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سلول های Treg و دیابت تیپ یک     5                                                     

نگاه کلي به روش Real Time PCR به عنوان یک روش نوین 
در تشخیص آزمایشگاهي                                         10

 بررسی اندیکس های گلبولی در جهش )Cap site ( 1 + ژن 
   15 بتا تاالسمی 

شناسایي گونه هاي کاندیدا جدا شده از بیماران داراي 
کاندیدمي بستري در چند بیمارستان تهران با استفاده از  برش 

19   ITS - rDNA آنزیمي ناحیه

31 گروه  های خونی انسان 

       37 استعداد ژنتیکی ابتال به عفونت های باکتریائی در انسان 

توضیحی اجمالی پیرامون محور های کنگره ارتقاء کیفیت 
42 خدمات آزمایشگاهی 

فرهنگ سازی تعرفه سبب کاهش در اتالف هزینه ها می شود  48             

 53 تحکیم ارتباط میان آزمایشگاهیان و پزشکان 

56 کنگره ارتقاء کیفیت  بزرگترین گردهمایی جامعه آزمایشگاهی کشور 

کنگره ارتقاء کیفیت عامل ایجاد زیر بنای قوی جهت ارتقاء 
61 سالمت جامعه 

آزمایشگاه ها از نظر مشکالت اقتصادی در یکی از بدترین 
        63 دوران خود به سر می برند 

                                                     66 سخن شما 



چرادرانتخاباتسازماننظامپزشكيشركتميكنيم؟
در تاري��خ اي��ران عزيز طبيب مظهر مهربان��ي و التيام بخش آالم و 
درد هاي مردم است و مردم طبيب خود را دوست دارند. در هيچ  حرفه 
ديگري  غير از شغل هاي معنوي، روحاني و پزشكي دل ها با هم مرتبط 
نمي شوند. در روزگاري كه اعمال روز افزون فشار ها و محدوديت ها 
عرصه را بر مردم و جامعه پزش��كي تنگ كرده اس��ت و بيش از اين 
تحمل فش��ار ها ممكن  نيست، تداوم نابساماني هاي نظام سالمت نيز 
نارضايتي همكاران عزيز پزشك، حرف و موسسات پزشكي و مردم 

بزرگوار را سبب گرديده است. حال چه مي توان كرد؟ 
سرانه درمان شهروند هاي محترم شهري و روستايي واقعي نيست. 
حقوق مردم از درآمد ملي لحاظ نمي شود تا سرانه درمان واقعي گردد. 
مردم دچار سختي شده و تداوم فعاليت پزشكان و پاراكلينيك به ويژه 
همكاران خدوم آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و راديولوژي به جهت 
عدم اصالح تعرفه مش��كل خواهد بود. فقط سازمان نظام پزشكي به 
عنوان يك نهاد صنفي و مدني بزرگ مي تواند در س��الم سازي ارتباط 
بيمار، پزش��ك و حاكميت تالش نمايد. اگر اعتبارات پزشك خانواده 
به صورت واقعي پيش بيني نگردد همين س��رگرداني كه در يك سال 
گذشته مردم، پزشك و آزمايشگاه ها را مبتال ساخته است ادامه خواهد 
داش��ت. تنها راه اين است كه س��رانه درمان از درآمد ملي واقعي و به 
صورت كل در اختيار طرح پزشك خانواده قرار گيرد و سازمان نظام 
پزش��كي و وزارت بهداش��ت به صورت متحد نظارت داشته و راه را 
هموار س��ازند. هر طرح و برنامه اي ك��ه طراحي و اجرا مي گردد بايد 
از حقوق معنوي جامعه پزش��كي و مردم مراقبت كند. در سال 1384 
كه خدمت رهبر بزرگوار انقالب اس��المي به همراه ش��ورايعالي نظام 
پزش��كي مشرف شده بوديم، معظم له قريب به اين مضمون فرمودند 
كه سازمان نظام پزشكي بايد ضمن توجه به منافع و حقوق جاري و 
صنفي پزشكان، در تصميمات و اقدامات خود از حقوق معنوي جامعه 
پزش��كي نيز مراقبت نمايد. كاري كنيد كه آبروي پزشكي و آن رابطه 

قلبي جامعه پزشكي با مردم محفوظ بماند. 
سخني نيز با راي دهنده گان عزيز دارم؛ به افراد دارای تدبير، تجربه و 
مديريت راي دهند. سازمان نظام پزشكي محل كسب تجربه و آزمون 

نيست بلكه محل فرهيختگان جامعه پزشكي است. به كساني كه وقت 
كافي دارند و منتخب انجمن هاي پزش��كي هستند و كانديد شده اند 
راي بدهند. درست است تمامي كانديدا ها افراد خوش نيت و داوطلب 
خدمت هس��تند ولي در نظام پزشكي تجربه، سوابق خدمت، نوع آن، 
قدرت ارتباطات و نفوذ در دس��تگاه هاي مختلف تعيين كننده است. 
به افرادي كه از س��وابق خدمتي موثر و مديريت��ي موفق برخوردارند 
بايد راي داده شود تا نارسايي هاي موجود در سازمان نظام پزشكي با 

همكاري، همدلي و تعامل سامان پذيرد. 
چراهمكارانخدومآزمايش��گاههايتش��خيصطبيدرطرح
پزش��كخانوادهبهويژهدرش��يرازومازن��درانازجايگاهخود

برخورددارنيستند؟
آزمايش��گاه هاي تش��خيص طبي در اس��تان ف��ارس و مازندران با 
استقبال شاياني به پيشواز طرح پزشك خانواده رفته اند. ولي مسئولين 
با دلسردي تمام و بدون توجه به مشكالت آن عزيزان در صدد تحميل 
نظرات خود هستند. در دستورالعمل 02 كه داراي اشكاالت و نواقص 
بسيار است،پيش بيني ش��ده كه تعرفه پاراكلينيك به صورت توافقي 
خواهد بود. اصوال توافق دو طرفه است و توافق يك طرفه جبر، زور 

و تحميل است.
مسئولين گرامي طرح پزش��ك خانواده در شيراز 56 درصد تعرفه 
مص��وب بخش خصوص��ي و دولتي را در قرارداده��ا تداعي و اجبار 
فرمودند. رياس��ت محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز، برادر مومن و 
دانشمند جناب آقاي دكتر ايمانيه كه ارادت خاصي نگارنده اين سطور 
به شما دارد و مسئولين سازمان بيمه سالمت ايرانيان و سازمان تامين 
اجتماعي، حتما شما از نوس��انات ارزي و تورم موجود جامعه مطلع 
هستيد. آزمايشگاه هاي تش��خيص طبي با افزايش چند برابري هزينه 
تجهيزات، كيت ها و ملزومات آزمايش��گاهي مواجه هستند. در برخي 
مواق��ع افزايش تا 150 درصد اتفاق افتاده اس��ت. با چه مس��تندات و 
داليلي تعرفه آزمايش��گاه هاي طرف قرارداد طرح پزش��ك خانواده را 
تنظيم مي فرمايند. چرا با واقعيت مسائل را نمي بينيد. بياييد با تشكيل 
كميته اي كارشناسي موضوع را به طور جدي و دقيق بررسي نماييد و 
بر همكاران آزمايشگاهي نيز وظيفه است كه با لحاظ نمودن وضعيت 

اقتصادي مردم پيشنهاد هاي خود را تنظيم نمايند. 
چ��رانظارتبرتوزيعتولي��داتووارداتكيتهاوتجهيزات

جديودقيقنيست؟
چند سوال مطرح است:

1. ارز مرجع تخصيص يافته به ش��ركت های توليدی تا چه ميزان 
است؟



2. ارز در واردات كي��ت، تجهي��زات و م��واد اوليه ب��ه چه نحوی 
اختصاص می يابد؟

3. كدام نهاد مسئول پاسخگويی است؟
4. تكليف توليد كنندگان چيست؟

5. وارد كنندگان چه برنامه ريزی دارند؟
6. تهيه آمار و ارقام مربوط به كيت ها و تجهيزات دستگاهی با توجه 

به نياز ساالنه كشور بر عهده چه نهادی است؟
7. تعيين سهم توليد داخلی دستگاه و تجهيزات آزمايشگاهی و تالش 

برای ارتقاء وضعيت توليد با كيفيت داخلی به عهده كيست؟
8. آيا بازنگری در مجوزهای صادر ش��ده توسط اداره كل تجهيزات 

پزشكی صورت خواهد گرفت؟
9. اعم��ال حداكث��ر نظ��ارت در مراحل ثبت و عرض��ه كيت ها و 
تجهيزات آزمايش��گاهی توسط ارگان های مسئول از جمله آزمايشگاه 

مرجع سالمت چه زمانی شروع خواهد شد؟
10. نظام رسيدگی به ارزيابی و شكايات در خصوص توليد و واردات 
كيت و تجهيزات و خدمات پس از فروش و توزيع آن ها مخصوصا از 

نظر فنی و حق الزحمه و قطعات راه اندازی خواهد شد؟
11. جلوگي��ری از عرضه كيت ها و تجهي��زات فاقد كيفيت به چه 

نحوی است؟
12. جلوگي��ری از فعاليت ش��ركت هاي��ی كه در تامي��ن نيازهای 
آزمايش��گاه های پزش��كی كوتاهی می كنند خصوصا آن ها كه پس از 
فروش تجهيزات آزمايشگاهی از پشتيبانی خودداری كرده و يا اجحاف 

می كنند به عمل خواهد آمد؟
13. فهرست كيت ها و تجهيزات مجاز اعالم خواهد شد؟

14. اس��تفاده از توانمندی و تخصص نظام آزمايش��گاهی كشور در 
مديريت فناوری آزمايشگاهی امكان پذير است؟

15. نظارت بر قيمت های فروش تجهيزات آزمايشگاهی، كيت ها و 
قطعات تعميری دستگاه ها به عهده كيست؟ چه مراجعی مسئول هستند؟ 
ادامه اين بی مسئوليتی ها چه ضرر و زيانی را برای آزمايشگاهيان خدوم 

ايجاد خواهد نمود؟ 
16. تكليف آزمايش��گاه های تش��خيص طبی با تورم 50 درصد در 
كاالهای اساس��ی و افزايش نرخ كيت ها، تجهيزات و قطعات از 30 تا 

150 درصد با اين تعرفه ناچيز چيست؟
اميدواريم مس��ئولين مربوطه با صراحت كالم و به صورت روشن و 
مس��تدل پاسخ اين س��واالت را ارسال كنند كه بر اين مجله نيز واجب 

است عين آن را درج نمايد. 
هزينه ها و درآمد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و راديولوژي متناسب 

نيست. نظارتي در تعيين و افزايش قيمت ها صورت نمي گيرد و مشخص 
نيست كه قطعات دستگاه ها و ملزومات به چه صورتي وارد و يا توليد 

مي شود و قيمت گذاري بر آن ها به عهده چه كسي است؟
سواالت پيش رو وجود دارد ولي صفحات مجله محدود است. اوال 
از خوانندگان تقاضا دارم با انعكاس مش��كالت، امكان اطالع رس��اني 
آن را ب��راي مجله فراهم آورند. ثانيا از دس��تگاه هاي مربوطه اس��تدعا 
دارم در ميزگردي ش��ركت نمايند و بحث و بررسي به صورت روشن 
اعمال گردد. ثالثا دس��تگاه هاي ذيربط با حضور انجمن هاي مربوطه در 
آزمايش��گاه و چگونگي نظارت بر توليدات و واردات، جلسات برنامه 
ري��زي را تنظيم و برگزار نمايند. وقت گذراني و س��رگرداني خيانت 
است. چرا مصاحبه كنندگان در بعضي از كنگره ها و كارگاه ها مسائل را 

سنجيده و واقعي مطرح نمي كنند؟
الف- اخيرا قائم مقام محترم سازمان نظام پزشكي طي تماسي فرمودند 
چرا در مصاحبه يكي از همكاران به صورت غير مستند از ارتباط ناسالم 
پزشكان و آزمايشگاهيان افاضاتي فرموده اند؟ به مصاحبه مذبور مراجعه 
كرده و متاس��ف شدم چرا اين گونه اس��ت كه در هر جامعه اي امكان 
تخلف وجود دارد. اينجانب كه دبير هيئت بدوي انتظامي هستم كمترين 
پرونده تخلفات را براي آزمايشگاه ها ديده ام. اين ادعا بر اساس اطالع 
دقيق مي باش��د. حتي يك درصد از پرونده هاي مراجع انتظامي ش��امل 

آزمايشگاه ها نمي شود.
ل��ذا از مصاحبه كنندگان درخواس��ت مي نمايم ك��ه در كنگره ها و 
مذاكرات دقت الزم را داش��ته باش��ند تا زحم��ات خيل عظيم مديران، 
مس��ئولين فني، كارشناسان و پرس��نل فني آزمايشگاه ها بي جهت زير 
سوال نرود و همچنين جهت مطرح كردن خود مصاحبه نكنند. اينجانب 
يك زمان بر اساس محاسبات دقيقي اعالم نموده ام كه بيش از 3 ميليارد 
تس��ت آزمايشگاهي به صورت س��اليانه انجام مي شود و اين خدمات 

بزرگي براي جامعه پزشكي و مردم عزيز است.
ب- در مصاحبه همان فرد مطلب نارواي ديگري مطرح شده است 

كه در آينده به طور كامل به آن خواهم پرداخت.
چ��راس��ازمانهايبيمهگ��رمطالباتموسس��اتپزش��كيو

آزمايشگاههايتشخيصيراطبققانونپرداختنميكنند؟
قانون برنامه چهارم و پنجم توس��عه سازمان هاي بيمه گر را موظف 
نموده است كه 60 درصد مطالبات را هنگام اخذ نسخه ها و 40 درصد 
مابقي را در س��ه ماه بعد پرداخت كنند. بدين ترتيب متاس��فانه قانون 
توسط دولت ناديده گرفته مي شود. هيچ راهي نيست كه در آينده نزديك 

دادخواستي در اين زمينه تنظيم شود.
و اما بعد...



سال نو مبارك
اي پروردگار مهربان، اي خداوند جهانيان و اي آفريدگار ايران زمين

در آس��تانه س��ال نو، تو را مي پرس��تم كه باز هم به من و ما حق زندگي عطا كردي، كمك كن تا همانند تو مهر پرور باشيم و در مواجهه با بي 
مهري ها به تو توكل كنيم و سوختن و نورافشاني را همچنان پيشه ورزيم. 

تو را مي پرستيم كه 
البرز باال بلند، الوند برف پوش و زاگرس سخت گذر را آفريدي تا دشمن را از ايران عزيز دور بداري.

رود ارس، كارون فراخ بستر، خليج هميشه فارس و سبالن سرسبز و خرم را آفريدي تا خشكسالي را برايمان كمرنگ بنمايي.
پروردگارا عنايتي فرما تا روشنايي ات بر زندگاني ما پرتو بيافشاند

شادماني ات در خانه هاي ما، ريشه بگستراند
و نور شكرگزاري را بر دل هاي ما افزون تر بنما

و عيد نوروز و بهار سرسبز و خرم را بر همكاران عزيز و دوستان جامعه آزمايشگاهي خدوم و خانواده هاي محترمشان مبارك فرما.
   خدايا 
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سلول هاي Treg و دیابت تیپ یک

مقدمه
ع��دم توازن در سيس��تم ايمن��ي نقش مهم��ي در پاتوژنز 

بيماري هاي خود ايمن بازي مي كند.
 سلول هاي  Regulatory T cells )Treg (در تنظيم فعاليت 
سلول هاي T خود واكنشگر كه در تيموس از بين نرفته اند، نقش 
اصلي را دارند و يكي از اركان حفظ تعادل هموستاتيك سيستم 
 ايمني مي باشد. س��لول هاي Treg با بيان CD4، CD25 و

 FOXP3(Transcription factor forkhead box P3(
مشخص مي شوند و نقش بسيار مهمي در پيشگيري اشخاص 
از خود ايمني دارند. اين نقش اولين بار در موش هايي كه فاقد 
س��لول هاي Treg بوده و يا از اين سلول ها تهي شده بودند 
 و اي��ن امر منجر به ايجاد گاس��تريت خود ايمن، تيروئيديت، 
IBD (Inflammatory Bowel Disease (و T1D (Type 1 Diabetes(

ش��ده بود، شناس��ايي شد. سپس، مطالعات بس��يار زيادي در 
 Treg  مدل هاي حيواني خود ايمني، نقايصي را در سلول هاي
+CD4+CD25+FOXP3نشان دادند كه مي تواند به ايجاد 

خود ايمني كمك كند و از طرف ديگر انتقال اين سلول ها به 
بيماران مي توانست باعث بهبود بيماري شود. مطالعات بعدي 
حضور س��لول هاي Treg در خون محيطي انسان و توانايي 
آن ها در مهار تكثير سلول هاي T در in vitro را نشان دادند. 
اهميت تنظيمي اين سلول ها در بيماري هاي انسان با مشاهده 
 IPEX التهاب شديد و خود ايمني در اشخاص دچار سندروم
 )Immunodysregulation, Polyendocrinopathy,
Enteropathy, X-linked syndrome) مورد تاييد قرار 
گرفت. در اين بيماران محدوده گسترده اي از اتوآنتي بادي ها، 
ديابت وابسته به انسولين، تيروئيديت، اگزما، آنمي هموليتيك 
و IBD وجود داش��ته و در صورت عدم پيوند مغز استخوان، 

در سنين پايين خواهند مرد.

س��لول هايTreg، 10-5 % سلول هاي +T CD4 محيطي 
را تش��كيل مي دهند. خصوصيات اين سلول ها نسبتا منحصر 
 ب��ه فرد اس��ت. س��لول هاي Treg در تحري��ك آنتي ژنيك

 in vitro، آنرژيك هس��تند و تكثير نمي شوند، خصوصيات 
مهاري آن ها به فعال شدن عملكرديشان توسط تحريك آنتي 
ژنيك و فعال ش��دن س��لول هاي T پلي كلون��ال نياز دارد و 
قدرت س��يگنالي كه با كمك مولكول ه��اي كمك محرك به 
وجود مي آيد، قدرت عملكرد مهاري آن ها را تحت تاثير قرار 

مي دهد. ]1, 2[
T مکانیسم هاي دچار نقص در تنظیم سلول هاي

نقايص در تع��داد و عملكرد س��لول هاي Treg و همين 
طور مقاومت سلول هاي T اجرايي به مهار توسط سلول هاي 
Treg، هر كدام مي توانند در تنظيم ناقص سلول هاي T نقش 
داشته باشند. نشان داده شده است كه هر كدام از اين نقص ها 
در مدل ه��اي مختلف، به ايجاد خود ايمن��ي كمك مي كنند. 
مطالعات متعدد نش��ان داده اند كه نقايص ذاتي در سلول هاي 
 Treg CD4+CD25+FOXP3+ اجرايي، س��لول هاي T
و س��لول هاي(APC )Antigen Presenting Cells و 
همين ط��ور تغييرات در تركيب محي��ط التهابي مي توانند به 

تولرانس ناقص به خود كمك كنند. ]1, 3, 4[
Treg تعداد ناکافي سلول هاي

در مدل هاي موشي، اين مفهوم كه تعداد ناكافي سلول هاي 
Treg مي توان��د به خود ايمني كمك كند با ايجاد خود ايمني 
ش��ديد در م��وش scurfy و درمان موفق خ��ود ايمني اين 
موش ها با انتقال س��لول هاي Treg موش ه��اي نرمال مورد 
تاييد قرار گرفت. عالوه بر اين، مطالعات ديگر روي مدل هاي 
موش��ي نش��ان دادند كه تحت ش��رايط مناس��ب سلول هاي 
Treg مي توانند در محيط القا ش��وند و اين سلول ها توانايي 

 دكتر احمد مسعود 
استاد گروه ايمونولوژي
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پيشگيري از خود ايمني را دارند. چندين فاكتور، هموستاز و 
القا س��لول هاي Treg در محيط را تحت تاثير قرار مي دهند، 
 .)DC و س��لول هاي   CD28، IL-2، TGF-β (ش��امل: 
ش��واهدي كه تعداد ناكافي س��لول هاي Treg منجر به خود 
ايمني خواهد شد از بيماران IPEX، كه به علت موتاسيون در 
FOXP3 كامال فاقد سلول هاي Treg هستند، حاصل شده 
است. اغلب بيماران دچار خود ايمني، كاهش نسبي در تعداد 
سلول هاي Treg دارند. چالشي كه در بيماري هاي خود ايمن 
وجود دارد اين است كه آيا تعداد سلول هاي Treg در مكان 
التهاب ناكافي است و اين كه آيا اين امر ناشي از فاكتورهاي 
سيستميك اس��ت و يا فاكتورهايي در محيط موضعي بافت. 
در بيماري هاي انس��ان، شمارش س��لول هاي Treg مشكل 
است. مشكل اين است كه چه سلول هايي بايد شمرده شوند. 
اي��ن امر به خاطر فقدان يك ماركر س��لولي خاص براي اين 
س��لول ها و همين طور كثرت زير مجموعه هاي اين سلول ها 
 CD25 اولين بار بر اس��اس بيان Treg اس��ت. س��لول هاي
كه بخش��ي از رس��پتور با ميل تركيبي باال براي IL-2 است، 
 ،T CD4+CD25+ مشخص شدند. در بين جمعيت سلولي
سلول هايي هس��تند كه در سطح باال CD25 را بيان مي كنند 
(تقريبا %4 س��لول هاي +CD4 در خون انسان( و اغلب اين 
س��لول ها عملكرد تنظيمي دارند. متاس��فانه تعيين سلول هاي 
Treg بر اساس سطح بيان CD25 در همه مطالعات استفاده 
نشده اس��ت و همين امر مقايسه مطالعات مختلف را مشكل 
كرده است. عالوه بر اين، CD25 توسط سلول هاي T فعال 
ش��ده نيز بيان مي شود. بعد از كشف اين كه FOXP3 نقش 
اساس��ي در تمايز و بقاي س��لول هاي Treg دارد، استفاده از 
آناليز فلوس��ايتومتري بي��ان FOXP3 در س��لول هاي T به 
عن��وان gold standard براي تعيين س��لول هاي Treg به 
كار م��ي رود. با اي��ن وجود، مطالعات بعدي نش��ان دادند كه 
FOXP3 نيز مي تواند توسط س��لول هاي T اجرايي بعد از 
فعال ش��دن بيان ش��ود. ضمنا چون FOXP3 يك پروتئين 
هسته اي اس��ت، ارزيابي بيان آن در س��لول هاي T به تثبيت 
و نفوذ پذير كردن س��لول ها نياز داش��ته و منج��ر به ناتواني 
در به دس��ت آوردن س��لول هاي زنده براي آناليز عملكردي 
بيش��تر اين سلول ها مي شود. در چند س��ال اخير، ماركرهاي 
ديگري مثل IL-7RA(CD127) شناس��ايي شده است كه 

به تمايز سلول هاي T اجرايي و سلول هاي Treg كمك كرده 
و تخليص سلول هاي Treg را تسهيل مي كند. اخيرا، توانايي 
تمايز سلول هاي Treg طبيعي مشتق از تيموس از سلول هاي 
Treg كه در محيط القا مي ش��وند، با كش��ف حضور مناطق 
دمتيله شده اختصاصي در پروموتر FOXP3 و بيان پروتئين 
هس��ته اي Helios كه اختصاصي س��لول هاي Treg طبيعي 
هستند، به دست آمده است. اس��تفاده از اين ماركرها، همين 
طور اس��تفاده از رنگ آميزي داخل س��لولي سايتوكاين منجر 
به كش��ف زير مجموعه هاي سلول هاي Treg شده است كه 
خصوصي��ات عملكردي منحصر به فرد دارند. تعيين اين زير 
مجموعه هاي Treg ممكن اس��ت اهميت بااليي در شمارش 

سلول هاي Treg در خود ايمني داشته باشد. ]8-5[
Treg تعیین نقایص در عملکرد سلول هاي

شناس��ايي نقاي��ص عملك��رد س��لول هاي Treg، به دليل 
 Treg مكانيس��م هاي مختلف استفاده شده توسط سلول هاي
ب��راي مهار التهاب و همين طور روش اس��تفاده ش��ده براي 
اندازه گيري عملكرد مهاري، مش��كل اس��ت. ضمنا ارزيابي 
عملكرد س��لول هاي Treg در انس��ان ها نياز به بررسي هاي 
in vitro دارد ك��ه به علت تعداد كم اين س��لول ها در خون 
محيطي، اين آزمايش ها بايد با تعداد بسيار كم انجام شود كه 
طبيعتا نوع و كيفيت آزمايش هايي كه مي توانند انجام شوند را 
محدود مي كند. در حال حاضر آزمايش هاي بررسي عملكرد 
سلول هاي Treg، ش��امل توانايي اين سلول ها در مهار تكثير 
و توليد س��ايتوكاين توسط س��لول هاي T اجرايي كه با آن ها 
كش��ت همزمان (coculture( داده شده اند، مي باشد. بيشتر 
اين كش��ت هاي هم زمان، با س��لول هاي T اجرايي اتولوگ 
و س��لول هاي APC اتولوگ انجام مي شوند. چنين مطالعاتي 
مي توانند نقايص در مهار را نش��ان دهند اما تست اختصاصي 
براي عملكرد س��لول هاي Treg نيستند. براي تعيين اين كه 
آيا منش��ا مهار ناقص، نقص ذاتي س��لول هاي Treg اس��ت 
ي��ا نه، محققان بايد آزمايش هاي��ي را انجام دهند كه عملكرد 
مهاري سلول هاي Treg يك شخص را در مقابل سلول هاي 
T اجراي��ي و APC افراد س��الم بررس��ي كنن��د. اگرچه اين 
 Treg بررسي ها بينش ما را در مورد نقايص بالقوه سلول هاي
بهبود مي بخش��ند، اما نمي توانند اطالعاتي در مورد اثر محيط 

موضعي بر عملكرد سلول هاي Treg بدهند. ]1, 9[
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اندازه گیري مقاومت سلول هاي T اجرایي در برابر مهار
مقاوم��ت س��لول هاي T اجراي��ي در مقاب��ل س��لول هاي 
Treg در چندي��ن مدل حيواني خود ايمني مش��اهده ش��ده 
اس��ت. در اين م��دل ها، الته��اب و تخريب باف��ت عليرغم 
حضور س��لول هاي Treg داراي عملك��رد صحيح در مكان 
الته��اب پيش��رفت مي كند. اي��ن يافته ها پيش��نهاد مي كند كه 
مقاوم��ت س��لول هاي T اجرايي ممكن اس��ت به پيش��رفت 
 بيم��اري كمك كند. اين پدي��ده در مدل هاي حيواني ديابت،
 ( EAE )Experimental Autoimmune Encephalomyelitis و
(SLE )Systemic Lupus Erythematosus نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. مكانيس��م مقاومت اين سلول ها ش��امل نقايص ذاتي 
س��لول هاي T، تغييرات در قدرت فعال ش��دن اين سلول ها 
و فاكتوره��اي رش��دي كه در مع��رض س��لول هاي T قرار 
مي گيرند، مي باش��د. براي بررس��ي اين پديده در انسان يك 
سيس��تم آزمايش كه بتواند مهار سلول هاي T اجرايي توسط 
س��لول هاي Treg آلوژنيك را ارزيابي كند، مورد نياز است. 
اين آزمايش ها انجام شده اند و مقاومت سلول هاي T اجرايي 
در برابر مهار، در چندين بيماري خود ايمن انس��اني گزارش 
شده است. هر كدام از اين نقايص به تنهايي يا در كنار ديگر 
نقاي��ص مي توانند ب��ه ايجاد بيماري هاي خود ايمن انس��اني 

كمك كنند. ]4, 10, 11[
)T1D( و دیابت تیپ یک Treg سلول هاي

T1D ي��ك بيماري با واس��طه ايمني اس��ت ك��ه منجر به 
التهاب و تخريب سلول هاي جزيره اي پانكراس شده و باعث 
مي شود بيماران تا آخر عمر به انسولين نياز داشته باشند. شيوع 
T1D در دهه هاي اخير در سراس��ر جهان افزايش يافته است 
و همچنين س��ن شروع بيماري نيز كاهش يافته است. ژن هاي 
بسياري در اين بيماري نقش دارند كه مهم ترين آن ها ژن هاي 
ناحي��ه HLA مي باش��ند. همچني��ن ژن هايي مثل انس��ولين، 
ني��ز  و...   IL-2RA و   IL-2 و   PTPN22، CTLA-4
داراي نقش مي باش��ند. فاكتورهايي كه موجب شروع بيماري 
مي ش��وند هنوز شناخته نش��ده اند.  ش��يوع بيماري هاي خود 
ايم��ن ديگر اختصاصي ارگان در اين بيماران نيز افزايش يافته 
اس��ت. 30-15 % بيماران T1D، بيماري تيروئيد خود ايمن، 
9-4 % بيماري س��لياك، 4-0.5 % آنمي پرش��ينيوز و 0.5 % 
 T1D بيماري آديس��ون دارند. اين ارتباطات نشان مي دهد كه

و بيماري هاي خود ايمن ديگر اختصاصي ارگان ممكن است 
در برخي از فاكتورهاي ژنتيكي عامل بيماري، مشترك باشند. 
مطالعات نش��ان داده اند كه T1D قب��ل از آن كه به صورت 
باليني خود را نشان دهد مي تواند توسط حضور اتوآنتي بادي ها 
(ضد اتوآنتي ژن هاي انسولين، گلوتاميك اسيد دكربوكسيالز، 
 T1D و...( شناس��ايي شود. پروس��ه هايي كه در ايجاد IA-2
نقش دارند ش��امل نقايصي در مكانيسم هاي تولرانس مركزي 
و محيطي مي باش��د. تولرانس مركزي به آنتي ژن هاي خودي 
ش��امل حذف كلوني س��لول هاي T خود واكنش��گر در طول 
تكامل در تيموس مي باش��د. پيش��نهاد شده اس��ت كه اتصال 
ناكارآم��د آنتي ژن خودي به مولكول ه��اي HLA، مرتبط با 
خطر T1D بوده و حذف كامل س��لول هاي T خود واكنشگر 
نابالغ انجام نمي ش��ود. از طرف ديگر بيان ناكافي مولكول هاي 
خودي (انس��ولين، كلوتلميك اسيد دكربوكسيالز و...( ممكن 
اس��ت موجب فرار س��لول هاي T خود واكنشگر كه توانايي 
تخريب سلول هاي بتا را دارا هستند، شود. مكانيسم هاي كنترل 
ايمني براي س��لول هايي كه در محيط هس��تند شامل آنرژي و 
آپوپت��وز بوده و مي توانند بعد از مواجه ش��دن با آنتي ژن هاي 
خودي ايجاد ش��وند. عالوه بر اين دو مكانيس��م، سلول هاي 
Treg نيز نقش بس��يار مهمي در پروسه هاي ضد خود ايمني 
دارند. نقص در تنظيم پاسخ هاي ايمني در موش NOD (مدل 
حيواني T1D( و انسان نقش اساسي در پاتوژنز T1D دارد. 
موش ه��اي NOD نقايص آش��كاري در تولرانس مركزي و 
محيط��ي و اخت��الالت زيادي در عملكرد ايمن��ي دارند (مثل 
تولي��د كاهش يافته IL-2، كاهش پاس��خ دهي تكثيري و...(. 
بيماري T1D در انس��ان نيز تشابهات بسيار زيادي با ديابت 
موش دارد. مطالعات بس��ياري سلول هاي T واكنش دهنده با 
 T1D آنت��ي ژن هاي جزي��ره را در خون محيطي انس��ان هاي
شناس��ايي كرده اند.  در حالي كه مطالع��ات اوليه حضور اين 
سلول ها را اختصاصي بيماري T1D مي دانستند، تعداد زيادي 
از مطالعات اخير اين س��لول هاي T خود واكنشگر را در افراد 
س��الم و همچنين افرادي با بيماري هاي خود ايمن ديگر مثل 
MS نيز شناس��ايي كرده اند.  در حالي كه حذف س��لول هاي 
T خود واكنش��گر در تيموس و القا آن��رژي در محيط ممكن 
است مكانيس��م هاي اصلي براي حفظ هموستاز ايمني باشند، 
شناسايي سلول هاي T خود واكنشگر در محيط نشان مي دهد 
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كه مكانيس��م هاي ديگري براي تنظيم پاس��خ دهي سلول هاي 
T وجود دارند. مطالعات بس��يار نش��ان داده اند كه سلول هاي 
Treg تكثير و عملكرد س��لول هاي Tخود واكنش��گر را مهار 
مي كنند. بنابراين نقص در تنظيم ايمني بيماران T1D مي تواند 
تا حدودي به خاطر نقص در تعداد و يا عملكرد س��لول هاي 
Treg باش��د. نقش سلول هاي Treg در T1D، در اشخاص 
دچار IPEX كه فاقد سلول هاي Treg هستند و بسيار مستعد 
 ،NOD ديابت مي باش��ند آشكار اس��ت. ضمنا در موش هاي
تعداد سلول هاي Treg و بيان FOXP3 با افزايش سن كاهش 
مي يابد در حالي كه پروسه خود ايمني پيشرفت مي كند و همين 
طور س��لول هاي T اجرايي در جزاير پانكراس به مهار مقاوم 
مي شوند. انتقال س��لول هاي Treg به موش NOD بيماري 
را بهبود مي بخش��د. ضمنا درمان با فاكتور رشد IL-2 باعث 
افزايش بيان FOXP3 و تعداد سلول هاي Treg مي گردد. در 
مورد تعداد كاهش يافته و يا نرمال سلول هاي Treg در بيماران 
T1D نتايج متناقضي حاصل شده است. آناليز هاي اوليه تعداد 
اين سلول ها (با استفاده از بيان CD25( كاهش معنا دار تعداد 
 new onset در بيماران Treg CD4+CD25+ سلول هاي
و همين طور بيماران long-standing را گزارش كردند. اما 
 CD4+CD25+ مطالعات بعدي تفاوتي در تعداد سلول هاي
يا CD4+CD25hi در خون محيطي بيماران T1D در مقايسه 
با افراد س��الم مش��اهده نكردند. مطالعات بعدي با استفاده از 
رنگ آميزي داخل س��لولي FOXP3 به عنوان ماركر سلول 
Treg نيز تفاوتي بين بيماران و افراد س��الم گزارش نكردند. 
يك مطالعه اخير تفاوت معنا داري در س��طح دمتيالسيون در 
-FOXP3 (TSDR) -Treg ناحيه دمتيله اختصاصي س��لول 

در س��لول هاي Treg بيماران T1D در مقايسه با افراد كنترل 
 Treg مشاهده نكردند و همچنين تفاوتي بين توزيع سلول هاي
 بين زي��ر مجموعه ه��اي +CD4+FOXP3+CD45RO و 
+CD4+FOXP3+CD45RA ني��ز نيافتن��د. مطالعه اخير 

ديگري كه زير مجموعه هاي سلول Treg را در اشخاص ديابتي 
كه به تازگي مبتال ش��ده اند (new onset( بررس��ي كردند، 
افزايش نسبي س��لول هايT CD45RA- FOXP3low را 
در مقايس��ه با افراد كنترل گزارش كردند و نشان دادند كه اين 
سلول ها IL-17 توليد مي كنند و غير تنظيمي هستند. بنابراين 
در مراح��ل اوليه بيماري ممكن اس��ت كه تعداد س��لول هاي 

Treg عملكردي ناكافي باش��د. اگرچه تعداد كل سلول هاي 
Treg در گ��ردش، در بيم��اران T1D به نظ��ر نرمال مي آيد، 
ممكن اس��ت كه بقا و عملكرد س��لول هاي Treg در مناطق 
التهاب دچار نقص باش��ند. يك مطالعه اخير ديگر نشان داده 
است كه س��لول هاي Treg افراد T1D توانايي كمتري براي 
 FOXP3 دارند و اين امر مرتبط با كاهش بيان IL-2 پاسخ به
اس��ت. مطالعه هيس��تولوژيك جزاير پانكراس جدا ش��ده از 
بيم��اران ديابت تازه مبتال ش��ده بالفاصله بعد از مرگ نش��ان 
داد كه س��لول هاي +T FOXP3 به ندرت وجود دارند. اين 
موضوع با اين ايده كه تعداد ناكافي سلول هاي Treg در جزاير 
اش��خاص T1D وجود دارد، هم خواني دارد. در حال حاضر 
 مطالعات ديگري كه براي شمارش سلول هاي Treg در مناطق
 التهاب -  جزاير پانكراس و غدد ناحيه  در حال انجامند و ممكن 
اس��ت به ديد روشن تري در اين باره برسند. نقص عملكردي 
سلول هاي Treg جدا شده از اشخاص T1D توسط محققين 
 متعدد نش��ان داده ش��ده اس��ت. اين مطالعات اثر سلول هاي
 +Treg CD4+CD25 روي س��لول هاي +T CD4 پاس��خ 
دهنده اتولوگ بعد از فعال ش��دن غي��ر اختصاصي را ارزيابي 
كرده اند.  اگر چه نتايج متفاوتي حاصل ش��ده است، اما اغلب 
آن ها كاهش مهار توس��ط س��لول هاي Treg را نشان داده اند.  
تمام بررسي هاي مهار سلولي با استفاده از سلول هاي T اجرايي 
اتولوگ انجام ش��ده اند و بنابراين اي��ن آزمايش ها نمي توانند 
نقايص ذاتي س��لول هاي Treg را به طور اختصاصي بررسي 
كنند. اخيرا نقايص ذاتي اين سلول ها در T1D شناسايي شده 
اس��ت. در اين مطالعات س��لول هاي Treg چندين ش��خص 
T1D قادر به مهار س��لول هاي T اجرايي افراد سالم نبودند. 
نقش مقاومت سلول هاي T اجرايي در T1D نيز در مطالعاتي 
بررس��ي شده است. اين مطالعات نشان دادند كه اين مقاومت 
ذاتي س��لول هاي T اجرايي اس��ت. از آنجا كه اين مطالعات 
روي افرادي با ديابت تيپ يك long-standing انجام شده 
اس��ت، اين بحث را به وجود آورده اس��ت كه آيا نقص عامل 

بيماري است يا اثر آن. ]2, 20-12[
نتیجه

در مجم��وع، ب��ا توجه به مطالعات انجام ش��ده نقص كلي 
در تعداد س��لول هاي Treg در T1D نشان داده نشده است 
ام��ا نقص موضعي آن مي تواند وجود داش��ته باش��د (در زير 



9
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18

مجموعه س��لول هاي Treg يا سلول هاي Treg اختصاصي 
آنتي ژن هاي جزيره( و مطالعات بسياري نيز نشان داده اند كه 
پروس��ه مهار دچار نقص مي باشد و اين امر تا حدودي ناشي 

از مقاومت س��لول هاي T اجرايي به مهار توسط سلول هاي 
Treg مي باشد.
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نگاه کلي به روش Real Time PCR به عنوان 
یک روش نوین در تشخیص آزمایشگاهي

  خالصه 
روش Real Time PCR انقالبي را در راه تش��خيص 
مولكولي در آزمايشگاه هاي تشخيص باليني باز كرده است. 
ايده اوليه اين روش، ابتدا توس��ط Higuchi و همكارانش 
ارائه ش��د كه ب��ه مفهوم مش��اهده لحظه ب��ه لحظه واكنش 
براس��اس ميزان فلورسانت ساطع شده از واكنش و مشاهده 
و ثبت آن در يك Detector مي باش��د. از آنجايي كه اسيد 
نوكلئيك تكثير يافته و مراحل تشخيص در يك محيط بسته 
انجام مي ش��ود، ريس��ك آلودگي به محي��ط و واكنش هاي 
بعدي را به طور قابل مالحظه نسبت به روش هاي كالسيك 
و معمولي PCR كاهش مي دهد. سرعت در انجام آزمايش، 
ح��ذف مرحله رديابي محص��ول پس از PCR، مش��اهده 
لحظ��ه به لحظه واكنش و قطع آن در هر زمان، حساس��يت 
و اختصاصيت باال و انجام واكنش كمي و به دس��ت آوردن 
 Real Time ميزان دقي��ق ژنوم و الگوي اولي��ه در روش
PCR باع��ث تح��ول عظيم در تش��خيص مولكولي ميكرو 
ارگانيسم ها، بررس��ي بيان ژن ها، ارزيابي درمان، تشخيص 
موتاسيون ها، افتراق آللي و بسياري از كاربرد هاي ديگر شده 
است. به واس��طه طراحي متفاوت كه در انواع پروتكل هاي 
Real-Time مالحظه مي گردد، در اين مطالعه س��عي شده 
با بررس��ي انواع روش هاي نشانه گذاري، روش هاي انجام، 
محاسبه و همچنين نقش و كاربرد كنترل داخلي مورد بحث 

قرار گيرد.

كلي��دواژه:Real Time PCR، روش ه��اي نش��انه 
گذاري، كنترل داخلي

مقدمه
از زمان معرفي روش PCR، اين متد تحوالت بس��ياري 
را پي��دا نموده به گون��ه اي كه هم اكنون ب��ه عنوان يكي از 
دقيق ترين و سريع ترين روش هاي تشخيصي در بسياري از 
عرصه هاي علوم به كار گرفته مي شود. در راستاي كاربردي 
تر شدن اين روش، مكانيسم انجام و تشخيص نتايج حاصل 
از آن نيز دچار تحوالت متعددي گرديده، كه بررس��ي نتايج 
حاصل از آمپليفيكاس��يون با اس��تفاده از مواد نشان دار يكي 
از آن موارد اس��ت. محققين ش��يوه اي را طراحي نمودند كه 
ب��ه جاي تعيين محص��ول با اس��تفاده از روش الكتروفورز، 
محصول واكنش با استفاده از مواد نشانه گذاري رديابي شود. 
حساس��يت اين روش گرچه نس��بت ب��ه روش الكتروفورز 
باالتر بود اما ميزان حساس��يت در ابتدا بس��تگي به نوع ماده 
نشاندار استفاده شده داشت. به تدريج در ادامه اين تحوالت 
در متد PCR، روش ديگري مورد اس��تفاده قرار گرفت. در 
اين شيوه از يك پروب نش��اندار استفاده گرديد كه قابليت 
اتص��ال اختصاصي به ژنوم هدف را داش��ت. اين متد ها در 
ح��ال حاضر ب��ه دو صورت در كيت هاي تش��خيص مورد 

استفاده قرار مي گيرند. 
در شيوه اول پروب نشاندار پس از تكثير به محصول اضافه 
گرديده و در طي پروس��ه هيبريدايزيشن به محصول متصل 
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مي گردد. اين روش از حساس��يتي به مراتب باالتر از روش 
 PCR Hybridization قبلي برخ��وردار ب��وده و روش
 Micro ناميده مي ش��ود كه در حال حاضر اس��اس روش
array ب��وده و بيش��تر در تعيين ژنوتايپينگ ب��ه كار گرفته 

مي شود. 
در روش دوم پروب نشانه گذاري در طي واكنش حضور 
داشته و در هر سيكل تكثير در طي تكثير تجزيه شده و نور 
ساطع شده از آن در هر سيكل قابل اندازه گيري خواهد بود. 
اين روش به Real Time PCR ش��ناخته شده است. يك 
منحني مطلوب را نش��ان مي دهند و به اصطالحات عمومي 

در Real Time PCR اشاره دارند ( تصاوير 1و2(. 
 Real Time PCR روش هاي رایج نشانه گذاري در

روش هاي نشانه گذاري كه در Real Time PCR مورد 
اس��تفاده قرار مي گي��رد را مي توان در دو دس��ته كلي مورد 

مطالعه و بررسي قرار داد.
1-روش مبتني بر استفاده از رنگ هاي متصل شونده به 

 DNA
 SYBR Green I , در اين دس��ته مي توان به رنگ هاي

Eva Green ,YO-PRO-1 اشاره نمود.
رنگ SYBR Green I با اتصال و جايگزين ش��دن در 
DNA Minor Groove  در مرحل��ه Annealing و 
 ،DNA همزمان با افزايش دو رشته اي شدن ،DNA تكثير
نور فلورس��انت بيش��تري ساطع مي ش��ود و توسط دستگاه 
 SYBR Green I ان��دازه گيري مي ش��ود. از آنجايي ك��ه
ب��ه تنهايي قادر به تمايز بي��ن محصوالت اختصاصي و غير 
 Melt-Curve Analysis اختصاصي نيست، بايد منحني
با توجه به نمودار ذوب براي هر نمونه رس��م گردد. به طور 
 PCR دس��تگاه دماي محصوالت PCR مثال، پس از پايان
را به دماي 94 درجه سانتي گراد رسانده، كه در اين دما همه 
DNA  ها تك رش��ته شده، سپس به طور منظم دما كاهش 
يافته و با دو رش��ته اي ش��دن DNA و جايگزيني و اتصال 
SYBR Green I و افزاي��ش ناگهان��ي ميزان فلورس��انت 
ساطع ش��ده، منحني ذوب رسم مي گردد كه با آناليز منحني 
Melt-curve مي توان تمايز بين باند هاي غير اختصاصي، 

اختصاصي و پرايمر دايمر را مشاهده كرد (تصوير 3(.
2- استفاده از پروب ها 

روشهايمبتنيبااستفادهازپروبهايHydrolysis: به 
طور عمده با استفاده از انواع اين پروب ها ميزان حساسيت و 
اختصاصيت افزايش يافته است. تفاوت پروب در اين است 
كه يك رنگ فلورس��انت به ن��ام Reporter در'5 و رنگ 
فلورسانت ديگري در'3 به نام Quencher تعبيه مي شود. 
هنگام��ي كه Reporter , Quencher در فاصله نزديكي 
از هم قرار دارند (در حالت عادي پروب(، اگر نوري ساطع 
شود توس��ط Quencher جذب ش��ده و ثبت نمي گردد، 
ولي به محض جدا ش��دن اين دو رن��گ (در نتيجه تكثير و 
 Reporter شكس��ته شدن پروب( نور س��اطع شده توسط
توس��ط Quencher قابل جذب نيس��ت و توسط دستگاه 
به صورت فلورس��انت قابل ارزيابي و اندازه گيري اس��ت 

(جدول 1و2((تصاوير 4 و5(.  
 Taq Polymerase آنزي��م   :Taq Man پ��روب  
اگزونوكلئ��ازي  5' فعالي��ت  خاصي��ت  از  اس��تفاده   ب��ا 

 (Exonuclease Activity '5( در حي��ن تكثي��ر الگ��و 
 Quencher از Reporter پروب را تجزيه كرده س��پس
جدا ش��ده و فلورس��انت ساطع مي ش��ود، كه اساس روش 

Taq Man مي باشد (تصاوير 4 و5(. 
پروبBeacons: اين پروب س��اختار لوپي شكل دارد 
ول��ي همانند پ��روب Taq Man داراي رنگ در انتهاي'3 
و'5 اس��ت ولي تجزيه نمي ش��ود و در س��يكل هاي بعدي 

دوباره مورد استفاده قرار مي گيرد (شكل 5(. 
:Hybridization Probesروشمبتنيبااس��تفادهاز

در اين سيستم كه اصطالحا FRET نيز ناميده مي شود، پروب 
به صورت دو قطعه مختلف طراحي مي شود و رنگ فلورسانت 
در انتهاي'5 يكي و انتهاي'3 ديگري قرار مي گيرد. وقتي اين 
دو رنگ پس از چس��بيدن پروب در كنار هم قرار مي گيرند، 
 فلورس��انت ساطع شده توسط دستگاه اندازه گيري مي شود

 (تصوير 5(. 
به کارگیري کنترل داخلي

با توج��ه به اهميت تماي��ز موارد منف��ي كاذب از موارد 
منفي حقيقي، استفاده از كنترل هاي داخلي از اهميت بااليي 

برخوردار مي باشد. 
انواعشيوههايبهكارگيريكنترلداخلي:از آنجا كه در 
آزمايشگاه تشخيص طبي كه با تعداد بيشماري نمونه مواجه 
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مي باشيم ممكن است تعيين ميزان موفقيت روش استخراج 
و همچنين ميزان خلوص با اس��تفاده از روش جذب نوري 
توسط اسپكتروفتومتر عملي نباشد. لذا محققين سعي نموده 
اند روش هاي عملي براي اين منظور معرفي نمايند. استفاده 
از كنترل داخلي در آزمايش PCR به صورت هاي گوناگون 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت كه مي توان آن ها را به دو 

دسته كلي رقابتي و غير رقابتي تقسيم نمود.
كنت��رلداخل��يغي��ررقابتي:در اين ش��يوه ع��الوه بر 
پرايمر هاي اختصاصي ژنوم هدف از يك جفت پرايمر ديگر 
نيز استفاده مي گردد. اين جفت پرايمر معموال براي ژن هايي 
طراحي ش��ده كه اطمينان نس��بت به حض��ور آن ها در انواع 
 PCR نمون��ه صرف نظ��ر از مثبت بودن يا نب��ودن آزمايش
وجود داشته باشد. از مزيت هاي اين روش آن است كه آن را 
مي توان براي انواع متفاوت آزمايش مورد اس��تفاده قرار داد. 
از محدوديت هاي اين شيوه متفاوت بودن شرايط آزمايش آن 
با شرايط الزم براي ژنوم هدف مي باشد. نتيجه منفي حاصل 
از س��ت اختصاصي و ست كنترل داخلي نتيجه منفي كاذب 
تلقي شده و به معني موفق نبودن روش خالص سازي است 
ك��ه بايد مجدد نمونه كلينيكي م��ورد تخليص قرار گيرد. در 
صورتي كه هر دو س��ت پرايمر در يك لوله مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرند از آنجا كه مواد و آنزيم پليمراز توس��ط ست 
كنترل داخل نيز مورد اس��تفاده قرار مي گيرد ضروري است 
غلظت پرايمر ها كنترل داخل در حداقل الزم مورد اس��تفاده 
ق��رار گيرد و همچنين در طراحي اوليه براي اندازه محصول 
مورد بررسي دقيق قرار گرفته باشد. يكي از اولين روش هايي 
كه براي اين منظور در آزمايش��گاه مورد استفاده قرار گرفت 
انجام يك PCR ابتدايي با پرايمر هاي اختصاصي براي ژنوم 
انساني بود. از آنجا كه در يك نمونه باليني همواره سلول هاي 
انساني وجود دارند انجام موفقيت آميز PCR با پرايمر هاي 
مذكور نش��ان دهنده آن مي باشد كه مواد ژنوميك حاصل از 
پروسه تخليص عاري از ممانعت كننده بوده و عمل خالص 

سازي به درستي صورت گرفته است.  
كنت��رلداخليرقابتي: پرايمر موجود عالوه بر اتصال به 
الگوي اختصاصي قادر به اتصال به يك قطعه ديگر مي باشد 
كه در داخل كيت افزوده گرديده اس��ت اين قطعه معموال از 
پالسميدي تشكيل شده اس��ت كه نواحي مكمل پرايمر در 

داخل آن ايجاد گرديده و قادر به توليد محصولي با استفاده 
از همان پرايمر با طول بيشتري خواهد بود. در صورت عدم 
حضور DNA اختصاصي در نمونه خالص شده بيمار، اين 
ناحي��ه تكثير يافته و محصولي متف��اوت از محصول اصلي 
با ان��دازه اي به مرات��ب بزرگتر را تولي��د مي نمايد كه قابل 
تش��خيص و تفكيك از طول محص��ول اختصاصي خواهد 
بود. در صورت وجود DNA اختصاصي پرايمر در رقابت 
با قطعه كنترل داخلي به واسطه اندازه كوچكتر بيشتر تكثير 
خواه��د يافت و فرصت چنداني ب��راي تكثير كنترل داخلي 
باق��ي نخواهد ماند و نهايتا در صورت عدم وجود محصول 
اختصاص��ي و محصول كنترل داخلي ب��ه معني نتيجه منفي 
كاذب بوده كه ناش��ي از عدم موفقيت روش خالص سازي 
مي باش��د. در اين روش بايد توجه داش��ت ك��ه پايين ترين 
غلظت از قطعه كنترل داخلي در مخلوط واكنش��ي اس��تفاده 
گردد. چرا كه در غير اينصورت به واس��طه مقادير باالي آن 
تكثي��ر ژنوم هدف تحت تاثير قرار خواهد گرفت و س��بب 
كاهش حساسيت تس��ت و بالطبع كسب نتيجه منفي كاذب 

مي گردد. 
Real Time PCR متد هاي انجام

در ارزيابي بيان ژن دو روش ذيل وجود دارد:
:)Absolute Quantification(1-كميتسنجيمطلق
در اين روش محاس��بات تعداد كپي ژن معموال با اس��تفاده 
از س��يگنال Real Time PCR نس��بت ب��ه ي��ك منحني 
اس��تاندارد به دس��ت مي آيد. براي به دس��ت آوردن مقدار 
 Real كپ��ي از الگ��وي اوليه و يا ش��رايط كاراي��ي واكنش
Time PCR ب��ا اس��تفاده از رق��ت س��ازي DNA الگو 
و ي��ا اس��تاندارد هايي ك��ه مق��دار آن ها مش��خص اس��ت، 
مي ت��وان منحني اس��تاندارد را بر اين اس��اس ترس��يم كرد. 
 ش��يب خط منحن��ي و ضريب رگرس��يون بايد ب��ه ترتيب

 Efficiency باش��د تا R2 < 1 , 0.9< M=3.3  تقريبا 
100 درص��د (يعن��ي در هر واكن��ش مقدار ژن��وم دو برابر 
 Absolute شود( حاصل گردد (ش��كل 6(. البته در روش
Quantification بدون رسم منحني استاندارد و محاسبه 
تعداد كپي در تش��خيص كيفي (وجود يا عدم وجود الگوي 
ژن��ي م��ورد نظر( در كيت ه��اي تش��خيص مولكولي مورد 

استفاده قرار مي گيرد (تصوير شماره 6(. 
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:)Relative Quantification(2-كميتسنجينس��بي
اطالعات ژن مورد نظر نس��بت به كاليبرات��ور يا يك كنترل ژن 
داخلي نشان داده مي شود. از متد هاي استفاده شده در اين رابطه 
 Pfaffl و  Comparative CT ) مي توان به روش هاي(
اش��اره كرد. اين روش بيشتر در ارزيابي بيان ژن به همراه روش 

Absolute مورد استفاده قرار مي گيرد. 

منحن��ي آن  در  ك��ه  را  س��يكلي  -2 و 1 تصاوي��ر 
 CT را قطع مي كند Threshold خط Real Time PCR 
گفته مي شود و از اين سيكل به بعد تكثير وارد فاز لگاريتمي 
شده و فاز هاي Exponential, Amplification و در 

نهايت به فاز اشباع (Plateau Phase( مي رسد.
Melt Curve Analysis تصوير3- منحني

 Reporter جدول1- پركاربردترين رنگ هايي كه به عنوان
درReal Time PCR مورد استفاده قرار مي گيرد.

Real Time PCR جدول2- معروف ترين دستگاه هاي مورد استفاده در روش
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 Taq Man, Beacon , FRET)Fluorescence Resonance Energy Transfer)تصاوير5و4-در اي�ن اش���كال پ��روب ه�اي
به تصوي�ر كش�يده ش�ده اس�ت.

تصوير6- منحني استاندارد را به همراه محاسبه Efficiency و در حالت مطلوب و ايده آل نشان مي دهد.
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واحد اراك

خالصه 
بتا تاالس��مي يك بيم��اري تك ژني اما پيچيده اس��ت و 
فنوتيپ بيماران براس��اس نوع و محل جهش بس��يار متنوع 
مي باشد. به دليل پيچيدگي در تشخيص جهش هاي اين ژن، 
علي رغم اقدامات پزشكي، در بعضي موارد مي تواند به تولد 
يك مورد جديد تاالس��مي منجر ش��ود. يكي از جهش  هاي 
خاموش بتا تاالسمي جهش 1Cap+ مي باشد كه در ناحيه 
UTR,5 ژن بت��ا گلوبي��ن ب��ه وجود مي  آي��د. اين جهش، 
تغييرات هماتولوژيك واضحي در ايندكس  هاي گلبول قرمز 
ايج��اد نمي  كند. بنابراين شناس��ايي آن از روي عاليم باليني 
و تغيي��رات فنوتيپي تقريبا غير ممكن اس��ت. همراهي اين 
جهش با ساير جهش  هاي زنجيره بتاگلوبين، مي تواند فاجعه 
آميز ش��ده و منجر به بروز بتا تاالس��مي ماژور گردد. لذا با 
توجه به وجود و گس��تردگي اين جهش  ها در منطقه هند و 
پاكس��تان و به خصوص در همسايگي ايران، لزوم توجه به 
آن  ها و بررس��ي دقيق انديكس  هاي گلبولي جهت شناسايي 

افراد حامل جهش يك امر جدي و ضروري مي باشد.
واژگانكليدي: جهش، )Cap site)1+، تاالسمي، ژن 

بتا گلوبين
مقدمه

تاالسمي يكي از شايع ترين بيماري  هاي ژنتيكي در سراسر 
دنيا مي باشد (1( اين بيماري  ها، گروهي از اختالالتي را شامل 
مي  ش��وند كه در س��اخت هموگلوبين اشكال ايجاد مي كنند. 

ويژگي آن  ها فقدان يا كاهش س��اخت يك يا چند زنجيره از 
گلوبين مي باش��د. اين دس��ته از بيماري  ها به صورت اتوزوم 
مغلوب به ارث مي رسند (2(. بتا تاالسمي يكي از شايع ترين 
نوع تاالسمي بوده و تا كنون حدود 400 نوع نقص مولكولي 
در مس��ير سنتز زنجيره بتاگلوبين شناسايي شده كه مي توانند 
منجر به تاالسمي گردند (3(. بتا تاالسمي اگرچه تك ژني است 
اما اساس ژنتيكي پيچيده اي دارد كه باعث بروز فنوتيپ هاي 
متفاوتي از بدون عالمت تا بسيار شديد مي شود. جهش هاي 
اي��ن ژن طيف وس��يعي دارند و از ي��ك جهش خاموش كه 
حت��ي در حالت هموزيگوت نيز عالمتي ندارد تا يك جهش 
غالب كه در حالت هتروزيگوت عاليم باليني ش��ديد ايجاد 
 مي كند را ش��امل مي ش��ود (3(. جهش 1Cap+ كه در ناحيه

 UTR,5 ژن بتاگلوبين به وجود مي آيد يكي از جهش هايي 
است كه به تنهايي خاموش بوده و فاقد عاليم باليني است اين 
جهش چنانچه با ساير جهش هاي ژن بتا گلوبين همراه گردد 
مي تواند تابلو باليني و كلينيكي متوسط تا شديدي ايجاد نمايد 
(2(. در ايران براس��اس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي كليه افراد قبل از ازدواج از نظر تاالسمي 
مورد غربالگري ق��رار مي گيرند. همچنين تا كنون تحقيقات 
زيادي در خصوص مشخص نمودن نوع جهش  هاي موجود 
در ايران صورت گرفته اس��ت. گرچه اي��ن اقدامات از تولد 
نوزادان دچار تاالس��مي بس��يار جلوگيري نموده است اما به 
دليل گس��تردگي جهش هاي ژن گلوبين در مواجه با بيماران 
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حتما دقت الزم را بايد لحاظ نمود.  
مواد و روش ها

اين مطالعه بر روي يك خانواده با فرزند مبتال به تاالسمي 
صورت گرف��ت. نتايج آزمايش هاي خون��ي والدين خانواده 

مورد مطالعه در جدول 1 آمده است:

انديسهماتولوژيكپدرمادر
5.466.34RBC
13.513.5Hb
41.640.1HCT
76.263.2MCV
24.721.3MCH
32.533.7MCHC
13.816.2RDW
4.05.4HbA2
1.01.2HbF

جدول1:نتايجآزمايشهايخونيخانوادهموردمطالعه
از آنجا كه پدر خانواده مورد ش��ناخته ش��ده بتا تاالس��مي 
مينور بود همس��ر وي مورد انجام آزمايش هاي بيشتري قرار 
گرف��ت. نتايج اوليه آزمايش ه��اي او كه با روش هاي با دقت 

متوسط انجام شده بود در جدول 2 آمده است. 

انديسهماتولوژيكمادر
5.18RBC
12.5Hb
38.8HCT
75.0MCV
24.2MCH
32.3MCHC
3.0HbA2

جدول2:نتايجآزمايشهاياوليهمادر
چنانچه مشاهده مي شود نتايج اوليه كه احتماال با روش هاي 

آزمايش��گاهي با دقت متوسط به دست آمده است نزديك به 
طبيعي و محدوده نرمال اس��ت و بر اين اساس با اطمينان از 
عدم وجود مشكل ژنتيكي و هچنين عدم نياز به پيگيري هاي 
بعدي، اين خانواده اقدام به بارداري نموده و متاسفانه كودكي 
مبتال به بتا تاالسمي ماژور به دنيا آمد و بالفاصله آزمايش هاي 
ژنتيكي تعيين نوع جهش بر روي آن ها انجام گرديد كه نتايج 

آن در جدول 3 آمده است:
SequencingRFLPفنوتايپژنوتايپ

-3
,
¥ B,AVaIIBIVSI-5 / NCarrierپدر

*AVaIIB,HinfI / B+1 (Cap site( / N Carrierمادر

*-IVSI-5 / +1(Cap site(Affectedفرزند

جدولشماره3:آناليزجهشژنبتاگلوبيندرخانواده
موردمطالعه

ب��ه منظور بررس��ي وج��ود جه��ش Cap+1Site روش 
ARMS-PCR كارب��رد دارد. در اي��ن روش از پرايمر هاي 
اختصاصي ناحيه جهش يافته استفاده مي شود و همانطور كه 
در شكل 1 مشاهده مي شود در صورت وجود جهش، واكنش 
PCR انجام ش��ده و بان��د آن را در الكتروف��ورز برروي ژل 

آگاروز با طول 567bp مي توان مشاهده نمود. 

بحث و نتیجه گیري
ژن زنجي��ره بتاگلوبين برروي كروموزوم ش��ماره 11 قرار 
داش��ته (شكل2( و داراي س��ه اگزون يا ناحيه كد كننده و دو 

اينترون يا(Intervening sequences)IVS مي باشد:
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اي��ن دو ناحيه در رونوش��ت اوليه ژن وج��ود دارند اما در 
mRNA بال��غ ح��ذف مي ش��وند و در نتيجه ط��ول زنجيره 
طبيعي بتاگلوبين 146 اس��يد آمينه خواهد بود. عناصر تنظيم 
كننده متعددي براي كنترل رونويس��ي ژن بتاگلوبين شناسايي 

شده كه شامل: 
1-پروموتور: كه به طول 100bp در ناحيه باال دست ژن 
قرار داشته و شامل جعبه TATA و CAT مي باشد و نقش 

مهمي در شروع رو نويسي دارد.
Enhancer-2: توالي شناخته شده ايي است كه افزايش 
بيان ژن را به عهده دارد. براي ژن بتاگلوبين تاكنون س��ه عدد 

از اين نوع توالي ها شناسايي شده است.
Locus control Region)LCR(-3: در ناحي��ه, 5 
ژن بتا يكس��ري توالي هاي جانبي يا Flanking شناس��ايي 

شده كه نقش كنترلي در افزايش بيان ژن بتا گلوبين دارند.
Silencers-4)خام��وشكنندهها(: نقش كنترل منفي 

در بيان ژن دارند.
در ناحيه,3 ژن نيز يك توالي بس��يار مهم و حفاظت ش��ده 
به منظور اضافه شدن انتهاي پلي A به mRNA وجود دارد 

.)4)
ايجاد جهش در هر ي��ك از عناصر فوق الذكر مي تواند به 

بروز اختالل در سنتز زنجيره بتا گلوبين منجر شود كه براساس 
نوع جهش و هموزيگوت يا هتروزيگوت بودن آن تابلو باليني 
  5,

UTR ف��رد متفاوت خواهد بود. جهش هايي كه در منطقه 
ژن بتاگلوبي��ن اتفاق مي افت��د (مناطق كنترل��ي ژن( بر روي 
ايندكس هاي هماتولوژيك اثري ندارند (س��طح هموگلوبين 
نرمال با تغييرات خيلي كم ايندكس هاي گلبول قرمز و سطح 
 +1A>C نرمال( (3(، يكي از اين جهش ها جهش HbA2
Cap site مي باش��د كه در ن��ژاد Asian Indian گزارش 
ش��ده است. فنوتيپ حاصل از اين جهش بسيار خفيف است 
به طوري كه جهش هموزيگوت آن تابلو هماتولوژيكي شبيه 
كرير هاي بتاتاالس��مي mild دارد در حالي كه هتروزيگوت 
آن داراي MCV نرمال يا نزديك به نرمال و HbA2 طبيعي 
مي باش��د اما چنانچه اين جهش با س��اير آلل هاي بتاتاالسمي 
همراه ش��ود مي تواند به تاالسمي ش��ديد و ماژور منجر شود 

.)5)
همانطور كه در خانواده مورد بررس��ي ما مشاهده مي شود 
جه��ش 1Cap site+ م��ادر در كن��ارIVSI -5 پ��در قرار 
گرفت��ه و تولد كودك مبتال به تاالس��مي م��اژور با ژنوتايپ 
IVSI-5 / +1Cap site را باع��ث گردي��ده اس��ت. جهش 
م��ادري چون فاقد عاليم بالين��ي و فنوتايپي واضح بوده و از 

شكل2:ساختمانژنبتاگلوبين
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روي انديكس هاي گلبولي شناس��ايي نش��ده است، در ناحيه 
,5  ژن تاالس��مي تا كنون 7 نوع جهش شناسايي شده 

UTR
اس��ت كه همگي جزو عناص��ر پروموتور و كنترلي هس��تند 
و انديكس ه��اي هماتولوژي را تغيير نمي دهن��د. از آنجا كه 
 MCH و MCV تش��خيص اوليه تاالسمي براساس مقادير
بوده و م��الك عمل MCV<80 و MCH<27 مي باش��د 

و از طرفي نش��ان داده ش��ده ك��ه MCV در نمونه هايي كه 
به س��رعت آزمايش نمي ش��وند تغيي��ر مي كن��د بنابراين در 
م��واردي ك��ه مقادير آن نزديك به طبيعي باش��د اس��تفاده از 
MCV پارامتر مناس��بي نخواهد بود. لذا پيش��نهاد مي ش��ود 
 HPLC ب��ا روش هاي دقيق تر مثل HbA2 از اندازه گيري 

بهره  گيري شود(6(.
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خالصه
كانديدمي عفونتي بس��يار مهم از نظر ابت��الء و مرگ و مير 
اس��ت كه توس��ط گونه هاي متعددي از جن��س كانديدا ايجاد 
مي ش��ود و به سرعت بايد تشخيص و درمان شود. با وجودي 
كه هنوز كانديدا آلبيكنس ش��ايع ترين عامل كانديدمي اس��ت 
ولي بروز عفونت هاي خوني ناش��ي از عوامل غير آلبيكنس در 
س��ال هاي اخير رو به فزوني گذارده اس��ت. تشخيص گونه ها 
از حيث پايش مس��تمر تغيي��رات اپيدميولوژيك بيماري و نيز 
از جنبه حساس��يت ي��ا مقاومت گونه هاي مختلف نس��بت به 
دارو هاي ضد قارچي ضروري اس��ت. در مطالعه حاضر چهل 
و هشت جدايه مخمري كه طي پانزده ماه از كشت نمونه هاي 
خون 32 بيمار داراي كانديدمي واجد زمينه هاي ايمونولوژيك 

بس��تري در بعضي از بيمارستان هاي تهران به دست آمده بود، 
با استفاده از يكس��ري آزمون PCR˗RFLP از قبل توصيف 
ش��ده به طور دقيق تعيين گونه شدند. نتايج اين پژوهش نشان 
داد كه بيشترين وفور گونه اي مربوط به كانديدا پاراپسيلوزيس 
و پس از آن به ترتيب كانديدا گالبراتا و كانديدا آلبيكنس بود. 
اي��ن يافته كمي غير منتظره ب��وده و بايد مورد توجه قرار گيرد 
زيرا تقريبا هميشه كانديدا آلبيكنس شايع ترين عامل نه تنها در 
كانديدمي بلكه در تمام اشكال باليني كانديديازيس بوده است 
در حالي كه در بين جدايه هاي اين پژوهش تنها مقام س��وم از 
لحاظ وفور را دارا بود. با توجه به تعداد نس��بتا كم جدايه هاي 
مورد بررسي، به نظر مي رسد كه مطالعه وسيع تري براي تاييد 

اين يافته ها مورد نياز است. 

سلولهايكانديدايفاگوسيتشدهدرخون
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شناس��ايي،  كاندي��دا،  كانديدم��ي،  كلي��دي:  واژهه��اي
PCR-RFLP، تهران.

مقدمه 
بيش از يكصد گونه مخمر بيماري زا شناس��ايي شده اند كه 
6 تا 10 گونه آن از عوامل شايع عفونت هاي سطحي يا عمقي 
انس��ان بوده و بقيه به ندرت از انسان يا حيوان جدا مي شوند. 
مهم ترين مخمرهاي بيماري زا براي انس��ان شامل جنس های 
كانديدا، كريپتوكوكوس، ماالسزيا و ترايكوسپورون مي باشند. 
گونه هاي متعلق به س��اير جنس ها ندرتا از عفونت هاي باليني 
جدا مي شوند. در بين همه مخمرها، كانديدا ها از همه شايع تر 
بوده و با وجودي كه عموما اعضاء ميكروفلوراي طبيعي دهان، 
دس��تگاه گوارش، واژن و پوس��ت انسان هستند اما به صورت 
فرص��ت طلب عفونت ه��اي كانديديازيس پوس��ت، ناخن و 
مخ��اط را ايجاد كرده و در ش��رايطي كه سيس��تم دفاع طبيعي 
بيمار دچار آس��يب جدي ش��ده باشد در اعضاء عمقي تر بدن 
ايجاد عفونت هاي مهاجم خطرناك مي نمايند. واژه هاي مختلفي 
براي توصيف و تقس��يم انواع متنوع كانديديازيس سيستميك 
ذكر شده اس��ت ولي در مجموع همه آن ها را در 3 گروه كلي 
مي ت��وان طبقه بندي كرد: كانديدمي (وجود كانديدا در خون(، 
كانديديازيس منتشره خوني حاد يا مزمن، عفونت يك اندام عمقي 

منفرد ايجاد شده توسط انتشار خوني يا تلقيح مستقيم (1(.
اغل��ب م��وارد كانديديازي��س مهاجم ناش��ي از ورود اوليه 
كانديدا به خون و آنگاه انتش��ار خوني آن به اندام هاي داخلي 
بدن مي باش��د. كانديدمي به عنوان حداقل يكبار جدا س��ازي 
گونه هاي كانديدا از خون با يا بدون عالئم باليني نظير تب، لرز 
و سندرم سپسيس،تعريف شده است (1(. كانديدمي به تنهايي 
و از جهت اين كه كه منجر به انتش��ار عفونت خوني به يك يا 
چند ارگان مي ش��ود حائز اهميت است و به عالوه از آنجا كه 
عموما يك عفونت بيمارس��تاني بوده و در دهه هاي اخير بروز 
آن روند رو به افزايش��ي داش��ته است، از لحاظ اپيدميولوژيك 
نيز مورد توجه متخصصين عفوني بوده و داراي اهميت است. 
ش��يوع كانديدم��ي به عنوان عامل سپس��يس به اندازه ش��يوع 
باسيل هاي گرم منفي مي باشد (2 و 3(. مهم ترين عوامل خطر 
مستعد كننده وقوع كانديدمي در بيماران بستري در بيمارستان، 
نوتروپني، انجام عمل جراحي به ويژه جراحي شكم و استفاده 

طوالني از لوله هاي داخل وريدي ذكر شده است (4 و 5(.

 عفونت هاي مهاجم ناشي از مخمرها به ويژه كانديديازيس 
مهاج��م، 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، محس��وب مي شود. كانديدمي و 
عفونت ه��اي مهاجم كانديدايي توس��ط گونه هاي متعددي از 
كانديدا ايجاد مي شوند كه مهم ترين و شايع ترين آن ها عبارتند 
از: كاندي��دا آلبيكنس، كانديدا تروپيكالي��س، كانديدا گالبراتا، 
كانديدا كروزه  اي وكانديدا پاراپسيلوزيس. عوامل با شيوع كمتر 
و بعضا نادر عبارتند از: كانديدا لوزيتانيا، كانديدا دابلينينسيس، 
كاندي��دا گيلرموندي، كانديدا روگ��وزا، كانديدا كفير، كانديدا 

اينكانسپيكوآ و غيره (6(. 
در تش��خيص كانديدمي دو چالش مه��م وجود دارد، يكي 
رديابي و اثبات وج��ود كانديدا در خون به طوري كه حداكثر 
موارد كانديدمي به دقت كشف شود و ديگري تشخيص گونه 
مخمري عامل كانديدمي. تشخيص گونه  عامل از چندين نظر 
اهميت دارد: نخس��ت آن كه كانديدمي پديده اي بسيار مهم از 
نظر ابتالء و مرگ و مير اس��ت و بايد هر چه س��ريع تر درمان 
ش��ود. ديگر اين كه، گرچه هنوز كانديدا آلبيكنس شايع ترين 
عامل كانديدمي اس��ت ولي بروز عفونت هاي خوني ناشي از 
گونه هاي غير آلبيكنس نظير كانديدا گالبراتا، كانديدا كروزه اي، 
كانديدا دابلينينس��يس، كانديدا لوزيتاني��ا، كانديدا گيلرموندي، 
كانديدا كفير و كانديدا روگوزا در سال هاي اخير رو به فزوني 
گذارده اس��ت. نظر ب��ه افزايش مقاومت گونه ه��اي مذكور به 
دارو هاي گروه آزول، آمفوتريس��ين B و غيره تشخيص دقيق 
اي��ن عوامل حائز اهميت اس��ت و باالخره اين كه تش��خيص 
گونه ها از حيث پايش مس��تمر تغييرات اپيدميولوژيك بيماري 
نيز ضروري مي باش��د (7-13(. بنابراين ب��راي انتخاب داروي 
ضد قارچي مناس��ب، اقدام به موقع ب��راي درمان، پيگيري يا 
بررس��ي پيش آگه��ي بيماري و نيز به منظ��ور اطالع از وجود 
يا پيدايش پاتوژن هاي نوپديد، شناس��ايي دقيق و سريع عوامل 

مخمري جدا شده از خون الزامي است.  
متاسفانه در كشور ما به اين موضوع توجه كافي نشده است 
و اغلب موارد كانديدمي چه از لحاظ تشخيص بيماري و چه از 
نظر شناسايي عوامل عليتي آن ها ناشناخته و پنهان باقي مي ماند. 
در مطالعه حاضر، تعداد قابل توجهي از موارد كانديدمي كه در 
بعضي از بيمارستان هاي تهران اتفاق افتاده است مورد بررسي 
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قرار گرفتند. مخمر هاي به دست آمده از كشت خون بيماران، با 
استفاده از يكسري آزمون هاي PCR-RFLP از قبل توصيف 
شده (14(، به طور دقيق تعيين گونه شدند. اين پژوهش در نوع 
خود اولين كار در ايران مي باشد و مي تواند مقدمه مناسبي براي 
مطالعات گسترده تر و حل معضالت باليني و اپيدميولوژيك در 

زمينه عفونت هاي سيستميك مخمري در كشور باشد. 

انسيدانسوميزانحساسيتاسترينهايجداشدهاز
مواردكانديدمينسبتبهفلوكونازول

روش کار 
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي به منظور شناسايي و تعيين 
گونه دقيق عوامل مخمري جدا ش��ده از كش��ت خون بيماران 
مبتال به كانديدمي بس��تري در چند بيمارستان تخصصي تهران 
بوده اس��ت. طي يك دوره 15 ماهه (ش��هريور 87 تا آذر 88(، 
تعداد 32 نمونه مثبت كشت خون (از بين 5141 نمونه كشت 
خون( از لحاظ رش��د مخم��ري جمع آوري و م��ورد مطالعه 
ق��رار گرفتند. نمونه هاي خون جهت رديابي عوامل عفوني در 
بطري هاي واجد محيط دو فازي كش��ت داده ش��د و آن گروه 
از كشت هايي كه مش��كوك به رشد مخمري بودند، به محيط 
س��ابورو (گلوكز4%، پپتون1% و آگار 5 / 1%( منتقل و به مدت 
3-2 روز در حرارت C˚37 نگهداري و چنانچه تعداد زيادي 
كلني با ظاهر يكسان رشد مي كرد به عنوان عامل عفونت خوني 
تلقي مي ش��دند. آنگاه يك لوپ باكتريولوژيك از كلني به آب 
مقطر استريل حاوي 30 درصد گليسرول منتقل و تا موقع الزم 
در برودت C˚20- نگهداري مي گرديد. با توجه به نمونه گيري 
مك��رر از بعضي از بيماران، جمعا 48 ايزوله مخمري متعلق به 
32 بيمار جمع آوري ش��د. ج��دول1، اطالعات مربوط به اين 

ايزوله ها را نشان مي دهد.
جه��ت تعيين گون��ه جدايه هاي مخم��ري، دو گروه آزمون 

تشخيصي ش��امل آزمون هاي فنوتايپي و آزمون هاي مولكولي 
روي جدايه ها انجام شد. 

الف: آزمون هاي فنوتایپي 
-تستتوليدكالميدوس��پور: مقداري از مخمرهاي رشد 
يافته در محيط س��ابورو توسط لوپ سركج برداشته شده و با 
ايجاد خراش يا ش��يار در سطح محيط كورن ميل آگار حاوي 
1% تويي��ن 80، به داخل اين محيط تلقيح و پس از قرار دادن 
چند المل استريل روي شيارها، پليت حاوي محيط در حرارت 
آزمايشگاه نگهداري و طي 48 يا 72 ساعت با عدسي هاي 10 و 
40 تحت مشاهده ميكروسكوپي قرار گرفتند. در صورت رشد 
سلول هاي گرد درشت داراي جدار ضخيم (كالميدوسپور( در 
انتهاي رشته هاي كاذب، جدايه مورد بررسي به عنوان كانديدا 
آلبيكن��س و در غير اين صورت به عنوان گونه مجهول قلمداد 

مي شد.
-تس��تايجادلول��هزايا: كمي از كلن��ي مخمري به لوله 
حاوي س��رم تازه انس��ان منتقل و 3-2 ساعت در حرارت 37 
درجه سانتي گراد نگهداري و آنگاه يك قطره از سرم با عدسي 
40 ميكروس��كوپ مورد بررس��ي قرار مي گرفت. در صورت 
ايج��اد لوله زايا در س��لول هاي مخمري، جداي��ه مورد نظر به 
عن��وان كانديدا آلبيكنس و در غير اين صورت به عنوان مخمر 

مجهول ثبت مي شد. 
-كش��ترويمحيطرن��گزا)كروموژنيك(: مخمر ها 
به ص��ورت خط��ي روي پليت ه��اي حاوي محي��ط تجاري 
CHROMagar Candida منتقل و به مدت 48 ساعت در 
حرارت 35 درجه سانتي گراد نگهداري و آنگاه رنگ يك كلني 
منفرد مورد مطالعه قرار مي گرفت. كلني هاي واجد رنگ س��بز 
يا س��بز- آبي به عنوان كاندي��دا آلبيكنس، صورتي كم رنگ تا 
ارغواني به عنوان كانديدا كروزه اي، آبي تيره تا آبي خاكستري 
به عنوان كانديدا تروپيكاليس، ارغواني تا صورتي تيره به عنوان 
كانديدا گالبراتا، كرم روشن مشكوك به كانديدا پاراپسيلوزيس 
و كلني هاي واجد س��اير رنگ ها به عن��وان گونه مجهول ثبت 

مي گرديدند.
 ب: آزمون هاي مولکولي 

-اس��تخراجونگهداريDNA: از آنج��ا كه مخمر هاي 
ج��دا ش��ده از خون از لحاظ اپيدميولوژي��ك و باليني و نيز به 
لح��اظ پژوهش��ي حائز اهميت هس��تند در اي��ن مطالعه براي 
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اس��تخراج و نگهداري طوالني م��دت DNA هاي مخمري، 
 ك��ه مي تواند براي تحقيق��ات آينده مورد اس��تفاده قرار گيرد، 
از سيستم  Whatman USA( FTA- Card) استفاده شد. 
در اين سيس��تم ك��ه اخيرا معرفي و به فراواني در ش��اخه هاي 
مختلف علوم پزش��كي و زيست شناس��ي مورد استفاده قرار 
 ،DNA گرفته اس��ت، عالوه بر استخراج س��اده و كم هزينه
امكان آرشيو كردن DNA نيز وجود دارد. براي اين كار، يك 
كلني از جدايه مورد نظر به 100 ميكروليتر آب مقطر اس��تريل 
اضافه ش��ده و 5 ميكروليتر از اين سوسپانس��يون به كاغذ هاي 
وي��ژه FTA كه به قطعاتي به قطر 3 ميلي متر پانچ ش��ده بود، 
افزوده و اجازه داده مي ش��د تا حداقل به مدت سه ساعت در 
دماي اتاق خش��ك ش��ود. تعداد كافي از اي��ن قطعات به ازاء 
ه��ر نمونه تهيه مي ش��د كه در حرارت ات��اق تا مدت طوالني 
قابل نگهداري اس��ت. جهت استخراج DNA از يكي از اين 
قطع��ات كاغذي FTA، آن را در 500 ميكروليتر آب مقطر به 
مدت چند ثانيه غوطه ور نموده و سپس به ميكروتيوب ديگر 
حاوي 30 ميكروليتر آب مقطر اس��تريل منتقل شده و به مدت 
20 دقيقه در حرارت 95 درجه س��انتيگراد انكوبه مي ش��د. در 
نهايت تيوب مورد نظر به مدت 1 دقيقه با س��رعت 2000 دور 
در دقيقه سانتريفيوژ و مايع رويي به عنوان DNA الگو استفاده 

مي گرديد.
-واكنشزنجيرهايپليمراز)PCR(: هدف از PCR تكثير 
 DNA موجود در كمپلكس ژني ITS1- 5.8S - ITS2 قطعه
 ريبوزومي(rDNA( ب��ود. به اين منظور، پرايمرهاي همگاني
 )ITS1) 5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3'
و '5'- TCCTCCGCTTATTGATATGC -3 (ITS4) به 
غلظ��ت 4 / 0 ميكروموالر به كار رفت. عالوه بر پرايمرها، مواد 

زير در واكنش PCR مورد استفاده قرار گرفت:
 بافر PCR با غلظت ده برابر به مقدار 5  / 2 ميكروليتر، 400 
ميك��رو موالر مخلوط dNTP، 5 / 1 ميلي موالر كلرورمنيزيم، 
آنزي��م Taq DNA Polymerase به مي��زان 25 / 1 واحد، 
DNA اس��تخراج شده از مخمرها يك ميكروليتر و آب مقطر 
با درجه مولكولي تا رس��يدن حج��م واكنش به 25 ميكروليتر. 
م��واد فوق پ��س از مخلوط ش��دن، در لوله ه��اي 200 ميكرو 
 ليتري مخصوص تقس��يم و در دس��تگاه ترمال س��ايكلر مدل
 )AB 2700) ب��ا برنامه حرارتي زير تحت عمل PCR قرار 

گرفتند: 
95 درجه به مدت 6 دقيقه براي واسرشتي اوليه DNA الگو 
براي يك چرخه، حرارت هاي 94 درجه به مدت 30 ثانيه، 56 
درج��ه به مدت 45 ثانيه و 72 درج��ه به مدت 1 دقيقه در 30 
چرخ��ه متوالي و باالخره ح��رارت 72 درجه به مدت 7 دقيقه 

براي يك چرخه.
 :)RFLP(هض��ممحصوالتباآنزيمهاياندونوكلئاز-
پ��س از الكتروفورز محص��والت PCR و حصول اطمينان از 
مثب��ت ب��ودن آن، 10 ميكروليتر از محص��والت PCR با 5 / 1 
ميكروليت��ر باف��ر آنزي��م و 5 / 0 ميكروليتر آنزي��م MspI و 3 
ميكروليتر آب مقطر استريل مخلوط و به مدت 2 تا 3 ساعت در 
دماي 37 درجه نگهداري شد. اين مرحله به خاطر ايجاد برش 
آنزيماتيك در رش��ته هاي تكثير يافته DNA و توليد الگوهاي 
متف��اوت در مخمره��اي مختلف براي تش��خيص آن ها انجام 
ش��د. عالوه بر MspI، آنزيم ClaI ب��راي اطمينان از صحت 
تش��خيص جدايه هاي تش��خيص داده ش��ده به عنوان كانديدا 
پاراپسيلوزيس (در آزمون كروموژنيك( و آنزيم MboI براي 
تاييد قطعي جدايه هاي كانديدا آلبيكنس (به منظور افتراق دادن 
از كانديدا دابلينينسيس( در آزمون هاي RFLP جداگانه مورد 

استفاده قرار گرفتند.
-الكتروفورز:محصوالت PCR و RFLP به ترتيب روي 
 TBE ژل آگارز 5 / 1 و 2 درص��د الكتروف��ورز گرديدند. بافر
(با pH معادل 3 / 8 حاوي تريس با غلظت 09 / 0 موالر، اس��يد 
بوري��ك 09 / 0 موالر و EDTA با غلظت 2 ميلي موالر( براي 
تهيه آگارز و پر كردن تانك الكتروفورز استفاده شد. الكتروفورز 
با جريان الكتريسيته مستقيم با اختالف پتانسيل 5 ولت به ازاي 
هر سانتي متر طول ژل به مدت 1 ساعت انجام شد. ژل آگارز 
در محلول 5 / 0 ميكروگرم در ميلي ليتر اتيديوم برومايد به مدت 
10 دقيقه رنگ آميزي و پس از شستشو در آب مقطر به مدت 
15 دقيقه، با اس��تفاده از دستگاه ترانس ايلوميناتور بررسي و از 
باندهاي حاصله با دوربين ديجيتال عكس برداري به عمل آمد. 
تشخيص مخمرها برحسب مقايس��ه پروفايل الكتروفورتيك 
RFLP به دست آمده براي هر نمونه با الگوهاي الكتروفورتيك 

كه قبال گزارش شده بود (14( انجام شد.
رویه ها

بررسيدموگرافيكبيماران
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 جمعا 49 جدايه مخمري از 49 نمونه كش��ت خون، متعلق 
ب��ه 32 بيمار جدا گرديد (جدول 1(. از تعدادي از بيماران طي 
روزهاي مختلف بستري در بيمارستان نمونه هاي خوني متعدد 
در فواص��ل زماني مش��خص دريافت و به ك��رات نمونه هاي 
مخم��ري جدا ش��د. اغلب نمونه ه��ا از بيمارس��تان بقيه اهلل و 
تعدادي نيز از ساير بيمارستان هاي مندرج در جدول 1 دريافت 
گردي��د. يكي از ايزوله ها (به ش��ماره 470( در طول نگهداري 
نمونه ه��ا از بين رفت و لذا از مطالعه ح��ذف گرديد و تعداد 
جدايه ها به 48 عدد رس��يد. 20 نف��ر (5 / 62 درصد( از بيماران 
مرد و 12 نفر (5 / 37 درصد( زن بودند. از لحاظ س��ني، 4 نفر 
از بيماران (3 / 14%( زير 5 سال، 6 نفر (4 / 21%( بين 15 تا 45 

سال و بقيه باالي 45 سال سن داشتند.
زمينه هاي مس��تعد كننده ايمنولوژيك در بيماران به ترتيب 
عبارت بودند از جراحي (15 مورد(، بدخيمي هاي هماتولوژيك 
(4 مورد(، تومورهاي توپر (6 مورد(، درمان با آنتي بيوتيك (7 
مورد(، ديابت (3 مورد(، نارسايي كليه و همودياليز (هر كدام 2 
مورد(، نوزاد نارس (يك مورد(. از 22 بيمار طي يك نوبت، 5 
بيم��ار دو نوبت، 3 نفر از بيماران 3 نوبت و از 2 بيمار نيز طي 

4 نوبت كشت خون انجام شد.
نتایج شناسایي مخمرها

-شناساييباروشهايفنوتايپي: آزمون ايجاد لوله زايا براي 
9 نمونه مثبت بود و به عنوان كانديدا آلبيكنس شناسايي شدند و 
بقيه همچنان به عنوان گونه مخمري مجهول باقي ماندند. 9 جدايه 
نيز در محيط كورن ميل آگار حاوي تويين 80 كالميدوسپور توليد 
ك��رده و بنابراين به عنوان كاندي��دا آلبيكنس و هويت 30 جدايه 
باقيمانده نامعلوم باقي ماند. در آزمون رنگ زايي در محيط كروم 
آگار كاندي��دا، 9 جدايه به عنوان كانديدا آلبيكنس، 14 جدايه به 
عنوان كانديدا پاراپسيلوزيس، 9 جدايه به عنوان كانديدا گالبراتا 
و 2 جدايه نيز به عنوان كانديدا تروپيكاليس شناس��ايي ش��دند و 
بقيه جدايه ها به ناش��ناخته باقي ماندند (جدول1(. به اين ترتيب 
ب��ا روش هاي فنوتايپي انجام ش��ده 34 جدايه معادل 8 / 70% كل 

نمونه ها در سطح گونه شناسايي شدند.
 ITS-rDNA آزمايشه��ايمولكولي:تقوي��ت نواحي-
در مورد تمام جدايه ها با موفقيت انجام ش��د. ش��كل 1- الف، 
نمونه اي از الكتروفورز محصوالت PCR چند جدايه مخمري 
را نش��ان مي دهد. چنانچه مالحظه مي ش��ود وزن DNA هاي 

محص��ول PCR در جدايه هاي مختلف ح��دود 400 الي 900 
جفت باز اس��ت كه با آنچه از بررسي توالي گونه هاي مخمري 
مختل��ف به دس��ت آمده بود، مطابقت داش��ت. پ��س از برش 
محصوالت PCR با آنزيم MspI، الگو هاي مشابه يا متفاوتي 
در جدايه هاي مختلف خوني به دست آمد. مقايسه الگوي برش 
الكتروفورتيك به دس��ت آمده براي جدايه ها با الگو هاي برشي 
در گونه هاي شناخته شده (4( نشان داد كه گونه عامل عفونت 
خون در 11 بيمار (3 / 33 درصد( كانديدا پاراپسيلوزيس، 9 بيمار 
(30 درص��د( كانديدا گالبراتا، 8 بيم��ار (6 / 26 درصد( كانديدا 
آلبيكنس، 2 نفر از بيماران (7 / 6 درصد( كانديدا تروپيكاليس و 
در يك بيمار (3 / 3 درصد( نيز كانديدا كفير مي باشد. شكل1- ب 
نمون��ه اي از الكتروفورز محصوالت ITS-RFLP و الگو هاي 

برش آنزيمي حاصله را نشان مي دهد. 
محص��والت PCR آن گ��روه از جدايه ها كه به عنوان كانديدا 
آلبيكنس تش��خيص داده شده بودند، مجددا با آنزيم محدود االثر 
MboI ك��ه قادر به افتراق دو گون��ه كانديدا آلبيكنس و كانديدا 
دابلينينسيس مي باشد (15( تحت عمل هضم آنزيمي قرار گرفتند. 
نتيجه حكايت از آن داشت كه تمام نمونه ها داراي الگوي يكسان 
و اختصاص��ي كانديدا آلبيكنس بودن��د و به عبارتي هيچ موردي 
از كانديدا دابلينينس��يس در جدايه هاي خون يافت نش��د (شكل 
1- ج(. همچنين نظر به اين كه كانديدا پاراپسيلوزيس در الگوي 
حاصل��ه از ITS-RFLP با MspI فاق��د محل برش بود، براي 
حص��ول اطمينان از صحت شناس��ايي جدايه هاي مش��كوك به 
اين گونه همگي آن ها مجددا با آنزيم ClaI برش داده ش��دند و 
مش��خص شد كه تمام نمونه ها داراي الگوي برشي اختصاصي و 
مورد انتظار با اين آنزيم بوده و تعيين گونه آن ها به عنوان كانديدا 

پاراپسيلوزيس قطعي گرديد (شكل1- د(. 
جدول شماره1- خالصه نتايج تشخيص جدايه هاي مخمري 
خوني با اس��تفاده از آزمون هاي فنوتايپي و مولكولي را نش��ان 
مي دهد. از بين 48 جدايه مورد بررسي در اين پژوهش همگي 
 ITS-RFLP 100 درص��د( توس��ط آزمون هاي مولكول��ي)
تش��خيص داده ش��دند. در حالي كه از طريق كشت در محيط 
ك��روم آگار كانديدا تعداد 34 جدايه (8 / 70درصد(، كورن ميل 
آگار ح��اوي تووي��ن80 تعداد 9 جداي��ه (75 / 18درصد( و به 
وسيله آزمون توليد لوله زايا نيز تنها 9 مورد (75 / 18%( از كل 

جدايه ها شناسايي شدند. 
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جدول1.مشخصاتبيمارانونتايجشناساييسويههايمخمريجداشدهازمواردكانديدميتوسطآزمونهاي
فنوتايپيومولكولي

شماره 
جدايه 

  اطالعات  دموگرافيك 
      سن                     عوامل خطر               نام بيمارستان

آزمون هاي فنوتايپي
لوله زايا        CMA+TW80        كروم آگار

PCR-RFLP آزمون هاي مولكولي
MboI               ClaI              MspI 

نتيجه نهايي شناسايي 
جدايه

كانديدا كفير   انجام نشد    انجام نشد ك. كفيرك. كفير     كانديدا      منفي    كودكان مفيد            ؟            5 / 3       229

كانديدا آلبيكنسك. آلبيكنسانجام نشد  ك. آلبيكنس  ك. آلبيكنس   ك. آلبيكنس مثبت   شهيد لواساني جراحي GABG، آنتيبيوتراپي     71   236

كانديدا پاراپسيلوزيسانجام نشدپاراپسيلوزيسپاراپسيلوزيسك. پاراپسيلوزيس   كانديدامنفي     بقيه اهللكنسر معده، آنتي بيوتراپي، كانديدوز دهاني   34  246
كانديدا تروپيكاليس انجام نشدانجام نشدتروپيكاليسك. تروپيكاليس  كانديدا    منفي  شهيد لواسانيجراحيGABG،آنتيبيوتراپي    30562
كانديدا پاراپسيلوزيسانجام نشدپاراپسيلوزيسپاراپسيلوزيس ك. پاراپسيلوزيسكانديدا  منفيآزمايشگاه بهار؟            82          462
كانديدا گالبراتاانجام نشدانجام نشدك. گالبراتاك. گالبراتا  مخمر  منفي  بقيه اهلل ؟                  ؟            467
كانديدا گالبراتاانجام نشدانجام نشدك. گالبراتا  ك.گالبراتا  مخمر  منفي  »  ؟                    ؟472
كانديدا گالبراتاانجام نشدانجام نشدك. گالبراتا   ك. گالبراتا   مخمر  منفي   » ؟                    ؟            473
كانديدا گالبراتاانجام نشدانجام نشدك. گالبراتا  ك.گالبراتا  مخمر  منفي  »كنسرمتاستاتيك كيسه صفرا، الپاراتومي68  468
كانديدا گالبراتاانجام نشدانجام نشدك. گالبراتاك. گالبراتا  مخمر  منفي  »»46968
   -       -نمونه از بين رفته بود.»الپاراتومي، اسپلنكتومي28  470
كانديدا پاراپسيلوزيسانجام نشدپاراپسيلوزيسپاراپسيلوزيسك. پاراپسيلوزيس  كانديدا  منفي »جراحي GABG، جراحي ميترال 47148
كانديدا گالبراتاانجام نشد انجام نشد ك. گالبراتا  ك. گالبراتامخمر     منفي    »كنسر مغزي، شانت گذاري  ؟     492
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ش��كل1-الف. الكتروفورز محص��والت PCR تعدادي از 
جدايه ه��اي خون��ي. چاهك هاي 1 تا 8 به ترتي��ب مربوط به 
نمونه هاي ش��ماره 305، 462، 471، 468، 469، 645، 736 و 
744 يعني كانديدا تروپيكاليس، كانديدا پاراپسيلوزيس، كانديدا 
پاراپس��يلوزيس، كاندي��دا گالبراتا، كاندي��دا گالبراتا، كانديدا 
گالبراتا، كانديدا پاراپس��يلوزيس و كانديدا آلبيكنس مي باشد. 
چاه��ك M ماركر مولكولي 100 جفت بازي اس��ت. چاهك 

شماره 9 نيز نمونه كنترل منفي است.

 ITS-RFLP ش��كل1-ب. الكتروف��ورز محص��والت
با آنزي��م MspI تعدادي از جدايه ه��اي خوني. چاهك هاي 
1 ت��ا 6 به ترتيب مرب��وط به نمونه هاي ش��ماره 229، 467، 
472، 473، 767 و 759 يعن��ي گونه ه��اي هاي كانديدا كفير، 
كانديدا گالبراتا، كانديدا گالبرات��ا، كانديدا گالبراتا، كانديدا 
 M تروپيكاليس و كانديدا پاراپس��يلوزيس مي باش��د. چاهك

ماركر مولكولي 100 جفت بازي اس��ت. (ش��ماره هاي 467، 
472 و 473 از س��ه كشت خون مختلف، متعلق به يك بيمار 

جدا شدند(. 

 ITS-RFLP ش��كل1-ج. پروفايل ه��اي الكتروفورتيك
پس از هضم آنزيمي با MboI در تعدادي از جدايه هاي باليني. 
1 تا 7 به ترتيب نمونه هاي شماره 236، 497، 737، 738، 739، 
744 و 746 مي باش��ند. با توجه به الگوي به دست آمده، تمام 
جدايه ه��ا متعلق به گونه كانديدا آلبيكنس هس��تند. M ماركر 

مولكولي 100 جفت بازي است.

شكل1-د. الكتروفورز محصوالت ITS-RFLP با آنزيم 
ClaI مربوط به تع��دادي از جدايه هاي مخمري مطالعه. تمام 
جدايه ها داراي الگوي الكتروفورتيك يكس��ان و ويژه كانديدا 

پاراپسيلوزيس مي باشند. 
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جدول2.فراوانيگونههايكانديداجداشدهازبيماران
دارايكانديدميدربرخيازبيمارستانهايتهران.

درصدتعدادبيمارگونه
3 / 1133كانديدا پاراپسيلوزيس

930كانديدا گالبراتا
6 / 826كانديدا آلبيكنس

7 / 26كانديدا تروپيكاليس
3 / 13كانديدا كفير

31100جمع

نمودار ميل��ه اي مربوط به چگونگي افزايش حساس��يت 
تست هاي تشخيصي براي آشكار سازي عفونت در بيماران 
كانديدم��ي: A: آنتي ژن مانان، B: بتا دي گلوكان، C: آنتي 
بادي هاي ضد مان��ان، D: مانان + بتا دي گلوكان، E: مانان 
+ آنتي بادي هاي ضد مانان، DNA:F كانديدا، G: مانان + 

بتا دي گلوكان + DNA كانديدا 
بحث 

در تشخيص كانديدمي و كانديديازيس سيستميك موارد 
زير حائز اهميت است: 

 1( عاليم باليني بيماري غير اختصاصي است.
 2( تشخيص هيستولوژيكي قبل از مرگ در كانديديازيس 
منتشره مشكل است و بيوپسي از محل هاي مبتال اغلب غير 

ممكن و بيوپسي سوزني كور نيز بي ارزش است.

 3( بي��ش از 79% كانديدمي هاي��ي ك��ه توس��ط كانديدا 
آلبيكن��س، كاندي��دا تروپيكاليس، كانديدا كفي��ر و كانديدا 
ك��روزي ايجاد مي ش��وند منجر به بيماري قارچي منتش��ره 

مي شود.
 4( در مطالعات��ي ك��ه در آن ها از كش��ت خون معمولي 
اس��تفاده مي ش��ود تنها 35% بيماران مبتال به كانديديازيس 
منتش��ره، نتيجه كش��ت خون آن ها از لح��اظ كانديدا مثبت 

است.
 5( كلونيزاس��يون توس��ط كانديدا حداقل در يك محل، 
اس��تفاده از كاتتر مركزي و نوتروپني، با افزايش خطر بروز 

كانديدمي مرتبط هستند.
6( شيوع كانديديازيس منتش��ره در بيماران لوسمي حاد 
تب دار بدون واكنش به عوامل آنتي باكتريال كه نوتروپنيك 

نيز مي باشند، حدود 60% مي باشد.
 7( مي��زان م��رگ و مير در بيم��اران داراي كانديدمي در 
مطالع��ات مختل��ف 50%، 79%، 72% و 52% ذك��ر ش��ده 

است. 
 8( شناس��ايي گونه هاي عام��ل از نقطه نظر اپيدميولوژي 

ميكروبي مهم است. 
روش ه��اي آزمايش��گاهي متع��ددي ب��راي شناس��ايي 
جدايه هاي مخمري به كار رفته است. برخي از اين روش ها 
براي شناس��ايي نس��بتا س��ريع كانديدا هاي ش��ايع طراحي 
شده اس��ت مانند توليد لوله زايا در سرم انسان و نيز توليد 
كالميدوكونيديا در محيط كورن ميل آگار جهت شناس��ايي 
كانديدا آلبيكنس، تست هيدروليز سريع ترهالوز در حضور 
س��يكلوهگزاميد براي شناس��ايي كاندي��دا گالبراتا و رنگ 
آمي��زي منفي با مركب هندي يا فعاليت فنل اكس��يدازي در 
محيط دانه سياه يا تست اوره آز سريع براي كريپتوكوكوس 
نئوفرمن��س (16(. برخ��ي روش ه��ا براي شناس��ايي دامنه 
وس��يع تري از كانديدا هاي رايج طراحي شده اند مثل كشت 
روي محي��ط كروموژنيك كروم آگار كانديدا كه بر اس��اس 
فعالي��ت β-N-acetylhexosaminidase  و آنزيم هاي 
فس��فاتاز، جهت افتراق 3 ي��ا 4 گونه ش��ايع كانديدا مفيد 
اس��ت (16(. گروه ديگري از روش ه��ا جهت افتراق دامنه 
نس��بتا نا محدودي از مخمرها كاربرد دارن��د. بهترين مثال 
از اين دس��ت، آزمون هاي جذب و تخمير قند ها مي باش��ند 
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كه در گذش��ته با عنوان روش wickerham يا تست هاي 
اگزانوگرافي مورد اس��تفاده قرار مي گرفتند و اخيرا به شكل 
بهتر تحت عناوين تجاري نظير كيت هاي API يا سيس��تم 

اتوماتيك Vitek عرضه شده اند. 
برخ��ي از آزمون ه��ا نيز ب��راي افتراق دو ي��ا چند گونه 
بسيار نزديك و ش��بيه به هم (مثال افتراق كانديدا آلبيكنس 
از كانديدا دابلينينس��يس (17( و يا كانديدا پاراپس��يلوزيس 
از كانديدا ارتوپس��يلوزيس و كانديدا متاپسيلوزيس (18(، 
كاندي��دا براكارنس��يس و كانديدا نيوارينس��يس از كانديدا 
گالبرات��ا (19( و يا به منظور شناس��ايي س��ويه هاي مقاوم 
ب��ه دارو ي��ا بيوتيپ هاي خ��اص طراحي ش��ده اند.  اغلب 
رويكرد ه��اي فوق الذكر بر پاي��ه تفاوت هاي فيزيولوژيكي 
مخمرها با يكديگر استوارند و محصوالت تجاري متعددي 
نيز براس��اس آن ها عرضه ش��ده اس��ت كه هر كدام مزايا و 
محدوديت هاي خاص خود را دارا مي باشند. پيشرفت هاي 
اخي��ر دانش بيول��وژي مولكول��ي به خص��وص در حيطه 

 )RNAو DNA) اس��يد هاي نوكلئيك
ابزار هاي نويني را براي شناسايي ميكرو 
ارگانيس��م ها و از جمله مخمر ها فراهم 
آورده اند.  تكثير قطعاتي از مولكول هاي 
DNA ك��ه داراي ارزش شناس��ايي و 
تاكس��ونومي هستند توس��ط تكنولوژي 

واكن��ش زنجيره اي پليم��راز(PCR( و آن��گاه تعيين توالي 
(sequencing( آن ها نقطه كمال اين روش ها است ولي با 
توجه به زمان بر بودن و هزينه هاي نسبتا باالي آماده سازي 
و تعيين توالي، روش هاي متعدد ديگري معرفي و اس��تفاده 
PCR- اس��ت مثل PCR ش��ده اند كه اغلب آن ها بر پايه
 Multiplex-PCR ،)7) real-time PCR ،)12) EIA
 ،)10)  Nested-PCR  ،)9)  Specific-PCR،)8)
 RAPD-PCR  ،)17)  PCR-FSP  ،)11،16)  AFLP

 .)14) PCR-RFLP 13( و)
 NASBAنظير PCR همچنين سيستم هاي مولكولي غير 
  PNA-FISH, DNA microarray, DHPI PSCA
Flow cytometry نيز اخيرا معرفي شده اند (16(. اغلب 
روش هاي مذكور، تنها در مراكز تحقيقاتي به كار رفته و هنوز 
حتي در آزمايش��گاه هاي تخصصي قارچ شناس��ي كاربرد و 

استفاده روزمره ندارند. عالوه بر تنوع در روش هاي رديابي 
DNA، مولكول ه��اي متعددي نيز ب��ه عنوان هدف رديابي 
(target( مد نظر بوده ان��د.  رايج ترين مولكول هاي مورد 
رديابي در روش هاي ژنوتيپي، بخش هاي مختلف كمپلكس 
ژن��ي DNA ريبوزومي (rDNA( مثل ITS1، ITS2 يا 
مجموع اين دو، 28SrDNAو 18SrDNA بوده اند.  ساير 
مولكول ه��ا كمتر به كار رفته اند.  در پژوهش حاضر، تعداد 
قابل توجهي از مخمر هاي جدا ش��ده از م��وارد كانديدمي 
مورد مطالعه ق��رار گرفتند. در اين مطالع��ه مخمرهايي كه 
از كش��ت نمونه هاي خون به دس��ت آمده بودند با استفاده 
از روش PCR-RFLP كه قبال توصيف ش��ده بود (14( 
مورد شناس��ايي قرار گرفتند. مولكول هدف در اين مطالعه 
مجم��وع دو ناحي��ه ITS1 و ITS2 و قطعه 5.8S ما بين 
اين دو بود. ارزش تش��خيصي اين مولكول ها در شناسايي 
يا تاكسونومي مخمرها قبال طي تحقيقات متعددي به اثبات 

رسيده است (20(. 

در اي��ن پژوه��ش 48 جدايه مخمري كه ط��ي پانزده ماه 
از نمونه هاي خون- بيماران واجد زمينه هاي ايمونولوژيك 
بستري در برخي بيمارس��تان هاي تهران- جدا شده بودند، 
توسط دو گروه آزمون هاي فنوتايپي و مولكولي مورد مطالعه 
قرار گرفته و هويت دقيق آن ها در سطح گونه معلوم گرديد. 
دو دستاورد مهم در اين پژوهش وجود داشت: در حالي كه 
در بسياري از كشور هاي پيشرفته پايش عوامل عفونت هاي 
خوني جزء وظايف روزمره آزمايشگاه هاي رفرانس و بعضا 
بيمارستان ها مي باش��د ولي متاسفانه در كشور ما كانديدمي 
را  مي توان از جمله عفونت هاي "مورد غفلت واقع ش��ده" 
(neglected diseases( برشمرد و تا كنون هيچ گزارشي 
قاب��ل اعتنايي دال بر وفور آن ي��ا عوامل موجد آن گزارش 
نشده است. مطالعه حاضر، اولين كار از اين دست در كشور 
بوده اس��ت. ديگر اين كه در مطالعه حاضر از روش مبتني 

منابع)رفرانس(گونههايناشايعترعاملكانديدميشايعترينعواملكانديدميتعدادمواردكانديدميپژوهشگر
Nieto-Rodriguez26)%73) 21گالبراتا، پاراپسيلوزيس، تروپيكاليس، كفيركانديدا آلبيكنس

Deborah415)%68 / 9) پاراپسيلوزيس، گالبراتا، تروپيكاليس كانديدا آلبيكنس
كروزي، لوزيتانيا، گيلرموندي

22

Hajjehگالبراتا، پاراپسيلوزيس، تروپيكاليس كانديدا آلبيكنس (45%(؟
كروزي

23

Ming-Fang Cheng130)%52 / 3) 24گالبراتا، پاراپسيلوزيس، تروپيكاليسكانديدا آلبيكنس
Colombo712)%41) 22تروپيكاليس، پاراپسيلوزيسكانديدا آلبيكنس
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بر توال��ي PCR-RFLP براي شناس��ايي جدايه ها خوني 
استفاده شد كه در جاي خود روش دقيق تر و قابل اعتمادتر 
در مقايس��ه با روش هاي س��نتي مرس��وم بوده و با اطمينان 

بااليي موفق به تعيين گونه تمام جدايه ها شد.
نتايج اين پژوهش نش��ان مي دهد كه بيشترين ميزان وفور 
در بين جدايه هاي مخمري مربوط به كانديدا پاراپسيلوزيس 
و پ��س از آن به ترتيب كانديدا گالبراتا و كانديدا آلبيكنس 
اس��ت. اين يافته كمي غير منتظره ب��وده و بايد مورد توجه 
قرار گيرد چرا كه تقريبا هميشه كانديدا آلبيكنس شايع ترين 
عام��ل نه تنه��ا در كانديدمي، ك��ه در تمام اش��كال باليني 
كانديديازيس بوده است. در حالي كه گونه مذكور در ميان 
جدايه هاي اين پژوهش حائز رتبه س��وم فراواني بود. با اين 
حال با توجه به تعداد نسبتا كم جدايه هاي مورد بررسي، به 
نظر مي رس��د كه مطالعه بزرگ تري براي تاييد اين يافته ها 

مورد نياز است. 
بيش��ترين زمينه مس��تعد كننده در مبتاليان به كانديدمي 
مطالعه شامل جراحي دس��تگاه گوارش يا قلب (15 مورد( 
و پ��س از آن بدخيم��ي (10 م��ورد( ش��امل بدخيمي هاي 
هماتولوژيك (4 مورد( و تومورهاي توپر(6 مورد و درمان 
ب��ا آنتي بيوتيك (7 مورد( بوده اس��ت. دياب��ت (3 مورد(، 
نارس��ايي كليه و همودياليز (هر كدام 2 مورد(، نوزاد نارس 
(ي��ك مورد( نيز جزء س��اير عوامل مس��تعد كننده بوده اند.  
در 5 م��ورد از 6 مورد كانديدمي ناش��ي از كانديدا گالبراتا 
فاكتور زمينه اي ثبت شده براي بيماران، كانسر بافت سخت 
بود و در يك مورد ديگر س��ابقه جراحي استخوان فمور و 
نارس��ايي كليه ذكر شده اس��ت. در كانديدمي هاي ناشي از 
كانديدا پاراپسيلوزيس در 4 مورد لوسمي، يك مورد تومور 
بافت س��خت، يك مورد نارس��ايي كليه، يك مورد ديابت 
و جراحي ش��كم، يك مورد جراح��ي قلب باز و يك مورد 
جراحي و اس��تفاده از كاتتر IV به عن��وان عوامل زمينه اي 
مس��تعد كننده عفونت عنوان شدند. در كانديدمي مربوط به 
كانديدا آلبيكنس در 4 بيمار عمل جراحي قلب يا دس��تگاه 
گ��وارش، در يك بيمار ديابت، در ي��ك بيمار پيوند كليه و 
باالخ��ره در يك مورد نيز نوزاد نارس به عنوان فاكتورهاي 
زمينه س��از عفونت ذكر ش��دند. تقريبا تمام��ي فاكتورهاي 
زمين��ه اي مذكور در س��اير مطالعات خارج��ي نيز به عنوان 

 زمينه هاي مس��تعد س��از عفونت خون��ي كانديدايي مطرح 
شده بودند.

 بيماران داراي كانديدمي با عامل كانديدا گالبراتا همگي 
در س��نين باالي 50 سال و اكثرا باالتر از 66 سال بودند. در 
برخي مطالعات ديگر نيز نش��ان داده شده كه كانديديازيس 
منتش��ره با عامل كانديدا گالبراتا در افراد باالتر از 60 سال 
و مبتاليان به لوس��مي بيشتر ديده مي ش��ود (21(. بيماران 
واجد كانديدمي ناش��ي از كانديدا پاراپس��يلوزيس در يك 
دامنه س��ني گسترده از 3 تا 73 س��ال و عمدتا كمتر از 48 
سال قرار داش��تند و مبتاليان به كانديدمي ناشي از كانديدا 
آلبيكنس را نيز افراد در سنين مختلف از نوزاد نارس تا 72 
سال و اكثرا كمتر از 50 سال تشكيل دادند. سرنوشت 8 نفر 
از بيماران، مع��ادل 8 / 25% كل بيماران مطالعه با مرگ رقم 
خورد كه ش��امل 3 مورد كانديدمي ب��ا كانديدا گالبراتا، 3 
مورد عفونت خون ناش��ي از كانديدا آلبيكنس و 2 مورد نيز 

كانديدمي با عامل كانديدا پاراپسيلوزيس بوده است. 
نتیجه گیري

 مطالعه حاضر داده هاي دس��ت اولي قابل اعتمادي راجع 
ب��ه عوامل عليتي كانديدمي در ايران ارائه نموده اس��ت اما 
از آنجائي كه در مقياس وس��يع انجام نش��ده است، آگاهي 
و قضاوت بهتر در م��ورد ميزان فراواني كانديدمي، تنوع و 
فراوان��ي گونه هاي كانديدايي عامل عفونت و نيز بررس��ي 
ش��رايط و عوامل زمينه ساز عفونت هاي خوني كانديديايي 
در بيماران ايراني مس��تلزم انجام پژوهشي فراگيرتر در اين 
رابطه اس��ت. همچنين با توجه به دقت، سهولت و سرعت 
انجام باالت��ر روش PCR-RFLP، در قياس با روش هاي 
مرس��وم فنوتايپ��ي، روش مذكور براي اس��تفاده در مقاصد 

تشخيصي و غربالگري اپيدميولوژيكي توصيه مي شود.
تشکر و قدرداني

نويس��ندگان مراتب سپاس��گزاري خود را از آقاي دكتر 
س��لطان پور و س��ركار خانم مجيدي كه نمونه هاي كشت 
خون مورد درخواس��ت را از بيمارس��تان بقيه اهلل (عج( در 
اختيار ما نهادند و نيز از آقاي دكتر س��يد احمد حس��يني و 
آقاي رضا داورزني در آزمايشگاه تشخيص طبي رسالت كه 
در فراهم آوردن امكانات آزمايشگاهي همكاري صميمانه اي 

داشتند ابراز مي دارند.
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چکیده
انسان ها نه  تنها در ويژگي  هاي ژنتيكي و صفات ظاهري، 
بلكه در نوع خوني كه در رگ  هايش��ان جاري است نيز با 
يكديگر متفاوتند و هر انس��اني يكي از 4 نوع گروه خوني 
اصلي را دارا است كه هر گروه خوني مجاز به گرفتن خون 
از گروه خوني خاص خود اس��ت. س��وال در اينجا است 
كه اولين گ��روه خوني، چه گروه خوني، در كجا و در چه 
زمان��ي بوده و كدام گروه خوني قديمي  تر اس��ت و اصوال 
گروه  ه��اي خوني چگون��ه تكامل يافته  و ب��ه اين 4 گروه 

اصلي A ,B ,AB ,O رسيده  اند؟
تكامل گروه  هاي خوني انس��ان، ب��دون ترديد قدمتي به 
ديرينگي پيدايش خود انسان دارد. فرضيه هاي متعددي در 
مورد به وجود آمدن و جهش گروه هاي خوني انسان وجود 

دارند كه در اين مقاله به آن ها پرداخته شده است.
در اين مقال��ه، الگوي توزيع جهان��ي گروه  هاي خوني، 
ك��ه تابعي از عوامل محيط��ي، مانند بيماري ها، آب و هوا، 
ارتفاع از س��طح دريا، رطوبت و غيره مي  باشد، مورد بحث 
قرار گرفته اس��ت.چند گ��زارش از گروه هاي خوني ايران، 
به وي��ژه يك نمونه  ب��رداري وس��ي�ع روي 291857 نفر، 
ش��امل گروه  هاي خون��ي اصل��ي ABO و Rh، همراه با 
زي��ر گروه هاي آن ها، همچنين گروه  هاي فرعي مانند دافي، 

لوتران، كل، كيد، كاپ و ايكس جي، مرور شده اند. 
 ،ABO، Rhكليدواژهها:گروه  هاي اصلي خون انسان

گروه  هاي فرعي خون.

سرآغاز
ش��ناخت گروه  ه��اي خون��ي و همچنين انتق��ال خون  
پيش��ينه اي بسيار جالب داشته است كه به همت دانشمندان  
از شكل جادويي و شبه علم خود خارج و به سطح پيشرفته 
كنوني رس��يده است. خون همواره نشانه حيات، شجاعت، 
سالمتي و جواني ابدي بوده است و داستان  هاي گوناگوني 
نيز در اين باره، در فرهنگ هاي مختلف نقل شده  اند (1(.

گالدياتوره��ا خون س��ربازان مغلوب را مي  آش��اميدند. 
امپراطور مغول، »كوبالي خان« به س��ربازان خود دس��تور 
م��ي داد براي نيرومند ش��دن، از خون اس��ب  ها بنوش��ند. 
ش��اهزادگان و ب��زرگان مصر براي رفع ع��وارض پيري و 
فرس��ودگي به دستور ساحران و جادوگران خون حيوانات 
را مي آشاميدند و حمام خون مي گرفتند. در انقالب فرانسه 
خون اشراف محكوم به مرگ به بيچارگان مورد مرحمت، 
ب��ه عنوان يك آش��اميدني مخصوص هديه مي  ش��د. افراد 
برخي قبايل، خون اولين ش��كار يك ش��كارچي جوان را 
مي  آش��اميدند. يوناني ه��ا، معتقد بودند كه خ��ون در كبد 
س��اخته و توسط وريدها در بدن پخش مي  شود و چون در 
موقع تشريح جسد، خوني در ش��ريان ها ديده نمي شد، بر 
اين عقيده بودند كه وظيفه ش��ريان ها رسانيدن هوا به اعضا 

است و لذا به شرايين، نام آرتري را دادند.
احتم��اال اولي��ن انتقال خ��ون در س��ال 1492 زماني كه 
پاپ هش��تم در ح��ال اغما بود صورت گرف��ت. دهندگان 
خون س��ه مرد جوان بودند كه پاپ و هر س��ه جوان خون  
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دهن��ده در حال اي��ن انتقال خون جان س��پردند، گويا اين 
انتق��ال خ��ون از طريق آش��اميدن صورت گرفت��ه بود. در 
س��ال 1818 يك طبيب انگليس��ي به نام »جيمز الندل« كه 
متخص��ص بيماري هاي زنان و زايمان بود، در حقيقت پايه 
و اس��اس انتقال خ��ون را بنا نهاد و به همين مناس��بت به 
او لقب »پدر انتقال خون« داده ش��ده اس��ت. وي 10 مورد 
 انتق��ال خون انج��ام داد كه 4 ت��اي آن ب��ا موفقيت انجام 

شده بود (1(.
ABO پیدایش و تکامل گروه هاي خوني

به طوري كه در پژوهش هاي س��رولوژي روي ميمون  ها 
نش��ان داده شده اس��ت (جدول 1(، بدون شك، گروه  هاي 
خوني در انس��ان يك ش��اخص ژنتيكي بس��يار قديمي و 

حاصل تكامل چندين ميليون ساله است.
جدول1:فراوانيگروههايخونيدرميمونها
)گردآوريازكرامپ1960(رانشانميدهد)2(.

OABABتعدادنمونه

--88%12%132شامپانزه
-88%12%-17گوريل

23%45%32%-22اورانگاوتان
14%72%14%-14گيبون

همان  طور كه گفته ش��د، فرضيه ه��اي متعددي در مورد 
پيدايش و تكامل گروه هاي خوني وجود دارد.

1- بن��ا بر فرضيه نژاد هاي اوليه، تصور مي ش��د كه در 
 B ،در اروپاييان A سه نژاد اصلي انسان  ها، گروه  خوني
در آسيايي ها و باالخره O در آمريكاي جنوبي، به وجود 
آمده و ش��ايع ش��ده و به تدريج در اث��ر كوچ و آميزش 
نژاد ها، به وضع موجود رس��يده باشد. ولي مي  دانيم كه 
در ه��ر ك��دام از اين قاره  ها، جمعيت  ه��اي ايزوله ديده 
مي  ش��وند كه داراي گروه خوني كامال متفاوت هس��تند. 
مثال در س��اكنان س��يبري گروه خوني O به طور نس��بتا 
فراوان وجود دارد، يا در نواحي از سوئيس گروه خوني 

O خيلي زياد است (3(.
 B و A 2- بن��ا بر فرضيه ديگري، كليه گروه  هاي خوني
و زير گروه هاي آن ها، در اثر موتاسيون هاي پي  در  پي، از 
ي��ك گروه خوني اوليه و مش��ترك كه همان گروه O بوده 

باشد، منشعب شده  اند و در طول ميليون  ها سال، به آرايش 
فعلي رسيده  اند (4(.

البت��ه اين فرضيه هم داراي مخالفان خاص خود اس��ت. 
 O بر طبق اين نظريه، نژاد ه��اي قديم، داراي گروه خوني
هستند، مانند سرخ  پوستان آمريكاي جنوبي، اسكيمو ها كه 
فراوان��ي گروه خون��ي O در بين آن ها بي��ن 75 تا %100 
است. در حالي كه گروه هاي نژادي جوان  تر، بيشتر داراي 

گروه هاي A و B مي  باشند.
 AB 3- در ي��ك فرضيه ديگر، گروه خوني اوليه، همان
بوده است كه به تدريج و به مرور زمان در اثر جهش  هايي، 
ب��ه A و B و باالخ��ره به گروه خوني O منجر ش��ده  اند.  
براس��اس اين فرضيه و از آن جايي كه گمان مي  رود گروه 
خوني O در برابر بس��ياري از بيماري هاي عفوني مقاوم  تر 
اس��ت، تخمين زده مي شود كه ش��ايد تا چند ميليون سال 
ديگر همگي انس��ان  ها فقط از گ��روه خوني O برخوردار 

باشند (4(.

هر چند چگونگي پيدايش و تكامل گروه  هاي خوني در 
انسان، هنوز به درستي روش��ن نشده است، ولي گسترش 
جغرافيايي و نژادي گروه هاي خوني A و B و O در جهان 
(براساس طراحي مورانت 1958( در نقشه  هاي 1 تا 3 نشان 

داده شده  اند (5(.
اين گسترش جغرافيايي، گذشته از موتاسيون  هاي مطرح 
شده در فرضيات باال، بدون ترديد، حاصل فرآيند گزينش 
طبيعي در برابر عوامل محيطي مانند بيماري  ها، آب و هوا، 
رطوبت، ارتفاع از سطح دريا و ديگر از اين قبيل بوده است 

كه اين تغييرات همچنان ادامه خواهد داشت.

A

B

O)H)

AA
AO
AB
BO

BB

A

B

AB

AA
AO
OO
BO

BB
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نقشه1:گسترشجغرافياييدرصدژنگروهخونيA)مورانت1958(

نقشه2:گسترشجغرافياييدرصدژنگروهخونيB)مورانت1958(

نقشه3:گسترشجغرافياييدرصدژنگروهخونيO)مورانت1958(

A گروه خوني
اين افراد با غذا هاي گياهي، س��ازگار  ترند و از آنجا كه به تدريج زندگي  ها 
گروهي  تر و بيماري ها همه  گير تر شده اند، سيستم ايمني آن ها نيز قوي  تر شده 
است. دستگاه گوارش دارندگان گروه خوني A به دليل مصرف بيشتر گياهان، 
ضعيف  تر است و در هضم پروتئين  هاي حيواني دچار مشكل مي  شود. به نظر 
مي رس��د اين افراد در ابتال به س��رطان معده و روده بزرگ، در مقايسه با ساير 

گروه هاي خوني از آمادگي بيشتري برخوردارند (6(. 
B گروه خوني

در پژوهش هاي انجام ش��ده در دهه پنجاه ميالدي، به خوبي نشان داده شده 

كه افراد داراي اين گروه خوني، به دليل 
شباهت ساختاري آنتي ژن هاي بيماري 
آبل��ه با گروه خوني A، در هندوس��تان 
از فراوان��ي باالي��ي برخوردارند. ميزان 
س��ازگاري افراد داراي اين گروه خوني 
با هر نوع آب و هوا، بسيار باال است و 
 ب��ه طور كلي از سيس��تم ايمني، عصبي 
و فيزيكي خوبي برخوردارند. دارندگان 
اين گروه خوني نيز همانند گروه خوني 
O، بيشتر در معرض ابتال به بيماري هاي 
خ��ود ايمني هس��تند.  عالوه ب��ر اين، 
افراد دارن��ده گروه خوني B، با احتمال 
باكتريايي مانند  بيشتري به عفونت  هاي 
پنوموني اس��ترپتوكوكي و اشرشياكولي، 

مبتال مي  شوند (1(.
 ABگروه خوني

تع��داد دارن��دگان اين گ��روه خوني 
چن��دان زياد نيس��ت. اف��راد اين گروه 
خون��ي مي توانند از ه��ر 3 گروه خوني 
اصل��ي، خون دريافت كنن��د، ولي فقط 
به اف��راد هم گ��روه خود، خ��ون اهدا 
 كنند. دس��تگاه گوارش آن ها به نس��بت 
 O ضعيف  ت��ر از دارندگان گروه خوني
است و به  راحتي نمي  توانند پروتئين  هاي 
حيواني را هضم كنند زيرا مقدار اس��يد 
معده آن ها كاه��ش يافته و به قدر نياز، 
آنزيم ترش��ح نمي كنند. سيس��تم ايمني 
آن ه��ا نيز تا حدي ضعيف عمل مي كند 
و به همين عل��ت در برابر باكتري ها و 

آلرژن  ها آسيب  پذير هستند.
 Oگروه خوني

پژوهش  ها نشان مي دهد كه دارندگان 
گروه خوني O، به دليل مقاومت بسيار 
ب��اال در برابر بيماري  ه��اي مقاربتي، در 
آمريكاي جنوبي بيش��ترين فراواني (تا 
نزديك ب��ه 100%( را دارند. معده افراد 
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با اين گروه خوني، اس��يد و تمام آنزيم  هاي الزم براي هضم 
پروتئين هاي حيواني را به اندازه كافي توليد مي كند. دارندگان 
اين گروه خوني بيشتر از زخم  هاي تكرار شونده روده دوازدهه 
رنج مي برند (1(. از مزيت  هاي ديگر اين گروه خوني سيستم 
ايمني قوي و متابوليس��م خوب اس��ت. سيستم ايمني خوب 
و قوي اين گروه، باعث مي  ش��ود بيشتر به بيماري هاي خود 
ايمني مبتال شوند و ميزان ابتال به آلرژي نيز به همين علت در 

آن  ها قدري باالتر است (6(.
همان  گونه كه گفته ش��د، كش��ف گروه هاي خوني، انتقال 
خون ي��ا اجزاي خون از ش��خصي به ش��خص ديگر، راهي 
بسيار طوالني را پشت سر گذاشته، تا اين كه در سال 1901، 
پزشكي به نام »كارل لند اش��تاينر« گروه هاي خوني انسان را 
كشف كرد. وي به خاطر اين كشف بزرگ و خدمت ابدي به 
بشريت، جايزه نوبل پزشكي سال 1930 را به خود اختصاص 
داد. ش��ايان ذكر است كه پس از كشف لند اشتاينر، مشخص 
شد كه يان يانسكي (سرولوژيست(، نيز به طور مستقل، خون 
انس��ان را به چهار گروه تقس��يم كرده است، ولي كشف لند 
اش��تاينر به سرعت در جهان علمي پذيرفته شد و يانسكي در 

گمنامي نسبي باقي ماند (7(.
لند اشتاينر گروه خوني A, B, O را كشف كرد و كاستلو 
و اس��تورلي، چهارمين گ��روه خوني يعني AB را در س��ال 
1902 كش��ف كردند. از آن زمان انجام انتقال خون در انسان 

ايمن  تر شد. 
اش��تاينر  لن��د  كارل  ك��ه  اس��ت  آوري  ي��اد  ب��ه   الزم 
در14 ژوئ��ن 1868  در وي��ن به دنيا آمد. پ��در وي، لئوپولد 
لنداش��تاينر (دكتر حقوق، روزنامه نگار و ناش��ر( وقتي كارل 
ش��ش س��اله بود، فوت كرد. پس از فوت پدر، مادر او، فاني 
هس، سرپرس��تي او را بر عهده گرفت. پس از پايان مدرسه، 
لند اشتاينر تحصيالت پزشكي خود را در  دانشگاه وين آغاز 

كرد و در سال1891 در اين رشته فارغ التحصيل شد (8(.
 اين مرد بزرگ و خستگي  ناپذير، چهل سال پس از كشف 
سيس��تم ABO، يعني در س��ال 1940 و 1941، گروه خوني 
RH را، ب��ه اتفاق آلكس��اندر وينر، هم��كار آمريكايي خود، 
كشف و گزارش كرد. بدين ترتيب، اين اسطوره سرولوژي و 
هماتول��وژي، افتخار هر دو نقطه آغاز و پايان، انتقال خون را 

به نام خود ثبت نمود.

پس از كش��ف و گزارش اولين سيس��تم گروه  هاي خوني 
انس��ان (ABO( توسط لند اشتاينر در س��ال 1901، از سال 
1927 به تدريج گروه هاي خوني ديگري نيز كشف و گزارش 
ش��دند كه گردآوري آن ها در جدول ش��ماره 2 آورده ش��ده 

است (4(.
جدول2:گروههايخونيمهم،سالاولينگزارشو

نامكاشفآن)4(
گروهخونيسالنامگزارشدهنده)ها(شمارهفهرستمنابع

  9   Landsteiner K1901ABO –System
10            Landsteiner K , Levine P1927M/N –System
 11             Landsteiner K , Levine P1927P – System
12                Schiff F , Sasaki H1932Secretor /Non –)ss(
13                      Imamuras S1935Factor Q

14,15         Landsteiner K , Wiener A1940/41Rhesus )Rh(
16    Callenders S , Race RR , Paykoc Z1945Lutheran )Lu(
17                      Mourant AE1946Lewis )Le(
18 Coombs RRA , Mourant AE, Race

RR
1946Kell )K(

19           Walsh RJ , Montgomery C1947Factor S/s
20            Cutbush M , Mollison PL1950Duffy )FY(
21                     Allen FH et al1951Kidd )Jk(
22                     Levine P et al1954Diago )Di(
23                      Eaton BR et1956Yt System
24                    Salmon C et al1961Auberger )AU(
25                     Mann JD et al1962Xg
26                    Swanson J et al1965Dombrock )Do(

 الزم ب��ه يادآوري اس��ت كه گذش��ته از گروه  هاي خوني 
شناخته ش��ده (جدول باال(، حدود بيس��ت آنتي ژن عمومي 
(Public Antigens( و همچنين حدود ش��صت آنتي ژن 
اختصاصي يا خانوادگي (Private Antigens(،  نيز تا كنون 

گزارش شده اند كه از توضيح آن ها خودداري مي شود.
در كن��ار گروه  ه��اي خوني اصلي ABO، ب��ه تدريج زير 
گروه  ه��اي آن ها نيز كش��ف و گزارش ش��دند، كه مهم ترين 

آن ها به شرح زير مي  باشند (1(:
زيرگروههايAش��امل: A1 وA2 وA3 ، همچنين انواع 

Z، X، End، boutu، g، i ،6 ،5 ،4 نادر
زي��رگروههايBش��امل:  B1 وB2 وB3، همچنين انواع 

w، x، v، m كمياب
زي��رگروههايOش��امل:O1 وO2 وO3، همچنين انواع 

.Bombayگروه خوني ، Xx، Hh، Yy ،ديگري مانند
گروه  هاي خوني در ایران

در گردآوري مورانت 1958، اش��اره اي فقط به يك نمونه  
ب��رداري كوچك از اي��ران (تهران( با هم��كاري احمد آژير، 
ديده مي ش��د، ول��ي در آن مجموعه، اث��ري از پژوهش  هاي 
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سيستماتيك و همه جانبه، همراه با ارقام و فراواني  گروه  هاي 
خوني، پروتئين  هاي سرم و آنزيم هاي گلبول قرمز مربوط به 

ايران، يافت نمي  شد (5(.
اولين گزارش در مورد فراواني گروه خوني لوتران در ايران 

در سال 1358 انتشار يافت (27(.
پس از مدت ها پژوهش و گردآوري هاي هدفمند، گزارش 
مبسوطي از فراواني گروه  هاي خوني ABO در اقوام مختلف 

ايران منتشر شد (28(.
در پژوهش ديگري، فراواني گروه هاي خوني، پروتئين  هاي 
س��رم و آنزيم هاي گلبول  هاي قرمز در جمعيت  هاي مختلف 

ايراني، گزارش گرديد (29(.
گردآوري بسيار ارزشمند و گسترده اي با همكاري سازمان 
انتقال خ��ون ايران در مورد فراواني انواع گروه  هاي خوني در 
اقوام و جمعيت  هاي مختلف ايران گزارش شد. در اين گزارش 
كه شامل بررس��ي گروه  هاي خوني، در تعداد 291857 نفر و 
گسترش جغرافيايي فنوتايپ هاي ABO و Rh در استان هاي 
مختلف ايران بود، ب��ه فراواني ژنوتايپ اين گروه  هاي خوني 

نيز پرداخته شده است (30(.
گذش��ته از گروه ه��اي ABO و Rh، فراوان��ي فنوتايپ و 
ژنوتايپ گروه  هاي خوني كم ش��هرت، ش��امل Kell (تعداد 
 Kidd ،)تعداد نمونه 3764 نفر) Daffy ،)نمونه 5522 نف��ر
(تعداد نمونه 3650 نفر(، Lutheran (تعداد نمونه 3199نفر(، 
Kp (تع��داد نمونه 1489 نفر(،X ga (تعداد نمونه 3227 نفر( 

نيز در اين گزارش ارائه شده است (30(.
البته با گذشت زمان، به تدريج گزارش هاي موردي و محلي 
ديگ��ري از فراواني گروه  هاي خوني در نواحي مختلف ايران، 
از س��وي پژوهش��گران ايراني، تهيه و منتشر شدند، از جمله 
گزارش��ي در مورد فراواني گروه  هاي خوني ABO و Rh در 

جمعيت  هاي الرستان، المِرد و فارس (31(. 
گزارشي مبني بر تعيين فراواني الل  هايA، B، O از سيستم 
خون��ي ABO و الل ه��اي D وd از سيس��تم خوني Rh در 
س��اكنين شهر همدان كه طي س��ال  هاي 1375 به بانك خون 

مراجعه كرده بودند، نيز وجود دارد (32(.
گزارشي وس��يع، در مورد توزيع گروه هاي خوني با توجه 
ب��ه تفاوت هاي قومي-  نژادي و همچنين ب��روز تغييرات، در 
فراوان��ي گروه هاي خون��ي در1300000 نفر در اس��تان هاي 

مختلف ايران ارائه شده است (33(. 
از آنجاي��ي ك��ه ب��ه تدريج، در ط��ول 30-20 س��ال كه از 
زمان اولي��ن نمونه  برداري  ها، در اس��تان  هاي مختلف ايران، 
جابه جايي جمعيت  ه��ا، عوامل گوناگون محيطي، بيماري ها، 
مهاجرت  ه��ا، ازدواج هاي ب��رون گروه��ي و درون گروهي 
صورت گرفته اس��ت، لذا بدون ترديد الگوي كنوني فراواني 
اس��تاني گروه  ه��اي خون��ي ايران، نس��بت به گذش��ته تغيير 
ك��رده كه البت��ه چنين تغيي��رات و جابه جايي هاي��ي در طول 
 چندين س��ال گذش��ته وجود داش��ته و از اين پ��س نيز ادامه 

خواهد داشت
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خالصه
بيماري ه��اي عفون��ي، »جدي��د و قدي��م« به عن��وان يكي 
از عوام��ل اصلي مرگ و مير در سرتاس��ر جهان مي باش��ند. 
ي��ك درك عميق از پروس��ه هاي بيماري ه��اي عفوني جهت 
درمان هاي موثر و نيز توليد واكس��ن هاي مفيد الزم مي باشد. 
به عنوان بخش��ي از اين تالش، پيش��رفت هاي انجام يافته در 
ژنتيك اجازه مطالعه سيس��تماتيك بيش��تري را در زمينه تاثير 
بيماري هاي عفوني و ژنوم انس��اني داده اس��ت. در اين مقاله 
مروري س��عي داريم ژنتيك بيماري ه��اي عفوني باكتريائي با 
تاكيد بيشتر بر استعداد ژنتيكي و همچنين ناهنجاري هاي تك 

ژني را مورد بحث قرار دهيم.
كليدواژه:بيماري عفوني، ژنتيك، استعداد ژنتيكي

مقدمه
 قب��ل از كاره��اي راب��رت ك��خ در اواخر ق��رن نوزدهم، 
بيماري هايي مثل توبركلوزيس و جذام، باور بيشتر دانشمندان 
ب��ر اين بود كه ناهنجاري ها توارثي هس��تند. در قرن بيس��تم 
توارثي بودن اس��تعداد ابتال به چندين بيم��اري عفوني تاييد 
شد. اين نظريه كه بعضي از بيماري هاي عفوني يك عنصر به 
ارث رس��يده داشته باشند چيز جديدي نيست و يا اين نظريه 
كه افراد پاس��خ هاي متفاوتي به عفونت هاي خاص مي دهند. 
رفتار عوام��ل عفوني در بين گونه ه��اي مختلف مي تواند به 
حدي متنوع باش��د ك��ه تفاوت تاثيرات در اف��راد زماني بهتر 
ديده مي ش��ود كه يك گون��ه به طور همزمان اف��رادي را كه 
قبال با آن مواجه نش��ده اند را عفوني كند و اين فرآيند در اثر 
تزريق هاي آگاهانه و گاهي در اثر اش��تباهات پيش بيني نشده 
اتفاق افتاده اس��ت. تجارب اولي��ه از درمان عفونت با ماالريا 
در جهت درمان س��يفيليس منجر به اين شد كه افراد مختلف 

پاسخ هاي متفاوتي را به انگل ماالريا نشان  دهند. تفاوت هاي 
مش��ابه هم اكن��ون در داوطلبيني كه در خالل واكسيناس��يون 
ماالريا عفوني شده اند ديده مي شود. در 1927 انتقال تصادفي 
مايكوباكتري��وم توبركلوزيس به جمعيتي در لوبك آلمان، در 
ع��ده اي تاثيري نداش��ت در حال��ي كه در ديگ��ران منجر به 
بيماري ش��ديد و مرگ شد. در خالل دهه 1980 هموفيلي ها 
به ط��ور ناآگاهان��ه وي��روس HIV را از طريق محصوالت 
خوني آلوده دريافت مي كردند كه خيلي زود روش��ن شد كه 
اين افراد به ايدز مبتال ش��ده اند.  تفاوت ها در حساس��يت به 
بيماري ها همچني��ن مي تواند در س��طح جمعيت ها نيز ديده 
ش��ود. Fulani يك قبيله آفريقاي غربي، بس��يار مقاوم تر از 
نژاد همسايه در برابر ماالريا مي باشند. به عالوه بعد از شيوع 
ي��ك توبركلوزيس در يك آسايش��گاه در آمريكا تفاوت هاي 
واضحي در نس��بت عفونت بين گروه هاي قومي مختلف در 
يك محيط ديده ش��د. فهميدن اساس مولكولي اين تفاوت ها 
آگاهي ما را در مورد پاتوژنز بيماري هاي عفوني بهتر كرده و 
در جهت كنترل اين بيماري ها كه يك چالش جهاني مداومي 

مي باشد كمك خواهد كرد. 
هر دو مورد ايمني طبيعي ارائه مي دهد. گرچه بررسي ها در 
مورد ژن هاي خاصي اس��ت كه در نتيجه بيماري هاي عفوني 
درگير شده اند و بررسي هاي ژنومي مورد استفاده قرار گرفته 
براي كش��ف ژن هاي جديد بوده اند. در اين مقاله سعي داريم 
تا ژنتيك بيماري هاي عفوني باكتريائي را مورد بررس��ي  قرار 
داده  و بيش��تر بر اس��تعداد ژنتيكي تمركز نماييم. همچنين در 
مورد بعضي از ناهنجاري هاي تك ژني كه همراه با حساسيت 
تغيير يافته در برابر بيماري هاي عفوني باكتريائي هستند بحث 

خواهيم كرد.

استعداد ژنتیکي ابتال به عفونت هاي باکتریائي در انسان
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بحث
SIBLINGRISK (خطر فاميلي( (λs( براي بيماري هاي 
عفون��ي قاب��ل تخمين اس��ت. به نظر مي رس��د در مقايس��ه 
ب��ا بيماري هايي مث��ل بيماري ه��اي التهاب��ي روده و ديابت 
تخمين(λs(براي بيماري هاي عفوني خيلي كم باشد. ريسك 
فاكتور ه��اي فزاينده اي در اثر محي��ط، در بيماري هاي عفوني 
و غي��ر عفوني وجود داش��ته و در اين اندازه گيري ها مد نظر 
قرار گرفته اس��ت. به هرحال، پيشرفت هاي اساسي در جهت 
شناس��ايي ژن هاي مهم انجام ش��ده اس��ت. مدت ها حضور 
 )major) ژن هاي حس��اس كننده شخص به اصطالح اصلي
كه مسئول قس��مت عمده اي از حساسيت به بيماري هاي در 
نتيجه عوامل ژنتيكي بوده اند در س��طح جمعيتي نش��ان داده 
ش��ده اند.  آناليزهاي افتراق��ي در موردگروه هاي بزرگ تحت 
تاثي��ر قرار گرفته براي بيماري هايي مثل جذام، توبركلوزيس، 
هپاتيت B و شيس��توزوميازيس انجام گرفته كه نش��ان دهنده 
احتمال حضور اين ژن ها مي باش��ند ول��ي اين كه بتوان آن ها 
را ب��ه كل جمعيت تعميم داد يا نه، هنوز روش��ن نيس��ت. به 
هر ح��ال هيچ كدام از اي��ن ژن ها عليرغ��م تحقيقات مداوم 
تش��خيص داده نشده اند.  آناليز هاي افتراقي محدوديت داشته 
و بس��ياري از اطالعات به دست آمده فقط به وسيله تعدادي 
ژن هاي كوچك و يا پلي ژن ها توضيح داده ش��ده اند، يافته اي 
كه احتم��اال مطابقت بهتري از درك ما از بيماري هاي عفوني 
به عنوان يك ني��روي انتخابي مهم براي تكامل دارد. چندين 
ناهنجاري ژنتيكي مغلوب ش��ايع مثل سيس��تيك فيبروزيس 
وج��ود دارند كه براي آن ها هيچ گون��ه مزاياي تكاملي براي 
حاملين فرم هتروزيگوت اين بيماري ها گفته نش��ده اس��ت. 
فش��ار هاي انتخابي كه براي حفظ آلل هاي بيماري مورد نياز 
هستند ضرورتا از طريق عفونت ها نمي باشند. از نظر تئوري، 
حضور بيش��تر سيس��تيك فيبروزيس در اروپاي غربي ممكن 
 Population است به علت نسبت موتاسيون هاي زياد و يا
Bottleneck (بررسي تعداد كمي از افراد جامعه در موردي 
خ��اص و تعمي��م نتايج آن ب��ه كل افراد جامعه ( باش��د، اما 
شيوع موتاس��يون هاي متفاوت ممكن است به وسيله مزاياي 
باقيمانده براي حاملين آلل هاي موتاسيون يافته، توجيه شود. 
اما چگونه اين مزاياي باقيمانده به دس��ت آمده اند مشخص 
نشده اس��ت، اما مداركي موجود مي باش��د كه نشان مي دهد 

(CFTR( تنظيم كننده داخل غشايي هدايت كننده سيستيك 
فيبروزي��س (Conductance( نقش��ي را در داخ��ل كردن 
پس��ودوموناس ائروژينوزا در ريه و سالمونالتيفي در اپيتليوم 
روده دارد. بنابراين بروز بيش��تر سيس��تيك فيبروزيس ممكن 
است نتيجه تكاملي بعضي از حفاظت ها در برابر تيفوئيد و يا 
ساير عفونت هاي روده اي مثل بيماري وبا شد. اين فاكتور در 
همراهي با گزارشات دموگرافيكي مختلف از اروپا احتماال به 

خاطر توزيع جغرافيايي اين آلل هاي جهش يافته باشد.
حس��اسب��ودنب��هبيماريه��ايعفون��يواس��تعداد
ژنتيك��ي:در بين ناهنجاري هاي كلينيك��ي متنوعي كه عموما 
به وس��يله نقص هاي ايمني ش��ناخته مي ش��ود پيشرفت هاي 
ژنتيك مدرن بعضي ش��رايط نادر را شناس��ايي كرده كه فرد 
را ب��ه بيماري هاي عفوني خاص مس��تعد مي كنند. براي مثال 
موتاس��يون در ليگاند CD40L(CD40) به عنوان اس��اس 
نق��ص ايمني وابس��ته به X ب��ا حض��ور IgM افزايش يافته 
در سرم، ش��ناخته شده اس��ت. بيماران با اين شرايط مستعد 
عفونت با پنوموسيستيس كاريني و كريپتوسپوريديوم پارووم 
مي باشند. محققين ديگر اطالعات مهمي را در رابطه با ايمني 
مايكوباكتريوم فراهم كرده اند. يك خانواده شناخته شده است 
 كه حامل يك موتاسيون مغلوب در رسپتور 1 اينترفرون گاما
 )IFNGR1( ب��وده و مي توان��د باع��ث حساس��يت افراد 
هموزيگوت به عفونت هاي شديد با مايكوباكتريوم هاي محيطي 
گردد. گروه هاي با حذف ژن INFGR1 حساسيت غالبي در 
برابر عفونت هاي فرصت طلب به وس��يله مايكوباكتريوم هاي 
غيرتوبركلوزيس و سالمونال نشان مي دهند. فتوتايپ مشابهي 
در اف��راد با نقص IL12 و يا جهش در رس��پتور اينترلوكين 
12 ديده مي ش��ود. اخيرا گروهي مش��خص شده است كه در 
آن يك لوكوس واحد حساس��يت توارث��ي غالب را در برابر 
مايكوباكتري��وم توبركلوزيس باعث مي ش��ود. دراين گروه ها 
آگاهي ه��اي جالبي را در م��ورد مولكول هايي كه براي ايمني 
در برابر ارگانيس��م هاي داخل سلولي حياتي هستند، پيشنهاد 
نشده است كه چگونه اين چنين موتاسيون هاي دقيق مسئول 
تفاوت هاي موجود در حساس��يت ب��ه بيماري ها در جمعيت 
مي باش��ند. اما به نظر نمي رس��د كه اين آلل هاي حساس��يتي 
اصلي از فش��ار انتخابي وارد ش��ده از ط��رف موجودات در 
همه جا يافته ش��وند، بيشتر آلل هاي شايع از اين لوكوس هاي 
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حساس با يك تاثير دقيق بر روي عملكرد ژن، منابع معقولي 
از تفاوت ها به نظر مي رسند كه مسئول تفاوت ها در بين افراد 
در حساس��يت به پاتوژن هاي مهم باشند. به هر حال مدارك 
اين امكان را تاييد نمي كنند و ويژگي هاي ژن هايي كه مسئول 
آسيب ديدگي تك ژني نادر در برابر عفونت مايكوباكتريومي 

هستند اين نقطه نظر را نمايان مي كنند.
اث��رات اس��تعداد ژنتيكي مي تواند كام��ال اختصاصي براي 
گونه هاي ميكروبي خاصي باش��د. اف��رادي كه براي آلل هاي 
غير عملكردي از IFNGR1 هموزيگوت هستند در معرض 
بس��يار افزايش يافته اي از خط��ر عفونت ب��ا مايكوباكتريوم 
غي��ر توبركلوزيس ق��رار دارند. به هرحال اين ك��ه آيا آن ها 
در ريس��ك بااليي براي ابتال به توبركلوزي��س قرار دارند يا 
نه معلوم نيس��ت. بنابراين ارتباط ش��اخص و يا همراهي بين 
پلي مورفيسم ژن هاي IFNGR1 و توبركلوزيس و يا جذام 
مشاهده نشده است. داليل بيولوژيكي ممكن براي اين ويژگي 
كشف نش��ده اس��ت. براي مثال IFN رشد BCG را تحت 
تاثير قرار مي دهد (باس��يل كالمت–گرين، يك مايكوباكتريوم 
گاوي ضعيف ش��ده( ولي بر مايكو باكتري��وم توبركلوزيس 
بيماري زا در ماكروفاژ هاي انس��اني تاثيري ندارد. Evnst  و 
همكارانش يك تاثي��ر اختصاصي از عملكرد مايكو باكتريوم 
توبركلوزيس بر روي مس��ير سيگنالي STAT1 را شناسايي 
كرده كه ممكن است مسئول حساسيت هاي متفاوت در برابر 
گونه هاي مايكوباكتريومی مي باش��د. مدارك بيش��تر در مورد 
تاثيرات متفاوت عملك��رد STAT1 بين گونه هاي ميكروبي 
از مش��اهدات اخير به دس��ت آمده اس��ت كه موتاسيون هاي 
STAT1 مي توان��د ايمني در براب��ر مايكوباكتري ها را تحت 

تاثير قرار دهد ولي بر روي ايمني ويروسي تاثيري ندارد.
ژنهايآنتيژنلكوس��يتانساني:ژن هايي كه در ايمني 
حفاظتي درگير هس��تند به نظر مي رس��د كه تحت فشارهاي 
انتخاب��ي زيادي ب��وده و تنوع زيادتري از ديگر ژن ها نش��ان 
مي دهند. ممكن اس��ت كه بسياري از تفاوت هاي بيوشيميايي 
شايع، ناش��ي از فشار هاي وارده توس��ط بيماري هاي عفوني 
باشند. فشارهاي انتخابي به وسيله بيماري هاي عفوني به نظر 
مي رس��ند مسئول سطح بااليي از پلي مورفيسم ديده شده در 
مناطق HLA انس��ان در مقايسه با س��اير مناطق ژنوم باشند. 
عليرغ��م محدوديت هاي بعض��ي از مطالعات اولي��ه، اكنون 

ليس��ت قان��ع كنن��ده اي از بيماري ها وجود دارد ك��ه ارتباط 
آن ه��ا را با آلل هاي خ��اص HLA را نش��ان مي دهد و اين 
ليس��ت در حال افزايش مي باش��د. همراه��ي HIV به طور 
II ثابت��ي بين بيماري ه��اي مايكوباكتريايي و آلل هاي كالس 
 ب��ه  خص��وص زيركالس HLA-DR يافت ش��ده اس��ت. 
همراه��ي با توبركوزيس و ج��ذام لپرومات��وز و توبركلوئيد 
ب��ه  طور واض��ح در هند و كش��ورهاي ديگر گزارش ش��ده 
اس��ت. در ماالريا، سل و احتماال ساير عفونت ها، پاسخ هاي 
ايمن��ي اختص��اص آنتي ژن درج��ات متفاوت��ي از توارث و 
محدوديت هاي HLA را نشان مي دهد. مداركي وجود دارد 
كه احتم��اال ژن هاي HLA فقط مس��ئول بخش كوچكي از 
توارث براي برخي پاس��خ هاي اختصاصي آنتي ژن مي باشند 
در حال��ي كه ژن هاي غير HLA يك تاثير عميقي دارند. اين 
يافته در تضاد با برخي بيماري هاي اتوايميون مثل ديابت نوع 
I مي باش��د كه درآن منطقه HLA مس��ئول قسمت بزرگي از 

حساسيت در برابر بيماري هاي شناخته شده ژنتيكي است.
عفونتهايباكترياي��ي: عليرغم تخمين هاي كم در مورد 
توارثي ب��ودن عفونت هاي باكتريايي ح��اد، موفقيت هايي در 
شناسايي لوكوس هاي حساسيتي براي عفونت هاي باكتريايي 
مهاجم با اس��تفاده از ژن ها به دست آمده است. بهترين مثال 
 MBL2.لكتين متصل ش��ونده به مانوز مي باشد )MBL2)
يك نوع C-Type از لكتين سرم (وابسته به Ca( بوده و در 
ايمني ذاتي نقش دارد. اين ماده در اپسونيزاس��يون باكتري ها 
به وس��يله اتصال به زنجيره هاي مانوز س��طحي و توالي هاي 
آمينو– اس��تيل گلوزآميد سطح پاتوژن ها نقش دارد. همچنين 
فعال ش��دن كمپلمان را به وس��يله واكنش با پروتئاز س��رمي 
هم��راه با (MBL )–MASP2 , MASP1 تحت تاثير قرار 
مي دهد. بسياري از افراد سالم سطح بسيار پاييني از MBL را 
در نتيجة يكي از سه سيگنال تغيير در اسيد آمينه (كدون هاي 
تحت تاثير 52 و 54 و 57( دارند. در جمعيت هاي زيادي اين 
تفاوت ه��ا منجر به توالي هاي متفاوت مي ش��ود كه در حدود 
5% از افراد براي آلل هاي غير عملكردي هموزيگوت هستند. 
به طور عموم پيش��نهاد شده كه س��طوح پايين MBL با عود 
عفونت هاي��ي در بچه ها همراه بوده و ي��ك مطالعه بچه هاي 
متف��اوت از نظر نژادي در لندن يافته كه آلل هاي جهش يافته 
در بين بچه هايي كه با عفونت در بيمارس��تان بس��تري ش��ده 
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بودند در مقايسه با گروه كنترل غير عفوني، از شيوع بيشتري 
برخ��وردار هس��تند. در گرينلند آلل هاي مش��ابهي به همراه 
ريس��ك افزايش يافته اي از ابتال به عفونت هاي تنفسي قبل از 
2 س��الگي گزارش شده اس��ت. در مطالعات بزرگ، همراهي 
با بيماري هاي عفوني ديگر به س��ختي قابل اثبات بوده است. 
در برخ��ي مطالعات كوهورتي گرچه يك مقدار افزايش يافته 
ت��وارث هموزيگوت به همراه بيم��اري مننگوكوكي گزارش 
شده اس��ت اما مطالعات بيش��تري جهت روشن كردن نقش 
MBL در بيماري هاي عفوني مورد نياز اس��ت. مدارك اخير 
نش��ان مي دهند كه نقش MBL ممكن اس��ت در افرادي كه 
داراي نق��ص ايمني زمينه اي هس��تند مهم تر باش��د و توجه 
به س��مت جايگزين��ي درماني MBL به عن��وان راهي براي 

جلوگيري از عفونت ها معطوف شده است.
عفونتهايمايكوباكتريايي: اگ��ر چه بيماري هاي جذام 
و س��ل هر دو به وس��يله مايكوباكتريوم ايجاد مي ش��وند، اما 
تفاوت ه��اي اساس��ي در تظاهرات باليني دارن��د. به هر حال 
بعضي ش��باهت ها در نقش داش��تن ژن هاي خاصي، به طور 
خاص NRAMP1 و ژن رسپتور ويتامين VDR) D( يافت 
شده است. به وسيله چندين گروه كه بر روي لوكوس موشي 
كار مي كردند شناس��ايي شده اس��ت كه بيان كننده حساسيت 
به عفونت هاي داخل س��لولي مثل ليشمانيا، سالمونال و گونه 
 NRAMP1 از مايكوباكتري��وم بوي��س مي باش��د.   BCG"
همانن��د SLC 11A2( NRAMP2) احتم��اال يك انتقال 
دهنده كاتيوني دو ظرفيتي مي باشدكه در غشاي فاگوليزوزوم 
يافت مي شود. در مدل هاي موشي NRAMP1 در مقاومت به 
چندين عفونت داخل سلولي مهم مي باشد. اگر چه در انسان 
تاثير انواع NRAMP1 به نظر مختصر مي آيد. همراهي هايي 
بين توبركلوزيس و NRAMP1 در جمعيت هايي بر خالف 
آفريقاي غربي، ژاپني ها و كره اي ها يافته ش��ده است. ارتباط 
بي��ن توبركلوزيس و لوك��وس NRAMP1 در تعداد زيادي 
از اجداد كانادايي ها نش��ان داده ش��ده اس��ت، اما ارتباط در 
جمعيت ه��اي برزيلي ها، آفريقاي غربي ي��ا آفريقاي جنوبي 
ديده نش��ده اس��ت. همچنين مدارك ضعيف��ي از ارتباط بين 
لوكوس NRAMP1 و جذام گزارش ش��ده است ولي تاييد 
نش��ده اس��ت. به هرحال در يك مطالعه روي اف��راد ماليايي 
ي��ك ارتباط بي��ن NRAMP1 و ج��ذام را يافته اند.  جدا از 

 نقش آن در متابوليس��م كلسيم و استخوان، متابوليت فعال از
 ويتامين   OHD3) D-1.25( در تعديل پاس��خ هاي ايمني 
 D مهم مي باش��د. در بي��ن عملكرد ه��اي زي��اد آن ويتامين
پروليفراسيون لنفوليست را ساپرس كرده و توليد ايمونوگلوبين 
و س��نتز س��ايتوكين را مهار مي كند. همچنين ايمني وابسته به 
س��لول را تحريك مي كند، بلوغ دندرتيك س��ل را فعال كرده 
و ماكروفاژها را در آزمايش��گاه براي مه��ارM توبركلوزيس 
فعال مي كند. اين تأثيرات ذكر ش��ده به خاطر VDR اس��ت 
ك��ه درماكروفاژها و لنفوس��يت هاي B و T حض��ور دارند. 
مدارك��ي كه از نق��ش ويتامي��ن D در توبركلوزيس حمايت 
مي كنند شامل مش��اهدات باليني است كه نقص آن (ويتامين 
D( احتماال در همراهي با ريس��ك افزاي��ش يافته اي از خطر 
ابتال به توبركلوزيس مي باش��د و تفاوت هاي فصلي در سطح 
ويتامي��ن D به عنوان توضيحي ب��راي الگوهاي بروز فصلي 
توبركلوزيس پيشنهاد شده است. يك پلي مورفيسم كه منطقه 
ب��رشTag1 را در VDR تغيير مي ده��د در همراهي با دو 
نوع متضاد جذام يافت ش��ده در هن��د و همراه با مقاومت به 

توبركلوزيس بوده است.
ش��ايد بهترين مث��ال از بيماري هايي كه مناس��ب اين گونه 
مطالعات است جذام مي باش��د. جذام محتويات قابل توارث 
اندازه گيري ش��ده اي دارد كه هنوز در بس��ياري از كشورها 
ش��ايع بوده و به طور كافي س��رعت پايين جهت درمان و يا 
توس��عه دارد كه امكان جمع شدن تعداد زيادي خانواده هاي 
مبتال وج��ود دارد. همچني��ن تظاهرات بيم��اري (فتوتايپ( 
معموال مش��خص و قابل رويت هس��تند كه اي��ن در كاهش 
Bias (خطا( در جمع آوري خانواده ها كمك مي كند و ش��ايد 
بس��يار مهم تر، مرگ و مير ناش��ي از آن نسبتا پايين است كه 
نش��ان مي دهد اگر يك ژن حساس��يتي اصلي وجود دارد اين 
احتماال قادر به بقاء در جمعيت مي باش��د. مدارك ش��اخصي 
ب��راي ارتباط بين منطقه كروموزوم��ي lop13 و جذام اخيرا 
در هند شناس��ايي ش��ده اس��ت، كه مداركي مهيا مي كند كه 
مطالع��ات Linkage (ارتباط��ي( مي توانند لوكوس هاي غير 
HLA اصل��ي براي بيماري هاي عفوني انس��ان را توصيف و 
ترس��يم كنند. اين لوكوس ها احتماال مس��ئول حدود 40% از 
تمام محتويات ژنتيكي در جمعيت هند جنوبي مي باشند. اين 
نتيجه براي فرونش��اندن نگراني هاي اوليه كه به علت طبيعت 
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پلي ژنتيكي بيماري هاي عفون��ي آن ها احتماال قابل توصيف 
نمي باشند اميدوار كننده هستند.

در يك مطالعه genome-wide linkage از توبركلوزيس، 
دو منطقه ژنومي مش��خص ش��ده يك��ي نزديك س��انترومر 
كروم��وزوم 15 و ديگري در xg27– مدارك پيش��نهادي از 
ارتباط ب��ا توبركلوزيس در خانواده هاي آفريقايي نش��ان داده 
اس��ت. حمايت هاي بيشتر براي حضور ژن هاي حساسيتي در 
اين مناطق به وس��يله فرم جديدي از ترس��يم هموزيگوسيتي 
به نام common Ancestry mapping به دس��ت آمده 
است. به طور جالب يك افزايش مستندي از افراد مذكر مبتال 
به توبركلوزيس در آفريقا وجود دارد و يك اثر ژني وابسته به 

كروموزوم x مي تواند منجر به اين شود.
در خاتمه بهتر است به سوال مزيت كاربردي اين اطالعات 
چه خواهد بود، پاسخ داده شود. يافتن مصونيت هاي در ارتباط 
با تيپ هاي HLA خاص توسعه واكنش هاي بر پايه اپي توپ ها 
(سابيونيت ها( را مورد حمايت و تشويق قرار داده و همچنين 
تحقيق��ات در زمينه ه��اي جديدي از ايمونول��وژي را افزايش 

داده است. نقش تنوع CCR5 در عفونت HIV تحقيقات در 
مورد اين مولكول به عنوان ه��دف دارويي در مراحل تكوين 
اس��ت. عاليق قابل توجهي براي استفاده از ژنوتايپينگ قبل از 
اس��تفاده از روش هاي گران قيمت مث��ل درمان با IFN-α در 
عفونت هاي مزمن هپاتيت C قابل درك اس��ت، در واقع قصد 
دارند افرادي كه به درمان پاس��خ مناسبي مي دهند را پيش بيني 
كنند. از زماني كه مولكول هاي زيادي در ايمني ذاتي شناسايي 
ش��ده اند احتمال اين كه قادر باشيم تا ريسك فاكتورهاي فرد 
را براي بيماري هاي عفوني خاص پيش بيني كنيم زياد ش��ده 
اس��ت. تا اين اواخر تنوع پاتوژني به عنوان يك مانع مهم براي 
مطالعات حساسيت عفونت ها در نظر گرفته مي شد. از وقتي كه 
مولكوالر تايپينگ امكان شناسايي گونه هاي مرتبط باكتري ها را 
داده و نيز مولكول هاي ويروالنس با جزئيات بيشتري شناخته 
ش��ده اند، اين ممكن خواهد بود تا واكن��ش و ارتباط ميزبان- 
باكتري را در سطح مولكولي تعيين كنيم. اين موضوع به فهم ما 
از پيچيدگي اين تداخالت در بيماري زايي بيماري هاي عفوني 

كمك خواهد كرد.
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 توضیحي اجمالي پیرامون محور هاي
 کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهي

با توجه به برگ��زاری موفق كنگره ارتق��اء كيفيت خدمات 
آزمايش��گاهی تشخيص پزش��كی ايران، در 10 سال گذشته و 
همچنين نياز به پويايی در انتخاب محورها، تالش��ی نظام مند 
صورت گرفت��ه تا تمامی موضوعاتی كه بر ايفای نقش حياتی 
آزمايشگاه ها در نظام سالمت موثرند، شناسايی و مورد بحث 
و تبادل نظر علمی قرار گيرند. بدين منظور در آستانه يازدهمين 
س��ال برگزاری كنگره  روز دوش��نبه، هفتم اسفند ماه نشستی 
پيرامون محور های علمی 16 گانه با حضور دكتر پوپك رئيس 
كنگره، دكتر بختياری دبير علمی كنگره و همچنين اس��اتيد و 
مس��ئولين محورها در دفتر انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 
برگزار ش��د. در زير به شرح مختصری از جلسه كميته علمی 
شش��مين كنگره بين المللی و يازدهمين كنگره كشوری ارتقاء 

كيفيت خدمات آزمايشگاهی می پردازيم.   
 در ابتدادكتربختياری ضمن قدردانی از حضور اساتيد بيان 
داشت: هدف از برگزاری اين نشست، معرفی محورهای علمی 
كنگ��ره يازدهم و برنامه های در نظر گرفته ش��ده برای آن ها 
توسط مسئولين است. از آن ها خواهشمنديم طرح و نظريات 
خود را ارائه دهند تا برنامه ريزی های الزم جهت برگزاری هر 

يك از محورهای علمی صورت گيرد. 
وی اضاف��ه نم��ود: برخ��ی از محور ها مطابق با بخش��نامه 

وزارت بهداش��ت عالوه بر امتياز معمول، امتياز ويژه ای را نيز 
به خود اختصاص خواهند داد با اين شرط كه محور های مورد 
نظر برنامه همزمان نداشته باش��ند. بنابراين سعی نموده ايم تا 

محورهای دارای امتياز ويژه به صورت موازی برگزار نشوند.
در ادامه هر يك از حضار به معرفی برنامه و اساتيد سخنران 

محورهای خود پرداختند.
سپس با هر يك از همكاران فعال در كميته علمی كنگره كه 

مسئوليت محورها را بر عهده دارند، به گفتگو نشستيم.
دكترمحمديمس��ئولمحورآزمايشگاهوبالين:آزمايشگاه
وبيماريه��ايقلب��ي، در ارتباط با اين مح��ور و مباحث قابل 
ط��رح در آن اذعان كرد: بيماري هاي قلب��ي- عروقي و در راس 
آن ها بيماري  هاي عروق كرونر و س��كته  هاي قلبي از شايع  ترين 
بيماري  هاي انس��اني هستند كه به عنوان عامل اصلي مرگ و مير 
در جوامع مختلف شناخته  شده اند. لذا شناسايي افراد در خطر اين 
بيماري  ها و همچنين تش��خيص سريع و به موقع آن ها از اهميت 
حياتي در پيش��گيري و انجام اقدامات درماني مربوطه برخوردار 
است كه در اين راستا آزمايشگاه  هاي تشخيص طبي نقش موثري 
دارند. هدف اصل��ي محور بيماري هاي قلبي- عروقي بررس��ي 
روش هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در خصوص اين بيماري  ها 
با تاكيد بر مشكالت مربوطه، آزمايش  ها و روش  هاي جديد است. 

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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در اين محور همچنين به نقش آزمايشگاه در غربالگري، تشخيص 
و پايش س��اير بيماري  هاي قلبي- عروقي نظير نارسايي  قلبي نيز 

پرداخته خواهد شد.
وي ارتباط بيش��تر ميان آزمايشگاه و بالين را دستاورد آتي اين 
محور دانس��ت و بيان ك��رد: در اين محور عالوه بر آش��نايي با 
آزمايش ها و روش هاي جديد مربوط به بيماري هاي قلبي- عروقي 
كه خود مي تواند از طريق افزايش آگاهي همكاران س��بب ارتقاء 
ارائ��ه خدمات آزمايش��گاهي ب��ه بيماران قلبي- عروقي ش��ود، 
ب��ا نقطه نظرات يكي از همكاران متخص��ص قلب و عروق نيز 
آش��نا خواهيم ش��د كه نيازهاي آزمايشگاهي اين متخصصين را 
مطرح خواهند نمود. انتظار مي رود با بحث و تبادل نظري كه بين 
همكاران آزمايشگاهي و نماينده اي از متخصصين قلب و عروق 
صورت خواهد گرفت، در آينده ارتباط بيشتري بين آزمايشگاه و 
بالين برقرار شود كه مطمئنا نتيجه آن ارتقاء خدمات ارائه  شده به 

بيماران قلبي- عروقي خواهد بود.
س��پسدكترفوالديمس��ئولمحورآزمايشگاهومديريت
منابعب��ه بيان ضرورت مطرح نمودن اي��ن محور و مباحث آن 
پرداخت: امروزه با رش��د چشمگير تس��ت هاي آزمايشگاهي و 
نقش آزمايشگاه ها در تش��خيص، درمان و پيگيري بيماري ها و 
همچنين ويژگي هاي حاكم بر بازار در بخش بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي كه باعث تاثير گذاري آن در حيطه آزمايشگاه ها 
شده است لزوم مطالعه اقتصادي و استفاده بهينه از منابع در اختيار 

براي افزايش بهره وري را بيش از پيش مطرح كرده است. 
تخصيص منابع محدود و ارزيابي دقيق آن ها، مداخله متوليان 
مربوطه در امر بهداش��ت به عنوان يك كاالي بس��يار ضروري و 
ممتاز، توانايي مالي با توجه به هزينه ها و پوش��ش هاي بيمه اي و 
مكانيس��م هاي بازپرداخت آن ها، محاس��به قيمت تمام شده هر 
تس��ت، تجهيزات، نيروي انس��اني و كيفيت ارائه خدمات سبب 
شده اس��ت تا در آزمايش��گاه ها عناصر كليدي به صورت دقيق 
مورد محاس��به قرار گرفته تا استفاده بهينه از منابع در اختيار، به 

منظور توليد و عرضه خدمات صورت گيرد.
 ل��ذا ب��ا عناي��ت ب��ه ش��رايط فعل��ي ب��ه خص��وص ب��ا 
توج��ه ب��ه قيم��ت م��واد مصرف��ي و ل��زوم برنامه ري��زي در 
آزمايش��گاه هاي تش��خيص طب��ي اي��ن مبحث به عن��وان يكي 
 از كارب��ردي تري��ن مباح��ث در كنگ��ره س��ال ج��اري مطرح  

خواهد شد.

چگونگي باال بردن بهره وري در آزمايشگاه و عناصر موثر 
در آن و همچنين نقش كسب استانداردهاي گوناگون در آزمايشگاه 
ك��ه باعث افزايش بهره وري گرديده، اس��تفاده بهين��ه از منابع و 
اثربخشي اجراي نظام مديريت در بهبود عملكرد آزمايشگاه ها از 

جمله موارد مطرح شده در اين پانل خواهد بود.

وي اضافه نمود: بدون ش��ك استادان و همكاران ضمن ارائه 
الگوهاي مناس��ب كه در دنيا مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت و 
همچنين تجارب ش��خصي به كار گرفته ش��ده در آزمايشگاه ها 
مي توانند گامي موثر در جهت ارتقاء كيفيت و كميت و همچنين 
افزايش رضايتمندي مش��تريان داخلي و خارجي بردارند و براي 
معضالت كنوني پيش رو در آزمايش��گاه ها راه حل هاي مناسبي 

ارائه دهند.
دكترفرهاديلنگروديمس��ئولمحورآزمايشگاهوبالين:
آزمايشگاهوبدخيميهايدستگاهگوارش به ميزان باالي مرگ 
و مير ناش��ي از اين بيماري اش��اره نمود و خاطر نشان ساخت: 
هدف از ارائه اين محور آش��نايي بيشتر همكاران گروه پزشكي 
و ب��ه خصوص همكاران آزمايش��گاهي با بدخيمي هاي ش��ايع 
دستگاه گوارش، روش هاي تش��خيص باليني، آسيب شناسي و 
آزمايشگاهي و روش هاي درماني رايج آن ها و بالطبع پيش آگهي 
اين بيماري ها مي باش��د. با توجه به شيوع بدخيمي هاي دستگاه 
گ��وارش به خصوص ميزان ب��االي مرگ و مير ناش��ي از آن ها 
ضروري اس��ت تشخيص سريع تر جهت درمان موثرتر صورت 

پذيرد.
رس��يدن به اهداف فوق منجر به آگاهي قش��ر پزش��كي و به 
دنبال آن بيماران و اطالع رس��اني بيش��تر گرديده تا بتوان مانند 
كش��ور هاي پيش��رفته در اين بدخيمي ها نسبت به پيشگيري در 
س��طح جامعه اقدام نمود. آگاهي عمومي از نظر عالئم باليني و 
آزمايش��گاهي انجام آزمون هاي غربالگري تاثير وافري در ارتقاء 

سالمت عمومي خواهد داشت.
دكترپورخوشبختمسئولمحورآموزشعلومآزمايشگاهي
)چالشهاوراهكارها(طرح آموزشي جامع كشوري را مطرح 
نمود و گفت: براساس آمار هاي رسمي موجود، اداره امور فني و 
علمي بسياري از آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي كشور توسط 
افراد فاقد صالحيت قانوني و مطابق با مقررات موجود صورت 

مي پذيرد.
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كنگره ارتقاء كيفيت طي پنج سال گذشته تالش نموده 
است تا با همفكري ساير مراكز دانشگاهي و انجمن هاي 
علمي حوزه آزمايش��گاه، بس��تر الزم جهت دستيابي به 
انديش��ه و برنامه اي واحد كه بتواند پاس��خگو و تامين 
كننده نياز كشور در زمينه فوق الذكر باشد را فراهم نمايد 
و اميد اس��ت كه در ش��ش ماهه اول س��ال 1392 طرح 

آموزشي جامع كشوري را در اين زمينه پيشنهاد دهد.
وي در ارتباط با مباحث و كوريكولوم هاي آموزش��ي 
رشته هاي آزمايشگاهي در دانشگاه ها يادآور شد: بازنگري 
برنامه آموزشي مصوب دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 
در راستاي سياست هاي كالن شورايعالي برنامه ريزي علوم 
پزشكي، براساس برنامه زمان بندي انجام مي پذيرد. ليكن 
فرآيندي كه طي س��ال هاي اخير با آن مواجه مي باشيم، 
ايجاد تغييرات اساس��ي، پرش��تاب، علمي و با استاندارد 
قابل قبول جهاني در حوزه آزمايشگاهي كشور مي باشد 
كه بالطبع در برنامه هاي آموزشي مقاطع تحصيلي موجود 
ناديده گرفته شده و يا به مقدار كافي ديده نشده است. 

دكترسلطانپورمسئولمحوراخالق)حقوقمتقابل( 
به كاربردي نمودن اخالق در آزمايشگاه هاي كشور اشاره 
و بيان كرد: اگر به تعريف كلي كه حقوق كف مناسبات 
انس��اني و اخالق سقف اين ارتباطات است قائل باشيم، 
آنگاه الزم اس��ت ابتدا الزامات حقوقي در آزمايشگاه ها 
را مورد توجه قرار دهيم. هر چند مس��ائل حقوقي لزوما 
پيش نياز قطعي حوزه اخالق نيس��تند ولي از باب االهم 

في المهم اولويت و ارجحيت دارند.
ط��رح مباح��ث عمومي حقوق و اخ��الق با توجه به 
وس��عت عناوين و محدودي��ت زمان مفيد نب��ود لذا از 
گنگره ده��م مقرر گرديد عناوين انتخابي براي اين پانل 
اختصاص��ي و كاربردي باش��د. موض��وع حقوق متقابل 
وسيع ترين فرآيند جاري تمامي آزمايشگاه ها در ارتباط 

و تعامل با مردم است.
مس��ئول محور اخالق (حق��وق متقابل( در خصوص 
دستاورد سال هاي گذشته اين محور گفت: مباحث جدي 
و كاربردي در سال هاي گذش��ته نظير درمان ناباروري، 
تش��خيص پيش از تولد و اجراي برنامه هاي غربالگري 
پس از تولد و حواش��ي حقوقي آن ها براي آزمايشگاه ها 

كه هر روز عرصه هاي ناپيدايي از آن ها آش��كار مي شود 
براي همكاران جامعه آزمايش��گاهي بسيار مهم، مفيد و 

قابل استفاده بوده است.
در ادام��ه دكت��ر س��لطانپور به بيان ض��رورت محور 
آزمايشگاه، پرس��تار، بالين (تعامل تيم سالمت در حوزه 
آزمايشگاه(پرداخت: تش��خيص درمان و پايش بيماران 
در مراكز بيمارس��تاني در تعامل ميان سه گروه پزشكان، 
پرس��تاران و بخش هاي پاراكلينيك منجمله و باالخص 
آزمايشگاه ها جريان مي يابد. اين ارتباط هرچه نزديك تر 
و روان تر تعريف و اجرا شود نتيجه بهتر و ارائه خدمت 
موثرتر خواهد بود. در گنگره يازدهم نشس��ت مستقلي 
بدين منظور پيش بيني مي شود كه با مشاركت پزشكان، 
پرستاران و مسئولين فني آزمايشگاه ها اجرا خواهد شد.

تدوين گايد الين هاي مشترك در زمينه همكاري هاي 
مختلف نظير خدمات متناس��ب بخش هاي ويژه، بخش 
اورژانس و... ، تعامالت نزديك و موثر و برطرف كردن 
ابهامات ناش��ي از عدم مفاهمه، از اهداف اين نشس��ت 

است.
وي رابطه ميان آزمايش��گاه و بالين را در عين مطلوب 
ب��ودن ناكافي دانس��ت و اظهار ك��رد: ارتباطات كنوني 
مطلوب اس��ت ولي كافي نيس��ت. به دلي��ل همراهي و 
همكاري هميش��گي و دائمي، بهينه س��ازي اين فرآيند 
به تعبير ش��عار اصلي گنگره پايان ناپذير است و ارتباط 
مستمر تيم درمان به افزايش بهره وري در ارائه خدمات 

درماني منجر خواهد شد.
دكترسيفيمس��ئولمحورمايكوباكتريومهايغير
توبركلوزيوس��لخارجريوي، يكي از مباحث مهم 
و قاب��ل تام��ل در عفونت هاي ناش��ي از مايكوباكتريوم 
توبركلوزيس را س��ل خ��ارج ريوي دانس��ت و گفت: 
محوره��اي انتخاب ش��ده در كنگره امس��ال در مبحث 
عفونت هاي مايكوباكتريايي در حقيقت دو مبحث تقريبا 
فراموش شده ولي بسيار پر اهميت در كنترل بيماري سل 
در كش��ور مي باشند. مايكوباكتريوم هاي غير توبركلوزي 
در ايج��اد عفونت ه��اي مختلفي دخال��ت دارند كه در 
برخي موارد ش��بيه سل است ولي روش هاي درماني در 
س��ل با عفونت هاي ناشي از انواع آتيپيك بسيار متفاوت 

موضوع 
حقوق متقابل 
وسیع ترین فرآیند 
جاري تمامي 
آزمایشگاه ها در 
ارتباط و تعامل با 
مردم است.
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بوده و به همين جهت بررس��ي هاي دقيق جهت تعيين گونه در 
نمونه هاي باليني بسيار حائز اهميت است. سل خارج ريوي نيز از 
مباحث مهم و قابل تامل در عفونت هاي ناشي از مايكوباكتريوم 
توبركلوزيس اس��ت ك��ه اغلب به داليل مختلف در تش��خيص 

كلينيكي و آزمايشگاهي چالش هاي متعددي وجود دارد.
دكتر سيفي ضمن اشاره به شيوع باالي سل در كشور به عنوان 
يك بيماري عفوني يادآور ش��د: سل از بيماري هاي عفوني مهم 
ايران به ش��مار مي رود كه همچنان ش��يوع بسيار بااليي داشته و 
مي توان��د به صورت ريوي و خارج ريوي تظاهر كند. پراكندگي 
سل خارج ريوي در مقايسه با سل ريوي كم نبوده و خصوصيات 
اپيدميولوژيك خاصي دارد. حدود 35 تا 40 درصد موارد س��ل 
ش��امل س��ل خارج ريوي بوده و س��ل غدد لنفاوي شايع ترين 
نوع آن اس��ت و پس از آن س��ل پلور، استخوان، دستگاه ادراری 
تناس��لي، مننژ و گوارش قرار دارند. بيشتر مبتاليان به سل خارج 
ري��وي، زنان و افراد جوان هس��تند. درمان به موقع س��ل خارج 
ريوي بسيار مهم و تعيين كننده است و مي تواند به كاهش مدت 
بيماري، درمان موثر و كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني ناشي 

از سل و كنترل بيماري در جامعه كمك كند.
برخي از مايكوباكتريوم هاي آتيپيك بيماري ش��به س��ل ايجاد 
مي كنند كه اغلب با س��ل اش��تباه گرفته مي ش��ود و تمايز آن ها 
بس��يار مشكل است زيرا نه تنها از نظر عالئم باليني بلكه از نظر 
مورفولوژي باكتري و خصوصيات رنگ آميزي اس��يد فس��ت و 
نتيجه  تس��ت هاي بيوش��يميايي با مايكوباكتري��وم توبركلوزيس 
مش��ترك هس��تند. س��ير باليني و روش هاي درماني در س��ل با 
عفونت هاي ناش��ي از گونه هاي آتيپيك متفاوت اس��ت و درمان 
عفونت هاي ناشي از مايكوباكتريوم هاي آتيپيك به دليل مقاومت 
به طيف وس��يعي از آنتي بيوتيك ها مش��كل است كه اين امر به 
خص��وص در افرادي با نقص سيس��تم ايمني يا مبتاليان به ايدز 
يكي از داليل مهم شكس��ت درمان به حساب مي آيد. لذا داشتن 
اطالعات صحيح از ميزان شيوع گونه هاي آتيپيك در موارد باليني 
و محيطي مي تواند به نوبه خود كمك ش��اياني در كنترل بيماري 

سل نمايد.
دكتروليزادهمسئولمحورآزمايشگاهوبالين:آزمايشگاه
وعفونتهايچش��مي در ارتباط با ض��رورت ارائه اين محور 
توضي��ح داد:در ابت��دا از زحمات فراوان مس��ئولين و همكاران 
برگزار كننده كنگره تش��كر مي كنم. امسال نيز به مانند چند سال 

گذش��ته يكي ديگر از مباحث ميكروب شناس��ي - عفوني را با 
عنوان عفونت هاي چشمي در كنگره مورد بحث قرار خواهيم داد 
تا مس��ائل، مشكالت و روش هاي تشخيصي را از ديدگاه باليني 
و آزمايشگاهي مطرح نماييم. هر چند كه در كتاب هاي ميكروب 
شناس��ي تشخيصي به عفونت هاي چش��مي اهميت زيادي داده 
ش��ده است ولي در حوزه هاي آموزشي و بازآموزي عفونت هاي 
چشمي مورد توجه قرار نگرفته و درخواست هاي آزمايش براي 
بررس��ي اين گونه از عفونت ها كم و معم��وال محدود به مراكز 
تخصصي است و از اين رو تعدادي از همكاران با روش مناسب 

بررسي نمونه هاي چشمي آشنايي ندارند. 
عفونت هاي چش��مي از ش��ايع ترين مش��كالتي است كه در 
چش��م ايجاد مي ش��ود و طيف گس��ترده اي از عوامل ميكروبي 
شامل ميكروارگانيس��م بيماري زا، فرصت طلب و فلور معمول 
در ايج��اد آن دخال��ت دارند. اين عفونت ه��ا از موارد خفيف و 
خود محدود ش��ونده اي مانن��د بلفاريت تا م��وارد حادي چون 
كراتيت و اندوفتالميت را ش��امل مي ش��ود. گاهي عوامل مستعد 
كننده اي چون اس��تفاده از لنز هاي تماس��ي آلوده اهميت دارند. 
عفونت ه��اي حاد چش��مي، بس��ته به محل و ش��دت درگيري، 
مي تواند به س��رعت منجر به كوري و يا اختالالت جدي گردد. 
تشخيص آزمايشگاهي در شناسايي عوامل معمول و غير معمول 
عفونت هاي چشمي حاد و مزمن، تشخيص مقاومت هاي دارويي 
در موارد عدم پاس��خ به درمان هاي متعارف و نيز تشخيص هاي 
افتراقي، تاثير بس��يار دارد. شناخت انواع عفونت هاي چشمي و 
نحوه صحيح نمونه گيري، بررسي ميكروسكوپي، كشت، تفسير 
نتاي��ج، آزمون هاي آزمايش��گاهي و روش ه��اي مولكولي حائز 
اهميت مي باشد و به همكاري نزديك ميان متخصصين چشم و 

آزمايشگاه نيازمند است. 
در نشست آزمايشگاه و عفونت هاي چشمي از ديدگاه باليني و 
آزمايشگاهي عفونت هاي چشمي در 7 بخش شامل سه سخنراني 
باليني توسط سه تن از استادان فوق تخصص چشم در ارتباط با 
كراتيت، اندوفتالميت، داكريوسيتيت، كاناليكوليت، سلوليت هاي 
پره - س��پتال و اربيتال و 4 س��خنراني آزمايش��گاهي در ارتباط 
با تشخيص آزمايش��گاهي عفونت هاي چشمي ناشي از عوامل 
قارچي، انگلي، ويروس��ي و باكتريايي، مورد بحث و تبادل نظر 
قرار خواهد گرفت. اميدواريم همانند س��ال گذش��ته با بحث و 
تبادل نظر با همكاران ش��ركت كننده در نشست و پانل، به جمع 
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بندي مناسبي دست يابيم.
 محور آزمايش��گاه و عفونت هاي چشمي براي اولين 

بار در كنگره برگزار مي گردد. 
ايشان همچنين به دس��تاورد هاي محور عفونت هاي 
تنفس��ي كه در س��ال گذشته مس��ئوليت آن را به عهده 
داش��ته اند اش��اره و بيان نمود: در كنگره سال گذشته در 
ارتباط با عفونت هاي تنفسي بحث شد. به طور خالصه 
مي ت��وان گفت ك��ه مهم ترين چالش آزمايش��گاهي در 
شناس��ايي عفونت هاي تنفس��ي روش مناس��ب كشت 
نمونه هاي تنفسي با توجه به نوع نمونه و تفسير درست 
نتايج اس��ت. همچنين بررس��ي ميكروسكوپي در موارد 
عفونت هاي تنفسي تحتاني و نحوه صحيح گزارش دهي 
اهميت دارد و مي تواند از گزارش هاي نادرست مثبت يا 
منفي كاذب جلوگيري كند. متاسفانه ارجاع بيماران تحت 
درمان با آنتي بيوتيك از س��وي پزشكان در عفونت هاي 
تنفس��ي فوقاني و ي��ا عفونت هاي تنفس��ي تحتاني نوع 
اكتس��ابي، امكان جداسازي ميكروارگانيسم ها را كاهش 
مي دهد و منجر به جواب هاي منفي كاذب مي ش��ود. در 
عفونت هاي تنفس��ي تحتاني نوع بيمارستاني كه معموال 
توس��ط ميكروارگانيسم هاي مقاوم ايجاد مي شود، تعيين 
عام��ل عفونت و الگوي مقاومت دارويي بس��يار مهم و 

حياتي است.
دكتربختياريمس��ئولمح��ورپژوهشهايعلوم
آزمايشگاهي)ديابت(، چاقي را شايع ترين علت اصلي 
بيماري ديابت نوع 2 ذكر كرد و گفت: كم تحركي افراد 
به دليل زندگي ماشيني، اس��ترس ها و هيجانات جامعه 
شهري بيماري ديابت را به طور فزاينده اي افزايش داده 
است. بنابراين مي توان با تنظيم برنامه هاي مناسب غذايي 
و ورزشي از چاقي افراد جلوگيري كرد و تا حد زيادي 
اي��ن بيماري را كنترل نمود. البت��ه بيماري ديابت باعث 
ب��روز بيماري ه��اي قلبي- عروقي مي ش��ود كه خود از 

شايع ترين علل مرگ و مير است.
مس��ئول محور ديابت در ارتباط با نقش آزمايشگاه ها 
در تش��خيص، كنترل و پايش اين بيم��اري اذعان كرد: 
آزمايشگاه ها به لحاظ تشخيص، كنترل و پايش بيماري 
ديابت نقش برجسته اي دارند. طبق آخرين استاندارد ها 

تش��خيص ديابت ب��ا اندازه گيري قند خ��ون در حالت 
ناش��تا و دو س��اعت بعد از خوردن 75 گرم گلوكز و يا 
اندازه گيري ميزان هموگلوبين قندي شده انجام مي شود. 
بنابراين آزمايشگاه ها بايد به روش هاي جديد تشخيص 
دسترس��ي پيدا كرده و از كيت ها و تجهيزات استاندارد 
براي اندازه گيري اين مهم استفاده كنند. در مورد پايش 
ني��ز هنگامي كه يك بيمار ديابت��ي تحت درمان دارويي 
و غذاي��ي قرار مي گي��رد براي كنترل بيم��اري از همان 
پارامتر هاي تشخيص استفاده مي شود. در نتيجه يكي از 
س��تون هاي اصلي مديريت ديابت آزمايشگاه ها هستند. 
در كنگره امس��ال براي اين محور نشست ويژه اي را در 
نظر گرفته ايم و س��عي مي كنيم آخرين اس��تاندارد هاي 
تش��خيص و پايش ديابت را مجددا مورد بررس��ي قرار 
داده و ب��ه پژوهش ها و تحقيقات همكاران در اين زمينه 

بپردازيم. 
دكترس��ميعيمس��ئولمحورتضمي��نكيفيتو
اعتباربخش��يدر خصوص دس��تاورد هاي اين محور و 
مباحث آن پاسخ داد: س��ابقه اين محور به اولين كنگره 
ارتق��اء كيفيت خدمات آزمايش��گاهي بر مي گردد كه از 
موثرتري��ن محوره��اي اين همايش منحص��ر به فرد در 
بهبود كيفيت مديريت آزمايشگاه هاي پزشكي و خدمات 
آزمايشگاهي است. از دستاورد هاي اين محور مي توان به 
تمديد فعاليت آزمايشگاه ها بر اساس اعتبار بخشي هاي 
انجام ش��ده در س��ال 1390، برنامه ريزي براي افزايش 
توانمندي و ارزيابي صالحيت مميزان، رتبه بندي مميزان، 
برنام��ه ريزي براي آموزش هاي الزم مميزان بر اس��اس 
ارزيابي هاي انجام ش��ده، به روز كردن اس��تاندارد هاي 
آزمايش��گاهي و چك ليس��ت ه��ا، برنامه ري��زي براي 
تش��كيل نهاد هاي اعتبار بخش با مشاركت انجمن هاي 
علمي آزمايشگاهي، برنامه ريزي براي الكترونيك نمودن 
فرآيند مميزي و بازنگري سيستم و بررسي دستاوردها و 
چالش هاي فرآيند مميز در آزمايشگاه هاي پزشكي اشاره 
نم��ود كه هر يك از اين م��وارد در پانل تضمين كيفيت 
و اعتبار بخشي كنگره يازدهم نيز مورد بحث و بررسي 
قرار خواهن��د گرفت. همچنين در اي��ن پانل مخاطبين 
عالوه بر مشاركت و ارائه نقطه نظرات خود از يافته هاي 

آزمایشگاه ها به 
لحاظ تشخیص 
کنترل و پایش 
بیماري دیابت 
نقش برجسته اي 
دارند.
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به دست آمده و راهكارهاي ارائه شده آگاه خواهند شد.
س��پسدكترهاشميمدنیمس��ئولمحورسالمتخانوادهو
آزمايش��گاه)اهميتغربالگري( به نقش اين محور در پيشگيري 
از بيماري ها اش��اره نمود و خاطر نشان ساخت:مبحث غربالگري 
بيماري ها با استفاده از تست هاي آزمايشگاهي يك موضوع مرسوم 
در اقص��ي نقاط دنيا بوده كه به لحاظ انس��اني، اخالقي و اقتصادي 
براي بيمار و جامعه از ارزش بااليي برخوردار اس��ت. غربالگري به 
منظور جلوگيري از ابتال ف��رد به بيماري انجام مي گيرد. به عبارت 
ديگ��ر با انجام برخي از آزمايش ه��اي مورد نياز مي توان از تحميل 
عوارض بيماري به ش��خص و يا پيشرفت آن جلوگيري كرد. براي 
مثال بيماري ديابت يك بيماري عمدتا ارثي است. عالئم اين بيماري 
آرام آرام تحميل مي ش��ود يعني ممكن اس��ت فردي ديابت داشته 
باشد ولي عالئم آن طي چند سال بروز كند. بنابراين با انجام تست 
غربالگري ديابت كه بس��يار س��اده و كم هزينه اس��ت مي توان اين 
بيماري را تش��خيص داد و قبل از ش��يوع با رژيم غذايي، ورزش و 
دارو آن را كنترل نمود. س��رطان رحم از ديگر بيماري هايي اس��ت 
كه با انجام تس��ت هاي غربالگري امكان كنترل آن به راحتي وجود 

دارد. 
ايشان يادآور شد: تس��ت هاي غربالگري روز به روز در حال 
گس��ترش اس��ت و نياز جامعه به انجام اين دس��ته از تس��ت ها 
ضروري اس��ت. در اين پانل پژوهش��ی كه در سازمان خدمات 

درماني نيرو هاي مسلح انجام شده گزارش خواهد شد. 
دكت��رصادق��يتبارمس��ئولمح��ورپژوهشه��ايعلوم
آزمايشگاهي در خصوص اهداف و مباحث اين محور توضيح 
داد: طبيعت��ا يافته هاي جديد در اين ح��وزه، تحقيقات همكاران 
در دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
و مق��االت مروري و تحقيقي فرصت مناس��بي اس��ت تا بتوان 
جنبه هاي متنوع اين حوزه را به اطالع عموم رساند. در اين حوزه 
الزاما اقدامات آزمايش��گاه هاي ميكروب شناسي مد نظر نيست 
بلكه بس��ياري از بيماري هاي ميكروبي مي تواند از طريق بررسي 
شاخص هاي آنتي بادي و يا روش هاي مولكولي مورد شناسايي 
قرار گيرد. تا كنون در خصوص اين محور مقاالت بسيار متنوع و 
جالبي از سوي همكاران آزمايشگاهي دريافت شده است ولي با 
توجه به محدوديت زماني تعدادي به صورت سخنراني و مابقي 
به ش��كل پوستر ارائه خواهند ش��د. معتقدم اگر اين محور رتبه 
نخس��ت مقاالت محور هاي 16 گانه را به خود اختصاص ندهد 

جزو سه رتبه اول خواهد بود. 
دكتر صادقي تبار به دستاورد هاي محور آزمايشگاه و ناباروري 
(زنان( كه در س��ال گذش��ته مس��ئوليت آن را به عهده داشته اند 
اش��اره نمود و گفت: مبحث ناب��اروري، عوارض و علوم مرتبط 
با آن روز به روز در حال گس��ترش اس��ت. ب��ا توجه به اين كه 
پايش ها و تس��ت هاي آزمايشگاهي ركن اساسي در تشخيص و 
درمان معضالت از جمله ناباروري هستند، كنگره ارتقاء كيفيت 
ب��ا اختصاص پانلي به اين ح��وزه و دعوت از متخصصين، ابعاد 
گس��ترده آن را براي جامعه آزمايشگاهي مشخص كرد. در حال 
حاضر نيز محور هاي مختلفي در حوزه ناباروري مطرح و ناشناخته 
است كه مراكز درمان ناباروري پيشرو مانند ابن سينا، رويان و... 
براي توس��عه اين بخش فعاليت مي كنند. همچنين مباحثي مانند 
سالمت جنسي، سقط مكرر، درمان هاي جايگزين در ناباروري و 

مبحث اهدا، تنوع بسياري در اين رشته ايجاد نموده است. 
دكترپوپكمس��ئولمحورآزمايش��گاهوبالين:آزمايشگاه
وترومبوفيلي ب��ه ضرورت ارائه اين مح��ور پرداخت و اذعان 
كرد:هدف اصلي اين محور مروري بر ترومبوفيلي و مش��كالت 
تشخيصي باليني و آزمايشگاهي بيماران به خصوص در دو گروه 
خانم هاي باردار با عاقبت نامطلوب و بيماران سكته مغزي است. 
ترومبوفيلي نارسايي هاي سيستم انعقادي است كه فرد مستعد به 

تشكيل لخته مي شود. 
اين لخته مي تواند در وريد ها يا ش��ريان ها اتفاق بيافتد و داراي 
عوارض خفيف و شديدي است كه منجر به مرگ بيمار نيز خواهد 
ش��د. اكنون با پيش��رفت تكنولوژي هاي جديد قدرت تشخيص 
بيماري ها بيشتر شده است، بنابراين بايد سعي نماييم اين محور را 

با توجه به مباحث مختلف مورد بررسي قرار دهيم.
 براي اين پانل از همكاران آنكولوژيست، نورولوژيست و فوق 
تخصص زنان و زايمان دعوت به عمل آمده اس��ت. زيرا بيماران 
هنگام وجود عارضه به آنكولوژيست ها جهت مروري بر سيستم 
انعقادي و يا نورولوژيس��ت ها به دليل درگيري بيماري با سيستم 

اعصاب مركزي مراجعه مي كنند. 
همچني��ن خانم هاي ب��اردار به دليل وجود س��قط هاي مكرر، 
كاه��ش رش��د داخل رحم��ي جني��ن و... ب��ه هم��كاران فوق 
تخصص زن��ان و زايمان ارجاع داده مي ش��وند. اينجانب نيز در 
 پان��ل مربوط��ه به مس��ائل آزمايش��گاهي مرتبط با اي��ن بيماري

 خواهم پرداخت. 
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با توجه به اعالم تعرفه صفر درصدي آزمايش��گاه ها توسط 
وزارت بهداش��ت در سال گذش��ته همكاران اين صنف بزرگ 
با مشكالت بس��ياري مواجه ش��ده اند كه تعطيلي بسياري از 
آزمايش��گاه ها را نيز به همراه داشته اس��ت. بنابراين در تاريخ 
ش��انزدهم بهمن ماه به منظور اتخاذ تدابي��ر الزم در اين زمينه 
جلس��ه اي ب��ا حض��ور مس��ئولين انجمن هاي دكت��راي علوم 
آزمايش��گاهي، متخصصين علوم آزمايش��گاهي باليني، آسيب 

شناسي و ژنتيك در دفتر انجمن تشكيل شد. 
در ابت��دا دكترصاحبالزمان��ي ضمن خير مقدم به تمامي 
همكاران، به تعرفه آزمايشگاهي و اهميت آن پرداخت و گفت: 
تورم امروز باعث شده تا قيمت كيت و تجهيزات بيش از حد 
افزايش يابد. بنابراين تصميم گرفته ش��د تا با تشكيل جلسات 
متعدد و تعيين كار گروه هاي مربوطه فعاليت هاي كارشناس��ي 
و مطالعات الزم براي تعيين تعرفه س��ال 1392 را انجام دهيم. 
همچنين با مش��خص نمودن قيمت پايه تست ها توسط كميته 
تشكيل ش��ده از انجمن هاي س��ه گانه آزمايشگاهي و انجمن 
ژنتي��ك مي توانيم برخي از مش��كالت را برطرف كنيم. البته با 
مشخص نمودن قيمت پايه تست ها، بايد قيمت تمام شده آن ها 

را نيز برآورد كرده تا مسائل خود را با مستندات بازگو كنيم.
برخ��ي از دوس��تان نيز بيان كردند در دفترچه تنظيم ش��ده، 

جداولي تحت عنوان قيمت پايه و قيمت پيش��نهادي را ايجاد 
نماييم. براي مثال بين 0 تا 150 درصد افزايش را در تس��ت ها 
با قيمت پايه مش��خص، ش��ناور كنيم. طي س��ال هاي گذشته 
درص��دي به تعرفه هر دو بخش آناتوميكال و كلينيكال افزوده 
ش��د كه همكاران بايد با تشكيل كميته كارشناسي در رابطه با 
تس��ت هاي پاتولوژي نظرات خود را اعالم كنند. در اين راستا 
انجمن راديولوژي نيز بايد پيشنهادات خود را به جلسه اصلي 
متش��كل از نمايندگان تام االختيار انجمن هاي پاراكلينيك ارائه 

دهد. 
وي در خصوص مشكالت همكاران ساكن در استان فارس 
يادآور ش��د: اخيرا تصميم گيري شده اس��ت كه آزمايشگاه ها 
ب��ا 56 درصد تعرفه بخش خصوصي مص��وب دولت قرارداد 
ببندند. همچنين طي گفتگويي از همكاران موس��س يا مسئول 
فني ساكن در شهر ش��يراز درخواست نمودند تا قرارداد طرح 
پزشك خانواده را امضا نمايند در غير اين صورت قرارداد آن ها 
با س��ازمان هاي بيمه گر لغو خواهد ش��د. بنابراين اين مسائل 
سبب بروز مش��كالت بسياري براي آزمايشگاه هاي كوچك و 

بزرگ شده است.
دكتركرمي رفت��ار دوگانه مس��ئولين را باعث بروز تمامي 
مش��كالت دانس��ت و اذعان نم��ود: مس��ئولين از فاكتور ها و 

فرهنگ سازي تعرفه سبب کاهش در اتالف 
هزینه ها مي شود

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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هزينه هاي متحمل به آزمايش��گاه ها كامال مطلع هستند ولي قادر 
به اعالم رس��مي افزايش 150 درصدي تعرفه اين قشر نخواهند 
ب��ود. زيرا در صورت اعالم، از منابع مالي مورد نياز براي افزايش 
تعرفه برخوردار نيس��تند، اينجانب پيش��نهاد مي دهم انجمن هاي 
آزمايش��گاهي براي همكاران شيراز وكيل استخدام كنند تا مسئله 

پيش آمده را پيگيري نمايد. 
معتقدم تنها فاكتور در نظر گرفته ش��ده براي تعيين تعرفه سال 
1392 قدرت خريد بيماران است. بنابراين ما بايد تعرفه كارشناسي 
شده اي را تعريف كنيم كه قدرت پياده سازي آن را داشته باشيم. 
همچنين بايد در اين راس��تا توانايي مراجعه بيماران به آزمايشگاه 

را مد نظر قرار دهيم.
جامعه آزمايشگاهي با دو چالش اصلي براي سال آينده مواجه 
اس��ت، نخست قدرت خريد بيماران اس��ت و دوم اين كه تا چه 
ميزان از همراهي آزمايشگاه ها به ويژه آزمايشگاه هاي بزرگ شهر 
ته��ران براي اجراي تعرفه جديد برخ��وردار خواهد بود. معتقدم 
اگر در اين راستا فعاليت ها را به درستي انجام دهيم، تعرفه تعيين 
شده براي سال 1392 فراگير مي شود زيرا ادامه حيات بدون پياده 

سازي آن غير ممكن است. 
دكترزينعلي به تعرفه بخش ژنتيك اش��اره و بيان كرد: ميزان 
افزايش تعرفه اين بخش تا سه برابر نيز اندك است زيرا كيت هايی 
كه در گذش��ته با مبلغ دو ميليون تومان خريداري مي شدند اكنون 
به هشت ميليون تومان افزايش يافته اند.  در خصوص فعاليت هاي 
ژنتي��ك حدود 70 درص��د هزينه ها مربوط ب��ه كيت ها و موادي 
اس��ت كه از كشورهاي ديگر وارد مي شوند. عالوه بر اين مسائل 
متاس��فانه شاهد آن هستيم كه تعداد بيماران و قدرت خريد آن ها 
هر روز كاهش پيدا مي كند. لذا با افزايش تعرفه ها نيز ممكن است 

از اين تعداد كاسته شود. 
دكترغروي با توجه به ش��رايط اقتصادي موجود در كش��ور، 
تعيين نرخ براي مدت زمان يكس��ال را امري غير منطقي دانست 
و اضاف��ه نمود: اكنون انجمن هاي چهارگانه بايد با تجميع، تعرفه 
پلكاني تعيين كنند تا براي 6 ماهه اول س��ال 1392 براس��اس آن 
فعاليت هاي خود را پيش برند. اعالم تعرفه ساليانه منجر به بروز 
مشكالت بسياري مي شود و به دليل عدم تجميع در كنار يكديگر 
براي تعيين تعرفه نيمه دوم سال 1391، طبيعي است كه مسئولين 
دولتي تصور كنند جامعه آزمايشگاهي در وضعيت خوبي به سر 
مي برد. بنابراين به عنوان اولين پيش��نهاد معتقدم بايد به قدرت و 

وحدت ميان خود بها دهيم.

يكي از فعاليت هاي مهمي كه همكاران بايد انجام دهند، 
ايجاد س��تون هاي مقايسه اي براي مش��خص نمودن تغييرات در 
هزينه هاي خريد كيت و تجهيزات طي س��ال هاي گذشته است. 
زي��را بدين طريق مس��تنداتي قابل اثبات براي ارائه به مس��ئولين 

فراهم می شود.

دكترش��مسبرهاندر خصوص مباحث مطرح شده توسط 
هم��كاران نظرات خود را بيان نمود: برآورد قيمت پايه به منظور 
تعيين تعرفه فعاليتي زمان بر اس��ت. بنابراين مي توان نرخ امروز 
نظام پزشكي را به عنوان قيمت پايه در نظر گرفت، سپس درصد 

پيشنهادي خود را براي تمامي تست ها اعالم كرد.
دكترصرافنژاد در ارتباط با تعيين تعرفه گفت: تعيين تعرفه 
طبق مصوبه دولت بايد توس��ط شورايعالي بيمه سالمت صورت 
گيرد كه هنوز بعد از دو سال تشكيل نشده است. بنابراين سازمان 
نظام پزشكي مطابق با مصوبه مجلس تا پياده سازي اين مهم قادر 

به تعيين تعرفه خواهد بود. 
در تمامي كشور ها براي تعيين تعرفه بدين گونه عمل مي شود 
كه مواد و كيت مصرفي براي هر تست حدود 10 الي 20 درصد 
قيمت تعرفه آن را تش��كيل مي دهد. در نتيجه پيش��نهاد مي دهم 
تعرفه جديد را به ش��كل پلكاني اعالم كنيم بدين معنا كه تعرفه 

اكنون 2 برابر مواد و كيت مصرفي آزمايشگاه ها باشد.
دكترس��لطانپور ب��ه ادامه مكاتبات با مس��ئولين تصميم گير، 
روس��اي دانشگاه ها و مديران كل س��ازمان هاي مختلف تاكيد و 
اظهار كرد: ما بايد اطالعات بس��ياري را در اختيار وكيل انتخاب 
شده قرار دهيم تا بتواند از حقوق جامعه آزمايشگاهي به درستي 

دفاع كند. 
يكي از اقدام��ات موثر انجمن ها در بهمن س��ال 1390 اعالم 
تعرفه بود كه پايه اي براي تعرفه گذاري سال 1391 شد. بهتر است 
براي سال 1392 نيز كتابچه تعرفه را مهيا سازيم تا قبل از ورود به 

سال جديد آن را توزيع كنيم. 
دكترسيدمهدي بهترين روش براي مشخص شدن مشكالت 
نظام ارجاع را حمايت از آن دانست و اذعان كرد: معتقدم تمامي 
مباحث مطرح شده توس��ط همكاران در صورت قرار گرفتن بر 
روي وب س��ايت انجمن ها منجر به بارش افكار خواهد شد كه 
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اين مهم كمك كننده اس��ت. با توجه به تغييرات نرخ ارز نيز بايد 
تعرفه اي را با حداكثر افزايش براي سه ماهه اول سال تعيين كنيم. 
البته بايد در هر فصلي ضريب مورد نظر را براي تعرفه اعالم و از 

طريق سايت اطالع رساني كنيم. 
وي افزود: انجمن ها مي توانند با كمك گرفتن از ش��ركت هاي 
كيت و تجهيزات آزمايش��گاهي مي��زان افزايش قيمت ملزومات 
خود را به صورت جدول طراحي كرده و با اطالع رس��اني آن ها 
از طريق وب س��ايت، مس��ئولين را براي ياري رساندن به جامعه 

آزمايشگاهي آگاه سازند.
دكترفاطمي با اعالم تعرفه سه ماهه براي ابتداي سال موافقت 
خود را اعالم و بيان نمود: در كتابچه تست هاي آزمايشگاهي بالغ 
بر هزار تست وجود دارد كه از اين تعداد شايد حدود صد مورد 
آن ها در آزمايشگاه ها اجرا مي شوند كه مي توان يك درصد كلي را 
به عنوان ضريب براي آمار موجود در نظر گرفت. همچنين براي 
برطرف شدن مشكالت همكاران شهر شيراز نياز است تا انجمن ها 
مكاتباتي را با كميسيون بهداشت مجلس و دانشگاه ها آغاز كنند. 
جامعه آزمايش��گاهي براي تعيين تعرفه بايد از پشتيباني سازمان 
نظام پزشكي برخوردار باشد زيرا تا زمان تشكيل شورايعالي بيمه 

سالمت تنها سازماني است كه توانايي تعرفه گذاري را دارد.  
به عقيده اينجانب حضور وكيل براي پيشبرد مسائل اقتصادي 
انجمن ها مفيد نخواهد بود زيرا اين مهم فعاليتي اختصاصي است 
و مطرح نمودن آن توسط همكاران اين صنف بزرگ تاثير بيشتري 

خواهد داشت. 
دكترش��فقي تعيين تعرفه با توجه به شرايط اقتصادي موجود 
را مناس��ب ندانست و يادآور ش��د: در شرايط موجود تعرفه بايد 
روزانه يا هفتگي اصالح ش��ود زيرا با اس��تناد ب��ه روش قديمي 
سال هاي گذشته امكان ادامه فعاليت وجود ندارد. همچنين براي 
پيش��برد سريع امور نياز است تا كميته كارشناسي تشكيل شده از 

نماينده انجمن ها دائما مشغول به فعاليت باشد. 
دكترپوپكضمن اشاره به عدم پيشرفت فعاليت هاي مربوط 
به تعيين شناس��نامه خدمات طي س��ه سال گذش��ته پيشنهادات 
خ��ود را براي ادامه امور مطرح كرد: تش��كيل كميته اي از نماينده 
انجمن ه��ا ب��راي پيگيري ام��ور مربوط به جامعه آزمايش��گاهي 
كامال الزامي اس��ت. يكي از مسئوليت هاي اصلي اين كميته انجام 
مكاتبات مستمر و دائم است. ما مي توانيم در بخش هاي مورد نياز 

از مشاوره هاي حقوقي استفاده كنيم. 

هنگامي ك��ه تعرفه 30 درص��دي براي آزمايش��گاهيان اعالم 
ش��د قيمت ارز در كش��ور بس��يار پايين بود ولي اكنون اين مهم 
رشد چش��مگيري داشته است. در نتيجه اعالم تعرفه براي مدت 
س��ه ماه نيز ايجاد محدوديت مي كند. در اين زمينه توجه به نوع 
تس��ت ها (ساده، متوسط و پيچيده( بسيار حائز اهميت است زيرا 
در تكنولوژي هاي پيش��رفته، تاثير توليدات داخلي اندك اس��ت. 
بنابراين با تعريف يك ضريب شناور  مناسب و منطقي بايد توان 
بيماران را نيز مد نظر قرار داد زيرا افزايش غير واقعي تعرفه بدون 
در نظر گرفتن اين امر مش��كالت بس��ياري را به وجود  خواهد 
آورد. اكنون تعداد قابل توجهي از ش��ركت هاي وارد كننده كيت 
و تجهي��زات با ارز مرجع ملزومات مورد ني��از را وارد كرده اند 
كه ممكن اس��ت در سال آينده موجود نباشد. نهايتا كميته اي بايد 
ضريب را با توجه به نرخ ارز براي سه گروه تست هاي پيشرفته، 

متوسط و روتين مشخص سازد.
در نهايت دكتر صاحب الزماني به ايجاد كميته كارشناس��ي از 
نمايندگان انجمن ها تاكيد نمود و گفت: كميته متشكل از نمايندگان 
انجمن ها بايد هر چه سريع تر مشخص شود تا به صورت كامال 

جزيي پيگيري مسائل و مشكالت را به عهده گيرد.
با توجه به اهميت موضوع، پيرو نخس��تين جلس��ه نشس��ت 
ديگري نيز در تاريخ بيست و سوم بهمن ماه با حضور انجمن هاي 
علوم آزمايشگاهي، آسيب شناسي، متخصصين علوم آزمايشگاهي 

باليني و ژنتيك در دفتر انجمن برگزار گرديد.
در ابت��دادكت��رهاش��ميمدنی به ع��دم يكپارچگ��ي ميان 
آزمايش��گاه ها پرداخت و گفت: ما بايد با س��ازمان هاي بيمه گر 
تعامل داش��ته و فعاليت هاي خود را براي تعيين تعرفه با سازمان 
نظام پزش��كي هماهنگ سازيم. اكثر همكاران استان هاي مختلف 
به غير از تهران در خصوص تعرفه عملكرد خوبي داشته اند.  زيرا 
تعارضات صنفي را كنار گذاشته و ميزان درصد اجرايي را مشخص 
كرده اند.  برخي از تست هاي عمومي هزينه هاي نسبتا بااليي را به 
خود اختصاص مي دهند كه بايد براساس ميزان متوسط تورم طي 
يك سال گذشته و سال آينده درصدي براي آن ها نيز تعيين شود. 
همچنين مي توانيم با توجه به نوع تس��ت، كيت هاي تخصصي را 
گروه بندي كنيم و با اعالم بس��ته اي از ميزان درصد ها در انتظار 

فعاليت هاي تعيين تعرفه توسط سازمان نظام پزشكي باشيم. 
مبحث تعامل و مكاتبات با س��ازمان ها و مسئولين بسيار موثر 
است. اكنون در آزمايش��گاه ها اتالف سرمايه و نيرو وجود دارد. 
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در اين راس��تا باي��د تالش نمود تا با تدوين دس��تور العمل هايي 
امكان ارجاع هر گونه آزمايشي را براي آزمايشگاه ها فراهم آورد. 
بنابراين بايد با فرهنگ سازي تعرفه تعيين شده از اتالف هزينه ها 

جلوگيري كرد.   
دكتركرمي به تعيين بودجه س��ال 1392 اش��اره كرد و گفت: 
بودجه سال 1392 هنوز ابالغ نشده است تا سرانه مشخص شود. 
توانايي بيمه ها نيز به اين مهم بر مي گردد. بنابراين اگر س��رانه با 
كاهش مواجه شود شرايط بيمه اي سال 1392 مناسب نخواهد بود 
كه وقوع اين امر منجر به نزديكي و اتحاد ميان صنف آزمايشگاهي 

مي شود. 
آزمايشگاه هاي بزرگ استان تهران در سال 1392 با تعيين نرخ 
جديد تعرفه همكاري بيش��تري خواهند داشت زيرا در غير اين 
صورت ورشكس��ت مي شوند. مش��كلي كه ممكن است در اين 
راستا با آن مواجه شويم اخذ تعرفه اي باالتر از ميزان تعيين شده 
توسط آزمايشگاه ها است. براي جلوگيري از اين مشكل پيشنهاد 
مي دهم براي افزايش درصد تعرفه، قابليت اجرايي آن را بيش��تر 
از س��ود و زيان آزمايش��گاه ها مورد توجه ق��رار دهيم. همچنين 
انجمن هاي آزمايشگاهي بايد تعرفه پيشنهادي خود را اعالم كنند 

تا سازمان نظام پزشكي قادر به تعيين تعرفه سال 1392 باشد.
دكترزينعلي در ارتباط با اتحاد ميان انجمن هاي آزمايشگاهي 
و انجمن ژنتيك خاطر نشان ساخت: اكنون ارتباط ميان انجمن ها 
نسبت به گذشته قوام بيشتري يافته است. بخش ژنتيك نسبت به 
ديگر بخش ها از آزمايشگاه ها و مراكز خصوصي كمتري برخوردار 
بوده و تعداد آزمايش هايي كه توس��ط بيمه ها در اين بخش مورد 
حمايت قرار مي گيرد بسيار محدود است. براي مثال در خصوص 
غربالگري نوزادان پس از س��ه س��ال پيگيري، سازمان هاي بيمه 
گر قراردادي را منعقد نكرده اند.  اينجانب با ش��ناور شدن نرخ ها 

مخالف هس��تم و در نظر گرفتن تعرفه اي ثابت را براي سه ماهه 
اول سال توصيه مي كنم. 

دكترصاحبالزماني به ادامه مكاتبات و تعامل با مس��ئولين 
تعيين تعرفه اش��اره و بيان كرد: هم��كاران فعال در كميته تعرفه 
بايد هرچه سريع تر درصد پيشنهادي خود را اعالم كنند تا قادر 
به اخذ مصوبه س��ازمان نظام پزش��كي باشيم. معتقدم آزمايشگاه 

مرجع سالمت نيز بايد ما را در اين زمينه ياري نمايد. 
بايد در هر رش��ته اي حداقل براي حدود 40 تس��ت به لحاظ 
تداركات، دس��تمزد پرس��نل، تورم و غيره قيم��ت پايه را تعيين 
نماييم تا هنگام مراجعه به مس��ئولين آن ها را نيز مطلع س��ازيم. 
براي تعيين تعرفه نيز پيش��نهاد مي دهم تمامي تست ها به صورت 
يكس��ان براي سه ماهه اول سال 1392 حدود 35 درصد افزايش 
داشته باشند. همچنين همكاران آزمايشگاهي و راديولوژي بايد با 
تعيين بيانيه اي واقعيت ها را انعكاس داده و اعالم نمايند بيمه ها با 
وضعيت موجود تاثير اقتصادي نخواهند داشت. 35 درصد براي 
س��ه ماهه اول س��ال 1392 به كتاب تعرفه س��ه ماهه پاياني سال 

1391 افزوده خواهد شد.  
دكترصرافنژاد براي پيشبرد امور، رايزني را يك اصل اساسي 
دانس��ت و اظهار نمود: بدون رايزني سيستماتيك و منظم در دو 
بخش دولتي (س��ازمان هاي بيمه گر، آزمايش��گاه مرجع سالمت 
و....( و آزمايشگاه ها امكان ادامه فعاليت ها وجود ندارد. به عبارت 
ديگر ما جامعه آزمايشگاهي بايد تعرفه را به گونه اي تعيين كنيم تا 
آزمايشگاه ها از آن استقبال كنند. مسئله ديگر اين كه فعاليت هاي 
ما براساس سرانه درمان و سالمت نيست كه اگر اين مهم اصالح 
شود، بيمه ها بودجه خود را به آساني دريافت مي كنند و مشكالت 

برطرف مي گردد. 
در سال هاي گذشته بيشتر افزايش درصد تعرفه براي تست هاي 
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روتين ب��ود و آزمايش هاي تخصص��ي افزايش اندكي 
داشتند ولي اكنون به دليل هزينه بر بودن آن ها ادامه اين 
روند صحيح نيست زيرا متضرر شدن آزمايشگاه ها را به 
همراه خواهد داشت. البته در اين راستا مسائل عمومي 
آزمايش��گاه ها مانند پذيرش، نمون��ه گيري، حق فني و 
ايمني بهداشت بيماران بايد در نظر گرفته شود. معتقدم 
تعرفه عالوه بر واقعي بودن بايد اجرايي باشد تا قادر به 

حمايت از آن باشيم.
دكتراكبريمستند سازي را براي تعيين تعرفه امري 
مهم دانست و اذعان كرد: افزايش هزينه هاي آزمايشگاه ها 
تنها مختص به كيت و تجهيزات نيست بلكه بخش هاي 
جانبي ديگر را نيز شامل مي شود. تعامالت و رايزني ها 
مناس��ب اس��ت ولي با توجه به ش��رايط موجود امكان 
ورشكستگي آزمايشگاه ها روز به روز بيشتر مي شود. به 
عبارت ديگر تمامي اجزايي كه تست هاي ما را تشكيل 
مي دهند افزايش چند برابري دارند. بنابراين با مس��تند 
س��ازي افزايش هزينه ها شايد در تعيين تعرفه موفق تر 

عمل كنيم.
دكترس��يدمهديب��ه تعيين تعرفه ب��راي نيمه اول 
س��ال 1392 تاكيد كرد و گفت: سازمان هاي بيمه گر با 
آزمايشگاه ها مشكلي ندارند زيرا 50 درصد آن ها تعرفه 
هيئت وزيران را اجرا مي كنند. اگر تعرفه اجرايي مبناي 
اتحاد آزمايش��گاه ها باشد هيچ گاه مانع از اعالم تعرفه 
واقعي نخواهد شد. البته براي برقراري اتحاد به منظور 
پيش��برد اين هدف بايد با آزمايش��گاه هاي بزرگ شهر 
تهران جلس��اتي را برگزار نمايي��م. تعيين تعرفه واقعي 
س��بب افزايش سود آزمايشگاه ها نمي شود بلكه جزيي 
از حقوق بيمار اس��ت. در واقع مخارج آزمايشگاه ها به 
دالر اس��ت ولي مطالبات آن ها از سازمان هاي بيمه گر 

به ريال محاسبه مي شود. 
وي اضاف��ه نمود: هزين��ه س��ازمان هاي بيمه گر در 
صورت  عقد قرارداد با تعداد محدودي از آزمايشگاه ها 
كاهش مي يابد. اداره كل امور آزمايشگاه ها و آزمايشگاه 
مرجع س��المت بايد جلساتي را با سازمان هاي بيمه گر 
تنظيم كنند و از انجمن ها نيز به عنوان كارشناس دعوت 
به عمل آورند. پيش��نهاد مي ده��م در خصوص مبحث 

يكپارچگي ميان آزمايش��گاه ها نيز آيي��ن نامه اي تنظيم 
شود. 

در پايان دكتر صاحب الزماني جمع بندي نهايي را از 
هر دو جلسه تشكيل شده اعالم نمود:

- براي سه ماهه آخر سال 1391 تعرفه اي با 35 درصد 
افزايش به صورت يكس��ان در تمامي تست ها اعمال و 
در س��ايت ها اعالم گردد. ضمن��ا 35 درصد افزايش به 
صورت يكسان براي سه ماهه اول سال 1392 نيز مورد 

تاييد انجمن ها است.
- فاكتور ها و هزينه هاي مربوط به 40 تست را برآورد 

كرده و به مسئولين ارائه داد.
تخصص��ي  انجمن ه��اي  مجم��ع  نماين��دگان   -
آزمايش��گاهي با مسئولين مختلف مانند معاونت درمان 
تامي��ن اجتماعي، وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي، رئيس كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس، 
مدير عامل س��ازمان خدم��ات درماني و افراد مش��ابه 

جلساتي را تشكيل دهند. 
- انجمن هاي تشخيصي با همفكري يكديگر موضعي 

يكسان را در موارد مختلف مشخص سازند.
- هم��كاران انجمن هاي تخصصي آزمايش��گاهي با 
آزمايشگاه مرجع سالمت جلساتي را برگزار كنند تا اين 

نهاد مهم در زمينه مشكالت آن ها را ياري نمايد.
- با وكيل معرفي شده نيز مصاحبه شد و مقرر گرديد 
نامب��رده به عن��وان وكيل مجمع انتخ��اب و به صورت 

موردي حق الزحمه پرداخت شود.
- مقرر گرديد همكاران ش��يراز نيز وكيلي را انتخاب 
نمايند تا از حقوق آن ها دفاع كند. حق الزحمه وكالت را 

مجمع انجمن هاي آزمايشگاهي پرداخت خواهد كرد.
- مق��رر گرديد نامه اي به امض��اء انجمن ها تنظيم و به 
رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بيمه ها ارسال گردد.

- دكت��ر صاحب الزمان��ي به عنوان مس��ئول مجمع 
انجمن هاي تشخيص پزشكي انتخاب شد. 

اميدواريم با اتحاد و همدلي ميان جامعه آزمايشگاهي 
كميته هاي تخصصي از انجمن هاي مختلف را تش��كيل 
داده و كميسيوني را براي مشكالت صنف آزمايشگاهي 

تعيين كنيم.

مخارج 
آزمایشگاه ها به 
دالر است ولي 
مطالبات آن ها 
از سازمان هاي 
بیمه گر به ریال 
محاسبه مي شود.
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تحکیم ارتباط میان آزمایشگاهیان و پزشکان

پنجمين كنگره آزمايشگاه و بالين با رويكرد اختالالت 
خون��ي از تاريخ 26 لغايت 29 دي ماه 1391 به مدت 4 

روز در مركز همايش هاي رازي برگزار شد.
اين كنگره شامل محور هاي اختالالت خوني و آزمايشگاه، 
سرطان، بيماري هاي عفوني و آزمايشگاه، مديريت راهبرد ها 
در آزمايش��گاه و بالين، آموزش، پژوهش، تحقيق و توليد و 

مشكالت رايج تشخيصي و راه حل هاي آن بود.

در ابت��دادكت��رايراجياندبيرعلم��يكنگره ضمن 
خير مقدم به تمامي اس��تادان و ش��ركت كنندگان اذعان 
ك��رد: در اين مكان بر خود واج��ب مي دانم تا از تمامي 
همكاراني كه ما را در اين زمينه ياري نموده اند تش��كر 
و قدردان��ي نمايم. فعاليت هاي مرب��وط به اين كنگره از 
اواخر فروردين س��ال 1391 آغاز و سپس با راه اندازي 
وب سايت كنگره ارسال مقاالت انجام شد. حدود 930 
مقال��ه دريافت گرديد كه پ��س از داوري، از اين تعداد 
حدود 550 مقاله برگزيده شد ه اند. البته كنگره آزمايشگاه 
و بالين بيش��تر ب��ر پانل ها تاكيد دارد و مس��ائل مبتال به 
را در آن ها مورد بررس��ي ق��رار مي دهد. كليه مقاالت به 
صورت پوستر پذيرفته شده اند و هر يك از نويسندگان 
مي توانند در س��الني كه مختص به اين فعاليت است در 
صورت تمايل پوستر هاي خود را در مدت زمان اندكي 

با حداكثر 5 اساليد ارائه دهند. 

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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ب��ا توجه ب��ه بين المللي بودن كنگره تعدادي از ش��ركت 
كنندگان ما از كش��ور هاي مختلف حضور به هم رسانده اند.  
اميدواري��م كه موسس��ات آموزش��ي و پژوهش��ي با آن ها 
پروتكل ه��اي همكاري داش��ته و دانش��جويان ني��ز از اين 

موقعيت بهره الزم را ببرند.

دكتربيگدليرئي��سكنگرهاز تمامي برگزار كنندگان 
كنگره و دانش��جويان كه افتخار آفرينان حوزه تشخيص و 
درمان كش��ور هستند قدرداني نمود و در خصوص هدف 
اصلي كنگره آزمايشگاه و بالين گفت: هدف اصلي جامعه 
علمي آزمايشگاهيان از برگزاري اين كنگره عالوه بر طرح 
مباحث علمي آزمايش��گاهي، برنامه ريزي و راهنمايي در 
راستاي برقراري و تحكيم ارتباط ميان دو گروه آزمايشگاهي 
و پزش��كان اس��ت. زيرا آن ها قادرند با تسهيل و تصحيح 
خدمات تش��خيصي و درماني، سالمت بيماران را تامين و 
 تضمين كنند كه متاس��فانه جايگاه اي��ن مهم در پانل هاي 

12گانه كنگره خالي است. 
وي يادآور ش��د: پزش��كان در دهه هاي گذشته به دليل 
عدم تنوع و پيچيدگي هاي امروزي قادر بودند با استفاده از 
30 آزمايش جوابگوي نياز هاي تش��خيصي بيماران باشند. 
ول��ي امروزه به دليل تن��وع آزمايش ها ضرورت همكاري 
و حماي��ت آزمايش��گاه ها را به خوبي احس��اس مي كنند. 
به عب��ارت ديگر ضرورت كمك آزمايش��گاه در انتخاب 
مناسب آزمايش و نتايج آن نه تنها در جامعه پزشكي بلكه 
در جوام��ع ديگر نيز مد نظر بوده اس��ت. براي مثال مركز 
كنترل پيشگيري بيماري هاي آمريكا و سازمان هاي مربوطه 
به دليل وجود مش��كالت درماني و تشخيصي مشابه، در 
س��ال 2007 بر لزوم همكاري بيش��تر ميان آزمايش��گاه و 

پزش��كان تاكيد كرده و با تش��كيل كميت��ه اي در صدد از 
بين بردن ش��كاف هاي موجود ميان اين دو گروه مسئول 

برآمده اند. 

دكتروجگانيازمسئولينكنگرهجشنواره دانشجويي 
را ن��وآوري عنوان كرد و توضي��ح داد: فعاليت اصلي اين 
كنگره بيشتر به عهده دانشجويان بوده است كه اميدواريم 
در سال هاي آينده از حضور آن ها بيش از پيش بهره بريم. 
برگزاري جشنواره دانشجويي در اين كنگره به عنوان يك 

نوآوري است. 
وی خاطر نشان ساخت: فضاي نمايشگاهي ايجاد شده 
در حاش��يه كنگره باعث حمايت از آن اس��ت. بنابراين از 
اس��تادان، مديران گروه هاي آموزش��ي و افراد مسئول در 
تجهي��ز آزمايش��گاه ها خواس��تاريم تا با بازدي��د خود از 
غرفه ه��اي نمايش��گاهي ش��ركت ها را ب��راي حضور در 

كنگره هاي آينده تشويق نمايند.
دكت��ر وجگان��ي اظهار كرد: م��ا بايد به تولي��د مواد و 
تجهيزات آزمايش��گاهي در داخل كش��ور بيش از گذشته 
بپردازيم. جامعه علمي آزمايش��گاهيان نيز با برخورداري 
از طيف وس��يع دانشجويان رش��ته هاي مختلف مي تواند 
فعاليت هاي بس��يار خوب��ي را در اين زمين��ه انجام دهد. 
در اين راس��تا از روس��اي انجمن هاي علمي مي خواهيم 
تا با مش��اركت هيئت هاي برد، پاي��ان نامه هاي تحقيقاتي 
و تخصصي دانش��جويان را در جهتي ك��ه منجر به توليد 
فرآورده ها و محصوالت آزمايش��گاهي مورد نياز ش��ود، 

سوق دهند. 
س��پسدرحاش��يهاينهمايشبادكترايراجياندبير
علم��يودكترميرن��ژاددبيراجراييكنگ��رهبهگفتگو

نشستيم.
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دكترايراجيان دبير علمي كنگره آزمايشگاه و بالين
درخصوصپنجمينكنگرهآزمايش��گاهوبالين 

توضيحاتيرابيانفرماييد.
در حوزه علوم پزش��كي و سالمت، تعامل سازنده ميان 
متخصصين علوم باليني و آزمايشگاهي نقش بسيار مهمي 
در ارتقاء كيفي و كمي خدمات ارائه شده به بيماران دارد. 
در كش��ور عزيز ما ايران متاسفانه اين تعامل وجود ندارد 
و يا بس��يار كم رنگ اس��ت. در س��ال جاري با همكاري 
دانش��گاه علوم پزش��كي تهران، پنجمين دوره اين كنگره 
را به ص��ورت بين المللي و با محوريت اختالالت خوني 
برگ��زار نمودند. در اين كنگره عالوه بر انجمن هاي علوم 
پايه پزشكي و آزمايشگاهي، تعدادي از انجمن هاي باليني 

نيز مشاركت فعال داشته اند. 
اين كنگره به صورت ساليانه برگزار مي گردد. هدف از 
برگزاري اين كنگره ايجاد ارتباطي قوي تر ميان همكاران 
آزمايش��گاهي و پزشك اس��ت تا آن ها نيز به هدف غايي 
خود كه ارتقاء س��طح س��المت جامعه است دست يابند. 
هنگامي كه پزش��ك براي اولي��ن بار بيمار را تحت درمان 
قرار مي دهد عمدتا يك تشخيص احتمالي را بيان مي كند 
كه اين مهم بايد توسط ساير قسمت هاي گروه پزشكي از 

جمله آزمايشگاه تاييد شود. 
كش��ورايرانطيچندسالاخيردرزمينهپزشكي
پيش��رفتهايچش��مگيريراداشتهاس��تويكياز
كشورهايياستكهاكنونحدود90درصدازداروها
راتولي��دميكن��د،آيادرمبحثآزمايش��گاهينيزبه

چنينپيشرفتهاييدستيافتهايم؟
برخ��ي از ميهمانان اروپايي ما با بازديد از بخش پيوند 
مغز و استخوان و خون مركز درماني و پژوهشي شريعتي 
از پيش��رفت اي��ن بخش ها متعجب ش��ده اند.  زيرا آن ها 
هنگام وارد ش��دن به كش��ور ما ذهنيت مناس��بي ندارند 
ولي با قرار گرفتن در بطن امور، فعاليت هاي انجام ش��ده 
را بيش از انتظارش��ان تلقي مي كنن��د. بنابراين با توجه به 
ت��الش دولت براي افزايش تولي��دات داخلي و نوآوري، 
ش��ركت هاي داخلي فعاليت هاي بسيار خوبي را در زمينه 
توليد كيت ها و تجهيزات مورد نياز آزمايش��گاهي انجام 

داده اند. 
در نهايت معتقدم كه كشور ايران در بخش آزمايشگاهي 

پيش��رفت هاي چشمگيري را داش��ته و در سطوح بااليي 
قرار گرفته است. 

دكترميرنژاد دبير اجرايي كنگره آزمايشگاه و بالين
آياكنگرهامسالنسبتبهسالهايگذشتهتغييراتي

راداشتهاست؟
با توجه به اين كه تغيير باعث پيشرفت در هر زمينه اي 
مي شود، لذا سياست گذاران كنگره امسال تالش نموده اند 
كه كنگره س��ال جاري نس��بت به دوره ه��اي قبل داراي 
تغييراتي باش��د كه مهم ترين آن ها بين المللي بودن است. 
بنابراي��ن پس از رايزني هاي فراوان با اس��تادان مطرح در 
سراس��ر دنيا، چندين متخصص صاحب نام از كشور هاي 
مختل��ف اروپايي، آفريقايي و آس��يايي برگزيده ش��دند 
و مقرر گردي��د كه طي زمان برگ��زاري كنگره در مراكز 
تحقيقات��ي مختلف كش��ور حضور يافت��ه و در برنامه ها 
سخنراني داشته باشند. لذا برگزار كنندگان كنگره فرصتي 
را ب��راي دانش��جويان و محققان فراه��م آوردند تا با اين 
عزيران در زمينه هاي مختلف علمي تعامل و گفتگو داشته 

باشند.
كنگره آزمايش��گاه و بالين هر ساله با محوريت خاصي 
برگزار مي ش��ود كه در اي��ن دوره اختالالت خوني را مد 
نظر قرار داده اس��ت. بدي��ن منظور در اين زمينه عالوه بر 
برگزاري پانل هاي تخصصي چندين كارگاه آموزش��ي در 
ارتباط با اين موضوع وجود دارد. همچنين در كنگره امسال 
كارگاه هاي ديگري با موضوعات بهداشت دست، دريافت 

لوح كيفيت، بيوانفورماتيك و غيره برگزار مي شود.
هدفازبرگزاريجشنوارهدانشجوييدرحاشيه

برنامههايكنگرهچيست؟
برگزاري جش��نواره دانش��جويي در حاش��يه كنگره به 
منظور ارج نهادن و تش��ويق دانش��جويان برگزيده كشور 
اس��ت كه انجام اي��ن مهم كنگره امس��ال را از دوره هاي 
قبلي متمايز مي كند. هدف از اين جش��نواره دانشجويي، 
شناس��ايي دانش��جويان برگزيده و قدرداني از زحمات و 
ت��الش اين عزيزان اس��ت. بنابراين دانش��جويان در پنج 
گروه كارشناس��ي علوم آزمايش��گاهي، كارشناسي ارشد 
و دكتراي تخصصي علوم پايه پزش��كي و آزمايشگاهي، 
دكتراي حرفه اي گروه پزش��كي و دس��تياري باليني مورد 

ارزيابي قرار گرفته اند.  
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کنگره ارتقاء کیفیت
بزرگترین گردهمایي جامعه آزمایشگاهي کشور

دكترپوپك
رئيسكنگرهارتقاءكيفيت

ب��اتوجهبهاي��نكهكنگرهارتق��اءكيفيتدر
آستانهيازدهمينس��البرگزاريخودميباشدآيا
درطيتمامياينس��الهاتوانستهاستبهاهداف

پيشبينيشدهخوددستيابد؟
ه��دف غاي��ي كنگ��ره، ارتق��اء كيفي��ت خدمات 
آزمايش��گاهي اس��ت. بنابراين طي 10 س��ال گذشته 
اه��داف ويژه خود را در قال��ب محور ها بازگو نموده 
اس��ت كه هر س��ال تعدادي از آن ها ب��ه دليل اهميت 
موضوع با نگرش و راهكارهاي جديد، هم انديش��ي 
هم��كاران و به كار گيري علم روز تكرار مي ش��وند. 
در اين راس��تا بسياري از اهداف كنگره به ثمر رسيده 
است. براي نمونه مبحث اعتبار بخشي براي اولين بار 
در كنگره مطرح ش��د و به دليل اس��تقرار استاندارد ها 
به طور دائم نيز مورد بحث و بررس��ي قرار مي گيرد. 
همچني��ن در عرصه هاي مختلف آزمايش��گاه و بالين 
براي ايج��اد ارتباط مي��ان همكاران آزمايش��گاه هاي 
تش��خيص طب��ي در تمامي س��طوح و پزش��كان در 
تخصص ه��اي مختلف فعاليت هاي مهمي را با مطرح 
نمودن محور هاي 16 گانه در نظر گرفته ايم تا هر چه 

سريع تر به استاندارد هاي روز دنيا نزديك شويم.
 برخي از موضوعات مانند طرح پزشك خانواده و 

نظام ارجاع به دليل مطرح بودن در وزارت بهداشت، 
آزمايش��گاه مرج��ع س��المت و به طور كلي كش��ور 
توجه خاصي را به خود مبذول داش��ته اند كه س��عي 
نموده اي��م در يازدهمين كنگره نيز ب��ه آن ها بپردازيم 
تا مزايا، معضالت و مش��كالت اين طرح را نيز مورد 
بررسي قرار دهيم. محور ديگري تحت عنوان اخالق 
(حقوق متقابل( به دليل مس��ائلي مانند حقوق بيمار و 
آزمايشگاه و مسائل قانوني هر ساله سر تيتر محور هاي 

كنگره است. 
معتق��دم يكي از اقش��اري كه حضورش��ان در تيم 
پزشكي براي بيمار موثر و ارزشمند است و از همكاري 
خوبي با آزمايشگاه هاي كشور برخوردارند، پرستاران 
هس��تند. در مراكز بيمارس��تاني و كلينيكي تعامل تيم 
س��المت در ح��وزه آزمايش��گاه از اهمي��ت خاصي 
برخوردار اس��ت. زيرا ارتباط بسياري از همكاران ما 
در آزمايشگاه ها و بخش هاي باليني از طريق پرستاران 
صورت مي گيرد. در نتيجه محور آزمايشگاه، پرستار، 
بالي��ن (تعامل تيم س��المت در حوزه آزمايش��گاه( به 
عنوان يك فرآيند جديد در كنگره يازدهم مورد توجه 
قرار گرفت تا با ايجاد همكاري بيشتر ميان پرستاران، 
پزشكان و متخصصين معضالت موجود بررسي شده 
و برنامه ريزي هاي الزم براي رفع آن ها صورت گيرد.

در نهاي��ت تص��ور مي كنم تعامل ميان آزمايش��گاه 
و بالين نس��بت به سال هاي گذش��ته بيشتر شده است 
زيرا با پيش��رفت تكنولوژي، جايگاه آزمايشگاه ها در 
تيم پزش��كي معناي واقعي خود را پيدا كرده است و 
اكنون طيف گس��ترده اي از آزمايش هاي تخصصي و 
فوق تخصصي، تفسير، نحوه درخواست و نوع نمونه 
توسط آزمايش��گاه ها انجام مي شود. البته هدف اصلي 
تمامي گروه هايي كه در امر تشخيص و درمان دخالت 

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو

در مراکز 
بیمارستاني و 
کلینیکي تعامل 
تیم سالمت در 
حوزه آزمایشگاه 
از اهمیت خاصي 
برخوردار است.
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دارند بهبود بيمار است.    
جايگاهدانشجويانعلومآزمايشگاهيوجواناناينعرصه

دركنگرهارتقاءكيفيتراچگونهارزيابيمينماييد؟
فعاليت آغاز ش��ده در آزمايش��گاه هاي تشخيص طبي تنها با 
حضور جواناني كه نسبت به گذشته آگاه تر هستند ادامه خواهد 
يافت. از نخستين سال هاي برگزاري كنگره ارسال مقاله فعاليتي 
بود كه س��بب پر رنگ تر ش��دن حضور آن ها ش��د. همچنين 
اس��تفاده از دانشجويان علوم آزمايش��گاهي يا مقاطع باالتر در 
كادر اجرايي كنگره به منظور ترغيب آن ها براي تالش بيش��تر 
صورت مي گيرد. حضور دانشجويان در نمايشگاه جانبي كنگره 
زمينه آش��نايي بيشتر آن ها با كيت ها، تجهيزات فوق تخصصي 
و تكنولوژي هاي روز را كه ممكن اس��ت در دوران كارآموزي 
خود امكان آش��نايي با تمامي آن ها را نداش��ته باش��ند، فراهم 
مي آورد. همچنين مطرح شدن جايزه بزرگ حكيم جرجاني در 
كنگره يازدهم زمينه مناس��بي را ب��راي رقابت علمي ميان آن ها 

فراهم مي سازد. 
دركنگ��رهامس��البرنامهويژهايتح��تعنواناهداي
جاي��زهحكيمجرجانيبهمقاالتبرت��روجودداردكهاين
كنگرهرانس��بتبهگذشتهمتمايزكردهاست،درارتباطبا

اينموضوعتوضيحاتيرابيانكنيد؟
جايزه بزرگ حكيم جرجاني با هدف ايجاد رقابت علمي و به 
تبع آن قدر شناسي از فعاليت در حوزه هاي متفاوت آزمايشگاه 
تشخيص طبي برنامه ريزي شده است تا انگيزه مناسبي را براي 
رقاب��ت ميان همكاران ايجاد كند. از س��وي ديگر كنگره ارتقاء 
كيفيت هم زمان با س��الروز بزرگداشت حكيم جرجاني و روز 
آزمايشگاهيان است. بنابراين اين جايزه بزرگ به مقاله، پژوهش 
و پاي��ان نامه برتر، كاركنان برتر آزمايش��گاه ها، مس��ئولين فني 
برتر، شركت برتر توليدي، تجهيزاتي و خدماتي و سازمان برتر 
بيمه گر تعلق خواهد گرفت. اميدواريم اين مهم در ارتقاء كيفيت 

خدمات آزمايشگاهي نقش به سزايي را ايفا كند.  
سخن آخر:

از تمامي همكاران خواهش��منديم كه با مش��اركت و 
حض��ور فعال خود در كنگره ما را ياري نمايند و آگاه باش��ند 
كه كنگره ارتقاء كيفيت متعلق به جامعه آزمايش��گاهي و حرف 

وابسته به آن است. 

دكتربختياري
دبيرعلميكنگرهارتقاءكيفيت

درخص��وصمحورهايمطرحش��دهدريازدهمين
كنگرهارتقاءكيفيتتوضيحاتيرابيانفرماييد؟

در يازدهمي��ن كنگره ارتقاء كيفيت 16 مح��ور با عناوين 
آزمايش��گاه و ترومبوفيل��ي، آم��وزش علوم آزمايش��گاهي 
(چالش ه��ا و راهكارها(، اخالق (حق��وق متقابل(، تضمين 
كيفي��ت و اعتباربخش��ي، آزمايش��گاه و مديري��ت مناب��ع، 
آزمايش��گاه و بالين: آزمايشگاه و بيماري هاي روماتولوژيك، 
آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و بيماري هاي قلبي، آزمايشگاه 
و بالين: آزمايش��گاه و عفونت هاي چشم، آزمايشگاه و بالين: 
آزمايشگاه و بدخيمي هاي دستگاه گوارش، سالمت خانواده 
و آزمايش��گاه (اهميت غربالگ��ري(، مايكوباكتريوم هاي غير 
توبركلوزي و س��ل خارج ريوي، آزمايش��گاه، پرستار، بالين 
(تعامل تيم س��المت در ح��وزه آزمايش��گاه(، پژوهش هاي 
علوم آزمايشگاهي (ديابت(، پژوهش هاي علوم آزمايشگاهي 
(ميك��روب(، پژوهش هاي علوم آزمايش��گاهي (بيوش��يمي( 
 و آزمايش��گاه و طرح پزش��ك خانواده مطرح ش��ده اس��ت.
 البته يك��ي از داليل انتخاب محور هاي جديد در هر س��ال 
برگزاري كنگره، تنوع و تعدد در حرفه آزمايشگاهي است كه 
در اين راس��تا محدوديت زماني كنگره اجازه پرداختن كامل 
به تمامي مسائل را نمي دهد. لذا همواره تالش نموده ايم كه 
در هر سال با آغاز برنامه ريزي هاي الزم، عناوين محور ها را 

براساس موضوعات، چالش ها و مشكالت روز برگزينيم. 
كنگ��رهارتق��اءكيفيتتاچهميزانتوانس��تهاس��ت
چالشهايجامعهآزمايش��گاهيراموردبحثوبررسي

قراردادهوراهكارهاييمناسبارائهدهد؟
حقيقت امر اين است كه پاسخ اين سوال را بايد از شركت 
كنندگان كنگره درخواس��ت نمود. به عنوان يكي از اعضاي 
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جامعه آزمايشگاهي كشور معتقدم برنامه ريزي كنگره از ابتدا 
با هدف پوشش دادن به چالش هاي اين صنف بزرگ صورت 
گرفته اس��ت. البت��ه در كنار اين مهم، مس��ائل علمي و فني 
مربوط به آزمايش��گاه ها، به روز نمودن اطالعات همكاران 
و شركت كنندگان و مطرح س��اختن علم و تكنولوژي روز 
مد نظر قرار گرفته است. كنگره ارتقاء كيفيت همواره تالش 
نموده است چالش ها و مشكالتي را كه جامعه آزمايشگاهي 
ب��ا آن مواجه اند به عنوان يك بخ��ش الينفك و مهم مورد 

بحث قرار دهد.
ش��ايد يكي از مهم ترين مباحث مطرح شده طي 10 سال 
برگزاري كنگره استاندارد سازي و اعتبار بخشي آزمايشگاه ها 
بوده اس��ت كه با رفع اشكاالت و در نظر گرفتن نكات مفيد 
آن به صورت عملي در آزمايش��گاه ها پياده س��ازي شد. در 
ح��ال حاضر انجمن دكت��راي علوم آزمايش��گاهي به عنوان 
ب��ازوي اصلي اين طرح با وزارت بهداش��ت و آزمايش��گاه 
مرجع س��المت براي راهبرد و بهبود مستمر اعتبار بخشي و 

تضمين كيفيت تالش مي كنند. 
يكي ديگر از چالش هايي كه مي توان به آن اشاره نمود بحث 
حقوقي و اخالقي همكاران ما در آزمايش��گاه هاي تشخيص 
پزش��كي اس��ت. طبق آمارهاي س��ازمان نظام پزشكي، قشر 
آزمايشگاهي نسبت به ديگر اقشار جامعه پزشكي مشكالت 
بسيار كمتري داشته اس��ت. به هر حال كنگره از همان سال 
اول ب��ه دليل مطرح نمودن برخي از نكات تخصصي اخالق 
حرفه آزمايش��گاهي، محوري را تحت عنوان اخالق در نظر 
گرفت كه س��پس مباحث حقوقي نيز به آن افزوده شد تا از 
زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. البته مبحث رعايت 
اخالق به تنهايي مطرح نيست بلكه در برخي از موارد براي 
تصميم گيري با مس��ائلي مواجه مي شويم كه اگر مالحظات 
اخالقي و حقوقي مد نظر نباش��د، تصميم گيري ها با درصد 
خطاي بااليي صورت مي گيرد. لذا آش��نايي همكاران جامعه 
آزمايش��گاهي به اصول علم اخالق و مسائل حقوقي مربوط 

به آن ضروري است.
مبحث تعرفه، مس��ائل اقتصادي آزمايشگاه ها، تجهيزات 
آزمايشگاهي و خدمات پس از فروش شركت ها، مشكالت 
ديگري هستند كه به طور مس��تمر مطرح مي شوند. بنابراين 
از مس��ئولين مختلف در كنگره دعوت به عمل آمده است تا 

بتوانيم در اين زمينه تدابير الزم را اتخاذ نماييم.
Lab Qualityه��دفكنگ��رهازانتخ��ابش��عار

Crossroadsچهبودهاست؟
آزمايشگاه تشخيص طبي يك رشته چند تخصصي است 
يعني علومي مربوط به خون شناسي، ايمني شناسي، ميكروب 
شناسي و مبحث مديريت و كيفيت در آن مطرح مي شود كه 
ب��ه ظاهر هر كدام رش��ته اي خاص و جداگانه هس��تند ولي 
در ي��ك نقطه مش��ترك با يكديگر تالقي دارن��د. بنابراين با 
توجه به هدف اصلي كنگره يعني ارتقاء كيفيت فعاليت هاي 
آزمايش��گاه تشخيصي، بايد با يك نگاه كلي مديريتي به اين 
نقطه تالقی به عنوان يك هدف دس��ت يابيم كه همانا ارتقاء 
كيفيت در ارائه خدمات طب آزمايشگاهی به مخاطبان خود 
است. به همين دليل شعار فوق را برای كنگره مطرح كرديم 

تا بر همكاری و همدلی دست اندركاران تاكيد كنيم. 
يكيازوجوهتمايزكنگرهارتقاءباكنگرههايديگر  
نحوهارائهبخشپوستريآناست،ايننوعارائهراتاچه

ميزانمفيدارزيابيمينماييد؟
يك��ي از وجوه منحصر ب��ه فرد كنگره ارتق��اء كيفيت در 
مقايس��ه با س��اير كنگره ها نحوه ارائه پوستري آن است. در 
اين شيوه متفاوت فرصتي در اختيار نويسندگان پوستر قرار 
مي گيرد تا آن ها مقاله خود را در مدت زماني كوتاه به شكل 
س��خنراني ارائه دهند. ش��ركت كنن��دگان ابتدا در خصوص 
پوستر خود به مخاطبين توضيحاتي را بيان مي كنند، سپس به 
بح��ث و تبادل نظر مي پردازند. معتقدم اين نوع از ارائه زمان 
كوت��اه تري را در بر مي گيرد و انگيزه افراد را براي توجه به 
پوس��تر بيشتر مي كند. باالخص با برنامه زمانبندي ارائه شده 
از قبل ش��ركت كنندگان قادرند تا هنگام ارائه پوس��تر مورد 
عالقه خود حضور داشته باشند. در نهايت مي توان گفت اين 
ش��يوه تلفيقي از روش سنتي ارائه پوستر به شكل ديواري و 

سخنراني است.
جاي��زهبزرگحكيمجرجانيك��هبراياولينباردر
كنگرهمطرحش��دهاستبهچهاش��خاصيتعلقخواهد
گرفت؟اهدايچنينجوايزيتاچهميزانميتواندباعث
تش��ويقارائهكنندگانمقاالتدرعرصههايتحقيقاتيو

پژوهشيشود؟
حكيم جرجاني يكي از دانشمندان بزرگ ايراني است كه به 
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انجام كار بر روي نمونه هاي بيماران عالقه بس��ياري داشته و 
سعي نموده تا عالوه بر مشاهده عالئم باليني بيمار، نمونه هاي 
جدا شده از بدن بيماران را نيز در معرض آزمايش قرار دهد تا 
اطالعات بيشتري را كسب نمايد. بنابراين طي چند سال اخير 
روز س��ي ام فروردين را كه زاد روز حكيم جرجاني است به 
عنوان روز آزمايش��گاهيان در نظر مي گيرند. ايده جايزه بزرگ 
جرجاني در يازدهمين كنگره از آن جا به ذهن مسئولين رسيد 
كه ممكن اس��ت در بين جامعه آزمايشگاهي افرادي را داشته 
باش��يم كه به تبعيت از دانش��منداني مانند جرجاني، ابو علي 
س��ينا، رازي و فارابي سعي مي كنند در انجام فعاليت هاي خود 
ب��ا تحقيق و مطالعه به صورت علمي و متعهد گام بردارند. در 
نتيجه پس از بررسي هاي الزم مشاهده نموديم كه اين دسته از 
افراد تنها پرسنل فني آزمايشگاه ها نيستند بلكه افراد ديگر را نيز 
شامل مي شوند. جايزه بزرگ حكيم جرجاني عالوه بر مقاالت 
برتر با مالك هاي داوري تعيين شده به فعاليت پژوهشي مفيد 
در طب آزمايش��گاه، كاردان، كارش��ناس و كارش��ناس ارشد 
مشغول به فعاليت در آزمايشگاه، افراد با مسئوليت هاي پشتيباني 
آزمايشگاه مانند پذيرش بيماران و خونگيري كه در فعاليت هاي 

خود از نكات برجسته اي برخوردارند تعلق مي گيرد. 

 در اين راستا براي مسئولين فني با توجه به مسئوليت 
هدايت و مديريت آزمايش��گاه جايگاه ويژه اي در نظر گرفته 
شده است تا آنان نيز بخشي از اين جايزه را مختص به خود 

سازند.
 

 ب��ه  نظ��رم آن دس��ته از ش��ركت هاي كي��ت و تجهيزات 
آزمايش��گاهي كه محص��والت با كيفيت ب��ه همراه خدمات 
پشتيباني مناسب ارائه مي دهند بايد مورد تشويق قرار گيرند 
تا اگر رقابت در اين قش��ر تنها به لحاظ مسائل مالي موجود 
اس��ت به نحوه ارائه خدمات با كيفيت مناس��ب تبديل شود. 
همچنين اكنون در كش��ور تعدد سازمان هاي بيمه گر وجود 
دارد ك��ه نح��وه تعامل، پش��تيباني و ارائه خدم��ات آن ها به 
آزمايش��گاه ها نيز متفاوت اس��ت. بنابراين اين جايزه بزرگ، 
س��ازمان هاي بيمه گري را كه ت��الش مي كنند خدمات خود 
را با كيفيت بهتر به آزمايش��گاه ها ارائ��ه دهند در بر خواهد 

گرفت. 

دكترصادقيتبار
دبيراجراييكنگرهارتقاءكيفيت

باتوجهبهاستقبالشركتهايتجهيزاتآزمايشگاهي
وپزش��كيازنمايش��گاهجانب��يكنگرهارتق��اءكيفيت
وج��هتمايزآنراب��اديگرنمايش��گاههاچگونهارزيابي

مينماييد؟
از عمده ترين شاخص هاي كنگره ارتقاء كيفيت در بخش 
نمايش��گاه جانبي تعداد قابل توجه شركت كنندگان، فراگير 
بودن آن براي تمامي اقش��ار آزمايشگاهي و حضور مديران 
ارش��د، صاحبان و تصميم گيران آزمايش��گاه هاي تشخيص 
طبي كشور است كه آن ها ملزومات و مصارف ساليانه كيت 
و تجهيزات خ��ود را ازطريق اين كنگره تامين مي نمايند. به 
عبارت ديگر سياست تعيين خريد سال آتي آن ها در نمايشگاه 
جانبي كنگره ارتقاء كيفيت شكل مي گيرد. لذا ويژگي جامع 
بودن كنگره ارتقاء كيفيت از س��ويي وجه تمايز آن با س��اير 
نمايش��گاه ها بوده و از سوي ديگر توجه شركت هاي كيت و 

تجهيزات آزمايشگاهي را به خود معطوف نموده است.
آي��اكنگ��رهارتقاءكيفي��تطي10س��البرگزاري
توانستهاستبازاررقابتيراميانشركتهابهلحاظارائه

تكنولوژيهايروزآزمايشگاهيايجادكند؟
آزمايش��گاه ها ب��راي خري��د تجهي��زات مورد ني��از خود 
پارامتر هايي مانند كيفيت، قيمت، شرايط پرداخت و خدمات 
پس از فروش ش��ركت ها را در نظر مي گيرند. بنابراين آن ها 
با آگاهي از اين مس��ئله س��عي مي كنند ش��رايط بهتري را به 
آزمايشگاه هاي كش��ور پيشنهاد كنند. طبيعي است كه كنگره 
ارتقاء كيفيت به دليل تعداد باالي ش��ركت كنندگان، فضاي 
مناس��بي را براي آزمايش��گاه ها مهيا مي سازد تا مديران آن ها 
ب��ا صرف مدت زماني اندك در حين اس��تفاده از برنامه هاي 
علمي، تجهيزات مورد نظر خ��ود را نيز خريداري كنند. در 
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واقع ش��ركت ها از ارزيابي آزمايشگاه ها كامال مطلع 
هستند و س��عي مي كنند با ارائه خدمات مناسب در 

طول سال با سربلندي حضور به عمل رسانند.
لطفادرخصوصتعدادش��ركتهايحضور

يافتهدركنگرهتوضيحاتيرابيانكنيد.
ثب��ت ن��ام ش��ركت ها در نمايش��گاه كنگ��ره از 
نم��وداري تبعيت مي كند كه نخس��ت به س��نوات 
برگزاري كنگره وابس��ته اس��ت. يعني با باال رفتن 
قدم��ت كنگ��ره، ظرفيت فض��اي نمايش��گاهي به 
س��رعت كامل مي گردد. براي مثال حدود 5 س��ال 
اس��ت كه در س��اعات اولي��ه ثبت نام ح��دود 70 
درصد ظرفيت تكميل مي ش��ود. در نتيجه با توجه 
به فضاي نمايش��گاهي ثابت، حداكثر 130 شركت 
قادر به حضور در كنگره و دريافت غرفه هستند و 
مابقي كه تعداد قابل توجهي را تشكيل مي دهند اين 
امكان برايشان فراهم نمي شود. البته اين مسئله مهم 
به عدم وجود مركز همايش��ي كه جوابگوي تمامي 

نياز هاي كنگره باشد بر مي گردد. 
باتوجهبهاينكهامسالبهعنوانسالتوليد
مليوحمايتازكاروسرمايهايرانينامگذاري
شدهاس��ت،كنگرهارتقاءكيفيتتاچهميزاناز
شركتهايتوليدكنندهداخليحمايتميكند؟

طبيعت��ا كنگره ارتقاء كيفي��ت و دبيرخانه آن تابع 
سياست هاي كلي كشور است و از توليدات شاخص 
و ارزش��مند داخلي همكاران حمايت مي كند. البته 
اين حمايت روش هاي مختلفي دارد كه الزاما شامل 
حمايت مالي به معناي تخفيف در غرفه نيست. ولي 
امس��ال انجمن به اين نتيجه رسيده است تا با يكي 
از شركت هاي برتر كشور كه سازنده تكنولوژي هاي 
آزمايش��گاهي است به واسطه ش��ركت بهينه جامعه 
آزما همكاري داشته باشد. بدين ترتيب كه انجمن با 
روش خود تكنولوژي شركت مورد نظر را حمايت 
و تاييد كند. بنابراين حمايت هاي معنوي ما بس��يار 
مفيد تر از چند درصد تخفيف اس��ت زيرا در توليد، 
توزيع و اس��تقبال فراگير همكاران آزمايش��گاهي از 
تكنولوژي شركت مربوطه كمك كننده خواهد بود. 

همچنين در اين راستا همكاران آزمايشگاهي انجمن 
را ب��ه عنوان يك بازوي مش��اوره اي ق��وي و قابل 

اعتماد در نظر مي گيرند.  
دربخشاجراييجايزهبزرگحكيمجرجاني
ب��رايش��ركتهايبرت��رتولي��دي،تجهيزاتيو

خدماتيچهتمهيداتيانديشيدهشدهاست؟
شركت هاي توليد و توزيع كننده كيت و تجهيزات 
آزمايشگاهي در صورت ارائه خدمات و محصوالت 
با كيفيت مورد تاييد دبيرخانه كنگره قرار مي گيرند. 
به عبارت ديگر همكاراني كه از توليد يك تكنولوژي 
بوم��ي اعم از تجهيزات و يا كيت برخوردار باش��ند 
و به معناي واقعي توليد داخلي داش��ته باشند مورد 
حمايت قرار مي گيرند. همچنين شركت هاي توزيع 
كننده براساس ش��اخص هاي رعايت استاندارد هاي 
توزيع، قيمت تمام ش��ده محص��والت، پايبندي به 
منافع آزمايشگاه هاي كش��ور و پشتيباني هاي علمي 
و معن��وي بعد از توزيع محصوالت مورد س��نجش 
قرار مي گيرند. اميدواريم اين مهم س��رآغازي براي 
ترغيب ش��ركت ها در جهت ارائه خدمات با كيفيت 

به آزمايشگاه هاي كشور باشد. 
در نهايت از مديران آزمايشگاه هاي كشور دعوت 
به عمل م��ي آورم تا فرصت را غنيمت ش��مرده، از 
تمام��ي غرفه هاي كنگره ارتق��اء كيفيت بازديد كنند 
و از فضاي مناس��ب خريد تجهيزات، مش��اوره هاي 
همكاران و مقايس��ه ش��ركت ها به��ره گيرند تا در 
اين فضا ب��ا آگاهي و بينش كامل انتخاب مناس��ب 
را انج��ام دهند. به عبارت ديگر سياس��ت هاي كلي 
خري��د و تجهيزات آزمايش��گاه هاي كش��ور را در 
كنگ��ره ارتقاء رقم بزنند. از ش��ركت هاي حاضر در 
كنگره نيز دعوت مي كنيم طي مدت زمان باقي مانده 
سياست هاي مناس��بي را تدوين كنند و با هماهنگي 
دبيرخان��ه كنگره آن را به ش��ركت كنن��دگان اعالم 
نمايند. براي مثال اگر مايل به برگزاري مس��ابقه اي 
علمي هس��تند با تعيين سواالت و جوايز مناسب تا 
 زمان برگزاري كنگره عالقمندي شركت كنندگان را

 ترغيب نمايند.  

همکاراني که 
از تولید یک 
تکنولوژي بومي 
اعم از تجهیزات 
یا کیت برخوردار 
باشند و به معناي 
واقعي تولید 
داخلي داشته 
باشند مورد 
حمایت قرار 
مي گیرند. 
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دكترحميدرضاكازروني
رئيسمجتمعاختالالترش��د،تكاملوناهنجاريهاي

زمانتولدشيراز
رئيسهيئتمديرهانجمندكترايعلومآزمايش��گاهي

شاخهاستانفارس
hr_kazerouni@yahoo.com

دكت��ر حميد رضا كازروني متول��د 12 مرداد ماه 1336 
ب��ا مدرك دكتراي علوم آزمايش��گاهي از دانش��گاه علوم 
پزشكي ش��يراز و كارشناس��ي تكنولوژي پزشكي (علوم 
آزمايش��گاهي( از دانشگاه ايالتي لوئيزيانا آمريكا با مدرك 

ASCP هس��تم. اينجانب عضو بازنشس��ته هيئت علمي 
دانش��گاه علوم پزشكي شيراز بوده و از سال هاي 1370 تا 
1388 مسئوليت مدير گروهي رشته شيمي باليني دانشكده 

پيراپزشكي شيراز را به عهده داشتم.
از سال هاي 1370 تا 1376 مسئول آزمايشگاه بيمارستان 
ش��هيد دكتر فقيهي شيراز، 1370 تا 1373 معاون پشتيباني 
دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 1373 
تا 1376 مس��ئول آزمايشگاه بيمارس��تان نمازي شيراز و 
1376 تا 1388 رئيس اداره امور آزمايش��گاه هاي اس��تان 
فارس بوده ام. همچنين از س��ال 1390 تا كنون به عنوان 
رئيس مجتمع اختالالت رش��د، تكام��ل و ناهنجاري هاي 
زمان تولد ش��يراز كه وابسته به موسسه پزشكي نسل اميد 

است مشغول به كار هستم. 
م��يدانيدكهحرفهتش��خيصآزمايش��گاهياز
مجموع��هحرفههايتش��خيصيس��الهاين��هچندان
طوالنياس��تكهجايگاهخودرادردرمانوبهداشت
جهان��يبازكردهاس��تودريچههايبس��ياريرادر
تشخيصهايپژوهشيدرمانيگشودهاست.آيندهاين

حرفهراچگونهارزيابيمينماييد؟
رشته علوم آزمايشگاهي عامل تشخيص كليه بيماري هاي 
واگير و غير واگير در زمينه بهداش��تي است. در ضمن در 
امر درمان كاربرد وسيعي را به خود اختصاص داده است. 
بس��ياري از پژوهش ه��ا متكي بر داده هاي آزمايش��گاه و 

استفاده از امكانات آزمايشگاهي است. 
با توجه به نياز روز افزون آزمايش��گاه و گسترش علم، 
پيش بيني مي گردد كه در آينده آزمايشگاه مي تواند نه تنها 
ارتقاء علمي را تامين نمايد بلكه پيشرفت هاي بسياري را 

سبب گردد. 

کنگره ارتقاء کیفیت عامل ایجاد زیر بناي قوي 
جهت ارتقاء سالمت جامعه

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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بهنظرشمادستيابيافرادبهمدارجعلمي
باالتنهابهخودفردبس��تگيداردوياخانواده

نيزموثراست؟
علم، عالقه، پش��تكار و داش��تن انگيزه جهت 
ارتقاء رش��ته علوم آزمايشگاهي مي تواند مدارج 
علم��ي باال را ب��راي عالقه مندان اين رش��ته به 

ارمغان آورد. 
نظ��رخودرادرارتباطب��اكنگرهارتقاء

كيفيتبيانكنيد؟
طي 10 س��ال برگزاري كنگ��ره ارتقاء كيفيت 
بسياري از مسائل و مباحث علمي براي اولين بار 
در كنگ��ره مطرح گرديد كه زير بناي قوي جهت 
ارتقاء س��المت جامعه را بنيان نهاد. در اين راستا 
مي توان به مبحث اعتبار بخش��ي اشاره نمود كه 
براي اولين بار در كنگره مطرح شد و به صورت 
گسترده و علمي توسط آزمايشگاه مرجع سالمت 
در آزمايشگاه ها به مرحله اجرا و نظارت درآمد. 
نقش آزمايش��گاه در غربالگري و پيش��گيري 
از بيماري ه��ا س��بب ش��د كه اكن��ون غربالگري 
روز   3-5 بي��ن  در  ن��وزادان  آزمايش ه��اي 
بع��د از تولد ب��ه ص��ورت برنامه كش��وري در 
خص��وص ك��م كاري غ��ده تيروئي��د در ح��ال 
اجرا باش��د ك��ه در آينده به بي��ش از 40 بيماري 
 ب��ا ب��ه كارگيري دس��تگاه MS / MS گس��ترش 

خواهد يافت.
 در ضمن مبح��ث غربالگري خانم هاي باردار 
به صورت مبس��وط در كنگره مورد بررسي قرار 
گرف��ت و چگونگي اج��راي صحيح و علمي آن 
معرفي ش��د ك��ه اين مهم زير بن��اي قوي جهت 
اج��راي صحي��ح و علمي غربالگ��ري خانم هاي 
باردار براي شناس��ايي بيماري ها و مداخله علمي 
در طول دوران بارداري است. همچنين هر ساله 
به مسئله اخالق در آزمايش��گاه باليني و اهميت 
آن نيز به طور گسترده اي پرداخته مي شود كه اين 
امر اجراي صحيح و انس��اني انجام آزمايش هاي 
مراجعي��ن با در نظ��ر گرفتن حقوق انس��اني و 

قانون��ي بيماران در حفظ كرامت انس��اني آنان را 
م��ورد تاكيد قرار داده اس��ت. فناوري و نوآوري 
تجهي��زات و مواد آزمايش��گاهي، تازه هاي علوم 
آزمايش��گاهي در تمام��ي رش��ته ها و چگونگي 
برنامه كنترل كيفيت خارجي و داخلي از مباحث 

با اهميت و ارزشمند در كنگره بوده است.
آياارتقاءكيفيآزمايش��گاههايتشخيص
طبيطيسالهايگذشته)ازشروعبرگزاري

كنگره(افزايشقابلتوجهيداشتهاست؟
مطرح ش��دن مس��ائل علمي در كنگره ارتقاء 
كيفيت باعث باال بردن انگيزه و تمايل آزمايشگاه ها 
به استقرار گزينه هاي علمي شد كه در اين راستا 
شاهد ارتقاء كيفي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
طي س��ال هاي گذش��ته بوده ايم. اين ارتقاء قابل 
توجه بوده و به ص��ورت يك فرهنگ در جهت 

سالمت مردم به كار گرفته شده است. 
مجلهآزمايش��گاهوتش��خيصحدود4سال
استكهبهطورمنظمتهيهوتنظيمميگردد،آياشما
مجلهمذكوررامطالعهمينماييد؟چهپيشنهاداتو

انتقاداتيبرايبهترشدنمطالبآنداريد؟
 در ابت��دا از مدير مس��ئول، هيئ��ت تحريريه، 
ديگ��ر  و  داوري  ش��وراي  علم��ي،  مش��اورين 
همكاران كه در نش��ريه آزمايش��گاه و تشخيص 
فعاليت مي نمايند تشكر مي كنم. مجله آزمايشگاه 
و تشخيص مورد مطالعه اينجانب طي چهار سال 
اخير بوده اس��ت و از مطالب و ديگر گزينه هاي 

آن استفاده بهينه شده است.
 اين نشريه باعث نشر مطالب علمي ارزشمند، 
كارب��ردي و قابل اس��تناد گرديده اس��ت. تمامي 
نش��ريات علوم آزمايش��گاهي از ابع��اد مختلف 
مورد اس��تفاده جامعه ق��رار مي گيرن��د. بنابراين 
جه��ت ارتقاء نش��ريه آزمايش��گاه و تش��خيص 
تاكي��د و پيش��نهاد اينجانب ذك��ر مطالب جديد 
و كارب��ردي ب��ه صورت گس��ترده تر مي باش��د 
 كه ت��ا به حال ني��ز با اي��ن هدف ادامه انتش��ار

 داده است.

فناوري و نوآوري 
تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهي، 
تازه هاي علوم 
آزمایشگاهي در 
تمامي رشته ها 
و چگونگي 
برنامه کنترل 
کیفیت خارجي 
و داخلي از 
مباحث با اهمیت 
و ارزشمند در 
کنگره بوده است.
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آزمایشگاه ها از نظر مشکالت اقتصادي در یکي از 
بدترین دوران خود به سر مي برند

تهيه و تنظيم: سيده فرزانه بطحائي
سارا تندرو

با توجه به اين كه نشريه آزمايشگاه و تشخيص همواره 
از نظريات و پيش��نهادات جامعه آزمايش��گاهيان استقبال 
مي كند اين بار تصميم بر آن ش��د كه با آقاي دكتر فاتحي 
گفت وگويي دوس��تانه داش��ته باش��يم و به ايشان متذكر 

شديم نظريات خود را بدون كم و كاست بيان كنند.
لطف��اازس��وابقعلم��يواجراييخ��ودبرايمان

توضيحدهيد.
من دكتر علي فاتحي هس��تم. در سال 1371در كنكور 
دكتراي علوم آزمايشگاهي با كسب رتبه دوم وارد دانشگاه 
علوم پزش��كي ايران شدم و در سال 1377 با معدل الف 
فارغ التحصيل گرديده و در دانشكده علوم آزمايشگاهي 
واح��د پزش��كي دانش��گاه آزاد تهران به عن��وان مدرس 
مش��غول به كار شدم. س��پس به مدت چهار سال دروس 
متعددي از جمله مقدمات آزمايشگاهي، بيوشيمي باليني و 
هماتولوژي عملي را براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي 
و دروس بيوشيمي را براي دانشجويان پرستاري و مامايي 
تدريس نمودم و اين افتخار را داش��تم كه در كنار اس��تاد 
فقيد و بزرگوارم دكتر مل��ك نيا خدمت نمايم. در همان 
زمان با ش��ركت در امتحان PhD وزارت بهداش��ت حد 
نص��اب الزم ب��راي تحصيل در رش��ته ميكروبيولوژي را 
كس��ب كردم ولي به داليلي ادامه تحصيل اينجانب ميسر 
نگردي��د. همزمان با تدريس در دانش��گاه، مدت كوتاهي 
به دليل نياز و بنا به درخواس��ت رياس��ت وقت دانشگاه 
به عنوان سرپرس��ت واحد تداركات نيز نسبت به ساختار 
سازي و ايجاد بس��تر مناسب جهت تهيه اقالم مورد نياز 
دانش��كده ها و بيمارس��تان هاي مختلف دانشگاه فعاليت 
داش��تم. از طرفي مس��ئوليت آزمايش��گاه باليني موسسه 
ناباروري رويان توس��ط دانشمند فقيد آقاي دكتر كاظمي 

به عهده اينجانب گذاش��ته ش��د كه در سايه حمايت هاي 
ايش��ان و دوس��ت ارجمندم آقاي دكتر وثوق طي مدت 
زماني كوتاه موفق به تغيير جايگاه و ماهيت آزمايش��گاه 
و ارتقاء كمي و كيفي آن ش��دم. در س��ال 1380 به دليل 
افتتاح آزمايش��گاه خصوصي خود در منطقه محروم شهر 
جديد انديشه از مسئوليت در موسسه رويان كناره گيري 
نموده و از سال 1381 نيز با وجود مخالفت رياست وقت 
دانشگاه جناب آقاي دكتر يحيوي و به دليل مشغله فراوان 
از خدمت در دانش��گاه آزاد انصراف دادم. از آن زمان تا 
كنون عالوه بر مديريت و مسئوليت فني آزمايشگاه خود 
در مقاطع گوناگون، تصدي ام��ور اجرايي متعددي را به 
عهده داشته ام كه موارد ذيل اهم فعاليت هاي اجرايي بنده 
بوده اس��ت. مدير عامل، عضو هيئت مديره و س��هامدار 
عمده ش��ركت تشخيص گستر فردا، مسئوليت اداره چند 
آزمايش��گاه از جمله آزمايشگاه پارسه تهران و آزمايشگاه 
بيمارس��تان جزيره كيش، مديريت آزمايشگاه بيمارستان 
كيش، عضويت در هيئت مديره شركت جامعه و عضويت 
در هيئت مديره انجمن آزمايش��گاهيان شهرستان شهريار 

از بدو تاسيس تا كنون به مدت شش سال.
نظرتانرانس��بتبهفعاليتهايآزمايش��گاههاي
تشخيصطبيدراينبرههاززمانكهتورموافزايش
قيم��تكيته��اوتجهي��زاتقابلتوجهاس��تبيان

نماييد.
صحب��ت ك��ردن در اين خصوص بس��يار حس��اس و 
پيچيده است زيرا متاسفانه آزمايشگاه ها از نظر مشكالت 
اقتصادي در يكي از بدترين دوران خود به سر مي برند و 
با توجه به افزايش قيمت كيت ها و ساير اقالم مصرفي و 
سرمايه اي، هزينه هاي جاري آن ها چند برابر شده است. 
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همچنين پرداخت هاي سازمان هاي بيمه گر نيز هم چنان 
با تاخير بس��يار صورت مي گيرد و بي��م آن مي رود كه با 
ادامه وضعيت موجود هر آزمايش��گاهي مجبور به تعيين 
تعرف��ه خدمات خود گردد. به هر حال به نظر مي رس��د 
با رس��انه اي كردن مش��كالت نمي توان به نتيجه مطلوب 
دس��ت يافت چرا كه گفتني ه��ا در رابطه با عوامل دخيل 
در اين مش��كل به صورت صريح و ش��فاف توسط آقاي 
دكت��ر صاح��ب الزماني در جلس��ه مجم��ع عمومي بيان 
ش��د. بنابراين تصور مي كنم تنها با همبس��تگي همكاران 
آزمايشگاهي در انجمن هاي مختلف، رايزني هاي پيگيرانه 
با مس��ئولين، افزايش تعرفه و يا سرانه درمان و مديريت 
اصولي و قوي جامعه آزمايشگاهي اين مقطع حساس نيز 

با سربلندي همكاران آزمايشگاهي طي خواهد گرديد. 
سابقه19سالهانجمندكترايعلومآزمايشگاهي
بيانگريكس��ريفعاليتهايعلميوصنفيبودهكهبه
نظ��راكثريتمحترماعضاقابلبيانوتعريفاس��ت.
نظرخودتانرادراينزمينهتوضيحدهيدواگرنكات

مثبتومنفيمشاهدهميكنيد،بياننماييد.
ابت��دا وظيفه خ��ود مي دانم از كلي��ه بزرگواراني كه در 
طول اين مدت با تالشي پيگير سعي در كاهش مشكالت 
صنفي داشته اند كمال تشكر را داشته باشم. واضح است 
ك��ه عبور از مخاطرات��ي كه اين رش��ته را در مقاطعي از 
زمان دچار مش��كل نموده بودند در سايه فعاليت هاي اين 
دوس��تان ميس��ر گشته است كه ش��رح آن ها بارها توسط 
دوس��تان داده شده و در جاي خود نيز توسط اعضا مورد 
قدرداني قرار گرفته اس��ت. ول��ي اين مطلب نبايد از نظر 
دور بمان��د كه پويايي در هر كاري با خوابيدن در س��ايه 
موفقيت هاي گذشته و به فراموشي سپردن نيازمندي هاي 
روز امكان پذير نخواهد بود بلكه مستلزم حركت در زمان 
و اتخاذ سياس��ت هاي جديد مناسب است. چرا كه تصور 
مي ش��ود انجمن چند سالي است دچار روزمره گي شده 
و آنچه مدام بر آن تاكيد مي ش��ود وضعيت ده سال پيش 
آن به همراه كار هاي انجام ش��ده توس��ط اشخاص است. 
متاس��فانه انجمن از رس��الت واقعي خود كه فعاليت هاي 
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علمي اس��ت دچار انحراف شده و به سمت فعاليت هاي 
اقتصادي در حركت است و اين امر با مهجور ماندن امور 
علمي در ميان مدت و دراز مدت عوارض ناخواس��ته اي 
را ايج��اد مي كند كه جبران ناپذي��ر خواهند بود. به طور 
مثال در راس��تاي برگزاري كنگره ساليانه تعداد مدعوين 
خارجي كاهش يافته و بعضا دوس��تاني كه از كشور هاي 
خارجي در آن ش��ركت مي كنند، ايرانيان ساكن در خارج 
هستند. همچنين درآمد حاصله از برگزاري كنگره سال به 
سال افزايش چش��مگيري دارد كه بيش از نياز اداره يك 
انجمن علمي است. اين نكته نيز به نظر ضروري مي رسد 
ك��ه هيئت مديره محترم در ه��ر زمان بايد با نظر اعضاي 
محترم مجمع عمومي نس��بت به اتخاذ تصميم گيري هاي 
كالن اقتص��ادي نظير خريد س��اختمان چهار طبقه جهت 
اس��تقرار انجمن، دادن وام به شركت جامعه در حالي كه 
بازده مالي اين شركت در دهه گذشته قابل دفاع نبوده است 
و س��پرده گذاري به منظور كسب س��ود باالتر در بانك ها 
اهتمام ورزند. بدين ترتيب تكليف سرنوشت دارايي هاي 
انجمن پس از گذش��ت چند دهه آينده مشخص نبوده و 
غايت��ي براي آن متصور نيس��ت و اي��ن مطلب در جاي 
خود بسيار حائز اهميت اس��ت، زيرا دارايي هاي انجمن 
متعلق به اعضا بوده و آن ها بايد نس��بت به تعيين تكليف 
دارايي هاي خود مش��اركت فعال داشته باشند. نكته ديگر 
روش برگزاري انتخابات هيئت مديره اس��ت كه با توجه 
ب��ه ابهامات آن در چند دوره گذش��ته و انتقادات بعضي 
از اعضاي هيئت مديره هاي وقت و س��اير اعضا متاسفانه 
هنوز اقدام موثري در راس��تاي اصالح آن برنداش��ته اند.  
اميد اس��ت اعضاي جديد با توجه به مصالح صنفي و در 
راستاي افزايش مش��اركت عمومي اعضا راهكار مناسبي 
را با اس��تفاده از تكنولوژي هاي روز اتخاذ نمايند. مطلب 
ديگري كه به نظر مي رسد تعدادي از اعضا محترم انجمن 
به درس��تي متوجه آن نش��ده اند وج��ود دو رئيس (يك 
رئي��س انجمن صنفي و يك رئي��س انجمن علمي( براي 
انجمن اس��ت كه پس از انتخابات دوره قبل اتفاق افتاد و 
هي��چ توضيحي در ارتباط ب��ا حكمت و ضرورت آن نيز 
در مجمع عمومي داده نش��د. اين امر بدون هيچ سابقه اي 

بوده و چرايي آن تا كنون مغفول مانده است و چه بسا كه 
منجر به اختالفات دروني هيئت مديره گردد.

اگرپيش��نهادوانتقادينس��بتب��هفعاليتهيئت
مديرهه��ايانجمندرگذش��تهوياح��الداريدبيان

كنيد.
با توجه به استوار شدن پايه هاي صنفي انجمن و جايگاه 
واالي آن در ميان ساير انجمن هاي پزشكي، اعضاي محترم 
هيئت مديره بايد به س��اير نيازهاي اعضا نيز توجه داشته 
باشند. يكي از نكاتي كه به نظرم مي رسد، كوتاهي انجمن 
در پيگيري مس��ائل رفاهي آن ها است كه مي توان با الگو 
قرار دادن س��اير انجمن هاي پزشكي نس��بت به رفع اين 
مش��كل اقداماتي نظير فعاليت هاي گردشگري، تفريحي و 
ورزش��ي انجام داد. همچنين انجم��ن مي تواند با توجه به 
بنيه مالي مناس��ب خود با ايجاد تش��كيالتي قوي نسبت 
به ش��كل گيري تعاوني مس��كن جهت اعضا اقدام ورزد. 
اگر چه محقق نمودن اين مهم در عين دش��واري، مفيد و 
تاثير گذار است. از س��وي ديگر براي ارتقاء فعاليت هاي 
صنفي مي توان نس��بت به ايجاد هيئت مديره هاي اس��تاني 
اقدام نمود تا تمامي آن ها زير مجموعه انجمن اصلي بوده 
و در كليه اس��تان ها پيگير حل مش��كالت اعضا از جمله 
مس��ائل مالياتي، اختالفات با سازمان هاي بيمه گر و ساير 
س��ازمان ها نظير ش��هرداري ها باش��ند. در نهايت از نقش 
انجمن در حمايت از كانديداهاي انتخابات نظام پزش��كي 
اس��تان ها و شهرستان ها نبايد غافل ش��د. زيرا تا كنون به 
درس��تي از آن استفاده نش��ده و عمدتا ظرفيت انجمن به 

انتخابات استان تهران اختصاص داده شده است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه مي ت��وان با برپايي جلس��اتي 
در شهرس��تان هاي مختلف و كاه��ش تنش هاي موجود، 
نس��بت به انتخاب كانديدا هاي اصلح و تشويق همگان به 
حمايت از آن ها باعث باال بردن مقبوليت اش��خاص مورد 
نظر در هيئت مديره هاي شهرس��تان ها شد تا به دليل دارا 
ب��ودن راي حداكثري نقش آن ه��ا را در اتخاذ تصميمات 
مهم پ��ر رنگ ك��رد. در پايان از مديريت محترم نش��ريه 
 كه بس��تر الزم جهت اي��ن مصاحبه را فراه��م نموده اند

 تشكر مي كنم.
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رش��ته علوم آزمايش��گاهی از ديرباز جزو رش��ته  های مطرح 
گروه پزشكی تلقی می  شود. در گروه پزشكی از بين رشته  های 
موجود تنها رشته  ای كه در دهه اخير دستخوش تغييرات بسياری 
قرار گرفته، رشته علوم آزمايشگاهی است. اما با توجه به اهميت 
اين رش��ته در زمينه بهداشت و درمان، همچنان در تقويم رسمي 
كش��ور جايگاهي ثابت براي آن در نظر گرفته نش��ده است تا به 

همگان اهميت اين موضوع نمايان و يادآوري گردد.
علي  رغم اين كه دولت هزينه زيادی را برای تربيت دانشجويان 
و فراهم كردن تجهيزات آزمايشگاهی متقبل می  شود، عدم وجود 
نظ��ارت بر جذب نيرو های متخصص آزمايش��گاهی و تعريفي 
درس��ت از وظايف كاردان و كارش��ناس علوم آزمايش��گاهی و 
كارشناسی ارش��د رشته  های وابس��ته به علوم آزمايشگاهی، به 
نوعي دور از انصاف بوده و س��بب از بي��ن رفتن انگيزه در بين 
دانشجويان اين رشته شده است، اينجاست كه نقش يك چارت 
س��ازماني منسجم و قوي، پر رنگ تر ش��ده و مسئولين مربوطه 
مي  بايس��ت بيش از پيش رس��يدگي به اين موضوع را سرلوحه 
كاري خود قرار دهند. كليه گروه های پزشكي از جمله پرستاري، 
مامايي و ... در سطح كارشناسی دارای شماره نظام كه در حقيقت 
شناس��نامه و هويت حرفه  ای و س��ازمانی اس��ت می  باشند، در 
صورت��ي ك��ه در ارتباط با كاركنان آزمايش��گاهی هيچ هويت و 
سازماني وجود نداشته و نقش اين زحمت  كشان عرصه سالمت 

در جامعه پزشكي امروز به حاشيه رفته است. 

از مشكالت ديگر مي توان به شرايط نامناسب كاری، زياد بودن 
س��اعات كاري، بي  عدالتي در پرداخت حقوق، عدم اختصاص 
حقوق و مزايا از جمله حق ش��ب  كاری و حق س��ختی كار و ... 
اشاره كرد كه همگي منجر به كاهش دستمزدها حتي تا حد يك 
كارگر ديپلم شده است.  همچنين از سوی ديگر نيز سبب شده تا 
برخي جوانان با اس��تعداد، به اميد يافتن راهی بهتر برای زندگی، 
كشور را ترك  كنند. در نهايت وجود تمامي اين مشكالت چه از 
لحاظ اشتغال و چه از لحاظ ادامه تحصيل، انگيزه فارغ التحصيالن 

با استعداد علوم آزمايشگاهی را كاهش داده است.
در پاي��ان انتظار مي رود كه تمامي كاركنان و زحمت  كش��ان 
علوم آزمايش��گاهي كش��ور در جهت حفظ و ارتقای جايگاه و 

منزلت خويش قدمي حتي ناچيز بردارند.
سرنوشت آينده ما از كوشش جسمي ما نيست، از طرز فكرها 

و ديدگاه هاي ما است (برايان تريسي(.
گر كه نوميدت كنند اينان ز كار خويشتن                

                      ارزش كارت شود روزي نمايان غم مخور
كار ما تشخيص بيماريست در جان بشر                

                درد ما را نيست در اين برهه درمان غم مخور

                                  محمدعليمحمدي
كارشناسارشدبيوشيميباليني

زمستان1391

سخني از مشکالت جامعه آزمایشگاهیان

درراستایارتباطبيشترباهمراهاننشريهوتقاضایآنان،تصميمبرآن
شدكهصفحهایبهشمااختصاصدادهشود.بههمينجهتشمارهتماس
گويا88970700-021داخلی8آمادهدريافتسخنانشمامیباشدكهاز

طريقايننشريهبهسازمانهایمربوطهارجاعدادهمیشود.



67
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18



68
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18



69
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18



70
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18



71
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  زمستان1391-شماره 18

انتخاب شایسته آقای دکتر صاحب الزمانی 
با اکثریت آرا در انتخابات نظام پزشکی تهران را، تبریک می گوییم.

هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

 درگذشت جانگداز همکار گرامي 
ن�ادر  س�ید  دکت�ر  آق�اي  جن�اب 
میرباقري و دو برادر بزرگوارش�ان 
جن�اب آقایان دکت�ر امیر میرباقري 
و مهندس امید میرباقري را تس�لیت 

عرض مي نماییم.
هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

 جناب آقای دکتر جبارزاده

را  بزرگوارتان  برادر  درگذشت 
از درگاه  نموده و  تسلیت عرض 
خداوند منان صبری جزیل برای 
شما و خانواده محترمتان مسئلت 

می نماییم.
هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
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Human Blood Groups
Dr. D. Farhud MD, PhD, MG
School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
The Genetic Clinic, Tehran
akhlagh_drfarhood@yahoo.com

Ms. S. Molashahi
The Genetic Clinic, Tehran

 Abstract

Human, not only in genetic and morphological characters, but also in the type of blood that flows in their veins have differ-
ences. Every human being has one of the four main blood types that are allowed to take blood from any ABO blood group 
as its own.

Now, the question is, which, when, where the first blood group evolved?

The evolution of human blood groups, without doubt, is so old as man himself. There are at least there hypotheses about 
the emergence and mutation of human blood groups. Global distribution of blood groups depends on various environmental 
factors, such as disease, climate, altitude, humidity and etc.

In this survey, the defection of main blood groups, ABO and Rh, along with some minor groups, such as Lutherans, Lewis, 
Duffy, Kidd and some other, are presented.

Several investigation of blood groups from Iran, particularly a large sampling on 291857 individuals,  including the main 
blood groups ABO and Rh, as well as minor blood groups such as Kell, Duffy, Lutheran, Kidd, Kp and Xg, have been 
reviewed.

Keywords: Major blood groups, ABO, Rh, Minor blood groups, Iran.

Genetics of Susceptibility to Human Bacterial Diseases
Dr. R. Ghotaslou, MD 
rzgottaslo@yahoo.com
Department of Microbiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz,Iran.

Mr. Gh. Shahbazi1, Ms
Department of Microbiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz,Iran.

Abstract 

Infectious diseases, old and new, continue to be an important cause of mortality worldwide. A greater understanding of 
disease processes is needed if more effective therapies and more useful vaccines are to be produced. As part of this effort, 
developments in genetics have allowed a more systematic study of the impact that the human genome and infectious disease 
have on each other. In this review, we focus on common susceptibility variants, and also discuss somesingle-gene disorders 
that are associated with altered susceptibility to infectious disease.

Keywords: Bacterial diseases, Genetics, Genetic susceptibility.
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Red blood cell indexes in +1 (Cap site) mutation of β thalassemia gene.
DR. M. A. Dowlati
Doctor of Sciences, PhD Medical Genetics, Biochemistry and Nutrition Research Center on Metabolic Disorders Kashan 
University of Medical Sciences and Health Services
dr_dovlati@yahoo.com

Dr. J. Almassi
General Physician, Department of Medical Sciences and Health Services, 
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Ms. F. Mirzaii Fini
Student Laboratory Sciences, Islamic Azad University, Arak

Abstract

Beta thalassemia is a complex monogenic disease, and patient’s phenotypes are varied with location and type of mutations. 
Because of the complexity in detecting mutations in Beta thalassemia genes, despite medical efforts, in some cases, can 
lead to birth a new thalassemic patient. One thalassemic silent mutation is +1Cap that occurs in the 5>UTR of beta-globin 
genes. This mutation does not effected on RBC indexes and do not clear hematological changes. Therefore, the identifica-
tion of clinical and phenotypic changes is almost impossible. However, this globins’ chain mutation accumulated with other 
mutations can be disastrous and lead to major beta thalassemia. Therefore these mutations whit worldwide distributions are 
important and detection of hematologic index with advances methods is necessary.

Species identification of Candida strains isolated from patients with Candidemia, hos-
pitalized in Tehran, by enzymatic digestion of ITS – rDNA

Dr. M. Ghahri 
PhD, Assistant Professor, Department of Biology, School of Applied Sciences, Imam-Hossein University, Tehran.
ghahri14@gmail.com

Dr. H. Mirhendi 
PhD, Associate Professor, Department of Medical Mycology and Parasitology, School of Public Health, 
Tehran University of Medical Sciences, Tehran.
mirhendi@tums.ac.ir

Dr. A. Imani fooladi 
PhD, Assistant Professor, Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran.

Ms. S. Beyraghi 
B.Sc student in Medical Technology - Tehran University of Medical Sciences, Tehran. 

Abstract

Candidemia is a very important infection in terms of incidence and mortality that caused by several species of the genus 
Candida and should be treated quickly. Even though Candida albicans is still the most common causative of Candidemia 
however, incidence of the blood infections due to non C. albicans species has increased in recent years. Species identifica-
tion is necessary from the viewpoints of continuous epidemiological survey and susceptibility or resistance of different 
species to the antifungal drugs. In the current study a total of 48 different clinical isolates of Candida, obtained from blood 
specimens cultures belonging to 32 immunocompromised patients with candidemia who were hospitalized in some thera-
peutic centers in Tehran, were identified at the species level by a set of PCR-RFLP assays. The results indicated that species 
of C. parapsilosis, C. glabrata and C. albicans were respectively the most frequent agents. These findings were unexpected 
and should be considered because, C. albicans is almost always the most common cause of both candidemia and  all clinical 
forms of candidiasis while, among the isolates of the current study it only ranked third in terms of abundance. Given to the 
relatively low number of studied isolates, it seems that a larger study is needed to confirm these results.

Keywords: Candidemia, candidiasis, identification, PCR-RFLP, Tehran.
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