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لزوم ختصیص عادالنه یارانه به نظام سالمت از منابع میل 
و واقعی منودن تعرفه خدمات سالمت

ــه معنــی برخــورداری از  ــه طــور عــام ب ســامت ب
ســامت فیزیكــی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی 
آحــاد جامعــه بــوده و حقــی اساســی و متعلــق بــه 
از طــرف دولتهــا  بایــد  کــه  آحــاد جامعــه اســت 
تامیــن و بــه طــور عادالنــه در دســترس همــه افــراد 
خدمــات  از  برخــورداری  گیــرد.  قــرار  جامعــه 
و  حفــظ  ارتقــاء،  هــدف  بــا  درمانــی  بهداشــتی 
تامیــن ســامت افــراد جامعه،یكــی از اصــول مهــم 
در پیشــرفت و توســعه آن جامعــه ای را تشــكیل 

ــد. ــی ده م
بــه پوشــش  بدیهــی اســت دســتیابی جوامــع 
کشــورها از الگــوی  ــی ســامت در تمامــی  همگان
کشــوری ممكــن  یكســانی پیــروی نكــرده و در هــر 
بــه  کشــورها  ســایر  از  متمایــز  روشــی  بــا  اســت 

بــه  توجــه  بــا  باشــد .  پذیــر  امــكان  اهــداف  ایــن 
میــادی  در ســال 1946  ایــن موضــوع  اهمیــت 
ــه ســمت تشــكیل نهــادی  کشــورها را ب بعضــی از 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــام س ــه ن ــی ب ــن الملل بی
المللــی  بیــن  معتبــر  ســازمان  ایــن  داد.  ســوق 
وظایفــی شــامل راه انــدازی و پیشــبرد فعالیت هــا 
بیمــاری  و  هــا  گیــری  کنتــرل همــه  راســتای  در 
هــای بومــی، ســازماندهی همــكاری هــای فنــی 
مناســب در زمــان هــای اضطــراری و بحران هــا، 
کمــك بــه دولــت هــا در راســتای تقویــت خدمــات 
بهداشــتی و ترویــج اســتانداردهای توســعه یافتــه 
ــه  ــوط ب آموزشــی و تربیتــی در تخصــص هــای مرب
ســامت و بهداشــت را بــر عهــده دارد و ایــن مهــم 
بــر بســتر عدالــت و تامیــن خدمــات بــرای همــه 

گردیــده اســت. آحــاد جامعــه تبییــن 
کیفیــت  بهبــود  هــدف  بــا  نیــز  ایــران  کشــور 
میــادی   1955 ســال  در  بهداشــتی  خدمــات 
کــرد و بــه  ــا ایــن ســازمان آغــاز  همــكاری خــود را ب
منظــور تقویــت همــكاری هــا در 1984 میــادی 
ســازمان  بــه  را  تهــران  در  دفتــر  تاســیس  اجــازه 

  دکتــر حسین دارآفرین
مدیرمسئــول



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

3

داد. بهداشــت  جهانــی 
خصــوص  در  ســامت  همگانــی  پوشــش 
اطمینــان از اینكــه همــه افــراد بتواننــد خدمــات 
کافــی در هــر مــكان و در هــر  بهداشــتی و درمانــی 
کننــد و  یافــت  کــه بــه آنهــا نیــاز دارنــد در زمانــی 
کــه ایــن خدمــات بایــد بــدون تحمــل ســختی  ایــن 
و بــدون دغدغــه تامیــن منابــع مالــی هزینــه هــای 
کــه تمــام  ــا بیمــاری باشــد، حقــی اســت  مرتبــط ب
دولتهــا بایــد در تحقــق آن کوشــا و متعهــد بــه انجام 

آن باشــند. 
از  ای  گســتره  در  ســامت  همگانــی  پوشــش 
بهداشــت و پیشــگیری از بیماریهــا تــا تشــخیص و 
درمــان بیمــاری افــراد را در بــر میگیــرد و بــه طــور غیــر 
مســتقیم بــا ســبک زندگــی، آمــوزش، رفــاه، تغذیــه، 
بــه طــور  و  روابــط اجتماعــی، فرهنــگ، اشــتغال 

ــا تمامــی ارکان زندگــی ارتبــاط دارد. کلــی ب
و  بهداشــت  حیطــه  بــه  توجــه  ضــرورت  لــذا 
همــه  بایــد  و  اســت  انكارناپذیــر  امــری  ســامت 
متمرکــز  زمینــه  ایــن  در  اجتماعــی  ظرفیت هــای 
الزم  ســامت  از  جامعــه  در  افــراد  همــه  تــا  شــود 

شــوند. برخــوردار 
بــا  و  کشــور  ســامت  نظــام  اســاس  ایــن  بــر   
بهداشــت  ســازمان  بــا  تنگاتنــگ  همــكاری 
جهانــی بــه مقولــه هــای پوشــش همگانــی ســامت 
بــرای همــه و در همــه جــا، تحقــق توســعه پایــدار 
ــه مهــارت هــای  ــا جامعــه ای ســالم، دســتیابی ب ب
هــای  فعالیــت  راه  از  ارتقــای ســامت  و  زندگــی 
همگانــی  بیمــه  طــرح  اجــرای  موثــر،  اجتماعــی 
ســامت و توســعه شــبكه هــای بهداشــتی و نظــام 

اســت. گمــارده  همــت  پزشــكی  آمــوزش  نویــن 
بــرای  و  پرچالــش  و  طوالنــی  مســیر  ایــن  در 
دســتیابی بــه اهــداف تبییــن شــده، پــروژه هــای 
مختلفــی از جملــه نظــام ارجاع، نظام نوین شــبكه 

بهداشــت،  و  آمــوزش  ادغــام  بهداشــتی،  هــای 
کــز بهداشــتی  بیمــه ســامت همگانــی، توســعه مرا
تربیــت  کشــور،  گســتره جغرافیــای  در  درمانــی  و 
دانــش آموختــگان رشــته هــای مختلــف پزشــكی 
واردات  و  تولیــد  کافــی،  دانــش  و  مهــارت  بــا  و 
توســعه  درمانــی،  و  تشــخیصی  نویــن  روشــهای 
و ســایر  تحــول ســامت  دارویــی، طــرح  صنایــع 
گســترش و ارتقــای  پــروژه هــای مرتبــط بــا توســعه و 
سیاســتگذاران  کار  دســتور  در  ســامت  نظــام 
البتــه  و  نشــیب هایی  و  فــراز  بــا  کــه  گرفتــه  قــرار 

اســت. بــوده  همــراه  نیــز  موفقیت هایــی 
در ایــن یادداشــت بــه دنبــال طــرح ایــن پرســش 
ــرای ایجــاد  ــی ب ــع مال کــه تامیــن مناب ــود  خواهیــم ب
ســطح  در  ســامت  نظــام  خدمــات  گســترش  و 
کــه از وظایــف دولتهــا اســت آیــا بــه صورت  جامعــه 
کنــون بــوده  مســتقیم و ارز یارانــه ای مشــابه آنچــه تا
اســت مناســب تــر خواهــد بــود یــا مصوبــه اخیــر 
مجلــس مبنــی بــر آزاد ســازی و پرداخــت آن بــه 
التفــاوت  مابــه  تامیــن  و  گــر  بیمــه  ســازمانهای 
کــه  نحــوی  بــه  ســازمانها  ایــن  تاثیــر  هزینه هــا 

پرداخــت از جیــب مــردم افزایــش نیابــد .
در طول ســالیان گذشــته و در بســیاری از جوامع 
تامیــن منابــع حــوزه ســامت توســط افــراد جامعــه، 
گــر و نهادهــای مســئول دولتــی  ســازمان هــای بیمــه 
گرفتــه اســت و نظام  در اختیــار نظــام ســامت قــرار 
یــع و تخصیــص آنهــا  اجرایــی و قانونگــذار در توز

نظــارت دارنــد.
 البتــه اینكــه آیــا اصــل برنامــه هــای اجرایــی و یــا 
منابــع در اختیــار کامــا علمــی و بر اســاس عدالت 
یــع و مصــرف شــده اســت جــای بحــث داشــته  توز
کارشناســان حــوزه ســامت  و الزم اســت توســط 

گیــرد. یابــی قــرار  مــورد ارز
کــه تامیــن نظــام  بدیهــی اســت بــا توجــه بــه ایــن 
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از  بخشــی  اســت،  کمیتــی  حا ارکان  از  ســامت 
توســعه  حیطــه  در  ویــژه  بــه  مرتبــط  هــای  هزینــه 
کــز آموزشــی و درمانــی، تشــخیص،  بهداشــت، مرا
گیــر و مزمــن و بخشــی از فرآینــد  بیمــاری هــای وا
و  مالیــات  و  ملــی  منابــع  توســط  بایســتی  درمــان 

گــردد. منابــع مشــابه و بــه طــور عادالنــه تامیــن 
بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــا و تحریم های ســنگین 
بــر نظــام اقتصــاد ایــران در بعــد از انقــاب ایــن منابع 
بــه صــورت ارز دولتــی یــا ترجیحــی در اختیــار نظــام 

گرفته اســت. ســامت قــرار 
ــن  ــا ای ــوزه ه ــایر ح ــتیم در س ــاهد هس ــی ش از طرف
کوچكــی از  مكانیــزم همــراه بــا رانــت بــرای بخــش 
کــه در ایــن فرآینــد فســاد آور بــه  جامعــه همــراه بــوده 
ــد. البتــه هنــوز  ثروتهــای افســانه ای دســت یافتــه ان
ــه  ــاص یافت ــوص ارز اختص ــق در خص ــه دقی مطالع
بــه حــوزه هــای ســامت و ایجــاد رانــت و مقایســه آن 
بــا فرآینــد حــدف ارز و بهــره وری آلترناتیو آن صورت 
نگرفتــه اســت و یــا اطــاع رســانی جامعــی صــورت 
ــد  ــود فرآین ــم بهب ــزاره و تصمی گ ــذا  ــت، ل ــه اس نگرفت
کاهــش فســاد و تامیــن عدالــت بیشــتر بــرای آحــاد  و 
جامعــه در ایــن حــوزه در صــورت اجــرای فرآیند مورد 
نظــر، جــای بحــث و بررســی دارد و انتظــار ایــن بــود 
یابــی  ــا مطالعــات و ارز کــه چنیــن تصمیــم بزرگــی ب
گرفــت. در حــوزه دارو  هــای بیشــتری صــورت مــی 
گرفتــه شــده  بــه نظــر میرســد بــا تمهیــدات در نظــر 
و  آزاد  ارز  التفــاوت  مابــه  مســتقیم  پرداخــت  و 
ترجیحــی توســط ســازمانهای بیمه در تئــوری بتواند 
ــد  ــا حــدودی چالــش هــای مرتبــط را اصــاح نمای ت
گســتره پرداخــت  ولــی اینكــه آیــا در دراز مــدت و 
ســهم دولــت بــه آحــاد جامعــه از طریــق ســازمانهای 
گرفــت و  گــر در بســتر عدالــت انجــام خواهــد  بیمــه 
آیــا اساســا ایــن ایــده بــا عدالــت در هــم تنیــده اســت 
و ادامــه دار باشــد، جــای بحــث دارد. امــا در ســایر 
ــادگی  ــه س ــخیص ب ــش تش ــژه بخ ــه وی ــا و ب ــوزه ه ح

ــر از ازاد ســازی  تفكیــک هزینــه هــای مســتقیم متاث
ــه تبــع  ــر نبــوده و ب ارز از ســایر هزینــه هــا امــكان پذی
یــع عادالنــه و مكانیــزم پرداخــت آن  آن امــكان توز
گــر بــا چالــش جــدی  توســط ســازمان هــای بیمــه 
ــه رو مــی باشــد. همچنیــن ســهم افزایــش یافتــه  روب
ایــن خدمــات ناشــی از آزاد ســازی ارز و تخصیــص 
یارانــه بــه مصــرف کننــده را بــه طــور دقیــق نمــی تــوان 
کــرد و در ایــن مســیر روش هــای تعییــن آن  بــرآورد 
توســط ذینفعــان متفــاوت بــوده و در بــازه زمانــی مــد 
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نظــر قانونگــذار بعیــد بــه نظــر مــی رســد.
 چالــش بــزرگ دیگــر ایــن تصمیــم عــدم مشــورت 
در  چــه  حــوزه  ایــن  کارشناســان  و  ذینفعــان  بــا 
تصمیم ســازی و چه در اجرای آن می باشــد و این 
امــر بــدون تردیــد چالشــهایی بزرگــی را پیــش روی 
گذاشــت.  گــذاران خواهــد  مجریــان و سیاســت 
ایــن  شــدن  برطــرف  بــا  حتــی  صــورت  هــر  در 
کــه هزینــه ایــن خدمــات  چالشــها، بدیهــی اســت 
بــه طــور چشــمگیری بــرای مــردم، ارائــه دهنــدگان، 
و  یافتــه  افزایــش  دولــت  و  گــر  بیمــه  ســازمانهای 
جبــران آن بــه صــورت عادالنــه تقریبــا امــكان پذیــر 
کیفیــت  کاهــش  نخواهــد بــود و تــداوم آن منجــر بــه 
خدمــت  کمــی  کاهــش  حتــی  و  خدمــات  ایــن 
کــز تشــخیصی و حتــی تعطیلــی ایــن  رســانی مرا
کــز خواهــد شــد. همچنیــن چالــش مهــم دیگــر  مرا
عــدم واقعــی شــدن تعرفــه خدمــات نظــام ســامت 
کــه از دو ناحیــه روانــی آزاد ســازی نــرخ ارز و  اســت 
تاثیــر بــر اجــزای غیــر مســتقیم تعرفــه و هــم بــر اجــزای 
گــذار بــوده و در ایــن بیــن تنهــا  مســتقیم تعرفــه تاثیــر 
اقــدام قانونگذار و مســولین مربوطــه تثبیت تعرفه و 
یــا تــداوم سیاســت نابرابــری تعرفــه خدمــات و تــورم 
کــه ایــن سیاســت در دو دهــه اخیــر ایــران  اســت 
ــامت  ــات س ــخ خدم ــرخ تعرف ــن ن ــن تری ــه پایی را ب

تبدیــل نمــوده اســت.
بــه نظــر میرســد در بخــش خدمــات تشــخیصی و 
کارشناسی  گروههای  کار  حتی بستری با تشكیل 
پرداختــی  ســهم  و  فنــی  بخشــی،  تورمــی،  آثــار 
مرتبــط بــا ایــن سیاســت در تمامــی خدمــات بــرای 
هــر یــک از ذینفعــان مشــخص شــده و بــا مطالعــه 
گســترده اساســا منافــع و مضــار آن بــرای جامعیــت 
ــه  نظــام ســامت بررســی و بــه صاحــب نظــران ارائ
گــردد و در صــورت نیــاز بنــا بــه شــرایط و مطالعــات 
مصــوب  قوانیــن  خصــوص  در  حتــی  گســترده 

گــردد. بازنگــری 

کارشناســی  متاســفانه بــا عــدم توجــه بــه نظــرات 
شــاهد هســتیم علیرغــم سیاســت یكســان ســازی 
کلینیــک)  پارا حــوزه  در  خدمــات  نســبی  ارزش 
هــا  حــوزه  ســایر  بــا  آن  تفــاوت  نظــر  از  البتــه  کــه 
ــه طــرز  گرفتــه(، ب ــرار  کارشناســان ق مــورد اعتــراض 
عجیبــی در مصوبــه شــورایعالی خدمــات حــوزه 
کــه بــا وجــود  آزمایشــگاه بــه صــورت تبعیــض آمیــز 
وابســتگی بیشــتر بــه تــورم و ارز نســبت بــه ســایر این 
حــوزه هــا شــاهد رشــد غیــر معقــول بــوده و عمــا 
امــكان ارائــه خدمــات مطلــوب در ایــن حــوزه را بــه 

حداقــل رســاندن اســت.
بــه  اختیــار  ایــن  جدیــد  قانــون  متــن  در  البتــه 
ایــن خصــوص  کــه در  دولــت داده شــده اســت 
نوعــی  بــه  اینكــه  بــه  توجــه  بــا  امــا  نمایــد  اقــدام 
بــود  خواهــد  آن  اجــرای  بــه  مكلــف  دولــت 
تصویــب  از  قبــل  مطالعــات  ایــن  بــود  شایســته 
گرفــت و چالشــها و ضــرورت  قانــون انجــام مــی 
 آن مــورد بررســی و ســپس اقــدام بــه تصویــب آن 

گردید. می 
و  بررســی  بــه ضــرورت  توجــه  بــا  در هرصــورت 
مختلــف  هــای  هزینــه  ســهم  تعییــن  و  مطالعــه 
ایــن خدمــات و تامیــن منابــع پایــدار آن از محــل 
کارشناســی،  کارگروهــای  توســط  آن  ســازی  آزاد 
نقــش انجمــن هــا و برقــراری ارتبــاط بیــن دینفعــان 
را نمایــان ســاخته و انتظــار میــرود هــر گونــه تصمیــم 
لــزوم  و  خدمــات  ایــن  تعرفــه  تعییــن  و  گیــری 
بازنگری هــای دوره ای بــا توجــه بــه ناپایــداری ارز 
کارگــروه هــا باشــد و  منــوط بــه تصمیــم ســازی ایــن 
یــع دقیــق  کیفیــت و توز از ادامــه ارائــه خدمــات بــا 
ــه مــورد نظــر و از همــه مهمتــر شــرایط  ــه یاران عادالن
بــرای بقــای ارائه دهندگان و تامین ســهم پرداخت 
ســازمان هــای بیمــه توســط دولــت و عــدم اضافــه 
پرداختــی توســط مــردم و ارائــه دهنــدگان خدمــت 

اطمینــان حاصــل شــود.
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در مورد آبله میموین چه میدانیم؟

درحالــی کــه هنــوز تبعــات پاندمــی کرونــا را از ســر نگذرانــده ایــم خبر 
شــیوع آبلــه میمونــی مــوج جدیــدی از نگرانــی را در جامعــه ایجــاد کرده 
کــه تظاهــرات  گــزارش هــای بــروز یــک بیمــاری نــادر ویروســی  اســت و 
بالینــی ناخوشــایندی هــم دارد امنیــت روانــی بســیاری را برهــم زده 
اســت. امــا آبلــه میمــون چیســت و آیــا مــی توانــد تاثیراتــی مانندکرونــا بــر 

زندگــی افــراد داشــته باشــد؟
آبلــه میمــون بیماری ویروســی و مســری اســت کــه در اثــر آلودگی با 
کــس ) )Monkeypox یــا آبلــه میمونــی ایجــاد مــی  ویــروس مانكــی پا
کــس  ــواده اورتوپا ــا DNA  دو رشــته ایــی از خان شــود. ایــن ویــروس ب
گاوی نیــز  کــه شــامل ویــروس آبلــه و آبلــه  )Orthopox virus(  اســت 
مــی شــود. ابتــا بــه ایــن ویــروس عمدتــا خــارج از آفریقــا و در افــرادی 
کــه ســفرهای بیــن المللــی یــا واردات حیوانــات انجــام مــی دادنــد، 
کشــورهایی ماننــد ایــاالت  اتفــاق افتــاده و بیشــترین میــزان ابتــا در 

متحــده، ســنگاپور، اســرائیل و بریتانیــا بــوده اســت.
بــه آبلــه  کمــی  گذشــته مــوارد ابتــای بســیار  طــی ســال هــای 
کنــون  ا هــم  امــا  اســت،  شــده  داده  تشــخیص  دنیــا  در  میمونــی 
کشــورهایی ماننــد بلژیــک، آلمــان، فرانســه، ایتالیا، اســپانیا، ســوئد، 
ــه ایــن بیمــاری  ــوارد ابتــا ب ــكا از م ــادا و آمری کان پرتغــال، انگلیــس، 
گــزارش داده انــد و بعــد از شناســایی بیــش از صــد مــورد ابتــا بــه آبلــه 
ــزار  ــی برگ ــا، جلســه ای در ســازمان بهداشــت جهان پ ــی در ارو میمون

شــد.
منبــع اصلــی بــروز آبلــه میمونــی هــم چنــان ناشــناخته باقــی مانده 
اســت و بــه نظــر مــی رســد جوندگان آفریقایــی و میمون ها مــی توانند 
کــردن انســان هــا نقــش داشــته باشــند.  ــوده  ــروس و آل در انتقــال وی
کــودکان هــم رخ مــی  کــه معمــوال در  ایــن بیمــاری در مــوارد شــدید 
کــودک بســتگی  دهــد، بــه میــزان آلودگــی اولیــه و شــرایط جســمانی 
ــی  ــتم ایمن ــف سیس ــای ضع ــاری ه ــه بیم ــا ب ــردی مبت ــر ف گ دارد و ا
باشــد، ممكــن اســت درجــات شــدیدتری از بیمــاری را تجربــه کنــد. 
میــزان مــرگ و میــر ناشــی از آبلــه میمونــی در حــدود ســه تــا شــش 

درصــد اســت.
ئــم و نشــانه هــای آبلــه میمونــی در انســان مشــابه آبلــه اســت،  عا

تــب،  بــا  ایــن بیمــاری عمدتــا  تــر باشــد.  توانــد خفیــف  امــا مــی 
گرفتگــی و دردهــای عضانــی و خســتگی همــراه اســت و  ســردرد، 
کــه آبلــه میمونــی، بــا تــورم  ئــم آبلــه ایــن اســت  تنهــا تفــاوت آن بــا عا
کــه طــول مــی  و درگیــری غــدد لنفــاوی همــراه اســت. مــدت زمانــی 
ئــم از زمــان آلودگــی خــود را نشــان دهنــد در حــدود ۷ تــا  کشــد عا
کــه در برخــی مــوارد مــی توانــد 15 تــا ۲1 روز نیــز طــول  14روز اســت 

بكشــد.
معمــوال یــک تــا ســه روز )و یــا بیشــتر( بعــد از تــب، راش هــای 
کــه در ابتــدا روی صــورت مشــاهده  ــود  پوســتی را شــاهد خواهیــم ب
مــی شــوند و بــه دیگــر قســمت هــای بــدن نیــز منتقــل خواهنــد شــد و 

تقریبــا دو تــا چهــار هفتــه فــرد درگیــر بیمــاری خواهــد شــد.
و  دقیق تریــن  اپیدمیولــوژی  متخصــص  محققــان  گفتــه  بــه 
بهتریــن روش بــرای تشــخیص آبلــه میمونــی تهیــه نمونــه از تاول های 
پوســتی ایجــاد شــده اســت. ایــن نــوع آزمایــش بایــد توســط پرســنل 
تخصصــی و از طریــق انجــام تســت PCR در آزمایشــگاه انجــام شــود 
کــه از  ــه ایــن صــورت  کامــل رعایــت شــود. ب ــه طــور  ــراد ب و ایمنــی اف
ســطح ضایعــه نمونــه برداشــته می شــود و آزمایــش مولكولــی بــرای 
گرفتــن از خــون بــه دلیــل  تشــخیص آبلــه انجــام می شــود. نمونــه 
گــذرا، ارزش  گســترش ویــروس در خــون )ویرمــی ( ســریعا  وجــود 

یــادی نــدارد . تشــخیصی ز
متقابــل  العمــل  عكــس  کــس  اورتوپا ویروس هــای  تمامــی 
ســرولوژیک دارنــد، پــس تســت های آنتــی ژن و آنتــی بــادی ارزش 

ندارنــد. بیمــاری  تشــخیص  جهــت  چندانــی 
کرونــا تشــخیص اختصاصــی چندانــی  ایــن ویــروس برخــاف 
ــرای  ــادی ب ــر آنتــی ژن و آنتــی ب کــه تســت های مبتنــی ب ــدارد؛ چــرا  ن
تشــخیص ایــن ویــروس کارســاز نیســت. بنابراین نمی تــوان از طریق 

کــرد. نمونــه خــون راهــی بــرای شناســایی ایــن بیمــاری پیــدا 
آبلــه میمونــی زمانــی منتقــل مــی شــود کــه فــرد از طریــق انســان هــا، 
کــه در  حیوانــات یــا وســایل آلــوده، بــا ویــروس تمــاس داشــته باشــد 
چنیــن شــرایطی، ویــروس مــی توانــد از راه منافــذ بــاز موجــود روی 
ــی و  ــا، بین ــم ه ــی چش ــای مخاط ــا غش ــی ی ــتگاه تنفس ــت، دس پوس
دهــان وارد بــدن شــود. انتقــال آبلــه میمونــی از حیــوان بــه انســان نیــز 
گــزش یــا خراشــیدگی، بــه طــور مســتقیم و تمــاس  مــی توانــد از طریــق 
بــا مایــع ضایعــات و یــا غیــر مســتقیم و تمــاس بــا وســایلی ماننــد 

رختخــواب صــورت بگیــرد. 
انتقــال انســان بــه انســان آبلــه میمونــی، در وهلــه اول از طریــق 
کــه ایــن قطــرات  قطــرات تنفســی اتفــاق مــی افتــد، امــا از آن جایــی 
داشــته  جابجایــی  و  حرکــت  فیــت  چنــد  از  بیشــتر  تواننــد  نمــی 

  دکتر میترا مهرآزما
ســــردبیر



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

7

گــر تمــاس طوالنــی مــدت رو در رو بــا فــرد آلــوده داشــته  باشــند، ا
باشــید، در معــرض ابتــا خواهیــد بــود. تمــاس مســتقیم بــا مایعــات 
یــا مــواد ضایعــات تشــكیل شــده و یــا حتــی تمــاس غیــر مســتقیم بــا 
مــواد ایــن ضایعــات از طریــق لبــاس یــا ملحفــه هــای آلــوده مــی توانــد 

از دیگــر راه هــای انتقــال ویــروس باشــد.
بــا رعایــت یــک ســری نــكات و اقدامــات، مــی تــوان از ابتــا بــه 
قبیــل عــدم  از  اقداماتــی  کــرد.  آبلــه میمونــی پیشــگیری  ویــروس 
کــه ممكــن اســت ناقــل ویــروس باشــند، از  بــا حیواناتــی  تمــاس 
جملــه حیواناتــی کــه بیمــار هســتند یــا مشــخص شــده کــه در نواحی 
آلــوده بــه ایــن ویــروس مــرده انــد، عــدم تمــاس بــا هرگونــه وســایلی 
کــه در تمــاس بــا حیــوان بیمــار بــوده  ماننــد رختخــواب و ملحفــه 
انــد، قرنطینــه کــردن افــرادی کــه ممكــن اســت ناقــل ویــروس باشــند، 
رعایــت بهداشــت فــردی و شستشــوی دســت هــا بعــد از تمــاس 
ــوده و اســتفاده از تجهیــزات خــاص هنــگام  ــات آل ــراد و حیوان ــا اف ب

مراقبــت از افــراد بیمــار و آلــوده بــه ویــروس.
گفتــه دانشــمندان واکسیناســیون می توانــد بــه پیشــگیری از  بــه 

کنــد . کمــک  ــم آن  ئ کاهــش عا ــا  ــی و ی آبلــه میمون
کــه یــک واکســن ویــروس زنــده ولی ضعیف    JYNNEOS واکســن
شــده اســت، توســط ســازمان غــذا و دارو آمریــكا بــرای پیشــگیری از 

بیمــاری آبلــه میمونــی تاییــد شــده اســت .
کــه ویــروس زنــده اســت   ACAM۲000 واکســن دیگــری  بــه نــام
مجــوز تاییدیــه گرفتــه و بــرای افــراد باالی 18 ســال جهت پیشــگیری 

از آبلــه میمونــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد .
همچنیــن  داروی tecovirimat(( ۲46-ST تاثیــر بــه ســزایی در 
درمــان بیماری هایــی کــه دلیــل آنهــا ویروس هــای اورتوپوکــس یــا آبلــه 

حیوانــی اســت ، دارد .
کــه هنــوز اطاعاتــی در جهــت تاثیــر آن  داروی دیگــر IVIG  اســت 

در درمــان آبلــه میمونــی وجــود نــدارد .
کادر درمانی و متخصصان اپیدیمولوژی واکسیناســیون عمومی 
را بهتریــن روش بــرای جلوگیــری از انتشــار بیمــاری آبلــه میمونــی 
کــه تمــاس نزدیكــی بــا  می داننــد و توصیــه می کننــد ابتــدا افــرادی 
ــا  ــرای ابت ــتری ب ــانس بیش ــا ش ــد ی ــی دارن ــه میمون ــه آبل ــا ب ــراد مبت اف
دارنــد، واکســینه شــوند و ســپس ســایر افــراد نســبت بــه ایــن بیمــاری 

مقــاوم شــوند.
موجــود  آمارهــای  و  داده هــا  اســاس  بــر  اســت  الزم  همچنیــن 
اســتراتژی های بهداشــتی هدفمنــدی را از طریــق دولت هــا بــرای 
کــه آبلــه میمــون  گرفــت. بــا توجــه بــه ایــن  مهــار ایــن بیمــاری در نظــر 
یــک بیمــاری نــادر اســت و راه حــل درمانــی خاصــی نیــز بــرای آن 

کــرد. وجــود نــدارد، بایــد تــا حــد تــوان از ابتــا بــه آن پیشــگیری 
ــه ایــن  گفتــه محققــان انســتیتو NHS  انگلســتان رونــد ابتــا ب ــه  ب
اغلــب  و  اســت  متوســط  تــا  خفیــف  بالینــی  لحــاظ  از  بیمــاری 
می یابنــد.  بهبــود  هفتــه  عــرض 4  در  بیمــاری  ایــن  بــه  مبتایــان 
کارشناســان ایــن موسســه انتقــال و ســرایت  گفتــه  همچنیــن بــه 
کرونــا  گســترش عمومــی آن بــه ماننــد  ایــن بیمــاری راحــت نیســت و 
کمــی دارد. البتــه علــت پیدایــش و شــیوع مجــدد ایــن  احتمــال 
ویــروس پــس از چنــد دهــه و از خاســتگاه آفریقــا ناشــناخته اســت. 
بــا ایــن حــال احتماالتــی نیــز در مــورد تغییــر ژنتیكــی ویــروس وجــود 

دارد.
تغییــرات ژنتیكــی بــه وجــود آمــده در ایــن ویــروس قــدرت ســرایت 
آن را نســبت بــه نســل قبلــی ویــروس کــه تقریبــا از بین رفته بود بیشــتر 
کــرده و بــا افزایــش میــزان مســافرت ها، تجمع هــا و  فعالیت هــای 

توریســتی، خطــر انتقــال آبلــه میمونــی بیشــتر شــده اســت.
یــادی خود  بــه گفتــه متخصصــان، بیمــاری آبلــه میمونــی تــا حــد ز
محــدود شــونده اســت و عــوارض خیلــی شــدیدی نــدارد. امــا ممكن 
و  کــودکان  در  بــه خصــوص  بیمــاری  مــوارد شــدید  برخــی  اســت 
کــه بــه دوز اولیــه  کنــد  کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد بــروز پیــدا  افــرادی 
آلودگــی نیــز بســتگی دارد. خصوصــا بیماری هــای مربــوط بــه نقــص 

کنــد. ایمنــی می توانــد اوضــاع را وخیــم 
از عــوارض بیمــاری آبلــه میمونــی می تــوان بــه ذات الریــه، عفونــت 
کــرد.  اشــاره  قرنیــه  عفونــت  و  )آنســفالیت(  مغــز  عفونــت  خــون، 
بنابرایــن مــواردی مثــل از دســت دادن بینایــی، مــرگ اعضــای بــدن  

یــه محتمــل اســت. و بیماری هــای مزمــن ر
گفتــه منابــع  دوره بــروز بیمــاری بیــن ۲ تــا 4 هفتــه اســت و بــه 
نــرخ مــرگ و میــر آن حــدود 10 درصــد اســت. البتــه ســازمان جهانــی 
کــه ســویه  بهداشــت بــه ۳ تــا 6 درصــد اعتقــاد دارد و اظهــار مــی دارد 
ــا دو  جدیــد بیمــاری ممكــن اســت متفــاوت باشــد. ایــن بیمــاری ب
ایــن  و شــدید شــناخته می شــود؛ ســویه خفیــف  ســویه خفیــف 
در  بیشــتر  آن  قوی تــر  ســویه  و  غربــی  آفریقــای  در  اغلــب  بیمــاری 
آفریقــای مرکــزی دیــده شــده اســت. علت تفــاوت در ســرایت پذیری 

ــت. ــناخته اس ــوز ناش ــاری هن ــن بیم ــدت ای و ش
کارشناســان  گفتــه  کــه بــه  کــرد  در پایــان بایــد بــه ایــن نكتــه اشــاره 
ــی جــدی  ــی پاییــن اســت و نگران ــه میمون گیــری آبل احتمــال همــه 
در مــورد ایــن بیمــاری وجــود نــدارد. امــا بــرای اطمینــان خاطــر و 
از  جدیدتــری  اطاعــات  اســت  الزم  قاطعانــه  تصمیمــات  اخــذ 
کنیــم. بنابرایــن توصیــه می شــود تــا حــد تــوان  کســب  ایــن بیمــاری 

گرفتــه شــود. برنامه هــای واکسیناســیون عمومــی جــدی 
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سواالت 27-25 چک لیست 110 سوالی ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع

یت کیفیت ی سیستم مدیر  ممیز
در آزمایشگاه پزشکی

)بخش دهم(
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

بهبود مداوم 
ســوال بیســت و پنجــم: بــرای بهبــود و ارتقــاء فعالیــت 
هــا بطــور مســتمر برنامــه ریــزی شــده و برنامــه هــا بــه اجــرا 

ــد.  در مــی آین

سنجه ها:
ــرایندهای مختلــــــــف  1-25: وضعیــت انــــــجام فـــــــــ
آزمایشــگاه بطور مداوم پایش شــده و پس از شناســایی 
حــوزه هــای نیازمنــد بهبــود، بــرای ارتقــاء آنهــا برنامــه 

ریــزی و اقدامــات الزم انجــام می شــود. 
کــه  گیرنــد  2-25: فعالیــت هایــی در اولویــت قــرار مــی 
کیفیــت نتایــج و ارتقــاء ایمنــی  تأثیــر بیشــتری در بهبــود 

بیمــار دارنــد. 
کیفیــت در آزمایشــگاه  در اســتقرار سیســتم مدیریــت 
اثربخشــی و کیفیــت فعالیــت های مختلف آزمایشــگاه 
اعــم از فرایندهــای قبــل، حیــن و بعــد از انجــام آزمایــش 

بایــد بصــورت مــداوم ارتقــا و بهبــود یابنــد. 
کــه از ابتــدای بررســی چــک لیســت اشــاره  همانطــور 
شــده و از ایــن بــه بعــد هــم در جایــگاه هــای مختلــف 
بررســی چــک لیســت اشــاره خواهــد شــد یكــی از ارکان 
کیفیــت در آزمایشــگاه برنامــه ریــزی  سیســتم مدیریــت 

و  فرایندهــا  تمامــی  منســجم  ممیــزی  و  پایــش  بــرای 
فعالیــت هــای آزمایشــگاه در مقاطــع مختلــف زمانــی 
ــد  ــی توان ــا م ــی ه ــا و بررس ــش ه ــن پای ــی ای ــت. خروج اس
ــه شناســایی مــوارد عــدم انطبــاق هــای بالفعــل  منجــر ب
و بالقــوه، نقــاط ضعــف و قــوت، تهدیدهــا و فرصــت هــا 
و همچنیــن جایــگاه هــای نیازمنــد بهبــود و اقدامــات 
حــوزه  شناســایی  از  پــس  شــود.  سیســتم  اصاحــی 
گــروه مدیریتــی  هــای نیازمنــد بهبــود مســئولین فنــی و 
کیفیــت فعالیــت  آزمایشــگاه بایــد بــرای بهبــود و ارتقــای 
هــا برنامــه ریــزی نماینــد. در ایــن راســتا بایــد براســاس 
یابــی خطــر، فعالیــت هایــی در اولویــت بهبــود قــرار  ارز
کیفیــت  ارتقــای  در  بخشــی  اثــر  بیشــترین  کــه  گیرنــد 
خدمــت،  گیرنــدگان  رضایتمنــدی  آزمایــش،  نتایــج 
کاهــش مخاطــرات در رونــد مراقبــت از  ارتقــای ایمنــی و 

بیمــار را بــه همــراه دارنــد. 
واقــع  ریــزی  برنامــه  هــا،  اولویــت  شناســایی  از  پــس 
ــا امكانــات و منابــع موجــود  ــه و دقیــق، متناســب ب بینان
بــرای اقدامــات اصاحــی و حســب مــورد پیشــگیرانه در 
ــل قبــول انجــام شــده و ضمــن  ــازه زمانــی منطقــی و قاب ب
بــودن  اثربخــش  بررســی  بــرای  شــرایط  مجــددا  اجــرا، 

یابــی مــی شــود.  اقدامــات ارز
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مــداوم  بهبــود  مقولــه  در  موفقیــت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ارکان  و  ســطوح  همــه  در  گروهــی  مشــترک  کار  مســتلزم 
آزمایشــگاه بــوده و محــدود بــه تیــم مدیریتــی و تضمیــن 
کیفیــت آزمایشــگاه نیســت. در ایــن راســتا ضــروری اســت 
حــدود اختیــارات، مســئولیت هــا و وظایــف هــر یــک از 
کارکنــان بصــورت مشــخص و شــفاف بــه آنهــا ابــاغ شــده و 

در خصــوص آن توجیــه شــوند. 
• درهنــگام ممیــزی انتظــار مــی رود مســئولین فنــی و 
گــروه مدیریتــی آزمایشــگاه ضمــن توضیــح درخصــوص 
نیازمنــد  فعالیتهــای  شناســایی  هــای  روش  و  نحــوه 
بهبــود و چگونگــی برنامــه ریــزی و اجــرای اقدامــات 
جهــت ارتقــای ایــن فعالیــت هــا، مســتندات مربوطــه را 
حســب مــورد ارائــه نمایند. توجه داشــته باشــید بررســی 
ــگاه و  ــده در آزمایش ــن ش ــت معی کیفی ــای  ــاخص ه ش
همچنیــن برنامــه هــای بازنگــری مدیریــت )موضــوع 
ســواالت ۲9 و ۳1چــک لیســت( ارتبــاط تنگاتنگــی 
بــا مقولــه بهبــود مــداوم دارنــد و بســیاری از مســتندات 

ایــن مباحــث باهــم هــم پوشــانی دارنــد. 
کنترل سوابق

کــه بــر  ســوال بیســت و ششــم: ســوابق انجــام فعالیتهایــی 
اعتبــار نتایــج اثــر دارنــد ثبــت شــده، و تــا مــدت زمــان معیــن 

نگهــداری مــی شــوند. 

سنجه ها: 
1-26: نحــوه دســته بنــدی و بایگانــی ســوابق مختلــف 
ــا الکترونیــک( مشــخص  کاغــذی و ی آزمایشــگاه )بصــورت 
اســت و در صــورت نیــاز بــه ســهولت قابل دســتیابی هســتند. 
بــه  مختلــف  ســوابق  نگهــداری  زمــان  مــدت   :26-2

اســت.  شــده  مشــخص  فنــی  مســئول  صالحدیــد 
تعریــف  ســوابق  بــه  کارکنــان  دسترســی  ســطح   :26-3

اســت.  شــده 
ــج بدســت  کیفیــت، ســوابق نتای در سیســتم مدیریــت 

آمــده فعالیــت هــا را نشــان مــی دهنــد. در واقــع ســوابق 
کننــد فعالیــت هــای  کــه مشــخص مــی  شــواهدی هســتند 
تعییــن شــده در روش هــای اجرایــی مــدون و دســتورالعمل 
هــای کاری مطابــق بــا الزامات سیســتم مدیریت کیفیت، 
قوانیــن و آییــن نامــه هــا اجــرا شــده انــد. ســوابق نشــانگر ایــن 
کــه فعالیــت هــای مختلــف در چه زمانی، توســط  هســتند 

چــه فــردی و چگونــه بــه انجــام رســیده انــد. 
ســوابق همچنیــن نتیجــه یــا اثــر انجــام فعالیــت هــا را 
نشــان مــی دهنــد. ثبــت ســوابق ممكــن اســت بصــورت 
در  ولــی  باشــد  افــزاری  نــرم  یــا  الكترونیــک  کاغــذی، 
تاییــد  فــرد  و  ســابقه  ثبــت  تاریخ،زمــان  بایــد  هرصــورت 

باشــد.  مشــخص  آن  کننــده 
حــوزه  بــا  متناســب  آزمایشــگاه  هــر  اســت  ضــروری 
بــرای  مكتوبــی  و  مــدون  اجرایــی  روش  خــود  فعالیــت 

باشــد.  داشــته  موجــود  ســوابق  تمامــی  مدیریــت 
گــروه  بــه نحــوه تفكیــک و  بایــد  ایــن روش اجرایــی  در 
و  نســخ  تعــداد  نگهــداری،  زمــان  مــدت  قالــب،  بنــدی، 
محــل نگهــداری ســوابق اشــاره شــود. همچنیــن ضــروری 
اســت چگونگــی دســتیابی بــه ســوابق، ســطوح دسترســی 
به ســوابق و فهرســتی جامع از ســوابق در آزمایشــگاه موجود 
کــردن و امحــای ســوابق  باشــد.  نحــوه از دســترس خــارج 
کــه در روش اجرایــی بایــد بــه آن  نیــز از مــوارد مهمــی اســت 

اشــاره شــود. 
در مدیریــت ســوابق آزمایشــگاه بایــد بــه نــکات مهــم ذیــل 

توجــه شــود:
1- ســوابق مربــوط بــه هــر فعالیــت همزمــان بــا انجــام 

کامــل ثبــت شــود.  آن بایــد بطــور 
ــد از خــودکار  کاغــذ، بای ــرای ثبــت ســوابق روی  ۲- ب
یــا قلــم بــا جوهــر ثابــت اســتفاده شــود . اســتفاده از مــداد 

بــرای ثبــت ســوابق قابــل قبــول نیســت. 
کاغــذ بایــد خوانــا و  ۳- ســوابق نوشــته شــده روی 

واضــح باشــد. 
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تغییــر  و  بازنگــری  قابــل  آزمایشــگاه  ســوابق   -4
گــر الزم باشــد اصــاح یــا تغییــری درســوابق  نیســتند. ا
گیــرد، افــرادی مجــاز بــه ایــن تغییــرات هســتند  صــورت 
کــه ایــن اختیــار تجدیــد نظــر یــا اصــاح ســوابق در شــرح 
و  نــام  ایــن حالــت  در  باشــد.  آورده شــده  آنهــا  شــغل 
یــخ تجدیــد نظــر بایــد بــه طریقــی ثبــت  ســمت فــرد و تار

شــده و قابــل ردیابــی باشــد. 
5- بایــد محــل نگهــداری مناســبی بــرای حفــظ و 
کاغــذی آزمایشــگاه پیــش بینــی شــود  نگهــداری ســوابق 
تــا از هرگونــه آســیب، آتــش ســوزی و تخریــب احتمالــی 
در امــان باشــد. همچنیــن بــرای دسترســی راحــت تــر 
 . شــوند  گــذاری  شــماره  ســوابق  شــود  مــی  پیشــنهاد 
)تهیــه اســكن از ســوابق و نگهــداری نســخه الكترونیكی 
اینگونــه  نگهــداری  مناســب  هــای  روش  از  پشــتیبان 

ســوابق اســت(. 
6- ســوابق الكترونیكــی بایــد در رایانــه هــای ایمــن و 
مجهــز بــه آنتــی ویــروس یــا فضاهــای ابــری الكترونیكــی 
ذخیــره شــده و نســخ پشــتیبان از آنهــا بطــور منظــم تهیــه 
درمحلــی  اســت  بهتــر  ســوابق  پشــتیبان  نســخ  شــود. 

ــوند.  ــداری ش ــگاه نگه ــارج از آزمایش خ
۷- ســطوح دسترســی بــه ســوابق متناســب بــا شــرح 
مشــخص  بایــد  کارکنــان  اختیــارات  حــدود  و  شــغل 

شــود. 
8-  مــدت زمــان نگهــداری ســوابق بایــد براســاس 
نــوع، ماهیــت و اهمیــت آنهــا و متناســب بــا بــازه زمانــی 
کــه آزمایشــگاه بــه آن ســابقه نیــاز دارد بــا نظــر مســئول 
فنــی آزمایشــگاه تعییــن شــود. بــرای مشــخص نمــودن 
شــاخص  بــه  بایــد  ســوابق  نگهــداری  زمــان  مــدت 
نیازبالینــی  آزمایشــگاه،  هــای  سیاســت  مثــل:  هایــی 
ــدگان خدمت،مقــررات و آییــن  گیرن بیماران،انتظــارات 
نامــه هــای کشــوری، شــرایط بومــی و منطقــه ای،الزامــات 
کتــب مرجــع، فواصــل  اســتاندارد، توصیــه هــای علمــی 

بیــن ممیــزی ها،اهــداف تحقیقاتــی و . . . توجــه ویــژه 
شــود. 

داشــته  توجــه  بایــد  ســوابق  ثبــت  هنــگام  در  نکتــه1: 
گرفتــن ســوابق  ک  ــا ال کامــل ی کــردن  باشــیم از مخــدوش 
کنیــم. در ایــن مواقــع توصیــه مــی شــود بــرروی  خــودداری 
مــورد نیازمنــد تصحیــح خطــی بكشــیم و عبــارت درســت 
کــه ایــن  کــد مشــخصه فــردی  کنــارآن بنویســیم و نــام یــا  را 
کنیــم . بــه عنــوان  اصــاح را انجــام داده را هــم یادداشــت 
گــروه خــون اشــتباهی رخ داده  گردرانجــام آزمایــش  مثــال ا
گونــه ای  اســت. بایــد نحــوه ثبــت نتیجــه صحیــح بــه 
کــه نتیجــه اشــتباه قبلــی هــم قابــل رویــت یــا ردیابی  باشــد 

باشــد. 
نکتــه2: درهنــگام بازدیــد، ممیزیــن ممكــن اســت بــرای 
مدیریــت  درخصــوص  آزمایشــگاه  عملكــرد  تصدیــق 
ســوابق، مــدت زمــان نگهــداری چنــد مــورد از ســوابق را 
بصــورت تصادفــی طبــق روش اجرایــی شــما کنتــرل کننــد. 
بــه  دسترســی  محدودیــت  از  اطمینــان  بــرای  همچنیــن 
اســت  ممكــن  اختیــارات،  حــدود  بــا  متناســب  ســوابق 
یابــی و بررســی نــرم افــزار  کارکنــان یــا ارز ضمــن مصاحبــه بــا 
و فایــل هــای الكترونیكــی موجــود تمهیــدات پیــش بینــی 
اعتبارســنجی  را  دسترســی  ســطوح  تعییــن  بــرای  شــده 

کننــد. 
ارزیابی و ممیزی آزمایشگاه

ســوال بیســت و هفتــم: بــرای کنتــرل و پایــش فعالیــت هــای 
مختلــف در آزمایشــگاه، روش هــای مشــخصی تعییــن شــده 
کارکنــان در ایــن زمینــه مشــخص  و وظایــف و مســئولیتهای 

شــده اســت. 

سنجه ها:
هــای  فعالیــت  پایــش  و  ارزیابــی  هــای  روش   :27-1

اســت.  شــده  مکتــوب  و  تعییــن  آزمایشــگاهی 
کنتــرل و  کارکنــان بــرای  2-27: مســئولیت هــا و وظایــف 
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ارزیابــی فعالیــت هــای مختلــف مشــخص بــوده و در شــرح 
وظایــف آنــان درج شــده اســت. 

از  گاهــی  آ آزمایشــگاه  کارکنــان  و  مســئولین   :27-3
روشــهای پایــش فعالیــت هــا و مســئولیت هــا و وظایــف 

دارنــد.  خــود 

از ســوال بیســت و هفتــم چــک لیســت طی چند ســوال 
یابــی و ممیــزی آزمایشــگاه مطــرح مــی شــود. در  بحــث ارز
یابــی فعالیــت هــا و  ســوال بیســت و هفتــم روش هــای ارز
کلــی و تیتــر و ار بررســی  فرایندهــای آزمایشــگاه بصــورت 
بــه  مــوارد  از  هریــک  بعــدی  ســواالت  در  و  گردنــد  مــی 

گیرنــد.  یابــی قــرار مــی  تفضیــل مــورد ارز
و روش هــای اجرایــی  بایــد سیاســت هــا  آزمایشــگاه 
و  هــا  فعالیــت  پایــش  بــرای  را  مشــخصی  و  شــفاف 
فنــی،  از  اعــم  آزمایشــگاه  در  مختلــف  فرایندهــای 
کنــد. خروجــی و نتایــج  مدیریتــی و پشــتیبانی تدویــن 
ایــن پایــش هــا میــزان انطبــاق و ضعیــت آزمایشــگاه بــا 
کیفیــت، قوانیــن، آییــن نامــه  الزامــات سیســتم مدیریــت 
هــا و اســتانداردهای آزمایشــگاه های پزشــكی را نشــان 
روش  بــه  بایــد  اجرایــی  هــای  روش  درایــن  دهــد.   مــی 
کارکنــان در ایــن  یابــی، مســئولیت هــا و وظایــف  هــای ارز

یابــی هــا اشــاره شــود.  ارز
یابــی و ممیــزی مــی  ازجملــه روش هــا و معیارهــای ارز

کــرد: تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 
1- ممیزی داخلی

یابــی و ممیــزی خارجــی )توســط نهادهــای ناظــر  ۲- ارز
بــاال دســتی، نهادهــای اعتباربخــش، آزمایشــگاه هــای 

همــكار، ممیزیــن مشــاور و . . . . (
کیفیت داخلی ۳- برنامه های پایش 

کیفیــت و آزمــون  یابــی خارجــی  4- بررســی نتایــج ارز
هــای مهــارت ســنجی

کیفیت گیری شاخص های  5- اندازه 

6- بررســی پیشــنهادات، انتقــادات، نظرســنجی ها و 
گیرنــدگان خدمــت و مشــتریان  گرفتــه شــده  بازخوردهــای 
بیمــاران،  )مثــل  خارجــی  مشــتریان  از  اعــم  سیســتم 
آزمایشــگاه های  بالینــی،  کادر  پرســتاران،  پزشــكان، 
و  هــا  بیمــه  مثــل  خدمــت  خریــداران  ارجاع دهنــده، 
نهادهــای ناظــر باالدســتی مثــل وزارت متبــوع و دانشــگاه 
کارکنــان آزمایشــگاه در  و . . . ( و مشــتریان داخلــی مثــل 

مختلــف  ســطوح 
روش هــای  و  هــا  درخواســت  ای  دوره  بازنگــری   -۷

آنهــا بخشــی  اثــر  بررســی  بــرای  اجرایــی 
8- مدیریت خطر

9- بازنگری مدیریت
10- آنالیــز دوره ای مــوارد عــدم انطبــاق اعــم از بالقــوه و 

بالفعــل
یابی هــا و پایــش  نكتــه۳: الزم بــه ذکــر اســت بــرای ارز
هــای کیفیــت در آزمایشــگاه بایــد از کارکنــان و افــراد واجد 
آمــوزش دیــده اســتفاده شــود . همچنیــن  و  صاحیــت 
ضــروری اســت برنامــه منســجم و از پیــش تعییــن شــده 

یابــی( در آزمایشــگاه تدویــن شــود.  ای )تقویــم ارز
ایــن  یابــی  ارز در  بازدیــد  نكتــه4: ممیزیــن در هنــگام 
کیفیــت  ســوال انتظــار دارنــد تیــم مدیریــت و تضمیــن 
آزمایشــگاه تیتــروار و بصــورت خاصــه روش هــای پایــش 
یابــی کیفیــت فعالیــت هــا و فرایندهــای آزمایشــگاه را  و ارز
کــه در آن از ایــن شــاخص هــا  عنــوان نمــوده و مســتنداتی 
کارکنــان و  نــام بــرده شــده اســت را ارائــه دهنــد. همچنیــن 
یابــی هــا و حــدود اختیــارات آنهــا  گیــر در ایــن ارز افــراد در 
و نحــوه احــراز صاحیــت آنهــا بــرای ایــن پایش هــا را مــورد 

بررســی قــرار مــی دهنــد. 
و  پایــش  هــای  روش  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
یابــی در آزمایشــگاه در جلســات بعــد بــا جزییــات مــورد  ارز

گیــرد.  بررســی قــرار مــی 
این مباحث ادامه دارد. . . 
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وس  انسفالومیوکاردیت با استفاده از شناسایی  ویر
   Next-Generation Sequencing, )NGS(

متاژنومیک  در بیمار  مبتال به بیماری تب دار حاد
ترجمه:  دکتر مهدی منتظر  فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آنالیــز  بالینــی،   )1()mNGS( متاژنومیــک   NGS
 DNA( میزبــان  ژنتیــک  مــواد  و  میكروبهــا  همزمــان 
طــور  بــه  کــه  اســت  بیمــار  نمونه هــای  در   )RNA و 
دســترس  در  بالینــی  آزمایشــگاه های  در  فزاینــده ای 
گیــرد. در حــال حاضــر، بــه دالیــل مختلفــی  قــرار مــی 
از جملــه پیچیدگــی آزمایــش، هزینــه و زمــان مــورد نیــاز 
کلــی محــدود بــه  بــرای انجــام، ایــن فنــاوری بــه طــور 
شــرایط دشــوار تشــخیصی اســت که روشــهای میكروب 
شناســی مرســوم منجــر بــه تشــخیص قطعــی در بیمــاران 
منتخــب، ماننــد بیمــاران مبتــا بــه مننگوانســفالیت بــا 

علــت ناشــناخته، نشــده انــد.
از  گروهــی   )EMCV( انســفالومیوکاردیت  ویــروس 
ســویه های ویروســی نزدیــک بــه هــم بــا دامنــه میزبــان 
کــه ابتــدا توســط هلویــگ و  وســیع اســت. ایــن ویــروس 
گیــر  اشــمیت در ســال 1945 ایزولــه شــد، بــا مــوارد تــک 
و اپیدمــی هــای میوکاردیــت و انســفالیت در بســیاری از 

ــر انســانی همــراه اســت.  پســتانداران غی
انتقــال بیمــاری بــه خوبــی درک نشــده، و جونــدگان، 
و اخیــرا خفاشــها، بــه عنــوان مخــازن طبیعــی در نظــر 
گرفتــه مــی شــوند. یــک بررســی ســرولوژیک در پــرو شــیوع 
مواجهــه انســان را در محــدوده ای از 6 تــا بیــش از 1۷ 

درصــد نشــان مــی دهــد.
بــا   EMCV شناســایی  فعلــی،  مــوردی  گــزارش  در   
بــه  مبتــا  بیمــار  یــک  از  ادرار  روی  متاژنومیــک  آنالیــز 

اســت.  شــده  توصیــف  حــاد  دار  تــب  بیمــاری 

معرفی بیمار
 ۲9 از  کــه  بــود  ســنگاپوری  ســاله   56 خانــم  بیمــار 
ــرده و  ک ــفر  ــكار س ــه ماداگاس ــر ۲019 ب ــا 15 اکتب ــپتامبر ت س
دچــار تــب، تهــوع و درد عضانــی پنــج روز قبــل از خــروج 
ئــم مرتبــط دیگــری  از ماداگاســكار شــده بــود. هیــچ عا
وجــود نداشــت، و معاینــه فیزیكــی قابــل توجــه نبــود. او 
کســی داکســی ســایكلین بــرای ماالریا  قبــًا تحــت پروفیا
کاهــش داشــته،  قــرار داشــت.  در روز هفتــم بیمــاری تــب 
امــا ضعــف و بیحالــی ادامــه یافت. در این زمــان، آزمایش 
کــه نكتــه ای نداشــت. قابــل ذکــر  کامــل خــون انجــام شــد 
کتهــا در محــدوده مرجــع طبیعــی بــود  اینكــه تعــداد پا
ســریع  آزمایــش  روز،  آن  در  میكرولیتــر(.  در  هــزار   ۲85(
دنگــی   IgM بــرای   ،)dengue( دنگــی  ویــروس  بــرای 
مثبــت و بــرای آنتــی ژن NS1 و IgG دنگــی منفــی بــود. 
ــرای ویــروس دنگــی و  نمونه هــای دیگــر ادرار و خــون نیــز ب
یــكا بــه روش واکنــش زنجیــره ای ترانــس  کریپتــاز پلیمــراز  ز

معكــوس )RT-PCR( منفــی شــدند. 
بــا توجــه بــه ســابقه ســفر، شــمارش طبیعــی خــون و 
یــاد  PCRهــای منفــی، IgM دنگــی مثبــت بــه احتمــال ز
ــک  ــده و ی ــه ش گرفت ــر  کاذب در نظ ــت  ــه مثب ــک نتیج ی
از   )۲()unbiased( ســوگیری  بــدون   mNGS ســنجش 
گرفــت )ادرار  ادرار بیمــار در روز هشــتم بیمــاری صــورت 
بــه عنــوان نمونــه انتخاب شــد زیرا یكی از تشــخیصهای 
کــه در PCR ادرار  یــكا بــود  بالینــی، عفونــت ویــروس ز

قابــل شناســایی اســت(. 
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و   DNA مخلــوط  )شــامل  توتــال  نوکلئیــک  اســید 
RNA-مترجم( از 400 میكرولیتر ادرار بیمار با اســتفاده 
کیــت Advanced XL Qiagen EZ1 اســتخراج شــد.  از 
بــرای شناســایی ویروســهای RNAدار، cDNA تكثیــر 
شــده بــا رویكــرد تصادفــی از RNA )موجــود در اســید 
نوکلئیــک توتــال( از طریــق ســنتز cDNA رشــته اول و 
رشــته دوم تولیــد شــد. در ادامــه، آمپلیفیكاســیون ایــن 
گســترش  تكثیــر  پیــش  یــک روش  اســاس  بــر   cDNA
شــد انجــام  اســت  شــده  توصیــف  قبــا  کــه   پرایمــر 

 )primer-extension pre-amplification methodology(
ــهای DNAدار،  ــایی ویروس ــرای شناس ــع 9()۳(. ب )منب
از DNA موجــود در اســید نوکلئیــک توتــال بــرای تهیــه 
کیــت آماده ســازی  ــه )library( اســتفاده شــد.  کتابخان
هــم    I l lumina Nextera XT، DNAکتابـــــخانه
کتابخانــه DNA مطابــق بــا  بــرای تهیــه cDNA و هــم 
دســتورالعملهای شــرکت ســازنده مــورد اســتفاده قــرار 
 DNA کتابخانــه گرفــت. ســپس، NGS روی cDNA و 
گرفــت.  بــا اســتفاده از پلتفــرم Illumina MiSeq صــورت 
 )paired-end reads( جفت-انتهــا  خوانشــهای 
 SUVIA )Sensitive Unbiased از  اســتفاده  بــا 
خــط  یــک   ،)Virus Identification Accelerated
آزمایشــگاه،  در  یافتــه  توســعه  بیوانفورماتیــک  لولــه 
بیوانفورماتیــک شــامل  لولــه  ایــن خــط  آنالیــز شــدند. 
کیفیــت  خوانشــهای پیرایــش شــده )trim( بــر اســاس 
ــر پایــگاه داده ای محتــوی توالــی هــای  کــه در براب اســت 
مرجــع نوکلئوتیــد و پروتئیــن 10860 ویــروس نقشــه  یابــی 
)map( شــده انــد. از بیــن 9۳4,۳۲۲ خوانــش حاصــل 
ویــروس  روی  درصــد(   0.06(  544 یابــی،  توالــی  از 
توجــه  قابــل  شــدند.  یابــی  نقشــه  انســفالومیوکاردیت 
اســت کــه هیــچ نقشــه یابــی بــرای ویــروس دنگی یا ســایر 

نداشــت.  وجــود  شــده  شــناخته  ویروســهای 
روی  شــده  یابــی  نقشــه  خوانشــهای  آن،  از  پــس 

مرجــع توالــی  برابــر  در  و  شــده  بازیابــی   ،EMCV 
 )remap( نقشــه یابــی مجــدد  EMCV )NC_001479.1(
شــدند تــا بــرای ایجــاد نمــودار پوشــش ژنــوم بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار Circleator اســتفاده شــوند. ایــن نــرم افــزار، 
کــه بــرای تجســم دایــره ای  یــک ابــزار منبــع بــاز اســت 
)circular visualization( از داده هــای مرتبــط بــا ژنــوم بــه 
ــا پوشــش  ــه طــور قابــل توجهــی، خوانشــها ب کار مــی رود. ب
ــه  ــف درون EMCV نقش ــق مختل ــه مناط ــدی ب 86 درص
بــه اختصاصیــت نتایــج  کــه  یابــی شــدند )شــكل 1(، 
نتیجــه،  اینكــه  )یعنــی  دهــد  مــی  بیشــتری  اطمینــان 
ارتوگونــال تاییــد  کاذب نیســت(.   یــک نتیجــه مثبــت 
)orthogonal confirmation()4( بــرای وجــود EMCV بــه 
روش RT-PCR، بــا اســتفاده از پرایمرهــای طراحــی شــده 
بــرای هــدف قــرار دادن ناحیــه غیرترجمــه شــونده 5 پریــم 
انجــام   EMCV ژنــوم   )untranslated region’5(
کــه روی نمونــه ادرار بیمــار نتیجــه مثبــت بــه همــراه  شــد 
داشــت. آنالیــز فیلوژنــی )Phylogenetic()5( از ادرار بیمــار 
کــه از بیــن 65 ژنــوم EMCV، نمونــه بیمــار مــا  نشــان داد 
نزدیكتریــن شــباهت را بــه ایزولــه هــای توالــی یابــی شــده 
از خــوک در قبــرس، ایتالیــا و بلژیــک داشــت )شــكل ۲(. 
درصــد تفــاوت توالــی بیــن نمونــه بیمــار مــا و خــوک در 
قبــرس، ایتالیــا و بلژیــک بیــن 18 تــا 19 درصــد بــود. عائــم 
بیمــار تــا زمــان آمــاده شــدن نتایــج توالــی یابــی تــا حــد 
زیــادی برطــرف شــده بــود و بــه همیــن دلیــل شناســایی 
EMCV بــه عنــوان علــت بیمــاری حــاد تبــدار هیــچ تاثیــر 

بالینــی نداشــت.
 بحث

مســاله  حــل  بــرای   mNGS پتانســیل  گــزارش  ایــن 
مواردیكــه  در  را  نامشــخص  علــت  بــا  عفونت هــای 
نتایــج  بــه  منجــر  یــا  بــوده  ناموفــق  معمــول  روشــهای 
ایــن مــورد،  انــد، نشــان مــی دهــد. در  مشــكوک شــده 
کــت نســبتا طبیعــی در روز هفتــم بیمــاری و  ســطح پا
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کــی  یــک نتیجــه PCR منفــی بــرای ویــروس دنگــی قویــا حا
کــه نتیجــه مثبــت بــرای IgM دنگــی احتمــااًل  از آن بــود 
مثبت کاذب اســت. mNGS ادرار در روز هشــتم بیماری 
انجــام  بــا  کــه  داد  نشــان  را   EMCV خوانشــهای  وجــود 
PCR روی ادرار تأییــد شــد. ایــن یافتــه قویــا EMCV را بــه 
عنــوان علــت بیمــاری حــاد تــب دار بیمــار پیشــنهاد مــی 
کنــد. شــواهد علمــی مربــوط بــه عفونــت EMCV انســانی 
کنــده اســت. بــر اســاس تعــداد محــدودی از مطالعــات  پرا
اخیــر، تظاهــرات بالینــی عفونــت EMCV انســانی، تــب، 
کــه  ضعــف و بیحالــی، حالــت تهــوع و ســردرد اســت 
مطابــق بــا تظاهــرات بالینــی بیمــار مــا اســت. عــوارض 
ــد و تنهــا در یــک بیمــار شــرح داده  ــه وضــوح نادرن قلبــی ب
شــده انــد. عفونــت EMCV قبــًا نیــز در ســنگاپور، اگرچــه 
کشــنده میوکاردیــت در اورانگوتانهــا در  بــه عنــوان مــوارد 
ــده  ــف ش ــان، توصی ــه در انس ــی، و ن ــای جانورشناس باغه

اســت. 
در رابطــه بــا نتایــج احتمــاال مثبــت کاذب IgM دنگی، 
کــه تســت ســریع دنگــی از ایمونوکروماتوگرافــی  بایــد گفــت 
کــه در آن آنتــی بــادی  کنــد،  جریــان جانبــی اســتفاده مــی 
ــا آنتــی بادیهــای روی غشــا  ــا IgG ب ضــد دنگــی IgM و/ی
تســت واکنــش نشــان مــی دهــد. آزمایشــهای IgM دنگــی 
مثبــت کاذب بــه دلیــل واکنش متقابل با ســایر پاتوژنهای 

گــزارش شــده اســت. غیــر دنگــی 
ســوگیری  بــدون  تشــخیصی  پلتفــرم  یــک   mNGS
ــه ویــژه شناســایی  کــه ب ــرای تشــخیص پاتوژنهــا اســت،  ب
کمتــر رایــج، ماننــد نمونــه مــا را،  ارگانیســمهای جدیــد یــا 
کــه روشــهای ســنتی قــادر بــه شناســایی آنهــا نیســتند، 
 mNGS ــرگاه ــه طــور معمــول، ه کنــد. ب ــر مــی  امــكان پذی
کننــده بیمــاری مــی  ــوژن ایجــاد  ــه تشــخیص پات منجــر ب
شــود، تنهــا درصــد بســیار کوچكــی از تعداد کل خوانشــها 
قابــل انتســاب بــه پاتــوژن مربوطه اســت، که در مــورد بیمار 
مــا و دیگــران نیــز همینگونــه بــود. ایــن یافتــه بــه ایــن دلیــل 

کــه اکثریــت بزرگــی از خوانشــها متعلــق بــه ژنــوم  اســت 
کــه نتایــج  میزبــان انســانی اســت. نكتــه مهــم ایــن اســت 
ــه  ــال ب ــد توســط یــک ســنجش بالینــی ارتوگون mNGS بای

عنــوان مثــال RT-PCR تاییــد شــوند.
دیگــر محدودیتهای شــناخته شــده mNGS شــامل این 
کــه توالــی یابــی، فقــط ژنــوم را شناســایی  واقعیــت اســت 
کــه ایــن لزومــا بــه معنــی زنــده بــودن ارگانیســم  کنــد،  مــی 
حساســیت  ایــن،  بــر  عــاوه  نیســت.  شــده  شناســایی 
ــته  ــیگنال ناخواس ــه س ک ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــنجش ب س
)noise( بــه شــكل مــواد ژنومــی آلــوده شــده، از معرف هــا 
بــه  کــه  آزمایشــگاهی، شناســایی می شــوند  یــا محیــط 
طــور بالقــوه می توانــد منجــر بــه نتایــج مثبــت کاذب شــود. 
کاهشــی )mitigating(، نگهــداری پایــگاه  یــک اســتراتژی 
رایجــی  ای  پس زمینــه  میكروارگانیســمهای  از  داده ای 
شناســایی   mNGS هــای  داده  در  معمــوال  کــه  اســت 
می شــوند و ناشــی از فلــور طبیعــی یــا آلودگی آزمایشــگاهی 
هســتند)6(. در مــورد مــا، هیــچ ســیگنال ناخواســته قابــل 

اعتنایــی یافــت نشــد. 
 EMCV گــزارش تــا جاییكــه مــی دانیــم، ایــن اولیــن 
کــه از طریــق آنالیــز متاژنومیــک تشــخیص داده  اســت 
شــده اســت. ســابقه ســفر بیمــار، همــراه بــا آزمایــش خــون 
بــا وجــود ســرولوژی  بــرای عفونــت دنگــی  غیــر معمــول 
کــه  گیــری شــد  IgM مثبــت دنگــی، منجــر بــه ایــن نتیجــه 
ــژه  ــه وی ــت، ب کاذب اس ــت  ــی مثب ــرولوژی دنگ ــه س نتیج
ــر  کــه EMCV در ادرار شناســایی شــد. ایــن مــورد ب وقتــی 
نقــش برجســته متاژنومیــک در آزمایشــگاه بالینــی بــرای 
شناســایی پاتوژنهــای ناشــناخته، بــه ویــژه در مــورد افــراد از 

کنــد. کیــد  مــی  ســفر برگشــته تا
پی نوشت مترجم

کلــی  طــور  بــه   ،)metagenomics( متاژنومیــک   -1
مطالعــه مــواد ژنتیــک )DNA و RNA( بــه  دســت آمــده 
کــه مبتنــی بــر نســل جدیــد  از نمونه هــای محیطــی اســت 
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 )Next-Generation Sequencing, NGS( یابــی توالــی 
ــه  ــوان ب ک مــی ت ــه خــا ــرای مثــال، در یــک نمون اســت. ب
جســتجوی انواع ارگانیســمهای موجود در آن پرداخت یا 
بــا بررســی متاژنومیــک یــک نمونه مدفــوع، ارگانیســمهای 

ــرد.   ک ــی  ــرد را بررس ــود در روده ف موج
جهــت توضیــح تكمیلــی دربــاره NGS و منابــع بــرای 
مطالعــه بیشــتر لطفــا بــه شــماره 9۳ )پیاپــی 105(، مرداد-
در  خاصــه،  طــور  بــه  فرماییــد.  مراجعــه   1400 شــهریور 
کتابخانــه«  کــه »تهیــه  ایــن روش، ابتــدا طــی فرآینــدی 
نوکلئیــک  اســید  دارد،  نــام   )library preparation(
و  ادپتورهــا  پرایمرهــا،  اتصــال  بــا  و  شــده  قطعــه  قطعــه 
بارکدهــا بــرای توالــی یابــی آمــاده مــی شــود. طــی توالــی 
کــه هــر  یابــی، میلیونهــا خوانــش )read( انجــام مــی شــود 
خوانــش یــک قطعــه DNA اســت و مربــوط بــه یــک ناحیــه 
ای از اســید نوکلئیــک اولیــه اســت. طــی فراینــد نقشــه 
ــع  ــوم مرج ــک ژن ــها روی ی ــن خوانش ــی )mapping(، ای یاب
یــا  ویــروس  یــا  انســان  ژنــوم  مثــا   )reference genome(
کار  کتــری همتــراز )Align( مــی شــوند. هــدف از ایــن  با
یافتــن محــل هــر خوانــش روی ژنــوم اســت. بــه فرآینــد 
بیوانفورماتیــک پیچیــده NGS، اصطاحــا »خــط لولــه 
گویند.  بیوانفورماتیــک« )bioinformatics pipeline( مــی 
روشــهای  کثــر  ا  :)unbiased( ســوگیری  بــدون   -۲  
یــک هــدف مشــخص ایجــاد  یافتــن  بــرای  مولكولــی، 
بــه  هســتند.  ســوگیری  دارای  عبارتــی  بــه  و  انــد  شــده 
اســتفاده  مــورد   )primer( آغازگرهــای  مشــخص،  طــور 
کنــش PCR، مكمــل یــک توالــی خــاص از اســید  در وا
نوکلئیــک یــک ارگانیســم مشــخص طراحــی و ســاخته 
ــی  ــدف توال ــوگیری، ه ــدون س ــهای ب ــوند. در روش ــی ش م
طیــف  و  نیســت  مشــخص  درســتی  بــه  قبــل  از  یابــی 

وســیعی را شــامل مــی شــود. 
 ۳- منبع شماره 9: 

 Greninger AL, Naccache SN, Federman S,

 et al. Rapid metagenomic identification of viral
 pathogens in clinical samples by real-time nanopore
 sequencing analysis. Genome Med. 2015;7:99.
 doi.org/10.1186/s13073-015-0220-9.
گــزارش مــوردی لطفــا  بــرای مشــاهده ســایر منابــع ایــن 

ــه اصــل آن در نشــریه Cap Today مراجعــه فرماییــد.  ب
 orthogonal( ارتوگونــال  تاییــدی  تســت   -4  
confirmation(: بــه مفهــوم اســتفاده از دو روش مولكولــی 
بــرای  کــه  اســت  هــدف  یــک  یافتــن  بــرای  متفــاوت 
تاییــد یكدیگــر و در نتیجــه اثبــات یافتــه هــای یكدیگــر 
 ،NGS اســتفاده مــی شــوند. بــرای مثــال، هــرگاه در روش
ــا اهمیــت بالینــی در ژنــی خــاص یافــت  یــک واریانــت ب
 )Sanger sequencing( ــی ســنگر ــی یاب گاهــی توال شــود، 
بــه عنــوان تســت ارتوگونــال بــرای تاییــد وجــود آن واریانــت 

کار مــی رود.  بــه 
 :)Phylogenetic analysis( )5- آنالیــز فیلوژنی )تكاملــی 
بــه مفهــوم رســم یــک نمــودار انشــعابی )درخــت تكاملــی( 
گونه هــای زیســتی را بــر اســاس  کــه روابــط میــان  اســت 
تشــابهات و تفاوتهــای توالــی ژنتیــک آنها نشــان مــی دهد. 
 6- اســتراتژی کاهشــی )mitigating strategy( به زبان 
ســاده، بــه معنــی شناســایی خطاهــا و حــذف اثــرات آن 
گــراف مربوطــه در  از نتیجــه نهایــی اســت. توضیــح پارا
متــن ایــن اســت کــه برخــی آلــوده کننــده هــای رایــج، مثا 
ــود  ــگاهی وج ــط آزمایش ــر محی ــروس، در ه ــا وی ــری ی کت با
کــه در نتیجــه NGS ایجــاد ســیگنال ناخواســته  دارنــد 
بــه اســید  کــرد. در واقــع، خوانشــهای مربــوط  خواهنــد 
نوکلئیــک آنهــا بــه اشــتباه بــه عنــوان یــک مــورد جــدی در 
گرفتــن ایــن آلــوده  گرفتــه میشــود. مــی تــوان بــا در نظــر  نظــر 
کننــده هــا، پایــگاه داده ای مشــتمل بــر توالــی آنهــا ایجــاد 
ــوط  ــی، ابتــدا خوانشــهای مرب ــی یاب ــس از هــر توال ــرد و پ ک
ــه بررســی  ــرده و ســپس ب ک کــم  ــی نتیجــه  ــه آنهــا را از باق ب

ــده پرداخــت.  خوانشــهای باقیمان
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ژنــوم  پوشــش  نمــودار   .1 شــکل 
بیمــار  از  شــده  یابــی  توالــی   EMCV
کل  از  درصــدی   86 پوشــش  کــه 
دهــد.  مــی  نشــان  را   EMCV ژنــوم 
کــه ژنــوم ویــروس  توجــه داشــته باشــید 
خطــی(   RNA بــاز  جفــت   7835(
بــه صــورت دایــره ای نشــان داده شــده 
اســت. نمــودار بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
بــاز  منبــع  ابــزار  یــک   ،Circleator
 circular( ای  دایــره  تجســم  بــرای 
مرتبــط  هــای  داده  از   )visualization
بــا ژنــوم ایجــاد شــده اســت. نمونــه در دو 
نوبــت توالــی یابی شــده اســت. هــر دایره 
متحدالمرکــز یــک نمــودار پوشــش ژنومی 
درصــد  دهــد.  مــی  نشــان  را  ویــروس 
 read( پوشــش خوانــش ،GC محتــوای
coverage( و پلــی پروتئیــن ویروســی بــه 
ترتیــب بــه رنــگ قرمــز، آبــی و ســیاه نشــان 
رنــگ  آبــی  دایــره  )دو  انــد  شــده  داده 
کــه هــر یــک نشــان دهنــده  وجــود دارنــد 
یــک نوبــت توالــی یابــی اســت مترجــم(.   

تشکر و قدردانی:
 AMP )Association اســت و در بخش گــزارش موردی هــای Cap Today حــق نشــر اصــل ایــن مطلــب متعلــق به
ــا اجــازه ایشــان  ــن ترجمــه ب ــن نشــریه چــاپ شــده اســت. ای for Molecular Pathology( شــماره دســامبر 2۰21 ای

انجــام و منتشــر شــده و مســئولیت ترجمــه بــه فارســی بــه عهــده دکتــر مهــدی منتظــر اســت. 

منبع:
Yan G, Lee CK, Tan S, Chew S, Tambyah PA, Yan B. Identification of encephalomyocarditis 

virus using metagenomic NGS in a patient with acute febrile illness. Cap Today. December 2021. 

EMCV. نمونــه بیمــار مــا  شــکل 2. آنالیــز فیلوژنــی )Bio Neighbor-Joining )BioNJ ژنــوم 65 ویــروس 
)فونــت قرمــز( نزدیکتریــن بــه ایزولــه توالــی یابــی شــده از خــوک در قبــرس، ایتالیــا و بلژیــک بــود. 

شکل 1



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

17

شکل 2



دوماهنامه  علمی - خربی   اجنمن آسیب شناســـی ایران

دوره جدید شماره 82 پیاپی 94 مهـــــر و آبان 1398 دوره جدید شماره 98 پیاپی 110 خرداد و تیـــــر 181401

بازنگری تعرفه پاتولوژی آناتومیکال
دکتر مهران قهرمانی  پاتولوژیست، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران

حــوزه پاتولــوژی آناتومیــكال بــه عنــوان بخشــی از رشــته 
مــادر پاتولــوژی، نقشــی اساســی در تشــخیص بیماریهــا و 
ــر درمانــی، نحــوه  در نتیجــه تعییــن پروتكلهــای دقیــق و مؤث
کــه  گهــی دارد. پرواضــح اســت  پیگیــری و تعییــن پیــش آ
اقدامــات تشــخیصی ایــن حــوزه عــاوه بــر تواناییهــای فــردی 
و تخصصــی مربوطــه، نیازمنــد تجهیــزات پیشــرفته و بــه روز، 
کیفیــت و فضــای مناســب  کیــت و ملزومــات مصرفــی بــا 
اســت. تأمیــن مــوارد فــوق، نیازمنــد بازنگــری جــدی در تعرفه 
ایــن حــوزه بــه جهــت حفــظ و ارتقــاء ایــن رشــته تخصصــی 
مــادر و جلوگیــری از تعطیلــی آن اســت. همانطوریكــه بــرای 
ــا عــدم  ــه قطــع آن نبــوده و ب گیــاه نیــازی ب ــردن یــک  از بیــن ب
ــی  ــازه زمان ــاء آن در ب ــات بق ــن الزام ــدم تأمی ــه آن و ع ــه ب توج
گیــاه از بیــن خواهــد رفــت، بــرای از بیــن بــردن  مشــخص 
یــک رشــته تخصصــی نیــز، عــدم توجــه جــدی و عــدم تأمیــن 
گــذاری  مایحتــاج آن و در نــگاه تخصصــی تــر، عــدم تعرفــه 

گــردد. صحیــح میتوانــد منجــر بــه نابــودی یــک رشــته 
مطلب بسیار ساده؛ عجیب ولی واقعی است!!!

در بیــان مظلومیــت ایــن رشــته، مثــال هایــی عینــی شــاید 
بتوانــد موضــوع را بهتــر روشــن نمایــد.

متخصــص  پزشــک  از  میشــنوی  کــه  هنگامــی   -1
پاتولوژیســت خواســته میشــود تــا تعــدادی نمونه از بخشــهای 
مختلــف یكــی از دســتگاه هــای حیاتــی بــدن را مــورد بررســی 
کامــل  گــزارش آن را بــه تفكیــک و بــه طــور  دقیــق قــرار داده و 
از  حــدود ۳/1  تنهــا  لیكــن  نمایــد  ارائــه  امضــاء  و  مهــر  بــا 
گــر پرداخــت  نمونــه هــای ارســالی از ســوی ســازمانهای بیمــه 
میگــردد و مابقــی را یــا بایــد بیمــار بــه طــور آزاد پرداخــت نماید 
ــید  ــامت سوبس ــام س ــه نظ ــود ب ــب خ ــگاه از جی ــا آزمایش و ی

ــد. ده
متخصــص  پزشــک  بــه  میشــنوی  کــه  هنگامــی   -۲
پاتولوژیســت بابــت بررســی نمونــه هــای مبتــا بــه تومورهــای 

بدخیــم و بافــت هــای حجیــم ارســالی حداکثــر یــک ســطح 
پاتولــوژی 5 یــا 6 تعلــق میگیــرد، در حالیكــه بررســی و گزارش 
کــه هزینــه آن  آن نمونــه بالــغ بــر ده تــا بیســت الم نیــاز دارد 

ــت. ــور اس ــه مذک ــر تعرف ــن براب چندی
متخصــص  پزشــک  میشــوی  متوجــه  کــه  زمانــی   -۳
پاتولوژیســت موظــف اســت جهــت گــزارش ســیتولوژی بیش 
کــه هزینــه تهیــه آن  از ده تــا پانــزده اســاید میكروســكوپی 
ــد،  ــه مربوطــه اســت را بررســی دقیــق نمای ــر تعرف چندیــن براب
کل ده تــا بیســت الم مربوطــه  لیكــن تنهــا یــک تعرفــه بــه 
تعلــق میگیــرد. در جمــع بنــدی اولیــه از هزینــه بخشــهای 
هیســتوپاتولوژی و ســیتوپاتولوژی مشــتمل بــر دســتگاههای 
سیتوســانتریفیوژ، ســانتریفیوژ، تیشوپروسســور، میكروتــوم و 
متعلقــات، هــات پلیــت، دســتگاههای میكروویــو و فضــای 
مربوطــه و هزینــه هــای آن. ملزومــات مصرفــی نظیــر الــكل 
گاز، ســبدهای مربوطــه، تیــغ،  گزیلــل، پارافیــن،  فرمالیــن، 
کار و از همه مهمتر  ظرف، الم و المل و غیره بعاوه ســختی 
گاهــی  کــه  گــزارش نمونــه هــای ارســالی  مســئولیت ســنگین 
مشــورت بــا چنــد همــكار دیگــر را بــه همــراه دارد و تخصــص 
که برای آن گذاشــته شــده اســت و خدمت  مربوطه و عمری 
کــم نظیــر تشــخیص پاتولــوژی در رونــد درمــان و  ارزنــده و 
تعییــن پرگنــوز بیمــاری، تعرفــه فعلــی، بســیار پاییــن اســت.
چنانچه بخواهیم تعرفه پاتولوژی آناتومیكال و سیتولوژی 
کشــورهای انگســتان و آمریــكا را  گــذاری در  و نحــوه تعرفــه 
بــا ایــران مقایســه نماییــم بــه نــكات جالــب و ارزشــمندی 
کشــور مــا تعرفــه آزاد ســیتولوژی:  میرســیم. در حالیكــه در 
 :FNA ،یــال یــال، پــاپ اســمیر ۲/1۳1/000 ر 1/۲08/150 ر
 ۳/۷66/000  :4 ســطح  پاتولــوژی  یــال،  ر  ۳/168/400
پاتولــوژی  یــال،  ر  4/995/000: ســطح 5  پاتولــوژی   ، یــال  ر
متحــده  ایــاالت  در  اســت.  یــال  ر  ۷/۷80/000  :6 ســطح 
کــه در  آمریــكا ســیتولوژی 9۲ دالر معــادل ۲8/060/000 ریــال 
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خصــوص مایــع CSF بــه 108 دالر معــادل ۳۲/940/000 
دالر   1۷4 عــدد  بــه   Touch prep ســیتولوژی  در  یــال،  ر
معــادل 5۳/0۷0/000 ریــال میشــود، تعرفــه FNA در ایــن 
پاتولــوژی  یــال،  ر کشــور ۲45 دالر معــادل ۷۷/910/000 
ســطح 4: ۲5۲ دالر معادل ۷6/860/000 ریال، پاتولوژی 
ســطح 5: ۲98 دالر معــادل 90/890/000 ریــال، پاتولــوژی 
ســطح 6: ۳4۷ دالر معــادل 105/8۳5/000 ریــال اســت. 
جالــب توجــه اســت تعرفــه دکلسیفیكاســیون ۲۷ دالر 

یــال اســت و ایمونوهیستوشــیمی  معــادل 8/۲۳5/000 ر
یــال دارد. امــا  تعرفــه ای معــادل ۲00 دالر یــا 61/000/000 ر
گــذاری بســیار دقیــق  NHS در انگلســتان سیســتم تعرفــه 
گــذاری  تعرفــه  بــه طوریكــه در بخــش  و حرفــه ای دارد 
بــه پارامترهــای متعــددی از جملــه نــوع نمونــه، انــدازه و 
حجــم نمونــه، تعــداد بلــوک و الم تهیــه شــده و اهمیــت 
تشــخیصی دقت فراوان شــده اســت. در انگلســتان تعرفه 

ــه شــكل زیــر اســت. هــای مربوطــه ب

لــزوم  مطروحــه،  موضوعــات  بــه  اجمالــی  نگاهــی 
ــوزه از  ــن ح ــان ای کارشناس ــور  ــا حض ــدی ب ــری ج بازنگ
انجمــن علمــی آســیب شناســی ایــران، بــورد پاتولــوژی 
بــر  واقعــی  تعرفــه  تعییــن  و  دانشــگاهی  گروههــای  و 
مبنــای حجــم کاری و اهمیت تشــخیصی را میطلبد. 
کــه  مســلما عــدم توجــه بــه ایــن مهــم دیــری نمــی پایــد 
بــه خشــكاندن درخــت تنومنــد و رشــته مــادر پاتولــوژی 
بیمــاران  و  انجامیــد و قطعــًا نظــام ســامت  خواهــد 
عزیــز، آســیب اصلــی را خواهنــد دیــد. در پیــچ تاریخی 
ــه ایــن مهــم،  کــه توجــه دقیــق ب گرفتــه ایــم  مهمــی قــرار 

ایــن رشــته  گــذر صحیــح و ســالم و حفــظ  موجــب 
ــد.  ــد ش خواه

به قول قیصر امین پور 
حرف های ما هنوز ناتمام 

تا نگاه می کنی وقت رفتن است 
ای دریغ 

و حسرت همیشگی 
گهان چقدر زود دیر می شود. نا

و  ســاز  تصمیــم  محتــرم  مســئوالن  عنایــت  بــذل 
گیــر در ایــن خصــوص بســیار ضــروری اســت. تصمیــم 

تعرفه به ریالتعرفه به پوندنام خدمت
9۰34/38۰/۰۰۰سیتولوژی مایع مفصلی و ترشحات سینه

24593/59۰/۰۰۰سیتولوژی مایع پلورا، پریتوئن، کیت پستان، CSF، کیسه صفرا، کیست تخمدان
32۰122/24۰/۰۰۰نمونه برونی و خلط

7۰26/74۰/۰۰۰اسمیر سرویکال )پاپ اسمیر(
FNA25۰95/5۰۰/۰۰۰

17566/85۰/۰۰۰نمونه بافتی ساده با 2-1 بلوک و تا چهار عدد الم )بیوپسی روتین(
29۰11۰/78۰/۰۰۰پوست، آپاندیس، نمونه های کوچک خوش خیم GI یا زنان وبیوپسی های پیچیده

42۰16۰/44۰/۰۰۰پوست )متوسط و بدخیمی(
33۰126/۰6۰/۰۰۰پوست )آلوپسی(

95۰362/9۰۰/۰۰۰نمونه های متعدد )پروستات و بلوک های متعدد(
1۰۰38/2۰۰/۰۰۰فروزن سکشن

45۰171/9۰۰/۰۰۰بیوپسی پروستات تا 12 کور
475181/45۰/۰۰۰بیوپسی پروستات بیش از 13 کور
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قسمت اول

متعلــق   )PSLs( پوســتی  هــای  ســودولنفوم 
گروهــی از  انفیلتراســیون هــای لنفوســیتیک  بــه 
و/یــا  یكی  هیســتوپاتولوژ نظــر  از  کــه  هســتند 
بالینــی شــبیه لنفــوم هــا هســتند. عوامــل بوجــود 
 ،.Borrelia sp جملــه  )از  مختلفــی  آورنــده 
بــرای آن  تاتــو، نیــش حشــرات(  یقــی،  مــواد تزر
توصیــف شــده اســت، امــا در بســیاری از مــوارد 
علــت خاصــی بــرای آن شناســایی نمــی شــود. 
تــوان  را مــی  PSL پوســتی  گــروه اصلــی  چهــار 
و/یــا  یک  هیســتوپاتولوژ تظاهــرات  اســاس  بــر 

افتــراق داد بالینــی 
یس  )a( پسودولنفوم ندوالر؛ )b( پسودومایكوز
فونگوئیــدس )پســودو MF( و مقلدهــای دیگــر 
بــا  کــه  پســودولنفوم ها  دیگــر   )C( هــا؛   CTCL
 )d( تظاهــرات بالینــی شــاخص بــروز می کننــد و
ــه شــامل  پســودولنفوم داخــل عروقــی. ایــن مقال
و  یكی  هیســتوپاتولوژ ویژگی هــای  بــر  مــروری 
نیــز پیشــنهادی  و  هــای پوســتی   PSL بالینــی 

ــت.  ــد اس ــدی جدی ــه بن ــرای طبق ب

مقدمه
شــكل  بــه  مقــاالت  در   )PSL( پوســتی  ســودولنفوم 
کنشــی تعریــف شــده  یــک انفیلتراســیون لنفوییــدی وا
کــه از نظــر هیســتوپاتولوژی و/یــا بالینــی مقلــد  اســت 
تعریــف  ایــن  بــر اســاس  لنفــوم هــای پوســتی اســت. 
ــادی در ایــن  ی کــه بیماریهــای ز گســترده واضــح اســت 

گیرنــد.  گــروه PSL قــرار مــی 
گــروه PSL بــه ایــن شــكل بیــش از حــد در مقــاالت 
اســتفاده شــده اســت. بســیاری از بیمــاری هــای عفونی 
و غیــر عفونــی دارای انفیلتراســیون های لنفوســیتیک 
کــه مــی توانــد بــه آســانی و بــه اشــتباه  اتیپیــک هســتند 
ــه  ــه تنهایــی ب یكی ب ی ویژگــی هــای هیســتوپاتولوژ از رو
کــردن  عنــوان لنفــوم پوســتی تلقــی شــوند. بــرای محــدود 
PSL پوســتی، مــا پیشــنهاد یــک  اســتفاده از عبــارت 
طبقــه بنــدی جدیــد را مــی دهیــم. در مــورد لنفــوم هــای 
تشــخیص  بــه  بالینــی در رســیدن  پوســتی اطاعــات 
بــه  هیســتوپاتولوژی  بررســی  اســت.  ضــروری  قطعــی 
تنهایــی، در بســیاری از مــوارد قطعا تشــخیصی نخواهد 
کمــک  اقدامــات  و  بالینــی مكمــل  بــود... اطاعــات 
تشــخیصی بــرای رســیدن بــه تشــخیص نهایــی ضروری 
ــرای  ــد ب ــرای همیــن، عبــارت PSL پوســتی بای اســت. ب
کــه از نظــر هیســتوپاتولوژی شــبیه  مــواردی اطــاق شــود 
یابــی بالینــی در  لنفــوم هــای پوســتی باشــد و پــس از ارز
هیــچ تشــخیص دیگــری قــرار نگیــرد. شــكل 1 نشــان 

یكــرد اســت دهنــده ایــن رو

خالصه:
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اتیولوژی
گســترده ای از  در مقــاالت طیــف 
جملــه  از   PSL آورنــده  بوجــود  علــل 
عفونت هــا، داروهــا و عوامــل خارجــی 
)جــدول1(.  اســت  شــده  گــزارش 
Miguel و همكارانــش شــیوع عوامــل 
کردنــد  گــزارش  را   PSL مختلــف 
گســترده  )شــكل ۲(. باوجــود طیــف 
عوامــل بوجــود آورنــده در بســیاری از 
مــوارد PSL عامــل بوجــود آورنــده ای 
 PSL یافــت نمــی شــود و بــه ایــن مــوارد

ایدیوپاتیــک اطــاق مــی شــود. 

In contrast to cutaneous lymphomas,6 there are only a few pro-

posed classifications of cutaneous PSL, which are not consensus-

based and have so far attracted little notice in everyday routine.

We suggest splitting cutaneous PSL into four main groups based

on histopathologic features and clinical data. Table 2 provides a

suggestion for a detailed classification.

1. Nodular pseudolymphomas: This group is well-established and

represents the most common PSL (“classical PSL”). They resemble

cutaneous lymphomas, histopathologically and clinically, and are

characterized by solitary or multiple nodules.

2. Pseudolymphomas as simulators of mycosis fungoides (“pseudo-

MF”) and of other CTCLs: The process here mimics mycosis

fungoides or other CTCLs, predominantly on histopathologic

grounds. This group shows a broad clinical spectrum.

3. Other pseudolymphomas: Distinct clinical entities reported in the

literature as PSL.

4. Intravascular pseudolymphomas: Reactive accumulations of

atypical-appearing lymphocytes within small lymphatic vessels.

1.4 | Diagnostic approach

The diagnostic approach includes a combination of histopathology

(including immunohistochemistry and molecular diagnostics), clinical

presentation, and a further molecular workup, if necessary.

The histopathologic presentation (Figure 3) can be divided

according to various patterns (e.g., nodular vs epidermotropic vs

dermal diffuse vs subcutaneous vs intravascular); the predominant

cellular morphology (e.g., anaplastic vs centoblastic vs centrocytic)

and size of the lymphocytes (e.g., small vs medium-sized vs large);
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based and have so far attracted little notice in everyday routine.
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MF”) and of other CTCLs: The process here mimics mycosis
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grounds. This group shows a broad clinical spectrum.

3. Other pseudolymphomas: Distinct clinical entities reported in the

literature as PSL.
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atypical-appearing lymphocytes within small lymphatic vessels.
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The diagnostic approach includes a combination of histopathology

(including immunohistochemistry and molecular diagnostics), clinical

presentation, and a further molecular workup, if necessary.

The histopathologic presentation (Figure 3) can be divided

according to various patterns (e.g., nodular vs epidermotropic vs

dermal diffuse vs subcutaneous vs intravascular); the predominant
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طبقه بندی
بنــدی  طبقــه  بــرای  مختلفــی  هــای  روش  مقــاالت 
ــد. ایــن روش هــا شــامل  PSL پوســتی پیشــنهاد داده ان
 B ایمونوفنوتایــپ غالــب )T ســل،  اســاس  بــر  افتــراق 
یک،  ســل، یــا مخلــوط (، الگــوی رشــدی هیســتوپاتولوژ
هســتند.  کلینیكــی  بــارز  هــای  ویژگــی  یــا  اتیولــوژی، 
کــدام از ایــن روش هــا دربرگیرنــده ویژگــی هــای  هیــچ 
قطعــی جهــت تشــخیص نهایــی نیســت. همچنیــن 
ــگاه اول مشــخص نیســتند و  ــوژی در ن فنوتایــپ و اتیول

بررســی تشــخیصی بیشــتری نیــاز اســت. 
ســاختار تشــكیل دهنــده انفیلتراســیون متغیــر اســت و 
کتورهــای ایمونولوژیــک و ژنتیــک میزبــان  تحــت تاثیــر فا
عوامــل  اســت  شــده  مشــاهده  کــه  همانطــور  اســت. 
یكســان )بــرای مثــال Borrelia sp. ( مــی تواننــد باعــث 

یــا T-PSL بشــوند.   PSL-B
رویکرد تشخیصی

رسیدن به تشخیص شـــــامل ترکیبـــــی از هیستوپاتولوژی، 
I و تشـخیص مولكولـی  m m u n o h i s t o  c h e m i s t r y

کنـار تظاهـرات بالینـی اسـت. در 
  تظاهـــــــرات هیســــــتوپاتولوژیک )شكل۳( را می توان 

شکل 2: شیوع علل مختلف پسودولنفومهای پوستی

histiocytes, eosinophils, neutrophils). Molecular studies for

clonality can be helpful, but should be interpreted only in the

clinical context. Clonal T- and B-cells are not specific for lym-

phoma, and can also occur in inflammatory diseases, infections,

and PSL.7-11

In the daily routine, in situations with a reasonable suspicion of a

PSL caused by infectious agents, an additional diagnostic work-up can

be performed before or without clinical correlation.

The clinical presentation of cutaneous PSL encompasses a wide

spectrum, from solitary or multiple nodule(s), grouped or disseminated

papules, patches and plaques, subcutaneous induration, to

erythroderma.2,12

The diagnostic work-up includes medical history (particularly

exposure to arthropods, allergens, foreign material, tattoos, UV radia-

tion, and drugs) and physical examination (e.g., full-body inspection,

palpation of lymph nodes). A peripheral blood analysis should be

adapted to the suspected process or type of infiltration and might

include, especially, differential blood count and serology for infectious

agents such as Borrelia burgdorferi sp., syphilis, and HIV.

It is debatable to what extent staging procedures are necessary in

PSL. In clear cases of PSL they are not, but in ambiguous cases a clear

allocation to PSL may be possible only in retrospect. In these unclear

situations and in cases with unusual manifestations (e.g., multiple nod-

ular lesions, monotypic expression of immunoglobulin light chains,

detection of T- or B-cell clonality, or other inconsistent or unexpected

histopathologic, phenotypic, or genotypic findings) staging procedures

(e.g., computer tomography or PET-CT) can be recommended.

1.5 | Clinical course and treatment modalities

The clinical course of cutaneous PSL can be highly variable. Some

cases undergo spontaneous regression, sometimes after a biopsy.

Others persist over months or even years. A re-exposure to the par-

ticular cause may incite a recurrence.13 Progression or a so-called

“aggressive course” of PSL has been rarely reported.14,15 From our

point of view, a progressive course should lead one to question the

original diagnosis.

The most important point of treatment is to remove the causa-

tive agent and avoid re-exposure. An infectious cause has to be

treated with an appropriate medication, such as antibiotics, anti-

(retro)viral, or anti-parasitic drugs. If the causative agent cannot be

removed or successfully treated, solitary lesions of PSL can be sur-

gically excised.

In general, treatment options include topical or intralesional sub-

stances, physical modalities, or systemic drugs (reviewed in Ref. 4).

The most commonly used topical or intralesional substances are corti-

costeroids, but topical tacrolimus has been also reported.4 In addition,

cryotherapy was described. A laser treatment was reported to be

effective in tattoo-induced PSL.16 Radiotherapy should be considered

in refractory cases.

In patients with (idiopathic) multifocal PSL, systemic steroids,

intralesional or systemic interferon alpha,17 or oral hydroxychloroquine

can be used.18 Single-case reports exist of successful treatment with

thalidomide.19

TABLE 2 Classification of cutaneous pseudolymphomas

Nodular pseudolymphomas

Nodular B-cell pseudolymphoma

Borrelia-associated nodular B-cell pseudolymphoma

Nodular T-cell and mixed pseudolymphoma

Nodular CD30+ pseudolymphoma

Pseudolymphomas as simulators of mycosis fungoides or of other

CTCLs

Lymphomatoid contact dermatitis

Lymphomatoid drug reaction

Actinic reticuloid

CD8+ T-cell pseudolymphoma in immunodeficiency

Infections as simulators of T-cell lymphomas

Borrelia-associated T-cell pseudolymphoma

Leishmaniasis-associated T-cell pseudolymphomaa

Herpesvirus-associated T-cell pseudolymphoma

Syphilis-associated pseudolymphoma

Other Infections als simulators of CTCL

Inflammatory dermatosis as simulators of CTCL

Other pseudolymphomas

T-cell rich angiomatoid pseudolymphoma

Acral pseudolymphomatous angiokeratoma (APA)

T-cell-rich angiomatoid polypoid pseudolymphoma (TRAPP)

Primary cutneous angioplasmocellular hyperplasia

Lymphoplasmacytoid plaque (LPP)

Cutaneous plasmocytosis

Intravascular pseudolymphomas

Benign atypical intravascular (CD30+) lymphoproliferation

aAlso presents as nodular T-cell pseudolymphoma.

F IGURE 3 Basic histopathologic approach to cutaneous pseudolymphomas. PDCs: plasmacytoid dendritic cells
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نـدوالر،  مثـال  )بـرای  مختلفـی  الگوهـای  اسـاس  بـر 
کوتانئـوس،  سـاب  منتشـر،  درمـال  اپیدروموتروپیـک، 
اینتراواسـكوالر(؛ مورفولـوژی سـلولی غالب )بـرای مثال 
آناپــــــاستیک، سنتـــــــــروباستیک، سنتــــــــروسیتیک( 
کوچـک، متوسـط،  )بـرای مثـال  لنفوسـیت ها  و سـایز 
 B-Cell، یـا T-Cell بـزرگ(؛ ایمونوفنوتیـپ )بـرای مثـال
ارتشـاح  سـلولی  ترکیـب  و  +CD30+،CD8+،CD4(؛ 
)بـرای مثـال پاسماسـل ، هیستیوسـیت، ائورینوفیـل، 

کـرد.  نوتروفیـل ( تقسـیم 
کلونالیتــی می تواننــد  مطالعــات مولكولــی بــه منظــور 
بــا  همراهــی  در  را  آنهــا  بایــد  فقــط  امــا  باشــند  مفیــد 
هیســتوپاتولوژی، ایمونوهیستوشــیمی و شــرایط بالینــی 
کلونــال مختــص  کــرد. T-cell و B-cell هــای  تفســیر 
لنفــوم نیســتند و مــی تواننــد در بیمارهــای التهابــی، 

عفونــت هــا و انــواع دیگــری از PSL نیــز رخ دهنــد.  
طیــف  شــامل  پوســتی   PSL بالینــی  تظاهــرات 
وســیعی از نــدول هــای منفــرد یــا چنــد تایــی، پاپول های 
ک، ایندوراســیون ســاب  منتشــر یــا متمرکــز، پــچ و پــا

تــا اریترودرمــی هســتند.  کوتانئــوس، 

بررســی تشــخیصی شــامل گرفتــن تاریخچــه پزشــكی 
اجســام  آلرژن هــا،  بندپایــان،  بــا  تمــاس  ویــژه  )بــه 
خارجــی، تتــو، پرتــو UV و داروهــا( و معاینــه فیزیكــی 
لنــف  لمــس  بــدن،  کل  معاینــه  شــامل  مثــال  )بــرای 
نودهــا( اســت. در مــوارد خــاص میتــوان از آنالیــز خــون 
 differential blood شــامل  گرفــت  کمــک  محیطــی 
عوامــل  بــرای  ســرولوژی  بررســی  همچنیــن  و   count
 HIV ســیفلیس و ،Borrelia Burgdorferi عفونــی مثــل
میتوانــد کمــک کننــده باشــد.  اینكه روش هــای مرحله 
تــا چــه حــد   ) staging procedures ( بنــدی بیمــاری
ضــروری هســتند جــای بحــث دارد. در موارد مشــخص 
کــه ضرورتــی نخواهــد داشــت امــا در مــوارد بــا  بیمــاری 
تظاهــرات غیرمعمــول )بــه عنــوان مثال حضــور چندین 
ضایعــه نــدوالر، بیــان مونوتیپیــک زنجیــره هــای ســبک 
ایمونوگلوبولین، شناســایی کلونالیتی در لنفوســیتهای 
T-cell یــا B-cell، یــا ســایر تظاهــرات غیرمعمــول در 
بررســی هیســتوپاتولوژیک، فنوتیپیــک یــا ژنوتیپیــک( 
انجــام روش هــای مرحلــه بنــدی )بــرای مثــال CT یــا 

توصیــه می شــوند.   )PET CT

histiocytes, eosinophils, neutrophils). Molecular studies for

clonality can be helpful, but should be interpreted only in the

clinical context. Clonal T- and B-cells are not specific for lym-

phoma, and can also occur in inflammatory diseases, infections,

and PSL.7-11

In the daily routine, in situations with a reasonable suspicion of a

PSL caused by infectious agents, an additional diagnostic work-up can

be performed before or without clinical correlation.

The clinical presentation of cutaneous PSL encompasses a wide

spectrum, from solitary or multiple nodule(s), grouped or disseminated

papules, patches and plaques, subcutaneous induration, to

erythroderma.2,12

The diagnostic work-up includes medical history (particularly

exposure to arthropods, allergens, foreign material, tattoos, UV radia-

tion, and drugs) and physical examination (e.g., full-body inspection,

palpation of lymph nodes). A peripheral blood analysis should be

adapted to the suspected process or type of infiltration and might

include, especially, differential blood count and serology for infectious

agents such as Borrelia burgdorferi sp., syphilis, and HIV.

It is debatable to what extent staging procedures are necessary in

PSL. In clear cases of PSL they are not, but in ambiguous cases a clear

allocation to PSL may be possible only in retrospect. In these unclear

situations and in cases with unusual manifestations (e.g., multiple nod-

ular lesions, monotypic expression of immunoglobulin light chains,

detection of T- or B-cell clonality, or other inconsistent or unexpected

histopathologic, phenotypic, or genotypic findings) staging procedures

(e.g., computer tomography or PET-CT) can be recommended.

1.5 | Clinical course and treatment modalities

The clinical course of cutaneous PSL can be highly variable. Some

cases undergo spontaneous regression, sometimes after a biopsy.

Others persist over months or even years. A re-exposure to the par-

ticular cause may incite a recurrence.13 Progression or a so-called

“aggressive course” of PSL has been rarely reported.14,15 From our

point of view, a progressive course should lead one to question the

original diagnosis.

The most important point of treatment is to remove the causa-

tive agent and avoid re-exposure. An infectious cause has to be

treated with an appropriate medication, such as antibiotics, anti-

(retro)viral, or anti-parasitic drugs. If the causative agent cannot be

removed or successfully treated, solitary lesions of PSL can be sur-

gically excised.

In general, treatment options include topical or intralesional sub-

stances, physical modalities, or systemic drugs (reviewed in Ref. 4).

The most commonly used topical or intralesional substances are corti-

costeroids, but topical tacrolimus has been also reported.4 In addition,

cryotherapy was described. A laser treatment was reported to be

effective in tattoo-induced PSL.16 Radiotherapy should be considered

in refractory cases.

In patients with (idiopathic) multifocal PSL, systemic steroids,

intralesional or systemic interferon alpha,17 or oral hydroxychloroquine

can be used.18 Single-case reports exist of successful treatment with

thalidomide.19
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histiocytes, eosinophils, neutrophils). Molecular studies for

clonality can be helpful, but should be interpreted only in the

clinical context. Clonal T- and B-cells are not specific for lym-

phoma, and can also occur in inflammatory diseases, infections,

and PSL.7-11

In the daily routine, in situations with a reasonable suspicion of a

PSL caused by infectious agents, an additional diagnostic work-up can

be performed before or without clinical correlation.

The clinical presentation of cutaneous PSL encompasses a wide

spectrum, from solitary or multiple nodule(s), grouped or disseminated

papules, patches and plaques, subcutaneous induration, to

erythroderma.2,12

The diagnostic work-up includes medical history (particularly

exposure to arthropods, allergens, foreign material, tattoos, UV radia-

tion, and drugs) and physical examination (e.g., full-body inspection,

palpation of lymph nodes). A peripheral blood analysis should be

adapted to the suspected process or type of infiltration and might

include, especially, differential blood count and serology for infectious

agents such as Borrelia burgdorferi sp., syphilis, and HIV.

It is debatable to what extent staging procedures are necessary in

PSL. In clear cases of PSL they are not, but in ambiguous cases a clear

allocation to PSL may be possible only in retrospect. In these unclear

situations and in cases with unusual manifestations (e.g., multiple nod-

ular lesions, monotypic expression of immunoglobulin light chains,

detection of T- or B-cell clonality, or other inconsistent or unexpected

histopathologic, phenotypic, or genotypic findings) staging procedures

(e.g., computer tomography or PET-CT) can be recommended.

1.5 | Clinical course and treatment modalities

The clinical course of cutaneous PSL can be highly variable. Some

cases undergo spontaneous regression, sometimes after a biopsy.

Others persist over months or even years. A re-exposure to the par-

ticular cause may incite a recurrence.13 Progression or a so-called

“aggressive course” of PSL has been rarely reported.14,15 From our

point of view, a progressive course should lead one to question the

original diagnosis.

The most important point of treatment is to remove the causa-

tive agent and avoid re-exposure. An infectious cause has to be

treated with an appropriate medication, such as antibiotics, anti-

(retro)viral, or anti-parasitic drugs. If the causative agent cannot be

removed or successfully treated, solitary lesions of PSL can be sur-

gically excised.

In general, treatment options include topical or intralesional sub-

stances, physical modalities, or systemic drugs (reviewed in Ref. 4).

The most commonly used topical or intralesional substances are corti-

costeroids, but topical tacrolimus has been also reported.4 In addition,

cryotherapy was described. A laser treatment was reported to be

effective in tattoo-induced PSL.16 Radiotherapy should be considered

in refractory cases.

In patients with (idiopathic) multifocal PSL, systemic steroids,

intralesional or systemic interferon alpha,17 or oral hydroxychloroquine

can be used.18 Single-case reports exist of successful treatment with

thalidomide.19

TABLE 2 Classification of cutaneous pseudolymphomas

Nodular pseudolymphomas

Nodular B-cell pseudolymphoma

Borrelia-associated nodular B-cell pseudolymphoma

Nodular T-cell and mixed pseudolymphoma

Nodular CD30+ pseudolymphoma

Pseudolymphomas as simulators of mycosis fungoides or of other

CTCLs

Lymphomatoid contact dermatitis

Lymphomatoid drug reaction

Actinic reticuloid

CD8+ T-cell pseudolymphoma in immunodeficiency

Infections as simulators of T-cell lymphomas

Borrelia-associated T-cell pseudolymphoma

Leishmaniasis-associated T-cell pseudolymphomaa

Herpesvirus-associated T-cell pseudolymphoma

Syphilis-associated pseudolymphoma

Other Infections als simulators of CTCL

Inflammatory dermatosis as simulators of CTCL

Other pseudolymphomas

T-cell rich angiomatoid pseudolymphoma

Acral pseudolymphomatous angiokeratoma (APA)

T-cell-rich angiomatoid polypoid pseudolymphoma (TRAPP)

Primary cutneous angioplasmocellular hyperplasia

Lymphoplasmacytoid plaque (LPP)

Cutaneous plasmocytosis

Intravascular pseudolymphomas

Benign atypical intravascular (CD30+) lymphoproliferation

aAlso presents as nodular T-cell pseudolymphoma.

F IGURE 3 Basic histopathologic approach to cutaneous pseudolymphomas. PDCs: plasmacytoid dendritic cells
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 سیر بالینی و روش های درمانی
ســیر بالینــی پســودولنفوم هــای پوســتی مــی توانــد 
بســیار متغیــر میباشــد. بعضــی مــوارد مدتــی پــس از 
در  امــا  میدهــد.  رخ  خودبخــودی  بهبــودی  بیوپســی 
یــا ســال هــا  بعضــی مــوارد دیگــر ضایعــات ماههــا و 

باقــی مــی ماننــد. تمــاس مجــدد بــا عامــل بوجــود آورنــده 
گــردد   ممكــن اســت باعــث عــود ضایعــات 

پیشــرفت یــا در واقــع "ســیر تهاجمــی" PSL بــه نــدرت 
گــزارش داده شــده اســت. 

ــد  ــی بای ــیر تهاجم ــاهده س ــل مش ــک اص ــوان ی ــه عن ب

شکل 3: اپروچ هیستوپاتولوژیک پایه در پسودولنفومهای پوستی
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بعنــوان  اولیــه  تشــخیص  در  شــک  ایجــاد  باعــث 
پســودولنفوم شــود. مهــم تریــن جنبــه درمــان حــذف 
عامــل بوجــود آورنــده و جلوگیــری از تمــاس مجــدد 
بــا آن اســت. یــک عامــل عفونــی بایــد بــا داروهــای 
مناســب مثــل آنتــی بیوتیــک هــا، آنتــی ویــرال هــا، 
آنتــی رتروویــرال هــا، یــا داروهــای ضــد انــگل درمــان 
گــر نتــوان عامــل بوجــود آورنــده را حــذف یــا  شــود. ا
کــرد، ضایعــات منفــرد PSL را  بــا موفقیــت درمــان 

برداشــت.  بــا جراحــی  می تــوان 
کلــی روش هــای درمانــی شــامل داروهــای  بــه طــور 
داروهــای  یــا  فیزیكــی  هــای  روش  یــا  موضعــی 
یــا  مــواد موضعــی  تریــن  رایــج  سیســتمیک اســت. 
هســتند،  کورتیكواســتروئیدها  ای  ضایعــه  داخــل 
گــزارش  کرولیمــوس نیــز  امــا اســتفاده موضعــی از تا
گــزارش شــده  کرایوتراپــی نیــز  شــده اســت. همچنیــن 
ــج  ــز نتای ــو نی ــی در PLSناشــی از تت ــزر درمان اســت. لی

موثــر بــه دنبــال داشــته اســت . 
مــی تــوان در مــوارد مقــاوم بــه درمــان، رادیوتراپــی را 
نیــز مدنظــر داشــت. در بیمــاران مبتــا بــه PSL مولتــی 
اســتروئیدهای  از  تــوان  مــی  )ایدیوپاتیــک(  فــوکال 
داخــل  یــا  آلفاسیســتمیک  )اینترفــرون  سیســتیک 
کلروکین خوراکی اســتفاده  ضایعه ای یا هیدروکســی 
کیــس ریپــورت هــای معــدودی از درمــان موفــق  کــرد. 

ــد نیــز وجــود دارد .  ــا تالیدومای ب
طبقه بندی پسودولنفوم:

1- پسودولنفوم ندوالر
 PSL کاســیک  فــرم  و  تریــن  شــایع  نــدوالر   PSL
پوســتی اســت. تظاهــرات بالینــی آن در اغلــب مــوارد 
بعضــی  امــا  اســت،  منفــرد  هــای  نــدول  شــكل  بــه 
دهــد.  رخ  توانــد  مــی  هــم  متعــدد  ندولهــای  مــوارد 
هــم از نظــر بالینــی و هــم هیســتولوژی شــبیه لنفــوم
B-cell یــا T-cell میباشــد. بــر اســاس انفیلتراســیون 

 B-cell PSL،بــه لنفوســیتیک غالــب میتــوان ان را 
 . کــرد  تقســیم   Mixed PSL یــا   ،T-cell PSL

 :B-cell سودولنفوم ندوالر-A
بــه  مبتــا  بیمــاران  اغلــب  بالینــی:  هــای  یافتــه 
تظاهــر  بــا   B-cell)B-PSL( نــدوالر  پســودولنفوم 
یــک نــدول منفــرد قرمــز، آبــی یــا قهــوه ای، بــا ابعــاد تــا 
کننــد. بعضــی اوقــات  کثــر 4 ســانتیمتر بــروز مــی  حدا
تعــداد اندکــی نــدول بصــورت دســتجاتی تجمــع مــی 
یابنــد. حــدود 15-10 % بیمــاران دچــار نــدول و پاپــول 
هــای منتشــر )نــوع منتشــر( مــی شــوند . یــک نــوع ارزنــی 
نیــز  متــری  میلــی  ابعــاد  در  متعــدد  هــای  پاپــول  بــا 

گــزارش شــده اســت. 
شیوع در مردان سه برابر زنان است 

حــدودا دو ســوم بیمــاران زیــر 40 ســال ســن دارنــد 
کمتــر از 10 % را تشــكیل مــی  کــودکان و نوجوانــان  و 
دهنــد.  محــل شــیوع آن صــورت )شــكل A4( )بــه 
گونــه هــا( و انــدام فوقانــی اســت.  خصــوص بینــی و 
نــدوالر   B-PSL هــای  ویژگــی  هیســتوپاتولوژی: 
)جــدول ۳( غالبــا شــامل انفیلتــره هــای اینترادرمــال 
اســت.  منتشــر(  یــا  )نــدوالر  لنفوســیتیک  کــم  مترا
نیــز   subcutis بــه  مــوارد  از  )شــكل B4(. در بعضــی 
گســترش مــی یابــد. بــه طــور کلی انفیلتراســیون شــامل 
B- لنفوســیت هــای کوچــک تا متوســط بــدون آتیپی 
کــز germinalراکتیــو )شــكل  بــارز هســته ای اســت. مرا
 tingible اغلــب یافــت مــی شــوند و گاهی حــاوی )c4
در   )  D4 )شــكل  هســتند   body macrophages
بســیاری از مــوارد پاسماســل هــا، ائوزنیوفیــل هــا و یــا 
هیستیوســیت هــا نیــز حضــور دارنــد ؛ در بعضــی موارد 
گرانولوماتــوز نیــز مــی تواننــد دیــده شــود.  ســاختارهای 
تعــداد لنفوســیتهای T-cell متغیــر اســت، امــا اغلــب 
کمتر از ۳0 % کل ارتشــاح ســلولی میباشــد. در دوســوم 
از B-PSL هــا دندرتیــک ســل های پاسموســایتوئید 
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کــه اغلــب در  )+PDC( )CD123( یافــت مــی شــود 
گرفتــه انــد؛ و معمــوال نیــز  کوچكــی قــرار   خوشــه های 
در نزدیكــی پاسماســل هــا و T-cellهــا قــرار دارنــد. 

تشخیص مولکولی وایمونوهیستوشیمی:
هایــی   B-cell شــامل  اغلــب  ســلولی  ارتشــاح   
 CD19، از قبیــل B-cell کــه مارکرهــای شــایع اســت 
CD20 )شــكل 5A( CD79a و PAX-5 )جــدول ۳( 
 bcl-6 کتیــو  را  germinal کــز  مرا می دهنــد.  بــروز  را 
کننــد و بــرای bcl-2 منفــی  )شــكل B5( را بیــان مــی 

 .)c5 هســتند )شــكل
 )FDC( ــوالر ــای فولیك ــل ه ــک س ــبكه دندریتی ش
مشــخص   CD21 آمیــزی  رنــگ  توســط  می تواننــد 
حــدود  بــا  و  منظــم  ســاختاری  اغلــب  و  شــوند. 
مشــخص را نشــان میدهند)شــكل D5(. ایــن یــک 
کــز  کتیــو بــودن مرا راهنمایــی بــزرگ بــرای تشــخیص را
germinal اســت. ایندکــس پرولیفراتیــو )Ki-67 یــا 
کــز germinal افزایــش  Mib-1( بــه خصــوص در مرا

 .)6B )شــكل  می یابــد 
B-cell هــای بیــن فولیكولــی bcl-2 را بیــان مــی 
کننــد و بــرای bcl-6 منفــی هســتند. اینهــا بایــد از 
کننــد افتــراق  کــه bcl-2 را بیــان مــی  T-cell هایــی 

داده شــوند. 
گرفتــن چنــد مــورد اســتثناء زنجیره هــای  بــا در نظــر 
کاپــا پلــی تیپیــک  ســبک ایمنوگلوبولیــن المبــدا و 
کمتــر از یــک بــه پنــج یــا یــک  هســتند ) بــه نســبت 
بــه ده(. متغیــر بــودن این نســبت هــا بیانگر تفــاوت ها 
کاپــا اغلــب  کاپــا و المبــدا هســتند؛  در نســبت نرمــال 
۲ تــا 4 برابــر بیشــتر اســت. در حالیكــه المبــدا بــه طــور 
ــای  ــل ه ــارم پاسماس ــک چه ــا ی ــک دوم ت ــول ی معم
در  کلونالیتــی  مطالعــات  هســتند.  مثبــت  کاپــا- 
کمــی دارنــد زیــرا 10 تــا ۲0 % از PSLهــا  B-PSL ارزش 
کلونــال B هســتند و از ســویی دیگــر  دارای جمعیــت 

همــه  B-cell لنفــوم هــا نتایجــی به نفــع منوکلونالیتی 
نتایــج  تفســیر  اهمیــت  کننــده  تاییــد  کــه  ندارنــد 
کــه قبــا  کنــار ســایر روشــهای تشــخیصی  ملكــوالر در 
گردیــد، میباشــد. در برخــی مطالعــات حتــی  اشــاره 

درصــد باالتــری از مــوارد بــا حضــور 
قابــل  نــدوالر   PSL در  کلونــال  هــای   B-cell
تشــخیص بودنــد و ســودوکلونالیتی همیشــه بایــد در 
تشــخیص هــای افتراقــی مــد نظــر قــرار گیــرد . بنابراین 
کلونالیتــی  کــه نتایــج آنالیــز  مجــددا تكــرار میگــردد 
همیشــه بایــد همــراه بــا یافتــه هــای هیســتوپاتولوژیک 

و بالینــی تحلیــل شــود. 

Immunohistochemistry and molecular diagnostics

The infiltrate predominantly consists of B-cells that express typical B-

cell markers, such as CD19, CD20 (Figure 5A), CD79a, and PAX-5

(Table 3). Reactive germinal centers express bcl-6 (Figure 5B) and are

negative for bcl-2 (Figure 5C). The networks of follicular dendritic cells

(FDCs) can be highlighted by CD21 stain, and are usually regularly

structured and sharply demarcated (Figure 5D and 6A). This is an

important hint to ascertain the germinal centers as reactive. The pro-

liferative index (Ki-67 or Mib-1) is elevated, especially in the germinal

centers (Figure 6B).

The interfollicular B-cells express bcl-2 and are negative for bcl-6.

They have to be differentiated from admixed T-cells, which express

bcl-2 as well.

With a few exceptions, immunoglobulin (Ig) light chains lambda

and kappa are polytypic (at a ratio of <1:5 or 1:10). The variability of

the ratio reflects differences in the normal ratios for kappa and

lambda; kappa usually predominates by 2 to 4×, while lambda is nor-

mally half to a quarter of kappa-positive plasma cells. Clonality studies

in B-PSL are of limited value, because 10% to 20% of PSLs harbor a

clonal B-population and not all B-cell lymphomas demonstrate a clonal

result.8,24 In some studies, an even higher percentage of cases with

clonal B-cells were detectable in nodular PSL,25 and pseudoclonality

should always be ruled out as a diagnostic pitfall.26 Results of clonality

analysis always must be interpreted in the histopathologic and clinical

context.

Differential diagnoses

The most important differential diagnoses are indolent primary and

secondary cutaneous B-cell lymphomas, especially marginal zone lym-

phoma and follicle center lymphoma (Table 4).

Primary cutaneous marginal zone lymphoma (PCMZL) presents

clinically with solitary or multiple red to bluish papules or nodules

(Figure 7A). Based on the clinical picture alone it cannot be

TABLE 3 Major histopathologic and immunohistochemical
features in nodular B-cell pseudolymphoma

Major histologic features Immunophenotype

Nodular or diffuse dermal B-cell

infiltrate, sometimes

extension in the subcutis

CD20+, CD79a, Pax-5+, CD19+,

CD5−, CD23−, CD43−

Reactive germinal centers Bcl6+ and bcl2−, sharply
demarcated networks of

CD21+/CD23+ follicular

dendritic cells, elevated Ki-67

rate mostly confined to the

germinal centers

Tingible body macrophages CD68+

Scattered plasma cells CD79a+, CD138+, CD38+,

normally no light chain

restriction (ratio < 1:5) for

kappa or lambda

Sometimes eosinophils or

neutrophils

Admixed T-cells at variable

degree (mostly less than 30%)

CD3+, CD4+ and/or CD8+

(normally equal distribution of

CD4 and CD8) Caveat:

macrophages do also express

CD4 and T-cells do also

express bcl-2

Small clusters of plasmacytoid

dendritic cells in close relation

to T-cells and plasma cells

CD123+

F IGURE 5 Nodular B-cell
pseudolymphoma:
Immunohistochemistry: A, The
infiltrate is predominately positive for
CD20 (×20). B, The cells in reactive
follicles express bcl-6 (×20) and are C,
negative for bcl-2 (×20). D, The
networks of CD21-positive follicular
dendritic cells (FDC) are sharply
restricted to the germinal
centers (×20)
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جدول 3: نماهای اصلی هیستوپاتولوژیک و 
B-cell ایمونوهیستوشیمی در پسودولنفوم ندوالر
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Immunohistochemistry and molecular diagnostics
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(Table 3). Reactive germinal centers express bcl-6 (Figure 5B) and are
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liferative index (Ki-67 or Mib-1) is elevated, especially in the germinal

centers (Figure 6B).
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clonal B-population and not all B-cell lymphomas demonstrate a clonal

result.8,24 In some studies, an even higher percentage of cases with

clonal B-cells were detectable in nodular PSL,25 and pseudoclonality

should always be ruled out as a diagnostic pitfall.26 Results of clonality

analysis always must be interpreted in the histopathologic and clinical

context.
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clinically with solitary or multiple red to bluish papules or nodules

(Figure 7A). Based on the clinical picture alone it cannot be
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infiltrate is predominately positive for
CD20 (×20). B, The cells in reactive
follicles express bcl-6 (×20) and are C,
negative for bcl-2 (×20). D, The
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dendritic cells (FDC) are sharply
restricted to the germinal
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2 | CLASSIFICATION OF
PSEUDOLYMPHOMA

2.1 | Nodular pseudolymphoma

Nodular PSL is the most common and classical form of cutaneous PSL.

It presents clinically as solitary nodules in most cases, but sometimes

multiple nodules can occur. It simulates cutaneous T- or B-cell lym-

phoma, both clinically and histologically. According to the predomi-

nant lymphocytic infiltrate it can be divided into B-cell, T-cell, or

mixed (T-/B-cell) PSL.2,12

2.1.1 | Nodular B-cell pseudolymphoma

Clinical findings

Most patients with localized nodular B-cell pseudolymphoma (B-PSL)

present a solitary red, bluish, or brownish nodule, measuring up to

4 cm. Sometimes a few nodules are arranged in clusters. About 10%

to 15% of the patients develop disseminated papules and nodules

(disseminated form).12 A miliarial form, with multiple papules of a few

millimeters in diameter, was also reported.18

Men are affected three times more often than women.20 Approxi-

mately two-thirds of the patients are younger than 40 years, and

<10% are children and adolescents.21 The sites of predilection are the

face (Figure 4A) (especially nose and cheeks), upper trunk, and upper

extremities.

Histopathology

Nodular B-PSL (Table 3) is characterized by predominantly intrader-

mal, dense, lymphocytic infiltrates (nodular or diffuse) (Figure 4B). It

extends to the subcutis in some cases. In general, the infiltrate con-

sists of small to medium-sized B-lymphocytes without significant

nuclear atypia. Reactive germinal centers (Figure 4C) are commonly

found and often contain tingible body macrophages (Figure 4D,

arrow). In many cases scattered plasma cells, eosinophils, and/or his-

tiocytes are admixed; in some cases a granulomatous component can

also be observed. The number of admixed T-cells is variable, but usu-

ally does not exceed 30% of the whole infiltrate. In two-thirds of B-

PSLs, plasmacytoid dendritic cells (PDCs) (CD123+) are found, typi-

cally arranged in small clusters22; they are located in close proximity

to plasma cells and T-cells.22,23

F IGURE 4 Nodular B-cell pseudolymphoma: Clinical image: A, Large red semilunar nodule on the forehead and a small red nodule behind
it. Histology: B, Dense nodular infiltrate encompassing the reticular dermis (H&E; ×20). C, Reactive germinal centers of different size (H&E;
×100). D, Tingible body macrophages (H&E; ×200)
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A:ارتشاح سلولی بصورت غالب 
برای مارکرCD20  مثبت میباشد.
کتیو  B,سلولها در ژرمینال سنتر را
برای مارکر bcl-6 مثبت هستند.

ودر شکل C, همین سلولها برای 
مارکرbcl-2 منفی هستند.

D:شبکه سلولهای دندریتیک 
فولیکوالر CD21-positive در این 

که با حدود  تصویر دیده میشوند 
مشخص منطقه ژرمینال سنتر را رنگ 

نموده اند.

B-cell شکل 4: پسودولنفوم ندوالر

شکل 5:
 پسودولنفوم ندوالر B-cell در 

بررسی ایمونوهیستوشیمی:

کوچک قرمز در مجاورت ان تصویر بالینی بصورت ندول بزرگ قرمز روی پیشانی و یک ندول 
تصاویر هیستوپاتولوژی: ارتشاح تراکم ندوالر در درم رتیکوالر

Tingible bodyکروفاژهای کتیو ژرمینال سنتر در ابعاد مختلف و حضور ما را
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آقای 40 ساله به دلیل آنمی تحت بررسی قرار میگیرد. در کولونوسکوپی توده کولون مشاهده شده و پس از کولکتومی جواب 
پاتولوژی آدنوکارســینوم خوب تمایز یافته اســت. ســابقه ســرطان کولون در خویشــاوندان درجه یک بیمار در ســن زیر 50 ســال 
 microsatellite ضایعه همراه با نتایج تست mismatch repair وجود دارد. تصاویر زیر ایمونوهیستوشیمی برای پروتئینهای
instability برای 5 مارکر میکرو ســتالیت )NR 21, BAT 26, BAT 25, NR 24, and MONO 27(  را نشــان می دهند. تشــخیص 

چیست؟

گزارش مــــــوردی

شـرح حال

دکتر آتوسا قریب

متخصص آسیب شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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 MLH1, PMS2, MSH2, شــامل  mismatch repair هــای  پروتئیــن   ▪
MSH6 اختــالالت منفرد در جفت شــدن بازها و حلقه هــای deletion  یا

insertion کوچــک ایجــاد شــده در چرخــه ســلولی هســتند و در صــورت 
بــروز اختــالل در این پروتئینها ناپایداری میکروســتالیت ایجاد می شــود. 
گانه  MLH1 و PMS2 یــک هترودیمــر و MSH2 و MSH6 هترودیمــر جدا
ای میسازند. از آنجایی که در غیاب MLH1، MSH2 هم ناپایدار میشود، 
در صــورت بــروز موتاســیون یــا هیپرمتیالســیون در هــر دو آلــل MLH1، از 
دست رفتن بروز هر دو مارکر MLH1 و PMS2 در ایمونوهیستوشیمی دیده 
که ناپایداری را در حداقل دو تا از  میشود)مانند همین بیمار(. تومورهایی 
5 مارکر)یا بیش از 30%( نشــان دهند MSI-H محســوب میشــوند. در این 
بیمار با توجه به شــیفت در اندازه قطعات میکروستالیت آمپلیفای شده، 

هر 5 مارکر ناپایداری را نشان میدهند.

 mismatch repair گرچــه بیشــتر تومورهــای دارای فقــدان پروتئیــن هــای ا
اسپورادیک هستند با این حال تومورهای MSI-H از مشخصات سندرم 
لینــچ Lynch یــا HNPCC محســوب میشــوند. ســندرم لینــچ ناشــی از 
موتاســیون هتروزیگوت با توارث اتوزومال غالب در ســلولهای زایا اســت. 
 mismatch repair این بیماران دارای یک آلل فاقد عملکرد پروتئین های
هســتند و در طول زمان با بروز موتاســیون دوم )second hit( در آلل ســالم 
باقیمانده دچار عالیم سندرم لینچ میشوند. تومورهای مرتبط با سندرم 
لینچ شامل تومورهای کولون و رکتوم، اندومتر، معده، تخمدان، پانکراس، 
کانتوم  حالــب، لگنچه، مجــاری صفراوی، مغــز، آدنوم غدد سباســه، کراتوآ
کارســینوم های روده کوچک هســتند. ســابقه خانوادگی این بیمار قویا  و 
ح کننده ســندرم لینچ اســت و بررســی موتاسیون در ســلول های زایا  مطر

برای تایید تشخیص ضروری است.

MSI-High due to mutation and/or hypermethylation of MLH1

پاســــــخ  گزارش
بحث

تشخیص نهایی
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▪   تشــخیص صحیح این تومور دارای اهمیت بســیار باالیی است زیرا کته 
کوالمین تولید شــده توســط آن می تواند منجر به اپیزودهای حاد افزایش 
فشــار خــون شــود که در دســتکاری حیــن جراحی تشــدید شــده و حیات 
بیمــار را تهدیــد میکند. ایــن تومور همراهی باالیی با ســندرم های ژنتیکی 
در رده ســلول های زایا دارد و مشــاوره ژنتیــک برای تمام مبتالیان توصیه 
میشــود. بــرای زیرگروهــی از ایــن تومورهــا میتــوان غربالگــری را بــه کمــک 
ایمونوهیستوشــیمی بــرای SDH-B انجــام داد، کــه از دســت رفتــن رنــگ 
پذیری در صورت وجود موتاسیون در هر یک از ساب یونیت های کمپلکس 
SDH دیده میشود. رنگ پذیری غیر طبیعی در روش ایمونوهیستوشیمی 
باید با ســایر تســت های ژنتیک در رده ژرم الین تایید شــود ولی بهر حال 
 SDH همه بیماران دارای موتاسیون ژرم الین در یکی از ساب یونیت های

کورتکــس آدرنال  کارســینوم  هســتند. تشــخیص افتراقی مهم ایــن ضایعه 
است که امکان دارد از نظر مورفولوژی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. 
کروموگرانین، GATA3 و SF1 برای افتراق  در صــورت تردید میتوان از پانل 
این دو استفاده کرد. هر دو مورد CK منفی و سیناپتوفیزین مثبت هستند 
بنابراین این دو مارکر کمکی به افتراق آنها نمی کنند. نوروبالستوم بویایی 
گانگیوما است ولی  از لحاظ ایمونوهیستوشــیمی و مورفولوژی مشــابه پارا
کریبریفورم اســت. تشــخیص  محــل آن محــدود بــه نواحی اطــراف صفحه 
کــه تومــوری بــا نمــای  افتراقــی دیگــر Alveolar soft part sarcoma  اســت 
اپیتلیوئیــد و ائوزینوفیــل اســت ولــی ســلول ها از لحــاظ ســیتولوژی مانند 
بســیاری از تومورهــای همراه با ترانس لوکیشــن مونوتون بــوده، مارکرهای 
نورواندوکرین و GATA3 را بروز نمیدهند و دارای بازآرایی TFE3 هستند.

گرفته اســت. ســلولها دارای  کــه آئــورت را در بر  ▪  نئوپالســمی متشــکل از آشــیانه هــای ســلول هــای اپیتلیوئیــد دیــده میشــود 
که برای تومورهای  کروماتین منقوط بوده و نمای zellballen  به طور مبهم دیده می شود)اصطالحی  سیتوپالسم ائوزینوفیل و 

کار میرود(.  گرفته از بافت اتونومیک خارج آدرنال به  منشا 

Paraganglioma

پاســــــخ  گزارش
بافت شناسی

بحث

تشخیص نهایی

آقای جوان با تومور شکم نزدیک کلیه تحت عمل قرار گرفته است. تصاویر زیر نمای میکروسکوپی ضایعه را نشان میدهند. 
تشخیص چیست؟

گزارش مــــــوردی
شـرح حال
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ی: وپاتولوژ نور
وزت وزت و پسودور ر

دکتر محمد جدیدیان  دستیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر ماندانا رحیمی  استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مغــزی  تومورهــای  یــک  پاتولوژ نورو تشــخیص 
هــای  نمونــه  بررســی میكروســكوپی  اســاس  بــر 
در  مشــخص  تــوده  جراحــی  از  حاصــل  بافتــی 
کــه در فرمالیــن فیكــس شــده  رادیوگرافــی اســت 
انــد؛. تشــخیص اولیــه اغلــب بــا فــروزن سكشــن 
قطعــی  تشــخیص  هرچنــد  میگیــرد،  صــورت 
معمــوال بــه بررســی های  دقیــق تــری نیــاز دارد. 
بــه طــور معمــول، بافــت ابتــدا بــرای حداقــل چنــد 
ســاعت در بافــر فرمالیــن 10% فیكــس میگــردد، از 
ــیون و  ــای دهیدراتاس ــری فرآینده ــک س ــق ی طری
ــردازش میشــود، و در یــک مــوم  کنندگــی پ ک  ــا پ
گیــرد. پارافیــن  ســخت ، ماننــد پارافیــن، قــرار مــی 
کــه بافــت به صــورت نازک توســط  باعــث میشــود 
ی یــک اســاید  میكروتــوم بــرش داده شــده ، بــر رو
شیشــه ای منتقــل و ســپس بــا رنــگ هایــی ماننــد 
کــه عناصــر   ،)H&E( هماتوکســیلین – ائوزیــن
مختلــف ســلولی را از هــم متمایــز میســازد رنــگ 

آمیــزی می شــود.
 برخــی از الگوهــای بافــت شناســی ؛ شــاخص 
و  نمیباشــند  پاتوگنومونیــک  چــه  گــر  ا هســتند؛ 

کمتــر اختصاصــی بــوده، امــا بــا ایــن  برخــی دیگــر 
وجــود بــه شــكل قابــل توجهــی تشــخیص هــای 

ــی را محــدود مــی ســازند. افتراق
یــک برخــی از الگوهــای   مبانــی دقیــق بیولوژ
ــا  بافــت شناســی ؛کمتــر شــناخته شــده انــد امــا ب
گــر  ایــن وجــود شناســایی آنهــا مفیــد میباشــد. ا
چــه روشــهای پیشــرفته تــر بررســی بافتــی نمونــه 
هــا؛ ماننــد هیستوشــیمی و ایمونوهیستوشــیمی، 
الكترونــی  میكروســكوپ  و  ژنتیكــی  آنالیــز 
بررســی  امــا  اســت؛  کــرده  پیــدا  گســترش 
از  H&E همچنــان  هــای  نمونــه  میكروســكوپی 
مولفــه هــای مهــم درتشــخیص تومورهــا اســت. 
کــه  شــایع  یــک  پاتولوژ نورو الگوهــای  از  یكــی 
میشــود،  دیــده  خــاص  تومورهــای  برخــی  در 
بررســی  مقالــه،  ایــن  از  هــدف  اســت.  روزت 
در  کــه  اســت  پســودوروزت  و  روزت  الگوهــای 
زمینــه تومورهایــی ماننــد مدولوباســتوما، تومــور 
رتینوباســتوما،   ،)PNET( ی  بــدو کتودمــا  نوروا
اپاندیمومــا، نوروســایتوما مرکــزی، و پینئوســایتوما 

میشــود. دیــده 

چکیده:
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روزت چیست؟
روزت هــا از هالــه یــا آرایــش چــرخ درشــكه ای 
یــا  )spoke-wheel( ســلولها اطــراف یــک هســته 
توپــی مرکــزی تشــكیل مــی شوند)شــكل 1(. توپــی 
مرکــزی میتوانــد بــه صــورت لومــن خالــی یــا فضایی 
متشــكل از زوائد سیتوپاســمی باشد. سیتوپاسم 
گــوه  هــر یــک از ســلولهای روزت ؛اغلــب بــه شــكل 
کــه راس آن بــه ســمت لومــن  ای اســت بــه طــوری 
گرفتــه  ــرار  ــه ســمت محیــط ق مرکــزی و هســته آن ب
انــد و یــک حلقــه یــا هالــه در اطــراف توپــی تشــكیل 
گل ماننــد  ــه خاطــر ســاختار  میدهنــد. ایــن الگــو ب
در  کــه  اســت  رز  گل  هــای  پنجــره  شــبیه  خــود، 
دیــده  گوتیــک  جامــع  کلیســاهای  از  بســیاری 
میشود)شــكل ۲(. روزت هــا را میتــوان تظاهــرات 
ــا ثانویــه ســاختار تومــور هــا دانســت. روزت  اولیــه ی
کتریســتیک  کارا هــای اولیــه بــه عنــوان الگوی رشــد 
میشــوند،  گرفتــه  نظــر  در  تومورخــاص  نــوع  یــک 
عوامــل  تاثیــر  از  ثانویــه  هــای  روزت  حالیكــه  در 

خارجــی بــر رشــد تومــور ایجــاد میگردنــد. بــه عنــوان 
ممكــن   )Regression( تومــور  رفــت  پــس  مثــال، 
کشــیده  اســت باجابجایــی سیتوپاســم منجربــه 
گرچــه وجــود  شــدن هســته بــه ســمت خــارج شــود. ا
ــد بیانگــر یــک تشــخیص  روزت هــای اولیــه میتوان
خــاص باشــند امــا معمــوال روزت هــای ثانویــه بــرای 
محســوب  پاتوگنومیــک  خــاص؛  تومــور  نــوع  یــک 
در  مبهــم  توصیفــات  و  اصطاحــات  نمیشــود. 
اســتفاده  در  ســردرگمی  ایجــاد  باعــث  گذشــته 
از ایــن اصطــاح شــده اســت؛ بــا ایــن حــال، بــه 
کلــی انــواع مختلفــی از روزت هــای اولیــه در  طــور 

پاتولــوژی شــناخته شــده انــد.

:)Homer Wright Rosette(روزت هومر رایت
روزت هومــر رایــت بــه افتخــار جیمــز هومــر رایــت 
)19۲8-1869(، اولیــن مدیــر آزمایشــگاه پاتولــوژی 
ــگ  ــازنده رن ــت و س ــرال ماساچوس ــتان جن بیمارس
ــته  ی دس ــت. و ــده اس ــذاری ش ــت نامگ ــزی رای آمی

کــه هالــه ای  شــکل 1: تصویــری شــماتیک از روزت معمولــی 
از ســلولها در اطــراف لومــن مرکــزی را نشــان میدهــد.
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و  ســمپاتیک  عصبــی  سیســتم  تومورهــای  از  ای 
نوروباســتوما  بــه  کــه  کــرد  شناســایی  را  آدرنــال 
گردیدنــد.در ایــن ضایعــات ســاختارهای  معــروف 
فیبــر  شــبكه  کــه  دارنــد  وجــود  شــكلی  توپــی 
ایــن  انــد )شــكل ۳(.  کــرده  ماننــدی را محصــور 
کــه در نوروگلیاها هســتند؛  فیبرهــا مانندفیبرهایــی 
کــه  کــرد  گرفتنــد، و او اینگونــه فــرض  رنــگ نمــی 
ــه  کــه شــبیه ب آنهــا زوایــد نورونــی اولیــه ای هســتند 

سیســتم عصبــی ســمپاتیک مــی باشــند.
صــورت  بــه  مشــخصا  کــه  رایــت  هومــر  روزت 
لومــن یــا توپــی مرکــزی پــر شــده بــا زوایــد فیبــر ماننــد 
مــی باشــد؛ در مدولوباســتوما و تومورهــای مشــابه 
کــه بــا عنــوان PNET شــناخته  خــارج از مخچــه 

دیــده میشود.)شــكل 4(. میشــوند 
تشــكیل  بــه  منجــر  ســلولی  مكانیســم  گرچــه  ا  
روزت در مدولوباســتوما و اهمیــت آنهــا بــه طــور 
انــد، امــا بیشــتر محققــان  کامــل شــناخته نشــده 

تمایــز  ؛  دهنــده  نشــان  آنهــا  وجــود  کــه  معتقدنــد 
ظریــف  فیبریــاری  مــواد  باشــد.  مــی  عصبــی 
از  رایــت  هومــر  روزت  مرکــزی  لومــن  در  موجــود 
کــه شــامل زوائــد عصبی  جنــس نوروپیــل مــی باشــد 

یــت هــا اســت. یــا نور ابتدایــی 
تومورهــای  مدولوباســتوما؛  بیشــتر  گرچــه  ا
امــا  میشــوند،  قلمــداد  کــم(  تمایــز  بــا  ابتدایــی) 
در  همیشــه  تقریبــًا  تمایــز  از  متغیــری  درجــات 
و  ایمونوهیستوشــیمی  میكروســكوپی،  بررســی 
بــر  عــاوه  میشــود،  مشــاهده  آنهــا  فراســاختاری 
ایــن، برخــی از ســلولهای مدولوباســتوما در نمونــه 
کشــت هــای ســلولی، دارای میكروتوبــول،  بافتــی و 
هــای  یكــول  وز ؛  عصبــی  ترشــحی-  یكولهــای  وز
سیناپســی  اتصــاالت  همچنیــن  و  سیناپســی 
کــه همگــی از ویژگیهــای نوروباســت هــا و  هســتند 
همچنیــن نورونهــای بالــغ مــی باشــند. صــرف نظــر 
گــروه هــای مدولوباســتوما، شــواهد تمایــز  از زیــر 

شــکل 3: تصویــری شــماتیک از روزت هومــر رایــت. 
ــه توپــی مرکــزی حــاوی شــبکه  ک ــه ای از ســلولها  هال
کــرده انــد.  تــور ماننــد یــا الیــاف مــی باشــد را احاطــه 

کلیسای جامع.  کل رز  شکل 2: نمونه ای از پنجره 
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عصبــی در بررســی ایمونوهیستوشــیمی تقریبــًا در 
همــه مــوارد با رنگ پذیری مارکرهای عصبی مانند 
نوروفیامنــت  پروتئیــن  و   NSE ســیناپتوفیزین، 
تومورهــای  از  برخــی  اســت.  شــده  اثبــات 
مدولوباســتوما ممكــن اســت اشــكال دیگــری از 
تمایــز ماننــد تمایــز آستروســیتی را بــا رنــگ پذیــری 
مارکــر GFAP نشــان دهنــد. تمایــز عضلــه اســكلتی 
ــه ترتیــب  ــوده  و ب ــر ب و مانوســیتی بســیار ناشــایع ت
مدولومیوباســتوما  هــای  یانــت  وار نشــاندهنده 
)M e d u l o m y e l o b l a s t o m a (
 Melanocytic( مانوســیتیک  ومدولوباســتومای 

Meduloblastoma(هســتند.
گرچــه اهمیــت روزت در مدولوباســتوما بــه نظــر  ا
میرســد تمایــز عصبــی را در بخــش هایــی از یــک 
تومــور ابتدایــی منعكــس میســازد،ولی همچنــان 
شــده  شــناخته  کامــا  روزت  تشــكیل  مكانیســم 
کــه جمعیــت هــای  نیســت. اعتقــاد بــر ایــن اســت 

کــه تمایــز عصبــی را نشــان میدهنــد  ســلولی ای 
ترشــح  را  گلیكولیپیدهایــی  و  هــا  گلیكوپروتئیــن 
چســبندگی  و  شناســایی  واســطه  کــه  میكننــد 
ایــن  یــک فرضیــه  بــه ســلول مــی باشــند.  ســلول 
ســطح  چســبندگی  مارکرهــای  ایــن  کــه  اســت 
حــال  در  ســلولی  اجســام  میشــود  باعــث  ســلول 
رشــد بــه صــورت خوشــه ای ؛ تجمــع یابنــد و زوایــد 
ــد.  ــره بخورن گ ــه هــم  سیتوپاســمی ابتدایــی آنهــا ب
کافــه ای از زوایــد سیتوپاســمی  بــا رشــد ســلولها 
گرفتــه و اجســام ســلولی بــه محیــط  در مرکــز قــرار 
پیرامــون فشــرده میشــوند، بنابرایــن ســاختار روزت 

تشــكیل مــی شــود.
در  رایــت  هومــر  هــای  روزت  شناســایی  گرچــه  ا
تومورهــای حفــره خلفــی مغــز تقریبــا پاتوگنومیــک 
یــک  در  فقــط  روزت  امــا  اســت،  مدولوباســتوما 
بــر  عــاوه  میشــوند.  مشــاهده  تومورهــا  ایــن  ســوم 
ایــن، روزت هومــر رایــت ممكــن اســت در تومورهای 

کالســتر ســلولها در هــر  کــه چندیــن روزت هومــر رایــت را نشــان میدهــد.   PNET شــکل 4: تصویــر میکروســکوپی از یــک
کــرده اســت )H&E ، بــزرگ نمایــی اصلــی ×4۰۰(. روزت، ناحیــه مرکــزی حــاوی نوروپیــل غنــی از فیبــر را احاطــه 
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و  یــال  تنتور فــوق  هــای   PNET ماننــد  دیگــری 
پینئوباســتوما نیــز یافــت شــود. بــرای تومورهایــی 
دیگــری  ســاختار  ی  بــدو ســلولهای  از  غیــر  کــه 
تكنیــک  بــه  نیــاز  قطعــی؛  تشــخیص  ندارنــد؛ 
هــای اضافــی ماننــد رنــگ آمیــزی هــای خــاص و 

دارد. ایمونوهیستوشــیمی  آنالیزهــای 

روزت فلکسنر - وینتراشتاینر
)Flexner -Wintersteiner Rosette ( 

کــه بــردارش  ســیمون فلكســنر )186۳-1946( ، 
مــورد  در  معروفــی  نیزمقالــه  فلكســنر  آبراهــام 
ــه خــود،  ــه نوب اصاحــات آمــوزش پزشــكی دارد ، ب
عنــوان  بــه  ی  و بــود.  خــاق  یســت  پاتولوژ یــک 
پاتولــوژی و ســپس مدیــر موسســه  رئیــس بخــش 
فلكســنر  شــد.  منصــوب  کفلــر  را تاســیس  تــازه 
دیســانتری،  مســئول  باســیل  توصیــف  بــر  عــاوه 
در تومــور هــای چشــمی نــوزادان ؛کاســترهایی از 
کــه نــام تومــور را  کــرد  ســلولهای خــاص را مشــاهده 
گذاشــت. چندیــن ســال بعــد، در  رتینواپیتلیومــا 
ــو  ــام هوگ ــه ن ــی ب ــک اتریش ــم پزش ــال 189۷، چش س
وینتراشــتاینر )1946-1865( مشــاهدات فلكســنررا 
تایید کرده و گزارش کرد که این کاسترهای سلولی 
شــبیه ســلولهای فتورســپتور اســتوانه ای و مخروطــی 
شــبكیه مــی باشــند. ایــن تجمعــات ســلولی روزت 
نامیــده شــده و بــه عنــوان نمــای مهــم میكروســكوپی 
رتینوباســتوما شــناخته شــدند. ســلولهای تومــورال 
تشــكیل  را   Flexner-wintersteiner روزت  کــه 
ی زوائــد  کــه حــاو میدهنــد، یــک لومــن مرکــزی را 
ای  حاشــیه  ســلولهای  سیتوپاســمی  کوچــک 
مرکــز  خــاف  بــر  کــه  میكننــد  احاطــه  را  اســت 
روزت هومــر رایــت؛ لومــن مرکــزی فااقــد نوروپیــل 
غنــی از فیبــر اســت )شــكل 5(. ماننــد روزت هومــر 

نــوع  نیــز   Flexner-wintersteiner روزت  رایــت، 
خاصــی از تمایــز تومــورال را نشــان میدهنــد، ایــن 
تاییــد  الكترونــی  میكروســكوپ  توســط  تفــاوت 
دهنــده  تشــكیل  تومــورال  ســلولهای  شــده؛زیرا 
ویژگــی  دارای   Flexner-winlersteiner روزت 
ی  بــدو هــای فراســاختاری ســلولهای فتورســپتور 
رنــگ  این،خصوصیــات؛  بــر  عــاوه  هســتند. 
ســلولهای  بــه  شــبیه  روزت؛  ایــن  لومــن  پذیــری 
شــبكیه  در  ای  اســتوانه  ســلولهای  و  مخروطــی 
کترســیتیک  کارا گرچــه ایــن نــوع روزت  هســتند. ا
رتینوباســتوما اســت )شــكل 6( ولــی ممكــن اســت 
تصــور  کــه  مدولواپیتلیومــا  و  پینیئوباســتوما  در 

میشــود تمایــز شــبكیه ای دارنــد نیــز شــود.

روزت اپاندیمال حقیقی
)True Ependymal Rosette(

کــه ممكــن اســت در زیــر  الگــوی دیگــری از روزت 

Flenner- شــکل5: تصویــری شــماتیک از روزت
توپــی  ؛  ســلولها  از  هالــه ای   .wintersteiner
کــرده  احاطــه  را  اســت  خالــی  تقریبــا  کــه  مرکــزی 
کوچــک سیتوپالســمی از ســلولها بــه  اســت. زوایــد 

کشــیده شــده انــد. ســمت لومــن 
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مجموعــه ای از اپاندیموماهــا دیــد ه شــود"روزت 
)شــكل  شــوند  مــی  نامیــده  حقیقــی"  اپاندیمــال 
Flexner- ۷(. بــر خــاف روزت هــای هومر رایــت و
ظاهــر  بــا  هــا  روزت  ایــن  لومــن   ،  Wintersteiner
خالــی شــبیه یــک توبول بــوده و هیــچ نوروپیل غنی 
از فیبــر یــا زوایــد سیتوپاســمی مرکــزی ندارنــد. ایــن 
ســاختارهای توبــول ماننــد و همچنیــن انــواع بزرگتــر 
شــناخته  اپاندیمــال  کانالهــای  عنــوان  بــه  آنهــا 
شــده و مــی توانــد نشــان دهنــده تمایــل ســلولهای 
تومــورال بــرای ســاختن بطــن هــا مغــزی بــا پوشــش 

ــد. ــال باش ــلولهای اپاندیم س
نــوری  میكروســكوپ  بررســی  در  روزت  ایــن 
نشــان  را  اپاندیمــال  تمایــز  از  محكمــی  شــواهد 
اپاندیمــال  هــای  روزت  متاســفانه  می دهنــد. 
کمی از تومورهای  کانالها فقط در تعداد  حقیقی و 
اپاندیمومــا خــوب تمایــز یافتــه و اغلــب در نمونــه 
یافــت میگردند)شــكل 8(.  یــال  اینفراتنتور هــای 
بــر خــاف تصــور، ســاختاری مشــابه؛ بنــام روزت 
ــام  ــا ن ــادری از PNET ب ــرم ن ــتیک درف اپاندیموباس
ــور  ــه تص ک ــوند،  ــاخته میش ــتوما ش اپاندیمومیوباس
یــک  در  اپاندیمــال  تمایــز  دهنــده  نشــان  میشــود 

بدخیمــی بســیار تمایــز نیافتــه باشــد.

پسودوروزت پری وسکوالر
پــری  پســودوروزت   ، روزت  نــوع  چهارمیــن 
 spoke-wheel وســكوالر اســت. در ایــن الگــو، آرایــش
)چــرخ دنــده ای( ســلولها بــا زوایــد ســلولی نــازک بــه 
دور دیــواره یــک رگ مرکــزی دیــده میشود)شــكل 
کاذب" ایــن ســاختار را از  9(. پیشــوند "پســودو یــا 
 Flexner-wintersteiner روزت هــای هومر رایــت و
کــه ســاختار  ــه ایــن دلیــل  متمایــز میكنــد، شــاید ب
تومــور  ســلولهای  خــود  توســط  واقــع  در  مرکــزی 

رتینوبالســتوما  یــک  از  میکروســکوپی  تصویــر   :6 شــکل 
ــان  ــن روزت Flexner-Wintersteiner را نش ــه چندی ک
میدهــد. تجمــع ســلولهای هالــه ماننــد در اطــراف لومــن 
 خالــی حــاوی زوایــد سیتوپالســمی نــازک 

ً
مرکــزی تقریبــا

دیــده مــی شــود. )H&E: بزرگنمایــی اصلــی ×4۰۰(.

اپاندیمــال  روزت  شــماتیک  تصویــری  شــکل7: 
را  خالــی  لومــن  یــک  ســلولها  از  ای  هالــه  حقیقــی. 

کرده انــد. احاطــه 
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اولیــه  بافــت  یــک  بلكــه  اســت؛  نشــده  تشــكیل 
میدهــد.  تشــكیل  را  آن  وغیرنئوپاســتیک 
را  پســودو"  واژه"  محققــان،  از  برخــی  همچنیــن، 
کــه توپــی مرکــزی  کردنــد تــا نشــان دهنــد  انتخــاب 
ی ســاختاری  یــک لومــن واقعــی نیســت بلكــه حــاو

غیــر از تومــور مــی باشــد.
نظــر  از  روزت  از  نــوع  ایــن  وجــود،  ایــن  بــا   
تشــخیصی بســیار مفیــد اســت. پســودوروزت های 
 grade کثــر اپاندیموماهــا فــارغ از پــری وســكوالر در ا
یانــت آن مشــاهده مــی شــوند. بدیــن ترتیــب،  یــا وار
بــرای تشــخیص اپاندیمومــا ؛به میــزان قابل توجهی 
حقیقــی  اپاندیمــال  هــای  روزت  از  حساســتر 
هســتند )شــكل 10(. متاســفانه پســودوروزت هــای 
کمتــری دارنــد چــون  پــری وســكوالر اختصاصیــت 
نوروســیتوماهای   ،PNET مدولوباســتوما،  در 
گلیوباســتوما،  در  کمتــر  میــزان  بــه  و   ، مرکــزی 
آستروســایتومای  نــام  بــه  کــودکان  نــادر  تومــور  و 

میشــوند. دیــده  نیــز  مونومــورف  پیلومیكســوئید 
اپاندیمومــا  ســلولهای  از  برخــی  تمایــل  دلیــل 
بــه  خونــی  هــای  رگ  اطــراف  در  آرایــش  بــرای 
خوبــی شــناخته نشــده اســت. بســته بــه موقعیــت 
قطــب  دو  اپاندیمــال  ســلولهای  آنهــا،  مكانــی 
ســمت  بــه  کــه  لومینــال؛  قطــب  دارنــد.  ســلولی 
 Sub"پوشــش اپاندیمــال بطنهــا قــرار دارنــد و قطــب
mesenchymal"کــه بــه ســمت بافــت مغــز گســترش 
گلیــال و پایــک هــای محیطــی را  مــی یابنــد و زوایــد 
ک ســاختار اپاندیمومــا  نشــان میدهــد. فریــدا و پــوال
کــه بــه عنــوان یــک لولــه  کردنــد  را اینگونــه توصیــف 
عصبــی ابتدایــی؛ بــه علــت حرکــت قطــب ســاب 
ایجــاد  مرکــزی  رگ  یــک  ســمت  بــه  مزانشــیمال 
 pia میشــود، بنابرایــن بــه جــای اینكــه بــه ســمت

بــرود، یــک پســودوروزت را تشــكیل مــی دهنــد. 

پــری  هــای  پســودوروزت  شــماتیک  تصویــری  شــکل9: 
احاطــه  را  خونــی  رگ  ســلولها  از  ای  هالــه  وســکوالر. 

نــد. کرده ا

کــه  شــکل8: تصویــر میکروســکوپی از یــک اپاندیمومــا 
چندیــن روزت حقیقــی را نشــان میدهــد. ســلولهای هالــه 
ماننــد در هــر روزت یــک لومــن مرکــزی خالــی را احاطــه 

.)4۰۰× کــرده انــد)H&E: بزرگنمایــی اصلــی 
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رگ هــای خونــی پســودوروزت اغلــب فیبروتیــک 
و هیالینیــزه هســتند.

روزت های پینئوسایتوما و نوروسیتیک 
 )Pineocytomatous and

Neurocytic Rosette(
پینئوســایتوما و نوروســایتوما مرکــزی ؛ نئوپاســم های 
کوچــک،  گــرد  هــا  هســته  بــا  تمایزیافتــه  عصبــی 
گرانولــر  الیــه  در  معمــول  طــور  بــه  چــه  آن  مشــابه 
دیــده  هیپوکامــپ  دار  دندانــه  فاســیای  یــا  مخچــه 
گرچــه ایــن تومورهــا بــه احتمال  میشــود، مــی باشــند. ا
یــاد از پیــش ســازهای متفاوتــی نشــأت میگیرنــد،  ز
تومــور،  دو  ایــن  شناســی  بافــت  ویژگی هــای  ولــی 
تشــكیل روزت هــای غنــی  بــه  آنهــا  تمایــل  شــامل 
از نوروپیــل، بــه عنــوان روزت هــای پینئوســیتوماتوز 
در  نوروســیتیک  روزت هــای  و  پینئوســایتوما  در 
باشد.)شــكل 11(.  مــی  نوروســیتوم مرکــزی؛ مشــابه 
ــا  ــتند، ام ــت هس ــر رای ــبیه روزت هوم ــا ش کام ــر دو  ه
 )contour( هــای  لبــه  و  بــوده  بزرگتــر  کلــی  طــور  بــه 
کلــی تصــور  ــه طــور  ــد )شــكل 1۲(. ب ــری دارن نامنظم ت
انــواع دیگــر روزت هــا،  کــه هماننــد  ایــن اســت  بــر 
نوروســیتیک  یــا  پینئوســیتوما  هــای  روزت  وجــود 

نشــان دهنــده تمایــز عصبــی تومــور، مــی باشــند. 
ســلولهای روزت های پینئوســیتوما و نوروسیتیک 
بســیار تمایــز یافتــه تــر از ســلولهای تشــكیل دهنــده 
زیــرا  میشــوند  گرفتــه  نظــر  در  رایــت  هومــر  روزت 
ــر، فعالیــت میتــوزی  گردت کمــی بزرگتــر،  هســته هــا 
کمتــر هیپرکروماتیــک می باشــند. در مــوارد  کمتــر و 
یــک  در  اســت  ممكــن  هــا  روزت  ایــن  نــادری، 
 back to back کاســترهای  از  متشــكل  صفحــه 

شــبیه ســنگفرش پیــاده رو نیــز تجمــع یابنــد.
نتیجه

بــه طــور خاصــه، روزت هــا و ســودوروزت هــا 

یــک الگــوی ســاختاری بافــت شناســی را نشــان 
کــه در تومورهــای خــاص سیســتم عصبی  میدهنــد 
شــامل  روزت  ســاختار  میشــوند)جدول(.  دیــده 
 )spoke- یــک آرایــش هالــه ای یــا چــرخ دنــده ای
)wheel از ســلولها ؛ اطــراف لومــن یــا توپــی مرکــزی 
ی فیبــر، زوایــد  کــه مــی توانــد خالــی یــا حــاو اســت 
گرچــه اهمیــت  سیتوپاســمی یــا رگ خونــی باشــد. ا
حضــور روزت هــا به درســتی شــناخته نشــده اســت، 
کــه آنهــا انــواع  کثــر صاحــب نظــران توافــق دارنــد  امــا ا
وجــود  میدهنــد.  نشــان  را  تومــور  تمایــز  مختلــف 
خاصــی  تومــور  پاتوگنومیــک  نــدرت  بــه  هــا  روزت 
در  اغلــب  هــا  روزت  شناســایی  گرچــه  ا اســت، 
 PNET / یک مدولوباســتوما تشــخیص هیســتولوژ
؛ رتینوباســتوما، اپاندیمومــا، نوروســیتومای مرکــزی، 

و پینئوســیتوما مفیــد هســتند.

 2 کــه  اپاندیمومــا  از  میکروســکوپی  تصویــر  شــکل1۰: 
کالســتر  ســودوروزت پــری واســکولر را نشــان میدهــد . 
ســلولهای هالــه ماننــد در هــر روزت رگ خونــی را احاطــه 
کــرده انــد. بــه چندیــن روزت اپاندیمــال حقیقــی کوچکتــر 

کنیــد.  )H&E: بزرگنمایــی اصلــی ×2۰۰(. توجــه 
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نوروســیتومای  از  میکروســکوپی  تصویــر  شــکل12: 
مرکــزی کــه حــاوی روزت نوروســیتیک به شــکل نامنظم 
بــا نوروپیــل مرکــزی مــی باشــد. )H&E: بزرگنمایــی 

.)4۰۰× اصلــی 

نوع روزتتومور مربوطه

Neuroblastoma, medulloblastoma
primitive neuroectodermal

tumor, pineoblastoma
Homer Wright rosette

 Retinoblastoma, pineoblastoma,
MedulloepitheliomaFlexner-Wintersteiner rosette

EpendymomaTrue ependymal rosette

Ependymoma, medulloblastoma
primitive neuroectodermal 

,tumor, central neurocytoma
glioblastoma, monomorphous

pilomyxoid astrocytomas

Perivascular pseudorosette

PineocytomaPineocytomatous rosette

Central neurocytomaNeurocytic rosette

خالصه ساختار روزت و ارتباط آن با انواع تومورها

ــن روزت  ــیتیک. ای ــماتیک روزت نوروس ــری ش ــکل11: تصوی ش
شــبیه روزت هومــر رایــت اســت، اما لومــن مرکــزی دارای نوروپیل 

غنــی از فیبــر ؛بزرگتــر و نامنظــم تــر اســت.
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انجمـــــن، تشکیالت و انتخابات
سخنی با همکاران

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

انجمنهــای علمــی رشــته هــای تخصصــی، 
کــزی  مرا صنفــی،  هــای  انجمــن  خــاء  در 
جهــت پیشــبرد امــور علمــی و صنفــی مرتبــط 
بــا حوزه هــای مختلــف و متعــدد یــک رشــته 

. هســتند
هــای  رشــته  صنفــی  امــور  آنكــه  دلیــل  بــه 
مالیــات،  بیمــه،  نظیــر  پزشــكی  تخصصــی 
بــا موضــوع  و غیــره همــواره  تبلیغــات  تعرفــه، 
کیفیــت خدمــات همراهــی  ارایــه بهینــه و بــا 
دارنــد بــه نوعــی و در واقــع در حیطــه امــور علمی 
محســوب  علمــی  انجمــن  وظایــف  شــرح  و 

میگردنــد.
از ســوی دیگــر تنهــا خانــه مشــترک اعضــاء 
هــای  جایــگاه  در  تخصصــی  رشــته  یــک 
خصوصــی،  و  دولتــی  دانشــگاهی،  مختلــف 

تاشــهای  و  زحمــات  بــا  کــه  اســت  انجمــن 
ــا حمایــت ایشــان  ــا شــده و ب ــز بن همــكاران عزی
ــد متعــال  ــه امیــد خداون ــداوم یافتــه اســت و ب ت
هــر روز بهتــر از پیــش، مســیر موفقیــت را طــی 

کــرد. خواهنــد 
ــر، انجمــن علمــی آســیب  در دوره هــای اخی
تی و ســازمان  کارهــای تشــكیا شناســی ایــران، 
یافتــه خــود را در تمامــی امور آموزشــی، پژوهشــی 
کــرده و بــا دعــوت  و صنفــی ســاماندهی بهتــری 
تشــویق  و  دلســوز  و  عزیــز  و جــذب همــكاران 
اســتادان و دوســتان ارجمنــد در تمامــی شــهرها 
بــه عضویــت در شــاخه هــای اســتانی، زمینــه 
ــر را بیشــتر فراهــم نمــوده اســت. هیئــت  ایــن ام
بازنگــری چــارت ســازمانی  بــا  مدیــره انجمــن 
کمیتــه هــای مختلــف  انجمــن و بــاز تعریــف 
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و  راهبــردی  برنامــه  تدویــن  و  آن  محتــرم  اعضــاء  و 
اســتراتژیک انجمن، در جهت هموارســازی و روشــن 
زیربنایــی  کارهــای  انجمــن  آینــده  مســیر  نمــودن 
حاضــر،  حــال  در  اســت.  داده  انجــام  فراوانــی 
ــت  ــگاهیان در وضعی ــگاه و آزمایش ــت آزمایش موقعی
ــز  ــكاران عزی ــی هم ــور تمام ــه حض ک ــت  ــری اس خطی
ضــروری  امــری  تأثیرگــذار،  بخشــهای  تمامــی  در 
اســت. لــزوم حضــور جــدی همــكاران، نــه بــه عنــوان 
کــه بــه دلیــل حفــظ تمامیــت  حفــظ و صیانــت رشــته 
تمامــی  جایــگاه  ارتقــاء  و  آزمایشــگاه  جایــگاه 
 آزمایشــگاهیان واقعــی در تمــام ســطوح ضــروری و

 حیاتی است. 

پایــه  دلیــل  بــه  یســت  پاتولوژ عزیــز  همــكاران 
پزشــكان  بــا ســایر  قرابــت خاصــی  پزشــكی خــود، 
کــه ایــن  کلینیســین هــای عزیــز دارنــد  متخصــص و 
در  همــكاران  برنــده  بــرگ  عنــوان  بــه  بایــد  مطلــب 
گــون در تمامــی رده هــا  گونا قبــول مســئولیت هــای 
جهــت احقــاق حقــوق جامعــه بــزرگ آزمایشــگاهی 
کارشــناس تــا فــوق تخصصــی و از  کشــور از ســطوح 
کوچــک در منطقــه ای محــروم تــا  یــک آزمایشــگاه 
بزرگتریــن آزمایشــگاه های خصوصــی و بیمارســتانی 

باشــد.
در ایــن مســیر، حضــور تمامــی همــكاران در هــر 
تــا  یــک درمانــگاه و بیمارســتان  از  رده و رســته ای 
شــبكه هــای بهداشــتی و دانشــگاه و وزارت، شــورای 
اســامی شــهر و روســتا، مجلــس شــورای اســامی، 
گــر و بدنه  ســازمان نظــام پزشــكی و ســازمانهای بیمــه 
کارشناســی ســازمانهای امــور مالیاتــی و شــهرداری و 

کمــک عمــده ای نمایــد.  غیــره میتوانــد بــه ایــن مهــم 
بــی  را نمیتــوان  هیــچ جایگاهــی در هیــچ بخشــی 
عزیــز  همــكاران  حضــور  قطعــا  و  دانســت  ارتبــاط 

ــود. ــد ب ــده خواه کنن ــک  کم
عزیــز  دوســتان  حضــور  عــدم  اخیــر  ســالهای  در 
ســازمانهای  و  مجلــس  دولتــی،  مهــم  مناصــب  در 
جایــگاه  بــه  ای  عمــده  ضربــات  ســبب  مربوطــه، 
آزمایشــگاه و آزمایشــگاهیان شــده و در خــاء افــراد 
ذی صــاح، عرصــه، جوالنــگاه غیرمرتبطیــن شــده 

اســت.
امــور  پیشــبرد  ضمــن  کــه  مهــم  هــای  جایــگاه  از 
در  همــكاران  متعــدد  امــور  پیگیــری  و  انجمــن 
زمینــه هــای علمــی و صنفــی میتوانــد در حفــظ و 
کاری  تقویــت دســتاوردهای فعلــی و ارتقــاء آینــده 
اســتادان  و  باشــد، حضــور همــكاران محتــرم  مؤثــر 
ارجمنــد در هیئــت مدیــره انجمــن علمــی آســیب 

اســت.  ایــران  شناســی 
جــذب  لــزوم  و  انتخابــات  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
جانبــه،  همــه  مشــارکت  در  همــكاران  کثــری  حدا
حضــور عزیــزان عاقمنــد بــه ایــن امــور زمینــه ســاز 
ــا  ــه فعــاالن فعلــی اســت. ب کمــک ب تقویــت رشــته و 
کاری انجمــن و  گســترش حــوزه  کارهــا و  پیشــرفت 
برگــزاری جلســات متعــدد هیئــت مدیــره، جلســات 
ادارات  و  ســازمانها  بــا  جلســات  کارشناســی، 
مربوطــه، جلســات نظــام پزشــكی، وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــكی، لــزوم جــذب همــكاران پــر 
انــرژی و عاقمنــد بویــژه جوانــان عزیــز در حوزه هــای 
گــروه هــای  کمیتــه هــا و  مختلــف در هیئــت مدیــره، 
ضمــن  اســت،  شــده  پیــش  از  بیــش  کارشناســی 
بهــره  بــه  عاقمنــد  فعلــی،  مدیــره  هیئــت  آنكــه 
طرحهــای  و  کارشناســی  نظــرات  تمامــی  از  گیــری 
نوآورانــه عزیــزان جهــت طــرح، بررســی، پیگیــری و 
اجــرا اســت. بنابرایــن از تمامــی همــكاران ارجمنــد 
و دلســوزان ایــن حــوزه، در خصــوص مشــارکت در 
زمینــه هــای مــورد عاقــه خــود، در خانــه خودشــان 
یعنــی انجمــن علمــی آســیب شناســی ایــران دعــوت 

بعمــل مــی آورد.

لــزوم حضــور جــدی همــکاران، نــه به عنــوان حفظ و 
کــه بــه دلیــل حفــظ تمامیــت جایــگاه  صیانــت رشــته 
آزمایشــگاه و ارتقــاء جایــگاه تمامــی آزمایشــگاهیان 

واقعــی در تمــام ســطوح ضــروری و حیاتــی اســت.
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