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Clinical&Anatomical
(Figure 7B); sometimes the subcutis is involved.31 Plasma cells are

admixed and, in contrast to B-cell PSL, they are predominantly found

near the epidermis or at the periphery of the infiltrates.32 Reactive

germinal centers occur in about 30% of the biopsies. Leinweber

et al33 reported tingible body macrophages in all their investigated

cases (6/6) of PCMZL with reactive germinal centers. Moreover, these

entities cannot be discriminated by the presence and number of

eosinophils.

The tumor cells in PCMZL are positive for B-cell markers

(e.g., CD79a+, CD20+, Pax-5+), positive for bcl-2, and negative for bcl-

6. Numerous T-cells are typically admixed. The T-cells are also positive

for bcl-2 and have to be carefully differentiated from bcl-2+ B-cells. The

presence of CD123+ plasmacytoid dendritic cells (PDCs) does not allow

a differentiation between B-cell PSL and MZL, although the majority of

MZL presented a higher number and larger clusters.22

A helpful finding in MZL is the immunoglobulin light chains restric-

tion for kappa or lambda (Figure 7C,D) (ratio of at least 5:1 or 10:1,

see above), which is found in about 85% of the cases. In 60% and

70% of PCMZLs a clonal B-cell is detectable. Nevertheless, some

PCMZLs show no monoclonality, while some PSLs can also have a

light chain restriction.

Primary cutaneous follicle center lymphoma (PCFCL) presents

clinically with solitary and sometimes multiple erythematous to bluish

nodules, typically located on the head, face, or neck. A manifestation

on the upper trunk with annular erythematous infiltrates and was

originally described under the term reticulohistocytoma dorsi (Crosti

lymphoma).

Histopathologically, PCFCL is characterized by centrocyte-like dif-

ferentiated tumor cells arranged in neoplastic follicles of different

sizes (Figure 8A, inset, 8B). The tumor cells are positive for bcl-6

(Figure 8C). It should be mentioned that the vast majority of PCFCL

do not express bcl-2 (Figure 8D). Therefore, the expression of bcl-2 is

mostly not helpful to discriminate PCFCL from B-PSL. Only about

10% to 15% of PCFCLs express bcl-2 in the tumor cells. In contrast,

secondary cutaneous infiltrates by nodal FCL express bcl-2, due to

underlying t(14;18) translocation in the majority of the cases. Bcl-6

and bcl-2 co-expression in germinal centers excludes a reactive germi-

nal center. Clusters of CD123+ PDCs were found in only 13% of

PCFCL; therefore, this finding might be an additional clue to differen-

tiate this entity from B-cell PSL.22

In only 20% of primary cutaneous FCL can tingible body macro-

phages be found.33 The networks of CD21+ follicular dendritic

F IGURE 7 Primary cutaneous marginal zone lymphoma: A, Solitary bluish nodules on the trunk. B, Nodular infiltrates in the dermis,
predominately arranged around the vessels (H&E, ×200). C, Monotypic expression of immunoglobulin light chain lambda or (D) kappa (×200)
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دسرتیس عادالنه خدمات سالمت
 در حوزه آسیب شنایس و طب آزمایشگاه

درمانــی  بهداشــتی،  خدمــات  از  برخــورداری 
حقــوق  مهم تریــن  از  پزشــکی،  مراقبت هــای  و 
عهــده  بــر  آن  تأمیــن  کــه   اســت  جامعــه  آحــاد 
کمیتــی و بــر پایــه اســتقرار نظــام جامــع  نظــام حا
کشــور اســت و دولــت موظــف اســت  ســامت در 
خدمــات  بــه  همگانــی  و  عادالنــه  دسترســی  تــا 
پزشــکی را بــرای مــردم فراهــم نمایــد. بــر این اســاس 
گونــه تبعیــض،  دولــت موظــف اســت بــدور از هــر 
ــی  ــی  تمام ــی علم ــه مبان ــر پای ــان و ب ــی آس دسترس
فراهــم  افــراد جامعــه  بــرای  را  خدمــات ســامت 

ســازد.
ــردم  ــی م ــامی دسترس ــاب اس ــوع انق ــس از وق پ
بــه خدمــات پزشــکی بــا رشــد قابــل  توجهــی مواجه 
شــد، امــا بررســی میدانــی و آمــاری عملکــرد نظــام 
نارســایی های  وجــود  نشــان دهنده  ســامت 
جــدی در دسترســی عادالنــه بــه خدمات پزشــکی 

کشــور اســت.  کیفیــت در مناطــق مختلــف  ــا  ب
نکتــه مهــم در دسترســی آســان بــه ایــن خدمــات 
را محــدود  فقــط دسترســی  نبایــد  کــه  اســت  آن 

ــه  ــه نزدیکــی فیزیکــی بدانیــم، بلکــه دسترســی ب ب
معنــای امــکان در دســترس بــودن خدمــات چــه 
از نظــر فیزیکــی و چــه از نظــر قــدرت خریــد مــردم! 
و  خریــد  قــدرت  کاهــش  بســتر  در  شــک  بــدون 
کارآمــدی بیمه هــا، بــا وجــود مرکــز ارائــه خدمــات  نا
یافــت خدمــات وجــود  در چنــد قدمــی، امــکان در

نخواهــد داشــت!
در حــال حاضــر بــدون تردیــد نظــام ســامت در 
خصــوص تربیــت و تامیــن نیــروی انســانی و تامین 
تجهیــرات و فناوریهــای نویــن در صــدر نظام های 
ســامت در منطقــه و در حــوزه هایــی در ســطح 
کســب رتبــه هــای جهانــی  کــه  جهــان قــرار دارد 
گســتره متنــوع برنامــه هــای  توســط متخصصــان، 
ــا ســازمان  نظــام ســامت ، همــکاری تنگاتنــگ ب
جهانــی بهداشــت و دانشــگاه هــا و ســازمانهای 

گواهــی بــر ایــن مدعــا اســت. پیشــرو 
امــا در حیطــه خدمــات آســیب شناســی و طــب 
آزمایشــگاه موضــوع عــدم دسترســی عادالنــه بــه 
خدمــات ایــن حــوزه ماننــد بســیاری از حــوزه هــای 
یــع ایــن  نظــام ســامت، بیشــتر مرتبــط بــا نحــوه توز
تعــداد  فزونــی  و  گســتردگی  علیرغــم  خدمــات 
ایــن  دالیــل  مهمتریــن  از  اســت.  متخصصیــن 
یــع ناعادالنــه و غیــر علمــی خدمــات،  نارســایی توز
کارشناســی  تدویــن سیاســتهای مقطعــی و غیــر 
گیــران و ســطحی نگــری آنهــا و اعمــال  تصمیــم 
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ــدون  ــات ب ــتقرار خدم ــی در اس ــران محل ــوذ مدی نف
گرفتــن الگــوی جامــع گســتره ایــن خدمــات  در نظــر 
کــه ایــن خــود ناشــی از عــدم اســتقرار  بــر میگــردد 
نقشــه جامــع ســامت و تغییــرات پــی در پــی در 

گــذاری در ایــن حــوزه اســت. سیاســت 
حیطــه  در  حاضــر  حــال  در  خــاص  طــور  بــه 
آزمایشــگاه هــای پزشــکی باوجــود اســتقرار نیــروی 
مدیریتــی،  و  فنــی  مختلــف  ســطوح  در  انســانی 
و  نویــن  فناوریهــای  و  تجهیــزات  تنــوع  و  گســتره 
الگوهــای مختلــف ســطح بنــدی و مدیریتــی در 
پهنــه جغرافیایــی ایــران، شــاهد نارســایی هایــی در 
یــع ایــن خدمــات بــه ویــژه در ســطح مدیریتــی و  توز

فنــاوری آســیب شناســی هســتیم.
در  خدمــات  یــع  توز در  نارســایی ها  بــر  عــاوه 
بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد  مهــم  نکتــه  کشــور، 
مناطــق  در  شــده  تربیــت  نیروهــای  مانــدگاری 
مختلف کشــور اســت. متاســفانه در شرایط حاضر 
دانش آموختــگان  بــرای  قانونــی  تعهــدات  انجــام 
مختلــف رشــته های مرتبــط بــا ســامت بیشــتر بــه 
مثابــه انجــام نوعــی خدمــت وظیفــه عمومــی اســت 
کــه شــخص موظــف در آرزوی اتمــام دوره اســت 
و شــانس مانــدگاری شــخص در منطقــه اعزامــی 

کاهــش قابــل ماحظــه ای یافتــه اســت.
غیــر  یــع  توز و  هــا  نارســایی  ایــن  تردیــد  بــدون 
چنــد  سیاســتهای  بــا  مرتبــط  خدمــات  عادالنــه 
وجهــی کان نظــام ســامت ، تحریمهــای گســترده 
ابتدایــی،  حتــی  و  نویــن  فناوریهــای  تامیــن  در 
عــدم تامیــن مالــی همــکاران آســیب شــناس در 
کا و عــدم تدویــن نقشــه جامــع در  دوران ضریــب 
کــم برخــوردار و  اســتقرار مانــدگاری آنهــا در مناطــق 
محــروم، عــدم همــکاری مدیریتــی و برنامــه ریــزی 
ایــن  در  شناســی  آســیب  خدمــات  اســتقرار  در 

مناطــق اســت.

ایــن حــوزه تغییــر  یکــی از چالشــهای دیگــر در 
سیاســت الگــوی آموزشــی و مدیریتــی در حیطــه 
ــر  ــر اســاس نقشــه راه و بلکــه ب ــه ب مســئولیت فنــی ن
گــروه هــای مختلــف در  پایــه ایجــاد اشــتغال بــرای 
کــه ایــن امــر علیرغــم ضــرورت  ایــن حــوزه اســت 
حضــور و دسترســی بــه دانش فنی آســیب شناســی 
آزمایشــگاه  ایجــاد  بــه  منجــر  ســطوح  تمامــی  در 
ــا  گســترده و بــدون ارائــه خدمــات ب هــای پزشــکی 
کــه صرفــا هزینــه هــای  گــردد  کامــل مــی  پوشــش 
قابــل  کمــک  و  داده  افزایــش  را  ســامت  نظــام 
همــه  دسترســی  و  عدالــت  برقــراری  در  توجهــی 
جانبــه در ایــن حــوزه نمــی نمایــد. بــه عبــارت دیگــر 
سیاســت گذاری در تربیــت نیــروی انســانی بــر فشــار 
گروه هــای ذینفــع متمرکــز اســت تــا سیاســت های 

گســترش خدمــات! کان دولــت بــرای 
بــه نظــر میرســد دسترســی عادالنــه تــر بــه خدمــات 
حــوزه آســیب شناســی بــا اتخــاذ نقشــه جامــع نظــام 
آزمایشــگاهی و تقویــت الگــوی آموزشــی دســتیاری 
آســیب شناســی و ارتقــای آمــوزش در ســایر ســطوح، 
برقــراری سیاســتهای تشــویقی و موثــر در مانــدگاری 
همــکاران در مناطــق مــورد نیــاز، صــدور مجــوز هــای 
راه انــدازی آزمایشــگاه هــای پزشــکی بر اســاس نقشــه 
راه مــدون در ایــن حــوزه، اجــرای برنامــه هــای ارجــاع 
و ســطح بنــدی خدمــات حــوزه طــب آزمایشــگاه، 
رویکــرد جــدی بــه برنامــه هــای موجــود و واکاوی آنهــا 
و عــزم جــدی در اســتقرار برنامــه هــای بازنگــری شــده 
ایــن حــوزه بــا مشــارکت آزمایشــگاه مرجــع ســامت و 
انجمنهــای آزمایشــگاهی، تامیــن هزینه هــای واقعی 
ــر و  گ ــه  ــازمانهای بیم ــط س ــوزه توس ــن ح ــات ای خدم
کاهــش ســهم پرداختی مــردم و کاهش اثــرات حذف 
ارز ترجیحــی در ایــن حــوزه، تامین فناوریهــای نوین و 
ملزومــات مربوطــه با برداشــتن اثــرات تحریمی امکان 

پذیــر باشــد.
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آیا اراده ای برای حفظ رسمایه انساین 
کشور وجود دارد؟

ــار از باالتریــن ســطح  ــاره مهاجــرت نخبــگان ایــن ب هشــدار درب
کــه لــزوم پرداختــن بــه چرایــی و علــت  شــنیده مــی شــود؛ هشــداری 
کــردن  کنــد  ایــن مهاجــرت و سیاســتگذاری در ســطوح بــاال بــرای 

رونــد خــروج نخبــگان را بیــش از پیــش نشــان مــی دهــد.
کنشــی  در چارچــوب نهــادی- ســاختاری، خــروج نخبــگان وا
نهادهــای  ضعیــف  عملکــرد  و  موجــود  نامناســب  ســاختار  بــه 
کشــورهای در  کــه برخاســته از توســعه نامتــوازن در  جامعــه اســت 
کمتــر توســعه  یافتــه اســت. بنظــر می رســد خــروج  حــال  توســعه و 
کــه  کشــورها، عللــی ســاختاری و نهــادی دارد  نخبــگان از ایــن 
یابــی قــرار  در مطالعــات بین الملــل بــا عملکــرد نهــادی مــورد ارز
می گیــرد. بــر مبنــای تحلیــل نهــادی تطبیقــی، بیشــترین میانگیــن 
کســتان،  کشــورهای آســیای جنوبــی )ایــران، پا خــروج نخبــگان را 
کرده انــد. داده هــای  هنــد، ســریانکا، بنــگادش و نپــال( تجربــه  
کشــورهای آســیای  بین المللــی نشــان می دهنــد ایــران در میــان 
و  داشــته  را  نخبــگان  خــروج  بیشــترین  هنــد  از  بعــد  جنوبــی، 
رتبــه  یافتــه،  توســعه   کمتــر  و  درحال توســعه  کشــور   100 میــان  در 
ششــم بیشــترین میــزان خــروج نخبــگان را بــه خــود اختصــاص 
اثرگذارتریــن  اقتصــادی  داده اســت. بی ثباتــی سیاســی و فســاد 
قلمــداد  نخبــگان  خــروج  بــر  نهــادی  عملکــرد  شــاخص های 
کشــورهای مــورد مطالعــه در  می شــوند. مهمتریــن تفــاوت نهــادی 
کشورهایشــان، در عملکــرد نهــادی آنهــا  میــزان خــروج نخبــگان از 
نهفتــه اســت. عملکــرد نهــادی ضعیــف نــه تنهــا منجــر بــه انتقــال 
بلکــه  اســت،  گشــته  پیشــرفته  کشــورهای  بــه  نخبــگان  نهــادی 
کشورهایشــان را نیــز تقویــت  احتمــال عــدم بازگشــت نخبــگان بــه 

می کنــد.

دســته   مهاجــرت  بــه  حــاال  نخبــگان،  و  مغزهــا  فــرار  موضــوع 
کادر درمــان رســیده اســت. براســاس آمــار،  جمعــی پزشــکان و 
کرده اند؛  ظــرف یک ســال گذشــته 1۶0 متخصــص قلب مهاجــرت 
از دانشــکده های علــوم  کادر درمــان  هــزار  مــدت ۳0  در همیــن 
پزشــکی درخواســت good standing یــا »نداشــتِن سوءپیشــینه« 
گذشــته 1۶ هــزار پزشــک  داشــته  انــد؛ همچنیــن ظــرف چهــار ســال 
کرده انــد. ایــن آمــار زمانــی برجســته تر  کشــور مهاجــرت  عمومــی از 
هــزار   1۸ بهداشــت،  وزارت  اعــام  طبــق  بدانیــم  کــه  می شــود 
ــام تنهــا  ــن ارق ــم. ای ی ــود دار کمب کشــور  پزشــک عمومــی در سراســر 
ــت  ــد در دس ــا می توان ــس م ــان و نف ــتند، ج ــدد نیس ــت ع ــک مش ی

آنهــا باشــد.
رفتــن ایــن افــراد تنهــا بــه معنــای خــروج تعــدادی از افــراد جامعــه 
یــم، نیســت. هــر چنــد از حــق  کــه روابــط ملــی و خونــی بــا آن هــا دار
پزشــکان  کــه  طــور  ایــن  امــا  می کننــد،  اســتفاده  خــود  انتخــاب 
کمبــود پزشــک در آینــده ای نزدیــک  می رونــد، بایــد منتظــر بحــران 

باشــیم
بــرای هــر دانشــجوی پزشــکی در ایــران ســاالنه حدود 10 هــزار دالر 
هزینــه می شــود. ایــن دانشــجو هفــت ســال درس می خوانــد و بعــد 
هــم دوره طــرح خــود را در یــک منطقــه محــروم می گذرانــد و تجربــه 
مفیــدی کســب می کنــد. قطعــا جــذب ایــن افــراد بــرای هــر کشــوری 
کــه  می توانــد مفیــد و جــذاب باشــد؛ امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 

مــا نبایــد به راحتــی چنیــن ســرمایه هایی را از دســت دهیــم.
تخصــص و توانایــی پزشــکان ایرانــی، زمینــه مهاجــرت آنهــا بــه 
کم توجهی هــا  کــه عــاوه  بــر ایــن امــر،  کــرده  کشــورها را فراهــم  برخــی 
کشــور هــم بــر ایــن موضــوع تأثیرگــذار بــوده و منجــر بــه  در داخــل 

افزایــش مهاجــرت پزشــکان شــده  اســت.
گــروه هــای حرفــه ای در  کلــی پزشــکان از نخبه تریــن  بــه طــور 
کــه دارای ســطح علمــی بســیار باالیــی میباشــد، بــه  ایــران هســتند 
کــه قابــل مقایســه بــا هیــج حرفــه دیگــری در ایــران نیســت  طــوری 
ــاال و قابــل قبــول اســت، ولــی  و اعتبــار پزشــکی ایــران در جهــان ب
کمیــت  گذشــته پزشــکان از ســوی حا همــواره بویــژه در چنــد ســال 
کافــی بــه  گرفتــه انــد و در ایــن زمینــه توجــه  مــورد بــی مهــری قــرار 

نظــرات و مطالبــات جامعــه پزشــکی نشــده اســت.

  دکتر میترا مهرآزما
ســــردبیر
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کــه در نظــر مــردم از  همــواره پزشــکان جــزء مشــاغلی بــوده انــد 
لحــاظ اعتمــاد در رتبــه اول و یــا دوم بــوده انــد، بــه نوعــی پزشــکان 
ــد.  ــوده ان کنــار معلمــان همــواره مــورد احتــرام و اعتمــاد مــردم ب در 
رســمی  نظــام  و  رســانه ها  تبلیغــات  در  مــوارد  بســیاری  در  امــا 
گرفتــه و علیــه آنــان تبلیــغ می شــود.  پزشــکان مــورد بــی مهــری قــرار 
کــم بــر امــور خــود  کــه آن هــا در ایــران حا عامــل مهــم دیگــر ایــن اســت 
کــه در تمــام دنیــا پزشــکان قــدرت دارنــد.  نیســتند، در صورتــی 
گــران قیمــت اســت، یــک  همچنیــن پزشــکی یــک خدمــات بســیار 
ــد و  ــد و طــرح بگذارن ــد ســالها در دانشــگاه درس بخوان پزشــک بای
کنــد، تــا در نهایــت بــه جایــگاه قابــل قبولــی دســت  بــه جلــو حرکــت 

کنــد. پیــدا 
ــه ای پزشــکان  ــاالی اجتماعــی و حرف ــگاه ب  بنابرایــن میــان جای
بــا جایــگاه پاییــن سیاســی و رو بــه ضعــف اقتصــادی آنــان تعــارض 
کــم  گذشــته درآمــد پزشــکان  بــه وجــود می آیــد، زیــرا در ده ســال 
دولت هــا  ندارنــد،  هــم  کننــده ای  امیــدوار  چشــم انداز  و  شــده 
بــرای افزایــش محبوبیــت خــود، بــه تعرفــه خدمــات پزشــکی فشــار 

امکانــات در  و  گــر پزشــک متخصــص  ا کــه  می آورنــد، درحالــی 
کشــور وجــود نداشــته باشــد، بــرای درمــان بایــد درآمد هــای ارزی 

کشــورخارج می شــد. یــادی از  ز
یســم ســامت  کنند، تور گــر شــرایط را مهیــا  همیــن االن ا
می توانــد  کــه  گرفــت  خواهــد  رونــق  آنقــدر  درمانــی  و 
امــا در حــال  کنــد،  کشــور اضافــه  بــه درآمد هــای ارزی 
بــه  کــم  حا کــه  نیســتند  شــرایطی  در  پزشــکان  حاضــر 
گــر  سرنوشــت امــور حرفــه ای خــود باشــند؛ بنابرایــن مــا ا
پزشــکی، مهندســی  از جملــه  کشــور  میــان حرفه هــای 
کنیــم، واقعــا در پزشــکی ســرآمد هســتیم،  و...، مقایســه 
امــا جایــگاه و اعتبــار آن هــا در ســاخت سیاســی و قــدرت 
بســیار پاییــن و در اقتصــاد در حــال نــزول اســت و ایــن 
موضــوع میــان جایــگاه مطلــوب و واقعــی آنــان شــکاف 

کــرده اســت. ایجــاد 
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نابودی رشته پاتولوژی کلید خورد!

پاتولــوژی یــا آسیب شناســی دانــش پایــه شــناخت 
 ▪

و تشــخیص بیماری هاســت.  دانشــجوی پزشــکی 
کارکــرد طبیعــی بــدن در  ــا ســاختار و  پــس از آشــنایی ب
مرحلــه بعــد از طریــق دانــش پاتولــوژی بــا فرآیندهایــی 
کــه منجــر بــه ایجــاد بیمــاری در بــدن  آشــنا می شــود 
ســالم می گردنــد. بــه عبــارت دیگــر دانــش پاتولــوژی 
و  اســت  بیماری هــا  تشــخیص  و  شــناخت  مدخــل 
اقســام  و  انــواع  از  پزشــکان  درک  در  کلیــدی  نقــش 
کــه هــر یــک از ایشــان در خــال  بیماری هایــی دارد 
فعالیت حرفه ای خود با آن دســت به گریبان هســتند. 

حرفــه تخصصــی پاتولــوژی تشــخیص بیماری ها 
ــت.  ــدن اس ــده از ب ــت آم ــه دس ــه ب ــای نمون ــر مبن ب
ایــن نمونه هــا می تواننــد خــون، ادرار یــا مایعــات 
انجــام  بــا  آزمایشــگاه  در  کــه  باشــند  بــدن  دیگــر 
شیمی زیســتی،  میکروب شناســی،  روش هــای 
تغییــرات  و...  خون شناســی  ایمنی شناســی، 
کشــف بیمــاری ســنجیده  آنالیت هــا در جهــت 
کــه از طریــق  می شــوند و یــا نمونــه بافتــی اســت 
جراحــی یــا نمونه بــرداری بافتــی از بــدن بدســت 
مطالعــات  بــا  پاتولوژیســت  کــه  اســت  آمــده 
میکروســکوپی و روش هــای دیگــر بــه تشــخیص 

می رســد. بافتــی 
در  مــا  جامعــه  در  غلــط  بــاور  یــک  متاســفانه 

کــه  میــان مــردم و حتــی خــود پزشــکان وجــود دارد 
دانــش پاتولــوژی را محــدود بــه مطالعــات بافتــی 
می داننــد و بخــش تشــخیص بیماری هــا از طریــق 
مطالعــات مایعــات بــدن را تحــت عنــوان علــوم  
ــه ذکــر اســت  آزمایشــگاهی تلقــی می کننــد. الزم ب
کــه علــوم آزمایشــگاهی دانــش روش هــای انجــام 
کــه در پس زمینــه خــود از علــوم  آزمایشــات اســت 
میکروبشناســی، شیمی زیســتی، ایمنی شناســی، 
خون شناســی و ... بهــره می بــرد امــا همــه این علوم 
بــه عنــوان روش هایــی بــرای تشــخیص بیمــاری یــا 

گرفتــه می شــوند. کار  ــه  ــوژی ب همــان پاتول
گســترش  از  پــس  مــا  کشــور  در  خوشــبختانه 
کشــور  نقــاط  دانشــکده های پزشــکی در اقصــی 
عــاوه بــر رفــع نیــاز کشــور به پزشــکان عمومــی، این 
امــکان فراهــم آمــد تــا پزشــکان عمومــی بــا شــرکت 
دوره هــای  وارد  پزشــکی  دســتیاری  امتحــان  در 
کشــور بــه  تخصصــی شــده و از ایــن طریــق نیــاز 
تامیــن  فوق تخصــص  و  متخصــص  پزشــکان 

گردیــد.
مناســب  اقدامــات  از  یکــی  انقــاب  از  پــس 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
راه اندازی دوره دســتیاری آسیب شناســی تشریحی 
ــر  ــوژی( ب کلینیــکال پاتول و بالینــی )آناتومیــکال و 
کــه  ــود  کشــورهای پیشــرفته دنیــا ب مبنــای الگــوی 

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایراندکتر فرید کرمی 
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زمانیکــه متخصــص پاتولــوژی تحــت عنــوان طــرح 
نیــروی انســانی بــه آزمایشــگاه بیمارســتان دولتــی 
آنقــدر  پرداختــی  مزایــای  و  اعــزام می شــود حقــوق 
تحلیــل رفتــه و پرداختی به پزشــکان آنقدر کم اســت 
کــه ایــن متخصصــان فقــط یــک آرزو دارنــد و آن 
اتمــام دوره طــرح اجبــاری اســت و بافاصلــه پــس از 
اتمــام طــرح جــذب بخــش خصوصــی خواهند شــد

پزشــکان عمومــی بــا شــرکت در امتحان دســتیاری 
وارد یــک دوره تخصصــی چهــار ســاله  می شــوند که 
در خــال آن در هــر دو بخــش تشــخیص مایعــات و 

بافتــی تخصــص می گیرنــد.
گیــر از پایــه طب  کــه فرا مزیــت ایــن دوره آن اســت 
عمومــی وارد دوره شــده و فــرد تربیــت شــده یــک 
کــه بــه دلیــل آشــنایی  متخصــص پزشــکی اســت 
تشــخیصی  خدمــات  می توانــد  طــب  زبــان  بــا 
تخصصــی آزمایشــگاهی را بــه همــکاران پزشــک 
بــه  بیماری هــا  تشــخیص  در  و  دهــد  ارائــه  خــود 
دیگــر  طــرف  از  بیایــد.  معالــج  پزشــکان  کمــک 
ســایر  هماننــد  پاتولــوژی  متخصــص  پزشــکان 
پزشــکان تحــت عنــوان طــرح نیــروی  انســانی بــه 
تمامــی  تــا  می شــوند  اعــزام  کشــور  نقــاط  اقصــی 
کشــور از خدمــات تخصصــی ایشــان  شــهروندان 

شــوند.  بهره منــد 
اســت  آن  رشــته تخصصــی  ایــن  دیگــر  مزیــت 
کننــده منابــع مالــی حــوزه  کــه ســازمان های تامیــن 

تشــخیص و درمــان ماننــد ســازمان های بیمه گــر بــا 
یــک شــخص بــر مســند آزمایشــگاه مواجــه هســتند 
کــه هــم می توانــد مســئول فنــی آزمایشــگاه باشــد 
و هــم تشــخیص های بافتــی را بدهــد و ایــن خــود 
هزینــه پرداخــت بــه مســئول فنی و پزشــکان شــاغل 

کاهــش می دهــد. در آزمایشــگاه را 

ــا اینجــای داســتان همــه چیــز بــه خوبــی پیــش  ت
مــی رود ولــی از آنجایی کــه همیشــه عــده ای وجــود 
کــه هــر دســتآورد مثبتــی را در جهــت منافــع  دارنــد 
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گروهــی بــه انحــراف می کشــند، از ایــن بــه  فــردی و 
بعــد داســتان شــکل دیگــری بــه خــود می گیــرد!

کــه  کــه صداهایــی بلنــد شــده  چنــدی اســت 
کــز بهداشــتی  ای داد و فغــان آزمایشــگاه های مرا
کــز دولتــی فاقــد مســئول فنــی هســتند  و برخــی مرا
و از اینــرو بایــد یــک رشــته تحصیلــی جدیــد بــرای 

آزمایشــگاهی"  علــوم  حرفــه ای  "دکتــرای  تربیــت 
ــود! ــیس ش تاس

در ایــن داد و فغــان دو نکتــه جالــب وجــود دارد 
کمبــود مســئول فنــی  کــه اولــی مســلم انگاشــتن 
راه حــل پیشــنهادی  آزمایشــگاه اســت و دومــی 
کــه راه انــدازی یــک رشــته  بــرای حــل مشــکل اولــی 
علــوم  کارشناســی  مقطــع  از  جدیــد  تحصیلــی 

اســت! آزمایشــگاهی 
کمبــود مســئول فنــی پــر واضــح  در خصــوص 
فارغ التحصیــان  کل  بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت 
رشــته های  دانش آموختــگان  و  پاتولــوژی  رشــته 
کــه واجــد شــرایط تصــدی فنــی  تحصیلــی دیگــری 
کل آزمایشــگاه های دولتــی،  آزمایشــگاه هســتند و 
کشــور  تامیــن اجتماعــی و خصوصــی موجــود در 
ــدارد و اشــکال در  کمبــودی از نظــر تعــداد وجــود ن

جــای دیگــری اســت!
عنــوان  تحــت  پاتولــوژی  متخصــص  زمانیکــه 
طــرح نیــروی انســانی بــه آزمایشــگاه بیمارســتان 

دولتــی اعــزام می شــود حقــوق و مزایــای پرداختــی 
آنقــدر تحلیــل رفتــه و پرداختــی بــه پزشــکان آنقــدر 
کــه ایــن متخصصــان فقــط یــک آرزو  کــم اســت 
و  اســت  اجبــاری  طــرح  دوره  اتمــام  آن  و  دارنــد 
بخــش  جــذب  طــرح  اتمــام  از  پــس  بافاصلــه 
خصوصــی خواهنــد شــد. لــذا کمبود مســئول فنی 
در بخش هــای دولتــی ریشــه در اقتصــاد ســامت 
نمی توانــد  کــه  دارد  کشــور  بــر  کــم  حا معیــوب 
ــه  ــرای خدمــت رســانی ب پزشــکان متخصــص را ب
کنــد و ایــن مســئله محــدود  مــردم محــروم تامیــن 
ــوژی نیســت و شــامل همــه  ــه متخصصــان پاتول ب

می شــود. پزشــکی  تخصصــی  رشــته های 
شــد  اشــاره  هــم  پیشــتر  کــه  اصلــی  نکتــه  امــا 
دوره  راه انــدازی  اســت:  شــده  مطــرح  حــل  راه 
"دکتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی" از مقطــع 
کــه نتایــج و  کارشناســی، تجربــه ای زیســته اســت 
تبعــات آن پیــش روی ماســت. انــگار مــا بایــد در 
گاهــی دوبــاره  یــخ در جــا بزنیــم و هــر از چنــد  تار
گزیــده شــدیم دوبــاره  کــه  از همــان ســوراخ هایی 

ببینیــم! آســیب 
همیــن داســتان در اوایــل دهــه شــصت شمســی 
طــرح  بهــداری  وزات  زمانیکــه  افتــاد،  اتفــاق 
کشــوری شــبکه را بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی راه انداختــه بــود و عــده ای بــا اســتدالل 
کشــور طــرح راه انــدازی  کمبــود مســئول فنــی در 
آزمایشــگاهی"  علــوم  حرفــه ای  دکتــرای  "دوره 
از مقطــع  پذیــرش دانشــجو  بــا  تــا  زدنــد  کلیــد  را 
کمبــود  کاردانــی و برگــزاری یــک دوره چهــار ســاله 
حــل  را  کشــور  آزمایشــگاه های  در  فنــی  مســئول 

نماینــد!
علــوم  حرفــه ای  "دکتــرای  دوره  تصویــب  از  پــس 
آزمایشــگاهی" در عــرض چنــد ســال قریــب بــه دوهــزار 
بــا  و  شــدند  تربیــت  آزمایشــگاهی  علــوم  دکتــرای 

کمبــود مســئول فنــی در بخش هــای دولتــی ریشــه در 
اقتصــاد ســامت معیــوب حاکــم بــر کشــور دارد کــه 
نمی توانــد پزشــکان متخصــص را بــرای خدمــت 
رســانی بــه مــردم محــروم تامیــن کنــد و ایــن مســئله 
محــدود بــه متخصصــان پاتولوژی نیســت و شــامل 

همــه رشــته های تخصصــی پزشــکی می شــود
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ــیس  ــکان تاس ــث ام ــان بح ــن دوره فارغ التحصی اولی
آزمایشــگاه خصوصــی توســط ایــن دانش آموختــگان 
مطــرح گردیــد و در ابتــدا مقــرر گردیــد کــه ایشــان بتوانند 
ــر ســی هزار نفــر آزمایشــگاه خصوصــی  در شــهرهای زی
تاســیس کننــد! امــا قضیــه بــه همیــن جــا ختــم نشــد. 
وزارت  در  دانش آموختــگان  ایــن  قدرتمنــد  البــی 
در  کــه  کــرد  برنامه ریــزی عمــل  بــا  آنچنــان  بهــداری 
مرحلــه بعــد امــکان تاســیس آزمایشــگاه خصوصــی 
فراهــم  ایشــان  بــرای  دانشــگاهی  غیــر  شــهرهای  در 
گردیــد و در قــدم بعــدی ایــن محدودیــت هــم برداشــته 
ــوم  ــه ای عل ــرای حرف ــان دوره دکت ــد و فارغ التحصی ش
آزمایشــگاهی توانســتند در همــه شــهرهای ایــران بجــز 
پایتخــت آزمایشــگاه خصوصــی تاســیس کننــد و اگــر 
کــه ایــن بخــش آخــر داســتان اســت،  تصــور می کنیــد 
ســخت در اشــتباه هســتید چرا که در مرحله آخر قفل 
پایتخــت هــم بــاز شــد و حتــی برخــی مســئوالن که خبر 
بــاز شــدن قفــل را از قبــل داشــتند، برخــی مناطــق شــهر 
تهــران را بــرای تاســیس آزمایشــگاه خــود از قبــل قفــل 
نمودنــد و بــه متقاضیــان آن مناطــق مجــوز تاســیس 

نمی دادنــد! آزمایشــگاه 
پــس  نپرســید:  کســی  مرحلــه  ایــن  در  البتــه  و 
کــز  مرا و  محــروم  مناطــق  فنــی  مســئول  کمبــود 

شــد؟! چــه  درمانــی  و  بهداشــتی 
کــه بعــد از چهــل ســال  یــخ آن اســت  طنــز تلــخ تار
ــا همــان اســتدالل همــان رشــته در شــرف  ــاره ب دوب
وجــود  بــه  تفــاوت  یــک  فقــط  و  اســت  تاســیس 
مثــل چهــل  دیگــر  امــروز  اســت: وضعیــت  آمــده 
ســال پیــش نیســت و بیــش از دوهــزار متخصــص 
کشــور حضــور دارنــد و هــر ســاله بیــش  پاتولــوژی در 
تربیــت  جدیــد  پاتولــوژی  متخصــص  یکصــد  از 
کــه در قالــب طــرح نیــروی انســانی بــه مناطــق  شــده 

اعــزام می شــوند. محــروم 
وزارت  ارشــد  مســئوالن  بــا  مــن  ســخن  روی 

اســت.  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
علــوم  حرفــه ای  "دکتــرای  رشــته  تاســیس  تجربــه 
ایــن  و  کنیــد  مــرور  را  آن  نتایــج  و  آزمایشــگاهی" 
اعتراض دســتیاران پاتولوژی دانشــگاه های سراســر 
ــر رشــته جــدی  ــا تغیی ــر انصــراف ی کشــور را مبنــی ب
کــه بــرای رســیدن بــه  کــه ایــن جوانــان  بگیریــد چــرا 
ــتیاری  ــکی و دس ــور پزش کنک ــد  ــگاه از س ــن جای ای
گذشــته اند و بیــش از ده ســال از عمــر خــود را بــرای 
کرده انــد  آموختــن یــک رشــته تخصصــی صــرف 
کــه  ــار خــود ببیننــد  کن کســانی را در  نمی خواهنــد 

ــه  ــا ســه ســال ب کارشناســی و پــس از دو ی از مقطــع 
همــان موقعیــت شــغلی خواهنــد رســید!

در  کــه  پاتولــوژی  رشــته  کــه  اســت  واضــح  پــر 
حــال حاضــر یکــی از رشــته های پــر طرفــدار بیــن 
را  خــود  ارزش  اســت،  پزشــکی  دانش آموختــگان 
ــب  ــگان ط ــدم ورود نخب ــد داد و ع ــت خواه از دس
بــه ایــن رشــته پایــه ای و مــادر طــب بالینــی ضربــه 

کشــور خواهــد زد.  کل پزشــکی  نهایــی را بــه 
راه اندازی دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی از 
مقطع کارشناســی مدخلی خواهد شــد برای تاســیس 
ــخت  ــیر س ــرای دور زدن مس ــر ب ــر دیگ ــته های میانب رش

پزشــک متخصــص شــدن در ایــن کشــور! 

کــه بعــد از چهــل ســال  ــز تلــخ تاریــخ آن اســت  طن
ــان رشــته در شــرف  ــان اســتدالل هم ــا هم ــاره ب دوب
تاســیس اســت و فقــط یــک تفــاوت بــه وجــود آمــده 
اســت: وضعیــت امــروز دیگــر مثل چهل ســال پیش 
نیســت و بیــش از دوهــزار متخصــص پاتولــوژی در 
کشــور حضــور دارنــد و هــر ســاله بیــش از یکصــد 
کــه در  ــوژی جدیــد تربیــت شــده  متخصــص پاتول
قالــب طــرح نیــروی انســانی به مناطــق محــروم اعزام 

می شــوند
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سواالت 29 -28 چک لیست 110 سوالی ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع

یت کیفیت ی سیستم مدیر  ممیز
درآزمایشگاه پزشکی

)بخش یازدهم(
دکترای پزشکی مولکولی ، کارشناس مسئول اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایراندکترکاظم وطن خواه

Email: Vatankhah.1347@gmail. comمشاور و مدرس مباحث تضمین کیفیت در آزمایشگاه

ســوال بیســت و هشــتم :  ممیــزی داخلــی در فواصــل 
زمانــی معیــن، در آزمایشــگاه انجــام می شــود. 

سنجه ها:
ممیــزی داخلــی بــا برنامــه ریــزی مســئول فنــی 
گــروه مدیریتــی آزمایشــگاه، در فواصــل زمانــی  و 
کارکنــان آمــوزش دیــده انجــام مــی  معیــن و توســط 

ــود.  ش
یابــی فرایندهــا و  کارآمــد ارز یکــی از روش هــای 
فعالیــت هــای جــاری آزمایشــگاه ممیــزی داخلــی 
کــه موضــوع ســوال بیســت و هشــتم چــک  اســت 

لیســت اباغــی اســت. 

کــه در اولیــن بخــش از ایــن سلســله  همانطــور 
گردیــد ممیــزی داخلــی یــا ممیــزی  مباحــث مطــرح 
طــرف اول توســط مدیــر ارشــد ســازمان )آزمایشــگاه( 
برنامــه ریــزی و هدایــت مــی شــود و توســط افــراد 
داخــل  در  دیــده  آمــوزش  و  صاحیــت  واجــد 
آزمایشــگاه بــه منظــور بررســی تطابــق با اســتانداردها 
و اصــول تضمیــن کیفیــت در آزمایشــگاه انجــام می 

ــود.  ش
در ایــن راســتا آزمایشــگاه بایــد روشــی اجرایــی 
داخلــی  ممیــزی  اجــرای  و  ریــزی  برنامــه  جهــت 
ممیــزی،  مبنــای  ممیــزی،  هــای  دوره  آن  در  کــه 
اجــرا،  گروه هــای هــدف ممیــزی، ممیــزان، نحــوه 
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ارائــه بازخــورد و بررســی اثــر بخشــی ممیــزی دیــده شــده 
باشــد.  داشــته  اســت 

الزم بــه ذکــر اســت هــدف اصلــی در ممیــزی از جمله 
ممیــزی داخلــی بررســی نحوه اجرای سیســتم مدیریت 
کیفیــت در آزمایشــگاه و کمــک بــه ارتقای این سیســتم 
یابــی میــزان  بــا بررســی یافتــه هــای مثبــت و منفــی و ارز
ــا  کیفیــت ب انطبــاق بــا اســتانداردها و اصــول تضمیــن 
همــکاری ممیــزی شــونده اســت و متفــاوت از بحــث 

بازرســی مــی باشــد. 
دامنــه ممیــزی درهرباراجــرای ممیــزی داخلی ممکن 
ــا  اســت همــه فراینــد هــا و فعالیــت هــای آزمایشــگاه ی
حســب مــورد فقــط بخــش هــا و حــوزه هــای خاصــی را 

پوشــش دهــد. 
ــه و عــدم ورود خطــای  ی ــرای وحــدت رو بهتراســت ب
هــا،  ممیــزی  در  شــخصی  ئق  ســا ورود  و  ســونگری 
کار و مدیریــت  گــردش  حفــظ پیوســتگی مطالــب و 
زمــان هنــگام ممیــزی، چــک لیســت هایــی تدویــن 
چــک  توانــد  مــی  هــا  لیســت  چــک  ایــن  گــردد. 
لیســت های مصــوب و اباغــی نهادهــای باالدســتی 
و ناظــر، نهادهــای اعتباربخــش و خریــداران خدمــت 
باشــد یا می تواند برحســب نیاز توســط خود آزمایشــگاه 
گــروه هــدف ممیــزی  گردیــده و ضمــن ابــاغ بــه  تدویــن 
ــرار  و شــفاف ســازی در خصــوص آن، مــورد اســتفاده ق
کــه چــک  کنیــم  گیــرد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
لیســت هرگــز نبایــد تکیــه گاه اصلــی ممیــز باشــد، بلکــه 
کامــل براســتاندارد مــورد ممیــزی  ــا تســلط  ــد ب ــز بای ممی
گرفتــه شــده، از چــک لیســت بــه  و فرایندهــای در نظــر 

ــد.  کن ــتفاده  ــی اس کمک ــزار  ــک اب ــوان ی عن
توجــه داشــته باشــید تقویــم ممیــزی هــر آزمایشــگاه 
گــروه هــدف، مبنــای ممیــزی  شــامل زمــان هرممیــزی، 
کننــده ازقبــل بایدمشــخص  گــروه ممیــزی  و شــخص یــا 
گــزارش ممیــزی  باشــد. همچنیــن پــس از هــر ممیــزی 
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گردیــده و  بایســتی بــه مدیریــت ارشــد آزمایشــگاه ارائــه 
کارکنــان مرتبــط درخصــوص هــر مــورد عــدم انطبــاق  بــه 
یــا نیازمنــد اقــدام اصاحــی بازخــورد داده شــود. بدیهــی 
ــه مقــام ارشــد و بازخــورد  گــزارش ممیــزی ب ــه  اســت ارائ
کارکنــان شــرط الزم درفراینــد ممیــزی اســت و شــرط  بــه 
کافــی آن برنامــه ریــزی بــرای رفــع نواقــص در بــازه زمانــی 
معیــن و قابــل قبــول،، و مشــخص نمــودن مســئولیت 
هــا و شــرح وظایــف مســئولین ایــن اقدامــات اصاحــی 
گــر در ممیــزی از پیــش تعییــن شــده ای عــدم  اســت. ا
گونــه ای  گردیــد بــه  انطبــاق هــای مــاژوری مشــاهده 
مجــدد  یابــی  ارز بــرای  بعــدی  مشــابه  ممیــزی  تــا  کــه 
کنــد ضــروری  وضعیــت، خطــری آزمایشــگاه را تهدیــد 
کار  اســت برنامــه ممیــزی مراقبتــی اضطراری در دســتور 

گیــرد.  قــرار 
ــورد  ــب م ــد حس ــی توان ــگاه م ــد آزمایش ــت ارش مدیری
ترکیــب  بــا  را  صاحیــت  واجــد  ممیــزی  هــای  گــروه 
تشــکیل  مدعــو  ممیزیــن  و  خودآزمایشــگاه  کارکنــان 
انجــام  هــای  ممیــزی  شــده  دیــده  تجربــه  بــه  دهــد. 
شــده توســط خــود همــکاران شــاغل در آزمایشــگاه در 
بخــش هــای مختلــف بصــورت ضربدری)مثاممیــزی 
و  هماتولــوژی  بخــش  از  بیوشــیمی  بخــش  همــکاران 

اســت.  کارآمــد  بســیار  بالعکــس( 
 کنترل سوابق

ســوال بیســت و نهــم: شــاخصهای کیفیــت آزمایشــگاه 
ــی  ــری و بررســــ ــدازه گیــــــ ــور دوره ای ان تعییــن شــده و بطـــــــ

می گردنــد.  
سنجه ها: 

کیفیــت توســط مســئول فنــی و  1-29 : شــاخصهای 
گــروه مدیریتــی تعییــن شــده اســت. )مطابــق بنــد 7-14-4 

اســتاندارد(
2-29: اطاعــات مربــوط بــه شــاخص هــا جمــع آوری 

گــردد.  و بطــور دوره ای جمــع بنــدی و بررســی مــی 

کــه  هســتند  معیارهایــی  کیفیــت  هــای  شــاخص 
کیفیــت انجــام فعالیــت هــا در فرایندهــای مختلــف 
)اعــم از فنــی، مدیریتــی و پشــتیبانی( و کارکــرد کارکنان 
ــرار مــی دهنــد.  در ســطوح متفــاوت را مــورد ســنجش ق
کثــر خدمــات آزمایشــگاهی  بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــی ا
گیــری  انــدازه  قابــل  بصــورت  آنهــا  یابــی  ارز الزمــه 
کیفیــت،  شــاخص  تعییــن  در  باشــد.  مــی  ضــروری 
ــروز خطــا در آنهــا اثــرات ســوء  کــه ب بایــد فعالیت هایــی 
گیرنــدگان  چشــمگیری برنتایــج آزمایــش هــا و رضایــت 
از  مراقبــت  رونــد  بــر  مســتقیما  یــا  و  دارنــد  خدمــت 
ــت  ــد،در اولوی گذارن ــی  ــر م ــار تاثی ــی بیم ــاران و ایمن بیم
گیرنــد. تعییــن ایــن شــاخص ها ارتبــاط تنگاتنگــی  قــرار 
آزمایشــگاه  در  خطــر  مدیریــت  و  یابــی  ارز مبحــث  بــا 

دارد. 
آوری  جمــع  بــا  هــا  شــاخص  تعییــن  متعاقــب 
گیــری از اجــرای یــک  کمــی و قابــل انــدازه  اطاعــات 
کــه بــه اصــاح یــا بهبــود  فراینــد، مــی تــوان حــوزه هایــی را 
کــرد. ضمنــا  نیــاز دارنــد را مشــخص و اولویــت بنــدی 
ــری  گی ــدازه  ــل ان ــای قاب ــاخص ه ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ب
زمــان  طــول  در  تغییــرات  ردیابــی  و  پیگیــری  امــکان 
گــر بــه  کیفیــت ا امــکان پذیــر اســت.  شــاخص هــای 
گردنــد، اطاعــات  گردیــده و پایــش  درســتی انتخــاب 
ارزشــمندی در مــورد شــرایط موجــود، و تغییــرات ایجــاد 
شــده در فرایندهــا و فعالیــت هــای آزمایشــگاه در طــی 

زمــان فراهــم مــی نماینــد. 
کیفیــت بایــد مــوارد  هنــگام تعییــن شــاخص هــای 

گرفتــه شــود: ذیــل در نظــر 
کیفیــت بایــد Objectives باشــند  1-  شــاخص هــای 
کمــی و متکــی بــر شــواهد  گیــری،  یعنــی قابــل انــدازه 
عینــی باشــند و قضــاوت هــای شــخصی و ســلیقه ای 

ــر بگــذارد.  ــی شــاخص هــا اث یاب ــد برارز نبای
2- آزمایشــگاه بایــد Methodology یــا ابــزار و منابــع 
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انــدازه  بــرای  مناســب  هــای  روش  همچنیــن  و  الزم 
گیــری و جمــع آوری داده هــای مربــوط را داشــته باشــد. 
 )Limits( قبــول قابــل  یــا میــزان  بایــد محــدوده   -۳
در  شــده  تعییــن  کیفیــت  هــای  شــاخص  بــرای 
گیــری  آزمایشــگاه مشــخص شــود و قبــل از شــروع انــدازه 
هــر شــاخص، ضمــن تعریــف محــدوده قابــل قبــول بایــد 
ــر از ایــن محــدوده خــارج شــویم  گ کــه ا مشــخص شــود 

چــه اقدامــی بایســتی انجــام شــود. 
4- نحــوه تفســیر اطاعــات )Interpretation( مربــوط 
معلــوم  بایــد  کیفیــت  هــای  شــاخص  از  هریــک  بــه 
از قبــل بدانیــم اطاعــات جمــع آوری شــده  باشــد و 
ــد تفســیر شــود.  ــه بای درخصــوص یــک شــاخص چگون
مربــوط   )Limitation(هــای محدودیــت  بایــد   -5
یابــی  ارز حیــن  در  را  شــاخص  هــر  گیــری  انــدازه  بــه 

باشــیم.  داشــته  نظــر  در  درآزمایشــگاه 
۶- در خصــوص ارزیابــی هــر شــاخص آزمایشــگاه بایــد 
از قبــل برنامــه یــا Action plan داشــته باشــدکه در آن 
کیفیــت  یابــی شــاخص  ارز گــر  ا کــه  نشــان داده شــود 
وجــود مشــکلی را مطــرح نمــود چــه اقدامــی بایــد انجــام 
شــود و همچنیــن در ایــن برنامــه بایــد مشــخص شــود که 
اطاعــات مربــوط بــه یــک شــاخص، چگونــه، توســط 
کســی و بــرای چــه مــدت جمــع آوری خواهــد شــد.  چــه 
7- هــر آزمایشــگاه بایــد Exit plan یا برنامه مشــخصی 
ــاخص  ــک ش ــری ی گی ــدازه  ــع ان ــه موق ــه چ ــورد اینک در م

قــرار اســت متوقــف شــود را داشــته باشــد. 
هــای  شــاخص  تعییــن  شــد  عنــوان  کــه  همانطــور 
ــی فرایندهــا  یاب ــه عنــوان یکــی از ابزارهــای ارز کیفیــت ب
و  کننــده  کمــک  وقتــی  آزمایشــگاه  هــای  فعالیــت  و 
قابــل  بــودن  اهمیــت  پــر  ضمــن  کــه  اســت  کاربــردی 
داشــته  را  ارقــام  و  اعــداد  بــه  تبدیــل  و  گیــری  انــدازه 
یابــی ایــن شــاخص بایــد بــا توجــه  باشــد. همچنیــن ارز
عملیاتــی موجــود  امکانــات  و  آزمایشــگاه  شــرایط   بــه 

باشد. 
یابــی دقیــق تعــدادی محــدودی شــاخص  تعییــن و ارز
گرفتــن  نظــر  در  از  تــر  کننــده  کمــک  بســیار  مهــم، 
کــه  کــم اهمیتــی اســت  یــادی از شــاخص هــا ی  تعدادز
گیــرد  نتایــج آنهــا ســوای اینکــه وقــت و انــرژی مــا را مــی 
کنــد.  کمکــی بــه پایــش فرایندهــا و فعالیــت هــا نمــی 
از  حاصــل  نتایــج  بهتــر  مقایســه  بــرای  اســت  بهتــر 
یابــی شــاخص هــا در بــازه هــای زمانــی معین،آنهــا را  ارز
بصــورت کســری از کل رخــداد مــورد نظــر یــا درصــد بیــان 
گرهــای ســیگما  کنیــم. همچنیــن اســتفاده از محاســبه 
متریــک بــرای تعییــن عیــار ســیگمای شــاخص مــورد 

کننــده اســت.  کمــک  نظــر بســیار 
در هنــگام ممیــزی انتظــار مــی رود تیــم مدیریــت و 
ــان در  کارکن ــا  ــل ب ــگاه در تعام ــت آزمایش کیفی ــن  تضمی
کیفیــت قابــل قبولــی را  کلیــه ســطوح شــاخص هــای 
یابــی وضعیــت موجــود  تعییــن نمــوده باشــندوضمن ارز
آنهــا، نســبت بــه برنامــه ریــزی بــرای اقدامــات اصاحــی 
و بهبــود بخشــیدن شــاخص برحســب اولویــت تــاش 
یابــی قــرار دهنــد تــا  نمــوده و مجــددا شــاخص را مــورد ارز

گــردد.  اثربخشــی تدابیــر اتخــاذ شــده مشــخص 
گرفتــه  توجــه داشــته باشــید شــاخص هــای در نظــر 
رضایــت  میــزان  )مثــل  مثبــت  اســت  ممکــن  شــده 
بیمــاران از عملکــرد آزمایشــگاه( یــا منفــی )مثــل تعــداد 
جوابهــای حاضــر نشــده در موعــد مقــرر( باشــند. لــذا در 
خصــوص مــورد اول قصــد مــا افزایــش نســبی و در مــورد 

کاهــش نســبی شــاخص اســت.  دوم 
و حــد  بایــد هــدف  هــا  تعییــن شــاخص  درهنــگام 
ــا اهــداف و شــرایط  ــل قبــول شــاخص را متناســب ب قاب
ــه ایــن حــد  کنیــم. پــس از رســیدن ب آزمایشــگاه تعییــن 
باشــد.  بــر  زمــان  اســت  ممکــن  البتــه  کــه  نظــر  مــورد 
یــا در صــورت امــکان بهبــود شــرایط  ســعی در حفــظ 
می کنیــم و پــس از اینکــه تــا مــدت زمــان قابــل قبولــی 
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در شــرایط مطلــوب باقــی ماندیــم و دیگــر نگرانــی بابــت 
ار دســت دادن ایــن وضعیــت نداشــتیم مــی توانیــم 
ایــن شــاخص را از اولویــت خــارج نمــوده و شــاخص 
بررســی  در  نماییــم.  آن  جایگزیــن  را  دیگــری  مهــم 
کنیــم  کیفیــت بایــد اطمینــان حاصــل  شــاخص هــای 
ــا نیازهــای  کان متناســب ب کمــا کــه ایــن شــاخص هــا 
آزمایشــگاه هســتند. بدیهــی اســت بــه مــرور زمــان بــا 
عملکــرد  وضعیــت  و  هــا  برنامــه  اهــدااف،  در  تغییــر 
کیفیــت هــم حســب مــورد  آزمایشــگاه، شــاخص هــای 

کنــد.  بایســتی تغییــر 
از  تــوان  کــه مــی  کیفیــت  از نمونــه شــاخص هــای 
ــگاه  ــده در آزمایش ــف ش ــی تعری ــای زمان ــازه ه ــا در ب آنه

کــرد : اســتفاده نمودمــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
ــه  تعــداد مــوارد عــدم رضایــت بیمــاران از نحــوه نمون
گیــری شــده،تعداد دفعــات  کل مــوارد نمونــه  گیــری بــه 
توقــف انجــام آزمایــش بــه ســبب اتمام موجــودی کیت، 
خارجــی  یابــی  ارز برنامــه  در  کــه  تعدادپارامترهایــی 
بــه  انــد  داشــته  محــدوده  از  خــارج  نتایــج  کیفیــت 
کل  گــزارش هــای نادرســت بــه  کل پارامترهــا، تعــداد 
کاری ناشــی از نتایــج  گزارش هــا، تعــداد رد ســری هــای 

کیفیــت داخلــی و...  کنتــرل 
کیفیــت در یــک  درجــدول ذیــل تعــدادی شــاخص 

آزمایشــگاه فرضــی نشــان داده شــده اســت :
این مباحث ادامه دارد...

تفسیر
نتایج دوره ای واحد 

سنجش
دوره 
زمانی شاخص های کیفیت آزمایشگاه

3ماه چهارم 3ماه سوم 3ماه دوم 3ماه اول

ادامه 
اقدامات 2 2 3 5 درصد سه

ماهه
میزان آزمایشهای اورژانس که درموعد مقرر آماده 

نبوده اند به کل آزمایشهای اورژانس

ادامه 
اقدامات 95 95 90 85 درصد سه

ماهه
میانگین رضایتمندی بیماران از خدمات 

آزمایشگاه

ادامه 
اقدامات 1 1 2 5 درصد سه

ماهه
میزان تکرار خونگیری از بیماران به کل 

خونگیری های انجام شده

ادامه 
اقدامات 4 6 7 10 درصد سه

ماهه
میزان جوابهای اماده نشده در مدت زمان 

معین شده به کل جواب ها

ادامه 
اقدامات 1 1 2 3 درصد سه

ماهه
موارد خطا در گزارشهای جواب ازمایشهابه 

کل جوابهای ارائه شده
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ز ترجیحی حوزه آزمایشگاه حذف ار
تهدید و فرصت ها

دکتر مهران قهرمانی  پاتولوژیست، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران

هرچنــد حــذف ارز ترجیحــی در راســتای شــفاف 
 ▪

امــا  اســت،  پســندیده  امــری  تجــارت،  حــوزه  ســازی 
نگرانــی از تبعــات اجتماعــی و خطــرات ایــن تصمیــم 
گیــری بــر نظــام ســامت و حــوزه ارائــه بهینــه خدمــات 
دلســوزان  و  کارشناســان  ورود  موجــب  آزمایشــگاهی، 
کــه بیــم  ایــن حــوزه در کمــک بــه اصــاح روشــی اســت 
کــه در ایــن حــوزه و در  آن میــرود بربــاد دهنــده تمــام آنچــه 

طــول ســالها بافتــه شــده اســت، باشــد.

حــوزه اقتصــاد آزمایشــگاه در هــر دو بخش بالینی 
پاتولــوژی  آناتومیــکال  و  پاتولــوژی  کلینیــکال  یــا 

کیــت  جملــه  از  متعــددی  پارامترهــای  از  متأثــر 
آزمایشــگاهی،  تجهیــزات  مصرفــی،  ملزومــات  و 
نگهداشــت،  هــای  هزینــه  انــرژی،  پرســنلی، 
ک ســاالنه، ملــک محــل فعالیــت و غیــره  اســتها
کارشناســان  یابــی  میباشــد بــه طوریکــه براســاس ارز
کشــور، ۸5 درصــد از درآمــد  ســازمان امــور مالیاتــی 
آزمایشــگاه، صرفــه هزینــه هــای مربوطــه میگــردد.
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  طــور  بــه  فــوق  مــوارد 
طوریکــه  بــه  اســت  مرتبــط  ارز  نــرخ  تغییــرات  بــا 
کارشناســان مؤیــد ایــن مطلــب اســت  یابی هــای  ارز
بخــش  در  آزمایشــگاه  درآمــد  از   %۶5 حــدود  کــه 
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ک  اســتها مصرفــی،  ملزومــات  و  کیــت  خریــد 
ســاالنه و نگهداشــت تجهیــزات هزینــه میگــردد 

دارد. ارزی  نوســانات  از  شــدیدی  تأثیــر  کــه 

عــدم  اخیــر،  ســالهای  اقتصــادی  مشــکات 
افزایــش متناســب تعرفــه هــای مربوطــه و افزایــش 
گســیخته هزینــه هــا، بدنــه حــوزه آزمایشــگاه  لجــام 
کوچکتریــن  کــه  اســت  نمــوده  نحیــف  چنــان  را 
خطــای راهبــردی، خســارت عظیمــی را وارد نمــوده 
کــز آزمایشــگاهی  و موجــب تعطیلــی بســیار از مرا
کــه  و بیــکاری خیــل عظیمــی از پرســنل میگــردد 
ایــن مهــم بیشــتر در مناطــق محــروم، نمــود واضــح 

خواهــد داشــت.
▪ بــا ارز حــذف ترجیحــی از حــوزه آزمایشــگاه، 
پیــش بینــی افزایــش 2۳0 درصــدی هزینــه هــای 
گردیــده اســت، ایــن مطلــب در جایــی  آزمایشــگاه 
 ۳/2 افزایــش  ســامت  اقتصــاد  کارشناســان  کــه 
برابــری تفــاوت ارز در بخشــهای ارز بــر را در ســبد 
هزینــه ای، پیــش بینــی و اعــام مینمایند وضعیت 

را بســیار مبهــم و البتــه بغرنــج مینمایــد.
بدنــه  در  علمــی  انجمنهــای  حضــور  پیشــنهاد 
کمیســیون  کشــور در قالــب  تصمیــم ســاز و اجرایــی 
هــای مشــورتی، نقــش مهمــی میتوانــد داشــته باشــد 
کارشناســی از واقعیــت  بــه طوریکــه ارائــه نظــرات 

فضــای موجــود و آســیب هــای متعــدد حــذف ارز 
گــردد. ــد بســیار مفیــد واقــع  ترجیحــی میتوان

ارز  موافقیــن  از  برخــی  نظــرات  در  هرچنــد 
ســوی  از  پرداختــی  منابــع  تأمیــن  ترجیحــی، 
تأمیــن  راهــکار  عنــوان  بــه  گــر  بیمــه  ســازمانهای 
ــی  ــتن از پرداخت کاس ــه و  ــش تعرف ــای افزای ــه ه هزین
کنونــی  بیمــاران ذکــر میگــردد لیکــن تــوان محــدوده 
گــر و تأخیــر پرداخت های ایشــان  ســازمانهای بیمــه 
در شــرایط فعلــی، امــکان پرداخــت تعرفــه چندیــن 
برابــری ســال 1401 را در هالــه ای از ابهــام می بــرد.

فهرســت مشــکات فعلــی حــوزه آزمایشــگاه بــه 
شــرح زیــر می باشــد.

▪ افزایــش نامتعــارف هزینه خرید کیت و ملزومات 
مصرفــی بــه طوریکــه از ســال 1۳99 تاکنــون شــاهد 
افزایــش چندیــن بــاره قیمت هــا بوده ایــم، این مطلب 
ــهود  ــا مش ــه تنه ــز ن ــی نی ــای داخل ــوص کیته در خص
اســت بلکــه در برخــی مــوارد بیــش از کیتهــای وارداتی 

افزایــش داشــته اســت.
▪ عــدم تغییــر تعرفــه متناســب بــا تغییــرات ارز آزاد 

و تــورم موجــود
کــه بــا عــدم  ▪ افزایــش ســهم پرداختــی بیمــاران 

مراجعــه و نارضایتــی ایشــان همــراه بــوده اســت.
گــر در  ▪ تأخیــر چندیــن مــاه ه ســازمانهای بیمــه 

ــا مطالبــات آزمایشــگاه هــا رابطــه ب
کــز آزمایشــگاهی متعــدد با کیفیت  ▪ تعطیلــی مرا
و  تحصیلکــرده  افــراد  عظیــم  خیــل  بیــکاری  و 
هــدر رفتــن تجهیــزات آنهــا و در عــوض تأســیس 
آزمایشــگاه هایــی توســط افــراد فاقــد صاحیت الزم 
و خطــرات احتمالــی انحــراف در ارائــه خدمــات بــا 
ــف. ــی و تخل ــم فروش ک ــگ،  ــهای دامپین ــه روش ارائ

آنایــن  و  مجــازی  هــای  آزمایشــگاه  ورود   ▪

بــا ارز حــذف ترجیحــی از حــوزه آزمایشــگاه، پیــش 
ــه هــای آزمایشــگاه  بینــی افزایــش 230 درصــدی هزین
گردیــده اســت، ایــن مطلــب در جایــی کــه کارشناســان 
ــاوت ارز در  ــری تف ــش 3/2 براب ــامت افزای ــاد س اقتص
بخشــهای ارز بــر را در ســبد هزینــه ای، پیــش بینــی و 
اعــام مینماینــد وضعیــت را بســیار مبهــم و البتــه بغرنج 

ید مینما
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و  بیمــار  واقعــی  ارتبــاط  حــذف  و  غیرمجــاز 
آزمایشــگاه و نظــارت بــر مراحــل قبــل از آزمایــش، 

آزمایشــگاه. در  آزمایــش  از  بعــد  و  آزمایــش 
آزمایشــگاهی  تجهیــزات  آور  سرســام  گرانــی   ▪
صاحــب  کشــورهای  از  آنهــا  واردات  عــدم  و 
تکنولــوژی، بــه روز رســانی، حفــظ و ارتقــاء کیفیــت 

اســت. نمــوده  منتفــی  را  هــا  آزمایشــگاه 
▪ هزینه باالی تعمیرات تجهیزات آزمایشــگاهی 
کــه بــه دلیــل اســتفاده بیــش از حــد و عــدم  موجــود 
نیازمنــد  و  گشــته  فرســوده  جایگزینــی،  امــکان 

ــتند. ــات هس ــدد قطع ــض متع ــرویس و تعوی س
▪ افزایــش ناعادالنــه مالیــات آزمایشــگاه هــا در 
کثریــت آزمایشــگاه  کاهــش درآمــد ا شــرایط رکــود و 

ــا. کرون ــه دلیــل شــیوع بیمــاری  کشــور ب هــای 

پاتولــوژی  حــوزه  تعرفــه  بــه  الزم  توجــه  عــدم   ▪
نظیــر  بــاال  تکنولــوژی  بــا  اقدامــات  و  آناتومیــکال 
تشــخیص  ابــزار  عنــوان  بــه  ایمونوهیستوشــیمی 
ــای  ــه ه ــر هزین ــال حاض ــه در ح ک ــوری  ــه ط ــم، ب مه
برخــی خدمــات بیــش از تعرفــه در بســیاری از نمونه 

هــا میباشــند.
یافتــی اعضــاء محتــرم  ▪ عــدم رضایتمنــدی در
کاهــش  دلیــل  بــه  هــا  دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
ســقف حقــوق و برداشــت پلکانــی از ســهم ایشــان 

کــم و بــا تأخیــر. و پرداخــت هــای 
الکترونیــک  نســخه  عجوالنــه  انــدازی  راه   ▪
از  الزم  ســاختهای  زیــر  ســازی  آمــاده  از  پیــش 
 جملــه پرونــده الکترونیــک، نظــام ارجــاع و پزشــک

 خانواده.
ــه عــدم امــکان پرداخــت هزینــه هــای  ــا توجــه ب ب
ناشــی از افزایــش تعرفــه توســط ســازمانهای بیمــه 
گزینه هایــی  گــر و عــدم امــکان تأمیــن آن از طریــق 
همچــون تهاتــر و یــا مشــوق هــای نقــدی بــه دلیــل 
طبــق  بــر  آنکــه  بــه  نظــر  عــددی،  یــاد  ز فاصلــه 
فرمایشــات مســئوالن محتــرم، حــوزه نظــام ســامت 
در خصــوص مصــرف ارز دولتــی، کمتریــن انحراف 
و تخلــف را داشــته اســت، پیشــنهاد می گــردد ارز 
و  کیت هــای ملزومــات مصرفــی  ترجیحــی حــوزه 
گــردد تــا بتــوان در  تجهیــزات آزمایشــگاهی حفــظ 
آینــده و بــا تأمیــن زیــر ســاختهای الزم، راهکارهــای 
تأمیــن  بــا  را  آن  ای  مرحلــه  و  ترجیحــی  حــذف 
زیرســاختهای الزم و منابــع پایــدار جهــت تأمیــن 
و  مراجعیــن  بــه  فشــار  از  پیشــگیری  و  هــا  هزینــه 
کاســتن از ســهم پرداختــی بیمــاران عزیــز را طراحــی 

و اجــرا نمــود.
ــگاه،  ــوزه آزمایش ــه ح ــه بودج ک ــر  ــن ام ــه ای ــه ب توج
بــوده  ســامت  نظــام  بودجــه  کل  از  درصــد   ۳-5
در حالیکــه بیــش از ۶0 درصــد و در بعضــی منابــع 
بخــش  در  بیماریهــا  تشــخیص  درصــد   70 تــا 
آزمایشــگاه هــای بالینــی و تشــریحی و یــا کلینیکال 
و آناتومیــکال پاتولــوژی صــورت مــی پذیــرد، نشــانه 

روشــنی بــر اهمیــت ایــن حــوزه اســت.
امیــد اســت بــا درایــت و عنایت مســئوالن محترم 
گــذاری  قانــون  و  اجرایــی  هــای  تمامــی حــوزه  در 
کــه همانــا حفــظ ارز ترجیحــی این  بهتریــن تصمیــم 

کارســازی شــود. حــوزه اســت، 

مشــکات اقتصــادی ســالهای اخیــر، عــدم افزایــش 
متناســب تعرفه های مربوطه و افزایش لجام گســیخته 
هزینــه هــا، بدنــه حــوزه آزمایشــگاه را چنــان نحیــف 
راهبــردی،  خطــای  کوچکتریــن  کــه  اســت  نمــوده 
خســارت عظیمــی را وارد نمــوده و موجــب تعطیلــی 
بســیار از مراکــز آزمایشــگاهی و بیــکاری خیــل عظیمــی 

از پرســنل می گــردد



دوماهنامه  علمی - خربی   اجنمن آسیب شناســـی ایران

دوره جدید شماره 82 پیاپی 94 مهـــــر و آبان 1398 دوره جدید شماره 99 پیاپی 111 مرداد و شهریور 181401

 ETV6/FLT3 ن الحاقی ژ
T در بیمار  مبتال به لنفوم لنفوبالستیک سلول

ترجمه: دکتر مهدی منتظر - فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

مضاعــف  ویــژه  بــه   ،FLT3 ژن  ژنتیــک  تغییــرات   ▪
 internal tandem( داخلــی  متوالــی  شــدگیهای 
مجــاور   )domain( دومیــن  در   )duplications, ITD
تیروزیــن  دومیــن  در  نقطــه ای  جهش هــای  و  غشــایی 
کینــازی، بــه وفــور در بیمارانــی که بــه تازگی مبتا به لوکمی 
میلوئید تشــخیص داده شــده اند مشاهده می شــود. با این 
 FLT3 کروموزومــی درگیرکننــده ژن وجــود، بازآرایی هــای 
در بدخیمــی هــای هماتولوژیــک بســیار نــادر هســتند. ژن 
FLT3 تنهــا چنــد ژن شــریک )partner( شــناخته شــده 
کننــده  ســرکوب  یــک  کــه   ،ETV6 ژن  جملــه  از  دارد، 
رونویســی را کــد مــی کنــد. ETV6 دارای طیــف گســترده 
ای از ژنهــای شــریک بــرای جابجایــی اســت کــه چنــد تــا از 
آنهــا تیروزیــن کینــاز هســتند. هنگامــی کــه ETV6 بــه یــک 
ژن تیروزیــن کینــازی ملحــق مــی شــود، دومیــن N-ترمینــال 
مارپیچ-حلقه-مارپیــچ ETV6 بــه عنــوان یــک موتیــف 
هومودایمریزاسیون عمل کرده و دومین تیروزین کینازی ژن 
 ETV6/FLT3 شــریک خــود را فعال می کند. فیوژنهــای
ــادر هســتند و در تعــداد کمــی از نئوپاســم هــای  بســیار ن
ــا ائوزینوفیلــی گــزارش  مخلــوط میلوئید/لنفوئیــد مرتبــط ب

شــده انــد. 
در اینجــا بیمــاری مبتــا بــه ائوزینوفیلــی مرتبــط بــا لنفــوم 
کروموزومــی،  لنفوباســتیک T معرفــی مــی شــود. آنالیــز 
مغــز  نمونــه  در  را   )t)12;13()p13;q12 جابجایــی 
اســتخوان نشــان داد. در ادامــه، آنالیــز توالــی یابــی جفــت-
همتــا )mate-pair( بــا مشــخص کــردن نقــاط شکســت 
جابجایــی، ژن الحاقــی ETV6/FLT3 را شناســایی کرد 
کــه بــه طــور بالقــوه جهــت درمــان قابــل هدفگیــری توســط 
مهارکننده های تیروزین کیناز اختصاصی FLT3 اســت.

معرفی بیمار:
بــزرگ شــدن  بــا  کــه  بــود  آقــای 22ســاله ای  بیمــار 
کــرد.  گــردن بــه درمانــگاه مراجعــه  ســریع غــدد لنفــاوی 
گلبولهــای ســفید  کامــل خــون، شــمارش  در شــمارش 
ــا ائوزینوفیلــی برجســته و مونوســیت مطلــق  طبیعــی ب
کامپیوتــری  کمــی بــاال دیــده شــد. اســکن توموگرافــی 
گــردن در  گــردن، بیانگــر لنفادنوپاتــی شــدید دو طرفــه 
از  اکســیژنال  بیوپســی  بــود.  آناتومیــک  تمــام ســطوح 
گردنــی عمقــی بــزرگ شــده ســمت راســت  گــره  یــک 
بافــت  نظــر  از  لنفــاوی  نمونــه غــده  آمــد.  بــه دســت 
 T ــا لنفــوم لنفوباســتیک گســترده ب شناســی درگیــری 
کــه بــا ســلول های لنفوئیــد CD3 مثبــت نابالــغ  داشــت 
بــا بیــان همزمــان TdT، CD1a، CD2، CD4، CD5 و 
CD7 مشــخص مــی شــد. زیــر مجموعــه قابــل توجهــی 
از ایــن ســلولها بیــان همزمــان CD4 و CD8 را نشــان 
بــرای  مــی دادنــد. آســپیره/ بیوپســی مغــز اســتخوان 
کــه شــواهد  ارزیابــی هیســتوپاتولوژیک بــه دســت آمــد 
مورفولوژیک و ایمیونوفنوتیپیک محدودی از بدخیمی 
 CD3+ بــا تنهــا تعــداد پراکنــده ســلولهای ،T ســلولهای
T را نشــان داد. در عــوض، افزایــش ســلولهای B نابالــغ 
ــا  ــد. متعاقب ــاهده ش ــتخوان مش ــز اس ــه مغ ــن نمون در ای

گرفــت. ــرار  ــی ق بیمــار تحــت شــیمی درمان
PET-( اســکن ســی تی-توموگرافی انتشــار پوزیتــرون
CT( پیگیری در ســه ماه پس از شــروع درمان، بهبودی 
 interval( فعالیــت هایپــر متابولیــک در ایــن فاصلــه
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resolution of hypermetabolic activity( را نشان داد. 
ــر جهــت مرحله¬بنــدی  ــا ایــن حــال، PET-CT دیرت ب
مجــدد، افزایش گســترده جذب فلوئورودئوکســی گلوکز 
شــامل چندیــن گــروه غدد لنفاوی و همچنیــن افزایش 
 CBC .کلــی جذب در مغز اســتخوان را شناســایی کــرد
کــه  همزمــان همچنیــن عــود ائوزینوفیلــی را نشــان داد 
گــره لنفــی  مویــد عــود بیمــاری بــود. بیوپســی ســوزنی از 
اســتخوان  مغــز  آسپیراسیون/بیوپســی  و  بغــل  زیــر 
صــورت گرفــت که ویژگیهــای هیســتوپاتولوژیک عود/

تــداوم بیمــاری را نشــان دادنــد.
آنالیــز کروموزومــی انجــام شــده روی آسپیراســیون مغز 
اســتخوان در بدو تشــخیص، جابجایی کروموزومهای 
 13q12 و   12p13 در  شکســت  نقــاط  بــا  را   1۳ و   12
)شــکل 1A( در پنــج تــا از 20 متافــاز نشــان داد. همــان 
جابجایــی در شــش مــاه پــس از شــروع شــیمی درمانــی 
کــه در 14 تــا از 20 متافــاز وجــود  نیــز شناســایی شــد 
داشــت. آنالیــز هیبریدیزاســیون فلورئوســانس در جــا 
)FISH( با استفاده از پانل  پروبهایی که ناهنجاریهای 
ــلول T و B را  ــای س ــم ه ــیتوژنتیک رایــج در نئوپاس س
ــود؛ بــدون آنوپلوئیــدی  هــدف قــرار می دهنــد، منفــی ب
BCR/ بازآرایــی  بــدون  17؛  یــا   10  ،4 کروموزومهــای 

 ABL1، MLL، IGH، ETV6/RUNX1، E2A،
 .CDKN2A ؛ و بــدون حــذف درTRB یــا  ،TRA/D
بــرای بررســی بیشــتر ایــن )t)12;13، نمونــه آسپیراســیون 
مغــز اســتخوان پــس از شــیمی درمانــی بــرای توالــی یابــی 
 )Mate-Pair Sequencing, MPseq( جفت-همتــا 
مبتنــی بــر DNA بــه منظــور شناســایی نقــاط شکســت 
 Mayo( بــه آزمایشــگاه ژنومیک بالینی در مایوکلینیــک
 MPseq بــا t)12;13( فرســتاده شــد. جابجایــی )Clinic
تاییــد شــده و محــل نقــاط شکســت داخــل ژنهــای 
کروموزومهــای 12 و 1۳  ــه ترتیــب روی  ETV6 و FLT3 ب
تعییــن شــدند. پیــش بینی می شــود کــه این جابجایی 

بــا   ETV6/FLT3 یــک ژن الحاقــی بــه ایجــاد  منجــر 
 ETV6 شــامل ناحیه 5 پرایــم )in-frame( حفــظ قالــب
پرایــم  و۳   )NM_001987 رونوشــت   ،1-۶ )اگزونهــای 
 ،)NM_004119 اگزونهــای 24-14، رونوشــت( FLT3

بــا توالــی 
seq[GRCh38]t)12;13(
1 2 q t e r > 1 2 p 1 3 . 2 ) 1 1 , 8 9 6 , 4 6 8 ( : : 1

3 q 1 2 . 2 ) 2 8 , 0 3 4 , 1 2 3 ( - > 1 3 q t e r ;
1 2 p t e r - > 1 2 p 1 3 . 2 ) 1 1 , 8 8 4 , 6 7 7 ( : : 1

3 q 1 2 . 2 ) 2 8 , 0 3 4 , 2 1 9 ( - > 1 3 p t e r
 ETV6 1(. انتهــای 5 پرایــم الحاقــیB بشــود )شــکل
دومیــن مارپیچ-حلقه-مارپیــچ )اگزونهــای ۳ و 4(، 
 ETS گــزون 5( و بخشــی از دومیــن دومیــن داخلــی )ا
)اگزونهــای ۸-۶( را کــد مــی کنــد، در حالــی که انتهای 
۳ پرایــم الحاقــی FLT3 شــامل دومیــن ترانــس مامبــران 
کینــازی )TKD( مــی شــود  )TMD( و دومیــن تیروزیــن 

.)1C شــکل(

بحث: 
ETV6/ در بدخیمــی هــای هماتولوژیــک، فیــوژن
بــه امــروز  تــا  بــوده و از ســال 200۶  نــادر  FLT3 بســیار 
 .)1 )جــدول  انــد  شــده  گــزارش  مــورد  هشــت  تنهــا 
داده  نشــان  و  بــوده  انکوژنیــک  ژنــی،  الحــاق  ایــن 
ــتقل از  ــکل مس ــر ش ــا تغیی ــب الق ــه موج ک ــت  ــده اس ش
اینترلوکیــن 3 در ســلولهای خونســاز مــوش Ba/F3 در 
شــرایط آزمایشــگاهی و ایجــاد فنوتیــپ نئوپاســم هــای 
میلوپرولیفراتیــو در موشــهای تراریختــه مــی شــود. در 
لوســمی هــا، بازآراییهــای ســاختاری ETV6 بــا بیــش از 
30 ژن شــریک شــناخته شــده شــایع هســتند. چندیــن 
مــورد از ایــن شــرکای شناســایی شــده ETV6، تیروزیــن 
کــه وقتــی بــه دومیــن  کننــد،  کینازهــا را رمزگــذاری مــی 
ملحــق   ETV6 مارپیچ-حلقه-مارپیــچ  عملکــردی 
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مــی شــوند، هومودایمریــزه شــده و در نتیجــه منجــر بــه 
فعــال ســازی مــداوم مســتقل از لیگاند دومیــن کینازی 
 ETV6 شــریک مــی شــوند. عــاوه بــر ایــن، فیوژنهــای
کتورهای  مــی تواننــد با تغییــر در عملکردهای اصلــی فا
داشــته  مشــارکت  لوکموژنــز  در  اتصالــی،  رونویســی  
باشــند. ایــن همچنیــن شــامل از دســت رفتــن ســرکوب 
 ،wild-type( ــوع وحشــی ــا واســطه ETV6 ن رونویســی ب

منظــور ETV6 طبیعــی اســت-مترجم( اســت. 
کدکننــده  ژن هــای  دیگــر  بــا   ETV6 بازآراییهــای 
کینــاز ماننــد ABL1 و FGFR1 از جملــه راه  تیروزیــن 
کلونــال  اندازهــای توصیــف شــده بــرای ائوزینوفیلــی 
هســتند. بــا فهرســت رو بــه رشــد بازآراییهــای راجعــه 
درگیرکننــده  آرایی هــای  بــاز  ائوزینوفیلــی،  بــا  مرتبــط 
 ،PCM1-JAK2 یــا بازآرایــی ،FGFR1 و PDGFRA/B
تومورهــای  بــرای   WHO بنــدی  توســط طبقــه  اکنــون 
خونســاز در ســال 201۶ بــه عنــوان بخشــی از معیارهــای 

تشــخیصی نئوپاســم هــای میلوئید/لنفوئیــد همــراه بــا 
ائوزینوفیلــی بــه رســمیت شــناخته شــده انــد. اهمیــت 
شناســایی بــه موقــع ایــن بازآراییهــا در پاســخ درمانــی 
کینــاز )TKI( اســت.  بــه مهارکننــده تیروزیــن  بالقــوه 
اگرچــه درمــان بــا TKI بــه تنهایــی یــا بــا شــیمی درمانــی 
کنتــرل طوالنی مــدت بیمــاری نمــی  ــه  معمــوال منجــر ب
کاهــش  بــرای  آن  از  زودهنــگام  اســتفاده  امــا  شــود، 
ســلولی )cytoreduction(، امــکان پــل زدن بــه پیونــد 
ســلولهای بنیــادی آلوژنیــک را فراهــم کــرده و بــه نظــر مــی 
ــا پیامدهــای بهتــری همــراه باشــد.  در مــورد  کــه ب رســد 
 ETV6/FLT3، ایــن بیمــار، پــس از شناســایی فیــوژن
عنــوان  بــه   ،FLT3، Midostaurin اختصاصــی   TKI
ادجوانــت بــرای شــیمی درمانــی hyper-CVAD آغــاز 
PET- ــکن ــی، اس ــیمی درمان ــام ش ــال اتم ــه دنب ــد. ب ش
و  نشــان داده،  را  فعالیــت هیپرمتابولیــک  بهبــود   CT
بیمــاری  از جهــت درگیــری  اســتخوان  مغــز  بیوپســی 
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تشکر و قدردانی:
حــق نشــر اصــل ایــن مطلــب متعلــق بــه Cap Today اســت. ایــن ترجمــه بــا اجــازه ایشــان انجــام و منتشــر شــده و 

مســئولیت ترجمــه بــه فارســی بــه عهــده دکتــر مهــدی منتظــر اســت. 
منبع:

Belhassan K, Saadalla A, Hoppman NL, Lee YS, Abboud CN, Webley M, et al. ETV6/FLT3 
fusion gene detected in a patient with T-cell lymphoblastic lymphoma. Cap Today. April 2022.

ــتخوان  ــز اس ــد مغ ــرای پیون ــار ب ــپس بیم ــود. س ــی ب منف
از  بیــش  امــروز،  بــه  تــا  او  کــرد.  اقــدام   haploidentical
دو ســال پــس از پیونــد، در حالــت بهبــودی اســت. 
 ETV6/FLT3 بــا اینکــه یافتــه هــای ژنتیــک فیــوژن
TKI ممکــن اســت منجــر بــه درمــان موثــر بــا اســتفاده از
های اختصاصی FLT3 شــود، هنوز مشــخص نیســت 
کــه چگونــه ایــن بازآرایــی بــا یافته هــای هماتوپاتولوژیــک 

بیمــار ارتبــاط دارد.
قبلــی )خاصــه شــده  گــزارش شــده  مــوارد  تمــام  در 
 t)12;13()12p13;13q12( بازآرایی هــای  جــدول1(،  در 
مشــاهده  کاریوتایپینــگ  بــا  و  نبــوده   )cryptic( پنهــان 
مــی شــدند. اگرچــه ایــن نقــاط شکســت از نظــر مولکولــی 
ــی  ــک ویژگ ــه ی ک ــی،  ــود ائوزینوفیل ــتند، وج ــن هس ناهمگ
لنفوپرولیفراتیــو  فنوتیپهــای  بــا  )همــراه  اســت  ثابــت 
نئوپاســم  اختصاصــی،  کمتــر  طــور  بــه  یــا   T ســلول 
میلوپرولیفراتیــو(، بایــد ظــن بــه بازآرایــی ETV6/FLT3 را 
ایجــاد کنــد. فنوتیپهــای ســلول T مرتبــط بــا ایــن بازآرایــی، 
گــزارش  کــه در ایــن مــورد و ســایر مــوارد قبلــی  همانطــور 
ــتیک  ــوم لنفوباس ــبیه لنف ــج ش ــور رای ــه ط ــت، ب ــده اس ش
نــوع از   FISH پــروب  از  اســتفاده  اســت.   T  ســلول 
break-apart بــرای ETV6 می توانــد از جهــت تمرکــز بــر 
partner-( شناســایی ژنهــای الحــاق شــده بــه شــریک
fused genes( مفیــد باشــد. آزمایشــات بعــدی مــی توانــد 
 PCR یــا پرایمرهــای FISH بــا اســتفاده از پروبهــای ســنتی
ایــن  حــال،  ایــن  بــا  شــود.  دنبــال   )nested( ای  آشــیانه 

اســتراتژی مســتلزم اعتبارســنجی بالینــی چندیــن پــروب 
فلوئورســنت یــا مجموعــه پرایمرهــای مختــص ژن اســت. 
بررســی آزمایشــگاهی مبتنــی بــر بازآراییهــای ژنــی، بــرای 
تعییــن واجــد شــرایط بــودن بیمــار بــرای درمــان بــا TKIهــا، 
مــی توانــد دامنــه دار و در برخــی مــوارد نهایتــا بدون حصول 
اطاعــات مفیــد )uninformative( باشــد. بــا در دســترس 
ــر  کاهــش هزینــه روش هــای توالــی یابــی مبتنــی ب ــودن و  ب
ســاختاری  بازآرائیهــای  شناســایی  بــه  قــادر  کــه   NGS
هســتند، پتانســیلی بــرای ارائــه بــه موقــع و مقــرون بــه صرفــه 
نتایــج آزمایــش وجــود دارد کــه می تواند بــرای متخصصان 
بالینــی درمانگــر، قابــل اقــدام )actionable( باشــد. ایــن 
مــورد یــک مثــال عالــی بــرای نشــان دادن عملکــرد برتــر 
ســاختاری  ناهنجاریهــای  شناســایی  هنــگام   MPseq

ــت.  ــان اس ــت درم ــوم و هدای کل ژن ــان در  پنه
ــه طــور خاصــه، بازآرایــی ETV6/FLT3 در طیــف  ب
کینــازی انکوژنیــک منجــر بــه  الحاقهــای ژنــی تیروزیــن 
کــه بــه طــور بالقــوه توســط  گیــرد  ائوزینوفیلــی قــرار مــی 
مهارکننــده هــای FLT3 قابــل هدفگیــری هســتند. بــا 
کــه چگونــه ایــن بازآرایــی  ایــن حــال، مشــخص نیســت 
میلوئیــدی  و/یــا  لنفوئیــدی  فنوتیپهــای  بــه  منجــر 
نئوپاســتیک مــی شــود. بــه کارگیــری روش هــای جدیــد 
مبتنــی بــر NGS ماننــد MPseq بــه طــور امیدوارکننــده 
ای توصیــف مــوارد بیشــتر و افزایــش درک مــا از پاتوژنزهــا 
را   ETV6/FLT3 بازآراییهــای  بــا  همــراه  تظاهــرات  و 

ــرد. ک تســهیل خواهــد 
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وری بر طیف آن و  سودولنفوم های پوستی: مر
پیشنهادی برای طبقه بندی جدید

دکتر فاطمه منتظر  - درماتوپاتولوژیست دا نشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر پروین اقاولی - رزیدنت پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

▪ دربخــش اول ایــن مقالــه بــه تقســیم بنــدی پســودولنفوم هــای پوســتی و یافتــه هــای بالینــی و هیســتوپاتولوژی و 
ایمونوهیستوشــیمی این ضایعات اشــاره گردید. در این بخش به تشــخیص افتراقی هیســتوپاتولوژی و ادامه تقسیم بندی 

ایــن ضایعــات میپردازیــم. 

تشخیص های افتراقی:
مهمتریــن تشــخیصهای افتراقــی شــامل لنفــوم 
 B-cell lymphoma کنــد رشــد اولیــه وثانویــه هــای 
 follicle و   marginal zone lymphoma خصوصــا 

میباشــد)جدول4(.   center lymphoma
 P r i m a r y  c u t a n e o u s  m a r g i n a l
 z o n e  lymphoma-1 :
یــا پاپولهــای منفــرد  بــا ندولهــا و  از نظــر بالینــی 
یــا متعــدد بــه رنــگ قرمــز تــا آبــی نمایــان مــی شــود 

)شــکل A7 (. وتنهــا بــر اســاس شــواهد بالینــی نمــی 
تــوان از PSL بطــور قطــع افتــراق داد. ضایعــات بطــور 
تیپیــک روی قســمت فوقانــی تنــه، فوقانــی بــازو و بــا 
گــردن ایجــاد مــی شــوند.  کمتــر روی ســر و  احتمــال 
نســبت زن بــه مــرد 1:2 و ســن متوســط 55 ســالگی 
 DNA اروپایــی  بیمــاران  از  بعضــی  در  اســت. 
مربــوط بــه Borrelia burgdorferi شناســایی شــده 
اســت. در مقابــل ایــن ارتبــاط در بیمــاران آســیایی و 

آمریکایــی یافــت نشــده اســت. 

قسمت دوم

differentiated from PSL with certainty. Cases are typically located on

the upper trunk, upper arms, and less frequently on the head and

neck.27 The female to male ratio is 1:2 and the mean age is 55 years.27

In some European cases of PCMZL Borrelia burgdorferi DNA was

detectable. In contrast, this association was not found in cases from

Asia and the United States.14,28-30

Histopathologically, the dermis contains nodular or diffuse

infiltrates,31 often arranged around vessels or adnexal structures

F IGURE 6 Comparison of follicular dendritic cells (FDC) and proliferative rate: Nodular B-cell pseudolymphoma: A, Detail: The networks of
CD21-positive follicular dendritic cells (FDC) are sharply restricted to the germinal centers (×200). B, The proliferative rate, highlighted with Ki-

67, is elevated and is mainly confined to the germinal centers (×100). Follicle center lymphoma: C, The networks of CD21+ follicular dendritic
cells are irregular and disrupted (×100). D, The proliferative rate is elevated and not restricted to the germinal centers (×100)

TABLE 4 Differential diagnoses of nodular B-cell pseudolymphoma

B-PSL PCMZL PCFCL

Major

histopathologic

features

Dermal lymphocytic infiltrate,

subcutis can be involved, reactive

germinal centers, tingible body

macrophages, often scattered

plasma cells, eosinophils.

Dermal infiltrate often around the

vessels or adnexal structures,

subcutis can be involved, reactive

germinal centers (30%), plasma

cells in the periphery of the

infiltrates and near by the

epidermis.

Dermal lymphocytic infiltrates, subcutis

can be involved, predom. of

centrocyte-like tumor-cells, neoplastic

irregular germinal centers of diffent

size (CAVEAT: not found in diffuse

type).

Immunophenotype B-cell markers+ (CD20+, CD79a+,

Pax-5+); reactive germinal

centers (bcl-6+, bcl-2−); high
proliferative activity in geminal

centers (Ki-67+ or MIB-1+),

sharply restricted networks of

FDCs (CD21+/CD23+).

Tumor cells: B-cell markers+ (CD20+,

CD79a+, Pax5+), bcl-2+; bcl-6−,
CD5−, CD10−, CD43− Reactive
germinal centers (bcl-6+, bcl-2−).

Tumor cells: B-cell markers+ (CD20+,

CD79a+, Pax5+), bcl-6+; bcl-2− (90%).

Neoplastic germinal centers (bcl-6+,
bcl-2− CAVEAT: same expression as in

reactive germinal centers); proliferating

activity (Ki-67+, MIB-1+).

Often moderate and not sharply

restricted to the germinal centers

(if they are even present); irregular

networks of FDCs (CD21+/CD23+).

Molecular

diagnostics

Polytypic light chains, polyclonal IgH

(80%).

Monotypic light chain (85%)

monoclonal IgH (60-70%).

Monoclonal IgH (up to 90%).
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نــدوالر  بصــورت  درم  هیســتوپاتولوژی،  نظــر  از 
در  اغلــب  ارتشــاح  وایــن  شــده  درگیــر  منتشــر  یــا 
شــده  واقــع  ضمائــم  ســاختار  یــا  عــروق  اطــراف 
زیــر  چربــی  ناحیــه  بعضــا   ;)B7 )شــکل  اســت 
جلــد نیــز درگیــر میشــود. پاســما ســل هــا بصــورت 
 ،B-cell PSL خــاف  بــر  و  دارنــد  حضــور  شــایع 
غالبــا نزدیــک اپیــدرم یــا در ارتشــاح حاشــیه ضایعــه 
کــز زایــای فعــال در حــدود %۳0  یافــت میشــوند. مرا
بیوپســی هــا مشــاهده شــده اســت. Leinweber و 
همــکاران tingible body macrophage را در تمــام 
کــز  بیمــاران مــورد بررســی )۶/۶( بــا PCMZL و مرا
حضــور  همچنیــن  کردنــد.  گــزارش  فعــال  زایــای 

ینوفیــل هــم امــکان پذیــر اســت.  ائوز
 B-cell برای مارکرهای PCMZL سلولهای تومور در
 ،)CD79a+,CD20+,Pax-5+( مثبــت می باشــند
مثبــت بــرای bcl-2 و منفی برای bcl-6. ســلولهای 
در  غیرنئوپاســتیک  ارتشــاح  عنــوان  بــه   T-cell
پــس زمینــه میتواننــد بصــورت شــایع حضــور داشــته 
باشــند. ایــن ســلولها نیــز بــرای مارکــر bcl-2 مثبــت 
بــروز  بــا   B-cell ســلولهای  از  بایــد  کــه  میباشــند 
ایــن  افتــراق داده شــوند. در   bcl-2 مثبــت مارکــر
 plasmacytoid dendritic ضایعــه نیــز ســلولهای
)cell )PDCs بــا مارکــر CD123 مثبــت وجــود دارنــد 
 B-cell بنابرایــن حضورشــان جهــت افتــراق بیــن
کثریــت  کــرد، البتــه ا کمــک نخواهــد   MZL و PSL
مــوارد در MZL تعــداد بیشــتر و دســته هــای بزرگتری 

از ایــن ســلولها دیــده میشــوند. 
در  محدودیــت   MZL در  کمکــی  ی  یافتــه  یــک 
ــدا  ــا المب ــا ی کاپ ــرای  ــن ب ــبک ایمونوگلوبولی ــره س زنجی
کاپــا  کــه نســبت  است)شــکل7C,D( بدیــن صــورت 
یــا المبــدا بــه یکدیگــر حداقــل 5:1 یــا 10:1، اســت )بــه 
کــه ایــن شــرایط در ۸5% مــوارد  جــدول 4 رجــوع شــود( 

 PCMZL مشــاهده شــده اســت. در ۶0% و 70% ازموارد
کلونــال B-cell قابــل شناســایی اســت.

 بــا ایــن وجــود برخــی ازمــوارد PCMZL ایــن نــوع 
همچنیــن  و  نمیدهنــد  نشــان  را  منوکلونالیتــی 
بعضــی از PSL هــا مــی تواننــد محدودیــت زنجیــره 
ســبک را نشــان دهنــد. ایــن یافتــه مجــددا تاییــدی 
بــر ایــن مســاله اســت کــه ترکیــب یافته هــای بالینی، 
هیســتوپاتولوژی، ایمونوهیستوشــیمی و ملکــوالر بــا 
یکدیگــر تفســیر شــوند و بــا یــک یافتــه بــه تنهایــی بــه 

تشــخیص صحیــح نمیتــوان رســید. 
 P r i m a r y  c u t a n e o u s  f o l l i c l e  c e n t e r

:lymphoma )PCFCL(-2
 از نظــر بالینــی بــا ندولهــای قرمــز تــا آبــی منفــرد یــا 
ــا  بعضــا متعــدد ومعمــوال در نواحــی ســرو صــورت ی

گــردن مشــاهده مــی شــوند.
  dorsi Reticulohistocytoma )Crosti lymphoma(
یــک تظاهــر خــاص بالینــی در ایــن نــوع لنفــوم اســت 
کــه بصــورت ضایعــات آنــوالر اریتماتــوز در قســمت 

فوقانــی تنــه مشــخص میشــود. 
در نمــای هیســتوپاتولوژی، PCFCL فولیکوهــای 
نئوپاستیک با اندازه های مختلف مشاهده میگردد 
کــه از ســلولهای تومــوری مشــابه سنتروســیت تشــکیل 
شــده انــد )شــکل ۸A و ۸B(. ایــن ســلولهای تومــوری 
ــرای مارکــر bcl-6 مثبــت هستند)شــکل ۸C (. الزم  ب
bcl- مارکــر PCFCL کــه اکثریــت مــوارد بــه ذکــر اســت 
2 را بیــان نمــی کننــد. )شــکل ۸D (. بنابرایــن بیــان 
 PCFCL کثریــت مواقــع جهــت تشــخیص bcl-2 ا
از B-PSL کمــک کننــده نیســت و فقــط حدود %10 
تــا 15 % مــوارد PCFCL مارکــر bcl-2 را در ســلولهای 
کــه در  کننــد. مهــم اســت بدانیــم  تومــوری بیــان مــی 
لنفومهــای فولیکــوالر ثانویــه پوســت ) لنفــوم نــودال 
 )1۸;14(t ــن ــت( ترانسلوکیش ــری پوس ــا درگی FCL ب
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 bcl-2 کثریــت ایــن مــوارد وجــود داشــته و بنابرایــن ا
کــه میتوانــد در افتــراق لنفومهــای  را بیــان میکنــد. 
کننــده  کمــک  پوســت  ثانویــه  و  اولیــه  فولیکــوالر 
کــز زایــا  باشــد. بیــان همزمــان bcl-2 و bcl-6 در مرا
تشخیص reactive germinal center را رد میکند. 
مثبــت  مارکــر  بــا   PDC ســلولهای  دســتجات 
میشــود،  یافــت   PCFCL  %1۳ در  تنهــا   CD123
یــک ســرنخ  ایــن یافتــه میتوانــد بعنــوان  بنابرایــن 
 B-cell PSL دیگــر جهــت افتــراق ایــن ضایعــه از

بــکار رود.
 تنهــا در 20% لنفــوم هــای FCL اولیــه پوســت، 
 tingible body macrophages فولیکولهــا  درون 
 CD21 ای  شــبکه  الگــوی  شــود.  مــی  یافــت 
بــر   PCFCL در  یتیــک  دندر فولیکــوالر  ســلولهای 
 )۶Aشــکل(  reactive germinal center خــاف 

گسســته )شــکل۶C ( اســت.  بصــورت نامنظــم و 
در مقایســه بــا B-cell PSL )شــکل ۶B( فعالیــت 
کــز زایــای بدخیــم در حــد متوســط  تکثیــری در مرا
زایــا  کــز  مرا بــه  محــدود  تنهــا  ومعمــوال  میــرود  بــاال 
 B-cell PSL ۶ ). در مقایســه بــاD نیســت )شــکل
کلونــال B-cell در نــوع  در تکنیــک PCR جمعیــت 
کــه البتــه میدانیــم  PCFCL قابــل شناســایی اســت 

کاذب نیــز وجــود دارد.  امــکان نتایــج منفــی 
3-سایر تشخیصهای افتراقی ها:

 B-cell توســط  پوســت  ثانویــه  درگیــری  شــامل 
)ســلولهای   chronic lymphocytic leukemia
بدخیــم مارکر هــای CD5 و CD23 را بیــان میکننــد(
ــا تومــور small cell lymphocytic lymphoma مــی  ی
کتیــو در ایــن مــوارد  کــز زایــای را کــه مرا باشــد هــر چنــد 

ناشــایع اســت. 

differentiated from PSL with certainty. Cases are typically located on

the upper trunk, upper arms, and less frequently on the head and

neck.27 The female to male ratio is 1:2 and the mean age is 55 years.27

In some European cases of PCMZL Borrelia burgdorferi DNA was

detectable. In contrast, this association was not found in cases from

Asia and the United States.14,28-30

Histopathologically, the dermis contains nodular or diffuse

infiltrates,31 often arranged around vessels or adnexal structures

F IGURE 6 Comparison of follicular dendritic cells (FDC) and proliferative rate: Nodular B-cell pseudolymphoma: A, Detail: The networks of
CD21-positive follicular dendritic cells (FDC) are sharply restricted to the germinal centers (×200). B, The proliferative rate, highlighted with Ki-

67, is elevated and is mainly confined to the germinal centers (×100). Follicle center lymphoma: C, The networks of CD21+ follicular dendritic
cells are irregular and disrupted (×100). D, The proliferative rate is elevated and not restricted to the germinal centers (×100)

TABLE 4 Differential diagnoses of nodular B-cell pseudolymphoma

B-PSL PCMZL PCFCL

Major

histopathologic

features

Dermal lymphocytic infiltrate,

subcutis can be involved, reactive

germinal centers, tingible body

macrophages, often scattered

plasma cells, eosinophils.

Dermal infiltrate often around the

vessels or adnexal structures,

subcutis can be involved, reactive

germinal centers (30%), plasma

cells in the periphery of the

infiltrates and near by the

epidermis.

Dermal lymphocytic infiltrates, subcutis

can be involved, predom. of

centrocyte-like tumor-cells, neoplastic

irregular germinal centers of diffent

size (CAVEAT: not found in diffuse

type).

Immunophenotype B-cell markers+ (CD20+, CD79a+,

Pax-5+); reactive germinal

centers (bcl-6+, bcl-2−); high
proliferative activity in geminal

centers (Ki-67+ or MIB-1+),

sharply restricted networks of

FDCs (CD21+/CD23+).

Tumor cells: B-cell markers+ (CD20+,

CD79a+, Pax5+), bcl-2+; bcl-6−,
CD5−, CD10−, CD43− Reactive
germinal centers (bcl-6+, bcl-2−).

Tumor cells: B-cell markers+ (CD20+,

CD79a+, Pax5+), bcl-6+; bcl-2− (90%).

Neoplastic germinal centers (bcl-6+,
bcl-2− CAVEAT: same expression as in

reactive germinal centers); proliferating

activity (Ki-67+, MIB-1+).

Often moderate and not sharply

restricted to the germinal centers

(if they are even present); irregular

networks of FDCs (CD21+/CD23+).

Molecular

diagnostics

Polytypic light chains, polyclonal IgH

(80%).

Monotypic light chain (85%)

monoclonal IgH (60-70%).

Monoclonal IgH (up to 90%).
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(Figure 7B); sometimes the subcutis is involved.31 Plasma cells are

admixed and, in contrast to B-cell PSL, they are predominantly found

near the epidermis or at the periphery of the infiltrates.32 Reactive

germinal centers occur in about 30% of the biopsies. Leinweber

et al33 reported tingible body macrophages in all their investigated

cases (6/6) of PCMZL with reactive germinal centers. Moreover, these

entities cannot be discriminated by the presence and number of

eosinophils.

The tumor cells in PCMZL are positive for B-cell markers

(e.g., CD79a+, CD20+, Pax-5+), positive for bcl-2, and negative for bcl-

6. Numerous T-cells are typically admixed. The T-cells are also positive

for bcl-2 and have to be carefully differentiated from bcl-2+ B-cells. The

presence of CD123+ plasmacytoid dendritic cells (PDCs) does not allow

a differentiation between B-cell PSL and MZL, although the majority of

MZL presented a higher number and larger clusters.22

A helpful finding in MZL is the immunoglobulin light chains restric-

tion for kappa or lambda (Figure 7C,D) (ratio of at least 5:1 or 10:1,

see above), which is found in about 85% of the cases. In 60% and

70% of PCMZLs a clonal B-cell is detectable. Nevertheless, some

PCMZLs show no monoclonality, while some PSLs can also have a

light chain restriction.

Primary cutaneous follicle center lymphoma (PCFCL) presents

clinically with solitary and sometimes multiple erythematous to bluish

nodules, typically located on the head, face, or neck. A manifestation

on the upper trunk with annular erythematous infiltrates and was

originally described under the term reticulohistocytoma dorsi (Crosti

lymphoma).

Histopathologically, PCFCL is characterized by centrocyte-like dif-

ferentiated tumor cells arranged in neoplastic follicles of different

sizes (Figure 8A, inset, 8B). The tumor cells are positive for bcl-6

(Figure 8C). It should be mentioned that the vast majority of PCFCL

do not express bcl-2 (Figure 8D). Therefore, the expression of bcl-2 is

mostly not helpful to discriminate PCFCL from B-PSL. Only about

10% to 15% of PCFCLs express bcl-2 in the tumor cells. In contrast,

secondary cutaneous infiltrates by nodal FCL express bcl-2, due to

underlying t(14;18) translocation in the majority of the cases. Bcl-6

and bcl-2 co-expression in germinal centers excludes a reactive germi-

nal center. Clusters of CD123+ PDCs were found in only 13% of

PCFCL; therefore, this finding might be an additional clue to differen-

tiate this entity from B-cell PSL.22

In only 20% of primary cutaneous FCL can tingible body macro-

phages be found.33 The networks of CD21+ follicular dendritic

F IGURE 7 Primary cutaneous marginal zone lymphoma: A, Solitary bluish nodules on the trunk. B, Nodular infiltrates in the dermis,
predominately arranged around the vessels (H&E, ×200). C, Monotypic expression of immunoglobulin light chain lambda or (D) kappa (×200)
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ندوالر)رجــوع  پســودولنفوم  بنــدی  تقســیم  ادامــه 
)2 اول، جــدول  بــه قســمت  شــود 

B- Borrelia-associated nodular B-cell       
pseudolymphoma

,lymphocytoma cutis :اسامی دیگر(
)lymphadenosis cutis benigna

بــا  بورلیــا  آشــکار  عفونتهــای  از   %1 حــدود  در 
بیمــاری  ایــن  میکنــد.  پیــدا  تظاهــر   B-PSL
و  هیســتوپاتولوژی  نماهــای  ترکیــب  بــا  میتوانــد 
بــه  شناســاییDNA  بورلیــا بورگدوفــری در بافــت 
کمــک تکنیــک PCR، تشــخیص داده شــود. ســایر 
گــزش  حــال  شــرح  همچــون  بالینــی  زمینه هــای 
گــزش و ســرولوژی میتوانــد در  bite، مــکان شــایع 

باشــد.  کننــده  کمــک  تشــخیص 

یافته ها ی بالینی:
گــوش  اللــه  روی  بنفــش  تــا  قرمــز  منفــرد  نــدول 
)شــکل9A (، نیپــل و ناحیــه اســکروتوم مشــخصه 
بالینی Borrelia-associated nodular PSL است. 
کــه ارجحیــت ضایعــه در  یــک احتمــال وجــود دارد 
ــن  ــای پایی ــل دم ــه دلی ــت ب ــن اس ــی ممک ــن نواح ای
بــدن در ایــن مناطــق باشــد. در حــدود 10%تــا %15 
کانونــی خصوصــا  مــوارد، ضایعــات پوســتی چنــد 
داده انــد.  نمایــش  را  اندامهــا  و  تنــه  در  درگیــری 
برخــی مطالعــات شــیوع باالتــری را در جنــس مونث 
کــودکان یــا  کثریــت مــوارد نیــز در  کــرده انــد. ا گــزارش 
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بزرگســاالن جــوان اتفــاق افتــاده اســت. 

هیستوپاتولوژی:
ارتشــاح درمــال یــا چربــی زیرجلــدی از ســلولهای  
بعضــا  و  بــزرگ  زایــای  کــز  مرا بــا  همراهــی  B-cellدر 
کــه عــدم قطبیــت   )B9 متصــل بــه یکدیگــر )شــکل
آنهــا   %20 از  بیــش  در   )lack of polarization(
ناحیــه  مــوارد  بضــی  در  اســت.  شــده  شناســایی 
کوچــک شــده یــا اصــا وجــود نــدارد.   mantle zone
کــز زایــای بــزرگ و  )شــکلB9(. نمــای ذکــر شــده در مرا
بهم پیوســته در این بیماری، هم پوشــانی بســیاری با 
PCFCL ) بــا الگــوی رشــد فولیکــوالر( دارد امــا حضــور
Tingible body macrophagesیــک ســرنخ مهــم بــرای 
Borrelia-associated nodular PSL اســت زیــرا 
کــز زایــا، در تمــام بیمــاران  بدلیــل ماهیــت واکنشــی مرا
مشــاهده مــی شود)شــکل Colli .)9 و همــکاران یــک 
مقالــه مــروری در مــورد یافتــه هــای هیســتوپاتولوژیک 
منتشــر   Borrelia-associated pseudolymphoma

ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 5 خاص ــه در ج ک ــد  کردن
 Borrelia-associated مــوارد نادری تحت عنــوان

 Diffuseممکــن اســت ،large cell lymphocytoma
از  کننــد.  تقلیــد  را   large B-cell lymphoma
مشــخصات ایــن ضایعــه حضــور ســلولهایی شــبیه 

اســت.   immunoblast و   centroblast
ایمونوهیستوشیمی،

 تشخیص ملکوالرو سرولوژی بورلیا:
 Nodular مشــابه  ایمونوهیستوشــیمی  پروفایــل 
B-cell PSL without borrelia association است. 
 CD68 برای مارکر Tingible body macrophages 
 Borrelia burgdorferi sp. DNA .مثبــت می شــوند
در  کــه  کــرد.  ردیابــی  میتــوان   PCR تکنیــک  بــا  را 
کثریــت مــوارد،  حــدود 70 % حساســیت دارد. در ا
کلونــال بــرای ژن هــایIgH یافــت  بــاز تنظیمــی پلــی 
 B-cell میگــردد. امــا بصــورت نــادر منوکلونالیتــی
)زنجیــره ســبک منوتیپیــک یــا )IgH، میتوانــد وجود 
کننــده تشــخیص  کــه ایــن موضــوع رد  داشــته باشــد 

بیمــاری نیســت.
ــه بورلیــا متغییــر اســت  ــوط ب نتایــج ســرولوژی مرب
بــرای مثــال IgG و/یــا IgM ممکــن اســت بــاال باشــد 
امــا نتایــج منفــی نیزممکن اســت مشــاهده میشــود. 

cells (FDCs) in PCFCL are irregular and disrupted (Figure 6C) in

contrast to reactive germinal centers (Figure 6A). The proliferative

activity in the neoplastic germinal centers is often only moderately

elevated and not so sharply restricted to the germinal centers

(Figure 6D) as in B-cell PSL (Figure 6B). In comparison to B-cell

PSL, a clonal B-cell population is more commonly detectable in

PCFCL by PCR; nevertheless, somatic hypermutations can cause

false-negative results.34

Other differential diagnoses include secondary cutaneous

infiltrates of B-cell chronic lymphocytic leukemia (where the

neoplastic B-cells express CD5+, CD23+) or small cell lymphocytic

lymphoma, although reactive germinal centers are unusual in these

entities.35,36

2.1.2 | Borrelia-associated nodular B-cell
pseudolymphoma (synonyms: lymphocytoma cutis,
lymphadenosis cutis benigna)

About 1% of clinically apparent Borrelia sp. infections manifest as B-

PSL. This diagnosis can be rendered through a combination of histo-

pathology and the detection of Borrelia burgdorferi sp. DNA in the tis-

sue by PCR. The clinical context (history of tick bite, affection of

predilection sites, serology) is also helpful.

Clinical findings

Solitary red to violaceous nodule located on the earlobes (Figure 9A),

nipples, and scrotum of Caucasians are characteristic of Borrelia-

F IGURE 8 Primary cutaneous
follicle center lymphoma: A, Large and
irregularly structured neoplastic
germinal centers throughout the
dermis (HE, ×5); inset: Predominance
of centrocyte-like differentiated
tumor cells arranged in large
neoplastic follicles (H&E, ×200). B,
Large and irregularly structured
neoplastic germinal centers in the
dermis, next to a more diffuse
infiltrate (H&E, ×5); C, Bcl-6
expression by the tumor cells. D, The
vast majority of PCFCLs are bcl-2
negative. The B-cells of the residual
mantle zone and the T-cells are also
positive for bcl-2

F IGURE 9 Borrelia-associated nodular B-cell pseudolymphoma: A, Blue nodule at the earlobe. B, Dense, dermal, nodular infiltrate with
reactive germinal centers with small or completely lost mantle zones (H&E, ×20). (B, inset) Multiple tingible body macrophages (H&E; ×400)
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cells (FDCs) in PCFCL are irregular and disrupted (Figure 6C) in

contrast to reactive germinal centers (Figure 6A). The proliferative

activity in the neoplastic germinal centers is often only moderately

elevated and not so sharply restricted to the germinal centers

(Figure 6D) as in B-cell PSL (Figure 6B). In comparison to B-cell

PSL, a clonal B-cell population is more commonly detectable in

PCFCL by PCR; nevertheless, somatic hypermutations can cause

false-negative results.34

Other differential diagnoses include secondary cutaneous

infiltrates of B-cell chronic lymphocytic leukemia (where the

neoplastic B-cells express CD5+, CD23+) or small cell lymphocytic

lymphoma, although reactive germinal centers are unusual in these

entities.35,36

2.1.2 | Borrelia-associated nodular B-cell
pseudolymphoma (synonyms: lymphocytoma cutis,
lymphadenosis cutis benigna)

About 1% of clinically apparent Borrelia sp. infections manifest as B-

PSL. This diagnosis can be rendered through a combination of histo-

pathology and the detection of Borrelia burgdorferi sp. DNA in the tis-

sue by PCR. The clinical context (history of tick bite, affection of

predilection sites, serology) is also helpful.

Clinical findings

Solitary red to violaceous nodule located on the earlobes (Figure 9A),

nipples, and scrotum of Caucasians are characteristic of Borrelia-

F IGURE 8 Primary cutaneous
follicle center lymphoma: A, Large and
irregularly structured neoplastic
germinal centers throughout the
dermis (HE, ×5); inset: Predominance
of centrocyte-like differentiated
tumor cells arranged in large
neoplastic follicles (H&E, ×200). B,
Large and irregularly structured
neoplastic germinal centers in the
dermis, next to a more diffuse
infiltrate (H&E, ×5); C, Bcl-6
expression by the tumor cells. D, The
vast majority of PCFCLs are bcl-2
negative. The B-cells of the residual
mantle zone and the T-cells are also
positive for bcl-2

F IGURE 9 Borrelia-associated nodular B-cell pseudolymphoma: A, Blue nodule at the earlobe. B, Dense, dermal, nodular infiltrate with
reactive germinal centers with small or completely lost mantle zones (H&E, ×20). (B, inset) Multiple tingible body macrophages (H&E; ×400)
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associated nodular PSL;10 a reason for these predilections might be a

lower body temperature in these areas. About 10% to 15% of cases

exhibit multifocal skin lesions, and the trunk and extremities may also

be involved.10 Some but not all studies reported a slight female

preponderance,10 the vast majority of cases occur in children or young

adults.21

Histopathology

A dermal or subcutaneous B-cell infiltrate with large and confluent

germinal centers is found (Figure 9B),10 with lack of polarization in up

to 20%.10,24 The mantle zones are small or even absent in some cases

(Figure 9B).10 Because of the confluence of the large germinal centers

Borrelia-associated nodular PSL bears many overlapping features with

PCFCL, follicular growth pattern.24 Tingible body macrophages are a

helpful clue for Borrelia-associated nodular PSL, because they are

found in all cases (Figure 9B, inset).33 Colli et al published an overview

of histopathologic findings in Borrelia-associated pseudolymphoma, as

summarized in Table 5.10

Rare cases of so-called Borrelia-associated large cell

lymphocytoma might imitate diffuse large B-cell lymphoma.37 They

are characterized by centroblast- and immunoblast-like cells.37

Immunohistochemistry, molecular diagnostics, and Borrelia serology

The immunohistochemical staining profile is identical to that described

in nodular B-cell PSL without Borrelia association (see 2.1.1.3).

Tingible body macrophages can be highlighted by a CD68 stain.

Borrelia burgdorferi sp. DNA can be detected by PCR. The sensitivity

was reported as approximately 70%.38 In the vast majority of Borrelia-

associated cases a polyclonal rearrangement of IgH genes has been

found; however, in rare cases B-cell clonality (IgH or monotypic light

chains) is detected and this finding therefore does not exclude this

diagnosis.10,39

The results of Borrelia serology are variable, for example, IgG

and/or IgM might be elevated, but also negative serology can be

found.10

2.1.3 | Nodular T-cell and mixed pseudolymphoma

Nodular T-cell PSL (T-PSL) is defined by a predominating T-cell infil-

trate. It is a matter of debate whether a nodular T-cell lymphoma is

identical with CD4-positive small to medium-sized lympho-

proliferative disorder (CD4+ SMTLPD) (see also differential diagno-

ses). In mixed PSLs, more or less equal numbers of T- and B-cells are

found. The term pseudolymphomatous folliculitis designates cases

with predominantly perifollicular infiltrates.

Clinical findings

The clinical presentation is similar to that of B-cell pseudolymphomas

(solitary or multiple red to violaceous nodules [Figure 10A]) and the

two entities are therefore clinically indistinguishable. No detailed epi-

demiological data on the prevalence of T- or mixed PSL exist.

Histopathology

Nodular or diffuse lymphocytic infiltrate encompass the dermis

(Figure 10B) and sometimes also the superficial subcutis. The lympho-

cytes are predominately small and show chromatin-dense nuclei. The

TABLE 5 Histopathologic findings in Borrelia-associated nodular
B-cell pseudolymphoma, modified after Colli et al10

Involvement of the entire dermis

Grenz zone, epidermal component in only 10%

High number of admixed T-cells

Germinal centers (77%), often large and confluent

Absence of mantle zone (88%)

Tingible body macrophages (100%)

Plasma cells (99%)

Eosinophils (84%)

F IGURE 10 Nodular T-cell
pseudolymphoma (T-PSL): A, Solitary red
flat erythematous plaque on the upper
trunk. B, Dense, nodular, wedge-shaped
infiltrate in the entire dermis (H&E;
×20). C, CD4+ expression in the majority
of the small lymphocytes (×20); D, High
number of CD20+ positive B-lymphocytes
expression in the majority of the small
lymphocytes (×20)
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NodularT-cell and mixed pseudolymphoma -C
 ،T-cell )T-PSL( نــدوالر  پســودولنفوم  در 
ســلولهای ارتشــاح یافتــه بصــورت غالــب T-cel هــا 

هســتند. 
ازلنفوســیتهای  ترکیبــی   Mixed PSL مــورد  در 
Tcellو ,Bcell بــه میــزان برابــر یــا غیریکســان یافــت 

ــوند.  ــی ش م
 pseudolymphomatous folliculitis اصطــاح 
مــوارد بــا ارتشــاح غالــب اطــراف فولیکولهــای مــو را 

مشــخص می کنــد. 

یافته های بالینی
اســت  پســودولنفوم  مشــابه  بالینــی  شــواهد 
بصــورت ندولهــای منفــرد یــا متعــدد قرمــز تــا بنفــش 
و بنابرایــن از نظــر بالینــی از یکدیگــر قابــل افتــراق 

 . نیســتند

هیستوپاتولوژی:
انتشــار نــدوالر یــا منتشــر لنفوســیتها، در درمیــس 
)شــکل 10B( و بعضــا در بخــش ســطحی چربــی 
زیــر جلــدی مشــاهده میشــود. لنفوســیتها غالبــا 
کروماتین  کوچــک هســتند وهســته هــای کوچک بــا 
ینوفیل ها،  کــم دارنــد. تعــداد ومیــزان حضــور ائوز مترا
 B ســلولهای  و  هیستیوســیتها  هــا،  پاسماســل 
میشــود  مشــاهده  گرانولــوم  بعضــا  اســت.  متغیــر 
اندکــی وجــود خواهنــد  مــوارد  نیــز در  زایــا  کــز  و مرا
لنفوســیتهای  ارتشــاح  مــوارد  برخــی  در  داشــت. 
را  مــو  فولیکولهــای  اپیتلیــوم  و  اپیــدرم  بداخــل   T

میتــوان مشــاهده نمــود. 

ایمونوهیستوشیمی و تشخیص مولکوالر:
 CD3 مارکــر  یافتــه  ارتشــاح  لنفوســیتهای  اکثــر 

بــرای  امــا  کننــد  مــی  بیــان  را   CD410(وC )شــکل 
CD30 منفــی هســتند. میــزان حضــور لنفوســیتهای 
)+CD20+,CD79a+,Pax-5(B)شــکل10D(متغیر 
 T-cellاســت و میتواند به بیشــتر از 30 % در فرم ندوالر
PSL برســد. لنفوسیتهای آتیپیکال T متوســط تا بزرگ، 
کننــد و  معمــوال PD-1,CXCL-13,bcl-6 بیــان مــی 
کلونالیتــی  بــرایCD10 منفــی هســتند. مطالعــات 

نتایــج متغیــری را درT-PSLنشــان داده اســت. 

pseudolymphomatous folliculitis
 Tcell نــدوالر  ازپســودولنفوم  یانــت  وار یــک   
Kibbiو  توســط  ســال 1988  در  بــار  اولیــن  اســت. 
همــکاران معرفــی شــد از نظــر بالینــی بصــورت یــک 
نــدول منفــرد بــا تمایــل بــه ناحیــه صــورت مشــخص 
هــای  لنفوســیت  غالــب  ســلولهای  میگــردد. 
کــه تمــام فضــای درم را اشــغال  T-cell میباشــند 
نمــوده انــد و وبعضــا بــه چربــی زیــر جلــد نیــز انتشــار 
شــود.  نمــی  درگیــر  معمــوال  اپیــدرم  یابنــد.  مــی 
گزوســیتوز لنفوســیتها  کلیــدی تشــخیصی، ا یافتــه 
ــن  ــکل11A(. ای ــت )ش ــو اس ــای م ــل فولیکوله بداخ
تهاجــم غالبــا شــامل لنفوســیتهای +CD3)شــکل 
تعــداد  امــا  11C(اســت  11B(و+CD4)شــکل 
یافــت  کثــرا  ا نیــز   B-cell لنفوســیتهای  یــادی  ز

 .)11D می شود)شــکل
مارکــر  بــرای   T لنفوســیتهای  از  یــادی  ز تعــداد 
 follicular11(ویا دیگــر نشــانگرهایEشــکل( PD-1
از  مخلوطــی  هســتند.  مثبــت   T-helper cell
کثــر  ا در   +S100و  +CD1a یتیــک  دندر ســلولهای 
 Kazakov .)F11بیمــاران مشــاهده میگردد)شــکل
)در   T-cell در  کلونالیتــی  شــواهد  همــکاران  و 
گــزارش  را  هــا   B-cell در  کمتــر  و   )%50 حــدود 

کرده انــد. 
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number of admixed eosinophils, plasma cells, histiocytes, and B-cells is

variable. In a few cases granuloma formation can be observed, and

germinal centers also rarely occur. Some cases show an invasion of T-

lymphocytes into the epidermis and the epithelium of the hair follicles.

Immunohistochemistry and molecular diagnostics

Most of the lymphocytes express CD3 (Figure 10C) and CD4 and are

negative for CD30. The number of B-lymphocytes (CD20+, CD79a+,

Pax-5+) (Figure 10D) is variable and can reach up to 30% in nodular

T-cell PSL. The medium- to large-sized atypical T-cells consistently

express PD-1, CXCL-13, and bcl-6, and are negative for CD10.40

Clonality studies are also variable in T-PSL, reinforcing the overlap

with CD4+ SMTLPD.40

Pseudolymphomatous folliculitis

This is a variant of nodular T-cell PSL, respectively a follicular man-

ifestation of CD4+ SMSLPD. It was first reported in 1988 by Kibbi

et al41 and presents clinically as a solitary nodule with a predilec-

tion for the face.42,43 The T-cell predominant lymphocytic infiltrate

is found throughout the dermis and sometimes extends into the

subcutis43; the epidermis is mostly spared. A hallmark of this PSL

is a prominent exocytosis of lymphocytes into the hair follicles

(Figure 11A).44 The infiltrate consists predominantly of CD3+

(Figure 11B) and CD4+ (Figure 11C) T-lymphocytes, but a high

number of admixed B-cells (Figure 11D) is often found. Numerous

T-cells are also positive for PD-1 (Figure 11E) or other markers of

follicular T-helper cells. An admixture of CD1a + and S-100+ den-

dritic cells (Figure 11F) was found in all cases.42 Kazakov et al43

reported an unusually high number (approximately 50%) of cases

with T-cell clonality, or less often B-cell clonality. This raises the

question if those cases may belong to the group of CD4+

SMTLPD.

Differential diagnoses

The differentiation of nodular T-cell PSL from CD4+ small- /medium-

sized T-cell lymphoproliferative disorder (CD4+ SMTLPD)6 is one of

the most important and controversial topics. The new term (“lympho-

proliferative disorder” instead of “lymphoma”) in the current WHO-

classification emphasizes the indolent nature of this process. It pre-

sents clinically in most cases as a solitary plaque or nodule, predomi-

nantly located on the head and neck. CD4+ SMTLPD shows

numerous overlapping histological and immunophenotypic features

with nodular T-cell PSL;45,46 the expression of PD-1, bcl6, and CXCL-

13 is also identical.40 The PD-1+ cells are scattered and form

pseudorosettes.40 We and other authors consider nodular T-cell PSL

and cutaneous CD4+ SMTLPD to the same process, because they

cannot be discriminated by histopathology, immunophenotyping

(e.g., PD-1 expression) features, or clinical presentation. Pseudo-

lymphomatous folliculitis can also be regarded as a folliculotropic vari-

ant of CD4 + SMTLPD.

F IGURE 11 Pseudolympho-
matous folliculitis: A, Prominent
exocytosis of lymphocytes into the
hair follicles (H&E, ×1.5); B, The
infiltrate consist predominantly of
CD3+ (×1.5); and C, CD4+ (×1.5)
T-lymphocytes. D, High number of
admixed B-cells (×1.5). E, Numerous
T-cells are also positive for PD-1
(weak staining, ×1.5). F, Many
admixture CD1a-positive dendritic
cells
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number of admixed eosinophils, plasma cells, histiocytes, and B-cells is

variable. In a few cases granuloma formation can be observed, and

germinal centers also rarely occur. Some cases show an invasion of T-

lymphocytes into the epidermis and the epithelium of the hair follicles.

Immunohistochemistry and molecular diagnostics

Most of the lymphocytes express CD3 (Figure 10C) and CD4 and are

negative for CD30. The number of B-lymphocytes (CD20+, CD79a+,

Pax-5+) (Figure 10D) is variable and can reach up to 30% in nodular

T-cell PSL. The medium- to large-sized atypical T-cells consistently

express PD-1, CXCL-13, and bcl-6, and are negative for CD10.40

Clonality studies are also variable in T-PSL, reinforcing the overlap

with CD4+ SMTLPD.40

Pseudolymphomatous folliculitis

This is a variant of nodular T-cell PSL, respectively a follicular man-

ifestation of CD4+ SMSLPD. It was first reported in 1988 by Kibbi

et al41 and presents clinically as a solitary nodule with a predilec-

tion for the face.42,43 The T-cell predominant lymphocytic infiltrate

is found throughout the dermis and sometimes extends into the

subcutis43; the epidermis is mostly spared. A hallmark of this PSL

is a prominent exocytosis of lymphocytes into the hair follicles

(Figure 11A).44 The infiltrate consists predominantly of CD3+

(Figure 11B) and CD4+ (Figure 11C) T-lymphocytes, but a high

number of admixed B-cells (Figure 11D) is often found. Numerous

T-cells are also positive for PD-1 (Figure 11E) or other markers of

follicular T-helper cells. An admixture of CD1a + and S-100+ den-

dritic cells (Figure 11F) was found in all cases.42 Kazakov et al43

reported an unusually high number (approximately 50%) of cases

with T-cell clonality, or less often B-cell clonality. This raises the

question if those cases may belong to the group of CD4+

SMTLPD.

Differential diagnoses

The differentiation of nodular T-cell PSL from CD4+ small- /medium-

sized T-cell lymphoproliferative disorder (CD4+ SMTLPD)6 is one of

the most important and controversial topics. The new term (“lympho-

proliferative disorder” instead of “lymphoma”) in the current WHO-

classification emphasizes the indolent nature of this process. It pre-

sents clinically in most cases as a solitary plaque or nodule, predomi-

nantly located on the head and neck. CD4+ SMTLPD shows

numerous overlapping histological and immunophenotypic features

with nodular T-cell PSL;45,46 the expression of PD-1, bcl6, and CXCL-

13 is also identical.40 The PD-1+ cells are scattered and form

pseudorosettes.40 We and other authors consider nodular T-cell PSL

and cutaneous CD4+ SMTLPD to the same process, because they

cannot be discriminated by histopathology, immunophenotyping

(e.g., PD-1 expression) features, or clinical presentation. Pseudo-

lymphomatous folliculitis can also be regarded as a folliculotropic vari-

ant of CD4 + SMTLPD.

F IGURE 11 Pseudolympho-
matous folliculitis: A, Prominent
exocytosis of lymphocytes into the
hair follicles (H&E, ×1.5); B, The
infiltrate consist predominantly of
CD3+ (×1.5); and C, CD4+ (×1.5)
T-lymphocytes. D, High number of
admixed B-cells (×1.5). E, Numerous
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تشخیص افتراقی
-افتراق پسودولنفوم ندوالر T-cell از

 T-cell lymphoproliferative disorder )CD4+ 
SMTLPD( CD4+ small- /mediumsized
یکــی مهمتریــن و بحــث برانگیــز تریــن موضوعــات 

اســت.
 lymphoproliferative disorder جدیــد  عبــارت 
 WHOجدیــد بنــدی  طبقــه  در   lymphomaبجــای
نظــر  از  دارد.  بیمــاری  ایــن  آرام  ماهیــت  بــه  اشــاره 
ک یــا نــدول  کثــر بیمــاران بصــورت یــک پــا بالینــی در  ا

گــردن بــروز می یابنــد. منفــرد غالبــا در ســر و 
C همپوشانــــــــی هــای متعــدد  D 4 + S M T L P D
را  ایمونوفنوتایپینــگ  وخصوصیــات  هیســتولوژیک 
باپســودولنفوم نــدوالر T-cellنشــان مــی دهــد. بیــان
میشــود.  مشــاهده  نیــز   CXCL-13و  PD-1,bcl-6
و  هســتند  کنــده  پرا معمــوال   +PD-1ســلولهای
از  یــادی  ز تعــداد  دهنــد.  مــی  تشــکیل  ســودوروزت 

فراینــدی  بعنــوان  را  بیمــاری  دو  ایــن  نویســندگان 
کــه آنهــا از نظــر  مشــابه در نظــر میگیرنــد برایــن اســاس 
بیــان ایمونوفنوتایپینگ)ماننــد  هیســتوپاتولوژی، 
قابــل  یکدیگــر  از  بالینــی  خصوصیــات  (یــا   PD-1

نمی باشــند.  افتــراق 
نیــز  را  -فولیکولیــت   Pseudolymphomatous  
 folliculotropic یانــت  وار یــک  بعنــوان  میتــوان 

درنظرگرفــت.   CD4+SMTLPD
از  بایــد   mixedو  T-cell پســودولنفوم   -  Nodular
)mycosis fungoides)MFافتــراق  تومــورال  مرحلــه 
مرحلــه  در  فونگویــدس  یــس  مایکوز شــوند.  داده 
تومــوری غالبــا بــا ارتشــاح درمــال از جمعیــت متغیــری 
آتیپــی،  بــا  بــزرگ  تــا  انــدازه متوســط  بــا   T ســلولهای 
مشــخص مــی شــود. ســیتومورفولوژی لنفوســیتها یــک 
معیــار مهــم جهــت افتــراق ایــن بیمــاری مــی باشــد. 
یــس  مایکوز تومــورال  مرحلــه  در  اپیدرموتروپیســم 
کمتــر  ــه مراحــل اولیــه بیمــاری،  فونگویــدس نســبت ب
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associated nodular PSL;10 a reason for these predilections might be a

lower body temperature in these areas. About 10% to 15% of cases

exhibit multifocal skin lesions, and the trunk and extremities may also

be involved.10 Some but not all studies reported a slight female

preponderance,10 the vast majority of cases occur in children or young

adults.21

Histopathology

A dermal or subcutaneous B-cell infiltrate with large and confluent

germinal centers is found (Figure 9B),10 with lack of polarization in up

to 20%.10,24 The mantle zones are small or even absent in some cases

(Figure 9B).10 Because of the confluence of the large germinal centers

Borrelia-associated nodular PSL bears many overlapping features with

PCFCL, follicular growth pattern.24 Tingible body macrophages are a

helpful clue for Borrelia-associated nodular PSL, because they are

found in all cases (Figure 9B, inset).33 Colli et al published an overview

of histopathologic findings in Borrelia-associated pseudolymphoma, as

summarized in Table 5.10

Rare cases of so-called Borrelia-associated large cell

lymphocytoma might imitate diffuse large B-cell lymphoma.37 They

are characterized by centroblast- and immunoblast-like cells.37

Immunohistochemistry, molecular diagnostics, and Borrelia serology

The immunohistochemical staining profile is identical to that described

in nodular B-cell PSL without Borrelia association (see 2.1.1.3).

Tingible body macrophages can be highlighted by a CD68 stain.

Borrelia burgdorferi sp. DNA can be detected by PCR. The sensitivity

was reported as approximately 70%.38 In the vast majority of Borrelia-

associated cases a polyclonal rearrangement of IgH genes has been

found; however, in rare cases B-cell clonality (IgH or monotypic light

chains) is detected and this finding therefore does not exclude this

diagnosis.10,39

The results of Borrelia serology are variable, for example, IgG

and/or IgM might be elevated, but also negative serology can be

found.10

2.1.3 | Nodular T-cell and mixed pseudolymphoma

Nodular T-cell PSL (T-PSL) is defined by a predominating T-cell infil-

trate. It is a matter of debate whether a nodular T-cell lymphoma is

identical with CD4-positive small to medium-sized lympho-

proliferative disorder (CD4+ SMTLPD) (see also differential diagno-

ses). In mixed PSLs, more or less equal numbers of T- and B-cells are

found. The term pseudolymphomatous folliculitis designates cases

with predominantly perifollicular infiltrates.

Clinical findings

The clinical presentation is similar to that of B-cell pseudolymphomas

(solitary or multiple red to violaceous nodules [Figure 10A]) and the

two entities are therefore clinically indistinguishable. No detailed epi-

demiological data on the prevalence of T- or mixed PSL exist.

Histopathology

Nodular or diffuse lymphocytic infiltrate encompass the dermis

(Figure 10B) and sometimes also the superficial subcutis. The lympho-

cytes are predominately small and show chromatin-dense nuclei. The

TABLE 5 Histopathologic findings in Borrelia-associated nodular
B-cell pseudolymphoma, modified after Colli et al10

Involvement of the entire dermis

Grenz zone, epidermal component in only 10%

High number of admixed T-cells

Germinal centers (77%), often large and confluent

Absence of mantle zone (88%)

Tingible body macrophages (100%)

Plasma cells (99%)

Eosinophils (84%)

F IGURE 10 Nodular T-cell
pseudolymphoma (T-PSL): A, Solitary red
flat erythematous plaque on the upper
trunk. B, Dense, nodular, wedge-shaped
infiltrate in the entire dermis (H&E;
×20). C, CD4+ expression in the majority
of the small lymphocytes (×20); D, High
number of CD20+ positive B-lymphocytes
expression in the majority of the small
lymphocytes (×20)
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جهــت  تواننــد  نمــی  ینوفیلهــا  ائوز اســت.  غالــب 
بــه  امــا  شــوند.  اســتفاده  بیمــاری  دو  ایــن  افتــراق 
هرحــال جمعیــت قابــل ماحظــه ای از B-cellغالبــا 
همچنیــن  شــوند.  مــی  مشــاهده  Tپســودولنفوم  در 
در  معمــوال  T-cellنیــز  منوکلونــال  جمعیــت  یــک 
مرحلــه تومــورMF دیــده مــی شــود. عــاوه بــر ایــن مــوارد 
بالینــی  شــواهد  افتــراق،  جهــت  معیــار  مهمتریــن 
ــت.  ــا در MF اس ک ه ــا ــا وپ ــچ ه ــور پ ــًا حض خصوص
-تشخیص های افتراقی دیگرکه بصورت ثانویه پوست 
 angioimmunoblastic ماننــد:  کننــد  مــی  درگیــر  را 

بیمــاری  ایــن  در   .T-cell lymphoma)AITL(
ــا نســبتا بــزرگ  کوچــک ی ســلولهای Tنئوپاســتیک 
در  میکننــد  بیــان  را   PD-1وCD4 مارکرهــای  کــه 
یــادی B-cell مشــاهده میشــوند.  همراهــی بــا تعــداد ز
نــودال(،  )B-,symptomsدرگیــری  بالینــی  عایــم 
ــه EBV )در  ــتگی ب ــاال و وابس ــیون ب ــس پرولیفراس اندک
کمــک  درســت  تشــخیص  جهــت  مــوارد(،  بعضــی 

هســتند.  کننــده 
-PCMZL نیــز میتوانــد در همراهــی بــا لنفوســیتهای 
 T-cell)>50%( یــادی نئوپاســتیک B-cell ,تعــداد ز
داشــته باشــد. بنابرایــن میتوانــد در تشــخیص افتراقــی 
ــه  ــد. ب گیرن ــرار  هیســتوپاتولوژی پســودولنفوم T-cell  ق
کلونــال میتوانــد در  هرحــال حضــور پاسماســل هــای 

کننــده باشــد.  کمــک  ایــن مــورد 

 Nodular CD30 –positive T-cell
pseudolymphoma-D

گــروه  زیــر  یــک  بعنــوان  +CD30پســودولنفوم 
پوســت  در  T-cellپســودولنفوم  ایمونوفنوتایپیــک 
هتــروژن  خصوصیــات  بدلیــل  شــود.  مــی  شــناخته 
بالینــی و هیســتولوژیک، مجــزا نمــودن آن در یــک گروه 
خــاص پســودولنفوم دشــوار اســت. از نظــر نویســندگان 
ــی  ــه زمان ــه عبــارت "+CD30پســودولنفوم " ب ایــن مقال
کــه ســلولهای +CD30 یکــی از اجــزاء ارتشــاح التهابــی 
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داشــته  وجــود   MF مشــابه  پتــرن  گــر  ا حتــی  باشــند 
باشــد، اطــاق میشــود. 

"+CD30پســودولنفوم  مقالــه  ایــن  در  همچنیــن 
یــک  و  پاپــوالر  یــا  نــدوالر  الگــوی  بــا  مــواردی  بــه   "
 Lymphomatoidمشــابه هیســتوپاتولوژیک  الگــوی 
papulosis)LyP( خصوصــا تیــپ Aاطــاق مــی شــود. 
نکته جالب اینجاســت که +CD30پســودولنفوم که 
 primary cutaneous )CD30+(anaplastic الگــوی 
کنــد،  تقلیــد  را   large cell lymphoma )ALCL(
هرگــز تعریــف نشــده اســت زیــرا نمــای شــاخص ایــن 
کــم از  ــوع از لنفــوم حضــور صفحــات هیپرســلوالر مترا ن
کــه حداقــل 75% از   CD30+لنفوســیتهای اتیپیــکال
ســلولهای ارتشــاح یافتــه را تشــکیل میدهنــد، اســت 
ــرای یــک پروســه واکنشــی غیــر معمــول  کــه ایــن پتــرن ب
 ALCLاســت. امــا از طرفــی تهاجــم ثانویــه بــه پوســت در
کمتــر ســلولی همــراه  کــم و اتیپــی  ممکــن اســت بــا ترا
باشــد و بنابرایــن میتوانــد بــا یــک پروســه واکنشــی در 

گیــرد.  ــرار  تشــخیص افتراقــی ق

یافته های بالینی
پاپــوالر  یــا ضایعــات  کوچــک  ندولهــای  بصــورت 
رفــت  پــس  ماههــا  تــا  هــا  هفتــه  طــی  در  کــه  اســت 
بــر  مســاله  ایــن  داشــت.  نخواهنــد  خودبخــودی 
کــه  ( اســت   LyP  ( یــس  پاپولوز لنفوماتوئیــد  خــاف 
از نظــر بالینــی بــا بهبــودی و پســرفت خودبخــودی و 
ــی  ــخص م ــدد )waxing and waning( مش ــروع مج ش
گــزش  کنــش  ــا وا شــود. +CD30پســودولنفوم معمــوال ب
حشــرات، عفونــت گال )خصوصــا ندولهــای مقاوم در 
گال(و عفونتهــای ویروســی خصوصــا هرپــس ویــروس، 
کونتاژیــوزومorf, milkers nodule، همــراه  مولوســکوم 
نیــز  لنفوماتوییــدی  دارویــی  واکنشــهای  در  اســت. 
بــا  میتوانــد  کــه  دارنــد  حضــور   CD30+ســلولهای

شــود.  اشــتباه  فونگویــدس  یــس  مایکوز ضایعــات 

هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی:
آتیپیــک   T-cellلنفوســیتهای درمــال  ارتشــاح   
کــه همزمــان   CD 30 + بــزرگ  تــا  انــدازه متوســط  بــا 
CD3وCD4 یــا بطــور ناشــایعترCD8 را بــروز مــی دهنــد. 
ــده  کن ــورت پرا ــت +CD30 بص ــبیه باس ــلولهای ش س
گرفتــه انــد. )شــکل  کوچــک قــرار  و یــا در دســتجات 
لنفوســیتهای  یــادی  ز تعــداد  ایــن  بــر  A,B12(عــاوه 
کوچــک T cells مشــاهده مــی شــود. حضــور تعــداد 
برجســته لنفوســیتهای B-cell و plasma cellsمیتواند 
کلیــدی تشــخیصی در جهــت یــک فراینــد  یــک یافتــه 
بــه شــرایط زمینــه  واکنشــی باشــد. همچنیــن توجــه 
)molluscum contagiosumو  scabiesماننــد( بیمــار 
کمــک  نیــز میتوانــد در رســیدن بــه تشــخیص صحیــح 

کننــده باشــد. 

تشخیص های افتراقی
Lymphomatoid papulosis)LyP(-)مخصوصــا 
تیپA(مهمتریــن تشــخیص افتراقــی اســت. تعــداد 
کمتــر  لنفوســیتهای +CD30 در CD30+PSL اغلــب 
گرفتــه  کنــده قــرار  ازLyP اســت و بیشــتر بصــورت پرا
نمــی  مشــاهده  کــم  مترا دســتجات  بصــورت  و  انــد 
گرفــت  نظــر  در  را  نکتــه  ایــن  6(بایــد  شــوند)جدول 
کــم یــا حتــی  کــه بعضــی از انــواع LyPشــامل تعــداد 
بــدون لنفوســیتهای +CD30 مــی باشــند. نکتــه ای 
کننــده باشــد ایــن اســت  کمــک  کــه ممکــن اســت 
کــه شــدت بــروز ایــن مارکــر در یــک پروســه واکنشــی 
ــر از یــک پروســه نئوپاســتیک اســت.  اغلــب ضعیفت
مولوســکوم  )ماننــد  ای  زمینــه  بیمــاری  شــواهد  گــر  ا
بیوپســی  نمونــه  در  هرپــس(  یاعفونــت  کونتاژیــوزوم 
بــدون  ایــن دو بیمــاری  بیــن  افتــراق  موجــود نباشــد 
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دشــوار  بســیار  پاتولــوژی  و  بالینــی  شــواهد  انطبــاق 
 T-cell کلونالیتــی رســپتور هــای اســت. مطالعــات 
LyP type A کننــده نیســت زیــرا کمــک  جهــت تمایــز 

کلونالیتــی را نشــان ندهــد و از ســویی  میتوانــد شــواهد 
گردیــد،  کــه در بخــش قبلــی نیــز اشــاره  دیگــر همانطــور 
میتوانــد   CD30+ ســلولهای  حــاوی  کتیــو  را پروســه 

کلونالیتــی را نشــان دهــد.  شــواهد 

 2- Pseudolymphoma as simulators of
mycosis fungoides)pseudo –MF(

شــامل  فونگویــدس  پســودومایکوزیس  عبــارت 
از  کــه  بیماریهــای مختلــف اســت  از  مجموعــه ای 
نظــر هیســتوپاتولوژی شــبیه MF میباشــند. بنابرایــن 
ایــن همپوشــانی  بدلیــل  کــه  میشــود  تکــرار  مجــددا 
هیســتوپاتولوژیک، بــر اســاس یافتــه هــای هیســتولوژی 
 MFبــه تنهایــی نمیتــوان یــک ضایعــه را بــا قطعیــت بــه
پاتولــوژی  و  بالینــی  انطبــاق  بنابرایــن  و  داد  نســبت 
جهــت  تشــخیصی  کمــک  روشــهای  از  اســتفاده  و 

از تشــخیص اشــتباه ضــروری اســت.  جلوگیــری 

2. 2. 1 هیستوپاتولوژی
لنفوســیتها  فونگویــدس  پســودومایکوزیس  در 
بصــورت ارتشــاح نــواری شــکل /band-like یــا اطــراف 

 .)1۳Aشــکل( یافته انــد  آرایــش  عــروق 
متوســط  تــا  کوچــک  انــدازه  لنفوســیتها  کثریــت  ا
نشــان  را  هســته ای  اتیپــی  نیــز  تعــدادی  و  داشــته 
بــه داخــل اپیــدرم  گزوســیتوز لنفوســیتها  میدهنــد. ا
و بعضــا آرایــش نــواری منظــم در بخــش جانکشــنال 

می گــردد.  مشــاهده  نیــز   )lining-up(

ایمونوهیستوشیمی و تشخیص ملکوالر
هســتند  مثبــت   CD3 بــرای   T-cellلنفوســیتهای

مشــخص   CD8+ یــا   CD4+ســلولهای غلبــه  بــا  و 
می شوند)شــکل 1۳B( خصوصــا ایــن نمــا در قســمت 
ــا اهمیــت اســت. بیــان متغیــری از  داخــل اپیدرمــی ب
کثــرا  CD30 وجــود دارد. لنفوســیتهای ارتشــاح یافتــه ا
کمــی از نمونه هــا  کلونــال هســتند امــا در تعــداد  پلــی 
دارد  حضــور  نیــز   T-cell کلونــال  جمعیــت  یــک 
جهــت  هیســتوپاتولوژی  و  بالیــن  انطبــاق  درنتیجــه 

الزامــی اســت.  از اشــتباه تشــخیصی  جلوگیــری 

تشخیص افتراقی
مایکوزیــس فونگویــدس و ســندرم ســزاری مهمترین 
جمعیــت  حضــور  هســتند.  افتراقــی  تشــخیصهای 
Pautrier ،بــا آتیپــی هســته غالــب از لنفوســیتهایی 
بیــان(  دادن  دســت  از   ( بــودن  ومنفــی  میکروآبســه 
مارکــر هــایT-cell ماننــد CD2,CD7,CD5، بــه نفــع 
ــر اســاس  تشــخیص مایکوزیــس فونگویــدس اســت. ب
در   PD-1وTOX بیــان  ایمونوهیستوشــیمی  پروفایــل 
حداقــل 50%لنفوســیتها، از دســت دادن بیــان مارکــر
افزایــش  و   CD8+ســلولهای انــدک  تعــداد   ،CD7
بهتریــن   )Mib-1,Ki67( پرولیفراســیون  اندکــس 

هســتند.   Sezary syndromeهــای شــاخص 
کلونالیتــی در MF توافــق  در مــورد ارزش تشــخیصی 
نظــری وجــود نــدارد زیــرا تنهــا در50% تــا 70% ضایعــات 
کلونالیتــی وجــود دارد و از طرفــی ســلولهای   MFاولیــه
گــزارش  T-cellمنوکلونــال در فرایندهــای واکنشــی نیــز 
تشــخیص  جهــت  ســزاری  ســندرم  در  انــد.  شــده 
نهایــی قطعــا نیازمنــد ترکیبــی از نتایــج آنالیــز خــون 
کــه  و یافتــه هــای بالینــی خواهیــم بــود. در مــواردی 
اپیدرموتروپیســم لنفوســیتهای +CD8  نمــای غالــب 
ــس  ی ــل مایکوز ــی مث ــاری های ــد بیم ــت بای ــه اس ضایع
یــس D type و     فونگویــدس +CD8، لنفوماتوئیــد پاپولوز
 cutaneous CD8+aggressive epidermotropic



دوماهنامه  علمی - خربی   اجنمن آسیب شناســـی ایران

دوره جدید شماره 82 پیاپی 94 مهـــــر و آبان 1398 دوره جدید شماره 99 پیاپی 111 مرداد و شهریور 341401

2.2.2 | Immunohistochemistry and molecular
diagnostics

The T-cells are positive for CD3 and present a predominance of CD4+

or CD8+ cells (Figure 13B), especially in the intraepidermal compo-

nent. CD30 expression is variably present in some cases. The

lymphocytes are polyclonal in the majority of cases, but in a few

instances a clonal T-cell population is present. Clinical correlation is

important in such cases to avoid misdiagnosis as lymphoma.

2.2.3 | Differential diagnoses

MF and Sézary syndrome are the most important differential diagno-

ses. In general, a more prominent infiltrate with nuclear atypia,

Pautrier collections, and loss of T-cell markers (e.g., CD2, CD7, CD5)

favors the diagnosis of MF. Based on the immunohistochemical pro-

file, expression of TOX and PD-1 by at least 50% of the lymphocytes,

loss of CD7, low numbers of CD8+ T-cells, and increased proliferative

index (Mib-1, Ki-67) are the best indicators o Sézary syndrome.55,56

F IGURE 12 CD30-positive T-cell pseudolymphoma in scabies: A,
Dense lymphocytic infiltrate with epidermal hyperplasia (H&E;
×100). B, Numerous CD30+ lymphocytes are admixed (×100). C,
Detail of B: In the stratum corneum pigtail-like structures can be
found. These are pathognomonic for a scabies infection (×400)

TABLE 6 Histopathologic criteria to differentiate a neoplastic and reactive CD30-positive infiltrate

Neoplastic Neoplastic Reactive

Number of CD30+ cells Often higher number Lower number

Rangement of CD30+ cel Little clusters or sheets More scattered distribution as single units

CD30 staining intensity Often more intensive Often weak

Composition of the infiltrate Depending on the type of CD30+ LPD (e.g.

in Lyp type A: mixed infiltrate with many

histiocytes, ALCL: predom. CD30+ cells

arranged in sheets)

Higher number of admixed B-cells and

plasma cells

F IGURE 13 Pseudo mycosis fungoides (Pseudo-MF) in recurrent
herpes simplex virus infection: A, Band-like infiltrate of mostly small
lymphocytes with exocytosis into the epidermis (H&E, ×100). B,:
Lining-up of CD8+ lymphocytes at the dermo-epidermal
junction (×100)
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خانم 50 ســاله به دلیل توده 7 ســانتی متری پســتان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تصاویر زیر نمای میکروسکوپی ضایعه 
را نشان میدهند. تشخیص چیست؟

گزارش مــــــوردی

شـرح حال

دکتر آتوسا قریب

متخصص آسیب شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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1
▪ بخش عمده توده متشکل از یک سارکوم پلئومرفیک درجه باالی سلول های دوکی بود )در تصاویر نشان داده نشده 
اســت(. ســلولهای نئوپالســتیک  دارای میتوزهــای فــراوان و میتوزهای آتیپیک متعــدد بودند و نکروز فراوانی به چشــم 
میخورد. هیچ تمایز خاصی وجود نداشت و ایمونوهیستوشیمی برای پانل وسیعی از مارکرها منفی بود. پس از برداشتن 
سکشن های متعدد از تومور، جزء درجه پایین تری از تومور فیلود با نمای شاخص برگی شکل و تمایز لیپوسارکومی یافت 

شد که کلید تشخیص تومور فیلود بدخیم در این مورد بود.

پاســــــخ  گزارش

بافت شناسی

خانم 52 ساله با سابقه سرطان پستان با توده دو سانتی متری کلیه مراجعه کرده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تصاویر 
زیر نمای میکروسکوپی ضایعه را نشان میدهند. تشخیص چیست؟

گزارش مــــــوردی
شـرح حال
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▪ ضایعه دارای نمای نامعمولی متشکل از سلول های دوکی شکل  در استرومایی میگزوئید است. سلول های دوکی ظاهری bland دارند و در استرومای 
میگزوئید با نواحی هیالینیزه و فیبروزه با عروق مشخص قرار گرفته اند. نواحی وسیع کلسیفیکاسیون و هیالینیزاسیون با سلوالریتی پایین در سراسر توده به 

کتین به طور کانونی مثبت و برای سیتوکراتین و ER و S100 منفی بودند. چشم میخورند. در ایمونوهیستوشیمی انجام شده سلولها برای مارکرا

ح میکروسکوپی ER منفی و  ▪ با توجه به ســابقه و بروز کانونی ER )"در شــر
گزارش شده بود"، مترجم( سرطان متاستاتیک  کانونی مثبت  کتین به طور  ا
ح بود، ولی نمای میکروســکوپی ســرطان  پســتان بــرای این بیمار قویا مطر
پستان کامال با این ضایعه متفاوت بوده و سلولها ابدا دوکی شکل نبودند. 
کانونی برای  کتویتی  تشخیص محتمل دیگر با توجه به مورفولوژی و ایمونورا
کتیــن میواپیتلیومــا بــود، ولــی منفــی بــودن ســیتوکراتین و S100 بــر ضد این  ا
تشخیص بود. مورفولوژی سلول دوکی این ضایعه میتوانست یادآور شوانوما 

با تغییرات دژنراتیو هم باشد ولی باز هم S100  منفی این تشخیص را رد کرد. 
نئوپالســم هایــی بــا بازآرایــی GLI1 از لحــاظ تشــخیصی بســیار چالــش 
برانگیز هســتند زیرا با ضایعاتی چون میواپیتلیوما، کارسینوم میواپیتلیال 
 ossifying fibromyxoidو تومورهــای فیبرومیگزوئید اســتخوانی شــونده
کلید تشــخیص تنها به یاد داشتن این  tumor همپوشــانی دارند. در واقع 
موارد در زمانی است که توموری با مورفولوژی مشابه معیارهای تشخیصی 

 ossifying fibromyxoid tumor  و ایمونوهیســتوکمیکال میواپیتلیوما یــا
را کامل نمیکند. در چنین مواردی تشــخیص مولکولی بسیار کمک کننده 
اســت. در ایــن مورد فیــوژن ژن FOXO4-GLI1 توســط ســکوئنس کردن 
RNA یافت شد که مشخصه نئوپالسمهایی با بازآرایی GLI1 است. باید 
 GLI1 به این نکته توجه داشــت که نئوپالســمهای دارای امپلیفیکاسیون
طیــف مورفولوژیــک متنوعــی دارنــد که احتمــاال به دلیل امپلیفیکاســیون 
متغیر ژن های مجاور GLI1 است. این تومرها ایمونوپروفایل متغیر و رفتار 
متنوعی دارند و نمای آنها از کامال خوش خیم تا کامال سارکومی و انواع بای 
فازیک متغیر است )به همین اندازه مبهم! برخی از این تومورها دارای رفتار 
بدخیم هســتند. از رفتار و نتیجه مورد ارایه شــده اطالعی وجود ندارد ولی 
قطعا تشخیص متاستاتیک نبودن ضایعه برای درمان بیمار بسیار ضروری 
گاهی از وجود چنین مواردی برای پاتولوژیست ها میتواند مفید و  است. آ

کمک کننده باشد . مترجم( 

GLI1 rearranged neoplasm

 Am J Surg Pathol 2022; 46:667-687 (PMID: 34907995  (  :منبع بحث
Modern Pathology (2019) 32:1617–1626

Malignant Phyllodes Tumor

کارســینوم متاپالســتیک  ▪ یــک تشــخیص افتراقــی مهــم در ایــن مــورد 
که البته انتظار میرود یا دارای جزء کارســینومی واضح باشد  پســتان بود 
و یــا در بررســی ایمونوهیستوشــیمی مارکرهــای اپیتلیالــی را بــروز دهــد. 
ســارکوم اولیه پســتان نیز عمال تشــخیصی بر مبنای رد ســایر تشــخیص 
که تومور فیلود با غلبه رشد استرومال از لحاظ  های احتمالی است چرا 

مورفولوژی  با سارکوم اولیه پستان همپوشانی دارد.
 فیبروماتــوز پســتان نیز فاقد پلئومرفیســم، میتوز و نکــروز فراوان موجود 

کاربــرد نمونــه  در ایــن مــورد اســت. ایــن نمونــه شــاهدی بــر اهمیــت و 
گرفتــن بــرش هــای متعــدد از تومــور بخصــوص در مورد  بــرداری وســیع و 
گرید باال جهت دســتیابی به تشــخیص صحیح  تومورهــای پلئومرفیــک 
گذاشتن راندهای پشت سر هم انواع مارکرهای  است. به طور مشخص 
کمتــری  ایمونوهیستوشــیمی دارای هزینــه بیشــتر و مهمتــر از آن فایــده 
گاهانه برش های بافتی از نواحی مختلف  نســبت به برداشــتن دقیق و آ

تومور است.

پاســــــخ  گزارش
بحث

بافت شناسی

بحث

تشخیص نهایی

تشخیص نهایی

2
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بن، نقش آزمایشگاهها در کاهش ردپای کر
 آن را کاهش دهید قبل از آنکه آن شما را کاهش دهد

ترجمه : دکتر مهران قهرمانی

هــای  فعالیــت  تأثیــر  از  کــه  اســت  غیرممکــن 
نباشــیم.  گاه  آ خــود  ســامت  بــر  انســانی 

هــای  زبالــه  تولیــد  ادامــه  کــه  دانیــم  مــی  مــا 
یافــت بــا نــرخ فعلــی پایــدار  غیرقابــل اســتفاده یــا باز

  . نیســت
ایــن  کاهــش  در  ســعی  خانواده هــا  از  بســیاری 
زباله هــا دارنــد و به طــور انتخابــی بازیافــت می کننــد 
کاهــش  و از تاش هــای جامعــه محلــی خــود بــرای 
دفــع پاســتیک، فلــزات و کاغــذ حمایــت می کننــد.  

در ایــاالت متحــده، باقیمانــده هــای فراورده هــای 
کربنــی در سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی تقریبــًا 
10% از کل ایــن باقیمانــده هــا در این کشــور را تشــکیل 

مــی دهــد.  
کــه در سیســتم های مراقبــت بهداشــتی  افــرادی 
کــه سازمان هایشــان چــه  کار می کننــد نمی داننــد 
ایــن  کاهــش  بــرای  می تواننــد  بیشــتری  کارهــای 

ضایعــات انجــام دهنــد.
جامعــه  ضــروری  اجــزای  اینهــا  حــال،  هــر  بــه 
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کاری  از  بخشــی  »تنهــا  اتــاف  ایــن  و  هســتند 
ــا ایــن حــال،  ــا انجــام مــی دهیــم«.   ب ــه م ک اســت 
حــدود ۶2 درصــد از زبالــه هــای بیمارســتانی بــه 
ــه مــی رســد درحالیکــه ایــن  محــل هــای دفــن زبال

هســتند.   احتــراق  یــا  یافــت  باز قابــل  زباله هــا 
مــا  مــا،  بزرگتــر  جامعــه  در  کــه  همانطــور 
ــن  ــل ای ــرای ح ــی ب گروه ــردی و  ــای ف ــئولیت ه مس
یــم.  تجزیــه و تحلیــل دقیق تــر منبــع  مشــکل دار
کثــر  ا کــه  نشــان می دهــد  کربنــی  باقیمانده هــای 
تقریبــًا   - می آینــد  بیمارســتان ها  از  زباله هــا  ایــن 

.%40
کمــی  آزمایشــگاه هــای پاتولــوژی حجــم نســبتا 
کــه  کربنــی بــه جــا میگذارنــد،  از باقــی مانــده هــای 
گیــری )یعنــی  عمدتــًا از فرآینــد جمــع آوری خــون 
ناشــی  بالینــی  زباله هــای  دفــع  و  پاســتیک ها( 
کاهشــی مهــم اســت  می شــود. بــا ایــن حــال، هــر 
کننــد.  تأثیــر تغییــر  و همــه بایــد نقــش خــود را ایفــا 
اقلیــم بــر ســامت فــردی و سیســتم های مراقبــت 
کشــورها قابــل توجــه اســت، بنابرایــن  بهداشــتی 
را  زباله هــا  ایــن  ردپــای  موظفنــد  آزمایشــگاه ها 
کاهــش دهنــد. ســازمان ها می تواننــد بــه مشــکات 
کنــش نشــان دهنــد یــا بــه طــور فعاالنــه بــه  خــاص وا

کننــد.   موضــوع رســیدگی 
کــه بــه عنــوان یــک عضــو  کارفرمایــی  کارکنــان  از 
مســئول  را  کارمندانــش   ، ســازمان  رتبــه  عالــی 
ــرام مــی  ــه او احت کننــد و ب ــد، حمایــت مــی  می دان
یســت محیطی  کــه مقــررات ز گذارنــد.   در جایــی 
رایج تــر می شــوند، اقــدام نکــردن در مــورد مســائل 
مدیریــت پســماند  به ویــژه زباله هــای شــیمیایی، 
ــض  ــرات نق ــم و اث ــری مه ــی ، ام ــی و بالین یک بیولوژ
یســت محیطــی  چنیــن مقــررات یــا یــک حادثــه ز
هــای  آزمایشــگاه  باشــد.   توجــه  قابــل  توانــد  مــی 

کیفیــت با اســتفاده  آســیب شناســی فلســفه بهبــود 
کیفــی را دارنــد. کنتــرل  از ابزارهایــی ماننــد 

باعــث  موثــر  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم  یــک 
آزمایشــگاهی  فرآیندهــای  در  یســک  ر کاهــش 
می شــود.  اســتفاده از همیــن سیســتم مــی توانــد 
بهبــود  را  آزمایشــگاه  محیطــی  یســت  ز خطــرات 
ــرای  ــرد اساســی توســعه یــک طــرح ب کارک بخشــد.  
شــامل  بایــد  یســت محیطی  ز ضایعــات  کاهــش 

کــه توســط مدیریــت  یســک، سیاســتی  یابــی ر ارز
کارکنــان( پشــتیبانی می شــود، برنامــه فعالیتــی  )و 
ــا نتایــج قابــل اندازه گیــری، ممیــزی و فرآیندهــای  ب
توســط  پاســخگویی  و  نظــارت  و  انطبــاق،  عــدم 

باشــد. مدیریــت 
زیســت  اســتاندارد  المللــی  بیــن  ســازمان  یــک 
محیطــی؛ ســاختار، نقطــه مقایســه و فرآینــد بررســی 
خارجــی را فراهــم مــی کنــد. هیــچ چیز مانند بازرســی 
کــه  خارجــی باعــث پیشــرفت نمــی شــود تــا آنچــه را 
گفتــه ایــد بــا آنچــه بــه دســت آورده ایــد مقایســه کنید.  
کربــن  آزمایشــگاه هــا مــی تواننــد باقــی مانــده هــای 
کاهــش دهنــد، از  خــود را در بســیاری از زمینــه هــا 
و  ســبز  خریــد  سیاســت  اتخــاذ   ، بازیافــت  جملــه 

کاغــذ.  کاهــش اســتفاده از 
 یــك آزمایشــگاه آســیب شناســی پوســت بــرای 
ــا تولیــد  الــکل و زایلــن،  ــرات  محیطــی ب کاهــش اث
و  پاســتیک  کــردن  خــرد  فرمالیــن،  یافــت  باز

کربــن  آزمایشــگاه هــا مــی تواننــد باقــی مانــده هــای 
دهنــد،  کاهــش  هــا  زمینــه  از  بســیاری  در  را  خــود 
از جملــه بازیافــت ، اتخــاذ سیاســت خریــد ســبز و 

کاغــذ کاهــش اســتفاده از 
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همچنیــن کاهــش مصــرف بــرق )و هزینــه( ،  صرفه 
جویــی 4۳000 دالری در ســال از ایــن طرح هــا را 

رقــم زد .  
گــوردون و همــکاران  در مقالــه قبلــی در ژورنــال، 
بــرای تعییــن  یابــی دقیــق چرخــه زندگــی را  10 ارز
بــا  مرتبــط  ای  گلخانــه  گازهــای  انتشــار  کمیــت 
کردنــد.   گــوارش ارائــه  پــردازش بیوپســی دســتگاه 
کاهــش ایــن انتشــارات بــا در  کــه  یافتنــد  آنهــا در
گرفتــن اســتفاده بهتــر از شیشــه های بیوپســی،  نظــر 
تجویــز متفکرانــه روش هــای بیوپســی و روش هــای 
خریــد ســبز بــرای تجهیــزات و لــوازم امــکان پذیــر 

اســت.  
ــش  کاه ــه  ک ــد   ــر ندارن ــب در نظ ــا اغل ــازمان ه س
مــی  هزینــه  در  جویــی  صرفــه  باعــث  ضایعــات 
گــزارش شــده  کــه در جاهــای دیگــر  شــود، همانطــور 

اســت. 
ســازمان های  از  بخشــی  معمــواًل  آزمایشــگاه ها 
بزرگ تــر هســتند و ممکــن اســت انعطاف پذیــری 
از  جلوگیــری  یــا  بــرق  مصــرف  تغییــر  بــرای  الزم 
اتــاف آن را نداشــته باشــند.  بــا ایــن حــال، هــر 
جنبــه ای از یــک سیســتم مــی توانــد بر کل سیســتم 
از  یــا شــبکه ای  بیمارســتان  یــک  بگــذارد.   تأثیــر 
بــرای  مهمــی  گام هــای  می تواننــد  بیمارســتان ها 

بردارنــد.  زباله هــا  یافــت  باز و  اســتفاده مجــدد 
دهــد  مــی  توضیــح  همــکاران  و  هیــوارد  مقالــه 
کارکنــان در طــول برنامــه ریــزی  کــه نحــوه دخالــت 
بســیار  آنهــا  محیطــی  یســت  ز طــرح  اجــرای  و 
ــان را  کارکن ــال  ــور فع ــه ط ــا ب ــت.  آنه ــوده اس ــم ب مه
گــذاری  و  ک  کننــد تــا از طریــق اشــترا تشــویق مــی 
ــه  ــات ماهیان ــی در جلس ــری اختصاص ــان فک طوف
بهبــود  در  را  هــا  ایــده  آزمایشــگاه،  دوماهانــه  یــا 

دهنــد.   مشــارکت  آزمایشــگاه 

ایــن  امــا  اســت،  نیــاز  مــورد  فرهنگــی  تغییــر 
را پذیرفتــه  کارکنــان آن  کثــر  ا کــه  تغییــری اســت 

انــد.  
ماننــد هــر تغییــر فرهنگــی موفــق، سیاســت های 
بــه  بــاال  از  قهرمانــان  هــم  بایــد  یســت محیطی  ز
پاییــن و هــم از پاییــن بــه بــاال داشــته باشــند.  در 
گســترده تری  مــورد آزمایــش پاتولــوژی نیــز مشــکل 
وجــود دارد.تعییــن حداقــل فاصلــه بازآزمایــی بــرای 
کاهــش  را  بیمــاری  و   منابــع  اتــاف  آزمایش هــا، 

می دهــد.
ــه  گان ــور جدا ــه ط ــی ب ــای آسیب شناس آزمایش ه
امــا  نمی کننــد،  ایجــاد  قابل توجهــی  کربــن  بــار 
و  می شــوند  انجــام  روز  هــر  یــادی  ز آزمایش هــای 
یســت محیطــی مــی توانــد نقــش  رعایــت مقــررات ز

موثــری در ســامت انســان هــا داشــته باشــد.  
"طبل ها هر روز بلندتر می کوبند"

 بخشــی از ســازمان های بزرگ تــر 
ً
آزمایشــگاه ها معمــوال

بــرای  انعطاف پذیــری الزم  اســت  و ممکــن  هســتند 
تغییــر مصــرف بــرق یا جلوگیــری از اتــالف آن را نداشــته 

باشــند
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