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14 حقايق مفيدي كه درباره ديابت ناديده مانده است 

غربالگري سندرم هاي تاالسمي آلفا با استفاده از روش هاي اليزا  
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42 خدمات آزمايشگاهی تشخيص پزشكی ايران  

سمينار علمي تفسير نتايج  ارزيابي خارجي كيفيت برگزار شد 44

47 ارزش نسبي خدمات آزمايشگاهي تعيين كننده تعرفه خواهد بود 

51 دومين كنگره فن آوري هاي نوين آزمايشگاهي برگزار شد 

گفتگويي با دكتر زالي رياست كل سازمان نظام پزشكي

56 صنف آزمايشگاهي از پيش قراوالن ترويج فرهنگ كيفيت خدمات است 

64  انتخابات انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی شاخه استان خراسان 

66 سخن شما 

مسئولیت آگهی های مندرج در این نشریه به عهده آگهی دهنده می باشد.



رهنمودها

به نام چاشنی بخش زبان ها
حالوت بخش معنی در بیان ها

روزی روس��تاییان تصمیم گرفتند برای بارش باران دعا کنند. در روزی که برای دعا جمع ش��دند تنها یک پسر بچه با خود 
چتر داشت این یعنی                            ایمان

کودک یک ساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرت می کنید او می خندد زیرا می داند او را خواهید گرفت 
این یعنی                                          اعتماد

هر شب ما به رختخواب می رویم، هیچ اطمینان نداریم که فردا صبح زنده برمی خیزیم با این حال هر شب ساعتی را برای 
فردا کوک می کنیم این یعنی         امید

ایمان، اعتماد و امید به خدا را فراموش نکنیم

تقوا تنها سالح مومن است و تهمت تنها سالح منافق
  *دکتر علی شریعتی*

می توان حقیقت را دوست نداشت اما نمی توان منکر آن شد
*ژان ژاک روسو*

ساده ترین درس زندگی این است هرگز کسی را آزار نده
*ژان ژاک روسو*                         

    دکتر محمد صاحب الزمانی
 مدیر مسئول

یک به یک از جمع هم کم می شویم
موج��ب خندی��دن و غم می ش��ویم
می رس��د روزی که بی هم می شویم
م��ی رس��د روزی جدا از هم ش��ویم

می رس��د روزی که بی هم می شویم   
می رس��د روزی که م��ا در خاطرات
گاه گاه��ی ی��اد م��ا ک��ن ای رفی��ق
روزگار ک��ن  م��ا  ی��اد  گاه��ی  گاه 

نداند به جز ذات پروردگار 
که فردا چه بازی کند روزگار



طبق ماده 9 مصوبه ش��ورایعالی نظام پزشکی درخصوص دس��تورالعمل و نحوه اطالع رسانی، تبلیغ و آگهی های دارویی، 
مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان تام االختیار انجمن های آسیب شناسی، متخصصین 
علوم آزمایشگاهی بالینی، دکترای علوم آزمایشگاهی، ژنتیک و همچنین نمایندگان حقوقی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد. 
ضوابط مجاز، غیر مجاز و نحوه رسیدگی به تخلفات آزمایشگاهی مصوب به شرح زیر جهت اطالع همکاران آزمایشگاه های 
تش��خیص طبی ابالغ می گردد. امید اس��ت ضمن توجه و رعایت دقیق آن در س��الم سازی فعالیت های ارزنده خود همچنان 

موفق باشند.
                                                                                  دکتر محمد صاحب الزمانی

                                                                               رئیس کارگروه تخصصی علوم آزمایشگاهی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
معاونت نظارت و برنامه ریزی

کارگروه تخصصی علوم آزمایشگاهی
کمیته حقوق و اخالق حرفه ای آزمایشگاه های تشخیص طبی بالینی و تشریحی

مقدمه: نظر به اینکه انتظار می رود آزمایشگاه ها صرفا بر اساس کیفیت عملکرد و رضایت بیمار مورد ارجاع قرار گیرند، 
لذا هر نوع تبلیغی که بر اساس روش های غیر متعارف، گمراه کننده، غیر واقع، غیر سالم و غیر مجاز سعی در جلب مشتری 
نماید، متخلف محسوب می گردد. ضمنا به منظور ساماندهی امر تبلیغات و بر اساس دستورالعمل نظارت و بررسی ارتباطات 
و تبلیغات س��ازمان نظام پزش��کی، ضوابط و موارد ذیل از سوی کمیته حقوق و اخالق حرفه ای آزمایشگاه تدوین و مصوب 

گردیده است.

1- موارد تبلیغات مجاز آزمایشگاه ها
-  چاپ کاتالوگ و بروشور کامال علمی

- دفترچه های راهنمای نحوه نمونه گیری و آماده سازی بیماران



- دفترچه راهنمایی آشنایی با آزمایشات
- کارت شناسایی با نوع تخصص مسئول فنی، موسس، آدرس و تلفن

- تقویم و سر رسید فاقد هر گونه تبلیغات غیر مجاز
- حضور مسئول فنی آزمایشگاه در برنامه های رادیویی، تلویزیونی بدون ذکر نام و آدرس آزمایشگاه

- راه اندازی سایت اینترنتی علمی با اخذ مجوز قبلی از کمیته اخالق
- چاپ و توزیع پوسترهای علمی در محدوده داخل آزمایشگاه

- تابلوی درب ورودی آزمایشگاه با ابعاد مجاز

2- موارد تبلیغات غیر مجاز آزمایشگاه ها
- استفاده از بیلبورد جهت تبلیغ

- استفاده از تابلوی تبلیغاتی عمومی
- استفاده از هر نوع جراید و مطبوعات جهت تبلیغ

- استفاده از غرفه و یا تبلیغ در کنگره ها، همایش ها و یا حاشیه آن ها و موارد مشابه
- کاربرد و یا بهره گیری از هر گونه پورسانت، هدیه، تعیین درصد یا جایزه

- تامین تمام یا بخشی از هزینه های مطب ها، کلینیک ها، درمانگاه ها و مراکز مشابه
- تامین تمام یا بخشی از هزینه های مسافرت های داخلی و یا خارجی پزشکان

- سهیم کردن پزشکان در درآمد ماهیانه آزمایشگاه ها
- پرداخت کمیسیون به اشخاص حقیقی و حقوقی

- انجام تبلیغات مقایسه ای و بهره گیری از کلماتی نظیر بهترین، برترین و ... 
- تبلیغات مغایر با تعرفه های مصوب قانونی

- سایر مصادیق سهم خواری که به تصویب کمیته خواهد رسید

3-  با عنایت به بروز ش��یوه های جدید تبلیغات در حوزه آزمایش��گاه، به خصوص از لحاظ محتوایی، کلیه مواردی 
که مصادیق تخلف آن مورد شبه می باشد و یا در دستورالعمل پیش بینی نشده است در کمیته اخالق مورد بررسی و 

اعالم نظر کارشناسی قرار خواهد گرفت.

4- نحوه رسیدگی به تخلفات:
کلیه متخلفین ابتدا جهت ادای توضیحات الزم و دفاع از خود، به جلس��ه کمیته اخالق احضار می گردند. رای کمیته پس 

از استماع دفاعیات به شرح ذیل صادر خواهد گردید:
الف- پذیرش دفاعیات و رفع اتهام

ب- اخد تعهد جهت عدم تکرار تخلف
ج- ارجاع پرونده به هیات های انتظامی سازمان و مراجع ذیربط

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود
هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود؟
گله ها را بگذار
ناله ها را بس کن
تا بجنبیم تمام است تمام
مهر دیدی که به بر هم زدن چشم گذشت
یا همین سال جدید
باز کم مانده به عید
این شتاب عمر است
من و تو باورمان نیست که نیست
زندگی گاه به کام است و بس است
زندگی گاه به نام است و کم است
زندگی گاه به دام است و غم است
که به کام و
که به نام و
که به دام
زندگی معرکه همت ماست
زندگی می گذرد
زندگی گاه به راز است و مالمت بدهد
زندگی گاه به ساز است و سالمت بدهد
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد

چه به راز و 
چه به ساز و
چه به ناز
زندگی لحظه بیداری ماست
زندگی می گذرد
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بررسي اهميت اندازه گيري غلظت بيلي روبين سرم به 
عنوان شاخصي براي پيشگويي بيماري شريان كرونر

چكيده
زمينه و هدف

فعل و انفعاالت اکسیداتیو در گسترش روند  آترواسکلروز 
دخیل هس��تند. به عنوان مثال تشکیل رادیکال هاي اکسیژن 
و پراکسي به خصوص اکسیداسیون LDL – کلسترول از 
آن جمله مي  باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابي تلفیق بین 
مقادیر سرمي بیلیروبین به عنوان یک عامل آنتي اکسیداتیو 

و وقوع بیماري شریان کرونر مي  باشد.
روش بررسي

هش��تاد و پنج بیمار مبتال به بیماري ش��ریان کرونر و نود 
و دو فرد س��الم انتخاب شدند. میزان بیلیروبین مستقیم و تام 
به روش دیازو تعیین ش��د. بیلیروبین غیرمس��تقیم از تفاضل 
بیلیروبین مس��تقیم از بیلیروبین تام حاصل ش��د. اندازه گیري 
تري گلیس��رید، کلس��ترول تام، به روش آنزیمي انجام ش��د. 
اندازه گیري HDL – کلسترول به روش پلي آنیون – کاتیون 
دو ظرفیتي و همچنین اندازه گیري LDL – کلسترول به روش 
 مستقیم انجام پذیرفت. آنالیز آماري داده ها با نرم افزار آماري 
  SPSS 17      انجام شد. آزمون Chi - square براي متغیرهاي کیفي
 و آزمون t - student براي متغیرهاي کمي به کار گرفته شد. 

سطح معني داري P=0.05 در نظر گرفته شد.
يافته  ها

مقادیر بیلیروبین مس��تقیم، غیرمس��تقیم و ت��ام در گروه 
کنترل ب��ه ترتی��ب 213 / 0، 375 / 0 و 588 / 0 میلي  گرم در 

دس��ي لیتر و در بیماران به ترتیب 228 / 0، 365 / 0، 593 / 0 
میلي گرم در دس��ي لیتر بود. بین میانگین مقادیر بیلیروبین 
مس��تقیم، غیرمس��تقیم و ت��ام در دو گ��روه اختالف معني  
داري مش��اهده نش��د. بین میانگین مقادیر تري گلیسرید و 
کلس��ترول تام در دو گروه اختالف معني  داري مش��اهده 
نش��د. بین میانگین مقادیر HDL � کلسترول در دو گروه 
)P=0 / 001( سابقه فامیلي )P=0 / 006(، میانگین فشار خون 

 دكتر ناهيد عين الهي
دانش�يار گروه علوم آزمايش�گاهي، دانش�كده پيراپزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
naeinollahi@yahoo.co.uk

 دكتر فريبا نباتچيان
اس�تاديار گروه علوم آزمايشگاهي، دانش�كده پيراپزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دكتر محمدعلي برومند 
دانشيار پاتولوژي، رئيس بخش پاتولوژي وآزمايشگاه باليني 

مركز قلب تهران
 دكتر سكينه عباسي

استاديار گروه بيوتكنولوژي، دانشكده پيراپزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران
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)P>0 / 001(، اس��تعمال سیگار)P=0 / 031( تفاوت معني  دار به 
چشم مي خورد.

نتيجه  گيري
نتایج حاصل از این تحقیق نش��ان مي  دهد که س��نجش بیلي 
روبین به عنوان ش��اخصي براي پیشگویي بروز بیماري شریان 
کرونر مي تواند حائز اهمیت باشد. اگر چه یافته  هاي این مطالعه 
با برخي از مطالعات پیش��ین در این زمینه هم  س��و و با برخي 

دیگر مغایرت دارد. 
واژه  هاي کلیدي: بیماري ش��ریان کرون��ر، بیلیروبین، آنتي 

اکسیدان ها
مقدمه

رنگدان��ه بیلیروبی��ن، همواره به عنوان ی��ک محصول دفعي 
س��مي ک��ه در طي کاتابولیس��م ِهم تش��کیل مي ش��ود در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. ِهم اکس��یژناز آنزیم محدود کننده سرعت 
در تولید بیلیروبین به ش��مار مي  آید. این آنزیم میکروزومي در 
بافت ه��اي مرکزي و محیطي وجود دارد و ِهم را به بیلیوردین 
و منوکس��یدکربن تبدیل مي کند )1(. سپس بیلیوردین به وسیله 
آنزیم سیتوزولي بیلیوردین ردوکتاز به بیلیروبین احیاء مي  شود 
)2(. در ه��ر ح��ال، مطالعات علمي جدیدتر پیش��نهاد مي  کنند 
که بیلیروبین، آنتي اکس��یدان فیزیولوژیک بالقوه اي اس��ت که 
مي  توان��د نقش حمایتي مهمي را در برابر بروز آترواس��کلروز، 
بیماري ش��ریان کرونر )CAD( و التهاب ب��ر عهده بگیرد. از 
س��وي دیگر واکنش ه��اي اکس��یداتیو در پاتوفیزیولوژي روند 
ای��ن بیماري ها مداخله مي نمایند. دالی��ل کافي وجود دارد که 
گسترش بیماري ش��ریان کرونر با اکسیداسیون لیپید و تشکیل 
رادیکال هاي اکس��یژن همراه است و در نهایت آترواسکلروز و 
التهاب با تش��کیل رادیکال  هاي اکسیژن و پراُکسیل ارتباط دارد 
)5 � 3(. ظرفی��ت آنتي اکس��یداني بیلیروبین و توانایي آن براي 
ش��کار بالقوه رادیکال هاي پر اُکسیل، منجر به ارائه پیشنهاداتي 
ش��د که بر مبناي افزایش مالی��م بیلیروبین خون مي  تواند نقش 
فیزیولوژیک براي حمایت در برابر بیماري هایي داشته باشد که 
با رادیکال هاي اکسیژن و پراُکسیل همراه هستند )6(. همچنین، 
بیلیروبی��ن به عنوان یک آنتي اکس��یدان مي  تواند از اکس��یدان 
لیپوپروتئین بادانس��یته کم جلوگیري نماید )7(. عالوه بر این، 
غلظت سرمي پایین تر بیلیروبین با نقص در عملکرد آندوتلیوم 
)8( و افزایش خطر بیماري هاي قلبي عروقي همراه است )9(.

در بیماران با سندرم متابولیک در میان کودکان و بزرگساالن، 
می��زان باالي بیلیروبین براي بهبود مقاومت انس��ولیني گزارش 
شده است )10(. ضمنا میزان بیلیروبین سرم به طور معکوس با 

شیوع سندرم متابولیک در بالغین ارتباط دارد )13 � 11(.
ه��دف این مطالعه، تحقیق در مورد ارتباط غلظت بیلیروبین، 
خطر بروز عارضه شریان کرونر، استرس اکسیداتیو و متابولیسم 

لیپید مي  باشد.
روش بررسي

این تحقیق، یک مطالعه مورد – شاهد مي باشد که افراد مورد 
مطالعه از بین بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب تهران انتخاب 
ش��دند. تعداد 85 بیمار ش��امل 28 نفر )9 / 32 %( زن و 57 نفر 
)1 / 67 %( م��رد مبتال به عارضه ش��ریان کرون��ر )CAD( که 
بیماري ایشان به روش آنژیوگرافي و به تایید پزشک متخصص 
رسیده است و تعداد 92 نفر شامل 53 نفر )6 / 57 %( زن و 39 
نفر )4 / 42 %( مرد که با روش آنژیوگرافي بدون عارضه شریان 
کرونر تش��خیص داده ش��ده  اند انتخاب گردید. BMI تمامي 
افراد و همچنین س��ابقه اس��تعمال س��یگار، ابتال به دیابت و پر 
فشاري خون در جمعیت مورد مطالعه بر اساس اطالعات درج 
ش��ده در پرونده بیماران استخراج گردید. نمونه خون با کسب 
رضایت از بیماران پس از 12 س��اعت ناشتایي تهیه گردید. بعد 
از تهیه س��رم، آنالیز آزمایش��گاهي با اس��تفاده از کیت شرکت 
پارس آزمون ب��راي اندازه گیري بیلي روبی��ن انجام پذیرفت. 
بیلیروبین مس��تقیم و تام به روش دیازو )با اس��تفاده از اس��ید 
سولفانیلیک دي ازته( اندازه  گیري شد. در این روش، بیلیروبین 
با نمک دي ازونیوم اسید سولفانیلیک واکنش داده و ایجاد رنگ 
آزو مي نماید ک��ه در pH قلیایي قرمز رنگ اس��ت. بیلیروبین 
مستقیم پس از ایجاد این کمپلکس به رنگ صورتي در مي  آید، 
اما در م��ورد بیلیروبین توتال با افزودن محلول تس��ریع کننده 
و در pH قلیایي، س��بز رنگ مي  ش��ود. بیلیروبین غیر مستقیم 
از تفاضل بیلیروبین مس��تقیم از بیلیروبین تام حاصل مي  ش��ود. 
جذب ماکزیمم براي بیلیروبین تام و مس��تقیم به ترتیب در دو 

طول موج 578 و 546 نانو متر سنجش شد.
کلس��ترول تام و ت��ري گلیس��رید ب��ه روش آنزیمي )رنگ 
 س��نجي( اندازه  گیري شد. اصول اندازه  گیري تري گلیسرید بر 
مبناي هیدرولیز تري گلیسریدها توسط آنزیم  ها و اندازه  گیري 

گلیسرول آزاد شده مي  باشد:
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گلیسروفسفات
اکسیداز

                                             
دي هیدروکسي استن فسفات+  O2           H2O2 + گلیسرول � 3 � فسفات

اکسیداز                                           
H2O2 + 4 � آمینوآنتي پیرین              Quinoneimine dye + 2H2O

ک��ه جذب نوري محصول رنگي در طول موج 520 نانو متر 
قرائت گردید.

ان��دازه  گیري کلس��ترول تام ب��ر مبناي هیدرولیز اس��ترهاي 
کلس��ترول توس��ط آنزیم  ها و اندازه  گیري کلسترول آزاد شده 

مي  باشد:

کلسترول اکسیداز
                                       

H2O2 + کلستنون              O2 + H2O + کلسترول

پراکسیداز
                                      

H2O2 + 4 � آمینو آنتي پیرین         Quinoneimine dye + 2H2O

ک��ه جذب نوري محصول رنگي در طول موج 520 نانو متر 
قرائت گردید. اندازه  گیري HDL – کلس��ترول به روش پلي 

آنیون – کاتیون دو ظرفیتي )رنگ  سنجي( مي  باشد.
می��زان LDL –کلس��ترول ب��ا اس��تفاده از روش مس��تقیم 
اندازه  گیري شد. در این روش نیاز به آماده  سازي نمونه نیست. 
نمون��ه مس��تقیما و در 2 مرحل��ه در مج��اورت معرف  ها قرار 

مي گیرد. 

کلسترول استراز    
                                

H2O2 + 4 � کلستنون         VLDL  /  HDL   � Cholesterol / شیلومیکرون

کلسترول اکسیداز
                                     

H2O2 + 4 � کلستنون                                 LDL � کلسترول

پراکسیداز
                                        

H2O2 + 3 + کمپلکس آبي                         4 � آمینوآنتي پیرینH2O

جذب نوري نیز در طول موج 546 نانومتر قرائت گردید.
آنالیز آماري داده ها با نرم  افزار آماري SPSS 17 انجام شد. 

آزمون Chi - square براي متغیرهاي کیفي و آزمون 
t-student براي متغیرهاي کمي به کار گرفته شد.

يافته  ها
میانگین س��ني گروه بیمار 62 / 58 سال و گروه سالم 37 / 56 
س��ال است. نمایه توده بدني )BMI( از تقسیم وزن )برحسب 
کیلوگرم( بر مجذور قد )برحس��ب متر مربع( محاس��به شد و 
میانگین انحراف معیار در دو گروه س��الم و بیمار به دست آمد. 
مقادیر بیلیروبین مس��تقیم، غیر مستقیم و تام در دو گروه سالم 

و بیمار به دست آمد. 
مقادی��ر بیلي  روبین مس��تقیم، غیر مس��تقیم و ت��ام در گروه 
کنت��رل ب��ه ترتی��ب 213 / 0، 375 / 0 و 588 / 0 و در بیماران به 
ترتی��ب 228 / 0، 365 / 0 و 593 / 0 میلي  گرم در دس��ي  لیتر بود. 
بی��ن میانگین مقادی��ر بیلیروبین مس��تقیم در دو گروه اختالف 
معني  داري مش��اهده نش��د )P=0 / 320(. بی��ن میانگین مقادیر 
بیلیروبی��ن غی��ر مس��تقیم در دو گ��روه اختالف معن��ي  داري 
مش��اهده نش��د )P=0 / 846(. بین میانگین مقادیر بیلیروبین تام 
 .)P=0 / 940(  در دو گروه اختالف معني داري مش��اهده نش��د
 میانگی��ن و انح��راف معی��ار تري  گلیس��رید، کلس��ترول تام، 
HDL – کلس��ترول و LDL –کلسترول در دو گروه بیمار و 
س��الم تعیین ش��د. میانگین مقادیر تري گلیس��رید در دو گروه 
بیمار و سالم )P=0 / 548( و میانگین مقادیر کلسترول تام در دو 
گروه بیمار و سالم تفاوت معني  داري نداشت )P=0 / 751(. اگر 
چه بین میانگین مقادیر  HDL –کلسترول در دو گروه بیمار و 
سالم تفاوت معني  دار بود )P=0 / 001(، اما بین میانگین مقادیر  
LDL –کلسترول در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معني  داري 

.)P=0 / 813( دیده نشد
تعداد 65 نفر از افراد گروه س��الم داراي سابقه فامیلي نبودند 
که این تعداد در گروه بیمار به 43 نفر رس��ید. بنابراین، تفاوت 
معني  داري در این خصوص در دو گروه بیمار و سالم مشاهده 

.)P=0 / 006( شد
میانگین فش��ار خون در دو گروه بیمار و س��الم تعیین ش��د. 
تعداد 60 نفر از افراد گروه س��الم فش��ار خون باال نداشتند که 
ای��ن تعداد در گروه بیمار به 3 نفر تقلی��ل یافت. تفاوت معني  
دار در دو گ��روه بیمار و س��الم در مورد میانگین فش��ار خون 
وج��ود داش��ت )P>0 / 001(. 8 / 3 % از زنان گ��روه بیمار )28 
نفر( س��یگاري، در حالي که 2 / 96 % از مردان گروه بیمار )57 
نفر( استعمال سیگار داشتند که بین میانگین زنان و مردان بیمار 

.)P=0 / 031( اختالف معني  داري مشاهده شد
ابتال به دیابت در بین گروه بیمار و سالم بررسي شد. تفاوت 
معن��ي  داري بین ابتال به دیابت و بروز CAD وجود داش��ت 
)P>0 / 001(. بی��ن میانگین میزان بیلیروبین تام و دیابت در هر 
دو گروه به لحاظ آماري ارتباط وجود داش��ت، اما این تفاوت 

.)P=0 / 127( معني  دار نبود
همبستگي بین HDL– کلسترول و بیلیروبین در مردان و زنان 
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محاسبه شد که بین این دو پارامتر ارتباط خیلي خفیف و معکوس 
.)r = � 0 / 073 مردان  ،r = � 0 / 008 به دست آمد )زنان

ارتباط بیلیروبین تام با افراد غیر سیگاري )39 / 0±597 / 0( و 
سیگاري )52 / 0±572 / 0( محاس��به شد که تفاوت معني  داري 

بین  آن ها مشاهده نشد.
میان��ه بیلیروبین تام س��رم در زنان پایین  تر از مردان بود )در 
زن��ان: 416 / 0± 54 / 0 و در م��ردان 441 / 0 ± 63 / 0 میلي  گرم 
در دس��ي لیت��ر(. این اختالف ب��ه لحاظ آماري معن��ي  دار بود 
)P=0 / 001(. میزان پارامترهاي بالیني و بیولوژیکي در دو گروه 

بیمار و سالم در جدول 1 آمده است.
جدول 1: مشخصات بالیني و آزمایشگاهي در دو گروه 
بیمار و سالم کلیه مقادیر برحسب میانگین ± انحراف معیار 

بیان شده است.

)n=85( بیمار)n=92( سالمP
029 / 130 / 7±37 / 4256 / 6±62 / 58سن )سال(

زنمردزنمردجنس )مرد – زن(
572839530 / 001

)BMI( نمایه توده بدن
907 / 190 / 5±46 / 6428 / 4±54 / 28)کیلوگرم  بر متر مربع(

خیربلهخیربلهسابقه فامیلي
006 / 424327650)بله – خیر(
خیربلهخیربلهفشار خون
001 / 0<8233260)بله – خیر(

خیربلهخیربلهمصرف سیگار
301 / 265920720)بله – خیر(

خیربلهخیربلهدیابت
001 / 0<43422072)بله – خیر(

 بیلیروبین تام 
940 / 4320 / 0±588 / 4330 / 0±593 / 0)میلي گرم  بر دسي  لیتر(

بیلي  روبین  غیر مستقیم 
842 / 3430 / 0±375 / 3630 / 0±365 / 0)میلي گرم بر دسي لیتر(

بیلي روبین مستقیم
320 / 1100 / 0±213 / 0910 / 0±228 / 0)میلي گرم بر دسي لیتر(

تري گلیسرید
548 / 90 / 132±4 / 92173 / 129±33 / 185)میلي گرم بر دسي لیتر(

کلسترول تام
751 / 70 / 41±85 / 51186 / 45±78 / 184)میلي گرم بر دسي لیتر(

 HDL � کلسترول
001 / 110 / 12±63 / 3347 / 11±65 / 41)میلي گرم بر دسي لیتر(

 LDL � کلسترول
813 / 810 / 36±37 / 39104 / 38±71 / 105)میلي گرم بر دسي لیتر(

بحث
بیلیروبین س��رم، به عنوان ی��ک ترکیب آندوژن بالقوه آنتي 
اکسیدان با تعدادي از بیماري  هاي مربوط به استرس اکسیداتیو 
از جمله آترواسکلروز، سرطان، بیماري نورودژنراتیو ارتباط 
دارد )14(. دالیل��ي مبني بر پیوس��تگي معکوس بیلیروبین و 
آترواس��کلروز به وسیله پرلستین و همکاران گزارش گردیده 
اس��ت )15(. آترواس��کلروز یک بیماري التهابي مزمن است 
که با تغییراتي در دیواره عروق همراه اس��ت. آغاز این روند، 
پاسخ به جراحتي است که در آندوتلیوم ایجاد مي شود. نقص 
در عملکرد آندوتلیوم با کاس��تي در عمل و فقدان سلول هاي 
ت��ک الیه پوش��اننده داخل عروق یعني آندوتلیوم مش��خص 
مي  گردد. کاستي در ترمیم آندوتلیوم شروعي است بر التهاب 
آترواسکلروزي و تش��کیل زخم که پالک نام مي  گیرد )16(. 
از سوي دیگر بیلیروبین که محصول نهایي کاتابولیسم ِهم به 
ش��مار مي رود داراي خواص بالقوه آنتي اکس��یداني در خون 

مي باشد )17، 9، 7(.
آنزیم ِهم اکس��یژناز مس��ئول تجزیه گروه ِهم هموگلوبین 
آنزیم��ي الق��اء پذیر از اس��ترس اس��ت ک��ه داراي خواص 
 آنت��ي اکس��یداتیو مي  باش��د. این آنزیم س��ه ایزوف��رم دارد.
1 ـ HO و2 ـ HO و 3 ـ HO. ایزوف��رم1 ـ HO مهم ترین 
نوع ایزوفرم در سیس��تم عروقي است )18(. محصوالت این 
واکنش )بیلیروبین، منواکسیدکربن و آهن( داراي نقش بالقوه 
حمایتي در برابر آترواس��کلروز هستند )19(. مطالعات قبلي 
پیشنهاد مي کنند که اشکال مختلف بیلیروبین در گردش خون 
و پیش س��از آن مانن��د بیلیوردین، داراي ظرفی��ت دفع انواع 
گونه  هاي واکنش��گر اکس��یژن و مهار اکسیداس��یون LDL و 
کموتاکسي منوس��یت ها هستند )22 � 20(. عالوه بر ظرفیت 
آنت��ي اکس��یداني آن، بیلیروبی��ن مي تواند مولکول چس��بنده 
س��لول عروقي � 1 )1 ـ VCAM( را مه��ار کند، مهاجرت 
لکوس��یت ها را از بین س��لول هاي آندوتلیال به تاخیر بیندازد 
)23( و تکثیر سلول  هاي عضله صاف را متوقف نماید )24(.
Hopkins و همکاران )25( و Troughton و همکاران 
)26( در مطالع��ات خود ارتباطي بین بیماري ش��ریان کرونر 
)CAD( و دیگر اختالالت عروقي با بیلیروبین و غلظت آن 
مش��اهده نکردند. اما، Erdogan و همکاران )27( پیشنهاد 
مي کنند ک��ه مقادیر ب��االي بیلیروبین یک فاکتور پیش��گوي 
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مستقل براي بیماري هاي قلبي – عروقي است.
مقادیر باالي بیلیروبین یک عامل پیش  بیني مس��تقل براي 
تش��کیل متوازي شریان کرونر به حساب مي آید. الزم به ذکر 
است که عروق متوازي مي  توانند عمل مهمي را در بیماران با 
انسداد شریان کرونر به توسط خون  رساني به ناحیه ایسکمي 

انجام دهند )28(.
این نکته روش��ن شده که عروق متوازي با شدت ایسکمي 
میوکارد القاء  مي  شوند و همبستگي قابل مالحظه اي بین آن ها 

وجود دارد )29(.
مطالعات نش��ان داده اند که ارتباط منفي بین توسعه عروق 
متوازي و فاکتورهاي خطر قلبي � عروقي مانند: س��ن، دیابت 

ملیتوس، سندرم متابولیک و چاقي وجود دارد )31، 30(.
تمامي این فاکتورهاي خطر با نقص در عملکرد آندوتلیوم 
مربوط مي  ش��ود. لیک��ن افزایش جریان خوني ک��ه به ناحیه 
آس��یب دیده مي رس��د با مقادیر بیلیروبین مرتبط است )8(. 
مطالعات جدید پیش��نهاد مي کنند که بیلیروبین به عنوان آنتي 
 اکس��یدان بالقوه فیزیولوژیک مي توان��د حمایت مهمي را در 

برابر آترواسکلروز و التهاب فراهم نماید.
مطالعه حاضر یک مطالعه مورد – ش��اهدي است که براي 
مقایسه میزان بیلیروبین سرم در بیماران داراي عارضه شریان 
کرونر که به تایید آنژیوگرافي رسیده است و افرادي که عالیم 

آنژیوگرافیک نداشته اند، به عنوان گروه سالم انجام شد.
عامل جنس��یت در این مطالعه مورد بررس��ي قرار گرفت. 
اختالف معني دار بین جنس��یت اف��راد و بروز بیماري عروق 
کرون��ر وجود داش��ت )P=0 / 001(. جنس��یت م��رد یکي از 
مهم تری��ن فاکتورهاي خطر براي بروز این بیماري به ش��مار 

مي  رود )32(.
در مطالعه ما، میزان بیلیروبین تام سرم در گروه بیمار باالتر 
از گروه س��الم بود، اما ای��ن اختالف معن��ي  دار نبود. میزان 
بیلیروبی��ن ت��ام در جمعیت مردان )در هر دو گروه س��الم و 
بیم��ار( باالتر از زنان ب��ود، اما این اختالف نیز معني دار نبود 
)P=0 / 160(. اگر چه در مطالعه حاضر، کاهش بیلیروبین تام 

در بیماران دیده نمي شود. 
بیلیروبین س��رمي پایین  تر در زنان مي تواند ناش��ي از تاثیر 
اس��تروژن ها باشد )32(. این مسئله احتماال مربوط به افزایش 
ترش��ح بیلیروبین به توسط القاء آنزیم UDP– گلوکو رونیل 

 LDL ترانسفراز در کبد مي  باشد  )33(. استروژن ها همچنین
را کاهش و HDL را افزایش و اکسیداسیون LDL را کاهش 
مي  دهن��د )34(. بنابراین تاثیر بالقوه اس��تروئیدهاي جنس��ي 
زنان از طریق کاهش بیلیروبین س��رم به وس��یله  اثرات مفید 

استروژن  ها پوشانده مي  شود.
تفس��یر دیگ��ر ب��راي اختالف��ات مرب��وط ب��ه جنس در 
غلظت  ه��اي بیلیروبین تام مي  توان��د عوامل خطر متفاوت در 
زنان و مردان باش��د. فقط 8 / 3 % زنان بیمار س��یگاري بودند، 
در حالي که 2 / 96 % مردان بیمار س��یگار مي  کشیدند. غلظت 
بیلیروبی��ن تام در افراد س��یگاري )520 / 0±572 / 0( پایین  تر 
از افراد غیرس��یگاري )397 / 0±597 / 0( بود. اما این تفاوت، 
 .)P=0 / 734( در مطالع��ه م��ا از نظر آم��اري معني  دار نب��ود 
Schwertner و هم��کاران ارتباط معکوس بین س��یگاري 
بودن و غلظت بیلیروبین تام س��رم را در افراد س��الم و بیمار 
گ��زارش کرده  ان��د )9(. این در حالي اس��ت که Endler و 
همکاران )35( گزارش کرده  اند غلظت بیلیروبین تام به طور 
معني  داري در افراد س��یگاري پایین تر از افراد غیرس��یگاري 

مي  باشد. 
در این مطالعه همبس��تگي معني داري بی��ن بیلیروبین تام 
 )r=0 / 14 و  P=0 / 001( م��ردان  در  –کلس��ترول   HDL و 
 )r= � 0 / 05 و P=0 / 4( مش��اهده ش��د در حالي که در زن��ان
همبس��تگي دیده نش��د. در عین ح��ال تف��اوت معني داري 
بی��ن میانگی��ن مقادیر HDL –کلس��ترول در دو گروه بیمار 
و س��الم مش��اهده گردید )P=0 / 001(. محققین نش��ان داده 
  اند که بیلیروبین پالس��ما به طور مس��تقیم با فاکتور حمایتي 
"HDL � کلسترول مربوط است )36(. بدیهي است که باال بودن میزان
 HDL –کلس��ترول با گروه س��الم ارتباط مستقیم دارد. زیرا 
افزایش این ترکیب با کاهش خطر بروز CAD همراه اس��ت. 
بیلیروبی��ن تام با افزایش HDL � کلس��ترول و کاهش التهاب 

مي  تواند در پیشگیري CAD موثر باشد )37(. 
Ghem و همکاران )38(، ارتباط منفي بین غلظت بیلیروبین 
تام و ش��یوع CAD را گزارش نموده اند. Schwertner و 
 CAD هم��کاران همین یافت��ه را بین بیلیروبین ت��ام و بروز

گزارش کرده  اند )9(.
اطالعات ما نیز ارتباط معني  داري بین غلظت بیلیروبین تام 

 )P=0 / 94(  و وقوع بیماري شریان کرونر نشان نمي  دهد
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در افراد کنترل میزان کلس��ترول تام، کمي باالتر از بیماران 
مي  باش��د، که احتماال به دلیل مصرف داروهاي کاهنده چربي 
اس��ت. تا به حال هیچ دلیلي براي این ک��ه داروهاي کاهنده 
چربي مي توان��د روي میزان بیلیروبین تاثی��ر گذارد گزارش 

نشده است.
در مطالعه ما، شاخص فشار خون باال، اختالف معني داري 
بین گروه سالم و بیمار داشت )P>0 / 001(. در واقع بیماري 
 )multifactorial( ش��ریان کرونر یک عارضه چند عاملي
مي  باش��د. در همی��ن راس��تا، فاکتوره��اي خط��ري مانن��د 
 فش��ار خ��ون باال، دیاب��ت ملیت��وس مي  توانند در گس��ترش 

آن موثر باشند.
اگر چه، خود بیلیروبی��ن، به تنهایي به عنوان یک مولکول 
پیش��گویي کنن��ده )predictive( بیم��اري ش��ریان کرونر 
محس��وب نمي ش��ود، لیکن تحقیق براي معرف��ي مارکرهاي 
جدید ک��ه مي تواند به موازات فاکتوره��اي خطر موجود در 
تش��خیص و پیش آگهي ب��ه کار گرفته ش��ود داراي اهمیت 

زیادي اس��ت. زیرا ممکن اس��ت مارکرهاي جدید بتوانند در 
جلوگیري و درمان عارضه موثر باشند.

نتيجه گيري
نتایج حاصل از این تحقیق نش��ان مي دهد که سنجش بیلي 
روبین به عنوان شاخصي براي پیشگویي بروز بیماري شریان 
کرون��ر مي  تواند حائز اهمیت باش��د. اگر چ��ه یافته هاي این 
مطالعه با برخي از مطالعات پیش��ین در این زمینه هم  سو و با 

برخي دیگر مغایرت دارد. 

تشكر و قدرداني
مجریان ط��رح الزم مي دانند تا بدین وس��یله از معاونت محترم 
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران که هزینه  هاي طرح را فراهم 
نمودند صمیمانه سپاسگزاري و قدرداني نمایند. ضمنا این مقاله نتیجه 
طرح تحقیقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

درماني تهران به شماره قرارداد 90 � 03 � 31 � 14989 مي  باشد. 
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حقايق مفيدي كه درباره ديابت ناديده مانده است
گروه علمي آزمايشگاه مسعود

خالصه 
دیابت یا افزایش قند خون،  در مواردي پزشکان را مردد مي کند 
که محدوده پایین غلظت گلوکز خون در چه عددي الزم است 

تا بیماران از اختالالت پیچیده و زیان آور دیابت در امان باشند.
در س��ري مق��االت س��ال هاي اخیر، که چ��ه عاملي در 
ب��روز دیاب��ت نق��ش دارد، تعاریف مختلفي مطرح ش��ده 
اس��ت. یعني تنها قند خون ناش��تا نیس��ت که با اختالالت 
 دیاب��ت هم��راه اس��ت. بلکه جهش ه��اي ش��دید گلوکز
 بع��د از صرف غذا اس��ت که آرام آرام پیش��رفت کرده و 
ناگه��ان به ص��ورت آفتي بزرگ بروز مي کن��د. از این نظر 
اقدامات آینده نگر و مقابله اي که بتواند از مرگ و میرهاي 

نابهنگام جلوگیري کند، اجباري شده است.
کلم��ات کلی��دي: دیابت، ع��وارض دیابت، س��ندروم 
متابولی��ک HbA1c، انس��ولین، بیماري دیاب��ت، چاقي، 

هیپرکلسمي

توضيح
قن��د خون باال یا دیابت مس��ئله اي اس��ت که پزش��کان 
هن��وز در انتخ��اب پایی��ن تری��ن محدوده غلظ��ت آن در 
تش��خیص و پیش��گیري از ع��وارض هولن��اک بیم��اري، 
ب��ا مش��کل روب��رو هس��تند. مقابله ج��دي ب��ا دیابت که 
زمینه ساز ش��ایع ترین بیماري هاي دوران کهولت، از جمله 
نارسایي هاي کلیوي)1(، کوري )2(، بیماري هاي قلبي )3( 
و س��کته هاي مغزي و همچنین آس��یب هاي عصبي )5( و 
حتي س��رطان مي باش��د، نباید کم ارزش تلقي ش��ود. زیرا 
با س��اده ترین اق��دام اولیه در مهار افزای��ش قند خون بعد 
از صرف غذا، قابل پیش��گیري خواهند ب��ود. تنها افزایش 
 قند خون ناش��تا نیس��ت ک��ه منجر ب��ه ع��وارض دیابت 
م��ي گردد، بلکه جهش هاي س��ریع آن بع��د از صرف غذا 
)Postmeal Hyperglycemia(، عام��ل م��رگ و میر 
بي سر و صداي بیماري مي باشد. اهمیت موضوع به قدري 
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اس��ت که فدراس��یون بین المللي دیاب��ت )*IFD( با صدور 
دستورالعملي پیشنهاد جدي به مقابله با آن نموده است )7(. 

قند خون ناشتا نمي تواند در تشخيص ديابت، معيار 
قابل اعتمادي باشد 

آزمای��ش قند خون ناش��تا )8 تا 12 س��اعت بعد از صرف 
غذا( ک��ه معموال ب��ه منظور بررس��ي تغیی��رات دوره اي آن 
و ی��ا چربي هاي خون انج��ام مي گیرد، به نظر نمي رس��د که 
در آس��یب هاي عروقي )میکرو و ماکرو واس��کوالر( و بروز 
ع��وارض وخیم دیابت قابلیت تش��خیصي و حفاظتي خوبي 
داشته باش��د )8(، زیرا تحت ش��رایطي قابل برگشت به حد 

طبیعي خواهد بود )7(. 
مس��ئله مهم، غلظت هاي باالي قند خون بعد از صرف غذا 
اس��ت، که بیمار را مدت طوالن��ي در روز، تحت دیابت حاد 

قرار مي دهد.
ه��دف درماني دیاب��ت در س��ال هاي اخیر پایی��ن آوردن 
هموگلوبین A1c با تاکید به قند خون ناش��تا بوده است )9(. 
این اقدام هرچند مفید، ولي در نهایت کافي نخواهد بود )7(. 
ش��واهد روز افزون علمي، گواه بر اهمیت باالي پیش��گیري 
از نوس��انات قند خون بعد از غذا اس��ت )10( که در مقایسه 
با دس��تیابي به هموگلوبین A1c هدفمند، بهتر ارزیابي شده 
است. شاید تغییرات پیش��نهادي سال هاي اخیر، که ماکزیمم 
غلظت قند خون ناشتا از 110 به 100 میلي گرم درصد )11( 
و حتي 95 میلي گرم درصد )13(  کاهش داده ش��ده، دلیل بر 
ارجحیت نوس��انات قند خون بعد از غذا نسبت به قند خون 

ناشتا بوده است. 

عواقب جهش هاي قند خون بعد از صرف غذا 
در گزارش هاي علمي سال هاي اخیر، اثرات زیانبار جهش هاي 
قند خون بعد از غذاهاي کربوهیدارته و اتفاقات چند س��اعت 
اول بع��د از هضم آن، در بروز اختالالت دیابت، حتي در افراد 

غیردیابتي به صورت تنگنا مطرح شده است )7(. 
غلظت قند خون در افراد س��الم بعد از صرف غذا، به طور 
طبیعي باال رفته و با سرعت به حالت اولیه برمي گردد. پایدار 

ماندن طوالني غلظت هاي باال است که در نهایت با گلیگه شدن 
ش��دید پروتئین ها و اختالل در فونکسیون سیستم آندوتلیال، 
منجر به آسیب هاي فراوان بافتي و آترواسکلروز مي گردد )14(. 
در مطالع��ه اي که جهش هاي قن��د خون بعد از غذا، به خوبي 
کنترل شده، آمده است که اتفاق حمله قلبي تا 91 درصد کاهش 
یافته است )15(. گزارش تحقیقاتي Donahue و همکاران 
در مرک��ز تحقیقات قلب هونولول��وي آمریکا )16( حاکي بر 
 آن اس��ت که خطر بروز بیماري کرونر قلب��ي در افراد با قند 
 خون mg / dL  189 � 157، یک ساعت بعد از صرف 50 گرم گلوکز، 
144 mg / dL دو برابر بیشتر از کساني بوده که افزایش قند زیر 
داش��ته اند. در تحقیق دیگري نیز آمده که نسبت مرگ افراد با 
قند خون باالتر از 225 میلي گرم در دسي لیتر، بعد از صرف 

غذا دو برابر بیشتر بوده است )17(. 
شک نیست که حمله قلبي در مبتالیان به دیابت، نسبت به 
 افراد سالم بیشتر است )18(. در عین حال نباید افراد غیردیابتي با 
قند خون ناشتاي بیش از mg / dL 85 که تا 40 درصد بیشتر 

در معرض خطر بوده اند )13( فراموش شوند. 

* IFD: International Federation of Diabetes
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سلول هاي انسولين ساز، هدف مستقيم قند خون باال 
قرار دارند 

قن��د خون هاي ب��االي بعد از ص��رف غذا، ن��ه تنها عامل 
نق��ش مس��تقیمي در تخری��ب  بلک��ه  اخت��الالت  ثان��وي 
ب��روز  یعن��ي   .)19( دارد  پانک��راس  در  بت��ا  س��لول هاي 
 دیاب��ت ن��وع 2 ب��ا م��رگ س��لول هاي بت��ا و اخت��الل در 
نظم ترشحي انسولین محقق مي گردد. اختالالتي که متاسفانه 
س��ال ها قب��ل از بروز تظاه��رات واضح، پیش��رفت نموده و 

غیرقابل برگشت شده اند. 
ترش��ح انس��ولین ک��ه قبال تصور مي ش��د ب��ه دلیل تحت 
فش��ار مان��دن ی��ا »Burn out« س��لول هاي بت��ا کاه��ش 
مي یاب��د. ام��روزه در م��ورد تخریب آن ها، تح��ت تاثیر قند 
ب��االي خون بحث و گفتگو مي ش��ود. یعني ک��ه دیابت هاي 
 ن��وع 2 در بیش��تر م��وارد بای��د ب��ا جلوگی��ري از افزای��ش 

قند خون بعد از صرف غذا کنترل گردند. 
فعالی��ت س��لول هاي بتا، به مح��ض باال رفت��ن قند خون 
تحریک ش��ده و ش��روع به ترشح انس��ولین مي کنند. ولي به 
دلی��ل حساس��یت زیادي که نس��بت به ت��داوم غلظت باالي 
قن��د خون )حتي mg / dL 100( دارند بعد از چند س��اعت، 
آس��یب مي بیند )20(. در تحقیقي نشان داده شده که تخریب 
 س��لولي از غلظت ه��اي mg / dL 110 قن��د خ��ون آغ��از 
م��ي ش��ود )19(. غلظت��ي که متاس��فانه پزش��کان، خطر آن 
را ب��ه بیماران یادآور نش��ده و در پیش��گیري هاي الزم اقدام 
جدي به عم��ل نمي آورند. با کاهش تعداد س��لول هاي بتا و 
ادام��ه جهش ه��اي قند خون بع��د از غذا، بیماري پیش��رفت 
ک��رده و به انس��ولین وابس��ته مي ش��ود. قابل ذکر اس��ت که 
 این س��لول ها چنانک��ه از تحت فش��ار م��داوم افزایش قند 
 خارج شوند، خواهند توانست حیات تازه اي پیدا کنند. مشروط
 بر این که فش��ار وارده از چند ساعت محدود، تجاوز نکرده 

باشد )21(. 

تعريف جديد ديابت 
ع��ده اي از صاحب نظ��ران، ب��ا توجه به اطالع��ات زیاد 
س��ال هاي اخیر بروز دیابت را به جهش هاي مداوم قند خون 

و یا افزایش مزمن آن نسبت مي دهند )7 و 22(.
 ای��ن گ��روه، ماکزیم��م غلظت مناس��ب قند خون ناش��تا 

ص��رف از  بع��د  آن  اف��زوده  نس��بت  و   85mg / dL  را 
 75 گ��رم گلوک��ز را mg / dL 40 در نظ��ر گرفته و محدوده 
غلظت طبیعي قند خون ناش��تا از 70 تا 85 میلي گرم درصد 
پیشنهاد مي کنند و به طوري که افراد با قند خون ناشتاي باالتر 
از mg / dL 85 و یا تس��ت تحمل گلوکز 2 س��اعته، بیش از 
mg / dL 120 را »پیش دیابت��ي« )Pre� diabetes( معرفي 

کرده و تحت مراقبت قرار مي دهند. 
در ای��ن نظریه، رقم ماکزیمم قند خون بعد از غذا، در افراد 
تح��ت کنترل کال��ري، mg / dL 120 و محدوده اس��تاندارد 
آن در س��نین باال که معموال تحت ش��رایط نامناس��ب مانند 
 ک��م تحرکي، تحلی��ل عضالن��ي و ضعف عمومي هس��تند، 

mg / dL 140 مشخص شده است. 
این کارشناس��ان توصی��ه مي کنند که افراد در س��نین باال، 
بهتر اس��ت در انتخاب وعده ه��اي غذایي خود، به خصوص 
با کربوهیدارت زیاد وس��واس به خ��رج دهند و آن را تهدید 

مستقیم به سالمت و طول عمر خود به شمار آورند. 
 در تعریف جدید دیابت روش مقابله با بیماري، محدود سازي 
جهش هاي قند خون بعد از صرف غذا اس��ت. با بهره مندي 
از آنزیم ه��اي »آمی��الز« )23( و »گلوکزی��داز« )24( همراه با 
ترکیبات فیب��ري )25( مخصوص که به ترتیب با کند نمودن 
تخلی��ه غ��ذا از معده به روده و طوالني کردن ش��دت جذب 
قند از روده ب��ه جریان خون، مي توان جهش هاي غلظت قند 
را کنترل نم��ود. مواد غذایي، هورموني و دارویي متنوعي که 
حساسیت انسولین را در خارج کردن قند از جریان خون باال 
مي برند نیز روش هاي متداولي هستند که پزشکان به بیماران 

خود توصیه مي نمایند )26 و 27(. 

قند خون افراد مسن چرا از حد مقبول بيشتر است؟
ب��دون ش��ک مصرف بی��ش از ح��د اغذیه کال��ري زا )به 
خص��وص کربوهیدرات ه��اي تصفیه ش��ده(، عمال موجب 
جه��ش غلظ��ت قن��د خ��ون و مزم��ن ش��دن آن در حالت 
ناش��تا )اتفاقي که دیابت ش��ناخته ش��ده( مي گ��ردد. بعضي 
از افراد در س��نین ب��اال، با وجودي که ش��دیدا مراقب رژیم 
 غذای��ي خ��ود هس��تند، ب��از ه��م از جهش هاي قن��د خون 
بعد از غذا و طوالني ش��دن زمان آن ها رنج مي برند. علل این 

مشکل را مي توان به صورت هاي زیر ارزیابي نمود. 
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1( مقاوم��ت س��لول هاي بدن به انس��ولین یا »س��ندرم 
متابولیك«

  این عارضه با مجموعه پنجگانه اي از اختالالت متابولیکي، 
قند باالي خون، چاقي دور ش��کم، غلظ��ت باالي چربي ها، 
کاهش HDL و پرفش��ار خوني، همراه است. وجود هر سه 
ن��وع از این عوارض با هم، ریس��ک فاکت��ور مهمي در بروز 
بیماري هاي قلبي عروقي به شمار مي آیند. مقاومت انسولیني، 
مش��کلي است که منجر به ناتواني س��لول ها به جذب قند از 
خون شده و در نتیجه موجب ضعف عمومي بیمار مي گردد. 

2( سایر علل که به آن کمتر توجه شده 
اختالل در ذخیره سازي مازاد قند در کبد و بافت هاي مختلف 
و همچنی��ن اختالل در آزاد س��ازي آن از کبد به جریان خون، 

شرایطي است که در بروز دیابت کمتر شناخته شده است.
در متابولیسم طبیعي، مازاد قند خون افراد سالم به صورت 

گلیکوژن در کبد ذخیره مي شود )»گلیکوژنز«(.
در موارد ضروري براي برقرار شدن تعادل خوني، این قند 
ذخیره ش��ده مجددا آزاد مي گردد»گلیکوژنولیز«. این سیستم 

آنزیماتیک با خوردن غذا تا 90 درصد موارد مهار مي شود.
اخت��الل در هر ی��ک از این دو مرحله ظری��ف تعادلي که 
اغلب در سنین باال اتفاق مي افتد، موجب افزایش قند خون و 
همزمان تحریک آنزیم »گلوکز � 6 � فسفاتاز« مي گردد )22(. 
آنزیم گلوکز � 6 � فس��فاتاز ب��ه نوبه خود نیز، گلوکز را از 
بافت ها آزاد کرده و به غلظت موجود آن در خون مي افزاید. 
این آ نزیم ب��ا ویژگي هایي مي تواند تولید گلوکز را از مواد 
دیگر )اسیدهاي آمینه، اسیدهاي چرب، اسید الکتیک( تسهیل 

کند.
»گلوکونئوژن��ز«، فعالیتي که توان کاهش قند خون را حتي 

در افراد با رژیم محدود کربوهیدراته از بین مي برد.
 3( فعالیت »گلیکوژنولیز« و »گلوکونئوژنز« 

در هر دو حالت استفاده یا عدم استفاده از مواد کربوهیدراته، 

موجب افزایش قند خون مي گردند.  
 اینکه چرا آنزیم گلوکز � 6 � فسفاتاز، چنین مشکل زا مي باشد

 به اختالل سوخت و ساز طبیعي کالري روزانه در سنین باال، 
 مربوط مي گردد. با توجه به فعالیت این آنزیم در نوس��ازي و

 آزاد ش��دن زی��اد قند خون، ه��ر مقدار از کال��ري مصرفي، 
موجب تحریک بیش��تر آن و در نتیجه شدت جهش هاي قند 
 خون در سراس��ر روز خواهد ش��د. بنابراین س��رکوب آنزیم 
گلوک��ز � 6 � فس��فاتاز مي تواند حیاتي تری��ن، عامل کندي 

جهش هاي شدید قند خون بعد از غذا باشد )7 و 22(.
مطالع��ات متع��ددي ک��ه در جوامع مختل��ف علمي انجام 
گرفته، نش��ان داده اس��ت که مصرف روزانه حداقل 5 فنجان 
قهوه در روز، از احتمال ابتال به دیابت نوع 2 مي کاهد )24(. 
در گزارش ه��اي دیگر نیز اظهار نظر ش��ده که وجود فراوان 
اسید کلروژنیک که در قهوه خام یافت مي شود، در مهار آنزیم 

گلوکز � 6 � فسفاتاز مفید است )25( 

نتيجه گيري
نظر کلي که، »فقط قند خون ناشتا، به تنهایي نمي تواند وجود 
دیابت را رد کند«، تقریبا مقبول جوامع عمومي قرار گرفته و در 
موارد مشکوک از HbA1c که مي تواند تعیین کننده وضعیت 

جهش هاي قند خون بیمار باشد، استفاده شود. 
مشکل اغلب مبتالیان به دیابت تازه تشخیص داده شده، بروز 
ناگهاني عوارض بیماري اس��ت که نسبتا شایع هستند. مسئله 
مهمي که کمتر مورد توجه قرار گرفته، فشار ضربه هاي پي در پي 
جهش هاي قند خون بعد از غذا است، که به مرور بر بافت هاي 
حساس بدن و مویرگ ها وارد مي شود )22(. شعله هاي اکسیداتیو 
 حاصل از تداوم قند خون باال، که مي تواند با اس��تفاده از مواد 
آنتي اکس��یدان خاموش ش��ده و از بروز بیم��اري و عوارض 
انتظ��ار  ک��ه  موضوع��ي  متاس��فانه  گ��ردد،  پیش��گیري  آن 
 م��ي رود چنانچ��ه باید در جوامع پزش��کي، جای��گاه مطمئني

 پیدا نکرده است )21(. 
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غربالگري سندرم هاي تاالسمي آلفا با استفاده از روش هاي 
اليزا  و كروماتوگرافي نواري

تاالس��مي آلفا ش��ایع تری��ن اخت��الل ژنتیک��ي در تولید 
هموگلوبین و ناش��ي از کاهش تولید زنجیره هاي گلوبین آلفا 
اس��ت. سندرم هاي تاالسمي آلفا به طور شایع ناشي از حذف 
ژن گلوبین آلفا و در مواردي ناشي از جهش هاي غیر حذفي 
مي باشد. هر شخص سالم داراي 4 ژن آلفا )دو عدد روي هر 
هاپلوتایپ کروموزوم 16( مي باش��د. بر اساس تعداد ژن هاي 
حذف شده، چهار حالت بالیني مختلف ایجاد مي شود. حذف 
یک، دو، سه و چهار ژن آلفا به ترتیب موجب بروز فنوتایپ هاي 
ناقل خاموش، تاالس��مي مینور آلفا، بیماري هموگلوبین اچ و 

هیدروپس فتالیس با هموگلوبین بارت مي شود. اگر چه ناقل 
خاموش و تاالسمي مینور آلفا عالیم بالیني حائز اهمیتي ندارند 
اما فرم هاي بالیني شدید تاالسمي آلفا )بیماري هموگلوبین اچ 
و هیدروپس فتالیس( به دنبال ازدواج فنوتیپ هاي فاقد عالئم 
ایجاد مي ش��وند )1(. عالوه بر این، تاالسمي مینور آلفا از نظر 
پارامترهاي هماتولوژیک شباهت زیادي با تاالسمي مینور بتا 
 A2 دارد و در م��واردي نمي توان با اندازه گیري هموگلوبین

این دو را از هم افتراق داد.
کلمات کلیدي: تاالسمي آلفا، الیزا، کروماتوگرافي
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شکل 1. در شکل هاپلوتایپ هاي شایع خوشه ژن هاي آلفا و انواع حذف هاي شایع ژن آلفا مشاهده مي شود. 
نوارهاي آبي وسعت ناحیه حذف شده را نشان مي دهد. چنانچه هر دو ژن آلفاي مجاور حذف شود به آن حذف 

سیس گفته مي شود مانند حذف سیس SEA � � و یا حذف MED � � . عالیم منفي به مفهوم حذف هر دو ژن آلفا 
است. شایع ترین حذف هاي تك ني آلفا ژنوتایپ هاي α3.7 وα4.2 است.

مركز تحقيقات علوم و فن آوري تشخيص آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي شيراز
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علیرغ��م اهمیت باالي افتراق ناقلین تاالس��مي مینور بتا از 
آلفا به خصوص در برنامه غربالگري تاالسمي قبل از ازدواج 
ب��ه دلیل پیچیدگي و گران قیمت بودن و در دس��ترس نبودن 
روش ه��اي مولکول��ي، هن��وز روش غربالگري مناس��ب در 

دسترس نیست.
در ح��ال حاضر جهت شناس��ایي و تایی��د حذف ژن هاي 
گلوبین آلفا از روش مولکولي Gap � PCR استفاده مي شود 
)2( ک��ه با توجه به هزینه ب��اال و وقت گیر بودن و پیچیدگي 
نمي توان��د روش مناس��ب جهت غربالگري باش��د. همچنین 
روش آنالیز نسبت سنتز زنجیره هاي گلوبین نیز داراي معایبي 
است که عالوه بر محدودیت هاي باال، نیاز به تجهیزات گران 
قیمت و مواد رادیو اکتیو دارد و موجب ش��ده که این تس��ت 

تنها در آزمایشگاه هاي تخصصي محدودي انجام شود.
از این رو معرفي یک تس��ت س��ریع و مناسب که قادر به 
تش��خیص موارد مشکوک تاالسمي آلفا و افتراق آن از موارد 
هماتولوژیک مش��ابه باشد، مي تواند در تشخیص و همچنین 

غربالگري ناقلین قبل از ازدواج کمک کننده باشد.
روش الیزا یک روش س��اده و ارزان قیمت با حساس��یت 
و اختصاصیت باال اس��ت که امکان انجام آن در بس��یاري از 
آزمایشگاه هاي تشخیصي وجود دارد. در سال هاي اخیر به دو 
صورت از روش الیزا در غربالگري و تش��خیص سندرم هاي 

تاالسمي آلفا استفاده شده است.
 )ξ( 1- جهت تشخیص حضور زنجیره گلوبین رویاني زتا

در گلبول هاي قرمز افراد بالغ
2- جهت تش��خیص حضور هموگلوبین ب��ارت)γ4( در 

گلبول هاي قرمز افراد بالغ
گلوبین زتا یک زنجیره گلوبین ش��بیه به زنجیره آلفا است 
ک��ه در دوران رویاني و اوایل دوران جنیني )تا س��ه ماهگي 
دوران جنیني( تولید مي شود و در اواخر دوران جنیني تا پایان 
زندگي سنتز آن متوقف و توسط رشته گلوبین آلفا جایگزین 
مي ش��ود. بنابراین این انتظار وجود دارد ک��ه در مواردي که 
ح��ذف ژن ه��اي آلفا وج��ود دارد، ژن گلوبین زت��ا بتواند تا 
حدي ب��ه صورت جبراني بیان ش��ود. در برخي از مطالعات 
از تش��خیص حضور رش��ته هاي گلوبین زتا ب��ه روش الیزا 
در غربالگري تاالس��مي آلفا مورد اس��تفاده قرار گرفته است. 

نتایج نش��ان داده اس��ت که حضور قابل مالحظه این گلوبین 
 در خون ناقلین با حذف س��یس آلفاي جنوب ش��رقي آس��یا
 )αα  /  � � SEA( مش��اهده ش��ده و ای��ن روش جه��ت 
غربالگري ناقلین با ح��ذف SEA � � مورد تائید قرار گرفته 
اس��ت و ارزش تشخیصي آن براي سایر انواع حذف ها هنوز 
ب��ه طور دقیق م��ورد مطالعه قرار نگرفته اس��ت. هر چند که 
 مطالعه انجام ش��ده بر روي تعداد مح��دودي از افراد داراي
نش��ان  مثب��ت  نتای��ج   )�  �  MED  / αα(MEDح��ذف  
 داده اس��ت. در س��ایر حذف ه��اي آلفا مانن��د )α4.2 / αα ـ(،
 )α3.7 / ααـ( )α3.7 ـ/ α3.7ـ( و حت��ي ژنوتایپ )αα / αα( نتایج 

به دست آمده بسیار متغیر بوده است.
مکانیس��م مولکول��ي افزای��ش زنجی��ره گلوبی��ن زت��ا در 
ح��ذف SEA � � ت��ا کنون مش��خص نش��ده اس��ت اما این 
فرضی��ه وجود دارد که ممکن اس��ت این نوع حذف س��بب 
 نزدیک ش��دن ژن زنجیره گلوبین زتا ب��ه توالي هاي افزاینده 
)Enhancer sequences( ش��ده و بیان آن افزایش یابد. 
در واقع این فرضیه بر اساس الگویي که در تداوم سنتز ارثي 
هموگلوبینHPFH( F( در برخي از حذف هاي توام ژن بتا 

و دلتا اتفاق مي افتد، شکل گرفته است )3و 4(.
بررس��ي ها نشان داده است که اس��تفاده از روش الیزا در 
تش��خیص زنجیره زتا همراه ب��ا آزمایش اچ بادي )حتي با 
یافت��ن یک توپ گل��ف ب��ه ازاي 000 / 100 گلبول قرمز( 
داراي حساس��یت 92 % و اختصاصیت 97 % در تشخیص 
تاالس��مي α 0 مي باش��د. همچنی��ن مطالعات نش��ان داده 
اس��ت که ش��ایع ترین علت هیدروپس فتالیس از ازدواج 
فنوتایپ هاي حذف α 0 به ویژه از نوع SEA � � مي باشد، 
بنابرای��ن از این روش در صورت مثبت ش��دن مي توان در 
غربالگري قبل از ازدواج، جهت کاهش تولد نوزاد مبتال به 

جنین هیدروپس بهره برد )3(. 
هموگلوبین بارت، هموگلوبیني اس��ت که از چهار زنجیره 
همگون گاما )γ4( تش��کیل شده اس��ت. این هموگلوبین در 
خون نوزادان تازه متولد شده که داراي حذف هاي ژن گلوبین 
آلفا هس��تند به روش الکتروفورز هموگلوبین قابل تشخیص 
مي باش��د اما پ��س از 3 تا 6 ماه مق��دار آن کاهش یافته و در 

الکتروفورز هموگلوبین مشاهده نمي شود.
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Genotype Hemoglobin Bart’s level
Normal 0

Silent carrier % 2 ـ 0 
Alpha thalassemia trait % 10 ـ 5 
Hemoglobin H disease % 40 ـ 25 

Hydrops fetalis 80%(with 20 % Hgb Portland )

جدول 1. سطح هموگلوبین بارت در نوزادان تازه 
متولد شده در انواع سندرم هاي تاالسمي آلفا با استفاده 

از روش الکتروفورز
 Luksana Makonkawkeyoon در سال 2009 مطالعه اي توسط
و هم��کاران انجام گرفت که در آن با اس��تفاده از آنتي بادي 
اختصاصي علیه هموگلوبی��ن بارت )γ4( که قادر به واکنش 
با زنجیره گاماي موجود در هموگلوبین F نمي باش��د، مقدار 
هموگلوبین بارت را در انواع مختلف تاالس��مي هاي آلفا در 
بالغی��ن به روش الیزا اندازه گی��ري کردند، که اختالف نتایج 
به دس��ت آمده در این افراد با افراد نرمال کامال معنا دار بود. 
میانگین مقادیر هموگلوبین بارت به دست آمده در گروه هاي 

مختلف در جدول زیر نشان داده شده است:
Subjects Hb Bart’s (ng / mL(

 Normal adult  0
α0 thalassemia 967±438

Deletional HbH disease 1.537±339
HbH disease with HbCS 1.268±284

Nondeletional α+ thalassemia 712±420
Deletional α+ thalassemia 318±221

جدول 2. میانگین سطح هموگلوبین بارت در جمعیت 
بالغین مورد مطالعه به روش الیزا

الزم به یادآوري است که این اندازه گیري در افراد بالغ و 
کودکان انجام گرفت، هر چند که تا قبل از این مطالعه عقیده 
بر این بوده اس��ت ک��ه این نوع هموگلوبی��ن فقط در خون 
نوزادان تا 6 ماهگي وجود دارد و پس از آن غیر قابل اندازه 
گیري مي ش��ود، اما نتایج این مطالعه نش��ان داد که علت غیر 
قابل تش��خیص بودن آن، پایین بودن حساس��یت روش هاي 
مورد استفاده بوده است، زیرا حساسیت روش الیزا به نسبت 

روش هاي الکتروفورز بسیار باالتر است )5(.
روش الیزا یک روش مطمئن، آس��ان و در دسترس است 
که امکان غربالگري تعداد زیادي از نمونه ها را فراهم مي کند. 
همچنین اندازه گیري مقدار هموگلوبین بارت در خون افراد 

با استفاده از روش الیزا نسبت به اندازه گیري زنجیره گلوبین 
زت��ا به روش الیزا در غربالگري س��ندرم هاي آلفا تاالس��مي 
کاربردي تر مي باشد. عالوه بر این که با استفاده از این روش 
همچنی��ن مي توان انواع مختلف تاالس��مي هاي آلفا را نیز با 

توجه به سطح هموگلوبین بارت از یکدیگر افتراق داد. 
حض��ور  نظری��ه  براس��اس    2009 س��ال   در 
ناق��ل  اف��راد  در  ب��ارت  هموگلوبی��ن  تش��خیص  قاب��ل 
ن��واري  ایمونوکروماتوگراف��ي  تس��ت  ی��ک  تاالس��مي 
 )Immunochromatographic)IC( strip test(
 ب��ا اس��تفاده از آنت��ي ب��ادي منوکلون��ال علیه γ4 توس��ط
 Chatchai Tayapiwatana و هم��کاران ارائ��ه گردید 

 .)4(
این نوار از 4 قسمت اصلي تشکیل شده است:

1- ناحیه مربوط به نمونه گذاري
2-  بالش��تک )Pad( ح��اوي آنت��ي ب��ادي موش��ي علیه 

 Colloidal gold هموگلوبین بارت کونژوگه شده با
3- کاغذ نیتروسلولز

4- بالشتک جذب کننده
بر روي کاغذ نیتروسلولز نیز دو ناحیه مجزا وجود دارد:

Capture line: ای��ن ناحی��ه ب��ا آنتي ب��ادي منوکلونال 
غیرکانژوگه علیه هموگلوبین بارت آغشته شده است.

Control line: این ناحیه با آنتي بادي علیه Fc مولکول 
ایمونوگلوبین موش آغشته شده است.  

با انتش��ار همولیزات بر روي نوار و آزاد ش��دن آنتي بادي 
منوکلونال کانژوگه از بالش��تک )pad(، واکنش ساندویچي 
ش��کل مي گیرد. بدی��ن مفهوم که مولکول ه��اي هموگلوبین 
بارت توس��ط آنتي بادي کونژوگه و آنتي بادي غیر کونژوگه 
که به کاغذ نیترو س��لولز چس��بیده اس��ت به دام افتاده و در 
ناحی��ه Capture line ایجاد باند مي کند، بخش��ي از آنتي 
 Anti mouse ب��ا Fc ب��ادي کونژوگ��ه نیز از طریق ناحیه
IgG )آنت��ي بادي علیه IgG تهیه ش��ده از م��وش( در ناحیه 

Control line واکنش داده و ایجاد یک نوار دیگر مي کند.

بنابرای��ن مش��اهده 2 نوار گوی��اي حض��ور هموگلوبین 
بارت و مش��اهده ی��ک خ��ط در ناحیه کنت��رل گویاي رها 
 ش��دن آنتي بادي کونژوگه از بالش��تک و فقدان هموگلوبین

 بارت مي باشد )4(.
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حساسیت و اختصاصیت به دست آمده براي این روش 
در مقایسه با روش PCR به عنوان روش استاندارد طالیي 

به ترتیب 100 % و 86 % مي باشد. 
نتای��ج مرب��وط ب��ه غربالگ��ري ان��واع تاالس��مي هاي 
 آلف��ا ب��ا اس��تفاده از ای��ن روش در ج��دول زیر نش��ان

 داده شده است. 

  شکل 2. نمایي شماتیك از اساس تست نواري 
ایمونوکروماتوگرافي براي تشخیص هموگلوبین بارت

جدول 3. تشخیص حضور هموگلوبین بارت در افراد نرمال و تاالسمي هاي آلفا با استفاده از روش 
ایمونوکروماتوگرافي نواري
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قارچ هاي ديماتياسئوس و اهميت پزشكي آن ها

کلني آلترناریا 
خالصه 

قارچ هاي دیماتیاسئوس یک گروه هتروژن از قارچ هایي 
هس��تند ک��ه در پیگمانتاس��یون تی��ره در میس��لیوم ها و 
اسپورهایش��ان مشترک مي باشند. کلني هاي آن ها معموال به 
رنگ هاي س��بز زیتوني، خاکستري یا قهوه اي تا سیاه رنگ 
مي باش��ند. اکث��را از پاتوژن هاي با اهمیت گیاهان هس��تند 
و نق��ش بیم��اري زایي آن ها در انس��ان طي س��الیان اخیر 
بیش از پیش مش��خص ش��ده اس��ت. موارد رو به افزایش 
عفونت هاي متنوع پوستي، س��ندروم هاي سینوزیتي، انواع 
خاصي از مایستوماها و سرانجام عفونت هاي مهلک عمقي 
و سیس��تمیک ناش��ي از آن ها در مطبوعات پزشکي بیشتر 
از گذش��ته جلب توج��ه مي نماید. گونه ه��اي مختلفي از 
ح��دود 32 جنس از قارچ هاي دیماتیاس��ئوس تولید کننده 
متابولیت هاي متنوع و مایکوتوکس��ین هاي مختلفي هستند 

که به لحاظ صنعتي و پزشکي داراي اهمیت مي باشند. 
کلم��ات کلی��دي: قارچ ه��اي رنگي، قارچ هاي س��یاه، 

فئوهایفومایکوز

از  هت��روژن  گ��روه  ی��ک  دیماتیاس��ئوس  قارچ ه��اي 
ارگانیسم هایي است که در پیگمانتاسیون تیره میسلیوم ها و 
اسپورهایشان با یکدیگر مشترک هستند. این پیگمانتاسیون 
در اکث��ر موارد زیتوني یا قهوه اي تا س��یاه رنگ اس��ت که 
مرب��وط به حض��ور دي هیدروکس��ي نفتالی��ن مالنین در 
س��اختار دیواره س��لولي هایفي یا کنیدي و یا هر دو آن ها 
مي باش��د. ریش��ه یوناني مربوط به ای��ن واژه بر طبق نظر 
 )dema( یونان��ي µ ح��رف Ajello و pappagianis
به معني bundle )بس��ته، مجموع��ه(، band )باند، نوار، 
زنجیر( و bunch )خوشه، گروه( است و بنابراین استفاده 
از این واژه )دیماتیاس��ئوس( براي اش��اره کردن به وجود 
پیگمانتاس��یون تیره در این قارچ ها کاربرد نامناسبي است. 
به هر حال در طي س��الیان متمادي این اسم براي اشاره به 
قارچ ه��اي تیره رنگ مورد پذی��رش قرار گرفته و ما نیز به 

استفاده از آن به همین نحو ادامه مي دهیم.
کلینیسین ها و آزمایشگاهیان با ارگانیسم هاي دیماتیاسئوس 
در زمینه ها و مفاهیم مختلفي روبرو مي ش��وند. کارشناسان 
آزمایش��گاه معموال به وظیفه مهمي در امر شناس��ایي یک 
ارگانیس��م با پیگمانتاسیون تیره مواجه مي شوند و اغلب از 
داده هاي کلینیکي مرتبط به جز این که محل عفونت را بدانند 
بهره مند نمي شوند و کلینیسین ها با یک سناریوي کلینیکي 
روبرو مي شوند که اطالعات میکروبیولوژیکي اندکي از آن 
به دست مي آید که آن هم فقط شامل نتایج آزمایش مستقیم 
میکروس��کوپي اس��ت که تازه در آن ممکن است حضور 
ارگانیسم دیماتیاسئوس را نشان داده و یا نداده باشد. براي 
این که عملکردها در هر دو گروه فوق بهتر و کامل تر انجام 
گی��رد هر دو آن ها تا حدي به اطالعات مختلفي نیاز دارند، 
کلینیسین نیاز دارد که بداند که کدام یک از این ارگانیسم ها 

 دكتر محمد قهري
PhD قارچ شناسي 

استاديار دانشگاه امام حسين )ع(
آزمايشگاه تشخيص طبي رسالت

ghahri14@gmail.com

بخش نخست
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احتم��ال دارد در محل خاصي عفونت ایجاد نماید تا براي 
اداره بیمار تالش کند در حالي که آزمایش��گاه نیاز دارد که 
بداند که چگونه قارچ س��یاهي را که در آزمایش��گاه رشد 
کرده اس��ت از خیل انبوه این دس��ته از میکرو ارگانیسم ها 
شناس��ایي کند. ب��ا امید به این که این نوش��تار براي هر دو 
گروه شغلي مفید باشد، مطالب به گونه اي تنظیم شده است 
که در بخش اول در ابتدا یک راهکار کلي براي شناس��ایي 
قارچ هاي دیماتیاس��ئوس ارائه مي شود و به دنبال آن شرح 
و توصی��ف جزیي تري براي ه��ر کدام از قارچ هایي که به 
صورت شایع تر به عنوان پاتوژن در کلینیک جدا مي شوند 
آورده شده اس��ت. ارگانیسم هایي که فقط به عنوان عوامل 
ایجاد کننده مایس��توماي یومایکوتیک ش��ناخته شده اند به 

صورت جداگانه در نظر گرفته شده اند. 

بخ��ش دوم در برگیرن��ده مباحث��ي از اپیدمیول��وژي، 
تظاه��رات بالین��ي، تش��خیص و درمان براي ه��ر یک از 
س��ندروم هاي کلینیک��ي مرتبط اس��ت. این س��ندروم هاي 
کلینیکي که توسط قارچ هاي دیماتیاسئوس ایجاد مي شوند 

شامل کروموبالستومایکوزیس، مایستوماي یومایکوتیک و 
فرم هاي متنوع فئوهایفومایکوزیس مي باشند.

کلني کالدوسپوریوم

Cladosporium sp.
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Cladosporium sphaerospermum
منابع بالقوه اي كه موجب اغتشاش و سردرگمي 

مي شوند
مشخص کردن ویژگي هاي مرفولوژیک و تاکسونومیک 
قارچ ه��اي دیماتیاس��ئوس ه��م در زمینه قارچ شناس��ي و 
ه��م در بین اعضا ویژه این گروه مي تواند مش��کل و گیج 
کننده باش��د. آگاه ب��ودن از این مش��کالت مي تواند اولین 
قدم به س��مت اجتناب از س��وء تفاهم و یا روشن ساختن 
این مش��کالت باشد. اولین مش��کل که مطمئنا منحصر به 
این گروه نیس��ت مش��کل نامگذاري هاي قارچي است که 
اغلب در طول زمان تغییر کرده اس��ت. این اتفاق نه تنها از 
طریق طبقه بندي مجدد ارگانیسم ها بلکه از طریق تعاریف 
مربوط به خود س��ندروم هاي بیم��اري نیز که در طي زمان 
تکامل پیدا کرده اند اتفاق افتاده اس��ت. مش��کل دیگر این 
حقیقت اس��ت که گاهي متخصصین نسبت به کاربرد یک 
واژه صحیح موافقت ندارند در نتیجه اس��تفاده از اس��امي 
متعدد به طور همزمان در تاریخچه مش��اهده مي ش��ود. در 
این رهگذر اس��تفاده از مطالب ب��ا رفرنس هاي جدید و به 
روز ش��ده مفید و کمک کننده اس��ت. اس��امي مترادف به 
طور طبیعي در مواقعي که نام هاي جدید ارگانیسم ها مورد 

اس��تفاده قرار مي گیرند در تاریخچه ذکر مي شوند. در اکثر 
آزمایش��گاه هاي تش��خیصي میکروبیولوژي ک��ه قارچ هاي 
دیماتیاس��ئوس را از یکدیگ��ر افت��راق مي دهن��د در حال 
حاضر به آزمایش مرفولوژیکي میکروس��کوپي نیاز دارند. 
چندین ارگانیس��م داراي اشکال ظاهري پلئومرفیک هستند 
ب��ه این معني ک��ه داراي بیش از یک نوع کنیدي هس��تند 
که به وس��یله بیش از یک نوع مکانیس��م تولید مي ش��وند 
)به عن��وان مث��ال گونه هاي فونس��کا( و یا این که ش��کل 
 مخمري ی��ا کپکي در فازهاي مختلف رش��د غالبیت دارد 
)multiple synanamorphs( به عنوان مثال گونه هاي 
اگزوفی��اال را مي توان نام برد. بنابراین یک ایزوله بس��ته به 
این که در چه مرحله اي از رش��د م��ورد آزمایش و مطالعه 
قرار گرفته مي تواند اس��امي مختلفي داش��ته باش��د. این که 
یک ارگانیسم را به عنوان یکي از قارچ هاي دیماتیاسئوس 
تلقي کنیم مس��ئله چندان س��اده اي نیست. مشاهده هایفاي 
پیگمانت��ه در باف��ت حتي با کم��ک رنگ هاي اس��تاندارد 
هیس��تولوژیک مانند هماتوکس��یلن � ائوزی��ن و پریودیک 
اس��ید شیف کار دشواري اس��ت و البته اگر از رنگ آمیزي 
اختصاصي تري به نام گوموري متنامین سیلور هم استفاده 
ش��ود چیز زیادي به تشخیص اضافه نمي شود زیرا عناصر 
هایفال قارچ هاي مونیلیاس��ئوس )شفاف( و دیماتیاسئوس 
)رنگ��ي( به رنگ س��یاه دیده مي ش��وند. اس��تفاده از رنگ 
 آمیزي اختصاصي براي مالنین مثل رنگ فونتانا – ماس��ون
 )Masson � Fontana( اغلب وضعیت شناسایي اولیه 
ارگانیسم هاي دیماتیاس��ئوس را در نمونه هاي پاتولوژیک 
آس��ان تر مي کند اما باید توجه داشت که این رنگ آمیزي 
ب��راي این دس��ته از قارچ ها کامال اختصاصي نیس��ت. در 
کش��ت، پیگمانتاس��یون کلني مي تواند به شناسایي به طور 
قاط��ع تري کمک نماید. در برخ��ي موارد به ویژه هنگامي 
که از محیط سابورودکس��تروز آگار اس��تفاده مي شود )که 
الزم است در مورد این گروه از قارچ ها مورد استفاده قرار 
نگیرد( وجود پیگمانتاسیون داللت بر جنس دیماتیاسئوس 
نیس��ت حتي اگ��ر کلني تا ح��دي به رنگ عنابي روش��ن 
درآی��د. اس��تفاده از محیط ه��اي کش��تي که بر پای��ه مواد 
گیاهي تهیه ش��ده اند نظیر محیط آگار دکس��تروز و سیب 
زمین��ي )Potato Dextrose Agar( و ی��ا نوع دیگر آن 
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به ن��ام Potato Flakes Agar براي این منظور بس��یار 
مناس��ب هس��تند زیرا این گروه از قارچ ها پیگمانتاس��یون 
مش��خصه )کاراکتریس��تیک( خودش��ان را ب��ر روي ای��ن 
محیط هاي کش��ت بهتر نشان مي دهند. در برخي از جنس ها 
 Phaeocremonium, Lecythophora, نظی��ر 
Phialemonium, Aureobasidium ایج��اد پیگمان 
در محیط آگار دکس��تروز و س��یب زمیني با تاخیر صورت 
مي گیرد و این خود یک کلید شناسایي مفید براي جنس هاي 

ذکر شده است. 

قارچ شناسي كاربردي )عملي( با رويكرد شناسايي
پیش��رفت هاي اخیر تکنیک هاي مولکولي موجب روشن 
شدن برخي ارتباطات در بین ارگانیسم هاي دیماتیاسئوس 
ش��ده اس��ت. اکثر این مطالعات توالي ه��اي ریبوزومي و 
نواح��ي مج��اور آن به نام ناحیه ITS که بس��یار محافظت 
ش��ده اس��ت را به عن��وان پایه و اس��اس تعیی��ن قرابت و 
خویش��اوندي مورد مقایس��ه قرار داده ان��د. این کار برخي 
خویش��اوندي هاي مشکوک قبلي را تایید و برخي دیگر را 
ک��ه بر اس��اس معیارهاي مرفولوژیک در نظر گرفته ش��ده 
بودند غیر منتظره س��اخته اس��ت. البته قبل از این که نتایج 
مناقش��ه برانگیز مورد حل و فصل قرار گیرند به مطالعات 
بیش��تري نیاز اس��ت. به عالوه این تکنیک ه��اي تحقیقاتي 
اختصاصي هنوز براي اس��تفاده در آزمایش��گاه هاي روتین 
تش��خیصي قارچ شناس��ي عملي نیس��تند. به طور مش��ابه 
اگرچه تکنیک هاي س��رولوژیک برخ��ي امیدواري ها را در 
برنامه ه��اي تحقیقاتي از خود نش��ان داده ان��د اما آن ها نیز 
براي استفاده وسیع و عملي هنوز مهیا نشده اند. براي آینده 
قابل پیش بیني شناس��ایي قارچ هاي دیماتیاسئوس در اکثر 
آزمایشگاه هاي کلینیکي بر اساس خصوصیات مرفولوژیک 
به همراه نتایج تس��ت هاي بیوشیمیایي خاصي ادامه خواهد 
یافت. اش��کال تشخیصي بر اس��اس اختالف در مباني زیر 
طبقه بندي مي شوند: 1� خصوصیات مربوط به رشد کلني 
و مرفولوژي ماکروس��کوپي، 2� مرفولوژي میکروسکوپي، 

و 3� تست هاي بیوشیمیایي.
ویژگي ها و خصوصیات مربوط به هر یک از این اشکال 
مي توان��د در فرمول��ه کردن ی��ک راهکار براي شناس��ایي 

قارچ هاي دیماتیاسئوس مورد استفاده قرار گیرد. ارگانیسم ها 
در ای��ن بخش بر اس��اس خصوصی��ات مرفولوژیک قابل 
شناسایي آن ها گروه بندي مي شوند و این طبقه بندي الزاما 

منعکس کننده ارتباطات فیلوژنتیک آن ها نمي باشد.

رشد و مرفولوژي كلني 
اگرچه پیگمانتاسیون تیره در بین گونه ها در کلني هایشان 
دیده مي ش��ود آزمایش مرفولوژي ماکروسکوپي و بررسي 
خصوصیات رشد غالبا مفید هستند. رشد کلني شبه مخمري 
تنها در تعداد کمي از قارچ هاي دیماتیاسئوس دیده مي شود 
و بنابرای��ن خ��ود مطرح کننده حضور ی��ک گروه مجزا از 
قارچ ها اس��ت. فقدان رش��د در حض��ور 50 میلي گرم در 
لیتر سیکلوهگزامید در برخي از این قارچ ها مثل گونه هاي 
فیالوفورا دیده مي ش��ود و ممکن است به عنوان یک کلید 
تش��خیصي براي شناسایي آن ها مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
س��رانجام از حداکثر دماي رشد براي افتراق بین گونه ها یا 

جنس هاي بسیار مشابه با یکدیگر اغلب استفاده مي شود.

مرفولوژي ميكروسكوپيك
تقریب��ا در تمامي موارد مرفولوژي میکروس��کوپي کلید 
مناس��بي براي شناسایي است. هر چند که استفاده از تست 
نوار س��لوفان و یا تهیه الم مس��تقیم از کلن��ي )تیزمان( نیز 
مفید است ولي اس��الید کالچر عموما براي ارگانیسم هایي 
که س��اختمان هاي میکروس��کوپي ظریف و شکننده دارند 
الزامي اس��ت. س��اختمان هاي میکروس��کوپي ویژه اي که 
براي شناس��ایي اهمیت دارند در اینجا شرح داده مي شوند. 
سلول هاي کنیدي زاي اختصاصي شامل آنیلیدها، فیالیدها 
و آدلوفیالیدها مي توانند براي شناس��ایي دقیق مورد استفاده 
ق��رار گیرند. همانطور که کنیدي ها به صورت پي در پي از 
قس��مت راسي آنیلیدها آزاد مي ش��وند حلقه هایي از جنس 
دیواره س��لولي در راس آن ها ایجاد مي ش��وند و در نتیجه 
 )annelloconidium( آنیلیدها با تولید هر آنلوکونیدي
طویل تر و باریک تر مي شوند و این یک شکل مفید و قابل 

مشاهده با میکروسکوپ است.
هرچند که برخي از گونه هاي قارچ ها annellation هایي 
دارن��د )annellation: کنی��دي زای��ي هولوبالس��تیک 
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ک��ه در آن س��لول کنی��دي زا )آنیلید، آنلوفور( به وس��یله 
پرولیفراس��یون انتروبالس��تیک مکرر یک توالي بازیپتال از 
کنیدي ه��ا را تولید مي کن��د )آنلوکونیدي، آنلوس��پور( که 
قس��مت دیستال را به حالتي ترک مي کنند که توسط باندها 
یا نوارهاي متقاطعي مشخص مي شوند( که از نظر اندازه به 
قدر کافي بزرگ هستند که با ابژکتیو خشک یا روغني قابل 
 مشاهده باشند اما اکثر آن ها نیاز به میکروسکوپ الکتروني 
)scanning EM( دارن��د. یک فیالید )براس��اس ریش��ه 
یوناني ب��ه معني vial یا flask( س��لول کنیدي زا به یک 
 )fixed( شکل فالس��ک یا استوانه اي با جایگاه ثابت شده
براي تولید کنیدي ها مي باش��د ب��ا آزاد کردن فیالوکنیدي ها 
ب��ه طول یا پهناي آن اضافه نمي ش��ود. فیالیدها در طول با 
هم متفاوت هس��تند و ممکن اس��ت در نواحي راسي خود 
قسمت هاي اضافي یا الحاقي از دیواره سلولي داشته باشند 
که به کالرت )collarettes( موسوم هستند. آدلوفیالیدها 
توس��ط فقدان یک تیغ��ه پای��ه اي )basal septum( که 
فیالیدها را از هایفي رویش��ي ج��دا مي کند و نیز در اندازه 
کوچکترش��ان با فیالیدها فرق مي کنند. کنیدیوفورهایي که 
س��لول هاي کنیدي زا را حمای��ت مي کنند غالبا داراي یک 
طرح رش��د س��مپودیال هس��تند بدین معني که یک نقطه 
جدید رش��د درست در زیر هر کنیدي جدید انتهایي شکل 
مي گی��رد و منجر مي ش��ود به این که کنیدیوف��ور همانطور 
که رش��د مي کند به صورت geniculate درآید )خمیده 
و ش��بیه به زانو(، این نوع طرح یا الگوي رش��د نوعا یک 
نماي زیگ��زاگ مانند به کنیدیوف��ور مي دهد که خود یک 
مش��خصه تشخیصي دیگر است. خصوصیات کنیدي ها نیز 
خود مي توانند به شناسایي این دسته از قارچ ها کمک کنند. 
کنیدي ها از دو نوع اساس��ي برخوردار هس��تند که عبارتند 
از بالس��توکونیدي و یا آرتروکونیدي، بالستوکونیدي ها در 
نتیجه فرآین��د blowing � out که هم در مخمرها و هم 
در کپک ها اتفاق مي افتد ایجاد مي ش��وند. آنیلیدها، فیالیدها 
و آدلوفیالیده��ا در یک حالت بالس��تیک تولید مي ش��وند. 
بالستوکونیدي ها به عبارتي شایع ترین نوع کنیدي هستند 
و به وسیله تعدادشان، اندازه آن ها، وضعیت قرار گرفتنشان 
نسبت به یکدیگر و طرح هاي مربوط به دیواره هاي عرضي 
افتراق داده مي ش��وند. بالستوکونیدي ها ممکن است مانند 

گونه هاي اگزوفیاال در قس��مت راس سلول هاي کنیدي زا 
تجمع یابند، یا زنجیره ه��اي کوتاه یا بلندي ایجاد کنند که 
به ترتیب مانند کالدوفیالوفورا و یا کالدوسپوریوم خواهند 

بود.
در برخ��ي از گونه ها نقاط تی��ره اتصالي )hila( به طور 
مش��خص دیده مي ش��وند. در جنس هایي ک��ه کنیدي هاي 
ب��زرگ تولی��د مي کنن��د مانن��د بایپوالری��س، کورووالریا 
اگزروهیلوم، و آلترناریا تعداد و انواع ایجاد تیغه هاي میاني 
)septations( خواه زنجیرهایي تشکیل شده باشد یا خیر 
و همچنین جهت دهي ی��ا گرایش لوله هاي زایا در ارتباط 
با محور طولي کنیدي در حال رویش و جوانه زني همگي 
از ویژگي ه��اي با اهمی��ت هس��تند. آرتروکنیدي هایي که 
مس��تقیما از هایفي هاي موجود پدید مي آیند )و نه آن هایي 
ک��ه از طریق س��لول هاي اختصاص عم��ل یافته کنیدي زا 
ایجاد مي شوند( کمتر دیده مي شوند و در جنس سیتالیدیوم 

)scytalidium( مشاهده مي شوند.

تست هاي بيوشيميايي و سرولوژيك
از چندین نوع آزمایش هاي بیوشیمیایي براي شناسایي این 
قارچ ه��ا نام برده مي ش��ود ولي اکثر آن ه��ا داراي کاربردهاي 
محدودي هس��تند. تس��ت جذب نیترات براي افت��راق دادن 
وانجی��ال )اگزوفی��اال( درماتیتیدیس )با نتیجه منفي( از س��ایر 
گونه ه��اي اگزوفیاال عموما به عنوان ی��ک راهکار مفید مورد 
قبول واقع شده است. تست هاي جذب کربوهیدرات ها و سایر 
تس��ت هاي مربوط به »فیزیولوژي تغذیه اي« در وضعیت ها یا 
حاالت خاصي قابل اس��تفاده هس��تند و معموال فقط هنگامي 
مفید هس��تند که با استفاده از س��ایر روش ها در نهایت براي 
تش��خیص بین 2 یا 3 ارگانیسم معطل مانده باشیم. در گذشته 
از فعالیت پروتئولیتیکي به عنوان ابزاري براي شناس��ایي این 
قارچ ها استفاده مي شده است اما امروزه به دلیل قابلیت تکرار 
ضعیف این تست ها دیگر انجام آن ها توصیه نمي شوند. آزمایش 
اگزوآنتي ژن در آزمایشگاه هاي تحقیقاتي براي شناسایي طیف 
وس��یعي از قارچ هاي دیماتیاسئوس در حال تکمیل و توسعه 
اس��ت اما به دلیل واکنش هاي متقاطع نمي توان از آن در سطح 
گونه اي اس��تفاده کرد و از طرف دیگر معرف هاي مورد نیاز به 

صورت تجارتي در دسترس نیستند.
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تكنيك هاي مولكولي
روش هاي جدید مولکولي به صورت وسیعي براي تعیین 
مجدد ارتباطات فیلوژنتیکي در بین قارچ هاي دیماتیاسئوس 
 PCR ribotyping، گرفته ان��د.  ق��رار  اس��تفاده  م��ورد 
random primed PCR با هیبریدیزاس��یون DNA و 
 ITS در نواحي ریبوزومال و DNA مقایسه س��کانس هاي
در بین تکنیک هایي هس��تند که از آن ها استفاده شده است. 
تحقیقاتي که در آن ها از این روش هاي قدرتمند استفاده شده 
اس��ت بدون ش��ک نیروي جنبش و عزم و انگیزه زیادي را 
براي بسیاري از تغییراتي که در تاکسونومي رخ مي دهد ایجاد 
کرده است. هنوز تا زماني که این تکنیک هاي مولکولي براي 
آزمایشگاه هاي تشخیصي قارچ شناسي به صورت روتین به 
کار گرفته شوند زود است و بنابراین مسئله اساسي این است 
که قارچ شناسان کلینیکي باید مهارت استفاده از روش هاي 
سنتي مربوط به شناسایي مرفولوژیک توسط میکروسکوپ 

را حفظ کرده و آن را توسعه و ارتقاء دهند. 

كلني هاي شبه مخمري
مخمره��اي س��یاه فرم ه��اي آنامورفیک��ي از قارچ ه��ا 
هس��تند ک��ه حداقل در یک بخش از چرخه زیس��تي خود 
س��لول هاي جوانه زن س��یاه رنگي تولید مي کنند. اگر چه 
تع��داد کمي از آن ها بازیدیومیس��ت هس��تند ام��ا اکثرا به 
آسکومیس��ت ها تعلق دارند. گونه هاي اندکي از آن ها براي 
انس��ان بیماري زا مي باشند و به وس��یله مطالعات مولکولي 
 نش��ان داده ش��ده که اعض��ا دو گ��روه با ارتباط��ات دور 
)distantly related groups( از یکدیگ��ر مي باش��ند. 
گونه هاي اگزوفیاال و ارگانیسم هاي وابسته به آن آنامورف هاي 
 Herpotrichiellaceae اعضاي خانواده آسکومیس��تي
مي باشند درحالي که تلئومرف ها با گونه هاي اورئوبازیدیوم، 
 Phaeoannellomyces و Hormonema گونه هاي

werneckii در خانواده Dothideaceae مي باشند.

گروه 1
طبیع��ت پلئومرفیک گونه هاي اگزوفیاال و تنوع و اختالف با 
اهمیت بین گونه ها در نتایج تست هاي بیوشیمیایي خود را نشان 
داده و بنابراین شناس��ایي و افتراق آن ها از یکدیگر را مش��کل 

ساخته است. امروزه از تکنیک هاي جدید تعیین توالي و تایپینگ 
مولکولي براي روشن کردن ارتباطات فیلوژنتیکي در بین آن ها و 
ارگانیسم هاي مرتبط استفاده مي کنند. بنابراین تاکسونومي آن ها 
با چندین نتیجه مناقشه انگیز که باید حل و فصل شوند همچنان 
در حال تکامل اس��ت. یکي از موضوعات بحث انگیز در مورد 
تاکسونومي صحیح وانجیال  /  اگزوفیاال درماتیتیدیس است. در 
حال حاضر از هردو اسم استفاده مي شود. McGinnis مالحظه 
کرد که این ارگانیسم براساس کنیدي زایي که از فیالیدها بدون 
کالرت منش��اء مي گیرد ارگانیس��م مجزایي است در حالي که 
بر طبق نظر دیگران س��لول هاي کنیدي زا آنیلیدیک هس��تند و 
این که آنالیز مقایسه اي توالي هاي DNA ریبوزومي نشان داده 
که قراردادن آن ها در میان اگزوفیاال مناس��ب اس��ت. مطالعات 
مولکولي ممکن اس��ت این نظریه را در آینده تایید کنند اما در 
حال حاضر در این نوشتار از اسم وانجیال درماتیتیدیس استفاده 
مي کنیم. تنها تعداد کمي از گونه هاي اگزوفیاالي ش��ناخته شده 
در ایجاد عفونت هاي انساني دخالت دارند. این ارگانیسم ها غالبا 
بر روي چوب مرده پیدا مي شوند اما نقش آن ها در فرآیند فساد 
چوب نامعلوم اس��ت. گونه هایي که مي توانند موارد متعددي از 

عفونت هاي مختلف در انسان را ایجاد نمایند شامل
 Exophiala spinifera، Exophiala moniliae
 و ه��ردو واریت��ه  E. jeanselmei var. jeanselmei و

 E. jeanselmei var. lecanii � corni هستند. کلني هاي 
نابالغ تمام گونه ها معموال تا حدودي مخمر مانند هستند و یا 
حداقل داراي نواحي مرطوب مربوط به س��لول هاي مخمري 
جوانه زن هس��تند. کلني هاي بال��غ متعاقبا نواحي فیالمنتوس 
ایجاد مي کنند. گونه هایي که معلوم نیست براي انسان پاتوژن 
باشند را در اکثر موارد مي توان از روي عدم رشدشان در دماي 

37 درجه سانتیگراد تشخیص داد.

اگزوفياال جينسلمي
اگزوفیاال جینسلمي گونه اي است که اکثرا از نمونه هاي کلینیکي 

جدا مي شود. داراي چهار واریانت است که عبارتند از:
E. jeanselmei var. jeanselmei
E. jeanselmei var. lecanii � corni 
E. jeanselmei var. heteromorpha 
E. jeanselmei var. castellanii 
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اگزوفیاال جینسلمي

ای��ن طبق��ه بندي ممکن اس��ت ب��ه زودي تغیی��ر یابد 
زی��را مطالع��ات اخیر نش��ان داده ک��ه واریته ها ب��ه اندازه 
کاف��ي ارتباط��ات دوري از یکدیگ��ر دارند ب��ه طوري که 
هری��ک را مي ت��وان در وضعی��ت ی��ک گونه ترفی��ع داد. 
ب��ا نامگذاري ک��ه در ح��ال حاضر صورت گرفته اس��ت 
تنه��ا واریته ه��اي جینس��لمي، لکاني کوري و کاس��تالني 
 ب��ا عفونت هاي انس��اني مرتب��ط هس��تند. بیماري هایي که

 E. jeanselmei var. jeanselmei ایجاد مي کند شامل 
فرم ه��اي هیفومیکوز زیرجلدي، چش��مي و سیس��تمیک، 

کروموبالستومایکوزیس و مایستوما هستند.
E. jeanselmei var. lecanii � corni تنها بیماري پوستي 
ایجاد مي کند و E. jeanselmei var. castellanii به عنوان 
عامل اتیولوژیک در یک مورد اندوکاردیت دریچه مصنوعي 
گزارش ش��ده است. کلني ها زیتوني تا سیاه رنگ هستند و 
در ابت��دا مخمر مانند بوده که س��پس ب��ا تولید هایفي هاي 
هوایي مخملي مي ش��وند. آزمایش میکروس��کوپي به طور 
معمول مخلوطي از س��لول هاي مخمري annellated و 

هایفي هاي پیگمانته و دیواره دار را نشان مي دهد. 
E. jeanselmei var. jeanselmei دو ن��وع مجزاي 
کنیدي زایي را نش��ان مي ده��د: آنلوکونیدي که از آنیلیدها 
یا آنلوفورهاي اس��توانه اي تا فالس��کي شکل طویل تولید 
مي ش��وند و آن های��ي ک��ه از محل ه��اي آنیلیدی��ک بین 
س��لولي )intercalary( ایج��اد مي گردن��د. کنیدي هاي 
 قهوه اي رنگ تک س��لولي و کروي ش��کل ت��ا بیضوي به
 ابع��اد)5µm-1×3-1( به ص��ورت توپ هایي در نواحي 

راسي آنیلیدها تجمع مي یابند و اغلب آنلوفورهاي طوالني 
تر به سمت پایین فرو مي افتند.

 E. jeanselmei var. lecanii � corni آئلوکونیدي ها در
به طور عمده از محل هاي کنیدي زایي )annellated( بر 
روي هایفي تولید مي شوند. اگزوفیاال جینسلمي ممکن است 
 Wangiella dermatitidis با سایر گونه هاي اگزوفیاال و با
به علت رش��د اولیه مخمري کلني آن اش��تباه ش��ود. اکثر 
اس��ترین ها در 35 درجه سانتیگراد رشد مي کنند. برخالف 
وانجیال درماتیتیدیس، این قارچ قادر به رش��د در دماي 40 
 )melezitose(درجه سانتیگراد نیست و نیترات و ملزیتوز

را جذب مي کند.

ساير گونه هاي اگزوفياال
اگزوفی��اال اس��پینیفرا )E. spinifera( ب��ه عنوان عامل 
مس��بب فئوهایفومایک��وز و کروموبالس��تومیکوز گزارش 
شده اس��ت. اگزوفیاال اسپینیفرا آنلوس��پورهاي خار مانند، 
طوالن��ي تر و چند س��لولي تولی��د مي کند ک��ه معموال به 
نحو محسوس��ي در پایه ه��ا و نواحي انتهای��ي در آنیلیدها 
تی��ره ت��ر ب��ا نوک هاي په��ن ش��ده طوالني هس��تند و به 
 ای��ن وس��یله از اگزوفیاال جینس��لمي تمیز داده مي ش��ود. 
Phaeococcomyces exophailae یک سینانامورف 
اگزوفی��اال  از  مخم��ري  ش��به   )synanamorph(
 اس��پینیفرا در نظ��ر گرفت��ه مي ش��ود. اگزوفی��اال مونیلی��ا
عام��ل  ی��ک  عن��وان  ب��ه   )Exophiala moniliae(
فئوهایفومایکوزیس گزارش ش��ده اس��ت. ش��کل متمایز 
ب��راي ای��ن گونه این اس��ت که آنلوفوره��ا در یک حالت 
مونیلیف��رم )beadlike( متورم هس��تند و آنیلیدها رئوس 
)apices( نواري شکل و خیلي بلند دارند. بیماري انساني 
که توسط اگزوفیاال مانسوني )E. mansonii(و اگزوفیاال 
پس��یفیال)E. pisciphila(  � که ی��ک پاتوژن براي ماهي 
اس��ت � آنقدر کم گزارش ش��ده اس��ت که در ادامه مورد 

بحث قرار نخواهند گرفت.

ونجيال )اگزوفياال( درماتيتيديس
ونجیال درماتیتیدیس )اگزوفیاال درماتیتیدیس، فیالوفورا 
درماتیتیدی��س( ی��ک عامل ثاب��ت ش��ده فئوهایفومیکوز 
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زیرجلدي اس��ت که غالبا صورت و گردن را مبتال مي کند 
و نی��ز ب��ه عنوان عام��ل فرم هاي چش��مي و سیس��تمیک 
فئوهایفومایکوزیس ش��ناخته شده اس��ت. نوروتروپیسم با 
گسترش سیستمیک و میزان مرگ و میر باال در بین افرادي 
که ایمنوکامپرومایزد نیستند، مورد توجه قرار گرفته است. 
کلونیزاسیون مجاري تنفسي با اگزوفیاال درماتیتیدیس بنابر 
گزارش هاي رس��یده در بیماران مبتال به فیبروز کیس��تیک 
در اروپا ش��ایع هس��تند اما بیماري مرتبط با آن نادر است. 
اس��ترین هایي که از م��وارد بیماري تهاجم��ي و از بیماران 
مبتال به فیبروز کیس��تیک جدا مي ش��وند نش��ان داده شده 
است که به لحاظ ژنتیکي مشابه هستند و این مطرح کننده 
این مس��ئله اس��ت که فاکتورهاي میزبان ی��ا مدل مواجهه، 
تعیین کننده هاي مهم براي شکل بیماري حاصله مي باشند. 
مواردي از کروموبالس��تومایکوزیس گزارش ش��ده اند اما 
در مرورهاي بعدي س��لول هاي مشخصه )کاراکتریستیک( 
یعن��ي س��لول هاي اس��کلروتیک ی��ا س��لول هاي توت��ي 
ش��کل)muriform( که براي تشخیص ضروري هستند 
حضور نداش��ته اند. رش��د در ابتدا مخمر مانند، سیاه رنگ 
و موکوئید اس��ت، اکث��ر کلني ها بعدا مخمل��ي و به رنگ 
خاکس��تري زیتوني – حداقل به صورت لکه هایي – دیده 
مي ش��وند. هنگام لمس کلن��ي با لوپ میکروب شناس��ي 

کلن��ي اصطالحا کش مي آی��د و در نتیجه طبیعت موکوئید 
 .)string( آن ی��ک باریکه ن��خ مانند از آن جدا مي ش��ود
حالت مخمر مانند کلني در این قارچ نس��بت به اگزوفیاال 
جینسلمي بسیار آش��کارتر است. آزمایش میکروسکوپیک 
این فرم مخلوطي از س��لول هاي ش��فاف ب��ا دیواره نازک، 
کوچک و س��لول هاي قهوه اي با دیواره ضخیم و بزرگ تر 
که به وس��یله جوانه زدن تکثیر مي یابند را نش��ان مي دهد. 
فرم رش��ته اي ش��امل هایفي هاي پیگمانته و داراي دیواره 
عرضي اس��ت. هرچند که آنیلیدها در برخي از اس��ترین ها 
مش��اهده مي شوند، مش��خصه ترین س��لول هاي کنیدي زا 
فیالیدهاي اس��توانه اي یا فالس��ک ش��کل ب��دون کالرت 
هس��تند که ممکن اس��ت به صورت جانب��ي )lateral( یا 
 در امتداد هایفي قرار گرفته باشند. کنیدي هاي تک سلولي
( ک��روي ش��کل ت��ا بیض��وي و در  2-2.5×4-6µm(
گروه های��ي در نوک ها و در امتداد کن��اري کونیدیوفورها 
تجم��ع مي یابن��د. از روي خاصی��ت ترموتولرانس )تقریبا 
 تمام استرین ها در دماي 40 درجه سانتیگراد رشد مي کنند( 
 تس��ت ج��ذب نیت��رات پتاس��یم منف��ي و ب��ه وس��یله 
آزمای��ش اگزوآنت��ي ژن اختصاص��ي در آزمایش��گاه هاي 
اگزوفی��اال  از  را  ق��ارچ  ای��ن  مي ت��وان   تخصص��ي 

جینسلمي تمیز داد.
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 )ELF  - EMF( تاثير ميدان الكترو مغناطيس با فركانس خيلي پايين
روي ماركرهاي زيستي استرس اكسيداتيو در رت هاي حامله

چكيده
زمین��ه و هدف: در دهه  هاي اخی��ر تحقیقات جالبي در 
ارتباط با اثرات میدان هاي الکترومغناطیس روي اس��ترس 
س��لولي، مولکول هاي واکنش��گر اکس��یژن  دار )ROS( و 
رادیکال هاي آزاد انجام شده است. از این رو محققان نگران 
اث��رات EMF ب��ا فرکانس 50 و Hz 60 در سیس��تم هاي 
بیولوژي هس��تند. ه��دف از ای��ن مطالعه ارزیاب��ي اثرات 
میدان الکترومغناطیس Hz 50 روي پارامترهاي اس��ترس 

اکسیداتیو در رت هاي حامله مي  باشد.
م��واد و روش کار: در گ��روه تیمار رت ه��اي حامله نژاد 
ویس��تار در معرض mT، EMF 3 به مدت 21 روز، هر روز 
4 س��اعت، قرار گرفتند. رت هاي حامله تحت شرایط یکسان 
گروه تیمار اما میدان خاموش به عنوان گروه شم )بررسي نقش 
اس��ترس قرارگیري در محیط متفاوت از آزمایش��گاه در نتایج 
حاصله( در نظر گرفته شدند و رت هاي حامله در شرایط اتاق 
به عنوان گروه کنترل استفاده شدند. پس از زایمان نمونه  هاي 

خون و سرم مادران براي آنالیز بیوشیمیایي
Malondialdehyde )MDA( 

 Total Antioxidant Capacity )TAC(
و)Glutathione Peroxidase )GPX تهیه شدند.

نتایج: آنالیز بیوش��یمیایي نش��ان داد س��طح MDA و 
TAC در گروه تیمار در مقایس��ه با گروه کنترل به ترتیب 
)P<0.008 و P<0.002( افزای��ش معني  داري داش��ت، 
ام��ا تفاوتي در س��طح این مارکرها در بی��ن گروه کنترل با 
ش��م مشاهده نش��د. همچنین تفاوت معني  داري در سطح 
GPX در بین گروه ها مشاهده نشد. آنالیز داده ها با استفاده 
 T- testو با اس��تفاده از آزمون SPSS v.19 از نرم افزار
انجام ش��د و P<0.05 به عنوان س��طح معني  دار در نظر 

گرفته شد.
بح��ث: نتایج پیش��نهاد مي کنن��د که میدان ه��اي الکترو 
مغناطیسي استرس اکسیداتیو را با افزایش لیپید پراکسیداز و 
آنتي  اکسیدان کل القاء کرده، که به عنوان بدام اندازنده هاي 

رادیکال آزاد هستند.
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 EMF طبیعي به ش��دت بوسیله طیف وسیع و در حال رشد
ساخته دست بش��ر و قرار گیري در معرض EMF ناشي از 
تولید، انتقال و اس��تفاده از الکتریسیته که همه جا در زندگي 
م��درن وجود دارند افزایش یافته اس��ت ]1[. دانش��مندان و 
پزش��کان نگراني هایي در م��ورد احتمال خطرات ناش��ي از 
ق��رار گیري در معرض میدان هاي الکترومغناطیس��ي به ویژه 
 در فرکانس ه��اي 50 و 60Hz عن��وان کرده ان��د. مطالع��ات
 In � vitro اث��رات بالق��وه ELF  - EMF را روي تکثیر، 
آپوپتوز، تمایز و آس��یب ژني انجام داده   اند ]2[. بیش از 50 
 EMFs مطالع��ه در ارتباط با قرارگیري حیوانات در معرض
در چند سال اخیر انجام شده است ]3[. مطالعات اخیر نشان 
داده  اند که ELF  - EMF مي تواند رفتار و فعالیت س��لول 
را با تاثیر روي فرآیندهاي بیوش��یمیایي و یا بیوفیزیکي تغییر 
دهند. واکنش  هاي فیزیکي در س��طح اتم اس��اس واکنش  بین 
مولکول  هاي زیستي در معرضELF  - EMF هستند، از این 
رو میدان مي  تواند به طور مغناطیسي روي باندهاي شیمیایي 
بین اتم  هاي مجاور تاثیر گذاش��ته و س��طوح انرژي و جهت 
چرخ��ش الکترون  ها را تغییر دهد. این ام��ر فعالیت، غلظت 
و ط��ول عمر رادیکال  ها را افزایش مي  ده��د ]4، 5[. اگر چه 
اکسیژن براي بیشتر واکنش هاي هوازي سلولي مهم است، اما 
مي  تواند واکنش هاي انتقال الکترون را تحت تاثیر قرار داده و 
سبب فعال شدن واسطه  گرهاي توکسیک �  غشایي و در نتیجه 
ایجاد رادیکال هایي مانند سوپراکس��ید، پراکسید هیدروژن یا 
رادیکال هیدروکس��یل ش��ود. این رادیکال ها منجر به آسیب 
لیپیدها، پروتئین ها و DNA مي  شوند. مولکول  هاي واکنشگر 
در   Reactive Oxygen System )ROS(دار اکس��یژن  
 GSH پس��تانداران به وسیله آنتي  اکسیدان هاي دروني اساسا
کنترل مي  ش��ود ]ROS .]6 واژه کلي اس��ت ک��ه به گروهي 
از اکس��یدان ها یا رادیکال آزاد ی��ا گونه  هاي مولکولي قادر به 
تولید رادیکال هاي آزاد اطالق مي  ش��ود ]7[. مطالعات نشان 
مي دهند که EMF منجر به افزایش تولید ROS مي  ش��ود که 
این امر منجر به آس��یب   هاي غیرقابل برگشت مي  شود. تولید 
کنت��رل نش��ده ROS مي  تواند منجر به تجم��ع آن  ها و ایجاد 
استرس اکسیداتیو در سلول ها شود. از این رو سلول ها داراي 

مکانیسم دفاعي در برابر آسیب اکسیداتیو هستند ]8[.
تحقیقات جالبي در ارتباط با اثرات میدان  هاي مغناطیس��ي 

آلزایم��ر، مولکول  ه��اي  بیم��اري  روي اس��ترس س��لولي، 
واکنش��گر اکس��یژن  دار و رادیکال ه��اي آزاد انج��ام ش��ده 
 اس��ت ]9[. در سیس��تم   هاي دفاع��ي، سوپراکس��ید دی��س 
کات��االز  ،Superoxide dismutase )SOD(موت��از 
پ�راکس��یداز گ�لوتاتی��ون  و   Catalase )CAT( 
)Glutathione peroxidase )GPX، اثرات H2O2 را با تبدیل 
به آب و اکس��یژن خنثي مي  کنند. آنزی��م اصلي خارج کننده 
 GPX .]10[ است GPX در س��لول  هاي پستانداران H2O2

به عنوان دهنده الکترون رادیکال   هاي پراکسیل )ROO( را از 
پراکسیدهاي مختلف مانند H2O2 خارج مي  کند ]11[.

یکي دیگر از ایندکس   هاي استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون 
 لیپیدها است، که به عنوان دژنراسیون پلي  اسیدهاي چرب غیر اشباع
در   Poly unsaturated fatty acids )PUFA(
غش��اهاي سلولي در مس��یر اتصال ROS ش��ناخته شده اند. 
 محص��ول نهای��ي پراکسیداس��یون لیپی��د مال��ون دي آلدئید
 )Malondialdehyde )MDA اس��ت ]12[. ب��ه عل��ت 
ناپای��داري رادیکال ه��اي آزاد و پیچیدگ��ي تکنیک هاي در 
دس��ترس، ان��دازه  گیري آن ها در ارگانیس��م مش��کل بوده و 
از آنج��ا که جداس��ازي اندازه  گیري مولکول هاي اکس��یدان 
 و آنتي  اکس��یدان مختلف عمال مش��کل اس��ت، اندازه  گیري
 )Total antioxidant capacity )TAC پیش��نهاد شده 
است )21(. مدارک پیشنهاد مي  کنند که توجه ویژه اي باید به 
حفاظت جنین ها و نوزادان در برابر فرکانس ها و ش��دت هاي 
مختلف EMFs ش��ود. با توجه به مطالب عنوان شده هدف 
از این کار بررس��ي تاثیر ELF  - EMF بر روي مارکرهاي 
اس��ترس اکس��یداتیو TAC، MDA و GPX در رت هاي 

حامله بود. 

مواد و روش كار
در ای��ن مطالع��ه 18 رت ماده و 9 رت نر نژاد ویس��تار با 
وزن 250 � 200 گ��رم )3 � 2 ماهه( از حیوان خانه دپارتمان 
هیس��تولوژي دانشکده پزشکي دانش��گاه علوم پزشکي تبریز 
تهیه شد. حیوانات در قفس  هاي پالستیکي در اتاق حیوانات 
 ب��ا 12 س��اعت روش��نایي و 12 س��اعت تاریک��ي، حرارت

 22 � 20 درج��ه س��انتي گراد، رطوب��ت  %60 � 50، آب و 
غذاي کافي نگهداري ش��دند. پ��س از جفت گیري رت هاي 
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حامله با تش��خیص پالک واژینال مشخص شده و به 3 گروه 
6 تایي شامل گروه کنترل، شم و تیمار تقسیم شدند.

رت ها در گروه تیم��ار )آزمایش( در معرض میدان الکترو 
مغناطی��س با ش��دت 3mT و فرکانس Hz 50 در دس��تگاه 
تولی��د کننده EMF قرار گرفتند. زم��ان قرار گیري رت  هاي 
حامله در گروه تیمار روزانه به مدت 4 س��اعت در کل طول 
حاملگي )21 روز( بود. رت  ها در گروه شم در شرایط مشابه 
گروه تیمار اما در دستگاه خاموش تولید EMF قرار گرفتند، 
رت  ها در گروه کنترل در ش��رایط استاندارد قرار گرفتند. پس 
از زایمان از تمام رت   ها خونگیري از چشم انجام شده، خون 
و س��رم آماده ش��ده در فریزر 80 � درجه س��انتي  گراد براي 
 GPX و TAC،MDA آنالیز بیوش��یمیایي و تعیین س��طح

نگهداري شدند.
TAC با استفاده از کیت )Rel Assay( با روش کالریمتر 

اندازه گیري شد ]13[.
 ،)TBA( بر اساس واکنش با تیوباربیتوریک اسید MDA
میزان جذب با روش اسپکتروفتومتري اندازه گیري شد و به 

صورت نانومول /  میلي لیتر محاسبه شد ]14[.
فعالی��ت آنزی��م GPX ب��ا کی��ت RANSEL ش��رکت 
RANDOX انگلس��تان و با روش اس��پکتروفتومتري و بر 
اس��اس روش Paglia اندازه گیري ش��ده و نتایج به صورت 

واحد در گرم هموگلوبین بیان گردید ]15[.
 داده  ه��ا با اس��تفاده از نرم اف��زار آم��اري SPSS و آزمون
 T � Test م��ورد آنالیز ق��رار گرفتند و P ≥ 0 . 05به عنوان 

سطح معني  دار در نظر گرفته شد.

نتايج
 MDA و TAC آنالی��ز بیوش��یمیایي نش��ان داد س��طح

 در گ��روه تیم��ار در مقایس��ه ب��ا گ��روه کنت��رل ب��ه ترتیب
 (P<0.008 و P<0.002) افزایش معني داري نش��ان داد، 
اما تفاوتي در س��طح آن ها در بین گروه کنترل با شم مشاهده 
نش��د. همچنین تفاوت معني  داري در س��طح GPX در بین 
گروه ها مش��اهده نش��د. آنالیز داده ها با اس��تفاده از نرم افزار 
SPSS v.19 و با اس��تفاده از آزمون T � test  انجام ش��د و 

P<0.05 به عنوان سطح معني  دار در نظر گرفته شد.

بحث
نتایج مطالعه حاضر نش��ان مي ده��د قرار گیري در معرض 
EMF در دوران حاملگي سبب افزایش TAC و MDA در 
سرم مادران در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل مي شود 

)جدول 1(. 
 ELF  - EMF یک��ي از قوي  ترین فرضیه  هایي که اثرات
را توضی��ح مي دهد تغییر تعادل نرم��ال رادیکال  هاي آزاد در 
ارگانیسم ها با افزایش عدم تعادل در میزان تولید مولکول   هایي 
مانند آنیون سوپراکس��ید و رادیکال هاي هیدروکسیل و تغییر 
مسیرهاي نرمال حذف این مواد است ]16[. میدان هاي الکترو 
مغناطیسي موجب تغییر در متابولیسم ROS با افزایش تولید 
ROS یا کاهش فعالیت آنزیم هاي آنتي اکس��یدان مي ش��وند.
MFs در س��لول ها نفوذ مي   کند و مي  تواند پتانس��یل غش��اء 
س��لول و غلظت یون  ها را تغییر دهد، که این امر ممکن است 
روي فرآیند هاي رادیکال  هاي آزاد در س��لول ها تاثیر بگذارد 
]12[. فعالیت آنتي  اکس��یدان سلول هاي زنده ممکن است با 
قرارگی��ري در فرکانس ها و ش��دت هاي مختلف MF تغییر 

کند ]9[.
مطالعه حاضر نش��ان مي دهد که میزان MDA در گروه تیمار 
در مقایس��ه با کنترل افزایش معني  داري نشان مي  دهد، در همین 

P ـ valueGPX (U / gr Hb(P ـ valueMDA (nmol / ml(P ـ valueTAC(mmolITrolox Equiv. / L(Groups

0.8528.95 ± 7.43

0.008*

3.2 ± 0.39

0.002*

0.145 ± 0.02Treatment

28.1 ± 7.872.5 ± 0.360.06 ± 0.04Control

0.4730.78 ± 4.070.282.2 ± 0.490.060.113 ± 0.08Sham

جدول 1: سطح TAC، MDA و GPX در گروه هاي تیمار، کنترل و شم. نتایج به صورت 
means ±SD نشان داده شده و P<0.05 معني  دار مي باشد.
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ارتباط میزان MDA در رت هاي قرار گرفته در میدان الکتریکي 
Hz 50 افزایش داشته است ]Akdage .]17  و همکاران نشان 
دادند ک��ه ELF  - EMF باعث افزای��ش غلظت MDA در 
مغز رت   ها مي شود. همچنینBediz و همکاران پیشنهاد کردند 
که قرارگیري طوالني مدت در ELF  - EMF پراکسیداسیون 
لیپیدها را در مغز و س��ایر ارگانیس��م ها افزای��ش مي دهد ]18[.

Guler و همکاران نشان دادند سطح MDA در خوکچه هندي 
در معرض میدان الکتریکي افزایش یافته است ]19[.

در مطالعه حاضر س��طح TAC پالسما در گروه تیمار در 
 .(P<0.05) مقایس��ه با گروه ه��اي دیگر افزایش یافته ب��ود
یافت��ه   هایم��انGhodbane و هم��کاران  ب��ا  تواف��ق  در 
مش��اهده کردند EMF تولید ش��ده به وسیله MRI موجب 
افزای��ش معن��ي  داري در TAC رت  هاي نر مي  ش��ود ]20[. 
 900� 1800 MHZو هم��کاران مش��اهده کردند Cenesiz
 ,EMF موج��ب افزایش معني  داري در میزان اکس��یدان کل 
 TAC مي  شود اما سطح Total oxidant status )TOS(
هیچ افزایش��ي را نش��ان نمي  دهد ]Mark .]21 و همکاران 
افزایش در TAC در رت  هاي حامله را نشان دادند ]22[. عدم 
تعادل اکسیدان – آنتي اکس��یدان منجر به استرس اکسیداتیو 
 MDA مي ش��ود ]23[. در این مطالع��ه نیز اختالل در تعادل
و TAC منجر به استرس اکسیداتیو شده است که در دوران 

حاملگي مي تواند منجر به آسیب بافت هاي جنیني شود.
در مطالع��ه حاض��ر می��زان GPX بی��ن گروه ه��ا تفاوت 
معني   داري نشان نداده اس��ت. در این ارتباط پیشنهاد شده که 
قرارگی��ري درEMF ,50Hz، به ص��ورت مزمن به مدت 90 
روز موج��ب تغیی��ري در آنزیم  هاي آنتي  اکس��یدان در خون 
موش   ها نش��ده است. در آزمایش��ي مشابه گزارش شده است 
که EMF موجب استرس اکسیداتیو در خوکچه هندي نشده 
اس��ت ]24[. تغیی��رات در فعالیت آنزیم هاي آنتي  اکس��یدان 
 ب��ه دنب��ال 10 روز یا 2 م��اه قرارگیري در میدان مغناطیس��ي

 50µT – 5 / 0 مش��اهده شده است. س��طح کاتاالز،GPX و 
SOD در شش  ها و کبد موش  هاي در معرض EMF به مدت 
8 هفته افزایش یافته اس��ت ]25[. نتایج مختلف در مطالعات 
متفاوت مي تواند به وس��یله تفاوت در طول زمان قرار گیري، 

شدت و فرکانس میدان مغناطیسي توضیح داده شود.

نتيجه گيري 
قرارگی��ري  بی��ن   ارتباط��ي  حاض��ر  مطالع��ه   نتای��ج 
در ELF  - EMFs و استرس اکسیداتیو را نشان مي  دهد، که 
مي تواند موجب آس��یب اندام هاي جنیني شود، بنابراین زنان 
در دوران حاملگي بایس��تي قرارگیري در معرض میدان  هاي 

الکترومغناطیسي را به حداقل برسانند.
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ارزيابي سقط مكرر و اهميت عوامل ژنتيكي

خالصه
به طور کلي س��قط مکرر به صورت دو یا تعداد بیشتري 
اتالف حاملگي که به صورت پیوس��ته ی��ا منفصل، قبل از 
هفته 24 بارداري تش��خیص داده شده اند، تعریف مي شود. 
در این مقاله عواملي که مظنون به ایجاد سقط مکرر هستند 
مورد بررس��ي ق��رار گرفته و توصیه هایي ب��راي ارزیابي و 
انج��ام آزمایش  هاي الزم ارائه مي ش��ود. ای��ن توصیه ها به 
منظ��ور کمک به مش��اوران ژنتی��ک و متخصصین زنان و 
زایمان، مامائي و مراقبان امر س��المت م��ادران باردار تهیه 
شده است. الزم به ذکر است که این توصیه ها نباید به عنوان 
یک دس��تورالعمل انحصاري در نظر گرفته شود و همواره 
تجربیات و نظریات تخصصي مراقبین بالیني که متناس��ب 
با ش��رایط ویژه هر مورد اتخاذ مي شود بر توصیه هاي ارائه 

شده مي تواند ارجح باشد.
کلمات کلیدي: سقط مکرر، بارداري، مشاوره ژنتیک

 
مقدمه

س��قط جنین تکراري )RM( مي تواند اثرات مخربي بر 

احساس��ات یک زن و همس��رش بگذارد. هر چند چندین 
عامل ژنتیکي و غیر ژنتیکي در ارتباط با سقط شناخته شده 
است، ولي یک دیدگاه استاندارد به منظور کمک به مراقبان 
حرفه اي س��المت در ارزیابي و مشاوره آن ها از زوج هاي 
داراي س��قط وجود ندارد. بر اس��اس مطالعات انجام شده 
در نق��اط مختلف جهان، حداقل 15 � 10 % حاملگي ها به 
س��قط جنین منجر مي شوند و بیشتر سقط ها در سه ماه اول 
بارداري اتفاق مي افتند. سقط جنین در مراحل اولیه بارداري 
)کمتر از 8 هفته( ممکن اس��ت شیوع بیشتري داشته باشد 
چرا که این امکان وجود دارد که برخي از زنان تش��خیص 
ندهند که حامله هس��تند و س��قط جنین را به سادگي یک 
دوره عادت ماهانه با تاخی��ر مي پندارند. با افزایش کاربرد 
تست هاي خانگي حاملگي، امروزه سقط جنین در مراحل 
اولیه بارداري بیش��تر تش��خیص داده مي شوند که ثمره آن 
مراجعه تعداد بیشتري از زوج ها جهت بررسي مي باشد. با 
افزایش س��ن مادر ریسک سقط جنین هم به علت فراواني 
باالي تش��کیل جنین ب��ا اختالالت کروموزوم��ي افزایش 
مي یابد. این ریس��ک براي زناني که 45 سال یا بیشتر دارند 

 دكتر صادق وليان بروجني 
متخصص ژنتيك پزشكي، استاد ژنتيك دانشگاه اصفهان، رئيس مركز 
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ممکن اس��ت به 75 % برسد. بر اساس گزارش هاي موجود، 
تقریبا 5 � 3 درصد از زنان پیش��ینه اي از یک سقط دارند. در 
تقریبا 50 % زوج هاي داراي س��قط ب��ا وجود ارزیابي کامل، 
اتیولوژي آن ناشناخته مي ماند به همین علت آن ها جز موارد 
با دلیل ناشناخته طبقه بندي مي شوند. تخمین زده شده است 
که زوج هاي داراي با دالیل ناشناخته مي توانند بیش از 75 % 

شانس حاملگي موفق داشته باشند )1(.

عواملي موثر در سقط جنين
عوامل��ي که موجب س��قط جنین تکراري مي ش��وند و به 
طور مداوم تش��خیص داده مي ش��وند به صورت زیر خالصه 

مي شوند. 

آنومالي هاي آناتوميكي رحم
س��قط جنین تکراري به علت بیماري هاي ساختماني رحم 
ظاه��را بیش��تر در دو ماه اول ب��ارداري اتف��اق مي  افتد که به 
میزان زیادي به نوع بیماري رحم بس��تگي دارد. بیماري هاي 
اصل��ي رحم ت��ک گی��ر هس��تند و 27 � 15 درص��د موارد 
س��قط را تش��کیل مي دهد. ش��ایع ترین بیماري  هاي مشترک 
 رحم��ي در زن��ان داراي س��قط جنین تکراري ش��امل رحم 
Septate,  Bicornuante و Didelphic مي شود. انومالي 
گ��ردن رحم، به هر دو صورت مادر زادي یا اکتس��ابي عامل 
ح��دود 10 % اتالف حاملگي ها )قبل از هفته 24( مي باش��د 
و تع��داد قابل مالحظ��ه اي از تولده��اي زودرس را موجب 
مي شود. برخي از آنومالي هاي گردن رحم به علت زخم و یا 
درمان جراحي بد ش��کلي ها به وجود مي آیند. مطالعات اخیر 
نشان دهنده نقص ساختاري کالژن بافت گردن )مانند: کالژن 
تیپ V و ІV ( به عنوان عاملي که در سقط جنین نقش دارد 

در نظر گرفته شده است که نیاز به بررسي بیشتر دارد )1(.

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي
گلیکولی��زه  هموگلوبی��ن  س��طح  افزای��ش  ب��ا   زنان��ي 
 )Mellitus به علت دیابت کنترل نشده( (HbA1c)A1c
افزایش سقط جنین را نشان مي دهند. مکانیسمي که به واسطه 
آن دیابت کنترل نش��ده وابس��ته به انس��ولین موجب اتالف 
حاملگي مي ش��ود ناشناخته است. عملکرد ناقص تیروئید در 

حالت حاد بیش��تر موجب عقیمي تا س��قط مي ش��ود. با این 
حال حضور اتوآنت��ي بادي ها در بافت تیروئی��د )مانند آنتي 
تیروگلوبولین، تیروئید پروکس��یداز( در ایجاد سقط هم نقش 
دارند. اگر چه مدرکي دال بر کارآمدي این روش وجود ندارد 
و آزمایش ه��اي کنترل اتفاقي الزم اس��ت در برخي از مراکز 
درمان��ي تزریق داخل وری��دي ایمونوگلوبولین )IVIG( در 

حضور این آنتي بادي ها انجام شود.

بيماري هاي ايمونولوژيكي
به نظر مي رسد که ترکیبات ایمونولوژیکي نقش موثري در 
وقوع س��قط جنین تکراري داشته باش��ند. اما به نظر مي رسد 
که پس زني جنین ممکن اس��ت در مواردي که در آن والدین 
نوزاد داراي الل هاي HLA � DQ خیلي مش��ابه هستند رخ 
دهد ولي این مس��ئله به طور قطعي روشن نشده و تحقیقات 
مختل��ف نتایج ض��د و نقیضي را در مورد این نظریه نش��ان 
مي دهند. س��ندروم آنتي فس��فولیپید در 40 � 15 درصد زنان 
داراي سقط تشخیص داده شده است و در آن هایي که سطح 
باالي آنتي کاردیولیپین آنتي بادي تش��خیص داده شده است 
داراي ریس��ک باالتري براي اتالف بارداري بعدي در تمامي 
دوره هاي س��ه ماهه هستند. به همین علت آزمایش هاي آنتي 
کاردیولیپین آنتي بادي و Lupus anticoagulant در زنان 

داراي سقط مکرر قابل توصیه مي باشد )2و3(.

عفونت ها و عوامل عفوني
عفونت مادري، بیشتر به وسیله Mycoplasma، با سقط 
یک حاملگي همراه اس��ت اما این موضوع ارتباط روش��ني با 
سقط جنین تکراري نشان نمي دهد. نقش کالمیدیا در سقط  هاي 
تکراري نیز نامعلوم مي باش��د. ولي ارتباط سیتومگالوویروس 
با نوع تک گیر س��قط جنین ولي نه نوع تکراري آن مشخص 

شده است )1(. 

عوامل محيطي
ق��رار گرفتن طوالني مدت در مع��رض عوامل محیطي که 
موجب س��قط جنین تکراري مي شوند اغلب نگراني والدین 
را افزای��ش مي دهد. معموال یافتن پاس��خ صریحي براي این 
نگراني ه��ا و مس��لم فرض ک��ردن نقش فاکتوره��اي مختل 
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کننده اي چون س��ن مادر، دوز بالقوه توکسین  ها، مدت زمان 
در معرض قرار گیري، ارائه اسناد در معرض قرار گیري براي 
هر حاملگي، فاکتورهاي فیزیولوژیکي و اسناد اتالف بارداري 
مشکل است. چون قرار گرفتن در معرض توکسین  ها معموال 
به صورت ممتد انجام نمي گیرد. این که آن ها تنها دلیل سقط 
جنین تکراري در یک فرد باشند غیر محتمل به نظر مي رسد. 
موارد اس��تثنا شامل استنشاق مزمن دود سیگار، مصرف بیش 
از ح��د قهوه و الکل و در معرض ق��رار گیري هاي مزمن به 
علت وضعیت ش��غلي مي باشد. فرکانس س��قط در زناني که 
س��یگاري هس��تند 80 � 20 % بیش از حد انتظار اس��ت که 
ریسک در میان سیگاري  هاي شدید بیشترین مقدار را دارد. با 
این حال رابطه بین سیگار و سقط جنین خود به خودي وقتي 
که تمامي فاکتورهاي خطر س��از دیگر لحاظ ش��وند از لحاظ 

آماري اهمیتي ندارد )1و 2(. 
گزارش ها نشان مي دهد که از لحاظ آماري ارتباط معنا داري 
بین مصرف قهوه و الکل )تاثیر وابسته به دوز( و سقط جنین 
وجود دارد. علیرغم دشواري هاي ذاتي که در ارزیابي تماس 
با توکس��ین هاي محیطي به عنوان عامل سقط جنین تکراري 
وجود دارد، ش��رح مفصل پیش��ینه هاي در معرض قرار گیري 
حاملگي ک��ه روي داروه��اي درماني، تماس ه��اي محیطي    
شغلي و کاربرد دارو در رفع خستگي متمرکز هستند و ممکن 
اس��ت در طول بارداري هایي که به سقط ختم شده اند اتفاق 
افتاده باشند، باید مشخص شود. مشاوره تراتولوژي مقدماتي 
باید با توجه به دوز تماس��ي، س��ن ب��ارداري جنین و درک 
دوره )همه یا هیچ( بررس��ي شود. تهیه لیستي از تراتوژن هاي 
بالق��وه که زوج ها درباره آن ها نگران هس��تند و آگاهي دادن 
درب��اره این فاکتورها مي تواند از احس��اس گناهي که والدین 
راجع به اتالف حاملگي دارند بکاهد. اطالعات بیشتر درباره 
تراتوژن ها و سرویس  هاي قابل دسترس را مي توان از سازمان 

سرویس هاي اطالعاتي تراتوژن یا )OTIS( به دست آورد.
)http: /  / otispregnancy.org / home.html(

نقص هاي كرومزومي و تك ژني
در 70 � 50 % س��قط هاي جنی��ن، بیماري کروموزومي در 
محصول حاملگي )POC( دیده مي ش��ود. انتظار مي رود که 
نتیج��ه نرمال POC به ص��ورت 46XX در POC بیش از 

آن که نتیجه آنالیز جنین باشد به آلودگي با سلول هاي مادري 
مربوط ش��ود. متداول ترین کاریوتایپ  هاي ابنرمال ش��ناخته 
ش��ده مونوزومي X، ترزومي 16 و دیگر تریزومي  ها هستند. 
در اکثر موارد کاریوتایپ  والدین نرمال است. تصور مي شود 
که در شرایط آن ها سقط به علت آنیوپلوئیدي جنین پیشامدي 
تک گیر با ریسک وقوع مجدد ناچیز باشد. در زوجي که قبال 
کاریوتایپ محصول س��قط انیوپلوئیدي تش��خیص داده شده 
است ش��انس داش��تن یک حاملگي موفق در آینده بیشتر از 
زوجي اس��ت ک��ه داراي کاریوتایپ نرمال مي باش��ند. با این 
حال در برخي تحقیقات انجام گرفته خاطر نش��ان شده است 
که زناني که قبال سقط با آنیو پلوئیدي داشته اند در حاملگي 

بعدي ریسک وقوع مجدد آنیوپلوئیدي افزایش مي یابد.
شیوع اختالل کروموزومي در بیماراني با سابقه سقط جنین 
تکراري کمتر از آن هایي اس��ت که س��قط هاي اس��پورادیک 
داش��ته اند. در زن هاي داراي س��قط مکرر، تقریبا 32 � 25 % 
محصول سقط، داراي کاریوتایپ غیر طبیعي مي باشد. عالوه 
بر آنالیز کرموزومي جنیني روي POC، ارزیابي پاتولوژیکي 
کام��ل جنین و جفت نیز باید انجام ش��ود. این روش ممکن 
است بیماري هایي نظیر هیدرپس جنیني، اسپینابفیداي شدید 
و اننس��فالي را شناس��ایي کند که مي تواند یک یافته مجزا یا 

ناشي از یک سندروم ژنتیکي باشد )4(. 
در حدود 5 � 3 % زوج  هایي با س��قط جنین تکراري، یک 
نفر داراي یک بیماري س��یتوژنتیکي مي باش��د. لذا بررس��ي 
س��یتوژنتیک زوجین ضروري است. اگر موارد دیگري چون 
بیم��اري رحم را از ابتدا اس��تثنا کنیم حتي فراواني بیش��تري 
از بیماري ه��اي کاریوتایپ��ي درمیان زوج هاي داراي س��قط 
مکرر دیده مي ش��ود. ب��ه عنوان مثال در ش��یوع بیماري هاي 
کروموزوم��ي والدین در زوج هاي داراي س��قط مکرر حدود 
10 � 8 % گزارش ش��ده اس��ت. این مطالعات همچنین نشان 
مي دهد که این فراواني مس��تقل از تعداد اتالف هاي حاملگي 
در گذش��ته اس��ت. جابجایي متقابل و جابجایي رابرتس��وني 
از معم��ول تری��ن آنومالي هاي کروموزومي هس��تند. هرچند 
آنومالي عددي، واژگوني و موزاییک هم دیده مي ش��ود. الزم 
است، ماهیت دقیق نوع بازآرایي کروموزومي و سابقه آن در 
دیگر اعضاي فامیل که داراي بازآرایي و تاریخچه تولید مثلي 
مش��ابهي هستند به دقت بررسي شود تا در صورتي که نقص 
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مزبور اتیولوژي س��قط جنین هاي تکراري یک زوج باش��د، 
مشخص ش��ود. پایگاه زیر اطالعات بیش��تري در خصوص 

انواع بیماري هاي کروموزومي و سقط در اختیار مي گذارد:
http: /  / www.thegeneticsscenter.com / transrsk.htm

در مطالع��ه اي افزایش میزان آنیوپلوئی��دي کروموزوم  هاي 
X ،13،18،21 وY در اس��پرم مردان��ي ک��ه همس��ر آن ه��ا 
داراي بارداري های��ي با ثمره س��قط جنین تک��راري بودند با 
اس��تفاده از هیبریداس��یون درجا فلورس��انت )FISH( نشان 
داده ش��ده اس��ت. البته مردان فوق عموما" داراي کاریوتیپ 
نرمال مي باش��ند. این مس��ئله نش��انگر این واقعیت است که 
آنیوپولوئیدي حاصله ممکن است ناشي از موزائیک رده هاي 
سلول زاینده جنسي و یا فرآیندي که موجب افزایش عمومي 
عدم تفرق کروموزومي مي شود باشد. با پیشرفت تکنیکي در 
آزمایش هاي س��یتوژنتیک مثل هیبریداسیون مقایسه اي ژنوم 
)CGH( و اس��تفاده از پروب هاي FISH س��اب تلومري، 
مش��اهده فراواني انومالي  ه��اي کاریوتایپ��ي نظیر نقص  هاي 
کوچک کروموزومي و بازآرایي ها در زوج  هاي داراي س��قط 

مکرر افزایش یافته است )4(.
 )TS( ریسک سقط خود به خودي زنان داراي سندروم ترنر
که داراي خطوط س��لولي موزاییک 46XX و 47XXX یا 
)Xp( Xحذف هاي بخش بسیار انتهایي بازوي بلند کروموزوم
هس��تند بسیار زیاد اس��ت. مطالعات انجام شده بر روي زنان 
TS نش��ان مي دهد که در بیش از 39 درصد موارد حاملگي ها 

به سقط خود به خودي منجر شده اند. 
برخ��ي از اخت��الالت تک ژني به ص��ورت تیپیک موجب 
ات��الف حاملگ��ي در دومین و س��ومین س��ه م��اه حاملگي 
مي شوند. ازدواج هاي خویشاوندي خطر ابتال به بیماري هاي 
تک ژني را افزایش مي دهد. زیرا ش��انس این که هر دو والد 
حامل ژن مغلوب بیماري مش��ابهي باشند که از جد مشترک 
به ارث برده اند افزایش مي یابد. آلفا تاالس��مي مثالي از بیمار 
تک ژني اس��ت که ممکن است موجب اتالف حاملگي شود. 
جنین هایي با چهار ژن آلفا گلوبین حذف ش��ده هموگلوبین 
بارت��ز را گس��ترش مي دهن��د که موجب م��رگ در دومین و 
سومین س��ه ماهه حاملگي مي ش��ود. اتالف جنین وابسته به 
آلفا تاالس��مي تنها زماني نگران کننده است که زوجین حامل 
الل هاي داراي حذف کامل در حالت سیس باشند )حذف هر 

دو ژن آلفا هموگلوبین روي یک کروموزوم( )4و5(. 
گزارش ه��اي ضد و نقیضي درباره افزایش فراواني س��قط 
جنی��ن در زن��ان داراي دیس��تروفي میوتونیک وج��ود دارد. 
تش��خیص دیس��تروفي میوتونیک در زنان داراي سقط جنین 
 myotonia تکراري با پیشینه شخصي یا خانوادگي میوتوني
)کاه��ش توانایي در به اس��تراحت در آوردن ماهیچه منقبض 
شده(، اختالالت ش��ناختي و ضعف عضالني پیش رونده به 
وی��ژه زماني که در مراحل اولیه ق��رار دارد، باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
وقت��ي اتالف چندین جنین مذکر در یک خانواده به خوبي 
ش��ناخته ش��ده اس��ت باید بیماري هاي غالب پیوس��ته روي 

کروموزوم X که در مردان کشنده است بررسي شوند. 
یکي دیگ��ر از آنومالي هاي ژنتیکي، انحراف برجس��ته در 
الگو ع��دم توازن در غیر فعال ش��دن کروموزوم X اس��ت. 
افزایش ن��رخ انحراف غیر فعال س��ازي X را در زنان داراي 
 س��قط مک��رر ح��دود 18 % در مقایس��ه با ن��رخ حالت پایه
 6 % برآورد کرده اند. انتخاب قبل از غیر فعال سازي موجب 
حذف س��لول هایي که حامل یک الل موتانت فعال در زناني 
که حامل برخي بیماري هاي پیوسته روي X و کروموزوم هاي 
X غیر طبیعي از لحاظ س��اختاري هستند مي شود. این پدیده 
مي تواند توضیحي براي بخشي از سقط جنین هاي تکراري و 
انحراف در غیر فعال سازي X باشد یکي از این قبیل مثال ها 
خانواده اي اس��ت که در آن حذف در ژن فاکتور VІІІ همراه 
عدم توازن در غیر فعال س��ازي X و RM تفکیک مي ش��ود. 
این احتمال وجود دارد که رشد و نمو جنین از تعداد کاهش 
یافته اي س��لول هاي جنیني ریس��ک س��قط را افزایش دهد. 
یک��ي از توضیحات براي این پدیده این اس��ت که کاهش در 
تعداد س��لول هاي جنیني موجب پیدایش آنومالي هایي مانند 
تریزومي موزاییک مي شود. به ترتیب کاهش تعداد سلول هاي 
جنیني ممکن اس��ت پیامد کاهش نقش محافظتي رحم باشد 
که با افزایش ریس��ک تریزومي همراه است. با این حال همه 
مطالع��ات وجود ارتب��اط بین انحراف غیرفعال س��ازي X و 
نتیج��ه حاملگي را تایید نمي کنن��د و برقراري ارتباط بین این 

یافته ها به تحقیقات بیشتري احتیاج است. 
گزارش هایي براس��اس تحقیقات انجام گرفته روي چندین 
جمعیت پیش��نهاد مي کنند بارداري هایي که براي آبستن شدن 
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از تکنول��وژي لقاح مصنوعي )ART( اس��تفاده مي کرده اند 
 ART .س��قط جنین باالتري را از حد انتظار نش��ان مي دهند
شامل لقاح در محیط آزمایش��گاهي، انتقال جنین به صورت 
transcervical، انتق��ال جنی��ن منجمد، جنی��ن انتقال داده 
 ART .شده، انتقال تخمک و گامت به درون فالوپ مي شود
خودش موجب افزایش ریس��ک نمي ش��ود ام��ا فاکتورهاي 
اختاللگري چون کیفیت اووسیت / جنین، سن مادر، استعمال 
تنباکو، اندیکس mass baby، س��ندروم رحم پلي سیستیک 
و اتیولوژي ناباروري با افزایش احتمال اتالف حاملگي همراه 
مي ش��وند. ارزیاب��ي ژنتیکي پیش از کاش��ت )PGD( براي 
تش��خیص بیماري هاي کروموزومي قبل از جایگزیني، براي 
بیماراني که داراي پیش��ینه داش��تن جنین آنیوپلوئیدي حامل 

جابجایي متعادل شناخته شده هستند توصیه مي شود. 

توصيه هاي ارزيابي زوج هايي با سقط جنين تكراري 
ارزیابي و آزمایش پیشنهادي براي زوج هایي با سقط جنین 

تکراري به صورت زیر قابل توصیه است. 
الف( به دس��ت آوردن پیشینه بالیني و بارداري شخص از 
مشاور)ها(. توصیه مي ش��ود در صورت امکان ارزیابي کامل 

بافت جنین و جفت باید دنبال شود. 
ب( اسناد مربوط به تاریخچه پزشکي خانوادگي 

 � به کارگیري س��مبل هاي استاندارد شجره نامه، به دست 
آوردن اطالعات پیشینه خویشان درجه 1و2 از مشاور)ها(. 

 � توجه ویژه اي باید به خویشاوندان درجه 1و2 که احتماال 
پیش��ینه اي از عقب ماندگ��ي ذهني، ناتواني ه��اي یادگیري، 
ضعف عضالني پیش رونده، عقیمي، س��قط، سقط تکراري و 

بیماري هاي انعقادي داشته مبذول گردد.
 � گزارش نژاد هر دو دسته پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

 � به هر گونه هم خوني توجه شود. تهیه اسناد رابطه دقیق 
خویشاوندي در ازدواج هاي فامیلي بر اساس شجره نامه.

 � مقایسه گزارش هاي تشخیصي از پیشینه ژنتیکي خانواده 
با گزارش هاي پزشکي در صورت امکان

 � اس��ناد مربوط به نتای��ج Thrombophilia، مطالعات 
کروموزومي و تست هاي ژنتیک مولکولي 

 � حفظ اس��ناد تاریخچه خانوادگي با رازداري و احترام به 
مشاور)ها( و دیگر اعضاي خانواده 

 � ب��ا ارجاع های��ي ب��ه دیگ��ر متخصصان پزش��کي جنین  
هورمون ه��اي درون ریز تولید مثل��ي و gynecology باید 
بررسي ش��ود تا مادراني که موجب س��قط جنین مکرر شده 

اند مستثني شوند.
ج( توصيه هاي ارزيابي و آزمايش ژنتيكي

زوج ها ممکن است قبال به وسیله متخصص زنان و غدد یا 
متخصص پزش��کي جنین و دیگر متخصصان ارزیابي و مورد 
 )ultrasound ،آزمای��ش )مثل آنتي بادي آنتي فس��فولیپید
ق��رار گرفته و پی��ش از این براي حذف دیگر دالیل س��قط 
جنین بررسي شده باشند. ارجاع به متخصص ژنتیک هنگامي 
مجاز اس��ت که جواب آزمایش هاي قبلي نرمال بوده باش��د 
و ارزیابي پیش��ینه ب��ارداري و خانوادگي احتمال وجود دلیل 
ژنتیکي را براي زوج هاي با س��قط مکرر پیشنهاد کند. عالوه 
بر ارزیابي کامل پاتولوژیکي جنین و جفت در صورت امکان 
باید آنالیز کروموزومي روي بافت هاي جنیني گرفته ش��ده از 
POC به س��رعت تهیه ش��ود. تهیه کاریوتای��پ معمولي هر 
ی��ک از والدین یک عمل اس��تاندارد ب��وده و خانم نیز براي 
 G2021A و پروترمبی��ن Leiden V موتاس��یون فاکت��ور
 Thrombophilias ،بررسي ش��ود. آزمایش براي بررسي
با ش��یوع کمتر ب��راي زناني که داراي تاریخچه ش��خصي و 
ی��ا خانوادگي Venous thromboembolism هس��تند 
انجام ش��ود. آزمای��ش موتاس��یون هاي MTHFR در خانم 
داراي اتالف حاملگي تکراري براساس مطالعات در دسترس 
جاري توصیه نمي ش��ود. تس��ت ژنتیکي آلفا تاالس��مي براي 
افرادي با اجداد آس��یاي جن��وب ش��رقي و مدیترانه اي با یا 
بدون پیش��ینه ش��خصي یا خانوادگي توصیه مي شود. کاربرد 
مطالعات کروموزومي ویژه مثل هیبریداسیون مقایسه اي ژنوم 
)CGH(، مطالعه Subtelomeric، بررس��ي هاي اینترفازي 
روي اسپرم و آزمایش هاي انحراف از الگوي غیر فعال سازي 
X در حال حاضر ضروري نیس��ت زیرا س��ودمندي کلینیکي 

آن ها هنوز مشخص نشده است.
 به طور خالصه، تنظیم یک توصیه تش��خیصي و مش��اوره 
ژنتیکي کامل براي همه زوج هاي با س��قط جنین مکرر امري 
بس��یار مشکل مي باشد. نظر به این که چندین اتیولوژي وجود 
دارد و همچنین موضوعات فیزیولوژیکي و فرهنگي هم باید 
رسیدگي ش��وند. مطالعات اخیر نش��ان داده که تاسیس یک 
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کلینیک س��قط، که در آن متخصص��ان مختلف براي ویزیت 
زوج هایي با سقط جنین تکراري مهیا باشند، اضطراب زوج ها 
را کاه��ش مي دهد. زی��را آن ها را قادر مي س��ازد تا زودتر از 
علت مطلع شوند و ارزیابي در بازه زماني کوتاه تري پیگیري 
مي شود. در هنگام ویزیت بالیني فرد /  زوج ضروري است که 
پزش��ک جزییات بارداري، پیش��ینه هاي پزشکي و خانوادگي 
را به دس��ت آورد تا بتواند آزمایشي را که به احتمال بیشتري 
نتایج آگاهي بخش خواهد داش��ت، مش��خص کند. مشاوره 
زوج هاي داراي س��قط باید با در نظر داشتن ضربه احساسي 

عمیق اتالف هاي حاملگي و نیز واکنش خویش��اوندان هنگام 
مش��خص ش��دن اتیولوژي ژنتیک��ي انجام گیرد. مش��اوران 
ژنتیک و دیگر متخصصان س��المت باید از باورهاي شخصي 
و فرهنگي زوج راجع به س��قط جنین آگاهي داش��ته باشند. 
درک و تصدی��ق ان��دوه زوج و تعیی��ن ش��انس واقعي آن ها 
ب��راي داش��تن تولید مثل موفق مهم اس��ت حت��ي اگر علت 
س��قط ش��ناخته نش��ده باش��د. به عالوه در م��وارد مقتضي 
 بای��د ارجاع به گروه ه��اي حمایت��ي و روان درمان حرفه اي

 انجام شود.
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در تاری��خ پنجم آذر م��اه 1393 دومین جلس��ه کمیته علمی 
سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص 
پزشکی ایران با حضور دکتر بهزاد پوپک رئیس، دکتر محمدرضا 
بختی��اری دبی��ر علمی، دکتر عل��ی صادقی تبار دبی��ر اجرایی و 
جمعی از اس��اتید و صاحب نظران در دفتر انجمن دکترای علوم 

آزمایشگاهی برگزار شد.
کنگ��ره ارتق��اء کیفیت هر س��اله به عنوان یک��ی از مهم ترین 
رویداده��ای علمی آزمایش��گاهی منطق��ه و خاورمیانه در مرکز 
همایش های رازی تهران برگزار می شود. این کنگره ضمن بیان 

چالش ها، ش��یوه های برطرف نمودن آن ها را نیز مطرح می کند 
و با حضور متخصصین و دس��ت اندرکاران اجرایی راهکارهای 
مناسب را به صورت یک فرآیند اثر گذار ارائه می دهد. بنابراین با 
توجه به این که پویایی پیوسته در انتخاب موضوعات محور های 
کنگره ارتقاء کیفیت برای پاسخ دهی به نیازهای روز نظام سالمت 
و آزمایش��گاه های کشور اس��ت، همکاران فعال در کمیته علمی 
امسال نیز براساس این نیاز ها و چالش های موجود و همچنین نظر 
 س��نجی از صاحب نظران، محورهای متمایزی را برگزیدند که به

 شرح زیر می باشد.

 دومين نشست كميته علمی
 سيزدهمين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات 

آزمايشگاهی تشخيص پزشكی ايران 
 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي

سارا تندرو
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انجمن دکتراي علوم آزمایش��گاهي تش��خیص طبي ایران در 
تاریخ 27 ش��هریور ماه 1393 سمینار علمي تفسیر نتایج ارزیابي 
خارجي کیفیت را با حضور متخصصین بورد این بخش و جمعي 

از شرکت کنندگان برگزار نمود.   

دکتر هاش��مي مدني: آزمایش��گاه ها بای��د از طریق برنامه 
ارزیابي خارجي کیفیت خود را ارزیابي نمایند.

در ابتدا دکتر هاش��مي مدني مدی��ر برنامه ارزیابي خارجي 
کیفی��ت انجمن دکتراي علوم آزمایش��گاهي توضیحاتي را در 
ارتب��اط با کلیات برنامه ارائه و بی��ان نمود: مقرر گردیده بود که 
س��الي 2 یا 3 مرتبه برنامه اي در رابطه با EQAP داش��ته باشیم. 
از حدود 7 س��ال پیش این برنامه با حمایت آزمایش��گاه مرجع 
سالمت انجام و براي آزمایش��گاه ها الزام آور شد. آزمایشگاه ها 
ب��راي ارائه نتایج به بیماران باید از طریق برنامه ارزیابي خارجي 

کیفیت خود را مورد سنجش قرار دهند. 
نمونه هاي مجهول به آزمایشگاه ها ارسال شده و پس از انجام 
فعالیت هاي الزم جواب ها از طریق سایت و یا به صورت کاغذي 
اعالم و امکان مقایسه براي آزمایشگاه هایي که نمونه های مشابه 
دریاف��ت کرده اند، فراهم مي گردد. یکي از موارد مهم این برنامه 
تامین نمونه ها اس��ت زیرا ش��رکت هاي تامین کننده این نمونه ها 

باید از صالحیت کافي برخوردار باشند. 
نمونه هاي تهیه ش��ده ح��دودا 40 روز قبل از ارس��ال، مورد 
ارزیابي قرار مي گیرند و تنها به آنالیز کاملي که ش��رکت ها ارائه 
مي دهند اکتفا نمي ش��ود. یکي دیگر از مباحث بسیار مهم، حمل 

و نقل و نوع بسته بندي نمونه ها است. 
وي افزود: ورود نتایج از طریق س��ایت، در زمانبندي بس��یار 
مهم اس��ت ولي متاس��فانه هنوز حدود 30 درصد از مش��ترکین 
جواب ها را به صورت کاغذي ارسال مي کنند.  به منظور ارتباط 
با مش��ترکین بخش��ي را تحت عنوان تاالر گفتگو در وب سایت 
ارزیاب��ي خارجي کیفی��ت )www.eqap.ir( جه��ت برقراري 
ارتباط بیش��تر و مس��تحکم تر راه اندازي نم��وده ایم. همچنین 
ش��رکت کنندگان مي توانند با مطرح کردن پرس��ش هاي خود در 
این بخش، پاسخ آن ها را از مسئولین بوردها  و دیگر همکاران 

دریافت کنند.

دکتر س��میعي: برنامه باید به گون��ه اي ارتقاء یابد که نتایج 
یك آزمایشگاه انعکاسي از عملکرد و درستي آن باشد.

دکتر سمیعي مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت در خصوص 
برنامه مه��ارت آزمایي اذعان کرد: زماني که این برنامه توس��ط 
آزمایش��گاه رفرانس انجام مي ش��د، امکانات به ش��کل امروزي 

 سمينار علمي تفسير نتايج
 ارزيابي خارجي كيفيت برگزار شد

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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وجود نداشت ولي با توجه به استقبال آزمایشگاه ها منابع 
بیشتري در اختیار برگزار کنندگان قرار گرفت و آن ها نیز 
به صورت سازماندهي ش��ده از استانداردهاي بین المللي 

خاصي تبعیت کردند.
در تاریخچه برنامه هاي مهارت آزمایي سه فاز مختلف 
وج��ود دارد. فاز تحول و تکامل برنامه مهارت آزمایي که 
مجري آن آزمایشگاه رفرانس بود؛ فازي سنتي است. هدف 
در این مرحله انجام فعالیت هاي س��ازماندهي و زمانبندي 
ش��ده بود که ثبت نام صورت مي گرفت و برنامه به اندازه 
توانایي برگزار کننده وجود داش��ت و نیاز ش��رکت کننده 
مد نظر نبود. س��پس مواد اولیه مورد نیاز فراهم مي شد و 
صحت نمونه بعد از ارس��ال آن و انجام آزمایش تا حدي 
مورد توج��ه قرار مي گرفت. بنابراین به مس��ائلي از قبیل 
نتایج گزارش شده از جانب شخصي که 2 نوبت در برنامه 
شرکت کرده اس��ت به عنوان هدف اهمیت داده نمي شد. 

در واقع براي آن استاندارد و روشي وجود نداشت.
در فاز دوم تمامي موارد برنامه ریزي و براساس هدفي 
مشخص انجام مي شود. مي توان گفت در حال حاضر در 
این مرحله که بیش��تر جنبه آموزش��ي داشته و براي مدیر 

آزمایشگاه کاربردي تر است قرار گرفته ایم. 
فاز س��وم، فاز مهارت آزمایي اس��ت که هنوز وارد آن 
نش��ده ایم و امیدواریم اتف��اق بیافتد. البت��ه کلمه مهارت 
آزمایي سال هاي طوالني است که در کشور مورد استفاده 
قرار مي گیرد. این مرحله پیش��رفته ترین شکل برنامه هاي 
مهارت آزمایي و یک ابزار مدیریتي است که حتي بیمه ها 
نیز نتایج آن را مورد بررس��ي قرار مي دهند. برنامه باید به 
گونه اي ارتقاء یابد که نتایج یک آزمایش��گاه انعکاسي از 

عملکرد و درستي آن باشد. 
برگ��زار کنن��دکان برنام��ه منابع یکس��ان و ارتباط بین 
نمونه ه��ا را مد نظ��ر قرار مي دهند. ولي ای��ن اطمینان که 
تمامي آن ها موفق به انجام کار ش��وند وجود ندارد. یکي 
دیگر از مس��ائل، کیت هایي اس��ت که از بازار خریداري 
ش��ده و کمت��ر آزمایش��گاهي کیت ه��اي خ��ود را مورد 
اس��تفاده قرار مي دهد. بنابراین آیا اطالعات برنامه مهارت 
آزمای��ي را مي توان در حوزه کیت و تجهیزات به کار برد 
و از مش��کالت برخ��ي تولید کنن��دگان، وارد کنندگان و 

محصوالت ویژه آگاه شد؟ البته با توجه به برنامه مهارت 
آزمایي که مقرر اس��ت در س��ال سه مرتبه انجام شود کار 
س��اده اي نخواه��د بود حتي اظه��ار نظ��ر از طریق نتایج 
آزمایش��گاه ها در خصوص کیت و تجهیزات امري دشوار 
است. تمامي این مسائل به دلیل وجود استانداردي است 

که هنوز موفق به پیاده سازي آن در ایران نبوده ایم.
یک��ي از مهم ترین موانع، تعداد دفعات اندک ش��رکت 
در برنامه اس��ت و اس��تاندارد مورد نظر این تعداد را به 4 
تا 6 مرحله افزایش مي دهد که یکي از ارکان آن است. از 
برنامه هاي مه��ارت آزمایي مي توانیم در مدیریت فناوري 

کیت و تجهیزات استفاده کنیم.
با برگزاري این برنامه ها اطمینان حاصل مي شود شرکت 
کنندگان در تفس��یر نتایج موفق بوده و مش��کلي ندارند. 
همچنی��ن مي توانید در صورت وجود ابهام به صورت رو 
در رو مسائل و مشکالت خود را مطرح نمایید. در برنامه 
ارزیابی خارجی کیفیت شرکت نمایید زیرا با به روز شدن 
آن ها آنالیز و پوش��ش تازه اي اتفاق مي افتد و از این ابزار 

مي توانید در مدیریت آزمایشگاه خود استفاده کنید.

دکت��ر پوپك: سیس��تم مدیریت کیفیت ب��راي انجام 
فرآیند اعتبار بخشي ضروري است.

س��پس دکتر پوپك رئیس انجمن ب��ه اصول کلي این 
برنامه اش��اره نمود و خاطر نش��ان ساخت: وجود سیستم 
مدیریت کیفیت براي انجام فرآیند اعتبار بخشي ضروري 
و ش��رکت در برنامه ارزیابي خارجي کیفیت بخشي از آن 
اس��ت. مباحث تعریف فرآیندها، نتایج و مدارک بس��یار 
مهم است ولي گاهي اوقات تبلیغات بر روي این مباحث 
به قدري افزایش پیدا مي کن��د که موضوع آناتیکال آن را 

در تاريخچه 
برنامه هاي مهارت 

آزمايي سه فاز 
 مختلف 

وجود دارد
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فراموش مي کنی��م.  ارزیابي خارجي کیفی��ت مي تواند به عنوان 
یک پارامتر در ممیزي هایي که توس��ط اداره امور آزمایشگاه ها و 
سازمان هاي اعتبار بخش انجام مي شود مورد استفاده قرار گیرد. 
در واقع هرگاه قصد بررسي فعالیتي را داریم وضعیت خود را با 
استانداردهاي موجود مقایسه و براي بهتر شدن سیستم تغییرات 

مورد نیاز را اعمال مي کنیم. 
در نتیجه کنترل کیفیت خارجي در موقعیت هاي خاصي براي 
عملکرد بهتر مي تواند کمک کننده باش��د و نیازهاي آموزشي را 
برطرف س��ازد. همچنین اجراي این برنامه در س��نجش عملکرد 
اشخاص و آزمایشگاه ها، یک گروه و روش مورد استفاده آن ها 
و ارزیابي روش هاي مختلف بس��یار کمک کننده است. مباحث 
مراقب��ت، حاکمی��ت و اعتبار بخش��ي نیز در ای��ن برنامه لحاظ 

مي شوند. 
دکتر پوپک ارزیابي خارجي کیفیت را با آنالیز و مش��تریان 
گروه هاي مختلف مرتبط دانس��ت و گف��ت: ارزیابي خارجي 
کیفیت با آزمایش��گاه ها س��ر و کار دارد و آن ها با شرکت در 
این برنامه مي توانند به ارگان هاي اعتبار بخش و ارشد سیستم 
مانند آزمایش��گاه مرجع س��المت پاسخگو باش��ند. همچنین 

عالوه بر مش��خص شدن خطاهاي رایج، کنترل کیفیت داخلي 
را تش��ویق کرده و یک ابزار آموزشي اس��ت. البته متاسفانه با 
وج��ود این که حدود هفت س��ال از اجراي برنامه گذش��ته و 
بیش از 20 س��ال نیز قدمت دارد هن��وز از نتایج آن به خوبي 

استفاده نمي شود.
ایش��ان ادامه داد: مس��ئولین فني، نمایندگان مدیریت کیفیت، 
سوپروایزرها و مدیر بخش ها باید وظایف تعریف شده اي داشته 
باشند تا طبق استاندارد، شرکت در برنامه ارزیابي خارجي کیفیت 

و موارد آن را مشخص سازند. 

هر نتیجه غیر قابل قبول، چالشي براي بررسي آموزش هاي 
پرسنل، کیت مورد استفاده، کالیبر دستگاه و پارامترهاي مختلف 

است.

 با مش��خص ش��دن نتایج کنت��رل کیفیت بای��د اطالعات خود 
را جم��ع آوري ک��رده و موارد خطا را بررس��ي نمایی��م. البته براي 
 نهادینه ش��دن ای��ن امور باید همواره تش��ویق هایي را در سیس��تم

 لحاظ کنیم. 

در نهایت هر یک از مسئولین بوردهاي تخصصي دکتر ولي زاده مسئول بورد باکتري شناسي، دکتر مهدي محمدي مسئول بورد 
سرولوژي و ایمونولوژي و دکتر محمدي مسئول بورد بیوشیمي توضیحات مشروحي را ارائه دادند و شرکت کنندگان نیز تمامي 

پرسش ها، نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص برنامه ارزیابي خارجي کیفیت مطرح کردند.  
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ارزش نسبي خدمات آزمايشگاهي تعيين كننده 
تعرفه خواهد بود

در تاری��خ 31 / 06 / 1393 نشس��تي در خصوص ارزش نس��بي 
خدم��ات آزمایش��گاهي در س��ازمان نظام پزش��کي ب��ا حضور 
نمایندگان انجمن هاي دکتراي علوم آزمایشگاهي تشخیص طبي 
ایران، متخصصین علوم آزمایشگاهي بالیني ایران، آسیب شناسي 

ایران و ژنتیک برگزار شد.
در ابتدا دکتر غیاثوند سه پیش آگهي را براي همکاران حاضر 
در جلس��ه مطرح نمود و گفت: انتخاب یک اس��تراتژي مناسب 

براي پیشبرد مبحث تعرفه ها بسیار مهم است. 
در ابت��داي س��ال براي آزمایش��گاه ها تعرف��ه 20 درصدي در 
نظر گرفتند. در س��ال گذش��ته پذی��رش بیمار ب��راي انجام امور 
آزمایشگاهي در بخش دولتي 1200 تومان و در بخش خصوصي 
2600 تومان بود. با این کار معادله اي مش��خص ش��د و از معلوم 
به مجهول رس��یدند و روش مناسبي براي ارزیابي هزینه ها مورد 

استفاده قرار نگرفت. 
دکت��ر صاحب الزماني ب��ه اعالم آمادگي وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کي و ش��ورایعالي بیمه براي تعیین تعرفه 
توسط ارزش نس��بي خدمات اشاره نمود و اذعان کرد: انجمن ها 
باید حول محور سازمان نظام پزشکي با توجه به این که حامي و 
متولي بخش خصوصي هستند ارزش نسبي خدمات را مشخص 
سازند. بنابراین تعیین فرمول و تشکیل کمیته براي انجام این کار 
الزامي اس��ت. در جلس��ات بعدي نیز بای��د از نمایندگان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بیمه سالمت ایرانیان 
و سازمان تامین اجتماعي دعوت به عمل آوریم.

امس��ال ارزش نسبي خدمات تعیین کننده تعرفه ها خواهد بود 
و انجمن ها باید تجمیع کننده نظریات تمامي نهادها در این زمینه 
باشند. ظاهرا س��ه ماه قبل از شروع سال این کار باید انجام شود 
و وزارتخانه در دبیرخانه ش��ورایعالي بیم��ه مهره مقتدر و تعیین 
کننده اي اس��ت. بنابراین همکاران حاضر در جلسه نظریات خود 
را مطرح کنند و کمیته اي تش��کیل دهیم ت��ا بتوانیم موضوع را با 

جدیت پیگیري نماییم.
وي افزود: دومین مس��ئله اي که در این نشست به آن خواهیم 
پرداخت مبحث تبلیغات است. س��ازمان نظام پزشکي آیین نامه 
تبلیغات موسسات پزشکي را تدوین نموده که مصوب شورایعالي 
شده است و سازمان نظام پزشکي باید طي 6 ماه ضوابط را تعیین 

نماید. 
دکتر صاحب الزماني خاطر نش��ان س��اخت: در جلسه بعدي 
که کمیته مورد نظر تش��کیل مي شود باید از نمایندگان دفتر آقاي 
دکتر اولیایي منش و آزمایشگاه مرجع سالمت نیز دعوت به عمل 
آوریم. تشکیل کمیته سبب مي گردد تمامي همکاران به نقطه نظر 

واحدي دست پیدا کنند.
طي جلسه اي با وزیر بهداشت گزارشي از وضعیت اقتصادي، 
فن��ي و مدیریت��ي آزمایش��گاه ها ارائه نمودم. ایش��ان بیان کردند 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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انجمن ه��ا برنامه خود را ارائه دهند تا بتوانیم کارها را پیش بریم. 
با توجه به فرمایشات وزیر بهداشت امسال مباحث پاراکلینیک و 

آموزش از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند.
 ابتدا روش��ي را مشخص مي کنیم س��پس کمیته اي را تشکیل 
مي دهی��م و از کارشناس��ان خب��ره و صاحب نظر نی��ز دعوت به 
عمل مي آوریم. همچنین باید با آقاي دکتر اولیایي منش جلساتي 
را برگزار کنیم و ایش��ان را از برنامه هاي خود آگاه س��ازیم تا با 
وزارتخانه هماهنگ باشیم. بنابراین از تجربه سال هاي گذشته باید 

به درستي استفاده کرده و گام هاي خود را هماهنگ برداریم.
دکتر کرمي در مورد تعرفه آزمایشگاه ها بیان کرد: طي جلسه اي 
آقاي دکتر آقاجاني معاون درمان وزارت بهداش��ت بیان فرمودند 
تعرفه پاتولوژي را که جزء حرفه اي در آن دیده ش��ده و در اداره 
تعرفه وزارت بهداش��ت است قبول داریم و مي خواهیم روي آن 
کار ک��رده و آن را ابالغ نماییم. ولي در خصوص آزمایش��گاه ها 
هنوز تعرفه اي نداریم. بنابراین معتقدم در مورد آزمایشگاه ها باید 
کمیت��ه کوچکي از هر انجمن تش��کیل دهیم تا هر چه س��ریعتر 
تصمیم گیري ها در این زمینه انجام شود. در خصوص آزمایشگاه ها 

منافع یکساني میان انجمن ها وجود دارد.
دکتر کرمي این س��وال را که چرا مبنا به جاي بیماري بر روي 

کار انجام شده قرار نمي گیرد را مطرح کرد.
با طرح تحول نظام س��المت درآمد ی��ک متخصص یا جراح 
چندین برابر ش��ده اس��ت ولي پاتولوژیس��تي که به تازگي فارغ 
التحصیل شده اس��ت حدود 000 / 200 / 1 تومان درآمد دارد. اگر 
این تعرفه مبنا قرار گیرد درآمد را باالتر برده و دیگر آن ها به جاي 

متخصص پاتولوژي خود را پزشک خانواده معرفي نمي کنند. 
در ط��رح تحول وزارتخانه آزمایش��گاه ها جایگاه��ي ندارند. 
بنابراین باید یک کار کارشناسي و توانمند ارائه دهیم تا تاثیرگذار 

باشد. 
یک��ي از فعالیت های��ي که کمیته م��ورد نظر بای��د انجام دهد 
تقس��یم بندي تس��ت هاي بالیني و کلینیکال ش��بیه به هم در چند 

گروه است.
دکت��ر دارآفرین یکي از ایرادات را نس��بت ج��زء حرفه اي و 
تکنیکال دانست و گفت: در ایران تقریبا متفق القول در آزمایشگاه 
ماکزیم��م بین 5 تا 10 درصد  اس��ت. بنابرای��ن باید مذاکراتي را 
انجام دهیم و مشکالت را برطرف سازیم. این مسئله در پاتولوژي 
یا ژنتیک برعکس مي باشد زیرا بخش تکنیکال در عموم تست ها 

90 تا 95 درصد اس��ت ولي در بیش��تر تست ها 40 تا 50 درصد 
را تعمی��م مي دهن��د. یکي از مش��کالت اصلي آزمایش��گاه ها و 
آزمایش��گاه مرجع س��المت چاپ کتاب 7 جل��دي خام بود. در 
بخش پاتولوژي بعد از صحبت هاي بس��یار نتایجي به دست آمد 
ولي در مورد آزمایش��گاه هیچ انجمني حتي در مورد یک نسبت 
اطالعاتي را ارائه نداد و باالجبار مس��یر مورد نظر را طي نمودند. 
اکنون اگر بخواهیم آن ها را از مسیري که طي کرده اند آگاه کرده 
و اصالح��ات الزم را انج��ام دهیم مقاوم��ت مي کنند و قطعا اگر 
بهترین روش را پیش ببریم به دلیل این که کار آماده تري را دارند 
ایرادات��ي را مي گیرند و موازي کاري ع��الوه بر کم کردن ارزش 

کار، اشخاص را نیز دلسرد مي کند. 
آن بخ��ش از جزء حرفه اي که همکاران وزارتخانه بر روي آن 
کار کردند بسیار درست و بي نظیر بود. آن ها بعد از سنجیدن اجزا 
نسبت به یکدیگر براساس چند فاکتور مهارت، زمان و ... ضریبي 

را به دست مي آوردند که به هر رشته اي تعلق مي گرفت. 
این نس��بت در بس��یاري از تس��ت ها در آزمایش��گاه ها حدود 
50 درصد اس��ت که این ب��ه غیر از پاتول��وژي، ژنتیک و برخي 
از تس��ت هایي اس��ت که تفس��یر دارند. این روش اشتباه است و 
مي تواند به عنوان مبنا هزینه تست را دو برابر کند و یا آن را پایین 
بیاورد. اگر مقرر اس��ت تس��ت ها را بر مبناي سال گذشته در نظر 
گیرند ما مي توانیم حدود 40 تس��تي را که هزینه هاي بس��یار باال 
دارند از مسیر دیگري برایشان جا بیاندازیم. نسبت جزء حرفه اي 
و تکنیکال اش��تباه است. امس��ال برخي از همکاران 170 درصد 
اعالم کردند ولي 30 تا 35 درصد نظر کلي بود که این بستگي به 
تورم و حداقل دستمزد دارد. مالک بخش تکنیکال براساس تورم 
و بخش حرفه اي براساس حداقل دستمزد شده است که استقرار 

آن براي سال آینده در آزمایشگاه ها مشخص نیست.  
دکتر زینعلي به پیش��برد قوي تر این مهم توسط سازمان نظام 
پزش��کي تاکید و بیان نمود: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کي جلس��اتي را با انجمن ها در خصوص این مهم تشکیل 
مي دادند ولي اکنون مدتي است که تصمیمات را به تنهایي اتخاذ 

مي کنند و این امر درستي نیست. 
در بخ��ش س��یتوژنتیک فرآیندي که فرد آنالی��ز انجام مي دهد 
بس��یار مهم اس��ت. ولي در بخ��ش مولکولي تجهی��زات و مواد، 
اصل هزینه ها را در بر مي گیرد. پاتولوژي شاید بیشتر در قسمت 
س��یتوژنتیک به ما ش��باهت داشته باش��د که نیازمند تعیین هزینه 
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و قیمت بیش��تري اس��ت. در نظر گرفتن یک فرمول براي تمامي 
آزمایشگاه هاي پاتولوژي، ژنتیک و ... کار درستي نیست و باید در 
جلسات تمامي این موارد توضیح داده شود. در ژنتیک الزاما براي 
ه��ر بیماري یک فرآیند کامل را بررس��ي نمي کنیم. بیمه ها اعالم 
کرده اند که قادر به ارائه نظریات کارشناس��ي نیستند و مي توانند 
از جانب انجمن ها آزمایش ها را بررس��ي کنند تا س��وء اس��تفاده 
برخي از آزمایشگاه ها مشخص شود. امیدواریم موارد ذکر شده با 

حضور نماینده هاي بیمه ها و وزارتخانه برطرف شود. 
در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که امکان وجود یک تعرفه 
براي آزمایش تاالس��مي امکان پذیر نیس��ت زیرا هزینه آن براي 

استان تهران بیشتر از استان هاي دیگر است. 
ایش��ان اذعان کرد: حدود 15 سال پیش آقاي دکتر مسعود طي 
جلس��ات دبیرخانه ش��ورایعالي بیمه اعالم کردن��د آزمایش ها را 
جهاني کنیم. این پیش��نهاد براي دوراني که تعداد آزمایشگاه ها و 
درخواس��ت ها اندک بود منطقي به نظر مي رسید. البته این روش 

قطعا بیمه ها را متضرر مي کرد.
بهتر است با آقاي دکتر اولیایي منش تماس گرفته شود تا اعالم 
کنیم انجمن هاي آس��یب شناس��ي و ژنتیک طي 2 سال گذشته با 
کارشناسان ش��ما به جمع بندي، تعرفه و ساختاري دست یافتند 
ول��ي به دالیلي اداره مربوطه کار را ره��ا کرد که انجمن ها آن را 

ادامه دادند. 
در روش��ي که حدود 2 سال پیش پیشنهاد شد باید تعرفه براي 
تمامي تست ها به صورت جداگانه تعریف مي شد که بسیار زمانبر 
بود. مي توانی��م چند مورد از آن ها را تعیین تعرفه کنیم تا جایگاه 

آن ها هنگامي که کنار هم چیده مي شوند مشخص گردد. 
دکت��ر فاطم��ي اخت��الف بخش خصوص��ي و دولت��ي را در 
فوندانس��یون تعرفه س��ال بعد 8 / 1 دانست و گفت: مشکل دیگر 

تورم است که به این امر اضافه خواهد شد. 
دکتر صراف نژاد توافق بر متدولوژي را اصلي مهم دانست و 
اظهار کرد: با توجه به تجزیه و تحلیل هاي صورت گرفته جلساتي 
را با کارشناس��ان وزارتخانه داش��ته باشیم تا بتوانیم متدولوژي را 

واحد کنیم و بر اساس آن فعالیت هاي کارشناسي داشته باشیم. 
پیش��نهاد مي کنم ابتدا اش��کاالت کار را به درستي مشخص و 
سپس جلسات را برگزار نماییم زیرا تقابل نظریات باعث مي شود 

هر گروهي کار خود را پیش برد.
دکتر صادقي تبار در ارتباط با مبحث تعرفه خاطر نشان نمود: 

دقیق ترین فعالیت کارشناس��ي انجام ش��ده در این مبحث کتابي 
است که توس��ط انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي منتشر شد و 
خالي از اشکال نبود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
س��ال گذشته تصمیم داشت تمامي تس��ت ها را با در نظر گرفتن 
جزئیات فضا، تاسیسات، تجهیزات، کیت و مباحث فني و ایمني 
زیستي قیمت گذاري نماید که البته این امر نیز نیمه تمام باقي ماند 

زیرا بسیار حجیم و زمانبر بود. 
پیش��نهاد مي دهم حدود 18 گروه آزمایش��ي را براي تست ها 
اس��تخراج و در هر بخش آزمایشگاه 2 یا 3 گروه مختلف تست 
را که تنها اختالفش��ان در قیمت کیت اس��ت ایجاد کنیم. بنابراین 
براي حدود 500 تس��ت آزمایشگاهي 18 گروه را براساس میزان 
سختي و مصرف کیتش��ان در نظر مي گیریم. سپس ارزیابي خود 
را به طور دقیق براي فضا، پرس��نل و جزء فني به دست آورده و 
تعمیم مي دهیم. انجام ای��ن کار باعث ایجاد نهاد پایدار و الگوي 
مناسبي مي شود که هر سال مي توانیم تنها جزء هاي تغییر یافته را 

مورد بازنگري قرار دهیم.
در ادام��ه هر ی��ک از حاضرین جلس��ه نظریات خ��ود را در 

خصوص مبحث تبلیغات عنوان نمودند.
دکتر صاح��ب الزماني: امس��ال پرونده هاي آزمایش��گاهي در 
نظام پزش��کي براي رسیدگي به تخلفات افزایش یافته است ولي 
ش��کایت ها از جانب آزمایشگاه ها یا مردم بوده است و هیچ گونه 

گزارش اداري در نظام پزشکي وجود ندارد.
در زمان��ي آزمایش��گاه مرج��ع س��المت اعالم کردن��د براي 
آزمایش��گاه هایي ک��ه خالف مق��ررات فعالیت مي کنن��د به نظام 
پزش��کي نامه ارس��ال ش��ود تا ما به عنوان هیات بدوي با آن ها 
برخورد کنیم. ولي طي این چند سال براي تبلیغات و غرفه گرفتن 
آزمایش��گاه ها در کنگره ها حتي یک مورد ش��کایت نیز گزارش 
نشده اس��ت. مقرر گردیده بود اگر آزمایشگاهي خالف مقررات 
عمل نمود کتبا اعالم ش��ود تا ابتدا تذکرات شفاهي صورت گیرد 
س��پس انجمن ها وارد عمل شوند. در نهایت اگر موثر واقع نشد 
براي پیگیري به نظام پزش��کي ارجاع داده ش��ود. البته نکته مهم 
این است که بیشتر تخلفات از جانب آزمایشگاه هایي است که به 

صورت گروهي اداره مي شود. 
سازمان نظام پزشکي آیین نامه اي در مورد تبلیغات براي تمامي 
حرف پزش��کي دارد که اخیرا مورد بازرس��ي قرار گرفته و آیین 
نامه دیگري تدوین شده است. ش��ورایعالي نظام پزشکي حدود 
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6 ماه مهلت داده اس��ت ت��ا در خصوص تبلیغ��ات گمراه کننده 
دستورالعمل تهیه شود که از انجمن ها مي خواهم پیشنهادات خود 

را در این زمینه ارائه دهند. 
کارگروه تشکیل ش��ده در این زمینه کارگروه تخصصي علوم 

آزمایشگاهي در نظام پزشکي بوده و رسمي است.  
دکتر کرمي: در جلس��ه اي که خدمت آقاي دکتر هاشمي بودیم 
آقاي دکتر آقاجاني از عدم رعایت تعرفه توس��ط آزمایشگاه هاي 
خصوصي گله مند بودند و آقاي دکتر سید مهدي بالفاصله اعالم 
کردند که شکایتي در این زمینه دریافت نکرده اند.  همچنین آقاي 
دکتر سمیعي فرمودند اگر شکایتي باشد ما آن را برطرف مي کنیم 
و آقاي دکتر هاش��مي فرمودند باید ش��کایت ها به سازمان نظام 

پزشکي ارجاع پیدا کند.
اگر آزمایشگاهي حامي کنگره بالیني شود نیاز القایي را تشدید 

کرده است که آفت سیستم سالمت کشور محسوب مي گردد.
بهتر اس��ت یک کمیته تدوین آیی��ن نامه در زیر مجموعه نظام 
پزش��کي تش��کیل دهید و از هر انجمني 2 نفر عضو آن باشند تا 

براي گزارش هاي مطرح شده جلسات مورد نظر تشکیل شود.
دکتر زینعلي: برخي از آزمایشگاه ها براي بیلبوردهاي تبلیغاتي 
خ��ود در خیابان ها حدودا ماه��ي 9 میلیون تومان هزینه مي کنند. 

اگر س��ود دهي مبناي اصلي ارائه خدمات باش��د بسیار خطرناک 
است. نمي توان براي ثروتمند شدن از جهالت مردم یا عدم اطالع 

پزشکان سوء استفاده کرد.
دکتر صادقي تبار: پیش��نهاد مي دهم کمیته تشکیل شده عالوه 
بر آیین نامه مصادیق تخلف را مش��خص و اعضاء موارد اشکال 
را مطرح نمایند. به عبارت دیگر مي توان آزمایش��گاه هاي شرکت 
کنن��ده در کنگره ها را توس��ط کمیت��ه مورد نظر احض��ار نمود. 
همچنی��ن باید در تبلیغات، پیامک هاي گروهي و مجالت نیز این 

کار را انجام دهیم. 
تعطیلي برخي موسسات پزشکي از جمله درمانگاه، رادیولوژي، 
آزمایش��گاه و داروخانه تنها به ضرر مس��ئولین آن ها نیست بلکه 
عده اي از اش��خاص را نی��ز از نظر اقتصادي مخت��ل مي کند. در 
نتیجه تعطیل��ي آن ها تنها با حکم قاضي امکان پذیر اس��ت. این 
گونه مش��کالت را مي توان با نوشتن مرام نامه و نظارت وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر کنگره ها برطرف نمود.
در نهای��ت دکت��ر غروي اذعان کرد: در س��ال هایي که افزایش 
تعرف��ه وج��ود ندارد درص��د خطا نی��ز باالتر م��ي رود. بنابراین 
 بای��د اتاق فک��ري را تش��کیل داد و آیین نامه ه��اي این چنیني 

را تدوین نمود. 

در تاریخ 1393/08/21 نشس��ت هم اندیش��ي با حضور انجمن هاي علوم آزمایش��گاهي، آسیب شناسي، متخصصین علوم 
 آزمایش��گاهي بالین��ي، رادیولوژي،  ژنتیک پزش��کي و جامع��ه علمي آزمایش��گاهیان پیرامون تعرفه خدمات آزمایش��گاهي 

برگزار شد.
در این نشس��ت تمامي انجمن ها نس��بت به اجراي تعرفه های ابالغی توافق نظر داش��تند. همچنین وحدت رویه و یگانگي 
میان خود را براي پیشبرد اهداف بسیار مهم دانستند و مقرر گردید با سازمان هاي بیمه گر، نمایندگان مجلس و نظام پزشکي 

جلساتی تشکیل شود.

نشست هم انديشي انجمن هاي آزمايشگاهي برگزار شد
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دومين كنگره فن آوري هاي نوين آزمايشگاهي 
برگزار شد

دومین کنگره فن آوري هاي نوین آزمایش��گاهي نهم مهرماه 
1393 به مدت 3 روز با حضور جمعي از پیشکسوتان و اساتید 
در مرک��ز همایش هاي رازي برگزار ش��د. این کنگره داراي 8 

پانل علمي و تخصصي بود.

در ابت��دا دکت��ر فاطمي رئیس کنگره ضم��ن خیر مقدم به 
تمام��ي حضار اذعان کرد: با س��پاس ب��ه درگاه ایزد یکتا پس 

از برگ��زاري موفقی��ت آمیز اولی��ن همایش ف��ن آوري نوین 
آزمایش��گاهي توس��ط انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهي 
بالیني ایران و انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و 
فرآورده هاي تشخیص طبي کشور دومین کنگره فن آوري هاي 
نوین آزمایشگاهي با استفاده از تجارب سال قبل و با همکاري 
انجمن هاي علمي، مراکز دانش��گاهي، آموزش��ي و تحقیقاتي، 
مس��ئولین فني آزمایشگاه های تش��خیص طبي کشور، مدیران، 
مسئولین و کارشناسان محترم آزمایشگاه  مرجع سالمت کشور 

برگزار مي شود.
با علم بر نقش کلیدي آزمایش��گاه  تش��خیص طبي در 
ارتقاء س��المت اعتقاد داریم که آزمایش��گاه هاي تشخیص 
طبي یکي از حوزه هاي مهم درماني کش��ور در  تشخیص 
بیماري ها مي باش��ند. هر چه جواب  آزمایش دقیق تر و با 
س��رعت بیش��تري صورت گیرد خطاي درمان  به حداقل 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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مي رسد لذا رسیدن به این شاخص هاي مهم )سرعت، دقت 
وکیفیت( مستلزم پیاده سازی روش هاي نو و به روز نمودن 
تکنیک هاي آزمایشگاهي کشور همگام با کشور هاي مترقي، 

دستیابی به دانش نوین و سرمایه گذاري بیشتر مي باشد.
براي رسیدن به  این مهم  مفتخریم که  با توجه به استقبال  
آزمایشگاهیان کشور در همایش سال گذشته، با برگزاري 
دومین همایش فن آوري هاي  نوین آزمایشگاهي،  براي  
ارتق��اء  علمي  و تکنیکي  آزمایش��گاه هاي کش��ور گام 

برداریم.

دکتر غروي دبیر علمي کنگره در خصوص 2 ویژگي 
مه��م آن اظهار نم��ود: در بخش پانل هاي س��خنراني از 
اس��اتیدي دعوت نموده ایم که عالوه بر دانش کافي، در 
آن زمینه نیز مش��غول به فعالیت هستند. بنابراین مي توان 

از حضور آن ها به عنوان مراجعي معتبر استفاده نمود. 
ویژگي دیگر مربوط به مخاطبین اس��ت. اشخاصي که 
دلشان براي آینده آزمایشگاه ها مي تپد و به دنبال چشم انداز 
و استراتژي براي آن هستند استقبال بیشتري از این کنگره 

دارند که با رویکرد بسیار خوبي همراه است. 

 در خص��وص فن آوري هاي نوین آزمایش��گاهي 
باید همزمان با سایر نقاط جهان پیش رویم. پزشکي نوین 
پیش روي ما چندین قدم نسبت به پزشکي فعلي پیش تر 
است. پزشکي نوین نیازمند دست اندرکاران مدرن است 
و در براب��ر آن نمي توان از پاراکلینیک س��نتي س��خن به 
میان آورد. تمامي همکاران باید در آزمایش��گاه هاي خود 
فناوري هاي نوین آزمایشگاهي را پیاده سازي نمایند البته 

تکنولوژي بخشي از آینده آن ها است.  

دکتر س��میعي مدیر کل آزمایش��گاه مرجع سالمت 
از تمامي مس��ئولین و دس��ت اندرکاران برگزاري کنگره 
قدردان��ي و بیان نم��ود: معموال فاصله یک س��اله میان 
کنگره ه��ا فرصتي را فراهم م��ي آورد تا بر روي موضوع 
انتخاب شده اقدامات خاصي صورت گیرد. زمان شروع 
این کنگره براي نخستین بار انسجامي بین سه راس مثلث 
سیس��تم هاي نظارتي، دولتي و ارائ��ه دهندگان خدمات 
آزمایشگاهي و صنعت ایجاد کرد و با تدوین و پیشرفت 
برخ��ي از برنامه ه��ا همراه بود. هم��کاري انجمن تامین 
کنندگان طي 2 سال برگزاري کنگره با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کي و آزمایش��گاه مرجع سالمت 
بي نظیر بود و با یاري یکدیگر موفق به تدوین بسیاري از 
دس��تورالعمل ها در حوزه تولید شدیم. این مهم کمتر در 
کشور اتفاق افتاده است که یک جمع تا اندازه اي متناجس 
ولي بسیار عالقمند با همکاري یکدیگر دستاوردهاي با 

ارزشي را داشته باشند. 
نکته اي که امروز به آن مي پردازم تحولي است که بیشتر 
از س��ال گذش��ته تا کنون به وقوع پیوسته و آن توجه به 
فناوري است که محدود به این مهم نمي شود زیرا تحول 
جدي در حوزه سالمت است که نام آن نیز برنامه تحول 
س��المت مي باشد. این برنامه با پیشرفت خود بخش هاي 
مختلف نظام س��المت باالخص آزمایش��گاه ها را تحت 

تاثیر قرار مي دهد.
فرانش��یز بیمار بس��ته اي اس��ت که به طور مستقیم با 
آزمایشگاه ها در ارتباط بوده و تاثیر بسیاري بر سرنوشت 
آن ها دارد. در واقع مطابق ب��ا قوانین از بیماران حمایت 
مالي کرده و نظام س��المت، مسئول مدیریت آن ها است. 
در قالب این برنامه فرانش��یز پرداخت مس��تقیم بیماران 
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بستري که بیمه پایه داشته باشند به 10 درصد و 5 درصد 
از کل هزینه هاي بستري با توجه به نوع بیمه کاهش پیدا 
مي کن��د و از ارجاع بیماران براي خرید دارو، تجهیزات، 
لوازم مصرفي پزشکي و خدمات تشخیصي و درماني به 
خارج از بیمارس��تان که تقریبا تنها ش��کل ارائه خدمات 
آزمایش��گاهي به بیماران بس��تري در بخ��ش دولتي بود 

جلوگیري مي شود. 
ه��دف کلي برنامه حفاظت مالي ش��هروندان در برابر 
هزینه هاي س��المت با محوریت اقش��ار آس��یب پذیر از 
طریق س��اماندهي تامین خدمات بیمارس��تاني و کاهش 
پرداخت س��هم بیماران در بیمارس��تان هاي وابس��ته به 
وزارت بهداشت بود. براي تحقق این موضوع آزمایشگاه 
مرجع س��المت ایج��اد ش��بکه درون دانش��گاهي ارائه 
خدمات آزمایشگاهي را در هر دانشگاهي پیشنهاد نمود. 
در این شبکه که متشکل از آزمایشگاه هاي مراکز درماني، 
بهداش��تي، پژوهشي و آموزش��ي است خدمات معتبر به 
بیماران ارائه مي شود. همچنین در صورت لزوم، هر گونه 
فعالیت آزمایش��گاهي دیگر مانند فعالیت هاي نظارتي و 
مدیریتي در داخل ش��بکه انجام مي ش��ود. بنابراین توقع 
داریم هر دانش��گاهي آزمایش��گاه مرجعي داشته باشد تا 
جری��ان هدایت نمونه هاي بیماران به خارج از سیس��تم 
دولت��ي را کاهش ده��د. در حال حاضر ای��ن مربوط به 
خدمات بس��تري اس��ت ولي باید طی��ف آن به خدمات 
س��رپایي نیز گس��ترش پیدا کند. در واقع مي خواهیم در 
هر دانش��گاهي نه��ادي که نام آن را مي ت��وان اداره امور 
آزمایش��گاه هاي معاونت درمان گذاش��ت به عنوان نهاد 
اصلي متولي ایجاد ش��بکه و نظارت بر آن در نظر گرفت 

که ابالغ باالترین مقام دانشگاه را داشته باشد.
دومین گام سازماندهي در داخل دانشگاه است که باید 
مدیران آزمایش��گاه ها و مدیران بیمارستان هایي را که در 
آن آزمایش��گاه ها مش��غول به فعالیت هستند شامل شود 
و توس��ط اتاق فرمان تقسیم وظایف صورت گرفته و با 
برنامه ریزي براي توسعه، شبکه را به تدریج پیش برد. 

ایش��ان خاطر نش��ان س��اخت: در کش��ور م��ا جامعه 
آزمایش��گاهي به موقع مبحث فناوري هاي نوین را مورد 
توجه قرار دادند. با مطالعه محورهاي این کنگره معتقدم 

اتفاقي که در حال افتادن اس��ت در یک سطح متفاوت و 
بسیار هماهنگ با س��ایر نقاط دنیا است. تعریف وسایل 
تشخیص آزمایش��گاهي )IVD( با محورهاي ارائه شده 
در این کنگره منطبق است ولي شاید اهداف مطرح شده 

در آن، تعریف IVD را در آینده تغییر دهد. 
سپس در حاشیه برنامه هاي کنگره مسئولین برگزاري 

آن به سواالت خبرنگار ما پاسخ دادند.
دکتر حس��ین فاطمي رئیس کنگره ف��ن آوري هاي 

نوین آزمایشگاهي
• در خصوص برگزاري کنگ��ره توضیحاتي را بیان 

فرمایید؟
برگ��زاري اولین کنگره فن آوري در س��ال گذش��ته و 
استقبال شایان همکاران، ما را بر آن داشت که به خواسته 
آنان پاسخ دهیم و روش هاي نوینی را که در دنیا متداول 

است به اطالع آنان برسانیم.
کنگ��ره امس��ال مقاله مح��ور نب��وده بلکه اس��اتید و 
پژوهشگران مطالب نوین ماحصل فعالیت هاي تحقیقاتي 
و تجربیات خود را به صورت س��خنراني ارائه نمودند و 
در این میان تعدادي مقاله به ش��کل پوستر که هم خواني 

با مباحث پانل ها داشت پذیرفته شد. 
• نظرآق��اي دکتر فاطمي در مورد س��ایر کنگره هاي 

آزمایشگاهي سوال شد؟
تمام��ي کنگره ه��اي برگ��زار ش��ده در زمین��ه علوم 
آزمایشگاهي بجا هستند. براي مثال کنگره ارتقاءکیفیت، 
آزمایش��گاه هاي کش��ور را متحول نموده است. بنابراین 
هر کنگ��ره اي راه و روش خ��ود را دارد. کنگره انجمن 
متخصصی��ن، تکنولوژي ه��اي جدید آزمایش��گاهي را 

پیگیري مي کند. 
• چه پیامي براي خوانندگان مجله دارید؟

آزمایشگاه هاي کشور بایستي مثل سایر حرف پزشکي 
به فن آوري جدید تجهیز ش��وند تا بتوانند پاس��خگوي 

نیازهاي روز جامعه پزشکي باشند.
دکت��ر محمد جواد غ��روي دبیر علم��ي کنگره فن 

آوري هاي نوین آزمایشگاهي
• با توجه به این که در دومین سال برگزاري کنگره 
هستیم آیا در سال گذشته به اهداف خود نائل آمده اید؟ 
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امسال نیز چه اهدافي را دنبال مي کنید؟
اهداف این کنگره بس��یار کلي و جامع است. 
در واقع براي دستیابي به استراتژي کلي یا هدف 
نهایي باید ب��ه تدریج پیش رفت. عالوه بر این 
که مي خواهیم در این کنگره به تکنولوژي هاي 
نوین توجه بیشتري ش��ود باید نهادهاي دست 
اندرکار امر س��المت مانند وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کي و دانشگاه هاي علوم 
پزش��کي و ... با یکدیگر همسو شوند تا لباس 
جدیدي بر جامعه تش��خیص کشور بپوشانیم. 
اطالع رس��اني و برگ��زاري همایش ها منجر به 

تجمیع و دستیابي هدف غایي مي شود. 
• در این کنگره بیش��تر بر روي چه مباحثي 

متمرکز شده اید؟ 
کنگ��ره  ای��ن  در  ش��ده  مط��رح  مباح��ث 
ش��امل: مس��ائل اخالق��ي مرتب��ط ب��ا کاربرد 
نق��ش  آزمایش��گاه،  در  نوی��ن  فناوري ه��اي 
فناوري ه��اي نوی��ن در طراح��ي آزمایش��گاه 
 مدرن، اتوماس��یون در باکتري شناسي، فناوري 
 Multiplex – Bead Technology &

Flowcytometry، نقش آزمایش��گاه تشخیص 

 Mass( پزش��کي  نوی��ن  ن��گاه  در  طب��ي 
Spectroscopy )P4.Medicine و آزمایشگاه 

در یک تراشه )Lab on Chip( است. 
یک��ي از مه��م تری��ن مباحث��ي ک��ه ب��ه آن 
مي پردازیم پزش��کي مبتني بر پزشکي مولکولي 
اس��ت بدین معنا ک��ه ژنتی��ک و خصوصیات 
اف��راد با یکدیگر متفاوت اس��ت. در واقع دارو 
یا تش��خیص یکساني را براي تمامي افراد مبتال 
به یک بیماري نمي توان به کار برد که حتي اگر 
تشخیص یکس��ان باشد کنش داروها و واکنش 
میزبان متفاوت است. بدین منظور باید مقداري 
علم پزش��کي را بر ش��واهد افراد مبتني نماییم 
نه به مباحث کالس��یکي که اکن��ون در جامعه 
وجود دارند. امکان نوش��تن نس��خه عام براي 
تمامي افراد جامعه امکان پذیر نیست. به عنوان 

مثال ممکن اس��ت روغن زیتون براي فردي که 
بیماري قلبي دارد مفید و براي شخص دیگري 

با همین بیماري زیان آور باشد.
• آیا کنگره سال گذش��ته دستاوردهایي را 
در ارتقاء خدمات آزمایشگاهي داشته است؟ 
وج��ه تمای��ز آن را با کنگره ه��اي دیگر بیان 

فرمایید؟
با توجه به این که در دومین س��ال برگزاري 
این کنگره هستیم هنوز در مرحله برنامه ریزي 
و پایه ریزي به سر مي بریم. بنابراین فونداسیون 
آن نیز مش��خص نمي باش��د و نمي توان به طور 

مشهود به یافته اي اشاره کرد. 
مهم ترین وجه تمایز این کنگره عنوان آن است 
که بر تکنیک ها، روش ها، دستگاه ها و نگرش هاي 
جدید استوار است. در واقع این کنگره تکنولوژي 
محور اس��ت. همچنین 4 رکن اصلي نیاز مردم، 
منابع مالي، ارتباط با دست اندرکاران نظام سالمت 

و آموزش بیماران را مد نظر قرار داده ایم. 
سخن پایاني: از تمامي خوانندگان نشریه و شرکت 
کنندگان در کنگره مي خواهیم که مبحث فن آوري هاي 
نوین آزمایشگاهي را جدي بگیرند. همچنین در سال 
2020، 70 درص��د تصمی��م گیري ها در دنیا توس��ط 
آزمایش��گاه ها اتخاذ مي ش��ود و تصمی��م گیري هاي 
بهداش��تي و اپیدمیولوژي نیز از نتایج آزمایش��گاهي 
استخراج خواهد شد. با توجه به این که تا سال 2020 
تنها 6 سال باقي مانده است آیا تمامي دست اندرکاران 
ام��ر س��المت از آمادگي الزم برخوردار هس��تند. در 
کشور ما 15 درصد مراجعات به آزمایشگاه ها صورت 

مي گیرد که با شعار 70 درصد فاصله بسیاري دارد. 
امید داریم در آینده تصمیم گیري هایمان مبتني 
بر یافته هاي دروني بدن انسان باشد. آزمایشگاه ها 
اتفاق هاي درون بدن انسان را تبدیل به یک ویترین 
ریاض��ي و اعداد مي کنند. بنابراین باید از این بیان 
ریاضي و منطقي که بر بدن انس��ان حاکم اس��ت 
اس��تفاده بیش��تري کرد تا اطالعات بیشتري را به 

مردم ارائه داد. 

مهم ترين وجه 
تمايز اين كنگره 
عنوان آن است 
كه بر تكنيك ها، 
روش ها، دستگاه ها 
و نگرش هاي جديد 
استوار است
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دکتر حس��ین س��لمانزاده دبیر اجرای��ي کنگره فن 
آوري هاي نوین آزمایشگاهي

• استقبال از این کنگره تا چه میزان بوده است؟
خوش��بختانه نس��بت به س��ال گذش��ته تعداد شرکت 
کنن��دگان حدود 40 درص��د و ش��رکت هاي تجهیزات 
آزمایش��گاهي حدود 130 درصد افزایش داشته و میزان 
استقبال بس��یار باال بوده اس��ت. البته این کنگره حاصل 
تالش تامین کنندگان ش��رکت هاي تجهیزات پزشکي و 
آزمایشگاهي و ارائه دهندگان خدمات یعني انجمن هاي 

علمي و تخصصي است. 
همچنین محور اصلي آش��نایي با فن آوري هاي نوین 
آزمایش��گاهي، روش ها، ش��یوه ها و دستگاه هاي جدید 
اس��ت. کیفیت و حضور ش��رکت هاي تولید کننده، وارد 
کنن��ده و توزیع کننده براي این نمایش��گاه بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. از ش��رکت کنندگان نیز انتظ��ار داریم با 

حضور فع��ال نظریات، پیش��نهادات و انتقادات خود را 
براي هر چه بهتر برگزار ش��دن کنگره و افزایش کیفیت 

آن مطرح نمایند. 
• این کنگره چه اهدافي را دنبال مي کند؟

ارائه آخرین دستاوردهاي علمي و تجهیزات به صنف 
بزرگ آزمایش��گاهي از اهداف اصلي این کنگره است و 
از برقراري ارتباط با آزمایش��گاه مرجع س��المت تالش 
نموده ایم در چارچوب الزامات و سیاست ها پیش رویم. 
بنابراین همکاري ها صرفا تجاري نیست بلکه مي خواهیم 
در جایگاه نظام س��المت تحول اساسي ایجاد کنیم. امید 
داریم این کنگره به لح��اظ زماني و نوع کیفیتي که ارائه 
مي دهد بتواند جایگاه یک کنگره علمي را مطرح نماید.

• وج��ه تمای��ز این کنگ��ره ب��ا دیگ��ر کنگره هاي 
آزمایشگاهي چیست؟ 

کنگره ه��اي مختلفي در کش��ور برگزار مي ش��وند که 
عمدت��ا مس��ئولیت آن ها به عه��ده دانش��گاه هاي علوم 
پزشکي یا انجمن هاي علمي است. ولي متولي این کنگره 
انجمن هاي متخصصین علوم آزمایشگاهي بالیني ایران و 
تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهي هستند. مسئله دوم 
این اس��ت که ما از برگزاري کنگره به دنبال سود دهي و 
منفعت نبوده و بیش��تر خواهان برقراري فضایي مناسب 

براي شرکت کنندگان هستیم.   
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• در خص��وص س��وابق اجرای��ي و تحصیل��ي خ��ود 
توضیحاتي را بیان فرمایید.

در حال حاضر استاد تمام جراحي مغز و اعصاب و رئیس 
مرکز تحقیقات جراحي مغز و اعصاب عملکردي دانش��گاه 
علوم پزش��کي شهید بهشتي هس��تم. همزمان از نظر مقاطع 
اجرایي ریاس��ت بخش جراحي اعصاب و اس��ترا تاکس��ي 
بیمارس��تان ش��هداي تجریش را نیز به عهده دارم. همچنین 
حدود یک س��ال اس��ت که به عنوان ریاس��ت سازمان نظام 

پزشکي کشور مشغول به فعالیت هستم.

فعالیت هاي اجرایي س��اختار یافته اینجانب تقریبا به سال 
1372 ب��ر مي گردد. مدتي به عن��وان معاونت فرهنگي و در 
فاصله بین س��ال هاي 1373 و 1376 مع��اون درمان و دارو 
دانش��گاه علوم پزشکي ش��هید بهشتي بوده ام. پس از آن در 
سازمان نظام پزشکي به عنوان معاون و مشاور فعالیت نموده 
و اکنون عالوه بر مس��ئولیت هاي اجرایي، از حدود 4 س��ال 
قبل مش��اور کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي 

اسالمي نیز مي باشم.
• ب��ا توجه به گس��تردگي مش��اغل جنابعال��ي در ابعاد 

گفتگويي با دكتر زالي رياست كل سازمان نظام پزشكي

صنف آزمايشگاهي از پيش قراوالن ترويج فرهنگ 
كيفيت خدمات است

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو

جناب آقای دکتر زالی متخصص جراحی مغز و اعصاب و اس��تاد تمام دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی از مفاخر و 
فرهیختگان جامعه پزش��کی می باش��ند. ایشان در حال حاضر منتخب جامعه پزشکی کشور و رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران نیز هستند. همچنین در یک سال اخیر فعالیت های چشمگیر و شبانه روزی ایشان در جهت هماهنگی 
و پیشرفت امور جامعه پزشکی زبانزد خاص و عام می باشد. اینجانب حدود 30 سال است که ایشان را از نزدیک شناخته و 

مسئولیت های برنامه ریزی و اجرایی داشته ام و به زوایای شخصیتی ایشان کامال آگاه می باشم.
نامبرده فردی دانشمند، متدین و صادق است که در مدیریت های مختلف از جمله ریاست دانشگاه و مسئولیت های دیگر 
انجام وظیفه نموده اند. از آقای دکتر زالی ریاست سازمان نظام پزشکی جهت انجام این مصاحبه و پاسخ به سواالت با سعه 

صدر، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
مدیر مسئول
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مختلف نظام س��المت، به عنوان رئیس کل سازمان نظام 
پزش��کي تفاوت این دوره را با دوره هاي گذش��ته در چه 

مي دانید؟
در تالش هس��تیم که دوره جدید از نظر باز توزیع قدرت 
س��ازمان، هویت نویني به ارکان هفت گانه آن بدهد. دومین 
مورد فراهم آوردن ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک بین س��ازمان 
و انجمن هاي علمي و تخصصي بیش از گذش��ته است. در 
این راس��تا برنامه راهبردي سازمان بیش��تر در زمینه تقویت 

این مورد مي باشد. 
تغییر نگاه سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن ارش��د کشور به 
جامعه پزش��کي و سازمان نظام پزش��کي راهبرد دیگري به 
عنوان یک اصل اس��ت تا نگاه��ي مبتني بر کرامت و احترام 
جامعه پزش��کي مطابق با تعامالت في مابین س��ازمان نظام 
پزشکي و دستگاه هاي فرا سازماني باشد. بدین منظور تعامل 
و هماهنگي با وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي، 
وزارت رفاه و س��ازمان هاي بیمه گر را به عنوان یک راهبرد 
اساس��ي در مدیریت جدید جس��تجو مي کنیم. همچنین در 
تالش هستیم که از هم افزایي با دستگاه هاي اجرایي، مجلس 
شوراي اسالمي و قوه قضاییه به جهت رفع مشکالت جامعه 
پزش��کي که متاس��فانه در س��ال هاي اخیر نیز بسیار افزایش 

یافته است؛ بهره ببریم.
تالش ش��د در دوره جدید مدیریت س��ازمان، بخشي از 
فرآیند تفویض اختیارات به صورت آبشاري در مجموعه هاي 
مختلف اجرایي شهرستان ها بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. در واقع تقویت عملکرد شوراي هماهنگي استان ها به 

عنوان راهبردي در دوره جدید تلقي مي شود. 
فرآیندهای��ي از قبیل ارتقاء جایگاه جامعه پزش��کي جزو 
موارد بس��یار مهم و حساس است و تصمیم داریم طي یک 
سال گذش��ته با یاري منتخبین جامعه پزشکي در این جهت 

گام برداریم.
بیش از هر زمان دیگري س��ازمان نظام پزش��کي نیازمند 
اس��ت تا جامعه پزش��کي آن را به عنوان یک جایگاه صنفي 
تلقي کند و از تمامي ظرفیت هاي صنفي این جامعه پر افتخار 
در ی��ک فرآیند هم افزایي و هم گرایي عالوه بر چالش هاي 

متعدد آن بهره مند گردد.
• اخی��را صحبت هایي در خصوص نق��ص قانون نظام 

پزش��کي و درخواس��ت هایي براي بازنگري آن از سوي 
برخي از جوامع پزشکي وجود دارد، نظر شما در رابطه با 

این موضوع چیست؟ 
تقریبا حدود یک دهه از تصویب و اجراي قانون سازمان 
نظام پزش��کي مي گذرد. در قانون قبلي و فعلي ظرفیت هاي 
بس��یار جدي و بالقوه وجود دارد که برخي از آن ها به دالیل 
متفاوتي بالفعل نش��ده اند.  ب��ه طور قطعي هر گونه تغییر در 
س��اختار قانون باید در جهت تقویت این مبحث باشد. مانند 
م��اده 45 ک��ه در رابطه ب��ا تفویض اختیارات و اس��تفاده از 
ظرفیت س��ازمان نظام پزشکي کش��ور در خصوص مباحث 
تصدي گري بهداشت و درمان کشور و از بخش هاي مترقي 
قانون این س��ازمان است. همچنین مباحثي مانند پروانه هاي 
اشتغال و منحصر بودن جنبه هاي انتظامي در رابطه با سازمان 
نظام پزش��کي کشور از مواردي اس��ت که در تقویت قانون 
جدید باید ب��ه آن توجه نمود. یک��ي از نگراني هاي جامعه 
پزش��کي این اس��ت که تغییرات قانوني منج��ر به برخي از 
وظای��ف من��درج و ظرفیت ه��اي فعلي نوین نش��ود مانند 
مباحث پروانه مطب و حوزه انتظامي. بدین معنا که تغییرات 

قانون ناظر بر گسترش وضعیت فعلي بالقوه است.
طي بررس��ي هاي تفصیلي انجام ش��ده در قانون مشخص 
ش��د در سایه قانون نظام پزشکي فعلي مصوب سال 1383، 
بالغ بر 90 نقش عملیاتي و اجرایي عامل باز تعریف اس��ت 
که مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. در جریان قانون توسعه 
پنجم، تعیین تعرفه بخش خصوصي به طور موقت از سازمان 
نظام پزشکي اخذ ش��د که یکي از تلخ ترین سناریوها بود. 
بنابرای��ن هر گونه تغییر قانون باید در یک فضاي حقوقي و 

کارشناسي صورت گیرد.
مس��ئله اي که اکنون بیش��تر در قانون مطرح است تعریف 
نحوه آرایش انتخاباتي به روش ش��به الکترا است به گونه اي 
که بخش هاي عمده تري از جمعیت پزش��کي کشور بتوانند 
نمایندگان بیشتري را در مجموعه نهادهاي تصویب ساز براي 
جنبه هاي شکل گیري ارکان سازمان داشته باشند. براي مثال 
در اس��تان تهران که بالغ بر 70 درصد جامعه پزشکي کشور 
مش��غول فعالیت هستند س��همي معادل 8 نماینده در مجمع 
س��ازمان وجود دارد که بس��یار ناچیز اس��ت. به طبع گالیه 
همکاران در این خصوص کامال منطقي است. همچنین افراد 
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بس��یار برجسته کشور در حوزه هاي مختلفي در شهرستان ها 
فعالیت مي کنند که تس��هیم به نسبت مشارکت آراء انتخاب 
کنندگان در شکل گیري فرآیندهاي درون سازماني براساس 

قانون جدید با یک مسئله جدي روبرو است. 
درخواست هایي وجود دارد مبني بر این که تعداد نمایندگان 
مختلف گروه هاي تخصصي در شورایعالي افزایش پیدا کند. 
بسیاري از رش��ته هاي تخصصي مانند متخصصین بیهوشي، 
رادیولوژیس��ت ها و ... گالیه مند هس��تند که در شورایعالي 
نظام پزشکي به طور مستقیم نماینده ندارند. بنابراین فرآیند 
انتخابات باید به گونه اي باشد که سهم بیشتري به گروه هاي 
متف��اوت ارائ��ه دهنده خدمات در س��ازمان نظام پزش��کي 

اختصاص داده شود. 
عمده گالیه هاي همکاران در رابطه با بحث تغییرات قانون 
به فرآیندهاي انتخاباتي معطوف مي شود که خواهان توسعه 
ظرفیت هاي قانون فعلي سازمان هستند و بحث همکاران در 
خص��وص مابقي بخش هاي قانون نیز باز تعریف حوزه هاي 
جدید عملکردي و قلمروهاي نوین اجرایي براي س��ازمان 

است.
• در رابطه با فعالیت س��ازمان نظام پزش��کي طي چند 
دوره هیچ گاه نظام پزش��کي استان تهران استقالل الزم را 
نداش��ته و س��ازمان کل، فعالیت هاي سازمان تهران را نیز 
انجام مي داده اس��ت ک��ه تلفیقي میان ای��ن دو به وجود 
مي آورد. بنابراین با توجه به تدابیر خردمندانه ش��ما براي 
مستقل شدن نظام پزشکي تهران چه چشم اندازي را براي 

آینده متصور هستید؟
بالغ بر 16 سال است که از ادغام بخش هاي اجرایي تهران 
بزرگ و سازمان مرکزي مي گذرد و شاید این پیچیدگي ناشي 
از عدم تفکیک واقعي وظایف بود که عمال امکان اس��تقالل 
هویت تهران بزرگ را در س��ال گذش��ته فراهم نیاورد. البته 
خوشبختانه در دوره جدید از ترکیب بسیار مناسب، متوازن 
و بالنده اي در هیات مدیره تهران بزرگ برخوردار هستیم که 

اجازه فرآیند بازیابي استقالل هویت را خواهد داد.
بخ��ش عمده اي از هم��کاران که در هی��ات مدیره تهران 
بزرگ حضور دارند از اش��خاص موثر انجمن هاي علمي و 
تخصصي کش��ور هس��تند که با توجه به جایگاهشان نقشي 
مل��ي را نیز ایفا مي کنند. نخس��تین گام در ای��ن زمینه عدم 

یکس��ان بودن روس��اي س��ازمان کل با نظام پزشکي تهران 
بزرگ اس��ت و گام هاي بعدي نیز با تفاهمي که وجود دارد 

عملیاتي تر خواهد شد. 
• در رابط��ه با برنامه هاي آینده س��ازمان نظام پزش��کي 

توضیحاتي را بیان فرمایید. 
یکي از مباحث بس��یار مهم ایجاد تغییرات در متدولوژي 
ارزش گ��ذاري خدمات پزش��کي کش��ور با کم��ک وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کي، وزارت رف��اه و 
س��ازمان هاي بیمه گر مي باشد که بخش اصلي آن با تدوین 
کتاب ارزش گذاري نس��بي خدمات انجام ش��ده اس��ت. در 
فرآین��د تولید این کتاب ح��دود 1700 خدمت جدید براي 
اولین بار در حوزه پزشکي داراي تعرفه و شناسنامه مي شوند. 
البته در کنار این موضوع برخي از ابعاد سیاس��ت گذاري نیز 

براي اولین بار در نظام سالمت کشور طراحي شد. 
امسال حوزه پاراکلینیک در بخش دولتي مورد توجه قرار 
گرفت. امید است با تالش و پیگیري سازمان و همکاران در 
شورایعالي بیمه، س��ال آینده در بخش خصوصي نیز اعمال 
شود که به صورت خاص براي گروه هاي علوم آزمایشگاهي 
کاربرد خواهد داش��ت. معتقد هس��تیم K حرفه اي باید جدا 
از K آزمایشگاهي و تجهیزاتي تعریف شود که خوشبختانه 
امس��ال مصوب ش��د. تص��ور مي کنم این موض��وع رخداد 
مبارکي براي هم��کاران پاراکلینی��ک باالخص صنف علوم 
آزمایش��گاهي باشد. براي نخستین بار در نظام تعرفه گذاري 
K حرفه اي را ب��راي خدمات پاراکلینی��ک تعریف نمودیم. 
البته اقتصاد آزمایش��گاه هاي کش��ور با مش��کالت بسیاري 
روبرو است که باید بیش از گذشته از نظر مباني تعرفه اي به 
آن ها کمک ش��ود. همچنین تا اواخر سال به دنبال توسعه و 
تکمیل س��ایر اقدامات و قطعات بعدي براي مطلوب سازي 
تعرفه اي خواهیم بود تا در حوزه اقتصاد سالمت بخش هاي 

دولتي و خصوصي با متدولوژي نویني پیش رویم. 
مبحث دیگر اس��تفاده از ظرفیت هاي فرا س��ازماني براي 
تغیی��ر برخ��ي از چالش هاي فعلي جامعه پزش��کي اس��ت. 
نمونه آن حبس پزش��کان با ظرفیت قوه قضاییه، بخش��نامه 
مترقي رئیس قوه قضاییه و آیین نامه ماده 75 است که اخیرا 
تصویب شد و به عنوان فعالیت هاي ممنوعه سازمان در حال 
پیگیري اس��ت. اکنون در دس��تور کار سازمان نیز استفاده از 
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ظرفیت مجلس براي تغییر ماده 34 قانون مجازات اس��المي 
ق��رار گرفته تا مبحث حبس پزش��کان و نگراني هاي جامعه 

پزشکي در این خصوص هر چه سریع تر برطرف گردد. 
• طرح تحول نظام س��المت حدود 5 ماه اس��ت که در 
کش��ور اجرایي ش��ده و مردم رضایت من��دي خاصي از 
آن دارند، نظر ش��ما به عنوان کارش��ناس خبره در تحلیل 
موضوعات و مس��ائل مربوط به نظام سالمت با توجه به 
اعتبارات محدود دولت در مراحل مختلف چگونه خواهد 
بود؟ آیا این اعتبارات نهادینه مي شود یا به عنوان کمکي 
از جان��ب دولت همواره به نظام س��المت تزریق خواهد 
ش��د؟ آیا س��رانه س��المت نیز مقدار واقعي خود را پیدا 
مي کند تا تخصیص اعتبار ش��امل تمامي برنامه هاي نظام 

سالمت شود؟
طي دو ماه اخیر ش��اهد اتفاقاتي خجسته در نظام سالمت 
کش��ور بوده ایم. مجلس شوراي اس��المي جنبه هاي کمکي 
اعتبارات نظام س��المت را که در قالب بودجه هاي س��نواتي 
و کمک هر س��اله بود به شکل پایدار نمودن بودجه عمومي 
کش��ور در نظر گرفت که این مه��م در رابطه با درصدي از 
استحصال هدفمند کردن یارانه ها و مبحث مالیات بر ارزش 
افزوده بود. این دو منبع جدید امسال براي کمک به اعتبارات 
نظام س��المت خلق شد و با فعالیت هاي اخیر مجلس پایدار 
مي شود و از لحاظ فضاي قانون گذاري در تمامي بودجه هاي 
س��نواتي این دو موضوع و مکانیس��م هاي مشابه قابل تکرار 

خواهند بود.
دومین گام، در درون دولت صورت گرفت که خوشبختانه 
با پیگیري هاي وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي، 
همکاري هیات وزی��ران و تالش مضاعف معاونت نظارت 
برنام��ه ریزي ریاس��ت جمه��وري اعتب��ارات فعلي حوزه 
س��المت به طور عملي از ثبات و پایداري قطعي برخوردار 
ش��د. تمامي اش��خاصي که امس��ال در حوزه اجرایي تامین 
اعتبارات سالمت مشارکت داشته اند در واقع تفاهم نامه اي 
را امضا کرده اند که بر اس��اس آن اعتبارات به طور مستمر، 
خواهد بود. بنابراین در بودجه هاي سال آینده نیز این آثار را 
خواهیم دید. تصور مي کنم تا حد بسیاري با این دو اقدام در 
دولت و مجلس مبحث پایداري منابع نوین سالمت برطرف 
خواهد ش��د. البته در کنار این موضوع راه حلي وجود دارد 

تا بتوانیم س��از و کارهاي جدید را براي خلق منابع نوین در 
نظام سالمت استفاده نماییم که مالیات بر ارزش افزوده یکي 
از این روش ها اس��ت. اگر روش جدیدي ب��راي اعتبارات 
نظام سالمت ش��کل گیرد و باعث افزایش اعتبارات و سهم 
عمومي س��المت از بودجه عمومي کش��ور شود مورد تایید 

سازمان نظام پزشکي نیز خواهد بود. 
بح��ث راهبردي دیگري که با طرح تحول نظام س��المت 
در کن��ار موضوع تضمین ثبات پای��داري منابع وجود دارد، 
استفاده از فضاي گسترش مشارکت صاحبان فرآیند )جامعه 
پزش��کي( اس��ت. موضوع دیگري که در طرح تحول نظام 
س��المت هدف گذاري ش��ده اس��ت و هم��واره در مباحث 
کارشناسي سازمان نظام پزش��کي مورد توجه قرار مي گیرد 
کاه��ش پرداخت س��هم مردم اس��ت. توجه س��ازمان نظام 
پزش��کي در کنار کاهش پرداخت سهم مردم، مکانیسم هاي 
تامین اعتبار و حل مش��کالت جامعه پزشکي از لحاظ مالي 
اس��ت تا ارتباط میان پزشک و بیمار مانند کشورهاي توسعه 
یافته به حداقل برس��د. این باید به عن��وان معادله اي هر دو 
س��و برنده تعریف شود. جامعه پزش��کي با ایثارگري خود 
طي این س��ال ها نشان داده اس��ت هنگامي که کنار دولت و 
سیاس��ت گذاران قرار مي گیرد آن طرح ها بسیار سریع تر به 

نتیجه مي رسد.
اگر طرح تحول نظام س��المت فضاي مناس��ب تري براي 
مشارکت بیش از گذشته صاحبان اصلي فرآیند یعني جامعه 
پزش��کي و نهادهاي مربوطه فراهم آورد با موفقیت بیشتري 

همراه خواهد بود. 
• طرح ذکر ش��ده بیشتر مراکز دولتي را تقویت مي کند، 
جایگاه بخش خصوصي در آن چیس��ت؟ همچنین مراکز 
دولتي به لحاظ تجهیزات و ... دچار فرس��ودگي شده اند 
که بدین منظور اعتبارات بیش��تري را نیاز دارند. بنابراین 
میان این دو بخش چه تعادلي باید برقرار شود تا خدمات 

بهتر ارائه شود؟
حداق��ل بررس��ي هاي م��ا حاکي از آن اس��ت ک��ه میزان 
مراجعات بیماران به بخش هاي دولتي در س��ایه طرح تحول 
نظام س��المت بین 8 تا 10 درصد و در برخي از مکان ها 15 
درصد رشد داش��ته است. بررسي تحلیلي افزایش مراجعین 
به اورژانس هاي بیمارس��تان ها و خدمات درماني در بخش 



60
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- پاییز 1393- شماره 25

دولتي حاکي از آن اس��ت که به لحاظ اقتصادي و اجتماعي 
توانایي مراجعه به بخش خصوصي را نداشتند. اکنون ناوگان 
ارائه خدمات بخش دولتي 10 درصد بر ظرفیت خود افزوده 

است. 
بخش خصوصي گروه هایي تحت عنوان مشتریان خاص 
سنتي دارد که این ترکیب جمعیتي در سال هاي گذشته تغییر 
زیادي نداش��ته و حداقل در چند س��ال آین��ده نیز نخواهد 
داش��ت. مطمئنا ارائه خدمات با کیفیت، ورود به عرصه هاي 
رقابت��ي، پایی��ن آوردن قیمت تمام ش��ده خدم��ات و ارائه 
خدمات خ��اص نیز مي تواند به بخش خصوصي کمک کند 

تا تعداد مشتریان سنتي خود را حفظ نماید.
مشارکت بیمه هاي تکمیلي در تامین هزینه هاي خصوصي 
مس��ئله اي است که در س��ال هاي اخیر بیش��تر جلب توجه 
مي کند و به نظر مي رس��د آن ها در سال هاي آینده نیز با این 
روش مي توانند کار خود را ادامه دهند. همچنین س��از و کار 
اطمیناني براي بخش خصوصي اس��ت که بیش از گذش��ته 

بتواند از ظرفیت هاي بیمه تکمیلي بهره مند شود. 
برخي از عرصه ها و حوزه هاي نویني که در بخش دولتي 
کمتر به آن ها پرداخته مي ش��ود باید به عنوان افق هاي جدید 
بازاریابي در بخش خصوصي مورد توجه قرار گیرد. همچنین 
بخ��ش خصوصي مي تواند در عرصه ه��اي ارائه خدمات به 
خص��وص در حوزه هاي ف��وق تخصصي ک��ه نیازمند ارائه 
فناوري ه��اي نوی��ن و روش هاي تخصصي پیچیده اس��ت 

بازاریابي خود را مانند سابق داشته باشد.
افزایش کیفی��ت ارائه خدمات و پایین آوردن قیمت تمام 
ش��ده آن دو راهبردي اس��ت که همکاران و متولیان بخش 
خصوصي باید به آن ها توجه ویژه اي داشته باشند تا بتوانند 
مدار اقتصادي بیمارس��تان ها و مراک��ز غیر دولتي را بیش از 
گذش��ته تقویت کنند. آفت بزرگ��ي که در تمامي بخش هاي 
حوزه س��المت کش��ور وجود دارد اختصاص یافتن مقدار 
بس��یاري از اعتبارات و هزینه هاي بخش خصوصي به حوزه 
پرسنلي است که بالغ بر 60 درصد مي باشد. با توجه به این 
که در ابتداي هر س��ال فرآیندهاي تامی��ن حقوق پایه تغییر 
مي کند این امر براي بخش خصوصي آس��یب رس��ان است. 
بنابراین تعدیل منطقي نیروي انس��اني یا به بیان دیگر چابک 
سازي اداره بخش خصوصي مي تواند یک فرصت استثنایي 

در شرایط جدید باشد تا وضعیت اقتصادي را تضمین نماید.
ایج��اد فرآیندهایي مانن��د خریدها، تامین و نگهداش��ت 
تجهیزات و مهندس��ي نگهداش��ت تجهیزات زیر ساختي و 
ن��رم افزاري در قالب یک ش��به تعاون��ي مي تواند به بخش 
خصوصي کمک کند تا با قوت بیش��تري از لحاظ اقتصادي 
مس��یر خود را طي کند. امروزه حجم بسیاري از هزینه هاي 
بیمارستان ها و موسسات خصوصي را بحث هاي تجهیزاتي 
تش��کیل مي دهد. بدین ترتیب طراحي یک ش��به تعاوني با 
مش��ارکت همکاران در بخ��ش خصوصي بس��یاري از این 

هزینه ها را تغییر خواهد داد.
• اگر نظام س��المت را راس هرم ف��رض نماییم یکي از 
اضالع مهم آن درمان، بهداش��ت و آموزش اس��ت که در 
زمینه درمان طرح هاي بس��یار خوبي اجرا مي ش��ود ولي 
طرح هاي ملي بهداش��ت که به عنوان پیشگیري و کنترل 
نیز مي باش��د در طرح تحول نظام سالمت جایگاه و نمود 
مش��خصي ندارد و ممکن اس��ت در فازهاي بعدي ایجاد 
ش��ود )مبحث پزش��ك خانواده و نظام ارجاع(. بنابراین 

سرنوشت آن ها چه خواهد بود؟
تقدم و تاخر بس��ته هاي مختلف نشان دهنده اولویت یک 
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حوزه بر حوزه دیگر نیست بلکه برنامه ها به صورت  پیوسته 
در حال انجام اس��ت. برخي از بسته هاي بهداشتي جدید با 
نگاهي پیش��گیرانه طراحي شده اند و تعدادي دیگر ناظر بر 
محرومیت زدایي، مناطق محروم و پوش��ش ش��هرهاي زیر 
بیس��ت هزار نفر اس��ت که به نظر مي رسد اگر فرصت بروز 
پیدا کنند برخي از نگراني ها برطرف خواهد ش��د. بخشي از 
پول ناشي از مالیات بر ارزش افزوده اي که در اختیار وزارت 
بهداش��ت است در اصل باید مورد اس��تفاده بهسازي شبکه 
بهداشتي، تجهیز و تکمیل آن ها قرار گیرد زیرا از نظر زماني 
این پول در فاز هدفمند نمودن یارانه ها تزریق و بس��ته هاي 
ارزش افزوده نیز وارد مدار شد. بنابراین باید منتظر باشیم تا 
مشخص شود بسته هاي بهداشتي نوین با کمک مالي جدید 

تا چه میزان محقق خواهند شد.
اکنون دو اس��تان فارس و مازندران در حال پیاده س��ازي 
مبحث پزش��ک خانواده و سیستم ارجاع هستند که با توجه 
به مختصات متفاوت، آس��یب شناسي تحلیلي در این زمینه 
ض��رورت دارد تا با یک مطالعه میدان��ي عمیق تر، پروتکل 

ملي طراحي شود. 
• یک��ي از نگراني ه��اي جامعه پزش��کي در خصوص 
آموزش است که البته وزارتخانه و نهادهاي هماهنگ با آن 
در تالش براي برطرف نمودن آن هستند. مسائل بهداشتي 
نی��ز نیازمند طراحي جامع و اش��خاص خب��ره براي اجرا 

است. نظر شما در این زمینه چیست؟
طي س��ال هاي گذش��ته با توس��عه کمي غی��ر ضروري و 
غیر کارشناس��ي در حوزه آموزش پزش��کي مواجه بوده ایم 
که براي مثال مي توان به گس��ترش کمي بي رویه دانش��کده 
دندانپزشکي اشاره نمود. بنابراین اولین فعالیت راهبردي در 
این زمینه تعدیل آن اس��ت ک��ه نظریات صنفي همکاران در 
س��ازمان نظام پزش��کي نیز مد نظر قرار مي گیرد. این دوره 
فرص��ت مناس��بي براي افزای��ش کیفیت خدمات پزش��کي 
اس��ت زیرا همزمان در ش��ورایعالي برنامه ریزي و شوراي 
گس��ترش ش��اهد کیفي س��ازي و جلوگیري از رشد کمي 
بي روی��ه آموزش پزش��کي بوده ایم و یک��ي از فعالیت هاي 
بس��یار خوب، طراحي برنامه آموزش عالي حوزه س��المت 
با نگاه نیازس��نجي و تحلیل وضعیت موجود اس��ت. اکنون 
بیش از هر زم��ان دیگري نیازمند افزای��ش کیفیت آموزش 

پزش��کي در کش��ور هس��تیم. با توج��ه به اش��باع برخي از 
رش��ته هاي پزش��کي، بازنگ��ري و بازآرایي بای��د با نگاهي 
آینده نگر متناس��ب با نیازهاي واقع��ي عرصه ارائه خدمات 
در کش��ور صورت گیرد تا مش��کالتي از قبیل عدم اشتغال 
یا بیکاري بخش��ي از گروه ه��اي هدف تخصصي یا عمومي 
ایجاد نش��ود. در عی��ن حال برخي از رش��ته هاي جدید در 
حوزه سالمت مانند مونوتکنولوژي، بایوتکنولوژي و ... باید 
تقویت ش��وند زیرا در ساختار سنتي آموزش پزشکي کشور 
کمتر دیده مي شوند. همچنین گسترش رشته هاي بین بخشي 
و ترجماني در حوزه پزش��کي بیش از هر زمان دیگري نیاز 
اس��ت. در نهایت انطباق نیازهاي حوزه س��المت با عرصه 
آم��وزش عالي در این ح��وزه باید مورد توجه بس��یار قرار 
گیرد. البته مبحث آمایش س��رزمیني آموزش علوم پزش��کي 
در کشور مي تواند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي به صورت مجدانه با استفاده از ظرفیت هاي مختلف 

استاني صورت گیرد.
• مطالع��ات میدان��ي براي آس��یب شناس��ي و تغییر و 
تحوالتي که باید در زمینه آموزش پزش��کي ایجاد ش��ود 
در وزارت بهداشت کم رنگ است.  بدین ترتیب مي توان 
پژوهش��گراني را آموزش و به دانش��کده هاي پزشکي و 
عل��وم پایه براي انجام مطالعات گس��ترده تر اعزام نمود. 
براي مثال ممکن اس��ت دانش��جویي با رتبه دو رقمي در 
ترم هاي باالتر مش��روط شود و انگیزه خود را براي ادامه 
تحصیل از دس��ت بده��د. همچنین برخ��ي عوامل مانند 
محدودیت هاي اخالقي نیز بس��یار تاثیر گذار هستند. در 

این خصوص نظریات خود را بیان فرمایید.
اگر مولفه هاي میداني بیش��تري مانند اعتبار سنجي سالیانه 
دانشکده پزشکي و دانشکده هاي پیراپزشکي و ... به وزارت 
بهداش��ت اضافه گردد مي تواند نظری��ات را تا حدي تامین 
کن��د. براي این منظور بخش��ي از مولفه هاي میداني باید باز 
تعریف ش��وند تا نگراني ها برطرف و به مطالعه هاي میداني 
نزدیک تر گردد. البته در تایید س��خنان ش��ما عرض مي کنم 
که بخش��ي از آن به نظام پذیرش دانشجویان گروه پزشکي 
در کش��ور بر مي گردد. ممکن است دانش��جویي سرشار از 
اس��تعداد به دلیل فشارهاي مختلف اجتماعي و استرس هاي 
خانوادگي وارد رش��ته پزشکي ش��ود و از همان ابتداي کار 
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به لح��اظ ذائقه تحصیلي و اجتماعي خود با آن س��ازگاري 
نداشته باش��د. بنابراین جهت از بین بردن این نارسایي باید 
نظام پذیرش دانشجویان گروه پزشکي را از یک نظام چهار 
جوابي به یک نظام دانشجو گزیني تحلیلي چند وجهي تغییر 
دهیم. همچنین در این راس��تا باید فرهنگ س��ازي صورت 

گیرد تا تمامي دانشجویان نخبه وارد گروه پزشکي نشوند.
برخي از رشته ها در حوزه سالمت به لحاظ مالي و فرصت 
شغلي آتي طي سال هاي آینده از جذابیت بیشتري برخوردار 

هستند که باید به آن ها توجه نمود.  
• اخیرا کتاب ارزش نس��بي خدمات رو نمایي ش��د که 
برخي از گروه ها مانند پاراکلینیك نس��بت به تعیین تعرفه 
خود با توجه به قیمت پایه مشخص شده معترض هستند. 
همچنین طي جلس��ه اي همکاران پزش��ك عمومي اعالم 
نمودند که در این زمینه مطالعه کافي نش��ده اس��ت. البته 
مسئولین امر این را شروع کار دانسته و بیان نموده اند که 
در آینده میان تمامي رشته ها تعادل ایجاد خواهد شد. براي 
مثال K تعیین ش��ده براي آزمایشگاه ها را 20 هزار تومان 
در نظر گرفته اند که با K داخلي یکس��ان اس��ت. صنف 
آزمایش��گاهي نیز با توجه به س��رمایه گذاري بسیار براي 
تجهیز آزمایشگاه هاي خود و به دلیل عدم نظر خواهي از 
انجمن هاي مربوطه نسبت به این موضوع اعتراض دارند. 
بنابراین چرا وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي 
گاهي اوقات با عجله وارد قضایا مي ش��ود؟ به نظر ش��ما 
بهتر نبود مطالعات به صورت یکس��ان انجام مي شد؟ البته 

این به معناي در نظر گرفتن خدمات یکسان نیست.
کتاب ارزش نس��بي خدمات داراي چند فاز متوالي است 
ک��ه اکنون در فاز اول آن هس��تیم. این کت��اب حدود 2 دهه 
مورد اس��تفاده قرار نمي گرفت و در سنوات گذشته معطوف 
ب��ه مداخالت جراحي و با می��زان کمتري مداخالت داخلي 
بود. در گام نخس��ت برخي خدمات جدید مانند پاراکلینیک 
به عنوان پیوست اولیه به کتاب افزوده شد. بخش عمده اي از 
خدمات که تامین کننده نظر مابقي گروه هاي تخصصي است 
تحت عنوان E & M در این کتاب قرار خواهد گرفت. البته 
به دلیل پیچیدگي بس��یار این بخش از نظر فني امکان ورود 
ب��ه آن را نداری��م و در فازهاي بعدي با مش��ارکت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي و انجمن هاي علمي و 

تخصصي ذیربط به آن مي پردازیم. اصالحات مداخله اي که 
با نظریات انجمن هاي تخصصي مي تواند هم خواني داش��ته 
باش��د از هیات وزیران به ش��ورایعالي بیمه تفویض اختیار 
ش��ده است و تا آن جایي که اطالع دارم شورایعالي بیمه در 
تالش است که با ترویج یک نقش فعال تر براي انجمن هاي 
علمي و تخصصي به طور مس��تمر آن را انجام دهد. اکثریت 
گروهي که از فاز اول این کتاب یا ویرایش س��نتي آن بهره 
مي بردند ش��امل 27 انجم��ن علمي و تخصص��ي جراحي، 
داخلي و بیهوش��ي بودند که به طبع ناظر بر مشارکت آن ها 
 بود. تحول در جبران خدمات گروه هاي پزش��کي در بخش

 E & M کتاب ارزش نس��بي خدمات اس��ت که امیدواریم 
طي س��ال هاي آینده با موافقت ش��ورایعالي بیمه به صورت 

دقیق و تفصیلي شاهد آن باشیم.
• سخن پایاني؟

از تمامي هم��کاران خدوم، دلس��وز و ارزنده خود در 
حوزه آزمایشگاه تشخیص طبي تشکري ویژه دارم. یکي 
از بخش هایي که علیرغم اقتصاد سالمت دچار مشکالت 
و چالش هاي فراوان بوده صنف آزمایش��گاهي اس��ت که 
ب��ه عنوان یک��ي از پیش قراوالن تروی��ج فرهنگ کیفیت 
خدمات محسوب مي شود. کیفیت کار، افزایش خدمات به 
مراجعین، تنوع خدمات تخصصي آزمایش��گاهي، افزایش 
دق��ت، کارآم��د و روزآمد بودن و کارایي مطلوب نش��ان 
دهنده آن اس��ت که آزمایشگاه ها به رسالت حرفه اي خود 
در س��ال هاي اخیر عمل نموده اند که ب��ا توجه به تعداد 
ش��کایت هاي قلیل در حوزه انتظامي، پزش��کي قانوني و 
نهادهاي مربوط به آزمایشگاه ها مي توان آن را اثبات نمود. 
البته این امر نش��ان دهنده کارایي، س��رعت و دقت باالي 

آزمایشگاه هاي تشخیص طبي در سراسر کشور است. 
یکي از گروه هاي پزش��کي که به صورت عملیاتي و به 
دور از شعار، مبحث کیفیت را مد نظر قرار داده اند همکاران 
خدوم آزمایش��گاهي هس��تند. هدفمند س��ازي یارانه ها، 
نوس��انات ارزي، تهی��ه کیت و تجهیزات آزمایش��گاهي، 
فقدان نظام قیمت گذاري عادالن��ه منطبق بر واقعیت هاي 
اقتصادي و رش��د فزاینده سالیانه حقوق و مزایاي پرسنلي 
از چالش هاي جدي همکاران آزمایشگاهي طي سال هاي 
گذشته بوده است. امسال همکاران باید با تالشي مضاعف 
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در مس��تند سازي بهینه کردن اقتصاد آزمایشگاه ها در کنار 
س��ازمان نظام پزشکي فعالیت مش��ترکي را داشته باشند. 
مجاب سازي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 
وزارت رفاه، سازمان هاي بیمه گر پایه و ارکان تصمیم گیر 
در ش��ورایعالي بیمه درماني جزو وظایف سختي است که 
امس��ال باید با کمک سازمان نظام پزشکي و آزمایشگاه ها 

به صورت جدي پیگیري شود.
پیش��نهاد مي دهم این موضوع در دو بخش مد نظر قرار 
گیرد. بخش س��رباري ک��ه مربوط به تجهی��زات، نیروي 
انساني و زیر ساخت ها است که به دلیل تورم و مشکالت 
اقتصادي آزمایشگاه ها باید مورد بازنگري قرار گیرد. بخش 
دیگر این که باید نماي متفاوتي از تعرفه حرفه اي را براي 
همکاران آزمایش��گاهي داشته باشیم تا بازتاب سختي کار 
آن ها باش��د و در نهایت با هر دو درجه سرباري و تعرفه 
حرفه اي، یک تبلور تعرف��ه اي مطلوب تر که به نظریات 
صنفي انجمن هاي آزمایش��گاهي نزدیک تر باشد را ارائه 
دهیم زیرا اکنون زمینه آن نسبت به سنوات گذشته مهیا تر 
اس��ت. وظیفه سازمان نظام پزش��کي در کنار انجمن هاي 
علم��ي و تخصصي و انجمن هاي صنفي آن اس��ت که در 
بازتاب بخش��یدن به این واقعیت هاي اقتصادي و مس��تند 
سازي آن ها مانند سنوات گذاشته با جدیت بیشتري عمل 
کند تا در سال آینده موجبات اطمینان خاطر همکاران این 

صنف خدوم را فراهم آورد. 
مشکالت اقتصادي طي سال هاي اخیر موجب آن نشد 
که آزمایش��گاه هاي تش��خیص طبي ب��ه بالندگي خود در 
عرصه س��المت نزدیک نش��وند ولي امروزه جایگاه آن ها 
در فرآیندهاي پیش��گیري، درمان و مداخالت تشخیصي 
بیش از گذشته است که این امر نشان دهنده حضور موثر، 

علمي و کارآمد همکاران این صنف بزرگ است. 
در دوره جدید بدون وجود آزمایش��گاه هاي تشخیص 
طبي دستیابي به پروتکل درماني و طرح ریزي تشخیص، 
غیر ممکن به نظر مي رس��د. همچنی��ن مباحث رازداري، 
امان��ت داري، رعایت چارچوب ه��اي اخالقي و اجتناب 
از ارتباط��ات غیر متع��ارف با دیگر گروه ه��اي ذیربط از 
مواردي اس��ت که به عنوان اخالق حرفه اي آزمایشگاهي 

در سال هاي گذشته مورد تاکید همکاران بوده است. 

  آزمایش��گاه مانند یک موسسه پزشکي است که با 
س��ه ضلع در ارتباط مي باشد. یک ضلع آن بیماران هستند 
که بس��یاري از خدمات تش��خیصي و درماني آن ها مبتني 
بر یک آزمایش اس��ت. دوم مبحث هم��کاران گروه هاي 
پزشکي است که از آزمایشگاه ها به عنوان یک ابزار قطعي 
بهره مي برند. س��ومین ضلع نیز جامعه را ش��امل مي شود. 
نقشي که آزمایشگاه ها باید با این سه ضلع ایفا کنند بسیار 
پیچیده است. البته آزمایشگاه هاي کشور مطابق با سنوات 
گذشته علیرغم تمامي س��ختي ها در برقراري یک فرآیند 
ارتباط متعامل علمي و منطقي با هر سه ضلع بسیار کوشا 
و موف��ق بوده اند و امیدواریم در س��ال هاي آینده با رفع 
مش��کالت اقتصادي نگران کننده کیفیت ارائه خدمات در 

آزمایشگاه ها افزایش پیدا کند. 

در پای��ان این مصاحبه دکتر صاح��ب الزماني نماینده 
آزمایش��گاهیان در ش��ورایعالي نظام پزشکي به تشکیل 
کارگ��روه تخصصي عل��وم آزمایش��گاهي در کنار بخش 
نظ��ارت و برنامه ریزي س��ازمان نظام پزش��کي اش��اره و 
بیان نم��ود: نمایندگان انجمن ها و ش��خصیت هاي علمي 
آزمایشگاهي عضو این کارگروه هستند. اخیرا به این نتیجه 
رسیدیم که با تفویض اختیار به سازمان نظام پزشکي ساب 
کمیته هایي را داش��ته باش��یم. در حال حاضر ساب کمیته 
اخالق را زیر نظر این کارگروه تش��کیل داده ایم که ضمن 
تایید ضوابط و پیش��نهاد آن به سازمان آزمایشگاه هایي را 
که داراي تبلیغات گمراه کننده و تست هاي نامعتبر هستند 

شناسایي کنند. 
س��پس در نخس��تین مرحله به لحاظ اخالقي تذکرات 
الزم را بدهن��د و در ص��ورت ع��دم رعایت، مس��ائل به 
دادس��را ارجاع داده ش��ود. البت��ه این نظ��ارت متفاوت با 
پرونده هاي ش��کایت مردم از س��وي دانشگاه ها به دادسرا 
اس��ت. همچنی��ن تصمیم داریم ارزش نس��بي را توس��ط 
انجمن ه��ا و افرادي ک��ه PhD اقتصاد هس��تند طي چند 
ماه آین��ده براي تس��ت هاي پاتولوژي و تش��خیص طبي 
 اس��تخراج کنیم تا کمکي براي نظام س��المت و س��ازمان 

نظام پزشکي باشد.
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انتخابات انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی شاخه استان خراسان
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 جناب آقای 
دكتر بخشعلی  محمدی جوبنی

عضو اسبق و بازرس هيئت مديره انجمن 
دكترای علوم آزمايشگاهی

تسليت  را  بزرگوارتان  مادر  درگذشت 
منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
صبری جزيل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماييم.
هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 

 سركار خانم
 دكتر سيده ربابه سيد جوادين

تسليت  را  بزرگوارتان  مادر  درگذشت 
منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
خانواده  و  شما  برای  جزيل  صبری 

محترمتان مسئلت می نماييم.

هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 

جناب آقای  دكتر حسين دهقانی
درگذشت برادر بزرگوارتان را تسليت 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
خانواده  و  شما  برای  جزيل  صبری 

محترمتان مسئلت می نماييم.
هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 

سركار خانم  دكتر مهشيد  رحمانی
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
خانواده  و  شما  برای  جزيل  صبری 

محترمتان مسئلت می نماييم.

هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 

 جناب آقای 
دكتر حميدرضا كازرونی

را  بزرگوارتان  خواهر  درگذشت 
درگاه  از  و  نموده  عرض  تسليت 
خداوند منان صبری جزيل برای شما 
و خانواده محترمتان تسليت می نماييم.
هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی 



موضوع اول: چند س��الی اس��ت که حریم فاصله آزمایشگاه ها 
برداشته شده و آن ها می توانند در فاصله چند متری از یکدیگر دایر 
باشند و یا در یک مجتمع پزشکی 3 آزمایشگاه به صورت همزمان 
فعالیت نمایند. در چنین مواقعی ممکن است آزمایشگاه ها برای سر 
پا نگه داشتن و پرداخت مخارج خود به رقابت ناسالم روی آورند. 
موض��وع دوم: ش��رکت ها و یا تعاون��ی ها قادرند با داش��تن 
مس��ئول فنی، آزمایشگاه تاس��یس کرده و آن را مدیریت نمایند و 
حتی شعبه های مختلف نیز داشته باشند. در چنین مواردی همچون 
پزشک مسئول فنی، آزمایشگاه تنها به دنبال درآمد ماهیانه خود بوده 
و مدیریت بیرونی و داخلی آزمایش��گاه را افراد غیر پزش��ک اداره 
می کنند. متاسفانه مشاهده می شود این افراد که سوگند پزشکی یاد 
نکرده اند بدون در نظر گرفتن اخالق پزشکی برای افزایش درآمد 
آزمایش��گاه به کارهای ش��گفت آوری دست می زنند. اما هنگامی 
که به آس��یب شناس��ی اجتماعی و اخالق پزشکی آن می پردازیم 
می بینیم به دالیل مختلف موارد نادری از آزمایش��گاه ها به رقابت 
ناس��الم پرداخته و نا آگاهانه به سوی فساد اخالق پزشکی و مالی 
کشیده شده اند. البته پزشکان اندکی نیز در این زمینه دستشان آلوده 
می شود که تمامی عواقب این وضعیت به بیماران و جامعه منتقل 
می گردد. اینجانب حدود 20 مستند در این زمینه دارم که یکی از 

آن ها را به عنوان نمونه مطرح می کنم.
یک بیمار 50 س��اله ک��ه تحت درمان متخص��ص غدد محترم 
A بود و مش��تری آزمایش��گاه بنده، کامال درمان می ش��ود و این 
متخصص به بیمار می گوید ش��ما درمان شده اید و دیگر مراجعه 
نکنید. این بیمار به دلیل نگرانی روحی تقاضای معرفی متخصصی 
را داش��تند که هر شش ماه ایش��ان را کنترل نماید. لذا ایشان را به 

یکی از دوس��تان متخصص معرفی نمودم و احوالش را نیز گفتم. 
ولی به دلیل مشغله بس��یار، پزشک مورد نظر یادش رفت که این 
بیم��ار را بن��ده معرفی کرده ام. بیمار چن��د روز بعد مراجعه کرد. 
پزش��ک معرفی ش��ده آزمایش هایی از جمله چند تومورمارکر و 
اتوآنتی بادی نیز برایش نوش��ته بود که نیازی به انجام آن ها نبود. 
همچنین به بیمار نیز گفتم که شما درمان شده اید و نیازی به این 
آزمایش ها نیس��ت ولی با اجبار ایش��ان آزمایش ها انجام شد که 
نتیجه تمامی آن ها نرمال بود.  بیمار جواب را اخذ و به پزش��ک 
مربوطه مراجعه نمود. عصر در آزمایش��گاه ب��ودم که دیدم بیمار 
آم��د و در حال��ی که گریه می کرد گفت پزش��ک در حضور چند 
بیمار در داخل مطب به من گفت چرا به این آزمایش��گاه مراجعه 
کردی تو س��رطان داری و حتما باید به آزمایش��گاه X  می رفتی  
و م��را ناراحت کرد و در حضور س��ایر بیماران که در اتاق معاینه 
بودند گریه کردم. به صورت اتفاقی فردای آن روز همان پزش��ک 
متخصص را دیدم و به ایش��ان اعتراض کردم که چرا بیمار درمان 

شده را به این وضعیت انداختی؟
جواب داد گناه کردم، چون که آزمایش��گاه X   به چند نفر از ما 
سهام صوری داده است و ما باید باالجبار تمامی بیماران خود را به 
این آزمایش��گاه ارجاع دهیم و عذر خواهی نمود. مابقی مستندات 
را محف��وظ نگه م��ی دارم. امیدوارم انجمن ه��ای مختلف علوم 
آزمایشگاهی در این زمینه  به خصوص حریم فاصله آزمایشگاه ها 
و موس��س بودن غیر پزشکان چاره ای اندیشیده و اقدامات قانونی 

را به تصوب برسانند.
 دکتر م.ب
پاییز 1393

با عرض سالم خدمت دست اندركاران  محترم مجله و خوانندگان  گرامی

در راستای ارتباط بیشتر با همراهان نشریه و تقاضای آنان، تصمیم بر آن 
شد که صفحه ای به شما اختصاص داده شود. به همین جهت شماره تماس 
گویا 88970700-021 داخلی 8 آماده دریافت سخنان شما می باشد که از 

طریق این نشریه به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شود.
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Effect of Extremely Low-frequency electromagnetic field exposure on 
biomarkers of oxidative stress in pregnant rats
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Abstract
Objective: In the last decades, research projects are performed in related with effects of electromagnetic fields on cellular 
stress, reactive oxygen species (ROS) and free radicals. Therefore, researchers are concerned the biological effects of EMF, 
50-60 Hz in biological systems. The aim of this study is evaluate the effects of 50Hz electromagnetic fields on parameters 
of oxidative stress in pregnant rats.
Materials and Methods: In treatment group pregnant Wistar rats were exposed to 3mT, EMF for 21 days, 4 hours per day, 
pregnant rats under same condition of treatment group, but off the field as a Sham group intended and pregnant rats were 
used as control in the room. After delivery the blood and serum sample of rats for biochemical analyze of MDA, TAC and 
GPX provided. 
Results: Biochemical analysis showed that MDA and TAC level were significantly increased in the treated group in 
comparing with the controls, but no found significant differences between sham and control groups. Also no significant 
differences in GPX levels were observed between all groups. The data were analysis with SPSS v.19 software by using 
T-test and P<0.05 is considered as significant.
Conclusion: The results suggest that electromagnetic field induced oxidative stress by enhancing LPO and TAC witch acts 
as a free radical scavenger.

Keywords: electromagnetic field, pregnant rats, stress oxidative  

Assessment of recurrent miscarriage and the importance of genetic factors
Dr. S. Vallian Borujeni
Professor medical genetics
Division of genetics, Department of biology, Faculty of science, University of Isfahan, Isfahan, IR Iran. 
svallian@sci.ui.ac.ir

Abstract
Recurrent miscarriage in general is defined as two or more loss of pregnancies either sequential or separated before 24 
weeks of gestation. In this article the causes that seem to involve in recurrent miscarriage were investigated, and advices for 
necessary assessment and examinations were proposed. These advices were given in order to help genetic counselors and 
gynecologists as well as those involved in the care of pregnant women. It is necessary to note that this advices should not be 
considered as the sole protocol, and always professional experiences of clinicians taken in every case is more preferred.

Key words: Recurrent miscarriage; pregnancy; genetic counseling  
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Alpha thalassemia screening using ELISA and Immunochromatography strip test
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Abstract
Alpha thalassemia is the most common genetic disorder around the world. Gene deletion is the cause of more than 80 percent of 
alpha thalassemia cases. Deletion may occur in one, two, three or four alpha gene that lead to silent carrier, minor alpha thalassemia, 
hemoglobin H disease and hydrops fetalis respectively. Diagnosis of alpha thalassemia syndromes is based on detection of bart’s 
hemoglobin in peripheral or cord blood samples of neonatal using electrophoresis method. Bart’s hemoglobin disappears 3 to 6 
months after birth and makes difficult the diagnosis of alpha thalassemia in adult by routine laboratory tests and only molecular 
methods can be applicable. However, molecular techniques could not be useful as a screening test because of complexity and 
expensiveness. Therefore, it is necessary to introduce a rapid, reliable and cost effective test for alpha thalassemia screening, 
especially premarital screening of alpha thalassemia and differentiation between alpha and beta thalassemia minor. Recently, 
detection of low levels of bart’s hemoglobin and zeta globin chain in blood hemolysate by using ELISA as a more sensitive method 
than conventional electrophoresis method and rapid immunochromatography strip test are offered as suitable screening tests.

Keywords: Alpha thalassemia, ELISA, Immunochromatography  

A Review on Dematiaceous Fungi
Dr. M. Ghahri (PhD(
Imam Hossein University, Tehran, Iran.
ghahri14@gmail.com

Abstract
The dematiaceous or phaeoid moulds are a heterogeneous group of organisms which include hyphomycetes, coelomycetes, 
and ascomycetes. Given the large volume of dark etiologic agents, only selected genera/species are included here. These 
fungi share dark pigmentation resulting from the presence of dihydroxynaphthalene melanin in the cell walls. 
When invading tissue, dark hyphae may be difficult to visualize with the hematoxylin eosin stain, but the melanin specific 
Masson–Fontana stain facilitates recognition. In culture, melanin imparts colonial pigmentation ranging from buff to pale 
brown in some species, but predominantly olivaceous to brown to black. While a few of these black moulds may display 
a mucoid or yeast like phase, at least initially, most appear filamentous in culture. The number of black moulds reported as 
etiologic agents continues to escalate with the growing population of immune compromised individuals.
When recovered from patient samples, dematiaceous fungi must be evaluated for their clinical significance based 
upon compatible histopathology as they are common, ubiquitous organisms known to colonize host sites. The correct 
identification of the myriad etiologic agents by the laboratory is critical for appropriate patient management. We have 
therefore arranged this manuscript in two sections corresponding to these aims. The first section will provide an outline 
approach to the identification of selected dematiaceous fungi, followed by a brief description of the salient features for each 
genus or species including (1) colony growth characteristics and macroscopic morphology, (2) microscopic morphology, 
and/or (3) biochemical tests. Detailed descriptions of etiologic agents may be found in other recent works.
Organisms have been grouped on the basis of their anamorphic (asexual = mitosporic) or teleomorphic (sexual = meiosporic) 
reproductive propagules, although these groupings do not necessarily reflect phylogenetic relationships. Categories of black 
moulds include the hyphomycetes (that bear their conidia free), the coelomycetes (that bear their conidia within enclosed 
or semi enclosed conidiomata, such as pycnidia or acervuli, respectively), and the ascomycetes (that bear their ascoconidia 
within a variety of ascomata, such as cleistothecia, perithecia, gymnothecia and other intermediate forms). Organisms known 
to cause only eumycotic mycetoma are considered separately at the end of the first section. The second section contains a 
discussion of the epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment issues for each of the clinical syndromes caused 
by dematiaceous fungi: chromoblastomycosis, eumycotic mycetoma, and the various manifestations of phaeohyphomycosis.

Keywords:  Dematiaceous fungi, Phaeohyphomycetes, Phaeohyphomycosis, Black fungi
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 Study of the importance of measuring serum bilirubin concentration as a 
marker for predicting coronary artery disease
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Abstract
Background and Aim: Oxidative interactions such as the formation of oxygen, peroxy radicals and LDL-cholesterol 
oxidation are involved in the development of atherosclerosis process. This study aims to examine the relationship between 
serum bilirubin levels and the incidence of coronary artery disease.
Materials and Methods: Eighty-five patients and ninety-two healthy volunteers were enrolled in this study. Total and 
direct bilirubin levels were measured using diazo method. Besides, triglycerides and total cholesterol were determined 
by enzymatic method, HDL-Cholesterol by polyanionic method, and LDL-Cholesterol by direct method. For statistical 
analysis of data, SPSS 17 was applied. For qualitative variables, Chi-square and for quantitative variables, tstudent tests 
were used. The significance level was set at P=0.05.
Results: Direct, indirect and total bilirubin levels were 0.213, 0.375, 0.588 mg/dl for control group and 0.228, 0.365, 0.593 
mg/dl for patient group, respectively. No significant difference was observed between the mean values for direct, indirect 
and total bilirubin in the two groups. Furthermore, there was no significant difference between triglycerides and total 
cholesterol level figures in the two groups. However, there was a significant difference between HDL-Cholesterol levels 
(P=0.001), smoking (P=0.031), family history (P=0.006), and mean blood pressure (P<0.001) of the two groups.
Conclusion: The results of this study indicate that measurement of bilirubin as a marker for predicting coronary artery 
disease may be important. In the end, it should be mentioned that the findings of this study are consistent with some 
previous studies, but incompatible with others in this area.

Keywords: Coronary Artery Disease, Bilirubin, Antioxidants

Diabetes, useful facts that are overlooked
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Dr. M. Gholi Begdeli 
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Abstract 
Diabetes is defined as a disease with high blood sugar.  The problem is that physicians are failing to determine how low 
blood glucose needs to be to protect patients against harmful diabetic complications.  
In a series of published studies the definition of what constitutes diabetes, (or said differently, a person with high blood 
sugar) is about to be turned upside down. That means it is not just elevated fasting blood glucose that creates diabetic 
complications. Excess post-meal hyperglycemia have turned into a silent diabetes plague, this mandating new steps be 
taken to protect against what maybe the leading cause of premature death.

Keywords: Diabetes, Complications of Diabetes, Metabolic syndrome HbA1c, Insulin, Diabetes Care, fatness, Hypercalcemia
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