دهد، 
حساســیت آن کمتر بوده و بر خالف روش IIF  قادر به شناسایی الگوهای غیر 
معمول و نادر نیست. بنابراین، نتیجه االیزای مثبت باید با روش IIF  تایید شود. 
  ANA نتیجه ، SLE  برای تشخیص  ANA با وجود حساســیت بسیار باالی
مثبت به هیچ وجه نشــان دهنده وجود بیماری نیست و باید بر اساس یافته های 

بالینی )pre-test probability( تفسیر شود. 
بــا توجه به اینکه ANA  در ســرم تعدادی از افراد نرمــال هم وجود دارد، 

استفاده از رفرانس اینتروال  مناسب در گزارش ضروری است.

تکنیک های آزمایشگاهی و تفسیر بالینی
ANA روش انجام تست

دکتر علی شهسواری
 متخصص پاتولوژی
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آنتی بادی سیتوپالسمی ضد نوتروفیل )ANCA( ممکن است در بیماران مبتال به واسکولیت 
اتوایمیون مثل گرانولوماتوز وگنر )WG( پلی آنژیت میکروسکوپی )MPA( و واریانت های محدود 

به ارگان واسکولیت مثل گلومرولونفریت نکروز دهنده پاسی ایمیون ایجاد شود.
 شناســایی ANCA یک تســت تشــخیصی تایید شــده برای ارزیابی بیماران مشکوک به 

واسکولیت اتوایمیون است. 
ANCA با آنزیم های موجود در گرانول های سیتوپالســمی نوتروفیل های انســان من جمله 
پروتییناز ٣ )PR3(، میلوپراکسیداز )MPO(، االستاز و کاتپسین G واکنش نشان می دهد. آنتی 
بادی های ضد PR3 در بیماران مبتال به وگنر ) هر دو نوع کالســیک و محدود آن( روی می دهد 
و یک الگوی اختصاصی گرانولر سیتوپالســمی در نوتروفیل های فیکس شــده با اتانول را نشــان 

می دهند که c-ANCA نامیده می شود.
آنتی بادی های ضد MPO عمدتا در بیماران مبتال به MPA ایجاد می شود و یک الگوی سیتوپالسمی 
 دور هسته ای در نوتروفیل های فیکس شده با اتانول را ایجاد می کند که p-ANCA نامیده می شود.

راهنماهای سراســری با توافق بیــن المللی وجود دارد که توصیه هایــی عمومی در مورد کنترل 
کیفیت و پیشــنهادات خاص درمورد هریک از موارد مثبت ایمونوفلورسانس غیر مستقیم و االیزا 
اســت و هم چنین توصیه هایی برای انجام تســت ANCA  در موارد مشکوک به بیماری های 

التهابی روده و سایر بیماری های اتوایمیون غیر واسکولیتی دارد.

 روش  انجام تست های
 P-ANCA و C-ANCA 

دکتر معین الدین صفوي
استادیار دانشگاه علوم پزشکي تهران، فلوشیپ پاتولوژي ملکولي و سیتوژنتیک

الکتروفورز پروتئین ها؛ روشــی ســاده و ارزان برای شناســایی پروتئین های 
غیرطبیعی سرم و سایر مایعات بدن بر اساس اندازه و شارژ ا لکتریکی آنها است. 

مهمترین کاربرد آن تشخیص گاموپاتی های مونوکلونال است. 
ایمونوفیکساســیون الکتروفــورز؛ روشــی حســاس بــرای ایزوتیپ کردن 
پروتئین های مونوکلونال است که ترکیبی از الکتروفورز و ایمونوپرسیپیتاسیون و 

بر اساس واکنش آنتی ژن و آنتی بادی است. 
در الکتروفورز پروتئین های ســرم  وجود باند واضح در محل گاماگلوبولین؛ به 

معنی گاموپاتی مونوکلونال است. بدنبال آن انجام الکتروفورز ایمونوفیکساسیون 
جهت تایید کلونالیتی و ایزوتیپ کردن نوع M پروتئین ضروری است.

در این  روش آنتی ســرم اختصاصی برای سه کالس اصلی ایمونوگلوبولین ها 
 )K,ƛ( و همچنین زنجیره سبک ایمونوگلوبولین ها ) IgG,Ig M and Ig A(
اســتفاده می شود. ایمونوگلوبولین هایی که با آنتی سرم خود واکنش می دهند به 
صورت باندی در ژل رسوب می کنند. این دو روش نه تنها در تشخیص؛ بلکه برای 

ارزیابی پاسخ به درمان گاموپاتی های مونوکلونال نیز به کار می روند.

پروتئین الکتروفورز و ایمونوفیکساسیون پروتئین
دکتر ماندانا رحیمی

استادیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکي ایران

P-ANCA

                                                       C-ANCA
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مقدمه:
آزمایشــگاه پزشــکی از بخش هــای مهــم 
تشخیصی در پزشکی است که با استفاده از اصول 
علمی اســتاندارد فعالیت های تشخیصی پزشکی 
در آن انجــام می گیرد و بخــش عمده ای از این 
فعالیت ها منجر به اندازه گیری می شود و نتیجه 
این اندازه گیری در ارزیابی ســالمت شــخص و 

مدیریت درمان وی بسیار مهم است.
از ایــن روی بــه کار گیری اســتاندارد های 
مدیریتــی و فنی در اداره این ســازمان اجتناب 
ناپذیر است و امروزه استانداردهای بین المللی با 
رویکرد مدیریت کیفیت جایگزین استاندارد های 
ملی در کشــور ها شده اند. در کشــور ما نیز بکار 
گیری این استانداردها به توانمندی آزمایشگاه ها 

در ایجاد سیستم تضمین کیفیت افزوده است.
در این بخش که به شــکل کار گاه آموزشــی 
اداره خواهد شــد ســر فصل های اصلی سیستم 
مدیریت کیفیت در آزمایشــگاه مورد بحث قرار 
خواهد گرفت و شرکت کنندگان با چارچوب این 
اصــول و چگونگی به کار گیری این فنون آشــنا 

خواهند شد.

کارگاه سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
دکتر مرتضی صدیقی 

سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت

روز جمعه 96/10/08  سالن 100 نفره )5(

مدیریت کیفیت

کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکي
مسئول : دکتر مرتضی صدیقی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مرتضي صدیقيآشنایي با روند استاندارد سازي در آزمایشگاه پزشکي8:00-8:30

دکتر مرتضی صدیقیآشنایی با سیستم اعتباربخشی در آزمایشگاه پزشکی8:30-9:00

دکتر مرتضي صدیقياستاندراد ISO 15189 و الزامات استاندارد ملی ایران9:00-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

مهندس محمد رجبي  نژاد مقدممدیریت ریسک و کنترل کار نامنطبق10:30-11:30

دکتر مرتضی صدیقیمستندسازي در آزمایشگاه پزشکي11:30-12:00

دکتر مرتضی صدیقیممیزی داخلی در آزمایشگاه پزشکی12:00-12:30
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عنوان برنامه ها:
روند  و  ســازی  استاندارد  تاریخچه   -1

تکاملی آن در آزمایشگاه های پزشکی
-  در ایــن بخش ضمن اشــاره بــه تاریخچه 
استاندارد سازی در آزمایشــگا  ه ها و تفاوت بین 
راهنما ها ، مقررات و استاندارد ، کمیته فنی ٢1٢ 
در ســازمان جهانی اســتاندارد و استاندارد های 

تدوین شده در آن معرفی خواهند شد.
2- معرفی استاندارد ایزو 15189 

■ در این قســمت ویژگی های استاندارد ایزو 
151٨٩ ، مقایسه آن با ایزو ٩٠٠1 و ایزو 1٧٠٢5 
و همچنین الزامات این استاندارد مورد بحث قرار 

می گیرد.
3 - استاندارد ملی ایران در آزمایشگا های 

پزشکی
■ در این قسمت الزمات مربوط به رعایت چک 
لیست های اســتاندارد ملی منتشر شده از سوی 
آزمایشگاه مرجع ســالمت مورد بررسی قرار می 
گیرد و مهمترین ســرفصل های آن شامل موارد 

زیر است: 
3-1 - مستند سازی : 

مستند سازی در هر ســازمان شامل تدوین، 
نگهــداری، کنتــرل، پایــش دوره ای و بازنگری 
مدارک مورد نیاز برای مدیریت و اجرای عملیات 

فنی و اداره فرآیند های سازمان می باشد.
مستندات آزمایشگاه مجموعه ای از”مدارک” و 

“سوابق” آزمایشگاه هستند
مــدارک در آزمایشــگا ه ها از مــدارک کلی 
و جامع مانند خط مشــی کیفیــت و نظام نامه 
ســازمانی تا مدارک حد واســط مانند روش های 
اجرایی و دســتوالعمل ها و مدارک جزیی مانند 
فرم ها، جداول، نمودار ها متفاوت می باشــند که 
دامنه عملکرد مستندات می تواند وسیع و شامل 

کل سازمان و یا محدود به یک بخش باشد .
چگونگی تدوین و کنترل مدارک باید در یک 
روش اجرایی مشخص برای هر آزمایشگاه تدوین 

گردیده و به کار گرفته شود .
سوابق در آزمایشگاه : شواهدی است که نشان 
می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ) اعم از 
فنی و پشــتیبانی( چگونه انجام شده و نتایج آن 
چه بوده اســت . بعبارت دیگر سوابق اثری است 
که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشگاه بجا 

می ماند.
آزمایشــگاه باید دارای روش اجرایی مشخص 
برای کنترل و نگهداری ســوابق خود باشــد که 
در آن تعریف ســوابق ،فهرست سوابق ، چگونگی 
تگهــداری آنها ، محل نگهداری ، زمان نگهداری، 
نحــوه دسترســی و چگونگی وارهایی ســوابق 

مشخص و تعریف شده است.
3-2 مدیریت تجهیزات، لوازم و مواد : 

 ■  تنوع وتعداد تجهیزات در آزمایشگاه :
تجهیــزات موجود در آزمایشــگاه باید کامال 
متناســب با فهرســت انــواع آزمایش هایي که 

درآزمایشــگاه انجام مي شــود و حجم کاری در 
آزمایشگاه باشد.

■ خرید تجهیزات
الف ( هنگام انتخاب و خرید تجهیزات باید به 
تائیدیه هاي معتبرکارکردی و گواهي های مربوط 

به ایمني تجهیز توجه شود.
کننــدگان  تامیــن  انتخــاب  مــالک   ) ب 
)فروشــندگان( تجهیزات ، می بایست مشخص 

باشد 
 ■ نصب و محل استقرار تجهیزات:

 الزامات و فضاي مورد نیاز براي نصب دستگاه، 
شــامل شرایط محیطي مورد نیاز در محل نصب، 
شرایط فني و امکانات جانبی مورد نیاز و شرایط 

ایمني  ، باید به دقت رعایت شود.
 ■ اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات:

 بعد از خریدونصب دســتگاه و قبل از شروع 
بکارگیــری ، صحت عملکــرد دســتگاه باید با 
اســتفاده ازکنترل هاي مناسب یا روش های درج 
شده در بروشور تجهیزات ، مورد ارزیابی قرارگیرد

■ کاربری تجهیزات:
مهارت فني مورد نیازجهت کار با دســتگا ه ها 

می بایست مشخص شود 
■ مستندات مربوط به تجهیزات ، لوازم و مواد
در هر آزمایشگاه مســتندات زیر در ارتباط با 
تجهیزات فني باید موجود باشد که حد اقل شامل 
فهرست تجهیزات ، شناسنامه، دستورالعمل فنی، 
فرم های تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و سوابق 

آنها و سوابق خرید است:
3-3 - مدیریت منابع 

در حوزه مدیریت منابــع فرآیند های خرید و 
انبارش و کارکنان مورد بحث قرار خواهند گرفت 

 :
خرید و انبارش درآزمایشگاه :

آزمایشــگاه بایــد دارای روش هــای اجرایی 
مدون و مکتوب برای مدیریــت خرید و انبارش 
در آزمایشــگاه برای تامین کلیه تجهیزات، لوازم 
و اقالم مورد نیاز برای اجــرای فرآیندهای خود 
باشد و برای اقالم موثر بر کیفیت نتایج آزمایش ها 

اقدامات کنترلی اثر بخش بکار گیرد. 
در این روش های اجرایی حد اقل عناصر 

زیر باید در نظر گرفته شوند:
■ نحوه رســیدگی به درخواست های خرید با 
توجه به نقطه سفارش تعیین شده برای هر یک 

از اقالم مصرفی و مسئول مربوطه. 
■ نحوه ارزیابی ومالک انتخاب تامین کنندگان 

تجهیزات و فرآورده های تشخیصی .
■ نحــوه کنترل واطمینــان از مطابقت اقالم 
خریداری شــده در زمان تحویل به آزمایشگاه و 

قبل از استفاده .
■ تعییــن نحوه کنتــرل موجــودی انبار در 

آزمایشگاه 
■ ســوابق مربوط به خریدو انبارش شامل : - 
برگه های درخواســت خرید اقالم و - فاکتور های 

فروش اقالم
■ فهرســت تامیــن کننــدگان تجهیزات و 
فرآورده های تشــخیصی که خریــد از آنها مورد 

تایید است 
■ ســوابق تایید کیفیت اقالم خریداری شده 

قبل از استفاده در آزمایشگاه. 
■ کارکنان آزمایشگاه:

■ نمودار سازمانی کارکنان: 
آزمایشــگاه باید دارای یک نمودارســازمانی 
پرســنلی باشــدکه سلســله مراتب ســازمانی 
پســت های مختلف شامل موســس آزمایشگاه ، 
مسئول فنی، ســوپروایزر، مســئولین بخش ها، 
کارکنان فنی، کارکنان واحدهای پذیرش و نمونه 
گیری و کارکنان خدماتی، اداری و پشــتیبانی را 
نشــان داده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشــخص 

نماید. 
■ آزمایشــگاه باید برای کلیــه کارکنان خود 
دارای پرونده باشــد کــه این پرونده ها شــامل 
مشــخصات فردی ، قرارداد ها و ســوابق کاری ، 

تحصیلی و بهداشتی و ... است.
■ آزمایشگاه باید شرح مسئولیت های کارکنان 
کلیدی و مســئولین فرآینده و شــرح وظایف و 
اختیارات هر یــک از کارکنان فنی و غیر فنی را 

تدوین کند.
■ آمــوزش کارکنان: آزمایشــگاه باید روش 
اجرایی مشــخص بــرای برنامه ریــزی و اجرای 
آموزش کارکنان و ارزیابی چگونگی اثر بخشــی 

این آموزش ها تدوین و بکار گیرد.
3-4 ممیزی در آزمایشگا ه های پزشکی: 

ممیــزی در آزمایشــگاه به منظــور ارزیابی 
دوره ای جهت اطمینان از پیاده سازی و استقرار 
یــک اســتاندارد مشــخص صــورت می گیرد و 
چارچوب آن به شــکل زیر است. ممیزی یک فن 
مدیریتی اســت و ربطی به یک استاندارد خاص 
ندارد. همواره باید یک یا چند نفر در آزمایشــگاه 
آشــنا به فنون ممیزی باشند و آموزش های الزم 

را دیده باشند.
مراحل ممیزی :

■ برنامه ریزی ممیزی 
■ اجرای برنامه ممیزی 

■ پایش و بازنگری برنامه ممیزی 
برای پایــش و بازنگری برنامه ممیزی از 
شــاخص های عملکردی  استفاده می شود. 

مهمترین این شاخص ها عبارتند از:
■ توانایی تیم ممیزی در اجرای برنامه ، تطابق 
با برنامه و زمان بندی، بازخور از ممیزی شونده، 
نتایج و رونــد حاصل از پایــش، تطابق با روش 

اجرایی. 
■ همچنیــن الزامات مربوط بــه فرآیند های 
پیش از آزمایش، انجام آزمایش، پس از آزمایش، 
ارجــاع نمونه، کنتــرل کار نامنطبــق ، اقدامات 
اصالحی و پیشگیرانه، رســیدگی به شکایات، و 
خدمات مشاوره ای مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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هیئت رئیسه:
 دکتر بهزاد کالنتر،  مهندس محمد چاوشی، مهندس اسماعیل رضایی

کارگاه کاربرد دستگاه های کمی لومینسانس با سیستم باز در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی و تازه های آن
مسئول: مهندس اسماعیل رضایی

سخنرانسخنرانیساعت

مهندس اسماعیل رضاییمقدمه10:35-10:30

دکتر بهزاد کالنتراصول پایه و تعریف کمی لومینسانس10:45-10:35

دکتر بهزاد کالنترمکانیسسم کمی لومینسانس در سیستم های باز10:55-10:45

دکتر بهزاد کالنتراساس کار کمی لومینسانس در دستگاه های سیستم باز11:05-10:55

دکتر بهزاد کالنترطراحی کیت ها در سیستم های باز11:15-11:05

مهندس محمد چاوشیجایگاه سیستم های باز در آزمایشگاه پاتوبیولوژی11:25-11:15

مهندس محمد چاوشیبرتری های دستگاه کمی لومینسانس به االیزا11:35-11:25

مهندس محمد چاوشیدیگر تکنیک های کمی لومینسانس11:45-11:35

مهندس اسماعیل رضاییپرسش و پاسخ و جمع بندی12:00-11:45

بخش دانشجویی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر کیانمهر عالی پورکارگاه مرور سیستماتیک )2(17:00-14:00
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با     ره هچ عشق انم تو را می توان نوشت
ره هچ رود انم تو را می توان سرود با 

را   هک ره قفل کهنه  ر نیست  بیم از حصا
تو می توان گشود با      دست اهی روشن 

 توفیق  آن را داریم تا در برنامه ی افتتاحیه
 نوزدهمین همایش ساالنه و دومیــن

همایش بین المللی آسیب  شناســی و طب آزمایشــگاه 
 از مقام شامخ استاد ارجمند آسیب شناسی

دکتر سید ضیاء الدین تابعی تقـــدیر به عمل آید.
 همچنین در ادامه، جشــنواره اساتید بزرگـــوار

 دکتر بهادری-دکتر دبیری به منظــور
تقدیـــر از اساتید، دستیاران و محققین برجسته ی 

این رشته برگـــزار خواهد شد.
حضور شما ســـرور گرامــی در برگزاری هــر چه 

شــکوه تر این اتفاق زیبا موجب افتخار خواهد بود.  با 
انجمــن  علمي آسیب  شناســی ایران

زمان :  چهارشنبــــه ۶ دی ساعت ۱۸  تا ۲۱
مکان: مـــــرکز همایش های رازی
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