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رهنمودها
سرآغاز گفتار نام خداست

که رحمتگر و مهربان خلق راست

که قرآن بحق بر تو  ای  مصطفی  برای  هدایت   رسید   از    خدا
پس  امروز هر کس هدایت بیافت   به سود خودش سوی عزت شتافت
زیانش   فقط  بر  خود  او   بخاست هر آنکس که گمره شد از راه راست   
نباشی  تو   هرگز  نگهبان  ناس     مرنجان خودت را چنین  بی اساس

*سوره الزمر، آیه 41*

چهار چیز از ذخایر نیکی هاست:
- پنهان داشتن حاجت و نیاز خود از مردم

- پنهان داشتن اعمال خیر و عبادات و صدقات
- پنهان داشتن بیماری از مردم

پنهان داشتن مصیبت ها و گرفتاری ها
*رسول اکرم )ص(*

روز دادخواهی مظلوم علیه ظالم سخت تر است از روزی که ظالم بر مظلوم ستم می کند.
*حضرت علی )ع(*

   مدیر مسئول



باران رحمت الهی بر س��ر مردم خداج��و و آزادی خواه ملت 
عزیز ایران اس��امی نازل شد. فرشتگان زمین به یکدیگر تبریک 
گفتند. بهار روحانی پرتو افشانی کرد. وسعت گسترده و پهناور 
ایران زمین بار دیگر با عطر خون شهدا جامعه را معطر کرد. نسیم 
تحول طبیعت، س��بزی و خرمی وزیدن گرفت. مردمان روزگار 
ما به دین و فرهنگ خود متکی هس��تند و هر وقت رو به خدای 
یگانه دست مناجات باال می برند سامتی، شادابی و عزت نفس 

می خواهند و خدای من تو چنان کن که آنان می طلبند. 
ریاس��ت منتخ��ب جمهوری عزی��ز، بی توجهی به اش��تغال 
جوانان، مش��کات جدی در پ��ی دارد. حمایت های اقتصادی 
و بیم��ه ای آحاد مردم برنامه می خواهد، س��ازمان های بیمه گر 
اعتبار و برنامه دقیق برای حل مش��کات جامعه ندارند. شعار 
روزمرگی مردم را خسته کرده است. لزوم حمایت های حقوقی 
در موض��وع مراقب��ت از س��المندان و کودکان جامع��ه برنامه 
تخصصی می خواهد. صنعت دارو در دولت شما نیاز به تحول 
اساس��ی و کیفی دارد. سرمایه گذاری دولت و ملت در صنعت 
و تجارت نیازمند تحول اس��ت. میانگین سن ازدواج در کشور 
10 سال افزایش یافته و میانگین طاق در کشور از حد طبیعی 
باالتر اس��ت. استرس و مش��کات روحی و درونی در جامعه 

بیداد می کند. 
درخواس��ت جامعه پزش��کی عدالت بین رش��ته ای است نه 
پول. انتظار مردم از حوزه تامین اجتماعی برآورد نش��ده است. 
بازنگ��ری هزین��ه های درم��ان در طرح تحول س��امت امری 
جدی و ضروری اس��ت. طرح الکترونیکی پرونده س��امت و 
سیس��تم ارجاع و پزش��ک خانواده از مطالبات اساسی مردم و 
جامعه پزش��کی است. زنجیره های طرح تحول سامت ناقص 
اس��ت. تمامی تاش های شما باید در تحقق وعده هایی باشد 
ک��ه به مردم داده اید. مبارزه با فس��اد اقتص��ادی، رانت مقامات 
و بی توجهی مس��ئولین و مقامات کشوری رایج است. زدودن 
تبعیض و بی عدالتی و رعایت اخاق کریمه انسانی و اسامی 

در جامعه پزشکی باید در منشور حقوق اجتماعی و شهروندی، 
سر سلسله حقوق مردم قرار گیرد.

وزیر محترم بهداشت:
رعای��ت وقت بیم��اران در مطب ها، بیمارس��تان ها و مراکز 
درمانی و تش��خیصی باید مهم تلقی ش��ود. ش��روع کار مطب 
س��اعت 3 اعام می گردد.  برخی متخصصان و پزشکان معالج 
با 3 س��اعت تاخیر در مطب حاضر می ش��وند و حتی سر باال 
نمی کنند با بیمار خود صحبت کنند. حتی توجه ندارند که سام 
بیمار را پاس��خ دهند. کرامت و حفظ حریم انسانی باید جدی 

گرفته شود. 
آزمایش��گاه های تش��خیص طبی باید جایگاه واقعی خود را 
دریابند. امروز حس��اس ترین و پیچی��ده ترین وضعیت جامعه 
آزمایش��گاهی کشور است. برای کیت، تجهیزات و نیروی فنی 
آزمایشگاه ها باید برنامه ریزی گردد. اتحاد و انسجام گروه های 
مختلف آزمایشگاهی اصل است و هر گونه برنامه ریزی باید با 
اتحاد و انسجام گروه ها صورت گیرد. این چرخه متحدی است 

که باید کنار هم قرار گیرد نه پشت سر هم. 
ادام��ه تحصیل و فراگیری علوم امری مقدس اس��ت که هیچ 
کسی نباید مانع از آن شود ولی ساز و کار، شرایط، نیاز سنجی 

و آیین نامه آموزشی دقیق و جامع می طلبد.
قیمت تمام شده تست های آزمایشگاهی از سال 1392 بدون 
اقدام مانده است. چه شخصیتی پاسخگو است؟ تاخیر مطالبات 
آزمایش��گاه های تشخیصی به یکسال رسیده است. چرا حقوق 

آن ها پرداخت نمی شود؟ 

-  70 درص��د م��ردم از اج��رای طرح تحول نظام س��امت 
رضایت دارند اما خود طرح با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت و 
ارائه دهندگان خدمات پزش��کی و تش��خیصی ناراضی هستند. 
اگر زیر س��اخت ها و منابع اعتب��اری آن در قالب طرح کلی و 

سخنی با ریاست محترم جمهوری و 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اساسی بهداشت و درمان اجرا می شد شاهد بروز این مشکات 
نبودی��م. باید طرح تحول را اص��اح و تکمیل نماییم یعنی زیر 
ساخت ها را آماده و منابع اعتباری را به صورت جامع مشخص 
کنیم و بیماران نیز بدانند به چه صورت باید به پزش��کان برای 
دریافت خدمات مورد نیازشان مراجعه کنند. سیستم ارجاع باید 
وارد طرح تحول نظام س��امت شود. مردم باید پزشک خانواده 
داشته باشند. با توجه به سیستم ارجاع اعتبارات الزم برای ارائه 
خدمات بهداش��تی و درمانی و سرانه سامت شهروندان ایرانی 
پی��ش بینی گردد تا رضایت مردم پای��دار بماند. نظر بر این که 
صنعت بیمه به لحاظ مشکات مالی، منابع اعتباری و ساختاری 
پوش��ش درستی هنگام بیماری از بیماران ندارد. بنابراین درصد 
قابل توجهی از مردم از این وضعیت ناراضی و ناراحت هستند. 
طرح تحول اجرایی شده اما اعتبارات آن در قالب طرح درمانی 
پیش بینی نشده است. باید هزینه و اعتبارات آن نهادینه شده و 
در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. 
هنگامی که اعتبارات در اختیار یک وزارتخانه یا س��ازمان باشد 
می توان با در نظر گرفتن سرانه سامت جامعه محاسبات علمی 
و کارشناسانه را برای هزینه های درمانی مردم لحاظ کرد و مردم 
هم به صورت فرانشیز حق بیمه خود را پرداخت کنند ولی نه آن 

فرانشیزی که به 50 درصد و باالتر برسد.
زمانی سامت در اولویت اول جامعه، دولت ها و حکومت ها 
قرار می گیرد که تامین رفاه آحاد جامعه براساس اصولی پایدار 
استوار باشد و کشورهایی که این راه را رفته اند موفق شده اند.

راهنمای بالینی در نظام س��امت نداریم و به درستی تعریف 
نش��ده است. پزش��کی عمومی نمی داند براساس چه پروتکلی 
بیم��اران را درمان کند در حالی که اگ��ر راهنمای بالین و آیین 
نامه ه��ای درمان��ی برای تخص��ص های مختلف مش��خص و 
پیاده سازی ش��ود دیگر هر کدام از گروه های پزشکی محدوده 
اختیارات خود را در تش��خیص و درمان بیماری ها می دانند و 

سیستم ارجاع به معنای واقعی کلمه آشکار می شود.
پزشکان عمومی، سطح اول مراجعه برای بیماران هستند و باید 
این موضوع مورد قبول سیاس��ت مداران پزشکی قرار گیرد. اگر 
همین طرح تحول سامت را به سیستم ارجاع و پزشک خانواده 
در یک مدت زمان مش��خص تعمیم دهیم می توان بس��یاری از 
نواقص موجود را برط��رف و هزینه های اضافی را که بر دوش 
مردم و نظام سامت وارد می شود کاهش داد. به جایگاه پزشکان 

عمومی در همه جای دنیا ارج نهاده می شود به جز ایران.
- در تمام��ی نقاط دنیا آزمایش��گاه ها یک موسس��ه عمومی 
س��امت محسوب می شوند. ولی کش��ور ما آن ها را به عنوان 
یک موسسه درمانی و اختصاصی که نقش اساسی در تشخیص، 

کنترل، پیگیری و درمان بیماری ها دارند نمی شناسد.
آزمایش��گاه های تش��خیص طب��ی عاوه بر بع��د درمانی 
و تش��خیصی یک موسس��ه اقتصادی، فرهنگ��ی و اجتماعی 
محسوب می شوند. یک آزمایشگاه برای فعالیت روزانه خود 
نیازمند پرس��نل فنی، اداری، کیت، تجهی��زات و ملزومات و 
معرف های آزمایشگاهی است. همچنین برای ادامه حیات و 
خدمت خود به س��رمایه گذاری نیاز دارد. اگر نیازها متناسب 
با هزینه ها و درآمدها نباش��د آزمایش��گاه ه��ا نمی توانند به 
فعالیت خ��ود برای ارائه خدمات با کیفی��ت به بیماران ادامه 
دهن��د. با چه توضیحی و توجیهی مطالبات آزمایش��گاه های 
تش��خیص طبی به روز پرداخت نمی شود. بعضا مطالبات تا 
یکس��ال تاخیر دارد. من نمی دانم چه ارگانی پاسخگو است. 
ریاس��ت محترم جمهوری، س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی؟
این موضوع در آینده نزدیک مشکات اساسی را در جامعه 
ایجاد خواهد نمود. آزمایش��گاه ها باید به عنوان یک موسس��ه 
ملی س��امت که نقش تعیین کنن��ده ای در تمامی زمینه ها از 
جمله محیط زیس��ت و بهداش��ت محی��ط، آب و مواد غذایی 
دارند به مردم و نظام س��امت معرفی ش��وند. باید تشکیاتی 
نهادینه ش��ود تا آزمایش��گاه ملی س��امت برای پوشش همه 
موارد مرتبط با س��امت از مواد غذایی و محیط زیست گرفته 
ت��ا بیماری های واگیر و غیر واگیر در کش��ور تش��کیل گردد 
و به باالترین مرجع تصمیم گیری س��امت وابس��ته باش��د و 
ناهماهنگی های الزم را در اس��رع وقت برطرف کند. همچنین 
مس��ئولین ذی ربط باید نقش خود را به درستی ایفا نمایند. در 
کش��ور ما متاس��فانه شخصی در این زمینه مس��ئولیت ندارد و 

مسئولین نیز به روزمرگی افتاده اند.

- ارزش نس��بی خدمات آزمایشگاه ها باید طبق فعالیت های 
کارشناس��ی و علمی تعیین ش��ود. در حالی که ضرایب ارزش 
نس��بی تست های آزمایشگاهی سلیقه ای تعیین می شود و این 



نهای��ت فاجعه اس��ت. دخل و خرج آزمایش��گاه ها با یکدیگر 
همخوانی ندارد و هر س��ال ش��اهد افزایش قیمت تجهیزات و 
کی��ت های آزمایش��گاهی مطابق با نرخ ارز و ت��ورم در جامعه 
هس��تیم. در حالی که تعرفه خدمات آزمایش��گاهی متناسب با 

قیمت پایه خدمات نیست. 
آزمایش��گاه ملی سامت سبب می شود که قیمت تجهیزات و 
کیت های آزمایشگاهی، خدمات پس از فروش قطعات تجهیزات 
آزمایش��گاهی و ش��اخص های الزم مورد بررسی و نظارت قرار 
گیرد که حاصل آن حمایت از آزمایشگاه ها و کنترل کیفی آن ها 
مطابق با اس��تانداردهای روز دنیا و ارائه خدمات بهینه و مطلوب 
به بیماران اس��ت. اگر این نظارت ه��ا به طور هماهنگ و علمی 
وجود داش��ته باشد، اگر سرانه س��امت در کشور واقعی شود و 
ارزش نسبی خدمات پزشکی نیز به طور علمی محاسبه و عدالت 
بین رشته ای هم برقرار باشد تا حد زیادی رضایت ارائه دهنده و 
گیرنده خدمات در نظام سامت حاصل می شود. علیرغم تمامی 
مش��کات و افزایش هزینه های جانبی، خدمات آزمایش��گاهی 
در کش��ور با رعایت تمام استانداردها و به صورت مطلوب ارائه 
می گردد ولی اگر آزمایش��گاه ها نتوانند مطابق استانداردهای روز 
دنیا تجهیزات خود را به روز کنند از ارائه یکسری آزمایش های 
تخصص��ی به بیماران ناتوان خواهند ب��ود که ضرر آن در نهایت 
متوجه مردم می ش��ود و این در حالی اس��ت که همه مس��ئولین 
و برنامه ریزان عرصه س��امت در قبال مردم مسئول بوده و باید 

پاسخگوی نیازهای جامعه پزشکی و مردم باشند.

- انتخابات نظام پزش��کی در آینده ای نزدیک به صورت 
کش��وری انجام می شود. باید فضای سالمی را برای حضور 
افراد در انتخابات پیش روی نظام پزشکی فراهم کنیم. گروه 
پزشکی نباید نسبت به انتخابات بی تفاوت باشد. اگر جامعه 
پزش��کی خواهان نظام پزش��کی بهتری است باید مشارکت 
جدی در انتخابات داش��ته باش��د و به اف��رادی برای حضور 
در نظام پزش��کی آینده رای دهد که هیچ نوع وابس��تگی به 
ارگان های دولتی یا حزب سیاسی نداشته باشند. نظام پزشکی 
را نباید حالل مش��کالت بدانیم. باید در اختیارات و وظایفی 
که به عهده این نهاد گذاش��ته ش��ده از آن انتظار داش��ت و 
هم��واره به این نکته توجه کرد که س��ازمان نظام پزش��کی 

نمی تواند همه مشکالت را حل نماید.

جامعه پزش��کی باید بررس��ی کند در کدام دوره گام های 
مثبت و حرکت های س��ازنده ای انجام شده و در کدام دوره 
این س��ازمان ضعیف عمل کرده است لذا َس��ره را از ناَسره 
تشخیص دهند. همه باید مسئولیت پذیر باشند و افراد شایسته 
و مجرب را انتخاب کنند. گردانندگان نظام پزشکی باید فقط 
به مردم و جامعه پزشکی وابسته باشند تا بتوانند منافع آن ها 
را تامین کنند و اگر مس��ئولی هم در نظام پزش��کی و هم در 
دولت باش��د نمی تواند از مصالح هیچ کدام دفاع کند. باید 
موارد را روش��نگری کنیم و افرادی در نظام پزشکی حضور 

داشته باشند که بتوانند این مشکالت را برطرف کنند.

- اخی��را ط��رح ه��ای مختلف��ی در ح��وزه س��امت، نظام 
آزمایش��گاهی را دس��تخوش تغییرات و گاه آسیب های جدی 
نموده است. تداوم این روند آزمایشگاه های کوچک، متوسط و 
حتی بزرگ را با مخاطرات بسیار جدی مواجه خواهد ساخت.

اه��داف طرح ها باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.  همچنین 
اظهاراتی مبنی بر آزمایشگاه های کوچک نیازی به سرمایه گذاری 
ندارند ادعایی بیش نیس��ت. ایجاد آزمایش��گاه ه��ای بزرگ یا 
مگالب ها هر کدام محاسن و معایبی دارند که همه حرف است 

و بدون مطالعه گفته می شود.
در کش��ور ما بای��د به افزایش دسترس��ی م��ردم به خدمات 
بهداشتی، درمانی و تشخیصی توجه داشت. در گذشته نه چندان 
دور سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به این صورت بود که طبق توصیه س��ازمان بهداشت جهانی به 
ازای هر 15 هزار نفر جمعیت مجوز تاس��یس آزمایش��گاه داده 
شود و مطرح نمودن مگالب و الفاظی از این قبیل سبب کاهش 
دسترسی مردم به خدمات درمانی و تشخیصی خواهد شد. بهتر 
اس��ت آزمایش��گاه ها با همکاری یکدیگر در مرکز استان یک 
آزمایش��گاه ریفرال و یا مرجع را تش��کیل دهند و توسط خود 
جامعه آزمایشگاهی آن را تجهیز کنند تا نمونه های بیماران برای 
انجام آزمایش های تخصصی به این آزمایشگاه ارجاع شود زیرا 
تمامی آزمایشگاه های تشخیص طبی امکانات و سرمایه الزم را 
برای انجام این کار ندارند. بدین ترتیب کاهش هزینه ها صورت 

گرفته و آزمایشگاه ها نیز پا بر جا خواهند بود.
دکتر محمد صاحب الزمانی

         مدیر مسئول
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شهادت امير المومنين حضرت علی )ع( تسليت باد
يا علی يتيمان خود را درياب

آن شب ماه در خوف غم فرو رفته بود و اشک دیده ستارگان در آستانه فرو چکیدن بود. مسجد کوفه 3 شب بود که انتظار 
هر شب اش را می کشید. گویا گرمی خونی که به صورت محراب شتک زده بود در باورش نمی گنجید. 

این روزها بچه های یتیم کوفه می دانس��تند نباید س��راغ پدر را از مادرش��ان بگیرند. حاال معمای آن مرد ناش��ناس با کوله 
نان و خرمایش برای آن ها هم فاش ش��ده بود. اما هنوز روزنه امیدی در دل های کوچکش��ان سوسو می زد مانند کوچه های 
تاریک و محزون کوفه که هنوز منتظر رد پای آرام و پر صابت موال بر شانه های خود بودند. کودکی به اصرار کاسه شیری 
از مادرش گرفت و به امید شفای پدر، سایه های تاریک شب را پشت سر گذاشت. با خود می گفت: امشب به عیادت پدرم 
می روم و به او خواهم گفت هر شب برای شفایش دعا کرده ام... . اما پشت در خانه علی )ع( که رسید ... چگونه باور کند 
این پیکر پاک عدالت است که بر دوش حسن )ع( و حسین )ع( حمل می شود! این همان علی )ع(، یکه تاز میدان نبرد و پدر 
مهربان یتیمان کوفه اس��ت! آیا این علی )ع( که می رود! مگر ش��انه هایش از حمل نان و خرما خسته اند یا مگر الفت یتیمان 

و بیچارگان را با نگاه مهربان و لبخند پر مهرش از یاد برده است!
نمی دانم کوفه پس از آن ش��ب چگونه تاب ماندن داش��ت! نمی دانم مردمانش چگونه نفس کش��یدند و سیاهی این عزا و 
ماتم بزرگ را به س��پیدی صبح آمیختند! آیا زمین تاب آن داش��ت که با مناجات های پرس��وز علی )ع( وداع کند! آیا آزادگان 
عالم توانس��تند تجس��م عدالت محض را زیر خاک کنند! عرشیان حق دارند این شب غریب را به دیده حیرت بنگرند؛ چگونه 

اهل زمین گوهر نایاب نسل آدم را در خاک غفلت و جهل خویش مدفون می سازند!
باید پرسید علی کیست؟ علی معیار حق و باطل است. آن قدر عیارش باال است که زبان دوست و دشمن، از ثنا و ستایش 

او لبریز شده است، زهد با علی )ع( معنا می شود.
وقتی در سفره هر روزش، جز نان جو و نمک نمی یابی!

معیار عدالت، علی )ع( است وقتی دانشمند مسیحی می گوید! علی به سبب شدت عدالتش به شهادت رسید.
علی )ع( جمع اضداد است، به شام تیره غربت، پناهگاه یتیم، به روز معرکه سردار جنگ و نام آور. علی )ع( همان است که 
روزی با اعجاز دس��تانش، خیبر ش��کن می شود و روزی به اعجاز صبر بی مانندش، اول مظلوم عالم! علی )ع( یکه تاز میدان 
خطابه و وعظ است، سحر کامش در جان ها نفوذ می کرد تا آنجا که در وصفش گفتند! مادون کام خالق و مافوق کام بشر!
علی )ع( کس��ی اس��ت که پیامبر او و پیروانش را به زیور کام خویش آراست " قسم به آن که جانم در دست اوست، علی 
و شیعیان او، رستگاران در روز قیامتند. علی )ع( دریایی است که تنها به اندازه معرفتت از آن بر می گیری! علی ساقی است؛ 

پیمانه ات را بزرگ تر کن تا از شراب صافی عشق او، خوب سیراب شوی!
زبان علم و خرد الکن از فضائل اوست   

که کس علی نشناسد به غیر پیغمبر        
علی جان در روزگار ما هم به نوعی یتیم و دل شکس��ته اند ما را دریاب و دس��ت نوازش��گر و پر مهرت را بر س��ر ما سایه 
قرارده. علی جان اگر چه در اعمالمان نقصان زیادی اس��ت و به َگردِ ش��ما نمی رسیم ولی تا عمر داریم خودمان و فرزندانتان 
شما را دوست داریم و به نام شما و فرزندان عزیزت روزگار می گذرانیم. علی جان ما را دریاب؛ دوستت داریم تا بی نهایت. 
مدیر مسئول
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بررسي نقش هليكو باكتر پيلوري در عالئم باليني بيماران 
مبتال به آرتريت روماتوئيد

خالصه
مقدم��ه: آرتری��ت روماتوئی��د )RA( از ش��ایع تری��ن 
بیماري هاي مزمن اس��ت که مس��بب عم��ده ناتواني ها در 
بزرگس��الي مي  باشد و یک بیماري مزمن التهابي است که با 
پلي آرتریت متقارن محیطي مش��خص مي شود. این بیماري 
شایع ترین شکل آرتریت مزمن التهابي است و غالبا موجب 
 H. Pylori صدمه مفصلي و ناتواني بدني مي شود. عفونت
در بیماري هاي اتوایمیون باعث تش��دید عائم و شعله ور 
ش��دن این بیماري ها مي ش��ود. هدف از این مطالعه بررسي 
نق��ش هلیکو باکت��ر پیلوري در عائم بالین��ي بیماران مبتا 
به آرتری��ت روماتوئید و ارتباط آن با میزان فعالیت بیماري 

)DAS28( مي باشد. 

م��واد و روش ه��ا: در یک مطالعه مورد - ش��اهدي که 
در بخش روماتولوژي دپارتمان بیماري هاي داخلي دانشگاه 
علوم پزش��کي تبری��ز بر روي بیم��اران مبتا ب��ه آرتریت 
روماتوئید انجام دادیم، نقش هلیکو باکتر پیلوري در بیماران 

مبتا به آرتریت روماتوئید را مورد بررسي قرار دادیم.
 Anti MCV و Anti-CCP، RF، ESR، CRP نتایج: سطح
در بیماران با آنتي بادي س��رمي HP مثبت )با کیت کمپاني 
پادتن علم س��اخت ایران(، آنتي ژن مدفوعي HP مثبت )با 
کیت GENERICASSAYS ساخت آلمان( و بیماران با 
Cag-A مثبت س��رمي )با کیت EUROIMUN ساخت 

آلمان( بصورت معني داري بیشتر بود.
 DAS28 نتیج��ه گیري: تف��اوت معن��ي داري در امتیاز

 دكتر محمدرضا بنيادي 
مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دپارتمان 

ايمونولوژي دانشكده پزشكي تبريز
bonyadir@yahoo.com

  دكتر بابك صوفي زاده
 گروه داخلي بيمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  نيلوفر بنيادي 
 دانش�جوي دن�دان پزش�كي، دانش�كده دندانپزش�كي، دانش�گاه

 علوم پزشكي تبريز 
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در بی��ن بیماران با آنت��ي بادي س��رمي HP مثبت و منفي 
)P=0/064( و همچنی��ن بیم��اران ب��ا آنت��ي ژن مدفوعي 
HP مثب��ت و منف��ي )P=0/237( وج��ود نداش��ت ول��ي 
امتی��از DAS28 در بیم��اران ب��ا Cag-A مثبت بصورت 
 معن��ي داري بیش��تر از بیم��اران ب��ا Cag-A منف��ي ب��ود
 )P >0/001(. امتیاز VAS در بیماران با آنتي بادي سرمي 
 )P=0/004( مثب��ت Cag-A و )P=0/031( مثب��ت HP
بصورت معني داري بیش��تر بود ولي تفاوت معني داري در 
امتی��از VAS بین بیماران با آنتي ژن مدفوعي HP مثبت و 
 DAS28>5.1 فراواني .)P=0/310( منفي وجود نداشت
در بیماران با آنت��ي ژن مدفوعي منفي بصورت معني داري 
  DAS28>5.1همچنین فراواني ،)P=0/016( بیش��تر بود
در بیماران با Cag-A مثبت بصورت معني داري بیشتر بود  
)P >0/001( ول��ي از این نقطه نظر، تفاوت معني داري در 
بین بیماران با آنتي بادي س��رمي HP مثبت و منفي وجود 

.)P=0/106( نداشت
کلمات کلیدي: آرتریت روماتوئید، آنتي ژن هلیکو باکتر 

    Cag-Aژن  ،DAS28 ،پیلوري

مقدمه 
آرتری��ت روماتوئید )RA( از ش��ایع تری��ن بیماري هاي 
مزمن اس��ت که مس��بب عم��ده ناتواني ها در بزرگس��الي 
مي باش��د )1(. آرتریت روماتوئید بیم��اري التهابي، مزمن و 
سیستمیک مي  باشد )1( که همراه با تغییرات التهابي مفاصل 
و ناهنجاري هاي سیستم ایمني است )1(. آرتریت روماتوئید 
)RA( یک بیماري مزمن التهابي با علت ناش��ناخته اس��ت 
که با پلي آرتریت متقارن محیطي مش��خص مي ش��ود. این 
بیماري ش��ایع ترین ش��کل آرتریت مزمن التهابي اس��ت و 
غالبا موجب صدمه مفصلي و ناتواني بدني مي شود و شیوع 
آرتری��ت روماتوئید تقریبا ی��ک درصد کل جمعیت در دنیا 
)بین 0/4 تا 2/1%( بوده و زنان تقریبا سه برابر مردان گرفتار 

مي  شوند )1(. 
آمارها نش��ان مي دهند که س��االنه از هر یک میلیون نفر، 
750 تن به این بیماري مبتا مي  شوند. در تهران میزان بروز 
در حدود 1:100000 بوده و شش��صد هزار نفر در ایران به 
آن مبتا هس��تند )2(. مش��خصه اصلي این بیماري التهاب 

غشاي سینوویال غضروف، تورم، درد و اختال در عملکرد 
مفاصل مي  باش��د ک��ه مي تواند موج��ب تخریب غضروف، 

استخوان و تغییر شکل مفصل شود )2(. 
این بیماري ارتباط مس��تقیمي با ابتا به سایر بیماري هاي 
مزم��ن از جمله بیماري هاي قلبي- عروقي دارد که آن را در 

زمره مشکات مهم بهداشت عمومي قرار مي دهد )2(. 
هنوز اتیولوژي واحد و قطعي RA ناشناخته مانده است. 
 DMARD و GCs و NSAID پروتکل ترکیبي )ش��امل
و عوام��ل بیولوژی��ک و . . . ( در درمان این بیماري مهم به 

کار برده مي شود. 
ول��ي گاهي م��وارد مقاوم این بیماري وج��ود دارد که از 
آغاز شناسایي بیماري تاش براي شناخت علل آن صورت 
گرفته اس��ت که عوامل مختلف��ي از جمله علل میکروبي و 
عفوني به عنوان عامل ش��روع کننده یا تش��دید دهنده و یا 
ایجاد مقاومت در درمان این بیماري مطرح بوده و هست. 

یک��ي از عوامل مورد ظن در این مورد آلودگي دس��تگاه 
GI بیماران RA با H. Pylori مي باشد که جزء شایع ترین 

علل ایجاد PUD نیز به شمار مي رود. 
در مطالعه اي که در سال 2008-2005 در چین انجام شد 
نشان داد که افراد مبتا به آرتریت روماتوئید نسبت به گروه 
کنترل س��الم به طور مشخص ابتا به H. Pylori بودند و 
افراد مبتا به H. Pylori داراي CRP باالتر بودند که خود 
  DAS28 (DISEASE ACTIVITY SCORE)همبستگي با
که شاخص فعالیت بیماري است داراي نمره باالتري بودند. 
ب��ا توجه به ایجاد ناتواني هاي مختل��ف و درمان بیماري 
RA در اف��راد مبت��ا و تاش براي شناس��ایي هر چه بهتر 
بیماري و علل ایجاد و تش��دید کننده آن ما را بر آن داشت 

قدمي در راه شناخت آن برداریم. 
ه��دف از انج��ام مطالعه آن اس��ت که ارتب��اط عفونت با 
H. Pylori ب��ا پیامده��اي بالیني بیماران مبت��ا به آرتریت 
روماتوئی��د را تحت بررس��ي قرار دهیم. با ای��ن مطالعه در 
صورت ارتباط معني دار عفونت H. Pylori با پیامد بالیني 
مي ت��وان کلیه بیماران RA را از نظر H. Pylori اس��کرین 
کرد و در صورت + بودن جهت کاهش شدت بیماري اقدام 
 H. به ریشه کني آن کرد و در صورت منفي بودن عفونت با
Pylori بایستي به دنبال علل دیگر تشدید کننده آن گشت.  



9
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

 هدف از این مطالعه بررس��ي نقش هلیکو باکتر پیلوري در 
بیماران مبتا به آرتریت روماتوئید بود.

مواد و روش ها
در ی��ک مطالع��ه م��ورد- ش��اهدي ک��ه در درمان��گاه 
روماتولوژي مرکز آموزش��ي درماني امام رضا و بیمارستان 
س��ینا وابس��ته به بخش روماتولوژي دپارتمان بیماري هاي 
داخلي دانشگاه علوم پزشکي تبریز بر روي بیماران مبتا به 
آرتریت روماتوئید انج��ام دادیم، نقش هلیکو باکتر پیلوري 
 در بیم��اران مبتا به آرتری��ت روماتوئید را مورد بررس��ي

 قرار دادیم.
RA ب��ه  مبت��ا  بیم��اران  مطالع��ه،  م��ورد   جمعی��ت 
 +H.Pylori و  -H.Pylori مي باش��ند که براساس میزان 
بروز بیماري و محدویت مالي و زماني با نظر مشاور محترم 

آمار و با استفاده از فرمول:
اول  خط��اي   Z2 (1-a/2) P (1-P) d2 n=
0/05 و خط��اي دوم 0/20 ش��یوع 25%، تع��داد نمون��ه 
 47 نف��ر ب��وده ک��ه پ��س از رون��د کردن، ب��ه پنج��اه نفر

 افزایش یافت. 
ب��راي مطالعه حاضر50 نفر بیم��ار و 50 نفر گروه کنترل 

انتخاب و وارد مطالعه شدند.
ما در این مطالعه 100 بیمار RA را بصورت نمونه گیري 
س��اده )simple( و با تکیه بر معیار هاي جدید تش��خیصي 
 RA(ACR/EULAR)  انتخ��اب نم��وده پ��س از اخذ 
رضای��ت نامه کتبي وارد مطالع��ه نمودیم و پس از معاینات 
دقی��ق و کامل بالیني و تکمیل پرسش��نامه حاوي اطاعات 
ش��خصي و عایم بالیني و آزمایش��گاهي استخراج و ثبت 

گردید.
233 نمونه خون گرفته ش��د و پس از جدا کردن س��رم، 
 EUROIMUN کی��ت( Cag-A و Anti_HP_IgG
س��اخت کش��ور آلمان( اندازه گیري ش��د و نمونه مدفوع 
fresh اخذ گردید و س��رانجام وضعیت بالیني، ش��دت و 
نوع عایم RA در گروه+H.Pylori و -H.Pylori با هم 

بررسي و مقایسه شدند. 
سن بیماران مطالعه ما، 20 تا 65 بود )موارد jRA که زیر 

16 سال هستند شامل این مطالعه نمي شوند(

معيار هاي خروج 
 Eradication 1- بیماراني که در سه ماه گذشته درمان

)ریشه کني( هلیکوباکتر دریافت کرده باشند.
2- یا در حال مصرف درمان Eradication )ریشه کني( 
هلیکوباکتر باش��ند وارد مطالعه نمي شوند. البته بیماراني که 
فقط H2 بلوک��ر یا PPI مي گیرند مي توانن��د وارد مطالعه 

شوند.
 از بیم��اران خون گیري نموده و س��رم آن ه��ا را تا زمان 
آزمای��ش زیر 70- درجه س��انتي گراد نگه��داري کردیم و 
همچنین نمونه مدفوع نیز با رعایت شرایط پرهیز از مصرف 
آنت��ي بیوتیک ها ب��ه مدت 7 روز و گوش��ت قرمز به مدت 
س��ه روز، اخذ و آنت��ي ژن مدفوعي HP با بافر مخصوص 
 genericassays اس��تخراج و هم��ان روز با الیزا )کی��ت

ساخت آلمان( اندازه گیري گردید.
کی��ت ان��دازه گیري نیمه کم��ي IgG ض��د هیلکوباکتر 
پیلوري بر مبناي سنجش واکنش ایمونوآنزیماتیک بر روي 
فاز جامد )کمپاني پادتن علم س��اخت ایران( طراحي ش��ده 
اس��ت. جهت اخذ نمونه مناس��ب براي اندازه گیري فوق، 
س��رم بیمار را جدا نموده و در منهاي 20 درجه سانتي گراد 
نگهداري مي شد. سپس براي اندازه گیري IgG نمونه هاي 

منجمد شده ذوب مي گردید.
نمونه هایي که مقادیر IgG ضد هیلکوباکتر پیلوري بیش 

از 30Au/mI بود مثبت در نظر گرفته مي شد.

تعيين Cag-A در افراد با عفونت هيلكوباكتر پيلوري
 Cag-A قسمت دوم مطالعه ما تعیین وضعیت سویه هاي
در بیماران با ازوفاژیت اروزیو و افراد گروه کنترل بود. سرم 
بیماران و افراد کنترل در 20- درجه س��انتي گراد نگهداري 
 Cag-A بر علیه IgG مي شد و سپس وضعیت آنتي بادي
با روش Enzyme- Linked Immunsobent توسط 

کیت Cag A- Ig G EIA well اندازه گیري مي شد.
غلظ��ت آنت��ي بادي بر اس��اس منحن��ي اس��تانداردهاي 
معی��ن ب��ر ضد Cag-A و بر حس��ب واح��د arb/ml به 
دس��ت مي آید. م��واردي مثبت تلقي مي ش��دند ک��ه میزان 
 20 arb/ml بیش��تر از Cag-A آنت��ي ب��ادي ب��ر علی��ه 

باشند.
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آناليز آماري داده ها
اطاعات به دس��ت آمده وارد نرم اف��زار SPSS گردید. 
نتای��ج بصورت فراواني و میانگین هم��راه با انحراف معیار 
بی��ان گردی��د و از آزمون x2 جهت بررس��ي آم��اري و با 
اس��تفاده از نرم اف��زار آم��اري spss.17 اس��تفاده گردید. 
 در ای��ن مطالع��ه مقدار p کمت��ر از 0/05 از لح��اظ آماري 

معني دار تلقي گردید. 

مالحظات اخالقي 
از تمام��ي بیماران بع��د از دادن اطاعات کافي و به زبان 
قابل فهم بیماران، رضایت نامه آگاهانه جهت انجام آزمایش 
اخذ گردید ک��ه نمونه رضایت نامه در پیوس��ت پایان نامه 
وج��ود دارد. جه��ت انج��ام آزمایش هاي مرب��وط به طرح 
هیچ گون��ه هزینه اي به بیمار تحمیل نگردید و همچنین کلیه 

اطاعات بیماران محرمانه خواهد بود.

نتايج
در این مطالعه نقش هلیکو باکتر پیلوري در بیماران مبتا 
به آرتریت روماتوئید را مورد بررس��ي قرار دادیم که نتایج 

زیر به دست آمده است:
24 نفر از بیماران مرد و 83 نفر از بیماران زن بودند.

میانگین سني بیماران مرد 12/11±57/46 و میانگین سني 
.)P=0/035( بیماران زن 13/18±51/05 سال بود

میانگین مدت ابتا به بیماري در بیماران مرد 8/92±7/12 
س��ال و میانگی��ن م��دت ابتا به بیم��اري در بیم��اران زن 

.)P=0/737( 7/76±9/51 سال بود
سابقه فامیلي مثبت RA در 7 نفر از بیماران مرد و 40 نفر 

.)P=0/080( .از بیماران زن وجود داشت
5 نف��ر از بیم��اران مرد و 26 نفر از بیم��اران زن مبتا به

.)P=0/318( بودند HTN
 DM6 نفر از بیماران مرد و 13 نفر از بیماران زن مبتا به

.)P=0/363( بودند
داروه��اي مصرفي بیماران م��ورد مطالعه در جدول 4-1 
نشان داده ش��ده اس��ت. عائم بالیني بیماران دو جنس در 
جدول 2-4 نشان داده شده است. پارامترهاي آزمایشگاهي 
در بین بیماران دو جنس در جدول 3-4 نش��ان داده ش��ده 

است.
میانگی��ن امتیاز DAS28، میانگین امتیاز VAS، س��طح 
آنتي بادي س��رمي HP، س��طح آنت��ي ژن مدفوعي HP و 
سطح آنتي ژن Cag-A در بین بیماران دو جنس در جدول 
X نش��ان داده شده است. پارامترهاي آزمایشگاهي بر اساس 
س��طح آنتي بادي س��رمي HP در بیماران مورد مطالعه در 
جدول 4-4 نش��ان داده ش��ده اس��ت و نتایج جدول بیانگر 
این اس��ت که س��طح Anti-CCP، RF، ESR، CRPو 
Anti MCV در بیم��اران با آنتي بادي س��رمي HP مثبت 
بصورت معني داري بیش��تر از بیماران با آنتي بادي س��رمي 

HP منفي بود.
پارامترهاي آزمایشگاهي بر اساس سطح آنتي ژن مدفوعي 
HP در بیماران مورد مطالعه در جدول 5-4 نشان داده شده 
 RF، ESR، است و نتایج جدول بیانگر این است که سطح
CRP و Anti MCV در بیم��اران ب��ا آنت��ي ژن مدفوعي 
HP مثبت بصورت معني داري بیشتر از بیماران با آنتي ژن 

مدفوعي HP منفي بود.
پارامترهاي آزمایش��گاهي بر اس��اس سطح Cag-A در 
بیماران مورد مطالعه در جدول 6-4 نشان داده شده است و 
 RF، ESR، CRP نتایج جدول بیانگر این اس��ت که سطح
و Anti MCV در بیم��اران ب��ا Cag-A مثبت بصورت 

معني داري بیشتر از بیماران با Cag-A منفي بود.
ارتباط بین امتیاز DAS28 و VAS با آنتي بادي سرمي

HP و آنتي ژن Cag-A در بیماران مورد مطالعه در جدول 
7-4 نش��ان داده شده است و نتایج جدول بیانگر این است 
که تفاوت معن��ي داري در امتیاز DAS28 در بین بیماران 
با آنت��ي بادي س��رمي HP مثبت و منف��ي )P=0/064( و 
همچنی��ن بیماران با آنتي ژن مدفوع��ي HP مثبت و منفي 
)P=0/237( وجود نداشت ولي امتیاز DAS28 در بیماران 
با Cag-A مثبت بصورت معني داري بیش��تر از بیماران با 
Cag-A منفي بود )P >0/001(. امتیاز VAS در بیماران با 
آنتي بادي سرمي HP مثبت )P=0/031( و Cag-A مثبت 
)P=0/004( بص��ورت معني داري بیش��تر بود ولي تفاوت 
معن��ي داري بین امتی��از VAS در بین بیم��اران با آنتي ژن 

.)P=0/310( مثبت و منفي وجود نداشت HP مدفوعي
 HP با آنتي بادي سرمي DAS28ارتباط س��طوح امتیاز



11
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

و آنتي ژن Cag-A در جدول 8-4 نشان داده شده است و 
 DAS28 active نتایج جدول بیانگر این است که فراواني
در بیماران با آنتي ژن مدفوعي معني داري نبود ولي فراواني 
DAS28 active در بیم��اران با Cag-A مثبت بصورت 
معني داري بیشتر بود )P >0/001( و همچنین تفاوت معني 
داري در بین بیماران با آنتي بادي سرمي HP مثبت و منفي 

.)P=0/106( وجود نداشت
با در نظر گرفتن هر س��ه تست بصورت یکجا، 85 نفر از 
بیماران حداقل یک تس��ت مثبت داش��تند و تنها در 22 نفر 
از بیماران همه تس��ت ها منفي بود و 29 نفر از بیماران یک 
تس��ت مثبت، 32 نفر از بیماران 2 تست مثبت و 24 نفر از 

بیماران 3 تست مثبت داشتند.
میانگی��ن DAS28 در بیماران با هر س��ه تس��ت منفي 
0/89+4/74، در بیم��اران با یک تس��ت مثبت 4/98+0/89، 
در بیماران با 2 تس��ت مثبت 1/02+5/22 و در بیماران با 3 
 DAS28 تست مثبت 0/94+5/35 بود و هر چند میانگین
در بیماران با افزایش مثبت بودن تس��ت هاي مورد بررس��ي 
بیشتر مي شود ولي این اختاف از نظر آماري معني دار نبود 
)P=0/136(. گس��تره امتیاز DAS28 در بیماران بر اساس 

تعداد تست مثبت در نمودار 1-4 نشان داده شده است.

بحث
عفونت H. Pylori در بیماري هاي اتوایمیون باعث تشدید 
عائم و ش��عله ورشدن این بیماري ها مي شود، در این مطالعه 
عفونت H. Pylori در بیماران مبتا به RA را مورد بررسي 

قرار دادیم و نتایج زیر بدست آمد.
در مطالعه م��ا، آنتي ژن HP در 57/9%، آنتي ژن مدفوعي 
HP در 47/7% و آنتي ژن Cag-A در 48/6% بیماران مورد 

مطالعه وجود داشت.
در تحقیق��ي که در س��ال 2002 در جنوا ایتالیا انجام ش��د 
در بیم��اران RA ک��ه H. Pylori مثب��ت بودن��د و تح��ت 
ERADICATION هلیک��و باکت��ر پیلوري ق��رار گرفتند 
بصورت واض��ح کاهش عامت هاي بیماري را در عرض دو 
س��ال پیدا کردند. در حالي که گروه کنترل مبتا بهRA که از 
نظ��ر H. Pylori منفي بودند تغییر واضحي در عایم بالیني 

نداشتند )8(. 

 در یک مطالعه که توسط Smyk و همکارانش که در کالج 
س��لطنتي لندن در س��ال 2014 انجام گرفت با بررسي نقش 
عفونت با H. Pylori در بیم��اران بیان کردند که عفونت با 
H. Pylori مي تواند یک محرک و تشدید کننده بیماري هاي 

اتو ایمیون عمل کند )9(. 
در یک مطالع��ه که توس��ط magen و همکارانش انجام 
گرفت با بررسي نقش عفونت با H. Pylori در بیماري هاي 
مختلف بی��ان کردند ک��ه یافته ه��اي اپیدمیولوژی��ک بیانگر 
این اس��ت که یک واکنش متقاطع بی��ن t-cell ها وتولید اتو 
آنتي بادي ه��ا در ای��ن بیماران وجود دارد ک��ه مي تواند باعث 
ایجاد یا تش��دید بیماري هاي اتو ایمی��ون در بیماران مبتا به 

عفونت H. Pylori بشود )10(.
در یک مطالعه که توس��ط دکتر جعفرزاده و همکارانش که 
در دپارتمان ایمونولوژي دانشگاه کرمان بر روي سطح RF و 
ANA در بیماران مبتا به عفونت H. Pylori بیان کردند که 
میانگین س��طح R. F و ANA در بیماران دچار زخم پپتیک 
در زمینه عفونت با H. Pylori بصورت معني داري بیشتر از 

افراد گروه کنترل بود )11(.
در یک مطالعه که توس��ط Hsni و همکارانش در دانشگاه 
BETHESDA آمری��کا در س��ال 2011 انج��ام دادن��د ب��ا 
بررس��ي نقش عفونت H. Pylori در بیماري هاي اتوایمیون 
 بی��ان کردند که ش��واهد بالیني بیانگر این اس��ت که عفونت

 H. Pylori مي توان��د در بیماران مس��تعد ب��ه بیماري هاي 
اتوایمیون باعث تش��دید و یا شعله ور شدن این بیماري ها و 
واکنش متقاطع بین اتو آنت��ي بادي هاي موجود در t-cell ها 

شود )12(.
در یک مطالعه که توسط tanaka و همکارانش در انستیتو 
بیماري هاي روماتولوژیک دانش��گاه توکیو ژاپن در سال 2005 
 انج��ام دادند با بررس��ي عفون��ت ب��ا H. Pylori در بیماران 
R. A بصورت معني داري کمتر از افراد گروه کنترل بود )13(.

در یک مطالعه که توسط Jones و همکارانش در دپارتمان 
روماتولوژي دانشگاه منچستر انگلستان انجام گرفت با بررسي 
 فراوان��ي عفون��ت HP در بیم��اران ب��ا RA بی��ان کردند که
 68-43% بیماران مبتا به RA داراي عفونتHP بودند )14(.

در مطالع��ه م��ا نیز درص��د عفونت ب��ا HP همانند نتایج 
مطالعات فوق بود.
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در یک مطالعه که توس��ط ten Wolde و همکارانش در 
دپارتمان روماتولوژي دانش��گاه Leiden هلند انجام گرفت، 
 RA بیان کردند که درمان با ترکیبات طا در بیماران مبتا به
تاثیري بر روي پارامترهاي سرولوژیک عفونت با HP ندارد 

.)15(
در ی��ک مطالعه که توس��ط Voutilainen و همکارانش 
در فناند انجام گرفت، با بررس��ي درگیري معده و گاستریت 
در بیماران مبتا به RA بیان کردند که GU در 30% بیماران 
مبتا به RA وجود داش��ت که بصورت معني داري بیشتر از 
گروه کنترل بود و 48/8% بیماران مبتا به GU دچار عفونت 

با HP بودند )16(.
Goggin و همکاران��ش در بررس��ي خود در بیمارس��تان 
St Georges لندن بیان کردند که اس��تفاده از NSAIDs و 
عفونت با HP باعث تشدید عوارض گاستریت در بیماران با 

RA مي شود )17(.
در ی��ک مطالع��ه ک��ه توس��طGubbins و همکاران��ش 
در دپارتمان گاس��تروانترولوژي بیمارس��تان هن��ري فورد در 
دیترویت میش��یگان آمریکا انجام دادن��د بیان کردند که %41 
بیماران مبتا به RA داراي عفونت HP بودند، ولي ارتباطي 
بین عدم تحمل NSAIDs و عفونت با HP در بیماران مبتا 

به RA مشاهده نشد )18(.
در ی��ک مطالعه ک��ه توس��طZentolin و همکارانش در 
جنواي ایتالیا انجام گرفت با بررسي عفونت با HP در بیماران 
مبت��ا به RA بیان کردند که ریش��ه کني عفونت HP باعث 

کاهش شدت بیماري RA مي شود )8(.
در یک مطالعه دیگري که توسط Zentolin و همکارانش 
در جن��واي ایتالیا انجام گرفت با بررس��ي عفونت با HP در 
بیماران مبت��ا به RA بیان کردند ک��ه عفونت با HP باعث 

تشدید عایم در بیماران مبتا به RA مي شود )19(.
 Anti MCV و RF، ESR، CRP اما در مطالعه ما، سطح
در بیماران با آنتي ژن HP مثبت، آنتي ژن مدفوعي HP مثبت 

و بیماران با Cag-A مثبت بصورت معني داري بیشتر بود.
تفاوت معني داري در امتی��از DAS28 در بین بیماران با 
آنت��ي ژن HP مثبت و منفي )P=0/064( و همچنین بیماران 
ب��ا آنتي ژن مدفوعي HP مثب��ت و منفي )P=0/237( وجود 
نداش��ت ولي امتیاز DAS28 در بیماران با Cag-A مثبت 

بصورت معني داري بیش��تر از بیماران با Cag-A منفي بود 
 HP در بیم��اران ب��ا آنت��ي ژن VAS امتی��از .)P >0/001(
مثب��ت )P=0/031( و Cag-A مثبت )P=0/004( بصورت 
 VAS معني داري بیشتر بود ولي تفاوت معني داري بین امتیاز
در بین بیماران با آنتي ژن مدفوعي HP مثبت و منفي وجود 

.)P=0/310( نداشت
فراواني DAS28 active در بیماران با آنتي ژن مدفوعي 
منفي بصورت معني داري بیشتر بود )P=0/016( ولي فراواني 
DAS28 active در بیم��اران ب��ا Cag-A مثبت بصورت 
معن��ي داري بیش��تر ب��ود )P >0/001( و همچنی��ن تفاوت 
معن��ي داري در بین بیماران با آنتي ژن HP وجود نداش��ت 

.)P=0/106(

نتيجه گيري
س��طح RF، ESR، CRP و Anti MCV در بیم��اران با 
آنتي بادي HP مثبت، آنتي ژن مدفوعي HP مثبت و بیماران 

با Cag-A مثبت بصورت معني داري بیشتر بود.
تف��اوت معن��ي داري در امتی��از DAS28 در بین بیماران 
ب��ا آنتي بادي HP مثبت و منف��ي و همچنین بیماران با آنتي 
ژن مدفوع��ي HP مثبت و منفي وجود نداش��ت ولي امتیاز 
DAS28 در بیماران با Cag-A مثبت بصورت معني داري 
بیشتر از بیماران با Cag-A منفي بود. امتیاز VAS در بیماران 
با آنتي بادي HP مثبت و Cag-A مثبت بصورت معني داري 
بیش��تر بود ولي تفاوت معن��ي داري بین امتیاز VAS در بین 
بیماران با آنتي ژن مدفوعي HP مثبت و منفي وجود نداشت.

آنت��ي ژن  ب��ا  بیم��اران  فراوان��ي DAS28 active در 
 مدفوعي منفي بصورت معني داري بیش��تر بود، ولي فراواني
 DAS28 active در بیم��اران ب��ا Cag-A مثبت بصورت 
معني داري بیش��تر بود و همچنین تفاوت معني داري در بین 

بیماران با آنتي بادي HP مثبت و منفي وجود نداشت.

پيشنهادات
پیشنهاد مي شود که فالواپ و درمان بیماران RA بخصوص 
م��وارد مق��اوم و با DAS28 باال بررس��ي از نظر عفونت با 
ارگانیسم HP سرم و مدفوع و Cag-A الزم به نظر مي رسد 
که به درمان و کنترل بهتر و بیشتر بیماران کمک خواهد کرد.
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محدوديت ها
کم بودن تعداد بیماران و محدودیت بودجه طرح

جدول 1-4: داروهاي مصرفي بیماران در بین دو جنس
جنس

P
زنمرد

19570/318هیدروکسي کلروکین
17650/446پردنیزولون

MTX15490/760

جدول 2-4: بررسي عالئم بالیني GI بیماران دو جنس
جنس

P
زنمرد

Vomiting 9330/809

Nausea 10440/328

Heartburn 17520/461

Bloat 7350/251

جدول 3-4: بررسي پارامترهاي آزمایشگاهي در بین بیماران دو جنس
جنس

P
زنمرد

RF25.54±24.8721.65±15.130.346

ESR21.04±13.4925.30±19.610.321

CRP18.88±10.0818.37±11.590.848

Hemoglobin13.62±1.7212.32±1.18<0.001

Anti.CCP128.75±486.8946.54±109.240.155

Anti.MCV37.17±17.0626.66±18.850.092
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جدول 4-4: بررسي پارامترهاي آزمایشگاهي بر اساس سطح آنتي بادي HP در بیماران مورد مطالعه
H.pylori IgG level(Iu/ml)

P
<30>30

RF15.51±19.8727.61±14.07<0/001
ESR14.78±15.9631.29±17.06<0/001
CRP12.47±8.0122.85±11.26<0/001

Hemoglobin12.75±1.5512.52±1.330/410
Anti.CCP68.93±357.3962.11±123.840/889
Anti.MCV19.67±16.6436.07±17.460/002

جدول 5-4: بررسي پارامترهاي آزمایشگاهي بر اساس سطح آنتي ژن مدفوعي HP در بیماران مورد مطالعه
Stool HP Ag Level(Iu/ml)

P
<23>23

RF20.13±19.7425.16±14.940/143
ESR19.29±15.0029.90±20.340/003
CRP16.29±9.8120.90±12.250/003

Hemoglobin12.78±1.4312.43±1.410/204
Anti.CCP64.45±319.8065.57±136.510/982
Anti.MCV27.30±20.6330.78±17.370/521

جدول 6-4: بررسي پارامترهاي آزمایشگاهي بر اساس سطح سرمي Cag-A در بیماران مورد مطالعه

Cag-A level
P

<25>25

RF12.65±9.9932.96±18.19<0/001

ESR15.45±15.7633.75±16.39<0/001

CRP12.95±8.5624.33±10.80<0/001

Hemoglobin12.79±1.4312.43±1.400/232

Anti.CCP24.11±25.16108.21±352.400/078

Anti.MCV18.08±16.0440.28±14.45<0/001
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Cag-A و HPآنتي ژن مدفوعي ،HP باآنتي بادي VAS و DAS28 جدول 7-4: ارتباط بین امتیاز 
 در بیماران مورد مطالعه

DAS28VAS
 Mean±Std

Deviation
P

 Mean±Std
Deviation

P

H.pylori.IgG.level
<304.89±0.98

0.064
39.33±11.90

0.031
>305.24±0.9244.61±12.61

Stool.Ag.level
<235.20±0.91

0.237
43.57±11.23

0.310
>234.97±1.0141.10±13.82

Cag-A level
<254.71±0.84

<0.001
39.27±11.36

0.004
>255.50±0.9145.69±12.97

Cag-A و HP با آنتي ژن DAS28 جدول 8-4: بررسي ارتباط امتیاز

 
DAS28 level

P
Active
>5.1

Partial remission
2.6-5.1

 H.pylori IgG level
<301926

0.106
>303626

Stool Ag level
<233521

0.016
>232031

Cag-A level
<251738

<0.001
>253814

نمودار 1-4: گستره تغییرات DAS28 در بیماران بر اساس تعداد تست مثبت
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بيماري هاي ناخن

مقدمه
ه��دف از ارائه این مطالب که به ص��ورت پي در پي در 
این شماره و ش��ماره هاي آتي مجله آزمایشگاه و تشخیص 
درج خواهند ش��د آش��نائي با بیماري هاي قارچي ناخن و 
روش هاي تش��خیص صحیح آزمایش��گاهي آن است. براي 
این منظور ابتدا آناتوم��ي و فیزیولوژي ناخن مرور گردیده 
و س��پس آسیب شناسي ناخن و ترمینولوژي مربوطه همراه 
با درج تصاویر مرتبط مورد بحث قرار خواهد گرفت تا در 
نهایت به ش��رح و توصیف انواع بیماري هاي قارچي ناخن 

پرداخته شود. 
کلم��ات کلی��دي: بیماري ه��اي ناخ��ن، اونیکومایکوز، 
بیماري هاي قارچي ناخ��ن، کچلي ناخن، اختاالت ناخن، 

ناهنجاري هاي ناخن

آناتومي ناخن
)nail plate( صفحه ناخن

صفحه ناخن از کراتین سخت و نیمه شفافي تشکیل شده 
اس��ت. توده کراتین موجود از ماتریکس ناخن سرچش��مه 
مي گی��رد. در کراتین نیمه ش��فاف دو س��اختمان مش��اهده 
مي ش��ود: النوال )تصویر شماره 1و2( که به شکل هال ماه 
سفید رنگ است )ماتریکس( و بستر صورتي رنگ ناخن که 

شامل یک شبکه غني عروقي است )تصویر شماره 1و2(.
 )matrix( ماتریکس

یک س��اختمان اپیتلیالي بس��یار اختصاص یافته است که 

ت��وده صفحه ناخن را مي س��ازد. رش��د و بل��وغ ماتریکس 
شبیه س��ایر س��اختمان هاي اپیتلیالي اس��ت و طبقه شاخي 
)استراتوم کورنئوم( بس��یار متراکم و فشرده اي تولید مي کند 
که به صفحه ناخن موسوم است. ماتریکس بصورت مسطح 
و بیضوي از زیر چین پروکس��یمال ناخن گسترش مي یابد 
و دقیق��ا فراتر از بخش پروکس��یمال بخش قابل مش��اهده 
صفحه ناخن و در واقع کمي بیش��تر از یک سوم ماتریکس 
از طریق صفحه ناخن بصورت النوالي هالي س��فید رنگ 
دیده مي ش��ود. اپیتلیوم چین پروکس��یمال ناخن و قسمت 
پروکس��یمال ماتریکس در زیر چین ناخن قس��مت باالیي 
صفحه ناخن را مي سازد. ماتریکس دیستال )النوال( قسمت 
عمقي صفحه ناخن را مي س��ازد که به بس��تر ناخن متصل 

شده است.

تصویر شماره 1

  دكتر محمد قهري
دكتراي علوم آزمايشگاهي، PhD قارچ شناسي 

استاديار دانشگاه امام حسين )ع(
ghahri14@gmail.com

بخش اول
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تصویر شماره 2

 )nail bed( بستر ناخن
بس��تر بسیار عروقي اپیتلیوم زیر صفحه ناخن است که از 
قسمت النوالي دیستال ش��روع مي شود و در نزدیک نوک 
 )hyponychium( انگشت در قسمتي به نام هایپونیشیوم
خاتمه مي یابد. س��طح آن شامل پشته هاي )ridges( طولي 
موازي اس��ت که بصورت دیس��تال از النوال به سمت نوک 
انگش��ت گس��ترش مي یابند. پش��ته ها با ش��یارهاي درمال 
زیرین بطور مناس��ب جفت مي ش��وند )ب��ر یکدیگر منطبق 
مي شوند(. پش��ته هاي درمال باالیي با شیارهاي بستر ناخن 
جفت مي گردند و حاوي عروق خوني هس��تند که هنگامي 
ک��ه در اثر تروما یا بیماري تحت تاثی��ر قرار مي گیرند یک 
 الگ��وي خونریزي بي نظیر ایج��اد مي کنند که تحت عنوان
 splinter hemorrhage مش��هور است )تصاویر شماره 
10 ال��ي 16(. هنگام��ي که خونریزي محدود به ش��یارهاي 
درمال باشد از طریق صفحه ناخن بصورت یک خط خوني 

به نظر مي رسد. 
 )hyponychium( هایپونیشیوم

جایي اس��ت که صفحه ناخن خاتم��ه مي یابد و اتصال یا 
پیوندش را با بس��تر ناخن از دس��ت مي دهد. هایپونیشیوم 
بخش کوتاهي از اپیدرم اس��ت که از قس��مت دیستال بستر 
ناخن تا ش��یار دیس��تال آن گس��ترش مي یابد. طبقه شاخي 
ناخن )اس��تراتوم کورنئوم( ممکن اس��ت در زیر لبه انتهایي 

ناخن تجمع یابد.

 )distal groove( شیار دیستال
شیار دیستال یک فش��ردگي نیم دایره اي است در اپیدرم 
در قس��مت دیس��تال هایپونیش��یوم و در واقع یک مرز بین 

واحد ناخن و نوک انگشت است. 
)proximal nail fold( چین قسمت ابتدایي ناخن

چین پروکس��یمال ناخن پوستي است که روي ماتریکس 
را پوشانیده است. کراتین از سطح آن به صفحه ناخن جریان 
مي یابد تا کوتیکول را تش��کیل دهد. حلقه هاي مویرگي در 
قس��مت نوک چین پروکسیمال ناخن به طور نرمال کوچک 
و نامش��خص است اما در جریان بیماري هایي مانند لوپوس 
اریتماتوس سیستمیک و اسکلرودرما به صورت مشخص و 
متمایزي درمي آید. چین قس��مت پروکسیمال صفحه ناخن 
را در حدود چند میلي متر مي پوشاند و سپس یک چرخش 
180 درجه اي مي سازد و به سمت عقب با تماس مستقیم با 
صفحه ناخن خم بر مي دارد. کراتین موجود در این قسمت 
از چین ناخن به صفحه ناخن تبدیل مي شود. یک چرخش 
180 درج��ه اي دیگر نم��وده و با ماتریکس ناخن پیوس��ته 

مي شود.
)lateral nail fold( چین جانبي ناخن

ی��ک فش��ردگي طولي در قس��مت هاي کناري انگش��ت 
 است که ش��امل لبه هاي جانبي صفحه ناخن است )تصویر

 شماره 1و2(.
 )cuticle( کوتیکول

کوتیک��ول طبق��ه ش��اخي )اس��تراتوم کورنئ��وم( چین 
پروکس��یمال ناخن است که گس��ترش مي یابد و به صفحه 
ناخن پروکس��یمال مي چسبد. تش��کیل یک سد را مي دهد 
و یک س��یل کننده اس��ت که از نفوذ رطوبت، باکتري ها و 
مخمرها جلوگیري مي کند که ب��ه فضاي بالقوه بین صفحه 
ناخن و چین پروکس��یمال وارد نش��وند. این ساختمان مهم 
نباید دس��تکاري شود یا برداش��ته شود زیرا ممکن است در 
اثر دس��تکاري و یا رطوبت بیش از اندازه به طور دائم نابود 

شود )تصویر شماره 1و2(

فيزيولوژي ناخن
ناخن هاي انگش��ت دست سریع تر از ناخن هاي انگشت 
پا رشد مي کنند. ناخن هاي دست در هر روز در حدود یک 
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دهم میل��ي متر یا معادل 3 میلي متر در ماه رش��د مي کنند. 
ناخن ه��اي پا در هر ماه معادل یک میلي متر رش��د دارند و 
تقریبا 5/5 ماه براي دس��ت و 12 ال��ي 18 ماه براي پا طول 
مي کش��د تا ناخن از قسمت ماتریکس به لبه آزاد آن برسد. 
ناخن هاي بچه هاي زیر 14 س��ال رشد س��ریع تري دارند. 
یک کاهش در میزان تقسیم سلول هاي ماتریکس در جریان 
شیمي درماني، درمان رتینوئید و در بیماري هاي سیستمیکي 
مانند مخملک اتفاق مي افتد. کاهش موقت در تقسیم سلولي 
ماتریکس)می��زان رش��د( موجب کاه��ش ضخامت )نازک 
شدن( در صفحه ناخن مي شود و اثر آن بصورت یک شیار 
افقي باقي مي ماند که به خطوط بیو )beau lines( موسوم 

است )تصاویر شماره 3و4(.

تصویر شماره 3

 

تصویر شماره 4

عمق ش��یار نشان دهنده درجه کاهش رشد )یا به عبارتي 
منعک��س کننده ش��دت بیم��اري تاثیر گذار قبلي( اس��ت. 
ناخن هایي که قسمت هاي قدامي )دیستال( آن از بستر ناخن 
جدا مي ش��وند )اونیکولیز( رشد سریع تري دارند )تصاویر 

شماره 5 و 6 (.

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6

آسيب شناسي ضايعات ناخن
 اونیکوآتروفي )اونیکآتروفي(  

در نتیجه آسیب به ماتریکس ناخن یا به دنبال یک بیماري 
ش��دید، ناخن ها مي توانند آتروفیه ش��وند. این وضعیت را 
اونیکوآتروف��ي مي گوین��د. در حقیقت هم��ان تحلیل رفتن 
ناخن اس��ت. در این حالت رش��د ناخن بسیار کند است به 
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ط��وري که لبه آزاد ناخن نیز وجود ن��دارد. همچنین ناخن 
جاي خود را از دس��ت داده، کدر مي شود. در برخي موارد 
ناخن خرد ش��ده و کاما مي  افتد. هنگامي که ناخن آتروفیه 
مي شود نما و ظاهر سالم خود را از دست  مي دهد و شروع 
به کوچک شدن مي کند و ممکن است در نهایت تمام آن رو 
به زوال برود. درج��ات متنوعي از این حالت وجود دارند. 
ممکن اس��ت در یک فرد فقط قسمتي از یک ناخن آتروفیه 
ش��ده باشد اما هیچ گاه بدتر نشده باشد زیرا علت بروز آن 
ش��ناخته شده و به موقع در صدد درمان آن برآمده است. از 
س��وي دیگر، گاهي اوقات عامل اولیه هنوز در کار اس��ت 
و صدمه به ناخن ها آنقدر ش��دید اس��ت که شخص ممکن 
اس��ت تمام ناخن هایش را از دست بدهد. اونیکآتروفي هر 
دو جنس را تحت تاثیر قرار مي دهد و منحصر به بالغین نیز 
نمي باش��د. بچه ها نیز ممکن اس��ت از آن رنج ببرند و حتي 
ممکن است نوزادان در اثر بیماري هایي که موجب آتروفي 
ناخن مي ش��وند متولد ش��وند. اونیکآتروفي موجب درد یا 
ناراحتي نمي ش��ود. برخي از عل��ل اونیکآتروفي عبارتند از: 
تروما مثل س��وختگي ها یا صدمه به ماتریکس، بیماري هاي 
ژنتیکي، مشکات عروقي، مشکات تیروئید و بیماري هاي 
پوس��تي نظیر لیکن پان، س��ندروم اس��تیونس- جانس��ون 
)Stevens – Johnson syndrome( و س��ندروم الیلز 

.)Lyell’s syndrome(

اونیکآتروفي

ضايعا ت ناشي از تروما
ش��اید ش��ایع ترین عامت ضربه وارده به ناخن، هماتوم 
زیر ناخن )تصویر شماره 7 و 8 و 9( یا خونریزي در الباي 
الیه ش��اخي بستر ناخن باش��د. این حالت عموما در یک یا 

چند ناخن پا دیده مي ش��ود و اهمیت آن از این لحاظ است 
ک��ه ممکن اس��ت از یک ضایعه مانوس��یتي یا یک مانوم 
بدخیم، غیر قابل تش��خیص باش��د. چنانچه این عارضه در 
شس��ت پا ایجاد شده باشد، ممکن است به علت بلند بودن 
صفحه ناخن یا تنگ بودن کفش و فش��رده ش��دن انگشتان 
پا به کفش باش��د. این حالت بیش��تر اوقات در نتیجه تکرار 
شروع و توقف ناگهاني یک حرکت اتفاق مي افتد و در بین 
بازیکنان تنیس، اس��کواش یا راکت بال معمول اس��ت و به 
عنوان »انگش��ت پاي ورزشکار« یا » انگشت پاي تنیس« نام 
گرفته است. در جاگرها و دوندگان هم با مکانیسم مشابهي 
انگش��ت چهارم و پنجم پا مبتا مي شود که به نام » انگشت 
پاي جاگر« نامیده مي ش��ود. به نظر مي رسد در بین بازیکنان 
فوتبال به علت نحوه پرتاب توپ، انگش��تان دوم و سوم پا 
مکررا درگیر ش��ده و این عارضه در آن ها نیز »انگشت پاي 
ساکر« نامیده مي شود. باید اضافه کرد که این تقسیم بندي ها 
تا حدودي اختیاري بوده و هر یک از انگشتان پا یا تعدادي 
از آن ها ممکن اس��ت در فعالیت هاي ورزش��ي مبتا شوند. 
اگر هرگونه ابهامي درب��اره ماهیت تغییر رنگ ناخن از آبي 
به قهوه اي و به س��یاه وجود داش��ته باش��د، براي تشخیص 
صحیح انجام بیوپسي ضرورت مي یابد. بر طبق گزارش هاي 
اولیه بی��ن 20 تا 25 درصد از موارد مانوم لنتیگو-ي نوک 
انگشتان که ناخن را درگیر مي کند سابقه ضربه وجود دارد، 
هر چند وجود س��ابقه ضربه به تنهایي براي تش��خیص این 
عارضه کافي نیست.                                                         

ع��اوه بر هماتوماي زیرناخن��ي، خونریزي خطي ممکن 
اس��ت نمودي از وارد ش��دن ضربه ناشي از ورزش یا سایر 
صدمات باش��د. تش��خیص این عامت در معاینات بالیني 
آس��ان تر است و از ضایعات ناش��ي از مانین، افتراق داده 
مي شود. خونریزي خطي ممکن است در نتیجه بیماري هاي 
اولی��ه ناخ��ن )پس��وریازیس و عفونت قارچ��ي( و بعضي 
اختاالت سیستمیک )دیسکرازي خوني، لوپوس اریتماتو( 

نیز ایجاد شود.
در عاقمندان و ورزش��کاران حرفه اي ورزش کاراته، در 
اثر ضربات سریع و محکم انگشتان دست و پا، به ماتریکس 
ناخن آسیب وارد مي شود. در این ورزش، ماتریکس صدمه 
مي خورد که این خود منجر به اختال زودگذر در تش��کیل 



21
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

کراتینوس��یت مي ش��ود. به طور کلینیکي این عامل منجر به 
سفیدي غیر عادي ناخن )معموال در باندهاي افقي( مي شود. 
بس��تر ناخن هم س��فید مي ش��ود ولي بیماریزایي این تغییر 
مشخص نیست. عقیده بر این است که این حالت در نتیجه 
اخت��االت زود گذر در تامین خون بس��تر ناخن به وجود 
مي آید. این تغییرات دائمي نیستند و اگر ورزش کاراته ادامه 
نیاب��د، ظاهر ناخن، در مدت 3 ال��ي 6 ماه مجددا به حالت 
ع��ادي بر مي گردد. این تغییرات که به خطوط بیو موس��وم 

هستند در جاي دیگري مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 اس��کیت ب��ازان حرفه اي )ب��ازي چوگان و تفری��ح( دچار 
دیس��تروفي ناخن در انگش��تان پا مي شوند. پوشیدن کفش هاي 
تنگ اس��کیت براي مدت بسیار طوالني، فش��ار شدیدي را به 
انگش��تان پا وارد مي کند و منجر به اونیکورکس��ي مي شود. در 
این افراد س��ایر تغییرات تروماتیک که در باال ذکر ش��د شامل 
هماتوم��اي زیر ناخني، خونریزي خطي، لوکونیکیا و اونیکولیز 
نیز ممکن اس��ت ظاهر ش��ود. یک نوع ضایعه دیگر که رفع آن 
خیلي مش��کل اس��ت “ ناخن انبري” اس��ت. این ضایعه در اثر 
انحناي بیش از حد ورقه ناخن اس��ت که صفحه ناخن بر روي 
بستر ناخن تجاوز مي کند و به آن فشار وارد مي کند و منجر به 
درد شدیدي در ناخن مي شود. اغلب بند انگشت انتهایي، دچار 
اگزوستوز، آرتریت مفصل تحتاني انگشت یا هر دو مي شود. این 
بیماري مي بایست با جراحي معالجه شود، در غیر این صورت 
ش��خص قادر نخواهد بود که به شغل خود ادامه دهد. درمان یا 
برداشتن بخش��ي از ماتریکس )نازک تر کردن ناخن( و بریدن 
اس��تخوان اضافي عاوه بر درمان هاي محافظه کارانه و تسکین 
بخش انجام مي شود. در نجاران، قالیبافان و کارگران ساختماني 
اغلب ناخنک ناش��ي از ضربه دیده مي ش��ود که به راحتي قابل 
تش��خیص است ولي به سختي درمان مي شود. برخورد چکش 
با انگشت سبب تخریب دائمي ماتریکس ناخن و زخمي شدن 
آن مي ش��ود. اپي تلیوم زیرین حصار فوقاني ناخن با قسمتي از 
بس��تر ناخن )از زماني که ماتریکسي وجود ندارد تا ورقه ناخن 
را تولید کند و آن ها را جدا نماید( ممزوج ش��ده و با هم رش��د 
کرده و ایجاد یک بد ش��کلي بال مانند س��ه گ��وش را مي کنند 
که “پتریجیوم” نامیده مي ش��ود. این نقص قابل برگشت و قابل 
درمان نمي باش��د ولي با جراحي اصاح مي شود، بدین ترتیب 
که ماتریکس زخمي را بریده و خارج کرده و بافت س��الم باقي 

مانده را کنار هم مي آورند و درنتیجه زخم برطرف مي ش��ود اما 
یک ورقه ناخن پیوسته و نازک تر را ایجاد مي کند. 

 Hematoma خونمردگي
وارد شدن ضربه به ناخن موجب پارگي مویرگ هاي بستر 
ناخن مي  شود. به  عنوان مثال هنگامي که جسمي روي انگشت 
بیفتد و یا پایه صندلي روي انگش��ت قرار گیرد، همچنین در 
هنگام له  ش��دگي  ها یا پیچ  خوردگي  ها، این حالت به  وجود 
مي  آی��د.  خون حاصل ما بین صفحه ناخن و بس��تر آن به دام 
افتاده، خونمردگي )هماتوم( تشکیل مي  شود. هماتوم مي  تواند 
موجب جدا شدن و افتادن ناخن شود. همچنین ممکن است 
موجب عفونت شود، زیرا بافت هماتوم براي رشد باکتري  ها 
و قارچ ها مناس��ب است. جذب شدن خود به خود هماتوم 
ممکن اس��ت مدتي طول بکشد و گاهي موجب تغییر شکل 

ناخن مي  شود )تصاویر شماره 7 و 8 و 9(.

تصویر شماره 7

تصویر شماره 8



22
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

 تصویر شماره 9

حتي ممکن اس��ت کفش  هایي که براي پا کوچک باشند، 
هنگام راه رفتن یا دویدن موجب آسیب دایم به ناخن هاي پا 
شوند. این حالتي است که آن را ضربه کوچک )میکروتروما( 
مي  نامند. این حالت در فوتبالیس��ت ها و دوندگان مسیرهاي 
طوالني به  طور ش��ایع مش��اهده مي ش��وند. همین  طور در 
تایپیست هایی که ناخن  هاي بلند دارند ممکن است به دلیل 
فشردن دائمي کلیدها، به ناخن هاي دستانشان ضربه کوچک 
وارد شده و باعث جمع شدن خون زیر ناخن  هایشان شود. 
برخي از اوقات به  دلیل فش��اري که این لخته خون بر بستر 
ناخ��ن وارد مي کن��د، ناحیه لخته دردناک مي  ش��ود. در این 
ش��رایط، گاهي پزشک با استفاده از یک سوزن استریل یک 
سوراخ کوچک روي ناخن ایجاد مي کند تا خون زیر ناخن 
خارج ش��ود و فش��ار وارد بر ناخن برطرف ش��ود. هماتوم 

مي  تواند موجب جداشدن و افتادن ناخن شود. 
خونریزي: هماتوم زیر ناخن تقریبا همیشه ناشي از تروما 
اس��ت. خونریزي عاوه بر اخت��االت طب عمومي ممکن 
اس��ت همچنین در پس��وریازیس، درماتیت و عفونت هاي 

قارچي دیده شود.
-  تروما به صفحه ناخن ممکن اس��ت س��بب خونریزي 
فوري و درد ش��ود. خونریزي مي تواند س��بب جدا شدگي 

ناخن شده و درد بیشتري ایجاد کند.
- وارد ش��دن تروما به چین ناخن��ي پروگزیمال مي تواند 
خونریزي ایجاد کند که ممکن اس��ت تا چند روز آش��کار 

نباشد.
- ممکن است صفحه ناخن در محل چین ناخني به رنگ 

خون درآید و مانوم را تقلید کند. 
- خونریزي در فضاي بس��ته زی��ر ناخن به رنگ قهوه اي 

تیره یا سیاه در آمده و ماه ها طول مي کشد تا محو شود.

 Splinter Hemorrhages خونريزي رگه اي
در اث��ر پارگي مویرگ هاي بس��تر ناخن ایجاد مي  ش��وند. 
ش��ایع ترین علت ایجاد آن ضربه  هایي است که در طول روز 
و در اثر رفتار نامناس��ب با ناخن ه��ا و طي کارهاي روزانه به 
ناخن وارد مي  شوند. اهمیت بالیني چنداني ندارند، بلکه صرفا 
موجب نماي ناخوشایندي مي  شوند. خونریزي ناشي از تروما 
یا بیماري عروق در عمق ناودان هاي موجود در این بستر سبب 
 )splinter hemorrhage( تش��کیل الگوي خونریزي خطي

مي شود )تصاویر شماره 10 الي 16(.

تصویر شماره 10

تصویر شماره11
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 تصویر شماره 12
 ای��ن حالت از خونریزي زیر ناخ��ن در بیماران مبتا به 
اس��کلرودرمي، اندوکاردیت باکتریال تح��ت حاد، لوپوس 
اریتمات��وي سیس��تمیک، آرتریت روماتوئید، س��ندرم آنتي 

فسفولیپید و در تروما ممکن است دیده شود.

تصویر شماره 13

تصویر شماره 14

تصویر شماره 15

تصویر شماره 16
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بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و پنهان كردن 
دانش در سطح فردي آزمايشگاه هاي باليني در 

بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

چكيده 
مقدمه: علیرغم تاش زیاد براي انتقال و به اشتراک گذاري 
دانش در س��ازمان ها، تاش هاي انجام شده در این زمینه با 
چالش هاي زیادي روبرو اس��ت. در بسیاري از موارد حتي 
زماني که تسهیات مناسب براي به اشتراک گذاري دانش در 
س��ازمان ها وجود دارد، کارکنان چندان عاقه مند به انجام 
ای��ن کار نیس��تند و دانش خود را پنهان مي کنند. از س��وي 

دیگر، پنهان کردن دانش مي تواند منجر به کاهش بهره وري 
و حت��ي کاهش س��ود در س��ازمان ها به ویژه س��ازمان هاي 
بهداش��تي و درماني و باالخص آزمایشگاه هاي بالیني گردد. 
لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازماني 
با پنهان س��ازي دانش فردي و س��ازماني در آزمایشگاه هاي 
بیمارستاني و مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي 

تهران انجام شده است.

  دكتر حسين درگاهي 
اس�تاد گروه مديريت خدمات بهداش�تي درماني، مركز تحقيقات 
مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

hdargahi@tums.ac.ir

 آرزو دست افكن
كارشناس مديريت خدمات بهداش�تي درماني، دانشگاه علوم 

پزشكي تهران، تهران، ايران
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مواد و روش ها: پژوهش توصیفي تحلیلي حاضر در سال 
95-94 در بین کارکنان آزمایشگاه هاي بیمارستان ها و مراکز 
بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. جامعه 
آماري پژوهش شامل کل کارکنان آزمایشگاه ها به تعداد 750 
نفر بود که از این تعداد با اس��تفاده از جدول مورگان تعداد 
256 نفر به صورت تصادفي برحسب تعداد کارکنان هر یک 
از آزمایش��گاه هاي بیمارس��تاني و مراکز بهداشتي درماني با 
روش نمونه گیري تخصیص متناس��ب انتخاب شدند. ابزار 
پژوهش ش��امل پرسش��نامه هاي پنهان س��ازي و پرسشنامه 
فرهنگ س��ازماني دنیس��ون همراه با س��واالت دموگرافیک 
کارکنان بود. تعداد 220 نفر به پرسش��نامه ها پاس��خ دادند و 
بنابراین ضریب پاسخگویي برابر 80% به دست آمد. داده هاي 
به دس��ت آمده توس��ط نرم افزار spss 22 مورد تحلیل قرار 
گرفت و نتایج توصیفي به صورت میانگین و انحراف معیار 
 و نتایج تحلیلي با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، 
پیرس��ون و تي دو نمونه اي و آنالیز واریانس یک طرفه ارائه 

گردید. 
یافته ه��ا: تعداد 220 نف��ر از کارکنان آزمایش��گاه ها در 
مطالعه حاضر شرکت کردند که بیشتر آن ها از جنس مونث، 
داراي مدرک تحصیلي کارشناسي، داراي سابقه کار 6 ماه تا 
2 سال و 11 تا 15 سال و بدون سابقه مدیریتي بودند. میزان 
فرهنگ سازماني و پنهان سازي دانش و مولفه هاي آن ها در 
س��طح متوسط بود و هم بستگي معکوس و معني داري بین 

فرهنگ سازماني و مولفه پنهان سازي دانش مشاهده شد.
نتیج��ه گیري: تقویت فرهنگ س��ازماني و مولفه هاي آن 
ش��امل مشارکت سازماني، وحدت و یکپارچگي، سازگاري 
کارکنان و توجه خاص بر ماموریت سازمان، موجب کاهش 
پنهان س��ازي دانش فردي و س��ازماني در آزمایش��گاه هاي 

بالیني مي شود.
کلی��د واژه ها: پنهان س��ازي دانش، به اش��تراک گذاري 
دانش، فرهنگ س��ازماني، آزمایش��گاه بالیني، دانشگاه علوم 

پزشکي تهران

مقدمه
فرهنگ س��ازماني همان ارزش هاي اساس��ي – باورها و 
اصول اخاقي مي باش��د که نقش پای��ه اي را براي مدیریت 

س��ازمان ایفا مي کند. فرهنگ سازماني ارزش هایي است که 
به صورت منحصر به فرد در س��ازمان نگهداري مي شود و 
از سازگاري س��ازماني آغاز شده و به رفع نیازهاي محیطي 
منتهي مي شود )1(. پیشینه فرهنگ سازماني به پیدایش اولیه 
س��ازمان ها بر مي گردد؛ به طوري که هر س��ازمان به محض 
به وجود آم��دن در درون خود فرهنگي را بارور مي کند که 
محص��ول یا نتیجه روابط متقابل و تعاماتي اس��ت که بین 
تعصب��ات و اص��ول مورد قبول بنیان گذاران از یک س��و و 
آنچه اعضاي س��ازمان در ب��دو ورود مي آموزند و نیز آنچه 

بعدا خواهند آموخت، برقرار مي گردد )2(.
فرهنگ س��ازماني ی��ک مفهوم مح��وري در تئوري هاي 
مدیریت در خلق دوباره س��ازمان و روابط با کارکنان است 
)3(. فرهنگ چون چسبي نامریي هنجاري است که اعضاي 
سازمان را کنار یکدیگر حفظ مي کند و در اعتقادات، باورها 
و ارزش هاي مش��ترک اعضاي س��ازمان جری��ان دارد )4(. 
فرهنگ عاوه بر انتقال حس هویت به اعضا، تعهد سازماني 
را به آس��اني به وجود مي آورد، ثبات را در س��ازمان ارتقاء 
بخشیده، به رفتارها شکل داده و آن را هدایت مي کند )5(.

تاکنون تعاریف متنوعي از فرهنگ سازماني، نظام اعتقادات 
و باورها، ارزش ها و الگوهاي اساس��ي رفتاري مشترک که 
عموما افراد سازمان پایبند آن بوده و در طول زمان نیز توسعه 
مي یابد ارائه ش��ده اس��ت )6(. فرهنگ سازماني توجه را به 
جنبه نرم افزاري س��ازمان جلب مي کند که براي شناسایي و 
تحلیل پدیده هاي س��ازماني امري ضروري است. شناخت 
فرهنگ س��ازماني براي رهبران و مدیران منبع الهام بخشي 
است که آن ها را در مسیر چشم انداز سازمان یاري مي رساند 
)7(. مدیران با ش��ناخت فرهنگ مي توانند برنامه هاي کوتاه 
م��دت، میان مدت و بلند مدت خود را س��امان داده و خود 
را براي رویارویي با بازار سرش��ار از تحول و رقابت آماده 
ک��رده و احتم��ال موفقیت و ضریب مان��دگاري خویش را 

افزایش دهند )8(.
مدل دنیسون به عنوان یکي از مدل هاي فرهنگ سازماني 
ارائه ش��ده است. جدید بودن و همچنین جامع بودن از نظر 
ش��اخص هاي اندازه گی��ري و قابلیت اس��تفاده آن در تمام 

سطوح سازمان از ویژگي هاي این مدل است )9(.
دنیس��ون مدل خود را ب��راي ارزیابي فرهنگ س��ازماني 
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تدوین کرد. مدل بر چهار مش��خصه مبتني اس��ت که حاکي 
از اثرات قوي آن ها بر عملکرد اس��ت. این مولفه ها عبارتند 
از: درگیر ش��دن در کار یا مشارکت، یکپارچگي، سازگاري 
و ماموری��ت. ه��ر ی��ک از ای��ن مولفه ها با س��ه ش��اخص 
اندازه گیري مي شوند. مشارکت با توانمند سازي، تیم سازي 
و توس��عه قابلیت ه��ا، یکپارچگي با ارزش ه��اي بنیادین، 
توافق، هماهنگي و پیوس��تگي، س��ازگاري ب��ا ایجاد تغییر، 
مش��تري گرایي و یادگیري س��ازماني و ماموریت را با مسیر 
و جهت استراتژیک اهداف و چشم انداز مي سنجند )10(. 
در ش��اخص مشارکت، سازمان هاي اثربخش فعالیت هاي 
خود را بر محور گروه هاي کاري تشکیل داده و قابلیت هاي 
منابع انس��اني را در همه سطوح توس��عه مي دهند. اعضاي 
سازمان به کارشان متعهد شده و خود را به عنوان پاره اي از 
پیکره س��ازمان حس مي کنند. افراد در همه سطوح احساس 
مي کنند در تصمیم گیري ها نقش دارند و این تصمیمات بر 
کارش��ان موثر است و کار آن ها مس��تقیما با اهداف سازمان 

پیوند دارد )11(.
در ش��اخص ثبات و یکپارچگي، میزان توانایي س��ازمان 
در تغییر رفتار، س��اختار ها و سیس��تم ها به منظور بررس��ي 
تغییرات محیطي سازمان هایي که اغلب اثر بخش هستند، با 
ثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزش هاي بنیادین 
نش��ات گرفته و فعالیت هاي س��ازمان به خوبي هماهنگ و 
پیوسته شده است. سازمان هایي با چنین ویژگي هایي داراي 
 فرهن��گ قوي و متمایزند و به ط��ور کافي بر رفتار کارکنان 

نفوذ دارند )12(.
س��ازمان هاي سازگار توسط مش��تریان هدایت مي شوند، 
خط��ر مي کنند، از اش��تباه خود پن��د مي گیرن��د و ظرفیت 
و تجرب��ه اجراي تغیی��ر را دارند. آن ها به طور مس��تمر در 
حال بهبود توانایي س��ازمان به جهت ارزش قائل شده براي 

مشتریان خود هستند )13(.
در ش��اخص ماموری��ت، تعاری��ف مش��ترک از اهداف 
سازمان، سازمان هاي موفق درک روشني از اهداف و جهت 
خود دارند؛ به طوري که مس��یر و جهت سازمان را مي دانند 

)15و14(. 
علیرغ��م تاش زیاد ب��راي انتقال دانش در س��ازمان ها، 
ت��اش در این زمینه با چالش هاي زیادي روبرو اس��ت. در 

بس��یاري از موارد حتي زماني که س��ازمان ها تدابیري براي 
تس��هیل در انتقال دان��ش به کار مي گیرن��د کارکنان چندان 
عاقه مند نیس��تند و دانش خ��ود را پنهان مي کنند. از دیگر 
سو، پنهان کردن دانش مي تواند به از بین رفتن بهره وري و 
کاهش س��ود منتج شود و در موارد وخیم تر حتي مي تواند 
اثرات بس��یار مخربي داشته باش��د؛ به عنوان مثال در بخش 
بهداشت و درمان ممکن است پنهان کردن دانش به شرایطي 

بالقوه پر خطر منتج شود )16(. 
پنهان کردن دانش به تاش��ي تعمدي توس��ط افراد براي 
مخف��ي کردن و یا خودداري از بروز دانش��ي که از س��وي 
فردي دیگر درخواست شده است، اطاق مي شود. به همین 
منظور، در این حیطه بر روي حاالتي که دانشي مشخص از 
سوي فرد طلب ش��ده است تمرکز مي شود. به عنوان مثال، 
فردي ممکن اس��ت یک نسخه از گزارش��ي را بخواهد که 
همکار او با اس��تدالل این که آن گزارش محرمانه اس��ت از 
دادن اطاعات خودداري کند. در این مثال، دانش خواس��ته 
شده ارائه نمي شود، اگر چه در آن فریب کاري نبوده است. 
مث��ال دیگري از پنهان کردن دانش حالتي اس��ت که همکار 
فقط بخش��ي از اطاعات درخواس��تي فرد را در اختیارش 
ق��رار مي دهد. ل��ذا در اینجا ممکن اس��ت فریب کاري رخ 
دهد. با در نظر گرفتن دو مثال فوق به نظر مي رسد که پنهان 
کردن همیش��ه فریب کاري نیس��ت. از این رو، مدیران نیز 
پنهان کردن دان��ش را لزوما فریب کاري در نظر نمي گیرند 
)17(. عاوه بر این ممکن است پنهان کردن دانش دالیل و 
نتایج مثبت به دنبال داش��ته باشد و صرفا براي جلوگیري از 
جریحه دار ش��دن احساسات طرف مقابل یا حفظ اسرار و 
یا حفظ منافع ش��خص ثالثي انجام ش��ود؛ از این رو همیشه 

پنهان کردن دانش رفتاري منفي نیست )18(.
پنهان کردن دانش در حالت بین فردي بررس��ي مي شود، 
زیرا افراد اصلي ترین راه انتقال دانش در سازمان ها هستند. 
عوامل فردي مانند اعتماد ممکن است بر پنهان کردن دانش 
موثر باش��ند. به نظر مي رس��د افراد به هر می��زان که اعتماد 
بیشتري نس��بت به هم داشته باش��ند، از در اختیار گذاردن 
دان��ش کمتر دریغ مي ورزند. همچنین دیدگاه افراد نس��بت 
به دانش یعني بازخورد ش��هرت و احساس مالکیت فردي 
بر دانش، از جمله عواملي هس��تند که ارتباط آن ها با پنهان 
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کردن دانش چندان مورد توجه قرار نگرفته است )19(.
از س��وي دیگر امتناع از به اش��تراک گذاشتن درجاتي از 
دانش، اس��اس حفظ سلسله مراتب در س��ازمان است و با 
این که س��ازمان ها براي مدیریت دانش و اشتراک آن تاش 
زی��ادي مي کنند، اما هم��واره به میزان کم یا زی��اد با پنهان 
ک��ردن دان��ش مواجه مي ش��وند. این بدان معني اس��ت که 
ویژگي دان��ش مي تواند بالقوه عاملي موث��ر بر پنهان کردن 

دانش فرض گردد )20(.
همچنین در یک سازمان، ساختار سازماني، جو سازماني، 
فرهنگ سازماني و شیوه رهبري به عنوان عاملي تاثیر گذار 
بر رفت��ار پنهان کردن دانش به ش��مار مي آید. پژوهش هاي 
قبلي بر روي اش��تراک دانش به این موضوع اشاره دارند که 
جو س��ازمان بر روي هدف کارکنان در به اشتراک گذاشتن 
دانش تاثیر گذار اس��ت )21(. به عبارت دیگر، جو سازمان 
در تصمیم کارکنان به این که چه دانش��ي را به همکارانشان 
منتقل و کدام را براي خود نگه دارند، تاثیر مي گذارد )22(. 
به طور مثال، در شرایطي که در آن کار مطلوب مبهم است، 
احتمال پیروي کارکنان از رفتار دیگران بیشتر است )23(. 

پنهان کردن دانش در س��ازمان موضوعي نوین در بحث 
مدیریت دانش مي باش��د. علي رغم پژوهش هاي بس��یاري 
که متغیرهاي س��هیم در اش��تراک دانش را بررسي کرده اند، 
آن هایي که در پنهان کردن دانش مش��ارکت دارند، مشخصا 
بررسي نشده اند. بررس��ي وجود تاش هاي عامدانه توسط 
اعضاي س��ازمان جهت پنهان کردن دانش و ریش��ه هاي آن 
در س��ازمان بسیار مهم اس��ت. پنهان کردن دانش که مانعي 
براي اشتراک گذاري به حساب مي آید، یکي از پیچیده ترین 
موانع چه به لحاظ تش��خیص و چه به لحاظ درمان و مقابله 
مي باشد. از آنجایي که سازمان ها در عمل مالک دارایي هاي 
فکري کارکنان خود نیس��تند، ل��ذا نمي توانند آن ها را وادار 
ب��ه انتقال دانش به دیگ��ر اعضاي س��ازمان بکنند. علیرغم 
تاش هاي طراحي شده براي افزایش انتقال دانش در سطح 
س��ازمان موفقیت چنداني حاصل نشده است. این بي میلي 
به انتقال حتي زماني که کارکنان تش��ویق مي شوند و پاداش 
مي گیرن��د، باز هم باق��ي مي ماند. اهمی��ت پرداختن به این 
موضوع هنگامي خود را نشان مي دهد که بدانیم عدم انتقال 
موثر دانش در س��ازمان ها باعث کاهش بهره وري و به هدر 

رفتن ساالنه 6 درصد از بودجه سازمان ها مي شود )24(. 
پنهان کردن دانش مي تواند مانعي اساس��ي براي یادگیري 
سازماني و تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده به شمار آید. 
عاوه بر این، پژوهش ها در این زمینه نش��ان داده است که 
بی��ن مدیریت دانش و نوآوري س��ازماني که عاملي مهم در 
پیش��رفت و حیات سازمان در ش��رایط رقابتي است، رابطه 

مثبت وجود دارد )25(. 
به نظر مي رسد پنهان کردن دانش همراه با رفتارهاي دیگر 
در س��ازمان ها اتفاق مي افتد، اگر چه ممکن است بین پنهان 
کردن دانش و دیگر رفتارها در محل کار همپوش��اني وجود 
داش��ته باشد. پنهان کردن دانش س��اختار منحصر به فرد در 
نظر گرفته مي شود. شایان توجه است که پنهان کردن دانش 
نبود اش��تراک دانش نیست، بلکه پنهان کردن دانش، تاشي 
عم��دي براي جلوگیري از بروز دان��ش یا مخفي ماندن آن 
اس��ت که آن دانش از طرف فردي دیگر درخواس��ت شده 
اس��ت. از نظر رفتاري این دو س��اختار ممکن اس��ت شبیه 
هم باش��ند، اما انگیزه هاي پنهان کردن دانش و نبود اشتراک 
دانش به طور چشم گیري با هم متفاوتند. پنهان کردن دانش 
ممکن اس��ت به دالیلي از قبیل تنبلي، خیر خواهي، ابزاري 
و غیره باش��د. حال آن که ممکن است که نقص در اشتراک 

دانش به علت نبود خود دانش باشد )17(. 
مفهوم جو س��ازماني که مقیاسي چند بعدي از محیط کار 
ارائه مي دهد توس��ط اعضاي سازمان درک شده و به عنوان 
عاملي موثر بر انگیزه و رفتار افراد فرض مي شود. همانطور 
ک��ه در مطالعات گذش��ته آمده اس��ت، جو س��ازماني یک 
زمینه مرتبط با افکار، احساس��ات و رفت��ار افراد را توضیح 
مي ده��د. جو باز و آزاد، جریان اطاعات را حفظ مي کند و 
جوي که شکس��ت را با دلی��ل موجه تحمل و با هنجارهاي 
اجتماعي جدید اندازه مي گیرد، اش��تراک دانش را پرورش 
مي دهد.Bock و همکاران )2005( سه زیر فاکتور انصاف، 
ن��وآوري و همدلي را براي جو س��ازماني تعریف کرده اند. 
اگر یک کارمند در تیم کاري خود رفتار منصفانه مش��اهده 
کند، احتمال این که در فعالیت هاي اشتراک دانش همکاري 
نماید بیش��تر مي ش��ود و تبدیل به یک کارمند دانش��ي در 
سازمان مي شود. فضاي نوآوري، بر نوآوري تاثیر مي گذارد 
و خاقیت تش��ویق مي ش��ود. بنابراین، کارکناني که در جو 
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نوآوران��ه کار مي کنند با احتمال بیش��تري دانش و ایده هاي 
نوآورانه خود را به اش��تراک مي گذارند. در نهایت، همدلي 
یعن��ي می��زان ارتباط صمیم��ي افراد س��ازمان در جایي که 
رفتار هاي اجتماعي محرک اساسي فعالیت هاي نوع دوستانه 
و متقابل آن ها است و در مجموع جو سازماني نقش مهمي 

در فهم رویکرد افراد در سازمان دارد )26(. 
س��اختار س��ازماني به طور گس��ترده اي به عنوان عاملي 
تاثیر گ��ذار بر ارتباط بین فردي و بین بخش��ي اعام ش��ده 
اس��ت؛ بنابراین دور از انتظار نیس��ت که س��اختار سازماني 
بس��ته به نوع آن مي تواند مانع و یا تسهیل گر براي اشتراک 
دانش باش��ند )27(. به عنوان مثال، س��اختار هاي س��ازماني 
س��نتي به طور معمول داراي س��طوح پیچیده اي مانند شرح 
مس��ئولیت ها و فرآیند هاي گزارش دهي مشخصي هستند. 
امروزه اکثر مدیران به کاس��تي هاي س��اختار بروکراتیک در 
کاهش س��رعت فرآیند ها و محدودیت ه��اي آن بر جریان 
اطاع��ات واقفن��د. عاوه بر این، در س��اختارهاي س��نتي 
فیلتر ش��دن دانش در هر س��طح اغلب زمان زیادي مي برد. 
به عبارتي اش��تراک دانش در س��اختاري شکوفا مي شود که 
اطاع��ات به راحتي به علت مرز بن��دي کمتر بین بخش ها 

گردش پیدا کند )28(.
محققان نش��ان داده اند که در س��اختارهاي س��ازماني با 
تمرکز کمتر، اش��تراک دانش بیش��تر تس��هیل مي شود. این 
س��اختار مي تواند با س��اختن محیط کاري ک��ه کارکنان را 
تش��ویق ب��ه تعامل مي کند ب��ه وجود آید. به ط��ور مثال، با 
استفاده از فضاي کاري باز، استفاده از شرح شغل هاي سیال 
و چرخش شغلي، تشویق ارتباطات بین کارکنان بخش هاي 
مختلف و برگزاري جلسات غیر رسمي مي توان این تعامل 
را ش��کل داد. همچنی��ن بر روي موقعیت و درجه ش��غلي 
کارکنان در سازمان نباید خیلي تاکید شود تا اشتراک دانش 

تسهیل گردد )29(.
یک��ي از راه هایي که س��ازمان ها مي توانند کارایي خود را 
باال ببرند این اس��ت که کارکنان را توانمند کنند. اش��تراک 
دانش یک امر بس��یار مهم و حیاتي تیم هاي توانمند اس��ت. 
اش��تراک دانش یک مشخصه مهم از کارایي سازمان است و 
رهبر تیم، نقش محوري در ممکن ساختن اشتراک دانش در 
گروه دارد )30(. در یک س��اختار سازماني توانمند رهبران 

تیم ها مي توانند بازده اعضاي تیم را باال ببرند و فضاي کاري 
را کنت��رل کنند. اگ��ر اعضاي تیم ب��راي گرفتن تصمیمات 
مربوط به کار بخواهند توانمند باش��ند، نیاز دارند اطاعات 
کافي داش��ته باشند تا مطمئن ش��وند تصمیم آن ها منطقي و 
توجیه پذیر است. در این صورت، احتمال این که قبل و طي 
فرآین��د تصمیم گیري، دانش خود را به اش��تراک بگذارند، 
بیشتر است. در نتیجه توانمندي هاي رهبري سازمان همانند 
آنزیمي اس��ت که اتف��اق افتادن اش��تراک دانش را تحریک 
مي کند و پرورش مي دهد. رهبران توانمند و موثر مي توانند:

1( مجموع��ه اي از رفتار ها که تعهد رهبر به وظایف خود 
و همچنین وظایف اعضاي تیم را نش��ان مي دهد ارائه دهند 

)رهبر به عنوان الگو(
2( مجموع��ه اي از رفتار ه��ا را که اعضاي تی��م را تعلیم 
مي ده��د و به آن ها کم��ک مي کند تا به خود متکي ش��وند 

انجام مي دهد )رهبر به عنوان مربي(
3( ب��ه اس��تفاده رهب��ر از اطاع��ات اعضاي تی��م براي 

تصمیم گیري اشاره کنند )تصمیم گیري مشارکتي(
4( ب��ه مجموعه اي از رفتارها که احترام عمومي به خوب 
بودن اعضاي تیم را نش��ان مي دهد اشاره دارد )توجه نشان 

دادن(
5( ب��ه پخش ک��ردن اطاعات گس��ترده س��ازمان مانند 

ماموریت و اهداف تعهد دارند )اطاع دادن( )31(. 
ی��ک رهبر توانمند که به این صفات آگاه باش��د به عنوان 
ی��ک رهب��ر حمایتگ��ر ظاهر مي ش��ود که پی��روان خود را 
راهنمای��ي مي کند، ب��ا آن ها عادالنه رفت��ار مي کند و ارزش 
کار آن ها را درک مي کند. چنانچه کارکنان تشخیص عادالنه 
نس��بت به مشارکت داش��تن خود در دادن ایده و اطاعات 
دادن را از رهبرش��ان دریافت کنند با احتمال بیشتري براي 

اشتراک دانش منحصر به فرد بر انگیخته مي شوند )32(. 
هزینه جهت اش��تراک دانش به زمان و تاشي که براي به 
دس��ت آوردن و آموختن و یا انتقال دانش صرف مي شود، 
اط��اق مي گ��ردد. ارزش گ��ذاري دانش بر اس��اس میزان 
دسترسي به آن متغیر است. تفکیک پذیري دانش و توانایي 
ارزش گ��ذاري دانش ب��ر روي این که افراد چه دانش��ي را 
با چه هدفي به اش��تراک بگذارن��د، تاثیر مي گذارد )33(. از 
دی��دگاه منفعت طلبي )علم اقتصاد(، رفتار افراد بر اس��اس 
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مکانیزم هاي بازار که بر تعادل عرضه و تقاضا متمرکز است، 
تعیین مي شود. اگر سعي کنیم رفتار افراد را از دیدگاه هزینه 
تبادل توضیح دهیم، مش��اهده مي شود که وقتي هزینه تبادل 
باال مي رود تمایل افراد به اش��تراک دانش کم مي ش��ود. این 
نش��ان مي دهد که براي بیشینه کردن بازده کلي بین عرضه و 
تقاض��ا باید هزینه تبادل از قبل م��ورد توجه قرار گیرد. این 
اف��راد قبل از این که واقعا عملي را انجام دهند، به این فکر 
مي کنند که آیا واقعا براي آن ها س��ودي دارد یا نه. این بدان 
معنا اس��ت که وقتي فرد دانش��ي را به اش��تراک مي گذارد، 
پاداش��ي که در قبال آن نصیبش ش��ده است، از هزینه اي که 
صرف کرده بیشتر است. عاوه بر این، افراد زمان زیادي را 
صرف مطالعه و جذب دانش ضمني و س��اختاري مي کنند 
و همچنین تجربه و دانس��تن چگونگي انجام کارها در طي 
فرآیندي پایدار جمع مي ش��ود و این نیز مي تواند به عنوان 

هزینه اي تعریف شود )34(.
اگ��ر چه کارکن��ان تمایل دارن��د جهت انتق��ال دانش به 
همکاران خود وقت و ت��اش کمتري صرف کنند، اما یک 
اس��تثنا وجود دارد و آن این که اگر س��والي پرسیده شود که 
مرتبط با وظایف آن ها باش��د، بنابرای��ن کم تر پیش مي آید 
که کارکنان، دانش��ي را که به طور خ��اص به وظایف آن ها 
مرتب��ط مي ش��ود، پنهان کنند. زی��را معم��وال کارکنان فکر 
مي کنن��د جواب دادن به س��وال همکار خ��ود در این مورد 
خاص مربوط به بخشي از وظایف شخصي آن ها مي باشد و 
پنهان کردن دانش در این مورد خاص مانع این مي ش��ود که 

به اهداف کاري و شغلي خود برسند )17(.
منحص��ر به فرد بودن دانش حدي اس��ت ک��ه فرد اعتقاد 
دارد دان��ش او از دانش دیگران متفاوت اس��ت. منحصر به 
ف��رد بودن دان��ش مي تواند فرد را از دیگ��ران متمایز کند و 
در نتیجه هرچه دانش منحصر به فرد تر باش��د، تاش براي 
حفظ مالکیت آن بیشتر مي شود. منحصر به فرد بودن دانش، 
ارتباط مثبتي با اش��تراک دانش جزئي دارد )35(. اگر دانش 
ف��ردي منحصر به فرد باش��د و این منحصر ب��ه فرد بودن، 
ش��رایطي خاص و پیشتاز براي او در س��ازمان ایجاد کرده 
باش��د، انتظار مي رود بیشتر اشتراک دانش به صورت ناقص 
اتف��اق بیافتد. این ذهنیت که دانش، قدرت اس��ت مي تواند 
منج��ر به این باور ش��ود که با به اش��تراک گذاش��تن دانش 

فردي، ممکن است فرد اهمیت و تاثیر خود را در سازمان از 
دست بدهد. همچنین منحصر به فرد بودن دانش، مشخصه 
مهم قدرت در س��ازمان محسوب مي ش��ود و با به اشتراک 
گذاش��تن دانش شخصي، این خطر به وجود مي آید که فرد 

انحصار خود را در سازمان از دست بدهد )36(. 
تحقیقات کمي در م��ورد اعتقاد به مالکیت دانش یعني 
این که کدام بخش از س��ازمان یا ک��دام فرد مالک دانش 
هس��تند، انجام ش��ده اس��ت. احس��اس مالکیت فردي بر 
دانش اش��اره به ای��ن دارد که فرد عقیده دارد نس��بت به 
دانش��ي که سوال شده اس��ت، مالکیت دارد )این مالکیت 
قانوني نیس��ت بلکه اعتقادي درباره حق مالکیت اس��ت(. 
پژوهش هاي قبلي، ارتباط مثبت احساس مالکیت با میل به 
اش��تراک دانش را گزارش کرده اند. احتماال به علت این که 
س��ود اش��تراک دانش به نفع فرد داراي مهارت است، اما 
احساس مالکیت مي تواند مشارکت را از بین ببرد. به دلیل 
انحصارطلبي، افراد تمایل ندارند نشانه مالکیت خود را با 
دیگران به اشتراک بگذارند، یا احساس مي کنند الزم است 
روي آن کنترل انحصاري داش��ته باش��ند. وقتي احساس 
مالکیت نس��بت ب��ه چیزي که به فرد احس��اس اعتماد به 
نف��س، هویت و امنیت مي ده��د، آنگاه احتمال مي رود که 
فرد در مقابل به اشتراک گذاشتن دانش خود مقاومت کند 

جبهه بگیرد )37و29(. 
خ��وش نامي، به یک فرد کم��ک مي کند موقعیتش را در 
جامعه به دس��ت آورد و حفظ کند و از باقي ماندن افرادي 
ک��ه در تاش هاي تیمي مش��ارکت نمي کنن��د، جلوگیري 
کن��د. مطالعات مختلف نش��ان دهنده این اس��ت که افراد 
در فعالیت هاي مدیریت دانش مش��ارکت دارند، زیرا باور 
دارند از این طریق مي توانند کس��ب اعتبار کنند و در نتیجه 
اگر افراد احس��اس کنند اشتراک دانش باعث شهرت آن ها 
مي ش��ود، انگیزه بیش��تري براي اش��تراک دانش خود پیدا 
مي کنند. ش��هرت مي تواند با موقعی��ت اجتماعي در ارتباط 
باش��د. زماني ک��ه موقعیت اجتماعي فرد مش��ارکت کننده 
بهتر مي شود، کیفیت عملکردش نیز ارتقا مي یابد. بازخورد 
ش��هرت به طور چش��م گیري مفید بودن مشارکت افراد را 
تح��ت تاثیر ق��رار مي دهد. وجود بازخورد ش��هرت باعث 
مي ش��ود فرد رضایت بیشتري از شرکت در جلسات داشته 
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باش��د )38(. از س��وي دیگر، اغلب افرادي که هنجارهاي 
س��ازمان را زیر پ��ا بگذارند به نوعي تحریم مي ش��وند، از 
پنهان کردن دانش در ش��رایطي که ای��ن کار به اعتبار آن ها 
لطمه بزند دوري مي ورزند و کارکنان با دقت جو اش��تراک 
دانش در س��ازمان را در نظر مي گیرند تا ببینند رفتار مطابق 

با هنجارهاي سازماني را از خود نشان دهند )17(. 
داش��تن دیدگاه نسبت به اش��تراک دانش به عنوان میزان 
نگرش و احساسي مثبت تعریف مي شود که افراد نسبت به 
اشتراک دانش خود دارند. این دیدگاه بیشتر در پژوهش هاي با 
موضوع اشتراک دانش به عنوان متغیري وابسته، نقش کلیدي 
دارد و از آنجایي که ارتباطي قوي با تمایل به اشتراک گذاري 
دانش دارد بر نقش این دیدگاه در اثر بخشي اعمال اشتراک 

دانش مشخصا تاکید شده است )39و26(. 
میزان نب��ود اعتماد یکي از عوامل مه��م و تاثیر گذار بر 
روابط بین کارکنان مي باش��د. نب��ود اعتماد از دالیل وجود 
انتقال دانش ناقص تلقي شده است. نبود اطمینان به دیگران، 
یک نگراني است در این مورد که فرد دیگري ممکن است 
به ضرر فرد مقابل عمل کند و این که به آس��ایش او اهمیت 
نمي دهد و تمایل دارد به او آس��یب بزند یا این که دش��من 
او اس��ت. مدلي که نبود اعتماد را ب��ه عنوان یک پیش بین 
براي نگهداري دانش را آزمون مي کند، یک ارتباط مثبت و 
معناداري را نش��ان مي دهد که این عامل با نتایج منفي بین 

فردي پیوند زیادي دارد )35و17(. 

روش بررسي
پژوه��ش حاض��ر از نوع توصیفي – تحلیل��ي بود که به 
صورت مقطعي با هدف تعیین رابطه میان فرهنگ سازماني 
و پنه��ان ک��ردن دانش در س��طح فردي در می��ان کارکنان 
آزمایش��گاه هاي بیمارس��تان ها و مراکز بهداش��تي درماني 
دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 95 انجام شده است.

جامعه آماري پژوهش شامل کل کارکنان آزمایشگاه هاي 
بیمارس��تان ها و مراک��ز بهداش��تي درماني دانش��گاه علوم 
پزش��کي تهران برابر 750 نفر در س��ال 95 بود که از میان 
آن ها 256 نفر با توجه به جدول مورگان انتخاب ش��دند و 
ضمن ارائه پرسش��نامه هاي بي ن��ام و ارائه اهداف پژوهش 
از این افراد درخواس��ت شد تا در صورت تمایل نسبت به 

تکمیل پرسشنامه ها اقدام کنند. در این خصوص پژوهشگر 
ب��ه هریک از کارکن��ان به تعداد دو بار ب��ه فاصله دو هفته 
مراجعه ک��رد. معیاره��اي ورود کارکنان آزمایش��گاه ها به 
مطالعه، داش��تن حداقل یک س��ال تجربه کاري و داش��تن 
تمایل ب��ه همکاري و معیارهاي خروج آن ها نیز نداش��تن 

تمایل به تکمیل پرسشنامه ها بود.
در این پژوهش براي تدوین و تنظیم ابزار پژوهش شامل دو 
پرسشنامه جهت گردآوري داده ها، ابتدا از منابع کتابخانه اي 
و اینترنتي شامل پایگاه داده هاي معتبر و در دسترس همراه با 
 ،)Knowledge Sharing( کلید واژه هاي اش��تراک دانش
پنهان س��ازي دان��ش )Knowledge Hiding(، فرهنگ 
آزمایش��گاه   ،)Organizational Culture( س��ازماني 
بیمارس��تان  و   )Medical Laboratory( پزش��کي 

)Hospitals( استفاده شد. 
پرسش��نامه پژوهش داراي س��ه بخش بود که بخش اول 
مربوط به داده هاي دموگرافیک شامل 7 سوال بود و بخش 
دوم حاوي پرسش��نامه داراي 34 س��وال مرب��وط به پنهان 
کردن دانش در س��طح فردي به صورت محقق ساخته بود 
که 7 س��وال به "تلقي از جو سازماني"، 2 سوال به "تلقي 
از رفتار رهبر"، 4 س��وال ب��ه "تلقي از رفتار س��ازماني"، 
5 س��وال به "تلقي از هزینه اش��تراک دانش"،4 س��وال به 
"دیدگاه نسبت به اشتراک دانش"، 3 سوال به "نبود اعتماد 
بی��ن فردي"، 2 س��وال به "مرتبط ب��ودن وظایف با دانش 
س��ازماني"، 2 س��وال به "منحصر به فرد ب��ودن دانش"، 2 
س��وال به "تلقي از مالکیت فردي بر دانش" و دو سوال به 
"بازخورد شهرت" اختصاص داشت. بخش سوم پرسشنامه 
دربرگیرنده سواالت مربوط به فرهنگ سازماني دنیسون به 
تعداد 60 س��وال و ش��امل 4 مولفه و هر مولفه ش��امل 15 
سوال بود. در پرسشنامه فرهنگ سازماني 15 سوال مربوط 
به "مش��ارکت"، 15 س��وال به "یکپارچگي"، 15سوال به 
"سازگاري" و 15س��وال به "ماموریت" اختصاص داشت 
ک��ه در قالب امتیاز دهي طیف 5 گزین��ه اي لیکرت )کاما 

موافق تا کاما مخالف( مورد ارزیابي قرار گرفت. 
در این تحقیق براي س��نجش پایایي پرسشنامه ها و ابعاد 
آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج مربوط به 

آن در جدول 1 و2 آمده است:
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جدول 1: پایایي پرسشنامه پنهان کردن دانش
نتیجهآلفاي کرونباختعداد سوالعنوان مولفه

مطلوب40/885دیدگاه نسبت به اشتراک دانش
مطلوب50/64هزینه اشتراک

تقریبا مطلوب40/504تلقي از ساختار سازماني
تقریبا مطلوب20/62تلقي از رفتار رهبر یا مدیر

مطلوب70/858تلقي از جو سازماني
مطلوب30/773عدم اعتماد بین فردي

مطلوب20/723مرتبط بودن دانش با وظایف
مطلوب20/756منحصر به فرد بودن دانش

مطلوب20/846احساس حق مالکیت بر دانش
نا مطلوب20/65بازخورد منفي از اشتراک دانش

مطلوب360/822پنهان کردن دانش

جدول 2: پایایي مولفه هاي فرهنگ سازماني دنیسون
نتیجهآلفاي کرونباختعداد سوالمولفه

مطلوب150/78مشارکت

مطلوب150/70انطباق پذیري یا یکپارچگي

مطلوب150/77سازگاري

مطلوب150/90ماموریت

مطلوب600/787فرهنگ سازماني

روایي محتوایي پرسش��نامه هاي فرهنگ سازماني دنیسون 
و پنهان س��ازي دانش توسط تعداد 15 نفر از اعضاي هیات 
علمي و کارشناس��ان مج��رب در زمینه رفتار س��ازماني و 
مدیریت دانش قرار گرفت. در نتیجه شاخص اعتبار محتوي 
)CVI( براي پرسشنامه فرهنگ سازماني برابر 0/80 و براي 

پرسشنامه پنهان سازي دانش برابر 0/85 به دست آمد.
پ��س از جم��ع آوري پرسش��نامه ها به تع��داد 220 عدد 
)ضریب پاس��خ دهي 85%( داده هاي به دس��ت آمده توسط 
نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصیفي ش��امل میانگین و 

انحراف معیار و با اس��تفاده از آزمون هاي تحلیلي پیرس��ون 
ی��ک طرفه، ت��ي دو نمونه اي و آنالیز واریان��س ارتباط بین 

متغیرهاي پژوهش به دست آمد.

نتايج
نتایج به دس��ت آمده از آمار دموگرافیک کارکنان نش��ان 
داد بیش��تر )82/5%( شرکت کنندگان زن و بقیه مرد بودند. 
بیش��ترین )71/7%( کارکن��ان داراي مدرک کارشناس��ي و 
کمترین )7/7%( آن ها کارشناس��ي ارش��د داشتند. بیشترین 
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)27%( آزمودني ها در بیمارستان امام خمیني )ره( و کمترین )9%( آن ها در بیمارستان بهارلو کار مي کردند.
نیمي)50%( کارکنان از لحاظ سابقه کاري در گروه 6 ماه تا دو سال و 11 تا 15 سال و کمترین )9/4%( آن ها در گروه 15 

سال و بیشتر قرار داشتند.
همچنین بیشتر )89/5%( کارکنان بدون سابقه مدیریت بودند و تنها )10/5%( کارکنان از سابقه مدیریت برخوردار بودند.

جدول 3: وضعیت هر یک از ابعاد پنهان کردن دانش در سطح فردي

وضعیتانحراف معیارنمره میانگینتعدادمولفه ها
متوسط2203/190/74تلقي از جو سازماني

متوسط2203/140/71تلقي از رفتار رهبر یا مدیر
متوسط2202/830/78تلقي از ساختار سازماني

متوسط2203/200/75تلقي از هزینه اشتراک دانش
متوسط2203/040/83دیدگاه نسبت به اشتراک دانش

متوسط2203/080/73نبود اعتماد بین فردي
متوسط2202/940/80مرتبط بودن دانش با وظایف سازماني

متوسط2202/990/76منحصر به فرد بودن دانش
متوسط2203/230/81تلقي مالکیت فردي بر دانش

متوسط2202/890/78بازخورد شهرت
متوسط2203/050/75پنهان سازي دانش

نتایج حاصل از جدول 3 نشان مي دهد وضعیت پنهان سازي 
دانش در سطح فردي در بین کارکنان آزمایشگاه هاي بالیني 
دانش��گاه علوم پزش��کي با 3/05 در حد متوسط قرار دارد. 
عاوه بر این در بین مولفه هاي تلقي از س��اختار س��ازماني، 

مرتب��ط بودن دان��ش با وظایف س��ازماني و منحصر به فرد 
بودن دانش و بازخورد شهرت از کمترین میزان و مولفه هاي 
تلقي از جو س��ازماني و تلقي مالکیت فردي بر دانش فردي 

از بیشترین میزان میانگین برخوردارند.

جدول 4: وضعیت فرهنگ سازماني و ابعاد آن در کارکنان مورد مطالعه
وضعیتانحراف معیار نمره میانگینتعدادمولفه

متوسط2202/810/69مشارکت
متوسط2202/640/82یکپارچگي
متوسط2202/770/80سازگاري
متوسط2202/920/79ماموریت

متوسط2202/790/69فرهنگ سازماني
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با توجه به جدول 4 نتایج بدس��ت آمده مش��خص کرد که 
میانگین وضعیت فرهنگ س��ازماني با اس��تفاده از پرسشنامه 
دنیس��ون برابر 2/79 اس��ت. اگرچ��ه مولفه ه��اي ماموریت 
س��ازماني با میانگی��ن 2/92 و یکپارچگي با میانگین 2/64 به 
ترتیب از باالترین و پایین ترین وضعیت در محدوده متوسط 

برخوردارند.
جهت بررسي وضعیت نرمال بودن داده هاي اصلي مطالعه 
از دو آماره چولگي و کش��یدگي استفاده شد. همچنین جهت 
تعیین چولگي و کشیدگي از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 
)KS( به��ره برداري گردید. از آنجا که میزان چولگي در بازه 
3 تا 3- و میزان کش��یدگي نیز در بازه 5 تا 5- قرار داش��ت، 
لذا توزیع داده هاي پژوهش به صورت نرمال محاس��به شد. با 
توجه به توزیع نرمال بودن متغیر هاي پژوهش، جهت بررسي 
رابطه دو متغیر کمي از آزمون هم بس��تگي اس��تفاده شد و با 
توجه به نرمال بودن داده ها از ضریب همبس��تگي پیرس��ون 

انتخاب گردید. 

ب��ا توجه به ج��دول 5 میان پنهان ک��ردن دانش و فرهنگ 
سازماني در کارکنان مورد مطالعه هم بستگي معنا دار و منفي 
وجود دارد )P>0/001(. به عبارتي با تقویت فرهنگ سازماني، 
پنهان س��ازي دانش فردي در میان کارکنان آزمایش��گاه هاي 
مورد مطالعه کمتر مي شود. همچنین میان فرهنگ سازماني و 
تمام ابعاد پنهان کردن دانش سازماني نیز رابطه معنا دار وجود 
دارد. عاوه بر این، رابط��ه معکوس و معني دار بین فرهنگ 
س��ازماني با مولفه هاي هزینه اشتراک دانش، نبود اعتماد بین 
ف��ردي، منحصر به فرد بودن دانش، تلقي مالکیت بر دانش و 
بازخورد ش��هرت وجود داشته و با مولفه هاي مرتبط بودن با 
وظایف س��ازماني، دیدگاه نسبت به اش��تراک دانش، تلقي از 
س��اختار سازماني، تلقي از رفتار رهبر یا مدیر و جو سازماني 
ارتباط معني دار و مس��تقیم دارد. همچنین، بیش��ترین ارتباط 
میان بازخورد ش��هرت منفي و فرهنگ س��ازماني به صورت 
معکوس مش��اهده ش��د؛ بدین معن��ي که افزای��ش بازخورد 
شهرت منفي به نبود فرهنگ سازماني مناسب بستگي دارد. 

جدول 5: تعیین همبستگي میان فرهنگ سازماني با پنهان کردن دانش و ابعاد آن در آزمایشگاه هاي بالیني مورد مطالعه
جو پارامترمتغیر

سازماني
تلقي از 

رفتار رهبر 
یا مدیر

تلقي از 
ساختار 
سازماني

هزینه 
اشتراك 

دانش

دیدگاه نسبت 
به اشتراك 

دانش

پنهان 
کردن 
دانش

نبود  
 اعتماد

 بین فردي

مرتبط بودن 
با وظایف 
سازماني

منحصر به 
فرد بودن 

دانش

تلقي 
مالکیت بر 

دانش

بازخورد 
منفي 
شهرت

فرهنگ 
سازماني

ضریب 
همبستگي

0/5370/4460/59-0/5250/0562-0/633-0/540/527-0/502-0/4340/66

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001

 با توجه به جدول 6 میان فرهنگ س��ازماني و پنهان کردن 
دانش در کارکنان مورد مطالعه همبستگي معکوس و معناداري 
وجود دارد )P≥0/001(. بیشترین میزان همبستگي میان فرهنگ 

سازماني و پنهان کردن دانش به صورت معکوس مي باشد؛ به 
این معني که هر چه میزان فرهنگ سازماني مطلبوبیت بیشتري 

داشته باشد میزان پنهان کردن دانش بیشتر کاهش مي یابد.

 جدول 6: تعیین همبستگي میان پنهان کردن دانش 
با فرهنگ سازماني و ابعاد آن در کارکنان آزمایشگاه هاي مورد مطالعه

فرهنگ سازمانيماموریتسازگاريیکپارچگيمشارکتپارامترمتغیرها
پنهان کردن 

دانش
0/633-0/549-0/543-0/558-0/601-ضریب همبستگي

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001
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با توجه به جدول 7 میان کلیه ابعاد پنهان کردن دانش سازماني 
و فرهنگ سازماني در کارکنان مورد مطالعه هم بستگي معنا دار 
وج��ود دارد )P≥0/001(. با توجه به ضرایب موجود مي توان به 
میزان ارتب��اط میان ابعاد دو متغیر نیز پي برد. از میان ابعاد پنهان 

کردن دانش و ابعاد فرهنگ س��ازماني بیشترین هم بستگي میان 
بازخورد منفي ش��هرت و س��ازگاري )r=0/61 و P≥0/001( و 
همچنین کمترین میزان همبستگي میان منحصر به فرد بودن دانش 

و ماموریت )r=0/402 و P>0/001( دیده مي شود.

 جدول 7: تعیین همبستگي میان ابعاد پنهان کردن دانش 
با ابعاد فرهنگ سازماني آن در کارکنان آزمایشگاه هاي مورد مطالعه

تلقي از جو سازمانيپارامترمتغیر ها
رفتار رهبر یا 

مدیر

تلقي از 
ساختار 
سازماني

تلقي از 
هزینه 

اشتراك 
دانش

دیدگاه 
نسبت به 
اشتراك 

دانش

عدم اعتماد 
بین فردي

مرتبط بودن 
دانش با 
وظایف

منحصر به 
فرد بودن 

دانش

تلقي 
مالکیت بر 
دانش فردي

بازخورد 
منفي شهرت

ضریب مشارکت
همبستگي

0/5220/4070/556-0/4450/557-0/550/48-0/58-0/587-0/487

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001

ضریب یکپارچگي
همبستگي

0/4220/4020/43-0/5350/52-0/5160/46-0/55-0/48-0/43

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001

ضریب سازگاري
همبستگي

0/4650/4660/518-0/540/515-0/5270/411-0/584-0/465-0/61

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001

ضریب ماموریت
همبستگي

0/4950/4050/489-0/520/421-0/5090/531-0/402-0/439-0/595

P-value≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001≥0/001

جهت بررسي ارتباط میان متغیرهاي وضعیت متوسط نمره 
پنهان کردن دانش و فرهنگ سازماني با عوامل دموگرافیک 
 آزمایش��گاه هاي دانش��گاه علوم پزش��کي ته��ران از آزمون 
ت��ي دو نمون��ه اي بهره گرفته ش��د. بر این اس��اس ارتباط 
معناداري میان جنسیت کارکنان و پنهان کردن دانش سازماني 
و فرهنگ سازماني مشاهده نشد (P<0/05). همچنین بین 
س��طح تحصیات و س��ابقه کار کارکنان آزمایشگاه ها نیز با 
متغیرهاي پنهان س��ازي دانش و فرهنگ سازماني با استفاده 
.(P<0/05) از آزمون آنالیز واریانس رابطه اي وجود ندارد

بحث
بیش از دو دهه است که موضوع مدیریت دانش به منظور 
کمک به سازمان ها براي رسیدن به یک مزیت رقابتي پایدار 
در حال تکامل و ش��کل گیري است، زیرا دانش سازمان به 

عنوان تنها منبع ماندگار براي رس��یدن به این مزیت رقابتي 
قلمداد مي شود )40(.

اش��تراک دانش فرآیندي اس��ت که توس��ط آن یک فرد 
تجرب��ه، عقیده و یا دریافت خود را ب��ه فرد دیگري منتقل 
مي کن��د که به عن��وان یک عامل مهم در بهب��ود عملکرد و 
ن��وآوري فردي و س��ازماني در نظر گرفته مي ش��ود )41(. 
علیرغم نقش کلیدي اش��تراک دان��ش در این فرآیند، موانع 
و عوامل بازدارنده بس��یاري بر وضعیت آن در س��ازمان ها 
تاثیر گذار هس��تند تا آنجا که منجر به پنهان س��ازي دانش 

مي شوند )42(.
از نتایج مهم مطالع��ه حاضر ارتباط معني دار و معکوس 
پنه��ان س��ازي دانش فردي ب��ا فرهنگ س��ازماني حاکم بر 
آزمایش��گاه هاي پزشکي دانش��گاه علوم پزشکي تهران بود. 
Connelly و Kelloway در سال 2003 در مطالعه خود 
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گ��زارش کردند که عواملي مانند نب��ود اعتماد بین کارکنان 
و نبود ارزش هاي درک ش��ده از اهمیت دانش در س��ازمان 
و نبود مش��ارکت جهت اش��تراک دانش، در پنهان س��ازي 
دانش فردي از س��وي کارکنان تاثی��ر مي گذارد )43 و 35(. 
اگرچ��ه Connelly و همکاران در س��ال 2012 نیز تاکید 
کردن��د که نبود اعتماد بین همکاران جهت اش��تراک دانش 
با فرهنگ س��ازماني س��ازمان ارتباط معک��وس و معني دار 
دارد و مرتبط بودن اش��تراک دانش با وظایف سازماني، جو 
سازماني و فرهنگ سازماني ارتباط مستقیم و معني دار دارد 
)17(. عاوه بر این Kuo و Young در سال 2008 اعام 
داشتند که فرهنگ سازماني با تلقي کارکنان از رفتار مدیر یا 
رهبر س��ازمان از اشتراک دانش ارتباط مستقیم و معنا داري 
دارد. در این پژوهش این افراد بر روي همبس��تگي بین جو 
سازماني از نوع همکاري و نه رقابتي با فرهنگ سازماني در 

سازمان تاکید داشتند )44(.
Alalawi و همکاران نیز در س��ال 2007 گزارش کردند 
فرهنگ س��ازماني در اش��تراک دانش در سازمان هاي کشور 
بحرین بطور موفق تاثیر بس��زایي دارد. شیوه هاي مشارکت 
س��ازماني و یکپارچگي و تعامل و ارتب��اط بین کارکنان از 
دیگر مولفه هاي فرهنگ سازماني است که بر روي اشتراک 

دانش تاثیر دارد )28(.
Zheng و همکاران در س��ال 2010 توانس��تند با مطالعه 
بر روي 301 س��ازمان ارتباط بین نقش مدیریت دانش را با 
فرهنگ، ساختار، راهبرد و اثربخشي سازمان مشخص کنند. 
نتایج این مطالعه نش��ان داد ک��ه مدیریت دانش مي تواند به 
عنوان یک واس��طه در خصوص تاثیر فرهنگ س��ازماني بر 

روي اثربخشي سازماني تاثیر گذار باشد )45(.
مطالع��ات Jones و هم��کاران )2006( در خص��وص 
ارتباط بین موانع فرهنگي با به اش��تراک گذاري دانش )46( 
Ruppel و Harrington )2001( در مورد نقش فرهنگ 
اخاقي، توس��عه اي و سلس��له مراتبي بر روي جو سازماني 
همراه با اعتماد بین کارکنان در توس��عه، پیش��برد و به اجرا 
در آوردن اینترانت )47(، Hoof و Rider )2004( درباره 
تاثیر مثبت فرهنگ و تعهد س��ازماني با اش��تراک داوطلبانه 
دان��ش )48(، Ardichvili و Page )2003( در خصوص 
ارتباط بین اش��تراک دانش با فرهنگ حاکم بر جامعه )49( 

همگي با نتایج مطالعه حاضر مطابقت و سازگاري دارد.
اخیرا عایق زیادي جهت اشتراک دانش در میان کارکنان 
نظام س��امت بوج��ود آمده اس��ت. Ryu و Hee HO و 
Han در س��ال 2003 توانس��تند عوامل تاثیرگذار بر روي 
رفتار اشتراک دانش کارکنان یک بیمارستان را مورد مطالعه 
قرار دهند. در این مطالعه مش��خص ش��د ک��ه نظریه رفتار 
 )TRA( و نظریه فعالیت استداللي )TPB( برنامه ریزي شده
تاثیرات بس��یار قوي بر روي تمای��ات رفتاري کارکنان در 
جهت به اش��تراک گذاش��تن دانش کاري خود داشته است. 
اگرچ��ه باور و نگ��رش کارکنان بیمارس��تان مذکور نیز در 
درجه دوم اهمیت از نظر تاثیر گذاري داش��ته اس��ت )50(. 
عاوه بر ای��ن Davenport و Glaser )2002( گزارش 
کردند که کارکنان نظام سامت نباید از ارائه دانش خود در 
زمینه فن آوري س��امت مورد اس��تفاده پزشکان خودداري 
کنند و از به اشتراک گذاري دانش فناوري سامت در حیطه 

کاري خود استقبال کنند )51(.
ام��روزه س��ازمان هاي ارائه دهن��ده مراقبت س��امت با 
چالش هاي متنوعي جهت ایجاد ش��رایط مناس��ب به منظور 
فراهم س��ازي مراقبت مبتني بر ش��واهد روبرو هستند. لذا 
Brown و همکاران در سال 2008 در طي پژوهشي که بر 
روي 458 پرستار در یک مرکز پزشکي در ایالت کالیفرنیاي 
ایالت متحده آمریکا انجام ش��د، نشان دادند که فقدان زمان 
و نبود اس��تقال ف��ردي از مهم ترین موان��ع ایجاد مراقبت 
پرستاري مبتني بر شواهد مي باشند. این افراد پیشنهاد کردند 
که براي رفع این موانع نیاز به س��اده س��ازي منابع، ساختار 
فرهنگ سازماني مناسب و استفاده از فرصت ها است )52(. 
از ارزیاب��ي فرهنگ س��ازماني معموال ب��راي پژوهش هاي 
مقطعي و تغییرات فرهنگي مبتني بر دانش استفاده مي شود. 
بنابراین Baltazard و Cook توانستند ارتباط بین فرهنگ 
س��ازماني و ش��رایط موفق مدیریت دانش را مورد بررسي 
ق��رار دهند که نتایج پژوهش بدس��ت آم��ده بر روي تعداد 
60000 پاسخ دهنده نشان داد که فرهنگ سازماني، شاخص 
توانمن��دي جهت اجراي موفق برنامه هاي مدیریت دانش و 

به اشتراک گذاري دانش در سازمان ها مي باشد )53(. 
دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد ارتباط معني داري بین 
فرهنگ سازماني و پنهان سازي دانش با عوامل دموگرافیک 



36
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

کارکنان آزمایشگاه هاي بالیني بیمارستان ها و مراکز بهداشتي 
درماني دانش��گاه علوم پزش��کي تهران مش��اهده نمي شود. 
کاظم زاده بیطالي و حس��ني نیز در پژوهش خود در س��ال 
1394 در س��ازمان هاي آموزشي شهر تهران اعام کردند که 
فرهنگ س��ازماني با سن پاسخ دهندگان ارتباط معني داري 

ندارد )54(. 
در مطالعه Connelly و Kelloway مش��خص شد که 
جنس، س��ن و موقعیت س��ازماني مي تواند بر روي ادراک 
کارکن��ان از فرهنگ به اش��تراک گذاري دانش تاثیر بگذارد؛ 
ب��ه عبارتي کارکن��ان مون��ث از فرهنگ تعام��ل اجتماعي 
بیش��تري در مقایس��ه با کارکنان مذکر در به اشتراک گذاري 
دان��ش برخوردارن��د. ع��اوه بر این ب��ا افزایش س��ن نیز 
 به اش��تراک گذاري دان��ش در کارکن��ان افزایش بیش��تري

 مي یابد )43(.
استفاده از انتشار و به اشتراک گذاري دانش در سازمان هاي 
بهداشتي درماني به ویژه آزمایشگاه هاي بالیني مي تواند این 
نوع س��ازمان ها را در عرصه رقاب��ت و پویایي ماندگار کند 
و عاق��ه زی��ادي در کارکنان ب��ه انتقال دان��ش و تجربه و 
نهادینه ش��دن آن ها ایجاد نماید. به اشتراک گذاري دانش در 
گروه هاي کاري براي عملکرد موفق آن ها بس��یار ضروري 

است )55(.
مطالعه حاضر داراي چندین محدودیت است. اوال وضعیت 
فرهنگ س��ازماني و پنهان س��ازي دانش در آزمایشگاه هاي 
بالیني دانش��گاه علوم پزشکي تهران به صورت خودارزیابي 
از طریق پرسش��نامه هاي مربوطه انجام شد که ممکن است 
در این خصوص س��وگیري وجود داش��ته باش��د. ثانیا این 
مطالعه بصورت مقطعي در سال 1395 انجام شده است که 
ممکن است در دیگر مقاطع زماني نتایج توصیفي و تحلیلي 
مش��ابه بدس��ت نیاید. ثالثا اگر چه پژوهش حاضر در میان 
کارکنان آزمایشگاه هاي بالیني بیمارستان ها و مراکز بهداشتي 
درماني دانش��گاه علوم پزشکي تهران به عنوان بزرگ ترین، 
معتبرترین و بهترین دانشگاه علوم پزشکي کشور انجام شده 
اس��ت، اما ممکن است نتایج بدست آمده نتواند بطور کامل 

کلیه آزمایشگاه هاي پزشکي را در سراسر کشور در بر گیرد.

نتيجه گيري
از آنجا که در سال هاي اخیر موضوع به اشتراک گذاشتن 
دانش در س��ازمان ها با چالش هایي همراه ش��ده است، لذا 
این امر باعث شده است تا مفهوم پنهان سازي دانش درون 
سازمان ها مطرح شود. پنهان سازي دانش فردي و سازماني 
اثرات مخربي را در پي دارد و باعث از بین رفتن بهره وري 
خواهد شد. زیرا بدون به اشتراک گذاري دانش بین همکاران، 
به��ره مندي از دانش و تخصص و تجربه کارکنان در انجام 
کارها ممکن نیست و فعالیت نوآورانه انجام نخواهد شد. از 
این رو، پنهان سازي دانش به عنوان یک پدیده نو ظهور در 
س��ازمان ها به ویژه سازمان هاي ارائه دهنده مراقبت سامت 
که بطور مس��تقیم با سامت انسان ها س��روکار دارند حائز 
اهمیت مي باشد. به نظر مي رسد عوامل موثر بر پنهان سازي 
دانش برپایه عوامل فني، فرهنگي، انساني و سازماني استوار 
اس��ت. نتایج مطالعه حاضر توانس��ت ارتب��اط معني دار و 
معکوس��ي را بین فرهنگ سازماني حاکم بر آزمایشگاه هاي 
بالیني دانش��گاه علوم پزش��کي تهران با پنهان سازي دانش 
فردي و س��ازماني توس��ط کارکنان بین س��ازمان ها بدست 
آورد. ب��ه عبارتي تقویت فرهنگ س��ازماني و مولفه هاي آن 
ش��امل مشارکت سازماني، وحدت و یکپارچگي، سازگاري 
کارکن��ان و توج��ه خاص ب��ه ماموریت س��ازمان مي تواند 
موج��ب کاهش پنهان س��ازي دانش فردي و س��ازماني در 
آزمایشگاه هاي بالیني ش��ود. لذا، اجراي مدیریت مشارکتي 
توس��ط مدی��ران و رهبران آزمایش��گاه هاي بالین��ي، ایجاد 
هماهنگي درون بخشي و بین بخشي با روش هاي متناسب، 
جذب و بکارگیري کارکنان داراي تیپ ش��خصیتي سازگار 
در برنامه هاي راهبردي مدیریت نیروي انساني و آموزش و 
تعلیم برنامه ها به ویژه ماموریت و اهداف آزمایش��گاه ها به 
کارکنان با اس��تفاده از روش هاي آموزشي و ارتباطي چهره 
به چهره و تشکیل نشست هاي گروهي به منظور رفع پنهان 

سازي دانش پیشنهاد مي شود.
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نكاتي در مورد تشكيل سنگ كليه و توصيه هاي پزشكي

چکیده
علت تش��کیل س��نگ هاي کلیوي، هنوز به درستي معلوم 
نشده ولي تئوري هاي متعددي در این خصوص وجود دارد. 
در ادرار م��وادي وجود دارند به نام ترکیبات بلورس��از که 
این ترکیبات مي توانند س��نگ هاي کلیوي را تشکیل دهند. 
افزایش غلظت ترکیبات بلورساز در ادرار، مي تواند در ایجاد 
سنگ هاي کلیوي دخیل باشند. ترکیبات بلورساز عبارتند از: 
کلس��یم، اگزاالت، اسید اوریک و فس��فات. میزان حالیت 
ترکیبات بلورساز در ادرار به مراتب بیشتر از حالیت آن ها 
در آب مي باش��د و ای��ن به علت وج��ود ترکیباتي در ادرار 
اس��ت که از تشکیل س��نگ هاي کلیوي جلوگیري مي کنند. 

ب��ه هر حال هنگام��ي که غلظت ترکیبات بلورس��از به حد 
فوق اش��باع برسند، آن ها مي توانند رسوب نموده و به مرور 
زمان بزرگ تر شوند و سنگ هاي کلیوي ایجاد نمایند. یکي 
از عوام��ل عمده ک��ه غلظت ترکیبات بلورس��از ادرار را به 
مرحله فوق اشباع مي رس��اند، کاهش حجم ادرار )مصرف 
کم آب و مایعات( مي باش��د. بنابراین یک توصیه س��اده و 
قاب��ل انجام براي همه افراد، خصوصا" آن هایي که مس��تعد 
هستند براي تشکیل سنگ هاي کلیوي، این است که مصرف 
آب و مایع��ات را در طول 24 س��اعت و ب��ا فواصل زماني 
معی��ن، خصوصا" در فاصله زماني ش��ب ت��ا صبح، به حد 

مطلوب، رعایت نمایند.

  دكتر سيد ضياء الدين صمصام شريعت 
گروه بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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واژگان کلیدي: س��نگ هاي کلیوي، ترکیبات کریستالي، 
هیپر کلسیوري، هیپراکزالوري، هیپرسیتراتمي

تركيباتي كه در ادرار مانع از تشكيل شدن بلورها 
مي شوند

احتم��اال” ترکیبات متعددي مانع از تش��کیل س��نگ هاي 
کلیوي مي شوند و شاید تعدادي از آن ها هم شناسایي نشده 
باش��ند ولي به هر حال، ترکیباتي که بیش��تر به آن ها اشاره 
مي ش��ود عبارتند از س��یترات، منیزیم و پروتئین ها. در بین 
این ترکیبات، بعضا"س��طح س��یترات و منیزیم ادرار توسط 
پزش��کان مجرب، براي بیماران، درخواس��ت مي ش��ود. در 
بعضي موارد، سطح سیترات و یا منیزیم ادرار بیماران، کمتر 
از حد متعارف اس��ت. پایین بودن س��یترات ادرار مي تواند 
عامتي از یک اختال کلیوي بنام اسیدوز لوله کلیوي باشد، 
در حالي که پایین بودن سطح منیزیم ادرار مي تواند به علت 

سوء تغذیه و یا استفاده از داروهاي مدر باشد.
بط��ور خاصه، بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده مي توان 
چنی��ن نتیج��ه گیري نمود که در اغلب م��وارد بیش از یک 
عامل، در ایجاد سنگ کلیوي در یک شخص، دخالت داشته 
اس��ت. به هر حال، مراجعه به پزش��ک، انجام آزمایش هاي 
مناس��ب و رعایت رژیم هاي غذایي، خصوصا"براي افرادي 
که مستعد س��نگ هاي کلیوي هستند، بس��یار حائز اهمیت 
ب��وده و مي تواند از آس��یب هاي بعضا" غیر قابل برگش��ت، 

جلوگیري نماید.

توصيه هاي پزشكي
به تمام بیماراني که به س��نگ کلیه مبتا هستند، مصرف 
آب و مایع��ات در حد مطلوب توصی��ه مي گردد. این عمل 
باعث افزایش حجم ادرار و رقیق ش��دن ترکیبات بلورساز 
در ادرار خواه��د ش��د و مان��ع از آن مي ش��ود ک��ه غلظت 
ترکیب��ات بلورس��از در ادرار، حتي در م��واردي که غلظت 
آن ها افزایش یافته اس��ت، به حد فوق اشباع نرسد. در این 
صورت هس��ته هاي اولیه س��نگ هاي کلیوي، که از رسوب 
عناصر بلورساز ایجاد مي شوند، تشکیل نخواهد شد. توصیه 
مهم دیگر، توصیه هاي غذایي است که این گونه توصیه ها، 
مس��تقیما” به نوع سنگ کلیه، بستگي دارد و در موضوعات 

ذیل، به آن ها اشاره خواهد شد.

اگزاالت كلسيم همراه با هيپركلسيوري
افراد مبتا به هیپرکلسیوري، مقدار بیشتري کلسیم نسبت 
به افراد س��الم از طریق ادرار دفع مي کنند. هیپرکلس��یوري، 
یک اختال ژنتیکي اس��ت که در اجتماع��ات فامیلي دیده 
مي ش��ود و نسبتا" هم، متداول اس��ت و در بین مبتایان به 
س��نگ کلیه عوامل دیگري هم مي توانند سطح کلسیم ادرار 
را افزایش دهند که از آن جمله مي توان به رژیم هاي پرنمک، 
هیپرپاراتیروئیدیسم، بعضي سرطان ها و سارکوئیدوز اشاره 
نمود. در این موارد، دس��تورات پزشکي به بیماران، مصرف 
بیش��تر آب و مایعات و رژیم هاي غذایي کم پروتئین است. 
پروتئین هاي غذایي، دفع کلس��یم را از طریق ادرار افزایش 

مي دهند.
در این موارد محدود کردن مصرف لبنیات و فرآورده هاي 
حاوي کلس��یم به بیماران جایز نیست زیرا این افراد مقدار 
قابل توجهي کلسیم را از بافت استخواني از دست مي دهند 
و در صورت محدود ش��دن کلسیم غذایي، جایگزین شدن 
کلسیم غذایي در بافت استخوان کاهش مي یابد که منجر به 
کاهش تراکم بافت اس��تخوان ها خواهد ش��د. عاوه بر این 
کلسیم غذایي در روده با اگزاالت هاي غذایي اتصال برقرار 
مي کنند و از آنجایي که اگزاالت کلسیم قابلیت جذب شدن 
را ندارد از طریق روده دفع مي شود. بنابراین غذاهاي حاوي 
کلسیم از جمله لبنیات مي تواند باعث کاهش سطح اگزاالت 

ادرار گردد. 

اگزاالت كلسيم با هيپراگزالوري
هیپراگزال��وري به حالتي گفته مي ش��ود که دفع اگزاالت 
از طری��ق ادرار افزای��ش یافته اس��ت. در ادرار اگزاالت به 
کلس��یم متصل مي شود و کمپلکس اگزاالت کلسیم را ایجاد 
مي کند. از آنجایي که حالیت اگزاالت کلس��یم، نس��بت به 
اگزاالت بسیار کمتر است امکان رسوب آن و تشکیل سنگ 
کلیه فراهم خواهد ش��د. اگزاالت ها عمدتا" منش��اء غذایي 
دارند و از این طریق وارد بدن مي ش��وند. عاوه بر این نوع 
هیپراگزالوري که هیپراگزالوري غذایي نامیده مي ش��ود یک 
ن��وع هیپراگزال��وري دیگر هم وجود دارد ک��ه در این نوع 
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ش��دت افزایش اگزاالت به مراتب بیش��تر است و این نوع 
هیپراگزال��وري به علت یک اختال ژنتیکي ایجاد مي گردد. 
توصیه پزش��کي در این مورد محدود کردن غذاهایي است 
که حاوي اگزاالت باال مي باشند. بعاوه مصرف لبنیات و یا 
قرص هاي کلسیم با غذا مي تواند به کاهش جذب اگزاالت 
کمک نماید، زیرا کلس��یم غذایي با اگزاالت در روده به فرم 
اگزاالت کلسیم درآمده که قابل جذب نمي باشد و از طریق 

روده دفع مي شود.

اگزاالت كلسيم با هيپوسيترات اوري
س��یترات یا همان اس��ید س��یتریک بطور طبیعي در ادرار 
وجود دارد و یکي از ترکیباتي است که از تشکیل سنگ کلیه 
جلوگیري مي نماید. در ادرار بعضي از افراد، میزان سیترات 
کمتر از حد معمول است و این حالت را هیپوسیترات اوري 
مي نامند. یکي از منابع غذایي سیترات آب پرتقال مي باشد.

از جمله علل هیپوس��یترات اوري، اس��یدوز لوله کلیوي 
و هیپوکالمي مي باش��د. در افرادي که مبتا به هیپوسیترات 
اوري هس��تند جایگزین نمودن سیترات، اولین قدم است تا 
جبران کمي س��یترات ادرار را بنماید. سیترات به شکل هاي 

س��یترات کلسیم، س��یترات س��دیم و س��یترات پتاسیم در 
داروخانه ها موجود مي باش��د. در بین س��ه ترکیب سیتراته 
فوق به نظر مي رس��د سیترات پتاس��یم مناسب تر باشد، در 
صورتي که کلیه ها دچار اختال نباش��ند. آب لیمو نیز یک 

منبع مناسب از سیترات است.

اسيد اوريك و سنگ هاي اورات
اس��ید اوری��ک، حاصل از مصرف گوش��ت مي باش��د و 
مصرف زیاد گوش��ت مي تواند س��طح اسید اوریک ادرار را 
افزایش دهد که مي تواند منجر به تش��کیل سنگ هاي اسید 
اوریک گ��ردد. در بعضي بیماري ها از جمله بیماري نقرس 
سطح اس��ید اوریک خون و ادرار افزایش مي یابد و در این 
گون��ه بیماري ها هم خطر ایجاد س��نگ هاي کلیوي اس��ید 
اوریک��ي افزایش مي یابد. رژیم غذای��ي کم پروتئین در این 
بیماران اولین قدم جلوگیري از تش��کیل س��نگ هاي اس��ید 

اوریکي مي باشد.
آزمایش ه��اي تعیی��ن نوع س��نگ هاي کلی��وي همچنین 
تعیین س��طح س��یترات و اگزاالت ادرار بصورت روتین در 

آزمایشگاه هاي تشخیص طبي انجام مي گیرد.
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  مروري بر روش هاي ارزيابي فعاليت 
ضد ميكروبي در آزمايشگاه

چكيده
در سال هاي اخیر دانش��مندان عاقه زیادي در تحقیق، 
جس��تجو و توس��عه عوامل ضد میکروبي جدید از منابع 
مختل��ف ب��راي مبارزه علی��ه مقاومت میکروب��ي از خود 
نش��ان داده اند، بنابراین توجه زیادي نسبت به غربالگري 
فعالی��ت ض��د میکروب��ي و روش هاي ارزیاب��ي معطوف 
ش��ده اس��ت. تعدادي از این س��نجش هاي زیس��تي مثل 
انتش��ار دیس��ک، انتش��ار در چاهک و رق��ت در آگار یا 
محی��ط مایع به خوبي ش��ناخته ش��ده و به ط��ور معمول 
م��ورد اس��تفاده قرار مي گیرن��د، ولي س��ایر روش ها مثل 
روش ه��اي فلوس��ایتومتري و بیولومینس��انس حتي اگر 
بتوانند نتایج س��ریع حاصل از اثرات عوامل ضد میکروبي 
فراهم نمایند و ش��ناخت بهتري از نشانزد آن ها در قابلیت 
زیس��تي و آس��یب س��لولي به میکروارگانیسم هاي تحت 
بررس��ي ارائه بدهند به طور وس��یع اس��تفاده نمي شوند، 
زیرا انجام آن ها مس��تلزم به کارگرفتن ابزارها و تجهیزات 
مخص��وص بوده و عاوه ب��ر آن نیاز به س��نجش بعدي 
براي تکرار پذیري و استانداردس��ازي کردن دارند. در این 
مقاله مروري، یک فهرس��ت جام��ع و فراگیر ازروش هاي 
بررس��ي حساس��یت به عوامل ضد میکروبي و اطاعات 
 تفصیلي در مزای��ا و محدودیت هاي این روش ها گزارش 

خواهد شد.
واژه ه��اي کلیدي: فعالیت ض��د میکروبي، کرماتوگرافي 
ب��ا الیه نازک )T.L.C(، بیواتوگراف��ي، آزمایش زمان مرگ 
)Time-kill Test(، روش ش��یب آنتي میکروبي، روش 
انتش��ار در آگار، روش انتش��ار در چاهک، روش رقت در 

آگار، روش فلوسایتومتري، روش بیولومینسانس

1. مقدمه
آزمایش هاي حساس��یت ضد میکروب��ي مي تواند براي 
پیداکردن داروي موثر، اپیدمیولوژي و پیش بیني نتیجه بعد 
از درمان بیماري مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه ما 
روي روش هاي آزمایشگاهي آنتي میکروبي در آزمایشگاه 
براي بررس��ي کشف و اس��تخراج خاصیت ضد میکروبي 
داروها بر روي عوامل بیماري زا مي پردازیم. پس از انقاب 
در دوران طای��ي، تقریبا تمام گروه هاي آنتي بیوتیک هاي 
مهم )تتراسایکلین ها، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزیدها 
و ماکرولیدها( کش��ف ش��ده بودند و از مش��کات اصلي 
ش��یمي درماني در دهه 1960کم ش��ده ب��ود، اما در حال 
حاضر ای��ن ترکیبات به دلیل افزایش مقاومت میکروبي به 
ش��دت در خطر از دس��ت دادن اثرات ضد میکروبي خود 
مي باش��ند و با توجه به وقوع شکست درماني در رابطه با 
مقاوم ش��دن باکتري ها به چند دارو به یک نگراني جهاني 
براي بهداش��ت عمومي تبدیل شده اس��ت به همین دلیل، 
کش��ف آنتي بیوتیک هاي جدید هدف اختصاصي بس��یار 
مهم اس��ت. محصوالت طبیع��ي هنوز هم یک��ي از منابع 
اصل��ي مولکول هاي دارویي جدید امروز مي باش��ند که از 
باکتري هاي پروکاریوت، میکروارگانیس��م هاي یوکاریوت، 
گیاه��ان و موج��ودات زن��ده مختلف و حیوانات مش��تق 
ش��ده اند. محصوالت میکروبي و گیاهي بخش عمده اي از 
مواد ضد میکروبي که تا به حال کشف شده اند را به خود 
اختصاص داده اند. گیاه��ان و دیگر منابع طبیعي مي توانند 
طیف وسیعي از ترکیبات پیچیده و ساختار متنوع را فراهم 
کنند. به تازگي، بسیاري از محققان در این تحقیقات برروي 
گیاهان و عصاره هاي ضد میکروبي، روغن ها و اسانس ها، 

 رضا بهلولي خياوي 
كارشناس ارشد ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، شبكه بهداشت و درمان شهرستان مشگين شهر

 rezabohlolikhiavi@yahoo.com



44
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

م��واد متابولیتي ثانویه و مولکول ه��اي جدید مصنوعي به 
عنوان عوامل ضد میکروبي بالقوه متمرکز ش��ده اند. با این 
حال، زماني که ما مقاالت منتش��ر ش��ده که داراي اثر ضد 
میکروبي این محصوالت طبیعي بودند بررس��ي مي کردیم، 
مقایس��ه بین نتایج اغلب ب��ه دلیل اس��تفاده از روش هاي 
 غیر اس��تاندارد و تکنیک هاي مختلف آماده س��ازي تلقیح،
اندازه تلقیح، متوس��ط رشد، شرایط اینکوبه کردن و تعیین 
نقاط پایاني دشوار بود. این یک واقعیت است که خاصیت 
ضد میکروبي عصاره هاي اس��تخراج شده از گیاهان بسیار 
عالي اس��ت اما این قس��مت از داده هاي اولی��ه باید مورد 
اعتم��اد بوده و به محققان اجازه مقایس��ه نتایج را بدهند و 
بایس��تي محققان از تحقیق روي خاصی��ت ضد میکروبي 
این ه��ا فق��ط به عنوان ی��ک مطالعه فتوش��یمیایي اجتناب 
نمایند. انواع روش هاي آزمایشگاهي مي تواند براي ارزیابي 
 in vitro و یا غربالگري فعالیت ضد میکروبي در شرایط
روي عصاره یا یک ترکیب خالص مورد استفاده قرار گیرد. 
معروف ترین و اساسي ترین روش ها انتشار دیسک، محیط 
مایع و رقیق کردن در محیط آگار هستند. روش هاي دیگر 
اختصاصي براي آزمایش هاي ضدقارچ، استفاده از تکنیک 
مواد غذایي سمي مي باشد. براي مطالعه تاثیر ضد میکروبي 
روي یک عامل به طورکامل، از تست time-kill و براي 
مطالعه بیش��تر از روش cytofluorometric اس��تفاده 
 bactericidal) مي گردد که از ماهیت اث��ر مهارکنندگي
یا bacteriostatic( یا )وابس��ته بودن به زمان یا غلظت( 
دارو تلفات ناشي از آسیب سلولي به میکروارگانیسم مورد 

بررسي اطاعات دقیقي ارائه مي نماید. 
ب��ا توجه ب��ه جذابیت هاي جدید خ��واص محصوالت 
ضد میکروبي جدید مانند مب��ارزه با باکتري هاي مقاوم به 
چند دارو، بس��یار مهم اس��ت که به منظور گس��ترش یک 
درک بهت��ر از روش هاي فعلي موج��ود براي غربالگري و 
یا کمیت اثر ضد میکروب��ي عصاره یا یک ترکیب خالص 
براي آن برنامه هاي کاربردي در سامت انسان، کشاورزي 
و محیط زیس��ت داش��ته باش��یم بنابراین، در این بررسي، 
تکنیک ه��اي الزم ب��راي ارزیاب��ي فعالی��ت ضدمیکروبي 
 در ش��رایط آزمایش��گاهي ب��ا جزئی��ات م��ورد بح��ث 

قرار مي گیرد. 

2. روش هاي انتشار
)Agar disk-diffusion( 1.2. روش انتشار دیسک در آگار
 ای��ن روش در س��ال 1940 گس��ترش یاف��ت و ی��ک 
روش معمول مورد اس��تفاده در بس��یاري از آزمایشگاه هاي 
میکروب شناسي بالیني براي تست حساسیت ضد میکروبي 
مي باشد. امروزه، بس��یاري از استانداردهاي پذیرفته شده و 
تایید شده توسط موسسه اس��تاندارد بالیني و آزمایشگاهي 
)CLSI( براي باکتري ها و مخمرهاي مورد بررس��ي منتشر 
شده است. با وجود این که همه باکتري هاي مشکل پسند را 
نمي توان به طور دقیق با این روش آزمایش کرد، اس��تاندارد 
س��ازي این گونه باکتري ها مثل اس��ترپتوکوک، هموفیلوس 
آنفلوآنزا، هموفیلوس پاراآنفلوآنزا، نایسریا گونوره و نایسریا 
مننژیتیدی��س با اس��تفاده از محیط هاي کش��ت مخصوص، 
ش��رایط مختلف انکوباس��یون و معیارهاي تفس��یري براي 

ناحیه هاي مهار رشد انجام شده است.
 در روش انتش��ار دیس��ک در آگار، پلی��ت آگار ب��ا مقدار 
استانداردي از میکروارگانیس��م مورد آزمایش تلقیح مي شود 
سپس، دیس��ک هاي کاغذ فیلتر )حدود 6 میلي متر در قطر(، 
حاوي ترکیب تست در غلظت مورد نظر بر روي سطح آگار 
قرار داده مي ش��ود. پتري دیش تحت ش��رایط مناسب انکوبه 
مي ش��ود. معموال عامل ضد میکروبي در آگار پخش ش��ده و 
مانع جوانه زني و رشد میکروارگانیسم مورد آزمایش شده و 
پس از آن قطر ناحیه مهارکننده رش��د اندازه گیري مي شوند. 
)ش��کل1( جدول 1 محیط هاي رش��د میکروب��ي، دما، دوره 
انکوباسیون و اندازه مورد نیاز تلقیح با استانداردهايCLSI را 
نشان مي دهد. آنتي بیوگرام بر اساس نتایج کیفي باکتري ها را 
به گروه حس��اس، نیمه حساس و یا مقاوم طبقه بندي مي کند. 
بنابراین، این روش به عنوان یک ابزار پایه اي براي تعیین نوع 
فنوتیپ مقاومت در بین باکتري هاي آزمایش شده مي باشد و 
نتایج آن نیز مي تواند به پزشکان در انتخاب درمان تجربي اولیه 
مناس��ب و نوع آنتي بیوتیک استفاده ش��ده براي هر بیمار در 
شرایط خاص کمک نماید. با این حال، از آنجا که مهار رشد 
باکتري به معني مرگ باکتري نیس��ت لذا این روش نمي تواند 
 bacteriostatic کشتن باکتري( و( bactericidal تاثیرات
از ه��م را  دارو  ی��ک  باکت��ري(  کنن��ده رش��د   )متوق��ف 

 تشخیص دهد.
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شکل 1. روش هاي انتشار در آگار: )A( روش انتشار دیسک در آگار عصاره میکروبي با استفاده از کاندیدا آلبیکانس 
به عنوان میکرو ارگانیسم مورد آزمایش، )B( روش انتشار در چاهک آگار چربي ضروري با استفاده از آسپرژیلوس 
نیگر به عنوان میکروارگانیسم مورد آزمایش، )C( روش انتشار دو شاخه در آگار با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس بر 

علیه کاندیدا آلبیکانس

CLSI جدول 1. محیط هاي رشد میکروبي، دما، دوره انکوباسیون و اندازه مورد نیاز تلقیح با استانداردهاي
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عاوه بر این روش انتشار روي سطح آگار نمي تواند روش 
 )MIC( مناسبي براي تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگي
باشد و در آن تعیین مقدار غلظت ماده ضد میکروبي منتشره 
در محیط آگار امري غیر ممکن مي باشد. یک MIC تقریبا 
مي تواند ب��راي برخي از میکروارگانیس��م ها و آنتي بیوتیک 
با مقایسه محدوده عدم رش��د الگوریتم هاي ذخیره شده را 
محاسبه نماید. با این وجود، روش دیسک دیفیوژن مزایاي 
بس��یاري نسبت به روش هاي دیگر دارد: سادگي، کم هزینه 
بودن، توانایي تس��ت تعداد زیادي از میکروارگانیس��م ها و 
عوامل ضد میکروبي و س��هولت براي تفس��یر نتایج. عاوه 
بر ای��ن، چندین مطالعه رضایت ب��االي بیماراني که داراي 
عفون��ت باکتریایي بوده ان��د و از درمان ضدباکتریایي خود 
از روش هاي بر پایه آنتي بیوگرام براي تش��خیص و درمان 
استفاده کرده اند را نشان مي دهد. این واقعیت نشان مي دهد 
که یک ارتباط خوبي بین داده ها در ش��رایط آزمایشگاهي و 
در ارزیابي محیط بیرون وجود دارد. قبل از استاندارد کردن 
 posaconazole روش انتش��ار روي سطح آگار، آزمایش
بر روي قارچ هاي رش��ته اي، آزمای��ش micafungin بر 
روي آس��پیروژیلوس و آزمای��ش caspofungin بر علیه 
آسپرژیلوس و فوزاریوم صورت مي گرفت. در حال حاضر، 
روش اس��تاندارد disk-diffusion در م��ورد قارچ ها به 
یک رویکردي در اس��تفاده براي آزمای��ش کردن قارچ هاي 
رش��ته اي غیر درماتوفیتي دس��ت یافته است. شرایط محیط 
کشت، مقدار ماده تلقیحي، شرایط اینکوبه کردن در جدول 
ش��ماره 1 ذکر شده است. مزایاي ذکر شده در باال براي این 
روش، به طور عمده س��ادگي و کم هزینه بودن و اس��تفاده 
عموم��ي براي غربالگري عصاره هاي گیاهي آنتي میکروبي، 

اسانس ها و مواد دارویي دیگر مي باشد. 
 2.2. روش شیب ضد میکروبي

  Antimicrobial gradient method (Etest)
 این روش ترکیبي از روش اصلي رقیق س��ازي و روش 
تغلی��ظ به منظور تعیین ان��دازه MIC بوده که با ایجاد یک 
غلظ��ت گرادیاني از عامل ضد میکروبي آزمایش ش��ده در 
محی��ط آگار همراه مي باش��د. Etest یک ف��رم تجاري از 
این روش اس��ت. در این روش، یک نوار آغش��ته با غلظت 
گرادیاني افزایش��ي ب��ا عامل ضد میکروب��ي از یک انتها به 

قسمت دیگر بر روي سطح آگاري پخش مي شود که قبا با 
میکروارگانیسم مورد آزمایش مورد تلقیح قرار گرفته است. 
این روش براي تعیی��نMIC آنتي بیوتیک ها، ضد قارچ ها 
 MICو میکروب هاي ضد قارچ اس��تفاده مي ش��ود. ارزش
در تعیین قسمت هاي قطع شده نوارها و محدوده هاي مهار 
رش��د مي باش��د. بنابراین، این روش را به ط��ور معمول بر 
اس��اس درخواس��ت پزش��کان معالج به کار مي برند، با این 
ح��ال، هزینه هر نوار E-test، 2 تا 3 دالر اس��ت. بنابراین، 
ای��ن روش در ص��ورت آزمایش با داروه��اي متعدد هزینه 
زیادي در بر خواهد داشت. مطالعات قبلي همبستگي خوبي 
بین مقادیرMIC تعیین ش��ده توسط E-test و روش هاي 
broth dilution یا agar dilution نش��ان مي دهد. این 
تکنی��ک همچنین مي تواند رابطه ضد میکروبي بین دو دارو 
را هم بررس��ي نماید. به منظور بررس��ي اث��ر ترکیبي از دو 
آنتي بیوتی��ک ها، نوار E-test، ابتدا ب��ا یک آنتي بیوتیک 
انج��ام مي ش��ود و س��پس ب��ر روي یک محیط ک��ه قبا با 
میکروارگانیس��م تلقیح شده است قرار داده مي شود. بعد از 
یک س��اعت، نوار برداشته شده و با یک آنتي بیوتیک دیگر 
آغشته شده جایگزین مي گردد. همچنین براي همان هدف، 
نوار E-test را مي توان در محیط کشت آگار در یک حالت 
به ص��ورت متقابل و با یک زاویه 90 درجه در محل مقابل 
بینMIC و میکروارگانیس��م م��ورد آزمایش قرار داد. پس 
از انکوباس��یون، شاخص کسري غلظت مهاري )FICI( را 

مي توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:

 هم افزایي آن با FICI کمتر یا مساوي 0/5 و آنتاگونیستي 
آن با FICI بیش��تر از 4 تعیین مي گردد. FICI بین 0/5 و 
یک به عنوان آزمایش داراي تفس��یر افزایش��ي و بین 1 تا 4 

بدون تفسیر گزارش مي شود.
3.2. سایر روش هاي انتشار 

تحقیقات��ي  آزمایش��گاه هاي  در  بیش��تر  انتش��ار  روش 
میکروبیول��وژي ب��راي غربالگ��ري عص��اره، تقس��یم ی��ا 
خالص س��ازي مواد براي بررس��ي قدرت ضد میکروبي یا 
بررس��ي اختاف بین میکروارگانیس��م ها مورد استفاده قرار 
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مي گیرد. از بین ای��ن روش ها، مهم ترین آن ها در زیر ذکر 
شده است. 

1.3.2. روش انتشار در حفره آگار 
 )Agar well diffusion(

 این روش به طور گس��ترده اي به منظور بررسي فعالیت 
ضد میکروبي گیاهان یا عصاره میکروبي استفاده مي شود. در 
این روش همانند روش disk-diffusion سوسپانس��یون 
میکروبي را در سطح پلیت آگار طوري پخش مي نماییم که 
به طور یکنواخت تمام س��طح پلیت را بپوشاند. سپس، یک 
س��وراخ با قطر 6 تا 8 میلي متر در ش��رایط استریل با پانچ 
استریل از آگار بر مي داریم و یک مقداري )حجم 20-100 
میل��ي لیتر( از عام��ل ضد میکروبي یا عصاره تهیه ش��ده با 
غلظت معین داخل حفره وارد مي کنیم. س��پس، پلیت آگار 
را تحت ش��رایط مناسب بسته به نوع میکروارگانیسم مورد 
آزمایش انکوبه مي کنیم. عامل ضد میکروبي در محیط آگار 
پخش ش��ده و مانع از رشد س��ویه میکروبي مورد آزمایش 

.)1.B مي شود. )شکل
 2.3.2. روش انتشار در پالگ آگار 

)Agar plug diffusion(
 این روش اغلب براي تش��خیص رابطه آنتاگونیسمي بین 
میکروارگانیس��م ها مورد اس��تفاده قرار مي گیرد و روش کار 
مانند روش disk-diffusion مي باش��د. اساس این روش 
بر س��اختن یک محیط آگار اس��توار اس��ت که روي محیط 
کش��ت آن رگه هاي نازکي در سطح پلیت مشخص مي باشد. 
س��لول هاي میکروبي در طول رشد خود، مولکول هایي را در 
محیط کش��ت آگار ترش��ح مي کنند. پس از انکوبه کردن، با 
اس��تفاده از آگارپلیت یا لوله اي در شرایط استریل در محیط 
آگار یک برشي ایجاد کرده و از سطح آگار برداشته و در یک 
س��طح دیگر که میکروارگانیس��م هاي مورد آزمایش در آنجا 
 plug هس��تند قرار داده مي شوند. مواد پخش شده از محیط
را به محیط آگار منتقل مي کنیم. سپس فعالیت ضد میکروبي 
مولکول هاي مترش��ح شده از مواد ضد میکروبي با استفاده از 
شناس��ایي هاله مهار رشد که در اطراف agar plug تشکیل 

 )c1 مي شود قابل تشخیص مي گردد. )شکل
)Cross streak( 3.3.2. روش خط متقاطع 

 این روش براي غربالگري س��ریع میکروارگانیس��م ها از 

لح��اظ رابطه آنتاگونیس��مي بکار مي رود. س��ویه میکروب 
دلخواه توس��ط ی��ک خط واحد در مرکز آگار کش��ت داده 
مي ش��ود. پس از یک دوره انکوباس��یون براس��اس س��ویه 
میکروبي، با میکروارگانیس��م مورد آزمایش به صورت یک 
خط منفرد عمود بر خط مرکزي محیط کشت تلقیح مي گردد. 
پس از انکوباس��یون بعدي، برهم کنش هاي ضدمیکروبي با 

مشاهده اندازه هاله عدم رشد مورد تفسیر قرار مي گیرد.
 )Poisoned food( 4.3.2. روش غذاي سمي

 این روش عمدتا به منظور بررس��ي اث��ر ضد قارچي بر 
علی��ه کپک مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. عام��ل ضد قارچ 
و ی��ا عصاره آن ب��ه آگار مایع در غلظ��ت نهایي مورد نظر 
رسانده شده و به خوبي مخلوط مي شوند. پس از آن، محیط 
کش��ت در پتري دیش ریخته مي ش��ود و یک ش��ب بعد از 
انکوباسیون، تلقیح را مي توان با یک دیسکي از میسلیوم هاي 
ق��ارچ ب��ا محدوده ان��دازه از 2 تا 5 میلي مت��ر که در مرکز 
دیس��ک قرار داده مي ش��ود انجام داد. پس از انکوباس��یون 
بیش��تر تحت شرایط مناسب بر اساس نوع قارچي که مورد 
آزمایش قرار گرفته اس��ت قطر رش��د قارچ در دیسک هاي 
کنترل و نمونه ها اندازه گیري شده و اثر ضد قارچي توسط 

فرمول زیر برآورد مي شود:

CD قطر رشد در صفحه کنترل است و DS قطر رشد در 
صفحه حاوي داروي ضد قارچ تس��ت شده است. همچنین 
اس��پورزایي را مي توان با کنترل مقایس��ه کرد. به طور کلي، 
وقتي روش اس��تاندارد سازي مورد اس��تفاده خوب جواب 
نمي ده��د محقق باید موارد کنت��رل مثبت را با مولکول هاي 
ضد میکروبي شناخته شده براي مقایسه نتایج به دست آمده 

و کنترل کیفیت کار تجربي خود ادامه دهد.

3. كروماتوگرافي اليه نازك )TLC( بيواتوگرافي
(Thin-layerchromatography(TLC) bioautography)

از  ترکیب��ي   Leviو  Goodall  1946 س��ال  در   
کروماتوگرافي کاغ��ذ )PC( را در تماس با بیواتوگرافي به 
منظور تشخیص جداسازي پني س��یلین هاي مختلف انجام 
دادن��د. پ��س از آن Fischer و Lautner در همین زمینه 
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TLC را معرفي کردند. ای��ن روش ترکیبي از TLC با هر 
دو روش بیولوژیکي و تشخیص شیمیایي مي باشد. چندین 
کار مختلف در مورد غربالگري عصاره هاي اس��تخراج شده 
به خصوص عصاره هاي گیاه��ان براي فعالیت ضد باکتري 
و ضد قارچ توس��ط TLC بیواتوگرافي انجام ش��ده است. 
همانط��ور که در زیر نش��ان داده ش��ده اس��ت، س��ه روش 
 Agar diffusion، به عنوان مث��ال ،bioautographic
ب��راي   Agaroverlay و  مس��تقیم   Bioautography
بررس��ي ترکیبات ض��د میکروب��ي از طریق ای��ن رویکرد 

توصیف شده است.
)Agar diffusion( 1.3. انتشار در آگار

ب��ه عنوان روش تماس با آگار نیز معروف مي باش��د. این 
روش ش��امل انتقال عام��ل ضد میکروبي از طریق انتش��ار 
از کروماتوگ��رام )PC ی��اTLC ( ب��ه آگاري ک��ه قب��ا با 
میکروارگانیس��م مورد آزمایش تلقیح ش��ده است مي باشد. 
بعد از چند دقیقه یا چند ساعت انتشار کروماتوگرام متوقف 
شده و آگار انکوبه مي شود. مناطق مهار رشد در مکان هایي 
که در آن ترکیبات ضد میکروبي با الیه آگار تماس داش��ته 

است ظاهر مي گردد. 
2.3. بیواتوگرافي مستقیم 

این روش بیش��ترین اس��تفاده را در میان این س��ه روش 
دارد. شامل صفحه TLC گسترده اي است که در داخل مواد 
میکروبي غوطه ور ش��ده یا اسپري ش��ده و بعد بیواتوگرام 
است که در درماي 25 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت 
تح��ت ش��رایط رطوبتي خاص انکوبه ش��ده اس��ت. براي 
دیدن رش��د میکروب��ي، اغلب از اماح تترازولیوم اس��تفاده 
مي ش��ود. این نمک تح��ت تاثیر فورمازان کام��ا رنگي از 
طریق دهیدروژناس��یون سلول هاي زنده کاما تغییر مي یابد. 
P-Iodonitrotetrazolium بنفش مناسب ترین نمک 
براي تش��خیص است. این نمک ها بر روي بیواتوگرافي، که 
در 25 درجه س��انتي گراد به مدت 24 س��اعت یا در دماي 
37 درجه س��انتیگراد به مدت 4-3 س��اعت انکوبه شده اند 
اس��پري مي گردند. Mueller Hinton Broth همراه با 
مکمل آگار براي به دست آوردن یک محیط مایع غني کننده 
براي اتصال بهتر به صفحات TLC توصیه ش��ده اس��ت و 
رطوبت مناس��ب جهت رش��د باکتري را فراه��م مي نماید. 

بیواتوگرافي مستقیم ممکن است براي باکتري و قارچ با هم 
مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک ساده ترین روش براي 
تش��خیص مواد ضد قارچي است و همچنین نتایج مطلوبي 
را براي تولید اسپور قارچ هایي مانند آسپرژیلوس، پنیسیلیوم 
و کادواس��پوریوم ارائه مي دهد. در مورد باکتري ها، اغلب 
باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و گونه هاي 
اشرش��یا کلي براي شناس��ایي ترکیبات ض��د باکتري مورد 

استفاده قرار مي گیرند. 
 3.3. سنجش زیستي اندود کردن با آگار 

)Agar overlay bioassay(
 ای��ن روش همچنی��ن به عن��وان بیواتوگرافي ش��ناوري 
معروف اس��ت و ترکیبي از دو روش قبلي مي باشد. صفحه 
TLC که با محیط کش��ت آگار مذاب پوش��انده شده است 
اجازه مي دهد یک انتش��ار خوب از ترکیبات مورد آزمایش 
به محیط کش��ت آگار انجام گیرد. صفحات در دماي پایین 
براي چند س��اعت قبل از انکوباسیون قرار مي گیرند. پس از 
انکوباسیون تحت شرایط مناسب بس��ته به میکروارگانیسم 
م��ورد آزمایش، رنگ آمیزي را مي ت��وان با رنگ تترازولیوم 
انجام داد. این روش هم مانند بیواتوگرافي مستقیم مي تواند 
در مورد تمام میکروارگانیس��م ها مانن��د کاندیدا آلبیکنس و 
کپک ها اس��تفاده گردد. این روش به خوبي هاله عدم رش��د 
را نش��ان داده و به آلودگي حساس نمي باشد. به طور کلي، 
TLC-bioautography یک تکنیک ساده، موثر و ارزان 
براي جدا کردن یک مخلوط پیچیده است و در زمان یکسان 
بخش اصلي تش��کیل دهنده پ��روژه در صفحه TLC قرار 
مي گی��رد. بنابراین مي توان هم در آزمایش��گاه هاي مجهز و 
هم در آزمایش��گاه هاي کوچک که تنها دسترسي به حداقل 
تجهی��زات را دارن��د این��کار را انجام داد. با وجود داش��تن 
مش��کات زیاد در این روش، کروماتوگرافي مایع با کارایي 
باال به همراه بیواس��ي ب��ه طور فزاین��ده اي تبدیل به عنوان 
یک روش انتخابي محبوب براي تش��خیص نهایي ترکیبات 
 TLC-bioautographyاستخراجي تبدیل شده است نیز
یک روش سریع براي غربالگري تعداد زیادي از نمونه هاي 
داراي فعالی��ت زیس��تي و به عنوان یک راهنم��ا در تجهیز 
ای��ن فعالیت ه��ا ارائه مي نمای��د. عاوه بر ای��ن، این روش 
مي تواند براي تشخیص آنتي بیوتیک هایي در محیط زیست 
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و نمونه هاي م��واد غذایي و همچنین براي جس��تجو براي 
داروهاي ضد میکروبي جدید استفاده گردد. 

4. روش هاي رقيق سازي
 این روش ها یکي از مناس��ب ترین روش ها براي تعیین 
ارزش MIC هس��تند چرا که توانای��ي تعیین غلظت عامل 
ضد میکروبي آزمایش ش��ده در آگار )رقت در آگار( یا در 
محی��ط مغذي )رقت ب��اال یا رقت پایی��ن( را دارند. در هر 
دو ص��ورت محیط مغذي ی��ا روش رقت در آگار به لحاظ 
 in کمي ان��دازه گیري فعالی��ت ضد میکروبي در ش��رایط
vitro براي باکتري ها و قارچ ها مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ارزش ثبت ش��دهMIC به عنوان کم ترین غلظت از عامل 
ضدمیکروبي مورد س��نجش قرار گرفته است که مهار رشد 
قاب��ل توجهي از میکروارگانیس��م آزمایش ش��ده را نش��ان 
مي دهد و معموال بر اس��اس میلي گرم در میلي لیتر یا میلي 
گرم بر لیتر بیان ش��ده است. بس��یاري از دستورالعمل هاي 
تایید ش��ده براي میزان رقت تست حساسیت ضد میکروبي 
از باکتري هاي اس��ید فاس��ت و غیر اسید فاست و مخمر و 
قارچ هاي رش��ته اي وجود دارد. مهم ترین اس��تانداردهاي 
ش��ناخته شده توسط CLSI و کمیته اروپایي ضد میکروبي 
آزمایش تعیین حساس��یت )EUCAST( ارائه شده است. 
به عنوان توصیه، این دس��تورالعمل یک روش یکسان براي 
این تس��ت اس��ت که به صورت عملي ب��راي انجام کار در 
اکثر آزمایش��گاه میکروب شناس��ي بالیني فراهم مي نماید. 
توس��عه این چنین روش هاي اس��تاندارد ارتباطات بالیني با 
این تس��ت ها را تضمین نمي کند. با این وجود این روش ها 
اجازه مي دهند که یک ارزش��یابي در یک رویکرد استاندارد 

به منظور ارزیابي ارتباط بالیني نتایج انجام گیرد. 
1.4. روش رقیق کردن در محیط مایع

)Broth dilution( 
رق��ت به ص��ورت Micro ی��ا Macro در محیط مایع 
یکي از اساس��ي ترین روش هاي آزمایش حساس��یت مواد 
ضد میکروبي است. این پروژه مستلزم آماده کردن 2 تارقت 
از یک ماده ضدمیکروبي )به عن��وان مثال 16،8،4،2،1و32 
میکروگرم بر میلي لیتر( در یک محیط کش��ت مایع اس��ت 
که ب��ه لوله هاي ح��اوي حداقل حجم 2 میل��ي لیتر توزیع 

مي ش��ود که این روش Macrodilution نامیده مي شود 
و در Microdilution از لوله ه��اي ب��ا حجم کمتر مانند 
پلیت میکروتیتراس��یون داراي 96 خانه اي استفاده مي شود. 
س��پس هر لوله را با حجم مناس��بي از تلقیح میکروبي آماده 
ش��ده در هم��ان محیط بع��د از رقیق کردن سوسپانس��یون 
میکروبي اس��تاندارد ش��ده تلقیح مي کنند تا کدورت معادل 
0.5 در مقی��اس مک فارلند به دس��ت آی��د. پس از این که 
به خوبي مخلوط ش��دند لوله هاي تلقیح ش��ده یا پلیت 96 
خان��ه اي را انکوبه کرده )اغلب ب��دون تکان دادن( و تحت 
ش��رایط مناسب بسته به میکروارگانیس��م مورد آزمایش که 
انکوبه شده است قرار مي دهند. روش تجربي با انجام دقیق 

Microdilution در شکل 4 نشان داده شده است.
 MIC کمترین غلظت عامل ضد میکروبي اس��ت که به طور 
 Microdilution کامل مانع از رش��د ارگانیسم در لوله یا چاه
که توس��ط چش��م غیر مسلح تشخیص داده مي ش��ود مي گردد. 
ب��ر خ��اف روش Microdilution، از معایب اصلي روش 
Macrodilution خسته کننده بودن، نداشتن کتابچه راهنماي 
کارب��ر، خطر به وجود آم��دن خطا در آماده س��ازي روش هاي 
ضد میکروبي براي هر آزمایش و مقدار نس��بتا زیادي از معرف 
و فض��اي مورد نیاز مي باش��د. بنابراین تک��رار پذیري و مقرون 
ب��ه صرفه بودن و فضایي که با توجه به کوچک س��ازي آزمون 
 Microdilution رخ مي ده��د مزیت هاي عم��ده اي از روش
به ش��مار مي روند ب��ا این وجود، اگر نتایج تک��رار پذیر )داخل 
آزمایشگاهي و بین آزمایشگاهي( به دست آمده تحت تاثیر قرار 
مي گیرد نتیجه نهایي با اس��تفاده از این روش، باید به طور قابل 
توجه��ي به دقت کنترل گردد. براي تعیین نقطه پایاني MIC، با 
 Microdilution مشاهده دستگاه مي توانید با خواندن آزمایش
و نوش��تن نتای��ج با توانایي باال تش��خیص رش��د در چاهک را 
آس��ان نماییم. عاوه بر این، چندین روش بر اس��اس استفاده از 
معرف رنگ توس��عه یافته اند. نمک تترازولیوم 3-)4،5- دیمتیل 
 تیازول-YL-2(-5،2– دیفنی��ل تترازولیوم بروماید )MTT( و
bis – 3،2 )2- متوکس��ي 4 نیت��رو5 س��ولفونیل آمینوکربونیل 
2H – تترازولی��وخ هیدرواکس��اید )XTT( که اغلب در تعیین 
MIC نقطه پایاني براي هر دو روش میکرودایلوش��ن ضد قارچ 
و ضد باکتري اس��تفاده مي ش��وند. رنگ االمار آبي )رزازورین( 
به عنوان یک ش��اخص موثر رش��د همچنین مي تواند براي این 
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منظور اس��تفاده گردد. اندازه تلقیح، نوع محیط رش��د، گذشت 
زمان و روش آماده سازي تلقیح مي تواند مقادیرMIC را تحت 
تاثیر قرار بدهد. بنابراین Broth dilution توسط CLSI براي 
آزمایش باکتري هاي با رش��د بي هوازي و مخمرها و قارچ هاي 
EUCAST روش  رش��ته اي استانداردس��ازي ش��ده اس��ت. 

 Broth dilution را اصوال همانندCLSI با تغییرات معمولي 
در مورد برخي از پارامترهاي آزمایش مانند آماده س��ازي تلقیح، 
ان��دازه تلقی��ح و روش خوان��دن MIC ایج��اد کرده اس��ت و 
مش��اهده در روش CLSI و اس��پکتروفتومتري در دستورالعمل

EUCAST قرار دارد. 

شکل 2. روش رقت میکرو در محیط کشت مایع عصاره گیاهي بر علیه باسیلوس سوبتي لیس با استفاده       
ازرزازورین به عنوان نشانگر رشد
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شکل 4. رقت میکرو در محیط کشت مایع توصیه شده توسط CLSI براي بررسي مواد ضد میکروبي 

ب��ا توج��ه ب��ه تش��کیل کونیدی��ا و اس��پور در قارچ ها 
استاندارد س��ازي microdilution توس��ط CLSI شامل 
یک تلقیح اس��پکتوروفتومتریک به مقدار 0/4×5-104×104 
CFU ب��ر میلي لیتر مي باش��د. در حالي که در س��نجش با 
EUCAST تلقی��ح را مي توان تنها با مق��دار )5-2(×105 
CFU بر میلي لیتر با اس��تفاده از شمارش��گر هموسیتومتر 
انج��ام داد. مطالع��ات متعدد اهمی��ت اس��تفاده از تلقیح با 
شمارش��گر هموس��یتومتر براي تکرار کردن و آماده سازي 
مناس��ب که مس��تقل از رنگ و اندازه اس��پور باشد را نشان 
مي دهن��د. تعیین حداقل غلظت باکتري کش��ي )MBC( و 
یا حداقل غلظت قارچ کش��ي )MFC(، همچنین به عنوان 
حداقل غلظت کش��ندگي )MLC( ش��ناخته شده است که 
رایج ترین روش براي تعیین فعالیت باکتري یا قارچ کش��ي 
مي باشد. MBCعبارت از حداقل غلظت عامل ضد باکتري 
ب��راي کش��تن 99/9 % از باکتري ها پس از انکوباس��یون به 
مدت 24 س��اعت تحت یک مجموعه ش��رایط اس��تاندارد 

اس��ت که در آن مي توان��د پ��س از Macrodilution یا 
Microdilution توس��ط کش��ت یک نمون��ه در چاهک 
و ی��ا لوله ه��اي معین، ب��ازده منفي رش��د میکروبي پس از 
انکوباس��یون در س��طح صفحات غیر انتخابي آگار را براي 
تعیین تعداد س��لول هاي باقي مانده بر اساسCFU بر میلي 
لیتر پس از 24 س��اعت انکوباسیون به کارگیرد. نقطه پایاني 
باکتري کش��ي )MBC( به عنوان کمترین غلظت که در آن 
 MFC .99/9 % از باکتري ها کشته شده اند تعریف مي شود
نیز به عنوان کمترین غلظت دارو است که در محدوده 99/9 
% - 98/9 % اثر کش��ندگي آن نسبت به تلقیح اولیه تعریف 
ش��ده اس��ت. مطالعات متعددي براي بررس��ي پارامترهاي 
 MFCآزمون ه��اي مختلف براي یکس��ان س��ازي تعریف
داروه��اي مختلف ب��ر علیه قارچ کاندیدا، آس��پرژیلوس و 

دیگر گونه هاي جدا شده انجام شده است. 
)Agar dilution( 2.4. روش رقیق کردن در آگار

 این روش ش��امل ترکیب غلظت ه��اي مختلف از عامل 
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ضد میکروبي مورد نظر در یک محیط کش��ت آگار )محیط 
آگار مایع( مي باشد که معموال به صورت 2 برابر رقت آگار 
پس از تلقیح یک معرف میکروبي بر روي سطح آگار تلقیح 
مي گ��ردد. نقطه پایان��ي MIC به عنوان ک��م ترین غلظت 
عامل ضد میکروبي به طور کامل مانع از رشد تحت شرایط 
مناس��ب انکوباس��یون مي گردد که در جدول 1 ذکر ش��ده 
است. این روش براي هر دو تست حساسیت ضد باکتریایي 
و ضد قارچي مناسب است. اگر ایزوالسیون متعدد بر علیه 
یک ترکی��ب صورت گیرد و یا اگر ی��ک ترکیب )عصاره( 
در محی��ط مایع با اس��تفاده از رنگ آمی��زي در یک محیط 
 مایع براي تشخیص رشد میکروبي به کار گرفته شود روش
 broth dilution اغلب نسبت به روش Agar dilution 
براي تش��خیص MIC ترجیح داده مي شود. امروزه، تولید 
تجاري تلقیح هاي جایگزین در دسترس هستند و مي توانند 
بی��ن 32 و 60 ماده تلقیح��ي باکتریایي مختلف به هر پلیت 
آگار انتق��ال دهن��د. Agar dilution اغلب به عنوان یک 
روش استاندارد براي ارگانیسم هاي اسید فست مثبت مانند 
ب��ي هوازي ها و گونه هاي هلیکوباکتر توصیه مي ش��ود. این 
روش ب��راي ترکیبات دارویي ضد قارچي بر علیه گونه هاي 
کاندیدا مانند آس��پرژیلوس، فوزاریوم و درماتوفیت استفاده 
 E-test ش��ده اس��ت و داراي ارتباط همبس��تگي قوي ب��ا
ب��راي آزمای��ش مواد ض��د باکتریایي بر علی��ه باکتري گرم 
منف��ي و گرم مثبت مي باش��د. عاوه بر این در مقایس��ه با 
روش ه��اي و   agar dilution، disk-diffusion"

broth microdilution نتایج بسیار عالي مي دهد. 

5. روش بررسي زمان كشتن 
(time-kill curve orTime-kill test) 

این روش یک��ي از بهترین روش ها براي تعیین خاصیت 
باکتري کش��ي و قارچ کشي مي باش��د و یکي از قوي ترین 
ابزاره��ا ب��راي ب��ه دس��ت آوردن اطاعات م��ورد ارتباط 
دینامی��ک بین مواد ض��د باکتریایي با گونه ه��اي باکتري ها 
مي باش��د که وابس��ته به زمان یا وابسته به غلظت موثر مواد 
آنتي باکتریال اس��ت. براي باکت��ري این روش به خوبي در 
اس��ناد M26-A توس��طCLSI استاندارد س��ازي و شرح 
داده ش��ده اس��ت و ترجیحا در یک محیط کشت مغذي با 

 اس��تفاده از 3 لوله که ش��امل سوسپانسیون باکتري به مقدار 
CFU/mL 105×5 باش��د انجام مي گی��رد. لوله هاي اول و 
دوم یک مولکول یا عص��اره مورد آزمایش با غلظت نهایي 
MIC×0/25 و MIC×1 مي باش��ند و لوله س��وم به عنوان 
کنترل رش��د در نظر گرفته مي ش��وند. تلقیح تحت شرایط 
مناسب شامل فواصل زماني مختلف )0،4،6،8،10،12 و24 
س��اعت( صورت مي گیرد. سپس درصد س��لول هاي مرده 
نسبت به تعداد سلول هاي زنده بر اساس)CFU/ml( از هر 
لوله با استفاده از روش شمارش آگار شمرده شده و با لوله 
کنترل رشد مقایسه مي گردد. به طور کلي تاثیر باکتري کشي 
با بررسي میزان کش��ندگي تا 90 % براي مدت 6 ساعت و 
99/9 % مرگ و میر در مدت 24 ساعت به دست مي آید. به 
عاوه این روش مي تواند براي تعیین خاصیت سنرژیس��تي 
و آنتاگونیس��تي بین دو یا بیشتر از ترکیبات دارویي استفاده 
گردد. چندین مطالعه در مورد مواد ضد قارچي با این روش 

صورت گرفته است. 

6. روش سنجش بيولومينسانس آدنوزين تري فسفات 
)ATP bioluminescence assay(

 )ATP( این روش بر اساس توانایي آدنوزین تري فسفات 
تولید ش��ده توس��ط باکتري ها و قارچ ه��ا ارزیابي مي گردد. 
ATP به شکل انرژي شیمیایي براي سلول هاي زنده است 
و در حال حاضر به صورت بیش��تر یا کمتر و یا مقدار ثابت 
در یک س��لول موجود مي باشد، بنابراین تعیین مقدار آن بر 
اساس جمعیت میکروبي موجود در نمونه برآورد مي گردد. 
Dluciferin در حضور ATP توس��ط لوسیفراز تبدیل به 
لوس��یفرین مي ش��ود که به تولید نور مي انجامد. مقدار نور 
ساطع شده توسط luminometer و بیان واحد نور نسبي 
)RLU( که مي تواند به RLU برمول از ATP تبدیل شود 
اندازه گیري مي ش��ود. بنابراین، ی��ک رابطه خطي بین زنده 
ماندن س��لول ها و تولید نور اندازه گیري شده وجود دارد. 
روش هاي نور س��نجي داراي طیف وس��یعي از برنامه هاي 
کاربردي اس��ت مانند آزمون سیتوتوکسیس��یته، در ارزیابي 
نش��انزد از تاثیر بیوفیل��م در محل و غربالگ��ري داروهاي 
موثر روي لیش��مانیا، آزمایش ضد باکتریایي، تست تاثیرات 
آن ها بر مایکوباکتري ها، تس��ت م��واد ضد قارچي بر علیه 
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مخمر و کپک ها. س��رعت از مزایاي مهم این روش اس��ت 
ک��ه نتایج کمي را فراهم مي کند. ای��ن روش مي تواند نتایج 
آزمایش هاي ضد مایکوباکتریایي را در مدت 3 تا 5 روز در 
مقایس��ه باروش سنتي رقت معمولي که نیاز به 3 تا 4 هفته 

انکوباسیون دارد فراهم کند. 

 7. روش فلوسايتومتري
)Flow cytofluorometric( 

 چن��د س��ال پی��ش، فوای��د flow cytometry  براي 
تس��ت حساس��یت میکروارگانیسم پیشنهاد ش��د. بنابراین، 
بسیاري از نویسندگان به فعالیت ضد باکتري و ضد قارچي 
بس��یاري از داروها با اس��تفاده از ای��ن روش پرداخته  اند. 
تش��خیص سریع سلول هاي آس��یب دیده توسط این روش 
 بس��تگي به اس��تفاده از رنگ آمیزي مناس��ب دارد. بنابراین 
propidium iodide (PI) یک عامل فلورسنت مي باشد 
که به صورت گس��ترده براي رنگ آمیزي DNA اس��تفاده 
مي گردد. مطالعات متعددي در مورد تاثیر دستگاه فلوسیتومتري 
به عنوان یک ابزار اساسي براي آزمایش ضد باکتریایي علیه 
باکتري لیستریا مونوسیتوژنز گزارش شده است که با استفاده 
 از رنگ آمیزي همراه باPI براي ارزیابي غشاي آسیب دیده و 
 carboxyfluorescein diacetate (cFDA)  ب��راي 
تش��خیص فعالیت استراز استفاده مي گردد. در نتیجه، عاوه 
بر لیز سلول ها سه زیر گروه هاي جمعیتي )سلول هاي مرده، 
زنده و آس��یب دی��ده( را مي توان به وض��وح با این روش 
تشخیص داد. سلول آسیب دیده به عنوان سلول تحت فشار 
قسمت هاي آسیب دیده داخل سلول ها و اختال ایجاد شده 
بعد از آن در تولید مثل را نش��ان مي دهند. تعیین سلول هاي 
آس��یب دیده یکي از نتایج جال��ب در میکروبیولوژي مواد 
غذایي اس��ت زیرا این زیر گروه مي تواند در شرایط بحراني 
براي بهبود س��لول مانند نگهداري مواد غذایي در ش��رایط 
درجه ح��رارت طوالني مدت مفید باش��د. به عاوه روش 
flow cytofluorometric اج��ازه مي دهد تا مقاومت به 

مواد آنتي باکتریال تعیین ش��ده و تاثیر مولکول تس��ت شده 
بر روي مقاومت و س��لول میکروارگانیسم مورد آزمایش را 
 ارزیابي کند. عاوه بر این نتایج تس��ت را سریع تر مي دهد

 )6-2 ساعت در مقابل 72-24 ساعت روش میکرودایلوشن(. 
با این حال، اس��تفاده گس��ترده از ای��ن روش براي آزمایش 
حساس��یت ضد میکروبي در حال حاضر ممکن اس��ت به 
دلیل در دس��ترس نبودن تجهیزات سیتومتري مورد نیاز در 
آزمایش��گاه هاي مختلف محدود به آزمایشگاه هاي پیشرفته 

شده است. 

8. نتيجه گيري
 در ح��ال حاض��ر، عفونت هاي میکروب��ي تبدیل به یک 
تهدی��د مهم بالیني ش��ده که همراه با ع��وارض قابل توجه 
و م��رگ و میر اس��ت که عمدت��ا به دلیل توس��عه مقاومت 
میکروبي به عوامل ضد میکروبي موجود مي باشد. بنابراین، 
روش هاي زیادي براي آزمایش حساس��یت ضد میکروبي و 
کش��ف عوامل ضد میکروبي در طول زمان به طور گسترده 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و در آینده هم گس��ترش خواهد 
یافت. برخي از تکنیک ها توسطCLSI وEUCAST مورد 

استاندارد سازي قرار گرفته اند. 
ب��ا این ح��ال، در هن��گام آزمایش محص��والت طبیعي، 
اغل��ب برخ��ي تغیی��رات در پروتکل هاي اس��تاندارد مورد 
نیاز اس��ت. بنابراین، بس��یار ضروري اس��ت ک��ه در مورد 
تغییرات��ي ک��ه در اصول میکروب شناس��ي با رقیق س��ازي 
محی��ط کش��ت و اس��تفاده از یک تلقیح ص��ورت مي گیرد 
بس��یاردقیق باش��یم. عاوه بر این ما مي توانیم با استفاده از 
حال ها روي محیط رش��د میکروارگانیس��م مورد آزمایش 
تاثی��ر بگذاریم. ما مي توانیم بگوییم ک��ه اختراع یک روش 
کوچ��ک مطابق ب��ا پروتکل ه��اي اس��تاندارد مي تواند یک 
راه ح��ل ب��راي اطمینان از انجام دقی��ق آزمایش به صورت 
 تجربي بوده و اجازه مقایسه نتیجه با نتایج سایر محققین را

 فراهم مي کند. 
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بررسي سرطان پستان در دوران بارداري

چكيده
سرطان پستان در اکث��ر نقاط جهان از جمله ش��ایع ترین 
سرطان ه��اي زنان به ش��مار مي آی��د و میزان ب��روز آن در 
بی��ن زنان ایران��ي در ح��ال افزایش است. ب��ه گونه اي که 
ب��ه نظر مي رس��د سن بروز این بیم��اري در ایران نسبت به 
کش��ورهاي غربي پایین تر باش��د. سرطان پستان یک سوم 
از کل سرطان هاي زنان را تشکیل مي دهد و عامل عمده 
مرگ ناشي از سرطان در زنان 59-25 سال است. تغیی��رات 
فیزیولوژیک دوران بارداري تشخیص این بیماري را مشکل 
ساخت��ه و با پیشرفت بارداري تشخیص مشکل تر مي شود. 
در صورت ش��ک به این بیماري باید مداخات مناسب هر 
چ��ه سریع تر صورت گیرد. انجام ماموگرافي در این دوران 
بامان��ع است. در زمینه تشخیص توم��ور با توجه به نتایج 
چند پژوه��ش، سونوگرافي از حساسیت بیشتري در دوران 
ب��ارداري و شیردهي برخوردار اس��ت. این مطالعه با هدف 
بررس��ي سرطان پست��ان در دوران ب��ارداري طراحي شده 
 )Review article( اس��ت. این تحقیق از ن��وع م��روري
بوده و اطاعات حاصله با جستجوي کتابخانه اي و اینترنتي 

صورت گرفته است. 
کلمات کلی��دي: سرطان پستان، ب��ارداري، رادیوتراپي، 

شیمي درماني، پیشگیري، زنان

مقدمه
سرط��ان، از جمله بیماري هاي مزمن و غیر واگیري است 

که گروه وسیعي از بیماري ها را شامل مي شود. این بیماري 
همچ��ون سایر بیماري هاي مزمن، در هر فرد، گروه سني و 
هر نژادي رخ مي دهد و به عنوان یک معضل عمده بهداشتي 
و تاثی��ر گذار بر سام��ت جامعه محس��وب مي گردد )1(. 
 سرطان دومین عام��ل شایع مرگ و میر پس از بیماري هاي 
قلبي -عروق��ي در سراسر جه��ان و کشورهاي توسعه یافته 
و سومی��ن عامل مرگ بعد از بیماري ه��اي قلبي-عروقي و 
ح��وادث در کشورهاي کمتر توسع��ه یافته به شمار مي رود 
)2(. بنابر پیش بیني سازمان جهاني بهداشت در سال 2015، 
بیماري ه��اي غیر واگیر با مرگ و میر حدود 2166000 نفر 
در س��ال، بیش از دو برابر موارد مرگ ناشي از بیماري هاي 
واگی��ر و تغذیه اي، یعني نزدیک ب��ه 60% مرگ و میر کل 
را در منطق��ه مدیتران��ه شرقي خواهد داش��ت. از این میان، 
15% ناش��ي از بدخیمي ه��ا و سرطان ها خواهد بود، این در 
حالي است که بیش از یک سوم، سرطان ها، قابل پیشگیري 
هستن��د. در بین ان��واع مختلف سرطان، سرط��ان پستان که 
23% همه سرطان ه��ا در زنان را شامل مي شود، شایع ترین 
سرط��ان و کشنده تری��ن بدخیمي در بی��ن زنان محسوب 
مي ش��ود و یکي از مهم ترین عوام��ل نگران کننده سامتي 

زنان در جهان مي باشد )3و4(. 
سرطان پستان دوران بارداري به سرطاني که در بارداري، 
شیرده��ي و یا یک س��ال بعد از زایمان ب��روز کند، اطاق 
مي ش��ود )5(. مداخات تشخیصي و درماني در این دوران 
ب��ا ماحظات خاصي صورت مي گیرد. زنان مبتا در دوران 

  طاهره مختاريان 
كارشناس ارشد مامايي

كلينيك ژنتيك دكتر فرهود
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بارداري، به طور واضحي در مراحل پیشرفته تر بیماري قرار 
دارند و قاعدتا از پیش آگاهي ضعیف تري نیز برخوردارند. 
یک��ي از چالش هاي مهم مراقبت، تشخیص و درمان در این 
دوران، حف��ظ تعادل در مراقبت ه��اي تهاجمي از این زنان 
و تعدیل مناس��ب درمان ها در رابطه با حفظ سامت جنین 

مي باشد )6(. 

يافته ها
سرطان پستان در دوران بارداري

به تمام مواردي از سرط��ان پستان که در دوران بارداري 
و ت��ا یک سال پس از زایمان و ی��ا در طي دوران شیردهي 
تشخیص داده مي شوند، سرط��ان پستان مربوط به بارداري 

اطاق مي شود )6(
اپیدمیولوژي

بروز ای��ن سرطان با افزایش سن، باال مي رود )5(. الگوي 
کشورهاي  با  مشابه  ایران  در  پستان  سرطان  اپیدمیولوژي 
توسعه  حال  در  کشورهاي  سایر  و  شرقي  مدیترانه  منطقه 
است و روند بروز آن در سال هاي گذشته دستخوش تغییر 
شده است. در ایران بر طبق آمار مرکز مدیریت بیماري هاي 
تمام  بین  بروز  نظر  از  پستان  سرطان  بهداشت،  وزارت 
سرطان ها در زنان، همچنان در رتبه اول قرار دارد و با میزان 
بروز تعدیل شده سني )ASR( 27/15 و تعداد 6796 مورد 
دارا  بین سرطان ها را  بروز  باالترین موارد  در سال 1386 
است )7(. همچنی��ن سن بروز سرطان پستان در زنان ایراني 
پایی��ن تر از میانگین سن جهاني است )8(. به طوري که سن 
متوسط زنان مبتا به ای��ن بیماري در ایران حداقل 10 سال 
کمت��ر از کشورهاي توسعه یافته مي باشد )9( در جدول )1( 
بروز سرطان بر حسب گروه هاي سني مشخص شده است. 
جدول 1: بروز سرطان پستان  بر حسب گروه هاي سني

Breast Cancer RiskAge Range (yr)

1:25240-30
1:6850-40
1:3560-50
1:2770-60
1:8 Lifetime (to age 110 yr)

تا س��ال 2002 میزان بروز این سرطان ساالنه رشد مثبت 
داش��ت ولي پ��س از آن و به دنبال مشخ��ص شدن ارتباط 
HRT )هورمون درماني جایگزین( و سرطان پستان و عدم 
استفاده از HRT در زنان یائسه، میزان بروز این سرطان به 
میزان کمي، کاهش یافته است ولي میزان مرگ و میر ناشي 

از این سرطان در همان سطح مانده است )10( و )11(.
متاسفانه در کش��ور ایران میزان بروز این سرطان بیش از 
آماره��اي بین المللي بوده و ب��ه نظر مي رسد از هر 6-5 زن 
ایران��ي، یک زن در طول حیات خود ب��ه این سرطان مبتا 

شود. 
ب��ا توجه ب��ه رشد ب��روز این سرط��ان ب��ا افزایش سن، 
همراه��ي این سرطان با ب��ارداري و شیردهي از میزان کمي 
برخ��وردار است. آمارها بیانگر آنن��د که 3% از سرطان هاي 
پست��ان در ب��ارداري و شیردهي بروز مي کنن��د )12(. ولي 
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش س��ن ازدواج در تمام نق��اط جهان 
این می��زان در حال افزای��ش است. سرطان پست��ان بعد از 
 سرطان سرویکس، شایع تری��ن سرطان در دوران بارداري 

است )12(.
متوس��ط س��ن بیم��اران ب��اردار و مبت��ا 34-33 س��ال 
اس��ت. متوسط سن ب��ارداري در زم��ان تشخیص 17-25 
هفت��ه مي باش��د. توموره��ا در 100-80% بیم��اران از نوع 
کارسین��وم مهاج��م داکت��ال مي باشن��د. 80-40% تومورها 
تمای��ز نیافته اند. بروز توموره��اي التهابي که از پیش آگهي 
ضعیف ت��ري برخوردارن��د در زنان باردار، بی��ش از زنان 
غیرب��اردار است. به ط��ور کلي، تومورهاي زن��ان باردار یا 
شی��رده در مرحله پیشرفته تري نسبت ب��ه زنان غیر باردار 
همگ��ون، ق��رار دارد. 80-54% توموره��ا در ب��ارداري و 
 شیرده��ي، توموره��اي ب��دون گیرنده است��روژن مي باشند 
)ER-Negativ Tumors( ک��ه بیش از موارد زنان غیر 
باردار همگون است و همین موضوع پیش آگهي را ضعیف تر 
مي کن��د )11( تغییرات فیزیولوژیک پستان و محدودیت در 
بررسي بیماران باردار، موجب تاخیر در تشخیص مي شود. 
ب��ه محض تشخیص ای��ن بیماري در زنان ب��اردار، بایستي 
مرحل��ه بیماري مشخص شده و درمان ب��ا توجه به مرحله 
 بیم��اري و به حداق��ل رساندن خطرات ب��راي جنین انجام

 شود )6(
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عوامل مؤثر در بروز سرطان پستان
عوام��ل متعددي در بروز سرطان پستان دخالت دارند که 
به طور کلي مي توان آن ها را به سه دسته عوامل تغییر ناپذیر، 
تغیی��ر پذیر و سایر عوامل تقسی��م بندي نمود. عوامل تغییر 
ناپذیر شامل: س��ن، جنس، شرح ح��ال خانوادگي، منارک 
زودرس، یائسگ��ي دیر رس و استعداد ژنتیکي است )14(. 
عوامل تغییر پذیر شام��ل: چاقي و اضافه وزن، تغذیه، عدم 
فعالیت فیزیکي، مصرف الکل، تنباکو، داروهاي پیشگیري از 
ب��ارداري خوراکي و مصرف هورمون پس از یائسگي است 
)14(. از دیگ��ر عوامل مرتبط با افزایش خطر سرطان پستان 
ب��ه دانسیته پستان، سطح هورمون ه��اي اندروژن، حاملگي، 

شیردهي و دانسیته معدني استخوان مي توان اشاره نمود.

دانسيته پستان
ماموگرافي  اندیکاتور  )یک  پستان  بافت  باالي  تراکم 
مقدار بافت همبند و پستان نسبت به بافت چربي در پستان( 
یک عامل خطر مستقل قوي براي پیشرفت سرطان پستان 
مي باش��د )16(. تعدادي از عوامل مي تواند بر تراکم پستان 
تاثیر بگذارد مانند: سن، وضعیت یائسگي، مصرف داروهاي 
مشخ��ص )مانند هورم��ون درماني یائسگ��ي(، حاملگي و 

ژنتیک. 
تراکم پستان توسط عوامل ژنتیکي ارثي تاثیر مي پذیرد اما 
با افزایش سن، کاهش یافته و با حاملگي و یائسگي، کاهش 
بیشتري مي یابد )17(. درصد پایین تر دانسیته پستان، عموما 
در بین زن��ان با وزن بدني باالتر به دلیل نسبت بیشتر بافت 
چرب��ي نشان داده ش��ده است )18(. تع��دادي از داروها بر 
تراکم پستان تاثیر مي گذارند )تاموکسیفن دانسیته را کاهش 
مي ده��د و هورمون درمان��ي ترکیبي یائسگ��ي، دانسیته را 
افزایش مي دهد( )19(. خطر سرطان پستان با افزایش تراکم 
پستان افزای��ش مي یابد. زنان با تراکم بسی��ار باالي پستان، 
6-4 برابر بیشتر افزای��ش خطر سرطان پستان در مقایسه با 

زنان با حداقل تراکم پستان دارند )20(. 

سطح هورمون هاي اندروژن
زن��ان، پ��س از یائسگي، با سط��ح ب��االي هورمون هاي 
اندروژن )استروژن یا تستوسترون تولید شده به طور طبیعي 

در ب��دن(، حدود 2 برابر خطر پیشرف��ت سرطان پستان در 
مقایس��ه با زنان با پایین ترین سطح هورمون ها دارند )21(. 
سطح ب��االي هورمون ها در گردش خون، ب��ا دیگر عوامل 
خط��ر سرطان پستان مانند: چاقي بعد از یائسگي و مصرف 

الکل در ارتباط است )22(. 

حاملگي
س��ن جوان تر در اوایل حاملگ��ي full-term )کمتر از 
30 س��ال( و تعداد بیشتر حاملگ��ي ها، خطر سرطان پستان 
را کاهش مي دهد. ام��ا یک افزایش موقت در خطر سرطان 
پستان به دنبال حاملگي full-term به ویژه در زنان مسن، 

در زمان اولین تولد نشان داده شده است )7(. 

شيردهي
اکث��ر مطالع��ات پیشنهاد مي کنند ک��ه شیردهي براي یک 
سال ی��ا بیشتر، اندکي خطر سرطان پستان را در کل کاهش 
مي ده��د. اثر محافظتي ممکن است براي سرطان هاي پستان 
Basal-Like بیشتر باشد )23(. زمان طوالني تر شیردهي، 
ب��ا کاهش خط��ر بیشتر همراه است. در م��رور 470 مطالعه 
در 30 کش��ور، خط��ر سرطان پستان ت��ا 4/3% براي هر 12 
م��اه شیردهي کاهش نشان داد. یک توضیح احتمالي ممکن 
است ای��ن باشد که شیرده��ي، قائدگي را مه��ار مي کند و 
بدی��ن ترتیب تعداد سیکل ه��اي قائدگي را کاهش مي دهد. 
توضیح احتمالي دیگر این که تغییرات ساختاري که به دنبال 
شیرده��ي در پستان رخ مي دهن��د، مي تواند موجب کاهش 

سرطان پستان شود )24(. 

دانسيته معدني استخوان
در بسی��اري از مطالعات نه هم��ه مطالعات، گزارش شده 
اس��ت ک��ه دانسیته ب��االي معدني استخ��وان در زن پس از 
یائسگي، با افزایش خط��ر سرطان پستان همراه بوده است. 
ای��ن خطر، به طور قوي با رسپت��ور استروژن مرتبط است. 
دانسیت��ه استخوان، ی��ک عامل خطر مستق��ل براي سرطان 
پست��ان نیست ولي ی��ک نشانگر براي مواجه��ه تجمعي با 
استروژن است )25(. دانسیتومتري استخوان به طور معمول 
ب��راي تشخیص زنان در معرض خطر پوکي استخوان انجام 
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مي ش��ود و ممکن است در معرض خطر ب��ودن زنان براي 
پیشرفت سرطان پستان نیز کمک کننده باشد )24(. 

تشخيص و مرحله بندي سرطان پستان در بارداري
برخ��ي از نکات مهم در روند تشخیص و درمان سرطان 

پستان به شرح زیر مي باشد:
 0/004 GY در ماموگراف��ي دو طرفه پستان کمت��ر از -
اشعه توس��ط جنین دریاف��ت مي شود در حال��ي که سطح 
خطرس��از اشعه در جنین mGY 100 اس��ت و بنابراین با 
استفاده از پوشش سربي شک��م با حداقل خطر، مي توان از 

این روش در بارداري استفاده کرد. 
- افزای��ش تراکم پست��ان، تفسیر ماموگراف��ي را مشکل 
از  تغیی��رات %63-89  از  حاک��ي  گزارش��ات  مي س��ازد. 
کلیشه هاي ماموگرافي در سرطان پستان زنان باردار است. 

- با توجه به نتایج چند پژوهش، سونوگرافي از حساسیت 
بیشتري در تشخیص هاي تومور دوران بارداري و شیردهي 

برخوردار است.
- در هر ن��وع بررس��ي سایتولوژیک، احتم��ال فیستول 

شیري، خونریزي و عفونت در مادر افزایش مي یابد.
- تغییرات هایپرپرولیفراتیو بافت پستان در بارداري امکان 
خط��ا در تشخیص را زیاد مي کن��د. بنابراین توصیه مي شود 

یک سیتولوژیست با تجربه این بررسي را انجام دهد.
- ب��ا قطع شیردهي قب��ل از بیوپسي، تجویز آنتي بیوتیک 
پروفیاکسي و بررسي دقیق هماتوم، احتمال عوراض کمتر 

مي شود. 
- تاباندن اشع��ه یونیزاسیون از 8-0 روزگي باعث مرگ 
جنین مي شود و تا هفته 8، احتمال تاخیر رشد درون رحمي، 
میکروسفال��ي و عقب ماندگي ذهني را باالتر برده و در کل 
شانس عقیم��ي و سرطان هاي آتي در ن��وزادان این مادران 

باردار بیشتر است.
- انجام Chest-X ray به دلیل تولید دوز پایین اشعه در 

بارداري قابل انجام است.
 CT بیماري از انجام grade بهت��ر است براي تعیی��ن -
اسکن خودداري ش��ود )دوز اشعه Gy 0/0036 در اسکن 

کبد و 0/089 در اسکن مثانه مي باشد(.
- MRI و سونوگراف��ي جایگزین مناسبي براي CT در 

بررسي متاستازها مي باشد ولي تا بررسي هاي بیشتر در مورد 
اث��رات امواج مغناطیسي در جنین، بهتر است MRI در سه 

ماهه اول انجام نشود.
- م��اده حاج��ب gadolinium از جفت عبور کرده به 
ای��ن دلیل بهتر است از انجام MRI ب��ا تزریق در بارداري 

خودداري شود.
- پ��س از تشخیص و مرحله بندي بایستي فورا اقدامات 

درماني آغاز شود )26(

تشخيص زودرس سرطان پستان
سازم��ان بهداشت جهان��ي )WHO( و انجمن سرطان 
آمریک��ا، بهتری��ن راه کنت��رل سرطان پست��ان را تشخیص 
زودرس آن مي دانن��د. با توجه به این که این بیماري از یک 
مرحله مخف��ي طوالني )حدود 8 تا 10 سال( عبور مي کند، 
بنابرای��ن ب��ا شناسای��ي و تشخیص ت��وده در مراحل اولیه، 
مي توان جان بیم��ار را از مرگ زودرس نجات داد )27(. با 
توجه به این که در ایران، مبتایان به سرطان پستان در %50 
موارد در مراحل پیشرفته بیماري مراجعه مي کنند )28( لزوم 
تشخیص زودرس بیماري حائ��ز اهمیت مي باشد؛ بنابراین 
مشاوره با زنان ب��راي ترغیب آنان براي انجام آزمایش هاي 
غربالگ��ري معمول ب��ه منظور تشخی��ص زودرس سرطان 

پستان، به طور مؤکد توصیه مي گردد.

عالئم و نشانه هاي سرطان پستان 
سرطان پستان، وقتي تومور کوچک است، به طور تیپیک 
هیچ عامت��ي ایجاد نمي کند، بنابراین مه��م است که زنان، 
راهنماه��اي غربالگري را ب��راي تعیین سرط��ان پستان در 
مراح��ل اولیه مد نظر قرار دهن��د. وقتي رشد سرطان پستان 
به ان��دازه اي باشد که بتواند لمس ش��ود، شایع ترین نشانه 
فیزیکي، توده بدون درد است. بعضي اوقات سرطان مي تواند 
به گره هاي لنفاوي زی��ر بغل گسترش یابد و یک برآمدگي 
ایج��اد کند. عائ��م و نشانه هاي کمتر شای��ع شامل: درد یا 
سنگیني پستان، ناهنجاري هاي نوک پستان به صورت ترشح 
خ��ود به خودي )مخصوصا خوني(، خارش و پوسته پوسته 
ش��دن نوک پستان، تو رفتگ��ي به سمت داخل و حساسیت 
در لم��س، پوست پرتغ��ال مانند و هر گون��ه تغییر ظاهري 
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جدید مانن��د زخم، قرمزي، رگ هاي برجسته، فرورفتگي و 
کشیدگي در پوست یا ن��وک پستان مي باشد )26(. بنابراین 
در هر مورد از بروز چنین توده هایي بدون توجه به بارداري 
باید پیگیري هاي الزم انجام شود )11(. یکي دیگر از عائم 
این بیماري امتناع از شیرخوردن در نوزادي است که قبا به 

خوبي از شیر مادر تغذیه مي کرده است.

نكات درماني سرطان پستان
1- جراحي 

بیهوشي عموم��ي در زنان باردار با مواردي مانند افزایش 
حجم خ��ون، کواگولوپاتي، کاهش ظرفی��ت ریوي، تخلیه 
آهست��ه مع��ده و افت فشار خ��ون وضعیتي هم��راه است. 
مطالع��ه ب��ر روي 5405 زن باردار مبتا ب��ه سرطان پستان 
تح��ت جراح��ي و مقایسه آنان ب��ا 720000 زن باردار غیر 
مبت��ا، افزایش بروز وزن کم هنگام تول��د به علت نارسي، 
محدودی��ت رشد داخ��ل رحمي و مرگ و می��ر نوزادي را 
بدون افزای��ش در ناهنجاري هاي م��ادرزادي یا مرده زایي، 
نشان مي دهد. بهترین زمان براي اقدام به جراحي، سه ماهه 
دوم ب��ارداري است. قرار دادن بیم��ار در پوزیشن خوابیده 
ب��ه پهلوي چپ از اقدامات پرست��اري مهم در طي جراحي 
مي باش��د. جراحي رایج در ب��ارداري، ماستکتومي رادیکال 
تعدیل شده است که درمان استاندارد مرحله 1 و 2 سرطان 
پستان مي باشد و تح��ت بیهوشي عمومي قابل انجام است. 
مداخات جراحي بعد از هفته 12 بارداري با کمترین خطر 

جنیني همراه است )29(.
- درمان استاندارد در تمام طول بارداري رادیکال ماستکتومي 

.)Modified radical mastectomy( تعدیل شده مي باشد
- درمان هاي نگه دارنده پستان1 در زنان جوان تر پیشنهاد 
مي شود. ولي باید عوارض ناشي از رادیوتراپي در بارداري 

را در نظر داشت )6(.

2- رادیوتراپي
رادیوتراپ��ي با افزایش خطر بالقوه موتاسیون و مرگ جنین، 
در ب��ارداري ممنوع است. در ه��ر دوره استاندارد رادیوتراپي 

حدود cGy 50000 اشعه به بیم��ار تابانده مي شود. در اوایل 
بارداري که جنین در لگن قرار دارد تنها حدود cGy 10 از این 
اشعه را دریافت مي کند ولي در اواخر بارداري cGy 200 اشعه 
به جنین خواهد رسی��د و به این علت در صورتي که سرطان 
در اوایل سه ماهه سوم تشخیص داده شود، رادیوتراپي تا بعد 
از زایمان به تاخیر مي افتد. بیشترین خطر جنیني رادیوتراپي در 
س��ه ماهه اول بارداري و به ط��ور اختصاصي تر قبل از مرحله 

ارگانوژنز و کمترین میزان در سه ماهه سوم است )30(.
خطرات تابش اشعه شامل موارد زیر است:

- تراتوژنیسیتي
- خطر افزایش سقط

- بدخیمي دوران کهن
3- شیمي درماني

در متاستاز غدد لنفاوي یا تومورهاي بزرگ بدون درگیري 
غدد لنفاوي توصیه مي شود. پژوهش هاي متعددي در مورد 
اثرات شیم��ي درماني بر سامت جنی��ن انجام شده است. 
در زیر به نک��ات قابل توجه بدست آمده از این پژوهش ها 

اشاره مي شود )31(.
- در مرحل��ه ارگانوژنز احتمال تاثیر تراتوژنیسیته داروها 
بیش از سایر اوقات بارداري است. بنابراین در صورت نیاز 
ب��ه شیمي درماني فواید درمان با خط��رات تراتوژنیسیته به 

دقت مقایسه و سپس انتخاب شود. 
- در مراحلي غیر از ارگانوژنز درمان با سیکلوفسفامید و 

داکسي رابیسین نسبتا ایمن است )32(.
- متوترکس��ات ب��ه علت خط��ر ب��االي تراتوژنسیته در 

بارداري ممنوع است.
- مطالع��ات آزمایشگاه��ي نشان مي دهند فق��ط مقادیر 

ناچیزي از epirubicin از جفت عبور مي کند.
- ایمن��ي استف��اده از taxanes نیاز به مطالعات بیشتري 

دارد )32(.

4- فاکتورهاي رشد
تجوی��ز فاکتور محرک کلون��ي گرانولوسیتي در بارداري 

بدون عوارض فوري است.

1-  Breast conservation therapy
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5- درمان هورموني 
از 50 ن��وزادي ک��ه مادرانشان در ب��ارداري با تاموکسي 
فن درمان ش��ده بودند، 10 ن��وزاد مالفرماسیون هایي مانند: 
اخت��االت کرانیوفاشی��ال، مالفرماسیون ه��اي کشنده مانند 
سن��درمGolden bar و ابهام دستگاه تناسلي داشتند. ولي 
از آنج��ا که اکثر تومورهاي دوران بارداري فاقد گیرنده هاي 
است��روژي مي باشند، معموال ای��ن دارو در بارداري استفاده 

نمي شود )33(. 

Bisphosphonal -6
 در موارد محدودي از سرطان متاستاتیک پستان که براي 
م��ادران bisphosphonat تجوی��ز مي ش��ود، از آنجا که 
نوزادان چنی��ن مادراني بیشتر در معرض هایپوکلسمي قرار 
مي گیرند، باید مانیتورینگ دقیق کلسیم نوزاد انجام شود. در 
مورد اثرات طوالني مدت این دسته از داروها اطاعاتي در 

دست نیست.
باردار شدن در زنان مبتال به سرطان پستان: پیش آگهي 
زناني که پس از درم��ان اقدام به بارداري مي کنند نسبت به 
آن��ان که باردار نمي شوند تفاوت��ي ندارد ولي به دلیل امکان 
ع��ود بیماري در 2 سال اول بعد از درمان، توصیه این است 

که 3-2 سال بعد از درمان، باردار نشوند )34(.
 ش��یردهي: در زنان��ي که بیماري آن ه��ا در مراحل اولیه 
تشخی��ص داده ش��ده و درمان کامل ش��ده است، شیردهي 
بامان��ع است. در زنان��ي که شیمي درماني ی��ا رادیوتراپي 

مي شوند، شیردهي ممنوع است )35(.

نتيجه گيري
از آنج��ا ک��ه زن��ان، مح��ور و تضمی��ن کنن��ده سامت 
 خانواده هستن��د و با توجه به نقش گسترده زنان در چرخه
 اقتص��ادي- اجتماعي کشور و ه��دف انسان سالم- محور 
توسع��ه پایدار، ل��زوم تشخیص زودرس سرط��ان پستان و 
پیشگی��ري از آن با توجه به شیوع باالي آن در سراسر دنیا، 
ب��ه عنوان یک��ي از بهترین رویکرده��ا در جهت کنترل این 
بیماري حائ��ز اهمیت است؛ از ای��ن رو پیشگیري اولیه به 

صورت تغییر در سبک زندگ��ي، اجتناب از عوامل خطر و 
آم��وزش و اطاع رساني وسیع به ویژه از طریق رسانه هاي 
گروه��ي مانند رادیو، تلویزیون و جرای��د به منظور ارتقاي 
سطح آگاهي افراد نسبت ب��ه روش هاي غربالگري سرطان 
پست��ان توصیه مي ش��ود. همچنین پیشگی��ري ثانویه شامل: 
شناسای��ي زودرس سرطان یا آسیب ه��اي پیش سرطاني، با 
روش ه��اي غربالگ��ري موثر و کارآمد ک��ه در حال حاضر 
ماموگرافي به عنوان موثرتری��ن روش در شناسایي سرطان 
پست��ان مي باشد، مي تواند نقش مهمي در کاهش میزان ابتا 
و مرگ و می��ر ناشي از سرطان پست��ان ایفا کند. تشخیص 
زودرس، تعیین مرحله رشد تومور و آغاز بي وقفه درمان از 
مهم ترین راهکاره��اي مدیریت بیماري محسوب مي شود. 
خودآزمای��ي و معاین��ات دوره اي کارکن��ان بهداشتي و به 
کارگی��ري روش هاي تشخیصي مناسب با توجه به بارداري 
حائز اهمیت است. شیمي درماني به جز در عرصه ارگانوژنز 
و سه هفته قبل از زایمان، با عوارض ناچیز جنیني و مادري 

همراه است. 
بیشتری��ن خطر جنیني رادیوتراپ��ي در سه ماهه اول و به 
طور اختصاصي قبل از مرحله ارگانوژنز و کمترین میزان در 
سه ماهه سوم است. درمان جراحي استاندارد در تمام طول 
بارداري، ماستکتومي رادیکال تعدیل شده مي باشد و بهترین 

زمان براي جراحي، سه ماهه دوم بارداري است. 

سپاسگزاري 
با سپاس ازسه وجود مقدس:

 آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایي برسیم…
 موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم…

 و عاشقان��ه سوختند تا گرم��ا بخش وجود ما و روشنگر 
راهمان باشند…

 پدرانمان
 مادرانمان
 استادانمان

 و تشک��ر وی��ژه از است��اد عزی��ز و ارجمن��د پروفس��ور
 داریوش فرهود
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روز آزمايشگاهيان گرامي باد
دكتر زالي رئيس سازمان نظام پزشكي: اتحاد، انسجام و وحدت كالم الزمه حركت در جهت زدودن 

چالش هاي فراسوي آزمايشگاهيان كشور است

در تاری��خ 1396.01.30 سال��روز والدت دانشمند برجسته 
ایراني حکیم سید اسماعیل جرجاني و مراسم بزرگداشت روز 
آزمایشگاهیان با حضور دکتر زالي رئیس سازمان نظام پزشکي 
و نمایندگ��ان و پیشکسوتان جامع��ه آزمایشگاهي در کتابخانه 

ملي برگزار شد.

در ابتدا دکتر صاح��ب الزماني نائب رئیس و نماینده جامعه 
آزمایش��گاهیان در ش��ورایعالي نظام پزشکي، میاد دانشمند 

فرزان��ه حکیم جرجاني را به تمام��ي حاضرین تبریک گفت و 
اذع��ان کرد: هر سال��ه جامعه ب��زرگ آزمایشگاهی��ان ایران و 
همک��اران انجمن هاي مرتبط ک��ه شریان هاي اصلي این جامعه 
هستند ب��ا تجمیع کنار هم ای��ن روز را جشن مي گیرند. حفظ 
انسج��ام و وح��دت آزمایشگاهی��ان در شرای��ط کنوني بسیار 

ضروري است. 
معتق��دم ب��ا توجه به عدم ثب��ات اوضاع کشور ت��ا هنگامي که 
جایگاه جامع��ه آزمایشگاهي تعیین نش��ود شرایط نیز اصاح 

نخواهد شد.
دکتر صاح��ب الزماني اضافه نمود: جایگ��اه آزمایشگاه هاي 
تشخی��ص طب��ي در نظ��ام سام��ت بای��د تفکی��ک ش��ود و 
مسئ��ول  پزشک��ي  آم��وزش  و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت 
 ای��ن مه��م اس��ت. در ح��ال حاض��ر ب��ا مشک��ات متعددي 
رو به رو هستیم، لذا الزم است انجمن هاي آزمایشگاهي نقش 
خ��ود را براي تحقق ای��ن جایگاه ایفا نماین��د. تعرفه خدمات 
و ضرایب تست ه��اي آزمایشگاهي مشخص گردیده است اما 
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هن��وز نتوانسته ایم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشک��ي را متقاعد کنیم ک��ه این موضوع را بطور علمي 

پیگیري نماید. 

  از دیگ��ر مسائل مهم حوزه آزمایشگاهي سختي 
کار آزمایشگاهیان است که امیدواریم در سال آینده این 
الیح��ه به تصویب برسد تا هر چه زودتر از آن بهره مند 

شویم. 

 

دکتر کمالیان رئیس انجمن آسیب شناسي ایران حکیم 
جرجان��ي را یادآور غرور مل��ي ایرانیان در عرصه طب 
آزمایشگاه��ي معرفي نمود و بیان ک��رد: ذکر نام حکیم 
جرجان��ي ناخودآگاه این خاط��ره را یادآوري مي کند که 
علوم داروسازي، طب و آزمایشگاه در ابتدا از این مرز و 

بوم برخواسته است. 
رئیس انجمن آسیب شناسي ای��ران در ارتباط با فراز 
و نشیب ه��اي جامعه آزمایشگاهي ط��ي سال هاي اخیر 
خاطر نشان ساخت: نرخ پایین تعرفه هاي آزمایشگاهي، 
تاخی��ر در پرداخ��ت معوق��ات سازمان ه��اي بیمه گر و 
واگذاري آزمایشگاه ها به خارجي ها غرور جمعي و ملي 

آزمایشگاهیان را خدشه دار کرده است.
تمام��ي  وج��ود  ب��ا  آزمایشگاه��ي  جامع��ه   
نامهرباني ه��اي موج��ود در خدمت خود است��وار بوده 
اس��ت. عص��ر حاضر عص��ر اقتص��اد سام��ت است. 
آزمایشگاهی��ان  جامع��ه  آح��اد  تمام��ي  از  بنابرای��ن 
 مي خواهم ت��ا مشک��ات اقتصادي ای��ن جامعه خدوم 

را فراموش نکنند. 

 

دکت��ر فاطم��ي رئی��س انجم��ن متخصصی��ن عل��وم 
آزمایش��گاهي بالیني ای��ران حضور دکت��ر زالي رئیس 
سازم��ان نظام پزشکي را در ای��ن جشن موجب تقویت 
روحی��ه آزمایشگاهیان بیان نم��ود و گفت: شعار امسال 
روز جهان��ي علوم آزمایشگاهي »قهرمانان پشت صحنه« 
اس��ت و ب��ا وجود ای��ن که قش��ر آزمایشگاه��ي مورد 
بي مهري هاي متعددي قرار مي گیرند همواره قهرمان بوده 

و خواهند بود.
 

دکت��ر بوتراب��ي رئی��س انجم��ن دکت��راي عل��وم 
آزمایش��گاهي ضمن تبریک روز آزمایشگاهیان اظهار 
کرد: این روز باشک��وه را به عزیزاني تبریک مي گویم 
که باید به احراز هویت بیماران، نسخه خواني، طریقه 
صحیح نمون��ه گی��ري، تکریم ارباب رج��وع، دماي 
یخچال، ارزیابي تامین کنندگان، متد هاي آزمایشگاهي، 
پارامتره��اي جواب دهي، خطاه��اي مجاز و ... توجه 
نماین��د. آن ها باید ب��ه همه چیز توج��ه کنند حتي به 
تعرفه هاي نا همگون ارائه خدماتشان. بنابراین به آن ها 
مي توان تنها یک نام را اطاق کرد »عاشق«. آن ها فقط 

 جامعه آزمايشگاهي 
 با وجود تمامي 
نا مهرباني هاي 
موجود در خدمت 
 خود استوار 
بوده است
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عاشقند، عاش��ق شناسایي، تشخیص و تعیی��ن بیماري هاي 
خلق خدا. 

 

آق��اي فاضلیان رئی��س جامعه صنفي آزمایش��گاهیان بالیني 
کش��ور توجه به آزمایشگاهی��ان را مهم بیان کرد و گفت: تمام 
آح��اد جامعه آزمایشگاهي اعضاي ی��ک خانواده هستند. آن ها 
باید با همدلي، وح��دت و انسجام به جایگاه واقعي و شایسته 
خویش دست یابند. امیدوارم در سایه وحدت و انسجام جامعه 
آزمایشگاه��ي بتوانی��م بع��د از احقاق ح��ق مشاغل سخت و 

زیان آور به ارتقاي بهره وري آزمایشگاه ها نیز دست یابیم. 
 

دکتر زالي رئیس س��ازمان نظام پزش��کي ضمن گرامیداشت 
روز سخت کوش��ان عرصه سامت کشور عن��وان نمود: همه 
روزه آزمایشگاهی��ان سخ��ت کوش در ح��وزه سامت کشور 
افتخار آفریني مي نماین��د و نامگذاري یک روز مشخص براي 
آن ها فرصتي مغتنم به منظور تکریم این جامعه خدوم محسوب 
مي شود. ولي تاکنون علیرغم مکاتبات بسیار این روز بزرگ در 
تقوی��م رسمي کشور به ثبت نرسیده است. بنابراین از مطالبات 
بسی��ار مه��م هویت��ي و اعتب��اري جامع��ه آزمایشگاهي ثبت 
بزرگداشت روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمي کشور است. 

ایشان خاط��ر نشان کرد: ام��روز وضعی��ت آزمایشگاه هاي 
کش��ور به لحاظ اقتصادي بسیار نگ��ران کننده بوده و از آستانه 
تحم��ل آن ها عبور ک��رده است که امی��دوارم این وضعیت هر 
چ��ه سریع تر سام��ان گیرد. تعرف��ه خدم��ات آزمایشگاهي به 
عنوان مطالب��ه همگاني مبحثي جدي اس��ت و نیاز به پیگیري 
و ممارس��ت دارد. سازمان نظام پزشکي با افتخار اعام مي دارد 
براي احقاق مطالبات آزمایشگاهیان در ارتباط با تعرفه خدمات 
آزمایشگاه��ي در کنار این جامعه خواهد بود زیرا اعتقاد راسخ 
داریم در زمینه تعرفه هاي پاراکلینیکي به آزمایشگاه هاي کشور 
ظل��م شده است و بای��د جبران گردد. ام��روزه آزمایشگاه هاي 
کش��ور ع��اوه بر خدمت رسان��ي در حوزه سام��ت یکي از 
ارکان کلی��دي اشتغال زایي در این ح��وزه هستند. این جامعه 
پ��ر تاش علیرغم تحمل مرارت ه��ا و سختي ها به اصل تعهد 
و صیان��ت از کیفیت آزمایشگاهي پایبند بوده و این تبلوري از 

مسئولیت پذیري اجتماعي آن ها است. 
دکت��ر زال��ي آزمایشگاهی��ان کش��ور را در عرص��ه تراز هاي 
بین الملل��ي و نیل به استاندارد هاي معق��ول و متوازن جهاني در 
ح��وزه سامت پیشتاز بی��ان کرد و گفت: امروز ب��دون اتکا به 
یک آزمایشگاه مجهز و استان��دارد نمي توان با نگاه استراتژیک 
پروتکل ه��اي درماني و تشخیصي مناسب را براي بیماران اتخاذ 
نمود. جایگاه آزمایشگاه در عرصه سامت کشور به یک جایگاه 

نوین استراتژیک تبدیل گشته است. 
وي اف��زود: اتحاد، انسجام و وح��دت کام الزمه حرکت در 

جهت زدودن چالش هاي فراسوي آزمایشگاهیان کشور است. 
در پایان مراسم از منتخبین انجمن هاي آزمایشگاهي تقدیر 

به عمل آمد. 
- آقاي دکتر محمود پور اشرف

- آقاي دکتر محمد رخشان
- آقاي دکتر محمد جواد غروي

- آقاي دکتر احمد فرزانه
- خانم دکتر سیمین حسیني 

- آقاي دکتر اسماعیل صانعي مقدم
- خانم دکتر بیتا گرامي زاده 
- آقاي دکتر علیرضا کروریان

- آقاي حبیب اهلل فاضلیان دهکردي
- خانم صبا قاسمي
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 پانزدهمين كنگره ارتقاء كيفيت 
برگزار شد

دكتر بوترابي رئيس كنگره: ما همچون كوه ايستاده ايم چرا كه معتقديم »كيفيت را پاياني نيست.«

 دهمی��ن کنگره بین الملل��ي و پانزدهمین کنگره کشوري 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهي تشخیص پزشکي ایران 
31 فروردین م��اه در قالب 22 نشست علم��ي، 40 کارگاه 
علم��ي و بخش ارائ��ه پوستري با حض��ور دکتر حریرچي 
قائم مقام و معاون ک��ل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشک��ي، دکتر سمیعي مدیر کل آزمایشگاه مرجع سامت، 
دکت��ر بوترابي رئی��س، دکتر محم��دي دبیر علم��ي، دکتر 
صادقي تبار دبیر اجرایي کنگ��ره، اساتید دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي و صاحب نظران داخلي و خارجي به مدت 4 روز 

در مرکز همایش هاي برج میاد برگزار گردید. 

در ابت��دا دکتر بوترابي رئیس کنگره 
ضمن خی��ر مقدم ب��ه تمامي شرکت 
کنندگان ب��ه چالش ه��اي پیش روي 
جامعه آزمایشگاهیان مانند تعرفه هاي 
معوق��ات  آزمایشگاه��ي،  خدم��ات 
سازمان ه��اي بیم��ه گ��ر و تجمیع و 
تشخیص  آزمایشگاه هاي  شبکه سازي 
طب��ي اشاره کرد و گف��ت: امیدواریم از طریق این کنگره بتوانیم 
راهکارهایي را ب��راي برطرف نمودن چالش هاي ذکر شده ارائه 
دهیم. عل��ي رغم توجه شای��ان ذکر آزمایشگاه ه��ا و همکاران 
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آزمایشگاهي به جزیي ترین امور، آن ها به طور شایسته مورد 
توج��ه واق��ع نشده اند. شای��ان ذکر است م��ا همچون کوه 

ایستاده ایم چرا که معتقدیم »کیفیت را پایاني نیست.« 
 سپس دکتر محمدي دبیر علمي 
کنگ��ره این رویداد ب��زرگ را به 
عنوان زمینه ارائه فضاي صمیمي 
براي تبادالت علمي میان محققان، 
صاحب نظ��ران، کارشناسان علوم 
آزمایشگاه��ي و رشته هاي وابسته 
پیشرو بیان نم��ود و افزود: نتیجه 
برگ��زاري این کنگره آشنایي هر چه بیشتر آزمایشگاهیان با 
علوم و تکنولوژي روز دنی��ا و استفاده از آن در ارتقاء ارائه 
خدمات آزمایشگاهي تشخیص پزشکي بوده است. همانند 
ادوار گذشت��ه مشارکت فعال اساتی��د و محققین داخلي و 
خارجي از طریق ایراد سخنراني ها، ارائه پوستر ها و برگزاري 
کارگاه ه��اي آموزشي نقش اساس��ي در افزایش کارایي این 

کنگره داشته است. 
دبیر علمي کنگره یادآور شد: پس از داوري کمیته علمي از 
360 مقاله ارسالي به دبیرخانه کنگره ارتقاء کیفیت، 66 مقاله 
به عنوان سخنراني و 195 مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شدند. 
طي چهار روز برگزاري کنگره شاهد ارائه 22 محور در قالب 
141 سخنراني خواهیم ب��ود که از این تعداد 127 سخنراني 
ب��ه سخنرانان داخلي و 14 سخنران��ي به سخنرانان خارجي 
اختصاص داده شده است. همچنی��ن بر اساس برنامه ریزي 
انجام ش��ده 40 کارگاه آموزشي توس��ط سخنرانان ایراني و 
خارج��ي برگزار خواهد شد. امیدوارم با حضور و مشارکت 
فعال کلیه شرکت کنندگان در برنامه هایي که طي چهار روز 
فعالی��ت کنگره ارائه خواهد شد، بتوانیم از این فرصت پیش 
آمده نهایت استفاده را برده و گام بلند دیگري در جهت ارتقاء 
دانش و به دنبال آن ارتقاء ارائه خدمات آزمایشگاهي برداریم. 
 در ادامه دکتر صادقي تبار دبیر 
اجرای��ي کنگ��ره ضم��ن عرض 
روز  مناسب��ت  ب��ه  تبری��ک 
آزمایشگاهی��ان به انتق��ال فضاي 
برگزاري کنگ��ره ارتقاء کیفیت به 
مرکز همایش هاي برج میاد اشاره 

ک��رد و گف��ت: برگ��زاري کنگ��ره ارتقاء کیفی��ت خدمات 
آزمایشگاهي افتخاري ملي براي جامعه آزمایشگاهیان است. 
این رویداد توسط تیم بزرگ اجرایي که از همکاران مختلف 
آزمایشگاه��ي هستن��د برنامه ریزي و اجرا ش��ده است. لذا 
فعالیت ه��اي آن ها مانند سمفوني عظیم��ي است که تمامي 
اعضا با هماهنگي و هم آوایي خود طي چندین ماه موفق به 

عرضه آن شده اند. 
دبی��ر اجرایي کنگره با اشاره به ای��ن موضوع که همواره 
یک��ي از پ��ر طرفدارترین بخش هاي کنگ��ره ارتقاء کیفیت 
بخش نمایشگاه جانب��ي آن است اذعان کرد: در پانزدهمین 
کنگره ارتقاء کیفیت رکورد بیشترین حضور برند هاي معتبر 
داخلي و خارجي شکسته شده است و با 20 درصد افزایش 

مشارکت شرکت ها نسبت به ادوار گذشته مواجه هستیم. 

 در ای��ن نمایشگاه بی��ش از 220 غرفه تعبیه شده و 
براي اولین بار شاهد حضور شرکت هاي خارجي هستیم که 
نشان دهنده آوازه کنگره ارتقاء کیفیت در جوامع بین المللي 

آزمایشگاهي است.  

 دکت��ر حریرچ��ي قائ��م مقام و 
مع��اون کل وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکي ضمن 
گرامیداش��ت ن��ام و ی��اد حکیم 
روز  بزرگداش��ت  و  جرجان��ي 
آزمایشگاهی��ان افزای��ش سط��ح 
سامت عمومي جامعه را یکي از 
سه هدف اصلي نظام هاي سامت جهاني عنوان و بیان نمود: 
افزایش سطح سام��ت جامعه از طریق میزان افزایش طول 
عمر، امید به زندگي و کاهش مرگ و میر زودرس در جامعه 
ارزیابي مي گردد. در تمامي نقاط دنیا بیماري ها پر هزینه بوده 
و درم��ان آن ه��ا هزینه هاي گزاف��ي را به بیم��اران تحمیل 
مي نماید. لذا دومین هدف نظام هاي سامت که در جامعه ما 
به فراموشي سپرده شده است، محافظت از مخاطرات مالي 
ناشي از بیماري ها است. هدف سوم نظام هاي سامت کسب 
رضایت مردم، رعای��ت استاندارد هاي الزم و ارتقاء کیفیت 
خدمات اس��ت. باید ظرفیت منابع مال��ي و انساني موجود 

 دومين هدف 
نظام هاي سالمت 

كه در جامعه 
ما به فراموشي 

سپرده شده است، 
محافظت از 

مخاطرات مالي 
ناشي از بيماري ها 

است
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ارزیاب��ي و مشخص گردد چه میزان از این ظرفیت ها را مي توان 
ب��ه ح��وزه سام��ت اختص��اص داد. ب��راي تصمی��م گیري و 
سیاست گذاري در هر حوزه باید تعیین نماییم چه میزان از درآمد 
ناخالص ملي ب��ه حوزه سامت اختص��اص داده مي شود؟ چه 
می��زان از اعتبارات حوزه سامت از بیت المال و چه میزان از 
طریق سازمان ه��اي بیمه گر تامین مي گ��ردد؟ قبل از اجراي 
ط��رح تح��ول ب��ه م��دت بیس��ت س��ال 58-50 درص��د از 
پرداختي ه��اي ح��وزه سامت از طری��ق بیت الم��ال تامین 
مي گردید که متوسط جهاني آن 24-18 درصد است. مفتخریم 
اعام نمایی��م ایران تنها کشوري است ک��ه در سه دهه اخیر 
میزان پرداختي هاي حوزه سام��ت از طریق بیت المال را به 
بیش از ده درصد کاهش داده است و باعث گردیده خانوارهاي 
ایراني ده هزار میلیارد تومان هزینه کمتري را متحمل شوند و 

این هزینه ها از طریق دولت و بیمه ها تامین گشته است. 
 دکتر حریرچي براي ارائه بهتر خدمات سامت به اختصاص 
دادن رقم نسبتا ثاب��ت و متناسب اشاره و بیان کرد: با یاري 
شم��ا و تمام��ي گروه هاي تخصص��ي و ذي مدخل، ضمن 
در نظ��ر گرفتن منافع مردم، صن��ف آزمایشگاهي و اهداف 
نظام سامت بای��د بهترین شیوه براي ارائه نتایج تست هاي 
آزمایشگاه��ي بیماران را ارزیابي نمایی��م تا مشخص گردد 
آیا با روش فعلي مي توانی��م ادامه دهیم؟ براي سازمان دهي 
هرچ��ه بهتر چ��اره اي جز مدیری��ت یکپارچ��ه شبکه هاي 
آزمایشگاه��ي نداریم و این مدیری��ت یکپارچه با مشارکت 
بخش ه��اي خصوصي و دولتي امکان پذیر است. این شیوه 
یکي از روش هاي مورد تایید سازمان جهاني بهداشت بوده 
و ه��دف آن دسترسي به خدم��ات آزمایشگاهي با کیفیت، 
معتب��ر، به موق��ع و اقتصادي است ک��ه چارچوب معیني را 
ب��راي ساختار آزمایشگاهي کشور ایج��اد نموده و عملکرد 
مجموع��ه آزمایشگاهي کشور اعم از دولتي و خصوصي را 

در سطوح مختلف ساماندهي مي نماید. 
ایشان اضافه نمود: تدوین سیاست هاي ملي، برنامه ریزي 
و هماهنگي کشوري براي کسب اطمینان از دسترسي آحاد 
جامعه به خدمات آزمایشگاهي، مدیریت تامین و تخصیص 
مناب��ع، مدیریت زنجیره اي تامین اع��م از تولید، واردات و 
توزی��ع، استقرار استاندارد ه��اي ملي، اطمین��ان از استقرار 
خدمات آزمایشگاهي در مواقع بحراني، مدیریت بیماري هاي 

تحت مراقبت و داراي اولویت بهداشت، مدیریت دانش به 
منظ��ور کفایت و مهارت منابع انسان��ي، ایجاد نظام ارزیابي 
و صاحیت، مدیریت اطاع��ات و داده هاي آزمایشگاهي، 
تدوین استاندارد ه��اي ایمني و زیستي، هماهنگي همکاري 
درون سازمان��ي و ب��رون سازمان��ي، برنام��ه ریزي جهت 
به کارگیري ظرفیت هاي بخش خصوصي و تدوین و ترویج 
منشور حقوق مراجعین و رعایت کرامت انساني از وظایف 
شبکه ه��اي یکپارچ��ه آزمایشگاهي است ک��ه بدین ترتیب 
نقشه خدم��ات آزمایشگاهي تدوین شده و جایگاه هر یک 

از نیرو هاي آزمایشگاهی در هر مقطع مشخص مي گردد. 
 سپ��س دکتر س��میعي مدیر کل 
آزمایش��گاه مرجع س��المت متن 
تبری��ک دکت��ر آقاجان��ي معاونت 
درم��ان وزارت بهداشت، درمان و 
آم��وزش پزشک��ي را ب��ه دهمین 
کنگ��ره بین المللي ارتق��اء کیفیت 
تشخیص  آزمایشگاهي  خدم��ات 
پزشک��ي ایران به شرح زیر قرائت نمود: »روز آزمایشگاه 
و آزمایشگاهیان را به سیاست گذاران، مدیران، کارشناسان 
و هم��ه کارکنان آزمایشگاهي کش��ور در هر حوزه اي که 
مشغول خدمت گذاري هستند تبریک گفته و سالي سرشار 
از توفیق و سامتي برایشان آرزومندم. از برگزارکنندگان 
این همایش با ارزش نیز که مي توانند نقش بسیار موثري 
در ارتق��اء کیفیت خدم��ات آزمایشگاه��ي داشته باشند، 
تشکر مي کنم. آزمایشگاه هاي پزشکي بدون تردید یکي از 
ارکان مهم نظام سام��ت به ویژه در حوزه ارائه خدمات 
بهداشتي درماني هستند. توانمندي و ظرفیت آزمایشگاه و 
فناوري آزمایشگاهي در شناخت ناشناخته ها چه مرتبط با 
بیم��اري بیماران باشد و چه ب��ا مرزهاي علم و دانش، به 
این رکن نظام سامت جایگاه و نقشي به وسعت آموزش 
و پژوهش ت��ا تشخیص داده و امروز ب��دون دستیابي به 
اطاع��ات آزمایشگاهي مدیریت سامت انسان و جامعه 
میسر نیست. معاونت درم��ان وزارت بهداشت، درمان و 
آم��وزش پزشکي از آغاز برنامه تحول نظام سامت که به 
سومی��ن سالگ��رد اج��راي آن نزدیک مي شوی��م به دلیل 
اهمیت نق��ش داده ها و اطاعات آزمایشگاهي و تاثیر آن 
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بر کیفی��ت خدمات سام��ت، برنامه ارتق��اء همه جانبه 
ساختار و عملکرد شبکه ه��اي آزمایشگاهي دانشگاه هاي 
علوم پزشکي را در کانون توجه قرار داده و هر ساله انجام 
اقدامات جدیدي در جهت همین ارتباط را به برنامه هاي 
توسعه اي و اجرای��ي خود افزوده است. مهم ترین هدف 
ای��ن مسیر ایج��اد دسترسي به خدم��ات آزمایشگاهي با 
کیفی��ت، به هنگ��ام و اقتص��ادي بوده اس��ت. کنگره ها، 
سمینار ها و همایش هاي علمي آزمایشگاهي که با حضور 
بازیگ��ران اصلي نظام سامت برگزار مي شوند این حسن 
را دارند که مي توانند فرصت خوبي را براي اطاع رساني 
و تبادل نظر جهت مشارکت ذینفعان و زمینه سازي براي 
تحق��ق پیشرفت در اجراي برنامه ها را فراهم نمایند. یکي 
از مه��م ترین اتفاقات��ي که در جریان اس��ت تقدیم سند 
درم��ان 1404 به بخ��ش مراکز آزمایشگاهی��ان است که 
مي تواند مسیر پیشرفت نظام آزمایشگاهي کشور و روش 
پاسخگوی��ي به نیاز ها و چالش ه��اي سامت در ده سال 
آینده را مشخص و روشن کند. تدوین این سند مهم براي 
اولین ب��ار در تاریخ نظام آزمایشگاهي کشور با مشارکت 
دانشگاه هاي عل��وم پزشکي کشور در حال انجام است و 
براي نظر خواهي و نق��د با انجمن هاي علمي به اشتراک 
گذاشته شده است. نظام آزمایشگاه هاي پزشکي در ایران 
یک��ي از پیش��روان کیفی��ت اس��ت و همچنی��ن در میان 
گروه ه��اي پزشکي آزمایشگاهی��ان از جایگاه و موقیعت 
وی��ژه اي در تحقق اه��داف اقتصاد مقاومت��ي برخوردار 
هستند. استقب��ال کمرنگ پژوهشگ��ران، سرمایه گذاران، 
تولی��د کنندگان و مصرف کنندگان از ارتقاء کمي و کیفي 
تولی��دات مرتبط با آزمایشگاه هاي پزشکي کشور ما را در 
موضع وابستگي و وضعیت شکنن��ده اي قرار داده است. 
این حقیقت را باید به طور جدي از زاویه غفلت طوالني 
در سیاست گ��ذاري مل��ي و طراحي راهبرد ه��ا نیز مورد 
توجه قرار داد. آن چه مسلم است فهرست کوتاه تولیدات 
با کیفیت داخلي به سختي م��ورد استقبال آزمایشگاهیان 
است. آزمایشگاه مرجع سامت معاونت درمان ماموریت 
دارد تولیدات داخلي را از طریق ایجاد اطمینان در مصرف 
کنن��ده ایران��ي نسب��ت ب��ه کیفی��ت وسای��ل تشخیصي 
آزمایشگاه هاي پزشکي مورد حمایت قرار داده و افزایش 

سه��م تولیدات داخل از بازار داخ��ل را تعقیب نماید. اما 
برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 
نیل به اهداف اقتصاد مقاومتي به این امر محدود نمي شود. 
از این رو در کنار سایر برنامه هاي مهم اتخاذ سیاست هایي 
مث��ل حمایت از ایج��اد شبکه ه��اي آزمایشگاهي و نظام 
ارج��اع در بخش دولتي و خصوصي به عنوان یک تمهید 
اقتص��ادي کامل و موف��ق در ارائه خدمات ب��ا کیفیت و 
اقتصادي، اعم��ال اصاحات الزم در بخش آزمایشگاهي 
کت��اب ارزش نسبي خدمات، بهبود مدیریت بهره برداري 
و تجویز منطقي خدم��ات آزمایشگاهي، جلب مشارکت 
بخ��ش خصوصي در ارائه خدمات بخ��ش دولتي، ارتقاء 
زیر ساخت فناوري اطاعات به منظور مدیریت یکپارچه 
داده ه��ا و اطاعات آزمایشگاهي و کاهش هزینه ها را نیز 
در دست��ور کار خود قرار داده ایم. این اهداف و تاش ها 
با همکاري و پشتیباني صمیمانه همه ذینفعان و بازیگران 
کلیدي ای��ن عرصه به ثم��ر خواهد رسی��د. براي دست 
اندرک��اران و شرکت کنندگان دهمین کنگره بین المللي و 
پانزدهمی��ن کنگ��ره کش��وري ارتق��اء کیفی��ت خدمات 
آزمایشگاهي تشخی��ص پزشکي ایران آرزوي موفقیت و 
دستیاب��ي ب��ه حداکث��ر دستاورد ه��اي ممک��ن در جهت 
شکوفای��ي ظرفیت ها، هم افزای��ي توانمندي ها و نزدیک 
کردن دیدگاه هاي ذینفعان گوناگون نظام سامت را دارم.«
 در نهای��ت دکتر عادل��ي نماینده 
فدراسیون بین المللي شیمي بالیني 
و طب آزمایشگاه )IFCC( ضمن 
معرفي آن اذعان کرد: 90 کشور در 
سراسر جه��ان عضو این فدراسیون 
ب��وده و انجم��ن دکت��راي عل��وم 
آزمایشگاه��ي تشخیص طبي ایران 

نیز یکي از اعضاي این فدراسیون است. 
در پایان وي پشتیبان��ي از انجمن هاي علمي حوزه علوم 
آزمایشگاه��ي در جهت استانداردس��ازي و هماهنگ سازي 
را یک��ي از اهداف اصل��ي این فدراسیون برشم��رد و بیان 
ک��رد: ح��دود 45000 متخص��ص آزمایشگ��اه از طری��ق 
 عضوی��ت در انجمن ه��اي کش��ور خود با ای��ن فدراسیون 

همکاري دارند. 
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همزمان با برگ��زاري مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره 
ارتق��اء کیفیت خدمات آزمایشگاه��ي تشخیص پزشکي 
ایران، پنجمین جشن��واره حکیم جرجاني با هدف ارتقاء 
کیفی��ت دانش و آگاهي شاغلین آزمایشگاه هاي تشخیص 
پزشکي کشور برگزار شد. محورهاي این جشنواره شامل 
کارکنان برتر آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکي، مسئولین 
فني برتر آزمایشگاه ه��اي تشخیص پزشکي، شرکت هاي 
برتر آزمایشگاهي و مقاالت برتر علوم آزمایشگاهي بود.

 در ابتدا دکتر پور خوشبخت دبیر 
پنجمین جشنواره حکیم جرجاني 
به بخش هاي مختلف این جشنواره 
اشاره نم��ود و بیان کرد: بخش هاي 
اصلي این جشنواره در سال جاري 
ب��ا تغییر اساس��ي در ترکیب هیات 
داوران و بازنگ��ري کام��ل تمام��ي 
معیارها و فاکتور هاي انتخابي افراد برتر همراه بوده و سعي 
ش��ده است معیار هاي داوري ه��م وزن، ملموس تر و قابل 

دستیابي تر شود. 
وي اف��زود: با توجه به این که هدف اصلي این جشنواره 
قدرداني از زحم��ات و خدمات جامعه آزمایشگاهي کشور 
اس��ت، خواهشمندم مسئولین محترم آزمایشگاه هاي سراسر 
کش��ور عوامل تشویق و ترغی��ب همکاران براي شرکت در 
ای��ن جشنواره را فراهم نماین��د. هم اکنون در جامعه بزرگ 
آزمایشگاهي کشور همکاران واجد شرایط بسیاري به دالیل 

نامشخ��ص مشارکت کمتري دارند ک��ه امیدواریم در سایه 
حمایت ه��اي مسئولین فني آزمایشگاه ه��ا براي شرکت در 

ششمین جشنواره حکیم جرجاني ترغیب شوند. 
 دکت��ر پور خوشبخت هف��ت معیار انتخ��اب کارکنان برتر 
را داشت��ن تقدیرنامه و تشویق نامه ه��اي مقامات استاني و 
کش��وري، ثبات محل کار به عنوان مهم ترین معیار داوري، 
شرکت در کارگاه ه��ا و دوره هاي آموزشي، سابقه مدیریتي 
به عن��وان سوپروایزر یا مدیر بخش، امتیاز مدرک تحصیلي 
از دوران کاردان��ي تا دکتري، سواب��ق تدریس و آموزش و 
ارائه مقاله هاي علمي برشمرد و گفت: از معیار هاي انتخاب 
مسئ��ول فني برتر نیز مي توان به کسب افتخارات کشوري و 
بین المللي، سابقه ارائه مقاالت علمي، تدریس و فعالیت هاي 

اجرایي اشاره نمود. 
شای��ان ذک��ر اس��ت بخ��ش مق��االت داراي بیشتری��ن 
تع��داد شرک��ت کننده ب��وده و مرتبط بودن مقال��ه با حوزه 
آزمایشگاه هاي تشخیص طبي اصلي ترین معیار داوري این 
بخ��ش است. همچنین انتخاب شرکت هاي برتر دانش بنیان 
از بخش ه��اي جدید این جشنواره اس��ت که داشتن پروانه 
ساخت از آزمایشگاه مرجع سام��ت، پروانه بهره برداري، 
تاییدیه هاي بین المللي و داخلي و تعداد نمایندگان مجاز از 

معیار هاي اصلي آن در نظر گرفته شد.

منتخبين پنجمين جشنواره حكيم جرجاني
 کارکن��ان برتر آزمایش��گاه هاي تش��خیص پزش��کي:

پنجمين جشنواره حكيم جرجاني
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- همک��ار ارجمند خانم فاطم��ه تشریفي، کارشناسي ارشد 
ایمني شناسي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان )رتبه اول(

- همکار ارجمند آقاي علي اکبر رجبلو، کارشناسي ارشد 
بیولوژي سلولي مولکولي دانشگاه آزاد گرگان )رتبه دوم(

- همک��ار ارجمن��د آق��اي دکتر عل��ي ملک��ي، دکتراي 
هماتول��وژي و بانک خ��ون دانشگاه عل��وم پزشکي تهران 

)رتبه سوم(
- همکار ارجمند آقاي مهدي طاهري بنکدار، کارشناس 

ارشد بیوشیمي دانشگاه پیام نور مشهد )رتبه سوم(
مسئولین فني برتر آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکي: 

- همکار ارجمند آقاي دکتر سید مجید سزاوار کمالي، دکتراي 
علوم آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشکي مشهد )رتبه دوم( 

- همک��ار ارجمن��د آق��اي دکت��ر هوشنگ قاض��ي زاده 
احسائي، دکتراي علوم آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشکي 

شیراز )رتبه دوم(
- همک��ار ارجمند آقاي دکتر اسماعی��ل شقاقي، دکتراي 

علوم آزمایشگاهي دانشگاه جندي شاپور )رتبه سوم(
پزش��کي: تش��خیص  آزمایش��گاه هاي  برت��ر   مقال��ه 
- همک��ار ارجمن��د آق��اي دکت��ر مجتب��ي نبیل��ي، دکتري 
 قارچ شناس��ي پزشک��ي دانشگ��اه عل��وم پزشک��ي ساري

 )رتبه دوم( 
 PhD ،همک��ار ارجمن��د آق��اي دکتر محمد طاه��ري -
ژنتی��ک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- گروه 

ژنتیک )رتبه سوم(

نكوداشت چهره هاي ماندگار

جامع��ه پزشکي کشور بر خود مي بالد که افرادي پاک نهاد و 
نیکو سرشت به پشتوان��ه توانایي و دانایي توشه گرفته از عرق 
مل��ي و میهني در سوداي تامین سامت انسان ها همت خویش 
را به کار گرفته اند و مجدانه تاش مي نمایند تا در مسیر توسعه 
کوش��ا و پویا باشند. بدی��ن منظور در حاشی��ه مراسم افتتاحیه 
دهمی��ن کنگره بین المللي و پانزدهمین کنگ��ره کشوري ارتقاء 
کیفیت خدمات آزمایشگاه��ي تشخیص پزشکي ایران به رسم 
هر سال جهت قدرداني از زحمات بي شائبه و خدمات جامعه 
آزمایشگاهي که هم��واره در راه حفظ و ارتقاء سامت جامعه 
کوشی��ده اند مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوتان و چهره هاي 

ماندگار برگزار شد. 
اسامي برگزیدگان چهره هاي ماندگار:

 - آق��اي دکتر محم��ود کریم��ي، متخصص بیوشیم��ي بالیني
 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 - آق��اي دکتر فریدون شرف��ي، متخصص آسیب شناسي بالیني
 دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

- آق��اي دکت��ر سی��د کیومرث حاجي ن��وري، دکت��راي علوم 
آزمایشگاهي- دانشگاه علوم پزشکي ایران

 - آقاي دکتر حبیب ال��ه گل افشان، دکتراي علوم آزمایشگاهي
دانشگاه علوم پزشکي شیراز
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دبیرخانه کنگ��ره ارتقاء کیفیت هر ساله با تشکیل تیم داوري و 
براس��اس شاخص هاي متفاوت از شرکت ه��اي برتر تولید کننده، 
وارد کننده و خدمات آزمایشگاهي و نشریات آزمایشگاهي تقدیر 
ب��ه عمل مي آورد. امسال نیز همزمان ب��ا برگزاري کنگره براساس 
شاخص هاي در نظر گرفت��ه شده از شرکت هاي منتخب قدرداني 

شد. 
دکت��ر صادقي تبار دبیر اجرایي کنگره ضمن اشاره به حضور 
بیش از 215 شرک��ت تجهیزات آزمایشگاهي در نمایشگاه جانبي 
کنگره ارتقاء کیفی��ت اذعان کرد: امسال بخش نمایشگاهي کنگره 
بیش از سال هاي گذشته مورد استقبال شرکت کنندگان و همکاران 
آزمایشگاه��ي قرار گرفته است و مدی��ران شرکت هاي تجهیزات 

آزمایشگاهي نیز رضایت خود را از این بخش اعام نموده اند. 
ایشان اضافه نمود: کمیته داوران برگزیده از مدیران شرکت هاي 
آزمایشگاهي براي سومین سال متمادي شاخص هاي مدنظر خود 
را پای��ش ک��رده و شرکت ه��اي برتر را براس��اس این شاخص ها 

انتخاب نموده اند.  
س��پس دکتر محمودي عضو کمیته داوران در ارتباط با جلسه 
انتخاب��ات تی��م ارزیابي شرکت ه��ا بیان کرد: طب��ق مصوبات این 
جلس��ه تمامي شرکت کنندگان در سه بخ��ش اصلي شرکت هاي 
تولید کننده، وارد کنن��ده و ارائه کننده خدمات آزمایشگاهي مورد 
ارزیاب��ي قرار گرفتند. شاخص هاي انتخاب برگزیدگان این بخش 

توسط نمایندگان آزمایشگاه مرجع سامت و شرکت هاي تجهیزات 
آزمایشگاه��ي بررس��ي و در نهایت پ��س از ارزیابي، شرکت هاي 
داراي باالترین امتیاز معرفي شدند. البته شرکت هاي منتخب سال 
گذشت��ه امسال نیز از امتیاز باالی��ي برخوردار بودند ولي به منظور 
ایجاد فرصت رقابت و انگیزه براي سایر شرکت ها این برگزیدگان 

به مدت سه سال از دور رقابت حذف شده اند. 

 اسامي شركت هاي برتر پانزدهمين كنگره
 ارتقاء كيفيت 

برگزیدگان شرکت هاي تولیدکننده: 
- شرکت تجهیزات سنجش اصفهان 

- شرکت آریا مبنا تشخیص
برگزیدگان شرکت هاي وارد کننده: 

- شرکت مدلینک
- شرکت فرآسامد

- شرکت تکاپو طب
برگزیدگان شرکت هاي خدمات آزمایشگاهي: 

شرکت فرتاش داد
شرکت کیفیت آفرینان پویا

برگزیدگان نشریات آزمایشگاهي:
- نشریه آزمایشگاه و تشخیص

شركت هاي منتخب پانزدهمين كنگره ارتقاء كيفيت
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در پای��ان مراس��م اختتامی��ه دهمی��ن کنگ��ره بین المللي 
و پانزدهمی��ن کنگ��ره کش��وري ارتق��اء کیفی��ت خدمات 
آزمایشگاه��ي تشخیص پزشک��ي ایران همانن��د سال هاي 

گذشته از برگزیدگان بخش پوستري تقدیر شد.
 دکتر عزیز محسني مسئول بخش 
پوس��ترها از حض��ور گ��رم تمامي 
شرک��ت کنندگان که ب��ا ارائه نقطه 
کنگره  برگزارکنندگان  نظرات خود 
را یاري دادند تشکر نمود گفت: از 
360 مقال��ه ارسال شده به دبیرخانه 
کنگره ارتقاء کیفی��ت 195 مقاله به 
عنوان پوستر پذیرفته شدند. ارزیابي پوسترها در دو مرحله 
قبل از نصب پوستر و پس از نصب پوستر انجام گردید. در 
بخ��ش اول مواردي مانن��د نو بودن موض��وع تحقیق، نظم 
منطق��ي ارائه شده در تدوی��ن چکیده، روش هاي بکار رفته 
ب��راي به دست آوردن نتایج و نحوه نگارش چکیده به زبان 
انگلیسي 30 امتیاز را به خود اختصاص داد. 70 امتیاز مابقي 
مرحل��ه دوم شامل ساختار و زیبای��ي پوستر )چیدمان متن، 

استف��اده از اشکال، جداول و گرافی��ک در جهت کمک به 
درک بهتر و سریعتر بازدی��د کننده(، نظم منطقي ارائه شده 
ب��راي تدوین پوستر )تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، 
بحث در مورد تاثیر و اهمیت پژوهش(، توانمندي علمي و 
فني پژوه��ش )کیفیت و دقت روش هاي پژوهش(، تناسب 
عنوان و چکیده با متن نهایي پوستر، حضور در هنگام ارائه 

پوستر و نظر بازدیدکنندگان است. 
ایش��ان در نهایت ضمن قدردان��ي از تمامي اعضاي تیم 
اجرای��ي بخ��ش پوسترها ب��ا همراهي مسئولی��ن کنگره از 

برگزیدگان این بخش تقدیر نمودند.
کنگ��ره پانزدهمی��ن  پوس��تري  بخ��ش   برگزی��دگان 

 ارتقاء کیفیت:
- همکار ارجمند آقاي علیرضا کرد افشاري )رتبه اول(
- همکار ارجمند خانم دکتر اعظم کارخانه )رتبه دوم(

- همکار ارجمند آقاي حسن مهاجري )رتبه سوم(
برگزیده نظرسنجي بخش پوس��تري پانزدهمین کنگره 

ارتقاء کیفیت:
- همکار ارجمند خانم الهام خلف عادلي

پوسترهاي برتر پانزدهمين كنگره ارتقاء كيفيت 
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امسال نی��ز مطابق سال هاي گذشته دان��ش آموزان نخبه 
م��دارس فرزانگان است��ان ته��ران محص��ول فعالیت هاي 
پژوهشي، مطالعات و اختراعات خود را که مرتبط با حوزه 
عل��وم آزمایشگاهي و تشخیص پزشکي ب��ود در نمایشگاه 
کنگ��ره ارتقاء کیفیت به منظور ایج��اد ارتباط با دانشمندان 
و محققین این حوزه ب��ه نمایش گذاشتند. بدین ترتیب در 
سوم اردیبهشت م��اه از برگزیدگان این بخش نیز تقدیر به 

عمل آمد.
اس��امي برگزی��دگان گ��روه دان��ش آم��وزي مدارس 

فرزانگان:
 - خان��م آنیت��ا شفیعي ثاب��ت و خانم کیمی��ا سرپرست

 )رتبه اول(
- خانم زهرا رضایي و خانم نادیا بیات )رتبه دوم(
- خانم فاطمه فهیمي و اهورا آقابابایي )رتبه سوم(

تقدير از برگزيدگان گروه دانش آموزي مدارس فرزانگان
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دومين كنگره بين المللی هماتولوژی برگزار شد

دومی��ن کنگ��ره بی��ن الملل��ی هماتولوژی ب��ا محوریت 
چالش ه��ای جدید در تشخیص و درمان در تاریخ 13 تا 15 
اردیبهش��ت ماه 1396 توسط دانشگ��اه علوم پزشکی شیراز، 
مرکز تحقیقات تشخیص طبی آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات 
هماتولوژی و هولدینگ بین المللی رکسان در شیراز برگزار 
ش��د. این کنگره بین المللی که به ریاست دکتر محمد هادی 
ایمانی��ه و با هم��ت و تاش دبیران علم��ی پروفسور مهران 
کریمی و دکت��ر صدیقه شریف زاده برگ��زار شد با استقبال 
گست��رده ای از جامعه هماتولوژیست ها، انکولوژیست ها و 
آزمایشگاهیان روبرو شد. ارسال بیش از 350 مقاله تخصصی 

گواه این مطلب است. 
از  الملل��ی  بی��ن  متخصص��ان  مشارک��ت  و  حض��ور 
 کشوره��ای ایتالی��ا، لهست��ان، مص��ر، آمریک��ا و انجم��ن
    EHA (euoropean hematology association)  
در کنار مجرب ترین متخصصان داخلی موجب غنا و پویایی 

هر چه بیشتر این کنگره علمی بود.

ب��ه م��وازات ای��ن کنگ��ره کارگ��اه ه��ای آموزش��ی ب��ا 
 محوری��ت فلوسایتومتری، بررسی گست��ره خون محیطی و
 Real-time PCR به صورت تئوری و عملی در دانشکده 

پیراپزشکی و بیمارستان شهید فقیهی شیراز تشکیل گردید. 
همچنین در بخش نمایشگاهی شرکت های معتبر دارویی 
و تجهی��زات پزشکی از جمله رون��اک دارو، نوارتیس، رش 
پارس، اسوه، اوه سین��ا، پویندگان پزشکی پردیس و تکوین 
ط��ب آخرین دستاورده��ای خود را در زمین��ه بیماری های 

خونی و آزمایشگاهی به نمایش گذاشتند.
مق��االت پذیرفت��ه ش��ده در دومی��ن کنگره بی��ن المللی 
هماتولوژی در مجله IJMS که در ISI و PubMed نمایه 
ش��ده است به چاپ رسید و حداکثر میزان باز آموزی معادل 

13/25 در نظر گرفته شد.
متخصص��ان، پژوهشگران و سایر عاقمن��دان می توانند 
 ب��رای کسب اطاع��ات بیشتر ب��ه سایت کنگره ب��ا آدرس

 www.ichd2017.com  مراجعه نمایند.
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در چهارم خرداد ماه میزگرد مگالب با حضور نمایندگان 
شناس��ي،  آسی��ب  آزمایشگاه��ي،  دکت��راي  انجمن ه��اي 
متخصصین علوم آزمایشگاهي بالیني ایران و ژنتیک برگزار 
ش��د. در این نشست هر یک از آن ها پیشنهادات و نظریات 

خود را پیرامون ایجاد مگالب در کشور ارائه دادند.

دكتر محمد صاحب الزماني: ايجاد مگالب مستلزم 
مطالعات كارشناسي دقيق و همه جانبه است. 

 در ابتدا دکتر صاحب الزماني نماینده 
جامعه آزمایش��گاهیان در شورایعالي 
نظ��ام پزش��کي تصمیم گی��ري براي 
موض��وع مگالب را مستل��زم مطالعات 
کارشناسي دقیق و همه جانبه بیان کرد 
و گف��ت: ح��دود 5000 آزمایشگاه در 
کش��ور مشغ��ول به فعالی��ت هستند و 
خدم��ات ارزنده اي را ب��ه بیماران ارائ��ه مي دهند. همچنین 
حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تست آزمایشگاهي در کشور 

انجام مي شود ک��ه تنها تعداد محدودي از آن ها به خارج از 
کشور ارسال مي گردد. 

وي اضاف��ه نم��ود: در سال ه��اي اخی��ر آزمایشگاه هاي 
تشخی��ص طب��ي ب��ا مسائ��ل مختلف��ي از جمل��ه تجمیع 
آزمایشگاه ها مواجه شده اند. تاسیس آزمایشگاه هاي گروهي 
توسط برخي از همک��اران به معناي مگالب نیست. مگالب 
معن��ا و مفهوم مختص به خود را دارد و نباید با پیاده سازي 
آن در کش��ور ادام��ه فعالیت همک��اران آزمایشگاهي مختل 
گ��ردد. از متولیان سامت کشور مي خواه��م در این زمینه 
ب��ا انجمن هاي آزمایشگاهي و تخصصي تعامل نمایند و در 
انجام فعالیت ه��اي کارشناسي خود از آن ها مشورت گیرند 
تا تصمیمات اخذ شده به زیان آزمایشگاه هاي کشور نباشد.
دکتر صاحب الزماني به مرحله نهایي طرح تحول سامت 
اشاره و اذعان کرد: در تمامي نقاط دنیا با راه اندازي سیستم 
ارجاع و پزشک خانواده مراکز بهداشتي، درماني و پزشکي 
سطح بن��دي مي شوند که ای��ن مساله ب��ا مگالب هماهنگ 
نیست و باید با سیاست جاري در کشور برنامه ریزي شود. 

 محدوديت هاي قانوني و فرهنگي 
براي ايجاد مگالب در ايران
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دكتر فريد كرمي: متاسفانه نگاه حوزه درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 

آزمايشگاه ها، صنعتي است.
 دکتر کرمي نائب رئیس انجمن آس��یب 
شناسي ایران در ارتباط با اهمیت تشکیل 
مگالب اظهار ک��رد: مگال��ب آزمایشگاه 
بزرگ��ي است ک��ه با تجمی��ع تجهیزات، 
انج��ام  متخصصی��ن،  و  فن��ي  پرسن��ل 
فعالیت ه��اي تخصص��ي را ک��ه ب��راي 
آزمایشگاه ه��اي کوچ��ک نیازمند صرف 
هزینه هاي بسیار است در یکجا تجمیع مي نماید. این الگو مناسب 
و علمي است. عدم پیاده سازي آن در کشور ضعف تخصص و 
کنشگران حوزه آزمایشگ��اه بالیني نیست بلکه فارغ التحصیان 
)دکت��راي علوم آزمایشگاهي، متخصص و پاتولوژیست( با وارد 
شدن به عرص��ه کار با سیاست هاي اباغ ش��ده توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مواجه مي شوند. عامل اصلي 
ع��دم تاسیس مگال��ب در ایران تبعی��ت از سیاست گذاري هاي 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
وي افزود: در حوزه تشخیص آزمایشگاهي به لحاظ بعد فني 
و علمي هیچ کمبودي از سایر کشورها نداریم. نقص هاي موجود 
ب��ه مبحث مدیریت کان حوزه سام��ت بر مي گردد. اگر بستر 
مناسب مدیریتي در ح��وزه آزمایشگاه بالیني وجود داشته باشد 
متخصصین ایراني مي توانند به طور کامل نیازهاي آزمایشگاهي 
کش��ور را برآورده کنند. متاسفانه طرز تفک��ر وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي عدم وجود این توانایي است. 
دکتر کرمي در خص��وص پیشنهاد قرارداد شرکت ترکیه اي با 
دانشگاه ه��اي علوم پزشکي استان ته��ران گفت: به جز دانشگاه 
علوم پزشک��ي البرز مسئولین دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، 
شهیدبهشتي و ایران قراردادي را با شرکت ترکیه اي منعقد نکردند. 
در نخستین گام شرکت ترکیه اي در قرارداد خود با دانشگاه علوم 
پزشکي استان البرز خلف وعده کرد و تجهیزات به روز و جدید 
را مورد استفاده ق��رار نداد. مکاني را در بیمارستان شهید با هنر 
براي آزمایشگاه مگالب در نظر گرفتند که تمام نمونه هاي بیماران 
بیمارستان هاي تابعه دانشگ��اه علوم پزشکي البرز به آنجا انتقال 
داده مي ش��د. بنابرای��ن طبق دستورالعمل هاي ح��وزه درمان هر 
بیمارستاني باید آزمایشگاه داشته باشد زیرا برخي از آزمایش ها 

باید در محل بیمارستان انجام شوند و قابل ارسال کردن نیستند. 
با در نظر گرفتن اص��ول استانداردسازي آزمایشگاه ها که تحت 
نظ��ارت وزارت بهداشت، درمان و آم��وزش پزشکي است هر 
آزمایشگاهي و بیمارستاني باید مسئول فني و بخش هاي مربوطه 
را داشت��ه باش��د. متاسفانه در ق��رارداد منعقد شده نح��وه اداره 
آزمایشگاه هاي تابعه آزمایشگاه مرکزي را مشخص نکرده بودند. 
انتخاب مسئول فني جداگان��ه براي تمامي آزمایشگاه هاي تابعه 
نیاز به صرف هزینه هاي بسیار داشت. اگر آزمایشگاه بیمارستان 
تابعه مسئول فني نداشته باشد اصوال بیمارستان ارزیابي نمي شود 
و بیم��ه هزینه ها را پرداخت نمي کند. در واقع به مسائل ساده در 
عقد این قرارداد توجه نش��ده و تمام تمرکز بر روي آزمایشگاه 

اصلي بوده است. 
دومی��ن بع��د قضی��ه درخواس��ت شرک��ت ترکی��ه اي براي 
داشت��ن 5000 بیمار در روز از دانشگاه اس��ت که دانشگاه هاي 
بیمارستان ه��اي تابعه استان البرز این تعداد بیمار را ندارند. نکته 
دیگر این ک��ه با توجه به تاخیر یکساله سازمان هاي بیمه گر در 
پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها، مشخص نیست شرکت ترکیه اي 
چگونه مي تواند طي 3 ماه هزینه ها را از بیمه ها دریافت کند.   

نائب رئیس انجمن آسیب شناسي هر درخواست آزمایش را 
مش��اوره از پزشک عنوان نمود و گف��ت: این درخواست شامل 
انجام آزمایش هایي است که باید توسط پزشک آزمایشگاه امضا 
ش��ود و در اختیار پزشک معالج به عن��وان راهنماي بالیني قرار 
گی��رد. متاسفانه نگاه ح��وزه درم��ان وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي به آزمایشگاه ها، صنعتي است.

دكتر سيد محمد حسن هاشمي مدني: براي ايجاد 
مگالب بايد نظريات موسسين آزمايشگاه ها را جويا 

شد. 
 دکت��ر هاش��مي مدني عض��و هیات 
عل��وم  دکت��راي  انجم��ن  مدی��ره 
آزمایشگاهي به پیشرفت آزمایشگاه ها 
طي 30 سال گذشته اشاره و بیان کرد: 
اهمیت جایگاه آزمایشگاه ها با توجه به 
قض��اوت نهایي پزش��ک در تشخیص 
بیماري ه��ا مشخص مي گ��ردد. اکنون 
بیش از 2000 تست کد دار وجود دارد که حدود 800 مورد 
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آن ها در کش��ور انجام مي ش��ود. بنابرای��ن آزمایشگاه ها از 
جایگ��اه بسیار مهم��ي در تشخیص، درم��ان، پیشگیري و 

پیگیري بیماري ها برخوردار هستند. 
ایش��ان اعمال تغیی��رات با پیشرفت تکنول��وژي را امري 
بدیه��ي اذع��ان داش��ت و خاطر نش��ان ک��رد: مسئولین و 
موسسین آزمایشگاه ه��اي کشور اعم از دولتي و خصوصي 
باید اداره این حوزه را توس��ط خودشان حفظ نمایند. زیرا 
هر شخص��ي امکان ورود به این جایگاه را ندارد. در بخش 
خصوصي اکث��ر آزمایشگاه ها توسط مسئولین فني مدیریت 
مي شوند. بنابراین براي ایجاد مگالب باید نظریات موسسین 
آزمایشگاه ه��ا را جوی��ا ش��د. اداره آزمایشگاه ه��ا توس��ط 
اشخاص��ي خارج از این ح��وزه در وهله اول نقض عدالت 
است. تشکات و شرکت های��ي قصد اداره آزمایشگاه ها را 

دارند که با دولت عدالت محور در تناقض هستند. 

دكتر سيد مهدي بوترابي: در ايجاد مگالب جايگاه 
آزمايشگاه هاي داراي مساحت بزرگ، پرسنل و 

مسئولين فني مشخص نيست.
 دکت��ر بوترابي رئیس انجمن دکتراي 
علوم آزمایش��گاهي اولی��ن گام براي 
شروع هر کاري را نیازسنجي عنوان و 
بیان ک��رد: پایین نگه داشتن تعرفه هاي 
آزمایشگاه��ي، معوق��ات سازمان هاي 
بیم��ه گر و عدم نظارت بر روي قیمت 
کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهي شاید 
دلیل تشکیل مگال��ب باشند. زیرا این امور منجر به افزایش 

هزینه ها و کاهش درآمد آزمایشگاه ها شده اند. 
تکنول��وژي مگال��ب در کشوره��اي خارج��ي ساخت��ار 
مشخصي دارد و پیاده سازي آن در ایران با محدودیت هایي 
قانوني و فرهنگي مواجه اس��ت. از محدودیت هاي قانوني 
مي ت��وان ب��ه عدم تشکیل مراک��ز نمونه گی��ري اشاره کرد. 
محدودیت هاي فرهنگي نیز شامل مراجعین و آزمایشگاه ها 
مي ش��ود. در ایجاد مگالب و تبدی��ل آزمایشگاه ها به مراکز 
نمونه گیري کوچک، جایگاه آزمایشگاه هاي داراي مساحت 
بزرگ، پرسنل و مسئولین فني مشخص نیست. تصمیم گیري 
عجوالنه در این خصوص نه تنها منطقي نبوده بلکه نیازمند 

کارشناسي هاي دقیق است. تاسیس مگالب از طریق سیستم 
شبکه اي مستلزم دخیل بودن جامعه آزمایشگاهي است.

رئیس انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي مگالب در حال 
تاسی��س را به لحاظ هزینه هاي تحمیل شده به بیمار یکسان 
بی��ان کرد و گفت: با اخذ تعرفه دولت��ي از بیمار در کاهش 

هزینه هاي پرداختي تفاوتي ایجاد نمي شود. 

دكتر هوشنگ امير رسولي: با تاسيس آزمايشگاه 
مگالب اسرار بيماران را در اختيار كشورهاي بيگانه 

قرار مي دهيم.
 دکت��ر امیر رس��ولي عض��و انجمن 
متخصصی��ن عل��وم آزمایش��گاهي 
راه ان��دازي مگالب را موجب بیکاري 
تع��داد زی��ادي از متخصصین عنوان 
داش��ت و گف��ت: مگالب ب��ه سیستم 
تجهیزات پیشرفت��ه و بزرگ وارداتي 
متصل است. اکن��ون در کشور تولید 
تجهی��زات و کیت هاي مورد نی��از آزمایشگاه ها آغاز شده 
اس��ت که انتظ��ار داری��م قطب��ي از تولی��د فرآورده هاي 
آزمایشگاهي در منطقه باشیم ولي با ایجاد مگالب باالجبار 
بای��د از مواد مصرف��ي و سیستم هاي شرکت هاي خارجي 

استفاده نماییم. بدین ترتیب تولید تعطیل خواهد شد. 
دکتر امیر رسولي خاطر نشان کرد: براي تاسیس مگالب 
باید فعالیت هاي کشوري مانند ترکیه را در نظر گرفت. در 
دانشگاه هاي کشور ترکیه پیشرفت��ه ترین آزمایشگاه ها به 
لحاظ تجهیزات، فضا، کنترل و ... تاسیس شده است ولي 
در کشور ای��ران آزمایشگاه هاي بیمارستان ها و دانشگاه ها 
واگذار مي شوند. در واقع مراکز محل آموزش کارشناسان 

تعطیل است. 
بنابرای��ن بای��د مشخ��ص گ��ردد چ��را در دانشگاه ها 
و بیمارستان ه��اي آموزش��ي، آزمایشگاه ه��اي معتب��ر را 
تاسی��س نمي کنی��م. به لح��اظ استاندارد س��ازي و اعتبار 
بخش��ي مسئ��ول حف��ظ اس��رار بیم��اران هستی��م که با 
 تاسیس آزمایشگ��اه مگال��ب، آن را در اختیار کشورهاي 

بیگانه قرار مي دهیم.
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دكتر عبدالعلي شمس برهان: ايجاد مگالب، توليد 
كيت و تجهيزات را در كشور متوقف مي كند.

 دکتر شمس برهان عضو هیات مدیره 
انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهي 
بالیني ای��ران از پیشرفت علم پزشکي 
نسبت ب��ه سایر علوم گف��ت و اظهار 
کرد: در ارتباط با مگالب نباید تصمیم 
عجوالن��ه گرفت. وضعی��ت موجود با 
تکنول��وژي پی��ش رفت��ه و استاندارد 
س��ازي شده است و نیاز تمام��ي پزشکان کشور را برآورده 
مي س��ازد. با توجه ب��ه این که بزرگ تری��ن بیمارستان ها و 
دانشگاه هاي کش��ور تست هاي خود را ب��ه آزمایشگاه هاي 
خصوص��ي ارج��اع مي دهن��د دول��ت باید ابت��دا وضعیت 
دانشگاه ه��ا و آزمایشگاه هاي خ��ود را بهبود بخشد. در نظر 
گرفت��ن مسائل حقوقي نیز در این زمین��ه بسیار مهم است. 
ایجاد مگالب تولید کی��ت و تجهیزات را در کشور متوقف 
مي کن��د. نکته دیگر فرهنگ س��ازي آن در کشور و تکلیف 
مردم در ص��ورت فسخ قرارداد توسط شرکت هاي خارجي 

است.

دكتر علي آهني: تجميع و تشكيل مگالب هاي 
داخلي بسيار بهتر از سرمايه گذاري هاي خارجي 

است.
 دکت��ر آهن��ي عضو هی��ات مدیره 
انجمن ژنتی��ک، مگالب را از جمله 
م��واردي ذک��ر ک��رد ک��ه اکثریت 
همکاران موض��ع یکسان و مشابهي 
نسبت به آن دارند و بیان کرد: اکنون 
کشور از توان علمي خوبي برخوردار 
است و تست هاي اندکي به خارج از 
کشور ارسال مي شوند. اگر بنا باشد روزي مگالب راه اندازي 
شود این وظیفه به عهده آزمایشگاهیان است. معتقدم تجمیع 
و تشکیل مگالب هاي داخلي بسیار بهتر از سرمایه گذاري هاي 
خارج��ي است. بعی��د مي دانم که براي ایج��اد ساختمان و 
تجهیزات نیازمند سرمایه و کم��ک سایر کشورها باشیم. با 
واگذاري مگالب به کشورهاي خارجي انحصار ایجاد شده 

و تنوع و تکثر در تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده از 
بین مي رود که این امر آسیب و خطراتي براي آزمایشگاه ها 
و شرکت ها به همراه دارد. باید توجه داشت آزمایشگاه هاي 
موجود در کشور بیش از 150 هزار خانوار را تحت پوشش 
ق��رار داده اند و یک تصمیم غل��ط مي تواند زندگي آن ها را 

مختل نماید.

دكتر مير مجيد مصاليي: واگذاري مگالب به 
سرمايه گذاران خارجي امري نادرست است.

 دکتر مصالیي عضو انجمن دکتراي 
ک��ل  تع��داد  آزمایش��گاهي  عل��وم 
آزمایشگاه ه��ا را در ایران 5700 مورد 
بی��ان نمود و خاطر نش��ان کرد: از این 
تع��داد 2600 آزمایشگ��اه خصوصي، 
بیمارستان ه��اي  در  آزمایشگ��اه   580
دولت��ي و دانشگاهي، 1800 آزمایشگاه 
در مراک��ز بهداشتي و 720 آزمایشگاه مربوط به ارگان هایي 

مانند سپاه، مراکز خیریه، تامین اجتماعي و ... است.
اس��اس تشکیل مگال��ب در کشورهاي پیشرفت��ه )اروپا و 
آمریکا( کار بیشتر در زمان کمتر به همراه سود بیشتر موسسین 

آزمایشگاه ها است. 
در ای��ران از س��ال 1372 دکت��راي عل��وم آزمایشگاه��ي 
ب��ا توزیع در سطح کش��ور شروع به فعالی��ت نمودند و کل 
مسئولین وقت نظام پزشک��ي آن زمان ابراز داشتند که رشته 
دکتراي علوم آزمایشگاهي باعث افتخار است زیرا در مناطق 
محروم ب��ا عدم وجود پزش��ک، آزمایشگ��اه تاسیس شد و 
 منجر به شکل گی��ري داروخانه، رادیولوژي و مطب پزشک

 نیز گردید. 
از طرفي بیم��اران در دورترین مناطق کش��ور براي انجام 
آزمایش ه��اي خاص به شهر دیگري منتق��ل نمي شوند زیرا 
آزمایشگاه ها ب��ا ایجاد ارتباطات، نمونه ه��ا را براي یکدیگر 
ارسال مي کنند. براي تاسیس مگالب سرمایه زیادي الزم است 
و واگذاري آن توسط دولت به سرمایه گذاران خارجي امري 
نادرست است. در این زمین��ه باید به آزمایشگاهیان فرصت 
داد تا با پیش بیني وقایع در جهت این فعالیت گام بردارند و 

کمترین ضرر را متحمل شوند.   
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ارتقاء جايگاه، شخصيت و امنيت شغلي پرسنل آزمايشگاه 
در كنگره ارتقاء كيفيت

ط��ي روزهاي برگ��زاري کنگره ارتق��اء کیفی��ت در ارتباط با 
بخش هاي علمي و اجرایي آن نظریات شرکت کنندگان را جویا 

شدیم که به شرح زیر به اطاع خوانندگان نشریه مي رسانیم.

دكتر عليرضا توانايي، دكتراي علوم آزمايشگاهي
کنگ��ره ارتقاء کیفیت از موقعیت زماني و مکاني بسیار مناسبي 
برخ��وردار است ول��ي بازدید از نمایشگاه جانب��ي و شرکت در 
سخنراني ه��ا و کارگاه ه��اي علمي باید به گون��ه اي برنامه ریزي 
ش��ود تا شرکت کنندگان بتوانند به نح��و احسن از هر دو بخش 
استفاده کنند. امسال صاحب نظران و اساتید برجسته اي در پانل ها 
حضور داشتند. همچنین به کارگیري روش نوین پرسش و پاسخ 
در سخنراني ه��ا نی��ز به استقبال شرکت کنندگ��ان در بخش هاي 
علمي کمک شایاني نم��ود. انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي با 
اتخاذ تدابیر الزم در ارتقاء سطح سامت جامعه گام هاي موثري 
برداشته است. آشنایي با روش ه��اي نوین آزمایشگاهي از دیگر 
دستاورد ه��اي این کنگره است. به کلیه همک��اران آزمایشگاهي 
توصی��ه مي کنم از کنگ��ره ارتقاء کیفیت و نمایشگ��اه جانبي آن 
بازدید نمایند زیرا پاسخگ��وي نیاز هاي علمي و تجهیزاتي آن ها 
است. بررسي و مقایسه قیمت هاي شرکت هاي مختلف تجهیزات 
آزمایشگاه��ي به صورت هم زمان از دیگ��ر نکات مثبت کنگره 

ارتق��اء کیفیت است. از انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي تقاضا 
دارم هم��ان گونه که تا کنون در جهت احیاي رشته دکتراي علوم 
آزمایشگاهي تاش نم��وده اند پیگیري هاي مضاعف خود را در 
این راستا به کار گیرند تا به زودي شاهد برپایي مجدد این رشته 

در دانشگاه هاي سراسر کشور باشیم. 

دكتر محمد قره باغي، دكتراي علوم آزمايشگاهي
 امس��ال فضاي نمایشگاهي تغییر مناسبي داشته و دسترسي به 
شرکت ه��ا را تسهیل نموده است. بخش مهم��ي از کنگره ارتقاء 
کیفیت بررسي مشکات جامعه آزمایشگاهي است که در صورت 
مشخص ش��دن راهکارهاي مناسب به ارائ��ه خدمات با کیفیت 
آزمایشگاه ه��ا کمک مي کند. شایان ذکر است برگزاري مقاالت و 
سمینارها در چنین کنگره هایي سطح علمي جامعه آزمایشگاهي را 
افزایش مي دهد و آن ها را با تکنولوژي هاي روز دنیا آشنا مي کند. 
همک��اران جامعه آزمایشگاهي با حضور خود در کنگره ارتقاء 

کیفیت نمایانگر وحدت، انسجام و همدلي خواهند بود.
همچنی��ن آن ها باید در کنار فعالیت هاي خود امور پژوهشي و 
تحقیقات��ي را مد نظر قرار دهند و نتایج آن ها را در کنگره ها ارائه 
نمایند و در چنین مجامع بین المللي براي برقراري ارتباط حضور 

داشته باشند.
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دكتر حسين درگاهي، استاد گروه مديريت خدمات 
بهداشتي درماني

 ای��ن کنگره هر ساله به لحاظ تع��داد محورها و پانل ها رو به 
رش��د است و تیم قدرتمن��دي آن را پشتیباني مي کند. امسال نیز 
تغیی��ر مکان کنگره یکي از نقاط قوت آن بود. همچنین تحوالت 
ایجاد ش��ده در ساختار انجمن موجب به وج��ود آمدن افکار و 
ایده هاي جدیدي در برگ��زاري پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 
ش��ده است. اثر بخشي این نوع کنگره ها باید مورد آزمون و خطا 
ق��رار گیرد و نتایج علمي آن توسط مسئولی��ن برگزاري ارزیابي 
گردد. زیرا اگر این مهم انجام نشود کنگره یکسو نگر خواهد شد. 

دكتر انوشيروان سياح، دكتراي علوم آزمايشگاهي
کنگره ارتقاء کیفیت فرصت مناسبي را براي ارتباط و تضارب 
آرا همکاران آزمایشگاهي به لحاظ علمي و فني فراهم مي نماید. 
گسترش فضاي کنگره یک��ي از پیشرفت هاي آن در پانزدهمین 
سال برگزاري بود. مقاالت ارائه شده در این کنگره براي اعضاي 
جامعه آزمایشگاهي بسیار مفید است و به روز رساني اطاعات 
آزمایشگاهیان و آشنایي پرسنل با روش هاي نوین کنترل کیفیت 
خدمات آزمایشگاهي در ارتقاء سطح سامت جامعه نقش کلیدي 

داشته است. 

دكتر مهدي سعادت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
هر سال��ه کنگره ارتقاء کیفیت آخری��ن دستاوردهاي علمي 
و فني حوزه آزمایشگاه��ي را براي شرکت کنندگان به ارمغان 
آورده اس��ت و شرکت هاي ارائه دهن��ده خدمات آزمایشگاهي 
نیز آخری��ن تکنولوژي و فرآورده ه��اي روز دنیا را به نمایش 
گذاشته ان��د. مطالب نوین و مطرح در جوامع پزشکي بین الملل 
ه��ر ساله در محور هاي این کنگ��ره ارائه مي گردد که در ارتقاء 
سطح علم��ي همک��اران آزمایشگاهي نقش ب��ه سزایي داشته 
اس��ت و آزمایشگاهیان را با متد هاي روز دنی��ا آشنا مي سازد. 
کنگره ارتقاء کیفی��ت فرصتي مغتنم براي بهره برداري و تبادل 
اطاع��ات در زمینه هاي اجرایي، حقوق��ي و علمي آزمایشگاه 
اس��ت. یادگی��ري و افزایش دان��ش همک��اران در حوزه هاي 
مختلف و ب��ه خصوص کنترل کیفیت خدم��ات آزمایشگاهي 
نق��ش شایاني در ارتقاء و بهب��ود کیفیت خدمات آزمایشگاه ها 

داشته است. 

امسال کنگره ارتقاء کیفیت در مقایسه با سایر کنگره ها از سطح 
مطلوب تر و رضایت بخش تري برخوردار است. البته باید براي 
پراکندگي سالن ها و غرفه هاي نمایشگاهي در سال آینده تدابیري 

اتخاذ شود.

آقاي اردشير پور طهماسب، كارشناس ارشد ژنتيك
عل��ي رغم پیشرف��ت هر ساله کنگ��ره ارتق��اء کیفیت شاهد 
کاستي های��ي در اجرا و برگزاري آن هستیم. در نمایشگاه جانبي 
برخ��ي غرفه ها فاقد شماره بودند که بازدید کنندگان را با مشکل 
مواجه مي ساخت. تجهیزات ارائه شده در نمایشگاه ها از کیفیت 
خوبي برخ��وردار هستند ولي بعضا شاه��د عرضه دستگاه هاي 
خارجي با کیفیت هاي نه چندان مناسب هستیم که اتفاقا تبلیغات 
بسی��اري در جهت فروش آن ها صورت گرفته است. البته امسال 
شرکت هاي بسیار معتبر و مطرح نیز در این کنگره حضور داشتند. 
بخ��ش علمي کنگره از کیفیت مطلوب ت��ري به لحاظ برگزاري 
برخ��وردار بود ولي در بحث ارتقاء صنفي و شغلي آزمایشگاه ها 

اقدامات کمتري صورت گرفته است. 
از چنی��ن کنگ��ره اي انتظار م��ي رود همانگونه ک��ه در جهت 
ارتق��اء کیفیت خدمات آزمایشگاهي ت��اش مي نماید در جهت 
ارتقاء جایگاه، شخصی��ت و امنیت شغلي پرسنل آزمایشگاه نیز 
کوشا باشد.  همکاران آزمایشگاهي به دلیل خروجي قابل توجه 
فارغ التحصی��ان این رشته و تعداد ب��االي پرسنل آزمایشگاهي 
حاضر به اشتغ��ال به هر قیمت و در ه��ر آزمایشگاهي شده اند. 
متاسفانه در برخ��ي دانشگاه ها حضور در تع��دادي از کاس ها 
الزامي نیست و این عوام��ل باعث افول سطح علمي دانشگاهي 
ای��ن رشته گردیده است. برطرف نم��ودن چنین مسائلي تنها در 

سایه همت و تاش جمعي امکان پذیر خواهد بود. 

آقاي عبدي، كارشناس آزمايشگاه
امسال محور هاي مختل��ف و متنوعي در کنگره ارتقاء کیفیت 
مط��رح گردیده که تمامي آن ها چ��ه در حوزه مدیریتي و چه در 
ح��وزه علمي از کیفیت مطلوبي برخوردار بودند و کلیه نیاز هاي 
آزمایشگاه ها را تحت پوش��ش قرار دادند. موضوعات ارائه شده 
در سخنراني ه��ا از یافته هاي نوین حوزه آزمایشگاهي بود که در 
زمینه تبادل اطاعات و ارتقاء سطح علمي و فني شرکت کنندگان 

کمک شایاني نمود.
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 نقدينگي ضعيف آزمايشگاه و
 افزايش هزينه هاي مواد مصرفي

  دكتر مهرداد ونكي
دكتراي علوم آزمايشگاهي

ع��دم پرداخت به موق��ع مطالبات آزمایشگاه ه��ا و تاخیر 
طوالن��ي م��دت سازمان ه��اي بیم��ه گر یک��ي از مشکات 
پی��ش روي جامعه آزمایشگاهیان است. بنابراین در 23 اسفند 
ماه گفتگویي را در این زمینه با دکتر مهرداد ونکي از همکاران 

دکتراي علوم آزمایشگاهي ترتیب دادیم.
 مدتي اس��ت که در رس��انه هاي مختل��ف صحبت از 
عدم پرداخت مطالبات مراکز درماني و پزش��کي اس��ت. 
بفرمایید چند ماه اس��ت که در حوزه آزمایشگاه بیمه هاي 

پایه پرداختي نداشته اند؟
متاسفان��ه خدمات درماني و تامین اجتماعي فقط سه ماهه 
اول س��ال را تسویه نموده ان��د و 9 ماه معوقه دارند و ارتش 
س��ه ماهه دوم سال را نیز پرداخ��ت نموده است و وضعیت 

مناسب تري دارد. 
 آیا بیمه هاي تکمیلي، بانک و ش��هرداري ها نیز تاخیر 

در پرداخت دارند؟ 
بله. بیمه ه��اي تکمیلي نسبتا در پرداخت مطالبات خویش 
منظ��م مي باشند البته قاب��ل ذکر است بیمه شه��رداري نظم 

مناسبي ندارد و معوقات آن تا شش ماه نیز رسیده است. 
 به نظر شما چه عواملي موجب تعویق در پرداخت به 

موقع توسط سازمان هاي بیمه گر شده است؟
در واقع این سوال بایستي از سازمان هاي بیمه گر پرسیده 

ش��ود و جواب سازمان هاي بیمه گر کمبود اعتبار و بودجه و 
عدم پرداخت مطالبات دولت به سازمان هاي بیمه اي مي باشد 
ک��ه با توجه به هزینه هاي مستقی��م و کمر شکني که سازمان 
آزمایشگ��اه به عنوان یک واح��د پاراکلینیک در حوزه کیت، 
مواد مصرفي، تجهیزات، تعمی��رات، تاسیسات و هزینه هاي 
پرسنل��ي و اداري دارد به هیچ وجه ای��ن تاخیر قابل توجیه 

نیست.
 تاثیر عدم پرداخت مطالبات بر اقتصاد آزمایش��گاه و 

ارائه خدمات چیست؟
1- تعطیل��ي و ورشکستگ��ي آزمایشگاه ه��اي کوچ��ک 
و متوس��ط کش��ور و نهایت��ا آسیب جدي ب��ه جامعه بزرگ 
آزمایشگاهی��ان کش��ور )بیک��اري هزاران نف��ر از کارکنان و 

پزشکان آزمایشگاه در همه سطوح( 
2- رفت��ار اقتصادي سازمان هاي بیمه گر منجر به تضعیف 
تدریج��ي بنیه اقتص��ادي مراکز درمان غی��ر مستقیم خویش 
)آزمایشگ��اه / داروخان��ه / تصویرب��رداري و ...( شده و در 
ای��ن راست��ا سازمان هاي بیمه گ��ر اصلي از شع��ار غلیظ و 
پررنگ کلیش��ه اي خود در محور کیفی��ت و مشتري مداري 
دور مي شون��د. سازمان ه��اي بیمه گر اصلي ک��ه با توجه به 
محدودی��ت مراکز ملک��ي و درمان مستقی��م خویش مجبور 
به خری��د خدمت از آزمایشگاه ه��اي خصوصي مي باشند و 
ب��ه طور پیوسته شع��ار مشتري محوري و ارتق��اء کیفیت را 
سرلوح��ه سازمان خوی��ش دارند با بد عه��دي در پرداخت 
مطالب��ات آزمایشگاه ها به ابتدایي تری��ن خواسته قانوني این 
مراک��ز احترام نمي گذارند. در واقع به بیمه شده هاي خویش 
بي احترامي مي کنند زیرا ضعیف شدن این مراکز ارائه دهنده 
خدمت، از سط��ح کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه شده به 
طور جدي مي کاهد و قطعا نقش نظارتي و کیفي سازمان هاي 
بیم��ه شده را نیز ب��ر مراکز طرف قرارداد ب��ه مرور کمرنگ 
خواه��د کرد زی��را رابطه بین سازمان هاي بیم��ه گر و مراکز 
طرف قرارداد برد برد نبوده و یک جانبه است و سطح تحمل 

مراکز طرف قرارداد نیز داراي سقفي مي باشد.
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افزای��ش  و  آزمایشگ��اه  ضعی��ف  نقدینگ��ي   -3
هزینه هاي مواد مصرفي: عدم پرداخت منظم مطالبات 
سازمان هاي بیمه گر و عدم پوشش هزینه هاي جاري 
اصلي آزمایشگ��اه از طریق درآمد هاي نقدي منجر به 
خرید کی��ت و مواد مصرفي با شرای��ط چکي و بلند 
مدت توس��ط آزمایشگاه ها مي گردد که عارضه جدي 
این موضوع افزایش نرخ و سود دریافتي شرکت ها از 
آزمایشگاه ها و افزای��ش قابل توجه هزینه هاي جاري 

آزمایشگاه ها در حوزه مواد مصرفي مي باشد. 
4- ع��دم امکان تجهی��ز آزمایشگاه ه��اي کوچک 
و متوس��ط ب��ه تجهی��زات و ف��ن آوري ه��اي نوین 
آزمایشگاه��ي به دلیل ضعف اقتص��ادي آزمایشگاه ها 
)تزریق دستگاه ه��اي ناکارآمد ریفربیش و کارکرده با 
تکنولوژي قدیم��ي و افزایش پرت مصرفي در حوزه 

مواد مصرفي و ...(
5- ضع��ف آزمایشگاه ه��اي کشور ب��راي استقرار 
اث��ر بخ��ش و مفی��د سیست��م مدیری��ت کیفی��ت و 
استاندارد سازي در آزمایشگاه ها که نهایتا اجراي کامل 
آن منج��ر به دریافت یک خدمت ب��ا کیفیت و سطح 
رضایتمن��دي عالي جهت بیمه شدگ��ان مي گردد و با 
این روش موجود سطح کیفي آزمایشگاه ها ناخواسته 

عالي نبوده و عمدتا در سطح متوسط خواهد بود.
 آی��ا تاکن��ون اقدام��ي در خص��وص تعامل با 
س��ازمان هاي بیم��ه گر جه��ت پرداخت ب��ه موقع 
مطالبات صورت گرفته اس��ت؟ آیا نتیجه اي در بر 

داشته است؟
انجمن ه��اي صنف��ي چه��ار گان��ه آزمایشگ��اه در 
یک ت��اش ستودني و نسبتا موث��ر مکاتبات خوب و 
پیوست��ه اي با سازمان هاي بیمه اي و جلسات حضوري 
متعددي نیز با مسئولین سازمان هاي بیمه گر داشته اند 
و بازخورد مشکات اقتصادي بحراني آزمایشگاه ها و 
اعام ورشکستگي بسی��اري از مراکز آزمایشگاهي را 
رسما اعام نموده اند. ولي نتیجه نهایي و اثربخش این 
مکاتب��ات بایستي با ارتباطات اثر بخش با افراد کلیدي 
در سازمان ه��اي بیمه گر نهایي گ��ردد که متاسفانه این 
 مهم کماک��ان به طور کامل ص��ورت نپذیرفته است و

 درد این است که اعتقاد و باور افراد کلیدي که در راس 
سازمان هاي بیمه گر اصلي مي باشند این است که واحد 
آزمایشگاه در ح��وزه درمان یک واحد پشتیباني است 
و در اولویت ه��اي دوم و س��وم سازمان هاي بیمه گر 
مي باش��د در حالي که به واقع این گونه نیست و بدون 
یک پاراکلینیک خوب پزشک بالیني قادر به هیچ گونه 
اق��دام جدي براي بیمار نمي باش��د و نقش آزمایشگاه 
بسیار محوري و کلیدي اس��ت )حتي ارائه آمار تعداد 
مراکز آزمایشگاهي ورشکسته و تعطیل شده به واسطه 

مشکات اقتصادي نیز کارساز نبوده است(.
 ارزیابي ش��ما از تاثیر سیاس��ت هاي ناش��ي از 
ط��رح تحول س��المت در رابطه با ع��دم پرداخت 

مطالبات بیمه ها چیست؟
طرح تحول سام��ت در وزارت بهداشت صرفا با 
نگاه پزش��ک محوري نوشته ش��ده و تدوین گردیده 
و متاسفان��ه هیچ نگ��اه کارشناسي دقیق��ي در حوزه 
پاراکلینی��ک و تدوی��ن جایگاه مه��م آن در این طرح 
وجود ن��دارد که نمون��ه آن فراموشي عمدي اصاح 
تعرف��ه آزمایشگاه ه��ا در زم��ان تدوین ط��رح ناقص 
تح��ول سامت است. در ضمن ب��دون تامین دقیق و 
قطعي مح��ل بودجه این طرح، وزارت بهداشت وارد 
چال��ش جدي با سازمان هاي بیمه شده گردید که دود 
ای��ن رابطه مخدوش و بي حاصل به چشم واحد هاي 
پاراکلینی��ک به ویژه آزمایشگاهی��ان کشور وارد شده 

است. 
اجرا نکردن یک طرح کان کشوري بهتر از اجراي 
بد و ناقص آن طرح مي باشد که عارضه اصلي آن بار 
مالي هنگفتي است که اجراي ناقص و بد طرح تحول 
سام��ت براي سازمان هاي بیمه اي اصلي ایجاد نموده 
اس��ت و بهانه اي جدي براي ع��دم پرداخت مطالبات 
مراک��ز طرف ق��رارداد شده است. هم اکن��ون از دید 
اینجانب وزارت بهداشت دو راه منطقي پیش رو دارد 
اول تامی��ن بودجه طرح تح��ول سامت از یک مسیر 
روشن، شفاف و مطمئن و دوم عقب نشیني محترمانه 
از موضوع طرح تحول سامت و پذیرش شکست در 

اجراي طرح

هم اكنون از ديد 
اينجانب وزارت 
بهداشت دو راه 
منطقي پيش رو دارد 
اول تامين بودجه 
طرح تحول سالمت 
از يك مسير روشن، 
شفاف و مطمئن و 
دوم عقب نشيني 
محترمانه از موضوع 
طرح تحول سالمت 
و پذيرش شكست در 
اجراي طرح
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وسعت خسارت عدم پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها 
توسط سازمان هاي بيمه گر 

  دكتر محمد حسين نامور شوشتري
دكتراي علوم آزمايشگاهي

با توجه به انج��ام مصاحبه هایي در ارتباط با عدم 
پرداخت ب��ه موق��ع مطالب��ات آزمایشگاه ها توسط 
 1395.02.27 تاری��خ  در  بیمه گ��ر،  سازمان ه��اي 
دکترمحم��د حسین نام��ور شوشت��ري از همکاران 
دکتراي علوم آزمایشگاهي ب��ه سواالت خبرنگار ما 

در این زمینه پاسخ داد.
  آقاي دکتر مدتي است که در رسانه هاي مختلف 
صحب��ت از عدم پرداخت مطالبات مراکز درماني و 
پزش��کي است. بفرمایید چند ماه است که در حوزه 

آزمایشگاه بیمه هاي پایه پرداختي نداشته اند؟
باسام خدم��ت همکاران گرام��ي. در استان هاي 
مختل��ف قدري تفاوت وج��ود دارد ولي به صورت 
تقریبي آخرین ماه هاي پرداختي براي تامین اجتماعي 
تیر ماه، خدمات درماني خرداد ماه و نیروهاي مسلح 

دي ماه سال گذشته بوده است.
 آیا بیمه هاي تکمیلي، بانک و شهرداري ها نیز 

تاخیر در پرداخت دارند؟
بل��ه آن ها هم تاخیر محسوسي دارند البته گاها در 
ایام مختلف س��ال و استان هاي مختلف تفاوت هاي 
مشخص��ي دیده مي ش��ود و در مجم��وع علي رغم 
گرای��ش خدم��ات اداري سازمان ه��اي بیم��ه گر به 

س��وي روش هاي نوین و شبکه یکپارچه و هماهنگ 
کشوري متاسفانه مدیریت پرداخت ها همسان سازي 
نش��ده اس��ت و تف��اوت اولویت ه��اي منطقه اي در 
پرداخت ها در استان هاي مختلف همکاران را آزرده 
مي کن��د. در واقع اجراي سیست��م پرداخت هماهنگ 
کش��وري معوقات مراک��ز آزمایشگاه��ي بایستي از 
مطالبات جدي انجمن هاي علوم آزمایشگاهي کشور 

باشد که به صورت مناسبي نهادینه گردد.
 ب��ه نظر ش��ما چه عواملي موج��ب تعویق در 
پرداخت به موقع توسط سازمان هاي بیمه گر شده 

است؟
البت��ه گاها بین بیمه ها تفاوت ه��اي علتي مشاهده 
مي ش��ود ولي شاید مهم ترین عل��ت آن عدم توازن 
بین نقدینگي موجود جاري بیمه ها با مطالبات مراکز 
درمان��ي است که این م��ورد خ��ود مي تواند تحت 
تاثی��ر م��وارد متعددي از جمله ع��دم تامین به موقع 
و پر نشدن مناب��ع بیمه ها از بودجه هاي مربوطه و یا 
منابع اختصاص داده ش��ده مصوب جهت پرداخت 
ب��ه مراکز، جدا نشدن مدیریت منابع بودجه مطالبات 
مراک��ز درماني از سایر مناب��ع بودجه اي سازمان هاي 
بیمه گر، گاها استفاده از بودجه منابع پرداختي جهت 
مراکز درماني در سایر موارد یا خروج این نقدینگي از 
سرمایه گذاري هاي سود آور و عدم توجه به ظرفیت 
عملیات��ي بیمه هاي موجود در کش��ور و تحمیل بار 

مالي اضافه به آن ها در اجراي طرح هاي ملي باشد.
  تاثی��ر ع��دم پرداخ��ت مطالبات ب��ر اقتصاد 

آزمایشگاه و ارائه خدمات چیست؟
ای��ن تاثیر بسیار زی��اد اس��ت و متاسفانه وسعت 
خسارات آن به آزمایشگاه ها توسط برخي از مسئولین 
بیمه ها جدي گرفته نمي شود. در کل به علت این که 
در سال ه��اي اخیر گاها افزی��ش تعرفه هاي خدمات 
آزمایشگاه��ي از حداقل تورم ج��اري سالیانه کمتر 

 اجراي سيستم 
پرداخت هماهنگ 

كشوري معوقات 
مراكز آزمايشگاهي 
بايستي از مطالبات 
جدي انجمن هاي 
علوم آزمايشگاهي 
كشور باشد كه به 

صورت مناسبي 
نهادينه گردد 
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ب��وده و ضمنا تعرف��ه کارشناسي و علم��ي هم در مورد 
این خدمات اعمال نشده و شوربختانه تعیین تعرفه ها از 
ابتدا هم در سال هاي دور با روش شورایي انجام گردیده 
است؛ در مجموع این شرایط و از طرفي عدم پرداخت به 
موقع مطالبات مراکز، امروزه وضعیت مالي آزمایشگاه ها 
را بسیار شکنن��ده کرده است و در این سال ها با تعطیلي 
متعدد مراکز آزمایشگاه��ي خصوصي، مشکات شغلي 
همکاران و نیروه��اي انساني وابسته مواجه بوده ایم. در 
سال 1394 با کوشش انجمن هاي آزمایشگاهي و راهبري 
انجمن دکت��راي علوم آزمایشگاهي کار علمي و موجهي 
در مورد کارشناسي تعرفه خدمات آزمایشگاهي با صرف 
هزین��ه و وقت محسوس انجام شد که علي رغم ارائه آن 
ب��ه صورت مقاله علمي و پرزنت حضوري خدمت وزیر 
محت��رم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ظاهرا در کل 
مقب��ول واقع نش��د و در پیچ و خم ه��اي معاونت درمان 
وزارت، غی��ر موثر گردید. بنابرای��ن جامعه آزمایشگاهي 
از افزای��ش و واقع��ي سازي که همزم��ان با طرح تحول 
سامت در م��ورد اغلب گروه ه��اي پزشکي تصویب و 
اعم��ال گردید بهره شایسته اي نب��رد. این در حالي است 
ک��ه تنوع و هزینه اقام و تجهیزات آزمایشگاهي با کمتر 
گ��روه پزشکي قابل قیاس است و جالب این که افزایش 
تعرفه محسوس سای��ر گروه هاي پزشکي هم بدون ارائه 
مستندات کارشناس��ي مناسب مجددا با مشاوره تصویب 

گردید. 
  آی��ا تاکن��ون اقدام��ي در خص��وص تعام��ل با 
سازمان هاي بیمه گر جهت پرداخت به موقع مطالبات 
صورت گرفته است؟ آیا نتیجه اي در بر داشته است؟

مذاک��رات و مکاتبات مک��رري قبا انجام شده بود که 
با ع��دم همکاري بیمه ه��ا موثر واقع نش��ده و نهایتا در 
اسفن��د ماه س��ال 1395 که تقریبا ب��ه جشن یک سالگي 
عدم پرداخت برخي بیمه ها نزدیک مي شدیم با هماهنگي 

مجدد میان مجمع انجمن هاي آزمایشگاهي جهت انجام 
مکاتبات، جلسات حضوري و رایزني هاي جدي با بیمه ها 
در اواخ��ر سال حدود سه تا چهار م��اه از معوقات قبلي 
پرداخت گردی��د ولي تا به روزرسان��ي قانوني معوقات 
فاصله زیادي داریم. جالب این که بعضا همکاران محروم 
از نقدینگي و پرداخت طلب خود از بیمه ها اجبارا جهت 
ادام��ه خدمت رسان��ي مناسب ب��ه بیم��اران نیازمند، به 
بدهکاران وام هاي بانک��ي تبدیل شده اند ولي بیمه ها از 
 پرداخت جریمه قانوني بابت تاخیرات مکرر خود همواره 

سر باز مي زنند.  
  ارزیابي ش��ما از تاثیر سیاست هاي ناشي از طرح 
تح��ول س��المت در رابطه با عدم پرداخ��ت مطالبات 

بیمه ها چیست؟
در ارزیاب��ي پیچی��ده تاثی��رات این ط��رح بایستي به 
پارامتره��اي متع��ددي از جمله تشکی��ل کارگروهي از 
کارشناس��ان مجرب و علمي توجه داش��ت که متاسفانه 
توس��ط دانشگاه ها و مراکز بیطرف تاکن��ون انجام نشده 
است. ول��ي در هر صورت ظاهرا بیمه ه��ا به علت عدم 
تامی��ن بودجه اختصاص��ي و محدودیت مناب��ع از بابت 
ای��ن طرح به زحمت افتاده اند و ب��ه تبع آن براي مراکز 
آزمایشگاهي و دیگران نیز مشکات متعددي ایجاد شده 

است. 

شخصا معتقدم که اجراي طرح هاي جامع ملي نیاز 
به کارشناس��ي علمي و ارائه نتایج آن بصورت آشکار به 
عموم فرهیختگ��ان کشور دارد تا در بوته نقد قرار گیرد. 
همچنی��ن در نظر گرفتن دوره انتقالي مناسب از وضعیت 
قبل��ي به شرایط جدی��د از ضروری��ات چنین طرح هاي 
کان��ي است زیرا در غیر این صورت تفاوت شتاب هاي 
موجود بین طرفین ای��ن تعامل، نتایج کاما مفیدي را به 

بار نمي آورد.   
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ب��ه نظر اینجان��ب مشکل اصلي فارغ التحصیان رشت��ه علوم آزمایشگاهي بعد از ح��ذف دوره دکتري حرفه اي 
 آغ��از شد که اکنون بازگشایي مجدد آن براي کارشناسان ارشد، آرزوي بسیاري از همکاران و حتي دانشجویان هم 

رشته ما است.
برخي دیگر از مشکالت مربوط به رشته:

1- درخواست برقراري فوق العاده ویژه مشاغل تخصصي
2- لحاظ شدن قانون ارتقاء بهره وري براي پرسنل آزمایشگاه

3- اص��اح قان��ون طرح پرداخت مبتني بر عملکرد پرسنل آزمایشگ��اه و ضرایب مربوطه که اکنون در مقایسه با 
سابق حداقل در برخي از مراکز مثل مرکز ما کاما به ضرر پرسنل شده است.

ابراهیم نعمتي هوالیي
کارشناس آزمایشگاه و کارشناس ارشد میکروب شناسي
مازندران، ساري، مرکز آموزشي درماني بوعلي سینا

 برخي از مسائل و مشكالت مربوط 
به رشته علوم آزمايشگاهي
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 دكتر سهيال گلستانی
دكترای علوم آزمايشگاهی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، متولد اصفهان

  خان��م دکت��ر عالقه به موس��یقی از چه زمانی در 
وجود شما شکل گرفت؟

محیط خان��ه بستر مناسبی برای رش��د علمی و هنری 
م��ن بود. چ��را که عاوه ب��ر کتابخانه پدری ب��ا بیش از 
2000 جلد کتاب، رفت و آمد اساتید دانشگاه به منزل و 
گفتگوهایشان بسیار آموزنده بود. اساتید موسیقی ایرانی 
مانند استاد جلیل شهناز و استاد حسن کسائی از دوستان 
پ��درم بودند و نغمه هایی از کودکی از برنامه "گل ها"  به 
گوش��م می رسید که برای من دل انگیز و دوست داشتنی 

بود.
بیشتری��ن ساعت فراغ��ت من در الب��ای کتاب های 
کتابخانه پدر و با دستگاه ضبط صوت می گذشت. درس 
و موسیقی هر دو با یک نیروی درونی شاید هم اندازه با 

من همراه بودند.
  تحصیالت خود را در زمینه موسیقی بیان فرمایید. 
همزم��ان با تحصیل در دوره دکترا به کاس های آواز 
است��اد هنگامه اخوان تنه��ا بازمانده مکت��ب استاد ادیب 
خوانساری راه یافتم. در آزمون ورودی کاس های آواز 
پذیرفته شدم و ردیف های آوازی را آموختم. پیش از آن 

نیز تئوری موسیقی را آموخته بودم.
  آیا در حال حاضر به تدریس نیز مشغول هستید؟
ب��رای تدریس آواز به خانم ها، از طرف خانه موسیقی 
دعوت شدم و دو سال ردیف های آوازی میرزا عبدا... و 
همزمان سلفژ را تدریس کردم. آموزش را دوست داشتم 
ولی ب��ه دلیل گرفتاری های شغل��ی آن را کنار گذاشتم. 
سپ��س تصمیم گرفتم ترانه ه��ا و آوازهایم را ضبط کنم. 
استودی��وی خانگی را آماده کردم و همزمان برای تکمیل 
آنچ��ه از ریتم، بم خوانی و تکنیک ه��ای صدا الزم بود 

آموختم و همچنان می آموزم.
  با چه اساتیدی کار کرده اید؟

کار کردن ب��ا اساتید برجسته موسیق��ی و علم و ادب 
ایران��ی برای من بسیار مفید و موث��ر بود. اساتیدی چون 
دکتر شفیع��ی کدکنی، استاد محمد علی کیانی نژاد، دکتر 

جهانشاه برومند، استاد مجید درخشانی و ...
از گفتگو با سرکار عالی بسیار خرسند شدیم و آرزوی 

موفقیت روز افزون را برای شما داریم.

تهیه و تنظیم: دکتر نرگس ایرانمنش

صفحه ويژه آثار ادبی و هنری همكاران دكترای علوم آزمايشگاهی

موسیقی یک اثر هنری است که استعداد بشری و فطری انسان هاست. خداوند بزرگ، خداوند هنر است 
و دریای نامتناهی زیبایی ها و نیکی ها همه از درگاه الهی سرچشمه می گیرد. هر چه زیبایی است از منبع 

الیزال خداوند سرچشمه می گیرد خوشا آنان که در وادی موسیقی هستند و می درخشند.
حقی��ر نهای��ت احترام و ارادت را به همکار عزیزم سرکار خانم دکتر گلستانی تقدیم می نمایم. انشاء ا... 

همیشه بدرخشید و انوارتان پرتو افشانی نماید.
مدیر مسئول
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 دكتر حسين عليزاده 
  متولد آبان ماه 1342 در مشهد مقدس

دكترای علوم آزمايشگاهی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

صفحه ويژه آثار ادبی و هنری همكاران دكترای علوم آزمايشگاهی

همراهی پدر از اوان کودکی در سفرهای اداری خارج از شهر موجب ایجاد عاقه به مناظر طبیعی و نقاشی شد و در دوران 
تحصیل در تهیه نقاشی دیواری روزنامه کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری مسابقات نقاشی شهر و استان، 
شرکت فعال داشت. پس از فراغت از تحصیات دانشگاهی، بصورت جدی به کار نقاشی پرداخت و اکنون آثاری که همگی 
برگرفت��ه از طبیع��ت هستند را با تکنیک باب راس بر روی بوم به زیبایی به تصویر م��ی کشاند. ضمن آرزوی موفقیت برای 

ایشان در این شماره و شماره های آتی از نمونه آثارشان استفاده می کنیم.
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همكار ارجمند 
جناب آقای دكتر صاحب الزمانی

درگذش�ت برادر بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان صبری جزيل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.

              هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

 جناب آقای دكتر آقاجانی
معاون محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.

هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند 
جناب آقای دكتر فاضل نجفی

 درگذش�ت پ�در بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده 

و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.

              هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند 
جناب آقای دكتر محمد رسول زارعی

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند 
سركار خانم دكتر بتول اميراحمدي

درگذش�ت پدر بزرگوارتان را تس�ليت ع�رض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند 
جناب آقای دكتر امين نوروزی

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند 
جناب آقای دكتر محمد دهاقين

درگذش�ت پدر بزرگوارتان را تس�ليت ع�رض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند
 سركار خانم دكتر نازيال شيرازی 

درگذش�ت پدر بزرگوارتان را تس�ليت ع�رض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص

همكار ارجمند
 جناب آقای دكتر عبداالمير كابلی

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�ليت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزيل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت تحريريه نشريه آزمايشگاه و تشخيص
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90
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1396- شماره35

Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review

Mr. R. Bohloli Khiavi
Master Sciences in Medical Microbiology, Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and 
Treatment Center
 rezabohlolikhiavi@yahoo.com 

Abstract
In recent years, there has been a growing interest in researching and developing new antimicrobial agents from various 
sources to combat microbial resistance. Therefore, a greater attention has been paid to antimicrobial activity screening and 
evaluating methods. Several bioassays such as disk-diffusion, well diffusion and broth or agar dilution are well known 
and commonly used, but others such as flow cytofluorometric and bioluminescent methods are not widely used because 
they require specified equipment and further evaluation for reproducibility and standardization, even if they can provide 
rapid results of the antimicrobial agent’s effects and a better understanding of their impact on the viability and cell damage 
inflicted to the tested microorganism. In this review article, an exhaustive list of in vitro antimicrobial susceptibility testing 
methods and detailed information on their advantages and limitations are reported.

Keywords: Antimicrobial activity, Thin-layer chromatography (TLC), bioautography Time-kill test, Antimicrobial 
gradient method, Agar diffusion method, ,Well  diffusion method,   Agar dilution method, flow cytofluorometric method, 
bioluminescent method

Breast Cancer at Pregnancy

Ms. T. Mokhtarian 
M. Sc. in Midwifery

Abstract
Breast cancer is among most common women's cancers at most parts of the world, and the incident is increasing among 
Iranian women. It seems that the age of disease development is lower in Iran compared to western countries. Breast cancer 
includes one third of the total female cancers and is the main factor for the major deaths caused by cancer at women 
25-59 years old. Physiological changes during pregnancy makes the diagnosis difficult, and with development of the 
pregnancy, diagnosis become harder. In case the disease is suspected, appropriate interventions must be made as soon as 
possible. Mammography is permitted at this period. On tumor diagnosis, with attention to results of several researches, 
sonography is more sensitive at pregnancy and breastfeeding. This study was designed in order to examine breast cancer 
during pregnancy. This is a review article and the resulting data are obtained through library and online researches.

Keywords: breast cancer, pregnancy, radiotherapy, chemotherapy, prevention, women
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A study of the relationship between organizational culture and individual 
knowledge hiding among clinical laboratories of the hospitals in Tehran 

University of Medical Sciences

Dr. H. Dargahi (PHD)
hdargahi@tums.ac.ir

Ms. A. Dastafkan (BSC.)

Abstract
Introduction: There are many challenges to implement the knowledge sharing between the employees. It seems, the 
employees intend to hide their knowledge even though there are so many facilities in organizations. In the other way, 
knowledge hiding cause decreased of organizational productivity and benefits, specifically health care organizations and 
clinical laboratories. Therefore, this research was aimed to determine the relationship between organizational culture and 
the employees′ knowledge hiding of Tehran University of Medical Sciences clinical laboratories of hospitals and the other 
health care centers.
Methodology: This was a descriptive, analytical and cross-sectional research that induced among the employees of TUMS 
clinical laboratories. 256 of the employees were selected as a research sample by Morgan table technique related to 
appropriate allocation and randomly method. The research tool was two questionnaires, including Dennison′s organizational 
culture and knowledge hiding questionnaire. 220 of the employees respond to the questionnaires, and therefore the response 
rate was 80%. The data was collected and analyzed by SPSS version 22 and descriptive results showed by average and 
standard deviation, and analytical results reported by Kolmogrov-Smirnov, Pearson, Two-sample T, and variance analysis 
statistical techniques. 
Findings: Most of the respondants were females, having BSc. degree, 6 month to 2 years and 11-to 15 years work 
experiences and without managerial position record. The average of organizational culture and knowledge hiding were at 
intermediate level, and there was reverse significant correlation between the organizational culture and knowledge hiding 
of the employees. 
Conclusion: Promotion and improvement of organizational culture and its dimensions including organizational participation 
and collaboration, compatibility of the employees, and paying attention to mission of organization could decrease the 
hiding of clinical laboratories of employees′ personal and organizational knowledge.

Keywords: Knowledge Hiding, Knowledge Sharing, Organizational Culture, Clinical Laboratory, Tehran University of 
Medical Sciences.
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Abstract
Despite of  all of the  studies about kidney stones, the exact mechanism of kidney stones formation is not clear yet, but it 
seems that , increasing the concentration of crystal compounds such as: Calcium, oxalate, uric acid and … in urine is one of 
the presumably factor in kidney stones formation .These compounds are dissolved in the urine in normal mode.   
Solubility of crystal compounds is due to presence  of compounds such as: Citrate, magnesium and…. Solubility of crystal 
compounds are increased by presence of these compounds in urine. Super saturation of these crystal compounds in urine is 
resulted in kidney stones formation.   In most cases it has been observed that more than one factor are involved in formation 
of kidney stones. It is recommended to all of the patients with kidney stones that  to drink enough water and fluids and  to 
have special diet. The special diet is prescribed by specialists in accordance with kind of kidney stones. 
Hypercalciuria, hyperoxaluria and hypocitrateuria can be cause of kidney stones formation. This  paper  explaine some of 
these diseases.

Keywords: kidney stone, crystal compound, hypercalciuria, hyperoxaluria, hypocitrateuria
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Abstract
Introduction: RA (Rheumatoid Arthritis) is among the most common chronic diseases which results in adulthood disabilities 
and a chronic inflammatory disease that characterized with symmetrical peripheral polyarthritis. The most common form 
of chronic inflammatory arthritis and often leads to joint damage and physical disability.  The H. Pylori infection leads to 
intensification of symptoms and calenture of autoimmune diseases. The aim of this study was to evaluation the effect of 
helicobacter pylori on patients with RA and its relationship with disease activity (DAS28).
Methods: In a case-control study, that performed in the rheumatology ward of internal diseases department of Tabriz 
University of Medical Sciences on patients with RA, the effect of helicobacter pylori on patients with RA was investigated. 
Results: Levels of RF, ESR, CRP, Anti-CCP, and Anti MCV in patients with positive HP serum antibody (PADTAN ELM 
KIT, IRAN), positive HP fecal antigen (GENERICASSAYS KIT,GERMANY), and positive serum Cag-A(EUROIMUN 
KIT GERMANY) were significantly higher.
Conclusion: There was no significant difference between DAS28 scores of patients with positive and negative HP serum 
antibody (P=0.064) as well as patients with positive and negative HP fecal antigen (P=0.237). However, the DAS28 
score of patients with positive Cag-A was significantly higher than patients with negative Cag-A (p<0.001). The VAS 
score of patients with positive HP serum antibody (P=0.031) and positive Cag-A (p=0.004) was higher, but no significant 
difference was observed between VAS scores of patients with positive and negative HP fecal antigen (P=0.310). Frequency 
of DAS28>5.1 in patients with negative fecal antigen was significantly higher (P=0.016), but frequency of DAS28>5.1 
was significantly higher in patients with positive Cag-A (P<0.001). In addition, no significant difference was also observed 
between patients with positive and negative HP serum antibody in this regard (P=0.106).
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Abstract
There are many conditions  affects the nail health, causing increasing incidence of nail diseases. More than 50 percent of 
these have fungal origion. Laboratory diagnosis and management of fungal nail diseases remain as a medical problem. 
Fungal infections of the nail are called onychomycosis.  In present series of this manuscript we will discuss on different 
nail disorders in differential diagnosis with onychomycosis. First of all, anatomy and physiology of the human nail will be 
reviewed, then pathologic conditions and diseases will be discussed in following issues.

Keywords: Nail diseases, onychomycosis, fungal nail diseases
 
    













Mindray 5 Part Diff Sysmex 5 Part Diff 



 دارای تأييديه از آزمايشگاه مرجع سالمت




























































	JELD1_001(2).pdf
	final nashrieh 35.pdf

