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رهنمودها

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

که رمزیست از سوی پروردگار  الف الم میم است آغاز کار      
که هرگز در آن نیست شکی روا کتابیست قرآن ز یکتا خدا       

*)سوره بقره آیات 1 و 2(*  

عالقه نسبت به ریاست و ثروت سبب روییدن نفاق در قلب و درون خواهد شد.
*پیامبر اکرم )ص(* 

عاقل کسی است که در راه اطاعت پروردگار خویش از هوای نفس نافرمانی کند.
*امام علی )ع(*

س��خن چینی و یا خبرکِش��ی نوعی بیماری است که از انسان های پَست و برای تخریب دیگران سر می زند که به پرهیز از آن 
سفارش کرده ایم. برتو باد به دوری از سخن چینی زیرا سخن چینی و خبر کِشی و رواج دهنده خبرکِشی بذر کینه را در دل ها 

می کارد و انسان را از خدا و مردم دور می کند.
*امام علی )ع(*

حسد زندگی را بر انسان سخت و دشوار می کند.
*امام علی )ع(*

مردم باید کوشش در عبادت، راستگویی و پرهیزکاری شما را ببینند تا به حقانیت روش شما ایمان بیاورند.
*امام صادق )ع(*

گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند گفتم هوای میکده غم می برد ز دل   
*)حافظ(*

ساغر ز خون ماست، به اندازه نوش کن
این جام باده نیست که لبریز می کنی

مدیر مسئول



در رابط��ه با منزلت جامعه پزش��کی در جوامع، عوامل مختلف فرهنگی، اقتص��ادی و اجتماعی دخالت دارند. در جوامع فرهنگی این 
رابطه دو سویه است. یعنی هم از جانب جامعه پزشکی و هم مردم این جایگاه باید مورد احترام قرار گیرد و این در صورتی قابل دستیابی 
است که تعامل افراد با گروه های پزشکی براساس یک اصول متعالی پایه گذاری گردد و اگر ما به ده ها سال قبل ایران بازگردیم رابطه 
پزش��ک و بیمار براس��اس یک اصول اخالقی، حرفه ای و آموزه های دینی بوده اس��ت. به هر میزان که پایبندی به اصول و اخالق حرفه 
ای کاهش یابد به همان میزان به اعتبار جامعه پزش��کی ضربه خواهد خورد. ما عالوه بر خدمت رس��انی در زمینه پزشکی، باید در زمینه 
اخالق مداری نیز روز به روز پیش��رفت کنیم. از نظر اقتصادی نیز باید به این نکته توجه داش��ت که پزشکان برای رسیدن به این جایگاه 
س��الیان متمادی و در اوج جوانی در دانش��گاه ها و مراکز درمانی و کتابخانه ها مش��غول تحصیل و کسب علم و دانش بوده اند و طبیعتا 
در این مدت از بس��یاری امتیازات اجتماعی و اقتصادی محروم بوده و با کتاب، درس و دانش��گاه سر و کار داشته اند و هنگامی که یک 
پزش��ک فارغ التحصیل می ش��ود باید از نظر اقتصادی به وضعیت نس��بتا مطلوبی دست پیدا کند. این موضوع طبیعی است و منفی نگری 
هایی که در این زمینه به وجود می آید می تواند به رابطه پزشک و بیمار خدشه وارد کند. اگر بخواهیم از دیدگاه اجتماعی به این موضوع 
بپردازیم حتی در اس��الم نیز به تکریم عالمان دینی و طبی با یک دیدگاه نگریس��ته ش��ده است. عالمان دینی وظیفه مقدس تهذیب نفس 
دارند و عالمان طبی وظیفه حفظ و  تامین س��المتی و ش��ادابی جس��م را به عهده دارند. در جامعه ما این منزلت از دو طرف مورد تهدید 
است که به آن می پردازیم. یک مورد حرکات و گفتار ناشایست خود جامعه پزشکی و رقابت منفی بین پزشکان و حرف پزشکی است 
که اکثرا بدون دقت صورت گرفته و به منزلت اجتماعی آن ها خدشه وارد می کند. اخیرا همکار پاتولوژیستی در مصاحبه ای آزمایشگاه 
های ارجاعی طرف قرارداد را دالل خطاب می کند. دالل از نظر فرهنگ لغات به عبارتی ناز، کرشمه و غمزه تعریف می شود و به عبارت 
دیگر دالل میانجی بین بایع و مش��تری، کس��ی که با دریافت حق معین واس��طه بین خریدار و فروشنده می شود و دالل به عبارت عرفی 
و اصطالحی جامعه یک معنای عامیانه دارد که پس��ندیده نیس��ت و ثانیا موضوعی که این دوست، آن را داللی نامگذاری کرده است یک 
عبارت ناصوابی اس��ت که بدون توجه این مطلب بیان ش��ده اس��ت و اگر با اطالع بیان شده ضرورت دارد ایشان مطلب خود را اصالح 
کند. سیس��تم ارجاع نمونه در گروه پزش��کی یک رابطه علمی و تعریف ش��ده است و در همه جای دنیا نیز این مسئله رواج دارد. تعداد 
قابل توجهی از همکاران محترم آسیب شناسی نیز در خصوص ارجاع بافت و نمونه های دیگر از سیستم ارجاع استفاده می کنند. سیستم 
ارجاع در گروه پزش��کی و آزمایش��گاهی یک امر طبیعی، مهم و علمی اس��ت که یک نوع مش��اوره تخصصی نیز محسوب می شود. لذا 
شایسته نیست که چنین جمالتی نصیب جامعه محترم آزمایشگاهی )پاتولوژی، متخصصین و دکترا( گردد و اینجانب با اجازه از گوینده، 
مطلب ایش��ان را اصالح می کنم و به آن دوس��ت عزیز عرض می کنم اگر ناز و کرش��مه و غمزه منظور شماس��ت ما دوستان باید به ناز 
و غمزه دوس��تان خود خوش باش��یم و اگر منظور دوست ما واسطه گری خریدار و فروشنده باشد در سیستم ارجاع نه خریدار داریم نه 
فروشنده بلکه همه ما تالش می کنیم به کمک هم به بیمار و مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم و در گوشه آرام خلوت خودمان با خدای 
عزی��ز خ��ود راز و نیاز می کنیم که خدایا همه ما را در خدمت به بیماران و مراجعین به آزمایش��گاه ها موفق و تایید فرما و این خدمت 
را از ما بپذیر که همانا افتخار ماس��ت و البته با آن دوس��ت محترم اینجانب تلفنی صحبت و گله کردم که فرمودند هیچ قصدی نداش��ته 
و خبرنگار برداش��ت صحیحی نکرده اس��ت که حتما اظهارات ایش��ان درست است و ما به منزلت این همکار محترم احترام قائل بوده و 

خواهیم بود و امیدوارم دست در دست هم به سازندگی جامعه آزمایشگاهیان از هیچ کوششی دریغ نکنیم. 
موضوع دیگری که منزلت گروه پزش��کی و حرف پزش��کی را خدش��ه دار می کند عدم رعایت اخالق حرفه ای آزمایشگاهی است. 



متاس��فانه تع��داد ن��ادری از همکاران به این امر ناپس��ند و خ��الف قانون مبادرت می ورزند. تقبّل هزینه ش��ام، ناهار، ثبت نام و س��فر 
شرکت کنندگان خالف ارزش های انسانی و قانونی است. چرا انسانی به خود اجازه می دهد وارد چنین رقابتی شود و در حق همکاران 
دیگر جفا نماید. بدون داش��تن مجوز آموزش از مراجع قانونی اجیر کردن کارورز به مدت س��ه ماه بدون حقوق و به بهانه کارورزی و 
اخذ حق الزحمه کارورزی در ش��ان ش��ما نیس��ت. خدا را شاهد می گیرم هم اکنون که می نویسم عرق شرم در پیشانیم نشسته و تاسف 
می خورم به چنین اعمال چند نفر از همکاران که مالحظه نمی کنند. همکار عزیز نمی دانم و نمی فهمم تخفیف 30 الی 50 درصد در 
تلگرام و کانال ها و بعضی مکان های خدمات درمانی و حتی مجالت یعنی چه؟ اصال شما آزمایش انجام می دهی؟ چند نفر همکار که 
به تعداد انگشتان هم نمی رسند بساط آبروریزی ما را پهن کرده اند. من و زحمتکشان رشته که پیگیر واقعی نمودن قیمت پایه تست ها 
هس��تیم در جلس��ات مورد مذمت و شماتت مسئولین درمانی واقع می گردیم و آن ها از ما می پرسند اگر تعرفه ها صرف نمی کند چرا 

همکاران شما 40% تخفیف می دهند؟ آن ها از کاهی کوهی می سازند.
بیایید امروز با خدای خود و مردمان عزیز روزگارخود عهد ببندیم که این گونه تبلیغات غیر مجاز را مرتکب نشویم و به بهانه دو سه 
روز خوشگذرانی به جان و مال مردم خیانت نکنیم. همکار عزیز مرا ببخش که با چنین صراحتی حرف می زنم. اگر تلگرام ها و کانال ها 
نبود و این مس��ائل را نش��ر نمی کردند به خود اجازه صحبت نمی دادم ولی چه کنم که چاره ای نیس��ت و امروز با صدای بلند و رسا با 

شما فریاد می زنم که پیش به سوی خدمت صادقانه به جامعه و هموطنان.
همکاری که کانال درس��ت می کنی و در ماهواره ها تبلیغات س��وء و نادرس��ت انجام  می دهی و تست ها را تبلیغ می کنی با شما هم 

هستم. بس کن و این رویه خطاست و آبروریزی زیبنده این صنف فرهیخته و زحمتکش نیست.
فرصت را غنیمت ش��مرده و باید تذکر دهم حتی اگر ده آزمایش��گاه به ابزار ناصحیح فوق الذکر مبادرت کنند مورد پذیرش نیس��ت. 
همکاران آزمایشگاهی در رده های مختلف تخصصی، پاتولوژی، تک رشته ای، متخصصین، دکترا، کارشناس و کاردان از اقشار فرهیخته 
و تالش��گر گروه پزش��کی هستند و شب و روز را وقف همنوعان خود می نمایند. حقیر به تک تک شما همکاران محترم احترام خاصی 
قائلم و اجازه ندهیم تعداد انگش��ت ش��ماری چنین اعمال زشتی را مرتکب ش��وند و لطمه وارد کنند. آن ها را نصیحت و به کمیته های  

اخالق حرفه ای آزمایشگاهی استان ها معرفی نماییم که انشاا... آن دوستان نیز به صنف اکثریت فرهیختگان آزمایشگاهیان بپیوندند.
 مطلبی عرض کنم اس��تادی از فرهیختگان آزمایش��گاهی فرموده اند که 40% جواب آزمایشگاه ها نرمال گزارش می شود و در جای 
دیگری فرموده اند آزمایش��گاه ها را تحویل پزش��کان بدهید تا معاینه دقیق آزمایشگاهی صورت گیرد. ضمن احترام فراوان به این استاد 
عزیز توضیح می دهم که همان 40% جواب نرمال نیز در تش��خیص بیماری توس��ط پزشکان کمک شایان توجهی به بیماران می نماید و 
همچنین همکاران پزشک باید در مطب خود بیمار را معاینه دقیق و جهت تشخیص، به آزمایشگاه ارجاع دهند و طبق مقررات هر عضو 

پزشکی می تواند در یک رشته پروانه طبابت اخذ نماید.
و اما موضوع ادامه تحصیل رشته Ph.D در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی، امروزه افرادی با یدک کشیدن دلسوزی مشغول تحریک 
اذهان عمومی بوده و با القاء مطالب قصد بر هم زدن اتحاد جامعه آزمایشگاهیان را دارند. همکاران محترم، Ph.D در کشور ما و غالب 

کشور ها به دو صورت توصیف می شود. 
Ph.D )1 تحقیقی که اساتید فن در این مرحله به تحقیقات پرداخته و نظریه تئوریک خود را در پیشرفت علوم پایه توسعه می دهند.

Ph.D )2 بالینی که اس��اتید فن پس از گذراندن مراحل آموزش��ی موفق به اخذ مدرک Ph.D  بالینی می ش��وند و یا شده اند. امروزه 
این همکاران در آزمایشگاه های تخصصی مراکز آموزشی و دانشگاهی مشغول تدریس بوده و یا در آزمایشگاه ها مشغول ارائه خدمات 

تخصصی و یا در گروه های علوم پایه به عنوان مدیر و یا عضو مشغول انجام وظیفه هستند. 
بخشنامه نظام پزشکی مشمول این گروه نیست، لذا به آن فرد ناآرام عرض می کنم که به تشویش اذهان عمومی نپردازد. سابقه افراد در 
خدمت به این گروه مشخص است. نمی دانم آن فرد مورد نظر چه اهدافی را دنبال می کند که به اشخاص تهمت بی دینی و بی خدایی 
می زن��د و در جلس��ات انجمنی و گروهی ب��ه اباطیل خود رنگ و لعاب طرفداری از کاردان ها و کارش��ناس های زراعی، کش��اورزی، 
دامپ��روری و ... م��ی ده��د و دائم در تضعیف انجمن فعال دکترا تالش می کند. اس��اتید گرامی در علوم پایه )ایمونولوژی، بیوش��یمی، 

میکروب شناسی، هماتولوژی، ژنتیک و ...( با سرافرازی به خدمت خود کماکان ادامه داده و خواهند داد.
بزرگان و اساتید عزیز مواظب و مراقب باشید که به انسجام و اتحاد جامعه آزمایشگاهیان لطمه وارد نشود. 



3( همکاران کاردان و کارشناس��ان علوم آزمایش��گاهی که مراحل کارشناسی ارشد را گذرانده و وارد دوره Ph.D  و یا دکتری در هر 
رشته علوم آزمایشگاهی باشند استحقاق ادامه تحصیل و اخذ نظام آزمایشگاهی را دارند و اتفاقا حقوق حقه این همکاران توسط آن فرد 

نا آرام و دوستانش تا کنون ضایع شده و می شود. حاال باید جواب دهند نان بری پیشه کیست؟
4( عزیزان کاردان و کارش��ناس که در دوره های غیر آزمایش��گاهی و غیر بالینی تحصیل کرده اند و در دوره Ph.D مشغول تحصیل 
می ش��وند با اطالعیه س��ازمان باید خودشان را تطبیق بدهند و بخشنامه نظام پزش��کی نیز کامال با اساسنامه مصوب رشته های تحصیلی 

منطبق است.
5( مدیریت آزمایش��گاه های تش��خیص طبی به عهده  متخصصین علوم آزمایش��گاهی، متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی، 

Ph.D های تک تخصصی بالینی علوم آزمایشگاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی می باشد. 
هیچ تردید و یا ش��کی در دانش��نامه آن ها که با کمال صداقت مش��غول ارائه خدمات تخصصی هستند وجود ندارد. همکاران مراقب 

باشید که با تهمت و بدبینی اتحاد و انسجام جامعه آزمایشگاهیان آلوده نگردد.
طبق ماده 4 قانون تش��کیل س��ازمان نظام پزشکی جمهوری اس��المی ایران که در تاریخ 1383/01/25 در صحن علنی مجلس شورای 
اس��المی به تصویب رس��یده و طی نامه ش��ماره 54194 مورخ 1383/09/25 از سوی ریاس��ت محترم جمهوری وقت جهت اجرا ابالغ 
گردیده است؛ کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی )حرفه ای یا 
متخصص( و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می توانند عضو سازمان نظام پزشکی شده و شماره نظام 
اخذ نمایند و همچنین طبق مفاد قانون س��ال های 1362 و 1368 مصوب مجلس ش��ورای اسالمی همکاران محترم Ph.D تک رشته ای 
در علوم آزمایشگاهی بالینی می توانند مسئول فنی بخش مربوط به تخصص خود در آزمایشگاه تشخیص طبی شده و پروانه اخذ نمایند 
و مسئول فنی بدون شماره نظام معنایی ندارد و به همین دلیل اینجانب برای اولین بار در آیین نامه اداره امور آزمایشگاه های تشخیص 
طبی، آن عزیزان را به عنوان مسئول فنی و موسس در سال 1378 معرفی نمودم. البته با تهاجم گروهی نا آرام مواجه شدم که باکی نبود 
جز شکر به درگاه پروردگار توانا که حقی از بندگان خدا احیا گردید. امروز هم اینجانب و انجمن پر افتخار دکترای علوم آزمایشگاهی 
به شکل دیگری هدف تهاجم آن فرد نا آرام واقع گردیده ایم. همکاران محترم که دارای تخصص تک رشته ای علوم آزمایشگاهی بالینی 
و ش��ماره نظام پزش��کی هستند و سالهاست در مراکز علمی مش��غول تدریس و همچنین در آزمایشگاه های خود مشغول ارائه خدمات 
تش��خیصی به هموطنان عزیز هس��تند با سرافرازی به خدمات شایان توجه خود ادامه می دهند و مسلما گروه هایی که پروانه دار نیستند 
و مدارک بالینی ندارند مشمول اخذ شماره نظام نمی شوند. لذا قانون، دارندگان شماره نظام پزشکی را مشخص نموده است و آن هایی 
ک��ه ب��ی توجه به قوانین و مقررات با تهیه طومار اقدام به تهمت های ناروا، توهی��ن و بی حرمتی مرتکب نامه پراکنی های غیر اصولی، 

علمی و قانونی می شوند در جای خود و همچنین در روز محاسبه دستگاه عدل الهی باید پاسخگو باشند.
و اما تاخیر پرداخت مطالبات آزمایش��گاهیان توس��ط س��ازمان های بیمه گر، حقیقتا نمی دانم که وزارت رفاه به ویژه س��ازمان تامین 

اجتماعی و مسئوالن آن چه پاسخی دارند؟
پیامبر عزیز اسالم می فرماید عرق کارگر خشک نشده مزد آن را پرداخت کنید. حدود ده ماه است که مطالبات آزمایشگاهیان پرداخت 
نش��ده اس��ت و در این رابطه مکاتبات  بسیاری صورت گرفته و مالقات حضوری داشته ایم ولی آقایان هنوز احساس مسئولیت ننموده 

و نمی نمایند. باید چه کنیم؟
و اما چرا مسئولین امر به مکاتبات مشروع و قانونی انجمن های علمی تخصصی و صنفی پاسخ نمی دهند؟ ما باید به کجا پناه ببریم؟ 

شرح این درد دل و خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیر مسئول
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 نخستین نشست بارش افکار اعضای کمیته علمی 
دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

با توجه به اهمیت ارائه پیشنهادات و نظریات همکاران کمیته 
علمی کنگره ارتقاء کیفیت در دستیابی به اهداف عالیه کنگره 
و غنای هر چه بیش��تر آن، امسال نیز نخستین نشست کمیته 
علمی دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در 
بیست و پنجم مرداد ماه پیرامون بحث و بررسی در ارتباط با 
تعیی��ن محورهای کنگره با حضور دکتر محمد رضا بختیاری 
رئیس کنگره، دکتر بوترابی دبیر علمی، دکتر صادقی تبار دبیر 
اجرای��ی کنگره و جمعی از اس��اتید برگ��زار گردید. یکی از 

دغدغه ه��ای موجود در انتخاب عناوین محورها کاربردی و 
به روز بودن آن ها برای جامعه آزمایشگاهی است تا زمینه ای 
مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطالعات برای دانشمندان، 
اساتید، نخبگان و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های 

مختلف علوم آزمایشگاهی فراهم آید.   
دکتر بوترابی دبیر علمی کنگره به محورهای برگزار شده 
طی سال های گذشته و حدود 20 کنگره، سمینار و سمپوزیوم 
در س��ال 2016 با موضوعیت رشته علوم آزمایشگاهی اشاره 
نمود تا همکاران کمیته علمی با بررسی آن ها بتوانند محورهای 
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کاربردی و علمی پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت را  انتخاب 
نمایند.

سپس استاد دکتر تقی خانی به دو بخش علمی و مدیریتی 
در کنگره ها به ویژه کنگره ارتقاء کیفیت اشاره و بیان داشت: 
بخش علمی در کنگره ها بسیار حائز اهمیت بوده و بیشترین 
زم��ان را به خود اختصاص می ده��د. دوم مباحث مدیریتی 
 اس��ت که ش��امل اخالق، چگونگ��ی اداره آزمایش��گاه و ... 
می  شود. بنابراین مطابق با مجموع ساعات برگزاری کنگره باید 
ب��رای مث��ال 80 درصد را به بخش علم��ی و 20 درصد را به 
بخش مدیریتی اختصاص داد و موارد مهم هر یک از بخش ها 

را برای مطرح شدن اولویت بندی نمود. 
وی قوانین مربوط به آزمایشگاه را در مبحث مدیریتی مهم 
عنوان نمود و گفت: در دنیا دو نوع نظام آزمایش��گاهی وجود 
دارد. نظام اول براس��اس مدرک تحصیلی و نظام دوم مدرک 
تحصیلی به همراه مهارت است. در کشور ایران صرفا مدرک 
تحصیلی مالک قرار گرفته و نظام آزمایش��گاهی مش��خصی 
وجود ندارد که این امر گرفتاری های صنفی بسیاری را ایجاد 
نموده است. آزمایشگاه ها باید به افرادی که از توانمندی های 

الزم مدیریتی، علمی و فنی برخوردار هستند واگذار شوند. 
دکتر بختیاری رئیس کنگره پانزدهم ضمن خوشامد گویی 
به تمامی اعضای کمیته علمی پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 
اظهار داشت: تمامی آمار ها و نتایج ارزشیابی کنگره های قبل 

ضبط و ثبت شده است و در چند سال اخیر نشان دهنده میزان 
استقبال بیشتر و رشد صعودی مخاطبان است. اما از آنجایی که 
همواره به دنبال ارتقاء هستیم این کافی نیست و باید تمهیداتی 
اتخاذ ش��ود تا روند صعودی افزایش یابد و مخاطبان بیشتری 
را در س��الن ها جذب نماییم. با توجه به تنوع محورها در هر 
پانلی مخاطبین زیادی با رشته های مختلف شرکت می کنند که 
حضور آن ها با کسب امتیاز بازآموزی نیز همراه است. بدین 
ترتیب با اطالع رس��انی دقیق و کاربردی تر کردن محورهای 

کنگره، مخاطبین بیشتری را جذب خواهیم نمود.
اگر س��خنرانی ها جذاب باش��د افراد به س��مت سالن ها 
می روند. باید به جامعه آزمایش��گاهیان احترام بگذاریم تا در 
انتخاب آزاد باشند و مس��ئولین برگزاری محورهای متفاوت 

برای داشتن برنامه های جذاب با یکدیگر رقابت نمایند. 
رئی��س کنگ��ره خاطر نش��ان س��اخت: با توجه ب��ه تنوع 
موضوعات، کنگره ارتقاء کیفیت نیازمند استفاده از سالن های 
بیشتری جهت ارائه محورها می باشد. بنابراین محدود کردن 
تعداد سالن ها مانند سایر کنگره ها، قطعا با افزایش چشمگیر 
تراکم و حضور شرکت کنندگان در سالن های کم تعداد همراه 

خواهد بود.
در ادامه نشست هر یک از اساتید نظریات و پیشنهادات خود 
را در ارتباط با موضوعات مطرح ش��ده و انتخاب محورهای 

علمی و کاربردی بیان نمودند.
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 مروری بر اثر درمانی بنفوتیامین )مشتق ویتامین ب 1(
 در بهبود عوارض عروقی بیماران مبتال به دیابت

چکیده
مقدمه و هدف: ش��یوع روز افزون و پاتوژنز متغیر بیماری 
دیابت، بر لزوم اتخاذ ف��وری راهبردهای درمانی جدید تاکید 
می کند. مطالعات متعددی حاکیست که بیماران مبتال به دیابت 
در مع��رض کمب��ود تیامین )ویتامین ب1( می باش��ند که این 
ویتامی��ن هم��راه با منیزی��م کوفاکتور بس��یاری از آنزیم های 
متابولیس��م کربوهیدرات اس��ت. امروزه تعدادی از مش��تقات 
چربی دوس��ت تیامین مانند بنفوتیامین س��نتز ش��ده اند که با 
کارایی بهتری نسبت به تیامین عمل می کنند. مطالعات بالینی 

نشان می دهد که نتایج امیدوار کننده ای در درمان با بنفوتیامین 
در بهبود عوارض ماکرووس��کوالر و میکرووس��کوالر دیابت 
وجود دارد. لذا هدف از این مقاله، مروری بر میزان اثر بخشی 

بنفوتیامین در کاهش عوارض ثانویه دیابت می باشد.
روش بررس��ی: ای��ن مطالع��ه م��روری ب��ا جس��تجو در 
مت��ون موج��ود در پای��گاه ه��ای اطالعاتی فارس��ی ش��امل 
 Scopus، انگلیس��ی  و   Iranmedex،SID،Magiran
کلی��د  ب��ا   Google scholar،Pubmed،proquest
واژه ه��ای بنفوتیامین، تیامین، دیاب��ت، رتینوپاتی، نوروپاتی و 

 دکتر ناهید عین الهی 
دانش�یار، گروه علوم آزمايشگاهي، دانش�كده پیراپزشكي، دانشگاه 

علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
einolahn@tums.ac.ir

  عاطفه علیرضايی 
کارشناسی علوم آزمايشگاهی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم 

پزشكی تهران، تهران، ايران        
 alirezaee.atefe@yahoo.com

  فاطمه صفری 
کارشناسی علوم آزمايشگاهی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم 

پزشكی تهران، تهران، ايران         
  راشد علییاری 

کارشناسی علوم آزمايشگاهی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم 
پزشكی تهران، تهران، ايران         
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نفروپاتی مربوط به س��ال های 2015-1954 انجام گردید. به 
طور کلی از بین 80 مقاله به دست آمده،60 مقاله که متن کامل 

آن ها موجود بود، مورد بررسی قرارگرفت. 
یافت��ه ه��ا: داده ه��ای تجرب��ی نش��ان م��ی دهن��د ک��ه 
رس��ان  آس��یب  مس��یرهای  از  بس��یاری  بنفوتیامی��ن 
تش��کیل هگزوزآمی��ن،  مس��یر  مانن��د   هایپرگالیس��می 

 advanced glycation end products( AGE(، فعالیت پروتئین 
کین��از C و NF-KB را مه��ار می کن��د؛ در حالی که باعث 
افزای��ش فعالیت آنزی��م ترانس کت��والز می ش��ود.  بنابراین 

بنفوتیامین یک گزینه درمانی مناسب به شمار می رود. 
نتیجه گیری: از آنجایی که پزشکان اروپایی برای دهه ها از 
بنفوتیامین برای بیماران دیابتی تجویز نموده اند و همچنین در 
اکثر مق��االت بر اثر مثبت بنفوتیامین در بهبود عوارض دیابت 
تاکید ش��ده است، لذا امید است که اقدامات الزم جهت تولید 
این دارو و تجویز آن در بیماران مبتال به دیابت در کشور ایران 

نیز انجام گردد. 
کلی��د واژه ه��ا: بنفوتیامی��ن، تیامی��ن، دیاب��ت، نفروپاتی، 

رتینوپاتی، نوروپاتی

مقدمه 
دیابت ش��یرین یکی از ش��ایع ترین بیماری های متابولیک 
ناش��ی از اختالل در ترشح انسولین، عملکرد انسولین و یا هر 
دو می باش��د. این بیماری اغلب با عوارض میکرووس��کوالر 
)رتینوپاتی، نوروپاتی و نفروپاتی( و ماکرووس��کوالر )س��کته 
مغزی، ع��روق کرونر قلب، بیماری ع��روق محیطی( در فرد 
هم��راه اس��ت ]1[. دیابت ب��ه دو نوع کلی دیابت ش��یرین و 
بی مزه تقسیم می شود. دیابت شیرین از انسولین ناکافی ایجاد 
می گردد و شامل دو نوع عمده است: دیابت نوع 1و 2. دیابت 
بی مزه از ناتوانی در تغلیظ ادرار در کلیه ناشی می شود. به طور 
معمول اصطالح دیابت معادل دیابت ش��یرین می باش��د ]2[. 
دیابت نوع اول یا دیابت وابس��ته به انسولین اغلب در کودکان 
و جوان��ان رخ می دهد. این نوع دیابت به علت تخریب خود 
ایمنی سلول های بتا پانکراس که مسئول تولید انسولین هستند 
ب��ه وجود می آید ]3[. دیابت نوع 2 یا دیابت غیر وابس��ته به 
انسولین در بیشتر موارد در سنین باال و بعد از 40 سالگی رخ 
م��ی دهد. در این نوع دیابت میزان انس��ولین خون در بیماران 

افزای��ش یافت��ه که می تواند نش��انه ای از کاهش حساس��یت 
س��لول های بدن به انسولین باشد ]4[. حدود 10 درصد از کل 
بیماران دیابتی مبتال به دیابت نوع 1 و 90 درصد بقیه مبتال به 
دیابت نوع 2 می باشند. امروزه 285 میلیون نفر بزرگسال مبتال 
به بیماری دیابت ش��یرین هستند که انتظار می رود تعداد این 
افراد به بیش از 400 میلیون نفر در سال 2030 افزایش یابد. بر 
اس��اس نتایج تحقیقات، میزان شیوع دیابت در ایرانیان با سن 
64-25 سال 8/7 درصد است )9/2 درصد در خانم ها و 7/5 

درصد در آقایان( ]5[.
مطالعات حاکی از آن اس��ت ک��ه بیماران مبتال به دیابت در 
معرض کمبود تیامین )ویتامین ب 1( می باشند. درمان دارویی 
ب��ا تیامین و مکمل های تیامین ممکن اس��ت یکی از راه های 
پیش��گیری از عوارض ثانویه هایپرگالیسمی مزمن باشد ]6[. 
ترکیبات مش��تق ش��ده از تیامین در گیاهان��ی از جنس آلیوم 
مانند پیاز، موس��یر و تره فرنگی کش��ف شدند و به طور کلی 
آلیتیامی��ن نامیده ش��دند]7[. تیامین متعلق ب��ه گروه بزرگی از 
ویتامین های ب می باشد که فرم فعال آن تیامین دی فسفات، 
هم��راه با منیزیم کوفاکتور بس��یاری از آنزیم های متابولیس��م 
کربوهیدرات شامل ترانس کتوالز، پیرووات دهیدروژناز، آلفا 
 کتوگلوتارات دهیدروژناز و متابولیس��م آمینو اس��ید ها شامل 
آلفا کتواس��ید دهیدروژناز با زنجیره ش��اخه دار می باشد ]1[. 
همچنین احتماال تیامین به عنوان تنظیم کننده انتقال دهنده های 
عصب��ی- عضالن��ی از طریق فعال س��ازی کان��ال یونی برای 
کل��ر به ش��مار م��ی رود ]8[؛ از طرف دیگ��ر تیامین  یکی از 
کوفاکتور های ضروری در بس��یاری از ارگانیس��م ها است که 

احتماال نقش مهمی در تکامل مراحل اولیه زندگی دارد ]9[.
کلیرانس کلیوی و دفع تیامین در افراد دیابتی )نوع 1و2( در 
مقایس��ه با افراد س��الم افزایش یافته ]10[ و میزان کلی تیامین 

حدود 75 درصد در این افراد کاهش می یابد ]1[.
تیامین آزاد در سراس��ر غشای پالس��ما توسط حامل هایی 
با میل پیوندی باال منتقل می ش��وند، اما س��رعت این انتقال به 
طور کلی خیلی کم اس��ت. امروزه تعدادی از مشتقات چربی 
دوس��ت تیامین سنتز شده اند که قادر به انتشار از میان غشای 
پالس��مایی، مس��تقل از انتق��ال دهنده ها می باش��ند، بنابراین 

مؤثرتر از تیامین آزاد عمل می کنند ]11[.
 )s-benzylthiamineo-monophosphate( بنفوتیامین 
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یکی از مش��تقات چربی دوس��ت تیامین اس��ت که با کارایی 
بهتری نس��بت به تیامین عمل می کن��د ]1[ که باعث افزایش 
فعالیت آنزیم ترانس کتوالز، یکی از آنزیم های ضروری برای 
متابولیس��م گلوکز می شود ]12[. بنفوتیامین پس از جذب در 
س��لول های بدن به ف��رم فعال تیامین مونوفس��فات و تیامین 
دی فس��فات متابولیزه می گردد و همچنین بررس��ی ها حاکی 
از آن اس��ت که فراهمی زیس��تی و جذب خوراکی بنفوتیامین 
در مقایس��ه با تیامین بیشتر می باش��د ]13[. امروزه در درمان 
دیابت، پزش��کان به کنترل قند خون تمرکز دارند و اغلب نیاز 
به محافظت در برابر عوارض دیابت مانند رتینوپاتی، نفروپاتی 
و نوروپاتی نادیده گرفته می ش��ود. شواهد نشان می دهد که 
مص��رف تیامین و بنفوتیامین، ممکن اس��ت عالئم رتینوپاتی، 
نوروپاتی و نفروپاتی دیابت را کاهش دهد ]14[. در مطالعات 
دیگر بیان می شود از آن جایی که مهار کننده های محصوالت 
بنفوتیامی��ن،  مث��ل   )AGE( پیش��رفته نهای��ی گلیکاس��یون 
پیریدوکسامین و آمینوگوآنیدین، توسعه نوروپاتی و رتینوپاتی 
را در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مهار می کند، 
بنابرای��ن اعتق��اد بر این اس��ت ک��ه درمان ب��ا مهارکننده های 
محص��والت نهایی گلیکاس��یون پیش��رفته )AGE( به عنوان 
ی��ک راهب��رد بالقوه برای پیش��گیری از بیم��اری های مرتبط 
با س��بک زندگی مانند تصلب ش��رایین و ع��وارض دیابت به 
ش��مار می رود ]15[. لذا در این مقاله س��عی می گردد ضمن 
بی��ان مختصری از عوارض بیماری دیابت از جمله رتینوپاتی، 
نوروپاتی و نفروپاتی، مروری بر میزان اثر بخش��ی بنفوتیامین 

در بهبود این عوارض داشته باشیم.
روش بررسی 

این مطالعه مروری با جستجو در متون موجود در پایگاه های 
 magiran، SID، Iranmedex اطالعاتی فارس��ی ش��امل
 Pubmed،google scholar،proquest ،انگلیس��ی و 
scopus با کلیدواژه های بنفوتیامین، تیامین، دیابت ش��یرین، 
هایپرگالیس��می، نفروپاتی، نوروپات��ی و رتینوپاتی مربوط به 
س��ال های 1954 تا 2015 انجام گردید. جس��تجو به مقاالت 
با زبان انگلیس��ی و فارس��ی که متن کامل آن ها موجود بود، 
محدود گردید. به طور کلی از بین80  مقاله به دست آمده، 60 

مقاله مورد بررسی قرار گرفت.  

فارماکولوژی بنفوتیامین
س��اختار بنفوتیامین برخالف تیامین از یک حلقه تیازول باز 
تش��کیل شده است که هنگام جذب شدن درون سلول، به فرم 
فع��ال تیامین تبدیل می ش��ود ]12-10[. نیمه عمر بنفوتیامین 
مشابه نمک های تیامینی اس��ت، در حالی که فراهمی زیستی 
بنفوتیامین 8 روز بعد از تجویز تا 25 درصد دوز اولیه می باشد، 
که تقریب��ا 3/6 براب��ر، بزرگتر از تجوی��ز خوراکی نمک های 
تیامین محلول در آب می باش��د ] 19،20[. متخصصان تغذیه 
در دانش��گاه فردریش ش��یلر آلمان، 3 نوع از مشتقات تیامین 
را در 29 داوطلب س��الم مورد مطالعه و بررس��ی قرار دادند. 
 ای��ن افراد 100 میلی گ��رم بنفوتیامین، تیامین دی س��ولفید و

 فورس��ولتیامین )Fursultiamine(  را دریاف��ت کردن��د. 
س��طح تیامین خون این افراد به طور مرتب در طی یک دوره 
10 س��اعته، چندین مرتبه اندازه گیری شد. نتایج بررسی این 
محققان نش��ان می دهد که بنفوتیامین باعث افزایش سریع تر 
غلظت تیامین در پالس��ما شده و فراهمی زیستی آن نسبت به 
سایر مشتقات تیامین بیشتر می باشد. این محققان به این نتیجه 
دس��ت یافتند که بنفوتیامین بهترین شکل تیامین برای استفاده 
درمانی می باش��د ]21[. مطالعات متعددی نش��ان می دهد که 
بنفوتیامی��ن در مقایس��ه با تیامین در نفوذ به غش��ای س��لولی 
 و محافظ��ت بافت های آس��یب پذیر در براب��ر واکنش های 
گلوکز - پروتئین و گلوکز- لیپید بهتر و کارآمدتر عمل می کند. 
بنفوتیامین از طریق انتش��ار غیرفعال به وس��یله موکوس روده 
 جذب ش��ده و به س��رعت به فرم فعال تیامین تبدیل می شود 
]22[. بیش��ترین غلظ��ت پالس��مایی تیامین بع��د از مصرف 
خوراکی بنفوتیامین، حداقل 5 برابر بزرگتر از مصرف خوراکی 
نمک های تیامین محلول درآب جذب شده می باشد و غلظت 
تیامی��ن خون و بافت ها به مدت طوالنی تری حفظ می گردد 

.]19[
ترانس کتوالز آنزیمی است که باعث هدایت پیش ساز های 
محصوالت نهایی گلیکاس��یون پیشرفته به مسیر پنتوز فسفات 
می ش��ود. بنفوتیامین باعث افزایش غلظت تیامین دی فسفات 
دربافت ها شده و از آنجایی که تیامین، کوفاکتور آنزیم ترانس 
کتوالز اس��ت، در نتیجه، این فرآیند باعث کاهش محصوالت 
AGE در بافت ها ش��ده که در نهایت س��بب کاهش عوارض 
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ثانویه دیابت می گردد ]23-26[ .
 با توجه به نتایج مقاالت به نظر می رسد که تجویز خوراکی 

بنفوتیامین بدون هیچ گونه خطر و عارضه سمی  است. 
 

شکلa( -1( ساختار شیمیایی بنفوتیامین)b( ساختار 
شیمیایی تیامین

رتینوپاتی دیابتی 
عارض��ه رتینوپاتی دیابتی به عنوان یکی از عوارض ش��ایع 
میکرووس��کوالر دیابتی مطرح می گردد که از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت، زیرا این عارضه علت اصلی و اولیه نابینایی 
در افراد زیر 65 س��ال می باشد ]27،28[. در رتینوپاتی دیابتی 
غشای پایه که سلول های اندوتلیال مویرگ ها را احاطه نموده 
اس��ت ضخیم می گردد که این موضوع خود سبب اختالالت 
بینایی و یا خونریزی می شود. محققان دریافته اند که باال بودن 
س��طح گلوکز خون از طریق یکسری پاسخ های بیوشیمیایی، 
واکنش ایجاد نموده و غش��ای پای��ه را چندین برابر ضخامت 
نرم��ال آن، ضخیم می نماید ]29،30[. در این عارضه س��طح 
AGE و فعالی��ت آنزی��م پروتئین کیناز C در ش��بکیه چش��م 

افزایش می یابد ]32،31[.
محققان در یافته اند که در ش��رایط آزمایشگاهی، غلظت 
50 میکرومول از بنفوتیامین به طور کامل باعث کاهش میزان 
AGE و فعالیت PKC می شود. همچنین این محققان تاثیر 
بنفوتیامین را در ش��رایط داخل بدن بر روی ش��بکیه چشم 
موش های دیابتی، غیر دیابتی و موش های دیابتی درمان نشده 
به عنوان گروه کنت��رل، مورد آزمایش قرار دادند. موش های 
دیابتی ک��ه به مدت 36 هفت��ه بنفوتیامی��ن دریافت کردند، 
میزان فعالیت آنزیم ترانس کتوالز در این گروه در مقایس��ه 
با موش های دیابتی درمان نش��ده، به میزان 2/5 برابر افزایش 
یاف��ت. همچنین تش��کیل  AGE و فعالیتPKC ، فعالیت 
مسیر هگزوزآمین و فعالیت NF- κB در شبکیه چشم این 3 

گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. در گروه موش های دیابتی، 
 تجوی��ز بنفوتیامین ب��ه مدت 36 هفته باع��ث کاهش میزان 
U D P - N - a c e t y l g l u c o s a m i n e ( U D P -
GLcNAC(نس��بت به میزان مش��اهده ش��ده در گروه غیر 
دیابتی گردید. )غلظت UDP-GLcNAC یک ش��اخص 
برای ارزیابی فعالیت مسیر هگزوز آمین می باشد(. همچنین 
می��زان AGE و فعالیتPKC  در ای��ن گروه کاهش یافت 
و  فعالیت NF-κB توس��ط بنفوتیامین در ش��بکیه چش��م 

موش های دیابتی مهار شد ]31[.
ع��الوه بر ای��ن، نتایج یک تحقیق نش��ان م��ی دهد که 
بنفوتیامی��ن از مرگ س��لول های perycite انس��انی، نیز 

جلوگیری می کند ]33[.
در مطالع��ه ای دیگر، اث��ر بنفوتیامین بر می��زان بیان آنزیم 
آل��دوز ردوکت��از mRNA و فعالی��ت آنزی��م ترانس کتوالز 
در س��لول های اندوتلیال انس��انی و pericyte ش��بکیه گاو 
 در ش��رایط هایپرگالیس��می م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت.
آلدوز ردوکتاز آنزیمی اس��ت که در مسیر Polyol باعث احیا 
D-گلوکز به D-س��وربیتول شده که در نهایت منجر به برهم 
زدن هموستاز داخل س��لولی می گردد. یافته های این مطالعه 
نش��ان می دهد که میزان بیان و فعالی��ت آنزیم آلدوز ردوکتاز 
mRNA، غلظت سوربیتول و قند داخل سلولی کاهش یافت؛ 
در حال��ی که میزان فعالیت آنزیم تران��س کتوالز افزایش پیدا 

کرد ]34[.
 نتای��ج این بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت ک��ه بنفوتیامین 
می تواند یک گزینه مناسب و ارزان برای پیشگیری و یا درمان 

عارضه رتینوپاتی در بیماران مبتال به دیابت به شمار رود.

نفروپاتی دیابتی
نارس��ایی مزمن کلیه در اثر دیابت مهم ترین علت مرحله 
انتهایی نارسایی کلیوی در سراسر جهان و مهم ترین  عامل 
مرگ زودرس در بیماران دیابتی می باشد. حدود 30 درصد 
از مبتالیان به دیاب��ت تیپ یک و درصد کمتری از مبتالیان 
به دیاب��ت تیپ دو در نهایت دچار این عارضه می ش��وند. 
اولی��ن تظاه��ر بالینی نفروپات��ی دیابتی، دفع مقادیر بس��یار 
ک��م آلبومین در ادرار اس��ت که در صورت عدم تش��خیص 
و درم��ان می تواند پیش��رفت نموده و منجر ب��ه پروتئینوری 
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شدید ش��ود ]35[. همچنین نفروپاتی دیابتی با افزایش قابل 
توجه فاکتور ه��ای خطر بیماری های قلبی- عروقی و مرگ 

زودرس همراه است ]36[.
هایپ��ر گالیس��می منج��ر به تجم��ع تریوز فس��فات ها در 
سلول های کلیوی شده که در نهایت منجر به نفروپاتی دیابتی 
می گردد. در مطالعه ای تاثیر دوز باالی تیامین و بنفوتیامین 70  
میلی گرم /کیلوگرم روزانه به مدت 24 هفته بر روی موش های 
دیابتی به منظور بررس��ی میزان تجمع تریوز فس��فات ها مورد 
آزمایش قرار گرفت ]22[. نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه 
نشان می دهد که دوز باالی تیامین و بنفوتیامین سبب افزایش 
بیان آنزیم ترانس کتوالز درگلوم��رول های کلیوی و افزایش 
تبدیل تریوزفس��فات ها به ریبوز 5 فس��فات ش��ده و از بروز 
میکروآلبومین��وری ممانعت می کنن��د. همچنین ویتامین ب 1 
از فعال ش��دن پروتئین کیناز C، فعال شدن مسیرهگزوزآمین، 
افزایش گلیکاسیون و اس��ترس اکسیداتیو و تجمع AGE در 
بافت کلیه جلوگیری کرده و موجب بهبود پاس��خ های التهابی 
و فیبروتی��ک می گردد ]10،22،37[. بنفوتیامین بدون تغییر بر 
غلظ��ت افزایش یافته گلوکز خ��ون و هموگلوبین گلیکوزیله، 

باعث مهارhyperfiltration نیز می گردد ]22[.
فنوفیب��رات  داروی  دو  سینرژیس��م  اث��ر  ای  مطالع��ه  در 
 )fenofibrate( ب��ا دوز 32mg/kg و بنفوتیامی��ن ب��ا دوز

 70mg/kg ب��ه م��دت 7 هفته بر روی م��وش های مبتال به 
نفروپاتی دیابتی بررس��ی ش��د. نتایج این تحقیق نشان داد که 
مص��رف همزمان این دو ماده نس��بت به زمانی که هر کدام به 
تنهایی مصرف شوند موجب اثر بخشی بیشتر در بهبود نارسایی 
کلیوی از طریق کاهش میزان اس��ترس اکس��یداتیو شده که در 
نهایت منجر به بهبود عملکرد کلیوی می گردد ]38[. عالوه بر 
این نتایج مطالعه ای دیگر نشان می دهد که ویتامین های گروه 
ب و مشتقات آن می توانند موجب به تاخیر انداختن پیشروی 
مرحله انتهایی نارسایی کلیوی از طریق مهار التهاب عروقی و 

آسیب سلول های اندوتلیال شوند ]39[. 
در پژوهش��ی دیگر، بیماران مبتال به دیابت نوع دو که دچار 
عارض��ه میکرو آلبومینوری )300-15 میلی گرم/24 س��اعت( 
بودن��د به طور تصادفی انتخاب ش��دند و به دو گروه تقس��یم 
گردیدند. گروه اول ب��ه مدت 12 هفته روزانه 900 میلی گرم 
بنفوتیامی��ن و گروه دوم دارو نما مص��رف نمودند. نتایج این 

بررسی نشان داد که مصرف بنفوتیامین به مدت 12 هفته تاثیر 
قاب��ل توجهی در کاهش AGE  س��رم و ادرار و مارکر های 

اختالل اندوتلیال و درجات پایین التهاب ندارد ]40[.
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آم��ده و تناقضات موجود الزم 

است که تحقیقات بیشتری در این رابطه صورت بگیرد.  

نوروپاتی دیابتی
نوروپاتی دیابتی از خانواده اختالالت عصبی ناشی از بیماری 
دیابت اس��ت. حدود 60 تا 70 درصد افراد دیابتی ش��کلی از 
نوروپاتی دیابتی را به همراه دارند]41،42[. تظاهرات دردناک 
نوروپاتی دیابتی حدود 10 تا 26 درصد از افراد دیابتی را تحت 
تاثی��ر قرار می دهد و به میزان باالی��ی با مرگ و میر زودرس 
در ارتباط اس��ت ]43[. عالئم به نوع  نوروپاتی و این که کدام 
اعص��اب تحت تاثیر ق��رار می گیرند بس��تگی دارد. برخی از 
افراد با آسیب عصبی هیچ نشانه ای ندارند، در حالی که سایر 
افراد ممکن است عالئمی مانند درد، سوزش و یا بی حسی در 
دس��ت ها، پاها، بازوها و ساق پا داشته باشند ]41[. همچنین 
این عارضه نقش مهمی در ایجاد زخم پای دیابتی ایفا می کند 
]44[. از ط��رف دیگر پلی نوروپاتی محیطی دیابتی، خطر ابتال 
به نکروز و توس��عه زخم پ��ا را افزایش می دهد که در نهایت 

ممکن است منجر به قطع عضو اندام تحتانی گردد ]45[ .
پاتوفیزیولوژی نوروپاتی دیابتی ش��امل تشکیل محصوالت 
نهایی گلیکاس��یون پیش��رفته )AGE(، افزایش فعالیت مسیر 
Polyol، هگ��زوز آمی��ن و فعالیت زیاد پروتئی��ن کیناز C در 
متابولیسم گلوکز می باشد ]24[. در مطالعه دو سوکور تصادفی 
کنترل ش��ده با شاهد دارو نما، 20 بیمار با نوروپاتی دیابتی به 
م��دت 3 هفته روزانه 400 میلی گرم بنفوتیامین دریافت کرده 
و گروه کنترل از دارونما اس��تفاده نمودن��د. ارزیابی این افراد 
بر اس��اس درجه عالئم نوروپاتی و احس��اس لرزش از طریق 
پزش��ک و بیمار انجام گردید. درمان ب��ا بنفوتیامین نتایج قابل 
مالحظه ای را در مقایسه با گروه دارو نما در بهبود درد نشان 
می دهد در حالی که تاثیری در آزمون دیاپازون )اندازه گیری 
حس لرزش( ن��دارد ]24[. در مطالعه صورت گرفته توس��ط 
Stracke و هم��کاران روی 165 بیم��ار مبت��ال ب��ه نوروپاتی 
دیابتی نتایج نش��ان داد که بنفوتیامین باعث بهبود ش��دت درد 

می گردد ]46[.
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در ی��ک مطالع��ه بالینی دیگر، به م��دت 6 هفته 36 بیمار با 
نوروپاتی دیابتی به سه گروه 12 نفره تقسیم شدند. گروه اول 
 Milgamma-N روزانه 4 نوبت و در هر نوبت دو کپسول
)40میلی گ��رم بنفوتیامین، 90 میلی گرم پیریدوکس��ین، 250 
میکروگرم س��یانوکوباالمین( دریافت کردند. گروه دوم روزانه 
 Milgamma-N در 3 نوب��ت و ه��ر نوبت ی��ک کپس��ول
دریافت کرده، در حالی که گروه سوم روزانه در سه نوبت که 
در ه��ر نوبت فقط بنفوتیامین به میزان 150 میلی گرم مصرف 
نمودند. افراد بر اساس درجه عالئم و احساس لرزش بعد از 3 
هفته و 6 هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر سه گروه حتی 
پس از سه هفته اثرات درمانی مفیدی مشاهده شد، اما گروهی 
که بیش��ترین میزان بنفوتیامین را دریاف��ت کردند )گروه اول(، 
اثرات بهبودی قابل توجهی را نس��بت به س��ایر گروه ها نشان 

دادند ]47[.
در مطالعه دیگری اثر بنفوتیامین همراه با سایر ویتامین های 
گ��روه ب ب��ر روی 45 بیمار مبتال به پل��ی نوروپاتی محیطی 
دردناک مورد آزمایش ق��رار گرفت. 30 بیمار روزانه 4 نوبت 
دو ق��رص Milgamma )50 میل��ی گ��رم بنفوتیامین، 250 
میکرو گرم س��یانوکوباالمین( به مدت 3 هفته مصرف نمودند، 
ب��ه دنبال آن به مدت 9 هفته روزانه یک قرص در هر 3 نوبت 
دریاف��ت کردند. گروه دوم )15بیمار( روزانه دو قرص حاوی 
مکمل های ویتامین ب در هر 3 نوبت به مدت 12 هفته کامل 
مصرف نمودند. نتایج این تحقیق نش��ان داد که گروه دریافت 
کننده Milgamma، تس��کین قابل توجه��ی را در دردهای 
نوروپاتی و بهبود چش��مگیری را در احس��اس لرزش تجربه 
کردن��د، اما بیمارانی که فق��ط مکمل های ویتامین ب مصرف 
نمودن��د، از لحاظ آماری، بهبودی قابل مالحظه ای را نش��ان 

ندادند ]48[.
در مطالعه دو سوکور تصادفی کنترل شده با شاهد دارونما، 
24 بیم��ار با پلی نوروپاتی دیابتی به مدت 12 هفته بنفوتیامین 
به همراه ب 6 و ب 12 دریافت کردند. نتایج این مطالعه بهبود 
معنی داری را در س��رعت هدای��ت عصبی در عصب پرونئال 
نس��بت به گروه دارونما نش��ان داد. همچنی��ن روند بهبود در 
حس لرزش نیز در گروه تحت درمان گزارش ش��د ]46[. در 
پژوهشی دیگر پیشنهاد می شود، درمان جایگزین با بنفوتیامین 
خوراک��ی م��ی تواند در بهبود اثر ضد دردی آگونیس��ت های 

مخدری µ، در بیماران مبتال به نوروپاتی موثر باشد ]49[.
بنابرای��ن مطالع��ات بالین��ی نش��ان م��ی ده��د ک��ه نتایج 
امیدوارکنن��ده ای، در درمان پلی نوروپاتی ب��ا بنفوتیامین یا به 
ص��ورت تک درمانی و یا در ترکیب با ویتامین ب 6 و ب 12 
وجود دارد. داده های تجربی حاکی از آن است که بنفوتیامین 
بس��یاری از مسیر های آسیب رسان هایپرگالیسمی نظیر مسیر 
هگزوزآمین و تش��کیل AGE را مس��دود می کند و همچنین 
باعث مهار فعالیت آنزیم پروتئین کیناز C وNF-KB می شود. 
در نتیج��ه بنفوتیامی��ن یک گزینه درمانی مناس��ب برای بهبود 

عارضه نوروپاتی دیابتی محسوب می گردد ]24[.

استرس اکسیداتیو
اکسیداس��یون خود به خودی قند خون باعث تولید استرس 
اکس��یداتیو ش��ده که از طرف دیگر، این عارضه ممکن است 
تیامی��ن را ب��ه محص��والت بیولوژیکی غیر فعال خ��ود مانند 
تیوکروم و اکس��و دی هیدرو تیوکروم اکسید کند و در نهایت 
بیماری دیابت با افزایش میزان تولید استرس اکسیداتیو، منجر 
به آسیب غیر قابل بازگشت پروتئین های غشایی می شود. در 
یک مطالعه حیوانی بر روی موش های دیابتی، میزان اثر بخشی 
بنفوتیامین بر کاهش میزان اس��ترس اکس��یداتیو مورد بررسی 
ق��رار گرفت. موش های نر بالغ FVB با تزریق STZ دیابتی 
ش��دند. پس از گذش��ت 14 روز، گروه کنترل و گروه دیابتی 
ب��ه م��دت 14روز بنفوتیامین دریافت کردند. میزان اس��ترس 
اکس��یداتیو توسط س��نجش گلوتاتیون دی سولفید/گلوتاتیون 
)GSH/GSSG( مورد بررس��ی قرار گرفت. یافته های اصلی 
این مطالعه نش��ان م��ی دهد که درمان ب��ا بنفوتیامین از طریق 
کاهش اس��ترس اکس��یداتیو باعث بهبود آس��یب قشر مغز در 

بیماران دیابتی می گردد ]14[. 
در اکثر مطالعات، بر تاثیر مثبت بنفوتیامین در کاهش میزان 

استرس اکسیداتیو تاکید شده است.   

اختالل عملکرد اندوتلیوم عروق خونی
عارضه پیش��رونده عروقی به تدریج 5 الی 40 سال پس از 
ش��روع دیابت بیماران را درگیر می کند. اندوتلیوم، پوش��ش 
داخل عروقی اس��ت که حد فاصل عض��الت صاف عروق و 
گردش خون را تش��کیل داده و حجم ع��روق و جریان خون 
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ع��روق را تنظیم می کند. اختالل عملک��رد اندوتلیال با کاهش 
فعالیت نیتریک اکساید سنتاز و در نتیجه با کاهش تولید نیتریک 
اکس��اید و افزایش گونه های فعال اکس��یژن همراه اس��ت. این 
عارضه با پاتوژنز دیابت و آترواس��کلروز در ارتباط می باش��د. 
مطالع��ات پایه و بالینی نش��ان داده اند که ارتباط  تنگاتنگی بین 
دیابت و اختالل عملکرد اندوتلیال عروق وجود دارد. در حقیقت 
افزایش تریوز فسفات ها و Methylglyoxal )پیش ساز های 
اصلی AGE( منجر به اختالل در عملکرد اندوتلیوم می شوند، 
همچنین اس��ترس اکسیداتیو و واسطه های سوپراکسید ناشی از 
اخت��الل در گلیکولیز نقش مهمی در ب��روز این عارضه ایفا می 
کنن��د ]38،50،51[. در مطالع��ه ای دیگر بیان ش��ده که اختالل 
در پیام رس��انی نیتریک اکس��اید، س��یکالز گوانیدین محلول و 
گوانوزین مونو فس��فات حلقوی در بروز اختالل عروقی دیابتی 

نقش دارد ]52[.
نتایج بررس��ی ها نش��ان می دهن��د که بنفوتیامی��ن از تجمع 
AGE در پالس��مای م��وش ه��ای دیابتی جلوگی��ری می کند. 
Methylglyoxalحاصل از AGE تیامین و بنفوتیامین سطح

و glyoxal را نرمال کرده، در حالی که میزان کربوکس��ی متیل 
فق��ط   N-epsilon(1-carboxyethyl)lysine الیزی��ن و

توسط تیامین نرمال می شود]53[.
بنفوتیامی��ن از اخت��الل عملکرد اندوتلیال القا ش��ده توس��ط 
اوریک اسید و نیکوتین جلوگیری کرده که این فرآیند از طریق 
کاهش میزان اس��ترس اکسیداتیو می باشد؛ بنفوتیامین در نهایت 
یکپارچگی اندوتلیوم عروق را با افزایش تولید نیتریک اکس��اید 
بهبود می بخش��د ]54[. در بررسی دیگری پیشنهاد می شود که 
بنفوتیامین می تواند از س��میت کلیوی ناش��ی از س��یس پالتین 
به وسیله مهار ش��کل گیری گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن 

جلوگیری نماید ]55[.
در مطالعه دیگری بررس��ی ها نش��ان می دهد که بنفوتیامین 
موجب کاهش میزان اس��ترس اکس��یداتیو پ��س از مصرف یک 
وعده غذایی غنی از AGE در افراد دیابتی نوع 2 ش��ده که در 

نهایت سبب بهبود اختالل عملکرد اندوتلیال می گردد ]56[.
بررسی ها حاکی از آن است که میزان آنزیم پروتئین فسفاتاز 
ن��وع PP2A( 2( در هایپر گالیس��می افزایش یافته و منجر به 
تغییرات س��یگنالینگ و مرگ س��لول های اندوتلیوم می گردد. 
در مطالع��ه  Du و همکاران به بررس��ی اثر بنفوتیامین بر روی 

PP2A در وضعیت هایپرگالیس��می در آئورت گاو پرداختند. 
 نتای��ج تحقیقات آن ها نش��ان می دهد ک��ه فعالیت  PP2A و 
NF-KB در آئورت گاو در ش��رایط هایپرگالیس��می افزایش 
می یاب��د. پس از ای��ن، انکوباس��یون بنفوتیامین با س��لول های 
اندوتلی��ال آئ��ورت گاو، باعث مهار فعالی��ت آنزیم PP2A و 
مس��دود شدن مس��یر دفسفریالس��یون NF-KB، که در نتیجه 
افزایش قند خون می باش��د، می گ��ردد ]57[. عالوه بر این در 
مطالع��ه ای دیگر بنفوتیامین یک آنتی اکس��یدان قوی به عنوان 
مکمل غذایی برای درمان عوارض دیابت معرفی می شود ]58[. 
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از تحقیقات م��ی توان گفت که 
بنفوتیامین می تواند یک پتانس��یل درمانی مناسب و جدید برای 
بهبود و پیش��گیری از عارضه اختالل عملکرد اندوتلیال به شمار 

رود]59،60[.

بحث و نتیجه گیری
ش��یوع روز افزون، پاتوژنز متغیر، س��یر طبیعی پیش��رونده و 
عوارض دیابت، همگی بر لزوم اتخاذ فوری راهبرد های درمانی 
جدید تاکید می کند. امروزه در درمان دیابت پزشکان بر کنترل 
قند خون تمرکز دارند و اغلب نیاز به محافظت در برابر عوارض 
دیابت مانند کوری، س��کته مغزی و اختالل عملکرد اندوتلیوم 
و از دس��ت  دادن اندام نادیده گرفته می ش��ود. مطالعات بالینی 
متعددی نش��ان می دهد که نتایج امی��دوار کننده ای در درمان با 
بنفوتیامین در بهبود عوارض ماکرووسکوالر و میکرووسکوالر 
دیابت وجود دارد. داده های تجربی نشان می دهند که بنفوتیامین 
بسیاری از مسیرهای آسیب رس��ان هایپرگالیسمی مانند مسیر 
 هگ��زوز آمی��ن، تش��کیل AGE، فعالیت پروتئی��ن کیناز  C و
 NF-KB را مه��ار می کند، در حالی که باعث افزایش فعالیت 
آنزیم ترانس کتوالز می ش��ود. بنابرای��ن بنفوتیامین یک گزینه 
درمانی مناس��ب بر اساس مفهوم پاتوژنز به ش��مار می رود. از 
آن جایی که پزش��کان در کشور های پیش��رفته برای دهه ها از 
بنفوتیامین )مش��تق چربی دوس��ت تیامین( برای بیماران دیابتی 
تجوی��ز نموده ان��د و همچنی��ن در اکثر مقاالت ب��ر اثر مثبت 
بنفوتیامین در بهبود عوارض ناش��ی از دیابت )شامل نوروپاتی، 
رتینوپاتی، نفروپاتی و ...( تاکید ش��ده اس��ت، لذا امید است که 
اقدامات الزم جهت تولید این دارو و تجویز آن در بیماران مبتال 

به دیابت در کشور ایران نیز انجام گردد. 
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قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها
)جنبه های کلینیکی(: کراتیت

مقدمه 
ساختمان منحصر به فرد چشم انسان و برخورد و مواجهه 
مس��تقیم آن با محیط، این عضو را در مقابل برخی از عوامل 
عفونی از جمله قارچ ها آسیب پذیر و حساس نموده است. 
دفاع های میزبان بر علیه این میکرو ارگانیسم ها هنگامی که از 
طریق سدهای آناتومیکال رخنه نمایند اغلب برای پیشگیری 
از کاهش بینایی و یا از دست دادن بینایی ناکافی است.  بنابراین 
شناسایی و درمان به موقع میکروارگانیسم های درگیر کننده 
بسیار با اهمیت اس��ت. عفونت های قارچی چشم ناشی از 
ارگانیسم های کپکی معموال مربوط به تروماهای نفوذ کننده 
توس��ط اشیاء و وسایلی اس��ت که با مواد گیاهی آلوده شده 
باش��ند و از طریق قرنیه یا کره چشم و یا به وسیله گسترش 
و توس��عه عفونت از سینوس های پارانازال مجاور چشم به 
این عضو رسیده باشند. اندوفتالمیت و کوریورتینیت قارچی 
معموال در نتیجه انتش��ار فونژمی قبلی )ی��ا فونژمی پایدار( 
به بافت چش��م اس��ت.  گونه های کاندیدا شایع ترین علت 
اندوفتالمیت اندوژنوس هستند اگر چه عفونت اولیه توسط 
قارچ های دو ش��کلی ممکن اس��ت سبب عفونت و زخمی 
ش��دن کوریورتینا شوند. پوش��ش لنزهای تماسی با کراتیت 
ایجاد شده بوسیله مخمرها، قارچ های رشته ای و گونه های 

آکانتامبا مرتبط است.
واژه ه��ای کلی��دی: کراتومایکوزی��س، ق��ارچ ه��ای 
دیماتیاس��ئوس، کراتیت اولسراتیو، کراتیت عفونی، کراتیت 

قارچی

کراتیت
کراتی��ت مع��وال به علت قارچ های رش��ته ای و متعاقب 

اثرات ضربه ای مواد گیاهی به قرنیه ایجاد می ش��وند و در 
نواحی گرمس��یری در کشاورزان شایع تر است. جنس های 
قارچی که در نواحی گرمس��یری موجب کراتیت می شوند 
 Lasiodiplodia بسیار متنوع هستند و برخی از آن ها نظیر
theobromae در نواحی معتدله رشد نمی کنند. در نواحی 
معتدل نیز ضربه به چش��م عامل کراتیت قارچی اس��ت اما 
ش��ایع ترین قارچ های مسبب عبارت از فوزاریوم، آلترناریا 
و آس��پرجیلوس می باش��ند. کراتیت های ناشی از مخمرها 
)مثل گونه های کاندیدا( تقریبا همیش��ه در چشم هایی که 
آبنرمال هستند نظیر بیمارانی که چشم خشک دارند و یا در 
افرادی که زخم های مزمن قرنیه دارند یا آن هایی که دارای 

اسکار قرنیه هستند، دیده می شود.

کراتیت قارچی
آناتومی

قرنیه یک س��اختمان آناتومیکی نازک و شفاف و نورگذر 
دارد که ش��امل یک پنجم قدامی چش��م اس��ت و به لحاظ 
ساختمانی به سه قسمت تقسیم شده است: 1- یک اپیتلیوم 
سطحی از سلول های اسکواموس مطبق غیرکراتینیزه که بر 
روی یک غشاء پایه ای )basal lamina( واقع شده که به 
غشاء Bowman's موس��وم است. 2- یک الیه استرومال 
از فیبریل های کالژن، فیبروبالس��ت ها )کراتوس��یت ها(، 

 دکتر محمد قهری
 دکترای علوم آزمايشگاهی،PhD قارچ شناسی 

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

قسمت هشتم
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موکوپروتئی��ن ه��ا و گلیکوپروتئین ها ک��ه 90% ضخامت 
قرنیه را در بر می گیرد و 3- یک اندوتلیوم مش��تق ش��ده 
از نورواکت��ودرم ک��ه در جهت اتاقک قدام��ی قرار گرفته 
 Descemet's و بر روی یک غش��اء پایه به اس��م غش��اء
واقع اس��ت. پروسه های التهابی که قرنیه را درگیر می کند 
تحت عنوان “کراتیت” شناخته شده است. همانند پوست، 
اپیتلیوم دفاع اولیه و ابتدایی بر علیه پروس��ه های تهاجمی 
به قرنیه است و یک نقص در اپیتلیوم اغلب اولین حادثه ای 
اس��ت که اجازه می دهد که عفونت اس��تقرار یابد. پاس��خ 
التهابی منجر به انفیلتراس��یون س��لوالر ب��ا تخریب کالژن 
قرنیه، نازک ش��دن استروما و در موارد شدید سوراخ شدن 
قرنیه با نش��ت مایع زاللیه و خطر گسترش و توسعه داخل 

چشمی )اندوفتالمیت( می شود. 

قارچ شناسی
فراوانی کلینیکی بیماری و عامل مسبب کراتیت قارچی 
تح��ت تاثیر نواحی جغرافیای��ی جمعیت مورد مطالعه قرار 
می گیرد. عفونت قارچی قرنیه به صورت بیش��تر شایع در 
نواح��ی با آب و ه��وای گرم تر اتفاق می افت��د، به عنوان 
مث��ال در جنوب فلوری��دا 35% موارد کراتی��ت مربوط به 
قارچ ها هس��تند و ش��ایع ترین ایزول��ه کلینیکی فوزاریوم 
اس��ت. در مقابل در نیویورک 1% از م��وارد کراتیت علت 
قارچی داشته اند و کاندیدا شایع ترین ایزوله کلینیکی است 
و به دنبال آن فوزاریوم و آس��پرجیلوس ق��رار می گیرند. 
قارچ های دیماتیاس��ئوس از قارچ های ش��ایع ساپروفیت 
خاک و گیاه هس��تند که بر اس��اس پیگمان سیاه آن ها در 
ی��ک گ��روه مطالعه می ش��وند و این پیگمان س��یاه رنگ 
در رن��گ آمیزی های بافتی قابل مش��اهده اس��ت. اعضاء 
قارچ های دیماتیاسئوس که در کراتیت درگیر هستند شامل 
گونه های کورووالریا در نواحی گرم تر اس��ت. قارچ های 
دیماتیاس��ئوس ممکن اس��ت 10 تا 15 درصد تمام موارد 
کراتی��ت قارچی را ب��ه خود اختصاص دهن��د. کپک های 
فاقد پیگم��ان )هیالوهایفومایکوزیس( نیز موجب کراتیت 
می ش��وند و این ها شامل گونه های فوزاریوم، پنی سیلیوم 
پسیلومایس��س  سدوس��پوریوم،  ه��ای  گون��ه  مارنفئ��ی، 

لیالسینوس و گونه های آکرومونیوم می باشند.

هایفی های قارچی در نمونه بیوپسی از قرنیه

اپیدمیولوژی
قارچ ه��ا یکی از عل��ل کراتیت در کش��اورزان و افراد 
دیگ��ری که در فضای خارج از اماکن ب��ه ویژه در نواحی 
گرمس��یری کار می کنند و جراحت های چش��می دارند، 
می باش��ند. باغبانان و کارگرانی ک��ه در طراحی و محوطه 
س��ازی مناظر محیطی با اس��تفاده از قیچی یا ماش��ین های 
چمن زنی کار می کنند و جراحت های چش��می مس��تمر 
دارند نیز در معرض خطر هستند. مخمرها به ویژه کاندیدا  
اغلب موج��ب عفونت قرنی��ه در بیماران مبت��ال به نقص 
سیستم ایمنی می شوند. برش قرنیه )کراتوتومی( انکساری 
)Refractive Keratotomy( با کراتیت مرتبط است و 
5% این گونه موارد یک عامل قارچی داشته اند. همان طور 
ک��ه اقبال عموم��ی از این روش ها افزای��ش می یابد یک 
افزایش متناس��ب در کراتیت قارچی نی��ز در این جمعیت 
بیمارانی که از جهات دیگر سالمت هستند دیده می شود. 
بیمارانی که از لنز تماس��ی استفاده می کنند و بیمارانی که 
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قرنیه مخروطی )Keratoconus( دارند که نیاز به استفاده 
از لنزهای تماس��ی دارند نیز در معرض خطر برای کراتیت 
قارچی می باش��ند، هر چند که ای��ن بیماران نوعا جوان و 
س��المت هستند، هایپوکسی و اثر س��اینده سطحی مربوط 
به لنزهای تماس��ی می تواند به اپیتلیوم قرنیه صدمه زده و 
بنابراین خطر کراتیت را افزایش دهد. س��رانجام، هنگامی 
که بیماران مبتال به کراتیت نس��بت ب��ه آنتی  بیوتیک های 
موضعی پاسخ نمی دهند، شاخص سوء ظن به قارچ ها به 

عنوان عامل عفونی مسبب افزایش می یابد.

پاتوژنز
پاتوژن��ز کراتیت قارچی عب��ارت از یک تهاجم فرصت 
طلب چشم آسیب دیده یا چشم تروماتیک توسط ماده آلی 
اس��ت. واکنش التهابی و تخریب بافتی در کراتیت قارچی 
به وس��یله اجزاء س��لولی آنتی ژنیک، مایکوتوکسین ها، و 
پروتئازها که به تهاجم اس��ترومال عمقی تر کمک می کنند 
ایجاد می ش��ود. پیشرفت کراتیت بس��یار متغیر است و از 
یک زخ��م ب��دون درد )indolent( و آرام قرنیه در یک 
پوش��نده لنز تماس��ی تا یک عفونت به سرعت مهاجم در 
نتیج��ه یک ترومای ش��دید و برخ��ورد با م��اده آلی فرق 
می کن��د. قارچ ها می توانند به اس��ترومای قرنیه نفوذ کنند 
و به غش��اء Descemet's آسیب زده و وارد اتاق قدامی 
شوند. تهاجم به داخل چش��م )Intraocular( با کاهش 

بینایی خفیف ترین پیامد و عاقبت کراتیت قارچی است.

تظاهرات کلینیکی
عالئم کراتیت ش��امل درد چشم، قرمزی، کاهش بینایی، 
فتوفوبی، اشک ریزش و ترش��ح از چشم است. در معاینه 
چش��م )Gross Examination( به نظر می رسد که به 
چش��م تزریق شده است و قرنیه ممکن است یک کدورت 
قابل توجهی داش��ته باشد، از دست دادن جال و درخشش 
و ی��ا یک ناحیه از ک��در ش��دگی )Opacification( را 
نش��ان می دهد. یک ترش��ح چرکی مخاطی ممکن اس��ت 
وجود داش��ته باش��د، پلک ها ممکن اس��ت اریتماتوس و 
ادماتوز باش��ند و بلفاروسپاس��م واکنش��ی )اسپاسم عضله 
مدور پلک های چش��م( ممکن اس��ت وجود داشته باشد. 

 آزمایش چشمی با استفاده از میکروسکوپ چشم پزشکی
)Slit Lamp biomicroscopy( اولسراس��یون ه��ای 
بیضوی کوچک را با یک ناحیه وسیع از انفیلترای استرومال 
و ادم نشان می دهد. این یافته بیومیکروسکوپیک می تواند 
مش��ابه کراتیتی باشد که بوسیله کوکس��ی های گرم مثبت 
ایجاد می ش��ود. در کراتیت قارچی پیش��رفته قرنیه س��فید 
می شود )مش��ابه کراتیت باکتریال( و پرفوراسیون قرنیه از 
طریق نکروز و اولسراس��یون ممکن اس��ت حاصل ش��ود. 
اندوفتالمی��ت م��ی تواند عاقب��ت پرفوراس��یون و تهاجم 
 داخل چش��می باش��د. نش��انه ه��ای اولیه کراتی��ت که با
 Slit Lamp biomicroscopy دیده می ش��ود ش��امل 
انفیلترای گرانوالر ظریف تا خش��ن در اس��ترومای قدامی، 
انش��عاب پر )کرک( مانن��د )feathery( قارچ ها به داخل 
استرومای قرنیه و سلول های التهابی و پروتئین ها در مایع 
زاللیه اس��ت. اگر چه این نشانه های اولیه در کراتیت های 
قارچی عالیمی عمومی است، شناسایی این اشکال بوسیله 
افتالمولوژیس��ت باید شاخص ش��ک و تردید به یک علت 
قارچ��ی را افزای��ش ده��د. عالیم دیررس تر ش��امل یک 
حلقه ایمنی )Immune Ring( اس��ت ک��ه می تواند به 
صورت مرک��زی )فوکال( در اس��ترومای قرنیه در اطراف 
ناحی��ه عفون��ت یا لزیون ه��ای اقماری و ی��ا اطراف یک 
پالک اندوتلیال ش��کل بگیرد. اشکال بیومیکروسکوپیک به 
خوبی با یافته های هیستولوژیک همبستگی نشان می دهد: 
هایفی های قارچ های رش��ته ای تمایل دارند که در س��طح 
الیه استرومال ارگانیزه شوند و سلول های التهابی به طرف 

ارگانیسم مهاجرت نمایند.

تشخیص
تش��خیص باید با کش��ت های تراش��ه های قرنیه دنبال 
ش��ود. بیوپس��ی معم��وال در بیمارانی ک��ه در آن ها درمان 
ضد باکتریال تجربی موفقیت آمیز نبوده اس��ت و تشخیص 
میکروبیولوژیک بنا نش��ده اس��ت در نظر گرفته می شود. 
ب��رای تش��خیص قارچ ه��ای غیر از آس��پرجیلوس کمک 
مایکولوژیس��ت مج��رب ض��روری اس��ت.  ق��ارچ ها به 
وس��یله رنگ آمیزی های اس��تاندارد بافتی به آس��انی قابل 
رویت هس��تند. رنگ آمیزی Fontana-Masson برای 
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آشکارسازی قارچ های دیماتیاسئوس مفید است زیرا این 
رنگ مالنین را در دیواره این قارچ ها آش��کار می س��ازد. 
اکثر قارچ ها در کش��ت در طول 2 تا 7 روز قابل مش��اهده 
خواهند بود اما برای شناسایی قطعی آن ها ممکن است به 

چند هفته زمان نیاز داشته باشیم.

کراتیت قارچی ناشی از قارچ های دیماتیاسئوس
کراتیت قارچی یا کراتومایکوزیس یک عفونت قارچی تهدید 
کننده موضعی بالقوه نسج قرنیه چشم است. قارچ ها مسئول 6 
تا 53 درصد موارد کراتیت اولسراتیو می باشند. بیش از 70 گونه 
به عنوان عوامل مس��بب کراتیت قارچی شناخته شده اند. قارچ 
های دیماتیاس��ئوس بعد از گونه های فوزاریوم و آسپرجیلوس 
در بین شایع ترین عوامل اتیولوژیک قرار دارند. کراتیت قارچی 
دارای انتشار جهانی است اما به صورت بیشتر شایع در نواحی 
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری دیده می شوند. نسبت بزرگی از 
اف��راد گرفتار را کش��اورزان و افرادی که در مش��اغل خارج از 
ساختمانی به کار مشغول می باشند تشکیل می دهند و اختالف 
فصلی در بروز و شیوع بیماری در اکثر مطالعات دیده می شود و 
معموال حداکثر بروز در موسم برداشت محصوالت کشاورزی 
رخ م��ی دهد. بیماری )در اثر قارچ های رش��ته ای( در مردان 
بیشتر مشاهده می ش��ود. به نظر  می رسد که ترومای کوچک 
در بسیاری موارد به عنوان مهم ترین عامل مستعد کننده وجود 
داشته باشد. مواد گیاهی شامل شاخه ها و یا برگ ها )یا اشیاء و 
ابزار آالتی که در تماس با خاک یا گیاهان هستند( اغلب اوقات 
نقش تعیین کننده ای دارند. از آنجا که بیشتر قارچ ها در ارتباط 
با گیاهان هستند، جراحت های ناشی از این ها یک راه کاشت 
مس��تقیم را که منجر به عفونت  می شود فراهم می کنند. سایر 
مکانیزم های تروما نظیر س��ائیدگی که به وسیله لنزهای تماسی 
حاصل می ش��ود و یا دستکاری های جراحی نیز می توانند به 
طور غیر مستقیم از طریق از آسیب به اپیتلیوم قرنیه )به طوری 
ک��ه یکپارچگی اپیتلیوم از بین ب��رود( به کراتیت قارچی منجر 

شوند.
اس��تفاده از عوامل آنت��ی باکتریال یا کورتیکوس��روئیدهای 
موضع��ی اع��م از این که به صورت سیس��تمیک و یا موضعی 
مصرف ش��ده باش��ند زمینه را ب��رای کراتیت قارچی مس��تعد 
می کنند و یا اینکه کمک می کنند که موارد شناخته نشده پیامد 

بدت��ری پیدا نمای��د. بیماران مبتال بین یک ت��ا 21 روز بعد از 
شروع عفونت به پزشک مراجعه می کنند که البته این مسئله به 
فاکتورهایی نظیر نوع ارگانیسم مسئول عفونت، مقدار ضربه و 
میزان تلقیح میکروبی و وضعیت ایمنی فرد بستگی دارد. معموال 
بیماران با تاریخچه 5 تا 10 روزه از درد، فتوفوبی، اشک ریزش 
و احس��اس جسم خارجی در چشم مبتال مراجعه می کنند. به 
طور کلی کراتیت قارچی مربوط به قارچ های دیماتیاس��ئوس 
از نظر پیش��روی در درجه کند و آهس��ته قرار می گیرند و در 
مقایسه با کراتیت های ناشی از ارگانیسم های مهاجم تر، سیر 
 بیماری چندین هفته طول می کشد. یکی از این قارچ ها به نام

بس��یار  ف��رم  ی��ک   Botryodiplodia theobromae  
ش��دید در مقایس��ه ب��ا کراتی��ت فوزاریومی ایجاد م��ی کند. 
 Lasiodiplodia ی��ا  Botryodiplodia theobromae
theobromae که نام مترادف آن اس��ت ی��ک قارچ پاتوژن 
گیاهی اس��ت که به گیاه��ان متنوعی حمله م��ی کند و عامل 
بیماری در مرکبات در زمان پس از برداش��ت است. در انسان، 
از عوامل ن��ادر کراتیت قارچی، لزیون ه��ای ناخن و عفونت 

بافت زیرجلدی است.  

لکه نرم سفید قارچی با حاشیه قهوه ای در پرتقال

کونیدیای الزیودیپلودیا تئوبرومه
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کونیدیای الزیودیپلودیا تئوبرومه

زخ��م کراتیت قارچی در مقایس��ه با کراتی��ت باکتریایی 
پیشرفت آهسته تری دارد و معموال قسمت مرکزی قرنیه را 
درگیر می کند، قاعده زخم به طور معمول خش��ک است و 
پایه خاکستری یا سفید رنگ داشته و حاشیه های آن برجسته 
و ضخیم ش��ده است. ارتش��اح خطی با بافت پر مانند )که 
تشکیل شده از س��لول های التهابی ارتشاحی( ممکن است 
از حاش��یه زخم به صورت شعاعی دیده شوند و لزیون های 
اقماری را تش��کیل دهند. ارتش��اح حلق��ه ای و هایپوپیون 
)hypopyon( نیز ممکن اس��ت دیده شود. یک )ارتشاح 
قرنیه ای( پیگمانتاس��یون قهوه ای رنگ ماکروسکوپیک در 
موارد مربوط به قارچ های دیماتیاس��ئوس دیده می شود. به 
صورت غیرمعمول تنها یافته اولیه آبس��ه داخل اس��ترومایی 
بدون زخم می باش��د. علی رغم یافته های فوق، تشخیص 
کلینیکال کراتیت قارچی و باکتریال از یکدیگر مشکل است. 
به همین دلیل و به علت پتانس��یل گسترش عوارض مربوط 
به تهدید موضعی مثل اندوفتالمیت، تش��خیص سریع تحت 
راهنمایی افتالمولوژیس��ت و شروع به موقع درمان الزامی و 
اساسی اس��ت. بهترین راهکار تش��خیصی به دست آوردن 
تراش��ه هایی از پایه و حاشیه زخم با اس��تفاده از اسپاچول 
یا تیغ جراحی جهت انجام آزمایش مس��تقیم میکروسکوپی 
و کش��ت اس��ت. اگر مواد به اندازه کافی به دست نیاید یک 
نمونه بیوپس��ی از قرنیه می تواند برای آزمایش هیستولوژی 
و کشت تهیه شود. آزمایش مستقیم میکروسکوپی با کمک 
پتاس 10 تا 20 درصد و یا به کمک کالکوفلور سفید، گیمسا، 

پریودیک اس��ید شیف، گوموری متنامین سیلور یا الکتوفنل 
کات��ن بلو انجام می گیرد. در اکثر موارد کراتیت های مربوط 
به قارچ های دیماتیاسئوس عناصر قارچی پیگمانته مشاهده 
می شوند. کشت ها نتیجه آزمایش مستقیم میکروسکوپی را 
تایید می کنند. محیط های کش��ت به کار رفته برای کراتیت 
عفونی سابورودکس��تروزآگار با و بدون م��واد ضد باکتری 
)و انکوباس��یون در دمای 25 درج��ه(، ژلوز خوندار )در دو 
س��ری انکوباسیون در دمای 25 و 37 درجه(، آگار شکالتی 
و محیط مایعی مثل آبگوشت تایوگلیکوالت است. احتمال 
آلوده ش��دن محیط های کشت با عوامل قارچی آلوده کننده 
را باید مد نظر ق��رار داد. ایزوله های با ارزش و قابل توجه 
آن های��ی خواهند بود که بر روی خطوط تلقیح رش��د کرده 
باش��ند و نیز آن هایی که در بیش از یک پلیت رش��د کرده 
باش��ند و از طرف دیگر همبس��تگی نتایج کش��ت با نتایج 

آزمایش میکروسکپی باید مورد بررسی قرار گیرد.
ف��راوان تری��ن عام��ل دیماتیاس��ئوس مربوط ب��ه کراتیت 
ش��امل گونه ه��ای کورووالری��ا، آلترناری��ا، بایپوالری��س و 
Botryodiplodia theobromae  می باش��ند. از راه های 
تشخیصی دیگر، هیستوپاتولوژی می باشد که در یک مطالعه در 
مقایسه با کشت دارای 86 درصد حساسیت بوده است و حتی 
در مواردی که نتیجه کش��ت منفی بوده نتیجه هیستوپاتولوژی 
مثب��ت ب��وده اس��ت. روش آزمایش به کمک میکروس��کوپ 

الکترونی نیز از گزینه های دیگر تشخیصی است.

بع��د از بیحس��ی موضعی با کم��ک لیگنوکائین 4% و با 
کمک چاقوی جراحی برای کاتاراکت از قاعده و حاش��یه 
ضایعه نمونه برداری ش��ده الم گرم و پتاس و کش��ت تهیه 

می شود. 
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فونسکا پدروزوئی شایع ترین عامل کروموبالستومایکوز 
جلدی و از عوامل نادر کراتیت است.

هایفی های پیگمانته مربوط به یک قارچ فئوئید

هایفی های پیگمانته مربوط به یک قارچ فئوئید

هایفی های پیگمانته مربوط به یک قارچ فئوئید

اسالید کالچر انجام شده از کشت فونسکا پدروزوئی 
)رنگ آمیزی الکتوفنل کاتن بلو(

درمان
مدیریت درمان کراتیت قارچی یک راهکار طبی و جراحی 
را طلب می کند. دبریدمان، ساده ترین مداخله جراحی است 
که ارگانیس��م های عامل عفونت و مواد نکروزه را برداش��ت 
می کند و یک زخم پاکس��ازی ش��ده بر جای می گذارد و به 
این ترتیب نفوذ عوامل ضد قارچی را افزایش می دهد. تکرار 
دبریدم��ان در بیماران، فرد به فرد فرق می کند و میزان آن از 
هر 1 تا 2 روز تا به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار متفاوت 
خواهد بود. به طور غالب راهکارهای دیگر جراحی ش��امل 
کراتوپالس��تی و روش های فِّل��پ )flap( ملتحمه ای انجام 

می گیرند. 
داروهای ضد قارچی عموما به صورت موضعی اس��تعمال 
می ش��وند و درمان سیستمیک نیز گاهی کاربرد پیدا می کند. 
به دلیل اینکه اکثر این عوامل دارای س��میت موضعی هستند 
به ندرت ب��ه صورت تزری��ق داخل ملتحمه مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند. در طول ف��از حاد بیماری داروها به صورت 
س��اعتی تجوی��ز می ش��وند و همزمان با بروز ش��واهدی از 
بهبودی از میزان و فراوانی آن ها کاس��ته می شود. داروهای 
پلی ین )ناتامایس��ین و آمفوتریس��ین B( از جمله رایج ترین 
داروهایی هس��تند که مورد اس��تفاده قرار می گیرند. محلول 
5% ناتامایس��ین تنها داروی ضد قارچی موضعی است که در 
ایاالت متحده در دس��ترس می باشد و به عنوان اولین درمان 
انتخاب��ی برای کراتیت قارچی در نظر گرفته می ش��ود. نفوذ 
ناتامایس��ین به بافت های چش��می ضعیف اس��ت و بنابراین 
برای درمان عفونت های عمقی چشم ترجیح داده نمی شود. 
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تجویز قطره آمفوتریسین B )با غلظت یک دهم درصد تا یک 
درصد( می تواند از طریق تزریق وریدی به کار گرفته ش��ود. 
غلظت ه��ای بیش از س��ه دهم درصد معم��وال خوب تحمل 
نمی شوند. در موارد نقص و نارسایی درمان با ناتامایسین از 
آمفوتریسین B به تنهایی و یا در ترکیب با 5 فلوروسایتوزین 

یا به همراه یک آزول استفاده می شود.
کینتی��ک ترکیبات آزول در موارد ابتالء عمقی چش��م 
مفید شناخته نشده است. میکونازول چه در حالتی که به 
صورت موضعی )محلول 10mg/ml( تجویز شده باشد 
یا به صورت تزری��ق داخل ملتحمه ای )روزانه 10 میلی 
گرم( به خوبی تحمل می شود. نفوذ کتوکونازول به قرنیه 
بعد از مصرف خوراکی خوب اس��ت و ترکیب خوراکی 
)600mg/d( و موضعی )1%( در درمان کراتیت ناش��ی 
از کورووالریا موثر بوده اس��ت. کتوکونازول خوراکی به 
اضاف��ه میکونازول موضعی به عن��وان اولین خط درمانی 
برای کراتیت قارچی می تواند مطرح باشد. ایتراکونازول 

خوراکی در درمان کراتیت ناش��ی از آس��پرجیلوس موثر 
اس��ت اما حاللی��ت ضعیف آن در آب کارب��رد آن را در 
اس��تفاده موضعی به تنهایی مورد مالحظه قرار می دهد. 
در درمان کراتیت های ناشی از قارچ های دیماتیاسئوس 

توسط ایتراکونازول تجربیات اندکی وجود دارد.
اس��تعمال سیس��تمیک فلوکون��ازول دارای نفوذ چش��می 
بس��یار خوبی از جمله به داخل نس��ج قرنیه است اما مشکلی 
که وجود دارد این اس��ت که ای��ن دارو فعالیت ضد قارچی 
کم��ی در مقابل قارچ های دیماتیاس��ئوس )در عفونت های 
چش��می( دارد. استفاده از کورتیکوس��تروئیدهای موضعی به 
عن��وان داروهای یاور برای پیش��گیری از التهاب و اس��کار 
مربوط به آن مورد مناقش��ه اس��ت اما بر روی این مطلب که 
آن ه��ا نباید تا زمانی که عفونت تحت کنترل درآمده مصرف 
نش��وند توافق وجود دارد، هرگز نباید کورتیکوس��تروئیدها 
قارچ��ی ض��د  داروه��ای  همزم��ان  مص��رف  ب��دون   را 

 به کار گرفت. 
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سیستم  های ترشحی در باکتری  ها

چکیده
هم��ه  باکتری  ه��ا، چه گرم مثبت باش��د و چه گرم منفی، 
دارای مجموعه  های غنی از نانوماشین  های ماکرومولکولی 
برای ترشح طیف وسیعی از سوبستراهای تولیدی خود مثل 
 DNA مولکول  ه��ای کوچک، پلی پپتیده��ا، پروتئین  ها و
می  باشند. این سوبس��تراهای تولیدی نقش حیاتی در پاسخ 
باکتری  ها به محیط پیرامون خود و اجرا و حفظ فرآیندهای 
فیزیولوژیکی مختلفشان چون خاصیت ادهزینی، پاتوژنسیته 
و بیماریزایی، تطبیق با محیط پیرامون و حفظ بقایشان دارد. 
در س��ال  های اخیر توجه به س��اختار و مکانیسم عمل این 
ماشین  های انتقالی، که شامل 6 سیستم ترشحی شناخته شده 
در باکتری  های گرم منفی )از I تا VI(، سیس��تم ترش��حی 
تیپ VII شناسایی شده در مایکوباکتریوم ها، مسیر ترشحی 
عمومی )Sec( و مسیر انتقالی Tat می باشند، بیش از پیش 
شده است. وسعت دانش و دانسته  های ما از این سیستم  های 
ترشحی روز به روز در حال توسعه و هر روز فهم و درک ما 
از مکانیسم و نحوه ترشح پروتئین  ها و DNA باکتری  ها به 
خارج از سیتوپالسم آن  ها در حال گسترش است. به عالوه 
افزایش روز افزون بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری  ها 
یکی از نگرانی  های مهم جهانی به حس��اب می  آید. از این 
رو دانستن مکانیسم و ساختار این سیستم  های ترشحی برای 
تولید نسل  جدیدی از آنتی  بیوتیک  ها و واکسن  ها و کاهش 
مرگ و میر ناش��ی از بیماری  های عفون��ی باکتریایی امری 
اس��ت ضروری. در این مطالعه مروری برآنیم تا با بررس��ی 
دقیق ساختار و مکانیسم عمل سیستم  های ترشحی عمومی، 
تک و دو مرحله  ای، به طور خالصه به بررس��ی نس��ل  های 

جدید مواد ضد میکروبی علیه این سیس��تم  های ترش��حی 
بپردازیم.

واژگان کلیدی: سیس��تم  های ترشحی، Sec، Tat، مواد 
ضد میکروبی جدید

مقدمه
پروتئین  های س��نتزی توس��ط ریبوزوم باکت��ری  ها برای 
رس��یدن به جای��گاه هدف خود ب��ا موانع متع��ددی روبرو 
می  ش��وند. عبور از این س��دها و موانع ب��رای پروتئین  ها با 
آن حجم و اندازه مولکولی بزرگ، کاری اس��ت غیر ممکن، 
لذا وجود و حضور نانو ماش��ین  ه��ای ماکرومولکولی با نام 
سیس��تم های ترش��حی برای ترش��ح و ص��دور محصوالت 
تولیدی در داخل باکتری به خارج از آن امری است ضروری 

و اجتناب ناپذیر )1(.
در باکت��ری  های گ��رم منفی سیس��تم  های ترش��حی را 
می  توان به 3 گروه تقسیم بندی نمود: آن  هایی که در غشای 
 داخلی )Inner membrane یا IM( و غش��ای خارجی

 )Outer membrane یا OM( گسترده شده  اند، آن  هایی 
که فقط در IM توس��عه یافته  ان��د و در نهایت آن  هایی که 
فقط در OM حضور دارند. انتقال دهندگان گس��ترش یافته 
در غش��ای IM شامل ماش��ین انتقال دهنده  Sec و سیستم 
ترانس��پورتر Tat می  باش��د )3،2(. از سیستم  های ترشحی 
توس��عه یافته در غشای خارجی یا OM می  توان به سیستم 
ترش��حی تیپ V یا T5SS و ماش��ین  های اسمبل ضمائم 
خارج س��لولی چون پیلی تیپ I یا پیلی P و Curli اشاره 
نمود. از ماشین  های ترشحی گسترش یافته در هر دو غشای 
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داخلی و خارجی که تا به امروز مش��خص شده نیز می  توان 
به سیس��تم ترشحی تیپ I یا T1SS، سیستم ترشحی تیپ 
II یا T2SS، سیس��تم ترشحی تیپ III یا T3SS، سیستم 
ترش��حی تیپ IV یا T4SS و سیستم ترشحی تیپ VI یا 
T6SS اش��اره نمود و در نهایت مایکوباکتری ها که دارای 
انولوپ و پوشش ش��به گرم منفی هستند، کد کننده سیستم 
ترشحی تیپ VII یا T7SS هستند که این ماشین ترشحی 
اغلب مح��دود به این باکتری بوده و تاکنون در س��ایر گرم 
منفی  ها دیده نش��ده اس��ت و به دلیل مشخص نبودن دقیق 
س��اختار و مکانیسم عمل آن در هیچ یک از گروه  های فوق 
قرار نگرفته و به صورت مجزا به آن خواهیم پرداخت )4(.

Sec یا General Secretory Pathways
گذرگاه اصلی پروتئین  های سنتزی توسط باکتری از ورای 
غش��ای داخل سلولی یا IM، مس��یر ترشحی Sec است که 
دارای اجزای چاپرونی س��یتوزولیک و زیر واحدهای داخل 
غشایی می  باشد. این مسیر فراهم کننده  ورود سوبستراهای 
س��نتز شده در داخل س��یتوزول به فضای پری  پالسمیک و 
غشای خارجی اس��ت. کمپلکس پروتئینی SecYEG یک 
 Sec هتروتریمریک پروتئین است که در مرکز مسیر انتقالی
قرار داش��ته و نقش کانال انتقال دهنده  سوبسترا از سیتوزول 
داخل س��لولی به فضای خارج آن را فراهم می  کند )5-7(. 
SecA مسئول اصلی تامین انرژی و تغییر کنفورماسیون کانال 
ب��رای انتقال پروتئین اس��ت )9،8(. کمپلکس هترودیمریک 
غش��ایی SecDF نقش فرعی و جانب��ی را در فرآیند انتقال 

پروتئین در مسیر ترشحی Sec بر عهده دارد )10(. 
در ش��روع انتقال پروتئین، ابتدا پی��ش پروتئین تا نخورده 
 SecYEG ب��ه کمپلکس SecB توس��ط پروتئین چاپ��رون
 SecYEG-SecA می  رس��د. کمپلکس ،SecA متصل به
آغازگر فرآیند انتقال با صرف انرژی و هیدرولیز ATP است. 
نخس��ت ATP به پروتئین SecA متصل شده با این اتصال 
سیگنال ورود پیش پروتئین به کانال SecYEG ارسال شده 
و همزمان اتصال بین SecB با کمپلکس فوق از بین می  رود 
)12،11( ب��ا مصرف ش��دن ATP و تغییر کنفورماس��یون 
SecA، کان��ال SecYEG باز ش��ده و پذی��رای ورود پیش 
پروتئین خواهد بود. به عالوه فعالیت آنزیم ATPase ای در 

SecA و باز شدن کانال SecY نشان از اتصال آلواستریکی 
 SecA توسط ATP این دو زیر واحد دارد. سپس هیدرولیز
منجر به آزاد شدن یکی از پروموتورهای SecA از کمپلکس 
شده در حالی که SecYEG در تعامل و اتصال با پروموتور 
SecA باقی می  ماند. متعاقب��ا با اتصال مجدد و ریباندینگ 
SecA در سیتوزول، باعث احیا و بازسازی دیمر SecA شده 
که ممکن است وظیفه  ای در مرحله انتقال و جابجایی بدون 
اتصال به نوکلئوتید را بر عهده داش��ته باشد )14،13(. حال 
ATP به SecA متصل شده و یک مرحله حرکت سوبسترا 
رخ می  دهد و الباقی حرکت سوبس��ترا از طریق تکرار س��ه 
س��یکل فوق ذکر یعنی جداس��ازی SecA، اتصال مجدد یا 
ریباندینگ و اتصال ATP و هیدرولیز، باعث انجام مراحل 
انتقال پیش پروتئین از س��یتوزول به فضای پری پالسمیک 
می  گردد. بررس��ی  ها نشان داد که انتقال سوبسترا می  تواند 
 SecA القا ش��ده توس��ط ”pushing“ وابس��ته به نیروی
در غش��ای سیتوپالس��میک و نی��روی “pulling” تولیدی 
 توس��ط SecDF در ناحیه جانبی غش��ای سیتوپالس��میک

 است )14، 13(.

Tat یا twin-arginine translocation
سیستم ترش��حی پروتئین Tat در غش��ای سیتوپالسمی 
بیش��تر یوباکتری  ها و آرکی باکتری  ها وجود دارد و ویژگی 
اصل��ی و منحص��ر به ف��رد آن انتق��ال پروتئین  ه��ای کامل 
فولد ش��ده اس��ت که دقیقا برعکس سیس��تم Sec می  باشد 
 twin-arginine  که مخفف کلمه Tat 16،15(. سیس��تم(
translocation می  باش��د، مختص پروکاریوت  ها نبوده 
و در یوکاریوت ها نیز یافت ش��ده اس��ت. این سیس��تم به 
ش��کل پیشرفته و محافظت ش��ده  تر در تیالکوئید گیاهان و 
کلروپالست جلبک  ها و میتوکندری ها اسفنج  ها وجود دارد 
 Tat 19-17(. پروتئین  های تولیدی هدف ماشین ترشحی(
توسط سیگنال پپتیدهایی که شامل یک جفت آرژنین موتیف 
محافظت شده است شناس��ایی می  شود که دلیل نامگذاری 
 n این مسیر نیز همین است. این ناحیه دارای 3 بخش ناحیه
در N ترمین��ال و یک ناحیه هیدروفوبیک h در مرکز و یک 
ناحی��ه c در انتهای C ترمینال. به عالوه در باال دس��ت 1+ 
ناحیه c پروتئین بالغ یک جایگاه شناس��ایی سیگنال پپتیداز 
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وجود دارد که جایگاه برش اس��ت. سوالی که نخست ذهن 
ه��ر دانش پژوه��ی را به خود جلب می  کند این اس��ت که 
چرا باید یک میکروارگانیسم انتقال سوبستراهای خود را از 
مسیری به جز Sec که می  تواند بیشتر پروتئین  های باکتری 
را انتقال دهد، اس��تفاده کند؟ پاسخ به این سؤال برای تمامی 
سوبستراها صادق نیست ولی 3 دلیل اصلی برای استفاده از 
مسیر Tat مشخص شده است: نیاز کوفاکتورها برای ورود 
با این سیس��تم، جلوگیری از اتصال یون  های فلزی پر کننده 
جایگاه فعال پروتئین  های سوبس��ترا و انتقال کمپلکس  های 

هترو الیگومریک.
خصوصیت اصلی سیستم Tat توانایی انتقال پروتئین  های 
فولد شده است در حالی که سایر سیستم  های ترشحی توانایی 
انتق��ال پروتئین  های بدون تاخوردگ��ی را دارد. موتور تولید 
کننده انرژی در سیستم ترشحی Tat نیروی محرک پروتونی 
به نام PMF اس��ت، البته در برخی میکروارگانیس��م  ها این 

انرژی توسط نیروی محرک سدیم تامین می  شود )20(. 
نقل و انتقال سوبسترا توسط مسیر ترشحی Tat به خارج 
 TatA  فضای سیتوپالسمیک توسط زیر واحدهای خانواده
و TatB و TatC انجام می  ش��ود. مشاهدات در برخی از 
میکروارگانیس��م  ها نشان می  دهد زیر واحدهای TatA و 
TatC برای انتقال کافی اس��ت ولی ای��ن موضوع در تمام 
میکروارگانیس��م  ه��ا مصداق نداش��ته و برخ��ی به حضور 
TatB به همراه TatA نیاز دارد که نش��ان از وجود نقش و 

س��اختار هومولوگ در عملکرشان می  باشد. مطالعات نشان 
داده که با جایگزینی و تغییر تنها یک آمینواس��ید در ساختار 
TatA در باکتری اشریش��یا کلی م��ی  تواند هر دو عملکرد 
زیر واحدهای TatA و TatB را به دس��ت آورد. به عالوه 
TatA در باکتری باسیلوس س��وبتیلیس که فاقد زیر واحد 
TatB اس��ت می  توان��د جایگزین برای ه��ردوی این زیر 

واحدها باشد )21-24(.
ش��روع چرخه  انتقال توس��ط اتصال س��یگنال پپتیدها به 
کمپلکس TatBC آغاز می  گردد. مرحله اول زمانی اس��ت 
که سوبسترای پروتئینی به کمپلکس TatBC متصل می شود 
س��یگنال پپتید جفت آرژنینی در نزدیکی TatC قرار گرفته 
در حال��ی که ناحیه h س��یگنال پپتید و دامی��ن تاخورده  به 
TatB متصل می  ش��ود که این واکن��ش بدون صرف انرژی 
اس��ت. در مرحله دوم PMF باعث اتصال قوی  تر سوبسترا 
به کمپلکس TatBC می  شود و باعث تجمع پروموتورهای 
TatA در کنار کمپلکس TatBC می  ش��ود که وابس��ته به 
PMF است. در مرحله سوم سوبسترا توسط TatA خارج 
شده ولی سیگنال پپتید همچنان به کمپلکس TatBC متصل 
 PMF خواهد بود. هنوز مش��خص نیست که این مرحله به
نی��از دارد یا خی��ر. در مرحله  آخر بعد از خروج سوبس��ترا 
س��یگنال پپتید توس��ط س��یگنال پپتیداز برش خورده و زیر 
واحده��ای TatA از کمپلک��س TatBC ج��دا و پراکنده 

می شود )26, 25(.

شکل  1: نمایی از 6 سیستم ترشحی در باکتری  های گرم منفی
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RND و افالکس پمپ I سیستم ترشحی تیپ
باکتری  های دارای سیس��تم ترشحی نوع 1 طیف وسیعی 
از سوبس��تراهای پروتئینی را از سیتوپالسم به خارج سلول 
ترش��ح می  کنند )27(. سیس��تم ترش��حی تیپ یک قرابت 
س��اختاری زیادی ب��ا Efflux pumps داروی��ی خانواده  
RND دارد. RND ها پمپ  های اگزوژن کوچک ترشحی 
هس��تند که اکثر آن ها وظیفه  پمپ ترکیب��ات آنتی باکتریال 
 ب��ه خارج س��لول را ب��ر عهده دارن��د که باع��ث مقاومت 

آنتی بیوتیکی باکتری خواهد شد )28(.
هر دو سیستم ترشحی 3 جزیی بوده و کانال  های خروج 
سوبستراهای آن در دو غشای داخلی و خارجی باکتری های 
 I گرم منفی  گس��ترده شده اس��ت. در سیستم ترشحی تیپ
زیر واحد IMC یک خانواده از کاست انتقال دهنده متصل به 
(ATP  ABC ترانس��پورتر( ب��وده که به 3 گروه مختلف 
بر اس��اس انتهای آمینی  ش��ان تقس��یم می  ش��ود. نخستین 
عملکرد دیمر IMC در ماش��ین ترشحی تیپ I، شناسایی 
Gly-Gly-X-Gly-X-( یک موتیف غنی از گلیس��ین
 C اس��ت که به طور معمول به ص��ورت متوالی در )Asp
ترمینال سوبسترای ترش��حی حضور دارد. دومین عملکرد 
IMC تامین انرژی سیس��تم ترش��حی به واسطه  هیدرولیز 
ATP توس��ط ناحیه C ترمینال خود اس��ت. بررسی  ها بر 
روی افالکس پمپ RND نشان داد که IMC این ماشین 
ترشحی از یک گرادیان پروتون برای جابجایی سوبسترا به 
 MFP اس��تفاده می  نماید. زیر واحد ATP ج��ای مصرف
سیس��تم ترشحی تیپ I در تشخیص سوبسترا با IMC در 
تعامل بوده و در انتقال آن از کانال خود نقش دارد. این زیر 
واحد یک کانال هوموهگزامریک است که دارای یک دامین 
آلفا Hairpin در تعامل با TolC و یک دامین بشکه بتا و 
یک دامین لیپوفیل در تعامل با IMC می  باش��د. زیر واحد 
TolC یک کانال تریمریک بوده که سمت بشکه بتا آن در 
غشای خارجی باکتری  های گرم منفی قرار گرفته و سمت 
 MFP بشکه آلفا هلیکس پری  پالسمیک اش در ارتباط با

است )1(.

 II سیستم ترشحی تیپ
سیس��تم ترشحی تیپ II در بس��یاری از باکتری  ها چه 

پاتوژنی��ک و چه غیر پاتوژنیک وجود دارد. این سیس��تم 
ترش��حی وظیفه  انتقال پروتئین  های انتقال یافته به فضای 
پری پالس��میک توس��ط Sec و Tat را دارد که ش��امل 
پروتئی��ن  های مختلفی چ��ون آنزیم  ه��ای هیدرولیزین، 
مث��ل: pseudolysin در س��ودوموناس آئروژین��وزا یا 
pullulanase در کلبس��یال پنومونی��ه و توکس��ین های 
کل��ره ویبری��و  در   cholera toxin چ��ون   مختل��ف 

 است )29(.
سیس��تم ترش��حی تیپ II از 12 تا 15 جزء تشکیل شده 
 general secretion pathway است که این زیر واحدها با نام
یا Gsp نامیده می  ش��ود. این سیس��تم از 4 قسمت تشکیل 
ش��ده اس��ت که ش��امل: کمپلک��س غش��ای خارجی، یک 
pseudopilin پری پالس��میک، یک پلتفرم داخل غشایی 

و یک ATPase سیتوپالسمیک )30(.
سیس��تم ترش��حی تیپ II دارای یک س��ودوپیلوس 
منحصر به فرد می  باش��د که منحص��را محدود به فضای 
پری پالس��میک بوده و ب��روز خارج س��لولی، برخالف 
 پیلوس حقیقی، ندارد. س��ودوپیلوس سیس��تم ترش��حی

 تیپII ساختمانی مشابه با پیلی تیپ IV دارد )31(.
 سوبس��تراهای ترش��ح ش��ده توسط ماش��ین ترشحی 
تیپII ابتدا به ش��کل پلی پپتید بدون تاخوردگی توسط 
کمپلک��س SecYEG و ی��ا پلی پپتید تاخورده توس��ط 
سیستم Tat، به ناحیه پری پالسمیک انتقال می  یابد تا در 
ادامه فرآیند انتقال توسط این ماشین ترشحی انجام گیرد. 
در این سیس��تم فرض بر این است که به کمک هیدرولیز 
ATP و قدرت دهی آن به س��ودوپیلین پری پالس��میک 
باعث هول دادن سوبسترا به داخل کانال غشای خارجی 
و باز ش��دن آن می  شود. مش��اهدات حاکی از آن است 
ک��ه پروتئی��ن GspL در تعام��ل ب��ا هر دو زی��ر واحد 
GspE و GspG اس��ت که نتیج��ه  این تعامل می  تواند 
در اس��مبل و داسمبل شدن سودوپیلین توسط GspL و 
ATPase ب��ه نام GspE دخیل باش��د. از طرفی تعامل 
س��ودوپیلین با زیر واحدهای GspC و GspD تسهیل 
کننده  ورود سوبسترا به داخل کانال سکرتین و در نتیجه 
 هل داده ش��دن آن توس��ط س��ودوپیلوس به روش شبه 

پیستون است )32(.
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III سیستم ترشحی تیپ
سیس��تم ترش��حی تیپ III یک نانوماش��ین دب��ل ممبران 
جاسازی شده در باکتری  های پاتوژنی چون سالمونال، شیگال، 
یرسینیا، سودوموناس و انتروپاتوژنیک اشریشیا کلی است. این 
ماش��ین ترش��حی همچنین در ترش��ح پروتئین  های افکتور به 
سیتوپالس��م یا غشای پالسمایی س��لول هدف یوکاریوتی نیز 
دخیل اس��ت که باعث مودوالس��یون و تغییر عملکرد س��لول 
میزب��ان به واس��طه تقوی��ت تهاج��م و کلونیزاس��یون باکتری 
می ش��ود )33(. س��اختار این ابر ماشین ترش��حی شبیه سرنگ 
بوده لذا با نام  های کمپلکس س��وزنی ی��ا Injectisome نیز 
 از آن یاد می  ش��ود که به طور تقریبی از 25 پروتئین تش��کیل 

شده است )35، 34(.
پایه  سیس��تم ترش��حی تی��پ III از 2 حلقه متح��د المرکز 
داخلی به هم چسبیده که از نظر قطر داخلی با هم متفاوت  اند 
)یکی 27 نانو و دیگری 18 نانو( تش��کیل شده که به دو حلقه 
خارجی از طریق س��اختمانی به نام گردن به هم متصل  اند. 2 
 PrgH و PrgK حلق��ه داخل��ی از دو زیر واحد به نام  ه��ای
در غش��ای داخلی ق��رار دارد. در IM عالوه بر زیر واحدهای 
 InvA و  SpaP, SpaQ, SpaR, SpaS فوق پروتئین  های
وجود دارد که به نظر می  رسد در ارتباط با کانال داخل ممبرانی 
PRGK-PRGH و برخی از پروتئین  های س��اختمانی است 
)37, 36(. اطالعات س��اختمانی به دست آمده از اسمبل نیدل 
 solid-state nuclear magnetic resonance توس��ط
 ،In vitro در محیط Rosetta modellingو spectroscopy
نشان داد که این تیوب دارای یک قطر خارجی 80 آنگسترومی 
و قطر داخلی 25 آنگسترومی بوده و زیر واحد های PrgI آن 
یک مارپیچ راس��تگرد با حدودا 5/7 زیر واحد در هر چرخش 
را می  س��ازند. این ابعاد باریک قطر داخل��ی تیوب تنها انتقال 

سوبسترای تانخورده را ممکن می  سازد )38(.
ب��ه دنبال اتص��ال و ارتباط باکتری پاتوژن با س��لول میزبان، 
با ترش��ح پروتئین  های افکتور متعدد و فعال ش��دن مکانیسم 
س��یگنالینگ پیچیده، سیس��تم ترش��حی تیپ III ب��ا تغییراتی 
همراه ش��ده و کنفورماسیون فیالمنت س��وزنی شکل آن تغییر 
م��ی  کند. انتقال موثر و هدفمند سوبس��تراهای فولد نش��ده در 
سیس��تم ترش��حی تیپ III از طریق پلیمریزه ش��دن فیالمنت 
سوزنی کنترل شده توسط س��یگنالینگ باکتری و میزبان انجام 

می  گیرد که از یک پروسه  آبشاری تبعیت می  کند. این ماشین 
ترش��حی دارای چاپرون های مخصوصی بوده که وظیفه  انتقال 
صحیح پروتئین  ها به این سیستم را داشته و تضمین کننده  عدم 
عرضه  پروتئین های غیر اختصاصی این سیس��تم را دارد )39(. 
ب��ا وجود این که درک م��ا از چگونگی تعام��ل این کمپلکس 
چاپرون سوبس��ترا با سیس��تم ترش��حی تیپ III هم اکنون به 
طور کامل شناخته نش��ده است ولی امروز ما می دانیم که این 
کمپلکس  ها می  توانند یک گروه از پروتئین  های سیتوپالسمی 
چ��ونSpaO, OrgA  و  OrgBرا شناس��ایی کنند که باعث 
القای اس��مبل ش��دن کمپلکس نیدل در پلتفرم پایه این سیستم 
ترشحی می  شود. میزان افینیتی و تمایل چاپرون های مختلف 
این سیس��تم ترش��حی ب��ه این پروتئی��ن  های سیتوپالس��می 
آن، تضمی��ن کننده  انج��ام موفقیت آمیز ترش��ح پروتئین  های 
ترنس��لوکیتور پیش از پروتئین  های افکتور اس��ت. انرژی این 
نقل و انتقاالت توسط ATPase به نام InvC انجام می  گیرد 
 III ش��ناخته شده در سیستم ترشحی تیپ ATPase که تنها

است )40،41(.

IV سیستم ترشحی تیپ
سیستم ترشحی تیپ IV یکی از منحصر به فردترین این ابر 
ماشین  های مولکولی ترشحی است که عالوه بر پروتئین، توانایی 
ترشح DNA به داخل باکتری یا سلول یوکاریوتی را دارد. این 
سیس��تم ترشحی هم در باکتری  های گرم منفی و هم گرم مثبت 
و حتی در برخی از آرکی باکتری  ها نیز دیده ش��ده اس��ت. این 
سیستم ترشحی نقش اساسی را در فرآیند کانجوگیشن پالسمید 
بر عهده دارد و توانایی گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی به واسطه  
نقل و انتقال پالس��مید را داراست. این توانایی سیستم ترشحی 
تیپ IV یکی از منحصر به فردترین ویژگی  های این سیس��تم 
اس��ت که در تمام میکروارگانیسم  های واجد این مسیر ترشحی 
دیده می  ش��ود. این سیستم ترش��حی در فرآیند پاتوژنی باکتری 
 های پاتوژنی چون هلیکوباکتر پیلوری، توکس��ین های بوردتال 

پرتوسیس و لژیونال پنوموفیال دخیل است )42(.
 VirB2, VirB1,این سیس��تم از 12 پروتئین به نام  ه��ای
 VirB8, VirB7, VirB6, VirB5, VirB4, VirB3,
VirB11, VirB10, VirB9 و VIRD4 تش��کیل ش��ده 
 VirB6 -10به همراه پروتئین  های VirB3 است. زیر واحد
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تشکیل دهنده  داربست و دستگاه انتقال سوبسترا است در حالی 
ک��ه زیر واحدهای VirB2 و VirB5 تش��کیل دهنده  پیلوس 
گس��ترش یافته به فضای خارج س��لولی این سیس��تم ترشحی 
است )44،43(. زیر واحد VirB1 یک پروتئین پری پالسمیک 
بوده که فرآیند تخریب پپتیدوگیلیکان را به منظور سنتز پیلوس 
سیستم ترش��حی برعهده دارد. این سیس��تم قدرتمند ترشحی 
ب��رای فعالیت  های خود از س��ه ع��دد ATPase به نام  های 

VirB4, VirB11 و VirD4 بهره می  گیرد )45(.
نبود یکی از سه زیر واحد ATPase ای سیستم ترشحی تیپ 
IV باعث از کار افتادن نقل و انتقال سوبسترا به خارج باکتری 
می  ش��ود. بررس��ی  های تجربی بر روی باکتری آگروباکتریوم 
تومفاسینس دو مدل برای انتقال سوبسترا برای سیستم ترشحی 
تیپ IV پیشنهاد کرده است که با این حال هنوز ابعاد ناشناخته  
بس��یاری در این زمینه وجود دارد: یکی مدل س��نتز پیلوس که 
در ارتباط با تعامل VirB11 با VirB4 اس��ت و دیگری مدل 
انتقال سوبس��ترا که در نتیجه  تعامل VirB11 با VirD4 رخ 
می دهد. پیش��نهاد شده سوییچ شدن بین این دو مدل زمانی که 
قسمت TIP پیلوس به رسپتور مخصوص خود متصل می  شود 
رخ می  دهد که هنوز این رس��پتور شناخته نشده است و نتیجه 
 VirB11 آن طویل ش��دن پیلی در اث��ر فعالیت زیر واحد های
ب��ا VirB4 ب��وده و پس از آن با فعال ش��دن زی��ر واحدهای 
VirB11 با VirD4 سوبس��ترای مورد نظ��ر به داخل میزبان 

تلقیح می  گردد )44(.

V سیستم ترشحی تیپ
سیس��تم ترش��حی تی��پ V که ب��ا نام سیس��تم ترش��حی 
Autotransporter نیز شناخته می  شود، به دلیل وجود تنها 
یک پلی  پپتید تش��کیل دهنده  منفذ ترش��حی ساختاری یکتا و 
بی نظیر دارد. دلیل نامگذاری اتوترانس��پورتر نیز به همین دلیل 
بوده اس��ت چرا که مواد مترشحه خود را تنها با یک پلی پپتید 
به خارج باکتری می راند. سیس��تم ترش��حی تیپ V عالوه بر 
نقش ترش��حی و ادهزینی  اش در باکتری  ها، به عنوان یکی از 
عوامل مهم در تشکیل بیوفیلم باکتری  ها نیز نقش ایفا می  کند 
)51(. این سیس��تم ترش��حی تیپ نیازمند وجود ترانسلوکیتور 
SecYEG ب��رای انتقال پل��ی پپتید اتوترانس��پورتر تانخورده 
از ورای غش��ای داخلی به فضای پری پالس��میک می  باش��د. 

سیستم ترش��حی تیپ V از یک دامین ترش��حی به نام دامین 
“passenger” و یک دامین ترانس ممبران غشای خارجی به 
نام “translocator” یا “دامین بتا” تشکیل شده است. بخشی 
از دامی��ن پس��نجر در میان منفذ ترانس��لوکاتور داخل غش��ای 
خارجی که س��اختار پروتئینی بشکه  بتا دارد قرار گرفته است. 
این سیس��تم ترشحی همچون سایر سیس��تم  های انتقال دهنده  
غش��ای خارجی به وجود گرادی��ان ATP یا پروتون به عنوان 

منبع انرژی به منظور انتقال سوبسترا نیاز ندارد )52(. 
ماش��ین ترش��حی تیپ V به 5 زیر کالس A تا E تقس��یم 
م��ی  ش��ود. بع��د از انتق��ال سوبس��ترا از ورای IM به فضای 
پری پالسمیک، این پلی پپتیدها توسط چاپرون  های اختصاصی 
پری پالسمیک به شکل تانخورده باقی می  ماند. مطالعات اخیر 
موجب شناس��ایی یکی از این چاپرون  های پری پالس��میک با 
نام SurA شده است که باعث بهبود ترشح سوبسترا از طریق 
 Bam شده اس��ت )53(. کمپلکس V سیس��تم ترش��حی تیپ 
لیپوپروتئی��ن  BamA و 4  اینترن��ال  پروتئی��ن   ک��ه ش��امل 
 BamD, BamC , BamB و BamE است در همکاری با 
پروتئین ترانسلوکاتور در ورود بسیاری از مواد به داخل غشای 

خارجی دخیل است )54(.
مکانیس��م ترشح سوبس��ترا به OM در این سیستم ترشحی 
هن��وز در هال��ه  ای از ابهام اس��ت. تصور امروزی م��ا از این 
سیس��تم ترشحی نش��ان از خودبخودی نبودن سیستم ترشحی 
اتوترنس��پورتر یا V اس��ت و نش��ان از همکاری دو کمپلکس 
Bam و زیر واحدهای پس��نجر و ترانس��لوکیتور برای انتقال 

سوبسترا است )55(.

VI سیستم ترشحی تیپ
سیس��تم ترشحی تیپ VI یکی از مس��یرهای ترشحی تازه 
شناخته ش��ده است که از سال 2000 میالدی به بعد اطالعاتی 
مبن��ی بر وج��ود آن و ن��وع فعالیتش در انتق��ال پروتئین  های 
توکس��یک به داخل س��لول  های یوکاریوت��ی و پروکاریوتی و 
نق��ش مح��وری آن در پاتوژنز برخی از باکت��ری  ها ردیابی و 
کشف شد. بیشترین دانش ما از این مسیر ترشحی باز می  گردد 
به س��ال 2006 هنگامی که این سیستم به طور گسترده بر روی 
Proteobacteria ردیابی و بررسی شد. این سیستم ترشحی 
متشکل از 13 زیر واحد محافظت شده، اجزاء ضروری مرکزی 
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و همچنین اجزاء فرعی است )46،47(.
سیس��تم ترشحی تیپ VI از 2 کمپلکس اصلی تشکیل شده 
است: کمپلکس غش��ایی که شامل پروتئین  های داخل غشایی 
اس��ت که هومولوگ اجزا سیس��تم ترش��حی تیپ IV است و 
دیگ��ری کمپلک��س دم که هومول��وگ دم  های قاب��ل انقباض 
باکتریوفاژ است )48(. کمپلکس Tail در سیستم ترشحی تیپ 
VI به انولوپ و پوش��ش س��لول به واس��طه  کمپلکس غشایی 
لنگر می  اندازد. Tail sheath یک س��اختمان طویل توبوالر 
است که تقریبا عمود بر غشا قرار گرفته و در عمق سیتوپالسم 

باکتری گسترش یافته است )49(.
مکانیس��م دقیق انقباض Hcp تیوب هنوز ناشناخته باقی 
مانده اس��ت. بر اساس مدل  های پیشنهاد شده در سال های 
اخیر به نظر می  رس��د به دنبال یک س��یگنال خارج سلولی 
ناشناخته، کنفورماس��یون کمپلکس پایه تغییر کرده و باعث 
انقب��اض از sheath می  ش��ود، که نتیج��ه  آن جابجایی از 
تیوب Hcp در داخل هترودیمرهای TssB–TssC ش��ده 
و VgrG spike وارد س��لول هدف می  ش��ود. عاملی که 
باعث پرتاب ش��دن ناگهانی تیوب Hcp به س��مت خارج 
س��لول می  ش��ود به نظر به دلیل حضور زی��ر واحدی بنام 
ClpV  اس��ت چرا که بررسی  ها نشان می  دهد در سیستم 
 ClpV فرانسیس��ال که فاقد هومولوگ VI ترش��حی تیپ

است فاقد چنین رفتار دینامیکی است )50، 46(. 

شکل  2: نمایی از سیستم ترشحی تیپ VII در 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

VII سیستم ترشحی تیپ
سیس��تم ترش��حی تیپ VII جدیدترین ماشین ترشحی 
بررسی شده در باکتری  هاست که تاکنون تنها در ویروالنس 
مایکوباکتره��ا همچون مایکوباکتری��وم توبرکلوزیس نقش 
آن شناس��ایی ش��ده اس��ت. پوش��ش دیواره مایکوباکترها 
ش��امل یک غشای پالس��مایی معادل غش��ای داخلی گرم 
منفی ها، یک فضای پری پالس��میک واجد پپتیدوگلیکان و 
آرابینوگاالکت��ان و در نهایت یک کمپلکس ضخیم غش��ای 
خارجی واجد پوش��ش لیپیدی- مومی مایکولیک اس��ید به 
نام "mycomembrane” می  باش��د. سیس��تم ترش��حی 
تیپ VII برای نخس��تین بار در س��ال 2003 شناسایی و به 
ESX-1 نامیده ش��د. این ماش��ین ترشحی توسط لوکوسی 
در مایکوباکت��ری  ه��ا ک��د می  ش��ود که ای��ن لوکوس در 
س��ویه های ضعیف شده مایکوباکتریوم بویس به نام "باسیل 
کالم��ت وگورین" اس��ت که از آن برای س��اخت واکس��ن 
علیه توبرکلوزیس اس��تفاده می  ش��ود. کالستر ژنی سیستم 
ترشحی تیپ VII در باکتری  های گرم مثبت مختلفی چون 
استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز و باسیلوس 

سوبتیلیس شناسایی شده است )56(.
سیس��تم ترش��حی تیپ VII یک کمپلکس پروتئین 1/5 
مگادالتونی اس��ت که ش��امل یک کمپلکس IM محافظت 
ش��ده و یک دستگاه س��یتوزولیک می  باش��د. کانال هسته 
 EccB, متش��کل از پروتئی��ن  ه��ای داخ��ل غش��ایی IM
EccC, EccD و EccE اس��ت که کانال مرکزی غش��ای 
داخلی این سیس��تم ترشحی را می  سازد. EccC زیر واحد 
ATPase سیتوپالس��میک اس��ت.  EccD نق��ش کان��ال 
مرکزی این سیس��تم ترش��حی را بازی کرده و در ارتباط با 
میکوزین MycP، یک پروتئاز غش��ایی دخیل در پردازش 
سوبسترا اس��ت. در سیتوپالسم باکتری 2 پروتئین فرعی به 
نام  ه��ای EccA که یک ATPase داخل سیتوپالس��می 
و دیگ��ری EspG ک��ه به سوبس��ترا متصل ش��ده و نقش 
چاپرونی را ایفا می  کند، تس��هیل کننده ترش��ح سوبس��ترا 
است. ش��ناخت ما از این سیستم ترش��حی جدید الکشف 
هنوز در مراحل ابتدایی خود اس��ت و ندانسته  های زیادی 
 در ای��ن سیس��تم ترش��حی وج��ود دارد که چش��م انتظار

 بررسی  های آینده است )55(.



32
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  تابستان 1395- شماره 32

سیستم ترشحی و مواد آنتی باکتریال
بی ش��ک آنتی بیوتیک ها یک��ی از موثرترین، موفق  ترین 
و ک��م  هزینه  ترین کالس دارویی اس��ت که ب��رای درمان 
بیماری  ه��ا در دس��ترس ق��رار دارد. در س��ال  ه��ای اخیر 
 اس��تفاده  کنترل نش��ده از آن  ها منجر به ایجاد پاتوژن  های

 multidrug resistant ش��ده اس��ت ک��ه زن��گ خطر 
انقض��اء آنتی بیوتیک ه��ای قدیمی را به ص��دا درآورده و 
جه��ان را نیازمن��د ابداع داروهای نوین و گس��ترش درمان 
  ه��ای جدید برای مبارزه با این دس��ت باکتری  های عفونی

 کرده است )57(. 
از این می��ان کالس  های متعددی از ترکیبات ش��یمیایی 
و اثر آن بر روی سیس��تم ترش��حی تیپ III بررس��ی شده 
اس��ت. اگر چه مکانیس��م فعالیت بیش��تر این مولکول  های 
ش��یمیایی فاش نشده و شاید دس��ت نیافتنی باشد، ولی اثر 
آن  ها بر روی سیستم ترشحی تیپ III توسط پژوهشگران 
ب��ه اثب��ات رس��یده اس��ت. Phenoxyacetamides و 
 Pseudomonasاثرات مهاری علیه benzimidazoles
 Yersinia pseudotuberculosis و   aeruginosa
از خود نش��ان داده  اند. بررس��ی  ه��ا از اثر مه��ار کنندگی 
salicilydene acylhydrazides بر روی این سیس��تم 
ترش��حی در بس��یاری از باکتری  های گ��رم منفی حکایت 
دارد. Thiazolidinones باع��ث کاهش تعداد کمپلکس 
س��وزنی سیستم ترشحی تیپ III در س��المونال تیفیموریم 
ش��ده و همچنین اثراتی بر روی سیستم ترشحی تیپ II در 
سودوموناس ها می  گذارد که به نظر به خاطر وجود پروتئین 
س��کرتین مشترک در این دو سیس��تم ترشحی است. عمده 
مش��کل ما در کاربرد این مواد مهاری مکانیسم عمل آن  ها 
است که دست پژوهشگران را در استفاده از آن  ها به عنوان 

داروی درمانی بسته می  گذارد )59، 58(.
ع��الوه ب��ر اثر م��واد مهاری بر روی سیس��تم ترش��حی 
 IV اثر این مواد بر روی سیس��تم ترش��حی تیپ III تی��پ
نیز بررس��ی شده اس��ت که نتایج جالب توجهی را از خود 
نش��ان داده  اند. به عنوان مثال مطالعات موتاس��یون نش��ان 

داد ک��ه دیمریزاس��یون VirB8 اث��رات وخیمی را بر روی 
عملکرد سیس��تم ترش��حی تیپ IV در بروس��ال سوئیس 
دارد. همین دس��تاورد عاملی بر بررسی اثر 30000 ترکیب 
مهار کننده و شناس��ایی 48 ترکیب مهاری سیستم ترشحی 
تی��پ IV به کم��ک دیمریزاس��یون VirB8 در بروس��ال 
آبورت��وس ش��ود. یک��ی از ای��ن ترکیب��ات B81–2 بوده 
 که باعث مهار رش��د داخل س��لولی بروس��ال آبورتوس در 

ماکروفاژها شده است )61 ،60(.

بحث و نتیجه گیری
دانش امروز ما از سیس��تم  های ترش��حی برآیند بیش از 
74 س��ال پژوهش دانش  پژوهان مختلف در این باره است. 
شناسایی و بررسی ابعاد جدید و پیچیده  این نانوماشین  های 
ماکرومولکولی ما را با ابع��اد جدیدی از پاتوژنز باکتری  ها 
آشنا س��اخت و نشان داد سیستم  های ترشحی تا چه میزان 
برای بقا و آدپته شدن میکروارگانیسم  های مختلف با محیط 
اطرافشان اهمیت دارد. اهمیتی که جرقه  تولید نسل جدیدی 
از داروها، واکسن  ها و آنتی  ویروالنت  های میکروبی شده 
است. جرقه  ای که پشتوانه  آن وجود پیشرفت  های گسترده  
درک م��ا از س��اختار مولکولی این ماش��ین  های ترش��حی 
باکتریال اس��ت. دانش پژوهان امیدوارن��د که دانش بنیادی 
گس��ترده  دیروز تا امروز بتواند پلی باش��د برای رسیدن به 
یک محصول زیس��تی کارا برای مص��ارف درمانی در آینده 
ت��ا بتوان��د پاس��خگوی مقاوم��ت دارویی چند ده��ه اخیر 
میکروارگانیس��م ها باشد. دانستن مکانیس��م و ساختار این 
سیستم  های ترش��حی برای رسیدن به استفاده  ای کاربردی 
از آن  ها امری است ضروری تا بتوان بر روی دانش بنیادین 
حاصله از گذش��تگان، پلی برای رسیدن به دانش کاربردی 
آینده زد، ولی با وجود گس��ترش دانش ما از سیس��تم  های 
ترشحی هنوز سواالت زیادی در این باره بی  پاسخ باقیمانده 
اس��ت. سواالتی که بدون رس��یدن به پاسخ آن  ها، عمال به 
کارگی��ری از این دانش ب��رای حصول نتیج��ه  کاربردی به 

عنوان کاندید دارو و واکسن بی فایده خواهد بود.
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 پلی مورفیسم  rs1256054 در ژن گیرنده استروژن بتا
 و خطر ابتال به سرطان پستان

عنوان مکرر: پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن بتا 
و سرطان پستان   

این تحقیق توس��ط دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی- درمان��ی تهران  )گران��ت # 6165( تصویب و 

پشتیبانی مالی شده است.

چکیده
 زمین��ه و ه��دف: نق��ش ژن گیرن��ده اس��تروژن آلف��ا و بت��ا 
) ER -α , β ( در بروز س��رطان پستان غیر قابل انکار است. 
مطالعات اپیدمیولوژیک نش��ان داده اس��ت که الگوی س��ن 
بروز س��رطان پستان در ش��رق میانه، از ساکنین کشورهای 

غربی متفاوت است.
روش کار: اگ��زون ه��ای 3و7 در ژنER-β   در زن��ان 
مبت��ال به س��رطان پس��تان )150( و در افراد س��الم )147( 
جهت تشخیص هر گونه گوناگونی ژنتیکی به کمک روش 
 تکثیر پلی مورفیسم بر اس��اس ساختار فضایی تک زنجیره

DNA (SSCP- PCR)   مورد مطالعه قرار گرفتند. 
یافت��ه ه��ا: در اگ��زون 7 جهش��ی خام��وش به ش��کل 
پل��ی مورفیس��م ت��ک نوکلئوتی��دی )SNP( در ک��دون 
 392 و فق��ط در بیم��اران مبتال به س��رطان پس��تان )%5,7( 
)P= 0,01، χ2=17,122( مشاهده شد. آلل CTG در کدون 
C1176G( 392( ارتباط مس��تقیم با وقوع متاستاز در غدد 

لنفاوی را نشان می دهد.
نتیجه گیری: نتایج به دس��ت آمده در این تحقیق نش��ان 
دهنده آن است که پلی مورفیسم ER-β در اگزون 7 کدون 

C1176G( 392( با جنبه های مختلف از سرطان پستان و 
متاس��تاز گره های لنفاوی در گروه بیماران مبتال به سرطان 

پستان مرتبط است.
کلیدواژه: س��رطان پس��تان، پلی مورفیس��م، ژن گیرنده 

SSCP-PCR ،استروژن بتا

مقدمه
س��رطان پستان شایع ترین س��رطان در میان زنان در اکثر 
نقاط جهان از جمله ایران اس��ت. تف��اوت های جغرافیایی 
و تاثی��ر آن در بروز و میزان مرگ و میر ناش��ی از س��رطان 
پس��تان نش��ان می دهد که عوامل خطر ش��ناخته شده برای 
سرطان پستان در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده و عوامل 
محیطی اهمیت بیش��تری نس��بت به عوامل ژنتیکی در بروز 
این سرطان دارند ]1[. به عنوان مثال، ثابت شده است که در 
ایران زنان جوان در معرض خطر نسبتا بیشتری برای ابتال به 
سرطان پستان نسبت به همتاهای غربی خود هستند ]2،3[.

منشا سرطان پستان در س��لول های اپیتلیال مجاری غده 
پستانی است و این س��لول ها دارای گیرنده های استروژن 
)ERs( بوده که غده پس��تان نرمال در پاس��خ به اس��تروژن 
تخمدان تشکیل می گردد ]4[. فعال شدن استروژن از طریق 
ERs به واس��طه رونویس��ی ژن های مختلفی است که همه 
در تکثیر س��لولی نقش دارند. فقط بخش کوچکی )کمتر از 
5%( از س��رطان پس��تان ارثی اس��ت و از این تعداد، حدود 
 BRCA2، BRCA1، نیمی مس��تعد جهش در ژن ه��ای
PTEN، TP53 یا دیگر ژن های مس��تعد کننده س��رطان 
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شناخته شده است]7-5[. اما، مطالعه دو قلوها نشان می دهد 
که توارث سرطان پستان حدود 30% است ]8[، که احتماال 
ژن یا ژن های دیگری غیر از ژن های شناخته شده در خطر 
ابتال به سرطان سینه عمل می کنند. اگر چه هنوز به درستی 
معلوم نیس��ت ک��ه کدام نواحی ژنومی، ک��دام فعالیت های 
بیوش��یمیایی بدن و یا مسیر سیگنالینگ در بروز یا پیشرفت 

سرطان پستان نقش اساسی دارد.
شواهد اپیدمیولوژیک نش��ان می دهد که استروژن نقش 
حیاتی در بروز سرطان پستان در زنانی با قاعدگی زودرس 
و یائس��گی دیررس دارد. چاقی نیز با افزایش خطر ابتال به 
سرطان پستان مرتبط است؛ سنتز استروژن در بافت چربی، 
عام��ل اصلی ای��ن افزایش خطر اس��ت. داده های موجود، 
دخال��ت گیرنده اس��تروژن در فرآینده��ای مولکولی را در 

افزایش بروز سرطان پستان دخیل می داند ]10-15[.
 گوناگون��ی های پل��ی مورفی��ک ژن گیرنده اس��تروژن
 ER -α  با خطر ابتال به س��رطان پس��تان در سفید پوستان 
همراه است ]26-16[. اما، بر خالف ژن ER -α که به طور 
گس��ترده مورد مطالعه قرار گرفته است، برای اثبات دخالت 
ژن ER- β در س��رطان پستان ش��واهد بیشتری نیاز است 
]35-27[. در ح��ال حاضر، اطالع��ات پراکنده ای در مورد 
بی��ان، فراوان��ی جهش و تنوع آلل ژن ER- β در س��رطان 
پستان وجود دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی 
گیرنده هورمون استروئیدی در دو منطقه تصادفی )اگزون 3 
و 7( از ژن ER- β که ممکن است با خطر ابتال به سرطان 
پس��تان همراه باشد طراحی شده است و در نهایت هدف ما 
ایج��اد یک پایگاه داده ها برای پلی مورفیس��م های ژنتیکی 
ژن ER- β در ژنوم جامعه ایرانی )آس��یایی قفقاز( و تعیین 
ارتباط بین پلی مورفیس��م ER- β و ویژگی های مختلف 
بالینی قابل مشاهده در سرطان پستان در زنان ایران است. 

روش ها
جامعه مورد مطالعه

تحقی��ق حاضر ی��ک مطالع��ه  مورد- ش��اهد اس��ت که از 
فروردی��ن 1386 تا دی 1388 بر روی بیماران مبتال به س��رطان 
پستان )150 نفر( عمدتا س��اکن تهران، که به تازگی در انستیتو 
کانسر، مجتمع بیمارستان امام خمینی )ره( بیماریشان تشخیص 

 و تایی��د پاتولوژیکی ش��ده ب��ود صورت گرفت. گروه ش��اهد 
)N =147 نفر( شامل زنان سالم بدون هر سابقه سرطان پستان 
و یا هر نوع بیماری نئوپالس��تیک دیگر و همچنین بدون سابقه 
س��رطان پستان در بستگان درجه یک می باشد ]36 [. زنانی که 
در طول زندگی هیس��ترکتومی، یائسگی مصنوعی داشته و یا در 
معرض هر نوع اشعه و ش��یمی درمانی قرار داشته اند از مطالعه 
حذف ش��دند. شایان ذکر است که تمامی افراد شرکت کننده در 
این مطالعه و قبل از ورود به این تحقیق ملزم به مطالعه و امضای 
رضایت نامه کتبی آگاهانه  گردیدند. اطالعات جمعیتی و عوامل 
خطر ابتدا با استفاده از پرسشنامه کوتاه ساختاری شامل اطالعات 
مربوط به س��ن، وزن، قد، نژاد، مذه��ب، وضعیت تأهل، تعداد 
حاملگی و فرزندان، س��ن در تولد اولین فرزند، مدت متوس��ط 
دوره ش��یردهی  ، سابقه خانوادگی سرطان پستان )بستگان درجه 
یک(، سن شروع قاعدگی، س��ن در ازدواج، وضعیت یائسگی، 
سن یائسگی، گروه های خونی ABO، نژاد، سن شروع بیماری، 
متاس��تاز در گره های لنفاوی، مرحله سرطان در زمان آزمایش و 
 5ml در بافت سرطان پستان به دست آمد و سپس ER بیان ژن
خون محیطی همراه باEDTA  بر اس��اس پروتکل  تهیه ش��ده 
جمع آوری و جه��ت آزمایش های ژنومیک و تجزیه و تحلیل 

ژنوتایپی نگهداری شدند.
کم��ک  ژن ER– β ب��ه  در  گوناگون��ی  غربالگ��ری 
 روش تکثی��ر پلی مورفیس��م س��اختار فضایی ت��ک زنجیره 

 (SSCP- PCR) DNA
ب��ه منظور شناس��ایی ه��ر گونه تغیی��ر پلی مورفیس��م تک 
نوکلئوئیدی )SNP( در س��اختار دو اگزون منتخب )اگزون 3 و 
اگزون 7( از ER- β، روشSSCP - PCR مورد استفاده قرار 
گرفت. DNA  ژنومی از لکوسیت های خون با استفاده از کیت 
استخراج Cinnagen-Inc) Plus-™DNG، تهران، ایران( 
مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده استخراج شد. مجموعه ای 
از پرایمرها برای تکثیر اگزون های 3 و7 ژن  ER- β توسط نرم 

افزارprimer3 (V.0.4.0)  )جدول 1( طراحی شدند.
PCR تا 30 چرخه با مراحل زیر انجام گرفت: دناتوراس��یون 
واسرش��تی DNA ب��رای 30  ثانی��ه در دم��ای C °95، اتصال 

پرایمرها
برای 30 ثانیه در C °58 ، طویل ش��دن DNA  در 40  ثانیه 
در C °72 و مرحله طویل شدن نهایی در 5 دقیقه در دمای ° 72
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SSCP الکتروفورز بر روی ژل
پل��ی اکری��ل آمی��د 12 درص��د )29:1 آکریل آمی��د و/ بیس 
 آکری��ل آمی��د( انجام ش��د )V= 200(، به مدت 20 س��اعت در

 C ° 16. سپس جهت مشاهده باندها رنگ آمیزی با نیترات نقره 
 )1%( اس��تفاده شد. شناس��ایی و تایید باند غیر معمول حاصل از

 SSCP- PCR، پس از استخراج از ژل آگارز با استفاده از کیت 
اس��تخراج  Fermentas# K015)  DNA، آلم��ان( صورت 

گرفت و ابتدا با پرایمر رفت )Forward( به کمک
Applied Big dye Terminator V3.1 Cycle 
Sequencing kit protocol, (16 capillaries) ABI 
3130XL -با (Biosystem Kit, Microgen Co., USA) 

  تعیین توالی شد.
جه��ت تایی��د توال��ی ه��ای پلی مورفی��ک پ��س از خالص 
اس��تخراج کی��ت  از  اس��تفاده  ب��ا   PCR محص��ول   س��ازی 

   PCR QIAquick ( Germany ،QIAGEN)  خال��ص 
شده و سپس با پرایمر برگشت (Reverse( مجددا تعیین توالی 

شدند.

آنالیز آماری
داده ه��ا با اس��تفاده از ن��رم اف��زار SPSS-16 و آزمون کای 
اس��کوئر )χ2( تجزیه و تحلیل شدند و نسبت شانس )OR( نیز 
محاسبه گردید. س��طح معنی داری آزمون ها کمتر از  0.05 در 

نظر گرفته شد.

نتایج
در این مطالعه، 150 بیمار با س��رطان پس��تان با متوس��ط   سن 
47,49 ± 11,43 س��ال و 147 زن ب��دون س��ابقه خانوادگ��ی 
سرطان پس��تان با متوسط   س��ن   40,75 ± 10,54 سال به عنوان 
گروه ش��اهد انتخاب ش��دند. در اگزون ش��ماره 3، هیچ جهش 
جدید و ی��ا  SNP در جمعیت مورد مطالعه پیدا نش��د. اگزون 
 شماره 7 نش��ان داد که جهشی ساکت به شکل SNP در کدون
 rs1256054،(Lue 392 Lue) 392 (dbSNP128) ک��ه 
در آن نوکلئوتی��د C به G (G 1176 C)  تبدیل ش��ده ولی هر 
دو کدون CTC و CTG برای اس��ید آمینه لوس��ین رمزگذاری 
می کنند. در حالی که  پلی مورفیس��م کدون 392 فقط در بیماران 
وج��ود داش��ت، فراوانی های به دس��ت آمده از لح��اظ آماری 

معن��ی دار نیز ب��ود، 8,7% ب��رای ژنوتی��پ CG، و 1,3% برای 
 ژنوتی��پ GG در مقایس��ه با CC %90,0 ب��رای ژنوتیپ نرمال

 ( P=0,029، χ2= 4,769) )جدول 2(.
در میان تمام عوامل خطر مورد مطالعه در سرطان پستان، تنها 
دو عام��ل  نژاد و گروه خونی ABO، تف��اوت معنی داری بین 
گروه مورد و ش��اهد نش��ان دادند )P>0,05 (، به طوری که در 
اس��تان فارس در میان بیماران هتروزیگوت CG توزیع فراوانی 
ژنوتیپی معن��ی دار ب��ود )P=0,003 ، χ2= 9,11(  و همچنین 
 A گروه ه��ای خونی ،ABO در مطالع��ه چه��ار گروه خون��ی
 و B تف��اوت معنی داری بین گروه مورد و ش��اهد نش��ان دادند 
 )P=0,027 ، χ2=4,920 و P=0,024 ، χ2=5,108(  )جدول 3(.

در می��ان بیم��اران مبت��ال به س��رطان پس��تان، 70,1 با درصد 
س��ابقه فامیلی درجه یک سرطان پس��تان که از این میان %52,6 
با ژنوتی��پ CG و 10,5% ب��ا ژنوتیپ GG بودن��د و 2,3% از 
 CG آن ها نیز بدون س��ابقه فامیلی س��رطان پس��تان و ژنوتیپ
 را نش��ان دادند که این اختالف نیز از نظ��ر آماری معنی دار بود
 )P=0,001 ، χ2=27,645(. ع��الوه بر این، اختالف، در فراوانی 
ژنوتیپی در بیماران مبتال به س��رطان پستان با متاستاز LN، برای 
مجموع ژنوتیپ های CG وGG ,39%، در مقایس��ه با بیماران 
مبتال به سرطان پستان بدون متاستاز LN در شرایط مشابه 4.7%  

)P=0,001 ، χ2=17,314( معنی دار بود )جدول 4(. 
توجه��ی  قاب��ل  می��زان  ب��ه   392G آل��ل   فراوان��ی 
)P =  0,032 ،  χ2 =4,583( در بیماران مبتال به س��رطان پستان 
با س��ن ش��روع قاعدگی 12 س��ال و پایین تر )9,2%( نسبت به 
بیمارانی که سن شروع قاعدگی باالتر از 12 سال داشتند )%3,3( 
باالتر بود. همچنین فراوانی آلل  392G به میزان قابل توجهی در 
بیماران مبتال به سرطان با سابقه سرطان پستان در فامیل درجه یک 
)36,8%( نسبت به افراد بدون سابقه فامیلی سرطان پستان باالتر 
 392G 1,1%، با تفاوت 35,7%( بود. عالوه بر این، فراوانی آلل(
نیز به میزان قابل توجهی در بیماران مبتال به س��رطان با متاستاز 
LN )23,9%( نس��بت به افراد  بدون متاس��تاز LN (%2.4) با 
تف��اوت 21,5% باالتر بود و چنانچه انتظار می رود، فراوانی آلل 
"392C  به طور قابل توجهی در بیماران مبتال به س��رطان با متاستاز
LN  (%76.1)  نس��بت به بیماران بدونLN متاستاز )%97,6( 

پایین تر بود ) P = 0,001  ، χ2 =33,838( )جدول 5(. 
همبس��تگی معنی داری در بیمارانی با س��ابقه فامیلی سرطان 
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پس��تان در بستگان درجه یک و متاس��تاز LN مشاهده شد، که 
با محاس��به ORS در جدول 6 نش��ان داده ش��ده است. هنگامی 
که سرطان پس��تان به تنهایی مورد بررسی قرار می گیرد، توزیع 
 فراوان��ی ژنوتیپی تفاوت معنی داری را در گروه مورد و ش��اهد 
)P =0,029( به نمایش می گذارد. خطر برآورد شده برای ژنوتیپ 
نرمال CC در بیماران )47,9%( و در گروه شاهد باالتر )%52,1( 
بود و این در حالی است که، ژنوتیپ CG و یا ژنوتیپ GG در 
کدون 392 فقط در بیماران مبتال به سرطان پستان مشاهده شد نه 

در افراد سالم.
ع��الوه بر این، توزیع فراوانی ژنوتیپی در وجود یا عدم وجود 
س��ابقه فامیلی سرطان پستان در بستگان درجه یک فراوانی های 
متف��اوت و از لح��اظ آماری معن��ی داری را برای ک��دون 392 
)P=0,001( و LN متاس��تاز به نمایش گذاش��ته است. ژنوتیپ 
هتروزیگوتCG  در بیماران با س��ابقه فامیلی سرطان پستان در 
بستگان درجه یک نسبت به گروه دیگر تقریبا 3 برابر بوده و خطر 
نس��بی  برای بیماران با سابقه فامیلی برابر 0/016 و در جامعه با 
اطمینان %95 در محدوده 0/004 - 0/073 می باش��د. مضافا این 
که ژنوتیپ هتروزیگوتCG  در بیماران با متاستاز غدد لنفاوی 
نسبت به گروه دیگر بیش��تر بوده و خطر نسبی  برای بیماران با 
متاس��تاز غدد لنفاوی براب��ر 0/099 و در جامعه با اطمینان 95% 
در محدوده 0/337 - 0/029 می باش��د و این در حالی است که 
ژنوتیپ GG تنها در افراد با سابقه فامیلی سرطان پستان و متاستاز 

LN )جدول 6( مشاهده شد.

بحث 
ER-β یکی از عوامل مهم در مکانیس��م عمل اس��تروژن در 
بس��یاری از بافت ها، از جمله سیس��تم اعصاب مرکزی، سیستم 
قلبی عروقی، سیستم ایمنی بدن، دستگاه ادراری، دستگاه گوارش، 
کلیه ها و ریه ها می باش��د. گوناگونی های این ژن آشکارا عامل 
ایجاد زمینه مستعد برای بروز سرطان پستان است ]37[. مطالعات 
متعددی در بررس��ی ارتباط ان��واع گوناگونی ژن ER-β و خطر 
 ابتال به س��رطان پس��تان در جمعیت های مختل��ف وجود دارد 
]35-27[، اما به جزZheng  و همکاران، هیچ یک از تحقیقات 
فوق پلی مورفیس��م rs1256054 را شامل نمی شود ]29[ . سه 
پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در رابطه با ژن ER-α و سرطان 
پستان قبال مورد مطالعه قرار گرفته است ]24-22[. مطالعه حاضر 

ب��ا تمرکز بر تغییرات ژنتیک��ی ژن ER-β در بیم��اران مبتال به 
س��رطان پستان برای اولین بار در ایران صورت گرفته است. این 
SNP )تغییر کدون CTC به CTG( تنها در گروه بیمار مبتال به 
سرطان دیده شد، که معنی دار بودن )P=0,029( افزایش ژنوتیپ 
CG )8,7%( در مقایسه با ژنوتیپ GG )1,3%(، نشان می دهد 
ژنوتیپ CG می تواند عامل خطر برای ابتال به س��رطان پستان 
 CG به حس��اب آید )جدول 2(. عالوه بر این، فراوانی ژنوتیپ
در نژاد فارس و همچنین در هر دو خون A و B در مقایس��ه با 
دیگ��ر عوامل خطر )به ترتی��ب 10%،11,1% و 14,3%( افزایش 
قابل توجهی  را نشان می دهند که این خود نمایانگر آن است که 
ژنوتیپ CG و ویژگی های ذکر ش��ده ممکن است در استعداد 
ابتال به س��رطان پستان نقش داشته باش��ند )جدول 3(. گزارش 
نشان می دهد کهSNP  ها در مناطق مختلف ژن ER-β نه تنها 
 با سرطان پس��تان بلکه با بیماری های چون بی اشتهایی عصبی 
و   (Parkinson) پارکینس��ون   ،(anorexia nervosa)
 اخت��الل در تخم��ک گ��ذاری )ovulatory ( نی��ز ارتباط دارد

.]27-28،38-41[ 
همچنی��ن افزایش فراوانی ژنوتیپ CG در بیماران با س��ابقه 
فامیلی س��رطان پس��تان )در فامیل درجه یک( نسبت به بیماران 
بدون س��ابقه فامیلی س��رطان پس��تان تفاوت 50,3 % را نشان 
می دهد، که این تفاوت  برای ژنوتیپ GG بسیار کمتر و %10,5 
است. این تفاوت فاحش  نشان می دهد که ژنوتیپ CG ممکن 
است در بروز سرطان پستان فامیلی بیش از  ژنوتیپ GG نقش 
داشته باشد. همین شرایط را هنگامی که وضعیت متاستازLN را 
در بیماران مورد مطالعه قرار دادیم مش��اهده ش��د، به طوری که 
فراوانی ژنوتیپCG 21,7% بیش��تر از بیمارانی بود که  متاستاز 
 %8,7 GG را نداشتند در حالی که این تفاوت برای ژنوتیپ LN
بود و این نتیجه نیز نشان می دهد که ژنوتیپ CG ممکن است 
مرتبط با  ایجاد متاس��تاز LN در سرطان پس��تان در ایران باشد 

)جدول4 (.
برخی از مطالعات از جمله تحقیقات انجام شده در شانگهای 
]29[، فنالن��د ]30[ و ای��االت متحده آمری��کا ]31[ هیچ تفاوت 
آماری معنی داری بین فراوانی آلل ها در دو گروه مورد و شاهد 
دیده نشده است. با این حال، تعدادی از تحقیقات انجام شده در 
جمعیت های مختلف از جمله سوئد ]32[، هند ]27[، آلمان ]33[ 
و ژاپن ]40[ مشابه نتایج ما، تفاوت آماری معنی داری بین فراوانی 
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آلل ها در گروه مورد و ش��اهد پی��دا کرده اند. نتایج فوق ارتباط 
بین پلی مورفیس��م کدون 392 و بروز س��رطان پستان را تقویت 
می کند. عالوه بر این، فراوانی آلل G در بیماران با سابقه سرطان 
پس��تان در فامیل درجه یک در مقایسه با در بیماران بدون سابقه 
سرطان پس��تان در فامیل درجه یک به میزان قابل توجهی باالتر 
بود )با اختالف 35,7%(. افزایش فراوانی آلل G نیز در بیماران با 
متاس��تاز LN در مقایسه با بیماران بدون متاستاز LN با اختالف 
21,5% مشاهده شد )P=0,001( که نشان می دهد که حضور آلل 
G ممکن است نقش عامل پیش بینی کننده هم در ابتال به سرطان 
پستان فامیلی و هم پیشرفت بیماری به شکل متاستاز LN داشته 
باشد )جدول 5(. به عنوان یک ابزار عملی، رابطه بین کدون 392 
و احتم��ال متاس��تاز LN در نقش یک ش��اخص بالینی در طول 
ارزیابی قبل از عمل جراحی می بایس��ت بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. بررسی  گوناگونی کدون 392 در پیش بینی تهاجم سرطان 
به غدد لنفاوی که با عود موضعی و چگونگی پیش��رفت بیماری 
همراه اس��ت ش��اخص مهمی در زمان تصمیم گیری برای انجام 

شیمی درمانی محسوب می شود. ]42-45[
ب��ا این حال، هنوز ارتباط بین پلی مورفیس��م های س��اکت و 
فنوتی��پ مش��خص نیس��ت. یک��ی از احتماالت، آن اس��ت که 
پلی مورفیسم ساکت در ارتباط با یک جهش ژنتیکی دیگری است 
که به طور مس��تقیم تحت تاثیر فنوتیپ سرطان پستان قرار دارد. 
احتمال دیگر آن اس��ت که ترکی��ب نوکلئوتیدی در جایگاه یک 
پلی مورفیسم س��اکت می تواند با تغییر سطح بیان ژن استروژن، 

منجر به متاستاز غدد لنفاوی در سرطان گردد.
ژنوتیپ ه��ای ER-β ب��ا ویژگی های بالینی انتخاب ش��ده 
درسرطان پستان، از جمله سن منارک، سابقه فامیلی سرطان پستان 
و متاستاز LN مقایسه شدند. ارتباط معنی داری )P=0,001( بین 
سابقه فامیلی سرطان پستان و متاستاز LN یافت شد، که با اندازه 
ORs ارائه و در جدول 6 نش��ان داده شده است. از طرف دیگر 
خطر برآورد ش��ده برای بیماران با س��ابقه فامیلی سرطان پستان 
و بیم��اران با متاس��تاز LN که برای ک��دون 392 هتروزیگوت 
بودند نسبت به گروه شاهد بسیار پائین تر بود )به ترتیب0,016 
=OR و 0,099 با CI %95(. این نتیجه نش��ان می دهد که پلی 
مورفیس��م کدون 392 خطر ابتال به سرطان پستان را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد. با توجه به نتایج فوق، گرچه SNP در کدون 392 

ممکن اس��ت در بروز سرطان پستان فامیلی و متاستاز LN موثر 
باشد اما نمی تواند به عنوان عامل خطر در ابتال به سرطان پستان 

در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری
ک��دون مورفیس��م  پل��ی  ارتب��اط  تحقی��ق  ای��ن  در    
 CTG / CTC 392 ب��ا افزایش خطر ابتال به س��رطان پس��تان 
فامیلی و متاس��تاز LN مطالعه ش��د. عالوه بر این، مشخص شد 
که هتروزیگوس��یتی CG خطر ابتال به س��رطان پستان فامیلی و 
LN متاستاز را افزایش می دهد. با این حال، نتایج ما این مفهوم 
را می رس��انند که SNP های مورد مطالعه نقش��ی در اتیولوژی 
 ER-β س��رطان پس��تان بازی نمی کنن��د و پلی مورفیس��م ژن
اس��ت که می تواند در افزایش اس��تعداد ابتال به س��رطان پستان 
 ER-β نقش داش��ته باش��د. این اولین مطالعه در گوناگونی ژن
و ارتباط آن با فاکتور های مختلف خطر در س��رطان پس��تان در 
ایران اس��ت. در حال حاضر ژن ER-β، در ارزیابی های قبل از 
عمل جراحی می تواند شاخص مهمی برای پیش بینی متاستاز به 
گره های لنفاوی در س��رطان پستان باشد. تجزیه و تحلیل های 
گسترده تری برای مشخص شدن نقش پلی مورفیسم ER-β در 
اس��تعداد ابتال به سرطان پستان نیاز اس��ت. در ادامه این مطالعه 
پیش��نهاد می شود با بررس��ی نواحی دیگر ژن ER-β اطالعات 
 کافی جدید در زمینه زیست شناسی و اتیولوژی پیچیده سرطان

 پستان فراهم آید.

اختصارات
 :ESR ،فاصله اطمین��ان :CI ،ش��اخص توده ب��دن :BMI  
گیرن��ده اس��تروژن، LN: گ��ره ه��ای لنف��اوی، PCR: واکنش 
 زنجیره ای پلیمراز، ارهاش خون یا سیستم گروه خون رئوسوس
 SNP: (Rh) : پلی مورفیس��م تک نوکلئوتیدی، SSCP: پلی 

  DNAمورفیسم شکل فضایی تک رشته
تقدیرنامه 

این تحقیق توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تهران گرانت # 6165 حمایت مالی و پشتیبانی شده است 
که در اینجا نویسنده مقاله مراتب قدردانی و تشکر خود را اعالم 

می نماید. 
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جدول 1- توالی پرایمر های اگزون های 3 و7 ژن  گیرنده استروژن بتا
Polymor-
phism site

Melting 
temperature 

[oC]
Oligonucleotic sequences Sequence size

Exon 3 59.23

59.86

Primers for PCR reaction 

F  TTGCTCCCTAGAGAGACACTGA

R  CTTCACACGACCAGACTCCA

151

Exon 7 60.04

60.14

Primers for PCR reaction

F 5' GATGAGGGGAAATGCGTAGA 3'

R 5' GGCCCAGCTGTGTGATTACT 3'

156

جدول 2. فراوانی توزیع ژنوتیپ ها در کدان 392  اگزون 7 ژن استروژن به گیرنده β در جمعیت مورد مطالعه:گروه سرطان 
پستان در مقابل گروه شاهد

نتیجه تست مجموع c هموزیگوت b هتروزیگوت aنرمال
کدان392

 گروه
درصد درصد درصد درصد

χ2=4.769
P=0.029

100 1.3 8.7 90.0 مورد 
100 - - 100 کنترل
100 0.7 4.4 94.9 مجموع

aGenotype normal, CTC/CTC, b Genotype heterozygote, CTC/CTG, c Genotype homozygote, CTG/CTG

.
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جدول 3. فراوانی توزیع ژنوتیپی در کدان 392 در اگزون 7 استروژن گیرنده β ژن و عوامل خطر عمده در جمعیت مورد مطالعه: گروه سرطان پستان، 
در مقابل گروه شاهد

                    کدان 392

مشخصه             گروه
aنرمالb  هتروزیگوتc مجموعهموزیگوت

نتیجه تست
 درصددرصددرصددرصد

سن شروع قاعدگی )سال(

</=12
83.315.01.7100مورد

χ2=1.887

P=0.169
100--100کنترل

89.69.41.0100مجموع

>12

94.44.41.1100مورد
χ2=2.229

P=0.135
100--100کنترل

97.52.00.5100مجموع

مجموع
908.71.3100مورد
100--100کنترل

94.94.40.7100مجموع

نژاد

عرب و ارمنی 
100--100مورد

- 100---کنترل
100--100مجموع

فارس
100χ2=9.11-90.010.0مورد

P=0.003
100--100کنترل

100-95.94.1مجموع

لر و کرد
83.311.15.6100χ2=0.697مورد

P=0.404
100--100کنترل

88.97.43.7100مجموع

ترک
93.54.32.2100χ2=1.17مورد

P=0.279
100--100کنترل

96.52.41.1100مجموع

گیلکی و مازندرانی
100χ2=1.527-87.013.0مورد

P=0.217
100--100کنترل

100-91.28.8مجموع

مجموع
90.08.71.3100مورد
100--کنترل

94.94.40.7100مجموع
ABO گروه خون

A
100χ2=4.920-88.911.1مورد

P=0.027
100--100کنترل

100-95.74.3مجموع

B
100χ2=5.106-85.714.3مورد

P=0.024
100--100کنترل

100-95.94.1مجموع

AB
100--100مورد

- 100--100کنترل
100--100مجموع

O
90.37.81.9100χ2=1.884مورد

P=0.17
100--100کنترل

93.65.11.3100مجموع

مجموع
908.71.3100مورد
100--100کنترل

94.94.40.7100مجموع

a Genotype normal or 00, CTC/CTC, b Genotype heterozygote or 01, CTC/CTG, Genotype homozygote or 11, CTG/CTG
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جدول 4. توزیع فراوانی ژنوتیپ ها در کدان 392 اگزون 7 گیرنده استروژن β ژن و ویژگی های دموگرافیک و عوامل خطر 
عمده

                         کدان 392

مشخصه

a  نرمالb  هتروزیگوتc مجموعهموزیگوت
نتیجه تست

درصددرصددرصددرصد

BMI (kg/m2)             
</=18.580.020.0-100

χ2=0.144
P=0.705

18.5-24.991.27.01.8100
25-29.990.99.1-100

>3087.99.13.0100

90.08.71.3100مجموع

سن شروع سرطان پستان )به سال(
</=4091.78.3-100χ2=0.959

P=0.328 >4089.28.82.0100

90.08.71.3100مجموع

سابقه خانوادگی سرطان پستان
درجه اول خانواده را تحت تاثیر 

قرار می دهد
36.852.610.5100χ2=27.645

P=0.001
100-97.72.3تحت تاثیر قرار نمی دهد

908.71.3100مجموع

متاستاز غدد لنفاوی
60.930.48.7100χ2=17.314بلی 

P=0.001 100-95.34.7خیر

90.08.71.3100مجموع

بیان ER در بافت سرطان پستان
80.015.05.0100مثبت

χ2=4.799
P=0.028 100-94.65.4منفی

100-88.911.1بررسی نشده

90.08.71.3100مجموع

a Genotype normal, CTC/CTC, b Genotype heterozygote, CTC/CTG, Genotype homozygote, CTG/CTG
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جدول 5. فراوانی ژنوتیپی و آللی کدان CTC / CTC( 392( اگزون 7، استروژن گیرنده β  در جمعیت مورد مطالعه: گروه مبتال به سرطان 
پستان در مقابل گروه شاهد وگوه مبتال به سرطان پستان در حضور در مقابل عدم حضور عوامل خطر عمده

                          کدان 392
مشخصه

ER-β genotypesER-β Alleles

CTC/CTCaCTC/CTGbCTG/CTGcCTCdCTGe

سرطان پستان
135(90.0%)13(8.7%)2(1.3%)283(94.3%)17(5.7%)(n=150)مورد 

-147(100%)--294(100%)(n=147)کنترل

   χ2=4.769 ,   P=0.029  χ2=17.122 ,   P=0.001

سن شروع قاعدگی )سال(
</=12(n=60)50(83.3%)9(15.0%)1(1.7%)109(90.8%)11(9.2%)
>12(n=90)85(94.4%)4(4.4%)1(1.2%)174(96.7%)6(3.3%)

χ2=0.604 ,   P=0.437χ2=4.583 ,   P=0.032

سن یائسگی )سال(
=<50(n=47)41(87.2%)5(10.6%)1(2.2%)87(92.6%)7(7.4%)
>50(n=12)12(100%)--24(100%)-

χ2=0.528 ,   P=0.467χ2=1.884 ,   P=0.17

ABO گروه خون
A(n=27)24(88.9%)3(11.1%)-51(94.4%)3(5.6%)
B(n=14)12(85.7%)2(14.3%)-26(92.9%)2(7.1%)

AB(n=6)6(100%)--12(100%)-
O(n=103)93(90.3%)8(7.8%)2(1.9%)194(94.2%)12(5.8%)

χ2=3.238 ,   P=0.765χ2=0.058 , P=0.81

نژاد
-3(100%)--6(100%)(n=3)عرب و ارمنی 

54(90.0%)6(10.0%)-114(95.0%)6(5.0%)(n=60)فارس

15(83.3%)2(11.1%)1(5.6%)32(88.9%)4(11.1%)(n=18)لر و کرد 

43(93.5%)2(4.3%)1(2.2%)88(95.7%)4(4.3%)(n=46)ترک 

20(87.0%)3(13.0%)-43(93.5%)3(6.5%)(n=23)گیلکی و مازندرانی 
χ2=0.141 ,   P=0.707χ2=0.05 ,   P=0.822

سابقه خانوادگی سرطان پستان
7(36.8%)10(52.6%)2(10.6%)24(63.2%)14(36.8%)(n=19)درجه اول خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد

128(97.7%)3(2.3%)-259(98.9%)3(1.1%)(n=131)تحت تاثیر قرار نمی دهد

χ2=27.645 ,   P=0.001χ2=78.847 ,   P=0.001

متاستاز غدد لنفاوی
14(60.9%)7(30.4%)2(8.7%)35(76.1%)11(23.9%)(n=23)بلی

121(95.3%)6(4.7%)-248(97.6%)6(2.4%)(n=127)خیر

χ2=17.314 ,   P=0.001χ2=33.838 ,   P=0.001

بیان ER در بافت سرطان پستان
32(80.0%)6(15.0%)2(5.0%)70(87.5%)10(12.5%)(n=40)مثبت

87(94.6%)5(5.4%)-179(97.3%)5(2.7%)(n=92)منفی

16(88.9%)2(11.1%)-34(94.4%)2(5.6%)(n=18)بررسی نشده

χ2=4.779 ,   P=0.028χ2=5.161 ,   P=0.023

a Genotype, CTC/CTC, b Genotype, CTC/CTG, c Genotype, CTG/CTG d Normal allele, CTC, e Mutate allele, CTG
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 جدول 6. برآورد خطر ویژگی های دموگرافیک و عوامل خطر عمده با گیرنده استروژن β اگزون 7، کدان 392  
در ژنوتیپ های مختلف

 سرطان پستان
ژنوتیپ

بلی
n=150

خیر
n=147

P valueOR (95% CI)

a  (%52.1)147(%47.9)135نرمال

0.029

1.0(reference)
b  (%100)13هتروزیگوت--
c  (%100)2هموزیگوت--

               سن شروع قاعدگی 
)سال(

 ژنوتیپ

</=12
n=60

>12
n=90

P valueOR (95% CI)

(%63)85(%37.0)50نرمال  

0.437

1.0(reference)

(0.893-0.077)0.261(%30.8)4(%69.2)9هتروزیگوت 

(9.613- 0.036)0.588(%50)1(%50)1هموزیگوت  

          سابقه خانوادگی سرطان 
پستان )بستگان درجه یک(

ژنوتیپ

دارد

n=19

ندارد

n=131
P valueOR (95% CI)

(%94.8)128(%5.2)7نرمال  

0.001

1.0(reference)

(0.073 -0.004)0.016(%23.1)3(%76.9)10هتروزیگوت 

--(%100)2هموزیگوت  

     متاستاز غدد لنفاوی
ژنوتیپ

دارد
n=23

ندارد
n=127

P valueOR (95% CI)

(%89.6)121(%10.4)14نرمال  

0.001

1.0(reference)

(0.337 – 0.029)0.099(%46.2)6(%53.8)7هتروزیگوت 

--(%100)2هموزیگوت  

a Genotype normal, CTC/CTC, b Genotype heterozygote, CTC/CTG, c Genotype homozygote, CTG/CTG
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 مروری بر پاتوژنز عفونت  های ناشی از
 پاروویروس ها درکودکان

چکیده
عفونت  های پاروویروس��ی با طیف وسیعی از بیماری ها 
همراه می باش��ند. چندین عضو از خان��واده پاروویریده در 
افراد مبتال مورد شناس��ایی قرار گرفت��ه اند. در این مقاله ما 
درباره پاتوژنز این عفونت  ها و طیفی از بیماری  های بالینی 
مرتبط با آن  ها، بحث خواهیم کرد. نقش این ویروس ها در 
تنظیم  پیش سازهای اریتروئیدی و همچنین نقش احتمالی 
آن  ها در بروز بیماری خود ایمنی و لوس��می لنفوبالستیک 

حاد مورد تاکید قرار گرفته است.
کلمات کلی��دی: عفونت  های پاروویروس��ی، کودکان، 

پاتوژنز

کلمات اختصاری
HBoV: باکوویروس انسانی

PARV4: پاروویروس انسانی 4
 Gb4: گلبوزید 

ب��رای گ��روه  CFU-GM: واح��د تش��کیل کلون��ی 
گرانولوسیتی- منوسیتی

PPGSS: سندرم پورپورای پاپوالر دست  ها و پاها
 TNF: فاکتور نکروزه کننده تومور 

EPCs: سلول  های پیش ساز اریتروئید
 ALL: لوسمی لنفوبالستیک حاد

مقدمه
خانواده پاروویریده، ویروس  های بسیار کوچک و دارای 
DNA تک رش��ته  ای بدون پوش��ش هس��تند. مشهور ترین 
عضو ای��ن خان��واده یعن��ی پارووی��روس B19 متعلق به 
جن��س اریتروویروس بوده و فقط انس��ان را آلوده می  کند. 
پاروویروس B19 در سال 1975 در هنگام غربالگری اهدا 
کنندگان خون برای هپاتیت B، کش��ف ش��د. در نمونه 19 
در ردی��ف B )از این  رو نام آن پاروویروس B19 اس��ت( 
نتیجه مثبت کاذب مشاهده ش��د. پاروویروس B19 اولین 
و ش��ایع  ترین نوع در میان س��ه ژنوتیپ اریتروویروس ها 
هس��ت که ن��ام خودش��ان را از گرایش بی��ش از حد برای 
سلول پیش ساز اریتروئید کسب کرده  اند. ژنوتیپ 2 )سویه 
 )V9 ،( و ژنوتیپ 3 )س��ویه پروتوتیپLaLi ،پروتوتی��پ
اعضایی هس��تند که به  تازگی ش��ناخته  ش��ده و کمتر رایج 
هس��تند. عالوه بر اریتروویروس ه��ا اخیرا چندین عضو از 
خانواده پاروویریده در کودکان و بزرگس��االن عفونی شده 
کش��ف  شده  اند، اگر چه نقش دقیق آن  ها در ایجاد بیماری 
هنوز مورد بحث است. این اعضا بوکاویروس انسانی نوع 1 
 )PARV4( 4 تا 4، ژنوتیپ های 1 تا 3 پاروویروس انسانی
)ژنوتیپ 2 اغلب PARV5 نامیده می  شود( و بوفا ویروس 
هس��تند. همه ای��ن پاروویروس  ها با تنوع��ی از بیماری  ها 
همراه هس��تند و مطالب زیادی درباره پاتوژنز آن  ها نوشته  

 حسین حضرتی نوين 
  کارش�ناس علوم آزمايش�گاهی دانش�گاه علوم پزش�كی اردبیل 

مرکز آموزشی و درمانی علوی 
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ش��ده است. با این  حال، این سوال ذهن اکثریت دانشمندان 
را به خود مش��غول کرده است که چگونه یک کالس منفرد 
ویروس��ی می  تواند چنین تظاهرات متن��وع بالینی را ایجاد 
کند و چطور می  تواند سیستم  های اندامی بسیار مختلفی را 

تحت تاثیر قرار دهد؟ 
ای��ن مقال��ه مروری کوتاه ب��ر تمام دان��ش کنونی درباره 
پاتوژنز عفونت  های پاروویروس��ی خواهد داش��ت. جهت 
ترسیم اهمیت این گروه از ویروس  ها، مروری بر تظاهرات 

بالینی ارائه خواهد شد.

روش  ها
ما از پایگاه داده PubMED در بیست و ششم فوریه 2013 
جهت شناس��اندن مطالعات مرتبط احتمالی اس��تفاده کرده و 
عفونت  های پاروویروسی را بررسی کردیم و در زمینه عنوان و 
چکیده جستجو کرده و محدودیتی وجود نداشت. مقاالتی که 
به  طور مستقیم با پاتوژنز عفونت  های پاروویروسی در کودکان 
ارتباطی نداشتند از مطالعه حذف شدند. از این  رو هدف اصلی، 
عفونت در کودکی و پاتوژنز آن بود، تمام مطالعات ش��یوع و 
تشخیصی از مطالعه کنار گذاشته شدند. همچنین مقاالتی که 
درباره عفونت  های پاروویروسی در بارداری و یا عفونت  های 
مادرزادی بودند خارج از میدان بررسی این مقاله مروری بودند. 
مطالع��ات بالینی برای تغییر پذیری تظاه��رات بالینی به دنبال 
عفونت  های پاروویروس��ی مورد اس��تفاده واقع  شده  اند. پس 
از انتخاب مقاله بر پایه معیارهای ورودی و خروجی، لیس��ت 

مرجع و مقاالت مرتبط برای مطالعات بیشتر بررسی شده اند.

نتایج
تظاهرات بالینی عفونت  های پاروویروسی

شایع  ترین تظاهر عفونت پاروویروس B19 در کودکان 
س��الم، اریتمای عفونی اس��ت که به  عنوان بیماری غش یا 
بیم��اری گونه س��یلی خورده نیز ش��ناخته می  ش��ود. این 
بیماری از روی عالئم اصلی خفیف و به دنبال آن  بثورات 
ماکولوپاپولر مش��بک بر روی گونه مش��خص می  شود که 
ممکن است به تنه و اندام  ها نیز گسترش یابند. در عفونت 
کودکان و بزرگس��االن سالم نیز ممکن است بیماری تنفسی 
ب��دون راش یا س��ندرم پورپورای پاپوالر دس��ت  ها و پا ها 

)PPGSS( بدون عالمت باش��د. عوارض در کودکان سالم 
نادر بوده و شامل ناراحتی گذرای مغز استخوان، واسکولیت، 
میوکاردیت، انسفالیت و گلومرولونفریت است )جدول 1(. 
اگر چه آرتریت ش��کل نادری از بیماری در کودکان اس��ت 
ولی در زنان بزرگسال بسیار شایع است به  طوری که ممکن 
اس��ت تنها عالمت موجود باشد. بیماران دچار نقص ایمنی 
ممکن است آنمی پایدار مزمن را بروز دهند در حالی که در 
بیمارانی که پیش  تر آنمی همولیتیک داش��تند ممکن اس��ت 
بحران آپالس��تیک گذرا بروز کن��د. در نهایت، پاروویروس 
B19 مادری در 20 هفته اول بارداری ممکن اس��ت منجر 
به هیدروپس جنینی و آنمی شود. عفونت  های HBoV و 
PARV4 اغلب با عفونت  های مجاری تنفس��ی و مجاری 
معده ای، روده  ای همراه اس��ت. با وجود اینکه شواهد زیاد 
درباره پاتوژنیسیتی آن  ها جمع  آوری  شده اما ارتباط بالینی 

واقعی آن  ها هنوز مشخص نشده است.

ویروس ها و انتقال
ژنوم کوچ��ک پارووی��روس B19 س��ه پروتئین اصلی 
 VP1 را ک��د می  کن��د در حالی که NS1 و VP2، VP1
بخ��ش ناچیزی از کپس��ید ویروس��ی را تش��کیل می  دهد 
ول��ی وجود آن ب��رای میانکش با گیرنده س��لول موجود بر 
روی س��لول  های هدف مهم اس��ت. VP2 قس��مت اعظم 
کپس��ید ویروسی را تش��کیل داده و یک محل اتصال برای 
 ،NS1 آنتی بادی های  انسانی است. پروتئین سوم موسوم به
یک پروتئین غیر س��اختاری است که به نظر می  رسد برای 
همانند سازی DNA ویروسی و آپوپتوز سلول  های میزبان 
ضروری اس��ت. با وجودی که ژن NS1 بس��یار محافظت 
 شده است دو پروتئینVP1 و VP2 می  توانند تغییرات در 
توالی نشان دهند. با این  وجود تغییر پذیری توالی با شدت 
بیم��اری ارتباطی ندارد. به خاطر ظرفی��ت محدود ژنومی، 
ویروس به میزبان  های س��لولی فعال از نظر تقس��یم جهت 
همانند س��ازی نی��از دارد که مکانیس��م آن بعدا مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. پاروویروس B19 در حالت طبیعی از 
طریق مجاری تنفس��ی منتقل می  شود اما می  تواند از طریق 
پیوند مغز استخوان و اندام، فرآورده  های خونی و در زمان 

بارداری به  طور مستقیم از مادر به جنین نیز انتقال یابد.
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جدول 1. تغییر تظاهر بالینی پس از عفونت های پاروویروسی در کودکان

ارتباط احتمالی پاروویرروس B19 با:ارتباط پاروویروس B19 با موارد زیرین یافت شده است:

اریتمای عفونی )بیماری پنجم(* •
سیتوپنی ها •

آنمی آپالستیک
اریتروبالستوز

دیس اریتروپوئز
نوتروپنی

ترمبوسیتوپنی
عوارض عصبی •

انسفالیت
سندرم تشنج نسبی- همی پالژی- صرع

انسفالوپاتی کره
نوروپاتی

تشنج لوب فرونتال
آمی  تروفی نورولوژیک

میوکاردیت •
کاردیومیوپاتی تاخیری •
پریکاردیت •
آرتریت •
آرتروپاتی •
میوزیت •
درماتومیوزیت •
گلومرونفریت •
هپاتیت •
لوپوس اریتماتوس سیستمیک •
واسکولیت چند سیستمی •
تیروئیدیت هاشیموتو •
التهاب عنبیه •
نوریت چشمی •
ورم ملتحمه چشم •
هموفاگوسیتیک لنفوهیستوسیتوز •
سندرم هموفاگوسیتیک •
نارسایی ولوفارنژیال •
• Wells سندرم
سندرم شبه-Reye بزرگساالن •
سندرم پورپوریک پاپوالر دست ها و پاها •
بثورات پورپوریک و پتشی •
•   (GCS) Gianotti-Crostiسندرم
بزرگی کبد و طحال •
فلج چشمی •
سندرم کودک قرمز •
اپیزودهای شبه-HUS )هماچوری، پروتئینوری( •
سندرم دیسترس حاد تنفسی •
• Henoch-Schonlein
• Swachman-Diamond سندرم

نودوزوم اریتما •
بیماری گرانولوماتوز •
کاوازاکی •
سکته •
دیابت میلتوس نوع 1 •
تومورهای سلول زاینده بیضه •

 کودکان دارای پاروویروس با خطر باالی شرایط بسیار شدید بیماری
 )به ویژه سیتوپنی ها(

اسفروسیتوز •
• )HIV ،کمبود ایمنی )اکتسابی مادرزادی
آنمی سلول داسی شکل •
سندرم میلودیسپالستیک •
تاالسمی •
شیمی درمانی •
پیوند مغز استخوان و اندام توپر •
بیماری انکوژنیک )اکثرا مرتبط با ALL نوشته شده اند( •
تقلید: لوسمی میلومونوسیتیک جوانان •

)HBoV( بوکاویروس انسانی

ژنوتیپ 1 اکثرا در بیماران مجاری تنفسی دیده شده است: •
فارنژیت

سینوزیت
اوتیت میانی

برونشیت
پنومونی

ژنوتیپ 2 اکثر در بیماران معدی- روده ای دیده شده است. •
ژنوتیپ 3 اکثر در بیماران معدی- روده ای دیده شده است. •
ژنوتیپ 4 اکثر در بیماران معدی- روده ای دیده شده است. •

)PARV( 4 پاروویروس

ژنوتی��پ 1-3 تظاه��ر بالینی تا حد زیادی ناش��ناخته اس��ت، اما معموال در  •
بیماری تنفسی و معدی- روده ای دیده می شود.

بوفاویروس

فقط یکبار در بیماران داری اسهال حاد توصیف شده است. •

رفرنس بیماری ها در این جدول ذکر نشده است. •
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 B19 با س��اختار پاروویروس HBoV س��اختار کپسید
قابل  مقایس��ه اس��ت اما یک پروتئین غیر ساختاری اضافی 
مش��ابهNP1 شناسایی ش��ده اس��ت. بر اس��اس توالی  های 
آمینو اس��یدی، تفاوت  های قابل  مالحظه بین چهار ژنوتیپ 
HBoV وجود دارد. با این  وجودHBoV2-4  تش��ابهات 
ژنتیکی زیادی را به اش��تراک می  گذارند،HBoV1 بسیار 
متن��وع به نظ��ر می  رس��د. فرض ب��ر این بوده اس��ت که 
HBoV3 فرم حاصل از رخداد نوترکیبی بین HBoV1 و 
HBoV4 است. با این حال پیامدهای دقیق این تفاوت های 
توالی آمینواس��یدی برای پراکندگی و تظاهر بالینی به  خوبی 
ش��ناخته  نشده  اند. HBoV1 در نمونه های آسپیره شده از  
حلق و بینی کشف شده است و از این  رو استدالل می  شود 
که این ویروس ها از طریق مجاری تنفسی منتقل می  شوند. 
با این  حال انتش��ار از طری��ق مجاری معده ای، روده ای که 
مکانیسم فرضی انتقالHBoOV2-4 می  باشد هنوز اثبات 
نش��ده  اس��ت. در دانش فعلی ما س��اختار PARV4 هنوز 
بررسی نشده است. مس��یر منتقله از راه خون پیشنهاد شده 
است، اگر چه دیگر مسیرهای انتقال غیر متحمل نیستند. در 
نهای��ت به  تازگی جنس جدیدی از پاروویروس در کودکان 
دارای اس��هال حاد، به نام بوفاویروس کش��ف  شده است. 
به نظ��ر می  رس��د پروتئین  ه��ای VP1 و VP2 ویروس 
جدید متفاوت از نوع آن در پاروویروس B19، HBoV و 
PARV4 باشند اما در پروتئین NS تشابهات زیادی دارند. 
این نش��ان می  دهد که ناحیه VP توسط نوترکیبی از ژنوم 
ویروسی نامشخص، کسب  شده است یا ناحیه ساختاری در 
سطح باالیی نس��بت به ناحیه غیر ساختاری واگرا شده  اند. 
در حال حاضر هنوز معلوم نیس��ت که آیا بوفاویروس برای 
انسان پاتوژنیک است یا به سهولت از روده به  صورت منبع 

غذایی عبور می  کند؟

گرایش سلولی 
گلیکواس��فنگولیپید که به نام آنتی  ژن گروه خونی P یا 
گلبوزید )Gb4( نیز ش��ناخته می  ش��ود به  عنوان گیرنده 
سلولی هدف برای پاروویروس B19 بر روی سلول  های 
میزبان شناس��ایی  شده اس��ت. گیرنده بر روی سلول  های 
اریتروئید و دیگر س��لول  های پیش ساز، اریتروسیت  ها و 

 B19 مگاکاریوسیت ها وجود دارد. در نتیجه پاروویروس
می  تواند س��لول  های پیش آهنگ میلوئید را عفونی کرده 
و تعداد پیش س��ازهای میلوئی��دی را کاهش داده و گروه 
گرانولوسیتی- منوسیتی )CFU-GM( را مهار کند. آنتی 
 ژن P را می  توان بر روی سلول  های متنوع دیگر مشاهده 
ک��رد. با ه��دف قرار دادن ای��ن آنت��ی  ژن P پاروویروس 
می تواند در پوس��ت، مغز استخوان، اندوتلیوم، سلول  های 
ماهیچه صاف عروق، سینوویوم و میوسیت ها ذخیره شود. 
ب��ا این  حال ب��رای عفونت و همانند س��ازی موفق وجود 
کمک گیرنده  های موجود بر روی س��لول یعنی اینتگرین 
α5β1 و ات��و آنتی ژن Ku80 ضروری به نظر می  رس��د. 
بیان همزمان دو گیرنده عمدتا در رده اریتروئیدی مذکور، 

دیده  شده است.
در عفون��ت اولیه ب��ا DNA ،HBoV را م��ی  توان در 
س��رم، مدف��وع، ادرار، بزاق و مایع مغ��زی و نخاعی یافت. 
در   HBoV1ی DNA عفون��ت،  از  بهب��ودی  از  پ��س 
لوزه های کودکان خردس��ال یافت شده اس��ت اما در انواع 
 B19 دیگ��ر بافت ها باقی نمی  ماند. اگر چ��ه پاروویروس
پوست و سینوویوم را عفونی می  کند این حالت را نمی  توان 
برای HBoV1 نشان داد. HBoV2-4 و PARV4 فقط 
در مجاری تنفس��ی و معده ای و روده ای یافت می  ش��ود. 
مکانیس��م دقیق ورود و همانند سازی این اعضای خانواده 

همچنان باید روشن شود.

پاسخ  های ایمنی در عفونت حاد و مزمن پاروویروسی
پس از عفونت اولیه عالئم خفیف تب و ناخوشی عمومی 
معموال پس از 6 تا10 روز، زمانی که ویرمی باالست، شروع 
می  ش��ود. این عالئم در طول یک هفت��ه فروکش خواهند 
ک��رد. در طول هفته دوم پس از آلودگی، تیتر ویرمی کاهش 
می  یابد و آنتی  بادی  های IgM آش��کار می  شوند. در هفته 
س��وم گونه  های سیلی خورده بهتر تش��خیص داده شده و 
راش و احتم��اال درد مفاص��ل رخ می  دهن��د که مصادف با 
 IgG اس��ت. این آنتی  ب��ادی  های IgG پاس��خ آنتی  بادی
می  توانند س��ال  ها پایدار باشند در حالی که آنتی  بادی  های 

IgM پس از 10-6 هفته ناپدید می  شوند.
 در تش��خیص عفونت ح��اد از عفونت قبلی و مزمن این 
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آنت��ی  بادی  های IgM و IgG، علیه پروتئین  های VP1 و 
 NS1 کپسید، استفاده می  شوند. آنتی  بادی  های ضد VP2
به  طور طبیعی دو هفته پس از تش��کیل آنتی  بادی  های ضد 
 NS1 پدیدار می شوند، اما آنتی  بادی  های VP2 و VP1
به  ندرت در مراکز بالینی اس��تفاده می  ش��وند. پاسخ ایمنی 
سلولی به پاروویروس B19 مورد بررسی قرار گرفته است 
اما به  طور معمول جهت شناسایی عفونت ویروسی استفاده 
نمی  ش��ود. پاسخ س��لول +T CD8 اساس��ا پروتئین  های 
 VP1 و VP2 را ه��دف ق��رار م��ی  ده��د و س��لول  های

 +T CD4 پروتئی��ن NS1 را ه��دف قرار م��ی  دهد. در 
 VP1 هدف ق��رار دهندهT CD8+ حالی که س��لول  های
در عفون��ت ح��اد یافت می  ش��وند، هر دوی س��لول  های 
 +T CD8 ه��دف ق��رار دهن��ده VP2 و س��لول  ه��ای
  +T CD8ه��دف قرار دهنده NS1 با بیماری مزمن مثل 
درد پایدار مفصل ارتباط دارند. در افراد دارای نقص ایمنی 
پاس��خ آنتی  بادی هومورال ش��اید ناکافی باشد لذا منجر به 
عفونت پایدار پاروویروسی و ویرمی برگشت پذیر می  شود.
Fujita و هم��کاران نقش��ی ب��رای سیس��تم ایمنی غیر 
اختصاص��ی در عفونت پایدار پاروویروس B19 پیش��نهاد 
کردن��د، در بررس��ی in vitro س��لول  های مونوس��یتیک 
نش��ان داده  ش��ده که آنتی  ژن VP ممکن است همیشه بیان 
س��ایتوکاین  ه��ای TNFα و  IL-1 را تش��دید نکند این 
س��ایتوکاین  ها نقشی در پاک  س��ازی ویروس دارند. تنظیم 
کاهش��ی بیان این س��ایتوکاین ها نقش مهمی در گس��ترش 
این ویروس در سراس��ر بدن دارد. اطالع��ات کمی درباره 
پاس��خ آنتی  بادی HBoV و PARV4 که به  تازگی کشف 
 ش��ده اس��ت، وجود دارد اما انتظار می  رود که پاس��خ  های 
ایمنی سلولی و هومورال علیه پروتئین  های کپسیدی مشابه 
با پاس��خ  های ایمنی س��لولی و هومورال ب��ر علیه  عفونت 

پاروویروسی B19 می باشد.

تظاهرات بالینی و ژنوتیپ های ویروسی
چنانچ��ه در مقدمه توصیف ش��د، تاکن��ون ژنوتیپ های 
 PARV4 و   B19، HBoV پارووی��روس  چندگان��ه 
مش��اهده  ش��ده اس��ت. در عفونت پاروویروسی B19 این 
ناهمگونی ژنتیکی ارتباطی با تفاوت در عالئم بالینی ندارد. 

در HBoV، ژنوتیپ های مختلف تظاهرات بالینی متفاوتی 
عالئ��م تنفس��ی در HBoV1 و عالئم مج��اری معده ای، 
روده  ای در HBoV2-4 ایج��اد می  کنند. تظاهرات بالینی 

PARV4 هنوز نامعلوم است.

 تظاهرات بالینی و بار ویروسی
مطالع��ات چندی ارتب��اط بین بار ویروس��ی و تظاهرات 
بالین��ی عفونت  ه��ای پاروویروس B19 را نش��ان داده  اند. 
Takano و Yamanda، 19 ک��ودک مظن��ون به عفونت 
پارووی��روس B19 را ب��ر اس��اس عالئم، رون��د بالینی و 
یافته  های آزمایش��گاهی مورد پژوهش قرار داده  اند. آن  ها 
تیتر باالی��ی از DNA پارووی��روس B19 را در کودکانی 
مش��اهده کردند که برخالف کودکانی که فقط واجد عالئم 
ابتدای��ی بودند، اریتمای عفونی را ب��روز داده  اند. حتی تیتر 
باال در کودکان دارای عالئم بس��یار شدید مانند درد مفصل، 
PPGSS یا بروز جوش  های مختلف در پوست نیز مشاهده 
 ش��ده است. با این  وجود آن  ها کاهش ترشح ویروس را در 
ش��روع این تظاهرات پوستی مشاهده کردند که این حقیقت 
را منعکس می  کند که آنتی  بادی  ها در این مرحله از بیماری 
تش��کیل می  ش��وند و ک��ودکان دیگر در هنگام تش��خیص 
بیماری، عفونی نمی باشند. در مقابل Slavov و همکارانش 
هیچ ارتباطی بین بار ویروس��ی و ش��دت بیماری مش��اهده 
نکردند اگر چه براساس فقط دو مورد به این نتیجه رسیدند. 
برای HBoV1 تا این نقطه، هیچ ارتباطی بین بارویروس��ی 

و تظاهر بالینی یافت نشده است.

عفونت پاروویروسی و پاتوژنز بیماری خود ایمنی
پاروویروس B19 به عنوان تقلید کننده ایمنی در چندین 
بیم��اری خود ایمنی مانن��د آرتریت و واس��کولیت بوده و 
عالوه بر این ویروس به  عنوان عامل اصلی در بروز چندین 
اخت��الل خ��ود ایمنی ش��امل آرتریت روماتوئی��د، لوپوس 
سیستمیک، س��ندرم آنتی فسفولیپید، اسکلروز سیستمیک و 

واسکولیت ها شناخته شده است.
چندی��ن تئ��وری درباره وج��ود همزم��ان عفونت  های 
پارووی��روس B19 و بیماری  های خود ایمنی منتشرش��ده 
اس��ت. تقلی��د مولکولی به  عنوان یک��ی از دالیل خود ایمنی 
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مرتبط با پاروویروس B19 فرض ش��ده است. چندین پپتید 
پاروویروس B19 شناسایی ش��ده  اند که قطعات همولوگی 
 DNA ،2 را برای مثال با س��یتوکراتین انس��انی، کالژن نوع
تک رشته ای، کاردیولیپین و GATA1 به اشتراک می  گذارند. 
مولک��ول اخی��ر نق��ش ض��روری در اریتروپوئز )س��اخت 
اریتروس��یت  ها( و مگاکاریپوئز )ساخت مگاکاریوسیت ها( 
انس��ان دارد. چون عفونت مزمن پاروویروس B19 همزمان 
با القای آنتی  بادی  های ضد ویروسی وجود دارد که خواص 
اتصال به آنتی  بادی خودی نش��ان می  دهند، به نظر می  رسد 
ای��ن آنتی  بادی  ها اکثرا پپتیدهای مذکور را مورد هدف قرار 
م��ی  دهن��د و بنابراین خود ایمن��ی را القا م��ی  کنند. دومین 
مکانیس��م احتمالی پاتوژن��ز بیماری خود ایمن��ی، از طریق 
وضیعت پیش التهابی ایجاد ش��ده توسط چندین سایتوکاین 
اس��ت. بیان TNFα و القای بیان  IL-6 با این پدیده مرتبط 
هس��تند و عقیده دارند این س��ایتوکاین  ها از طریق پروتئین 
NS پاروویروس B19 بیان می  ش��وند. ثالثا، دخالت پاس��خ 
ایمنی سلولی در ایجاد بیماری خود ایمنی امری مسلم فرض 
شده اس��ت. برای مثال تجمع سلول  های T بر روی بررسی 
بافت  شناس��ی میوکارد در میوکاری��ت مرتبط با پاروویروس 
B19 در کودکان یافت ش��ده اس��ت. با دان��ش امروزی ما، 
ارتباط��ی بین دیگر عفونت  های پاروویروس��ی و بیمارهای 

خود ایمنی وجود ندارد.

عفونت پاروویروسی و پاتوژنز اختالل در تنظیم 
پیش ساز اریتروئیدی

 B19 به  طوری که در باال ش��رح داده ش��د، پاروویروس
گرای��ش باالی��ی به اریتروس��یت  ها دارد و در س��لول  های 
پیش س��از اریتروئید  )EPCs( همانند سازی می  کند. این 
ویروس برای همانند سازی به هردوی آنتی  ژن گروه خونی 
P و کم��ک گیرن��ده بر روی EPC )آنت��ی  ژن  های خودی 
اینتگری��ن α5β1 و Ku80( نیاز دارد. مکانیس��م احتمالی 
 Wan اختالل در تنظیم پیش سازهای اریتروئیدی به  وسیله
و همکارانش توصیف  ش��ده اس��ت. این دانش��مندان نقش 
اختالل در تنظی��م خانواده E2F فاکتورهای رونویس��ی را 
بررس��ی کرده اند که در حالت طبیعی نقش مهمی در تنظیم 
 ،DNA پیش��رفت چرخه س��لولی، ترمیم و همانندس��ازی

تمای��ز و آپوپت��وز ESPs دارن��د. 8 تا از ای��ن فاکتورهای 
رونویس��ی ش��امل هر دوی فعال کننده  ها و س��رکوبگرهای 
پیش��رفت چرخه س��لولی ش��ناخته  ش��ده  اند. بیان پروتئین 
NS1 پاروویروس B19 نق��ش مهمی مانند توقف چرخه 
س��لولی در فاز G2 توس��ط تنظیم کاهشی فعال کننده چرخه 
 س��لولی )E2F1-3( و تنظیم افزایش��ی E2F فرونش��اننده 
)E2F4-8(، دارد. همچنی��ن نش��ان داده  ش��ده اس��ت که 
پارووی��روس B19 جابجای��ی دو E2F (E2F4-5) را از 
سیتوپالس��م به هس��ته EPC القا می  کن��د. تجمع E2F در 
هس��ته، توقف در G2 را تس��هیل می  کند، بنابراین پیشرفت 
 چرخ��ه س��لولی را از بین می  ب��رد. توقف چرخه س��لولی
 EPC ها باعث آنمی می ش��ود. Wan و همکارانش نقش 
 B19 را در همانن��د س��ازی پاروویروس NS1 پروتئی��ن
بررس��ی کردند اما مزایای دقیق توقف چرخه سلولی میزبان 
برای ویروس هنوز نامشخص باقی  مانده است. فرض شده 
که E2F ممکن است جهت افزایش سنتز پروتئین ویروسی 
استفاده ش��ود حتی عقیده دارند که پیشرفت چرخه سلولی 
EPC ه��ا را متوقف م��ی  کند. احتمال دیگر این اس��ت که 
پروتئین  های ترمیم DNA س��لولی میزبان می تواند توسط 
پارووی��روس به  منظ��ور همانندس��ازی اختصاصی خودش 
استفاده  شود. هنوز مشخص نیست که آیا پاروویروس های 

دیگر نیز EPC ها را تحت تاثیر قرار می  دهند یا نه؟

عفونت پاروویروسی و پاتوژنز لوسمی لنفوبالستیك 
)ALL( حاد

مقاالت زی��ادی درباره ارتباط بی��ن عفونت پاروویروس 
B19 و ALL نوش��ته  ش��ده  ان��د ام��ا تا این زم��ان  ارتباط 
واقعی بین آن ها ش��ناخته نش��ده است. Vasconcelos و 
همکاران دریافتند ک��ه عفونت پاروویروس B19 می  تواند 
 DNA روند لوس��می زای��ی را از طریق تغییر متیالس��یون
تغییر دهد. این امر  ممکن است سبب تغییر در بیان ژن های 
هماتوپوئتیک ش��ود ک��ه می  تواند حتی پس از پاک  س��ازی 
ویروس��ی پایدار باش��د و امکان دارد س��بب افزایش خطر 
ALL در کودکان شود. با این حال تحقیق بیشتر در این زمینه 
مورد نیاز اس��ت. هنوز ارتباطی بین HBoV و PARV4 با 

ALL دیده نشده است.
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بحث و نتیجه  گیری
اعضای خان��واده پاروویروس  ها با تنوع��ی از بیماری  ها 
ارتباط دارند، پاروویروس B19 همچنان پاتوژن ترین عضو 
خانواده اس��ت. در این مقاله ما بر روی پاتوژنز پاروویروس 
B19 متمرکز شده ایم که منجر به تنوع وسیعی از تظاهرات 
بالینی می  شود. پاتوژنز برای اعضای دیگر خانواده ذکر  شده، 
 شناخته  شده است. پاروویروس  ها دارای سه پروتئین اصلی
(NS1 و VP1، VP2)  هستند که نقش مهمی در انتقال و 
همانند سازی در درون سلول میزبان بازی می  کنند و همزمان 
ه��دف  هایی را برای پاس��خ ایمنی میزبان تش��کیل می  دهند. 
ناهمگنی ایجاد ش��ده ای��ن پروتئین  ها در اث��ر ژنوتیپ های 
مختلف، بین اعضای خانواده پاروویروس��ی آش��کار است. 
دخال��ت این تفاوت ه��ا در تظاهر بالینی ب��رای بوکاویروس 
انسانی متحمل به نظر می  رسد اما برای پاروویروس B19 و 
پاروویروس 4 معلوم نیست. همچنین بین درجه بار ویروسی 

و تظاهر بالینی ارتباطی یافت نشده است.
پارووی��روس B19 مکررا با س��یتوپنی ه��ا در آنمی های 
خاص ارتباط دارند. دلیل اصلی  گرایش ویژه سلولی ویروس 
برای پیش سازهای اریتروئیدی است که عمدتا همانند سازی 
می  کنند. در روند همانند سازی، نقش ویژه را گیرنده آنتی  ژن 
گروه خون��ی P و کمک گیرنده  ه��ا و همچنین فاکتورهای 
خاص رونویس��ی )E2F( دارند ک��ه در القای توقف چرخه 
سلولی س��لول  های میزبان مهم هس��تند. همچنین تنوعی از 
تظاه��رات بالینی دیگر با پاروویروس B19 ارتباط دارند که 

از میان آن  ها  اریتمای عفونی مشهورترین آن ها است. فرض 
بر این اس��ت که هدف قرار دادن و عفونی کردن سلول  های 
پوست و دیگر س��لول  ها )مثل مغز استخوان، سینوویوم( از 
طریق آنتی  ژن گروه خونی P به دنبال مس��یر پاتوژنیس��یتی 
یکسان مشابه با پیش سازهای اریتروئیدی صورت می  گیرد. 
پاتوژن��ز اعضای دیگر ویروس  های پاروویروس��ی به  خوبی 
ش��ناخته  نشده اس��ت اما آن  ها معموال در مجاری تنفسی و 
معده ای، روده  ای بیماران مش��اهده  شده اند. دخالت چنین 
گیرنده  ها و کمک گیرنده  هایی در انتقال و همانند سازی این 
ویروس  ها تعیین  ش��ده است. در نهایت ارتباط پاروویروس 
B19 با بیماری خود ایمنی و ALL مش��خص  ش��ده است. 
 B19 چندین تئوری جهت توصیف ارتباط بین پاروویروس
و بیماری خود ایمنی به طور آش��کار ارائه ش��ده اس��ت. که 
شامل تقلید مولکولی، دخالت چندین سایتوکاین ایجادکننده 
وضیعت پیش التهابی و دخالت پاس��خ ایمنی سلولی هستند. 
اینکه آیا ارتباط س��ببی واقعی بی��ن ویروس و ALL وجود 

دارد هنوز مشخص نیست.
پاتوژن��ز اعض��ای دیگر خان��واده پاروویری��ده به عالوه 
پارووی��روس B19 و مکانیس��م دقیق��ی ک��ه توس��ط آن 
پاروویروس B19 از س��لول میزبان جهت همانند س��ازی 
و بقای خود اس��تفاده می  کن��د، همچنان نامعلوم باقی  مانده 
است. درصورت کش��ف این مکانیسم در آینده برای یافتن 
درمان عفونت پایدار پاروویروس B19 که با بیماری بسیار 

شدیدی همراه است مفید واقع خواهد شد. 
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HIV راز داری در بیماران مبتال به

چکیده
زمینه و هدف: رازداری و محرمانه بودن مس��ائل بیماران 
مبتال به اچ آی وی از دیر باز مس��ئله ای اس��ت که مد نظر 
ش��اغالن حرف پزش��کی بوده و جزء یک��ی از ضروریات 
اخالق پزشکی مطرح می ش��ود و لیکن جنبه های اخالقی 
حفظ حقوق فردی در ارتباط با ابتالی ش��رکای جنس��ی و 
تقاضای یکی از آنان مبنی بر عدم فاش س��ازی  ابتالی فرد 

مبتال به همسر و حفظ سر حرفه ای پزشکان هنوز به عنوان 
یک چالش اخالقی در جامعه پزش��کی مطرح است. لذا این 
 HIV مطالعه با هدف بررس��ی راز داری در بیماران مبتال به

انجام پذیرفت.   
روش تحقی��ق: این مطالعه از ن��وع مطالعات کتابخانه ای 
و م��روری ب��ر مطالع��ات در زمین��ه رازداری در بیم��اران 
 مبتال به ایدز می باش��د که از طریق موتورهای جس��تجوی
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 google scholar ,pub med, web of science  و 
منابع مختلف )مقاالت، کتب و اینترنت( فارسی و انگلیسی 
در  سال های 1394- 1376 نگارش آن استفاده شده است. 
یافته ها: در کدهای اخالقی و دستورالعمل رفتار اخالقی 
پزش��کان کشورهای مختلف به طور کلی ذکر گردیده است 
پزش��ک باید اطالعاتی را که از بیمار به دس��ت می آورد به 
عن��وان راز حفاظت کند و کارب��رد آن فقط برای خود بیمار 
باشد مگر این که الزام قانونی وجود داشته باشد یا خود بیمار 
خواس��ته باشد یا خطری متوجه فرد دیگر یا جامعه باشد در 
منشور حقوق ایران نیز آمده است: که بیمار حق دارد جهت 
حفظ حریم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده 
پزشکي، نتایج معاینات و مشاوره هاي بالیني جز در مواردي 
که براس��اس وظایف قانوني از گروه معالج استعالم صورت 
مي گیرد اطمینان حاصل نماید. س��ایر ادله شرعی نیز داللت 

بر راز نگهداری می نماید. 
نتیج��ه گیری: نتایج م��روری بر مطالعات، مس��تندات و 
نظریه ه��ای مراجع علمی، قانونی، ش��رعی حاکی از آن بود 
که در صورتی که فرد راضی به افش��ا شدن رازش به شریک 
جنس��ی خود نباش��د با توجه به حق ادام��ه حیات جامعه و 
وظیفه مقدس پزش��کی متقاعد ساختن ش��رکای جنسی از 
مسئولیت های پزشک می باشد و ضرورت آگاهی رسانی به 

انسان ها را مطرح می سازد.
کلید واژه ها: راز داری، ایدز، شرکای جنسی

مقدمه
حریم خصوصي در پزش��کي مفهوم گسترده اي است که 
مي توان آن را به 3 گروه حریم خصوصي فیزیکي، اطالعاتي 
و تصمیم گیري تقس��یم کرد. در حریم خصوصي اطالعاتي، 
دسترسي س��ایر افراد به اطالعات و ش��رایط پزشکي بیمار 
محدود اس��ت و در واقع بیمار تصمیم گیرنده اصلي درباره 
افش��اء اطالعات محس��وب مي ش��ود. از ای��ن رو رازداري 
وظیف��ه ای برخاس��ته از مفهوم حریم خصوص��ي اطالعاتي 
بیمار است. رازداري رفتاري از سوي پزشک است که منجر 
ب��ه اعتماد و رضایت بیمار مي ش��ود و انتظار بیمار مبني بر 
پوشیده نگه داشتن هر گونه اطالعات مربوط به وي را تامین 
مي کند )1(. رازداری، فضیلتی اخالقی اس��ت که در توفیق 

یافتن به انجام کارها و س��عادت و نیک بختی انسان نقش به 
سزایی دارد )2(. اصل راز داری پزشکی و حریم خصوصی 
بیم��اران یکی از مهم ترین وظایف اخالقی در حیطه اخالق 
پزش��کی اس��ت که دارای س��ابقه دیرینه در دنیای پزشکی 
می باش��د به طوری که در س��وگند نامه بقراط نیز به اهمیت 
موضوع اش��اره و از آن به عنوان امری مقدس نام برده شده 
است. در اسالم نیز به موضوع راز داری اهمیت زیادی داده 
ش��ده است )3( و در احادیث، روایات و آیات قرآنی نیز به 
این موضوع پرداخته ش��ده است )7-4( واضح است که اگر 
این موضوع مربوط به روابط پزشک و بیمار باشد اهمیت آن 
دو چندان می ش��ود. در بیان علت و فلسفه راز داری دالیل 
متعددی ذکر می ش��ود )3( راز داری در حقیقت، احترام به 
اصل اختیار فرد و حفظ حرمت  بیمار اس��ت و می تواند با 
ایج��اد اطمین��ان الزم در بیمار، زمینه را ب��رای بیان نکات و 
اسرار مربوط به بیماری ایجاد کند که این امر به تشخیص و 
درمان موثرتر منجر خواهد گردید. اما هر چه رازداری اصل 
اولی است اما مطلق نیست و استثنائاتی وجود دارد که بنا به 
مصالح فرد، خانواده یا جامعه بایس��تی اطالعات بیمار فاش 

شود. )8( 
بیم��اري ایدز یکي از خطرناک ترین بیماري هایي اس��ت 
که بش��ر از آغاز زندگي در این ک��ره خاکي تا به حال با آن 
روبه رو ش��ده اس��ت )9( بار مرگ و میر و ناتوانی مرتبط با 
این بیم��اري در جهان نیز در حال افزایش اس��ت و با هیچ 
عامل بیماري زاي دیگري قابل مقایسه نیست )10( ویروس 
ایدز مس��تقیما سبب مرگ قرباني نمي ش�ود بلکه عامل این 
بیم��اري با حمله به سیس��تم دفاعی و ایمني ب��دن و ایجاد 
اخ�ت��الل در آن، ف�رد مبتال را در مقاب��ل انواع بیماري ها و 
عفونت ها تضعیف نموده و نهایتا باعث مرگ او م�ي ش���ود 
)9(در تاریخ بشري یکی از بی سابقه ترین بیماري ها از نظر 
وس��عت و عمق انتش��ار، ایدز مي باش��د. از زماني که اولین 
مورد بیماری در س��ال 1981م. تشخیص داده شد، جهان به 
طرز هولناکی تحت فش��ار ایدز قرار گرفته است و افزایش 
س��ریع آن، یک تهدید کلي در اذهان بش��ریت تداعي کرده 

است. )11(
بر اس��اس گزارش منتشر ش��ده توسط س��ازمان جهانی 
بهداش��ت و برنامه مشترک س��ازمان ملل متحد تا پایان سال 
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2010، سی و چهار میلیون نفر آلوده به ویروس این بیماری 
و مبتال به ایدز در سراسر جهان زندگی می کردند. علی رغم 
کاهش مبتالیان جدید در بسیاری از مناطق جهان، تعداد این 
بیم��اران در مناطق مدیترانه و ش��مال آفریقا از 43000  نفر 
در س��ال 2001 به 59000 نفر در س��ال 2010 افزایش یافته 

است. )12(
در سال 1988م. در جهان، بین10�5 میلیون نفر به ویروس 
ایدز آلوده بودند که تا سال 2008، این تعداد به 4/33 میلیون 
نفر رسید. در سال 2008، تعداد موارد جدید ابتال به بیماري 
7/2 میلی��ون نفر بوده و 2 میلیون نفر نیز جان خود را در اثر 
آن از دس��ت دادند. روزانه بیش از 7400 مورد ابتالء جدید 
ب��ه ایدز در جهان رخ م��ي دهد که بی��ش از 97 درصد آن 
مربوط به کشورهاي داراي درآمد کم و متوسط است، از این 
تعداد، 1200 نفر زیر 15 سال و 6200  نفر، 15 ساله و بیشتر 

هستند. )سازمان بهداشت جهاني، 2009 م.(. )9( 
آماره��ا حاک��ی از افزایش بروز بیماري ای��دز در جوانان 
ایرانی است، پژوهشکده کاهش رفتارهاي پرخطر در مقابل 
ای��دز، ضمن گ��زارش افزایش رفتارهاي پرخط��ر در ایران، 
تغییر چهره اپیدمیولوژیک انتقال بیماري به سمت راه جنسی 
و نی��ز باال رفت��ن آمار ابتال در جمعیت زنان کش��ور به نرخ 
باالت��ر از 10 درصد را هش��داري براي اپیدمی و گس��ترش 
بیشتر ایدز در آینده می داند. این موسسه علمی، آمار واقعی 
ابتال به ویروس ایدز در ایران را حدود 130 هزار نفر برآورد 
کرده اس��ت که تخمین زده می شود در حدود 20 هزار نفر 
آن ها زن باش��ند بیشترین موارد آلودگی در ایران نیز مربوط 
به رده هاي سنی 34- 25 سال است که سن تالش و فعالیت 

اقتصادي است. )10( 
از طرف��ی انتقال HIV به کودکان نی��ز در اکثر قریب به 
اتف��اق موارد از مادر به کودک اتفاق می افتد و پیش��گیري 
از آن عم��ال به طور کامل و نزدیک ب��ه 100% امکان پذیر 

است. )13(
همچنی��ن این بیماری ب��ه علت تفکرات س��وء حاکم بر 
جامعه و بر چسب )انگ( از سوی اطرافیان و جامعه یکی از 
چالش برانگیز ترین بیماری های عصر حاضر می باشد که بر 
کیفیت زندگی و حتی میزان بقاء بیماران اثر می گذارد. )14(
ح��ال با توجه به خطرات، انتقال و تفکرات اطرافیان و از 

طرفی اصل راز داری س��وال اینجاس��ت که اگر بیمار مبتال 
به HIV نخواسته باش��د که سّرش فاش شود و اظهار دارد 
که خودم مراقب انتقال بیماری به خانواده، همس��ر و جامعه 
هستم آیا می توان سّر بیمار را فاش نمود؟ و به عبارتی اگر 
بیم��ار از کادر درمانی تقاضا کرد که تش��خیص بیماری وی 
برای همس��ر، خانواده اش و جامعه فاش نشود آیا می توان 

اصل رازداری را رعایت نمود؟

روش تحقیق
ای��ن مطالعه از ن��وع مطالع��ات کتابخان��ه ای و مروری 
ب��ر مطالع��ات در زمین��ه رازداری در بیم��اران مبت��ال ب��ه 
 ای��دز م��ی باش��د ک��ه از  طری��ق موتورهای جس��تجوی
مناب��ع  و    google scholar,pub med, web of science  
مختلف )مقاالت، کتب و اینترنت( فارس��ی و انگلیس��ی در  

سال های 1394- 1376 نگارش آن استفاده شده است. 

یافته ها
در برخی کشورها مثل آمریکا مراکز عرضه کننده خدمات 
بهداش��تی درمانی وظیفه دارند که پاس��خ های آزمایش ایدز 
را به مراکز صاحب صالحیت ارس��ال کنند، زیرا س��المتی 
جامعه دارای اهمیت بیشتری از رازداری در مورد بیمار مبتال 
اس��ت )15،16(. گزارش نتایج به مراکز صاحب صالحیت، 
همراه با نام و مش��خصات بیمار اس��ت، هرچند که گزارش 
نتایج بیماران در ابتدا بدون نام و مش��خصات بود )17(. در 
این سیس��تم گزارش نتایج آزمایش توسط کارکنان بهداشتی 

درمانی به خانواده بیمار هم غیرقانونی نیست. )16(
کدهای طراحی شده برای ارائه رهنمودهای رفتار اخالقی 
مناسب و اس��تانداردهای اخالقی قابل اجرا در آمریکا برای 
ارائه دهندگان خدمات پزشکی به بیماران مبتال به اچ آی وی 
)AAHIVM( بیان می کند، تمامی اطالعات بیمار بایستی 
ب��ه صورت محرمانه حفظ ش��ود به جز مواردی که انتش��ار 
اطالعات خاص مجاز است )به دستور قانون، یک دادگاه یا 
سازمان دولتی و یا بیمار به صراحت انتشار اطالعات خاصی 

را اجازه دهد( )18(.
 )AMA( کدهای اخالق پزشکی انجمن پزشکی آمریکا
در سال 1975 بیان می کند پزشک نباید رازهایی را که به او 
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سپرده می ش��وند و یا نواقصی را که در شخصیت بیمارش 
پیدا می کند را فاش نماید مگر این که قانون از او خواس��ته 

باشد یا به منظور رفاه افراد یا جامعه ضروری باشد )3(.
به عالوه کدهای اخالق پزش��کی انجمن پزشکی جهانی 
)WMA( بیان می کند یک پزش��ک باید به طور مطلق راز 

بیمارش را حفظ کند حتی پس از مرگ وی )3(.
در کدهای اخالقی و دستورالعمل رفتار اخالقی پزشکان 
کانادا )CMA( آمده اس��ت پزشک اطالعاتی را که مربوط 
به راز بیمار می باش��د که از خود بیمار یا یک همکار گرفته 
اس��ت را باید حفظ کند و فقط وقتی م��ی تواند آن را فاش 
کند که بیمار رضایت داش��ته باشد یا قانون او را ملزم کرده 

باشد )3(.
کدهای اخالقی و دس��تورالعمل رفتار اخالقی پزش��کان 
نیوزلن��د ذک��ر می کند پزش��ک باید از اطالعات مش��خص 
بیماران در سراس��ر طول زندگی و حتی پس از مرگ آن ها 
حفاظت کند، مگر اینکه منفعت عمومی که اهمیت آن بیشتر 
از نقض راز داری اس��ت مطرح باش��د و یا در جهت ایمنی 
خود بیمار باشد که در این موراد می توان راز داری را نقض 

کرد )3(. 
در کدهای اخالقی برزیل آمده است پزشک باید اطالعاتی 
را که از بیمار به دست می آورد به عنوان راز حفاظت کند و 
کاربرد آن فقط برای خود بیمار باشد مگر اینکه الزام قانونی 
وجود داش��ته باش��د یا خود بیمار خواس��ته باشد یا خطری 

متوجه فرد دیگر یا جامعه باشد )3(.
در بند 6 منش��ور حقوق بیمار در جمهوری اسالمی ایران 
ک��ه از طرف معاونت س��المت وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کي در زمس��تان 1381 به واحدهاي بهداشتي 
درمان��ي ابالغ گردید، آمده اس��ت:  بیمار ح��ق دارد جهت 
حفظ حریم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده 
پزشکي، نتایج معاینات و مشاوره هاي بالیني جز در مواردي 
که براس��اس وظایف قانوني از گروه معالج استعالم صورت 
مي گیرد اطمینان حاصل نماید. در جمهوری اس��المی ایران 
ای��ن راهنمای اخالقی که بر پایه مفاد منش��ور حقوق بیمار 
است از سوی معاونت سالمت وزارت بهداشت تدوین شده 
اس��ت اما تمهی��دات الزم در جهت مقابله ب��ا موارد تخلف 
پیش بینی نشده اس��ت. )1(در مورد یک بیمار HIV مثبت، 

ممکن اس��ت فاش کردن آن برای همسر و یا شریک جنسی 
بیم��ار، حتی وقتی که او مای��ل به آگاه کردن فرد در معرض 
خطر نیست، نه تنها غیر اخالقی نبوده بلکه موجه نیز باشد. 
)19( ع��الوه برآن در ماده 648 قانون مجازات اس��المی در 
ارتباط با افشاء سر آمده است که کلیه افرادی که به مناسبت 
حرفه خود محرم اس��رار می ش��وند هرگاه در غیر از موارد 
قانونی اس��رار مردم را فاش س��ازند به س��ه ماه و یک روز 
تا یکس��ال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا ش��ش 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند )20(.
حضرت آیت اهلل مکارم ش��یرازی در پاسخ به این پرسش 
که بیان بیماری های بیمار برای س��ایر پزش��کان یا برخی از 
اعضای خانواده و اقوامش که از آن اطالع ندارند چه حکمی 
دارد؟ پاسخ فرموده اند: آنچه برای درمان او الزم است حائز 
اس��ت و بیش از آن مجاز نیس��ت مگر به اجازه بیمار. اما در 
مورد این س��وال که جوانی جه��ت ازدواج برای آزمایش به 
پزش��ک مراجعه می کند پزشک وی را دچار بیماری مسری 
می  یابد و یا متوجه می ش��ود که معتاد اس��ت. در اینجا، اگر 
واقعی��ت را برای دیگران، که منتظر نتیجه آزمایش هس��تند 
بگوید، پرده از روی راز پنهان بیمار برداشته می شود که قطعا 
برای بیمار تبعات سوئی به دنبال خواهد داشت و اگر نگوید 
همسر آینده وی دچار بیماری مسری شده و گرفتاری هایی 
پیدا می کند و ممکن است برای طبیب هم مشکل ساز شود. 
تکلیف طبیب چیس��ت؟ پاسخ داده اند که: با توجه به اینکه 
این گونه آزمایش ها نوعی مش��ورت با طبیب است، کتمان 
کردن واقعیت، خیانت در مشورت محسوب می شود و باید 

واقعیت را بگوید )21(.
»حف��ظ لس��ان« و »کنترل زب��ان« در مباح��ث اخالقی و 
روایات، جایگاه مهم��ی دارد و به موضوعاتی چون: دروغ، 
غیب��ت، افتراء، لغو و بهتان و در بخش��ی ه��م به »رازداری« 
مربوط می ش��ود. کسی که نتواند راز دار مردم باشد، گرفتار 
یک رذیله اخالقی و معاش��رتی است. امیر مومنان علی )ع( 
اُی  اِی َوالرَّ َف��ُر بِالَحْزمِ َوالَْحْزُم بِاجالَ��ِة الرَّ فرموده اس��ت: »الظَّ
بِتَحصیِن االْسرار«؛ پیروزی، به محکم کاری بسته است و آن 
هم به اندیشه بس��تگی دارد و اندیشه نیز به نگهداری رازها 

است )5(.
آن حضرت در س��خنی دیگر، رس��یدن به موفقیت را در 
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سایه راز داری دانسته و فرموده است: » انَْجحُ  ااْلُمورِ َما اَحاَط 
بِِه الِْکتَْماُن.«؛ موفق ترین کارها آن اس��ت که پنهان کاری آن 
��رِّ  را ف��را گیرد. )6( امام صادق )ع( می فرماید: »افش��اُء السِّ

ُسُقوٌط«؛ برمال کردن راز، )مایه( سقوط است )22(
حضرت رضا )ع( در حدیثی فرموده اس��ت: مومن، هرگز 
مومن  راستین نخواهد بود مگر آنکه سه خصلت داشته باشد: 
سنتی از پروردگار، سنتی از پیامبر و سنتی از ولی خدا. آنگاه 
سنت و روشی را که  مومن باید از خدا آموخته و به کار بندد، 
»رازداری « معرفی می  کند: »و اما الس��نه من ربه کتمان سره«. 
اگر حرفی را از کس��ی ش��نیدی که راضی ب��ه نقل آن برای 
دیگری  نبود، نقل آن گناه اس��ت. اگ��ر بیان یک راز، آبروی 
خانواده  ای را به خطر اندازد، فردای قیامت مسئولیت دارد و 

پاسخ گفتن به آن بسیار دشوار است )23(.
پزشکان مسئول هم نس��بت به بیماران آلوده شده )شامل 
نمونه های این بیماران( و هم نس��بت به بهداشت و سالمتی 
دیگران، مثل کارکنان آزمایش��گاه، که در اثر س��وزن سرنگ 
آلوده آس��یب دیده ان��د مس��ئولیت ویژه دارن��د. در چنین 
موقعیت هایی یک پزش��ک ممکن است به این توجه داشته 
باش��د که وظیفه اش نس��بت به بیمار جدید ک��ه از کارکنان 
آزمایشگاه می باشد مهم تر از وظیفه وی نسبت به راز داری 

در مورد بیمار اولیه می باشد )24(.
ش��واهدی وجود دارد که درمان افراد مبتال به اچ آی وی 
در اوایل مانع از انتقال عفونت به ش��ریک جنسی می شود. 
در پژوهش��ی که در موسس��ه عفونت و ایمنی جامعه ش��هر 
سیدنی استرالیا انجام ش��د نتایج نشان داد درمان افراد مبتال 
ب��ه اچ آی وی در اوایل ابتال مانع انتقال عفونت به ش��ریک 

جنسی می شود )25(.

بحث
 راز داری و محرمان��ه ب��ودن مس��ائل بیم��اران مبت��ال به 
اچ آی وی از دیر باز مسئله ای مد نظر شاغالن حرف پزشکی 
ب��وده و جزو یکی از ضروریات اخالق پزش��کی مطرح می 
شود و لیکن جنبه های اخالقی حفظ حقوق فردی در ارتباط 
با ابتالی ش��رکای جنس��ی و تقاضای یک��ی از آنان مبنی بر 
عدم فاش س��ازی ابتالی فرد مبتال به همس��ر و حفظ س��ّر 
حرفه ای پزش��کان هن��وز به عنوان یک چال��ش اخالقی در 

جامعه پزشکی مطرح است. 
نتایج برآوردهای آماری حاکی از آن اس��ت که موج سوم 
مبتالیان به ایدز از طریق روابط جنسی در دنیا روند کاهشی 
و در ایران روند افزایش��ی داشته و ش��انه به شانه موج دوم 
از طریق تزریق مش��ترک در حال پیش��روی است )26(. این 
در حالی اس��ت که نه هزار ابتالی جدید س��االنه به مبتالیان 
اضافه می ش��ود )27(. کنترل انتق��ال ویروس ایدز از طریق 
رفتار جنس��ی پر خطر بسیار دشوار اس��ت )26( از آنجایی 
که  زنان در س��ال های گذشته یک سوم موارد ثبت شده به 
اچ آی وی را در کش��ور تشکیل داده اند و 99% مبتالیان از 
طریق جنس��ی آلوده ش��ده اند. لذا ضرورت اطالع رسانی و 
آگاه سازی شرکای جنسی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی 
آنان به عنوان یکی از مسئولیت های اخالقی پزشکان مطرح 

می گردد )28(.
پوچارد و همکاران )1998( در ارتباط با مخفی نگه داشتن 
راز ابتالء شرکای جنسی از همدیگر می نویسند: با توجه به 
این که فرد مبتال هراس از جدایی همسر را دارد و از طرفی 
با احس��اس شرم خشم و انزوا طلبی مواجه هست تمایل به 

افشاء سازی بیماریش را به شریک جنسی ندارد )29(.
در ای��ن رابطه نتایج مطالعه میل و هم��کاران )2003( که به 
منظور راز داری در زنان مبتال به اچ ای وی انجام ش��د حاکی 
از آن ب��ود که حمای��ت فامیلی می تواند منجر ب��ه کاهش اثر 
احس��اس ننگ ناشی از ابتالء به بیماری ش��ود )30(. با توجه 
به اصل اولیه هلس��ینکی که عدم آسیب رانی را به افراد مطرح 
می سازد، بنابراین برای پزشکی که با این سوال اخالقی مواجه 
هس��ت که اگر راز داری کند احتمال ابتالء ش��ریک جنس��ی 
دیگر اس��ت و چنانچه افشاء س��ازی کند احتمال طرد یکی از 
ش��رکاء از سوی همسر  می باش��د. می توان اظهار داشت نظر 
به انتقال ویروس و مس��تندات موجود وظیفه پزشک است که 
با مش��اوره  احساس مس��ئولیت شرکاء جنسی را نسبت به هم 
تقویت کند. زیرا افزایش احساس مسئولیت پذیری و اتونومی 
و رضایت می تواند موجب  اعتماد و آگاهی رس��انی ش��رکاء 
جنس��ی به یکدیگر ش��ود. بنابراین با توجه به این که یکی از 
اهداف انجام آزمایش ها و مش��اوره در اف��راد مبتال، کمک به 
افراد آلوده برای جلوگیری از انتقال ویروس به س��ایر افراد می 
باش��د که در این راستا ممکن اس��ت در بیمارانی که به تازگی 
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تش��خیص مثبت بودن اچ آی وی برای آن ها داده ش��ده است 
مملو از احساس��ات باش��ند. بنابراین در اولین جلسه که جنبه 
حمایتی خواهد داشت وسعی بر تشویق بیمار به داشتن زندگی 
موثر با وجود اچ آی وی می ش��ود. یادآوری به افراد با آزمایش 
سرولوژی مثبت و لزوم انجام آزمایش شریک جنسی به عهده 
پزشک می باشد که هنگامی که بیمار قصد آگاه ساختن شریک 
خود را ندارد سعی بر متقاعد ساختن وی به عنوان یک وظیفه 
مطرح می شود )31(. لذا  این سوال از نظر اخالقی برای پزشک 
معتمد به عنوان آخرین راه حل مس��ئله مطرح خواهد ش��د که 
آیا با توجه به س��وگندی ک��ه به منظور حفظ اس��رار بیمار بر 
مبنای مفاد س��وگند نام��ه بقراط یاد کرده افش��ای راز بیمار به 
ش��ریک جنس��ی به علت محرمانه بودن با توجه به اصل حق 
فردی صحیح است و یا عهد شکنی به مفاد سوگند نامه ای که 
در بخش��ی از آن اظهار می دارد."قسم یاد می کنم که آنچه در 
حین انجام دادن حرفه خود و حتی خارج از آن درباره زندگی 
م��ردم خواهم دید یا ش��نید که نباید فاش ش��ود به هیچ کس 
نخواه��م گفت زیرا این قبیل مطالب را باید به گنجینه اس��رار 
سپرد ". روندی صحیح است. )32(. از طرفی دیگر نظر به رشد 
روز اف��زون آمار مبتالیان زن و ابتالی م��ادران باردار و انتقال 
بیماریشان به جنین و نوزاد، آموزش و آگاهی رسانی از جانب 
پزش��ک ضرورت م��ی یابد زیرا اوال آم��وزش عالوه بر آن که 
یک راهکار پیش��گیرانه  محسوب می شود بلکه موجب ایجاد 
و اس��تمرار رفتاری در فرد مبتال می ش��ود که احتمال آلودگی 
دیگ��ران را در ای��ن رابطه کاهش دهد. عالوه ب��ر آن آموزش 
فرد آلوده در ارتباط با آگاه س��اختن شریک جنسی از وضعیت 
بیماری و خطرات آن، شناس��ایی مسائل و مشکالت قابل پیش 
بینی بیمار و نحوه برخورد با آن، کمک به برنامه ریزی مناسب 
از اصول مش��اوره بع��د از آزمای��ش اچ آی وی در برخورد با 

بیماران می باشد )28(.

نتیجه گیری
رازداری در اخالق پزش��کی بر مبنای اصل احترام به استقالل  
افراد استوار گردیده اس��ت. تعالیم انسان ساز اسالم و همچنین 
س��وگند نامه ها، نظریه های مراجع علمی، قانونی، ش��رعی نیز 
دالل��ت بر امر رازداری دارد. در صورتی که فرد مبتال به بیماری 
ایدز راضی به افش��ا شدن تش��خیص بیماری به شریک جنسی 
خود نباشد، با توجه به حق ادامه حیات جامعه و از سوی دیگر 
اهمیت جایگاه حرفه مقدس پزش��کی در حفظ اس��رار بیماران، 
به نظر می رس��د متقاعد ساختن فرد مبتال درباره ماهیت بیماری 
و عواقب بالقوه آن و ضرورت افش��ای بیماری توس��ط بیمار به 
ش��رکای جنسی از مس��ئولیت های مهم و اصلی پزشک بوده و 
ضرورت آگاهی دادن به انس��ان ها را مطرح می سازد. به عالوه 
الزام پزش��ک و کارکنان س��ازمان ها و مراکز بهداش��تی درمانی 
در چارچ��وب قوانین و مق��ررات جاری کش��ور درباره اطالع 
رس��انی و ارسال فهرس��ت بیماران به مراجع بهداشتی گام موثر 
دیگری اس��ت که به دلیل حفظ مصال��ح جامعه نقض اصل راز 
داری محس��وب نمی ش��ود. با توجه به اینکه درمان افراد مبتال 
ب��ه اچ آی وی خصوصا در اوایل ابتالء به بیماری مانع از انتقال 
عفونت به شریک جنسی و افراد جامعه می شود، اما باید اذعان 
نمود، موضوع اخالقی بودن افش��ای راز بیمار به طور مستقیم و 
توس��ط پزشکان و حرفه مندان پزشکی به افراد در معرض خطر 
کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چنانچه پیگیری های مراکز 
بهداش��تی پس از وصول فهرست بیماران از مراکز تشخیصی و 
پزشکی به نحو موثری اجرا شده و یا توسعه یابد، شاید این امر 
به گونه ای منطقی بتواند نگرانی های مربوط به احتمال آس��یب 

دیدن شرکای جنسی را بکاهد. 
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 نشست بررسي رفع مشکالت
 آزمایشگاه هاي تشخیص طبي

 دکتر زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی: جامعه آزمایشگاهی پرچم دار کیفیت در نظام سالمت و از پیشگامان این تفکر است

در ده��م خرداد ماه نشس��ت بررس��ي رفع مش��کالت 
آزمایش��گاه هاي تش��خیص طب��ي با حض��ور رئیس کل 
س��ازمان نظام پزش��کي، نمایندگان جامعه آزمایشگاهیان 
در ش��ورایعالي نظ��ام پزش��کي و نمایندگان و روس��اي 
انجمن هاي آزمایش��گاهي در سالن کنفرانس سازمان نظام 

پزشکي برگزار شد.
دکت��ر صاحب الزماني نماینده جامعه آزمایش��گاهیان  
و نایب رئیس ش��ورایعالي نظام پزش��کي ضمن اش��اره 
به مش��کالت آزمایش��گاه هاي تش��خیص طبي گفت: به 
لحاظ تعرفه هاي پزش��کي و آزمایش��گاهي بسیار پایین تر 
از کشورهاي دیگر هس��تیم و بیماران بسیاري براي انجام 

خدمات پاراکلینیک به کشور ما مراجعه مي کنند.
تاخیر هاي 10 ماهه س��ازمان تامی��ن اجتماعي، 8 ماهه 
بیم��ه س��المت و 6 ماهه نیروهاي مس��لح س��بب نگراني 
آزمایشگاه ها شده و در چنین شرایطي مالیات آزمایشگاه ها 
افزایش داش��ته اس��ت لذا هر گونه شفاف س��ازي را براي 
س��ازمان ام��ور مالیاتي انجام م��ي دهیم ت��ا عدالت را در 

خصوص جامعه آزمایشگاهي رعایت کند. 
شایان ذکر اس��ت بیمه هاي تکمیلي هنگام عقد قرار داد 
اگر 10 تا 15 درصد تخفیف ندهیم با ما قرارداد نمي بندند 

و فرم قرارداد س��ازمان تامین اجتماعي نیز تحمیلي است. 
بن��د یک م��اده 5 قرارداد پیش��نهادي، هی��چ تعهدي براي 
پرداخت قائل نش��ده که با قانون خود تامین اجتماعي نیز 

منافات دارد، بنابراین راهکار حقوقي مي خواهد.
دکتر صاحب الزماني ضمن اش��اره به این که طبق قانون 
بیم��ه همگاني باید مطالبات ظ��رف مدت دو ماه پرداخت 
ش��ود تصریح کرد: این نوع ق��رارداد ظالمانه و یک طرفه 
اس��ت که بیمه هر وقت منابع دارد مطالبات آزمایشگاهیان 

را پرداخت کند. 

در س��ال 1393 و 1394 تعرفه هاي آزمایش��گاهي 
افزایش نداش��ته و موضع گیري ه��اي مختلف در وزارت 
بهداشت و سازمان هاي بیمه گر همکاران آزمایشگاهي را 

متضرر نمود. 

 همچنی��ن رش��د 10 درصدي تعرفه ها ظل��م به جامعه 
پزش��کي اس��ت. با توجه به این که طي دو س��ال گذشته 
تعرفه آزمایش��گاه ها رشدي نداش��ته باید سهمي که از این 
10 درصد براي این جامعه در نظر گرفته مي ش��ود معقول 

باشد. 
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دکت��ر صادق��ي تبار به پایی��ن بودن تعرف��ه خدمات 
پزش��کي کش��ور باالخص تعرفه آزمایش��گاهي نس��بت 
به س��ایر کش��ورها اش��اره و اذعان کرد: این امر موجب 
گردیده اس��ت تا تعدادي از بیماران از کش��ورهاي دیگر 
براي درمان به کش��ورهاي حاش��یه خلیج فارس مراجعه 
کنند. در س��ال گذشته کاهش تعرفه از K 20000 تومان 
به  K 17000 تومان آزمایش��گاه هاي بسیاري را متضرر 

نمود و آن ها را در معرض ورشکستگي قرار داد. 
در مقایس��ه آماري انجام ش��ده تعرفه کشور ما با سایر 
کش��ورها به خصوص کش��ورهاي منطق��ه در دو مقطع 
مختلف تفاوت هاي بسیاري وجود داشت. طبق آخرین 
مطالعه اي که در س��ال گذش��ته انجام ش��د تعرفه کشور 
افغانس��تان در بخ��ش خصوصي 5 / 2 براب��ر و در بخش 

دولتي 8 / 5 برابر کشور ما بود.
دکتر شایگان با توجه به پیشنهادات مطرح شده و عام 
بودن مس��ائل براي تمامي آزمایش��گاه هاي کشور اظهار 
نمود: س��ازمان نظام پزشکي باید در این زمینه استراتژي 
یا بس��ته اي براي پیشنهاد داشته باشد تا در صورت عدم 

تایید، بدانیم که اقدام بعدي چه خواهد بود.
 دکتر برومند ضمن اشاره به مشکالت آزمایشگاه هاي 
تش��خیص طبي در زمینه تعرفه، مالی��ات، تمدید پروانه، 
تجمیع آزمایشگاه ها، مگالب و ... از سازمان نظام پزشکي 

براي برطرف نمودن آن ها درخواست کمک نمود.
دکتر صراف نژاد 70 درصد تشخیص هاي پزشکي را 
در اقصي نقاط دنیا وابس��ته به آزمایشگاه ها مطرح و بیان 
کرد: این مهم در حالي است که در کشور ما آزمایشگاه ها 

مورد ظلم قرار گرفته اند آن هم در ش��رایطي که کش��ور 
باید به صورت عملي مرکز تش��خیص خاورمیانه باش��د 
زیرا این پتانسیل از نظر توانایي علمي و تکنولوژي هاي 

فني وجود دارد. 
دکت��ر فاطم��ي رئی��س انجم��ن متخصصی��ن علوم 
آزمایش��گاهي بالین��ي ای��ران مالیات و تمدی��د پروانه 
آزمایش��گاه ها را ظلم بزرگي مطرح نمود و خاطر نش��ان 
ساخت: قانون تمدید پروانه آزمایشگاه ها طبق آیین نامه، 
اخذ 125 امتیاز بازآموزي فقط براي یکبار در سال است 
که موجب مي گردد پروانه آن ها به مدت 5 س��ال تمدید 
ش��ود. وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي در 
آیین نامه تاسیس آزمایشگاه، بندي را براي تمدید اضافه 

نموده که بر خالف قانون است. 
دکت��ر بختی��اري رئی��س انجم��ن دکت��راي عل��وم 
آزمایش��گاهي تش��خیص طب��ي ای��ران در ارتب��اط با 
راهکارهاي برطرف نمودن مش��کالت اظهار نمود: لزوم 
ای��ن قضیه اتحاد کامل میان صنف اس��ت و این اطمینان 
را م��ي دهم صنف آزمایش��گاهي از این همدلي و اتحاد 
برخوردار اس��ت. البته ممکن اس��ت اخت��الف نظرهاي 
کارشناس��ي وجود داشته باش��د ولي باید در آحاد صنف 
به نظریات اکثریت احترام گذاش��ت و این رمز موفقیت 
آن ه��ا خواهد بود. بنابراین با این اتحاد مي توان گام هاي 

بزرگي را برداشت. 
وي افزود: توصیه مي کنم ب��راي برخورد با بیمه ها از 
مشاوره هاي حقوقي حاذق استفاده نماییم. اگر پرداخت 
حق بیمه کارمندان آزمایش��گاه با یک روز دیرکرد انجام 
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ش��ود بیمه ها جریمه در نظر م��ي گیرند بنابراین 
ب��راي تاخیر در پرداخت هاي 10 ماهه خود چه 

توجیهي دارند.
دکتر کمالیان رئیس انجمن آس��یب شناسي 
ایران بیان نم��ود: اگر به جامعه آزمایش��گاهیان 
کمک هاي الزم نش��ود آن ها ب��ا بیمه ها قرارداد 
منعقد نمي کنند. بنابراین عادالنه خواستار تعدیل 

این درصد هستیم.
دکتر دارآفرین به چانه زني براي تعیین تعرفه 
تاکی��د و اظهار کرد: تعیی��ن تعرفه 10 درصدي 
براي آزمایشگاه ها فاجعه است. امیدوارم سازمان 
نظام پزش��کي با توجه به اس��تدالل هاي مطرح 
شده بتواند شورایعالي بیمه را براي آزمایشگاه ها 

مجاب به سهم بیشتري نماید.  
دکتر هاش��مي مدني با توجه به اهمیت نقش 
آزمایش��گاه ها در تش��خیص بیماري ه��ا خاطر 
نش��ان ساخت: با این ویژگي مي توان به اهمیت 
آزمایشگاه ها نسبت به 30 سال گذشته پي برد. 

دکتر اکرمي رئیس انجمن ژنتیک پزش��کي 
ای��ران تاکید کرد: ب��ا وضعیت موج��ود تعرفه، 
س��رمایه گذاري خارجي غیر ممکن است و در 
ای��ن مقوله باید با ادبی��ات جدیدي وارد مذاکره 

شد.
جامع��ه  نماین��ده  مه��دي  س��ید  دکت��ر 
آزمایشگاهیان در شورایعالي نظام پزشکي در 

رابطه با مالیات ها عنوان کرد: به نظر مي رسد که 
در تفاه��م نامه مالیاتي باید میزان درصد افزایش 
تعرفه ه��اي آزمایش��گاهیان و تاخی��ر پرداختي 
بیمه ها لحاظ ش��ود و ضریب ش��غلي مالیاتي که 
چندین سال براس��اس 5 / 15 درصد است تغییر 

کند. 
در رابط��ه ب��ا تمدید پروانه ها نی��ز 90 درصد 
آزمایشگاه ها این دغدغه را دارند که شاید پروانه 
آن ها تمدید نشود یا این که یکساله تمدید شود. 
بهتر اس��ت در این زمینه نامه اي را تنظیم نماییم 
ت��ا در صورت تایید حقانیت آن از جانب رئیس 
کل س��ازمان نظام پزش��کي به وزیر بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکي ارسال گردد.
انجمن هاي آزمایش��گاهي در ارتباط با تعیین 
تعرفه خواهان رعایت عدالت بین رش��ته اي از 
دبیرخانه شورایعالي بیمه هستند. به عبارت دیگر 
امیدواریم براس��اس اختیاراتي که مصوبه هیئت 
وزیران به وزارت بهداش��ت در خصوص نسخه 
جدید ارزش گذاري نس��بي خدمات داده است 
در بخش پاراکلینیک نس��خه جدیدي جایگزین 

قبلي شود.
رئیس کل س��ازمان نظام پزشکي در نشست 
بررسي رفع مشکالت آزمایشگاه هاي تشخیص 
طبي عنوان نمود: در س��ال هاي گذش��ته شاهد 
همگرای��ي و اتح��اد انجمن هاي آزمایش��گاهي 

انجمن هاي 
آزمایشگاهي در 
ارتباط با تعیین 
تعرفه خواهان 
رعایت عدالت بین 
رشته اي از دبیرخانه 
شورایعالي بیمه 
هستند
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نبوده ام ولي امروز این مهم کامال مشخص است. 
امروز در جامعه پزش��کي بای��د نداي وحدت 
یکس��اني وجود داشته باشد زیرا روش روشني 
براي آینده است. جامعه آزمایشگاهي پرچم دار 
کیفیت در نظام سالمت و از پیشگامان این تفکر 
است. در بحث سالمت داراي دو بخش حقیقي 
و حقوقي هستیم که هر دو با آسیب هاي جدي 
مواجه ش��دند. به عبارت دیگر هم پزش��کان و 

هم صاحبان موسسات ناراضي هستند.
دکتر زالي رئیس کل س��ازمان نظام پزشکي با 
بی��ان این که در بحث تعرفه ها آزمایش��گاه هاي 
تشخیص طبي با چند آسیب بزرگ مواجه هستند 
گفت: آزمایشگاه ها خدمات را به طور مستقیم به 
مردم ارائه مي دهند و با این تعرفه هاي اندک به 
سمت ورشکستگي پیش مي روند. بدون کمک 
آن ها نمي ت��وان پروتکل درماني را تدوین کرد. 
آزمایشگاه ها به طور خاص تنها منبع درآمدشان 
بیماران هس��تند و ب��ا توجه به این ک��ه بیمه ها 
پرداخ��ت به موق��ع ندارند و قیم��ت کیت هاي 
آزمایش��گاهي نیز افزایش یافته است، نمي توانند 

گردش مالي مناسبي داشته باشند.
وي اف��زود: اگر در نظام س��المت و چرخه 
درم��ان بیم��اران خواه��ان ای��ن هس��تیم ک��ه 
آزمایش��گاه ها خدم��ات را با کیفی��ت باال ارائه 
دهن��د و اس��تانداردهاي الزم رعایت ش��ده و 
ضری��ب خط��ا پایین باش��د؛ با وجود ش��رایط 
فعل��ي ای��ن ام��ر ممکن نیس��ت زی��را قیمت 
کیت ها افزایش زیادي داش��ته و در این آشفته 
بازار هزینه هاي جانبي نیز رش��د کرده اس��ت. 
اگر چراغ آزمایش��گاه ها خاموش شود یکي از 
ایس��تگاه هاي ارائه خدمات درمان��ي به مردم 
 از نظام س��المت حذف مي گ��ردد که به ضرر 

بیماران است. 
تعرفه ه��اي آزمایش��گاهي طي س��ال هاي 
گذشته رش��د اندکي داشته اس��ت و در کتاب 
ارزش گذاري نسبي خدمات نیز K  پیشنهادي 

20 هزار تومان به 17 هزار تومان کاهش یافت. 
با چنی��ن معادالتي نمي توان آزمایش��گاه ها را 
اداره کرد و تاخیر در پرداخت هاي سازمان هاي 
بیمه گر، عدم پذیرش هزینه ها از سوي بیمه ها 
و مالی��ات بر درآمدي که آزمایش��گاه ها ندارند 
سبب شده آس��یب جدي به آزمایشگاه ها وارد 

شود.
ایشان به تشکیل شوراي حقوقي در سازمان 
نظ��ام پزش��کي اش��اره و اذعان ک��رد: جامعه 
آزمایشگاهي مي تواند از ظرفیت هاي حقوقي 
خود اس��تفاده ک��رده و از نظریات کارشناس��ي 
ش��وراي حقوق��ي س��ازمان نظام پزش��کي نیز 

بهره مند شود.

 آزمایش��گاه ها پرچم کیفی��ت را در نظام 
س��المت در دس��ت دارند بنابراین باید انسجام 
خود را حفظ ک��رده و در جهت احقاق حقوق 
از دس��ت رفته خود کوشا باشند که در این راه 
س��ازمان نظام پزش��کي از هی��چ حمایتي دریغ 

نمي کند.

در پایان نشس��ت بررس��ي رفع مش��کالت 
آزمایش��گاه هاي تش��خیص طب��ي، نمایندگان 
انجم��ن ه��اي عل��وم آزمایش��گاهي در ی��ک 
جمع بندي کلي خواستار اصالح تاخیر 10 ماهه 
پرداخت مطالبات آزمایش��گاه هاي تش��خیص 
طب��ي از س��وي بیمه ها، بررس��ي قیم��ت پایه 
تس��ت هاي آزمایشگاهي و اجراي آن در کشور 
و تغییر فرم عقد قرارداد سازمان هاي بیمه گر با 
جامعه پزشکي و آزمایشگاه ها شدند. همچنین 
آن ها تمدید پروانه آزمایشگاه ها طبق آیین نامه 
را قانوني و اضافه کردن ش��رایط دیگري به جز 
امتیاز بازآموزي را امري غیر قانوني بیان نمودند 
و تاکید کردند هنگامي که آزمایشگاه ها گردش 
مال��ي ندارند و درآمدي عایدش��ان نمي ش��ود 

چگونه مالیات پرداخت کنند.

اگر چراغ 
آزمایشگاه ها 

خاموش شود یکي 
از ایستگاه هاي ارائه 

خدمات درماني 
به مردم از نظام 

 سالمت حذف
 مي گردد که به 

ضرر بیماران است
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رسم نیکویي اس��ت تقدیر از عزیزاني که با زحمات بي شائبه 
و حضور موثر خود همواره باعث پیش��برد اهداف شده و با ارائه 
راهکارها و چاره اندیش��ي هاي خود اثرات ارزش��مندي را به جا 
گذاشته اند.  بدین منظور در دوازدهم تیر ماه اعضاي هیات مدیره 
انجمن دکتراي علوم آزمایش��گاهي تشخیص طبي ایران از دکتر 
پوپک رئیس س��ابق، دکتر پور خوش��بخت، دکتر غالمي و دکتر 
سمیعي اعضاي هیات مدیره سابق و دکتر سلطانپور بازرس سابق 

به پاس زحمات گرانقدر ایشان تشکر و قدرداني نمودند.
در ابت��دا دکت��ر بختی��اري رئی��س انجم��ن دکت��راي علوم 
آزمایشگاهي ضمن خوشامدگویي به تمامي حاضرین بیان کرد: 
فعالیت در هیات مدیره انجمن بسیار سخت و زمانبر بوده و تنها 
عالقه به جامعه آزمایش��گاهي اس��ت که این توانایي را در اعضا 
روز به روز بیش��تر مي کند. بنابراین بر خود وظیفه مي دانم که به 
عن��وان عضوي از هیات مدیره و نماینده صنف مراتب تش��کر و 

سپاسگزاري را از اعضاي هیات مدیره سابق به جا بیاورم.
دکتر هاش��مي مدن��ي فعالیت در انجمن را بس��یار س��خت 
بیان کرد و گف��ت: امیدوارم گام هایي که براي پیش��رفت جامعه 
آزمایش��گاهي بر مي داریم ثمر بخش باش��د ت��ا رضایت اعضا از 
مجموعه فعالیت هاي صنفي و علمي فراهم ش��ود. حضور سایر 
هم��کاران براي کم��ک به اعضاي هیات مدیره طي این س��ال ها 
بسیار تاثیر گذار بوده است و از این دوره نیز در قالب کمیته ها و 

کارگروه هاي تشکیل شده بیشتر خواهد شد. 
دکتر پوپک براي تمامي اعضاي هیات مدیره آرزوي موفقیت 

نمود و اذعان کرد: س��ال هاي فعالیت در انجمن با تمامي فراز و 
نش��یب هاي خود آثار مفیدي را به همراه داش��ته است که از این 
پس نیز با تالش بیشتر اعضا به نتایج بهتري دست خواهیم یافت. 
دکتر سمیعي از حضور خود در این جمع اظهار خشنودي نمود 

و براي تمامي اعضاي هیئت مدیره جدید آرزوي موفقیت کرد.
دکتر سلطانپور به پیشرفت فعالیت هاي هر ساله انجمن اشاره 
و اظه��ار کرد: حضور پر رن��گ اعضا در انتخابات اخیر عالوه بر 
مش��ارکت عمومي منجر به انتخاب خوبي از میان همکاران شد. 
شایان ذکر است براي همکاري با انجمن و اعضاي هیات مدیره 

از بضاعت مختصر خود مضایقه نخواهم کرد.
دکتر غالمي تقدیر از اعضاي هیات مدیره سابق را به فال نیک 
گرفت و گف��ت: در مدت کوتاهي که در خدم��ت عزیزان بودم 
تجربه هاي بسیار خوبي را کسب نمودم. فعالیت در انجمن نیاز به 
صرف وقت و انرژي بسیار دارد. توصیه مي کنم که انجمن تا پایان 

دوره، برنامه مدوني براي پیشبرد فعالیت هاي خود داشته باشد.
دکتر پورخوشبخت وظایف هیات مدیره جدید را سخت بیان 
نمود و عنوان کرد: فعالیت در انجمن با وجود تمامي چالش هاي 

ایجاد شده بسیار بزرگ و ارزشمند است. 
در نهای��ت دکت��ر بختی��اري رئی��س انجم��ن دکت��رای علوم 
آزمایش��گاهی  در ارتباط با شوراي مش��ورتي موجود در چارت 
انجم��ن گفت: تمام��ي اعضاي هیات مدیره ادوار گذش��ته جزو 
شوراي مشورتي انجمن هستند و انتظار داریم که با راهنمایي ها و 

مشورت هاي خود راه را براي آینده روشن تر سازند. 

تقدیر از اعضای هیات مدیره سابق انجمن 
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مراس��م افتتاحی��ه انجمن دکت��راي علوم آزمایش��گاهي 
تش��خیص طبي ایران - شاخه خراسان جمعه بیست و پنجم 
تی��ر م��اه در محل جدید انجم��ن با حضور اس��اتید هیات 
مدی��ره مرکزي دکتر بختیاري، دکت��ر صاحب الزماني، دکتر 
صادقي تبار، دکتر اسالمي، دکتر سلیمي و همچنین همکاران 

دکتراي علوم آزمایشگاهي خراسان بزرگ برگزار گردید.
 این مراس��م ب��ا تالوت ق��رآن کریم و صل��وات خاصه 

حضرت رضا )ع( آغاز شد.
سپس دکتر س��زاوار رئیس انجمن شاخه خراسان ضمن 

خ��وش آمدگویي خالصه اي از تاریخچه و عملکرد انجمن 
ش��اخه استان خراس��ان از س��ال1372 تا 1395 و همچنین 

اهداف و برنامه هاي آینده انجمن را ارائه نمود.
ادامه مراس��م با س��خنراني اعضاي هیات مدیره مرکزي 
دکتر صاح��ب الزماني، دکتر بختی��اري، دکترصادقي تبار و 
دکتر اسالمي پیگیري و پرسش و پاسخ کوتاهي برگزار شد.
در ای��ن مراس��م ع��الوه ب��ر هم��کاران دکت��راي علوم 
آزمایش��گاهي اس��تان خراس��ان از هیات مدیره هاي س��ایر 
انجمن هاي آزمایش��گاهي، دکتر مهرابي ریاست دانشگاه و 

مراسم افتتاحیه انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي 
تشخیص طبي ایران - شاخه خراسان
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نظام پزش��کي، دکتر افخمي قائم مقام نظام پزش��کي، دکتر 
بی��ژن نژاد مدی��ر روابط عمومي نظام پزش��کي، دکتر حقي 
رئیس انجمن هاي علمي- تخصصي جامعه پزشکي خراسان 
و دکت��ر هیراد فر رئیس اداره امور آزمایش��گاه ها نیز دعوت 

شده بودند.
اعضاي هیات مدیره انجمن هاي آزمایش��گاهي خراسان، 
حضور قائم مقام دانش��گاه، قائم مقام نظام پزش��کي، هیات 
مدیره مرکزي و ریاس��ت اداره امور آزمایشگاه ها را غنیمت 
شمرده و برخي موضوعات صنفي مهم را مطرح نمودند که 

اهم آن به شرح زیر است:
- موضوع برون سپاري آزمایشگاه هاي دولتي به صورت 
مرموز و مخفي!! گاه بدون اطالع و هماهنگي با رئیس اداره 
امور آزمایش��گاه ها و رئیس آزمایش��گاه مرجع سالمت و با 
تعرف��ه دولتي و رابطه با ش��رکت هاي خارجي از معضالتي 
اس��ت که آینده آزمایشگاه ها را به خطر مي اندازد و دود آن 

به چشم مردم خواهد رفت.
- دکتر بختیاري رئیس انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي 
که متخصص بیوتکنولوژي پزش��کي هس��تند در خصوص 
پدیده بیوتروریس��م و این که کشورهاي بیگانه در صورت 
دسترس��ي به نمونه هاي بیولوژیک کشور ما مي توانند امنیت 

مل��ي را به خطر افکنند هش��دار داد. وي همچنین موضوع 
بیمه ه��اي تکمیلي منجمله آتیه س��ازان را که درخواس��ت 
ق��رارداد کمتر از تعرفه مصوب دارد را مطرح و تاکید نمود 
همکاران به هیچ وجه اق��دام به عقد قرارداد کمتر از تعرفه 

مصوب نکنند.
- دکترصاح��ب الزماني نای��ب رئیس ش��ورایعالي نظام 
پزشکي کل تصریح نمود حدود دو سال است این موضوع 
توس��ط نظام پزشکي ابالغ ش��ده و هرگونه قرارداد کمتر از 
تعرف��ه مص��وب و تخفیف هاي گروهي تخلف محس��وب 
ش��ده و نظام پزش��کي برخورد قانوني مي نماید، وي افزود 
در تهران 38 مورد از مس��ئولین فني ب��ه دلیل تخفیف هاي 
گروهي و تبلیغات نامتعارف به نظام پزش��کي احضار شدند 
که بس��یاري از آن ها تعهد دادن��د و دو مورد هم که در این 
خصوص س��ماجت داشتند و ش��کایت و اعتراض خود را 
علیه نظام پزشکي ادامه دادند در نهایت یکي از آن ها به سه 
ماه محرومیت و دیگري ابتدا ش��ش ماه و سپس به یکسال 

محرومیت محکوم شدند.
در این خصوص تاکید ش��د در مورد ق��رارداد بیمه هاي 
تکمیل��ي هیچکدام از همکاران تا اط��الع انجمن ها قرارداد 

تنظیم نکنند.
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نشست بررسي مسائل و مشکالت آزمایشگاه هاي تشخیص 
طبي در سوم مرداد ماه با حضور نماینده جامعه آزمایشگاهیان 
در ش��ورایعالي نظام پزشکي و انجمن هاي متخصصین علوم 
آزمایش��گاهي بالیني ایران، آسیب شناس��ي و دکتراي علوم 

آزمایشگاهي در سازمان نظام پزشکي برگزار گردید. 
در ابتدا دکتر صاحب الزماني به دلیل وجود مش��کالت 
عدیده در جامعه آزمایشگاهیان، بر لزوم هر چه بیشتر تعامل 
و همکاري میان انجمن هاي آزمایش��گاهي در جهت تجزیه 
و تحلیل و همچنین رفع این مشکالت تاکید نمود و گفت: 
اکنون مشکالت مالیاتي براي جامعه پزشکي و آزمایشگاهي 
معضل بزرگي است که باید توسط انجمن ها بررسي شود تا 
با تعمیم آن به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي 
و س��ازمان نظام پزش��کي روش هاي برط��رف نمودن آن ها 

مشخص شود.
وي افزود: س��ازمان هاي بیمه گ��ر در پرداخت مطالبات 
آزمایشگاه ها 10 ماه دیرکرد دارند که در این زمینه علي رغم 

تالش هاي بسیار نتیجه مطلوبي حاصل نشده است.
دکتر صاحب الزماني خاطر نش��ان س��اخت: با همکاري 
انجمن ه��اي آزمایش��گاهي، کارگروه تعیین ارزش نس��بي 
ضرایب تست هاي آزمایش��گاهي کتابچه اي را تدوین نمود 
که جهت اجرا مورد تایید قرار نگرفت. مقرر گردیده اس��ت 
از مرداد ماه جلس��اتي در این زمینه تشکیل شود تا اجرایي 

شدن این مهم مورد بررسي قرار گیرد.
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي در بسیاري 
از تصمیم گیري هاي خود از انجمن ها مش��ورت نمي گیرد. 
ب��ه کرات دیده ش��ده آیین نامه ها و بخ��ش نامه هایي بدون 
مش��ورت و تعامل با انجمن هاي مربوطه تدوین و تصویب 
ش��ده اند.  برطرف ش��دن مش��کالت جامعه آزمایش��گاهي 
مس��تلزم  انسجام انجمن ها اس��ت زیرا در غیر این صورت 
دفاع از منافع و مصالح جامعه آزمایشگاهي سخت مي شود. 
دکتر هاش��مي مدني ضمن بر شمردن مشکالت مشترک 
کلیه آزمایشگاهیان اعم از بیمه هاي تکمیلي و پایه، مالیات، 
تعرف��ه، کی��ت و تجهی��زات، تخفیف هاي غی��ر اصولي و 
تخلف ها و سامانه هاي مجازي پذیرش و جواب دهي اظهار 
کرد: مشکالت خاص دیگري نیز وجود دارد که با توجه به 
اولویت و اهمیت موارد فوق فعال کنار گذاشته شده و مورد 
بحث نیستند. با توجه به اهمیت زمان، انسجام و تعامل کلیه 
انجم��ن ها، بهبود روابط بی��ن هیات هاي مدیره و هماهنگ 

کردن استان ها به شدت مورد نیاز است. 
در نهایت دکتر شمس برهان فعالیت قدرتمند هر صنفي 
را موج��ب اتحاد اعضاي آن بیان ک��رد و گفت: با تفهیم و 
توجیه مي توان کلیه همکاران را متحد نمود. مش��کل اصلي 
افزایش هزینه ها اس��ت که رفع این مش��کل تنها با انسجام 

انجمن ها میسر مي گردد.

 انسجام انجمن ها به معناي برطرف شدن
 مشکالت جامعه آزمایشگاهي
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در تاریخ 1395,05,11 دومین کنگره بین المللي نفرولوژي 
و اورولوژي به مدت 4 روز در مرکز همایش هاي برج میالد 

برگزار شد. 

در ابتدا دکتر عین الهي رئیس کنگره ضمن خوشامد گویي 
به حاضرین بیان کرد: سال گذشته در اولین کنگره بین المللي 
نفرولوژي و اورولوژي حدود 1500 نفر ش��رکت نمودند که 
این موضوع مش��وق ما در ادامه برگزاري کنگره بود. ش��ایان 

ذکر است تا کنون بیش از 600 نفر در کنگره دوم نیز ثبت نام 
نموده اند. 

وي افزود: اگر بخواهیم از موفقیت کنگره قبلي مطلع ش��ویم 
باید خروجي آن را  بررس��ي نماییم که بستگي به میزان مقاالت 
پذیرفته شده دارد. طبق بررسي هاي انجام شده در سال گذشته از 
210 مقاله پذیرفته شده به صورت سخنراني و پوستر، حدود %24 
آن ها در مجالت مورد تایید ISI به چاپ رسیدند. به نظر مي رسد 
محققان جوان سهم بس��زایي در کیفیت مقاالت برتر داشته اند و 

امسال نیز خوشبختانه تعداد مقاالت افزایش یافته است. 
طي بررس��ي هاي انجام ش��ده میانگین متوس��ط خروجي 
کنگره هاي نفرولوژي کشورهاي غربي و  اروپایي 45% است 
ولي در کشور ما کمتر از 20% است. بنابراین علي رغم این که 
با میانگین جهاني فاصله داریم از وضعیت امیدوار کننده اي در 
سطح منطقه برخورداریم و محققین جوان در این زمینه سعي 

و تالش بسیاري مي کنند. 
دکتر عین اله��ي به مبحث خودکفایي و به دنبال آن ارتقاء 
کیفیت اش��اره نمود و گفت: در بحث انج��ام پیوند کلیه در 
منطقه خاورمیانه رتبه نخست را داریم ولي در دیالیز ضعیف 
هستیم و باید جایگاه خود را ارتقا بخشیم و به رتبه اي که در 

خور شان و منزلت ایران و ایراني است دست یابیم. 

دومین کنگره بین المللي نفرولوژي و اورولوژي
 دکتر اصالني رئیس دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل: کشور ما در ده سال آینده بیشتر

 از گذشته با بیماران نارسایي کلیوي مواجه خواهد بود
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س��پس دکتر اصالني رئیس دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل 
این همای��ش را در کاهش درد و آالم بیم��اران کلیوي موثر 
عنوان داش��ت و اظهار کرد:  از دس��ت ان��درکاران برگزاري 
کنگره نفرولوژي اعم از کمیته اجرایي، کمیته علمي و اساتیدي 
که با ارس��ال مقاالت و یا س��خنراني هاي خود موجب غناي 

کنگره شدند تشکر و قدرداني مي کنم. 
دکتر اصالني حضور متولیان بهداشت و درمان کشور را در 
این کنگره موجب افزایش شور و اشتیاق شرکت کنندگان و 
اتخاذ تصمیمات مناس��ب بیان نمود و گفت: کشور ما  در ده 
س��ال آینده بیشتر از گذشته با بیماران نارسایي کلیوي مواجه 
خواهد بود زیرا سبک زندگي تغییر یافته و شیوع بیماري هاي 
دیابت و فشار خون افزایش قابل توجهي داشته است. متولیان 
امر بهداشت و درمان کشور باید هم اکنون نسبت به اقدامات 
الزم در ای��ن زمینه و باالخ��ص براي بخش هایي که در آن ها 

ضع��ف وجود دارد برنامه ریزي نمایند تا بدین طریق بتوانیم 
در آینده نیازهاي بیماران را برطرف کنیم. 

ط��ي چهار دهه گذش��ته علي رغ��م تمام��ي تحریم ها و 
محدودیت هایي که به کش��ور تحمیل شده است توانستیم با 
تالش و پشتکار پیشرفت هاي شگرفي را در زمینه هاي مختلف 
داشته باش��یم. وجود بیش از 26 مرکز پیوند کلیه و اقدام در 
طراز جهاني نش��ان از توانمندي دانش��مندان کش��ور است. 
همچنین آن ها دس��تاورد هاي بزرگي را در حوزه بهداشت و 
درمان و علم پزش��کي کس��ب نموده اند.  ای��ن تالش ها باید 
توس��ط نسل جوان عالم و دانش��مند پیگیري شود تا بهتر از 

گذشته تداوم یابد. 
ایشان خاطر نش��ان س��اخت: نکته دیگري که مي خواهم 
عرض کنم ملي نیست، بلکه بشري است. وظیفه دانشمندان 
و عالمان تنها کار در حوزه تخصصي خودشان نیست اگرچه 
الزم اس��ت ک��ه آن را به بهترین ش��کل انج��ام دهند ولي از 

مسئولیت اجتماعي در قبال بشریت نیز برخوردار هستند. 

 بنابرای��ن همان گونه که در کنگره هاي خود مس��ائل 
علمي را مطرح مي کنیم باید یادآور ش��ویم که دانشمندان در 
قبال بي عدالتي ها و جنگ افروزي ها سکوت اختیار نکنند زیرا 
آن ها مرجع مردم هستند. البته این موضوع نیاز به خمیرمایه اي 

به نام معنویت دارد.

در پایان مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین المللي نفرولوژي 
و اورول��وژي جایزه دانش��مند برتر در ح��وزه نفرولوژي به 
پروفس��ور قدس و جایزه محقق جوان برتر به دکتر حسیني 

اهدا گردید. 
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با توجه به اهمیت مشکالت جامعه آزمایشگاهي و روش هاي 
برط��رف نمودن آن ها این بار تصمیم بر آن ش��د گفتگویي را با 
نمایندگان انجمن هاي آزمایشگاهي پیرامون مباحثي مانند تعرفه 

و تمدید پروانه ها داشته باشیم. 

دکتر کمالیان، رئیس انجمن آسیب شناسي ایران
•آقاي دکت��ر کمالیان مش��کالت جامعه آزمایش��گاهي را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
دیدگاه من کامال علمي اس��ت و مش��کالت را همکاراني که 
دس��ت اندرکار هس��تند مطرح نمودند. با توجه به مش��کالت 
گروه آس��یب شناس��ي و دیگر همکاران، هنگامي مي توان نظام 
آزمایش��گاهي را کنترل نمود که اخالق پزش��کي رعایت گردد 
و به بیمار به ش��کل مش��تري نگاه نشود. مس��ئولین و موسسین 
آزمایشگاهي باید از وضعیت اقتصادي مطلوبي برخوردار باشند 

تا مسئولیت خود را به صورت صحیح انجام دهند. 
نظام آزمایشگاهي باید داراي عملکرد صحیحي باشد. با توجه 
به این که نام آن را تشخیص طبي گذاشته اند ولي دانش پزشکي 

و مهارت هاي تخصصي تشخیصي عملکرد ندارند.
• چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مبحث 

تمدید پروانه ها پرداخته است؟
با توجه به این که علم منجر به ایجاد خدمت صحیح مي شود 
بنابراین وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي مي خواهد 

این علم و عمل همزمان به روز باشد. 

دکتر فاطمي، رئیس انجمن متخصصین علوم 
آزمایشگاهي بالیني ایران

• در ارتباط با مشکالت جامعه آزمایشگاهي توضیحاتي را 
بیان فرمایید.

تاخیرهاي 10 ماهه سازمان هاي بیمه گر در پرداخت مطالبات 
آزمایش��گاه ها و وجود مش��کالت متعدد در تهی��ه کیت و مواد 
آزمایش��گاهي منجر به تعطیلي آزمایش��گاه هاي بس��یاري شده 
اس��ت. آن ها باید عدم پرداخت مطالبات خود را توس��ط رئیس 
کل س��ازمان نظام پزش��کي، نمایندگان جامعه آزمایشگاهیان در 

شورایعالي نظام پزشکي و انجام مصاحبه با رسانه ها به مسئولین 
کشوري اعالم نمایند.

• نظر شما در مورد تمدید پروانه آزمایشگاه ها چیست؟
در گذش��ته تمدید پروانه ها وجود نداش��ت و هر موسسه اي 
تنه��ا با اخذ یک پروانه فعالیت خود را ادامه مي داد. در آیین نامه 
تاس��یس آزمایش��گاه بر خالف آیی��ن نامه اي ک��ه هیات دولت 
تصویب نموده ماده اي اضافه ش��ده است که آزمایشگاه ها عالوه 
ب��ر اخذ 125 امتی��از بازآموزي باید الزام��ات را رعایت نمایند. 
معتقدم این مهم تنها براي تمدید پروانه ها نیست و آزمایشگاه ها 
و تمامي موسس��ات پزشکي  باید در همه حال رعایت الزامات 

را در نظر گیرند. 

دکتر گرشاسبي، دبیر انجمن ژنتیك پزشکي ایران
• نگراني هاي جامعه آزمایشگاهي چیست و چه راه حل هایي 

براي رفع آن ها پیش بیني مي کنید؟
اکن��ون مبح��ث تعرفه یک��ي از بزرگترین مش��کالت جامعه 
آزمایش��گاهي اس��ت زیرا طي سه س��ال اخیر عالوه بر افزایش 
تمامي هزینه ها تعرفه آزمایشگاهي افزایش نداشته است. این امر 
منجر به کاهش کیفیت در آزمایش��گاه ها مي ش��ود. زیرا علیرغم 
تمامي هزینه ها باید با همان تعرفه 3 س��ال گذش��ته فعالیت هاي 

خود را ادامه دهیم. 
تعرف��ه بخ��ش ژنتیک که یک��ي از بخش هاي مه��م و جدید 
آزمایشگاهي است ناعادالنه بوده و بسیاري از خدمات آن تحت 
پوش��ش بیمه قرار ندارد و آزمایشگاه ها باالجبار باید به صورت 
آزاد آن ها را پذیرش نمایند که این مهم نیز محدودیت هاي خاص 
خود را دارد زیرا تمامي آحاد جامعه توان پرداخت این خدمات 
را به صورت آزاد ندارند. بنابراین تمامي این موارد باعث کاهش 

کیفیت و ارائه خدمات به خانواده هاي نیازمند مي شود. 
نکته دیگر این که در مبحث آزمایش��گاه به خصوص ژنتیک 
تمام تمرکز بر روي درمان است و مساله پیشگیري که بر درمان 
ارجح اس��ت در نظام بهداش��تي و پزش��کي مغفول مانده است. 
مس��ئولین و س��ازمان هاي بیمه گر برنامه بلند مدتي براي آینده 
ندارند تا مردم بیشتري بتوانند از خدمات بیمه اي استفاده نمایند.

گفتگویي با نمایندگان انجمن هاي آزمایشگاهي
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براي رفع ای��ن نگراني ها مهم ترین مس��اله واقعي 
شدن تعرفه ها است به عبارت دیگر افزایش تعرفه باید 
متناسب با نرخ تورم و تمام هزینه هاي آزمایشگاه باشد. 
کتابچه تعرفه باید پویا بوده و با نیازمندي هاي علم روز 
پیش رود تا جوابگوي جامعه پزشکي باشد. همچنین 
سیاس��ت گذاران و سیس��تم درماني و پزشکي کشور 
عالوه بر درمان مقطعي بیماري ها باید توجه بیشتري به 

مساله پیشگیري داشته باشند.
• نظر شما درخصوص تمدید پروانه آزمایشگاه ها 

چیست؟
نفس موضوع در صورتي که به درس��تي اجرا شود 
زیباس��ت. هیچ گاه به عن��وان انجمن یا نماینده صنف 
تمای��ل به عدم نظارت و عدم امتیاز بندي نداریم بلکه 
آزمایش��گاهیان بای��د با آموزش و کس��ب امتیاز، علم 
خود را به روز کنند. ولي درس��ت اجرا ش��دن سوالي 
اس��ت که به اذهان خطور مي کن��د. بنابراین باید براي 
تصمیم گیري ها زیر ساخت مناسب داشته باشیم تا مفید 

واقع شود.

دکتر برومند، دبیر انجمن آسیب شناسي ایران
• ارزیابي خود را از مشکالت جامعه آزمایشگاهي 

و نحوه برطرف نمودن آن ها بیان نمایید.
مش��کالت جامع��ه آزمایش��گاهي ای��ن روزها در 
زمینه ه��اي مختلف اقتص��ادي، علم��ي و فرهنگي به 
مرحله بحراني رسیده است. تصور مي کنم پیش زمینه 
س��ال هاي گذش��ته این ش��رایط را ایجاد نموده است 
ک��ه براي رفع آن ها نیازمند وفاق، شناس��ایي مراحل و 
راهکارهاي قانوني و چالش هاي موجود هس��تیم. در 
کن��ار تمامي این موارد ایجاد تفاهم بیش��تر و صحبت 

با مسئولین و نهادهاي مرتبط باید مد نظر قرار گیرد.
• در ارتب��اط با آیی��ن نامه جدید تمدی��د پروانه 

آزمایشگاه ها توضیح دهید.
همکاران آزمایش��گاه مرجع سالمت این موضوع را 
کام��ال قانوني و به عنوان فرصت��ي براي ارتقاء کیفیت 
خدم��ات آزمایش��گاهي مي دانن��د. بای��د در ارتباط با 
روش هاي اجراي این طرح و برطرف نمودن مشکالت 

و نقاط ضعف آن که موجب اعتراض همکاران مي شود 
به گفتگو نشست زیرا مجموعه آزمایشگاه ها خواهان 
افزایش این کیفیت هس��تند ولي براي مشخص شدن 
بهترین راهکار با کمترین تنش نیاز به تعامل بیش��تري 

است.

دکتر شایگان، عضو هیات مدیره انجمن 
دکتراي علوم آزمایشگاهي تشخیص طبي ایران

• مشکالت جامعه آزمایشگاهي را چگونه ارزیابي 
مي کنید؟

در حال حاضر آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکي با 
مش��کالت عدیده اي روبرو هستند که همگي مستقیما 
بر روي کیفیت خدمات موثرند. ارائه خدمات با کیفیت 
به مراجعین و بیماران و ذینفعاني چون س��ازمان هاي 
بیمه گ��ر در ص��ورت موازنه بی��ن هزینه ه��ا و درآمد 
امکان پذیر است. اجرا، استقرار و تداوم الزامات مرجع 
س��المت که در 164 سوال چک لیس��ت مطرح شده 
است و اخیرا تمدید پنج ساله پروانه هاي آزمایشگاه را 
به مثبت بودن 90% س��واالت گره زده اند نیازمند یک 
تعرفه واقعي و عادالن��ه و کاهش فاصله تعرفه در دو 
بخش خصوصي و دولتي اس��ت. در حالي که تک تک 
آیتم هاي چک لیس��ت مرجع س��المت از استخدام و 
آموزش مداوم نیروي انس��اني گرفته تا رعایت اصول 
ایمني، بهداشت و استقرار سیستم هاي کنترل کیفي در 
بخش هاي متعدد آزمایشگاهي، خرید کیت و تجهیزات 
معتب��ر و حفظ و نگهداري تجهی��زات نیازمند بودجه 

مناسب براي ارائه این خدمات با کیفیت است.
طي چند س��ال گذشته ش��اهد اجحاف تعرفه اي به 
آزمایشگاه ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمه ها، 
افزای��ش چند برابري مالی��ات، افزایش بي رویه اجاره 
بها، ت��ورم، افزایش هزینه حامل ه��اي انرژي و آب و 
افزایش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن بي ساماني 
ب��ازار کی��ت و تجهیزات ک��ه بس��یاري از آن ها فاقد 
کیفیت مناسب هستند نه تنها سبب تعطیلي بسیاري از 
آزمایشگاه ها در سراسر کشور شده بلکه امکان استقرار 
الزامات مرجع س��المت را نیز از آزمایش��گاه ها سلب 

 کتابچه تعرفه 
باید پویا بوده و با 

نیازمندي هاي علم 
روز پیش رود تا 
جوابگوي جامعه 

پزشکي باشد



74
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  تابستان 1395- شماره 32

نموده اس��ت. ضمن این که غیر واقعي و ناعادالنه بودن تعرفه ها 
بس��تر ساز ایجاد رقابت هاي ناس��الم مابین آزمایشگاه ها خواهد 
ش��د. از طرفي طي چند س��ال گذش��ته در مورد بحث مشاغل 
س��خت آزمایش��گاهیان اقدام عملي صورت نگرفته که منجر به 
نارضایتي پرس��نل خدوم و بي ادعاي آزمایش��گاهي گردیده که 
قطعا روي کیفیت کار تاثیرگذار اس��ت. در طرح تحول سالمت 

نیز آزمایشگاه ها مغفول مانده اند. 
• راه حل هایي که براي رفع نگراني هاي جامعه آزمایشگاهي 

پیش بیني مي کنید چیست؟ 
براي رفع مشکالت و نگراني هایي که عرض کردم الزم است 
سیاس��ت گذاران و دست اندرکاران نظام سالمت در اولین اقدام 
تعرفه خدمات آزمایش��گاهي مطابق با دفترچه قیمت تمام شده 
که توس��ط کارگروهي با دس��تور وزیر محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کي در آبان ماه س��ال 1394 توسط انجمن هاي 
دکتراي علوم آزمایش��گاهي، آس��یب شناسي، متخصصین علوم 
آزمایشگاهي بالیني و نیز کارشناسان اقتصاد سالمت و با نظارت 
سازمان نظام پزشکي براساس منابع و مراجع معتبر بین المللي و 
مطالعات دقیق علمي تهیه شده است جهت سال 1395 تصویب 
و اب��الغ نمایند. بدین ترتیب آزمایش��گاه ها قادر به ادامه حیات 

خواهند بود. 
در مورد مس��اله معوقات بیمه هاي پای��ه که از حدود 6 تا 10 
ماه تاخیر در پرداخت دارند آیا ممکن اس��ت بدون تامین اعتبار 
و در نظر گرفتن س��همي در بودجه ساالنه کشور اقدام به خرید 
خدمت از بخش خصوصي نموده باش��ند. طبق قرارداد في مابین 
آزمایشگاه ها و بیمه هاي پایه بیمه ها متعهد به پرداخت 60% مبلغ 
صورت حس��اب ماهانه هنگام تحویل نس��خ و پرداخت مابقي 
آن پس از بررس��ي نس��خ تا دو ماه پس از تحویل هستند. عدم 
پرداخت مطالبات از نظر اقتصادي شوک عظیمي به آزمایشگاه ها 
وارد نموده و این در حالي است که آزمایشگاه ها بدون دریافت 
مطالباتش��ان مکلف ب��ه پرداخت مالیات چند برابر نیز هس��تند. 
افزایش س��رانه درمان اتخاذ سیاس��ت هاي بهداش��تي و درماني 
صحیح با استفاده از نظریات کارشناسي انجمن ها و سازمان نظام 
پزشکي مانع سبب ایجاد سامان و جلوگیري از هدر رفت منابع 
مالي سازمان هاي بیمه گر و ارتقاي کیفیت خدمات خواهد شد.

در بحث کیت و تجهیزات اس��تفاده از نظریات کارشناس��ي 
انجمن هاي آزمایش��گاهي و کنترل و نظارت کیفي بر چگونگي 

تولید و توزیع و ورود این مواد و نیز قیمت آن ها داراي اهمیت 
است.

• چ��را وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کي به 
موضوع تمدید پروانه ها عالوه بر 125 امتیاز بازآموزي ایجاد 

شده پرداخته است؟
در صحبت هاي قبلي اش��اره نمودم که اجرا، استقرار و بهبود 
مداوم الزامات مرجع س��المت وابسته به وجود زیر ساخت هاي 
متعدد است. غیر از بحث تعرفه واقعي، پرداخت به موقع بیمه ها، 
مالیات عادالنه و نابه س��اماني بازار کیت و تجهیزات باید اساسا 
اس��تاندارد سازي از بن و ریشه در تمام ساختارهاي بهداشتي و 
درماني کش��ور از آموزش دانشجویان گرفته تا کلیه ارکان نظام 
سالمت صورت گیرد. آزمایشگاه در سیستم بهداشتي – درماني 
کشور ایزوله نیست و وابسته به تمام بخش ها است. علیرغم این 
نکات آزمایش��گاه ها از قدیم و خصوصا پ��س از ابالغ الزامات 
تنها موسس��ات پاراکلینیک بوده اند که با آغوش باز به این مهم 
پرداخته اند ولي مس��اله این است که طبق آیین نامه هاي موجود 
تمدید پروانه ها مانند سایر گروه هاي پروانه دار تنها با کسب 125 
امتیاز بازآموزي طي پنج س��ال باید صورت پذیرد. افزودن بندي 
به آیین نامه در حالي که دانش��گاه هاي علوم پزشکي کشور فاقد 
زیر ساخت هاي الزم هستند چه ضرورتي داشته است؟ طي چند 
ماه گذشته ش��اهد بودیم ادارات امور آزمایشگاه هاي دانشگاه ها 
فاقد نی��روي کارشناس��ي کافي جهت بررس��ي آزمایش��گاه ها 
هس��تند. فقدان هماهنگي بین ممیزي ها و بازرسي هاي به عمل 
آم��ده و فقدان دانش و مه��ارت کافي نزد این کارشناس��ان در 
م��ورد فرآیندهاي موجود در آزمایش��گاه و سیس��تم هاي کنترل 
کیفي در آزمایش��گاه ها و بعضا برخوردهاي سلیقه اي مشکالت 
فراواني ایجاد کرده اس��ت. یک نکته دیگ��ر هم باید اضافه کنم 
و آن یکس��ان بودن چک لیست در نقاط مختلف کشور هست. 
آزمایش��گاه هایي که در شهرها و اس��تان هاي مختلف قرار دارند 
مش��کل عمده اي به نام نیروي انساني دارند. در اغلب شهرهاي 
دور از مرکز و حتي در اس��تان هاي همجوار تهران یافتن نیروي 
دانش آموخته علوم آزمایش��گاهي بسیار دش��وار است و بدون 
این نیروها اس��تقرار الزامات امري نش��دني است. بنابراین لزوم 
بازنگري در معیارهاي بازرس��ي و بومي سازي عالوه بر تربیت 
 نیروي کارشناس علوم آزمایشگاهي در نظام آموزش عالي کشور

 ضرورت دارد.
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بدون شک امروزه علوم آزمایشگاهي تشخیص بالیني 
به عنوان حرفه اي مدرن، علمي و اس��تراتژیک با تکیه بر 
منابع انساني، دانش فني، تخصص و فن آوري هاي مدرن 
و پیچیده نقش مهمي را در حفظ س��المت و بهداش��ت 
ملي، پیشگیري انواع بیماري هاي مهلک واگیردار عفوني، 
اخت��الالت ژنتیکي و وراثت��ي و درمان موث��ر و کارآمد 

بیمارهاي حاد و مزمن ایفا مي نماید.
چندین دهه از ایجاد رشته و حرفه علوم آزمایشگاهي 
در کش��ور ما و طي نمودن فراز و نش��یب هاي فراوان در 
س��ازمان ملي بهداشت کشور مي گذرد. با یاد و احترام به 
تمام تالشگران صدیق حوزه سالمت و درمان، دانشمندان 
و متخصصین بهداشت و سالمت و اساتیدي که با تالش 
گس��ترده باعث ایجاد توس��عه قدم به قدم خدمات علوم 
آزمایش��گاهي و مهیا نمودن تشخیص هاي آزمایشگاهي 
و کنترل و حتي ریش��ه کني بیماري هاي واگیردار مهلک 
مانند س��ل، ماالریا، بیماري هاي قارچي و باکتري ها مانند 
ان��واع بیماري هاي پوس��تي و کچلي، تراخم، س��الک و 

بیماري هاي مقاربتي، بیماري هاي ارثي و مادرزادي مانند 
هموفیلي، تاالسمي، تدارک و انتقال خون سالم و پزشک 
قانوني در اقصي نقاط کشور در طول چندین دهه گذشته 
باني نجات جان میلیون ها انس��ان و ارتقاي بهداش��ت و 

سالمت در نسل کنوني  شده اند.   
تحوالت گسترده و تنش هاي پرشتاب جهاني از لحاظ 
اقتصادي، سیاس��ي، توس��عه علم و ف��ن آوري و امنیت 
جهان��ي نقش حاکمیتي دولتي را در اتخاذ سیاس��ت هاي 
کالن مانند امنیت ملي، سیاست خارجي، دفاع از تمامیت 
ارض��ي، اقتصاد ملي )افزایش به��ره وري، امنیت غذایي، 
ایمني غذایي و اش��تغال(، بهداش��ت و درم��ان و محیط 

زیست بسیار پیچیده کرده است.
با توجه به حساسیت ها و ضرورت سیاست هاي کالن 
اس��تراتژیک ملي، امروزه دکترین توسعه پایدار مدرن 
بر پایه واگذاري و تفویض اختیارات توس��عه خدمات 
تخصص��ي و صنفي حکمراني حاکمیت��ي )دولت( به 
انجمن و جوامع تخصصي صنفي )حکمراني حرفه اي 

 حکمراني حاکمیتي کالن )دولت( 
و حکمراني بخشي )تخصصي صنفي اجتماعي(
در توسعه پایدار حرفه علوم آزمایشگاهي و 

آزمایشگاه هاي تشخیصي

 محمد مجتبائي 
کارشناس رسمي استاندارد در مديريت کیفیت، استاندارد سازي و تايید صالحیت آزمايشگاه

fppirco@gmail.com
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و اجتماعي( است. 
 دولت ه��اي توس��عه یافت��ه ب��ا واگ��ذاري و تفویض 
اختیارات، توس��عه خدم��ات و پش��تیباني تخصصي به 
انجمن ه��ا  و مجامع تخصصي کوچ��ک و چابک کردن 
دول��ت با هدف تمرکز بیش��تر بر سیاس��ت گذاري کالن 
اس��تراتژیک حاکمیت )دولت( عامل پوشش و کارایي 
هر چه بیشتر و موثرتر خدمات تخصصي بخشي توسط 

انجمن هاي تخصصي و جوامع صنفي مي گردند.
ترس��یم و تبیی��ن سیاس��ت ها و اس��تراتژي کالن نظام 
س��المت براس��اس پیش��گیري و درمان با تامین بودجه، 
آموزش و تربیت منابع انساني )آموزش عالي و تخصصي، 
اجراي قوانین کار و سازمان استخدامي(، تدارک و تامین 
زیرس��اخت هاي اصل��ي، تجهیزات و فن آوري، توس��عه 
متوازن و عادالنه آزمایشگاه هاي شهري، روستایي دولتي 
و خصوصي و کنترل نظارت حاکمیتي عدالت اجتماعي 
در ارائه خدمات بهداشتي و صیانت از حقوق بیماران 
از منظ��ر مدع��ي العموم در مناطق مختلف ش��هري و 

روستایي بر عهده حاکمیت )دولت( است. 
س��ابقه نزدی��ک به ی��ک قرن توس��عه کم��ي و کیفي 
گس��ترده آزمایش��گاه در اقصي نقاط کش��ور در سطوح 
ش��هري و روس��تایي، بیمارس��تاني، درمانگاه��ي، مراکز 
بهداش��ت، دولتي و خصوصي، تربیت گروه هاي مختلف 
نی��روي انس��اني کار آزم��وده مانند تکنس��ین )کاردان(، 
کارشناس، کارش��ناس ارشد، دکتري علوم آزمایشگاهي، 
دکتري حرفه اي و دکتري آس��یب شناس��ي، حرفه علوم 
 آزمایش��گاهي را به جامعه اي گسترده و تاثیر گذار تبدیل 

نموده است.
افزای��ش جمعیت، ظهور بیماري هاي نو پدید و مهلک 
مانند ایدز، س��ارس، آنفوالنزا، ایب��وال و زیکا و رجعت 
بیمارهاي ریش��ه کن شده حتي در کش��ورهاي پیشرفته 
مانند س��ل مقاوم به درم��ان )XDR(، بحران هاي پیاپي 
منطق��ه اي و جهان��ي و ایج��اد چالش ها و ریس��ک هاي 
بهداش��تي جایگاه خطی��ر حرفه علوم آزمایش��گاهي را 

درکشور ما بیش از بیش نمایان مي سازد.
این واقعیت که بهداشت و سالمت هر جامعه متکي 
بر تالش هاي آزمایشگاه هاي تشخیصي است به عنوان 

یک اصل مسلم  بهداشت جهاني پذیرفته شده است.
عملکرد کیفي آزمایش��گاه هاي تشخیصي نقش مهمي 
را در حفظ و ارتقاي بهداش��ت و س��المت ملي به عهده 
دارند و نیازمند اعمال بهبود مس��تمر در توسعه و ارتقاي 
به روز رس��اني مهارت ها، دانش و تعالي منابع انس��اني 
از طری��ق آموزش و بازآموزي مس��تمر، ارتباط با جوامع 
بین الملل��ي به منظور تبادل تجارب علمي با دانش��مندان 
علوم آزمایش��گاهي در سراس��ر جهان، تامی��ن و تجهیز 
فن آوري هاي مدرن و توس��عه یافته مورد نیاز، توس��عه 
استانداردهاي ملي بر طبق استانداردهاي جهاني، کنترل و 
تضمین کیفیت و ارتقاي اخالق، تعهد و هویت حرفه اي 
اس��ت که با توجه به محدودیت هاي ذاتي، س��اختارهاي 
دولت��ي مس��ئول مانع اصلي توس��عه پایدار آزمایش��گاه 
مي باش��ند که در پایین به آن اش��اره مي ش��ود و تفویض 
اختیارات به انجمن هاي تخصصي مي تواند با فایق آمدن 
برمحدودیت ه��اي دولتي ب��ه توس��عه و تعالي خدمات 

آزمایشگاه کمک شایان نماید.

راهکارهاي توسعه و تعالي خدمات آزمایشگاهي
1( نی��از س��نجي و اجراي آموزش علم��ي و حرفه اي 
و بازآم��وزي جهت ب��ه روز نمودن اطالع��ات علمي و 
مهارت هاي فني کارکنان، کارشناسان و متخصصان در به 

کارگیري روش ها و فن آوري هاي مدرن 
2( تروی��ج و ارتقاي تعالي کیفي، انگیزه کاري، هویت 
و اخالق حرفه اي کارکنان، کارشناس��ان و متخصصان در 

خدمت رساني موثرتر به بیماران و نیازمندان 
3( تامین و توس��عه مدیریت و هدایت منابع انس��اني، 
ارتقاي رضایت ش��غلي از طریق ارزشیابي و درجه بندي 
مستمر سطوح علمي، فني، مهارتي، اشتغال و کار آفریني 
4( آم��وزش و ترویج  و نهادینه کردن متوازن عملي و 

واقع گرایانه استانداردهاي ملي و جهاني 
5( نظارت و کنترل تضمین کیفیت و استاندارد سازي 

از منظر تخصصي و حرفه اي
6( تحقیق، توس��عه و نوآوري در تمام س��طوح حرفه 

علوم آزمایشگاهي 
7( حفاظت و ایمني شغلي و محیط زیست
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8( حمای��ت و تاکید بر حقوق بیماران در برخورداري 
از خدمات با کیفیت و عادالنه

محدودیت ساختاري ذاتي سیستم هاي اجرایي 
حاکمیتي )دولتي( شامل

1( محدودیت کمي و کیفي نیرو و منابع انساني متخصص 
دولتي در پوشش جامع جغرافیایي خدمات و نظارت

2( قوانین فراوان دست و پاگیر اداري و بوروکراسي
 3( عدم به روز بودن قوانین و اس��تانداردها متناس��ب 
ب��ا نیازهاي توس��عه علوم و فن آوري آزمایش��گاهي در 

بخش هاي اجرایي و عملیاتي دولتي 
 4( محدودیت زمان��ي )کوتاه بودن و موقت بودن( و 

مسئولیت و خدمات مدیران اجرایي انتصابي
 5( فقدان خالقیت و نوآوري، انگیزه پایین و انتصابي 

بودن در سطوح میاني و پایین اجرایي دولتي
6( محدودیت منابع مالي و بودجه در سطوح اجرایي 
 موان��ع ج��دي در تعالي خدم��ات و توس��عه پایدار 

آزمایشگاه هاي تشخیصي مي باشد.

مزایا، ظرفیت و توانمندي جوامع انجمن هاي 
تخصصي حرفه اي صنفي

1( بدنه قدرتمند اجتماعي اعضاي توانمند، حرفه اي و 
خالق با گستردگي جغرافیایي وسیع

2( حضور گس��ترده متخصصین کارآم��د، با انگیزه و 
شایس��ته منتخب در اداره جوامع تخصصي با انتخاب و 

گزینش آگاهانه اعضا با مسئولیت پاسخگویي
3( ام��کان ب��ه کارگیري طوفان ذهن��ي، خرد و اجماع 

گروهي در تصمیم گیري و برنامه ریزي 
4( تماس مستقیم با آخرین تحوالت داخلي، جهاني و 

علمي در حرفه علوم آزمایشگاهي 
5( درک صحیح از نیازها و کمبودهاي منابع انس��اني، 

تجهیزات و فن آوري و نقاط قوت و ضعف
 6( ام��کان برنامه ری��زي جامع براي ایجاد اش��تغال و 

بکارگیري فارغ التحصیالن جدید الورود 
7( نیازس��نجي جهت گرایش��ات و رش��ته هاي خاص 

علوم آزمایشگاهي در سازمان سالمت
8( ام��کان ارزش��یابي دقی��ق آگاهان��ه و درجه بندي 

کارکنان، کارشناسان و متخصصان 
9( ب��ازوي توانمند و قاب��ل اتکا در ارائه مش��اوره به 

حاکمیت در برنامه ریزي هاي کالن و استراتژیک
انجم��ن و جوام��ع تخصص��ي در ص��ورت دریافت 
مجوزه��اي حاکمیت��ي مي توانن��د در تعال��ي خدم��ات 

آزمایشگاهي نقش حیاتي را ایفا نمایند.
فعالیت ه��اي انجمن دکت��ري علوم آزمایش��گاهي در 
ارائه خدمات آموزش��ي، علمي، برگزاري کنگره س��االنه  
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهي ملي و بین المللي با 
همه مش��کالت و کاس��تي هاي قابل اصالح و مشارکت 
دادن بیش��تر جامع��ه تخصصي و حرف��ه اي همکار مانند 
جامع��ه کارکنان و کارشناس��ان مي توان��د نمونه موفقي 
از توانمن��دي انجمن ه��ا و جوام��ع تخصص��ي معرفي 
گردد که در بخش هاي توس��عه تعال��ي خدمات و ارتقاء 
 و توس��عه منابع انس��اني قابل تعمیم مي باش��د هر چند 
گسترش مشارکت و ارزیابي عملکرد مستمر مي تواند به 

بهبود بهتر آن بیانجامد.
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این س��وال سالهاست مطرح است. اولین مورد را با یکي! 
از دسته گل هاي خودم شروع مي کنم:

1- سال ها پیش یکي از همکاران گرامي و جوان همراه با 
آزمایش هاي معمول کشت و کامل ادرار، آزمایش مدفوع و 
کش��ت مدفوع درخواست مي نمود. اوایل گمان کردم موارد 
خاص تشخیص در کار است. با توجه به گران بودن کشت 
مدفوع باید از پزش��ک راهنمایي و توضیح مي خواس��تم و 
قیمت آن را نیز مي گفتم، حقیقت این است: طمع را به گناه 

نیز آلوده کردم.
در کش��ت مدفوع براي جدا کردن سالمونال و شیگال هم 

معموال مشکل داریم.
یکي از عوامل اسهال که مي تواند مقاوم به آنتي بیوتیک به 
خصوص در بیمارستان ها به علت مصرف زیاد آنتي بیوتیک 
باش��د؛ کلستریدیوم دیفیکل است. تا کنون چند مورد از آن 

را و کجا یافته ایم؟!
در صورت اپیدمي و یا مش��اهده اس��هال هاي مزمن بهتر 
است بررس��ي را به آزمایش��گاه هاي مرجع و مجهز ارجاع 

دهیم.
2- پزش��ک جوان و باهوش که اتفاقا از نزدیکان من نیز 
ب��ود، از عالقه خود ب��ه پژوهش گفت، این که در این مورد 
در پي یافتن یکي از اس��اتید است. او را تشویق و یادآوري 
نمودم هر یک از بیماران روزانه در مطب دریایي از پژوهش 
همراه دارد ک��ه گزارش آن مي تواند براي جامعه پزش��کي 
ایران و دنیا مفید بوده و تازگي داشته باشد. حکیم و طبیب 
با واالترین و باالترین مرتبه هس��تي یعني انسان )نیازمند( و 

خدا در تعامل است. 
3- پاس��ي از نیمه ش��ب گذش��ته بود، پیر زن روستایي 
 D.dimer نمونه خون همس��رش را جهت انجام آزمایش

به آزمایشگاه آورد. این آزمایش تحت پوشش برخي بیمه ها 
ق��رار ندارد. حدود هفت ه��زار تومان پول کم آورد، آهنگ 
بازگش��تن داشت و اش��اره من که به نداشتن تظاهر مي کند. 
یکي از همکارانم به این مادر دو اس��کناس ده هزار توماني 
داد، با تش��کر پذیرفت، زماني که متوجه ش��د مبلغي از آن 
اضافي اس��ت اصرار نمود آن را باز پس دهد! با اصرار پول 
را پذیرف��ت به نظر مي رس��ید براي بازگش��ت به چرمهین 
)روستاي اطراف زاینده رود( باید کرایه پرداخت مي نمود. 
4- حدود سه سال پیش همکار گرامي که دانش آموخته 
زن��ان و زایمان ب��ود جهت انج��ام آزمون ه��اي معمول به 

آزمایشگاه مراجعه نمود.
 دریافت��م آزمایش هاي ایش��ان در دفترچه خودش��ان اما 
توس��ط یکي از هم��کاران عزیز و با تجربه ام که پزش��ک 
صبح درمانگاه مي باش��د درخواس��ت شده اس��ت. علت را 
از ایش��ان جویا ش��دم فرمودند: بیمه اگر خودمان بنویسیم 
نس��خه را ابطال مي نماید، در این خصوص تردید داش��تم، 
احتمال دادم ای��ن امر مربوط به بیماران همکاران پزش��ک 
داروخانه و یا آزمایش��گاه و یا فیزیوتراپي باشد. با این حال 
از خان��م دکت��ر خواهش نمودم آزمایش خود را خودش��ان 
در نس��خه مرقوم فرمایند و گفتم خط و امضاء و مهر ش��ما 
براي ما حجت اس��ت شاید آن زمان بهتر بود بعد از تحریر 
مج��دد آزمایش ها پش��ت برگه بیم��ه براي آن ه��ا توضیح 
داده و نهایتا مي خواس��تیم که طبق مق��ررات عمل نموده و 
در ص��ورت مغای��رت آن را باطل نماین��د. اعتماد به نفس، 
ش��جاعت، بي پروایي و تنها ترس از خداس��ت که بیشتر از 
آنکه طبیب و حکیم به آن نیاز فردي داش��ته باش��د؛ جهت 
 درم��ان صحیح بیم��اران و اجتماع به آن ها نی��ازي فراتر از 

نیاز شخصي دارد. 

چند دارو در یك نسخه؟
 دکتر مسعود صفايي

دکتراي علوم آزمايشگاهي
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چالش های موجود بر سر آزمایش های ژنتیک
هزین��ه های س��نگین: ب��ه نظر می رس��د در دس��ترس نبودن 
آزمایشگاه های تشخیص ژنتیکی و تعداد محدود و نامناسب آن ها 
در س��طح کش��ور یکی از دالیل نبود گرایش خانواده ها به انجام 
آزمایش های ژنتیکی به ویژه در مناطق دور دست و محروم است. 
تحمیل هزینه های س��نگین س��فر برای مراجعه به شهرهای بزرگ 
عالوه بر هزینه های س��نگین این آزمای��ش ها در کنار ضعف مالی 
برخی خانواده ها در روس��تاها و مناطق مح��روم، مانع از مبادرت 
آن ها برای انجام این آزمایش ها می ش��ود؛ این در حالی است که 
ازدواج های فامیلی در اینگونه مناطق بیش��تر از شهرهاس��ت. البته 
اخی��را" زمزمه های نوید بخش��ی مبنی بر احتمال مس��اعدت های 
مالی به خانواده ها جهت انجام آزمایش های ژنتیکی مفید، ش��نیده 

می شود.
کمب��ود آزمایش��گاه ها و تجهی��زات: تعداد آزمایش��گاه هایی 
را  ژنتیک��ی  تش��خیص  ه��ای  آزمای��ش  م��ا  کش��ور  در  ک��ه 
تع��داد  همی��ن  و  اس��ت  مح��دود  بس��یار  دهن��د  م��ی  انج��ام 
 موج��ود نی��ز اغل��ب در ش��هرهای ب��زرگ متمرک��ز هس��تند. 
ع��الوه ب��ر ای��ن به دلی��ل مق��رون ب��ه صرف��ه نب��ودن برخی از 
آزمای��ش ه��ای مخص��وص بیماری های ن��ادر و نی��از به صرف 
هزین��ه ه��ای س��نگین ب��رای تهی��ه تجهی��زات و م��واد الزم، 
 بس��یاری از آزمایش��گاه ه��ا از انج��ام اینگونه آزمایش ه��ا امتناع

 می کنند.
ع��دم آگاهی کافی خانواده ها در زمینه اهمیت آزمایش های 
ژنتیکی: این مطلب که س��االنه تعداد قاب��ل توجهی تولد همراه با 
معلولیت و مش��کالت مربوط به مس��ایل ژنتیکی در کش��ور اتفاق 
می افتد که آمار مرگ و میر مربوط به آن نیز نسبتا" قابل تامل است، 
تا حدودی حاکی از عدم آگاهی کافی برخی خانواده ها از اهمیت 
انج��ام آزمایش ها و غربالگری های ژنتیکی اس��ت. لذا تالش در 
زمینه آگاهی بخش��ی مناس��ب به افراد جامعه از طریق رسانه های 
جمعی مانند تلویزیون، رادیو و جراید می تواند در این زمینه بسیار 

مثمر ثمر واقع شود.

زمینه های تحقیقاتی فراوان در حوزه ژنتیک پزشکی، پزشکی 
شخصی )Personalized medicine( و تشخیص بیماری ها: 
در حال حاضر، از جمله فعالیت های تحقیقاتی اینجانب، در زمینه 
بیماری ه��ای چند عاملی )نظیر مالتیپل اس��کلروزیس، اوتیس��م، 
اپیلیپس��ی و ...( و همچنین نحوه پاس��خ درمان��ی بیماران مبتال، به 
داروهای متفاوت با توجه به پروفایل ژنتیکی این افراد می باش��د. 
از جمل��ه نتایج به دس��ت آمده می توان ب��ه مقاله ای که اخیرا" در 
ژورنال معتبر Pharmacogenomics به چاپ رسید )1( اشاره 
نمود، که در آن نش��ان داده شد تفاوت در بک گراند ژنتیکی افراد 

می تواند در پاسخ آن ها به دارو اختالل ایجاد نماید.
همچنی��ن تحقیق��ات در زمین��ه ژنتی��ک س��رطان نیز ب��ه دلیل 
پیچیدگی ه��ای فراوان در اتیولوژی این بیماری و س��هم باالی آن 
در مرگ و میر و همچنین بار سنگین آن بر دوش جوامع، از جمله 

زمینه های پژوهشی دیگر اینجانب می باشد.
از جمله دس��تاوردهای فعالیت های پژوهشی اینجانب تاکنون، 
 Google scholar بوده که در سایت های ISI بیش از 20 مقاله
و Scopus قابل دسترسی می باشند. با این حال الزم به ذکر است 
که هنوز در اول راه بوده و تحقیقات و مطالعات بسیار دیگری الزم 
اس��ت تا بتوانیم قدمی در شناخت بهتر بیماری ها و نحوه درمان و 

پیشگیری از آن ها برداریم.
در اینج��ا بر خود واجب می دانم تا از اس��اتید بزرگوارم جناب 
آقای دکتر میرداود عمرانی وس��رکار خانم دکتر آرزو صیاد به پاس 

حمایت های بی دریغشان تشکر کنم.
در انته��ا آرزومن��دم با تالش متخصصین زبده ژنتیک پزش��کی 
کشورمان شاهد پیش��رفت های روز افزون علم ژنتیک در راستای 

بهبود کیفیت زندگی بشر باشیم.
همانا تا  شقایق هست زندگی باید کرد.

محمد طاهری 
کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

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.

آزمایشگاه های ژنتیك پزشکی و چالش های تشخیصی و مالی پیش رو
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سرکار خانم سیده فرزانه بطحائی
بدينوس�یله از زحمات و تالش های مجدانه هش�ت ساله شما در مس�ئولیت مدير اجرايی مجله، 
دفتر انجمن و کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمايش�گاهی تش�خیص پزشكی ايران نهايت تشكر و 
قدردانی بعمل می آيد. امید است همواره در ظل توجهات پروردگار مهربان موفق و سالمت باشید.

 هیئت مديره انجمن دکترای علوم آزمايشگاهی تشخیص طبی ايران
هیئت تحريريه، مدير مسئول و مسئولین اجرايی نشريه آزمايشگاه و تشخیص
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همکار ارجمند
جناب آقای دکتر محمد رضا مهدوی امیری

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د منان صبری جزیل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند
جناب آقای دکتر سید رحیم سقانژاد

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د منان صبری جزیل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

سرکار خانم مریم فضلی

درگذش�ت خواهر بزرگوارتان را تس�لیت عرض 

نم�وده و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزیل 

برای شما و خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

            
  هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

سرکار خانم طاهره کماسی

درگذش�ت م�ادر بزرگوارت�ان را تس�لیت عرض 
نم�وده و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزیل 
برای شما و خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت سرکار خانم دکتر مهشید رحمانی همکار دکترای علوم آزمایشگاهی را تسلیت عرض 

نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبری جزیل مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

جناب آقای دکتر اکبر ملك پور

درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د منان صبری جزیل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

         
     هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

سرکار خانم دکتر شکوه یوسفی

درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د منان صبری جزیل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

         
     هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص
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دکترای علوم آزمايشگاهی واريز نمايید.
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Review: Pathogenesis of  Parvovirus Infections in Children

Mr. H. Hazrati Novin
BS of Medical Sciences of Laboratory,Ardebil University of Medical Sciences, Alavi Education & Therapeutic Center. 
h.1986.hazrati@gmail.com

Abstract
Parvoviral infections are associated with a wide variety of diseases. Several members of the parvoviridae family have 
been shown to infect humans. In this review we discuss the pathogenesis of these infections and the spectrum of clinical 
diseases they are associated with. Their role in deregulation of erythrogenoid progenitors, as well as their possible role in 
the development of autoimmune disease and acute lymphoblastic leukaemia is highlighted.

Keywords: Parvoviral infections; Children; Pathogenesis

Confidentiality in HIV cases
Ms. F. Jahdi  
PhD candidate-school of nursing and midwifery-Iran university of medical sciences.
jahdi.fr@gmail.com

Mr. M. Basiri Moghadam 
PhD candidate-school of nursing and midwifery-Iran university of medical sciences.

Dr. M. R. Khalajzadeh  
Pathologist MD. PhD -school of medicine -Iran university of medical sciences.

Abstract
Confidentiality and privacy of all patients especially in HIV cases is a significant ethical concern of medical professionals. 
The main problem is, how we can protect the people who are in close contact with HIV cases at the same time not to breach 
the confidentiality of patients. In this article we have focused on ethical and legal aspect of confidentiality in HIV cases in 
IRAN and some view points of Islamic scholars. When HIV positive person disagrees to inform his or her partner, medical 
professionals should do their best to convince the patient to avoid high risk behaviors. In this conditions it is ethically 
unjustified for medical professionals to talk about the diagnosis. According to regulations in IRAN health system plays 
a pivotal role to gather data about HIV infected person and should suggest ways to prevent transmission of the virus in 
acceptable and ethical manner.

Keywords:  HIV, ethics, confidentiality
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Secretion systems in bacteria
Dr. H. Zeighami 
Assistant Professor in Medical Bacteriology, Microbiology and Virology Department, Zanjan University of Medical 
Sciences, Zanjan, Iran.
zeighami@zums.ac.ir

Mr. V. Lohrasbi
Master of Science in Medical Microbiology, Microbiology and Virology Department, Zanjan University of Medical 
Sciences, Zanjan, Iran.
vahidlohrasbi@yahoo.com

Abstract
Secretion is an essential task for prokaryotic organisms to interact with their surrounding environment. In particular, the 
production of extracellular proteins and peptides is important for many aspects of an organism’s survival and adaptation to 
its ecological niche. In recent years, considerable progress has been made towards elucidating the structural and molecular 
mechanisms of the six secretion systems (types I–VI) of Gram-negative bacteria, the unique mycobacterial type VII 
secretion system, the General Secretory Pathways (Sec) and twin-arginine translocation (Tat). These advances have greatly 
enhanced our understanding of the complex mechanisms that these macromolecular structures use to deliver proteins 
and DNA into the extracellular environment or into target cells. In addition The rise of multidrug resistant bacteria is a 
major worldwide health concern. There is currently an unmet need for the development of new and selective antibacterial 
drugs. In this Review, we explore the structural and mechanistic relationships between these general, single- and double-
membrane-embedded systems, and we briefly discuss how this knowledge can be exploited for the development of new 
antimicrobial strategies.

Keywords: Secretion systems, Sec, Tat, New antimicrobial

The novel rs1256054 Polymorphism in Estrogen receptor beta gene and breast 
cancer risk

Dr. S. Abbasi
Assistant Professor, Human Genetics, Department of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Allied Medical 
Sciences, Medical Sciences University of Tehran, Iran.     
abbasisk@tums.ac.ir

Dr. S. Kalbasi
DVM, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran. 
kalbasi_samira@yahoo.com

Abstract
Background: ER-alpha and ER-beta genes have been proven to play a significant role in breast cancer. Epidemiologic 
studies have revealed that age-incidence patterns of breast cancer in Middle East differ from those in the Western countries.
Methods: Two selected coding regions in the ER-β gene (exons 3 and 7) were scanned in Iranian women with breast cancer 
(150) and in healthy individuals (147). PCR single-strand conformation polymorphism was performed.
Results: A site of silent single nucleotide polymorphism was found only on exon 7. The SNP was found only in breast 
cancer patients (5.7%) (χ2 = 17.122, P = 0.01). Codon 392 (C1176G) of allele 1 was found to have direct association with 
the occurrence of lymph node metastasis.
Conclusion: Our data suggest that ER-β polymorphism in exon 7 codon 392 (C1176G) is correlated with various aspects 
of breast cancer and lymph node metastasis in our group of patients.

Keywords: Breast cancer, estrogen receptor, LN metastases, polymorphism
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A Review on Therapeutic Effects of Benfotiamine in the Improvement of Vascular 
Complications of Diabetic Patients
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Associate-Professor and Vice-Chancellor for Research, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran.
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Student of Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
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Student of Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Mr. R. Aliyari 
Student of Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract
Introduction: Various pathogenesis and daily increase in number of diabetic patients, emphasizes the necessity of finding new therapeutic 
methods. Nowadays, physicians focus on controlling the blood sugar, although the protections against diabetic complications like: 
retinopathy, nephropathy and neuropathy are being ignored. Many studies on diabetic patients show the risk of low level of vitamin 
B1 (thiamine) which is a cofactor of the majority of enzymes of the carbohydrates-metabolisms pathways with the help of magnesium. 
Today some of lipid-soluble thiamine derivatives such as benfotiamine function better than thiamine itself. Clinical Studies in Europe 
and America showed hopeful results of improving microvascular and macrovascular complications of diabetes. Therefore the aim of 
this study is to review the effectiveness of benfotiamine on lowering the secondary diabetes complications.
Materials and Methods: The study is done by searching the English and Persian databases like: Pubmed, Scopus, Proquest, Google 
scholar, SID, Magiran and Iranmedex with the terms: benfotiamine, thiamine, diabetes, retinopathy, neuropathy and nephropathy 
between the years 1954 till 2015. Among 80 related articles, 60 with the full text access were included.
Results: Benfotiamine blocks many harmful hyperglycemia-pathway like: hexosamine pathway, AGE formation, PKC activation, 
NF-κB; though it increases the activation of transketolase enzyme. Thus benfotiamine is a good therapeutic option.
Conclusion: Due to prescribing benfotiamine as a cure for diabetes by European physicians for decades and its positive effects in 
the improvement of diabetes complications, so further studies by counting the Iranian life style and other elements like climate and 
genetics are recommended.

Keywords: Benfotiamine, thiamine, diabetes, nephropathy, retinopathy, neuropathy.

Medical Importance of Dematiaceous Fungi (8): Keratitis
Dr. M. Ghahri (PhD)
Imam Hossein University, Tehran, Iran
ghahri14@gmail.com

Abstract
Mycotic keratitis is a potentially sight-threatening fungal infection of the cornea. Fungi have been found responsible for about 6% to 
53% of cases of ulcerative keratitis. More than 70 species have been reported to cause mycotic keratitis. Dematiaceous fungi follow 
Fusarium and Aspergillus species among the most common etiologic agents. Mycotic keratitis cases have been reported from a 
worldwide distribution but are more common in tropical and subtropical climates. Keratitis due to the more common dematiaceous 
pathogens is low grade and slowly progressive compared with that caused by more aggressive organisms. The mycotic keratitis ulcer 
is slowly progressive compared with that seen in bacterial keratitis and normally involves the central cornea. The base of the ulcer is 
normally dry, with a gray or witish base, and its edges are raised and thickened. Linear infiltrates with a feathery texture may radiate 
from the ulcer edges, giving rise to satellite lesions. Ring infiltrates and hypopyon can also be seen. A macroscopic brown pigmentation 
of the corneal infiltrate has been seen in cases due to dematiaceous fungi. It is difficult to clinically distinguish between bacterial and 
fungal keratitis. For this reason and because of the potential for development of sight-threatening complications such as endophthalmitis, 
early diagnosis under the guidance of an ophthalmologist and prompt institution of therapy is essential. The best diagnostic approach 
is to obtain scrapings from the base and edges of the ulcer using a spatula or surgical blade for direct microscopic examination and 
culture. If inadequate material is obtained, a corneal biopsy can be sentfor histopathology and culture. The most frequently implicated 
dematiaceous agents of keratitis include Curvularia species, Alternaria species, Bipolaris species, and Botryodiplodia theobromae.

Keywords: Dematiaceous fungi, Mycotic keratitis, keratomycosis, ulcerative keratitis
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