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جمع آوری نمونه و خطاهای پيش آناليز

راز پايداری و ماندگاری آزمايشگاه ها 
حركت به سوی كيفيت و تائيد صالحيت )اعتبار بخشی( آزمايشگاه ها

)Atherosclerosis( سفت شدن رگ ها
 واكسن و بيوانفورماتيك

گفتگوئي با مسئولين محورهاي نهمين كنگره ارتقاء 
كيفيت خدمات آزمايشگاهي

شنيدنی های نهمين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهی

در سوگ من نشستی بی آنکه مرده باشم

سومين كنگره آزمايشگاه و بالين بيماری های كودكان

گزارش جلسه هيئت مديره انجمن هاي سه گانه
 با مدير عامل و معاونت درماني صندوق تامين اجتماعي

دكتر صفادل مدير اداره تضمين كيفيت آزمايشگاه مرجع سالمت:
برنامه هاي آزمايشگاه مرجع سالمت در راستاي 

برنامه پنجم توسعه كشور است

گفتگوئي با استاد پيشکسوت، دكتر بهادري

بايد نظارت بر پروتکل هاي تشخيصي توسط متخصصين
اين رشته انجام پذيرد

 Case study

در دوره پزشکی جايگاه دوره آزمايشگاه كامال خالی است

گوشه ای از برنامه های بازآموزی مدون

E Q A P تاريخچه برنامه كنترل كيفيت خارجی 

سخن شما با سردبير
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به نام خداوند بخشنده مهربان
سپاس خداوند را كه پروردگار جهانيان است، آن بخشنده مهربان، فرمانرواي روز جزا، خداوندا تنها تو را 
مي پرستيم و تنها از تو ياري مي خواهيم. ما را بر راه درست استوار بدار، راه كساني كه آنان را نواخته اي، نه 

آنان كه از نظر انداخته اي و نه گمراهان.
بار خدايا بر محمد )ص( كه بنده و پيامبر توست درود فرست كه حق رسالتت را به جاي آورده، دعوتت 
را آشكار ساخته و خير بندگانت را خواسته است. او كه در آخرين مراحل زندگي خود نگران شفاعت امتش 

بود و شما وعده رحمت دادي.
بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و بنيان او را بلند و شفاعتش را بپذير و توسلش را قبول كن 
و نورش را كمال بخش و ما را اهل طاعت و اطاعت او كن و جزو ياران او محشور گردان و ما را بر كوثر او 

فرجه اي ده و از جام او جرعه اي.
بار خدايا مواليم امام علي )ع( را درود بفرست و جرعه ايي از معرفت و جوانمردي و ايمان ايشان را به ما 

ارزاني فرما.
بار خدايا امام حسين )ع( تمام عشق ايرانيان است. محبت بي پايان ايشان را در قلب ما روز بروز افزايش فرما.

بار خدايا حضرت زهرا )س( كه جزو عزيزترين بندگان شماست بر او و خاندانش درود بفرست.
اي پروردگار مهربان سالي سپري مي شود و سالي نو فرا مي رسد و نوروز با نواختن سبزه ها و رنگ هاي 
طبيعت و شكوفايي گياهان آغاز مي گردد. اينان به لطف پروردگارشان از تحويل و تحول برخوردارند و هم 

اينانند كه شور شادي مي نوازند.
اي خداوند بزرگ عيد فرا مي رسد بحق بزرگواريت لطف و عنايت خود را شامل همه ما فرما.

بر جامعه بزرگ آزمايشگاهيان، همكاران عزيز دكتراي علوم آزمايشگاهي، همسران محترم و فرزندان عزيز 
آن ها توفيق بندگي، عزت و سربلندي ارزاني دار كه همانا آن ها نيز در ارتقاء سالمت بندگان عزيزت شب و 

روز مشغول خدمت هستند.
دوستان عزيز و همكاران محترم عيد را به همه شما و خانواده محترمتان تبريك عرض نموده و سالمتي، 
موفقيت، نشاط، سرسبزي و خرمي براي شما آرزو مي نمايد. اميد است سال آينده سالي سرشار از محبت، 
آرامش و پيشرفت براي شما و خانواده محترم مقدر گردد. همه شما را به خداوند مي سپارم و در تحويل سال 

ملتمس دعا هستيم.

آمین 	 	 	 	 	 	 	
دكتر	محمد	صاحب	الزماني 	 	 	 	 	 	 	

مدير	مسئول 	 	 	 	 	 	 	

دكتر سيد مهدي بلورچي
بهار 1390



پژوهش
نتايج قابل استفاده پژوهش باشيم  ما بيشتر از آنكه به دنبال 
به فكر برونداد نهايی آن يعنی مقاله ايم. دانشجوی ما به دنبال 
مقاله است تا در آينده به راحتی از دانشگاه های خارج از كشور 
پذيرش بگيرد. دستيار ما به دنبال مقاله است تا در امتحان بورد 
تخصصی نمره بيشتری كسب نمايد. متخصص ما به دنبال مقاله 
است تا هيئت علمی شود يا در كنگره های ملی و بين المللی 
شركت نمايد. هيئت علمی ما به دنبال مقاله است كه امتياز كسب 
و ارتقاء مرتبه پيدا كند و دانشگاه ما نيز به دنبال مقاله است تا در 
مرتبه بندی دانشگاه ها مقام باالتری كسب كند و به اين ترتيب چه 
قابل توجيه است بلعيدن يك شبه دانشگاه علوم پزشكی طراز اول 
كشور. به قول يكی از متفكران معاصر "هنر برای هنر، علم برای 
علم و شعر برای شعر ، فريبی است برای پوشاندن نعش هنرمند يا 

دانشمند و آبرومندانه جلوه دادن تعهد مسئوليت های اجتماعی" 
انتخاب برگزيدگان جشنواره ها در برخی از مواقع بر مبنای 
ساليق سياسی صورت می گيرد. مگر عزيزانی كه با تمام وجود 
چنين  منتخبين  چقدر  يافتند  حضور  تحميلی  جنگ  طول  در 
جشنواره هايی بوده اند و آيا آن ها به تلخی از پست های علمی 
و اجرايی كشور كنار گذاشته نشده اند؟ بانيان كنگره های بزرگ 
به بهانه های واهی از كنگره ها كنار گذاشته می شوند. متاسفانه 
آئين نامه ها و دستورالعمل تهيه می كنند كه بيش از دو مرحله 
نگاه ها  اين  آيا  يا كنگره شود  انجمن  تواند رئيس  نمی  كسی 

علمی است؟
ادغام معاونت درمان و بهداشت چند سال گذشته بر اساس 
در  معاونت سالمت  ناگهانی  انفكاک  انجام شد؟  پژوهش  كدام 
وزارت بهداشت به دو معاونت بهداشت و درمان بر اساس كدام 
پژوهش انجام گرديده است و چه كسانی سياستگذار و برنامه ريز 

اين امر هستند؟
از اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  اخيرا يكی 
دانش  توجهی  قابل  تعداد   ،88 سال  ابتدای  كه  بود  كرده  اعالم 
به خارج  ارشد  آموخته دوره دكترا و دانش آموخته كارشناسی 
از كشور مهاجرت كرده اند آيا ما واقعا از سرنوشت دانشجويان 
خود خبر داريم؟ ما كه در حفظ نخبگان خود عاجزيم چگونه می 
توانيم سخن از بازگشت نخبگان مقيم خارج از كشور بزنيم؟ به 
راستی دانشگاه های بين المللی علوم پزشكی تا كنون چه تعداد 

دانشجوی خارجی جذب كرده اند؟
چند دوره از دانشگاه های بين المللی بدون رعايت كوچكترين 
ضابطه، با رانت خواری و پارتی بازی دانشجو پذيرش كرده اند 
كه در حال حاضر متاسفانه آن ها دانشجوی سال سوم و يا چهارم 
ميليون   14 های  شهريه  با  دندانپزشكی  و  داروسازی  پزشكی، 

تومانی در قشم و كيش و چابهار وغيره هستند. آيا ما دنبال تربيت 
دانشجوی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی هستيم و پژوهش 

شده است كه بار علمی اين فارغ التحصيالن چقدر است؟
اولويت های پژوهشی ما كدامند؟ آيا سرمايه گذاری هاي سنگين 
... مفيد فايده  در حوزه پژوهش های بنيادی، مهندسی بافت و 

هستند؟
چقدر از پژوهش ها مربوط به حوزه دسترسی همكاران به نظام 
سالمت می شوند؟ آيا مسئوالن ما اندک اعتنايي به نتايج پژوهشي 
در مواجه با مشكالت نظام سالمت دارند؟ به راستی علمی كه 
مشكلی از مشكالت جامعه را حل نكند كاربردي است؟ متاسفانه 
بايد اذعان كنيم كه پژوهش در كشور ما همچون كاالهای تزئين 

شده است.
خدا نكند بيماري احتياج به جراحی داشته باشد كه در غير 
اينصورت دچار مشكالت فراواني خواهد شد كه ناتوان از فائق 
مانند  هايي  برنامه  تمامي  پخش  با  بود.  ها خواهد  آن  بر  آمدن 
مشكل  كدام  نبض  و   20 برنامه   ،20:30 خبر  خنده،  مصاحبه، 

برطرف شده است؟
هنوز اخالق پزشكی در كشور ما حل نشده است و حقوق 
بيمار و پزشك رعايت نمی گردد. چرا دانشگاه های علوم پزشكی 
بيمارستان های  به  به فكر پژوهش در خصوص مراجعين مردم 

خود و چگونگی درمان آن ها نيستند؟
برخورد  چگونگی  خصوص  در  سالمت  نظام  مسئولين  آيا 
پزشكی  موسسات  با  رفاه  وزارت  يا  و  گر  بيمه  های  سازمان 
پژوهش بعمل آورده اند؟ حدود ده ماه بود مطالبات موسسات 
پزشكی و آزمايشگاه های تشخيص طبی توسط صندوق تامين 
كمسيون  و  درمان  معاونت  آيا  بود  نگرديده  پرداخت  اجتماعی 
و  چاره جويی  فكر  به  محترم شورا  مجلس  درمان  و  بهداشت 

پژوهش  در اين امر گشته اند؟
آزمايشگاه های تشخيص طبی كه با هزار مشكل مانند ماليات، 
بازرسی های متعدد، گران بودن كيت و تجهيزات، تعميرات آن ها، 
عدم مسئوليت پذيری متوليات نظام سالمت و ... خود را اداره 
مي كند. نبايد مورد پژوهش جدی قرار گيرد؟ همه مسئولين محترم 
نظام بدون استثناء دم از كرامت انسانی می زنند اين است كرامت 

انسانی و حفظ حرمت انسانی؟
واردات  بازار  و  شود  می  گران  تجهيزات  و  كيت  روزبروز 
تجهيزات از انواع مختلف در كشور بدون رعايت هر گونه ضابطه 
معنای  است  اين  آيا  كند.  می  پيدا  ترويج  بروز  روز  مشخص 

پژوهش در معضالت اجتماعی؟
فنی  مسئول  بهداشتی-درمانی  مركز  هزار  دو  از  بيش  هنوز 
آزمايشگاه ندارند و بيمارستان ها در شيفت های بعد از ظهر و شب 
بدون مسئول فنی پذيرش آزمايش می كنند. توقف پذيرش دوره 

دكترای علوم آزمايشگاهی با كدام پژوهش  صورت گرفته است؟
و	اما	بعد	در	شماره	آينده	...		

در سوگ من نشستی بی آنکه مرده باشم
دکتر محمد صاحب الزمانی

مدیر مسئول

پرسش اين شماره:

طراح: دكتر ميترا رفيع زاده متخصص پاتولوژي
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- استاديار
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خالصه
سالهاي متمادي است كه اندازه گيري هموگلوبين A1c يا 
HbA1c براي پايش و كنترل بيماري ديابت مليتوس شناخته 
شده است. اين آناليت منعكس كننده گلوكز ميانگين طي 2 تا 3 
ماه گذشته در خون بيمار بوده و ميزان آن با عوارض ديابت بر 
عروق كوچك و تا حد كمتري عروق بزرگ همبستگي مستقيم 
دارد. از اينرو تعيين درصد آن بطور گسترده اي جهت مديريت 
از  مي رود.  بكار  شده  شناخته  بيماران  در  خون  گلوكز  ميزان 
فراوان  شواهد  مبناي  بر  بين المللي  كميته اي   2009 سال 
 HbA1c اندازه گيري  از  كه  نمود  توصيه  همه گيري شناسي 
مي توان براي تشخيص اوليه بيماري ديابت مليتوس نيز استفاده 
تأييد  استاندارد و  اندازه گيري  اين شرط كه روش  به  اما  كرد. 
شده باشد. در مقاله پيش رو سعي بر اين است كه ضمن مرور 
ساختار و ارزش تشخيصي HbA1c، به بررسي مسائل قابل 

توجه مربوط به استانداردهاي اندازه گيري آن پرداخته شود.
واژه هاي كليدي: ديابت، تشخيص، هموگلوبين قندي شده، 

HbA1c

مقدمه
از است  عبارت  شيميايي  لحاظ  به   A1C  هموگلوبين 

محصول  كه   βN-1-deoxyfructosyl-hemoglobin
انتهايي  والين  اسيدآمينه  شدن1  قندي  غيرآنزيمي  واكنش 
واقع  در  مي باشد]1[.  هموگلوبين  ملكول  بتاي  زنجيره هاي 
زنجيره هاي هموگلوبين مانند بسياري از پروتئينها در بدن در اثر 
يك سري واكنشهاي غيرآنزيمي با ملكولهاي گلوكز راه يافته به 
درون گلبولهاي قرمز تركيب شده و به هموگلوبين قندي شده 
پايدار تبديل مي گردند بطوريكه هرقدر غلظت گلوكز و مدت 

زمان مواجهة آن با هموگلوبين بيشتر باشد، درصد باالتري 
از هموگلوبين قندي مي شود كه تا پايان عمر گلبولهاي قرمز 
در آن باقي مي مانند. لذا هرقدر درصد هموگلوبين قندي شده 
بيشتر باشد نشان دهنده عدم يا ضعف كنترل ميزان قند خون 

بيمار در دو يا سه ماه گذشته مي باشد.
هموگلوبين قندي شده مي تواند شاخصي از ميزان قندي بودن 
ساير پروتئينها باشد چون هموگلوبين تنها پروتئين بدن نيست كه 

 قندي مي شود بلكه اين فرآيند تقريباً براي تمام ملكولهاي پروتئيني 
 داخل و خارج سلولي رخ مي دهد و اصوالً نوعي تغييرات پس از 

ترجمه پروتئينها2 محسوب مي گردد]2، 3[. بديهي است چنانچه 
اين تغييرات بيش از حد باشد مي تواند در بسياري از پروتئينها 
تغييرات در عملكرد و خواص آنتي ژنيك ايجاد نموده و بخش 
اعظم عوارض ديابت را ناشي از اين پديده مي دانند كه از اين ميان 
عوارض قلبي- عروقي]4، 5[، نورولوژيك]6[ و ايمونولوژيك]7[ 

از اهميت زيادي برخوردار است]8[.

HbA1c تاریخچه کشف
 Meyering و Huisman اولين بار در سال 1958 ميالدي
اشكال  ساير  از  را   A1C هموگلوبين  كروماتوگرافي  روش  با 
هموگلوبين جداسازي نمودند]9[. ده سال بعد يعني 1968 دكتر 
رهبر3، هنگامي كه استاد ايمونولوژي دانشگاه تهران بود و بر روي 
بيماري هموگلوبين H به روش الكتروفورز مطالعه مي كرد براي 
اولين بار در دنيا اثبات كرد كه HbA1c در جريان بيماري ديابت 
مليتوس افزايش مي يابد]10، 11[ و سال بعد در دوره پسادكتري 
خود در امريكا ساختار آن را تعيين نمود]12[. سپس Bunn و 
همكارانش در 1975 واكنش شيميايي- غيرآنزيمي قندي شدن 
هموگلوبين را توصيف نمودند]13[. سرانجام سال 1976 بود كه 
Cerami و همكارانش پيشنهاد كردند كه با اندازه گيري منظم 
HbA1c مي توان متابوليسم گلوكز را در بدن پايش كرد]14[. 
مجموعه نتايج اين تحقيقات كليدي بود كه باب نوين و بسيار 

جالب توجهي را در مطالعات ديابت مفتوح نمود.

واکنشهاي قندي شدن هموگلوبین 
هموگلوبين  شدن  قندي  شيميايي  واكنشهاي   1 شكل  در 

مشاهده مي شود:

شكل1	-	قندي	شدن	هموگلوبين]15[
همانطور كه در شكل ديده مي شود در ابتدا گروه آلدئيدي 
گلوكز با گروه هاي آمين زنجيره هاي هموگلوبين باز شيف ايجاد 

A1C ارزش تشخيصي و استانداردسازي هموگلوبين
 دكتر محمدرضا بختياري

)دکتري علوم آزمایشگاهي، متخصص بیوتكنولوژي پزشكي(
عضو هیئت علمي پژوهشكده زیست فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران

bakhtiari@irost.org

مي كند كه آلدايمين ناپايداري است و مي تواند در يك واكنش 
واكنش  يا  و  برگردد  اوليه  ملكولهاي  به  و  تجزيه شده  تعادلي 
به سمت راست پيشروي كرده و با جابجايي باند مضاعف از 
حالت كربن = نيتروژن به كربن = اكسيژن، باز شيف مذكور به 
كه يك  تبديل گردد  آمادوري  نام محصول  به  ديگري  ملكول 
كيتوآمين است. اين واكنش نيز تعادلي است و بر اساس اصل 
لوشاتليه چنانچه غلظت گلوكز در دسترس زياد باشد باز شيف 
افزايش يافته و واكنش بطور كلي به سمت راست ميل كرده و 
لذا محصوالت حدواسط و نهايي گليكاسيون كه بسيار پايدار 

هستند توليد مي شوند]15[. 
واژه  نبايد  است،  غيرآنزيمي  فوق  واكنشهاي  آنجاييكه  از 
گليكوزيالسيون4 به آنها اطالق شود بلكه واژه گليكاسيون صحيح 

است.

انواع هموگلوبین قندي شده و روشهاي اندازه گیري آنها
 HbA بالغين  در  اصلي  هموگلوبين  مي دانيم  كه  همانطور 
است. آن بخش از هموگلوبينA را كه طبق واكنش فوق قندي 
شده HbA1 و بقيه را كه قندي نشده HbA0 مي نامند. بديهي 
است وقتي گروه هاي آمين با قند درگير مي شوند از بار مثبت 
كروماتوگرافي  در  داريم  انتظار  و  شده5  كاسته  هموگلوبين 
به  نسبت  بيشتري  سرعت  با   HbA1 جزء  كاتيون،  تعويض 
HbA0 حركت كرده و از ستون خارج شود؛ يا در الكتروفورز 
 HbA1 باند ،)pH= 8.4( هموگلوبين روي ژل استات سلولز
سريع تر از HbA0 حركت كند، كه اين موارد اساس تعيين نسب

HbA1 /HbA0 را براساس بار الكتريكي تشكيل مي دهند.
البتـه از روشهــاي كروماتوگــرافي تمايــلي، شيميــايي و 

ايمونولوژيك هم مي توان براي اندازه گيري استفاده نمود]16[.
هموگلوبين قندي شده يا HbA1 خود حداقل از سه جزء 
 ،HbA1b، HbA1a از  عبارتند  كه  مي شود  تشكيل  اصلي 
به  شده  متصل  قند  نوع  در  سه  اين  اختالف   .HbA1c و 
فروكتوز   HbA1a قند  مثال  عنوان  به  است  هموگلوبين 
1-6- دي- فسفات يا گلوكز-6- فسفات است كه به ترتيب 
HbA1a1 و HbA1a2 نام دارند. يا در HbA1c قند از نوع 
فروكتوز  در  فسفات  گروه هاي  آنجاييكه  از  است.  D-گلوكز 
بار  داراي  خود  فسفات  گلوكز-6-  يا  فسفات  دي-   -6-1
منفي هستند، لذا HbA1a در روشهاي فوق الذكر سريع تر از 

HbA1c حركت مي نمايد.
درصد اصلي هموگلوبينهاي قندي شده را HbA1c تشكيل 
مي دهد بطوريكه درصد HbA1a و HbA1b ناچيز بوده و 
درصد   1 جدول  است.  مبهم  گلوكز  كنترل  با  دو  اين  ارتباط 
تقريبي هموگلوبينهاي مختلف را در افراد سالم غيرديابتي نشان 

مي دهد:

جدول	1-	درصد	تقريبي	هموگلوبينهاي	مختلف	در	افراد	سالم	
غيرديابتي	]منبع	اعداد	17،	18[

باليني  شيمي  المللي  بين  انجمن  كه  است  ذكر  به  الزم 
)IFCC(6 با تكيه بر نظرات گروه كاري خود معتقد به مواردي 

است كه برخي از آنها  در زير آمده است]19[:
 HbA1c آناليتي است كه بطور برگشت ناپذير از طريق يك   
          يا هر دو والين انتهايي زنجيره بتاي هموگلوبين گليكه شده است.
روشهاي  مويينه اي8  الكتروفورز  و  جرمي7  نگاري  طيف   
        مرجع اندازه گيري HbA1c مي باشند و ساير روشها بايد 

       بر اساس روشهاي مرجع كاليبره شوند. 
 اندازه گيري و نحوة گزارش نتايج HbA1c بايد در سراسر 

      جهان استاندارد شود.
 نتايج اندازه گيري HbA1c با واحد mmol/mol گزارش 

      مي شود. البته براساس درصد هم مي تواند گزارش شود.
گلوكز  ميانگين   ،HbA1c نتايج  تفسير  براي  مي توان   

       تخميني9 برگرفته از HbA1c را گزارش نمود.

هموگلوبین A1C به عنوان وسیله اي براي تشخیص دیابت
خبرگان  بين المللي  كميته   نام  به  كميته اي   1997 سال  از 
)IEC(10 متشكل از نمايندگان انجمن ديابت امريكا11، انجمن 
ديابت13   المللي  بين  فدراسيون  و  ديابت12  مطالعات  اروپايي 
تشكيل شد تا مالكهاي تشخيص و طبقه بندي بيماري ديابت را 
تعيين نمايد. در گزارش 2008 اين كميته پيشنهاد شد استفاده از 

HbA1c براي تشخيص ديابت مد نظر قرار گيرد]20[. 
در نقطه نظر رسمي سال 2010 انجمن ديابت امريكا14، براي 
اولين بار HbA1c به عنوان يكي از مالكهاي تشخيصي ديابت 
 6/5 برابر  آن  غلظت  چنانچه  شد  بيان  و  گرديد  ذكر  مليتوس 
يا بيشتر باشد يكي از مالكهاي آزمايشگاهي تشخيص  درصد 
بيانيه سال  البته اين نقطه نظر در  بيماري است]21[ كه  قطعي 

2011 انجمن نيز عينًا تكرار شده است]18[. 
محسوب  ديابتولوژي  در  مهم  تحولي  موضوع  اين 
ميزان  مالک  سه  از  كه  بود  متمادي  سالهاي  اوالً  زيرا  مي شود، 
 ،[FPG > 126 mg/dL] ناشتا  حالت  در  پالسما   گلوكز 
تصادفي يا  ناشتا  غير  صورت  به  پالسما  گلوكز   ميزان 
گلوكز  ميزان  نهايت  در  و   [RPG > 200 mg/dL]

1. Glycation                                           2. Post Translational Modifications of Proteins

3. دكتر ساموئل رهبر پزشك ايراني است كه شهرت جهاني داشته و در حال حاضر در قيد حيات است. وي در موسسه "شهر اميد" ايالت كاليفرنياي 
امريكا با عنوان پروفسور ديابت و متابوليسم مشغول فعاليت است.

(http://www.cityofhope.org/directory/people/rahbar-samuel/Pages/default.aspx)

4. Glycosilation
5. Less charge positivity
6. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
7. Mass Spectroscopy
8. Capillary Electrophoresis
9. Estimated Average Glucose (eAG)

10. International Expert Committee (IEC)
11. American Diabetes Association (ADA)
12. European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
13. International Diabetes Federation (IDF)
14. ADA position statement
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گلوكز  گرم   75 خــــوردن  از  پس  ساعت  دو   پالسمـــا 
استفاده  ديابت  تشخيص  براي   [2-h PG > 200 mg/dL]]
مي شد كه شرايط استاندارد اين تستها را قباًل در مقاله اي به تفصيل 
براي  تنها  زمان  اين  تا   HbA1c آزمايش  ثانيًا  نموديم]2[.  بيان 
به كار  ديابتي  بيماران   پايش درمان و وضعيت كنترل گلوكز در 
مي رفت و علي رغم مقاالتي كه جسته و گريخته منتشر مي يافت 
 HbA1c انداز گيري كه در آنها پيشنهاد مي شد به دليل مزاياي 
استفاده  ديابت  تشخيص  براي  آن  از  مي توان  گلوكز  به  نسبت 
نمود]22، 23، 24[، اما عمومًا كمتر كسي تصور مي كرد بتوان از 

آن به عنوان آزموني تشخيصي در ديابت استفاده كرد. 
نكته قابل توجه اينكه در آخرين نقطه نظر انجمن ديابت امريكا 
مربوط به سال 2011 تأكيد شده است]18[ كه گرچه عدد 6/5 درصد 
 HbA1c به عنوان مرز تشخيص ديابت بيان مي شود ولي افراديكه
آنها بين 6 تا 6/5 درصد است تا حد زيادي )با احتمال چندين برابر( 
 HbA1c در معرض ابتال به ديابت خواهند بود. حتي كساني كه
آنها بين 5/5 تا 6 درصد باشد سه تا هشت برابر بيشتر محتمل است 
كه در آينده به ديابت مبتال شوند. بنابراين براي اولين بار اعالم شده 
است كه در اين افراد، يعني HbA1c بين 5/5 تا 6 ، هم بايد اقدامات 

پيشگيري از ديابت را آغاز نمود. 
به عنوان نتيجه گيري انجمن ديابت امريكا در نقطه نظر 2011 
خود توصيه كرده چنانچه HbA1c بين 5/7 تا 6/4 درصد باشد، 
مي توان اصطالح پيش-ديابت15 را بكار برد چون ريسك ابتال به 

ديابت آشكار در اين حاالت زياد است]18[.

نقاط قوت و ضعف HbA1c براي تشخیص دیابت
در منابع گوناگون مزاياي زياد و معايب قابل توجهي براي استفاده 
از HbA1c در تشخيص بيماري ديابت مليتوس ذكر مي گردد ]1، 

18، 21، 22[ كه از ميان مزايا مي توان به موارد زير اشاره داشت:
 عدم نياز به ناشتا بودن بيمار

 پايداري بيشتر HbA1c در نمونه نسبت به گلوكز  
 پايين بودن ضريب تغييرات HbA1c در هر فرد و نيز بين 

      افراد )پايداري زيست شناختي(
و   HbA1c غلظت  بين  قبول )تر(  قابل  مستقيم  همبستگي   

       عوارض هيپرگليسمي
 وجود روشهاي اندازه گيري استاندارد

اما در مورد هشدارها مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:
روشهاي  در  مي توانند  غيرطبيعي  هموگلوبينهاي  از  برخي   
                   اندازه گيري HbA1c تداخل ايجاد نمايند. مثاًل هموگلوبينهاي 
         F ،C ،S، و E مي توانند در برخي از روشهاي سنجش اشكال 
تمايلي  كروماتوگرافي  روشهاي  موارد  اين  در  كنند.  ايجاد        

       كمك كننده خواهند بود. 
 هر علتي كه باعث تغيير در طول عمر گلبول قرمز شود، نتايج 
ماالرياي  هموليتيك،  آنمي هاي  مانند  مي كند.  ايجاد  كاذب       

مزمن، از دست دادن شديد خون يا انتقال خون. در اين موارد          
سابقه بيمار بسيار كمك كننده است.       

به  مي رسد  نظر  به  كه  رفتن سن  باال  با   HbA1c افزايش   
          عواملي غير از متابوليسم گلوكز مرتبط است. در سالخوردگان 

       مي توان نتايج باال را با ساير روشها تأييد كرد.
 تغييرات سطح HbA1c در نژادهاي مختلف كه نقش تنوع 
        ژنتيكي را مطرح مي سازد و البته به نظر مي رسد اين تغييرات 

ناچيز باشد.       
 turnover تغييرات  دليل  به  بارداري  ديابت  تشخيص  براي   

         گلبولهاي قرمز، نمي توان از HbA1c استفاده كرد.

HbA1c نكات مهم استانداردسازي روشهاي اندازه گیري
 HbA1c دو نهاد برجسته و شناخته شده براي استاندارد سازي 

   وجود دارد كه يكي IFCC و ديگري 16NGSP است. 
مورد  در   NGSPو IFCC نظرات  بين  زيادي   وجوه مشرک 
اندازه گيري HbA1c وجود دارد. البته مواردي هم اختالف نظر     
دارند كه شايد يكي از مهمترين آنها واحد بكاررفته براي گزارش     
    ميزان HbA1c باشد. همانطور كه قباًل ذكر شد واحد پيشنهادي 
    IFCC عبارت است از mmol/mol در حاليكه واحد توصيه 
ذيل  رابطه  با  البته  كه  است   HbA1c درصد    NGSPشدة   

مي توان اين دو واحد را به يك ديگر تبديل نمود]19[:   
NGSP[%] = [0.09148 * IFCC[mmol/mol]] + 2.152

 كميته بين المللي خبرگان )IEC( بطور عمده براساس نظرات دو 
نهاد فوق الذكر تأكيد مي نمايد:   

 NGSP و   IFCC واحد  دو  هر  از   HbA1c گزارش  براي   
   استفاده شود.

و  روشها  با   HbA1c اندازه گيري  ديابت،  تشخيص  براي   
تجهيزات بربالين17 صحيح نيست.    

و  كيتها  روشها،  از  استفاده  با   HbA1c اندازه گيري  است  الزم   
    تجهيزاتي صورت گيرد كه توسط NGSP تأييد شده است]18، 21[. 
 HbA1c شركتهاي توليد كننده محصوالت مختص اندازه گيري 
خود را بطور منظم به NGSP ارايه مي دهند كه در صورت اخذ     
تأييديه نام و مشخصات كامل اين محصوالت در سايت رسمي     

   NGSP قرار گرفته و بروز مي شود ]25[. 
اندازه گيري آناليتيك،  و  پري آناليتيك  كمتر  به خطاي  توجه  با   
    HbA1c  مزاياي بيشتري نسبت به گلوكز دارد البته درصورتي 

   كه تمام نكات استاندارد رعايت گردد ]18[.
 براي بررسي اثرات هموگلوبينهاي غيرطبيعي بر كارآيي روشها 
و تجهيزات گوناگون اندازه گيري HbA1c  مي توان به سايت     

  NGSP مراجعه نمود ]26[.  
زير  رابطه  از  مي توان  تخميني  گلوكز  ميانگين  محاسبة  براي   

   استفاده كرد ]19[:
eAG (mg/dl) = [28.7 * HbA1c (%)] - 46.7

نتیجه گیري
مليتوس،  ديابت  پايش  و  تشخيص  بحث  اهميت  به  نظر 
توصيه و به عبارت بهتر تقاضاي نگارنده مقاله حاضر آن است 
كه ماداميكه استاندارد ملي اندازه گيري HbA1c در كشور تعيين 
و اجرايي نشده است، استاندارد NGSP مالک عمل قرار گيرد. 

براي نيل به اين هدف واال رعايت نكات ذيل به صالح است:
1. شركتهاي وارد كننده تالش كنند براي واردات محصوالتي 

سرمايه گذاري نمايند كه تأييديه NGSP را داشته باشند. 
2. مقامات مسئول صادر كننده مجوز واردات مواد و تجهيزات 

آزمايشگاهي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 
اين امر مهم توجه الزم را معطوف دارند. 

تشخيص  آزمايشگاه هاي  فني  مسئول  و  مؤسس  همكاران   .3
محصوالت  خريد  و  سفارش  هنگام  كشور  سراسر  در  پزشكي 
مرتبط با اندازه گيريHbA1c  حساسيت الزم را داشته باشند و 
تنها محصوالتي را خريداري نمايند كه بر روي سايت NGSP در 

فهرست موارد تأييد شده موجود باشند. 
و  اندازه گيري  كيفيت  مهم  بسيار  امر  اين  رعايت  با  كه  باشد 
گزارش نتايج HbA1c در كشور به حد استانداردهاي الزم برسد.

15. Pre-diabetes
16. National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)
17. Point-Of-Care Tests (POCT)
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چكيده
قلبي عروقي و درصد  بيماري هاي  باالي  زمینه: شيوع 
جامعه  مدنظر  امروزه  مختلف  جوامع  در  مبتاليان  باالي 
پزشكي قراردارد. ابداع روش هاي نوين پيش آگهي دهنده 
در  مي باشد.  توجه  مورد  محققين  توسط  ها  بيماري  اين 
سالهاي اخير، اندازه گيري تروپونين I به عنوان يك فاكتور 
پيش آگهي دهنده مطرح مي باشد. همچنين در مورد اهميت 
سنجش لپتين در اين بيماران تحقيقاتي در حال انجام است. 
استاندارد  تست  يك  عنوان  به   CK-MB اين،  بر  عالوه 
بوده  مطرح  همواره  عروقي  قلبي  بيماران  مورد  در  طاليي 

است.
و  تشخيصي  ارزش  بررسي  با هدف  مطالعه  اين  هدف: 
پيش تشخيصي اين ماركرهاي بيوشيميايي براي بيماران مبتال 

به بيماري عروق كرونر انجام شد.
روش ها: اين تحقيق كاربردي از نوع مطالعات بررسي 
بيماران بر روي 100 نفر بيمار مبتال به عوارض عروق كرونر 
تفكيك  ايشان  سرم  خون،  نمونه  تهيه  از  پس  شد.  انجام 
و  لپتين   ،I تروپونين  بيماران،  اين  سرم  نمونه  در  گرديد. 
روش  به   ،I تروپونين  مقادير  شد.  اندازه گيري   CK-MB
ايمونولومينومتريك دو طرفه، مقادير لپتين و CK-MB به 

روش ELISA اندازه گيري شد.
یافته ها: بين ميزان تروپونين I و لپتين ارتباط معني داري 
مشاهده شد )P=0.01(. بين ميزان تروپونين I و CK-MB نيز 
ارتباط معني داري وجود داشت )P=0.01(. بين ميزان لپتين 
 .)P<0.001( و جنس بيماران ارتباط معني دار وجود داشت
دار  معني  ارتباط  بيماران  جنس  و   I تروپونين  ميزان  بين 
بيماران  لپتين و سن  ميزان  بين   .)P<0.016( داشت وجود 
جنس  بين  همچنين   .)P=0.018( بود  معني دار  ارتباط  نيز 
داشت  وجود  معني دار  ارتباط  قلبي  سكته  سابقه  و  بيماران 

.)P<0.002(
سنجش  كه  داد  نشان  مطالعه  نتايج  نتیجه گیري: 
مي تواند   CK-MB طاليي  استاندارد  كنار  در   I تروپونين 

روش تشخيصي مناسبي براي پيشرفت MI باشد. همچنين 
بيوماركرهاي لپتين و تروپونين I هر دو مي توانند به عنوان 
آنجايي  از  گردند.  محسوب   CAD تشخيصي جهت  ابزار 
بافت هاي ديگر بدن وجود ندارد  I قلبي در  كه تروپونين 
به عنوان ماركر ايده آل براي تشخيص نهايي AMI معرفي 

مي گردد.
كليد	واژه	ها: تروپونين I قلبي )cTnI(، لپتين، انفاركتوس 
.)CAD( ميوكارد                         بيماري عروق كرونر

مقدمه
در  سينه  قفسه  درد  با  بيمار  ميليون   8 حدود  ساله  همه 
قرار مي گيرند. در حدود  اورژانس تحت درمان  بخش هاي 
30% اين بيماران، تشخيص عارضه كرونري حاد داده مي شود. 
ارزشيابي و بررسي بيماران با درد قفسه سينه شامل بررسي 
تاريخچه خانوادگي بيمار، معاينه بدني و الكتروكارديوگرام 
از  استفاده  و  ابداع  موارد،  اين  بر  عالوه  امروزه  است. 
مورد  ها  بيماري  اين  در  دهنده  پيش آگهي  نوين  روش هاي 
توجه محققين قرارگرفته است. در اين خصوص استفاده از 
بيوماركرهاي قلبي، كمك با ارزشي را در تشخيص اوليه و 
همچنين شروع درمان فراهم مي سازد.1 تروپونين هاي قلبي 
براي  اورژانس  كاربرد در  براي  مهم  بيوماركرهاي  از جمله 

ارزيابي ضايعات درد سينه به شمار مي روند.
فقط  نه  كه  هستند  جديدي  بيوماركرهاي  تروپونين ها، 
همچنين  بلكه  ارزشمندند  ميوكارد  نكروز  تشخيص  در 
درطبقه بندي خطر ابتالء در بيماران مختلف مفيد مي باشند.2 
عضالت  انقباضي  واحد  پروتئيني  تركيبات  از  تروپونين ها 
مي باشند كه نقش آنها فراهم نمودن تركيب متصل شونده به 
كلسيم در كمپلكس تروپونين، تروپوميوزين، اكتين و ميوزين 

مي باشد.
آغاز  دهه 1980  در   I تروپونين  بررسي روي  و  مطالعه 
گرديد. عالقه به كار بر روي تروپونين I بوسيله كار كومينگز 

تروپونين  بررسي  گرفت)3و4(  شكل  همكاران  و 

انجام  موفقيت  با   )Geza Bodor( آزمايشگاه گزابودور  در 
شد)5( و حاصل آن امروزه در اندازه گيري هاي cTnI مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
مطالعات كلينيكي روي cTnI به دو نكته منجر شده است:
 CK-MB ايزوزيم  با  همراه  تقريبًا   I تروپونين   -1
پايه  به  روز  چند  از  بعد  و  يافته  افزايش  انفاركتوس  از  بعد 
براي   I تروپونين  مقادير  در  افزايش  كمي  ولي  برمي گردد)6( 
اوليه  افزايش  كه  مي رسد  نظر  به  دارد.  وجود  روز   7-10
تروپونين I قلبي به آزادشدن تروپونين I سيتوزولي و افزايش 
قلب  در  ميوفيبريلهايي كه  از   I تروپونين  آزادشدن  به  بعدي 

ترميم مي شوند مربوط است.
با  بيماران  بعضي  در  تروپونين  افزايش طوالني مدت   -2

آنژين صدري)7( بروز مي كند.
يكي ديگر از بيوماركرها كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته 

است مولكول لپتين مي باشد.
لپتين فرآوردة ژن چاقي با وزن مولكولي 16 كيلو دالتون 
است،)8و9( كه بوسيله آديپوسيتها ترشح مي شود)11و10( و در 
افراد طبيعي، غلظت پالسمايي آن متناسب با چاقي افراد است. 
انسان،  در  لپتين  تجزيه اي  مسيرهاي  و  فيزيولوژيكي  اعمال 

موضوع تحقيق بسياري از محققين است.)12(
محتواي پالسمايي لپتين ارتباط قوي با ريسك فاكتورهاي 
متابوليك  سندرم  انسوليني،  مقاومت  مانند:  عروقي  قلبي 
كه  لپتين  جانبي  اعمال  دارد)13-16(.  التهابي  ماركرهاي  و 
مي تواند باعث پيشبرد آترواسكلروز گردد شامل فعال كردن و 
مهاجرت اليه آندوتليال)18و17(، تكثير سلول هاي عضله صاف 
و كلسيفيكاسيون آن)19( و فعال كردن منوسيتها و پاسخ هاي 

ايمني سازشي مي باشد)21و20(.
بيان  آترواسكلروتيك  زخمهاي  در  لپتين  گيرنده هاي 
و  ترومبوز  پيشبرد  در  لپتين  سيگنال  و  مي شوند)22( 
آترواسكلروز در مدل هاي موش مؤثر است كه اين امر نقش 

لپتين در آترواسكلروز را در in vivo نشان مي دهد)23-25(.
البته در حال حاضر هنوز ايزو آنزيم CK-MB )كرآتين 
در  بيوشيميايي  شاخص  بهترين  عنوان  به   )MB  – كنياز 
انفاركتوس ميوكارد به كار مي رود. مطالعات نشان  تشخيص 
درصد   10-30 ميوكارد  در   CK-MB مقدار  كه  مي دهد 
ميزان كلي كرآتين كنياز را تشكيل مي دهد. از آنجايي كه اين 
ايزوآنزيم در بافتهاي خارجي قلبي غلظت قابل توجهي ندارد 
ماركر قلبي نسبتًا ويژه اي محسوب مي شود. شايان ذكر است
CK-MB گاهي اوقات در موقعيت هاي ديگري به غير از 
كه  مواردي  در  مي يابد. پس  افزايش  نيز  ميوكارد  انفاركتوس 
با  مي بايست  دهد  نشان  افزايش  فردي  سرم  در   CK-MB

دقت بيشتري وضعيت او را مورد بررسي قرار داد.
 ،I تروپونين  بيوماركر  سه  ميزان  تعيين  مطالعه  اين  هدف 

لپتين و CK-MB در بيماران مبتال به CAD مي باشد.

مواد	و	روش	ها:
 )Case Series( اين مطالعه از نوع مطالعات بررسي بيماران
آنها  نفر   45 كه  بيمار   100 تحقيق  اين  انجام  براي  مي باشد. 
سني  محدوده  در  و  بوده   )%55( زن  نفر   55 و   )%45( مرد 
86-21 سالگي مبتال به عوارض قلبي – عروقي بوده و توسط 
بيماري  به  ابتال  دليل  به  معاينه شده  قلب،  پزشك متخصص 
آزمايشگاه  به  آزمايشات  بعضي  انجام  جهت  كرونر  عروقي 
پاتوبيولوژي نور در تهران مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند. 
از بيماران برگزيده پس از تكميل پرسشنامه و توجيه شدن و 
كسب رضايت نامه جهت انجام آزمايش، در شرايط ناشتا 5 
ميلي ليتر خون گرفته شد. سپس سرم خون آنها تفكيك شده و 
در فريزر 70OC- نگهداري شد. نمونه هاي سرم بيماران براي 
اندازه گيري تروپونين I، لپتين و CK-MB مورد استفاده قرار 

گرفت:
اندازه گيري تروپونين I، به روش كمي لومي نسانس انجام 
پذيرفت. روش مورد استفاده در اين مطالعه، ايمونولومينومتريك 
 )Two-Site Immunolumino Metric Assay( دو طرفه
)روش ساندويچ( مي باشد. اين روش با استفاده از آنتي بادي 
كلونال  پلي  بادي  آنتي  و  ثابت  فاز  پوشش  براي  منوكلونال 
براي نشانگر )Tracer( عمل مي كند. در اين مطالعه از كيت 

LIAISON troponin I كمپاني 
كشور ايتاليا استفاده شد.

انــــدازه گيري لپتين به روش ايمونواســــــي آنزيــمي
                                                        انجام پذيرفت. 

  Elisaدر اين مطالعه از كيت
DRG Instruments GmbH كشور آلمان استفاده شده 
كه در آن نمونه بيمار با آنتي بادي ضد لپتين خرگوش انكوبه 
قسمت  مي گردد.  تشكيل  ساندويچي شكل  مجموعه  و  شده 
غيرمتصل شسته شده و تركيب آنتي پراكسيداز خرگوش براي 
است  نمونه  لپتين  غلظت  با  متناسب  كه  متصل  لپتين  تعيين 

اضافه مي گردد.
اندازه گيري CK-MB به روش ELISA انجام پذيرفت. 
تشكيل   CK-B و   CK-Mزيرمجموعة دو  از   CK-MB
CK- فعاليت CK-M شده است. بوسيلة  آنتي بادي برعليه

 CK-M را تشكيل مي دهد و CPK كه قسمت اعظم MM
كه نيمي از فعاليت CK-MB را شامل مي شود مهار شده و 
در آزمايش فقط فعاليت CK-B كه آن هم معادل نيمه ديگر 

فعاليت CK-MB است اندازه گيري مي شود.
Creatin phosphate + ADP ← CK-B → Creatin + ATP
Glucose + ATP ← HK → Clucose – 6 – P + ADP
Glucose – 6 – P + NADP+ ← G6P-DH → Gluco-
nat-6- P + NADPH+H+

در اين اندازه گيري از كيت CK-MB )روش ايمونولوژيك 
DGKC( استفاده گرديد.

 CK-MB لپتين و ، I شاخص هاي بيوشيميايي تروپونين
در تشخيص بيماران مبتال به عارضه عروق كرونر

  دكتر فريبا نباتچيان 
      استادیار بیوشیمي دانشكده پیراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دكتر ناهيد عين اللهي 
      استادیار بیوشیمي دانشكده پیراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

naeinollahi@yahoo.co.uk

  دكتر نسرين دشتي 
      استادیار بیوشیمي دانشكده پیراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دكتر عبدالفتاح صراف نژاد 
      استاد ایمونولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دكتر علي كاظمي خالدي 
      استادیار قلب و عروق دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

،CK-MB،(MI)

)cTnI( I

Dia Sorin )REF 315.101(

)ELISA( )Enzyme Immuno Assay(    
)Cat No. EIA-2395( كمپاني
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نتايج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS ويراست 11/5 
و آزمون هاي آماري t-test و همبستگي پيرسون مورد تجزيه 

و تحليل قرارگرفت.

يافته ها
براي انجام اين مطالعه، تعداد 100 نفر بيمار مبتال به عوارض 
قلبي – عروقي انتخاب شدند كه از اين تعداد 55% زن و %45 
مرد بودند. ميانگين و انحراف معيار سن زنان به ترتيب 57/74، 
به ترتيب  انحراف معيار سن مردان   13/19 سال و ميانگين و 
CK- لپتين و ،I 60/80 ، 13/72 سال بود. ميزان مقادير تروپونين

MB در سرم اين بيماران و همچنين BMI محاسبه شده به 
صورت ميانگين +_ انحراف معيار در جدول 1 آورده شده است:

لپتين  و   I تروپونين  ميزان  بين  آماري  آناليز  به  باتوجه 
 CK-MB ميزان .)P=0.01( ارتباط معني داري مشاهده شد
 .)P=0.01( نيز ارتباط معني داري نشان دادند I و تروپونين
بين  بود.   r=0.504 برابر  داده ها  پيرسون  همبستگي  ضريب 
نشد  يافت  داري  معني  ارتباط  لپتين  و   CK-MB ميزان 

.)P=0.64(
بين ميزان لپتين و جنس بيماران ارتباط معني داري وجود 
زنان  در  لپتين  ميزان  كه  ترتيب  اين  به   ،)P<0.001( داشت 
 CAD بيش از مردان مي باشد و در عين حال هر دو جنس به

مبتال هستند.
بين ميزان تروپونين I و جنس بيماران ارتباط معني داري 
بيماران  سّن  با  لپتين  ميزان  بين   .)P<0.016( داشت  وجود 
مبتال به CAD نيز ارتباط معني دار بود )P=0.018( ، ولي 

بين ميزان تروپونين I با سّن بيماران ارتباط معني دار نبود. 
بديهي است كه ارتباط معني داري نيز بين ميزان لپتين و 

.)P=0.003( وجود داشت BMI

 با توجه به نتايج آماري، بين جنس بيماران و بروز ديابت 
ارتباط معني دار مشاهده شد )P<0.05(. همچنين بين جنس 

.)P<0.002( ايشان و سابقه سكته قلبي ارتباط معني دار بود
بحث

بيماري شريان كرونر، به ويژه عارضه كرونري حاد نه تنها 
يك عامل مرگ و مير در كشورهاي غربي است، بلكه همچنين 
فراوان ترين دليل براي بستري شدن بيماران در بيمارستان ها 
است. در بيماران با درد سينه، يكي از فراوان ترين روندها در 
آيا  كه  است  مورد  اين  تعيين  بيمارستاني  ابتدايي  دوره  طي 
انفاركتوس حاد ميوكارد اتفاق افتاده است يا نه. در اين مسير، 
است.  بوده  مناسبي  راهگشاي  سرم  قلبي  ماركرهاي  افزايش 
سال ها CK-MB بعنوان استاندارد طاليي در تائيد تشخيص 
تروپونين I نيز  AMI مطرح بوده است. در حالي كه اخيراً 
يكي از شاخص هاي ارزشمند تشخيصي در بيماري هاي قلبي 

محسوب مي شود. 
لپتين  و   CK-MB ،I تروپونين ميزان  مطالعه حاضر،  در 

در 100 بيمار مبتال به CAD اندازه گيري شد.
بين ميزان CK-MB و تروپونين I ارتباط معني دار وجود 

.)P=0.01( داشت
برطبق تحقيقات انجام شده ظهور اوليه تروپونين I قلبي با 
CK-MB مشابه است اگرچه نيمه عمر TnI مشابه با نيمه 
عمر CK-MB است. CK-MB بعد از چند روز به ميزان 
پايه برمي گردد)6(، ولي افزايش ميزان تروپونين I تا 10-7 روز 
به چشم مي خورد، به همين دليل آزمايش تروپونين مي تواند 
در  دهيدروژناز  الكتات  ايزوآنزيمهاي  براي  مناسبي  جانشين 
بروز  از  بعد  روز  چند  كه  باشد  بيماراني  قلبي  آسيب  تعيين 

MI مراجعه كرده اند.)6(
به همين سبب به نظر مي رسد كه سنجش تروپونين I در 
كنار استاندارد طاليي CK-MB مي تواند تشخيص مناسبي 

را از روند پيشرفت MI به دست دهد.
از سوي ديگر بعضي از مطالعات)28-26(، ارتباط مثبتي را 
بين لپتين پالسما و CAD يافته اند. سودربرگ و همكاران)27( 
را   MI اولين  بروز  لپتين پالسما و  مقادير  بين  مثبت  ارتباط 

گزارش كرده اند.
مورد  در  متناقضي  نتايج  و  اطالعات محدود  اين حال  با 
وجود  انسان  در  آترواسكلروز  و  لپتين  بين  مستقيم  ارتباط 
دارد. براي مثال وان دن بلد و همكاران)29( هيچ ارتباطي بين 
اينتيماي  ضخامت  و  پالسما  لپتين  مقادير 
كاروتيد در مردان سالم نيافتند. در حالي كه 
استانگل و همكارانش)30( در تحقيق خود 
در  لپتين سرم  ميزان غلظت  كه  دريافته اند 
بيماران مبتال به CAD به طور معني داري 

افزايش دارد.
بنابراين به نظر مي رسد سنجش لپتين پالسمايي مي تواند 
ماركر مناسبي در رابطه با چاقي، مقاومت انسوليني و ضايعات 

خطر  فاكتورهاي  از  يكي  بعنوان  آينده  در  و  باشد  عروقي 
CAD مفيد واقع گردد.

سابقه  با  سرم،  لپتين  غلظت  ميزان  بين  مطالعه  اين  در 
 .)P<0.04( مي خورد  چشم  به  معني داري  ارتباط  فشارخون 
همچنين بين ميزان غلظت لپتين سرم و تروپونين I نيز ارتباط 
مي توان  اخير  يافته  دو  از   .)P<0.01( دارد  وجود  معني دار 
نتيجه گرفت كه بيوماركرهاي لپتين و تروپونين I هر دو در 
 CAD جهت  تشخيصي  ابزار  عنوان  به  مي توانند  هم  كنار 
كارآيي داشته باشند. همچنين هر دو ماركر با جنس بيماران 
 ، P<0.001 نيز ارتباط معني دار دارند. )به ترتيب براي لپتين

.) P<0.016 ،I براي تروپونين 
بين ميزان لپتين سرم با سن بيماران مبتال به CAD ارتباط 
معني داري به چشم مي خورد  )P=0.018( كه به نظر مي رسد 
اين مورد مربوط به افزايش بافت چربي با باالرفتن سن فرد 
باشد. همانطوركه انتظار مي رفت ارتباط معني داري بين ميزان 

تروپونين I با سن بيماران مبتال به CAD وجود ندارد.
همچنين بديهي است كه بين ميزان لپتين و BMI بيماران 

.)P=0.003( ارتباط معني داري به چشم بخورد
لپتين  كه:  باشند  آن  كننده  پيشنهاد  مي توانند  نتايج  اين 
پيش  خطرات  مورد  در  را  وسيع تري  ديدگاه  مي تواند 
لپتين  كاربرد  نمايد.  فراهم  چاقي  با  همراه  آترواسكلروزي 
پالسما در پيش بيني پيشرفت آترواسكلروز و حوادث قلبي – 
عروقي نياز به مطالعات بيشتري دارد. اينكه آيا لپتين مستقيمًا 
به سوي آترواسكلروز پيش مي رود يا يك هدف درماني براي 

جلوگيري از بيماريهاي قلبي – عروقي را نشان مي دهد بايد 
استثناء  به  كه  آنجايي  از  قرارگيرد.  بيشتري  مطالعات  مورد 
نيز  بدن  ديگر  بافتهاي  در  بيوماركرها  بقيه  قلبي،   I تروپونين 
افزايش  سبب  مي تواند  زيادي  شرايط  بنابراين  دارند،  وجود 

اين بيوماركرها گردد. 
NACB  cTnI )National Academy of Clinical Biochemistry(

را به عنوان ماركر ايده آل براي تشخيص نهايي AMI معرفي مي كند.
تاريخچه اي  لحاظ  به   CK-MB اندازه گيري  اگرچه 
بعنوان »استاندارد طاليي« براي تشخيص AMI درنظر گرفته 
مي شود، ولي چون مقادير CK-MB در شرايط غيرقلبي نيز 
 CK-MB افزايش مي يابد. اين نقص در ويژگي خالص قلبي

منجر به بررسي روش هاي ديگر شد.
در   I تروپونين  اندازه گيري  كاربرد  است  مسلم  آنچه  اما 
كنار تست استاندارد CK-MB مي تواند تشخيص مناسبي در 

جهت پيشرفت MI فراهم نمايد.

سپاسگزاري
در  شريفيان  رؤيا  مهندس  خانم  همكاري  از  بدينوسيله 

انجام كارهاي آماري اين طرح تشكر مي گردد.
ضمن تشكر از همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران، اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي شماره 2164 
درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  مصوب 
 83/12/26 مورخ   132/10578 قرارداد  شماره  به  تهران 

مي باشد.
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آنومالی پلگرهيوت )PHA(، يك صفت اتوزومال غالب 
است كه مشخصه ی آن هايپو لوبوله شدن هسته ی نوتروفيل 
و تغيير در توزيع كروماتين آن می باشد. جهش در گيرنده ی 
استرول  از خانواده  كه عضوی   B (B-lamin) ژن المين 
ردوكتاز می باشد به عنوان اصلی ترين عامل اين ناهنجاری 

شناخته شده است. 
از آنجاييكه در اين اختالل، عاليم بالينی خاص مشاهده 
نمی شود ممكن است تشخيص داده نشود. در اين مطالعه 
به مرور پاتو فيزيولوژی، مرفولوژی و جنبه های ساختاری 

PHA می پردازيم.
مقدمه

كه  می باشد  مادرزادی  خونی  بيماری  يك   PHA
ويژگی آن اختالل در لوبوالسيون هسته نوتروفيل ها همراه 
با كروماتين خشن می باشد. برای اولين بار در سال 1928 
توصيف   )K-pelger( نام  به  آلمانی  شناس  خون  توسط 
يك  عنوان  به   G.Haet توسط   1932 سال  در  و  گرديد. 
اختالل خونی كه توارث آن به صورت اتوزومال غالب است 

معرفی شد.
PHA؛  كه فرمی از نارسايی های المينوپاتی است، دارای 
تا 0/1 درصد  از 0/01  فراوانی آن  انتشار جهانی می باشد. 
و  استان  در   PHA مبتال؛  افراد  از  تجمعی  است.  متفاوت 
دهكده های  در  همچنين  و  سوئد(  غربی  )شمال  ستربوت 
كوهستانی جلفا )جنوب غربی آلمان(، با پراكندگی به ترتيب 

0/6 و 1/01 مشاهده گرديده است.

ويژگی های عمومی

پاتوفیزیولوژی
و  هافمن  توسط  انسان  ژنوم  توالی  ی  گستره  تعيين 
ژن  در  و جهش   PHA بين  ارتباط  نشان دهنده ی  ديگران 
LBR( B( می باشد. در سال 2002 ژن  گيرنده يافته المين 

 PHA در  اصلی  جهش  عنوان  به  يافته  موتاسيون   LBR
شناسايی گرديد. LBR يك پروتئين اينتگرال غشايی با وزن 

مولكولی 58KD )كيلو دالتون( می باشد.
)1 q 41-43( اين ژن بر روی بازوی بلند كروموزوم 1 

قرار گرفته و تا 35 كيلو باز از DNA را به خود اختصاص 
و  است  اينترون   12 و  اگزون   13 دارای  ژن  اين  می دهد. 
از 615 اسيد آمينه تشكيل شده است. ناحيه هيدروفوبيك 
توسط  كه  است  آمينه  اسيد   208 از  متشكل  آمينی  انتهايی 
اگزون 4-1 كد شده اند و همچنين اين پروتئين دارای بقايای 
سرين بوده كه توسط پروتئين كينازها فسفوريله شوند. المين 
B به، زنجيره دورشته ای DNA و پروتئين هتروكروماتين 

نوع HP -1 اتصال می يابد.
و  ميكروتوبول ها  هسته،  پوششی  المين های   ،LBR
باشند.  برای شكل گيری هسته ضروری می  هتروكروماتين 
همچنين همانطور كه عنوان شد اين پروتئين از نظر ساختار 
مشابه استرول ردوكتاز می باشد و در تكامل جنين، متابوليسم 

كلسترول و عملكرد غشای بسياری از بافت ها نقش دارد.
به  وابسته  تا حدی  نوتروفيل  ی  هسته  لوبوالسيون های 

ميزان LBR طبيعی )Wild-Type( است.
با  هتروزيگوت   PHA به  مبتال  افراد   LBR مقدار 
با  مقايسه  )هايپوسگمانتاسيون هسته مشخص می شود( در 
طبيعی  ميزان  نصف  به  سالم  افراد  لوبوله   گرانوليست های 

كاهش يافته است.
هسته  دارای  هموزيگوت   PHA افراد  گرانوليست های 
دارند.   LBR ناچيزی  مقادير  و  بوده  غيرسگمانته  گرد 
يافته غشای هسته  LBR، شكل  بيان  ميزان  تاثير  بر  عالوه 
توسط  يا  غشا  درونی  پروتئين های  موتاسيون های  توسط 
موتاسيون های المين های نوع A تغيير می يابد. ممكن است 
موتاسيون های كلونال و اكتسابی LBR و يا كاهش بيان ژن 

LBR اساس ژنتيكی PHA كاذب باشند.

مروری بر آنومالی پلگرهيوت
  دكتربهزاد پوپک

دکتری تخصصی هماتولوژی-استادیاردانشگاه آزاد اسالمی-واحد پزشكی تهران
bpoopak@yahoo.com

  بهاره صادقی
کارشناس ارشد هماتولوژی-موسسه رویان     

  محمد كريمی
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عالئم بالینی
هاور  توسط  آلمانی  دختر  يك  در   PHA آنومالی  اولين 
كمپ بگمن، گزارش شد. تا به حال ده فرد ديگر هموزيگوت 

با تظاهرات بالينی متفاوت مشاهده شده اند، اين عالئم 
بدن،  تناسب  عدم  ذهنی،  عقب ماندگی  از:  عبارتند 
ماكروسفال با پيشانی برآمده، نقص در جدار بطن قلبی، 
اين  هتروزيگوت  كوتاه  متاكارپ های  و  انگشتی  چند 
آنومالی به صورت خوش خيم می باشد كه تنها مشخصه 

آن، تغيير در هسته ی توتروفيل است.
تفاوت در زمينه ژنتيكی و مناطق جهش يافته ممكن 
حيوانات  و  انسان  در  فنوتيپی  تفاوت  باعث  است 

هموزيگوت گردد.
مشخص  تغييرات  دنبال  به  است  ممكن  شديدتر  نارسايی 
ايجاد   LBR ژن  بيان  عدم  دليل  به  كروماتين؛  ساختمان  در 
شود. كاهش شديد بيان ژن LBR منجر به تغيير در متابوليسم 
استرول می گردد و در نتيجه آن تغييرات غيرطبيعی رشدی و 

تكاملی ايجاد می گردد.

مرفولوژی
زمان انجام آزمايش و تهيه گستره ی خون محيطی مناسب 
و  شناسايی  برای  باشد.  می  نمونه گيری  از  پس  ساعت   3 تا 
تشخيص افتراقی PHA ضروری است عدم بررسی نمونه تا 
بيش از 12 ساعت باعث پيكنوته شدن هسته سلول ها می گردد. 
عالوه بر اختالل در پديده سگمانتاسيون گرانوسيت ها، هسته 
تمام گلبول های سفيد كه شامل نوتروفيل، لنفوسيت، مونوسيت، 
اتوزنيوفيل و بازوفيل می باشند نيز تحت تأثير قرار می گيرد. 
نسبت هسته به سيتوپالسم در سلول های PHA كمتر از افراد 
درصد   55-93 هتروزيگوت، حدود  افراد  در  می باشد.  نرمال 

دارای هسته های دولوبه هستند.
نمای  متقارن  صورت  به   )5 الی   2 )بين  هسته  لوب های 
عينك پنسی يا ظاهر دمبلی شكل را به خود می گيرند كه به 
مرتبط هستند.  يكديگر  با  نازكی  فيالمنتی  وسيله ی رشته ی 
معموالً كرومابين لوب های هسته به صورت متراكم و خشن 
می باشد كه از اين نظر با لوب های نامنظم هسته نوتروفيل های 

طبيعی متفاوت است.
اندازه سلول، سيتوپالسم و الگوی گرانول ها با نوتروفيل های 

طبيعی قابل مقايسه می باشد.
جمعيت كمی از نوتروفيل ها، هسته ی غيرلوبولی يا هسته 
peanut shap-( اصطالح  به  كه  دارند  بادام زمينی  شبيه 
stattmeister cell( ناميده می شوند . باندهای تك هسته ای، 

هسته ای كوتاهتر از باندهای نوتروفيل های طبيعی دارند.
منفرد، تك و  نوتروفيل ها در فرم هوزيگوت دارای هسته 

كمی فرو رفته، خارج از مركز با سگمانتاسيون جزئی يا بدون 
و  ميلوسيت  از  سلول ها  اين  افتراق  می باشند.  سگمانتاسيون 
متراكم  كروماتين  و  كوچك  نسبتًا  هسته  وسيله  متاميلوسيت، 

آنها صورت می گيرد.

تشخیص افتراقی
در تشخيص افتراقی سلول های بلگرهيوت بايد اين اختالل 
و  ميلودسيپالستيك   )MDS( سندرم  از  خيم  خوش  ارثی 

اختالالت )Myeloprolifertive( تمايز داده  شوند.
يافته های آزمايشگاهی، بالينی و تاريخچه فاميلی می توانند 

در تشخيص افتراقی PHA  كمك كننده باشند.
در بررسی گستره خون محيطی، فرد مشاهده كننده بايد به 
تعداد و توزيع لوب های هسته، اندازه هسته، الگوی كروماتين 

و گرانول های سيتوپالسمی توجه كند.
اكثر  گرديد  اشاره  فوق  قسمت  در  كه  همانطور 
گرانولوسيت های PHA سگمانتاسيون 2 لوبه دارند. در نوع 
هتروزيگوت PHA شمارش لكوسيت ها طبيعی بوده و بيشتر 
نوتروفيل ها، )حدود 55 درصد( 2 لوبه بوده و افزايش تعداد 
باند بدون حضور گرانولوسيتوزيس يا ديگر سلول های نارس 

نوتروفيل مشاهده می گردد. 
هيپوسگمنتاسيون در هسته نوتروفيل Shift the left ممكن 
است به طور موقت در طيفی از انواع بيماری ها ايجاد بشوند. اين 
وضعيت در موارد مربوط به PHA كاذب مشاهده می شود كه 
 sulfisoxazole عبارت هستند از تماس با مواد شيميايی مانند 
)Sulfonamid(  ،)Iboprofen( ،)benezene(  بنـــزن 
،)tacrolimus(  ،)My cophenolate(  ،)melphalan(
،urethrane   ،)valproic acid(  ،)flaconazole(
، p a c l i t a x e l  c o l c h i c i n e s  ، d o c e t a x e l

 myelosuppressive agent و برخی از اختالالت خونی 
ميلوما،  مالتيپل  هوچكين،  بيماری  ورا،  سايتمی  پلی  شامل 
لوسمی ميلوسيتيك مزمن، مايلو فيبروزيس، گرانولوسيتوزيس، 
آنمی فانكونی، آنمی مگالوبالستيك، لوسمی ميلوبالستيك حاد، 
غيرخونی  اختالالت  و   MDS ،)purpura( اريترولوكميا،
مونوگوليسم،  عضالنی،  ديستروفی  آنفوالنزا،  ماالريا،  شامل: 

HIV، توبركلوزيس، مايكوپالسما پنومونيا.

 

الگوی كروماتين هسته، اندازه و شكل لوب های هسته می تواند 
باشند در فرم PHA كاذب هسته كمرنگ  در تشخيص مؤثر 
می باشند به طوريكه حدود آن كمتر مشخص بوده، كروماتين آن 
كم تراكم تر است و لوب های بيضوی شكل و نامتقارن دارد. اگر 
بيشتر از يك رده ی سلولی درگير باشد )كم خونی كاهش پالكت، 
 PHA سيتوپنی و ماكروسيتوز( ممكن است حضور سلول های
كاذب نشان دهنده شروع اختالل ميلوبالستيك و يا بدخيمی هايی 
ميلو  و  مزمن  ميلوئيدی  لوسمی  حاد،  ميلوئيدی  لوسمی  مثل 
فيبروزيس باشند. مشاهده سلولهای شبيه پلگرهيوت به عنوان 
اختصاصی ترين عالمت MDS تلقی می گردد. در چنين مواردی 
بايد بتوان يك آنومالی مورفولوژی را از تظاهرات مربوط به آغاز 

فرآيند آپاپتوز افتراق داد. 
سلــــول ها حدوداً  اين   PHA هوموزيگوت  فـــرم   در 
96-94% نوتروفيل ها و در فرم هتروزيگوت  pHAو %0-4 
را درميلوسيت سلول ها را شامل می شوند. شكل اين سلول ها 

در مغز استخوان تا مرحله ميلوسيت طبيعی می باشد.
طبقه بندی PHA كه در سال 1955 توسط Hams ارائه 
شد، امروزه كاربردی ندارد و طبق آن  نوتروفيل ها به 3 گروه 

اصلی كه عبارت هستند از:
نوع A )نرمال(

نوع B )غيرطبيعی بودن هسته( حد واسط
تقسيم نشده،  با هسته های  )پلگرهيوت( مشخص   C نوع 

تقسيم می شوند.
نوع  از   )%94-96( نوتروفيل ها  اكثر  هموزيگوت  فرم  در 
فرم C و در فرم هتروزيگوت تركيبی از نوع B و C می باشد.

ویژگی های عملكردی
در ارزيابی عملكرد، موارد زير مورد بررسی قرار می گيرد، 

گرانول ها،  محتويات  فاگوستيوز،  تجمع،  اتصال،  كموتاكسی، 
آزادسازی مواد گرانولی، فعاليت تنفسی و قدرت باكتری كشی.
و  فاگوسيتوز  متابوليك،  بيوشيميايی،  واكنش های 
با   PHA آنومالی  در  نوتروفيل ها  كشی  باكتری  فعاليت های 
حالت نرمال تفاوتی ندارد و نوتروفيل ها در گردش خون عمر 
اختالف  نوتروفيل  اعمال  از  بعضی  در  اگرچه  دارند،  طبيعی 
نظر وجود دارد. اصطالحات كموتاكسی و حركت جهت دار 
در  التهاب  طی  در  كه  مولكول هايی  تأثير  تحت  نوتروفين ها 

طول پديده ی آماس آزاد می شوند اطالق می شود.
)پلی  يا  نوتروفيل ها  كموتاكتيك،حركت  عوامل  غياب  در 

مورفونوكلئارها( به صورت تصادفی می باشد.
كموكنياز به بررسی سرعت و تكرار در حركت نوتروفيل ها 
مطالعه  چندين  در  می باشد.  شيميائی  فاكتورهای  تأثير  تحت 
نشان داده شده است كه آنومالی PHA با نقص در كموتاكسی 
و كموكنياز نوتروفيل ها )PMNS( همراه می باشد. از طرف 

ديگر برخی مطالعات نتوانستند نتايج فوق را تائيد كند. 
مانند  واكنش هايی  همكاران  و  مثال جوهانسون  عنوان  به 
در  باكتريايی  فعاليت كشندگی  و  اتفاقی  كموتاكسی، حركت 
كردند.  گزارش  نرمال  صورت  به  را   PHA نوتروفيل های 
استفاده  با  نوتروفيل ها  از  گروه  اين  گرانول های  بررسی  در 
قابل مالحظه ای مشاهده  تغييرات  الكترونی  از ميكروسكوپ 

نشده است. 
مطالعات نشان داده اند كه افراد مبتال به PHA عمر طبيعی 
داشته و خطر افزايش ابتال به عفونت حاد را نخواهند داشت. 
 MDS در   )Dysgranulopoiesis( پوسيز  گرانولو  ديس 
 MDS به عنوان مهمترين عامل پيش آگهی ضعيف در بيماران
گزارش شده است. همچنين خون سازی غيرمؤثر و آپوسيتوزيس 

هيستولوژيك در بيماران MDS نشان داده شده است.

نتیجه گیری
PHA يك اختالل ارثی خونی خوش خيم می باشد كه به 
علت جهش در ژن LBR ايجاد می گردد. LBR يك پروتئين 
عملكردی است كه می تواند با افزايش اتصال به هتروكروماتين 
انسان  در  كلسترول  بيوسنتز  نيز  و  هسته  داخلی  غشای  و 
 )PHA( ساختار كروماتين را حفظ كند. مشخصة پلگرهيوت
حضور نوتروفيل های با هسته ی دمبلی يا عينك پنسی و به 

دليل اشكال در لوبوالسيون هسته می باشد. 
LBR و پروتئين های  نهايت تحقيقات در زمينه نقش  در 
 PHA اتصالی به آن جهت مشخص كردن نقش آن در ايجاد

همچنان ادامه دارد.
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مقدمه 
بيش از يكصد گونه مخمر بيماريزا شناسائي شده است 
يا  سطحي  عفونت هاي  از  آن   گونه   10 تا   6 كه  )1و14( 
عمقي انسان و بقيه بندرت از انسان يا حيوان جدا مي شوند. 
از  عبارت  انسان  بيماريزاي  مخمري  هاي  جنس  مهمترين 
كانديدا، كريپتوكوكوس، ماالسزيا و ترايكوسپورون مي باشند 
عفونت هاي  از  ندرتًا  جنس ها  ساير  به  متعلق  گونه هاي  و 
باليني جدا شده اند. در بين همه مخمرها كانديداها از همه 
شايع تر بوده و با وجودي كه عمومًا اعضاء ميكروفلوراي 
طبيعي دهان، دستگاه گوارش، واژن و پوست انسان هستند، 
و  ناخن  پوست،  كانديديازيس  طلب  فرصت  صورت  به 
مخاط را ايجاد كرده و در شرايطي كه سيستم دفاع طبيعي 
بدن  عمقي  اعضاء  در  باشد  آسيب جدي شده  دچار  بيمار 
واژه هاي  نمايند.  مي  ايجاد  را  خطرناكي  مهاجم  عفونتهاي 
مختلفي براي توصيف انواع متنوع كانديديازيس سيستميك 
گروه    3 در  را  آنها  همه  مجموع  در  ولي  است  شده  ذكر 
كلي مي توان طبقه بندي كرد: كانديدمي )وجود كانديدا در 

عفونت  مزمن،  يا  منتشره خوني حاد  كانديديازيس  خون(، 
يا  خوني  انتشار  توسط  شده  ايجاد  منفرد  عمقي  اندام  يك 

تلقيح مستقيم.
اوليه  ورود  از  ناشي  مهاجم  كانديديازيس  موارد  اغلب 
به  آن  انتشار  آنگاه  و  كانديدمي  ايجاد  و  خون  به  كانديدا 
اندام هاي داخلی بدن از طريق خون مي باشد. كانديدمي به 
عنوان حداقل يك بار جداسازي گونه هاي كانديدا از خون 
لرز و سندرم سپسيس،  تب،  نظير  باليني  بدون عالئم  يا  با 
خودي  به  كانديدمي  باليني  لحاظ  از  است.  شده  تعريف 
خود و نيز از آن لحاظ كه منجر به انتشار كانديدا به يك يا 
چند ارگان مي شود، حائز اهميت است. همچنين از لحاظ 
عفونت  يك  عمومًا  كانديدمي  كه  آنجا  از  اپيدميولوژيك 
به  بيمارستاني است و در دهه هاي اخير بروز آن روند رو 
افزايشی را داشته است، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
شيوع كانديدمي به عنوان عامل سپسيس به اندازه باسيل هاي 
گرم منفي  مي باشد )5 و1(. مهمترين عوامل خطر مستعد 
بيمارستان،  در  بستري  بيماران  در  كانديدمي  وقوع  كننده 

كانديديازيس سيستميك
   دكتر محمد قهري 
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کاندیدا پاراپسیلوزیس

و  شكم  جراحي  بويژه  جراحي  عمل  انجام  نوتروپني، 
استفاده طوالني از لوله هاي داخل وريدي ذكر شده است. 
كانديديازيس  بويژه  مخمرها  از  ناشي  مهاجم  عفونت هاي 
مهاجم، عامل مهم مرگ و مير در بيماران دچار ضعف ايمني 
و نيز بيماراني كه در معرض درمان هاي تهاجمي نظير جراحي 
و پيوند اعضاء قرار گرفته اند، محسوب مي شود. كانديدمي 
متعددي  گونه هاي  توسط  كانديدائي  مهاجم  و عفونت هاي 
آنها  ايجاد مي شوند كه مهمترين و شايع ترين  از كانديداها 
آلبيكنس، كانديدا تروپيكاليس، كانديدا  از: كانديدا  عبارتند 
گالبراتا، كانديدا كروزه اي وكانديدا پاراپسيلوزيس. عوامل 
با شيوع كمتر و بعضًا نادر شامل كانديدا لوزيتانيا، كانديدا 
دابلينينسيس، كانديدا گيلرموندي، كانديدا روگوزا، كانديدا 

كفير، كانديدا اينكانسپيكوآ مي باشند.

تشخیص کاندیدمي: مشكالت و چالشها
ما  روي  پيش  مهم  چالش  دو  كانديدمي  تشخيص  در 
وجود دارد يكي رديابي كانديدا در خون بطوري كه حداكثر 
تشخيص  ديگري  و  شود  كشف  دقت  با  كانديدمي  موارد 
گونه مخمري عامل كانديدمي مي باشد. تشخيص گونه عامل 
كانديدمي  آنكه  نخست  دارد،  اهميت  چندي  جنبه هاي  از 
پديده اي بسيار مهم از نظر ابتالء و مرگ و مير است و بايد 
هر چه سريعتر اقدام به درمان گردد. ديگر اينكه با وجودي 
كه هنوز كانديدا آلبيكنس شايع ترين عامل كانديدمي است 
ولي بروز عفونت هاي خوني ناشي از عوامل غير آلبيكنسی 
در سالهاي اخير رو به فزوني گذارده است. تشخيص گونه ها 
بيماري  اپيدميولوژيك  تغييرات  مستمر  پايش  نظر  نقطه  از 
اينكه حساسيت و مقاومت گونه هاي  ضروري است. سوم 
به  نيست،  يكسان  قارچي  داروهاي ضد  به  نسبت  مختلف 
كانديدا  كانديدا گالبراتا،  مثل  برخي گونه ها  در  كه  طوري 
كروزه اي و كانديدا دابلينينسيس مقاومت نسبت به آزول هايي 
به  نسبت  مقاومت  همچنين  دارد.  وجود  فلوكونازول  مثل 
كانديداگيلرموندي،  لوزيتانيا،  كانديدا  در   B آمفوتريسين 
كانديدا كفير، كانديداكروزه اي، كانديدا روگوزا و گونه هاي 
بنابراين   .)6،7،8،9،10( است  شده  گزارش  تريكوسپورون 
درماني  اقدام  و  مناسب  قارچي  ضد  داروي  انتخاب  براي 
موثر و به موقع و حتي براي پيگيري يا پيش آگهي بيماري، 
و نيزبه منظور اطالع از وجود يا پيدايش پاتوژنهاي نوپديد، 
شناسا يي دقيق و سريع عوامل مخمري جدا شده از خون 
الزامي است. متاسفانه در كشور ما توجه كافي به اين موضوع 
نشده است و اغلب موارد كانديدمي چه از لحاظ تشخيص 
بيماري چه از حيث شناسائي عوامل عليتي آنها ناشناخته و 
ما وجود  باقي مي ماند. مشكل ديگري كه در كشور  پنهان 
معموال صورت  مرگ  از  بعد  تحقيقات  كه  است  اين  دارد 

نمي گيرد و بنابر اين بسياري از موارد ميكوزهاي سيستميك 
رها  تشخيص  بدون  سيستميك  كانديديازيس  جمله  از  و 

مي شوند.

تشخیص کاندیدمي بعوض تشخیص کاندیدیازیس منتشره
در بسياري از تحقيقات انجام شده به مطالعه كانديدمي 
بعوض كانديديازيس منتشره پرداخته شده است و دالئل آن 

عبارتند از: 
1- تشخيص هيستولوژيكي قبل از مرگ در كانديديازيس 
اغلب  مبتال  محلهاي  از  بيوپسي  است،  مشكل  منتشره 

غيرممكن و بيوپسي سوزني كور نيز بي ارزش است.
كانديدا  توسط  كه  كانديدمي هائي   %79 از  بيش   -2
كانديدا  و  كفير  كانديدا  تروپيكاليس،  كانديدا  آلبيكنس، 

كروزي ايجاد مي شوند بيماري قارچي منتشره دارند. 
معمولي  خون  كشت  از  آنها  در  كه  مطالعاتي  در   -3
استفاده مي شود تنها 35% بيماران مبتال به كانديدوز منتشره 

كشت مثبت براي كانديداها داشته اند.
محل،  يك  در  حداقل  كانديدا  توسط  كلونيزاسيون   -4
بروز  خطر  افزايش  با  نوتروپني  و  مركزي  كاتتر  كاربرد 

كانديدمي مرتبط هستند.
بيماران لوكمي حاد  5- شيوع كانديديازيس منتشره در 
تب دار بدون واكنش به عوامل آنتي باكتريال كه نوتروپنيك 

نيز مي باشند حدود 60% مي باشد.
در  كانديدمي  داراي  بيماران  در  مير  و  مرگ  ميزان   -6

مطالعات مختلف 50%، 79%، 72% و 52% ذكر شده است.

روشهای آزمایشگاهی شناسائي مخمرها
روش های آزمايشگاهی متعددی برای شناسائی جدايه های 
برای  ها  روش  اين  از  برخی  است.  رفته  بكار  مخمری 
شناسائی نسبتا سريع كانديداهای شايع طراحی شده است، 
مانند توليد لوله ی زايا در سرم انسان، توليد كالميدوكونيديا 
در محيط كورن ميل آگار جهت شناسائی كانديدا آلبيكنس 
يا تست هيدروليز سريع ترهالوز در حضور سيكلوهگزاميد 
برای شناسائی كانديدا گالبراتا يا رنگ آميزی منفی با مركب 
هندی يا فعاليت فنل اكسيدازی در محيط دانه سياه يا تست 
برخی   .)1( نئوفرمنس  كريپتوكوكوس  برای  سريع  آز  اوره 
روش ها برای شناسائی دامنه ی وسيع تری از كانديداهای 
رايج طراحی شده است مثل كشت روی محيط كروموژنيك 
كروم آگار كانديدا كه برای 3 يا 4 گونه شايع كانديدا مفيد 
β-N-acetylhexosaminidase است و بر اساس فعاليت
اين گونه ها طراحی شده  افتراق  آنزيمهای فسفاتاز برای  و 
است )2(. گروه ديگری از روش ها جهت افتراق دامنه نسبتا 
تستهای  مثال  بهترين  دارد.  كاربرد  مخمرها  از  نامحدودی 
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جذب و تخمير قندها می باشد كه با روشهای قديمی )مثل 
روش wickerham يا تستهای اگزانوگرافی( يا روش های 
سيستم     ELIchrom FUNGI ،API  كيتهای( جديد 

Vitek)3(( مورد استفاده است.  اتوماتيك 

 

کاندیدا تروپیكالیس
 

سرانجام برخی از آزمون ها برای افتراق دو يا چند گونه  
آلبيكنس  كانديدا  افتراق  )مثال  هم  به  شبيه  و  نزديك  بسيار 
از  پاراپسيلوزيس  كانديدا  يا  و   )4( دابلينينسيس  كانديدا  از 
يا  و   )5( متاپسيلوزيس  كانديدا  و  ارتوپسيلوزيس  كانديدا 
بيوتيپ های  يا  دارو  به  مقاوم  منظور شناسائی سويه های  به 
بر  الذكر  فوق  رويكردهای  همه  است.  شده  طراحی  خاص 
پايه ی تفاوتهای فنوتيپی مخمرها با يكديگر استوار است و 
شده  عرضه  آنها  پايه ی  بر  نيز  متعددی  تجاری  محصوالت 
است كه هركدام مزايا و محدوديت های خاص خود را نيز 
ملكولی  بيولوژی  دانش  اخير  پيشرفت های  باشند.  می  دارا 
 )RNA )DNA و  نوكلئيك  اسيدهای  بخصوص در حيطه 
ابزارهای نوينی را برای شناسائی ميكروارگانيسم ها و از جمله 
ملكول های  از  قطعاتی  تكثير  است.  آورده  فراهم  مخمرها 
DNA كه دارای ارزش شناسائی و تاكسونومی هستند توسط 
تكنولوژی واكنش زنجيره ای پليمراز)PCR( و آنگاه تعيين 

توالی  )sequencing( آن ها نقطه كمال اين رويكرد نوين 
است ولی با توجه به زمان بر بودن و هزينه های نسبتا باالی 
آماده سازی و تعيين توالی، روش های متعدد ديگری معرفی 
و استفاده شده است كه اغلب آنها بر پايه PCR است مثل 
 real)6(   ,multiplex PCR)7(  ,specific PCR)8(
 ,RAPD-PCR)12(  ,PCR-EIA)11(  ,time PCR
 ,10(  ,PCR-specific probe)11(  ,PCR-FSP)16(
)13( ,rep-PCR)14(  ,nested-PCR )9( ,AFLP )15

. PCR-RFLP
  NASBA, مثل   PCR غير  ملكولی  سيستمهای  همچنين 
   PNA-FISH, DNA microarray,  DHPI,  PSCA,
Flow cytometry نيز اخيرا معرفی شده است )12(. اغلب 
روش های مذكور تنها در مجموعه های تحقيقاتی بكار رفته و 
هنوز حتی در آزمايشگاه های اختصاصی قارچ شناسی كاربرد 
و استفاده روزمره ندارد. عالوه بر تنوع در روش های رديابی 
 )target( ملكول های متعددی نيز بعنوان هدف رديابی ،DNA
مد نظر بوده اند. رايج ترين ملكول مورد رديابی در روشهای 
ريبوزومی   DNA ژنی  كمپلكس  مختلف  بخشهای  ژنوتيپی، 
28SrDNA  ،يا مجموع اين دو ITSI ، ITS2 مثل )rDNA(

و 18SrDNA  بوده اند. ساير ملكول ها كمتر بكار رفته اند.

مطالعه کاندیدمي در بیمارستانها 
كانديدمي  از موارد  قابل توجهي  تعداد  در مطالعه حاضر 
كه در بعضي از بيمارستان هاي تهران اتفاق افتاده است مورد 
مخمرهائي  مطالعه  اين  در  اند.  گرفته  قرار  بررسی  و  توجه 
استفاده  با  است  آمده  بدست  هاي خون  نمونه  از كشت  كه 
 RFLP- PCR)PCR-Restriction Fragment از متد
Length Polymorphism( بطور دقيق تعيين گونه شده 
است. ملكول هدف در اين مطالعه مجموع دو ناحيه ITSI و 
ITS2  و قطعه ی 5,8S مابين اين دو است. ارزش تشخيصی 
يا تاكسونومی مخمرها قبال طی  اين ملكول ها در شناسائی 
تحقيقات متعددی به اثبات رسيده است. دو دستاورد مهم در 
اين پژوهش وجود دارد. اول اينكه با وجوديكه در بسياری از 
كشورهای غربی پايش عوامل قارچی عامل عفونت های خونی 
و در راس آنها كانديدمی جزء وظايف روزمره آزمايشگاههای 
رفرانس و بعضا بيمارستانها است ولی متاسفانه در كشور ما 
غفلت  "مورد  های  عفونت  جمله  از  ميتوان  را  كانديدمی 
كنون  تا  و  برشمرد   ،)neglected diseases( شده"  واقع 
گزارش  آن  موجد  عوامل  يا  آن  وفور  بر  دال  گزارشی  هيچ 
است.  دست  اين  از  كار  اولين  حاضر  مطالعه  است.  نشده 
 PCR-Restriction دوم اينكه در مطالعه حاضر از روش
digestion برای تعيين گونه جدايه ها استفاده شده است كه 
در جای خود روش دقيق تری در مقايسه با روش های سنتی 

مرسوم است و لذا با اطمينان بااليی می توان به صحت نتايج 
اطمينان داشت.

 نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه بيشترين وفور مربوط 
به كانديدا پاراپسيلوزيس و پس از آن به ترتيب كانديدا گالبراتا 
و كانديدا آلبيكنس است. اين يافته كمی غير منتظره  بوده و بايد 
مورد توجه قرار گيرد چرا كه تقريبا هميشه كانديدا آلبيكنس 
اشكال  تمام  در  بلكه  كانديدمی  در  تنها  نه  عامل  ترين  شايع 
اين  جدايه های  در  حاليكه  در  باشد  می  كانديديازيس  بالينی 
پژوهش تنها مقام سوم از لحاظ وفور را دارد. در كانديدمی های 
ناشی از كانديدا پاراپسيلوزيس در 4 مورد لوسمی، يك مورد 
تومور بافت سخت، يك مورد نارسائی كليه، يك مورد ديابت و 
جراحی شكم، يك مورد جراحی قلب باز، و يك مورد جراحی 
و استفاده از كاتتر IV به عنوان عوامل خطر مطرح بوده اند. 
در 5 مورد از 6 مورد فاكتور زمينه ای ثبت شده برای بيماران با 
كانديدمی مربوط به كانديدا گالبراتا، كانسر بافت سخت وجود 
استخوان فمور و  داشته و در يك مورد ديگر سابقه جراحی 
بوده  مطرح  خطر  فاكتور  بعنوان  مشترک  بطور  كليه  نارسائی 
بيمار   4 در  آلبيكنس  كانديدا  به  مربوط  كانديدمی  در  است. 
عمل جراحی قلب يا دستگاه گوارش،  در يك بيمار ديابت، در 
يك بيمار پيوند كليه و باالخره در يك مورد نيز نوزاد نارس به 
عنوان فاكتور خطر مطرح بوده است. فاكتورهای مذكور تقريبا 
مشابه عواملی است كه در ساير كشورها وجود دارد و معموال 
زمينه  بيشترين  كانديدمی ذكر می شود.  به عنوان عامل خطر 
مستعد كننده در بيماران: جراحی دستگاه گوارش يا قلب )15 
مورد(، و پس از آن بدخيمی 10 مورد كه شامل بدخيمی های 
درمان  مورد(،  توپر)6  تومورهای  و  مورد(   4( هماتولوژيك 
و  كليه  نارسائی  مورد(،   3( ديابت  مورد(،   7( بيوتيك  آنتی  با 
بوده  مورد(  )يك  نارس  نوزاد  مورد(،   2 )هركدام  همودياليز 
است. از 22 بيمار يك نوبت كشت خون انجام گرديد، از 5 
بيمار دو نوبت كشت، از 3 بيمار 3 نوبت كشت و از 2 بيمار 4 

نوبت كشت خون انجام شد. 
به  مبتال  بيماران  در  مهاجم  قارچي  هاي  عفونت  فراواني 
لوسمي حاد 20 تا 30 درصد، در بيماران لنفومائي 10 تا 15 
مي  درصد   5 ها  بدخيمي  ساير  به  مبتال  بيماران  در  و  درصد 
42درصد  تا   28 اعضاء  پيوند  گيرندگان  در  نسبت  اين  باشد. 
براي كبد، 10 تا 35درصد براي قلب، 2 تا 30درصد براي مغز 

استخوان و 0 تا 20درصد براي پيوند كليه است)17(.
داراي  بيماران  سن   Zarrin M et al.  2009 مطالعه  در 
كانديدمي با كانديدا گالبراتا، تماما داراي سن بيش از 50 سال 
و اكثرا 66 سال به باال بوده اند. در برخي مطالعات ديگر نيز 
نشان داده شده كه كانديديازيس منتشره با كانديدا گالبراتا در 
افراد باالتر از 60 سال  و نيز در بيماراني كه لوسمي داشته اند 

بيشتر ديده مي شود.

مطالعات  در   Ming-Fang Cheng. et al  )2005(
كانديدا  با  كانديدمي  داراي  بيماران  كه سن  دادند  نشان  خود 
پاراپسيلوزيس مختلف و از 3 سالگي تا 73 سال و اكثرا كمتر 
با كانديدا  بيماران داراي كانديدمي  اند. سن  بوده  از 48 سال 
آلبيكنس نيز مختلف و از نوزاد نارس تا 72 سال و اكثرا كمتر 

از 50 سال بوده است.
سرنوشت 8 نفراز بيماران مورد بررسي آنها با مرگ رقم خورد 
با  كانديدمي  مورد   3( باشد.  مي  مير  و  معادل 25/8% مرگ  كه 
گالبراتا، 3 مورد با آلبيكنس و 2 مورد با پاراپسيلوزيس بوده است(. 
 نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه بيشترين وفور مربوط 
به كانديدا پاراپسيلوزيس و پس از آن به ترتيب كانديدا گالبراتا 
و كانديدا آلبيكنس است. در 5 مورد از 6 مورد فاكتور زمينه ای 
ثبت شده برای بيماران با كانديدمی مربوط به كانديدا گالبراتا 
كانسر بافت سخت وجود داشته و در يك مورد ديگر سابقه 
بعنوان  بطور مشترک  كليه  نارسائی  استخوان فمور و  جراحی 

فاكتور خطر مطرح بوده است. 
 در كانديدمی مربوط به كانديدا آلبيكنس در 4 بيمار عمل 
يك  ديابت،  بيمار  يك  در  گوارش،  دستگاه  يا  قلب  جراحی 
به  نارس  نوزاد  نيز  مورد  يك  در  باالخره  و  كليه  پيوند  بيمار 

عنوان فاكتور خطر مطرح بوده است. 
 در كانديدمی مربوط به كانديدا پاراپسيلوزيس در 4 مورد 
لوسمی، يك مورد تومور بافت سخت، يك مورد نارسائی كليه، 
يك مورد ديابت و جراحی شكم، يك مورد جراحی قلب باز، 
به عنوان عوامل   IV از كاتتر  استفاده  و يك مورد جراحی و 

خطر مطرح بوده اند)18(.
ميزان  درصد   40 الي   30 مير  و  مرگ  ميزان  با  كانديدمي 
نتيجه هزينه هاي مراقبت پزشكي را  بيمارستاني و در  اقامت 
افزايش مي دهد. در سالهاي اخير گونه هاي مسئول كانديدمي 
آلبيكنس  به سمت گونه هاي غيرآلبيكنس شيفت  از كانديدا 
نموده اند. اكنون تقريبا 50% موارد كانديدمي ها توسط گونه هاي 
غيرآلبيكنس اتفاق مي افتند. تظاهرات كلينيكي كانديدمي بعلت 
گونه آلبيكنس و گونه هاي غير از آن يكي است اما گونه هاي 
به  آلبيكنس  به  نسبت  كمتري  حساسيت  اغلب  غيرآلبيكنس 
فلوكونازول از خود نشان مي دهند و ممكن است براي معالجه 
كلينيكي به دوزهاي بيشتري نياز داشته باشند. از طرف ديگر 
بيماران مبتال به كانديدمي معموال سندرم سپتيك حاد دارند كه 

غيرقابل تشخيص از باكتريمي است.
بيمار  كانديدمي 68  به  مبتال  بيمار  از 130  مطالعه  در يك 
بوسيله كانديدا آلبيكنس و 62 بيمار توسط گونه هاي غيرآلبيكنس 
به  مربوط  مستقيما  بيماران  اين  مرگ  بودند.%42/3  مبتال 
كانديدمي و بقيه مربوط به عوامل زمينه اي ديگر بودند. از 4 
گونه مربوط به كانديدمي، 61/5% ايزوله هاي گالبراتا در مرگ 
سهيم بودند. 50% ايزوله هاي پاراپسيلوزيس، 41/2% ايزوله هاي 
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 آلبيكنس و 315/3 ايزوله هاي تروپيكاليس با مرگ و مير مرتبط 
بودند)19(.

فاکتورهاي خطر براي کاندیدمي در اثر کاندیدا آلبیكنس
 سن بيش از 65 سال

سابقه عفونت ادراري باكتريال قبلي
 كاربرد كاتتر وريد مركزي

 تغذيه غير دهاني
 لكوسيتوز بيش از 15000

 درمان ايميونوسوپرسيو
 سپسيس حاد

 
فاکتورهاي خطر براي کاندیدمي در اثر گونه هاي غیرآلبیكنس

 سن كمتر از 65 سال
 شيمي درماني سرطان

 نوتروپني )كمتر از 3000(
 ترومبوسيتوپني شديد ) پالكت كمتر از 20000(

 بستري در بخش هاي بيمارستاني

فاکتورهاي خطر اختصاصي براي گونه هاي غیرآلبیكنسي
پروفيالكسي با تركيبات آزولي در مورد كانديدا گالبراتا و 

كانديدا كروزي
نوتروپني و BMT براي كانديدا	تروپيكاليس

و  نارس  نوزادان  خارجي،  اجسام  گذاري  درجاي   
هايپراليمنتاسيون در مورد كانديدا پاراپسيلوزيس)20(.

كلمبو و همكارانش در برزيل )2006(  712 مورد كانديدمي 
را مورد بررسي قرار دادند. سن متوسط مبتاليان 57 سال بوده 
است. 32% بيماران را بچه ها)21% كمتر از يكسال( و مردان 
چهارمين  كانديدا  هاي  گونه  شدند.  مي  شامل  را  موارد   %56
پاتوژن شايع جدا شده از كشت خون بوده است. 97% موارد 
بستري  بيمارستان  در  كانديدمي  زمان تشخيص  در  كانديدمي 
بوده اند. از اين تعداد 46% در بخش مراقبت هاي ويژه، 23% در 
بخش هاي طبي بيمارستاني، 15% در بخش هاي جراحي، %11 
در بخش اطفال و 6% در ساير بخش ها بستري بوده اند. %27 
بيماران سرطان و 38% آنها بدخيمي خوني داشتند. 39% بيماران 
در يك ماه قبل از بروز كانديدمي سابقه جراحي داشته اند كه 

64% آنها جراحي شكمي بوده است.
دياليز  آنها   %12 و  داشتند  مكانيكي  تهويه  بيماران   %38
مي شده اند. 21% تغذيه رگي داشته و 70% كاتتر وريد مركزي 
داشته اند. نوتروپني فقط در 6% آنها وجود داشته است. كانديدمي 
معموال يك عارضه ديررس در طول اقامت در بيمارستان است 

و بطور متوسط 19/5 روز بعد از بستري اتفاق افتاده است.

40% موارد كانديدمي اطفال مربوط به نوزادان نارس بوده 
است. بعد از نوزادان نارس اكثر بچه هاي مبتال به كانديدمي 
كنسر داشته اند )31%(. 22% آنها بيماريهاي نورولوژيك و %22 
روز   30 در طول  ها  بچه   %36 اند.  داشته  ريوي  بيماري  آنها 
 %25 ،ICU قبل از كانديدمي جراحي داشته اند. 41% آنها در
تهويه مكانيكي و 14% آنها تغذيه رگي داشته اند. تب در %62 
آنها وجود داشته است. هايپوتانسيون در 7% و عفونت عمقي 
شايع  آلبيكنس  كانديدا  است.  شده  ثابت  آنها   %2 در  كانديدا 
ترتيب  به  آن  از  بعد  بوده است )%41(.  ترين گونه جدا شده 
و   )%21( پاراپسيلوزيس  كانديدا   ،)%21( تروپيكاليس  كانديدا 

كانديدا گالبراتا )5%( قرار داشته اند.
 در بين بالغين مبتال به كانديدمي: كانديدا آلبيكنس )%41(، 
 )%21( پاراپسيلوزيس  كانديدا  و  تروپيكاليس)%24(  كانديدا 

بوده است.
 در بين اطفال مبتال به كانديدمي: كانديدا آلبيكنس )%40(، 
و  تروپيكاليس)%15(  كانديدا  پاراپسيلوزيس)%21(،  كانديدا 

كانديدا پليكولوزا )15%( شيوع داشته اند.
 پخش و توزيع گونه ها در مراكز مختلف با يكديگر تفاوت 
داشته است: كانديدا آلبيكنس در مراكز مختلف بين 27 تا 54 
كانديدا  درصد،   29 تا   16 بين  تروپيكاليس  كانديدا  درصد، 
تا   2 بين  گالبراتا  كانديدا  40درصد،  تا   7 بين  پاراپسيلوزيس 
11درصد و كانديدا پليكولوزا بين صفر تا 41 درصد متفاوت 

بوده اند)20(.
Hajjeh RA. et al در سال 2004 در برزيل نشان دادند 
كمتر  تروپيكاليس  كانديدا  اثر  در  ها  بچه  در  كانديدمي  كه  
اتفاق افتاده)12% در مقابل 22%( ولي در بيماران مبتال به كنسر 
بيشتر   )%3 مقابل  در   %8( نوتروپني  يا   )%23 مقابل  در   %32(
اثر  در  كانديدمي  آلبيكنس   كانديدا  با  مقايسه  در  است.  بوده 
كانديدا پاراپسيلوزيس در بيماران با تهويه مكانيكي كمتر اتفاق 
كنندگان  دريافت  در  همچنين   ،)%41 مقابل  در  افتاده)%31 
در   %25( است  شده  واقع  كمتر  كورتيكوستروئيدي  داروهاي 
فلوكونازول  كانديدمي  بروز  از  قبل  كه  بيماراني   .)%34 مقابل 
گرفته بودند درگيري بيشتري با كانديدا گالبراتا بعوض كانديدا 

آلبيكنس داشته اند )26% در مقابل %10(.
 ميزان مرگ ومير براي بيماراني كه با ايزوله حساس يا كمتر 
حساس دچار كانديدمي شده اند به ترتيب برابر 54% و يا %64 
نادر  برزيل  در  گالبراتا  كانديدا  اثر  در  كانديدمي  است.  بوده 
غيرآلبيكنسي  هاي  گونه  بعلت  هاي  كانديدمي   %70 اما  است 

مربوط به گونه هاي پاراپسيلوزيس و تروپيكاليس مي باشد.
 كانديدمي در اثر كانديدا تروپيكاليس در برزيل 21% )در 
آمريكاي  در  تا %10،   2 اروپا  در  تا %29(،  مراكز مختلف 16 
شمالي و كانادا 10 تا 12% و در عربستان سعودي 20/7درصد 

گزارش شده است.

 كانديدمي در اثر كانديدا پاراپسيلوزيس در اياالت متحده 7 
تا 21% و در اروپا 6/9% و 30% گزارش شده است. ايزوله هاي 
كانديدا گالبراتا مقاوم به فلوكونازول در برزيل 5/7%، در اروپا 

5/2% و در اياالت متحده 10/2% مي باشند.

مقاومت متقاطع:
تنها  فلوكونازول  به  مقاوم  گالبراتاي  ايزوله   46 بين  در   
به   %8/7 و  پسوكونازول  به   %4 و  وريكونازول  به  آنها   %13

راووكونازول حساس بوده اند)21(.
 اكثر موارد كانديدمي در ايالت هاي كانكتيكوت و بالتيمور 
در افراد باالي 45 سال )72%( اتفاق افتاده است. انتشار گونه ها 

بصورت زير بوده است:
 كانديدا آلبيكنس: %45
 كانديدا گالبراتا: %24

 كانديدا پاراپسيلوزيس: %13
 كانديدا تروپيكاليس: %12

 كانديدا كروزي: %2
 كانديدا لوزيتانيا: %1

 كانديدا دابلينينسيس: 0/9درصد
 كانديدا كفير و كانديدا روگوزا: هر كدام 0/1درصد)22(.

شديد  قارچي  عفونت  ترين  شايع  مهاجم  كانديديازيس 
جراحي سخت  عمل  كه  افرادي  در  است.  كبد  پيوند  از  بعد 
و طوالني دارند، در افراد ايميونوسوپرس و افرادي كه درمان 
شديد آنتي بيوتيكي دارند نيز اتفاق مي افتد. اين فاكتورها در 
اكثر گيرندگان پيوند كبد ديده مي شود. ميزان مرگ و مير در 
اين افراد در اثر كانديديازيس مهاجم باال است )70%( و علت 

آن مشكالت مربوط به تشخيص زودرس است.
 گونه هاي كانديدا هميشه در خون مبتاليان به كانديديازيس 
مهاجم ديده نمي شوند. كانديدمي بعنوان يك نشانگر خوب 
براي عفونت منتشره كانديدا در بين بيماران ايميونوكامپرومايزد 

در نظر گرفته مي شود.
 شايع ترين ايزوله در بين 26 بيماري كه دچار كانديدمي 
ايزوله هاي  آلبيكنس بوده است.  به  با ميزان73% مربوط  بودند 
و  كفير  استالتوئيده،  تروپيكاليس،  گالبراتا،  شامل  ديگر 

پاراپسيلوزيس بوده اند.
 كانديدمي بطور متوسط 25 روز بعد از پيوند تشخيص داده 
شد و در 46% بيماران بعد از يك ماه واقع گرديد. 8% بيماران 
در معاينه چشم اندوفتالميت كانديدائي داشتند. در تعداد مرگ 
بعلت ساير گونه ها )%71(  يا  آلبيكنس )84%( و  بعلت  مير  و 

اختالف معني داري مشاهده نگرديد.
 اكثر موارد كانديدمي از عفونت هاي داخل شكمي منشاء 
گرفته اند )58%( كه معموال ثانوي به پريتونيت يا از كاتترهاي 

داخل رگي آلوده شده )19%( بوده اند.

81% بيماران بطور متوسط 12 روز بعد از كانديدمي فوت 
از  اتوپسي شواهدي  نتايج  و  اتوپسي شدند  آنها  كردند. %52 
تهاجم كانديدا را در 82% موارد اتوپسي شده نشان مي داد)23(.

بيماران   %67 كانديداها  بعلت  عفونت خوني   254 بين  در 
كانديدا  بعلت  موارد   %58 اند.  بوده  سال   50 از  تر  مسن 
آلبيكنس و 20% موارد بعلت كانديدا گالبراتا بوده اند. 3% تمام 
گونه هاي جدا شده نسبت به فلوكونازول مقاوم بودند. در بين 
ايزوله هاي آلبيكنس، پاراپسيلوزيس و تروپيكاليس هيچكدام به 
مقاوم  ايزوله هاي گالبراتا  اما %10  نبودند  مقاوم  فلوكونازول 
بوده اند و 10% ديگر گونه هاي گالبراتا حساسيت وابسته به 

دوز داشتند)24(.
مورد كانديدمي در كانادا  بررسي شد. 34/9% موارد   415
بيماري بدخيم داشتند. ديابت دومين بيماري زمينه اي )%14( 
بوده است. فاكتورهاي خطري كه اكثر بيماران داشته اند عبارت 
بوده است از: سابقه درمان قبلي آنتي باكتريال، استفاده از كاتتر 
وريد مركزي، اقامت در ICU، تغذيه داخل رگي و جراحي 
مهم. 84% بيماران عفونت همزمان با ارگانيسمهاي ديگر داشتند 
وكانديدمي بطور متوسط بعد از 35/2 روز بستري در بيمارستان 

واقع شده است.
 گونه هاي شايع عبارت بودند از:

 كانديدا آلبيكنس: %68/9
 كانديدا پاراپسيلوزيس: %10/4

 كانديدا گالبراتاک %8/2
 كانديدا تروپيكاليس: %6/5

گيلرموندي  كفير،  لوزيتانيا،  كروزي،  شامل  ها  گونه  بقيه   
اند.  شده  مي  شامل  را   %2 از  كمتر  هم  روي  هوميكوال  و 
 )%1/7( مورد   7 در   Polymicrobial candidemia
كانديدا  به  مربوط  حالت  اين  نوع  ترين  فراوان  شد.  مشاهده 
آلبيكنس و گالبراتا بوده است. كانديدا آلبيكنس هم در گروه 

اطفال و هم در بالغين شايع بوده است.
 كانديدا تروپيكاليس دومين ايزوله در بيماران بدخيم بوده 

است)%12/4(.
 كانديدا گالبراتا دومين ايزوله شايع در بيماران ديابتي بوده 

است)%14(.
در  كانديدمي  عامل  ترين  شايع  پاراپسيلوزيس  كانديدا 
ايتاليا  در  هماتولوژيكي  بدخيم  اختالالت  به  مبتال  بيماران 
عامل  دومين  پاراپسيلوزيس  كانديدا  بررسي  اين  در  است. 
شايع كانديدمي است كه احتماال مربوط است به ارتباط آن با 

.CVC دستگاه هاي
 ميزان كلي مرگ و مير كانديدمي 46% است. كانديدمي توام 
)Polymicrobial candidemia( داراي ميزان مرگ و مير 
باالتري )57%( مي باشد. ميزان مرگ و مير در بين اطفال )%27( 

پائين تر نسبت به بالغين )49%( است)24(.
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چكیده
جمع آوری، فرآوری و نگهداری نمونه های متدوال، در رابطه 
با درخواست آزمايش، برای تامين نتايج تست كيفی، بسيار مهم 
می باشد و بسياری از خطاها می تواند در اين مراحل رخ بدهد. 
به يك چنين خطاهايی، خطاهای پيش از آناليز1 گفته می شود و 
اين خطاها باعث به تأخير افتادن مراقبت از بيمار و ارائة خدمات 
نامطلوب به وی خواهد شد. شناختن و به حداقل رساندن اين 
خطاها با پيروی دقيق مفاهيم زير و هرگونه خط مشی سازمانی 
خاص باعث می شود كه اطالعات قابل اعتمادتری برای استفاده 
در مراقبت كيفی از بيمار توسط شاغلين به حرف پزشكی و 

بهداشتی بدست آيد.
و  قابل كنترل  دستة  دو  به  آناليز  از  پيش  متغيرهای 
با  كنترل،  قابل   متغيرهای  می شوند.  تقسيم  كنترل  غيرقابل  
نمونه ها  فرآوری  و  جابجايی  جمع آوری،  استانداردسازی 
ارتباط دارد. متغيرهای غيرقابل  كنترل، آنهايی هستند كه با 
فيزيولوژی يك بيمار )جنسيت، سن، بيماری زمينه ای و غيره( 
ارتباط دارند. كاركنان آزمايشگاه بايد از تأثير متغيرهای قابل 
مطلع  بدن  مايعات  تركيب  برروی  كنترل  غيرقابل  و   كنترل 

باشند تا بتوانند نتايج تست ها را تفسيركنند.

خون گیری وریدی ازکودکان 
تكنيك های خون گيری از كودكان و بزرگساالن شبيه به 
يكديگر است. اما احتمال دارد كه كودک حركات غيرمنتظره 
از يك  بهتر است كه  اوقات  اغلب  انجام دهد و هنوز هم 
جمع آوری  برای  شود.  استفاده  او  نگهداری  برای  دستيار 
نمونه می توان از يك سرنگ يا يك لولة تخليه شده از هوا 
استفاده كرد. بايد از سرنگ نوع توبركولين يا يك سرنگ 3 
ميلی ليتری استفاده كرد مگر اينكه نياز به جمع آوری حجم 
زيادی از خون برای آناليز باشد. سوزن شماره 21 تا 23 يا 
سوزن پروانه ای شكل شمارة 20 تا 23 با شلنگ متصل به 

آن، برای جمع آوری نمونه ها مناسب می باشد.

سوزن زدن به پوست 
سوزن زدن به پوست، يك تكنيك جمع آوری باز می باشد 
می شود  سوراخ  النست  يك  وسيله  به  پوست  آن،  در  كه 

نازک  بسيار  لولة  يك  داخل  در  خون  از  كمی  حجم  و 
مورد  زير  شرايط  در  عماًل  روش  اين  می شود.  جمع آوری 
محدود  نمونه  حجم   )1( كه  جايی  می گيرد:  قرار  استفاده 
است )به طور مثال دركودكان(، )2( خون گيری های مكرر از 
وريد باعث آسيب شديد وريدی شده است، )3( بيمار دچار 
سوختگی شده باشد يا بانداژ شده باشد و بنابراين وريدها 
همچنين  تكنيك  اين  نباشند.  دسترس  در  خون گيری  برای 
بر  آزمايش  شرايط  در  باشد  قرار  كه  می رود  بكار  هنگامی 
بالين بيمار2 به طور مستقيم در ابزار آزمايشگاهی بكارگرفته 
اغلب  اين كار  يا برروی كاغذ صافی قرار داده شود.  شود 
برروی نواحی زير انجام می شود: )1( نوک انگشت، )2( اللة 
گوش، )3( پاشنة پا يا انگشت شست نوزادان. برای مثال در 
شيرخواران زير يكسال، سطح خارجی يا داخلی كف پا بايد 
برای سوزن زدن به پوست مورد استفاده قرارگيرد )شكل 4(. 
دركودكان با سن باالتر، می توان ازسطح كف پايی انگشت 
بزرگ نيز استفاده كرد، هرچند كه در بيماران سرپايی بايد از 
خون گيری از هر جای پا اجتناب كرد. روش كامل گرفتن 
نمونه خون از شيرخواران از طريق سوزن زدن به پوست، در 

استاندارد H4-A5 متعلق به CLSI شرح داده شده است.

شكل4- محل های قابل قبول برای سوزن زدن به پوست 
به منظور جمع آوری خون از پای يك شيرخوار

برای گرفتن نمونه خون از طريق سوزن زدن به پوست، 
گاز خيسانده  قطعه  با يك  را  پوست  بايد  فرد خون گيرنده 
كه  )همانگونه  تأييد  مورد  پاک كنندة  محلول  يك  در  شده 
كاماًل  شد(  داده  وريدی شرح  مورد خون گيری  در  باال  در 
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به  ماده  اين  می شود.  متصل    Mg2+و  Ca2+نظير ظرفيتی 
 DNA جداسازی  و  هماتولوژيك  بررسی های  برای  ويژه 
ژنومی مفيد است زيرا اجزای سلولی خون را حفظ می كند. 
EDTA به شكل نمك دی سديم، دی پتاسيم، يا تری پتاسيم 
استفاده می شود، كه دو نمك اخير حالليت بيشتری دارند. اين 
ماده درغلظت نهايی g/L 2-1 خون مؤثر است. غلظت های 
گلبول های  شدن  كوچكتر  باعث  هيپرتونيك  طور  به  باالتر 
انعقاد  مانع  كلسيم،  به  اتصال  با   EDTA می شوند.  قرمز 
می شود؛ وجود كلسيم برای مكانيسم انعقاد، ضروری است. 
EDTA استفاده می كنند، يك  از  در روش های پيشرفته كه 
مانع ژلی )لوله های سفيد رنگ، جدول1( گنجانده شده است.
ACD: همانطوركه در باال نشان داده شد، جمع آوری نمونه ها 
در داخل EDTA ممكن است برای جداسازی DNA ژنومی 
بيمار مورد استفاده قرار گيرد. درخواست آزمايش های تشخيصی 
طورهمزمان،  به  سيتوژنتيك(  )نظيرآزمايش  تكميلی  و  اضافی 
روز به روز افزايش می يابد. به همين دليل، نمونه های الزم برای 
آزمايش های تشخيص مولكولی اغلب در داخل مادة ضدانعقاد

ACD جمع آوری می شود تا هم شكل و هم عملكرد اجزای 
سلولی را حفظ كند. دو نوع ماده  افزودنی ACD وجود دارد 
كه به طور متدوال استفاده می شود)جدول 1 را ببينيد(. غلظت اين 
دو ماده بر اساس حجم نمونه ای كه قرار است جمع آوری شود، 

فرق می كند. 
مادة ضدانعقاد  يك  فلوريدسديم  مواد ضدانعقاد:  سایر 
به  گلوكز  نگهدارنده  عنوان  به  اغلب  ولی  می باشد  ضعيف 
به  نگهدارنده،  يك  عنوان  به  ماده  اين  می شود.  اضافه  خون 
همراه يك مادة ضدانعقاد ديگر نظير اگزاالت پتاسيم در غلظت 
خونی تقريبًا 2g/L مؤثر است؛ هنگامی كه به تنهايی به عنوان 
يك مادة ضدانعقاد استفاده شود، غلظت خون بايد سه تا پنج 
برابر مقدار فوق باشد. اين ماده، عمل نگهدارندگی خود را با 
مهار سيستم های آنزيمی دخيل درگليكوليز انجام می دهد ولی 
از طريق مهار آنزيم اوره آز، با بسياری از تست های متدوال 

برای نيتروژن اوره تداخل دارد.
محلول سيترات سديم )با محلول ACD كه در باال شرح 
داده شد، اشتباه گرفته نشود(، در غلظت g/L 38-34 خون 
انعقادی  بررسی های  برای  گسترده  طور  به   9 به  نسبت1  به 
 Ca2+استفاده می شود زيرا اثر آن به راحتی با اضافه نمودن
از آنجايی كه سيترات، كلسيم را جذب  برگشت پذير است. 
برای  مناسب  ضدانعقاد  مادة  يك  كه  است  آشكار  می كند، 
عنصرجمع آوری  اين  اندازه گيری  جهت  به  كه  نمونه هايی 

شده اند، نمی باشد.
تشكيل  با  ليتيم  و  آمونيوم  پتاسيم،  سديم،  اگزاالت های 
كمپلكس های نسبتًا غيرمحلول با يون های كلسيم، انعقاد خون 
در   )K2C2O4 . H2O(پتاسيم اگزاالت  می كنند.  مهار  را 
غلظت خونی تقريبًا g/L 2-1، يك نمك اگزاالت است كه 

به طور بسيار گسترده مورد استفاده قرار می گيرد.
يدواستات سديم با غلظت 2g/L، يك مادة ضدگليكوليتيك 
مؤثر است و جايگزينی برای فلوريد سديم می باشد و چون 
هيچ اثری برروی اوره آز ندارد، هنگامی كه قرار است آزمايش  
استفاده  آن  از  انجام گيرد،  نمونه  برروی يك  اوره  گلوكز و 
می شود. اين ماده  اثر ناچيزی برروی بسياری از آزمايش ها 

دارد.

محل خون گیری 
محتوای خونی كه از نقاط مختلف جمع آوری می شود با 
يكديگرفرق دارد. خونی كه از سوزن زدن به پوست بدست 
می آيد، بيش از آنكه شبيه خون وريدی باشد، به خون شريانی 
به  مويرگی  يا خون  شريانی  كه خون  هنگامی  دارد.  شباهت 
راحتی جريان داشته باشند، از نظر بالينی تفاوت چشمگيری 
نمونه  دو  اين  اكسيژنی  اشباع  و   ،pH  ،PCO2  ،PO2 بين  
 (8-9 kPa) 6-7خون وريدی PCO2 خون وجود ندارد ولی
 mmHg باالتر است. گلوكز خون وريدی در نتيجة متابوليسم 
از گلوكز  )mmol/L 0/39( كمتر   70 mg/Lتا حد بافتی، 

خون مويرگی است.
خون بدست آمده از سوزن زدن به پوست تا اندازه ای با مايعات 
بينابينی و داخل سلولی تركيب می شود. كه درنتيجه، در مقايسه با 
خون وريدی، گلوكز و پتاسيم آن افزايش می يابد و بيلی روبين، 

كلسيم، كلر، سديم و پروتئين تام آن كاهش می يابد.

جمع آوری خون از کاتتر سرم داخل وریدی یا داخل شریانی 
مسير  يا  مركزی  وريد  كاتتر  يك  از  خون  كه  هنگامی 
شريانی جمع آوری می شود، بايد مطمئن بود كه محتوای آن 
نمونه تحت تأثير مايع تزريق شده به بيمار قرار نگرفته است. 
 10  mLو می شود  متوقف  كاتتر  شير  بستن  با  مايع  جريان 
خون از طريق همان شير بيرون كشيده می شود و اين مقدار 
می شود.  ريخته  بيرون  آناليز،  برای  نمونه  از جمع آوری  قبل 
همانطور كه در جدول3 نشان داده شده است، غلظت بعضی 

تميز كند. وقتی كه پوست خشك شد، پوست را با فروبردن 
سريع يك النست سوراخ می كنند. عمق اين برش بايدكمتر 
از mm 2/5 باشد تا از تماس مستقيم با استخوان اجتناب 
برای  بايد  عفونت،  احتمال  رسانيدن  حداقل  به  برای  شود. 
هر بار خون گيری از مكان های متفاوت استفاده كرد. اگر از 
انگشت دست استفاده می شود، بايدآن را طوری نگه داشت 
كه جاذبه زمين به جمع شدن خون در نوک انگشت كمك 
كند و النست را تا جايی كه ممكن است بايد عمود بر ناخن 
برای  انگشت  دادن  ماساژ  از  واردكرد.  پوست  به  انگشت 
باعث  اين كار  بايد اجتناب شود زيرا  تحريك جريان خون 
تركيب  كه  می شود،  بافتی  مايع  و  بافتی  بقايای  آمدن  بيرون 
بهتر شدن گردش خون،  برای  نيست.  پالسما  با  مشابه  آنها 
ليف حوله ای  گرم،  آب  با  را  پا(  پاشنة  )يا  انگشت  می توان 
خيس يا ابزارخاصی نظير گرم كنندة پاشنه پا به مدت3 دقيقه 
دور  خون  قطره  اولين  كرد.  گرم  النست  از  استفاده  از  قبل 
ريخته می شود و قطرات بعدی با تماس آرام نوک لولة باريك 
مناسب جمع آوری می شود. پركردن لوله بايد به سرعت انجام 
لوله  داخل  به  هوا  حباب های  ورود  و   انعقاد  از  تا   شود 

جلوگيری شود.
موئينه  لوله های  وارد  موئينه ای  عمل  طريق  از  خون 
می شود. انواع متعددی از اين گونه لوله ها موجود هستند، از 
جمله آنهايی كه حاوی مواد ضدانعقاد مختلف نظير هپارين 
قهوه ای  شيشة  لوله ها  از  بعضی  و  هستند  آمونيوم  و  سديم 
نور  به  آناليت های حساس  برای جمع آوری  كه  دارند  رنگ 
نظير بيلی روبين مناسب می باشند. همانند لوله های تخليه شده 
از هوا برای جلوگيری از احتمال نشت و گسترش عفونت، 
لوله های موئينه ای غالبًا ازجنس پالستيك يا پوشيده شده از 
پالستيك هستند. يكی از مضرات بعضی از اين وسايل اين 
است كه خون در مدخل لوله جمع می شود و بايد برای به 
حركت در آوردن آن ضربه كوچكی به لوله زد كه اين مسئله 
احتمال هموليز را زياد می كند. از جمع آوری قطره قطره بايد 

اجتناب كرد زيرا اين كار، هموليز را افزايش می دهد.
به  صافی  كاغذ  برروی  خون  نمونه  جمع آوری  برای 
منظور غربالگری دوران نوزادی و آزمايش  روزافزون ژنتيك 
مولكولی، كاغذ صافی را به آرامی با يك قطرة درشت خون 
عالمت  دايره  و  شده  كاغذ  جذب  خون  تا  می دهند  تماس 
گذاری شده را پركند. قطرة خون را تنها بايد يك بار بر روی 
دايره قرار داد. همانطور كه خون در داخل يك لولة موئينه 
جمع می شود، نبايد انگشت دست يا پا را دوشيد. كاغذهای 
صافی را بايد قبل از نگهداری، در يك پاكت كاغذی برچسب 
دار مناسب، در هوا خشك كرد )معموالً 2 تا 3 ساعت، تا از 
رشد باكتری يا كپك برروی آن اجتناب شود(. خون را هرگز 
كاغذ  روی  به  موئينه،  لوله های  در  از جمع آوری  پس  نبايد 
لخته شده  آن  از  بخشی  است  ممكن  زيرا  داد  انتقال  صافی 

باشد، كه اين امر، كيفيت نمونه را دچار مشكل می كند.

خون گیری شریانی
و  دارد  توجه  قابل  مهارت  به  نياز  شريانی  خون گيری 
يا  آموزش ديده  پرستاران  يا  تكنسين ها  توسط  تنها  معموالً 
آناليز  برای  عمدتًا  شريانی  نمونه های  شود.  انجام  پزشكان 
گازهای خونی مورد استفاده قرار می گيرند. محل های ارجح 
برای خون گيری شريانی عبارتنداز: )1( شريان راديال در مچ 
آرنج، )3( شريان فمورال در  بازويی در  دست، )2( شريان 
بيشتر  فمورال  شريان  از  خون  نشت  كه  ازآنجا  ران.  كشاله 
از ساير محل ها می باشد)به ويژه در افراد سالمند(، اغلب از 
مكان های موجود در دست استفاده می شود. تكنيك صحيح 
 CLSI متعلق به H11-A4 خون گيری شريانی در استاندارد

شرح داده شده است.
عواملی كه برروی جمع آوری نمونه خون تأثيرمی گذارند 
عواملی كه برروی جمع آوری يك نمونه خون تأثير می گذارند 
محل  نگهدارنده ها،  و  ضدانعقاد  مواد  از  استفاده  از  عبارتند 

خون گيری و هموليز.

مواد ضدانعقاد و نگهدارندۀ خون
از  پس  پالسما  نمونه  يا  خون  نمونه  يك  اينكه  برای 
خون  به  ضدانعقاد  مادة  يك  بايد  نشود،  منعقد  جمع آوری 
دارند:  وجود  متعددی  ضدانعقاد  مواد  كرد.  اضافه  كامل 
ازجمله، هپارين، فلوريدسديم، سيترات، اگزاالت، يدواستات،
acid citrate dextrose (ACD)
،ethylenediaminetetra - acetic acid (EDTA).
مورد  ضدانعقاد  مادة  گسترده ترين  هپارين  هپارین: 
استفاده برای آزمايش های شيميايی و هماتولوژی است ولی 
زنجيره ای  واكنش  از  استفاده  با  كه  آزمايش هايی  اكثر  برای 
پليمراز )PCR( انجام می شود، قابل استفاده نيست زيرا اين 
يك هپارين،  می كند.  مهار  را  پليمراز  آنزيم  بزرگ،   پروتئين 
mucoitin polysulfuric acid  است و به شكل نمك 
به  آنها  ليتيم و آمونيوم وجود دارد، كه همه  پتاسيم،  سديم، 
اين  هپارين  عيب  می گيرند.  را  انعقاد  جلوی  كافی  اندازه 
است كه قيمت آن گران بوده و درگسترش های خونی كه با 
Wright رنگ  آميزی می شوند، يك پس زمينة آبی درست 
می كند. گزارش شده است كه هپارين فعاليت اسيد فسفاتاز 
را مهار می كند و مانع اتصال كلسيم بهEDTA در روش های 
كمپلكس  تشكيل  در  كلسيم  آنها،  در  كه  می شود  آناليتيكی 
با EDTA نقش دارد. همچنين گزارش شده است كه اين 
به   )T4( تيروكسين  و   )T3(تری يدوتيرونين اتصال  در  ماده 
پروتئين های حاملشان تأثيردارد و بدين ترتيب باعث می شود 

كه غلظت شكل آزاد اين هورمون ها باال برود.
دو  كاتيون های  به  كه  است  جاذب  ماده  يك   :EDTA
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از  نمونه،  جمع آوری  با  رابطه  در  كافی  اطالعات 
جمله هشدارهای الزم در رابطه با حمل نمونه ها برروی 

برچسب بطری وجود داشته باشد.

جمع آوری نمونه ادرار کودکان
بدون  ادرار  نمونه  يك  جمع آوری  برای 
تناسلی  آلت  بايد  ابتدا  كودک،  يك  از  زمان بندی 
و  تميز  مقعد  اطراف  ناحيه  و  بيضه ها  و  كودک 

روغن های  يا  پوست  طبيعی  گونه چربی  هيچ  تا  شود  خشك 
پالستيكی كيسه  يك  نماند.  باقی  ناحيه  آن  در  شده  استفاده 
(U-bag,Hollister Inc,Chicago;or Tink-Col, C.R. 
Bard, Inc, Murray Hill, N.J.) 
تا  و  می شود  داده  قرار  شيرخوار  تناسلی  آلت  اطراف  در 
زمانی كه كودک ادرار كند در همان ناحيه باقی می ماند. برای 
جمع آوری نمونه ادرار زمان بندی شده در شيرخواران، از يك 
تخت مخصوص اينگونه جمع آوری ها به نام تخت متابوليك4  
استفاده می شود. اين تخت يك صفحه نرم دارد كه كودک را 
برروی آن می خوابانند و در زير اين صفحه يك ظرف قيفی 

قرار دارد كه به يك درن متصل است. 
در زير آن درن، يك ظرف برای جمع آوری ادرار قرار داده 
می شود. صفحه نرم رويی، مدفوع را نگه می دارد. با اين وجود، 
دارد.  اندازه ای  وجود  تا  با مدفوع،  ادرار  آلوده شدن  احتمال 
جمع آوری نمونه دركودكان بزرگتر، همانند جمع آوری نمونه 
در بزرگساالن می باشد و درصورت ضرورت  از والدين كمك 

گرفته می شود.

نگهدارنده های ادرار
برای  شده  توصيه  حجم های  و  نگهدارنده  مواد  رايج ترين 
مواد  است.  آمده  جدول4  در  شده  زمان بندی  جمع آوری 
كاهش  برای  معموالً  ولی  دارند  مختلفی  نقش های  نگهدارنده 
عمل باكتريايی يا تجزيه شميايی يا به منظور قابل حل كردن 
كنند،  رسوب  صورت  اين  غير  در  است  ممكن  كه  اجزايی 

استفاده می شوند. 
به  نگهدارنده  ماده  نبايد  آزمايش ها  از  بعضی  انجام  برای 
نمونه های ادرار اضافه كرد زيرا احتمال تداخل  با روش های 

آناليتيك وجود خواهد داشت.
يكی از مناسب ترين اَشكال نگهداری نمونه ادرار، قرار دادن 
بالفاصلة آن نمونه در يخچال است. قرار دادن نمونه ادرار در 
شيميايی  نگهدارنده های  نمودن  اضافه  با  كه  هنگامی  يخچال 
صورت  اسيديفيكاسيون  يا  ادرار  نگهدارندة  قرص های  نظير 

بگيرد، موفقيت آميزتر است.
برای  گسترده  طور  به   3  pH زير  تا  ادرار  كردن  اسيدی 
نگهداری نمونه های 24 ساعته استفاده می شود و به ويژه برای 
نمونه هايی كه قرار است كلسيم، استروئيد ها و وانيل مندليك 

اسيد)VMA( آنها اندازه گيری شود، مفيد است.
يك باز ضعيف نظير بيكربنات سديم يا مقداركمی هيدروكسيد 
است  قرار  كه  می شود  اضافه  نمونه هايی  به   ،)NaOH(سديم
اندازه گيری شود.  آنها  پورفيرين ها، اوروبيلينوژن و اسيد اوريك 
مقدار اين بازها بايد به حدی باشد كه pH نمونه را بين 8 تا 9 

تنظيم كند.
هنگامی كه جمع آوری زمان بندی شده به اتمام می رسد، نمونه را 
بايد بدون تأخير به آزمايشگاه رساند. در آزمايشگاه، حجم نمونه را 
بايد اندازه گيری كرد؛ اين كار را می توان با استوانه های مدرج انجام 
داد يا در صورت استفاده از ظرف های يكنواخت يا از قبل وزن 

شده، با وزن كردن آنها انجام داد.
جرم نمونة جمع آوری شده را می توان برحسب گرم گزارش 
كرد چنانچه گويی حجم آن نمونه برحسب ميلی ليتر بوده است. 
اندازه گيری وزن مخصوص يك نمونه وزن شده به ندرت ضرورت 
پيدا می كند زيرا خطای آناليز معموالً از خطای ناشی از عدم موفقيت 

در اصالح حجم نمونه به نسبت وزن آن فراتر می رود.
قبل از اينكه يك نمونه برای آزمايش های درخواست شده به 
ظروف كوچك منتقل شود، بايد آن را كاماًل مخلوط كرد تا از 
يكنواختی آن اطمينان حاصل شود زيرا تركيب ادرار در سرتاسر 
زمان جمع آوری متفاوت خواهد بود. برچسبی كه برروی ظرف 
كوچكتر زده می شود بايد برروی بدنه آن باشد، نه روی دهانه و نه 

روی درپوش آن.

مدفوع
آزمايش مدفوع، متدوال ترين آزمايش برای بررسی ميكروارگانيسم ها 
به عنوان عامل اسهال و بررسی heme به عنوان شاخصی از يك 

زخم خونريزی دهنده يا بيماری بدخيم در دستگاه گوارش است.
آزمايش مدفوع در اطفال، برای بررسی فعاليت تريپسين به منظور 
تشخيص فيبروز كيستيك انجام می شود. در بزرگساالن، بررسی 
مورد  تغذيه  ارزيابی شدت سوء  برای  مدفوع  نيتروژن و چربی 
استفاده قرار می گيرد و اندازه گيری پورفيرين های مدفوع، گاهی از 

اوقات برای مشخص كردن نوع پورفيری5 ضرورت می يابد.
معموالً هيچ گونه مادة نگهدارنده به مدفوع اضافه نمی شود ولی 
در تمام مدت زمان جمع آوری نمونه بايد ظرف جمع آوری نمونه 
را در داخل يخچال نگهداری كرد و مواظب بود كه با ادرار آلوده 

نشود.

4- metabolic bed 
5-porphyria 

از اجزای خونی، در نمونه خونی كه به طورصحيح از يك 
نمونه خونی  با  باشد  كاتتر وريدی مركزی جمع آوری شده 
كه به طور همزمان از يك وريد محيطی بدست آمده باشد 

تفاوت چشمگيری دارد.

همولیز
هموليز يعنی ازهم گسيختگی غشای گلبول قرمز كه منجر 
می گردد.  سلولی  اجزای  ساير  و  هموگلوبين  رهاشدن  به 
برود،  فراتر   200 mg/L از  كه غلظت هموگلوبين  هنگامی 
شواهد قابل مشاهدة هموليز در سرم ظاهر می گردد. هموليز 
مختصر، تأثير ناچيزی برروی اكثر مقادير آزمايشگاهی دارد. 
رقتی  اثر  شديد  هموليز  شيميايی،  متدوال  آزمايشات  در 
كه  دارد  سازنده ای  اجزای  از  دسته  آن  برروی  مختصری 
غلظتشان درگلبول های قرمز كمتر از غلظت آنها در پالسما 
باشد. با اين وجود، ممكن است تأثير چشمگيری در آن دسته 
از اجزای سازنده ای كه درگلبول های قرمز نسبت به پالسما با 
 ،)LD(غلظت باالتری وجود دارند، نظير الكتات دهيدورژناز
اجرای  زمان  در  شود.  مشاهده  فسفات  و  منيزيم  پتاسيم، 
روش های جديد، بايد تداخل طيفی به واسطة هموگلوبين را 

درسيستم های آزمايش  شيميايی ارزيابی كرد.

ادرار
نوع نمونه ادراری كه بايد جمع آوری شود، توسط تستی 

كه قرار است انجام گيرد تعيين می شود. 
نمونه های تصادفی يا زمان بندی نشده، تنها برای تعدادی 
از تست های شيميايی مناسب هستند؛ نمونه های ادرار معموالً 
در طول يك فاصله زمانی از پيش تعيين شده نظير1، 4، يا 
صبح،  اول  تميز  ادرار  نمونه  می شود.  جمع آوری  24ساعته 
بدين  و  می باشد  نمونه  غليظ ترين  معموالً  ناشتا،  حالت  در 
ترتيب برای معاينات ميكروسكوپی و برای تشخيص مقادير 
غيرمعمول  تركيبات  يا  پروتئين ها،  نظير  اجزايی  غيرعادی 

نظيرگنادوتروپين جفتی ترجيح داده می شود. 
نمونه ادرار تميز زمان بندی شده، در زمان های مشخصی 
از روز يا در طول فازهای معينی از عمل ادراركردن بدست 
 10 mL می آيد. برای تشخيص اورتريت باكتريايی، آزمايش
اول ادرار، مناسب ترين نمونه می باشد. در حاليكه نمونه ادرار 
ميانی، بهترين نمونه برای بررسی اختالالت مربوط به مثانه 
است. نمونه ادرار مجدد3، ادرار دفع شده در طول يك دوره 
زمانی پس از تخليه كامل مثانه می باشد؛ اين نمونه ادرار به 
طور مثال برای بررسی ميزان دفع گلوكز در طول يك تست 

تحمل گلوكز مورد استفاده قرار می گيرد. 
جمع آوری آن بايد متناسب با مصرف گلوكز، زمان بندی 
شود. به طور مشابه، در بعضی از اختالالت متابوليك، ادرار 
را بايد در طول بروز نشانه های بيماری يا بالفاصله پس از 

آن جمع آوری كرد.
شيمی  آزمايشگاههای  در  شده  انجام  تست های  چه  اگر 
جمع آوری  روش  نبودن  پاكيزه  تأثير  تحت  معموالً  بالينی 
انتقال  رسانيدن  حداقل  به  برای  ولی  نمی گيرند  قرار  ادرار 
باكتری های سطح پوست به ادرار، بيمار بايدآلت تناسلی خود 
را قبل از ادراركردن پاكيزه كند. اگر قرار است غلظت واقعی 
گلبول های سفيد تعيين شود، پاک كردن آلت تناسلی ضروری 
ادراری در رهنمود  نمونه های  می باشد. جزئيات جمع آوری 

CLSI آمده است.

نمونه های ادرار زمان بندی شده
دوره زمانی جمع آوری نمونه های زمان بندی شده بايد به 
حدكافی طوالنی باشد تا تأثير تغييرات كوتاه مدت بيولوژيك 

به حداقل برسد. 
زمانی  دوره  يك  طول  در  نمونه ها  باشد  قرار  كه  وقتی 
آموزش  موارد  دقيقًا  بايد  بيمار  شوند،  جمع آوری  خاص 
چنين  يك  جمع آوری  شروع  در  كند.  رعايت  را  شده  داده 
نمونه هايی بايد مثانه خالی شود، و اين ادرار دور ريخته شود. 
زمان بندی  برنامه  انتهای  تا  نمونه ها  تمام  بايد  آن  از  پس 
ادرار  زمان جمع آوری  طول  در  بيمار  اگر  شود.  جمع آوری 
نياز به دفع مدفوع پيدا كند بايد احتياط كند تا نمونه ادرار با 

مدفوع آلوده نشود.
اگر قرار باشد كه يك نمونه ادرار در طول چندين ساعت 
كرد  ادرار  جداگانه  ظرف های  در  بايد  شود،  جمع آوری 
اين  كرد.  بزرگتر جمع آوری  در يك ظرف  را  آنها  و سپس 
روش دو مرحله ای باعث می شود كه از خطر پاشيده شدن 
نگهدارنده ای نظير اسيد به بيمار خودداری شود. ظرف بزرگ 
در  يخچال  يك  در  نمونه،  جمع آوری  مدت  دركل  بايد  را 

دمای C˚4 نگهداری كرد.
ليتری  يك  بطری  يك  ساعته،  دو  نمونه های  برای 
ادرار  جمع آوری  برای  می باشد.  كافی  عمومًا  برچسب دار 
12 ساعته، يك بطری دو ليتری معموالً كفايت می كند؛ برای 
نمونه های24 ساعته، يك بطری سه تا چهار ليتری برای اكثر 
بيماران مناسب است. يك بطری منفرد امكان مخلوط كردن 
دوم  كه ظرف  در صورتی  و  می آورد  فراهم  را  نمونه  كافی 
مقداری  احتمالی  رفتن  دست  از  مانع  نرسد،  آزمايشگاه  به 
ادرار24  نمونه  جمع آوری  كه  زمانی  تا  می شود.  نمونه  از 
بررسی  برای  را  نمونه  از  بخشی  نبايد  نشده،  تمام  ساعته 

ميكروسكوپی يا آزمايش مولكولی برداشت. 
برداشتن بخش هايی از نمونه حتی زمانی كه حجم نمونه 
مجاز  باشد  تصحيح شده  و  اندازه گيری شده  برداشته شده، 
ادرار در طول روز  در  اجزای موجود  اكثر  دفع  زيرا  نيست 
قرار  مسئله  اين  تأثير  تحت  تست  نتايج  و  است  متفاوت 

خواهندگرفت.

3- double-voided specimen
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جمع آوری وجود دارد. در روش اول، به بيمار مقدار كمی از يك 
دهان شويه داده می شود و به او گفته می شود كه دهان خود را با 
آن كاماًل بشويد و سپس آن را از دهان خود به داخل يك لوله 

جمع آوری نمونه بريزد.
 برای اطمينان از بازيابی سلول قابل زنده ماندن بايد دهان شوية 
مورد استفاده را از نظر محتوای فنول و اتانول مورد بررسی قرار داد. 
آزمايش  منظور  به  نمونه  جمع آوری  برای  دوم،  روش  در 
ميكروبيولوژيك، از يك سوآب استفاده می شود؛ با اين وجودگاهی 
از اوقات از سوآب ها برای جمع آوری سلول های ناحيه گونه ای 

دهان نيز استفاده می شود.
يك  با  مصنوعی  ابريشم  يا  داكرون  سوآب  يك  از  استفاده 
دسته پالستيكی، ارحج است زيرا سوآب های آلژينات كلسيم يا 
سوآب های دارای دستة چوبی ممكن است حاوی موادی باشند كه 
آزمايش های بر پاية PCR را مهار می كنند. پس از جمع آوری نمونه، 
سوآب را می توان در داخل نوعی ظروف پالستيكی نگهداری كرد 
كه در آنها محكم بسته می شود14 يا در مايعی نظير سالين بافر شده با 

فسفاتPBS( 15( يا محيط كشت ويروسی فرو برد.
جداگانه،  سلولهای  نمونه  جمع آوری  سنتی  روش  يك 
نمونه برداری از پرزهای كوريونیCVS( 16( می باشد. در اين روش، 
يك كاتتر يا يك سوزن را وارد جفت می كنند و مقداری از پرزهای 

كوريونی را كه برآمدگی ها عروقی كوريون هستند، برمی دارند.
ساختار ژنتيكی و كروموزومی اين بافت، همانند ساختار آنها 
در جنين است و برای بررسی اختالالتی كه ممكن است در جنين 
وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گيرد. يك نمونه CVS را 
می توان در هفته های دهم تا دوازدهم بارداری مورد آزمايش قرارداد 
در حالی كه اين كار را نمی توان تا هفته 15يا20 بارداری برروی مايع 

آمنيوتيك انجام داد.

بافت های توپر 
بافت بدخيم پستان، يك بافت توپر است كه برای بررسی گيرندة 
استروژن و پروژسترون مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد. در يك 

چنين سنجش هايی، حداقل 0/5 تا 1 گرم از بافت  را با جراحی 
برمی دارند و چربی و قسمت غيرتوموری آن را جدا می كنند.

سپس بافت را در عرض20 دقيقه منجمد می كنند و اين كار را 
ترجيحاً در نيتروژن مايع يا مخلوطی از يخ خشك و الكل انجام 
می دهند. برای تأييد اينكه نمونة گرفته شده واقعاً يك بافت بدخيم 

است، يك برش هيستولوژيك از آن مورد آزمايش قرار می گيرد.
كردن  آماده  و  آوردن  بدست  برای  می توان  روش  همين  از   
بافت توپر برای آناليز توكسيكولوژيك استفاده كرد؛ با اين وجود، 
هنگامی كه قرار است عناصركمياب مورد آزمايش قرار گيرند، تمام 
موارد بكار رفته در ظروف جمع آوری و حمل و نقل نمونه بايد از 
پالستيك يا موادی درست شده باشد كه فاقد عناصركمياب باشند.

اخيراً از آناليز ژن سوماتيك، نظير بازآرايی گيرندة سلول T و 
توسعة دودمانی17 اطالعاتی مهم در اختيار پزشكان قرار می دهد. 
برای يك چنين مطالعاتی نمونه ای كه به دست آزمايشگاه تشخيصی 
مولكولی می رسد غالباً بافتی است كه با فرمالين تثبيت شده و در 
پارافين جای گرفته است18 )بافت FFPE(. به طوركلی، فرمالين بافر 
شدة خنثی كه حاوی هيچ گونه فلز سنگين نيست، ارجحيت دارد. به 
عنوان يك روش جايگزين، نمونة بافتی را بدون فيكساسيون دائمی، 
 )OCT( مطلوب19  بُرندة  تركيب  در  آن  منجمدكردن  به وسيله 
نگهداری می كنند. OCT مخلوطی از پلی وينيل الكل و پلی اتيلن 
گليكول است كه نمونه را  احاطه می كند ولی به درون بافت نفوذ 

نمی كند.

موها و ناخن ها
بررسی  مورد  نادر  فلزات  آناليز  برای  انگشتان  ناخن  و  موها 
قرار می گيرند. با اين وجود، روش های جمع آوری آنها به خوبی 
استاندارد نشده است، و اندازه گيری های كمی روی نمونه خون يا 

ادرار بهتر انجام می شود.
نمونه مو همچنين برای بررسی محتوای دارويی مورد آناليز قرار 
می گيرد. در حال حاضر، استفاده از نمونه مو يا ناخن عموماً محدود 

به پزشكی قانونی می باشد.

14- air-tight plastic container 
15- phosphate-buffered saline 
16- Chorionic Villus  Sampling

17- clonal expansion 
18- formalin fixed paraffin embedded 
19- optimal cutting compound
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مایع مغزی – نخاعی
مايع نخاعی معموالً از ناحيه كمر بدست می آيد، هرچند كه يك 
پزشك ممكن است گاهی از اوقات آناليز مايع بدست آمده از ناحيه 
گردنی يا از يك سيسترن6 يا بطن مغزی را در طول عمل جراحی 
درخواست كند. مايع نخاعی هنگامی مورد بررسی قرار می گيرد 
كه وجود )1( يك رخداد عروقی-مغزی، )2(مننژيت، )3( بيماری 
ميلين زدا، يا )4( درگيری مننژ در يك بيماری بدخيم مورد شك و 
ترديد باشد. كشيدن مايع نخاع بايد هميشه توسط يك پزشك انجام 
شود. لوله های جمع آوری نمونه بايد استريل باشند به ويژه اگر 

آزمايش ميكروبيولوژيك الزم باشد.
 از آنجايی كه ممكن است قسمت اول نمونه با بقايای بافتی يا 
باكتری های موجود برروی پوست آلوده شده باشد، نمونة موجود 
در لوله اول را بايد برای آزمايش های شيميايی يا سرولوژيك، 
لوله دوم را برای آزمايش های ميكروبيولوژيك و لوله سوم را برای 

آزمايش های  ميكروسكوپی و سيتولوژيك مورد استفاده قرار داد.

مایع سینویال
تكنيك بدست آوردن مايع سينويال برای آزمايش، آرتروسنتز7 
ناميده می شود. مايع سينويال برای كمك به مشخص كردن نوع 
آرتريت و به منظور تمايز تراوش8 های غيرالتهابی از مايعات التهابی، 
از مفاصل كشيده می شود. در حالت طبيعی، تنها مقداركمی مايع در 
هر مفصل وجود دارد ولی حجم اين مايع معموالًً در صورت وجود 

بيماری های التهابی بسيار افزايش می يابد.
توسط يك  استريل  از روش های  استفاده  با  بايد  آرتروسنتز   
پزشك انجام شود و تكنيك بكارگرفته شده بسته به محل آناتوميك 

و اندازه مفصل، از مفصلی به مفصل ديگر فرق می كند. 
پزشك اغلب اوقات در مواردی كه حجم مايع قابل دسترس 
برای تمام آزمايشات ناكافی باشد، ارجحيت آزمايش هايی را كه بايد 

انجام شود مشخص می كند.
اندازه گيری  و  كشت  مولكولی،  تشخيص  آزمايش های  برای 
گلوكز و پروتئين بايد از لوله های ساده استريل استفاده كرد؛ برای 
شمارش كامل گلبول های قرمز و شمارش كامل و افتراقی گلبول های 
سفيد، يك لولهEDTA ضرورت دارد. الم های ميكروسكوپی را 
برای رنگ آميزی با گرم يا ساير رنگ های الزم و برای مشاهده  با 

چشم غيرمسلح تهيه می كنند.

مایع آمنیوتیک 
بيماری های  تشخيص  برای)1(  آمنيوتيك  مايع  جمع آوری 
مادرزادی پيش از تولد، )2( به منظور بررسی رسيده بودن جنين9، يا 
)3( برای جستجوی ايزوايمونيزاسيون Rh يا عفونت داخل رحمی، 

توسط يك پزشك انجام می شود.
برای بدست آوردن نمونه مايع آمنيوتيك، ابتدا بايد پوست را 
تميزكرد و ماده بيحسی به آن تزريق كرد و mL10 از مايع آمنيوتيك 
را به درون سرنگی كشيد كه به يك سوزن مخصوص كشيدن مايع 

انتقال اين مايع به آزمايشگاه از  نخاع10 متصل شده است. برای 
ظروف استريل نظير لوله های پلی پروپيلن يا ليوان های مخصوص 

جمع آوری ادرار استفاده می شود.
اگر قرار است كه اين نمونه برای تعيين تكامل ريه جنين با 
استفاده از نسبت لسيتين به اسفنگوميلين)L/S( يا نسبت آلبومين به 
سورفاكتانت استفاده شود، ظرف حاوی نمونه را بايد فوراً در داخل 

يخ قرار داد.
 اگر قرار است كه برای آناليز اسپكتروفوتومتريك استفاده شود، 
نمونه را بايد به داخل يك لوله يا ظرف قهوه ای رنگ انتقال داد تا از 
تجزية نوری بيلی روبين جلوگيری شود. يا به جای آن می توان ظرف 

حاوی نمونه را با يك فويل آلومينيوم پوشانيد.

مایع جنب، پریكارد و آسیت
مقدار  عادی  حالت  در  صفاقی  و  پريكارد  جنب،  حفره های 
كمی مايع سروز دارند كه سطوح غشايی احشائی و جداری را نرم 
می كنند. التهاب يا عفونتی كه اين حفره ها را درگيركرده باشد باعث 

تجمع مايع در آنها می شود.
برای افتراق تراوش از اگزودا11 می توان اين مايع را از درون 
حفرة مربوطه بيرون كشيد؛ افتراق اين دو مسئله با آناليز پروتئين يا 
آنزيم امكان پذير است. به روش جمع آوری نمونه از اين حفره ها 
پاراسنتز12 گفته می شود. هنگامی كه مايع جنب كشيده شود به آن 
روش، توراكوسنتز گفته می شود؛ اگر اين كار در مورد حفره پريكارد 
انجام شود، به آن پريكارديوسنتز گفته می شود. پاراسنتز بايد فقط 
توسط پزشكان با تجربه و ماهر انجام شود. امروزه اكوكارديوگرافی 

جايگزين پريكارديوسنتز شده است.

بزاق
اگرچه بعضی از افراد از اندازه گيری غلظت بعضی از آناليت های 
موجود در بزاق جانبداری می كنند، ولی كاربرد بالينی روش های 
مورد استفاده برای بزاق محدود است. استثنائات آن عبارتند از: 
اندازه گيری اجزای گروه خونی برای تعيين ژنوتيپ ها و اينكه آيا 
آنتی ژن های گروه خونی فرد در مايعات مخاطی او ترشح می شود يا 
خير13 و اخيراً برای تشخيص وجود آنتی بادی های ضدHIV. برای 
ديدن مبحث مربوط به اندازه گيری داروها در بزاق، به فصول30 و 

31 مراجعه كنيد.
برای تهيه نمونه بزاق، ابتدا از فرد خواسته می شود كه دهان خود 
را با آب بشويد و سپس يك ماده خنثی نظير يك تكه مداد پاک كن 
يا موم پارافين را به مدت30 ثانيه تا چند دقيقه بجود. اولين قسمت 
بزاق دور ريخته می شود؛ و سپس بزاق در داخل يك ظرف كوچك 

شيشه ای جمع آوری می گردد.

سلول های خاص 
جمع آوری سلول های سطح گونه ای مخاط دهان، به عنوان يك 
منبع عالی از DNA ژنومی شناخته می شود. دو روش متدوال برای 

6-cistern
7- arthocentesis
8-effusion 

9-fetal maturity  
10-spinal needle  
11-exudate 
 

12-paracentesis
13- secretor status
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هيچ  در  دهنده)2(  گواهی  بدنه های  و  بوده  پذير  امكان   )1(
كشوری به طور مستقيم مجاز به ارائه گواهينامه تائيد صالحيت 

فنی در حوزه آزمايشگاه ها نمی باشند.

امتیازات و برتری های یک مرکز آزمایشگاهی اکریدیت شده 
یا تائید صالحیت فنی شده نسبت به سایر آزمایشگاه ها:

الف( كمك در شناسائی و انتخاب آزمايشگاه قابل اطمينان 
توسط بيمار و پزشك كه اطالعات كامل و جامعی از اسامی 
آزمايشگاه های واجد صالحيت و قابل اطمينان ندارند كه نهايتا 
منجر به افزايش تعداد مراجعين ارجاع شده به آن مركز و ارتقا 

كمی و كيفی آن مركز می گردد. 
آزمايشگاه  در  رخدادها  يا  خطاها  رسيدن  حداقل  به  ب( 
اكريديت شده كه عمدتا به دليل مديريت اثر بخش خطاها يا 
و  دائمی  اصالحی  اقدامات  مناسب  طراحی  و  انطباق ها  عدم 

اثربخش می باشد.
ج( جلوگيری و كاهش جدی در حوزه تست های مجدد 
نابجا و تكرار های نابجا و نهايتا  كاهش محسوس هزينه های 

آزمايشگاه 
د( كسب اعتبار و صالحيت ملی و بين المللی و معرفی مركز 
آزمايشگاهی اكريديت شده به عنوان يك مركز مرجع و صحه 
گذار قابل اطمينان در سطح آزمايشگاه های پزشكی در حوزه ملی 
و بين المللی. به عنوان مثال نتيجه يك تست غير طبيعی گزارش 
شده توسط يك يك آزمايشگاه تائيد صالحيت شده )اكريديت 
شده( در كل مراكز معتبر پزشكی و آزمايشگاهی دنيا معتبر و قابل 

اطمينان بوده و نيازی به تكرار بی مورد ندارد. 

فنی  صالحیت  تائید  حوزه  در  کشور  کنونی  وضعیت 
آزمایشگاه های تشخیص طبی

آزمايشگاه مرجع سالمت در حوزه وزارت بهداشت و درمان 
به عنوان يك نهاد مجاز و دارای صالحيت قانونی )بی طرف و 
مستقل( در سطح يك نهاد تائيد صالحيت )اعتبار بخش( ملی  
بخش های مهمی از الزامات فنی و مديريتی ايزو 15189 را به 
عنوان يك الگو و استاندارد برای آزمايشگاه ها به عنوان الزام 
را  الزامات  اين  كليه  كه  مراكزی  برای  و  است  نظر گرفته  در 
برآورده نمايند گواهينامه لوح كيفيت صادر می نمايد كه دارای 
ارزش يك گواهينامه تائيد صالحيت فنی و مديريتی در سطح 
كيفيت  لوح  درخواست  ضمن  در  می باشد.  كشوری  و  ملی 
توسط آزمايشگاه ها را اختياری و داوطلبانه  بنا بر درخواست 

مراكز آزمايشگاهی قرار داده است. 
آزمایشگاه  بخشی(  )اعتبار  صالحیت  تائید  از  هدف   

های تشخیص پزشكی در ایران
نظام تائيد صالحيت )اعتبار بخشی( كه با هدف نزديك سازی 
تشخيص  آزمايشگاه های  ملی  استاندارد های  كيفی  انطباق  و 

پزشكی كشور با استانداردهای بين المللی و روز دنيا از جمله  
می باشد  و..  ايزو   / جهانی  بهداشت  سازمان  استانداردهای 
بايستی توسط موسسات دولتی و واجد صالحيت انجام گردد 
كه خود اعتبار خود را از يك موسسه معتبر بين المللی كسب 

نموده باشند.

)اعتبار  صالحیت  تائید  نهادهای  مشكالت  بر  مروری 
بخش( دولتی با نگاهی خارج از بدنه نهادهای دولتی 

تائيد صالحيت  نهاد  ثابت  و  رسمی  عضويت  به  نياز   -1
آزمايشگاه های پزشكی ايران )آزمايشگاه مرجع سالمت يا اداره 
استاندارد ايران( در مجمع جهانی اعتبار بخشی بين المللی )1( 
و اتحاديه اعتبار بخشی بين المللی آزمايشگاه ها )2( در حداقل 
گواهينامه  اعطا  رسمی  مجوز  دريافت  جهت  به  ممكن  زمان 
به  بين المللی(  و  )رسمی   17025 و   15189 فنی  صالحيت 

آزمايشگاه های پزشكی  ايران
1- IAF ( international Accreditation forum) 
2- ILAC (international laboratory Accreditation 
corporation ) 
2- اعالم صريح و شفاف نهادهای دولتی اعتبار بخش به 
كه  موضوع  اين  بر  مبنی  كشور  پزشكی  آزمايشگاه های  كليه 
هيچ سازمان گواهی دهنده مجازی در ايران يا جهان مجاز به 
صدور گواهينامه رسمی و بين المللی 15189 نمی باشد و اين 
سازمان های گواهی دهنده صرفا مجاز به ارائه گواهی انطباق 
در حوزه 15189 می باشند و صدور گواهينامه 15189 كه يك 
گواهينامه كيفيت و صالحيت فنی در آزمايشگاه های پزشكی 
تائيد صالحيت  قانونی  نهاد  از طرف  بايستی  باشد صرفا  می 
معتبر در سطح ملی و بين المللی صورت پذيرد كه در ايران 

صرفا در سطح ملی در حال طراحی و برنامه ريزی می باشد.
3- نياز به تبيين دقيق ساختار نظام تائيد صالحيت  آزمايشگاه ها از 
جانب موسسات دولتی خصوصا درحوزه طراحی وسياست گذاری 
/ برنامه ريزی / اجرا / نظارت و مميزی و بررسی اثر بخشی  فرآيند 

نظام تائيد صالحيت )اعتبار بخشی( در سطح كشور.
توسعه  و  صالحيت  واجد  مميز  بانك  تقويت  به  نياز   -4
بدنه سيستم نظارتی با توجه به كمبود محسوس نيروی انسانی 
در  تجربه(  با  و  ديده  )آموزش  واجد صالحيت  و  متخصص 
حوزه مميزی شخص سوم توسط موسسات دولتی متولی تائيد 

صالحيت )آزمايشگاه مرجع سالمت و اداره استاندارد(.
راهكار پیشنهادی: 

متخصص  انسانی  نيروهای  سرمايه  از  بيشتر  استفاده   -1
واجد صالحيت وآموزش ديده شاغل در بخش خصوصی در 

حوزه مميزی شخص سوم وتائيد صالحيت 
مميز  تربيت  جامع  دوره های  مستمر  اجرا  و  طراحی   -2
قوی  ديد  با  آزمايشگاهی  فنی  كارشناسان  بدنه  از  سرمميز  و 

مقدمه: در عصر حاضر آزمايشگاه ها بدون همراهي با وا ژه 
كيفيت محكوم به شكست و حذف از گردونه رقابت بوده و 
در اين فرآيند جاري شده در مراكز آزمايشگاهي بايستي در 
ارتقاء  و  فني  صالحيت  تائيد  موضوع  به  كيفيت  كنارمقوله 
كيفيت نيز نگاهي عميق و فرآيند نگر داشته باشند تا به درجه 
يك آزمايشگاه با صالحيت )ممتاز و شايسته( ارتقا يافته و در 
كليه حوزه ها موفق باشند. جهت درک صحيح موضوع تائيد 
صالحيت )اعتبار بخشی( نياز است كه از تعاريف پايه  در 

اين حوزه درک درستی داشته باشيم.
   Accreditation	صالحيت	تائيد	يا	بخشی	اعتبار	تعريف
اعتبار  موسسه  يك  جانب  از  صالحيت  گواهی  صدور   

بخش بی طرف در يك حوزه فعاليت مشخص را گويند 
)تائيد	 بخشی	 اعتبار	 بدنه	 	Accreditation body

صالحيت(:		
تائيد  اختيار  حوزه  با  صالحيت  واجد  قانونی  نهاد  به 
صالحيت )اعتبار بخشی( را گويند كه  دو ويژگی خاص اين 
نهادها بی طرفی )1( و مستقل بودن )2( اين نهادها می باشد. 
آزمايشگاه	ها	 صالحيت	 تائيد	 يا	 بخشی	 اعتبار	

Laboratory Accreditation
اعتبار بخشی يك شناخت رسمی از آزمايشگاه های قابل 
اطمينان و با صالحيت را جهت مشتريان يا ذينفعان  آزمايشگاه 
فراهم  قرارداد(  يا ساير موسسات طرف  يا پزشك و  )بيمار 
می نمايد. پس از تائيد صالحيت اوليه بدنه های اعتبار بخشی 
به طور منظم اين مراكز آزمايشگاهی تائيد صالحيت شده را 
مورد ارزيابی مجدد قرار می دهند تا ثابت گردد كه انطباق با 
الزامات استاندارد مستمر می باشد و استانداردها به طور كامل 
آزمايشگاهی  مراكز  اين  است.  شده  داده  استقرار  و  اجرائی 
تائيد صالحيت شده كه صالحيت فنی آنان تائيد شده است 
الزم است در فواصل ارزيابی های مجدد مورد ارزيابی مهارتی 

)3( قرار گيرند.
اهداف اصلی تائید صالحیت آزمایشگاه های پزشكی 

IFCC از منظر
1- تشخيص و درمان بسياری از بيماری ها بر اساس تفسير 
تست های آزمايشگاهی می باشد لذا ضعف يا فقدان صالحيت 
فنی در حوزه آزمايشگاه های پزشكی می تواند منجر به بروز 

خطاهای جبران ناپذير درحوزه تشخيص و درمان بيماری و 
تهديد جان بيمار می گردد.

و  )بيمار  پزشكی  آزمايشگاه  حوزه  اصلی  مشتريان   -2
قابل  آزمايشگاه  انتخاب يك  برای  كافی  فنی  دانش  پزشك( 
اطمينان با سطح كيفی باال را ندارند لذا هدايت و ارجاع بيمار 
و پزشك به سمت آزمايشگاه های تائيد صالحيت شده كامال 
توليد  به  منجر  و  بوده  علمی  معيارهای  اساس  بر  و  عادالنه 

رضايت واقعی در بيمار و پزشك خواهد شد.
از  بيمه ای  سازمان های  و  پزشك  و  بيمار  استفاده   -3
كاهش  به  منجر  شده  صالحيت  تائيد  آزمايشگاهی  مراكز 
به  نياز  عدم  آن  اصلی  دليل  كه  می گردد  هزينه ها  محسوس 
نياز  متعدد و عدم  آزمايشگاهی  به مراكز  بيمار  ارجاع مكرر 
مجدد  تست های  برای  مكرر  و  جديد  نمونه گيری های  به 
تائيدی می باشد. اين كاهش هزينه ها شامل هر دو گروه مراكز 
آزمايشگاه  مشتريان  و  شده  صالحيت  تائيد  آزمايشگاهی 

می باشد. 
پزشكی واجد صالحيت  آزمايشگاه  و گرايش  4- عالقه 
موسسه  يك  توسط  آنها  صالحيت  می خواهند  كه  باال  فنی 
با  و  گيرد  قرار  تصديق  و  ارزيابی  مورد  مستقل  و  بی طرف 
و  فنی  توانمندی های  معرفی  صدد  در  باال  نفس  به  اعتماد 

صالحيت خويش می باشند. 
در  آزمایشگاه ها  بخشی  اعتبار  یا  صالحیت  تائید  آیا 

کشورهای دنیا اجباری و الزامی است؟
تائيد صالحيت آزمايشگاه های تشخيص طبی در تمام دنيا  
الزامات  و  معيارها  اساس  بر  اختياری  و  داوطلبانه  طور  به 
استانداردهای تخصصی حوزه )اسكوپ( آزمايشگاه تشخيص 
طبی  انجام می شود )بر اساس الزامات ايزو 15189 يا هر الزام 
قانونی تعريف شده و مورد تائيد آن نهاد(. تائيد صالحيت فنی 
توسط يك بدنه يا نهاد اعتبار بخش )تائيد صالحيت كننده( 
الماللی كه معتبر ودارای صالحيت قانونی باشد  ملی يا بين 
انجام می شود و پس از مراحل مميزی و تائيد نهائی گواهينامه 
تائيد صالحيت كه دارای اعتبار بسيار باالئی در حوزه كيفيت 
اعطا  لذا  می گردد.  اعطا  آزمايشگاهی  مركز  آن  به  می باشد 
گواهينامه تائيد صالحيت فنی )ايزو 15189( به هر آزمايشگاه 
تشخيص طبی صرفا از طريق بدنه های اعتبار بخشی قانونی 

راز پايداری و ماندگاری آزمايشگاه ها 
حركت به سوی كيفيت و تائيد صالحيت )اعتبار بخشی( آزمايشگاه ها
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)Atherosclerosis( سفت شدن رگ ها
 واكسن و بيوانفورماتيك

 پيام بهزادی
عضو هیات علمی گروه میكروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی،

واحد شهرقدس )نویسنده مسئول مكاتبات( 
behzadipayam@yahoo.com

 الهام بهزادی
گروه میكروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرقدس

 با همكاری سيد مهدي بلورچي
مدرس دانشگاه علوم پزشكي تهران

s-mahdi@bolourchi.ir

مشكالتی  و   )Atherosclerosis( رگ ها  شدن  سفت 
بسياری  افراد  مرگ  به  منجر  می آيد،  بوجود  آن  به  دنبال  كه 
در سراسر جهان می گردد. از ويژگی های مهم بيماری سفت 
التهاب مزمن در بخش داخلی  شدن رگ ها، تجمع چربی و 
ديواره  سرخرگ های بزرگ و متوسط بوده كه اين حالت در 
ضايعات  می شود.  تشديد  پرخون  مناطق  و  انشعابات  محل 
آدمی  عمر  ابتدايي  در سال های  از سفت شدن رگ ها  ناشی 
شكل می گيرند و طی دهه ها پيشرفت نموده و در بسياری از 
موارد دارای تظاهرات بالينی مشخصی نبوده و معموال تحت 
شرايط خاصی منجر به بروز انفاركتوس ميوكاردی و يا سكته 

می گردد.
از عوامل مستعدكننده ی بيماری سفت شدن رگ ها می توان 
فشار  خون،  كلسترول  بودن  باال  مانند  ژنتيكی  زمينه های  به 
پيشينه ی  داشتن  و  )مليتوس(، جنسيت  ديابت شيرين  خون، 
گاهی  همچنين  نمود.  اشاره  خانواده  در  قلبی  بيماری های 
اوقات، عوامل محيطی نيز به عنوان عوامل مستعدكننده مطرح 
غذايي  رژيم  داشتن  به  می توان  ميان  اين  در  كه  می گردند 
كرد.  اشاره  سيگار  كشيدن  و  تحرک  بدون  زندگی  پرچرب، 
البته نكته ی مهمی كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه 
و  چندگانه  به صورت  شده  ياد  مستعدكننده  عوامل  چنانچه 

پيدا  افزايش  آنها  مخرب  اثر  گردد،  پديدار  فرد  در  مشترک 
می كند )سينرژيسم(. 

بر  عالوه  كه  است  شده  مشخص  امروزه  همچنين، 
در  نيز  آنتي بادي ها  و   T سلول های  منوسيت ها/ماكروفاژها، 
اين  دارند.  برعهده  مهمی  نقش  خودايمن  بيماری  اين  بروز 
مسئله نشان می دهد كه در بروز بيماری سفت شدن رگ ها، 
نقش  سازشی  ايمنی  سيستم  چه  و  ذاتی  ايمنی  سيستم  چه 

مهمی را از خود ايفا می نمايند.
آنتی بادی  آن  عليه  بدن  كه  خودی  ساختارهاي  از  يكی 
هستند.   )HSPs( گرمايي  پروتئين های شوک  می كند،  توليد 
پروتئين های مزبور، به صورت گسترده در بسياری از موجودات 
همراه،  )پروتئين های  كاپرونی  نقش  و  داشته  وجود  زنده 
پروتئين ها  و  پلی پپتيدها  تاب خوردگی  و  پيچش  از  مانع  كه 
می شوند( را از خود نشان می دهند. با توجه به مطالعات انجام 
شده بر روی الگوهای حيوانی، در حيوانات مبتال به بيماری 
 HSP60 سفت شدن رگ ها، ميزان آنتی بادی ترشح شده عليه
دچار  كه  رگ ها  اندوتليالی  سلول های  زيرا  می يابد؛  افزايش 
استرس می شوند اقدام به توليد بيش از حد HSP60 نموده كه 
پروتئين مزبور شباهت بسيار زيادی با HSP65 باكتری های 
به   HSP60 پروتئين  بنابراين،  دارد؛   Mycobacterium

تكنيكال )جامعه آزمايشگاهی نيازمند حضور مميزين خارجی 
آموزش ديده با ديدگاه مديريتی و تكنيكال قوی به طور تواما 
طرفانه  بی  ديدگاه  مميز شخص سوم  جايگاه  در  كه  می باشد 

داشته و فاقد جهت گيری سازمانی باشند(.
3- برنامه ريزی جهت اعزام نيروهای متخصص آزمايشگاهی 
با هدف  بخشی  اعتبار  در حوزه  موفق  و  معتبر  به كشورهای 
نظام  اجرای  و  برنامه ريزی  روند  دقيق  بررسی  و  الگوبرداری 
 / استراليا   / انگلستان   / )كانادا  كشورها  آن  در  بخشی  اعتبار 

مالزی و هند و..(.
خصوصی  بخش  تدريجی  تقويت  و  اعتماد  به  نياز   -5
)انجمن های علمی و صنفی و موسسات معتبر در حوزه استاندارد 
تائيد  نظام  مميزی  و  اجرائی  حوزه  به  ورود  جهت  در  سازی( 
صالحيت آزمايشگاه ها با هدف تقويت نقش موسسات دولتی به 
عنوان راهبر و سياست گذار در بدنه نظام تائيد صالحيت و عدم 

ورود به جزئيات و اجرا.
راهكار پیشنهادی:

طراحی و تدوين معيارها و شاخص های تاييد صالحيت 
جهت انجمن های علمی و صنفی و موسسات آموزشی مشاور 
استاندارد سازی در بخش خصوصی و پس از آن مميزی دقيق 
تائيد صالحيت  به عنوان بدنه حد واسط نظام  اين موسسات 
نقش  از  دولتی  موسسات  خروج  عدم  هدف  با  آزمايشگاه ها 
به عنوان سياست گذار و طراح )نقش راهبری  كالن خويش 
و نظارتی در نظام تائيد صالحيت( و عدم ورود به جزئيات و 

بدنه اجرائی و مميزی درنظام تائيد صالحيت.
با توجه به كمبود دائمی اعتبار و مشكالت خاص در سيستم های 
از  می گردد  پيشنهاد  مديريتی  اليه های  ثبات  عدم  نظير  دولتی 
توان فنی و اعتباری بخش خصوصی توسط موسسات دولتی 
بيشتر استفاده شود و نهايتا نقش موسسات دولتی در نظام تائيد 
به جزئيات  ورود  تا  باشد  نظارتی  و  راهبری  نقش  صالحيت 
تائيد  نظام  تشكيالتی  هرم  و  ساختار  تدوين  مثال  عنوان  به 
صالحيت / تدوين و اصالح استانداردهای ملی آزمايشگاهی 
كشور/ نظارت مستمر بر نحوه مميزی و امور اجرائی نظام تائيد 

صالحيت توسط انجمن ها و بخش خصوصی.
6- كمبود اهرم های تشويقی ساده و قابل دسترسی جهت 
ازا  به  دولتی  موسسات  جانب  از  محيطی  آزمايشگاه های 

استاندارد سازی و استقرار سيستم مديريت كيفيت.
راهكار پیشنهادی: 

تعريف مكرر و مجدد مزايای )مادی و معنوی( استاندارد سازی 

و كسب صالحيت در آزمايشگاه ها در برنامه ها و سمينارهای 
آموزشی به عنوان مثال اگر يك آزمايشگاه به سمت استاندارد 
كه  معنوی  مزايای  بر  عالوه  برود  صالحيت  كسب  و  سازی 
آزمايشگاه  سيستم  اثربخشی  و  كيفی  سطح  افزايش  شامل 
می باشد چه تفاوتی با ساير آزمايشگاه های فاقد صالحيت دارد 
و از چه سطح حمايت های تشويقی معنوي و مادی از جانب 

دولت قرار می گيرد.
7- خطر عدم رعايت عدالت و بی طرفی و نداشتن منافع 
از  محيطی  آزمايشگاه های  سوم  شخص  مميزی  در  سازمانی 

جانب انجمن های علمی و صنفی آزمايشگاهی. 
راهكار پیشنهادی:

مميزی شخص  از حوزه های  واگذاری بخشی  در صورت 
محيطی  آزمايشگاه های  مديريتی  و  فنی  تائيد صالحيت  سوم 
صنفی  و  علمی  انجمن های  به  دولتی  موسسات  جانب  از 
فاقد  كه  كارشناسانی  و  متخصصين  از  استفاده  آزمايشگاهی 
ديدگاه صنفی در حوزه ارزيابی خويش باشند از اهميت باالئی 

برخوردار است.

راستای  در  کشور  آزمایشگاه های  چالش های  و  مشكالت 
استقرار نظام اعتبار بخشی و تائید صالحیت

1- آشنائی ناقص و ناكافي مسئولين آزمايشگاه ها )مسئول 
الزامات  و  مبانی  با  بخش ها(  مسئولين  و  سوپروايزر  و  فنی 

مديريتی ايزو  و  استاندارد سازی در آزمايشگاه ها 
راهكار پیشنهادی: 

1- تداوم در برنامه ريزی و اجرای برنامه های آموزشی در 
الزامات  نمودن  اجرائی  نحوه  و  سازی  استاندارد  مبانی  حوزه 
قانونی با ذكر جزئيات و نحوه استقرار و اجراي اين الزامات.  

2- معرفی الگو های موفق كه با استاندارد سازی به اهداف 
كوتاه مدت و دراز مدت خويش در حوزه های كيفی و اقتصادی 

دست يابی پيدا نموده اند.
در  استانداردسازی  مقوله  كاره  نيمه  و  ناقص  اجرای   -2
آزمايشگاه ها كه نياز به حفظ و نگاه داری مداوم دارد نهايتا منجر 
آزمايشگاه ها  برخی  در  بازی صرف  كاغذ  و  كيفيت زدگی  به 
می گردد كه تبعات منفی زيادی در پی خواهد داشت و صرفا 

منجر به توليد هزينه برای آزمايشگاه می گردد. 
آزمايشگاه های  كيفی  سطح  دار  معنی  سطح  اختالف   -3
كشور به لحاظ سطح اعتقاد و تعهد به اين برنامه و عدم تدوين 

زير ساخت های آموزشی الزم جهت اجرای اين برنامه.
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ارزشيابی اطالعات بدست آمده، بهترين آنتي ژن های خودی 
پاسخ های  القای  برای  مناسب  اپي توپ های  دربردارنده ی 

ايمنی هومورال و سلولی را انتخاب كرد.
آن  نموده اند  پيشنهاد  دانشمندان  كه  از روش هايي  يكی 
است كه آنتي ژن های خودی شناخته شده را توالی يابی كرده 
و با استفاده از آن، اپي توپ های آنتي ژن های خودی را كه 
توسط سلول های B و T قابل تشخيص هستند را شناسايي 
با  كرد.  معلوم  و  مشخص  را  همسان  توالي های  و  نموده 
آماری  روش های  طريق  از  می توان  طرحی،  چنين  كمك 
اقدام به مقايسه ی توالي های شناخته شده و پيشنهادی نمود 
و ميزان قابليت توليد آنتي بادی را توسط آنتی ژن مورد نظر 
ساختاری  مبنای  يك  مزبور  روش  به عالوه،  كرد.  محاسبه 
نيز برای شناسايي و تشخيص اپي توپ ها نيز دارد؛ زيرا با 
را  اپي توپ ها  می توان ساختمان  توالي ها  بررسی  و  مطالعه 
كامال تعيين نمود و تنها در حيطه ی تصورات و فرضيات 

باقی نمي ماند.
از  دسترس  قابل  واكسن های  بيشتر  حاضر،  حال  در 
اشكال ضعيف شده و يا غيرفعال بيماري زاها ساخته می شود 
آنتي ژن  كننده    خنثی  آنتي بادی های  توليد  به  منجر  يا  كه 
می گردد و يا باعث توليد پاسخ های اختصاصی ثانويه ايمنی 
سيستم  القای  جهت  واكسن سازی،  از  شيوه  اين  می شوند. 
ايمنی مشابه با آنچه كه عفونت های طبيعی موجب می شوند 
ساخته شده و تنها در پايان، پيامد بيماري زايي خود ايمنی 
ندارد. چنين واكسن هايي قابليت مبارزه با بيماري هايي چون 
بيشتر سرطان ها، ايدز، سل و سفت شدن رگ ها را ندارند. 
اثر و  به همين دليل، برای اصالح اختصاصی بودن، ميزان 
بر  مبتنی  واكسن های  موضوع  سنتی،  واكسن های  سالمت 
با  تنگاتنگی  ارتباط  كه  موضوعی  گرديد؛  مطرح  اپی توپ 
پايگاه های داده های اينترنتی دربردارنده ی اطالعات مربوط 
به توالي های ژنومی و فناوری های پيشرفته ی بيوانفورماتيك 
دارد. از آنجايي كه آنتی ژن های پروتئينی به صورت دوره ای 
مانند  بيماري زا  پيدا می كنند )به ويژه در ويروس هاي  تغيير 
بود  خواهد  ارزشمند  بسيار   ،)HIV و  آنفوالنزا  ويروس 
نژادهای  ميان  در  مشترک  اپی توپ های  توالي های  از  كه 
ژنتيكی  متغيرهای  شناسايي  برای  نمود.  استفاده  گوناگون 
محافظت شده می توان به پايگاه های داده های اينترنتی مانند
NCBI Entrez protein database )http://www.

همچنين،  كرد.  مراجعه   )ncbi.nlm.nih.gov/entrez
از  ژنتيكی  اطالعات  دربردارنده ی  كه  پلي پپتيدی  می توان 
چندين اپي توپ می باشد را جهت محافظت در برابر گستره 
نمود.  مهندسی  ميكروبی  آنتی ژنيك  سويه های  از  وسيعی 
استفاده از ابزارهای بيوانفورماتيك و تركيب آنها با ابزارهای 
زيستی مانند Microarray، دانش های واكسن های مبتنی 
باكتری   B ماالريا و گروه سرمی   ،HIV عليه  اپي توپ  بر 
داده  بدست  را  مثبتی  نتايج   Neisseria meningitidis

است. 
ارتباط  درک  برای  كه  مدتی  بلند  مطالعات  كمك  به   
از  ناشی  آنتي بادی  توليد  قدرت  و  آنتی ژن  ساختمان  ميان 
طريق  از  تا  شده اند  موفق  دانشمندان  گرفته،  صورت  آن 
محاسبه ی عددی اقدام به پيش بينی مقادير مختلفی از توليد 
آنتی ژنيك  توالي های  يكبار  زيرا، چنانچه  نمايند.  آنتی بادی 
نقشه ی  رسم  و  پيش بينی  شوند،  شناسايي  نظر  مورد 
اپي توپ های مربوط به سلول های T و B گام بعدی برای 
ساخت واكسن های گوناگون عليه بيماری خودايمن سفت 

شدن رگ ها خواهد بود. 
ابزارهای پيش بينی كننده ی اپي توپ سلول های B به سه 

گروه عمده تقسيم می شوند: 
را  آمينه  اسيدهای  نخستين  توالي های  كه  آنهايي   -1

پيش بينی می نمايند.
2- آنهايي كه ساختار اپي توپ ها را تطبيق مي نمايند.

 Phage Display Data 3- آنهايي كه مبتنی بر روش
هستند.

عددی  محاسبات   ،B سلول های  پيوسته ی  اپي توپ های 
پيش بينی كننده ويژگي های فيزيكوشيميايي توالی های نخستين 
و  بودن  قطبی  وضعيت  انعطاف پذيری،  آب دوستی،  شامل 

پيچش های اسيد آمينه را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد.
پيوسته ی  اپي توپ های  برای  كه  توالی  بر  مبتنی  ابزارهای 
 ABCprep، :مورد استفاده قرار می گيرند شامل B سلول های
 IED B-cell epitope tools و Bepipred، BEPITOPE

می باشند.
و  سنتی  واكسن سازی  دانش  از  استفاده  با  بنابراين، 
بيوانفورماتيك می توان در آينده ای نزديك شاهد پيشگيری 
شدن  سفت  چون  مهمی  خودايمنی  بيماری های  درمان  و 

رگ ها بود.
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به تحريك  اقدام   HSP65 با لحاظ شباهت مولكولی خود 
سيستم دفاعی بدن می نمايد.

در بررسی جالبی كه بر روی حيوانات انجام گرفته است، 
باكتری  با  حيوان  عفونت  صورت  در  كه  شده  داده  نشان 
Streptococcus pneumoniae به ميزان قابل توجهی 
از شدت و حدت سفت شدن رگ ها كاسته می شود؛ اين امر 
می تواند بيانگر اين موضوع باشد كه IgM، اثر حفاظتی بدن 

را در برابر سفت شدن رگ ها افزايش می دهد. 
در   Toll-like receptors از  مورد   10 تاكنون 
شناسايي  قابليت  آنها  از  يك  هر  كه  شده اند  شناخته  انسان 
وابسته  ميكروبی  مولكول های  از  مشخصی  بخش های 
دارا  را  پروتوزوئرها  و  قار چ ها  ويروس ها،  باكتری ها،  به 
عليه  ايمنی  پاسخ های  توليد  مزبور،  گيرنده های  هستند. 
بيماري زاهای مهاجم را موجب می شوند. در بررسی های به 
مانند  گوناگونی  عفونت زای  ميكروارگانيزم های  آمده  عمل 
 Chlamydia pneumoniae، Cytomegalovirus
 ،Herpes simplex virus، Epstein-Barr virus،
 HIV، Helicobacter pylori ، Hepatitis  B virus
و Hepatitis C virus از پالک های موجود در رگ ها كه 
می آيد،  به شمار  رگ ها  شدن  سفت  بيماری  ويژگي های  از 
باكتری  كه  است  شده  ثابت  حاضر،  حال  در  شده اند.  جدا 
پالک های  تشكيل  در   Chlamydia pneumoniae

مزبور دخالت مستقيم دارد.
 ،T يك پالک كامل دربردارنده ی ماكروفاژها، سلول های
صاف  ماهيچه ی  سلول های   ،B سلول های  از  اندكی  تعداد 
زمينه ای  ماده ی  و  اندوتليال  سلول های  چربی،  از  مملو 
كه  می دهند  نشان  بررسی ها  است. همچنين،  سلولی  خارج 
ماكروفاژها، سلول های T و سلول های B در بروز پاسخ های 
ايمنی ذاتی و سازشی در بيماری سفت شدن رگ ها، نقش 

فعال دارند.
مشكالت  دليل  به  امروزه  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
ويژه ای كه بيماران مبتال به سفت شدن رگ ها با آن روبرو 
هستند )مانند التهابات پيچيده ی ناشی از توليد آنتی بادی عليه 
ساختار خودی )بيماری خودايمنی((، پژوهشگران برآنند تا 
را  موفقيت آميزی  و  مناسب  درمانی  و  پيشگيری  روش های 
به جامعه ی پزشكی ارائه دهند. به همين دليل در سال های 
اخير، مسئله ی توليد واكسن عليه بيماری سفت شدن رگ ها 
بسيار جدی و دقيق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ 
عليه  واكسن  ساخت  با  ارتباط  در  كه  موفقيت هايي  به ويژه 
بيماري های عفونی حاصل شده است نشان می دهد كه اساس 
چنين روش درمانی و حتی پيشگيری، شناسايي آنتي ژن ها و 
پاسخ های ايمنی ناشی از حاالت غيرعادی بدن بوده و همين 
امر ايده ی استفاده از واكسن عليه بيماری سفت شدن رگ ها 

را بسيار جذاب و پرطرفدار نموده است. علت مطرح شدن 
است  آن  رگ ها  شدن  سفت  بيماری  عليه  واكسن  ساخت 
را  بيماري زايي خاصی  هيچ گونه  اين كه  بدون  واكسن ها  كه 
درپي داشته باشند، قابليت القا و يا افزايش پاسخ های ايمنی 
تاكنون  از دهه ی گذشته  دارا هستند.  را  آنتی ژن ها  از  ناشی 
تالش هاي مستمری در رابطه با ساخت واكسن عليه بيماری 
هم  مثبتی  نتايج  البته  كه  گرفته  سفت شدن رگ ها صورت 
در پی داشته است؛ اما هنوز واكسنی درست نشده است كه 
دارای ميل تركيبی باال بوده، كامال اختصاصی و موثر باشد 
و نيز همزمان، كمترين واكنش های ناخواسته ی آسيب زننده 

را داشته باشد.
در حال حاضر پژوهشگران بسيار اميدوارند با كمك يك 
سرمايه ی علمی ويژه كه همان دانش بيوانفورماتيك می باشد 
بتوانند واكسن های بسيار موثری را در اين زمينه با موفقيت 
بازار  روانه ی  نهايت  در  و  برده  توليد  طراحی و روی خط 

فروش نمايند.
برای  موثری  و  سالم  ابزارهای  واكسن ها  به طوركلی، 
محافظت آدمی در برابر بيماري های عفونی بوده و به همين 
عليه  آن  از  دارند   قصد  دانشمندان  امروزه  كه  است  دليل 
ساخت  برای  كنند.  استفاده  نيز  رگ ها  شدن  سفت  بيماری 
آنتي ژن  چندين  رگ ها،  شدن  سفت  بيماری  عليه  واكسن 
داشت  توجه  بايستی  اما  است.  شده  گرفته  نظر  در  هدف 
رگ ها  شدن  سفت  بيماری  عليه  استفاده  مورد  واكسن  كه 
تفاوت های عمده ای با انواع سنتی دارد كه عليه بيماري های 
عفونی مورد استفاده قرار می گيرد. واكسنی كه عليه بيماری 
سفت شدن رگ ها ساخته می شود می بايستی با آنتی ژن های 
از  بيماری سفت شدن رگ ها كه خود مشتق شده  زمينه ساز 
عفونت می باشند و سيستم ايمنی بدن را فعال می كنند پيوند 
خودی،  آنتي ژن های  به  اتصال  با  همچنين  و  نمايد  برقرار 
تحمل سيستم ايمنی را باال ببرد تا مانع از فعاليت آن و بروز 

بيماری خود ايمنی سفت شدن رگ ها گردد.
آنچه كه دانشمندان در نظر دارند، فراتر از مطلبی است 
كه در باال آمده؛ آنها به دنبال يك فناوری هستند تا راه های 
توليد  در  بتوانند  تا  دهند  قرار  خود  پيش پای  را  بي شماری 
واكسن عليه بيماری خودايمنی سفت شدن رگ ها گام های 
بزرگ و چشمگيری را بردارند و اگر مانعی بر سر راه يكی 
از هدف ها قرار گرفت، هدف ديگری وجود داشته باشد تا 
موثر  به خوبی  از طريق مجموعه هدف های ممكن،  واكسن 

واقع شده و نقش خود را به بهترين وجه ايفا نمايد.
ابزاری كه می تواند پژوهشگران را در اين مسير  بهترين 
كامياب نمايد، پايگاه داده های اينترنتی و بيوانفورماتيك است؛ 
زيرا از طريق امكانات مزبور به  راحتی می توان اپي توپ های 
آنها و  با توالی يابی  سلول های B و T را شناسايي نمود و 



• دكتر پوپک
رئیس کنگره ارتقاء کیفیت

آزمايشگاهی	 خدمات	 كيفيت	 ارتقاء	 كنگره	 نهمين	  •
تشخيص	پزشكی	ايران	چه	اهدافی	را	بدنبال	دارد؟

آزمايشگاهی  خدمات  كيفيت  اتقاء  كنگره  از  غائی  هدف 
تشخيص پزشكی ايران، ارتقاء كيفيت تمامی خدمات ارائه شده 
در آزمايشگاه های تشخيص پزشكی می باشد. در كنگره حاضر 
زمينه مناسبی برای ارائه مباحث علمی روز، معرفی تكنولوژی های 
جديد، نقد و بررسی فعاليت های جاری، هم انديشی و تبادل نظر 
تمامی گروه های فعال در ارتباط با آزمايشگاه تشخيص پزشكی  

و برگزاری كارگاه های تخصصی فراهم خواهد شد. 
به  با توجه  فعال در كميته علمی كنگره  هرسال همكاران 
نيازهای موجود جامعه، مشكالت موجود در فعاليت ها، نظرسنجی 
از صاحب نظران، عناوين محورهای علمی كنگره را تعيين نموده 
و برای بحث پيرامون آن محورها  برنامه ريزی الزم را مبذول 
مننژيت،  جمله  از  مباحث جديدی  نهم  كنگره  در  دارند.  می 
كانديديازيس سيستميك، ايمنی بيماری های عفونی، چالش های 
مديريت نوين، نقش آزمايشگاه در اقتصاد سالمت، طب سنتی 
و آزمايشگاه بالينی و آزمايشگاه مرجع سالمت چشم انداز آينده 
همراه با محورهايی كه قبال مورد بحث قرار گرفته اند با رويكرد و 

محتوای كامال جديد مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.
حاضر  كنگره  در  شده  مطرح  علمی  مباحث  كه  اميدوارم 
نيز همچون سنوات گذشته منجر به پيشرفت و ارتقاء كيفيت 

خدمات آزمايشگاهی در كشور باشد.
• جايگاه	كنگره	ارتقاء	كيفيت	را	در	كشور	و	منطقه	چگونه	

ارزيابی	می	نمائيد؟  
كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهی تشخيص پزشكی 
ايران بزرگترين كنگره در زمينه علوم آزمايشگاهی در كشور و 
بسياری از كشورهای منطقه می باشد. تنوع مباحث علمی در 
زمينه آزمايشگاه تشخيص پزشكی، مخاطب قرار دادن تمامی 

دست اندركاران در اين زمينه، ارائه تكنولوژی های جديد بطور 
موثر، حضور اساتيد صاحب نام داخی و خارجی و بسياری 
از موارد ديگر منجر به ويژگی كنگره ارتقاء كيفيت در ميان 

فعاليت های علمی ديگر كشور ها است.  
	  

• دكتر بختياري 
دبیر علمي کنگره ارتقاء کیفیت

• طي	هشت	سال	برگزاری	كنگره	ارتقاء	كيفيت	ميزان	تاثير	
گزاری	مباحث	آن	را	در	ارتقاء	سطح	سالمت	جامعه	چگونه	

ارزيابی	می	نمائيد؟

به نام خداوند حكيم. ضمن تشكر از مطرح ساختن اين 
سئوال مهم و راهبردي بايد عرض كنم امروزه بر كسي پوشيده 
نيست كه آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بر تشخيص، درمان 
و پايش بيماري ها نقشي بسيار مهم و تأثيرگذار دارا هستند. 
اين بدان معناست كه در مديريت بسياري از بيماري ها بدون 
وجود آزمايشگاه باليني كاري از پيش نخواهد رفت و به ديگر 
سخن، سالمت جامعه بطور قابل توجهي در گرو عملكرد بهينة 
آزمايشگاه هاي پزشكي است. بديهي است هر عاملي كه بتواند 
بر كارآيي و عملكرد آزمايشگاه هاي كشور بي افزايد، قطعاً تأثير 
مثبت آنها را بر ارتقاء سطح سالمت جامعه تقويت خواهد كرد. 
در طي هشت دوره برگزاري كنگره ارتقاء كيفيت خدمات 
آزمايشگاهي تشخيص پزشكي در ايران، تالشي نظام مند صورت 
گرفته تا تمام موضوعاتي كه بر ايفاي نقش حياتي آزمايشگاه 
در نظام سالمت مؤثرند، شناسايي و مورد بحث و تبادل نظر 
علمي قرار گيرد. يافتن و بحث و مداقه در مورد چگونگي رفع 
نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت عملكرد آزمايشگاه ها و نيز 
شناسايي تهديدها و استفاده از فرصت هايي كه براي آنها وجود 

دارد، برنامه راهبردي محورهاي كنگره ها بوده است. 
پويايي پيوسته در انتخاب موضوعات و محورهاي كنگره هاي 
ارتقاء كيفيت و نيز برنامه ريزي هدفمند در انتخاب سخنراني ها 

و سخنرانان اصلي در واقع براي پاسخدهي به نيازهاي روز نظام 
سالمت و آزمايشگاه هاي كشور بوده است. 

به عنوان مثال در برهه اي از زمان حدود زمان كنگره اول، در 
بين جامعه علمي آزمايشگاهي و پزشكي كشور احساس شد 
بايد مباحث استانداردسازي و اعتباربخشي علمي آزمايشگاه ها 
مطرح شود. بحث و تبادل نظر علمي در مورد اين موضوعات 
از كنگره اول و دوم آغاز و هرسال پيگيري شد و خوشبختانه با 
استقبال جامعه آزمايشگاهي مواجه گشت. امروز موفقيت هاي 
حاصله از اين امر كه مورد تقدير نهادهاي بين المللي بخصوص 
و  آزمايشگاهي  جامعه  براي  است،  جهاني  بهداشت  سازمان 

پزشكي كشور موجب مباهات و افتخار ملي است. 
بدون شك ساير محورهاي كنگره نيز موفقيت هاي چشمگيري 
را نصيب نظام سالمت نموده است زيرا همواره در محورهاي 
كنگره پرداختن علمي و فني به اخالقيات، آموزش و افزايش 
انگيزه سرمايه هاي انساني دست اندركار در آزمايشگاه هاي كشور، 
مواد و تجهيزات و فضاهاي كاري و مديريت كارا براي ما مد نظر 
بوده و اين رويكرد همه جانبه و جامع االطراف به نظام آزمايشگاهي 

در كنگره مطمئناً اثرات بسيار ارزشمندي را داشته است.
محورهای	 بر	 عالوه	 كيفيت	 ارتقاء	 كنگره	 نهمين	 در	  •

گذشته	محور	جديدی	اضافه	شده	است؟
همانطور كه قباًل ذكر شد، اصل پويايي كنگره حكم مي كند 
كه هر سال موضوعات مهم و بروز مرتبط با آزمايشگاه باليني 
موضوعات  از  يكي  شود.  گنجانده  كنگره  برنامه  در  طب  و 
بسيار مهم و جالب توجه در سراسر دنيا كه در محافل پزشكي 
كشور نيز جاي خود را باز كرده، بحث طب سنتي يا TK به 
معناي Traditional Medicine  است. اين موضوع يكي 
از مباحث بسيار چالشي طب به شمار مي رود چرا كه از نظر 
برخي افراد TK متعلق به گذشته است و در طب بخصوص 
طب نوين جايگاهي ندارد. در مقابل بعضي ديگر در دنيا معتقدند 
كه TK جزء سرمايه هاي ارزشمند بشري است كه طي هزاران 
سال به تكامل رسيده و خاستگاه طب نوين است. لذا بايد ضمن 
حفظ دستاوردهاي آن، جامعه پزشكي تالش كند رابطه خود را 
با آن قطع نكند، اين امانت را بهتر شناخته و از توانايي هاي آن 
استفاده كند، آن را متكامل تر كند و به نسلهاي بعدي منتقل نمايد. 
بخصوص اينكه طب نوين با تمام پيشرفت هايي كه داشته هنوز 
در مورد درمان و ريشه كني بعضي از بيماري ها ناتوان است و 

شايد بتواند از طب سنتي و مكمل كمك گيرد. 
جالب اينجاست كه سازمان بهداشت جهاني جزء طرفداران 
نظريه اخير است و طب سنتي را ارزشمند و قابل سرمايه گذاري 
مي داند. به هرحال با توجه به چالشي و بروز بودن طب سنتي در 
دنيا و اينكه حكماي ايراني با شهرت جهاني مانند ابن سينا، رازي، 
جرجاني و بسياري ديگر سرچشمه گنجينه هاي طب سنتي اند 
و بخصوص هميشه در كارهاي طبي خود ديدگاه و رويكرد 
آزمايشگاهي داشته اند، كميته علمي كنگره نهم مناسب ديد كه 

براي اولين بار به موضوع طب سنتي يا TK در قالب يك محور 
بپردازد.  لذا از رييس محترم دانشكده طب سنتي دانشگاه تهران 
استاد محترم جناب آقاي دكتر شمس اردكاني و همكارانشان كه 
برخي آزمايشگاهي نيز مي باشند نظير آقايان دكتر سيادتي و دكتر 
يثربي دعوت كرديم نشست مربوطه را اداره نمايند و ما اميدواريم 

كه در مجموع بحث هاي خوب و مفيدي صورت گيرد.
محور جديد ديگر در كنگره نهم، محور »آزمايشگاه مرجع 
سالمت: چشم انداز آينده« است. البته مديركل محترم آزمايشگاه 
مرجع سالمت و همكارانشان هميشه جزء حمايت كنندگان و 
همكاران برگزاري كنگره بوده اند و مباحث علمي خود را در 
قالب محورهاي ذيربط مطرح مي كرده اند، اما امسال سعي شده 
براي انسجام بيشتر مباحث مطروحه و تبادل نظر گسترده تر، 
محوري را به آزمايشگاه مرجع سالمت اختصاص دهيم. با توجه 
به نقش مهم و حاكميتي اين نهاد و تأثيرگذاري تصميمات و 
مغتنمي  آزمايشگاه هاي كشور، فرصت  آينده  بر  آن  عملكرد 
است تا همكاران آزمايشگاهي كه عالقه مندند از نقطه نظرات 
اين عزيزان مطلع شوند و احياناً نظرات خود را نيز مطرح كنند، 

در اين نشست شركت نمايند.
عنوان جديد ديگر در كنگره امسال »چالش هاي مديريت نوين 
در آزمايشگاهها« است كه مي تواند براي مديران آزمايشگاه هاي 
كشور بسيار جذاب باشد. مسئول محترم اين محور استاد محترم 
و شناخته شده كشور براي همه همكاران، جناب آقاي دكتر 
ايشان معتقدند كه وضعيت كنوني مديريت در  غروي است. 
با  دارد.  فاصله  جهاني  استانداردهاي  با  كشور  آزمايشگاه هاي 
تجربه و سابقه اي  كه از اين استاد بزرگوار سراغ دارم، مطمئنم كه 
بحث هاي خوبي در اين محور مطرح و ضمن تحليل چالش هاي 
مديريت در آزمايشگاهها، راه حل هاي مفيدي ارايه خواهد شد.

به ساير محورهاي كنگره نهم كم و بيش در سالهاي قبل 
پرداخته شده ولي نظر به اهميت يا ميزان استقبال امسال نيز 

مطرحند ولي با مطالب و برنامه هاي جديد. 
مثاًل من معتقدم بحث بيماري ديابت آنقدر مهم و حياتي 
هست كه هر سال بطور خاص به آن پرداخته شود و آخرين 
اطالعات و استانداردهاي تشخيص و كنترل بيماري مطرح گردد. 
آمارها نشان مي دهند كه درحال حاضر حداقل هفت ميليون نفر 
در كشور به ديابت مبتال هستند و براساس تخمين هاي فدراسيون 
واقعيت  كه  است  فزوني  به  رو  عدد  اين  ديابت  المللي  بين 
وحشتناكي است. مسئله مهمتر اينكه نيمي از بيماران ديابتي از 
بيماري خود اطالع ندارند و اولين بار هنگامي به بيماري خود 
قلبي  يا  واقف مي شوند كه عوارض چشمي، عصبي، كليوي 
عروقي بروز كرده است. تنها راه تشخيص قطعي ديابت مراجعه 
به ازمايشگاه تشخيص طبي است، اينجاست كه نقش چكاپ هاي 
منظم، و آزمايشگاه ها روشن مي شود. مجامع معتبر و بين المللي 
مرتباً در حال بازنگري استانداردهاي تشخيص و مديريت ديابت 
مليتوس مي باشند تا تشخيص و كنترل بيماري با سرعت و كارآيي 

شنيدني هاي نهمين كنگره ارتقاء 
كيفيت خدمات آزمايشگاهي
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بيشتري صورت گيرد. هدف از اين محور آشناسازي همكاران با 
آخرين معيارها و استانداردهاي معتبر مربوط به ديابت است كه با 
حضور اساتيد باليني بخصوص غدد و متابوليسم، بيوشيمي باليني 

و آزمايشگاهي برگزار مي شود. 
• آيا	ممكن	است	تعداد	مقاالت	رسيده	به	دبيرخانه	كنگره	

و	تعداد	موارد	پذيرفته	شده	را	اعالم	فرمائيد؟
در مورد تعداد مقاالت رسيده خوشبختانه نسبت به سال 
گذشته حدود سي درصد رشد داشته ايم كه رشد خوبي است. 
تا زمان اعالم شده براي دريافت مقاالت يعني دهم اسفند، تعداد 
457 خالصه مقاله به دبيرخانه كنگره رسيده است. پس از طي 
مراحل داوري تا به حال از اين ميان 50 مقاله براي سخنراني 
و 131 مقاله براي ارائه بصورت پوستر انتخاب و هنوز داوري 
متاسفانه  اينكه  ذكر  قابل  نكته  است.  نشده  نهايي  مقاله   113
موضوع تعداد قابل توجهي از مقاالت دريافت شده خارج از 
محورهاي اعالم شده كنگره است كه بعضاً مقاالت خوبي است 

ولي به همين دليل در اولويت پذيرش قرار نگرفتند. 
به هر حال از تمام همكاران و دوستاني كه زحمت تهيه و 
ارسال مقاله به كنگره را كشيده اند كمال تشكر را داريم و اميد 

داريم كه همكاري خود با كنگره را ادامه دهند.

•  دكتر صادقي تبار
 دبیر اجرائي کنگره ارتقاء کیفیت

• با	توجه	به	استقبال	شركت	هاي	تجهيزات	آزمايشگاهي	
و	پزشكي	از	نمايشگاه	جانبي	كنگره	ارتقاء	كيفيت	وجه	تمايز	

آن	را	با	ديگر	نمايشگاه	ها	چگونه	ارزيابي	مي	نمائيد؟

با عرض ادب و احترام به محضر خوانندگان گرامي و همكاران 
ارجمند و با آرزوي موفقيت و بهروزي در سال1390. در پاسخ 
به اين سئوال بايد عرض كنم، وجه تمايز نمايشگاه جانبي كنگره 
ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي حضور كليه اقشار آزمايشگاهي 
در اين رويداد عظيم است. چه آنكه از بابت اين گردهمايي جامعه 
آزمايشگاهيان كليه مديران، مسئولين، كاركنان و افراد مرتبط با 
حرفه آزمايشگاه تشخيص طبي طي چند روز برگزاري برنامه 
گرد هم آمده و از اين سير فضائي مناسب جهت معرفي و عرضه 
محصوالت، خدمات و كاالهاي آزمايشگاهي براي شركت هاي 

توليد كننده يا تامين كننده اين ملزومات فراهم مي آيد. 

انتخاب،  براي  انرژي  پر  و  فضائي صميمي  است  بديهي 
مشاوره و بررسي كيفيت خدمات يك شركت در مقايسه با 
سايرين باعث ترغيب افراد جامعه آزمايشگاهي كشور به منظور 
حضور و برخورداري از اين مزاياي ويژه مي شود و چه بسيار 
آزمايشگاه هايي كه نياز هاي ساليانه خود را در همين نمايشگاه 

برنامه ريزي و برآورده مي نمايند. 
در اين ميان مديران شركت هاي تجاري با شناخت تاثير اين 
نمايشگاه در افزايش توليد و فروش خود مشتاقانه در اين رويداد 
بهره مند  برنامه  اين  مزاياي  از  و  نموده  علمي شركت   بزرگ 
مي گردند و بر كسي پوشيده نيست كه اين بهره مندي دو سويه 
بوده و مديران آزمايشگاه ها نيز فرصت انتخاب بهينه محصوالت 

مورد نظر خود را خواهند داشت.
به	 كنگره	 در	 المللي	 بين	 هاي	 ميزان	حضور	شركت	  •
چه	صورت	است	و	جهت	جذب	هر	چه	بيشتر	آن	ها	چه	

تصميماتي	را	اتخاذ	نموده	ايد؟
اين  به  ذيل  دو طريق  از  يكي  به  المللي  بين  شركت هاي 
شركت هاي  از  اول  روش  در  اند:  گرديده  دعوت  نمايشگاه 
معتبر داخلي كه داراي نمايندگي از شركت هاي خارجي هستند، 
دعوت بعمل آمد تا در صورت تمايل امكان حضور شركت 
خارجي در مجاورت غرفه خود را داشته باشند. در روش دوم 
بر اساس تنظيم دعوت نامه هاي مختلف از حدود 70 شركت 
حاضر در نمايشگاه مديكا 2010 در شهر دوسلدورف آلمان براي 

بررسي امكان حضور در نمايشگاه كنگره دعوت بعمل آمد.
دبيرخانه كنگره تمايل به گسترده نمودن فضاي نمايشگاه 
جانبي كنگره ارتقاء را دارد ليكن با توجه به محدوديت هاي 
عدم  طرفي  از  و  رازي  همايش هاي  مركز  بر  حاكم  فيزيكي 
وجود مراكز مناسب مشابه براي برگزاري كنگره هايي در اين 
ابعاد،  متاسفانه امكان اين گسترش وجود ندارد و به همين لحاظ 
پيش بيني مي شود با توجه به تكميل شدن ظرفيت غرفه ها در 
روزهاي نخستين ثبت نام نمايشگاه، امسال شاهد حضور پر 

رنگ شركت هاي خارجي نباشيم.
• در	ارتباط	با	برنامه	هاي	حاشيه	اي	كنگره	نهم	توضيحاتي	

را	بيان	نمائيد.
بر  نهم عالوه  كنگره  اي  برنامه هاي حاشيه  با  ارتباط  در 
بخش نمايشگاه تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهي مي توان به 
برگزاري نمايش پوستر هاي كنگره با شيوه اي جديد اشاره نمود 
كه در اين روش صاحبان پوستر ها امكان توضيح و تبيين نكاتي 

چند در خصوص پوستر خود را خواهند داشت.
همچنين برگزاري مراسم افتتاحيه كه مقارن با جشن روز 
آزمايشگاهيان كشور است از ديگر برنامه هاي حاشيه اي در 

روز نخست كنگره است. 
جمعي  نشست  به  مي توان  حاشيه اي  برنامه هاي  ديگر  از 
ميهمانان خارجي، سخنرانان و برگزاركنندگان كنگره در يكي از 

شب هاي اجراي برنامه اشاره نمود.
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با نزديك شدن زمان برگزاري چهارمين كنگره بين المللي 
آزمايشگاهي  ارتقاء كيفيت خدمات  نهمين كنگره كشوري  و 
در  كنگره  محورهاي  مسئولين  با  ايران  پزشكي  تشخيص 
خصوص هدف برپايي محور خود و ميزان تاثير گذاري آن در 

ارتقاء سالمت جامعه به گفتگو نشستيم: 
 در ابتدا دكتر	رضا	محمدي	مسئول	محور	بالين	و	آزمايشگاه	
)ديابت(، بيماري ديابت را يك بيماري شايع متابوليكي خواند 
متابوليكی  بيماری  ترين  شايع  ديابت  بيماری  كرد:  عنوان  و 
است كه درصد قابل توجهی از افراد جامعه مبتال به آن هستند 
پايش  و  زودرس  تشخيص  دارند.  قرار  آن  معرض  در  يا  و 
بيماران ديابتی اهميت زيادی در پيشگيری از عوارض جدی 
اين بيماری نظير اختالالت قلبی-عروقی و كليوی يا اختالالت 
تستهای  از  اغلب  منظور  اين  برای  دارد.  بارداری  دوران 
دليل بحث  به همين  استفاده می شود.  مختلفی  آزمايشگاهی 
پيرامون بيماريزايی ديابت، روش های آزمايشگاهی تشخيص 
برای  استفاده  مورد  رهنمودهای  همچنين  و  ديابت  پايش  و 
تفسير نتايج اين روش ها از اهميت خاصی برخوردار است 
كه در محور مربوطه در كنگره نهم به آن پرداخته خواهد شد.

وي همچنين تاثيرات اين محور را سبب افزايش سالمت 
حال  در  سرعت  به  علم  داشت:  اظهار  و  نمود  بيان  جامعه 
های  جنبه  شدن  روشن  شاهد  روز  هر  و  است  پيشرفت 
جديدی از مكانيسم های بيوشيميايی ايجاد ديابت و عوارض 
آن هستيم. بر همين اساس می بينيم كه معيارها و روش های 
تشخيصی ديابت دائمًا در حال تغيير هستند و  مطمئنًا آگاهی 
ارائه  ارتقاء  به  تواند  زمينه ها می  اين  يافته ها در  از آخرين 
خدمات آزمايشگاهی در سطح كشور كمك كند كه خود سبب 

افزايش سالمت جامعه خواهد شد.
سپس	دكتر	سميعي	مسئول	محور	اعتبار	بخشي	و	آزمايشگاه	
تشخيص	پزشكي در پاسخ به سئوال اهداف برگزاري اين محور 
تشخيص  آزمايشگاه هاي  اعتباربخشي  نظام  ايجاد  كرد:  بيان 
و  بنيانگذاران  اصلي  و  اوليه  اهداف  از  يكي  تنها  نه  پزشكي 
بوده  كنون  تا  آغاز  از  كيفيت،  ارتقاي  كنگره  برگزاركنندگان 
و  درمان  بهداشت  وزارت  اهداف  مهمترين  از  بلكه  است 
در  اعتباربخشي  محور  جهت  اين  از  است.  پزشكي  آموزش 
محورهاي  مهمترين  از  ثابت  بطور  همواره  كنگره  اين  سابقه 
از  اعتبار بخشي يكي  ايجاد نظام  آن بوده است. تالش براي 
نمونه هاي خوب اجرايي شدن پيشنهادها و ايده هاي سازنده 
است و مثال خوب و واقعي همكاري نهادهاي علمي و حرفه 

اي  با نهادهاي دولتي براي ارتقا و  بهبود نظام سالمت مي 
باشد.

دكتر سميعي در خصوص دستاورد هاي اين محور افزود: 
پزشكي  تشخيص  هاي  آزمايشگاه  اعتباربخشي  نظام  ايجاد 
بين  مستمر  و  نزديك  همكاري  ايجاد  و  سازي  زمينه  به  نياز 
و  درمان  بهداشت  وزارت  در  مرتبط  و  تاثيرگذار  نهادهاي 
آموزش پزشكي و خارج از آن دارد. محصول اين  تالش ها 
بوجود آمدن يك نظام نظارتي است كه در بيماران، پزشكان، 
خريداران خدمت، آزمايشگاه ها و ساير ذينفعان ايجاد اطمينان 
ابالغ  نمايد.  مي  آزمايشگاهي  خدمات  كيفيت  به  نسبت 
استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سالمت براي مديريت كيفيت 
در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي، ارتقاء ارزيابي خارجي 
كيفيت و  مهارت آزمايي از طريق برون سپاري اجراي آن به 
مشاركت  براي  زمينه  ايجاد  اي،  حرفه  و  علمي  هاي  انجمن 
فعال انجمن ها در مميزي و بازرسي آزمايشگاه ها )به عنوان 
سمت  به  پيشرفت  و  اعتباربخشي(  اركان  مهمترين  از  يكي 
ايجاد سازماندهي و تشكيالت مستقل در انجمن هاي علمي 
نظام  استقرار  و  ايجاد  دستاوردهاي  مهمترين  از  اي  حرفه  و 
اعتباربخشي است. براي مشاهده ثمره اين تالش ها و اقدامات 

هنوز راه باقيست. 
در ادامه دكتر	صادقي	تبار	مسئول	محور	نقش	آزمايشگاه	در	
اقتصاد	سالمت ضمن مهم خواندن نقش آزمايشگاه تشخيص 
طبي در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري ها عنوان كرد: 
در  اساسي  و  مهم  اركان  از  يكي  طبي  تشخيص  آزمايشگاه 
پيشگيري،  تشخيص و درمان بيماري هاست كه اين وابستگي 
با پيشرفت، توسعه علوم و تكنولوژي هاي آزمايشگاهي روز 
به روز بيشتر مي شود. اين ركن مهم در سالمت هر جامعه 
بر اساس تامين و ارتقاء شرايط سه ضلع يك مثلث مي تواند 
ايفاي نقش نمايد. سه ضلع اين مثلث عبارت است از نيروي 
و  مواد  و  روزآمد  تجهيزات  كارآمد،  و  ديده  آموزش  انساني 
كيت هايي كه براي انجام آزمايشات الزم است. هر سه ضلع 
گرفته  بكار  مالي  اعتبار  ميزان  با  مستقيم  وابستگي  مثلث  اين 
رعايت  با  طبي  تشخيص  آزمايشگاه  عبارتي  به  و  دارد  شده 
استانداردهاي موجود در اين سه بخش مي تواند تاثير زيادي 
در تامين و ارتقاء سالمت جامعه داشته باشد. لذا در اين محور 
سعي خواهد شد تا مولفه هاي آزمايشگاهي موثر بر سالمت 

جامعه و نيز اقتصاد سالمت بررسي و تعريف شود.
وي همچنين افزود: شرط نيل به ارتقاء، استقرار و نهادينه 

گفتگوئي با مسئولين محورهاي نهمين كنگره ارتقاء 
كيفيت خدمات آزمايشگاهي



مسير  اين  در  و  باشد  مي  كيفيت  مديريت  استانداردهاي  شدن 
هاي  هزينه  پرداخت  مستلزم  مديريت  هاي  مولفه  استقرار 
تاثير  و  نقش  از  آگاهي  با شناخت و  است.  امر  اين  براي  الزم 
بهتر  هاي  ريزي  برنامه  امكان  اقتصاد سالمت  بر  ها  آزمايشگاه 
نهايتا سالمت  اداره آزمايشگاه هاي كشور فراهم آماده و  براي 

جامعه تامين مي گردد.   
دكتر	قهري	مسئول	محور	بالين	و	آزمايشگاه	)كانديديازيس	
كشاندن  چالش  به  را  محور  اين  وجود  علت  سيستميك(، 
مشكالت موجود در طب باليني و آزمايشگاهي در تشخيص و 
بيان داشت و خاطر نشان ساخت:  درمان عفونت هاي قارچي 
علوم  متخصصين  اكثر  براي  پزشكي  شناسي  قارچ  موضوع 
مختلف باليني گمراه كننده است و براي بسياري از متخصصين 
بيماري هاي عفوني و طب عمومي نيز داراي آشفتگي و موجب 
سردرگمي است. دالئل آن عبارتند از اينكه قارچ شناسي بندرت 
دوره  آموزشي  هاي  برنامه  و  دروس  فهرست  از  مهمي  بخش 
طب عمومي را دربرمي گيرد و حتي بجز تخصص هائي مانند 
عفوني،  هاي  بيماري  و  درماتولوژي  ايمينولوژي،  انكولوژي، 
ديگر تخصص ها برخورد اندكي با بيماري هاي قارچي دارند. 
اين  دارد.  وجود  نيز  آزمايشگاهي  علوم  رشته  در  مشكل  اين 
آشفتگي ها در آزمايشگاه گاهي بصورت تشخيص هاي اشتباهي 
)misdiagnosis( و گاهي با تشخيص هاي زيادي و بي مورد 
)overdiagnosis( خود را نشان مي دهند. لذا هدف از ارائه 
محوري تحت عنوان بيماري ها و عفونت هاي قارچي در كنگره 
ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي كه براي دومين سال متوالي 
در طب  موجود  مشكالت  كشاندن  چالش  به  گردد  مي  مطرح 
باليني و آزمايشگاهي براي تشخيص و درمان صحيح عفونت هاي 
و  بازآموزي  منظور  به  آموزشي  هاي  برنامه  ترويج  و  قارچي 
دهه  چند  جريان  در  كه  است  پزشكي  شناسي  قارچ  نوآموزي 
هاي  بيماري  هشتم  كنگره  در  است.  شده  متحول  بسيار  اخير 
سيستميك قارچي شامل چهار موضوع "اپيدميولوژي عفونتهاي 
بيمارستاني"، "كانديديازيس سيستميك"، "كريپتوكوكوزيس"، و 
كنگره  در  و  گرفتند  قرار  بحث  مورد  منتشره"  "آسپرجيلوزيس 
سال جاري بحث ها بر روي كانديديازيس سيستميك، مشكالت 
تشخيصي باليني و آزمايشگاهي و مسئله وجود و بروز مقاومت 
ها  عفونت  اينگونه  مسبب  كانديدائي  هاي  گونه  در  داروئي 

متمركز گرديده است.    
سيستميك  كانديديازيس  عنوان  انتخاب  خصوص  در  وي 
كانديدمي  تشخيص  در  گفت:  سالجاري  در  محور  اين  براي 
دو چالش مهم پيش روي ما وجود دارد، يكي رديابي كانديدا 
كشف  دقت   با  كانديدمي  موارد  حداكثر  كه  بطوري  خون  در 
كانديدمي  عامل  مخمري  گونه  تشخيص  ديگري  و  شود 
 مي باشد. تشخيص گونه عامل از جنبه هاي چندي اهميت دارد،
1- كانديدمي پديده اي بسيار مهم از نظر ابتالء و مرگ و مير 
است و بايد هر چه سريعتر اقدام به درمان گردد. 2- با وجودي 

است  كانديدمي  عامل  ترين  شايع  آلبيكنس  كانديدا  هنوز  كه 
ولي بروز عفونت هاي خوني ناشي از عوامل غير آلبيكنسی در 
سالهاي اخير رو به فزوني گذارده است. تشخيص گونه ها از 
نقطه نظر پايش مستمر تغييرات اپيدميولوژيك بيماري ضروري 
به  نسبت  مختلف  هاي  گونه  مقاومت  و  حساسيت   -3 است. 
داروهاي ضد قارچي يكسان نيست، به طوري كه در برخي گونه ها 
مثل كانديدا گالبراتا، كانديدا كروزه اي و كانديدا دابلينينسيس 
دارد.  وجود  فلوكونازول  مثل  هايي  آزول  به  نسبت  مقاومت 
همچنين مقاومت نسبت به آمفوتريسين Bدر كانديدا لوزيتانيا، 
كانديدا  اي،  كانديداكروزه  كفير،  كانديدا  كانديداگيلرموندي، 
روگوزا و گونه هاي تريكوسپورون گزارش شده است. بنابراين 
اقدام درماني موثر  قارچي مناسب و  انتخاب داروي ضد  براي 
و به موقع و حتي براي پيگيري يا پيش آگهي بيماري و نيز به 
نوپديد، شناسايي  پاتوژنهاي  پيدايش  يا  از وجود  اطالع  منظور 
الزامي است.  از خون  دقيق و سريع عوامل مخمري جدا شده 
4- متاسفانه در كشور ما توجه كافي به اين موضوع نشده است 
و اغلب موارد كانديدمي چه از لحاظ تشخيص بيماري چه از 
حيث شناسائي عوامل عليتي آنها ناشناخته و پنهان باقي مي ماند. 
كه  است  اين  دارد  وجود  ما  كشور  در  كه  ديگري  مشكل   -5
بنابراين  و  گيرد  نمي  صورت  معموال  مرگ  از  بعد  تحقيقات 
بسياري از موارد ميكوزهاي سيستميك و از جمله كانديديازيس 

سيستميك بدون تشخيص رها مي شوند.
دكتر قهري در ارتباط با ميزان تاثير محور بالين و آزمايشگاه 
كه  است  سوالي  اين  نمود:  عنوان  سيستميك(  )كانديديازيس 
نظر  به  كنندگان در كنگره شنيد و  از شركت  بايد  را  آن  پاسخ 
مي رسد كه دبيرخانه كنگره مي تواند در خالل برگزاري كنگره 
به  بررسي هائي  با طرح پرسش ها و  ايام سال  نيز در ساير  و 
اين مسئله بپردازد و بطوركلي نسبت به نقش و اهميت كنگره و 

محورهاي مختلف آن تحقيق نمايد.
دكتر	كازورني	مسئول	محور	نقش	آزمايشگاه	در	غربالگری	
اي  دوره  غربالگري  انجام  به  اشاره  با  ها  بيماری	 پيشگيری	 و	
برنامه سالمت  در  واگير  غير  و  واگير  هاي  بيماري  از  تعدادي 
كشور بيان كرد: غربالگری تعدادی از بيماری های واگير و غير 
واگير از قبل از ازدواج زوجين، در زمان بارداری، 5-3 روز بعد 
از تولد نوزاد و سپس در سنين مختلف تا كهن سالی با الگوی 

تعريف شده در برنامه سالمت كشور قرار گرفته است.
می توان با انجام آزمايش های غربالگری علمی و كارشناسی 
شده از بروز بسياری از بيماری ها كه سبب ايجاد معلوليت های 
جسمی و ذهنی می گردد، جلوگيری نمود. آزمايش ها می بايست 
مشخص  زمان  در  و  اعتماد  قابل  دسترس،  قابل  آسان،  ارزان، 
انجام پذيرد. بازنگری و ارتقاء كيفيت آزمايش های غربالگری با 
نقد و بررسی های علمی را می بايست بطور مستمر اعمال نمود 
تا از دستاوردهای جهانی و بومی در كشور استفاده بهينه گردد.

را  محور  اين  مهم  دستاوردهاي  از  يكي  كازروني  دكتر 
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غربالگري نوزادان در كشور اعالم نمود و افزود: با ارائه اين محور 
در كنگره های گذشته ارتقاء خدمات آزمايشگاهی و همچنين 
اجرائی  مثال،  بعنوان  ايم.  بوده  شاهد  را  جامعه  ارتقاء سالمت 
دستاوردهای  از  يكی  كشور  در  نوزادان  غربالگری  شدن طرح 
بوده  گذشته  های  كنگره  در  شده  كارشناسی  و  علمی  مباحث 
هزار  ده  به  نزديك  ذهنی  های  معلوليت  از  بحال  تا  كه  است 
نوزاد در كشور جلوگيری نموده است. ضمنا در اين محور سعی 
شده است كه نقاط قوت و ضعف روند آزمايش های غربالگری 
 در پيشگيری بيماری ها از جنبه های زير مورد نقد و بررسی 

قرار گيرد.
1- ضرورت انجام آزمايش های غربالگری در جهت ارتقاء 

سالمت جامعه با توجه به تاثير آن بر سبد خانواده
2- اهميت و لزوم آزمايش های غربالگری در سنين مختلف 

3- تضمين كيفيت در آزمايش های غربالگری
4- جايگزينی بعضی از آزمايش های غربالگری در كشور با 
انجام آزمايش های دقيق تری كه مثبت و منفی كاذب كمتری 

داشته باشد.
غير  غربالگری  های  آزمايش  از  برخی  حذف  پيشنهاد   -5

ضروری 
6- ارائه الگوهای جديد در غربالگری بعضی از بيماری های 
عنوان  به  سنين خاص  در  تعريف شده  های  آزمايش  انجام  با 

آينده نگری طرح در كشور
دكتر	هاشمي	مدني	مسئول	محور	اخالق	و	حقوق	پزشكي	
در	آزمايشگاه نيز در خصوص ضرورت ارائه اين محور اظهار 
و  متنوع  درمان  و  تشخيص  پزشكی،  علوم  با گسترش  داشت: 
متكثر شده و به دليل اين تنوع و تكثر، اخالق حرفه ای در تمام 
اخالق  است.  كرده  پيدا  موضوعيت  پزشكی  گروه  های  رشته 
حرفه ای توصيه های اخالقی نيست بلكه الزام به اجرای ضوابط 
اعالم  مرتبط  "استانداردهای"  راستای  در  كه  است  مقرراتی  و 

می شود.
و  اصول  ها  فعاليت  قدم  به  قدم  در  نيز  آزمايشگاهی  علوم 
تمامي  اينكه  نيست مگر  ضوابطی دارد كه اجرای آن ها ميسر 
كارشناسان و دست اندركاران "فعاليت ها " در آزمايشگاه متعهد 

به اجرای آن ها باشند.
با  آشنائی  آزمايشگاهی  خدمات  كيفيت  ارتقاء  كنگره  در 
اخالق حرفه ای و قوانين و ضوابط حاكم بر طرح و در پانل 

مربوط به بحث گذاشته می شود.
علوم  آزمايشگاهی،  اخالق  منشور  گذشته،  كنگره  طی چند 
آزمايشگاهی در آئينه فقه و حقوق، مطالعات تطبيقی مسئوليت 
از خطاهای تشخيصی و چالش های حقوقی و اخالقی  ناشی 
علوم آزمايشگاهی به بحث گذاشته شده است. مسلما آگاهی از 
اخالق حرفه ای در روند كار و فعاليت در آزمايشگاه ها تاثير 

گذار است.

و	 بازسازي	 آموزش،		 محور	 مسئول	 پورخوشبخت	 دكتر	
پزشكي  تشخيص	 هاي	 آزمايشگاه	 در	 انساني	 نيروي	 ارتقاء	
نياز  مورد  و  اليق  انساني  نيروي  تربيت  خواندن  مهم  ضمن 
جامع  نقشه  و  سالمت  نظام  اهداف  سازي  پياده  داشت:  بيان 
و  علمي  نظر  از  توانمند  افرادي  تربيت  مستلزم  كشور  علمي 
عملي مي باشد كه الزمه تربيت چنين افرادي وجود برنامه هاي 
علمي  محتواي  از  برخوردار  و  روزآمد  كامل،  جامع،  آموزشي 
ترين  اصلي  عنوان  به  دارد  نظر  در  محور  اين  مي باشد.  غني 
نياز،  مورد  و  انساني اليق  نيروي  تربيت  عامل  ترين  اساسي  و 

آموزش را ارتقاء دهد.
وي همچنين افزود: الزمه تاثير گذاري اين محور در ارتقاء 
در  اساسي  تغييرات  پياده سازي  آزمايشگاهي،  كيفيت خدمات 
برنامه هاي آموزشي موجود، اجراي آموزش هاي حين خدمت 
جديد در زمينه اي علمي و مهارت آموزي، تاسيس مقاطع مورد 
استاندارد  نظام  استقرار  و  آموختگان  دانش  تحصيل  ادامه  نياز 
سازي در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي مي باشد كه اين امر 

بتدريج ميسر خواهد گرديد.
مديريت	 محور	چالش	هاي	 مسئول	 غروي	 دكتر	 ادامه  در   
تاثيرگذاري  و  هدف  خصوص  در  آزمايشگاه	ها  در	 نوين	
محور  اين  از  هدف  داشت:  اذعان  جامعه  آحاد  بر  محور  اين 
موجود  شرايط  خصوص  در  مخاطبين  و  همكاران  آشناسازی 
منابع  انسانی،  منابع  های  حوزه  حول  ها  آزمايشگاه  بر  حاكم 
تجهيزاتی و مديريت بهره برداری از آنها است. در اين محور 
انداز  چشم  ترسيم  تهديدها،  و  ها  فرصت  آناليز  با  مخاطبين 
شرايط مطلوب را تا سال 1404 )آخرين سال سند چشم انداز( 
مشاهده خواهند نمود، ضمن اينكه در اين پانل برنامه مقايسه ای 
نقطه  توانند  می  مستمعين  و  شد  خواهد  كشيده  چالش  به  نيز 

نظرات ارشادی خود را در انتهای پانل مطرح نمايند.
های  آزمايشگاه  در  مديريت  بنيادين  مسائل  محور  اين  در   
در  بالطبع  و  شود  می  واقع  بحث  مورد  كشور  طبی  تشخيص 
توجهی  شايان  كمك  مطروحه  مباحث  شدن  اجرايی  صورت 
آزمايشگاه ها  در  مديريت  مختلف  های  جنبه  اعمال  به  نسبت 
درد  ما  مزمن  درد  كه  است  روشن  همگان  بر  شد.  خواهد 
مديريت است و اگر بتوانيم مورد به مورد بر مشكالت مديريتی 
فائق شويم طبيعی است كه كيفيت نتايج حاصله از آزمايش ها 
اثرات اجرای آن  تر و واقعی تر خواهد شد و  رضايت بخش 
و  مفيد  بوم  و  مرز  اين  آحاد  سالمتی  سطح  ارتقاء  برای  الزامًا 
سازنده خواهد بود. متاسفانه چالش های مديريتی آنقدر وسيع و 
در عين حال عميق می باشد كه اگر ساليان متمادی از آن سخن 

برانيم بازهم مجال بحث فراوانی دارد.
دكتر	مهدوي	مسئول	محور	آزمايشگاه	مرجع	سالمت:	چشم	
انداز	آينده در رابطه با سئواالت مطرح شده پاسخ داد: موردی 
را كه طرح فرموديد به اين صورت خدمت شما مطرح می كنم 



بحث  روی  بر  است  سالی  چند  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  كه 
تضمين كيفيت متمركز شده و بعنوان يكی از اولين ادرات حوزه 
سالمت به اين فكر افتاده است كه برای انجام اين كار نياز به 
يك استاندارد بومی مي باشد تا هم الگوی متناظر خارجی و هم 
قابليت اجرايي در كشور داشته باشد. در اين زمينه خوشبختانه 
بسيار  گذشته  همانند  پزشكی  تشخيص  های  آزمايشگاه  بدنه 

خوب از اين موضوع استقبال نموده اند. 
بررسی  دو طرفه،  ارائه يك بحث  پانل  اين  از  اصلی  هدف 
وضعيت موجود اداره كل، ارائه گزارش پيشرفت برنامه و گرفتن 
بازخورد كار از آزمايشگاه های تشخيص پزشكی كه مجری اين 

برنامه هستند مي باشد. 
بنابراين اين محور خود به تنهايی قرار نيست موجب ارتقاء 
كيفيت شود بلكه با ايجاد زمينه مناسب می تواند ساز و كاری 

برای همكاری و آگاهی از برنامه های گذشته و آينده باشد.
آزمايشگاه:	 و	 بالين	 محور	 مسئول	 زاده	 ولي	 دكتر	 سپس 
تأثيرات اين محور خاطر نشان  با اهداف و  ارتباط  مننژيت در 
ساخت: اين محور برای اولين بار در كنگره نهم ارائه می گردد. 
مننژيت ها از فوريت های پزشكی و پيشگيری از آن يكی  از 

اولويت های سازمان جهانی بهداشت است.
اهميت  دارای  ها  مننژيت  آزمايشگاهی  و  بالينی  تشخيص 
بسياری است كه آزمايشگاه بايد به سرعت و در كمتر از 2 ساعت 
اعالم  پزشك  به  را  اوليه  گزارش   CSF نمونه  دريافت  از  پس 
نمايد. در اين راستا هماهنگی و همكاری پزشك و آزمايشگاه 
اهميتی دو چندان پيدا می كند. دستگاه اعصاب مركزی توسط 
پرده های سه اليه مننژ، مايع CSF، سّد خونی-مغزی )BBB( و 
استخوان های جمجمه و مهره ها حفاظت می شود. ويروس ها، 
باكتری ها، قارچ ها و انگل ها، می توانند باعث التهاب و عفونت 
در دستگاه اعصاب مركزی شوند و بيماری هايی مانند مننژيت، 
آنسفاليت، مننگوآنسفاليت و آبسه های مغزی ايجاد كنند. مننژيت 
پزشكی  های  فوريت  ترين  مهم  از  آن  باكتريال  نوع  ويژه  به 
محسوب می گردد. ويروس ها از عوامل شايع آنسفاليت ها و 
مننژيت ها هستند كه افتراق آنها از عوامل باكتريال اهميت دارد. 
متفاوت  آن  كننده  ايجاد  عامل  به  بسته  ها  مننژيت  آگهی  پيش 
است. مننژيت های ويروسی در بسياری از موارد بدون درمان 
بهبود می يابند ولی مننژيت های باكتريال و قارچی بدون درمان 

منجر به مرگ و يا ضايعات غير قابل برگشت خواهند شد.
كه  كريپتوكوكوس  ويژه  به  قارچی  های  مننژيت  تشخيص 
فراوان ترين عامل اين گونه مننژيت هاست، بسيار دارای اهميت 
ساير  و   HIV شيوع  به  توجه  با  قارچی  های  مننژيت  است. 

عوامل كاهش دهنده سطح ايمنی بايد مورد توجه قرار گيرند.
در يك فرد بالغ حدود 150 ميلی ليتر CSF در ميان پرده های 
است.  گردش  حال  در  نخاع  اطراف  و  مغز  های  بطن  و  مننژ 
روزانه حدود 500-400 ميلی ليتر CSF توليد و جذب می گردد. 

)20 ميلی ليتر CSF در هر ساعت(
آزمايش CSF برای ارزيابی بيماری های CNS و عفونت های 
دستگاه اعصاب مركزی، به ويژه مننژيت ها انجام می شود. اولين 
گام در بررسی CSF نمونه گيری در لوله های استريل در پيچ 
دار است. از لوله های استريل با در پنبه ای نبايد استفاده كرد. 
برای  است. حتی  آزمايشگاه  به  نمونه  انتقال سريع  بعد  مرحله 
تسريع كار توصيه می شود كه پزشك قبل از شروع نمونه گيری 
به آزمايشگاه اطالع دهد كه قرار است نمونه CSF ارسال شود 
تا آزمايشگاه بتواند برای پاسخ سريعتر و در اولويت قرار دادن 

نمونه CSF، هماهنگی و اقدام نمايد.
های  مننژيت  در  خصوص  به  بيوتيك  آنتی  مصرف  سابقه 
باكتريال اهميت دارد، زيرا كه تعدادی از بيماران به ويژه اطفال 
كه  اند  كرده  مصرف  بيوتيك  آنتی   CSF گيری  نمونه  از  قبل 
مننژيت  است  ممكن  گردد.  منفی  به كشت های  منجر  می تواند 
به دنبال يك بيماری ديگر مانند پنومونی و يا سپتی سمی بروز 
دريافت  بيوتيك  آنتی  بيمار  نيز  موارد  اين  در  معموال  كه  كند 
بايد آزمايش هايی مانند آزمون های  بيماران  كرده است. در اين 
نيز  بيماری زای شايع و  آنتی ژن برای عوامل  سريع تشخيص 
سريع  آزمون های  شود.  گرفته  نظر  در  مولكولی  آزمايش های 
تشخيص آنتی ژن در شناسايی كريپتوكوكوس نيز بسيار با ارزش 

است.
آزمايش های مولكولی در تشخيص عوامل ويروسی دستگاه 
 PCR" اعصاب مركزی اهميت ويژه ای دارند و می توان از روش
چندگانه" برای تشخيص همزمان چند عامل بيماری زا استفاده 
كرد. افتراق بين انواع مننژيت ها در ارتباط با نحوه تصميم گيری 
برای مديريت بيماری و ادامه درمان و يا تغيير درمان ضروری 
ميكروسكوپی،  بيوشيمی،  نظر  از   CSF بررسی  نتايج  و  است 
های  آزمايش  و  ژن  آنتی  تشخيص  سريع  های  آزمون  كشت، 
مولكولی برای تصميم گيری صحيح بالينی اهميت دارد. استفاده 
از محيط های كشت مناسب برای تشخيص عفونت های باكتريال 
ضروری است و در مورد برخی از باكتری ها مانند هموفيلوس 
استفاده از محيط نامناسب منجر به كشت منفی خواهد شد و از 
بايد توجه  الزامی است.  كنترل كيفی محيط های كشت  اين رو 
داشت كه گزارش مهم ترين عوامل مننژيت های باكتريال شامل 
مننگوكوک، هموفيلوس و پنوموكوک به مقامات بهداشتی الزامی 

و اين عوامل تحت كنترل نظام مراقبت كشوری است.
در نشست بالين و آزمايشگاه: مننژيت، عفونت های دستگاه 
اعصاب مركزی از ديدگاه طب عفونی بزرگساالن، طب عفونی 
اطفال و روش های تشخيص آزمايشگاهی باكتری ها، ويروس ها 

و قارچ ها در نمونه CSF بررسی خواهند شد.
نوآوري	 و	 فناوري	 بلورچي	مسئول	محور	 دكتر	 پايان	 در	
ما  خبرنگار  سئواالت  به  نيز  پزشكي  تشخيص	 آزمايشگاه	 در	

اينگونه پاسخ داد:
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• در	ارتباط	با	محور	فناوری	و	نوآوری	مواد	و	تجهيزات	
آزمايشگاهی	توضيحاتی	را	بفرمائيد.

 هنگامی كه به نام محور توجه می كنيم روشن است كه به 
آوردن فن و وسيله نو اشاره می كند. حال اين فن و نو در بخش 
آزمايشگاه تشخيص طبی مطرح است كه در دو بحث تجهيزات 

و مواد آزمايشگاهی وجود دارد.
•  از	فناوری	و	نوآوری	چه	چيزی	بدست	خواهيم	آورد	و	

نتيجه	آن	چه	خواهد	بود؟
برای پاسخ به اين سئوال بايد بگوئيم كه چه بوده ايم و به كجا 

می خواهيم برسيم.
آزمايشگاه متشكل از يك فضای فيزيكی، تجهيزات و نيروی 
انسانی است كه با فناوری و نوآوری متحول خواهد شد كه اين 

دليل هر ارتقاء است ، يعنی از يك پله به پله باالتر رفتن.
خواهد	 تاثير	 چيزی	 چه	 بر	 آمده	 بوجود	 تحول	 و	 ارتقاء	  •

گذاشت؟
به آزمايشگاه، نمونه  تا كنون فرايند مراجعه  از زمان گذشته 
اين  پس  است.  نداشته  چندانی  تغيير  جوابدهی  يا  و  گيری 
تحول و ارتقاء در جای ديگری رخ داده است كه آن ارتقاء در 
سطح سالمت جامعه می باشد. يعنی سالمت ارتباط مستقيم با 

پارامترهای درمان، بهداشت، آموزش، پژوهش و پزشك دارد.
همانطور كه می دانيد توسعه هر جامعه ای به نيروی انسانی 
آن وابسته است. نيروی انسانی با ارزش ترين سرمايه هر كشوری 
است. برای مثال تركيه كه در گذشته يكی از كشورهايی با رشد 
اقتصادی پائين بود كه با سرمايه گذاری بر نيروی انسانی خود 
بايد بخش  بنابراين  اقتصادی چشمگيری گرديد.  موفق به رشد 
داشته  سالم  انسانی  نيروی  تا  كنيم  ای  را حرفه  سالمت جامعه 

باشيم كه اين منجر به ارتقاء سالمت جامعه خواهد شد.
• تعريف	شما	از	نيروی	انسانی	سالم	چيست؟

 وقتی می توان نيروی انسانی را سالم خواند كه از سالمت 
جسم، روح و رفاه اجتماعی توأما برخوردار باشد. صرفا سالمت 
جسم كفايت نمی كند. برای مثال در كشورهای سوسياليستی و 
كمونيستی سالمت جسم مهم است ولی به سالمت روح توجه 
بين  از  را  ها  انسان  روحی  سالمت  بلند  ديوارهای  شود.  نمی 
می برند. در برخی از كشورها نيز مانند كوبا سالمت جسم و روح 

وجود دارد ولی رفاه اجتماعی وجود ندارد.
در  بايد  پيراپزشكی   از  بخشی  بعنوان  نيز  آزمايشگاه  پس 
و  نمايد  ايفا  را  خود  نقش  سالم  انسانی  نيروی  آوردن  بوجود 
فرمايشات رهبری نيز مهر تائيدی بر اين امر است كه وقتی بيمار 
در بيمارستانی بستری می شود نبايد به جز درد فيزيكی خود آالم 
اقتصادی  افتادن سالمت  به خطر  مانند پرداخت هزينه،  ديگری 

خانواده و غيره داشته باشد.
• نقش	فناوری	و	نوآوری	در	اين	ارتقاء	به	چه	ميزان	است؟

وقتی سخن از محور فناوری و نوآوری تجهيزات آزمايشگاهی 
به ميان می آيد تصور شنونده يا خواننده ممكن است به سمتی 

كارهای خارق  انجام  به  قادر  و  آمد  تجهيزاتی خواهد  كه  برود 
العاده ای خواهد بود. شايد بخشی از اين تصور درست باشد اما 
بخش های ديگر آن به فضای فيزيكی و نيروی انسانی وابسته 
است كه با همكاری اين بخش ها ارتقاء 100 درصد خواهد شد.
نخست می توان به افزايش سرعت، كاهش اياب و ذهاب و 
كاهش هزينه های درمان كه هر سه از پارامتر های مهم هستند 
اشاره كرد. با آمدن تكنولوژی در آزمايشگاه ها مدت زمان بستری 

در بيمارستان كاهش می يابد.
كارائی  و  تبحر  كه  افرادی  از  خواهد  می  محور  اين  بنابراين 
الزم را دارد استفاده نمايد تا به بهترين شكل از نوآوری و فناوری 
بهره برداری كنند. بعنوان مثال در Primary Health Care در 
دورترين نقاط كشور و مناطق بسيار محروم خانه های بهداشت و 
بهورز مرد و زن را آموزش داده و از آن ها درخواست كرديم تا 
چارتی آماده كنند كه سالمت مردم را تحت كنترل داشته باشند. 
سپس با ايجاد سيستم ارجاع فرصتی فراهم شد تا از مراكز روستايی 
به مراكز بهداشت، و بعد از آن به شهر و بيمارستان ها انتقال يابند. 
تمامی اين امور در دهه 60 اتفاق افتاد كه با گذشت حدود 30 سال 
هيچگونه تحولی در آن صورت نگرفته است و علی رغم آموزش 
بسيار زياد بخش پزشكی متاسفانه ارتقاء پيدا ننموده است. فرض را 
بر اين گذاشتيم كه Primary Health Care را به پزشك خانواده 
تبديل كنيم اما اين امر موفقيت آميز نبود به دليل اينكه متاسفانه هنوز 
بخش دولتی است كه بايد صرفا فكرهای كالن را ارائه دهد و كالن 
نگر باشد و تمامی سياست ها و منابع مالی را در اختيار خود بگيرد. 
بخش دولتی بايد امروز منابع كشور را در اختيار بخش خصوصی 
بگذارد و سازمان های عريض و طويل بايد تبديل به سازمان های 

كوچك كه در سياست گذاری نقش داشته باشند تبديل گردند.
دوم اينكه، پس از كاهش زمان و افزايش سرعت بايد به باال 
بردن دقت اشاره نمود كه هم تكرار پذيری را كاهش می دهد و 

هم باعث ارائه پاسخ های واقعی تر می گردد.
بنابراين سرعت و دقت دو عنصر مهم در كاهش هزينه های 
بيمار هستند و پزشكان نيز به آزمايشگاه هايی اعتماد دارند كه از 
سرعت و دقت بيشتری برخوردار باشند. پس می توانيم بگوئيم 
چتری داريم به نام اعتماد كه تمام اين موارد زير آن جمع شده اند 
فضای  تجهيزات،  به  اعتماد  است،  اعتماد  امروز  نوآوری  يعنی 

فيزيكی و نيروی انسانی.
كه  است  اين  محور  اين  هدف  بگوئيم  توانيم  می  كلی  بطور 
دانشمندان، متفكران، سياست گذاران و دست اندركاران بتوانند چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به وسيله اين محور و 
پانل پنجره اي رو به آينده را بگشايند. هنگامی كه در فضائی تاريك 
و خاكستری وارد می شويد ابتدا پنجره ها را باز می كنيدكه با وارد 

شدن نور آرامش روحی در شما به وجود خواهد آورد. 
بخش  در  اصالح  و  تغيير  نظام  با  نيز  فناوری  و  نوآوری 
و  فردی  سالمت  به  رسيدن  جهت  طبی  تشخيص  آزمايشگاه 

اجتماعی آرامش دهنده می باشد.
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سومين كنگره آزمايشگاه و بالين بيماری های كودكان روز 
دوشنبه 10 آذر ماه در تاالر امام خميني با حضور متخصصين باليني 
و علوم پايه با محوريت بيماري هاي كودكان توسط جامعه علمي 
آزمايشگاهيان ايران در بيمارستان مركز طبي كودكان-قطب علمي 
اطفال كشور، با همكاري گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران 

و دانشگاه علوم پزشكي كشور برگزار شد.
در ابتدا دكتر سليمان جاهی دبير علمی كنگره با مهم خواندن 
نقش اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان عنوان كرد: به پاس اهتمام 
شما عزيزان در راستای گسترش علم و دانش شاهد برگزاری چنين 
كنگره هايی هستيم كه محصول ماه ها تالش بی دريغ و بی وقفه 

همكاران عزيزمان در كميته های علمی و اجرائی می باشد.

افزود:  اين همايش  اهداف  به  اشاره  با  دبير علمی كنگره 
كنگره  اين  اصلی  اهداف  از  داريد  استحضار  كه  همانطور 
تعامل ميان آزمايشگاه و بالين با طرح چالش های موجود در 
اين حيطه و رسيدن به راهكارهای راهبردی در جهت ارتقاء 

سالمت است.

اين  طی  داشت:  بيان  ها  پانل  برگزاری  در خصوص  وی 
فناوری  حوزه  در  متعدد  پانل های  برگزاری  شاهد  روز  چند 
پانل  آزمايشگاهی،  فرآورده كيت های  توليد  نوين، تحقيق و 
مرجع سالمت، سياست ها و چالش ها و پانل ارتقاء آموزش 
در دوره های كارشناسی و تحصيالت تكميلی هستيم. عالوه 
پانل های  نيز  جانبی  سالن  دو  در  اصلی  سالن  برنامه های  بر 
تخصصی آزمايشگاهی و بالينی در حوزه های مختلف علمی 
خواهيم داشت كه عمدتا محققين و پژوهشگران جوان به ارائه 

يافته های علمی و پژوهشی خود خواهند پرداخت.
دكتر سليمان جاهی تعداد مقاالت دريافتی به دبيرخانه را 
250 عدد عنوان و اضافه كرد: بطور خالصه از حدود 250 مقاله 
ارسالی به دبيرخانه، 230 مقاله به كميته داوری ارجاع داده شد 
كه 53 مورد بصورت سخنرانی و 130 مورد بصورت پوستر 

مورد پذيرش كيمته ارزيابی مقاالت قرار گرفت.

وی در پايان سخنان خود از مسئولين مركز طبی كودكان، 
دكتر وجگانی مسئول محترم جامعه علمی آزمايشگاهيان ايران 

و كميته دانشجويی كنگره قدردانی نمود.
در ادامه دكتر ربانی رئيس سومين كنگره آزمايشگاه و بالين 
ضمن ابراز اميدواری از حصول نتايج مثبت از اين همايش بيان 
داشت: سومين همايش آزمايشگاه و بالين به بحث بالين و گروه 
اطفال اختصاص داده شده است. اميدوار هستيم كه در پايان اين 
همايش نتايج مثبتی در حل مشكالت و چالش های موجود 

بين همكاران بالينی و آزمايشگاهی حاصل گردد.

اعتقاد دارم كه فاصله داشتن همكاران ما در آزمايشگاه ها 
مكانيسم های  و  آزمايشگاه  از  بالين  همكاران  و  بالين  از 
آزمايشگاهی نتايج خوبی برای بيماران بدنبال نخواهد داشت و 
گاهی به تكرار آزمايشات غير ضروری و همچنين عدم استفاده 
از آزمايش هايی كه می تواند گره ای در پزشكی باز كند منجر 
می گردد. هر طبيب باليني كه با آزمايشگاه ها در ارتباط است و 
يا مسئول آزمايشگاهی كه تعامل خوبی با افراد بالينی دارد بسيار 
راحت تر و ساده تر به تشخيص و درمان دست می يابد كه در 

هزينه ها نيز منجر به صرفه جويی می گردد. 

رئيس كنگره در خصوص بحث های مطرح شده در پانل ها 
اذعان داشت: بحث هايی كه در كتاب خالصه مقاالت و پانل ها 
مطرح شده است فرصت خوبی است كه ما را با افراد بالينی 
قدری آشناتر نمايد. در برخی از آزمايشگاه ها همكارانی هستند 
كه گاها بيمار را به نزد خود خوانده و از وضعيت بالينی وی 
مطلع می شوند. اين حركت خوبی است به شرطی كه دخالتی 
در نتايج آزمايش ها نداشته باشد. متاسفانه در كشور ما ارتباط 

بين اين دو بخش متكامل نيست.
دكتر وجگانی رئيس جامعه علمی آزمايشگاهيان ايران ويژگی 
خاص اين كنگره را ورود در عرصه های مختلف آزمايشگاه و 
بالين خواند و گفت: يكی از نكات در عرصه پر مشغله ما بحث 
آموزش كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا است و معضلی 
است كه در اين عرصه وجود دارد. آقای دكتر محققی نيز تاكيد 
كردند كه در حوزه معاونت آموزشی وزارتخانه بنا بر اين است 
كه بتوانيم عرصه آموزشی كارشناسی تا دكترا را اصالح نمائيم. 
دانشجويان بايد در بيمارستان حضور داشته باشند و موضوع 
پايان نامه ها و پروژه ها بايد هر چه بيشتر بالينی شود. در اينجا 

بحث بطور جدی اصالح سر فصل های آموزشی است.
رئيس جامعه علمی آزمايشگاهيان افزود: ما در طول يك 
دهه گذشته از بيمارستان فاصله گرفته ايم. مبنای جامعه علمی 
آزمايشگاهيان اين است كه بعنوان يك NGO با برخورداری 

متنوع و وسيع  انجمن علمی و طيف  از 10  از حضور بيش 
انجمن های علمی، آزمايشگاهی و تخصصي بتواند در برنامه های 

آموزشی و هم در عرصه اجرائی اصالحاتی صورت دهد.
دكتر مهدوی مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت در ارتباط 
با آموزش مبتنی بر سالمت اظهار داشت: تربيت دانشجويان 
در رشته های مختلف علمی مخصوصا علوم پايه به گونه ای 
را  سالمت  حوزه  نيازهای  التحصيلی  فارغ  از  بعد  كه  است 
آنگونه كه شايسته است نه می شناسند و نه می توانند آن را 
نيازهای  به  پايه  علوم  اساتيد  دارم  خواهش  سازند.  برآورده 
مقام  با  كه  جلسه ای  نمايند. طی  توجه  بيشتر  حوزه سالمت 
عالی وزارت داشتيم ايشان سياست هايی را در حوزه بهداشت 
و درمان اعالم كردند كه اجرائی شدن آن ها نيازمند توجه ويژه 
گروه های علوم پايه، از جمله ريشه كنی بسياری از بيماری ها 
كنار  در  اساتيد  اگر  است.  بهداشت  حوزه  مشكالت  حل  و 
گروه های اجرائی نباشند قطعا مشكل مردم حل نخواهد شد. 
در حال حاضر مشكل ديابت، سل و آنفوالنزا، مشكالت جاری 
 كشور است كه سرمايه های بزرگی را صرف خود می كند. اگر 
پايان نامه دانشجويان و آموزش مستقيم گويای دانش فنی اين 

حوزه نباشد قطعا اين مشكل حل نخواهد شد.
وی با تاكيد بر به روز بودن مباحث آموزشی افزود: هنگامی 
كه به بحث های جديد برمی خوريم و می خواهيم آن ها را در 
ما هر  بياوريم می گويند، سرفصل های  آموزشی  سرفصل های 
10 سال يكبار تغيير می كند. در صورتيكه نيازها، روزانه است. 
تقاضا می شود عزيزانی كه مسئوليت پانل ها را بر عهده دارند به 
اين موضوع بپردازند و عنوان نمايند كه چگونه می توان نيازهای 
جاری جامعه را به دانش و علم گره بزنيم. قطعا بيماری های 

جاری منتظر دوره های ده ساله نخواهند بود.
دكتر مهدوی با اشاره به فاصله گرفتن جامعه آزمايشگاهيان از 
بيمارستان های آموزشی و درمانی گفت: متاسفانه جامعه كنونی 
آزمايشگاهيان از بيمارستان های آموزشی و درمانی فاصله گرفته 
است، بايد سعی كنيم كه الگوی مديريت آزمايشگاه ها را تغيير 
دهيم. چند نفر از اعضاء هيئت علمی كه در بيمارستان های آموزشی 
و درمانی دخيل هستند در اين جلسه حضور دارند كه تقاضا دارم 
اين عزيزان از توانائی و قدرت خود در حوزه درمان و بخش های 
مختلف استفاده نمايند. البته جايگاه اين اساتيد بايد حفظ گردد و 
برای ايشان بستر سازی شود. پيوند بين حوزه بهداشت و درمان و 

اساتيد علوم پايه يكی از نيازهای حوزه سالمت است.
دكتر  از  تشكر  مرجع سالمت ضمن  آزمايشگاه  كل  مدير 
وجگانی اضافه كرد: الزم است تشكل های صنفی جامعه علمی 
تر وارد شوند و در  پر رنگ  در دانشگاه های علوم پزشكی 
دانشگاه های خود نيز به بيماری های بومی و منطقه ای و هم به 

سومين كنگره آزمايشگاه و بالين بيماری های كودكان
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نيازهای حوزه سالمت توجه ويژه ای داشته باشند.
در حاشيه همايش با آقاي دكتر درگاهي دانشيار دانشگاه 
علوم پزشكي تهران صحبت كرديم و از ايشان زمينه فعاليت 

كنونيشان را جويا شديم.

چند سالي است مسائل مربوط به دانشكده پيرا پزشكي را 
بعهده گرفته ام و بخشي از تحصيالتم در رشته علوم آزمايشگاهي 
و بخشي ديگر در ارتباط با مديريت خدمات بهداشتي بوده است.
• نظر	خود	را	در	مورد	رابطه	ميان	پزشك	و	آزمايشگاه	

بيان	نماييد.
اگر فعاليت هاي پزشكي و تشخيص درماني را بصورت 
يك گروه تصور نمائيم پزشك، پرستار، داروساز، دكتراي علوم 
آزمايشگاهي و بطور كلي هر فردي كه مدرک علوم آزمايشگاهي 
داشته باشد جزو باال ترين مدارج گروه پزشكي محسوب خواهد 
شد. مطابق با استاندارد ها رهبر اين گروه پزشك است كه او 
مشورت هاي  و  اطالعات  از  بيماري  تشخيص  براي  بايد  نيز 
متخصصين، دكتراي آزمايشگاه، داروساز و پرستاري كه گزارش 
بيمار را مي دهد استفاده نمايد و اين امر طبيعتا به عنوان اعضاي 

گروه باليني و تشخيص درماني بسيار حائز اهميت است.
مسئول	 از	 پزشك	 رضايتمندي	 ميزان	 ما	 كشور	 در	  •

آزمايشگاه	به	چه	ميزان	است؟
اسناد دقيقي در اين زمينه نداريم و مهم تر اينكه بايد اين 
امر را مستند سازي كنيم. نياز است كه انجمن هاي علمي، 
صنفي و حرفه اي اين مهم را محقق سازند. به هر حال در اين 
ابهاماتي وجود دارد و ممكن است قضاوت هاي  خصوص 

خاصي صورت گيرد. 
هاي  مكانيزم  بايد  كشور  هاي  آزمايشگاه  متوليان  بنابراين 
ارتباطي ميان پزشك و آزمايشگاه و ساختاري كه بايد در نظام 
سالمت كشور وجود داشته باشد را كامال روشن نمايند. در غير 
اينصورت مسائل حاشيه اي بسيار گسترده مي گردد و موجب 

آسيب بيشتر در بدنه آزمايشگاه مي شود تا ساختار پزشكي.
• متناسب	بودن	تعرفه	تست	هاي	آزمايشگاهي	را	چگونه	

ارزيابي	مي	كنيد؟	
آنچه كه حائز اهميت است ميزان سهم مردم و بيمه ها در 
برابر تعرفه ها است و افزايش و كاهش آن ها در درجه كمتر 

اهميت قرار مي گيرد.

اگر در تعرفه ها سهم مردم را كاهش داده و سهم بيمه ها را 
افزايش دهيم نارضايتي در اين قضيه به وجود نخواهد آمد. 

اما نارضايتي زماني صورت مي گيرد كه اين امر بالعكس 
باشد. بسياري از متخصصين آزمايشگاه ها معتقدند دسته اي 
از تست ها و فعايت هايي كه انجام مي گيرد با تعرفه ها چه 
به لحاظ منافع آزمايشگاه و چه منافع بيماران متناسب نيستند. 
نتيجتا تعرفه ها بايد متناسب با فعاليت ها و خدماتي باشند 
كه در آزمايشگاه ها صورت مي پذيرد و سهم بيمه ها بيشتر از 

سهم مردم در نظر گرفته شود.
دكتر حوريه سليمان جاهی دانشيار گروه ويروس شناسی 
دانشگاه تربيت مدرس و دبير سومين كنگره آزمايشگاه و بالين 

نيز هدف از برگزاری اين كنگره را بيان نمود.
با  آزمايشگاهی  و  بالينی  متخصصين  آشنايی  هدف ، 
مشكالتی است كه اين دو قشر با يكديگر دارند، تا چالش های 
باليني و آزمايشگاهي به بحث و تبادل نظر گذاشته شوند كه 
بتوان به راه كارهای مثبت دست يافت و اين امر منجر به ارتقاء 

سالمت جامعه خواهد شد.
• در	طی	3	دوره	برگزاری	اين	همايش	به	چه	ميزان	به	

اهداف	خود	دست	يافته	ايد؟
خوشبختانه با برگزاری اين كنگره ها و فعاليت های مختلفی 
كه جامعه علمی آزمايشگاهيان صورت داده است تواتنسته ايم در 
22 الی 23 استان كشور شاهد تشكل هايی باشيم كه می توانند 
با  آن  بر  نمايند. عالوه  برقرار  ارتباط  بالين  و  آزمايشگاه  بين 
نشست هايي كه هر ساله دو بار در استان ها برگزار مي گردد قادر 
بوده ايم به بررسي روش هاي نويني كه مي شود در آزمايشگاه ها 
وارد كرد پرداخته و روش هايي را كه داراي استاندارد بيشتري 
هستند به كار گيريم و اميد داريم كه بتوانيم معضلي از مشكالت 

بهداشتي جامعه را بر طرف سازيم.  
در  ما  تحقيقاتی  امور  بيشتر  دانيد  می  كه  همانطور 
آزمايشگاه های روتين به اجرا در نمی آيند زيرا مشكالت و 
هزينه هايي را درپي دارند كه در اين نشست ها سعي مي گردد 
به اين مباحث پرداخته شود و چگونگي كاربردی كردن آن ها 
مورد بررسي قرار گيرد و اميدواريم بتوان در آزمايشگاه های 
روتين جهت دقت در تشخيص و همچنين تائيد معتبر سازی 

تشخيص های بالينی از اين تحقيقات استفاده نمائيم.

آزمايشگاه هاي  مطالبات  پرداخت  عدم  پي  در 
تشخيص طبي كشور از اول فروردين ماه سال 1389 
تا دي ماه سالجاري با توجه به  نگراني و تشويش 
بيش از حد مديران آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
و پيگيري هاي مكرر و مكاتبات متعدد به وزارت 
رفاه و صندوق تامين اجتماعي و همچنين مالقات 
اول  نيمه  در  ايشان  دستور  و  رفاه  محترم  وزير  با 
بهمن ماه بخشی از مطالبات آزمايشگاه ها بصورت 
ششماهه اول سالجاري پرداخت شد. البته در بعضي 
استان ها چهارماهه و در بعضي از استان ها پنج ماهه 
واريز گرديد. جلسه ای در بيست و سوم بهمن ماه 
هيئت  انجمن  رئيس  بزرگي  دكتر  آقايان  با حضور 
دكتر  اصفهان ،  آزمايشگاهي  علوم  دكتراي  مديره 
فاطمي رئيس انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي 
كشور ، دكتر سلطانپور و دكتر بهروان اعضاء  هيئت 
دكتر  آزمايشگاهي،  علوم  دكتراي  انجمن  مديره 
آزمايشگاهي  علوم  متخصصين  انجمن  دبير  غروي 
آسيب  انجمن  رئيس  نائب  اميدوار  دكتر  كشور، 
شناسي ايران و دكتر صاحب الزماني دبير شورايعالي 
و رئيس انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی در دفتر 
مدير عامل صندوق تامين اجتماعي پيرامون اين امر 

برگزار گرديد.
قدردانی  ضمن  الزماني  صاحب  دكتر  ابتدا  در   
به  جلسه  حاضرين  معرفي  و  شده  تنظيم  وقت  از 
بيان  و  نمود  اشاره  ها  آزمايشگاه  اداره  وضعيت 
بسيار  ها  آزمايشگاه  در  سرمايه گذاري  داشت: 
كوچك  آزمايشگاه  يك  است.  حساس  و  سنگين 
ميليون  يكصد  حداقل  كوچك  شهرستان هاي  در 
تومان هزينه تجهيزاتي دارد و اگر اين موضوع را به 
شهرستان هاي بزرگ و مراكز استان ها تعميم دهيم 
بصورت  آزمايشگاه ها  سرمايه ای  تجهيزات  حداقل 

ميانگين به سيصد ميليون تومان خواهد رسيد و اگر 
اين رقم را برای 4800 آزمايشگاه محاسبه كنيم مبلغ 
هنگفتي خواهد شد كه از نظر كيت ها و معرف های 
آزمايشگاهی رقم فوق العاده بااليی را نشان خواهد 
 30 حدود  نيز  ها  يارانه  كردن  هدفمند  بعلت  داد. 
درصد هزينه كيت و تجهيزات آزمايشگاهی افزايش 
بر  كنترلی  هيچگونه  كشور  در  است.  كرده  پيدا 
ندارد. هر  از فروش تجهيزات وجود  خدمات پس 
آزمايشگاهی برای شروع كار خود  حداقل به 8 الی 
10 نفر پرسنل فنی نياز دارد. پرداخت حق الزحمه 
آن ها طبق قوانين كشوری در سال 16 ماه بوده كه البته 
حق همكاران زحمتكش و پرسنل فنی آزمايشگاه ها 
از  ماه   10 اگر  اين وضع  با  باشد.  می  اين  از  بيش 
تامين اجتماعی پرداخت نگردد  بيمه  سال مطالبات 
آزمايشگاه ها با بحران اقتصادی مواجه خواهند شد، 
ضمن اينكه 70 درصد مراجعين به آزمايشگاه تحت 
پوشش بيمه تامين اجتماعی هستند. لذا از مسئولين 
انتظار می رود تاخير پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها 
)بيش از 10 ماه( تكرار نگردد و با همه اين تظلمات 
سال،  اين  در  آزمايشگاه ها  به  اقتصادی  و  روحی 
انجمن ها از شما قدردان خواهند بود و برای تاخير 
توجيه  قابل  كه  است  تعجب  جای  گرفته  صورت 

نيست.
دكتر بزرگی با مورد سئوال قرار دادن علت تاخير 
داشت:  عنوان  آزمايشگاهی  مطالبات  پرداخت  در 
نيستيم  خود  همكاران  پاسخگوی  اصفهان  در  ما 
اين  اجتماعی  تامين  صندوق  كه  نيست  انصاف  و 
اجتماعی  تامين  بيمه  باشد. ضمنا  برخورد را داشته 
اصفهان اظهار می نمايد كه ما بطور مستقل نمی توانيم 
براي  بندي  سقف  تا  است  نياز  و  نمائيم  فعاليت 

آزمايشگاه ها لغو گردد.

گزارش جلسه هيئت مديره 
انجمن هاي سه گانه با مدير عامل و معاونت درماني 

صندوق تامين اجتماعي

در کشور 
هیچگونه 
کنرتلی بر 

خدمات پس 
از فروش 
تجهیزات 

وجود ندارد.
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بودن  مبهم  بر  تاكيد  ضمن  بهروان  دكتر  همچنين 
داشت:  عنوان  ها  آزمايشگاه  مطالبات  پرداخت  تاخير 
اينجانب با مفاد متن قرارداد با آزمايشگاه ها و موسسات 
علت  تا  است  نياز  همچنين  و  نيستم  موافق  پزشكی 
عدم عقد قراداد صندوق تامين اجتماعی با تعدادی از 

آزمايشگاه ها بررسی گردد.
توسط  سقف  قراردادن  به  اشاره  با  غروی  دكتر 
گفت:  ها  آزمايشگاه  برای  اجتماعی  تامين  صندوق 
جامعه آزمايشگاهيان يك جامعه نجيب و متين است. 
پيشتاز  ارگان  نيز هميشه يك  تامين اجتماعی  صندوق 
افتاده  اتفاق  بوده و اين جای سئوال دارد كه چرا اين 
و  درمان  معاونت  مشاور  اينجانب  هنگاميكه  است؟ 
تعامالت خوبی  بودم  پاراكلينيك سازمان  اداره  مسئول 
تامين  صندوق  مسئولين  و  گانه  سه  های  انجمن  بين 
وضعيتی  چنين  هرگز  و  بود  شده  ايجاد  اجتماعي 
وجود نداشت. چرا برخی مواقع صندوق سقف برای 
آزمايشگاه ها تعيين می كند و از طرفی ديگر با آن ها 
قرارداد  آيا موضوع سقف و عدم  بندند؟  قرارداد نمی 
تامين  پوشش  بيمه شدگان تحت  است؟  بررسی شده 
اجتماعی مشخص می باشند و اگر شما سقف را برداريد 
بيماران  نمائيد  منعقد  قرارداد  آزمايشگاه ها  تمامی  با  و 
تامين  صندوق  برای  تفاوتی  و  شد  خواهند  تقسيم 
موسسه  يك  به  بيماران  كه  داشت  نخواهد  اجتماعي 

مراجعه نمايند و يا تقسيم شوند.
در ادامه دكتر فاطمی با اشاره به پرداخت مطالبات 
دكتر  آقای  كرد:  بيان  دولتی  موسسات  و  ها  داروخانه 
حافظی شما و همكاران شما مسئوليت صندوق تامين 
خشنود  امر  اين  از  نيز  ما  و  ايد  پذيرفته  را  اجتماعي 
آشنا  درد  مسئول  يك  بعنوان  را  شما  زيرا  هستيم 
می شناسيم و با تجاربی كه در معاونت پشتيبانی وزارت 
بهداشت داشته ايد احساس می كنيم كه امور بهتر انجام 
اين  آزمايشگاهی  همكاران  سئوال  پذيرفت.  خواهد 
موسسات  و  ها  داروخانه  مطالبات  كه چرا شما  است 
دولتی را پرداخت نموده ايد ولی مطالبات آزمايشگاه ها 
را پرداخت نكرده ايد. عدالت اين است كه با توجه به 
ميزان بودجه، مطالبات پزشكی از نظر زمانی بصورت 

يكسان پرداخت گردد.
دكتر اميدوار ضمن اعالم همكاری با صندوق تامين 
امروز  كه  بسيار خرسند هستيم  نمود:  اظهار  اجتماعی 
اين است  توقعمان  ايم.  با شما جلسه داشته  دو مرتبه 

كه شما نگاه علمی به اين امر داشته باشيد و همچنين 
به سياستگذاری ها و بازرسی ها با ديد علمی بنگريد. 
ما نيز اعالم می داريم كه با شما همكاری همه جانبه 

خواهيم داشت.
آزمايشگاه های  به وضعيت  اشاره  با  دكتر سلطانپور 
آمده  بوجود  تفكر  اين  متاسفانه  گفت:  تاسيس  تازه 
است كه آزمايشگاه ها متمكن و دارا هستند و لزومی 
درصد   50 از  بيش  ولی  نيست  بموقع  پرداخت  به 
ديون  با  و  بوده  كوچك  و  تاسيس  تازه  آزمايشگاه ها 
مختلف بانكی مواجه هستند و تعهداتی در جامعه دارند 
كه اين تاخير ده ماهه باعث رنجش شديد آن ها شده 

است.
تامين  سازمان  صندوق  عامل  مدير  حافظی  دكتر 
اجتماعی به ميزان درآمد و هزينه ها اشاره نمود و اظهار 
تامين  صندوق  در  كه  است  روز   194 اكنون  داشت: 
ابتدا درآمد صندوق در  كنم. در  فعاليت می  اجتماعي 
ماه 950 ميليارد تومان و هزينه ها 1400 ميليارد تومان 
بوده كه باعث منفی شدن بودجه صندوق شد و بدهی 
و موسسات  دانشگاهی  بيمارستان  به 800  كه  ماهه   8
ميليارد  تومان هزينه 490  ميليارد  از 1400  ايم،  داشته 
تومان بدهی به موسسات طرف قرارداد و 850 ميليارد 
تومان حقوق بازنشستگان را شامل مي شد و عالوه بر 
آن حقوق بازنشستگان اضافه نشده بود و آن ها بحق 
ناراحت بودند. ميانگين درآمد صندوق امروزه به 1900 

ميليارد تومان رسيده است. 
با زحماتی كه آقای دكتر براتی معاونت درمان داشته اند 
اقتصادی  شركت های  گردد.  مي  كنترل  نيز  ها  هزينه 
صندوق مانند شركت های شصتا در طی 23 سال هيچگونه 
پرداختی به صندوق نداشته اند. سال گذشته با پيگيری های 
وزير محترم رفاه توانسته ايم 750 ميليارد تومان و امسال 
نيز 900 ميليارد تومان از آن ها اخذ كنيم و بسيار تالش 
می كنيم تا پرداخت هايمان را در چارچوب قانون بودجه 
سال 89 انجام دهيم. با توجه به اسناد تحويل گرديده مقرر 
دو  و ظرف  هفته 60 درصد  دو  را ظرف  مطالبات  شد 
ماه آينده بطور كامل بطرف قرارداد پرداخت كنيم. البته 
اين يك دوره گذار است و شهريور ماه سال آينده تمام 

بدهی ها را خواهيم پرداخت. 
اينجانب در وزارت بهداشت نيز مدعی بوده ام كه 
سازمان های بيمه گر عالوه بر اينكه بايد بموقع مطالبات 
موسسات پزشكی را پرداخت نمايند بلكه بايد پس از 

دو هفته بطور كامل و 100 درصد آن را بپردازند. از 
اين سعه صدر و همراهی آزمايشگاه های تشخيص 
طبی بسيار سپاسگزار بوده و اگر مهلت داده شود تا 
پايان خرداد ماه سال آينده بتدريج مطالبات ششماهه 

اول سال 89 را نيز پرداخت خواهيم كرد.
تامين  صندوق  درمان  معاونت  براتی  دكتر  آقای 
و  بيمارستان ها  با  قرارداد  عقد  به  اشاره  با  اجتماعی 
بيمارستان ها  بعهده  قراداد  كرد:  بيان  پاراكلينيك ها 
به  ها  پاراكلينيك  و  است  سازمان  درمان  معاونت  با 
استان ها تفويض شده است. امروزه ما جهت كاهش 
اسناد  حتی  كنيم  می  كنترل  را  اسناد  تمامی  هزينه ها 
كسری  نيز  را  اجتماعی  تامين  پوشش  تحت  مركز 
می زنيم. برای اولين بار است كه مدير عامل و معاونت 
گذشته  ادوار  در  كه  هستند  پزشك  صندوق  درمانی 
اين چنين نبود. تالش خواهيم كرد تا با برنامه ريزی 
دقيق گذشته ها را جبران كنيم و هنگامی نظام سالمت 
جامعه اصالح می گردد كه سطح بندی در نظام سالمت 

اجرا شود.
دكتر غروی نسبت به توزيع بيماران در آزمايشگاه ها 
بيان داشت: آيا تفاوتی دارد كه بيمار به آزمايشگاه های 
گذاشتن  سقف  همچنين  و  كند؟  مراجعه   متفاوت 
پسنديده  و  مطلوب  روش  يك  آزمايشگاه ها  برای 

نيست.
های  هزينه  كاهش  خواندن  مهم  با  حافظی  دكتر 
غير ضروری عنوان كرد: ما نيز خواهان كاهش ازدحام 
سقف  تا  داريم  دوست  و  هستيم  ها  آزمايشگاه  در 
غير  های  درخواست  جلوی  همچنين  و  برداريم  را 
نيستيم  مخالف حذف سقف  ما  بگيريم.  را  ضروری 
ابتدا كار  ولی به اين شكل نيز كار سخت است. در 
آغاز  بيماران   MRI زمان  مدت  فاصله  بررسی  با  را 
افزاری  نرم  برنامه ريزی سيستمی  در حال  و  نموديم 
هستيم.  بگيرد  را  غير ضروری  هزينه های  كه جلوی 
همچنين بيمه شدگان حدود 25 درصد از مراكز ملكی 
ما و حدود 75 درصد از مراكز طرف قرارداد و يا غير 

ملكی استفاده می كنند.
برنامه گذشته  به شكست  پاسخ،  در  بهروان  دكتر 
سقف گذاری اشاره نمود و دكتر حافظی نيز موفقيت 
در اين راه را با كمك های انجمن ها، پروتكل نويسی 
صاحب  دكتر  اما  دانست،  ميسر  نويسی  گايدالين  و 
بهداشت  وزارت  وظيفه  را  نويسی  پروتكل  الزمانی 

دانست و همچنين اظهار داشت: در سطح بندی قانون 
برنامه چهارم نيز بخش خصوصی مستثنی شده بود.

دكتر حافظی در پاسخ به سئوال دكتر غروی مبنی 
بر ارجحيت درمان مستقيم و غير مستقيم گفت: درمان 

غير مستقيم بنفع صندوق خواهد بود.
در ادامه دكتر صاحب الزمانی اذعان داشت: آقای 
دكتر حافظی اين دوستان كه در خدمت شما هستند و 
تمامی مديران آزمايشگاهی كه بصورت شبانه روزی 
مشغول ارائه خدمات تشخيصی به مردم و نظام عزيز 
اسالمی ايران هستند از نجبای ِحَرف پزشكی می باشند 
و كمترين تخلف در دادگاه ها و نظام پزشكی مربوط 

به اين عزيزان است.
اگر در طول اين دوره تاخير ده ماهه تحصن نشد 
اين  نتيجه  بهتر است  لذا  اين گروه است.  نجابت  از 
سال،  دوم  ششماهه  مطالبات  كه  باشد  چنين  جلسه 
حداقل چهار ماه آن در سال 89 پرداخت گردد و نيمه 
دوم سال نيز تا اول خرداد ماه سال 90پرداخت گردد 
و دوم اينكه هم اكنون دستور دهيد تا سقف برداشته 
شود و با تمامی آزمايشگاه ها باالخص آزمايشگاه های 
در  زمانيكه  گردد.  تنظيم  قرارداد  التاسيس  جديد 
وزارتخانه مسئول بودم كميته های مختلفي با حضور 
معاونين درمان تامين اجتماعی آقای دكتر فالح، آقای 
... برگزار كرده و بصورت مشترک  و  نوربخش  دكتر 
كدينگ  می نموديم.  برنامه ريزی  آزمايشگاه ها  برای 
خدمات آزمايشگاهی با اينكه هزينه ای برای آزمايشگاه ها 
با  آن  تكميلی  مرحله  كه  گرديد  اجرا  درست  داشت 
تعويض پی در پی مسئولين در صندوق تامين اجتماعی 
ابتر ماند لذا انجمن های سه گانه آزمايشگاهی بهترين و 
علمی ترين گروه برای اجرای اين امور هستند. بهتر است 
كميته های مشتركی داشته باشيم و حتی متن قرارداد را 

نيز اصالح كنيم.
سعی  داشت:  اظهار  پاسخ  در  نيز  حافظی  دكتر 
می كنيم روزبروز رضايتمندی دوستان بيشتر شود. متن 
قرارداد را نيز با كمك شما اصالح و سقف را حذف 
الباقي مطالبات  تا خرداد سال 90  بتدريج  می كنيم و 

سال 89 آزمايشگاه ها را پرداخت خواهيم نمود.
در راستای اين جلسه در شب سرد زمستانی برخی 
از همكاران خارج از سازمان نيز با برگزاری جلسه ای 
مسائل  پيگيری  و  وحدت  افزايش  خواستار  فرعی 

شدند.

در کشور 

هیچگونه 

کنرتلی بر 

خدمات پس از 

فروش تجهیزات 

وجود ندارد.

سقف 
گذاشنت برای 
آزمایشگاه ها 

یک روش 
مطلوب و 
پسندیده 

نیست
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• نقش	آزمايشگاه	مرجع	سالمت	را	در	ارتقاء	
كيفيت	و	سالمت	جامعه	بيان	فرمائيد؟

كشور  آزمايشگاهي  جامعه  كه  است  سال ها 
خدمات  كيفيت  ارتقاء  راه  در  ما  پيشكسوتان  و 
آزمايشگاهي تالش نموده و پيشرفت هاي ارزنده اي 
مرجع سالمت  آزمايشگاه  اند.  داشته  زمينه  اين  در 
سال  چند  طي  و  داده  ادامه  را  بزرگواران  اين  راه 
خدمات  ارائه  كيفيت  ارتقاء  درجهت  گذشته 
برنامه ريزي هاي  پزشكي،  تشخيص  آزمايشگاه هاي 
اين  است.  داشته  مختلف  در حوزه هاي  گسترده اي 
كيفيت،  ادارات مديريت تضمين  از طريق  برنامه ها 
مديريت فن آوري آزمايشگاهي، مديريت اطالعات 
بهداشتي  هاي  آزمايشگاه  مديريت  آزمايشگاهي، 

اجرا  به  رفرانس  آزمايشگاه  فني  بخش  همچنين  و 
درآمده و پيش رفته است. 

اداره مديريت تضمين كيفيت فعاليت خود را از 
دستورالعمل هاي  ابالغ  و  تدوين  با  پيش  سال  سه 
آن  متعاقب  و  كرده  آغاز  آزمايشگاهي  استاندارد 
برنامه عملياتي مشخص  كه طي يك  نموده  تالش 
كشور  در  اعتباربخشي  ملي  نظام  استقرار  سوي  به 

گام بردارد.
شامل:  عملياتي  برنامه  اين  اصلي  فاز  سه 
استاندارد  الزامات  اجراي  2-پشتيباني  1-آموزش، 
)شامل ظرفيت سازي و فعاليت هاي محيطي( و 3- 
اعتباربخشي آزمايشگاه ها مي باشد كه در حال حاضر 

وارد فاز اعتباربخشي آزمايشگاه ها شده ايم. 

دكتر صفادل مدير اداره تضمين كيفيت آزمايشگاه مرجع سالمت:

برنامه هاي آزمايشگاه مرجع سالمت در راستاي 
برنامه پنجم توسعه كشور است

بطور قطع با توجه به جايگاه آزمايشگاه در بيماريابي، 
كيفيت  بهبود  و  بيماري ها  درمان  پيگيري  و  تشخيص 
ارتقاء  در  بسزايي  نقش  مي تواند  آزمايشگاهي  خدمات 

سالمت جامعه داشته باشد. 
كيفيت	 خارجي	 ارزيابي	 برنامه	 با	 ارتباط	 در	  •

توضيحاتي	را	بيان	فرمائيد؟
برنامه ارزيابي خارجي كيفيت برنامه اي بود كه سال ها توسط 
آزمايشگاه رفرانس انجام مي شد. الزم است از همه همكاراني 
كه حدود بيست سال پيش اين برنامه را بطور محدود آغاز 

كرده و بتدريج آن را بسط داده اند قدرداني كنيم. 

در هرحال به علت محدوديت در منابع، تعدد وظايف 
دوسال  از  سالمت،  مرجع  آزمايشگاه  رويكرد  تغيير  و 
پيش برنامه ارزيابي خارجي كيفيت به انجمن هاي علمي 

آزمايشگاهي برون سپاري گرديد.

اجراي  نحوه  خصوص  در  سياستگذاري  و  مديريت   
برنامه بعهده آزمايشگاه مرجع سالمت است ولي با استفاده 
از ظرفيت ها و توانمندي انجمن ها توفيق گسترش برنامه 
بصورت افزايش دفعات اجراي برنامه و تعداد پارامترهاي 
برنامه،  كنندگان  برگزار  داشته ايم. همچنين  پوشش  تحت 
اقداماتي جهت آگاهي بيشتر شركت كنندگان براي نحوه 
نمودن  برطرف  و  شناسايي  در جهت  برنامه  نتايج  تفسير 
به  كه  داده اند  انجام  آزمايشگاه ها  مشكالت  و  خطاها 

اثربخشي اجراي برنامه افزوده است. 
ارزيابي  برنامه  اجراي  آينده  سال  در  رو  پيش  برنامه 
خارجي كيفيت بطور دوره اي و منظم براي آزمايشگاه هاي 
بهداشتي و بيماري هاي تحت مراقبت و همچنين استفاده 
از نتايج كشوري اجراي برنامه جهت مديريت تجهيزات و 
فرآورده هاي تشخيصي آزمايشگاهي و سياست گذاري ها 

و برنامه ريزي هاي آموزشي مي باشد.
را	 آزمايشگاه ها	 در	 مميزي	 انجام	 و	 استاني	 پايش	  •

چگونه	ارزيابي	مي	كنيد؟
برنامه هاي پايش استاني با هدف كلي ارزيابي عملكرد 
آزمايشگاه هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي 
پياده  در  اجرايي  هاي  چالش  بررسي  همچنين  و  كشور 
شدن دستورالعمل هاي استاندارد، بعنوان بخشي از برنامه 
استراتژيك تحت عنوانField Activity پيش بيني شده 
است. هر سه ماه يكبار مميزين و كارشناسان ادارات امور 
آزمايشگاه هاي دانشگاه ها از سراسر كشور در يك استان 
جمع شده و تمام يا درصد قابل توجهي از آزمايشگاه هاي 
درآن استان مورد مميزي قرار مي گيرند و مشكالت عمده 

در فرآيندهاي مختلف كاري در آزمايشگاه ها در آن استان 
برنامه ريزي  آن ها  نمودن  برطرف  براي  و  شده  شناسايي 
به  براي  مغتنمي  فرصت  برنامه  اين  اجراي  مي گردد. 
اشتراک گذاشته شدن تجربيات و ديدگاه هاي نمايندگان 
از  پيشگيري  و  سراسركشور  پزشكي  علوم  هاي  دانشگاه 
بروز نواقص مشابه در ساير دانشگاه ها و ارتقاء دانش و 

مهارت مميزين مي باشد.
 پس از اجراي برنامه پايش استاني، گزارش جامعي از 
مشكالت و راهكارهاي اجرايي به معاونين محترم وزارت 

بهداشت و مسئولين دانشگاه ها ارجاع داده مي شود. 
برگزار شده،  استاني  پايش  برنامه  دوره  سيزده  تاكنون 
تهران  استان  هاي  آزمايشگاه  پايش  به  دوره  آخرين  كه 
اختصاص يافته بود و دوره بعدي از نهم تا دوازدهم اسفند 

ماه سال جاري در استان كرمان برگزار خواهد شد.
جامع	 نقشه	 در	 سالمت	 مرجع	 آزمايشگاه	 نقش	  •

سالمت	كشور	چيست؟

برنامه هايي كه آزمايشگاه مرجع در نظام كلي سالمت 
ترسيم نموده است، كامال در راستاي برنامه پنجم توسعه 
نظام  در  خدمات  كيفيت  ارتقاء  مباحث  باشد.  مي  كشور 
سالمت، ايجاد دسترسي، عدالت در سالمت و حفظ امنيت 
آزمايشگاهي  با خدمات  رابطه  بيماران و آحاد جامعه در 
مقوالتي است كه به آن پرداخته شده و به طور جدي در 
صدد فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي تحقق اين 

برنامه ها خواهيم بود.

با آزمايشگاه مرجع  نيز مي بايست هم سو  دانشگاه ها 
سالمت در اين راستا گام بردارند  و آزمايشگاه ها نيز به 
هماهنگ  هاي جديد  ديدگاه  و  ها  اولويت  با  نوبه خود، 

باشند.

سخن	پاياني:	 
از طرف خودم و همكارانم از تمامي جامعه آزمايشگاهيان 
براي  محدوديت ها  و  مشكالت  همه  وجود  با  كه  كشور 
خدمت رساني و بهبود كيفيت خدمات آزمايشگاهي تالش 

مي كنند قدرداني مي كنم.
اگر آزمايشگاه مرجع سالمت در طي اين سال ها توفيقي 
داشته است با همكاري تمامي جامعه آزمايشگاهيان كشور 
اين  اگر  است.  بوده  عزيزان  اين  بعهده  اصلي  بار  و  بوده 
همكاري و همدلي وجود نداشت هرگز اين توفيق حاصل 
زحمتكش  كاركنان  تمامي  از  هم  باز  پايان  در  شد.  نمي 

آزمايشگاه ها تشكر مي كنم. 

برنامه هاي پايش 
استاين با هدف كيل 
ارزيايب عملكرد 
آزمايشگاه هاي تحت 
 پوشش 
دانشگاه هاي علوم 
پزشيك كشور و 
همچنني برريس 
چالش هاي اجرايي 
در پياده شدن 
دستورالعمل هاي 
استاندارد، بعنوان 
بخيش از برنامه 
اسرتاتژيك تحت 
 Fieldعنوان
Activity پيش 
بيني شده است
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• آقاي	دكتر	پس	از	طي	دوران	تحصيلي	قبل	از	دانشگاه	
چطور	شد	كه	به	رشته	پزشكي	عالقمند	شديد؟

قبل از ورود به مدرسه طب مدت كوتاهي در يك دواخانه 
فعاليت مي نمودم ودر آنجا به كار تزريقات نيز مشغول بودم. 
دانشگاه  وارد  باال  رتبه  كسب  و  كنكور  در  شركت  از  پس 
شدم. در آن زمان بعلت دو گانه بودن آزمون ورودي دانشگاه 
امتحان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي توام با 
يكديگر بود. بدين صورت كه 200 نفر اول پزشكي، 40 نفر 
بعدي دندانپزشكي و 40 نفر آخر در رشته داروسازي قبول 
پزشكي  رشته  در  رتبه 10  از كسب  پس  من  كه  مي شدند  ، 

مشغول به تحصيل شدم. 
• از	وضعيت	مالي	خانواده	خود	بگوئيد.

وضعيت مالي خانواده ام بد نبود و در طبقه متوسط رو به 
پائين جامعه قرار مي گرفت.

علوم	 دانشگاه	 در	 تحصيل	 حين	 شما	 هاي	 دوره	 هم	  •
پزشكي	تهران	چه	كساني	بوده	اند؟	آيا	هم	اكنون	با	آن	ها	

در	ارتباط	هستيد؟
علوم  فرهنگستان  عضو  دهشيري  دكتر  ايران  در  بله، 
تحقيقات  مركز  در  نژاد  كريم  دكتر  يميني،  دكتر  پزشكي، 
ژنتيك، دكتر مخير متخصص بيماري هاي ريه و دكتر بطحائي 
استاد دانشكده روانپزشكي و در خارج از ايران مرحوم استاد 
مهرگان و دكتر نجفي رئيس انجمن جراحان آمريكا كه هم 
اكنون بازنشسته شده اند از هم دوره هاي من بوده اند. البته 
ارتباطات ميانمان به شكل گسترده اي نيست و در سال دو 

بار دور هم جمع مي شويم زيرا بسياري از دوستان 
در شهرستان ها و يا خارج از ايران زندگي مي كنند 
 و متاسفانه چند تن از آنان به علت كهولت سن فوت 

نموده اند.
• تخصص	شما	آسيب	شناسي	است،	چگونه	به	

اين	رشته	گرايش	پيدا	كرديد؟
با  آشنايي  علت  به  تحصيلم  دوران  دوم  سال  از 
نمودم  فعاليت  ايشان  كنار  در  آرمين  دكتر  مرحوم 
ديگران  و  وي  با  ضايعات  تشخيص  در  بتدريج  و 
اتمام  به  همكاري كردم. هنگامي كه مدرسه طب را 
از  به جهت همكاري  از دوران خدمت  بعد  رساندم 
اينجانب دعوت شدكه اين آغازي براي گرايش من به 
اين رشته بود. اكنون نيز در بيمارستان آريا در بخش 

آسيب شناسي فعاليت مي نمايم.
دانش	 با	 ارتباط	 دفتر	 رئيس	 بعنوان	 شما	  •
آموختگان	چه	اهدافي	براي	آن	در	نظر	گرفته	ايد؟

ارتباط  ايجاد  اين دفتر  اهداف  ترين  از مهم  يكي 
ميان دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاه علوم 
پزشكي تهران است،كه از 11 دانشكده تشكيل شده 
است و دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و 
البته بعد  پرستاري از قديمي ترين آن ها مي باشند. 
از دانشكده پيرا پزشكي، دانشكده هاي فناوري نوين، 

طب سنتي و بهداشت نيز اضافه گرديده اند.
مهمي  خدمت  بستر  تهران  دانشگاه  شاگردان 
اكثر  تقريبا  هستند.  كشور  از  خارج  و  داخل  در 
و  دندانپزشكي  پزشكي،  مانند  ايران  دانشگاه هاي 
تهران  دانشگاه  آموختگان  دانش  توسط  داروسازي 
فعاليت خود را آغاز نموده اند و بدين مناسبت در نظر 
گرفته شد كه اين عزيزان با يكديگر در ارتباط بوده تا 

بتوانند از تجربيات يكديگر استفاده نمايند.
يكي ديگر از كارهاي مهم دفتر دانش آموختگان 
اين است كه بطور مرتب سالي دو بار جلسه اي ميان 
با يكديگر در  التحصيالن سال هاي مختلف كه  فارغ 
ارتباط هستند تشكيل مي دهد و همچنين در حد توان 
خود امكانات رفاهي براي اين افراد ايجاد مي نمايد.
با	 تهران	 دانشگاه	 آموختگان	 دانش	 دفتر	 آيا	  •

دانشگاه	هاي	ديگر	نيز	در	ارتباط	است؟
دفتر دانش آموختگان به خودي خود در هر يك 
با  ارتباط  بيشتر  كه  دارد  تشكيالتي  دانشكده ها  از 
التحصيالن  فارغ  دليل حضور  به  ديگر  دانشكده هاي 
اين دانشگاه در آنجا مي باشد. براي مثال در شيراز، 
از  تن  چند  كشور  از  و حتي خارج  مشهد  اصفهان، 

با  كه  دارند  تهران حضور  دانشگاه  آموختگان  دانش 
عضو  ها  آن  از  برخي  حتي  داريم.  همكاري  ها  آن 
افتخاري دانشگاه هستند مانند دكتر ناجي از دانشگاه 
فلوريدا. خواهان آن هستيم كه اين ارتباط و همكاري 

بيشتر گردد.
بيان	 را	 توضيحاتي	 خود	 تاليفات	 زمينه	 در	  •

فرمائيد.
تأليفاتم بسيار گسترده است زيرا عضو بيش از 18 
مجله داخلي و خارجي هستم و حدود 150 مقاله و 
ام.  كرده  ترجمه  شناسي  آسيب  رشته  در  كتاب   60
از  مورد   2 كه  باشم  مي  تأليف   12 داراي   همچنين 
آن ها قبل از انقالب برنده جايزه كتاب اول شده اند 
را  اين جايزه  انقالب  از  بعد  نيز  ديگر  كتاب  و يك 

كسب نمود.
• رابطه	ميان	پزشك	و	آزمايشگاه	را	در	كشورمان	

چگونه	ارزيابي	مي	كنيد؟
متأسفانه رابطه خوشايندي ندارند زيرا پزشكان به 
حتي  و  نداده  اهميت  تشخيص  در  آزمايشگاه  نقش 
برخي از آن ها قادر نيستند نتايج بدست آمده را بطور 
صحيح تفسير كنند. در حقيقت آزمايشگاه كليد اصلي 
تشخيص است و بدون تشخيص صحيح درمان ميسر 
نيست. اميد آن داريم كه بتدريج آزمايشگاه قادر باشد 

نقش اصلي خود را در خدمت پزشكي ايفا نمايد. 
• شما	چه	پيشنهادي	براي	رفع	اين	مسئله	داريد؟
پاسخ  ارائه  بهتر،  رابطه  برقراري  بيشتر،  ارتباط 
بيشتر  و  آزمايشگاه ها  تجاري  ديد  تغيير  و  صحيح 
معطوف شدن آن ها به مسائل علمي اين مشكل را 
رفع مي نمايد. زيرا متأسفانه پزشكان، آزمايشگاه را به 
عنوان تشكيالت درآمدي مي دانند و تمايل دارند تا از 
آن بهره گيرند كه اين امر باعث دور شدن آزمايشگاه 

از وظيفه اصلي خود مي شود.
تا	 خواستيم	 بهادري	 دكتر	 آقاي	 از	 پايان	 در	  •
سفر	 از	 بازگشت	 از	 پس	 احساس	خود	 از	 اندكي	

حج	برايمان	بازگو	كنند.
استثنائي  و  ملكوتي  كامال  سفر  يك  حج  سفر 
بود. هنگامي كه به مكه معظمه مشرف شدم عظمت 
پروردگار را مشاهده نمودم و دريافتم كه جهان مادي 
معنوي  جهان  هست  آنچه  هر  و  ندارد  ارزشي  هيچ 
مي رويم.  خدا  سوي  به  همگي  نهايت  در  كه  است 
خداوند در مكه با جلوه هايي كه عيان كرده است قادر 
مي باشد تا انسان ها را كامال تغيير داده و به طرف يك 

مخلوق مناسب خليفه خدا هدايت نمايد.

گفتگوئي با استاد پيشکسوت، دكتر بهادري

متأسفانه 
پزشكان، 

آزمايشگاه را به 
عنوان تشكيالت 

درآمدي 
مي دانند و 
متايل دارند 

تا از آن بهره 
گريند كه اين 

امر باعث دور 
شدن آزمايشگاه 
از وظيفه اصيل 
خود مي شود.
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• با	توجه	به	موفقيت	هايی	كه	در	كنترل	بيماری	های	انگلی	و	
قارچی	در	برخی	از	موارد	انجام	شده	است،	اهميت	اين	رشته	به	

چه	ميزان	در	آينده	مطرح	است؟
امروزه همانطور كه اطالع داريد بعضی از بيماری های قارچی 
نظير كچلی سر نسبت به چند دهه قبل كاهش يافته ولی در عوض 
عفونت های ناشی از قارچ های فرصت طلب رو به فزونی نهاده است.

اگرچه با پيشرفت علوم پزشكی در جهت تشخيص زودهنگام 
بيماری ها و استفاده از روش های درمانی جديد از قبيل پيوند مغز 
استخوان، پيوند اعضاء، استفاده از آنتی كنسر ها، داروهای سركوبگر 
ايمنی و آنتی بيوتيك های وسيع الطيف از طرفی باعث افزايش بقای 
عمر بيماران شده ولی از طرف ديگر زمينه برای ابتال به عفونت های 
قارچی ناشی از قارچ های فرصت طلب را فراهم نموده است. اين 
عفونت ها اغلب با توجه به زمينه های نقص ايمنی ايجاد شده همراه 
با موربيديتی و مورتاليتی باالئی می باشند. شايد در سه دهه قبل 
اين قارچ ها بعنوان قارچ های ساپروفيت و غير بيماری زا مطرح 
بودند ولی در حال حاضر هيچ قارچی را نمی توان بعنوان قارچ 
ساپروفيت و غير بيماری زا تلقی نمود كه فاقد ويروالنس كافی برای 
ايجاد بيماری باشد. چرا كه عالوه بر زمينه های ياد شده با وجود 
بيماری های زمينه ای مانند ديابت، كنسر و آندوكرينوپاتی های مختلف، 
به راحتی هر يك از قارچ های مذكور قادر به ايجاد بيماری در افراد 
مستعد خواهند بود. بويژه اينكه با توجه به محدوديت داروهای ضد 
قارچی از يك سو و مقاومت برخی گونه های عامل بيماری نسبت 
به داروهای ضد قارچی كه چه در حين درمان ايجاد می شود و چه 
بطور ذاتی و ژنتيكی در آن ها وجود دارد و به شكست درمان می 
انجامد از سوی ديگر، به ميزان اهميت اين رشته بيش از پيش افزوده 
می شود. اين مسئله نه تنها در ايران مطرح می باشد بلكه يك مسئله 

و موضوع جهانی است.
يا	 و	 كنترل	 انگلی	 مهم	 و	 شايع	 بيماری های	 از	 برخی	  •

نبايد	تجديد	نظری	در	 بنظر	شما	 بنابراين	 حذف	گرديده اند،	
مقاطع	تحصيلی	و	عنوانين	درسی	رشته های	آموزشی	در	اين	

زمينه	صورت	گيرد؟

ارشد،  كارشناسی  مقاطع  درسی  برنامه های  در  بازنگری  با 
دكتری تخصصی اين رشته و نيز دانشجويان پزشكی و داروسازی 
مسائل ياد شده چه از نقطه نظر مختلف عالئم بالينی، ريسك 
فاكتورهای موثر در ايجاد آن ها، عوامل ايتولوژيك، تشخيص و 

درمان و پيشگيری آن ها پيش بينی شده است.

• بعلت	تغيير	ساختار	دانشكده	بهداشت	و	تعطيلی	مراكز	
تحقيقاتی	آن	در	سراسر	كشور	مانند	بندرعباس،	اروميه	و	يزد	
اكنون	تك	ياخته	ها	در	مناطق	روستايی	بخصوص	در	بندعباس	
و	هرمزگان	و	همچنين	ماالريا	در	سيستان	و	بلوچستان	چگونه	
ارزيابی	و	كنترل	می	شوند؟	اين	تغيير	ساختار	چه	تاثيری	بر	

كنترل	اين	بيماری	ها	داشته	است؟
 تحقيقات موضوع جدائی ناپذير در ساختار دانشكده بهداشت 
بعنوان قطب علمی كشور  دانشكده  اين  آنجائيكه  از  می باشند و 
شناخته شده و واحد قارچ شناسی پزشكی نيز يكی از مراكز ريفرال 
تشخيصی بيماری های قارچی به ويژه سيستميك می باشد، از طرف 
ديگر دانشجويان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری موظف به ارائه 
پايان نامه های تحقيقاتی همراه با نوآوری در زمينه های مختلف 
قارچ شناسی پزشكی می باشد. لذا تعطيلی مراكز تحقيقاتی اين 
دانشكده تاثيری در شناخت و كنترل اين بيماری ها ندارد. عالوه بر 
دانشكده بهداشت در حال حاضر داير شدن مقاطع كارشناسی ارشد 
و يا دكتری در برخی از دانشگاه های علوم پزشكی كشور به عنوان 
بازوهای تحقيقاتی، تا حدی جايگزين مراكز تحقيقاتی اين دانشكده 

شده اند.

هم	 معتقدند	 آزمايشگاه ها	 متخصصين	 از	 برخی	  •
و	 انگل شناسی	 زمينه	 در	 گرفته	 صورت	 فعاليت های	 اكنون	
قارچ شناسی	در	آزمايشگاه ها	همان	فعاليت هايی	است	كه	30	
سال	گذشته	در	زمان	آقای	دكتر	ارفع	پايه	گذاری	شده	بود.	

آيا	روش	های	جديد	وارد	اين	رشته	شده	است؟
متاسفانه اين تصور تنها مربوط به متخصصين آزمايشگاه ها 
به  عقيده ای  اصوال  پزشكان  از  بعضی  هنوز  بلكه  نمی باشد، 
اشكال  بويژه  قارچی  های  بيماری  آزمايشگاهی  تشخيص 
سيستميك نداشته و در نتيجه برخورد آكادميك با آن ندارند و 

فقط بر پايه علوم بالينی اقدام به درمان امپريكال می كنند.
اين مسئله از دو جهت حائز توجه و اهميت است: اول اينكه 
و  بوده  اختصاصی  غير  معموال  سيستميك  های  بيماری  عالئم 
غالبا به بيماری های ناشی از عوامل ايتولوژيك شباهت دارند و 
در نتيجه صرفا بر پايه عالئم بالينی قابل تشخيص نمی باشند و 
به همين علت نيز در اغلب موارد تشخيص پس از مرگ بيمار 

و در صورت اتوپسی صورت می گيرد. 
درمان  برای  استفاده  مورد  قارچی  داروهای ضد  اينكه  دوم 
غالبا نه تنها دارای عوارض جانبی هستند بلكه در مقابل بعضی 
از عوامل ايتولوژيك قارچی كم اثر و يا بی اثر می باشند كه خود 
اين موضوع يكی از مهمترين مسائل روز مطرح در قارچ شناسی 

در ايران و جهان می باشد. 

سال  برعكس 30  فرمائيد  می  مالحظه  كه  همانطور  بنابراين 
گذشته استفاده از روش های سرولوژيك برای تشخيص بعضی از 
بيماری های قارچی و نيز شناخت دقيق قارچ در حد گونه با استفاده 
انجام تست های حساسيت  از روش های متداول و مولكولی و 
داروئی امروزه كمك شايانی در اتخاذ روش درمانی صحيح می كند.

اگرچه تالش و تحقيقات بسياری در راستای استفاده روتين از 
روش های مولكولی برای تشخيص بيماری های قارچی می شود 
ولی هنوز روش های مولكولی كه بتوانند بطور كامل جايگزين 

روش های تشخيص سنتی باشند وجود ندارد.
در	 	Real time PCR مانند	 جديد	 روش های	 آيا	  •
جايگزين	 می تواند	 قارچی	 و	 انگلی	 بيماری های	 تشخيص	
روش های	سنتی	گذشته	شود؟	آيا	اين	روش ها	در	سر	فصل	

خدمات	بيمه ها	پيش بينی	شده	است؟
روش های سرولوژيك و نيز تشخيص مولكولی انواع قارچ ها 
)البته نه تشخيص بيماری( درسر فصل خدمات بيماری ها پيش 

بينی نشده است.
قارچ	ها	و	روش	های	 انگل	ها	و	 بندی	 با	دسته	 ارتباط	 در	  •
تشخيص	آن	تغييراتی	مهم	در	اين	دسته	بندی	مشاهده	می	شود	

يا	خير؟	
بله، با توجه به مطالعات مولكولی از طرفی شناخت صحيح انواع 
قارچ ها كه با روش های متداول امكان پذير نبوده، امروزه امكان 
پذير شده است و از طرف ديگر اين موضوع كمك بسياری در 
شناخت مكانيسم مقاومت در گونه های مقاوم به داروهای مختلف 

ضد قارچی گشته است.
• مهمترين	دستاوردهای	هفتمين	كنگره	انگل	شناسی	جهت	

تشخيص	بيماری	های	انگلی	چيست؟
مهم ترين خبری كه می توانيم برای همكاران محترم داشته باشيم 
برگزاری اولين كنگره قارچ شناسی پزشكی در ارديبهشت ماه 1390 
در دانشگاه علوم پزشكی ساری و نيز تصويب انجمن علمی قارچ 
شناسی پزشكی در ايران است. اميدوارم با همكاری كليه قارچ شناسان 
دستاورد مهمی جهت شناخت توزيع جغرافيايی بيماری های قارچی 
و عوامل ايتولوژيك آن ها داشته باشد و عالوه بر آن فارق التحصيالن 
اين رشته بتوانند جايگاه واقعی خود را در تشخيص اين بيماری ها 
به دست آورند. مسلما با دو هم جمع شدن در اين همايش و تبادل 
افكار، ديدگاه ها و اخذ اطالعات از يكديگر و همچنين به روز شدن 
روش ها كمك شايانی به پيشرفت علمی اين رشته در ايران خواهد 

شد.
در	 تشخيصی	 های	 آزمايش	 انجام	 های	 پروتكل	 به	 آيا	  •

سال های	اخير	نظارت	داشته	ايد؟
 نظارت توسط متخصصين قارچ شناسی پزشكی بر پروتكل های 
انجام آزمايش های تشخيصی تا جائی كه من اطالع دارم انجام 
نمی گيرد و اغلب متخصصين علوم آزمايشگاهی بدين موضوع با 
ديدگاه عمومی می پردازند. لذا به نظر من الزم است تمهيداتی در 
اين مورد پيش بينی شود تا مسئله نظارت از ديدگاه اختصاصی تر 

توسط متخصصين اين رشته انجام گيرد.
در	 تشخيصی	 جديد	 ذهنی	 روشن	 تصوير	 چه	 شما	  •
انگل شناسی	و	قارچ شناسی	برای	آزمايشگاهيان	و	پزشكان	بالينی	

در	تهران	ترسيم	می	نمائيد؟
بين  ارتباط بسيار نزديك و پر رنگ  اميدوارم شاهد برقراری 

پزشكان بالينی و آزمايشگاه قارچ شناسی باشيم. 
اگرچه در حال حاضر نيز اين ارتباط بصورت كم رنگ تر وجود 
دارد. بهتر است با كنار گذاشتن ساليق شخصی و برخوردهای غير 
آكادميك حرفه ای، هدف ارتقاء بخشيدن به تشخيص آزمايشگاهی 
و خدمت به بيماران و جامعه را در پيش گيريم. عالوه بر آن در 
آزمايشگاه های تشخيص طبی، تشخيص بيماری های قارچی به 
متخصصين اين رشته سپرده شده و استفاده از ساير متخصصين 
به جای متخصصين اصلی اين رشته كنار گذاشته شود. متاسفانه 
برخی از پزشكان بالينی هنگام ارجاع بيمار، اطالعات الزم را در 
مورد سوابق بيمار، عالئم و علت ارجاع بيمار حتی بطور اختصار در 
اختيار آزمايشگاه قرار نمی دهند. اين اطالعات می تواند آزمايشگاه 
را در اتخاذ روش های تشخيصی صحيح ياری نموده و با استفاده 
از آن ها به نتايج صحيح و مطلوب دست يابد كه نهايتا به درمان 

درست بيمار توسط پزشك معالج می انجامد.
بجای	 نوين	 روش های	 جايگزينی	 جهت	 پيشنهادی	 چه	  •

روش های	فعلی	داريد؟
توانم  نوين می  در حال حاضر بجای جايگزينی روش های 
انجام تست حساسيت داروئی را حداقل در  پيشنهاد داير كردن 
بيماران در  با  ارتباط مستقيم  كه  بنمايم  بيمارستان ها و مراكزی 

معرض خطر ابتال به بيماری های سيستميك قارچی می باشند.

بايد نظارت بر پروتکل هاي تشخيصي توسط متخصصين
اين رشته انجام پذيرد

• دكتر فريده زينی
استاد دانشكده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشكی تهران

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

امیدوارم شاهد 

برقراری ارتباط 

بسیار نزدیک 

و پر رنگ بین 

پزشکان بالینی 

و آزمایشگاه 

قارچ شناسی 

باشیم.
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• از	ابتدای	دوران	تحصيلی	خودتان	برايمان	بگوئيد؟
حدود 62 سال پيش در خيابان ری متولد شدم و دوره 
ابتدائی خود را در يك دبستان دولتی حوالی ميدان شهدای 
فعلی در 6 سالگی آغاز نمودم. بعد از 6 سال اين دوره را 
دبيرستان  در  سپس  رساندم،  پايان  به  ممتاز  شاگرد  بعنوان 
هدف كه يكی از دبيرستان های معروف و قديمی تهران بود 

ديپلم گرفته و بعد از آن وارد دانشگاه شدم.
در دانشگاه فرصت پيدا كردم كه در رشته های داروسازی 
رشته  در  نيز  را  خود  تخصص  بگيرم.  دكترا  پزشكی  و 
ايمونولوژی كه آن زمان رشته جديدی در ايران بود كسب 

كردم. بعد از آن دوره هايی در خارج از كشور گذرانده و 
مراحل تكميلی ايمونولوژی را آنجا سپری نمودم.

اسفند ماه سال 1363 به استخدام دانشگاه علوم پزشكی 
ايران سابق درآمده و حدود 27 سال در اين دانشگاه خدمت 

كرده ام. از اول مهر ماه نيز بازنشسته شده ام.
آلرژی  ايمونولوژی-  درمانگاه  سرپرست  نيز  اكنون 
آن  تاسيس  در  قبل  سال  دو  كه  هستم  فيروزگر  بيمارستان 
نقش اساسی داشته ام. عالوه بر آن حدود 4 سال است كه 
عهده  به  را  دانشگاه  ايمونولوژی  تحقيقات  مركز  مسئوليت 
سال   26 نيز،  دانشگاه  در  دوران خدمت  در طول  و  داشته 

دكتر عليرضا سالك مقدم متولد 1328/1/13 در تهران بوده و دارای دكترای داروسازی، 
دكترای پزشكی و تخصص ايمونولوژی از دانشگاه تهران می باشد. وی دوره های ديگر 
از جمله ايمونولوژی، واكسينولوژی و بيوتكنولوژی را در ژنو و لوزان سوئيس و پونا 
در هندوستان طي نموده و دوره مكاتبه ای آلرژی و ايمونولوژی دانشگاه جورجيا را نيز 

گذرانده است.
دكتر سالك مقدم استاد تمام و مدير گروه ايمونولوژی دانشگاه علوم پزشكی ايران 
)سابق( بوده و بعنوان اولين مدير گروه، مديريت رشته مذكور را به مدت 26 سال بطور 
پيوسته به عهده داشته است. عالوه بر آن دارای سوابق اجرائی مانند رئيس اداره آموزش 
دانشكده پزشكی، معاونت آموزشی دانشكده پزشكی بوده و در	حدود	12	سال	رياست	
مركز	تحقيقاتی	و	آموزشی	علوم	آزمايشگاهی	وابسته	به	دانشگاه	علوم	پزشكی	ايران	

سابق	را	بعهده	داشته	است.
ايشان به مدت شش سال مدير مسئول نشريه علمی پژوهشی، خبری مركز تحقيقات 
فوق بوده و بيش از 50 مقاله و 20 كتاب ترجمه و تاليف نموده است. وی همچنين عالوه 
آلرژی، يك  ايمونولوژی و  انجمن  بر مسئوليت های فوق دو دوره عضو هيئت مديره 
دوره عضو هيئت مديره انجمن آسم و آلرژی و از 20 سال قبل تا كنون عضو هيئت بورد 

ايمونولوژی وزارت متبوع می باشد.
رئيس  كنون  تا  سال   4 مدت  وي 
دانشگاه  ايمونولوژي  تحقيقات  مركز 
مؤسس  كنون  تا  سال   2 مدت  تهران، 
آلرژي  و  ايمونولوژي  درمانگاه 
سال   4 از  بيش  و  فيروزگر  بيمارستان 
علوم  دانشگاه  مجله  سردبير  كنون  تا 
ايشان  همچنين  باشد.  مي  قم  پزشكي 
در سال 78  موفق به اخذ لوح تقدير 
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكی ايران 
پزشك  بعنوان   81 سال  در  و  گرديده 
نمونه توسط سازمان نظام پزشكی ايران 
انتخاب گرديده و در سال مذكور نيز از 
طرف صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
بعنوان پزشك نمونه لوح تقدير دريافت 

نموده است.

در دوره پزشکی 
جايگاه دوره 
آزمايشگاه كامال 
خالی است

توليد  با  كه  باشد  می  پالسما سلی  نئوپالسم  ميلوم  پالسما سل 
ضايعات  استخوان،  تخريب  كلونال،  مونو  های  ايمونوگلبولين 
اوستئوليتيك، هيپركالسمی و آنمی همراه است. از نظر بالينی به 

چند دسته تقسيم می گردد:
* Asymptomatic (smoldering) myeloma
Serum M-protein level > 3g/dL
Bone marrow plasma cells> 10% but <30%
عالئم آنمی، ضايعات استخوانی، هيپركالسمی و نارسايی كليه ندارند.

نياز به درمان ندارند ولی چون بسياری از آنها در نهايت عالمت 
دار می گردند فالوآپ بيمار الزامی می باشد.

* Indolent myeloma:
مانند گروه قبلی فاقد آنمی، هيپركالسمی يا نارسايی كليه می باشد 

اما بر خالف آن حداكثر تا سه
ضايعه ليتيك استخوانی ديده می شود.

              Serum M-protein >3 and <7g/dL 
                * Symptomatic myeloma
WHO diagnostic criteria for plasma cell my-
eloma
Major criteria :
A-marrow plasmacytosis> 30%
B-plasmacytoma on biopsy
C-M-component:
serum IgG> 3 gr/dL    IgA> 2g/dL
urine > 1 g/24h of bence- jones protein
Minor criteria :
A-marrow plasmacytosis (10- 30 %)
B-M-component present but less than above
C-lytic bone lesions
D-reduced normal Ig <50 % normal levels
تشخيص نياز به حداقل يك مورد ماژور و يك مورد مينور يا سه 

مورد مينور دارد كه بايد حتما موارد آ وب را دارا باشد.
لذا  باشد  بيوپسی مغز استخوان در گيری معموال فوكال می  در 

برای تشخيص قطعی گاهی نياز به بيوپسی مجدد ميباشد.

تعيين ماركرهای CD 79a ،CD 38 و  CD 138 با فلو سيتومتری 
در تشخيص مفيد هستند.

پالسما  كه   CD  138 ماركر 
راكتيويتی  پالستيك  نئو  سل های 

مثبت نشان می دهد.
بر خالف پالسما سل های نرمال، 
پالستيك  نئو  های  سل  پالسما 
 CD56 /CD بيانگر 58  اغلب 
می باشند. مار كر CD 138 در 

تخمين تعداد پالسما سل ها در مغز استخوان كمك كننده می باشند.
ايمونو گلبولين های زنجيره های سبك و سنگين سيتو پالسميك 
در  و  بوده  تشخيص  قابل  پارافينی  های  بلوک  های  نمونه  در 
های  ايمونوگلبولين  بيان  برای  پالسماسيتيك  انفيلترای  ارزيابی 

مونو تيپيك مفيد می باشند. 
* Non-secretory myeloma

پروتئين M  در ادرار و سرم قابل تشخيص نمی باشد.
در صد پالسما سل ها در مغز استخوان كمتر می باشد.
پيش آگهی شان از نوع ميلوم سكرتوری بهتر می باشد.

* Plasma cell leukemia
لوسمی پالسما سلی يك پديده  نادر كه تعداد پالسما سل های 
خون محيطی بيش از 20 درصد لكوسيت های خون محيطی را 
تشكيل می دهند. در 5 درصد بيماران در مراحل پيشرفته بيماری 

ديده می شود.
پالسما سل های خون محيطی از انواع ماچور تا اشكال بالستيك 
با نسبت باالی  هسته به سيتوپالسم مشاهده می گردند. امكان 
اشتباه فرم های نارس با ميلو بالست ها وجود دارد. همچنين در 
برخی موارد پالسما سل ها نمای مور فولوژيك لنفوسيت ها را 

نشان می دهند.
ميلوم  سل  پالسما  از  شواهدی  بدون  )60درصد(  اوليه  انواع 

شناخته شده می باشد.
جوان تر بوده و ميزان پروتئين M در آنها كمتر ميباشد.

انواع ثانويه )40درصد( در بيمار مبتال به ميلوم ناشی از ترانسفورماسيون 
لوسميك ديده می شود. 
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به پيشواز روز آزماشگاهيان می رويم
ستاد بزرگداشت روز ميالد حكيم جرجانی و روز آزمايشگاهيان با حضور رياست كل سازمان نظام پزشكی و نائب رئيس مجلس شورای 
اسالمی جناب آقای دكتر صدر، در دبيرخانه شورايعالی نظام پزشكی شروع به فعاليت نمود. اين ستاد با مسئوليت سازمان نظام پزشكی 
جمهوری اسالمی ايران و انجمن های آزمايشگاهی )انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهی، انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص 
پزشكی ايران، انجمن آسيب شناسی ايران و انجمن فناوران علوم آزمايشگاهی( عهده دار برگزاری جشن روز آزمايشگاهيان در سی ام فروردين 

ماه 1390 خواهند بود. اميد است همكاران آزمايشگاهی با شركت همه جانبه خود به شكوه آن بيافزايند.



مديريت گروه ايمونولوژی را با انتخاب همكاران به عهده 
داشته ام.

در دوران 26 سال مديريت گروه ايمونولوژي، مدت 17 
سال نيز همزمان مديريت گروه ميكروبيولوژي و ويرولوژي 

دانشگاه را نيز برعهده داشته ام.
همكاری  با  دوران  اين  در  كه  هستم  خرسند  بسيار 
دوستان و اعضاء هيئت علمي گروه موفق گرديدم دوره های 
ميكروب  گروه های  برای  را   PhD و  ارشد  كارشناسی 
شناسی، ويروس شناسی و ايمونولوژی به تصويب شوراي 

معاونين وزارت بهداشت برسانم.
دوره	طب	 وارد	 شما	 تا	 شد	 باعث	 ای	 انگيزه	 چه	  •

شويد؟
مسائل  با  ارتباط  در  بيشتر  اطالعات  كسب  به  عالقه 
بالينی اين احساس نياز را در من بوجود آورد تا دانش خود 
را جهت درک بيشتر مباحث و مكانيسم های ايمونولوژيك 
و همچنين شناخت بهتر بيمار و بيماری ها افزايش دهم. 
ابتدا شروع  از  را  اين دوره  تا  بود  انگيزه مهمی  اين خود 
كنم و خوشبختانه موفق شدم با مرتبه بااليی آن را به انتها 
برسانم. وارد شدن در تخصص ايمونولوژی نيز باعث شد 
داشته  پزشكی  مختلف  های  رشته  با  تنگاتنگی  ارتباط  تا 
باشم و اين فرصت را به من داد تا همزمان با فعاليت در 
دانشگاه بعنوان يك كلينيكال ايمونولوژيست به مشكالت و 
بيماری های ايمونولوژيك و آلرژيك مردم عزيز كشورمان 
رسيدگی نمايم كه كماكان هم اين خدمتگزاری ادامه دارد.
• پس	از	گذران	سال	های	طوالنی	فعاليت	و	خدمت	

اكنون	چه	احساسی	داريد؟
احساس خوبی دارم به جهت اينكه فكر می كنم توانسته ام 
در حد بضاعت خود در حدود 30 سال دانشجوياني موثر 
در پيشرفت علم و دانش تربيت نموده و همچنين بيماران 

دارای درد و رنج را درمان نمايم.
انجام وظائفم چه در  بسيار مهمی كه همواره در  نكته 
توجه  آن  به  دانشجويان  آموزش  در  و چه  بيماران  درمان 
داشته ام رضايت خداوند بوده است. تمام موفقيت ها وقتی 

ارزش دارد كه برای رضايت خداوند باشد.
• در	طی	اين	سال	ها	شاهد	عبور	از	دوران	تخته	سياه	
بوده	ايم	و	به	دوران	پاور	پوينت،	اينترنت	و	به	مشاركت	
گذاشتن	دانش	و	پژوهش	توسط	شبكه	های	بين	المللی	
و	 اطالعات	 انتقال	 در	 بزرگی	 تحول	 اين	 كه	 ايم	 بوده	
نحوه	آموزش	بوجود	آورده	است،	شما	فكر	می	كنيد	كه	
در	ايمونولوژی	طی	اين	سال	ها	چه	تحولی	ايجاد	شده	

است.	اين	تحول	را	چگونه	می	توان	بيان	كرد؟
جای بسی خوشبختی است كه رشد و موفقيت بشر در 
سی سال گذشته بيشتر از تمام تاريخ بوده است. در ارتباط 

با ايمونولوژی بايد بگويم با توجه به اينكه رشته جديدی 
است و شايد از حدود 100 سال پيش شاخه های مختلف 
بسيار  سرعت  با  اما  اند،  گرديده  ايجاد  واقع  بمعنای  آن 
زياد توسعه پيدا نموده است، بطوريكه امروزه بسياری از 
چاپ  يكبار  روز   15 هر  ايمونولوژی  به  مربوط   نشريات 

می شوند.
امروزه با بوجود بكارگيري اينترنت شاهد اين هستيم كه 
نكات بسيار جديد، مفيد و مثبتی در ارتباط با ايمونولوژی 
علم  فراگيری  سمت  به  پيشروی  در  كه  گردد  می  مطرح 
ايمونولوژی و كاربردی شدن مكانيسم های آن كمك كننده 

است.
• در	طی	ساليان	گذشته	در	شناخت	دانش	ايمونولوژی	
هدفمان	اين	بوده	است	كه	سعی	كنيم	آنتی	ژن	و	آنتی	
امر	در	 اين	 بادی	را	خوب	بشناسيم	و	ديتكت	كنيم	كه	
شناخت	و	درمان	بيماری	كمك	می	كرد.	اما	امروزه	در	
ايمونوهماتولوژی	 و	 ايمونوكمستری	 در	 كه	 تحوالتی	
اتفاق	افتاده	است	بيشتر	به	تظاهرات	ايمونوپارازيتولوژی	
اهميت	داده	می	شود.	به	نظر	شما	اين	اتفاق	را	چگونه	

می	توان	به	تصوير	كشيد؟
با اين هدف از تكنولوژی استفاده می كند  اصوال بشر 
تا بتواند با دقت و سرعت بيشتری به نتيجه دلخواه خود 
برسد. اين تاثيری است كه تكنولوژی توانسته است بر علم 
گرديده  تاثيرات موجب  اين  باشد.  داشته  نيز  ايمونولوژی 
بسياری  بيشتری  اطمينان  و  اعتبار  با  بتوانيم  ما  كه  است 
با  را  متابوليك  و  قارچی  انگلی،  عفونی،  بيماری های  از 
موجب  اين  كه  دهيم  تشخيص  ايمونولوژيك  تكنيك های 
از  برخی  در  زيرا  شد،  خواهد  بيماری  تر  آسان  درمان 
بيماری های صعب العالج شايد گاهی يك روز و يا يك 

ساعت نيز در درمان موثر باشد.
بيماری	 يك	 تشخيص	 برای	 گذشته	 در	 مثال	 برای	  •
بگوئيم	 تا	 گرفتيم	 می	 اندازه	 را	 مريض	 قند	 ديابتی،	
گيری	 اندازه	 به	سمت	 آن	 از	 بعد	 و	 خير	 يا	 است	 مبتال	
A1C	رفتيم.	امروزه	شاهد	اين	هستيم	كه	 هموگولوبين	
به	 نسبت	 ای	 هسته	 درون	 يا	 و	 سلولی	 درون	 تحوالت	
اتفاق	 ايمونولوژيك	 اِلمان	های	 از	 ديتكت	كردن	برخی	
بسيار	 را	 ديابتی	 بيماری	 توانيم	 می	 ما	 كه	 است	 افتاده	
راحت	تر	و	سريعتر	بررسی	كنيم.	اين	تحوالت	را	چگونه	

بيان		می	كنيد؟
همانطور كه فرموديد پيشرفت تكنولوژی موجب شده 
ديابت  مانند  هايی  بيماری  درمان  و  تشخيص  برای  است 
كه از بيماری های رايج و شايع در سراسر دنيا مخصوصا 
ايران است تغييراتی صورت گيرد. امروزه به جائی رسيده 
قابليت  كه  گذشته  آزمايشات  بر  عالوه  توانيم  می  كه  ايم 
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خود را حفظ نموده اند روش های ايمونولوژيك 
را نيز بكار بنديم. می دانيم كه بيماری ديابت يك 
اتوآنتی  اتوايميون است. طبيعی است كه  بيماری 
بادی هايی بر ضد برخی از اتوآنتی ژن ها در بدن 
سلول های  صدمه  به  منجر  كه  آيند  می  بوجود 
شد.  خواهد  پانكراس  النگرهانس  جزاير  بتای 
امروز با تشخيص دادن آنتی بادی هايی مانند آنتی 
GAD، آنتی بادی ضد انسولين و آنتی بادی ضد 
رسپتور انسولين می توان به سرعت بيماری ديابت 
با  بيماری  بروز  از  قبل  حتی  و  داد  تشخيص  را 
متوجه خواهيم  ها  بادی  اتوآنتی  اين  اندازه گيری 
شد كه در چند سال آينده آيا فردي مبتال به ديابت 
خواهد شد يا خير. اين امر بسيار ارزشمند است 
ديابت كودكان و جوانان.  باالخص در تشخيص 
اكنون اگر در خانواده ای يك عضو مبتال به ديابت 
وجود داشته باشد بسادگی و با آزمايشات سريع 
و آسان می توان فهميد كه ديگر اعضاء آن خانواده 
بيماری  اين  به  ابتال  مستعد  كودكان،  مخصوصا 

هستند يا خير.
آناتوميكال	 تشخيص	 بين	 مرزبندی	 سابقا	  •
در	 ايمونولوژی	 آيا	 داشت.	 وجود	 كلينيكال	 و	
بخش	آناتوميكال	نيز	پيشرفتی	داشته	است	و	آيا	
می	توان	قبل	از	آسيب	ديدگی	بافت	به	تشخيص	

رسيد؟
های  سلول  سطح  در  كه  را  تغييراتی  توانيم  می  امروزه 
آسيب ديده در بيماران بوجود می آيد قبل از وقوع بيماری 
اينكه  برای  است  طبيعی  نمائيم.  بررسی  و  داده  تشخيص 
سلول دچار آسيب گردد بايد تغييراتی در ساختارهای آنتی 
ژنيك آن چه درون سلول و چه در سطح آن بوجود آيد و 
اين مقدمه ای است برای بروز اجزاء اختصاصي پاتولوژيك. 
مگر  بگذارد  تاثير  بدن  در  كه  ندارد  وجود  كامپوننتی  هيچ 
اينكه دارای رسپتور باشد. بديهی است كه با شناخت رسپتور 
آينده  در  كه  هايی  سلول  سطح  كننده  توليد  ساختارهای  و 
مورد صدمه قرار خواهند گرفت بسيار سريعتر از آنچه انتظار 
داريم به ما نشان خواهند داد كه نسج و يا سلول در آينده ای 

نزديك دچار بيماری خواهند شد يا خير؟
پزشكان		 كه	 هايی	 آزمايش	 درخواست	 به	 توجه	 با	  •
كه	 هستيم	 اين	 شاهد	 دهند	 می	 ارجاع	 ها	 آزمايشگاه	 به	
بينی	می	كنند	كه	چه	 از	وقوع	حادثه	پيش	 قبل	 پزشكان	
اين	 كه	 بيافتد	 سلول	 برای	 است	 ممكن	 آينده	 در	 اتفاقی	
نگاهی	است	به	بهداشت	و	درمان	جامعه،	به	نظر	شما	چه	
زمانی	نگاه	پزشكان	100	درصد	ديد	پيشگيرانه	ای	به	وقوع	

حادثه	در	جامعه	خواهد	داشت؟

سرعت  كه  آمد،  خواهد  پيش  بسرعت  زمان  آن  معتقدم 
علم  در  خوشبختانه  و  است  امر  اين  گويای  تكنولوژی 
هر چه  كه  است  طبيعی  كند.  می  نيز خودنمايی  آزمايشگاه 
مختلف  های  رشته  در  دانشجويان  آموزشی  های  برنامه  در 
پزشكی و پيراپزشكی اين قبيل از تكنولوژی ها بكار گرفته 
داده  سوق  پيشگيری  مسئله  سمت  به  فراگيران  تفكر  شود 

خواهد شد.
امروزه بسياری از پزشكان می دانند در بيمارانی كه حتی 
از نظر سن و شرايط زندگی مستعد بروز نوعي بيماری هستند 
می توان از تست غربالگری كمك گرفت تا در اولين مراحل 
آن  از علت های  يكی  كه  رسيد  تشخيص  به  بيماری  شروع 
استفاده از مكانيسم ها و تكنيك های ايمونولوژی است. علم 
ايمونولوژی يعنی علم شناخت سيستم ايمنی. در يك طرف 
ايمنی قرار گرفته است و در طرف ديگر عوامل محيطی كه 
می خواهند اين ايمنی را در معرض خطر قرار دهند. امروزه 
انجام  ايمونوتراپی  عمل  مهاجم  عوامل  بردن  بين  از  بجای 
می دهند يعنی در تشخيص و درمان، بيشتر به بررسي، تنظيم، 

تقويت و يا تعديل سيستم ايمنی توجه مي گردد.
وقتی  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  بشر  امروزه  حال 
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در	حاشيه	برنامه	بازآموزي	مدون	انجمن	دكتراي	علوم	
آزمايشگاهي	با	چند	تن	از	شركت	كنندگان	و	سخنرانان	

اين	برنامه	گفتگو	كرديم.
در	 را	 خود	 نظر	 و	 كرده	 معرفي	 را	 خودتان	 لطفا	  •
بيان	 بازآموزي	 هاي	 برنامه	 برگزاري	 اهميت	 خصوص	

نمائيد.
علوم  دكتراي  مدرک  با  و  هستم  رسولي  خورشيد  دكتر 
آزمايشگاهي در يك آزمايشگاه خصوصي در همدان بعنوان 

مسئول فني مشغول به فعاليت مي باشم.
فرهنگ  و  زمينه  ايجاد  در  بازآموزي  هاي  برنامه  تمامي 
سازي براي پذيرش استانداردسازي آزمايشگاه ها از طرف 
مسئولين فني آن ها بسيار مهم مي باشد و بايد بتوانند آن را 
به پرسنل نيز انتقال دهند تا آن ها نيز تمامي اين استاندارد ها 
و مستندات را اجرا نمايند و به اين باور برسند كه اجراي 
آن به نفع خود آنان نيز 

خواهد بود.
پيشنهادي	 آيا	  •
برگزاري	 جهــــت	
بازآموزي	 برنامه	هـاي	

داريد؟
هـاي  برنـــــــامه 
در  فقط  بازآموزي 
تهران برگزار مي گردد 
آن  بودن  روزه  يك  و 
از  كه  كساني  براي  نيز 
شهرستان هاي مختلف 
مي آيند مشكل است و 
روزهاي  تا  است  بهتر 
افزايش  آن  برگزاري 

يابد.
در ادامه نيز از دكتر انصاري در ارتباط با حضور ايشان در 

اين برنامه پرسيديم.

اين اولين روزي است كه در دوره جديد بازآموزي حضور 
دارم ارائه مطالب جديد در كنار بازگوئي مطالب گذشته و 
ضرورت يادآوري آن ها بسيار آموزنده تلقي مي شوند و با 
اطالع رساني بيشتر و افزايش گستردگي آن در طي سال ها 

شاهد اثربخشي بيشتري خواهيم بود.
سپس دكتر ملك احمدي مسئول فني آزمايشگاه خيريه 
بيودارو به سئواالت خبرنگار  المهدي و آزمايشگاه شركت 

ما پاسخ داد.

ارزيابي	 چگونه	 را	 دوره	 اين	 بازآموزي	 برنامه	  •"
مي	كنيد؟

در سيستم اجرايي بحث بازآموزي ها، جامعه آزمايشگاهيان 
از نظر تأمين، ترميم و تكميل اطالعات علمي خود هميشه 
به دنبال برگزاري چنين سمينارهايي است. با توجه به ارقام 
آماري موجود، انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي در جامعه 
آزمايشگاهيان كشور به لحاظ كمي و كيفي پيشتاز برگزاري 
با توجه به مباحث  نتيجه  برنامه هايي بوده است. در  چنين 
و  ارزش  ها  آزمايشگاه  در  كه  سازي  مستند  و  هماتولوژي 
جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند، اينجانب به عنوان عضوي از 
جامعه آزمايشگاهيان از مسئولين برگزاري چنين سمينارهايي 

ايمنی می تواند تا اين حد تاثير گذار و قدرتمند باشد پس 
بايد شناخت بهتری نسبت به آن پيدا كرد و اين همان علم 

ايمونولوژی می باشد.
بتوانيم  كه  گردد  می  حاصل  زمانی  تشخيص،  نهايت  در 
فيزيولوژيك  شرايط  با  را  آن  و  شناخته  را  ايمنی  وضعيت 

مقايسه كنيم.
اگر علم آزمايشگاه در بخش آناتوميكال، كلينيكال و علوم 
بالينی به سمت ايمونولوژی پيش رود شايد بتوان گفت كه حدود 
70 تا 80 درصد تكنيك هايی كه برای انجام آزمايشات مختلف 

صورت می گيرد داراي مكانيزم ايمونولوژيك مي باشد.
با	 را	 ارتباط	خود	 پيشكسوت	 استاد	 بعنوان	يك	 شما	  •

جوانان	چگونه	تنظيم	می	كنيد؟
از  سن  افزايش  بعلت  انسانی  هر  دانيد  می  كه  همانطور 
نظر جسمی و روحی نسبت به نسل های بعد از خود و حتي 
تفاوت هايي  و  تغييرات  دچار  خود،  جواني  دوره  به  نسبت 
مي گردد، كه اين تفاوت ها قطعا در برخوردها و عملكردهاي 
وي موثر است و ممكن است موجب عدم تفاهم گردد. لذا 
شخصا سعی كرده ام چه در درمان بيماران و چه در مباحث 

آموزشی با نسل جوان ارتباط بيشتری برقرار كنم.
تالشم اين بوده است كه مشكالت آن ها را درک كرده و از 
منظر آن ها به مسائل و قضايا بنگرم. در بسياری از كالس ها 
و موسسات آموزشی كه بيشتر جوانان حضور دارند شركت 
می كنم و هدفم اين است كه بتوانم ديدگاه آنان را شناخته و 
ارتباط مثبتی با ايشان برقرار نمايم. به همين دليل در دوران 
خدماتم سعي كرده ام در فعاليت هاي فوق برنامه متنوعي از 
شركت در مجامع هنري گرفته تا فعاليت هاي ورزشي حضور 
داشته باشم به اميد اينكه هم موجب شادي خود گردم و هم 
بتوانم ارتباط صميمانه ای با دوستان جوانم برقرار نمايم زيرا 
محسوب  جوان  كشور  يك  ما  كشور  جمعيتي  بافت  نظر  از 

مي گردد.
• در	گذشته	زندگی	مانند	يك	بسته	محدود	ديده	می	شد	
كه	در	تحصيل،	اشتغال،	تشكيل	زندگی	و	پايان	آن	خالصه	
محدود	 بسته	 يك	 را	 زندگی	 جوانان	 امروزه	 اما	 شد.	 می	
نمی	بينند	و	فكر	می	كنند	در	خارج	از	كشور	چيزی	وجود	
دارد	كه	بايد	كشف	گردد.	آن	ها	به	تحصيل	در	خارج	از	
اين	 در	 شما	 نظر	 اند.	 كرده	 پيدا	 بيشتری	 وابستگی	 كشور	

باره	چيست؟
با  دوران خود  در  به طريقی  نيز  ما  كه  بتوان گفت  شايد 
توجه به گستره اطالعاتمان اين مسير را طی كرده ايم در آن 
زمان مانع، محدود بودن راه ها بود. در همان زمان نيز گاهی 
به راه های ميان بر رفته و سعی می كرديم تا كمی دورتر از 
مسير جاده اصلي حركت كنيم ولی امروزه برای جوانان راه ها 
افزايش پيدا كرده است كه علت آن ارتباطات بين المللی مانند 

را  بيشتری  آموزشی  اينترنت است كه فرصت  و  ها  ماهواره 
در مدت زمان كوتاهی در اختيار آن ها قرار داده است. شايد 
به همين دليل جوانان ما منطقی تر و بهتر از دوران ما فكر 
می كنند. ممكن است كه برخی از آن ها به بيراهه بروند اما 
جوانانی كه درست فكر می كنند و برای فرهنگ، علم،  اخالق 

و تربيت اهميت قائل هستند اينگونه نمی باشند.
دانشگاه	 استاد	 همچنين	 و	 پزشك	 يك	 بعنوان	 شما	  •
مسئولين	 و	 باليني	 پزشكان	 نزديكی	 برای	 ای	 توصيه	 چه	

آزمايشگاهي	داريد؟
نقش  ها  آزمايشگاه  امروزه  كه  گفت  توان  می  جرات  به 
اساسی در تشخيص دارند يعنی هيچ پزشك عاقلی نيست كه 
نخواهد از دانش و اطالعات آزمايشگاه در ارتباط با مسائل 

مربوط به بيمارانش استفاده ننمايد.
آزمايشگاه  دوره  جايگاه  پزشكی  دوره  در  كه  معتقدم 
پزشكی  ساله  هفت  دوره  يك  در  يعنی  است.  خالی  كامال 
فرد همه علوم را به غير از علوم آزمايشگاهی فرا می گيرد. 
بنابراين توصيه ام اين است كه حداقل 1 ماه دوره كار آموزی 
آزمايشگاه برای دانشجويان پزشكی در نظر گرفته شود. زيرا 
دانشجو در محيط آزمايشگاه قرار می گيرد و با فعاليت هايی 
كه در آنجا صورت می پذيرد آشنايی پيدا می كند و شناخت 

نزديك تری بدست می آورد.
ولی  گردد  می  لحاظ  دنيا  كشورهای  تمام  در  نكته  اين 
متاسفانه در كشور ما اين گونه نيست. برای مثال هيچ پزشكی 
كشورها  آن  در  غيره  و  جراحی  و  داخلی  رشته های  در  را 
نمی توان يافت كه به مسائل آزمايشگاه آشنا نباشد، حتی خود 
آزمايشگاه  به  بيمارانشان مرتب  پيگيری مسائل  افراد در  اين 
آزمايشگاه  كارشناسان  و  مسئولين  كنار  در  و  نموده  مراجعه 
در  تنها  نه  ها  آن  دهند.  مي  قرار  بررسي  مورد  را  ها  نمونه 
و  راديولوژی  قبيل  از  مباحثی  در  بلكه  آزمايشگاه  با  ارتباط 

سونوگرافی حضور خود را ضروری می دانند.
• و	اما	حرف	آخر:

فعاليتی  پزشكی  مباحث  و  درمان  كار  كه  دارم  اعتقاد 
انجام كار گروهی جايگاه های مختلفی  گروهی است و در 
برای اعضاء وجود دارد كه اگر هر فرد وظيفه خود را انجام 
دهد نقش بسيار مهمی در موفقيت آن گروه ايفا خواهد نمود 
كه نهايتا اين موفقيت گروه در امور پزشكی موجب افزايش 
كشور  در  گاهي  متاسفانه  ولی  می گردد.  انسان ها  سالمت 
پزشكي  به  وابسته  و  پزشكي  مختلف  هاي  شاخه  اعضاء  ما 
در  گروه  اهداف  پيشبرد  و  خود  وظائف  به  پرداختن  بجای 
يك رقابت نامناسب قرار می گيرند كه منجر به كاهش انرژی 
يكديگر مي گردند، درصورتيكه اين افراد بايد در كنار يكديگر 
تالش نموده تا به هدف اصلی خود كه همانا كسب سالمتي 

و شادي انسان ها است، دست يابند.  

گوشه ای از برنامه های بازآموزی مدون



سپاسگزار هستم.
ها  آزمايشگاه  عملكرد  تكوين  و  گسترش  در  هميشه 
انجمن  ولي  ايم  داشته  زيادي  فاصله  تكنولوژي  ورود  با 
كيفيت  و  كميت  لحاظ  از  آزمايشگاهي  علوم  دكتراي 
توانسته است اين فاصله را كم كرده و تكنولوژي را بدون 

فرهنگ سازي وارد سيستم نمايد.
هم اكنون آزمايشگاه ها در جهتي حركت كرده اند كه 
به تكنولوژي، علم، دانش و آموزشي كه پرسنل  با توجه 
آزمايشگاه مي بينند نيازمند حمايت و پشتوانه علمي هستند. 
بنابراين جايگاه سمينار ها، كنگره هاي داخلي و بين المللي 
و برگزاري اين جلسات، انگيزه همكاران آزمايشگاهي را 
آزمايشگاه  و  كرده  استفاده  امكانات  از  كه  كند  مي  بيشتر 

خود را به روز رساني كنند.
• چه	پيشنهادي	جهت	ارتقاء	اين	برنامه	ها	داريد؟

رساني  اطالع  خصوص  در  بيشتر  دارم  كه  پيشنهادي 
است. يعني قادر باشيم تا با كمك انجمن و برگزار كنندگان، 
جداول آموزشي خود را مدون كنيم و برنامه سال خود را 
تعيين نمائيم و آن را در اختيار جامعه آزمايشگاهيان كشور 
قرار دهيم. سپس نظر خواهي صورت گيرد، مواردي مانند 
نيازسنجي   ... و  هماتولوژي  شناسي،  ميكروب  بيوشيمي، 
همكاران  كه  نيازي  و  سنجي  نياز  اين  استناد  به  و  شود 
آزمايشگاهي دارند جداول ساالنه اي براي اين كار در نظر 

گرفته و اطالع رساني صورت گيرد.
مسئله ديگر تشكيل كميته اي براي اين سمينارها است تا 
برنامه ريزي كرده و مشخص نمايند كه چه واحد هايي از 
نظر علمي به اطالعات جديد نيازمند هستند و در حقيقت 
با اطالع رساني قبلي به همكاران آزمايشگاه يك نياز سنجي 
در خصوص رشته ها و زير مجموعه هاي آزمايشگاه صورت 
گيرد، سپس يك برنامه مدون از پيش تعيين شده موجود 
ريزي  برنامه  با  باشند  قادر  آزمايشگاهي  تا همكاران  باشد 

حضور بعمل رسانند.
• نظر	خود	را	در	خصوص	كنگره	ارتقاء	كيفيت	بيان	

كنيد.
كنگره ارتقاء كيفيت محصول زحمات همكاران انجمن 
هاي  دغدغه  از  يكي  و  است  مديره  هيئت  اعضاي  و 
كه  باشد  مي  اي  كنگره  چنين  برگزاري  انجمن  همكاران 
همانند  آن  شدن  المللي  بين  و  تكامل  رشد،  به  توجه  با 
قطار پر سرعتي است كه اگر روزي تصميمي براي برگزار 
نكردن آن گرفته شود بي شك اختالل بزرگي در سيستم 
ايجاد مي گردد. ارزش كنگره به اين است كه تمامي دست 

اندركاران آزمايشگاهي از آن نفع مي برند. يعني در حوزه 
آزمايشگاه مقاالت علمي، به روز شدن اطالعات، سرمايه 
گذاري كه آزمايشگاه را تأسيس مي كند و شركت هايي كه 
براي ارائه تجهيزات نوين پيش قدم مي شوند، بازار گرمي 
را ايجاد مي كنند كه چرخه فعاليت آزمايشگاه در كنگره 

بسيار سريعتر مي شود و اين يك جايگاه ويژه است.
همگرائي  براي  مناسب  زمينه  يك  كيفيت  ارتقاء  كنگره 
جامعه آزمايشگاهيان مي باشد. يعني بهترين نقطه گردآوري 

اطالعات علمي و عملي آزمايشگاه ها است.
• آيا	كنگره	ارتقاء	كيفيت	به	لحاظ	ارائه	مطالب	علمي	
نسبت	به	سال	هاي	گذشته	پيشرفت	بيشتري	داشته	است؟

بوده است. در سال هاي  اين گونه  آماري قطعا  نظر  از 
گذشته تعداد مقاالتي كه براي انجمن ارسال مي شد نسبت 
به حال كمتر بود و به سادگي انتخاب صورت مي گرفت 
ولي در سال هاي اخير با توجه به تعداد زياد مطالب ارسال 
شده كميته اي براي داوري مقاالت تشكيل شده است و 
از مقاالت به صورت  به دليل محدوديت زماني، بسياري 
و  كميت  لحاظ  به  مطالب  كل  در  مي شوند.  ارائه  پوستر 
كيفيت سال به سال رشد پيدا كرده است و اميدواريم كه 

اين مسير ادامه پيدا كند.
نياز	 تا	 است	 بوده	 قادر	 كيفيت	 ارتقاء	 كنگره	 آيا	  •

جامعه	آزمايشگاهيان	را	برطرف	سازد؟
اگر بخواهيم بگوئيم 100 درصد، اين گونه نيست زيرا 
نياز جامعه آزمايشگاهيان تمام نشدني است. همان طور كه 
شعار كنگره، ارتقاء كيفيت را پاياني نيست مي باشد هيچگاه 
نمي توان به جايي رسيد كه تمامي انتظارات برآورده شود 
دارد  وجود  ها  پانل  در  كه  نگرشي  نوع  به  توجه  با  ولي 

احساس مي كنيم كه در اين جهت گام برمي دارد.
در خصوص آزمايشگاه دو مبحث مطرح مي شود، يكي 
بحث علمي و ديگري اقتصاد آزمايشگاه است كه هر دو 
نيازمند همكاري هايي بين جامعه آزمايشگاهيان و فعاليت 
و پيگيري مسئولين برگزار كننده كنگره مي باشد. هنگامي 
توسط  آزمايشگاهي  مطالب  كردن  مطرح  سازي  بستر  كه 
كنگره محيا باشد، حمايت، حضور، پيشنهاد و مقاالتي كه 
همكاران آزمايشگاهي ما ارائه مي دهند تكميل كننده اين 

مسئله خواهد بود.
تشخيص	 و	 آزمايشگاه	 نشريه	 به	 راجع	 شما	 نظر	  •

چيست؟
مسئوليت سردبيري  بلورچي  دكتر  آقاي  كه  هنگامي  از 
بسيار  اند  دار شده  را عهده  آزمايشگاه و تشخيص  نشريه 
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قابل تحسين گرديده است و تغييرات كامال محسوسي در سير 
صعودي، رشد و تكامل آن مشاهده مي شود. يكي از نكات 
مثبت نشريه، تغيير ساختار به لحاظ شكل ظاهري، طراحي و 
نوع نگرشي كه در مقاالت وجود دارد است. با توجه به وقفه 
اي كه براي انتشار اين مجله ايجاد شده بود شاهد يك رشد 
سريع در چند جلد اخير آن بوده ايم كه نشان دهنده برنامه 

ريزي دقيق و پايه اي است.
اين نشريه از لحاظ كيفيت ظاهري و حيطه مطالبي كه به 
آن پرداخته مي شود جاي قدرداني دارد و به تمامي همكاراني 
كه در شكل دادن و تكامل اين مجله نقش داشته اند تبريك 
اقدامات، پيگيري ها و  مي گويم و اگر به همين ترتيب به 
و  بهترين  از  يكي  مطمئنا  بپردازند  خود  هاي  ريزي  برنامه 

منحصر به فرد ترين مجالت آزمايشگاهي خواهد شد.
نيز  شناسي  ويروس  مدون  هاي  آموزي  باز  برنامه  در 
دانشگاه  علمي  هيئت  عضو  نيا  پارسا  دكتر  آقاي  جناب  با 
آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران به عنوان دبير اين دوره از 
بازآموزی مدون و يكی از سخنرانان بخش ويروس شناسي 

به گفتگو نشستيم.

• از	زمينه	تحصيلي	خودتان	برايمان	بگوئيد؟	
ويروس  ليسانس  فوق  و  آزمايشگاهي  علوم  ليسانس 
شناسي دارم و دوره PhD خود را در رشته ويروس شناسي 

پزشكي در دانشگاه تربيت مدرس گذرانده ام.
• نظر	خود	را	در	ارتباط	با	برنامه	هاي	بازآموزي	اين	
دوره	بيان	فرمائيد؟	آيا	تعداد	مباحث	ويروس	شناسي	براي	

اين	برنامه	ها	كافي	بوده	است	يا	خير؟
مبحث ويروس شناسي دامنه وسيعي دارد و بر اساس مطالعه 
بسيار  مطالب  كه  وزارتخانه  از سوی  شده  ارائه  فصلهای  سر 
متنوعی را در بر داشت بر آن شديم كه بر اساس اين سرفصلها 

در چهار روز اين برنامه را برگزار نمائيم و در صورت امكان 
قصد آن داريم تا در آينده برنامه های آموزشی ديگری در ارتباط با 
بيماري هاي ويروسي در دستگاه تنفس، دستگاه اعصاب مركزي، 

بيماري هاي گوارشي و پوستي را بصورت جداگانه ارائه نمائيم.
در  كار  اساس  انجام شده  هاي  ريزي  برنامه  به  توجه  با 
ابتدا  كه  ايم  داده  قرار  را طوری  روزه  دوره چهار  اين  طی 
اي  پايه  تا  باشيم  داشته  شناسي  ويروس  كليات  بر  مروري 
آن  از  بعد  و  گيرد  مخاطبين شكل  و  شنوندگان  براي  اوليه 
بتوانيم روش هاي مختلف تشخيص را در زمينه بيماريهای 
با  اتباط  در  را  اول  روز  ترتيب  بدين  دهيم.  ارائه  مختلف 
كليات ويروس شناسی و روزهاي بعد را به ترتيب در رابطه 
ويروسی  هاي  بيماري   ،HIV مثل  خاص  هاي  بيماري  با 
كونژنيتال و هپاتيتهای ويروسی و روش های تشخيص آنها 

در نظر گرفتيم.
• آيا	شما	در	نهمين	كنگره	ارتقا	كيفيت	حضور	خواهيد	

داشت؟	به	نظرتان	محور	هاي	كنگره	كاربردي	هستند؟
بله در كنگره نهم به همراه آقاي دكتر ولي زاده و ساير 

همكاران در محور مننژيت همكاري خواهم كرد.
كه  بگويم  بايد  كنگره  محورهاي  با  ارتباط  در 
همكاران  را  آن  مخاطبين  زيرا  هستند  كاربردي  قطعا 
آزمايشگاهي و پزشكان تشكيل مي دهند. محور ها نيز 
با  بتوانند  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  اصل  همين  بر 
بين پزشك  ارتباط  افراد  ارائه پيش زمينه قوي در ذهن 
بسيار  اقدام  خود  اين  كه  كرده  برقرار  را  آزمايشگاه  و 
مهمی است. هنگامي كه آزمايشگاه و كلينيك  با يكديگر 
هماهنگ باشند بهترين اقدام جهت رفع مشكالت بيمار 
صورت مي گيرد كه حاصل آن همان افزايش سرعت در 
مثال  براي  بود.  خواهد  بيمار  به  مناسب  دهي  سرويس 
متخصص  پزشك  همكاران  از  امروز   HIV بحث  در 
بيماری های عفونی دعوت كرديم تا بخشي از سخنراني 
هاي  دغدغه  شد  خواهد  باعث  اين  گيرند.  بعهده  را  امروز 
ذهني كه ممكن است در ذهن يك پزشك جهت برخورد با 
بيمار و تشخيص بيماری وجود داشته باشد مطرح گردد و به 

گوش همكاران آزمايشگاهي برسد.
معتقدم رابطه ميان پزشك و آزمايشگاه در گذشته كمرنگ 
بود، اما در سال هاي اخير با توجه به برپايي همايش های 
مختلف و همكاری هر دو قشر در برپايی همايش ها ارتباط 
قويتري ميان قشر آزمايشگاهي و پزشكان شكل گرفته است 
زيرا  بود  خواهد  بيمار  نفع  به  قطعًا  ارتباط  اين  حاصل  كه 

باعث افزايش سرعت تشخيص و درمان بيمار مي گردد.   



 50 از  بيش  به   خارجی  كيفيت  كنترل  برنامه  تاريخچه 
سال قبل بر می گردد، زمانی كه در يكی از اياالت آمريكا 
تفاوت بين يك آزمايش در دو آزمايشگاه مشاهده شد. در 
ها  آزمايشگاه  به  مشابهی  نمونه  ارسال  به  تصميم  زمان  آن 
گرفته و نتايج را مقايسه كردند. به تدريج اين روش در همه 
آزمايشگا ها رايج و كنترل كيفيت خارجي ناميده شد. مسلما 
يكی از راه هايی كه سبب يكسان سازی نتايج و استاندارد 
سازی آزمايشگاه ها را به دنبال داشت برنامه ی كنترل كيفيت 
خارجی بود. اجرای اين برنامه تفاوت كيفيت كيت ها، مواد 
آزمايشگاه ها، حتی دستگاه ها و روش های آزمايشگاهی را 
به منصه مقايسه گذاشت. امروز كنترل كيفيت خارجی يكی 
كيفيت  ارتقاء و حفظ  منظور  به  االجرا  برنامه های الزم  از 

خدمات آزمايشگاهی در سراسر دنيا است.
اين  مجری  و  گذار  بنيان  رفرانس  آزمايشگاه  ايران  در 
هايی  آزمايشگاه  به   1386 سال  از  و  بود  كشور  در  برنامه 
از سال  ارسال می كرد.  نمونه  بودند  كننده  كه در خواست 
علمی  يكردی  رو  با  ها  آزمايشگاه  سازی  استاندارد   1387
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به انجمن های  برنامه  اين  آغاز شد. واگذاری فعاليت های 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  آزمايشگاهی  علوم 
اساسی  قانون   44 اصل  راستای  در  و  پزشكی  آموزش 
بارزترين تصميم بود. از همان آغاز، انجمن دكترای علوم 
استاندارد  برنامه  با  همگام  و  نگری  آينده  با  آزمايشگاهی 
سازی آزمايشگاه مرجع سالمت "نقشه راه" اين فعاليت را 
طراحی كرد. برنامه كنترل كيفيت خارجی، آموزش، آموزش 
مميزی، مميزی و در نهايت "اعتبار بخشی آزمايشگاه های 

تشخيص پزشكی" در راس اين نقشه است. 
مسئولين محترم آزمايشگاه مرجع سالمت حوزه بهداشت 
به  بخشی"  "اعتبار  واگذاری  به  مصمم  وزارت،  ودرمان 
انجمن های علوم آزمايشگاهی هستند. طی "اعتبار بخشی" 
نقش انجمن ها به عنوان نماينده جامعه آزمايشگاهی، تاييد 
تالش  بود.  خواهد  ها  آزمايشگاه  فعاليت  ادامه  صالحيت 
يافت  در  و  انجمن  علمی  تشكيالت  سازی  توانمند  ما 
صالحيت" اعتبار بخشی آزمايشگاه های تشخيص پزشكی " 

از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است. 
برنامه كنترل كيفيت خارجی كه هشتمين دوره آن را در 
پايان سال 1389 به اتمام رسانديم و نتايج آناليز داده ها تا 
قبل از شروع كنگره نهم در سايت قرار می گيرد، يكی از 

فعاليت های مقدماتی برای رسيدن به امتياز "اعتبار بخشی" 
است.

طی 2 سال گذشته و 8 دوره برنامه، تالش خود را بر 
كار  "تازه  رغم  علی  كرديم.  متمركز  خوب"  "كاری  ارائه 
بودن" و ايراداتی كه به فعاليت وارد است، همكاران و اعضا 
برنامه EQAP  رضايت مندی خود را حضوری،  با مكاتبه، 

تلفن و E-mail ابراز می دارند.
يكی از ايراداتی كه به بر نامه EQAP وارد است، ارائه 
نتايج با تاخير زمانی است. تا كنون و با همكاری اعضاء و 
مشتركين، زمان پاسخ دهی از طريق سايت به كمتر از 45 

روز رسيده است.
سال  در   EQAP شبكه  و  افزار  نرم  برنامه  اصالح  با 
برنامه ورود  از كليه اعضا و مشتركين  ما  آتی، درخواست 
اين صورت  در  است،  سايت  طريق  از  نتايج  و  اطالعات 

زمان اعالم نتايج به كمتر از يك ماه تقليل پيدا می كند.
در سال 1390 سه دوره برنامه در تابستان، پاييز و زمستان 

خواهيم داشت.
ثبت نام از اواخر فرودين ماه شروع می شود به افرادی 
كه در طي كنگره در برنامه EQAP،1390 شركت و ثبت 

نام نمايند، امتياز ويژه ای اعطاء می شود. 

تاريخچه برنامه 
كنترل كيفيت خارجی

E Q A P

• دكتر سيدمحمدحسن هاشمي مدني
)EQAP( دبیر برنامه کنترل کیفیت خارجي

انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي 
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سردبیر محترم نشریه آزمایشگاه و تشخیص
با احترام

با افزايش كمی آزمايشگاه های تشخيص پزشكی و افزايش كيفی در نحوه ارائه خدمات تشخيصی و عرضه 
تكنولوژی های فريبنده و باز بودن بيش از حد دروازه واردات ضمن تبديل آزمايشگاه های تشخيص طبی ايران به 
گورستان تجهيزات آزمايشگاهی، قشری را تحت عنوان واردكنندگان تجهيزات پزشكی مسلط بر مراكز 
پزشكی گردانده كه ظاهرا از هرگونه قيد و بند قانونی و اخالقی آزادند. چه كسی يا نهادی به 
قيمت گذاری های آنان بر دستگاه ها، لوازم يدكی و ارائه خدمات فنی نظارت دارد. 
وقتی به دليل closed بودن دستگاه يك محلول بافر ......؟؟؟ با حجم 125ml را 
دويست هزار تومان می فروشند، وقتی يك واشر پالستيكی ساده را چندين 
هزار تومان به فروش می رسانند به چه نهاد يا مسئولی بايد شكايت برد. 
وقتی تعهد ده ساله خدمات پس از فروش می دهند و پس از دو يا سه سال 
ناپديد می شوند تكليف ده ها يا صد ها دستگاهی كه فروخته شده به كجا 
می انجامد. معاونت نظارت بر تجهيزات پزشكی وزارت بهداشت و درمان 
تا چه اندازه به وظائف خود عمل می كند. الزم به ذكر است در دو مورد با معاونت 
مذكور تماس گرفتم و در هر دو مورد از وجود چنين كاال يا شركتی اظهار بی اطالعی نمودند. آيا اين 
معاونت از خود پرسيده است چه تعداد دستگاه بدليل ناپديد شدن فروشندگان و تعهدكنندگان 
خدمات پس از فروش در انبارهای آزمايشگاه ها و ساير مراكز پزشكی بالاستفاده خاک می 

خورند آيا در ازای ورود هر يك از اين دستگاه ها هزاران دالر ارز از كشور خارج نگرديده.
برای نمونه مواردی كه برای اينجانب اتفاق افتاده است را اعالم می دارم:

1- يك دستگاه photometer Elisa streep.R با مارک ......؟؟؟بدليل ناپديد شدن 
شركت فروشنده سال ها است كه بال استفاده مانده است.

2- دستگاه فيلم فتومتر نيمه اتوماتيك با مارک ......؟؟؟ كه فقط دو سال كار كرد و اكنون 
چند سال است بدليل نقص فنی و ناپديد شدن شركت فروشنده بالاستفاده مانده است.

3- در سال 87 يك نرم افزار پذيرش و جوابدهی آزمايشگاه از شركت ......؟؟؟ خريداری 
نموده ام در حاليكه شركت مذكور اكنون تعطيل شده و هيچكس پاسخگو نمی باشد. لذا 

مجبور شديم از شركت ديگری نرم افزار خريداری نمائيم.
4- يك دستگاه هموگلوبين الكتروفروز با سيستم كاپيری خريداری گرديده كه قادر به پاسخدهی درست نيست و 
با اينكه در زمان گارانتی است، شركت فروشنده تا اين لحظه حاضر به تعويض و يا باز پس گيری دستگاه نشده است. 

چه بايد كرد؟به كجا بايد مراجعه كرد؟
5- در بازوی يك دستگاه اتوآناليزور ......؟؟؟ يك چرخ دنده كائوچويی با قطر 10mm وجود داردكه به زحمت 
قيمت آن به ده تومان برسد ولی شركت فروشنده دو بار اينجانب را مجبور به خريد بازوی كامل دستگاه هر بار به قيمت 

دويست و پنجاه هزار تومان نمود.
از نكاتی اينچنينی كه بگذريم بسياری از شركت های وارد كننده تبليغات غير واقعی در مورد اجناس و كاالهای خود 
به كار می برند و اين در حالتی است كه مامصرف كنندگان هيچ كانال ارتباطی جهت جلوگيری از اينگونه اعمال نداريم. 

دکتر بهمن رشیدیان        
دزفول        

سخن شما با سردبیر
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Abstract
Measurements of HbA1c have been known for monitoring and control of diabetes mellitus, since several 

years ago. This analyte reflects the average blood glucose during 2 to 3 past months and its level correlates 
directly with macro vascular and to a lesser degree with micro vascular complications. Hence, determination 
of the HbA1c percentage is used extensively for managing blood glucose in patients with overt diabetes. Since 
2009, an international expert committee, based on epidemiological evidences, has recommended using HbA1c 
measurement for primary diagnosis of diabetes, provided that the methodology is standard and certified. In this 
study, we have tried to review the structure and diagnostic value of HbA1c, simultaneous with evaluating the 
considerable standardization issues of its determination.

Keywords: Diabetes mellitus, Diagnosis, Glycated Hemoglobin, HbA1c

Abstract
Background: The high prevalence and percentage of patients suffering from coronary artery disease has an impor-
tant place in medical society.
Establishment of new and useful methods in prognosing of these diseases is important to the scientists. In recent 
years troponin I has been a prognostic factor of myocardial cell injury. Also leptin measurement in coronary artery 
disease is important and under exploration. In addition, CK-MB has been a "gold standard" test for this disease. 
Objective: The aim of this study was to assess the role of these biochemical markers in diagnosis and prognosis 
of CAD patients.
Methods: This has been a case series study on 100 patients suffering for coronary artery disease. After blood sam-
ple collection serum was separated. In their serum, troponin I, Leptin and CK-MB was measured. Troponin I levels 
were determined by two-site immunoluminometric assay. Leptin and CK-MB levels were determined by ELISA.
Findings: statistical analysis show there is a significant relation between troponin I and Leptin in CAD patients 
(P=0.01). Also there is a significant relation between troponin I and CK-MB in CAD patients (P=0.01). There is a 
significant relation between leptin and geneder (P<0.001) also tropnonin I and gender of these patients (P<0.016). 
There is a significant relation between leptin and age of CAD patients (P=0.018).
Finally, there is a significant relation between MI history and gender of these patients (P<0.002).
Conclusion: These results show that measurement of troponin I and CK-MB as a gold standard are suitable diag-
nostic method for MI development. Also two biomarkers i.e. leptin and troponin I are suitable markers in diagnosis 
of CAD patients. However, there is not troponin I in other tissues throughout the body exception cardiac tissue, 
therefore troponin I is proposed as an ideal marker for infinitive diagnosis of AMI.
Keywords: cardiac troponin I (cTnI), Leptin, Myocardial Infarction (MI), CK-MB, Coronary Artery Diesease 
(CAD)

Biochemical markers Troponin I, Leptin and CK-MB in
Diagnosis of Coronary Artery Diesease
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Abstract:
Proper collection, processing, and storage of common sample types associated with requests for diagnostic 
testing are critical to the provision of quality test  results and many errors can occur during these steps. Such 
errors are considered preanalytical errors and are known to contribute to delayed and suboptimal patient care. 
Recognizing and minimizing these errors through careful adherence to the concepts below and any individual 
institutional policies will result in more reliable information for use in quality patient care by healthcare pro-
fessionals.
Controllable and uncontrollable are the two classifications of preanalytical variables. Controllable variables 
relate to standardization of collection, transport, and processing of specimens. Uncontrollable variables are 
those associated with the physiology of the particular patient (age, sex, underlying disease, etc.). Laboratorians 
must understand the influences of both controllable and uncontrollable variables on the composition of body 
fluids to be able to interpret test results.

Review Pelger-Huët anomaly
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Abstract
Pelger-Huët anomaly (PHA), an autosomal dominant haematological  trait is characterised by neutrophil nu-
clear hypolobulation and modified chromatin distribution. Mutations in the lamin B receptor gene, a member 
of the sterol reductase family have been identified as the underlying cause. Due to its asymptomatic nature or 
lack of observer familiarity, PHA is often overlooked
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