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پرونده الكترونيكي سالمت شامل تمامی 
اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان، از پيش 
از تولد تا پس از مرگ  اســت كه به صورت 
مداوم و با گذشت زمان به شكل الكترونيكي 
ذخيره می شود و در صورت نياز، بدون ارتباط 
با مكان يا زمان خاص، تمام يا بخشي از آن 
در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. به 
عبارتی هريک از افراد جامعه ايران بايســتی 
يک پرونده الكترونيكی داشــته باشــند كه 
شــامل اطالعات درمانی و دارويی و سوابق 
مربوطه از جمله ســوابق پزشكی و درمانی، 
تشخيص ها، داروها، تاريخ مراجعه به پزشک، 
حساسيت ها و آلرژی ها، تصاوير راديولوژی و 
آزمايشــگاهی، نتايج آزمايش های پزشكی و 

ساير موارد مرتبط است.
جهت  ســالمت،  الكترونيــک  پرونــده 
سازماندهی اطالعات سالمت بيمار و انتشار 
فــوری آن در بين افراِد دخيل در پروســه 
مراقبت از بيمار به وجود آمده است. پزشكان 
با استفاده از اطالعات موجود در اين پرونده 
از مراجعــات قبلی بيمار به پزشــكان ديگر 
مطلع می شــود و در صورتی كه انها توصيه 
نامه ايی برای بيمار در سيستم ثبت كرده اند، 

پزشک از آنها مطلع خواهد شد.
پرونده الكترونيک سالمت، سابقه جامع و 
به روز بيمــار را در تيم درمان قرار می دهد. 
اين موضوع مخصوصا در بيمارانی كه توسط 
چندين متخصص ويزيت شده اند، بيماران 
اورژانســی و بيمارانی كه نياز بــه انتقال از 
يک مركــز درمانی به مركــز درمانی ديگر 
دارند، مورد اســتفاده قرار می گيرد. به طور 
كلی استفاه از پرونده الكترونيک سالمت، با 
كاهش خطاهای پزشــكی، تسريع در زمان 
اعالم نتايــج آزمايش ها، تصويــر برداری و 
ساير خدمات پاراكلينيک، حذف پرونده های 
كاغــذی، يكپارچه ســازی رونــد مراجعه، 
تشخيص و درمان مناســب موجب ارتباط 
موثــر با تيم درمانی جهــت هماهنگی های 

بهتر در زمينه مراقبت از بيمار می گردد و از 
اين مسيرارتقا سطح كيفيت خدمات درمانی 
بــرای افراد جامعه را فراهــم نموده كه اين 
خود ارتقای نظام سالمت را به دنبال خواهد 

داشت. 
بديهی است يكی از مهمترين چالش های  
يک سيســتم متمركز پرونــده الكترونيک 
سالمت، نگرانی  مردم در خصوص استفاده 
ناصواب از ايــن اطالعات و  همچنين خطر 

نقض حريم خصوصی افراد است.
در اين خصوص برخی از كشورها قوانينی 
را تصويب كرده اند كه نياز به اعمال اقدامات 
حفاظتی برای حفظ امنيت و محرمانه بودن 
اطالعات پزشكی كه به صورت الكترونيكی 
به اشــتراک گذاشته می شود را در نظر می 
گيرد و به بيماران حقوق آنان را برای نظارت 
بر سوابق پزشكی خود گوشزد كرده و امكان 
سوء اســتفاده از اين اطالعات را منتفی می 

كند. 
شــهروندمدار بــودن، حفــظ امنيت و 
محرمانه گی اطالعات ســالمت، دسترســی 
شهروندان به پرونده الكترونيک سالمت خود، 
تمركز بر فرايندهای كســب و كار با ارزش 
افزوده برای ذينفعــان از جمله رويكردهای 
 كالن طــرح پرونــده الكترونيک ســالمت

است.
اين برنامه از اواخر دهه 80 شمسی مطرح 
و به صــورت پايلوت اجرايــی گرديده و در 
حال حاضر سامانه های متعدد حوزه سالمت 
همچنان به صورت جزاير جداگانه اطالعات 
بهداشــتی و درمانی را ثبت می نمايند، اما 
از سال جاری بنا بر اسناد باال دستی، اجرای 
آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی و ساير مراجع ذيصالح در دستور كار 

قرار گرفته است.
اجرای موفق اين برنامه منوط به همكاری 
بين بخشی ذی نفعان شامل وزارت كار، رفاه 
و تاميــن اجتماعی، ســازمان های بيمه گر، 

وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، مجموعه 
قانونگذاری كشور، مراكز بهداشتی و درمانی 
و از همــه مهمتر ارايه دهنــدگان خدمات 
پزشــكی از جمله ســازمان نظام پزشكی و 

انجمن های علمی كشور است.
يكــی از راهبردهای موثــر در اين حوزه 
همكاری و مشــاركت بخــش خصوصی و 
ارايه دهندگان خدمات پزشــكی در اجرای 
صحيح اين برنامه اســت. ايــن همكاری و 
مشــاركت شــامل  نقد و بررسی اين برنامه 
توسط كارشناســان و صاحب نظران، نحوه 
اجــرای آن تا تكميل اطالعات در ســامانه 
توسط ارايه دهندگان خدمات پزشكی است 
كه به اين منظور مجريان و سياست گزاران 
نظام ســالمت بايستی تمامی تالش خود را 
در ايجاد  زيرســاخت های الزم و انگيزه اين 
گروه ها  بــه كار گيرنــد و از دريافت نقد و 

پيشنهادهای مشفقانه آنها دريغ ننمايند. 
در حيطه خدمات آزمايشــگاهی با توجه 
به تنوع كيفی و كمی اين خدمات، گســتره 
وســيع آنها و ارتباط مستقيم و غيرمستقيم 
صاحبان فرآيند با ســاير ذينفعــان و ارايه 
دهندگان خدمات، اجرای اين برنامه بايستی 
بــه طور ويژه مد نظر سياســت گزاران قرار 
گيــرد. اگرچه انجمن آســيب شناســی تا 
به حال در مشــاركت و همــكاری با وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكی در 
اجــرای پروژههای مختلف نظام ســالمت 
به صورت داوطلبانه پيشــقدم بوده اســت، 
متقابال از سياســت گزاران نظام سالمت به 
منظور اجــرای مطلوب ايــن برنامه انتظار 
دارد ضمــن فراهم نمودن زيرســاخت های 
الزم و كسب نظرات كارشناسی اين انجمن، 
فرصت الزم در خصوص بررســی اين برنامه 
و اصــالح كدينــگ خدمات ايــن حوزه و 
بــه روز رســانی آنها، اجرای پايلــوت آن و 
 آموزش الزم به همــكاران در اين خصوص

 فراهم شود.

 پرونده الكرتونيكـــــــــی سالمت 
در ايـــــــــــران

دکتــر حسین دارآفرین  |  مدیرمسئــول
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 بازگشــــــت از تصمیمات نادرست تنها
 راه تــداوم است

سال جديد را با دو بزرگداشت و يک چالش 
بزرگ آغاز كرديم. اولين بزرگداشت مربوط به 
زادروز حكيم جرجانی، پزشــک، آزمايشگر و 
پژوهنده ايرانی در روز 30 فروردين ماه بود كه 
هرساله از سوی جامعه آزمايشگاهی كشور به 
نام روز آزمايشگاه جشن گرفته می شود. حكيم 
جرجانی از شــاگردان ابن ســينا بود و بخاطر 
مهارتش در تشــريح و همچنين ترجمه هايی 
كه از كتاب های يونانی جالينوس داشت كه به 

بقراط ثانی شهرت يافت. 
بزرگتريــن  از هفتــاد ســالگی  پــس  او 
دانشنامه پزشكی روزگار خود را به نام ذخيره 
خوارزمشاهی نوشت كه شامل ده بخش اصلی 
فيزيولوژی و تشــريح، آسيب شناسی عمومی 
و فيزيولوژی دوران كودكی، بهداشت عمومی 
و محيــط زيســت، تشــخيص و پيش آگهی 
بيماری ها، تب، بيماری های داخلی و مامايی، 
جراحی، اورتوپدی و شكسته بندی، بهداشت، 

زهرشناسی و پادزهر و داروشناسی است.
ذخيره خوارزمشاهی شاهكار بی نظيری در 
نثر فارسی اســت كه پس از كتاب های حاوی 
رازی و قانون ابن ســينا بيشــتر از هر كتاب 
پزشــكی ديگری در تمدن اسالمی- ايرانی و 

البته جهانی مورد اقتباس قرار گرفت.
اينكه در كشــور ما زادروز اين حكيم فرزانه 
و پزشک آگاه به بيماری ها و آسيب شناسی و 
تشــخيص به نام روز آزمايشگاه جشن گرفته 
می شود جای خوشحالی و غرور است و اميدوارم 
با توجه به درخواست جامعه آزمايشگاهيان و 
تناسب بجای آن، اين روز در تقويم رسمی به 

عنوان روز آزمايشگاه ثبت شود.  
بزرگداشــت ديگــر روز 12 ارديبهشــت و 
تجليل از مقام اســتاد بود كه البته به زعم من 
چندان كه بايد صورت نگرفت. يكی از وظايف 
دانشگاه ها و انجمن های علمی معرفی استادان  
و بزرگان رشته های مختلف و تقدير از زحمات 
بی دريغ آنهاست اما گويا ناسپاسی عادتی شده 

است كه متاسفانه به آن خو گرفته ايم.

امام علی )ع( می فرمايند هركس كلمه ای به 
من بياموزد مرا بنده خويش ساخته است و اين 

كامال گويای جايگاه واالی مقام معلم است.
متاســفانه فرهنگ پاسداشــت از اين مقام 
در جامعــه ما نهادينــه نشــده در حالی كه 
سقوط يا رشــد يک جامعه وابسته به عملكرد 
و حضور معلمان اســت. اگــر خواهان تغيير و 
ترقــی فرهنگی و اجتماعی يا حتی سياســی 
و اقتصادی هســتيم بايد بدانيــم كه گام اول 
نكوداشت انسان هايی است كه مسير اين تغيير 

را برايمان روشن می سازند.
شــروع امســال همچنين همراه با چالش 
بزرگی همراه بود كه هرچند در جامعه پزشكی 
و مخصوصا آزمايشــگاهی كشور تكراری است 
اما با توجه به شــرايط خاص كنونی می تواند 

مشكالت قابل توجهی را به همراه آورد.
افزايش غيرمنطقــی و ناعادالنه تعرفه های 
پزشــكی و خدمات آزمايشــگاهی در مقابل 
اوجگيری قيمت در تمامی حيطه های مرتبط 
با اين رشته موضوع چالش برانگيزی است كه 
اگر مورد بررسی قرار نگيرد عواقب آن دامنگير 

جامعه خواهد شد.
آنچه مسلم اســت تعرفه های ابالغی دولت 
به هيچ عنوان با رشــد هزينه ها و تورم موجود 
مطابقت ندارد و بدون شــک منجر به كاهش 
كيفيــت خدمات اين بخــش و حتی تعطيلی 
بســياری از واحدهای ارائه دهنــده خدمات 

سالمت خواهد شد.
در سال های گذشته متاسفانه به علت واقعی 
نبودن تعرفه ، فاصله ميان تعرفه های مصوب با 
قيمــت واقعی خدمات به تدريج افزايش يافت 
و ايــن فاصله انباشــته به خصــوص در مورد 
آزمايشــگاه كه خود را موظف به رعايت تعرفه 
مصوب و در عين حال حفظ كيفيت خدمات و 
رعايت استانداردهای ملی و بين المللی می داند 

مشكالت عديده ای را ايجاد كرده است.
افزايش 10 درصدی تعرفه بخش خصوصی 
و 13 درصدی بخــش خصوصی نه با افزايش 

نرخ تورم تناسبی دارد و نه حتی معادل افزايش 
حقوق و دستمزد پرسنل صورت گرفته است. 
رعايت اين تعرفه غيرمنطقی آزمايشــگاه ها را 
به ســوی كاهش كيفيت خدمات خواهد برد 
و می توانــد منجر به ورشكســتگی و تعطيلی 

آزمايشگاه های كوچک شود.
نياز آزمايشگاه و بخش های پاراكلينيک به 
اســتفاده از مواد مصرفــی و تجهيزات به روز 
موضوع كامال شــفافی اســت. از سوی ديگر 
فعاليت اين مراكز نيازمند نيروی كار پرسنلی 
است كه هر ساله افزايش درصد دستمزد دارد؛ 
در نتيجه تعرفه غيرمتعارف، بخش پاراكلينيک 

را بيشتر از ساير بخش ها متاثر خواهد كرد. 
در شــرايط فعلی متاسفانه آنچه پيش روی 
آزمايشگاه است سوددهی نيست و تنها تالش 

برای ادامه فعاليت است. 
اعــالم تعرفه امســال تنها يــک اظهارنظر 
غيركارشناسی شده است كه مسير سالمت و 
بهداشت جامعه را به ناكجا آباد خواهد كشاند 
و اين درحالی اســت كه وزارت بهداشــت در 
چند سال گذشــته با تصميمات اين چنينی، 
بدون در نظر گرفتن رای و نظر كارشناســان 
شورای عالی نظام پزشكی و انجمن های علمی، 
موجب سلب اعتماد كارگزاران سالمت كشور 

شده است. 
در صــورت عدم اصــالح تعرفه، امســال 
شاهد ورشكستی بســياری از بيمارستان ها و 
آزمايشگاه های خصوصی و همچنين بدهی های 
انباشــته شــده مراكز دولتی و در عين حال 
كاهش انگيزه كادر درمانی كشور خواهيم بود.

مثال معروف ســالی كه نكوست از بهارش 
پيداســت را نبايد جدی گرفــت زيرا اصالح 
امــور در دســت ماســت و هر زمــان كه از 
تصميمــات نادرســت برگرديم راهــی برای 
بهبود اوضاع خواهيم گشــود اما با تداوم اين 
شــرايط هرگــز نمی دانيم كه قطار فرســوده 
 سالمت كشــور تا كجا توان حمل بار مضاعف

را دارد؟

دکتر میترا مهرآزما | سردبیر
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امسال روز آزمايشگاهيان در شرايطی برگزار 
شد كه آزمايشگاه های بالينی سراسر كشور در 
بدترين وضعيت تجربه شــده در دهه های اخير 

بوده اند!
تجربــه ناموفق طــرح تحول ســالمت در 
حوزه آزمايشــگاه و عدم توجه به نقش بخش 
خصوصی در ارائه خدمات به بيماران باعث شد 
كه مشتريان آزمايشگاه های خصوصی افت قابل 
مالحظه ای پيدا كند و بدين شكل طرح تحول 
سالمت كليد روند ورشكستگی آزمايشگاه های 

بخش خصوصی را زد! 
افزايــش نــرخ برابری ارزهــای خارجی در 
برابر ريال و افزايــش ناچيز تعرفه های خدمات 
آزمايشــگاهی كه بهيچوجه متناسب با افزايش 
هزينه های آزمايشگاه ها نيست به همراه تاخير 
قابل مالحظه در پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها 
از طرف ســازمان های بيمه گــر همگی چرخه 
معيوبی را ايجاد كرده اند كه نتيجه محتوم اين 
بخش  آزمايشگاه های  تعطيلی گســترده  روند 
خصوصی و ناكارآمدی آزمايشــگاه های بخش 

دولتی خواهد بود.
از ديگر تهديداتی كه در سالهای اخير جامعه 
آزمايشــگاهيان ايران را مورد هجمه قرار داده 
اســت، تالش دانش آموختگان علوم پايه برای 
ورود به عرصه ارائه خدمات آزمايشگاهی است 
كه از طريق البــی قدرتمنــدی در وزارتخانه 
ســعی دارد همــكاران علوم پايــه را به عنوان 
نماينده جامعه آزمايشگاهيان معرفی نمايند و 
دانش آموختگان دكتــرای تخصصی علوم پايه 
را تحــت عنوان متخصص علوم آزمايشــگاهی 
معرفی نمايد و متاسفانه در زمان انتخابات نظام 
پزشكی عدم وفاق در بين جامعه آزمايشگاهيان 
شــهر تهران باعث شــد كه نماينده همكاران 
علوم پايه بر صندلی نماينده آزمايشگاهيان شهر 
تهران بنشــيند كه تنها دغدغه ايشان اعطای 
شماره نظام پزشــكی به دانش آموختگان علوم 

 پايه است!
در اين ميان مشــكالت خودســاخته ای نيز 

به سيســتم ارائه خدمات آزمايشگاهی تحميل 
گرديده اســت! طرح آزمايشگاه مرجع سالمت 
برای اعطای مجوز به شــبكه های آزمايشگاهی 
كه در پيش نويس آيين نامه تاسيس و مديريت 
آزمايشگاه پيش بينی شــده است تير خالصی 
اســت بر پيكره بی جــان آزمايشــگاه بالينی! 
در پيش نويس آيين نامه بخشــی به تاســيس 
شــبكه های آزمايشــگاهی با امكان راه اندازی 
مراكــز نمونه گيری در خارج از آزمايشــگاه در 
نظر گرفته شــده اســت كه باعث می شــود با 
احــداث پايگاه هــای نمونه گيــری در مطب ها 
و مدخــل مجتمع هــای پزشــكی نمونه های 
بيماران در محلی غير از آزمايشگاه جمع آوری 
شده و به آزمايشــگاه ارسال گردد. اين رويه با 
اســتانداردهای موجود در آزمايشــگاه تطابق 
نداشــته و به دليل عدم ارتباط پزشک مسئول 
فنی آزمايشگاه با بيماران، امكان اخذ اطالعات 

بالينی مقدور نخواهد شد.
متاســفانه در مراحــل تدويــن پيش نويس 
فوق نظــرات انجمن هــای علمی و اســتادان  
و صاحبنظــران لحــاظ نگرديده و مشــخص 
نيســت كه با توجه به مشــكالت عديده ای كه 
آزمايشــگاه ها در شــرايط فعلی با آن دست به 
گريبانند راه اندازی سيستم شبكه آزمايشگاهی 
قرار است كدام مشــكل از مشكالت موجود را 
حل نمايد. بی شک راه اندازی چنين سيستمی 
منجــر به تعطيلی گســترده آزمايشــگاه های 
سراسر كشــور و بيكاری بی سابقه كاركنان اين 
آزمايشگاه ها خواهد شــد و اين در حالی است 
كه بيش از 3200 آزمايشگاه خصوصی و 2000 
آزمايشــگاه دولتی در كشور مشــغول فعاليت 
هستند و مشــكلی جهت دسترسی بيماران به 
خدمات آزمايشــگاهی، حتی در دورافتاده ترين 
نقاط كشــور وجود ندارد و بدين شكل احداث 
مراكز نمونه گيری خارج از آزمايشــگاه توجيه 

منطقی ندارد.
يكــی ديگر معضــالت نظام ارائــه خدمات 
اســتارت آپ های  راه انــدازی  آزمايشــگاهی 

غيرقانونــی تحت عنوان »آزمايشــگاه آنالين« 
اســت! اخيرا مجموعه ای تحت عنوان فوق در 
فضای مجازی اقدام به پذيرش نســخ بيماران 
می كنــد و با فرســتادن نمونه گيــر به منزل 
نمونه های بيماران را به آزمايشــگاه های طرف 
قرارداد خود ارســال می كنــد. در اين فرآيند 
عالوه بــر هزينه پذيرش و انجــام آزمايش ها، 
مبلــغ ده هــزار تومــان بابت نســخه خوانی و 
شصت و پنج هزارتومان بابت ارسال نمونه گير در 

منزل از بيمار اخذ می گردد!
طبق بررسی های يكی از همكاران مشخص 
شده اســت كه نمونه گير از ساعت شش صبح 
بــرای اخذ نمونه اعزام می شــود و حوالی ظهر 
نمونه ها به آزمايشگاه تحويل می شوند و فرآيند 
جداســازی ســرم و انجام آزمايش هــا پس از 

تحويل نمونه ها به آزمايشگاه شروع می شوند!
نكته تامل برانگيز آنست كه وقتی مسئوالن 
ادارات امور آزمايشگاه ها درصدد برخورد با اين 
پديده غيرعلمــی و غيرقانونی برمی آيند، مورد 
سرزنش برخی مســئوالن باالتر قرار گرفته  كه 
به چه دليلی جلوی فعاليت استارت آپ ها گرفته 
می شود! برخی از مشكالت آزمايشگاه ها ناشی 
از مسائل كالن كشوری است كه اصالح آنها از 
حيطه اختيار مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكی خارج اســت اما بســياری 
از معضــالت نظام ارائه خدمات آزمايشــگاهی 
بــا تغيير رويكرد مســئوالن به ايــن حوزه از 
ارائه خدمات ســالمت و بــا بهره گيری از توان 
علمی و عملی موجود در انجمن های ســه گانه 

آزمايشگاهی كامال قابل حل می باشند.
در صورتيكــه مديركل محترم آزمايشــگاه 
مرجع ســالمت مانند ســابق دســت ياری به 
كه  واقعی  آزمايشــگاهيان  نمايندگان  ســوی 
همانا مديــران آزمايشــگاه های بالينی موجود 
هســتند و در انجمن های سه گانه آزمايشگاهی 
تحت عنوان »مجمع انجمن های آزمايشگاهی« 
متشكل شده اند، دراز كند، بسياری از مصائب و 

مشكالت موجود قابل رفع خواهند بود!

آزمایشـــگاه بالیین، بیم ها و هتدیدها

دکتر فرید کرمی   |  نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران
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من داوود پســر زنده ياد دكتر سيد محمدحسن 
شــيخ االسالم هستم و اين بزرگترين افتخار زندگی 

من است. 
پدرم در خانواده ای اصيل از ســادات جزايری در 
شهرستان شوشتر در استان خوزستان ديده به جهان 
گشود و دوران كودكی و تحصيل خود را تا پايان اخذ 
مدرک دكتری عمومی با رتبه نخســت در اهواز و با 
پشتيبانی و حمايت پدرانه عموی بزرگم مرحوم حاج 
سيد بزرگ شيخ االسالم و همسر محترمشان سپری 
كرد. پس از آن برای گذراندن دوره فيزيک پزشكی به 
كشور آلمان رفت و بعد از بازگشت به ايران به مدت 
10 سال در شهر محروم بندر شاپور مشغول به طبابت 
شــد. هنوز هم پس از گذشت سال ها از آن تاريخ در 
آن منطقه از ايشان به نيكی ياد می شود. سال 1354 
پدر برای ادامه تحصيل در رشــته پاتولوژی به شيراز 
رفت و موفق به دريافت تخصص » پاتولوژی كلينيكال 
و آناتوميكال« از دانشگاه علوم پزشكی شيراز و پس 
از آن فوق تخصص ايمنی شناســی خــون از كالج 

سلطنتی لندن شد. 
دكتر شيخ االســالم بخاطر عالقه ای كه به وطن 
داشت با وجود دريافت نشان عضويت نظام پزشكی 
بريتانيا، خدمت به كشــور را ترجيح داده و به ايران 
بازگشــت و در دانشگاه شيراز بعنوان استاديار بخش 
پاتولوژی و عضو هيئت علمی مشغول به خدمت شد 
و در سال های 1356 و 1358 به عنوان استاد نمونه 

اين دانشگاه شناخته شد.
 ايشــان عالوه بر همكاری با پزشــكی قانونی، از 
نخستين روزهای تاسيس ســازمان انتقال خون در 

شــيراز نيز فعاليت و حضور موثــر خويش را با اين 
سازمان آغاز نمود كه تا سال ها ادامه داشت. طی اين 
مدت  پدر دوبار تحت عنوان پزشــک نمونه كشوری 

و يک بار نيز از فرزانگان استان فارس شناخته شد.
دكتر شيخ االســالم موســس اولين آزمايشگاه 
پاتولــوژی خصوصی در شــيراز نيز بــود و پس از 
بازنشســتگی همچنان به همــكاری  علمی خود به 
صورت افتخاری به ويژه با سازمان انتقال خون شيراز 
ادامه  داد زيــرا بر اين عقيده بود كــه خداوند همه 
انســان ها را دوســت دارد و بايد فارغ از رنگ، نژاد و 
مليت به كمک انسان ها شتافت. همواره تاكيد می كرد 
اگر از خدا الگو بگيريم می توانيم همه را دوست داشته 
باشــيم و برای اين دوست داشتن مرزی قرار ندهيم. 
اهــدای خون را توفيق بزرگی می دانســت و معتقد 
بود كار خير هرقدر پوشــيده تر باشد ثواب بيشتری 
خواهد داشــت و اهدای خون يكی از پوشيده ترين 
كارهای خير است چرا كه دهنده و گيرنده يكديگر را 

نمی شناسند و تنها خدا می داند.
همچنين نظم و انضباط، تعهد، مسئوليت پذيری، 
شوخ طبعی و اخالق خوش از بارزترين خصوصيات 
پدر بود و هرگز از بخشش مال، لبخند، احترام و عشق 

به انسان ها دريغ نداشت. 
دكتر شيخ االسالم همچنين از اعضای فعال خيريه 
مردمی نرجس شــيراز بود كــه با هدف تكريم مقام 
انسانی معلولين با حفظ كيان خانواده ها و جلوگيری 
از معضالت اجتماعی در ســال 1380 تاسيس شده 

است.
دانش آموختگان ايشان در دانشگاه، در كالس های 

حرفه ای آزمايشگاهشان و در مدرسه بزرگ زندگی از 
يادگاری های با ارزش ايشان هستند.

از افتخــارات بزرگ زندگی من، خواهرم مرجان و 
برادرم شهريار اين است كه ايشان نه تنها پدر ما بلكه 
پدر اهدای خون جهان نيز هســت و اين لقب را به 
دنبال كسب ســه ركورد جهانی در اهدای خون به 
دســت آوردند كه مهمترين آنها ركورد باالترين آمار 

اهدای خون در جهان است.
ايشان در ســال های جنگ ايران و عراق به مدت 
18 مــاه به صورت بی وقفه هر ماه يكبار برای كمک 
به رزمندگان خون اهدا می كرد كه اين موضوع نيز به 

عنوان يک شاخص و ركورد برايش ثبت شده است.
زنده ياد ســال ها پس از گذشتن از مرز مجاز 65 
ســالگی برای اهدای خون همچنان به اهدای خون 
خود می پرداخت كه اين موضوع نيز به عنوان سومين 

ركورد برای ايشان به ثبت رسيده است.
پدر در ســال 1387 به عنوان پزشــک برگزيده 
كشــور معرفی و در همايش 30 سال سالمت موفق 
به دريافت نشــان افتخار از رييس جمهور وقت شد. 
همچنين ايشــان لوح های تقدير بســياری از طرف 
مجامع علمی و پزشكی ايران و جهان دريافت كرده 

است.
دكتر شيخ االسالم در طول سال ها  عمر با بركت 
خود با اهدای خون به بيش از 600 انســان زندگی 
دوباره بخشــيد و تمام تالشــش در زندگی ترويج 

فرهنگ اهداء خون بود.
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مرده آن است كه نامش به نكويی نبرند

متام تــالش پدرم در زندیگ ترویج فرهنگ اهداء خون بود

 مروری بر زندگی
مرحوم استاد دکتر سید محمدحسن 

شیخ االسالم؛ به قلم پسر بزرگوارشان
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 دكتر محمد رخشان در چهاردهمين جشنواره 
آموزشی دانشــگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی به 
عنوان استاد نمونه اين دانشگاه معرفی و تقدير شد. 
دكتر عليرضا رجايی دبير اجرايی اين جشنواره 
در معرفی دكتر رخشان گفت استاد رخشان بدون 
ترديد يكی از برترين پاتولوژيســت های كشور و  از 
برجســته ترين و اثرگذارترين اساتيد دانشگاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی اســت كه همواره باالترين 
ميزان توجه به آموزش، دانشــجويان و اخالق را در 
كارنامه درخشــان زندگی شخصی و حرفه ای خود 

دارد.
دكتــر اميرمحســن ضيايی معاون آموزشــی 

دانشــگاه علوم پزشكی شهيد بهشــتی نيز ضمن 
تاكيد بر اهميت تقدير و توجه به خدمات شايسته 
استادان گفت: معرفی اساتيد برتر حوزه آموزش از 
سال گذشته در برنامه های اين جشنواره قرار گرفته 
است و امسال از دكتر محمد رخشان كه در اخالق، 
آموزش و علم ســرآمد هســتند تقدير می شود كه 
متاسفانه بعلت بيماری در اين مراسم حضور ندارند.

وی با اشــاره به ســوابق علمی برجسته دكتر 
رخشــان افزود: استاد رخشان در دانشگاه مطرحی 
مانند پيتســبورگ امريكا هــم درس خوانده و هم 
تدريس كرده و با همراهی مرحوم دكتر رضا سلطانی 
نسب اين رشته را در دانشگاه علوم پزشكی شهيد 

بهشــتی پايه گذاری كرده اســت. معاون آموزشی 
دانشــگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی با بيان اينكه 
تنها مالک انتخاب دكتر رخشان سوابق علمی وی 
نيست، تاكيد كرد: اخالق شايسته، نحوه آموزش و 
دغدغه مندی نسبت به دانشجويان و دستياران از 
جمله عواملی است كه در انتخاب ايشان به عنوان 

استاد نمونه تاثيرگذار بوده است.
وی با اشــاره به فعاليت های ارزشمند استادان 
پيشكسوت حوزه پاتولوژی همچون دكتر سلطانی 
نسب، گفت: اميدواريم نسل جديد رشته پاتولوژی 
نيــز بتوانند همچــون استادانشــان در اين حوزه 
بدرخشــند. معاون آموزشی دانشگاه شهيد بهشتی 

■ زهرا یونسی

در چهاردهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان شد؛

باید هشامت حذف رشته های ناکارامد را داشته باشیم

تقدیر از مقام استاد دکتر محمد رخشان
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همچنيــن با تاكيد بر لزوم مستندســازی فعاليت  
استادان اين دانشــگاه گفت: متاسفانه نتوانسته ايم 
بزرگانمان را آنطور كه بايد به دانشــجويان معرفی 
كنيم و با توجه به حضور اســاتيد برجسته در اين 
دانشــگاه بايد تاالر مشــاهيری راه اندازی كنيم تا 

فضايی برای معرفی شايسته اين عزيزان باشد.
ضيايــی در ادامه گســترش بی رويــه آموزش 
عالی ســالمت، ظرفيت مازاد و صندلی های خالی، 
محدوديــت شــديد منابع، مهــارت ناكافی دانش 
آموختگان، عدم توجه به اقتصاد آموزش و آموزش 
اقتصادی، بهره وری پايين و قرار گرفتن در لوپ های 
تكراری و بی حاصل را از مهمترين چالش های پيش 

روی آموزش پزشكی دانست.
معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشكی شهيد 
بهشــتی همچنين به روز نبودن آموزش ها و وجود 
معضالتی در اخالق حرفه ای را از ديگر چالش های 
آموزش پزشكی عنوان كرد و گفت: ارتباط علوم پايه 
و علوم بالينی از ضروريات اين حوزه اســت و بايد 
برای ارتباط رشته پزشكی با ساير رشته ها اقدامات 

جدی صورت گيرد.

ضيايی تاكيد كرد: ما بايد رشته هايی كه به آنها 
در نظام ســالمت نيازی نداريم و بــه تبع در بازار 
كار، كاری برای آنها نداريم از دانشگاه حذف كنيم 
و شــجاعت ســامان دهی به اين رشته ها را داشته 

باشيم.
دكتر آقاجانی رييس دانشــگاه علوم پزشــكی 
شهيد بهشــتی نيز در اين مراســم هفته آموزش، 
روز معلم و اســتاد را به اساتيدی كه در امر مقدس 
آموزش مشغول هستند، تبريک گفت و برای استاد 

رخشان، آرزوی سالمتی و طول عمر باعزت كرد.
دكتر حســينعلی شــهرياری رئيس كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی نيز با 
تشــكر از دكتر عليرضا زالی به عنوان يكی از پايه 
گذاران جشــنواره آموزشــی در اين دانشگاه اظهار 
كرد: قدردانی از اساتيد در حيطه آموزش كار بسيار 

شايسته ای است.
وی با بيان اينكه اســاتيد و عملكرد آنان الگوی 
دانشجويان است، يادآور شد: اميدواريم همان طور 
كه اين دانشــگاه برای ارزيابــی در حوزه آموزش 
برنامه هايــی را طراحی كرده اســت، بــرای ترويج 

اخالق پزشكی نيز برنامه هايی را در نظر بگيرد زيرا 
آموزش اخالق در حيطه سالمت و پزشكی اهميت 

بسياری دارد.
چهاردهمين جشــنواره آموزشی دانشگاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی دهم ارديبهشت ماه با حضور 
دكتر ايرج حريرچی معاون وزير بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــكی، دكتر محمــد آقاجانی رييس 
دانشگاه، دكتر حسينعلی شهرياری رئيس كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی، دكتر 
ســيدجليل حسينی دبير كميســيون انجمن های 
گروه پزشــكی، اعضای هيئت رييســه و جمعی از 
اساتيد، مديران و مســئوالن در تاالر امام خمينی 
دانشكده پزشكی اين دانشــگاه برگزار شد. در اين 
جشــنواره با شعار»دانشگاه نسل چهارم، مسئوليت 
پايدارسالمت« همچنين  پذيری اجتماعی، توسعه 
از سه گروه برتر دانشــگاه  كه در فرآيندهای برتر 
آموزشی در شش حيطه مديريت و رهبری، برنامه 
ريزی آموزشی، روش تدريس، ارزشيابی، محصوالت 
آموزشــی و يادگيــری الكترونيک دســتاوردهای 

برجسته داشته اند، تقدير شد.
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ماالســزياها قارچ های مخمری هستند كه برای رشد خود وابسته به 
ليپيدها   هســتند و در نواحی از پوســت انســان كه دارای غدد سباسه 
فراوانی اند مانند صورت، سر و قسمت فوقانی تنه رشد  می كنند. اگرچه 
بعنوان بخشی از فلور نرمال پوست انسان محسوب  می شوند اما  می توانند 
در ايجــاد بيماری های پوســتی از قبيــل تينا ورســيكالر)پيتريازيس 
ورســيكالر(، فوليكوليت پيتروســپورومی و درماتيت سبورئيک دخالت 
داشته باشــند. مدارک و شواهد مربوط به درگيری ماالسزياها در ساير 
بيماری های پوستی نظير پســوريازيس، درماتيت آتوپيک و پوسچولوز 
ســفاليک دوران نــوزادی )neonatal cephalic pustulosis( در 

حال افزايش است.
مخمرهای ماالسزيا اولين بار در قرن نوزده ميالدی بعنوان مخمرهای 
دارای جوانه كه در پوســت بيماران مبتال به دندروف ديده شــده بود 
  Louis-Charles Malassez شرح داده شــدند. دانشــمندی بنام
اين مخمرها را در قســمت خارجی اپيدرم بيمــاران مبتال به درماتيت 
سبورئيک شناسا يی نمود. تاكســونومی ماالسزيا در ابتدا كمی پيچيده 
بود  و جنس پيتروسپوروم به فرم های مخمری اين قارچ و نام ماالسزيا 
را برای فرم های رشته ای )دارای هايفی( بكار  می بردند تا اينكه با كمک 
روش هــای بيولوژی ملكولــی در دهه 1980 ثابت شــد كه اين دو در 
واقع يكی هســتند. در حال حاضر 14 گونه از جنس ماالسزيا شناخته  
شده اســت و مهمترين گونه های كلينيكی آن شامل ماالسزيا گلوبوزا، 
ماالسزيا فورفور، ماالسزيا سيمپودياليس، ماالسزيا رستريكتا و ماالسزيا 

ابتوزا   هستند.
گونه های مختلف را بر اساس مورفولوژی، ويژگی های مربوط به رشد، 
فعاليت های آنزيمی و نيز با كمک روش های ملكولی  می توان از يكديگر 
بازشناخت. ماالسزيا ها قارچ های ديمورفيک هستند كه بسته به شرا يط 
كشــت  می توانند به فرم مخمری و يا فرم ميسليال ديده شوند. در فرم 
مخمری ممكن است سلول  های كروی، بيضوی و يا فرم  های سيلندری 
ديده شــوند و طريقه جوانی زنی ســلول  های آن ها معموال بصورت يک 

قطبی است.
)in vivo( مورفولوژی جنس ماالسزیا در شرا یط داخل بدن

مخمر های جنس ماالســزيا اعضاء ميكروبيوتای پوست نرمال هستند 
و بويــژه در نواحــی غنی از غدد سباســه حضور دارنــد و در آزمايش 
ميكروســكپی از نمونه  های بدست آمده از اين نواحی به آسانی مشاهده 
 می شوند. روش سنتی برای آماده كردن پوسته  ها و شوره  های جمع آوری 
شــده از لزيون  های پوستی استفاده از هيدروكســيد پتاسيم 10 تا 20 
 درصد   است، اما اگر در تركيب با پتاس به نسبت مساوی از جوهر پاركر

)parker permanent blue/ black quink( اســتفاده شود بهتر 

و نمايانتر ديده خواهند شــد. گونه  های ماالسزيا رنگ را بفوريت جذب 
 می كنند و بنابراين عناصر مخمری در زمينه شــفاف الم ميكروسكپی به 
رنگ آبی مشــاهده  می شوند. مورفولوژی ســلولی ارگانيسم  ها يی كه در 
نمونه  های بدســت آمده از لزيون  های پوستی مشاهده  می شوند به اندازه 
كافی  می تواند آنها را تحت عنوان گونه های ماالسزيا شناسا يی نمايد. ويژگی 
 عمده اين سلول ها نحوه تقسيم سلولی آنها است كه بصورت جوانه زدن يک
قطبی\)monopolar budding( صورت   می گيرد و اســكار يا جسم 
يقــه مانندی كه در قاعده يــا پايه جوانه از خود بجــای  می گذارند نيز 
به تشــخيص كمــک  می كند. اختالف و تنوع قابل توجهی در شــكل و 
مورفولوژی ســلول وجود دارد و اشــكال كروی، بيضوی، يا سلول های 
طويل در موارد پاتولوژيک مشــاهده  می شــوند. ممكن اســت فرم های 
مورفولوژيک متعددی يک ناحيه را كلونيزه كنند و يا گروهی از مخمر ها 
در يک ناحيه با مورفولوژی يكســان ديده شوند. تظاهرات مورفولوژيک 
ارگانيسم ها در پوسته  های مربوط به لزيون های پيتريازيس ورسيكالر به 
لحاظ شكلی مشخصه اين مخمر ها و در حقيقت تشخيص آزمايشگاهی 
اين بيماری را تسهيل  می نمايد. مخمر های كروی به قطر 2 تا 8 ميكرون 
به حالت خوشــه  ها يی مرتب شده اند و هميشــه با عناصر  هايفی شكل 
بطول 10 تا 25 ميكرون و به پهنای 2 تا 5 ميكرون همراه هستند. اين 
عناصر رشــته ای در امتداد يكديگر قرار گرفته  و يا اينكه جدا از يكديگر 
ديده  می شــوند و به هر حال بصورت عناصر رشته ای با ديواره عرضی و 
با طول های متفاوتی ديده  می شــوند.  اين فرم كالســيک ارگانيسم در 
موارد پيتريازيس ورسيكالر در كشــورهای نواحی معتدله نظير بريتانيا 
ديده  می شــوند. در كشورهای واقع در نواحی گرمسيری و گاهی نيز در 
نواحی معتدله شــكل و ظاهر ارگانيسم در پوست ممكن است بيشتر به 
فرم مخمرها يی باشــد كه بيضوی يا سيلندری شــكل به همراه عناصر 
رشــته ای   هستند. اين تفاوت ها احتماال نشــاندهنده عفونت با گونه های 
متفاوتی از اعضای اين جنس  اســت. مطالعات مقايســه ای با استفاده از 
نشــانگرهای ايمنولوژيكال يا مولكوالر برای شناسا يی گونه های مسئول 
 عفونت نشــان داده كه بيــش از يک عامل اتيولوژيــک در اين بيماری

دخالت دارند.
از آنجا كه پيتريازيس ورسيكالر بيماری شناخته شده ناشی از برخی 
از گونه های اين جنس اســت، دراين مقاله مورد اشــاره قرار نگرفته و 
صرفا به ســاير بيماری های پوســتی ناشــی از اعضای جنس ماالسزيا 
پرداخته اســت. الزم به يادآوری اســت كه اعضای جنس ماالسزيا در 
ايجاد بيماری های سيستميک و منتشره در افراد دارای نقص و اختالل 
در سيســتم ايمنی نيــز دخالت دارد كه خود نياز به بحث مســتقل و 

مفصلی دارد.

مقدمه

www.ghahri.ir گردآوری: دکتر محمد قهری ■

تشخیص گام به گام بیماری های قارچی

 بیماری های پوسیت و سطحی نایش از ماالزسیا
غیر از تینا ورسیکالر
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 بيمار از شوره های روی سر كه ممكن است با خارش همراه باشند شكايت دارد. 
شوره ها ممكن است خشک يا چرب باشند و در قسمت های مختلف پوست سر و 
در فضای بين موها پراكنده هستند. )تصاوير 1و2 و3( از شوره ها و پوسته ها اسمير 
تهيه كرده و بعد از رنگ آميزی با بلودومتيلن با عدسی ابژكتيو روغنی ميكروسكوپ 

مورد بررسی قرار  می گيرد )تصوير شماره 18(.
توجه: اگر شــوره ها يا لكه های ســفيد رنگ بصورت سفت و سخت به ساقه مو 
چسبيده باشند و بعبارت ديگر بصورت آزاد در فضای بين موها و يا بر روی پوست 
سر پراكنده نباشند الزم اســت موهای مبتال با كمک قيچی چيده شده و از نظر 
پديكولوز و پيدرای ســفيد جداگانه بررسی شــوند.  در آنصورت قسمتی از مو كه 
حاوی لكه يا جســم سفيد رنگ است با كمک قيچی كوتاه شده و با كمک پتاس 
10درصد و ابژكتيو 10 و 40 ميكروســكوپ از نظر تخم شــپش )پديكولوس( يا 

ندول های حاوی سلول های مخمری و هايفی )پيدرای سفيد( بررسی  می شود. 

يک بيماری پاپولواســكواموس شايع - مزمن- و 
التهابی اســت كه برخالف درماتيــت آتوپيک كه با 
خارش همراه است در اينجا خارش كمی وجود دارد. 
پوست نواحی حاشيه ای موهای سر شامل نواحی پس 
سری و يا اطراف گوش ها، پيشانی، گيجگاهی، باالی 
ابروان، در نواحی گونه ای، چانه و اطراف بينی حالت 

التهابی اريتماتو و در سطح نواحی اريتماتو پوسته ها 
و فلس های ريز و درشت ديده  می شود. بر روی جناغ 
ســينه كه تراكم غددسباسه بيشــتر است نيز ديده 
 می شود. محل های شــاخص درگيری شامل ابروها  
قاعــده مژه ها  چين های بينی- لبی  پوســت مجاور 
بينی و مجرای خارجی گوش ها اســت. ممكن است 

پوست سطوح فلكســور و چين دار مانند چين های 
پشت گوش  چين مغبنی و زير پستان ها و نيز ناحيه 
مقعدی- تناسلی را درگير كند.  پاپول های مرطوب- 
شفاف تا زرد رنگ- چرب و پوسته دهنده كه در ميان 
پالک ها و لكه های قرمز رنگ و متالقی قرار گرفته اند 

از يافته های شايع درماتيت سبورئيک است. 

حالت نخست: دندروف 

حالت دوم: درماتیت سبورئیک

تصویر1- دندروف

تصویر3- پوسته های ریز و درشت بین موها

تصویر4- التهاب اریتماتوی پوسته دارتصویر5- ضایعات اریتماتوی چین پشت گوش

تصویر 2- پوسته ها البالی موها پراکنده هستند و به ساقه مو نچسبیده اند
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بثورات مجزا و مشــخص، گاهی خارش دار و پاپولی - پوســتولی كه بطور 
عمده در قســمت فوقانی تنه )پشت و قفسه سينه(،  شــانه ها و باالی بازوها 

ديده  می شود.

 لزيون ها در جوانان و افراد ميانســال ظاهر  می شــوند و  می توانند به شكل 
بثورات موضعی روی پيشــانی ايجاد شــوند و نما يی شــبيه به آكنه مقاوم به 

درمان داشته باشند. 

ضايعات اريتماتو بدون پوسته ريزی واضح و گاهی پاپولر و پوسته داركه معموال در نواحی مختلف صورت و چين های بينی مشاهده می شود.

در حالتی از درماتيت ســبورئيک كه در پوســت سر 
نــوزادان و گاهی در بــدن آنان ديده می شــود و به نام 
 neonatal pustulosis يــا sebaceous miliaria

موسوم است نيز اين قارچ مشاهده می شود.

حالت سوم: فولیکولیت پیتروسپورومی

حالت چهارم: درماتیت آتوپیک سر و گردن

تصویر8- فولیکولیت پیتروسپورومی روی پیشانی

تصویر9- فولیکولیت پیتروسپورومی در ناحیه فوقانی سینه

تصویر7- فولیکولیت پیتروسپورومی منتشر در ناحیه سینه

تصویر10- فولیکولیت های منتشر در نوزاد

تصویر6- پوسته های 
درشت و چرب 
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هرچنــد كه فعاليت كراتينوليتيكی ماالســزيا در بافــت ناخن مورد تائيد 
قــرار نگرفته، اما به هر حــال نقش آن در ايجاد عفونــت قارچی ناخن مورد 
 (Silva V, et al. 1997 , Chowdhary A, شناســائی قرار گرفته است
 et al. 2005, Zareei M, et al. 2012, Prohic A, et al. 2015)
در اونيكومايكوز ماالسزيائی ضايعه ناخن معموال از نوع  هيپركراتوز زير ناخنی 

ديستال است.
چهــار گونه از جنــس ماالســزيا بنام های ماالســزيا گلوبوزا، ماالســزيا 

سيمپودياليس، ماالسزيا رستريكتا، و ماالسزيا فورفور بعنوان عامل اتيولوژيک 
از ضايعات ناخن كه در اغلب موارد مربوط به انگشــتان دســت بوده اند، جدا 
شده اســت. بيماری های مزمن و عوامل مســتعد كننده محيطی مانند فشار 
تروماتيک بعنوان عوامل مهم در ايجاد عفونت های ماالســزيائی ناخن در نظر 
گرفته شــده اند. در برخی ديگر از بيماران از دخالت عوامل ديگر نظير ديابت 
مليتوس، پسوريازيس، درماتيت سبورئيک، درماتيت تماسی، ضربه به ناخن يا 

تماس طوالنی با روغن گياهی نام برده شده است. 

حالت پنجم: اونیکومایکوز ماالسزیائی

تصویر11- ضایعات پاپولی پوسته دار در اطراف بینی 

تصویر13- ضایعات اریتماتو با پوسته ریزی در چین های تحتانی بینی و پلک فوقانی

تصویر15- ضایعات اریتماتوی پوسته دار در نواحی مختلف صورت

تصویر16- ضایعات اریتماتو با التهاب کمتر و پوسته دار تصویر17- حالت زخمی شونده و پوسته دار 

تصویر14- ضایعات پوسته دار در چین جانبی بینی

تصویر12- ضایعات محدود با کمی پوسته ریزی در اطراف بینی
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برای تشخيص آزمايشگاهی تمام حاالت فوق 
به روش زير عمل ميشود:

بهتر اســت بيمار از دو الی ســه روز قبل از 
مراجعه به آزمايشــگاه برای شستشــوی سر و 
صورت خود از مواد شــوينده )صابون و شامپو( 
استفاده نكرده و حداقل از يک الی دو هفته قبل 
نيز داروهای ضد قارچی اســتفاده نكرده باشد، 
بنابراين شستشو و استحمام نواحی مبتال با آب 
خالی مانعی برای نمونه برداری و انجام آزمايش 

نيست.
1- مقداری از پوسته ها يا شوره ها كه ممكن 
اســت چرب  يا خشــک باشــند را بكمک تيغ 
بيستوری حرارت ديده تراشيده و روی يک الم 

تميز جمع آوری كنيد.
2- با افزودن يک قطره آب مقطر پوسته ها را 
خيسانده و سپس با قرار دادن يک عدد الم تميز 
ديگر بر روی آن و فشار مختصر پوسته ها را بين 

دو الم له كنيد.
3- الم ها را با رنــگ بلودومتيلن يک درصد 

بمدت 3 تا 5 دقيقه رنگ آميزی نمائيد.
4- بعــد از رنگ آميزی الم ها را به آرامی و با 

ماليمت با جريان كم آب شستشو دهيد.
5- الم را با عدســی ابژكتيو 100 و با كمک 
روغن ايمرســيون مورد بررســی قــرار دهيد. 
ســلول های مخمری با اشــكال متنوع )كروی، 
بيضوی و دمبلی( و يا اشــكالی كه نشان دهنده 
اتصال خطی بين ســلول جوانه با سلول مادری 
هستند و  نيز در اندازه  های مختلف و تعداد زياد 

ديده ميشوند مشخصه اين قارچ    است.  
 KOH بايــد توجه داشــت كــه آزمايــش
10درصد برای تشــخيص اين قارچ كافی است 
و كشــت برای تشــخيص اين بيماری ضرورت 
ندارد. كشت برای اهداف پژوهشی و يا تحقيقات 

اپيدميولوژيک بكار  می آيد.
همانطور كه  می دانيم عوامل قارچی مختلف 
از گــروه كپک  ها و مخمر  هــا در ايجاد ضايعات 
قارچــی ناخن نقش دارنــد و در بين گونه  های 
كانديدا، كانديدا گالبراتا با منظره ميكروســكپی 
خود كــه صرفا از ســلول  های مخمری و جوانه 

دار )بدون  هايفی كاذب( تشــكيل شده ممكن 
اســت با جنس ماالسزيا اشــتباه شود. بنابراين 
برای تشــخيص دقيق عامل اتيولوژيک قارچی 
اونيكومايكوزيس و برای افزايش ضريب احتمال 
بدســت آوردن نتايج صحيح، كشت از ضايعات 

ناخن همواره توصيه شده است. 
گونه هــای جنــس ماالســزيا به اســتثنای 
ماالســزيا پكی درماتيس بــر روی محيط های 
كشــت معمولی قارچ شناسی رشــد نمی كنند 
و برای رشد نياز به اســيدهای چرب با زنجيره 
بلند دارند، درحاليكه كانديدا گالبراتا مانند ساير 
گونه های اين جنس در محيط كشــت معمولی 

رشد  می كند.
در تمام حاالتی كه در تصاوير 1 تا 16 نشان 
داده شده فقط در حالتی  می توان عامل قارچی 
را تشــخيص داد كه از شــوره ها يا پوسته ها به 
روش جمع آوری )collection( و تراشــيدن 

)scraping( نمونــه تهيــه كرده و گســترش 
مناسبی بر روی الم فراهم كرده  و با بلودومتيلن 
1درصد رنگ آميزی كرده و با عدســی روغنی 
ميكروســكوپ آزمايش نمود. تصوير شماره17 
ضايعات التهابی و زخمی شــونده در چين های 
گوش خارجی را نشان  می دهد، چنين منظره ای 
در درماتيت كانديدا يی و يا درماتيت ناشــی از 
درماتوفيت ها نيز ممكن اســت ديده شود. بنابر 
ايــن در اين حالت اگر اســاليد رنــگ آميزی 
شــده با بلودومتيلن منفی باشــد بايد پوسته ها 
و يا ترشــحات با كمــک  KOH 10درصد از 
نظر بالستوســپورها يا هايفــی كاذب كانديدا و 
يا هايفی هــای درماتوفيت ها مورد آزمايش قرار 
پيتروسپورومی  فوليكوليت  گيرند. در صورتيكه 
با روش تراشــيدن سطحی تشخيص داده نشود 
اقدام بعدی تهيه بيوپسی و مطالعه هيستولوژی 

است.

معموال نام تكنيک يا روش رنگ آميزی و يافته های ميكروسكپی  مورد اشاره قرار  می گيرد:
Direct Microscopy:  Blue de methylene staining:  Malassezia spp. is present.   

با توجه به اينكه ماالسزيا عضو فلور نرمال پوست در برخی افراد است، توصيه می شود كه هنگام تنظيم گزارش آزمايشگاهی، تعداد عناصر مخمری كه مشاهده 
شده اند مطابق زير شرح داده شوند: 

Normal Flora :5 < مخمر در هرميدان ميكروسكپی با عدسی روغنی 
Mild Colonization :5 الی 10 مخمر در هرميدان ميكروسكپی با عدسی روغنی

Moderate Colonization :10 الی 15 مخمر در هرميدان ميكروسكپی با عدسی روغنی
 Severe Colonization or Intensive Colonization :15 > مخمر در هرميدان ميكروسكپی با عدسی روغنی

بعنوان مثال چنانچه يافته ميكروسكپی مطابق تصويرشماره 18 باشد گزارش آزمايشگاهی به شرح زير خواهد بود:
Direct Microscopy: Blue de methylene staining: Intensive colonization of Malassezia spp. 

تشخیص آزمایشگاهی

طریقه گزارش نتیجه آزمایش 

تصویر18- سلولهای مخمری با جوانه و بدون جوانه و با اندازه ها و اشکال مختلف در پوسته سر، 
)X100 رنگ آمیزی شده با بلودومتیلن )بزرگنمائی
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فولیکولیــت دمودکســی كه عامــل مســبب آن مايت 
ميكروســكپی موســوم به دمودكس فوليكولوروم است. تصوير 
شماره 19 مربوط به بيمار مبتال به فوليكوليت دمودكسی است. 
در اين مورد نيز نمونه های حاصل از تراشــيدن پاپولها با كمک 

KOH 10درصد از نظر وجود دمودكس بررسی می شود. 

پيدرای ســفيد كه عامل آن Trichosporon beigelii اســت موهای سر يا صورت و ناحيه زير بغل يا عانه را درگير می كند. مشخصه پيدرای سفيد بر روی 
مو ندول های نرم سفيد يا زرد يا سبز و يا بژ است كه اين ندول ها از هايفی های شفاف و دارای ديواره عرضی و آرتروسپورها تشكيل شده اند.

تشخیص های افتراقی

تصویر19- فولیکولیت ناشی از دمودکس )پاپول های 
اریتماتو بدون پوسته ریزی(

تصویر 20: ندولهای سفید باالئی بر روی ساقه مو پیدرای سفید و در قسمت 
پائین تخم شپش دیده می شود

)%10 KOH( تصویر 22: منظره میکروسکپی مربوط به تریکوسپورون

تصویر 23: سلول های مخمری و هایفی 
تریکوسپوروم )رنگ آمیزی گرم(

تصویر 21: منظره پشت کلنی تریکوسپورون بیژلی
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 رزاســه يا آكنه رزاسه بثورات شايع در صورت 
است كه با قرمزی، تالنژكتازی، برافروختگی، سرخ 
شــدن، و پاپول ها و پوستول ها مشخص می شود. 
رزاســه را نبايد با آكنه وولگاريس اشــتباه كرد. 
 )teenage( آكنــه وولگاريس عموما در نوجوانان
ديده می شود در حاليكه رزاسه در بالغين با سنين 

متوسط شايع تر است بيماران معموال بيش از 30 
ســال سن دارند. بدنبال مصرف استروييدها شعله 
ور می شــود و مهمترين نواحی درگيری شــامل 
پيشــانی، گونه ها، بينی، چانه، و اطراف چشــم ها 
است. در موارد ناشايع، پاپول های رزاسه می توانند 
پوســت سر، پشت و اندام های فوقانی و تحتانی را 

درگير نمايند. تشــخيص عموما بر اساس معاينه 
بالينی مســجل می شــود و انجام آزمايش ها الزم 
نيست. اگر پوسته دهی وجود داشته باشد آزمايش 
هيدروكســيد پتاسيم 10درصد برای بررسی تينه 
آ انجام می شــود و در صورت ترديد برای لوپوس 

بيوپسی پوست انجام می شود.

آکنــه

روزاســــه 

تصویر 25: روزاسهتصویر 26: روزاسه

تصویر 27: روزاسه

بثورات پاپولی يا پوســتولی اســت كه صورت، قفسه 
ســينه و پشت را درگير می كند. در ســال های نوجوانی 
شايع است ولی می تواند تا دوران بزرگسالی با شدت ادامه 

پيدا كند. پاپول ها كمتر از 5 ميلی متر قطر دارند.

تصویر24: ضایعات آکنه فرم 
در صورت
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يک بيماری پاپولواسكواموی التهابی، مزمن و شايع است و دارای اشكال بالينی 
مشــخص و متنوعی است. پسوريازيس پوست سر پوسته های متراكم كه قسمتی 
از ســطح پوست سر را می پوشــانند مشخصه بســيار بارز اين بيماری محسوب 
می شود. از ضايعات پوســته دهنده برای تشخيص عفونت ثانويه قارچی با كمک 
هيدروكســيد پتاسيم 10درصد آزمايش انجام می شــود. در صورت لزوم با تهيه 

بيوپسی پوست و آزمايش هيستولوژی تشخيص قطعی انجام می شود.

كچلــی صورت شــايع نيســت و اغلب با اگزما، پســوريازيس، و يــا درماتيت 
 ســبورئيک اشتباه می شود. بايد حاشيه پوســته دهنده و كامال واضح ضايعه را

جستجو كرد.

رشک ها يا تخم ها بصورت دانه های سفت و سفيد رنگی هستند كه معموال حدود 1 سانتيمتر باالتر از سطح پوست سر به ساقه موها چسبيده اند. تخم شپش برای زنده 
ماندن و رشد كردن به گرمای بدن وابسته است و بنابراين نزديک به سطح پوست به مو می چسبد. تشخيص با كمک هيدروكسيد پتاسيم 10درصد انجام می شود.

شــايع ترين شــكل لوپوس اريتماتوی جلدی اســت. ضايعات اين بيماری 
ممكن اســت موضعی يا گســترده باشــند و شــامل پالک هــا و پاپول های 
اريتماتوی پوســته دهنده ای هســتند كه اغلب با ايجاد اسكار و آتروفی مركز 
ضايعات همراه هســتند. ضايعات ممكن اســت روی هر سطحی از بدن ايجاد 
شــوند ولی پوســت ســر، صورت و گوش ها شــايع ترين نواحی ابتال هستند. 
بيماری در پوســت سر با اريتم و پوسته دهی و تشــكيل توپی های فوليكولی 
 شــروع می شــود. با كمک بيوپسی و بررســی هيســتولوژيک تشخيص داده

می شود.

پسوریازیس

تینه آی صورت

پدیکولوز

لوپوس جلدی 

تصویر 28: ضایعات پسوریازیس

تصویر 29: تینه آ )کچلی ریش(

تصویر 30: تخم شپش )رشک(تصویر 31: تخم شپش از نمای نزدیک تر 

تصویر 32: ضایعات پوستی لوپوس
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با تهيه بيوپســی و مطالعه هيستولوژيک تشخيص داده می شود. ضايعات 
با توزيع شــبيه به سبوره های صورت ظاهر می شوند و يا ابتدا بر روی پوست 
سر، قفســه سينه، يا باالی پشت ايجاد می شــوند بيماری خودايمنی تاولی 
داخل اپيدرمی  است كه با اروزيون ها و لكه های دلمه بسته مشخص می شود. 
درماتيت سبورئيک همراه با دلمه كه مطابق انتظار بهبود پيدا نمی كند بايد 

شک به پمفيگوس فولياسه را برانگيزد.

پمفیگوس فولیاسه

تصویر 33: رش های لوپوس دیسکوئید

تصویر 36: پمفیگوس فولیاسه

تصویر 35: پمفیگوس فولیاسه

تصویر 34: ضایعه دیسکویید لوپوس

تصویر 37: پمفیگوس فولیاسه

1- تشخيص و درمان بيماری های پوست. تاليف توماس پی. هبيف. چاپ اول. سال 1386. انتشارات ارجمند
 2- CLINICAL MYCOLOGY, E. J. Anaissie, Michael R. McGinnis, Michael A. Pfaller. CHURCHILL LIVINGSTONE,

2009
2- www.headlice.org

 3- Silva V, Moreno GA, Zaror L, de-Oliveira E, Fischman O. Isolation of Malassezia from patients with onychomycosis.
J Med Vet Mycol 1997, 35(1): 73-4

 4- Chowdhary A, Randhawa HS, Sharma S, Brandt ME, Kumar S. Malassezia furfur in a case of onychomycosis:
colonizer or etiologic agent?. Med Mycol. 2005, 43(1): 87-90

 5- Zareei M, Zibafar E, Daie Ghazvini R, Geramishoar M, Borjian Borujeni Z, Hossein Pour L, Hashemi SJ. Proximal
onychomycosis due to Malassezia furfur: a case report. TUMJ 2013, 70(12): 802-6

 6- Prohic A, Kuskunovic-Vlahovljak S, Jovovic Sadikovic T, Cavaljuga S. The prevalence and species composition
of Malassezia yeasts in patients with clinically suspected onychomycosis. Med Arch 2015, 69(2): 81-4

رفرانس ها
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تاریخچه تحول اخالق پزشکی
همگی مــا در پايــان دوره پزشــكی و قبل از 
دريافت مجوز فعاليت پزشــكی، موظف به ادای 
ســوگندنامه بقــراط )هيپوكراتوس( هســتيم. 
ســوگند بقراط كه در قــرن پنجم قبل از ميالد 
تحرير شده به عنوان اولين و ابتدايی ترين اصل 

اخالق در پزشكی شناخته می شود.
در كتاب قانون، مثال هايــی از پايبندی ابن 
ســينا به رعايــت اصول اخالق ديده می شــود. 
در آغاز قرن نوزدهــم ميالدی )1803( توماس 
پزشــک   )Thomas Percival( پرســيوال 
انگليســی، برای اولين بار الزامــات و انتظارات 
فعالين در حوزه پزشــكی را به رشته تحرير در 
آورد. چندين ســال بعــد در 1847، كد اصول 
اخالقی براساس انتظارات جامعه پزشكی مدون 

گرديد. 
ايــن اصــول در طی تاريــخ پزشــكی و با 

توجــه افزايــش شــناخت و انتظــارات جامعه 
پزشكی در ســال های 1903، 1912، 1947 و 
1964 مورد بازبينی و بهســازی قــرار گرفتند. 
تقابــل جامعــه پزشــكی و اخالق به آســانی 
ميســر نشــده و دســتخوش تحوالت بســيار 
بوده اســت، چنانچه 2000 ســال بعــد از پايه 
گــذاری ابتدايی اصول اخالقی توســط بقراط، 
رعايــت اصول اخالقی همچنــان با چالش های 
 جــدی روبه رو اســت. رابــرت نيــل پروكتور

)Robert Neel Proctor( تاريــخ شــناس 
و اســتاد تاريخچه علوم دانشــگاه اســتانفورد 
آمريــكا، با انتشــار مقاالت مختلف به بررســی 
آگنوتولــوژی  واژه خــود ســاخته  تعريــف  و 
آگنوتولــوژی  می پــردازد.   )Agnotology(
با نگاهی ويــژه به تاريخچه علــوم به اين نكته 
اشــاره می كند كه بعضــی از تحقيقات منجر به 
جهل و چشــم پوشــی از واقعيت مورد مطالعه 

می شــوند. اين دانشــمند اولين فردی است كه 
بــه صورت علمی، به بررســی تاريخچه توليد و 
فروش ســيگار و چشم پوشــی جامعه علمی و 
حتی تالش دســت انــدركاران صنعــت توليد 
 ســيگار در كتمان نقش سيگار در بروز سرطان 
می پردازد.  او معتقد اســت كه كتمان و چشــم 
پوشــی تنها يک خالء شــناختی ناشی از عدم 
دسترســی به علوم نيســت بلكه معتقد به يک 
"جامعه شناســی كتمان" اســت كــه در واقع 
سياســت كتمان با تاريخچه و حدود جغرافيايی 
اســت.  او همچنيــن معتقد به " نژاد پرســتی 
علمی" اســت و آن را اينگونه توضيح می دهد: 
نژادپرستی علمی يک برنامه اكتشافی و توضيحی 
اما در عين حال يک برنامه سياسی بود و چنين 
طراحی شــده بود تا بعضــی ارتباطات را چنان 
 قدرتی بخشد كه طبيعی و غيرقابل اجتناب جلوه 

كنند.)1(

 امروزه شاید اهمیت و نقش اخالق در پزشکی واضح و بدیهی به نظر برسد اما چنانچه به تاریخچه اخالق در پزشکی توجه نماییم 
متوجه تغییرات و تحوالت زیادی که در این حوزه اتفاق افتاده است می شویم و اینکه مهمترین مسئله در واقع تعریفی است که از 
اخالق ارائه می شود. تاریخچه اخالق پزشکی نشان می دهد که چگونه مبانی و اصولی که امروزه بدیهی به نظر می رسند در گذشته 

به گونه ای دیگر ارزیابی شده و عمدتا مورد بی توجهی پزشکان و محققین واقع شده اند.
اخالق در پزشکی را می توان دریک جمله کوتاه بدینگونه تعریف کرد: "اصولی که منجر به افزودن ارزش های خاصی به تحقیقات 
می  شــوند." در نتیجــه اعمال ایــن ارزش ها افراد مورد درمان یا مطالعــه اطمینان خواهند یافت که بدون توجــه به نژاد، قومیت، 
مذهب، رنگ پوست، ثروت، یا هر عامل مداخله کننده دیگر به طور یکسان از توجه اصولی و با کیفیت باال برخوردار خواهند بود. 
به عالوه، راهکارهای اخالقی مشــخص و قابل پیگیری تدوین می شــوند که قابل ارجاع هستند و افراد می توانند در صورت ابهام یا 

تداخل به آنها رجوع نموده راه حل مناسب یابند.
در این مبحث ابتدا به تاریخچه تحول اخالق در پزشکی پرداخته می شود. سپس اصول مدون و مدرن اخالق در پزشکی امروزه 
مرور می شــوند. در انتها به منظور آشــنایی خوانندگان محترم ســاختار و نقش کمیته اخالق پزشــکی آژانس بین المللی تحقیقات 
ســرطان )آیارک( و روند بررســی رعایت اصول اخالقی در مطالعات تحقیقاتی آن مرکز به عنوان مثالی از اهمیت اخالق پزشــکی در 

دنیای امروزه معرفی می شود.

■ نگارش و جمع آوری: دکتر بهنوش عابدی اردکانی

■ آژانس بین المللی تحقیقات سرطان - سازمان بهداشت جهانی، لیون، فرانسه
■ پژوهشکده بیماری گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مروری بر تاریخچه اخالق در پزشکـــــــی و اهمیت آن 
در پزشیک مدرن

مقدمه
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اين مطالعات نشــان دهنده ظرافت و اهميت 
اخالق در پزشــكی و بيانگر اين نكته هستند كه 
چگونه اخالق در محدوده علم انسانی و پزشكی 
ممكن اســت تحريف شــده يا ناديــده گرفته 
شــود و در نهايت منجر به خســارات فراوان به 
جامعه انســانی شود، حقيقی كه در طی ساليان 
همچنان چالش بزرگ جوامع بشــری است. در 
اينجا با ذكرچند مثال از تاريخچه اخالق پزشكی 
ســير تحول نقش اخالق در پزشــكی را بررسی 

می نماييم.

1- سوء اســتفاده پزشــکان نازی در 
تحقیقات پزشکی

نظام رايــش )1933-194-( و حكومت 12 
ســاله نازی جهان را به نحو چشــمگيری مورد 
تاثير قرار داده است. اين تاثير به صورت فزاينده 
رشــد يافتــه و در نهايت منجر بــه بروز جنگ 
جهانی دوم شد. قبل از به قدرت رسيدن آدولف 
هيتلــر، ديكتاتور نازی، تنها گــروه كوچكی از 

پزشكان به گروه نازی تعلق داشتند.
 بعد از به قدرت رسيدن وی در 1933، تقريبا 
نيمی از پزشــكان به گروه سياسی نازی ملحق 
شــدند )44/8درصد(. اين بزرگتريــن مثال از 
اتصال يک گروه حرفه ای به يک قدرت سياسی 
بود. پزشــكی نازی هدف مشــخصی داشــت: 
"رهايی از مجموعه بيمار و بی مصرف و تمركز بر 
توليد مجموعه ای ســالم و مفيد". پزشكان نازی 

در طی ســاليان و با توجه به هدف ذكر شــده 
سياست های پزشكی و تحقيقاتی را بنا گذاشتند 
و تجربيات زيادی را براســاس آزمون و خطا بر 
روی انسان و بدون توجه به اصول اخالقی دنبال 

نمودند كه منجر به كشتار يا آسيب های جبران 
ناپذير به سالمتی فردی و اجتماعی شد. 

از جملــه می توان به آلوده ســاختن عمدی 
انســان ها به بيماری های عفونی نظير ماالريا و 
تيفوس يا آزمودن داروهای ناشــناخته بر روی 
زخم های عفونی اشــاره نمود. هــدف مطالعات 
نازی پاكســازی نژادی و نابودی دســته جمعی 
بيماران مزمن و گروه "ناخواســتنی" و خالص 

سازی نژاد برتر آريايی بود. 
در مقياس فردی هدف آنها نابودی كســانی 
بود كه به اصول نازی پايبند نبودند. لئوالكساندر 
)Leo Alexander( با انتشار مقاله ای در سال 
 New England 1949 در مجله بسيار معتبر
Journal of Medicine به بررسی اين مقوله 

می پردازد. )2(

بعــد از پايان جنگ جهانی دوم 23 پزشــک 
نازی و همدستان آنها در دادگاه معروف به دادگاه 
دكترهــا )Doctor's Trial( با اتهام جنايت و 
شكنجه تحت عنوان تحقيقات پزشكی محاكمه 
شــدند. از اين تعداد 16 نفر گناهكار شــناخته 
شده و 7 نفر تبرئه شدند. از گناهكاران، 7 نفر به 
 مجــازات مرگ و 5 نفر به زندان تمام عمر متهم

گشتند.
مدافعين ايــن گروه مدعی بودنــد كه هيچ 
قانون يا دســتورالعمل بين المللی كه راهنمای 
آنها در رعايت اخالق در تجربيات علمی بر روی 
انســان باشــد وجود ندارد. به عالوه اين گروه با 
اعتقاد قلبی فعاليت های خود را نتيجه تمركز در 
ارايه ســرويس به سرزمين پدری محبوب، غلبه 
بر نابودی نسل انسانی مطلوب و استفاده از گروه 
نامرغوب انسانی جهت انجام مطالعات و همگی 
معتقد بودند كه آنچه انجام داده اند به يک اندازه 

از نظر علمی و اخالقی مورد تاييد بوده است. 
مجموعــه  از  يكــی  دكترهــا  دادگاه 
در  كــه  بــود  نورمبــرگ  دادگاه هــای 
 نهايــت منجــر بــه تدويــن كــد نورمبــرگ
)Nuremberg Code( شــد كه كمی بعد به 

آن خواهيم پرداخت.
2- تجربه میلگرام )1963-196۰( 

 )Stanley Milgram( ميلگرام  اســتنلی 
روانپزشک معتبری در دانشگاه Yale امريكا بود 
كه مجموعه ای از تجربيات روانپزشكی را بر روی 

ʺ )Stanley Milgram(استنلی میلگرام
 Yale روانپزشک معتبری در دانشگاه
امریکا بود که مجموعه ای از تجربیات 
عــده ای  روی  بــر  را  روانپزشــکی 
داوطلب هدایت کرد تا واکنش افراد 
را در مقابل اطاعت از مافوق بررســی 

نماید

 منسوب به بقراط که بنا بر مالحظات اخالقی هدیه اسکندر مقدونی را نمی  پذیرد.
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عده ای داوطلب هدايت كــرد تا واكنش افراد را 
در مقابل اطاعت از مافوق بررســی نمايد. هدف 
اين مطالعــات اين بود كه ميزان اطاعت افراد از 
مافوق زمانی كه مافوق دستوراتی خارج از اصول 
 اخالقــی و قابل پذيرش آنهــا می دهد، ارزيابی

شود.
 در اين مطالعات به شركت كنندگان قبوالنده 
می شــد كه آنهــا بايد به يک آمــوزش گيرنده 
دســتوراتی دهند و در صورت هر جواب غلط يا 
واكنش مخالف دستور، به آموزش گيرنده شوک 
الكتريكی وارد نمايند. آموزش دهنده و آموزش 
گيرنده از جزييات مطالعه اطالعی نداشتند و از 
اين واقعيت كه شوک ها واقعی نيستند بی اطالع 
بودند. نتيجه بســيار غيرقابل انتظار اين مطالعه 
ايــن بود كه درصد زيادی از شــركت كنندگان 
گرچه با ترديــد و مقاومت، اما در نهايت تمامی 
دستورهای صادر شده از مافوق را اطاعت كردند 
حتی به قيمت شــوک دادن در حــد مرگ به 
آموزش گيرنده.)3و4( اين تجربيات سه ماه بعد 
از شــروع محاكمه دكترهای نازی آغاز شــدند. 
هدف ميلگرام پاسخ دهی به سئوال بسيار مطرح 
آن زمان بود: "آيا می توان گفت كه جناياتی كه 
رژيم نازی مرتكب شدند تنها به علت اطاعت از 
دستورات مافوق بوده اســت؟" مطالعه ميلگرام 
انتقادهای اخالقی بسياری را برانگيخت از جمله 
اينكه شــركت كنندگان به خوبــی از جزييات 
اجــرای مطالعه اطــالع نداشــتند و اطالعات 
ناصحيح به آنها داده شــده بود. به عالوه شركت 
كننــدگان از يک طرف وادار به مشــاهده زجر 
آمــوزش گيرنده تحت شــوک افزاينده )گرچه 
غيرواقعــی( بودند و از طرف ديگر تحت فشــار 
اجــرای حكم مافوق، كه هر دو اين عوامل منجر 
به استرس و هيجان شديد در شركت كنندگان 
در مطالعه می گرديد. عــده ای معتقد بودند كه 
ميلگرام نتايج مطالعــات خود را مخدوش كرده 
و آنها را به نحوی ارايه نموده اســت كه به نفع 
محاكمه شوندگان نازی تمام شود. از طرف ديگر 
بعضی دانشــمندان اصوال منكر هرگونه شباهتی 
بين مطالعات ميلگرام با جنايات جنگی پزشكان 
نازی بودند. عالقه مندان به مطالعه بيشــتر در 
اين زمينــه را به مطالعه رفرانس های زير دعوت 

می نماييم. )5و6(
3- مطالعه سیفیلیس توسکیگی

تجربه توسكيگی )Tuskegee( يک مطالعه 
بالينی و غيراخالقی بود كه در سال های 1932 
تا 1972 توسط سرويس بهداشت عمومی اياالت 
متحده آمريكا انجام شد. اين مطالعه كه در ابتدا 
برای 6 ماه طراحی شــده ولی 40 سال به طول 
انجاميد ســعی در بررســی پيشــرفت طبيعی 
ســيفيليس درمان نشــده در گروهی از مردان 
فقير آفريقايی – آمريكايی ســاكن روستايی در 
آالباما داشــت. 622 مرد آفريقايی – آمريكايی 
با ســيفيليس درمان نشده تشخيص داده شدند 
و بيمــاری آنها حتی بعد از كشــف درمان موثر 
ســيفيليس با پنی ســيلين– به صورت درمان 

نشده حفظ شد تا سير بيماری بررسی شود.
 به شركت كنندگان القاء شده بود كه بيماری 
آنهــا نتيجه " خــون بد" جــاری در رگ های 
آنهاست. با وجود چشم پوشی ناظرين بهداشت 
اياالت متحده آمريكا، نشت اخبار اين مطالعه و 
غوغايی كه روزنامه نگاران به پا كردند در نهايت 
منجر به توقف مطالعه در ســال 1972 شد. در 
نتيجه اين مطالعه فاجعه بار اخالقی، بســياری 
از مــردان در اثر ابتالء به بيماری و عدم دريافت 
درمان جان باختند به عالوه 40 نفر از همسران 
آنهــا و همچنيــن 19 طفل كه با ســيفيليس 
مادرزادی متولد شدند از نتايج اين مطالعه اسف 
بار بود. مطالعه توســكيگی به عنوان بدنامترين 
و غيراخالقی ترين مطالعه تحقيقات پزشكی در 
تاريخ آمريكا شناخته می شود و منجر به گزارش 
بلمورت Belmort در ســال 1979 و تاسيس 
دفتر حفاظــت از حقوق شــركت كنندگان در 
مطالعات تحقيقاتی شد. همچنين منجر به تغيير 
 Institutional قوانين فدرال و الزام تاســيس
 )Review Boards )IRBبه منظور حفاظت 
انسان های شــركت كننده در تحقيقات شد. در 
ســال 1997، بيل كلينتون رئيس جمهور وقت 
آمريكا رســما از قربانيان اين فاجعه عذرخواهی 

كرد.

4- مطالعه ویلوبروک 1966-1963
 مدرســه دولتی Wlilowbrook پذيرای 
كودكان با ضريب هوشــی پايين بود. در ســال 
1965 اين موسســه با وجــود ظرفيت 4000 
نفر، پذيرايی 6000 دانــش آموز بود و هپاتيت 
در آن زمان در بيــن دانش آموزان اپيدمی بود. 
Saul Krugman سير اين بيماری را با آغشته 
نمودن عمدی كودكان سالم به ويروس هپاتيت 
هدايت كــرد. تمامی كودكان با درجات مختلف 
مبتال به هپاتيت شــدند. او عمل خود را اينگونه 
توجيــه كرد كه اين كودكان به هر حال به علت 
شــرايط بد به هپاتيت مبتال می گشتند و تزريق 
ويروس به آنها اين ابتال را به صورت قابل كنترل 

باعث شده است.
به عالوه او شــرط پذيرش كــودكان در اين 
مدرسه را كه در آن زمان از معدود مدارسی بود 
كه عقب ماندگان ذهنی را پذيرا می شد، موافقت 
 والدين در ورود فرزندان آنها به مطالعه گذاشته

بود.
مثال هــای فــوق درجات مختلــف عدول از 
اخالقيات در تاريخ پزشــكی و توجيهات مرتبط 
با آن را نشــان می دهند. همانگونــه كه عنوان 
شــد اين مطالعات در نهايــت منجر به برقراری 

و لزوم پايبندی بــه اصول اخالقی مدون جهت 
انجام مطالعات تحقيقاتی شدند. حال به بررسی 

شكل گيری اين قوانين مدون می پردازيم.
تغییر  چشمگیرترین   : نورمبرگ  کد   -1
 Nuremberg 1974 :در اخالق پزشــکی

Code
محاكمــه جانيان جنگی نازی بعــد از اتمام 
جنگ جهانــی دوم و در 9 دســامبر 1946 در 
نورمبــرگ آلمان آغــاز شــد. دادگاه دكترهای 
نازی كه قبال به آن اشــاره شد يكی از مجموعه 
دادگاه هــای نورمبرگ بود و منجر به تدوين كد 
نورمبرگ شد. كد نورمبرگ شامل 10 اصل اوليه 
اخالقی است و مشخصه آن توجه قراردادن بيمار 
/ شخص به عنوان محور اصلی اخالق است. اين 

اصول عبارتند از:
• رضايت داوطلبانه شــخص جهت ورود به 

يک مطالعه الزام بدون قيد و شرط است
• مطالعــه بايــد منجر به نتايــج مثبتی در 
جامعه شــود كه بــه طريق ديگــری غيرقابل 

دستيابی نبوده اند
• هر مطالعه ای بر روی انســان بايد براساس 
آگاهی ها و داده های قبلی نظير مطالعات حيوانی 

طراحی شود
• مطالعه بايد به نحوی طراحی شــود كه از 
هرگونه آزار جسمی و مغزی به شركت كنندگان 

دوری ورزد
• مطالعــه نبايد به نحوی هدايت شــود كه 

منجر به مرگ يا بيماری غيرعالج شود
• خطرناشی از مطالعه بايد متناسب با فوايد 

حاصل از آن )و نه بيشتر از فوايد( باشد
• آمــاده ســازی و امكانات مطالعــه بايد به 
نحوی باشــد كه به صورت كافی توان حفاظت 
شــركت كنندگان از هرگونه خطــر احتمالی را 

داشته باشد
• مجريان مطالعه بايد آموزش ديده و از نظر 

علمی، مورد تاييد باشند
• شــركت كنندگان بايد آزادی كامل خروج 
بدون قيد و شــرط از مطالعــه، در هر زمان كه 
اراده نماينــد، و بــدون ترس از عــدم دريافت 

خدمات الزم را داشته باشند
• مجريــان طــرح بايد در هــر مرحله ای از 
مطالعه كه احتمال خطر يا آســيب به شــركت 

كنندگان احساس شود آن را متوقف نمايند
كد نورمبرگ در واقع ادامه بيانيه هلســينكی 
Helsinki در ســال 1964 و فرم گســترش 
يافته ای از آن بود. بيانيه هلسينكی مجموعه ای 
از اصول اخالقی است كه توسط انجمن پزشكی 
 World Medical Association جهانــی 
ارايه شــده است. اولين نســخه آن در تابستان 
1964 و در شــهر هلسينكی فنالند تصويب شد 
و تاكنون هفت بار تجديد نظر شــده اســت كه 

آخرين آن در اكتبر 2013 بوده است.
در هــر تجديدنظــر اصــول اخالقی بســط 
بيشــتری يافته اند به نحوی كه طول اين بيانيه 
كه در نســخه اول 11 پارگراف است در نسخه 

کــد نورمبرگ شــامل 10 اصل اولیه ʺ
اخالقــی اســت و مشــخصه آن توجه 
قــراردادن بیمار / شــخص به عنوان 

محور اصلی اخالق است
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2013 به 37 پارگراف می رســد. اين بيانيه يک 
سند مكتوب بسيار مهم در تاريخ اخالق پزشكی 
و اولين تــالش قابل توجه جامعه پزشــكی به 
منظور رعايت حقوق انســانی و هدايت صحيح 

مطالعات تحقيقاتی است.)8و7(
از آن پس به دنبــال افزايش توجه به اصول 
اخالق و حقوق انســانی، مقــاالت متعددی در 
مورد مســئله  اهميت اصول اخالق در پزشــكی 
پرداخته اند. از جمله تاثير گذارترين اين مقاالت 
توســط هنری بيچر )Henry Beecher( به 
چاپ رســيده اند. بيچر يک پزشــک متخصص 
بيهوشی و متبحر در اخالق پزشكی بود و اولين 
مقالــه وی در اين مقوله در ســال 1966 كه در 
NEJM به چاپ رســيد نقطه عطفی در جلب 
توجه جامعه پزشــكی به مسئله اخالق بود.)9( 
نمونه هــای ديگری از اين مقولــه را می توان در 

مقاالت زير مطالعه نمود. )10 و 11(
در ادامــه مســير تحوالت اصــول اخالق در 
پزشــكی به گــزارش بلمــورت Belmort در 
سال 1979 می رســيم. گزارش بلمورت توسط 
كميسيون ملی حفاظت انســان ها در مطالعات 
 National .بيومديكال و رفتاری تهيه شده است
 Commission for the Protection of
 Human Subjects of Biomedical

and Behavioral Research
 گزارش بلمورت اصول اخالقی الزم االجرا در 

مطالعات تحقيقاتی بر روی انســان ها را توصيف 
نموده سه محور اصلی در مطالعات انسانی را در 

نظر می گيرد:
•  احترام به وجود انسانی

• سودرســانی بــه انســان ها و جامعه از هر 
تجربه تحقيقاتی

• رعايت عدالت
اخالق در دنیای امروزه

در مجموع كليه تالش هايی كه تاكنون جهت 
حفظ حقوق انســانی در مطالعات حوزه پزشكی 
صــورت گرفته اند به منظور حفاظت انســان از 
زيان احتمالی ناشــی از ايــن تجربيات، آگاهی 
كامــل از نحوه اجرای مطالعه و هر آنچه بر روی 
آنها صورت می گيرد، و كســب رضايت كامل و 
آگاهانه به مشاركت است. همچنين هيچ مطالعه 
تحقيقاتــی نبايد بــا تبعيــض در انتخاب گروه 
شــركت كننده بر اساس نژاد، مذهب، جنسيت، 

يا هر عامل ديگر باشــد. مطالعه و اجرای اصول 
اخالق در محدوده بيولــوژی امروزه به چندين 

شاخه تقسيم می شود.
Bioethics : مســائل اخالقی قابل اجرا در 
مورد تمام موجودات زنــده )از گونه های خاص 
تا تجربيات حيوانی( را مورد توجه قرار می دهد.

• Biomedical Ethics : مسائل اخالقی 
مربــوط به وجود انســانی را در تجربيات علمی 

بررسی می نمايد.
• Medical Ethics : به بررســی مسائل 
اخالقی در تصميمات و امور پزشكی می پردازد.

• Public Health Ethics : به بررســی 
حفظ اصــول اخالقی در بهداشــت اجتماعی و 

تصميم گيری های مربوط به آن می پردازد.
 :Biomedical Research Ethics  •
متمركــز بــر روی حفــظ اصولــی اخالقی در 

مطالعات تحقيقاتی در حوزه پزشكی است.
اخالق و ضــرورت رعايــت آن در مطالعات 
مشــاهده ای و مداخله گر اهميــت ويژه دارند. 
هنگام استخراج اطالعات بيماران از پرونده های 
پزشكی، دستيابی به اطالعات محرمانه بيماران، 
جمع آوری نمونه های بيولوژيک يا اســتفاده از 
نمونه های بايگانی شــده، طراحی پرسشنامه ها 
و جمــع آوری اطالعات، و مداخله درمانی نقش 
اصول اخالقی و رعايت آنها بســيار حســاس و 
حياتی می شود و امروزه قوانين بسيار سختگيرانه 

ʺ
عنــوان  بــه  توســکیگی  مطالعــه 
غیراخالقی تریــن  و  بدنامتریــن 
مطالعه تحقیقات پزشــکی در تاریخ 
آمریــکا شــناخته می شــود و منجر 
 Belmort بــه گــزارش بلمــورت 
در ســال 1979 و تاســیس دفتر 
حفاظت از حقوق شــرکت کنندگان 

در مطالعات تحقیقاتی شد
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در دســتيابی به اين اطالعات اعمال می شــوند. 
جهت اجرای يک پروژه تحقيقاتی، تنها كســب 
مجوز علمی كفايت نمی كند و امكان شروع يک 
پروژه بدون كسب مجوز از كميته اخالق پزشكی 

)IRB( وجود ندارد.

کمیته اخالق پزشکی و وظایف آن 
 Institutional Review 

Boards (IRB)
اعضاء كميته اخالق پزشــكی هر موسســه، 
براساس بيانيه ها و اصول تدوين شده اخالق، سه 
محور اصلی را در هر فعاليت پزشــكی – علمی 

بررسی می نمايند.
•  اطمينان از وجــود رضايت داوطلبانه و با 
آگاهی كامل شــركت كنندگان از نحوه اجرای 

مطالعه
• بررسی تمامی خطرات و مزايايی كه اجرای 
هــر پروژه بر فرد و بر جامعه تحميل می نمايد و 
اطمينان از اينكه خطرات حداقل بوده، آســيب 
جدی به شــركت كنندگان وارد نشده و نتيجه 

مطالعه به نفع مصالح عمومی است.
• اطمينــان از اينكه شــركت كننــدگان با 

عدالت كامل و بدون تبعيض انتخاب شده اند.
اعضــاء كميته اخالق براســاس تخصص آنها 
و نياز موسسه تعيين می شــوند. IRB معموال 
شــامل -3 يا 4 فرد با تخصص علمی اســت كه 
انتخاب آنها بر حســب صالحيت، دانش علمی و 
عالقــه خود آنها به عضويــت در كميته اخالقی 
صورت می گيرد. همچنين يک فرد عامی بدون 
دانش علمی پزشــكی و فاقد اطالعات تخصصی 
وهمچنين ترجيحا يک فيلسوف اجتماعی جهت 
بررســی عوارض و آثــار اجتماعی هــر فعاليت 
پزشــكی بايد در كميته حضور داشــته باشند. 
براســاس ميزان درخواســت هر موسسه، اعضاء 
كميتــه اخالق به فواصل زمانی متناســب گرد 
هم می آيند تا به بررسی درخواست های ارسال 
شده به كميته اخالق جهت كسب مجوز اخالقی 

بپردازند.
جزييات علمــی هر پروژه يا عملكرد خارج از 
حوزه وظايف كميته اخالق اســت اما هر پروژه 
از ديدگاه اخالقی بررســی می شــود. در نتيجه 
اعضاء نياز به دانش تخصصی نيز دارند تا بتوانند 
روند علمی پروژه و امكان پايبندی آن به اصول 
اخالقی را بررسی نمايند. همچنين اعضاء كميته 
موظف به بررســی راهكارهای ارايه شده جهت 
حفظ حريم خصوصی و رعايت امانت در حفظ و 
استفاده از اطالعات مربوط به شركت كنندگان 
هستند. به منظور آشنايی خوانندگان محترم به 
وظايف كميته اخالق، پروسه بررسی پروژه های 
تحقيقاتی كه در كميته اخالق آيارک بررســی 
می شوند، به صورت خالصه توضيح داده می شود.

 کمیته اخالق پزشکی آیارک 
 IARC Ethics Committee )IEC(

آيارک به عنوان زير مجموعه سازمان بهداشت 

جهانــی )WHO( موظــف به اجــرای اصول 
تصويب شــده اخالقی و همچنيــن راهكارهای 
منطبق با راهكارهای اخالقی بين المللی اســت. 
به روز ترين اين راهكارهــا عبارتند از مجموعه 
كدهــای اخالقــی كه به صورت مشــترک بين 
CIOMS و WHO تدوين شــده اند و آخرين 
CIOMS/( بروزرســانی مربوط به 2016 است

)2016 :WHO

CIOMS: 
 Council for International 

Organizations 
 of Medical Sciences

و  غيردولتــی  ســازمان  يــک   CIOMS
غيرانتفاعی اســت كه در سال 1949 به صورت 
مشــترک توسط ســازمان بهداشــت جهانی و 
CIOMSيونسكو تاسيس شده است. ماموريت

به موازات نقش سازمان بهداشت جهانی، بهبود 
بهداشــت عمومــی از طريق هدايــت مطالعات 
تحقيقاتی با در نظر گرفتن اصول اخالقی و توليد 
محصوالت پزشكی و ايمنی است. كميته اخالق 
پزشــكی آيارک دارای 6 عضــو با تخصص های 
مختلف در حوزه پزشكی و علمی، يک فيلسوف 
اجتماعــی و يک فرد غير علمی و يک منشــی 
است و جلسات آن 5 بار در سال برگزار می شوند. 
به عالوه اين كميته دارای اعضای مشــاور خارج 
از آيارک و وابســته به سازمان بهداشت جهانی 
يا ســاير مراكز بين المللی جهت مشاوره موارد 
پيچيده و اســتثنايی است. هر پژوهشگر موظف 
اســت قبل از اجرای پروژه تحقيقاتی خود، آن 
را به صــورت كامل به كميتــه معرفی نموده و 
 نســبت به اخذ مجوز اخالقــی از طرف كميته 
اقدام نمايد. ارســال هر پروژه به كميته اخالق، 
شــامل تكميل پرسشــنامه مخصــوص كميته 
اخــالق آيارک عالوه بر ارســال تمــام مدارک 
مربوط به هر پروژه اســت. پرسشنامه مخصوص 
كميته اخالق در 8 بخش تنظيم شــده اســت 
كه نحوه انتخاب شــركت كنندگان در مطالعه، 
هــدف اصلی و اهداف فرعــی تحقيق، چگونگی 
اجرا و نحــوه جبران مادی يا معنوی شــركت 
كنندگان در پروژه، خطرات احتمالی ناشــی از 
اجرای پروژه و چگونگی دســتيابی به اطالعات 
و يا نمونه هــای بيماران و چگونگی حفظ امانت 
و "بی نام ســازی" آنها را به صورت جزيی مورد 
سئوال قرار می دهد. پژوهشگر موظف به ارسال 
يک كپی از فرم رضايت نامه بيماران و همچنين 
مجوز كميته های اخالقی ملی و محلی به كميته 

اخالق است. در نهايت بودجه پروژه و تناسب آن 
با اهداف پروژه به صورت كلی در نظر بررســی 
می شــود تا از امكان مالی كافی جهت رسيدن 
به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل شود. هر 
پروژه به صورت كامل بررســی و مطالعه شده و 
نســبت به تاييد مجوز اخالقی آن يا ارايه راهكار 
جهــت تكميل اصــول اخالقی و يــا حتی عدم 

تصويب پروژه تصميم گيری می شود.

اخالق در مطالعات ژنتیک و نحوه مواجهه 
با "یافته های تصادفی"

امروزه با پيشرفت تكنولوژی و امكان بررسی 
ژنوم كامل انســانی، محققيــن و موديان اخالق 
با يک نكته بســيار مهم اخالقی مواجه هستند: 
چگونــه با يافته هــای تصادفی برخــورد كنيم 
و جايگاه اخــالق و حقوق انســانی در اينگونه 
مطالعات چيســت؟ مطالعاتی كــه بر روی ژنوم 
انســانی انجام می شــوند توان كشف اختالالت 
يا بيماری های خارج از هــدف اصلی مطالعه را 
دارند. در نتيجه پژوهشــگر بــا يافته های مهم 
بالينی مواجه می شــود و مشخص نيست آيا فرد 
شــركت كننده بايد از اين يافته ها آگاه شود يا 
خير. اين امر چالش اخالقی بزرگ امروزه اســت 
و بحث های متعددی در ايــن زمينه در جريان 
اســت. بار اخالقی و بهداشــت فردی اجتماعی 
اعــالم امكان ابتال بــه يک بيمــاری ژنتيک يا 
هرگونه اختالل در ژنوم انســانی می تواند بسيار 
ســنگين بوده منجــر به آســيب های فردی يا 
اجتماعی وسيع شــود. تصميم گيری مواجهه با 
يک "يافته تصادفی" به هيچ وجه ســاده نيست 
و همچنــان توافق جامعی در مــورد مواجهه با 
اين يافته هــا وجود ندارد. جزييــات برخورد با 
اين يافته ها خارج از حوصله اين مقاله اســت اما 
خوانندگان عالقه مند را بــه مطالعه تعدادی از 
انتشارات موجود در اين زمينه دعوت می نمايد. 

)12و13و14و15(
در انتهــا، به صورت خالصه و فهرســت وار 
به نكاتی كه الزم اســت در فــرم رضايت نامه و 
فرم توافق نامه به اشــتراک گذاشــتن استفاده 
از نمونه های بيولوژيک قيد شــوند می پردازيم. 
الزم به ذكر اســت كــه چنانچــه مطالعه ای با 
اســتفاده از نمونه های بيولوژيک بايگانی شــده 
)مثل بلوک های پارافين يا اساليدهای بيماران( 
طراحی شــود، تهيــه و امضای توافــق نامه به 
اشتراک گذاشــتن نمونه ها بين مركز گيرنده و 

مركز فرستنده نمونه ها ضروری است.

 نکات ضروری که باید 
در فرم رضایتنامه شرکت کنندگان در 

مطالعات تحقیقاتی قید شوند
• مقدمــه جهت تشــريح مطالعه بــه زبان 

غيرعلمی ساده و قابل فهم برای عموم
• بيان و هدف اصلی و اهداف جزيی مطالعه

• معرفی پژوهشگران و موسسه ای كه پژوهش 
را هدايت می كند.

ʺ
مطالعاتی که بر روی ژنوم انســانی 
کشــف  تــوان  می شــوند  انجــام 
اختــالالت یــا بیماری های خــارج از 
هدف اصلی مطالعــه را دارند. در 
نتیجه پژوهشگر با یافته های مهم 
بالینی مواجه می شــود و مشــخص 
نیســت آیا فرد شرکت کننده باید 
از ایــن یافته ها آگاه شــود یا خیر
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• تعهــد شــركت كنندگان بــه مطالعه در 
صورت رضايت به شركت

• آسيب ها و خطرات احتمالی
• فوايد مطالعه برای شخص و جامعه

• چگونگی حفظ و امانت اطالعات شخصی و 
پزشكی

• چگونگــی دسترســی بــه اطالعــات و 
نمونه های بيماران توسط پژوهشگران

• چگونگی ذخيره سازی اطالعات و نمونه ها
• حق مســلم شــركت كننــدگان از قطع 
همكاری در هر زمان كــه اراده نمايند و بدون 
هرگونه آســيب به خدمات بهداشتی – درمانی 

كه نياز دارند.
• چگونگی آگاه ســازی شركت كنندگان از 

نتايج مطالعه
• آگاه ســازی شــركت كنندگان از انجام 
تســت های ژنتيكی و ژنوميكی و تفهيم آنها از 

پتانسيل اطالع رسانی اينگونه مطالعات
• آگاه سازی شركت كنندگان از استفاده از 
داده ها يا نمونه های بيولوژيک آنها در مطالعات 
بين المللی كه نياز به ارســال نمونه يا اشتراک 

داده ها با چند مركز دارند )درصورت نياز(

• چگونگــی جبران مســاعدت و همكاری 
شركت كنندگان

• امكان استفاده تجاری از نتايج مطالعه
• آزادی شــركت كنندگان در سوال كردن 

چنانچه سوال يا مطلبی دارند

نکات ضروری که باید در مثل توافق 
اشتراک داده ها / اشتراک نمونه های 

بیولوژیک قید شوند
• مقدمه جهت معرفی پروژه

• ارايه اطالعات الزم در مورد موسسه ای كه 
داده ها يا نمونه های بيولوژيک را فراهم می  آورد

• ارايــه اطالعات الزم در مورد موسســه ای 
كــه داده ها يا نمونه هــای بيولوژيک را دريافت 

می كند
• توضيح كامل داده ها يــا نمونه های مورد 

اشتراک
• توضيح هدف استفاده از اين داده ها و مواد

• توضيح محدوديت های اســتفاده )چنانچه 
نكاتی وجود دارند(

• مفاد توافق نامه و تعهدات هريک از طرفين
• هزينه انتقال داده ها و مواد

• شرايط عمومی توافق
• شــرايط اختصاصی توافق كــه می تواند 
وابســته به شرايط موسســه ای ، كشوری، و يا 

مليتی باشد.
• شــماره گذاری تمام صفحــات، پاراف هر 

صفحه و امضای طرفين در انتهای قرارداد

تشکر و قدردانی
از كمک صميمانه دكتركيارا اســكوچيانتی 
Chiara Scoccianti منشــی كميته اخالق 
آيارک كه اســاليدهای در ارتباط با پرسشنامه 
كميته اخالق و اصول اخالقی آيارک و سازمان 
بهداشــت جهانی را در اختيار نگارنده گذاشته 

است تشكر و قدردانی می شود.
 همچنين همكاری صميمانه دكتر رودولفو 
ساراچی Rodolfo Saracci كه اساليدهايی 
در مورد تاريخچه اخالق در پزشكی را در اختيار 
 نگارنده گذاشته اســت مورد سپاس و قدردانی

است.
 دكترســاراچی به مدت 23 سال )1982-
2005( رياست كميته اخالق آيارک را به عهده 

داشته است. 
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دكتر جراد گاردنر، پاتولوژيست و استاد دانشگاه 
 Archives of آركانزاس، معاون ســردبير مجله
 Pathology & Laboratory Medicine
اســت. وی جوان تريــن عضــو هيــأت تحريريه 
ايــن مجله در طــول تاريخ 90 ســاله فعاليت آن 
اســت. اين مجله توســط كالج پاتولوژيست های 
آمريــكا منتشــر می شــود. عالقه اصلــی دكتر 
گاردنر در زمينه پاتولوژی پوســت، اســتخوان و 
بافت نــرم و فعاليت های وی بيشــتر معطوف به 
رســانه های اجتماعی، گوشی های هوشمند و ساير 
فناوری هــای جديد مرتبط بــا پاتولوژی، آموزش 
 حرفــه ای و عمومــی، كارهای گروهــی، و موارد

مشابه است.
يک رســتوران در ســياتل. البی يک هتل در 
بوســتون. اتاق نشــيمن خانه مــن در ليتل راک. 
ديزنی لند. دو ســال پيش، هرگز تصور نمی كردم 
ممكن اســت بيمــاران مبتال به آنژيوســاركوم را 
در چنين جاهــای غيرمعمولی همــراه با اعضای 
خانواده شان ببينم. با اين كه پاتولوژيستی هستم كه 
در زمينه ســاركوم كار می كنــم و بارها اين تومور 
را تشــخيص داده ام، ولی هميشــه فكر می كردم 
بعيد اســت حتی يک بيمار مبتال به اين سرطان 
مهاجم و نادر عروق خونی را ببينم يا با او سروكار 
داشــته باشم. پاتولوژيســت ها به ندرت با بيماران 
خود رودررو می شــوند و بسياری از بيماران تصور 
می كنند تشخيص بيماری آنان كار انكولوژيست يا 

جراح بوده و نه پاتولوژيست.
دو سال پيش، در فيس بوک به گروهی پيوستم 
كــه از بيماران مبتال بــه آنژيوســاركوم حمايت 
می كرد. خود را به عنوان پاتولوژيســتی كه به كار 
در زمينه ســاركوم ها عالقمند است معرفی كردم. 
ارائه دهم، ولی  نمی توانســتم توصيه های درمانی 
خوشحال می شدم به پرسش های كلی پاسخ دهم 
و زبان و نقش منحصربفرد پاتولوژيست ها را تشريح 
كنم. استقبال گرم آنان خيره كننده بود. فهميدم كه 
بيماران مايل به صحبت با پاتولوژيست ها هستند. 
آنان به جــای توصيه هــای درمانــی، می خواهند 
بدانند ما چه كار می كنيــم و چرا. برايم جالب بود 
كه بيشــتر بيماران بيش از هر چيــز در پی فهم 
بيماری خود بودند. پرســش های هوشمندانه آنان 
حتی در ذهن خود من پرســش های تازه ای درباره 

تومــوری مطرح كرد كه فكر می كردم همه چيز را 
درباره اش می دانم. دلم می خواست به بيماران ياد 
بدهم، ولی آنان چيزهای بسيار بيشتری به من ياد 
دادند. كســانی كه بقای طوالنی داشتند، جوانان و 
حتی بچه های ســرطانی، بيمارانی كه پاسخ خوبی 
به شــيمی درمانی داده بودند... در اين گروه همه 

اين موارد استثنايی را ديدم.
فهميدم آنژيوســاركوم پيچيده تر و متنوع تر از 
چيزی است كه من متوجه شده بودم. اين بيماران 
عالوه بر دانش پزشكی، به من شجاعت و پايداری 
و اميد را آموختند. مردی هم سن من با همسر و 2 
كودک خردسال، آنژيوساركوم متاستاتيک داشت، 
ولی خوش بينی، اميد و ايمان او بســيار بيشتر از 
من بود. الرن اســكوپ رايان، مؤســس اين گروه 
فيس بوكی و سايت cureasc.org، اندكی پيش از 
فوت خود به من گفت كه می دانست برای او خيلی 
دير شــده، ولی همچنان می جنگيد تا به بيمارانی 
كه به تازگی آنژيوساركوم آنان تشخيص داده شده 

اميد و دانش بدهد.
آخرين تالش وی در اين دنيا اين بود كه آخرين 
توان خود را در جهت التيام دردهای ديگران صرف 
كند. من به احترام اين همه از خود گذشتگی با سوز 

دل می ايستم.
در نهايــت، ايــن گروه بــه مــن آموخت كه 
پاتولوژيســت ها هم چنان دارای هنر شفا بخشيدن 
هســتند. بله، می دانيم كه تشــخيص هايی كه ما 
می دهيم برای درمان بيمار مهم اســت، ولی اغلب 
حس می كنيم چون مريض هــا را نمی بينيم پس 
قادر به درمان آنان هم نيســتيم. فراموش كرده ايم 
كه شــفا هميشــه معادل درمان يا بهبودی جسم 

نيست. يک ســال پيش، از اعضای گروه خواستم 
تصاوير آنژيوســاركوم خود را به اشتراک بگذارند 
)اغلــب پوســت را می گيــرد( تا از آنهــا در يک 
سخنرانی آموزشی برای همكاران پزشک استفاده 
كنم. از تصاوير متعددی كه به ايميل من ســرازير 
شد، يكی برجسته تر بود و هميشه در ذهنم خواهد 
مانــد. چهره به هم ريخته ســيندی، كه زمانی زيبا 
بود، درســت پيش از مرگ. شنونده های سخنرانی 
من بــا ديدن چهــره وی در ســكوت مطلق فرو 
رفتند. اين چهره از آنژيوساركوم را هرگز فراموش 
نخواهند كرد. من هرگــز فراموش نخواهم كرد. با 
بيــم و ترديد، به ِديو ايميل زدم تا بگويم همســر 
ســابق وی چه تأثيــر عميقی بر يک اتــاق پر از 
دكتر گذاشته است. پاســخ او اين بود: "متشكرم، 
متشكرم، متشــكرم! چندين دقيقه طول كشيد تا 
ايميل شما را بخوانم چون با خواندن آن به شدت 
می گريســتم و نمی توانستم نوشــته ها را ببينم... 
احساســاتی و محزون شدم وقتی به ياد آوردم چه 
بر ســرش آمد، توأم با خوشحالی از اين كه رنج او 
بيهوده نبوده است." و بريت، دختر بزرگ سيندی، 
نوشــت: "آن ايميل را سه بار تا آخر خواندم و هر 
بار ســخت تر گريستم. واقعاً كلمه ای پيدا نمی كنم 
تا بگويم چقدر فوق العاده است. آرزو داشتم مادرم 
كســی نبود كه مجبور باشد اين داستان را بگويد. 
اما حال كه اين چنين است، اميدوارم تاريخ پزشكی 
را تغيير دهد و به نجات جان ديگران كمک كند... 
پس از اين همه ســال و ديدن پزشكانی كه ظاهراً 
هيچ عالقه ای نشــان نمی دهند، واقعاً شــگفت اور 
اســت كه كســی اين همه اهميت می دهد. واقعاً 

نمی توانم بگويم چقدر تسلی بخش است."
درنهايت، مهارت يا دانش من مهم نبود. عالقه ام 
به افزايش آگاهی بود كه مايه خوشــحالی و تسلی 
شد. اين شــفا بخشيدن اســت و هر پاتولوژيست 
متواضع و مهربانی می توانــد اين كار را بكند. اين 
بيماران خود را به زحمت می اندازند تا مرا شــخصاً 
در ســياتل يا حتی ديزنی لند ببينند، تنها به اين 
دليل كــه عالقمند به بيماری نادری هســتم كه 
زندگی آنان را از هم پاشــيده است. واقعاً اميدوار و 
معتقدم كه بيماران در كنار پاتولوژيست ها، تاريخ 
پزشــكی را تغيير خواهند داد. مطمئنم زندگی مرا 

تا ابد تغيير داده اند.

 چگونه آنژیـــــــــــوسارکوم و فیـــــــــــس بوک 
زندگـــــــــی مرا تغییر دادند

http://dx.doi.org/10.5858/arpa.2016-0447-ED
Website: azizafshari.com
Email: azizafshari@yahoo.com

منبع

■ دکتر بابک عزیز افشاری
■ متخصص پاتولوژی
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به دلیل همپوشــانی بالینی و هیستوپاتولوژی اغلب تقسیم 
بندی آلوپسی ســخت است. سیستم های طبقه بندی مختلفی 
بیان شده است. اما قابل قبول ترین آنها دو گروه اسکار دهنده 
 ))Non Cicatricial و غیراســکار دهنــده )Cicatricial(

هستند.
 :Main types of Non Scaring alopecia

Alopecia areata -1 )آلوپسی آره آتا(
Androgenic -2 )آندروژنیک(

Trichotillomania -3
Traction.A -4

Telogen effluvium -5
آلوپســی های غیراسکاردهنده، برگشــت پذیر هستند در 

حالی که انواع اسکار دهنده غیرقابل برگشتند.
برخی از انواع آلوپسی های غیراسکار دهنده مانند آلوپسی 
آره آتا، تریکوتیلومانیا و Traction، در ابتدا اسکار ندارند اما 

بعدها اسکار می تواند روی آنها سوار شود.
انواع اسکار دهنده آلوپسی به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم 

می شوند.
)اولیه( مواردی هســتند که فولیکول مو   primary انواع 
بصورت اصلی درگیر می شود مانند Lichenplanopilaris و 
Lupus erythematosus. در سایر موارد فولیکول مو،  هدف 
اصلی واکنش التهابی نیســت و تخریب آن یک  پدیده ثانویه 
 است. مانند رادیاسیون، ارتشاح توموری در اسکالپ، مورفه آ و 

بیماری های عفونی.

■ دکتر زهرا صفایی نراقی )درماتوپاتولوژیست(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

■ دکتر فاطمه منتظر) درماتوپاتولوژیست(استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

■ قسمت اول

 تقسیم بندی
هیستـــــــــوپاتولوژی انواع آلوپســـــــی

Classification of Primary Cicatricial Alopecia
▪ Lymphocytic:
* Chronic cutaneous lupus erythematosus
* LPP
   * Classic. LPP 
   * Frontal Fibrosing alopecia(FFA)
   * Graham- little syndrome
 * Classic pseudopelade (Brocq)
 * Central Centrifugal Cicatricial alopecia(CCCA)
 * Keratosis Follicularis spinulosa decalvans

▪ Neutrophilic:
 * Folliculitis decalvans
 * Dissecting Cellulitis (Folliculitis)
▪ Mixed:
 * Folliculitis (Acne) Keloidalis
 * Folliculitis (Acne) Necrotica
 * Erosive Pustular dermatosis
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 بیوپســی اسکالپ یک روش با ارزش در تشــخیص Hair Loss  است بصورت ایده آل، 2 بیوپســی پانچ عمقی هر کدام به ابعاد
4 میلی متر از 2 منطقه متفاوت باید انجام شــود. یکی از منطقه درگیر و دومی از ناحیه پریفرال که اســکالپ سالم وجود دارد. یک 
شیوه آلترناتیو با برداشتن دو بیوپسی اســت از 2 منطقه متفاوت درگیر )خصوصا در موارد آلوپسی دیفیوز یا اسکار دهنده(. بعضا 

یک بیوپسی هم برای تشخیص کافی خواهد بود که بستگی به تجربه Clinician و پاتولوژیست دارد. 
▪ برش های پاتولوژی باید بصورت Vertical ، Horizontal و یا هر دو باشد.

Vertical مزیتعیب

برای بررسی های کمی )کانت 
فولیکول های مو( مفید نیستند

انجام و تفسیر راحت تر
امکان بررسی جانکشن درم – اپیدرم. در نتیجه 

مفید برای آلوپسی های اسکار دهنده با احتمال 
DLE و LPP درگیری جانکشن درم – اپیدرم. مانند

امکان دسترسی و بررسی جانکشن 
درم – اپیدرمال وجود ندارد.

- برای آنالیز کمی و بررسی های مقایسه ای مفید 
هستند. مانند: 

AGA
Chronic TE

Transverse )Horizontal(

 شکل 1-
برشهای ترانسورس و ورتیکال

شکل3- پانچ بیوپسی اسکالپ /برش ترانسورسشکل2- پانچ بیوپسی اسکالپ /برش ورتیکال 

Scalp Biopsy

Horizontal و Vertical  مزایا و معایب برش های
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)arrector pili( تشکیل شده از موی ترمینال و ولوس، غدد سباسه و عضله :Follicular unit
* در برش های Horizontal از یک بیوپسی mm4، حدود 12-1۰ عدد  Follicular unit یافت می شود.

* هر  Follicular unitبطور تقریبی حاوی 5-2 موی ترمینال و 2-۰ موی ولوس  است.
* بهترین سطح برای رویت این ساختار، سطح انفاندیبولوم و ایسموس  است.

:Terminal Hair Follicles
* موهای ضخیم و بلند با بولب پیگمانته

* بولب مو در چربی ساب کوتانئوس قرار دارد.
 0/06 mm> قطر شفت مو *

 inner root sheath قطر شفت بیشتر از ضخامت *

:True Vellus Hairs
* بولب مو در درم رتیکوالر سطحی یا میانی قرار دارد. * نازک و کوتاه و غیر پیگمانته    

inner root Sheath قطر شفت کمتر از ضخامت *    > 0/03mm قطر شفت مو *

نکات کلیدی

شکل4-ساختار نرمال 
فولیکوالر یونیت

شکل5-اجزاء 
فولیکوالر یونیت در 

برش ترانسورس

شکل7-موی ولووس و 
ترمینال)برش ورتیکال و 

ترانسورس(  

مقایسه جایگاه بولب موی 
ترمینال) چربی زیرپوست( و موی 
ولووس)درم(و همچنین مقایسه 
سایز نسبی شفت مو در این دو 

شکل9- برش ترانسورس 
 قطر شفت موی ترمینال

درمقایسه با شیت داخلی

شکل8-مقایسه سایز 
نسبی شفت مو  

موی ولووس در سمت 
راست و دوساختارموی 

ترمینال در سمت چپ

شکل10-برش 
ترانسورس قطر 

شفت موی ولووس در 
مقایسه با شیت داخلی          

شکل6-موی ترمینال/برش ترانسورس/نامگذاری الیه ها از باال 
به پایین:

medulla; cortex; cuticular layer; Huxley's layer of the inner 
root sheath, Henle's layer of the inner root

 sheath,outer root sheath;  vitreous/glassy layer;  fi brous 
root sheath.
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:Vellous Like Hairs (miniaturized hair)
* مرتبط با موهای ترمینال که بواسطه اثر اندروژن مینیاتوری شد ه اند.

* به لحاظ ظاهری شباهت به موی ولوس دارند.
* تفاوت با موهای ولوس، حضور بقایای بافت همبندی یا همان  Follicullar stellae در زیر بولب مو

 Follicular Stelae (بقایای بافت همبندی عروقی)
بعنوان شاهدی از بخش تحتانی فولیکول موی ناپایدار که در زیر ناحیه bulge قرار می گیرد. معموال این ساختار در فولیکول های 

کاتاژن / تلوژن و نیز Vellus-Like دیده می شود. همچنین می تواند با اسکار یا فیبروز واقعی اشتباه شود.

: Indeterminate
* مورفولوژی بینابین موهای ترمینال و ولوس را دارند و احتماال فاز بینابینی در پروسه مینیاتوری شدن هستند.

* در پانچ بیوپسی mm4 در برش عرضی در افراد سفید پوست بدون آلوپسی:
 )T( که حدود 35-2۰ عدد آنها باید موی ترمینال )کانت توتال مو حدود 4۰ عدد است. )در برخی کتاب ها عدد 22 را اشاره کرد ه اند

و 1۰-5 عدد آنها موی ولوس )V( باشد. بطور کلی T/V Ratio : 3/1تا 4/1
:Hair Cycle

*بولب مو در فاز آناژن پیگمان مالنین زیادی دارد و فعالیت میتوزی باالیی را نشان می دهد.

پارامترهای کمی نرمال در بررسی بیوپسی اسکالپ

* حدود 1۰۰-8۰ % فولیکول های مو در فاز آناژن هستند
* حدود 1-۰% فولیکول های مو در فاز کاتاژن هستند.

* حدود 2۰-۰ % فولیکول های مو فاز تلوژن هستند.

(activegrowth) anagen
(involution) Catagen

(rest) Telogen

شکل11-
follicular stellae برش ورتیکال/موی مینیاتوری

شکل12-
Hair follicle cycle

3 مرحله دارد:
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*در شــروع فاز کاتاژن  ماتریکس مو ناپدید شده و توســط یک هالل باریک اپیتلیالی پاپیالی مو را در برمی گیرد )تصویر15(. سگمان تحتانی 
فولیکولی مو آپوپتوز وسیعی را نشان می دهد)تصویر16(. اندازه آن کوچکتر می شود. the fibrous root sheath ضخیم تر می شود. )تصویر 17(

این فاز به ندرت در بیوپسی یک اسکالپ نرمال کشف می شود. در برش های عرضی فاقد میتوز و پیگمان  است.

*در فاز تلوژن در برش های عرضي، پاپیالی مو بصورت تجمع توپی متراکم از سلول های با هسته دوکی  است در یک استرومای اندک. پاپیالی قرار 
گرفته در عمق اپیتلیوم "Secondary  hair germ" نام دارد.)تصویر19(

,Terminal anagen hair: hair follicle pigmentary unit -13شکل
برشهای ورتیکال و ترانسورس/پیگمان اینتراسیتوپالسمیک بواسطه دندریتیک 

مالنوسیتهایی که درمال پاپیال را احاطه کرده اند

شکل15- 
 Terminal catagen hair,

 bulb : the pale, thin
 epithelial rim (the

 residualhair matrix)
 surrounding the hair

papilla,

شکل17- 
 catagen hairThe

 collapsed,
 involutingepithelium
 can result in a fl oral-

 or asterisk-like pattern.
 The fi brous rootsheath
is beginning to thicken.

شکل19- 
  Bulb of early telogen
 hair, vertical section.

 The hair papilla
 (arrowhead) hair germ
 (arrow), also called the

 telogen germ unit

شکل20- 
 Telogen germinal units

(secondary germ)

شکل16- 
     trichilemmal

keratinizationhighlighted
 in deep rerd around the  hair

shaft.The outer root sheath
shows marked apoptosis

فولیکول مو در فاز کاتاژن
شکل18- 

برش ترانسورس /مقایسه ساختارمو در 
فاز کاتاژن(باال)

 trichilemmal
 keratinizationsurrounding the
 hair shaft, apoptotic cells and

loss of melanin, an anagen
 heavily pigmented terminal

follicle (inferior).
(پایین)

 شکل14- مالنوسیتهای پیگمانته در ساختار بولب مو قابل رویت
هستند

بولب موی اناژن:اپیتلیوم ماتریکس بازوفیلیک به دور فولیکوالر پاپیال
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Alopecia Areata)AA( -1
* درگیری در همه سنین اما در 6۰% بیماران بروز بیماری قبل از 2۰ سالگی  است. * آلوپسی غیراسکار دهنده اتوایمیون 

* 9۰% موارد محدود به اسکالپ است. اگرچه هر منطقه مودار بدن احتمال درگیری وجود دارد.    M=F جنس *
 band Like،Circumscribed :با نماهای )Patches( به لحاظ بالینی الگو های درگیری متفاوت وجود دارد. بصورت تیپیک، ریزش موی لکه ای *
در منطقه تمپورال - اکسی پیتال)ophiasic( و band like  در منطقه فرونتوپاریتال )ophiasis inversus(و پترن رتیکوالر.)تصاویر22تا25(

Non Scaring Alopecia

* اگر این مناطق لکه ای گسترش یافته و بهم اتصال یابند 
 Alopecia Totalis :بصورتی که کل اسکالپ درگیر شود

)تصویر 26(
و چنانچه ریزش مو در کل بدن اتفاق بیفتد:

  Alopecia Universalis

hair follicle in telogen, secondary germ: note the condensation of basaloid cells in a daisy shape in this horizontal section -21شکل

 Alopecia areata: randomly scattered -22شکل
  polycyclicpatches of nearly complete hair loss

 Typical, circumscribed lesions of -23شکل
alopecia areata

Ophiasis pattern of alopecia areata -24شکل Mosaic or reticular alopecia areata -25شکل

 Alopecia areata totalis:in this patient there -26شکل
.iscomplete loss of scalphair
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Remittin Disease
*  دستجات موهای کوتاه ولوس *  نقاط زرد رنگ    

Histipathologic Finding
Acute Phase 

)Swarm of Bees(ارتشاح لنفوسیت و بندرت ائوزینوفیل در ناحیه پری بولبار *
Follicular Stelae ستون پیگمان مالنین در بولب مو و * * افزایش موهای کاتاژن / تلوژن  

* انفاندیبولوم دیالته حاوی اورتوکراتین الیه الیه )معادل yellow dots در درموسکوپی(

یافته های درموسکوپی
Active Disease

* نقاط زرد رنگ )yellow dots(: انفاندیبولوم دیالته حاوی کراتین و سبوم
* Exclamation mark sign : موهای ترمینال کوچک و نازک 

* Coudability hair : موهای ترمینال با اندازه نرمال اما در محل اتصال به اسکالپ نازک شد ه اند.
*  Black dots : بقایای موهای شکسته و باریک 

Yellow dots:شکل27- الوپسی اره اتا

 Alopecia areata: peribulbar lymphocytic infiltrate -29شکل
(swarm of bees)

شکل30- 
 Alopecia areata: hair bulb lymphocytic infiltrate

which also involves the follicularstellaClumps of pigment within a stela -31شکل

 Alopecia areata: these are typical exclamation-mark hairs. Note -28شکل
that they become thinner as they approach the scalp and break readily
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Chronic phase
* التهاب پری بولبار کاهش یافته یا وجود ندارد. 

* افزایش موهای مینیاتوری
* Stelae در زیر فولیکول مینیاتوری  

* تعداد زیادی موهای تلوژن / کاتاژن

Tinea Capitis -1
* در معاینه بالینی شواهد التهاب و scaling دیده می شود.

* در نمونه بیوپسی نیز ارتروکونیدی قارچ داخل فولیکول مو قابل مشاهده  است.

Differential Diagnosis

 :Alopecia areata, late stage -32شکل
stellae و التهاب اندک اطراف بولب و catagen/telogen افزایش موهای فاز

.(endothrix) شکل33- برش ترانسورس- اسپور قارچ در داخل فولیکول مو

شکل34- رنگ امیزی پاس  
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Trichotillomania -2
* در نمای بالینی، لکه های آلوپتیک نامنظم حاوی موهای شکسته با طول متفاوت

* در نمای هیستوپاتولوژی، ستون پیگمان برجسته تر است. موهای مینیاتوری وجود ندارند 
و التهاب حداقل است.

Telogen effluvium -3
در نمای هیستوپاتولوژی، موهای مینیاتوری و التهاب وجود ندارد.

Lupus erythematosus -4
از انواع آلوپســی های اسکاردهنده اســت که فیبروز جایگزین فولیکول مو می شود. التهاب 
اطراف فولیکول مو در نواحی ســطحی فولیکول برجسته است و تغییرات محل اتصال درم در 
الیه بازال اپیدرم و فولیکول مو دیده می شــود. همچنین بعضا رسوبات موسین در درم دیده 

خواهد شد.

(TTM) و تریکوتیلومانیا (AGA) آندروژنیک آلوپسی ،(AA) آلوپسی آره آتا

* نکات کامل و جامع مربوط به هر کدام از بیماری های باال، در مبحث مربوط به خودشان، بحث و تفسیر خواهد شد.

مقایسه هیستوپاتولوژی بین سه نوع آلوپسی

TTMAGAAAمشخصات هیستوپاتولوژی

Stelaeافزایشافزایشنرمال

موهای کاتاژنبصورت شایع دیده می شود.نادرشایع

پیگمان در کانال موشایعدیده نمی شودشایع

پیگمان در Stelaeشایعدیده نمی  شوددیده نمی  شود

لنفوسیت پری بولبارشایعدیده نمی  شوددیده نمی  شود

لنفوسیت در Stelaeشایعدیده نمی  شوددیده نمی شود

ائورزینوفیل در Stalaeشایعدیده نمی  شوددیده نمی شود

 Trichotillomania:  infundibular dilatation, irregularity in the thickness of -35شــکل
theinner root sheath, marked hyperkeratosis, and pigmented cast

شکل36-
 ,Androgenic alopecia  :افزایش موهای مینیاتوری

Androgenetic Alopecia (AGA) -5
هیســتولوژی در این بیماری بسیار شیبه فازکرونیک آلوپسی آره آتا  است. در AGA موهای مینیاتوری بسیار برجسته اند.  التهاب لنفوسیتی اطراف 

بولب مو و نیز ستون پیگمان وجود ندارند.
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پسر15 ساله با توده پاراتستیکوالر تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تصاویر زیر نمای میکروسکوپی ضایعه را نشان 
می دهند. تشخیص چیست؟

آقای 45 ساله به دلیل توده 3 سانتیمتری بیضه تحت عمل جراحی قرار گرفته است.. تصاویر زیر نمای میکروسکوپی 
ضایعه را نشان می دهند. تشخیص چیست؟

 ■ دکتر آتوسا قریب
■ متخصص آسیب شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شـرح حال: 

شـرح حال: 

گزارش مــــــوردی
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▪  تشــخیص ضایعه اگرچه ساده به نظر میرسد ولی وجود برخی نکات 
خاص آنرا از ســایر موارد کالسیک و مشــابه متمایز می نماید. نکات 
کلیدی جهت تشخیص محل ضایعه و ســن بیمار هستند. افتراق بین 
ضایعات داخل بیضه و مجاور بیضه بســیار حیاتی است زیرا برای هر 
محل تشــخیص های افتراقی کامال متفاوتی مطرح می شود. وجود یک 
تومور سلول دوکی پلئومورفیک بدخیم در فرد بالغ تقریبا همیشه مؤید 
لیپوسارکوم ددیفرانسیه بوده و مشــاهده همین نما در کودک یا بالغ 
جوان به نفع رابدومیوسارکوم است. در مورد این نمونه اگرچه تعدادی 
سلول تیپیک رابدومیوبالســتی وجود دارد، ولی سلول هایی با انتهای 
کشــیده ائوزینوفیل و تمایز عضله اسکلتی بســیار اندکند، در حالی 

که در بسیاری از رابدومیوســارکوم های پاراتستیکوالر تمایز عضله 
مخطط حتی به صورت cross striation به طور واضح دیده می شود. 
نکته حائز اهمیت دیگر در این مورد کانون های پلئومورفیســم شدید 
و میتوزهای آتیپیک اســت. وجود آناپالزی مشخص باید در گزارش 
پاتولوژی )مشــابه آناپالزی در تومور ویلمز( قید شود. اگرچه اطالعات 
معدودی در خصوص این موارد در دسترس است ولی به نظر می رسد با 
پیش آگهی بدتری همراهند. تشخیص در ایمونوهیستوشیمی به کمک 
واکنش قوی دسمین و همچنین ایمونوراکتیویتی برای میوژنین تایید 
میشود اگرچه باید به خاطر داشت که میوژنین ممکن است تعداد بسیار 

اندکی از سلول ها را رنگ کند.

▪  وجود برخی نکات در این مورد باعث می شــود که تشخیص -آنقدرها 
هم که به نظر می رســد- سر راســت نباشــد. حضور باندهای کالژن 
ائوزینوفیلیک بیشتر به نفع تومور سلول سرتولی است. به عالوه سلولها 
فاقد سیتوپالسم ائوزینوفیل پر رنگ شاخص سلول های لیدیگ هستند. 
با این حال نمای صفحه مانند بدون ایجاد توبول کامال به نفع تومورسلول 
لیدیگ اســت. همچنین وجود واکوئول های شــفاف حــاوی لیپید نیز 
ازشاخص های تومورسلول لیدیگ است. اندازه تومورکوچک بوده و فاقد 

خصوصیات سیتولوژیک بدخیمی، میتوز، نکروزو تهاجم به بافت اطراف 
است. در صورتی که تردیدی در ماهیت sex cord-stromal بودن تومور 
وجود دارد، بهترین نشانگر ایمونوهیستوشیمی SF-1 و در صورت عدم 
دسترسی به آن، نشانگر اینهیبین است. برخالف هیپرپالزی سلول های 
لیدیگ، در بافت بیضه اطراف تجمعات مولتی ندولر ســلول های لیدیگ 
وجود ندارد. در تومور ســلول  لیدیگ ســلول های لیدیگ بافت اطراف 

طبیعی یا کاهش یافته هستند.

▪  تومور پرســلولی متشکل از ســلول های دوکی و سلول های کوچک آبی رنگ دیده می شــود. در برخی مناطق سیتوپالسم سلول های دوکی کامال 
ائوزینوفیل شده اند. برخی سلول ها آناپالستیک بوده و هسته درشت پلئومورفیک دارند. در این نواحی میتوزهای آتیپیک نیز به چشم می خورند.

▪  ضایعه ندولی با حدود نســبتا مشخص ولی فاقد کپسول است. سلول های نئوپالستیک چند وجهی بوده، دارای سیتوپالسم وسیع صورتی کمرنگ و 
نزدیک به لبه های تومور واکوئولیزه هستند. هسته ها گرد و دارای هستک کوچک ولی مشخصند. صفحات سلول های توموری فاقد توبول بوده و توسط 
باندهای کالژن از هم جدا شــده اند. تعداد اندکی توبول سمینیفروس در بافت حاشیه تومور به دام افتاده اند. سلول های لیدیگ بافت اطراف نیز طبیعی 

به نظر می رسند.

Embryonal rhabdomyosarcoma with anaplasia

Benign Leydig cell tumor

پاســــــخ  گزارش

تشخیص نهایی

تشخیص نهایی

بافت شناسی:

بافت شناسی:

بحث:

بحث:
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دبیر انجمن علمی آسیب شناســی 
توجه  مورد  از  انتقــاد  ضمن  ایران 
قرار نگرفتن نظــرات انجمن های علمی در 
آزمایشگاه  گفت:  سالمت،  حوزه  تصمیمات 
یک سازمان منحصر بفرد و چندتخصصی در 
حیطه خدمات بهداشتی و درمانی است که 
نیاز به نگاه  برای برون رفت از شرایط فعلی 

تخصصی دارد.
به گزارش ايســنا، دكتر محمدعلــی برومند در 
نشســت خبری امروز با موضوع »بررسی مسائل و 
مشكالت آزمايشگاه های پزشكی« در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: عدم تطابق تعرفه با هزينه ها مدتهاست 
كه آزمايشگاه های كشــور را با مشكالت اقتصادی 
مواجــه كرده كه اين موضــوع هرچند كه در طرح 
تحول سالمت تا حدودی مورد توجه قرار گرفت، اما 
همچنان آزمايشگاه ها را به مرز ورشكستگی كشانده 
اســت؛ زيرا از نظر هزينه های مواد مصرفی و كيتها 
 هيچ حوزه ای در خدمات ســالمت مانند آزمايشگاه

نيست.
عضو هيــات علمی دانشــگاه علوم پزشــكی 
تهران در ادامه از مورد توجه قرار نگرفتن نظرات 
انجمن هــای علمی در تصميمات حوزه ســالمت 
انتقاد كرد و گفت: در مــورد تعرفه تعامل خوبی 
ميان وزارت بهداشت، شورای عالی بيمه و سازمان 
نظام پزشكی صورت گرفت و مشخص شد كه در 
سال جاری هزينه های مواد مصرفی آزمايشگاه به 
طور متوسط 35 تا 40درصد افزايش داشته است، 
اما متاســفانه در نهايت افزايش 25 درصدی جزء 
فنی تعرفه مصوب شــد كه پاســخگوی هزينه ها 

نخواهد بود و ادامه اين روند حتماً آزمايشــگاه ها 
را با مشكالت جدی اقتصادی مواجه خواهد كرد 
و می تواند تاثير مســتقيمی در عملكرد آن داشته 

باشد.
برومنــد همچنين بــه نتايج طــرح مديريت 
بهره وری خدمات آزمايشــگاه اشاره كرد و گفت: 
با اجرای اين طرح درخواســت آزمايش ها كاهش 
30 درصدی داشــته كه نشــان از كاهش ميزان 
آزمايش های غيرضروری و هدر رفت منابع دارد، 
اما حتی در اين شرايط نيز چون تعرفه ها افزايش 
معقولی نداشــته، فعاليت بسياری از آزمايشگاه ها 

صرفه اقتصادی ندارد.
دبيــر انجمن علمی آسيب شناســی همچنين 
تاكيد كرد: با توجه به شرايط اقتصادی و فشارهای 
موجود زمينه بروز سوءاســتفاده و تعامالت مالی 
غيراخالقــی وجود دارد و الزم اســت سيســتم 
نظارتی كشور تقويت شود؛ زيرا در غير اين صورت 
ضرر اصلی متوجه بيمار خواهد بود و مراكزی كه 

نخواهند وارد اين جريان شوند، آسيب می بينند.
به گفتــه برومند تمام تعامالت نامناســب در 
صورتــی كه اراده ای وجود داشــته باشــد، قابل 

رديابی و پيگيری است.

 انتقاد از مورد توجه قرار نگرفنت نظرات اجنمن های علمی 
در تصمیمات حوزه سالمت

دبیر کمیســون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به شفاف ســازی مالیات پزشکان گفت: وقتی قانون نظام 
شفافیت مالی پزشکان در مجلس تصویب شود، باید اجرایی شود 

و به نظر بنده این توهین به جامعه پزشکی نیست.
ولی داداشــی، دبير كميســيون اصل 90 مجلس شــورای اسالمی در 
گفتگــو با خبرنگار پارلمانــی خبرگزاری ســالمت در خصوص پرداخت 
ماليات از سوی پزشكان و شفاف ســازی ماليات آنها گفت: همه پزشكان 
ما زحمتكش و قابل احترام هســتند. ما يک قانون مدون در رابطه با اين 
موضوع نداريم، اما وقتی يک قانون تصويب می شود، همه اقشار و صنوف 

بايد آن را رعايت كنند.

داداشــی افزود: قانونی كه تصويب می شــود فرقی نــدارد كه مختص 
پزشــكان، سياســيون يا صنوف ديگر باشــد و همه صنــوف موظف به 
رعايت آن هســتند. وقتی قانون نظام شــفافيت مالی پزشكان در مجلس 
 تصويب شــود، بايد اجرايی شــود و به نظر بنده ايــن توهين به جامعه

پزشكی نيست.
عضو هيئت رئيســه مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر اينكه شفافيت 
مالياتی برای همه كسبه و صنوف وجود دارد، تصريح كرد: برخی ها از اين 
قانون فرار می كنند اما اين قانون برای همه وجود دارد و اگر مجلس برای 
پزشــكان اين موضوع را تصميم بگيرد، بايــد از قانون تبعيت كنند و اين 

عملكرد به قانون، توهين نيست.

دبیر کمیسیون اصل 9۰ در گفتگو با سالمت:

شفاف سازی مالیات پزشکان، توهین به آهنا نیست
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جهانی  مجمع  بین المللــی  رئیس 
سالمت در سال 2۰19، گفت: جامعه 
آکادمیک جهان، از تاثیر تحریم ها علیه ایران 
آگاه است و الزم باشد حرف خودش را می زند.

به گــزارش خبرنگار مهر، علــی جعفريان، در 
حاشيه مراسم اختتاميه هفتمين نشست منطقه ای 
مجمع جهانی ســالمت در جزيره كيش، پيرامون 

ابعاد برگزاری اين نشست، توضيحاتی ارائه داد.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر، مبنی 
بــر اينكه مهمانان خارجی نشســت تا چه اندازه 
در جريــان تحريم ها عليه ايران هســتند، گفت: 
مهمانانی كه در نشســت حضور داشتند به ويژه 
آنها كه از اروپا بودند، همگی نســبت به تحريم ها 
 اظهــار تأســف نموده و با كشــور مــا همراهی

می كنند.
جعفريــان ادامه داد: جامعــه آكادميک جهان 
متوجه اثرات تحريم ها هســت و هر جا الزم باشد 
حــرف خودش را می زند. اما بــا توجه به اينكه از 
سياست فاصله دارد، حرف های آنها خيلی راحت 

به نتيجه نمی رسد.
وی افــزود: ماهيت نشســت منطقه ای مجمع 
جهانی سالمت، تبادل تجربيات و ايده های نو در 

حوزه سالمت در سطح جهانی است.

جعفريــان گفت: برگــزاری اين نشســت در 
شــرايطی كه جمهوری اسالمی ايران تحت تأثير 
تحريم ها قرار دارد، نشــان داد می توانيم ميزبان 
يک نشست بين المللی در حوزه سالمت با كيفيت 

مطلوب باشيم.
همچنين معاون كل وزارت بهداشــت در اين 
نشست، با اشاره به اعمال تحريم های آمريكا عليه 
ايران، گفت: به رغم همه فشــارهای سياسی عليه 
كشورمان، امسال سال ديپلماسی سالمت در ايران 
است. ايرج حريرچی، افزود: در شرايطی كه شاهد 
تحريم های ظالمانه آمريكا عليه كشورمان هستيم، 
برگــزاری دو رويداد مهم بيــن المللی در حوزه 
سالمت، در ايران، نشان می دهد كه توانسته ايم در 

عرصه ديپلماسی سالمت، موفق باشيم.
وی، برگزاری نشست منطقه ای مجمع جهانی 

سالمت در جزيره كيش را يک اتفاق مهم در حوزه 
ديپلماســی ســالمت عنوان كرد و گفت: حضور 
مهمانانی از 43 كشــور جهان در اين نشست، از 

اهميت بااليی برخوردار بود.
حريرچی ادامه داد: پيــام ايران در اين رويداد 
بين المللی به آمريكا اين بود كه ما برای سالمت 
مردم كشــور خودمان و دنيا تــالش می كنيم و 
می گوئيم كه امســال، سال ديپلماسی سالمت در 

ايران است.
معاون كل وزارت بهداشت، در ادامه از برگزاری 
نشست وزرای بهداشت كشورهای »امور« در مهر 
ماه امســال به ميزبانی تهران خبر داد و گفت: در 
نشست مهر ماه، سران سازمان بهداشت جهانی و 
وزرای بهداشت منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا 

حضور خواهند داشت.

جامعه آکادمیک جهان از تاثیر حتریم ها علیه ایران آگاه است

وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی در پیامی به مناسبت روز 
اطالعات  و  داده ها  آزمایشگاهی گفت:  علوم 
علــوم آزمایشــگاهی در حوزه ســالمت، 
جایگزینــی ندارد و هرگونــه اعتالی علوم 

پزشــکی و سالمت، مســتلزم پیوستگی و 
هم افزایی علوم پایه و بالینی است.

 بــه گزارش خبرگــزاری فارس، ســعيد نمكی 
وزير بهداشــت طــی پيامی به مناســبت روز علوم 
آزمايشــگاهی اعــالم كــرد: ســی ام فروردين ماه، 

زاد روز حكيــم جرجانی، فرصتی ارزشــمند برای 
تجديــد قدردانی از زحمات و خدمات جامعه بزرگ 
آزمايشگاهيان كشور است، چه آنهايی كه در ميدان 
ارائــه خدمــات بالينی حاضرند و چــه عزيزانی كه 
عرصــه آموزش و پژوهش در علوم پايه پزشــكی و 
آزمايشــگاهی را انتخاب كرده انــد. در جهان امروز، 
داده هــا و اطالعات علــوم آزمايشــگاهی در حوزه 
ســالمت، جايگزينی نــدارد و هرگونه اعتالی علوم 
پزشكی و ســالمت، مستلزم پيوستگی و هم افزايی 
علوم پايه و بالينی اســت.  در اين راستا الزم است 
به زحمات و دشواری های كارشناسان و متخصصين 
علوم آزمايشــگاهی بــرای توليد و دسترســی به 
داده های سالمت، رعايت اســتانداردهای استخراج 
و توليــد و از همــه مهم تــر، ريســک و تهديدات 
احتمالی شــغلی، اشــاره داشــت. اينجانب به نوبه 
خود ضمن گراميداشــت اين مناســبت، روز علوم 
آزمايشگاهی را به اساتيد، كارشناسان و دانشجويان 
علوم آزمايشــگاهی در سراسر كشور تبريک گفته و 
تالش های شــان را ارج می نهم و اميدوارم اين روز، 
آغــازی برای بهبود همه جانبه علوم آزمايشــگاهی 
 و توفيــق خدمــت روزافزون بــرای اين گــروه از 

همكارانمان باشد.

وزیر هبداشت: 

 اطــــــــالعات علوم آزمایشگاهی در حوزه ســــــــــالمت 
جایگزینــــــــــــــی ندارد
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مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان 
بیمه سالمت از ورود طرح نسخه نویسی 
الکترونیک به مرحله اجرایی خبر داد و گفت: 
در سال جاری درصدد تکمیل این برنامه برای 
بیمه شدگان مشــمول نظام ارجاع هستیم، به 
خصوص در اســتان های فارس و مازندران که 
پزشک خانواده در آن مستقر شده و بیمه شدگان 
روستایی که از مراکز بهداشتی درمانی به سطوح 

باالتر ارجاع می شوند.
دكتر حنان حاجی محمودی در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص برنامه های اجرايی برای نســخه نويسی 
الكترونيک گفت: برنامه پايلوت در اســتان كرمان 
انجام شــده و از اواسط اسفند ماه سال گذشته اين 
برنامه در يک شهرســتان از هر استان پياده سازی 
شده و در نظر است به تدريج در كل كشور اجرا شود 

و ما وارد فاز استقرار شويم.
وی گفت: در ســال جــاری درصدد تكميل اين 
برنامه برای بيمه شــدگان مشــمول نظــام ارجاع 
هستيم، به خصوص در استان های فارس و مازندران 
كه پزشک خانواده در آن مستقر شده و بيمه شدگان 
روســتايی كه از مراكز بهداشتی درمانی به سطوح 
باالتر ارجاع می شــوند. البته پزشكانی كه تا كنون 
درگير اين طرح شدند، در بخش خصوصی اشتغال 
داشتند و عمدتاً در مسير نظام ارجاع كار نمی كردند 

و نظام پرداخت به آنها به ازای نسخه بوده است.
حاجی محمودی درباره همكاری پزشكان با طرح 
نسخه نويسی الكترونيک گفت: پزشكانی كه تجربه 
كار با نرم افزارهای مختلف را داشته اند، از اين طرح 
استقبال كردند، اما پزشــكانی هم هستند كه نياز 

هست وقت بيشتری برايشان صرف شود.
مدير كل دفتر خدمات تخصصی بيمه سالمت، 
طرح نسخه نويسی الكترونيک را در راستای مديريت 
اطالعات نظام سالمت دانســت و افزود: با شروع و 
ادامه اين طرح يک بانک اطالعاتی به وجود می آيد 
كه می توان عالوه بر رعايت كليه قوانين و جلوگيری 
از تخلفات، شــاهد بهبود وضعيت درمانی و دارويی 
بيمار، اطالع رســانی به بيمه شده و پزشک معالج 
و شــفافيت مالی در انجام تمام خدمات به صورت 
آنالين باشيم. وی افزود: برای تكميل قوانين نسخه 
نويسی الكترونيک در بحث پزشک خانواده، در حال 
شناســايی و انتساب جمعيت به پزشــک خانواده 
هستيم تا هر پزشک فقط برای بيماران تحت پوشش 
خود اقدام به نسخه نويسی كند و در همين زمينه 

برخی فعاليت های نرم افزاری در حال انجام است.

ســالمت نیوز: به گفته دبیر شورای 
عالی نظام پزشکی:»مشــکل عموم 
جامعه پزشــکی این اســت که با وضعیت 
تورم افسارگسیختهای که وجود دارد و نرخ 
ارزی که در حوزه پزشــکی خیلی موثرتر از 
دیگر حوزه ها اســت عمال اداره کردن مراکز 

تشخیصی و درمانی غیرممکن شده است.« 
دكتر محســن مصلحی درباره لــزوم بازنگری 
در تعرفه های درمانی گفــت:» تعيين تعرفه های 
درمانی، طبق قانون فرمولی دارد كه براساس تورم 
ســاليانه،هزينه ها، استهالک سرمايه و غيره است. 
حق بيمه پرســنل، حقوق و دســتمزد، ماليات، 
هزينه لوازم مصرفی و تجهيزات بيمارستانی و ... و 
به طور ميانگين بيش از 40 الی 50 درصد افزايش 
داشــته اســت و حتی قيمت برخی از تجهيزات 
پزشــكی و بيمارســتانی باالی 200 درصد رشد 
داشته است بنابراين درچنين شرايطی برای تامين 
هزينه ها بايد درآمد منطقی هم وجود داشته باشد. 
در حالی كه درآمد پزشكان از طريق بيمه و آن هم 

با تاخير يكساله در حال پرداخت است. « 
دكتر مصلحــی تاكيد كــرد:» در حال حاضر 
مشــكل عموم جامعه پزشــكی اين اســت كه با 
وضعيــت تورم افسارگســيخته ای كه وجود دارد 
و نــرخ ارزی كه در حوزه پزشــكی خيلی موثرتر 
از ديگــر حوزه ها اســت عمال اداره كــردن مراكز 
تشــخيصی و درمانی غيرممكن شــده است اين 
مســئله از اينكه گروهی حقش را بخواهد متفاوت 

است. «
وی با تاكيــد براينكه در حــال حاضر جامعه 
پزشكی به دنبال اعمال قيمت تمام شده خدمات 
در تعرفه ها نيســت ، گفت:» قيمت تمام شده هر 
خدمتی محاسبه شده و اگر بخواهيم به قيمت تمام 
شده نزديک شويم بالغ بر 70 درصد تعرفه موجود 
بايد افزايش پيدا كند اما در شــرايط اجتماعی و 
اقتصادی كشــور كه همه از آن اطالع دارند بحث 

اين اســت كه تعرفه ها حداقل، عددی باشد كه ما 
بتوانيم مراكز تشخيصی و درمانی را اداره كنيم.«

وی با اشــاره به بحــث ماليات گفــت:» عدد 
و رقم هايی كــه به عنوان فرار مالياتی پزشــكان 
محاسبه و اعالم  می شود اصال واقعی نيست با توجه 
به اينكه تعداد زيادی از پزشــكان ما يا مشغول به 
كار نشــده اند يا خارج از كشور هستند اين تعداد 
برای ماليات محاســبه  می شوند و  می گويند چون 
اين تعداد پزشــک داريم بنابراين بايد فالن مقدار 
ماليات از گروه پزشــكی اخذ كنيم در صورتی كه 
فرض كنيد كه از حدود 80 هزار پزشک عمومی، 
35 هزار پزشــک عمومی در حال فعاليت هستند 
اما مبنای فرارمالياتی را بر 80 هزار پزشک عمومی 

 می گذارند.«
دكتر مصلحی افزود:»جامعه پزشــكی به زعم 
كارشناســان ادارات مالياتی خوش حساب ترين 
اقشار جامعه در پراخت ماليات هستند و تعامالت 
خوبی هم با حوزه مالياتی داشتند ولی صحبت اين 
اســت كه ماليات بايد متناسب با درآمد پزشكان 

باشد.«
وی با بيــان اينكه با تعرفه هــای كنونی تمام 
اقشار پزشكان دچار مشــكل هستند، گفت:» در 
بعضی از بخش ها كه وابســتگی بيشتری به مواد 
مصرفی و لوازم و تجهيزات پزشــكی دارند طبيعتا 
مشكالت بيشتری خواهند داشت. البته آن بخش 
از جامعه پزشــكی كه وابستگی كمتری به مواد و 
تجهيزات دارند افزايش تعرفه شــان هم بار زيادی 
را بــه دوش دولت اضافه نمی كند اتفاقا اگر تعرفه 
نسخه نويس ها را افزايش دهيم اين به نفع جامعه 
است چرا كه آنها تعداد كمتری بيمار را با فرصت 
بيشــتری  می توانند ويزيت و معاينه كنند و هرچه 
بيشتر از اين راه به اطالعات بيشتری از بيمارشان 
برسند از تجويز موارد پاراكلينيكی كاسته خواهد 
شــد در كل عدد و رقم آنچنانی به حوزه سالمت 

تحميل نخواهد شد.«

دبیر شورای عالی نظام پزشکی مطرح کرد:

 اداره کردن مراکز تشخییص و درماین
غیرممکن شده 

نسخ  چه پزشکانــــــــی 
 امسال

 "الکرتونیک" می شود؟

ʺ

ʺ
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فوق تخصص رادیولوژی مداخله ای و 
عروقی گفت: در سال های اخیر ابداع 
روش »فیوژن« موجب انقالبی در تشــخیص 

سرطان پروستات شده است.
  محمــد نظــری فلوشــيپ فــوق تخصصی 
راديولــوژی مداخله ای و عروقــی در گفت وگو با 
خبرنگار ســالمت خبرگزاری فــارس اظهار كرد: 
ســرطان پروستات به عنوان ســرطانی شايع در 
مردان محسوب می شود كه بروز آن در سال های 

اخير رو به افزايش بوده است. 
 نظری، عضو هيئت مديره جهاد دانشگاهی علوم 
پزشــكی تهران در مورد روش تشخيص سرطان 
پروســتات گفت: تاكنون نمونه برداری پروستات 

روش مرسوم تشــخيص اين نوع از سرطان بوده 
اســت اما اشــكال ايــن روش اين اســت كه در 
اغلب موارد تومور در ســونوگرافی قابل مشاهده 
نيســت و نمونه برداری كور بوده و احتمال عدم 
تشخيص سرطان وجود دارد.  وی تصريح كرد: در 
ســال های اخير ابداع روش فيوژن موجب انقالبی 
در تشخيص اين بيماری شده است بطوری  كه در 
 MRI اين روش ابتدا از پروســتات با استفاده از
تصويربــرداری و ســپس تصاوير آن بــا تصاوير 
سونوگرافی جهت نمونه برداری تركيب می شود، 
به همين دليل تومور بطور مستقيم قابل مشاهده 

است و از آن نمونه برداری می شود.
 اين عضو هيئت علمی جهاد دانشــگاهی علوم 

پزشــكی تهران مزايای ديگر ايــن روش را دقت 
باالتر در تعيين درجه تومور دانســت و يادآور شد 
اين روش در تعيين نوع درمان اهميت بســزايی 
دارد و می توان با قاطعيت ادعا كرد كه اســتفاده 
از فيوژن در تشــخيص سرطان پروستات، انقالب 

عرصه پزشكی است.
 وی در پايــان تاكيد كرد: ما نيز در راســتای 
بكارگيری پيشــرفته ترين روش های تشخيصی 
و درمانی همگام با كشــورهای پيشرفته، در سال 
هــای اخير ايــن روش را جايگزيــن روش های 
قديمی نمونه برداری پروستات كرده ايم كه بطور 
قابل مالحظه ای موجب ارتقاء دقت تشخيصی در 

بيماران مبتال به سرطان پروستات شده است.

ایجاد  ضرورت  بر  بهداشــت  وزیر 
هماهنگی های بیشــتر در شــبکه 
بهداشت و درمان کشور و تسریع در اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت تا پایان بهار 98، 

تاکید کرد.
 به گزارش خبرگزاری فارس، جلســه شورای 
سياســتگذاری و ســتاد اجرايی نظام ســالمت 
الكترونيک با حضور ســعيد نمكی وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكی، معاونيــن، مديران و 
مشاوران اين وزارتخانه و از طريق برقراری ارتباط 
ويدئويی با روســای دانشــگاه های علوم پزشكی 
مجری پرونده الكترونيک ســالمت در استان ها، 

در ستاد وزارت بهداشت، برگزار شد.
نمكــی در اين جلســه، بــر ضــرورت ايجاد 

هماهنگی های بيشتر در شبكه بهداشت و درمان 
كشــور و تســريع در اجرای پرونــده الكترونيک 

سالمت تا پايان بهار 98، تاكيد كرد.
تمرکز دانشگاه ها باید بر استقرار پرونده 

الکترونیک سالمت باشد
وی با تاكيد بر تمركز دانشــگاه ها بر اســتقرار 
پرونده الكترونيک ســالمت، گفت: در روند اجرا 
و اســتقرار پرونده الكترونيک سالمت، نبايد هيچ 
جزيی مغفول واقع شود و دانشگاه ها نبايد استقرار 
پرونده را به اجرای پزشكی خانواده و نظام ارجاع 
گره زنند؛ چراكه در اين صــورت، اجرای پرونده 
الكترونيک ســالمت دچار وقفه می شود. بنابراين، 
بعد از استقرار پرونده الكترونيک سالمت، سيستم 
ارجــاع و پزشــكی خانواده نيز بازنگری شــده و 

اجرايی خواهد شد.
وزير بهداشت از پرونده الكترونيک سالمت، به 
عنــوان يک قرارگاه نام بــرد و افزود: از اين پس، 
بايد به مقوله پرونده الكترونيک سالمت، به عنوان 
يک قرارگاه نگريســته شــود و اين برنامه، آغازی 
برای اجــرای طرح های ديگر همچون پزشــكی 
خانــواده و نظام ارجاع، در ســطح كشــور، تلقی 
شود. زمانی كه قول اســتقرار پرونده الكترونيک 
ســالمت تا بهار 98 را داديم، اين ســخن اندكی 
بلندپروازانه به نظر آمد، اما خوشــبختانه با وجود 
مديران توانمندی كه در ستاد و دانشگاه ها داريم، 
اين هدف ميسر خواهد شد. اين مديران، بال های 
قدرتمند پرواز وزارت بهداشــت، برای رسيدن به 

اهداف بلندپروازانه هستند.

 جدیدترین روش در تشخیص
رسطان »پروستات«

 لزوم ترسیع اجرای پرونده
الکرتونیک سالمت

ʺ

ʺ
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دومين ســمينار آسيب شناســي مولكولي و 
سيتوژنتيک 13-12 ارديبهشت 1398 به همت 
كميته مولكولي و ســيتوژنتيک انجمن آســيب 
شناســي ايران و گروه آســيب شناسي دانشگاه 

علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.
اين ســمينار به صورت دو ســاالنه برگزار مي 
گردد و اوليــن بار در آذر ماه 1396 در شــيراز 
برگزار گرديد. اين سمينار دو روزه، روز پنجشنبه 
12 ارديبهشــت 98 در ســالن دكتر قريب مركز 

طبی كودكان در تهران آغاز به كار كرد.
دكتر محمد واسعی رئيس سمينار، دكتر معين 
الدين صفوی دبير علمی و دكتر مريم ابوالحسنی 
 دبيــر اجرايــی ايــن ســمينار دو روزه بودنــد.
پــس از مراســم افتتاحيــه كه با حضــور دكتر 
مســلم بهادری، دكتر محمد تقی حقی آشتيانی 
و دكتر محمد واســعی برگزار شد، تكنيک های 
پايه مولكولي با مباحث پره آناليز در آزمايشــگاه 

مولكولی، روشــهای مولكولی پايــه و روتين در 
آزمايشگاه در دو بخش توسط متخصصين آسيب 

شناسی ارائه شد.
عيب يابی در PCR، تست های تشخيصی پره 
ناتال برای تريزومی هــا، تكنيكهای توالی يابی، 
تفسير الكتروفروگرام و توالی يابی به روش سنگر 

از مباحث سخنرانی شده در پانل دوم بود.
در پايان كارگاه بيوانفورماتيک 1 و 2 توســط 

دكتر نوربخش دكترای ايمونولوژی ارائه شد.
روز اول سمينار با برگزاري جلسه كميته علمی 

پاتولوژی مولكولی و سيتوژنتيک به پايان رسيد.
در روز دوم تكنيک های پيشــرفته مولكولی و 
تكنيک ها و تســت های موردی با سخنرانی در 
مباحث مختلف ارائه شد. كارگاه آناليز بيان ژن 1 
و 2 برنامه پايانی روز دوم ســمينار بود كه توسط 
خانم دكتــر محمدي يگانه دكتراي بيوتكنولوژي 

ارائه شد.

كميته علمي مولكولي و ســيتوژنتيک انجمن 
آســيب شناسي مدت يک ســال است كه شروع 
به فعاليت كرده اســت و ارتقاء دانش مولكولي و 
ســيتوژنتيک از اهم فعاليتهاي آن مي باشد. اين 
كميته كمــک در برگزاري دو ســاالنه مولكولي 
و ســيتوژنتيک و كنگره آســيب شناسي و طب 
آزمايشــگاه مي كند و بــا دادن مقاالت مربوطه 
براي نشريه علمي خبري اتجمن آسيب شناسي 
ايران و خبرهاي علمي در ســايت انجمن آسيب 
شناســي اين دانش را براي همكاران عالقمند به 
روز رســاني مي كند. اكثر فارغ التحصيالن رشته 
فلوشيپ آسيب شناسي مولكولي و سيتوژنتيک و 
ساير همكاران آســيب شناس عالقمند و مجرب 

در اين زمينه عضو اين كميته علمي مي باشند.
اين كميته در نظر دارد با ياري خداوند، سومين 
سمينار آسيب شناسي مولكولي و سيتوژنتيک را 

در سال 1400 در شهر مشهد برگزار كند.

دوميـــــــن مسينار آسيب شنایس مولكویل و سيتوژنتيك
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