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مجموعه علمی شــامل دانشمندان، پژوهشگران، 
متخصصان، ســازمان های علمی، دانشــگاه ها و 
تجمعات علمی هستند. یکی از عناصر اصلی و زیربنایی 
در این مجموعه نیز مفهوم اجتماع علمی و وجود روابط 
و تعامل بین آنها در ســطح داخلی و بین المللی اســت. 
یکی از نماد های بیرونی یک اجتماع علمی، انجمن های 

علمی است. 
نقش انجمن های علمــی از طریق همکاری های بین 
رشته ای و درون رشــته ای، زمینه آشنایی با دانش روز 
و آشنایی با دســتاوردهای جدید و همکاری در تدوین 
معیارهــای ارزیابــی رشــته های علمــی در هماهنگی 
کامل با ســایر نهادهای علمی را برای اعضا و همکاران 
ذیربط بســیار اهمیت دارد. عالوه بر این در کشورهای 
پیشــرفته امکان نظارت بر اجــرای هنجارها و ضوابط 
علمی هر رشــته توســط این انجمن های علمی صورت 
می پذیرد. با این تفســیر می توان مدعی شد که حضور 
فعال انجمن های علمــی در تولید و ترویج علم و ارتقاء 
سطح علمی جامعه نقش بسزایی دارد. در شرایط امروز 
نزدیک به یکصد انجمن فقط در حیطه وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشــکی و حــدود همین تعداد در 
وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و ارشاد و فرهنگ 
اســالمی فعالیت دارنــد. نکته بــارز در حیطه وظایف 
انجمن های علمی گروه  پزشکی براساس ضوابط موجود 
عمدتا بــه فرآیندهای علمی و همــکاری در ارتقاء این 
برنامه ها، تشکیل همایش ساالنه و برنامه های بازآموزی 
محدود شده است. بطور کلی همانطور که در اساسنامه 
انجمن های علمی تاکید شــده اســت هــدف اصلی از 
تشکیل این انجمن ها گســترش و پیشبرد علمی رشته 
مربوطــه و توســعه کیفی نیروهای تخصصــی و بهبود 

دوره های آموزشی و پژوهشی در آن رشته است. 
عالوه  بر این در اساســنامه این انجمن ها، فعالیت ها 
عموما بــه انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در ســطح 
ملی و بین المللــی، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی 
و پژوهشــی در برنامه های مربوط به دوره آموزشــی و 
پژوهشی، ترغیب و تشویق پژوهشگران و استادان ممتاز، 

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و برگزاری گردهمایی  
علمی در ســطح ملی، منطقه ای و بیــن المللی و نهایتا 

انتشار کتب و نشریات علمی محدود است.
همانطور که در اساســنامه تاکیده شــده متاسفانه 
تصمیم ســازی و سیاســتگذاری و برنامه ریزی کالن و 
امور صنفی جایگاه مشخص و تدوین شده ای در اهداف، 
وظایف و مســئولیت های انجمن ندارد. اگرچه در بعضی 
مــوارد از انجمن هــا جهت نظــارت و برنامه ریزی های 
کالن دعوت می شــود و یا حتــی در پاره ای از موارد در 
واگذاری بخشــی از امور اجرایی به ویژه در بحث نظارت 
و اعتباربخشی از مراکز خصوصی و دولتی دعوت و حتی 
مجوزهــای مربوطه صادر گردیده امــا این موارد نیز به 
دالیل عدیده تاکنون اجرایی نشــده است. شاید بتوان 
مهمترین دلیل در حیطه محدود بودن اختیارات قانونی 
انجمن هــا را در نوپا بودن قوانیــن و همچنین مخالفت 
علمی بخشــی از مســئولین در واگذاری امور و مهمتر 
از آن عــدم باور و مســئولیت پذیری خــود انجمن ها 
دانســت. با وجود این انجمن ها بسته به قدرت اجرایی 
اعضــای هیات مدیــره و ارتباط آنها با بخشــی از بدنه 
تصمیم سازی های  در  توانســته اند  کشور  سیاستگذاری 
علمی و صنفی و بعضا در تعارضات بین رشــته ای نقش 
موثری ایفــا کنند. برای مثال در مبحث تعرفه و تدوین 
ارزش نســبی خدمات ســالمت، در برخی از رشته ها با 
دخالت انجمن هــای علمی افزایش قابل توجهی صورت 
گرفت. بطور خاص در بخش آســیب شناسی تشریحی 
بدلیل مدیریت صحیح و مســئوالنه کارشناسان انجمن 
و پیگیری گســترده آنها، با تاکید بــر عدم اصالح این 
تعرفه در چند ســال گذشــته و فاصله بسیار زیاد آن با 
تعرفه  کشــورهای پیشــرفته و نقش آن در جلوگیری و 
گســترش نیازهای القایی در بخش هایــی مانند دارو و 
با درخواست غیرضروری ســایر بخش های پاراکلینیک 
به مسئولین ذیربط شــاهد تغییرات به نسبت مناسبی 
بودیــم. درحالیکه برعکس در بخش آســیب شناســی 
بالینی بدلیل عدم تحقق عوامل فوق، تغییر محسوســی 
ایجاد نشــد. یکی از چالش هایی که انجمن های علمی با  

آن روبرو هســتند و با وجود  پیگیری گسترده تاکنون 
نتیجه  ملموسی نگرفته اند افزایش توان اجرایی از طریق 
نظارت بر عملکرد همکاران در بســتر صدور مجوزهای 
مربوطــه یا بخشــی از آن یا مشــروط کــردن اعضا به 
عضویت در انجمن های تخصصی است. متاسفانه این امر 
نیز تاکنون مورد موافقت مسئولین و سیاستگذاران قرار 

نگرفته است.
چالش  دیگر تعارضات بین رشته ای و نقش انجمن ها 
و وزارت بهداشت در حل این موضوع است. همانطور که 
شاهد هستیم متاســفانه با وجود تالش گسترده هیئت 
مدیره انجمن تداخالت بین رشــته ای همچنان مغفول 
مانــده و حل کامل این چالش تنهــا با تفاهم یا با چانه 
زنی های علمی و سیاســی توسط همکاران و با پیگیری 
آن توســط وضع قوانین امکانپذیر خواهد بود. در نتیجه 
این انتظار که موضوع صرفا با پیگیری انجمن قابل حل 
و فصل بوده منطقی نیســت. در موضوع مدیریت بالینی 
آزمایشــگاه ها نیز، اگرچه بخش قابل توجهی از قوانین، 
دیدگاه مسئولین آموزشــی وزارت بهداشت و الگوهای 
موفق در کشورهای پیشرفته بر همکاری موثر رشته های 
مختلف و مدیریت قطعی طب آزمایشگاهی تاکید دارد. 
امــا بدلیل وجود برخی از قوانین که با توجه به ضرورت 
در یــک مقطع خاص زمانی برای حــل  معضل کمبود 
نیروی انســانی در مقاطع محروم وضع شد، این چالش 
همچنان پابرجاست و الگوی استانداردهای علمی مبتنی 
بر مدیریت پزشــکی و حضور همکاران پاتولوژیست در 
باالترین سطح آزمایشگاهی در کشور را تغییر داده است. 
اما حل این مشکل بدون همکاری همه جانبه، همفکری 
و همــکاری اعضای انجمــن، پیگیــری مجدانه هیات 
محتــرم مدیره انجمن و بورد تخصصی و ســایر الزامات 
دیگر امکانپذیر نیست. با وجود اینکه حل بسیاری از این 
چالش ها به صورت مســتقیم از وظایف انجمن نیست. 
یقینــا در پیگیری چالش های پیش رو حضور موثر تمام 
اعضای انجمن در فعالیت حرفه ای و صنفی، پیگیری این 
چالش  ها براســاس نقشــه راه تدوین شده و رایزنی های 
مداوم برای تغییر نگرش موثر بر سیاستگذاری های نظام 
سالمت راهگشا خواهد بود. در پایان با توجه به برگزاری 
انتخابات هیات مدیره در بیســتمین همایش ســاالنه 
آسیب شناســی از تمامی همکاران عزیز دعوت می شود 
که در این انتخابات حضور داشــته باشند. بدیهی است 
حضور مســتمر و مداوم همــکاران در انتخابات موجب 
تقویت هیئت مدیره و اعتماد بیشــتر به آن می شــود و 
از طرفی حضور همکاران با تجربه و مدیر می تواند نقش 
موثری در حل این چالش ها داشــته باشــد. امید است 
همکاران و اعضای انجمن با مشــارکت گسترده در این 
انتخابات نقش موثر در وظایف محوله ایفا نمایند و شاهد 

ارتقا نظام سالمت در برنامه های کالن علمی باشیم.
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بار دیگر بــه رخداد مهم علمی ســاالنه 
پاتولوژی کشــور رســیدیم و شــاهد شور و 
اشتیاق پاتولوژیســت ها اعم از پیشکسوت و جوان 

خواهیم بود.
البته این فعالیت ها در انجمــن پاتولوژی ایران 
کمی بعد از همایش گذشــته آغاز شد و به صورت 
شبانه روزی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر کنگره 
امســال ادامه یافت که البته با مشکالتی هم همراه 
بود که از مهمترین آنها مســئله تامین بودجه مالی 
به علت وجود مشــکالت اقتصادی بود. با این حال 
سعی شد ه تا حد امکان کیفیت همایش در سطح 
باالیی حفظ شــود و با حضور استادان صاحب نظر 
داخلی از سراسر ایران و استادان برجسته و شناخته 
شده خارجی از کشورهای فرانسه، بلژیک،  دانمارک 
و اتریش به غنای علمی افزوده شــود. برای کمک 
به پربار شدن کنگره اساتید عالوه بر تهران از سایر 
شهرهای کشور، به خصوص از دانشگا ه های شیراز، 
اصفهان، مشــهد، تبریز، ارومیه، اراک، کرمانشــاه، 
مازندران به عنوان سخنران حضور خواهند داشت. 
در همایــش پیش رو همانند گذشــته به دو محور 
اصلی پاتولوژی کلینیکال و سرجیکال همزمان و به 
یک میزان توجه شده است و سعی شد که در اکثر 

مباحث به این دو در کنار یکدیگر پرداخته شود.
محورهــای پاتولــوژی کلینیکال شــامل طب 
انتقال خون، میکروب شناسی، بیوشیمی، پاتولوژی 
ســرجیکال شــامل نروپاتولوژی، پاتولــوژی زنان، 
پستان، گوارش کبد، بافت نرم و استخوان و دهان، 
درماتوپاتولوژی  و  هماتوپاتولوژی  ســیتوپاتولوژی، 
اســت و همانطور که اشاره شــد تقریبا در تمامی 
مباحث پاتولوژی ســرجیکال، به مباحث با اهمیت 
مولکوالر پاتولوژی وســایر جنبه های آزمایشگاهی 

پرداخته خواهد شد.
بسیاری از جلســات به گونه ای تنظیم شده اند 
کــه بــرای همــکاران پاتولوژیســت، متخصصان 
پاتولوژیســت های دهان، پزشکان عمومی  بالینی، 

و کارشناســان آزمایشــگاه حاوی مطالب مفید و 
کاربردی خواهد بود.

همچنین در سه برنامه مهم و پرطرفدار پاتولوژی 
زنان، کبد و گوارش معرفی بیمار به صورت اسالید 
سمینار خواهد بود که پس از بررسی اسالیدها، در 
جلســات جداگانه موارد معرفی شده مورد بحث و 

تبادل نظر قرار خواهند گرفت.
در بخش دانشــجویی نیز ســخنرانی ها و ارائه 
مقاالت در زمینه روش های پژوهش، مقاله نویسی، 
آماده سازی مقاالت برای چاپ و ارسال به کنگره ها 

و اخالق در پژوهش خواهد بود.
از نکات شــاخص این همایش برگزاری سمینار 
نروپاتولوژی یــک روز قبل از کنگره اســت که با 
ســخنرانی اســتادان برجســته خارج از کشور و 
داخلی در دو روز برگزار خواهد شــد و به مباحث 
مهم پاتولوژی سیســتم عصبــی مرکزی بخصوص 
تومورهــای آن و تازه تریــن طبقــه بنــدی آنها و 

پاتولوژی عضله خواهد پرداخت.
مقاالت ارســال شــده به همایش نیــز در دو 
بخــش فارغ التحصیلی و دانشــجویی مورد داوری 
قرار گرفتند. کلیه مقــاالت بخش فارغ التحصیلی 
توسط اســتادان مدعو از تهران و دیگر شهرها در 
محورهای مختلف فوق تخصصی به صورت دقیق و 
همزمان توســط سه داور مورد بررسی قرار گرفتند 
و پس از آن توســط نرم افــزار مخصوص از جهت 
سرقت ادبی نیز تحلیل شدند. مقاالت انتخاب شده 
اکثرا به صورت پوســتر ارائه خواهند شد. در بخش 
دانشــجویی هم مقاالت ارائه شــده پس از داوری 
توسط کمیته دانشجویی توسط دبیر علمی همایش 

تحت داوری نهایی قرار گرفت.
در بخــش افتتاحیه همایش که در شــب اول 
برگزار می شود و با حضور روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی، مسئولین وزارتخانه و کمیسیون بهداشت 
و نمایندگان مجلس مزین خواهد شــد از استادان 
پیشکســوت استاد ستاری، اســتاد نیکوکار، استاد 

مهزاد و اســتاد قوام تجلیل به عمــل خواهد آمد. 
همچنین در این برنامه در جشنواره استادان بهادری 
و دبیری برگزیدگان آزمون دانشنامه تخصصی سال 
جاری، بهترین پایان نامه های دســتیاری، بهترین 
 Iranian journal of مقاالت منتشر شــده در
pathology ، مقاالت پرمخاطب، بهترین داوران 
و نویســندگان کتب و برگزار کنندگان برنامه های 

بازآموزی، هدایایی اهدا خواهد شد.
مســئله مهم دیگری که در این همایش به آن 
پرداخته خواهد شد انتخابات هیئت مدیره انجمن 
پاتولوژی و انتخاب افرادی اســت که سکان هدایت 
انجمن را برای ســال های آینــده برعهده خواهند 
داشــت و آینده رشــته را با تصمیمــات خود رقم 
خواهند زد. از آنجایی کــه وظیفه هیئت مدیره از 
جنبه های مختلف بســیار حساس و سرنوشت ساز 
است مســئله انتخاب یک ترکیب قدرتمند بسیار 
مهم و از طرفی بســیار پیچیده است. نقش هیئت 
مدیره جنبه های مختلفی در تعیین استراتژی های 
انجمن، مدیریت بهره وری و ریسک، امور فرهنگی، 
مسئولیت های اجتماعی و اخالقی و امور اقتصادی 
دارد. از هیئت مدیره انتظار داریم که در حوزه های 
مختلف فعالیت های موثر داشــته باشــد که شامل 
گسترش دامنه فعالیت های علمی و صنفی از سطح 
نظارتی به ســطح امور اجرایی در تمامی بخش ها ، 
برنامه ریزی جهت تعیین اهداف و ارزش های بلند 
علمی و صنفی با مشــارکت تمامی اعضا در تمامی 
رده ها به منظور صیانت از سازمان و منافع اعضای 
آن، صرف وقت کافی برای شــرکت در جلســات 
داخل و خارج از سازمان و پرداختن به امور داخلی 
انجمن و شفاف سازی تصمیمات و اقدامات و اطالع 

رسانی دقیق و پاسخگویی است.
امیــدوارم کــه جامعــه پاتولوژی بــا انتخاب 
کاندیداهــای اصلــح و کارآمد به آینــده انجمن، 
صنف و جایگاه آن حساسیت نشان داده و رشته و 
همکاران خود را برای سه سال از جنبه های علمی 

و صنفی بیمه نمایند. 
در خاتمــه از طرف جامعه پاتولوژی کشــور از 
تمامی دســت اندرکاران برگزاری همایش از جمله 
ریاســت محترم انجمن پاتولــوژی، هیئت مدیره 
و رییــس کمیته آموزش انجمــن، دبیران علمی و 
اجرایــی همایش که زحمات بســیاری را در طول 
سال گذشــته متحمل شده اند. کمیته های علمی و 
اجرایی کنگره و پرســنل خوب و دوست داشتنی 

انجمن پاتولوژی تشکر می نمایم.
به امید برگزاری هر چه بهتر کنگره بین المللی 

آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 

دکتر میترا مهرآزما
ســــــردبیر

 مسئله مهم این همایش انتخاب افرادی است که سکان هدایت انجمن
را برعهده خواهند گرفت
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 نیت نهایی احیای الگوی مدرنی
از طب سینایی است

با یاری و شــکرانه به درگاه خداوند متعال بیستمین همایش ســاالنه و سومین کنگره بین المللی آسیب شناسی و طب 
آزمایشگاهی در حضور با شکوه اساتید گرامی و میهمانان ارجمند و همکاران عزیز شروع می گردد. مقدم همگی را گرامی 

داشته خیر مقدم عرض می کنم.
آسیب شناسی بعنوان یک رشته پزشکی تخصصی بالینی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی است که ساختار علمی آن آمیخته ای از 
اصول کاربردی علوم پایه پزشکی و شناخت علوم رشته های بالینی است. این رشته در خدمات آزمایشگاهی دارای نقش راهبردی 
است در همسو کردن انجام آزمایشات مستند و اعتبار بخش در جهت تایید یا رد تشخیص بالینی یا مطرح ساختن تشخیص نوین 
می باشد. این نقش اصلی ترین رکن مدیریت بهره برداری است که نتایج آن به حداقل رساندن تشخیص های دیررس و جلوگیری از 
صدمات و مرگ و میر های ناشی از آن و صرفه جویی کالن از بکارگیری ساختار تاسیساتی آزمایشگاهی گران امروز است. نتیجه 

دیگر آن شناسایی و حفظ نمونه های ارزشمند تحقیقاتی و محقق نمودن نقش پژوهشی آزمایشگاه های پزشکی است. 
پی بردن به نقش راهبردی مذکور نتیجه بررســی و تحقیقات دانشمندان و سخنرانان رشته آسیب شناسی است که همواره 
پیگیر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب، مورد انتظار و مقبول جامعه می باشند. ریشه آن مقایسه طب پرافتخار مکتب 
ســینا و حکیمان پیرو آن با پزشکی امروزی است. نیت نهایی رشته، احیای الگوی مدرنی از آنچنان طبی است که پشتوانه اش 

اخالقی فراتر از قانون ، نزدیک به آیین بوده است.
در این همایش به دنبال مرور مطالب کالســیک، دانش خود را به روز کرده و در کارگاه های آموزشــی توانمندی های عملی  
بیشتری به دست می آوریم که مرهون داده های علمی و تجربی ارزشمند استادان، متخصصان و ارائه دهندگان مقاالت و آموزش 
دهندگان  کارگاه ها هستیم. زحمات همگی آنان از جمله برگزارکنندگان کنگره،  دبیران علمی و اجرایی و دیگرانی که به نحوی 

مشارکت داشته اند مورد تشکر است.
همکاران عزیز، دانش پزشکی و رشته  تخصصی ما ساخته و پرداخته نسل هایی از اساتید و متخصصانی است که نقش راهبردی 
ارزشمند رشته را در خدمات تشخیصی و درمانی مطرح کرده اند و انتظار دارند خدمات شما با ایفای مصممانه آن همراه باشد و 

مطمئن باشید خدمت ارزشمند بی پاسخ نخواهد ماند. 
در اینجا همچنین الزم است بگویم درتدارک تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ضمن همکاری با مسئولین، سوداگری صنفی، 

تجاری و اداری مطلوب در کار باشید و نیز به اقتصاد پرسنلی آزمایشگاه توجه داشته باشید.
جای خوشبختی است که معاونت درمان وزارت متبوع و آزمایشگاه مرجع سالمت در راستای اهداف رشته تخصصی آسیب 
شناسی و مصوبات شورای آموزشی پزشکی و تخصصی کشور، مدیریت بهره برداری بهینه از خدمات آزمایشگاهی را از مهمترین 
وظایف خود دانسته، امید است با جلوگیری از پیچیده کردن مشکالتی که قانونمندی قدیمی نظام مدیریت آزمایشگاهی در این 

برهه زمانی برجا گذاشته است در اجرای صحیح این امر مهم هرچه زودتر موفق گردد.

دکتر ناصر کمالیان
رییس انجمن آسیب شناسی ایران
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 پاتولوژی 
علمی پویا و کوشاست 

اساتید محترم و همکاران پاتولوژیست بزرگوار
شرکت شما در بیســتمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب 

آزمایشگاه را خیرمقدم عرض می کنم.
علم پاتولوژی و آسیب شناسی، علمی پویا و کوشاست و در تاریخ تحول دانش پزشکی نقش پزشک 
پاتولوژیســت همواره محور اصلی تشخیص، درمان و پیگیری بیماری بیماران بوده است. همچنین 
پیشکسوتان بزرگوار این رشته در جهان و ایران با تالشی ستودنی سعی در شعله ور نگاه داشتن آتش 

این علم داشته اند تا موجب بهره مندی همگان باشد.
آسیب شناســی با استفاده از پیچیده ترین روش های آزمایشگاهی، پاتوژنز بیماری ها را در سطح 
مولکولی، ژنوم ها و پروتینومیک ها و ... در هسته، سیتوپالسم، ارگان های سیتوپالسمی و به تازگی 

نقش هستک در کنترل هسته سلول را می یابد که راهگشای درمان بهتر بیماران است.
در این کنگره سعی شده است که  ضمن تجلیل از پیشکسوتان بزرگوار، انتخابات دوره جدید انجمن 
آسیب شناسی نیز به نحو احسن صورت گیرد که مشارکت شما همکاران عزیز در انتخاب افراد صالح 

و امین نقشی تعیین کننده دارد.
در ضمن جا دارد از شرکت های بزرگ آزمایشگاهی که همیشه حامی انجمن بوده اند و جدیدترین 

تکنولوژی ها را در غرفه های خود ارائه می کنند سپاسگزاری کنم.
در خاتمه امید است که مطالب علمی و پژوهشی که در این همایش توسط همکاران بزرگوار ارائه 

می شود در افزایش توان علمی و تشخیصی شما عزیزان موثر باشد.
همچنین دســتمریزاد می گویم بــه کمیته های اجرایی و علمی انجمن آســیب شناســی و 
 پرســنل امور اداری و پشــتیبانی انجمن که هرســاله این کنگــره پربار و ارزشــمند را یاری

می دهند.

دکتر شهریار دبیری
رییس بیستمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

پیـــــام ها
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هرسال آثار جشنواره کیفیت باالتری 
نسبت به قبل دارند 

با استعانت از ایزد منان، همانند سال هاي قبل  امسال نیز شاهد برگزاري جشنواره استادان دکتر بهادري- 
دکتردبیري، همزمان با همایش ساالنه آسیب شناسي و طب آزمایشگاه در تاریخ 14 آذر 97 خواهیم 
بود. این جشنواره از سال 1392 همه ساله همزمان با همایش ساالنه آسیب شناسي و طب آزمایشگاه برگزار 
مي شود. امسال ششمین دوره از این جشنواره با حضور جمع کثیري از استادان و پیشکسوتان، مسئولین، 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و همکاران برگزار خواهد شد. خوشبختانه هرسال آثار جشنواره از کیفیت 
باالتري نسبت به سال هاي قبل برخوردار بوده و امسال نیز آثار مختلفي از همکاران بعنوان برندگان جایزه 

جشنواره معرفي خواهند شد.
در جشنواره امسال از نفرات اول تا سوم بورد تخصصي آسیب شناسي سال 1397، سه مقاله برتر 3 ساله 
اخیر مجله Iranian Journal of Pathology (IJP)، سه مقاله مرتبط با رشته اسیب شناسي و طب 
آزمایشــگاه بر اساس شاخص هاي علم سنجي که در مجالت معتبر بین الملل توسط محققین ایراني در 4 
ســال اخیر به چاپ رسیده اند، مقاالت برتر همایش ساالنه، مدرسین برتر دوره هاي بازآموزي و سمینارها 
توسط انجمن، داوران برتر مجله IJP و شاخه برتر استاني انجمن آسیب شناسي تقدیر بعمل آمده و تندیس 

جشنواره همراه با لوح تقدیر و جایزه تقدیم خواهد شد.
در این جشنواره موارد ذیل که خود را کاندیدا نموده اند و توسط هیئت داوران برتر شناخته شده اند نیز 

مورد تقدیر قرار خواهند گرفت:
1-پایان نامه هاي برتر دفاع شده در سال تحصیلي 1396-97

2- کتب مرتبط با رشته آسیب شناسي و طب آزمایشگاه که در 4 سال اخیر به چاپ رسیده اند
3- اختراعات، ابداعات، و نوآوریهاي مرتبط با رشته آسیب شناسي و طب آزمایشگاه

امیدواریم با حضور پرشورهمه همکاران و تشویق منتخبین جشنواره شاهد انجام فعالیت هاي با کیفیت 
باالتر توسط همکاران عزیز بوده و در سال هاي آتي جشنواره با شکوه تر و با معرفي پژوهشگران شاخص تر 

برگزار شود.

دکتر محمدرضا جاللی ندوشن
دبیر جشنواره استادان دکتر بهادری- دکتر دبیری
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ســی و دومیــن کنگره بیــن المللــی آکادمی 
بین المللی پاتولــوژی )IAP( این بــار در مهر 
ماه سال جاری در کشــور تاریخی اردن و توسط شاخه 
عرب IAP برگزار شــد. بیش از 1200 پاتولوژیســت از 
38 کشور در این کنگره شرکت کردند. با وجود استقبال 
اولیه تعداد زیادی از همکاران پاتولوژیست از شرکت در 
کنگره، نهایتا 5 پاتولوژیســت از ایران در کنگره شرکت 
کردند که البته با توجه به مشــکالت صــدور ویزا برای 
ایرانیــان حضور همین تعداد نیز بــه عنوان نمایندگان 
ایران در کنگره را می بایســت غنیمت شمرد. این کنگره 
در محل مرکز همایش های شاه حسین بن طالل در کنار 
دریای زیبای المیت )Dead sea( برگزار شد. بحرالمیت 
 یکی از مکان های شــگفت انگیز جهان است که بیش از

400 متــر )1،312 فوت( زیر ســطح دریا قــرار دارد و 
پایین ترین نقطه زمین محســوب می شود. از مشخصات 
کنگره، نظم اجرایی و برنامه ریزی مناسب علمی و تفریحی 
کنگره برای شرکت کنندگان بود. روزانه برنامه های علمی 
مختلفی در ســالن های متعدد برگزار می شــد. از جمله 
یکــی از برنامه های جالب جلســه ای تحت عنوان تاریخ 
پاتولوژی بود که توســط Samir Amr یکی از روسای 
سابق IAP برنامه ریزی شده بود و در طی آن کشورهای 
مختلف تاریخچــه علم پاتولوژی و وضعیت کنونی آن را 
در کشورشان ارائه دادند. از کشور ایران گزارشی از تاریخ 

معاصر پاتولوژی توســط اینجانب به عنوان دبیر شاخه 
ایرانــی IAP ارائه شــد. از دوران دار الفنون و مدرســه 
طب با آقای دکتر حبیبی پایه گذار رشــته پاتولوژی در 
ایران؛ دوران استاد کمال الدین آرمین و دکتر ضیاالدین 
شمســا تا دوران کنونی و وضعیــت کنونی پاتولوژی در 
کشور با 47 دانشکده پزشــکی که 17 دانشکده تربیت 
دستیار پاتولوژی در ایران را برعهده دارند و حدود 2000 
پاتولوژیست که در کشور مشغول به ارائه خدمات آسیب 
شناسی در دو حیطه آناتومیکال و کلینیکال هستند. در 
ادامه تعدادی از پاتولوژیســت های مشهور ایرانی در دنیا 
معرفی شــدند از جمله دکتر مســتوفی که در دو دوره 
ریاست IAP مرکزی را برعهده داشتند، دکتر مهرگان، 
دکتر توســلی، دکتر ناجی و ... در انتها نیز گزارشــی از 
فعالیت انجمن آسیب شناسی ایران، انجمن سیتولوژی 
ایران و شاخه ایرانی IAP ارائه شد. یکی از موارد جالب 
توجه حضار تعداد قابل توجه پاتولوژیست های ایرانی در 
مقایسه با سایر کشورهای همسایه و پتانسیل باالی علمی 
ایران در منطقه بود. قطعا حضور تعداد بیشــتر همکاران 
ایرانی در همایش های بین المللی در معرفی پتانسیل های 
باالی پاتولوژی در ایران به دنیا و در شناســاندن رشته و 
در حیطه وسیع تر تاریخ طب در ایران به جهانیان نقش 
موثری خواهد داشت. در حال حاضر کمیته های مختلفی 
در دنیا در حال جمع آوری تاریخ طب و پاتولوژی در دنیا 

هســتند که البته نامی از طب ایرانی در بین آنها نیست. 
یکی از وظایفی که انجمن آسیب شناسی برای آن برنامه 
ریزی کرده اســت شناســاندن تاریخ پربار طب ایران به 

جهانیان است. 
در کنار برنامه های علمی کنگره بازدید از مناطق دیدنی 
کشور اردن نیز بســیار جالب توجه بود. اردن یک کشور 
پادشاهی اســت که در کرانه خاوری رود اردن واقع شده 
اســت. جمعیت این کشــور 6٫5 میلیون نفر است و 98 
درصد مردم آن عرب هستند.  بازدید از بازار قدیمی اردن 
با فروشــندگان مهربان و مهمان نواز اردنی خالی از لطف 
نبود. بخصوص عالقه مردم اردن به کشور ایران و مشاهده 
صنایع دستی ایرانی عمدتا از اصفهان در مغازه های اردنی 
بســیار جالب توجه بود. غار اصحاب کهف، تپه هرکول و 
بناهای تاریخی فرهنگی متعدد از جاذبه های این شــهر 
هستند که هر ساله گردشــگران فراوانی را به سوی خود 
جــذب می کنند. آمفی تئاتر رومی  بین ســال های 138 
تــا 161 میالدی، در دوره ای که شــهر را با نام فیالدلفیا 
می شناختند به دستور امپراطور آنتونیوس پیوس ساخته 
شد. سیتادل یا ارگ امان در نزدیکی مرکز شهر امان روی 
بلندترین تپه از هفت تپه  اصلی این شهر ساخته شده است 
و قدمت ســکونت بشــر در این مکان به بیش از 7,000 
سال قبل باز می گردد. محبوب ترین جاذبه  توریستی اردن 
و یکی از عالی ترین دستاوردهای معماری روی زمین، شهر 
گمشده پترا است که دارای مجموعه ای از مقبره های سر 
برافراشته از دامنه های کوه است و به عنوان میراث جهانی 
در یونسکو و یکی از عجایب هفتگانه جدید به ثبت رسیده 
اســت. این شهر باستانی شگفت انگیز از حدود 200 سال 
پیش از میالد در صخره های قرمز رنگ حجاری شده است.

در نهایت تجربه حضور در کشــور اردن در کنار تعداد 
زیادی از همکاران پاتولوژیســت از سراســر دنیا بســیار 
ارزنده بود و امید اســت این حضور و همراهی همکاران 
پاتولوژیست را در سایر کنگره های بین المللی بخصوص 
کنگره های IAP  مشــاهده کنیم. کنگره بعدی IAP از 
29 آگوست تا 2 سپتامبر 2020 در Glascow UK به 

همراه کنگره ESP برگزار خواهد شد. 

دکتر مژگان عسگری
دبیر شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

 برگــزاری سی و دومین 
کنگره IAP  در اردن

پیـــــام ها
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دکتر ایمان انصاری
دبیر بخش دانشجویی همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

ارتقاء علمی، ارتباط موثـر و حضــور فعـال 
دانشجویان در بخش دانشجویی

همزمان با بیستمین همایش آسیب شناســی و طب آزمایشگاه، چهارمین بخش ویژه دانشجویی 
با هدف ارتقاء علمی، ارتباط موثر و حضور فعال دانشــجویان رشــته های علوم پزشکی در همایش 

علمی آسیب شناسی برگزار می شود. 
همانند ســه دوره گذشته امســال نیز شاهد ارسال مقاالت توسط دانشــجویان رشته های مختلف علوم 
پزشــکی سراســر کشــور بودیم که مقاالت پذیرفته شــده در قالب سخنرانی و ســخنراني کوتاه )پوستر 

الکترونیک( در محل برگزاری همایش توسط دانشجویان ارائه خواهند شد. 
در بخش دانشــجویی همچنین برنامه ویژه اي تحت عنوان کارگاه دو روزه نوشتار علمي برگزار می شود. 
این برنامه شــامل تمامي آنچه دانشجویان از سطوح مبتدي تا پیشرفته برای کسب دانش نیاز دارند است. 
مراحل شــروع پژوهش، اجرا، نوشــتار و در نهایت انتشــار در مجالت معتبر علمي و پژوهشي بین المللي، 
توسط استادان مجرب دانشــجویي با سابقه مجموعا بیش از 400 تدریس کارگاه در همایش هاي مختلف 
دانشجویي در سراسر کشور، تدارک دیده شده است که دانشجویان مي توانند با مراجعه به وبسایت همایش 
یــا بصورت حضوري در محل همایش در این کارگاه ثبت نام و گواهــي معتبر حضور در این کارگاه را نیز 

دریافت کنند.
شــایان ذکر است در ســه دوره اخیر بخش دانشــجویي نیز کارگاه هایي با عناوین مختلف شامل مرور 
سیســتماتیک و متاآنالیز، طراحــي مطالعه، داوري همتا، بیوانفورماتیک، نگارش مقاالت به شــیوه انجمن 

پزشکي ایاالت متحده، نامه به سردبیر، نوشتار علمي و... در محل برگزاري همایش تدریس شده است.
امید اســت اقدام صورت گرفته همانند ســالیان قبل، نقش کوچکی در ارتقای روز افزون امر پژوهش در 

کشور عزیزمان ایفا کند.

پیـــــام ها
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انتخــــابات

دکتر فرید کرمی

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

دکتر سید مهدی افتخاری

دکتر حمیدرضا قدیمی پور

دکتر محمدرضا امینی فرد

دکتر هادی حاجی زاده فالح دکتر پریسا حسین پور

دکتر حسین دارآفرین 

دکتر بیتا گرامی زاده

دکتر فرحناز بیداری 

دکتر افشین مرادی

دکتر زهرا صفایی نراقی

دکتر محمدعلی برومند

کاندیدای انتخابات هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران

دکتر مهران قهرمانی

دکتر اسماعیل سمیع زاده
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یکی از بحث های داغ در محافل آکادمیک اقتصادی 
امروز کشــور، پاسخ به این پرســش است که اقتصاد 
کشــور ما با وجود منابع عظیم چرا دچار ناکارآمدی 
واضح شده است و اصوال اقتصاد ایران گرفتار چه نوع 

نظام اقتصادی است؟
دکتر غنی نژاد در مقاله اقتصاد ایران؛ تیول داری یا 
مرکانتیلیسم؟ به این مســئله پرداخته است و ضمن 
توضیح این دو اصطالح نشــان داده است که اقتصاد 
دولتی زمینه مساعد رشد چنین اقتصاد هایی است.)1(
دکتــر آخوندی اقتصــاد ایــران را نوعــی نظام 
مرکانتیلیستی یا سوداگرانه دانسته اند که هیچ ربطی 
بــه اقتصاد آزاد رقابتی نــدارد و نوعی نظام انحصاری 
ســوداگرانه به زعامت برخی گروه های ذینفع متشکل 
با پشــتیبانی بعضی قدرت هایی سیاسی پیدا و پنهان 

است.)1( 
دکتر میرزاخانی معتقد است نظام اقتصادی حاکم 
بر ایران »تیول داری مدرن« و به نوعی بازسازی سنت 
بســیار عقب مانده و منحوس زمان های گذشته تاریخ 

کشور ماست.)1(
تیول از اصطالحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است 
و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی اســت از 
طرف پادشاه به اشــخاص معین. سیستم تیول داری، 
بدترین نوع اســتفاده از منابع اقتصادی است چراکه 
تیول دار هیچ احســاس تعلقی به منبع تحت اختیار 
خود ندارد و هر آن ممکن اســت ایــن حق انتفاع را 
از دســت بدهد. منافع تیول دار ایجاب می کند که در 
کوتاهترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره 
را از منبــع تحت اختیار خود ببــرد و هیچ هزینه ای 
 برای افزایش بهره وری آن در آینده درازمدت متقبل

نشود .)1(
 در ســایت ویکی پدیا مرکانتیلیسم چنین تعریف 

شده است:
بازاربســت گرایی )مشــهور بــه ســوداگرایی( یا 
مرکانتیلیســم دیدگاهی اســت که در آن، هماهنگی 
راهبردی و همســویی ســودها میان ســوداگران و 

کارداران فرمانروایی ریخت می گیرد؛ بر این شــالوده، 
همپیمــان کابینه بازاربســت گرا، به جای انجام کنش 
دادگرانه در برابــر، به عنوان ابزاری برای ســوداگران 
تواناتر کار می کند، ســاختن دیوارهای بلند پشتیبانی 
و جانب داری های ناعادالنه، از شناسه های این رویکرد 
بازرگانی اســت، همچنیــن آشــکارکننده دیگر این 
رویکرد، رسمیت بخشیدن به انحصارها در این رویکرد 
بوده که انگیزه ســرکوب پیکارهای کارآمد بازرگانی 
می شــود. در این چرخه نادرســت، کسانی که در پله 
نخستین ســود برده اند، و از راه سوداگری به سرمایه 
رسیده اند خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند 

بود.
»مرکانتیلیســت  ها در مبــادالت اقتصــادی بــا 
خودخواهــی منحصر به فــردی تنها منفعــت خود را 
دنبال می کردند و طرفدار یک بازی برد-باخت بودند. 
طرفداران ایــن دیدگاه به همین جهــت به دولت ها 
نزدیک می شــدند تا به جای تجارت بر مبنای رقابت، 
تجــارت یک طرفه ای را پیش ببرنــد، از همین رو از 
دیوارهای بلند پشــتیبانی چه در قالب تعرفه و چه در 

قالب رانت های پنهان حمایت می کردند.« )2(
ریچارد ابلینگ معتقد اســت که مرکانتیلیسم در 
دولت ملت هایی که تحت حکومت پادشــاهان بودند، 
به عنوان ابزاری اقتصادی برای تمرکز قدرت و سلطه 

سیاسی عمل می کرد.)3(
با توجه به تعریفی که از مرکانتیلیســم ارائه شد و 
نظر اقتصاددانان کشور ما مبنی بر اینکه اقتصاد امروز 
ایران نوعی مرکانتیلیســم است، شاید بتوان برخی از 
برنامه ها و سیاست گذاری های اخیر وزارت بهداشت در 

حوزه آزمایشگاه بالینی را با این الگو تحلیل کرد.
تدویــن پیش نویس آیین نامه تاســیس و مدیریت 
آزمایشــگاه بالینی که اخیرا در دستور کار آزمایشگاه 
مرجع سالمت قرار گرفته است دارای بخشی نوین است 
جهت صدور مجوز شبکه آزمایشگاهی. طبق مفاد این 
بخش از آیین نامه مجوز تاسیس شبکه آزمایشگاهی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود و دارندگان 

مجوز شــبکه می تواننــد بدون اخذ مجــوز جداگانه 
آزمایشگاه های میانی تاسیس کنند و برای سهولت در 
امر نمونه گیری، شــبکه آزمایشگاهی می تواند مراکز 
نمونه گیری خارج از آزمایشــگاه تاسیس نموده و از 
طریق یک شــبکه حمل و نقل داخلی نمونه ها برای 
انجام آزمایش های معمول به آزمایشــگاه های میانی 
و در صورت وجود درخواســت آزمایشات تخصصی یا 
فوق تخصصی، نمونه ها به آزمایشــگاه مرجع ارســال 

می گردند.
استدالل آزمایشگاه مرجع سالمت برای ارائه الگوی 
شبکه آزمایشگاهی، سیستم ارائه خدمات آزمایشگاهی 
در کشــورهای پیشرفته اســت. در حقیقت طراحان 
الگوی شبکه آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع سالمت 
بدون در نظر گرفتن ســاختار و کارکرد سیستم ارائه 
خدمــات در ایران بر این باورند که با دســتورالعمل و 
بخشنامه می شود یک شبه الگو ارائه خدمات را تغییر 

داد!
در کشــورهای پیشرفته که با اقتصاد لیبرالی اداره 
می شــوند فعالیت های اقتصادی تابــع الزامات قانونی 
اســت که از قبل پیش بینی شده اند و افراد یا نهادها 
همگی در برابــر چنین الزاماتی متعهد هســتند. در 
این کشــورها نقش دولت به عنوان داور بازی اســت 
بدین شکل که دولت یا مســئوالن دولتی نمی توانند 
که هم سیاســت گذار باشــند و هم خود مجری و بر 
خالف اقتصادهای مرکانتیلیســتی، دولت های لیبرال 
نمی توانند الویتی برای وابســتگان و نزدیکان خود در 

اعطای مجوزها یا صدور معافیت ها قائل شوند. 
بدین شــکل سیســتم ارائه خدمات در کشورهای 
پیشــرفته محصول یک روند تکاملی طوالنی است که 
متعاقب یک رقابت برابر منجر به ظهور و شکل گیری 
آزمایشگاه های بزرگ با صدها شعبه و هزاران کارمند 

شده است.
آنچه کــه آزمایشــگاه مرجع ســالمت در پیش 
نویس آیین نامه تاســیس و مدیریت آزمایشگاه برای 
 Copy-Past سیستم شبکه ارائه داده است تنها یک

مرکانتیلیسم در وزارت بهداشت!

دوره فعلی مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش که با دولت دکتر روحانی آغاز به کار کرد شاید 
با یک صفت خاص شــناخته شــود و آن سودای طرح های بزرگ کشــوری در حوزه سالمت است. طرح 
تحول ســالمت، واگذاری خدمات آزمایشگاهی به شــرکت های خارجی، طراحی سیستم شبکه خدمات 
آزمایشگاهی و ... بخشی از طرح های بزرگ کشوری هستند که مدیریت وزارتخانه قصد دارد با کلید 
واژه »تحول« یکبار برای همیشــه و در مدت زمانی محدود مشــکالت سالمت کشور را حل کند! نگاه 
به سیاست گذاری های وزارتخانه از منظر علم اقتصاد مدخلی است که می تواند زوایای پیدا و پنهان 

سیاست های پیش گرفته و پیش رو در وزارت بهداشت را بیش از پیش روشن نماید.

■ دکتر فرید کرمی  - نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران 

'گـــــزارش
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خام از الگوی کشــورهای پیشــرفته است که تصور 
می کند با صدور مجوز بــرای افراد حقیقی یا حقوقی 
همه متقاضیان در یک رقابت برابر می توانند شــبکه 

آزمایشگاهی تاسیس کنند!
در حال حاضر بیش از سه هزار آزمایشگاه کوچک 
و متوســط در کشــور فعالیت می کننــد که همگی 
مجوز خود را از وزارت بهداشــت دریافت داشته اند. به 
عبارت دیگر الگوی فعلی ارائه خدمات آزمایشــگاهی 
ماحصل سیاســت گذاری های پیشین وزارتخانه است 
و اگر مسئوالن وزارتخانه و بخصوص آزمایشگاه مرجع 
ســالمت از تعدد آزمایشگاه های کوچک و متوسط در 
کشور شاکی هستند و بر این باورند که چنین الگویی 
باعث افزایش هزینه تمام شده آزمایشات می گردد، باید 
خود پاسخگوی این سئوال باشند چرا که سیستم ارائه 
خدمات آزمایشگاهی دســت پخت مسئوالن پیشین 
وزارتخانه است و مدیران و مسئوالن فنی آزمایشگاه ها 
بر بستر الگویی که وزارتخانه پیش پای ایشان گذاشته 

است فعالیت می کنند!
حال ممکن اســت این ســئوال مطرح شــود که 
پیش نویس آیین نامه تاســیس و مدیریت آزمایشگاه 
محدودیتی برای تاسیس شــبکه قائل نگردیده است 
و هر شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند درخواست 
تاســیس شــبکه آزمایشــگاهی کند، پس چرا اتهام 
سیاست مرکانتیلیستی به این آیین نامه وارد می گردد؟
برای پاســخ کافی اســت نگاهی به تاریخ سیاست 
گذاری های اقتصادی دولت ها و نحوه واگذاری امتیازات 

و به اصطالح خصوصی ســازی های صورت گرفته در 
خالل چهل سال گذشته بیاندازیم و دریابیم که تا چه 
حد شهروندان عادی در مقایسه با افراد بانفوذ و نزدیک 
به قدرت مرکزی دارای حق برابر در این واگذاری ها و 

برخورداری از امتیازات بوده اند! 
در صورت تصویب پیش نویس آیین نامه تاســیس 
و مدیریت آزمایشــگاه، متقاضیان بسیاری درخواست 
مجوز تاسیس شبکه آزمایشگاهی را به وزارتخانه ارائه 
خواهند داد و حتی ممکن اســت به تعداد مســئوالن 
و مدیران آزمایشــگاهی مجوز صادر شود، اما کیست 
که نداند سیستم شبکه به گونه ای است که برای ارائه 
سرویس خدمات آزمایشگاهی در سراسر کشور تنها به 
تعداد انگشت شماری مجوز شبکه نیاز است و از خیل 
متقاضیان تنها عده ای بسیار محدود موفق به راه اندازی 

شبکه آزمایشگاهی خواهند شد!
تغییر آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه زمینه 
را بــرای ورود افراد ذی نفوذ به اقتصاد آزمایشــگاه را 
تسهیل خواهد کرد و ساختار قانونی جدید این امکان 

را فرآهم می آورد که آزمایشــگاه های میانی تاسیس 
شده در سیستم شــبکه رقبای خود را که به واسطه 
مشــکالت عدیده مالــی از افزایــش هزینه ها گرفته 
تا دیرکردهای ســازمان های بیمه گــر کامال بی رمق 

گشته اند را به سهولت از میدان به در کند!
و این چنین اســت نقش آزمایشگاه مرجع سالمت 
که در فضای اقتصادی ایجاد شــده پس از تحریم های 
آمریــکا و سیاســت گذاری های اشــتباه پولی، زدن 
تیر خالص بــر پیکر بی جان سیســتم ارائه خدمات 

آزمایشگاهی!
منابع:

1- اقتصاد ایران؛ تیول داری یا مرکانتیلیسم؟ 
موسی غنی نژاد، روزنامه دنیای اقتصاد 1395/4/13

2-ظهور نئومرکانتیلیست ها در اقتصاد جهان 
نیما صبوری، روزنامه دنیای اقتصاد 1395/11/21

3- اصول مرکانتیلیسم
ریچارد ابلینگ، مترجم بابک واحدی، مجله آنالین 

بورژوا

استدالل آزمایشگاه مرجع سالمت برای ارائه الگوی شبکه آزمایشگاهی، سیستم ارائه خدمات 
آزمایشگاهی در کشورهای پیشرفته است. در حقیقت طراحان الگوی شبکه آزمایشگاهی در 
آزمایشگاه مرجع سالمت بدون در نظر گرفتن ساختار و کارکرد سیستم ارائه خدمات در ایران 

بر این باورند که با دستورالعمل و بخشنامه می شود یک شبه الگو ارائه خدمات را تغییر داد
ʺ
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  برای شــروع لطفا در مــورد مباحث علمی 
بیســتمین همایش ساالنه آســیب شناسی و طب 
آزمایشگاه توضیح دهید. چه اولویت های علمی در 

این دوره از همایش مورد توجه است و چرا؟
در همایش امسال کلینیکال پاتولوژی، طب آزمایشگاه 
و مباحث آناتومیکال مورد نظر خواهند بود ولی در عین 
حال ســعی کردیم که عمده موضوعات اصلی پاتولوژی 

بحث  شود. امســال برنامه مولکوالر پاتولوژی به صورت 
مستقل و توسط کمیته تخصصی آن برگزار خواهد شد. 
همچنین در اسالید کنفرانس سیتوپاتولوژی موضوعات 
این مبحث بسیار مفصل طرح می شوند. امسال همچنین 
برنامه نوروپاتولوژی را یک روز قبل از برگزاری رســمی 
همایش یعنی در روز ســه شنبه، داریم که در این برنامه 
با حضور اســتادان و میهمانان خارجی، تقســیم بندی  

تومورهای مغزی سازمان بهداشت جهانی در سال 2016 
مطرح و امکان اجرای آن در بخش های پاتولوژی اروپایی 

و داخل کشور ارزیابی می شود.  
  یکی از وجوه برجســته همایش ساالنه امکان 
بهره مندی از استادان مطرح جهانی است. می توانید به 

صورت خالصه استادان مدعو امسال را معرفی  کنید؟
بله امســال هم این افتخار را داریم که از حضور دکتر 
فرید معین فر چهره شناخته شده پاتولوژی پستان بهره 
ببریم. همچنین از فرانسه در خدمت دکتر پاسکال وارله، 
دکتر دومنینک فیگارال برانگه و دکتر هما عدل بیاسه در 
برنامه نوروپاتولوژی، از دانمارک دکتر اسکیلد پترسون و 
از بلژیک دکتر تامیسالو سیمنوو در برنامه میکروبیولوژی 

هستیم.   
  برای انتخاب استادان مهمان چه معیارهایی را 

در نظر داشتید؟ 
همانطور که مشخص است بهره مندی از علوم اساتید 
برجسته جهانی فرصت مغتنمی است که در همایش های 
علمی و بین المللی مانند همایش آسیب شناسی دست 
می دهد. بنابراین ما هم در این همایش تمام تالش خود 
را انجام دادیم که امکان اســتفاده از علم روز و تازه ترین 
یافته هــای پاتولوژی در زمینه های مختلــف را با ایجاد 
دسترسی به برجسته ترین افراد این حوزه برای همکاران 

فراهم کنیم. 
  چرا استفاده از اســتادان دیگر کشورها در 

وجه تمایز بیستمین همایش؛

حضور گسترده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

بزرگترین گردهمایی علمی آســیب شناسی و طب آزمایشگاه در بیستمین 
دوره خود پذیرای گروه وســیع آزمایشــگاهیان از سراسر کشور  است و 
دکتر افشــین مرادی بعنوان دبیر علمــی در این دوره از همایش که برای 
ســومین بار بــه صورت بیــن المللی در ســالن همایش هــای رازی برگزار 
می شــود حضــور دارد.  بــه عقیده او همکاری اســتادان از دانشــگاه های  
مختلف سراســر کشــور و همچنین طرح جامع مباحــث نوروپاتولوژی، کبد 
و گوارش از نقاط برجســته این همایش محسوب می شــوند. دکتر مرادی 
به تازگی عهده دار مدیریت گروه پاتولوژی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی شده و  سابقه  عضویت در هیئت موسس مرکز تحقیقات سرطان 
دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، عضویت در شــورای عالی مرکز 
تحقیقات بهداشــت ناباروری و همچنین معاونت درمان بیمارستان شهدای 
تجریــش را در کارنامه خود دارد. جزئیات برنامه ریزی علمی همایش را در 

گفتگو با ایشان می خوانید. 

■ زهرا یونســـــــي

گفتوگــــو
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همایش اهمیت دارد؟
مهمترین دلیل این اســت که اغلب این استادان در 
بخش های پیشــرو دنیا کار می کنند و بــا تکنولوژی و 
تکنیک های روز دنیا آشنا هستند. حضورشان در کشور 
باعث ایجاد امکان دسترسی به علوم روز دنیا خواهد بود 
که امکان توســعه و گســترش روش های تشخیصی در 
کشور را فراهم می کند. به طور کلی تعامالت بین المللی 
خصوصا در حــوزه علوم پزشــکی می تواند دریچه های 
جدیدی در گشایش مشــکالت و چالش ها ایجاد کند و 
خوشحالم که همایش آسیب شناسی فتح بابی برای این 

جریان است. 
  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؟
مانند هر ســال در این دوره هم ابتــدا کمیته داوران 
تشکیل و اغلب مقاالت توسط ســه داور بررسی شد. در 
مرحله بعد مقاالت از نظر سرقت ادبی نیز ارزیابی شدند. 
همچنین برخی از مقاالت ممکن اســت در همایش های 
دیگری ارائه یا منتشر شده باشند که از این نظر هم بررسی 
و فیلتر شــدند. در مورد سطح مقاالت باید اشاره کنم که 
ســطح کلی مقاالت قابل قبول بود اما انتظار از همکاران 
پاتولوژیست خیلی بیشتر است. امیدوارم در سال های آتی 
مقاالت بیشتری در سطوح باالتر علمی داشته باشیم که 
راه را برای تشخیص بهتر بیماری ها در کشور باز می کند.

امســال بخش عمده مقاالت به صورت پوســتر ارائه 
می شوند و تنها یک مقاله را به شکل سخنرانی خواهیم 
داشت. البته پوستر بودن مقاالت نشانه عدم کیفیت آنها 
نیست بلکه به علت تراکم و فشــردگی برنامه سالن ها 

امکان ارائه مقاالت به صورت سخنرانی وجود نداشت.
  بخش دانشجویی امسال برای چهارمین مرتبه 
در برنامه هــای همایش قــرار دارد. در مورد فعالیت 
دانشــجویان چه نظری دارید؟ این مشارکت به لحاظ 
علمی چه تاثیری در آموزش دانشجویان خواهد داشت؟ 
خوشبختانه بخش دانشجویی کنگره مانند سال های 
گذشته فعال است و تعداد 23 مقاله پذیرفته شده است 
که از این تعداد 5 مقاله به صورت سخنرانی و 18 مقاله 
به صورت پوستر ارائه می شــوند. عالوه بر ارائه مقاالت، 
کمیته دانشــجویی بــرای ارتقا آگاهی دانشــجویان در 
هدایت پروژه های تحقیقاتی و مقاله نویســی و ارائه، در 
سالن های مجزا برنامه هایی دارد که معموال مورد استقبال 
دانشجویان قرار می گیرد و امیدوارم که برای این عزیزان 
مفید باشد. حضور دانشجویان در روند اجرای یک برنامه 
وسیع می تواند آموزش خوبی برای آینده آنها باشد ضمن 
اینکه دانشجویان با مشــارکت در همایش های علمی با 
رشــته های مختلف تخصصی آشنا می شوند و می توانند 
انتخاب بهتــری برای ادامه تحصیل در انتخاب رشــته 

تخصصیشان داشته باشند. 
  همانطــور که می دانید در همایش آســیب 
شناسی گروه های مختلف آزمایشگاهی حضور دارند. 

آیــا مباحث مورد نظر برای ســایر گروه ها هم قابل 
استفاده خواهد بود؟

در این همایش مباحث کلینیــکال پاتولوژی و طب 
آزمایشــگاه برای همکاران عالقمند آزمایشــگاهی قابل 
اســتفاده اســت. همچنین برنامه های کنترل کیفی و 
تضمین کیفیت در آزمایشــگاه را نیز داریم که عالوه بر 
همکاران پاتولوژیســت برای کارشناسان آزمایشگاه های 
تشــخیص طبی و تمامی کسانی که در حوزه آزمایشگاه 
فعالیت دارند قابل استفاده است و می توانند از این قسمت 

بهره مند شوند. 
  وجه تمایز بیستمین همایش آسیب شناسی و 

طب آزمایشگاه با سال های قبل به نظر شما چیست؟
هر همایش با توجــه به برنامه ریزی های علمی انجام 
شــده نقاط قوتی دارد که آن را با همایش های سال های 
گذشــته متمایز می کند. در این دوره نیز ســعی شد از 

همکاران جوان تر اســتفاده شود و دایره همکارانی که در 
سخنرانی ها و برگزاری برنامه ها نقش دارند وسیع تر باشد. 
در واقع تالش شــد از همکاران بیشتری از دانشگاه های 
مختلف بهره ببریم.  در کمیته داوری هم ســعی شد از 
دانشــگاه ها و استادان بیشتری دعوت کنیم و محدود به 
تهران نباشــیم. برنامه نوروپاتولوژی امسال یکی از نقاط 
قــوت همایش خواهد بود که عمدتا توســط اســتادان 
برجسته خارج از کشور برگزار می شود. همکاران با حضور 
خود در این برنامه می توانند با اســتادان بین المللی در 
تماس باشند و این آشنایی فرصتی باشد که در دوره های 
تکمیلی خارج از کشور شرکت کنند. برنامه سیتوپاتولوژی 
نیز امسال یکی از بهترین برنامه ها خواهد بود که پیش از 
این عمدتا در اصفهان برگزار می شد. امسال هم با همیاری 
دانشگاه اصفهان و دانشگاه های مختلف برنامه مفصل و 
خوبی خواهد بود که مطمئنم مورد اســتقبال همکاران 
خواهد بود. برنامه گوارش هم به شــکل متفاوتی برگزار 
می شــود و تمرکز آن تنها بر پاتولوژی نیســت. در واقع 
امســال در کمیته علمی تصمیم بر این شد که بحث ها 
از صــرف پاتولوژی خارج شــوند و از تخصص های دیگر 
هم دعوت شود در برنامه ها شرکت کنند که این تصمیم 
در برنامه گوارش کامال اجرا شــد. همچنین در سال های 
گذشته موضوع کبد به  شکل درخوری پرداخته نمی شد 
امسال یک سالن به طور کامل در اختیار برنامه کبد است. 
تردیدی ندارم که برنامه های بسیار موفقی خواهیم داشت 
و توصیه می کنم که همکاران در آنها حضور داشته باشند. 
  با توجه به بین المللی بودن همایش آیا برنامه ای 

به زبان انگلیسی خواهید داشت؟
از ابتدای برنامــه ریزی همایش تالش بر این بود که 
بخشی از برنامه ها به زبان انگلیسی باشد. تحقق این امر 
بســیار مهم اســت و باید به تدریج همایش را به عنوان 
یک برنامه علمی مطرح در منطقه معرفی کنیم. انگلیسی 
بودن همایش اعتباری خواهد بود برای کشــور و رشته 
پاتولوژی در ایران و عالوه بر آن باعث می شود سخنرانان 
معتبر جهانی بیشــتری در همایش داشــته باشیم و در 
کل سطح همایش را باال خواهد برد. امسال قطعا درصد 
قابل مالحظه ای از برنامه ها به زبان انگلیسی خواهد بود 
و اگر شــرکت کننده ای از خارج از کشور داشته باشیم 
می توانند از این برنامه ها اســتفاده کنند. امسال بعضی 
از همکاران خارج از کشــور برای حضور در همایش ابراز 
تمایل داشتند امیدوارم بتوانیم هر سال میزبان همکاران 

حداقل از منطقه باشیم.

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

برای اجرای این برنامه تعداد بســیاری از اســتادان 
پاتولوژی کشــور همکاری داشتند و تیم اجرایی انجمن 
پشتیبانی خوبی انجام دادند و در طی ماه ها برنامه ریزی 
زحمات بســیاری کشیده شــد. انتظار من این است که 
امســال همایش با حضور و مشــارکت خوب همکاران 
برگزار شــود. پاســخ همکاران به این تالش ها این است 
که در برنامه ها به صورت فعال شــرکت کنند و در کنار 
بهره مندی علمی، از نمایشگاه جانبی همایش هم استفاده 
کنند که حمایتی از شرکت های حاضر در نمایشگاه باشد. 
امسال همچنین انتخابات هیئت مدیره را در دومین روز 
همایش داریم. مسلما حضور همکاران تقدیری خواهد بود 
از هیئت مدیره فعلی انجمن و زحمات بســیاری که در 

دوران پرتالطم سه سال گذشته متحمل شدند.
در پایان از همکاری تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور که ما را در برگزاری همایش یاری دادند تشــکر 
می کنــم. همچنین از هیئت مدیــره انجمن بخاطر این 
مسئولیت و اعتماد سپاســگزارم و الزم می دانم به طور 
خاص از  دکتر مژگان عسگری دکتر مریم ابوالحسنی و 
دکتر میترا مهرآزما تشکر کنم که با حمایت و پشتیبانی 
دلســوزانه همراهی کامل داشتند. به این عزیزان بخاطر 
فعالیت هــای ارزشمندشــان در کمیتــه علمی تبریک 
می گویم و برایشان آرزوی موفقیت می کنم. شکل گیری 
کمیته علمی بــرای انجمن اقدام مثبتی اســت که در 

همایش تاثیر بسیار خوبی دارد.

انتظار من این است که همایش امسال  با حضور و مشارکت خوب همکاران برگزار شود. پاسخ 
همکاران به تمام تالش ها این اســت که در برنامه ها به صورت فعال شرکت کنند و در کنار 
بهره مندی علمی، از نمایشــگاه جانبی همایش هم استفاده کنند که حمایتی از شرکت های 

حاضر در نمایشگاه باشد

ʺ
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  امسال اولین ســالی است که در جایگاه 
دبیر اجرایی با همایش همکاری دارید. لطفا برای 
شروع از روند اجرایی و فعالیت هایی که صورت 

گرفته است بفرمایید. 
بله امســال این افتخار را داشتم که بعنوان دبیر 
اجرایی در خدمت همکاران باشــم و ســعی کردم 
تا حــد امکان از تجربیات دوســتان خصوصا آقای 
دکتر حســین دارآفرین که تجربه چندین ساله در 
فرایند اجرایی دارند اســتفاده کنم. راهنمایی های 
دلســوزانه و مستمر ایشان بســیار راهگشا بود که 
جای تشکر دارد. طبق روال گذشته مسئولیت های 
اجرایی با فاصله دوماهه از همایش قبلی شروع شد. 
بــرای برگزاری کنگره علمی با این وســعت نیاز به 
هماهنگی های بســیار با گروه هــای مختلف علمی 
و اجرایی اســت که به لطف مشــارکت دوســتان 
در رده های مختلف ســعی کردیم بســتر استفاده 

حداکثری را برای همکاران فراهم کنیم. 
  با توجه به اولین تجربه حضور شما در این 
عنوان، چه تغییراتــی را در اجرای برنامه ها در 

نظر گرفتید؟
ســاختار برگزاری همایش ســاختاری است که 
طی ســال ها همکاران به آن رســیده اند و در تمام 

دبیر اجرایی بیستمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه:

با فناوری روز، همایش را به استانداردهای بین المللی برسانیم

بیســتمین دوره از همایش های ســاالنه آسیب شناســی و طب آزمایشگاه 
آذرماه امســال پذیرای گروه های مختلف آزمایشــگاهی از سراســر کشور 
خواهد بود. این دوره همچنین ســومین دوره برگزاری همایش به صورت 
بیــن المللی اســت که به گفتــه دکتر مهــران قهرمانی با وجود مشــکالت 
اقتصادی و محدودیت های مالی بســیار به نحوی طراحی شــده که باالترین 
استانداردهای کنگره های پزشــکی  را پوشش خواهد داد. دکتر قهرمانی 
دبیر منتخب شــاخه تهران، با ســوابق متعدد اجرایی و علمی در حوزه های 
مختلف دانشــگاهی و خصوصی از سال گذشــته در جلسات هیئت مدیره 
مرکزی و کمیته اجرایی همایش مشــارکت فعال داشــته و امسال بعنوان 
دبیر اجرایی همایش حضور دارد. به عقیده او باید سعی کنیم با استفاده 
از فنــاوری روز و بهره مندی از امکانــات تکنولوژیکی جدید همایش را به 

استانداردهای بین المللی برسانیم.

■ زهرا یونســـــــي

گفتوگــــو
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مدت ســعی بر بهبــود ارائه خدمــات و انطباق با 
اســتانداردهای روز دنیا بوده است. بنابراین شکل 
کلــی همایش همچنــان قابل قبول اســت اما در 
مواردی ســعی کردیــم به نحوی نوآوری داشــته 
باشــیم. برای مثال برای اولین بار با کمک یک تیم 
حرفــه ای برای تهیه کلیپ اقدام شــد تا با نمایش 
آن از حجم سخنرانی ها در مراسم افتتاحیه کاسته 
شــود و برنامه به نوعی جذاب تر باشــد. همچنین 
طبق نظر دوستان امســال سعی شد که در برنامه 
افتتاحیه از هنرمندان معروف برای اجرا و برگزاری 
برنامه های هنری دعوت شود. ارتقاء اپلیکیشن هم 
به درخواست و نظر دوستان انجام شد و به دو زبان 
فارســی و انگلیسی در دســترس خواهد بود. آنچه 
که مســلم است در حد توان و تا جایی که امکانات 
مالی انجمن اجازه دهد باید سعی کنیم با استفاده 
از فناوری روز و بهره مندی از امکانات تکنولوژیکی 
جدید، همایــش را به اســتانداردهای بین المللی 

برسانیم. 
  مهمترین چالش در مســیر برگزاری چه 

بود؟
خب همانطور که شاید برای همه به نوعی قابل 
لمس است امسال بخاطر مشکالت اقتصادی و باال 
رفتن قیمت ها با چالش هــای زیادی مواجه بودیم. 
نوســانات قیمت ها از وجوه مختلــف در برگزاری 
کنگره امســال نمود داشــت. از تهیه بلیط و هتل 
بــرای مدعوین خارجی گرفته تا تهیه کیف و هدایا 
همگی از مسائل مورد بحث بود حتی برای کاهش 
هزینه هــا امســال کتابچه برنامه روزانــه نخواهیم 
داشــت و از نشــریه پاتولوژی برای اطالع رسانی 
استفاده می شــود. البته با تمام این موارد به لطف 
درایت و همکاری هیئت مدیره و ســایر دوســتان 
در انجمن توانســتیم برنامه ریزی ها را در حد قابل 
 قبولی انجــام دهیم و امیدوارم که مورد اســتفاده

همکاران باشد. 
  با وجود مشــکالتی که اشاره کردید چرا 

هزینه ثبت نام در همایش تغییر پیدا نکرد؟
بلــه این موضوع هم بارها مطرح شــد. بیشــتر 
همایش ها در ســال جاری و در شــرایط مشــابه، 
مقــداری از هزینه ها را با افزایــش تعرفه ثبت نام 
جبران کردند. اما کمیته اجرایی در جلسات مختلف 
و بررســی تمامی جوانب به این نتیجه رســید که 
هزینه ثبت نام نســبت به سال قبل افزایش نداشته 
باشــد تا زمینه  برای حضور حداکثری دوستانی که 
تمایل به شــرکت در برنامه ها را دارند فراهم باشد. 
البته افزایش منطقی هزینه ثبت نام را در سال های 
آتی خواهیم داشت. اما امیدوارم که مشکالت حال 
حاضر رفع شود چون همانطور که گفتم عدم ثبات 
قیمت ها به شــکل قابل توجهی رونــد برگزاری را 
تحت تاثیر قرار می دهد. بعنوان نمونه امسال مبلغ 
اجاره سالن همایش نسبت به سال قبل حدود 150 

میلیون تومان افزایش داشــت و این مورد تنها یک 
مورد از افزایش چشمگیر هزینه ها است. 

  برگــزاری نمایشــگاه هــم یکــی از 
برگزاری  در  انجمــن  اجرایی  مســئولیت های 
همایش است که امســال زیر نظر شما صورت 
گرفته است. آیا شــرایطی که توضیح دادید در 

این زمینه هم تاثیر داشت؟
قطعا تاثیر داشــت. موضوع نوســان قیمت ارز و 
مشــکالتی که شرکت ها داشــتند باعث شد برای 

حضور در نمایشگاه هم راغب نباشند چون به گفته 
خیلی از مدیران شرکت ها، به علت نبود بسیاری از 
اقالم و دستگاه ها حضور در نمایشگاه صرفه اقتصادی 
برایشــان ندارد. بنابراین مــا تمام تالش خود را در 
راستای افزایش حداقلی قیمت غرفه  ها انجام دادیم 
تا بتوانیم امســال هم طبق روال سال های گذشته 
شرکت های معتبر تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 
را در کنار خود داشته باشیم. انجمن همواره سعی 
داشته از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند دراین 
دوره هم مبنــا را حمایت از شــرکت ها بخصوص 
تولیدکنندگان گذاشــتیم و امیدوارم نمایشگاه در 
این دوره هم باب آشــنایی و معامالت همکاران با 

شرکت های معتبر حوزه تجهیزات باشد. 
  با نگاهی بــه برنامه همایــش می توان 
متوجه کاهش تعداد برنامه ها نسبت به سال های 
گذشته شد. آیا علت کاهش تعداد کالس ها هم 

به مشکالت اقتصادی برمی گردد؟
نه لزومــا. یکی از موضوعاتی که در ســال های 
گذشــته توســط همکاران عنوان شــد تعداد زیاد 
کالس هــا و در نتیجه تداخل زمانــی آنها بود که 
برای مشــارکت همکاران ایجاد محدودیت می کرد. 
امسال سعی کردیم کالس های کمتر ولی کاربردی 
و با موضوعات روز علمی داشته باشیم که همکاران 
بتوانند از تمامــی آنها اســتفاده الزم را ببرند. در 
واقــع برنامه های اســالید ســمینار از کالس های 
پرمتقاضی اســت که سال گذشــته بخاطر تداخل 
کالس های تئوری و عملی بســیاری موفق نشدند 
در آنهــا به طور کامل شــرکت کنند ولی امســال 
کالس هــای عملی یــک روز قبــل از کالس های 
تئوری برگزار می شــود. در نتیجه در این دوره سه 
برنامه عملی گوارش، زنــان و کبد را داریم که هر 

 ســه مورد پذیرای متقاضیان در دوره های عملی و
تئوری هستند. 

  شــرکت در ضیافت افتتاحیه و جشنواره 
مانند سال گذشته نیازمند ثبت نام قبلی است؟

بله برای تدارک شام و پذیرایی حتما الزم است 
از طریق ثبت نــام از تعداد تقریبی مهمانان اطالع 
داشته باشــیم. البته در خدمت دوستانی که موفق 
به ثبت نام قبلی نشده اند هم با تعداد بسیار محدود 
خواهیم بود. ولی برای اطمینان بهتر اســت قبال از 

طریق سایت همایش اقدام به ثبت نام کنند که در 
روز برگزاری مشکلی پیش نیاید. از ساعت 18 تا22 
پذیرای همکاران هســتیم ضمن اینکه جشــنواره 
استادان دبیری و بهادری هم در این مراسم برگزار 

می شود.
  امســال انتخابــات هیئــت مدیره هم 
در همایــش برگزار می شــود در این مورد اگر 

توضیحی الزم است بفرمایید.
بله امسال ســال پایانی فعالیت سه ساله هیئت 
مدیره انجمن اســت و انتخابات در روز دوم، بعد از 
پایان جلســه مجمع عمومی انجمن که از ساعت8 
در ســالن اصلی انجام می شــود صورت می گیرد. 
در واقع برای اینکه همــکاران بتوانند در انتخابات 
مشارکت داشته باشند تمامی برنامه های علمی روز 

دوم از ساعت10 آغاز می شود. 
  در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

امیدوارم با تمام مشــکالتی که در راه برگزاری 
این همایــش بود، مقبــول همکاران واقع شــود. 
برگزاری کنگره فرایند زمانبــر و نیازمند همکاری 
گسترده ای است و همینجا از تمامی عزیزانی که در 
گروه های مختلف علمی و اجرایی همکاری داشتند 
صمیمانه تشکر می کنم. همچنین از اعضای هیئت 
مدیره انجمــن آقایان دکتر کمالیان، دکتر برومند، 
دکتر کرمی، دکتــر دارآفرین، دکتر صدیقی، دکتر 
منبتی و دکتر دبیری که با اعتماد خود در این امر 
مــن را یاری کردند سپاســگزارم. مطلب بعدی که 
الزم به ذکر می دانــم هماهنگی خوب کمیته های 
علمــی و اجرایی در برگزاری همایش اســت که با 
همکاری خانم دکتر عسگری، دکتر افشین مرادی 
و خانم دکتر ابوالحســنی میسر شد و از همراهی و 

مشاوره این دوستان هم سپاسگزارم. 

آنچه که مسلم است در حد توان و تا جایی که امکانات مالی انجمن اجازه دهد باید سعی 
کنیم با استفاده از فناوری روز و بهره مندی از امکانات تکنولوژیکی جدید، همایش را به 

استانداردهای بین المللی برسانیم
ʺ
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دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت 
پاتولــوژی در تاریخ 19 لغایت 21 آبان ماه 1397 
با همکاری گروه پاتولوژی دانشــگاه علوم پزشکی 

کرمان با موفقیت برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این کنگره پس از سخنرانی 
جنــاب آقای دکتر رشــیدی نــژاد رئیس محترم 
دانشگاه علوم پزشــکی کرمان، کلیپ بزرگداشت 
مهنــدس علیرضا افضلی پور و بانــو فاخره صبا ) 
بنیانگذاران دانشگاه کرمان( پخش و قطعه ای پیانو 
توسط دو نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی کرمان برتی یادمان مرحوم صبا نواخته 

شد.
در ادامه جناب آقای دکتر فرخ سعیدی رئیس 
کنگره که از جراحان پیشکســوت کشور هستند، 
ضمن ســخنان خود بر اهمیت رشته پاتولوژی در 

امر تشــخیص و درمان و نقش پاتولوژیســت در 
تصمیم گیری نهایی بــرای بیماران تاکید کردند. 
جناب آقای دکتر شهریار دبیری، دبیر علمی کنگره 
ضمن خوش آمدگویی به اســتادان و حضارو بیان 
علت نام گذاری کنگره به نام مهندس افضلی پور و 
هدف از برگزاری آن، به تقدیر از خدمات ارزشمند 
ایشان و همســر گرامی شان پرداختند و برگزاری 
ایــن همایش را توفیقی برای فراگیری جدیدترین 
یافته های علمی برشمردند. از جمله نقاط برجسته 
این کنگره حضور اســتادان پیشکســوت رشــته 

پاتولوژی از ایران و خارج از کشور بود.
اســتاد دکتر مهرداد ناجــی از مدعوین خارج 
 از کشــور )پروفســور پاتولــوژی در بیمارســتان

Jackson Memorial و دانشــگاه میامی امریکا( 
در سخنان خود اذعان داشــتند که جایگاه ایران 

در علم پاتولوژی هم ســطح بسیاری از کشورهای 
اروپایــی و امریکایی اســت و به نقش برجســته 
پاتولوژیست در تعیین تکلیف بیماران اشاره کردند 
و فرمودند امروزه برای اینکه پزشــک بتواند بیمار 
را کاندید بســیاری از درمان هــای جدید از جمله 
ایمنوتراپی و تارگت تراپی نماید، نیاز است که در 
ابتدا تست های پاتولوژی برای بیمار انجام شود. در 
این کنگره دیگراستادان صاحب نام پاتولوژی؛ دکتر 
Nazarian، دکتر Nielsen و دکتر Hasserjian از 
دانشــگاه  هاروارد حضور داشتند. در پایان مراسم 
افتتاحیه بزرگداشــت مقام اســتادان پیشکسوت 
پاتولوژی کشور و اســتادان پیشکسوت دانشکده 
پزشکی افضلی پور به نحوی زیبا و شایسته برگزار 
شد. اســتادان پیشکســوت پاتولوژی تقدیر شده 
دراین همایش شامل دکتر محمد حسین کریمی 

'گـــــزارش

 گزارشی از دومین
  کنگره بین المللی

  افضلی پور با محوریت
 پاتولوژی

 کـــرمان پاییز 97
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نژاد، دکتر ناصر کمالیان، دکتر خســرو دانشــبد، 
دکتر حقی آشــتیانی، دکتر منصــور مهزاد، دکتر 
مســلم بهادری، دکتر زهرا صفایــی نراقی، دکتر 
حمید تبریــز چی، دکتر فرزانــه بتول رحیمی و 
شادروانان دکتر پرویز دبیری، دکترشمس شریعت 
تربقانی، دکتر اعتماد مقدم، دکتر باقر زاده و دکتر 

افشین عبدی راد بودند.
در سه روز برگزاری کنگره، تازه ترین یافته های 
پاتولوژی درحیطه های مختلف ارائه شــد. مباحث 
علمی مطرح شــده در این همایش به شــرح ذیل 
 ،Hydatid Therapy بود: جدیدترین یافته هــای
یافته هــای تشــخیصی مولکوالر  بــه روزتریــن 
تومــور  بنــدی  طبقــه  ایمونوهیستوشــیمی،  و 
مدولوبالســتوم براســاس جدیدتریــن یافته های 
ایمونوهیستوشــیمی و مولکولــی، تومورهای نادر 
ریــه و پلورا، تومورهای نادر و ناشــایع پوســتی، 

واسکولیت های پوستی و اسکولوپاتی، بیماری های 
تومورهای عضالنی،  پاتولوژی  پوســتی،  فیبروزان 
ســیتولوژی پســتان، پاتولــوژی بیماری های غیر 
نئوپالســتیک ارتوپــدی برای پاتولوژیســت های 
عمومــی، تیموما و انــواع آن، تغییــرات اخیر در 
پاتولوژی و نامگذاری تومورهای اســتخوان و بافت 
نــرم و طبقه بندی جدیــد WHO برای MDS و 
 Slide Seminar لوکمــی حــاد در چهــار کارگاه
برگزار شــده در این کنگره که مورد اســتقبال بی 
نظیر شــرکت کنندگان قرار گرفت، موارد چالش 
برانگیز پاتولوژی درحیطه های مختلف مورد بحث 
قــرار گرفت از جملــه، تومورهای بحــث برانگیز 
بافت  و  اســتخوان  ژنیکولــوژی، درماتوپاتولوژی، 
نرم و هماتوپاتولوژی. همچنین کارگاه ژنیکولوژی 
توســط جناب آقای دکتر اسماعیلی استاد محترم 
گروه پاتولوژی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز برای 

دســتیاران پاتولوژی شــرکت کننده در همایش 
برگزار شد. دراین کنگره جناب آقای دکتر کریمی 
نژاد استاد پیشکســوت ژنتیک، در نودمین زادروز 
خود به بیان تاریخچه علم ژنتیک در ایران و جهان 
پرداختنــد و همچنین جناب آقــای دکتر محمد 
حسین عزیزی ضمن سخنرانی خود درباب اخالق 
درپژوهــش به نــکات مهمی در نــگارش مقاالت 
و طراحی مطالعات پژوهشــی اشــاره کردند و در 
ادامه جناب آقای دکتر پرداختی به ارائه گزارشــی 
از فعالیت های پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان و دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه در 
ســال های اخیر پرداختند. در پایان از مقاالت برتر 
ارائه شــده در کنگره تقدیر شد و سپس با عکس 
دســته جمعی مدعوین، کمیتــه اجرایی، کمیته 
علمی و سخنرانان بعنوان یادبودی از دومین کنگره 
بین المللی افضلی پور این همایش به پایان رسید. 
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  با توجه به شــرایط موجــود در بازار به 
طور کلی شــرکت های تجهیزات پزشکی با چه 
مشکالتی مواجه هستند و برای این مشکالت چه 

راه حل هایی در نظر گرفته شده است؟
عدم ثبات بازار متاسفانه مشکالت عمده ای از جهت 
تامین برخی مواد اولیه متوجه تولید کنندگان است. از 
طرفی نوســانات ارزی منجر به تالطم غیر قابل پیش 
بینی و رکود بازار شــده اســت. با این وجود تالش روز 
افــزون و حمایت از تولیدات داخلی و می تواند در برون 
رفت از شرایط جاری میسر باشد. حمایت ها بایستی در 
جهتی باشند که شــرکت های خصوصی بتوانند رشد 

کنند. 
  تعویق مطالبات شــرکت های تجهیزات 
پزشکی از وزارت بهداشت از گذشته وجود داشته 
آیا در شــرایطی که بازار پرتالطمی حاکم است 
عملکرد وزارت بهداشــت در این مورد تغییری 

داشته یا خیر؟
متاسفانه یکی از عمده ترین مشکالتی که شرکت های 
تولید کننده داخلی با آن مواجه اند عدم وصول مطالبات از 
وزارت بهداشت است. متاسفانه عدم تامین نقدینگی مراکز 
درمانی از سوی وزارت محترم بهداشت تاثیر مستقیمی 
روی تامین اعتبار خدمات و کاالهای داخلی و به تبع آن 
فرآیندهای داخلی شرکت های تولید کننده داخلی دارد.

  قیمت گــذاری تجهیــزات تولیدی در 
رقابت با کاالهای مشــابه خارجی چگونه است؟ 
آیا قیمت هایی که تعیین می شــود به نظر شما 
منطقی است ؟ به عنوان یک شرکت تولید کننده، 
سیستم قیمت گذاری چه تغییراتی باید داشته 
باشد تا حمایت بیشــتری از شرکت های تولید 
بهداشــت  وزارت  اینکه  بگیرد؟  کننده صورت 
تعیین کننده قیمت هاست به نظر شما چه معنایی 

دارد؟
متاســفانه و یا خوشــبختانه  تفاوت فاحشی میان 
قیمــت اقالم وارداتی و اقالم تولیــد داخل وجود دارد. 
سازو کارهای قیمت گذاری تجهیزات بایستی با رویکرد 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی مجددا بررسی شوند. 
با توجه به شرایط موجود بزرگترین گام در جهت رشد 

منافع کشور حمایت از تولید و تولید کننده داخلی است.
  طرح تحول ســالمت از سال 93 در حال 
اجراســت و یکی از ملزومات آن اســتفاده از 
بیمارستان ها و مراکز  تولید داخل در  تجهیزات 
درمانی دولتی بــود. اجرای این طرح چه تاثیری 
بر شــرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی 

داشت؟ ارزیابی شما از این طرح چیست؟
الزام تجهیز مراکز با تجهیزات تولید داخل گامی موثر 
در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی بوده است. 
بدیهی اســت در صورتیکه کاالی با کیفیت در داخل 
کشور تولید شود، فرآیند تجهیز مراکز بی نیاز از اقالم 
وارداتی خواهد بود. رعایت این الزام و نظارت بر رعایت 
آن توسط مراکز درمانی از سوی وزارت محترم بهداشت 
منجر بــه تولید محصوالت با کیفیت، بهبود روز افزون 
تولیدات و تسهیل فرآیندهای خرید تجهیزات و دریافت 

خدمات پس از فروش خواهد شد.
  لطفا در خصوص کیفیت تجهیزات تولید 
داخل مقــداری توضیح دهید. شــما به عنوان 
تولید کننده کیفیت این کاالها را در مقایســه با 
کاالهای مشابه خارجی چطور ارزیابی می کنید و 
آیا استفاده از این تجهیزات را جایگزین مناسبی 

برای کاالهای خارجی می دانید؟
در صورتیکه پتانســیل های موجــود در جامعه به 
درستی به کار گرفته شوند قطعا شاهد پیشرفت های روز 
افزون و کیفیت فزاینده محصوالت تولید داخل خواهیم 
بود. تا زمانیکه تولیدات داخلی به صورت گســترده به 
کار گرفته نشــوند امکان شناسایی و حتی مقایسه آنها 
با محصوالت مشــابه وارداتی وجود نخواهد داشت. لذا 
با در نظر گرفتــن کیفیت محصوالت تولیدی و هموار 
نمودن شــرایط جهت به کارگیری محصوالت تولیدی 
حتما شاهد تقاضای بیشتر برای بکارگیری محصوالت 

تولید داخل خواهیم بود.
  همانطور که حتما می دانید شــرکت های 
تولید کننده ملزم بــه دریافت گواهینامه CE تا 
دی ماه 97 برای محصوالت خود هســتند. آیا با 
چنین قیدی برای شــرکت ها موافقید چه مزایا و 
معایبی داشته؟ تجربه شخصی شما چیست؟ آیا 

الزام برای دریافت این گواهینامه برای شرکت هایی 
که تصمیم به صــادرات محصوالت خود ندارند را 
صحیح می دانید؟ دریافت این گواهینامه چه هزینه 
ای برای شــرکت ها دارد؟ چه مراحلی را باید طی 
کنند؟ اساسا با توجه به پاس کردن استانداردهای 
آزمایشــگاه مرجع و اداره کل تجهیزات باز هم 

دریافت گواهینامه CE ضرورت دارد؟
الزام برای اخذ گواهینامه CE مســلما گامی برای 
ملزم کــردن تولید کنندگان داخلــی در جهت تولید 
محصوالت مطابق بــا اســتانداردهای جهانی و تولید 
محصوالتی با کیفیت درخور صادرات اســت. متاسفانه 
هزینه های بســیار باالی اخذ این گواهی و نیز طوالنی 
بودن مدت زمان اخذ این گواهی مشــکل عظیمی در 
پیش پای تولیدکنندگان می باشد. بایستی راهکارهای 

حمایتی از تولید کنندگان در نظر گرفته شود. 
  از آنجایی که در اکثر همایش های ساالنه 
انجمن آسیب شناســی حضور داشتید، شرکت 
در نمایشــگاه چه بازخوردی برای شما داشته و 
با چه هدفی در این نمایشگاه شرکت می کنید؟ 
نمایشــگاه ها فرصت مناســبی برای تعامالت رو در رو 
مشــتریان و عرضــه کنندگان محصــوالت و خدمات 
هستند. حضور فعال شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات 
و نیز حضور پررنگ مخاطبان آنها در این نمایشــگاه ها 
باعــث افزایش رقابت خصوصــا در زمینه کیفی میان 
شرکت ها و نیز وسیع تر شدن گستره انتخابی مخاطبین 

این شرکت ها می شود.
  اگر موضوعی وجود دارد که به نظر شما باید 

عنوان شود لطفا بفرمایید.
آنچه مسلم است این است که بایستی بستری فراهم 
شود تا شــرکتهای تولید کننده رشــد کنند و مسیر 
پیشرفت آنها در میان هجمه رقبای خارجی هموار شود. 
بایستی حمایت هایی از تولید کنندگان در جهت ایجاد 
شــرایط مناســب برای حضور در نمایشگاه های خارج 
از کشــور و عرصه های بین المللی و اخذ اســتانداردها 
و گواهی های بین المللی  فراهم شــود تا بستر معرفی 
محصــوالت با کیفیت و صادرات آنها در ســطوح بین 

المللی به صورت گسترده فراهم شود.

حمایت از تولید، بزرگترین گام در رشد منافع کشور 

شرایط اقتصاد و نوسانات غیرقابل پیش بینی ارز موجب شده تا اهمیت حضور تولید کنندگان داخلی و حمایت از آنها بیشتر از گذشته 
مورد توجه باشــد. تا به امروز شــاید رقابت میان اجناس وارداتی و تولیدی تنها در تصاحب بازار بود اما نابســامانی های اقتصادی و 
مشکالت سیاسی نگاه های بیشتری را متوجه شرکت  های تولیدی می کند چرا که در صورت ایجاد بستر مناسب و حمایت های ساختاری 
می توانند رافع مشــکالت بســیاری باشــند. برای آگاهی از خواسته ها و شرایط شــرکت های تولید کننده تجهیزات با مهندس یوسف 
هنرزاد مدیرعامل شــرکت دید ســبز گفتگو کردیم. شــرکت دید سبز  با 20 ســال تجربه در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاه های 
پاتولوژی و تجهیز بیش از 960 مرکز تحقیقاتی، دانشــگاهی، بیمارســتانی و آزمایشگاه خصوصی در بیش از 176 شهر، شرکت های 

موفق در عرصه تولید محسوب می شود که مدعی تولید تجهیزات قابل رقابت با کاالهای خارجی نیز هست. 

■ زهرا یونســـــــي

گفتوگــــو
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سخنرانانخارجی

دکتر فرید معین فر
دکتر معین فر پروفســور پاتولوژی و رییس دپارتمان پاتولوژی در بیمارستان , Sisters of Charity لینز اتریش و پروفسور پاتولوژی در دانشگاه 
پزشــکی 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 دومینیک فیگارال برانژه
دکتر دومینیک فیگارال برانژه Dr Dominique Figarella-Branger نوروپاتولوژیســت از فرانســه دارای PHD بیولوژی ســلولی پروفسور 
نوروپاتولوژی دانشگاه مارسی، رییس بخش پاتولوژی و نوروپاتولوژی بیمارستان تیمون مارسی، دارای بیش از 450 مقاله در زمینه پاتولوژی مغز و 

عضله، مشاور ارشد سازمان بهداشت جهانی در طبقه بندی تومورهای سیستم اعصاب مرکزی و رئیس انجمن نوروپاتولوژی فرانسه است.

دکتر هما عدل بیست
دکتر هما عدل بیست  Dr homa adle-biassette پروفسور نوروپاتولوژی از فرانسه دانشگاه پاریس 7، رئیس بخش آناتومیکال و سیتوپاتولوژی 
بیمارستان الریبوازیر پاریس، مدرس انجمن نوروپاتولوژی اروپا، دریافت جایزه بهترین مقاله در نوروپاتولوژی تجربی از انجمن نوروپاتولوژی آمریکا، 

رابط انجمن بین المللی نوروپاتولوژی و نویسنده بیش از 80 مقاله و 14 فصل از کتاب های نوروپاتولوژی است.

Clinical Associate Professor Jørgen Eskild Petersen
پروفســور اسکیلد پترســن دیپلم خود را در سال 1980 درطب و بهداشت گرمسیری، DTM & H، از لیورپول، درجه تخصصی در بیماری های 
عفونی را در سال 1985 و طب گرمسیری را در سال 1988 دریافت کرد. پس از گذراندن دو سال در لیبریا در برنامه تحقیقاتی ماالریا تحت دانشگاه 
اســتکهلم با حمایت مالی برنامه WHO TDR، در سال 1999 تا 2003 برای یک دوره پنج ساله در انستیتوی ملی بهداشت عمومی کپنهاگ، 
انستیتوی سرم استاتنز و سپس به عنوان ریاست آزمایشگاه رفرانس تشخیص سل فعالیت داشت. پترسن در سال 2003 به سمت بیماریهای عفونی 
در بالین بازگشت و در سال 2015 به عنوان مشاور ارشد، بیماری های عفونی در بیمارستان سلطنتی سلطان عمان و متخصص بیماری های گرمسیری 

در موسسه پزشکی بالینی، دانشگاه آرهوس، دانمارک مشغول به فعالیت بود.
او همچنیــن 5 ســال بــه عنوان عضــو کمیته اســترینگ گــروه تحقیــق ESCMID در مورد ســفر و مهاجــرت پزشــکی فعالیت کــرد و عضو گــروه ارتباطات 
 پیگیــری GeoSentinel اروپــا و همــکار صنــدوق نیــروی انســانی تــازه هــای ESCMID اســت. او همچنیــن از ســال 1999 مدیــر ProMed پرومــد

 )www.promedmail.org( و از سال 2012 سردبیر مجله بین المللي بیماري هاي عفوني هست.

Dr. Tomislav Kostyanev
دکتر Tomislav Kostyanev مدرک پزشکی خود را در صوفیه، بلغارستان در سال 2007 و تخصص در میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه 
پزشکی صوفیه در سال 2012 به دست آورد. او همچنین مدرک کارشناسی ارشد دوم خود را در بهداشت عمومی از همان دانشگاه دریافت کرد. 
در طول دوران رزیدنتی خود در میکروبیولوژی، به عنوان دستیار تدریس، تدریس میکروبیولوژی پزشکی را برای دانشجویان پزشکی، داروسازی و 
دندانپزشکی برعهده داشت. از سال 2013 در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه آنتورپ بلژیک به عنوان یک پژوهشگر تمام وقت در 
پروژه )Combatting Bacterial Resistance in Europe) COMBACTE، طرح ســرمایه گذاری اتحادیه اروپا با هدف توسعه شبکه 
بالینی و آزمایشگاهی برای آزمایش های بالینی ضد میکروبی در اروپا مشغول به فعالیت بود. مشارکت در پروژه های متعددی شامل مطالعات در 
مورد توسعه آنتی بیوتیک های جدید در برابر پاتوژن های گرم منفی مقاوم به کارباپنم نیز در کارنامه ایشان وجود دارد. چندین تخصص و تحقیقات کوتاه مدت در فرانسه، 
اسپانیا و انگلستان از جمله مطالعات دکتر Kostyanev است اما عمده مطالعات او در زمینه مقاومت ضد میکروبی، مدیریت آنتی بیوتیک و آزمایشات بالینی ضد عفونت های 

جدید است.

دکتر پاسکال وارله 
دکتر پاسکال وارله نوروپاتولوژیست فرانسوی استادیار دانشگاه پاریس 5 دارای PHD انکولوژی/ رادیوبیولوژی و دوره تکمیلی تحقیقات سلول های بنیادی، سابقه کار به عنوان 
نوروپاتولوژیست در بیمارستان سنت آن از سال 1999 و بیمارستان اطفال نکر از سال 2006 ، عضو شبکه نوروپاتولوژی تومورهای مغز فرانسه و عضو کارگروه تقسیم بندی 

جدید تومورهای مغز 2016 سازمان بهداشت جهانی دارای بیش از 190 مقاله در زمینه تومورهای مغز اطفال و نورو انکولوژی بالغین است.



ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
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روز سه شنبه 97/09/13   سالن 300 نفره )2(
نوروپاتولوژی

برنامه مدون تومورهاي سیستم اعصاب مرکزي 
مسئول: دکتر علیرضا صادقی پور

ساعت برگزاری: 8:30-16:00 

درســال 1926 بیلي و کوشینگ با طراحي سیستمي جهت طبقه بندي 
تومورهاي گروه گلیوم بر اســاس هیستوژنز و با درنظرگرفتن ارتباط آن 
بــا پیش آگهي تومور، اولین طبقه بندي تومورهاي سیســتم عصبي مرکزي را 
پایه گذاري کردند. از آن به بعد سیستم هاي طبقه بندي متعددي ارایه شد که 
همگي سعي در تقسیم تومورهاي مغزي بر پایه یافته هاي مورفولوژیک داشتند. 
درســال 1979 سازمان بهداشــت جهاني اولین نسخه سیســتم طبقه بندي 
تومورهاي اعصاب مرکزي را منتشر کرد که از آن زماني به عنوان استاندارد در 

سراسر جهان مورد استفاده قرارگرفته است. 
تا ســال 2007 تومورهاي مغزي در سیســتم طبقه بندي سازمان بهداشت 
جهانــي عمدتا برمبناي مفاهیم هیســتوژنز و شــباهت میکروســکوپي آنها با 
ســلول احتمالي مبدا و نیز میزان تمایز آنها طبقه بندي مي شدند. توصیف این 
شباهت ها بطور عمده براساس ویژگي هاي میروسکوپي نوري و با در نظر گرفتن 

یافته هاي ایمنوهیستوشیمي و گاها میکروسکوپ الکتروني بوده است.
مطالعات انجام شده در دو دهه گذشته، اساس ژنتیکي تومورزایي را در مورد 
تومورهاي شایع و برخي از تومورهاي نادر مغزي مشخص کرد و احتمال تقسیم 

بندي تومورهاي مغزي براساس این درک جدید را تقویت کرد.

درســال 2014 جلســه اي در هارلم هلند و تحت نظــارت انجمن بین المللي 
نوروپاتولــوژي برگزار شــد که نتیجه آن ایجاد سیســتمي جدیدجهت ترکیب 
یافته هاي ملکولي در تشــخیص و طبقه بندي تومورهاي مغزي بود، مرحله اي 
که زمینه را جهت بازنگري عمده در طبقه بندي سال 2007 تومورهاي مغزي 
توســط ســازمان بهداشــت جهاني فراهم آورد و حاصل آن تلفیق یافته هاي 
مورفولوژیک با پارامترهاي مولکولي در بروز رساني طبقه بندي تومورهاي مغزي 
 who classification 2016( 2016 توسط سازمان بهداشت جهاني در سال

of CNS tumors ( است.
بر همین اساس و باتوجه به تغییرات عمده در طبقه بندي تومورهاي مغزي انجمن 
پاتولوژي ایران در نظر دارد یک دوره آموزشي فشرده دو روزه در تاریخ هاي 13و14 
 ،Homs Adle-Biasette آذر ماه و با حضور ســخنرانان بین المللي پرفســور
 Pascale varlet و دکتــر Dominique Figurella-Branger پرفســور
برگزار کند. این دوره در قالب ســخنراني وبرگزاري کارگاه عملي و با اســتفاده از 
اســالید مجازي)Virtual microscopy ( برگزار خواهد شــد. شرکت در این 
دوره داراي امتیاز بازآموزي مجزا بوده و به کلیه همکاران که در زمینه تشخیص و 

درمان تومورهاي مغزي فعالیت دارند توصیه مي شود.

طبقه بندي تومورهاي سیستم اعصاب مرکزي

سه شنبــه  97/09/15

 دکتر علیرضا صادقي پور

استاد پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي ایران
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روز چهارشنبه 97/09/14  سالن اصلی

طب انتقال خون

پانل چالش های کمیته  های انتقال خون بیمارستانی و مدیریت خون  
مسئول: دکتر سهیال ناسی زاده

زمان برگزاری: 8:00-13:00

بررســی و ارزیابی مصرف خون در بیمارســتان ها از سال 1961 بعنوان 
یکی از الزامات اعتباربخشــی توســط Joint Commission شناخته 
شــد و مســئولیت آن به گروهی از متخصصین در بیمارستان ها محول شد که 
 WHO تحت عنوان کمیته انتقال خون )بیمارستانی( نامگذاری شد. بر اساس
در کشــورهای پیشرفته تنها 76درصد از بیمارستان ها دارای کمیته های انتقال 
خون هســتند. هدف اصلی کمیته ها بهبود سالمت بیمار است. نخستین وظیفه 

کمیته ها ایجاد محیطی اســت که کارکنان بتوانند در آن بدون ترس و نگرانی 
خطاهــا و موارد نزدیک به خطا را گزارش کنند. تهیه و اجرای خط مشــی ها و 
روش های اســتاندارد، آموزش و تربیت کارکنان، مدیریت خون بیمار، بررســی 
و ارزیابی مصرف خون و بررســی عوارض انتقال خون از عملکردهای دیگر آن 
است. برای پیشبرد اهداف کمیته ها، مشارکت و همکاری بین رشته های مختلف 

الزامی است.

پانل چالش های کمیته های انتقال خون بیمارستانی و مدیریت خون
کمیته های انتقال خون بیمارستانی

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر سهیال ناسی زاده

متخصص پاتولوژی سازمان انتقال خون ایران
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به دنبال اسقرار آموزشی در بخش های مختلف بیمارستان در خصوص تزریق 
گلبول های قرمز، نسبت کراس مچ به تزریق خون قبل و بعد از آموزش مورد 

بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه میزان نسبت انجام کراس مچ به تزریق خون در دو بازه زمانی سه ماه 
مشابه در سال های 1396 و 1397 در بخش های مختلف جراحی بیمارستان شهید 
فقیهی شیراز قبل و بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت. قبل از آموزش میانگین 

میزان نســبت کراس مچ به تزریق خون )CTR( معادل 5/2 و بعد از آموزش این 
نسبت به 6/1 رسید. همچنین نسبت مشاهده شده به تفکیک بخش های جراحی به 
قرار زیر اســت: میانگین CTR در بخش های جراحی )جراحی عمومی، انکولوژی و 
کولورکتال( از 5/2 به 5/1 و در بخش جراحی زنان از 6/2 به 7/1 رســیده است. به 
نظر می رسد بعد از استقرار سیستم آموزشی منظم میزان CTR کاهش پیدا کرده، 

بدون این که روی مراحل درمانی و پیش آگهی بیماران تأثیر داشته باشد.

آزمایش غربالگری آنتی بادی بـــا مجـــاورت سـرم یـا پالسـماي بیمـار 
و معـرف هـــاي اسـتاندارد گلبـــول قرمز به منظور جستجو و مشاهده 
آنتي بادي هاي غیرمنتظــره )unexpected antibodies( علیه آنتی ژن های 
Rh و تعدادی از گروه هایی که دارای اهمیت بالینی هســتند، انجام می شــود. 
این آنتي بادي ها در ســرم بیماراني که سابقه تزریق خون یا بارداري داشته اند، 
یافـت مـي گـردد. این اقدام به منظور کاهش تاخیر در زمان تهیه خون سازگار 
و پیشگیری از عوارض ناخواسته آن صورت می گیرد. با انجامTyping  )تعیین 

گــروه خونی ABO و Rh( و Screening )غربالگری آنتی بادی( اطمینان از 
در دســترس بودن خون ســازگار و تعداد کافی از واحد مورد نظر برای گیرنده 
نیز حاصل می شــود. آزمایشگاه مجاز است که برای بیمارانی با غربالگری منفی 
 electronic و یا )immediate spin( برای تأیید سازگاری کراس مچ فوری
crossmatch انجــام دهد. در صورت مثبت بودن غربالگری آنتی بادی که در 
واقع یک آزمایش آنتی  گلوبولین غیرمستقیم است، زمان بیشتری برای تعیین 

نوع آنتی بادی )antibody identification( الزم است.

تاثیر آموزش پزشکان در میزان نسبت کراس مچ به تزریق خون

بکارگیری آزمایش غربالگری آنتی بادی برای بهینه سازی مدیریت خون

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر زهره نوذریان

دکتر مارال مختاری

دکتر لیال کسراییان

دانشیار مؤسسه پژوهشی و آموزشی طب انتقال خون،سازمان انتقال خون شیراز

استادیار پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان شهید فقیهی

دانشیار گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  مجتمع بیمارستان امام خمینی و بیمارستان فارابی
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کمیته هــای انتقــال خون بیمارســتانی 
رسالت نظارت بر روش های استاندارد و بهینه 
تجویز خون و فرآورده در محیط بیمارســتان را به 
عهــده دارند. یکی از راه های اصلی مدیریت خون و 
فرآورده، مداخله در موارد و اندیکاسیون های تجویز 
 )MSBOS( خون اســت که بــا نگارش جــدول
 Maximal  Surgical  Blood  Order

Schedule قابل دستیابی است. 
بر این اساس درخواســت ها بر مبنای نوع عمل 
جراحی به دو دســته نیازمند انجــام کراس مچ و 

یا صرفــا انجام گروه و آزمایش غربالگری تقســیم 
می شــوند. بنابراین قبل از هر اقدامی، باید آزمایش 
غربالگری آنتی بــادی در بانک خون بیمارســتان 
انجام گیرد و فواید آن بــرای همکاران بانک خون 

و پزشکان تشریح شود. 
صرف نظــر از این که انجام غربالگری آنتی بادی 
بعنوان یک الزام ذکر شــده، تجربه نشان داده است 
علی رغم این کــه در ابتدا ممکن اســت بار کاری 
اضافــی در بانک خون چالش برانگیز باشــد، پس 
از مدتــی بازخوردهای مثبت ناشــی از آن نمایان 

می شود، مانند آرامش در انجام آزمایش در شرایط 
غیر اورژانس، آماده شــدن ســریع کیسه در موارد 
نیاز فوری که کادر درمان تحت فشار روانی زیادی 
هستند و این فشار به بانک خون منتقل می شود. از 
سویی دیگر در شرایط کنونی که مدیریت هزینه ها 
یکی از دغدغه های مهم بیمارســتانی است، بهینه 
ســازی و کاهش درخواست کراس مچ می تواند در 
این زمینه بسیار مؤثر باشد. خود این مسأله، ضمانت 
اجرایی مناسبی است که مدیریت بیمارستان را در 

اجرای دستورالعمل ها همراه می کند.

Maximal Surgical Blood Order Schedule بکارگیری 
برای بهینه سازی مدیریت خون

خون و فرآوردهای آن از ارزشــمندترین منابع هستند، اما ضایعات آن ها 
همچنان یک مشکل در بیمارستان های سراسر جهان است.

بر مبنــای علت/علل ضایعات، برخی از مداخــالت می تواند بطور قابل توجهی 
میــزان ضایعــات را کاهش دهد. بــرای مثال، با بهبود مدیریــت ذخائر خون، 
ضمن آن که در دســترس بودن محصول خون تضمین شده، ضایعات به علت 
منقضی شــدن فرآورده هــا در مراکز درمانی کاهش قابــل توجهی می یابد. در 
بررســی ضایعات فرآورده های خون در مراکز درمانی طی ســال های 1384 تا 
1394، ضایعــات واحدهای RBC از 6/6 درصد نســبت به توزیع و پالکت از 
5/3 درصد نســبت به توزیع در طی این سال ها به ترتیب به 8/4 درصد و 2/3 
 درصــد کاهش یافته، اما ضایعــات FFP از 0/6 درصد بــه 2/2 افزایش یافته

است.
مهمترین علل ضایع شــدن تاریخ منقضی شــدن واحدهای فرآورده، رزرو آنها 
بــرای بیماران و عدم مصرف، بازگشــت خون و فرآورده ها از بخش و اتاق عمل 

بوده است.
برای کاهش ضایعات، مداخالت متعددی در مطالعات مختلف در سراسر جهان 

به کارگرفته شده است. مواردی از مداخالت به شرح زیر است:
  اســتقرار MSBOS بر اســاس تقاضای بیمارستان به واحدهای خون و 

فرآورده ها
  اجــرای Type & Screening در بیمارســتان ها به منظور به حداقل 

رساندن واحدهای رزرو شده برای بیماران 
  مدیریت ذخائر فرآوردهای خون با توجه به ارزیابی نیازهای بیمارستان

  پیگیــری و نظارت بر واحدهای رزرو شــده با هدف کاهش دوره رزرو به 
72 ساعت

  آمــوزش مداوم کارکنان بانک خون برای مدیریت ذخائر، توزیع و ذخیره 
فرآورده های خون

  استفاده از ابزارهای پایش دما براي تصمیم گیري امکان استفاده مجدد از 
فرآورده های خون پس از توزیع

  اســتفاده از جعبه ویــژه برای محافظت از FFP هنــگام حمل و نقل و 
ذخیره سازی 

  استفاده از نرم افزار جهت مدیریت مصرف خون و فرآورده 

تحلیلی بر ضایعات خون و فرآورده ها در مراکز درمانی

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر آزاده امید خدا

دکتر الهه کیهاني

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

متخصص پاتولوژي، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توان بخشي بیمارستان توانبخشي رفیده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر هماتولوژی و بانک خون

دانشیار مؤسسه پژوهشی و آموزشی طب انتقال خون، معاون تضمین کیفیت سازمان انتقال خون ایران
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پایــش دوره ای پس از اســتقرار سیســتم هموویژیالنــس از اهمیت 
زیاد برخــوردار اســت. افزایش توانایــی علمی و عملی افراد مســئول 
در رونــد انتخاب و تزریق خــون می تواند مواجهه با عوارض ناشــی از انتقال 
 خــون را بهبود بخشــد. در ایــن زمینه راهکارهــای زیر مورد اســتفاده قرار

گرفتند:
  برگزاري کارگاه هاي هموویژالنس براي کلیه کارکنان مرتبط )ســالي دو 

بار( و براي نیروهاي تازه استخدام شده در بدو ورود
  برگزاري مانورهاي آمادگي با ایجاد شرایط ساختگي

  اعطای مجوز درخواســت خون و فرآورده ها برای پزشکان و مجوز تزریق 
خون برای پرستاران پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره کارگاهي 

  اجرای ســمینارهاي کوتاه موربیدیتي توســط اعضاء کمیته انتقال خون 
بیمارستانی

بطور مرســوم و متداول، برای ارزیابی خطــر خونریزی قبل از اعمال 
جراحی، برای کلیه بیماران درخواســت انجام آزمایش های غربالگری از 
جمله PT, PTT and  Platelet count  صورت می گیرد. اگر کلیه بیماران 
بطور غیر انتخابی مورد بررســی قرار گیرند، احتمال تاخیر غیرضروری در عمل 
جراحی، نگرانی بی مورد بیماران در صورت حصول نتایج غیرطبیعی و در نهایت 

صرف هزینه بسیار می شود.
با تاکید بر این موضوع که انجام آزمایش های غربالگری یا تخصصی انعقادی 
در تمامی بیماران کاندید عمل جراحی اقدام هزینه بر و غیرضروری است، موارد 

زیر برای ارزیابی خطر خونریزی در این گروه از بیماران توصیه و علمی است:
  اخذ تاریخچه دقیق از ســوابق خونریزی در خــود بیمار و همچنین در 

اقوام وی 
  ســوابق بیماری های همراه ) از جمله بیماری های کبدی و کلیوی ( اخذ 

شود
  فهرســت داروهــای مصرفــی بیمار خصوصــا داروهــای ضدپالکتی و 

ضدانعقادی و حتی داروهای مکمل بررسی و ثبت شود

  معاینه فیزیکی از بیمار به عمل آید
در صورتــی که در ســواالت باال نکتــه قابل توجهی وجود نداشــت، انجام 
آزمایش هــای انعقادی روتین قبل از عمل جراحی توصیه نمی شــود و جراحی 
قابل انجام اســت. در صورتی که در هر یــک از موارد فوق، نکته مثبتی و قابل 
توجهی وجود داشت، بررسی خطر خونریزی از طریق ارزیابی های آزمایشگاهی 

و بر اساس دستورالعمل ها باید صورت گیرد.
در مــواردی که بیمــاران تحت درمان با داروهــای ضدپالکتی و ضد انعقاد 
هســتند، تشکیل تیمی متشــکل از جراح، متخصص بیهوشی، متخصص قلب، 
هماتولوژیست، داروساز و پرستار مشاور توصیه می شود تا در خصوص چگونگی 
مدیریت مصرف یا قطع این داروها بر اســاس نوع اعمال جراحی تصمیم گیری 

نماید تا بیماران از خطر خونریزی یا برعکس ریسک ترومبوز در امان بمانند. 
بررســی های آزمایشــگاهی توصیه شــده در بیمارانی که بر اســاس شرح 
 حــال بالینی و ســوابق فامیلــی و دارویی نیازمند این بررســی ها هســتند :
 PTT, PT, Platelet count, Fibrinogen and  Platelet Function

Screening هستند. 

پیگیری های عوارض ناشی از انتقال خون

ارزیابی خطر خونریزی در بیماران ، قبل از اعمال جراحی

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر هیوا صفار

دکتر مینو احمدی نژاد

دانشیار گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستان شریعتی

استادیار موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
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طب انتقال خون

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

ساعت برگزاری10:30-16:00 

 Patient Blood هموویژیالنــس در کنــار مدیریت خــون بیمــار
Management از شاخه های نسبتا جدید طب انتقال خون هستند.

سیســتم همــو ویژیالنس یا نظــام مراقبــت و نظارت بر مصــرف خون و 
فرآورده های خونی یک سیســتم نظارتی و مراقبتی بر کل زنجیره انتقال خون 
اســت  که از حدود سال 1990 ابداع، معرفی و بتدریج در سراسر جهان به کار 

گرفته شده است.
از پیشــرو ترین ممالکی که این سیســتم را راه اندازی کــرده و آن را بکار 

گرفته اند می توان به ژاپن )1993(، فرانســه و آلمان )1994( و بریتانیا)1996( 
اشاره نمود. 

طبق ابالغ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از سال 1391 کلیه 
مراکز درمانی کشور ملزم به استقرار و بکارگیری این سیستم می باشند که البته 
این اســتقرار تدریجی بوده ونیاز به برخی زیر ساخت ها از جمله آموزش دست 
انــدر کاران دارد.تاکنــون در نزدیک به 84درصد مرکز درمانی و بیمارســتانی 

سراسر کشور این سیستم مستقر شده و فعاالنه شروع به کار نموده است.

سیستم هموویژیالنس و اهمیت آن

روز چهارشنبه 97/09/14  سالن اصلی

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر مستانه عالئی

 متخصص پاتولوژی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات انتقال خون
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Blood Transfusion Chain
  به یاد داشته باشیم که : 

  نزدیک به نیمی از عوارض ناخواســته شــدید در قســمت بیمارستانی 
زنجیره انتقال خون به وقوع می پیوندد.

  بســیاری از عوارض ناخواسته قابل پیشــگیری بدلیل خطا های نیروی 
انسانی)در شناسایی بیمار و تزریق خون و فرآورده ها و امور دفتری (رخ می دهد.

  بعضی از عوارض مثل واکنش های آنافیالکتیک غیر قابل پیشگیری بوده، 
ولی قابل کنترل و درمان می باشند.

سیســتم های هموویژیالنــس مدرن امــروزی عالوه بر پایــش عوارض در 
گیرندگان، به بررســی Complication  ها در اهدا کنندگان هم بها می دهند 

.)Donor Vigilance(
مدل گزارش دهی عوارض در سیســتم های هموویژیالنس میتواند اجباری 
)فرانســه- ایران( و یا اختیاری )بریتانیا-هلند( باشد، ولی مسلما این مدل نباید 
در نتیجه نهایی در دریافت گزارشــات و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه  متعاقب 
آن که به منظور پیشــگیری از وقوع مجدد عوارض مشــابه قابل اصالح  انجام 

می گیرند، خللی ایجاد کند.
این سیستم بر پایه اهدافی بنا شده که اختصارا عبارتند از:

1- هدایت و ارتقای فرآیند تزریق خون در بیمارستان ها
2- ارتقا سالمت بیماران 

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

برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها.
4- گزارش عوارض ناشــی از تزریق خون به صورت سیســتماتیک از کلیه 

مراکز درمانی و جمع آوری در واحد هموویژالنس سازمان انتقال خون 
5-  مستند سازی موارد تزریق خون در یک بیمارستان و بررسی مقایسه ای 

آن در سال های متوالی
در پایان این ســوال مطرح می شود که : آیا با همه این تفاصیل تزریق خون 
ارزش ریســکی که متحمل آن می شویم را دارد؟ پاسخ در حال حاضر این است 
که بله، ولی هنوز هم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشــتری در این زمینه برای 

قاطع ترشدن پاسخ ضروری به نظر می رسد. 

The lion, symbol of vigilance

چهارشنبــه  97/09/14
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بیــش از 30 درصد جمعیــت دنیا آنمیک 
هستند.کم خونی ســبب افزایش خطر میزان 
عوارض جانبی شامل موربیدیتی، مورتالیتی و افزایش 
زمان بستری در بیمارســتان می شود)1(. در بیماران 
بســتری  شــیوع آنمی با روش های مراقبتی همانند 
اعمــال جراحی خونریزی دهنــده و خونگیری بیمار 
افزایش پیدا می کند)2(مدیریت خون بیمار توســط  
انجمنی به همین نام معرفی شد)3-11(که روش های 
آن بر اســاس مدارک و تحقیقات مبتنی بر شواهد در 
موارد جراحی و بیماران داخلی طراحی شد تا غلظت 
هموگلوبین نگهداری شده، هموستاز متناسب شده و 
حداقل از دســت دادن خون در بیماران فراهم شــود 
و پیامد بیمار بهبود یابــد. گرچه اولین و راحت ترین 
راه برای اصالح ســطوح پایین هموگلوبین در بیماران 

بستری، تزریق گلبول های قرمز خون است.
در ســال های اخیر اســتانداردها و رهنمودهایی با 
جزئیات بیشــتر برای مدیریت خون بیمار تهیه شده 
است در واقع مدیریت خون بیمار متشکل از یک گروه 
چند تخصصی اســت که بر روی چهــار اصل تمرکز 
می کند. اصل اول اســتراتژی درمان کم خونی بیمار 
اســت که روش هایی برای تشــخیص اولیه و درمان 
دارویــی و تغذیــه ای او را جهت حمایــت اریتروپوئز 
توصیــه می کنند )در مــواردی که مســائل ژنتیک 
مطرح نبوده و با ســرطان ارتباطی نداشــته باشــد( 
درمان کم خونی تحمل فیزیولوژیک بیمار را توســط 
مصرف کمتر اکســیژن افزایش می دهد. اســتراتژی 
دوم متناســب کــردن کواگولوپاتی اســت. وضعیت 
کواگولیشــن ارزیابی شــده و داروهای مصرفی بیمار 
تنظیم و موارد غیر طبیعی آن اصالح می شــود. اصل 
ســوم شامل راهکارهایی است که خون بیمار را حفظ 
می نماید و پزشکان با تخصص های مختلف می توانند 
از تکنیک های جراحی و بیهوشی برای کاهش از دست 
دادن خون اســتفاده کنند. هر خونریزی باید به موقع 
تشخیص داده شده و بالفاصله متوقف شود. همچنین 
از تکنیک های جمــع آوری خون حین و بعد از عمل 
جراحی بایستی استفاده شود شامل روش های اتولوگ.

البته توجه به حجم، میزان خونگیری و دفعات آن 
اهمیت بســزایی دارد تا از دســت دادن خون و بدتر 
کــردن کم خونی را کاهش دهد. اصل آخر اســتفاده 
متناســب از خون براساس وضعیت بالینی بیمار است 
یا اســتفاده بیمارمحور از محصوالت خونی است. در 
مقابل فواید مشــخص شــده مدیریت خــون بیمار 
چالش ها و سدهای زیادی برای اجرای مدیریت خون 
بیمار در عملکرد بالینی وجود دارد که شــامل موارد 

ذیل هســتند: به روز نبودن علم پرســنل از آخرین 
کشــفیات و راهنماهــای بالینی جدیــد و همچنین 
سوءتفاهم های شایع، فقدان ارتباط بین تخصص های 
مختلف، تماس بیماران با پزشــکان بالینی متفاوت از 
دپارتمان هــای مختلف جهت بهترین درمان، فرهنگ 
مقاومت بیمارستانی، محدودیت منابع زمانی پرسنل 
و همچنین مسائلی که ممکن است به دنبال مدیریت 
خون بیمار تغییراتی در بعضی از شــغل ها و سرویس 
ترانسفیوژن ایجاد کند. پس از یک نشست رسمی در 
ژانویه 2015 در فرانکفورت آلمان متشکل از محققان 
مختلف نویسندگان و یک گروه جهت پیشبرد عملی 
مدیریت خــون بیمار یک راهنمــای جدیدی جهت 
اجــرای مدیریت خــون بیمار طراحــی کردند که بر 
اســاس عملکرد رایج و تجربه استقرار مدیریت خون 
بیمار این گروه از محققین کشــورهای استرالیا اروپا 
و آمریکا بود. این محققین بر اســاس تجربه و دیدگاه 
خود و حمایت مدارک و تحقیقات مبتنی بر شــواهد 
این راهنما را تهیه کردند هدف اولیه این نویسندگان 
تحلیل یک دیدگاه جدید یا تغییر دیدگاه برای پاسخ 
به این ســوال بود که چطور مدیریــت خون بیمار را 
مستقرکنند. برنامه مدیریت خون بیمار شامل وظایف 
مختلف جهت اجرای اصول آن اســت. استقرار موفق 
مدیریت خون بیمار، بر اســاس بیمارســتان متفاوت 
است .بر اســاس اجرای اصول مختلف مدیریت خون 
بیمار،درجه استقرار می تواند از سه سطح  کمتر از 10 
درصد، متوســط 10 تا 50 درصد و بیش از 50 درصد 
باشد. می توان یک شماره یا عددی را جهت آن تعیین 
نمود که بر اســاس سطوح برنامه مدیریت خون بیمار 
در نظر گرفته میشود.استفاده از این چک لیست ها سه 

نوع است که شــامل خود ارزیابی داخلی بیمارستان 
برای شــروع پروژه و پیشرفت آن یا ارزیابی خارجی و 
سپس نظارت مدیریت خون بیمار و چگونگی پیشرفت 
آن است. فرد مسئول مدیریت خون بیمار نقش حیاتی 
در شفاف سازی مسائل، ارتباطات بین بخشی، آموزش 
و مســتند ســازی دارد. بنابراین جهت شروع برنامه 
مدیریت خون بیمار باید با مسئولین گروه های مختلف 
پزشــکی، جراح و متخصصین بیهوشی، متخصصین 
آی ســی یو، پرســتاران، متخصصین ترانســفیوژن، 
متخصصین گوارش، قلب، پزشکان عمومی و پرسنل 
درگیر با درمان بیمار صحبت شــود تا شــاهد اجرای 
موفق این برنامه باشــیم. به عــالوه در مرحله اول و 
ابتدایی آزمایشگاه بایستی از لوله های کوچک تر جهت 
جمع آوری خون اســتفاده نماینــد و تکنولوژی های 
جدید برای نمونه گیــری جهت آزمایش های معمول 
روزانه بکار رود. بیماران و بستگانشــان باید اطالعات 
الزم را دریافت کننــد همانند خطرات و فواید تزریق 
خون، آلترناتیو های آن، توضیح روش های سختگیرانه. 
مسئول مدیریت خون بیمار باید در سطوح بالینی یک 
برنامه جهت موارد قبل از عمــل جراحی در بیماران 
غیر بستری و بستری داشــته و پروتکل های قبل از 
عمل جراحی و الگوریتم های تزریق خون بر اســاس 
بخش مربوطه را تهیــه کند. آموزش در درمانگاه های 
قبل از عمل جراحی، واحدهــای انجام آزمایش، اتاق 
عمل،  آی سی یو جهت پزشــکان و پرستاران داشته 
باشد. روش های اجرایی استاندارد، پروتکل های بالینی 
و چک لیست ها، پروتکل های تزریق خون حجیم در 
موارد ترومــا، پس از زایمان، پیوند یا جراحی قلب در 

این بین اهمیت زیادی دارند.

آشنایی با کلیات و اصول مدیریت خون بیمار 

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر آزیتا چگینی 

متخصص بیهوشی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ، مرکز تحقیقات انتقال خون
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فرآورده های ســلولی آن دســته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد درمانی داشته و با تکنیک های رایج در انتقال خون شامل سانتریفیوژ، فیلتراسیون و انجماد 
تهیه می شوند.

هدف از تزریق خون و فرآورده ها حفظ حجم مایع داخل عروقی، حفظ ظرفیت حمل اکسیژن خون وتامین فاکتور های انعقادی است.
یــک واحد خون کامل پــس از طی مراحل مختلف ســانتریفیوژ می توانــد به واحد های گلبــول قرمز متراکم، 
پالکت،پالسمای تازه منجمد، کرایو پرسیپیتیت تبدیل شود. این عمل فرآوری نامیده می شود و به منظور تامین نیاز 

بیماران مختلف به فرآورده های گوناگون خونی صورت می گیرد.
از پالسمای بدست آمده در بخش های پاالیش نیز می توان محصوالت مختلفی از قبیل آلبومین، ایمونوگلوبولین ها، 

فاکتور های انعقادی و آنتی سرم های مختلف تهیه کرد.
در جریان تهیه فرآورده های گوناگون باید به حفظ عملکرد یا Function  و زیســت پذیری یا Viability  فر 

آورده حاصل و همچنین پرهیز از آلودگی یا Contamination  آن نیز توجه خاص نمود.
فرآورده های خونی شامل فرآورده های سلولی و فرآورده های پالسمایی هستند.

عمده  فرآورده های سلولی شامل موارد زیر هستند:
Whole Blood خون کامل  

  گلبول قرمز متراکم Packed RBC  که از آن فرآورده هایی نظیر گلبول قرمز کم لکوســیت، گلبول قرمز 
اشــعه دیده، گلبول قرمز منجمد، گلبول قرمز شسته شده و گلبول قرمز CMV  منفی نیز جهت استفاده در موارد 

خاص تهیه می شود.
 Single تهیه می شود و یا پالکت تهیه شده به روش آفرزیس که تحت عنوان Random Donor Platelet که خود یا از خون کامل و تحت عنوان  Platelet پالکت  
Donor Platelet  در دسترس قرار می گیرد. با توجه به اینکه هر یک واحد پالکت حاصل از آفرزیس تنها از یک اهدا کننده تامین می شود، به منظور کاهش بروز عوارض ناشی 

از تزریق خون امروزه این نوع پالکت از محبوبیت و عملکرد باالتری برخوردار است.

برای نتیجه بخش تر و کم عارضه تر بودن تزریق گلبول های قرمز و پالکت ها امروزه دستور العمل های بالینی مناسبی موجود است که پیوست می باشند.
بدنبال تزریق هر واحد خون کامل و یا گلبول قرمز متراکم انتظار می رود هموگلوبین به میزان 1gr/dl و هماتوکریت به میزان 3% افزایش یابد.

  Random Donor به دنبال تزریق هر دوز درمانی پالکت که  معموال شامل 5 واحد پالکت  µL/25000-50000  همچنین افزایش شمارش پالکتی به میزان تقریبی 
و یا یک واحد پالکت Single Donor مورد انتظار است .

برای خون کامل تزریق خون همگروه از نظر  ABO  و Rh  با گیرنده الزامی  است.
برای PRBC  تزریق خون همگروه یا سازگار از نظر ABO  با پالسمای گیرنده الزامی است.

برای پالکت تزریق پالکت با پالســمای همگروه یا ســازگاز از نظر ABO  و Rh  با RBC گیرنده توصیه می شود.در صورت تزریق پالکت Rh مثبت به گیرنده Rh منفی 
تزریق ایمونوگلبولین Rh  ضروری است.

آشنایي با فرآورده هاي سلولی خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن 

Random Donor Platelet Single Donor Platelet

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر مستانه عالئی 

متخصص پاتولوژی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات انتقال خون
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 Red Cell Transfusion Guidelines
   Symptomatic anemia in a euvolemic patient
   Acute blood loss of >15% of estimated blood volume
   Preoperative Hb <9.0 g/dL with expected blood loss >500 mL
   Hb <7.0 g/dL in a critically ill patient
   Hb <8.0 g/dL in a patient with an acute coronary syndrome
   Hb <10.0 g/dL with uremic or thrombocytopenic bleeding
   Sickle cell disease:
   Acute sequestration: Hb <5.0 g/dL or decrease of 20% from baseline
   Acute chest syndrome: Target Hb = 10 g/dL, HbS fraction <30%(is life threatening & exchange transfusion to prevent 

res failure)
   Stroke prophylaxis: Target HbS fraction <30%
   General anesthesia: Target Hb = 10.0 g/dL, HbS fraction <60%

Platelet Transfusion Guidelines 
   Thrombocytopenia due to decreased production
   Stable patient: platelet count <10,000/μL
   Fever: platelet count <20,000/μL
   Bleeding, invasive procedure, or surgery: platelet count <40,000–50,000/μL
   Retinal or central nervous system (CNS) bleeding: platelet count <100,000/μL
   Microvascular bleeding due to platelet dysfunction

تزریق خون بصورت غیر قابل اجتنابی خطراتی برای گیرنده در بر دارد؛ تزریق خون شایع ترین اقدام برای بیماران بستری در ایاالت متحده است. حدود 21 میلیون فراورده 
خون در هر سال به حدود 5 میلیون بیمار تزریق می شود و موجب تماس بیماران با آنتی ژن های آلوژنیک متفاوت می شود که از مجموع تمامی تماس های با آنتی ژن های 

آلوژنیک در بیماران پیوند بافت و مغز استخوان بیشتر است. حقایق زیر در این رابطه قابل ذکر است:
1- عوارض انتقال خون شامل دو دسته بزرگ عفونی و غیر عفونی هستند 

2- طی 35 سال گذشته عوارض عفونی باالخص عوارض وابسته به ویروس ها بشدت کاهش یافته اند )هرچند همچنان عوارض ویرال به صفر نرسیده است.(
3- عوارض باکتریال بزرگترین خطر باقیمانده عفونت های منتقله از راه خون در حال حاضر است 

4- عوارض حاد انتقال خون هنوز شایع هستند زیرا خطاهای انسانی هم چنان اتفاق می افتند و بدلیل استفاده از بافت آلوژن اهداکننده، عوارض ایمونولوژیک تزریق خون قابل پیشگیری نیستند
Acute Hemolytic Transfu- موجب  ABO 5- بیش از 35 گروه و سیستم آنتی ژن های گروه های خون بر روی گلبول های قرمز انسان وجود دارند که ناسازگاری

sion Reaction   می شود و سایر آنتی ژن ها می توانند موجب بروز عارضه Delayed Hemolytic Transfusion Reaction  شوند 

آشنایی با عوارض حاد انتقال خون

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر مریم زادسر 

متخصص عفونی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات انتقال خون
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مقاومــت پالکتی یکی از عــوارض مصرف  
فرآورده هــای خــون نظیرفرآورده های حاوی 
گلبول سفید و  پالکت اســت. مقاومت پالکتی عدم 
افزایش پالکت به تعداد مناســب بعــد از حداقل دو 

تزریق پیاپی  فرآورده است. 
معیار این مناسب بودن را با فرمول CCI یا افزایش 
تصحیح شده شمارش پالکت مشخص می کنند. برای 
محاسبه آن تفاضل تعداد پالکت بعد و قبل از تزریق را 
بر تعداد پالکت تزریقی تقسیم کرده و در سطح بدن 
فــرد ضرب می کنند. CCI را بایــد یکبار  10 تا 60 
دقیقه بعد از تزریق و بار دوم 16 الی 24 ساعت بعد از 

تزریق فرآورده  محاسبه کرد . 
از آنجا که  مقاومــت پالکتی دالیل ایمیون و غیر 
ایمیــون دارد برای مدیریت آن باید دلیل و یا نوع آن 

مشــخص شــود. اگر CCI1h از 7500 کمتر شود 
دالیــل ایمیون )مثــل آنتی بادی ضــد آنتی ژنهای 
سازگاری بافتی )HLA(  و ضد آنتی ژنهای پالکتی 
)HPA( و یا آنتی بادی های ضد  ABO و داروهایی 
نظیر هپاریــن ( و اگــر CCI24h از 5000  کمتر 
شــد دالیل غیر ایمیون ) نظیر خونریــزی، عفونت، 
تــب، بزرگی کبــد و طحال، مصــرف داروهایی مثل 
آمفوتریسین بی و هپارین، بیماریهای انعقادی منتشر( 

مطرح هستند. 
بزرگی بدن بیمار، ســابقه حاملگــی قبلی از دیگر 
عوامــل موثر در تغییــر تعداد پالکت بعــد از تزریق 
هستند. بنابراین برای مدیریت مقاومت پالکتی اطالع 
از ســابقه بیمار، بررســی CCI ؛ مهم هستند. بعلت 
 CCI1h شلوغی خدمات بیمارستانی فرصت بررسی

از دســت می رود. هم چنبن هیچگاه به تعداد پالکت 
در فرآورده تزریقی توجه نمی شــود، لذا CCI عمال  
 PPI محاســبه نمی گــردد .  در اینصــورت از معیار 
) تفاضل تعداد پالکت بیمار بعد و قبل از تزریق( توجه 
شــود که اگر کمتر از 10000 باشد نمایانگر مقاومت 

پالکتی است. 
چنانچه بیمار در ســابقه خــود هیچ یک از دالیل 
غیر ایمیون را نداشته باشد، سایر آزمایش هایی که به  
تشخیص مقاومت پالکتی کمک کننده هستند بررسی 
آنتی بادی های ضد HPA و HLA است. از آنجا که 
در اغلب موارد آنتی بادی ضد   HLA دلیل مقاومت 
ایمیون هستند در وحله اول تزریق پالکت با سازگاری 
HLA و ســپس با ســازگاری HL A  برای درنان 

عازضه فوق کمک کننده هستند.

6- بعالوه آنتــی ژن های کالس 1 و HLA 2 هــم بر روی گلبول های 
سفید وجود دارند و یکی از پلی مورفیک ترین آنتی ژن ها در انسان ها هستند 

و می توانند موجب مقاومت پالکتی ایمون شوند.
7- بعالوه آلو آنتی ژن های پالکتی هم روی پالکت ها وجود دارند که 

Post-transfusion purpura )PTP( در
 )Neonatal alloimmune thrombocytopenia و 

)NAIT( نقش دارند.
بطور خالصه عوارض حاد غیر ایمونولوژیک شامل: 

Transfusional hypervolemia   
)circulatory overload(, TACO

Bacterial septic reaction   
Isolated Hypotensive TR’s   

Citrate toxicity   
Non-immune hemolysis )often asymptomatic(   

و عوارض حاد همراه با عالیم سیستمیک شامل: 
   تب و/ یا لرز ) ازجمله لرز تکان دهنده( بدون همولیز:
R/o acute, immune-mediated hemolysis   

Work-up required by laboratory Standards   
FNHTRs   

Bacterial contamination   
   عارضه آلرژیک) تیپ 1 افزایش حساسیت(:

Mucocutaneous )pruritus / urticaria( vs. more generalized, involving other organ systems   
   دیسترس تنفسی

TACO   
TRALI   

   احتمال اینکه همراه آنافیالکسی باشد هم هست
 )without cardiovascular collapse( عارضه افت فشار خون به تنهایی   

مقاومت پالکتی

 ایمونولوژیست، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات انتقال خون

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر مژگان شایگان 
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روز چهارشنبه 97/09/14  سالن 300 نفره )3(

میکروبیولوژی
ساعت برگزاری 8:30-16:30

برنامه امســال میکروبیولــوژی با تاکید بر مشــکالت رایج و چالش های 
روبروی پاتولوژیست ها در آزمایشــگاه های بالینی طراحی شده است. در 
قسمت اول پانل و سخنرانی در مورد انتروباکترویاسه مقاوم به کارباپنم طراحی 
شده است که ابتدا در مورد اهمیت این گونه از باکتری ها که در حال افزایشند 
صحبت خواهد شــد سپس مکانیسم مقاومت دارویی و روش های تشخیص آنها 
به بحث گذاشــته می شــود. گزارش مقاومت های بیمارستانی در مراکز مختلف 
مطرح خواهد شــد و با همکاری گروه عفونی، مشــکالت درمانی آنها نیز بحث 

خواهد شــد. در قسمت دوم با همکاری آزمایشــگاه  مرجع سالمت چالش های 
پیش رو در مورد چک لیســت جدید ارزیابی میکروب شناسی در آزمایشگاه ها 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکالت همکاران بررسی می شود.
در قسمت ســوم پانل، کاربرد تکنیکال مولکولی برای تشخیص بیماری های 
عفونــی با حضور نمایندگان ESCMID )انجمــن عفونی اروپایی( با تاکید بر 
روش های مولکولی جدید برای تشخیص بیماری های عفونی برگزار می شود که 

کاربرد آن برای تخصص رشته ها عفونی و پاتولوژی کامال مشخص است.

میکروبیولوژی

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر پگاه باباحیدریان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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آسپیراسیون سوزنی تیروئید)FNA( نقش اصلی در ارزیابی ندول های 
تیروئید در بیماران یوتیروئید دارد. 

ایــن روش آمــار جراحی هــای غیرضــروری را در مبتالیــان بــه ندول های 
خوش خیم کاهش داده اســت. بنابراین برقراری ارتباط و زبان مشــترک بین 
سیتوپاتولوژیســت و متخصصیــن بالینی اهمیت بحرانی دارد. برای شــفاف تر 

شــدن این ارتباط سیســتم بتســدا برای گزارش نتایج ســیتولوژی تیروئید 
معرفی شــده اســت. این کنفرانس نگاهــی کوتاه به ســیتوپاتولوژی تیرویید 
بــا محوریت سیســتم بتســدا و آخرین تغییــرات آن در 2017  بــا تاکید بر 
 مشــکالت و محدودیت های تشخیصی همراه با معرفی چند مورد شایع و جالب

ارائه می شود.

ســیتولوژی غدد بزاقی، یکی از روش های تشــخیصی مهم قبل از عمل 
اســت که به  علت مقرون به صرفه بودن و حساسیت باال مورد توجه قرار 

دارد.
سیســتم میالن یک رویکــرد بین المللی برای طبقه بندی و استانداردســازی 
گزارش نمونه های ســیتولوژی غدد بزاقی ارائه می کند. هدف از بکارگیری این 
سیستم، بهبود ارتباط بین پاتولوژیست و پزشکان بالینی، تصمیم گیری مناسب 
بــا توجه به نتیجه گزارش پاتولوژی، افزایش دقت گزارش پاتولوژی و هماهنگ 

سازی نتیجه سیتولوژی با هیستوپاتولوژی است. با توجه به اینکه اولین نشست 
ساالنه کنگره بین المللی سیتولوژی غدد بزاقی با حمایت از آکادمی بین المللی 
ســیتولوژی با بیش از 40 شــرکت کننده شــامل متخصصین سیتوپاتولوژی، 
جراحان عمومی و جراحان سر و گردن از 15 کشور مختلف دنیا برای اولین بار 

در شهر میالن ایتالیا برگزار شد این سیستم، میالن نامیده شد.
سیستم میالن شامل شش دسته تشخیصی )جدول ذیل( است که احتمال خطر 
بدخیمی و مدیریت بالینی برای هر گروه به تفکیک در آن مشخص شده است.

سیتولوژی تیروئید

سیتولوژی غدد بزاقی

سیتوپاتولوژی

اسالید سمینار سیتو پاتولوژي 1 
مسئول: دکتر نوشین افشار مقدم

ساعت برگزاری8:00-15:00 

روز چهارشنبه 97/09/14 سالن 100 نفره )5(

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر رضا ضیاء الحق

متخصص پاتولوژی، بیمارستان رضوی مشهد

دکتر فرشته عاملی

استادیار گروه پاتولوژي انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکي تهران 
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نمونه گیری مستقیم اندومتر جهت شناسایی پاتولوژی اندومتر روش قابل اعتمادتری نسبت به اسمیرهای سرویکو واژینال 
اســت. روش های متعددی برای نمونه گیری مســتقیم اندومتر وجود دارد. روش های پیشنهادی نمونه گیری مستقیم از 

آندومتر عبارتند از:
1(آسپیرشن 
2( واشینگ 
3( براشینگ.

روش آسپیرشن از حفره رحمی با استفاده از کانوالی ریژید برای اولین بار توسط پاپانیکوالئو و کاری در سال 1943 و بدنبال 
آن واشــینگ انجام شــد. به علت خطر پخش سلول های تومورال در روش واشــینگ و گران بودن این دو روش تداوم نیافتند. 
امروزه روش براشــینگ با براش های مختلف و دارای پوشش برای به حداقل رساندن آلودگی با واژن و سرویکس انجام می شود.  
تفاوت های مورفولوژیکی بین ســلول های اندومتری که مســتقیم نمونه گیری شده با ســلول های ریزش یافته در اسمیرهای 
سرویکوواژینال وجود دارد. این مطالعه با همکاری بخش زنان و پاتولوژی بیمارستان الزهرا)س( اصفهان جهت مقایسه یافته های 

مورفولوژیکی در سیتولوژی براش اندومتر با نتایج بیوپسی همزمان اندومتر طراحی شد.

سیتولوژی براش اندومتر

کاویته هــای بدن شــامل پریتوئــن، پلــور و پریکارد اســت که در 
شــرایط عادی شــامل مقدار کمی مایع هســتند و در حالت پاتولوژیک 
 دچارافزایــش مایع)افیــوژن( می شــوند و بــه دو دســته اگزودا و ترانســودا

تقسیم می شوند.
افیوژن بازتابی از بیماری های موضعی یا سیستمیک است و بررسی سلول ها 
در مایــع می تواند در تشــخیص علت، پیش آگهی بیمــاری زمینه ای و تصمیم 
گیری روند درمان موثر باشــد. از موارد چالش برانگیز تشخیص بدخیمی اولیه 

از متاستاز است که در موارد متاستاز مشخصه اصلی آنها دیدن دو نوع جمعیت 
سلولی است. امروزه به دلیل وجود سل بالک و دیدن آرایش قرار گیری سلول ها 
و همچنین امکان انجام ایمونوهیستوشــیمی کمک زیادی در این زمینه شــده 
اســت. همچنین با تشخیص درست، راهنمایی برای اقدامات کمکی دیگر برای 
پزشکان مانند فلوســیتومتری و PCR روی مایع افیوژن می توان بود. از موارد 
مهم دیگر، افتراق هیپرپالزی واکنشــی سلول های مزوتلیال از مزوتلیوم بدخیم 

است که به دلیل تنوع باالی نماهای سلول های مزوتلیال واکنشی است.

سیتولوژی مایعات سروز
چهارشنبــه  97/09/14

دکتر الهام نظر 

فلوشیپ سیتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نوشین افشار مقدم

استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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 FISH روش تشــخیصی تغییرات ژنومی  
برای اهداف تشــخیصی و پروگنوســتیک است. این 
تکنیــک در هر دو نمونه های بلوک هــای پارافینی و 
ســیتولوژی قابلیت انجــام پذیــری دارد. پروب های 
نشــاندار شــده با فلوروســنت می توانــد تغییرات 

کروموزومــی در ســلول از قبیــل آنوزومــی )تعداد 
کپی هــای غیرطبیعــی کروموزومی(، دوپلیکشــن، 
آمپلیفیکشــن، دیلشن و ترانسلوکشــن را شناسایی 
کند. بازچینــی)rearrangement( ژن ها از قبیل 
پروتواونکــوژن ROS1،ALK  و MET را نیــز 

شناســایی می کنــد.FISH  یک روش تشــخیصی 
کمکی مفید در سیتولوژی ادرار و مزوتلیومای بدخیم 
اســت. در این مبحث کاربرد این روش در نمونه های 
سیتولوژی مثانه، ریه، پانکراتوبیلیری، مری و مزوتلیوما 

بحث می شود.

 High Grade هدف اصلی از ســیتولوژی ادرار، شناسایی نمونه های
)Urothelial Carcinom )HGUC  است و سیتولوژی ادرار ارزش 

تشخیصی کمی در زمینه تومورهای Low Grade داراست. 
با توجه به این اصل، گروه کاری متشــکل از سیتوپاتولوژیست ها، جراحان و 
متخصصین ارولوژی گردهم آمدند و یک سیستم گزارش دهی استاندارد شامل 
طبقه بندی تشــخیصی همراه با معیارهای سیتومورفولوژی برای گزارش بهتر 

نمونه های ســیتولوژی ادرار را در کنگره بین المللی سیتولوژی در شهر پاریس 
فرانسه مدون کردند که با عنوانParis System  منتشر شد.

 ایــن سیســتم دارای پنــج دســته اصلــی تشــخیصی مــی باشــد و 
ســعی درجهــت افزایش دقــت گزارش هــای مثبــت ســیتولوژی ادرار در 
 زمینــه بدخیمــی و کاهــش تعــداد مــوارد گــزارش Atypical کــرده

است.

 FISH (fluorescence in situ hybridization) کاربرد 
در سیتولوژی

سیتــولوژی ادرار

چهارشنبــه  97/09/14

دکتر فرشته عاملی

دکتر مهدی افتخاری

متخصص پاتولوژی

استادیار گروه پاتولوژي انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکي تهران 
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در بخش ســخنرانی این برنامه بیشــتر بر 
تســت های کلینیکی زنان شامل تست های 
تشــخیص نابــاروری، آزمایش های پــری ناتال و 
تست های آزمایشــگاهی IVF تاکید می شود که 

توسط اســتا دان فوق تخصص مولکوالر پاتولوژی 
ارائــه می شــود. در بخــش آناتومیــکال، آخرین 
یافته ها در حوزه مشــکالت تشخیصی تومورهای 
تخمدان ارائه می شــود. در بخش اسالید سمینار 

مطابق معمول ســال های گذشــته سعی می شود 
تا شــایع ترین و در عین حال پرچالش ترین موارد 
که بطور روزمره اکثر پاتولوژیست ها با آن برخورد 

می کنند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

کنفرانس پاتولوژی زنان

روز پنجشنبه 97/09/15 سالن 300 نفره )سالن 2(
پاتولوژی زنان 

کنفرانس پاتولوژی زنان 
مسئول: دکتر اکرم سیف الهی

زمان برگزاری: 16:30-11:00

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر اکرم سیف الهی

متخصص پاتولوژی
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قبــل از اســتفاده و بکارگیــری هر روش 
در آزمایشــگاه بایســتی آن روش توســط 
اعتباربخشــی، مورد  و  آزمون های صحه گــذاری 
بررســی و ارزیابــی قرار گیــرد. عــالوه برانجام 
اعتباربخشی و صحه گذاری هر روش، برای کسب 
اطمینــان ازنتایــج آزمایش بایســتی این روش 
تحــت برنامه کنترل کیفی )یــا تضمین کیفیت( 
در زمان های مشــخص انجام گیرد. برنامه کنترل 
کیفیت شرایطی برای فراهم کردن سطح مطلوبی 
از کیفیت آزمایش یا فرآیندهای خاص می  باشــد. 
ایــن سیســتم برای کشــف، کاهــش و تصحیح 
نقص هــای موجود در فرآیندهــای آنالیتیکال در 
داخل آزمایشگاه طراحی می شود. با انجام کنترل 
کیفیت می توان متوجه شــد که آیا میزان خطای 
موجــود در روش های آزمایشــگاهی بکار رفته در 
آزمایشگاه قابل قبول اســت یا خیر. بنابراین یک 
برنامه کنترل کیفیت باید دارای قدرت کافی و باال 

برای تشخیص خطا داشــته باشد و در عین حال 
باید نسبت به سطوح خطای قابل قبول غیرحساس 
باشــد. مسئول فنی آزمایشگاه موظف است تا یک 
برنامه جامع بــرای کنترل کیفیت نهایی روش ها، 
آنالیت ها، تجهیزات و فرآیندهای مختلف طراحی 
و در زمان مشخص، آن را اجرایی کند. یک برنامه 
کنترل کیفیت که به خوبی طراحی شــده باشد، 
در واقع به مثابه یک روش ارزیابی و پایش دایمی 
اســت که نتایج را به ســرعت ارزیابــی می کند و 
مشــخص می کند آیا تجهیــز، روش و کیت مورد 
تحت کنترل اســت و در صورتی که تحت کنترل 
نباشــد بایستی با بررسی های گســترده، اقدامات 
اصالحی الزم انجام گیرد تا روش مورد اســتفاده 

تحت کنترل در آید.
اجرای صحیح و دقیق برنامه کنترل کیفیت ضمن 
اطمینان بخشــی به پزشک و بیمار، از هزینه های 

مرتبط با تکرار آزمایش نیز پیشگیری می نماید. 

انواع روش های کنترل کیفیت داخلی براساس نوع 
نمونه مورد ارزیابی به دو دســته تقسیم می شوند 
که شــامل کنترل کیفیــت بــر روی نمونه های 
کنترل کیفیت و بر روی نمونه بیماران اســت. در 
این کارگاه به نحوه کنترل کیفیت با اســتفاده از 
نمونه های کنترلی پرداخته می شود. مراحل اجرای 
یک برنامه کنترل کیفیت داخلی شامل موارد زیر 

است:
  طراحی فرآیند کنترل کیفیت داخلی

  انتخاب انواع نمونه  های کنترل 
  تعیین مقدار هدف و شــاخص های آماری مواد 

کنترلی 
  پایش عملکرد روش با استفاده از نمودار کنترل 

کیفیت و قوانین مرتبط
  تعیین کارآمد بودن کنترل کیفیت و مدیریت 

موارد عدم انطباق
بدیهی اسـت اجـرای دقیق یـک بـرنـامـه تضمین 
کیفیت منوط به دانش کافی، پرســنل کارآزموده، 
نمونه هــای کنترلی مورد نیاز، تجهیز مناســب و 
طراحی صحیح این برنامه اســت. بنابراین آشنایی 
پرسنل آزمایشگاه با اصول و مبانی کنترل کیفیت 
با اســتفاده از نمونه های کنترلی ضروری است. در 
این کارگاه ابتدا مروری بر واژگان مرتبط با مفهوم 
کنترل کیفیت، انــواع مواد کنترلی و انواع خطاها 
خواهد شــد، ســپس نحوه طراحی فرآیند کنترل 
کیفیــت داخلی، معیارهای انتخاب نمونه کنترلی، 
انواع نمودارهای کنترلی و ضوابط کنترلی و نحوه 
اشکال یابی و مدیریت موارد عدم انطباق در نتایج 
کنترل کیفیت مورد بحث قرار می گیرد. همچنین 
اشــاره ای به روش  های آماده ســازی نمونه کنترل 
 )Pooled Serum(تهیه شده از مخلوط سرمی

و راهنمای تهیه خون کنترل خواهد شد. 

 کنترل کیفیت داخلی با استفاده از نمونه های کنترل
در آزمایشگاه پزشکی

روز پنجشنبه 97/09/15 سالن 300 نفره )3(

کنترل کیفیت

سمینار کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی )ویژه کارشناسان(
مسئول: دکتر حسین دارآفرین

زمان برگزاری8:00-10:30

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر ساجده موحدی نیا

متخصص پاتولوژی
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ابزارهای پایه آزمایشگاهی زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
  سمپلر: انجام کنترل دقت و صحت با روش رنگ سنجی

  سانتریفیوژ: کنترل کیفی از نظر زمان، دور در ثانیه و درجه حرارت
  اسپکتروفتومتر: کنترل کیفی از نظر صحت طول موج، صحت فتومتریک، خطی بودن، کنترل رانش فتومتریک، نورهای ناخواسته

مدیریت و جمع آوری نمونه
بررســی نحــوه پذیرش نمونه، موارد رد نمونه، لیبل روی نمونه و ... و بررســی نــکات مرتبط با نحوه صحیح پذیرش نمونه و نمونه گیــری با صحت جوابدهی نتایج 

آزمایشگاه ها

نقش شیشه آالت آزمایشــگاهی به عنوان 
یکی از اجزای جدا ناپذیر آزمایشــگاه های 
آزمون به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر 
بــه فرد این ماده، در آزمایشــگاه های تشــخیص 
پزشــکی نیز انکار ناپذیر است. این دستگاه ها جزو 
ارکان اصلی فرایند های تست و همچنین استاندارد 

سازی ها و فرایند های کنترل کیفی سایر تجهیزات 
و تست ها جهت تعیین نمودار های کالیبراسیون و 
کنترل کیفی هســتند. از اینرو شناخت فنی این 
دســتگاه ها از لحاظ انواع، آنالیز و همچنین اندازه 

شناسی آنها بسیار حائز اهمیت است.
انــواع در  کلــی  حالــت  در  آالت   شیشــه 

 ،)quartz( کریســتال یــا کوارتز ،soda-lime 
بوروســیلیکات )Borosilicate(، شیشــه آالت 
مورد اســتفاده در صنایع دارویی و... طبقه بندی 

می شوند.
این انــواع هرکــدام دارای خــواص و ترکیب 
مختص خود هســتند. نوع متــداول مورد مصرف 

کنترل کیفی تجهیزات

نقش شیشه آالت در آزمایشگاه پزشکی و کنترل کیفی

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر مسعود دونلو

متخصص پاتولوژی

مهندس احسان رضوانی
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بوروســیلیکات  آالت  شیشــه  آزمایشــگاه ها  در 
)Borosilicate( اســت کــه خــود در درجات 
مختلف و با نام های تجاری متفاوت توســط تولید 
کنندگان به بازار عرضه می شــوند. از خصوصیات 
بــارز این نــوع می تــوان به شــفافیت باال جهت 
تشــخیص ســطوح مایعات درون ظروف شیشه 
ای)meniscus(، مقاومــت خــوب شــیمیایی 
در برابــر خوردگــی در معرض مواد شــیمیایی و 
 cubical thermal( انبســاط حجمــی ضریب 
expansion coefficient( مناســب نســبت 
به ســایر انواع شیشــه آالت و همچنین مقاومت 
حرارتی باال در مقایســه با انــواع ظروف پلیمری 
جهــت آزمون هایی کــه نیاز به گرم کــردن و یا 
جوشــاندن آنالیت دارند و یا پس از اســتفاده در 
تست نیاز به سترون سازی ظرف وجود دارد اشاره 

کرد. 
شیشــه آالت مورد مصرف در آزمایشــگاه های 
پزشــکی در یک دســته بندی مهم به انواع حجم 
سنج و غیر حجم سنج تقسیم بندی می شوند. در 
انواع غیر حجم ســنج، جنس و آنالیز شیشه و در 
انواع حجم ســنج هم آنالیز و هم صحت نشاندهی 

شیشه حائز اهمیت است.
فرآیند تولید شیشــه آالت آزمایشگاهی شامل 
تولید شیشــه بوروســیلیکاتی در قالب لوله های 
شاخه ای و انتقال آن به کارگاه های شیشه گری و 
فرم دهی و تبدیل آن به انواع ظروف مورد مصرف 
در آزمایشگاه توسط فرایند شیشه گری )صنعتی 
و ســنتی( و نهایتا نشــانه گذاری و مدرج سازی 
آنهاســت. در انواع شیشه آالت حجم سنج، مدرج 
سازی )graduation( باید توسط آزمایشگاه های 
تاییــد صالحیت شــده در زمینه کالیبراســیون 
حجــم صورت گیــرد و جهت اطمینــان مصرف 
کننده در آزمایشــگاه توســط تولید کننده )اگر 
خود دارای تایید صالحیت کالیبراســیون اســت( 
و یا پیمانکاران تایید صالحیت شــده در خصوص 
صادر تجهیــز  شناســنامه   کالیبراســیون حجم 

شود.
از انواع شیشــه آالت غیر حجم سنج می توان 
به لوله هــای آزمایش غیر مدرج اشــاره کرد. در 
ایــن لوله ها مهمترین شــاخصه قابل تامل جنس 
و یکنواختی قالب و شــمایل آنهاســت. در انواع 
بوروســیلیکات درجه یک، این ظروف درصورتیکه 
فرایند شیشــه گری و پخت و آلکالین شدن آنها 
درســت انجام شــده و فاقد تنش و ترک های ریز 
در ســاختار خود باشــند، به دلیل ضریب انبساط 
حجمی کم، دارای مقاومت باال در برابر تنش های 
حرارتی و همچنین شــفافیت باال بــوده و نفوذ و 
ترشح مواد از شیشه به آنالیت که خود باعث ایجاد 
خطا در فرایند تســت یا کنترل کیفی خواهد شد 

بسیار ناچیز است. 

از ســایر شیشــه آالت غیر حجم سنج متداول 
در آزمایشگاه ها می توان به بشر و ارلن اشاره کرد. 
خطوط نشــانه حجمی در این نوع ظروف عمدتا 
مقادیر تقریبی بــوده و بر روی این ظروف عبارت 
)approx. volume( حک شده است. از بشر ها 
جهــت نقل و انتقــال مایعــات و از ارلن ها جهت 
گرم کــردن و یا به عنوان ظــروف توزین مایعات 
و یا در تیتراســیون جهت جمــع آوری تیترانت 
تخلیه شــده از بــورت و اختالط آن بــا محلول 
تیتر شــونده استفاده می شــود. جنس و مطابقت 
ابعــاد دهانه، گــردن، ارتفاع و ... ایــن ظروف با 
 اســتاندارد ویژگی هــای این اقــالم حائز اهمیت

است.

در انواع شیشه آالت حجم سنج بسیار متعارف 
در آزمایشگاه های پزشکی می توان به پیپت و بالن 
حجمی )بالن ژوژه( و مزور اشاره کرد. سایر ظروف 
حجمی شیشــه ای که در آزمایشگاه های پزشکی 
کمتر کاربــرد دارند انواع بــورت، پیکنو متر و ... 

هستند.
در ظروف شیشه ای حجم سنج، عالوه بر تمامی 
ویژگی هایــی که در مورد انواع غیر حجم ســنج به 
آنها اشــاره شد، ویژگی صحت نشــاندهی ظرف از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. جهت دستیابی به 
حجم های صحیح در تست ها و استاندارد سازی ها در 
فرایند های کنترل کیفی، دو عامل صحت نشاندهی 
خــود ظــرف و همچنین نحــوه اســتفاده صحیح 
)standard operating( توســط کاربر بســیار 
اهمیت دارد. در صورتیکه در هرکدام از این عوامل 
نقصی وجود داشــته باشــد، فرایند حجم سنجی با 
خطا مواجه می شود که خود می تواند موجب ایجاد 

خطای بعضا فاحش در نتایج تست ها شود.

بعنــوان مثال فرض کنید که در تهیه رقت های 
مختلــف از محلــول رنگی جهــت تعیین ضریب 
رقــت لوپ باکتریولوژی از پیپــت یا بالن ژوژه ی 
غیر اســتاندارد با خطای نشــاندهی زیاد استفاده 
شــده و یا روش صحیح حجم سنجی توسط کاربر 
مجرب به کار گرفته نشــود. در این حالت منحنی 
کالیبراسیون با معادله ای نا صحیح بدست می آید و 
نهایتا ضریب رقت لوپ با خطای غیر قابل اغماض 
به دســت می آید. این ضریب رقت نا صحیح پس 
از ضرب شــدن در تعداد کلونی های شکل گرفته 
در فراینــد باکتریولوژی تبدیــل به یک گزارش با 
خطــای غیر قابل قبول در نتیجــه آزمایش بیمار 

می شود.

با توجه به اهمیت زیاد این تجهیزات در فرایند 
تســت، توجه به فرایند خریــد از تولید کننده یا 
تامیــن کننده و همچنین توجــه ویژه به آموزش 

کاربران این دستگاه ها قابل تامل است.
در فرایند خرید این دســتگاه ها توجه به معتبر 
بودن برند شیشــه آالت )با توجه بــه امکان زیاد 
تقلب در این حوضه( و همچنین وجود شناسنامه 
قابل ردیابی ارائه شــده از جانب تولید کننده و در 
فرایند اســتفاده از تجهیز توســط کاربر توجه به 
مواردی از قبیل آموزش نحوه صحیح اســتفاده از 

ظروف حجم سنجی الزامی است.
از جملــه مــواردی کــه هنــگام اســتفاده از 
ظــروف حجمی باید توســط کاربر مــورد توجه 
قرار گیــرد می توان به خصوصیــات مترولوژیکی 
ظرف مانند نوع کالیبراســیون شــرکتی شیشــه 
 ،)AS یــا A، B( رده درســتی ،)TC یــا TD(
 زمــان تحویــل )delivery time(، زمان انتظار

)waiting time(، دمشــی یا غیر دمشی بودن، 
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کیفیــت نتایج آزمایش ارتباط مســتقیم با 
کیفیــت مطلوب عملکــرد روش یا تجهیز 
مورد اســتفاده دارد. با توجه به این که مســئول 
فنی و کارکنان آزمایشــگاه به ازای نتایج گزارش 
شده در برابر بیمار، پزشکان و سازمان های مرتبط 
پاسخگو هستند بایســتی در گام اول از کیفیت و 
ویژگی های روش مورد اســتفاده اطمینان الزم را 

کســب نمایند و در گام هایی بعدی با بکارگیری 
فرآینــد کنترل کیفیت از ایــن نتایج در هر نوبت 

کاری مطمئن شوند.
در زمان راه اندازی یک روش و یا به کارگیری 
تجهیــز جدید در آزمایشــگاه و یا حتــی قبل از 
آن در مرحلــه تولید یک تجهیــز و معرفی روش 
توســط یک شرکت تولیدی بایســتی به نحوی از 

کیفیت مطلوب و مناســب آن و انطباق این روش 
با نیازهای آزمایشــگاه و الزامات و استانداردهای 
مرتبط اطمینان حاصل شــود کــه این اطمینان 
از طریــق آزمون های صحه گــذاری امکان پذیر 

مـی شود. 
در ایــن مجموعه فرآیندهــای صحه گذاری و 
تصدیق و کاربردهای آنها مورد بررســی قرار می 
گیرد و به کاربر این امکان را می دهد که بتواند در 
چه مواقعی و بـرای چـه روش هـایـی کـدام یـک 
از فـرآیندهـا را بـه کـار گیرد. برای انجام هریک 
از این فرآیندها، آزمون هایی طراحی شــده است 
که مدیریت آزمایشگاه بایستی با توجه به امکانات 
آزمایشــگاه و مبتنی بر منابــع علمی، آزمون های 

مطلوب را مورد بررسی قرار دهد. 
با بــه کارگیری فنــون صحه گــذاری و نتایج 
حاصل از آنها، عالوه بر کســب اطمینان از روش 
مورد اســتفاده می تــوان با جمــع آوری داده ها 
بــه خصوص با بــه دســت آوردن نتایج صحت و 
دقت یــک روش، عملکرد آن روش را براســاس 
ضوابط سیگمامتـریـــک بـــررسی کرد. در ایـن 
فصل خـــواننده بـــا مفاهیم کلــی صحه گذاری 
و تصدیــق، فنــون صحه گــذاری و آزمون هــای 
مــورد اســتفاده و بکارگیری آنهــا در روش ها و 
 منابع مورد اســتفاده در هر یــک از این آزمون ها

آشنا می شود.

تلرانــس و دقت در خوانش مینیکــس مایع و ... 
اشاره کرد.

ظروف شیشــه ای حجم ســنجی عالوه بر دارا 
بــودن گواهینامه کالیبراســیون معتبر در ابتدای 
شــروع استفاده از دســتگاه پس از خرید، ممکن 
است علی رغم مقاومت باالی شیمیایی این اقالم، 
در اثر استفاده زیاد و در مجاورت با مایعات و مواد 
شــیمیایی مختلف دچــار خوردگی، تنش و خط 
و خش در ســطوح داخلی و یا رســوب گرفتگی 
شــوند و پس از یک بازه زمانــی از کالیبر خارج 
شــوند. بنابراین تدویــن یک برنامــه زمانبندی 
مناسب جهت کالیبراسیون دوره ای این تجهیزات 
و همچنیــن برنامه هــای کنترل کیفی توســط 

آزمایشگاه الزامی است. 
متداول تریــن روش کنتــرل کیفــی ظروف 
حجمــی شیشــه ای روش گراویمتــری یا وزن 
سنجی است. در این روش حجم واقعی قراردادی 
از  ظــرف   )conventional true volume(
طریق توزین مایعی با دانســیته مشخص )عمدتا 
آب مقطر درجه 3 که خصوصیات آن در استاندارد 
ملی isiri-1728 آمده اســت( توســط ترازوی 
کالیبــره با 10 برابــر قابلیت قضاوت نســبت به 
ظرف تحت کنترل و در شرایط دمایی و رطوبتی 
مشخص محیطی تعیین شــده در استاندارد بین 
المللــی ISO 4787 و یا ســایر اســتانداردهای 
بین المللــی در این رابطه مانند ASTM تعیین 

می شود. خطای نشــاندهی ظرف از حجم واقعی 
قراردادی محاسبه شده و با مقدار بیشینه خطای 
 accuracy( مجــاز آن با توجه به رده درســتی
اســتاندارد  در  شــده  تعییــن  ظــرف   )class
ویژگی های دستگاه مقایسه شده و هنگام استفاده 
از ظرف حجمی تصحیحات خطای بدســت آمده 

لحاظ می شود.
جزئیات بیشتر در خصوص روش کنترل کیفی 
ظروف شیشــه ای و همچنین نحوه نگهداشــت 
این دســتگاه ها در کتاب " مدیریت و نگهداشت 
تجهیزات در آزمایشــگاه پزشــکی " تالیف دکتر 
دارآفرین، انتشارات انجمن علمی آسیب شناسی 

ایران ارائه شده است.

صحه گذاری در روش های کمی
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دیابت

پانل دیابت و روش های تشخیصی آن
مسئول: دکتر هیوا صفار

زمان برگزاری:11:00-13:15 

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 300 نفره )3(

دیابــت، شــایع ترین اختــالل اندوکریــن در حــال حاضــر اســت و 
میلیون هــا نفــر در سرتاســر جهــان از ایــن اختــالل رنــج می برند. 
تســت های آزمایشــگاهی جایــگاه ویــژه ای در تشــخیص و پیگیــری این 
 بیمــاری دارنــد. انــواع دیابت بــر مبنای تقســیم بندی ارائه شــده توســط
  )ADA )American Diabetes Association شامل موارد ذیل می شود:

  تیپI: تخریب اتوایمیون ســلولهای بتا که منجر به فقدان کامل انســولین 
می شود

  تیپII: ازدست رفتن پیشرونده ســلول های بتا غالبا در زمینه مقاومت به 
انسولین

  دیابت بارداری
  انواع خاص مانند سندرم دیابت منوژنیک

افتــراق انواع دیابت از منظر چگونگی درمــان و پیگیری اهمیت ویژه ای دارد و 
پارادایــم قبلی مبنی بر اینکه تیپ II در بالغین و تیپI در جوانان رخ می دهد 

در حال حاضر صحیح بنظر نمی رسد.
در ویرایــش اخیــرADA در روند مدیریت درمان بیمار دیابتی شــامل موارد 
مســتعد کننده اختالالت قلبی عروقی بحث شــده اســت. همچنین از جنبه 
آزمایشــگاهی، غربالگری دیابت تیپ II در جوانان هم مشمول تغییراتی شده 

 .Risk-based Screening)Risk-based Screening(است
 ,)PFG(از منظر تست های تشخیصی جهت اثبات دیابت، گلوکز ناشتای پالسما
قند دو ســاعته)2hPG( با تستOGTT ) 75گرم گلوکز( یا HbA1C قابل 
قبول هستند. همین تست ها جهت غربالگری و شناسایی وضعیت پره دیابتیک 

نیز کاربرد دارند.

دیابت ملیتوس

Criteria for the diagnosis of diabetes
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توصیه شده است این تست ها در آزمایشگاه معتبر که میزان خطای مجاز کمتر 
از مقادیر ذکر شــده در منابع معتبر دارند انجام گیرند. خصوصا HbA1C باید 
 DDCT)Diabetes و اســتاندارد شده با روش NGSPبا روش مورد تایید
بــر  عــالوه  گیــرد.  انجــام   Control and Complications Trial(
 ایــن الزامــات پــره آنالیتیکال نیز جهــت تفســیر صحیح نتایــج باید مورد 

نظر باشند. 

دیابت بارداری
 II بــا توجه بــه اپیدمیولوژی و نیز افزایــش بروز چاقی و میــزان دیابت تیپ
تشــخیص داده نشــده در زنان در ســنین باروری غربالگری در اولین ویزیت 
بارداری در زنــان دارای فاکتورخطر بــر مبنای معیارهای اســتاندارد توصیه 
 می شود. همچنین، زنان باردار بدون سابقه دیابت، باید در هفته 24-28 بارداری

بررسی شوند. 

عالوه بر تست های بررسی سطح قند خون، روش های غیرتهاجمی مونیتورینگ 
ســطح گلوکز، تست های ژنتیکی، بررسی سطح اتوآنتی بادی ها، آلبومین ادرار، 
انســولین، پروانســولین و c-peptide نیز می توانند اهمیت تشــخیصی و یا 

پیگیری داشته باشند.

در پانــل دیابــت ضمن مرور تغییرات صــورت گرفته در تعاریف  به بررســی 
روش های تشــخیصی بــه روز، الزامات مراحل پره آنالیز، آنالیز وپتانســیل ها و 

چالش های موجود در این زمینه پرداخته خواهد شد.

Screening for and diagnosis of GDM

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S13–S27 | https://doi.org/10.2337/dc18-S002

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S13–S27 | https://doi.org/10.2337/dc18-S002

Criteria for testing for diabetes or prediabetes in asymptomatic adults

پنجــشنبه  97/09/15
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کنترل کیفیت در آزمایشگاه

پانل کنترل کیفیت در آزمایشگاه
مسئول: دکتر هیوا صفار

زمان برگزاری 15:00-17:00

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 300 نفره )3(

در اواســط دهه 80 میالدی ایده شش ســیگما در کارخانجات مطرح شد 
ولــی بعدها این ایده برای کاهش خطاها در بســیاری از حوزه ها از جمله 
آزمایشگاه های بالینی مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلی این روش ارتقا عملکرد 
و کیفیــت در همه جوانب کاری در آزمایشــگاه و کاهش خطا تا حد صفر ) 3,4 
خطا در هر میلیون( است. برای رسیدن به این مهم الزم است که میزان تغییرات 
)که با انحراف معیار نمایش داده می شــود( به حداقل رســانده شود بطوری که 

شش انحراف معیار در محدوده خطای مجاز قرار گیرد. تعریف شش سیگما اساسا 
یک مفهوم کمی و قابل ســنجش اســت بنابراین آنچه در محاسبه این شاخص 
اهمیت اساســی دارد تعریف درست و مناسب خطای مجاز برای هر فرآیندی در 
آزمایشگاه )و نه فقط کنترل داخلی کیفیت( است. بدیهی است کمتر شدن میزان 
خطا می تواند از طریق کاهش هزینه های ناشــی از مصرف بیش از حد معرف ها و 

جلوگیری از اتالف وقت کارکنان منجر به صرفه جویی تا 40درصد شود.

در قســمت اعظم نیمه قرن بیستم، اصطالح کنترل 
کیفی در آزمایشــگاه بالینی عموما به معنای آزمایش 
نمونه هــای کنترل بود که به گونه ای طراحی و آماده شــده 
بودند که بیشــترین شــباهت را به نمونه های بیمار داشته 
باشــند و بعالوه با اســتفاده از تکنیک هــای آماری کنترل 
فرآیند، نتایج به دســت آمده از این نمونه ها را ارزیابی کرده 
و تغییرات قابل مالحظه در عملکرد سیســتم را تشــخیص 

می دادند.
مفهــوم کنتــرل کیفــی از پایــش پایداری یک سیســتم 
اندازه گیری، در حال گذر و تکامل به سمت مدیریت ریسک 

گزارش ناصحیح نتایح بیماران است.
تکنیک های مدیریت ریســک می تواند بــرای طراحی یک 
برنامه کنترل کیفی براســاس نیازهای هر آزمایشگاه مورد 

استفاده قرار گیرد.
یــک برنامه کنترل کیفی برمبنای ریســک می تواند با یک 
هزینه- اثربخشــی مناســب، خطر گزارش غیرصحیح نتایج 

بیماران را کاهش دهد.

کنترل کیفی بر پایه سیگما

کنترل کیفی داخلی بر مبنای نمونه بیمار

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر فریده رضي

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امید مردانی

متخصص پاتولوژی
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پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

پانل بحث موردی: از دیدگاه متخصصین پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک
مسئول: دکتر احمد منبتی

زمان برگزاری: 15:00-11:00

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 100 نفره )4(

در یک نگاه شــماتیک، پاتولوژی منطقه ای مرزی از علوم بالینی اســت 
که آن را با علوم پایه زیســتی مرتبــط می کند. در همین نگاه، پاتولوژی 
مولکولی و ســیتوژنتیک خود مرزی ترین ناحیه پاتولوژی با علوم زیســتی زیر 
ســلولی )subcellular( اســت که شامل حیطه اســیدهای نوکئیک و اخیرا 
پروتئین ها می شود. از همین رو، پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک جایگاه بررسی 
و کاوش جنبه های بالینی داغ ترین ایده های زیستی نظیر دسته بندی مولکولی 
تومورهــا مبتنی بر پروفایل ژنــی آنها و کاربرد بالینــی تازه ترین تکنیک های 
 )next-generation sequencing( زیستی مانند توالی یابی نســل جدید

و پروتئومیکس است. 
در این پانل با دور شــدن از نگاه تکنیک محور به ســمت نگاه دانش محور، به 

بررســی نحوه رویکرد پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به موارد بالینی روزمره 
پرداخته خواهد شد.

تالش شــده تا تمام موارد بالینی انتخاب شــده از موارد روزمره واقعی و ایرانی 
ولی کمیابی باشــند که نگاه پاتولوژی مولکولی و ســیتوژنتیک منجر به تغییر 
در ســیر بالینی آنها شده است. بنا به گســتردگی پاتولوژی، موارد از طیفی از 
اختالالت هماتوپوئتیک، تومورهای ســالید، تشخیص پیش از تولد و تشخیص 
بیماری های ژنتیک بوده و ســعی شــده که نگاه یکپارچه پاتولوژی مولکولی و 
ســیتوژنتیک یعنی در نظر داشــتن همزمان و اســتفاده تکمیلی از سه جنبه 
 ســیتوژنتیک، مولکوالر ســیتوژنتیک و روش های مولکولــی در کنار یکدیگر

بحث شود. 

 پانل بحث موردی:
از دیدگاه متخصصین پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر مهدی منتظر

دبیر کمیته علمی پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک انجمن آسیب  شناسی ایران
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کبد

سمینار تومورهاي کبد
مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده

زمان برگزاری: 18:00- 10:30

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 120 نفره )5(

امروزه ایــن تومورهای خوش خیــم بعنوان پرکورســرهای بدخیمی و 
هپاتوسلوالر کارسینوما شناخته می شوند. ولی برای مشخص شدن قدرت 
و خطر بروز بدخیمی طبقه بندی های مختلفی پیشــنهاد شده که آخرین آنها 
6 تایــی و براســاس نوع تغییر مولکولــی و ژنتیک آنها اســت.  باالترین خطر 
در انواعی اســت که دارای موتاســیون در ژن بتا کتنین باشند.که خود در دو 

دســته از این تومورها دیده می شوند. انواع دیگر هم نوع التهابی با افزایش بیان 
ســرم آمیلوئید آ و نوعی است که موتاســیون در ژن هپاتوسیت نوکلئار فاکتور 
اســت و نوع دیگر نهایتا نوع Unclassified است. طبقه بندی دقیق با روش 
ایمونوهیستوشــیمی قابل انجام است ولی مهمترین کاری که باید بطور روتین 

انجام شود بررسی وجود و یا عدم وجود موتاسیون در ژن بتا کتنین است.

هپاتوســیت نرمال برای CK8,18 واکنــش مثبت دارد در حالی که 
برای CK19، CK7و CK20 منفی است . مارکر TTF-1 سیتوپالسم 
 pCEA و CD10 هپاتوسیت ها را رنگ می کند. کانالیکوالرهای صفراوی برای
مثبت هستند. مجاری صفراوی داخل کبدی و غدد پری بیلیاری واکنش مثبت 
با مارکرهــای CK7 ، CK19 و CK8,18 دارند. مارکر عروقی CD34 در 
عروق کبد نرمال منفی یا ضعیف اســت. مارکر CD34 در بیماری های مزمن 

کبد یا HCC رنگ 
پذیری قابل توجهی دارد.

تومــور HCC برای LMW CK ، CK8  ، CK18 و Cam5.2 مثبت 
 CK7 ، اســت .این تومور به استثناء بعضی از واریانت های آن هیچ واکنشی با

CK20 و AE1 ندارد . HCC فیبروالملر برای CK7 مثبت است. 
CD10 و pCEA کانالیکولر در اکثر موارد HCC مثبت است و در افتراق 

از سایر کارسینوم ها کمک کننده است.
HepPar-1 الگــوی رنگ آمیزی سیتوپالســمی و گرانولر در تقریبا 100 

HCC دارد. این مارکر در HCC درصد موارد
اســکلروزینگ منفی است. بعضی از کارسینوم های غیر HCC ممکن است 

واکنش مثبت با این مارکر داشته باشند.

Glypican-3 مارکرهای حساس تر برای تشخیص HCC است اگر از این 
مارکرها همزمان با Arginase-1 استفاده شود حساسیت نزدیک به 100% 

در تشخیص HCC با تمایز کم دارد.
Arginase-1 مارکر جدید حســاس و اختصاصی در ضایعات خوش خیم 
و بدخیم هپاتوسلوالر است. اســتفاده از پانل Arginase-1، HepPar-1 و 
Glupican-3 در افتراق HCC از تومورهای ثانویه کبد بسیار کارآمد است.

Albumin RNA ISH مارکر نوید بخش برای تشــخیص HCC است. 
حساســیت آن برای HCC )ازجمله انواع با تمایــز کم( نزدیک به 99 درصد 
اســت. کالنژیوکارسینوم داخل کبدی تنها کارسینومی است که برای این ماکر 

مثبت است و با استفاده از Arginase-1 آن را می توان افتراق داد.
Glutamine Synthetase مارکر کارآمد برای تشــخیص نئوپالسم های 
 FNH خــوش خیم و بدخیم کبدی اســت. از این مارکر بویژه در تشــخیص

استفاده می شود.
Clusterin دارای الگوی کانالیکوالر در 54 تا %75 موارد HCC اســت و 

این الگویی منحصر به فرد برای HCC است.
 این مارکر بر CD10 و pCEA ارجح است.

Fibrolamellar HCC الگوی ایمونوهیستوشــیمی خاصی دارد و برای 

طبقه بندی آدنوم های کبدی براساس تغییرات مولکولی و ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی در سرطان های اولیه کبد

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر بیتا گرامی زاده

 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 

دکتر کامران غفارزادگان

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد
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تومورهای مزانشــیمال اولیه کبد یک گروه نادر از نئوپالســم های کبد 
هســتند که با وجود شــیوع بســیار کم ولی در عمل به علت تشــابهات 
مورفولوژیک با ســایر نئوپالســم ها و ضایعات غیرنئوپالســتیک کبد می توانند 
موجب بروز مشــکالت تشخیصی جدی )خصوصا در نمونه های بیوپسی سوزنی( 
 برای پاتولوژیســت شــوند. بنابراین آشــنائی کامــل با پاتولوژی ایــن تومورها

الزامی است. 
 Malignant و Benign در رویکرد تشــخیصی، این تومورها به دو گــروه
Cavernous hemangioma ، Inflamma- کــه می شــوند   تقســیم 

 tory pseudotumor ، Angiomyolipoma، از تومورهــای مهم خوش
 Angiosarcoma ، Epitheloid hemangioendothelioma خیــم و
Kaposi sarcoma ، Follicular dendritic sarcoma ، و ... از انــواع 

مهم تومورهای بدخیم هستند. 
Mesenchymal hamartoma ، Infan-  همچنیــن تومورهایی مثــل

 tile hemangioma ، Undifferentiated embryonal sarcoma
و Malignant rhabdoid tumor از تومورهای مزانشــیمال مهم اولیه کبد 

در اطفالند.

تومورهای مزانشیمال کبد و چالش های تشخیصی

پنجــشنبه  97/09/15

CD68 و CK7 مثبت بوده و AFP در این تومور منفی است.
افتراق بین HCC خوب تمایز یافته و آدنوم کبدی همیشــه مساله ساز است. 
Glypican-3 ، HSP70 ،  CD34 و Clusterin در ایــن افتــراق کمــک 

کننده هستند.
CK7 مارکر مفید برای افتراق بین ندول های دیسپالســتیک با دیســپالزی 
باال و Early HCC اســت. در این موارد پرولیفراسیون مجاری در اطراف ندول 
مشــاهده می شود. HCC با سلول روشن را بایستی از RCC، کارسینوم آدرنال 
 Melan A و تومورهای نورواندوکرین با سلول های روشن افتراق داد. آنتی بادی

Vimentin ، Inhibin ، Synaptophysin ، و Chromogranin بــرای 
این افتراق استفاده می شود.

برای افتراق HCC از کالنژیوکارسینوما از مارکرهای CK7،CK19 )مثبت 
در کالنژیوکارسینوما( و HepPar-1 )مثبت در HCC( استفاده می شود.

افتراق HCC از تومورهای متاستاتیک بسیار مهم و گاهی بسیار مشکل است. 
پانل های مختلفی در این زمینه وجود دارد. اســتفاده از CK7 و CK20 همراه 
با pCEA،CD10 و MOC31 روش مناســبی برای آغاز بررســی این گونه 

تومورها محسوب می شود.

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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برای ایجاد ســرطان های بیلیاری یا کوالنژیوکارســینوم ها یک روند 
multistep carcinogenesis متصور است.

در طول دو دهه گذشــته این موضوع به اثبات رســیده است و دو دسته مهم 
پرکورسرهای گوالنژیوکارسینومه مطرح شده است:

 Biliary Intraepithelial neoplasia )BilIN( , Intraductal
)papillary neoplasm of bile duct )IPNB

این موضوع از لحاظ جراحان هپاتوبیلیاری و انکولوژیســت ها، رادیولوژیستها و 
پاتولوژیســت های فعال در این زمینه بسیار مهم است. زیرا شناخت زود هنگام 
آنهــا از ایجاد یک تومور مهاجم و مرگبار یعنی کوالنژیوکارســینوما جلوگیری 

خواهد کرد.
آشنا شدن پاتولوژیست ها با این ضایعات پیش سرطانی بخصوص در بیماری های 

مزمن مجاری صفراوی نظیر کوالنژیت اسکلوزان یک موضوع حیاتی است.

هپاتوبالستوم
هپاتوبالستوم شایع ترین تومور کبد در کودکان است. این تومور معموال به 
صورت یک توده تظاهر می کند اما می تواند به صورت چندتایی هم باشد. از لحاظ 
هیســتولوژیک هپاتوبالستوم به دو دســته اپیتلیال و اپیتلیال-مزانشیمی تقسیم 
می شود. نوع اپیتلیال شایع ترین نوع است و خودش شامل چند زیرگروه است. از لحاظ 
ایمونوهیستوشیمی تمام انواع هپاتوبالستوم پان کراتین و مارکرهای هپاتوسیتی 
شامل هپار-CEA ،1 پلی کلونال و آلفافیتوپروتئین را بیان می کنند. گالیپیکان-3 
 در 90 درصد موارد مثبت است. جراحی و رزکسیون کامل تنها راه درمان این تومور

 است.

کارسینوم هپاتوسلوالر مرتبط با بیماری های متابولیک
کارســینوم هپاتوســلوالر در تعدادی از بیماری های متابولیــک اتفاق می افتد 
امــا قوی ترین ارتباط با هموکروماتوز ارثی، تیروزینمــی و کمبود آلفا-1 آنتی 
تریپسین است. ایجاد کارسینوم هپاتوسلوالر یک اتفاق مرحله انتهایی به دنبال 
ایجاد ســیروز در 20 درصــد بیماران هموکروماتوز ارثــی، 37 درصد بیماران 

تیروزینمی ارثی و 15 درصد بیماران کمبود آلفا-1 آنتی تریپسین است.

همانژیوم نوزادی
همانژیوم نوزادی که قبال به عنوان همانژیواندوتلیومای نوزادی شناخته می شد 
دومین تومور شــایع در کودکان زیر 3 سال اســت. از لحاظ گروس به صورت 
ضایعات هموراژیک با بوردر غیر مشــخص و سالید-سیســتیک است. مناطق 
سیستیک توسط قســمت های عروقی ایجاد می شود و قرمزند و مناطق سالید 

توسط بافت فیبروز ایجاد می شوند و سفید هستند.

هامارتوم مزانشیمی
هامارتوم مزانشیمی یک تومور خوش خیم است که به صورت اولیه در کودکان 
زیر 5 سال و مخصوصا زیر 2 ســال تظاهر می یابد. از لحاظ میکروسکوپی این 
تومور حاوی مخلوطی از مناطق اپیتلیالی و استرومایی است. قسمت اپیتلیالی 

شامل هپاتوســیت های نرمال به صورت کالستر و ردیف های سلولی و مجاری 
صفراوی است. اما پورتال ترکت نرمال و ساختار لوبوالر وجود ندارد.

سارکوم امبریونال
ســارکوم امبریونال با نام قبلی سارکوم غیر تمایز یافته یک تومور اولیه نادر 
مخصوص کبد اســت. تایپ سلولی منشــا این تومور مشخص نیست. از لحاظ 
میکروســکوپی ســلول های توموری متغیر هســتند اما اکثرا سلول های دوکی 
و ستاره ای آناپالســتیک با بوردر نامشــخص و سیتوپالسم صورتی کمرنگ و 
گاهی گرانوالر هستند. هسته ها بوردر نامنظم دارند و هیپرکروم با میتوز فراوان 
هســتند. سلول کمتر شایع در این تومور ســلول های بدشکل و با تعداد هسته 
زیاد با سیتوپالســم فراوان و خصوصیات هســته ای آتیپیک اســت. این سلول 
حاوی گلوبول های هیالین متعدد و با اندازه های مختلف است که PAS مثبت 

هستند.

ضایعات پرکورسر در سرطان های بیلیاری

تومورهای کبدی در کودکان

پنجــشنبه  97/09/15

دکتر بیتا گرامی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین انباردار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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جمعـــه 97/09/16

درماتوپاتولوژی

سمینار بیماری های مو- ناخن و تومورهای پوست
مسئول: دکتر پروانه وصال

زمان برگزاری 14:00-16:30

روز جمعه 97/09/16   سالن اصلی

زیرشــاخه فوق تخصصــی درماتوپاتولوژی، 
قدیمی ترین فلوشــیپ تخصصــی پاتولوژی 
ایران اســت که بیش از دو دهــه از راه اندازی آن 
می گــذرد. قســمتی از اهمیت این رشــته از این 
حقیقت نشــات می گیرد که با توجه به گستردگی 
بیماری های پوســتی و الجرم کثــرت نمونه های 
پوست دریافتی در آزمایشگاه های پاتولوژی سراسر 

کشــور، هر پاتولوژیست ناگزیر از ورود به تشخیص 
در این حیطه خواهد بود.

بنابرایــن تصمیــم بــر آن شــد کــه در همایش 
ســاالنه آســیب شناســی با نگاهی ویژه نسبت به 
درماتوپاتولوژی تمرکز اصلــی را بر تبیین مباحث 
شــایع بگذاریم که در ضمن بیشترین مشاوره را با 

همکاران درماتوپاتولوژیست داشته اند.

نتیجه آنکه مباحث پاتولــوژی مو، ناخن، ضایعات 
مالنوســیتیک و ... مــورد اولویــت قــرار گرفت و 
سعی بر آن شد که ســخنرانی ها بیشتر به صورت 
معرفی مورد و تمرکز بر نکات تشــخیصی کاربردی 
ارائه شــود و طرح مباحث درماتوپاتولوژی ســبب 
توانمندسازی همکاران پاتولوژیست و ارتقاء جایگاه 

علمی پاتولوژی کشور باشد.

درماتوپاتولوژی
دکتر فرحناز بیداری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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جمعـــه 97/09/16

پولیپ های هیپرپالســتیک: یکی از شایع ترین 
پولیپ هــای معده هســتند. دیســپالزی در 
پولیپ های هیپرپالزی در کمتر از 2درصد تا 20درصد 
موارد گزارش شــده اســت و گاهی آدنوکاریسنوم از 
منشــاء این پولیپ ها بوجود می آید. این پولیپ ها در 

آنتروم شایع تر و در20درصد موارد متعدد هستند.
پولیپ های معــده پوتز جگــر: در 25درصد بیماران 
پوتز جگر دیده می شود. تمایز آن از دیگر پولیپ های 
هامارتوماتوز در معده دشوار است. دیسپالزی در این 
پولیپ ها نادر اســت اما خطر ابتال به ســرطان معده 

حدود 30 درصد است.
پولیپ های غدد فوندیــک: پولیپ های غدد فوندیک 
شــایع ترین پولیپ های معده هســتند و در دو حالت 
اسپورادیک و همچنین در زمینه سندروم پولیپ هاي 
خانوادگــی آدنوماتوز ظاهر می شــوند. این پولیپ ها 
کوچک و گنبدی شــکل و به صورت شــایع متعدد 

هستند. دیســپالزی در زمینه ســندروم پولیپ های 
خانوادگی آدنوماتوز در آن بیشتر دیده می شود.

جهش فعال کننده B-actin در نوع اسپورادیک دیده 
می شود.

آدنوکارســینوم معــده و پولیپــوز پروگزیمال معده 
)GAPPS(: پولیپــوز معــده بــا خطــر قابل توجه 
آدنوکارســینوم معده اســت. خصوصیات مشــخص 
کننده آن توارث اتوزومال غالب، نواحی دیسپالزی یا 
آدنوکارسینوم نوع روده ای و مکان درگیری محدود به 
قســمت پروگزیمال معده است و شواهدی از پولیپوز 
کولورکتال یا دئودنوم یا ســایر سندروم های سرطانی 

سیستم گوارشی را ندارد.
آدنوم: انواع آن شــامل نوع روده ای با نواحی موضعی 
ســلول های گابلت یا ســلول پانت و بروز CD10 و 
همچنین نوع Foveolar پوشــیده شده از موسین 

معده ای است که برای MUC5AC مثبت است.

دیســپالزی در ضایعات آدنوم و غیــر آدنومی دیده 
می شــود و به انواع درجه کم و درجه باال، با توجه به 
تغییرات سیتوپالسمی- هسته ای و ساختمانی تقسیم 

می شود.
آدنوم غدد پیلوریــک: 1-3درصد پولیپ های معده را 
تشکیل می دهد و درقسمت بادی معده شایع تر است 
و جهش GNAS را نشــان می دهد. دیســپالزی و 
کارســینوم در این پولیپ ها شایع تر است. دیسپالزی 
درجه باال مشخصه های مختلفی در این پولیپ ها دارد. 

سلول های پولیپ برای MUC6 مثبت هستند.
آدنوم / پولیپ غدد اکســینتیک )آدنوم سلول اصلی(: 
در گذشــته به عنوان آدنوکارســینوم در نظر گرفته 
 می شــدند. آنهــا پولیپ های خوش خیم با شــاخص

Ki-67 پایین هســتند. محل آنها در فوندوس است 
و ممکن است با ســندروم پولیپوز خانوادگی مرتبط 

باشند.

پولیپ ها و ضایعات پیش سرطانی معده

پاتولوژی گوارش

زمان برگزاری8:00-17:00 

روز جمعه 97/09/16   سالن 300 نفره )2(

دکتر کامران غفارزادگان

متخصص پاتولوژی
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طبقه بندی در سرطان های معده سال هاست که مورد توجه است و دلیل آن هم ارزش آن در درمان و بررسی پیش آگهی این سرطان است که هنوز بسیار بد است.
سه طبقه بندی در سرطان های معده وجود دارد:

1( گروس: طبقه بندی Boremann که چهار نوعpolypoid , fungative , ulcerative , infiltrative  است
 diffuse , intestinal :می باشند که کال دو نوعند  WHO 2010 و  Lauren 2( میکروسکوپی: که انواع مختلف دارد ولی مهمترین و مورد قبول ترین آنها

در طبقه بندیWHO  نوعintestinal سرطان معده به انواع papillary, tubular ,mucinous تقسیم می شود. 
3( طبقه بندی مولکوالر براساس میزان بیان ژن های مختلف است. انواع مختلفی که به EBV +/-, MSI/MSS, CIN طبقه بندی می شوند.

پولیپ های آدنوماتوز که در کولونوسکپی دیده می شوند حتما باید اکسزیون 
شوند چون هم به لحاظ تشخیصی و هم پیشگیری از تبدیل به بدخیمی این 
مسئله حائظ اهمیت است. غالب پولیپ ها از طریق اندوسکپی قابل اکسزیون هستند 
اما در مواردیکه پولیپ بیش از یک سوم قطر کولون یا فاصله بین دو چین هوسترا 
را اشــغال کرده، یا یک دیورتیکول را درگیر کرده یا در قاعده آپاندیس واقع شــده 
است امکان رزکسیون اندوسکوپیک نیست و توصیه به رزکسیون جراحی می شود. 
 lifting همچنین برای پولیپ هایی که قبال بیوپسی شده اند به دلیل فیبروز امکان

و رزکسیون اندوسکوپیک نیست.
یک مســئله مهم در آندوسکپی دادن تشخیص احتمال بدخیمی در پولیپ است. 
در مــوارد ulceration , fragility, induration  بــه دلیل احتمال باالی 

بدخیمی، بهتر است به جای رزکسیون فقط به انجام بیوپسی از پولیپ اکتفا نمود تا 
در صورت اثبات بدخیمی تصمیم مقتضی گرفته شود.

پولیپ های آدنوماتوز بزرگ در یک سوم دیستال رکتوم اگر به طریق اندوسکوپیک 
قابل رزکســیون نباشــند به طریق جراحی ترانس آنال اکســزیون می شوند. در 
 Transanal Endoscopic Microsurgery پولیپ های باالتر یا بــه روش
)TEM( یــا در صورت عدم وجود این مودالیتی جراحی رادیکال از شــکم انجام 
می شود. نکته مهم در رزکسیون پولیپ های آدنوماتوز sessile در رکتوم این است 
که قبل از هر اقدامی باید stage پولیپ با روش Endoanal Ultrasound یا 

MRI تعیین و بعد اقدام به رزکسیون کرد. 
پولیپ های بدخیم: 

پولیپ های بدخیم به مواردی اطالق می شــود که ســلول های بدخیم از muscularis mucosa  عبور و به submucosa رســیده اند. این پولیپ ها با موارد 
carcinoma in situ که بدخیمی به ساب موکوزا نرسیده و خطر متاستاز وجود ندارد، فرق دارند. احتمال بدخیمی در پولیپ ها با افزایش سن بیمار، درجه 

دیسپالزی و اندازه پولیپ، افزایش می یابد. بطوریکه خطر بدخیمی در پولیپ های 2> بین حدود 45درصد گزارش شده است. 
خطر متاستاز لنف نود در Haggitt level 4 بین 12 تا 25درصد گزارش شده است. بجز میزان عمق نفوذ موارد دیگر خطر باال عبارتند از: 

  lymphovascular invasion -  poor differentiation  -  positive polypectomy margin
در موارد T1 با خطرات فوق الذکر یا T2 طبق رهنمود NCCN2018 چند انتخاب وجود دارد: 

1-انجام عمل رادیکال  2-انجام کمورادیوتراپی و بعد از آن یا بیمار فالوآپ شود یا کموتراپی یا عمل رادیکال 

انواع هیستوپاتولوژیک در سرطان  معده

پولیپ های آدنوماتوز کولورکتال

جمعـــه 97/09/16

دکتر بیتا گرامی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر فخرالسادات انارکی

فلوشیپ جراحی کولون و رکتوم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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آنتی بادی ضد هسته )Antinuclear Antibody )ANA که در واقع 
علیه طیفی از آنتی ژن های ســلولی )هسته و غیر هســته( است، در سرم 

گروهی از بیماران با اختالالت روماتولوژیک و غیرروماتولوژیک دیده می شود.
  Indirect Immunofluorescence(IIF)روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم
با اســتفاده از سلول های HEp-2 ، بعنوان روش استاندارد جهت غربالگری وجود 

ANA در نظر گرفته می شود.
 ،ANA به دلیــل تنوع در الگوهای رنــگ پذیری ایمونوفلورســانس درآزمایش
استانداردسازی در نامگذاری، 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 مقایســه، االیزا تکنیک ســاده تری داشته و پاســخ های کمی می دهد، 
حساســیت آن کمتر بــوده و بر خــالف روش IIF قادر به شناســایی الگوهای 
 غیرمعمول و نادر نیســت. بنابراین، نتیجه االیزای مثبــت باید با روشIIF  تایید

شود.
با وجود حساسیت بسیار باالیANA  برای تشخیصSLE ، نتیجه ANA مثبت 
 به هیچ وجه نشــان دهنده وجود بیماری نیســت و باید براساس یافته های بالینی

)pre-test probability( تفسیر شود. 
با توجه به اینکه  ANAدر سرم تعدادی از افراد نرمال هم وجود دارد، استفاده از 

رفرانس اینتروال مناسب در گزارش ضروری است.

تکنیک های آزمایشگاهی و تفسیر بالینی تست آنتی 
)ANA( نوکلئار آنتی بادی

ایمونولوژی - سرولوژی
سمینار ایمونولوژی

مسئول: دکتر زهره نوذریان

ساعت برگزاری:8:00-13:00

روز جمعه 97/09/16   سالن 300 نفره )3(

جمعـــه 97/09/16

دکتر علی شهسواری

متخصص پاتولوژی
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به عنوان سرپرست آزمایشــگاه جدا از برآورد هزینه و تست، انتخاب کیت 
ایمونواسی مناسب از نظر کیفیت از وظایف پاتولوژیست است.

اشــراف به پارامترهــای ارزیابــی کیت ها ماننــد  cv , Recovery و داشــتن 
اطالعــات راجــع به ماهیت ذاتی برخــی انالیت ها مثــل T4 , T3 , یا پروتئین ها 
 HCG و دانش تداخالت ذاتی مانند مشــابهت زنجیره الفا در LH , FSH مانند
 , LH .FSH,  و همچنیــن اطالعــات راجع به توانایی هــای روش های مختلف

  Ligand assay در انتخاب روش مناسب و تفسیر جواب بدست آمده و مشکالت احتمالی
)troubleshoot( به مســئولین فنی کمک شــایانی خواهد کرد مقایسه برآورد 
محدوده خطی بودن روش ها، سطح حساسیت؛ محدوده CV قابل انتظار و پارامترهایی 
, Elisa, chemiluminescence  نظیــر این موارد بین روش هــای مختلــف 
 Electrochemiluminescence همچنین ارزیابی روش های رقابتی و غیر رقابتی 

و شناخت اجزاء یک کیت به افزایش دانش و توانایی مسئولین فنی کمک خواهد کرد.

بروسلوز، بیماری عفونی سیستمیک مشترک با دام است که میزان شیوع آن 
در مناطق آندمیک 200 مورد در هر100 هزار نفر است.

تست گلد استاندارد تشخیصی در بروسلوز؛کشت است ولی به علت نیاز به زمان طوالنی 
و همچنین خطر آلودگی؛ امروزه عمدتا از تســت های سرولوژیک جهت تشخیص 
استفاده می شود. تست آگلوتیناسیون اسالیدی )رز بنگال( و تست آگلوتیناسیون 
لوله ای )Tube Agglutination(؛ تست های غربالگری هستند و در صورت مثبت 
  Standard Tubeشدن باید با تست های تیتراسیون آنتی بادی که شایع ترین آن 

Agglutination است، تایید شوند.

آنتی بادی های بلوکان که اغلب در بیماری مزمن یافت می شــوند می توانند باعث 
منفی کاذب تست های تشخیصی روتین شوند. برای رفع این مشکل از تست هایی 
ICA-Bru- و C-STA هستند مانند  Anti Human Globulin  که حاوی

cellacept استفاده می شود.
Brucella Coombs Gel Test( BCGT( تســت نســبتا جدیــدی بــا 
اســتفاده از میکروپلیت های حاوی ژل اســت که در زمانی کوتاه )2 ساعت( و به 
 راحتی قابل انجام است. در مطالعات انجام شده در مقایسه با C-STA نتایج قابل

 قبولی دارد.

مقایسه روش های ایمونواسی الیزا،کمی لومینسانس و 
الکتروکمی لومینسانس

ارزیابی تست های سرولوژیک جهت تشخیص بروسال

جمعـــه 97/09/16

دکتر علیرضا کروریان

متخصص پاتولوژی

دکتر ماندانا رحیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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روز جمعه 97/09/16 سالن 100 نفره )4(
مدیریت کیفیت

کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکي
مسئول: دکتر مرتضی صدیقی

زمان برگزاری:8:00-13:30

مقدمه
امروزه نقش آزمایشــگاه پزشــکی در 
فرآیند ارزیابی ســالمت، تشــخیص بیماری و 
مدیریت درمان بســیار با اهمیت است و نتایج 
آزمایش ها نه تنها برای پیشــگیری و مدیریت 
درمــان بیمار نقــش محــوری دارد بلکه آنالیز 

نتایــج در اپیدمیولــوژی بیماری هــا نیز مهم 
اســت. از این روی برای اطمینــان از تضمین 
کیفیت نتایج و خروجی فرآیندهای آزمایشــگاه 
بکارگیــری اســتاندارد های مدیریتی و فنی در 
اداره این ســازمان اجتناب ناپذیر است و امروزه 
با رویکرد مدیریت  المللی  اســتانداردهای بین 

کیفیت جایگزین استاندارد های ملی در کشورها 
شده اند.

در کشــور ما نیز بکار گیری این استانداردها 
به توانمندی آزمایشــگاه ها در ایجاد سیســتم 

تضمین کیفیت افزوده است.
در این بخش ســر فصل های اصلی سیستم 

کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

جمعـــه 97/09/16

دکتر مرتضی صدیقی

 بورد تخصصی پاتولوژی ، سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت 
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جمعـــه 97/09/16

مدیریت کیفیت در آزمایشــگاه مورد بحث قرار 
خواهد گرفت و شــرکت کنندگان با چارچوب 
این اصول و چگونگی بــه کار گیری این فنون 

آشنا خواهند شد .

عنوان برنامه ها:
1- تاریخچه اســتاندارد سازی و روند 

تکاملی آن در آزمایشگاه های پزشکی
- در این بخش ضمن اشــاره بــه تاریخچه 
اســتاندارد ســازی در آزمایشــگاه ها و تفاوت 
بیــن راهنما ها، مقــررات و اســتاندارد، کمیته 
فنــی 212 در ســازمان جهانی اســتاندارد و 
 استانداردهای تدوین شده در آن معرفی خواهند

شد.
2- آشنایی با روند استاندارد سازی در 

آزمایشگاه های پزشکی
- در این قســمت الزمات مربــوط به رعایت 
چک لیست های اســتاندارد ملی منتشر شده از 
ســوی آزمایشگاه مرجع ســالمت مورد بررسی 
قرار می گیرد و مهمترین سرفصل های آن شامل 

موارد زیر است:
الف - مستند سازی 

ب - مدیریت تجهیزات، لوازم و مواد: 
شامل:

 خریــد تجهیزات - نصــب و محل 
استقرار تجهیزات:

 الزامــات و فضاي مــورد نیاز بــراي نصب 
دســتگاه، شامل شــرایط محیطي مورد نیاز در 
محل نصب، شرایط فني و امکانات جانبی مورد 

نیاز وشرایط ایمني، باید به دقت رعایت شود.
 اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات:

 بعــد از خرید و نصــب دســتگاه و قبل از 
شــروع بکارگیری، صحت عملکرد دستگاه باید 
با اســتفاده از کنترل هاي مناسب یا روش های 
درج شده در بروشــور تجهیزات، مورد ارزیابی 

قرارگیرد.
  کاربری تجهیزات:

مهارت فني مورد نیازجهت کار با دستگاه ها 
می بایست مشخص شود. 

 مســتندات مربوط به تجهیــزات، لوازم و 
مواد: 

در هر آزمایشــگاه مســتندات زیر در ارتباط 
بــا تجهیزات فنــي باید موجود باشــد که حد 
اقل شــامل فهرســت تجهیزات، شناســنامه، 
دســتورالعمل فنی، فرم های تعمیر و نگهداری، 
کالیبراسیون و سوابق آنها و سوابق خرید است:

ج - مدیریت منابع: 
در حــوزه مدیریت منابــع فرآیند های خرید 
و انبــارش و کارکنان مــورد بحث قرار خواهند 

گرفت: 
خرید و انبارش درآزمایشگاه

  کارکنان آزمایشگاه
   نمودار سازمانی کارکنان 

آزمایشــگاه باید دارای یک نمودار سازمانی 
پرســنلی باشــدکه سلســله مراتب ســازمانی 
پســت های مختلف شامل موســس آزمایشگاه، 
مســئول فنی، سوپروایزر، مســئولین بخش ها، 
کارکنان فنی، کارکنان واحدهای پذیرش ونمونه 
گیری وکارکنان خدماتی، اداری و پشتیبانی را 
نشــان داده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص 

نماید. 
  آزمایشــگاه باید برای کلیه کارکنان خود 
دارای پرونــده باشــد که این پرونده ها شــامل 
مشــخصات فردی، قرارداد ها و ســوابق کاری، 

تحصیلی و بهداشتی و ... است.
   آزمایشــگاه باید شرح مســئولیت های 
کارکنان کلیدی و مســئولین فرآینده و شــرح 
وظایف و اختیارات هر یــک از کارکنان فنی و 

غیر فنی را تدوین کند.
  آموزش کارکنان: آزمایشــگاه باید روش 
اجرایی مشــخص برای برنامه ریــزی و اجرای 
آموزش کارکنان و ارزیابی چگونگی اثر بخشــی 

این آموزش ها تدوین و بکار گیرد.
3-معرفی استاندارد ایزو 15189 

  در این قســمت ویژگی های اســتاندارد 
ایزو 15189، مقایســه آن با ایزو 9001 و ایزو 
17025 و همچنین الزامات این استاندارد مورد 

بحث قرار می گیرد.
4- آشنایی با سیستم اعتبار بخشی در 

آزمایشگا ه ها ی پزشکی 
  در این قســمت مفاهیم اعتبار بخشی و 
چارچوب سازمانی آن در ابعاد بین المللی و ملی 

مورد بحث قرار می گیرد.
4- مدیریت کار نامنطبق: 

در یــک آزمایشــگاه کار نامنطبــق یکی از 
مهمترین مشــکالت مدیر ارشد و مسوالن آن 
است که در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند 
منجر به اختالل در خروجی فرآیند، نتایج غلط، 
اتالف منابع و گاهــی هزینه های جبران ناپذیر 
برای آزمایشگاه شود. بنابراین استفاده از دانش 
مدیریتی در کنترل و کاهش کار نا منطبق یک 

ضرورت و الزام استاندارد است. 
5 - مستند سازی: 

مستند ســازی در هر سازمان شامل تدوین، 
نگهــداری، کنترل، پایــش دوره ای و بازنگری 
مدارک مــورد نیاز بــرای مدیریــت و اجرای 

عملیات فنی و اداره فرآیند های سازمان است.
مستندات آزمایشگاه مجموعه ای از»مدارک« 

و »سوابق« آزمایشگاه هستند
مدارک در آزمایشــگا ه هــا  از مدارک کلی و 
جامــع مانند خط مشــی کیفیــت و نظام نامه 
ســازمانی تا مدارک حد واسط 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.
چگونگــی تدوین و کنترل مــدارک باید در 
یک روش اجرایی مشــخص برای هر آزمایشگاه 

تدوین گردیده و به کار گرفته شود.
در این صورت هر مدرک دارای شناسه ویژه، 
عنوان مشــخص، منبع علمی، دامنــه کاربرد، 
تعداد صفحات، تعداد نسخ، شمارگان ویرایش، 
محل نگهداری و اســامی تدویــن کنندگان و 

تصویب کنندگان خواهد بود. 
سوابق آزمایشگاه: شــواهدی است که نشان 
می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ) اعم از 
فنی و پشتیبانی( چگونه انجام شده و نتایج آن 
چه بوده اســت. بعبارت دیگر سوابق اثری است 
که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشــگاه 

بجا می ماند.
آزمایشگاه باید دارای روش اجرایی مشخص 
برای کنترل و نگهداری ســوابق خود باشد که 
در آن تعریف سوابق،فهرســت سوابق، چگونگی 
تگهــداری آنها، محل نگهداری، زمان نگهداری، 
نحــوه دسترســی و چگونگی وارهایی ســوابق 

مشخص و تعریف شده است.
4 - ممیزی در آزمایشگاه های پزشکی: 

ممیزی در آزمایشگاه به منظور ارزیابی دوره 
ای جهت اطمینان از پیاده سازی و استقرار یک 
استاندارد مشــخص صورت میگیرد و چارچوب 
آن شــامل مواردزیر اســت. ممیــزی یک فن 
مدیریتی اســت و ربطی به یک استاندارد خاص 
ندارد. همواره باید یک یا چند نفر در آزمایشگاه 
آشنا به فنون ممیزی باشند و آموزش های الزم 

را دیده باشند.
  برنامه ریزی ممیزی: 

  پایش و بازنگری برنامه ممیزی:
بــرای پایــش و بازنگری برنامــه ممیزی از 
می شــود.  اســتفاده  عملکردی  شــاخص های 

مهمترین این شاخص ها عبارتند از:
  توانایــی تیم ممیزی در اجــرای برنامه، 
تطابق با برنامه و زمان بندی، بازخور از ممیزی 
شــونده، نتایج و روند حاصل از پایش، تطابق با 

روش اجرایی. 
  سوابق برنامه ریزی: برای هر برنامه ریزی 
باید ســوابق انجام آن به خوبی ثبت و نگهداری 

شود. 
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روز جمعه 97/09/16   سالن 100 نفره )5(
پاتولوژی دهان

سمینار پاتولوژی دهان
مسئول: دکتر دنیا صدری

ساعت برگزاری:8:00-10:00

ضایعات راکتیو قســمت عمده ای از بیوپسی های انجام شده در حفره دهان 
را دربرمی گیرند و شــامل فیبروم تحریکی، اپولیس فیشوراتوم، هیپرپالزی 
پاپیالری التهابی، پیوژنیک گرانولوما، گرانولوم سلول ژانت محیطی و فیبروم اسیفیه 

محیطی هستند که در این مبحث به نمای بالینی، هیستوپاتولوژی و همچنین طرح 
درمان مناسب هرکدام خواهیم پرداخت. همچنین نمای بالینی و هیستوپاتولوژی 

ضایعات ادنتوژنیک محیطی حفره دهان را به اختصار شرح خواهیم داد.

مطالعــات اندکی در مورد ضایعات بافت نرم 
حفره دهان در جمعیت ایرانی صورت گرفته 
اســت. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ضایعات 
بافت نرم )نئوپالستیک و غیر نئوپالستیک( حفره 
دهان در سه مرکز آسیب شناسی در رشت )ایران( 

بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه گذشــته نگر، تمام 
ضایعــات خوش خیــم بافت نرم حفــره دهان از 
آزمایشگاه هاي پاتولوژي بیمارستان هاي رازي، افرا 
و پورسینا در طي سال هاي 2000 تا 2008 جمع 

آوري و داده هاي جمعیت شــناختي براي هر مورد 
ثبت شد.

یافته هــا: از 433 )18/4درصد( ضایعات بافت نرم 
بیوپسي شده، 395 )91,2درصد( راکتیو/واکنشی و 
38 مورد )8,8درصد( ضایعات نئوپالستیک کشف 
شد. میانگین ســني بیماران18,13 درصد 41,89 
ســال بود. زنان 65,4درصــد از جمعیت مبتال به 
ضایعات را تشکیل می دادند. لثه )53/1درصد( شایع 
ترین محل درگیری بود. شایع ترین ضایعه در گروه 
ضایعات واکنشی، پیوژنیک گرانولوما )32/4درصد، 

تعداد 128 ( بود. همانژیومــا )39/5درصد، تعداد          
15(  و لیپــوم )36/8درصد، تعــداد  14( به طور 
قابل توجهی در گروه نئوپالســتیک قرار داشتند. 
بین جنس و ســن، و نوع ضایعه )نئوپالستیک یا 
واکنشی(، به جز محل درگیری، رابطه معنی داری 
وجود نداشت. با این حال، همبستگی قابل توجهی 

بین محل درگیری و نوع ضایعه وجود داشت.
نتیجه گیري: شایع ترین ضایعه بافت نرم که در لثه 
نیز شــایع بود، ضایعات واکنشي به ویژه پیوژنیک 

گرانولوما بود.

ضایعات بافت نرم حفره دهان- ضایعات واکنشي و ادنتوژنیک

بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات بافت نرم حفره دهان، در یک جمعیت ایرانی

مالفورماســیون های ارتریوونــوس ضایعاتی 
باجریان باال و ناشی از اتصال مستقیم شریان 
و ورید هســتند. این ضایعه نادر بوده و محل ارجح 
آن در بدن ناشناخته است. هدف این مطالعه معرفی 
یک مورد مالفورماسیون عروقی شریانی وریدی در 

مخاط باکال است. بیمار آقای 45 ساله که به مطب 
خصوصی مراجعه نموده و یک توده با قوام نرم در 
مخاط باکال ایشــان دیده شد. نمونه برداری انجام 
شد و در رنگ آمیزی H&E سرخرگ و وریدهایی 
باجدار ضخیم همراه با عروق مویرگی در زمینه ای 

از بافت همبندی چربی مشــاهده شد و تشخیص 
تحت عنــوان ضایعه عروقی خوش خیم منطبق با 
مالفورماسیون شــریانی وریدی داده شد. فالو آپ 
هــای منظم از بیمار پس از 6ســال هیچ عودی را 

نشان نداده است.

معرفی بیمار: مالفورماسیون شریاني- وریدي در مخاط گونه
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روز جمعه 97/09/16   سالن 100 نفره )5(
پاتولوژی بافت نرم و استخوان
 سمینار بیماری های بافت نرم  و استخوان

مسئول: دکتر سیمین ترابی نژاد

ساعت برگزاری:10:30-15:30

تومورهای بافت نرم شامل یک گروه نامتقارن 
از تومورها اســت که منشــاء اولیه متفاوتی 
دارند و از لحاظ سیتومورفولوژی، اختالالت ژنتیکی 

و رفتار بالینی بسیار ناهمگن هستند. 
این تومورها بر اساس تقسیم بندی WHO  به 
گروههای خوش خیم ، حد واسط و بدخیم تقسیم 
می شــوند. مشخص کردن منشــاء اصلی تومور و 

همچنین وجود اختالالت ژنتیکی و ســیتوژنتیکی 
خاص در تشخیص صحیح، نوع درمان و همچنین 
نحوه پیگیری بســیاری از بیمــاران کمک کننده 

است.
 ایمونوهیستوشــیمی در مواردی در تشخیص 
منشــا اصلــی تومور کمــک کننده اســت اما در 
مواردی نیز نیاز به اســتفاده از روش های ملکولی 

ماننــد PCR، کاریوتایپ، ملکوالر ســیتوژنتیک، 
سکوئنسینک و NGS است.

آشــنایی و انجــام این تســت های ملکولی در 
پاتولــوژی فرصتی اســت برای  آزمایشــگاه های 
پاتولوژیســت تا بعنوان یکی از اعضا کادر درمانی 
بیمــاران نقش مهمی در نحوه تشــخیص، درمان 

بیماران ایفا کند. 

تومورهــای بافت نرم از دســته تومورهای 
شایع انسان هســتند که در بسیاری موارد 
مشــکالت تشــخیصی مهمی را به همــراه دارند. 
امروزه با کمک مورفولوژی، ایمونوهیستوشیمی و 
آزمایش های مولکولی بســیاری از این تومورها را 
می توان بدرستی تشــخیص داد و در دسته بندی 
WHO در یکی از موارد شناخته شده و مشخص 
قرار داد. اما در بعضی موارد خصوصا در بررسی های 

بیوپسی تومورهای بافت نرم، تشخیص دقیق بسیار 
مشکل است. 

در این خالصه ســعی بر آن است که نحوه برخورد 
روزمــره با تومورهای بافت نرم از منظر مورفولوژی 
و نیز اســتفاده از ایمونوهیستوشیمی بحث شود. 
این تومورها براســاس شــکل و اندازه سلول ها و 
نحــوه قرار گیری آنها در کنار هم و نیز بر اســاس 
زمینه ای که ســلول ها در آن قرار گرفته اند طبقه 

بندی و بررسی می شوند. همچنین استفاده صحیح 
و بجا از ایمونوهستوشــیمی می تواند بسیار کمک 
کننده باشد اما دارای محدودیت های مهمی است 
که بحث خواهد شــد. همچنین اختالالت ژنتیکی 
و خصوصــا ترانسلوکاســیون های کروموزومی هر 
چند در تومورهای بافت نرم ناشایع هستند اما در 
موارد اندکی تشخیص قطعی با کمک آنها صورت 

می گیرد.

نقش تست های مولکولی در تشخیص تومورهای بافت نرم

برخورد تشخیصی پاتولوژی با تومورهای بافت نرم
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این گروه از تومورهاي مزانشیمي به دو گروه کلي تقسیم مي شوند شامل 
"سارکوم یوئینگ کالسیک" و " تومورهاي شبه یوئینگ."

خانواده ســارکوم هاي یوئینگ به سارکوم هایي اطالق مي شود که از نظر فنوتیپ 
از سلول هاي گرد تشکیل شده اند و بازسازي ژني EWSR1/FUS را با یکي از 

اعضاي فاکتورهاي نسخه برداري خانواده ETS نشان مي دهند.
سارکوم هایي که بازســازي EWSR1 و FUS  را با فاکتورهاي نسخه برداري 
ETS نشــان نمي دهند به عنوان "تومورهاي شــبه یوئینگ" به ســه زیرگروه 

تقسیم مي شوند که شامل:

 EWSR1-non-ETS round cell sarcoma, BCOR-rearranged
sarcoma, CIC-rearranged sarcoma

این سارکوم ها اغلب یافته اي آتیپیک نشان مي دهند و نماي یوئینگ سارکوماي 
آتییک را دارند از جمله اختالف اندازه هســته ها، کروماتین خشــن، هســتک 

برجسته، سیتوپالسم بیشتر، دوکي شدن سلول و وجود تغییرات استرومال.
یافته هاي مولکوالر نشــان مي دهد که این تومورها از نظر بیولوژیک متفاوت از 
یوئینگ ســارکوما هســتند ولي هنوز در آخرین طبقه بندي سازمان بهداشت 

جهاني به عنوان زیرگروه هاي مستقل قرار نگرفته اند. 

افتراق دقیق بین انکوندروما و کندروسارکوم با درجه پائین یکی از مشکل ترین 
مســائل در زمینه پاتولوژی استخوان است دالیل و علل آن متعدد می باشد 

که از مهمترین آنها:
الف( شباهت سیتومورفولوژی که بعضا در این دو مورد مشاهده می شود

ب( عدم وجود تعاریف مشخص برای ارزیابی هیپرسلوالریته، دو هسته ای بودن و .... 
که بتوان براساس آن بین این دو  تومور افتراق گذاشت

ج( ارزیابی که خیلی از مواقع باید روی بیوپسی های کوچک انجام داد
 به همین ســبب بــرای افتراق دقیق و تشــخیص صحیح تومــور غضروفی باید 
 بصــورت قدم بــه قدم مراحلــی را طی کرد تا در نهایت به تشــخیص درســت

 برسیم.
که این مراحل شامل:

1-بررســی یافته های کلینیکی از جمله سن بیمار، استخوان درگیر، عالئم بالینی 
بیمار با تاکید بر وجود یا عدم وجود درد

2-بررسی یافته های رادیولوژیک که توسط رادیولوژیست متبحر در زمینه تومورهای 

استخوان و بافت نرم مورد ارزیابی قرار گرفته باشد
3-بررســی نمونه پاتولوژی بــا تاکید فراوان بر پاترن تومــور و بعد از آن توجه به 

سیتومورفولوژی سلول های توموری
وجود الگوهایی نظیر الگوی جزایر غضروفی و همچنین پاترن محصور شدن غضروف 
توســط بافت جدید اســتخوانی )Encasement pattern( به نفع تشــخیص 

انکوندروما و اما الگوهایی نظیر:
Permeantion pattern
Infilteration of haversian system pattern
Soft tissue mass pattern
Presence of band fibrosis
Invasion of marrow fat

همراه با آتی پی سلول ها به نفع تشخیص کندروسارکوم درجه یک است.
در این راستا همکاری نزدیک بین جراح، رادیولوژیست و پاتولوژیست برای تشخیص 

صحیح الزامی است.

ضایعات غنی از ســلول های ژانت استخوان، 
گروهی از تومورهــای متنوعی از مورفولوژی 
و بیولوژی اســتخوانی را تشکیل می دهند. اشترک 
همه آنها وجود سلول های غول پیکر غیرنئوپالسمی 
یا نئوپالسمی هستند که جزء ذاتی تومور است. کلید 

تشــخیص در میان این تومورها ویژگی های متمایز 
بالینی و رادیوگرافی و مهمتــر از همه، ویژگی های 
بافت شناسی ســلول های عمدتا غیر از سلول های 
ژانت اســت. ما درباره ضایعات واکنشــی شایع تر و 
نئوپالسم های خوش خیم و بدخیم که در زیرمجموعه 

خانواده ضایعات اســتخوانی غنی از سلول ژانت قرار 
می گیرند بحث خواهیم کرد. همچنین به بررســی 
چالش های تشخیصی می پردازیم و چگونگی برخورد 
با این ضایعات از دیدگاه هیستوپاتولوژیک را مطرح 

خواهیم کرد.

خانواده سارکوم هاي سلول گرد کوچک

چالش تشخیصی انکوندروما در برابر کندروسارکوم با درجه پایین

چالش های تشخیصی تومورهای مملو از سلول ژانت

جمعـــه 97/09/16

دکتر تینا شوشتری زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


